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 بعث رئيس مجلس األمة جاســـم 
اخلرافـــي ببرقية تهنئة الى رئيســـة 
البرملـــان الغاني جويـــس بامفورد ـ 
أدو، وذلـــك مبناســـبة العيد الوطني 

لبالدها. 

 اكدت د.سلوى اجلســـار مقررة جلنة املرأة ان اللجنة قد 
اعتمدت التعديالت النهائية على االقتراح بقانون واضافة مواد 
جديدة الى املرسوم بقانون ١٩٧٩/١٥ في شأن اخلدمة املدنية 
والذي يتناول العالوة االجتماعية للموظفني فئة متزوج وعالوة 
االوالد وزيادة اجازة الوضع لتصبح (٧٠ يوما) واجازة رعاية 
االمومة التالية الجازة الوضع واالجازة اخلاصة من دون مرتب 
واجازة مرافق مريض في اخلارج ومرافق طفل في املستشفى 

في الكويت واجازة مرافقة زوج او الزوجة في اخلارج وتخفيف 
ساعات العمل للموظفة املرضعة وفق الضوابط التي يضعها 
مجلس احلقوق املدنية وتخفيف ساعات العمل مقابل اخلصم 
من الراتب واالستعانة باملوظف املتقاعد بنظام االجر مقابل 
عدد الســـاعات. هذا ومت رفع التقرير الى مجلس االمة حيث 
مت ادراجه في جلسة يوم الثالثاء ٢٠١١/٣/٨ والذي يتوافق مع 

احتفالية يوم املرأة العاملي.

 الخرافي يهنئ
  رئيسة البرلمان الغاني

 لجنة األسرة عدلت قانون الخدمة المدنية للمرأة

 فليح العازمي
  اســـتمرارا لسلسلة األنشطة 
التي تسبق اعتصام غد الثالثاء 
٨ مارس أقام السور اخلامس ثاني 
ندواته مساء أمس األول بديوان 
العليان في منطقة الروضة بعنوان 
«حكومة جديـــدة برئيس جديد 
بنهج جديد» شارك فيها النائب 
فيصل املسلم والكاتب احمد الديني 
والنائب السابق فهد اخلنة وعضو 
احلركة الدستورية اإلسالمية محمد 
الدالل حيث شددوا على ان جميع 
الشعب الكويتي مع أسرة احلكم 
وطالبـــوا برئيس جديد ملجلس 

الوزراء وحكومة جديدة.
  في البداية طالب النائب فيصل 
املسلم بعزل الشيخ ناصر احملمد 
ان لم يستقل، او يزال مببادرة من 
باب درء املفاسد استجابة إلرادة 
األمة، مؤكدا على ان احملمد جنح 
في االســـتجواب األخير بالغش 

بشيكاته ومصروفاته.
  وذكر املسلم بأن الشيخ ناصر 
شكل ٦ وزارات لم يأت منها غير 
الفاســـدة،  اللحوم واأللبان  أكل 
باإلضافة إلى تنفس الهواء امللوث، 
كمـــا ان حكوماته تضرب نوابها 
وشعبها وتالحقهم سياسيا عالوة 
على انها تعطل جلساتها املهمة، 
مضيفا: ان الوقـــت جاء ليلعب 
الشباب األدوار الرئيسية واملطالبة 
مبجيء حكومة جديدة يرأســـها 
رئيس جديد تضم نهجا جديدا، 
خاصة في هذه املرحلة املفصلية 
التي تتطلب تغيير الرئيس لتكون 

عنوان املرحلة املقبلة.
  ودعا الى ان تكون الدولة دولة 
مؤسسات حتمل استقاللية تامة 
بالقضـــاء، باالضافة الى اصالح 
بديوان احملاسبة الذي بدأ يتراجع 
عن دوره تدريجيا، واحملافظة على 
املال العام وانشاء هيئة ملكافحة 

الفساد.
  وشجع د.املسلم الشباب على 
االعتصام غدا للمطالبة بحقوق 
الشعب من خالل وجود رئيس 
جديد وحكومة جديدة ونهج جديد، 
قائـــال: ان االعتصام هو حق من 
حقوقهم الدستورية، وهو دورهم 

في الشراكة للمطالبة بنهج جديد 
ورئيس جديد.

الـــى ان املطلوب اآلن    ولفت 
الدســـتورية  من خالل األدوات 
ان يرحل الشـــيخ ناصر احملمد، 
وتعيـــني حكومة جديدة ملتزمة 
بوجود نهـــج جديـــد لتحقيق 
الشـــعب، فضال على  طموحات 
ان يكون رجالهـــا أصحاب قرار 
وفيهم الكفـــاءة والقوة لتحقيق 

إرادات األمة.
  من جهتـــه، قال الكاتب احمد 
الديني: عندما نسأل أنفسنا ملاذا 
يجب ان يرحـــل رئيس الوزراء 
احلالي؟ لم ننطلق هنا من موقف 
شخصي، فالقضية ليست شخصية 
الوزراء مضى  او خالفا فرئيس 
عليه اكثر من خمس سنوات وحتى 
اآلن شكل خالل هذه الفترة ست 
حكومات وانحلت بسببه ثالثة 

مجالس.
  وأضاف: شهدنا طوال اخلمس 
سنوات األخيرة تراجعا، فوفق 
مؤشـــر مدركات الفساد العاملي 
والصادر من منظمة الشـــفافية 
فـــي العاصمة األملانيـــة برلني، 
وهـــو مكّون من عشـــر درجات 
كلما انخفضت كانت الدولة أقرب 
الى مستوى الدولة الفاشلة جدا 
والعكس صحيح، ففي تقرير هذا 
املؤشر لعام ٢٠٠٦ كانت درجات 
الكويت متواضعة وحتديدا ٤٫٨ 
من عشر درجات، وأصبحت في 
٢٠١٠، ٤٫٥ درجات اي اننا أصبحنا 

اكثر فسادا.
  وتابع: وفي مؤشـــر التنمية 
البشـــرية الصادر عن البرنامج 
االمنائي لألمم املتحدة، كانت مرتبة 
الكويت في عام ٢٠٠٦ الدولة ٣٣ 
بني دول العالم، وفي ٢٠١٠ أصبحنا 
الدولة ٤٧، اما في تصنيف الدول 
الفاشلة الذي تعمله وقفية السالم 
ومجلة السياسة اخلارجية والقائم 
علـــى ان الدولة كلما اقتربت من 
١٢٠ درجة تصبح فاشلة، وحازت 
الكويت في عام ٢٠٠٦ على ٦٠٫٨ 
درجة وفـــي ٢٠٠٨ أصبحنا ٦٢، 
واهللا أعلم في تصنيف ٢٠١٠ او 

٢٠١١ الى اي درجة نصل.

ثقة املجلس عند بداية التشكيل 
احلكومي. وذكر أن اعفاء صاحب 
السمو االمير لرئيس الوزراء او 
احد الوزراء يجب ان يسبقه رأي 
املجلس، داعيا الى عدم حل البرملان 
اال بســـحب الثقة مـــن احلكومة 
وعدم القدرة على احلصول على 

االغلبية.
  وشدد على عدم فرض احلكومة 
على املجتمع، مؤكدا ان في االصرار 
على املنصب مصادرة حلق االمة، 
خصوصا في ظل شراء االغلبية 
حيث بـــدأت احلكومـــة بعد ان 
سيطرت على املجلس بالتحرك 
في مزادات املواقف والتصويت.

  وبني اخلنة ان املجلس احلالي 
سرق ارادة االمة وال ميثلها، مبينا 
ان هناك وســـائل لشراء والءات 
النـــواب باملناصب واملكاســـب 
التي هي معلومة لعامة الشعب 
الكويتي، داعيا الى التحرك السلمي 

إذا لم تستجب السلطة.
  وانتهى الى ان احلكومة وجميع 
مؤسساتها وجدت خلدمة الشعب، 
مشـــيرا الى انه يفتقد تلفزيون 
الذي يغيب عن تغطية  الكويت 
معظم االنشـــطة على الرغم من 
ان رواتب عامليه تدفع من قبل 
أموال العامة وبالتالي فهو وجد 
خلدمتنا موجها شكره لصاحب 
الســـمو األمير على املنحة التي 

منحها للشعب.
  مــــن جانبه، حتدث اســــتاذ 
القانون بجامعة الكويت د.مرضي 
العيــــاش معلقا علــــى اتصال 
هاتفي تلقاه صاحب الديوانية 
حمد العليان من مخفر املنطقة 
لطلب حضــــوره للتوقيع على 
كتاب تعهد مقابل إقامة الندوة 
لكنه لم يذهب بعد استشــــارة 
قانونيني باعتبار ان ذلك التعهد 
ال يحمل أي أثر قانوني، حيث 
أننا  العياش: نحن نعرف  قال 
نســــتمد احترامنا للقوانني من 
القوانني ذاتها وبالتالي فإن هذا 
التعهد ليس له أي أثر ســــواء 
كان ايجابيا أو ســــلبيا وسواء 
وقع عليها صاحب الندوة أم لم 
يوقع، واإللزامية نستمدها من 

القانون أو الدستور.
  واضاف العياش: اوجه الشكر 
للحركات الشـــبابية الذي اعتبر 
نفسي منها، وامتنى منها ان تعمل 
بانفـــراد وال تزج بـــأي اجندات 
خاصة او خصومات سياســـية، 
واعتقد بأن هذه احلركات يجب 
أن تكون موجهة للنواب أكثر من 
احلكومة، فمجلس األمة الذي لم 
يســـتطع تعديل أي تشريعات 
قانونية.. لن يستطيع ابدا تعديل 
نصوص دستورية وقوانني كثيرة، 
لذا اعتقد بأن املؤسسة التشريعية 
بحاجة ألن تدعم من قبل احلركات 
الشبابية.. ومثلما يقولون ارحل 
يا ناصر احملمد أيضا نقول ارحل 

يا جاسم اخلرافي.
  أما عضو احلركة الدستورية 
االسالمية محمد الدالل فقال اننا 
نعيـــش تراجعا اداريا وفســـادا 
كبيـــرا، اضافة الـــى تخلخل في 
الوحدة الوطنية، مطالبا باستغالل 
هدوء شهر فبراير الذي هو مقدر 
ملصلحة تستوجب ان يكون هناك 
حترك لالصالح، مبينا ان هناك 
من يريد تعكير اجلو العام بينما 
يجمع كل الكويتيني على أســـرة 

احلكم.
  وذكر الدالل أن الكويتيني باتوا 
يدركون جيدا ان البلد مير بحالة 
من الضعف والتراجع في االجناز 
خصوصا فيما يتعلق باملال العام، 
مشيرا الى ان هناك من يعتقد أنها 
مرحلة مؤقتة ويقول لنســـتفيد 

ونتجاوز االمور.
  واشـــار الدالل الـــى احلاجة 
امللحة الـــى االدارة الفاعلة التي 
تعتمد على الكفـــاءة مؤكدا أنها 
من مقومات احلكم، الســـيما في 
ظل ما تشهده البالد  من فوائض 
مالية بحاجة الى ادارة صحيحة 
وتوظيف لتلك املقدرات في القضاء 

على البطالة.
الى ضرورة االعتماد    واشار 
على نهج القوة واالمانة في الفترة 
القادمة متاشيا مع ما يشهده العالم 
من متغيرات، مؤكدا ان املطالبة 
الدستوري ال حتتوي  بالتعديل 

على مخالفة دستورية. 

وارتفاع األســـعار الســـيما بعد 
التضخم الذي شهدناه في السنوات 
الثالث األخيرة والذي زاد عن ٢٢٪، 
كما يتطلب النهج اجلديد ان توقف 
النسيج  محاوالت هدم ومتزيق 
الوطنـــي واالجتماعي، والتأكيد 
على املواطنة الدستورية وسيادة 
القانون وتكافؤ الفرص والعدالة 

االجتماعية.
  وختم الديني بقوله: آن األوان 
ألن تطـــرح مســـألة العودة الى 
النظام البرملانـــي وهذا موجود 
فـــي دول ذات نظـــم ملكية مثل 
بريطانيا والسعودية والبحرين 
واالردن واملغرب، واآلن علينا ان 
نعي اهمية مثل هذه االنتقالية من 
حالة النظام الوسط بني النظامني 
الرئاسي والبرملاني، مع ميل للنظام 

البرملاني الذي اخل به الى النظام 
البرملاني وفق معادلة املادتني ٤ 
و٦ وفي النهاية نقول له: ارحل، 
الكويت تســـتحق رئيسا افضل 

ودستورا دميوقراطيا اوفر.
النائب    من جانبـــه، طالـــب 
الســـابق فهد اخلنة بإرساء عدة 
مبادئ من شأنها احليلولة دون 
تكرار اخطاء املاضي كمبدأ ترشيح 
رئيـــس الوزراء بنـــاء على رأي 
االغلبية النيابية حتى ال يفرض 
على االمة، اضافة الى حق البرملان 
في سحب الثقة من احلكومة بناء 
اللجوء  على طلب مناقشة دون 
الى االســـتجواب، وعدم السماح 
للوزراء املعينني من خارج مجلس 
االمة بالتصويت، ويسبق ذلك كله 
حصول احلكومة ووزرائها على 

  وأكمل: كما تدنى وضع البالد 
على صعيد مؤشر احلريات املدنية 
والصادر من مؤسسة احلرية في 
مدينة نيويورك األميركية والذي 
يعنى بحالة احلريات حول العالم، 
حيث ان هذا املؤشر يصنف الدولة 
التي حتصل على أربع نقاط بأنها 
التي  أما  بني احلرية واالستبداد 
حتوز على خمس نقاط فتكون 
شبه استبدادية، والكويت حازت 
في ٢٠٠٦ على ٤ نقاط وفي ٢٠١٠ 

على ٥ نقاط.
  وزاد: وعلى كل حال فإنه ان 
قام بالتراجع عن خطأ فهذه ليست 
خطوات اصالحية، فنحن نريد 
رئيـــس وزراء جديـــدا بحكومة 
جديـــدة وبنهج جديد يتمثل في 
طريق املشـــاورات ويبدأ بعدم 

احتكار وزارات الســـيادة ألفراد 
أسرة آل الصباح وأن يأتي رئيس 
حكومة ملتزم التزاما تاما بتطبيق 
الدستور والقوانني ويحارب الفساد 
بحزم وان تكف اليد احلكومية عن 
التدخل في إرادة الشعب واختيار 
النواب عبر شـــرائهم، وان تكف 
محاوالت النهج الســـلطوي من 
أبناء األســـرة فـــي التأثير على 
االنتخابات، وفي ان يوضع حد 
الستغالل النفوذ في التعدي على 
األموال العامة وأمالك الدولة، وفي 
ان تكشـــف الـــذمم املالية لكبار 
املســـؤولني بالدولة، وان يتمكن 
املواطن البسيط من نيل حقوقه 
كاملة دون حاجة لوساطة مذلة او 
من خالل متييز مرفوض، ويتطلب 
حتسني اخلدمات ومحاربة الغالء 
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الزميـــل الصحافـــي في   عـــاد 
السندان  السياســـة محمد  جريدة 
امس األول مـــن رحلة العالج التي 
قضاها في أملانيا واســـتمرت ثالثة 
اشهر وتكللت بالنجاح وذلك جراء 
احلادث الذي تعرض له أثناء ندوة 
النائب د.جمعان احلربش في شهر 

ديسمبر املاضي.
  وعبر السندان بعد وصوله في 
تصريح صحافي عن بالغ شـــكره 
وتقديره لكل من سأل عنه اثناء فترة 
العالج والذي كان له االثر البالغ في 

الشفاء بعد اهللا سبحانه وتعالى.
  وكان في استقبال الزميل السندان 
مجموعة مـــن أعضاء مجلس األمة 
وصحافيني واألهل واألصدقاء والذين 

استقبلوه بالورود واألكاليل. 

 نواب وصحافيون وكّتاب على رأس مستقبليه أمس األول

 «السندان» معافى بعد رحلة عالج في ألمانيا 

 أصدر املنبر الدميوقراطي الكويتي بيانا جاء فيه: 
الكويت بأعيادهـــا الوطنية املجيدة  صادف احتفال 
في أواخر شهر فبراير ٢٠١١ انطالق اعصار الثورات 
اجلماهيرية التي اجتاحت االقطار العربية من احمليط 
الى اخلليج، والتي اطاحت بأنظمة االستبداد والفساد 
في بعضها، وتهدد بإطاحة ما تبقى منها، مؤذنة بانبالج 
فجر جديد يعيد لشعوب األمة العربية حريتها التي 
صودرت منهـــا، وكرامتها التي اســـتبيحت، ويفتح 
الطريق لتأسيس احلكم الرشيد، وفق دساتير مستوفية 
شروط النظام الدميوقراطي، تضمن املشاركة الشعبية 
الفعالة عبر انتخابات نزيهة تعكس االرادة احلقيقة 

للمواطنني.

  التغيير واإلصالح

  واصبح مطلب التغيير واالصالح ملحا ترفعه القوى 
اجلماهيرية الفاعلة، بقيادة طالئع الشـــباب، ومساندة 
جميع القوى االجتماعيـــة، ودعم املجتمع الدولي ومبا 
فيها الواليات املتحدة والـــدول األوروبية املتحالفة مع 
االنظمة العربية والتي وفرت لها احلماية وامدادها بأسلحة 

ووسائل وأنظمة القمع.
  ودول اخلليج واجلزيرة العربية ليســـت مبنأى عن 
التأثـــر برياح التغيير حتت ضغـــط مطالب اجلماهير 
وإحلاح املجتمع الدولي بضرورة اعادة النظر في نهجها 
التســـلطي والتصالح مع شعوبها باالستجابة ملطالبها 

إلحداث تغييرات سياسية جادة وملموسة في نظمها.
  وال تختلف الكويت في أوضاعها السياسية فهي تواجه 
اختالالت جسيمة وتواجه حتديات حراك سياسي شمل 
شـــرائح عديدة من املجتمع وعلى رأسها حركة شبابية 

نشطة.

  نظام مستقر

  وقد كانت الكويت تتميز بتمتعها بنظام مستقر وفره 
لها دستور ١٩٦٢ الذي حماها ابان كارثة االحتالل الغاشم 
وكان اساسا مناسبا للتطور السياسي وبناء دولة القانون 
واملؤسسات، غير أن نزعة الهيمنة لدى السلطة احلاكمة 
والنظر الى الدســـتور على انـــه غلطة تاريخية ينبغي 
تصحيحها، وعدم تقبل العيش في اطاره وحتت سقفه 
واحترام أحكامه أدى الى تعثر اســـتكمال مشروع بناء 
دولة املؤسسات التي حتكمها سيادة القانون، ومتثل ذلك 
في الســـعي املتواصل لتقويض الدستور بوقف العمل 
به وتعليقه إلدخال تعديـــالت عليه تقلص صالحيات 
السلطة التشريعية واصدار القوانني التي تقيد وتصادر 
احلقوق واحلريات الدستورية، واستخدام أموال الدولة 
ومصاحلها ووظائفها واخلدمـــات التي تقدمها للتأثير 
فـــي نزاهة االنتخابات وكســـب املوالني لضمان مجلس 
امة عدمي الفاعلية خاضع بأغلبيته للســـلطة واحلرص 
على احتكار افراد االسرة احلاكمة للمناصب الرئيسية 

للحكومة والوظائف القيادية في أجهزة الدولة، بل امتد 
ذلك للهيمنة على املؤسسات واالنشطة االهلية مما خلق 

صراعات مع مكونات املجتمع.

  حقوق تحترم

  ونتيجة لذلك هوت البالد الى مستنقع الركود والفوضى 
معا، فال قانون وال نظام يطبق وال حقوق حتترم، وبدال 
من أن تدار الدولة بسلطة القانون والنظام، أصبحت تدار 
بســـرطان الواسطة، ما أدى الى اضعاف اجلهاز االداري 
وتدني ادائه وشل قدرته على الوفاء بحاجات املواطنني، 
والشاهد على ذلك التعيينات للمناصب القيادية في اآلونة 
االخيرة والقرارات املالية لشراء الرضا والوالء، وهو ما 
يعكس التناقض الفج مع االدعاء بوجود خطة للتنمية 
البشرية واالصالح االداري لالرتفاع بكفاءة أداء أجهزة 
الدولة وترشيد استخدام املوارد لرفع القدرة االنتاجية 
بدال من تكريس النزعة االستهالكية، وليس مبستغرب 
في ظل مثل هذا املناخ أن يطغى استشراء الفساد وتتسع 
مســـاحته حتى أصبح عبئا تعجز البعارين عن حمله، 

وغوال يهدد كل ما هو طيب وايجابي في حياة بلدنا.
  وقد تفاقمت هذه الظواهر السلبية منذ تولي الشيخ ناصر 
احملمد رئاسة الوزراء قبل أكثر من خمس سنوات، وازداد 
التخبط في تصرفات احلكومات التي ترأسها، بل وأضافت 
اليها ظواهر مســــتحدثة، كزيادة الســــخاء املالي والهدايا 
لتطويع الذمم والوالءات ومتويل املؤسسات االعالمية وعدد 
من مؤسســــات املجتمع املدني، والتأثير في مواقف النواب 
وغير النواب، ومالحقة أصحاب الرأي واملستخدمني لوسائل 
االتصال االجتماعي والناشــــطني السياسيني، واألنكى من 
كل ذلك االجنراف الى استخدام العنف والقمع املفرط ضد 
املواطنني ال لسبب اال ملمارسة حقوقهم الدستورية بطريقة 
سلمية، وهذا ما جعل موقف رئيس الوزراء محرجا يصعب 
الدفاع عنه في مواجهة اتساع املطالبة الشعبية بتنحيه أو 
تنحيته، ازاء كل ذلك ونظرا ملــــا آلت اليه حالة البلد التي 
تكاد تقترب من الفوضى املدمرة ان لم تكن قد غرقت فيها، 
فان االمر بات يتطلب النظر في اصالحات نوعية شــــاملة 

قد تكون مدخال لالنقاذ.

  تغييرات قشرية

  وال يكفي إلصالح االوضاع احداث تغييرات قشرية أو 
جزئية وامنا املطلوب التصدي بتغييرات جذرية جدية 
وملموســـة تتناول هيكلية صنع القرار تستوحي روح 
الدستور وتدفع عجلة التحول الدميوقراطي واستكمال 
شروطه بتحقيق املشاركة الشعبية في صنع القرار عبر 
انتخابات حرة ونزيهة تعكس اإلرادة الشعبية وتنبثق 
عنها حكومة كفؤة قادرة على إدارة شؤون البلد بااللتزام 
بأحكام الدستور نصا وروحا، والتطبيق احلازم للقوانني 
واألنظمة واحملافظة على حقـــوق املواطنني وحرياتهم 
وكرامتهم على أســـاس العدل واملساواة وحماية أموال 

الدولة ومصاحلها وأراضيها.
  وال تتحقق هذه املطالب بتغيير في األشخاص، بل قد 
يؤدي ذلك الى ما هو أسوأ، فقد ال يكون البديل املطروح 
خيرا من سلفه، وإمنا ينبغي التأكيد على ضرورة اعتماد 
تغييرات هيكلية متس صنع القرار وتضمن التزام السلطة 

التنفيذية مبنهج جديد.

  الدائرة الواحدة

  ولتحقيق ذلك يدعو املنبر الدميوقراطي الكويتي الى 
تبني االقتراحات التالية:

  ١ـ  اختيار رئيس الوزراء من غير أعضاء أسرة الصباح، 
جتنبا آلثار الصراعات والتوازنات داخل األســـرة على 
اإلدارة السياسية في الدولة، وسعيا لتحقيق مبدأ تداول 
السلطة التنفيذية ومحاسبتها، كما هي احلال في اململكة 

املغربية واململكة األردنية.
  ٢ـ  تعديل املادة ٨٠ من الدستور لزيادة أعضاء مجلس 
األمة وعدم اعتبار الوزراء غير املنتخبني أعضاء بحكم 

وظائفهم.
  ٣ ـ تعديل املادة ٩٨ لصالح وجوب حصول احلكومة 

على ثقة املجلس، بناء على البرنامج املقدم منها قبل 
  مباشرة أعمالها.

  ٤ ـ وضع حد ألداة الواسطة املستشرية في اإلدارات 
واألجهزة احلكومية باعتبارها أداة تخريب ومتييز، تؤدي 

الى إلغاء القانون وشل اإلدارة احلكومية.
  ٥ ـ االرتقاء بكفاءة القضاء وتعزيز اســـتقالليته مبا 
يكفل نزاهته وحيادة وتيسير وصول املواطنني للمحكمة 

الدستورية.
  ٦ ـ تعديل قانون االنتخابات بتبني نظام االنتخابات 
النســـبي ضمن دائرة انتخابية واحدة، يكون أكثر عدال 
ويتيـــح فرصة لتجاوز اآلثار الســـلبية للفرز الطائفي 

والقبلي والفئوي.
  ٧ـ  اصدار قانون لتنظيم نشاط اجلمعيات والتنظيمات 

واألحزاب السياسية.
  ٨ـ  إنشاء هيئة ملكافحة الفساد ومتابعة وإقرار كشف 

الذمة املالية للقياديني ومنع تضارب املصالح.
  ٩ ـ فتح ملفات الفساد ومالحقة اإلثراء غير املشروع 
وإعادة النظر في قرارات تخصيص أراضي الدولة املخالفة 

للدستور والقانون.
  ١٠ـ  احلد من هيمنة أفراد األسرة احلاكمة على الدوائر 

واملؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني.
ــــ إلغاء جهاز أمن الدولـــة لوضعه غير القانوني    ١١ـ 

الشاذ ومالحقته ألنشطة املواطنني.
  ويرى املنبـــر الدميوقراطي الكويتـــي ان تبني هذه 
املقترحات ميكن ان يكون ســـبيال الى تعديل األوضاع 
السياســـية واالجتماعية في الدولة، ملـــا فيه املزيد من 
مشاركة الشعب في صنع القرار الوطني، وضمان احلريات 

العامة، وحتقيق العدالة االجتماعية. 

 المنبر الديموقراطي: اختيار رئيس وزراء من غير األسرة تجنبًا 
إلثارة الصراعات والتوازنات وسعيًا لتحقيق مبدأ تداول السلطة

 (قاسم باشا)  جانب من استقبال الزميل محمد السندان 


