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زهامير»اإلعالم«
قبل عامني وفي مثل هذه األيام 

رحل عنا الصديق الراقي واملذيع 
املتألق سلمان العتيبي الذي 

نسأل اهلل أن يرحمه ويتجاوز 
عنه وينير قبره ويوسعه عليه، 
ولم أتذكر أخي سلمان إال بعد 

ان أطلق ابنه تغريدة في العشر 
األواخر حتوي موقعا للقرآن 

الكرمي كصدقة جارية عن والده، 
وأعاد نشرها مجموعة كبيرة 

من املغردين.
> > >

سألت في وزارة اإلعالم، هل 
منحت الوزارة الراحل العتيبي 

أي نوع من أنواع التكرمي، وهو 
الذي قضى أكثر من عقدين 

من الزمان متنقال بني اإلذاعة 
والتلفزيون، فكانت اإلجابة، ال، 
ولم يذكر حتى بصورة تذكارية 

في أي من مباني الوزارة.
> > >

الصدمة لم تكن هنا، فما 
اكتشفته ان الوزارة لم تكرم 

أيا من مبدعيها الراحلني، وليس 
العتيبي فقط، فاملخرج اإلذاعي 

األكثر شهرة الفنان منصور 
املنصور، لم يتم تكرميه، وهو 

الذي أسس للبرامج املنوعة 
لإلذاعة في فترة الثمانينيات 

وما بعدها، وكان مخرجا ولعقود 
ملسلسل »حبابة« الشهير جدا، 
ولم يطلق اسمه على استوديو 
او قاعة او حتى توضع صورته 
كنوع من التكرمي املتأخر لرجل 

يستحق، وال ميكن أن ننسى 
دفء صوت محبوبتنا »حبابة« 
النجمة الراحلة مرمي الغضبان 

التي كانت السر الرئيسي وراء 
جناح مسلسل »حبابة« هي 

األخرى مت جتاهل تكرميها بأي 
شكل من األشكال في وزارة 

اإلعالم.
> > >

عندما بحثت في أسماء املبدعني 
الراحلني في مجال اإلعالم 

تلفزيونيا واذاعيا، وجدت اسم 
الفنان الكبير علي املفيدي، الذي 

لم يُكرم كذلك ولم تقم وزارة 
اإلعالم بتكرمي يليق بحجم 

اسمه وجتربته كمخرج وفنان 
إذاعي له بصمته الواضحة 

واملميزة.
> > >

اسم علم إذاعي آخر، رحل 
بعد عقود من العطاء ولم ينل 

التكرمي املناسب، املذيع صاحب 
الصوت الفخم جدا احمد سالم، 
اللبناني الذي قضى في الكويت 
كل عمره، وكان صوتا ال ينسى، 

سكن أسماع املاليني، ومع هذا 
ال تكاد تذكره وزارة اإلعالم.

> > >
علم آخر، وأحد مؤسسي 

اإلذاعة بشكلها احلالي، بل وأحد 
مؤسسي اإلعالم الكويتي الذي 

نعرفه اليوم، الراحل األستاذ 
عبدالعزيز جعفر الذي قالت 

عنه وكالة األنباء الكويتية يوم 
أوردت خبر وفاته عام 2005: 
» ويعد جعفر احد املؤسسني 
األوائل للنهضة اإلعالمية في 

الكويت وأحد الرموز الذين 
وضعوا أسس اإلعالم الكويتي 

والعربي السيما في املجال 
اإلذاعي. وقد ترك الفقيد 

بصمات واضحة ومساهمات 
عدة خالل عمله في وزارة 

اإلعالم كان آخرها تقلده منصب 
وكيل وزارة اإلعالم حتى عام 

.»1990
ورغم هذه الشهادة الفخمة، 

والكبيرة، بحجم عطاء الرجل 
الرمز، إال أن وزارة اإلعالم لم 

تفكر يوما في إطالق اسمه على 
استوديو او مبنى وهو اقل مما 

يستحق وبكثير.
> > >

وزارة اإلعالم تدفن ذكرى 
مؤسسيها ومبدعيها، ويجب ان 

تفيق من سهو إهمالها ألمثال 
هؤالء املبدعني والعمالقة وتقوم 

بتخليد أسمائهم بشكل يليق 
بذكراهم، وبشكل يليق بنا كبلد 
متحضر، أم أن »اإلعالم« تعاني 

من زهامير.
> > >

وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب اعلم انك حتمل 

مسؤولية حقيبتني وزاريتني، 
ولكن، لفتة منك وقرار وزاري 

بسيط ميكن ان يعيد األمور 
لنصابها ملبدعني يستحقون، 

وليس هناك من داع ألن أذكرك 
بان الراحل الكبير عبدالعزيز 

جعفر كان يؤسس لإلعالم 
الكويتي قبل ان أولد انا وانت 

وثالثة أرباع مسؤولي وزارتيك.
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فقط قلت له بكل أدب واحترام: 
أستاذ املقالة التي كتبتها بعنوان 

)....( قد تدمر حياة مواطن كويتي 
ذكرته في املقالة.. لم يرد علي، 

فقط أعطاني »بلوك«.. وآخر 
خاطبته للتوقف عن أسلوب الفتنة 
والتحريض الذي ميارسه بني أبناء 

الوطن الواحد فقط ألتلقى منه 
كلمات كالرصاص.

ما ذكرته في املثالني السابقني 
هما فقط عينات من عشرات 

للكثير من الناشطني في احلراك 
السياسي ومن املعارضة خاصة 
فيهم حساسية لدرجة املرض، 
ال تنتقدهم، ال تقل شيئا عن 

تصرفاتهم، شعارهم أنا ممنوع 
اللمس.

هذا الكالم مقبول و»ينبلع« لو كان 

جالسا في بيته كافي خيره شره، 
أما أن تتصدر أعلى املنابر وتستغل 

شتى وسائل التواصل االجتماعي 
للهجوم الشخصاني على كل 
من يعترضك بل تتجاوز ذلك 

بالتطاول على شخصيات وطنية 
يقدرها ويحبها ويحترمها كل 

الكويتيني، فأنت وجهت االهتمام 
لنفسك وعليك أن تقبل تبعات ما 
قلت قانونيا واجتماعيا، فالقانون 

سيأخذ مجراه وسيقتص منك 
للناس الذين جرحتهم وسببتهم.
هذا هو لب مشكلتنا مع بعض 

الشباب املندفع سأقول كل شيء 
وسأتطاول على من أشاء، لكن إن 
اقتربتم مني أو استخدمتم حقكم 

القانوني في مقاضاتي فسأقيم 
الدنيا ولن أقعدها وسأحرض 

عليكم الشرق والغرب، منطق 
غريب ووضع مقلوب، نسأل اهلل 

لهم الهداية والعودة إلى طريق 
الصواب فإصالح األوطان طريقه 

معروف والسبيل إليه سهل 
ووسائله كثيرة، لكن بالتأكيد ليس 

أحدها السب والقذف والتطاول 
على رموز الوطن.

٭ زبدة الكالم: عفو صاحب السمو 
عن املسيئني له ملسة أبوية من أب 
يحنو على أبنائه أكثر من أنفسهم 
بل جتاوز سموه العفو إلى الطلب 

منهم ومن ذويهم اللجوء إلى سموه 
إذا احتاجوا أي شيء، درس في 

األخالق ومكرمة إنسانية نتمنى أن 
يقدرها هؤالء الشباب.. فشكرا يا 

صاحب السمو، حفظك اهلل وجعلها 
في ميزان حسناتك.

