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 ذعار الرشيدي

مقناص 
سعود البابطني.. 

واحللقة الرائعة
تعرض قناة البوادي على موقعها 
فيلما »أشبه بالوثائقي« لرحلة قنص 
للسيد سعود عبدالعزيز البابطني، 
وكان ميكن للفيلم ان يكون وثائقيا 
رائعا ولكنه رغــم ذلك جاء فيلما 
توثيقيا ليوميات مقناص، وهو أمر 
يعجب بل يثير إعجاب محبي رحلة 
القنص بل ويجد اغلبهم هذا الفيلم 
املكون من جزئني وتعرضه القناة 
كأحد أهم محتوياتها في هذا اجلانب 
انه من أفضل أفالم توثيق رحالت 

القنص احلديثة.
> > >

وفي رأيــي أن هذا الفيلم كان 
ميكن أن يكــون أكثر من توثيقي 
ليوميات مقناص للســيد سعود 
عبدالعزيز البابطني ويتحول إلى فيلم 
وثائقي فيما لو متت االستعانة فقط 
مبعلق صوتي »narrator« لتفصيل 
األحداث والتعليق عليها لشرحها 
للمشاهد البعيد عن معرفة حقيقة 
القنــص ورحالته وطريقة الصيد 
بواسطة الصقور، وهي التي متت 
بالفيلم الذي أحتدث عنه وعرض على 
جزئني على مدار ساعتني مشوقتني.

> > >
الفيلم إخراجيا وطريقة تركيب 
صوت األشخاص الذين يتحدثون 
مع بعض بواسطة الالسلكي يعطي 
املشاهد وجبة دسمة وواضحة عما 
يدور حولــه الفيلم بجزئيه، وهذا 
أمر يفهمه ويقدره وســعيه جيدا 
محبو رياضــة القنص بالصقور، 
بالنســبة حملبي ومتابعي  واألمر 
القنص ال يحتاج ملعلق صوتي، وهذا 
افهمه وأقدره، ولكن انا احتدث عن 
انتشار الفيلم وهو الرائع في إخراجه 
وإنتاجه ومونتاجه لغير محبي تلك 

الرياضة اجلميلة.
> > >

الفيلــم الذي احتدث عنه يعود 
للعام ٢٠١٥ في رحلة قنص قام بها 
سعود عبدالعزيز البابطني وجاء في 
جزئني وهو إخراجيا كما قلت جميل 
واختيار تركيب صوت »الصقارة« 
عبر الالســيلكي جاء متوافقا مع 
الرحلة وبشكل متقن لألمانة، وكذلك 
كان اختيار املوسيقى التصويرية 
املواكبة ملشــاهد انطالق الصقور 
وحلظات صيد طائر احلبارى، وكما 
قلت هذا يتناسب مع مشاهدين من 
عشاق هذه الرياضة األصيلة التي 
ميارسها سعود البابطني كما ظهر 
في الفيلــم، ولكن انا احتدث فيما 
لو أردنا انتشار هذا الفيلم بجزئيه 
ملشاهدين آخرين من غير عشاق 
انه ولفيلم  القنص بالصقر، أعني 
بهذه العبقرية من التصوير والغنائية 
في املشاهد واللقطات والشخصية 
التي ظهرت بها كســعود البابطني 
كنت افضل او أمتنى وجود »معلق 
صوتي« يشرح يوميات رحلة القنص 
عبر سيناريو او سكريبت يشرح 
الرحلة حلظة بلحظة بتعليق يقدم 
للمشاهد شرحا تفصيليا عما يحدث 
في كل مشــهد من حلظة انطالق 
القافلــة حتى ملــح طائر احلبارى 
وانطالق الصقر حتى صيد احلبارى.

> > >
الفيلم بجزئيه لألمانة رائع اإلنتاج 
والتصوير وحتى املونتاج واختيار 
اللقطات إخراجيا، واعتقد انه واحد 
من افضل األفالم التوثيقية لرحالت 
القنص بشكل عام، ولكن ما قصدته 
أن احللقة املفقودة لفيلم كهذا املكون 
من جزئني لتكتمــل »رائعيته« أن 
 »narrator« يكون هناك معلق صوتي
فقــط يقوم بالتعليــق للربط بني 
املشاهد املختلفة للفيلم، ما يحيله 
من فيلم توثيقي رائع ليوميات رحلة 
قنص إلى فيلم وثائقي رائع لواحدة 
من إحدى رحالت القنص املصورة.

