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املش���روع الشبابي »كويتي وأفتخر« يدل على إيجابية شبابنا وسعيهم 
إلى التعاون ومساعدة بعضهم البعض، وهم على قدر كبير من املسؤولية 
لتبنيهم فكرة مشروع كويتي وأفتخر الرائدة التي تسعى إلى تنمية القدرات 
الش���بابية وخلق أجواء من املنافس���ة بينهم أوال وبني السوق ثانيا، وذلك 
عبر فتح املجال أمامهم لعرض أفكارهم ومشاريعهم الصغيرة وكذلك تقدمي 
النصيحة واملشورة لهم، كما يقوم أصحاب هذا املشروع بالدعاية عبر مجالت 
ش���هرية توزع مجانا باسم هذا املشروع، وعند دخولي على موقع »كويتي 
وأفتخر« وجدت أنهم أصبحوا وس���يطا للتوظيف بني الشباب والشركات 
العمالقة والبنوك، حيث إنه يرسل الشاب الراغب في وظيفة سيرته الذاتية 
إلى موقع »كويتي وأفتخر« عبر االنترنت وهم يقومون بإرس���الها إلى هذه 
املؤسسات دون مقابل، كل هذا أثبت أنهم على قدر عال من املسؤولية وذلك 
ألن مثل هذه املشاريع والبرامج عادة ما تكون منسوبة للحكومات أو الشركات 

العمالقة لكي تصب ضمن مساهماتها في التنمية االجتماعية.
 وأصحاب هذا املشروع بدأوا من فكرة بناءة إلى أن وصلوا إلى ما حققوه 
اآلن، وألنهم عززوا فكرتهم الرائدة بعمل دراسات تضمن جناحها نالوا رعاية 
العديد من الش���ركات اخلاصة الجناز مشروعاتهم، ويدل هذا املشروع على 
أن قياداتنا في الكويت تس���عى إلى دعم الشباب الكويتي وتذليل الصعاب 
أمامه فنرى س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد يرعى هذا 
املش���روع، ويحضر حفل االفتتاح ليرى اجناز أبنائه ويفخر بهم، كما أنهم 
نالوا شرف مقابلة وتكرمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وولي 
عهده األمني الش���يخ نواف األحمد، وهو أكبر تكرمي ممكن أن يحصل عليه 

الشاب الكويتي.
فلهؤالء الش���باب كل الشكر على ما قاموا بإجنازه ونتمنى لهم التوفيق 

املستمر.
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عندما يبدأ املتنفذون بتطبيق قانون نشر إلكتروني خاص بهم، وهو قانون 
اليزال في أدراج احلكومة قيد الدرس، ويقومون بلي أعناق أدوات الس���لطة 

التنفيذية وتسخير أياديها لهم، فهنا ميكن أن نقول على الديرة السالم.
عندما يس���جن وملدة 3 أيام صاحب موقع بل ويغلق موقعه بتهمة س���ب 
وقذف ميكن حتى لطالب حقوق سنة أولى أن يقول لكم أن القضية لفت لفا 
وعجنت ليسجن مواطن بال ذنب سوى أنه صاحب موقع إلكتروني اجتماعي 
نشر فيه تعليقات مش���اركني وقصاصات ملقاالت زمالء قالوا ما قالوه حول 
قضية أثيرت قبل نحو ش���هر »وباملناسبة ليست قضية سياسية وال عالقة 
لها بالسياس���ة ال من قريب وال من بعيد«، وبدال من أن تقوم جهات التحقيق 
باس���تدعاء الزمالء الكتاب استدعت صاحب املوقع الذي أعاد نشر قصاصات 
مقاالتهم، بل واستصدرت جهات التحقيق أمرا غريبا بحجب املوقع وسجنه 

3 أيام عن أمر احملقق.
صاحب املوقع سجن ثالثة أيام يا وزير الداخلية وحجب موقعه االجتماعي، 
وبناء على ما حدث لصاحب املوقع يا معالي وزير الداخلية املوقر فمعناه أن 
أي ش���خص يعرف له ضابط مباحث ومحققني يستطيع سجن أي مدون أو 

صاحب أي موقع اجتماعي.
يا معال���ي الوزير الوالي���ات املتحدة األميركية ودفاعا ع���ن حرية الرأي 
والتعبي���ر أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما قرر األخوة في احلكومة األردنية 
تطبيق قانون اسمه قانون النشر اإللكتروني، وتوقف األخوة في األردن عن 
املضي قدما بقانونهم الذي رأى كثير من الكتاب األردنيني أنه وس���يلة خلنق 
احلرية، ونحن »س���كيتي« ومن حتت طاولة القانون استحدثنا قانون نشر 

إلكتروني خاص يتيح سجن مدون أو صاحب موقع.
البلد محكوم يا معالي الوزير، وال أعتقد أن هناك قانون طوارئ في البلد 
يسمح بسجن أي شخص دون س���ند من مواد قانون حقيقية، وال أعتقد أن 
تهمة الس���ب والقذف التي اتهم بها صاحب املوقع وهي التي لم تثبت تدخل 
ضمن جرائم النشر اإللكترونية، وإال فلماذا لم حتقق فيها إدارة جرائم النشر 
اإللكترونية؟، أليست لدينا إدارة بهذا االسم؟، أم أنه ميكن سجن صاحب موقع 

بتهمة ال تستحق حتى التوقيف ولو لساعتني بعد انتهاء التحقيق معه؟.
يا معالي الوزير موقع التواصل االجتماعي »الفيس بوك« لم تستطيعوا 
أن حتدوه أو حتدوا من تأثيره وال أي موقع آخر، حتى خدمات البالك بيري 
»حفيتم« من أجل السيطرة عليها ولم تستطيعوا، وموقع اليوتيوب به من 
املقاطع ما ميس اجلميع، ولكن ال أحد، أقول ال أحد ميكنه أن يوقف مد احلرية 
القادم من رحم اإلنترنت، وأنتم »تشطرمت« على مواطن ميتلك موقعا كويتيا 

للتواصل االجتماعي بتهمة أدنى من أن تقلب الداخلية.
ما حصل لصاحب املوقع من حتقيق وتعطيل وسجن له وحجب ملوقعه، 

وصمة عار على جبني احلرية.
أعيدوا للرجل حقه وليخرج منكم من يعتذر عن سجنه ملدة ثالثة أيام، وإن 
كان قد قدح أو ذم بشخصية فعليكم بالقانون الذي بني أيديكم ال أن تهددوه: 
»اِحمْد ربك إنها 3 أيام لدينا صالحية لسجنك 21 يوما«، كل هذا وقضيته لم 
تذهب إلى النياب���ة، وكانت التزال في عهدة وزارة الداخلية يا معالي الوزير 

ولوال تدخل مرشح سابق ألكمل صاحب املوقع ال� 21 يوما.
أفهم الواس���طة وأعرف القانون وأعلم متاما أن م���ا من قانون يتيح لكم 
سجن مواطن مبوجب تهمة س���ب وقذف علني ملدة 3 أيام بناء على ما نشر 

في موقعه اإللكتروني.
هذه القضية الوحيدة التي وقعت بني يدي والتي جتاوزت فيها الداخلية 
القانون وقامت بس���جن صاحب موقع، وال أعلم إن كانت وزارة الداخلية قد 
س���جنت مدونني آخرين أو الحقتهم بناء على قضايا س���ب وقذف علني لم 

تثبت ولن تثبت.
أنصحك���م قبل الرد بأن حتاولوا أن تصلح���وا اخلطأ الذي مت وتعتذرون 
عنه، فال بأس من االعتذار، ألن ما حصل يعني أن حرية التعبير في اإلنترنت 

أصبحت حتت رحمة من ال يفقه بالقانون.
ما حصل هو كس���ر لقانون حالي وتطبيق قانون لم يولد بعد، وال أعتقد 
أن حكومة حتترم نفس���ها تقوم بكسر القانون وتطبيق قانون غير موجود 

أصال من أجل عيني شخص متنفذ.
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يواجه املس���لمون في 
الواليات املتحدة األميركية 
حتديا جدي���دا يتمثل في 
انتشار عنصرية جديدة 
ضدهم هناك، وال يتعلق 
األم���ر فقط ب� »مس���جد 
نيويورك« كما هو شائع 
لدى البعض، بل إن عدوى 

كراهية املسلمني باتت تنتش���ر في أميركا بشكل 
مخيف، ففي األشهر املاضية فقط مت حرق معدات 
بناء مسجد في والية تنيسي، وفي منطقة كوينز 
دخل شخص أحد املس���اجد أثناء صالة التروايح 
صارخا بشتائم ضد اإلس���الم ثم قام بالتبول في 
املسجد، وفي نيويورك قام مواطن أميركي بطعن 
سائق تاكسي مسلم بعد أن سأله: كيف حالك في 
شهر رمضان؟ للتأكد من أنه مسلم، وفي الواليات 
املختلفة يتم تعليق رس���ائل عنصرية على أبواب 
بعض املساجد ويتم عمل مظاهرات ضد بناء مراكز 
إسالمية جديدة، وال ننسى الدعوة إلى حرق القرآن 
من قبل كنيس���ة. كل ما س���بق يجعلنا نالحظ أن 
العنصري���ة اجلديدة في أميركا هي عنصرية ضد 

اإلسالم.
ومن يظ����ن أن العنصرية أمر ال يحدث في 
أميركا فهو مخطئ، فالواليات املتحدة بنيت على 
جثث األميركيني األصليني )املعروفني بالهنود 
احلمر(، ثم انتقلت الكراهية ضد اليهود في القرن 
الس����ابع عشر مع بداية الهجرة إلى أميركا، ثم 
تركزت الكراهية لفترة طويلة ضد املسيحيني من 
أصل كاثوليكي، فوالية جورجيا حاولت منعهم 
من السكن في القرن الثامن عشر، وحتى العام 
1960 لم يستطع مسيحي كاثوليكي من الوصول 
لرئاسة أميركا إال بفوز جون كنيدي رغم ما واجه 
من انتقادات قاسية بسبب دينه. وفي عام 1844 
قتل مؤسس ديانة املورمني املسيحية، مما ألزم 
أتباعه الهجرة إلى منطقة معزولة عرفت فيما 

بعد بوالية يوتا. ومع 
نهاية احلرب األهلية 
مت ح����رق كنائ����س 
األميركيني من أصل 
أفريقي، وف����ي 1882 
صدر قانون مبنع أبناء 
املهاجرين الصينيني 
من احلص����ول على 
اجلنسية أو التصويت، وفي العام التالي صدر 
قرار حكومي يعتبر ديانة األميركيني األصليني 
مهينة للرب وعليه يسجن من يؤدي شعائرها 
ملدة قد تصل إلى 30 عاما. وفي عام 1915 انتشرت 
جماعة الكوكلس كالن على مس����توى فيدرالي 
حيث انضم ما يقرب من 4 ماليني عضو للجماعة 
التي تهدف للتخلص من اليهود والكاثوليكيني 
واألميركي����ني من أصل أفريقي، وخالل احلرب 
العاملية الثانية مت حجز ما يقرب من 120 ألف 
أميركي من أصل ياباني في مناطق خاصة. ولعل 
آخر العنصرية األميركية الواضحة كانت ضد 
األميركيني م����ن أصل أفريقي من خالل منعهم 
من التصويت ثم فرض »الفصل« بينهم وبني 
باق����ي األميركيني في املدارس واملطاعم وحتى 

وسائل النقل العامة.
واآلن وبكل أس���ف جند توجها خطيرا من قبل 
بعض املس���ؤولني اجلمهوريني وبعض الناشطني 
سياس���يا في أميركا خللق عنصرية جديدة ضد 
املسلمني، ولعل »مسجد نيويورك« هو احلد الفاصل، 
فإذا مت منع املس���لمني من بناء هذا املس���جد فقد 
تكون ه���ذه البداية ألمور أخط���ر، وكلنا أمل في 
املس���ؤولني الدميوقراطيني وعلى رأسهم الرئيس 
أوباما الذين يحاولون وأد هذه العنصرية اجلديدة، 
ولعل االنتخابات القادمة في نوفمبر الختيار ممثلني 
جدد في مجلس الشيوخ سيكون لها التأثير الكبير 
في مستقبل املسلمني في أميركا وهو ما سنتطرق 

له في املقاالت القادمة بإذن اهلل.
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شهر رمضان اشتد فيه الصراع، صراع بني 
دعاة الصالح وشياطني اإلنس، فمردة اجلن قد 
تكفل اهلل بهم فناب عنهم أذنابهم من اإلنس 
وما أكثرهم هذه األي���ام، فكال الفريقني بذل 
اجلهد واملستطاع في سبيل حصد ضحايا أكثر 
من الفريق املقابل، فذاك وقف على باب اجلنة 

ينادي، وذاك وقف على باب النار ينادي.
فالفريق األول وهم الدعاة إلى اهلل تعالى، 
يتمثل في ضحاياهم قول املصطفى ژ »عجب 
اهلل من قوم يدخلون اجلنة بالسالس���ل«، 
فالدعاة عبر محاضراتهم اإلسالمية ومواعظهم 
اإلميانية املكثفة في القنوات اإلسالمية وغيرها 
كأمنا يسترضون الناس حتى يشغلوا أوقاتهم 
باخلير من قراءة القرآن والقيام والصدقة، 
فالشيخ مشاري اخلراز ودروسه اإلميانية 
املشوقة، يا اهلل، وإطالالت الشيخ طالل فاخر، 
وبرنامج »البينات« على قناة املجد لنخبة 
من املفسرين، واحللة املتميزة عموما التي 
خرجت بها قنوات املعال���ي والدليل وصفا 

ووصال وبداية.
 أما وزارة األوق���اف فما قصرت في هذا 
اجلانب إطالقا، فالعاملون فيها كخلية النحل 
التي ال تتوقف، فجلبت 25 داعية واستضافت 
41 قارئا من اخلارج، إضافة إلى قرائنا املتقنني 
الذي���ن تزخر بهم الكوي���ت بحمد اهلل، كما 
خصصت 36 مس���جدا ملش���روع املعتكفات 
الرمضانية، إضافة إلى انتشار بروشورات 
مسابقات حفظ القرآن الكرمي املتنوعة، كل 
هذه األمور واهلل تثلج صدر قلب املسلم في 

هذا الشهر الفضيل.
وأما الفريق الثاني وهم سراق رمضان، 
فيتمثل في ضحاياهم قول اهلل تعالى على 
لس���ان إبليس الرجيم )ألحتنكن ذريته إال 
قليال(، فال تكاد تش���اهد مسلسال اجتماعيا 
أو مسلس���ال كرتونيا إال وتكون شخصية 
امللتح���ي األهبل واأله���وج حاضرة، وليت 
األمر اقتصر على االستهزاء بشعيرة اللحية 
والسنة النبوية، بل تعدى األمر عبر انتشار 
املسلسالت اإليرانية التي غزت الفضائيات 
العربية واخلليجية التي جسدت شخصيات 
الس���الم، كعيسى ويوسف  األنبياء عليهم 
ويعقوب، ومرمي البتول، إضافة إلى الصحابة 
الكرام كأبي بكر وعمر وخالد بن الوليد، وال 

حول وال قوة إال باهلل.
وأما املسلس���الت اخلليجي���ة التجارية 
واملك���ررة، فتميزت في هذا الش���هر الكرمي 
بالدعوة الصريحة للعالقات احملرمة، وإعطاء 
صورة مغلوطة عن مجتمعاتنا احملافظة، 
وتصوير أن اخليانات الزوجية مستشرية 
بشدة، وأما الفوازير فأسئلتها ال تزيد املتعلم 
واملثقف وال تفي���د اجلاهل واألمي، فإما أن 
تكون أسئلة تعجيزية غير نافعة، وإما أن 
تكون محصورة في الفن العفن، فليس فيها 
مردود معرفي وال معلومة جديدة، فهي برامج 

ألكل أموال الناس وسرقة أوقاتهم.
وفي اخلتام: من أي ضحايا الفريقني أنت؟ 
اإلجابة عندك، قال تعالى )بل اإلنسان على 

نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره(.
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الدول���ة  وزي���ر  رد 
للشؤون البلدية على سؤال 
برملاني قدمه أحد النواب 
انتقال  حول تس���رب بل 
ش���حنة اللحوم الفاسدة 
من مخ���ازن تاجرها إلى 
بطون املس���تهلكني عيانا 
جهارا، وهذا الرد املنشور 

بالصحافة يثير الكثير من عالمات االستفهام واألسى 
خاصة حول عم���ل اإلدارة القانونية بالبلدية تلك 
اإلدارة الت���ي نالها نصيب وافر من هجوم أعضاء 
املجلس البلدي، هذه اإلدارة التي قيل إنها تسببت 
في خسارة الكثير من القضايا وضياع حقوق الدولة 
وبالتالي كلفت اخلزين���ة العامة دفع تعويضات 

باملاليني.
والغريب ان هناك الكثير من األحداث التي جرت 
في هذه اإلدارة لكنها لم تهز فيها ش���عرة واحدة، 
فمن االستنكار احلاد في املجلس البلدي لإلدارة إلى 
مسألة فقدان بعض امللفات ثم العمل التخريبي الذي 
حصل فيها أوائل هذه السنة والذي لم تعمد اإلدارة 
إلى حتويله للنيابة العامة، فما الذي يجري في هذه 
اإلدارة بالضبط؟ وملاذا تتساهل أو تتجاهل القيام 
باإلجراءات الضرورية حلفظ حقوقها وحقوق الدولة 
وسالمة املواطنني واال فهل يعقل أن يأخذ التحقيق 
في إغراق السوق ب� 67 طن حلوم فاسدة سبعة من 
الشهور بأيامها ولياليها دون أن ينتهي؟ لو كانت 
املخالف���ة صدرت من بقالة ملواطن بس���يط احلال 
او محل بنش���ر لوافد يسترزق من ورائها لكشرت 
هذه اإلدارة عن أنيابها وغرست مخالبها في رقبة 
أصحاب تلك احملالت بدعوى احملافظة على الصحة 
العامة وتطبيق القان���ون، فما بال ذلك القانون ال 
يبصر مخالفات شركة اللحوم الفاسدة املتكررة كما 
أوضحها الوزير، وبودنا معرفة هل لتلك الشركة 
يد طولى في هذه اإلدارة التي استكانت ملخالفاتها 

فأغفت عنها العني؟ وكم 
شركة مماثلة طرحت 
سموما في بطون الناس 
فأس���دلت تلك اإلدارة 
التمرير؟  عليها ستار 
وكم مؤسس���ة تعدت 
القانون فكافأتها  على 
تل���ك اإلدارة بالصفح 
والتستر؟ ثم ما مصلحة تلك اإلدارة في ذلك كله، 
وه���ي الذراع القانونية ف���ي البلدية للحفاظ على 
صحة املجتمع ومصالح الدولة؟ ثمة تساؤل آخر 
وهو ماذا يريد وزير البلدية ان يقول في إجابته؟ 
فهل يواجه في مؤسسته إخطبوطا يسمى اإلدارة 
القانونية عصيا على تنفيذ القانون وأتباعه بحيث 
ميكن أن يتغاضى عن املخالفات؟ نعلم أن الوزير 
ش���فاف جدا في تعامله وقوي في احلق، لكن عدم 
اتخاذ اإلدارة القانونية ما ينبغي عليها اتخاذه وهي 
حتت سمعه وبصره دليل على أن لهذه اإلدارة نهجا 
آخر غير نهج الوزير بل وقد تكون مسنودة بشكل 
غير اعتيادي من بع���ض املتنفذين أعداء القانون 
والعدالة بشكل يفوق قوة وصالحيات الوزير واال 
ما معنى أن تكمن قضية حتقيق في مخالفة صريحة 
واستهتار بالتعهدات التي تعطى شهورا في دهاليز 
ه���ذه اإلدارة التي يبدو أنه���ا مظلمة أمام القانون 

وباهرة النور أمام التجاوزات.
وهل أراد الوزير بإجابته الصريحة الشجاعة تلك 
أن يضع جميع فئات املجتمع أمام مسؤولياتها كي 
تضغط على هذه اإلدارة لتحويل الشركة املخالفة 
اجلانية للنيابة العامة وأضرابها من املؤسسات التي 
أعمى ضميرها الربح العاجل ولو بتسميم األطفال 
وكبار الس���ن وهل تلبي مؤسسات املجتمع املدني 
وأصحاب األصوات العالية من أعضاء املجلس���ني 

وحتى مجلس الوزراء لفتة وزير البلدية؟
mw514@hotmail.com

عبد الوهاب عبد اللطيف السنان

كويتي وأفتخر

إشارة

ذعار الرشيدي

»الداخلية« تطبق قانونًا 
لم يولد بعد

الحرف29

سلطان شفاقة العنزي

مسجد نيويورك 
والعنصرية الجديدة

إشراقة متجددة

د.محمد القزويني

اللحوم الفاسدة

رأي

صراع في رمضان

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل


