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اجلرائم اإللكترونية بني الساسة 
وعالم »الفاشينيستا«

منع »املجون« فيما ورد من ألفاظ وجمل 
تكون قــد وردت في كتاب او رواية أمر 
»جيد« اذا ما اخذنا ان ذلك يأتي في سياق 
القانون الذي أقــره مجلس األمة، ولكن 
لنتساءل هل يطبق ذلك األمر باملطلق ام 
انه انتقائي على الكتب فقط، ثم أليس في 
محتويات بعض األغنيات »القدمية« التي 
تبث عبر األثير ما ميكن اعتباره »مجونا«؟!، 
في احلقيقة نعم هنــاك أغنيات مت بثها 
وتبث وتعاد ومنها سامريات قدمية حتوي 
توصيفات »ماجنة« للمرأة بحسب تعريف 
قانوني املطبوعات واملرئي واملسموع اللذين 

تعمل وفق موادهما الرقابة.
> > >

ميكنني ان أورد تفريغا كتابيا ملا سمعته 
من عدد مــن األغنيات التي حوت ألفاظا 
وأوصافــا »ماجنة« وفق القياس اجلديد 
ولكن ال أســتطيع ألن قانون املطبوعات 
ســيصطادني اذا ما نقلت، رغم ان تلك 
األغنيات كما قلت مت بثها وتبث وستبث 

الحقا بشكل رسمي.
> > >

نعم تلك األغنيات جــزء من التراث 
الشعبي الغنائي الكويتي، وحتوي شيئا 
من التفصيل اجلســدي »املاجن« للمرأة 
وفق القياس احلالي طبقا للقانون سيئ 
الذكر، واألوجب تطبيق القانون على تلك 
األغنيات او »قص« األجزاء املاجنة منها، 
كما يفعلون مع الروايات والكتب العاملية، 
ولومي حقيقة ليس على وزارة اإلعالم فهي 
جهة تنفيذية كما فصلت في مقال سابق، 
تنفذ ما يصدر مــن قوانني عن مجلس 
األمــة، بل انه يجب عليها تنفيذ القوانني 
تلك واال طارت فيها رؤوس قيادييها بتهمة 
عدم تنفيذ القانون ومت اســتجوابهم او 
جعلهم مادة لالستجواب لوزير اإلعالم 
او مــن يقوم مقامه، لــذا اذا ما أردنا ان 
نعترض على الشكل الرقابي املقيد للحريات 
بسبب قانوني املطبوعات والنشر واملرئي 
واملسموع واإللكترونية فعلينا ان نعترض 
في بيت األمة وان نوجه لومنا ونقدنا الى 
أعضاء مجلــس األمة ليتحركوا من اجل 
تعديل تلك القوانني نحو ما يكفل مزيدا 

من احلريات التي كفلها الدستور.
> > >

مشكلة املؤلفني واملغردين واإلعالميني 
والصحف والقنــوات والفنانني ال يجب 
ان تكون مع رقابة وزارة اإلعالم كونها 
تطبق قانونا صادرا مبرسوم مناط بوزارة 
اإلعالم تنفيذه، بل يجب ان ينقلوا مشكلتهم 
الى مجلس األمة والى نواب األمة لتغيير 
القوانني وتعديلها، وأهمها قانون اجلرائم 
اإللكترونية الذي جعل من جميع املواطنني 
»مجرمني محتملني« وخلقت مواده سوقا 
رائجة للمتكســبني من الشتائم، وجعل 
كثير من الناس ممن يستخدمون وسائل 
التواصل االجتماعي حتت رحمة »اجلرجرة« 
في اروقة التحقيقات واملباحث بسبب رأي، 

