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تباينت آراء النواب حول
مقترح اللجنة المالية بشأن
شرائح الكهرباء والماء
وآلية تطبيقها على السكن
الخاص.

مع بدء العد التنازلي لجلسة
الـ ـث ــاث ــاء ،ال ـ ـمـ ــدرج ع ـل ــى ج ــدول
أعـمــالـهــا تـقــريــر الـلـجـنــة المالية
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة بـ ـ ـش ـ ــأن اإلصـ ـ ـ ــاح
االق ـت ـص ــادي وش ــرائ ــح الـكـهــربــاء
والماء ،تواصل التباين النيابي
ب ـشــأن ش ــرائ ــح زي ـ ــادة الـكـهــربــاء،
وس ـ ـ ــط رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ت ـط ـب ـيــق
ال ـ ــزي ـ ــادة ع ـل ــى ش ــري ـح ــة ال ـس ـكــن
الـخــاص ،واتفاقهم على تمريره
بالنسبة للشرائح األخرى.
ودافـ ــع عـضــو الـلـجـنــة الـنــائــب
ح ـم ــود ال ـح ـم ــدان ع ــن ت ـقــريــرهــا،
مشددا على انها اكدت للحكومة،
م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء،
عـ ــدم م ـس ــاس ش ــرائ ــح ال ـك ـهــربــاء
وال ـم ــاء بـ ــذوي ال ــدخ ــل الـمـحــدود
والمتوسط.

السكن الخاص
وقـ ــال ال ـح ـم ــدان ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي بـمـجـلــس االم ـ ــة أم ــس،
إن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ــرض ــت دراس ـت ـه ــا
ح ــول مـتــوســط اسـتـهــاك السكن

الخاص لمحدودي الدخل ،وتبين
ان نـسـبــة االس ـت ـه ــاك ب ـح ــدود 6
آالف كيلوواط للمنزل في الشهر،
وعـلـيــه حــرصــت الـلـجـنــة عـلــى ان
ت ـب ـقــي ت ـعــرفــة ال ـشــري ـحــة االولـ ــى
(حتى  6آالف كيلوواط) بتسعيرة
فلسين دون أي تغيير.
وأش ــار الــى ان اللجنة المالية
البرلمانية تدعم توجه الحكومة
إ لــى تطبيق التسعيرة الجديدة
عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات االخ ـ ـ ـ ـ ــرى مــن
القطاعين الصناعي والتجاري،
لـكــن «أي أم ــر يـمــس الـمــواطــن لن
نقبله».

الدخل المحدود
وق ــال النائب كــامــل العوضي،
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،إن «االوض ـ ـ ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة م ـت ــده ــورة نتيجة
االنـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ال ـ ـم ـ ـل ـ ـح ـ ــوظ ف ــي
أسـعــار الـنـفــط ،لكن رغــم كــل ذلك
وانطالقا من مبدأ عدم المساس
بالمواطن صاحب الدخل البسيط
والمحدود الذي اكده سمو أمير

ال ـب ــاد ف ــي ل ـقــائــه م ـع ـنــا ،رفـضــت
اللجنة مشروع الحكومة واقرت
مقترحها».
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـعـ ــوضـ ــي
ع ـلــى انـ ــه ي ــؤي ــد أي شـ ــيء يـقــوي
االق ـت ـصــاد ويـحــافــظ عـلــى الـبـلــد،
ق ــال إن «ال ـع ــاق ــل وم ــن يـفـهــم هو
م ــن ي ــواف ــق ع ـل ــى ت ـم ــري ــر ق ــان ــون
شـ ــرائـ ــح الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ش ــري ـط ــة أال
يمس بأصحاب الدخل المحدود
والمتوسط ،حيث إن البلد رايحة
الى الهاوية».

