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السلمان: نقل موظفي اإلدارة القانونية بـ »البلدية« لـ »الفتوى والتشريع« فيه شبهة دستورية
أك����د رئي����س ادارة الفت����وى 
والتشريع الشيخ محمد السلمان 
ان الطلب املقدم من بعض النواب 
والهادف الى ادخال تعديالت على 
اقت����راح اللجنة التش����ريعية في 
مجلس االمة في شأن هيئة الفتوى 
والتشريع وقضايا الدولة وتقرير 
اللجنة بشأن هذا الطلب أصابهما 
الش����كلية  الناحيتني  عوار م����ن 

واملوضوعية.
وطلب الشيخ محمد السلمان 
مخاطب����ة رئيس مجل����س األمة 
بص����ورة من كتابه هذا للنظر في 
اتخاذ االجراءات الالزمة الستبعاد 
الطلب والتقرير من اجللسة التي 
سينظر فيها مشروع القانون بشأن 
هيئة الفتوى والتشريع وقضايا 
الدولة. وقال الشيخ محمد السلمان 
في كتابه: تلقت االدارة كتاب االمانة 
العامة ملجلس الوزراء رقم 110/3 
� 7865 املؤرخ 2009/12/21 مرفقا 
به الطلب املقدم من بعض اعضاء 
مجلس االمة الضافة فقرة جديدة 
املقدم من  القانون  الى مش����روع 
الفتوى  احلكومة بإنش����اء هيئة 
والتشريع وقضايا الدولة يتضمن 
النص على نقل شاغلي الوظائف 
اخلاصة باالدارة القانونية ببلدية 
الكويت بذات درجاتهم الى هيئة 
الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، 
وذلك لالطالع واالفادة بالرأي بصفة 
عاجلة. وردا على ذلك نفيد بأنه: من 
حيث ان الثابت من الطلب املرفق 
بكتاب االمانة العامة املشار اليه انه 
مقدم من عشرين عضوا من اعضاء 
مجلس االم����ة الى رئيس مجلس 
االمة يطلبون فيه اجراء تعديالت 
على التقرير الرابع للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية املدرج على 
جدول اعمال جلس����ة 2009/11/18 
واخلاص مبشروع القانون املقدم 
من احلكومة بإنشاء هيئة الفتوى 
والتش����ريع وقضايا الدولة وذلك 
بإضافة القانون رقم 5 لسنة 2005 

في شأن بلدية الكويت الى ديباجة 
االقتراح بقانون الذي اعدته اللجنة 
واضافة فقرة جدي����دة الى املادة 
الثانية من مشروع القانون نصها 
الوظائف اخلاصة  »ينقل شاغلو 
باالدارة القانونية بذات درجاتهم 
الى هيئة الفتوى والتشريع وقضايا 
الواردة  العبارة  الدولة«، وحذف 
في اول املادة الثالثة عش����رة من 
مشروع القانون والتي تنص على 
انه »مع عدم االخالل بأحكام القانون 
رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية 
الكويت« واضافة عبارة »كما يلغى 
اي نص آخر يخال����ف احكام هذا 
القانون الى املادة 52 من املشروع«.
وبتاريخ 2009/11/16 أشر رئيس 
مجلس االمة على الطلب املش����ار 
اليه باحالته الى جلنة الش����ؤون 
التش����ريعية والقانونية وايداع 
نس����خة لدى األمني العام لتالوته 
في املداولة األولى وتوزيعه على 
االعض����اء، هذا ول����م تخطر ادارة 
الفتوى والتشريع مبا اتخذته جلنة 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
مبجلس االمة من اجراءات وفقط 
علمنا عن طريق الصحف ان اللجنة 
اس����تجابت للطلب السالف الذكر 
الى مجلس  ورفعت تقريرا بذلك 

االمة.
وحيث انه بدراسة الطلب املشار 
اليه واالجراءات التي اتخذت بشأنه 
فقد تب����دت لنا عدة مالحظات من 
الناحية الشكلية وأخرى من الناحية 
املوضوعية على التفصيل اآلتي:

المالحظات الشكلية:

