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شيخة أحمد الجيران

قانون اإلعدام 
اإللكتروني!

ثقافة الصورة

»اإلعالم اإللكتروني« هو 
محور احلياة املعاصرة، لقد 

أصبح استخدام اإلنترنت 
في تزايد مستمر، فقد 

اندمج اإلعالم مع االتصال، 
وبدأنا نشاهد التلفزيون 
يقتحم هو اآلخر شاشة 

الهواتف في ظل تكنولوجيا 
متطورة وسريعة وتسابقت 
الصحف اليومية الى حجز 

مواقعها اإللكترونية، 
وبطبيعة احلال وفي ظل 
هذا التسابق احملموم بني 

الصحف اإللكترونية كان ال 
بد من إنشاء قانون يحكمها 

وينظمها ويضمن حقوق 
النشر. 

فال ميكن بأي حال من 
األحوال أن تترك العملية 

لالجتهادات واألهواء 
الشخصية، وال يجوز أيضا 

أن تصادر احلرية الشخصية 
فدستورنا واضح وحرية 

الرأي مكفولة للجميع. 
أحتفتنا وزارة اإلعالم 
بقانونها اجلديد »املادة 

اخلامسة من القانون« حددت 
مدة الترخيص بخمس 

سنوات، وجتديدها يشترط 
موافقة الوزارة، و»املادة 

الثامنة« تشترط تعيني مدير 
كويتي، و»املادة العاشرة« 
تنص على إصدار الوزير 

قرارا بشأن طلب الترخيص، 
بينما في »املادة احلادية 
عشرة« ال بد من كفالة 

بنكية، واملادة الثالثة عشرة 
واخلامسة عشرة وهلم جرا.

فمن باب النصح لوزارة 
اإلعالم ولوزير اإلعالم: 
ابسطوا سيطرتكم على 

اإلعالم اإللكتروني بقانون 
متطور يواكب العالم 

اإللكتروني يحاكي واقع 
املجتمع، نحن معكم ولسنا 

ضدكم الحتواء الفكر 
الشبابي املتطور ومساندته، 

ولتكن وزارة اإلعالم 
املظلة التي يستظل بها هذا 

القانون، وال جتبروا أصحاب 
الصحف اإللكترونية على 
حجز مواقع خارج البلد، 

فالعملية بسيطة جدا واهلل 
املستعان.

في زمن التواصل 
االلكتروني، واختصار 

العبارات، في زمن العالم 
الصغير املتناهي في الصغر، 

في زمن السناب شات 
واإلنستغرام، واحتراف 

الصورة، بتأثيراتها، بفنياتها، 
بعجائبيتها وروعتها، عن 

هذا الوقت حتديدا أنا 
أحتدث. في هذا الزمن 

احملسوس جدا في تفاصيله، 
والذي بدوره يقدس الصورة 
وميجدها بل يعتبرها شغله 

الشاغل وأولى أولوياته.
انظر حولك مرة في لقائكم 
العائلي األسبوعي، واحصر 
كم صورة يتم اتخاذها في 

تلك الساعات احملدودة، 
بل بإمكانك أن حتتسبها 
في ساعة واحدة من ذلك 

اللقاء. أوشك أن أجزم بأنها 
ستتعدى العشر صور. في 
ذلك احلني ستعرف كم أن 
العالم يجتمع في الصورة. 

لك أن ترى حرص الكل 
على توثيق احلدث، ولك أن 

تقارن بني الدافع للتوثيق 
اآلن والدافع قبل ثالثني سنة 
وسترى كم أن الصورة قد 

اختلفت. وصار العالم يتحلق 
حول الصورة. يتفاعل 

بالصورة، يعبر بالصورة، 
ويتحدث بالصورة.

إلى ذلك احلني لم تكن 
الصورة ثقال إال حينما بدأ 

الفكر يتقلص، ينكمش، 
يتراجع أمامها، ويفقد 

وهجه وتأثيره وجمهوره، 
إلى هذا الوقت صار الفكر 
هو الصورة والثقافة هي 

الصورة، والعبارة هي 
الصورة وكل العالم صورة.
وإننا اليوم ككتاب ومهتمني 

بالكتابة نحتاج أن نعيد 
للفكر قيمته، وثقله، نعيد 
للمقروء أهميته ومكانته، 

نؤسس ثقافة املعنى والعمق 
اللغوي وسط هذا الزمن 

الذي يختزل العالم بالصورة 
السطحية العابرة املدهشة 

والقاصرة.

http://www.ahmadalkhateeb.blog.com
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أحمد طاهر الخطيب

فيصل الهاجري

في رحلتنا األخيرة إلى فرنسا مع 
األصدقاء وقبل ما يقارب األربعة 

أسابيع، اقترح علينا النسيب محمد بن 
عبداحملسن مظفر أن نعرج على إيطاليا 

كفرصة لزيارة معرض إكسبو ميالنو 
ملشاهدة املعرض وباألخص معرض 

وجناح الكويت هناك. 
مت االتفاق على الزيارة، وانطلقنا إلى 
إيطاليا ومنها إلى ميالنو، اجلو كان 

معتدال وصحوا ومائال قليال للحرارة 
واملعرض كان ممتلئا بالزوار رغم 

مساحته الكبيرة. عند بوابة املعرض 
كان في استقبالنا األخ العزيز طارق 

عبداهلل التيلجي )بوعبداهلل( املدير املالي 
للمعرض وأخذنا إلى داخل املعرض 
وبدأنا باملشاهدة السريعة ملعارض 
الدول من اخلارج ألننا ولألسف لم 
نتمكن من الدخول بسبب الزحام 

الشديد على البوابات، وشرح لنا األخ 
بوعبداهلل أهمية املشاركة في هذا 

املعرض كونه يستقطب اآلالف من 
جميع أنحاء العالم يوميا فيعطي انطباعا 

وصورة واضحة لثقافة البلد املشارك 
وأسلوب احلياة فيه، وبسبب الفضول 
والتشويق سألت األخ طارق التيلجي 

عن جناح الكويت فقال انتظر وسترى 
بعينك.

وصلنا إلى معرض الكويت ودهشنا 
لهذا السيل من البشر وهو يغطي جناح 

الكويت بطابور طويل يكاد ال ينتهي، 
وعند البوابة الحظنا الشباب والبنات 

الكويتيني وهم يقفون أمام البوابة بالزي 
الشعبي املميز لتنظيم الدخول إلى 

املعرض بطريقة انسيابية ومنظمة وكان 
جهدهم وتعبهم واضحا على وجوههم 

رغم االبتسامة التي ال تفارقهم. املعرض 
يتكلم عن أهمية املاء في حياة اإلنسان 
وخاصة اإلنسان الكويتي، وفي بداية 

الدخول للمعرض ينساب شالل من املاء 
يكتب جمال بأكثر من لغة عن أهمية 

املاء لإلنسان، ثم بعدها يتم عرض فيلم 
عن املاء وأهميته في حياة الكويتيني 

وبصورة مبسطة ومشوقة للحضور. 
في مدخل املعرض علقت لوحة كبيرة 

وجميلة لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وأسفل الصورة كتبت 

عبارة قائد اإلنسانية بعدها عرض بعض 
املجسمات للبيئة الكويتية ثم يلي ذلك 
معرض تراثي لبعض املالبس واألواني 
الشعبية والصور اجلميلة والكتيبات 
ثم االستراحة لتناول الشاي والقهوة 

الكويتية.
القصد.. كان معرض إكسبو رائعا 

بتنظيمه وكان جناح الكويت األروع 
واألجمل بني املعارض األخرى بدليل 

توافد اآلالف ملشاهدة املعرض، وأيضا 
حلصوله على املراكز األولى بني 

معارض الدول األخرى التي ال تقل 
أهمية، كل ذلك كان بفضل جهود 
شبابنا وبناتنا الذين بنوا صرحا 

مميزا صار قبلة للزائرين واملهتمني، 
وبدافع الفضول سألت إحدى الزائرات 

األجنبيات عن رأيها بجناح الكويت 
فقالت: »رائع وممتع«، في النهاية هي 
نقطة مضيئة لنا وللكويت وتستحق 

اإلشادة.

لم متر دولة في التاريخ احلديث بهذه 
التدخالت اخلارجية مثلما يحصل اآلن 
في سورية التي حتارب من كذا جبهة 

سواء داخلية أو خارجية، فنحن اآلن في 
السنة اخلامسة وأصبحت اللعبة 

السياسية جتاهر بتدخالتها في سورية، 
فهذا هو احلرس الثوري اإليراني يشارك 
بقواته وبترسانة أسلحة ضخمة وبآالف 
مؤلفة من نخبة قواته العسكرية وكذلك 

الروس الذين بدأت طائراتهم وأساطيلهم 
البحرية وصواريخهم تضرب كل مكان 

في سورية وهناك أيضا امليليشيات 
القادمة من العراق ولبنان وأفغانستان 

تشارك ليال ونهارا سرا وجهارا في 
ضرب املقاومة السورية التي أصبحت 
في حيرة من أمرها من جميع اجلهات، 

وأصبحت احلرب حرب استنزاف للقوى 
املتدخلة في الشأن السوري فال حل يلوح 

في األفق بعدما مت تدمير معظم البنية 

التحتية وتشريد نصف الشعب السوري، 
حرب لم ينتصر بها طرف على طرف 

آخر بالرغم من التدخل الدولي اإلقليمي 
الداعم للنظام السوري ومعارضة تقوى 

يوما وتضعف يوما آخر حسب املعطيات 
على األرض، ونظام دولي يتمثل في 

منظمة هيئة األمم املتحدة التي تتفرج 
على ما يحصل وكأن األمر ال يعنيها أو 
أن األمر يحدث في كوكب آخر، فتدير 

جانبها عما يحدث، 
فال قرار دوليا حازما يسقط هذا النظام 

الذي قتل نصف مليون من البشر وشرد 
أكثر من عشرة ماليني وأصبح هناك 
أكثر من خمسة ماليني يعيشون على 

مستوى حتت الكفاف، ال أعلم هل هذه 
حرب بالوكالة بني أكبر قوتني في العالم 

األميركان والروس وتدار من قبل أحزاب 
وميليشيات؟ والشعب السوري لم يحسم 

أمره وهو أمام أمرين ال ثالث لهما اما 

القتل داخل بالده أو الهجرة خارج بالده، 
محنة يعيشها أكثر من خمسة وعشرين 
مليون نسمة هو تعداد الشعب السوري 

فليس هناك حل يلوح في األفق اال اذا 
مت دعم املعارضة بأسلحة ثقيلة وبغطاء 
جوي، فهناك ستنقلب املعادلة وسيكون 

الشعب السوري هو صاحب املبادرة 
وسوف 

تتشتت امليليشيات والدول الداعمة للنظام 
السوري، هذا النظام الذي لم يرحم 

شعبه فحبه والتشبث بكرسي الرئاسة 
جعله يبيع جميع املبادئ اإلنسانية فقتل 
وهدم وفتت اخلارطة السورية، كل ذلك 

ليكون هو على سدة احلكم، ان الدول 
العربية واإلسالمية شريكه بل ومسؤولة 

عما يحدث في سورية فيجب عليها 
دعم املعارضة السورية حتى يتحقق 

للشعب السوري ما يصبو اليه من حرية 
ودميوقراطية وإسكات آلة احلرب والقتل.

معرض
إكسبو ميالنو

سورية 
بني احلل 
والترحال

القصد

إشارة

اليوم من املفترض أن نقوم بالتهنئة فيما بيننا 
بحلول العام الهجري اجلديد، ولكن على ماذا نقوم 

بالتهنئة لـ 1437؟
القضية ال تتعلق بالعام املاضي فقط بل األمة 

اإلسالمية عاشت وتعيش أعواما سابقة وأزمنة 
ماضية كثيرة احتوت شهورها وأيامها على أزمات 

كثيرة ترسبت منها العديد من القضايا التي إلى اآلن 
لم حتل شوائبها.

أعوام من الفقر حملت أيامها جميع ألوان الفقر سواء 
أكان في العلم والصحة واألكل وغيرها من أساسيات 

بناء اإلنسان إلى أن أصبحت األمة اإلسالمية تلقب 
بالشعوب املتخلفة من فقر شعوبها مبعنى اإلنسان، 
من هنا يأتي استفسارنا: ملاذا نهنئ ونقول: كل عام 

واألمة اإلسالمية بخير؟
والسؤال هنا: أي خير وأى تهنئة حتمل بني كلماتها 
الشعور بالنعمة والتطور واالرتقاء والنهضة ونحن 
أمة يراها اآلخرون بأنها شعوب متخلفة؟ بل كيف 
نتمنى اخلير ونحن أمة يراها اآلخرون أنها العالم 

الثالث من التدني في التطوير والتفكير؟
في كل عام يحل علينا عام هجري جديد يقتصر 
فقط على التهنئة والعطل الرسمية وشعوب أمتنا 
عاشت ومازالت تعيش بني حصار الفقر واجلهل، 

في كل سنة تبعث الرسائل مبختلف أنواعها 
للتهنئة بالعام الهجري اجلديد ومازالت دول في 
أمتنا اإلسالمية تنتظر الفرج وحتلم باحلرية من 

قبضة األعداء واملستحلني لها، اليوم ونحن نبارك 
بعامنا الهجري اجلديد مازالت مدن عديدة في أمتنا 
اإلسالمية  تعاني من فقر الدواء واملاء والطعام، في 
تلك الساعات من فجر العام الهجري اجلديد نهنئ 

بعضنا البعض ويوجد البعض من أمتنا يقوم بقتل 
اآلخرين من أمة اإلسالم ومع كل هذا نقول: كل عام 

واألمة اإلسالمية بخير!
ذلك اخلير الذي يضحك األغلبية على أنفسهم 
ويظنون أن األمل يأتي بالتهنئة بالعام الهجري 

اجلديد، إن القضية ليست بكلمات بل هي تراكمات 
أصابت أمة اإلسالم وحضارتها وتاريخها، القضية 

ليست بوليدة اليوم بل هي تراكمات من أزمنة 
مختلفة لم يجد البعض لها احللول فقط اقتصروا 
على األمنيات دون تغيير فعلي وجذري لها إلى أن 
أصبحنا شعوبا شعارها: كل عام واألمة اإلسالمية 

بخير.
٭ مسك اخلتام: )إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم(.

اقتحام املتطرفني الصهاينة للحرم القدسي الشريف 
واعتداؤهم على املصلني فيه هو استفزاز ملشاعر 

مسلمي العالم وعمل إجرامي بكل املقاييس ولن 
يساعد في تهدئة موجات التطرف التي يحاول الغرب 
القضاء عليها بل سيكون مبررا لزيادة العنف حتت 

شعار الدفاع عن املقدسات اإلسالمية. 
 >>>

 الكنيسة األرثوذكسية الروسية أعلنت أن مشاركة 
القوات الروسية لنظام األقلية الطائفي في حربه ضد 

الشعب السوري هي حرب مقدسة ضد اإلرهاب. 
مثل هذا املوقف يؤكد انعدام مصداقية هذه الكنيسة 

في احترامها للمبادئ الدينية السامية التي تقوم 
على احترام حياة اإلنسان وحقه في العيش بحرية 

وسالم، وهو موقف عدائي للمسلمني وللشعب 
السوري الذي يناضل من أجل التحرر من قبضة 

نظام ال يعترف بحقه في تقرير مصيره. هذه ليست 
حربا مقدسة مسيحية وال ميكن أن يقبلها السيد 
املسيح گ وهو بريء من هذه الكنيسة التي ال 

تستطيع التمييز بني معالم الشر واخلير وهي تسير 
بشكل أعمى خلف سياسة عسكرية لن جتلب غير 

اخلراب واملعاناة للشعب السوري.
 >>>

 بعد عدة شهور من احلرب التي يشنها التحالف 
الدولي بقيادة األميركان على »داعش« يدخل الروس 
على اخلط لقصف مواقع املعارضة السورية املعتدلة 

وليس »داعش« وكأننا أمام سيناريو أميركي - 
روسي يهدف إلى إنقاذ نظام األقلية الطائفي في 

سورية، حيث يرى املراقبون أن احلرب األميركية 
على داعش واحلرب الروسية على املعارضة السورية 

يطيالن من أمد بقاء هذا النظام ويزيدان من معاناة 
دول املنطقة، رغم أن حظوظ هذا النظام في البقاء 
قليلة ألنه لم يعد يتمتع بأي شرعية بعد اجلرائم 

الفظيعة التي ارتكبها ضد الشعب السوري. وما تقوم 
به روسيا من دعم عسكري مباشر لهذا النظام هو 

عمل عبثي وغير بناء وال يعدو كونه محاولة إلثبات 
تواجد روسيا على الساحة الدولية وإلشغال الشعب 
الروسي عن مشاكله االقتصادية اخلانقة حيث فقد 
الروبل 40% من قيمته كما خفضت روسيا إنتاجها 
من النفط بنسبة 10% لتفادي انخفاض أسعاره التي 

تضر باقتصادها املتهالك. فكيف يهنأ الشرق األوسط 
بحياة آمنة ومستقرة وهو يقبع حتت وصاية 

أميركية– روسية؟ 
 >>>

 زادت اعتداءات الهندوس على املسلمني حيث نسمع 
بني حني وآخر مقتل هنود مسلمني أو تعرضهم 

للضرب املبرح على أيدي هندوس متعصبني كعقاب 
لهم ألكلهم حلم البقر حيث يعتبر الهندوس البقرة 
حيوانا مقدسا في الديانة الهندوسية. واملسلمون 

ليسوا الوحيدين الذين يأكلون اللحم البقري 
فاملسيحيون واليهود والوثنيون في جميع دول العالم 

ال يستغنون عن تناول حلوم البقر الذي يعتبر من 
املصادر الرئيسية للبروتني. فهل نتوقع من رئيس 
الوزراء الهندي املتعصب السيد مودي إعادة النظر 

في عالقات بالده مع الدول التي تتناول حلوم البقر؟ 
أم أن حلم البقر ال يكون مقدسا لدى الهندوس إال 

عندما يتناوله املسلمون في الهند؟!

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

سلطان إبراهيم الخلف

لكم اهلل 
يا أمة اإلسالم

متفرقات

محلك سر

فكرة

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف 
اهتمامنا بالقضية الفلسطينية سببه 
حقيقة أنها القضية املركزية لكل ما 

يحدث في املنطقة من أحداث جسام هذه 
األيام، ولو تغير مسار القضية منذ البدء 

لتغير بالتبعية مصير شعوبنا جميعا 
وأولها الشعب الفلسطيني الذي عانى 
ومازال يعاني الكثير وألصبحت دولنا 

على األرجح مبثل حال دول شرق آسيا 
أو غرب أوروبا، علما بأن دولنا لم تدمر 

كحال دولهم او تضرب بالقنابل النووية، 
وقد ذكرنا في مقاالت سابقة ان إشكال 

القضية الفلسطينية سببه تقلد املتطرفني 
ال املعتدلني زمام أمورها منذ يومها األول 

حتى يومنا هذا، فحتى قيادة معتدلة 
كالرئيس محمود عباس ال يستطيع 

حتقيق مكاسب أساسية لشعبه حلقيقة 
وجود عناصر متشددة في مناطق أخرى 

من فلسطني ال ميلك سلطة القرار فيها لذا 
فمنطق اإلسرائيليني عند التفاوض معه 

كيف تريد ان نستبدل األرض التي منلكها 
بأمن ال متلكه؟

>>>
صدرت عن دار بيسان قبل مدة قصيرة 
ترجمة لكتاب بحثي مهم أصدره الباحث 

اإلسرائيلي هليل كوهني اسمه »جيش 
الظل املتعاونون الفلسطينيون مع 

احلركة الصهيونية 1917-1948« ذكر 
في مقدمته أن سبب إصداره الكتاب 

كون املؤرخني الفلسطينيني سكتوا عن 
ذكر سيرة املعتدلني وحتى املتعاونني 

ألسباب واضحة كما سكت عن ذكرهم 
املؤرخون اإلسرائيليون كي يريحوا 

ضمائرهم وضمائر الشعب اإلسرائيلي 
كي يقولوا ان الفلسطينيني يستحقون 
ما أصابهم لكونهم كانوا »جميعا« أعداء 
لنا، بينما يظهر التاريخ عدم صحة ذلك 

