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د.خديجة احملميد ود.بدرية العوضي ود.خالد الياقوت واحملامية قماشة العبهول خالل الندوةد.معصومة املبارك

معصومة: مناقشة تعديالت الحقوق المدنية للمرأة في جلسة 25 الجاري
دارين العلي

اعلنت النائب���ة د.معصومة املبارك عن 
مناقشة مجلس االمة في جلسة 25 اجلاري 
لعدة تعديالت مقترحة على قانون احلقوق 
املدنية للمرأة الذي يسوده الكثير من التمييز 

ضد املرأة.
اعالن د.املبارك جاء خالل مداخلتها في ندوة 
حول التعديالت األخيرة في قانون الرعاية 
السكنية التي نظمتها الرابطة الوطنية لألمن 
االسري )رواسي( وجلنة انصاف املواطنة 
الكويتية بالتعاون مع جمعية احملامني مساء 
اول من امس في مقر اجلمعية بحضور عدد 

من املهتمني والناشطات السياسيات.
ولفتت د.املبارك الى ان من ابرز التعديالت 
ما يتعلق مبنح العالوة االجتماعية للمرأة 
املتزوجة بغض النظر عن جنسية الزوج اذا 
كان ال يحصل على عالوة اجتماعية من خزينة 
الدولة، وحصول املرأة ايضا على عالوة األوالد 

بشرط عدم حصول الزوج عليها.
واش���ارت الى تعديل آخر مفاده أنه فور 
حصول املطلقة على حكم احلضانة حتصل 
على العالوة االجتماعية مباشرة وتعتبر جزءا 
من النفقة وليس���ت كامل النفقة، باالضافة 
الى تعديل بجواز العمل اجلزئي مقابل جزء 
الراتب للمرأة. وحتدثت عن تعديل آخر ذي 
اهمي���ة قصوى وهو حول قان���ون االقامة، 
حيث مينح التعديل املرأة املتزوجة من غير 
كويتي حق ان تكفل زوجها وابناءها بإقامة 
متجددة بش���رط اال تكون اقامة الزوج على 
املؤسس���ة التي يعمل بها منتقدة النظر الى 
املرأة املتزوجة من غير كويتي وكأنها ارتكبت 

جرمية ويجب معاقبتها.
وحول التعديالت األخيرة لقانون االسكان، 
ناشدت د.معصومة املبارك نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد الفهد 
االهتمام بصياغة الالئحة التنفيذية للقانون 
التي تعتبر اهم من القانون بعينه، داعية الى 
فتح نقاشات موسعة حولها لسد كل الثغرات 
املوجودة، متمني���ة ان يكون اجلهاز املعني 
مبتابعة التنفيذ في بنك التسليف من ذوي 

اخلبرة واالختصاص واالهتمام.
وشددت د.املبارك على ان املرأة ليست فئة 
خاصة ويجب معاملتها كما األطفال واملعاقني 
باصدار قوانني خاصة بها، مش���يرة الى ان 
هذه املس���ألة كانت نقطة تصادم مع بعض 
النواب الذين قدم���وا اقتراحا حتت عنوان 
»قانون احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة«. 
واكدت ان ما مت الوصول اليه من خالل هذه 
التعديالت ليس مرضيا بالكامل قائلة »لقد 
لعبنا الفن املمكن، فليست هناك جدوى من 
مقترح براق نقدمه ويرد الينا وبهذه التعديالت 
ضمنا ش���يئا على األقل«، مشيدة بالتوافق 
النيابي ال���ذي حقق هذه التعديالت، مؤكدة 
االستمرار في املطالبة التي تندرج حتت شعار 

والنائبات ألسباب خاصة ولن يحقق للمرأة 
املواطنة املساواة مع الرجل الكويتي بالنسبة 

للحق في الرعاية السكنية.
وأعربت عن امله���ا في ان تضع الالئحة 
التنفيذية قواعد واجراءات تقلل من التمييز 
غي���ر العادل بني الفئات األربع من النس���اء 
املستحقة لهن الرعاية السكنية لتمكني املرأة 
الكويتية من حقها الدس���توري والقانوني 
والعمل على تقلي���ص الصالحيات املتاحة 
للقائمني على تنفيذ القانون لكي يحقق األمن 
االنساني للمرأة الكويتية من خالل تفعيل 
حقوقها الدس���تورية على اسس من العدل 

واملساواة بني املواطنني رجاال ونساء.

ازدياد حاالت الطالق

من جهته خالف االستاذ في قسم القانون 
الدولي في جامعة الكويت د.خالد الياقوت 
آراء احلضور واعتبر ان التعديالت ستساهم 
في ازدياد حاالت الطالق مشيرا الى ان فتح 
املجال امام املرأة املطلقة للحصول على الرعاية 
السكنية س���يؤدي الى االزدواج في توفير 
الرعاية وزيادة عدد حاالت الطالق الصوري 
والطالق بصفة عامة ويخل مببدأ املساواة 
بني الرجل املطلق واملرأة املطلقة مشيرا الى 
ان توافر صفة مطلقة في املرأة الكويتية ال 

يكفي ملنحها حق الرعاية السكنية.
اما بالنسبة للمرأة األرملة فلفت الى ان 
االنظمة املعمول بها حاليا تقضي بان تشارك 
الزوجة مع الزوج في قرار تخصيص السكن 
ووثيق���ة ملكيته وفي حال وفاة الزوج قبل 
احلصول على الوثيقة يتم مباش���رة توفير 
الرعاية السكنية لألرملة وبالتالي فان مجرد 
توافر صفة ارملة في املرأة الكويتية ال يكفي 

كذلك ملنحها حق الرعاية السكنية.
ولفت الى ان منح املرأة الكويتية املتزوجة 
من غير كويتي حق الرعاية السكنية سيجعلها 
هدف���ا لغير الكويتيني مما يترتب عليه اثار 
سلبية ومساوئ من االفضل جتنبها وبالتالي 
ال تكف���ي ان تكون امل���راة متزوجة من غير 

كويتي حتى يكون لها حق الرعاية.
وخلص الياقوت الى ادراج 3 فئات فقط 
كان يجب ان تلحظها التعديالت ممن يستحق 
الرعاية السكنية وهي املرأة الكويتية كبيرة 
السن اذا كانت مطلقة او ارملة غير حاضنة 
ألبن���اء واذا كانت لم تت���زوج بعد، واملرأة 
الكويتية كبيرة الس���ن ارمل���ة غير كويتي 
ولها ابناء منه، والرجل الكويتي كبير السن 

ممن لم ينتفعوا بالرعاية السكنية.

تغيير كلمة »رجل«

اما احملامية قماش���ة العبهول فاعتبرت 
انه لم يكن من الواجب التعديل في القانون 
وامنا تغيير كلمة في اصله وهي كلمة الرجل 
الكويتي لتصبح املواطن وهو تعبير يشمل 

املرأة والرجل معا.

الى ان التعديالت تعد اضافات بسيطة على 
القانون كما حصل في العامني 2005 و2006 
بغرض مواكبة التشريع للمستجدات االنسانية 
واالجتماعية على الساحة الكويتية مشيرة الى 
ان هذا القانون بشكله احلالي لم يحقق حق 
الرعاية السكنية للمرأة بشكل كامل منتقدة 

تسمية القانون بقانون حقوق املرأة.
واعتب���رت العوضي ان قان���ون الرعاية 
السكنية املعدل كرس التمييز ضد املرأة التي 
حتظى بحق املواطنة دس���توريا مستغربة 
اضافة بند الى املادة 15 يضع املرأة املتزوجة 
من غير كويتي مع الفئات اخلاصة التي تتمتع 
باألولوية وهي اسر الشهداء واألسرى واأليتام 
القصر واملعاقني، متسائلة هل اوضاع املرأة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي وعددهن 
)11 الف امرأة( تتس���اوى مع اوضاع الفئات 
االربع سابقة الذكر وملاذا لم تدرج ضمن هذه 
املادة 56 ألف امرأة اخرى من املطلقات واألرامل 
وغير املتزوجات؟ واعتبرت ان تعديل املادة 
28 مييز بني النساء الكويتيات ويحتاج الى 
ايضاح ال ان يتم بناء على صالحيات القائم 

على تنفيذ هذا القانون.
ولفتت ال���ى ان التعديالت جميعا يغلب 
عليها عدم العدالة الدستورية من خالل تكريس 
التمييز بني اربع فئات من النساء الكويتيات 
لديهن ظروف خاصة مش���يرة الى انه رغم 
اهمي���ة التعديالت اال انها ال تش���كل خطوة 
في االجت���اه الصحيح كما يروج لها النواب 

»خذ وطالب«، الفتة الى انها بدورها ستقدم 
اقتراحا في أصل القانون أال وهو إلغاء كلمة 
رجل من القانون واستبدالها بكلمة مواطن. 
ولفتت الى ان املرأة كانت قبل عام 1978 تتمتع 
بصفة التملك بالرعاية السكنية وحرمت منها 
بعد هذا العام بسبب قرارات وزارية من هنا 
وهناك، وبالتالي لم يعد هناك اطمئنان من 
القرارات الوزارية التي رمبا متنح املرأة اليوم 
وحترمها غدا، لذلك مت تكييف هذه القرارات 
مع املقترحات املوجودة للتعديل لسد الفجوة 

التميزية ضد املرأة.
وقالت ان السياسة هي »فن املمكن« والبد 
فيها من األخذ والرد والتنازالت التي تقدم وإن 
على مضض، مشيرة الى ان ذلك هو ما حصل 
خالل التعديالت األخيرة حيث كان س���قف 
املطالب عاليا جدا، لكن عند الدخول في نقاش 
مع احلكومة والنواب بدأ الضغط في سبيل 
تقدمي بعض التنازالت للحصول على شيء 

من املكاسب وهو ما حتقق بالتعديالت.

ليس بمستوى الطموح

وكانت رئيس���ة اللجن���ة التحضيرية ل� 
»رواس���ي« د.خديجة احملمي���د قد افتتحت 
الندوة بنظرة ش���املة على التعديالت التي 
حلظها القانون والتي اقرت بأغلبية 46 نائبا 
ووزيرا والتي رغم ما بذل فيها من جهود لم 
ترق ملس���توى الطموح في حتقيق العدالة 
واالنصاف للمواطنة الكويتية التي مازالت 

  العوضي: القانون لم يحقق الرعاية الس�كنية بشكل كامل ونتمنى وضع قواعد وإجراءات تقلل من التمييز
ترى نفسها منسية.

وفندت د.احملميد التعديالت وخصوصا 
امل���ادة 15 التي حرمت املرأة الكويتية � التي 
قدمت طلبات الرعاية ومت قبولها عام 1989 � من 
احلصول على تلك الرعاية بحال مت جتنيس 
زوجها الذي يصبح مستحقا، متسائلة: الى 
متى ميكن ان تنتظ���ر املرأة اكثر للحصول 
على سكن؟ مشيرة الى ان عدد هؤالء يبلغ 

150 امرأة مازالت تعاني االنتظار.
اما املادة 28 فقد نصت على توفير سكن 
مالئم بقيمة ايجارية منخفضة للمرأة املطلقة 
طالقا بائنا واألرملة وليس لهما ابناء وغير 
املتزوجة فوق ال� 40 عاما، حترم من هذا املنزل 
في حال لم تكن لديهن قريبات حتى الدرجة 

الثالثة للس���كن معها وكذلك ايضا للقرض 
االسكاني فاملرأة حترم منه في حال لم جتد 

قريبة حتى الدرجة الثالثة لتكفلها.
وش���ددت على ان التعديالت الواردة في 
القان���ون يلفها الغم���وض واالبهام وبعض 
التعقيدات االجرائية من شأنها تقليص عدد 
املواطنات املستفيدات من حق الرعاية السكنية 
على ارض الواقع مشيرة الى ان كل ذلك يدعو 
الى عدم االستبش���ار بكون هذه التعديالت 

حتقق االنصاف للمواطنة بشكل كامل.

تكريس للتمييز

وبدورها حتدثت استاذة القانون الدولي 
في جامعة الكويت د.بدرية العوضي فأشارت 

خالل ندوة حول تعديالت قانون الرعاية السكنية في جمعية المحامين

نضال الحميدان: القانون أنصف الكثير من النساء
كان ملستش��ارة الرعاية الس��كنية نضال احلميدان مداخلة اعتب��رت فيها ان القانون 
بالرغم من انه لم يحل كل املشاكل اال انه أنصف الكثير من النساء، الفتة الى ان عمليات 
األخ��ذ واجلذب التي طالت اضاف��ات على املادة 15 إليجاد مخرج لتلك الفئة من النس��اء 
املتزوجات من غير كويتي مت جتنس��يه، مشيرة الى ان هذه املداوالت استمرت حتى يوم 

اقرار القانون.
أم��ا فيما يتعلق بالقروض االس��كانية فلفتت الى ان الكفيل مطلوب س��واء للمرأة او 
الرجل فما يس��ري على املرأة يس��ري على الرجل أيضا في هذا الش��أن، مشيرة الى ان 
البي��وت منخفضة التكاليف التي حلظها القانون لن تكون في الصوابر او الش��عبيات او 

غيرها ألنها كانت جتربة لن تتكرر.

الزراعة: البدء في إزالة المخالفات 
والتجاوزات في الحيازات الزراعية

أكد مدير إدارة العالقات العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية ش���اكر عوض أن فرق التفتيش على القسائم 
الزراعي���ة التابعة للهيئة قد ب���دأت بالتعاون مع مختلف اجلهات 
األمنية التفتيش على جميع احليازات الزراعية التي مت تخصيصها 
من قبل الهيئة وكذلك على املس���احات التي مت منحها كتوسعات 
للقسائم الزراعية خالل الفترات السابقة، وذلك تنفيذا للقرار رقم 
911 لس���نة 2010 الصادر بتاريخ 2010/6/29 بشأن تنظيم العالقة 
بني الهيئة وحائزي القس���ائم الزراعية فيما تضمنه من ضوابط 
وشروط الستغالل القسائم الزراعية بشتى مجاالتها واملتمثلة في 
إزالة املخالفات والتجاوزات املوجودة في احليازات الزراعية، وكذلك 
التأكد من االلتزام باستغالل احليازة الزراعية )حيوانية � نباتية 
� س���مكية( في الغرض الذي خصصت من أجله فقط واس���تغالل 
احليازة النباتية مبا ال يقل عن 75% من إجمالي مساحتها، باإلضافة 
الى استغالل مساحة التوسعة ان وجدت على الوجه احملدد ببنود 
العقود املبرمة باستغالل القسائم الزراعية بجانب االلتزام باستغالل 
حظائر املاش���ية بتواجد عدد 50 رأس���ا من االغنام داخل احليازة 
وااللت���زام بعدم وجود مخالف���ات أو أي جتاوزات داخل أو خارج 
احليازات الزراعية باإلضافة إلى التقيد بنس���ب البناء باحليازات 
الزراعية مع ضرورة توافر الس���كن املالئ���م واخلدمات واملرافق 
الصحية للعمالة املتواجدة باملزرعة، وكذلك االلتزام بوضع الصبات 
واللوائح االرش���ادية املصممة مبوجب املواصفات الفنية املقررة 
من قبل الهيئة وكذلك التأكد من االلتزام بالوضع التنظيمي العام 
للقطع واخلدمات واملرافق باملناطق الزراعية وستتم اعادة النظر 
في أي مس���احات مت تخصيصها سابقا وتعيق الرؤية واملالصقة 
للطرق مبا يتواكب مع الوضع التنظيمي اجلديد ومراعاة الشروط 
واللوائح االمنية، وااللت���زام بالضوابط اخلاصة بأعمال النظافة 
العامة بالقسائم الزراعية وخارجها وعدم رمي أو حرق النفايات 
بجميع انواعه���ا )مخلفات بناء أو مخلفات نباتية أو حيوانية أو 
غذائية أو أنقاض( وعدم انش���اء أي أحواض لالسمدة )مخايس( 
باحليازة وذلك جتنبا لالمراض واحلش���رات الضارة وأكد عوض 
على االلتزام بعدم تأجير احليازات الزراعية للغير أو استغاللها 

في غير األغراض املخصصة من أجلها )التخزين وغيره(.

جانب من االزاالت

حملة »وطن للجميع«: زمام األمور يفلت من أيدي الحكومة
عادل السنان

استغرب استاذ علم االجتماع 
الكويت  السياس����ي في جامع����ة 
د.خل����دون النقي����ب تعلل بعض 
النواب بحجج واهية حول موضوع 

التعاون مع رئيس الوزراء.
وقال النقيب في حملة اجلمعية 
النس����ائية املواطن����ة  الثقافي����ة 
الدستورية اساس الوحدة الوطنية 
حتت شعار »وطن للجميع« التي 
نظمت مساء امس االول ان حصول 
بعض النواب على فتاوى للتذرع 
بها دعوة جديدة اضافة الى دعوة 
سبقتها متثلت في تشكيك بعض 
وسائل االعالم في مواطنة بعض 
افراد الشعب والتي على اثرها مت 
حتويل من تسبب فيها الى النيابة 

العامة اخيرا.
ولف����ت النقيب ال����ى ان خطة 
التنمية الت����ي تريد احلكومة من 
خالله����ا نقل قي����ادة التنمية من 
القطاع العام الى القطاع اخلاص 
ال توضح كميا الفائدة التي تعود 
على املواطنني م����ن تطبيقها وال 

فرص العمل التي ستوفرها.
وحذر من حل مجلس االمة حال 
غير دس����توري ألن ذلك يعد احد 
ظواهر احلرمان النس����بي وكأنه 
سيف مصلت على رأس املواطنني 

جميعا.
واض����اف النقيب ان احلكومة 
ادركت ان زم����ام االمور قد يفلت 
منها فلجأت الى التطبيق الصارم 
لقان����ون من����ع التجمعات وجنح 
الرأي كما في حاالت حبس محمد 
عبدالقادر اجلاسم وعبيد الوسمي 
وخالد الفضالة والذي يحتاج الى 
عدم الس����كوت عن هذه احلاالت 

واستمرار اثارتها.
وحيا النقيب شعب تونس لقاء 
انتفاضته الوطنية لالطاحة باحلكم 
التسلطي متمنيا عدم سماح قادة 
السياس����ية  االنتفاضة للتيارات 
بسرقة منجزات هذا الشعب كما 
حدث في انتفاضة فلسطني وعراق 

واوض����ح النج����ار ان وف����اة 
املواط����ن محمد املطيري هو جزء 
م����ن تخاذل املجتم����ع، ففي العام 
2005 قتل املواط����ن عامر خليف 
العنزي حتت التعذيب كذلك وقالت 
احلكومة وقتها انه ارهابي، مشددا 
على ضرورة ان يسود القانون على 
اجلميع. وقال ان احلكومة قتلت 
محمد غزاي املطيري، مس����تغربا 
اعت����ذار احلكومة عن  من ع����دم 
قتلها لهذا املواطن، داعيا اياها الى 
االعتذار بأي شكل. وانتقد الشيخ 
عبدالعزيز املطوع ممارسات وزارة 
الداخلية االخيرة حملاولة غسيل مخ 
املواطنني، معتبرا ان كل ما قيل من 
جهتهم غير صحيح ال قانونا وال 
دستوريا فيما يتعلق بالتجمعات 
التي  واالحداث الساخنة االخيرة 

شهدتها البالد.
من جهت����ه، قال عضو جمعية 
اعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت د. علي بومجداد أن هناك 
خلال كبيرا ينهش في املجتمع وأن 
احلكومة ال تقوم بدورها عن قصد 
أو دون قصد مما يؤثر ويحدث خلال 
في النسيج االجتماعي، معتبرا أن 
اجلميع يوحد اجلميع وهو الذي 
ينص على احلرية واملساواة والعدل 
بني اجلميع دون تفرقة أو متييز.  
واض����اف بومجداد: ان اجلمعيات 
األهلية عندما اختارت شعار احلملة 
لم تكن تريد أن تتكس����ب اعالميا 
أو تبحث عن أى تكسب سياسي 
لكنها كانت صادقة وعملت ذلك من 
منطلق حرصها على الوطن، الفتا 
الى أن ما يؤكد صدقها هو التقرير 
الذي أعده جهاز أمن الدولة عن أحد 
الذين يهدم في النسيج االجتماعي 
للوطن وحاول بث الفتنة، معتبرا 
أن هذا التقرير جاء متأخرا ولكن 
احلكومة اذا كانت فعليا جادة في 
معاجلة اخلل����ل احلاصل في هذا 
الشأن فان اجلميع ميدون لها يد 
العون من أجل احملافظة على وطننا 

والعمل على وحدتنا. 

ما بعد التحرير. من جانبه، اعتبر 
الكاتب الصحافي أحمد الديني أن 
مشروع بناء الدولة احلديثة تراجع 
الفتا إل����ى أن هن����اك عبثا مت في 
السنوات الثالث املاضية استهدف 
النس����يج االجتماعي الوطني، بدأ 
من قضية التأبني مرورا بالتعامل 
االنتقائي مع االنتخابات الفرعية 
بني تس����امح مع البعض وقسوة 
مفرطة مع آخرين وصوال إلى إثارة 
قضية املزدوجني من خالل اإلثارة 
اإلعالمية، مشددا على أن هذا العبث 
ساهم في بروز الهويات الصغرى 

على حسب الهوية الكبرى.
وقال الديني إن هناك مؤامرات 
كثيرة حصلت في التاريخ، فعلى 
سبيل املثال املشروع الصهيوني في 
سعيه للهيمنة على املنطقة سعى 
إلى استمرار نقاط التخلف إلنشاء 
كيان����ات مذهبية في املنطقة، فما 
حدث في العراق واليمن والسودان 
ولبنان هو جزء من هذا املشروع، 
وال استبعد أن ما حدث في الكويت 

هو جزء من هذه املؤامرة.

الوح����دة  أن  وش����دد عل����ى 
الوطني����ة مفه����وم ملتبس وغير 
مح����دد وفضف����اض واألدق ه����و 
التحدث عن احلفاظ على النسيج 
االجتماعي، داعيا إلى بناء ما أسماه 
»وطن ومجتمع املواطنني األحرار 
املتساوين« في إطار الدولة احلديثة 
وليس عبر محاصصة طائفية أو 
فئوية. وقال إن حتقيق املواطنة 
الدس����تورية يتحق����ق من خالل 
إعادة االعتبار ملشروع بناء الدولة 
احلديثة، مشددا على أن املواطنة 
ال تتحقق إال في إطار الدولة وإذا 
تراجع مش����روع الدولة احلديثة 

تراجعت املواطنة.
وأضاف الكاتب أحمد الديني أن 
املواطنة تتطلب جترمي ازدراء أي 
طائفة، مؤكدا أن احلكومة تراخت 
جت����اه تطبيق ه����ذا اجلانب ولم 
تطبق القانون أو على األقل طبقته 
تطبيقا انتقائيا، فهي )احلكومة( 
في اكتوبر من العام 2009 التزمت 
في اخلطاب األمي����ري الذي ألقاه 
رئيس الوزراء بإنشاء جلنة للوحدة 

الوطنية وعل����ى الرغم من مرور 
سنة و3 أشهر لم تنشأ هذه اللجنة 
وهو ما يدل على أن احلكومة غير 
جادة في هذا الصدد. واختتم الديني 
حديثه بالقول ان »من بيده السلطة 
الفعلية ف����ي الكويت هو من تقع 
عليه املس����ؤولية االكبر في بناء 
الدولة احلديثة ومحاربة من يسعى 

لهدم املواطنة«
من جانبه، حذر نائب رئيس 
جمعية اخلريجني د.بدر الديحاني 
من بوادر حرب اهلية اذا اس����تمر 
الوض����ع عل����ى هذا احل����ال، واذا 
اس����تمرت احلكوم����ة على نفس 
نهجها، مؤكدا ان حكومتنا تخلق 
املشاكل وتتفرج عليها، مشيرا الى 
ان االحتاد االوروبي طرح قضية 
املواطنة الدستورية وتوحدت جميع 
جنسيات االحتاد االوروبي وراء 
هذا املبدأ رغم اختالف هوياتهم، 
مؤكدا ان الكويت تختلف عن جميع 
هذه الدول في ان لديها دس����تورا 
حدد العالقة بني احلاكم واحملكوم 
والعالقة بني السلطات، الفتا الى ان 

اخلروج عن اطار الدستور يؤدي 
الى خلل، مشددا على انه ال ميكن 
ان تكون هناك وحدة وطنية من 
دون حتقيق الدس����تور وتطبيقه 
على اجلميع، الفتا الى ان االعالم 
املختل يؤدي الى خلل في الوحدة 
الوطنية كما ان قانون االنتخابات 
لدينا مختل كذلك وادى الى وجود 

اختالل في الوحدة الوطنية.
وق����ال الديحاني: املس����ؤولية 
الكبرى تقع علي عاتق احلكومة 
النها املس����ؤولة عن شق الوحدة 
الوطنية، مشددا على ان ابناء جيله 
لم يكونوا يعرفون شيعيا او سنيا 

او بدويا او حضريا.
ب����دوره ق����ال اس����تاد العلوم 
السياس����ية د.غ����امن النج����ار ان 
البعض رأى ان دستور 62 كان خطأ 
تاريخيا، مش����ددا على ان الوضع 
احلالي للب����الد مزعج، فنحن في 
العام 2011 لدينا على االقل اثنني 
من سجناء الرأي وهو امر غريب، 
ولدينا ناشط سياسي في الطريق 

لالثنني السجناء.
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