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 إلى وزير 
اإلعالم

نختلف ولكن ال نفترق، إن ما حدث في قاعة عبداهلل 
السالم وحتت قبة البرملان لهو أمر مؤسف لم نعتد 

عليه أبدا منذ بداية املجالس النيابية إلى يومنا هذا أي 
ما يقارب اخلمسني عاما، نعم من املمكن أن نختلف 

وهذه ظاهرة صحية الن من املستحيل أن نتفق على 
كل املسائل والقضايا ولكن كما يقول املثل »االختالف 

في الرأي ال يفسد للود قضية«. لقد تابعنا منذ زمن 
قريب التصريحات االستفزازية التي صدرت من بعض 

النواب ومواقف البعض منهم كذلك من قضايا محلية 
وإقليمية، وحذرنا في أكثر من مناسبة من خطورة 

االنزالق إلى هذا املنحنى اخلطير إلى أن أصبح شيئا 
تراكميا في نفس البعض من النواب من اخلصوم 
السياسية للطرف اآلخر حتى جاءت ساعة الصفر 

يوم األربعاء املاضي عندما طفح الكيل وبلغ السيل 
الزبى. وفي نظرتي املتواضعة لألحداث السياسية 

احمللية أرى ان الشرارة األولى التي أشعلت احداث 
األربعاء هي وقائع ديوان احلربش واملواقف املتباينة 

التي وقفت مع او ضد تصرفات احلكومة وتعاملها مع 
تلك األحداث فالفريق الذي وقف ودافع عن احلكومة 

كان األولى به أال يكون مبوقع احملامي واملدافع عن 
احلكومة الن احلكومة اقدر وأولى بالدفاع عن مواقفها 

وإجراءاتها وكذلك موقف بعض النواب من موضوع 
رفع احلصانة عن النائب فيصل املسلم وغيرها من 

القضايا أدت إلى هذا التشاحن التراكمي. وفي اعتقادي 
أن احلكومة ساهمت في خلق هذا اجلو املشحون فلو 

كانت منذ بداية الشرارة األولى تعاملت مع تلك القضايا 
واملواضيع وامللفات الساخنة واحلساسة مبا يجب أن 
تقوم به كحكومة دون تدخل بعض النواب في الدفاع 

أو الهجوم املضاد ملا وصلنا إلى التشابك باأليدي 
ولكن للحكومة حسابات سياسية أخرى معروفة لدى 

السياسيني دون الدخول في التفاصيل وهذا شيء 
مؤسف، كذلك هناك أمر آخر مهم ويساهم في منع مثل 

ذلك االحتكاك بني النواب ومينع اخلروج عن النظام 
وهو تطبيق الالئحة الداخلية املتعلقة بإدارة اجللسات 

ومحاسبة كل من يخرج عن الالئحة دون مجاملة تفاديا 
ملثل تلك الواقعة. أي تصرف ممكن يؤدي إلى تهديد 

وحدتنا الوطنية مرفوض بتاتا من قبل كل الشعب 
الكويتي ألن وحدتنا الوطنية خط احمر فعلى احلكومة 

عدم السماح ألي جهة نيابية بالوقوف موقف املدافع 
عنها فهذا دورها أن تقوم بذلك وعلى النواب األفاضل 
االلتزام بالئحة اجللسات فهو يسهم ويفوت الفرصة 

على من يريد أن يجر اآلخرين إلى مثل تلك املنازعات، 
فلنجعل الكف للسالم على بعضنا البعض ونترك 
العصا على جنب فنحن نختلف ولكن ال نفترق. 

٭ لفتة جميلة: اجتماع أطراف املشاجرة على مائدة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بحضور 

رئيس مجلس األمة هو لفتة أبوية كرمية لرأب الصدع 
وإذابة جليد املشاحنات ومصاحلة أبنائه وهذا دليل 
حرص سموه على املصاحلة واحلفاظ على النسيج 

الوطني وهذه ليست بغريبة على سموه فشكرا لك يا 
صاحب السمو. 

على مدار األسابيع املاضية وردت الكثير من 
التصريحات والتعليقات التي تتحدث عن دور اإلعالم 

الكويتي في املرحلة املقبلة، وال شك أن تولي األخ 
الفاضل سامي النصف مسؤولية وزارة اإلعالم مبا 

عرف عنه من جدية ودأب ورغبة في التغيير اإليجابي 
وقدرة على استشراف املستقبل وسعة أفق متكنه من 
احلكم الصحيح على األمور اكتسبها من خالل عطاء 

كبير في العمل العام لصالح الكويت ستتيح املجال 
إلعادة النظر في كثير من األمور التي ورثها عن 

أسالفه ممن تولوا قيادة مسيرة اإلعالم.
لقد حان الوقت لفتح ملفات شائكة تتعلق باإلعالم 
الكويتي، فنحن في مرحلة تتطلب إعادة النظر في 
مستقبل هذا اإلعالم الذي كان يضرب به املثل في 

الريادة والقدرة على حتقيق األهداف.ويدرك اجلميع 
ان اإلعالم الكويتي مير حاليا مبرحلة تراجع محزنة 

وال تتناسب مطلقا مع الريادة اإلعالمية للكويت 
والتي وضعتها في مقدمة الدول العربية لعقود طويلة 
سابقة وبسبب السياسات اخلاطئة وتسليم األمور ملن 

ال دراية له او يفتقد احلس االستراتيجي والوطني 
تراجع اإلعالم الكويتي وتالشت الرسالة الرائدة 

والتنويرية التي مكنت الكويت من أن تتبوأ مكانة 
متميزة بني الدول العربية لسنوات مضت.

الشك أن كل إعالمي كويتي يشعر مبرارة شديدة من 
احلال الذي وصل إليه اإلعالم في بالده رغم توافر 

الكوادر الوطنية املخلصة التي يشهد لها اجلميع 
في الداخل واخلارج خاصة بعد أن سارعت دول 

مجاورة مبلء الفراغ الذي تخلت عنه الكويت طواعية 
وأصبحت متتلك فضائيات وصحفا وأنشطة إعالمية 

جتعلها في الصدارة وجتعلنا نحن أصحاب الريادة 
اإلعالمية والثقافية في ذيل القائمة.

لذا يجب أن نسارع بإصالح أخطائنا، فاألمر ال 
يحتمل التأجيل أو الوقوع في فخ بعض املسؤولني 

في وزارة اإلعالم الذين ليس لديهم أي حس إعالمي، 
وكانوا السبب في كل مظاهر التردي التي وصل اليها 
اإلعالم الكويتي، ودفعت الكويت الغالية الثمن وفقدت 

على اثرها ريادتها اإلعالمية والفكرية والثقافية في 
العالم العربي.

ان الوضع خطير واألزمة تدق أبوابنا بقوة والتطورات 
السياسية حولنا تنذر بأخطار فادحة ويبدو أن بعض 

مسؤولي وزارة اإلعالم في املرحلة املاضية لم يتعلموا 
شيئا من دروس االحتالل الغاشم بل انهم أقدموا على 

خطوة غير مدروسة عندما اقنعوا احلكومة بإلغاء 
قطاع اإلعالم اخلارجي بعد رحلة عطاء استمرت 18 

عاما وبرروا ذلك بأنه ال حاجة للمكاتب اإلعالمية 
في اخلارج بعد سقوط نظام صدام وغاب عنهم ان 

جميع دول العالم الغنية والفقيرة تخصص مئات 
املاليني ملخاطبة العالم اخلارجي غاب عنهم أن الواليات 

املتحدة األميركية تنفق سنويا ما يقارب 700 مليون 
دوالر ملخاطبة العالم العربي وحده واألمر نفسه 

ينطبق على فرنسا وبريطانيا وروسيا التي اطلقت 
عدة قنوات عربية وخصصت لها املاليني، انه الفرق 
بني قيادات تعي جيدا قيمة اإلعالم ودوره احملوري 

املهم وقيادات أخرى ابتليت بها بالدنا وال تفهم إال 
في البحث عن النفوذ وتضرب بعرض احلائط مصالح 

الوطن العليا.
وزير اإلعالم، اجلميع متفائل بتوليك هذه املسؤولية 

الصعبة ألن سابق خبرتك وعطائك يؤكد أنك ال تهادن 
في احلق او على حساب مصلحة الوطن، وال شك 
أن لديك الكثير من الدوافع إلعادة النظر في قرار 
انسحاب اإلعالم الكويتي من العالم وفرض العزلة 

على البالد. لقد فقدت الكويت قوتها الناعمة او 
تكاد بعد إغالق املكاتب اإلعالمية في اخلارج وغياب 

الكويت عن عالم الفضائيات ولم يعد لدينا الكثير 
لنصدره للعالم ال فكر وال إبداع وال تتوافر قنوات 

إعالمية لتوصيل رسالتنا.
لقد دعا صاحب السمو إلى حتويل الكويت ملركز 
جتاري ومالي واقتصادي عاملي وهو هدف كبير 

من املمكن أن يلتف حوله اجلميع، وال يغيب عنك 
ضرورة وجود مكاتب إعالمية خارجية لتفعيل هذا 

الطرح السامي ولو كانت هناك أخطاء فيجب أن تبحث 
لتالفيها وتقومي االعوجاج.

ان الكويت دولة صغيرة املساحة ولكنها دوما كبيرة 
بفكرها وثقافتها واعالمها ونحن على ثقة بأنك 

يا معالي الوزير قادر على ان تعيد لبالدنا وجهها 
احلضاري وعلى أمت االستعداد للعمل من اجل 

رفعة بالدنا فبالدنا غنية بالكوادر اإلعالمية التي مت 
تهميشها في املرحلة املاضية وتنتظر الفرصة على 
يديك إلظهار قدراتها وتقدمي عطائها للوطن الغالي.
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ليس تويتر 
والفيس بوك 

مشعل الثورات

خسارتنا 
هي األكبر

يعتقد بعض املثقفني وقادة الرأي وبعض نواب املعارضة 
أن أسباب الثورات في تونس ومصر وغيرها من بالد 

العرب ترجع ملواقع التواصل االجتماعي على شبكة 
االنترنت وعلى رأسها وفي مقدمتها تويتر والفيس بوك، 

وال أدري ما هذا الربط غير املبرر والذي ال يقوم على 
أساس واقعي، فهذه األدوات موجودة في أميركا وأوروبا 
الغربية وغيرها من بالد الغرب فهل نتوقع أن تقوم ثورة 

شعبية في تلك الدول؟ بطبيعة احلال ال.. ومحال.
فالثورات الشعبية وقودها ونيرانها هو احتاد الفقر 

والظلم مبعظم مكوناتهما، فإن احتد هذان العنصران 
اجلباران لدى شعب أيا كان فإن الثورة الشعبية ستقوم 
وإن لم تقم حتى اآلن فإن أحدا لن يستغرب قيامها في 

أي حلظة، فالشعوب التي تعيش حتت وطأة احتاد الفقر 
والظلم هم بالتأكيد يعيشون حتت وطأة اخلوف والرعب 

من النظام الذي يحكمهم وثورتهم حتتاج فقط شرارة 
شجاعة وال فرق بني الشعوب سواء كانت أوروبية أو 
عربية.  ثورة رومانيا على ديكتاتورها شاوشيسكو 

سنة 89 كانت بسبب ممارسة قس بعض االنتقاد للنظام، 
وعندما هم األمن باعتقاله شكل الشعب طوقا بشريا 
حول مسكنه، فانكسر حاجز اخلوف لدى اجلماهير 

وقامت الثورة الشعبية العامة وسقط الديكتاتور )آنذاك 
لم يكن لديهم تويتر وفيس بوك(، ومثله حدث بتونس 

عندما قام البوعزيزي بحرق نفسه في ميدان عام، فهز 
الشعب وشجعه على التصريح مبا يجيش في قلبه 

وعقله فثار، وكذلك هو احلال في مصر عندما شاهد 
الشعب العربي القريب منه يحقق حترره من اخلوف 

وإرهاب الدولة البوليسية يتحرر خالل أسابيع، فتشجع 
وقد يكون االنترنت عامال مساعدا بعض الشيء في 
توصيل األخبار والڤيديوهات ولكن أن يكون أساس 

الثورات فال كبيرة وألف ال، فتحقق التحرر من اخلوف 
فانطلق املارد »الذي أخشى أن ينطلق من جديد قريبا في 
مصر على شكل ثورة جياع ال سمح اهلل«، أما اليمن فثلثا 

الشعب هناك أمي وال توجد لديه كهرباء فكيف يكون 
لالنترنت دخل في هذه الثورة؟  وواقع األمر وحقيقته أن 
الثورات الشعبية من الصعب أن تقوم بل هي ضرب من 
احملال، ولكن ما يثيرها وبشكل حصري هو احتاد الفقر 

والظلم، والثورة الشعبية ال يستطيع الشعب والوطن 
اخلروج من أذاها إال بعد زمن يحدد مداه حكمة وقوة 
النظام اجلديد، لذلك فإنني أدعو األنظمة وقادتها إلى 

تفكيك عناصر الفقر من خالل التوسيع على الشعوب 
وتوفير فرص العمل وما شابهه، وتفكيك عناصر الظلم 

من قمع احلرية وتوسيع قواعد املشاركة بالرقابة وصنع 
القرار، وبذلك تفكك أي أسباب لثورة شعبية. 

أما عندنا في هذا الوطن فإن من يفكر بقيام ثورة 
أو إشعال ثورة شعبية فإنه بالفعل مسكني لم يقرأ 
حقيقة أمر الثورة الشعبية وال يعرف أسبابها فهنا 

حرية ودميوقراطية ورخاء وسعة عيش وعلى مستوى 
الكماليات وليس األساسيات وحسب، واأللسن تلهج 

حمدا وشكرا للمنعم املعز جل وعال.

قد ال يدرك الكثيرون أن الكويت من أكثر الدول تضررا 
من كل دول املنطقة، فيما لو حدثت فيها ـ ال قدر اهلل 

ـ أي مشاكل طائفية، والسبب أن التركيبة البشرية في 
الكويت غير مبنية على أساس طائفي منذ بداية تأسيسها 

وغير مهيأة لذلك أصال، فقد شاركت الطوائف جميعها 
في صناعة القرار السياسي، وساهمت في وضع آلية 
احلكم، وعملت جميعها على انشاء املؤسسات املدنية. 

مبعنى آخر، فإن الدميوقراطية التي جاءت عبر الدستور 
بعد االستقالل، كانت نتاج حراك جماعي لكل طوائف 

الكويت، وقد حصل هذا في وقت كانت املعطيات 
السياسية فيه تعد بسيطة، وال حتمل هذا التطور الذي 

نشهده اليوم.. ومع ذلك جنحت.
هذا التأسيس الصحيح للتركيبة البشرية أدى إلى 

تداخل في جميع فعاليات احلياة، السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، فحصلت حتالفات وشراكات 
وانشطة مشتركة بني هذه الطوائف، ومن هنا تأتي 

اخلسارة الكبرى فيما لو وقعت فتنة غاشمة، ألن موقظي 
هذه الفتنة ال ينظرون أحيانا أبعد من حلظة التعصب 

التي تتحكم في عقولهم وأهوائهم، وتنسيهم ما هو اكثر 
فائدة ونفعا ألهل الكويت. األمر اآلخر الذي ال يبرر قيام 

فتنة في الكويت، هو أن الطوائف هنا تعامل بسواسية 
وفقا للدستور وللواقع، فحرية العبادة مكفولة للجميع، 

وبالتالي فالشعارات التي تكتب اليوم على املساجد، 
يفترض بنا حصرها في اطار »شخبطات« يحاول 

أصحابها حتويلها الى عود ثقاب إلشعال الفتيل األحمق. 
وكنا نأمل من عقالء الطوائف وحكمائها ان يطفئوا بنفخة 
موحدة لظى عود الثقاب هذا قبيل اكتماله، ولكن يبدو أن 

عقالء احلاضر غير عقالء زمان.. أقولها مبرارة شديدة.
لذلك فإن لم نقف اليوم في وجه تدفقها، فستتحول إلى 
سيل جارف ال ميكن السيطرة عليه، تلك هي الفتنة التي 
بدأت مبستصغر الشرر، وبدال من أن جنلس على مائدة 

احلوار كحالة منطقية واعية، فان بعض النواب فضلوا 
النقاش على طريقة الـ »مطاقق« بالعقل.

aljaser_b08@hotmail.com

nasser@behbehani.info

باسل الجاسر

د. ناصر بهباني

رؤى كويتية

نوافذ

لست عنصريا ولم أكن يوما كذلك، وأكره الشعوبية 
وال أطيقها، كما أبغض احلديث الطائفي وأمقت 

احلديث العابر واملقيم عن القبلية، و»دم ضروسي« 
حضور العجوز الشمطاء املسماة بـ »الفئوية«. لست 
أدعي الكمال هنا، ولكن على أي حال أحاول االبتعاد 

عن كل هذه األشياء قدر استطاعتي محاوال االقتراب 
من إنسانية اآلخرين قبل ان ابحث عن هوياتهم أو 
أسماء عوائلهم أو أعراقهم، ومقاالتي كلها تخلو من 

أي طرح عنصري، ولي مقالة اسمها »أنا كويتي وأنت 
وافد« أرفض فيها ممارسة العنصرية ضد الوافدين 

الذين شاركونا بناء بلدنا وأنهيتها بجملة »شكرا لكل 
وافد جاء الى هذا البلد ولو لم يفعل شيئا سوى ان 

دق لوحة ارشاد في طريق مظلم«، ومع هذا لم أسلم 
من االتهام بأنني عنصري بعد مقالتي التي حللت فيها 
انضمام املغرب واألردن الى مجلس التعاون اخلليجي 

من واقع قراءة سياسية متجردة للنظام األساسي 
للمجلس وكيف انه ال ميكن ـ وفق النظام األساسي 

ال وفق رأيي الشخصي ـ ان تصبح املغرب أو األردن 
عضوين كاملني في املجلس العتبارات تنظيمية، وهنا 

لم أطرح رأيا بل طرحت واقعا، ولكن لألسف هناك من 
قرأ املقالة بنصف عني وحللها بنصف عقل ووصلني 
عبر البريد االلكتروني أكثر من 50 رسالة حتمل من 

االتهام بالعنصرية الشيء الكثير، وأغلبها لألسف من 
أشقاء أردنيني مقيمني في الكويت حسب ما فهمت من 

رسالتهم التي حوت هجوما على شخصي وبطريقة 

سيئة. وعامة منذ عامني أصبحت لدي مناعة جتاه 
الشتائم خاصة ان عصافير احلكومة »ما تقصر معاي« 

سواء عند تناولي رئيس احلكومة أو نهجها، وأغرب 
الرسائل جاءت من أردنية مقيمة في الكويت تقول 

»سنصبح خليجيني غصب عنك وعن كل الكويتيني 
العنصريني« وال أعلم سبب اقامتها في بلد تراه 

عنصريا ِلم لَم تختر اإلقامة في بلد آخر؟!  وآخر 
أردني مقيم في الكويت ايضا يقول: »سندخل الكويت 

بال ڤيزا رغما عن أنوفكم« وهذه أهون النماذج التي 
وصلتني من اآلراء من أصل 50 رسالة، 40 منها فقط 

من أردنيني مقيمني في الكويت.
اما لو كان األمر عائدا لي لسمحت لكل مخاليق اهلل 

بدخول بلدي، ال أرى مانعا من دخول عربي الى بلد 
عربي آخر دون ڤيزا، بل انه احد أحالمي الشخصية 

وهذا رأيي، ولكن رأيي ال ينفي وجود اعتبارات 
سياسية وقيود تنظيمية سواء في الكويت أو في 

األردن أو املغرب لدخول رعايا الدول األخرى، رأيي 
شيء والواقع شيء آخر متاما.

ولو أردت، أقول لو أردت ان أكون عنصريا ملا صعب 
األمر علي، ولذكرت بدعم اململكة األردنية الهاشمية 

الحتالل بلدي، ودعاء أئمة مساجد في عمان أال تنطفئ 
آبارنا التي اشعلها الطاغية صدام حسني، ولذّكرت 

مبوقف القيادة السياسية األردنية من احتالل بلدي 
في القمة العربية، وكذلك موقف اإلعالم الرسمي 

وغير الرسمي في األردن من احتالل بلدي والذي 

جاء مباركا الحتالل العراق، ولكنني لست عنصريا 
ولم أكن يوما كذلك، وأعرف كيف أفرق بني املوقف 
السياسي احلكومي ألي بلد والشعوب املغلوبة على 

أمرها سواء في األردن أو غيرها، ولي أصدقاء طفولة 
أردنيون وزمالء كذلك أجلّهم وأحترمهم وبطبيعة 

احلال أحترم بلدهم، وال أرى األردن سوى بلد عربي 
ليس لي اال ان احترمه بل وأدافع عنه اذا ما اقتضت 

الضرورة لذلك. وحتى تخرجي في الثانوية العامة كان 
لي مدرسون أردنيون ال أنسى أفضالهم وبشهادة 

جميع مراهقي السبعينيات والثمانينيات في الكويت 
كان املدرسون األردنيون من أفضل املدرسني أخالقا 

وعلما، وأعلم يقينا ان الـ 40 رسالة التي وصلتني من 
أردنيني مقيمني في الكويت ال متثل شريحة اجلالية 
األردنية البالغة 53 ألفا، وال حتى 004% منها وتبقى 
آراء أشخاص مصابني بالعنصرية بقدر ما يشكون 

منها وال ألومهم.
ما قدمته في مقالتي حول مدى إمكانية انضمام 

األردن واملغرب الى دول مجلس التعاون كان مجرد 
حتليل سياسي متجرد ولم يكن رأيا، وهناك فارق 

كبير بني الرأي والتحليل الوافي املستند الى نصوص 
ثابتة.

توضيح الواضح: الغريب في أمر ردة الفعل حول 
مقالتي من القراء انه لم تصلني رسالة واحدة ال من 
مغربي أو مغربية، رمبا يكون أشقاؤنا املغاربة أكثر 

منطقية منا ومن األشقاء األردنيني.

إلى املقيمني 
األردنيني
 مع التحية!