االدعاء فالكتاب يشمل معلومات باألسماء 
والوقائع والوثائق والتواريخ عمن كان 
له من الفلسطينيني رأي آخر يختلف 

عن رأي املتشددين الفلسطينيني ومن 
املعتدلني من آمنوا بالسالم بني العرب 

واليهود أو من اعتقدوا ان تعاون ووحدة 
العرب واليهود كجمعية »احتاد الساميني« 

سينتج عنه خير يعم املتطرفني حيث 
سيعمل املهاجرون اليهود من أملانيا 

وأوروبا كقاطرة للدولة واملنطقة جترها 
لألمام كما قاموا بذلك في الواليات املتحدة 

في الثالثينيات.
>>>

ويظهر الكاتب ان للمعتدلني من 
الفلسطينيني أسبابا عديدة في اعتدالهم 

فبعضهم لهم عالقات صداقة وتعاون 
قدمية مع اليهود في فلسطني ولم 

يجدوا غضاضة في استمرارها ملنع 
االقتتال بينهم، والبعض اآلخر رأى في 
مسار املفتي املتشدد ما يدفع لنشوب 

حرب بني كفتني غير متكافئتني سينتج 
عنها بالضرورة خسارة األراضي 
اخلاصة والدولة إلى األبد »وهو ما 

حصل« والبعض من هؤالء باع أراضيه 
ألنه يعتقد ان األرض ستفقد في كل 
األحوال، فاحلصول على مال مقابلها 

يساعد في احلياة الكرمية باملهجر خير 
من ضياعها دون مقابل بسبب النزعة 

القمعية والسياسة الرعناء للمفتي 
الرافضة لكل احللول. وفيما يخص 

القضية احلساسة اخلاصة ببيع األراضي 
للوكالة اليهودية، يرى الكاتب ان للبائعني 

وسماسرة األراضي وعلى رأسهم 
اسعد الشقيري والد أحمد الشقيري 

أول رئيس ملنظمة التحرير أسبابا عدة: 
فبعضهم قدم مصلحته الشخصية على 

املصلحة الوطنية »في كتاب آخر للباحث 
الفلسطيني د.تيسير قبعة ضمنه وثائق 

اخلارجية البريطانية تظهر أن املفتي أمني 
احلسيني كان احد وسطاء بيع األراضي« 

وبعضهم ذكر للجنة شو البريطانية 
انه باع جزءا من أرضه كي يتم احياء 
األجزاء األخرى، كما ان بعض زعماء 
القبائل الفلسطينية لم يكن مستوعبا 

ملبادئ الوطنية ولم يكن مستسيغا لعمله 
بالزراعة لذا باع بأعلى ثمن ليشتري 

أراضي ومواشي في شرق األردن للعمل 
في الرعي، كما أوضح الكاتب أن املفتي 
رفض قرار جلنة بيل 1937 في مرحلة 
محاولة اإلجنليز ارضاء الفلسطينيني 

والعرب وهم مقبلون على احلرب الكونية 
التي اعطت الفلسطينيني دولة على %90 

من األرض بسبب خشيته أن يحكمها 
امللك عبداهلل ويضمها لألردن اي رفع 

املفتي شعار »أحكمكم او أضيعكم« 
التي حولها الثوريون العرب الحقا إلى 

»أحكمكم أو أقتلكم«!
>>>

٭ آخر محطة: 1- يذكر الكاتب ضمن 
وثائقه حقيقة ان املفتي قام بتعميم عملية 

»التخوين« على كل من نافسه مما جعل 
صحف ذلك الزمان تقول »انه قارب ان 

يخون شعبا بأكمله وان عملية التخوين 
تلك استفاد منها بائعو أو سماسرة 

األراضي حيث اصبحوا كاآلخرين«. 
2- ويروي الكاتب ان املفتي شكل فرق 
اغتياالت كمنظمة »الكف األسود« التي 
ذاع صيتها وأرسلهم الغتيال منافسيه 
بحجة انهم خونة حتى بلغ مجموع من 

مت اغتيالهم من فرق املوت اخلاصة به من 
الفلسطينيني آواخر الثالثينيات اكثر ممن 

قتلهم اإلجنليز واليهود مجتمعني.

جيش الظل 
وجيوش الظلم 
والظالم

محطات


