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علي الدقباسي وخالد الشليمي اثناء ندوة »القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة«د.جمعان احلربش وفالح الصواغ ومحمد هايف ود.عادل الدمخي خالل ندوة جتمع ثوابت االمة

نواب لتطبيق قانون االنتخاب وفتوى »األوقاف« حول الحجاب
ضاري المطيري

حتت عنوان »القانون يوافق 
الش����ريعة ف����ي حج����اب النائبة 
أقام جتم����ع ثوابت  والوزي����رة« 
األم����ة ندوت����ه اجلماهيري����ة في 
ديواني����ة النائب محمد هايف في 
الف����ردوس بحضور عدد  منطقة 
من النواب احلاليني والس����ابقني، 
واستهل النائب جمعان احلربش 
الندوة قائال: »ان قضية احلجاب 
ما هي إال قضية رمزية تهدف الى 
التشريع،  اعتبار اإلسالم مصدر 
وهو ما يقودنا الى التساؤل حول 
أس����باب خلق اهلل عز وجل لهذه 
البشرية، ونقول ان احلجاب قرار 
شرعي وقانوني في آن، فقول اهلل 
عز وجل واضح وصريح حني أمر 
املرأة بالتزام احلجاب الشرعي«، 
واضاف احلربش: »ان من ال يريد ان 
يلتزم بهذه األوامر عليه ان يذهب 
الى أرض وهواء وأنعام لم يخلقها 
اهلل عز وجل وهذا ما ميكن الوصول 
اليه« الفتا الى »ان احلكومة التزال 
متاطل في احلقوق املدنية في حني 
بإق����رار احلقوق  قامت احلكومة 
السياس����ية في 5 دقائ����ق والكل 
يعلم كم دفع����ت احلكومة إلقرار 

هذه احلقوق«.
م����ن جهته ق����ال النائب فالح 
الص����واغ: »الش����كر موصول الى 
وزارة الشؤون والبلدية والداخلية 
التي تفاعلت معنا وأمرت بتحديد 
أوقات املقاهي وه����ذا إن دل علي 
ش����يء فامنا يدل على وجود من 
يريد تطبيق القانون لكن يحتاج 
ملن يذكره مبهامه«، واضاف »ان 
احلجاب أمر شرعي وهذا ما جاء 

خالل ندوة تجمع ثوابت األمة تحت عنوان »القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة«

الجسار تسأل عن وضع حرم »الشدادية«
وجهت النائبة د.سلوى اجلسار 
سؤاال الى وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
بشأن جامعة الشدادية. وتساءلت 
اجلسار: ما الوضع القائم للحرم 
اجلامعي اجلديد مبنطقة الشدادية، 

وما اخلطة العامة للتنفيذ وجدول 
التنفي����ذ واملدة الزمني����ة الالزمة 
للتنفيذ، وكم تبلغ التكلفة املالية 
للمشروع، وما الزيادة في التكلفة 
البدء في  املالي����ة نتيجة تأخ����ر 

املشروع.

مقترح بتعديل »إعادة تعيين األساتذة السابقين«الخنفور لتسمية مدرسة وشارع باسم العيار
تقدم النائب سعد اخلنفور باقتراح برغبة، 
بش���أن تس���مية احدى املدارس واحد شوارع 
منطقة اجلهراء الرئيسية باسم املغفور له بإذن 
 اهلل تعالى نائب رئيس مجلس االمة االس���بق

والوزير الس���ابق طالل مبارك العيار، رحمه 
اهلل.

وقال اخلنفور ان العيار كان واحدا من رجاالت 
الكويت وش���خصياتها الفاعل���ة واملؤثرة في 
تاريخها السياسي، مقترحا اطالق اسم املرحوم 
»طالل مب���ارك العيار« على احدى املدارس في 
اجلهراء واحد الشوارع الرئيسية في محافظة 

اجلهراء.

قدم النواب د.روال دش����تي ود.معصومة املبارك 
وفيصل الدويسان ود.حسن جوهر ومحمد املطير 
اقتراح����ا لتعديل قانون »اعادة تعيني اعضاء هيئة 
التدريس السابقني بجامعة الكويت والتطبيقي الى 
العمل«. مطالبني باضافة الى املادة األولى من القانون 
رقم 47 لسنة 2005 املشار اليه فقرة: »ويسري حكم 

الفقرة الس����ابقة على من ش����غل وظيفة في احدى 
الوزارات او االدارات احلكومية وانتهت خدمته بها 
لشغله عضوية احدى الهيئات التمثيلية انتخابيا او 
تعيينا وذلك بعد انتهاء العضوية، كما يسري على 
من عاد الى عمل����ه االصلي قبل العمل بهذا القانون 

دون صرف فروق مالية عن املاضي«.

مطاب����ق لفت����وى وزارة األوقاف 
واملادة الثانية من الدستور ولهذا 
فإننا نستغرب من بعض النائبات 
الالتي يرفضن االلتزام بالدستور 
والشريعة ولذلك نقدم كل الشكر 
الدارة الفت����وى على هذه الفتوى 

التي نريد تطبيقها«.
من جهته ق����ال النائب محمد 
هايف: »ان القانون واضح واإلجابة 
عن السؤال البرملاني كانت واضحة 
لكن ما دفعنا الى اقامة هذه الندوة 
املعلوم����ات املغلوطة التي أعلنها 
البعض، ح����ني باتوا جازمني بأن 
القان����ون س����يطبق ف����ي القريب 
العاجل«، الفتا الى »ان هناك من 
يريد تنظي����م حملة يجعلون من 
خالله����ا الكويت بلدا مدنيا، وهذا 
لن يتحقق لهم وستبقى الكويت 
دولة إس����المية، رغ����م أنف من ال 
يريد ذلك وهذا ما يؤكده الدستور 
الذي يريدون التحجج به في كل 

مناسبة«.

م����ن جانبه دع����ا النائب علي 
الدقباس����ي: »الى التمس����ك بهذه 
الفتوى وعدم اخلروج الى مسارات 
اخرى، وان رغبة اهل الكويت تسير 
في اجتاه القانون«، مش����يرا الى 
»اننا من خالل مشاركتنا في هذه 
الندوة نعاهدكم على التمسك بهذه 
الفتوى وعلينا ان نلتزم مبواقفنا 

امام الناس«.
من جانبه اكد النائب د.فيصل 
املس����لم: »ان الكل يذكر اننا قلنا 
رأينا ب����كل صراحة في مس����ألة 
حقوق املرأة السياس����ية، وهو ما 
اكدنا عليه في ذلك الوقت عندما 
اصبحنا امام امر واقع وهو السماح 
للمرأة بالترش����ح«، مش����يرا الى 
»ان النائب محم����د هايف مارس 
اختصاص����ا لتفعيل حقيقي حني 
وجه سؤاال مختصا للوزير املعني 
بشأن حجاب املرأة ولهذا يجب على 
احلكومة تطبيق القانون والفتوى«، 
واضاف املسلم: ان الفتوى جاملت 

احلكومة ولهذا كنا نأمل من د.عجيل 
النشمي التعامل مع هذه الفتوى 
بشكل صارم وواضح، ولهذا نتوقع 
من احملكمة الدستورية التعامل مع 
نص الفتوى امام من يريد ان يغير 
القانون، فهذا مجلس االمة والفيصل 
يوم اجللس����ة، وان التطاول على 
الفت����وى يعد تعدي����ا يقودنا الى 
تعدي����ات اخرى كثيرة ال نريد ان 
نصل اليها، وبنينّ املسلم: »ان خلق 
قضايا صغيرة يريدون بها ايجاد 
مشاكل ال نهاية لها بدأت بالهجوم 
على النائب محمد هايف وبعدها 
الهجوم على ادارة االفتاء ومنها الى 
احملكمة الدستورية اال اننا نؤكد 
انهم فئة قليلة ونكرات ال ميثلون 

الشعب الكويتي«.
اما النائب د.ضيف اهلل بورمية 
فقال ان القضية اقدم من ذلك النها 
حتاول تغريب املجتمع وابعاده عن 
الشريعة االسالمية الن املفترض 
ان م����ن يحكم في هذا اجلانب هم 

من يصدرون الفتاوى ولهذا علينا 
االلتزام بالفتوى الصادرة، الفتا 
الى ان هذه املواقف متناقضة ففي 
القانون املال����ي ارادوا رأي ادارة 
االفتاء وهنا جاءت الفتوى بشأن 
احلجاب فرفضوها متسائال »هل 
يعقل ان نعمل وفق االهواء فهذا 
مقبول وهذا مرفوض، واحملكمة 
الدستورية ستحكم مع فتوى وزارة 
االوقاف فالدين والشريعة واضحان 

في هذا اجلانب«.
من جهت����ه قال رئيس جمعية 
مقومات حقوق االنس����ان د.عادل 
الدمخ����ي: اليوم اصبحنا نش����هد 
صراعا يتمثل في القول الس����ائد 
بأننا نعيش ف����ي دولة مدنية ال 
دولة دينية وهذا ما كان س����ائدا 
عند اليهود والنصارى مما قادنا 
الى فوضى اجتماعية وسياسية، 
الفتا ال����ى ان املدنية التي تقودنا 
الى االنحالل االخالقي يجب علينا 
ان نرفضها وبكل شدة خاصة ان 

التيار االسالمي لم يكن يوما يرفض 
الدولة املدنية.

