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 ذعار الرشيدي

أوسكار »اإلعالم« 
الدميوقراطي

اكتساح تلفزيون وإذاعة 
الكويت للجوائز الذهبية 

والفضية واحتاللهما 
املركز األول من حيث 

عدد اجلوائز في مونديال 
التلفزيون واإلذاعة الذي 

أقيم بالقاهرة مؤخرا 
ليس سوى دليل حي 

على أن هذين القطاعني 
يضمان مبدعني حقيقيني 

استطاعوا أن يحفروا 
اسم بالدهم من ذهب 

وفضة في اكبر تظاهرة 
فنية إذاعية بالشرق 

األوسط ومن بني مئات 
املنافسني من دول بعضها 
تفوقنا بسنوات بتجاربها 

اإلذاعية والتلفزيونية.
> > >

املركز األول عربيا 
في مجالي اإلذاعة 

والتلفزيون يثبت علو 
كعب اإلعالم الكويتي، 

ويثبت أن املبدعني 
الكويتيني في اإلعالم 

قادرون ليس فقط على 
املنافسة بل على االبتكار 

إلى درجة متكنوا معها 
من جعل جهاز حكومي 

بيروقراطي ينتزع 
املركز األول في مهرجان 

ميكن اعتباره أوسكار 
التلفزيون واإلذاعة على 

املستوى العربي.
> > >

نعم، وزارة اإلعالم 
بجهازيها التلفزيون 

واإلذاعة رغم خضوعهما 
للبيروقراطية متكنت 

بفضل مسؤوليها 
ومبدعيها من حتقيق 

املركز األول في برامج 
تلفزيونية وإذاعية 

منوعة، وأعلم يقينا أن 
اإلعالميني الكويتيني 
من مذيعني ومعدين 

ومخرجني وفنيني 
اليزالون هم أصحاب 

الكعب العالي في املجال 
اإلعالمي العربي املسموع 

واملرئي، وهذا أمر 
حري بنا أن نفخر به، 
فانتزاع املركز األول 
من بني مبدعني عرب 

من بني مشاركات من 19 
دولة عربية وبهذا الرقم 

من اجلوائز دليل على 
القدرات اإلعالمية التي 

ميتلكها شبابنا.
> > >

وشخصيا وبحكم 
معرفتي بأغلب املشاركني 
في تلك البرامج التي نالت 

الذهب والفضة ليس لي 
أال أن أشكرهم، وأشكر 

وكيل وزارة اإلعالم 
طارق املزرم الذي هيأ 
األرضية التي انطلقت 
منها تلك األعمال، كما 
ال بد من اإلشارة إلى 

الوكيل املساعد لإلذاعة 
الشيخ فهد املبارك الذي 
كان له الدور األبرز في 
وضع اإلذاعة الكويتية 

على خارطة طريق 
النجاح املستمر منذ 

توليه مسؤولياتها، وال 
ننسى إحقاقا للحق أن 
هذا النتاج الفضل في 

جزء كبير منه يذهب إلى 
وزير اإلعالم السابق 

الشيخ سلمان احلمود 
الذي وضع قواعد وأسسا 

حديثة لتطوير البرامج 
والقنوات الكويتية التي 

نراها اليوم.
> > >

ما أمتناه من مسؤولي 
وزارة اإلعالم هو إقامة 

حفل شامل لكل الفائزين 
بتلك اجلوائز بحيث يتم 

إبراز تفوقهم كحدث 
محلي ننقله للداخل 
والشباب يستحقون 

ويستاهلون.
> > >
توضيح الواضح: 

علو كعب اإلعالميني 
الكويتيني سببه الرئيسي 

انهم يعيشون في جو 
من احلرية والتعددية 
الفكرية احلميدة التي 
يتوارثونها منذ عقود 

ونعرفها اختصارا باسم 
الدميوقراطية، واضح 

واال مو واضح.
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أمينة العلي

الشيخة حصة الحمود 
السالم الحمود الصباح

يتاجرون باألوطان سراً وجهاراً ليال ونهارا وتباع في 
صفقات مجزأة أو باجلملة، فال يرفع فرد من جحافل 

الظالميني مد يده ليطعن بها أعناق املتاجرين، يتالعبون 
باألرزاق ولقمة العيش وكسوة البدن ونور البيت 

ومدارس األبناء ومشافي املرضى ودواء احملتاجني له، 
يعقدون الصفقات حول الظاهر والباطن من ثروات البالد 

ويشحنونها على مراكب السلب والنهب يستبيحون 
العباد ويعلبونهم ويبيعونهم في األسواق من هم.. 

هم أصحاب املصلحة الذين يعزفون على أوتار تعديل 
القوانني وما أكثرها.. وبعد التكاليف الهائلة أرى انه 

أمر مضحك حقا أن نتغافل عن األخطاء احملدثة بيننا 
ونتفرغ ألمور أخرى أقل شأنا، اخلطر ال يزال قائما 

والنوايا ليست صادقة، وفي مثل هذه الظروف ننسى 
كل شيء وننشغل بقضايا الوافدين وكأنهم عبء علينا 

ويعلو الصياح للمطالبة بترحيل بعضهم، الظروف تتغير 
من حولنا دوليا وعربيا واقليميا، فلن يظل احلليف 

حليفا الى االبد، واملصالح تتغير بني يوم وآخر، في كل 
يوم جند دولة متد يدها الى عدونا من خلف الكواليس، 
فهل سيظل هاجسنا فقط هو قضية الوافدين وقضايا 

هامشية ال تخدمنا بشيء وال نستفيد منها ال من قريب 
وال من بعيد، هذا معناه ان البعض يتعمد قتل الهمم 

ووأد الطاقات وبتر كلمة احلق، وهذا معناه احتقار إلرادة 
الشعب التي اوصلتهم الى هذا املكان، ان هذه املشكلة هي 
بالفعل مشكلة تقلق كل مواطن مخلص أيا كان موقعه، أال 

يكفي التجاوزات والظلم الذي وقع علينا؟!.
الشك اننا كلنا فزعنا من االحداث املأساوية التي حدثت 
ببلدنا الثاني السعودية وبلد اجلمال واحلرية لبنان وما 
لقيه اخواننا واخواتنا هناك باليمن وسورية من ويالت 

القصف اجلائر وسط صمت عاملي وتواطؤ عربي وخذالن 
اسالمي، كيف تكون االنسانية التي يتغنون بها عندهم؟! 
وما مبادئ احلرية والرحمة والعطف التي يدعون اليها؟!

من فوائد احملن والباليا  زيادة اإلميان واليقني لدى 
املسلم ومتييز املؤمن من املنافق، وهكذا هي سنة اهلل الى 

قيام الساعة، فاالحداث األخيرة في سورية كشفت لنا 
املتآمرين والعمالء، وما أكثرهم! 

وبدأ انحسار املتخاذلني واملخذلني، وما أسوأ تأثيرهم على 
أمتنا، أمتنى ان ينشغل بعد ذلك املنشغلون هذه األيام 

بشراء شجر الكريسماس احملالة بالهدايا واألضواء، 
فالوقت فعال مناسب، ولنستبدل األضواء واملفرقعات 

بنيران القصف املختلطة بدماء الضحايا. 
الكيان الغربي وخصوصا االميركي ال يريد السالم يسود 

بيننا ونحن واملجتمع الدولي ايضا نشاركهم في صنع 
هذه املأساة، أين االسالم منا ونحن نرى بأعيننا موت 
األطفال والشباب والنساء؟ أين مواقف الدول العربية 

واإلسالمية ؟ أين مسلمو العالم وهم يرون أمام أعينهم 
وعلى مسمع ومرأى من العالم اجمع ضحايا أبرياء؟ ما 
يحدث ال يجوز السكوت عنه، ما اريد ان اعرفه هو ما 
موقف الرئيس االميركي ترامب؟ هل ترؤسه وجناحه 
بوصوله الى رئاسة أميركا كان مبنزلة إعطاء الضوء 

األخضر من أجل القتال بيننا؟ نحن اآلن نواجه التحديات 
الصعبة. 

أميركا واملجتمع الدولي ونحن العرب أعطينا اإلذن 
والفرصة لالرهاب لالجهاز على عقول الشباب وحشوها 

بأفكار شيطانية نحن نرفضها رفضا قاطعا، اجلرائم 
التي ترتكب بسورية واليمن ما هي إال مجزرة جماعية 

وأمر مخالف للقانون واالنسانية وحلقوق االنسان 
وانتهاكات التفاقية جنيڤ، وهذا األمر يتطلب حتركا 

جماعيا تشترك فيه احلكومات العربية واإلسالمية 
بالسرعة املمكنة. 

اخلطة األميركية - الصهيونية معروفة لكن نحن نوهم 
أنفسنا بأننا ال نعلمها، ولن يهدأ لهم بال إال إذا فجروا 

األوضاع أكثر من ذلك في منطقة اخلليج.

ال جترؤ اخلواطر والشواغل الدنيوية كبيرة كانت أم 
صغيرة أن تلج إلى العقل والنفس في حلظات احملن 

والشدائد، هذه اللحظات أو الساعات العصيبة التي ال يوجد 
إنسان إال وعاشها في حياته على اختالف أنواعها )وفاة 

عزيز ـ مرض عضال ـ فقدان وطن ـ كارثة طبيعية.. إلخ( 
وهي مرحلة زمنية تتحول فيها النفس البشرية إلى محراب 
وقدس أقداس يناجي فيه املرء خالقه أن ينجيه وأحباءه من 
هذا الكرب الشديد، وبعد انفراج الكربة ال يلبث املرء منا إال 

أن يخرج من محرابه أو قدس أقداس نفسه التعبدية إلى 
فضاء الدنيا ومشاغلها الزهيدة رويدا رويدا حتى يتبرمج 

مرة أخرى على التململ من توافه األمور وتعود األيام 
سيرتها األولى حيث الكبر والغرور.

ولألسف الكثير منا يجهل حتى الفارق في املعنى بني 
الكبر والغرور رغم أن أكثرنا مترس فيهما إال من رحم 

اهلل، فالكبر هو النظرة الفوقية لآلخرين وخاصة من هم 
دوننا علما وماال وجنسا وعرقا وحسبا ونسبا وما دون 
ذلك، والغرور هو من االغترار واخلديعة في النفس وهو 

االطمئنان والركون لشيء ونحن على خطأ وال ندري ذلك، 
فرب متواضع طيب ولكنه مغرور في نفسه ويظن أنه على 

خير في أمر ما وهو ليس كذلك وحلجة اإلسالم أبوحامد 
الغزالي كتاب بديع في هذا األمر وهو »الكشف والتبيني في 
غرور اخللق أجمعني« إال من عصمهم اهلل من صفوة عباده 

بالطبع، وعلى أي حال فطبيعة النفس البشرية مجبولة 
على الهلع واخلوف وما شاهدناه في الكويت بعد الهزة 
األرضية من هرولة الناس إلى الشوارع في بضع ثوان 

يكشف بوضوح ويقني حاجتنا إلى مراجعة النفس ومدى 
استعدادها ليوم الفزع األكبر يوم تبدل األرض غير األرض 

والسموات وبرزوا هلل الواحد القهار، أين اخلوف والهلع 
واخلشية من اخلالق والذي مننحه دائما للمخلوقات؟! 

أين مراقبة النفس وكف اللسان واأليدي عن أذى الناس 
والتربص بهم؟! 

أين األخالق والقيم اإلنسانية والتي ال حتتاج منا ملجهود 
يذكر إال فقط تقوى اهلل وأن نحب لغيرنا ما نحبه 

ألنفسنا؟! هل كانت الهزة باألمس مجرد هزة لألرض وما 
عليها أم هزة للنفوس وما بداخلها؟!.. هي فرصة وأجل 
ومنحة ربانية لعل عاقال يعقل أو قلبا يؤمن أو بصيرة 

تقود إلى النجاة.

يتاجرون.. 
باألوطان

هزة أرضية 
أم هزة للنفوس؟

نقطة ضوء

تعمل اآلالت واملكائن في املصنع حسب 
القدرات واخلطوات واملواصفات احملددة 

لها. فتلتزم باألداء واإلنتاج والعمل احملدد 
بشفافية عالية دومنا نقصان أو زيادة. 

وفي حال تعرض اي ماكينة للخلل تعطي، 
وبكل أمانة، إشارة )صوتية أو ضوئية( 

بذلك كي يتم اصالحها لتعود ثانية للعمل 
وااللتزام مبا هو محدد دومنا زيف أو 

غش أو احتيال. وخير مثال على مصداقية 
ونزاهة وشرف املاكينة )الصراف اآللي( 

التي يتركها اإلنسان وحيدة في العديد من 
األمكنة وخالل الليل والنهار واحلر والبرد 

ولم يحدث ان خانت املاكينة األمانة وهربت 
بالعهدة املالية وتوارت عن األنظار.

> > >
يعود الزوج من رحلة صيد السمك 

)احلداق( سعيدا بالسمكة التي اصطادها، 

فيطلب من زوجـته اعــداد السمكة 
لوجــبة الغداء يــوم غد، وقد يحدث 
نتيجة انشغال )املدام( مبكاملة هاتفية 

مع جارتها ان تنسى اطفاء النار حتت 
الطـنجرة في الوقت احملدد، فتحترق 

السـمكة ليحترق دم الزوج غضبا 
وكمــدا. بيد ان املسكني لو اعتمد 
على اآللة ووضع السمكة الطازجة 

في )مايكروويف( النتهت الطبخة في 
الوقت احملدد بالدقيقة والثانية، فليس 
للمايكروويف جيران يهاتفهم من أجل 
الثرثرة وسائر فروع علم الكالموجيا. 

كما اشير إلى ان الشاعر اجلاهلي »طرفة 
بن العبد« ينصح باختيار احلكيم لنقل 

الرسائل غير ان احلكيم )إنسانا( قد يكون 
لئيما وينقل رسالتك على نحو خاطئ، 
واألفضل االعتماد على االلة وايصال 

رسالتك بنفسك عبر املوبايل، وبال حكيم 
بال بطيخ!

> > >
ليس لآللة ضمير إنساني ولهذا السبب 
تتمتع بضمير نقي وبالنزاهة والرحمة 
واالمانة والشفافية والصدق وااللتزام 

بالعمل، فال تدلس أو تكذب أو تدعي أو 
تتهرب أو تتوهم أو حتتال أو تراوغ 
كما يروغ االنسان )ال الثعلب(، فاآللة 
تعمل بإتقان بصرف النظر عن جنس 

املستفيد أو دينه أو لونه. واآلالت لم تخبر 
العنصرية أو احلروب االهلية بينها. واآللة 

التي وصفناها بالصماء الطرشاء تسمع 
وتصغي أكثر من اإلنسان. واملكائن التي 

رميناها بصفة البكم واخلرس تتحدث 
أفضل منا. فمتى نعترف ان )اآللية( ال 
)اإلنسانية( هي رمز الرحمة واملثالية؟ 

البشارة هي مفردة نقولها لشخص نبشره 
بأمر حصل عليه وهو ال يعلم أن هذا األمر 
قد حدث له، فنقول له البشارة، فيقول لك: 

أبشر بالبشارة، وعادة ما تكون البشارة 
حسب قدرة من بشرناه من مبدأ »على قدر 

أهل العزم تأتي العزائم«.
اليوم سأبشركم بأمر حدث لي ولكن ال 

تتوقعوا أن يحصل أحد منكم على أي بشارة 
فعلى طريقة سعيد صالح في مسرحية 
»العيال كبرت« درستني وفصلتني فأنا 

من »بشرني« بتلك البشارة فقد أصبحت 
مليونيرا دون علمي وحتما أن بينكم من 

يريد أن يعرف كيف أصبحت مليونيرا من 
باب احلسد ال الفرح لي.

لقد وصلتني رسائل كثيرة عن طريق البريد 
االلكتروني تبلغني بأنني ربحت أمواال طائلة 

فقد ابتليت مبن يرسل رسائل يخبرني 
بأن مؤسسة الوليد بن طالل قد منحتني 
مبلغا يتجاوز املليون دوالر، علما بأن ما 
بيني وبينه كما قال دريد حلام في إحدى 

مسرحياته حني سألوه عن الدوالر »لو يجي 
وجهي بوجه الدوالر في الطريق ما بعرفو، 

وأنا لو يجي وجهي بوجه الوليد بالطريق ما 
راح يعرفني«.

املتبرع الثاني حلضرتنا يطلق على نفسه 
»نيابة عن جائزة مايكروسوفت وتبرعوا 
بثالثة ماليني وحوالي 6 ماليني من أحد 

مصانع السيارات األميركية« وكل ما 
يــطلبونه مني هـو رقم تليفوني وعنواني 
فقط، ومن الطبيعي أن كل تلك التبرعــات 

هي وسيلة نصب جديدة تستغل تلك 
األسماء.

لقد تذكرت التبرعات املالية التي نسمع بها 
في حال فاز فريق محلى فقارنت بينها وبني 

كمية التبرعات التي تصلني من خالل البريد، 
ووجدت أن ال فرق بينهما، فاملتبرعون لي 

ال أعرف ماذا سيفعلون برقم هاتفي؟ ولكن 
املتبرعني للرياضة الكويتية يريدون الوصول 

لكرسي البرملان عن طريق الرياضة وهموم 
الشباب وفهمكم كفاية.

وحسب املبالغ التي أملكها حاليا عن 
طريق التبرعات لي فإنني أحذر املنظمات 
االقتصادية التي تضع أسماء املليارديرية 

من وضع اسمي في تقاريرهم وسأالحقهم 
قضائيا في حال استغلوا أسمى.

أدام اهلل من تبرع وال يريد غير الدعم ملن 
تبرع لهم، وال دام من تبرع وهو كاذب 

ويبحث عن »الشو« اإلعالمي. 

ذلك هو حال دوائرنا احلكومية عندما 
نطلب معاملة ما أو التحدث مع بعض 
املسؤولني عن وضع أو حالة وأردنا 

التصحيح أو التغيير في الطلب، يطلب 
منا أن نتقدم بطلب لتوضيح املوضوع 

واإلطالع عليه ومن ثم اعتماده، ولكن هذا 
ال يحدث فمن بداية كتابنا يبدأ احلدث 

الهزلى حيث جند الصراع قائما بني نقطتني 
ال ثالث لهما وهما كتابنا وكتابكم ويصبح 

الصراع متضاربا بينهما دون حلول متكنه 
من الوصول إلى نهاية احلدث، صراع عبثي 
مساره غير منتظم بني قوتني ال ندرك أين 
نهايتهما فقط أصبحنا نقاط متضارب ما 

بني تلك القوتني ألجل غير مسمى والنهاية 
محلك سر.

منذ شهرين قام بعض أولياء األمور لطالب 
أحد املعاهد الفنية باالتصال املباشر مع 

وزير التعليم العالي يشتكون من سقف 
آيل للسقوط ويتساقط منه املاء، وبالفعل 
أرسلوا للوزير ببعض الصور التي تثبت 

صحة ما يتحدثون عنه، وقام الوزير 
بإعطاء الوعود إلصالح ذلك املبنى، ومع 

بداية فصل الشتاء واحتماالت نزول 
أمطار والتخوف من احتمال وقوع السقف 

على بعض الطلبة نفاجأ بأن املسؤولني 
لم يتحركوا إلصالح ذلك املبنى، وعند 
مخاطبة األهالي للوزير مرة أخرى، رد 
عليــهم: أنا بلغتهم، معقول إلى اآلن لم 

يقوموا بشيء؟ 
بالطبع في مثل هذه األمور ال يجوز كتابنا 
وكتابكم، من املفترض إعطاء أوامر صارمة 
للتنفيذ وسرعة اإلجناز والتصليح قبل أن 

يبدأ فصل األمطار لتفادي كارثة.
األغرب من ذلك أننا جند أن األوامر أعطيت 

حلفر جزء من ذلــك الصرح الثقافي 
والفني لبناء مصعد وهذا شيء إيــجابي 

ولكن قبل بناء املــصعد كان يوجد 
الــعديد من الشكاوى على املبنى وفــق 
ما منتلكه من صور ومستندات تنــتظر 
توقيع من لديه زمام األمور في الوزارة 
لإلصالح أو التغيير والتجديد علما بأن 

املسؤولني لديهم كل األوراق واملستندات 
التي منتلكها والدولة تدفع الكثير لينعم 

أوالدنا وشباب املستقبل في وجود أماكن 
مناسبة لتلقي العلم بها، ولكن طاملا نتبع 

كتابنا وكتابكم ستبقى قضايانا في دائرة 
محلك سر.

٭ مسك اخلتام: ترعى الدولة النشء 
وحتميه من االستغالل وتقيه اإلهمال 

األدبي واجلسماني والروحي... مادة 10 من 
دستور الكويت.

احلزم مطلب تربوي وال يعني القسوة، 
مبعنى أنه على قدر العطاء الذي يقدمه 

الوالدان ألبنائهما من حب واهتمام وعطايا 
مادية واحتياجات أساسية يكون احلزم، إذ 

ال بد من احلزم في التربية وذلك بتقنني 
املعطيات بقدر متزن وحتت قوانني ال تقبل 

االعتراض أو اخلروج عنها إال لظروف 
خاصة، باإلضافة إلى أن عدم التخاذل أو 

التهاون في واجباتنا كمسلمني مثل »الصالة 
ـ الصيام ـ صلة الرحم ـ رد احلقوق 

ألصحابها.. إلخ«.
ويعني احلزم في األمور: أخذ األمر بشدة 
وضبطه، وعندما يقال حزم الرجل أي كان 

عاقال وذا حنكة، وكذلك األمر بالنسبة للمرأة، 
وهدفه التربوي هو حتقيق االتزان العاطفي 

واالنفعالي لألبناء، ومن ناحية أخرى بناء 

قوامهم النفسي واالجتماعي على النظام 
حتى يتسنى غرس القيم املنشودة بهم.
إن النفس البشرية جبلت على النظام 

وفطرتها السليمة مبنية على نظام متكامل 
ما لم تتعرض تلك النفس لفوضى تربوية 

أي تنشئة سيئة، واحلزم في التنشئة 
االجتماعية والنفسية لألبناء لها مكنونات 

ايجابية كثيرة، منها »االتزان النفسي ـ 
ضبط النفس ـ بعد النظر ـ احترام الوقت 
ـ تقدير املناسبات ـ االنضباط ـ االلتزام 

ـ موفور القيم ـ االنتظام ـ الدقة ـ حتديد 
األهداف«.

فاهلل عز وجل خلقنا على نظام حياتي 
متكامل ومن دون ذلك النظام يتعرض الفرد 

النعكاسات نفسية سيئة منها »فوضى 
املشاعر ـ االكتئاب ـ القلق ـ ضياع األهداف 

ـ االتكالية ـ الكسل ـ افتقار قيم ـ التواء 
الفكر..«.

وحتى تتحقق املنفعة من احلزم في التربية 
ال بد من مرافقتها بالرفق واالحسان 

واالحترام وإال سيتحول األمر إلى قسوة 
لها آثار سلبية على نفسية األبناء ومن 

ثم فكرهم وسلوكياتهم، ولن يجدي اآلباء 
واألمهات نفعا من تلقني القيم والسلوكيات 

االيجابية ألبنائهم، يقول ژ: »الرفق ال 
يكون في شيء إال زانه«، ويقول ژ: »من 

يحرم الرفق يحرم اخلير كله«، وتذكر 
عزيزي القارئ أن التربية فن وأن اإلحسان 

في املعاملة واملشاعر عامل قوي إلخضاع 
األبناء لعملية التنشئة السليمة القومية دون 

صراع، وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبة أجمعني.
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