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ذعار الرشيدي

رضا.. الفيلي.. املؤرخ 
التلفزيوني وأشرطة 

»فهد املبارك«
غيّب املوت أمس العلم 

الكويتي البارز االستاذ رضا 
الفيلي أو »العم بوخالد« 

كما نحب أن يناديه أبناؤه 
من اإلعالميني مذيعني 

وصحافيني وكتّابا، لم أجد 
وصفا أدق لوصف أثر 

الراحل الفيلي في اإلعالم 
الكويتي سوى أنه أول من 
قام بتوثيق تاريخ الكويت 
تلفزيونيا وإذاعيا منذ أن 
بدأ عمله اإلعالمي مذيعا 

في بداية ستينيات القرن 
املاضي، وحقيقة ال أعلم 

إن كان هناك أرشيف لتلك 
البرامج  أم ال، ولكن إن كان 

هناك شيء ما بقي منها 
خاصة بعد االحتالل العراقي 

وإتالف جنوده لكامل 
أرشيف التلفزيون واإلذاعة، 

أمتنى أن يعاد »ترميمها« 
ومن ثم إعادة عرضها أو 
على األقل إصدارها في 

أشرطة )C.D(، وذلك تكرميا 
ليس للراحل الكبير رضا 
الفيلي، بل تكرمي للكويت 

والتي قدم لها الراحل وخالل 
فترة عمله اإلعالمي املمتدة 

على بساط أكثر من 60 عاما 
الكثير.

>>>
رضا الفيلي.. لم يكن مجرد 

إعالمي أو علم اعالمي 
بارز من رواد احلركة 

التلفزيونية، بل كان قامة 
اعالمية مستقلة وأستاذا 
حقيقيا تخرج على يديه 

أجيال من اإلعالميني، 
وحتى نكون  أكثر دقة 

تخرج على يديه 3 أجيال 
متعاقبة، وأتذكر أنه وفي 
فترة الثمانينيات عندما 

تذكر التلفزيون فأنت تذكر 
رضا الفيلي، واستمرار 
ارتباط التلفزيون باسم 

الفيلي لدى الكويتيني فترة 
طويلة، رحم اهلل الراحل 

رحمة واسعة وأسكنه فسيح 
جناته، فمصاب فقده مصاب 

للكويت جميعا.
>>>

باألمس تشرفت بزيارة 
الوكيل املساعد لشؤون 

اإلذاعة الشيخ فهد املبارك 
وأهداني مجموعة من 
السيديهات التي قام 
بطباعتها على نفقته 

اخلاصة ومنها »أوبريتات 
خالدة«.. و»أغان في حب 

الكويت« وعندما سألته لم 
قام بطباعتها على حسابه 

رغم  أنه كان ميكن إنتاجها 
عبر وزارة اإلعالم؟ فقال 

بهدوء شديد جدا: »ال أحب 
أن أدخل مشروعا مثل 

هذا في الدورة املستندية، 
خاصة أنني قمت بطباعتها 
كمشروع من أجل توزيعها 
على ضيوف الكويت ممن 

حضروا املؤمترات السابقة.. 
وللعلم الدورة املستندية 
أقصد بها خارج وزارة 
اإلعالم، فالوزارة قادرة 

وباحترافية على إنتاج مثل 
هذه املجموعات، ولكن 

الدورة املستندية خارج 
الوزارة هي ما قد يتسبب 

في البطء، لذا فضلت 
إنتاجها على حسابي، وفي 

النهاية هذا جهد بسيط أقدمه 
لبلدي«.

لو أن كل مسؤول اتبع 
أسلوب الشيخ فهد املبارك 
في التعاطي مع املسؤولية 

من منطلق وطني بحت 
ألصبحت الكويت جنة على 

األرض.
>>>

في نعيه للفقيد الراحل رضا 
الفيلي قال وزير اإلعالم 

ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان 

احلمود إن الراحل كان منارة 
في اإلذاعة والتلفزيون، 

وما أمتناه على »بوصباح« 
أن يطلق اسم الراحل على 
أحد االستديوهات الكبرى 

أو املسارح التابعة للوزارة، 
فأعتقد أن في هذه لفتة 

طيبة منا.. لعلم كبير مثل 
الراحل الفيلي.
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موسى أبوطفرة المطيري

طارق بورسلي

بدأت تتصاعد إجراءات احلكومة في 
ترشيد اإلنفاق ووقف منابع الهدر 

والذي تدعي تقارير انه يسبب عجزا 
في امليزانيات وكأن هذا التوجه وليد 

املفاجأة، حيث لو سألت أصغر مواطن 
في الكويت لذكر لك أن »حنفيات« 

الهدر احلكومية كانت ومازالت تفتح 
من دون رؤية وبشكل عبثي منذ 
سنوات في مصروفات »ال داعي 

لها« حيث ان كانت احلكومة جادة 
في وقف هذا الهدر واتباع سياسة 

الترشيد في املصروفات فلتبدأ 
حكومتنا الرشيدة بنفسها اوال فهي 
من اشاعت فوضى املصروفات في 

العديد من مناحي عملها كالوفود 
الرسمية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة 

ومصروفات وكذلك نثريات مكاتب 
الوزراء التي تصل ملئات اآلالف ناهيك 

عن سيارات املسؤولني وما يرتبط بها 
من مصروفات، فاحلكومة ان كانت 

جادة في عملية الترشيد فعليها اوال 
ان توقف ابواب املصروفات الثانوية 

في ميزانيات الوزارات والتي تعد 
اعلى تكلفة من املصروفات االساسية، 

فبعض احلفالت واملؤمترات التي 
تعقد في الفنادق تكلف في يوم واحد 

ما يتجاوز الـ 50 ألف دينار وهناك 
ما يزيد على ذلك، واملضحك ايضا 

في هذه احلكومة ان بعض الوزارات 
التزال تتخذ من مبان مؤجرة مقرا 

لها، وقس على ذلك حجم املبالغ 
التي تصرف على مبنى مؤجر لو 

مت توفيره لعام واحد فقط لتم بناء 
مجمع حكومي بهذه املبالغ، فإن كانت 

احلكومة تدعي الهدر وتوجه سهام 
اللوم على املواطنني فإن األولى بها 

ان تبدأ بشد حزام االسراف الذي 
يحيط بوزاراتها وهيئاتها ولتبتعد 

عن قوت املواطن البسيط الذي بالكاد 
يكفي راتبه لسد حاجاته اليومية وسط 

ارتفاع االسعار وغالء االيجارات 
والتي تقف احلكومة وراء ارتفاعها 

لتقصيرها في تطبيق القوانني، 
فالترشيد وشد أحزمة االنفاق يجب 

ان يكون نابعا من توجه حكومي ذاتي 
ال ان يكون ديدن هذه احلكومة الهدر 
في االنفاق ثم يأتي تقرير كتب حتت 

هواء التكييف البارد ليطالب املواطنني 
بالترشيد وحتذيرهم من انهم السبب 

في هذا الهدر، فحكومة بال وزارة 
تخطيط وال خطط للعمل وال جدول 
زمني لن تصل بنا الى ما نريد من 

طموح ولن تكون محل »عكاز« في اي 
كسر!!

قبل مدة كتبت مقاال بعنوان 
»صندوق لدعم املوظفني الدارسني«، 

وكتبت فيه ما نصه: »وأقترح أنه 
وبدال من صرف املاليني على دورات 

تدريبية »بو أسبوعني و3 أسابيع« 
أن يتم تخصيص ميزانية التدريب 

ألي جهة لتحويلها إلى صندوق 
لدعم املوظفني الراغبني في استكمال 

دراستهم أو حتسني مستواهم 
العلمي والعملي، ال بد أن نؤمن 

في الكويت بأن اإلنسان هو أصل 
تطور كل شيء، وأنه وبدال من أن 

نصرف املاليني في بناء اجلماد، ندفع 
أضعافها لبناء اإلنسان نفسه عبر 
دعمه الستكمال دراسته وحتسني 
مستواه فهو القيمة األعلى في أي 

