
الجمعة
16  ابريل 2010

25
آراء

أم���راض اجتماعية  هناك 
بدأت تظهر على السطح، وهذه 
األمراض ب���دأت بالتغلغل في 
املجتمع بشكل واضح للعيان، 
وهي تتفاوت في شدتها وقوتها 
على أفراد املجتمع، فهي أمراض 
س���يئة تذكي روح االتكالية 
والكسل واخلمول، وتبعد عن 

املجتمع اجلد والعمل والتفاني واإلخالص، وان املجتمعات 
املتطورة والراقية والتي تنظر للمستقبل بروح العصر يجب 

عليها االعتماد على مبدأ الكفاءة واملواطنة فقط ال غير.
فاملجتمع الذي يض���ع الكفاءة واملواطنة نصب عينيه 
يبني أساساته بكل قوة واقتدار، ولكن بكل أسف ظهر على 
السطح مبدأ أعوج خاطئ، قد أخل مببدأ الكفاءة واملواطنة، 
وأضر باملصلحة العامة، وس���بب الفوضى، وفتك بعجلة 
التقدم والنمو واالزدهار، بل وأعاق عمليات البناء املطلوبة 
واملنش���ودة لوطننا احلبيب، وهو ما يسمى بالواسطة، 
ومضارها أكثر من نفعها بعشرات املرات بل مبئات املرات، 
وتؤدي باملجتمع إلى األنانية املمجوجة واملقيتة، واملشكلة 
أن هن���اك من يظن أن هن���اك صعوبة في العيش من غير 
الواسطة، وهي تس���تخدم في مجاالت شتى قد تكون في 
الدراسة والعالج والترقية والتزكية لبعض املناصب التي 
يتم القفز على من هو أحق باملكان من طالب الواس���طة، 
وهي متنع من وصول األكفاء وجتعل الفرد يشعر بالغنب 

نتيجة اإلخالل باملوازين السوية.
إن صاحب العدل اليوم، والذي يعامل اآلخرين من باب 
املواطنة والكفاءة، هو الشخص املذموم، وفي نفس الوقت 
بخيل اجلاه أو كما يقولون »ما فيه خير ألهله«، وهذا هو 
انقالب املوازين، وسوء الفهم بل هو الفهم السقيم األعوج 
في التفكير، ومن املس���ؤول عن ه���ذا املفهوم املغلوط في 

الفهم؟
وهن���اك نوعان من الواس���طة، األول محمود، والثاني 

مذموم، أم���ا احملمود فهو كما 
قال اهلل تعالى: )من يش���فع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها � النساء: 85(، وكما عن 
رسول اهلل ژ أنه قال: »واهلل 
في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه« رواه مسلم، وهو 
الذي يكون لوجه اهلل تعالى، 
ولم يكن في تقدمي على من هو أولى منه في الكفاءة، أما 
النوع الثاني املذم���وم فهو كما قال اهلل تعالى في كتابة 
العزيز )ومن يش���فع شفاعة س���يئة يكن له كفل منها � 
النساء: 85(، وهي مذمومة ألن فيها حرمان من هو أصلح 
وأكفأ منه في هذا املنصب، وجاء من حديث أبي أمامة أن 
النبي ژ قال: »من ش���فع ألخيه شفاعة فأهدى له هدية 
عليها فقبلها منه فقد أتى باب���ا عظيما من أبواب الربا« 

رواه أحمد وأبو داود.
وذات ي���وم، اختلف اإلمام عل���ي ÿ مع يهودي في 
درع تلب���س كالرداء على الصدر في احلروب، فذهبا إلى 
القاضي، وقال اإلمام عل���ي: إن هذا اليهودي أخذ درعي، 
وأنكر اليهودي ذلك، فقال القاضي لإلمام علي: هل معك 
من شهود؟ فقال اإلمام علي: نعم، وأحضر ولده احلسني، 
فشهد احلسني بأن هذه الدرع هي درع أبيه. لكن القاضي 

قال لإلمام علي: هل معك شاهد آخر؟
فقال اإلمام علي: ال.

فحك���م القاضي بأن الدرع لليه���ودي، ألن اإلمام عليا 
لم يكن معه من الش���هود غير ولده. فقال اليهودي: أمير 
املؤمنني جاء معي إلى قاضي املسلمني فقضى على أمير 
املؤمنني ورضي. صدقت واهلل يا أمير املؤمنني، إنها لدرعك 
س���قطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أال إله إال اهلل وأن 
محمدا رسول اهلل، فأعطاه اإلمام علي الدرع فرحا بإسالمه، 

وهذه القصة من موقع موسوعة األسرة املسلمة.
akandary@gmail.com

أخذت قصة قش���رة املوز 
ش���هرة في القصص والنكت 
ارتبطت بالدس���ائس  لكونها 
وزحلقة م���ن يقع في طريقها 
وصيت هذه احلكاية الطريفة 
يص���ور لنا ما يدور اليوم في 
كواليس الهيئة العامة للشباب 
والرياضة التي أصبحت كقشرة 

املوز في طريق الرياضة احمللية من خالل افتعالها األزمات 
املتالحقة والتي جاءت بشكل ينم عن سوء اإلدارة والفشل 
الذريع لهذه املؤسسة، فباألمس القريب مت حل مجالس إدارات 
بعض األندية وتعيني جلان بديلة ومؤقتة لها بشكل عاجل 
إلدارتها لفترة زمنية محددة وهي سنة، مما دفع اإلدارات 
املنحلة إلى اختصام الهيئة في احملكمة لتضطر الهيئة بعد 
هذه اخلطوة إلى التراجع وتقوم بتخفيض مدة التعيني إلى 
ثالثة أشهر بعد أن كانت سنة، لهدفني أولهما إعطاء الفرصة 
ملعارضة النادي األصلي لتسجيل مؤيديهم خالل هذه املدة 
وهو ما حتقق بالفعل من خالل نسبة التسجيل الكبيرة، 
وأما الهدف الثاني فهو طلب الهيئة من اللجان املعينة عقد 
جمعية عمومية غير عادية ملساءلة االحتادات التي صدر 
منها قرار إيقاف النشاط بالقبول بالشروط احلالية وهو 
ما سترفضه بالطبع هذه االحتادات لكونها مؤيدة لرؤساء 
مجالس االدارات السابقة، وبذا تتوافق الشروط من خالل 
اجلمعية العمومية عبر عزل رؤس���اء االحتادات التي مت 
إيقاف نشاطها الرياضي، إال أن هذا املخطط لم ينفذ بسبب 
التطورات املفاجئة على الساحة الرياضية وإن كان أبرزها 
كثرة الضغوط على الهيئ���ة واتهامها بعدم احليادية في 
تعيني املجالس املؤقتة، لتتدارك الهيئة عبر مستشاريها في 
خطوة مستهلكة أخرى بدعوى إعادة تشكيل مجالس هيئات 
النوادي املنحلة من أعضاء اجلمعية العمومية وبالفعل مت 
تش���كيل جلنة رياضية من أعضاء الهيئة مهمتها ترشيح 

خمسة أسماء يتم اختيارها من 
اجلمعي���ة العمومية وبالفعل 
مت إجن���از ه���ذه املهمة خالل 
س���اعات وجيزة ومت تسريب 
هذه األسماء ونشرها في املواقع 
اإللكترونية والصحف ومن ثم 
تأتي املفاجأة في ظهيرة اليوم 
التالي وتتغير األس���ماء كليا 
ويكون االختيار مقصورا على املعينني من موظفي الهيئة، 
حيث عزا رئيس الهيئة السبب في هذا التوجه إلى حتقق 
احليادي���ة، إال أن احلقيقة في هذا األمر تكمن في االجابة 
عن س���ؤال مهم وهو: أين كانت ه���ذه احليادية منذ أربع 
أشهر عندما مت اختيار هذه املجالس املؤقتة والتي قصد 
بها ضرب أعضاء األندية املنحلة بشكل غير عادل ينم عن 
خطة واضحة تدار من خارج أسوار الهيئة والهدف منها 
إزاحة القائمني على الشأن الرياضي حيث بدأت خيوط هذه 
اللعبة تتجلى يوما بعد يوم وتنكشف االقنعة، وحتى من 
كان باألم���س مؤيدا لقرارات الهيئة جنده اليوم قد انقلب 
بدرجة مغايرة بسبب القرارات االرجتالية التي تتخذها 
الهيئة، ولم تقتصر ه���ذه الرحلة املتهورة للقائمني على 
الهيئة عند هذا الطريق بل سارعت إلى طلب عقد انتخابات 
خالل خمسة وأربعني يوما ومن املقرر لهذه الدعوة أن تتم 
في نهاية الشهر اجلاري وتتم االنتخابات في شهر يونيو 
مع العلم أنه وخالل هذه الفترة الزمنية س���يصدر حكم 
القضاء في شأن األندية املنحلة، وبعد هذه املتابعة جند 
ان الهيئة متارس تعس���فا وشيئا من التسرع في ادارتها 
للش���أن الرياضي من خالل إقدامها على الش���يء ومن ثم 
التراجع عنه بقرار أس���وأ لتستمر الرياضة الكويتية في 
السير في طريق مجهول بس���بب قشر موز الهيئة الذي 

تضعه أمام النشاط الرياضي باستمرار.
 t-alhaifi@hotmail.com

ڤيتامين و.. »واسطة«

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

موزة الهيئة

طالل الهيفي

السموحة

التائب والقانون

جاسم راشد العبود

إشارة

بالفعل آثرت احلكومة الدعة والسالمة فطلبت خالل جلسة 
البرمل���ان األخيرة إحالة موضوع »مزدوجي اجلنس���ية« إلى 
جلنة الداخلية والدفاع وذلك حلساسيته على سالمة الوحدة 
الوطنية والتي شهدت تهديدا لها من خالل املهرجان اخلطابي 
األخير في الدائرة الرابعة، والذي شن املشاركون فيه هجوما 
عنيفا على من يش���كك في الوالء الوطني ملزدوجي اجلنسية. 
وأعتقد أن املوضوع في طريقه للطمطمة وإخماده خاصة بعد 

االستجواب األخير الذي انتهى بسالم.
لكن من املؤكد أن املوضوع مرش���ح لإلثارة مرة أخرى في 
مناسبات أخرى قادمة حتتاج � كما يصفها البعض � باملقايضات 
السياسية مما يهدد مرة أخرى سالمة الوحدة الوطنية، عبر 
مزيد من املهرجانات اخلطابية الناري���ة.. ونزعا لهذا الفتيل 
املدمر نقترح على نواب هذه املهرجانات احملترمني أن يسلكوا 
طريقا آخر يعتبر من صميم مس���وؤلياتهم التشريعية، وأن 
يتناغموا مع السياس���ة احلكومية احلالية التي ال تتردد في 
التجاوب والطاعة بعد كل صيحة عليها، أن يتقدموا باقتراح 
قانون بتعديل بعض مواد قانون اجلنسية وخاصة املادة »11« 
بحيث يسمح للكويتي اجلنسية بأن يتجنس مختارا بجنسية 
أجنبية، وعليه ميكن للكويتيني من ذوي مزدوجي اجلنسية 
أن يحتفظوا بجنسيتهم األجنبية األخرى. وكذلك ومن منطلق 
املساواة والعدالة يفتح الباب أمام املواطنني اآلخرين للتجنس 
بجنس���يات أخرى أيا كانت خليجي���ة أو عربية أو إيرانية أو 
أميركية أو...إلخ، وذلك لفتح مجال تكافؤ الفرص أمام اجلميع 
عند لزوم الظروف الطارئة. وبالتالي نقطع األزمة من »عرجها« 
واعتقد أن هذا التعديل لقانون ليس بأحسن حال من مقترح 
التعديل القانوني بش���أن السماح باالنتخابات الفرعية وعدم 
جترميها، والذي في طريقه إلى قاعة عبداهلل السالم في مجلس 
األمة، حتى ترت���اح وزارة الداخلية من مهم���ات مراقبة هذه 
االنتخابات املوسمية وهوشات محاولة القبض على منظميها، 
وهكذا علينا أن نعالج مشكلة تطبيق القانون مبقترح قانون 

مضاد، ويا اهلل حسن اخلامتة والسالمة.
a.alsalleh@yahoo.com

نشكر صاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه على مكرمته 
ألبنائه التائبني من آفة املخدرات، أما عن أوضاع التائبني واملشاكل 
التي تواجههم فهي كثيرة وأهمها وعلى رأسها مشكلة العمل 
والقانون الذي يقف عائقا أمام كل تائب فال يخفى على اجلميع 
أن العمل ضروري لكل إنس���ان يريد ان يحقق بعض أهدافه 
وطموحاته فالعمل ييسر حياة اإلنسان املعيشية وضروريات 
احلياة األسرية واالجتماعية بشكل عام فال يقتل الفراغ والغم 
والفزع إال العمل ألن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء وال يستطيع 
اإلنسان قتل كل هذه السلبيات إال من خالل العمل املثمر ومن 
خالل العمل يفيد اإلنسان نفسه وأسرته ووطنه ومن جانب 
آخر كيف ميكننا ان نتصور التائب وهو يعيش مع أس���رته 
وزوجته تخرج الى العمل وهو جالس في املنزل وأبناؤه في 
املدرسة، هل راعى القانون اجلانب النفسي لهذا اإلنسان التائب 
هلل وما يترتب عليه من احتياجات، ناهيك عن تقبل املجتمع 
فماذا يكون الرد وما تأثيره عليه؟ بال ش���ك انها أسئلة كثيرة 
ال توجد لها إجابة إال من خالل العمل، كما ان املشكلة االخرى 
التي ال تقل أهمية عن األولى هي الوضع القانوني للتائبني بعد 
خروجهم من السجن وهم يخضعون لبرنامج التائبني والذي 
تش���رف عليه عدة جهات: وزارة العدل والداخلية واألوقاف 
وجمعية بشائر اخلير، حيث يواجهون مشكلة توقيفهم أثناء 
التفتيش وإخضاعهم الى املساءلة وبعد االستعالم عنهم من 
خالل اجلهاز يتضح انهم مطلوبون الى ادارة تنفيذ األحكام ومن 
ثم يتم إنزال التائب أمام زوجته وأبنائه والزج به في سيارة 
الشرطة والذهاب به الى نظارة إدارة تنفيذ األحكام ملخاطبة 
قسم الرعاية الالحقة اخلاص بإدارة املؤسسات اإلصالحية وقد 
تكون هذه املخاطبة ثقيلة ومحبطة لنفس���ه خاصة إذا كانت 
آخر دوام يوم األربعاء وغلبا يكون اجلميع في راحة ومن ثم 
يفرج عنه أول أيام األسبوع اي يوم األحد غير مبالني بحالة 
التائب وأسرته وكأنهم يشعرونه بانه مازال مقيد احلرية وال 
يحق له ان يخرج من املنزل ويظل بهذه املعاناة حتى تنتهي 
مدة محكوميته وال شك في ان هذه الضغوط تسبب له توترا 
نفسيا ومعنويا وتقتل االستقرار النفسي له ومن ثم قد يلجأ 
ال���ى ما كان عليه من تعاط ليخفف من هذه الضغوط التي ال 
تعطيه طعما للحرية وتشعره بانه مازال سجينا وال يحق له 

التمتع بحريته كاملة.
ومن املشاكل كذلك التي يواجهها التائبون الديون الكثيرة 
التي عليهم وهي من مؤسسات حكومية أو شركات أو أشخاص 
وكما يعلم اجلميع ف���ان مدمن املخدرات ال يعي ما يفعل وما 
يتصرف خالل تعاطيه للمخدر وأهم شيء عنده توفير املخدر 
بأي طريقة كانت سواء كانت شرعية أو غير شرعية وهنا تأتي 
الديون من خالل اقتراضه كما أس���لفت من عدة جهات ثم بعد 
أن مين اهلل عليه بنعمة التوبة يجد نفس���ه عاجزا عن سداد 
هذه الديون لكثرتها ويشعر بأنها تبعثر كل أوراقه وحساباته 
بعد التوبة واالستقرار فإنها بال شك مشكلة كبيرة معجزة له 
ولعائلته وقد تش���ل كل حركته من اإلجراءات القانونية التي 

تصدر بحقه من سجن وتوقيف.
هذه أهم املشاكل التي تواجه التائب وان كانت هناك مشكلة 
أخرى ولكن باإلمكان التغلب عليها، واحللول من وجهة نظري 
متوافرة وبني أيدي املسؤولني أصحاب القرار وبإمكانهم إنهاء 
معاناة اخوانهم التائبني وكما عودنا والدنا األمير املفدى، حفظه 
اهلل ورع���اه، وولي عهده األمني وأصحاب القرار في هذا البلد 

املعطاء بتذليل كل الصعاب التي تواجه أبناء الكويت.

بسبب الحساسية 
أبيحوا االزدواجية

عبدالهادي الصالح

م.36

قبل أعوام كتبت »لو كنت مكان ماضي 
اخلميس النتحرت على الطريقة اليابانية«، 
وذلك في مقال لي انتقدت الزميل اإلعالمي 
ماضي اخلميس خلطأ خالل إدارته للجنة 
العالقات العامة في مهرجان هال فبراير 2000، 
وأعترف اليوم وبعد مرور 10 سنوات على 
مقالتي تلك بأنه لم مير مسؤول جلنة إعالمية 
ل� »هال فبراير« كماضي اخلميس، س����واء 
في حض����وره املتواصل أو طريقة تعاطيه 
املميزة مع الصحافة أو حتى أسلوب تقبله 

للنقد.
مرت الس����نوات وب����دأ ماضي اخلميس 
الزمي����ل والصديق العزيز يتنقل من مكان 
إلى آخر، ولم يحل في مكان إال وأحاله إلى 

حالة من النجاح.
ماضي هو مثال حي على االبتكار، فجاء 
بفكرة امللتقى اإلعالمي العربي، واستطاع 
خالل س����بع س����نوات أن يحيله من مجرد 
فك����رة على ال����ورق إلى منت����دى حقيقي، 
ومتكن وبأبسط اإلمكانيات أن يخلق جتمعا 
جميال، وقبلها كان صاحب إصدار »مجلة 
احلدث« املثيرة للجدل والتي أسست ملفهوم 
اإلثارة املتزن����ة والتي لم تكن معهودة في 

الكويت.
فكرة امللتقى جمع ماضي بها فن الصحافة 
املكتوبة واملقروءة والتلفزيون واإلعالم ككل 
واإلعالن والتسويق وفن العالقات العامة 

في قالب واحد.
وتوازيا مع النج���اح الذي حققه امللتقى 
إقليمي���ا وعربيا، عمل ماض���ي فكرة أخرى 
تنعكس محليا أسماها »الصالون اإلعالمي 
مللتق���ى اإلعالم العربي«، ورغم أن عمر هذه 
الفك���رة احمللية لم يتجاوز األش���هر إال أنها 
اس���تطاعت أن حتقق صدى طيبا، وأصبح 
الصالون مس���احة حرة اللتقاء اإلعالميني 
واجلمهور بصناع القرار من ساسة واقتصاديني 

وإعالميني.
وبينما اآلخرون منش���غلون بتأس���يس 
التجمعات السياسية »املوجهة«، ويقيمون 
الندوات السياسية ويزيدون طني السياسة 
التي ترضي معازيبهم، جند أن ماضي اخلميس 
بصالونه اإلعالمي البسيط كان أرقى بكثير 
من جتمعاتهم السياس���ية، والتي تأس���س 
بعضها على مصالح سياسية لنافذين، ليأتي 
ماضي بفكرة صالون أدبي إعالمي غير محدد 
االجتاهات وال املالمح، وتركه للجمهور، وجعل 
هدفه أرقى وأسمى وأبعد من نظر أصحاب 

بعض تلك التجمعات احملددة التوجهات.
ماضي اخلميس هو مثال حي على اإلعالمي 
الناجح الذي يس���ير داخل دائرة الضوء ال 
بجانبها، بقدرته على حتريك املياه الراكدة 
دون أن يلوثها، وقادر على أن يحيل أفكارا 
بسيطة إلى مشاريع ناجحة إعالميا، وينطبق 
عليه املث���ل املصري »يصنع من الفس���يخ 
ش���ربات«، وبينما ماضي يصنع لنا احللو 
من احلامض، جن���د أن أصحاب التجمعات 
السياس���ية »املوجهة« يحيلون »الشربات 

إلى فسيخ«.
Waha2waha@hotmail.com
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