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جناة احلشاش

صورة للكاميرا داخل الفصل

عائشة العميرينعيمة احلايغنيمة احليدرجنالء النقي

وفد مؤسسة جاسم بن محمد آل ثاني خالل الزيارة

ناشطات لـ »األنباء«: الحجاب حرية شخصية وعلى الجميع االبتعاد عن المهاترات
رندى مرعي

قضية حجاب املرأة في الكويت 
لم تع����د قضية جدي����دة، بل هي 
مطروحة على الساحة السياسية 
منذ اقرار حقها في خوض املعترك 
السياس����ي وممارس����ة حقها في 
الترش����ح ومتثيل الشعب متثيال 
سياسيا غير ان حصولها على هذا 
احلق لم يكن باالمر الس����هل، فقد 
واجهت امل����رأة مصاعب وعواقب 
كثيرة خ����الل املطالب����ة بدورها 
السياسي، غير أن حصولها على 
مبتغاها لم يسر كل الناس ولم ينل 
الرضا من اجلميع، اذ اصبح يؤخذ 
بكل التفاصيل التي تعنى باملرأة 
ومراقبة ادق التحركات والتفاصيل 
وصوال الى التذرع بقضية احلجاب 
واعتم����اده ف����ي ممارس����ة عملها 
السياسي والبرملاني خاصة بعد 
دخولها ال����ى البرملان بالتصويت 

وبإرادة الشعب والناخبني.
واليوم تعيش الكويت ظاهرة 
»حجاب النائبات« التي تأخذ الكثير 
من االخذ وال����رد وأصبحت مادة 

سياسية بامتياز لدى البعض.
ال نتغاضى ع����ن ان احلجاب 
مفروض على النساء شرعا، ولكن 
هذا املوض����وع ال ميكن ان يكون 
باالكراه ومن دون قناعة وال يجوز 
اعتماد احلجاب كمعيار اساس����ي 
في احلكم على تصرفات النس����اء 
وأدائه����ن في عمله����ن مهما كانت 

الوظيفة ومهما كان املنصب.
فاحترام آراء وقدرات اآلخرين 
الفكرية امر واجب وضروري ويقوم 

على ما يقدمه اآلخر في خدمة الوطن 
واملواطن ولطاملا كانت الكويت بلد 
احلريات العام����ة على الرغم من 
كونها دولة يقوم دستورها على 
الدين االسالمي. وعليه يجب االخذ 
بعني االعتبار ان غياب احلجاب ال 
مينع احلش����مة وال يجرد النساء 
من االميان واالخالق وكل املعايير 
االس����المية التي متتاز بها املرأة 

الكويتية.
وهن����ا توح����دت آراء بع����ض 
الناش����طات الكويتي����ات في دعم 
املرأة سواء كانت محجبة أم لم تكن 
كذلك، مشددات على ان البلد يتطلب 
العمل املوحد في سبيل االرتقاء به 

واالبتعاد عن املهاترات.

مصلحة الوطن

انتقدت محامية الدولة بالفتوى 
والتشريع جنالء النقي اثارة مسألة 
حجاب النائب����ات والوزيرات في 

املجلس، معتبرة انه يجب االبتعاد 
عن اثارة مثل هذه االمور، وذلك ألن 
الوطن بأمس احلاجة ألن يكون جل 
اهتمام اهل السياسة واملسؤولني 
بأمور تهم مصلحة املواطن والوطن 

بالدرجة االولى.
وتابعت النقي بأن املادة 30 من 
الدستور تضمن وتكفل احلريات 
الشخصية للفرد، لذلك ال يسعنا 
القول ان املرأة غير احملجبة امرأة 
ال أخالقي����ة وال تصلح ألن تكون 

قدوة لغيرها.
وعليه يجب االنتهاء من كل هذه 
القضايا التي ال تعبر عن مستوى 
التي تعيش����ها الكويت  احلريات 
وعلينا االجتاه نحو تنفيذ املشاريع 
التنموية واالمنائية واالجتماعية 

التي أصبحت حبيسة األدراج.
واضافت أن »سالفة احلجاب.. 
النائبات  انتهينا منها« وه����ؤالء 
والوزيرات لسن محجبات ولكنهن 

محتشمات وذوات علم وأخالق وهنا 
يجب التركيز على ان االنسان يقدر 
بعطاءاته ومدى اهتمامه بالشأن 

العام وقضايا الوطن واملواطن.
وتس����اءلت النقي ع����ن كيفية 
الق����درة على تلبية رغبة صاحب 
السمو األمير في حتويل الكويت 
الى مركز مالي استثماري في ظل 
التركيز عل����ى موضوع كحجاب 
النائب����ات يجب علين����ا االرتقاء 
بتفكيرنا وجهودنا إلعادة الكويت 
درة اخلليج ومنارة كما عهدناها 
وان تصب هذه القدرات واجلهود 
في اخ����راج الكويت م����ن الركود 
الذي مرت ب����ه فنحن بحاجة الى 
التقدم والتطور وليس للتراجع 

الى الوراء.
وأك����دت النقي ان ح����ق املرأة 
السياسي محس����وم من النواحي 
الدس����تورية والقانونية وعليه 
نسعى الى التطور واالرتقاء الى 

األفضل ألن الكويت ال تستأهل من 
أبنائها إال ذلك.

االلتزام بالشرع فريضة

بدورها قالت الناشطة السياسية 
نعيمة احل����اي ان االلتزام بالدين 
اإلسالمي والشرع مفروض على 
الطرفني الذكور واإلناث، لذلك يجب 
العمل على هذا األس����اس، ويجب 
إحالة موض����وع حجاب النائبات 
الى احملكمة الدستورية للبت فيما 
هو شرعي. وتابعت أنه يجب على 
الغاء هذه  األم����ة  أعضاء مجلس 
املادة من الدس����تور ألنها ال متثل 
كل الش����عب وفيها إجحاف بحق 
شريحة كبيرة من املجتمع، وقالت 
ان الشريعة اإلس����المية هي أحد 
مصادر الدستور وليست املصدر 
الدس����تور، ويجب  األساسي في 
التفرقة بني الدين والسياسة وذلك 
ألن الدين هلل وليس للسياس����ة 

واخللط بينهما أمر مرفوض.
واشارت احلاي الى ان وصول 
النائب����ات الى البرملان كان بإرادة 
شعبية األمر الذي يدل على ان هؤالء 
النساء ميثلن شريحة من املجتمع 
واذا ما أرادوا تطبيق القانون فإنه 
يجب منع الناخبات غير احملجبات 
م����ن التصويت واعتبار هذا األمر 

مخالفا أيضا للقانون.
الكويت  ان  واضافت احل����اي 
بلد يتوجه نحو احلريات العامة 
وتعزي����ز هذا األمر ف����ي املجتمع 
الدس����تور يحث على  ان  السيما 

ممارسة احلريات.

الحجاب شرعي

م����ن جانبها أكدت الناش����طة 
السياس����ية واألس����تاذة في كلية 
التربية األساسية د.غنيمة احليدر 
ان احلجاب امر مفروغ منه فهو امر 
شرعي ولكن ارتداء احلجاب يندرج 

حتت قائمة احلرية الشخصية لذلك 
ال ميكن فرضه على املرأة من قبل 
اي جهة وحتت اي ظرف، فارتداء 
احلجاب يجب ان يكون نابعا من 
قناعتها الشخصية. واضافت ان 
احلجاب ال مينع الفكر عن ابداء الرأي 
او خدمة الوطن فهو حجاب ليغطي 
الشعر وليس العقل، وتابعت: ان 
مسألة احلجاب تنطبق على اجلميع 
من حيث احلجب عن ممارسة ما 
يغضب اهلل تعالى ويخالف الدين 
االسالمي. وفيما يتعلق بحجاب 
النائبات قالت احليدر وصلن الى 
البرملان بناء عل����ى رغبة وارادة 
الش����عب بالتالي فهن ميثلن فئة 
اجتماعي����ة ارادت وصولهن على 
الرغم من عدم ارتدائهن احلجاب 
وبالتالي ال عالقة للحجاب باالداء 

السياسي وال يؤثر عليه.
السياس����ية  الناش����طة  ورأت 
عائشة العميري ان موضوع حجاب 
النائبات يأخذ أكبر من حجمه وال 
يجوز افتعال ه����ذه الهالة حوله 
وذلك ألن جانبا من هذا املوضوع 
يحقق مصالح بعض النواب الذين 
يستعملون هذا األمر كورقة ضغط 
على احلكومة السيما انها تتوجه 
ه����ذه الفت����رة الى جان����ب املرأة، 
األمر الذي قد يؤثر على البعض 
خاصة على التواجد االسالمي في 

املجلس.
واكدت العميري ان الضوابط 
الشرعية ال تقاس باحلجاب ولكن 
بالسلوكيات العامة لكل االعضاء 
من دون استثناء فتبادل املصالح 

واملناقص����ات وغيرها من االمور 
املث����ارة تدخل ضم����ن الضوابط 
الش����رعية فلم نقف عند احلجاب 
فقط. وقالت العميري ان النائبات 
املوجودات في املجلس على قدر عال 
من االخالق والعلم واحلشمة وما 
يقمن به اليوم يتماشى مع روح 
العصر والعادات والتقاليد والنظم، 
لذلك فإن احلجاب حرية شخصية 
وال ميكن فرضه على املرأة بحجة 
قيامها بوظيفة ما او تسلمها منصبا 
ما وعلى احملكمة الدستورية البت 

في هذا األمر.
وبدوره����ا اك����دت الناش����طة 
السياسية جناة احلشاش ان مسألة 
احلجاب لدى املرأة مسألة شخصية 
وال احد ميلك احلق في فرضه عليها 
خاصة عندما تكون هذه املسألة ال 

تزعج اآلخرين.
واضافت انه مادام عدم حجاب 
املرأة ال يشكل خطرا على املجتمع 
فانه ال يحق التدخل في هذا الشأن 
خاصة ان هناك امورا اهم بكثير 
من مسألة حجاب املرأة في العمل 
السياسي توجب التحرك والتدخل 
فالبلد مير بأزمات صحية وسياسية 
وحتى تربوية تلزمنا التحرك فيما 

يصب في مصلحة البلد.
وشددت احلشاش على ان ارتداء 
احلجاب ال يؤث����ر على اداء املرأة 
ف����ي اي قطاع خاصة السياس����ي 
النائبات  التعامل مع  منه ويجب 
عل����ى انهن زمي����الت للنواب في 
املجلس يعملن على خدمة الوطن 

واملواطن.

أكدن أن ارتداء الحجاب غير مرتبط باألداء وطالبن بالتوجه نحو تنفيذ المشاريع التنموية

جمعية الخريجين: فتوى »األوقاف« الخاصة بالحجاب غير قانونية

وفد مؤسسة جاسم بن محمد آل ثاني الخيرية زار »التعريف باإلسالم«
ليلى الشافعي 

ف����ي اط����ار االنش����طة االجتماعية 
واالستضافات التي تصبو الى االستفادة 
من خبرات اللجنة الدعوية استقبل نائب 
املدير العام بلجنة التعريف باالس����الم 
جمال الشطي وفدا من دولة قطر الشقيقة 
تابعا ملؤسسة الشيخ جاسم بن محمد 
آل ثاني اخليري����ة والتي ميثلها املدير 
التنفيذي للمؤسسة محمد الهيل ورحب 
التهاني  الش����طي بالهيل وتبادل معه 
والتبريكات بعيد الفطر املبارك واثنى 
الشطي على عمق العالقات التي تربط 
الكويت ودولة قطر والتي متتد جذورها 
لقدمي االزل. ومن جهته اصطحب الشطي 
الوفد الزائر الى داخ����ل اروقة اللجنة 
ليتعرف على انشطة اللجنة واصداراتها 
عن كثب، فأطلع الشطي الوفد على قسم 
املهتدين اجلدد وعلى اصدارات اللجنة 
التي  الشهرية  املتعددة وعلى املجالت 
تصدرها اللجنة بالعديد من اللغات حتى 
يتم عن طريقها التواصل مع املهتدين 
اجلدد وضمن اجلولة زاروا قسم فصول 

