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)أحمد باكير(صالح املال

خالد الفضالة خالل حديثه

حصة احلميضي تلقي كلمتها

الصقر مخاطبا احلضور في مقر التحالف الوطني

د.روال دشتي وشيخة النصف وعلي البغلي ومها البرجس لولوة بن علي عريفة الندوةد.أسيل العوضي وشيخة النصف ود.محمد الفيلي

جانب من احلضور خالل الندوة

علي البغلي متحدثا

د.روال دشتيد.أسيل العوضي محمد الصقر

المشاركون في مهرجان التحالف الوطني: الدولة المدنية ستبقى

حسين الرمضان
الوطني  التحال���ف  نظ���م 
الدميوقراط���ي مس���اء أمس 
مهرجان���ا خطابي���ا في مقره 
النزهة حتت عنوان  مبنطقة 
»الدولة املدنية ستبقى« شارك 
الفعاليات  العديد م���ن  في���ه 
السياسية يتقدمهم نواب في 
املجلس احلالي ونواب سابقون 
وممثلون عن جمعية حقوق 
اإلنس���ان وجمعية اخلرجني 

وجتمع صوت الكويت.
اس���تهل احلديث أمني عام 
التحالف الوطني الدميوقراطي 
خالد الفضالة بأن هذا املهرجان 
اخلطابي ليس ضد احلجاب، 
وإمنا يأتي انتص���ارا للمرأة 

احملجبة باختيارها.
وأضاف: هناك من يعتقد أن 
الدينية استطاعت  اجلماعات 
أن تتغلب على التيار الوطني 
من خالل فتوى احلجاب التي 
صدرت ع���ن وزارة األوقاف، 
وال���رد على م���ن يعتقد ذلك 
بس���يط ونقول لهم »العبوا 
بغيرها« ألنه ال ميكن ألحد أن 
يلعب على التيار الوطني الذي 
ظل يدافع عن الدستور لسنني 
وعن املكتس���بات الدستورية 

واحلريات.
وتابع أن التيارات الدينية 
يعتق���دون أن باس���تطاعتهم 
اس���تخدام الدس���تور لضرب 
ف���ي  وحتدي���دا  الدس���تور 
استخدامهم للمادة الثانية من 
الدس���تور التي تنص على أن 
دين الدولة اإلسالم والشريعة 
اإلس���المية مصدر رئيس���ي 
للتش���ريع وال يختل���ف أحد 

كحركة نبيها خمسة وغيرها.
وقال املال ان عداء هذه اجلماعة 
للدستور موجود منذ عام 1962 
وحاول���ت في البداية أن تعطل 
الدستور وساهمت  العمل بهذا 
في كل اجلرائم التي ارتكبت ضد 
االنتخابات من خالل املشاركة في 
االنتخابات املزورة أو املشاركة 
الش���رعية  في احلكومات غير 
وغير الدستورية في محاولة منها 
للوقوف مع السلطة لالنقالب على 
الدستور ولكنها فشلت في ذلك 
ثم سعت لالنقالب على الدستور 
من داخل املؤسسة التشريعية 
في االنقالب على القوانني. وقال 
املال ان التيار الوطني انش���غل 
في صراعاته وترك الساحة أمام 
التيار اإلس���المي بل وحتالفنا 
مع هذه القوى املتخلفة بحجة 

محاربة الفساد.

حجاب

النائبة  من جانبها، قال���ت 
ان املوضوع  العوضي  د.أسيل 
اليوم لي���س موضوع احلجاب 
وليس خالفا سياسيا وموضوع 
اليوم أن هناك فئة في املجتمع 
تتحدى وبشدة أسلوب حياتنا 
وتريدنا أن نص���ل إلى مرحلة 
نخجل فيها من األسلوب الذي 
نعيش فيه ويريدون أن نعيش 

على طريقتهم فقط.
وأضافت: هناك فرق كبير بني 
التي نريدها والكويت  الكويت 
التي هم يريدونها، فكويتنا هي 
كويت احلرية والدميوقراطية 
وليس كويت االنتخابات الفرعية 
والكويت الت���ي نريدها كويت 
القانون وليست كويت الدواوين 

وتابع الصقر: نحن واالخوة 
في احلركات اإلسالمية شركاء 
في هذا البل���د والكل له حقوق 
وعليه واجبات وال يجب أن يلغى 
اآلخر وعلينا أال يقودونا للقضايا 

الهامشية.

وقت حاسم

بدوره قال النائب صالح املال 
ان هذا املهرجان اخلطابي جاء في 
وقت حاسم بعد أن بلغ تيار الردة 
ذروته، وأعتقد بسبب تقاعسنا أو 
تراجعنا أنه تسيد الساحة، وأن 
باستطاعته أن يحكم بلد الدستور 

والقانون بالفتاوى املعلبة.
وتاب���ع: س���بق أن أطلقت 
التحذيرات ودعوة التيار الوطني 
إلى إعادة ترتيب صفوفه ونغتدي 
بحركات قادها الشباب الوطني 

لم يحف شواربه ويقصر ثيابه 
ال يدخل مجلس األمة متسائال 
أين جلنة الظواهر السلبية من 
حادثة االعت���داء على طفل من 
قبل إمام مس���جد كما فعلوا مع 
حادثة الطفل في احدى املدارس 
عندما طالبوا باستقالة وزيرة 
آنذاك نورية الصبيح،  التربية 
وقال ان أولوياتنا يجب أن تكون 
التعليم والصحة والسياس���ة 

اخلارجية.
وأوضح الصقر: ال يوجد هناك 
فتوى صريحة حتدد أن احلجاب 
شرعي أو ال وهناك خالفات بني 
العلماء حول هذه املسألة مؤكدا 
أن قرار احلجاب هو قرار شخصي 
وال يجب أن نعترض عليه وكذلك 
يجب أال نعترض على من ال تريد 

أن تلبس احلجاب.

على هذه املادة، ونحن نؤمن 
بكل مواد الدس���تور واملشرع 
حني وض���ع هذه املادة أضاف 
لها العديد من املواد مثل املادة 
التي تتحدث عن  السادس���ة 
نظام احلكم في الكويت واملادة 
السابعة التي تتحدث عن العدل 
واحلرية واملادة التاسعة كذلك 
والعديد من مواد الدستور التي 
تتكلم عن احلرية لذلك عندما 
وضع املشرعون املادة الثانية 
كانوا على علم بأننا سنعيش 
مثل هذه األيام وكأنهم يعلمون 
أننا سندخل في صدام مع قوى 
التخلف، لذلك وضع هذه املواد 
لكي تكون خطا أحمر حلفظ 

حقوق املجتمع.
الفضال���ة كل من  وحتدى 
يدع���ي أنه يق���وم مبثل هذه 
املمارسات للمحافظة على القيم 
اإلسالمية أن يقدموا إن كانوا 
حريصني على اإلسالم سؤاال إلى 
إدارة الفتوى باملادة الرابعة من 
الدستور التي تقول ان الكويت 
إمارة وراثية في ذرية املغفور 
له مبارك الصباح فهل هذه املادة 

مستنبطة من اإلسالم.
وق���ال ان الغريب في األمر 
أن فت���وى احلج���اب صادرة 
م���ن إدارة اإلفت���اء في وزارة 
األوقاف اإلس���المية الكويتية 
في الكويت الدس���تورية ولم 
نس���مع ردا من احلكومة على 
هذه الفتوى مطالبا احلكومة 
حتديد موقفها من هذه الفتوى 
إما أن تؤيد أو تعارض وتابع 
أن ما يحدث اآلن وكأنه يحدث 
وفق خطة مدروسة وبترتب 
مس���بق لتحويل الكويت من 

غير املرخص���ة والكويت التي 
نريد هي كويت املساواة وليست 
الكويت التي يرفض فيها حقوق 
املرأة السياسية أكثر من مرة هذه 
كويتنا التي ال يريدونها وهذا هو 

اخلالف بيننا وبينهم.
وتابع���ت: ه���م يريدوننا أن 
ننش���غل عن أولوياتنا وما يهم 
املواطن ان ننشغل بقضايا جانبية 
ليس لها أهمية وهذا لن يحدث، 
موضحة أن هذه الفئة ال ميكنها 
أن تنتص���ر إال في األجواء التي 
فيها ص���راع وخداع وال ميكنها 

االنتصار في القانون.
العوض���ي: هل  وتس���اءلت 
حجابي سيحل هذه املشاكل؟ أقول 
أمتن���ى ذلك وكما يقول اخواننا 
في مصر »ماكنش حد غلب« إذا 
كان حجابي بالفعل سيحل هذه 

املشاكل.
وقالت: نحن أمام حتد حقيقي 
ودور انعقاد جديد إما أن منشي 
بالطري���ق الصحي���ح أو نرجع 
وننشغل بنفس الصراعات التي 

سأم منها املواطن.

دستور

من ناحيتها أكدت د.روال دشتي 
أن املعركة اليوم تكمن في تطبيق 
الدستور ومن ال يعجبه التعامل 
بهذا الدستور ال يدخل إلى قاعة 

عبداهلل السالم.
م���ن جهتها، قالت رئيس���ة 
النس���ائية  الثقافية  اجلمعي���ة 
الفتوى  شيخة النصف ان هذه 
هي من سلس���لة أفكار وفتاوى 
وآراء طرحوها في مجلس األمة 
وحصلوا فيها على قرار كقرار 

منع االختالط.