بدوره قال النائب السابق د.فهد 
اخلنة ان كثرة الندوات التي تدعو 
إلى الشريعة وااللتزام بثوابتها 
دليل على صحوة املجتمع والتفاته 
نحو الدين اإلس���المي وثوابته، 
الفتا الى أن صيغة احلديث الذي 
تكلموا به خالل الندوة املناهضة 
للفت���وى كانت تش���ير الى أمر 
خطي���ر، حيث حاولوا من خالله 
التأكيد على التخلي عن الفتوى، 
ألن أهل الكويت ل���م يكن لديهم 
فساد بل كانوا ملتزمني بالثوابت 
الدينية وان نس���ب أهل الكويت 
الى أهل الرميل���ة هو عار علينا 
وسبة، ألننا أشرف من أي تصرفات 
غير مقبولة، ومن املعيب أن يتم 
االحتفال بحرق العباءة«. بدوره 
قال رئيس املكتب السياسي للحركة 
السلفية فهيد الهيلم: »إن الشريعة 
اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع 

من هنا ننطلق وان حاولت بعض 
التي���ارات التغريبية التخريبية 
والتي يجب عليه���ا ان تعلم ان 
دين الدولة االسالم فرسول اهلل 
محمد ژ وسلم جاء ليحقق العدالة 

واحلرية«.
بدوره أش����اد رئي����س االحتاد 
الكويت  الوطني لعمال وموظفي 
عبدالرحمن السميط بتجمع ثوابت 
األمة وحرصه عل����ى تنظيم مثل 
الت����ي حتافظ على  هذه الندوات 
ثواب����ت االمة ودعوته ملش����اركة 
االحتاد الوطني، مبينا ان قضية 
حجاب املرأة من األمور التي باتت 
ال تتحمل النقاش واجلدل الطويل 
االلتزام بحكم رب  القائم وعلينا 
العزة جل وع����ال عندما أمر املرأة 
باحلج����اب ويجب ان يكون لدينا 
يقني بأن اهلل س����بحانه وتعالى 
ال يأم����ر إال بخير وال ينهى إال عن 

منكر وشر«.
الناش����ط السياسي خالد  أما 

الش����ليمي فق����ال: ان الش����ريعة 
اإلسالمية ال يهمها نباح مثل هذه 
األصوات التي أصبحنا نسمعها هذه 
األيام والتي قد جترنا إلى فس����اد 
كبير في البلد الفتا الى ان احلكومة 
غير جادة في دفع محاوالت البعض 
جتريد املجتمع من اخالقه ومبادئه 
االسالمية والدليل على ذلك بقاء 
دراسات اللجنة االستشارية العليا 
لتطبيق أحكام الشريعة االسالمية 

حبيسة االدراج«.
اما النائب حسني مزيد فقال: ان 
الغريب في هذا األمر اننا نتحدث 
في قضية اسالمية ونحن نعيش 
في بلد اسالمي يدعو فيه قانون 
االنتخاب���ات الى ضرورة التزام 
املرأة بالضوابط الش���رعية في 
العملية االنتخابية، الفتا الى ان 
هناك تناقض���ا في عدم تطبيق 
احلكوم���ة لنص ه���ذه الفتوى 
الصادرة النه���ا جاءت من جهة 
حكومية ال حتتاج الى التشكيك 
اال اننا اصبحنا امام البعض الذين 
يحتاجون إلى تذكير من املشككني. 
وتابع مزيد »ان مجموعة ال� 26 
حتدثوا بخصوصيات وابتعدوا 
عن املواطن الكويتي وان حتدثوا 
بذلك لم يتحدثوا اال بقضية او 
قضيتني فهناك قضايا مهمة كان 
يجب تسليط الضوء عليها ومنها 
البدون واسقاط الفوائد الربوية 
فهناك من يقول اننا فوضويون 
وال نريد مصلحة البلد، مشيرا الى 
ان هؤالء يريدون الطرح الفئوي 
اخلاص متس���ائال: هل تريدون 
حتويل البلد الى طبقتني طبقة 

صاحبة قرار وطبقة )تداس(؟


