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ردا على املقال الس���ابق الذي كان حتت عنوان »األمن يا 
رجال األمن«، أرسلت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 

الرد التالي:
تهديكم إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية أطيب متنياتها، 
وردا على ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 12052 الصادر 
بتاريخ 2009/10/12 في زاوية »نظرات« حتت عنوان »األمن 
يا رجال األمن«. تود إدارة اإلعالم األمني إفادتكم بأن قطاع 
األمن العام أكد عدم صحة اخلبر، وأنه مت تس���جيل قضية 
واحدة في مدينة سعد العبداهلل حتت رقم )2009/779 جنح 
تيماء � س���رقة منزل(. وتتلخص في سرقة عدد من القطع 
الكهربائية حملوالت خارج بعض املنازل، وأكد قطاع األمن 
العام أنه يقوم بتس���يير الدوريات على مدار 24 ساعة في 
املنطقة لضبط األمن والنظام وفرض السيطرة، وقد مت إنشاء 
مبنى ملخفر املنطقة ومت تسلمه من قبل مديرية األمن حديثا 

وجار جتهيزه، لذا يرجى نشر الرد للتوضيح.
شكرا ملدير العالقات العامة واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
العقيد النش���ط محمد الصبر والذي أكد في اتصال هاتفي 
أجريت���ه معه أن وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد كان 
حريصا جدا على متابعة اخلبر وأصدر تعليماته املشددة 
حول ضبط األمن في جميع مناطق الكويت، علما بأن اخلبر 
الذي اعتمدت عليه في كتابة املقال لم يكن خاطئا فالسرقة 
حدثت بالفعل ل� 99 منزال غير أن الش���اكي ش���خص واحد 
وهو املقاول املس���ؤول عن بناء تلك املنازل في مدينة سعد 
العبداهلل، ولذلك مت تس���جيل قضية سرقة واحدة ولكنها 

فعليا عن 99 سرقة.
 على كل حال أعتقد أن املشكلة ليست فقط في عدد القضايا 
املس���جلة، وإمنا في الوضع األمني بشكل عام، خاصة في 
املناطق اجلديدة حيث تكثر مواد البناء والتي حترك »لصوص 
الشوارع« وتغريهم بالسرقة في ظل غياب الدوريات، وكل 
ما نتمناه هو تكثيف الدوريات في هذه املناطق واصطياد 
هؤالء اللصوص الذين استمرأوا سرقة كل قطعة حديد في 

البلد حتى يعم األمن ويرتاح اجلميع.
bodalal@hotmail.com

قال تعالى: )احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج 
فال رفث وال فسوق وال جدال في احلج وما تفعلوا من خير 
يعلمه اهلل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي 
األلباب � البقرة: 197(. احلج فريضة فرضها اهلل س���بحانه 
وتعالى على عب���اده القادرين على ادائها فمن ينوي احلج 
فما هي اس���تعداداته لهذه الفريضة؟ هل االستعدادات هي 
بتوفير املال الكافي للحملة التي سيقوم باحلج معها؟ وهل 
االستعدادات هي بتجهيز مالبس االحرام واملستلزمات التي 
يحتاجه���ا اثناء تأديته الفريضة؟ وهل االس���تعدادات هي 
باإلعالن في الصحف ولألصدقاء انه سيذهب للحج؟ ال ثم 
ال، ان االس���تعدادات للحج هي اكب���ر من هذه االمور، اذ ان 
م���ن ينوي احلج يجب في البداية ان يخلص النية بالتوبة 
الصادقة واالبتعاد عن كل ما يغضب اهلل عز وجل ورسوله 
الكرمي. وكيف تكون النية؟ تكون النية بقضاء األمانات الى 
اهلها والصدق وجتنب الكذب في جميع األمور وجتنب تلفيق 
التهم لألبرياء واالبتعاد عن ظلم الضعفاء. فالذي ينوي تأدية 
فريضة احلج يجب ان يغسل ذنوبه كلها ويبتعد عن اذى 
الناس قبل مقابلة اهلل، وان من يعتقد انه بعد احلج سيرجع 
كما ولدته امه وخاليا من الذنوب، فذلك ال ينطبق على من 
يظلم ويبطش ويسبب األذى للضعفاء ومن ثم يذهب للحج 
ليغسل ذنوبه ليعود مرة اخرى لنفس اعماله السيئة التي 
تغضب اهلل سبحانه وتعالى وترفضها العقيدة االسالمية. 
ان اهلل س���بحانه وتعالى دعانا الى احلج ملن استطاع اليه 
سبيال ولكن شدد على ضرورة مساعدة الضعفاء وشدد على 
االبتعاد عن الظلم اذ ان اهلل س���بحانه وتعالى ليس بظالم 
للعبيد. قال تعالى: )من عمل صاحلا فلنفس���ه ومن اساء 

