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 منذ أيام أخذت والدتي إلى مستشـــفى العالج الطبيعي، 
بســـبب اآلالم التي تشـــعر بها في ركبتيها، وجلسنا ننتظر 
دورها في الدخول عنـــد إحدى العيادات اخلارجية. الغريب 
فـــي األمر أن أغلب املراجعني مت حتويلهم إلى نفس العيادة، 
رغم وجود أطباء في العيـــادات األخرى، وصار املراجعون 
يتذمرون من تأخر ملفاتهم، وأيضـــا من انتظارهم الطويل 
للدخول الى الطبيب املعالج، كان من بني ما لفت نظري وجود 
بعض الكبار في السن وبعض املعاقني الذين مت حتويلهم إلى 
تلك العيادة أيضا، من دون إعطائهم أولوية في الدخول على 
الطبيب، وكان منظرهم وهـــم يتحملون اجللوس على ذلك 

الكرسي املتحرك يثير األلم في النفس.
  أحد املرضى جاء مع خادمه وكان ضرير العني، بعد أن أعطي 
رقما لالنتظار، وعندما سأل املرافق الذي معه عن عدد املرضى 
الذين سيدخلون الى الطبيب قبله، قال له: عددهم ٦ أشخاص، 
عندها ثار غاضبا وطلب من خادمه أن يأخذه إلى باب العيادة 
فورا، وبعد أن خرجت له املمرضة، سألها عن أولوية الدخول 
ملن يحملون بطاقة «إعاقة»، إال ان املمرضة رفضت السماح له 
بالدخول قبل اآلخرين وعليه انتظار دوره حتى يحني، ألنه ال 

يوجد في املستشفى أي قانون يسمح لهم بذلك.
  املالحظ في األمر والذي أثار استغراب بعض املرضى، أن 
هناك أطباء وممرضات في العيادات األخرى، ولم يتم حتويل 
عدد من املرضى إليهم، أو على األقل تخصيص عيادتني أو أكثر، 
لذوي اإلعاقة وكبار السن، فهناك أمور بديهية ال يسمح حتى 
بالنقاش فيها، ومنها أن للمســـن أو املعاق أولوية في إجراء 
معامالته أو تخصيص أماكن ومقاعد مريحة في املستشفيات 
والوزارات واألســـواق، ملا يجدوه من اآلالم ومعاناة مختلفة 
ابتلوا بها تعيقهم عن احلركة أو السير بشكل طبيعي كالناس 
األصحـــاء، وعلينا أن نعي كلنا كمجتمع مســـلم تربى على 
حب اخلير ومساعدة اآلخرين ورفع معاناتهم، أن من ديننا 
وشريعتنا وأخالقها السمحاء، أن نطالب بصوت عال بحقوق 
هؤالء الضعفاء، في كل مكان جند فيه إهماال أو تقصيرا في 
حقهم، فالرســـول ژ يقول: «من ال يرحم الناس، ال يرحمه 
اهللا»، إذن فالرحمة هي أســـاس بناء كل مجتمع بكل طبقاته 
وفئاته، فكم من قوي صار ضعيفا، ومن غني صار فقيرا، ومن 
صحيح صار مريضا، ودوام احلال من احملال، فهؤالء آباؤنا 
كمثال، قاموا بتربيتنا وهـــم في كامل قواهم واليوم صاروا 
ينظرون إلينا بعني احملتاج لرفع معاناتهم، وإذا كنا نطالب 
بحقوق هؤالء املعاقني أو كبار الســـن، فهذا واجب علينا أن 

نقوم به ونؤديه، من غير فضل وال منة فيه. 
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 جميلة، فاتنة، رشيقة، عشاقها ماليني، إنها كالفتاة املراهقة، 
إن كان ولي أمرها أو رفاقها صاحلني ومخلصني لربهم ووطنهم 
صلحت واقترنت بزوج صالح وأجنبت الفوز والذهب والفضة 

واعتز بها أهلها وافتخروا.
  أما إن كان العكس فستصبح فاسدة ومفسدة ومن بنات الليل، 
وال تنجب إال اخلسارة والعار ويتبرأ أهلها منها ويبتعدون 
عنها اتقاء للشبهات إنها الرياضة.. تلك الساحرة، كانت هدفا 
وأصبحت وسيلة، أســـماها خصومها أفيون الشعوب ألنها 
جذبت جمهورهم وسحرتهم، ووحدت شعوب العالم بلغتها 

وقوانينها وألوانها. 
  حث عليها األنبياء (السباحة، والرماية، وركوب اخليل) 
وتنافست فيها الدول، وأشعلت حروبا (هندوراس x السلڤادور)، 
وبهـــا بدأت املصاحلة بني الدول، وأصبحت رمزا للتســـامح 

والتنافس (الروح الرياضية، األخالق الرياضية). 
  ما دخلت الرياضة في شيء إال زانته، حتى أصبحت مدخال 
لكل مجال ووســـيلة لكل جناح، في الطب «العالج الطبيعي 
وحرق الدهون والسكر والرجيم»، في التعليم «العقل السليم 
في اجلسم السليم»، في التجارة واإلعالم «الدورات الرياضية 
وأدواتها ومرفقاتها، كأس العالم، واألوملبياد وما يتبعها من 

دعاية وتسويق». 
  يقاس رقي وحضارة الدول «مبنشآتها الرياضية»، في الدين 
«الطواف والسعي رياضة، وفي كل خطوة تكتب حسنة ومتحى 
سيئة». الرياضة حفظت الشباب من االنحراف، أطالت األعمار، 
قاومت األمراض، إنها كاملاء أساس كل كائن حي (وجعلنا من 

املاء كل شيء حي)، فإن فسد املاء فسد كل شيء. 
  وهذا ما نخشاه، إن ما نراه هذه األيام يحتاج لتحليل دم ليس 
للبحث عن املنشطات بل البحث عن الڤيروسات وامليكروبات 
ومكامن الفساد والتلوث، فمثلما دخلت الرياضة بكل املجاالت 
وساهمت بالنجاح والغنيمة، فبإمكانها أن تساهم وتشارك 
في الهدم واالنهيار لكل مجاالت وأركان الدولة، وزرع الكره 
والضغينة في القلوب.. إن سكوت املسؤولني عما يجري «مثلما 
سكتوا وأهملوا مشـــكلة البدون واملناخ وديون املواطنني.. 

وغيرها» إن هذا السكوت سيصل بنا إلى نقطة ال حل. 
  خالفاتنا بـــدأت بكرة القدم ثم االحتـــاد احمللي فوصلت 
لالحتـــادات القارية والعاملية، ثم مجلـــس األمة، ثم مجلس 
الوزراء، ثم احملاكم الكويتية فالدولية، ونظرا ألننا نتفرج، 
تطور املوضوع للضرب حتت احلزام، والتنابز باأللقاب، وامتد 
سرطان اخلالف إلى التشكيك بغرفة التجارة والصناعة (وإن 
كانت كلمة حق ولكن، كان يراد بها باطل) ثم أصاب الفتوى 

والتشريع وتدخل بخصوصيتها.
  إن لم يتم وضع حد لهذا التصاعد البغيض فإن هذا السرطان 
سيستشـــري بكل جسم الدولة، وســـيجعل الشعب حزبني 
متخاصمني، أنقذوا وطنكم، وارحموا شبابكم، وأفيقوا رياضتكم 

وصححوها قبل أن نقول «الرياضة تبيد الشعوب». 
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 الرياضة أفيون 
الشعوب

 لمن يهمه األمر

 الكابنت نايف املتلقم هو قائد الطائرة «فيلكا» 
التي عاد بها بعد ١٥ دقيقة من االقالع لتهبط 
على ارض املطار هبوطا اضطراريا بعد ان كانت 
متجهة الى دكا حاملة ٢٢٤ راكبا على متنها وذلك 
نتيجة النبعاث دخان داخل قمرة القيادة في 
تصرف حكيم وشجاع منه يجب أن يحسب له 
ال ان يحاسب عليه، اال أن التصاريح الصادرة 
عن مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية جاءت 

