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أكدت أن البالد بحكامها ومحكوميها جبلت على التصدي للشدائد واحملن بصفوف متراصة

»الشريعة« تدعو إلطفاء ما يكدر صفو الكويت باحلوار وعدم الصدام
أصدرت اللجنة االستش����ارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الش����ريعة االسالمية بيانا 
حول الظروف السياسية الراهنة 
أهابت فيه بالشعب الكويتي عامة 
وبحكمائه ومفكريه ومثقفيه وذوي 
الش����أن أن يطفئوا ما يكدر صفو 
الكويت، وأن يحافظوا على ما جبلوا 
عليه. وجاء نص البيان كالتالي: 
احلمد هلل، والصالة والسالم على 
املبعوث رحمة للعاملني نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعني.
أما بعد،،، فإن الكويت بحكامها 
ومحكوميها جبلت منذ نشأتها على 
الوقوف والتصدي لكل الش����دائد 
واحملن والفنت بصفوف متراصة 
وقلوب متراحمة متالحمة ونظرة 

ثاقبة حكيمة، س����واء جاءت الفنت 
واحملن من خ����ارج الكويت أو من 
داخله����ا، آخذين في ذلك قول اهلل 
تعالى: )واتقوا فتنة ال تصينب الذين 
ظلموا منكم خاصة( ومدركني قول 
رسول اهلل ژ في حديث السفينة 
»مثل القائم على حدود اهلل والواقع 
فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة 
فأصاب بعضه����م اعالها، وأصاب 
بعضهم اس����فلها، فكان الذين في 
أسفلها اذا اس����تقوا من املاء مروا 
على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو 
انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقنا فإن تركوهم وما ارادوا 
هلكوا جميعا، وإن اخذوا على أيديهم 

جنوا وجنوا جميعا«.
البيان: »أهل الكويت  وأضاف 

يس����ارعون ال����ى دف����ع األخطار 
وإطفاء الفنت وحل املشكالت قبل 
ان تس����تعر ناره����ا ويكبر اثرها 
ويتسع خطرها ووسيلتهم في ذلك 
الهادئ والصلة املستمرة  احلوار 
بينهم وب����ني حكامهم في األزمات 
وامللمات وإصالح ذات البني، وجمع 
اطراف اخلالف والشفاعة احلسنة، 
متذكرين في ذلك قول اهلل تعالى: 
)وال تنسوا الفضل بينكم إن اهلل 
مبا تعملون بصير(. وتابع البيان: 
»ان الكويت حباها اهلل بنعم كثيرة 
من اجلها نعمة التآخي والتالقي 
واملصارحة واملكاشفة والتعبير 
عن ال����رأي، وحباهم موالهم جل 
وعال حكام����ا متواضعني فاحتني 
ابوابه����م يخالطون ش����عبهم في 

افراح����ه واتراحه ويرجعون إليه 
في حل مشكالته وانفراج ازماته، 
وأعطاهم ربهم بلدة طيبة صغيرة 
ف����ي حجمها ومس����احتها، كبيرة 
في اثرها وتأثيره����ا على جميع 
املس����تويات احمللي����ة واالقليمية 
والعاملي����ة، تغبطها في ذلك كثير 
من الدول والش����عوب، والكويت 
مبا اس����بغ عليه����ا اهلل من النعم 
املادية واالجتماعية س����باقة الى 
فعل اخليرات، وإعطاء اإلحس����ان 
الى  املبرات واملس����اعدات  وإقامة 
جمي����ع انحاء العال����م«. وأوضح 
البيان ان »اللجنة االستش����ارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية إذ تذكر 
بهذه النعم اجلليلة التي حتتاج إلى 

ش����كر لرب غفور تهيب بالشعب 
الكويتي عامة وبحكمائه وعلمائه 
ومفكريه ومثقفيه وذوي الشأن فيه 
خاصة إلى ان يطفئوا ما يكدر صفو 
الكويت في هذا الظرف احلساس 
باحلوار وعدم الصدام وبالنقاش 
اله����ادئ املوضوع����ي، واحملافظة 
على ما جبل����وا عليه وأن ميتثل 
اجلميع لق����ول اهلل تعالى: )وقل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان لإلنسان عدوا مبينا(. ولقوله 
تعال����ى: )وال تنازعوا فتفش����لوا 

وتذهب ريحكم(.
اللهم أمنا في وطننا وأدم على 
الكويت تراحمها وتالحمها وجنبها 

كل سوء ومكروه.

اخللف: ضرورة تدخل حكماء الكويت إلنهاء األزمة الراهنة

دعاة الكويت: جلوس العقالء للحوار أمثل طريق للخروج من األزمة
الكويت  أصدرت رابطة دعاة 

بيانًا جاء فيه:
احلمد هلل والصالة والسالم 
على رسول اهلل وعلى آله وصحبه 

ومن وااله أما بعد.
فإن تنامي األحداث وتسارع 
وتيرتها واندفاعها نحو اخلروج 
عن نطاق السيطرة ينبئ عن وقوع 
فتنة � وقانا اهلل شرها � ال تبقي 
وال تذر، تأكل اليابس واألخضر.
قال تعال���ى: )واتق���وا فتنة 
ال تصي���نب الذين ظلم���وا منكم 
خاصة(. لذلك من واجب حقوق 
االخوة اإلسالمية واحلرص على 
اللحمة الوطنية، ومتاسك اجلبهة 
الداخلية، نقدم هذه النقاط املهمة 
والواج���ب مراعاتها للخروج من 

عنق زجاجة األزمة:
أوال: ال بد من ارجاع األزمة إلى 
حقيقتها ومعرفة أصلها، حتى ال 
تعطى أكب���ر من حجمها، وتذكي 
بغير ش���رارتها، ومن ثم تعالج 

بغير دوائها.
ثانيا: يجب جتريد خطاب كل 

االطراف من لغة التخوين وعبارات 
التجريح والطعن في النوايا فالكل 
هدفه االصالح وان اختلفت الرؤى 
والوس���ائل فأصل اخلالف على 

الوسائل وليس الغايات.
ثالثا: نؤكد مرارا وتكرارا على 
وجوب تطبيق الشريعة اإللهية 
الس���نة احملمدي���ة فهما  واتباع 
احلصن احلصني م���ن كل فتنة، 
والركن املكني ف���ي صد كل بلية 
ومحنة. قال ژ: »إني قد خلفت 
فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما أبدا 
ما أخذمت بهما أو عملتم بهما: كتاب 
اهلل وسنتي. ولن يتفرقا حتى يردا 
علي احل���وض« صححه العالمة 
األلباني في صحيح اجلامع. وقال 
ژ: »وما لم حتكم أئمتهم بكتاب 
اهلل ويتخي���روا مما أنزل اهلل إال 
جعل اهلل بأسهم بينهم« رواه ابن 

ماجة وصححه االلباني.
رابعا: أصل املشكلة والهدف 
املعل���ن قضي���ة تغيي���ر قانون 
االنتخاب وترك القانون كما هو مع 
ارجاء التغيير للتوافق احلكومي 

البرملاني، وهذا واضح جلي في كل 
عبارات وأدبيات وخطابات القائمني 
على احلراك الشعبي والذي مازال 

الكل يردده.
الدافع احلقيقي  إن  خامس���ا: 
الش���عبي ه���و حفظ  للح���راك 
حقوق اجلميع حكاما ومحكومني 
فباالضافة إلى أن الوفاء بالعقود 
أم���ر رباني وتش���ريع إلهي. قال 
تعالى: )يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
اآلي���ة، وقال تعالى:  بالعقود..( 
)وأوف���وا بالعه���د إن العهد كان 
مسؤوال(، فهو ضمان بعد توفيق 
اهلل الس���تقرار احلكم واسس���ه 
وأهمها: الش���عور باملس���ؤولية 
الدينية والوطنية لصيانة البلد 
واس���تقراره وحفظ مقدراته من 
العبث والنه���ب والتبديد، دون 
رقابة شعبية رادعة، أو محاسبة 

الحقة.
سادس���ا: كما أن واجبا على 
اجلميع صيانة واحترام وتقدير 
رأس البلد صاحب السمو األمير � 
وفقه اهلل للحق � وسائر املسؤولني، 

كذلك واجب على السلطات احترام 
من اتخذهم الناس ممثلني لهم في 
مجلس األمة فال يجوز بأي حال 
وحتت أي مبرر أن يعامل أعضاء 
مجلس األمة السابقني معاملة عتاة 
املجرم���ني، فتوقيرهم توقير ملن 
انتخبه���م، واحترامهم تقدير ملن 

اختارهم.
س���ابعا: لع���ل أمث���ل طريق 
للخروج من االزمة هو بجلوس 
العقالء من كل طرف بتجرد تام 
وإرادة حقيقية لإلصالح ال مكان 
حلظوظ النف���س فيها، ليضعوا 
خارطة طريق حلل االزمة وارجاع 

األمر إلى ما كان عليه.
ثامنا: واجب على اجلميع رجال 
أمن ومواطن���ني مراعاة القوانني 
واحترامها عند القيام بأي وسيلة 
احتجاجية )مهرج���ان خطابي � 
مسيرة.. إلخ( فاحلذر احلذر من 
الصدام واالعت���داء على االنفس 
واملمتلكات فإن هذا من نواقض 
االخوة االسالمية، وخوارم الوحدة 
الوطنية. قال ژ: »كل املسلم على 

املسلم حرام دمه وماله وعرضه« 
رواه مس���لم. وقال ژ: »سباب 
املسلم فسوق وقتاله كفر« رواه 

البخاري.
تاسعا: ندعو اجلميع للتوبة، 
فإنها تغس���ل احلوبة. واإلكثار 
من الدعاء، والتضرع إلى العزيز 
الغف���ار، أن يحف���ظ علينا أمننا 
وأماننا، ويصون وطننا ووحدتنا، 
وأن يقينا شر الفنت ما ظهر منها 
وما بطن، ونتحني مواطن اإلجابة. 
فالدعاء عماد الدين وسالح املؤمن 
ونور السماوات واألراضني وما 
قرعت أبواب السماء مبثل مفاتيح 
الدعاء مع اإلكثار من سائر العبادات 
ففيها بإذن اهلل كش���ف الكربات 
ودفع املصائب، واملخرج من امللمات 
قال ژ: »عبادة في الهرج كهجرة 

إلي« رواه مسلم.
القلوب على احلق  جمع اهلل 
والهدى وجنبنا الشرور والفنت 
ما ظهر منها وما بطن وصلى اهلل 
على محمد وعل���ى آله وصحبه 

أجمعني.

طالب مرشح الدائرة االنتخابية 
الرابعة مؤيد اخللف منظمي مسيرة 
»كرامة وط����ن« التي متت الدعوة 
إليها اليوم بأخذ املوافقة من اجلهات 
الرسمية للحفاظ عليهم وعدم جتاوز 
القانون بأي شكل من األشكال، وذلك 
خشية أن يقوم املتربصون مبا ال 
حتم����د عقباه مما يؤثر على األمن 
واألم����ان في الب����الد واالجتاه الى 
العنف الذي نرفضه جملة وتفصيال، 
مطالبا في الوقت ذاته جميع أبناء 
الكويت باالنصات الى صوت العقل 
واحلكمة. وقال: إن األبناء س����واء 
في وزارة الداخلية أو في مسيرة 

جتمع في غير املكان املخصص له في 
ساحة اإلرادة، متهمة بعض اجلهات 
بتحريض الشباب على الفوضى 
وارتكاب أعمال تخريب، ومستشهدة 
مبا جرى ليل األربعاء املاضي في 
مسيرة التضامن مع النائب السابق 
مسلم البراك لدى جتديد حبسه، 
نرى الط����رف املقابل ممثال بكتلة 
األغلبية وبعض القوى السياسية 
مصرا على املضي في مخطط مسيرة 
»كرامة وطن � 2« مساء اليوم، مما 
ينذر مبواجهة جديدة في طريقها 
للحدوث بني رجال األمن وجموع 

الشباب.

