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اس���تقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد في 
مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، مدير مديرية التنظيم باحلرس 
الوطني العقيد الرك���ن فهد عيد ناصر ورئيس فرع التطوير املقدم 
الركن فهاد حمد فهاد ورئيس فرع التحليل والتوصيف الوظيفي املقدم 
الركن عامر مجبل بتال، حيث قاموا بعرض موجز عن التنظيم األمثل 
االستراتيجي للحرس الوطني الذي حدد وبشكل دقيق وعملي املهام 
والواجبات املنوطة بالوحدات طبقا حملاور خمسة ارتكزت عليها فكرة 
اإلعداد واشتملت على القوى البشرية واملهام والواجبات واألسلحة 
واملعدات والذخائر باإلضافة الى الوظائف الرئيسية، وذلك بوسائل 
ومفاهيم عملية ستساهم في تأصيل العمل املؤسسي باحلرس الوطني 
بتطبيقات مبتكرة في مفهوم ادارة القوة وحتديد اختصاصاتها خالل 

اداء املهام وفقا لالمكانات البشرية والفنية املتاحة لها.
وأوض���ح العقيد الركن فهد عيد ناصر خالل العرض ان التنظيم 

األمثل االستراتيجي اجلديد للحرس الوطني حدد جميع املسميات 
الوظيفية بأدوات جديدة في منظومة اإلدارة س���تنعكس بإيجابية 
على آلية العمل والوسائل املستخدمة الجنازه وفقا لقواعد واجراءات 
محكمة ومدروسة ستمكن الوحدات من تنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن 
من الكفاءة واالحتراف وفي التوقيتات املطلوبة. وأشاد الشيخ مشعل 
األحمد باجلهود املبذولة من مديري���ة التنظيم والقائمني عليها من 
القادة والضباط في اعداد التنظيم اجلديد وما يحققه من فكر ورؤية 
متقدمة تواكب أحدث النظم املعمول بها في علوم اإلدارة العسكرية 
احلديثة، كما دعا الى ضرورة مواصلة اجلهد والعطاء ملتابعة مراحل 
تنفيذ هذا االجناز الكبير لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في منظومة 
اإلدارة باحلرس الوطني. وفي ختام اللقاء تلقى الشيخ مشعل األحمد 
نسخة تذكارية من التنظيم األمثل االستراتيجي للحرس الوطني من 

الشيخ مشعل األحمد يتسلم نسخة من التنظيم األمثل اإلستراتيجي للحرس من العقيد الركن فهد عيد ناصرمدير مديرية التنظيم العقيد الركن فهد عيد ناصر.

طالل املجالد

أعلن نائب رئيس مجلس االدارة لنقابة البنوك 
قيصر املجلهم ان النقابة تقدمت باقتراح جديد 
الى رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي يتعلق 
برفع سقف الراتب التقاعدي االساسي من 1250 
الى 1750 دينارا، مش����يرا الى ان السقف احلالي 
ال يخدم العمالة الكويتية احلالية واملستقبلية 
سواء في القطاع احلكومي او في القطاع اخلاص 

بشكل خاص.
واوضح املجلهم في تصريح صحافي ان مقدار 
العاملني في القطاع اخلاص املرشحني لالستفادة 
من رفع السقف التقاعدي يبلغ نحو 7658 كويتيا، 
مبينا ان هناك عددا ال يستهان به من املرشحني 
للتقاعد ينتظر رفع سقف الراتب التقاعدي، وهي 
خطوة لو متت ستفس����ح املجال جيدا لدخول 

قطاعات جديدة من املوظفني.
واشار املجلهم الى ان التأمني التكميلي يفرض 
على املؤمن عليه نسبة اشتراك مساوية لنسبة 
التأمني االساسي مقابل مرد منخفض جدا، الفتا 
الى انه بالرغم من تساوي االشتراكات الدورية 
في نظامي التأمني االساس����ي والتكميلي »حيث 
يبلغ اآلن 7% من مرت����ب املؤمن عليه و11% من 
رب العمل« اال ان املعاش التقاعدي وفقا للتأمني 
التكميلي يقل بكثير عن نظيره التقاعدي، مما 
يخلق نوعا من عدم العدالة واالجحاف في حق 