اللغة العربية والذي ينتشر في جميع 
افرع اللجنة ونهاية اجلولة كانت في قسم 
الدعاة. واوضح الشطي للوفد الزائر ان 
اللجنة متد يدها لكل من يهدف الى نشر 
االسالم وتفعيل دور الدعوة احملمدية 

في شتى االقطار.
ومن ناحية ثمن الهيل دور التعريف 
باالس����الم احليوي والفعال في نش����ر 
االسالم ورعاية املهتدين اجلدد وابدى 
سعادته بهذا الصرح الضخم الذي يعمل 
كخلية نحمل تصبوا الى نشر االسالم 
ورعاية املهتدين اجلدد وتثقيفهم وتنمية 
الوازع الدين����ي لديهم وقال الهيل: لقد 
اصبحت حقا التعريف باالسالم منارة 
علمية تبث نور االسالم وحتمل رسالته 
الغراء لكل من حولها واشاد بالقيادة التي 
حباها املولى جل وعال للتعريف باالسالم 
والتي حتمل هم الدع����وة على كاهلها 
وتسعى الى نشر االسالم وفق احلكمة 
واملوعظة احلسنة. ورحب الشطي مبثل 
هذه الزيارة التي تصبو الى ثقل العمل 

الدعوي واخليري.

..وتجمع الفضيلة: التضييق على الناس في النقاب توسعة للباطل

أصدرت جمعية اخلريجني بيانا حول 
فتوى االوقاف اخلاصة بحجاب النائبات 
والوزيرات جاء فيه: تؤكد جمعية اخلريجني 
ان الكويت، كما يبني دستورها، هي دولة 
مدنية دستورية حتكمها القوانني العامة 
التي ال تتعارض مع الدستور وبالتالي 
فإن الفتاوى الدينية الصادرة عن اي جهة 

مبا فيها اجلهات احلكومية كادارة الفتوى 
والبحوث الشرعية غير ملزمة وال يعتد 
بها واال حتولت الكويت الى دولة دينية 
تخضع للفتاوى الدينية املتناقضة التي 
يصدرها رجال الدين وهو ما يريد ان يصل 
اليه دعاة تعديل املادة الثانية من الدستور 
بعد فشلهم املتكرر في تعديلها بالطرق 

الدس���تورية، فلذلك تؤك���د اجلمعية ان 
الفتوى االخيرة الصادرة عن ادارة االفتاء 
والبحوث الشرعية بوزارة االوقاف ردا 
على سؤال النائب محمد هايف واملتعلقة 
بتطبيق املادة االولى من قانون االنتخاب 
17 لسنة 2005 ليس لها اثرا قانونيا وغير 
ملزمة للجهات الرسمية وذلك لتعارضها 

مع الدستور الكويتي وخروجها عن االطار 
العام للنص القانوني الذي حددته القوانني 

املعمول بها في هذا الشأن.
كما ان اجلمعية تؤكد ان اجلهة الوحيدة 
الدستورية  املخولة بتفسير النصوص 
والقوان���ني املرتبط���ة بها ه���ي احملكمة 

الدستورية.

ذكر أمني ع����ام جتمع الفضيلة د.طارق 
الط����واري ان احلرب على النقاب بدأت في 
مصر وهو لبس اختياري، أقل ما يقال فيه 
انه فضيلة وخير وستر، وذلك ردا على ما 
قام به شيخ األزهر د.محمد طنطاوي، وقد 
تزامن ذلك مع خمسة قرارات أخرى خلمس 

جامعات كبرى مبنع دخول املنقبات للمدن 
والس����كن اجلامعي، وهي جامعة القاهرة 
وعني ش����مس وطنطا وبنها واالسكندرية 
متهيدا ملنع قبول املنقبات مع تعطيل عمل 
اإلداريات املنقبات ومنع التلميذات املنقبات 

من االلتحاق باملعاهد األزهرية.

