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دعوة خادم الحرمين ملزمة

م��ن��ذ والدت���ن���ا ،ون��ح��ن نعي�ش
يف م��دن ذات طابع متقدم حيث
نعتمد اعتماد ًا كلي ًا على الآالت،
ن�ستخدم الكهرباء ل�ل�إن��ارة،
والتلفاز للت�سلية ،و�أ�شري هنا الى
م��دى تطور امل�ستوى الإنتاجي
ب��ال��ع��امل ،م��ا �أدى ال���ى كرثة
ا�ستهالكنا للمواد اخلام ،وكرثة
ا�ستهالكنا للمواد الغذائية.
�أ�صبحت حاجياتنا تلبى من ناحية
مادية ،وانغم�سنا فيها لن�شبع
حاجياتنا و�شهواتنا اجلاحمة،
يف ظل التطور والتمدن ،فمنذ �أن
ي�ستيقظ الإن�سان من النوم الى ان
يرجع الى فرا�شه يف الليل وهو
يدور يف حلقة مادية بحتة� ،إلى
ان �أ�صبحت رفاهيتنا باحلياة
حمدودة على كرثة ا�ستهالكنا!
فنتفاخر ب�رشاء �أغلى املالب�س،
وال�سيارات ،والأثاث ،لن�صل �إلى
�أعلى معدالت اال�ستهالك اجلائر،
من دون وعي ،ب�أننا جنمع هذه
احلاجيات دون احلاجة الأ�سا�سية
ل��ه��ا! ودون ال�����ش��ع��ور ب���أدن��ى
م�س�ؤولية ،ب�أننا ن�ستنزف املوارد
الطبيعية ،على هذه الأر�ض ،رغبةً
منا بال�شعور بالأهمية ،اذ ت�صبح
غاياتنا �أ�سرية هذه املنتجات،
التي تلهينا عن ر�ؤية مدى عجائب
خلق هذا الكون ،وبديع دقته،
فان�شغالنا ال��دائ��م ،والروتني
املتكرر وال�سعي ال��ى النجاح
الأر�ضي ،جعلنا مب�سوطني مبا
ي�سمى الفردو�س الأر�ضي من كرثة
املنتجات واال�ستهالك متنا�سني
�أنها لذائذ حلظية!
وعند �س�ؤال العديد من ال�شباب
عن �أحالمهم� ،سرتاهم يجتمعون
�أغ��ل��ب��ه��م ع��ل��ى نف�س الأح��ل�ام،
والتمنيات بامل�ستقبل ،وهو
احل�����ص��ول ع��ل��ى امل���ال الوفري
للعملية اال�ستهالكية البحتة!
ونالحظ ان هناك فئة من ال�شباب،
يقي�سون ال��ع��امل على م�ستوى
حوا�سهم ف��ق��ط ،فمن ال�صعب
احل��دي��ث معهم ع��ن الإمي����ان،
وال���روح���ان���ي���ات ،ح��ي��ث انها
بالن�سبة لهم �أم��ور غري مادية،
بعيدة عن حوا�سهم اجل�سدية التي
�أرهقتها املادة ف�أعمتهم عن ر�ؤية
احلقيقة!
ف��ه��ل الإن�����س��ان ف��ق��د تركيبته
الإن�سانية يف عملية اال�ستهالك الى
كائن ج�سدي ُيعرف باحتياجاته
اجل�سدية فقط؟
فهل النجاح هنا هو التحول الى
كرثة اال�ستهالك� ،أم هو ال�سمو
ب���ال���روح ،وال�����س�ير ال���ى الله
ملتزمني بالقيم الإن�سانية؟
بالرجوع الى النف�س ،والت�أمل
الى بديع خلق الكون ،والتنا�سق
الالمتناهي يف عمله ،ودورة
احلياة فيها ،وال�شكر على نعم
ال��ل��ه ال�صغرية قبل الكبرية،
وك��ذل��ك ال��ن��ظ��ر ال���ى الطبيعة
بده�شة ،تتفتح �آف��اق جميلة يف
عقل االن�سان ،ونف�سه حتوله الى
كائن متعال على امل��ادة كامل
الإن�سانية!

نحن يف �شهر ال�صيام والعبادة وامل�سلمون كلهم
دون ا�ستثناء عاكفون �ساجدون لله رب العاملني
والأح��داث من حولنا حتتدم وت�ستعر وتزداد
يوما بعد يوم خطورتها فاخلليج العربي يعج
بالبارجات والغوا�صات وال�سماء من فوقنا
لها عيون راجمة تراقب دبيب النمل حتت
ال�صخور ال�صم ونحن كلنا يف املنطقة ل�سنا
بحجم تلك احل�شود القادمةً من الغرب فلماذا
التعنت وملاذا العزة بالإثم؟ هل من املنطق قتل
الأبرياء يف دولنا املحيطة باخلليج العربي
�أم ان نريان الغرب �ستحرقنا نحن وترتك الفئة
الباغية يف اليمن والعراق و�سورية؟ هل �أخذمت
منهم عهدا ب�أن �صواريخهم لن ت�صل �إليكم؟
نعم هذا االحتمال قائم فدولتهم التي جاءت
على انقا�ض الإم�براط��ور الطاوو�س �صنيعة
عدوانية ت�ستغل الدين والعقيدة الطائفية
لتتغلغل يف ديارنا تغ�سل عقول اوالدنا فتن�رش
فيها الف�ساد والدمار ،هذه الدولة الطائفية
�صنيعة �صهيونية يجب الت�صدي لها كما فعل
ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي فابادهم وتفرغ
بعدها لتحرير القد�س ال�رشيف ،نعم يجب
ان يعيد التاريخ نف�سه ويعود �صالح الدين
للوجود يبيد الفئة الباغية وهذه هي دعوة
خادم احلرمني ال�رشيفني تدعوكم لالجتماع
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خطاب كراهية الوافدين
وتطبيق القانون

يف �أواخر �شهر العبادة لتعدوا العدة وتنبذوا
الفتنة والتفرقة واخلالف جانبا وانتبهوا يا
عرب ملا يحاك حولكم من م�ؤامرة وتعاون
الأمم عليكم كما تتجمع الأكلة على ق�صعتها
انتبهوا بينكم خونة وجماعات و �أح��زاب
وميلي�شيات منت�رشة حتت ا�سماء وعناوين
يف ظاهرها جهاد ووطنية وحقيقة امرها
من�صاعة للغريب الذي يعترب نف�سه وكيال
ينفذ �أوام��ر ال�سماء ،انتبهوا اخلطر لن
ي�أتينا من ال�رشق �أو من الغرب فالعقارب
قابعة يف ال�شمال ويف اجلنوب وهناك يف
البقاع وعلى ال�سواحل من مرابط مت�سلح
بكلمة حق يراد بها الباطل نعم انتبهوا
للم�ؤامرة القادمة ولبوا دعوة امللك �سلمان
بن عبدالعزيز حفظه الله واجتمعوا حوله
يف مكة وكونوا يدا واحدة وقوة واحدة هدفكم
احلق ونيل احدى احل�سنيني الن�رص ب�إذن الله
�أو ال�شهادة فال�شياطني مازالت طليقة مل
حتب�س بعد النها متنكرة تدعي الوداعة وترفع
راي��ة تقول انها راي��ة الإ�سالم واحلقيقة هي
راية ال�شيطان الذي يحارب الدين والعقيدة
الإ�سالمية والدليل ان �صواريخهم موجهة الى
مكة ولي�س الى عكة انتبهوا واعت�صموا بحبل
الله وال يفرقكم الغريب.

بني الوقت والآخ��ر يخرج علينا بع�ض مدعي
ال��وط��ن��ي��ة واملتك�سبني وال��ذي��ن ي��ت��وارون
خلف موا�ضيع وق�ضايا الرتكيبة ال�سكانية
والتجاوزات واخ�تراق القوانني وغري ذلك،
وبينما �أطالع الدوريات وال�صحف واملجالت
الر�سمية املحلية وجدت ما ن�رش يف «الكويت
اليوم» بعدد رقم « »1102وال�صادر مبر�سوم
قانون رقم  19ل�سنة  2012يف �ش�أن حماية
«ال��وح��دة الوطنية» وق��د عجبت ملا ت�ضمن
من م��واد ال تطبق مع خطابات الكراهية �ضد
املهاجرين «الوافدين» عرب من�صات التوا�صل
االجتماعي وامل�شاركات التي تدعو �إلى �رضورة
تطبيق مثل هذا القانون.
حيث تن�ص «املادة الأولى» من هذا املر�سوم
على التايل «يحظر القيام او الدعوة او احل�ض
ب�أي و�سيلة من و�سائل التعبري املن�صو�ص
عليها يف املادة  29من القانون رقم  31ل�سنة
 1970بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلزاء على
كراهية �أو ازدراء �أي فئة من فئات املجتمع
او اثارة الفنت الطائفية او القبلية او ن�رش
االفكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة
او لون او ا�صل او مذهب ديني او جن�س او
ن�سب او التحري�ض على عمل من اعمال العنف
لهذا الغر�ض او اذاعة او ن�رش او طبع او بث
او اعادة بث او انتاج او تداول اي حمتوى او
مطبوع او مادة مرئية او م�سموعة او بث او
اعادة بث ا�شاعات كاذبة تت�ضمن ما من �ش�أنه
�أن ي�ؤدي الى ما تقدم.
كما ت�رسي �أحكام الفقرة ال�سابقة على كل
�شخ�ص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعال
يجعله فاعال ا�صليا او �رشيكا يف اجلرمية اذا
وقعت كلها او بع�ضها يف اقليم دولة الكويت.
ويعد من و�سائل التعبري ال�شبكات املعلوماتية
واملدونات التي تن�رش عليها وغريها من و�سائل
االت�صال احلديثة.
ون�صت «املادة الثانية» على التايل «مع عدم
االخ�لال ب��أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون
اخر يعاقب كل من يرتكب فعال يخالف احلظر
املن�صو�ص عليه يف املادة االولى من هذا القانون
باحلب�س مدة ال تزيد على �سبع �سنوات وغرامة
ال تقل عن ع�رشة �آالف دينار وال تزيد على مائة
�ألف دينار او ب�إحدى هاتني العقوبتني ويحكم
مب�صادرة الو�سائل واالموال واالدوات وال�صحف
واملطبوعات امل�ستعملة يف ارتكاب اجلرمية
وت�ضاعف العقوبة يف حالة العود».
ويحتوي القانون على خم�س م��واد قانونية
ت�شمل اجل��زاء والعقوبات حلماية الوحدة
الوطنية.
فاملادة الأولى من قانون «الوحدة الوطنية»
وا�ضحة يف حظر كراهية وازدراء �أي فئة من
فئات املجتمع او اث��ارة الفنت الطائفية او
القبلية او ن�رش االفكار الداعية الى تفوق اي
عرق او جماعة او لون او ا�صل او مذهب ديني او
جن�س او ن�سب او التحري�ض على عمل من اعمال
العنف ..حمالت موجهة متار�س بحرفة من قبل
بع�ض املزايدين واملتك�سبني الأمر الذي نراه
ين�رش ب�شكل متتال ومت�أ�صل حيال �أي مو�ضوع
وق�ضية تفتعل وتن�رش يف و�سائل االعالم ومواقع
التوا�صل االجتماعي يف ح�رص االتهامات
و�إ�صدار االحكام النهائية من اجلمهور على فئة
موجودة باملجتمع وهم املهاجرون «الوافدون»
الأمر الذي ينبغي تطبيق مثل هذا القانون على
خمرتقي وحدة ال�صف والوحدة الوطنية ،فما
ين�رش ليال ونهارا هو جتاوز وانتهاك لقانون
الوحدة الوطنية يف ظل غياب اجلهات املخت�صة
التي تنتظر فقط �شكاوى ودع���اوى لتطبيق
القانون جمازً ا!..
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المساعدات بالخارج والداخل

ملاذا البطء والت�أخري يف م�ساعدة املواطنني
وتعوي�ضهم عن الأ�رضار التي حلقت ب�سياراتهم
ومنازلهم من الأمطار الغزيرة التي هطلت
من مدة ،باملقابل نرى املنح وامل�ساعدات
باخلارج م�ستمرة ودائمة،يف ت�رصيح حكومي
من مدة ان امل�ساعدات لدول العامل من الكويت
من العام  2011الى  2014بلغت مليار دينار،
ما يعادل  3مليارات دوالر ،ومنذ مدة خرج
ت�رصيح ب�أن الكويت تخ�ص�ص ن�سبة  %1.3من
ناجتها املحلي لدعم االمم املتحدة للتخفيف
من معاناة ال�شعوب ب�سبب الكوارث� ،شيء
طيب وحممود تقوم به احلكومة الكويتية
والنظر بعني العطف للدول الفقرية والعمل
على رف��ع املعاناة عنها ب�سبب الكوارث
واحلوادث الإن�سانية وعمل اخلري مل�ساعدة
الدول الإ�سالمية والدول ال�صديقة والتخفيف
من معاناة ال�شعوب املحتاجة والفقرية،
وعمل حمطات الكهرباء وامل�ست�شفيات
وال��ط��رق والبنية التحتية ل��ه��ذه ال��دول
الفقرية،لقد قامت الكويت منذ اال�ستقالل
وحتى قبل اال�ستقالل مب�ساعدة اغلب دول
املنطقة والعامل وهذه �سنة حممودة وعمل
طيب وغري م�سبوق ،لكن باملقابل توقفت
التنمية منذ �سنوات طويلة بالداخل مع
الأ���س��ف ،ان االه��ت��م��ام ب��اخل��ارج يجب �أال
ين�سي احلكومة العمل داخل الكويت حيث
من �سنوات الى يومنا احلايل مل البطء يف
عمل اي م�رشوع تنموي وحيوي،باملقابل

زاوية أمنية

الكويت ت�ساعد جميع دول العامل قاطبة،
وتقوم بعمل امل�شاريع التنموية جلميع
دول ال��ع��امل وامل�����س��اع��دات وامل��ن��ح التي
تعطى لدول العامل ،عندنا مازال البع�ض
يتحدث يف الكويت عن عجز ا�سوة بالعجز
االكتواري الذي ال يوجد اال بالكويت فقط
وان الكويت عام � 2020أو عام � 2025سيكون
عجز ًا بالدولة ال ت�ستطيع معه الدولة دفع
الرواتب للعاملني بالدولة ،وكل هذا من
زيادة الرواتب او الكوادر كالم غري دقيق،
ال�س�ؤال :مل��اذا مل يتم احلديث عن الهدر
والعبث للميزانيات املهولة الفلكية الذي
تقوم به احلكومات املتعاقبة �شيء غريب
وعجيب وغ�ير معقول ،يكرث احلديث عن
العجز عند احلديث عن زي��ادة للمواطن
الب�سيط والفقري والحول والقوة اال بالله.
يقال �إن احلكومة ال�سابقة واحلالية ب�صدد
درا���س��ة ق��ان��ون ل��زي��ادت ال��روات��ب جلميع
املواطنني العاملني يف جميع مرافق الدولة
واملتقاعدين و�سمي ب�سلم ال��روات��ب� ،أي
البديل الإ�سرتاتيجي ،تعترب مت�أخرة بع�ض
ال�شيء وذل��ك للغالء وال��زي��ادة يف جميع
املواد اال�ستهالكية واملعي�شية ،وذلك تقديرا
خلدماتهم يف القطاعات احلكومية ،وذلك
للمعي�شة التي ا�صبحت �صعبة على ا�صحاب
الدخول املحدودة ،وال�ضغوط النف�سية التي
يعاين منها املواطن من نق�ص يف كثري من
اوجه احلياة .ودمتم.
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أحكام تمييز غيابية «»2-1

املحامي والكاتب ال�صحايف يف جريدة
اجل��ري��دة الزميل ح�سني العبدالله كتب
مقاال عن «�سقوط  500طعن لنزالء ال�سجن
املركزي خللوها من اال�سباب» حيث قدمت
مذكرات قانونية من دون توقيع حمامني
عليها وترتب علي ذلك حرمان املتهمني من
درجة التمييز.
املحامي ح�سني العبدالله ك�شف عن وجود
درا�سة قانونية تبني ان ادارة ال�سجون بوزارة
الداخلية ت�سببت يف �سقوط قرابة « »500طعن
امام حمكمة التمييز يف عام  2018وما يقارب
من « » 700طعن امام حمكمة التمييز يف عام
.2017
وطالب املحامي بان يكون هناك ق�سم لإعداد
امل��ذك��رات القانونية داخ��ل ال�سجن ورفع
املذكرات الى نيابة التمييز مع توفري مكتب
جلمعية املحامني الكويتية لتوقيع مذكرات
الطعون حيث ان �سقوط الطعون يرتتب عليه
�سقوط حق املحكومني يف الق�ضايا اجلزائية
بالطعن بالتمييز.

املحامي ح�سني العبدالله حمل ادارة ال�سجون
تلك امل�س�ؤولية يف �ضياع حقوق املتهمني
بعدم ح�صولهم علي حق التمييز وك�أنه
يريد من ذلك ت�أليب الر�أي على امل�س�ؤولني
ب�إدارة ال�سجون دون ان يكون ملما بالكثري
من املعلومات عن دور ومهام ادارة ال�سجون
جتاه ال�سجناء.
قطاع ال�سجون وتنفيذ االحكام عليه م�س�ؤولية
حماية ال�سجناء ومنعهم من الهروب وتقدمي
الرعاية االجتماعية وال�صحية وتوفري
االن�شطة االجتماعية مع الوجبات الغذائية
ومتابعة تنفيذ االحكام الغيابية ال�صادرة
بحق املحكومني غيابيا.
ادارة ال�سجون هي اجلهة املخولة �إعالن
ال�سجني باحلكم مع متكينه من الطعن
حتى ال يفوته املوعد وذلك بالتن�سيق
مع نيابة التنفيذ وبعدها يقوم حمامي
ال�سجني مبتابعة الق�ضية او تندب
املحكمة حماميا له.
يتبع

الخصخصة يا سادة هي الحل «»2-1
البلد يعاين م��ن فو�ضى اقت�صادية
لي�س لها مثيل يف اي بلد يف العامل
م��ن حيث ان��ن��ا منلك ك��ل ���ش��يء عدا
الإدارة اجلدية لقيادة ا�صالح اخللل
يف هيكلة اقت�صادنا .ول�صعوبة وتعقد
املو�ضوع ب�سبب متلك الدولة ملعظم
امل�ؤ�س�سات واخلدمات يف البلد ولي�س
هناك حل غري احلل الوحيد واملمكن
لإ���ص�لاح الو�ضع االقت�صادي اال هو
بو�ضع عمليات التخ�صي�ص ك�أولوية
يف املرحلة املقبلة ،ان عمليات
التخ�صي�ص يجب ان تبنى على قوانني
وا�ضحة ور�ؤى واعية ومتكاملة .ان
مر
التاريخ االقت�صادي للكويت قد َّ
بعوامل عدة ح�سب احلاجة وظروف
ال��واق��ع ،فكان القطاع اخلا�ص قبل
مرحلة النفط هو املحرك والداعم
للدولة يف اقت�صادها ،وكان دور الدولة
فقط بالأمور ال�سيادية املعروفة.
ويف تلك املرحلة وبعدتدفق النفط

ح�صل تغيري كبري حيث تقل�ص دور
القطاع اخلا�ص وتعاظم دور الدولة يف
االقت�صاد بحيث �صار دورها �شامل يف
ادارة االقت�صاد والتنمية وكان دورها
مهم ًا و�رضوري ًا يف تلك املرحلة من
حيث نقل الدولة الى الدولة املدنية
احلديثة يف و�ضع كثري من الأ�س�س
التعليمية وال�صحية والعمرانية
حتى �صارت الكويت يف تلك املرحلة
درة اخلليج العربي� .إال ان الدولة
مع الأ�سف مل تتنبه الى املتغريات
التاريخية والتحوالت االجتماعية
املتمثلة يف زي����ادة ع���دد ال�سكان
والتجني�س الع�شوائي وق�ضية البدون،
و�أ�صبح جهازها الإداري غري قادر على
التعامل مع تلك املتغريات ما دفع
الدولة الى ال�رصف ب�سخاء للتغطية
على امل�شاكل االقت�صادية بطرق غري
عادية.
يتبع