املؤمن عليهم.
وأوضح املجلهم ان هناك حالة من عدم التناغم 
بني املادة 7 من قانون التأمني التكميلي واملادة 19 
من الفصل الثاني من قانون التأمينات االجتماعية 
في حني تسوي املادة 7 املعاش التكميلي وعلى 
اساس رصيد املؤمن عليه في التأمني التكميلي 
يستحق معاش التقاعد شهريا في املادة 19 بواقع 
65% من آخر مرتب ش����هري عن مدة االشتراك 
احملسوبة في هذا التأمني التي تبلغ خمس عشرة 
س����نة، يزداد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على 

ذلك بحد أقصى %95.
وافاد املجلهم بأن هناك اكثر من اعتبار يقف 
وراء حت����رك النقابة في ه����ذا االجتاه، يأتي في 
مقدمتها ان احلاجة الى حتس����ني كمية الراتب 
التقاعدي باتت مطلبا ملحا، السيما ان معدالت 
الرواتب في القطاع اخلاص تعكس ارتفاع مستوى 
االجور فيها عن القطاع احلكومي بشكل عام وهو 
ما يستتبع رفع سقف الراتب التقاعدي االساسي 

الذي ال يتواكب اساسا مع الرواتب املرتفعة.
واوضح ان نظام اجور القطاع اخلاص يحتسب 
في التأمينات االجتماعية على اساس ان جميع 
املكونات رواتب اساسية، من دون ان يعتبر ان 
بعض مكوناتها عبارة عن بدالت كما هو احلال 

في القطاع احلكومي.
واشار املجلهم الى ان النقابة كانت قد رفعت 
مقترحا يرف����ع معدالت الرات����ب التقاعدي في 
2005/1/13 وكذل����ك في 2008/8/11 اال انه على ما 
يبدو لم يؤخذ به، ولذلك جتدد النقابة مطالبتها 
في هذا اخلصوص مرة اخرى، مش����ددا على ان 
ع����دم االصغاء الى مطلب ملح كهذا يفتح الباب 
على مصراعيه للفروقات بني املوظفني في البنوك 
ومن دونهم ف����ي الوظائف املختلفة، خصوصا 
بعد الزيادات االخي����رة في الرواتب في القطاع 
احلكومي، وهو ما يستتبع زيادة القسط املدفوع 

في التأمينات االجتماعية.
واوضح املجلهم ان الزيادات االخيرة سواء في 
رواتب القطاع اخلاص او احلكومي ادت لتقارب 
العديد من الرواتب من مستويات الراتب التقاعدي 
االساسي مما يتطلب اعادة النظر في هذا السقف 

ليواكب تطورات وزيادات الرواتب.
وافاد املجلهم بان جميع االعتبارات تتقاطع 
على ان سقف الراتب التقاعدي بوضعه احلالي 
ال يخدم العمالة الكويتية احلالية واملستقبلية 
س����واء في القطاع احلكومي او القطاع اخلاص 
بشكل خاص، ومن ثم بات من الضروري مبكان 
اصالح معدالت الراتب التقاعدي، برفع املعدالت 
احلالية الى مستويات 1750 دينارا حتى تتناغم 

مع املعطيات احلالية.
وبني املجلهم ان مق����دار العاملني في القطاع 
اخل����اص والذين تتعدى رواتبه����م 1000 دينار 
وفقا الى االرقام الصادرة من املؤسس����ة العامة 
للتأمينات االجتماعية حت����ى 2002/5/5، نحو 
7658 كويتيا، منهم 5226 راتبهم اقل من 1000 
دينار بنس����بة تصل الى 68.2% فيما يصل عدد 
الذين تتراوح رواتبهم بني 1000 و2250 دينارا 
الى 1850 بنس����بة تصل الى 24.2%، اما من هم 
رواتبهم اكثر من 2250 فيش����كلون 582 كويتيا 
بنس����بة تصل ال����ى 7.6%، موضحا ان اصحاب 
الرواتب التي تتعدى 1000 دينار يصل عددهم 

الى 2432 بنسبة %31.8.

صرح امني سر نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
ط���الل املجالد بأن م���ا يتم في 
الشركة من تغيير في الوظائف 
واملواقع البد ان يكون له مقابل، 
مؤكدا ان تعويض العامل الذي مت 
نقله او مت تغيير مسماه الوظيفي 
او مت الغاء قسمه يكون مبنحه 
درجة وظيفي���ة اعلى نظرا ملا 
يقابله من حتمل اعباء وظيفية 
جديدة وكذلك مل���ا يعانيه من 
تغيير ملكان عمله الذي ظل عالقا 

فيه مدة من الزمن.
وقال املجالد ان النقابة تؤمن 
بان تنظيم صاحب العمل ملنشآته 
حق كفلت���ه االنظمة والقوانني 
ل���ه، اال انه ليس حقا مطلقا، اذ 
حددت القوانني واالنظمة قيودا 
على هذا احل���ق حتفظ للعامل 
مركزه القانوني وحقه املكتسب 

من عقد العمل.
واض���اف ان النقابة تابعت 
ه���ذا املوض���وع ووج���دت ان 
العمليات املشتركة قامت بالغاء 
بعض املس���ميات ودمج بعض 
الوظائف مما نتج عنه سقوط 

العامل، فكيف سيكون وضعه 
املس���تقبلي؟ واوضح املجالد 
ان هذا املطل���ب قد جاء نتيجة 
للظروف التي مير بها املوظف 
م���ن ع���دم انتظام، س���واء من 
الوظيفي  ناحية تغيير مسماه 
دون رضاه او تغيير محل عمله 
حتى لو كان في االدارة والقسم 
نفسه، علما انه قد مت نقل العديد 
من املوظفني الى اماكن عمل في 
دوائرهم نفسها لكن طبيعة املهام 
الوظيفية اجلديدة تختلف عن 
الس���ابقة مما  الوظيفية  املهام 
يستتبع معه بذل املزيد من اجلهد 
حتى يحصل على تقديره الذي 
كان يحصل عليه في السنوات 
السابقة قبل نقله، فمنح املوظف 
الدرجة االعلى ستعود باملصلحة 
عليه وعلى الشركة في آن واحد. 
ومتنى املجالد في ختام تصريحه 
على ادارة الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج بصفتها شريكا في القرار 
ان تقوم مبنح هؤالء املوظفني 
املنقولني قسرا بتعويضهم عن 
ذلك ومنحهم درج���ة وظيفية 

اعلى.

هذه املس���ميات والوظائف من 
املراكز  الهيكل اجلديد واهتزاز 
القانونية ملن طالتهم يد التغيير، 
متسائال عن س���بب الغاء تلك 
الوظائف، وماذا سيترتب على 
الغاء تلك املسميات والوظائف، 
وهل س���يتضرر العامل امللغاة 
وظيفته او مسماه من حقه في 
الترقية على اعتبار ان الترقية 
حق اصي���ل كفله القانون، واذا 
او املسمى من  الوظيفة  الغيت 
التي يعمل بها  الدائرة  مخطط 

7658 كويتيًا سيستفيدون من إقرار هذه الخطوة

تغيير المسميات حمّل الموظف أعباء أخرى

نقابة البنوك لرفع الراتب التقاعدي 
للكويتيين من 1250 إلى 1750 ديناراً

نقابة نفط الخليج لتعويض الموظفين 
المنقولين قسراً بالشركة

خالل استقباله لمدير ورؤساء أفرع مديرية التنظيم

مشعل األحمد أشاد بجهود إعداد التنظيم األمثل اإلستراتيجي للحرس الوطني: 
يحقق فكرًا ورؤية متقدمة تواكب أحدث النظم المعمول بها في العلوم العسكرية

جانب من احلضور

خالل ندوة »دستورية االستجوابات« في جمعية الشفافية

خبراء دستوريون: سرّية االستجوابات تحتاج لوقفة
واألغلبية هي التي تقرر الثقة في الشخص المستجوب

رندى مرعي 
ف���ي ندوة  أكد املش���اركون 
»دستورية االستجوابات« رفضهم 
لتحويل االستجوابات الى جلسات 
سرية، مؤكدين ان االصل في عمل 
البرملان هو العلنية، وشددوا على 
أن التوسع في استخدام السرية 
يضر باحلكومة ويس���حب من 

رصيدها دون عائد.
وأكد اخلبير الدستوري د.محمد 
الفيلي أن االستجواب واحد من 
أدوات الرقابة التي تفعل مباشرة 
فكرة السيادة لألمة والتي متارس 
عبر نوابها الرقابة على السلطة 
التنفيذية وأنه عنصر من عناصر 
ونتائج الدميوقراطية، مؤكدا أن 
لالستجواب قيودا وروابط من 
خالل الدستور والالئحة الداخلية 
ملجلس األمة.  كالم الفيلي جاء 
خالل مشاركته في الندوة التي 
نظمتها جمعية الشفافية مساء 

أمس األول في مقرها.
وأشار الفيلي إلى أن االستجواب 
يقع على الوزير املستجوب وفي 
حدود االختصاصات التي تخصه 
وقررت الالئحة أنه يجب أن يكون 
االس���تجواب مكتوبا في وقائع 
محددة ال يتضمن املساس بكرامة 
األشخاص، وذلك عمال مبا حدده 
الدستور بأن يكون السؤال إلى 
وزير من الوزراء أو رئيس مجلس 
الوزراء ألننا لم نأخذ في الكويت 

مببدأ املسؤولية التضامنية
 وقال إنه يج���ب أن يوضع 
االستجواب في إطاره الصحيح 
وه���و أن اإلطار احلقيقي له هو 
الس���يادة  الدميوقراطي���ة وان 
للش���عب أو لألمة وهي مصدر 
السلطات، الفتا إلى أن السيادة 
حتمل معني���ني متكاملني، هما 
الق���درة على التش���ريع وعلى 
القواعد العامة املجردة والتنفيذ 

والرقابة على التنفيذ.
وقال إن الدستور من الدساتير 
الت���ي تأخذ مبب���دأ الفصل بني 
السلطات وانه في النظام الرئاسي 
ال يوجد استجوابات، ألن الرئيس 
التنفيذية  السلطة  مسؤول عن 
أمام الشعب الذي ينتخبه أو ال 
بينما في النظام البرملاني رئيس 
الدول���ة ال يرأس احلكومة وهو 
غير مس���ؤول وتكون احلكومة 

هي املسؤولة أمام البرملان.
ولفت الفيلي إلى أن سبب تكرر 
الكالم حول احملكمة الدستورية 
هو انها متلك االختصاص بتفسير 
الدس���تور مجردا ع���ن منازعة 
وأن رأيها فن���ي، ومن املنطقي 
أن املس���ؤول عن تطبيق النص 
يأخذه باالعتبار ولكن لسنا بصدد 
حكم ولكن قرار تفسيري فليس 
ل���ه أثر أو قوة احلكم، مؤكدا أن 
مبدأ الفصل بني السلطات يجعل 
كل سلطة األصل منها مختصة 
بأعماله���ا وباملس���ائل األولية 
املتعلق���ة بأعمالها وهذه الفكرة 

منطقية.
وق���ال إن مس���ألة حتوي���ل 
االستجوابات إلى جلسات سرية 
حتتاج إلى وقفة ألن األصل في 

وأوض���ح أنه في ح���ال أراد 
رئي���س املجلس املش���اركة في 
موضوع يدار في املجلس فعليه 
أن يتخلى عن منصة الرئاس���ة 
حتى ينتهي نقاش املوضوع حتى 
يحافظ على احلياد، الفتا إلى أن 
هناك إشكالية تتعلق بوجود ناس 
بدأت تفتي على حسب من هو في 

املوقع أو السلطة.
وأك���د د.املقاطع أنه يجب أن 
تتم مناقشة االستجوابات وأن 
تأخذ مساراها ولنجعل األغلبية 
هي التي تقرر الثقة في الشخص 
املعني باالستجواب، الفتا إلى أن 
األغلبية حتك���م لكنها ال حتكم 
في اإلج���راءات وال تضفي عليه 

ضمانات خارج الدستور.
من جانبه، قال النائب السابق 
أحمد املليفي انه انفرد بالتلويح 
بثالثة استجوابات بعد مشاركته 
في تقدمي ثالثة استجوابات، األول 
كان مع املرحوم النائب س���امي 
املنيس وقدم لناصر الروضان، 
الفتا إل���ى أن التجربة التي مر 
بها مبراحل متعددة واس���تفاد 
كثيرا مع جتربة االس���تجواب 
مع املرحوم املنيس الذي كان ال 
يبحث عن شعبية وكان تاريخه 
قائما ويتعامل مع االستجواب 
مبوضوعية والتزام بالدستور 
وكانت التجربة لها أثر في تعامله 

مع االستجوابات األخرى.
وأوضح أن املنيس على الرغم 
من أنه لم يكن دس���توريا لكنه 
عندما كان يضع نقاط االستجواب 
يستبعد كل نقطة غير دستورية 
على الرغم من قوة بعضها ألنه لم 
يريد أن يقال عنه على الرغم من 
أنه من املؤسسني أنه ال يحترم 
الدس���تور ويخالفه عندما يجد 
مصلحت���ه في ذل���ك، الفتا إلى 
أنه كان دقيقا ج���دا في اختيار 
الكلمات حتى ال جترح شخص 
املستجوب وكان يريد أن يكون 
استجوابه وثيقة تاريخية تدرس 

في املستقبل.
وق���ال املليف���ي ان التلويح 
باالس���تجواب قد يحقق أهدافه 
دون تقدميه واليوم بسبب الكم 
الهائل من االس���تجوابات ضاع 
الكثي���ر منها بالرغ���م من قوة 
بعضها وكان أحد أهم سيئات هذا 
املجلس هو فقد األداة الدستورية 
لقيمتها، مشيرا إلى أن استجواب 
النائب خالد الطاحوس واحد من 
التي طرحت  أهم االستجوابات 
في الفت���رة األخيرة ألن قضية 
التلوث قضية مهمة للغاية، لكن 
التعاطي مع االس���تجواب أفقد 
القضية القدرة على حتقيق أفضل 

اجنازات منها.
ولفت إلى أن أي اس���تجواب 
مهم���ا كانت في���ه قضايا مهمة 
وخطيرة وحساس���ة بعد نهاية 
االستجواب، السيما في حال فشله 
ال تتم عليه أي متابعات، متمنيا 
أن يظهر حل ملش���كلة الرياضة 
ألنه في حال فش���ل االستجواب 
اخلاص بالرياضة لن تكون هناك 

أيضا متابعات.

عمل البرملان هو العلنية وفكرة 
النظام الدميوقراطي قائمة على 
ذلك ويجب أن تعرض القرارات 
الت���ي تتخذ على ال���رأي العام، 
الدميوقراطي���ة ال  الس���يما أن 
تتفق مع مقولة »نش���وف الذي 

ال تشوفونه«.
وأوض���ح الفيل���ي أن العمل 
الدميوقراطي ال يس���تقيم بدون 
شفافية، ومع ذلك الدساتير تقرر 
السرية وكذلك الالئحة الداخلية 
والسرية هي الضرورة التي تبيح 
احملظورات، ولكن الضرورة تقدر 
بقدرها وال يج���وز التعامل مع 
السرية كأس���لوب للتعامل مع 
االس���تجوابات، مش���يرا إلى أن 
السرية وجدت كحكم استثنائي 

ملواجهة الضرورة.
التوسع في  أن  الى  وأش���ار 
استخدام السرية يضر باحلكومة 
ويسحب من رصيدها بدون عائد، 
ألن ذلك سيؤكد للرأي العام أن 
احلكومة لديها ما تخفيه، وبذلك 
تخس���ر سياس���يا، موضحا أن 
االستجواب في النهاية ال ميثل 
خطرا على النظام البرملاني ألنه ال 

يعدو مجرد بحث عن جواب.
وأكد أن ذلك يزيد من »فوبيا« 
االس���تجوابات ويجعل كل من 
يريد أن يتكس���ب سياسيا من 
احلكومة أن يقدم استجوابا في 
حال تبني لهؤالء أن هناك خوفا من 

االستجوابات، مؤكدا أن احملصلة 
النهائية من ذلك أن احلكومة ال 

تخرج كاسبة من وراء ذلك.
بدوره قال د.محمد املقاطع ان 
االستجواب ليس إبداعا كويتيا 
وليس فكرة يجب أن توضع لها 
القواعد اخلاصة بها للتعامل معها 
وهو فكرة موجودة في الدساتير 
والدميوقراطيات األخرى، وبالتالي 
يج���ب التعامل معها في إطارها 
الطبيعي، الفتا إلى أن االقتطاع 
من أساس الفكرة يعطي نتيجة 

غير منطقية.
وتاب���ع أن النظام يقوم على 
أس���اس أن هناك احتكاما لرأي 
األغلبية، والوزراء في الس���لطة 
التنفيذية في ظل النظام البرملاني 
محل للمحاسبة السياسية من قبل 
املجلس املنتخب مبا في ذلك رئيس 
الوزراء، مشيرا إلى أنه ال يجب أن 
يكون هناك إجراء مسبق للحيلولة 
دون هذه االستجوابات، لذلك عملية 
تفريغ االس���تجواب من محتواه 
عملية تنقيح للدستور وتؤدي 
إلى وضع غير طبيعي، وقال ان 
احلقيقة الدستورية ال حتتمل أن 
تكون االستجوابات سرية وحتى 
ال يفقد احلكم طابعه الشعبي في 
الرقاب���ة البرملانية.ولفت الى أن 
فكرة سرية االستجوابات تتنافى 
املبالغة في الضمانات  مع فكرة 
التي حذر منها الدس���تور، وإذا 

أردنا أن جنعل االستجوابات خلف 
األبواب املغلقة سنصل إلى مرحلة 
خطيرة من الناحية الدستورية، 
موضحا أن االستجواب في األساس 
هدفه إحراج املسؤول عن الشيء 
وإحراجه أمام الرأي العام لتقدمي 

استقالته.
وقال د.املقاطع ان أهم إجراء 
في موضوع االس���تجوابات هو 
طرح الثقة لذلك الدستور وانه ال 
يجوز أن يصوت الوزراء فيطرح 
الثقة في زميلهم الوزير وينطبق 
أيضا الوضع على رئيس الوزراء، 
الفتا إلى أن السماح بالتصويت 
على اجلوانب اإلجرائية للوزراء 
من املسائل اخلاطئة التي جتعل 
للحكومة دورا في إجهاض ممارسة 
الرقابة السياسة من خالل أدوات 

الرقابة ومنها االستجوابات.
وتابع أن هناك استجوابات 
تقدم ويثار حوله���ا مالحظات 
من الناحية الدستورية ألنه من 
املمكن أن يكون في االستجواب 
عيب أو أن يكون هناك تعسف 
في استخدام احلق، مشيرا إلى أن 
املكتب القانوني في مجلس األمة 
ميلك أن يناقش مدى دستورية 
االس���تجوابات، لذل���ك أقول ان 
رئيس املجلس فقد حيادا مهما 
في الوقت الذي يجب أن يتعالى 
فيه عن أن يكون طرفا مباشرا 

فيمثل هذه املواضيع.
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