مشروع لنهضة أي بلد.
وقبل يومني تقدم النائب عسكر 
العنزي مبقترح إلنشاء صندوق 

استثماري لدعم الطلبة الدارسني على 
حسابهم اخلاص سواء في اجلامعات 
اخلاصة داخل البالد أو الدارسني في 

اخلارج، وهو مقترح وال شك أنه 

رائع ومستحق.
ومن هنا أدعو أعضاء مجلس األمة 

الى االلتفات الى قضايا عموم الطلبة 
الدارسني في اجلامعات اخلاصة فإن 
العملية التعليمية هي أساس اي بناء 
تنموي في أي بلد في العالم وليس 

في الكويت وحدها وان اجلسد 
الطالبي يشكل رافدا مهما لعجلة 

التنمية في البلد ويجب االهتمام بهم 
واالهتمام بأي مشكالت أو معوقات 
تواجههم فهم بالنهاية من سيدخل 
سوق العمل ما سيعود بالنفع على 

البلد.
وال بد ألعضاء مجلس األمة من 

االهتمام بشريحة الطالب الدارسني 
في اجلامعات اخلاصة بقدر اهتمامهم 

بالدارسني في جامعة الكويت 
وتسليط الضوء على مشكالتهم وحل 

أي معوقات قد تواجههم سواء في 
جامعاتهم أو في مسيرتهم الدراسية.

وأدعو أعضاء مجلس األمة إلى أن 
يقوموا بالتقدم باقتراح بإنشاء 

صندوق خاص للطلبة الكويتيني 

الدارسني في اجلامعات اخلاصة 
بحيث يكون هذا الصندوق غير 
ربحي يقوم بتسديد املستلزمات 
املالية والرسوم الدراسية للطلبة 

الكويتيني املسجلني في اجلامعات 
اخلاصة، حيث ان بعضهم أو كثير 

منهم قد يتعثر عن استكمال دراسته 
بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم 

الدراسية ألي سبب كان.
وطلبتنا سواء في جامعة الكويت 

احلكومية أو الدارسني في اجلامعات 
اخلاصة هم أبناء البلد ويحب 

مراعاتهم واملساواة بينهم وتقدمي كل 
الدعم املناسب لهم.

مشيرا الى ان مشروع قانون بإنشاء 
صندوق ملساعدة الطلبة الكويتيني 

الدارسني في اجلامعات اخلاصة 
سيكون نقطة مضيئة في مسيرة 

أعضاء مجلس األمة وسيعود بالنفع 
على آالف الطلبة والطالبات من 

املنتسبني في اجلامعات اخلاصة ما 
سينعكس باإليجاب على العملية 

التعليمية في الكويت ككل.

حنفيات 
الهدر

مقترح مستحق 
للدارسني على 
حسابهم

حادث وحديث

سلطنة حرف

كان اللعاب يسيل من فم الفأر، وهو يتجسس على صاحب 
املزرعة وزوجته، وهما يفتحان صندوقا أنيقا، وميني نفسه 

بأكلة شهية ألنه حسب أن الصندوق يحوي طعاما، ولكن فكه 
سقط حتى المس بطنه بعد أن رآهما يخرجان مصيدة للفئران 

من الصندوق، واندفع الفأر كاملجنون في أرجاء املزرعة 
وهو يصيح لقد جاؤوا مبصيدة الفئران يا ويلنا، فصاحت 

الدجاجة محتجة، اسمع يا فرفور هذه املصيدة مشكلتك انت 
فال تزعجنا بصياحك وعويلك فتوجه الفأر الى اخلروف وقال 

له احلذر، احلذر ففي البيت مصيدة فابتسم اخلروف وقال 
يا جبان يا رعديد، ملاذا متارس السرقة والتخريب، مادام أنك 

تخشى العواقب، ثم أنك املقصود باملصيدة فال توجع رؤوسنا 
بصراخك، وأنصحك بالكف عن سرقة الطعام وقرض احلبال 

واألخشاب، هنا لم يجد الفأر مناصا من االستنجاد بالبقرة 
التي قالت له باستخفاف يا للمصيبة..

في بيتنا مصيدة، ادركيني يا أمي يبدو أنهم يريدون اصطياد 
األبقار بها، فهل أطلب اللجوء السياسي في حديقة احليوان، 

عندئذ أدرك الفأر أنه ال فائدة وقرر أن يتدبر أمر نفسه 
وواصل التجسس على املزارع حتى عرف موضع املصيدة، 

ونام بعدها قرير العني بعد أن قرر االبتعاد عن مكمن اخلطر 
وفجأة شق سكون الليل صوت املصيدة وهي تنطبق على 

فريسة وهرع الفأر إلى حيث املصيدة ليرى ثعبانا يتلوى بعد 
أن أمسكت املصيدة بذيله ثم جاءت زوجة املزارع وبسبب 

الظالم حسبت أن الفأر وقع فيها وأمسكت باملصيدة فعضها 
الثعبان فذهب بها زوجها على الفور الى املستشفى حيث تلقت 

إسعافات أولية، وعادت إلى البيت وهي تعاني من ارتفاع في 
درجة احلرارة.

وبالطبع فإن الشخص احملموم بحاجة إلى سوائل، ويستحسن 
أن يتناول الشوربة وهكذا قام املزارع بذبح الدجاجة وصنع 

منها حساء لزوجته احملمومة.
وتدفق األهل واجليران لتفقد أحوالها، فكان ال بد من ذبح 

اخلروف إلطعامهم ولكن الزوجة املسكينة توفيت بعد صراع 
مع السموم دام عدة أيام وجاء املعزون باملئات واضطر املزارع 

إلى ذبح بقرته لتوفير الطعام لهم، دعني أذكرك أخي القارئ 
بأن احليوان الوحيد الذي بقي على قيد احلياة هو الفأر الذي 
كان مستهدفا باملصيدة وكان الوحيد الذي استشعر اخلطر. 
ثم فكر أيها الفاضل في أمر من يحسبون أنهم بعيدون عن 

املصيدة وأن الشر بعيد عنهم فلن يستشعروا اخلطر بل 
يستخفون مبخاوف الفأر الذي نصحهم جميعا، وكان يعرف 

بالغريزة والتجربة ان ضحايا املصيدة كثير، فكانت النتيجة انه 
بقي هو وفنيت حيوانات املزرعة، قصة قدمية.

في منظومة التنمية، والعمل واالجناز، تتوزع النتائج 
والثمرات لتعم كافة املجاالت االنتاجية والتجارية والرياضية 

والفكرية، فتكون بالتالي محصلة التنمية هي تطور نوعي 
وكيفي وكمي للمجتمع ككل، بكل أطيافه وبكل نشاطاته، 

ألنه ال ميكن جتزئة مسألة النمو والتطور والتنمية، فالكل 
مرتبط. فتطوير التعليم مثال، ينعكس على االستيعاب 

والتحصيل ويساهم في تطوير األجيال لتؤدي أدوارها في 
النهضة باملجتمع، فيكون األكل متوازنا واألداء الرياضي 

مرتفعا، والنفسية العامة للمجتمع متفائلة، فالطبيعة 
االنسانية تتأسس على الطموح واالرتقاء. لكن في ظل 

وجود شرط أساسي وهو نهضة مجتمعية واضحة، لذلك 
فعالقة اصدار التشريعات أو بناء اجلسور واملصانع 

أو جتديد املناهج، هي عالقة تابع مبتبوع في ظل جناح 
املشاريع، تنجح املجاالت األخرى املرتبطة بها، واألهم هو 

أن القيمة االنسانية الوطنية تشعر أكثر بالفخر واحلماسة، 
وتتأثر ولو بشكل فردي باملساهمة في بناء هذا الوطن، 

كما يؤكد احملللون السياسيون وعلماء االجتماع، أن 
االستقرار يؤدي الى التنمية، وليس املقصود هنا بالضرورة 
االستقرار األمني، بل ينصرف ذلك الى االستقرار السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي.
فالكويت حتى األمس القريب، كانت حلبة لصراع عدة 

طوائف سياسية، تنشط موسميا مع اقتراب االستحقاقات 
النيابية، فلم يكن موضوع املنافسة هو البرامج االنتخابية 

أو الوعود الواقعية، بل كان لكل اجتاه حصيلته في نقد 
وشتم وتخوين األطراف األخرى، وكأن كل طائفة متلك 

احلقيقة املطلقة وحدها في عشقها للبلد، فصرنا وألول مرة 
في تاريخ الكويت نسمع عن ثنائيات: بدو ـ حضر، سنة 

ـ شيعة، ليبرالي ـ سلفي، رجعي ـ تقدمي، داخل السورـ 
خارج السور، فصارت بالتالي املواسم االنتخابية، مواسم 
للذم والقذف وكأننا في نسخة قبيحة من صراع الشعراء 

في سوق عكاظ.
أما االقتصاد فاليزال كما هو منذ االستقالل، يعتمد على 
تصدير البترول واستيراد كافة احلاجيات، بدون البحث 

عن موارد أخرى موازية تخفف الضغط على النفط، وذلك 
بالرغم من وجود خطة أميرية واضحة، تهدف الى حتويل 
الكويت الى مركز مالي ووسيط جتاري، لكن تفعيلها من 
طرف احلكومة والبرملان بقي حبيس األفكار والتمنيات، 

فليس بالتمنيات تبنى األوطان.
 وهل يجب أن ننتظر أزمات حتى نبحث عن بديل؟ وهل 

نزول سعر البرميل سيدفعنا للحديث عن الترشيد واختيار 
املهم من األهم؟ فأين البدائل االستراتيجية، وأين اخلطط 

االستعجالية؟ فهل من ضروري حرمان الناس من مكاسبهم 
ملعاجلة عجز احلكومة في التعامل مع األزمة؟ فكيف يكون 

لنا برنامج تنمية ونحن نفتقر الى برنامج أزمة؟ وخصوصا 
ونحن نعتمد على مصدر وحيد يخضع لألسعار الدولية في 

البيع.
وفي التعليم تصرف اآلالف على مخرجات عقيمة، وفي 
البيئة تنشط اجلمعيات والهيئات لتحارب تلوثا موجودا، 

وكأنها تعيد حياكة صراع الدون كيشوت مع طواحني 
الهواء في رائعة السيرفانطيس، وفي الرياضة تتخبط 

الروئ وتتعدد احللول، وتنهار اآلمال، وتسود االنتكاسة، 
وتتألم النفسية، حتى صرنا ننهزم باخلمسة، من فريق 

جار ومتواضع، وليس أمام فرق أوروبا، والتي لو العبتنا 
باحتياطها الثالث، لهزمتنا بأسطول أهداف.

والقطاعات األخرى كذلك المستها احباطات وانكسارات، 
وكما قلنا فالتنمية عندما تسري في شرايني األوطان 

تنعكس على املجاالت والقطاعات ككل، وعندما تكون فقط 
شعارات رنانة وكلمة متتحن بها احلناجر، نرى هزائم 

وسقطات وتشاؤما من املستقبل القريب والبعيد.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن المشاري 
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األماني وحدها 
ال تصنع أوطاناً

يا سادة يا كرام

مركز رياض

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser
باسل الجاسر

قامت احلكومة بتعميم آليات التقشف 
أو ضبط املصروفات على الوزارات 

املؤسسات التابعة لها وذلك للعمل 
بها إلى ان تنتهي أزمة هبوط أسعار 
النفط، وقد متثلت هذه اآلليات في 

عدم إصدار أي كوادر وظيفة جديدة، 
تأجيل زيادة املكافآت ووقف الترقيات 

باالختيار وعدم صرف بدل نقدي 
مقابل اإلجازات وعدم طلب إصدار 

قوانني يترتب عليها أعباء مالية، 
واحلد من املهمات الرسمية وخفض 
اعتمادات بنود الضيافة والرحالت، 
ووقف التوسع بالهياكل التنظيمية 

وقف تعيينات غير الكويتني )مبا 
يعني أن احلكومة كانت تسمح بتعيني 

غير الكويتيني بالرغم من طابور 
الكويتيني الباحثني عن عمل(.

واحلقيقة اننا لو دققنا في هذه 
اإلجراءات لوجدنا أن أكثر املتضررين 

من هذه اإلجراءات هو املواطن 
الكويتي الذي يعمل بالقطاع العام، 

كما أنها ليست مجدية وغير منتجة 
ملواجهة هبوط أسعار النفط وال أرى 
فيها إال ذر الرماد بالعيون للقول إن 

احلكومة قامت بإجراءات ملواجهة 
هبوط أسعار النفط.

واحلقيقة ان اإلجراءات املطلوب من 
احلكومة اتخاذها بغض النظر عن 

هبوط أسعار النفط هي وقف الهدر 
وتبديد املال العام الذي أشار إليه 

تقرير ديوان احملاسبة وخصوصا 
فيما يتعلق ببدالت اجتماعات قياديي 

الدولة من وزراء ووكالء ووكالء 
مساعدين ومستشارين.. التي 

تصل للبعض منهم ألكثر من 100 
ألف دينار، هذا بخالف مرتباتهم 

وامتيازاتهم ومكافآتهم الباهظة.. هذا 
من جهة، ومن جهة اخرى التصدي 
للتالعبات في مناقصات الدولة التي 

تتم ترسيتها بسعر وتزيد كلفتها 
بعد ذلك بسبب األوامر التغييرية، 
وكذلك التالعب في مواعيد تسليم 

املشاريع لدولة وتأجيل تسليمها من 
دون تطبيق لشروط اجلزائية الواردة 

في عقود املناقصات، بل إن هناك 
مناقصات أرسيت ومت دفع معظم 

قيمة العقود من قبل احلكومة ولكن 
لم يتم تنفيذ املشاريع. 

 بإجراءات كهذه تكون احلكومة 
ضربت عصفورين أو ثالثة بحجر 

واحد، فهي تكون أوقفت الفساد 
وأوقفت الهدر وأجنزت مشاريع 

الدولة املتعثرة والتي الوطن 
واملواطنون بأمس احلاجة اليها، ناهيك 

عن تخفيض املصروفات وضبطها 
ولكن بعيدا عن مواطن اجتهد وينتظر 
ترقية أو مكافأة ومبا فيها من إحباط 
للموظفني املجتهدين بالدولة والذين 

يرون قيادييهم يتقاضون أمواال 
طائلة ولم متسهم عصى التقشف 

بينما طالت املوظف البسيط ذا 
املكافأة البسيطة.

هذا باإلضافة الى حتصيل أموال 
الدولة الطائلة التي يتم التغاضي 
عن حتصيلها وأشار اليها تقرير 
ديوان احملاسبة في العقود التي 

تأخر املقاولون في تنفيذها أو تلك 
التي تعتبر رسوما وضرائب ولم يتم 

حتصيلها بسبب أنها لدى »جتار«.
والواقع أن أكبر مشكلة تواجه 

احلكومة وتسبب لها الكثير من 
اإلخفاقات هي حتالفها مع بعض قليل 

من جتار السياسة الذين يحققون 
غاياتهم السياسية ويزيدون أموالهم 
على حساب املال العام وعلى حساب 
التنمية واإلصالح في هذه احلكومة 

وبالتالي على حساب هذا الوطن.. فهل 
من مدكر؟ 

تقشف 
على املواطن 
ال على الهدر

رؤى كويتية


