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القبندي: نحتاح 
إلى أن نتسلح 

بالعلم واملعرفة 
والقدرة على اإلجناز 

والعمل

احلشاش: نحن 
في بلد القانون 

ولسنا بحاجة 
حلمل السالح 

الشمالي: املرأة 
حتتاج حلماية 

نفسها أكثر من 
الرجل وخصوصًا 

مع انتشار ظاهرة 
العنف 

بوشهري: ضرورة 
وجود معايير ملنح 

رخصة السالح سواء 
للمرأة أو الرجل

الدعيج: في حالة 
شعوري بحاجتي 

للسالح فلن أتوانى 
في تقدمي طلب 

»الداخلية« أصدرت 28 ألف رخصة.. منها واحدة فقط المرأة

منع املرأة من »رخصة السالح« 
أمر تفرضه طبيعتها أم متييز ضدها؟

د.جنان بوشهري جنالء النقي لولوة املال اللواء فراج الزعبي

ومن جانبها، قالت االعالمية 
فايزة املانع ان السالح ليس 
شرا كله، فقد يكون حاجة وقت 
الدفاع عن األرض والعرض، 
واخت���الل األمن واس���تباحة 
املس���اكن ويتحول الى كارثة 
وقت استتباب األمن والرخاء 
واالس���تقرار، وعندما تسود 
أجواء الفرح وجود الس���الح 
بالتأكيد يضر وال ينفع وكم 
حتولت بع���ض األعراس الى 
مآمت بس���بب س���الح أسيء 
استخدامه فتحولت الزغاريد 
ال���ى صرخ���ات. وال أتصور 
احلي���اة تنم���و وتتطور في 
أجواء العنف وعسكرة املجتمع، 
التقدم والتنمية يحتاجان الى 
استقرار وأمن وسالم، والسالح 
عنوان شر ودم وخوف وقلق، 
ومثل ه���ذه األجواء ال تصنع 
تقدما أو تطورا وال تنتج سوى 

املوت والدمار.
وأضافت ان الرس���ول ژ 
قال عن النساء انهن »قوارير«، 
وهناك مثل صيني يقول »ال 
تضرب املرأة حتى بوردة«، فما 
بالك بسالح تضرب أو تضرب 
به، املرأة ليست بحاجة للسالح، 
بل السالح يحتاج للمرأة كي 

تنزعه من الوجود.

س���ارة الدعيج ان فتح الباب 
للس���ماح للم���رأة بترخيص 
الس���الح مطل���ب مس���تحق 
خصوصا ان مجتمعنا يضم 
الالتي  النس���اء  الكثير م���ن 
يعشن من دون حماية عائلية، 
كالعامالت في املستشفيات وفي 
الشركات واألماكن العامة، فهو 
وسيلة حلمايتهن من ضعاف 
النف���وس ورادع بح���د ذاته. 
ومن الواجب أن تتقدم املرأة 
بطلب ترخيص السالح وأن 
تصدر الئحة بالس���ماح لها. 
وعن نفسي لم أتقدم.. ولكن 
في حالة ش���عوري بحاجتي 
له فلن أتوانى في تقدمي طلب 

حلصولي على الرخصة.

جمع السالح ملا لوجوده من 
تأكيد على زيادة اجلرمية حتى 
ينعم املجتمع باألمن واألمان 
النساء  اقتناء  فإن محدودية 
للسالح تعود الى أن التسلح 
وحمل السالح في منظومتنا 
الثقافية هو سلوك رجولي، 
فالرجل مس���ؤول عن حماية 
املجتمع، واملمتلكات، واألسرة، 
واملرأة أيضا، وطبيعة املرأة 
انها تبحث عن األمن واألمان 
لتحاف���ظ عل���ى نفس���ها 
واسرتها وهي بطبيعتها تكره 
العنف ولذلك تكره الس���الح 
النه يرتبط بالعنف، وأعتقد 
اننا نحتاح الى ان نتس���لح 
بالعلم واملعرف���ة وبالقدرة 
على االجناز والعمل وبالتقوى 
ونشر ثقافة السالم والتسامح 