متخاذلة ومتناقضة في نفس الوقت، فتارة تقول ان قائد الطائرة 
بالغ في اجرائه، وتارة اخرى تقول ان االجراء ســــليم ١٠٠٪، مع 
العلم ان معظم من أخذت تصاريحهم ليس لهم أدنى عالقة باجلانب 
الفني ولم يتم اخذ تصريح املعني باألمر وهو قائد الطائرة نفسه 
الذي جتاهلته معظم وســــائل االعالم، وفي رأيي أنه في ســــبيل 
احملافظة على أرواح الناس ال يوجد شــــي اسمه مبالغة كما أنه 
بشهادة املؤسسة نفسها طبق املعايير العاملية املعتمدة خاصة اننا 
جميعا نعلم مدى قدم وتهالك طائرات مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وإن كان ما حدث مفتعال فاننا لسنا بصدد ذلك اآلن، وانه 
يجب أن يتم تطبيق أقصى درجات السالمة في مثل هذه احلاالت 
في جميع اخلطوط العاملية احملترمة والتى متلك طائرات جديدة 
وتتم صيانتها بانتظام وبكفاءة عالية، فما بالك اذا كانت طائرات 

مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية؟.. ال تعليق.
  نعلم علما يقينا بأنه محظــــور على الكابنت نايف التصريح 
لوســــائل االعالم عن تفاصيل احلادثــــة الى ان يتم التحقيق في 
األمر من قبل جلنة فنية مختصة، ولكننا نتســــاءل من سيقوم 
بالتحقيق؟ وما هي اجراءات تشكيل اللجنة وملاذا يحاول السيد 
حمد الفالحـ  العضو املنتدب ورئيس مجلس االدارة الضغط على 
قائد الطائرة لقبول اللجنة غير القانونية واملشــــكلة بإجراءات 
خاطئة تخلو من الفنيني ومن ضمن اعضائها اثنان لم متض على 
تعيينهما سنة في الطيران املدني فهل يجوز على سبيل املثال أن 
يحقق ضابط يحمل جنمة مع ضابط برتبة عقيد، وأين الشركة 
البريطانية املتخصصة التي وعد وزير املواصالت قائد الطائرة 
بأنه سيتعاقد معها للتحقيق في احلادث؟ وأين مديرو العمليات 
الذين خرجوا جميعا في اجازات في مثل هذا الظرف الطارئ؟ ال 

نعلم قد يكونون جميعا ذهبوا الى احلج فجأة .. رمبا!
  وملن ال يعلم قبل ثالثة عشر عاما تقريبا حدث نفس العطل في 
طائرة سويسرية تفوق جميع طائرات املؤسسة حداثة وتقنية 
وايضا صيانة وكانت النتيجة أن الطائرة حتطمت بالكامل بسبب 
ســــوء التعاطي مع ذلك اخللل وهــــذه احلادثة موجودة ومثبتة 

وتدرس في الطيران املدني.

  أضف الى ذلك ان الطائرة حني تكون في اجلو 
فان مصيرها ال يقبل القسمة على اثنني، فاما 
أن تكمل مشوارها وتصل الى وجهتها بسالم 
واما أن تقع وحتدث الكارثة ال سمح اهللا، حيث 
انه ليس هناك مجال إليقافها في جانب الطريق 
األمين على حارة األمان واالتصال بخدمة الطريق 
إلصالحها كما هو احلال عند تعطل السيارة، 
اذا ال مجال للمجازفة أو املغامرة بأرواح البشر 
وسمعة الناقل الوطني للبالد، حتى ان كان اإلنذار كاذبا كما زعم 
البعض فإنه يؤكد تردي مستوى الصيانة والفحص في املؤسسة، 
لوكان ذلك التبرير صحيحا، وكما في جميع االحوال يجب عدم 
جتاهل اإلنذار أو التهاون به أم ان املؤسســــة ترغب في التعامل 
مع االنذار مبفهوم راعي االغنام الذي اســــتنجد بأهل القرية عدة 
مرات مدعيا أن الذئب قد هجم على اغنامه ويكتشفون كذبه بعد 