وتتلخص فيما يلي:
1 � ان س����ن القوانني يتم وفقا 
ألحكام الدستور بإحدى طريقتني 
أوالهما مبشروع قانون يقدم من 
احلكومة وفقا ألحكام املادة 65 من 
الدستور التي تقضي بحق األمير 
في اقتراح القوانني وحق التصديق 
عليها واصدارها، وثانيتهما باقتراح 

بقانون يق����دم من اعضاء مجلس 
االمة وفقا ألح����كام املادة 109 من 
الدستور التي تنص على ان لعضو 
مجلس االمة حق اقتراح القوانني، 
وأح����كام املواد من 97 الى 110 من 
القانون رقم 12 لس����نة 1963 في 
شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة 
وتنص املادة 97 املذكورة على أن 
لكل عضو من اعضاء مجلس األمة 
القوان����ني ويجب ان  حق اقتراح 
يكون االقت����راح مصوغا ومحددا 

قدر املستطاع.
ووفقا ملا تق����دم فإنه ال ميكن 
اعتبار الطل����ب املقدم من اعضاء 
مجلس االمة العشرين والسابق 
االشارة اليه اقتراحا بقانون وفقا 
حلكم امل����ادة 109 من الدس����تور 
واملواد م����ن 97 � 110 من الالئحة 
الداخلي����ة ملجلس األمة وامنا هو 
طلب لتعديل بعض أحكام االقتراح 
بقانون املقدم للمجلس من جلنة 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
بشأن مشروع القانون املقدم من 
احلكومة في ش����أن هيئة الفتوى 
الدول����ة  والتش����ريع وقضاي����ا 
واالقتراح����ني بقانون����ني املقدمني 
من بعض اعضاء املجلس في هذا 

الشأن.
وبالتالي ال ينطبق حكم املادة 
100 من القانون رقم 12 لسنة 1963 
التي تنص على ان����ه اذا تعددت 
القوانني  او مقترحات  مشروعات 
في املوضوع الواحد اعتبر أسبقهما 
هو األصل واعتبر ما عداه تعديال 

له.
2 � ان امل����ادة 103 من القانون 
رقم 12 لس����نة 1963 سالف الذكر 
تنص على انه لكل عضو عند نظر 
مشروع القانون ان يقترح التعديل 
او احلذف او التجزئة في املواد او 
فيما يعرض م����ن تعديالت حتى 
وان كان سبق عرضها على اللجنة 
املتخصصة، ويجب ان يقدم التعديل 
كتابة قبل اجللس����ة التي ستنظر 

التعديل  التي يشملها  املواد  فيها 
بأربع وعشرين ساعة على األقل، 
ومع ذلك يجوز مبوافقة املجلس 
النظر في التعديل الذي يقدم قبل 
اجللسة مباشرة او اثناءها ويصدر 
قرار املجلس في ذلك بعد س����ماع 
ايضاحات مق����دم االقتراح ودون 
مناقشة، ويجوز للمجلس كذلك 
ان يحي����ل اي تعديل ادخله على 
مشروع القانون الى جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية لتبدي رأيها 
في صياغته وتنسيق أحكامه، وال 
يجوز بعدئذ مناقشة املشروع اال 

فيما يتعلق بالصياغة.
ويبني من نص املادة 103 سالفة 
الذكر ان طلبات التعديل التي يقدمها 
أعضاء مجلس األمة على مشروع 
قانون ينظ����ره املجلس تقتضي 
من املجل����س إذا أدخ����ل التعديل 
على املشروع ان يحيله الى جلنة 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق 
أحكامه، ملا كان ذلك وكان الطلب 
املق����دم من أعض����اء مجلس األمة 
العشرين والسابق اإلشارة اليه قد 
أحيل الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية م����ن رئيس املجلس 
وليس من املجل����س ومن ثم فإن 
االجراءات التي متت في هذا الشأن 
تكون قد ش����ابها إخالل باألحكام 

والقواعد الدستورية والقانونية.
3 – ان جلنة الشؤون التشريعية 
والقانوني����ة مبجل����س األمة قد 
قامت ببح����ث الطلب احملال إليها 
والسابق اإلشارة إليه دون دعوة 
إدارة الفتوى والتشريع للحضور 
أمامها إلبداء رأيها في شأن الطلب 
املذكور رغم انها اجلهة احلكومية 
املعنية بهذا املوضوع والذي سيؤثر 
القرار الذي اتخذته اللجنة سلبا 
في شأنها ويضر مبصلحة العمل 
بها وبأعضائه����ا، ومن ثم تكون 
اللجنة قد أخلت بحق اإلدارة املقرر 
مبقتضى الدستور والقانون وقد 
اس����تقر الفقه عل����ى ان للحكومة 
احل����ق في ع����رض مش����روعات 
القوانني وش����رحها والدفاع عنها 
أمام املجل����س )وبالطبع جلانه( 
وعلى مجلس األمة ان ميكنها من 
إبداء رأيها وتوضيح وجهة نظرها 
في هذا اخلصوص وان هذا احلق 
مس����تمد من عموم نص املادة 116 
من الدستور القاضي بأن »يسمع 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء في 
مجلس األمة كلما طلبوا الكالم ولهم 
أن يستعينوا مبن يرون من كبار 

املوظفني أو ينيبوهم عنهم.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
ف����إن املادة 50 من القانون رقم 12 
لسنة 1963 املشار إليه تقضي بأن 
للوزير املختص ان يحضر جلسات 
اللجان عن نظر موضوع يتعلق 
بوزارته ويجوز له ان يصطحب 
معه واحدا أو أكثر من كبار املوظفني 
املختصني أو اخلبراء أو ينيب عنه 
أي منهم، وال يكون للوزير وال ملن 
يصطحبه أو ينيبه رأي في املداوالت 
وامنا تثبت آراؤهم في التقرير وال 
ش����ك ان عدم دعوة إدارة الفتوى 
والتشريع حلضور جلسة جلنة 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
لبحث الطلب املق����دم من أعضاء 
املجلس العشرين فيه إخالل بحقها 
في إبداء وجهة نظرها فيه وبالتالي 

يكون ما اتخذته اللجنة من قرارات 
قد شابها شبهة دستورية.

ويبني من مجمل ما تقدم مدى 
املخالفات التي ش����ابت االجراءات 
التي اتخذت بش����أن الطلب املقدم 
من أعضاء مجلس األمة العشرين 
بإدخ����ال بع����ض التعديالت على 
االقت����راح بقانون املقدم من جلنة 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
بشأن إنشاء هيئة الفتوى والتشريع 

وقضايا الدولة.

المالحظات الموضوعية:

وتتلخص فيما يلي:
1 – م����ن املعلوم ان الدس����تور 
خصص الب����اب الرابع منه لبيان 
السلطات وخصص الفصل اخلامس 
م����ن هذا الب����اب لبيان الس����لطة 
القضائية وأورد حتت هذا الفصل 
العامة  كل من احملاك����م والنيابة 
واحملكمة الدستورية وأيضا إدارة 
الفتوى والتشريع حيث نصت املادة 
170 من الدس����تور على ان يرتب 
إبداء  التي تتولى  الهيئة  القانون 
الرأي القانوني للوزارات واملصالح 
العامة وتقوم بصياغة مشروعات 
القوانني واللوائح كما يرتب متثيل 
الدولة وسائر الهيئات العامة أمام 

جهات القضاء.
ولقد صدر القانون رقم 14 لسنة 
1977 في ش����أن درجات ومرتبات 
القضاة وأعض����اء النيابة العامة 
الفتوى والتشريع املعدل  وادارة 
باملرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 
1992 وساوى بني القضاء وأعضاء 
النياب����ة العام����ة وادارة الفتوى 
والتشريع فيما يتعلق بالدرجات 
واملرتبات والب����دالت والعالوات 
املزايا األخ����رى، وأقرت  وكاف����ة 
كافة األحكام القضائية الطبيعية 
القضائية لألعمال التي تقوم بها 
إدارة الفتوى والتشريع ومن أحدث 
األحكام التي صدرت في هذا الشأن 
هي حكم احملكمة الدستورية الصادر 

بتاريخ 2008/5/8 في الدعوى رقم 
5 لسنة 2008 دستوري.