غالبا بسبب رأي.
> > >

قانون اجلرائم اإللكترونية بشكله العام 
يأخذ طابع تنظيم استخدام التكنولوجيا 
احلديثة، ولكنه في حقيقة األمر وكما نرى 
منذ تطبيقه ووفــق األرقام املعلنة لعدد 
القضايا ليس بأكثر من وسيلة حكومية 
لقمع أي رأي ال تريده ووســيلة كسب 
ملشاهير تخصصوا في رفع قضايا ضد 
الناس وهو ما أوردته في مقال ســابق 
لي بعنوان »سوق الشتائم االلكترونية«، 
فالشعب ما يدري يلقاها من احلكومة واال 
من املشاهير اللي يشتكون عليه بسبب 
اعتراض او رأي او حتى تغريدة غاضبة 

من تصرف ذلك املشهور.
> > >

قانون اجلرائم اإللكترونية فتح سوق 
التعويضات على مصراعيه لكثيرين، وكما 
قلت ســابقا يجب على جمعية احملامني 
السعي فورا للضغط لتقدمي تعديالت توقف 
فوضى التعويضات وسوء استغالل البعض 
لقانون اجلرائــم اإللكترونية، واآلن هذا 
القانون يستغل سياسيا بشكل بشع جدا 
جدا، حتى ان حرية الرأي ونقل املعلومة 
وتوعية الناس أصبحت في حدودها الدنيا 
وهو ما لم تشهده البالد من قبل حتى قبل 

ثورة االنترنت ووسائل التواصل.
توضيح الواضح: سأحسن الظن باحلكومة 
وأقول ان قانون اجلرائم االلكترونية وهو 
متعلق باحلد مــن حرية التعبير، »جيد« 
ولكن لألســف وكما يرى اجلميع انه مت 
استغالله بشكل سيئ  من قبل »القلة« لذا 
اعتقد ان احلكومة مطالبة واملجلس قبلها 
بتعديله مبا يوقف حالة االستغالل التي 
تتم من قبل اي طرف سواء كان »سياسيا« 

او »فاشينيستيا«.
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خالد العرافة 

د.نرمين يوسف الحوطي

كل عام وقبل موسم فصل الشتاء واألمطار نبعث عددا 
من الرسائل إلى وزارة األشغال للتأكد من مدى جاهزيتها 
واستعدادها لهذا املوســم، وهذا العام انتقلت العهدة إلى 
هيئة الطرق التي أصبحت مسؤولة عن كل ما يخص الطرق 

وصيانتها في مختلف محافظات الكويت.
وزارة األشــغال خالل العام املاضي شكلت جلنة عليا 
ملتابعة االستعدادات ملوسم األمطار للعام. ومت الطلب بتزويد 
األنفاق في البالد بأجهزة إنذار مبكر ببلوغ املياه منسوبا 
معينــا، وذلك لتالفي وقوع حــوادث كالتي وقعت بأحد 

األنفاق العام املاضي.
كذلك أوصت اللجنة الوزارة بضرورة وضع آلية للتعامل 
مع أي طارئ يحدث على مستوى الطرق أو األنفاق خالل 
األمطار والتنسيق كذلك مع اجلهات املعنية لتأمني الشوارع 
بخطة الطوارئ، والعمل على تنظيف جميع غرف التصريف 
واملناهيل وخطوط األنابيب الواصلة بها وتنظيف املجارير 
الواصلة إلــى البحر ومخارج األمطار، مع اتخاذ إجراءات 

وقائية لتجنب طفح املياه.
إضافة إلى تشــكيل فرق عمل موزعة على احملافظات 
لتكون جاهــزة للتحرك على املناطق احلرجة حال وجود 

أعطال أو تلقي شكاوى وقت هطول األمطار.
جميع ما ذكر تناقلته وسائل اإلعالم خالل تلك الفترة 
وحاليا نريد من هيئة الطرق متابعة تلك التوصيات والتحقق 
من تنفيذها والتأكد من جاهزية فرقها التي يتوجب عليها 
النزول إلى أرض امليدان في احملافظات الست والتأكد من 

استعدادات تصريف املياه في الطرق واألنفاق.
كما يجب على هيئة الطــرق وقبل اختبار األمطار أن 
تعالج مشكلة احلفر في الطرق السريعة وتهالك األسفلت 
الذي ســيكون عائقا للحركة املرورية بسبب جتمع املياه 

في هذه الطرق.
كذلك يقــع على عاتق الهيئة أمر أخرى يجب معاجلته 
بشــكل جذري وهو تطاير احلصى في الطرق السريعة 

والذي تزداد ذروته في موسم األمطار. 
اجلميع يعاني من هذه املشــكلة رغم تأكيدات الوزارة 
بحل تلك املشكلة بالتصاريح الصحافية خالف الواقع املر 
الذي يعيشه مرتادو التطرق الذين تكبدوا اخلسائر بسبب 

احلصى وتكسر زجاج مركباتهم بشكل دائم.
ما زلت أكرر يجب على وزارة األشغال أو هيئة الطرق 
تعويض األشخاص املتضررين من تلك الطرق، ليس من 
مال الدولة العام وإمنا من حساب الشركات التي لم تلتزم 
بالشروط واملدة الزمنية إلجناز تلك الطرق وساهمت في 

تضرر مركبات مرتادي تلك الطرق.
ومنا الى هيئة الطرق قبل اإلعالن عن اجلاهزية أمتنى 
من وزير األشغال ومدير هيئة الطرق الطلب من املسؤولني 
تزويدهم بتقارير رسمية تؤكد جاهزية كل محافظة على 
حدة، واذا كان خالف ذلك تتم محاسبة املسؤول مباشرة 

وبذلك سنضمن جاهزية حقيقية بالقول والفعل.
أخيرا األيام املقبلة كفيلة بكشف اجلاهزية شدوا حيلكم 

قبل فوات األوان. 

هي ليست بجملة ذكرت في إحدى مسرحيات شكسبير 
وال هي كلمات اقتبســناها من فلســفة هيجل، ولكنها 
أصبحت قانون ومبدأ أغلبية شــباب هذا العصر، وهي 

»أنا أعترض فأنا موجود«.
في كل عام تتغير الوجوه علينا عندما نستقبل العام 
الدراسي اجلديد، وفي كل سنة بالنسبة لي أمتنى أن أرى 
جيال يقتنع ويسمع للرأي اآلخر، ولكن لألسف ما أجده 
في كل عام ما هو إال ازدياد في وتيرة الرفض وشــدة 

االعتراض وعنفوانية »األنا« من الطلبة اجلدد.
كلماتنا ليست بحروف اعتراضية على تكوين الشخصية 
وال هي قمع حلرية اآلخر، ولكن ما نلمسه من أبنائنا وجيل 
املستقبل هو ما يجعلنا اليوم نطرح القضية »أنا أعترض 
فأنا موجود« ونســلط الضوء عليها لنبحث ما األسباب 

من هذا الكم من االعتراض من مستقبلنا!
هي إحدى احلاالت وصورة متكررة ملا نراه ونسمعه 
علــى مدار يومنا من أبنائنا الطلبة، طالب قد يكون ذكرا 
أو أنثى ومن بينهما »املســتقبل« املجتهد على نفســه 
يطلب الكثير ويسأل العديد من األسئلة سواء في سياق 
املوضوع أو خارجه وبرغــم من تلك املميزات إال أنه ال 
يقرأ الكثير ليكتســب املعلومات ليحاور من أمامه، ذلك 
املســتقبل »الطالب« عندما تخاطبه على الدوم معترض 
ورافض بل في بعــض الوقت من حدته يقوم بالصراخ 
وينسى أنه في محاضرة وأنه يحاور أستاذه وأصدقاءه 
الطلبة بل املضحك واحملزن عندما تعلن نتائج املواد على 
الــدوم يعترض وأنه يرى أنه يســتحق األكثر من ذلك 
التقدير، حتى عندما يقوم بالسؤال عن درجاته ألستاذه 
يستفســر بطريقة غير الئقة حتتوي كلماته الكثير من 
صيغة الرفض واألمر ذلك ما يحدث في محراب العلم أما 
إذا نظرنا للوسائل التواصل االجتماعي فنجده على الدوم 
رافضا منتقدا بل جند بعض الكلمات الالذعة تكتب في 
تعليقاته، وعندما تقوم مبواجهته بسؤال واحد وبالفعل 
قمت بسؤاله في إحدى محاضراتي: عفوا هل تتحدث مع 

والديك بتلك الصورة؟ فلم يجب املستقبل! 
تلك احلالة ما هي إال إحدى حاالت مستقبلنا الرافض 
واملعترض على الدوم على كل شيء وأي شيء، مستقبل 
ميتلك من الطاقة الكثير قام بتحويلها في مخزونه النفسي 
إلى كتلــة جمرية تعترض وترفــض كل من يقف أمام 
رأيــه، تلك اجلمرة ما هي إال حرق وتدمير لكل القوانني 
والسلوكيات والعادات التي غرست في مجتمعنا وبيئتنا.
مسك اخلتام: سطورنا ليست بحلول بل كلماتنا هي 
نداء لكل مسؤول عن مستقبلنا وأبنائنا بأن يجد احللول 

ل »أنا أعترض فأنا موجود« !

هيئة الطرق جاهزة 
ملوسم األمطار

أنا أعترض 
فأنا موجود

إطاللة

محلك سر

ال يختلــف أحد علــى أن لكل 
مواطن ومقيم حقوقا وواجبات كفلها 
الدستور، كما أن االلتزام بالقوانني 
املجتمع دليل على  واللوائح ألفراد 
الرقي والسلوك القومي وحماية لألمن 
االجتماعي من الظواهر السلبية، ولكن 
في الوقت ذاته جند سلوكيات غير 
صحية حتدث في مجتمعنا، يعتقد من 
يرتكبها أنه سيفلت من العقاب، ومن 
هذه الظواهر االستعراض بالسيارات 
واالعتداء على رجال األمن والهروب! 
وما هي إال ساعات ويقع مرتكبها في 
قبضة رجال األمن الساهرين على 

حماية املجتمع.

إن املواطنة احلقة تتطلب منا أن 
نحافظ على أمن املجتمع وأن نكون 
عونا ويدا مساعدة لألمن في احلفاظ 
على أمنه ال أن نكون أداة هدم لبنيان 

املجتمع مبخالفة القوانني.
ولنا احلق في أن نتســاءل: ملاذا 
نلتزم بالقانون عندما نكون في الدول 
األوروبية وغيرها؟! هل السبب عدم 
وجود واسطة؟! أم أن مسطرة القانون 
واحدة علــى اجلميع االلتزام بها؟! 
ملاذا ال تكون سلوكياتنا هنا في بلدنا 
املعطاء إيجابية كما نكون خارج البالد؟
إن مــن الواجب علينــا إذا كنا 
حريصني فعال علــى مجتمعنا أن 

نقف صفا واحدا أمام تلك الظواهر 
السلبية حتقيقا للمواطنة احلقة فعال 
ال قوال وان تكون ممارســة يومية 
لكل فرد في مجال عمله ومسؤولياته 
لنرتقي بوطننا وأن ننبذ أي مظاهر 
ســلبية وان نكون صفا منيعا أمام 
أي محاوالت لإلضرار باملجتمع بأي 

سلوكيات سلبية.
وفي هذا السياق يجدر بنا اإلشادة 
برجال األمن اجلنائي في محاربة آفة 
املخدرات والضبطيات الكبيرة التي 
يحاول البعض من أصحاب النفوس 
الضعيفة نشرها في مجتمعنا واإليقاع 

بالشباب في براثنها. 

يقــول اهلل عز وجل في ســورة 
األعــراف )خذ العفــو وأمر بالعرف 

وأعرض عن اجلاهلني( ١٩٩
في هذه اآلية بيان عجيب ووضوح 
رؤية ملن أراد أن يكون مسلما حقا، 
تقوم هذه الرؤية على ثالث قواعد تهذب 
األخالق وتصفي النوايا وتساهم في 

إيجاد أسلوب دعوي متميز.
العفو ويفيد  القاعدة األولى: خذ 
هذا األمــر بوجوب االتصاف بالعفو 
وتربية النفس عليه، فاألسلوب اللغوي 
البديع يفيد وجوب تربية املؤمن لنفسه 
على خلق العفو وهذا يتطلب مجاهدة 
النفس وكف شهواتها وشرها وهذا 
اخلطاب أشــمل من قول اعف ألن 
االتصاف بالعفو دائم والعفو ممكن 

يكــون متقطعا. وللعفو ضابط وهو 
املقدرة على االنتقام فإن لم يستطع 

وعفا فال يسمى ذلك عفوا.
يتجلى في هذا املعنى أحداث كثيرة 
للعفو عند رسول اهلل ژ منها عفوه 
عن كفار قريش يوم الفتح حينما قال 
لهم »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، كما ضرب 
الصديق ÿ اروع األمثلة في ذلك 
عندما عفا عن مسطح الذي خاض في 

حادثة اإلفك.
بالعرف،  الثانيــة: األمر  القاعدة 
والعرف هو ما يتعارف عليه جل الناس 
وضابطه املعتبر اال يخالف الشرع فإن 
خالفه فهو باطل، واألمر بالعرف يفيد 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع 
العلم باملأمور به واملنهي عنه باحلكمة 

البالغة وهي كما قال ابن القيم: احلكمة 
فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي 

في الوقت الذي ينبغي.
القاعــدة الثالثــة: اإلعراض عن 
اجلاهلني، وهو رد أذى وشر اجلاهلني 
بأذى وشر مثله... فمقابلة الشر باخلير 
دعوة عظيمة حيث يقول اهلل عز وجل 
في ســورة فصلت )فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم(، ويفيد 
اإلعراض وجوب هجر مجالس املعصية 

واللغو.
هذه القواعد الثــالث من جوامع 
وأصول األخالق، فلو متسكنا بها لكان 
شأن املسلمني عظيما وحلت خالفاتهم 
واجتمعوا على احلق حتى تكون أمة 

اإلسالم خير أمة أخرجت للناس.

التاريخ من  القاهرة يستحي  في 
عراقة املدينة، فلكل شارع قصة ولكل 
حارة حكاية، في القاهرة يحتار كاتب 
التاريخ بأي الفصول يبدأ.. فال يكاد 
يخلو شــبر من املدينــة من مالمح 
حضارة بارزة للعيان حتمل بصمات 
كل من مروا على الطرقات وحتتفظ 
بأشــكال وصور كل من عاشوا في 
أحضانها، فاملدينة وفية لكل من بنى 
فيها حجرا أو رســم على جدرانها 
لوحة أو عــزف في أرجائها حلنا أو 

صنع من أحجارها متثاال.
في القاهرة بائع تبغ يحمل مالمح 
الفراعني، وماسح أحذية يجيد رسم 
خرائط املدينة ويعلم مواطن هبوب 
الرياح، وعامل إســطبل عند سفح 
الهــرم مثقف يجيد أكثــر من لغة، 
وبائع لغزل البنات مييز أطفال احلي 

مزماره الشجي. 
في القاهرة لن يسألك الناس عن 
جنســيتك أو أصلك وفصلك ألنها 
تتزين بــدفء تفتقده في أي مدينة 
أخــرى، تتحلى بحزام مــن األلفة 
ويجمعها رباط من املودة وال متيز 
بني من تعرف ومــن ال تعرف، كل 
خطوة بابتسامة، وكل نظرة بسالم، 
فهي مدينــة الغريب ووجهة الوحيد 
وعوض كل فاقد حلبيب فكل الناس 

أهلك وكل العيون دارك.
في القاهرة حكايات ال متل وقصص 
مبهرة ال جتهد نفسك في السؤال عنها 
السن  الناس وجتاعيد كبار  فوجوه 
حتكي قصصا رائعة للكفاح، إال أن 
املدينة الكتومة لم تتعلم إلى اآلن كيف 

تبوح بكامل أسرارها. 
القاهرة مدينة كل املقاصد، فهي 

وجهــة محبي التاريخ، يجدون فيها 
فالتاريخ نفســه ولد هنا،  بغيتهم، 
وللطبيعة فيها سحر وللترفيه فيها 
عنوان، وما كان مرور العائلة املقدسة 
وال اختيار آل بيــت النبي والعديد 
من أوليــاء اهلل الصاحلني لها موطنا 
محــض مصادفة ولكن كان اختيارا 
إلهيا عنوانه »ادخلوها بسالم آمنني«.

القاهرة مدينة الصمود، قهرت كل 
عدوان وتكسرت على ابوابها مطامع 

كل غاٍز وكل معتد أثيم.
القاهرة مدينة األمل القادم وعودة 
الروح. كل عــام ومصر بألف خير 

مبناسبة نصر أكتوبر العظيم.
خالصة الكالم: قال أمير الشعراء 

أحمد شوقي 
لم تنزل الشمس ميزانا وال صعدت

في عرشها الضخم واد مثل وادينا 

libraheem@hotmail.com

mqarawi@hotmail.com

osamadeyab@yahoo.com

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

د.مطلق راشد القراوي 

أسامة دياب

املواطنة 
احلقة.. واجب 
وطني!

من قواعد 
األخالق 
في القرآن 
العظيم

في
 القاهرة

قضية ورأي

وقفات

مالمح

تنتشر عدة حسابات تروج ملنتجات 
التخســيس  صحية تســاعد على 
والرشاقة بشكل سريع، متأل محتويات 
احلسابات منتجات مكررة وباهظة 
الثمــن وبتصاميــم رديئة اجلودة 
وحتى تصل الصورة بشكل أوضح 
تبدأ هذه احلسابات مبعرفات تسمي 
نفسها دكتور ودكتورة أو أخصائي 
التغذيــة حتى توهم من  في مجال 
تتابعه بأنه املــالذ الوحيد للخالص 
الزائدة باجلسم،  الدهون  من شــر 
هذه احلســابات وحسب الشركات 
الرســمية التي متثلها تعتبر سوقا 
ســوداء تصطاد الناس وتكسب من 
ورائهم األموال مقابل منتجات مزيفة 
ولكنها محكمة بالتغليف والشكل مع 

احملتوى التسويقي الذي ميأل صفحات 
املســوقني لهذا النوع من التسويق 

التجاري.
لكن مــا نراه اليوم بعيد عن تلك 
املنتجات »املضللة« ملساهمة مواقع 
التواصل االجتماعي بشكل أو بآخر 
بلياقة اإلنسان واحملافظة على نشاطه 
الرياضي بشــكل يومي، كنت على 
جتربة بشكل شخصي قبل سنة في 
مشــاركة بعض األنشطة الرياضية 
على صفحاتي الشخصية، كان ذلك 
حافزا لي ولآلخرين بتحديات مستمرة 
وتشــجيع دائم لآلخرين من خالل 
باملنشــورات  التعليقات واإلعجاب 
وأيضا االطالع على اجلديد بالرياضة، 
انعكس ذلك أيضا في معارف جديدة 

اكتسبتها من االنترنت وشاركت معها 
حلظات جميلة نــرى نتائجها على 
صحتنا، األمر كذلك بالنســبة لكم، 
أعتقد أنها مواقع ساعدتنا على ضبط 
الوقت وتخصيص زمن محدد للرياضة 
واألهم أن نختار ما يعجبنا ويناسبنا 
التحديات  تلك  من رياضات، جعلت 
أيضــا أن نرى مقاطــع ڤيديو على 
اليوتيوب ألشخاص رياضيني برزوا 
في تقدمي التمارين وشرحها وتبسيطها 
ملن يريد التطبيق ومشاركة النتائج، 
وأيضا انتشرت حتديات خطرة قد 
تفقد اإلنسان صحته مقابل خسارته 
للوزن، لنعرف أن عالم اإلنترنت مليء 
بزوايا نرى حسنها وقبحها ونختار 

منها ما نشاء.
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