> > >
توضيح الواضح: باملناسبة يرى 
أن فيلم  بالقنص  املهتمــني  اغلب 
مقناص سعود عبدالعزيز البابطني 
هو واحد من أفضل أفالم يوميات 
املقناص علــى اإلطالق، ولكن، ما 
قصدته في مقالتي ان تتحول هذه 
الرائعة الفيلمية إلى فيلم وثائقي بعد 
إدخال التعليق الصوتي التوضيحي 
وقد يترجم إلى لغات غير العربية 
كون املادة واحملتوى الذي يضمه 
الفيلم بحزئيه يضم لقطات لم تصور 
من قبل لطريقة القنص باستخدام 

الصقور.
> > >

توضيح األوضح: اعتقد انه ميكن 
إعادة إخراج الفيلم وإضافة صوت 
تعليقي عليه وهــو أمر ممكن أن 
يعاد بثه بشــكل جديد يجعله في 
حلة مختلفة عما ظهر عليه وينقله 
من فيلــم توثيقي جميل إلى فيلم 

وثائقي رائع.
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خالد العرافة

في ظل الظروف اجلوية التي متر بها الكويت منذ أيام، ورغم 
ما كشفت عنه من تقصير في الكثير من املشاريع احليوية، اال 
انها كشفت ايضا عن املعدن األصيل ألبناء الشعب الكويتي في 
مواجهة التحديات واألزمات، كما أظهرت جليا تكاتف وتعاضد 

مؤسسات الدولة من جيش وحرس وطني وداخلية وبلدية 
وأشغال وإطفاء ودفاع مدني وإعالم في مواكبة هذا احلدث 

واإلسراع في إنقاذ املتضررين من األمطار وبذل اعظم اجلهود 
للتغلب على جتمعات املياه سواء بسحبها سريعا عبر املضخات 

او بإغالق بعض الطرق واجلسور حلماية الناس.
وفي يوم اجلمعة املاضي كان لوزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية السبق في توعية الناس بأسلوب راق وجذاب من 
خالل خطبة اجلمعة املاضية املوافق 9 اجلاري، حيث خصصت 
الوزارة خطبة ذلك اليوم لدعوة جميع مرتادي الطرق بااللتزام 

بقوانني املرور، واالبتعاد عن السرعة العالية التي قد تكون سببا 
مباشرا في الفتك بقائد املركبة نفسه او بغيره من الناس.

لقد استمعت الى اخلطبة من اإلمام واخلطيب الشيخ السيد 
الكمالي، وتفاعلت مع دعوته الى جميع الناس وخصوصا من 

فئة الشباب لالبتعاد عن الرعونة وااللتزام باليقظة حقنا للدماء 
وحفظا لألرواح وحماية للمال العام.

وقد تناول الشيخ الكمالي اهمية القيادة الهادئة وضرورة التحلي 
باألخالق احلميدة وإعطاء الطريق حقه امتثاال ملا اوصانا به 

رسولنا الكرمي سيدنا محمد ژ، وتطرق الى اهمية األخذ في 
احلسبان بأن بعض مرتادي الطرق قد يكون معه مريض او 

طبيب يريد الوصول الى املستشفى سريعا او لديه طارئ، وهنا 
ال بد ان نفسح الطريق ونلتزم بآداب الطريق وقواعد املرور 

واألهم من ذلك أخالقيات ديننا احلنيف.
وقد تساءل الشيخ الكمالي في تلك اخلطبة عمن يتجاوز السرعة 

املسموحة وال يلتزم بقوانني املرور اذا ما تعرض حلادث ـ ال 
قدر اهلل ـ هل يكون منتحرا أم ال؟!

بالطبع هو تساؤل مهم، فالذي يتهور ويقود بسرعة زائدة 
ويؤدي ذلك إلى وفاته أو وفاة غيره يتحمل املسؤولية أمام 

املولى عز وجل عن هذه األرواح، فكيف سيقابل رب العزة؟ وِبَ 
سيرّد وهو الذي جتاوز السرعة وضرب بقوانني املرور عرض 
احلائط وتسبب في حرمان أسرة من عائلها او أطفال من أمهم 

أو غير ذلك؟
واذا كنا نشيد بوزارة األوقاف على هذا التوجه النافع واملفيد 

للعباد، فإننا نشكر اإلمام الكمالي على أسلوبه الراقي في دعوته 
السديدة، وندعو إخواننا وأبناءنا وشبابنا وجميع أبناء املجتمع 

واملقيمني على هذه األرض الطيبة ألن يلتزموا بهذه الدعوة 
املباركة حفاظا على أرواحهم وأرواح غيرهم.

كما ال ننسى ان نشيد بدور وزارة الداخلية وعلى رأسها نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح على 

جهدهم في تطبيق القوانني وردع املستهترين الذين يروعون 
الناس ويثيرون اخلوف في قلوب األبرياء بسبب قيادتهم 

املستهترة، وندعو اهلل ان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

كارثة األمطار التي حلت على بعض املناطق نتج عنها شلل تام 
حلركة املرور وغرق للشوارع الرئيسية والداخلية وتلف ملمتلكات 

املواطنني واملقيمني.
احلكومة بعد الكارثة عقدت العديــد من االجتماعات املكوكية 
ملعاجلة اخللل الناجت عن ســوء تصريــف مياه األمطار في بعض 
املناطق وأمرت بتعطيل الدراســة االثنني املاضي كإجراء احترازي 

منها وحماية ألرواح أبنائنا الطلبة بعد حادثة الغرقة املاضية.
بعد مشكلة األمطار ظهرت لنا أزمة جديدة تضرر منها الناس 
وحتتاج إلى تدخل حكومي من قبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
إليجاد آلية لتعويض املتضررين ممن تلفت ممتلكاتهم من مركبات 
ومنازل خصوصا سكان املنطقة اجلنوبية من البالد، بوجهة نظري 
يجب على احلكومة ممثلة في سمو الرئيس أن تستعجل في نتائج 
حتقيق اللجان املكلفة في يوم الغرقة والعمل على اإلسراع في إصدار 
توصياتها وفي حال ثبوت أي تقصير في عقود الشركات املكلفة 
في البنية التحتية يجب تعويض الناس من أموال تلك الشــركات 
وفقــا للقانون دون حتمل الدولة أي تكاليف مالية ناجمة عن تلك 
األضرار، يجب على احملافظني أن يفعلوا دورهم وكذلك املختارين 
في املناطق املنكوبة ويقوموا بعمل إحصائية بعدد املنازل واملركبات 
املتضررة وتقدميها فورا إلى مجلس الوزراء حتى يتم ايجاد آلية 
معينة لتعوض أصحابها في أسرع وقت ممكن بدال من جلوئهم إلى 
احملاكم بسبب فشل في جاهزية املشاريع احلكومية ملوسم األمطار.
كما أن هناك مشكلة أخرى تلوح في األفق بعد األمطار حتتاج 
من احلكومة التدخل بأسرع وقت ممكن وخاصة بعد استقالة وزير 
األشغال وإحالة مدير هيئة الطرق إلى التقاعد وهي تطاير احلصى 
في الطرق السريعة وتشقق األسفلت في البعض منها ما ينتج عنه 

تضرر مركبات مرتادي تلك الطرق.
وزارة األشــغال وهيئة الطرق أعلنت سابقا التغلب على تلك 
املشكلة من خالل اخللطة السحرية التي تساهم في السيطرة على 
تلك املشــكلة وحتى اآلن لم نشاهد أي شيء يذكر باستثناء تزايد 

احلصى وتطايره في جميع الفصول من السنة.
جاءت األمطار وانكشــف املســتور من حيث حتّمل شبكات 
الصــرف الصحي وكذلك تطاير احلصى الذي أصبح عنوانا لعدد 
كبير من الشوارع، الكل يعلم أن هناك عقودا تلزم الشركات املنفذة 
للمشــاريع وكذلك كفالة تضمن املشــروع ملدة سنوات في حال 
حدوث أي خلل يتم إصالحه بناء على الكفالة لهذا أو ذاك املشروع 
من الواجب على وزارة األشغال بعد أن ثبت فشل معاجلة احلصى 
املتطاير أن تلزم هذه الشركات بعالج الظاهرة وإلزامهم بتعويض 
جميــع من تضررت مركباتهم كعقاب لهــم على هذه العيوب في 
مشاريعهم، األشغال اآلن قياداتها منهم من استقال واحيل للتقاعد 
وآخرون للتحقيق وكذلك هيئة الطرق بنظري االستقالة والهروب 

من املسؤولية ليس هو احلل.
 املطلوب من مجلس الوزراء تشكيل جلنة من الوزراء والفتوى 
والتشــريع يكمن عمل أعضائها في مراجعة كل عقود املشاريع 
والطرق وكذلك البنية التحتية للمناطق اجلديدة والتأكد من مطابقتها 
للمواصفات واملقاييس إضافة إلى التأكد من امليزانيات املخصصة 
ملثل هذه املشــاريع مقارنة بالعمل املنفذ واســتعراض األمر بكل 
شــفافية أمام الشــارع الكويتي والذي يعتبر هو املتضرر األول 
واألخير، وفي حال وجود أي تقصيــر وتعد على املال العام بعد 
املراجعة يجب فورا محاسبة املقصرين من قياديني بالوزارة سواء 

من كان على راس عمله او متقاعد أثبتت أدانتهم بذلك.
كمــا يجب على احلكومة إحالة عقــود الطرق والبنية التحتية 
للمناطق إلى هيئة الفساد نزاهة والتأكد من سالمتها وبذلك نستطيع 
القول إن احملاســبة واجبة على كل مسؤول وتاجر ساهم في هذه 

األزمة ألن الكويت فوق اجلميع.

ال تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة

تعويض متضرري 
األمطار من جيب 

احلكومة أم التاجر؟

خاطرة

إطاللة

لم يقنع اإلنسان بخلقة خالقه بل سعى 
إلى تغييرها أو تعديلها أو )جتميلها( فعرف 
التوشيم ونقش الوشم على انحاء مختلفة من 
جسده، كما صنع احللي لزينته فاستخدم، 
بداية، لب الثمار مرورا باالصداف البحرية 
والآللــئ واملجوهرات. فحفر اجلبال وبأر 
املناجم وغاص في االعماق بحثا عن الذهب 
واالملاس واللؤلؤ. وقص االنسان شعر رأسه 
ثم مشطه وسرحه وتعددت تسريحات الشعر 
ثم انتبه إلى أظافره بعد ان حتضر وما عاد 
يستخدم االظفار في القتال فعمد إلى تقليمها 

وتشذيبها وطليها باالصباغ.
> > >

في سبيل جتميل هيئته ثقب االنسان 

انفه ليضع الزمام ومثل ذلك فعل في اذنه 
ليعلــق االقراط. وجلــأت االناث إلى نزع 
شعر اجســادهن وحف حواجبهن وزرع 
رموش مستعارة. ولم تعجب االنسان رائحة 
جسده فاخترع العطور والبخور وتفنن في 
اســتخراجها من مصادر مختلفة. طحن 
صخر االثمد لتكحيل عينه. ولم تقنع حواء 
بلون شفتيها الطبيعي فعمدت إلى التلوين 
وعرفت البشرية )الديرم( واحمر شفايف 
وقبله عرفت احلناء فخضب الرجال حلاهم 
واقدامهم ونقشــت املرأة احلناء في كفها 

وصبغت بها شعرها. 
> > >

حار الرجال في شــواربهم. يحلقونها 

ويسرحونها ويقصونها بأشكال مختلفة، 
منها الطويل املعقوف او القصير جدا مثل 
شــنب هتلر. وكذلك اللحية التي تنوعت 
إلــى القفل مرورا  الناعمة  أشــكالها من 
بالسكســوكة. وسعيا إلى تغيير خلقته أو 
إلحساسه باخلجل أو امللل من حجم انفه أو 
بطنه، ابتكر اإلنسان اجلراحات التجميلية 
التي بدأت إلصالح العيوب اخللقية أو ترميم 
التشوهات الناجتة عن احلوادث واحلروق 
ثم حتولت إلى تقليعة او موضة. فتسابقت 
العيادات الطبية لتقــدمي عروض عمليات 
التجميل والتكميم وشــد الوجه وتصغير 
االرداف ونفخ الشفاه وتغيير املخلوق الذي 

خلقه رب العاملني. 

الشعبي األميركي  كان مشهد االنقسام 
واضحا فــي انتخابات التجديــد النصفي 
للكونغرس وسط حالة من التنافس الشديد 
بني اجلمهوريني والدميوقراطيني للسيطرة 
على مجلسي الشــيوخ والنواب. وقد كان 
احملرك األول لهذا التنافس احملموم هو الرئيس 
ترامب الذي استطاع من خالل دعم األكثرية 
اجلمهورية في املجلسني إصدار العديد من 
الشــعبوية  القرارات اجلدلية ذات اخللفية 
والعنصرية التــي يراها األميركيون مثيرة 
لالنقسام وتشجع على نشر الكراهية بني فئات 
الشعب األميركي. لم يكن أمام الدميوقراطيني 
من سبيل لوقف متادي ترامب إال الفوز في 
هذه االنتخابات ألنها الســبيل الوحيد في 

عرقلة قراراته الشعبوية.
ومع أنهم لم ينجحوا في حســم أكثرية 
مقاعد مجلس الشيوخ لصاحلهم لكن انتزاعهم 
ملجلس النواب من اجلمهوريني سيكون له األثر 
البالغ في التصدي لسياسات الرئيس ترامب 
وعرقلة فوزه في انتخابات الرئاسة القادمة. 
ومع كون الواليات املتحدة دولة دميوقراطية 
لكن رواســب العنصرية التزال قائمة فيها 
حيث جتلت في شعبوية الرئيس ترامب التي 
باركها وســارع خلفها البيض املتعصبون 
واملتطرفون وسكان األرياف والفالحون على 

عكس املعارضني الذين يشكلون غالبية سكان 
املدن والضواحي واملثقفني واألميركيني غير 
البيض وغالبية النساء الالتي يشعرن بازدراء 
ترامب لهن. وهذه االنتخابات وإن كانت شأنا 
أميركيا خالصا، لكن أيا من احلزبني لن يحيد 
عن ثوابت السياسة اخلارجية األميركية جتاه 
منطقتنا العربية التي تقوم على تفتيت املنطقة 
وإدارة أزماتها دون إيجاد حلول فيها تعكس 
طموحات شعوبها مع التعاطف ودعم األقليات 
الطائفية واإلثنية فيها على حساب األكثرية 
ومناصرة الدولة الصهيونية في خرقها للقانون 
الدولي في فلسطني احملتلة وتشويه صورة 
اإلســالم على اعتبار أن »داعش« وأحداث 
احلادي عشر من سبتمبر هي انعكاس لتعاليم 
اإلسالم وقيمه. وقد رأينا ذلك جليا خالل فترة 
أوباما الدميوقراطي التي شهدت احلرب على 
غزة ووقوفه إلى جانب العدوان الصهيوني 
عليها وسماحه لنظام األقلية البعثي في جتاوز 
خطوطه احلمراء واستخدام السالح الكيماوي 
في قمع الشعب السوري وعالقته املمتازة مع 
النظام اإليراني بعد توقيع االتفاقية النووية 
معه التي أعقبها إعــادة أمواله املجمدة إليه 
والسماح له بالتدخل عسكريا في دعم النظام 
الســوري. أما اليوم فإن ترامب اجلمهوري 
يستكمل دور أوباما الدميوقراطي ويزيد عليه 

بالقدس عاصمة للصهاينة ونقل  االعتراف 
سفارة بالده إليها ناهيك عن ابتزازه للدول 
العربية الغنية وحصولــه على أموال طائلة 
منها لدعم اقتصاده مقابل توفير احلماية لها. 
وسواء فاز الدميوقراطيون أم خسروا أمام 
اجلمهوريني فإن اخلاسر هم العرب والرابح 

األكبر هم الصهاينة.
> > >

من املؤكد أن هناك أســبابا فنية وإدارية 
وراء غــرق الطرق واألنفاق وبعض املناطق 
السكنية. ومن املؤسف أن تتكرر هذه الظاهرة 
دون أخذ الدروس منها والوصول إلى حلول 
نهائية لها رغم أنها تتعلق بســالمة املواطن 

وممتلكاته ومرافق الدولة.
> > >

عدوان جديد على غزة بعد فشل محاولة 
تغلغل القوات اخلاصة الصهيونية في خان 
يونس ومقتل أحد ضباطها رغم الهدنة بني 
حماس والصهاينة في أغسطس املاضي، ما 
يدل على أن الصهاينة ال ميتثلون لالتفاقيات 
وهي بالنســبة إليهم مجرد حبر على ورق 
خاصة مع الدول العربية. وفوق كونها محاولة 
فاشلة فإنها أرغمت نتنياهو على قطع زيارته 
االحتفالية لباريس والعودة الستكمال مسلسل 

العدوان.

من نعم اهلل علينا نعمة الكهربا واملاء، فال 
نستطيع االستغناء عنهما في جميع حياتنا 
اليومية. اخي القارئ: لعلك فكرت يوما.. كيف 
يتم انتــاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.. لكن 
هل فكرت كيف يتم صيانتها حتى ال تصاب 
الشبكة الكهربائية باخللل او االنقطاع؟ هل 
تعلم: ان هناك ادارات بالوزارة تشكل فرقا 
تقوم بتنفيذ عقود لصيانة الكهرباء شاملة 
األيادي املاهــرة واملعدات الضخمة بدءا من 
توليدها الى نقلها وصيانتها وتوزيعها لتصل 
الينا دون خلل.. وأخص بالذكر في هذا املقام 
الرفيع واجلهد املبذول وكيل وزاره الكهرباء 
واملاء م.محمد بوشــهري، والوكيل املساعد 
لشبكات النقل الكهربائية م.جاسم النوري، 

على ما يقومان به من عناية خاصة للشبكة 
الكهربائية بالكويت احلبيبة. هل تعلم اخي 
القــارئ ان إدارة صيانة الكيبالت األرضية 
اللنقاوي  بإدارة م.فواز  الهوائية  واخلطوط 
والعاملني فيها، تتابع كل املغذيات األرضية 

واألبراج الهوائية في البلد؟
على طول أكثر من ٢٠ ألف كيلومتر، صيانة 
وحماية لها حتى ال تصاب الشبكة الكهربائية 
باخللل. ولو جمعنــا تلك املغذيات األرضية 
وأوصلناها ببعض لكانت املســافة الطولية 
تصل من الكويت إلى دولة املغرب الشقيق، هل 
تتخيل ذلك أخي القارئ! وهناك ادارة صيانة 
بإدارة م.مطلق  الرئيسية  التحويل  محطات 
العتيبي والعاملني فيها، تشرف تلك اإلدارة 

على صيانة أكثر مــن 7٥٠ محطة كهربائية 
للنقل بأجهزتها احلساسة بالكويت من ام قصر 
حتى النويصيب ومن الساملني الى الساملي.

أخي القارئ: قد تتذمر عند انقطاع الكهرباء 
عنك وال تالم علــى ذلك لكن تأكد ان هناك 
عاملني بالوزارة من الوزير والوكالء املساعدين 
واملديرين والعاملني.. يسارعون حلل مشكلة 
اخللل بعيون ســاهرة، فكل الشكر لكل من 
خدم في هذه القطاعــات ومن غادرها.. ان 
الكهرباء واملاء من النعم التي حابانا اهلل بها 

فلنحافظ عليها..
»الكويت امانــة« والكهرباء واملاء نعمة.. 
اللهم احفظ الكويــت وأميرها وولي عهدها 

من كل مكروه.
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نغم وسط النشاز!

أرقام مفجعة ومستفزة تلك التي تنشر 
عن هدر الطعام حول العالم وأهمها الصادرة 
عن منظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو
FAO( والتي تبني أن ما يقرب من ثلث الغذاء 
العاملي يتعرض للهدر سنويا، وهو ما تعادل 
كلفته نحو تريليون دوالر أميركي، وتقدر 
كمية هدر الطعام في دول االحتاد األوروبي 
بنحو 89 مليون طن سنويا، وفي الواليات 
املتحدة األميركية بنحو 6٠ مليون طن، وفي 
كل من فرنسا وبريطانيا نحو 7 ماليني طن 
سنويا، وعلى املستوى العربي بلغت قيمة 
الهدر في السعودية - والتي احتلت املرتبة 
األولــى عامليا في الهدر الغذائي- نحو ١3.3 
مليار دوالر ســنويا، وهي أكبر من الناجت 
احمللي اإلجمالي لكل من الصومال وجيبوتي 
وموريتانيا مجتمعة، ويصل معدل الهدر إلى 
٢٥٠ كيلوغراما للفرد الواحد، أما في دولة 
اإلمارات العربية فوصلت قيمة هدر الغذاء 
ســنويا 4 مليارات دوالر، فيما تهدر دولة 
قطر ١.4 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 636 
كيلوغرامــا للفرد الواحد، وأما في الكويت 
فقد وصلت نسبة الهدر الغذائي إلى مليون 
طن ســنويا، أي ما يعادل 4٠٠ كيلوغرام 
عن كل فرد!! تضاف الى كل ما سبق تكلفة 

التخلص من الطعام املهدر إذ تقدر بحوالي 4١٠ 
مليارات دوالر سنويا على املستوى العاملي! 
وفي الكويت على سبيل املثال يكلف جمع 
النفايات حوالي ١66 مليون دوالر سنويا! 

ال أعتقد بعد هذه األرقــام املبالغة في 
شــيء القول بأن ظاهرة هــدر طعامنا قد 
أصبحت واحدة من أكبــر التحديات التي 
تواجهها البشــرية، ملا لها من تداعيات آنية 
ومستقبلية، خاصة مع تفاقم املجاعات حول 
العالم وما يقرب من مليار إنســان يعانون 
املتوقعة في سكان  اجلوع عامليا، والزيادة 
العالم التي سترفع الطلب العاملي على الغذاء، 
فضال عما تفرضه التقلبات املناخية والعوامل 
السياسية واالقتصادية من قيود على رفع 

اإلنتاج الغذائي لكفاية الطلب.
مسألة هدر الطعام ليست خيارا شخصيا 
كما قد يظن البعض، إن إســاءة إلى اخلالق 
العظيم الذي رزقه وأكرمه بهذه النعمة التي 
يفتقر إليها الكثيرون، ثم إنه يســيء إلى 
الفقراء واجلوعى من أبناء بلده والعالم ممن 
يفتقرون إلى شيء مما هان عليه إلقاؤه في 
النفايات والذي قد يكون كافيا لســد رمقه 
وابقائه على قيد احلياة! كما أنه يسيء إلى 
نفسه حني يسمح لها بتبديد ما قد ال يكون 

قادرا على توفيره في أيامه القادمة! إنه يسيء 
إلــى ذلك املزارع الذي كــد وتعب - وغالبا 
في ظروف صعبــة - في زراعة هذا الغذاء 
وحصاده، وجعل جهده بال مقابل! إنه يسيء 
إلى البيئة التي سيجهدها التلوث لتعويض 
ما بدده! كما انه يسيء إلى األجيال القادمة 
التي ستعاني من شح املوارد التي استنزفت 

نتيجة إسرافه وتبذيره!
ثمة جهات ومبادرات وبرامج قامت ملكافحة 
هدر الطعام لتضيء شمعة في ظالم الهدر 
مثل: حركــة وقف هدر الطعام الدمناركية، 
Think. ومبادرة حفظ الطعام األملانية، وحملة
Eat. Save، وعربيا مثل: مشروع »ماعون« 
الســعودي، ومنظمة »ريفــود« الكويتية، 

ومشروع حفظ النعمة القطري. 
 يحمل هدر الطعام في طياته معاني الكبر 
واألنانية واإلســراف والبعد عن االعتدال 
والتكافل واإلحســاس باآلخرين والرحمة 
بهــم! إلى جانب ما هو أعظم، محق البركة، 
حينما يتعارض مع قول النبي ژ: »وال يرفع 
الصحفة حتى يلعقها فإن آخر الطعام فيه 
البركة«! فليتنا نتعظ حتى ال ينالنا غضب اهلل 
عز وجل، وال ينقم علينا الفقراء واحملرومون، 

وكي ال تلعننا األجيال القادمة!

samir@gulfopinions.com
د.سامر أبو رمان

ما معنى
 أن نهدر 
طعامنا؟

عالم اآلراء