واجلدير بالذكر في هذا املقام 
ان تشير الى ان املرسوم بالقانون 
رقم 14 لسنة 1977 املشار اليه قد 
عرض على مجلس األمة بجلسته 
املنعق����دة بتاريخ 1981/6/6 فأقره 
بأغلبية كبي����رة وأصبح ال مجال 
القضائية  الطبيعة  للتشكيك في 
الفتوى والتشريع )راجع  إلدارة 
مضبطة مجلس األمة التاسعة ب 

ص 49(.
والبني من نص املادة 170 من 
الدس����تور انها توضح مبا ال يدع 
مج����اال ألي ش����ك ان الهيئة التي 
يتعني ترتيبها بقانون هي املختصة 
بإبداء ال����رأي القانوني وصياغة 
القوان����ني واللوائح  مش����روعات 
للوزارات واملصالح العامة ومتثيل 
الدولة وسائر الهيئات العامة أمام 
جهات القضاء وبالتالي فال يجوز 
من الناحية الدستورية إسناد هذه 
امله����ام ألي جهة أخرى في الدولة 
خالف إدارة الفتوى والتشريع، وإذ 
صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في 
شأن بلدية الكويت متضمنا نص 
املادة 33 من����ه والتي تقضي بأن 
يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع 
الوزير املختص تتولى مباش����رة 
جميع القضاي����ا واحلضور عنها 
أم����ام احملاكم وهيئ����ات التحكيم 
وإبداء الرأي القانوني.. وهو نص 
يتعارض م����ع نص املادة 170 من 
الدس����تور وبالتالي تلحقه شبهة 
دس����تورية فيما يتعلق بالسماح 
ألعضاء اإلدارة القانونية بالبلدية 
مبباشرة جميع القضايا واحلضور 
عنها أمام احملاكم وهيئات التحكيم 

وإبداء الرأي القانوني.
2 – انه ال يغي����ر من النتيجة 
السابق اإلشارة اليها ما ورد بنص 
املادة 133 من الدستور والتي تنص 
على ان ينظم القانون املؤسسات 
العامة وهيئات اإلدارة البلدية مبا 

يكفل لها االستقالل في ظل توجه 
الدولة ورقابتها، إذ هو نص يهدف 
الى اعطاء املؤسسات العامة وهيئات 
االدارة البلدية قدرا من االستقالل 
في أداء عملها حتت اشراف الدولة 
وتوجيهه����ا ورقابته����ا وال يعد 
استثناء بأي حال من األحوال من 
حكم املادة 170 من الدستور والقول 
بغير ذلك في����ه مخالفة صريحة 
حلكم املادة 170 املذكورة وتفريغها 
م����ن مضمونها إذا ما س����مح لكل 
املؤسسات العامة وهيئات البلدية 
بأن تعهد ال����ى اداراتها القانونية 
باحلضور نيابة عنها أمام احملاكم 
وابداء الرأي القانوني دون الرجوع 
الى ادارة الفتوى والتشريع، وهذا 
ما يتعارض مع ما قصده املشرع 
الدستوري من إسناد مهمة اإلفتاء 
القوانني  وصياغ����ة مش����روعات 
واللوائح واحلض����ور عن الدولة 
أمام جهات القضاء الى هيئة واحدة 
تتولى هذه املهمة بالنس����بة لكل 
وزارات الدول����ة واملصالح العامة 
الفصل  الهيئة حتت  ووضع هذه 
اخلامس م����ن الب����اب الرابع من 
الدستور واملساواة بني أعضائها 
العامة  النيابة  والقضاة وأعضاء 
في جميع ما يتعل����ق بوظائفهم 

ومرتباتهم وبدالتهم.
3 – ان اصدار نص قانوني بنقل 
موظفي االدارة القانونية بالبلدية 
ال����ى ادارة الفت����وى والتش����ريع 
باالضافة الى ما يشوبه من شبهة 
دس����تورية فإنه يس����بب إضرارا 
بالعمل بإدارة الفتوى والتشريع 
وبأعضائه����ا ألن أعض����اء االدارة 
القانونية بالبلدية تنحصر خبرتهم 
في أعمال البلدية فقط وال تسعفهم 
ادارة  خبرتهم في مباشرة أعمال 
الفتوى والتشريع التي متتد الى 
جميع األعمال املتعلقة بكل وزارات 
الدولة واملؤسسات والهيئات العامة 
واالدارات العام����ة وغير ذلك من 

مصالح الدولة.

مدير إدارة الفتوى والتشريع أكد أن الطلب المقدم من النواب وتقرير اللجنة التشريعية أصابهما عوار شكالً وموضوعاً

الشيخ محمد السلمان

مسلم البراك

محمد اخلليفة

جاسم اخلرافي

»الشعبي« ستقدم اقتراحاً بتدريس الغزو العراقي في المناهج

احتالل الكويت واسقاط املؤسسات 
وتدمير البيئة وحرق آبار النفط. 
واضاف: يجب ان تعرف كل االجيال 
الذين بقوا  ماذا فعل الكويتيون 
ايام االحتالل عندما  الكويت  في 
اعلنوا العصيان املدني وأطلقوا 
الشرارة األولى للمقاومة وكذلك 
ماذا فع����ل من ق����دم روحه فداء 
لهذا الوط����ن، وكذلك ماذا فعلت 
املقاومة الكويتية التي س����طرت 
بأحرف من نور متسك الكويتيني 
بأرضهم ووطنهم وكذلك البد ان 
تعرف األجيال الدور الذي قام به 
الكويتيون في اخلارج ومتسكهم 
في مؤمتر جدة بالوحدة الوطنية 
والدستور والشرعية الدستورية. 
وأكد ان هذه املفاهيم يجب اال تغيب 
عن أذهاننا، معربا عن خشيته من 
ان يتعامل الكويتيون بعد فترة 

وهم الذين قدموا ارواحهم من اجل 
وطنهم الكويت بعدما ذاقوا ابشع 
انواع اآللم واملرارة وعاشوا حالة 
الترويع التي حاول ان ميارسها 
النظام العراقي بكل بشاعة وقذارة 

ضد ابناء الشعب الكويتي.
وتاب����ع: رغم كل ه����ذه اآلالم 
لم يكن هؤالء الش����هداء االبطال 
يتذكرون اي شيء ولم يطالبوا اال 
بعودة الكويت كوطن وشرعية لكن 
لالسف الشديد هذا ما لم نستطع 

ترسيخه من خالل املناهج.
وعبر البراك عن اسفه الشديد 
للقرار الذي اتخذته احلكومة عندما 
العراقي  الغ����زو  الغت مصطلح 
الغاش����م واس����تبدلته بالغ����زو 
الصدامي وكأن من قام بهذا الفعل 

هو شخص واحد.
الفعل،  واضاف: من قام بهذا 
نعم اطماع توسعية نعم حزب، 
العراقيني،  ومجموعة كبيرة من 
نعم ثقافة رس����خت ف����ي اذهان 
العراقيني من خالل مناهجهم، ثقافة 
استمرت 36 عاما مارسها النظام 
العراقي لزرع مفهوم احلقد بأن 

الكويت هي جزء من العراق.
وقال ان كل دول العالم التي 
تعرضت الحتالل وضحت مفاهيم 
الغزو، والقيم التي ترسخت فيه 
مشيرا الى ان الكويتيني تعرضوا 
ألبشع صور املعاناة منها معاناة 

اجلوع ونقص الغذاء.

ليست طويلة مع 26 فبراير على 
انه مجرد يوم فرح ورقص.

اليوم  البراك: منذ  وتس����اءل 
االول للغزو العراقي وحتى يوم 
التحرير، ماذا ح����دث وماذا عن 
سقوط املؤسس����ات والشرعية 
وماذا عن س����عي النظام العراقي 
السابق إللقاء القبض على رموز 
هذه الشرعية وماذا عن كل االحداث 
واملواقف التي ال تنس����ى ومنها 
عندما بكى س����مو االمير الراحل 
املغفور له الش����يخ جابر االحمد 
رحمه اهلل.. ملاذا؟ واضاف: هذه 
االح����داث يج����ب ان يعرفها كل 
الكويتيني في احلاضر واملستقبل 
الن هناك تضحيات ودماء سالت 
وهناك من القي القبض عليهم وبعد 

ذلك سلموا جثثا الى ذويهم.
وتابع: هناك مواقف يجب ان 
تبقى خالدة في اذهان الكويتيني 
البطولة  النها رس����خت مفاهيم 
الوطنية  والتضحية والوح����دة 
مثلم����ا ح����دث في بي����ت القرين 
الذي جمع احدى خاليا املقاومة 
املكونة م����ن البدوي واحلضري 
والسني والشيعي، وتساءل: ماذا 
فعلنا بالشهداء؟ وماذا قدمنا لهم 
والسرهم؟ مؤكدا ان هذه املفاهيم 
غائبة فعال. واضاف مس����تغربا: 
نحن الى اآلن لم نطلق اي اس����م 
ش����هيد ممن كانوا ف����ي املقاومة 
املسلحة على احد شوارع الكويت 

الشعب مغلوبا على أمره.
وقال الب����راك ان هناك ثقافة 
زرعت في قلوب العراقيني والتزال 
متفش����ية حتى في ظ����ل النظام 
احلالي من خالل ما تؤصله املناهج 
العراقية وان كان األمر غير ذلك 
فلماذا ال يقول النظام احلالي ان 
مقولة الكوي����ت جزء من العراق 
السابق  النظام  اس����تخدمت من 

وانتهت بانتهائه؟
واضاف: احلقيقة املؤملة هي 
ان الكويت في 2 اغسطس 1990 
تعرضت لغزو وحشي وآثم من 
العراق، وهذا ما البد من ان ندركه 
جيدا ليس من باب احلقد وامنا من 
باب تعزيز املفاهيم وحتى تعرف 
األجيال القادمة حجم التضحيات 
التي قدمت والدماء التي سالت من 

ابناء الشعب الكويتي.
وأك����د ان الوح����دة الوطنية 
الت����ي نتحدث عنه����ا لم تأت من 
فراغ وامنا جتس����دت ايام الغزو 
الكويتيني  العراقي في نف����وس 
الذين احتدوا لتلتحم كل مكونات 
الشعب مبختلف فئاته وانتماءاته 
وطوائف����ه. وحت����دث البراك عن 
اهمية الدور الذي يجب ان تقوم 
به املناهج الدراسية لتأكيد هذه 
احلقائق وش����رحها بشكل واف 
لألجيال احلالية والقادمة لبيان 
هذه التضحيات والتأكيد على ان 
النظام العراقي السابق قد سعى الى 

اعل����ن النائب مس����لم البراك 
ان كتلة العمل الش����عبي ستقدم 
اقتراحا مفصال يقضي بتدريس 
الغزو العراقي الغاشم في املناهج 
الدراسية ويهدف كذلك الى اطالق 
اسماء الشهداء على شوارع الكويت 
وتوثيق هذه الفترة بكل تفاصيلها 

وتضحياتها من أجل التاريخ.
وح����ذر البراك ف����ي تصريح 
صحافي من خطورة ان تتحول 
ذكرى حترير الكويت الى مناسبة 
للرق����ص ورش الرغوة ليطمس 
التضحي����ات والدماء  تاريخ من 
والبطول����ة والف����داء م����ن أجل 

الكويت.
ورأى الب����راك ان من الصعب 
التحرير  واملؤلم ان يختزل عيد 
بحفالت الرقص في الشوارع ورش 
الرغ����وة من دون ان نذكر اجليل 
احلالي واألجيال القادمة مبا فعله 
الغزو العراقي الغاشم في الكويت. 
وأكد خطورة ان تنقلب املفاهيم 
الش����عب  أذهان  ف����ي  وتنعكس 
الكويت����ي بعد 20 عاما من مرور 
هذه الذكرى. ورفض البراك أوال 
ان يسمى الغزو بالغزو الصدامي 
ألنه أمر غير جائز ان ينسب هذا 

الغزو الى شخص واحد.
ورأى انه من املهني لدولة ان 
يقال ان رجال واحدا هو من أسقط 
مؤسساتها، مؤكدا ان الغزو معني 
بنظام وشعب وان كان جزء من هذا 

يتضمن إطالق أسماء الشهداء على الشوارع لتوثيق هذه الفترة

الخرافي: على البرلمانيين العرب 
العمل الجاد لتنقية األجواء العربية

طالب رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي البرملانيني العرب بترجمة 
طموح شعوبهم بتحقيق التضامن 
فيما بني ال����دول العربية وايجاد 
التكامل على جميع األصعدة لصالح 
هذه الشعوب، مشيرا الى ان وحدة 
اللغ����ة والتاريخ والقربى والدين 
عوامل في صالح الوحدة العربية 
املنشودة التي يطالب بها كل العرب 

من املشرق الى املغرب.
وق����ال اخلرافي ف����ي تصريح 
صحاف����ي قبيل مش����اركته اليوم 
)االثنني( ف����ي اجتماعات املؤمتر 
البرملاني  السادس عشر لالحتاد 
العربي والذي سيعقد في العاصمة 
املصرية القاهرة في الفترة من األول 
وحت����ى الرابع من مارس اجلاري 
ان املرحلة احلالية تتطلب تضافر 
اجلهود العربي����ة ونبذ اخلالفات 
وأخذ احليطة واحلذر ممن يريدون 
لهذه األمة التأخر والتفرق، مشيرا 
الى ان الوضع العربي الراهن مازال 
دون مستوى الطموح رغم احملاوالت 
الص����دع وتقريب  احلثيثة لرأب 
وجهات النظر بني الدول العربية، 
واضاف: ان العدو اإلسرائيلي عاث 
ويعيث فسادا في األراضي العربية 
احملتلة وما محاولته ضم املقدسات 
العربية واإلسالمية الى ما يسمى 
التراث اليه����ودي إال دليل واضح 

يدفعنا جميع����ا الى ان نفكر مليا 
بهذا االجتاه خصوصا اننا كعرب 
اقترحنا منذ نحو 40 عاما »السوق 
العربية املشتركة« ورغم ذلك لم 
نتحرك بش����كل جدي الى حتقيق 
ه����ذا احللم الذي ه����و مطلب كل 
الشعوب العربية. وأضاف اخلرافي 
العمل  العرب  البرملانيني  ان على 
اجلاد لتنقية األجواء العربية من 
أي خالفات تعرقل التكامل العربي 
ونبذ اخلالفات ما بني أبناء الوطن 
الواحد، فذلك من شأنه فتح أبواب 
واس����عة من التعاون البناء ألجل 
الشعوب العربية، يدفعها الى ذلك 
الرغبة في ان يكون للعرب قوتهم 
االقتصادية والسياسية وان يكون 
لهم صوت واحد في احملافل الدولية 
والوقوف ف����ي وجه أي محاوالت 
متس وجودهم وتاريخهم، ورأى 
ان االجتماع����ات الدورية لالحتاد 
البرملاني العربي وجلانه املختلفة 
الهادف  تعزز سياس����ة احل����وار 
بني املجال����س البرملانية العربية 
والبرملانيني العرب في سبيل العمل 
العربي املشترك وان يكون هناك 
تنسيق مستمر للجهود البرملانية 
العربية في مختلف احملافل الدولية 
وان تتوحد التشريعات العربية لكي 
تكون هناك أرضية واحدة للعمل 

املشترك وتذليل الصعوبات.

على عربدته وطغيانه فبعد أن قتل 
األبرياء من أبناء شعبنا في فلسطني 
اليوم يس����مح للعصابات  هاهو 
اليهودية باقتحام أهم املقدس����ات 
اإلس����المية وهو املسجد األقصى 
الشريف، األمر الذي يستوجب منا 
جميعا كعرب الوقوف في وجهه 
والتص����دي له ومنع����ه من املس 
مبقدسات وتاريخ األمة العربية، 
ودع����ا البرملانيني العرب الى أخذ 
العبر من جتارب اآلخرين السيما 
دول االحتاد األوروبي التي أصبحت 
قوة يحس����ب لها حساب بعد ان 
توحدت دوله رغم االختالفات فيما 
بينها من لغة وأعراق وتاريخ إال 
ان هذا ل����م يقف عائقا أمام وحدة 
الش����عوب األوروبية، األمر الذي 

الخليفة: »الدفاع« تجدد تلقائيًا للعسكريين »البدون« 
فما الجديد على الوزارة حتى تنهي خدماتهم؟

استذكر مواقفهم البطولية في الحروب العربية وتحرير الكويت الهاجري: على الحكومة حل مشاكل »الظهر« 

ناشد النائب السابق محمد اخلليفة النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك التجديد للعسكريني البدون الذين خدموا 
الكويت لسنوات طويلة. وقال اخلليفة انه طوال السنوات السابقة كانت 
وزارة الدفاع جتدد للعسكريني البدون وهو اجراء لم يكن له انعكاسات 
سلبية على الوزارة اداريا وماليا، مشيرا الى ان هؤالء العسكريني لديهم 
خبرة كبيرة في الس����لك العسكري ووجودهم مينح العسكريني اجلدد 

