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صورة زنكوغرافية من توقيعات املتظلمني

دشتي: على الجميع طي سياسة التحدي والتشهير 
والتشكيك ألنها تقف حائالً أمام تحقيق اإلنجازات

أكدت أنه ليس بمقدور أحد إلغاء اآلخر أو فرض سياسة أحادية

  لنستقبل عامنا الجديد بروحانية جديدة وفتح صفحة بتحقيق إنجاز مشرّف يسطّره التاريخ لألجيال القادمة
  الخالفات المتزايدة باتت أشبه برمال متحركة ستبتلع الجميع دون استثناء إن لم نتقبل بعضنا بقلوب صافية

 د.روال دشتي

النائبة د.روال  اس����تنكرت 
دشتي اخلالفات املتزايدة يوما 
بعد يوم بسبب سياسة التحدي 
التي  والتش����هير والتش����كيك 
ميارسها البعض، الفتة الى ان 
تلك السياسة تقف حائال أمام 

حتقيق االجنازات.
وناشدت د.ش����تي في بيان 
صحافي اجلميع بانتهاز فرصة 
العام اجلديد لفتح صفحة جديدة 
بتحقيق اجنازات مشّرفة يسجلها 
التاريخ لألجيال القادمة، وفيما 

يلي نص البيان:
مبناسبة حلول العام اجلديد 
تتوجه النائبة د.روال دشتي من 
الكويتيني جميعا بطيب األماني 
وأخلص التهاني متضرعة الى 
اهلل تعالى ان يعيده على الكويت 
وأهلها باخلير واليمن واألمان، 
وان يبعد عن هذه األرض الطيبة 

كل مكروه، وان يجمع ما تفّرق 
ويوصل ما انقطع، كما تناشد 
اجلميع ض����رورة طّي صفحة 
املناكف����ات وسياس����ة التحدي 
والتشهير والتشكيك التي تقف 
حائال أمام حتقيق االجنازات التي 
يسعى اليها املخلصون الشرفاء 
الذين كّرس����وا حياتهم  أولئك 
وجهدهم في سبيل رفعة شأن 

هذا الوطن احلبيب.
وأضاف البيان: لقد آن األوان 
التي  التخاذ العبر من األجواء 
تعصف بديرتن����ا وخاصة في 
الفترة األخيرة، حيث انها ترمي 
بثقلها على جميع املواطنني من 
جميع فئاتهم وانتماءاتهم الفكرية 
واالجتماعية واالقتصادية مما 
يضطرهم الى نبذ كل املهاترات 
والهرطق����ات احلاصلة، ناهيك 
ع����ن التفرقة والش����رذمة بني 

االخوة، التي جترنا الى اليأس 
النائبة  واالحباط، وتضي����ف 
د.دشتي مستنكرة ومنددة بكل 
اخلالفات واالختالفات املتزايدة 
يوما بعد يوم والتي باتت أشبه 
برمال متحركة ستبتلع اجلميع 

دون استثناء ان لم ننفتح على 
بعضنا البعض، ونتقبل بعضنا 
البعض بقلوب صافية ونوايا 

حسنة.
وتؤكد انه ال احد باستطاعته 
الغاء اآلخر وال ان يفرض سياسة 
طوباوية أحادية، فنسيج املجتمع 
الكويتي متش���ابك ومس���احة 
الدميوقراطية واسعة  املمارسة 
الى أبعد احلدود، وعلينا ان نفهم 
وبكل وضوح ان تلك احلدود هي 
حدود الوطن ومن أجله، وحدود 
الدس���تور الذي تستظل بظله، 
حت���ت الرعاية األبوية لصاحب 

السمو األمير حفظه اهلل.
وناش���دت النائب د.دش���تي 
زمالءه���ا الن���واب واحلكوم���ة 
بع���دم بث التش���اؤم واالحباط 
املواطن���ني ان كنا عازمني  لدى 
على مواجه���ة حتديات اخلطة 

والنهوض بالكويت، مؤكدة ان 
مس���تقبل وطننا واعد ألبنائه 
وبناته، مشيدة باالجنازات التي 
حتققت على أصعدة كثيرة آخرها 
وليس آخ���را اقرار قانون املرأة 
االسكانية واملزيد من املشاريع 
التنموية عل���ى طريق التنفيذ، 
ولن تكون حكرا على ش���ريحة 
معينة بل ستطول جميع شرائح 

املجتمع وفئاته.
واختتمت النائبة د.دش���تي 
بالقول: ما يهمن���ا اليوم هو ان 
نستقبل عامنا اجلديد بروحانية 
جدي���دة، ملؤها األم���ل والعمل 
والتعاون واحترام اآلخر، ولتكن 
هذه املناسبة فرصة لالتعاظ وفتح 
اول صفحة في سجل العام اجلديد 
مع توقيع كل واحد منا بتحقيق 
اجناز مشّرف يس���ّطره تاريخ 

الكويت لألجيال القادمة.

طالب السلطتين بإنشاء هيئة الرقابة على األغذية واإلشراف على االتجار بالسلع

قال إن من سألناهم من أهل الفتوى في الكويت أكدوا لنا أن هذا مما أقرّه ولي األمر

حماد لوضع معالجات فورية لمواجهة الغالء

سعدون حماد

هايف ردًا على الحويلة: االستجواب و»عدم التعاون« 
ال يدخالن في معصية ولي األمر وال في الخروج عليه

محمد هايف

ناش���د النائب سعدون حماد 
العتيب���ي الس���لطتني بضرورة 
التعاون واالستعجال في وضع 
حلول ومعاجلات فورية ملواجهة 
غالء االسعار وتفاقم قيمة املواد 
والس���لع الغذائية واالستهالكية 
التي أخذت تأكل جيوب املواطنني 
واألسر وس���ط صمت مطبق من 
احلكومة وب���طء في أداء مجلس 

األمة.
وق���ال حم���اد ف���ي تصريح 
للصحافيني ان أمام مجلس االمة 
أربعة  أولويات���ه  وعلى قائم���ة 
مشاريع واقتراحات بقوانني تعالج 
االسعار تتمثل في مشروع قانون 
واقت���راح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 
بشأن االشراف على االجتار في 
الس���لع وحتديد أسعار بعضها، 
واقتراح بقانون آخر بشأن دعم 
الغذائية واالستهالكية،  الس���لع 
واقتراح بقانون بش���أن حماية 
املنتجات الوطنية، واقتراح بقانون 
بإنشاء هيئة الرقابة على االغذية، 
واقت���راح بقانون بش���أن قانون 

اجلمعيات التعاونية.
وذك���ر حماد ان املس���ؤولية 
تقع بالدرجة االولى على وزارة 
التجارة والصناعة بعد أن غابت 
ادارة الرقابة وضعف دورها في 

ق����ال النائب محمد هايف ان 
الرد على الزميل النائب د.محمد 
احلويلة في بيانه السابق الذي 
ذكر في����ه ان رفضه لكتاب عدم 
التعاون سببه فتاوى كبار أهل 
العلم وطاع����ة ولي األمر ودرءا 
للفتنة والذي قد حتدث أيضا فيه 
بعض من استغلوا وسائل اإلعالم 
بالترويج ملثل هذه الشبهات يأتي 
ملا ميثله ذلك من تأثير في شد همة 
الكويتي التخاذ موقف  الشعب 
خاطئ جت����اه نوابه ممن وقفوا 
مع كتاب عدم التعاون، وأوضح 
ان مفه����وم املخالفة يقضي بأن 
من يقف مع عدم التعاون يكون 
مخالفا لولي األمر وعاصيا له، 
والواقع ان موضوع االستجواب 
وتقدمي كتاب ع����دم التعاون ال 
يدخل في معصية ولي األمر وال 
في اخل����روج عليه كما يصّوره 
البعض ولم يقل بذلك احد من 
أهل الفتوى املعتبرين في بالدنا، 
وليس ذلك من الفنت كما تروج 
لها بعض وس����ائل اإلعالم التي 
ضللت الشارع والتي هي أصل 
اثارة الفنت في املجتمع، ولذا فإن 
تقدمي االستجواب هو مما اتفق 
عليه ولي األمر مع رعيته حسب 
النظام الدس����توري املعمول به 
في البالد بل ان االستجواب هو 
ما أكد عليه ول����ي األمر حفظه 
اهلل في أكثر من مناسبة من ان 

تفعيل األدوات الدستورية حق 
دس����توري للنواب ولو كان في 
ذلك مخالفة لولي األمر ملا شجع 
النواب على محاسبة احلكومة، اما 
مسألة الفتوى فلم يرد من مشايخ 
الكويت املعروفني بالفتوى أن 
االستجواب وعدم التعاون فيه 
مخالفة لولي األمر ومن سألناه 
من أهل الفتوى اكد لنا ان هذا مما 
أقره ولي األمر، مضيفا انه اختلط 
األمر على بعض من يقرأ فتاوى 
العلماء حول حترمي اخلروج على 
احلاكم وب����ني االنكار عليه ولم 
يفّرق بينهما والفرق في هذا كبير 
اذ ليس كل من أنكر منكرا على 
حاكم او ذي سلطة يعد خارجا 
عليه مبجرد االنكار كما يصّوره 
البعض، ألن األمة مازالت تنكر 
على حكامها ووالة أمورها سرا 
وجهرا بحسب اإلمكان وما يقضيه 
احلال ولم نقف في تاريخنا املديد 
على من اتهم باخلروج او نسب 
الى اخل����روج أصال ملجرد انكار 
املنك����رات علنية عل����ى احلاكم 
ودعوته ال����ى العدل واالنصاف 
ورد املظالم وإحقاق احلق، ويشهد 
لذلك ما بّوب له اإلمام مسلم رحمه 
اهلل في صحيحه مبا يؤكد على 
التفري����ق بني االن����كار الواجب 
واخلروج احمل����رم بقوله: »باب 
وجوب االنكار على األمراء فيما 
يخالف الش����رع وترك قتالهم«، 

متابعة مخالف���ات بعض التجار 
اجلش���عني وع���دم قدرتها على 
الس���يطرة على الوضع وضبط 
من يحتكرون السلع ويتالعبون 
باالس���عار بص���ورة مصطنعة، 
الفتا الى ان اسعار بعض السلع 
الضرورية خاص���ة من ماركات 
معينة أصبحت ه���ي األغلى في 
املنطقة، رغ���م الكميات الكبيرة 
املستوردة. وأشار الى ان االدعاء 
بأن الغالء يعود ملنش���أ ومصدر 
البضاعة ادعاء كاذب، ألن نسبة 
الغالء تتج���اوز املعقول، بل ان 
بعض السلع تضاعفت أسعارها 
ما ينفي أن يك���ون هذا االرتفاع 
طبيعيا وفي احل���دود املعقولة، 

ونأسف ملن يعيب على النواب 
القيام مبسؤولياتهم في رقابة 
ومحاسبة احلكومة وقولهم كلمة 
احلق من خالل وقوفهم مع كتاب 
ع����دم التعاون ملا يرون في ذلك 
من مصلحة لألمة وإبراء للذمة 
وش����هادة مبا علم����وا من واقع 
احلالة السياسية التي تشهدها 
البالد اليوم وبقول كلمة احلق 
يكون النصح لولي األمر ولكن 
عدم قيامهم بهذا األمر س����كوت 
ع����ن احلق وإيه����ام لولي األمر 
بخالف احلقيقة وليس في ذلك 
اي خروج عل����ى احلاكم او اي 
فتنة بل الفتنة منها من جتاهل 
وتغافل وسكوت عما تفعله بعض 
القنوات ووس����ائل اإلعالم التي 
تركت املجال لبعض الس����فهاء 

الفتا الى ان متويل البيوت باملواد 
الغذائية االساس���ية أصبح عبئا 
يس���تهلك كل دخول املواطنني، 
والبد من دور للس���لطتني يوقف 

هذا االستنزاف.
وذكر حم����اد ان مجلس االمة 
ومن خالل عقده جللسات ملتابعة 
موض����وع الغالء توص����ل الى ان 
توصياته التي س����بق ان اتخذها 
ذهب����ت ادراج الري����اح ولم يتم 
تطبيقها من قبل وزارة التجارة، كما 
ان الدور الرقابي لوزارة الشؤون 
التعاونية  على احتاد اجلمعيات 
واجلمعيات غائب، وهناك تالعب 
خطي����ر ف����ي بع����ض اجلمعيات 
بالتواط����ؤ مع بعض الش����ركات 
وعدم استفادة املستهلك من بعض 
العروض والتخفيضات التي تقدم 
للجمعيات، اضافة الى وجود بعض 
التجاوزات، معتبرا احالة مجالس 
ادارات بعض اجلمعيات للتحقيق 
أو حل مجالسها وتعيني أخرى أمرا 
غير كاف لضبط الوضع وحماية 
املواطن����ني من االرتف����اع املطرد 
لالسعار. وتوعد حماد بأن تكون 
ملجلس االمة وقفة أخرى خالل هذا 
العام اجلديد 2011 ملتابعة الغالء 
ووضع اجراءات متشددة حملاسبة 
اجلهات والوزارات املتراخية عن 

القيام بدورها.

لتفريق املجتمع وتقسيمه وإثارة 
القبائل  الفنت والتطاول عل����ى 
والعوائل وأعضاء مجلس األمة 
العامة بأساليب  والشخصيات 
متنوعة ومختلفة تواطأت معها 
احلكومة وسّربت بعض جهاتها 
مستندات رسمية وسرية متخطية 
ومتجاوزة جميع مواد الدستور 
وقوانني الدولة دون اي مراعاة 
او  للجانب األخالقي والشرعي 
االجتماع����ي مما أث����ار الفنت في 
املجتمع الكويتي وشغله طيلة 
هذه السنوات األخيرة غير آبهة 
ملا يحدث وال لإلس����اءة لسمعة 
الكويت في اخل����ارج واألخطر 
من ذلك ما قام����ت به احلكومة 
مؤخرا من القيام بجرمية منكرة 
يحّرمها الشرع احلنيف ومينع 
من القيام بها الدستور وقوانني 
الدولة وهي التجرؤ على ضرب 
املواطنني وأعضاء مجلس األمة 
البالغة بهم  وإحداث االصابات 
البالد  دون اي اعتبار لدستور 
الذي مين����ح احلصانة للنواب، 
الدولة  ودون اعتب����ار لقوانني 
التي متنع من االساءة واالضرار 
باملواطنني وحرمة املنازل ومع 
هذا لم تتقدم احلكومة باالعتذار 
للش����عب الكويتي ولم حتاسب 
او تلقي القبض على من قاموا 
بهذا اجلرم املشهود الذي أحدث 
بعض االصابات اخلطيرة لبعض 

املناسبة  املواطنني ونحن بهذه 
نس����أل من انبرى اليوم منّظرا 
ومفتيا ملوضوع طاعة ولي األمر 
التي ال جدال فيها أين هو من هذه 
االنتهاكات وهذا الظلم الذي وقع 
على املواطنني؟ وهل هذا الفعل 
من احلكومة يجوز شرعا وعقال 
وقانونا؟ لذلك من واجب اعضاء 
مجلس االمة اليوم ان يقولوا كلمة 
احلق وأال يخافوا في اهلل لومة 
الئم وعلى علماء األمة مسؤولية 
عظيمة في انكار املنكرات عموما 
والقيام بواجبهم ومسؤوليتهم 
على أكمل وج����ه وتبيان احلق 
للحكام او من هو اقل منهم من 
املسؤولني فإن الدين النصيحة 
كما قال ژ: »الدين النصيحة، 
قالوا: ملن يا رس����ول اهلل؟ قال: 
هلل ولكتابه ولرس����وله وألئمة 

املسلمني وعامتهم«.
وله����ذا اقتض����ى األم����ر هذا 
التوضي����ح املختصر عما يدور 
في الساحة السياسية من خلط 
لألوراق وتضليل الش����ارع من 
بعض وس����ائل اإلعالم وبعض 
املتطفلني ممن يرفعون فتاوى 
ابن باز  علماء األمة كالعالم����ة 
وابن عثيمني واأللباني، رحمهم 
اهلل، وهم أبعد الناس عن األخذ 
بفتاواه����م او قبول أقوالهم من 
مسائل العقيدة فضال عن املسائل 

األخرى.

حبيب: أدعو النواب الشيعة إلى تجديد 
التعاون مع المحمد اتباعاً لمنهجية آل البيت

الكويت هنأت السودان 
وكوبا وهاييتي بأعيادها الوطنية

طالبوا بمساواتهم بنظرائهم في الجهات األخرى

70 من شاغلي الوظائف الهندسية في »اإلطفاء«
يتظلمون من عدم شمولهم بالزيادات المالية

تظلم 70 مهندس����ا 
العامل����ني ف����ي  م����ن 
االطفاء بس����بب عدم 
املالي  النظ����ام  تعديل 
الش����املة  للمرتب����ات 
لضباط االطفاء شاغلي 
الهندس����ية.  الوظائف 
وق����ال املتظلمون في 
بيان حمل توقيعاتهم 
ان����ه اس����تنادا لقرار 
مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 2010/8 بشأن زيادة 
فئات والبدالت واملكافآت 
الكويتيني  للمهندسني 
باجله����ات احلكومية 
ق����رار مجلس  وإل����ى 
اخلدم����ة املدنية رقم 
2010/6 بشأن التطبيق 
الصحي����ح لق����رارات 
مجلس اخلدمة املدنية 
املنظمة لصرف البدالت 
والكافآت، وخاصة ما 
جاء في ن����ص املادة 1 
»البند اوال: ... ان القرار 
يشمل فقط احلاالت التي 
الشاملة  تقل مرتباتها 
عن مرتب����ات موظفي 
التي أحلق  احلكوم����ة 
بأصحابها ضرر نتيجة 
مرتباتهم  انخف����اض 
الشاملة عما  الشهرية 
يتقاضاه هؤالء النظراء 
او  العمل ذات����ه  ف����ي 
التخصص على جدول 

املرتبات العام«.
البي����ان:  واض����اف 
نرف����ع لك����م تظلمنا 
ه����ذا نظ����را للض����رر 
الذي حلق بنا نتيجة 
انخف����اض مرتباتن����ا 
الشاملة عما  الشهرية 
يتقاضاه نظراؤنا في 
العمل الهندسي ذاته او 
التخصص على جدول 
العام نتيجة  املرتبات 
القرارين  عدم تطبيق 
املذكورين اعاله لضباط 
االطفاء شاغلي الوظائف 
الهندس����ية بقطاعات 
العامة لالطفاء  االدارة 
والذي سبب لنا اضرارا 
مادية ونفسية جسيمة، 
التكرم  آمل����ني منك����م 
بتبني املوضوع بصفة 
شخصية عاجلة لرفع 
هذا الظل����م الذي وقع 
علينا، باتخاذ االجراء 
الذي ترونه مناس����با 
حفاظا عل����ى حقوقنا 
املالي����ة م����ن الضياع 
ومس����اواتنا باخواننا 
الوظائ����ف  ش����اغلي 
الهندس����ية بالوظائف 

العامة.
علما بأنه يصرف لنا 
بدل تخصص هندسي 
مبلغ مقط����وع بقيمة 
200 دينار مبوجب قرار 
مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 2006/19 بش����أن 
الب����دالت والع����الوات 
لرج����ال  االضافي����ة 
االطفاء باالدارة العامة 

لالطفاء.

دراسة توصي بـ »عقلنة« استقدام العمالة 
الوافدة والحد من تأثيرها على الهوية

دعت دراس���ة أكادميية إلى »عقلنة استقدام العمالة األجنبية« 
وإيجاد صيغ حضارية الستقدام هذه العمالة إلى الكويت وفقا ملبدأ 

احلاجة والتركيز على الطابع اإلنتاجي لهذه العمالة.
وأوصت الدراسة التي أعدها األستاذ في كلية التربية بجامعة 
الكويت د.علي وطفة باتخاذ إجراءات تربوية تزيد من مس���احة 
الوعي العام ب���دور هذه العمالة وأهميته���ا ومخاطرها وأبعادها 
االقتصادية واالجتماعية، إضافة الى أوضاعها وطبيعتها وحياتها 
الثقافية واالجتماعية. ودعت الدراس���ة التي نشرت حتت عنوان 
»مواقف طالب جامعة الكويت واجتاهاتهم نحو العمالة الوافدة في 
الكويت« في العدد األخير من مجلة »دراس���ات اخلليج واجلزيرة 
العربي���ة« إلى اتخاذ تدابير ثقافية حتد من تأثير العمالة الوافدة 

على الهوية الثقافية واالجتماعية في الكويت.
وتناولت الدراسة مواقف طالب جامعة الكويت واجتاهاتهم نحو 
العمالة الوافدة بوصفها واحدة من أهم القضايا السياسية واالجتماعية 

في الكويت وفي دول مجلس التعاون على حد سواء.
وأوصت الدراسة باستحداث تشريعات قانونية تضمن للعمالة 
الوافدة حقوقها اإلنسانية واالجتماعية وبزيادة الوعي العام بأهمية 
صون هذه احلقوق واحترامها والعمل على إعادة النظر في بعض 
التشريعات وتعديلها مبا يتمشى مع معايير العمل الدولية التي 

تكفل حقوق العمل لهذه العمالة.
كما أوصت باس���تصدار تشريعات متنع عمليات االجتار بهذه 

العمالة واستقدامها ألسباب ربحية وريعية خالصة.
وقالت الدراس���ة ان احلضور الكبي���ر للعمالة الوافدة في دول 
مجلس التعاون أحدث نس���قا من القضايا اإلشكالية التي تتعلق 
بأوضاع هذه العمالة وحقوقها اإلنسانية حيث تتعالى بني احلني 
واآلخر أصوات تنادي بتحس���ني أوضاع هذه العمالة واحملافظة 

على حقوقها اإلنسانية.
وذكرت الدراسة أن اإلحصائيات تظهر ان عدد العمال الوافدين الى 
اخلليج العربي بلغ نحو 15.5 مليون شخص ما يشكل نحو %38.5 
من مجموع س���كان اخلليج العربي وأن نسبهم متفاوتة من دولة 

الى أخرى حيث تبلغ في الكويت نحو 65% من عدد السكان.

دعا الباحث اإلسالمي الشيخ راضي حبيب النواب الشيعة الى 
رفض »عدم التعاون« املقدم من بعض النواب ضد رئيس الوزراء، 

مشددا على ضرورة جتديد التعاون مع سموه.
وقال حبيب في بيان له بشأن استجواب رئيس مجلس الوزراء: 
أدعو النواب الشيعة لرفض عدم التعاون وجتديد التعاون وتأكيده 
مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وذلك اتباعا ملنهجية 
مذهب أهل البيت عليهم السالم وموقفهم اإليجابي في خصوص نبذ 
الفنت السياسية التي تعم البالد والعباد بالفوضى، وهذا التوجه كان 
واضحا وظاهرا جدا من خالل ما أثبته أساطني التاريخ في أثناء عهد 
خالفة عثمان بن عفان، عندما وقعت الفتنة األولى وجاء الثوار من 
الكوف���ة والبصرة ومصر مطالبني بعزل عثمان، أصبح اإلمام علي 
كوسيط بني الثوار وعثمان، فأرسل اإلمام علي بن أبي طالب فلذة 
كبده ولديه احلس���ن واحلسني امام بوابة دار عثمان بن عفان ملنع 

الثوار وحماية اخلليفة وهو مبثابة التعاون العملي.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس عمر حسن البشير رئيس 
جمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
هذا وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس راؤول كاسترو 
رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقي���ة تهنئة الى الرئيس ريني غارثيا 
بريفال رئي���س جمهورية هاييتي الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا لفخامته موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيات مماثلة.

راضي احلبيب