كل يوم، مع إصرار منظمي املسيرة 
على املضي في إجراءاتهم إلى نهاية 
الش����وط، األمر الذي من شأنه أن 
يعكس ص����ورة غير حقيقية عن 
الكويت في اخلارج. وقال اخللف إن 
تغييب صوت احلكمة والعقل من 
شأنه أن يزيد حدة األزمة، والسيما 
أن منظم����ي املس����يرة ال يريدون 
التجاوب بالتق����دم ألخذ تصريح 
ملس����يرة كرامة وطن حفاظا على 
أبنائنا من األمن ومن سيشارك في 
املسيرة، ففيما تشدد احلكومة ممثلة 
بوزارة الداخلية على أنها ستتصدى 
بحزم، ألي مسيرة غير قانونية أو 

»كرامة وطن« هم أبناء هذا الوطن 
جميعا، وف����ي املقابل يوجد هناك 
أناس متربصون وحتى نفوت فرصة 
التخريب والفوضى عليهم يجب 
على منظمي مسيرة »كرامة وطن« 
طلب االذن والتصريح باملسيرة من 
أجل احلفاظ على املواطنني واحلفاظ 
أيضا على سلمية املسيرة وحياة 
إخواننا العسكريني فاجلميع أبناء 
الكويت، وعليه فإننا نطالب احلكماء 
بالتدخل لثني منظمي املسيرة عن 
اخلروج للمسيرة من دون ترخيص. 
ودعا إلى التهدئة وتدخل احلكماء 
لتتجاوز الكويت أزمتها التي تتفاقم  مؤيد اخللف

السلطان: مسيرة اليوم سلمية 
وعلى األجهزة األمنية حمايتها

»اإلعالم«: ضرورة احلصول على ترخيص قانوني 
وليس إخطارًا إلقامة أي مسيرات أو تظاهرات

قالت وزارة االعالم انه على املواطنني أن يعوا 
أهمية االلتزام مبسؤولياتهم جتاه تطبيق القانون 
وال����ذي يلزم ضرورة احلص����ول على ترخيص 
قانوني خاص بإقامة اية تظاهرات او مس����يرات 
)وليس باإلخط����ار(. واضافت الوزارة في بيان 
صحافي الليلة املاضية ان ذلك يأتي عمال مببدأ 
الدميوقراطية التي كرسها الدستور الكويتي والذي 
حدد في احكامه احلقوق والواجبات اخلاصة بحق 
التعبير عن الرأي بحري����ة. وذكرت انه انطالقا 
من مس����ؤوليات الدولة ف����ي احملافظة على امن 
واستقرار البالد، فقد لوحظ في اآلونة االخيرة 
اقامة التظاهرات واملسيرات غير املرخصة، االمر 

الذي ادى ومع االس����ف الش����ديد الى اصابة عدد 
من املواطن����ني ورجال االمن. واكدت الوزارة انه 
- وحتى س����اعة اعداد هذا البيان - عدم اصدار 
وزارة الداخلية أي تراخيص او تلقيها أي طلبات 
تراخيص لتنظيم مظاهرات او مسيرات. وشددت 
وزارة االعالم في الوقت ذاته على الدور املهم الذي 
تقوم به اجهزة االمن في احملافظة على س����المة 
املواطنني واملقيمني واحملافظة على املمتلكات العامة 

واخلاصة وحرصها على تطبيق القانون.
وأملت ال����وزارة من املواطنني الكرام االلتزام 
بأحكام القانون والتعاون مع اجهزة االمن للمحافظة 

على امن وسالمة البالد.

أكدت املرشحة السابقة صفاء الهاشم انها ستتقدم 
بطلب ترشيحها ممثلة عن الدائرة الثالثة اليوم االحد، 
وقالت الهاشم اتقدم بالترشح لالنتخابات من منطلق 
امياني الكامل بأن جميع املراس����يم والقرارات التي 
اتخذها صاحب السمو االمير صحيحة وملحة بعد ان 
تأخرت مجالس االمة السابقة في اجنازها بالرغم من 
اهميتها للمواطنني، والتي سهلت عمال لم يتم خالل 
16 سنة. وزادت بالقول: ادعو الى التعاون والتكاتف 
فأمامنا االن عمل كبير لتحسني االقتصاد وحتقيق 
حلم صاحب السمو االمير بتحويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري والذي ينعكس ايجابيا على احلالة 
السياسية. واستطردت املرشحة السابقة لالنتخابات 
صفاء الهاشم: آن االوان الصدار قرارات اقتصادية 
واضحة واستحداث قوانني تساهم في تغيير النظام 
االقتصادي الذي يتأرجح بني الضعف والسوء، وتنفيذ 
ذلك يحتاج الى نواب متخصصيني خصوصا انه ال 
ينقصنا اصحاب العقليات املتميزة. وردا على سؤال 

حول رأيها في مراس����يم الضرورة الشعبية التي 
تقترحها اجابت: اسقاط فوائد القروض. واردفت: 
ادعو وامتنى الى اس����قاط جمي����ع فوائد القروض 
االستهالكية لسببني رئيسيني االول: ان البنوك في 
غفلة احلكومة اعطت القروض التجارية واالستثمارية 
واالستهالكية بالفوائد نفسها وهذا ادى الى ارهاق 
كاهل املواطنني الذين لم يستثمروا هذه القروض. 
والثاني: ان احلكومة ممثلة في البنك املركزي منحت 
البنوك مليارات الدنانير اثناء االزمة املالية ومازالت 
موجودة. وحتدثت الهاشم عن قانوني رقمي 8 و9 
لسن����ة 2008 املتعلقني بالرهن العق�����اري، موضحة 
ان حرم����ان املواط�����ن من الره����ن العقاري اهدار 
حلق من حقوق املواط����ن خصوصا ان التسهيالت 
املالية االسكانية »مميزة« م���ن ناحية الفوائ������د، 
ولذا تأت�����ي احلاج�����ة الى اعادة النطر في هذين 

القانونني حلفظ حقوق املواطن وحماية البنوك.
مريم بندق   ٭

قال النائب الس����ابق خالد السلطان ان هناك 
جهودا بذلت لتجني����ب البالد اي صدام وحلفظ 
امن الكويت، مشيرا الى انه ال مانع من املسيرات 
واملظاهرات ولكن يجب ابالغ االجهزة االمنية لتتم 
حمايتها. واضاف الس����لطان: »حرصا على ابناء 
الشعب الكويتي شهدت وغيري جهودا إلخطار 
احلكومة باملس����يرة حلمايته����ا وعلى احلكومة 

االستجابة، مؤكدا ان املس����يرة سلمية ومحمال 
احلكوم�����ة مس����ؤولية حماية املشاركني وعدم 

اللجوء للعنف في التعامل معها«.
وتابع السلطان »ان كان البعض ال يؤيدها اال 
انها اآلن واقع وهي سلمية ويجب التعامل الراقي 
معها من احلكومة، وان كان البعض منا ال يرى 

املسيرة اال سلمية«.

الفضل: اسمحوا باملسيرات املرخصة

الهاشم لـ »األنباء«: أمتنى إسقاط فوائد 
القروض االستهالكية مبرسوم ضرورة

خاطب نائب مجلس 2012 املبطل نبيل الفضل 
النائب األول ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود 
للسماح باملسيرات املرخصة. وقال الفضل: من 
األولويات الضرورية اآلن ان يس����تتب األمن في 
البالد وعلى جميع االط����راف االلتزام بالقانون 
ونصوص الدستور مكتملة وعدم جتزئتها حتى 
تكتمل الرؤية احلقيقية لدى اجلميع وعليها يتخذ 
قرارا صحيحا وحتديدا للمشاركة في املقاطعة من 
عدمها. وأضاف الفضل أن القانون وضع شروطا 

للمس����يرات، أهمها احلصول على ترخيص على 
أن يقدم الطلب قبل 6 أيام من املوعد ويحدد فيه 
الساعة واملنطقة اجلغرافية وتكون قبل غروب 

