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تلقيت خب���ر توقف الزميلة 
»الرؤية« عن الصدور بانزعاج 
حقيقي وذلك بسبب قناعتي أنها 
س���باقة في نشر مبدأ االختالف 
العاقل التي تبنته منذ صدورها 
وثقافة االختالف التي انتهجتها 
حتى آخر طبعة لها، حيث متيزت 
»الرؤية« ط���وال فترة صدورها 
بالطرح الهادئ واملعتدل، كما أنها 
وازنت ب���ن هويتها واجتاهاتها 
وساهمت بشكل واضح في ترسيخ 
مفهوم الوحدة الوطنية من خالل 
حرصها على عدم اإلثارة والتكسب 
على مصلحة الوطن وهذا ما ملسته 
من خالل معرفتي بعدد من األخوة 
العاملن فيها وعلى رأسهم الزمالء 
سعود السبيعي واإلعالمي طه 
الفراج والكاتب صالح الغنام فلهم 
وللقائمن على صحيفة »الرؤية« 
أقول »لقد أديتم الرسالة وتركتم 
مساحة ضوء كافية تبقيكم في 
دائرة النور حتى تعودوا من جديد 
ب���إذن اهلل« وكلي أمل أن تعاود 

الصدور من جديد.
> > >

لألخوة واألصدقاء الكرام الذين 
عتبوا علينا عتاب األحبة، أقدم 
لهم اعتذارنا الصادق عما أوردناه 
في مقال سابق عن وجهة نظرنا 
فيما يخص بعض الفتاوى التي 
حتما جانبنا الصواب والدقة في 
بعض ما نقلن���اه عنها وفهمناه 
منها، مع تأكيدنا لهم أن آخر ما 
ميكن أن نفكر فيه هو جرح مشاعر 
اخواننا في الدين والوطن، ولست 
أبرر لنفسي حينما أؤكد أنني لم 
أبن وجهة نظري بدافع طائفي أو 
مذهبي ولكني بكل صدق تناولت 
املوضوع من زاوية مختلفة متاما 
والتي يبدو أنني لم أكن موفقا في 

بيانها بالشكل واإلطار السليم.
فلهم جميعا ولكل من ش���عر 
أقدم اعتذارا  بالضرر مما كتبت 
خالصا وحقيقيا لهم فال خير فيما 
نكت���ب إن لم يوحدنا ويزيد من 
اعتدالنا وتوافقنا ولألخ يعقوب 
احلربي أقول رحم اهلل امرأ أهدى 
إلي عيوبي و»متون يا بوغال«. 
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

ألسطورة الشطرجن بوب فيتشر حكاية 
لو وزعت كسيناريو على ثالثة أفالم روائية 
ملا كفت، ففيتش���ر نزعت عنه اجلنسية 
األميركية بتهمة اخليانة والحقته السلطات 
األميركية بتلك التهمة حول العالم، حتى 
قبض عليه في اليابان عام 2004 الستخدامه 
جواز س���فر أميركيا منتهي الصالحية، 
ولكن السلطات اليابانية أطلقت سراحه 

في 2005 بعد الضغوط العاملية واعتبر يومها »بدون«، حتى أعلنت 
آيسلندا نيتها الستضافته ومنحه جنسيتها بعد أن أجمع البرملان 
اآليسلندي على منحه املواطنة الكاملة، ورحل إليها من اليابان حتى 

توفي فيها 2008 آيسلنديا عربي الهوى.
ملن ال يعرف بوبي فيتشر فقد استطاع أن يكسر احتكار السوفييت 
لبطولة العالم للش���طرجن عندما فاز ببطولة العالم في العام 1972 
بهزميته البطل العاملي الش���هير الروسي بوريس سباسكي، بعدها 
بدأ فيتش���ر يطلق تصريحاته السياس���ية املثيرة للجدل، واعتزل 
اللعب دوليا 1975، ولم يعد فيتش���ر إلى األضواء إال في العام 1992 
بعد انهيار االحتاد السوفييتي ليلعب مباراة جمعته مع سباسكي 
في يوغوس���الفيا التي كانت تخضع لعقوبات دولية يومها، وهو 
ما تس���بب في مالحقة السلطات األميركية له بتهمة اللعب في بلد 
خارج عن القانون، وأصبحت السلطات األميركية تالحقه منذ ذلك 
احل���ن كونه مطلوبا بتهمة مخالفة لوائ���ح التعامل مع بلد خارج 

عن القانون.
فيتشر صاحب أشهر تصريحن هزا أميركا، األول في العام 1974 
عندما س���ئل في لقاء صحافي »هل أنت معاد للسامية؟ فأجاب: »ال 
ولكنني ال أكره العرب«، واتهمته األوساط اإلعالمية األميركية التي 
يديرها اليهود بأن���ه موال للعرب، رغم أن العرب ال يعرفون حتى 
اسمه، بل إنني لم أجد اسمه في أي موقع عربي، وظلت تهمة معاداة 
الس���امية تالحقه، حتى كانت أحداث 11 سبتمبر 2001 عندما خرج 
فيتشر بتصريح ال يقل خطورة عن تصريحه املوالي للعرب عندما 
قال: »أميركا تستحق ما جرى لها ألن الظلم الذي مارسته ضد العالم 
بدأ يعود عليها، فقد ش���اركت مع إس���رائيل في قمع الفلسطينين 
لس���نوات طويلة«، وكان ذلك في لقاء إذاعي أجري معه في الفلبن 
حيث كان يقيم، بعد 4 ساعات فقط من هجوم 11 سبتمبر، ما شكل 
صدمة للعالم وليس ألميركا وحدها التي كانت التزال حتت صدمة 

الهجوم.
لم يتوقف فيتش���ر عن ممارسة التصريحات غير االعتيادية إذ 
أرس���ل رسالة مفتوحة إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في 
أكتوبر 2001 قال فيها: »عزيزي أسامة بن الدن قد ال تعرفني، أنا بطل 

العالم في الشطرجن، وعليك أن تعلم أن 
بيننا شيئا مشتركا وهو كراهيتنا السرائيل 
وللواليات املتحدة األميركية التي يديرها 
اليهود ويستحسن تسميتها ب� »الواليات 
الغرب«  أو »إسرائيل  اليهودية املتحدة« 

وكالنا هاربان من مالحقة هذه الدولة«.
حتى عندما مات فيتشر 2008 لم يرثه 
أحد من بلده مب���ا يليق به، رغم أنه كان 
في نظر اجلميع أحد أبطال احلرب الباردة في الس���بعينيات عندما 
انتزع صدارة بطولة الش���طرجن من عدو أميركا األول السوفييت، 
وكتب املتخصص في شؤون الشطرجن شيلبي ليمان »لقد مات فارا 
من بلده...خش���ية تسليمه للسلطات« بينما كتب هانس بوم »لقد 

كان ضحية مرضه العقلي«.
مناصر العرب بوبي فيتشر، واملؤمن بقضيتهم أكثر من العرب 
أنفسهم، بحثت في أرشيف اإلنترنت كله عن مقالة لكاتب عربي أو 
حتى بن منتديات عشاق الشطرجن العرب تطرح ولو حملة واحدة 
عنه فلم أجد، ال أقول انني أؤيد كل ما قاله فيتش���ر من تصريحات 
مثي���رة خاصة فيما يتعلق باإلرهاب ورس���الته إلى بن الدن ولكن 
أردت أن أكت���ب هذه املقالة لعل���ي أوثق عن هذا الرجل العبقري ما 
ل���م يوثقه العرب لرجل دفع أكثر م���ن 32 عاما من عمره دفاعا عن 
فلسطن قضية العرب، ولم ترفع صورته ولو بشكل رمزي في أي 
محفل عربي حول القضية الفلسطينية بينما يرفعون مبناسبة ومن 

غير مناسبة صور من أضاعوا القضية برمتها.
رمبا كان فيتشر معتوها ولكن من من العباقرة لم يكن كذلك؟! 
ومن يقرأ مقوالت فيتشر يعرف أنه كان بارعا حتى في التشبيهات 
اللغوية التي يستخدمها أيضا ومن جمله »في الشطرجن أحب اللحظة 

التي أكسر فيها غرور الرجال«.
أما أغرب ما يجب أن يعرفه اجلميع عن بوبي فيتش���ر فهو أنه 
ولد ألم يهودية وأب ش���يوعي، ولعل هذه املفارقة أن رجال يهوديا 
بالتبعية ألمه يهاجم اليهود بهذه الطريقة حتى انه قال في مقابلة 
أجريت معه في العام 1999: »لم تكن هناك محرقة لليهود في احلرب 

العاملية الثانية.. لقد اخترعوا تلك القصة«.
وكتب���ت »الديلي تيليغراف« البريطاني���ة يوم وفاته مقاال جاء 
فيه »مات س���يد املنط���ق الرياضي أفضل العب ش���طرجن على مر 

العصور«.
لست معجبا بسيرة حياة فيتشر ولكنه أفضل بكثير من غيره 
حيث عاش ومات على مب���دأ واحد لم يحد عنه قيد أمنلة رغم أنه 

لوحق من قبل أعظم دولة في العالم.
Waha2waha@hotmail.com

العبقري »البدون« فيتشر
ورسالة إلى بن الدن

ذعار الرشيدي

الحرف29

أبدأ مقالي اليوم باقتباس كلمات 
من املقالة اخلتامية لرئيس حترير 
الزميلة »الرؤية« سعود السبيعي يوم 
ب�»أملي  اخلميس املاضي واملعنونة 
ال قلم���ي«، والتي أعلن فيها توقفها 
عن الصدور، حيث قال فيها: كانت 
»الرؤية« منهجا مستنيرا ينطلق من 

أدبيات إسالمية صرفة، وكانت اجلريدة اليومية الوحيدة 
في العال���م العربي التي تخضع للرقابة الش���رعية طوعا 
ال إجب���ارا.. »رفضنا مئات اإلعالن���ات مبئات األلوف لعدم 
توافقها مع الضوابط الش���رعية وآلينا أن نستمر من دون 
تلك اإلعالنات إلمياننا بأن من ترك ش���يئا هلل عوضه اهلل 

خيرا منه«.
تلك املبادئ الثابتة وهذا الوضوح املعلن وذاك الوق��������ار 
املستجلب بالعمل الصادق على نهج املصداقية واحت������رام 
اآلراء واغتنام معالي األمور وترك سفاسفها، جتع���������ل املرء 
ينتابه شيء من الضيق وبعض األلم على إغ������الق صحيفة 
الرؤية وعدم معاودتها الص���دور، في وقت ق�������ّل به من 

يراعي الثوابت التي قامت عليه������ا 
وين���در م���ن يثبت على الرواس���ي 
الت������ي جعلتها منهجا لها، كتاب اهلل 
سبحان����ه وسنة رسوله ژ، وفي 
الدولة، حفظها اهلل سبحانه،  وقت 
في طور تنمية عمالقة وضعت لها 
اخلطط ورصدت لها املليارات وهيئت 
لها القوان���ن الالزمة وكل ذلك يحتاج الى أصوات مقروءة 
تنقل بتثبت مراح���ل التنفيذ وما يواكب ذلك من تطورات 
وآراء ذات حج���ة وتقييم عادل، هذا ما كنا نستش���رفه من 
الصحف الرزينة بطرحها ومنها »الرؤية«، ذلك الوليد الذي 
كان في مرحلة احلبو لكنه س���لب قلوب كثير من أهل هذا 

البلد احملافظ. 
وفي النهاية نقول: إن غابت جريدة »الرؤية« ورقا يقرأ إال أن 
وجودها على اإلنترنت كصحيفة إلكترونية أمل لعله ينفذ 
واقت���راح لعله يجد صداه من أهلها ففي ذلك محافظة على 

ما بنته من قراء ومتابعن ومحبن.
Salman.f@msn.com

كثير من الناس يعانون ليل نهار، ويتأملون ويتحسرون 
على أنهم يعيشون بدون جنسية، ويكون هؤالء مستعدين 
لتقدمي الغالي والنفيس لكي يحصلوا على جنسية البلد 
الذي يقيمون فيه ط���وال حياتهم. وعلى النقيض بتنا 
نسمع وبصورة متكررة عمن يكون لديهم بدل اجلنسية 
الواحدة جنسيتان مختلفتان، وأصبح هذا األمر الغريب 
مشهورا ومألوفا، بل واألغرب أنك تسمع قصصا عجيبة 
وحوادث غريبة في هذا الش���أن نحن ف���ي غنى عنها، 
فلقد أخبرني أح���د االصدقاء الذين أثق في حديثهم ان 
له صديقا كويتيا يحمل جنس���ية دولة خليجية أخرى 
وأنه ويحمل جوازي سفر، أحدهما كويتي واآلخر لتلك 
الدولة، وهذا إن لم يك���ن بغريب وال عجيب، فاألغرب 
واألعجب ان هذا الشخص يعيش في الدولة الثانية ألنها 
بالطبع بلده االصلي، لكنه يؤجر بيته في الكويت الذي 
تسلمه طبعا من احلكومة الكويتية، ثم انه موظف في 
إحدى الوزارات في بلدن���ا ويتقاضى راتبا، بالرغم من 
عدم وجوده داخل البلد، وليت األمر انتهى عند هذا احلد، 
بل حتى والدته املتوفاة من 20 سنة بعيدا عن الكويت، 
وهي أيضا مزدوجة اجلنسية يقبض لها هذا الشخص 
معاش���ها بالكامل من الكويت، ألنه يحمل توكيال عاما 
منها منذ حياتها، لذا فإنه يتسلم راتبها من »التأمينات« 
ويتاجر في اإلقامات باسمها ويعطي تراخيص للمحالت 

والشركات باسم هذه املتوفاة.
أفال يستحيي هذا من نفسه ومن الدولة التي فتحت 
له ذراعيها واحتضنته في كنفها، وبعد ذلك من والدته 
التي رحلت عن عامله س���اخطة على أفعاله املش���ينة 
وأعماله احلقيرة؟ أين مجلس األمة من أخطاء احلكومة؟ 
وملاذا ال يحاسبها على هذا اخلطأ؟ وأين باهلل حكومتنا 
الرشيدة النشيطة املتيقظة ليل نهار من هذا االستهتار 
ومن هذه األعمال التخريبية التي ال تصدر إال عن إنسان 

باع دينه وشهامته ومروءته من أجل الدينار؟!
A.alsenan@windowslive.com

جرت العادة في القطاع اخلاص وفي الش���ركات حتديدا 
على أن تقوم هذه الشركات مع نهاية كل سنة بعمل تقومي 
ومراجعة أداء العاملن بها، بحيث تضع املجسات للوقوف 
على أماكن الضعف لتطويرها، أو أماكن اخللل إلصالحها، 
وتضع كذلك املجاهر الفاحصة والكاشفة ولتنظر عن قرب 
مدى ما حققه العاملون في الشركة، وأن القطاع احلكومي 

اليوم بحاجة ماسة لوضع نضام تقومي ألداء العاملن.
وإذا كان ديوان احملاس���بة يق���وم بعملية التقومي على 
األموال، فإن ما أعنيه ه���و متابعة ومراجعة أداء العاملن 
في اجلهات احلكومية، وه���ل يقوم املوظف مبا يوكل إليه 
بكل مس���ؤولية، أم أن البطالة املقنعة هي الس���مة الغالبة 
في اجلهات احلكومي���ة، وأعتقد أننا في أمس احلاجة ملثل 
هذه األمور اآلن، ألنن���ا أمام خطة تنموية واضحة املعالم، 
ينقصها التطبي���ق األمثل، ونحن أما حتد كبير على أرض 
الواقع، ونحت���اج ملتابعة اخلطط واأله���داف املرجوة من 
ذل���ك، ومدى تطابق هذا األداء احلكومي مع ما وضع له من 

خطط وبرامج.
وش���ركات القطاع اخلاص ال تختلف كثيرا عن القطاع 
العام، وأستثني من شركات القطاع اخلاص الشركات العائلية 
حتديدا، ألن الشركات العائلية تدار مبهنية وكفاءة عالية، 
وخير مثال على ذلك شركة »أمريكانا« ومدى املهنية واجلودة 
التي تتمتع بها، وهذا النمو املدروس، والذي ينم عن إدارة 
فاعلة متلك من احلصافة اإلدارية الشيء الكبير، أما الشركات 
املساهمة في الغالب فان بيئة العمل ال تختلف عن احلكومة، 
حيث ان الشركات املساهمة بها محاباة في التعيينات وأعرف 
ش���ركة قام رئيس مجلس اإلدارة بتعين خمسة أشخاص 
من الدرجتن األولى والثانية بها، وهناك شركات مساهمة 
استثمارية تدار من قبل »قروب« واحد، أو أصدقاء الديوانية، 
وأنك في هذه الش���ركات قد تصل ملنصب مدير، ولكن فوق 
هذا املنصب أو أعلى منه، ل���ن تصل إال من خالل معارف، 
قرابة، صداقة، حزب، طائفة، ديوانية، ڤيتامن او »واسطة«، 
وغيرها من املعايير العوجاء، وأعتقد اعتقادا جازما ليس به 
أدنى شك في أن هذه املعايير ستندثر في املستقبل القريب، 
وذلك ألن األزمة املالية العاملية كش���فت هذه الشركات على 
حقيقتها، وبينت مدى فداحة األخطاء التي مت ارتكابها في 
زمن الرواج، ولعله في املس���تقبل القريب ستتضح األمور 
أكثر. والشركات املساهمة مقبلة على خطة التنمية، ودون 
تنظيف نفسها من هذا »االعوجاج« ولن أستخدم كلمة »عفن« 
بس���بب االنتقادات التي أتتني على استخدام هذه الكلمة، 

املوجود لديها لن تنجح على املستوى البعيد.
إذن فاملطلوب هو كشف حساب لكل العاملن في القطاع 
العام واخلاص، وتقومي هؤالء املوظفن على حسب املواطنة، 
الكفاءة، األمانة، واالبتعاد عن »هذا ولدنا«، كما يجب تطبيق 
معايير احلوكمة، ونظام اجلودة، حتى تكون النتائج على 

املستوى املطلوب.
يجب التعرف على الش���خص الفاع���ل الذي يعمل بجد 
وإخ���الص، وينجز م���ا يوكل له من أعم���ال، ومتييزه عن 
باقي أقرانه، الذين ال يعملون وال يداومون على األقل، ومع 
األس���ف جتدهم بوسائل اإلعالم، ويتس���لقون على ظهور 
إخوانه���م العاملن بكل جد ونش���اط، وال مكان للعب بعد 

اليوم، أمتنى ذلك.

مجسات األداء 
الحكومي والخاص

عبدالعزيز الكندري 

وجهة نظر

االزدواجية 
في الجنسية

عبدالوهاب عبداللطيف السنان

ومضة

وغابت »الرؤية«

علي القالف

من ثقب الباب

ال تنمية 
من دون »رؤية«

المحامي سلمان البرازي

الشغف بالحق


