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من الواضح أن هناك سيناريو معدا لتكريس »االحتراب« الطائفي 
في منطقة الش���رق األوسط )على األقل(، فما يجري في السودان 
والصومال من حروب طائفية إلى أعمال عنف بني بعض املسلمني 
واملس���يحيني في مصر الى التنازع املس���لح في اليمن في شماله 
وجنوبه إلى ما يجري في العراق من محاولة تفجير الشارع ضد 
حكوم���ة املالكي إلى هذا اجلدل الكريه احلاصل عندنا في الكويت 
الذي وصل الى حد قيام احد ممثلي األمة بفرز املجتمع في مكوناته 
ومناصبه القيادية السياسية وحتى الثقافية والفنية بني شيعي 
وس���ني واملنة عليهم باملقارنة مع تدني الفرص ذاتها في الدولة 
األخرى بأقرانهم! وآخر يتبجح بالدستور واحلفاظ عليه كمرجعية 
ونظام للدولة، لكن في س���اعة من احلماس الطائفي يدوس عليه 

بزعم ان هذه الدولة )....(!
ومن الس���خف إلغاء نظرية املؤامرة بالتمام، وعلينا ان نتذكر 
تصريحي بالتحذير من الهالل... والوالء... تزامنا مع بروز املستجدات 
ف���ي ميزان القوى وتأثيراتها على مس���توى الصراع ضد الكيان 

الصهيوني.
ومن املتوقع ان يستمر هذا املسلسل الطائفي هنا وهناك وفي 
مناس���بات مختلفة وحتت أعذار متعددة كل منها أقبح من اآلخر 

في سبيل املزيد من االستثارة الطائفية.
إن األمر خطير جدا السيما عندما يكون داخل املجتمع الواحد 
فالعدو اخلارجي من السهل رصده ومواجهته، لكن ليس باإلمكان 

للجسد الواحد ان يستأصل بعضه البعض.
لألسف األجهزة الرسمية عاجزة عن مواجهة هذا التهديد ألمن 
الوط���ن واملواطن، وال تقوم بدورها الوطني كما يجب ان لم تكن 
بعضها متواطئة في ذلك عبر بعض موظفيها الذين يرون ان قراراتهم 

الرسمية ينبغي ان تسير وفق اجندة جماعاتهم السياسية.
وحتى ن���واب األمة بدال من ان يكونوا في مواقف صيانة هذه 
الوحدة وتكريس���ها حتولوا الى طرف اصيل في هذا النزاع ان لم 
يكن بعضهم من مش���علي هذه الفتنة وبذلك فقدوا مكانة القدوة 

كممثلني لألمة بأسرها.
ويبقى املعول األساسي بعد االعتصام بحبل اهلل تعالى االلتفاف 
حول قيادتنا السياسية احلكيمة وان نتفاعل مع تنبيهاتها املتكررة 
كمؤسسات وأفراد وان نقبل بالتعددية واحترام اآلخر والرأي اآلخر 
واملعتقد اآلخر وان نرفض ان نكون حجرة في رقعة الش���طرجن 

العاملية.
a.alsalleh@yahoo.com

التط���ور التكنولوجي احلالي في مجال عل���وم التكنولوجيا 
واالنترنت اس���تفاد منه العالم أجمع، فتم انش���اء مواقع متعددة 
للتعارف والتواصل والتبادل والبحث على االنترنت، وعلى الرغم 
م���ن الفائدة الكبيرة لهذه املواقع اال ان لها من الس���لبيات الكثير 
والكثير، فقد تتسبب هذه التكنولوجيا في فضائح كبرى للفتيات 

والشباب إذا ما اجنروا وراء االستخدامات اخلاطئة لها.
وقد قرأت منذ عدة أيام حتذيرا للباحث الس���عودي في علوم 
االنترنت د.جم���ال مختار والذي وجهه إل���ى الفتيات من وضع 
صوره���ن على احد املواقع الش���هيرة للمحادث���ات مؤكدا ان هذا 
املوقع يحتفظ بكل ما يجري فيه من مناقشات وحوارات وصور 
حتى إن قام املستخدمون مبسحها، وقد اكد الباحث ان إدارة ذلك 
املوقع اعترفت مؤخ���را باحتفاظها بكل ما يكتب وما يوضع فيه 
من صور وستقوم ببيع أي صورة او حديث ألي جهة تطلب ذلك 