فرصة االستفادة من خبراتهم العسكرية.
وتساءل اخلليفة: اذا كان التجديد للعسكريني البدون يتم كل سنة فما 

اجلديد الذي طرأ على الوزارة حتى يتم انهاء خدماتهم بهذا الشكل؟!
وقال ان الشيخ جابر املبارك وعد في اكثر من مناسبة بانه سيجدد 
للعسكريني البدون، وال ندري ملاذا مت انهاء خدمات عدد غير قليل منهم، 
واستذكر اخلليفة املواقف البطولية للعسكريني البدون سواء في احلروب 

العربية في 1967 و1973، او حرب حترير الكويت.

دعا امني س���ر مجلس االمة 
النائب دليهي الهاجري احلكومة 
الى اس���تنهاض جهودها حلل 
املش���اكل القائمة ف���ي منطقة 
الظهر منذ عقود طويلة بعدما 
تراخت احلكومات واملجالس 
السابقة جميعها عن معاجلة 
هذه املش���اكل وترك���ت اهالي 
املنطقة وكأنهم معزولون عن 
وطنهم يواجهون خطر التلوث 
البيئي تارة ويعيشون هاجس 
االخط���ار الناجمة ع���ن ابراج 
الضغط العال���ي احمليطة بهم 

تارة اخرى وهم على هذه احلال منذ اكثر من 25 عاما فضال عن 
املشكلة السكنية اجلاثمة على صدورهم منذ ما يزيد عن العشرين 
عام���ا واملتمثلة باملنازل املهجورة ف���ي القطعة 1، محذرا في هذا 
الصدد من اطالة امد هذه املعاناة الن اوضاع املنطقة ومشكالتها 
قابلة للتفاقم بالش���كل الذي يهدد بكارثة قد ال تنفع اجلهود في 

تدارك آثارها بعدئذ.

قال إن الوضع الراهن مازال دون مستوى الطموح

الزلزلة إلنشاء هيئة عامة للتعليم الخاص
العامة للتعليم اخلاص.

3 – ان تنشئ وزيرة التعليم 
العالي ادارة جديدة تابعة ملكتب 
الوزيرة مباش���رة تعرف بإدارة 
الرقابة الداخلي���ة تكون مهمتها 
األساسية مراقبة عمل واجراءات 
وسير العملية التعليمية داخل 
املدارس اخلاصة من خالل املتابعة 
الدقيقة ل���إدارة العامة للتعليم 
اخلاص خصوصا بعد توس���ع 
التعليم اخلاص بشكل كبير في 
الكويت بالسنوات األخيرة وبأنظمة 
تعليمية مختلفة ونشاطات ومناهج 
مختلفة«. وارجع الزلزلة اقتراحه 
التعليم اخلاص  نظرا لتوس���ع 
بالكويت وزي���ادة أعداد املدارس 
اخلاصة أصبح لزاما على وزارة 
التربية التعامل مع هذه املدارس 

بصورة أكثر حرفية.

اجلديدة مجلس ادارة يكون لها 
صالحيات اتخاذ القرارات املهمة 
املدارس اخلاصة بجميع  إلدارة 
أنظمتها التعليمية املختلفة في 
الكويت من جميع النظم التعليمية 
املختلفة املعتمدة حاليا من االدارة 

تقدم النائب د.يوسف الزلزلة 
باقتراح يقضي ب� :

1 – ان تق����وم وزارة التعليم 
ادارة جديدة  العال����ي بإنش����اء 
الش����هادات  متخصصة العتماد 
اجلامعية جلميع الهيئة التدريسية 
الذين يقوم����ون بالتدريس في 
املدارس اخلاصة حسب اللوائح 
املعتمدة ف����ي الكويت وحتديدا 
في وزارة التعليم العالي أسوة 
بالنظ����ام املعتم����د للمدرس����ني 
الكويتيني، ويكون ذلك بالتعاون 

مع وزارة التعليم العالي.
2 – انش����اء الهيئ����ة العامة 
للتعليم اخل����اص وتكون حتت 
مظلة وزير التربية أسوة بنظام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الكويت  والتدري����ب أو معه����د 
لألبحاث العلمية ويكون للهيئة 

دليهي الهاجريد.يوسف الزلزلة