مبدأ الزيادة

كامل العوضي

حمدان العازمي

ماجد موسى

فيصل الكندري

وعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر اتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــاتـ ـ ـف ـ ــي
لـ «الجريدة» مع النائبين حمدان
الـ ـع ــازم ــي ومـ ــاجـ ــد مـ ــوسـ ــى ،فــي
مقر وجودهما بالسودان ،حيث
ي ـشــاركــان ضـمــن وف ــد بــرلـمــانــي،
لـ ـمـ ـع ــرف ــة رأي ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ــي مـ ـش ــروع
«شرائح الكهرباء» ،قال العازمي
إن مـبــدأ الــزيــادة مــرفــوض جملة
وتفصيال ،خاصة على شريحتي
السكن الخاص والقطاع الزراعي،

مطالبا الحكومة إذا أرادت تمرير
مشروعها على بقية الشرائح التي
ا يــد هــا ان تبقي تعرفة الكهرباء
وال ـ ـم ـ ــاء عـ ـل ــى الـ ـسـ ـك ــن الـ ـخ ــاص
والقطاع الزراعي كما هي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
م ـش ــاورات نـيــابـيــة عـنــد مناقشة
ت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة فــي
المجلس ،مــن اجــل إلـغــاء السكن
ال ـخ ــاص وال ـق ـط ــاع ال ــزراع ــي من

مشروع زيــادات أسعار الكهرباء
والماء».
وح ـ ــذر م ــوس ــى ال ـم ـج ـلــس مــن
مغبة تـمــريــر ه ــذا الـقــانــون الــذي
اك ــد ان ــه سـيـكــون بمنزلة مخربة
لـلـمـجـلــس ،الـ ــذي ي ــواج ــه هجمة
شعبية رغم ما حققه من انجازات
تشريعية ،مــؤكــدا رفضه القاطع
الج ـ ــراء اي زي ـ ــادة ف ــي الـكـهــربــاء
وال ـ ـمـ ــاء ع ـل ــى ال ـس ـك ــن الـ ـخ ــاص،

مشددا على ان «هــذا القانون لن
يمر من المجلس».
وزاد« :ان ا ل ـح ـك ــو م ــة تــذ هــب
دائما الى اضعف الحلقات وهو
ال ـم ــواط ــن ،ف ـك ــان اول ـ ــى ب ـهــا قبل
ط ـل ــب زيـ ـ ـ ــادة اس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء
وال ـ ـمـ ــاء ان ت ــذه ــب الـ ــى االبـ ـ ــواب
االخـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـث ــل زيـ ـ ـ ـ ــادات اس ـع ــار
اي ـ ـ ـجـ ـ ــارات امـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وان
تكتفي في اقرار زيادات الكهرباء

والماء باالستثماري والتجاري
وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا رفـ ـض ــه
المساس بالمواطن».
في السياق ذاتــه ،جدد النائب
ف ـي ـصــل الـ ـكـ ـن ــدري ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،رفـ ـض ــه مـ ـش ــروع
الحكومة ،واالقتراح الذي انتهت
الـيــه اللجنة الـمــالـيــة ،مــؤكــدا في
الوقت ذاته ضرورة إبعاد السكن
الخاص عن أي زيادة.

الشايع يقترح لجنة لتسعير المنتجات الزراعية الوطنية
تحديد أرباح الوسطاء من  ١٠إلى ٪٢٠
تقدم النائب فيصل الشايع باقتراح برغبة
ب ــإن ـش ــاء لـجـنــة م ـش ـتــركــة لـتـسـعـيــر الـمـنـتـجــات
ال ــزراع ـي ــة لـلـحـفــاظ عـلــى جـهــد وت ـعــب ال ـم ــزارع
الـكــويـتــي ،وج ــاء فــي مقدمة االق ـت ــراح :للمزارع
الكويتي دور مهم في قضية األمن الغذائي في
الـبــاد ،بما يــوفــره مــن منتجات للمستهلكين،
عن طريق توفير أغلب احتياجات الجمعيات
التعاونية ونـقــاط البيع األخ ــرى مــن الخضار
والسلع المشابهة ،األمر الذي يضمن استمرار
حركة العرض والطلب في السوق المحلي ،ومن
ثم الوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي.
وأضــاف :وعلى الرغم من تلك األهمية التي
ي ـح ـظــى ب ـهــا ال ـم ـن ـتــج ال ـك ــوي ـت ــي ،ت ـه ــدر جـهــود
ال ـمــزارع الكويتي لمصلحة الــوسـطــاء ،فغالبا
ما يقوم الوسطاء عند عــرض المنتج المحلي
بتثمين اسعار المنتج بأسعار متدنية ال تغطي
كلفة الكرتون في احيان كثيرة ،واألمثلة كثيرة
على ذلك.
ً
وق ــال مــوض ـحــا :عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،يـكــون

سعر كرتون الطماطم بالمزاد  ١٠٠فلس ،لينقله
الوسيط الى مراكز البيع في الجمعيات وغيرها
بـسـعــر ي ـت ـجــاوز الــدي ـنــار ،دون جـهــد يــذكــر من
الوسيط ،وبذلك يكون الوسطاء هم المسيطرين
على االسواق والمستفيدين الحقيقيين من ذلك،
على عكس المزارع الذي يتم «هضم حقه» في بيع
إنتاجه ،ليكتفي بالدعم دون أن يصل الى تغطية
التكاليف الفعلية لمنتجاته.
ونص الشايع في اقتراحه على أن يشكل بقرار
مــن وزي ــر الـتـجــارة لجنة تتبع وزارة التجارة،
تـتـكــون مــن مـمـثــل عــن كــل مــن وزارة ال ـت ـجــارة،
وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ــل ،بـلــديــة
الكويت ،اتحاد الجمعيات ،اتحاد المزارعين،
هـيـئــة ال ــزراع ــة والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة ،وأن يـنــاط
باللجنة تسعير مـنـتـجــات ال ـم ــزارع الـكــويـتــي،
«المنتجات الزراعية الوطنية» وتحديد أسعارها
من خضراوت وغيره وفق آليه يحددها القرار،
«وفقا لنوع الخضار وكميته بالكيلو -الواحدة»،
ع ـلــى أن تـعـقــد اج ـت ـمــاعــا أس ـبــوع ـيــا او نصف

ش ـه ــري ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض .وأض ـ ـ ــاف :ي ـل ـتــزم عند
إجراء مزاد الخضار أن يكون المبلغ الذي حدد
من قبل اللجنة هو الحد االدنى الذي يفتتح به
المزاد ،ويضاف نسبة من  ١٠الى ٪٢٠ أرباحا
الــى الوسطاء على السعر الــذي تمت الترسية
عـلـيــه ،عـلــى أن يـنـقــل الــوسـيــط الـمـنـتـجــات الــى
مراكز البيع ويمارس عمله مقابل تلك النسبة
دون اربــاح او رســوم اخــرى ،ويضاف ٪١٠ من
السعر بعد وصوله الى مراكز البيع (الجمعيات
التعاونية) ،ويتم إلغاء الدعم ،وتكون االسعار
للمنتج الكويتي حسب ما تراه اللجنة مقارنة مع
اسعار المنتج المستورد ،وبذلك يحقق المزارع
هدفه من بيع انتاجه بأسعار مناسبة ،فضال
عن تحديد هامش ربح للوسطاء دون مبالغة،
وبالتالي نصل الى سعر جيد للمنتج المحلي
يناسب المواطن والمستهلك ويحقق المكاسب
لكل األطراف (المزارع ،الوسيط ،والمستهلك).

الحمدان يسأل عن االختالط في أحواض
السباحة بالفنادق وفريق تفتيش «التجارة»
تقدم النائب حمود الحمدان
ب ـ ـ ـسـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة د .ي ــوس ــف ال ـع ـلــي
قـ ـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــه إن ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـف ـ ـنـ ــادق
تسمح بــاالخـتــاط فــي أح ــواض
ال ـس ـبــاحــة وال ـم ـع ــاه ــد الـصـحـيــة
بلباس فاضح ترفضه القوانين،
والعادات والتقاليد ،حتى كادت
تصبح ظاهرة سلبية دخيلة على
مجتمعنا.
و قـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـح ـ ـمـ ــدان إن "وزارة
الـتـجــارة شكلت لجنة لــإشــراف
على الفنادق ،انبثق عنها فريق
تفتيش كان يقوم بجوالته على
ال ـف ـن ــادق وي ـم ـنــع االخـ ـت ــاط في
أح ــواض السباحة والـتـجــاوزات
األخ ــاقـ ـي ــة ال ـم ـص ــاح ـب ــة ل ـ ــه ،إال
أن ف ــرق التفتيش عـلــى الـفـنــادق
أصبحت تغض طرفها عــن تلك
التجاوزات ،في أحواض السباحة
والـمـعــاهــد الصحية ،وذل ــك منذ
عام 2012م".
وأضـ ـ ـ ــاف أن "الـ ـنـ ـظ ــام ال ـع ــام
فــي الـكــويــت يـحــرص عـلــى حفظ
اآلداب العامة وعدم اإلخالل بها،

ويــرفــض خــدش الحياء باللبس
الفاضح وغيره ،في بلد ُعرف عنه
التزامه بآداب الشريعة اإلسالمية
الغراء واألخالق العربية األصيلة،
و تـمـيــز أ ه ـلــه بمحافظتهم على
ال ـ ـعـ ــادات وال ـت ـق ــال ـي ــد واألع ـ ــراف
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ورفـ ـضـ ـه ــم ال ـت ـع ــري
واالختالط في أحواض السباحة
والمعاهد الصحية التي تستلزم
خصوصية في ممارسة الرياضة
والتمارين الصحية".
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـ ـمـ ــادة ال ـثــان ـيــة
م ـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور تـ ـن ــص عـ ـل ــى أن
"ديــن الدولة اإلســام ،والشريعة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـصـ ـ ــدر رئـ ـيـ ـس ــي
للتشريع ،كما نصت المادة ()10
ع ـلــى أن (ت ــرع ــى ال ــدول ــة ال ـنــشء
وتـحـمـيــه مــن االس ـت ـغــال وتقيه
اإله ـ ـمـ ــال األدب ـ ـ ــي وال ـج ـس ـمــانــي
والروحي".
وب ـ َّـي ــن أن ال ـق ــان ــون رقـ ــم ()16
لـسـنــة  1960م ــن ق ــان ــون ال ـجــزاء
تناول في مادة ( )198وما بعدها
تـعــريــف الـفـعــل الـفــاضــح العلني
وخدش الحياء وعد ذلك جريمة،

طنا لتثمين «الواحة والفردوس»
ت ـق ــدم ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد طنا
باقتراح بقانون في شأن نزع
ملكية وتثمين جميع القطع
الـسـكـنـيــة ف ــي مـنـطـقــة الــواحــة
السكنية بمحافظة الجهراء،
ومـنـطـقــة ال ـف ــردوس السكنية
بمحافظة الـفــروانـيــة ،على ان
ت ــؤخ ــذ االع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ال ـمــال ـيــة
الــازمــة لتنفيذ ه ــذا الـقــانــون
من االحتياطي العام للدولة.
وذكرت المذكرة اإليضاحية
لــاق ـتــراح ،ان ــه عـلــى الــرغــم من
المحاوالت التي جرت للقضاء
على بعض الظواهر المزعجة
ل ـل ـس ـكــان ف ــي مـنـطـقــة ال ــواح ــة
السكنية بمحافظة ا لـجـهــراء
ومنطقة الـفــردوس بمحافظة
ال ـفــروان ـيــة ،ف ــإن األم ــر ال يــزال
بـحــاجــة إل ــى مـعــالـجــة جــذريــة
خاصة أن هذه المنطقة تفتقر
لكل مقومات السالمة واألمــن

محمد طنا

الـسـكـنــي ،فــال ـمــواطــن بحاجة
إلى سكن آمن يؤويه وأسرته
وهــذا مــا ال يتوفر فــي منطقة
ال ـ ــواح ـ ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة وم ـن ـط ـقــة
ً
الـفــردوس نـظــرا لقدم وتهالك
المساكن هناك.

ونــص فيها على معاقبة كل من
ً
أتى إشارة أو فعال مخال بالحياء
في مكان عــام أو ،بحيث يــراه أو
يسمعه مــن ك ــان فــي ال ـم ـكــان ،أو
تشبه بالجنس اآلخر بأي صورة
من الصور ،يعاقب بالحبس مدة
ال تجاوز سنة واحــدة ،وبغرامة
ال تجاوز ألــف دينار ،أو بإحدى
هاتين العقوبتين".
وتـســاءل الـحـمــدان" :هــل تقوم
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة من
خ ـ ــال أج ـه ــزت ـه ــا وم ـن ـه ــا إدارة
التفتيش بمتابعة تطبيق أحكام
الـشــريـعــة اإلســامـيــة والـقــوانـيــن
المشار اليها؟ إذا كانت اإلجابة
ب ـ ــاإليـ ـ ـج ـ ــاب فـ ـي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي
باإلجراء ات وأسلوب العمل بها
ونتائج تطبيقها خالل العامين
الماضيين وبيان عدد الحمالت
ال ـت ـف ـت ـي ـش ـي ــة ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت ب ـهــا
لمعالجة هذا الموضوع والنتائج
التي أسفرت عنها هذه الحمالت".
وتــابــع" :هــل يسمح ترخيص
الفنادق بإقامة أحواض سباحة
ومعاهد صحية بشكل مختلط

عبدالله يسأل عن استقالة رئيس «كاسكو»
وج ــه ال ـنــائــب د .خـلـيــل ع ـبــدال ـلــه س ــؤاال
الى وزير المواصالت وزير الدولة لشؤون
البلدية عيسى الكندري ،جاء فيه :نمى إلى
عـلـمــي أن رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـخـطــوط
الجوية الكويتية أصدر قرارا بقبول استقالة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
لخدمات الطيران «كاسكو» المقدمة منه،
وبناء عليه تم إصــدار قــرار بإعفاء أعضاء
مجلس اإلدارة مــن عضوية مجلس إدارة
الكويتية لخدمات الطيران وبأثر
الشركة
ً
رجعي اعتبارا من .2015/12/16
وعلى ضوء ما سبق طلب عبدالله تزويده
بنسخة من االستقالة المقدمة من رئيس
مجلس إدارة ا لـشــر كــة الكويتية لخدمات
الطيران ( ،)KASCOونسخة من قرار رئيس
مجلس إدارة الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية
بقبول االستقالة واعتمادها ،ونسخة من
ق ــرار إع ـفــاء أع ـضــاء مجلس إدارة الشركة
الـكــويـتـيــة لـخــدمــات ال ـط ـيــران مــن عضوية
المجلس ،ونسخة من كتاب الدعوة الجتماع
مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية رقم
( )2016/3ومحضر االجتماع.

فيصل الشايع

وقـ ـ ــال :م ــا أسـ ـب ــاب إعـ ـف ــاء ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة الشركة
الكويتية لخدمات الطيران ( )KASCOمن
مهام عمله؟ ،وهل تم استالم أي شكاوى أو
تظلمات قدمت من قبل موظفين في شركة
( )KASCOبشأن أي تجاوزات في التعيينات
أو أي مـمــارســات مجحفة مــن قبل اإلدارة
التنفيذية؟ ،وهــل تــم فــي الـفـتــرة مــن بداية
شهر فبراير  2016وحتى تاريخ ورود هذا
الـســؤال إلـغــاء أيــة ق ــرارات اتخذها مجلس
إدارة كاسكو أو رئيسه أو نائبه أو اعتبار
أي قرار في عداد المنعدم؟

الجيران يدعو «المنظمات» إلى زيارة «الفلوجة»
لفت النائب د .عبدالرحمن
الجيران إلى أهمية تفعيل
قانون اإلغاثة العربية المقر
ً
مؤخرا في المجلس ومباشرة
الجهات الرسمية تولي
مهام اإلغاثة العاجلة لمدينة
الفلوجة.

حمود الحمدان

دون مـ ـ ــراعـ ـ ــاة ل ـل ـق ـي ــم وعـ ـ ـ ــادات
المجتمع الكويتي األصيلة؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى
تــزويــدي بنسخة من الترخيص
وال ـج ـهــة ال ـم ـســؤولــة ع ــن إص ــدار
الـتــرخـيــص ،وإذا كــانــت بالنفي
يـ ــرجـ ــى ت ـ ــزوي ـ ــدي بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات
المتبعة حيال هــذه المخالفات،
وم ــا خـطــة ال ـ ــوزارة المستقبلية
لوقف انتشار هذه األمر؟".

دع ـ ــا ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدالــرح ـمــن
الـ ـجـ ـي ــران ال ـم ـن ـظ ـم ــات االغ ــاث ـي ــة
ولجان حقوق اإلنسان إلى زيارة
الفلوجة في العراق لالطالع على
حـجــم مـعــانــاتـهــا ج ــراء الـحـصــار،
موضحا ان الجرائم المرتكبة فيها
ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية.
وقـ ـ ــال الـ ـجـ ـي ــران ،ف ــي تـصــريــح
أمس ،ان «مئة ألف نسمة يعيشون
هناك تحت خط الفقر كما تشتد
معاناة األطفال وحديثي الوالدة»،
داعـ ـي ــا رابـ ـط ــة ال ـع ــال ــم االس ــام ــي
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـم ــؤتـ ـم ــر االسـ ــامـ ــي
وات ـحــاد البرلمانيين الـعــرب الى
تفعيل ادواتـهــا الكفيلة بتخفيف
هذه المعاناة االنسانية.
ً
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :يـ ــؤل ـ ـم ـ ـنـ ــا كـ ـثـ ـي ــرا
اسـ ـتـ ـم ــرار مـ ـع ــان ــاة اه ـ ــل الـ ـع ــراق
ً
ً
عموما وأهل الفلوجة خصوصا،
ففي الوقت الذي تتوالى النكبات
ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـلـ ــو األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ع ـل ــى
أب ـنــاء ه ــذه األم ــة بسبب التطرف
واإلره ـ ـ ـ ــاب وال ـظ ـل ــم م ــن مـخـتـلــف
األجناس فإن اإلحساس بالواجب
تجاه ما يمر به عالمنا اإلسالمي
على وجه العموم والعراق تحديدا،
وم ـ ــا ت ـم ــر بـ ــه ال ـف ـل ــوج ــة خ ــاص ــة،
ي ـت ـط ـلــب ال ـم ـس ــارع ــة إل ـ ــى ت ـقــديــم

االغ ــاث ــة ال ــازم ــة حـتــى ال تتفاقم
المآسى أكثر وأكثر».
وأش ــار ال ــى ان «م ــا تـتـعــرض له
الفلوجة من أنــواع الظلم والجور
جــراء الحصار ومـنــع المساعدات
تعدى البعد اإلنساني واالسالمي،
مما يستلزم التصدي وعدم سكوت
المجتمع الدولي والضمير العالمي
والـ ـنـ ـخ ــب ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـف ـك ــري ــة
ً
واإلع ــام ـي ــة ،مـبـيـنــا أن «الـحـصــار
أجبر الناس في داخل المدينة على
أكل األعالف والحشائش؟».
وتـ ــابـ ــع ب ـ ــأن «س ـ ـكـ ــان ال ـمــدي ـنــة
مـ ـح ــاص ــرون ،وم ـ ــازال ـ ــوا ي ـعــانــون
ال ـخ ــوف م ــن ال ـبــرام ـيــل الـمـتـفـجــرة
ً
الـتــي تسقطها الـطــائــرات ب ــدال من
أن تسقط عليهم أكياس الطعام»،
م ـض ـي ـف ــا ان «اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـع ــان ــاة
المستشفيات ونقص المواد الطبية
زاد ب ـص ــورة م ـت ـســارعــة ضــاعـفــت
من شدة آالم المرضى الذين ليس
لهم عــاج ،حيث تعاني المشافي
الصحية ال ـهــدم ونـقــص معداتها
وعالجاتها بصورة مستمرة».
وأوض ـ ـ ــح الـ ـجـ ـي ــران أن «كـ ــل مــا
في المدينة من غــذاء قد نفد ،كما
ارتفعت األسعار إلى حد ال يطاق
ً
بحيث بلغ كيلو الدقيق  30دوالرا
والسكر  20وغيرهما» ،مستنكرا:

عبدالرحمن الجيران

ً
«إل ـ ــى م ـت ــى ي ـق ــف ال ـع ــال ــم صــام ـتــا
ً
متفرجا على هــذه الجرائم؟ حيث
بلغ عدد القتلى منذ بداية المعارك
 3000مــا بين طفل وام ــرأة ورجــل
كبير ،والجرحى أعــدادهــم تتزايد
ً
فضال عن معاناة أصحاب االمراض
المزمنة والمعاقين ،فمن لهؤالء؟».
ولفت إلى أهمية تفعيل قانون
ً
اإلغـ ــاثـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـق ــر م ــؤخ ــرا
فــي الـمـجـلــس ،ومـبــاشــرة الجهات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة تـ ــولـ ــي م ـ ـهـ ــام اإلغـ ــاثـ ــة
العاجلة ألهلنا في الفلوجة ،وما
حولها مــن الـقــرى واألريـ ــاف التي
تعاني نفس الحصار».

نواب لتطبيق قانون الوحدة الوطنية على هيئة «اليد العليا»
دعا عدد من النواب إلى تطبيق قانون
الــوحــدة الوطنية على ما يسمى «هيئة
ال ـيــد الـعـلـيــا» ،العـتــدائـهــا عـلــى صحابة
الـ ــرسـ ــول ،ص ـلــى ال ـل ــه ع ـل ـيــه وسـ ـل ــم ،في
محاولة لــزرع الفتنة في المجتمع عبر
وسائل التواصل االجتماعي.
وطالب النائب د.عبد الله الطريجي
الحكومة باتخاذ اإلج ــراء ات القانونية
تـ ـج ــاه تـ ـل ــك ال ـه ـي ـئ ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة «الـ ـت ــي
استمرأت االعتداء على الصحابة ،رضوان
الله عليهم ،وثوابتنا الدينية» ،مؤكدا أن
«لدينا من القوانين ما يكفي لتطبيقها
على المسؤولين عــن قـيــام الهيئة ببث
سمومها الطائفية وخبثها عبر وسائل
التواصل وغيرها».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـط ــريـ ـج ــي ،فـ ــي ت ـص ــري ــح:
«انـ ـتـ ـظ ــرن ــا كـ ـثـ ـي ــرا الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـت ـت ـخــذ
اإلجراءات الالزمة في إطار القانون لردع
تلك الهيئة والقائمين عليها عن المضي

في اإلساءة للثوابت والرموز اإلسالمية،
إال أن ــه حـتــى الـلـحـظــة ل ــم ي ـحــدث ش ــيء،
وهو ما قد يدفع الهيئة إلى االستمرار
في غيها».
وت ـس ــاءل« :ه ــل يـقـبــل رئ ـيــس الـ ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك استمرار تلك
الهيئة فــي ضــرب الــوحــدة الوطنية من
دون تطبيق الـقــانــون عـلـيـهــا؟» ،مـشــددا
على أن األوضاع المضطربة في المنطقة
تفرض على الكويت االستعجال بقطع
دابر الفتنة ومن وراءها قبل فوات األوان،
«ونحن ال نطلب سوى تطبيق القانون».
ودعــا الطريجي نائب رئيس الــوزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى
اتخاذ اإلج ــراء ات الــازمــة تجاه الهيئة،
م ـش ـيــدا ب ـج ـهــود ال ـخــالــد ف ــي اسـتـتـبــاب
األم ــن وتطبيق الـقــانــون والـحـفــاظ على
الــوحــدة الوطنية ،والتي آخرها دعوته
وزارة ال ـش ــؤون إل ــى ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات

الالزمة لمنع إحدى الجهات الدينية في
البالد من جمع التبرعات التي كانت تتم
بالمخالفة للقانون.

سموم الطائفية
ك ـم ــا ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب وزي ـ ــر اإلعـ ــام
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب الشيخ
سلمان الحمود بتطبيق القانون على
تلك الهيئة الطائفية ،السيما قانوني
الوحدة الوطنية واإلعالم اإللكتروني»،
مــؤكــدا أن «الـتــأخــر الـحـكــومــي فــي ردع
الهيئة يعني مزيدا من الفتنة وضرب
الوحدة».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ط ـ ــال ـ ــب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب سـ ـع ــود
الحريجي الحكومة بالضرب بيد من
حديد على من يبثون سموم الطائفية
البغيضة في المجتمع الكويتي ،مشددا
على أن من «استمرأ المساس بالثوابت

ال ـع ـقــديــة وال ـص ـحــابــة الـ ـك ــرام ي ـجــب أن
يحاسب».
وقال الحريجي إن «ما فعلته الهيئة
المسماة بهيئة اليد العليا من اإلساءة
إ لــى الصحابة وزرع الفتنة الطائفية
يقع تحت طائل المساء لة القانونية»،
ً
مبينا أن «تلك التجاوزات الخطيرة لن
تمر مرور الكرام».
وأوضح أن «هذه األطروحات الخبيثة
تأتي تنفيذا ألجندة تفتيت المجتمعات
م ــن ال ــداخ ــل ال ـتــي يـسـتـهــدفـنــا ب ـهــا من
يضمر الشر للبالد ،ويسعى إلــى هدم
اسـتـقــرارهــا» ،مـشــددا على أن التراخي
فــي محاسبة الـخــارجـيــن عــن الـثــوابــت
والطاعنين فــي صميم العقيدة أمــر ال
يمكن قبوله.
بدوره طالب النائب سعود الحريجي
الحكومة بالضرب بيد من حديد على
مــن يبثون سـمــوم الطائفية البغيضة

في المجتمع الكويتي ،مشددا على أن
من استمرأ المساس بالثوابت العقدية
والصحابة الكرام يجب أن يحاسب.
وقــال الحريجي ان "مــا فعلته الهيئة
المسماة بهيئة اليد العليا من اإلساء ة
إ ل ــى ا لـصـحــا بــة وزرع للفتنة الطائفية
يقع تحت طائلة المساء لة القانونية"،
داعيا وزارة الداخلية إلى "اتخاذ إجراءات
عاجلة تجاه هــذه التجاوزات الخطيرة
التي لن تمر مرور الكرام".
وأوضح أن "هذه األطروحات الخبيثة
تأتي تنفيذا ألجندة تفتيت المجتمعات
م ــن ال ــداخ ــل ال ـت ــي يـسـتـهــدفـنــا ب ـهــا من
يـضـمــر ال ـشــر لـلـبــاد ويـسـعــى إل ــى هــدم
اس ـت ـقــرارهــا" ،م ـشــددا عـلــى أن الـتــراخــي
ف ــي مـحــاسـبــة ال ـخــارج ـيــن ع ــن ال ـثــوابــت
والـطــاعـنـيــن فــي صميم الـعـقـيــدة أم ــر ال
يمكن القبول به.

