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أكدوا أن صبغة الكويت إسالمية واإلسالم هو المصدر الرئيسي للتشريع

المشاركون في ندوة التجمع السلفي: دخول المرأة مجلس األمة والية عامة
والمعركة بين التيار اإلسالمي والليبرالية دفاع عن ثوابت أهل الكويت

فيهم مثلما اهتم االسالم باملرأة، 
وقال ان آية احلجاب واضحة وال 
حتتاج لكل تلك املهاترات، ومسألة 
احلجاب ليست حلماية املرأة فقط 
ولكن كذل���ك حلماية الرجال من 
الفتنة، فاملرأة التي تتحجب حتمي 
نفسها وحتمي الرجال ايضا من 
الوقوع في احملظور من نظرات 
تعود بالس���وء عليهم، وقال ان 
القري���ة اآلمنة هي الت���ي تلتزم 

بشريعة اهلل في كل االحوال.
ووص���ف مدير قن���اة املعالي 
الداعية خالد س���لطان السلطان 
موقف التيار الليبرالي من قضية 
احلجاب بالفضيحة، موضحا ان 
القانون الذي وقع عليه كل ليبرالي 
ويساري ونص على »وجوب التزام 
املرأة عند الترش���ح او االنتخاب 
بالقواع���د واالحكام املعتمدة في 
الش���ريعة االسالمية«، فالقضية 
ليست قضية حجاب ولكنها قضية 
دين واس���الم، وكنا دائما نسمع 
الليبرالي ينادي باحترام  التيار 
القان���ون والدس���تور، فلماذا ال 
يحترمون الدستور والقانون في 

قضية احلجاب.
الكات���ب الصحافي احمد  أما 
الك���وس فق���ال ان الليبرالي���ن 
يستقوون بالغرب ولديهم اجندة 
يتبعونه���ا ويحاول���ون فرضها 
الكويتي من خالل  على املجتمع 
ما يسمى باحلريات الشخصية، 
ولكن من فضل اهلل ان دس���تور 
الكويت اسالمي ولن يستطيعوا 
حتقيق ما يسعون اليه، مستغربا 
من بع���ض كتاب الصحف الذين 
يقحمون انفسهم بجهالة ويفتون 

في امور الدين.

ننتظر إسقاط عضوية النائبتين

واوضح احملامي جمال اليوسف 
الذي رفع دعوى قضائية طالب 
فيها باسقاط عضوية النائبتن غير 
املتحجبتن ان كل شرائح املجتمع 
تنتظر احلكم باس���قاط عضوية 
النائبتن لعدم التزامهما باحلجاب 
الشرعي، موضحا انه تقدم بالطعن 
خالل الفترة احملددة لتقدمي الطعن 
ضد النائبتن ملخالفتهما نص املادة 

رقم 1 من قانون االنتخابات.

تشويهها، مؤكدا ان احلجاب من 
الثوابت في الشريعة االسالمية 
وقد جاءت فتوى االوقاف حلسم 

تلك القضية.
بدوره استنكر رئيس جمعية 
مقومات حقوق االنسان د.عادل 
الدمخي موقف من يروجون بان 
هن���اك فرقا بن الدول���ة الدينية 
املدنية ويريدون تقسم  والدولة 
الكويت الى فئ���ات، موضحا ان 
الصراعات املزعومة التي يتحدثون 
عنها كانت بن الكنيسة والدولة في 
القرون الوسطى، ام االسالم فقد 
اسس دولته كدولة مدنية تفرق 
بن السلطات، وليس هناك اي دليل 
على ان االس���الم وقف يوما ضد 
الدولة املدنية بل هو من اسسها، 
ولم يكن هن���اك يوما صراع بن 
الدولة املدنية واالسالمية ولم تنقل 
الينا تلك املصطلحات اال حلرب 
االس���الم، موضحا ان الشريعة 

االسالمية هي من حررت املرأة.
من جانبه قال رئيس قس���م 
العقي���دة ف���ي كلية الش���ريعة 
والدراسات االس���المية د.بسام 
الشطي ان اهلل اوصانا بالنساء 
خيرا، فالنساء ال يوجد اي دين اهتم 

موقفها من آية احلجاب في القرآن 
فما كان منها اال ان رفعت الدستور 
وقالت هذا مرجعنا، وقال ان تلك 
النائب���ة حينما تذهب الى لبنان 
ترتدي احلج���اب ولكنها ترفض 

ارتداءه في الكويت.
وق���ال العميري ان دس���تور 
الكوي���ت وضعه االج���داد الذين 
كانوا على س���جيتهم االسالمية 
احملافظة ولم يكن توجد وقتها اي 
تيارات سياسية او دينية مثلما هو 
الوضع حاليا، اذا فأهل الكويت منذ 
القدم صبغتهم اسالمية محافظة 
واذا وصف الليبراليون التيارات 
االس���المية بالتطرف فليصفوا 
جميع أهل الكويت بالتطرف الن 
الشريعة االسالمية هي صبغتنا 
التي جبلنا عليها، مضيفا ان التيار 
الليبرالي نبتة غريبة جاءت ومنت 

في املجتمع.
السابق د.محمد  النائب  وقال 
الكندري ان املعرك���ة بن التيار 
االسالمي وبن الليبرالين ليست 
بخصوص احلجاب فحسب وامنا 
هي معركة للدفاع عن الدين كله 
ودفاعا ع���ن ثوابت اهل الكويت 
واملفاهيم الت���ي يحاول البعض 

عربية مستقلة ذات سيادة تامة 
وال يجوز النزول عن سيادتها او 
التخلي عن اي جزء من اراضيها«، 
وتعد تلك املادة ميالد دولة جديدة، 
وج���اء في املادة الثانية ان »دين 
ان املشرع  الدولة االس���الم« اي 
حينما وضع الدس���تور للكويت 
اراد ان تكون صبغتها اسالمية، 
وجاء في املذكرة التفسيرية لتلك 
املادة ان الشريعة االسالمية هي 

املصدر الرئيسي للتشريع.

تطرف الليبراليين

الس���ابق  النائ���ب  واعتب���ر 
عبداللطيف العميري ان ما يقوم 
به الليبراليون حاليا تطرف، فهم 
لديهم فكر متطرف يريدون فرضه 
على املجتم���ع ليجدوا لهم ارضا 
خصبة يستطيعون العيش فيها، 
النهم ال يستطيعون العيش في 
مجتمع محافظ ونسائه متحجبات، 
فاملسألة بالنس���بة اليهم قضية 
وجود فإن لم يكن املجتمع على 
هواهم لن يس���تطيعون العيش 
فيه، واستغرب من موقف احدى 
النائب���ات التي ظه���رت في لقاء 
املذيع عن  تلفزيوني وقد سألها 

احلال في الكويت.

نساء الكويت

من جهته ق���ال النائب محمد 
املطي���ر: ان املقص���ود من حملة 
التيار الليبرالي ضد احلجاب ليس 
النائبتن فق���ط ولكنهم يريدون 
تطبيقه على نساء الكويت، وقال: 
ان هذا القانون حينما أقر وضعت 
تلك املادة بشكل متعمد من قبل 
أعضاء مجلس األمة سنة 2005 
وقد كنت م���ن الرافضن لدخول 
املرأة للمجلس، ولكن حينما مت 
التصويت على القانون قمت ومعي 
بعض الزمالء من األعضاء بوضع 
تلك الفقرة إللزام املرأة باحلجاب 
الش���رعي عن���د دخوله���ا لقاعة 
املجلس، وكانت رسالة واضحة لكل 
من تريد الترشح للمجلس، ولكن 
لالسف هناك تخاذل في تطبيق 
هذه املادة وبدأنا ندخل في مهاترات 
ان الدولة مدنية او اسالمية، وقال 
ان الدس���تور والقوانن املعمول 
بهما ينص���ان بصراحة على هذا 
االمر، مؤكدا ان الكويت صبغتها 
اسالمية، وقال ان الدستور نص في 
مادته االولى على ان »الكويت دولة 

لسيطرة الفكر العلماني على وزارة 
التربية، وقال ان وزارة التربية 
لم يتس���لمها أي إسالمي في كل 
فتراتها، فوزراء التربية املتعاقبون 
إما علمانيون أو من العوام وهذا 
سبب رئيسي في تردي التعليم 
وانخفاض مستواه، وقال ان هذا 
الفكر ال يسعى لتطوير التعليم 
أو تقدم البلد أو بناء اإلنس���ان 
ولكن كل تفكيره���م إبعاد البلد 
عن املس���ار الصحيح من خالل 
أفكارهم الهدامة، فالغرب نفسه لم 
يضع املوسيقى في مناهجه كمادة 
إلزامية كما فعلت وزارة التربية، 
مستغربا القول ان هناك حتالفات 
بن احلكومة والتيار اإلسالمي، ألن 
الواقع غير ذلك فالتحالفات بن 
السابقة  العلمانين واحلكومات 
واحلالي���ة، والعل���ة ان يوضع 
أناس بهذا الفكر كمسؤولن عن 
وزارة التربية، ألن انعكاس���ات 
ذلك س���تكون عواقبه���ا وخيمة 
على البلد وعلى النشء، ونحن 
نراه���م يحاولون فرد عضالتهم 
بعد وصوله���م للمجلس بأعداد 
كبيرة، فعلينا بالصبر ومواجهة 
هذا التيار التغريبي الذي أفسد 

فإذا كان���وا يقص���دون بالدولة 
املدنية فصل الدي���ن عن الدولة 
كما كانوا يقولون سابقا أو كما 
يقول التيار العلماني فهم يلتفون 
على الدستور ويريدون تنقيحه 
لكن لن يستطيعوا ذلك، فالدستور 
قال ان دين الدولة اإلس���الم ولم 
يق���ل ان دين الدولة املدنية، فهم 
يريدون تنقيح الدستور وتوجيه 
مسار البلد مبا يتوافق مع هواهم 

حتت ذريعة حقوق اإلنسان.
واس���تنكر الس���لطان فرض 
وزيرة التربية مادة املوسيقى على 
االطفال بحجة ان املوسيقى هي 
التي ترتقي بالعملية التعليمية 
في الكويت، موضحا ان الوزارة 
أعلنت عن أهداف دراسة املوسيقى 
بالق���ول »ان من خ���الل التربية 
املوسيقية ننمي االميان مببادئ 
الدين اإلسالمي، وأيضا لتنمية 
احلس اجلمالي لدى الطفل حتى 
ميي���ز اإلبداع اإللهي« وتس���اءل 
السلطان: هل يوجد باإلسالم شيء 
اسمه موسيقى، هل نترك القرآن 
الكرمي واألحاديث النبوية وندرس 
املوسيقى لألطفال؟! وأرجع السبب 
في تردي التعلي���م في الكويت 

ليلى الشافعي
أك���د املش���اركون ف���ي ندوة 
»احلجاب الش���رعي ف���ي الدولة 
املدنية« ان قضية احلجاب تعتبر 
فرعية بالنس���بة للمجلس وان 
دخول املرأة للمجلس عملية والية 
عامة ونرى ع���دم جواز وحرمة 
دخول املرأة ملجلس األمة، ولكن 
حدث ذلك ونحن اآلن نتعامل مع 

واقع.
جاء ذلك خ���الل الندوة التي 
نظمها التجمع اإلسالمي السلفي 
مساء أول من أمس االثنن بديوان 
النائب السابق د.محمد الكندري 
مبنطق���ة الرميثية حتت عنوان 
»احلج���اب الش���رعي والدول���ة 
املدنية« بحض���ور النائب خالد 
السلطان والنائب د.علي العمير 
والنائب محم���د املطير والنائب 
العميري  الس���ابق عبداللطيف 
والنائب السابق د.محمد الكندري 
واحملامي جمال اليوسف ومدير 
قناة املعالي الشيخ خالد سلطان 
السلطان والكاتب الصحافي أحمد 
الك���وس، وعدد آخر من املهتمن 
والناشطن السياسين وذلك للرد 
على الهجمة الشرسة التي يتعرض 
لها التيار اإلسالمي وتتعرض لها 
فتوى احلجاب م���ن قبل التيار 

العلماني.

وجوب الحجاب

النائب خالد السلطان:  وقال 
نحن بصدد قانون اس���تطاعت 
احلكوم���ة متريره واضافة فقرة 
االلتزام بالضوابط الشرعية، وهو 
إقراره داخل املجلس،  قانون مت 
موضحا ان فتوى وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية جاءت لتؤكد 
وجوب احلجاب على املرأة املسلمة، 
وأرى ان���ه ال مجال أمام احملكمة 
الدستورية سوى احلكم بوجوب 
احلجاب ألن نص القانون واضح 
الفتوى موضحة لفقرة  وجاءت 
»الضوابط الشرعية« مشيرا الى ان 
ما يحدث حاليا من قبل العلمانين 
هو محاولة لتنقيح الدستور، حيث 
ج���اءوا بتعبير »الدولة املدنية« 
ودس���تور الكويت ال توجد فيه 
هذه الكلمات فمن أين أتوا بها؟! 

)محمد ماهر(املشاركون في ندوة التجمع السلفي »احلجاب الشرعي في الدولة املدنية«
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