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»الشجرة املثمرة دائما ما تقذف باألحجار«، أتذكر هذا املثل 
عندما أصطدم مبن يزيف احلقائق ويتجاهل الواقع ويصعد على 
املسلمات ويصوب سهامه في صدر اآلخرين، ليس اال لتحقيق 
مآرب واغراض شخصية، وهذه املآرب ال تكون اال من شخص 

يسلم نفسه لآلخرين ويعتاش على العطايا املأجورة.
وال شك أن ما كتبه مراسل »االندبندنت« روبرت فيسك ضد 
الكويت في مقالة بعنوان »تركة حرب اخلليج تلتهب مع ضغوط 
الكويت البخيلة على العراق« يجافي احلقيقة ويبخس الكويت 
حقها، وأقل ما توصف به هذه املقالة أنها عدائية، حيث حملت 

سطورها وكلماتها صفات وادعاءات ال متت للحقيقة بصلة.
ولقد سعدنا كثيرا بالرد الرسمي السريع من الكويت عن طريق 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح الذي اوضح الكثير من احلقائق التي اغفلها فيس���ك 
وتعامت عيناه عنها، ولعل ابلغ ما ذكره الشيخ د.محمد الصباح 
في رده ان الكويت ال تعيش ابدا على امجادها ولن تتوقف عن 
احملافظة على موقعها العاملي في مساعدة احملتاجني، فهذه حقيقة 
يدركها كل منصف ف���ي العالم اجمع، خاصة ان ايادي الكويت 
البيضاء ممتدة الى مشارق االرض ومغاربها، ونحن نذكر ذلك 
ليس رياء لكنها احلقيقة التي ال تقبل التشكيك، وقد اكد وزير 
اخلارجية على نقطة مهمة وهي أن هذه املساعدات تشكل حجر 

الزاوية في السياسة اخلارجية للكويت منذ استقاللها.
اما ما ذكره فيس���ك عن العراق فإنه دليل قاطع على تورط 
ذلك الكاتب في محاولة تزييف التاريخ لدوافع دنيئة، فالكويت 
كانت والتزال من اكثر الدول دعما للعراق حتى يعود الى مكانته 
املرموقة بني الدول ويأخذ دوره الطبيعي في املنطقة، وقد قدمت 
حكومة وشعب الكويت الكثير من املساعدات للشعب العراقي 
وحكومته في س���بيل حتقيق امن واس���تقرار جار الشمال، اما 
التعويضات فهي حق للش���عب الكويتي الذي س���عى الطاغية 
صدام إلى تشريده وتفكيك أوصاله، وجعله يعيش أسوأ احملن 
على وجه االرض بسلب وطنه ومحاولة محوه من الوجود، لذا 
فإن هذه التعويضات حق للش���عب الكويتي نفسه، فضال عن 

انها اقرت عن طريق االمم املتحدة.
واذا تطرقنا لقضية احلدود والنفط فسيتضح لنا جليا ان 
مراسل »االندبندنت« يدوس بقدميه على احلقيقة، حتى انه لم 
يق���رأ، او لنقل جتاهل التقرير االخير الذي قدمه امني عام االمم 
املتحدة بان كي مون الى مجلس االمن والذي اكد فيه ان التأخير 
في ترس���يم احلدود يتحمل سببه العراق واحلكومة العراقية، 
كما ان ما ذكره فيس���ك في مقاله يعيدنا ألكاذيب صدام ويؤكد 

انه انطلق من مآرب شخصية تثير الريبة.
ال شك ان الكويت تسير وفق استراتيجية واضحة وحترص 
على بناء افضل العالقات مع جميع الدول، وفي النهاية ال يسعنا 
اال ان نتذكر ق���ول اهلل تعالى )فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما 

ينفع الناس فيمكث في االرض(.
Fatma_alnaser@hotmail.com

حض���رت االجتماع 
الذي ترأسه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزي���ر 
الدولة لشؤون التنمية 
الدولة لشؤون  ووزير 
اإلس���كان الشيخ أحمد 
الفهد قبل أيام مع كبار 
قياديي الدولة من وكالء 