فعليها وما ربك بظالم للعبيد � فصلت: 46(.
لذلك ادعو من ينوي احلج اال يس���تخدم ذلك كوس���يلة 
للدعاية عن نفسه انه سيحج فيجب ان تكون هذه العبادة 
نابع���ة من االميان وليس للتباهي بذلك امام الناس ويجب 
اخالص النية هلل س���بحانه وتعالى بالتسامح مع كل من 
سبب لهم األذى س���واء بالقول او بالعمل ويطلب السماح 
من كل من ظلمهم وح���اول تدمير حياتهم بآرائه وقراراته 
التعسفية وارجاع احلق لكل من قطع رزقه ألن الرزق بيد 
اخلالق وليس بيد املخلوق ومحاس���بة النفس على كل ما 
فعله وتلفظ به على اجلميع من البش���ر والتوبة الصادقة 
باخالص ومعاهدة اهلل بعدم الع���ودة الى كل االمور التي 
اجراها من ظلم او تعسف او اذى لآلخرين. قال تعالى: )امنا 
التوبة على اهلل للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوب اهلل عليهم وكان اهلل عليما حكيما 
� النس���اء: 17(. والتوبة يجب ان تكون قبل التوجه للحج 
ليقبلها اهلل سبحانه وتعالى ويتوب على احلاج قبل احلج 
ليك���ون حجمه كامال. قال تعالى: )وليس���ت التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم املوت قال اني تبت 
اآلن وال الذين ميوتون وهم كف���ار اولئك اعتدنا لهم عذابا 
أليما � النساء: 18(. فاحلج هو فريضة فرضها اهلل سبحانه 
وتعالى ويجب التحضير لها ليقبلها اهلل سبحانه وتعالى 
وليرجع احلاج كيوم ولدته امه وال يعود ألي عمل قد يؤدي 

الى غضب اهلل عز وجل.

محمد هالل الخالدي

»الداخلية« وحكاية
 الـ 99 سرقة

نظرات
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استعدادات الحج

ألم وأمل

البدون جرح لن يندمل

علي الرندي

من الديرة

من املمكن عندما يقرأ أحد هذا العنوان أن 
يقول لقد مللنا مثل هذه املقاالت التي تطرح 
مش���كلة البدون، ولكن مع كثرة األحاديث 
واملقاالت التي طرحت عن هذه املشكلة فهل 

مت إيجاد حلول لها؟
لألسف ال، لقد قتلت قضية البدون قتلة 
شنيعة ليس بها أي رحمة، فعندما رفضت 
اللجنة التشريعية مبجلس األمة وبشكل تام 
منح فئة البدون اجلنسية أو جوازات سفر 
قتلت أحالمهم وحقوقهم بدون أي رحمة.

أين الرحمة؟ أين اإلنسانية؟ أين العدل 
في دولة الدميوقراطي���ة؟ دعوني أذكركم 
أيها القراء األفاضل بالتناقض واالستخفاف 
مبشاعر هذه الفئة فقد أصبحوا مثل لعبة 
الشطرجن التي يتم التالعب بها من كل اجتاه، 
فقبل يومني من هذا القرار اجلائر نزل خبر 
بالصحف مفاده انه سيتم جتنيس نحو 2000 
من فئة البدون في ش���هر ديسمبر املقبل، 
وبعد ذلك بيومني فاجأت اللجنة التشريعية 
مبجلس األم���ة اجلميع بعدم املوافقة على 

منحهم اجلنسية وجوازات السفر.
ما س���ر هذا التناقض الغريب كل يوم 
بقرار جدي���د، أين التخطيط الصحيح في 
دولة لها وزاراتها ومؤسس���اتها ومجلس 
للنواب، ملاذا إذن هذا التالعب مبشاعرهم 
أليسوا بشرا من دم وحلم، وهل معنى انهم 
بدون انهم ليسوا بشرا وليست لهم مشاعر 

وأحاسيس؟!
لقد حرموا من أبسط احلقوق اإلنسانية 
فقد حرموا من شهادات امليالد واستخراج 
رخص للقيادة واس���تخراج جوازات سفر 
وحرموا من التعيني في األعمال احلكومية، 
كما ان كثي���را من القطاع���ات احلكومية 
واخلاصة استعانت مبوظفني من دول أخرى 
ولم تستعن بهم، فلماذا يتم فعل ذلك مع 
أبن���اء فئة البدون مع انه���م ميتلكون من 
القدرات واملواهب بل البعض منهم يحملون 
الشهادات العليا التي تؤهلهم العتالء بعض 

األعمال واملناصب؟
وملاذا تتكبد الدول���ة كل تلك التكاليف 
واملرتبات لقطاع كبير من الوافدين للقيام 
بأعمال مختلفة في قطاعات كثيرة في الدولة 
مع انها متلك من أبناء البدون من هم أحق 
بتل���ك األعمال مبا انه���م تربوا على أرض 
الكويت وتربوا على عاداتها وتقاليدها، فقد 
خدم���وا الكويت بأرواحهم ودمائهم عندما 
حدث االحتالل الغاشم فداء لهذا الوطن فقد 

تعذبوا واستشهدوا.
فهل تستكثرون على من يستحق منهم 
اجلنسية الكويتية ملا قدموه من تضحيات؟ 
وهل يعتبر جواز الس���فر »حراما« للذين 
يريدون الس���فر بهدف احلج والعمرة أو 
للع���الج و»ح���الال« للممثل���ني واملطربني 

والراقصني والراقصات؟!
أمتنى أن جتد هذه القضية النور بأسرع 
وقت ممكن حتى جتد هذه الفئة بر األمان 

واألمان في بلد اخلير واحملبة والسالم.
alialrandi@hotmail.com

مجموعة من النقاط التي ميثل 
الش���خصية  90% منها جتاربي 
م���ع العبور من بوابة الش���باب 
أكره الشعر  الكهولة،  إلى بوابة 
األبيض وبدأت فعليا أعد بوادر 
ظهوره شعرة بشعرة يوما بعد 
آخر، ورمب���ا ما نبهني إلى األمر 
وضرورة حتديد النقاط ودفعني 

أص���ال لكتابة هذه املقالة هو س���ؤال ابنت���ي لي قبل يومني 
عندما اس���تحضرت براءتها أمامي قائلة: »بابا ليش شعرك 

كله أبيض؟«.
بعد ذلك السؤال اختليت بنفسي وقررت أن أجمع النقاط 

الدالة على »الشيب« في بلد املليون رأي.
أنا ش���خصيا حققت ما نسبته 90% من هذه النقاط التي 
سأوردها أدناه رغم أن نقطة واحدة تكفي أن تثبت أن صاحبها 

»شايب« مع مرتبة الشرف، وهي كالتالي:
1 - إذا استحضرت عام وفاة مطربة »القرنني« أم كلثوم 
ووجدت أنها توفيت وعمرك يومها كان بني السابعة والعاشرة، 

هنا حتما ستعرف أنك شايب ونص.
2 - إذا سألك ابنك عن »باغوغان« وكانت إجابتك كالتالي: 
»شنو باغوغان؟« لتأتي بعدها ضحكة ابنك تهز أركان صدرك 

ليرد صداها بداخلك بجملة »أشهد انك شايب«.
3 - إذا عدت إلى منزلك وأوالدك في بيت جدهم ووجدت 
»البلي ستيش���ن 3« في الصالة وحاولت تشغيلها لوحدك 
ألكثر من س���اعتني دون أن تستطيع أن تأخذ منها ال أبيض 

وال أسود.
4 - إذا كنت تعتقد أن ليلى علوي التزال في العشرينيات 

من عمرها.
5 - إذا كانت شمس البارودي هي حلم مراهقتك.

6 - إذا علم���ت أن فيل���م »ghost« لدميي مور أصبح من 
كالسيكيات الس���ينما العاملية ووجدت أنه ال يعرض سوى 

.»TCM« على قناة
 7 - إذا دخلت أيا من محالت س���تاربكس وفشلت في أن 

تعرف أيا مم���ا هو موجود على 
القائمة التي أمامك لتنهي حيرتك 
التي ارتس���مت على وجهك أمام 
الكاشير بسؤال: »لو سمحت عندكم 
نسكافيه؟« وإذا أردت أن حتدث 
بياناتك ستقول له »كاباتشينو 

لو سمحت«.
8 - إذا تابعت مباراة كرة قدم 
وانتبهت وأثناء اس���تعراض املعلق ألعمار الالعبني في تلك 
املباراة أن أكبرهم سنا أصغر منك بأكثر من عشر سنوات.

9 - إذا قرأت في الصفحات الفنية أن أغنيتك املفضلة في 
املراهقة أصبحت تعتبر في نظر الفنانني فلكلورا.

10 - إذا كان���ت ردة فعلك فور س���ماعك لنبأ وفاة مايكل 
جاكسون كالتالي: »توه صغير«.

11 - إذا كنت جتد نفسك وبشكل ال شعوري يتملكك اعتقاد 
أن الشحرورة صباح بدأت تصبح مثلك األعلى في احلياة.

12 - إذا كنت تعتقد أن الدائري السابع افتتح قبل 3 أعوام 
رغم أن السيارات تسير عليه منذ 21 عاما.

13 - إذا دخلت املارينا مول وأحسست أنك كائن فضائي 
توه هبط على كوكب األرض في مهمة استكشافية.

14 - إذا كنت التزال تتذكر صرختك املدوية التي أطلقتها 
عندما سجل املرعب جاسم يعقوب هدفه على االحتاد السوفييتي 

في أوملبياد موسكو.
15 - إذا فاجأك موظف البن���ك الذي تتعامل معه بجملة 
»يا أخي أن���ت عميل للبنك منذ 25 عام���ا البد أن يكون لك 

تعامل خاص«.
16 - إذا وجدت نفسك ال إراديا تضطر الى أن تشاهد نشرة 

أخبار التاسعة فقط لتسمع ختامها، الوفيات.
إذا حققت ولو نقطة واحدة من النقاط أعاله فأنت شايب 
ونص و»بطل« تصبغ ش���عرك، وإذا كنت تختلف معي في 
ال���رأي فيم���ا تناولته في هذه املقالة فمرحب���ا بك في بلدي 

الكويت، بلد املليون رأي.
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

»شايب« في بلد المليون رأي
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هناك تآمر على حق املرأة في 
االنتخابات والترشيح والتوزير 
أين أنت أيتها املرأة، من دفاعك 
عن نفسك وعن حقوقك التي 
ي����راد اغتصابها؟ أين أنت من 
الذي����ن يحاولون املتاجرة بك 
املرأة  أيتها  الدين؟ ملاذا  باسم 
أن����ت دائما يح����اول البعض 

اظهارك بعدم احترامك للقانون والدس����تور؟ ملاذا أنت 
دائما في صراع بينك وبني عقول البعض والتي أصابها 
اجلم����ود والتحجر؟ البعض يرى ف����ي تدويل الصراع 
مخرجا لعقدة نفس����ية قد أصابته، نحن نعيش ونحيا 
ونحترم الدستور الذي يطبق قوانينه املدنية على الكبير 
والصغير، وهذا طبعا ال يعجب الذين يسعون الى تغيير 
الدستور الذي هو معاهدة بني الشعب واحلاكم وعلينا 

جميعا احترامه.
عندما اخترنا املرأة املرش����حة لم نكن عميانا وال كان 
تفكيرنا في اجازة، كنا على علم ودراية مبا تلبس املرأة 
املرش����حة من زي ترتديه ما دام محتشما، ولكن بعض 
النواب باملجلس يصح ان يطبق عليهم املثل وهو »خلقت 
حاجتي من جارتي« وهم وان جاز لي التعبير هم من يطبل 
ويهلل لتطبيق فتوى وزارة األوقاف بارتداء املرش����حة 
النائبة للزي االس����المي والش����رعي وهو احلجاب، من 
يصفق لهذه الفتوى هل سأل نفسه عن كيفية تعامله مع 
امل����رأة غير احملجبة في خارج إطار املجلس؟ هل تعامل 
هؤالء النواب سيقتصر على املرأة النائبة فقط، وبذلك 
مينع نفسه من مخالطة بقية النسوة غير احملجبات في 
األسواق واملجمعات واجلامعة واملدارس ووزارات الدولة؟ 
وهل سأل نفسه من أوصله لكرسي املجلس وكيف سمح 
لنفسه بأن تصوت له امرأة سافرة غير مرتدية احلجاب؟ 
أم انه في مثل هذه احلاالت كانت األمور عنده متساوية 
ال فرق بني سافرة ومرتدية للحجاب، كيف سمح لنفسه 
باستقبال النسوة غير احملجبات في الندوات واحملاضرات 
واجللوس معهن لشرح برنامجه االنتخابي؟ نحن حتكمنا 

دولة يطبق بها القانون املدني 
الذي ال يجبر ذكرا كان أم أنثى 
على فعل م����ا ال يريده، ولكن 
النواب  لألسف مطالبة بعض 
باحلجر على املرأة تش����عرني 
بأننا نعيش في غابة يس����ود 
فيها التعصب الفكري والطائفي 
والقبلي، وأغلب مشاكلنا حدثت 
بس����بب رغبة البعض في فرض وصايت����ه ورأيه على 
اآلخري����ن، ورغم ذلك من املف����روض اننا نعيش ضمن 
مجتمع دميوقراطي بني على أس����اس احترام احلريات، 
وما نراه في مجلس األمة من عنف لفظي ومحاربة للمرأة 
املرش����حة وصل الى أبعد احلدود رغم ان مجلس األمة 

مكان من املفترض ان يكون ذا وعي أكبر.
العنف دخل الى مجلس األمة دون استئذان من خالل 
بعض أعضائه الذين يحاولون سحق املرأة ودفنها وهي 
حية. حقيقة انا لست مع رأي نواب بإلزام املرأة والنائبة 
بارتداء احلجاب،، فهي حرة ترتدي ما تشاء ما دام لباسها 
محتشما وال يظهر مفاتن جسمها، هؤالء يحاربون احلريات 
فما دخله����م في ان ترتدي املرأة احلج����اب؟ في النهاية 
حسابها عند ربها، وال أعلم ملاذا يتم اخللط بني األمور. 
امل����رأة في املجلس من اجل حتقي����ق هدف يخدم وطنها 
واما الدين فهو أمر بني العبد وربه. ملاذا تصعيب األمور 
وتعقيدها وحتديدها بأن هذا اللبس حرام وذاك حالل؟! 
كل هذه أشياء تخص العالقة الروحانية بني العبد وربه، 
ليس مفهوما لدي حتى اآلن ما هدف النواب املتأسلمني 
من محاربتهم للمرأة بصفة خاصة؟ بدال من ان يشغلوا 
أنفسهم ويشغلونا معهم بأمور خاصة بني العبد وربه 
عليهم العمل والبحث في قائمة طويلة مليئة باملشاريع 
والقضاي����ا تخص البالد والعباد، اذا متكنوا من طرحها 
فستتحول بالدنا بإذن اهلل تعالى الى ورشة عمل حترك 
الوضع االقتصادي النائم، اما النائبات فنأمل منهن االهتمام 
ببعض املش����اريع التي تخص املرأة بالنسبة حلقوقها 

املدنية واالجتماعية. فآمالنا كبيرة فيهن.

أمينة العلي

سافرة.. وأخرى
 ترتدي الحجاب

نقطة ضوء


