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يغ���ادر البالد صباح اليوم الى العاصمة التركية انقرة وفد الش���عبة 10
البرملانية ملجلس االمة برئاسة النائب عدنان عبدالصمد وعضوية النائب 
عادل الصرعاوي للمشاركة في اجتماعات احتاد برملانات دول منظمة املؤمتر 
االس���المي بشأن ندوة بعنوان »الدور املتغير للبرملانات في عملية اعداد 
املوازنة � جتارب بلدان االحتاد والدول االعضاء في االحتاد االوروبي« وذلك 
خالل الفترة من 23 الى 25 اجلاري يرافقهما كبير اختصاصيي احملاسبة 

بلجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي مبجلس االمة حسني الرامزي.

وفد الشعبة البرلمانية يغادر إلى أنقرة

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

اأمين ح�سن هـالل احمـد

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل

والـــدتــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

»التعليمية«: تشديد عقوبة المتجاوزين على أسس المجتمع والمهددين لالستقرار
والت����ي تتطل����ب بدورها دراس����ة 
م����ا تتطلبه مواجهته م����ن تعديل 

تشريعي.
لتشديد اجلزاء على املتجاوزين 
وهم اخلارجون على اس����س حفظ 
املجتم����ع وقيمه ومبادئ����ه إذ إنهم 
مبا ميلكونه من مس����اس بالثوابت 
وتهديد االستقرار وما يبثونه من 
س����موم الفرقة والنزاعات القبلية 
والنع����رات الطائفية، امر مرفوض 
سواء من االفراد او وسائل االعالم 
املرئي منها واملسموع وما تناولته 
الصحف من انباء يجب ان يواجه ملا 
متثله خطورة االفعال املنسوبة الى 
مرتكبيها من مخاطر تهدد االستقرار 
وتعكر صفو االمن العام والسكينة 
العامة للمجتمع. واألخذ مبا سبق 
سيجعل الكويت دائما وكما كانت منذ 
عهد التاريخ أرض احملبة والسالم 
وبتراثها احلضاري وماضيها املجيد 
ستظل دائما منارة احلرية وموطن 
االش����راف املؤمنني باهلل والوطن 
واملتمسكني مببادئ االخالق والقيم 
والوحدة ف����ي نطاق الدميوقراطية 
احملققة للروابط االنس����انية ودعم 
الشعور باملواطنة والعمل احلقيقي 
والقول السديد واملشاركة الشعبية 
مدعومة باالمن واالمانة مس����تمدة 
اصولها من تعاليم ديننا االسالمي 
الثابتة والتراث  احلنيف واحكامه 
االصيل وبهذا جميعا تستعصي بالدنا 
على كل خالف وتسمو وترتقي فوق 
كل منازعة. وما يكون لذلك سبيل 
مع ما تقدم من ضوابط إال تشديد 
اجلزاء ليكون عل����ى قدر اجلرمية 

محل العقاب، إلى جانب:
� اعطاء ملف احملافظة على الوحدة 
الوطنية وتقوية أواصرها بني فئات 
املجتمع وطوائف����ه ما يحول بينها 

ومظاهر الفرقة والتشتت والفنت.
� االنتقال إلى وضع احكام قانون 
الفوري  التطبيق  اجلزاء موض����ع 
على املخالفات وع����دم التهاون في 
مساءلة مرتكبيها منادين او محرضني 

ومشاركني.
� تطوير اسس احلوار واملناقشات 
في العالقات الوطيدة واملتكاملة بني 
التشريعية والتنفيذية  السلطتني 
واالرتق����اء باخلط����اب واالرتق����اء 
باملناقشة الى ما يجب ان يكون عليه 
رقي لغة احلوار ويواجه كل ما من 

شأنه اعاقة مسار العمل الوطني.
� البدء فورا في تعزيز اجراءات 
تصحيح مس����ار العم����ل االعالمي 
واملرئ����ي واملس����موع واملطبوعات 
والنشر بجميع مؤسساته وإدارته 
لينقل بكل أمانة اآلراء وحب الوطن 
من الش����عارات الى التطبيق اجلاد 
الذي ينمي روح الوطنية ويرسخ 

احملبة والسالم.

الغايات  الكويت واستقرارها غاية 
ومرك����ز القوة في الدفاع«، »ودائما 
يجب ان نترجم شعار الوالء للوطن 
الى سلوك ملموس وان نكون جميعا 
على رؤية واحدة في جتسيد عملي 

واضح للوحدة الوطنية«.
وهذه يدعمها احلوارات واللقاءات 
والتدريبات املتعاقبة املشتركة بني 
االجيال ف����ي بوتقة واحدة تنصهر 
فيها اخلبرة واحلنكة وبعد النظر 
في احلم����اس والقوة والقدرة على 
االبتكار والنظرة املستقبلية للوطن 

حتقيقا ألماله واهدافه.
خامتة:

تعي����د اللجن����ة التأكي����د على 
الثابت����ة ملجلس األمة من  املواقف 
أن الوح����دة الوطنية والء وانتماء 
والبعد عنها ميثل هاجسا يتطلب 
التحدي����ات واملخاطر  اليقظة وأن 
التي حتيط بالعالم عامة ومنطقة 
اخلليج خاصة ال تدع خيارا للشعب 
الكويتي اال خيار الوحدة ومتاسك 
الداخلية ووحدتها ورقيها  اجلبهة 
القائم على م����ا توارثته عن اآلباء 
واألجداد من القيم واالخالق والثوابت 
التي استمدت جميعها من ماضيها 
وحاضرها من قيم الدين االسالمي 
احلنيف. وتذكر ان عزة الش����عوب 
الداخل  في وحدتها وجتانسها من 
وقوته����ا في متاس����ك أهلها وتكفل 
شعبها كاجلس����د الواحد باجتماع 
الكلمة ورقي احلوار وتبادل اآلراء في 
دميوقراطية النقاش وتقبل املعارضة 
واحلكمة في اجلواب. ولم يعد من 
املقبول بحال ترك املمارسات وسماع 
العبارات ما ميس الثوابت الوطنية. 
ويجب مواجهة التهديد والتشكيك 
والشحن أو اثارة اجلماهير واستخدام 
االساليب الغريبة وااللفاظ املنفرة، 
مدركني ان مخاطر الفتنة وتداعياتها 
تل����زم مواجهة من يقوم عليها بكل 
الالزمة ملواجهة  القانونية  االدوات 
املظاه����ر والظواه����ر الغريبة على 

مجتمعنا وثقافتنا.
اننا إذ كنا ننعم بالدميوقراطية 
واحلرية ينبغي ان نتقيد مواطنني 
ومسؤولني في السلطتني التشريعية 
والتنفيذية برقي اخلطاب وارتقاء 
اجلدال وتبادل الرأي والرأي اآلخر 
من خالل نهج واحد هو املمارس����ة 
االيجابية الواعي����ة للواجبات قبل 
احلقوق وان تكون مصلحة الوطن 
العليا فوق كل اعتبار وترتقي فوق 

كل مصلحة.
ان احلفاظ على الوحدة الوطنية 
مس����ؤولية اجلميع وما حدث وان 
كان ال ميثل ظاهرة اال انه امر جلل 
يجب التوقف عند اسبابه وتداعياته 
ونتائجه، وكما سلفت االشارة يجب 
معاجلته في داخل االطر القانونية 

لتعزيز الوالء للوطن.
استيعاب الطاقات الشابة: 

بتأكيد املش����اركة الفاعلة لهذه 
الدماء الشابة املتجددة وادخالها في 
مجال ادارات املجتمع املدني والقوى 
السياس����ية مع اجليل املؤسس����ي 
لتمتزج فيه اخلبرة مقرونة بحماس 
الشباب والنظر الى املستقبل عند 
الدراسة أو صنع القرار وهذا النهج 
النيابي يجب االعتداد به وعدم النظر 
اليه بصورة تقلل من أهميته او متثل 

قيدا على انطالق فكره وعمله.
ومما تقدم جملة نش����ير الى ان 
ما حدث على الساحة وبثته وسائل 
االعالم وتسارعت حول نشره بعض 
الصحف امنا قام على اعتباره ظاهرة 
غريبة عن املجتم����ع لم يعهدها او 
حتى ميعن التفكير فيها والنظر اليها 
باعتبارها أجواء غير عادية ال تتوافق 
مع عادات وأخالقيات أهل الكويت 
وقيمه����م وال يتوافق مع ما حتمله 
قلوبهم من احملبة واملودة والصفاء 
تؤكد تكاتفهم ووحدتهم على قلب 
رجل واحد في جميع املواقف وأمام 
الشدائد والتي منها امتزجت دماؤهم 
على أرض الوطن مسجلني أسمى آيات 

التالحم والتعاضد والتساند.
وتؤكد دراسة اللجنة ان بعض 
وقائع التعدي عل����ى قيم املجتمع 
وثوابته أمر طارئ جديد لم يعهده 
املجتمع من أبنائه وال يوجد بينهم 
في ماضيه وحاضره من يفرق بني 
أطيافه ومذاهبهم اذ ال يسمح املجتمع 
ولم يس����مح من قبل بالتطاول او 
التجري����ح ولو بني األفراد او احلط 
من كرامتهم. وتشير اللجنة الى ان 
ما شهده الشارع الكويتي سواء خالل 
الن����دوات او اللقاءات االعالمية أمر 
يؤس����ف له ويج����ب التوقف أمامه 
والسؤال عن أسبابه ودواعيه، مشددة 
على ان جتاوز املوقف يكون داخل 
قاعة املجلس وليس خارجه، وهو 
األمر الغريب ليس على املجتمع ولكن 
على نهج العمل باملجلس وهي متثل 
سابقة وال متثل بحال ظاهرة، وان 
كان كل منهما يستوجب املعاجلة.

واللجنة تؤكد أن االستقرار هو 
ركيزة الدميوقراطية، الدميوقراطية 
باملمارس����ة الصحية وفق حقيقتها 
دون اخلروج على القيم ونشر الفرقة 

حتت ادعاء املمارسة احلرة.
ممارسة الدميوقراطية يجب ان 
تكون من خالل تفاعل اآلراء ومختلف 
التوجهات داخل اطار من الفهم الواعي 
للصالح العام واستهداف املصلحة 
العليا والسمو بها على اي من صور 
املصالح الشخصية، فالدميوقراطية 

هي نهج املمارسة الشرعية.
ونستقي من توجيهات صاحب 
الس����مو األمير حفظه اهلل »ان امن 

ومجتمعها وتأتي هيبتها في تضامن 
أهلها، وس����المتها في تكتل شعبها 
وانصهاره في بوتقة واحدة جتعل 
فئاته كاجلسر الواحد مرتكزا على 
قناعة واقعية هي أن تعزيز املواطنة 
ال يكون أال بإنكار الذات واالرتفاع 
فوق الصراع����ات والبعد عن نهج 
السعي لتحقيق مصالح شخصية، 

بل العمل على اجتماع الكلمة.
ويندرج ضم����ن هذه االجراءات 
امله����ام التي يج����ب ان تقوم عليها 
مؤسسات املجتمع املدني وشركات 
القطاع اخلاص ذات  ومؤسس����ات 
النشاط الثقافي واالعالمي وتلك التي 
تعمل في مجال التدريب وتقوم هذه 
املسؤولية على الدور احليوي الذي 
ميكن ان تسهم به هذه املؤسسات 
في تعزيز املواطنة وتأكيد االنتماء 
للوط����ن من خالل م����ا تقوم به من 
ن����دوات حوارية ومناقش����ات وما 
تش����ارك به في احلمالت االعالمية 
واملنتديات واملؤمترات، وهذه كلها 
تس����هم في حتقيق تعزيز الوحدة 
الوطنية واالنتم����اء والترابط بني 

طوائف املجتمع.
دور املساجد:

ويجب االشارة الى ان قيام أئمة 
املساجد بالدور املنوط بها في خدمة 
املجتمع ولتأكيد مكانتها منارة للعلم 
ونشر املبادئ وتأكيد قيم االسالم 
وأخالقياته من خالل الكتاب والسنة 
امنا ميثل خط����وط رائدة يجب ان 
تعود بها املساجد الى سابق عهدها 
وتفعيل دورها في االرتقاء باخلطاب 
الديني واللفظ����ي ووحدة العقيدة 

واملذاهب.
كما يجب ان يكون ألئمة املساجد 
وخطبائها دور فاعل في غرس قيم 
االنتماء واملشاركة واملواطنة وتأكيد 
ان الدميوقراطية أساسها الشورى 
والرأي، وس����بيلها احلوار الهادف 
واحت����رام الرأي وال����رأي اآلخر، اذ 
يقوم كل رأي على س����نده وواجهة 

مبرراته.
ان تعزيز ثقافة احلوار كما تناط 
بوسائل االعالم تشترك فيها املساجد 
بتأكيد دور ثقافة احلوار والتسامح 
والتعايش مع اآلخرين تدعم وصولنا 
الى تش����جيع احلوار وتقبل الرأي 
النش����ر الصحيح  اآلخر من خالل 
للدعوة االس����المية من خالل قيام 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
العلماء  مبس����ؤولياتها في توفير 
والعاملني الالزمني ألداء املس����اجد 
لرسالتها باعتبارها مركزا لالشعاع 
الديني والثقافي يبث القيم ويحفظ 

األخالق وينمي التمسك باملبادئ.
املناهج الدراسية واألنشطة املدرسية:
للتعليم دور بصورة مباش����رة 
في املجتم����ع من خالل غرس القيم 
الدارسني مبا  واألخالق في نفوس 
يس����هم ايجابا في تربي����ة املواطن 
الوطن  وترس����يخ املواطنة وحب 
واحلفاظ على مبادئه ووحدته بدعم 
االنتماء واالرتباط، وال يتحقق ذلك اال 
من خالل ادراج هذه املفاهيم واملبادئ 
في املناهج الدراسية وهي الوسيلة 
الفاعلة ذات النتائج بعيدة املدى في 
بناء املستقبل وتنشئة أجيال تتمسك 
ال����والء واالنتم����اء للوطن،  بروح 
ويقتضي حتقيق ذلك وضع املناهج 
وصياغتها ضمن استراتيجية ورؤية 
تكفل وضع منظومة لقيم املواطنة 
الصاحلة في مختلف املراحل، ويلزم 
ان تراعي ه����ذه املناهج الى جانب 
غرس قيم االنتماء واملشاركة أسس 
الدميوقراطية  ومبادئ املش����اركة 
الراقية  املناقشة احلرة  بأخالقيات 
لغة ولفظا متمسكة باحترام الرأي 
وال����رأي اآلخر وتقبل����ه، وتعريف 
النشء والشباب بحقوقهم وواجباتهم 
ودورهم كمواطنني يؤمنون بالوحدة 
الوطنية باعتبارها ضرورة حتمية 

للتقدم وازدهار الوطن.
ان حتقيق هذا الهدف يتطلب قيام 
كل من وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي بدورهما في تنمية املجتمع 
وتنشئة أجياله في اطار من التكامل 
العلمي والروحي واخللقي والفكري 
في ضوء مبادئ االس����الم والتراث 
العرب����ي والثقاف����ة املعاصرة ومبا 
يتحقق مع القيم والتراث الكويتي 
احملقق لتقدم الدولة ونهضتها مع 
توظيف العلم ف����ي تأكيد املواطنة 
واالنتم����اء للمجتم����ع واالرتق����اء 
العربية  به ووصل����ه بحضارت����ه 
واالسالمية اسهاما في حتقيق رقي 
القيم  العلوم وتنمية  الفكر وتقدم 
االنسانية. ويأتي ذلك النهج باملشاركة 
اليومية للنشاط املدرسي كاإلذاعة 
املدرسية والنش����اط الصحافي في 
التعليم باملدارس واجتماعات املكتبات 
وأنشطة األقسام العلمية والتربية 
البدني����ة واالحتفال باملناس����بات 
الوطنية والديني����ة، والتركيز في 
دراسة العلوم االجتماعية على كل 
ما يتعلق بالكويت وثقافتها ووحدة 
أبنائها، وتهيئة الوسائل واالمكانيات 
والرعاية للتالميذ وتنمية قدراتهم 
اخللقية والعقلية وتوفير س����بل 
التنشئة على حب الوطن وتوطيد 
التحاور  املواطن بلغة  العالقة بني 
وتبادل الرأي وقبول املناقشة احملققة 

ضد النظام العام للدولة او التطاول 
عل����ى االش����خاص او املؤسس����ات 

الدستورية.
ويجب ان تسعى وسائل االعالم 
الى زيادة وعي املواطنني وارتباطهم 
بقضايا املجتمع مبزيد من املشاركة 
واحلوار الهادف واملناقشة الراقية 
لغة وعمال ومن شأن ذلك التفعيل 
لدور وس����ائل اإلعالم حتقيق مزيد 
من االس����تقرار والتقدم، ومزيد من 
املشاركة الش����عبية والتي بغيابها 
ينعدم االس����تقرار ويعم الفس����اد 

وتنتشر الفوضى.
وتؤكد اللجنة ان التزام االعالم 
مبعايير املهنة الس����لمية ضروري 
في االداء االعالم����ي الواعي واحلر 
واملسؤول، وال نقبل بإعالم ينحرف 
عن رس����الته الوطني����ة ومبا يهدد 
الوحدة الوطنية واالمن االجتماعي، 
ويعكر صف����و عالقات الكويت بني 
ابنائها او مع الدول األخرى، ويجب 
ان يكون االعالم الكويتي مش����عل 
حضارة للمعرفة في دقته وحياده 
وانصافه للحق واداء بإيجابية هادفة 
تدعم البناء وجهود التنمية وعلى 
الواجب  اداء  أمان����ة  اكتافه وبقوة 
الصحفي واإلعالمي مبهنة وحيدة 
مهمتها حماية ثوابت األمة واملجتمع 
الكويتي التي حرص عليها الدستور 

وأكدتها القوانني.
دور املؤسسات العلمية واملجتمعية في 

تأصيل املواطنة:
تقوم مسؤولية تعزيز املواطنة 
على املؤسسات التعليمية احلكومية 
واألهلية واملساجد ووسائل االعالم 
ويدعمهم نشاط ومؤسسات املجتمع 

املدني والقطاع اخلاص.
ويأتي الدور احملوري لهذه اجلهات 
على أس����س ومبادئ أكدتها محاور 
النقاش في جلسات مجلس األمة في 
أكثر من مناسبة وبها يتحقق غرس 
قيم االنتماء واملشاركة واملواطنة، 
وحتقيق مفاهيم أن عزة الشعوب 
إمنا تقوم على وحدتها وجتانسها، 
وأن قوتها في متاسكها ووحدة اهلها 

احلمالت االنتخابي����ة والدعاية لها 
وغض النظر عن بعض املمارسات 
غير املنضبطة في الندوات وبعض 
اللقاءات اجلماهيرية والتي امتدت 
إلى استخدام وسائل اإلعالم املقابالت 
التلفزيونية على القنوات املختلفة 
مثلت كلها س����حب ن����ذر باملخاطر 
واش����ارة حتذير إلى ما تخفيه من 
اجتاهات، ولألسف لم تلق االهتمام 
الكافي او املتابعة اجلادة من اجلهات 
او بعض جه����ات املجتمع  املعنية 

املدني.
لذلك فاملطلوب اال تكون مؤسسات 
املجتمع املدني وتش����كيالت القوى 
السياس����ية هي الوسيلة الوحيدة 
الرأي والس����عي  للتعبي����ر وإبداء 
إلى املصالح اخلاصة، بل يجب أن 
يكون نبراس عملها ومحور اهتمامها 
هو تكري����س وجودها وعضويتها 
وخدماتها جلميع املواطنني وعلى 
أساس املس����اواة والتواصل بغض 
النظر عن االنتماء األسري أو القبلي 

أو الطائفي.
دور اإلعالم املرئي واملسموع:

تقوم وسائل االعالم بدور حيوي 
في تأكيد وحدة النس����يج الوطني 
املمارس����ات والظواهر  ومعاجل����ة 
الغريبة على املجتمع، حيث ان الدور 
احليوي الذي تقوم عليه وس����ائل 
اإلع����الم يجب أن يأت����ي من خالل 
االلتزام باملعايير املهنية الس����لمية 
في العمل وعدم اخلروج باملمارسات 
االعالمية إلى حيز عدم املسؤولية 
وس����وء التقدير وخطأ االستخدام 
إلى اثارة النعرات ونش����ر الفتنة، 
كذل����ك ان حتقيق الوحدة الوطنية 
والبعد عن املهاترات والشعارات لن 
يتحقق إال من خالل االعالم القادر 
على القيام بدوره بأمانة األداء والبعد 
عن االثارات سعيا لكسب وقتي يؤثر 
سلبا على املصلحة العامة التي هي 

اولى بالرعاية واحلفظ.
وال ش����ك في ان تقدير اجلميع 
للموقف االيجابي جلمعية الصحافيني 
املعلن عن رفضهم الظواهر السلبية 
لوسائل اإلعالم املسيئة للدميوقراطية 
واعتزازها وفخرها باحلرية املتاحة 
واجواء الدميوقراطية التي تتمتع بها 
والتي تب����وأت بها الكويت مكانتها 
العاملية، تتطلب من وسائل اإلعالم 
االلتزام بروح املسؤولية  املختلفة 
اثناء ممارس����ة واجبها الصحافي 
واال تتحول ال����ى اداة هدم واثارة 
للفنت على حساب دورها االيجابي 
الوطني، فالصحافة رس����الة تخدم 
الوطن وقضاياه، وتدعم الصحافيني 
امللتزم����ني كما حت����ذر باملقابل من 
محاوالت البعض االس����اءة حلرية 
الرأي واس����تخدامها سلبا في اثارة 
النعرات والفتنة وحتريض الشارع 

اخلاصة وخروجها عن اسس ادارة 
احلوار ولغته مع التفاصيل البعيدة 
عن الصواب لتخالف بذلك التزامها 
جادة احلق والصواب وسالمة اللغة 

وآداب احلوار.
الوطنية: يدعم  الوحدة  تعزيز 
هذه الوحدة احياء التراث االصيل 
للمجتمع الكويتي القائم على ثقافة 
االرتباط بثوابت الوطن واملواطنة 
وفق����ا للتقاليد واالع����راف والقيم 
النهج هو  املتوارثة واعتبار ه����ذا 
محور العمل واساس النشاط، وفي 
هذا املجال ال يجوز االكتفاء باحلوار 
والتثقيف بل يجب جتاوزه الى ان 
يكون ج����زءا من احلي����اة اليومية 
جلميع الطوائف مبختلف مشاربهم 
ان الوطن واحد وخدمة املجتمع هي 

االساس.
وبهذا املنه����اج جند ان الوحدة 
الوطنية هي السياج الواقي للجميع 
التي تتص����ف بالتالحم  بأطيافهم 
الطريق  والتكام����ل ومتثل بذل����ك 
الصحيح نحو املستقبل، ملتمسني من 
مسيرة اآلباء واالجداد القيم واملبادئ 
الوحدة والوفاق  في سلوك دروب 
على اس����س من التالح����م واحملبة 
»كالبنيان املرصوص يشد بعضه 
بعضا ..« فهذا السبيل وذلك النهج 
القومي هو اساس العمل الذي بنيت 
عليه وقامت عليه الدميوقراطية في 
البالد واتخذت منه كويت العصر 
القوة والتقدم والرفاهية، بهذا النهج 
ترفرف اعالم البالد خفاقة بني اعالم 
الدول على مس����توياتها االقليمية 

والدولية.
هل توجد ازمة بني أبناء الوطن 
متثل ظاهرة غريبة على املجتمع؟ 
يثار ب����ني اجلميع تس����اؤل محير 
باعتباره امرا جديدا على املجتمع بكل 
اطيافه وهو: هل ما شاهدته الساحة 
الكويتية خالل اآلونة االخيرة من 
بع����ض املظاهر واملمارس����ات التي 
جتس����دت في املس����اس بالنسيج 
االجتماعي للمواطنني وتعدت بأفعالها 
وألفاظها االصول والقيم واالخالق 
وجتاوزت بنهجها التراث احلضاري 
واالدبي الذي عاش عليه وبه املجتمع 
الكويتي ميثل ظاهرة ام مجرد واقعة 
جاءت لظروفها وانتهت مع نهايتها؟ 
الواقع ان ما تناولته وسائل االعالم 
املرئي واملسموع وما نشرته بعض 
الصحف متثل في واقعة او اكثر ال 
متثل في مجموعها س����وى حاالت 

فردية طارئة.
كما تش����ير اللجنة إل����ى أن ما 
شهدته الساحة وإن كان يعد ظاهرة 
طارئة بأسبابها إال أن أحداثها ليست 
بجديدة وإمنا كانت نتيجة مباشرة 
الس����نوات  امتدت خالل  لتراكمات 
القليلة املاضية. ولعل ما حدث اثناء 

اعلنت د.سلوى اجلسار رئيس 
جلنة التعليم والثقافة واالرشاد ان 
اللجنة احال����ت الى رئيس مجلس 
االمة التقرير الثاني والثمانني للجنة 
واملتضم����ن رد اللجنة حول تقومي 
ودراس����ة بيان احلكومة في شأن 
املمارسات والظواهر السلبية على 
املجتم����ع الكويتي وأثره البالغ في 

املساس بالوحدة الوطنية.
وجاء ف����ي تقرير اللجنة: يقول 
احلق تبارك وتعالى في محكم كتابه 
)واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال 
تفرقوا( ويقول عز من قائل )ان هذه 
امتكم أمة واحدة(، وبذلك النهج اصبح 
الكويت دائما مهتدين بأحكام  اهل 
كتابه الكرمي والشريعة السمحة التي 
في ظلها وبأحكامها والتقيد الصحيح 
بنهجها ويسر سبيلها تخطو البالد 

نحو املستقبل.
وجاءت االحاديث الشريفة عن 
رسول اهلل ژ محذرة من عواقب 
الفرقة وش����ق الصفوف وش����يوع 
االنقسام، كما اورد الدستور مبادئ 
احل����ق والعدل واملس����اواة وحفظ 
الوطن ليؤكد على ان العدل واحلرية 
واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون 
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني، 
والناس ف����ي هذا الوط����ن املعطاء 
الكرامة االنسانية«،  »سواسية في 
القانون في  وهم متس����اوون لدى 
احلقوق والواجبات العامة، ال متييز 
بينهم في ذلك بس����بب اجلنس او 

االصل او اللغة او الدين.
واذا كانت حرية الرأي مكفولة 
وحرية الصحافة والطباعة والنشر 
مصونة ومحمية بالقانون لزم ووجب 
ان متارس وفقا للشروط واالوضاع 
التي بينها القانون حتقيقا للغاية 
التي وضحت مبادئها واحكامها مواد 
الدستور، مدعومة بالقيم واالخالق 
املتوارثة عن  الراس����خة  والعادات 
اآلباء واالجداد، وكما اوردت املذكرة 

التفسيرية للدستور.
تالقت هذه االضواء وتلك املعاني 
املتكاملة عند اص����ل جوهري يعد 
مبثابة العمود الفقري احملقق للحفاظ 
على الوحدة الوطنية وحماية الوطن 
وحتقيق استقراره، متخذا من روح 
االس����رة الواحدة والرابطة التي ال 
تنفصم بني احلاكم وابناء الشعب 
نبراس عمل وطري����ق بناء، وبهذا 
حرص الدستور على ان يكون رئيس 
الدولة هو رأس السلطة، ويظل أبا 
وأخا للجميع بحكمت����ه يدير دفة 
احلك����م ويتواصل بجه����ده وابناء 
ش����عبه رقي الدولة الى املزيد من 
التنمية والرفاهية البناء الش����عب 

الكويتي.
ونؤكد الدور السلبي ملا يحدث 
من حوارات على القنوات الفضائية 

طالبت بمنح ملف المحافظة على الوحدة الوطنية األولوية وأكدت أهمية التطبيق الفوري للقانون

د.سلوى اجلسار