ووكالء مساعدين ومديرين من الهيئات الحكومية 
المختلفة والذي تم فيه مناقش���ة أهم الجوانب 
المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الجديد. وبداية 
البد من تسجيل كلمة شكر وتقدير للشيخ أحمد 
الفهد الذي يبذل جهودا كبيرة في هذا الموضوع 
واإلشادة بقدراته الكبيرة وحسن تعامله مع كبار 
المسؤولين الذين شهدوا بأنفسهم بأنه أعطاهم 
دفعة قوية للعمل واإلنجاز لتحويل هذه الخطة 
من كلمات وأرقام على الورق إلى واقع ملموس، 
وعلى الرغ���م من أن تغطية وقائع هذا االجتماع 
المهم قد تم نشرها في »األنباء« إال أن هناك بعض 
المالحظات التي تستحق الذكر واإلشارة، أولها 
المصداقية والش���فافية والصراحة التي تحدث 
بها الفهد ع���ن إخفاقات الحكومة وتقصيرها في 
عدة جوانب، وهي ش���جاعة أدبية تحسب للفهد 
وللحكومة نتمنى أن يقابلها السادة النواب بنفس 
الشجاعة والمصداقية للخروج من حالة الجمود 
إلى طريق العمل واالنجاز، كما نتمنى أال تستغل 
هذه المصداقية واعتراف الحكومة بوجود األخطاء 
والتقصير ألغراض سياس���ية رخيصة، بل يتم 
التعامل معها على أنها خطوة في االتجاه الصحيح 

ورغبة صادقة لتصحيح الخلل. 
األمر الثاني الذي لفت انتباهي هو قدرة الشيخ 
أحمد الفهد على بث روح العمل والتعاون والتفاؤل 
في نفوس المسؤولين، فكان يردد عليهم أكثر من 
مرة ع���دم الخوف من برنامج العمل وما فيه من 
التزامات كبيرة يعلم الجميع أن أكثرها يفوق قدرة 
الوزارات والهيئات الحكومية بكثير، ولكنه كان 
يصر ويشدد على أن ذلك يجب أن يكون دافعا لنا 
للعم���ل وقبول التحدي وتحقيق أكبر قدر ممكن 
من األهداف الموضوعة في برنامج العمل، وهذه 
روح جديدة لم نعهدها من الحكومة، وهذا يجعلنا 
نناشد السادة النواب مقابلة هذا التوجه الجديد لدى 
الحكومة بتوجه جديد أيضا على مستوى العمل 

البرلمان���ي يقوم على 
الفعلي وعدم  التعاون 
وضع العراقيل وتصيد 
األخطاء واس���تغاللها 
في صراعات سياسية 
العمل  عقيمة. برنامج 
الذي اعتمدته الحكومة 
كبي���ر وطم���وح جدا، 
وس���تحدث العديد من 
األخطاء بال ش���ك خالل عملية تنفيذه، فهذا جهد 
بشري في نهاية المطاف ولكن األهم أن يتعاون 
الجميع لتصحيح هذه األخطاء وتجاوزها وليس 

التكسب منها على حساب الوطن. 
األم���ر الثالث الذي الحظته أيضا هو أن كثيرا 
من المسؤولين كانوا قبل االجتماع ينظرون إلى 
برنامج عمل الحكومة وكأنه كالم إنشائي لالستهالك 
اإلعالمي ليس أكثر، ولكنهم خرجوا من االجتماع 
وكلهم تفاؤل وحماس لهذا التحدي والمساهمة في 
نهوض الكويت وخروجها من عثرتها وجمودها، 
وهذا راجع كما الحظت لصراحة الشيخ أحمد الفهد 
وقدرته الكبيرة على تحفيز الهمم وتشجيع روح 
المبادرة وعدم التخوف م���ن التجربة الجديدة، 
وتأكيده لهم بأن صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد يوليان اهتماما خاصا لهذا األمر ويتابعانه 
ع���ن كثب ويرصدان عم���ل كل وزارة وكل هيئة 
حكومية، ما يؤكد أننا أصبحنا نعيش اليوم شيئا 
جديدا نأمل أن يس���فر عن الكثير من االنجازات 

التي يطمح إليها الجميع. 
> > >

لقد س���ئمنا جميعا م���ن إلقاء الته���م والنقد 
المتواصل والتذمر اليومي من حال البلد وجمود 
الحكومة، س���ئمنا هذا التصعيد المستمر ولغة 
التهدي���د االس���تفزازية وآن األوان لتغيير هذه 
الروح، الجميع كان ينتقد الحكومة لعجزها عن 
تقديم برنامج عمل واضح، ولكن الحكومة تغيرت 
وأنجزت برنامجها فال أقل من دعمها وتشجيعها 
على تنفيذ هذا البرنامج، حان وقت العمل وعلينا 
جميعا أن نكف عن التذمر وش���حن النواب ضد 
الحكوم���ة وأن نتكاتف ونتعاون لتحقيق ما كنا 
نتمناه، فالمرحلة الجديدة تتطلب روحا جديدة 
ملؤها الصدق والمحبة والتعاون والتجاوز عن 

األخطاء الصغيرة واألزمات المصطنعة.
bodalal@hotmail.com

نعم انها قصة غريبة 
تبدأ في رمضان وتنتهي 
مع نهايته وال اعلم من 
يقف وراء هذه القصة 
وكيف كتب السيناريو 
لها وكأنها تدعونا الى 
الله���و والمتع���ة وال 
تدعونا الى التقرب من 

اهلل مع العلم ان االجر في رمضان مضاعف سواء 
لالعمال الصالحة او العبادات.

القصة تكمن في س���باق المنتجين والمعدين 
والمخرجي���ن لبيع اعماله���م الدرامية والفكاهية 
وغيرها للمحطات الفضائية ومما يش���جع على 
ذلك اعالن تلك القناة او غيرها ان هذا المسلسل 
يعرض حصريا عندها، ولو بحثنا فيما يخص الدين 
االسالمي وفوائده على المجتمع واالقتصاد وميزة 
المجتمع االسالمي عن بقية المجتمعات لما فيه من 
قيم واعراف سامية لوجدنا افتقاد هذا الموضوع 
في القنوات العربية مقارنة مع المواضيع االخرى 
التي تزرع الحقد والكره بين الش���عوب العربية 
وبعض هذه االعمال وصلت الى مرحلة س���اقطة 
جدا وتعرض في رمضان وعندما يسأل معدوها 
ومنتجوها عما فيها من قلة حياء ومن ابراز الجانب 
الس���لبي في المجتمع هذا او ذاك يقول المنتج او 

المنتج���ة ان الجمهور 
يري���د ه���ذه االعمال 
وكأن���ه اس���تمد رأيه 
من دراسات استبيان 
المشاهدين لكن  آلراء 
الحقيقة ان���ه يرى او 
ترى الناس بعين طبعه 
وأنا على يقين بأن اهلل 
سيحاسبهم على اعمالهم ونياتهم في هذا الشهر 
الكريم، وارجو ممن يريدون قرب اهلل ان يتركوا 
الشاشة العربية في هذا الشهر الفضيل ألنها اصبحت 
تقوم بدور الشياطين المصفدة في رمضان، ويقول 

الشاعر لهؤالء )شياطين االنس(:
فنونه ال��ش��ي��ط��ان  ب��اع��ه��م 

ف���اش���ت���روا م���ن���ه م��ج��ون��ه
ف����غ����اب ع���ن���ه���م ض��اح��ك��ا

ان دوري س���تلعبونه وق���ال 
> > >

اتقدم بأجمل التهاني والتبريكات الى مقام صاحب 
السمو األمير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 
والى القيادة السياسية والى قرائي والشعب الكويتي 
والمس���لمين وأسأل اهلل ان يعيده عليهم بالخير 
واليمن والب���ركات وان يتقبل منا ومنهم صيامه 

وقيامه وصالح االعمال.

محمد هالل الخالدي

الفهد وبرنامج
 عمل الحكومة

نظرات

مفرح النومس العنزي

قصة غريبة في رمضان

جوهر الحديث

أخطأت يا فيسك

فاطمة الناصر

رسالة

هاجم الكاتب البريطاني املتخصص في شؤون الشرق األوسط 
روبرت فيس���ك في مقالة بصحيفة االندبندنت الكويت بس���بب 
مطالبتها الش���رعية بالتعويضات لغ���زو العراق من قبل نظام 
صدام حس���ني، باإلضافة الى مطالبتها للعراق بس���داد قروض 
تصل إلى 16 ملي���ار دوالر قدمت أثناء فترة الثمانينيات لم يتم 

الوفاء وااللتزام بها.
ولم يتوقف تأويل الكاتب البريطاني فيسك عند احلق الشرعي 
الكويتي، بل ذهب الى أبعد من ذلك في تالعبه بالعواطف والسخرية 
على ش���عب الكويت عندما قال انه يستغرب الشح الكويتي في 
التعام���ل مع ديون العراق ما دفع الش���يخ د.محمد الصباح الى 
تفني���د هذا االدعاء باألرقام من خالل البيانات الواردة في تقرير 
أه���داف التنمية األلفية لألمم املتحدة لعام 2005 والتي تؤكد ان 
اجمالي متوس���ط مساعدات التنمية الرس���مية الكويتية تشكل 
1.31% من اجمالي الناجت احمللي في حني مقارنتها مبساعدات دول 
منظم���ة التعاون والتنمية األوروبية التي ال تتجاوز 0.46% من 
اجمالي الناجت احمللي، ليتجلى لك بوضوح الفارق والتدليس في 
االدعاء لهذا اجلاني الذي راح يخط افكه بعدائية تناقض الواقع 
بتاريخه ووقائعه وليس���هب في  كذبه وافترائه بوصف شعب 
الكويت بأنه ش���عب بخيل »كما يقول ان الكويتيني عرف عنهم 
البخل، ثم يعود ليقول انه يعتقد ان األمر يتعدى ذلك، فالكويت 
من الدول املؤسس���ة للصندوق اخلليجي للتنمية وانها أنفقت 

على الفلسطينيني واللبنانيني«.
ومن الواضح ان البيانات الت���ي ميلكها ال تتعدى معلومات 
عامة بعيدة عن احلقيقة يحاول ان يدركها عبر شطحات مختزلة 
ملوروثه الصحافي لكي يقدم رأيا في هذه القضية كونه متخصصا 
في الشأن العربي، ولكن ما ال يعلمه ايضا ان الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية هو صندوق كويتي بحت ومت تأسيسه 
في عام 1961 في الكويت وال سلطة ألي دولة خليجية أو عربية 
عليه وهو فكرة منت في الكويت ملس���اعدة اش���قائها العرب في 
بعض الظروف، وهي تغالط ما جئت به يا سيد فيسك، وتوضح 

مدى جهلك بالشأن العربي.
ول���م يتوقف خيالك االجنليزي عند ه���ذا اجلانب، بل رحت 
ترّوج للفكرة االجنليزية الش���هيرة وهي نظرية املؤامرة وبدأت 
تستعني باملاضي لعله يعني عندما وضعت اتفاقية فرساي املهنية 
ألملانيا وكيف ثأرت بعد ذلك لنفسها والتشبيه من هذه االتفاقية 
للواقع بني الكويت والعراق ودعوتنا ان نتعظ ونعتبر من هذه 

احلادثة التاريخية.
ومن املالحظ ان االستاذ فيسك جترد من موضوعية واختزل 
كل القضايا واالحداث حسب ما أماله عليه مزاجه بصورة تنم عن 

جهل واضح وعدائية مفرطة غابت عنها املنطقية واحلكمة.
وختاما رس���الة أوجهها للسيد روبرت فيسك والقائمني على 
صحيفة االندبندنت ان الكويت من البلدان الداعمة للحرية وحقوق 
اإلنسان واملساعدة لالرتقاء بالعنصر البشري، فماذا كان سيكلفكم 
لوقمت���م بالبحث في املصادر عن الدور الكويتي في هذا اجلانب 
ونقلتموه كما هو من دون زيف أو تدليس الس���تبيان احلقيقة 

التي ال يغطيها كذب اآلخرين؟!
TalalHaifi@hotmail.com

لألسف يطغى على اإلعالم الكويتي سواء احلكومي 
أو اخلاص في هذه اآلونة ما يسمى بالردح اإلعالمي وإذا 
أردنا أن ندرج ما يحدث في إعالمنا حتت أحد مصطلحات 
اإلعالم ميكننا أن نطلق عليه اإلعالم األصفر انتسابا 
ملا يسمى باجلرائد الصفراء، »لكن بعض أهل اإلعالم 
الكويتي جزاهم اهلل كل خير تفوقوا على ذلك وجعلوا 
األصفر أسود وأطلقوا عليه.. الردح اإلعالمي«، ومن 
تلك املعاني واملسميات التي ورد ذكرها حتى اجلرائد 
الصفراء لن جند لها أي أساس في علم اإلعالم، ألن علم 
اإلعالم ال لون له، لكن لغته تعكس واقع املجتمع، ومن 
هذا جند أن اإلعالم الكويتي تقدم على جميع الدول في 
االبتكار ملدارس إعالمية ملونة جديدة، بل جنده ابتكر 
لنا لغة جديدة وقام بتثبيتها في اإلعالم الدولي برغم 

رفضها في علم األعالم وهي لغة الردح. 
لن أخوض في حتليالت نقدية أو ش���خصية فيما 
يقدم من برامج أو مسلسالت كويتية في شهر رمضان 
الكرمي، ولكنني سأضرب مثاال على ما أريد توصيله 
لبعض اإلعالميني الكويتيني واملس���ؤولني عن رسالة 
اإلعالم الكويتي، وأخص هنا اإلعالم اخلاص )القنوات 
اخلاصة( ليقتدوا بها، وخير مثال على اإلعالم املتميز 
ما نراه من اإلعالم املصري، ولن أقوم مبقارنة ما بني 
الكويت وجمهورية مص���ر العربية في ذلك ملا ملصر 
من تاريخ عريق في عالم وعلم اإلعالم، وبرغم وجود 
بعض املسلسالت املصرية دون املستوى إال أن املستوى 
الع���ام جيد وقام بالتوصيل اإلعالم���ي املراد له دون 
جتريح، واليوم لن أقوم بالتحليل النقدي للعروض 
كما ذكرت من قبل ولكنني س���أقوم بتسليط الضوء 
على من يقوم بعمل دراس���ة إستراتيجية ملا حتتاجه 
الدولة وكيفية توظيفها لغرس قيم وقضايا وكيفية 
توصيل تلك الرس���ائل بحد عينها للمجتمع، بل كيف 
يتم غرس ذلك في اإلعالميني أوال ويجعلهم يؤمنون 
بهذه الرسالة ليقوموا بتنفيذها وتوظيفها من خالل 
برامجهم ومسلسالتهم، وهذا يعد من أهم أسس علم 
اإلعالم بل إنه رسالة اإلعالم التي لألسف نفتقدها في 

اإلعالم الكويتي. 
عندما نشاهد بعض املسلسالت االجتماعية املصرية 
املقدمة خالل هذا الشهر الكرمي جند أنها حتاكي املشاهد 
بلغة درامية راقي���ة بعيدة عن اإلحباط والصراخ أو 
الضرب، وال ننسى ما يقدم من خالل هذه املسلسالت 
والبرامج من إسقاطات وانتقادات سياسية واقتصادية 
للمجتمع املصري، ولكن بصورة راقية دون املساس 
مبشاعر اآلخرين أو املسؤولني واللبيب يفهم باإلشارة، 
بل ما يشد انتباهي أيضا اإلعالنات التي تعرض أثناء 
املسلس���الت أو البرامج التي يكون مجملها وفحواها 
الدعم الوطني واحلث على بناء مصر وتقدمها وازدهارها 
كما أنهم لم ينسوا أن يذكروا املشاهدين في هذا الشهر 
الكرمي بالعطف والصدقة عل���ى الفقراء من املجتمع 
املصري، أما برامجنا ومسلس���التنا الكويتية )اهلل ال 
يوريكم(، مبعنى مختصر جند بعض املسلسالت لغتها 
الدرامية حتم���ل كل معاني العنف واحلقد والكراهية 
كأننا نحيا في زمن التتار، أما اإلعالنات التي نشاهدها 
أثناء املسلس���ل على قنواتنا الكويتية فما هي إال عن 
األكل أو اخلصومات أو أي طريقة جتعل الفرد مدينا 
طوال عمره، وإذا تطرقنا للبرامج لن جند إال لغة الردح 
والض���رب في الوحدة الوطنية من خالل التحدث عن 
التفرقة والطوائف باستخدام أسلوب إسفافي يعتقد 
البعض أنه نوع م���ن الكوميديا، ومن هذا وذاك أذكر 
هؤالء البعض الذين يظنون لألس���ف الش���ديد أنهم 
أصبح���وا رموزا في األعالم العاملي أنهم لألس���ف هم 
وأمثالهم غير ذلك بل هم صورة غير مشرفة للكويت 
ألن املجتمع الكويتي هو أساس اإلعالم اخلليجي وكان 

هذا من خالل اللغة الراقية. 
كلمة ال ترد: كل الشكر لفريق العمل برنامج »أبو 
قتادة وأبو نبيل« ملا يقدمونه هذا العام من كوميديا 
راقية مصحوبة بإسقاطات الذعة على جميع األصعدة 
التي تهم الكويت دون إسفاف. وعساكم على القوة. 
atach_hoty@hotmail.com
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