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خالل كلمته في افتتاح مؤمتر األزهر العاملي لنصرة القدس

الغامن: سينتصر الفلسطيني ولو بعد حني
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
الغامن أن معرفة القدس وخصوصيتها 
ــة إلـــى اليقني  ــواب ــب ــي ال ورمــزيــتــهــا ه
السياسي وحتــديــد اشــكــال وجتليات 
نصرتها. وشـــدد الــغــامن على الــدور 
ــادة وشعبا  ــي الــكــويــتــي الــتــاريــخــي ق
ــان العادلة  ــس فــي نــصــرة قضايا اإلن
وعلى رأسها قضية القدس والشعب 

الفلسطيني.
 جاء ذلك في كلمة للغامن أمام مؤمتر 
األزهر العاملي لنصرة القدس الذي افتتح 
امس في مركز املؤمترات التابع لألزهر 
بحضور ومشاركة كبار الشخصيات 
السياسبة والــديــنــيــة والثقافية في 

العالم.
ــال الــغــامن فــي كلمته »علينا أال   وق
ــل هـــذا االخــتــاف  ــي خــضــم ك ننسى ف
ـــقـــدس، الــطــرف  ـــول ال والـــتـــراشـــق ح
األساسي املعني بالقضية، وهو الشعب 
ــذي يعاني، ويدفع من دمــه فاتورة  ال

صموده«.
 وأضـــاف »علينا أن جنعل شعبنا 
ــدف،  ــه ــو ال ــت االحـــتـــال ه الــقــابــع حت
مبعنى آخــر، علينا أن نتحرك ونعمل 
ونضحي ألجله، ال به، وعلينا أال ننسى 
أن الفلسطيني هو الذي يعاني وهو الذي 
ميوت وهو الذي يهجر وهو الذي تنتهك 

حرماته وكرامته في بيته وأرضه«.

 وأكد الغامن أن املقدسيني »هم احلقيقة 
الدميغرافية هناك وهــم ورطــة العدو 
هناك، وهــم الهوية املتحركة واحلية 
والعصية على الطمس«. واستطرد قائا 
» من تلك احلقائق علينا أن نحدد مفهوم 

النصرة واالنتصار للقدس«.
 وركز الغامن على خصوصية قضية 
القدس » فهي ليست ككل القضايا بل 
هي القضية التي ما فتئت تكبر في قلوب 
ــاوالت طمسها  ــح ــاس، بــرغــم كــل م ــن ال

وطمرها وإرسالها بعيدا في النسيان«.
 وأضــاف »هي قضية العاطفة التي 
ال تقبل باحللول الوسط سياسيا وهي 
قضية الذنب واإلثم الذي الحق وياحق 
كل املتقاعسني وهي عقدة نقص اإلنسان 
احلديث، الذي مهما تطور وتقدم، ستبقى 
قضية القدس واحليف الــذي يصيبها، 
شاهدا على سقوطه األخاقي وبدائيته 

وتخلفه«.
 وقـــال الــغــامن »إن كــل عمل وكلمة 
وإشارة وضغط وشعار وصرخة ترفع 
مــن معنويات الصامدين هــنــاك، مهم 

وحيوي«.
 وأضاف الغامن » كل نداء في مسجد، 
وترنيمة في كنيسة، وقصيدة في محفل، 
وأغنية في مسرح، ولوحة في محترف، 
ــة نــصــر عــلــى نــاصــيــة شـــارع،  ــام وع
تعزز روح املقاومة واجللد واملثابرة 

عند صاحب القضية، مهمة ومفصلية 
وفارقة«.

 وحــذر الغامن من األطــروحــات التي 
ــدوى الكام واملــؤمتــرات  تدعي عــدم ج
واحملاضرات للمقاوم واملرابط » واصفا 

إياها بـ«هي دعوة حق يراد بها باطل، 
فهم يريدوننا أن ننسى وأال نذكر اسم 
فلسطني والــقــدس واألقــصــى وكنيسة 

القيامة والزيتون في كامنا اليومي«.
ــل أذهــب بعيدا وأقـــول إن   وقــال »ب

مــن يــعــيــب صــــدور بــيــانــات الشجب 
واالستنكار بحق أهلنا املرابطني، بحكم 
أنــهــا محض كـــام، ومــجــرد هـــام، هو 
شخص أكاد أقول عنه إنه قصير نظر أو 
ال يحمل نوايا خير، فهؤالء يريدوننا أن 

نتنازل حتى عن ) أضعف اإلميان ( كما 
يقول رسولنا الكرمي«.

 وأكــد الغامن » إن كلمة تهويد بحد 
ذاتها كانت وما زالت مستنكرة ومقيتة 
وهـــي تصيب حيفا واجلــلــيــل ويــافــا 
والناصرة، فكيف إذا جاءت لتطبق في 
مدينة، يرتبط كل العالم بشكل أو بآخر 

بخيط وجداني معها«.
ــذا الــكــام ألنني  ـــول ه ـــاف »أق  وأض
ال أريــد أن يغيب عن أذهاننا - ونحن 
نناقش قضية القدس – ضرورة التفريق 
بني اليهودية، باعتبارها ديانة سماوية، 
وبني الصهيونية، كونها حركة سياسية 
عنصرية، فنتعامل مع األولى باحلسنى، 
كما أمرنا ديننا احلنيف، وننابذ األخرى 
ونقاطعها، انسجاما مع ثوابتنا وقيمنا، 

إنسانيا وحقوقيا«.
 وقال » معرفة القدس هي بوابتنا إلى 
اليقني وهي معرفة مؤداها النهائي، أن 
الصحيح يصح، وأن الذي ينفع ميكث 

في األرض، والزبد إلى زوال«.
ـــول هــذا ألنــنــي مؤمن  ـــاف »أق  وأض
برغم كل شيء، أن طرفي املعادلة غير 
متكافئني.. األصــالــة والتجذر، مقابل 
الطارئية والتطفل.. األلفة مع األرض 
والــهــواء والتصالح مع املــكــان، مقابل 
الغربة واألجنبية وعــقــدة النقص.. 
العادي واملــألــوف والطبيعي وعفوية 

االنتماء، مقابل املتصنع والشاذ والعابر 
واملؤقت«.

 وخـــاطـــب الـــغـــامن املـــؤمتـــر قــائــا 
ــون هنا قاطعا  » فلتسمحوا لــي أن أك
وحاسما، ومتيقنا وجازما )سينتصر 
الفلسطيني ولو بعد حني( وأعتذر عن 
إمياني، إذا كان البعض يرى فيه سذاجة 
وقصر نظر فأنا مؤمن وسأظل مؤمنا 

ولن أكفر«.
 وقــال الغامن »هكذا تعلمنا وهكذا 
تربينا، فأنا من بلد ولــدت فيه بدايات 
واستهاالت النضال الفلسطيني وأنا 
من بلد، كانت عروبته على الدوام سلوكا 

وفعا، ال بيانا وشعارا«.
 وأضـــاف »وأنـــا مــن بــلــد، مــا فتيء 
حاكمه وأمــيــره، يعمل ويعمل لعقود 
من الزمن لتحقيق كل أشكال الوفاق 
العربي والتعاون اإلسامي، والتضامن 
اإلنساني، مكافحا بهدوء وصبر وحكمة 
لتحقيق تطلعات ورؤى املتطلعني 
ــى احلــريــة واالســتــقــال والــســيــادة،  إل
وعلى رأسهم أبناء الشعب الفلسطيني 
ــا من  الــصــابــر«.  واستطرد الــغــامن »أن
بلد، مــازال شعبه، الذي طعن غدرا في 
ليلة حالكة، يتسامى على ذكرياته، 
ويكون في أول ركب املدافعني عن قضايا 
األمة العادلة، فمن هنا يتعزز إمياني، 

ويترسخ يقيني«.

)تصوير:  محمد صابر( الغامن يلقي كلمته  

»الداخلية والدفاع«: رد مكتوب من وزارة الدفاع على مقترحات لتعديل قانون »اخلدمة الوطنية« خالل أسبوعني

ناصر الصباح: للمرأة دورها في عدد من اجلهات العسكرية 
فلماذا حترم من وزارة الدفاع إذا كان لها دور فيها؟

ربيع �سكر

 ناقشت جلنة الشؤون الداخلية 
والـــدفـــاع فـــي اجــتــمــاعــهــا امــس 
مجموعة من االقتراحات بقوانني 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)20( لسنة 2015 بشأن اخلدمة 
الوطنية العسكرية، بحـضور 
ــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس  ال
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر 

صباح األحمد.
وأكــــد الــنــائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد أن تخفيض 
مدة اخلدمة الوطنية من سنة إلى 
أربعة أشهر مازال في طور النقاش 

ولم نتوصل إلى نتيجة فيه.
 وأوضــح في تصريحات عقب 
حضوره اجتماع جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية امس أن موضوع 
جتنيد املرأة لم يتم التطرق له خال 
االجتماع مشيرا إلى أنه لم يتضح 
بعد ما إذا كان للمرأة فرصة في أن 

تخدم في املؤسسة العسكرية وفي 
أي نوع من اخلدمات.

 وقــال إن النساء موجودات في 
حــرس مجلس األمــة وفــي وزارة 
الداخلية واحلرس الوطني فلماذا 
حتــرم مــن وزارة الــدفــاع إذا كان 
لها دور فيها؟، مضيفا »إذا كن 
يردن التطوع فإننا ال نستطيع أن 

نرغمهن«
وأوضــح رئيس اللجنة النائب 
ـــي تــصــريــح  عــســكــر الـــعـــنـــزي ف
مبجلس األمــة أن اللجنة ناقشت 
اليوم مواضيع عدة تخص السلك 
ـــم نــتــخــذ قــــرارات  الــعــســكــري ول
بشأنها وسيكون لوزارة الدفاع رد 
مكتوب خال أسبوعني على بعض 

هذه املقترحات.
 وأضاف أن اللجنة لديها أربعة 
اقتراحات نيابية منها تخفيض مدة 
اخلدمة الوطنية من سنة إلى أربعة 
أشهر وتقليص عــدد أيــام اخلدمة 
االحتياطية من 3٥ يوما سنويا إلى 

1٥ يوما وغيرها.
 وذكر أن اللجنة استمعت في بند 
ما يستجد من أعمال إلى شرح من 
النائب األول لرئيس الوزراء وزير 
الدفاع عن خطة 203٥ املستقبلية 
ونحن ننتظر احلكومة كي تقدم 
خططها لهذه الرؤية التي ستأخذ 

وقتا طويا.
 وأضـــاف عسكر أن اللجنة لم 
تناقش موضوع التجنيد اإللزامي 
للمرأة مؤكدا أن دخول املرأة للخدمة 
الوطنية أمر مرفوض ووزير الدفاع 
لم يتطرق إليه ولم يطلب شيئا بهذا 
اخلصوص، مشيرا إلى أن اخلدمة 
الوطنية للرجل كانت موقوفة ملدة 
13 عاما وأنه منذ أسبوع دخل 94 

مواطنا للخدمة الوطنية.
 وفــي موضوع آخــر قــال عسكر 
إن هناك مقترحا دار حوله الكثير 
من اللغط وهو مقدم مني ومن عدد 
من النواب منهم ناصر الدوسري 
وصاح خورشيد وسعود شويعر 

بشأن تشكيل دورة ترقية لرتبة 
مــازم لضباط الصف اجلامعيني 

العاملني في وزارة الدفاع.
ــاف أن هــذا املقترح يخدم   وأض
فئة من العسكريني اجلامعيني وأن 
وزير الدفاع السابق الشيخ محمد 
اخلالد وصل رده على هذا املقترح 

بتاريخ 14/11/2017.
 وأضاف » طلبنا ردا مستعجا 
فأتانا رد من وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمــة عــادل اخلــرافــي وقد 
قمت بعرض هــذا املــوضــوع على 
وزيــر الــدفــاع احلالي واتفقنا من 
حيث املبدأ على أن يكون رده نفس 
رد الوزير السابق وال توجد لديه 

أي مشكلة عليه«.
ــال »طلبنا االستعجال من   وق
وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس 
االمة ألنه مقترح مهم لدى اللجنة 
ملساعدة الطلبة العسكريني الذين 
أنهوا دراساتهم اجلامعية وسيتم 
التصويت عليه في اللجنة قريبا«.  
وعن مقترح قانون دخول البدون 
ـــال عسكر  الــســلــك الــعــســكــري ق
»تناقشنا اليوم مع وزير الدفاع عن 
هذا املوضوع وهو مستعجل أيضا 
إلقراره وسيناقش ويقر في جلسة 
مجلس األمــة خصوصا أن عشرة 

نواب قدموا طلبا لسرعة إقراره«
 وعــن مــوضــوع التجنيس قال 
عسكر إن 10 نــواب تقدموا أيضا 
بطلب لسرعة مناقشته واالنتهاء 
منه ألن هناك قانونا مــن 2017 
ويجب تغيير السنة إلــى 2018 
لتحديد العدد الــذي يجوز منحه 
اجلنسية الكويتية وفقا ألحكام 
املادة اخلامسة للمرسوم األميري 
رقم 1٥/19٥9 بتجنيس ما ال يزيد 

على أربعة آالف شخص.
 وأضـــاف أن هــنــاك اتــفــاقــا مع 
احلكومة و«إن شاء الله سيقر في 
اجللسة املقبلة في مداولتني ألننا 

وعدنا الشارع الكويتي بإجنازه«

جميع اجلهات احلكومية وضعت تصوراتها للسنوات اخلمس املقبلة بشأن توظيف الكويتيني

12 ألف كويتي على قائمة التوظيف..  »اإلحالل والتوظيف«: 
وهناك وظائف ال ميكن االستغناء عن الوافدين فيها

ربيع �سكر

ناقشت جلنة اإلحــال وأزمــة التوظيف 
البرملانية خال اجتماعها القضايا املتعلقة 
بتوظيف الكويتيني وأبــنــاء الكويتيات 
واملــعــوقــات التي تعيق التوسع فــي هذا 

التوظيف وقضية اإلحال الوظيفي.
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور 
ــة إن االجتماع  فــي تصريح مبجلس األم
مت بحضور رئيس اللجنة النائب خليل 
الــصــالــح وعــضــو اللجنة الــنــائــب محمد 
ــدالل مع اجلهات احلكومية ممثلة بكل  ال
مــن وزيـــر النفط ورئــيــس شــركــة النفط 
وممثلي الشركات النفطية وديوان اخلدمة 
املدنية والقوى العاملة واملجلس األعلى 

للتخطيط.
ــور أن جميع اجلــهــات  ــاش وأضــــاف ع
احلكومية وضعت تصوراتها عن مسألة 
التوظيف للسنوات اخلمس املقبلة، الفتا 

إلى أن اللجنة طلبت من تلك اجلهات بعض 
اإلحصائيات والبيانات الرسمية من أجل 
استكمال النقاش في املرحلة القادمة وعدم 

انتظار الكويتيني فترات طويلة للتوظيف.
 وأكــد عاشور أن هناك 12 ألف كويتي 
على قائمة انتظار التوظيف، مشيرا إلى 
وجود وظائف ال ميكن االستغناء عن غير 
الكويتيني فيها خصوصا فــي قطاعات 
الصحة والتعليم، معتبرا أن ذلك منوذج 
ــدول  مــوجــود فــي جميع دول املنطقة وال

املتقدمة أيضا.
ولفت إلى أن هناك عزوفا من الكويتيني 
ـــددا على  ـــش ـــف، م ـــائ ـــوظ ــض ال ــع ـــن ب ع
ــرورة وجــود خطة ودراســـة جدية من  ض
اجلهات احلكومية بشأن قضية اإلحــال 

والتوظيف.
وأشــار عاشور إلى أن اللجنة ستتابع 
هــذا األمــر واجلــهــات املعنية، موضحا أن 

من املمكن أن حتتاج اللجنة إلى تشريعات 
نيابية في هذا الشأن أو قرارات لتنظيم هذه 

العملية.
ــر النفط حضر  وأضــاف عاشور : وزي
جانب من اجتماع اللجنة وخرج الرتباط 
عنده وأكمل مكانه رئيس مؤسسة البترول 
نذار العدساني ومت عرض خطط التكويت 
وإحـــال العمالة الوطنية فــي القطاع 
ــى ان اللجنة  النفطي. ونـــوه عــاشــور ال
طلبت من ممثلي الفريق احلكومي بعض 
االحصائيات والبيانات الرسمية الداعمة ملا 
ذكر في االجتماع على ان يستكمل النقاش 
ــام املبدئية  الحقا،الفتا الى انه وفق االرق
تبني ان هناك 12 الف كويتي على قائمة 
االنتظار في طلب الوظائف وهناك وظائف 
الميكن االستغناء عن الغير كويتني فيها 
في الصحة والتربية وهناك وظائف تشهد 

عزوف الكويتيني عن االنخراط فيها.

)تصوير:  محمد صابر( جانب من اجتماع جلنة اإلحال وأزمة التوظيف 
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)تصوير:  محمد صابر( جانب من اجتماع جلنة الداخلية والدفاع بحضور الشيخ ناصر صباح األحمد  

لتعديلها اللجان  من  مشروعا   50 سحب  وطلبت  التنفيذية..  السلطة  من  بقانون  مشروعا   32

الفضل : القياديني والبديل االستراتيجي واملترو وخصخصة البريد من أولويات احلكومة
ربيع �سكر

 ناقشت جلنة األولويات البرملانية في اجتماعها 
امس وضع خطة العمل التشريعي لدور االنعقاد 
العادي الثاني من الفصل التشريعي اخلامس عشر، 
ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس األمة املقبلة، 
ومتابعة ما ورد إلى اللجنة من أولويات اللجان 
والــنــواب.  وحضر االجتماع كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ــي، ووزيـــرة الــشــؤون االجتماعية  ــراف عـــادل اخل
والعمل وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح.  وعقب االجــتــمــاع صــرح رئيس جلنة 
األولويات النائب أحمد الفضل بأنه ورد للجنة 32 
مشروعا بقانون من احلكومة كأولويات وهي عبارة 

عن عناوين عريضة ولم تقدم مبشاريع متكاملة، 
مشيرا إلى وجــود 32 أولوية نيابية لدى اللجنة 
مقدمة من عدد من النواب وسوف حتال جميعها إلى 

اللجان املختصة إلعداد تقارير بشأنها.
وأوضح الفضل أن من أهم األولويات احلكومية 
الصحة النفسية وقوانني املعاقني كونها مشاريع 
متفق عليها بني السلطتني باإلضافة إلى شركات 
احلــراســة والــســجــون والسجل الــتــجــاري وقــوة 
الشرطة واحلوكمة والبديل االستراتيجي واللجنة 
فــي انــتــظــار بــاقــي املــشــاريــع للفصل التشريعي 
بالكامل. وقال إن احلكومة أبلغت اللجنة بأن لديها 
تعديات على قانون مدينة احلرير الــذي قدمته 
للجنة املالية السابقة وأن الشيخ ناصر صباح 
األحمد لديه تصور جديد بشأن املشروع لذلك سيتم 

سحبه من املجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل 
عليه وأن احلكومة ستقدمه ضمن أولوياتها.

 وأشـــار الفضل إلــى أن احلكومة لديها 120 
مشروعا بقانون مدرجة ِمن سنوات على جدول 
أعمال اللجنة وغالبا ستطلب بسحبها ولكنها اآلن 
طلبت سحب ٥0 مشروعا بقانون مدرجة في اللجان 
لتعديلها، والسبب في عدم البت فيها هو استقالة 

احلكومة وتشكيلها مجددا.
وقال الفضل : قدمت احلكومة 32 اولوية منها 7 
أولويات متفق عليها سابقا مع جلنة االولويات مثل 
قانون الصحة النفسية واملعاقني وتنظيم السجون 
وشركات احلراسة وقوة الشرطة وعدد ِمن عناوين 
القوانني االخرى مثل احلوكمة والقياديني والبديل 
االستراتيجي والسكك احلديد واملترو والسجل 

التجاري وخصخصة البريد ومحطات الكهرباء 
وننتظر احالة املشاريع بقوانني ذاتها لتصنيفها ما 
بني التنموي واالقتصادي واالمني. وتابع الفضل: 
ــزر ومدينة احلــريــر مــن ضمن  هناك مــشــروع اجل
أولــويــات احلكومة وأبلغتنا بــان لديها تعديات 
على قانون مدينة احلرير الذي قدمته للجنة املالية 
السابقة.  واضــاف الفضل : الشيخ ناصر صباح 
األحمد لديه تصور جديد بشأن مشروع اجلزر 
ومدينة احلرير ولذلك سيتم سحبه من املجلس 

وإعادته مرة اخرى بعد التعديل عليه.
تابع الفضل: احلكومة لها 120 مشروع بقانون 
مدرجة ِمن سنوات على جدول اعمال اللجنة وغالبا 
ستطلب بسحبها ولكنها االن طلبت سحب ٥0 

)تصوير:  محمد صابر(مشروع بقانون مدرجة في اللجان لتعديلها. جانب من اجتماع جلنة األولويات 


