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تق���ول احلكومة � وما أكث���ر ما تقول 
هذه األيام وحتكي وتع���د � إن تعديالتها 
املرتقبة على قانوني »املطبوعات« و»املرئي 
واملسموع« ستخلو متاما من عقوبات سجن 
الصحافيني، وهي في هذا صادقة، فلم تكذب، 
وهي التي عودتنا على ضرب جادة الصدق 
دائما معنا، وقالت انها ستخفض الغرامات 
املقترحة في القانون املشبوه من 200 ألف 

دينار كحد أقصى إلى 50 ألف دينار.
هل تعرفون ماذا يعني أن يتم احلكم على 
صحافي بغرامة 50 ألف دينار بغض النظر 
عن اتفاقنا أو اختالفنا حول حجم أو طبيعة 
اجلرم الذي ارتكب���ه الكاتب أو الصحيفة 
وفق التعديل اجلديد على القانونني سيئي 

الذكر؟!
حسنا، األمر س���يكون كالتالي: سيتم 
احلكم بالغرامة »املغلظة« على الصحافي، 
فال س���جن هنا وال قضبان وال إحالة إلى 
القفص، فقضيته � وبحسب ما هو معلن � 
مجرد قضية مخالفة قانون نشر عادي وال 
سجن فيها، أما األمر غير العادي فهو باهلل 
عليكم من أين لصحافي ب� 50 ألف دينار؟! 
والذي � ومبجرد إعالنه وبعد احلكم عليه 
ألنه ال ميتلك املبلغ املطلوب � سيتم إيداعه 
السجن، أي ان قضبان السجن تطل من بني 
وريقات تعديالت احلكومة املقترحة وبشكل 
غير مباش���ر، وشبح س���جن الصحافيني 
حاضر وقائم بل موجود وجود الس���جن 
ذاته، والطريف ف���ي املوضوع أن الكاتب 
أو الصحاف���ي املتهم واملطالب بدفع ال� 50 
ألف دينار لن يس���تطيع القول انه سجني 
رأي بل سيكون مدانا ماليا غير قادر على 

توفير مبلغ الغرامة املطلوب!
بذمتك���م يا حكومة، هل هناك صحافي 
ميتلك مبلغ 50 ألف دينار؟! س���أجيبكم 
وأريحكم من عناء البحث عن أحوال كتابنا 
وصحافيينا املالية، 99% منهم بالكاد يكفيهم 
معاشهم حتى آخر الشهر، وبعضهم على 
ظهره ديون »ما تش���يلها بعارينكم« أي 
انه وبالعربي الفصيح ال ميتلك ال نصف 
وال ربع وال خمس وال حتى عش���ر مبلغ 

غرامتكم!
بالعربي األكثر فصاحة أنتم بتعديالتكم 
ستس���جنون معارضيكم من الصحافيني 
والكتاب وأصحاب الصحف، ولكن بشكل 
غير مباش���ر، ومبواد حتتاج إلى تفسير 
التفسير كونها مطاطة تقبل القسمة على 
3945756956 احتماال وتأويال لتسمح لكم 
بالكيل بعش���رين ألف مكيال، من حتبون 
ستتركونه حلال سبيله، ومن ال حتبون 
ستكيفون أيا من املواد املطاطة لقانونكم 

وتسجنونه، ليجد نفسه في »طلحة«!
Waha2waha@hotmail.com

من باب التهويل والتعميم 
وبنظرة تشاؤمية حادة يراها 
البعض فتنة طائف��ية تهدد 
كيان واستقرار املجتمع ومن 
منطل����ق التهوي����ن واالنكار 
وبرؤية تفتق����د املوضوعية 
البعض اآلخر على  يفسرها 
أنها حدث ع����ارض او مجرد 

مشاحنة تقع بني طرفني ايا كان انتماؤهما الديني.
وب���ني الطرفني تضل احلقيقة طريقها، فكل طرف لديه 
معطياته واستنتاجاته، لكن لألسف ال تستند الى حتليالت 
وافية وال تعتمد على دراسات ميدانية شاملة تكشف الواقع 
وتفند احلدث وتضع االمور في نصابها الصحيح بدال من 
ان يظل الناس حائرين وال يقدر اي منهم على اجلزم وال 
يعرف متى حتسم املسألة ويبقى السؤال يبحث عن إجابة 
أهي فتنة حتتاج الى استنفار قوي ومواجهة فعالة، أم أنها 

ال تخرج عن نطاق املشاحنة سرعان ما تذهب آثارها؟
منع���ا للحيرة ودرءا للتخب���ط واجلنوح بني التهويل 
والتهوين يتعني االستماع الى رأي العقالء ورؤية احلكماء 
التي توضح ان الفتنة نائمة لكن لألسف يسهل ايقاظها، 
ولعل ما حدث من اثارة للفتنة بني السنة والشيعة في االيام 
الس���ابقة ابلغ دليل على ذلك فقد بدأت مبشاحنة سرعان 
ما اكتس���ت برداء الفتنة نتيجة للمناخ السائد اآلن الذي 
يشوبه الغليان واالحتقان وتعكر صفاءه االيادي القذرة 
التي تعبث مبقدرات االمور، ويثير رياحه املروجون للفكر 

الضال واملصابون بالتعصب االعمى والتطرف املقيت.
إن بوادر الفتنة تطل برأس���ها وتهدد بالفعل استقرار 
املجتمع وتنذر بإحداث فجوة داخل نس���يج االمة ما بقي 
الوضع على ما هو عليه ومادامت الس���احة مفتوحة على 
مصراعيها من املتربصني بال حسيب أو رقيب يبثون سموم 

احلقد والكراهية وينسجون خيوط املؤامرات.
لقد حان وقت املواجهة قبل أن تنفش الظاهرة وحتدث 
الفتنة وتلك مهمة اساس���ية ال يتحملها ش���خص واحد، 

وامنا تتكفل بها جهات معنية 
عديدة لعل اهمها قيادات املجتمع 
املدني واملفك���رون واملثقفون 
وكذلك قيادات العمل الشعبي 
ليسهم كل منهم في وأد الظاهرة 
اخلطيرة ويش���ارك في تهيئة 
املناخ الصحي ليظل املجتمع 
متمتع���ا بالطمأنينة والهدوء 

واالستقرار.
إذن الب���د م���ن التصدي الفعال واحلاس���م للس���فهاء 
والعنصريني من الطرفني الذين يعملون على نشر الفرقة 
والعداء بدعوى الدين ومييلون للفكر املنحرف ويسعون 
إلحداث الشقاق وشق اجلدار وكذلك انشاء قنوات اعالمية 
تبصر الناس بقواعد الدين الصحيح ونبذ التعصب االعمى 

والعنصرية البغيضة.
وكذلك البد من اعالء قيم االعتدال والوسطية والتسامح، 
وان يواجه احلكماء والعقالء من املفكرين واملثقفني دعاة 
االثارة والتهييج ومدبري املؤامرات وأصحاب االقالم الصفراء 
باآلراء املوضوعية والعقيدة الصحيحة وكشف مؤامراتهم 

ودسائسهم بالبينة واملوعظة والقول الثابت.
وتقتضي املواجهة محاكمة وتوقيع العقاب الصارم على 
كل من تسول له نفسه االعتداء على حرمة الغير وزعزعة 
قواعد االستقرار الداخلي، لقد عاش السنة والشيعة، البدو 
واحلضر عل���ى مدى عصور الدهر حتت مظلة واحدة من 
االمن واالمان ووسط مناخ املودة والتسامح والعالقة االبدية 
بينهم ظلت وس���تظل متينة وقوية وسوية وبالتالي البد 
من صيانة تلك النعمة الرغ���داء من املؤامرات اخلارجية 
ومن األيادي العابثة والنوايا الس���يئة وهذا دور اجلميع 
بال اس����تثناء ولن يتحقق هذا بالشعارات والكلمات املعسولة 
وامنا بالتماسك والتكاتف والتآزر وبروح االسرة الواحدة لكي 
تظل الوحدة الوطنية حقيقة مجسدة وابعد ما تكون عن انياب 

احلاقدين واملتربصني واملتاجرين باسم الدين.
alialrandi@hotmail.com

حتى ال تستيقظ »الفتنة«
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ها هو سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
يعود الى ارض الوطن بعد فترة غياب طويلة وقد اشتاقت 
اليه الكويت وأهلها فهو واحد من رجال الدولة األوفياء الذين 
حملوا أمان���ة الكويت وخدموها طوال العقود املاضية ولم 
يدخروا شيئا ألنفسهم، بل ونذروا انفسهم للكويت وأفنوا 
زهرة شبابهم وسنني عمرهم في العمل الدؤوب واملتواصل 
خلدمة هذا البلد املعطاء وقد كان سمو الشيخ سالم العلي 
مثاال حيا لألخالق الراقية والتواضع والعمل في صمت شأنه 

في ذلك شأن الكثير من ابناء الكويت املخلصني.
وقد تولى سمو الشيخ سالم العلي رئاسة احلرس الوطني 
وكان نعم القائد املناسب في املكان املناسب، كما ان سموه 
مش���هود له بالكرم واعانة احملتاجني من ابناء الكويت وله 
ادوار انسانية مشهودة من قبل القاصي والداني، فنعم الرجل 
ونعم االنسان ونعم املؤمتن الذي صان أمانته وحافظ عليها 

طوال هذه السنني املاضية.
فاحلمد هلل على سالمة سموه وأسأل اهلل ان ميده مبوفور 

الصحة والعافية وطول العمر.
وب����هذه املناسبة ال يسعني اال ان اقدم التهنئة للق�����يادة 
الس����ياسية وع��لى رأس���ها صاحب السمو األمير املفدى 
الش���يخ صباح األحمد وللشعب الكويتي على عودة سمو 
الشيخ سالم العلي ساملا معافى، والتهنئة موصولة ألبنائه 

وأحفاده.

هل ميكن أن نعيش حياة أخرى مختلفة عن حياتنا احلالية؟ 
وه���ل ميكن أن نبتعد ع���ن واقعنا اآلن لنحي���ا في واقع آخر 

نصنعه بأنفسنا؟ 
إن فكرة الرغبة في احلياة في عالم خيالي ليست موجودة 
سوى في أذهاننا، مسألة استغلتها شركة »ليندن الب« األميركية 
فابتدعت »احلياة الثانية«، وهي عبارة عن عالم خيالي باألبعاد 
الثالثي���ة، يوازي العالم احلقيقي، ويس���مح للناس بالهروب 
من الواقع الذي يعيش���ونه إلى عال���م افتراضي موجود على 
شبكة االنترنت، حيث يقوم الراغبون في خوض هذه التجربة 
اجلديدة بتسجيل بياناتهم، ودفع رسوم رمزية، ومن ثم تنزيل 
برنامج خاص على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ليبدأوا بعد 
ذل���ك حياتهم اجلديدة في بيئ���ة افتراضية من صنع خيالهم، 
فيختارون لهم شخصية أخرى، باسم جديد ووظيفة مختلفة، 
كما يستطيعون ارتداء ما يريدون من مالبس، ويعيشون في 
هذه احلياة بأسلوب قد يغاير متاما أسلوب حياتهم احلالية، 
وميارسون شتى أنواع األنشطة االقتصادية والسياسية والثقافية 

والرياضية والفنية.. وغيرها.
في هذا العالم يشعرون باحلرية الكبيرة، فال حتدهم حدود، 
وال تقيدهم قيود، بإمكانهم العيش في أي مكان، والس���فر إلى 

كل البلدان، واملشي والسباحة والغوص والطيران.
وفيه ميكنه���م التواصل مع اآلخري���ن، وتكوين العالقات 
اإلنسانية، والتعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم مبختلف 

الصور واألشكال. 
في هذا العالم ميكنهم حتقيق كل أحالمهم التي ال يستطيعون 
حتقيقه���ا في الواقع، وامتالك ما يرغب���ون فيه من ممتلكات، 
وأراض، ومبان.. ولكن لذل���ك ثمن. فهذه احلياة يتعامل فيها 
الناس بعملة ميكن صرفها بص���ورة حقيقة كباقي العمالت، 

وتسمى »ليندن دوالر« نسبة إلى الشركة املبتكرة للموقع.
ويعيش في هذا العالم اخليالي حاليا أكثر من 4 ماليني شخص 
من مختلف دول العالم احلقيقي، يلتقون يوميا، ويتحاورون، 

ويقومون بأنشطة عديدة مشتركة.
ولم يقتصر التواجد في هذا العالم اخليالي على األشخاص 
فقط، بل إن الكثير من الشركات التجارية، واملؤسسات التعليمية، 
والثقافية، واإلعالمية قامت بشراء أراض افتراضية، وأنشأت 
لها فروعا، وحتى الدول شاركت فيه من خالل افتتاح سفارات 
متثلها، وتعمل على الترويج السياحي لها، كما استغل موقع 
»إسالم أون الين« هذا العالم بصورة ذكية للتعريف باإلسالم 

والدعوة إليه.
وقد ظهر على س���كان ذلك العالم اخليال���ي عدد من اآلثار 
النفسية، واالجتماعية، والسلوكية، كإدمان البعض لهذه احلياة 
وانفصاله متاما عن واقعه، ليحقق حلمه باحلصول على ما عجز 
عن حتقيقه في الواقع، ومفضال تكوين عالقات افتراضية مع 
شخصيات خيالية، بعيدا عن العالقات الواقعية مع شخصيات 
حقيقة، كما قام البعض اآلخر بالتعارف والزواج االلكتروني، 
واحلياة ف���ي بيت افتراضي خيالي، فض���ال عن جلوء بعض 
املتزوجني لهذه الوس���يلة آملني بالعيش ف���ي بيئة مختلفة، 
بأسلوب آخر مع زوجة أو صديقة خيالية، لكسر امللل والروتني 
في حياتهم الزوجية الواقعية، وباإلضافة لذلك ترك كثير من 
الناس مهنهم احلقيقية، ومارسوا أعماال افتراضية سعيا وراء 

مكاسب مادية خيالية. 
وكما حتدث املش���اكل في العالم احلقيق���ي، فقد حدثت في 
ذلك العالم اخليالي أعمال عنف وجرائم افتراضية، وحترشات 
واعتداءات ظهرت على شكل قصص رقمية، فضال عن حصول 
س���رقات الكترونية كثيرة، ومتت مالحقة بعض مرتكبي تلك 
اجلرائم وطردوا من »احلياة الثانية« ثم نالوا عقوبات فعلية 

من خالل احملاكم احلقيقية.
ختاما: إن هروبنا بأي وسيلة كانت لن يعالج مشاكلنا، لذا 

علينا مواجهتها واقعيا وحلها نهائيا. 
زاوية أخيرة: قال الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبري 

»اجعل من حياتك حلما، ومن حلمك حقيقية وواقعا«.
dmadooh@yahoo.com

هنيئًا للكويت عودة
سمو الشيخ سالم العلي

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

الهروب إلى الحياة الثانية

دالل عبدالرزاق مدوه

زوايا كلمة
يحتفل العالم األوروبي يوم 
14 فبراي���ر من كل عام بعيد 
احلب، ونحن هنا لسنا بصدد 
شرح وتفسير ما يحدث في 
ذلك اليوم، أو الطرق املتبعة 
لالحتفال ب���ه في تلك الدول 
األوروبية، أو حتى التجهيزات 
التي تتم عندنا نحن العرب في 

ذلك اليوم بعدما تطبعنا بطبعهم، ولسنا أيضا بصدد 
اإلعالن املسبق عن جلسة في مجلس األمة تناقش تلك 
الظاهرة التي أصبحت متفشية في مجتمعنا رغم توقعاتي 
املس���تقبلية بأنه من احملتمل أن يطرح أحد النواب في 
القري���ب العاجل تلك القضي���ة )الفالنتاين( في إحدى 

اجللسات مع بداية التجهيزات لذلك العيد.
لكن ما وجه االستعجال في طرح تلك القضية وإعداد 

العدة قبل توقيت عيد احلب؟!
باألمس كنت في أحد التجمعات النسائية ذات الصبغة 
املخملية وكان محور احلديث هو احلريات وما يحدث من 
تطورات على الساحة احمللية والعاملية التي نقرأ عنها 
أو نتابعها من خ���الل اإلنترنت أو األخبار التلفزيونية 
الت���ي تصب جميعها في بؤرة واحدة وهي احلرية، بدأ 
احلديث وأدلت كل واحدة من احلاضرات باقتراحات قد 
تكون إيجابية في بعضها وس���لبية في أخرى، لكن لم 
يدم هذا احلوار كثيرا، إذ فوجئنا بسؤال استفزازي من 
إحدى احلاضرات جعل محور احلديث يأخذ اجتاها آخر، 
حيث طرحت علينا السؤال التالي: »إن شاء اهلل بيمنعون 
عنا االحتفال بالفالنتاين؟« وهنا نظرت إليها باستغراب 
وأصابتني نوبة من االندهاش ملا حدث بعد ذلك، حيث 
وجدت النسوة تناسني القضية املطروحة وأصبح محور 
احلديث الدفاع عن الفالنتاين، واقتراح الطرق التي ميكن 
القيام بها للتحايل على كل من يريد منع ذلك االحتفال 

سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية.

فترة ليست بقصيرة من 
سماعي لتلك املهاترات الكالمية 
واالقتراحات اخليرية لالحتفال 
بهذه املناسبة، وتوقف احلديث 
مع االنقطاع املفاجئ للكهرباء 
كليا عن جلس���ة الفالنتاين، 
وسكن الصمت املكان ثم عاد 
الظالم  احلديث ليتحول عن 
وأس���بابه، في تلك اللحظات الداكنة ظهر صوت املرأة 
التي كانت تتحدث من قليل عن الفالنتاين وإذا بها تسأل 
باستغراب عن سبب انقطاع الكهرباء، وكأنها ال تعلم أن 
مشكلة الكهرباء نعاني منها منذ زمن، بل إن محافظة كاملة 
عانت من االنقطاع الكهربائي على مدى 4 أيام، واعتقدت 
أن تلك السيدة لم تصل إلى تلك املنطقة وال تعلم عنها 
شيئا، وهنا وعندما وجدت األخريات يستنكرن انقطاع 
تيار الكهرباء وليس لدى أي منهن مسببات النقطاعه، 
ورغم حتفظي في رأيي وعدم احلديث من بداية اجللسة 

شعرت بأنه يجب علي الرد، وهذا ما حدث.
بدأت إجابتي باستنكار ما سمعته منهن مع التأكيد 
عل���ى أنهن بصمة موثقة في املجتمع الكويتي وال غبار 
على ذلك، ولكن اس���تنكاري أتى من انشغالهن بكيفية 
إمتام ذلك العيد الذي ليست له أي صلة أو عرف، تاركني 
مش���اكل كثيرة يعاني منها املجتمع، وكان سؤالي لهن 
كيف تردن إقامة حفالت يعود ريعها للخير وأساس ذلك 
اخلير فساد؟! ومن ثم تطرقت لسبب انقطاع الكهرباء 
قائلة: »إن انقطاع الكهرباء في الكويت سببه انقطاعكن 

ومن مثلكن عن الشارع الكويتي!«.
> > >

 كلم�ة وم�ا تن�رد: املادة 7 من الدس���تور تقول: »العدل 
واحلرية واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون والتراحم 

صلة وثقى بني املواطنني«.
atach_hoty@hotmail.com

جلسة »الفالنتاين«!

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


