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واستنفار حكومي ملواجهته

مواطنون لـ «األنباء»: «السماح باخلروج ملتعدد الزوجات» قرار إنساني
ويجب أن يشمل فئات أخرى تستحق الرعاية كالوالدين واملعاقني

ثامر السليم

أحــدث قــرار الســماح 
ملتعدد الزوجــات باخلروج 
وقــت احلظر الكلــي يومني 
أســبوعيا، العديد من ردود 
الفعــل اإليجابيــة، وتلقــاه 
الكثيــرون بارتياح شــديد، 
مؤكديــن انــه قــرار صائب 
وإنســاني بالدرجة األولى، 
مشيرين الى ان القرار ينبغي 
ان يشمل فئات أخرى لها حق 
الرعاية والعناية كالوالدين 
واملعاقني وغيرهم ممـــن هم 

بحاجة الى غيرهم.
«األنبــــــاء» استطلعت 
آراء مجموعــة من املواطنني 
حول مزايا القرار، حيث أكدوا 
ان هنــاك جوانب إنســانية 
وعائليــــــة يجب ان تراعى 
فــي مثــل هــــــذا التوقيت 
حتديــدا، متســائلني عـــــن 
االولى بالرعاية واالهتمــام 
الزوجــة الثانية ام الوالدان 
الـلذان يقطنـــان مبفردهما 
او املعـــــاق الذي يحتـــــاج 
إلى رعايــة وخدمــة في ظل 
انتشــار جائحــة «كورونــا 
يلــي  وفيمــا  املســتجد»، 

التفاصيل:
فـــي البداية، قال املواطن 

يعيشــون مبفردهــم، الفتا 
الــــــى ان هنــاك جوانــب 
إنســانية وعائلية يجب ان 
تراعى في مثــل هذه األمور 
تقديرا ملثل هــذه الظروف، 
إلــى  النظـــــر  ويجــــــب 
األمــــور مـــن كل اجلوانب 
دون اخــذ قرارات ارجتالية 
غير مدروسة مسبقا، متسائال 
ايهم أولى بالرعاية واالهتمام 
الزوجــة الثانية ام الوالدان 

كمن لديه اب او ام يعيشان 
مبفردهما او احــد أفراد من 
أسرته من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، ســائال املولى عز 
وجل ان يكشــف الغمة عن 

األمة.
الترابط العائلي

من جهته، ذكــر املواطن 
محمــد الشــمري ان هنــاك 
حــاالت إنســانية كاملتزوج 
بالثانية او الثالثة فالزوجة 
لها حقوق على زوجها لتلبية 
احتياجاتها، مشــيرا الى ان 
القرار صائب وفي محله مع 
ان إقراره جاء متأخرا ولكن 
ان تصــل متأخــرا خيرا من 

اال تصل.
وأشــاد الشــمري مبثــل 
تلــك القرارات التــي تراعي 
الترابــط العائلي خصوصا 
في ظل الظروف التي يعيشها 
العالــم عمومــا والكويــت 
خصوصــا في ظل انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
مؤكدا ان األمر يجب أال يقف 
عند هذا احلد بل يتعداه إلى 
التصريح باخلروج ملن لديه 
معاق او والدان يتفقد أمورهم 

وأحوالهم.
ان  أعتقــد  ال  وتابــع: 

اللذان يعيشان مبفردهما ام 
املعاق.

صالح املواطن

بدوره، أكد املواطن محمد 
الســويد ان القــرار الذي مت 
اتخــاذه يصــب فــي صالح 
املواطن خاصــة في ظروف 
احلظر الكلي، مبينا ان هناك 
قــرارات يجب ان يتم النظر 
فيها أيضا هي زيارة الوالدين 
اللذين يســكنان مبفردهما 
لالطمئنان عليهما واستكمال 
حاجاتهما، داعيا اهللا عزوجل 
ان يزيل عنا هذا الوباء والبالء 
ويعيد علينا أيامنا الى افضل 

ما كنا عليه.
من جانبــه، قال املواطن 
احمد الرشيدي ان هذا القرار 
جيد ويفيد كثيرا من الناس، 
مثمنا دور األجهزة في الدولة 
ملراعاة املواطنني وما ميرون 
به خالل فترة احلظر الكلي، 
الفتا الى ان القرار مهم خاصة 
مع عدم توافر إمكانيات األسر 
واحتياجاتهم في ظل ظروف 
احلظر الكلي، وراعى اجلانب 

االجتماعي واألسري.
وذكر الرشيدي ان هناك 
أيضــا العديــد مــن االمــور 
الواجب اخذها بعني االعتبار 

املسؤولني يغفلون عن مثل 
تلك احلاالت اإلنسانية التي 
حتتاج الى قــرارات عاجلة، 
مثمنا كل اجلهود التي تقوم 
بها الدولة في هذا الصدد في 
حماية املجمتع من انتشــار 
اخلطيــرة  األوبئــة  هــذه 

والفتاكة.
قرار مستحق

أما حمد اخلالدي، فذكر ان 
قرار السماح للزوج بزيارة 
زوجته الثانية او الثالثة او 
الرابعة مســتحق كونه هو 
املسؤول عنها، مؤكدا ان مثل 
هذا القرار يبعث الطمأنينة 
والراحة في نفــس الزوجة 
الثانيــة وأوالدهــا بوجــود 
معيلهــم ومســؤولهم االول 

بينهم.
وتســاءل اخلالدي: كيف 
للزوجــة الثانيــة أال يقــوم 
زوجها مبتطلباتها احلياتية 
وألوالدهــا  لهــا  اليوميــة 
خصوصــا فــي ظــل أجواء 
احلظر الكلي التي تستوجب 
على األقل ان يتواجد بينهم؟ 
آمــال ان يتــم النظر من قبل 
املسؤولني في باقي احلاالت 
التــي بحاجــة الــى عنايــة 

ورعاية.

أكدوا أنه يراعي الترابط األسري ويبث الطمأنينة في نفوس جميع األطراف خالل الظروف احلالية

محمد السويد محمد الدلقان

طلب خروج أثناء احلظر «رعاية أسرة»

محمـــــد الدلقــان ان قــرار 
الســماح للمواطــن متعــدد 
الزوجـــــات باخلروج جيد 
مع انـــــه أتى متأخرا، مشيرا 
الــى ان هناك فئــات أخرى 
مستحقة هــــي كانت أولى 

بالنظر إليها.
وأضــــاف الدلقــــان ان من 
هــذه الفئــــات املستحقــــة 
ذوي االحتياجـــات اخلاصة 
الذيـــــن  الوالديــــــن  او 

متضررون من إغالق مراكز الرؤية لـ «األنباء»: لم نَر فلذات أكبادنا منذ شهرين
أسامة أبو السعود

تفاعــل عــدد كبيــر مــن قراء 
«األنباء» مع اللقــاء الذي اجرته 
مــع مديــرة ادارة االستشــارات 
االســرية اميــان الصالح في عدد 
امس، مطالبني باعادة فتح مراكز 
الرؤية لنرى «قرة اعيينا وفلذات 
اكبادنا» الذين انقطعت اخبارهم 
عنا واتصاالتهم بنا منذ اليوم االول 
لتعطل اعمال احلكومة مما يزيد 

على الشهرين.
البعض وصف موقف الطرف 
اآلخــر بأنــه تعنت غيــر مقبول 
وسيطرة وهيمنة ليست في محلها، 
ووصلــت املطالبات الــى تعديل 
قانــون الرؤيــة احلالــي لضمان 
رؤية االبنــاء والبنات في الوقت 
احملدد من قبل احملكمة مهما كانت 
الظــروف، والبعــض اكد ان لدى 
الطرف االخر عمالة منزلية، فهل 
يخشــى على ابنائه ان يصاب بـ 
«كورونا» مع ابيه او امه وال يخشى 
عليهم من اخلدم، بل وصل بعضهم 
الى تسجيل اثبات حالة لعدم رد 
الطــرف اآلخر على االتصاالت او 
لتعنتهم في رؤية ابنائهم، وفيما 
يلي تفاصيل بعض املآســي التي 
تعرض لها اآلباء واالمهات بسبب 
حرمانهم من رؤية فلذات اكبادهم:

في البداية، تقول ام عبدالعزيز 
احلمــدان: انــا جــدة حلفيديــن، 
ومــن املطالبــني بشــدة بايجــاد 
حل جذري ملشــكلة حــق الرؤية 
مــن خالل تعديل القانون احلالي 
والذي ال يتناسب مع كل االوضاع 
والظروف، مناشدة نواب مجلس 
االمة ووزير العدل ضرورة تعديل 
قانون احلضانة والرؤية الذي ال 
يتماشى مع كل الظروف واالحوال 
والتطــور التكنولوجي، مضيفة: 
امــا ما يحصل حاليــا من تخبط 
مما تسبب في ضياع حق اصحاب 
الرؤية من رؤية اطفالهم، نطالب 
بقانــون يحميهم ومينحهم مزايا 
وصالحيات متامــا كالتي منحت 
للحاضــن باعتبــار ان احملضون 
امانة عند الطــــرفني، مشددة على 
ان الطفل هــو املتضرر االول في 
هذه القضايا، ألنه ليست لديه حـ 
ـــرية االختيار، وينتظر من يأخذ 

وبصفتي مــن املغتربني، كان لي 
خيار اصطحاب أطفالي والعودة 
بهم إلى أميــركا أو البقاء في بلد 
مســلم والقتال من أجل أطفالي، 
وتزوجت مرة أخرى وحاربت من 
أجل احلصول على حضانة كاملة 
لألطفال، لم يكن والدهم يزودهم 
بأي دخل وقد كسب القضية، ألنني 

تزوجت مرة أخرى. 
واستطردت كريستي: في مايو 
٢٠٢٠ حصــل طليقــي على حكم 
مــن احملكمة باحلضانــة الكاملة 
وأخــذ أطفالي وقطــع كل اتصال 
بي، وأخيرا، في سبتمبر منحتني 
احملكمة حكم بحــق الزيارة بعد 
٤ أشــهر في احملكمــة، وأصبحت 
معزولة عــن أطفالي ألن زيارتنا 
تتم من خالل مركــز الرؤية، قام 
زوجي السابق بحظر جميع األرقام 
التي اتصلت بها ورفض حتى أمام 
الشــرطة الســماح لــي بالتحدث 
معهم، وســتكون هذه هي السنة 
الثانيــة التي لــن أمتكن فيها من 

ســالمة االطفال محصــورة فقط 
على مراكــز الرؤية مــن الوباء؟ 
هل االطفال غير مخالطني الهالي 
احلاضن؟، هل االطفال لم يخرجوا 
مــن منازلهم خــالل فترة احلظر 
اجلزئي، وفي الوقت احلالي يوجد 
ســاعتان للمشــي هل يعقل بأن 

جميع االطفال في بيوتهم؟!
وتابع: ملاذا تعتقدون ان صاحب 
الرؤيــة موبــوء وبــه االمــراض 
واجلراثيــم؟ فهل يعقــل ان االب 
سيضر ابنه او ابنته فلذات اكبادنا 
وهل مراكز الرؤية حريصة على 
ابنائنا اكثر من آبائهم او امهاتهم 
او اجدادهــم؟!، نحن اوليا االمور 
لم نطلب املســتحيل، فقط طلبنا 
االطمئنان عليهم واعطاء اطفالنا 
االحســاس باخلوف عليهم، ألنه 
بالتأكيد خالل هذه املدة الطويلة 
يعتقــدون اننا نحــن من يتهرب 
منهم ألنهم اطفال ويجهلون ماذا 
حصل آلبائهم وامهاتهم واجدادهم 
من حرمان فرض عليهم ليس بقوة 

احلاضنــة واســتغاللها الوضع 
الراهن والقانون القدمي وثغراته 
واستخدام االطفال كسالح للقهر 
وقطــع االرحــام، والوصول الى 
مراكــز الرؤية ال بد ان يكون بعد 
خالفات كبيرة بني الطرفني، واآلن 
ال استطيع حتى الذهاب الى بيت 
احلاضن لسهولة القضايا الكيدية، 
مطالبا بالســماح للجميع برؤية 

ابنائهم.
وشــدد اخلليفة على ان لديه 
حكما ولن نترك حقوقنا في رؤية 
فلذات اكبادنا وعلى وزير العدل 

التدخل النقاذ هذا الوضع فورا.
خطة بديلة

من جانبها، قالت أم محمد: نحن 
مجموعة من أولياء األمور تضررنا 
من قــرار اغــالق مراكــز الرؤية 
التابعــة لوزارة العــدل حيث لم 
تضع الوزارة خطة بديلة للتسليم 
والتسلم منذ ذلك الوقت، ما أدى 
إلى حرماننا من رؤية فلذات أكبادنا 
وانقطعــت كل وســائل االتصال 
معهم، وقمنــا مبخاطبة املعنيني 
بــوزارة العدل وقدمنا العديد من 
الكتــب، باالضافة إلــى جملة من 
االقتراحات، لكن ولالسف لم يتم 
الــرد عليها واالكتفاء بالتكســب 
االعالمي من وراء قضيتنا بدون 

وضع احللول.
وزادت ام محمد: في حني جند 
اجلهــات األخرى بالدولة عاجلت 
القضايا بكل سهولة والتي تصب 
في مصلحة املواطن ومنها اجالء 
الطلبــة مــن اخلــارج، تصاريح 
للمطاعم وما شابه، ساعات للمشي 
ومؤخرا تصاريح رعاية أســرة، 
مبينة ان القصور في بعض قوانني 
االحوال الشخصية استغله بعض 
احلاضنــني خصوصــا بالوضع 
الراهن بحرمان صاحب الرؤية من 
احملضون، ومتنت النظر للموضوع 
من الناحية االنسانية والنفسية 
للمحضون بفقدانــه أحد والديه 

لفتره طويلة.
في السياق ذاته، أكد عبداهللا 
محمد انه حتمل الكثير من املشاكل 
واخلالفات املستمرة من اجل رؤية 
ابنته التي حرمها منه مركز الرؤية 

اآلن.

رؤيــة أطفالي في العيد بســبب 
انتظار محكمة األســرة، وهؤالء 
األطفال هم حياتي، لقد مر أكثر من 
شهرين حتى اآلن وال يوجد حل في 
األفق حتى «تنتهي األزمة»، وقد 

يكون ذلك في عام ٢٠٢٢.
عيد ميالد

اما سلطان فهو احد املواطنني 
املتضررين من اغالق مراكز الرؤية 
فقال: لي بنت عمرها ٣ سنوات منذ 
ســنتني ما شفتها اال ثالث مرات، 
وآخر يوم سلمتها ما كان هناك اي 
تعميم بإغالق مراكز الرؤية، حتى 
يخبروا اصحاب الرؤية ان االسبوع 
املقبل ســيكون آخر يوم بســبب 
االزمــة، فكانت صدمــة موجعة، 
واالدهى واالمر ان االسبوع التالي 

كان يوم ميالدها.
سالمة أبنائنا

اما املتضــرر من اغالق مراكز 
الرؤية محمد موسى فتساءل: هل 

القانــون او حكم صدر ال بل قرار 
داخلي لعدم رغبتهم من اداء عملهم 

مبا يرضي اهللا.
واستطرد موسى: طلبنا الوحيد 
كأولياء امور اجللوس مع ابنائنا 
واالطمئنان عليهم ولو في مسرح 
مدرســة على االقــل ويعتبروننا 
كالذين أكرمتموهــم في احملاجر 
حلــني الســفر، واذا كان اخلوف 
من التجمعــات فيكــون باصدار 
تصاريــح منظمة باخلروج اثناء 
احلظر لزيارة الطفل باملدرسة مثل 
اصحاب احلالل او اصدار تصريح 
لزيارة الطفل في منزل احلاضن 
مثل املتزوج من الثانية والثالثة 

واحللول كثيرة.
وختــم حديثه بالقــول: اقرت 
مديرة ادارة االستشارات االسرية 
بأن اي تغيير في اجراءات تنفيذ 
احكام الرؤية ســواء فــي كيفية 
التنفيــذ او مــكان ووقت التنفيذ 
البد ان يكون وفقا الحكام القانون 
واعتمــاد اجلهــات القضائيــة، 
املطلوب احلكم الصادر من قصر 
العدل بوقف مؤقت الحكام الرؤية 
مذيل بتاريــخ ما قبل ٢٠٢٠/٣/١٤ 
على حسب افادة مسؤولة املراكز. 
وفي النهاية اشتقت لكي يا ابنتي 

رمياس.
إثبات حالة

مــن جهتهــا، قالــت احــدى 
املتحدثــات: انــا جــدة متضررة 
من عدم تواصــل احلاضن وعدم 
تعاونــه معانا، وذهبنــا للمخفر 
وســجلنا اثبات حالــة لعدم الرد 
على االتصاالت، علما أنه حظرنا 

بـ «الواتساب».
سالح للقهر

من جهتها، قال محمد اخلليفة 
ابوعبدالرحمن: اللهم انهم قطعوا 
االعنــاق بقطع االرحــام وفرقوا 
االحباب بفراق االبناء، قال تعالى: 
(وأيوب إذ نادى ربه أني مســني 
الضر وأنت أرحم الراحمني)، وقال 
الرسول ژ «ال يدخل اجلنة قاطع» 

يعني قاطع رحم.
واضاف قائال: منذ ثالثة اشهر 
وابنائــي مختفون وال اعلم عنهم 
شيئا، وال حتى باالتصال لتعنت 

طالبوا اجلهات املختصة بالتدخل متسائلني: كيف نُحرم من رؤية أبنائنا بحجة «كورونا» بينما يعيشون في بيوت مليئة باخلدم؟!

مطالبات بايجاد بدائل إلغالق مراكز الرؤية

حقه من القانون.
وتساءلت: ملاذا يحرم ابناؤنا 
من بيئة اســرية صحيحة لينشأ 
نشــأة ســليمة بعيدا عن ازمات 
نفسية من احملتمل جدا ان تؤثر 
على حياته فيمــا بعد؟ موضحة 
ان ما يحــدث حاليا مــن حرمان 
للمحضون وصاحب حق الرؤية 
ســتكون نتيجته حتمية لتعنت 
احلاضن وزرع الكره واحلقد في 

قلوب االبناء جتاه آبائهم.
تغيير ديانة

كريســتي لــي احدى النســاء 
الالتــي يعانني من فقدان ابنائهن 
وعدم رؤيتهم منــذ اغالق مراكز 
بـــ «األنباء»  الرؤية اســتنجدت 
لعلها جتد ضالتها وتوصل صوتها 

للمسؤولني.
تقول كريســتي: أنا أميركية، 
غيرت ديني هنا منذ ١٠ ســنوات 
بهــدف الهجــرة، متزوجة ولدي 
طفالن في الكويــت، ثم تطلقت، 

..ومغردون: «حرمنا من شوفة الوالدة والوالد»
أثــار القــرار حفيظــة عــدد كبير من 
املغردين، مطالبني بالسماح بزيارة الوالدين 
أو املعاقني للقيام بأمور حياتهم واالطمئنان 

عليهم.
فــي البدايــة، غرد طالل الغــامن قائال: 
احلكومة تسمح للزوج للذهاب لزوجته 
الثانيــة، بينما حترم االبــن او االبنة من 
زيارة الوالدين، مضيفا: «حرمتموني من 

شوفة الوالدة اهللا يطول بعمرها».
من جهته، قال املغرد عبدالوهاب الفهد ان 
احلكومة حرمتنا من زيارة والدينا املسنني 

حرصا على ســالمتهم، فكم مــن ابن بار 
نقل املرض وهو ال يعلم، واألمثلة كثيرة.

بدورهــا، قالت املغردة احملامية أفراح 
الشراد: حرم من لديهم أحكام برؤية أبنائهم 
وبناتهم وحال احلظر دون ذلك، كما تعطلت 
مراكز الرؤية وأصبح األمر تبعا لضمير 
احلاضن إن شاء سمح وديا بالرؤية وإن 
لم يشأ فال مفر من نيران اللهفة واحلنني.

في السياق ذاته، غرد عيسى بورسلي 
قائال: ان متعدد الزوجات لألســف أصبح 
أهــم من زيارة الوالدين والرجل او املرأة 

الكبيرين بالســن «ما يهد بيته لو تقوله 
بوديك بقصر»، لقد انحرمنا من رعايتهم 
وقضــاء حاجتهــم وزيارتهــم، واملعــدد 

بالزوجات يعطونه تصريح ساعة.
أما املغرد «ابوسعود» فقال حق األبناء 
من الزوجة األخرى لرؤية والدهم واجب 
شــرعي وقانوني، فهم في ذمته، ال مجال 
للمقارنــة واجلــدال فــي هــذا املوضوع، 
وبالنســبة للســاعة املقصــود بها وقت 
التواجد بالطريق باخلارج وليس الذهب 

والعودة.

أما الكابنت عصام املذن فغرد قائال: مبا 
انكم سمحتوا بالتصاريح للزوجة الثانية 
والعمال فاســمحوا لنا بالصالة ليلة ٢٧ 
رمضان بآلية وبعدد معني بإشراف الداخلية 

لعل اهللا يرحمنا ويرفع عنا البالء.
ومن جانبه، قال املغرد محمد اخلليفي 
ان في حديث عائشــة رضى اهللا عنها أن 
الرســول ژ قال: «حتروا ليلة القدر في 
الوتر من العشــر األواخــر من رمضان» 
فمازال في الوقت متسع، إلمكانية قيام ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان املبارك.

الدلقان: أيهم أولى بالرعاية واالهتمام 
الزوجة الثانية أم الوالدان واملعاقون؟

السويد: القرارات اإلنسانية تصب
في صالح الفرد واألسرة خاصة باحلظر

الرشيدي: ندعو اهللا عز وجل أن يرفع 
البالء والوباء ويكشف الغمة عن األمة


