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يا رئيس الحكومة أبي فلوسي!

ذعار الرشيدي

الحرف29

أقس���م باهلل العظيم أن أي جمعية 
تعاونية أو مركز جتاري اشتريت منها 
منذ أصبحت »أبوعايلة« هي مجرد مرتع 
للصوص واحلرامية و»بالعني البيزة«، 
فجميعها تغالي في أسعارها إلى درجة 
معها أحلف بأن لصوص مغارة علي بابا 
أشراف وأبناء طاهرات مقارنة بلصوص 
اجلمعي���ات التي مررت بها في حياتي 

»العائلية«.
ولم تتكش���ف لي تل���ك احلقيقة إال 
األسبوع املاضي وعن طريق املصادفة 
عندما مررت بجمعية كيفان التعاونية 
الرئيسية واشتريت مستلزمات املنزل 
من امل���واد الغذائية وبع���د أن انتهى 
الكاشير من عدها وإدراجها في جهازه 
قال لي »احلس���اب 67 دينارا«، فقلت 
الب���د أن خطأ ما حصل فما اش���تريته 
يتجاوز ال�100 دينار و»باملرتاح«، ولكن 
الكاشير القناوي ابتسم قائال: »ال حسابك 

صحيح«.
تناولت قائمة املشتريات وراجعتها 
ووجدت أن املبلغ 67 دينارا فقط، في حني 
أن ذات األغراض اشتريها من جمعية 
»...« وجمعية »...« بأكثر من 100 دينار، 
هي ذاتها األغراض: األجبان والفواكه 
وعصير »السن توب« وكوكتيل ال� »كي 
دي دي« والبي���ض واخلبز بل وحتى 

»الهمبة«.
خرجت من جمعية كيفان إلى جمعية 
»...« التي اشتري منها عادة فقط ألقارن 
بني األسعار ووجدت أن صندوق البرتقال 
فيها ب� 2.400 فلس بينما هو ذاته »بقشره 
ولبه وحبه« اشتريته من كيفان ب� 1800 
فلس، ووجدت أن علبة اجلنب اشتريتها 
من كيفان 275 فلسا بينما في اجلمعية 

األخرى ب� 340 فلسا.
أنا هنا ال أحتدث عن 400 و600 فلس 
فارق، ب���ل أحتدث عن ماليني الدنانير 
التي أخذته���ا تلك اجلمعيات من آالف 

املستهلكني دون وجه حق.
ال أعلم من هو املس���ؤول عن حتديد 
األسعار في هذا البلد وال أعلم ما دور احتاد 
التعاونية في قضية تفاوت  اجلمعيات 
األسعار الرهيب الذي يصل إلى 70% في 
بعض املنتجات، ولكنني أعلم أمرا واحدا 
هو أنني ومنذ أن اصبحت »أبو عايلة« 
زرت اجلمعيات التعاونية 240 مرة خالل 
عشر سنوات مبعدل مرتني شهريا، وفي 
كل مرة كانت تلك اجلمعيات تأخذ مني 
دون وجه حق مابني 30 و40 دينارا في 
كل زيارة أي ما متوسطه 35 دينارا، لذا 
أطالب احلكومة بل أطالب رئيس احلكومة 
سمو الشيخ ناصر احملمد بأن يعيد لي 
الفارق وبأثر رجعي والذي يبلغ بحسب 
ما أبلغتني به اآللة احلاسبة 8400 دينار 
والت���ي أخذت مني دون وجه حق طوال 

العشر سنوات.
Waha2waha@hotmail.com

س���اهم دخول القط���اع اخلاص 
في س���ماء اإلعالم في نقلة نوعية 
نشهدها اليوم في واقع العمل اإلعالمي 
املتميز خصوصا في نقل اخلبر وهو 
م���ا أعطى لبعض هذه احملطات هذا 
التفرد والتأل���ق في صياغة مفهوم 
اخلبر بعيدا عن االحتكار والتحيز 
لنشهد مرحلة انتقالية هائلة في عالم 

امليديا اإلعالمية في كل وسائلها املتنوعة واملتعددة، إال أن هذه 
املعادلة شبه مفقودة لدى قناعات قياديي وزارة األعالم الكويتي 
الرسمي الذين اليزالون ضمن عقليات الروتني البيروقراطي من 
احلقبة السابقة غير مدركني للثورة التي صاحبت هذه املرحلة 
فالتزال األنظمة تدار على مفهوم السبعينيات وال يعني التميز 
في بعض األوقات على التطور ألنها ال تعدو عن اجتهادات فردية 
ينفذه���ا بعض العاملني لكنها تبقى ضمن اإلطار املعقد في هذه 
الوزارة العقيمة والطاردة لإلبداع، فمنذ أيام صدرت أوامر عليا 
بتقليص انتاج األعمال التلفزيونية واإلذاعية بسبب أن الوزارة 
ليس���ت في خزينتها س���يولة لدعم هذه األعمال في قرار أدركه 
املسؤولون فجأة وهو ما ينم عن أن هذه الوزارة بجيشها اجلرار 
تدار على البركة ومن دون أي تخطيط مس���بق، وإال فكيف يتم 
إيقاف أعمال في منتصف إنتاجها من دون إدراك ضرر وتبعات 
هذا القرار وكأن األمر طبيعي وهو بال ش���ك انعكس بقوة على 
تلفزيون الكويت بش���دة الذي بات في مؤخرة الركب اإلعالمي 
رضي من رضي وأبى من أبى بسبب مزاجية القرار فيه مع العلم 
أنه كان ف���ي يوم من األيام األعالم الرائد ف���ي املنطقة العربية 

وليس اخلليجية فقط.
وعند فتح ملف اإلعالم ستجد أنه محمل بالكثير من املثالب التي 
ال تعد وال حتصى بسبب الهدر املبالغ فيه في أمور ثانوية غير 

مبررة وال تصب سوى ملنفعة البعض 
ال أكثر واملالحظات التي أش���ار لها 
ديوان احملاسبة في تقريره السنوي ما 
هي إال داللة جلية على ذلك من مكافآت 
ثابتة دون أي س���ند قانوني بقيمة 
املليون ومائة وتسعة وثالثني ألف 
دينار، والتعيني العشوائي واملبالغ 
على بند املكافآت الذي أثقل امليزانية 
العامة للوزارة احللوب، أضف لذلك مسألة التعديالت في املبنى 
والتي تتصادف مع اقتراب موعد امليزانية العامة للوزارة من كل 
عام والتي تنفذ مببالغ خيالية حتى أصبحت من العرف السائد 
واحلمل الكبير الذي ال يتس���ع املجال لشرحها إال أنها معروفة 

وكثيرة ألهل اإلعالم.
وال أظن أنني وحدي أتأفف مم���ا صار إليه االعالم الكويتي 
العتقادي أن هناك الكثير من يؤيد وجهة نظري احلالية بسبب 
هذه القيادات التي ال تعلم حقيقة الرسالة اإلعالمية التي ساهمت 
خالل احلقبة املاضية في إبراز الوجه املشرق الكويتي في جميع 
احملافل طيلة السنوات املاضية، وجميعنا سواء من شاهد أو تابع 
حتطم هذه املرحلة خالل االنتكاسة عبر املشاركة اإلعالمية في 
مهرج���ان اخلليج األخير وما حققناه من التصنيف األخير بعد 
أن كنا ال نرضى سوى باملركز األول، فاالعالم يعطي من يعطيه 

وليس من يبخل عليه يا وزير اإلعالم.
وهناك مقولة شهيرة للشيخ الراحل جابر العلي بوصفه أن 
اإلعالم ما هو إال حرق املال وهي فلس���فة سبقت عصره، فاحلل 
اليوم يكمن من خالل إميان مجلس الوزراء بدور االعالم وحتويل 
الوزارة بأس���رع وقت إلى هيئة مس���تقلة لكي تتحرر من هذا 

املرض البيروقراطي.
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»ما الطريقة والسلوك الذي يتبعه كل فرد للدفاع عن 
النفس؟« كان ذلك محور حلقة برنامج »نقطة حوار« الذي 
يبث عبر اثير اذاعة بي بي س���ي، ولالسف لم يسعفني 
الوقت لالس���تماع الى البرنامج كامال في سيارتي حيث 
وصل���ت للمكان الذي اقصده، اال ان احملور ظل راس���خا 
معي ويالزمني طوال الوقت وحتى كتابتي لهذه السطور 
ووجدتني أسأل نفسي بالفعل: ما الطريقة التي يتبعها 

كل فرد منا للدفاع عن نفسه ومن اين اكتسبها؟
الصطحبكم معي الى نقطة البداية واس���تخلص لكم 
وجهة نظري حول هذا احملور وحتليلي هو على سبيل 
املثال: يأتي الطفل الى ابيه شاكيا له أنه تعرض لضرب 
من احد زمالئه في املدرسة فيأتي جواب ابيه سريعا لينهي 
املسألة ببس���اطة كما يعتقد »اضربه كما ضربك واال ما 
تعرف تدافع عن نفسك، دوس ببطنه«، حتت بند الدفاع 
عن النفس حق مش���روع، يكبر هذا الطفل حامال ثقافة 

الدفاع النفسي وفق ردة الفعل.
اذن فإن ما يحدث اآلن م���ن ثقافة خاطئة عن مفهوم 
الدفاع عن النفس ما هو اال نتيجة محصول ثقافي رسخته 
البيئة احمليطة، وكما قال احد احلكماء »االنسان ابن بيئته«، 
والبيئة قد تغذي االنسان مبفاهيم خاطئة تبقى مالزمة 
له طوال س���نوات عمره وتتشكل معه وتأخذ حيزا آخر 
بحيث تربطه بقوة الش���خصية والهيبة، ولم ال؟! طاملا 
هناك وس���ائل كثيرة حولنا تنمي هذه املفاهيم واوالها 
االسرة، لنأتي الى خطوة اخرى وهي عندما ينخرط هذا 
الش���اب باملجتمع الذي يعيش فيه حامال بعقله مفاهيم 
اسرية خاطئة فكيف سيكون نهجه واسلوبه احلياتي في 
التعامل وهو يعتقد ان الهيبة والقوة ودفاعه عن نفسه 
ترتبط بش���يء واحد يدعى العنف سواء اللفظي او قوة 

استخدام اجلسد.
اعتقد، وهي وجهة نظر، ان ما يحدث في هذه املعمورة 
ككل ما هو اال نتيجة محصول فكري وقع علينا من محيط 
البيئة التي مدت فكرنا وغذته مبفاهيم اخلطأ ال الصواب 

ولكم فيما يحدث من حولنا العبرة.

عندما قامت وزارة التربية والتعليم بسحب االعتراف 
من بعض اجلامعات اخلارجية والتي يتلقى فيها بعض 
طالبنا تعليمهم بعد أن أغلقت القوانني احمللية جميع 
ف���رص التعليم داخل الكويت في وجوههم لم يكن هذا 
القرار إال انه زاد األمر سوءا أمام مستقبلهم العلمي، فعلى 
سبيل املثال ال احلصر ومن خالل لقاءاتي ببعض الطلبة 
امللتحقني باجلامعات املصرية وجدت أن هذا القرار أدى 
الى تشديد التعامل مع الطلبة الكويتيني، وهذا التشدد 
له تفسيران في عقلية الطلبة، فإما أن يفسر كردة فعل 
انتقامية للجامعة جتاه وزارة التعليم العالي الكويتية 
عل���ى أمل أن يعود االعتراف بهذه اجلامعة أو تلك مرة 
أخرى، أو على أساس استغالل الطلبة الكويتيني هناك 
من أجل حتميلهم املزيد من اخلس���ائر، علما أن هناك 
جامع���ات أخرى لم تعبأ بهذا القرار املتعلق باالعتراف 
أو عدم االعتراف الذي أطلقت���ه وزارة التعليم العالي 
الكويتية، فأكادميية املدينة للعلوم والتكنولوجيا والتي 
التحقت بها قبل بضع س���نني لم أش���عر بأي انعكاس 
سلبي من قبل ادارتها ضد قرار سحب االعتراف، بل على 
العكس من ذلك فرئيس اجلامعة وأمينها العام والهيئة 
التدريسية فيها متفانون في عملهم علما انهم حاصلون 
على مراتب علمية عالية، كما ان لديهم اهتماما خاصا 
بالطلبة الكويتيني، بل ويسعون الى تذليل العقبات أمام 
الطلبة األجانب وليس هناك بينهم وبني الطلبة املصريني 
فرق، بل انهم ينطلقون من قاعدة »مصر البيت بيتك« 
أو ان مصر كانت والتزال »أم الدنيا« ومما ال ش���ك فيه 
وأنا شاهد عيان على ذلك بأن أكادميية املدينة للعلوم 
والتكنولوجيا واحدة من الص���روح العلمية احلديثة 
التي تواكب آخر التطورات في مختلف العلوم إال انها 
أصبحت ضحية لق���رار عام وغير مدروس على الرغم 