أن يهبوا لنجدته الى أن وقع احملظور ولم يلتفت له أحد.
  جانب آخر مهم أغفله معظم من قال ان االجراء مبالغ فيه وهو 
احلالة النفســــية للركاب فحالك حني تتحدث وانت على األرض 
وتتناول كوبا من الشاي أو فنجاال من القهوة ليس كحال من هو 
داخل الطائرة وعالق في اجلو، ولو لم يتم فتح ابواب الطوارئ 
ومت االعتماد على الباب الرئيسي للطائرة لكان احلال أسوأ وكانت 
االصابات أكثر وأشد وطأة وذلك نتيجة للتدافع الذي سيحدث من 
قبل الركاب للوصول الى باب الطائرة كنتيجة طبيعية ملوقف كهذا 
والذي أشك أن تفلح أي تطمينات يقدمها الطاقم في السيطرة عليه. 
ختاما ال يســــعنا اال أن نقول للكابنت نايف سوى كلمة «شكرا»، 
«شكرا» ألنك طبقت ما تعلمته في دراستك ولم تطبق ما نفعله 
في بالدنا، «شــــكرا» ألنك لم تخاطر بأرواح البشر، «شكرا» لك 

ألنك لم جتازف بسمعة الوطن والناقل الرسمي له.
  آخر املطاف، الصديق علي السويقي من اململكة العربية السعودية 
والذي يعمل في احدى الشــــركات العاملية انتدب قبل شــــهرين 
للعمل في فــــرع الكويت وقد أعجبته الكويت ومبانيها وتنظيم 
شــــوارعها ولكنه صدم حني أراد زيارة أهله في جدة االســــبوع 
املاضــــي مبطار الكويــــت حني تأخرت الطائــــرة ووجد التدخني 
منتشرا في جميع أرجاء املطار ليرسل لي رسالة قصيرة قائال: 
انا مندهش من سوء التنظيم في مطار الكويت. ورددت عليه ال 

تندهش فقد اعتدنا ذلك.
  كل الشكر للمقدم محمد ناصر العجمي من ادارة مرور الفروانية 
بالدائري الســــادس ملهنيته املتميزة وادارتــــه الراقية وأخالقه 

العالية مع املراجعني. 
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 للعرب واملسلمني قصص 
وعبر في دولـــة امتدت من 
أقصى الشرق في الصني إلى 
أقصى املغرب وحتى األندلس، 
عاش العرب في دولهم التي 
فتحوها بثقافة اإلسالم أعواما 
وقرونا تتالت عليهم الدول 
فيها واحلكام، ونخر الطمع 

أركان حكمهـــم فماجت بهم الفنت، فتـــارة يعظم أمرهم وتارة 
يصغرون بني األمم ويهون أمرهم على عدوهم فيســـتعبدهم 

بعدما كانوا للعالم أسيادا. 
  وكان للعرب واملسلمني على حد سواء في األندلس دولة، 
دولة عظيمة مازالوا يبكون ماضيها وأمجادها، إن األندلس أو 
اجلزيرة، عندما عبر إليها املسلمون من املغرب بقيادة طارق 
بن زياد كان نشر اإلسالم وإعالء كلمة اهللا في األرض غايتهم، 
وكانت هداية الناس إلى الدين احلق هدفا ساميا دعا اليه دينهم 
الذي أنزل على خير البشـــر سيدنا محمد ژ، فكانوا يدعون 
الى سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، ويجاهدون باحلق 
وكانت القوة حتمي دعوتهم الصادقة، فأعالهم اهللا ورفعهم 