تثار اشكالية اخلوف من انعدام 
األمن الغذائي في العالم مع استمرار 

ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 
110 دوالرات للبرميل واجتاه الدول 
الكبرى الى التركيز على استغالل 
املنتوجات الزراعية لالستغناء عن 
مصادر الطاقة األساسية وانتشار 

األمراض املسرطنة املخيفة 
وتضاعف الفوائض املالية لبعض 

الدول حتى بلغت 960 مليار دوالر 
حتى غدت متثل مظهرا سلبيا 

لصناعة الغذاء في العالم وخاصة 
من ناحية نقله وتوزيعه بشكل 

عادل ومتساو بني الدول.
ارتفعت أسعار الغذاء في العالم 

باالرقام الفلكية حتى بلغت ما بني 
20 و100%، في فترة زمنية قياسية 

وقد حذرنا منها في مقاالتنا 
السابقة، كما ذكرنا أن مفاعيل 

األزمة االقتصادية العاملية، ازمة 
2008، امام خيارين: اما التمدد 

لتطول قطاعات ودوال، وإما ضرب 
األسس التي تقوم عليها اقتصادات 

العالم فكانت ان نفست في املواد 
املستهلكة والتي ارتفعت اسعارها 

جنونيا.
تأثرت صناعة الغذاء بارتفاع 

أسعار النفط في العالم والسبب 
في ذلك ان العديد من دول العالم 
بدأ يستخدم محصوله الزراعي 
بشكل ممنهج في إنتاج الوقود 

احليوي وذلك للتعويض عن 
بدائل النفط، مثل حتويل القمح 

والذرة لغاز »اإليثانول«اي البديل 
الذي يستخدم كوقود للسيارات 

ويساهم في تخفيض انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون وهذا 

صحي بيئي، وبالتالي يعتبر 
وقودا صديقا للبيئة، وتبيعه 114 

محطة وقود حاليا في أميركا وهي 
في صدد التفكير لتصدير هذا 

االختراع الى العالم وكما هو معلوم 
بأن املختبرات في العالم وخاصة 

في أميركا وأوروبا تعمل ليل ـ 
نهار وتنفق املليارات في سبيل 

االستغناء عن النفط وايجاد وسائل 

بديلة للطاقة وهذا ما يؤثر كذلك 
على أسعار الغذاء وهو ما سوف 
يكون وبدون ادنى شك محورا 
للصراع املستقبلي في العالم اذ 
ان األمن الغذائي والنزاعات هما 
قضيتان إقليميتان مترابطتان، 

وبالتالي تستوجبان حلوال سريعة 
قبل ان ينبثق عنها انفجار يولد 
حربا عاملية ثالثة، لذلك ال بد من 
تطوير سياسات وبرامج اقليمية 
لدعم األمن الغذائي احمللي وذلك 
للتخفيف من آثار ما نشهده من 

صراعات ونزاعات في املنطقة وإال 
فسننتقل من املطالبة باحلريات في 
الثورات العربية الى حروب طاحنة 

على الغذاء ال تبقي أحدا.
إن دور العوملة في مجال الغذاء 

يظهر بشكل سلبي، ومن هنا كان 
الدور الفعال للمنظمات الدولية التي 

بدأت تطرح افكارا حول البديل 
في حال الصراع ومن هنا يطرح 

السؤال:
اين العالم العربي من كل ذلك؟

أمير العفو 
يعفو عن أبنائه

احلروب 
املستقبلية 
ستكون على 
الغذاء

في الصميم

رأي

»سأكون عونا لرئيس مجلس االمة مرزوق الغامن 
وللحكومة، وأؤكد هنا أنني عندما وقفت مع السلطة 

واحلكومة سابقا ليس ملنصب أو موقع بل كان من أجل 
الكويت، وحينما أخسر انتخابات رئاسة املجلس فال يعني 

أنني سأغير موقفي وأهاجم احلكومة وأعمل ضدها، بل 
سأظل عونا لها وداعما النها في نهاية املطاف هي حكومة 

