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بني الأم�س واليوم تطورت الأجهزة
الإدارية يف الدولة ب�شكل ملحوظ حيث
�إن طرق البحث عن امل�ستندات و�إجراء
املعامالت �أ�صبح ب�ضغطة زر بد ًال من
امللفات والأر�شيف الورقي الذي كان
يتطلب جم��ه��ود ًا كبري ًا من املوظف
ووق��ت انتظار من ُ
امل��راج��ع ،ولكن
ملاذا بعد �أن تطور البلد وا�ستخدمت
الأجهرة احلديثة �أ�صبح انتظار اجناز
املعامالت ي�ستغرق �أيام ًا و�أ�سابيع
بد ًال من �ساعات و�أين التطوير يف هذا
اجلانب؟
�إن ال��ت��ط��وي��ر احلقيقي يف اجن��از
املعامالت يتمثل يف ال�رسعة وال�سهولة
ولكن وجود الأجهزة املتطورة وحده
لن يطور املنظومة الإداري���ة ،ف�إذا
ك��ان لدينا جهاز حا�سوب متطور
مثالً ،ويف املقابل لدينا موظف مت
تعيينه بطريقة «خذوه فقلوه» بدون
�أن تتنا�سب هذه الوظيفة مع تخ�ص�صه
ودون �أن يح�صل على التدريب الكايف
ف ��إن��ه ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك ف��ائ��دة لهذا
اجلهاز ،هذا ف� ً
ضال عن بقية ال�سلبيات
مثل الهدر املت�سبب لهذه التعيينات
الع�شوائية و�أي�ض ًا عدم ارتياح هذا
املوظف لوظيفته ما ي�ؤدي لأن تظهر
انعكا�سات �سلبية على �سلوك املوظف
�سواء مع زمالئه �أو مع املراجعني،
و�إلى جانب هذه ال�سلبيات الناجتة
ع��ن ع��دم التخطيط لكيفية تعيني
املوظفني ح�سب اخت�صا�صاتهم ظهرت
لنا �سلبيات �أخرى ناجتة عن تكدي�س
الأجهزة املتطورة دون وجود خربة
كافية لإدارت��ه��ا و�صيانتها وكيفية
التعامل معها مثل م�شكلة «ال�س�ستم
معلق».
لقد �شاهدنا جميع ًا ع�بر ال�صحف
والقنوات الإخبارية تذمر احلكومة من
امل�رصوفات املرتفعة على الرواتب،
ولو كان هناك تخطيط حكومي يولد
من هذه امل�رصوفات مردود ًا مادي ًا ما
تذكرت �أمام امللأ ولكنها تعلم �أنها
حكومة ت�سري «عالربكة» ال خطة وال
منهجية وال حتى درا�سة ،و�آخر هذا
التخبط هو ��شرا�ؤه��ا تلك الأجهزة
احلديثة وامل��ت��ط��ورة لت�صبح هذه
الأجهزة عبء على الدولة بد ًال من �أن
تكون طريقة ح�ضارية ي�ستفيد منها
اجلميع ،وبغ�ض النظر عن �أجهزة
التابلت وال�سبورة الذكية التي انتهى
بهما الأم��ر للقمامة بعد �أن كلفت
الدولة ماليني ،جند �أن احلكومة قد
ملأت وزاراتها ب�أجهزة «الكمبيوتر»
بهدف ت�سهيل املعامالت لكنها مع
الأ�سف �أ�صبحت �أداة للتعطيل ،فكم
من مراجع تعطل ب�سبب �أن ال�س�ستم
معلق ولو كانت املعاملة قد �أُجنزت
بال�شكل البدائي القدمي لكان �أ�رسع
بكثري ،وكم من موظف ال يعرف �أ� ً
صال
كيف تُ �ستخدم ه��ذه الأج��ه��زة وهنا
يحق لنا �أن نت�ساءل ،هل الهدف من
هذه الأجهزة هو التطوير احلقيقي
�أم التطوير ال�شكلي؟ وهل ا�ستفادت
الدولة من هذه امليكنة فع ً
ال �أم �إن
امل�ستفيد الوحيد هو من ر�ست عليه
املناق�صة؟