ونصرهم على من عاداهم.
  وكان صقر قريش عبدالرحمن بن معاوية بن هشـــام بن 
عبدامللك بن مروان بن احلكم من بني أمية رحمهم اهللا جميعا، 
حاكما عادال قويا حكيما أســـس دولة قويـــة بني دول كانت 
تتربص بدولة اإلســـالم في أوروبا املسيحية، فأرسى قواعد 
العلم وبنى املســـاجد ودور العلم، وأنشأ الدواوين واجلند، 
ولم تكـــن دولته مثالية ولكن حكمتـــه وحنكته كانت أقرب 
للمثالية. فكان في األندلس أقوام وشـــعوب مختلفة بعضهم 
مهاجرون وجزء منهم من سكان األرض األصليني، أضف الى 
ذلك الديانات الثالث، كما كان خطر الدولة العباسية يحيط به 
يحاول انتزاع األرض واحلكم منه رغم أنهم من أصول ودين 
مشـــترك. ولكن عبدالرحمن كان واحدا، فبعد إنشائه للدولة 
عمـــل على قتل الفنت والتفرقـــة وضرب بيد من حديد كل من 
حاول زعزعة أمن واستقرار دولته، فعندما أرسل العباسيون 
جنودا ليحتلوا بالد األندلس تصدى لهم بن معاوية وقتل ٧ 
آالف رجل من اجليش العباســـي، ولم يكن قتلهم من ظلم أو 

وحشية، ولكن حكمه فيهم كان عادال، 
فاحلكم بالقتل عادل على كل من يحاول 
زعزعة األمن في دولة عربية مسلمة 

يحيط بها أعداء اإلسالم.
  فلم يتهاون اخلليفة في أمور حكمه 
ودولته وأمن رعيته وكان لزوال خالفة 
آبائه وأجداده في الشام عبرة، حيث 
هان أمرهم بني الناس ودب الطمع بني 
أبناء بني أمية وأصبح احلكم هو هدفهم الشـــاغل وانحرفوا 
عن وجهتهم األساســـية فتكالبت عليهـــم الفنت وزال حكمهم 

على يد العباسيني.
  فلم يجعل اخلليفة األموي للفنت في دولته مكانا ولم يسند 
أمر دولته إال إلى أناس كان ميزان العقل فيهم يستند إلى احلكمة 
ومراعـــاة اهللا في كل فعل، فازدهـــرت األندلس وكانت منارة 
العلم والتجارة والتسامح الديني والتعايش السلمي، وتعلمت 
أوروبا احلديثة الرقي في احلياة وعلوم الفلسفة واألدب من 
دولة العرب في األندلس، حيث كان مقياس الرقي والثقافة في 

البلدان املجاورة لألندلس هو إجادة اللغة العربية.
  وبعد وفاة اخلليفة القوى وكحال الدول ضعفت الدولة بعد 
ان ابتعد من بعده عن سياســـته احلكيمة، وعدم قدرتهم على 
موازنة األمور بعدما اعتـــادوا على حياة الترف في القصور 
وأصبحوا يجهلون العديد من أمور احلكم واحلزم والشدة في 
األوقات التي تتطلب فيها الشدة. فأصبحت الدولة دويالت عديدة، 
اقتطع فيها كل ثرى وصاحب ســـلطان جزءا منها، وأصبحت 
مشاعر الغيرة هي السائدة بني حكام تلك املمالك، ومع الوقت 
حتولت الغيرة الى كراهية سوداء في القلب فحاكوا املؤامرات 

لبعضهم البعض ووضعوا املكائد والدسائس.
  فهان أمرهم كاملعتاد أمام اعدائهم فاقتطفوا ممالكهم الواحدة 
تلو األخرى حتى طردوهم منها في يناير١٤٩٢ بعد ان عاشوا فيها 
٨ قرون، انه ملاض وانا ملاضون، ولن يتذكر فعلنا سوى التاريخ، 

ماذا عسانا نقدم ليذكرنا من بعدنا بصورة مشرقة؟
  اقـــرأوا التاريـــــــخ إذ فـــــيـــه الــعبر

اخلبـــر  يـــدرون  ليـــس  قـــوم    ضـــل 
  رحـم اهللا صقـر قريش

  تقبل اهللا طاعتكم وعيدكم مبارك. 