الكويت التي نقاتل من أجلها«.
ما سبق كان التصريح الذي أدلى به النائب احملترم علي 
الراشد فور انتهاء نتائج انتخابات رئاسة مجلس األمة، 
وهو تصريح لم نعتد نوعيته خالل السنوات املاضية 
من السياسيني أو الشخصيات العامة، فقد اعتدنا في 

الكويت مؤخرا أن اخلاسر ال يتقبل النتيجة، وسرعان ما 
يتعدى ذلك إلى محاربة خصمه بكل الطرق الشريفة وغير 

الشريفة، بل سرعان ما يتعدى إلى السعي إلى حتطيم 
املوقع الذي يجمع الطرفيني الفائز واخلاسر.

ولقد شاهدنا خالل السنوات األخيرة وحتديدا في املجالني 
السياسي والرياضي )ورمبا في مجاالت أخرى ايضا لم 
أتابعها( وكيف جلأ بعض اخلاسرين إلى أساليب أحلقت 

الضرر بالدولة ككل نتيجة لعدم تقبلهم للهزمية في 
منافسة ما أو نتيجة إلقرار قوانني لم تأت على هواهم 

ورأينا كيف طبقوا في الواقع الفعلي مقولة شمشون عندما 
هدم املعبد على اجلميع قائال: علّي وعلى أعدائي.

ومن يعرف النائب الراشد على املستوى الشخصي لم 
يفاجأ برد فعله، بل هو منسجم مع اخلط الذي سار عليه 

منذ بداية حياته السياسية فلم نسمع أنه والى احلكومة 
ملصالح مشتركة أو خالفها الختالف املصالح، وهو ما يفعله 

الكثيرون غيره.. مع األسف الشديد.
أن الكويت بحاجة في هذا الوقت إلى هذه النوعية من 

الشخصيات العامة سواء في املجال السياسي أو غيره 
نوعية علي الراشد وأمثاله، نوعية تكون مصلحة الكويت 

مقدمة على مصاحلهم الشخصية فعليا وليس باألقوال 
والتصريحات فقط، فهل هذه النوعيات التزال موجودة في 

املجتمع الكويتي؟

إلى متى إهمال الجهراء؟

عانت محافظة اجلهراء منذ سنوات عديدة من إهمال واضح 
من قبل احلكومة والبرملان معا، وذلك على الرغم من أهمية 

هذه احملافظة منذ القدم، وكونها تشغل 11.230كم أي ما 
ميثل 64% من مساحة الكويت.

وقد لقيت مكرمة صاحب السمو األمير بإعطاء أوامره 
للجهات املختصة إلنشاء مستشفى جديد في اجلهراء 

صدى طيبا لدى أهالي احملافظة التي يزيد عدد سكانها على 
النصف مليون.

ويتفاءل أهالي اجلهراء حاليا بوجود النائب سلطان 
اللغيصم الشمري ابن هذه احملافظة حلث احلكومة على 
مزيد من االهتمام باحملافظة وتذليل املشاكل التي يعاني 

منها سكانها.
وأمتنى منه ان يتبنى فكرة سبق أن طرحتها في مقال 
سابق وهي ان يكون هناك مجمع وزارات مصغر في 

احملافظة يغني سكانها عن مراجعة مجمع الوزارات في 
العاصمة في كل كبيرة وصغيرة وهو ما سيعود بالفائدة 

على املراجعني في املبنى الرئيسي أو الفرعي املوجود 
باجلهراء من ناحية الوقت واالزدحام الشديد. 

مبارك الوقيان

الراشد والغامن 
واملنافسة الراقية

s.sbe@hotmail.com حديث الساعة
سالم ابراهيم السبيعي

مجلس أمة جديد، حسب املرسوم 
اجلديد، برئيس جديد، وحكومة 

جديدة.. هل سيتغير شيء؟ أجزم 
يقينا بأنه ال شيء سيتغير، بل 
أقسم باهلل ان االحوال لن تكون 

»على طمام املرحوم« بل ستسوء.. 
هذا رأيي الشخصي. كنت من اكثر 

الناس تفاؤال رغم تلوث اجلو بروائح 
التشاؤم لكني كنت أرتدي كماما 

»وطنيا« يعصمني من هذا التشاؤم 
»وكنت انشر هذه الكمامات لكثير من 

الشباب النشر الوقاية«، لكن فالتر 
هذه الكمامات مت استهالكها وانتهت 

صالحيتها ولم يكن هناك جهاز 
يقوم مبتابعة صيانتها وجتديدها 

أو مساعدة من مبادرات عليا تقوي 
حجتنا بأن املستقبل أفضل.. تسرب 

التلوث التشاؤمي الى جسدي أنا 
وكثير مثلي ممن بدأوا يشعرون مبا 
يشعر به املواطنون الذين ال ميلكون 

كمامات تقيهم من اجلو املشحون 
بالتشائم، وكما هو معروف علميا 

فان كثافة ذرات التشاؤم كبيرة 
فتترسب في القاع، لذلك ال يشعر 
بها البعض اال عندما يتشبع اجلو 
في الطبقات السفلى واملستويات 
املتدنية، لذلك يخشى العلماء من 

اي شرارة خارجية يشعلها جاهل 
ليدخن القدو )االرجيلة(.

إن رأي االنسان ليس بألفاظ تخرج 
من فمه لكنها حصيلة ونتاج 

معطيات جتمعت بعقله ورآها بأم 

عينه وسمعها بأذنه وقرأها بخبرته 
وتلمسها من الواقع الذي حوله، 

أما درجة مصداقية هذا الرأي فهي 
حسب نوعية مصدره وحالته، 
وانعكاس رأيه على مصاحله 

الشخصية.
يعلم من يعرفني أنني ال أطمح في 
هذه الدنيا إال إلى استقرار وطني 

واستمرار االمن والرخاء فيه حتى 
وان كان على رقابنا واموالنا ولكن 

لن نقبل بأن نضحي بشجاعة 
بارواحنا ليعيش فيها اجلبناء ولن 

نفرط بأموالنا ليكنزها املترفون 
فيفسقوا فيها ويحق عليها العذاب 
فيزول الوطن )واذا اردنا ان نهلك 
قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها 

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا(.
الكويت وطن لكل الكويتيني، ومصير 

الكويتيني مرتبط مبصير الكويت، 
فإن مرضت الكويت مرض كل 

الكويتيني، وإن تعافت وصحت، 
انعكس ذلك على كل فرد فيها، لذلك 
أمتنى من والة االمر أال يركنوا الى 
السلطتني احلكومة ومجلس االمة، 
ويضعوا كل شيء بأيديهما، فإن 

توافقا بدأنا نحبو نحو التنمية وان 
اختلفا انزلقنا للهاوية، نريد مبادرات 

فردية عليا تنعش الروح وتزيد في 
ميزان حبنا، وتقوي مناعتنا ضد 
التلوث الفكري احمليط بنا، نريد 
مبادرات عليا ال يعرقلها الروتني 

وال يقتلها قانون وال تدفن باالدراج 

نريدها »مت.. فتتم«، وتأمر السلطات 
املختصة بتنفيذها فورا في الكويت 

ولو بعشر قوة املبادرة السامية 
لصاحب السمو االمير للشقيقة 
مصر، وهذا واجب قومي يشكر 

سموه عليه.. أمنيتي ليست ببعيدة 
على والة أمورنا فهم منبع اخلير 

للجميع. فاالفكار كثيرة التي تدخل 
الفرح والسرور الرض الكويت اوال 

ثم جلموع الشعب.. ال نريد معكرونة 
كالتي في التموين )نهضمها خالل 

ساعات.. إذا أكلناها( بل نريد ما يبنى 
على االرض لتدوم منفعته )فأما الزبد 

فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس 
فيمكث في االرض(.

ال اقصد هنا زيادة الرواتب وال بناء 
مستشفيات او جامعات او اسكان 
فهذا برنامج أساسي لكل حكومات 

العالم، ولكن املبادرات التي اقصدها 
هي التي ما تستصغرها وال تهتم 
بها مؤسسات الدولة وتستهني بها 

وتتقاذفها الوزارات حتى ال تتحمل 
اعباءها فتصبح مصدر نقمة تشحن 

املواطنني قهرا وكبتا.
االمثلة كثيرة، واالفكار أكثر، 

ووسائل تعقيم اجلو التشاؤمي 
متعددة، وزرع احملبة بني اجلميع 

ومنوها بأرخص االثمان )ال دخل له 
بالسياسة أو القانون(، ولكن نعلم أنه 

ال أذن صاغية، وال حياة ملن تنادي، 
وكأننا »ننادي في جليب« ونكره ان 

نقول »يا ليت«.

هل يصلح 
املجلس 
واحلكومة 
اجلديدان ما 
أفسده الدهر؟

ملن يهمه األمر 

أعلم أن هذا املثل ينطبق على كثير من فئات املجتمع 
والسيما أعضاء مجلس األمة، فكثير منهم يتناسون 

وعودهم وتعهداتهم لناخبيهم ومن وقف معهم مبجرد 
دخولهم البرملان.

ولكن حديثي في هذا املقال ال يتعلق بالنواب ألن العالقة 
التي تربط الناخب باملرشح هي عالقة مصلحة بحتة سواء 

كانت تخليص معامالت أو عالقة فكرية، بل يتمحور 
حديثي حول العالقة التي تربط بني املوظفني.

 فدائما العالقة بني املوظفني الذين يكونون في مستوى 
وظيفي متقارب تكون حميمة وصداقة ومحبة وألفة وإيثار 

ويكون احلديث دائما عن املديرين وعن عدم تقديرهم 
للموظف الكادح وظلمهم له وكل واحد منهم يقول لو كنت 

أنا املدير لفعلت لكم كذا وكذا.
فما أن يصل الواحد منهم للمنصب حتى ينسى أصحابه 

وأحبابه وزمالءه باملهنة الذين كان في يوم من األيام واحدا 
منهم وينسى  معاناتهم والظلم الواقع عليهم ويتحول 

ذلك الوجه الباسم الودود إلى شخص عابس متكبر. وأنا 
ال أقصد الكل وال أقصد أن يكون متهاونا بالعمل وينتظر 

من مسؤوله القبول والرضا، ولكن ما قصدته هو رفع 
الظلم واملعاناة عن زمالئه وتقدير مجهودات املخلصني في 

عملهم.
فعندما أذكر ذلك ليس لدي مشاكل مع املديرين أو أي 

أحد ولكن اإلنسان عندما يكون ذا تعليم عال ويكون أول 
تعيينه مديرا يختلف األمر عنه عندما يتم تعيني املرء 

بوظيفة عادية ويكمل دراسته ويصبح مديرا. هناك فارق 
بني هذا وذاك، فاألول ال يالم ألنه لم يجرب معاناة ومشاكل 

املوظفني الصغار أما الثاني، وهذا ما قصدت، فهو كان 
منهم ويعرفهم جيدا بأدق التفاصيل. طبعا ال أقصد الكل 

ولكن البعض منهم، فمنهم أناس أوفياء لزمالئهم. ولألسف 
الشديد أمثال هؤالء جتدهم في كل املجاالت سواء كانت 

وزارات أو شركات.
نصيحتي لهم أن يعودوا لرشدهم وأن ينصفوا زمالءهم 
وأن يتقوا اهلل فيهم وأال يجعلوا املثل الذي بدأنا به مقالنا 

ينطبق عليهم.

خالد عبداهلل الخالد

»من طال جمه 
ما عرف بن عمه«

مجرد رؤية