مقاالت

مخزن األحزان
حينما يتوفى الله عزيز ًا على قلبك ت�شعر
للحظة �أن الدنيا قد توقفت ،ويرف�ض
عقلك رحيله ،فتنتظر �أن يوقظك �أح ٌد من
هذا الكابو�س الفظيع ،وللحظة ت�شعر �أنك
�ستلحق به من �شدة احلزن ،ولكن الواقع
يفر�ض نف�سه ،وتكت�شف بعدها ب�أيام،
ورغم �شدة الأمل �أن احلياة �ست�ستمر ولن
تتوقف ملوت �أح��د ،مهما كانت درجة
املحبة والقرابة .وتبد�أ عجلة احلياة
تدور بق�ص�ص و�أح��زان و�أتعاب جديدة
ت�شغلك عن حزن الرحيل الأليم.
�أين ذهب كل ذلك احلزن؟
نت�ساءل بغرابة كيف للإن�سان �أن ميتلك
هذه القدرة على مقاومة احلزن وعلى
ا�ستمرارية اليوم و ك�أن �شيئ ًا مل يكن؟
جزع و�رصاخ وهي�سترييا وبكاء تبقى يف
داخلك يف جزء عميق من روحك يختزن
احلزن يبقى مع مرور الأيام ،لذلك عندما

يحدثنا �أح ٌد عن وفاة قريب له ،ترانا
نبكي بحرقة وتنهمر الدموع بال توقف،
رغم عدم قرابتنا املبا�رشة باملتوفى،
حيث ي�ستدعي املوقف تراكمات من
خمزن �أحزاننا و نبد�أ بالبكاء ك�أمنا
جرح ّ
تك�شف من جديد و بد�أ ب�إيالمنا.
�إن خمزن الأحزان يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بالإميان ،فكلما كرب وات�سع قلّ و�صغر
الإمي��ان وال�صرب ،وكلما �ضاق ات�سعت
دائرة ال�صرب و زاد وكرب الإميان.
«�إنا لله و�إنا �إليه راجعون»
اخت�صار حقيقة املوت ،فرحم الله من
تويف من �أحبائنا و �أحبائكم.
�إل��ى روح �أع��ز من فقدت ،فقيدة قلبي
�أ���ص��دق ال��دع��وات ب���أن يتغمدها الله
�سبحانه وتعالى برحمة ات�ساعها عر�ض
ال�سماوات والأر���ض ،و�أن يجمعني بها
يف الآخرة.
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الديمقراطية واالستجواب
دور جمال�س الأم��ة مهم وحيوي بالدول
املتقدمة والدميقراطية وهو رقابي لعمل
احلكومة ،ويحث احلكومات على تطبيق
القانون وحما�سبة احلكومة ،ويتم تقدمي
يومي ًا عدة ا�ستجوابات واحيانا تفوق الع�رش
ا�ستجوابات ،وال تكون هناك اي م�شكلة او
ازمة.
يعترب اال�ستجواب ر�أ�س �سنام الدميقراطية
وال�شفافية،فانظر �إل��ى م��ا ي��دور داخل
جمل�س االمة من تباين يف ت�رصيحات بع�ض
اع�ضاء جمل�س االمة بخ�صو�ص �أي ا�ستجواب
يقدم والت�رصيحات اخلا�صة واملتعلقة
باال�ستجواب ،وهل اال�ستجواب يعطل التنمية
امل�ستدامة والتطور واالزده��ار ،ومن هذه
الت�رصيحات وتباينها ان اال�ستجواب لي�س
مفاج�أة وهو م�ستحق يف م�ضمونه والبع�ض
غري م�ستحق يف وقته ،وي�رصح بع�ض النواب
ان اال�ستجواب خلط للأوراق ،ويجب �ضبط
امل�سائل الى اي ا�ستجواب مل يتفق عليه ،
يبقى من حقه لكنه مل يعر�ض علينا ،وعليه
فهو ا�ستجواب �شخ�صي.
يف املجل�س ال�سابق ��صرح بع�ض اع�ضاء
جمل�س االمة ب�أن ال�س�ؤال او اال�ستجواب يعترب
مغثة وتعطي ًال للتنمية،ان املجل�س يتحدث
ليل نهار ان ال�شفافية وتطبيق القانون
والد�ستور واحلريات خط احمر ،الظاهر
عدنا للمربع االول،اذا كنا نن�شد ال�شفافية
وتطبيق القانون� ،شنو امل�شكلة من تقدمي
ا�ستجواب لأي وزير ،يكرث احلديث عن م�شكلة
التوقيت لال�ستجوابات ،ال�س�ؤال :هل اال�صالح

يحتاج توقيت ًا عند تقدمي اي ع�ضو باملجل�س
ا�ستجواب ًا عن ق�صور معني يف اي وزارة وهو
حق د�ستوري ن�ص عليه الد�ستور ،يدخل
املجل�س يف �سجال بني النواب ويف مباحثات
ومناق�شات ونبتعد ون�ترك ا�صل امل�شكلة
ومناق�شتها وحماولة درا�ستها وو�ضع احللول
لها وبحث �أوجه الق�صور يف الوزارة املعنية
باال�ستجواب،لكن الظاهر عند بع�ض نوابنا
قناعات وتوجهات تكون يف فلك احلكومة.
يفرت�ض ان يكون دور اع�ضاء جمل�س االمة
يف العمل داخ��ل الربملان كفريق ملا فيه
م�صلحة املواطن والوطن ،لأن بع�ض اع�ضاء
جمل�س االمة ن�سوا انهم انتخبوا من ال�شعب
وال�شارع،امل�شكلة لي�ست باال�ستجوابات
لكن امل�شكلة ب�ضيق ال�صدر وعدم الإميان
بالد�ستور وم���واده ،والآن دخلنا مرحلة
جديدة وهي �ضيق �صدر بع�ض اع�ضاء جمل�س
االمة مع اال�سف ،فيجب عدم التعذر بالتوقيت
اذا كان اال�ستجواب م�ستحق ًا.
ختام ًا :ان اال�ستجواب يعترب �سنام الد�ستور
وهو الذي يفرق بني جمل�س االمة املنتخب
وجمل�س ال�شورى ،ان جمل�س االم��ة وما
ميثله من دميقراطية وتعددية وحريات
حق مكت�سب لل�شعب الكويتي والتوجد اي
م�ساومة عليه.العامل الآن يتغري خ�صو�ص ًا
العامل العربي ملزيد من احلريات والتعددية
والدميقراطية،نتمنى على احلكومة وجمل�س
االم���ة املحافظة والتم�سك بالد�ستور
والدميقراطية واعتباره اال�صل يف جميع
مناحي احلياة.
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الفساد وكابوس الحكومة
اإللكترونية

الف�ساد ال يقت�رص على ق�ضايا تبي�ض الأم��وال واالختال�س
والنهب وال�رسقة والتزوير و�إمن��ا �أ�شكال و�أن���واع منها
االدعاءات الكاذبة ون�رش اال�شاعات التي ت�رض ب�سمعة البلد
و�أي�ضا املمار�سات اخلاطئة من ت�سويف وت�أخري وتع�سف
بع�ض املوظفني وال��ق��ي��ادات يف الأج��ه��زة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية!
فمو�ضوع حر�ص وادع��اء بع�ض اجلهات احلكومية على
حت�سني وتطوير بع�ض اخلدمات الإلكرتونية التي ت�ساهم،
من املفرت�ض ت�سهيل الكثري من املعامالت ب�شكل �رسيع
و�آمن وبدقة من املوا�ضيع التي ينبغي �إعادة النظر فيها
و��ضرورة ح�سمها ملعرفة كيفية اجناز املعامالت و�آلية
الإجراءات ال�صحيحة من جانب ،ومن جانب �آخر للوقوف
على حقيقة ما يحدث يف �أغلب اجلهات احلكومية وخا�صة
وزارة العدل ووزارة الداخلية فكثري من املعامالت يطالها
الت�أخري لأ�سباب منها عدم وجود املوظف املخت�ص وعدم
وجود رئي�س الق�سم على ر�أ���س العمل والعبارة ال�شهرية
«ال�سي�ستم عطالن» وكلمة امل�ستخدم للموظف «م�سحوبة»
والنتيجة يتحملها وحدهم مراجعو اجلهات احلكومية من
خ�سائر وغرامات ورفع �ضغط!..
مثل هذه ال�سلوكيات املنت�رشة يف �أغلب اجلهات احلكومية
�سببها القيادات وامل�س�ؤولون فيها وذلك لفقدان ال�شعور
بامل�س�ؤولية وعدم وجود رقابة وم�ساءلة وحما�سبة يف
ظل و�سائط متعددة ال تهد�أ و�سكرتارية �أع�ضاء جمل�س الأمة
والأع�ضاء وال�سادة الوزراء لتخلي�ص املعامالت اخلا�صة
ومن نوع �آخر يغلب عليها امل�صلحة املتبادلة.
ون�شكر الزميلة ال�صحافية من جريدة ـالقب�س�« -أم�يرة بن
طرف» لن�رشها ولتناولها مو�ضع ًا حيوي ًا يف املحليات حتت
عنوان «ال�سي�ستم» عطالن ..ماركة كويتية! وملخ�صة ب�أن اغلب
مراجعي الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،يواجهون
�أزمة يف عطل الآنظمة االلية يف بع�ض اجلهات ،ما يعطل �سري
معامالتهم ،و�أعمالهم ،يف م�شهد ي�شبه ت�صادم «حلم» «احلكومة
االلكرتونية» بـ «واقع» عطل الأنظمة الآلية املتكرر.
فهل ذلك هو �صحيح ب��أن «ال�سي�ستم» عطالن ..ماركة
كويتية ؟!
ما ي�ؤ�سفنا لي�س ما يحدث ب�شكل متكرر مع تطبيق قرار
الإحالل وما يتبعه من �آثار قد تكون منها الت�سويف والت�أخري
وع��دم امل��ب��االة م��ن قبل بع�ض املوظفني وامل�س�ؤولني
مل�صالح النا�س يف تخلي�ص املعامالت باجلهات احلكومية
التي وفرت لي�س فقط خدمات حكومية �إلكرتونية و�إمنا
موظفون ال ي�سعون للعمل وال خلدمة املراجعني وكل همهم
�سوى ب�صمة احل�ضور واالن�رصاف دون �أن يكونو ًا موجودين
يف املكان املخ�ص�ص للعمل  ،والبع�ض الآخر يحر�ص على
احل�ضور دون �إنتاجية �سوى العب يف «ببجي»  !..وهذه
حقيقة ال منا�ص منها ب�أن بع�ض املوظفني م�شغولون ب�أمور
بعيدة عن العمل وتخلي�ص املعامالت.
لذلك ينبغي مراجعة فكرة اخلدمات االلكرتونية وتفعيل
دور املوظف الفعلي يف االنتهاء من مثل هذه العبارات
وال�سلوكيات واملمار�سات اخلاطئة لل�صالح العام  ،و�إيجاد
طريقة مثلى لتحفيز املوظفني وامل�س�ؤولني لبذل ق�صار
اجلهد والتفاين يف العمل ،فما يح�صل يف اجلهات احلكومية
لي�س طريق ًا �صحيح ًا ل�سري الإج��راءات  ،فاالعتماد الكلي
على احلكومة االلكرتونية والنظام االيل يف ظل ما يحدث
ويح�صل من ا�ستثناءات وو�سائط و�أي�ضا التعمد يف التع�سف
مع املراجعني هو جتاوز للقانون يف االمتناع عن تطبيقه
 ،فيكون ال�س�ؤال ما اخلطة البديلة لالنتهاء من عبارة
«ال�سي�ستم عطالن» ق�صدا بوجود عطل يف النظام  ،وقد يكون
ذلك �صحيحا و�أن يكون بع�ض املوظفني �صادقني يف ذلك
 ،وب�أن ال يد لهم يف املو�ضوع �إال �أن احلل يبقى يف يد كل
م�س�ؤول همه تخلي�ص و�إنهاء معامالت املراجعني  ،فمتى
�ستكون هناك امل�س�ؤولية اجلادة يف التوجه لتطبيق احلكومة
االلكرتوين وجتاوز مثل هذه املعوقات ..؟!
واجلدير بالذكر ب�أن رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�شيخ جابر
املبارك �أ�شار يف مداخلة خالل امللتقى احلكومي الأول
يف العام املا�ضي حتت عنوان «تعزیز یحمل قياديي تلك
اجلهات امل�س�ؤولية يف حال وجود ف�ساد» م�ضيف ًا حديثي هنا
لأبنائي القياديني املتواجدين يف هذه القاعة ،متابع ًا �أنا
�أحملكم امل�س�ؤولية و�أرجو ان تقوموا بتنظيف �أجهزتكم،
هناك �آفات يف هذه الوزارات يجب �أن نق�ضي عليها وهي التي
�سببت لنا الكثري من هذه الأمور.

حسبة مغلوطة

ولنا رأي

علي البصيري

د.نايف العدواني

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

Al_adwani_nayef@hotmail.com

األمن الوقائي المجتمعي
كل مواطن خفري� ،أي رقيب ,وحار�س على
�أمن جمتمعه .هذه املقولة تطبق بحذافريها
يف املجتمعات الغربية حتت ما ي�سمى
مبراقبة اجلريان ،حيث يتطوع العديد من
�أبناء احلي ملراقبة منطقتهم ب�شكل م�ستمر،
ويقومون بالإبالغ عن �أي غرباء� ,أو م�شتبه
بهم يت�سللون الى مناطقهم� ,أو يثريون
ال�شبهة ،وذلك من خالل تنظيم �أنف�سهم يف
جمموعات ،يتبادلون خاللها املعلومات,
وكيفية الإبالغ عن �أي طارئ ،ولديهم �أرقام
اجلهات الأمنية ,ومراكز ال�رشطة ،ويقومون
بل�صق مل�صقات «�ستكرات» على املنازل,
والأماكن التي تدخل �ضمن نطاق مراقبتهم,
�أو حرا�ستهم ،مقابل مبالغ مالية زهيدة،
ال تتعدى الدوالر� ,أو الدوالرين ثمن هذه
املل�صقات ،وهذه الفزعة املجتمعية القت
رواج� ًا كبري ًا يف الغرب ،وجاءت بنتائج
عظيمة يف احلد من الكثري من اجلرائم،
ك��امل��خ��درات ,واخل���ط���ف ,وال����سرق��ات
ب�أنواعها ،و�ساعدت اجلهات الأمنية ب�شكل
كبري ,وملحوظ.
من هنا �أ�صبحت هذه اجلمعيات الأمنية طريق ًا

ضيوفنا األعزاء ...وقوانيننا العرجاء
للوقاية من الكثري من اجلرائم ,والأخطار،
ودرء الكثري م��ن الأخ��ط��ار ،و�أ�صبحت
ثقافة جمتمعية ،تدر�س يف املدار�س,
واجل��ام��ع��ات ,و�أم��اك��ن العبادة ،وتلقى
فيها املحا�رضات ،وتوزع لها الن�رشات,
والكتيبات لتعزيز هذه املفاهيم ،فمهما
كانت الأج��ه��زة الأمنية متيقظة ,وعلى
�أمت الأ���س��ت��ع��داد� ،إال �أن��ه��ا بحاجة الى
م�ساعدة ,وت�ضافر جهود اجلميع حلفظ
الأمن ،والأمثلة على ذلك كثرية ،ولقد مت
القب�ض على الكثري من مرتكبي اجلرائم,
والأعمال الإرهابية ،ب�سبب يقظة مواطن,
وتعاونه مع الأجهزة الأمنية يف الإبالغ
عن احلادثة يف التو واللحظة ،وياحبذا
لو قامت وزارات الداخلية ,والرتبية,
والإعالم بالتعاون مع بع�ض يف ن�رش مثل
ه��ذه الثقافة ,وحتفيزها ،وم��ن خالل
امل��ح��ا��ضرات وال��ن��دوات ،وت�شكيل هذه
املجاميع من �أبناء احلي ,ومن الطلبة يف
املدار�س ،فالوطن ملك للجميع ،وحمايته
واجب على اجلميع ،ووطن نعي�ش فيه يجب
�أن نتعاون لنحميه.

كل منا له ر�أيه وله حق البحث والتفكري وال�سعي الى ما هو علمي
ومعقول ,ولن نتحدث عن العلم وندخل بال�رشع وما يجوز به وال
يجوز فاليوم �أنا �س�أ�صوب قلمي الى هدف �سبق �أن تطرقت له،
وبعد �سنة ون�صف ال�سنة نعود الى نف�س النقطة ،حيث توقفنا
ومل ترد الوزارة املعنية على ما تطرقنا له ..وكما قلنا بع�ض
ال�سكوت حكمة وبع�ضه جهل يف �أ�ساليب الرد ،ف�أين امل�شكلة وال
م�شكلة فالقافلة ت�سري وعلى مقتفيها تتبعها ولن �أقول كما تقول
العرب ،و�سنتطرق اليوم يف حديثنا الذي ي�شبه احلديث بني الأخ
و�أخيه امل�سلم ما مت تداوله من �صور العب نادي �أر�سنال ديني�س
�سواريز و�صديقته �إلى امل�سجد الكبري يف دولة الكويت؟ مهال يا
قارئنا العزيز ،الحظت كما الحظت �أنا �أن اخلرب املن�شور يتحدث
عن زيارته للبالد مع �صديقته ،البع�ض �سيقول وما العجيب
والغريب فيها فالأجانب معتادون على هذا النوع من العالقات
ف�أين ما تريد التطرق له؟ ولندع ما توقف عقلك عنده ليقف فهذا
حد ما حباك الله من ا�ستنتاج ولكني �س�أ�س�أل عدة جهات �أ�سئلة
ولتجب عن ما �أطرحه بو�ضوح و�شجاعة  ..نعم يا �سيدي لتجب
عن ما �س�أقوله لك ولها ب�شجاعة ،و�س�أبد�أ من حلظة قرار الزيارة
التي ح�صل الالعب �سواريز واجلهة امل�ست�ضيفة له على الت�أ�شرية
لدخول البالد مت�أبط ذراع �صديقته التي ح�رضت معه الى دولة
الكويت على نفقته؟ و�إن مل يكن على نفقته او من ا�ست�ضافه فلنقل
دخلت معه يف نف�س الطائرة قا�صدة دولة الكويت وبوابة الدخول
لها وهي مطارها الدويل الذي ا�ستقبلهم املوظفون به ا�ستقبال
الأبطال وهات يا ت�صوير مع الالعب امل�شهور و�صديقته  ..ما
علينا نا�س ودرجت على فعل هذا ال�شيء  ..ف�أين امل�شكلة و�س�أقول

لك الأمر عادي وال م�شكلة وحتى �أن اجلهة املنظمة نقلت الالعب
و�صديقته الى الفندق الذي ا�ست�ضاف الالعب ال�ضيف و�صديقه التي
ترافقه ف�أين امل�شكلة  ...هنا �س�أقول لك توقف يا �صديقي ..
و�س�أ�س�ألك �س�ؤا ًال وم�س�ؤويل وزارة الداخلية والفندق امل�ضيف الذي
ا�ست�ضافهما ولتملك اجلهتان الرد بغ�ض النظر عن تهمي�ش ال�س�ؤال
الذي �سيلحقه فهل يحق للزائر ما ال يحق للمواطن واملقيم ؟؟ ال
ت�ستعجل ف�س�أو�ضح لك قارئي العزيز فهل يجيز ويعرتف القانون
مببيت ال�صديق وال�صديقة يف غرف الفنادق يف دولة الكويت �أ�سوة
بباقي دول العامل ؟؟ وما نعلمه من وجود تعليمات منذ الثمانينات
للفنادق الكويتية بعدم ا�ستقبال املواطن يف الفنادق بغ�ض النظر
عن �أي �شيء وظرف مير به وهذا ما درجت الفنادق على قوله
واالعتذار به حال طلب املواطنني ال�سكن بالفنادق يف دولة الكويت
والذي تطرقت له �أكرث من مرة يف هذا اجلانب؟ �إذا نحن �أمام حقيقة
نريد لها �أن تنك�شف هل يوجد منع وتعميم حقيقي يف الأمر يطبق
على املواطن املحلي بعدم ا�ستئجار �أي غرفة بالفنادق الكويتية
�أم هو قانون ابتدعته تلك الفنادق لكي متنع املواطنني من الدخول
لها؟ وكما وعدت وزارة الأوقاف؟ لن �أقف عند ت�رصيح مدير �إدارة
امل�سجد الكبري وت�رصيحه ب�أن �إدارة االفتاء يف وزارة الأوقاف
�أج��ازت زي��ارة غري امل�سلمني �إلى امل�سجد الكبري وفق �ضوابط
و�إر�شادات من بينها منع ارتداء ال�شورت والقمي�ص بال �أكمام كما
تف�ضلوا �شارحني� ،إال �أنني �أكرر ال�س�ؤال وهل يجوز دخول ال�صديق
و�صديقته امل�سجد و�إن �أجيز ذلك فهل يجوز االلت�صاق بها من خلفها
والت�صوير ببيت الله بهذه الطريقة التي �شاهدناها؟ افتونا �إن كنتم
للق�ضية تفهمون ولل�رشع حتر�صون؟