وبأسعار باهظة.
وبالطبع ف���إن مثل هذا التوجه من قبل إدارة ذلك املوقع ينذر 
بخطر شديد خصوصا للفتيات الالتي يضعن صورهن ويتمادين 
ف���ي أحاديثهن دون قيود، لذا فإننا نحذر الش���باب والفتيات من 
الوقوع في هذه املش���كلة ونحذرهم م���ن الثقة املفرطة في تداول 
الصور واألحاديث واألفكار عبر مواقع االنترنت، حيث اصبحت 
بعض املواقع متثل تهديدا كبيرا خصوصا في املجتمعات العربية، 
لذا يجب على كل مس���تخدمي االنترنت ان يتوخوا احلذر فكثيرا 
من حاالت الطالق والفشل األسري في الفترة األخيرة كانت بسبب 

وضع صور الزوجات على مثل هذه املواقع.
ومما ينذر بالتهديد واخلطر ايضا انتشار مواقع الزواج خصوصا 
ان كثيرا من الفتيات اصبحن يعرضن انفسهن للزواج عن طريق 
ه���ذه املواقع، لذا ن���ود حتذير بناتنا من اس���تخدام هذه املواقع، 
وأال ينخدعن بالشهرة الزائفة التي يزعمها بعض الشباب الذين 
يريدون ان يوقعوا بهن في شباكهم، فهذه املواقع ليست ذات ثقة 
او موثوق فيها، بل هي مواقع تعمل لكسب املال فقط، ومن املمكن 
ان تس���تخدم هذه املواقع ما تقدمه الفتاة عن نفسها للبحث عن 
زوج مناسب في اعمال اخرى ال ترتبط بالزواج مما ميثل تهديدا 

وخطرا حقيقيا على هذه الفتاة.
وفي النهاية اود ان اتطرق الى مواقع الشات، وهي املواقع األكثر 
خطرا على الش���باب املراهقني فهذه املواقع تنتش���ر دون حسيب 
او رقيب، وقد س���بق ان حتدثت في مقالة سابقة عن مدى اخلطر 
احملدق بالش���باب والفتيات من استخدام هذه املواقع دون وجود 
رقيب، فمعظم مشتركي مواقع الشات من فئة الشباب والفتيات 
املراهقني الذين ال تتعدى أعمارهم 15 إلى 20 سنة، وهؤالء الشباب 
يقض���ون معظم أوقاتهم في التحدث عبر الش���ات ويدخلون الى 
هذه املواقع بأسماء ومعلومات وهمية، وقد يؤثر ذلك سلبا على 

تفكيرهم واخالقهم ودراستهم.
وأخيرا اود ان اوجه نصيحة لآلباء واألمهات مبراقبة ابنائهم 
الذين يقضون اوقاتا كثيرة على االنترنت وعدم تركهم لساعات 
طويلة امام الكمبيوتر ومراقبة املواقع التي يس���تخدمها ابناؤهم 
واحلرص على توجيههم لالستفادة من مميزات الشبكة العنكبوتية 

واالبتعاد عن سلبياتها.
alialrandi@hotmail.com

حتى ال تكون
 من أحجار الشطرنج
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فضائح للبيع

علي الرندي

من الديرة

� ه���ل تعلم���ني أن الي���وم ه���و يوم 
ميالدي؟

� نعم أعلم.
� توقعت أن تفاجئيني باتصال منك.

� ها أنت سبقتني إلى ذلك.
� لم أتوقع منك النسيان أو اجلفاء أو 
البرود، متنيت في هذا اليوم أن تبادري 
في مس���ح ذاكرة األيام املليئة بالسواد، 

وتبدئي معي صفحة جديدة بيضاء من اخلدوش، وأسمع 
منك ما يسرني، ويعيد املياه العذبة إلى مجاريها. 

� رمبا تفكيري في هذه املناسبة يختلف عن تفكيرك، 
وأريد أن تس���مع مني من الدع���وات واألمنيات التي لم 

تسمعها من امرأة غيري، مرت عليك في حياتك.
� وما هي دعواتك وأمنياتك لي في هذه املناسبة؟

� أمتنى لك أن تلتقي بامرأة جميلة جدا، فيكون احلب 
بينكما، ال تتفرقان س���اعة إال ووجدمتا الشوق والوجد 

يعيدكما إلى بعضكما.
� أمنيتك لي هذه غريبة.

� أمتن���ى أن تكون هذه املرأة وفية لك، فال ترى رجال 
مي���أل عينيها غيرك، فأنت ف���ارس أحالمها، وأنت زوج 
املس���تقبل الذي سيبني معها العش السعيد، فال تغيب 

عن قلبها حلظة وال حتى عن أحالمها الوردية.
� لم أفهم ولكن أر.. 

� تهيم بك وتهيم بها، حتى تشعرا بأنكما ولدمتا من 
جديد على كوكب آخر خارج الكرة األرضية.

� انه شعور جميل ولكن ال أدري ما الذي تق...
� دعني أكمل.

� أكملي.. أكملي.
� تكتب فيها الش���عر الغزلي، وتكتب فيك القصائد 
العاطفية، ولو سمع روائي بقصة عشقكما هذه لكتبها 

في مجلد قصصه.
� ألن تغاري منها لو حدث ما تقولينه بالفعل؟

� دعني أكمل..
� أكملي.. أيتها املتعبة حتى في أمنياتك.

� أمتنى وأنتما في عاملكما اآلخر، أن يقتحم رجل دائرة 

احلب بينكما.
� ماذاااا؟

� وتتغير نظرتها.. وتتبدل عواطفها، 
وحتت���ار بتحولها، وترى منها ما يقض 

مضجعك.
� ما هذا الذي تقولينه؟!

� أمتنى أن ترى اخليانة مرسومة في 
عينيها، ومكتوبة في قصائدها، ومتعمدة 

في حتركاتها.
� خيان���ة؟.. أعوذ باهلل.. ما توقعت أن أس���مع منك 

هذا.
� مل���اذا تخاف من اخليانة كفكرة؟.. وملاذا تتعوذ من 

أمر لم تره في عيناك؟
� قولي ما الذي ترمني إليه؟

� أريد أن ترى ما فعلته بي، وأن حتترق بالنار التي 
حرقتني بها، فلكل منا قل���ب، ولكل منا ذاكرة، وميكن 
أن متس���ح اخلدوش الصغيرة م���ن الذاكرة، واجلروح 
الطفيفة ميكنها أن تش���فى، ولكن غير ذلك ال... تخيل 
لو قطع عضو من جسدك فهل تستطيع استرداده بعد 

فترة طويلة؟!
� أعتذر عن اإلجابة. 

�  أنا سأجيب بدال عنك، ال ميكن استرداده، والسبب 
انه قد عفن وبدأت رائحته الكريهة تنتشر. 

� إنسانة غريبة ومختلفة.. وكل موقف أفاجأ بردود 
فعلك، وأعترف بأنني خسرت أنا أيضا جزءا من جسدي، 

ولم أستطع استرداده رغم احتفاظي به في قلبي.
� نعم في قلبك الذي حولته إلى ثالجة، جمدت بها هذا 
اجلزء ودماء احلب التي كانت تسري به، ولكنك فوجئت 
بعدما تذكرته بأنه قد تغير لون احلياة الذي كان يدب 

به، ولم يعد هو هو.
� مستحيل.. مستحيل.

� املستحيل هو أن تعود الدماء التي جتمدت في عروقه، 
لتسري في جسده احلي، لن أزيد على.. شكرا خليانتك ألنها 

نبهتني انك كنت اجلزء الفاسد الذي البد من بتره.
Falcom6yeb@yahoo.com

ال شك في ان اخلطة التي 
أع���دت وأجنزت م���ن قبل 
وزارات الدولة ومؤسساتها 
ووضعت ف���ي هرم متعدد 
الروافد ورصدت لها املبالغ 
الكبيرة تستحق منا الثناء 
مستبش���رين بنهج جديد 
يضع معالم للعمل ومسارات 

واضح���ة لكيفية إجناز ومواكبة التقدم ضمن رؤية 
واضحة وفهم لواقع احلياة ومتطلباتها وحاضرها 
ومستقبلها لكي تتجانس مع زحف العلم واملعلومية، 
مع االلتزام ببرنامج منس���ق تنسيقا جلسم الدولة 
ومتطلباتها في ش���تى نواحي احلياة، ونحن نشكر 
القائمني على هذا االجناز والذين سبقوهم منذ ربع 
قرن وأدلوا بدلوهم بآراء، س���واء من وزراء وخبراء 
أو رجاالت الكويت الذين يجب ان نذكرهم دائما وال 
ننس���اهم أو نتناس���اهم، ألن جميع الدراسات التي 
وضعوها غمرت في أدراج ودهاليز الوزارات ومؤسسات 
الدولة الى ان شاء اهلل ان يبرزها رجال، نأمل ان يسدد 
اهلل خطاهم على إجنازها خاصة بعد ان ادخلوا عليها 
الكثير من املستجدات املتطورة التي أصبحت البالد 
في أمس احلاجة اليها ألنه ال تصلح الدولة إال باألخذ 
بها واعتمادها ونحن نحب ان نوصي ببعض األمور 
التي اصبحت ملحة إحلاحا ال تهاون فيه من النواحي 

اآلتية على سبيل املثال وليس احلصر.
1 � الناحية األمنية في جميع نواحيها ومتطلباتها في 
وقت أصبحت الدقة أمرا ضروريا بشريا وعمليا وآليا.

2 � شروط السالمة البيئية 
في جميع املشاريع التنموية 
مبفاهيمه���ا التصنيعي���ة 

والسكنية.
� الصحة ومتطلباتها   3

إنشائيا وبشريا.
التعليم ومخرجاته   �  4
والتركي���ز عل���ى النواحي 
العلمية والتنس���يق اجليد ملتطلبات س���وق العمل 

فنيا.
5 � احلفاظ على الثروة النفطية قدر املس���تطاع 
وإيجاد البدائل التي ال جتعلنا نعتمد عليها اعتمادا 

كليا.
وكل ما ذكرته أعلم ان اخلطة أشارت اليه ولكن يجب 
التركيز عليه بشكل خاص وتنفيذ هذه اخلطة إداريا 
وماليا ممكنا، ولكن الصعوبة س���تبرز من النواحي 
الفنية التي يجب أخذها في االعتبار حتى يتسنى لنا 
السيطرة على عامل الزمن، كما يجب ان تكون هناك 
جلان ملتابعة االجناز في جميع الوزارات واملؤسسات، 
كل في مجاله املطلوب منه واضعني بذلك تنس���يقا 
عمليا ضمن جلنة عليا حتى ال تتفاوت أوقات االجناز 
وينعكس بعضها على البعض اآلخر متمنني لبالدنا 
التوفي���ق وااللتزام مبفهومية البرامج احملددة حتى 
تتضح لهم القنوات املقصودة في احتياجات البالد 

والعباد.
ي���ا ه���ول اللي���ل يب���رف عباءة

ه���واه أح���ذر  وش���رق وش���مال 

أمنياتها في يوم ميالده

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

الخطة ولدت نظريًا 
وانتظروها عمليًا

مطلق الوهيدة

رأي

ما أشبه اليوم بالبارحة، ففي األمس 
القريب اجتمعت بعض املنظمات والهيئات 
حتى تثني حكومة طالبان عن هدم أصنام 
بوذا في »باميان« آنذاك، واإلعالم العربي 
كالعادة كان ذنبا وتبعا لإلعالم الغربي في 
كل شيء، فاألغلب ممن يسمون مبثقفني 
ومفكرين وأدباء عرب أدانوا مجرد عزم 
طالبان على هدم تلك األصنام التي تعكس 
مدى الرجعية والتخلف اللذين وصلت 
إليهما عقول بعض البشر، الذين تعلقت 

قلوبهم باحلجارة من دون اهلل.
ومع األسف حتى من كنا نحسن الظن 
بهم ونأمل منهم هداية الناس والصدح 
باحلق ممن يسمون بالعلماء والدعاة، 
وهم في احلقيقة علماء سالطني ودعاة 
ضاللة، قاموا بزيارة رس����مية لطالبان 
وشدوا الرحال لها، ليس حلقن الدماء 
الزكية من األطفال والنساء والشيوخ التي 
أسيلت نتيجة تناحر جماعات إسالمية 
تدين بدين واحد، وليس ملعاجلة الفقر 
أو القضاء على اجله����ل في تلك البالد 
البعيدة، وإمنا أتوا كوساطة ملنع حتطيم 
األصنام، أصنام بوذا فحسب، اهلل أكبر 

عليهم.
وسبحان اهلل، بعض هؤالء املتعاملني 
وقفوا على النقيض م����ن ذلك املوقف 
من قضية حجاب املسلمات في فرنسا، 
حتى سمعنا أحدهم يقول: »حظر ارتداء 
احلجاب في مدارس فرنسا شأن داخلي 
ال يحق ألحد التدخل فيه«، وزعم نفسه 
أن للمرأة رخصة رفع احلجاب إذا كانت 
تعي����ش في بلد غير إس����المي، »كبرت 
كلم����ة تخرج من أفواهه����م إن يقولون 

إال كذبا«.
واآلن جدران املسجد األقصى تلفظ 
أنفاسها األخيرة بعدما أعيتها احلفريات 
الت����ي نخرت في أساس����اتها، وإعالمنا 
العربي ينقل أحداث القدس على استحياء، 
فال هيئات وال جلان وال جماعات ممن 
تنطوي حتت مس����مى املجتمع املدني 
املتحضر سمعناها تدين هذه االنتهاكات، 
وتتحرك لوقفها تعظيما لشعائر اهلل، 
»ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإنها من 

تقوى القلوب«.
أيها اإلخوة »أليس فيكم رجل رشيد«، 
األقصى يستصرخكم أيها املسلمون، فهل 
من مغيث وهل م����ن مجيب؟، انصروا 
األقصى باملال وبالكلمة وبالدعاء، وفي 
احلديث النبوي الصحيح »من لم يهمه 

أمر املسلمني فليس منهم«.
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