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من امل�سوؤول عن تدين م�ستوى التعليم بالكويت ؟!!

املعار�سة من �ساحة ال�سفري:
م�ساوئ املجل�س احلايل على اأ�سرة احلكــم
ال تقـل �سـراوة عن م�سـاوئه على ال�سعب

Price: 500 Filsالسعـــر : 500 فلس 

مجلة ثقافية منوعة رئيس التحرير: مساعد عادل السعيدي

مجلة ثقافية منوعة الحـــركــــــة

M O V E M E N T رئيس التحرير: مساعد عادل السعيدي



اقرأ يف هذا العدد
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منطق الإ�صالح
د ال�صيا�صي والت�صيُّ

عبد العزيز ال�صمحان : 
قانــون التعاونيــات الظــامل 

مرفــو�ض

من امل�صوؤول عن تدين 
م�صتوى التعليم بالكويت ؟!!

م�صاوئ املجل�ض احلالـي على 
اأ�رضة احلكم ل تقل �رضاوة 
عن م�صاوئـه على ال�صعـب

ل�صنا باخلب..
ول اخلب يخدعنا !

متحدثو ندوة “لهذا نقاطع”: 
لن ن�صارك يف جرمية حترم 

ال�صعب من حقه يف الت�رضيع

التفاقية الأمنية اخلليجية
يف ميزان الد�صتور واحلريات 

العامة

�صيناريوهات النتخابات 
القادمة فى ظل حت�صني 

مر�صوم ال�صوت الواحد



األيام تطورات ميدانية تشكل منعطفا جديدا يف عمر  السوري األعزل هذه  الشعب  - يواجه  مباشر 
وعناصر  اللبناني  اهلل  حلزب  تابعة  مبيليشيات  مدعومة  النظام  قوات  تقوم  حيث  السورية  الثورة 
إيرانية،  بقصف مدينة القصري واملدن السورية األخرى بكافة أنواع األسلحة الثقيلة، ودك منازل 
الطريان احلربي  يقوم  ، فيما  دوليًا  الكيماوية احملرمة  والصواريخ واالسلحة  باملدافع  املدنيني فيها 
السورية  واملــدن  القصري  القتحام  متكررة  حمــاوالت  فى  اهلل  حزب  مليليشيات  جوي  غطاء  بتأمني 

األخرى، وتنقل وسائل االعالم كل يوم جمازر ترتكب حبق املدنيني اآلمنني.
وإزاء هذه اهلجمة الشرسة وحرب التطهري الطائفى املدانة بكل القيم اإلسالمية واألعراف الدولية ، 
والتى تأتي يف سياق محلة عسكرية وأمنية منظمة ، يظهر فيها تواطؤ ودعم لوجيسيت و اسرتاتيجي 
يوم،  كل  الدمار  إىل  البالد  يأخذ  الذي  خياره  يف  األسد  نظام  تساند   ، إرهابية  ومنظمات  دول  من 
لــوزراء  طــارئ  الجتماع  بالدعوة  العربية  الــدول  جامعة  االسالمية  الدستورية  احلركة  تناشد   ..
االجرامي  العدوان  هذا  من  للمدنيني  محاية  وتصلبا  ردعا  أكثر  مواقف  الختاذ  العرب  اخلارجية 

السافر.
وتدعو احلركة اجملتمع الدولي العاجز والصامت لتحمل مسؤولياته يف حفظ حياة املدنيني البالغ 
عددهم 40 ألف نسمة يف مدينة القصري وحدها، وتطالب جملس األمن  باختاذ تدابري عملية حتفظ 

هلا ما تبقى من رصيد!.
كما تناشد احلركة علماء املسلمني فى كل مكان حث األمتني العربية واالسالمية حكامًا وشعوبا 

لدعم الشعب السوري.
الذي  املشهود  السخاء  على  الكويت  أبناء  من  املبذولة  والشعبية  الرمسية  اجلهود  احلركة  وحتيي 
بكل  الدعم  ملواصلة  وتدعو   ، األزمة  بداية  منذ  السوريني  الالجئني  عن  املعاناة  يرفع  ومازال  خفف 

صوره وأشكاله اإلغاثية واإلنسانية.
وتشدد احلركة بأن حالة “االستباحة” اليت ميارسها النظام اإليراني للمنطقة لن جتين إال اخليبة 
وسرتتد عليه، واألوىل أن يرفع وأتباعه أيديهم عن سوريا احرتاما إلرادة الشعوب املستضعفة ال نصرة 

للمستكربين والظاملني.
وتدعو احلركة يف ختام بيانها اجملتمع الدولي إىل متكني الثوار من الدفاع عن املدنيني بكل الوسائل 

النوعية اليت تردع املعتدين وحتقق للشعب السوري تطلعاته يف الكرامة واحلرية والعيش اآلمن .
حفظ اهلل بلدنا وبالد املسلمني من كل مكروه وسوء ؛؛

احلركة الدستورية االسالمية
الكويت فى 28/5/2013

االفتتاحية

بيان احلركة الد�ستورية اال�سالمية ب�ساأن 
االو�ساع االأخرية فى "الق�سري" ب�سوريا
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قرأت بشـــكل اجيابـــي املقال الذي كتبـــه الدكتور صـــالح العتيقي 
عضـــو جملس األمة واملنشـــور يوم األحـــد املوافـــق 2013/5/26 يف 
جريـــدة القبـــس، فقد ضـــرب يف مقالـــه ورأيه الـــذي أبـــداه مبوقفه 
املنطقي واملوضوعي يف شـــأن معاجلة أي قضية تتم اثارتها سياســـيا 
مثـــل قضية »الداو«، خصوصا حينما تكـــون أبعاد وطبيعة ما خيالط 
القضية مســـألة خيتلف فيهـــا االجتهاد والرأي، وليـــس هنالك رأي 
واحد بشـــأن املوقف الصائب يف هذا املوضوع، وقد وفق حينما قال انه 
جيب أال نتباكى على اللنب املســـكوب، وقصده يف ذلك تعمد التصيد 
السياسي وخلط األوراق هلذا اهلدف ولغاياته دون غريها من املقاصد 
الوطنيـــة النبيلة، او محاية املال العام بصـــورة حقيقية وانه امر غري 
جمـــد، إال أن اجملدي هـــو فهم حقيقة ما وقع مـــن أخطاء ان وجدت! 
ومعاجلتها للمســـتقبل ألن البكاء قبالة االطالل ال حيل مشـــكلة وال 
يكســـب خربة. انه ولألسف الشـــديد فإن الصراع السياسي احملتدم يف 
البلـــد والذي يغذيـــه بعض أبناء األســـرة احلاكمة مـــن الطاحمني 
بصـــورة غـــري مرضيـــة للحصـــول على احلكـــم او ممن عـــرف عنهم 
جتاوزاتهـــم اخلطرة على األموال العامة، يفســـر لنـــا حقيقة األزمة 
والصراع، وها قد تسابق أعضاء يف جملس األمة من املأجورين الذين 
باعـــوا مقعدهم النيابـــي وجعلوه حتت تصرف من يرســـو عليه املزاد 
من أصحاب الثمن األكرب، شـــيوخا كانوا او جتارا او أصحاب نفوذ، 
فهـــؤالء النـــواب هم من اغرقـــوا البلد يف الســـابق وهم مـــن حياولون 
إغراقه اليوم أيضا، فقد خفتت لديهم املشاعر الوطنية وروح حقيقية 
يف الذود عن الدســـتور وحريات الشـــعب وحقوقه وأمواله، وكانوا يف 
ذلك من املفرطني، وهو ما نراه يف الصخب السياسي الذي تتم إثارته 
يف العديد من املالبسات املتعلقة بإلغاء صفقة »الداو« وبالغرامة اليت 

ترتبت عليها.

د ال�سيا�سي منطق االإ�سالح والت�سيُّ
مقــــاالت

علـــى  حتفظنـــا  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
 - مت  كمـــا   - وديـــا  الغرامـــة  دفـــع 
وعـــدم املضـــي خبصوصهـــا بالطريق 
القضائـــي الـــذي لـــن يكون ســـالكا لو 
مت، فإن الصخب السياسي الذي أثري 
على »الداو« ســـابقا كانت إرهاصاته 
السياسية من األســـباب اليت تداخلت 
مع األســـباب الســـيادية يف إلغـــاء هذا 
العقـــد، ويبقـــى مهمـــا ان نشـــري هنـــا 
اىل املقابلـــة الرائعـــة اليت خـــرج فيها 

وزير النفط الســـابق »وقتذاك« املهندس 
حممـــد العليم مع قناة الراي، والـــيت أوضح فيها نظافة ثوبه وجترده 
مـــن كل غـــرض او مصلحة خاصـــة جينيها من خالل عقـــد »الداو«، 
ســـواء عنـــد التعاقد او عند اإللغـــاء، وهكذا فإنه قد وضـــع النقاط على 
احلروف يف مواجهة حارقي خبور الفضائح السياســـية ممن يطربون 
باملســـاس بسمعة األشخاص أو الطعن بذممهم أو النيل من مسعتهم، 
وقد جاء رده مدعما مبا لديه من ادلة ووثائق وشواهد، معززا مبنطق 
قوي ووضوح ال خياجله أدنى شك أو غموض، واستعداد كامل لألداء 

بذلك امام القضاء.
وهكذا هو حال البلد وبكل أســـف، ال يســـتقيم بسبب أن صوت الزعيق 
السياســـي مرتفع وفرائص احلكومة عند مساعه ترتعد وترتاجع عن 

كل شيء مهما كان ضارا او مفوتًا ملصلحة ملهجتنا الكويت.
اللهم اني بلغت،

د. حممد املقاطع
القبس

احلكومــة يف عيــون املغــردين
وجهت هذا النداء إىل املغردين واملغردات:

»قاعد أكتب مقاال لألحد بعنوان احلكومة يف نظر املغردين، ممكن رأيكم 
عـــن احلكومة اجلديدة وبأســـلوب للنشـــر الصحفي وســـأضع أمساءكم 

ومجيع اآلراء«.

twitter:@mbuyabis
حكومة تصريف العاجل من البخور.

twitter:@WOIFMANQ8
احلكومـــات الســـابقة كان امسهـــا حكومـــات حماصصـــة، أمـــا اآلن فهذه 

حكومة مماصخة.
twitter:@Ali1Ahmed

املكسب الوحيد للحكومة هو الدكتورة أماني بورسلي، أما الباقي فينطبق 
عليهم »كأنك يابو زيد ما غزيت«.

twitter:@filechawi

الثالثة ثابتة بالضربة القاضية.
twitter:@k_m_alenezi

حكومـــة ولدت ميتة تعيش إكلينيكيًا لتنتظر قبض روحها.. ان أرادت ان 
تعيش فلن تعيش إال من دون أطراف.. حومتنا شجرة اخلريف.

twitter:@fahadq8ty
حكومة مسافة املليون تعيس... و3 آالف أصدقاؤهم.

twitter:@ektwary
منذ 2006 وحنن بال حكومة يا سيدي.

twitter:@borakan72
حكومـــة حل، حكومـــة خل، حومة طل، حكومة ظـــل، حومة تعل، حكومة 

تعل، حكومة تفل # حكومتنا حكوكة.
twitter:@abdulaziz_123

هي حكومة فرق تسد
twitter:@saleh_alnasar

د. حممد املقاطع
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حكومة تأزيم ال تريد أن تعمل - حكومة شـــاطرة بالعناد فقط ويا النواب 
وخاصة بعد ما مت توزير الشمالي - حكومة ال تستحق البقاء.

twitter:@Hamad_alsharhan
ستكون من أقصر احلكومات يف تاريخ الكويت إن شاء اهلل.

	twitter:@Saleh_mutairi
حكومة الشوط الثاني خبمسة تبديالت لسمو الرئيس.

twitter:@AliQlqtami
حتيـــة طيبـــة حكومـــة غري مســـتقرة داخليـــًا كون أحـــد أعضائها من أشـــد 
املعارضني وآخر قبل على نفسه أن يكون تكملة صف مع ذلك أمتنى التوفيق.

twitter:@QAlmudhaf
برأيي املتواضع ان اإلخفاقات احلكومية أشـــبه باإلخفاقات الرياضية من 

حيث املسببات وطرق العالج يا بوحممد.
twitter:@f_almuklef

حكومة تستجوب حكومة وشكراً د. محد.
twitter:@alnzhan

حكومـــة ضعيفة وركيكـــة ومهلهلة، هـــذي باختصار عنـــوان للحكومة 
السابقة، ال ميكن ألي وزير يؤدي دوره بأكمل وجه بسبب وجود احملمد.

twitter:@alzawawi
حكومة يستحي منها شبابها.

twitter:@AzizBurashed
الذي مييز احلكومة انها ستعتمد نهج املواجهة بواسطة الوزراء السياسيني 

أمثال:  البصريي، الراشد، املليفي والنصف ويف السابق الروضان.
twitter:@alaiban70

حكومة ال متلك رؤية ومتتاز بالضعف )...(.
twitter:@taf72

حكومة فيهـــا أمساء جيدة بس ملخبطة حمتاجة إعادة ترتيب تســـتاهل 
فرصة.

* * *
• Catalyst »مادة حفازة«:

هذا رأي املغردين واملغردات بشكل نقلته من دون حتفظ وبكل مصداقية، 
اآلن على احلكومة أن تقرأ هذا الكالم وحتدد مصريها.

مغرد + مغردة = ارحل.
د. محد حممد املطر
القبس

إذا أردت أن تـــزن إنســـانا وتعرف عدالته وانصافـــه، فانظر إىل موقفه من 
الظـــامل واملظلوم ويف صف مـــن يقف، فإن رأيته يقف مـــع الظامل لقرابة 
أو مصلحـــة أو حتزبـــا أو لطائفيـــة فاجعله وراء ظهـــرك وال ُتقم له وزنا، 

واعتربه من سقط املتاع.
املشـــهد الســـوري مـــؤمل، والقتـــل علـــى اهلوية يقـــود ســـورية إىل اهلاوية، 
تتعجـــب ممـــن يقف مع النظـــام الســـوري مؤيـــدا وداعما باملال والســـالح 
والرجـــال واإلعـــالم، برغـــم جتـــاوز عـــدد القتلـــى 100 ألـــف أغلبهم من 
املدنيـــني وحنســـبهم شـــهداء عنـــد اهلل. وتـــراه يلقـــي اللوم علـــى الضحية 
ويتهمها بالعمالة وتنفيذ خمططات األعداء، ولو تأملنا الواقع لتكشـــفت 
لنـــا احلقيقـــة اليت تثبـــت أن النظام الســـوري هـــو من حيمـــي الصهاينة، 

ويكفي أنه مل يطلق طلقة واحدة منذ احتالل اجلوالن.
لقـــد دافع كثري مـــن أهل الســـنة عن اللبنانيـــني خصوصا أثنـــاء العدوان 
الصهيوني على جنوب لبنان، برغم أن اجلنوب غالبية ســـكانه من الشيعة، 
وكان يقود املواجهة حزب اهلل الشـــيعي. وما زال كثري من الســـنة يطالب 
بإعطاء الشيعة حقوقهم يف البحرين، وإن كان ال يتفق معهم يف الوسيلة 
الـــيت يســـتخدمونها مـــن خالل التخريـــب والتدمـــري ألن املوضـــوع يتعلق 
حبقوق اإلنسان وكرامته وحرمة دمه بغض النظر عن هويته أو طائفته.

ولألمانـــة نقـــول أن هناك بعض رموز الشـــيعة ممن ال يقبـــل جبرائم القتل 
اجلماعي واالعتداء على األعراض الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق.

يتعـــرض أهل مدينة القصري يف ســـورية إىل عدوان مـــزدوج أحدهما من 
جهة النظام الســـوري اجملرم، واآلخر ولألسف من جهة املناطق اللبنانية 
احملاذيـــة هلـــم واليت يغلب على ســـكانها أبنـــاء الطائفة الشـــيعية، والذين 
يســـوقون أعذارا واهية للوقوف مع النظام السوري، ومنها وجود مقاتلني 

من دول عربية مع اجليش احلر؟
ونقـــول ان القادمني العرب إمنا جـــاؤوا لنصرة املظلوم وعونا له للتخلص 
من نظام مل يرَع فيهم ال دينا وال عروبة وال نســـبا وال جوارا، ومل يكن من 

ن�ســـرة الظـالـــم
املروءة والشهامة أن ترى ضحية ُتذبح 
ثـــم ترتكها وأنت متلـــك مد العون هلا 

إلنقاذها.
لقـــد كان األجدر حبـــزب اهلل وقائده 
ومناصريـــه أن حيضـــوا نظـــام األســـد 
على إجراء اإلصالحات اليت طالبت بها 
الثورة يف أول انطالقتها قبل أن جتري 
أنهار الـــدم، ولقد كان األجدر بهم أن 
يطبقـــوا وصيـــة النـــي املختـــار عليـــه 
الصـــالة حني قال )انصر أخاك ظاملا أو 
مظلوما، فقالوا ننصره مظلوما فكيف 

ننصره ظاملا؟ فقال تأخذ على يده ومتنعه من الظلم فذلك نصرته(.
إن إعالن حزب اهلل إرسال بعض مقاتليه لدعم النظام السوري وقد كان 
خُيفـــي ذلـــك بداية، أعتقـــد بأن له ســـببني أوهلما أن النظام الســـوري بدأ 
يتهاوى فاحتاج إىل دعم معنوي متثل بإعالن وصول مقاتلني من احلزب، 
والثاني هو أن حزب اهلل مل يستطع إخفاء كثرة القتلى يف صفوف أتباعه 
والذيـــن أصبحت تصـــل جنائزهم واحدة تلو األخـــرى إىل لبنان، ولعل ما 

تكبده احلزب يف معركة القصري خري شاهد على ذلك.
ال أشـــك حلظة بســـقوط النظام الســـوري اجملـــرم، والتاريخ ســـيكتب من 
ناصـــر املظلـــوم ومن وقـــف مع الظامل، وســـتظل صـــورة من أيـــد اجملرم 
وناصـــره قبيحة مشـــوهة، مهما حاول بعـــد ذلك أن جيري مـــن عمليات 
التجميل، وســـتبقى صورة من وقـــف مع املظلوم حتى نال حقوقه ناصعة 

مشرقة، فليخرت كل منا الصورة اليت يرتضيها لنفسه.

عبدالعزيز صباح الفضلي
الراي

عبدالعزيز صباح الفضلي
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مقــــاالت

يف الوقـــت الـــذي نرى فيه ما حيدث يف ســـوريا من حرب 
طائفية وتطهري طائفي بشـــع بكل املقاييس، جند بعض 
الطائفيني يريـــدون حتييدنا عن انتمائنـــا الديين، حتى 
نظهـــر مبظهـــر املوضوعيـــني، بينمـــا الدمـــاء تســـيل بال 
توقـــف علـــى مســـلخ الطائفية وبســـالح طائفـــي مل يعد 
خيفي هويته على أحد، فلقد أعلن حسن نصر اهلل أمس 
مشـــاركة حـــزب اهلل بـــكل صراحـــة بالقتال يف ســـوريا، 
متذرعـــًا بـــأن ذبـــح جنـــود حـــزب اهلل لألطفال والنســـاء 
والشـــيوخ إمنا هو يف إطار محاية املمانعـــة واملقاومة، يف 
حـــني أن احلقيقة تقول إن حـــزب اهلل حيارب بالوكالة 

عن إيران من أجل إقامة دولة علوية يف سوريا، وأن احلرب اليت خيوضها يف سوريا حرب 
طائفية مذهبية بامتياز.

وقمـــة التناقـــض الـــذي ال ميكـــن أن نفهمه يف هـــذا املشـــهد أن حـــزب اهلل كان يثين على 
سياسة »النأي بالنفس«، ويطالب السوريني باحلوار جند ونبصر يده اآلن  ملطخة بدماء 

السوريني!
هـــل املطلـــوب منا حتى نكـــون موضوعيـــني أن نتغافل عن خمططـــات إيـــران وأذنابها، يف 
املنطقة بأســـرها؟ وهل من احلكمة أن أتســـامح مع العدو الذي يهدد أمين إىل أن يقتحم 

بييت ويغتصب أرضي؟!
السذج فقط من يؤمنون بهذا املنطق األعوج، ونغمة املساس بالوحدة الوطنية حني يعزفها 
الطائفي لن تطرب آذان من يرى بأم عينه الدماء وهي تسيل، واألبرياء وهم يقتلون باسم 
الطائفية وبسالحها األهوج الذي مل يرع حق دين وال عروبة وال مواثيق دولية وال حقوق 

بشرية!
السذج من بعض املغفلني هم الذين تنطلي عليهم أكاذيب حزب اهلل، فلم ولن يقنع حسن 
نصــــر اهلل مائــــيت مليــــون عربي، أنه يقاتــــل يف ســــوريا إىل جانب قوات األســــد حقا من أجل 
فلســــطني والقدس، كما يزعم! ألن أخبار وصور وفيديوهات اجملــــازر والقتل على اهلوية 

الطائفية يف سوريا أصبحت أكرب من أن يغريها حديث مكذوب عن املقاومة أو املمانعة!
خطاب حســـن نصر اهلل باألمس كشـــف الوجـــه القبيح حلزب اهلل، حيث إنـــه ميثل ذراعًا 
ضاربـــة إليـــران يف املنطقـــة، وينفذ أجندتهـــا التوســـعية، وال حقيقة غري ذلـــك، ومل يعد 
هنـــاك جمال للموضوعية أو التحذلق باأللفاظ أو احليـــاد يف معركة واضحة األطراف 
واألهـــداف والغايات، ولســـنا ســـذجا حتى نـــرتك أمتنا مبفردهـــا تواجه إيـــران وأذنابها يف 

املنطقة.
يف هـــذه املرحلـــة الدقيقة مـــن تاريخ أمتنا علينا أن نســـمي األشـــياء حبقائقها على أرض 
الواقـــع، فال جمـــال للمداهنة، فالتاريخ لن يرحم الواقفني علـــى احلياد يف وقت اللحظات 
احلامسة، فاملشـــهد الســـوري يعيد توصيف األشـــياء واملســـميات بشـــكلها احلقيقي، فثوار 
ســـوريا اآلن يســـمون حســـن نصر اهلل بـ»دجـــال املقاومـــة«، بعدما كان يف نظرهم »ســـيد 

املقاومة«، وتلك هي عني احلقيقة اليت يأباها وحياول طمسها بعض الطائفيني.
وعليـــه فإننا نقول هلؤالء الذين يدعوننـــا إىل التزام املوضوعية يف غري موضعها، ويلمزون 
من يتعرض إليران وسياستها اإلجرامية يف املنطقة بتهمة املساس بالوحدة الطائفية أن 
يراجعوا أنفســـهم، فكما يقولون: »من ال يرى من الغربال فهو أعمى«! ولســـنا باخلب.. وال 

اخلب خيدعنا!
مساعد الظفريي
الكويتية

ل�سنا باخلب.. وال اخلب يخدعنا !

مساعد الظفريي

اهلل ـــــــق  ــــــــ اتــــــــ
األخ شـــريدة املعوشـــرجي، وزيـــر العـــدل وزيـــر 
األوقاف والشؤون اإلســـالمية، من الشخصيات 
وعلـــى  الـــوزاري،  املســـتوى  علـــى  املخضرمـــة 
املستويني اإلداري والسياســـي، فقد توىل سابقا، 
وملدة طويلة، منصب األمني العام جمللس األمة، 
فضـــال عـــن أنه مـــن قيـــادات التجمع الســـلفي.. 
لذلك، فإنه مفرتض جدال أن التعويل على دوره 
يف الوزارة احلالية عال، يف احلرص على تطبيق 

القانون ومراعاة العدالة ومواجهة الفساد.
ولعل أهم حتد يواجه الوزير املعوشـــرجي، توليه 
مهام اإلشـــراف على هيئة مكافحة الفساد، اليت 
صدرت مبرســـوم ضـــرورة، واعتمد املرســـوم يف 

فرتة سابقة من جملس الصوت الواحد.
وبغـــض النظـــر عـــن موقفنـــا مـــن هذا املرســـوم 
حتديدا، من حيث خمالفته للدســـتور، وتبعيته 
الســـلبية للســـلطة التنفيذيـــة، كمـــا ســـبق أن 
أشـــرنا إىل ذلـــك يف مقـــال لنا ســـابق يف جريدة 
الراي بتاريخ 29 نوفمرب 2012، إال أن األخطر 
مـــا هـــو قـــادم، مـــن قيـــام وزيـــر العـــدل بتعيني 
جملس أمناء هيئة مكافحة الفســـاد، كما نص 
علـــى ذلـــك القانـــون. وألن جملس أمنـــاء هيئة 
مكافحة الفســـاد منـــاط به مســـؤوليات كربى 
وخطـــرية يف مواجهة الفســـاد والتصدي له، فإن 
من يتوىل عضوية هذا اجمللس يتطلب أن يكون 
مـــن ذوي الصفـــات احلميدة واملؤهـــالت العالية 
والتخصصـــات املرتبطـــة بطبيعة عمـــل اهليئة 
والســـمعة اإلجيابيـــة الـــيت ترقـــى إىل مســـتوى 
النزاهـــة واحليادية والشـــفافية املطلوبة، فضال 
عـــن احلياديـــة واالســـتقاللية عـــن أي مؤثرات 

سياسية أو غريها.
ويف رأيـــي اخلاص، فـــإن هيئة مكافحة الفســـاد 
جيـــب أال يتوىل أو يشـــارك يف عضويتها من هم 
حمسوبون على الشيوخ أو املتنفذين يف السلطة 
أو خارجها، أو املنتمني للتيارات السياسية، أو من 
هو صادر عليه أحكام قضائية يف الشـــأن املالي أو 
يف خصومات سياسية أو هو طرف يف خصومات 
قضائيـــة مرتبطـــة بأمـــور ماليـــة، أو ســـبق أن 
اســـتجوب برملانيـــا وأديـــن بســـبب االســـتجواب، 
إضافـــة إىل الشـــروط الـــيت وردت يف نصـــوص 

القانون، واخلاصة بعضوية جملس األمناء.
وقبلـــه  املعوشـــرجي،  للوزيـــر شـــريدة  ونقـــول 
جملـــس الوزراء، الذي ســـيعتمد األمســـاء: اتقوا 
اهلل يف الكويـــت، اتقـــوا اهلل يف مواجهـــة الفســـاد، 
فاألمســـاء الـــيت ســـتعتمد ويعلن عنها ســـتكون 
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بعـــد تصريـــح وزيـــر الرتبية عن تـــردي مســـتوى التعليم يف 
الكويـــت وضعف خمرجاته، اصبـــح لزاما علينا ان نلتفت اىل 
هذا القطاع بشـــيء من االهتمام واملتابعة وتســـليط االضواء 
عليـــه، عّل وعســـى ان نتدارك مـــا ميكن تداركـــه قبل فوات 

االوان.
الناظـــر اىل تاريـــخ وزارة الرتبيـــة يف الكويت يدرك الســـبب 
الرئيســـي يف تـــردي هـــذا القطـــاع، اال وهـــو ســـيطرة الفكـــر 
الليربالـــي املتحرر على التعليم منـــذ نصف قرن من الزمان! 
أي منذ تأسســـت الوزارة يف عهد االستقالل ورمبا قبل ذلك. 
كان الشيخ عبداهلل اجلابر اول وزير هلا، وهو املعروف بفكره 
االنفتاحـــي، ثم تناوب على الوزارة عـــدد من رموز الليربالية 

والعلمانية امثال خالد املسعود وصاحل عبدامللك وجاسم املرزوق وانور النوري وحسن االبراهيم 
وسليمان البدر وامحد الربعي ومساعد اهلارون ورشيد احلمد وعبداهلل الغنيم ويوسف االبراهيم 
ونوريـــة الصبيح وموضي احلمود، واذكر من الوكالء الذين اســـتمروا لســـنوات يف مناصبهم 
وأثروا يف العملية الرتبوية يعقوب الغنيم وعبدالرمحن اخلضري وعبداحملســـن السعيد وخالد 
صليهم وعبداهلل اللقمان ويعقوب الشراح ومحود السعدون ورشيد احلمد ومتاضر السديراوي، 
وقبـــل كل هؤالء ســـعاد الرفاعـــي واخرون، وهكذا ال جنـــد واحدا ممن ذكرنـــا وزراء كانوا ام 
وكالء من املنتمني للتيار االسالمي بشقيه السلف او االخوان كما يقولون، بل معظم الوزراء 

من عتاولة العلمانية وشيوخ الليربالية ومل يكن الوكالء بأحسن حاال منهم!
وبعـــد عشـــرين عاما من ســـيطرة الفكر الليربالي على مســـرية التعليم يف البـــالد تبني خطورة 
هذا الفكر على ســـلوك الطلبة، حيث انتشـــرت ظاهرة تردي الســـلوك الرتبوي عند الطالب مما 
حدا املهتمني بالشـــأن الرتبوي اىل املطالبة باالهتمام اكثر بالرتبية والرتكيز عليها يف املناهج 
وعدم تهميشها، لذلك تغري اسم الوزارة من وزارة الرتبية والتعليم اىل وزارة الرتبية فقط! لكن 
اســـتمرار ســـيطرة التيار املتحرر على مرافق الوزارة جعل االحندار يســـتمر يف كل املســـتويات 
اىل ان وصلنـــا اىل مـــا وصلنا اليه اليوم! لقـــد كان هذا التيار يرى ان تطويـــر العملية الرتبوية 
والتعليميـــة ينحصر يف االختالط الشـــامل بني الطلبة يف اجلامعة، ويف زج املرأة وحشـــرها يف 
كل اجملاالت، ســـواء ما يتوافق مع طبيعتها وما ال يتوافق، وكانوا يرفضون الدراســـات املهنية 
والعلمية اليت قدمتها مجعية املعلمني، هذه اجلمعية اليت ســـيطر عليها التيار الليربالي عقودا 
طويلـــة اىل ان ضجـــر اصحاب االختصاص وخافوا على االجيال، وهم يشـــاهدون هذا االحندار 
الشـــديد يف الرتبية والتعليم، فتنادى املعلمون النقاذ ما ميكـــن انقاذه، ومل يكن امامهم اال طرد 
هـــذا الفكـــر املتخلف يف منطلقاته مـــن مجعيتهم، ومنذ التســـعينات اىل اليوم وهم يســـيطرون 
عليهـــا مـــن خالل صناديق االقرتاع، اال ان املشـــكلة تكمن يف االدارة التعليميـــة العليا اليت كان، 
واليزال، اصحاب هذا الفكر ميســـكون زمام االمور فيها، حيث رفضوا االخذ مببادرات اجلمعية 
لتطويـــر التعليم، ومن اهمها املشـــروع الوطـــين لتطوير التعليم وفكرة اكادمييـــة اعداد القادة 

وغريها كثري!
ان االصرار على استبعاد التيار االصالحي احملافظ عن وزارة الرتبية مل ينتج لنا اال هذا الوضع 
املزري الذي تعيشه الوزارة اليوم، حيث فشل االوائل على الكويت من اجتياز اختبارات القبول يف 
اجلامعات االجنبية! وال ادعي ان هذا هو العالج الوحيد هلذه املعضلة، بل اعتقد ان االسباب اليت 
ادت اىل ما آلت اليه االوضاع بالوزارة كثرية ومتعددة، لكن من ابرزها ســـيطرة هذا التيار على 
الوزارتـــني؛ الرتبيـــة والتعليم العالي منذ اكثر من مخســـني عاما، النه حيمل فكرا ال يتناســـب 

واملنطلقات االساسية للمجتمع الكوييت احملافظ بطبيعته ونشأته!

مبارك فهد الدويله
القبس

اأزمــة التعليــم يف الكــويت
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مبنزلـــة عنـــوان جنـــاح أو فشـــل هذه املؤسســـة 
املهمة واحلساســـة، ولكم عربة يف من سبقنا يف 
إنشاء هيئات مكافحة الفساد يف عدد من الدول 
يف الشـــرق والغرب، واليت أرادت، بســـوء نية، أن 
جتعل هيئة مكافحة الفســـاد يف جيب الســـلطة 
وحتت عباءتها وواليتها، فازداد الفســـاد يف تلك 
الـــدول، وارتفـــع معـــدل الظلـــم، واســـتخدمت 
اهليئة املعنية مبكافحة الفساد كأداة للتغطية 
علـــى عـــدد مـــن الفاســـدين، إضافـــة إىل أنهـــا 
اســـتخدمت كأداة لضرب املصلحني واتهامهم 
بشـــبهة املخالفات املالية، لتشويه صورتهم أمام 

الشعوب.
ومن جانب آخر ال يقل أهمية، فإن األخ شـــريدة 
املعوشـــرجي يتـــوىل مســـؤولية وزارة األوقـــاف 
والشـــؤون اإلسالمية، وهي وزارة مهمة يف إدارة 
وتوجيـــه الشـــأن اإلســـالمي يف الكويـــت.. ونظرا 
النتمـــاء الوزير املعوشـــرجي املعـــروف للتجمع 
السلفي، فإن التخوف القائم، وهو ختوف معترب، 
أن جتري الوزارة لتيار حمدد على حســـاب مجيع 
العاملـــني بالـــوزارة، وال نقـــول لوزيـــر األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية ال تطور أو تغـــري أو تبدل 
على مستوى القيادات واخلطط، ولكن أن يكون 
ذلك على أســـس مـــن العدل واإلنصـــاف، وجعل 
اجلميع على مســـطرة واحدة، فصاحب اإلجناز 
والكفـــاءة يقدم وجيازى وال يقيـــم أو يبعد على 
أساس فكره أو انتمائه، ألنهم كلهم كويتيون 

ويستحقون العدل واإلنصاف والتقدير.
أخي شـــريدة، أنت ممـــن حيملون رايـــة التوجه 
اإلســـالمي، وهـــذه راية كبـــرية أمـــام اهلل، ويف 
نظر الناس، وعليك أن تصونها وحتفظها، وفقا 
للقواعـــد والقيم اإلســـالمية ومبادئ الدســـتور 
والتشـــريعات القائمـــة، ولعل مشـــهدي التعيني 
يف جملس أمناء هيئة مكافحة الفســـاد وأسلوب 
إشـــرافك علـــى هذه املؤسســـة، ومـــن جانب آخر 
إدارتك مللف العدالة الوظيفية يف وزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية ســـيحدد مـــدى قربك أو 
ابتعـــادك عـــن هـــذه القيـــم والقواعـــد، فاتق اهلل 
وتذكر قوله تعاىل »َيا َأيَُّهـــا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا 
ِرَمنَُّكْم َشَنآُن  َداَء ِباْلِقْسِط َوال جَيْ َقوَّاِمنَي هلِلَِّ ُشـــهَ
َقـــْوٍم َعَلـــى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلـــوا ُهَو َأْقـــَرُب ِللتَّْقَوى 

ا َتْعَمُلوَن«. َواتَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َخِبرٌي مِبَ

حممد الدالل
الكويتية  

يــــــــا �ــســريــــــــدة!

مبارك فهد الدويله
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رئي�س احتاد اجلمعيات التعاونية عبد العزيز ال�سمحان

قانــون التعاونيــات الظــامل مرفــو�س

وقـــال خالل لقـــاء مجعه مع عدد كبري من التعاونيـــني يف مبنى االحتاد: 
إن التعاونيـــني يرفضون رفضا قاطعا هذا القانـــون الظامل، وهم عاجزون 
عن استيعاب األســـباب املوجبة إلصداره وصياغته بهذه الطريقة املوجهة 
اليت ختدم فكرا خاصا بعيدا عن الفكر التعاوني، يسهم يف هدم احلركة 
التعاونيـــة وحتييدهـــا عـــن مســـارها التنمـــوي، واحلديث عـــن قانون ابرت 
ال يقـــدم للعمـــل التعاوني وال يضيف إليه إال الســـلبيات واملشـــكالت اليت 

ستحدث بسبب عدم االنسجام أو التوافق بني أعضاء جملس اإلدارة.

اللجنة الصحية واالجتماعية
وتســـاءل عـــن األســـباب الـــيت تســـتدعي مـــن مقـــرر اللجنـــة الصحيـــة 
واالجتماعية يف جملس األمة إصدار تصاريح صحافية بشـــكل مســـتمر 
ومكثف خالل األيام األخرية واليت كان آخرها حديثه عن موافقة وزيرة 
الشـــؤون علـــى إقرار القانون يف مداولتني وعرب جلســـة واحـــدة، ناقال عن 
الوزيرة عدم وجود أي مالحظة على القانون وبأن الوزارة ليس لديها أي 

مانع من إقراره.
واشـــار إىل ان مجيـــع النداءات الـــيت أطلقناها ملنع وقـــوع كارثة تعاونية 
اقتصاديـــة بـــاءت بالفشـــل وكأنـــه ال حياة ملـــن تنـــادي، مبينـــا ان أعضاء 
الســـلطتني يتحملون مســـؤولية ما ســـيحصل فيما لو مت إقـــرار القانون، 
وكأن البـــالد ستســـري حنو التقدم واالزدهار إذا أقـــر هذا القانون يف حني 
ســـتنحدر وختســـر أمواال كثرية فيما لـــو مل يقر هذا القانـــون، موضحا 
أن قانـــون التعاونيات بات أهم القوانني علـــى اإلطالق بعد أن قام جملس 
األمة مشـــكورا باالنتهاء من مجيع القضايا املرتبطـــة باجلوانب الصحية 
واخلدميـــة والتعليميـــة واالقتصاديـــة والتنموية واســـتكمل املشـــروعات 

الكربى املتوقفة منذ سنوات.
واوضح أنه على الرغم من احملاوالت املســـتمرة والداعية إىل تأجيل إقرار 
القانون ليســـتنفد مجيع حمـــاوالت الوصول إىل صيغـــة توافقية إال أننا 
جنـــد تصديـــا كبريا هلـــذا واندفاعا كبريا مـــن أعضاء اللجنـــة الصحية 
إلقـــرار القانـــون دفعـــة واحـــدة مـــن دون أن يتـــم األخـــذ بـــأي تعديل من 
تعديالت التعاونيني على اإلطالق، داعيا أصحاب القرار إىل اختاذ موقف 
واضح وجـــريء والوقوف إىل جانب مطالـــب التعاونيني واجللوس إليهم 

ومناقشتهم ملعرفة أبعاد هذا القرار وسلبياته املميتة.
رفض الصوت الواحد

وأكـــد الســـمحان أن التعاونيـــني متفقـــون وهـــم علـــى قلب رجـــل واحد 
علـــى رفض الصـــوت الواحد والقانون اجلديد، مشـــريا إىل أنـــه مت تعديل 
وتصحيـــح 17 بندا يف القانون اجلديد مع تهميش كامل للمســـودة اليت 
قدمها االحتـــاد لرئيس وأعضـــاء اللجنة الصحيـــة واالجتماعية، فما مت 

أعرب رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية عبد العزيز الســـمحان عن اســـفه الشـــديد لتخلـــي أصحاب القرار 
يف الكويـــت عن نصرة العمل التعاوني والوقوف إىل جانبه، مشـــريا إىل انه مل يســـمع أو جيد أي جتاوب من 
قبـــل النـــواب او الوزراء او اجلهات ذات القـــرار اليت التقاها وعرض عليها أهمية العمل والتنســـيق ملنع إقرار 
قانون التعاونيات من دون األخذ مبالحظات التعاونيني او اجللوس على طاولة احلوار للوصول إىل صيغة 
توافقية، مبينا أن التعاونيني لن ييأســـوا وسيســـتمرون يف دفاعهم املســـتميت عن حقوقهم ومكاسبهم حتى 

النهاية.
وقال خالل لقاء مجعه مع عدد كبري من التعاونيني يف مبنى االحتاد: إن التعاونيني يرفضون رفضا قاطعا 
هذا القانون الظامل، وهم عاجزون عن استيعاب األسباب املوجبة إلصداره وصياغته بهذه الطريقة املوجهة 
اليت ختدم فكرا خاصا بعيدا عن الفكر التعاوني، يســـهم يف هدم احلركة التعاونية وحتييدها عن مسارها 
التنمـــوي، واحلديـــث عن قانون ابرت ال يقدم للعمل التعاوني وال يضيف إليه إال الســـلبيات واملشـــكالت اليت 

ستحدث بسبب عدم االنسجام أو التوافق بني أعضاء جملس اإلدارة.
عبد العزيز السمحان

مقــــاالت
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تعديله ال يوجد اختالف فيه، يف حني يتم تهميش كل اجلوانب املختلف 
عليها والـــيت يرى التعاونيون انها صمام أمان العمـــل التعاوني والبوصلة 

املستقبلية الستمرار جناحه وحتقيقه االجنازات.
وبـــني أن القانـــون حباجـــة إىل تعديـــالت جذريـــة يف اجلوانـــب الرقابية 
وخصوصـــا أن القانـــون 79/24 مل يتضمـــن تغليظـــا يف العقوبـــات تـــردع 
مجيع من تســـول له نفســـه االســـتيالء على املال العام او التالعب بأموال 
املساهمني، مؤكدا أنه ال بد من االهتمام أكثر باجلوانب الرقابية ومنح 
اجلهات املختصة دورا فاعال وصالحيات واسعة تعزز من قدرة اجلمعيات 

على االزدهار والعطاء.
وقـــال إن ما حيز يف نفوســـنا أن احلركة التعاونيـــة تزدهر يوما بعد يوم 
وإجيابياتهـــا كثرية ال ينكرها إال جاحد، مع األخذ بعني االعتبار أن كل 
عمـــل مجاعي فيه ســـلبيات، ولكننا نعمـــل معا لوضع احللـــول، والتعديل 
املناســـب يف املكان املناســـب، متســـائال عن الفائـــدة اليت ســـيحققها تعديل 
يرتبط بالشـــأن االنتخابي ســـيعمل على إطالق لعبة الكراســـي وإحداث 
شـــرخ كبري يف الواقـــع اإلداري حيث ســـيقوم كل شـــخص خبدمة فئة 
معينـــة وجهة حمددة، يف حـــني تقوم التكتـــالت أو التجمعات أو االحزاب 
الـــيت تصـــل يف الوقت احلالـــي بإحداث طفـــرة يف النتائج الســـنوية وذلك 

لوضع اجندة عامة ختدم مجيع أبناء املنطقة.
ومثـــن الســـمحان مواقـــف التعاونيني اليت ال تنســـى يف وجه إقـــرار قانون 
التعاون اجلديد فجمعية الشعب على سبيل املثال كانت حاضرة بقوة يف 
هذا املشـــهد املرعب، وتصرحياتها كانت شديدة توازي حجم الدمار الذي 
ســـيحل باحلركة التعاونية يف حال إقرار القانـــون اجلديد، داعيا مجيع 
التعاونيني للتهيؤ خلطوات تصعيدية جديدة ستنطلق من أروقة القضاء 
الكويـــيت الـــذي ســـينتزع احلق ممـــن ســـلبوه وأرادو هلذا العمـــل التعاوني 

الناجح سوءا ودمارا.

ــــر  ـــون الــتــعــاونــيــات اأُق ـــان ــان: ق ــح ــم ــس ــ� ال
املـــيـــدان اأهـــــل  مبــالحــظــات  االأخـــــذ  دون 

رف�سا  يــرفــ�ــســون  الــتــعــاونــيــون  الــ�ــســمــحــان: 
ــم  ــات الـــظـــامل وه ــي ــع ــم ــا قـــانـــون اجل ــع ــاط ق
�ــســدوره ــبــاب  اأ�ــس ا�ستيعاب  ــن  ع عــاجــزون 

جميع  اجلــمــعــيــات:  ــون  ــان ق ــن  ع ال�سمحان 
ــع وقـــوع  ــن ــا مل ــاه ــن ــق ــل ــــداءات الــتــي اأط ــــن ال
بالف�سل ــاءت  ب اقت�سادية  تعاونية  كارثة 

ــون  ــق ــف ــت ـــون م ـــي ـــاون ـــع ـــت ـــان: ال ـــح ـــم ـــس ـــ� ال
ــس  ــ� ــــــد عـــلـــى رف ـــــل واح عـــلـــى قـــلـــب رج
ــــد والــــقــــانــــون اجلـــديـــد ــــواح الـــ�ـــســـوت ال

اأن  ــا  ــن ــس ــو� ــف ن يف  يـــحـــز  مــــا  الـــ�ـــســـمـــحـــان: 
يوم  بعد  يــومــا  تــزدهــر  التعاونية  احلــركــة 
جاحد اإال  ينكرها  ال  كثرية  واإيجابياتها 

• أكثـــر ســـؤال واجهتـــه خـــالل 
املغـــزى  مـــا  للدواويـــن،  زياراتـــي 
من الزيـــارات املكوكيـــة لرئيس 
الوزراء األســـبق لعدد من القبائل 
االنتخابيتـــني  الدائرتـــني  يف 
الرابعـــة واخلامســـة؟ ومـــا الســـر 
وراء دعـــوات أمـــراء القبائـــل؟ وما 
اهلدف من زيـــارات عدد من رموز 
مـــن  العديـــد  األســـرة  لدواويـــن 

شيوخ القبائل؟
الزيارات ما  • باعتقـــادي أن هـــذه 

هـــي إال حماولـــة من األســـرة ملـــد يدهـــا إىل القبائل الـــيت قاطعت 
بغيـــة  السياســـي،  احلـــراك  رقمـــا صعبـــا يف  وباتـــت  االنتخابـــات، 
حتييد شـــيوخ القبائل وعدم حث قبائلهم على املقاطعة أو مساندة 
املعارضـــة يف حـــال مقاطعتهـــا لالنتخابات القادمـــة، إذا ما حصنت 
احملكمة الدســـتورية مرســـوم الصوت الواحد، وأجريت االنتخابات 

وفق الصوت الواحد! 
• فاألسرة تهدف إىل: 

1 - تفكيـــك املعارضة وتفتيتها ومشـــاركة كافـــة ألوان الطيف 
السياســـي باالنتخابات القادمة، فبعد أن ضمنت مشـــاركة كتلة 
التجـــار والتيـــارات الليرباليـــة بشـــقيها التحالـــف واملنـــرب، وكتلة 
العمـــل الوطين والتيارات الشـــيعية مبختلـــف مرجعياتها، وفصيل 
مـــن التيار الســـلفي، تريـــد أن تضمن مشـــاركة القبائل ليتشـــكل 
اجمللـــس القـــادم من كل هـــؤالء، وحينئذ  تبقـــى املعارضة منكفئة 
على نفســـها، حمصورة حبدس والتكتل الشـــعي واجلناح املعارض 
يف إحياء الرتاث، وبعض شـــباب القبائل من الذين جتاوزوا األعراف 

القبيلة.
2 - وأد املطالبـــات اإلصالحيـــة يف مهدهـــا، كاملطالبـــة باإلمـــارة 

الدستورية واحلكومة املنتخبة ورئيس وزراء شعي.
3 - ترتيب بيت األســـرة الداخلي متهيدا إلحداث تغيريات جذرية 

يف مناصب األسرة حتيد القبائل من االحنياز لطرف دون آخر.
4 - وضع حد لنزيف انتكاسة صورة الكويت يف اإلعالم اخلارجي، 
فالكويـــت تراجعـــت يف حريـــة الصحافـــة إىل املرتبـــة 128 عامليـــا 
بســـبب احملاكمـــات والتعســـف يف مالحقـــة »املغرديـــن« والضغط 
عليهـــم، كمـــا عدت حكومـــة الكويت من بني أكثـــر احلكومات يف 

العامل اليت خاطبت »تويرت« للحصول على معلومات عن مغردين.
الغواية.. وابتغى اهلداية! ابتعد عن  • تلك أربعة كاملة.. ملن 

د. عبدالرزاق الشاجيي

االأ�ســـرة والقبيلـة..
من يـرو�س االآخـر؟! 

د. عبد الرازق الشاجيي
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متحدثو ندوة “لهذا نقاطع”:
لن ن�سارك يف جرمية حترم ال�سعب من حقه يف الت�سريع

السفري االمريكي
وبني أن السفري االمريكي السابق  يف الكويت اكد أن دول اخلليج ليست حمصنة 
مــــن التغريات السياســــية خاصة الكويت مبينــــا أن تقرير الكوجنــــرس االمريكي 

أكد أن الكويت دولة حمورية بالنسبة المريكا بعد االنسحاب من العراق.
وتابـــع قائـــال ” أن تقرير الكوجنرس  األمريكي أكد أن  الكويت اســـتخدمت 
عدة وسائل ضد احلراك واجتهت للصوت الواحد لضمان أغلبية حكومية وفق 
ما جـــاء يف تقرير الكوجنرس مؤكدا أننا  نعيـــش يف منطقة رمال متحركة 

وما حيدث يف بعض الدول قد يؤثر علينا.
وأكد أن  االقتصاد فشل والتنمية راكدة بسبب الصراعات و جيب أن تكون أوضاعنا 

الداخلية مستقرة والتالحم الشعي كبري وال تنقلب السلطة على الدستور.
واســـتغرب العنجـــري قائال “يف الســـنوات املاضيـــة مل تكن هناك ضـــرورة لكن 

عندما تشكلت أغلبية اتفقت على اإلصالحات أصبحت هناك ضرورة”
وأوضـــح أن إقرار مرســـوم ” الصـــوت الواحد”كان  مبثابة اغتصاب تشـــريعي 
مؤكـــدا أننـــا منـــر مبنعطـــف خطـــري وعلـــى الســـلطة أن تبـــادر باالصالحات 

السياسية ال سيما وأن املادة 71 من الدستور مقيدة ليست مطلقة.
قانون  اخلمس دوائر وأربعة اصوات

وقال النائب  السابق بدر الداهوم أن  قانون  اخلمس دوائر وأربعة اصوات كان 
مشـــروعا حكوميا مبينا أن جملس 2008 مت حلـــه رغم وجود أغلبية حكومية 

وذلك لرفض رئيس الوزراء السابق صعود منصة االستجواب
وبـــني أن مرســـوم ” الصوت الواحـــد ” تعد صارخ على ارادة األمة وأنه مرســـوم 

ساقط شعبيا بدليل مقاطعة االنتخابات
وأضـــاف قائال “يف حال تأصيل مرســـوم “الصوت الواحد ” فـــان اجمللس املقبل 

سيكون مشابه هلذا اجمللس ولكن بتغري الشخصيات.”
وقال النائب الســـابق اسامه الشـــاهني خالل كلمته يف ندوة” هلذا نقاطع” إننا  
حنن امام جملس مصطنع بدليل أن الشعب يتابع احملاكم أكثر من اجمللس 

مؤكدا أن اجمللس احلالي ساقط شعبيا .. وساقط يف عني السلطة نفسها .
مشـــدد اعلى ضرورة مقاطعة اي جملس يأتي بنظـــام “الصوت الواحد” واملادة 

الدستور مقيدة ولقد مت ضربها 71 من 
سقف املطالب

وأوضـــح ان اهلـــدف من هذا الربملان هو تســـهيل بعض األمور مثـــل التنازل عن 
التعويضات الكويتية من العراق وأننا  ننتظر حكم الدســـتورية السدال الستار 

على ما حيدث
واكد أن سقف املطالب سريتفع للمطالبة بدستور جديد واصالحات سياسية 
متمنيـــا ان تعـــود احلكومـــة اىل رشـــدها ويعطل اجمللـــس احلالي شـــهر ويلغى 

مرسوم ” الصوت الواحد”
وقال النائب السابق أسامة املناور خالل كلمته يف ندوة “هلذا نقاطع ” أننا إن 
شـــاركنا يف اجمللـــس  املقبل بعد حتصني الصوت الواحد ســـتغل ايدينا مؤكدا  

أننا لن نشارك يف جرمية سلب الشعب حقه بالتشريع
وخاطب املناور احلضور قائال”ثقوا بأننا لن نسكت أو نركن يف بيوتنا فاملسريات 

قانونية وشرعية” مؤكدا أن الوضع اإلقليمي حولنا يف غاية اخلطورة

أكـــد املتحدثـــون يف ندوة “هلـــذا نقاطع “: ان مقاطعتهـــم لالنتخابات يف حال عودة الصوت الواحد معتربين ذلك األمر ســـلب حلق الشـــعب 
الكوييت يف التشريع واوضحوا أن إقرار مرسوم ” الصوت الواحد”كان مبثابة اغتصاب تشريعي مؤكدا أننا منر مبنعطف خطري مطالبينت 

السلطة السلطة أن تبادر باالصالحات السياسية ال سيما وأن املادة 71 من الدستور مقيدة ليست مطلق
وأكد النائب الســـابق عبد الرمحن العنجري أن احلكومة الربملانية لن تأتي إال يف ظل إصالحات سياســـية حقيقة فإما أن نكون دولة دستور 

وقانون أو يلغى الدستور والقانون والعامل يتحول إىل الدميقراطية وحنن ننتكس لألسف.

مقــــاالت

ال�ساهني : يجب مقاطعة 
بنظام  ياأتي  جمل�س  اأي 
الـــ�ـــســـوت الــــواحــــد.. 
�ساقط احلايل  الربملان 

ن�سارك   لن  املــنــاور: 
حتــرم  جـــرميـــة  يف 
حقه  مـــن  الــ�ــســعــب 
الـــتـــ�ـــســـريـــع يف 

الــــداهــــوم: مــر�ــســوم 
ـــد  ـــواح ـــوت ال ـــس ـــ� ال
على  ـــارخ  ـــس � تـــعـــٍد 
االأمــــــــــــــــــة اإرادة 

ــوم  ــس ــر� الـــعـــنـــجـــري: م
ال�سوت الواحد اغت�ساب 
ت�سريعي.. على ال�سلطة 
باالإ�سالحــات املبادرة 

النائب  السابق بدر الداهوم النائب السابق اسامه الشاهني النائب السابق عبد الرمحن العنجريالنائب السابق أسامة املناور
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بطـــش الصهاينـــة ، لذا ســـاروا وراء هـــذا التنظيـــم اإليراني ، الذي ُرســـم 
وخطط له يف “ قم” ، وزرع يف لبنان كجزء من أذرع إيران للهيمنة على 

املنطقة .
لـــو أردنا أن نرصـــد ما حققه حزب اهلل فى ثالثني عامـــا لوجدنا أنه كان 
يعمل ككتيبة إيرانية وذراع عســـكرى اليران فى صراعها التوســـعى فى 
املنطقة ، وهمش دور الوطنية اللبنانية، والفلســـطينية، وصار حائط سد 
منيع حيمي إسرائيل، باســـتثناء بضع مواجهات معها، كانت الغلبة فيها 

إلسرائيل.
	

واستغل حزب اهلل ومن ورائه إيران القضية الفلسطينية لصاحل مشروعه 
الطائفـــى احملض ليربر امتالكه الســـالح ليســـتخدمه فـــى الوقت الذى 
تقرره ايران لبسط نفوذها ومحاية مشروعها فى املنطقة وهذا هو املشهد 

احلادث فى سوريا اآلن ؟
من ينســـى مـــا فعله حزب اهلل عـــام  1985عندما  قاموا حبـــرب املخيمات 
واشـــرتكت قـــوات نظام األســـد البعثية مع حـــزب اهلل و»أمـــل« يف ارتكاب 

جمازر ضد الفلسطينيني على مدار عامني .
ليـــس هذا فحســـب بل قـــدم احلزب الســـرائيل التنـــازالت تلـــو التنازالت 
وأمنهـــم من اجلنـــوب اللبنانى فـــى الوقت الذى كثـــف كل حروبه ضد 
القـــوى اللبنانية الوطنية ؛ باغتيال احلريـــري وآخرين من زعامات لبنان 

يف إطار إمتام خمطط اهليمنة اإليرانية على لبنان.
وبنـــاء على مـــا تقـــدم فكما حطمـــت نكســـة 1967م صنم االشـــرتاكية 
الناصرية فى األمة العربية ، وحطمت “كامب ديفيد “ صنمية الرئيس 
املؤمن ، ها هى معارك القصري حتطم أصنام أكذوبة سيد املقاومة وتيار 
املمانعة الذى يرتكب أبشـــع مذابح ألهل الســـنة فى سوريا فى أسوأ حرب 
غري شريفة يشهدها تارخينا املعاصر ، نعم الثورة السورية اآلن حتطم ما 

تبقى من أصنام فى عقولنا حتى نصبح أحرار.

حـــزب اللــه و حتطيـــم االأ�سنـــام  !!
كتب : حممود املنري

عاشـــت الشـــعوب العربية طيلـــة عقودها املاضيـــة ٌيصنع له 
أصنامًا لتقدسها من زعامات اخلبل على أنها قيادات ملهمة 
باســـم القوميـــة تـــارة ، وباســـم االشـــرتاكية تارة ، وباســـم 
املمانعة تارة أخرى ، إال أن الربيع العربي الذى هبت نسمائه 
على الشـــعوب العربية جعلها ألول مرة تطوف فى ســـاحات 
احلريـــة تعبـــد ربأ واحـــداً وتكفر بـــكل األصنـــام ، نعم حطم 
الربيـــع العربي الكثـــري من األصنام وآخرها مـــا كان ُيطلق 
عليـــه كذبـــًا وزرواً “صنـــم املمانعة “ أو املقاومة ســـيما بعد 
اجلرائم التى تشهدها سوريا وآخرها معارك القصري ، حيث 
يشـــارك حـــزب اهلل  يف تطهري طائفي بشـــع ، كشـــف اللثام 
عـــن الوجه الدميـــم اليران وذراعها العســـكري فـــى املنطقة 
وزاد حنـــق العـــرب وكراهيتهم هلا وحلزبها ، وبســـبب ذلك 
اضطر رئيســـه حســـن نصر اهلل إىل الظهور أمس للدفاع عن 
مسعته امللطخة بدماء األبرياء من شعب سوريا من األطفال 
والنســـاء وآالف األبرياء املذبوحـــني واملقطعني األوصال فى 

جرمية لن ينساها التاريخ ولن تغفرها األجيال  .
خرج حســـن نصر اهلل حماوال اســـتمالة مجهوره الذى ُخدع 
به كثرياً واجرت أســـلوبه القديم وخطبه احلماسية ولكن مل 

ولن يفلح ، فى إقناع اجلمهور، باحلديث عن اجلبهة املوحدة ضد إسرائيل 
والغرب، وأنه حارب طيلة الســـنوات املاضية من أجل الفلســـطينيني رغم 

أنه ليس بينهم شيعة !
مل ولن يقنع حســـن نصر اهلل ماليني السوريني، ومائيت مليون عربي، أنه 
يقاتل يف ســـوريا إىل جانب قوات األســـد حقا من أجل فلسطني والقدس، 
كمـــا يزعـــم؟ ألن أخبار وصور وفيديوهـــات اجملازر والقتـــل على اهلوية 
الطائفية يف ســـوريا أصبحت أعمق من أن يعطرهـــا بأحاديث املاضي عن 
املقاومـــة املكذوبـــة واملمانعـــة الوهميـــة التى شـــدت من أزر اســـرائيل ومل 

تضفعها !!
إن عـــدم القدرة على كشـــف احلقيقة واعتماد أســـلوب املرواغة هو نتاج 
تربية مشوهة متيل لتجاهل التاريخ األسود وخمططات التآمر والسكوت 
عنهـــا وحماولـــة تقديم تربير هلـــا ، مهما كان تناقضه وعـــدم منطقيته، 
إن اإلحســـاس الدائم باملظلومية خيلق هذه النفسيات القادرة على جتاوز 
املنطقيـــة واملنهجيـــة لكـــى تنام قريرة العـــني وهى تعتقد أنهـــا قد أدت ما 
عليهـــا بعـــد أن اتهمت اآلخرين ومارســـت عقدة اإلســـقاط عليهم وبرأت 
نفســـها ، بل وتدعى البطولة واملقاومة واملمانعة فى غري موضعها كاهلر 

حيكى انتفاخًا صولة األسد .
احلقيقـــة أن حزب اهلل اليوم هو حزب اهلل األمس، لكن ما تغري هو طريقة 
رؤيتنا حنن كشـــعوب لالشياء على حقيقتها حني تنجلى املواقف وتزول 
الشـــغاوة عن األبصار ، ال ننكـــر أن الكثري منا اكتشـــف احلقيقة متأخرا 
جـــدا. أو تعامـــي عنها زمنا بفعـــل الواقع املرير الذى حتيـــاه أمتنا ، فحزب 
اهلل  الذى ولد عام 1982، هو حزب اهلل اليوم مشروعا وبرناجما وأهدافا، 
لكن الشعوب العربية احملبطة والتى عانت من النكبة تلو النكبة والنكسة 
تلو النكســـات ، وشـــهدت خيبة األمـــل بتهاوى وســـقوط الزعامات كانت 
مســـتعدة ومهيئـــة لتقبيل رأس وقدم  كل من يرفع علم فلســـطني ضد 
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أخبار اجلامعات 

من امل�سوؤول عن تدين م�ستوى التعليم بالكويت ؟!!

الوضع التعليمي احلالي سيئ
بداية قال وكيل وزارة الرتبية السابق د.يعقوب الشراح أن الوضع التعليمي 
احلالي سيئ وال يبشر باخلري إذا مل نتدارك الوضع لتطويره حسب الرؤية 
العامليــــة والتكنولوجية من خالل تطويــــر املناهج بدال من التصارع والبحث 
عــــن املزايا املاليــــة وإهمال التعليم، وقال أن هناك مؤشــــرات كثرية تؤكد 
تدني مســــتوى التعليم يف الكويت، مضيفا أن الكويت من أكثر الدول اليت 
تســــاهم على بدعم التعليــــم يف الدول اخلارجية وهذا دليــــل على اهتمامها 
بتطوير التعليم ولكــــن إذا أردنا النظر إىل مناهجنا احلالية والتعليم لدينا 
ســــنجد انه  سيء جدا والســــبب إهمال بعض املســــئولني واملعلمني للتعليم، 
مبينــــا أن ميزانيــــة وزارة الرتبية مــــن أضخم امليزانيات يف الــــدول اجملاورة 

ولكن مناهج الرتبية واجلامعة والتطبيقي سيئة وال ختدم سوق العمل.
وتابع الشـــراح قائـــال إن دور املعلم جدا مهم يف تطويـــر التعليم من خالل 
األداء التدريسي باملراحل الدراسية ابتداء من رياض األطفال إىل التعليم 
العالـــي، ولكـــن غالبية كبرية مـــن املعلمني ال يقـــرؤون أو يعدون حبوثا 
ويكتفـــون فقـــط بقـــراءة الكتاب اخلـــاص الذي يدرســـه وعندما نناقشـــه 
يف أمـــور تعليمية متطورة نفاجـــأ بأنه ال ميتلك املعلومـــات الكافية فهذه 
مشـــكلة جـــدا خطـــرية،  إضافة لوجود عـــدد كبري ال جييدون اســـتخدام 
احلاسب اآللي، والسؤال يف ظل التطور التكنولوجي كيف ملعلم ال يعرف 
استخدام احلاسب اآللي، ومن املشاكل اليت تتسبب يف خراب التعليم آفة 

الدروس اخلصوصية اليت عجزت وزارة الرتبية عن منعها.

كتب : سامح أبو احلسن : دق عدد من الرتبويني ناقوس اخلطر بسبب تردي الوضع التعليمي فى الكويت فقد أكدوا أن  أن الوضع التعليمي 
احلالي ســـيئ وال يبشـــر باخلري إذا مل نتدارك الوضع لتطويره حســـب الرؤية العاملية والتكنولوجية من خالل تطوير املناهج بدال من التصارع 

والبحث عن املزايا املالية وإهمال التعليم.
وقالـــوا: مـــن خالل متابعته ألداء طلبة كلية الرتبية جبامعة الكويت واألساســـية اتضح بأن %8 غري مؤهلـــني ليصبحوا معلمني قادرين على 

حتمل مسؤولية املعلم وهذا بسبب نتائج فشل آلية القبول وعدم توزيع الطلبة بالشكل الصحيح .
وأكدوا أن دور املعلم جدا مهم يف تطوير التعليم من خالل األداء التدريســـي باملراحل الدراســـية ابتداء من رياض األطفال إىل التعليم العالي، 
ولكـــن غالبيـــة كبرية مـــن املعلمني ال يقرؤون أو يعـــدون حبوثا ويكتفون فقط بقراءة الكتاب اخلاص الذي يدرســـه وعندما نناقشـــه يف أمور 

تعليمية متطورة نفاجأ بأنه ال ميتلك املعلومات الكافية وإلي التفاصيل:
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وزاد الشراح قائال اتضح من خالل إحدى الدراسات أن %77 من املعلمني 
ال يلتزمـــون بتدريـــس املناهج املعتمـــدة من وزارة الرتبيـــة وبالتالي يكون 
الطالـــب قد شـــب علـــى بيئة تعليميـــة خاطئة تهـــدد مصريه املســـتقبلي، 
موضحا أن التعديالت على املناهج ليســـت تعديـــالت جذرية بل منهجية 
ال ختـــدم التعليم فقـــد أكد %62 من املعلمني خالل اســـتبيان  دراســـي 
بأن املناهج الدراســـية جامدة وغري سلســـلة وال ختدم العملية التعليمية، 
مشـــددا على ضـــرورة إجيـــاد منظومة عمل واحـــدة يف التدريس تشـــمل 

الدراسة يف مستوى واحد على مجيع املدارس احلكومية واخلاصة.
بيئة تعليمية مستقلة

بدوره قال العميد األســـبق لكلية الرتبية جبامعة الكويت د.عبداهلل الشيخ 
إن املعلـــم ال ُيبجـــل كمـــا هو احلـــال بباقي الـــدول، حيـــث ال يعيش بيئة 
تعليميـــة مســـتقلة ويضعـــون عليه أعبـــاء إضافية للعمل بهـــا كإداريني 
ومشـــرفني وغريها، وهذا ليس من عملهم، متسائال كيف سيكون هناك 

تعليم مميز طاملا هذا التوجه متواجد ووزارة الرتبية تعلم بذلك .
وشـــدد الشـــيخ على ضـــرورة بان تكون وقفـــه مجاعية لتطويـــر منظومة 
التعليـــم الســـيما من كليـــة الرتبيـــة يف جامعة الكويت وكليـــة الرتبية 
األساســـية يف التطبيقي من خالل حتمل مســـئولياتهم بتخريج معلمني 
قادريـــن علـــى حتمـــل املســـؤولية اجملتمعية وليـــس البحث عن الشـــهادة 
واملميزات املالية، مضيفا أن قبول الطلبة املستجدين يف الكليتان عشوائي، 
فعندما أوجه أســـئلة للطلبـــة ملاذا التحقت بكلية الرتبيـــة يكون الرد هذه 
ليس رغبيت وهم من قبلوني يف كلية الرتبية علما بان هذا التوجه خطأ 

وال خيرج معلمني مميزين السيما وأن قبوهلم جاء خمالفا لرغباتهم .
وقال الشـــيخ أنـــه من خالل متابعتـــه ألداء طلبة كليـــة الرتبية جبامعة 
الكويت واألساسية اتضح بأن %8 غري مؤهلني ليصبحوا معلمني قادرين 
على حتمل مســـؤولية املعلم وهذا بســـبب نتائج فشـــل آلية القبول وعدم 
توزيع الطلبة بالشـــكل الصحيح، ولفـــت إىل أن املواصفات الفنية لتطوير 
التعليـــم بـــات تطبيقهـــا ضـــروري يف اجلامعـــة والتطبيقـــي، مؤكـــدا أن 
آليـــة التدريس احلاليـــة يف الكليات خطأ وحباجـــة إىل تطوير من خالل 
إضافـــة مواصفات فنية عاملية وعلمية تواكـــب التطور العاملي وال ميكن 

االستمرار على املناهج احلالية .
 واقرتح الشيخ بتقديم توصية للمسئولني مضمونها عدم قبول خرجيني 
كليـــة الرتبية األساســـية وكلية الرتبية يف جامعـــة الكويت كمعلمني 
إال بعـــد تأهيلهـــم للتدريس من خالل عمـــل اختبـــارات متواصلة تؤكد 
صالحيتهم ومتنحهم رخصة تؤكد قدرتهم على ممارسة التعليم ومن 
ال يستطيع ال مينح الرخصة حفاظا على جودة التعليم وختريج معلمني 

مميزين .
دمج كليات الرتبية

وقـــال املدير العـــام للجهاز الوطـــين لالعتماد األكادميـــي وضمان جودة 
التعليـــم د. عايض املـــري طالب خالهلـــا بدمج كلية الرتبيـــة يف جامعة 
الكويت مـــع كلية الرتبية األساســـية بالتطبيقي وتســـمية الكلية إعداد 
املعلمـــني وتكـــون حتت مظلـــة مؤسســـة التعليم العالـــي، معتـــربا أن هذا 
احلل هو األنســـب لتخريج معلمني مميزين، مشريا إىل أن وزارة التعليم 
العالي تواجه مشـــكلة رئيسية مع الطلبة الراغبني باستكمال دراستهم يف 
اخلارج فقد اتضح بان مستواهم ضعيف يف اللغة االجنليزية وال يؤهلهم 
للدراسة يف اخلارج، ورغم مطالبتنا هلم أن يلتحقوا مبعاهد لتقوية اللغة 
االجنليزية ومع ذلك يأتون مســـتواهم ضعيف، واقصد بذلك أن مستوى 
اللغـــة االجنليزيـــة يف وزارة الرتبية جـــدا ضعيف لذلك اقـــرتح بأن يكون 

د.يعقوب الشراح

 د.عبداهلل الشيخ 

 د. عايض املري

ــع  ــس ــو� الــــ�ــــســــراح: ال
�سيئ  التعليمي احلايل 
بــاخلــري يــبــ�ــســر  وال 

 %8 الــ�ــســيــخ:  اهلل  عــبــد 
غري  الرتبية  طلبة  من 
موؤهلني  لي�سبحوا معلمني

املري: البد من دمج كلية 
الرتبية فى اجلامعة مع 
االأ�سا�سية فى التطبيقي

تدريـــس اللغة يف املدارس من أســـاتذة أجانب متخصصـــني أو التعاقد مع 
معاهد ذات جودة عالية يف اللغة االجنليزية.

وأضـــاف املـــري أن جملـــس التعـــاون اخلليجي استشـــعر أهميـــة التعليم 
باخلليـــج واتفقوا على إنشـــاء هيئـــة لالعتماد األكادميـــي، ولتنفيذ هذه 
الفكرة مت إنشـــاء هيئات حمليـــة لالعتماد األكادميـــي متهيدا للوصول 

هلذا اهلدف.
وأشـــار املري إىل أن احلديث قد كُثر عن الشـــهادات املشبوهة واجلامعات 
الـــيت ال تراعـــي املعايـــري األكادمييـــة وال العلميـــة، فكان مـــن الواجب أن 
تكـــون هناك معايري واضحـــة على اهليئة لتحديد اجلامعات اليت يســـمح 
بالدراســـة بها، ومن أجل حتقيق االعتماد املؤسســـي مت وضع معايري هلذا 

االعتماد وسريى النور قريبا.
وقال املري أنه أمر حمزن أال نرى اجلامعات الكويتية احلكومية واخلاصة 
ضمـــن ترتيب أفضل اجلامعـــات بالعامل، ولو مرت هـــذه اجلامعات ضمن 
قنـــوات التقييم لرأيناها ضمن ترتيب متقدم، متمنيا أن تعمل مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي بالكويت على إنشـــاء مكاتـــب لضبط اجلـــودة واالعتماد 
األكادميـــي، وتعـــاون مجيـــع األطـــراف لتحقيـــق االعتمـــاد األكادميي 

واجلودة العلمية املطلوبة.
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برملانيـــات 

ال�سلطة  ــمــي:  الــو�ــس
ــالب  ــق ــالن ــى ل ــع ــس ــ� ت
عــلــى الـــد�ـــســـتـــور.. 
ال�سرورة  ومرا�سيم 
مطلقة ال  حمــــدودة 

ال�ساهني: �سدور حكم 
بتح�سني  الد�ستورية 
ـــوت الـــواحـــد  ـــس ـــ� ال
املجل�س  �ــســم  يــعــنــي 
الوطني املتحف  اإىل 

خــيــار   ال  ــي:  ــي ــح ــي ال
بـبـطـــــــــــــــالن  اإال 
ـــوم الـــ�ـــســـوت  ـــس ـــر� م
�سنقاطع   .. الــواحــد 
ح�سن اإذا  االنتخابات 

�سيناريوهات االنتخابات القادمة
فى ظل حت�سني مر�سوم ال�سوت الواحد

األزمة مستمرة
بداية قال النائب السابق فيصل اليحيى : أن األزمة مستمرة اذا مل حتكم 

الدستورية ببطالن الصوت الواحد .
مبينا أن األزمة ليســــت قانونية بل هي سياسية من الدرجة األوىل وهلذا 
حتتاج إىل حلول سياســــية وأوضح أن بطالن مرســــوم الصوت الواحد ال 

حيتاج إىل مستشارين وفنيني فهو.
واضح وضوح الشــــمس على اعتبار أن املرســــوم غري دستوري مبينا أن أي 
انتخابات خارج الشرعية الدستورية لن يكون طرفا فيها ال سيما وأنه ال 
خيار دستوري إال ببطالن املرسوم معلنا مقاطعته لالنتخابات إذا حصن 

مرسوم الصوت الواحد
احلكم بالعدل أساس امللك

وأوضح النائب الســــابق اســــامة املناور : أن احلكم بالعدل هو أســــاس امللك 
ووجدت أساسًا هلذه املقولة يف كل الثقافات فبقاء امللك مقرتن بالعدل.

وأشــــار املنــــاور اىل أن القاضي الذي يعطي طرفــــا حقا هو لطرف آخر هو 
بالنار فما بالكم بالذي يعطي طرفا حق أمة وحق شعب.

وقال املناور هذا اجمللس الناتج عن هذا املرســــوم ناقش ١50 اتفاقية وأقرها 
خالل تســــعني دقيقــــة مبينا أن كل أهــــل الكويت ينتظــــرون هذا احلكم 

ومنهم الفاسدين الذين يعيشون عصرهم الذهي.
أجيال جديدة

قــــال النائــــب الســــابق أســــامة الشــــاهني أن احلكومة الــــيت ضربت حبكم 
احملكمــــة بتحصــــني الدوائر عــــرض احلائــــط ال حترتم قــــرارات القضاء 

مؤكدا أن قانون تعديل النظام االنتخابي كان طامة كربى.

وبني الشــــاهني قائــــال ” 6-18 احلكومــــة تعّطل اجمللــــس و6-19 تعديل 
القوانــــني للمحكمــــة الدســــتورية و6-20 إبطال اجمللس هــــذه األيام لن 
تنســــى مبينا أنه إذا صدر حكم الدستورية بتحصني الصوت الواحد فهذا 

يعين اغالق اجمللس وضمه اىل املتحف الوطين
وقال الشــــاهني إنه مت حتصني الصوت الواحد فســــتقوم السلطة بإصدار 
مراســــيم ضرورة كلما أرادت وســــيكون لديهم صك غفران من القضاء 
وان كنا اآلن نتمســــك بالدســــتور فقد يأتي جيل جديد يطالب بدستور 

جدي.
السيادة لألمة

وأكد النائب الســــابق حممد الدالل : أن الســــيادة لألمة وكل السلطات 
خاضعة هلا وكل فرد يستطيع خماطبة السلطات ومنهاالقضاء فإما أن 

تسري األمور جتاه االلتزام بالدستور وإما أن تسري عكس ذلك
وأضــــاف قائــــال ” أنه من غــــري املقبول أن يكــــون لدى احلكومة التشــــريع 
والتنفيــــذ وحنن نقول ألعضاء احملكمة الدســــتورية أن حتصني الصوت 
الواحد ســــليغي دور األمــــة مؤكدا تقديــــره لألحــــكام القضائية وهناك 
حرص علــــى القضاء واســــتقالليته داعيا أعضاء الســــلطة القضائية إىل 

االنتصار لألمة
وأوضــــح أن هيئــــة مكافحة الفســــاد يف “جيــــب “احلكومــــة وهناك ثالثة 
ســــيناريوهات متوقعــــة إما حتصني املرســــوم او إلغــــاؤه أو الرتكيز على 

اخلطأ االجرائي فيبطل اجمللس
حكومة ال تستحي

قال النائب السابق عبداللطيف العمريي أن مرسوم الصوت الواحد هو رد 

كتب : احملرر الربملاني 
أكـــد أعضـــاء األغلبيـــة املبطلة 
خـــالل ندوة ” حكم الدســـتورية 
إســـقاطات ونتائـــج ” يف ســـاحة 
يشـــاركوا  لـــن  أنهـــم   ” اإلرادة 
مت  إذا  املقبلـــة  االنتخابـــات  يف 
الواحد  حتصني مرسوم الصوت 
باعتبار أن ما حدث ميثل انقالبا 

على الدستور.
وبينوا  أنه إذا مت حتصني الصوت 
الواحد فستقوم السلطة بإصدار 
مراســـيم ضرورة كلمـــا أرادت 
وسيكون لديهم صك غفران من 
القضـــاء وان كنا اآلن نتمســـك 
بالدســـتور فقد يأتي جيل جديد 

يطالب بدستور جديد.

 النائب السابق فيصل اليحيى النائب السابق عبيد الومسي النائب السابق أسامة الشاهني
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على الشــــعب يف 2 فرباير عندما اعطيت السلطة له وأوضح أن احلكومة 
أقــــل ما يقــــال عنها انهــــا حكومة ال تســــتحي وإال ما تفســــري عــــدم احالة 

املتسبب يف غرامة”الداو” اىل حمكمة الوزراء.
وبــــني العمريي أن مرســــوم الصوت الواحد اضحوكــــه تضحك بها علينا 
الســــلطة عندما ذهب احلياء السياسي من الســــلطة ورجاالتها فيحق لنا 

أن نعيش هذا الوضع.
واضــــاف العمريي أن حمكمة التمييز تصــــدر حكمًا نهائيًا يثبت أن ايران 
تتجســــس علينا وال يصدر بيان من حكومة ال تستحي وتساءل العمريي 
هل قانون الشــــركات بأكثر من٣00مادة مرســــوم ضرورة؟ وهل عالوات 

الفتوى والتشريع والرياضة مرسوم ضرورة؟ تضحكون على من؟.
مبينــــا أنــــه إذا كان قانــــون مكافحة الفســــاد مرســــوم ضــــرورة فلماذا مل 
يطبق إىل اآلن؟ أليس هو مرسوم مت إصداره ليعاجل أمراً طارئًا؟ مرسوم 

الصوت الواحد مبيت له النية مسبقا .
مرسوم غري شرعي

أكد النائب الســــابق عبيد الومسي أن مجيع أســــاتذة القانون الدستوري 
ليــــس بالكويــــت إمنا بالعامل اتفقوا على أن مراســــيم الضــــرورة حمدودة 

وليست مطلقة.
واضــــاف الومســــي إن جملــــس الوزراء أصــــدر قراراً على شــــكل مرســــوم 
ضــــرورة وأعتقد أنــــه جيب أن ال يتوىل أي من أعضــــاء احلكومة احلالية 
منصب مؤكدا ان السلطة حتاول االنقالب على الدستور باقرار مرسوم 

الصوت الواحد .

االأغلبية: لن ن�سارك يف االنتخابات اإذا ُح�سن 
مر�سوم ال�سوت الواحد .. اأزمتنا لي�ست قانونية

ــت  ــوي ــك املـــــنـــــاور: ال
الف�ســاد  ع�سر  تعي�س 
ــاء  ــق ـــي.. وب ـــب ـــذه ال
بالعدل مقرتن  امللك 

حكومتنــــا  العمريي: 
تــــ�ــــســــتــــحــــي..  ال 
ــوت  ــس ــ� ـــوم ال ومـــر�ـــس
ـــد اأ�ــســحــوكــة ـــواح ال

 النائب السابق عبداللطيف العمريي النائب السابق اسامة املناور

وأضاف الومسي قائال: “مشــــكلتنا أنه يوسد األمر لغري أهله وأنا متأكد 
أن رئيس الوزراء ال يعرف عدد مواد الدستور”.

وأكد أنه لن يشــــارك بأي انتخابات مبنية على مرســــوم غري شــــرعي ال 
ناخبًا وال مرشــــحًا” فكل الدول الديكتاتورية هلا دستور وهذا ال يعين أنها 
بلــــد دميقراطي وأوضح الومســــي أنه إذا قامت الســــلطة باالنقالب على 
النظام الدســــتوري ثم تتم حماسبة األفراد على القانون العادي فهذا نوع 

من العبودية.
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النائب السابق مسلم الرباكرياض أمحد العدساني عبداهلل الطرجييالنائب السابق مجعان احلربش

الــنــيــابــة  اىل  ـــة  ـــال االإح احلــربــ�ــس:  د. 
ــني ــوؤول ــس ــ� ــا حتــ�ــســني امل ــه ــدف الـــعـــامـــة ه

ـــرف  ـــع ي اأن  يــــجــــب  ــــي:  ــــج ــــري ــــط ال
الــ�ــســعــب الــكــويــتــي مـــن هـــو املــ�ــســوؤول؟

مت  ملاذا  ناجح  امل�سروع  كان  اإن  العد�ساين: 
ف�سخه واحلكومة لديها اأغلبية يف املجل�س؟!

اجلوانب  على  كــان  اعرتا�سنا  ـــرباك:  ال
ال�سفقة يف  واالقــتــ�ــســاديــة  القانونية 

قضيـــة

ملف "الداو" .. البحث عن كب�س فداء !!

االنتقائية فى التطبيق
 قـــال النائب الســـابق مجعان احلربش إن إحالـــة قضية صفقة عقد 
شـــركة الـــداو اىل النيابـــة العامة هدفهـــا حتصني املســـؤولني عنها 
واليت كلفت الدولة اكثر من ملياري دوالر، متسائال كيف تغرم 
الدولـــة مواطنا مخســـني دينارا بســـبب خمالفة مروريـــة يف الوقت 
الـــذي قاممســـؤولوها بالتســـبب يف غرامـــة على الدولـــة بأكثر من 

ملياري دوالر.
حيـــث قـــال “االحالة للنيابـــة يف قضية الداو هدفها حتصني من تســـبب 
بالغرامـــة امللياريـــة فجميع احـــاالت الشـــيوخ والوزراء انتهـــت باحلفظ 

والسلطة تعلم يقينا من املتسبب”.
وتســـاءل “هل حيـــق للســـلطة اخالقيا ان تفـــرض على املواطـــن غرامة 

مرورية مقدارها مخسني ديناراً وهي من تسببت بدفع غرامية مليارية 
تتجاوز 2.160 مليار”.

وأوضح أن “مجيع االحاالت اخلاصة بالشيوخ الوزراء والنواب القبيضة رغم 
كلفتها املليارية مت حفظها بينما مجيع قضايا نواب املعارضة مل حتفظ”.

ال مربر بإلغاء صفقة
وصـــرح عضو اجمللس املبطـــل رياض أمحد العدســـاني: “بـــأن احلكومة 
دائما تذكر أنها شـــركة داو األمريكية اليت حققـــت أرباحا، للتوضيح  
هي “كي داو” عبارة عن شـــراكة بني برتوكيميـــكال الكويتية والداو 
األصلية ومن شهران والنواب يهددون احلكومة باإلستجواب ومل تلتفت 
هلم وفســـخ العقد بعد إبرامه بأربع أيام حبجة اإلستجواب، ملاذا مل يؤثر 

التهديد قبل التوقيع”.

كتب : احملرر احمللى : 
ما زالت تداعيات غرامة الداو واالجراءات احلكومية جتاة املتسبب فى الغرامة تشغل بال الكثريين على الساحة السياسية فقد أصبحت غرامة 
الداو هى قضية الصحف الرئيســـية ومن الذي يتحمل مســـؤولية هذه الصفقة هل احلكومة الســـابقة أم التكتل الشـــعي الذي حال دون امتام 

الصفقة أو من وقعوا على الصفقة ؟

جـــريـــدة كــويــتــيــة اإلــكــرتونــيــة
www.mobashernews.net

زيارتنا على موقع فيديو جريدة مبا�سر
www.mobashertv.net
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“الســـؤال إن كان املشـــروع غري جمـــدي فلماذا مت توقيع العقد بشـــرط 
جزائـــي عالي، وإن كان املشـــروع ناجح ملاذا مت فســـخه واحلكومة لديها 
أغلبيـــة يف اجمللـــس ، ال مربر بإلغاء صفقة الـــداو ودفع غرامة مالية من 
خزينـــة الدولة لعدم الرغبـــة إلعتالء منصة املســـاءلة، فمن إختذ قرار 

اإللغاء هو من يتحمل نتائجه”.
من املسؤول ؟

أكـــد عضو اجمللس املبطل عبداهلل الطرجيـــي: “أن  دفع تعويض أكثر 
مـــن 2 مليـــار دوالر للداو كيميـــكال يعترب تفريط باملال العام ونكســـة 
اقتصاديـــة !!.”.. كمـــا نـــّوه إىل أنه “جيب أن يعرف الشـــعب الكوييت من 

هو املسؤول”.
وقال النائب الســـابق وليد الطبطبائيـــي: “حكومة ناصراحملمد جيب أن 
حُتاكم ألنها قبلت بشـــرط جزائي ظامل.. وأكد الطبطبائي أن حكومة 
ناصـــر احملمد مســـؤولة عن ضيـــاع 2،2 مليار ألنها قبلت أوال بالشـــرط 
اجلزائـــي، وثانيا فســـخت العقد مع علمها بالشـــرط وإن كانت ال تعلم 

فاملصيبة أعظم” 
وأشار اىل مشكلة “ الداو  وأخواتها” أن احلكومة غري مؤمتنة على أموال 

الشعب ومصاحله، فهي كالذئب الذي يرعى الغنم.
اجمللس األعلي للبرتول

وقال النائب الســـابق مســـلم الرباك انه »لو عاد بـــه الزمان الختذ املوقف 
نفســـه الذي اختذه من صفقة أو عقد الشـــراكة الكويتية بني شركة 
البرتوكيماويـــات الكويتية وشـــركة )الـــداو كيميـــكال( واملعروفة بـ 
)كي داو( املشـــبوه بتفاصيلـــه وكلفته املالية وشـــرطه اجلزائي، املنايف 
لشـــروط التعاقد الطبيعية والذي بلغ بســـقفه االعلى لـ 33 يف املئة من 

قيمة العقد يف سابقة فريدة من نوعها«.
وشـــدد الرباك على أن عدم قـــدرة احلكومة يف الدفاع عـــن موقف البالد 
ووضـــع شـــرط هيئة التحكيم ضمـــن العقد، ومبا خيالـــف قرار جملس 

الوزراء يف عام 1988 هو ما ادى اىل احلكم بفرض الشرط اجلزائي«.
ولفت اىل ان »احلديث عن ان اســـباب فســـخ العقد اليت سوقتها احلكومة 
أملتها دواٍع سياســـية، ينايف ما ورد يف تقرير اللجنة الوزارية اليت شكلها 
جملس الوزراء لبحث تفاصيل هذا العقد، وهو ما اقره اجمللس نفســـه يف 

اجتماعه يف ديسمرب من عام 2012«.
وقـــال الرباك: »لـــو عادت االيـــام كما كانت ســـأقف املوقف نفســـه من 
صفقة الشـــراكة الكويتية مع شـــركة )الداوكيميكال(، فشـــراكتنا 
تلـــك كانت قائمـــة علـــى املشـــاركة يف 40 مصنعـــا للبرتوكيماويات 
التابعة هلذه الشـــركة، والقائمة يف األمريكتني الشـــمالية واجلنوبية 
وأوروبـــا، والبعض منها انشـــئ يف عـــام 1961، وذو مـــردود ضعيف جداً 
وفق الدراسات املوجودة لدى شـــركة البرتوكيماويات الكويتية، كما 
ان اعرتاضنـــا على هذه الصفقة يف كتلة العمل الشـــعي وبعض النواب 
الســـابقني واالخ صاحل املال يف جملس االمة آنـــذاك، كان اعرتاضًا على 
اجلوانـــب القانونيـــة واالقتصاديـــة يف الصفقة، وهذا ايضـــًا رأي اللجنة 

الوزارية اليت شكلت يف ما بعد حول هذا العقد«.
وتســـاءل الرباك: »هل هناك دولة توقع عقـــدا يف عز االزمة املالية، يضع 
فيهـــا الطرف املهزوم او احملتاج للســـيولة شـــرطًا على الطـــرف املنتصر 

والذي ميلك السيولة وهي الدولة؟«.
وأوضح ان »شـــركة )الداو كيميكال( كانت يف عز االزمة االقتصادية 
حباجة للســـيولة، وذهبت للبنوك إلقراضها لكن البنوك رفضت انذاك، 

محد املطر اخلبري النفطي حجاج بوخضور

اأي  متتلك  ال  كانت  املحمد  حكومة  املطر: 
ناجحة مب�ساريع  التنمية  لتحقيق  روؤية 

�ــســيــاع  يف  ــوا  ــب ــب ــس ــ� ت مـــن  بـــوخـــ�ـــســـور: 
نـــدم ــــــاأي  ب يـــ�ـــســـعـــرون  ال  ــة  ــق ــف ــس ــ� ال

وعندهـــا اجتهوا للكويت اليت كانت متلك فرض شـــروطها على )الداو( 
لكن ما مت كان العكس ومت توقيع هذا العقد بليل اظلم«.

وأعلـــن الرباك انه »يف وقت اقـــدام احلكومة على توقيع عقد الشـــراكة 
هذا اتصلُت بوزير التجارة انذاك امحد باقر وهو عضو يف اجمللس االعلى 
للبرتول، وقلت له ان هناك كارثة وشـــرطا جزائيا وضع يف العقد فهل 
تعلم به؟ وطلب مين منحه ســـاعة للرد على هذا التساؤل. واخطرت االخ 
امحد السعدون بذلك واتصل بي بعد ساعة االخ باقر وقال لي بانه اتصل 
باالخ ســـعد الشويب وتأكد انه بالفعل هناك شرط جزائي مالي بالعقد 
وهو موجـــود، اي انه مل يكن يعلم بهذا الشـــرط، واحلكومة مل تكن تعلم 

به«.
بداية مشروع الداو

فيمـــا أكـــد عضـــو اجمللـــس املبطل محـــد املطـــر أن بداية مشـــروع الداو 
مشـــروع حكومي كامل بدأ العمـــل فيه والتفكري فيه قبـــل تولي الوزير 

حممد العليم حقيبة النفط بسنة ونصف .
وقال املطر أن حكومة مسو الشـــيخ ناصـــر احملمد كانت متتلك اخليط 
واملخيط وكانت متنع كل شـــيء وكانت تفعل ما تريد وكانت لديها 
أغلبيـــة يف جملـــس األمة إبان توقيـــع عقد الداو والرتاجـــع عنه، مرجعا 
إخفاقهـــا إىل أنهـــا كانت ال متتلك أي رؤية لتحقيق التنمية مبشـــاريع 

ناجحة.
الكويت خسرت مليارات

ويقول اخلبري النفطي حجاج بوخضور ان كتلة الشعي هي من زايدت 
وافتعلت االحـــداث ضد احلكومة, حتى رضخت مع االســـف والغت هذه 
لصفقة اليت كانت ســـوف حتقق الكثري من االمتيازات للكويت, واشـــار 
اىل ان ضيـــاع هـــذه الفرصة فوت علـــى الكويت الكثري مـــن املليارات اليت 
كانت ســـتجنيها ســـنويا من هـــذه الصفقة. ولفت بوخضـــور اىل ان من 
تســـببوا يف ضياع هذه الصفقة وخسروا الكويت هذه املليارات ال يشعرون 

بأي ندم على ذلك
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نــــدوات

املعار�سة من �ساحة ال�سفري
م�ســاوئ املجل�س احلالـي على اأ�ســرة احلكــم
ال تقــل �سراوة عن م�ساوئـه على ال�سعــب

الضغوطات واملالحقات
وفـــى البداية قال أســـتاذ القانون فى جامعة الكويـــت د.فواز اجلدعي من 
ســـاحة الســـفري : أعلم بكـــم الضغوطـــات واملالحقـــات الـــيت يتعرض هلا 
املنتمون للحراك رغم أن بعضهم ما عنده مثن بنزين ســـيارته ورســـاليت 
للحـــراك أنه رغـــم اإلحباط واملالحقـــات والتضييق بالـــرزق وإذا كنتم 

تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون من اهلل ما ال يرجون
واضـــاف اجلدعـــي من ســـاحة الســـفري : مـــن نعـــم اهلل علينـــا يف األغلبية 

واحلراك أن أرسل إلينا هذا اجمللس الذي أصبح تندراً لألمة مشريا إىل أن 
من خيرج من املعتقل حبكم الرباءة من حقه احلصول على تعويض حسب 
املواثيـــق الدولية مؤكـــدا أن أعضاء جملس الصوت الواحد ال يؤمنون وال 

يعرتفون فيه، بدليل النائب الذي قال جملسنا ال يهش وال ينش
وبـــني اجلدعي من ســـاحة الســـفري : أعلم بكـــم الضغوطـــات واملالحقات 
الـــيت يتعرض هلا املنتمون للحراك رغـــم أن بعضهم ما عنده مثن بنزين 
ســـيارته مشـــريا إىل أنه من نعم اهلل علينا يف األغلبية واحلراك أن أرسل 

متابعة : سامح أبو احلسن 
وسط حضور مجاهري أكد املتحدثون فى ندوة “مساوئ الصوت الواحد”  أن مساوئ اجمللس احلالي على أسرة احلكم ال تقل ضراوة عن مساوئه 

على الشعب الكوييت مشريين إىل أن األزمة السياسية احلالية سببها أن السلطة لديها من ميثلها ولكن الشعب ليس لديه جملس ميثله .
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إلينا هذا اجمللس الذي أصبح تندراً لألمة.
وتابع اجلدعـــي : عندما حصل الغزو الســـلطة مل تتصل برئيس اجمللس 
الوطـــين بـــل اتصلت بأخـــر رئيس للمجلس وهـــو العم أمحد الســـعدون، 
الســـلطة تعرف أين هي الشـــرعية مؤكدا أن اهلدف من املرســـوم واضح 
وهو تشـــكيل جملس صوري يهني الدســـتور وتأملت عندمـــا رأيت الوزيرة 

دشيت جبانب رئيس اجمللس تطالب النواب بالتصويت
وقال اجلدعي: عندي دليلني على أن هذا املرسوم باطل وهما:

١-لو جاء مرســـوم ضـــرورة جيرد القضاء مـــن نظر الطعـــون االنتخابية 
فكيف سيتم النظر باملراسيم

٢- املراسيم السابقة مل تكن تطبق إال بعد موافقة اجمللس عليها كحقوق 
املرأة.

اجمللس ال ميثلنا
وقـــال اســـتاذ التاريخ د. عبداهلـــادي العجمي من ندوة “ســـاحة الســـفري”: 
كل شـــعب يرضى الظلم فهو يســـتحق هذا الظلم، ومن يرد الكرامة فهو 
يســـتحقها مشـــريا إىل أن هذا اجمللس ال ميثلنا أو شرعيتنا أو أحالمنا وإذا 
أراد صانع القرار معرفة ماذا نريد فعليه أن يستمع إىل ما نقوله يف ندواتنا

وأوضـــح العجمـــي : مســـاوئ اجمللـــس احلالي على أســـرة احلكـــم ال تقل 
ضراوة عن مســـاوئه على الشعب الكوييت مشريا إىل أن األزمة السياسية 
احلاليـــة ســـببها أن الســـلطة لديها من ميثلهـــا ولكن الشـــعب ليس لديه 
جملـــس ميثله وتابع : حتية للشـــعب الكوييت الذي رفض االشـــرتاك يف 

مسرحية ُتكتب زورا بإمسه وهي مسرحية الصوت الواحد
واضـــاف العجمـــي: الكل مقتنـــع اآلن بان أســـرة احلكم ال تصلـــح إلدارة 
جملـــس الـــوزراء، من هنا نقـــول أن احلكومـــة املنتخبة قادمـــة ال حمالة 
مشـــريا إىل أن مايقتضـــي أن ينتبـــه لـــه اجلميـــع كمية إقتناع الشـــعب 
باإلصالحـــات ومنها احلكومة املنتخبة فهناك قناعة إن األســـرةالتصلح 
إلدارة احلكومة وقال العجمي: من أراد أن يعرف ما هي كويت املستقبل 

فعليه أن يعرف يف ماذا يفكر شباب الكويت

النائب السابق د.حممد حسن الكندري استاذ التاريخ د. عبداهلادي العجمي النائب السابق د.وليد الطبطبائيأستاذ القانون د.فواز اجلدعي

ـــد ال  ـــواح ــوت ال ــس ــ� ـــي: اأعـــ�ـــســـاء ال ـــدع اجل
النائب  بدليل  فيه  يعرتفون  وال  يوؤمنون 
ين�س وال  يــهــ�ــس  ال  جمــلــ�ــســنــا  قـــال  ــــذي  ال

اأ�سرة  على  احلايل  املجل�س  م�ساوئ   : العجمي 
احلكم ال تقل �سراوة عن م�ساوئه على ال�سعب

الباطلة  االأوراق  ـــًا:  ـــازح م الــطــبــطــبــائــي 
لـــفـــازت  ــة  ــم ــك ــح امل ــا يف  ــن ــع ـــت ط ـــدم لــــو ق
الــرابــعــة! الـــوعـــالن يف  ــــــذت مــقــعــد  واأخ

يفعل  مل  ـــــايل  احل ــس  ــ� ــل ــج امل ـــدري:  ـــن ـــك ال
بها ــوّرط  ــت م ـــه  الأن ـــات  ـــداع االإي جتـــاه  �سيًئا 

خمالفه للقسم الربملاني
وقال النائب الســـابق د.حممد حســـن الكندري: قضيتنا ليســـت مرســـوم 
الصوت الواحد و إن مت حتصني الصوت الواحد فأين هي ســـيادة وحقوق 
الشـــعب الكويـــيت؟ وقد يتـــم يف حال حصـــول ذلك ارتفاع ســـقف املطالب 
مشـــريا إىل أن اجمللس احلالي حصلت به مهازل بكل شـــيء وما بين على 
باطـــل فهو باطـــل فكيف يدافع هذا اجمللس عن الدســـتور واألمة وهو قد 

انتهكها أساسًا
وتابع الكندري: أبرز مســـاوئ جملس الصوت الواحد هو خمالفته للقسم 
الربملاني “أقســـم باهلل العظيم أن أحرتم الدســـتور” وقد خالفوه! متسائال 
: كيـــف حيرتم نواب جملس الصوت الواحد الدســـتور وهم من جاء عرب 
انتهاك الدســـتور؟ اذا حصنت احملكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد 

لن تكون هناك اي سلطة حقيقية الرادة االمة .
وتســـاءل  الكنـــدري : مـــاذا فعـــل هـــذا اجمللـــس جتـــاه ســـرقات اإليداعات 
والتحويالت والديزل وغريها؟ ال شـــيء والسبب هو أن بعضهم متورطني 
بهـــذه القضايا مشـــريا إلي أن ســـقطات جملس الصـــوت الواحد كثرية، 

ومنها موقف أعضائه من أحد زمالئهم الذي تطاول على املقام السلمي
وســـرد الكندري عدد األصـــوات الباطلة يف الدوائـــر اخلمس يف انتخابات 
جملس االمة األخرية،ويؤكـــد أنها دليل على عدم اإلقبال على االقرتاع 
وقـــال : وفـــق أرقـــام احلكومة املضخمـــة لالنتخابـــات فإن عـــدد األوراق 
الباطلة بالدائرة اخلامســـة ٨٧٧ وهو يشـــكل املركز السابع الفائز! مبينا 
أن اجمللـــس احلالي ال ميلك القدرة علـــى الفعل دون طلب احلكومة وهو 

مل يفعل شيًئا جتاه اإليداعات ألنه متوّرط بها
األوراق الباطلة

وقال النائب الســـابق د.وليد الطبطبائي مازحًا من ندوة “ساحة السفري”: 
األوراق الباطلـــة لـــو قدمـــت طعنـــا يف احملكمـــة الدســـتورية لفـــازت فى 
انتخابـــات جملس االمة وأخـــذت مقعد الوعالن يف الرابعة!  مشـــريا إىل 
أن األغلبية اســـتطاعت وحدها تشـــكيل جلان التحقيق يف ســـابقة نيابية 
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وألول مرة يستجوب رئيس الوزراء علنًا ورفضنا تأجيل االستجوابات
وتابع الطبطبائي:األغلبية اســـتطاعت وحدها تشـــكيل جلان التحقيق يف 
ســـابقة نيابية وألول مرة يســـتجوب رئيس الوزراء علنـــًا ورفضنا تأجيل 
االســـتجوابات مشـــريا إىل أن  وزير املالية مصطفى الشـــمالي هو “حامي 

مغارة علي بابا”، لذا هاهلم سقوطه على أيدينا
واضاف الطبطبائي : الصحاف قال لنا ستنتهي األمور بساعات ثم طعنوا 
على األربع أصوات واســـتعانوا بفكرة الصـــوت الواحد من النظام األردني 
إلي ميشـــي أموره بأي شكل مشريا إىل أن النظام االردني ابتكروا الصوت 
الواحد يف انتخاباتهم اليت قاطعها ٧0٪ وهذا ما استنسخته السلطة عندنا 

يف الكويت.
وأكـــد الطبطبائي: نظرية الضرورة خرجت بعد احلرب العاملية الثانية 
لصعوبة عقد اجتماعات الربملانات بســـبب احلرب لذا هي التســـتخدم إال 

بالظروف القاهرة
وبـــني الطبطبائـــي : لن تكون هنـــاك نتائج ترجتى من هـــذا اجمللس رغم 
وجود االغلبية احلكومية مشـــريا الديكتاتورية الســـافرة افضل للشعوب 
مـــن الدميقراطيـــة الصورية واضاف حنـــرتم هذا اجمللـــس عندما نقول 
إنـــه جملـــس الصوت الواحد فهو جملـــس ربع األمة أو الربـــع اخلراب أو 

باألحرى جملس أم ناصر لسان طويل وحيل قاص
واشـــار الطبطبائـــي : اجمللس احلالي هو “جملـــس ناصر” أو جملس ربع 
اخلراب مشـــريا إلي أن  الشـــعب الســـوري يقـــدم الدماء ويقـــول املوت وال 
املذلـــة وحنن كذلك لن نقبـــل باملذلة أو انتقاص حقوقنـــا أو كراماتنا 

وتابع : حنن ضد نظرية املستبد العادل ألنهما متضادان وال جيتمعان
وأوضـــح  الطبطبائـــي: ال خيـــار امـــام  الســـلطة اال االصالح الشـــامل 
او التغـــري الشـــامل  ولـــو ُقدر لنا العـــودة للربملان لن نقبـــل بأقل من 9 
مقاعـــد وزاريـــة مؤكدا أن األســـر اليت متاشـــت مـــع اإلصالحات يف 
أوروبـــا اســـتمرت والـــيت مل تتجـــاوب معهـــا انتهت وحنن متمســـكون 

بالنظـــام لذلـــك جيب التجـــاوب مع 
اإلصالحات.

خطـــوات  أوىل  الطبطبائـــي  وقـــال 
اإلصالح العودة للنظام االنتخابي ثم 
تفعيل اإلمارة الدســـتورية واحلكومة 
املنتخبـــة  وأقوهلا جمددا جابر املبارك 
آخر رئيـــس وزراء لدولـــة الكويت من 

أسرة الصباح
واضاف الطبطبائي: نصادف بعض أبناء الصباح ويســـألوننا شفيكم علينا 
ونرد بأننا حنرتمكم ومتمســـكون بكم كما متســـك بكم آباؤنا وسنوصي 
أبناؤنـــا بذلـــك لكن الدســـتور الذي بيننـــا وبينكم يقول إن ليـــس لكم إال 
األمـــري وولـــي العهد لذلك نؤكـــد إن جابر املبارك هو آخـــر رئيس وزراء 

من أسرة الصباح
إرادة األمة

قال النائب الســـابق عبدالرمحن العنجري أعتذر عن هذا الغياب الطارئ  
وهو بسبب ظروف صحية عائلية مشريا إىل أن لغة الكالم انتهت، فنحن 
نعيـــش صراعا أشـــبه مبصارعـــة بني من ميلك كل شـــيء ومن ال ميلك 
شـــيئا مبينـــا أن طبيعة الصـــراع غري املتكافـــئ يف الدول الريعية يســـقط 
املنطـــق فهـــو ميلك املـــوارد املاليـــة ومعظم الصحـــف والتعيينـــات يكافئ 

ويعمل لكنه غري مدرك أن هذا الصراع غري املتكافئ أنتج أفكاراً جديدة
واضاف العنجري: من الذي ضرب الدستور عرض احلائط وداس امليثاق 
فعندمـــا تغتصـــب إرادة األمة ونظـــام االنتخابات ودبر األمـــر بليل ليس 
لدينـــا إال جملس األمـــة مبينا أن ارادة الشـــعب الكويـــيت اغتصبت بقرار 

فردي
وتابـــع العنجري: املقاطعة الـــيت جتاوزت ٧0٪ كانت رســـالة مدوية بأن 
مرسومك ساقط وأن جملسك هذا غري دستوري وغري شرعي ورافضينه 
وهنـــاك من أقحـــم القضاء بالصـــراع السياســـي ففي الســـبعينات كانوا 
راهـــني حيلونه ويوقفـــون العمل بالدســـتور وبعد تشـــكل الدميقراطيات 
أدخلوا القضاء و ننتظر أن تقول احملكمة الدســـتورية أن هذا اجمللس غري 

دستوري متامًا كما هو غري شرعي
وتســـاءل العنجـــري: ســـؤال لرئيس الدولـــة األمري هو أن رئيـــس الوزراء 
الســـابق ناصر احملمد ونائبـــه جابر املبـــارك والوزراء عدا الوزير الســـابق 
حممد العليم وافقوا على إلغاء صفقة كي داو والســـؤال كيف وافقتم 
عليهـــا ثم علـــى إلغاءها خالل ٢٨ يوما فـــإن كان رئيس الوزراء الســـابق 
يعلم بالشـــرط اجلزائي فتلك مصيبة وإن كان اليعلم فاملصيبة أعظم 
وكذلك رئيس الوزراء احلالي الذي أحال الكل للنيابة من سيحاسبه هو 
والسابق وأقول لسمو األمري كيف ستتعامل معهما وكيف سيحاسبان 

على ضياع مليارين؟
وقـــال العنجـــري: هـــل هذه هي دولـــة القانون والدســـتور اليت قـــال عنها 
العـــم عبدالعزيـــز الصقـــر يف مؤمتر جـــدة؟ و حنن النزال نثـــق بالقضاء 
لكـــن نؤكد أن يوم ١٦-٦ ســـيكون يومًا مفصليًا فإمـــا أن يتم تثبيت دولة 
الدستور أو أن يتم إلغاء الدستور؟ واختتم العنجري قائال : اما نكون دولة 

دستور.. أو ال؟

ــخ نــا�ــســر  ــي ــس ــ� ــة ال ــس ــا� ــرئ ــة ب ــق ــاب ــس ــ� ـــــة ال ـــ ـــ الــعــنــجــري: احلــكــومـــ
املـــحـــمـــد مــــن وافــــقــــت عـــلـــى الــــغــــاء الـــــــــــ"داو" مــــاعــــدا الــعــلــيــم

نــــدوات

النائب السابق عبدالرمحن العنجري



2121

النائب ال�سابق الدكتور جمعان احلرب�س لـ العربية:

ح�سن ن�سر اهلل طائفي حتي النخاع
ويواري هذه الطائفية منذ عام 2006

رجل طائفى 
وتابــــع احلربــــش : حســــن نصر اهلل فى هــــذا مثل هذا اخلطــــاب ليس جزءا 
مــــن مشــــروع املقاومــــة وإمنا هو رجــــل طائفي حــــيت النخــــاع كان يواري 
هــــذه الطائفية منذ عــــام 2006 وقد أتــــت هذه الثورة الســــورية املباركة 
وفضحــــت هــــذه الطائفية البغيضــــة وإال بأي ميــــزان فى شــــرع أو دين أو 
خلق أو انســــانية يقف مع طاغية قتل من شــــعبة عشرات االالف وإال بأي 
دين وبأي مرجعية يتحدث عنها حســــن نصر  اهلل تقصف املدن الســــورية 
والقري السورية بصواريخ اسكود ويقتل االطفال وينحرون ولذلك هناك 
أزمــــة كبرية جــــدا وورطة جر حســــن نصر اهلل اللبنانيــــني هلا وحزب اهلل 
خصوصا هلا حينما شــــاركوا فى قتل الشعب السوري وهو يعيش ختلخل 
من الداخل واســــتوقفين فى جزئية من خطابة أنا يؤكد أنه ال جيرب أحد 
علــــى الذهاب للجبهه وأن بعض األســــر هم من يرتجون أن يذهب أبناءهم 
إىل اجلبهــــه ومــــن الواضــــح أن هذا خطــــاب للقواعد بســــبب هــــذه الورطة 

األخالقية واالسالمية والشرعية للفضل الذريع.
صراع سنى شيعى 

وأضاف احلربش: وأنا أقول حلسن نصر اهلل بشار األسد فشل فى قمع هذه 
الثورة ألن ثورة  شعب مضطهد وأنت التى متثل وذنب هذا النظام ستفشل 
أيضا لكــــن الورقة اخلطرية التى تلعب بها اآلن أنك تريد أن تشــــعل لبنان 
وتشــــعل الصراع السين الشيعي على امتداد الرقعة وهذا هو االمر اخلطري 
الــــذي اليــــدرك عواقبة ولذلك مــــن الواجب اليوم على عقالء الشــــيعة فى 
لبنان أن يقفوا امام هذا التهور اخلطري الذي يقود حسن نصر اهلل طائفته 
فــــى لبنان اليه فالســــنة والشــــيعة خيتلفــــون ..نعم وخيتلفــــون اختالفات 
عقديــــة ولكننا نرفض أن يبيد أي طرف اآلخر لكــــن أيضا فى ذات الوقت 
وحنن نري مقاتل املســــلمني والشــــعب املضطهد واجملازر التى حتدث على 
أيدي هذا النظام  وايدي جنود وعصابات حزب اهلل التى يرسلها من واجب 
املســــلمني حكاما وحمكومني نصرة الشــــعب السوري وعدم تركه ضحية 

هلذه املذحبة التى جتري االن فى القضية وفى سوريا
واشــــار احلربــــش إىل أن من الواضح أن هنالك شــــكوك كبــــرية فى جناح 
النظام السوري فى قمع الثورة او امخادها وهناك شواهد كثرية وتوقعات 
كبرية تدللها األحداث بانتصار هذه الثورة ويعزز اسباب هذا اخلطاب أن 
هناك توجه القامة دولة شــــريط طائفي فى ســــوريا بعد أن فشــــل النظام 
فى قمع الشــــعب الســــوري وحترر %70 من أرض الشعب السوري يسعي 
النظام بدعم من حســــن نصــــر اهلل القامة شــــريط طائفي يفصل محص 
عن ســــوريا وهذا الشريط سوف يكون خطر جدا ويشعل احلرب الطائفية 

مشريا إىل أن السوريني تعايشوا قبل ذلك مبكونات الشعب السوري مل يكن 
السنة استئصاليني كما يريد أن يصور فهو يريد أن يقول أن هذه الثورة 
ثورة التكفيرييني وليســــت ثورة املظلومني يريد أن يقول أن كل الكتائب 
املقاتلة تنتمي للقاعدة واخلطر هى املمارســــة التى يفعلها حسن نصر اهلل 
ويدمر بقايا حزبه ويشعل لبنان فيها ومن الواجب على االمة اليوم حكاما 
وحمكومني ان ينتصروا للشــــعب الســــوري ومينعوا هذا التقسيم الطائفي 
وقد ثبت أن مشاريع النظام االيراني هى مشاريع استئصالية حني متكنوا 
مــــن احلكم فى العراق كانت اســــتئصاليه وهى االن فى ســــوريا من يدير 
املعركــــة القادة االيرانيني وفــــى القصري هو حــــزب اهلل بالكامل وقد ثبت 
أن هذه العقلية  اســــتئصالية وخطرية وهو يريد أن ينجو مبا يستطيع أن 

ينجو به بعد أن ثبت فشل قمع الثورة السورية.
اخلطر علينا مجيعًا

وأكــــد احلربش: أعتقــــد أن تصرحيات نصر اهلل هو اعــــالن بتدخل قوات 
اجنبية من خارج ســــوريا لدعم هذا النظام وقبل ذلك كان هناك تصريح 
خلامنئــــي فى ايران انه يوجه بدعم النظــــام ضد الثورة هنالك دعم واضح 
هنالك جســــور جوية خترج من ايران باجتــــاه االجواء العراقية وصوال اىل 
النظام وهنالك دعم من حزب اهلل وهنالك تداعي طائفي خطري ال جيب ان 
نشعل حربا طائفيا وعلى دول املنطقة وحكومات املنطقة أال ترتك الشعب 
الســــوري كما تركــــت العراق يوما مــــن االيام فقدمت ايــــران اىل العراق 
ونصبــــت حكومة وغريت الرتكيبــــة فى العراق وهذا خطــــر كبري وجود 
هذه الدويله الطائفية ســــيكون أخطر من وجود الكيــــان الصهيوني لذلك 
دعم اجليش احلر بالســــالح النوعي ســــيكون كفيل حبسم هذه املعركة 
لكن تركهم ميوتون ويقتلون سيكون اخلطر علينا مجيعا فى املستقبل .

حسن نصر اهلل

أكد النائب الســـابق الدكتور مجعان احلربش فى تصريح صحفي لقناة العربية أعتقد أن خطاب حســـن نصر اهلل الذي ألقاه باألمس كان 
موجهـــا ألكثـــر مـــن جهه ولكنه بالدرجة األولي كان موجها للطائفة الشـــيعية فى لبنـــان والتى تفاجأت بأعداد القتلـــي التى تعود من جبهة 
القصري على أيدي اجليش احلر وكذلك التصرحيات التى خرجت من بعض الشخصيات الشيعية مثل صبحي الطفيلي والذي قال أن قتلى 
حزب اهلل فى ســـوريا يذهبون إىل جهنم ألنهم شـــاركوا فى هدم املســـاجد وقتل األطفال واغتصاب النساء هناك مثل هذه التصرحيات والفشل 

الكبري الذي مين به هذا احلزب فى جبهة القصري يريد مثل هذا اخلطاب أن جييش مثل هذه العواطف حتى يقودها حملرقة اخري.

النائب السابق د. مجعان احلربش

ملفـــات خارجيـــة 
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كتب : حممود املنري 
مازالت تشـــكل االتفاقية األمنية اخلليجية هاجســـًا كبرياً لدى الكثري من الدســـتوريني والسياسيني حيث شدد املشاركون يف ندوة »االتفاقية 
األمنية اخلليجية يف ميزان الدستور واحلريات العامة« واليت عقدت بديوان النائب السابق حممد الدالل، على رفض االتفاقية ملا تتضمنه من 

اعتداء صارخ على الدستور الكوييت.
يف البداية، أكد رئيس جملس األمة الســـابق أمحد الســـعدون أن االتفاقية من أهم األمور اليت يســـعى جملس التعاون اخلليجي إىل حتقيقها 
منذ بداية إنشائه، مشريا إىل أن الكويت تشكل احملور األهم يف القضية الذي يسعى اجلميع لضمان توقيعه ألن باقي الدول ال تعاني أي مشكلة 

يف تطبيق ما تراه، أما الكويت فإن كثريا من البنود مرفوضة ألن احلريات مكفولة.

االتفاقية االأمنية اخلليجية
يف ميزان الد�ستور واحلريات العامة

مناظرة علنية 
وزاد بأنه ســـبق أن التقى وزيـــر داخلية إحدى الدول اخلليجيـــة، وانتقد رفض 
الكويت لالتفاقية وطالبه مبناظرة علنية حوهلا، إال أن األخري رفض هذا األمر، 
مشريا إىل أن االتفاقية السارية حاليا وقعت عام 1994 وقت أن كان مسو ولي 

العهد الشيخ نواف االمحد وزيرا للداخلية ورفضت الكويت التوقيع عليها.
واضــــاف أنه ال ميكن القبول باالتفاقيــــة األمنية اجلديدة بنصوصها احلالية 
يف ظــــل وجود الدســــتور الكويــــيت ألن املقارنــــة بينها وبني االتفاقية الســــارية 
حاليــــا واليت وقعــــت عليها الدول األخــــرى واملكونة من 45 مــــادة تثبت أنه ال 
خــــالف بينهما، مشــــريا إىل أنه جرت صياغة االتفاقيــــة اجلديدة يف 20 مادة 
فقــــط لالحيــــاء بأنهــــم اســــتجابوا العرتاضات الكويــــت، لكن املالحــــظ أنه مت 

اختزال أكثر من مادة يف مادة واحدة.
تقديم البيانات

واوضــــح أن أخطــــر ما جــــاء يف االتفاقيــــة الســــماح بتقديم اي بيانــــات عن أي 
مواطن ألي دولة من الدول األعضاء، وهو ما يشــــكل انتهاكا حلرية االنسان 
وخصوصيتــــه، الفتا اىل أن االتفاقية الســــابقة يف املــــادة 4 كانت حتوي نصا 

يقيد هذا األمر وهذا النص مت حذفه يف االتفاقية اجلديدة.

وتابــــع: »األمــــر الثاني الغريب أنــــه عندما جرى احلديث عن االســــتعانة بدرع 
اجلزيــــرة أو االســــتعانة بقــــوات خليجيــــة يف البحريــــن كان للكويت موقف 
مميــــز، علما بان االتفاقية الســــارية ال يوجد فيها نص علــــى التعاون امليداني، 
لكن االتفاقية احلالية فيها نص ألن املادة 10 تتعلق بالتعاون األمين والدعم 

واملساندة امليدانية ملواجهة االضرابات األمنية والكوارث«. 
مطاردة األشخاص

وأوضــــح أن االتفاقيــــة النافــــذة حاليــــا، مع كل املســــاوئ املوجــــودة فيها ومع 
الرفض املستمر من حكومة الكويت هلا، كانت تضم جمموعة من الضوابط 
واحلقوق وبها قدر من الســــلطة التقديرية للدولة، ومن ذلك عندما تتحدث 
عــــن املطــــاردة، إذ كان هناك نص مقيد جدا للمطاردة ويشــــدد على أن تكون 
الســــيارات اليت تقوم باملطاردة تكون رمسية ومميزة وعليها شعار، كما حدد 
عــــدد الــــزوارق باثنني وأكد على أن تتم بتصريح مــــن وزارة اخلارجية وهذا 
التقييــــد غــــري موجود حاليا، وهو ما يعين أن املطاردة ميكن أن حتدث بســــيارة 

تاكسي يستقلها اشخاص معهم هوية أمنية.
واوضح أن املادة 30 يف االتفاقية السارية حاليا جيدة، وكان اعرتاض الكويت 
على االســــتثناءات املوجــــودة فيها واملتعلقة ببعض النصــــوص واآلن ألغي هذا 

قضية ) صورة للندوة (

حممود املنري



23

النــــص متامــــا وبالتالي اصبح تســــليم املتهمني مباحا بعــــد أن الغيت املادة 30، 
مشريا إىل أن النص الذي جرى استبعاده فيه جمموعة من القيود والضوابط 
الــــيت تضمــــن للمطلوبني بعض الضمانــــات، ألن املطلوب ليــــس بالضرورة أن 
يكون جمرما، ويف االتفاقية السارية هناك نصوص تتعلق بالضوابط وحتدد 
الفــــرتة وغريها، وهــــذه االتفاقية اليت رفضتها الكويــــت كانت تعطي الكويت 
نوعا من الســــلطة التقديرية بشــــأن تسليم الشــــخص املطلوب من عدمه، أما 
اآلن فأي طلب يأتي حبق أي فرد حتى لو كان حليفا للســــلطة، ال تســــتطيع 
الكويت أن ترفض التســــليم، ألن كل القيود والضوابط املوجودة يف االتفاقية 

السارية حاليا ألغيت.
وأوضــــح أنــــه إذا كانت حكومة الكويــــت وقعت االتفاقية، فالبد للشــــعب من 
موقف بعد هذه الردة احلكومية واالنتهاك املتعّمد للدســــتور، ألن احلكومات 
الســــابقة رغم كل الضغوط اليت مورســــت عليها ملدة 13 ســــنة مل تقبل، وال 
ميكــــن القبــــول بأن نأتــــي اليوم ونوقــــع عليها ضيفا أنــــه ال يوجــــد يف قوانيننا 
احلاليــــة ما يعطي الســــلطة أي حق يف أن تتلقى أوامر مــــن أي أحد، لكن بعد 
التوقيع ســــتكون هناك اســــتجابة ألي طلب مبجرد تلفون يأتي، مشريا اىل أن 
جملس 2012 ســــبق أن أوقف عدة اتفاقيات عربيــــة، منها االتفاقية العربية 

للتعاون القضائي وغريها.
املساس بالسيادة

من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري جبامعة الكويت، د. حممد املقاطع، 
أن االتفاقية بها مســــاس ملبدأ الســــيادة الذي نص عليه الدستور، ومن اخلطر 
التنــــازل عن هــــذا األمر الذي ترك تنظيمــــه لالتفاقيات الثنائيــــة بني الدول، 
الســــيما فيما يتعلق باملادة اخلاصة باملطاردة البحرية، وهي مادة مبهمة غري 
حمددة تركــــت لالتفاق بني األطراف فيما خيص عبــــور املياه اإلقليمية، إذ 
تركــــت حتديد نقطة االلتقــــاء وفق رؤيــــة الطرفني، وهو ما يعــــين إمكانية 
التوغــــل للميــــاه اإلقليمية والوصــــول للمواطنني حتى غــــري املالحقني منهم، 

وهي مسائل حتتاج أن نقف أمامها.
وأضاف أن االتفاقية يف املادة األوىل منها تشــــعرك بأنها تتوافق مع الدســــتور، 
لكنهــــا تنســــف نفســــها بنفســــها، إذ ان االتفاقية نفســــها يف كثري مــــن موادها 
تتعــــارض مــــع املــــادة األوىل منهــــا، وكذلــــك تتعارض مــــع العديد مــــن مواد 
الدســــتور، وال يســــتقيم وجود املواد رقــــم 4 و6 و10 و11 و13 و14 مع وجود 

التشريعات الوطنية اليت تتعارض معها.
انتهاك اخلصوصية

وأوضــــح أن االتفاقيــــة اجلديــــدة تتضمن مــــواد تضمن االطالع علــــى بيانات 
املواطنــــني واملقيمــــني من قبل الدول األخــــرى، رغم أن تلــــك البيانات حممية 
حتــــى أن قانــــون املعلومــــات املدنيــــة، وكذلــــك قانــــون اجلــــوازات واجلنســــية 
حيظــــران إعطــــاء املعلومــــات، إال للجهــــة صاحبــــة االختصــــاص، لكــــن تأتــــي 

االتفاقية وببساطة لتتيح االطالع على تلك املعلومات لدول أخرى.
وشــــدد الدكتور حممــــد املقاطع على وجــــود 11 مادة من الدســــتور الكوييت 
تتعــــارض مع االتفاقية بشــــكل أو بآخر، وأن هذه االتفاقيــــة حتتاج إىل وقفة 
جــــادة أمامهــــا ملنــــع جملس االمــــة من ان يصــــادق عليهــــا، حتى ال تســــري يف 
الكويت وتؤدي اىل انتهاك للدســــتور، مشــــريا إىل أنه يف 2007 ألغت احملكمة 
الدســــتورية إحدى االتفاقيات اخلارجية مبوجب حكم صــــادر عنها، وبالتالي 
إذا قيــــل إن االتفاقيــــات مــــن أعمــــال الســــيادة، فاحملكمة الدســــتورية ال تنظر 
أعمال الســــيادة، وإمنا تنظر يف مسائل سياسية، وبالتالي فموجب هذا احلكم 
ســــتكون »الدســــتورية« خطا آخر مســــتقبليا إذا مل ينجح التصدي هلا شــــعبيا، 

وذلك مبجرد سريانها.
التضييق على املعارضة

من جهته، أكد النائب الســــابق حممد الدالل أنه ال يوجد من يقف ضد أمن 
اخلليج حتى وإن تعلق األمر بتشكيل احتاد كما يرتدد، لكن االحتاد يفرتض 

أن يكــــون ملواجهة العدوان اخلارجي مثل 
ايــــران وغريها من األخطــــار بدال من أن 
ينصّب الرتكيز علــــى مواجهة احلراك 
املعارضــــة،  السياســــي والتضييــــق علــــى 
كونــــه أمرا غــــري مقبــــول، ألن األمن ال 
يتحقق باالتفاقيات، وإمنا بإرساء العدل 

وإعطاء الناس حقوقهم.
ملاذا الصمت ؟!

وشــــدد الــــدالل على أن الصمت احلكومــــي جتاه ما يثار بشــــأن االتفاقية رمبا 
يكــــون هدفه أال تثــــار ضجة أكرب، وبالتالــــي نقول للدولــــة إذا كانت هناك 
مصلحــــة وطنيــــة فلَم ال يتم إجــــراء لقاءات حوله؟ وحنن لدينا إشــــكالية مع 
اجمللــــس احلالــــي، وندرك أنه قد يكــــون فى »جيب« احلكومة، لــــذا حنن نوّجه 

خطابنا للحكومة مباشرة، ونسأهلا: ملاذا تصمت بشأن االتفاقية؟
وبني الدالل أن الكويت هي الدولة الوحيدة اليت متلك دســــتورا حيدد العالقة 
بــــني احلاكم واحملكوم، وهذا بعكس الدول اخلليجية األخرى، اليت أصبحت 
تواجه اشــــكاال مشــــرتكا بعد الربيع العربي، الذي يرتــــاب منه البعض، وبدال 
مــــن أن تقوم تلك احلكومات بإدخال إصالحات جلأت إىل خيار املواجهة، وهو 

ما يفسر توقيت احلديث عن االتفاقية والضغط لتوقيعها.
العدالة وتعزيز احلريات 

شــــدد حممد الدالل على أن دول اخلليج إذا كانت تبحث عن االمن عليها أن 
تدرك أنها لن تصل إىل مبتغاها عن طريق االتفاقيات الســــالبة إلرادة األمة، 
وذات النهــــج البوليســــي، ألن األمن يتحقق بتدعيم العدالة واملســــاواة، وتكافؤ 

الفرص واستقالل القضاء وتعزيز احلريات.

أمحد السعدون

 النائب السابق حممد الدالل

 د. حممد املقاطع

االتفاقية  ال�سعدون: 
اخلليجية  االأمــنــيــة 
ـــة  ـــوري ـــت ـــس د� ردة 
ــا  ــن ــي ــل خــــطــــرية وع
رفــ�ــســهــا لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى مــكــتــ�ــســبــاتــنــا

ــنــا  الــــــــدالل: رفــ�ــس
اليعني  لالتفاقية 
ــد مــواجــهــة  اأنـــنـــا �ــس
 .. االرهاب  اأو  العنف 
لكن يجب اأن الي�ستغل 
هذا االأمر يف الت�سييق 
ـــــات ـــــري ــــى احل ــــل ع

د. املقاطع: االتفاقية 
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