من مكانتها الراقية.
وهنا أناشد وزارة التعليم العالي بإعادة دراسة قائمة 

اجلامعات غير املعترف بها وإعطاء كل ذي حق حقه.

طالل الهيفي

هيئة اإلعالم الكويتي

السموحة

عبدالمحسن الروضان

ثقافة العنف

رأي
مسعود النومس العنزي

القرار السلبي للتعليم العالي

تصريح وتلميح

نالحظ في أغلب األحيان، ان لم يكن جميعها، وفي 
املناسبات احلكومية على اختالف أنواعها عدم مراعاة 
البعض للمراسيم وأصول البروتوكول الذي يفرض 
نظاما معينا يجب التقيد به من ناحية ترتيب األولويات، 
عم���را ومنصبا ومقاما أثناء اجلل���وس في الصفوف 
األمامية والقريبة من راعي احلفل، ملاذا يراعى ذلك في 
املناسبات العائلية واخلاصة، وال يؤخذ به في استقبال 
ووداع ضيوف الدولة وفي املناس���بات الوطنية التي 
تنقلها وس���ائل اإلعالم وتعرضها القنوات الفضائية، 
أليس لزاما علينا مراعاة ه���ذا اجلانب لننقل صورة 
مميزة عن مدى االنضب���اط والنظام الذي نتحلى به، 
والبد من وجود أشخاص عن اجلهة املنظمة تضطلع 
باالرشاد والتنبيه واالعداد اجليد حتى ننأى عن هذا 

اخللل الذي يتكرر باستمرار.
اذ ال ميكن ان يجلس موظفون بالديوان ومن بعدهم 

يجلس من هم مثبتون مبراسيم أميرية.
نأمل ان يصل صوتنا الى اجلميع، أفرادا ومؤسسات 
منظمة لعل وعس���ى ان يتم ت���دارك هذه األخطاء في 
مناس���بات قادمة، لنظهر في الصورة االيجابية التي 
نظمتها املراسيم والبروتوكوالت حتى ال تبقى حبرا 
على ورق وامنا تقترن بالتطبي���ق الفعلي والعملي، 

وغيرنا ليس أحسن منا.
> > >

اللغة العربية
قال تعالى )انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون( 
فيكفي العربية فخرا ان القرآن نزل عربيا، ولكي نفهم 
ونس���توعب كتاب اهلل البد لنا م���ن اإلملام بهذه اللغة 
وقواعدها نحويا وإمالئيا حتى ال تختلط علينا األمور، 
واملالحظ ان البعض يذهب لتشويه هذه اللغة سواء 
من حيث االخت���زال احلاصل في الكلمة وذكر احلرف 
األول منها أو أي حرف آخ���ر يرمز لها، أو من ناحية 
اس���تخدام كلمات أجنبية في س���ياق التحدث باللغة 
العربية، وهذا اخللط يعكس تشويها فكريا وثقافيا، 
وميثل إساءة للغتنا اجلميلة، واخلطر األساسي يكمن 
حينما تس���اهم األس���رة وتدفع أطفالها إلى تبني هذا 
املسلك باستخدام الكلمات األجنبية مع العربية، رغم 
ان هذه السلبية ستؤدي الى تفكيك وحدة اللغة ومن 
ثم اختالل الهوية، فخلط اللغ���ات واختزال الكلمات 
باألحرف أضحى مسألة شبه يومية، واخلوف الشديد 
على اجليل احلالي والقادم فدخولهم في متاهات هذه 
املس���ألة أصبح واضحا من خالل اس���تعمال الهواتف 
النقالة وتبادل الرسائل، كالرسالة التي وصلتني من 
ابنتي والتي لم استطع قراءتها، ولم أفهم معناها لتداخل 
األحرف باألرقام، وهي لغة هذا اجليل، وبعد اإليضاح 

تبني ان كل رقم يرمز الى حرف، وهكذا.
واللغة ليست وسيلة للتعبير عن األفكار والتواصل 
وإمنا هي انعكاس ألسلوب التفكير وتعبير عن ثقافة 
وطن، وتش���ويهها واختزالها وخلطها س���يؤثر سلبا 
علينا جميعا، لذا نناشد وسائل اإلعالم وأولياء األمور 
والهيئة التدريسية اتخاذ الالزم نحو توعية هذه األجيال 
وحثهم على اإلملام باللغة العربية وكتابة الرسائل باللغة 
الصحيحة لكي ال تضيع لغتنا، لغة الشرع فالعناية 

بتصويب هذه املسألة اصبحت ضرورة حتمية.
> > >

مرض الشهرة
بعض السادة النواب يغريهم الثناء والتصفيق من 
املقربني واملنافق���ني وأصحاب املصالح، بحيث اصبح 
جنوحهم االستثنائي لتسليط األضواء عليهم هاجسا 
مالزما حلياتهم النفسية، فلم تعد تكفيهم االفتعاالت 
املصطنعة أمام اجلمهور داخل مجلس األمة، وشاشات 
التلفزيون حتى يثبت وجوده، بل ذهب ألبعد من ذلك 
من خالل اشتراطه على املواطنني الذين يتم تخليص 
معامالتهم بتوجيه الش���كر والتقدير لشخصه الكرمي 
من خالل االعالنات التي نراها في الشوارع وبالصحف 
احمللي���ة مبا حوته من كلمات وعب���ارات تكيل املديح 
والثناء له وغير ذلك ال يهم حتى وان تكس���رت عليها 

جميع املبادئ واهلل الشافي املعافي.
> > >
االختطاف

ما نسمعه عن جرائم اخلطف وهتك العرض املتواصلة 
يجعلنا نتساءل هل السبب في ذلك غياب احلزم وشدة 
العقاب في القانون، أم غياب الوعي والتوعية؟ هنا يأتي 
دور املش���رع حيث يجب ان تكون عقوبة االغتصاب 
وهتك الع���رض رادعة، خصوصا في حاالت األحداث، 
فحينما تعتمد أقصى عقوبة ملثل هذه احلاالت، يكون 
الرادع قويا مينع من تسول له نفسه القيام مبثل هذا 
اجلرم البغيض، الذي ال يقتصر على الضرر اجلسدي، 
وامنا عواقبه اجلسيمة يقاسي منها الضحية وأسرته 

معنويا لتصل في بعض احلاالت الى االنتحار.
لقد آن األوان ليقوم املشرع بتشديد العقوبة وتطبيق 
القوانني ب���كل حزم، ولتكن العقوبة ما بني الس���جن 
املؤبد واإلعدام بال عفو، ع���الوة على ان جرائم مبثل 
هذا النوع صعب ان تقاس بعقوبة، فحينما يتعرض 
شخص لالغتصاب والتحرش اجلنسي فسيالزمه هذا 
الكابوس طيلة حياته ويقض مضجعه ويؤثر س���لبا 
عل���ى تصرفاته وقلما يخرج من هذا الوضع س���ليما 
معافى من الناحية النفسية، فلقد حكم عليه بالعذاب 
النفسي واجلسدي، وهذا سينعكس على حياته وتعامله 
مع من حوله س���لبا، لذا على املجرم ان يعيش عذاب 
فعلته الشنيعة مدى حياته وال منكنه من اخلروج منها 
لعلنا بذلك نحد، بل نقضي على هذه املشكلة املسيئة 

للمجتمع نهائيا.
»رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا«.

البروتوكول

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن


