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شعيب املويزري
د.يوسف الزلزلة

د.جمعان احلربش

)سعود سالم(احملاضرون في ندوة البدون

المويزري: نرفض التجريح بأي فرد أو جماعة
 وعلينا االبتعاد عن الجدال الضار بالوحدة الوطنية

الحربش لمساواة الرواتب التقاعدية لمن شارك 
في حرب التحرير مع نظرائهم في الحروب العربية

تقدم النائب د.جمعان احلربش باقتراح ينص على مس���اواة 
ومعادلة رواتب تقاعد العسكريني »غير الكويتيني« الذين شاركوا 
في حرب حترير الكويت مع الرواتب التقاعدية التي أقرت لنظرائهم 
العسكريني »غير الكويتيني« الذين شاركوا في احلروب العربية 

وجاء في نص االقتراح: 
إن قرار اجلهات الرسمية في الدولة، وخاصة العسكرية منها، 
منح مرتب تقاعدي للعسكريني »غير الكويتيني« الذين شاركوا 
في حرب حترير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاش���م، جاء 
تقدي���را ملا قاموا به وقدموه خالل إح���دى أهم وأصعب الفترات 
التاريخي���ة التي مرت بها البالد، ومن أج���ل تثبيت مبدأ العدل 
واملس���اواة بني جميع من أكد ارتباطه ودفاعه عن الوطن وبرهن 
على والئه له واستعداده للتفاني في خدمته متى ما دعت احلاجة 

والضرورة لذلك.

اكد النائب شعي�ب املويزري ان املس���اس والتجري���ح ب���أي 
ف���رد او جماع���ة ه���و امر مرف���وض النن����ا كلن���ا اس��������رة 
واح���ددة وم����ا قام به محمد اجلويهل س����يعرض على النيابة 

العامة.
 الفتا الى انه يثق بعدالة القضاء الكويتي الذي سيحفظ بكل 

تأكيد حقوق اجلميع، ومتنى من اجلميع التهدئة.
وقال املويزري في تصريح صحافي تعليقا على اجلدل السياسي 
الدائر حاليا وما يثيره من فتنة تهدد الوحدة الوطنية، ان املواطنة 
احلقيقية تتمثل في احلرص على الوحدة الوطنية واالبتعاد عن 

اجلدال الذي يضر وال ينفع.
 مطالبا كل عشاق الكويت والغيورين عليها باحترام القوانني 
واللج����وء الى القضاء في حال تضررهم للمطالبة بحقهم ضمن 

االصول الدستورية والقانونية.

أكد النائب د.يوس����ف الزلزلة ان تكتيكات احلكومة إلفشال قانون 
اللجنة املالية بإسقاط الفوائد ستفشل بتاريخ 2010/1/5، وذلك مللل الناس 
من تسويف احلكومة في إيجاد احلل األمثل لقضية بدأت تثقل كواهل 
املواطنني لسنوات دون ان حترك احلكومة اي ساكن حلل مشاكلهم اال 

صندوق املعسرين الذي أثبت فشله الذريع في حل املشكلة.
وأض����اف: اقول للحكومة التي تس����اعد القاصي والداني وتنس����ى 
مواطنيها الذين أثقلتهم فوائد قروضهم نتيجة لتقاعس����ها في الرقابة 
وإلزام اجلهات املعنية بدخول نظام املعلومات )شبكة الساي نت( بحكم 
القانون رقم 2 لسنة 2001، لقد كنا على بعد حلظات لالنتهاء من القانون 
الذي ينهي معاناة املواطنني، خاصة ان هناك 37 نائبا وقفوا مع معاناة 
املواطن����ني بإقرار تقرير اللجنة املالية واالقتصادية الذي أخذ اكثر من 
شهر ونصف الشهر إلعداده و9 اجتماعات متواصلة حضرت احلكومة 
5 منها وقدمت كل م����ا لديها من معلومات الى جانب عدم قدرتها على 
تزويد اللجنة مبعلومات اخرى لم تكن متوافرة لديها،خصوصا فيما 

يخص املراكز املالية للمقترضني حتى ميكن، كما ادعت، متييز املتعثر 
من غي����ره، وأقول ان مالذنا األخير هو حكمة صاحب الس����مو األمير 
ونظرته األبوية ألبناء هذا البل����د الذين ظلموا وال يجدون احدا لرفع 
الظلم عنهم س����وى نظرته الثاقب����ة واحلكيمة ألمور هذا البلد، كما ان 
نظرة سمو رئيس الوزراء العطوفة ألبناء بلده ستكون هي األصل في 
احلكم على ما سيقره املجلس في جلسة 2010/1/5 وليس العناد الذي 
يتبناه بعض أعضاء الفريق احلكومي وكأننا في حلبة مصارعة وليس 
وكأننا ننظر ملصلحة ابناء هذا البلد الكرمي، ونعرف ان رئيس الوزراء 
يقف مع ابنائه املتضررين من سطوة من أقرضهم ومن لم يلتزم بالنظم 
واللوائح كما أقرت بذلك احلكوم����ة في اجتماعاتها مع اللجنة املالية، 
واختتم تصريحه قائال: نقولها بصوت عال، فمن ش����اء فليسمع ومن 
ش����اء فليضع اصابعه في اذنيه سنكون مع الناس املظلومني مدافعني 
عنهم ف����ي كل آن وحني، حتى ان كلفنا ذلك اتهام البعض لنا باملزايدة 

وغيرها من االتهامات.

محمد هالل الخالدي
اكد امني سر املرصد الكويتي 
الدميوقراطية مطلق  لتأصي����ل 
العبيسان ان احلكومة ومجلس 
األمة شريكان في جرمية حرمان 
البدون من حقوقهم اإلنسانية وأن 
تأجيل جلسة إقرار تلك احلقوق 
مت بص����ورة متعم����دة ومخطط 
لها، واضاف خالل ندوة بعنوان 
»البدون جرحنا الغائر« مس����اء 
أمس األول أننا تعمدنا عدم دعوة 
اي عض����و من مجلس األمة ألننا 
»غسلنا ايدنا« منهم وشعبنا من 
تصريحاتهم ومتاجرتهم بقضية 
البدون، واكمل العبيسان اننا لن 
نقف مكتوفي االيدي وان احلكومة 
واملجلس ليس����ا آخ����ر املطاف، 
فهناك مؤسس����ات دولية عديدة 
والكويت من الدول املوقعة على 
اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان 
ومناهضة التمييز العنصري، وزاد 
ازمة ضمائر  اليوم  بأننا نعيش 
ولكن اذا ل����م تقر حقوق البدون 
اإلنسانية في جلسة 12 يناير املقبل 
فسيكون لنا حترك في سياق آخر 
ولن نقبل باستمرار معاناة أطفال 
ونساء وش����يوخ كبار في السن 

بهذه الطريقة الالإنسانية.
ومن جانبه قال نائب رئيس 
اننا لن  الشليمي:  املرصد ناصر 
نتحدث عن اجلانب اإلنس����اني 
لقضية البدون ولكننا سنتحدث 
عن ممارسات وتعهدات وما حدث 
من تأجيل جللس����ة البدون يدل 
على ان احلكومة والنواب نائمون 
منذ 50 عاما، بل وحتى مؤسسات 

املجتمع املدني واملؤسسات الدولية 
كلهم نائمون ومتخاذلون، واكمل 
الشليمي ان مأساة البدون ليست 
فقط اضطهادا وظلما، بل هي متييز 
عنصري واض����ح، والكويت من 
الدول املوقعة على معاهدة مناهضة 
التمييز العنصري فماذا ستقول 
احلكومة للعالم عندما يصعد ممثل 
الكويت الى منصة االمم املتحدة 
ويتحدث ع����ن دور احلكومة في 
محاربة التمييز العنصري، واكد 
الشليمي اننا نقول هذا الكالم ألننا 
ال نريد حلكومتنا ان تواجه موقفا 
محرجا ام����ام دول العالم عندما 
تكشف املؤسسات الدولية املعنية 
بحقوق االنسان عدم مصداقيتها 
من خالل ما ميارس ضد البدون، 
واكمل الشليمي قائال ان الكويت 

البنغالية بسبب  ش����هدت ثورة 
عدم دفع رواتبهم من قبل بعض 
الش����ركات، فتحرك����ت احلكومة 
واملجل����س وعقدت اجللس����ات 
ومتت محاس����بة الشركات بينما 
آالف البشر من البدون احملرومني 
من ابسط احلقوق االنسانية لم 
تتحرك من اجل انصافهم احلكومة 
وال املجلس طوال خمسني عاما، 
واكم����ل بأن ه����ذا ي����دل على ان 
احلكومة ال تتحرك اال من خالل 
القوة واحلش����د واالعتصامات، 
البدون يعانون منذ  ان  واضاف 
خمسني عاما ولم تصدر منهم وال 
مذكرة واحدة للمؤسسات الدولية 
ولم يخالفوا القانون ولم ينهبوا 
البلد ولم يسرقوا املناقصات ومع 
ذلك تقابلهم احلكومة باحلرمان، 

ووجه الشليمي خطابه للبدون 
قائال: ال تكونوا مثل قوم موسى 
وعليكم ان تتحركوا سلميا مؤكدا 
الكويتي لتأصيل  دعم املرص����د 
الدميوقراطية وقوى 11/11 مع اي 
حترك من شأنه ان يساهم في اقرار 

احلقوق املدنية للبدون.
بعد ذل���ك حتدث االمني العام 
لتجمع الكويتيني البدون مساعد 
الش���مري قائال: إنه خالل شهر 
واحد اطاحت جلس���تان ملجلس 
األمة بتطلعات البدون، وأصابت 
اجلميع، وخصوص���ا أبناء هذه 
الفئ���ة، باإلحباط الكبير وخيبة 
األم���ل العريض���ة، والتي يعود 
الفضل فيه���ا وبالدرجة األولى 
وبال مجام���الت إلى بعض نواب 
الذين س���اهموا  األم���ة  مجلس 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
في الغاء جلسة 10 ديسمبر لعدم 
وجود النصاب القانوني النعقاد 
اجللسات ألس���باب واهية غير 
منطقي���ة وال مقنعة، إضافة إلى 
تأجيل جلسة 24 اجلاري برغبة من 
نواب األمة وذلك لغياب التنسيق 
فيما بينهم وعدم اختيار الوقت 
املالئم واملناسب في ظل االحداث 
السياسية األخيرة، خصوصا أن 
هذه اجللس���ات كانت مخصصة 
ملناقش���ة مقترح قانون احلقوق 
املدنية والقانونية للبدون »غير 
محددي اجلنسية« والتي بدأنا في 
جتمع الكويتيني البدون باإلعداد 
لها منذ بداية شهر اكتوبر املاضي 
من خالل احلملة الوطنية »حقوقنا 
مس���ؤولية اجلميع«، والتي كنا 
نأمل في أن تكون هذه اجللسات 
ه���ي البداية النه���اء معاناة 100 
ألف إنسان من فئة البدون »غير 

محددي اجلنسية«.
وقد سعى عدد من النواب خالل 
ذلك الوقت إلقرار مقترح قانون 
احلقوق املدنية والقانونية للبدون 
»غير محددي اجلنسية«، بل كانوا 
يتصدون للدفاع عن حقوق البدون 
عبر الندوات واللقاءات التلفزيونية 
والصحافية واستخدموا فيها كل 
الش����عارات للدفاع ع����ن حقوق 
الب����دون وكان كل ذل����ك يحدث 
خارج مجلس األمة، أما حتت قبة 
البرملان وخالل اجتماعات اللجان 
واجللسات اخلاصة التي يتم من 
خاللها ترجمة كل تلك التصريحات 

والوعود الى أفعال.

تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي باقتراح 
برغب���ة بش�����أن تس���مية أحد ش�����وارع منطقة 
الفنط��اس باسم مخت���ار املنطقة املرح��وم ماجد 
ف���الح العمي���ري نظ���را ملا قدم���ه من خدم���ات 

الفنطا��س وايض���ا  كبي��رة ألبن���اء منطق��������ة 
للخدم������ات البطولية عندم���ا كان قيادي���ا ف���ي 
اجلي���ش الكويت���ي اثناء االحتالل العراقي الغاشم 

للكويت.

رأى امني عام التحالف الوطني الدميوقراطي 
خال���د الفضالة انه مع احملاس���بة وحتميل كل 
مقصر مسؤوليته اال ان تقدمي ثالثة استجوابات 
في وقت واحد قد يفقد االداة الدستورية قيمتها 

وهذا ما يخشاه.
ويأت���ي ذلك في ظل انب���اء تؤكد قرب تقدمي 3 
استجوابات دفعة واحدة لرئيس الوزراء ووزير 

الداخلية ووزير االعالم.

الصيفي إلطالق اسم العميري  على أحد  شوارع الفنطاس

الفضالة: تقديم 3 استجوابات
في وقت واحد يفقد األداة الدستورية قيمتها

أكد أن ما فعله الجويهل ينظره القضاء العادل الزلزلة: نثق بأن رئيس الوزراء سيقف
 مع المواطنين المتضررين من فوائد قروضهم

ندوة »البدون جرحنا الغائر«: تحركات عديدة 
لغير محددي الجنسية في حال عدم إقرار حقوقهم

أصدرت حركة التصحيح 
اإلسالمية بيانا صحافيا جاء 
فيه ان احلركة تستش���عر 
ما يسوء الشعب من خطر 
الوطنية  متزيق وحدت���ه 
وحلمت���ه االخالقي���ة من 
خالل االطروحات الطائفية 
والقبلي���ة والت���ي هدفت 
للتشكيك في وطنية اآلخرين 
والطع���ن في والءاتهم مما 
اوجد سابقة لم يسبق لها 
مثيل في مراح���ل احلياة 
التي جوبهت  السياس���ية 
باستنكار شعبي وحكومي 

فتلك املمارس���ات قد خرجت عن القيم االسالمية 
في مخاطبة وحوار اآلخرين والتي ال تخرج عن 
محيط الهدم للممارسة السياسية البناءة والتي 
ينشدها كل رجل رش���يد يتطلع لسمو اخلطاب 
واحلوار السياسي الذي يترتب عليه مصالح البالد 

والعباد.
واذ تستنكر حركة التصحيح االسالمية تلك 
الالاخالقيات فإنها تهتدي بكتاب اهلل وس���نة 
رس���وله ژ لتصححها ولنا ولكل من تصدر 
قضايا االمة في رسول اهلل ژ اسوة حسنة اذ 
يكفينا مدح البارئ سبحانه له بقوله: )وإنك لعلى 
خلق عظيم( وهي السيرة االخالقية التي طبقها 
املصطف���ى ژ فكان »خلقه القرآن« في مناحي 
احلياة بال استثناء ومع اجلميع بال استثناء مع 
املسلمني وغيرهم فسطر لنا اخالقيات سياسية 
واجتماعية نحن بحاجة اليها في مسيرة احلياة 
السياسية التي طفحت بكلمات نابية والفاظ شاذة 
ال تزيد النار اال اضراما وال اخلالف اال اتس���اعا 
مما يس���تدعي العودة االصلية للنبع الصافي 
الذي ربى سيد االمة ژ امته عليه بقوله: »امنا 
بعثت المتم مكارم االخالق« »وأنا زعيم ببيت 
في اعلى اجلنة ملن حسن خلقه« و»اكمل الناس 
اميانا احسنهم خلقا« وهو ما يتفق مع احلكم 
الش���رعية التي تهدف اليه���ا العبادات واركان 
االسالم فيما يتعلق بتهذيب االخالف وتقوميها 
وتزكيتها عن النقائص وتصفو بتركها ملا نهى 
عنه املصطفى ژ بقوله »ليس املؤمن بالطعان 
وال اللعان وال الفاحش وال البذيء« وهو املنهج 
الرباني في القرآن العظيم )يأيها الذين آمنوا ال 
يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم 
وال نساء من نس���اء عسى ان يكن خيرا منهن 
وال تلمزوا أنفس���كم وال تنابزوا باأللقاب بئس 
االسم الفسوق بعد اإلميان ومن لم يتب فأولئك 

هم الفاسقون(.
حرك���ة  ف���ي  وانن���ا 
اذ  التصحيح االس���المية 
نتطلع لتلك االخالق النبوية 
السامية واالسالمية الرائدة 
لتصحيح وترشيد اخلطاب 
السياس���ي واالعالمي مما 
طرأ عليه من شذوذ الكلمة 
وانحدارها بهوة سحيقة 
من الالمسؤولية الشرعية 
والوطني���ة واالدبية فإننا 

نؤكد على ما يلي:
املس���ؤولية  ان   -1
مش���تركة للحف���اظ على 
الوحدة الوطنية وحمايتها من العبث السياسي 

الذي ال حتمد عواقبه.
2- ضرورة التفاف الشعب ونوابه حول قيادته 
الشرعية والدس���تورية واتخاذ وسائل النصح 

احلكيمة والهادفة ملصلحة الوطن.
3- رفض كل وسائل االس���تفزاز والتصعيد 
السياسي الالمس���ؤول الذي يعكر صفو الوحدة 
الوطني���ة وادخ���ال البلد في اج���واء املظاهرات 
واالعتصامات الت���ي ال مبرر لها في ظل جتاوب 
اجلهات احلكومية لوقف ومحاسبة كل من اساء 

للوحدة الوطنية.
4- التأكيد على اهمية ادراك املفاسد السياسية 
التي يسعى اليها البعض بتأجيج النعرات القبلية 

او الطائفية واحليلولة دون حتقيقها.
5- التمس���ك باملطالب���ة مبزيد م���ن احلرية 
السياسية واالعالمية الهادفة لتصحيح ما يشوب 

املجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
6- التأكيد على انتماء اجلميع على اختالف 
مشاربهم وتوجهاتهم للوطن ورفض اي طعن في 

والءاتهم ووطنيتهم.
7- ضرورة قيام العلم���اء والدعاة بواجبهم 
الش���رعي لوأد اي فتنة تنخ���ر في وحدة الوطن 
ومتزق نس���يجه االجتماعي وتفرق تآلف ابنائه 

والتحذير ممن ينتهجون املناهج الثورية.
8- احملافظة على التجربة الدميوقراطية الكويتية 
وشرعنتها والس���عي لرقيها وتوسيع مجالها ال 

تشويهها باملمارسات السياسية املتهورة.
اننا في حركة التصحيح اذ نؤكد على ما سبق 
فإننا نش���يد بكل التوجهات املتزنة في تعاملها 
مع االحداث السياسية بحيادية ووطنية تساهم 
في ازالة اي ازمة وتفوت الفرصة على املتكسبني 
سياسيا ونس���أل اهلل ان يجعل بلدنا دائما آمنا 

مطمئنا متآلفا ال متناحرا.

محمد الصقر

شعار احلركة 

حركة التصحيح اإلسالمية: مسؤوليتنا مشتركة
لحماية الوحدة الوطنية من العبث السياسي

الصقر: أي إجراء يتعلق بحبس حرية
مواطن أو مقيم يجب أن يتم وفقًا للدستور

البريوج: قانون العمل احتوى على العديد 
من المكاسب للعاملين بالقطاع األهلي

بارك رئي���س احتاد نقابات العامل���ني بالقطاع احلكومي بدر 
البريوج لكل العاملني بالقطاع االهلي مواطنني ووافدين خلروج 
قانون العمل بالقطاع االهلي للنور بعد طول انتظار، وبعد مرور 
اكثر من خمسة واربعني عاما على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 
1964 وذلك بعد موافقة مجل���س االمة املوقر في املداولة الثانية 
عل���ى اقرار القانون. وأضاف البري���وج في تصريح صحافي ان 
القانون اجلديد الذي وافق عليه مجلسنا املوقر قد احتوى على 
العديد من املكاسب الكبيرة للعاملني بالقطاع االهلي، وكان ذلك 
له املردود عل���ى حتقيق التوازن بني طرف���ي عالقة العمل، وقد 

استحدث القانون اجلديد العديد من االجازات.

أكد النائب السابق محمد الصقر 
ان اي اجراءات تتعلق بحبس حرية 
مواطن أو مقيم يجب ان تتم وفقا 
ملا نص عليه الدستور والقوانني، 
وهي التي تنظم االجراءات األمنية 
واالعتقاالت واالفراجات، مش����ددا 
على أن القضايا املتعلقة بالنشر 
وحرية التعبير والبث االعالمي يجب 
أال تصبح، بأي حال من األحوال، 
محل تعامل جهات أمنية ذات طبيعة 
خاصة مثل جهاز أمن الدولة، لكون 
املكان الطبيعي لقضايا النشر والبث 
اإلعالمي في املجتمعات احلرة هي 
النيابة العامة وس����احات القضاء 
العادل والنزي����ه. وقال الصقر ان 
تصري����ح صحافي أمس إنه كانت 
»لنا جوالت سابقة في العمل على 
عدم تعرض الصحافة والناشرين 
لإلج����راءات االس����تثنائية عندما 
واجهنا قضايا في حقبات سابقة 
كيفت كقضايا أمن دولة، وعملنا على 
إلغاء هذه اإلجراءات االستثنائية مع 
كل الذين طالبوا بالغاء محكمة أمن 
الدولة حتى مت ذلك«، موضحا ان 
الذين يدعون الى تصنيف القضايا 
املتعلقة بالنشر كقضايا أمن دولة 
ويش����جعون على ذلك يعرضون 
النظ����ام الدميوقراطي واحلريات 
العامة ملخاطر كبيرة، مبينا ان جميع 
املجتمعات الدميوقراطية تعرضت 

لتحديات خطيرة، ولكنها لم تواجهها 
بإجراءات اس����تثنائية، خاصة أو 
بتقييد حريات الصحافة والتعبير 
والنشر والبث املرئي واإللكتروني، 
بل عبر التعامل القانوني ومؤسسات 
الدولة الدستورية. وأكد الصقر انه 
من العبث ان تقوم احلكومة باعتقال 
البع����ض او االف����راج عن البعض 
اآلخر بغ����رض خلق توازنات بني 
فئات اجتماعية أو تيارات سياسية 
مختلفة، لذلك فإن اجراءات اعتقال 
املواطن محمد اجلويهل على سبيل 
املثال يجب أال يتبعها مثال اعتقال 
خالد الفضالة، فالقانون وحده يجب 
أن  يكون الفيصل في االجراءات التي 

يجب أن تتخذ.