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 عندما سقطت األندلس

 كلمة صدق

 ضرب الحريم

 هيا الفهد

 كلمات 

 قد يعترض البعض على اســـتخدام كلمة 
«احلرمي»، لكنها مقصودة فعصر احلرمي هو 
العصر الـــذي امتهنت خالله املرأة في جميع 
احلضارات، وهو العصـــر الذي ضاعت فيه 

كرامة املرأة.
  العنف األســـري الذي يناقـــش اليوم من 
أصحاب االختصاص له آثار سلبية على األسرة 
بجميع أطرافها: زوجة، وأبناء والذي ينعكس 
بالتالي على شكل العالقة بني الزوج والزوجة 

بالذات فتكسر في داخل الزوجة أشياء.
  ألول مرة أدرك إحصائية ضرب املرأة في 
الكويت وأنه لألسف العنف األسري موجود 

هنا.
  مد اليد على أي إنسان أمر مرفوض، فاخلادمة 
فـــي البيت حني تطولها يد صاحبة البيت أو 
صاحبـــه يعتبر هذا من األمور املرفوضة في 
شرع حقوق اإلنســـان، ووزارة التربية حني 
منعت الضرب في املـــدارس أرادت أن تربي 
أبناءنا على احترام النفس وتقدير اآلخرين 
واالعتزاز بالكرامة. فكيف يكون احلال حني 
يـــرى االبن أمه متتهن أمامـــه ويد األب متتد 

مرارا وتكرارا؟
  قد تستخدم الزوجة نفس اآللية في التعامل 
مســـتخدمة ذات األسلوب في مد اليد، فهناك 
زوجات أقوى فـــي البنية من أزواجهن، فهل 
تضرب الزوجة زوجها؟ لقد عرفت أيضا أن 
هناك من الزوجات مـــن تعتدي على الزوج 
بالضرب والرفس أحيانا، إن استخدمت املرأة 
هذه الطريقة في التعامل فهي الشـــك مذنبة، 
وفعلها هذا مرفوض في جميع الشرائع، لكن 
السؤال الذي يفرض نفسه ماذا لو مدت املرأة 

يدها دفاعا عن النفس؟
  تقارير املخافر تعطي أرقاما مهمولة لضرب 
الزوج لزوجته، ووجدت املرأة أن في جلوئها 
للشكوى عند جهات االختصاص حفظ حلقها 
فيما بعد بكف أذى الزوج عنها وتعهده بعدم 
التطاول عليها مرة أخرى وكذلك ملا يعود عليها 
بالفائدة حني ترفع قضية الطالق منه. فأي 
أسرة تقبل أن تدخل ابنتها املخافر شاكية؟ 
ومن املرأة التي تقبل أن تشـــهر بنفسها أو 
أسرتها؟ ومن األم التي تقبل أن تهز صورة 
األب أو صورتها أمام األبناء؟ من هذا املنطلق 
فإن غالبية النســـاء الكويتيات يسكنت عن 
حقهـــن ويصبرن على ما بالهن اهللا به لكن 
الى متى؟ فالبد أن ينفد الصبر ويظهر اجلانب 
اآلخر ملن اتخذت احللم شـــعارا واتق شـــر 

احلليم إذا غضب.
  املرأة حني تدافع عن نفسها برد أذى الزوج 
عنها وتعامله باملثل، اليد باليد والسن بالسن 
والبـــادي أظلم، هل تخرج في هذا الدفاع عن 
النفس عن املثل العليـــا أو عن املألوف؟ إنه 
من غير املعقـــول أن تقبل الزوجة بالضرب 
واإلهانة من الزوج، فال تربيتها وال تعليمها 
وثقافتها جتعلها تتقبل ذلك، فهناك أطر أخرى 

للتحاور والنقاش والتفاهم.
  الزوجة في بيت الزوج أمانة وضعت بني 
يديه، أمره الشـــرع أن يحافظ عليها، وهكذا 
وعد ولي أمرها، وهكـــذا عاهد ربه فعليه أن 
يعاملها باحلسنى وإال فتسريح بإحسان كما 

قال اهللا عز وجل.
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