وتابع: نحن في جتمع الفضيلة نستنكر 
احلملة الشرسة على الفضيلة بكل صورها 
ونذكر ان التضييق على الناس في أفعالهم 
احلميدة التي ال تنافي العقل والنقل إمنا هو 
توسعة للباطل وفي احلملة العلمانية على 
من يقول احلق تطرف وتناقض مع ما يدعون 

اليه من حرية الكلمة واالعتقاد واللباس. 
واختتم بقوله: ان احلملة الشرس����ة على 
االسالم ومبادئه ورموزه تأتي في اللحظة 
اخلاطئة والوقت الالمناسب ونحن أحوج 
ما نكون الى التراحم والتقارب ال االستفزاز 

والتخاصم والتنافر.

العمر: دور القرآن الكريم استعدت بكل العاملين 
فيها الستقبال الفصل الدراسي الجديد

مراكز الرجال أو النساء املنتشرة 
في كل مناطق الكويت.

الى ان جميع  العمر  واش����ار 
ب����دور ومراكز حتفيظ  العاملني 
القرآن الكرمي على وعي تام بكيفية 
الوقاية من وباء انفلونزا اخلنازير، 
والتعامل بجدية تامة ملنع انتشار 
هذا الوباء ومحاصرته من خالل 
توعية الدارسني والدارسات اثناء 
تواجدهم بدور القرآن. مبني انه مت 
توفير كل وسائل احلماية من مواد 
مطهرة ومعقمة وخالفه، مناشدا 
اجلميع التحلي بروح املسؤولية 
ليمكن محاصرة هذا الوباء، خاصة 
ان االدارة قام����ت بتنظيم العديد 
من دورات التوعية للعاملني بها 
بالتعاون والتنس����يق مع وزارة 

الصحة العامة.

الدراس����ات  ادارة  أكد مدي����ر 
ب����وزارة االوق����اف  االس����المية 
والشؤون االسالمية محمد العمر 
اكتمال االس����تعدادات بكل مراكز 
الكرمي الس����تقبال  القرآن  ودور 
الدارسني والدارسات خالل الفصل 
الدراسي اجلديد. جاء ذلك عقب 
اجتماعه بكل مشرفي ومشرفات 
دور القرآن وجميع العاملني فيها 

ملتابعة هذه االستعدادات.
وقال العمر في تصريح صحافي 
انه متت مناقشة كل التفاصيل مع 
العاملني بدور القرآن واالستماع 
الى وجهات نظرهم ومعرفة آرائهم 
ومقترحاتهم ف����ي كيفية تفعيل 
التواصل املثمر بني العاملني بالدور 
والدارسني والدارسات للوصول 
الى النتيجة املثمرة التي يتطلع 

اليها اجلميع، مؤكدا انه مت تالفي 
اي نواقص، واصبحت الدور على 
اهبة االستعداد الستقبال دارسيها. 
ومبينا انه خرج من هذا االجتماع 
على قناعة تامة بأن هذا الفصل 
الدراسي اجلديد سيكون مبشرا.

واض����اف العم����ر ان الدع����م 
واملساندة املقدمني إلدارة الدراسات 
االسالمية من قبل كل املسؤولني 
بوزارة االوقاف ميكن االدارة من 
القيام بدورها على الوجه االكمل 
في حفظ كتاب اهلل الكرمي حفظا 
وجتويدا وتالوة، مشيرا الى ان 
القائمني على هذا االمر مش����هود 
لهم بالكفاءة والقدرة على العطاء، 
ومت اختيارهم وفقا ملا يتمتعون 
به من خبرة وقدرة ع لى التواصل 
مع الدارسني والدارسات سواء في 

مديرة معهد ديني تراقب فصول البنات 
بكاميرات موصلة بالكمبيوتر

من جانبه تقدم العديد من اولياء االمور بالشكوى 
عند املديرة رافضني تسجيل بناتهم في هذه الكاميرات 
وعال صراخهم في املمرات منددين ومهددين بتصعيد 
هذا األمر اخلطير الذي يفضح العورات ومخاطبة 

اعضاء مجلس االمة.
وللعلم فإن خلق التجس���س ليس من اخالق 
االس���الم الذي تدعي مديرة املعهد الديني االلتزام 
به���ا، والتكييف في املعهد مازال معطال منذ بداية 
العام الدراسي واحلر يعم ارجاء املعهد وفصوله، 
فهل االجتهاد في تركيب كاميرات التجسس أولى 
وأهم من تصليح التكييف والذي يؤثر على مستوى 
التعليم وأذية الطالبات وانش���غالهن باحلر الذي 

يوفر اجلو املناسب النتشار الڤيروسات؟!

