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اعوجاج الميزان

طالل الهيفي

السموحة

الضبع، حيوان قبيح املنظر مولع بأكل اجليف، وهو ذو عواء 
مخيف، وكثيرا ما نراه بجانب األس���ود يقتات على بقاياها، وهو 
مخلوق عدواني ال يعيش إال في جماعات وذلك س���ر قوتها، وله 
ف���ك قوي ال يوازيه من احليوانات إال ما ندر منها، وال يصطاد إال 
في الليل حتت س���تار الغدر، كأفراد من البشر ابتلينا بهم مؤخرا 
على الساحة الكويتية منهاجهم توزيع الصكوك الوطنية حسب 
مصاحلهم وما يناسب أهدافهم الشخصية في قاعدة تنطلق بالتشكيك 
واالته���ام من دون أي دليل حتى بات احل���ق باطال والباطل حقا 
لتتغير املفاهيم والقناعات وتنقسم اآلراء بني مع وضد، ومن ثم 
تس���تغل لتنفيذ أهداف وصولية لشخوصهم حتت منطق ميزان 
العدالة وهي في الواقع بعيدة كل البعد عنهم بتاتا، ومن خالل ما 
تسطره لنا األقالم من آراء متعددة تتناول الشأن احمللي جند هناك 
من يحاول صنع مكانة ورمزية من خالل هذا التطرف املستهجن 
عبر أطروحاته التي ال تخلو من املواجهة العلنية في خطاب مباشر 
مليء في ظاهره بالس���وداوية وفي باطنه بالتحريض والتخوين 
والتشكيك بهدف خلق قناعات تتبنى وتؤيد أجندته الفكرية معوال 
على هذا املنهج في الوصول ملآربه الشخصية حتت غطاء الوطنية 
ليتجلى اعوجاج امليزان ومييل إلى جهة التمرد والدعوة إلى عدم 
االنصياع لولي األمر بحبر تلون بنفس كريهة اس���تعصى عليه 
أن يكون ذا شأن، فبادر حتت اسم الدميوقراطية ليكتب ما يحلو 
له في س���قف ال محدود متجاوزا األعراف التي التزم بها اجلميع 
عاقدا العزم على أن ما ميارس���ه ليس س���وى حق اعتقد أنه هو 
الس���بيل الوحيد في حتقيق غاياته البروغماتية التي امتهنها في 
شارع الصحافة ليبالغ بالنقد ويجاهر بأنه ليس خائفا من شيء، 
مبررا ذلك بأنه إنسان »بايعها« بأسلوب وضيع ال ينم سوى عن 
الطريق املظلم الذي يسير باجتاهه، وهذه اجلرأة السلبية أفرزت 
لنا قطيعا من الضباع ابتلينا بها مؤخرا على الساحة الكويتية ال 
هم لها سوى نفث سمومها الكريهة لضرب أركان املجتمع الذي بدأ 
يتصدع من هذه املمارسات الشاذة، فما أحوجنا اليوم إلى مبادرة 
لترويض هذه األفكار حتى ال تصبح منهاجا ال ميكن الس���يطرة 

عليه في املستقبل.
t-alhaifi@hotmail.com

املتابع لنشاط تيار قوى 11/11 يعي أن القائمني على هذا التيار 
يحملون فكرا ومنهجا مغايرا عن التيارات السياسية التي اكتفت 
باالنكفاء على قضايا هامش���ية وصراعات جانبية ال يكترث لها 
املواطن وال عالقة لها بتطوير البالد، وبالرغم من حداثة هذا التيار 
إال إنه اس���تطاع أن يثبت وجوده كتي���ار وطني جاء ليبقى وفي 
جعبته الكثير من القضايا التي تسلط الضوء على هموم الناس 
ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وإصالحها، ففي اليوم األول لتشكيل 
هذا التيار، تبنت قوى 11/11 مشروع إنشاء هيئة مستقلة لإلشراف 
على االنتخابات وهو أمر لطاملا كان حلما لكل كويتي بحيث تنشأ 
هيئة مستقلة تتبع مجلس القضاء األعلى ويرأسها ويديرها قضاة 
لهم طاقمهم الوظيفي اخلاص ملتابعة جميع االنتخابات في الكويت 
ابتداء من انتخابات مجل���س األمة وانتهاء بانتخابات اجلمعيات 
التعاونية، حتى نس���بغ على انتخاباتنا ف���ي بلد الدميوقراطية 
والدستور صبغة احليادية والشفافية بدال من الوضع احلالي الذي 
تشوبه الشوائب وتلفه الشكوك بل وحتى الطعون في النتائج التي 
أثبتت أحكام احملاكم الدستورية واإلدارية بأن هناك خطأ واضحا 
في اإلش���راف احلالي على االنتخابات وان كان غير مقصودا على 
أية حال، فانتخابات مجلس األم���ة مثال تكون حتت إدارة وزارة 
الداخلية وبإش���راف قضائي وهذا أمر ال يجب أن يستمر، فيجب 
أن تكون اإلدارة واإلش���راف والتبعي���ة خالصة للقضاء الكويتي 
النزيه، بل وحتى انتخابات جمعيات النفع العام هي حتت إدارة 
وزارة الشؤون وهو أمر في غاية الغرابة فقانون جمعيات النفع 
العام واألندية حني خرج في ستينيات القرن املاضي وجعل وزارة 
الش���ؤون هي املعنية باإلشراف على انتخابات األندية وجمعيات 

النفع العام!
ولقد قامت قوى 11/11 بتبني قضية منسية منذ أكثر من 30 عاما 
وهي ضرورة عودة نادي االستقالل هذا النادي الذي صدع بقول 
احلق ورفض االنقالب على الدستور بعد حل مجلس 1975 فكان 
عقابه حل النادي وإلغاؤه وجعله عبرة لكل من يرفع رأسه رافضا 
قرارات السلطة وإن كانت جائرة ومقيدة للحريات بل جاءت مدمرة 
ألهم وثيقة عرفتها املنطقة خالل القرن العشرين وهي الدستور 
الكويتي، وبع���د أن أثارت قوى 11/11 ه���ذه القضية قام 30 نائبا 
بتقدمي مقترح يلزم احلكومة بإلغاء قرارها بحل نادي االستقالل 
في بادرة كرمية من هؤالء النواب الوطنيني إلرجاع حق وتثبيت 
مب���دأ احلرية، وكم كنت أمتنى أن يوقع على املش���روع 48 نائبا 
ممهورا بتواقيع النواب اإلسالميني الذين خذلونا في موقفهم الذي 
أعتبره حزبيا بحتا في عدم التوقيع على هذا املقترح متناسني أن 
نادي االستقالل نطق بحق في زمن كان املمسك باحلق كالقابض 

على اجلمر فاحلق يا نوابنا اإلسالميني أحق أن يتبع.
وآخر قضية تبنتها قوى 11/11 هي رفض قانون اخلصخصة في 
وضعه احلالي الذي يعطي للحكومة تفويضا لتخصيص القطاع 
النفطي، وقد حثت قوى 11/11 النواب الرافضني للقانون بأن يلتزموا 
بقسمهم بالذود عن مقدرات الشعب واحلفاظ على الدستور بتقدمي 
استقالة جماعية وعدم االكتفاء بحث النقابات باالعتصام، بل يجب 
أن يبادروا هم بإحراج احلكومة محليا ودوليا في بادرة جعلت من 
قوى 11/11 وجميع النقابات واجلمعيات املوقعة على البيان الذي 
أصدرته القوى يوم األح���د املاضي الرافضة لقانون اخلصخصة 
سيء الذكر بوضعه احلالي صوتا للشعب ونداء للشرفاء في هذا 
الوطن، وتعرية كل من يحاول اللعب على مشاعر الناس بالقول 
ال بالفعل، فمن يرفض القانون من النواب عليه أن يقدم استقالته 
ويحتكم للناخبني الذين بال أدنى ش���ك سيرجعونه على كرسيه 
األخضر في مجل���س األمة منتصرا مأزورا بح���ب الناس وبثقة 

الناخبني، فشكرا لقوى 11/11.
F_alnashwan@hotmail.com 

شكرًا قوى 11/11

فايز سالم النشوان

رؤية واضحة

تنص املادة 8 من الدس����تور على »تصون الدولة 
دعامات املجتمع وتكفل األم����ن والطمأنينة وتكافؤ 

الفرص للمواطنني«.
أبدأ مقالتي مبواد الدستور الذي منه تشرع القوانني. 
باألم����س جاءني اتصال من ام����رأة ال أعرف عنها في 
بداية حديثنا غير اسمها واسم عائلتها، وطلبت مني 
مقابلتها لضرورة قصوى، املهم قابلت السيدة وفوجئت 
بها تعرض علي ش����كوى مدعمة ببعض املستندات 
الرسمية وبالفعل اندهشت ملا سمعته منها وما قرأته 

في األوراق التي أعطتني إياها.
القصة قد نراها ونس����مع ع����ن أحداثها في بعض 
البيوت الكويتية، وال تقتصر فقط على تلك السيدة، 
لكن ما تلقته تلك السيدة من تهديدات هو ما أدهشني، 
وقبل التطرق إلى التهديدات وَمن صدرت منه، اتركوني 
أقص لكم قصتها في البدء لكي حتكموا معي، ولكي 
ينظر املسؤولون في أمرها ليجدوا لها حال ويضعوا 
حدا لبعض أصحاب املراكز الذين يهددونها. هي امرأة 
في األربعني من عمرها، متزوجة، تعمل، بينما زوجها 
ال يعمل، لكنه يأخذ راتبها ليأكل ويش����رب وينام أما 
واجباته جتاه أس����رته فال يعلم بها، املهم تلك املرأة 
راضية مبا قسم اهلل لها من نصيب، ولكنها في يوم 
ما فكرت في أن جتدد مسكنها »عفوا نسيت أن أذكر 
لكم أنها وزوجها وأوالدهما يس����كنون في بيت أهل 
الزوج«، املهم تلك املرأة أخذت قرضا من البنك لتحسن 
من شكل اجلزء الذي تسكنه هي وزوجها وأوالدها، 
ومع بداية التصليح بدأت مش����كلتها، في البدء أهل 
الزوج بدأوا يضعون طلباتهم للتصليح أيضا وعندما 
رفضت بدأت اإلهانة والضرب من الزوج زاعما أن ما 
تقوم به تبذير، وعندما جتاهلت اإلهانة حتول األمر 
إلى العمال الذين يقوم����ون بالتصليح، فكان الزوج 
ينتظر ذهابها إلى العمل ويقوم بالصراخ على العمال 
وتوقيفهم عن العمل، طبعا قد يسأل البعض ملاذا لم 
تستأذن املرأة زوجها قبل البدء بإصالح املنزل؟ وما 
سبب تلك املضايقات لها؟ أوال السبب هو أن أهل الزوج 
يريدون منها أن تقوم بإصالح البيت كله ليس فقط 
اجلزء الذي تسكنه هي، أما ملاذا لم تستأذن الزوج؟ 
فطبعا ألن الزوج دائما مغيب عن الدنيا بس����بب ما 

يتعاطاه.
املهم ذهبت املرأة إلى املخفر لتستنجد بقوة األمن 
وتأخذ ورقة من زوجها وأهله بعدم التعرض وفجأة 
وجدت املرأة كما هائال من التلفونات تنهال على قائد 
املخفر بأال يس����مع لها، بل املضح����ك أن أخت الزوج 
تعمل في إحدى اإلدارات القانونية في وزارة الداخلية 
استغلت مكانتها القانونية وعرضت على قائد املخفر 
تس����هيل خدمات ومصالح له في املستقبل مقابل أال 
يقوم باس����تدعاء الزوج وأخذ تعهد بعدم التعرض 
لزوجته م����ع العلم بأن هذا غير قانوني، وبرغم هذا 
العرض من تلك القانونية لقائد املخفر إال أنه واحلمد 
هلل إلى اآلن يوجد أناس ش����رفاء يحترمون القس����م 
ويتقون اهلل في خلقه، ولكن قائد املخفر لم يقدر أن 
يساعد املرأة إال أنه نصحها بأن حتّول املوضوع إلى 

التحقيق وبالفعل فعلت املرأة ذلك.
لكن ماذا يخيف تلك املرأة؟ يخيفها أنها يتيمة األب 
واألم وليس لها من أخ يفزع لها.. وما يرعبها أكثر أن 
األمن والطمأنينة أصبح لهما منافذ للوساطة. السؤال 
لكم وللمسؤولني ما الشيء الذي يصبر تلك املرأة على 
عيشتها هذه؟ اإلجابة: إذا رفضت حياتها تلك لن جتد 

غير الشارع مسكنا لها وألبنائها.
> > >

كلمة وما تنرد: الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية 
وهم متساوون لدى القانون في احلقوق والواجبات 
العامة ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل 

أو اللغة أوالدين � املادة 30 من الدستور.
atach_hoty@hotmail.com

الطمأنينة.. يا وزارة الداخلية

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

ف����ي كل خط����وة تخطوها 
بطريقك يوميا في هذا الزمن 
الس����ريع البد أن تس����توقفك 
املادي  صور مختلفة لإلغراء 
وكيف تزي����د م����ن مدخولك 
املالي وحتص����ل على ما تريد 
من حاج����ات ضرورية وغير 

ضرورية، وأكثرها يندرج حتت الش����كليات 
واجلماليات، ويس����تدرجك البعض للس����بب 
واملطلب نفس����ه بطريقته اخلاصة لسحب ما 

بني يديك من مال ألن »التجارة شطارة«.
فبمجرد ما تفتح هاتفك النقال صباحا تأتيك 
رسائل مختلفة، إلغرائك بالدخول في مسابقة 
وسحب على سيارة فخمة، أو اشتراك بخدمة 
م����ا وكلما تزيد من رس����ائلك قد حتصل على 
جهاز بالك بيري أو الب توب أو هدايا أخرى، 
وأيضا حينما تفتح التلفاز جتد بعض البرامج 
قد حتولت إلى برامج جتارية وللربح املالي، 
مبجرد حث املشاهد على تكثيف املشاركات عبر 
الرسائل القصيرة، ليتحقق حلمه أو يصبح 
مليونيرا، أو يف����وز بهدايا ثمينة، وإذا ركبت 
في سيارتك وأدرت »الراديو« تسمع املذيع أو 
املذيعة يبدأ برنامجه بطرح س����ؤال أو يرّغب 
املس����تمع في املش����اركة واالتصال ولكن قبل 
ذلك البد من إرس����ال رسائل »sms« لتكون له 
األولوي����ة في احلصول على الهدية املميزة أو 

مبلغ من املال.
اإلعالم أصبح يصور للمجتمعات أن احللم 
األكبر للفرد ه����و احلصول على املال، وكيف 
يصبح غنيا.. فيتحول هذا التفكير اإلنساني إلى 
تفكير مادي بحت كي ينعم بالشكليات والتي 

لألسف أصبحت عند البعض 
من الضروريات. 

نع����م فاإلعالم ه����و املتهم 
األول في تشكيل فكر وأحالم 
الشعوب، والسبب في تعطيل 
كثير م����ن القيم واألخالقيات، 
وهو الذي يحدد األولويات في 
حياة كثير من الناس، فصناعة اإلنسان ليكون 
ناجحا في عالقاته األسرية واالجتماعية واملهنية 
هي أول مهمة تقع مس����ؤوليتها على اإلعالم 
العربي ككل، أما املاديات والشكليات فتجيء 

في املرتبة الثانية، هذا إن لم تكن الثانوية.
فما فائدة احلصول على هدية قيمة ملجرد 
إرسال حرف عبر الهاتف النقال دون أن نثري 
عقل املشاهد أو املستمع أو العميل؟ وما فائدة 
الفوز بسيارة ملجرد اإلجابة عن سؤال ال يطرح 
إال على تالميذ في املرحل����ة االبتدائية؟! وما 
قيمة احلص����ول على مبلغ ضخم من دون أن 
نشجع اآلخرين على املنافسة في البحث عن 
املعلومة ومناقشتها بروح أخوية لفتح نافذة 
جديدة وممتعة للمتس����ابقني نوجه فيها فكر 
املتابع أيضا حل����ب االطالع؟! فلماذا ال جنمع 
بني هذين املطلب����ني، العلم واملال؟! أليس من 
اجلميل أن نستمتع باملسابقات واأللعاب الفكرية 
ونحصل في الوقت نفسه على الهدية أو املبلغ 

املالي؟!
نحن نريد مع هذا التغيير السريع في حياة 
املجتمع أن نحقق االتزان في داخل اإلنس����ان 
الفكري والعاطفي، وأال يكون عبدا في مدارات 

املال. 
Falcom6yeb@yahoo.com

س����ؤال يتب����ادر 
ال����ى الذهن منذ أول 
وهلة، ه����ل اإلعالم 
يعتبر صناعة مثل 
الصناعات األخرى؟ 
املتغي����رات  وم����ا 
والتحدي����ات الت����ي 

تواجه هذه الصناعة إن كانت موجودة؟ وما 
مستقبل اإلعالم في العالم العربي؟ هذه مجموعة 
من األس����ئلة والتحديات حتتاج إلى إجابات 
واضحة، في ش����هر مارس املاضي كانت هناك 
قمة أبوظبي واخلاصة بإعادة صياغة قواعد 
اإلعالم، حيث شارك فيها حوالي 400 شخص 
من قادة اإلعالم، وكان هدفها األساسي استشراف 
املستقبل بروح العصر ملواكبة التحديات القادمة، 
وتكمن أهمية املوضوع في كونه موضوعا حيويا 
ومفصليا في تشكيل الرأي العام وقيادته، بل قد 
يكون هناك أشخاص غير معروفني لدينا سيكون 
لهم دور محوري في قيادة زمام األمور في العالم، 
ويتضح ذلك جليا ف����ي موقع »الفيس بوك« 
حيث تشير التقارير إلى أن عدد املستخدمني 
له جتاوز 400 مليون مشترك، وأصبح وسيلة 
مهمة في النشر والتخاطب وحتى التوظيف، 
حيث ذكرت إحدى الدراسات التي أجرتها شبكة 
»سي إن إن« أنه أصبح ركيزة أساسية للتوظيف 
والتحري عن املوظفني، أو »تويتر« الذي أخذ 
ينمو بشكل كبير ورهيب، اإلعالم اليوم أصبح 
وسيلة للتخاطب بني الشعوب واحلضارات 
املختلفة، كما أنه وسيلة للتواصل احلضاري، 
وان الصحف العربية ستخسر مايقارب %50 
من قرائها وذلك لبحث املعلنني عن وس���ائل 
فعال���ة أكثر مثل اإلنترن���ت و»الفيس بوك« 
الوسائل املختلفة،  والفضائيات وغيرها من 
واألزمة املالية في الس���نوات العشر القادمة 
للصحف ستكون كبيرة جدا، كما ذكر ذلك في 

قمة أبوظبي لإلعالم.
ونشر موقع »العربية نت« أن مجلة »فورين 
بوليسي« األميركية ذكرت ان الدراما التركية 
أثبتت أن كس���ب قلوب من يعيش في العالم 
اإلسالمي ليس مهمة مستحيلة، »لكن مشكلة 

الواليات املتحدة أنها 
لم تكتشف الطريقة 
الصحيح���ة للقيام 
بذلك« وقالت املجلة 
ف���ي مق���ال لنادية 
� مراسلة  بلبيس���ي 
قناة »إم بي سي« في 
الواليات املتحدة � نشر في قسم قناة الشرق 
األوسط باملجلة � إن الواليات املتحدة األميركية 
مازالت تظن أن استقبال الطلبة املسلمني على 
أرضها، وإرسال عدد من الديبلوماسيني الذين 
يتقنون اللغة العربية »بصعوبة«، أو االعتماد 
على قنوات تلفزيونية ممولة أميركيا كاف لهذه 
املهمة، وهو ما أثبت أن سياسة »االعتماد على 
النجوم الوسيمني« في أميركا خاطئة. حيث 
جنحت أنقرة في حتقيق ما أخفقت الواليات 
املتحدة في إجنازه عل���ى مدى نحو 7 عقود 
منذ بدء عالقتها رس�����ميا مع العرب، وذكرت 
أيضا أن إسرائيليني طال������بوا عبر تعليقات 
نشرت في صحيفة »يديعوت أح������رونوت« 
 mbc يوم األحد 21 مارس املاضي بقطع بث قناة
في إس���رائيل، بعد عرضها املسلسل التركي 
»صرخة حجر« مدبلجا إلى »العربية«، والذي 
يصور حقيقة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
وممارسات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني 

األعزل.
وما أود قوله ان دور اإلعالم أصبح مفصليا 
ومحوريا بكل ما تعنيه الكلمة، ويجب التفكير 
اجلاد في هذا اجلانب، وما الشيء الذي ينقصنا 
لكي نتقدم فيه إال أننا ال منلك رؤية واضحة 
ملستقبلنا إن لم أقل حاضرنا، واإلعالم اليوم 
أصبح صناعه بكل م���ا تعنيه الكلمة، حيث 
تشير األرقام الى أن عوائد اإلعالم ستكون 50 
ملي���ار دوالر في عام 2020، والعالم بدأ يقفز 
لألمام ونحن نركض للخلف، ويجب أن نتوقف 
عن هذا ونسايره، ونتحول من مستهلكني إلى 
منتجني، ولدينا جتربة عربية تستحق اإلشادة 
إن لم تكن في الريادة، وهي جتربة قصة جناح 

»قناة اجلزيرة«. 
akandary@gmail.com
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