ونبذ العنف. 
السياسية  الناش���طة  أما 
جناة احلشاش، فقالت ان حمل 
السالح مسؤولية كبيرة جدا 
ال يتحملها أي انسان خلطورة 
استعماله في حلظات التهور. 
ونحن في السنوات األخيرة 
حتيط بنا الظروف واألجواء 
القلقة س���واء على املستوى 
احملل���ي أو العرب���ي، وقد ال 
يس���تطيع من يحمل السالح 
ان يتحكم في نفس���ه فيلجأ 
اليه، ومن هنا فأنا ضد منح 
تراخيص حمل السالح، فنحن 
وهلل احلمد ف���ي بلد احلرية 

والقانون. 
بدورها، قال���ت احملامية 
سعاد الشمالي إن القانون رقم 
»13�1991« في شأن األسلحة 
والذخائر لم يفرق بني رجل 
وام���رأة عن���د تق���دمي طلب 
احلصول على رخصة حمل 
السالح فهو حق ممنوح لكال 
اجلنسني، والشروط التي نص 
عليها القانون في املادة 3 طلب 
توفرها لكليهما دون أي متييز 
بينهما وهي ان يكون كويتي 
اجلنسية واال يقل العمر عن 
21 سنة وان يكون الئقا صحيا 
وان يكون غير محكوم عليه 
بجناي���ة، وأمتنى أن يضاف 
الى الشروط شهادة رسمية 
تثبت القدرة على اس���تخدام 

السالح.
مشيرة الى انه متت املوافقة 
على منح امرأة كويتية واحدة 
فقط ترخيص حمل السالح 
الرماية،  ألنها حائزة بطولة 
أما باقي الطلبات فتم رفضها، 
وأرجو أال تتعسف الداخلية 
في اس���تعمال هذا احلق ضد 
املرأة فهي مواطنة ومن حقها 
أن حتصل على ترخيص حمل 
الس���الح. النها حتت���اج الى 
حماية نفسها أكثر من الرجل، 
خصوصا مع ازدياد معدالت 
اجلرمية في الكويت وانتشار 

ظاهرة العنف.
من جانبها، قالت احملامية 

وطالب���ت م���ن تقدم���ن 
باحلص���ول عل���ى رخص���ة 
س���الح ولم يحصلن عليها 
برفع شكوى لوجود تعسف 
في تطبي���ق القانون وبخس 
حق املرأة، مستدركة: دعونا 
نثق باملرأة ونفتح لها املجال 
لنرى ماذا ستصنع، وأكدت 
النقي ان���ه ال يوجد اي مانع 
من اقتناء املرأة للس���الح اذا 
اقتضت الضرورة لها، مثلها 

مثل الرجل.
أما رئيسة اجلمعية الثقافية 
النسائية لولوة  االجتماعية 
املال وبالرغم من اشارتها الى 
انها ال حتبذ اقتناء الس���الح 
بش���كل عام وال تشجع على 
ذلك، فإنها لفتت الى أنها مع 
منح املرأة رخصة سالح ما دام 
يتم منحها للرجل اذا اقتضت 
الضرورة لذلك او يتماش���ى 
األمر مع طبيعة عملها، مشيرة 
الى ان هناك كثيرا من القوانني 
التي تقر ولكن عندما يتعلق 
األمر بامل���رأة فإنها ال تطبق 
الننا نعيش في مجتمع ذكوري 
القوانني  يتحكم في جمي���ع 
والق���رارات، مؤكدة ضرورة 
منح السالح ملن يحتاج اليه 
ان كان رج���ال او امرأة وعدم 

التمييز بينهما. 
بدورها، ترى املستشارة في 
مجلس األمة والعضو السابق 
في املجل���س البلدي د.جنان 
بوشهري ضرورة عدم التمييز 
القوانني بني اجلنس���ني،  في 
مش���يره ال���ى أن »احلصول 
على رخصة سالح يعتمد على 
حاجة االنسان اليه سواء كان 
امرأة او رجال، مشيرة الى أن 
املرأة الكويتية متواجدة اليوم 
في وزارة الداخلية وفي جميع 
السابق  التي كانت في  املهن 
حكرا على الرجال، وفتح الباب 
أمامها في هذه املجاالت اكبر 
دليل على قدراتها، مشيرة الى 
ان قانون الترخيص للسالح 
يجب ان يتماشى مع الدستور 
الذي ال مييز بني الرجل واملرأة 
التي  وبالتال���ي فالقوان���ني 
تش���رع يجب ان تكون وفق 

هذا املبدأ. 
وأكدت بوشهري ضرورة 
وج���ود معايير ملنح رخصة 
السالح سواء للمرأة أو الرجل، 
واال يكون هناك توس���ع في 
منحها الن البلد دولة قانون 
ومؤسسات واكثر ما مييزنا 
هو األمن واألم���ان وبالتالي 
لسنا بحاجة حلماية انفسنا، 
مش���يرة الى ان���ه قد حتدث 
حوادث فردية ولكن ال ميكن 

القياس عليها.
من جانبها، قالت أس���تاذ 
التخطيط االجتماعي بكلية 
العلوم االجتماعية د.س���هام 
القبندي انه في الوقت الذي 
تزيد املطالبات بالتشديد على 

متنح جميع املتقدمني رخصة 
سالح حتى ان كان الراغب في 
اقتنائ���ه رجال، حيث تفرض 
ش���روطا للحص���ول علي���ه 
منها قدرات���ه العقلية ومدى 
معرفته باستخدام السالح الى 
جانب األسباب التي استدعته 
للحصول على السالح، واذا 
املبررات  امرأة لديها  تقدمت 
املقنعة للحصول على رخصة 
فسوف مننحها تلك الرخصة، 
كاشفا عن ارسال اإلدارة كتابا 
الى إدارة الشؤون القانونية 
في وزارة الداخلية للتأكد من 
العبارة التي يتضمنها القانون 
وهي أن يتم منح رخصة سالح 
ل� »كويتي اجلنسية« للتأكد ما 
اذا كانت تقتصر على الرجل 

ام تشمل اجلنسني معا.
وهنا يطرح السؤال نفسه: 
هل القان���ون يجب أن مييز 
ب���ني املرأة والرج���ل في هذا 
املوضوع؟ وه���ل املرأة غير 
قادرة على اقتناء السالح بشكل 
ال تث���ق فيها وزارة الداخلية 
حتى متنحها الترخيص؟ أال 
يوجد نساء لديهن نفس املركز 
االجتماعي واملالي والسياسي 
مثل الرج���ل وبالتالي دوافع 
الرجل على السالح  حصول 
هي نفسها لدى املرأة؟ أم هل 
»نعوم���ة امل���رأة« ال تتوافق 

وخشونة السالح؟
»األنب���اء« توجهت بهذه 
األس���ئلة ال���ى مجموعة من 
السيدات املعنيات بالشأن العام 
آرائهن، حيث  للوقوف على 
أيدت املستشارة بإدارة الفتوى 
والتشريع بدرجة وكيل وزارة 
جنالء النقي حصول املرأة على 
رخصة س���الح، مشيرة الى 
انها »اذا اقتضت احلاجة فلن 
التوجه للحصول  تتردد في 
على رخصة سالح«، مشددة 
على ضرورة »عدم التمييز في 
املرأة والرجل«،  القانون بني 
مؤكدة قدرة املرأة على التعامل 
مع السالح، حيث أشارت الى 
»األدوار البارزة والعظيمة التي 
قامت بها املرأة الكويتية خالل 
فترة االحتالل وكيف حافظت 
على رج���ال املقاومة وكانت 
تنقل لهم األسلحة والذخائر 
خلسة، الفتة الى انه ال يوجد 
فقط امرأة شهيدة وامنا ايضا 
مقاومة أثبتت جدارتها وقدرتها 

في هذا املجال«.
واضافت النقي انه اذا كان 
عذر الوزارة الواهي بأن املرأة 
غير مدرب���ة فليتم فتح باب 
التجنيد للسيدات حتى يتم 
تدريبهن للمشاركة في حماية 
الوطن التي يجب اال تختزل 
في الرجال فقط«، مبينة وجود 
العديد من النساء الالتي يرغنب 
في االنخ���راط في هذا املجال 
واملساهمة في حماية وطنهن 

جنبا الى جنب مع الرجل.

بيان عاكوم  - دانيا شومان

أثار القانون اجلديد الذي 
اصدره مجل���س األمة بداية 
العام احلالي بش���أن تنظيم 
جم���ع الس���الح والذخائ���ر 
واملفرقعات متبوعا مببادرة 
حكومية متثلت في اعطاء مهلة 
4 اشهر بدأت في فبراير املاضي 
لتسليم املواطنني أسلحتهم 
او  دون مالحق���ة قانوني���ة 
ايجابية  مساءلة، ردود فعل 
من مختلف شرائح املجتمع ما 
أدى الى تقليص ظاهرة تفشي 
السالح بني ايدي املواطنني، اال 
انه في املقابل فتحت ش���هية 
الراغبني في االحتفاظ بالسالح 
الى االسراع باقتنائه قانونيا 
من خ���الل احلص���ول على 
رخصة سالح، حيث أعلنت 
الداخلية اصدار نحو  وزارة 
28 ألف رخصة سالح، بيد ان 
الالفت في األمر هو حصول 
امرأة واح���دة فقط على هذه 
الرخصة وهي ضابط بوزارة 

الداخلية.
»األنباء« سألت املدير العام 
العامة ملباحث جمع  لإلدارة 
الزعبي  اللواء فراج  السالح 
عن س���بب منح امرأة واحدة 
فقط رخصة س���الح، بالرغم 
من اش���ارته الى أن القانون 
بشكل عام ال مييز بني املرأة 
والرج���ل وان���ه اذا كان لدى 
املرأة املتقدمة بالطلب مبررات 
مقنعة للحصول على رخصة 
سالح فستمنح لها، مبينا ان 
القانون  ف���ي  هناك غموضا 
وانهم بصدد التأكد ما اذا كان 
القانون يسمح للمرأة الكويتية 
باحلصول على الرخصة من 

عدمها. 
واش���ار الى ان الوزارة ال 

جناة احلشاش سعاد الشماليفايزة املانع

سارة الدعيج

امــرأة  أو  رجـاًل  كـان  سـواء  إليـه  يحتـــاج  ملـن  السـالح  منـح  يجـب  املال: 
التجنيد  بـاب  لهـا  فليفتـح  مـدربة  غيـر  املــرأة  بـأن  الــوزارة  عـذر  كــان  إذا  النقـي: 
الوجود مـن  تنزعـه  كـي  إليهـا  يحتـاج  السـالح  بل  للسـالح  بحاجة  ليست  املرأة  املانـع: 

د.سهام القبندي

ر الهيئة العامة ل�ص�ؤون الق�صّ

�إعـــــالن

تعلن الهيئة العامة لشئون القّصر بصفتها قيمًا
على  تركة املرحوم بإذن الله

صالح عبدالهادي صالح الزميني
�أو �ــصــلــة قـــر�بـــة باملرحوم  لـــه عــالقــة  لــكــل مـــن 

�ملــذكــور �أو �أحــد ورثــتــه �أو ورثــة و�لــدتــه �ملتوفاة 

قــبــلــه �ملـــرحـــومـــة/ فــاطــمــة جــمــعــان �أحـــمـــد، �أن 

�لكائن  �لرئي�صي  �لهيئة  مقر  مبر�جعة  يقوم 

�صركة  �لربكة بجانب  دو�ر   - �صرق  يف منطقة  

�لت�صهيالت �لتجارية - �إد�رة �خلدمة و�ملتابعة 

يف �لــدور �لأر�صي، وذلك خالل ع�صرة �أيــام من 

تاريخ �لإعالن م�صطحبًا معه ما يثبت قر�بته �أو 

�صلته باملرحومني �ملذكورين وذلك لالأهمية.

     

�أ�سامة حممد حافظ

لـــوفـاة املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

و�لـــــــــده

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل


