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أكدت أن االستيطان اإلسرائيلي يغتال جميع محاوالت السالم ويصيبها في مقتل

شيخة الغانم تقرر زيارة القدس:
لماذا ال يعود اليهود الكويتيون إلى وطنهم؟

الـنــاشــــطــة  اســــتـنـكـرت 
الغــــامن  شــــيخة   السياســــية 
النشاط االستيطاني االسرائيلي 
الذي أخــــذت حدته في التصاعد 
املستمر من جديد مما يؤثر بالسلب 
على حدوث سالم شامل وعادل 
بني االسرائيليني والفلسطينيني، 
مؤكدة ان العالم أجمع يرفض هذا 
االستيطان الذي يأتي على حساب 
الشعب الفلسطيني األعزل الذي 
ال حول له وال قوة، الفتة الى ان 
هذا االستيطان هو أساس جميع 
املشاكل العالقة وهو سالح فتاك 
يغتال جميع محاوالت الســــالم 

ويقف حائال أمام أي حلول. وزادت ان هناك مخططات 
لبنــــاء مئات الوحدات الســــكنية في القدس بعد ان 
عقدت سلســــلة من اللقاءات بني كبار املسؤولني في 
بلدية القدس وادارة األراضي وبني وزارة اإلســــكان 
التي قررت تسويق عدد كبير من قطع األراضي في 
املدينة بهدف بناء 1800 وحدة سكنية خالل األشهر 
املقبلة وغيرها كثير سواء في القدس أو في مناطق 

أخرى مختلفة كما ذكرت صحيفة »كول هزمان«.
واضافت ان اسرائيل توزع تهم العنصرية مينة 
ويســــرة في حني اننا لو نظرنا الى الواقع الفعلي 
لوجدنا ان اسرائيل نفسها تعد مثاال صارخا للعنصرية 
احلقيقية موضحة ان هذه الدولة العبرية قامت في 
األصل وأنشئت على أساس عنصري بحت قائم على 
الدين فقط عندما قامت بجلب جميع يهود العالم من 
جميع اجلنســــيات وفتحت أبوابها اليهم مقدمة لهم 

جميع التسهيالت واملزايا حتى تعلن قيام دولتها.
واكدت ان احلل اجلذري لهذه املشكلة يكمن في 
عودة جميع اليهود املقيمني باســــرائيل الى بالدهم 
األصلية التي جاءوا منها ألنها هي األولى بهم ضاربة 
املثل بلبنان الذي لم ميانع في ترميم بعض املعالم 
اليهوديــــة هناك اذ قام بعض اليهــــود بجمع مبلغ 
يعــــادل 150 ألف دوالر وفي انتظــــار املزيد لترميم 
كنيس أبراهام الــــذي له مكانة معنوية عند اليهود 
الــــى جانب مكانته اجلغرافية فــــي وادي أبوجميل 
وســــط بيروت وتبلغ كلفة ترميمه النهائية مليون 
دوالر، مضيفة ان يهود لبنان أيضا طلبوا استعادة 
مقبرتي السوديكو وصيدا ولم تبد أي جهة سياسية 
أو دينية في لبنان امتعاضها من ذلك، متسائلة ملاذا 
ال يعود اليهــــود الكويتيون مرة أخرى الى وطنهم 
الكويت؟ حتى يعيشوا بأمان بيننا ويحصلوا على 
جميع حقوقهم من مسكن وملبس ومأكل ومشرب 
وغيرها، معتبرة انه اذا ما قامت كل دولة باسترجاع 
مواطنيها من اليهود – شريطة موافقتهم وليس رغما 
عنهم – فلن جتد احلكومة االسرائيلية أحدا حتكمه 
مما سينهي حلقة من الصراع الرهيب امتدت لعشرات 

السنني سالت خاللها دماء كثيرة 
آن لها ان جتف، مشيرة الى ان رأي 
الشعوب في كثير من األحيان يؤثر 
بطريقة مباشــــرة وغير مباشرة 
في سياسة احلكومات ورمبا ما 
لم تستطع احلكومة االسرائيلية 
حله يستطيع الشعب االسرائيلي 
القيام به مطالبة بتدويل القدس 
التي يجب ان تكون خارج جميع 
احلسابات السياسية حتى تنعم 
جميع األديان بزيارة هذه األماكن 
املقدســــة املوجودة بهذه البقعة 
املباركة. وشــــجبت الغامن بشدة 
التصريحات التي أدلى بها وزير 
اخلارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان واملعروف 
مبواقفه العنصرية التــــي يعرفها القاصي والداني 
وذلــــك بعد اتهامه للكويــــت بارتكابها جرائم حرب 
ضد الفلســــطينيني الذين كانــــوا لديها أثناء الغزو 
العراقي للكويت موضحة ان ليبرمان حاول توزيع 
التهم على اجلميع بعد تقرير »غولد ســــتون« ضد 
اسرائيل بارتكابها جرائم حرب في غزة مؤكدة انه 
يتبنى سياسة »فرق تسد« التي مارسها مع العديد 
مــــن الدول العربية. وحتدت الغامن وزير اخلارجية 
االسرائيلي ان يأتي بدليل واحد يؤكد صدق اتهامه 
للكويت مثل فيلم وثائقي أو مستند يبث ذلك أو أي 
دليل آخر، مؤكدة ان ساحة الكويت نظيفة وناصعة 
وبعيدة عن الشــــبهات يشهد لها اجلميع بذلك مبن 
فيهم الفلسطينيون الذين كانوا موجودين بالكويت 
وقت الغزو. وثمنت الغامن التصريح الذي أدلى به 
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح د.صائب عريقات 
حيث رفض مجرد الزج باسم الكويت في مثل هذه 
القضايا رافضا أسلوب اخللط الذي تتبعه اسرائيل 
مستبعدا متاما مساواة الشقيق واألخ باحلاقد احملتل 
الفتا الى ان أمثال ليبرمان ال يعرفون تاريخ الكويت 
ودعمها املطلق للقضية الفلسطينية منذ نشأتها وعلى 
جميع األصعدة مشددا على ان الكويت كانت ومازالت 

وستبقى النصير القوي للقضية الفلسطينية.
وختمت الناشطة السياسية شيخة الغامن بقولها 
»لقــــد قررت وعزمت على دخــــول القدس والصالة 
باملسجد األقصى وزيارة األماكن املقدسة وحتديدا في 
أعياد امليالد اخلاصة باملسيحيني حتى أسمع أجراس 
كنيسة القيامة الى جانب صوت األذان املدوي« متسائلة 
ملاذا نحرم كمسلمني أو مسيحيني أو يهود من زيارة 
مدينة السالم: القدس؟! وملصلحة من حترم الشعوب 
من زيارة مقدساتها من أجل خالفات سياسية قد تطول 
وتطول؟! داعية »غولدستون« ان يدين عدم صالتنا 
بالقدس كما أدان املجازر االسرائيلية في غزة مبينة 
ان عدم أداء الصلوات والفرائض ال يقل خطورة عن 

مجازر غزة ألنها تخص جميع األديان.

شيخة الغامن

أكد في »الصالون اإلعالمي« أنه قبل المنصب تحت ضغوط شخصية كبيرة

السنعوسي: منصب الوزير لم يكن شيئاً مميزاً بالنسبة لي
اعالم بهذا الشكل عملية التوعية 

والنهوض باالنسان.

بلدوزر إنجازات

وفي رده على سؤال للزميل 
االعالمي ماضي اخلميس حول 
جتربته كوزير لالعالم وكيف كان 
وقع خبر اختياره للمنصب وملاذا 
لـــم يحقق طموحه في االصالح 
قال السنعوسي منصب الوزير 
لم يكن شـــيئا مميزا بالنســـبة 
لي بل »املنـــة عليكم إني أصير 
وزير«، أنا رفضت مناصب أعلى 
من الوزير ألنني ال أحب العمل 
كموظف ولكنني قبلت الوزارة بعد 
ضغوط من رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وأنور العنجري 
واتصاالت وطلـــب وإحلاح من 
الكثيرين فقبلـــت. وأضاف ان 
القبول بالـــوزارة باعتقادي هو 
أقل ما ميكن أن يقدمه الشخص 
لبلده وأنا قلت هذا الكالم لسمو 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل 
رحمه اهلل عندما كان رئيســـا 
للوزراء قلت له بأنكم تواجهون 
صعوبة كبيرة في قبول البعض 
ملنصـــب الوزير والبد أن يكون 
التكليف بالوزارة اجباريا فهذا 
واجب وطنـــي، وأضاف بأنني 
أيضا رشحت أســـماء كثير من 
الشـــخصيات التي أعتقد بأنهم 
خير من يتصدى لهذا العمل وأذكر 
منهم على سبيل املثال األخ خالد 
املرزوق فهـــذا الرجل »بلدوزر« 
العديد  باالجنازات والعمل وله 
من االجنازات العمرانية في كل 
زاوية بالكويت وهو أفضل من 
يتسلم حقيبة االسكان خلبرته 
في هذا املجال وكذلك األخ جواد 
بوخمسني واحلكومة عاجزة عن 
حل مشكلة االسكان ونحن لدينا 

هذه الكفاءات. 
وأضاف بأنني أعتقد أن الشيخ 
أحمد الفهد عقلية متميزة وقادر 
على جتاوز الكثير من العقبات 
الســـنوات  التي تراكمت طوال 
املاضية وســـوف يحل مشكلة 
االسكان لو أعطي الفرصة الكافية، 
بل ان كل وزير قادر على االجناز 
لو كان همه الوحيد هو االجناز 
ومصلحة الكويت وليس احملافظة 

على الكرسي. 

عناصر جناح أي مؤسسة اعالمية 
قائال بأنها ثالثـــة عناصر، املال 
واالبداع واحلرية، وأكد على أن 
أغلب وســـائل االعالم تفتقر الى 
هذه العناصر وخاصة االبداع، كما 
أشار الى بعض القنوات الفضائية 
والصحف التي ليس فيها اعالنات 
تكفي حقا الســـتمرارها وقال أال 
يثير هذا عالمة اســـتفهام كبيرة 
حول نزاهة االعالم وحقيقة دوره؟ 
وأكمل ان أغلب الفضائيات أصبحت 
تهتم فقط بأسهل البرامج وأقلها 
تكلفة وهي البرامج احلوارية والتي 
أصبحت مادة ســـخيفة وال تقدم 
سوى املزيد من االنحطاط لدرجة 
لم يبق سوى أن يقفوا على باب 
األستوديو ويستضيفوا أي شخص 
مير في الشارع، فال مضمون فكريا 
وال ابداع فكيـــف ميكن أن يقود 

مت تعيينهم بضغط من بعض النواب 
ليتسلموا مبالغ طائلة دون ان يؤدوا 
اي عمل، فقد وجدت مئات املوظفني 
ممن يعملون فــــي وزارات اخرى 
واسماؤهم مسجلة في قوائم وهمية 
في كثير من البرامج ويتســــلمون 
عليها مكافآت مالية دون اي عمل، 
كما انني لــــم اكن امرر اي معاملة 
الي نائــــب ولذلك من الطبيعي ان 
يجتمع ضدي اغلب النواب، واكمل 
ان هذا املثال اذكره فقط لنعرف الى 
اي مدى وصل اخللل والسلبية في 
تكوين االنسان الكويتي حيث يقبل 
كل هؤالء من املواطنني ان »يسرقوا« 
ويأخــــذوا املكافآت دون وجه حق 

وبدعم من نواب األمة. 

 عناصر النجاح

ثم اســـتعرض السنعوســـي 

والطـــرح، فهل هنـــاك ما مينع 
رؤساء حترير الصحف اليومية 
واصحاب القنوات الفضائية من 
ان يجتمعوا ويتفقوا على االرتقاء 
بلغة احلوار وعـــدم نقل االمور 
التافهة التـــي صنعت أبطاال من 
ورق؟ واجاب السنعوسي عن هذا 
السؤال بالقول ان وسائل االعالم 
في الكويت عموما ليست نظيفة 
متاما وتضـــم العديد من »جتار 
االعالم« الذين ال هم لهم ســـوى 

التكسب املادي. 

أزمة قيم

كما تطرق وزير االعالم االسبق 
الى ما اسماه ازمة قيم يعيشها بعض 
النواب قائال بأنني عندما كنت وزيرا 
لالعالم قمت بحملة تطهير للوزارة 
من جيش املوظفني الوهميني الذين 

محمد هالل الخالدي
شـــن وزير االعالم االســـبق 
محمد السنعوسي هجوما عنيفا 
على وســـائل االعالم وشخصية 
االنسان العربي عموما والكويتي 
بشكل خاص، واعتبر ان وسائل 
االعالم في الكويت اصبحت تقود 
الفســـاد في الكويت وتساهم في 
الســـلبية في شخصية  ترسيخ 
االنسان الكويتي، جاء ذلك خالل 
اســـتضافته في لقاء مفتوح في 
الصالون االعالمي للزميل ماضي 

اخلميس مساء امس االول.
وقال السنعوسي ان االعالم في 
الكويـــت لم يرتق حتى اآلن ولم 
يحقق تطورا حقيقيا في توجيه 
املجتمع وخلق وعي وطني يقوم 
على احتـــرام قيم العمل والوالء 
للدولة، وامنا هو يساهم مع االسف 
في نشر الفســـاد ويصنع ابطاال 

من ورق.
وأشـــار الى ان ما يحصل من 
تطاحن وصراع سياسي سخيف 
فـــي البلد بالرغم مـــن توافر كل 
االمكانات التي تؤهلنا الن نكون 
دولة متقدمة ومتحضرة فهذا يعني 
وجود خلل كبير في مؤسســـات 
االعالم ودور االعالميني وانا اتهم 
صراحة وســـائل االعالم بإفساد 

املجتمع.
كما انحى السنعوسي باللوم 
على سلبية املجتمع فيما يحدث 
من تراجع قائال ان الشـــخصية 
الكويتية سلبية جدا وال تسمح 
بالتطور، وارجع ذلك الى خلل كبير 
في مؤسسة التعليم بشكل خاص 
حيث لم حتظ عملية بناء شخصية 
االنسان بأي اهتمام حقيقي من قبل 

الدولة منذ البداية وحتى اآلن.
وانتقد الوضع التعليمي االولي 
واجلامعي والتطبيقي ووصف هذه 
املؤسسات بأنها ال تقدم للطلبة 
ما يصقل شـــخصياتهم وينمي 
القيم االخالقية لديهم حتى طغت 
علينا النظرة التشـــاؤمية وجلد 
الذات، واضـــاف بأننا مبالحظة 
بسيطة ندرك ان ما يثير الشارع 
الكويتي هو الصراع السياسي بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
والذي جعلته وسائل االعالم مادة 
لالستهالك اليومي ووصلت االمور 
الى مســـتوى متـــدن من احلوار 

من أجواء لقاء الصالون اإلعالمي
 قال السنعوسي ان د.سعد بن طفلة ود.أنس الرشيد كانا يستشيرانني ويسأالنني عن الوزارة 

ألنني األكفأ وأعرف كل صغيرة وكبيرة في التلفزيون ألنني أنا الذي صنعت التلفزيون.
 وصف السنعوسي ما حدث ملشروع شوبيز بأنه طعنة غدر وظلم وأن وزير املالية وقتها بذل 

املستحيل الفشال املشروع مع أنه كان مستوفيا لكل الشروط القانونية.
 انتقد السنعوسي الوزراء قائال ان الوزير ال ينظر في توصيات وقرارات الوزير الذي يسبقه 
وال أحــــد تابع قراراتي عندما كنت وزيرا، فســــأله الزميل ماضــــي اخلميس وهل تابعت أنت 

قرارات الوزير الذي قبلك؟ رد السنعوسي »هذا اذا كان في قرارات«.

)محمد ماهر(محمد السنعوسي وماضي اخلميس وبعض احلضور