الشمس.
 وأكد الفضل: علينا جميعا مسؤولية العمل على 
استتباب األمن الذي هو أهم من نتائج االنتخابات 
حتى وإن لم تنجح واخلسران سيكون الشعب 

فاحلكومة مرتاحة من عدم وجود مجلس.
مريم بندق  ٭

أقام حفل عشاء بديوانه في األندلس مساء أمس ابتهاجاً بإطالق سراحه وتقديراً للمتضامنني معه

البراك: ال خصومة مع النظام ولن نسمح بتخريب وطننا ومسيرتنا سلمية 
أقام النائب الس���ابق مسلم 
البراك حفل عشاء في ديوانه 
مس���اء امس ابتهاجا بخروجه 
من الس���جن، وخاطب البراك 
اتقدم بالشكر  احلضور قائال: 
لكل من تضامن وش���ارك في 
مسيرة يوم االربعاء املاضي التي 
انطلقت من االندلس واخترقت 
املناطق االخرى، عندما قامت 
القوات اخلاص���ة بفعلتها من 

ضرب للمواطنني.
واستنكر البراك على هامش 
احلفل م���ا قامت ب���ه القوات 
اخلاص���ة م���ن رم���ي القنابل 
العشوائية على املنازل وعلى 
اح���د الدواوين عم���دا معتبرا 
ذلك امرا مرفوضا، موضحا ان 
هناك مصابني سجنوا من قبل 
وزارة الداخلي���ة، ولكن هناك 
من افراد االم���ن من يعتقد ان 
ترقيته باس���تفزار املشاركني 
وقمعهم وضربهم، وهنا اقول 

للشباب املشاركني غدا )اليوم( 
باملسيرة اكشفوا عنف الداخلية 
بسلميتكم، وقضيتنا الدستور 

ولن نتراجع عن حقنا وال ميلك 
اي طرف ان يقول لنا كلمة ال، 
والدستور لم يحدد االعتراض 

السلمي فهناك من ال يجيد اال 
القمع.

ولفت الى ان هناك معلومة 

متأكدون منها وهي ان هناك حملة 
لتلبيس املشاركني تهما معلبة 
بتنظيمهم للمسيرة، معتقدين 

)قاسم باشا( أحمد السعدون ومسلم البراك   فالح الصواغ ومبارك الوعالن ود. حمد املطر ود. خالد شخير أثناء حفل عشاء مسلم البراك 

ديوان البراك ازدان بعلم الكويت خالل حفل العشاء 

علي الدقباسي وثامر اجلدعي في ديوان البراك

مسلم البراك والزميل خالد الشمري 

ان ذلك سيخلق الهلع في نفوس 
الشباب، مبينا ان هناك معلومة 
غير مؤكدة بأن هناك قوات من 
الدرك االردن���ي وان ثبت انها 
صحيحة، فسأهتف ولو كنت 
امللك االردني  منفردا بسقوط 
عبداهلل، فالكويت رفضت دخول 
البحرين،  اراض���ي  الى  قوات 
لذلك امتنى ع���دم صحتها فال 
خصومة مع نظامن���ا، فهناك 
من الفاسدين الذين يحاولون 
اضعاف قضيتنا، مس���تدركا 
بأنه ليس���ت هناك مشكلة لو 
نحقق مطالبنا بعد سنتني شرط 
ان تكون س���لمية ولن نسمح 

بتخريب وطننا.
واض���اف: متى ما ش���فتوا 
اني اهتف بسقوط ملك االردن 
اعرفوا اني تثبت من املعلومة 
والى الشباب الكويتي املشارك 
باملسيرة لو يضربكم سفيه من 
القوات اخلاص���ة حتملوا هذا 

الضرب النه جزء من التضحية، 
وسيدخل من بني املشاركني من 
املباحث، مش���ددا على  رجال 
انه اذا تقدم ش���خص وخالف 
سلمية املس���يرة أخرجوه الى 
قوات االمن، ففخر لنا ان املسيرة 
املاضية ل���م يتعرض فيها اي 

مركز جتاري ألي ضرر.

خالد الشمري  ٭