دولة قانون ودستور إلى دولة 
فتاوى يصدرها بعض الرجال 
فقط في إدارة داخل وزارة داخل 

الدولة.

فتوى

من ناحيته قال النائب السابق 
محمد الصق���ر ان الفتوى التي 
ص���درت م���ن وزارة األوقاف 
بشأن احلجاب ال يعلم بها وزير 
األوقاف ولم يوق���ع عليها، بل 
وحتى مجلس الوزراء ال يعرف 
عن هذه الفتوى شيئا، موضحا: 
كل ما هنالك أن اإلدارة املسؤولة 
عن الفتوى سربت هذه الفتوى 
إلى النائب محمد هايف وبالتالي 
احرج ه���ذا التصرف احلكومة 
ومجلس األمة، وقد حتدث أزمة 
الب���الد ولم يحاول  كبيرة في 
أحد أن يفت���ح حتقيقا في هذا 

املوضوع.
وتساءل الصقر هل الكويت 
دول���ة دس���تور؟ أم انها دولة 
فتاوى؟ موضحا أن معظم الدول 
اإلسالمية فيها برملانات وتؤمن 
بالدميوقراطي���ة، وال اعتقد أن 
هن���اك فتاوى تصدر ضد املرأة 

وهذا يحدث فقط في الكويت.
وتط���رق الصقر في حديثه 
إلى جلنة الظواهر السلبية قائال 
ان هذه اللجنة غير دس���تورية 
واملادة 29 من الدس���تور تقول 
ان الناس سواسية أمام القانون 
مستدركا اليوم تضع هذه اللجنة 
املرأة  الضوابط الشرعية على 
وغدا قد تضعها على الرجل وال 
نستغرب أن يأتينا يوم جند فيه 
هذه اللجنة متنع من ال يحفظ 
القرآن من خوض االنتخابات ومن 

وأضافت أن القوى الدينية تعلم 
أن عدد النساء أكثر من الرجال، 
ولذلك هي تريد أن تستفيد من 
أصواتهم في االنتخابات ولذلك لم 

يعارضوا على ترشيحها.
م���ن ناحيت���ه، ق���ال رئيس 
الكويتي���ة حلقوق  اجلمعي���ة 
اإلنس���ان علي البغل���ي أن من 
يسعي إلى تقليص احلريات هم 
من أعض���اء مجلس األمة الذين 

اختارهم الشعب ليمثلوه.
وأكد أن هذه الفتوى سيترتب 
عليها في حال أخذت بها احملكمة 
الدستورية إبطال االنتخابات ألنه 
ليس على املرشحات فقط االلتزام 
بالضوابط الش���رعية، بل حتى 
الناخبات، وهذا يترتب عليه أن 

تكون الدولة مظهرية.
أمينة سر  من جانبها، قالت 
جمعية اخلريجني مها البرجس ان 
القوى الدينية استأنفت هجمتها 
على احلقوق الدستورية واحلريات 
الشخصية، وقد متكنت من خالل 
نفوذها في مؤسسات الدولة أن 
املتزمتة على  تفرض رؤيته���ا 
املجتمع في مسعاها للوصول إلى 

إلغاء الوجه املدني للكويت.
وأك���دت رف���ض اجلمعي���ة 
وبش���كل قاط���ع تدخ���ل ه���ذه 
القوى ف���ي احلريات التي كفلها 
الدس���تور داعية إلى تعديل كل 
القوانني املخالفة للدستور سواء 
بإحالتها الى احملكمة الدستورية 

أو تعديلها.
كم���ا طالب���ت ممثلة جتمع 
صوت الكويت حصة احلميضي 
اجلميع بالدفاع عن الدس���تور 
واحلفاظ على املكتسبات التي 
التراجع  حققها الشعب وعدم 

عنها.

ُنّظم بحضور نواب حاليين وسابقين وفعاليات سياسية وجمعيات نفع عام

الصق�ر: فت�وى »األوقاف« ع�ن الحج�اب اليعلم به�ا الوزي�ر أو مجل�س الوزراء

دش�تي: من ال يعجبه الدس�تور وال يريد تطبيقه ال يدخل قاعة عبداهلل الس�الم

الفضالة: التيارات الدينية تعتقد أنها تس�تطيع ضرب الدستور من خالل الدستور

أس�يل: نريد كوي�ت الحري�ة والديموقراطية والقضي�ة أكبر وأبعد م�ن الحجاب

البغلي: لألس�ف م�ن يس�عى لتقلي�ص الحريات هم م�ن أعضاء مجل�س األمة

الم�ال: تيار ال�ردة بلغ ذروته ويري�د حكم البلد من خالل نش�ر الفت�اوى المعلبة

النص�ف: القوى الدينية تدرك تأثير المرأة وأين كانوا عن فتوى الحجاب أثناء االنتخابات 