ضاري المطيري
وس���ط تذمر الكثير من املعلمات وأولياء امور 
الطالبات )الكاميرات مهددة باالختراق وكش���ف 
الع���ورات(، فاج���أت مديرة املعهد الديني اس���رة 
املعهد بكاميرات املراقبة، حيث قامت مديرة معهد 
الفروانية الدين���ي بنات بتركيب كاميرات مراقبة 
مزودة بأجهزة تسجيل وسماعات في جميع فصول 
املعهد ومختبرات���ه العلمية ومتصلة بالكمبيوتر 
وتعرض على شاش���ة كبيرة ف���ي غرفتها بحجة 
مراقبة ومتابعة الس���رقات والس���يطرة على اداء 
املعلمات بالفصول واملختبرات وكشف االخطاء، 
وكذلك متابعة سير احلصة وهدوء الطالبات وكأن 
املعلمة عاجزة عن ذلك، وبشهادة بعض املعلمات 
في املعهد فانهن لم يس���تطعن اداء احلصص كما 
في السابق لشعورهن باملراقبة واالرتباك، ورفضت 
بعض املعلمات والطالبات نزع نقاباتهن او غطائهن 
ألن الكاميرات تسجل احلصة بالصوت والصورة 

خشية ان يطلع عليهن احد األجانب.
وبعد سؤال بعض املهندس���ني اثبتوا سهولة 
اختراق هذه االفالم املسجلة مادامت متصلة بشبكة 
داخلية للكمبيوتر للمعلمات والطالبات، وال يحق 
للمديرة بأي حجة كانت تصوير املعلمات املنتقبات 
وهن نازعات له وكيف تستطيع اداء احلصة بأريحية 

مع ارتدائه؟!
وتقول احدى املعلمات ان وضع هذه الكاميرات 
اثر ايضا على انتباه الطالبات اثناء احلصة ويسألن 
املعلم���ة: أبلة الناظرة تس���معنا؟ أبل���ة الناظرة 

تشوفنا؟

جمعية حقوق اإلنسان تطالب 
بتذليل الصعاب أمام البدون

ثمنت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان قرار اللجنة التشريعية 
في مجلس األمة مبشروع قانون بشأن احلقوق اإلنسانية واألساسية 
ألف���راد البدون في الكويت، ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم أزمة 
البدون احلياتية وفقدانهم احلقوق األساس���ية التي تقرها مبادئ 
حقوق اإلنس���ان والشرائع السماوية ودس���تور البالد، وأملت ان 
يقر مجلس األمة هذا القانون وبأسرع وقت ممكن وفي بداية دور 
االنعقاد القادم من هذا الفصل التشريعي، وتابعت: نرجو ان توفق 
احلكومة في تطبيق القانون وتذليل جميع العقبات البيروقراطية 
الت���ي ميكن ان تواجه التطبيق ومعاجلة جتاهل األجهزة اإلدارية 

عند تطبيق القوانني املتعلقة بحقوق اإلنسان في الكويت.
من جانب آخر ناش���دت اجلمعية صاحب السمو األمير وسمو 
رئيس مجلس الوزراء واالخوة الوزراء ان يعملوا من أجل إنصاف 
عدد مهم من أف���راد فئة البدون، خصوصا أبناء الش���هداء الذين 
استش���هدوا دفاعا عن املغفور له بإذن اهلل، األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد عند وقوع احملاولة اآلثمة لتهديد حياته في مايو 1985 
وأولئك الذين استش���هدوا في احلروب العربية عامي 1967 و1973 
ناهيك عن الذين استش���هدوا دفاعا عن ت���راب الوطن أثناء فترة 
االحتالل العراقي الغاش���م للبالد خالل الفترة من بداية أغسطس 

1990 وحتى نهاية فبراير 1991.

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة القناعات الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

عبدالفتاح �سليمان خالد البدر
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة


