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كثيرا ما قرأت من تصريحات للفرقاء في الشأن الرياضي وهي 
تصريحات كلماتها أشبه بالسكاكني التي تقطر دما، وبسبب ما سمعت 

من بيانات ظاهرها حب الرياضة وباطنها سحل الرياضة.
تذكرت موقفا أعادني إلى أوائل الثمانينيات أو منتصفها، لألسف ال 
أتذكر السنة، حني أقيمت ندوة رياضية بإحدى صاالت نادي الكويت 
الرياضي وكان احملاضر فيها املرحوم د.أحمد الربعي، حيث تكلم 
فيها عن أسباب تأخر الرياضة قائال: إن أحد أسباب تأخر الرياضة 
هو وجود الشيخ فهد األحمد فيها وكان الشهيد ـ رحمة اهلل عليه 
ـ جالســـا في الصف األمامي يستمع بكل أريحية وهو يبتسم. وما 
أن انتهى د.أحمد الربعي من الكالم حتى أستأذن الشهيد بإعطائه 
ب على كالم د.الربعي  مجاال للرد وكان له ذلك، فرد الشـــهيد وعقَّ
وكان ردا متزنا ومقنعا وفي غايـــة االحترام، فرد الربعي موجها 
كالمه للشهيد: مشـــكلتك أنك الشيخ فهد األحمد، فرد الشهيد فهد 
األحمد وقال »يا أخوان أنا مو ذنبي أنني ولدت شـــيخا« فضحك 
احلضور مبن فيهم د.الربعي، رحم اهلل الفقيدان، فقد كانا ومازاال 

جنمان ساطعان في سماء الكويت.
لم تكن اخلالفات في الســـابق تأخذ حجما أكبر من حجمها ولم 
نكن نسمع طعنا بالضمائر أو تعريضا للشخوص، فبالرغم من أن 
اخلالفات كانت موجودة في السابق إال أنها كانت ال تتعدى محيطها 
وحدودها الطبيعيني ولم يكن هناك فجور باخلصومة كما هو حاصل 
اآلن من ضرب حتت احلزام وتهديد ووعيد، حتى أصبحنا جازمني 
بأن املوضوع ليس له عالقة بالرياضة بتاتا، وقد أخذ أبعادا خطيرة 

جترنا إلى منزلق ونفق مظلم قد يفرقنا إذا لم نتداركه. 
الروح الرياضية أصبحـــت معدومة بني اغلب الرياضيني كافة 
والوضع من سيء إلى أسوأ وتسييس الرياضة مرفوض، ونرجو من 
القائمني على البرامج الرياضية تهدئة الوضع والكف عن التأجيج 

والتهويل فاالحترافية واملهنية مطلوبة حلل مثل هذه القضايا.
إذا كان هناك حل ملشكلة الرياضة ولو مرحليا فأعتقد أوال بوجوب 
إلغاء قرار إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وإنشاء مجلس 
أعلى للشباب والرياضة على أن يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء ويتكون من نخبة من املختصني في 
الرياضـــة والقانون الرياضي وجميع مجـــاالت الرياضة ويفضل 
إشراك مختصني في اجلانب األدبي والفني حتى يكون أشمل ويغطي 

جميع األنشطة الشبابية.
هذا املجلس يتولى تقييم الوضع الرياضي والفني واملشـــاكل 
التي تتعرض لها تلك اجلهات وسبل حلها، ويقوم املجلس بإصدار 
حزمة قرارات من شـــأنها تهدئة الوضع املتـــأزم وإيجاد احللول 
الناجعة له، وأن يكون اجلهة الوحيدة املخولة ملخاطبة االحتادات 
الرياضية والعواصم الثقافية األدبية منها والفنية خارج الكويت 

إلعادة الثقة في الكيان الرياضي والثقافي الكويتي.

أحمد طاهر الخطيب

حل مشكلة الرياضة

القصد

في علم االقتصاد يســــمى التنوع االثنــــي أو القبلي أو الطائفي 
وباجلملة التنوع االجتماعي مبصطلح »رأس املال االجتماعي«، أي 
أنه ثروة تضيف للدولة ميزة إضافية، واملجتمعات التي استطاعت أن 
تعي أهمية هذه الثروة استطاعت أن حتقق مكاسب اقتصادية كبيرة، 
ومتكنت من النهوض ببلدانها واالستفادة من هذه امليزة، والواليات 
املتحدة األميركية خير مثال على ذلك. وفي الكويت أيضا جند حالة 
مشابهة للحالة األميركية، فالكويت منذ نشأتها كانت تضم هذا التنوع 
االجتماعي بكل أطيافه، حضر وبدو، ســــنة وشيعة ومسيحيني، بل 
وحتى من اليهود قبل أن يضطروا للرحيل بعد وصول الرئيس جمال 
عبدالناصر وزيادة »الشعور« العروبي الذي جلب معه خلطا جديدا 
للمفاهيم أصبحنا معه ال منيز بــــني اليهودي والصهيوني، وال بني 
املنصفني وغيــــر املنصفني من أبناء الدول الغربية، وضعناهم كلهم 
في ســــلة واحدة وعزلنا أنفسنا عنهم في انفصال غريب من نوعه، 

فال هو عداء واضح وال هو تواصل بني.

> > >

يردد الكثيرون أن الكويت لم تكن تعرف هذا التمييز الصارخ بني 
البشر، وهم يحاولون جاهدين أن يثبتوا أن ما نعيشه اليوم من أجواء 
مشحونة بالصراع الطائفي والقبلي مجرد حالة »طارئة« ليست من 
طبيعــــة املجتمع الكويتي، ولكن من يتأمل في تاريخ الكويت القدمي 
واحلديث سيصاب بالدهشة واالســــتغراب، إذ كيف نفسر هذا الكم 
الهائل من »العنصرية« والتراتبية في قانون اجلنســــية الذي ظهر 
عام 1959، قبل ظهور النفط وقبل وجود البرملان وحتى قبل استقالل 
الكويت، من أين جاءت تلك النظرة التي ميزت بني املواطنني وأقرت 
فوارق بينهم على أساس الزمان أو املكان؟ ثم ما الذي فعلته الدولة 
سواء على املستوى الرسمي )احلكومة والبرملان( أو على املستوى 
االجتماعي )مؤسســــات املجتمع املدني( منذ ذلك الوقت وإلى اليوم 
إلزالة هذه الفوارق والتمايزات بني املواطنني، فهل احلديث عن »أبناء 
املناطق الداخلية« و»أبناء املناطق اخلارجية« جديد على مسامع أهل 
الكويت، وهل في احلديث الذي يعطي أفضلية »مواطنية« للمناطق 
»داخل الســــور« على مناطق »خارج السور« أي جديد منذ بناء تلك 
األسوار أصال؟ فلماذا نستغرب اآلن هذا االحتقان والصراع االجتماعي 
وهو متأصل في قوانيننا وثقافتنا، أم أننا لم ندرك بعد أن ما تغير 
هو مجرد »سقف احلرية« الذي جعل ما كان يدور بني الناس همسا، 

يقال اليوم علنا في »ساحة اإلرادة؟

> > >

إذا كنا جادين في إزالة الفوارق بني املواطنني، حتى على املستوى 
الثقافي املتأصل في نفوس الكثيرين، فعلينا أن نعي أن البداية ال ميكن 
أن تكون إال من خالل تغيير القوانني أوال، وتطبيقها ثانيا، وحينها 
ستتغير ثقافة الناس ونظرتهم لبعضهم البعض، أما إذا استمر احلال 
على ما هو عليه اليوم، فمن السذاجة والغباء االعتقاد بأن هذا الصراع 
السياسي لن يتطور إلى صراع اجتماعي، ومن احلماقة أن نراهن على 
الوقت بأنه كفيل بحل مشاكلنا، فكلما أجلنا مواجهة املشاكل وحلها 
ازدادت تعقيــــدا وخطرا، ومخطئ من يظن أن في أحاديث املجامالت 
بني السياسيني واملبالغة الكاذبة في قصائد بعض الشعراء والكّتاب 

حول الوحدة الوطنية أي حصانة من ويالت الفنت القادمة.
bodalal@hotmail.com

محمد هالل الخالدي

رأس المال االجتماعي

نظرات

هل تراجع التعليم
في الجامعات األميركية؟

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

في الدراســـة التي أعدها كل من 
أندرو هاكر األستاذ في كلية كوينزـ  
نيويورك وكلوديا ديرفوس األستاذة 
في جامعة كولومبياـ  نيويورك حول 
أفضل الكليات في الواليات املتحدة 
األميركية من حيث االهتمام بجانب 
التدريس بعد سلسلة من الزيارات قاما 
بها للعديد من اجلامعات والكليات تبني 
لهما ان حصة كبيرة من املخصصات 
املالية التي تنفق على التعليم في تلك 
الكليات تذهب في مجاالت األبحاث 
والرياضة والقليل منها ينفق على 
التدريس وهو ما يعني ان الرسوم 
التي يدفعها الطالب من أجل الدراسة 
ال تعـــود عليه في تعزيـــز قدراته 
العلمية وتأهيله لاللتحاق بســـوق 
العمل، والباحثان ينصحان باختيار 
الكليات التي تولي التدريس عناية 
أكبر من األبحاث ومتنح القليل من 
إجازات التفرغ العلمي حتى يتسنى 
الذين  ألساتذتها )البروفيسورات( 
يوجب عليهم القيام مبهمة التدريس 

نظرا لقدراتهم العلمية.
وقـــد وضـــع الباحثـــان قائمة 
بعشر كليات يحظى التدريس فيها 
باالهتمـــام ويحصـــل الطالب فيها 
على قيمـــة تعليمية عالية مقابل ما 
يدفعه من رســـوم مالية والعجيب 
انهمـــا اســـتثنيا من هـــذه القائمة 
 Lvy League جامعات الشمال الشرقي
الرائدة وذات الســـمعة العالية مثل 
جامعة »هارفـــارد« وجامعة »ييل« 
الدراسة فيهما  حيث تبلغ رســـوم 
للحصول على درجة البكالوريوس 
الباحثان  250.000 دوالر، ويوصي 
الكليـــات بالتركيز  في دراســـتهما 
علـــى اجلانب التعليمـــي والتقليل 
من األنشـــطة الرياضيـــة وخفض 
املخصصـــات اإلدارية ومخصصات 
األبحاث والتقليل من إجازات التفرغ 
العلمي وان ينصب التركيز على إعداد 
الطالب علميا وجعله أكثر مشاركة في 
األنشطة العقلية والفكرية. ال اعتقد 
ان وضع التدريس الذي أشـــار اليه 
الباحثان فـــي اجلامعات أو الكليات 
األميركية يختلـــف عنه في جامعة 
الكويـــت أو في كليات الهيئة، حيث 
ان البحث والتفرغ العلمي يشغالن 
حيزا كبيرا من الوقت واالهتمام في 
كل منهما مع كون كليات الهيئة ذات 
طبيعة تطبيقيـــة ال تتطلب أبحاثا 
يضاف الى ذلـــك التنافس احملموم 
بني أعضاء هيئة التدريس من أجل 
احلصول على املناصب اإلشرافية ذات 
االمتيازات املالية السخيةـ  خاصة في 
كليات الهيئةـ  ليصبح التدريس بعد 

ذلك في آخر قائمة االهتمامات.

الطاقة النووية السلمية تعتبر من 
أفضل أنواع الطاقات املتجددة النظيفة 
الوقت نفسه،  والصديقة للبيئة في 
وتعتمد عليها الكثير من الدول املتقدمة 
في العالم لتلبية احتياجات ومتطلبات 
الطاقة لديها، وفي الوقت نفسه هناك 
تخوف في الدول املســـتخدمة لهذه 
التكنولوجيا من التسربات اإلشعاعية 

النووية احملتملة »ال قدر اهلل« من هذه املفاعالت والتي حتدث نتيجة 
بعض األخطاء وتتســـبب في كوارث عنيفة على مســـتوى البيئة 
والناس، ويجب احلذر عند الشروع ببنائها، وهناك دول خليجية 
بدأت تخطو خطوات حثيثة باجتاه هذه الطاقة النووية املستخدمة 

ألغراض سلمية، وهي السعودية واإلمارات والكويت.
أما السعودية فقد دخلت مجال الطاقة النووية السلمية، وذلك 
بإنشـــائها أول جهة رســـمية يوكل إليها إدارة هذا األمر من خالل 
اإلعالن عن تأســـيس مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة 
والتي صدر بها أمر ملكي من خادم احلرمني الشريفني، وهي خطوة 
جدا مهمة تخطوها اململكة العربية الســـعودية بهذا االجتاه، وذلك 
ملواجهة هذا النمو الكبير لديها من مشاريع طموحة مختلفة املجاالت، 
وقال وزير البترول والثروة املعدنية السعودي »إن اململكة تشهد 
منوا مضطردا ومبعدالت عالية للطلب على الكهرباء واملياه احملالة 
وذلك نتيجة للنمو السكاني واألسعار املدعومة للمياه والكهرباء، 
ويقابل هذا الطلب املتنامي على الكهرباء واملاء احتياج متزايد على 
املوارد الهيدروكربونية الناضبة الســـتخدامها في توليد الكهرباء 
وحتلية املياه، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة 
لتوليد الكهرباء وإنتاج املياه احملالة يقلل من االعتماد على املوارد 
الهيدروكربونية، وبالتالي يوفر ضمانا إضافيا إلنتاج املاء والكهرباء 
في املســـتقبل ويوفر في الوقت ذاته املوارد الهيدروكربونية األمر 
الذي ســـيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالـــي ابقاؤها مصدرا للدخل 

لفترة أطول«.
ودولة اإلمارات لم تكن بعيدة عن ذلك، حيث أصدر الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان القانون رقم »21« لســـنة 2009 بإنشاء مؤسسة 
اإلمارات للطاقة النووية، برأســـمال قدره 375 مليون درهم، معلنا 

عن البرنامج النووي السلمي، والذي 
يهدف إلنتاج الكهرباء ودعم التنمية 
االقتصادية املستدامة، وقد اختارت 
اإلمارات حتالف الشركات الذي ترأسه 
الشـــركة الكورية للطاقة الكهربائية 
»كيبكو« وذلك للقيام بتصميم وبناء 
واملساعدة في تشغيل محطات الطاقة 
النووية، ومبوجب هذا االتفاق الكوري 
ـ اإلماراتي، سيقوم احتاد كوري جنوبي تقوده مؤسسة »كيبكو«، 
ببناء 4 مفاعالت نووية تعمل باملاء اخلفيف، سعة كل منهما »1400 
ميغاوات« في غضون 10 ســـنوات بقيمة جتاوزت 20 مليار دوالر، 
ومن املزمع التوقيع على املزيد من العقود، وذلك لتشغيل وصيانة 
وتزويد وقود مفاعالت نووية خالل 60 عاما من التشغيل، والعقد 
اإلماراتي يعتبر أول عقد نووي تتوصل له دولة عربية، وسيكون 
بالتأكيد مؤثرا على العقود العربية واخلليجية األخرى كونه كان 

متميزا.
أما الكويت فقد دخلت هذا املجال النووي، وذلك بإنشائها اللجنة 
الوطنية لدراسة املشروع النووي الكويتي، وأعتقد أنه من احلكمة 
أن نبدأ من حيث انتهـــى اآلخرون، خاصة اإلمارات العربية، حيث 
ان عقدها مع الشركة الكورية كان مميزا من عدة جوانب، من حيث 
الكفاءة والتصميم واألمن والسالمة، وذلك للحد من آثار االنبعاثات 
اإلشعاعية، وأن التصميم الكوري من أفصل التصاميم املقدمة خاصة 
أن الشركة الكورية تعتبر ثالث أكبر شركة عاملية في هذا املجال، هذا 
باإلضافـــة إلى اجلانب االقتصادي، حيث مت إعطاء اجلانب الكوري 
جزءا من املشروع وأصبح شريكا في هذا األمر، مما يساعد ويساهم 

في جتويد عملية البناء باإلضافة إلى االنتهاء في الوقت احملدد.
أعتقد أنه آن األوان للتفكير باألمن القومي اخلليجي، وذلك لعدة 
اعتبارات سياسية اقتصادية، اجتماعية جغرافية مصيرية، وهذا 
التكامل لو مت مع وجود النووي اخلليجي، سيساهم في عمل توازن 
في املنطقة، حيث ان هناك أطرافا بدأت منذ فترة كبيرة في مثل هذه 
املشاريع، أو قد تكون قد امتلكتها فعال، فوجود النووي اخلليجي 

سيكون مهما جدا أمام هذه الدول.
 akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

النووي الخليجي

وجهة نظر

هناك صنف من البشــــر جتد قلبه من حجر، وأعصابه كاللهب، ووجهه 
كاحلديد وطبعه كالســــيف، صعب العريكة، قليل الــــكالم، يفر من الناس 
والنــــاس تفر منه، وهناك صنف قلبه كالنهر يفيض محبة، حليما، رحيما، 
وجهه كالشمس، وطبعه اللني يجذب الناس كاملغناطيس، ومنهم من جمع 
بني االثنني، فســــبحان من خلق وجعل النفــــوس أمزجة تختلف، وقد حمل 
هذه الطباع رجال امتألت جنباتهم عظمة ورهبة حتى أنه لتنوء عن حملها 
اجلبال وتخر لها الرجال، ومن أصناف هؤالء ظهر لنا زعماء وقادة وعلماء 
وأدباء ومفكرون، غيروا مجرى التاريخ على مر الزمان، ومن هنا نتساءل: 
من ساءت سريرته وطغت شهوته وطاشت يده أيكون هذا بعامل الصدفة؟ 
وكذلك من صفت سريرته وهذبت شهوته وفاضت يده خيرا ورحمة أيكون 

هذا حظا وصدفة أم أن كال منهما جبل على هذه الطباع؟
دعونا نتعمق في هذا املوضوع أكثر، نقول وباهلل املستعان إن هناك من 
طغى خيره على شــــره، ومن طغى شره على خيره، ومن هنا تظهر احليرة 
ويثار التساؤل: كيف أصبح هذا طيبا وهذا خبيثا كيف أصبح هذا علما يهتدى 
به وهذا علما يضل من يتبعه؟ إن الدين احلنيف وعلم النفس والفلســــفة 
قدميا وحديثا أثبتت أن أصل النفس طيبة خيرة، وان كانت هناك نظريات 
تخالف هذا الرأي فهي قليلة، أما من ناحية الدين فقد قال رسولنا ژ »ما من 
مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه«، ويقول 

اهلل عز وجل )فطرة اهلل التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل(.
وكلمة الفطرة هنا تعني أن يولد املرء على دين اإلســــالم الذي هو دين 
اخلير والعدل والرحمة، هذا هو ما آمنت به واستقر عليه عقلي بعد التجربة 
والبرهان. فيا أيها القراء، من أراد منكم أن يصبح لبنة صاحلة في املجتمع 
أو أن يكــــون قائدا أو عاملا أو مميــــزا فعليه أن يختار من يرافقه ويصاحبه 
بعناية، فقد قال بعضهم »ُقْل من تصاحب َأُقْل لك من أنت« فهم خير معني لك 
فبهم تسمو بنفسك وبهم تذل، وأسأل اهلل العلي العظيم أن يهيئ حلكامنا 

وزراء عمر ويجنبنا وزراء يزيد وما أكثرهم.

ما معنى القوة ومـــا معنى الضعف؟ كن قويا 
بكلمتك الثابتة وال تكن ضعيفا هشا تتقاذفه الرياح 
من مكان آلخر، فالقوة ليست بالتباهي بالعضالت 
والعنف ضد اآلخرين او الصوت العالي وعبوس 
الوجه او بالتسلط على اآلخرين ملن ال حول لهم وال 
قوة، امنا القوة تكون بالسياسة احلكيمة والرأي 
السديد، قال تعالى: )اهلل الذي خلقكم من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 

ـ الروم: 54(.
هـــل الرجل هو األقوى أم املرأة هي األقوى؟ ان 
القوة ال ترتبط باجلنس او بالسن ولكنها ترتبط 
بالشخصية والفكر واألساليب التي يتبعها اإلنسان 

في مواجهة األمور احلياتية اليومية.
فصاحب الشخصية الديبلوماسية وذو الوجه 
البشـــوش ميثل في مظهره قوة ال ميكن ألحد ان 
يزحزحها او يضعفها وبذلك فهو ميتلك حســـن 
التصرف في جميع مستجدات احلياة، ولكن الضعيف 
ال ميتلك املقومات األساسية للشخصية مما يجعله 
يعتقد ان اللجوء لبعض األساليب اخلاطئة ستظهره 
مبظهر القوة ليخفي ضعفه عن اآلخرين، كيف تكون 
قويـــا؟ البد من تقومي النفس وحثها على املثابرة 
والعمل اجلاد واالجتهاد في جميع األمور وااللتزام 
مبا شرعه ديننا اإلسالمي والبعد عن كل ما نهانا 
عنه اهلل سبحانه وتعالى، فلنعمل جميعا لنكون 

أقوياء ونتخلص من الضعف.

خالد الشطي

وزراء يزيد ووزراء عمر

كلمة وكليمة
د.هند الشومر

القوة والضعف

ألم وأمل


