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اللهم بارك لنا
في رجب وشعبان 

وبلغنا رمضان

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

الفطرة السليمة

برواية عن املرحوم محمد صقر املعوشرجي مدير البلدية األسبق 
عندما كان وكيال لشــؤون الصحة في بلدية الكويت، حدثت أزمة في 
أسعار املواشي خالل فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، رحمه 
اهللا، وتولي املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
والية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، وكانت األزمة بسبب شح األمطار 
وصعوبة وصولها إلى الكويت كاملعتاد من العراق والشام، فتقدم النائب 
فــي مجلس األمة آنذاك املرحوم يعقوب احلميضي بفكرة اســتقدام 
املواشي من استراليا بحيث يكلف الرأس الواحد (١ دوالر) بينما تكلفة 
شحن الواحد منها ١١ دوالرا، فتقدم سمو الشيخ جابر األحمد، رحمة 
اهللا عليه، مع املرحوم احلميضي بتشكيل شركة للمواشي وقام سموه 
بإهداء الشركة ناقلتني بحريتني كمشاركة من احلكومة في إنشاء الشركة 
ولتوفير مبلغ الشــحن من الناقالت التابعة لشركة الناقالت البحرية، 

وأمر بتجهيزها «بزرايب منظمة للمواشي».
باملقابل حدثت أيضا في بداية الســتينيات من القرن املاضي أزمة 
طحني فــي العالم أدت إلى حدوث إضراب من قبــل املخابز اإليرانية 
في الكويت ورفض احلكومة قيامهم برفع قيمة أسعار اخلبز، فقامت 
احلكومة على الفور بإنشــاء شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
التي ال زلنا نحصد ثمار إنشائها وخصوصا خالل فترة الغزو العراقي 
عام ١٩٩٠ التي يذكرها على وجه اخلصوص الصامدون آنذاك بتوفيرها 
اليومــي لكل املواطنني حصتهم من اإلنتاج، وال تزل قيمة اخلبزة في 

الكويت األرخص في العالم.
أســتذكر هاتني احلادثتني ألعرض كيفية رؤية احلكومة وســرعة 
بديهتها وجرأة وسرعة اتخاذ القرار من قبل رجاالت الدولة آنذاك والتي 
مازلنا جنني ثمار قراراتهم، في تدارك األزمات وحتويلها إلى حلول مع 
كامل االحترام لعامل الوقت، حيث إن األزمة التي نعاني منها في البلد 
ومنذ التحرير تكمن في البــطء والتردد واخلوف والتأخر في اتخاذ 
القرار، وأيضا وأنا أقرأ إعالنا في الصحف ملجموعة من جتار األدوية 
يطلبون إلغاء قرار وزير الصحة تخفيض هامش ربح شركات األدوية 
املستوردة، وبديهيا تذكرت قصة إنشاء شركة املواشي وشركة املطاحن، 
وتوقعت أن يكون رد احلكومة على أزمة شــح األدوية إنشاء مصانع 
وشــركات إلنتاج أدوية محلية بالتعاون مع شركات عاملية لتخفيض 
كلفة الشحن والنقل والتخزين على املوردين وتخفيض سعر الشراء 

أيضا على املواطنني، وحتقيق األمن الدوائي والصحي للبلد.

«البدون» وما أدراكم ما البدون، تلك القضية التي باتت محور اهتمام 
اجلميــع، والكل يرجو لهم أن تنتهي أزمتهم وأن يتم الوصول إلى حلول 
مجدية من شأنها أن تساعدهم على العيش بأسلوب جيد، ولكن على مدار 
٧٠ عاما منذ ظهور تلك القضية ولم يتم إيجاد حل مناســب لها، وهذا ما 
يدفعني إلى طرح العديد من التساؤالت، منها: ملاذا على مدار تلك العقود 
املتتالية لم حتل تلك القضية؟ وهل هناك أطراف تقطع كل سبل احللول؟ 
وهل بعض ممن يتصدرون املشهد لهم مصلحة في بقاء تلك القضية عالقة؟!
ولكن لإلجابة عن تلك األســئلة يجــب أوال معرفة كيف ظهرت أزمة 
البدون أو فئة «غير محددي اجلنســية»، ودعونــي أذكركم باألمر، في 
البداية يجمع قانون اجلنســية الكويتي بني اجتاهني ملنح اجلنسية األول 
منهما يقوم على منح اجلنسية بصفة أصلية والثاني مينح اجلنسية لكل 
من كان على أرض الكويت قبل عام ١٩٢٠، وفي ذلك التوقيت كانت الدولة 
تتلقى الطلبات للحصول على اجلنسية، ومن هنا بدأت قضية «البدون»، 
حيث أكد البعض ممن ينتمون لتلك الفئة أن أجدادهم كانوا في تلك الفترة 
يعيشون بالصحراء ولذلك فإنهم لم يسمعوا بأمر التجنيس، وهنا ظهر 
الكثير من املعارضني لتلك الرواية ليؤكدوا أن باب احلصول على اجلنسية 
مت فتحه أكثر من مرة كان آخرها عام ١٩٨١، ورأى املشككون بتلك الرواية 
أنه يجب فتح باب احلصول على اجلنســية مجددا شريطة أن يتم إثبات 
مدى استحقاق اجلنسية وفقا للمادة رقم ٢٠ من قانون اجلنسية والتي 
تقول إن «عبء اإلثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع باجلنسية الكويتية».

وعلى الرغم من أن اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية والذي أنشــئ عام ٢٠١٠ قد ســاهم في تقدمي الكثير من 
التســهيالت لتلك الفئة، ومت بالفعل جتنيس عدد كبير من فئة البدون 
ومنحهم اجلنسية الكويتية، وفي إحدى مراحل التعامل مع قضية البدون 
قامت الدولة بتقسيم الفئة إلى ٣ شرائح، األولى منهم تأتي ضمن حملة 
إحصاء ٦٥ وهم الذين سيتم النظر في أمر منحهم اجلنسية باشتراط 
عدم وجود قيد أمني مثبت، أما الشريحة الثانية فهي تشمل من ليس 
لديهم إحصاء ٦٥ ولكن لديهم مــا يثبت تواجدهم قبل عام ١٩٨٠، أما 
الشــريحة الثالثة واألخيرة فهي تشمل من تواجدوا بعد إحصاء ١٩٨٠
وهؤالء ســيتم مطالبتهم بتعديل أوضاعهم، وأرى أن الشرائح الثالث 
تعد تقسيمات عادلة ولكن األمر ينقصه بعضا الشيء من الدقة فالبد أن 
يخضع جميع من يندرجون ضمن الشريحة األولى إلى اختبار البصمة 
الوراثية، وذلك للتأكد من عدم قيام البعض بتســجيل مواليد ليسوا 
بأبنائهم يحملون أسماءهم وبالتالي فإنهم سيتمكنون بكل سهولة من 

احلصول على اجلنسية عقب جتنيس األب.
وأعتبر أن من بني تفاصيل قضية البدون ما يعد ناقوس خطر على 
الهوية الوطنية ويشير إلى ضياعها، فهناك البعض ممن يدعون االنتماء 
إلى فئة البدون على الرغم من أنهم من أبناء الدول املجاورة لنا وذلك في 
محاولة منهم احلصول على التسهيالت التي متنح لتلك الفئة والعيش 
على أمل احلصول على اجلنســية الكويتية، والدليل على صحة ذلك 
هو البيان الصادر عن اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية وسأذكره مبا جاء من أرقام وإحصائيات، فاجلهاز قال إن 
١٨٢١٧ شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم منذ عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠٢١، من 
بينهم ٨٠٦٨ شخصا ينتمي للجنسية العراقية، و٨٥٤ شخصا سوريا، 
و٣٠٩ إيرانيني، و١١٥ شــخصا أردنيا، هذا إلى جانب ٢٠٠٩ أشخاص 
يحملون جنسيات دول أخرى، واملغزى أن البيان يكشف عن حقائق 
قد تعد كارثية فهؤالء جميعا كان من املمكن أن متنح لهم اجلنسية في 

حالة عدم وجود عنصري الدقة والتحقق في أمر التجنيس.
وهنا يأتي دور اإلجابة على الســؤال ملاذا لم حتل قضية البدون؟! 
وتكمن اإلجابة في املشــاهد ذات السيناريو الواحد املتكرر على مدى 
العقود السابقة، فبعض الشخصيات تستغل قضية البدون من أجل حتقيق 
بعض املصالح، ونرى أن تلك القضية تظهر وبقوة بكل انتخابات فتمتلئ 
البرامج االنتخابية بنقاط تتصل بـ «البدون» وبعد النجاح باالنتخابات 
أو اخلروج منها ينســى األمر وكأنه لم يكن، هذا إلى جانب أن بعض 
العقليات التي تعمل على دعم تلك القضية يســتخدمون أساليب عفى 
عليها الزمن للتعبير عن أزمتهم مثل اإلضراب عن الطعام واالعتصام 
هذا فضال عن اســتغالل األطفال، وتأتي الطامة الكبرى إلى استغالل 

قضية البدون بكل اعتزام للهجوم على احلكومة.
وأرى أنــه في ظل العهد اجلديد وحكومــة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، فإن تلك القضية الشائكة في 
طريقها للحل الذي يحتاج إلى خطة زمنية ليســت بالقصيرة، فسمو 
الرئيس يعرف عنه مدى اهتمامــه بقضية البدون منذ أن كان قياديا 
بوزارة الداخلية وأن تلك القضية تأتي في قائمة األولويات لديه، وبعد 
توليه منصب رئيس الوزراء ســاهم في تقدمي الكثير من التسهيالت 
لتلك الفئة جاء من بينها إتاحة التسجيل للطلبة البدون من دون عراقيل.
أؤمن بأن قضية البدون تعد في أيد أمينة في ظل رئاســة ســمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح للحكومة، والذي يشهد له أنه لم 
ولن يستغل تلك القضية وأن ارتباطه بأزمة «البدون» ينبع من إدراكه 
ملدى معاناتهم وأن السبل احلقيقية والصادقة البد أن تأتي في األطر 

اإلنسانية والتشريعية وليس بالشعارات والهتافات.

مثلما تكونون يسلّط عليكم، تتواصل 
األخبار عن تسلط شريحة من الفجار 
تعتدي على حرمات اخلالق ممثلة بكتاب 
اهللا الكرمي وسط ديار تعترف بسماحة 
األديان  الكتابية، وترابط هذه  األديان 
طلبا للســماحة، واحترام وتقدير كل 
منهم لكتابه، بعيدا عن الفتنة املطلوبة 
لدفع اجلهالة للساحة اإلنسانية، وإشعال 
فتيلها ما بني اآلمنني املطمئنني بالذات مع 
اقتراب األعياد ملختلف الديانات الكتابية، 
وتهاني مختلف األديان ملناسبات أديانها 
طلبا للســالم املرغوب تواصله للعالم 
الواسع وتفعيل مقولة وحكمة عربية، 
مختصرها «اجلهالة أعيت من يداويها!».

كما هو مراد معناها خالل عنوان هذا 
املقال املعروف عن دعوة نبينا احلليم 
محمد بن عبداهللا ببركة األشهر الكرمية 
رجب وشعبان وسيد شهورها رمضان، 
كما تــدل معانيها علــى جهالة حارق 
الشريف، ومكابرة صهاينة  املصحف 
العصر على األرض الطاهرة فلسطني 
الشــريف ومواقعه  القدس  وتدنيس 
الطاهرة لألديان الكتابية الثالثة، بالتسلط 
وقوة السالح على رموز العبادة وأماكن 
الطاعــة للخالق من عبده املخلوق منذ 

خالفة األرض ومن عليها.
هل تدبير ذلك مدروس من قبل 
األديان  لبذر عداوة  البشر  مجرمي 
وتأجيج الفتنة بينها باستغالل جهالة 
األنذال حلرق كتبها الســماوية في 
السالم على  أقطار تقصد مبادرات 
األراضــي املســاملة ومهبط الوحي 

الرباني بكل مواقعه؟!
ال متلك اإلنســانية النقية سوى 
الدعاء الرباني الطاهر «حســبنا اهللا 
هو نعــم الوكيل، ونعم املولى، ونعم 
النصير»، ونغمة عابرة تقول: «أخي 

جاوز الظاملون املدى!».

يحق لنا كمسلمني أن نحمد اهللا 
على نعمة اإلسالم الذي جاء ليرشدنا 
إلى الدين احلق والعبادة الصحيحة، 
املنقوصة وال يعتريها شائبة  غير 
من شوائب الدنيا وأعراضها، وفي 
هذا العصر الذي نعيشــه يأتي من 
يحاول تغيير سنة اهللا وخلقه فيما 

يطلق عليه املثلية.
فأين كانت تلك املثلية من قبل، 
فهي الصفــة الطارئة وازدادت مع 
تطور احلياة البشــرية وزاد معها 
تعقيدها وأدخلها في متاهات مدمرة. 
ونقــول إن املولى عــز وجل قدم 
لإلنسان كل أسباب احلياة والتعايش 
فيها واستنادا إلى اآلية القرآنية وقوله 
تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى) «اآلية: ١٣» من ســورة 
احلجرات. والتي تســرد قوله عز 
وجل بأن العالقة بني اجلنسني بناء 
على االرتباط بني نوعني مختلفني 
أي من ذكر وأنثى، وليس كما هو 
احلال مــع البعض املختل بني ذكر 

وذكر، أو بني أنثى وأنثى.
وأيضا ومــرة أخرى يتبني لنا 
فطرة اخلالق ملا خلقه، وهو بطبيعة 
احلــال أدرى مبا خلقه وأدرى مبا 
ينفعه وخلقه له. وبالتالي فإننا هنا 
البد لنا من القول بأنه ال يجب تبديل 
خلق اهللا بأي شــكل من األشكال، 
وهو أعلم مبا خلق وأعلم بكل شيء، 
وبالتالي فإن اهللا عز وجل خلق الذكر 
لكي يقترن باألنثى، وال يصح غير 
هذا النوع من االقتران في البشرية، 

وهذا هو املنطق العقلي الصحيح.
كما ميكن القول أيضا إن أي تغيير 
في تلك الفطرة هو تغيير في اخللق 
وشرك باهللا، وظهور املثلية اجلنسية 
في مجتمعاتنا يعد خرقا ويؤثر تأثيرا 
ســلبيا بالغا فيه، ويجب محاربته 
بكل األشــكال حملاربة أي ظواهر 
أو ممارسات تسيء ملجتمعنا الذي 
نشأ على االلتزام بالعقيدة اإلسالمية 

قلبا وقالبا.
وأيضا فإن الرسالة املهمة هنا من 
كل تلك األحداث التي متر على العالم 
اليوم هي العودة إلى شرع اخلالق 
في كل سنن احلياة وأشكال العيش 
بها من خالل اتباع خريطة الطريق 
التي أوجدها لنا اهللا عز وجل وهو 
القرآن الكرمي وسنة رسوله، وبأنه 
ال مفر لهذا اإلنسان الذي خلقه اهللا 

بأن يتبع ما أمر به.
واهللا ولي التوفيق.

أوال أعترف لكم بأنني لم 
أعرف معنى كلمة «حوكمة» 
أو حتى سمعت بها من قبل، 
إلى أن ســمعتها في لقاء مع 
السيد عبداهللا بن عودة وهو 
أعمال سعودي ومالك  رجل 
السيد بن عودة  إبل. حديث 
كان شائقا جدا والعبارات التي 
استخدمها أثارت اهتمامي حني 
تكلم عن وجوب تنظيم سوق 
إلى صناعة  اإلبل وحتويلها 
مجديــة وقال تلــك الكلمة 
العنوان  التي وضعتها فــي 

«احلوكمة».
بحثت عنهــا في غوغل 

ووجدت التالي:
أو ما تعرف  احلوكمــة، 
بـــ «Governance»، هــي 
مجموعة من القوانني والقواعد 
إلى  التي تهدف  واإلجراءات 
حتقيــق اجلــودة والتميز 
فــي األداء من خالل اختيار 
األساليب الصحيحة والفعالة 
املنظمات  إدارة  مــن أجــل 

وحتقيق أهدافها.
باختصار، احلوكمة هي 
اتبــاع نظام معــني للتحكم 
العالقــات بني األطراف  في 

األساســية التــي تؤثر على 
أداء املنظمات، مما يســاعد 
على تنظيــم العمل وحتديد 
املسؤوليات لتحقيق األهداف 
على املــدى الطويل. «انتهى 

التعريف».
يا احلبيب شعالقة  طيب 
اإلبــل باحلوكمــة  ســوق 
الطلبات  وموضوع توصيل 

في الكويت.
(تراك) شرقا وغربت فينا، 

انت شتبي؟!
املقالة هو  هدفــي مــن 
«حوكمــة» وتنظيم ســوق 
التوصيل فــي الكويت وهو 
ســوق جبار بإمكانه «لو مت 

تنظيمه» عمل شيئني مفيدين 
للوطن واملواطن:

١- رسوم ودخل للدولة.
٢- وظائف للمواطنني.

سوق خدمة التوصيل في 
الفوضى، فكل  تدبه  الكويت 
من هب ودب وعنده «ليسن»، 
وأحيانــا ما عندهــم، يقوم 
بالتوصيل، فاملدرس واحلداد 
املهن األخرى  والنجار وكل 
دخلت هذه املهنة والكثير منهم 

بسياراتهم اخلاصة.
تنظيم هذا السوق وفرض 
رســوم عليه ومخالفة من 
يقوم بــه دون ترخيص مع 
اشتراط نسبة توطني عالية 

فيه سيضمن دخال ومردودا 
طيبا للدولة مع توفير دخل 
إضافي للمواطنني عن طريق 
توفير فرص عمل لهم سواء 

دوام كامل أو جزئي.
أستطيع أن أقول لكم من 
١٠ موظفي توصيل تعاملت 
معهم فقط ٣ منهم موظفون 
الشركة ويلبسون زيها  في 
الباقي فكلهم  أما  الرســمي 

يعملون دون ترخيص.
له جانب خطر  األمر  هذا 
وهو مــن يضمــن جنائيا 
نوعية الناس الذين سمح لهم 
مبمارسة توصيل الطلبات وهم 
الفئة التي تتعامل مع العائالت 
بصفة مباشــرة، وهنا يأتي 
دور «احلوكمة» التي ستقوم 
بفلترة من يتأهل للقيام بها.

٭ نقطة أخيرة: أول خطوة وأهم 
خطوة تأتي من وزارة الداخلية 
بإصدار بيان واضح وصارم 
مبعاقبة من يقوم بتوصيل 
الطلبات دون ترخيص بأشد 

العقوبات.
تأتي بعدها خطوة تنظيم 
الســوق وفرض نسبة من 

التكويت فيها.

االنتقادات  بعد حملة مــن 
الواســعة من قبــل املواطنني 
وتطرق وسائل اإلعالم إلى وضع 
الطرق «املزري» الذي بحاجة إلى 
تدخل سريع من قبل احلكومة 
إلنقاذ حياة مرتاديه واحلفاظ على 
ممتلكاتهم، قامت وزارة األشغال 
بتشكيل جلنة فنية استشارية 
عليا برئاستها وعضوية عدد من 
اجلهات احلكومية لدعم جهود 
وزارة األشغال إلصالح الطرق 
والبنية التحتية، وتهدف اللجنة 
إلى تقدمي املشورة والدعم الفني 
الالزم للــوزارة والهيئة العامة 
للطرق والنقل البري فيما يتعلق 
بتنفيذ خطط وزارة األشــغال 
الطرق بشــأن إصالح  وهيئة 
الطرق والبنية التحتية ومراجعة 
العقود اجلاري تنفيذها، وتقييم 
الشركات املنفذة للعقود وإبداء 
املالحظات ومراجعة املستندات 
التعاقديــة واملواصفات الفنية 
ومراجعة املالحظــات وتقدمي 
الدعم الفني واالستشاري بشأن 
نظــام املراقبة وضبط اجلودة 
وأداء وكفاءة املختبرات وأعمال 
الفحص واملراقبة على مصانع 
األســفلت ومواقــع العمليات 
للقطاعات  التابعة  للمشــاريع 

التابعة لوزارة األشغال والهيئة 
البري،  العامة للطــرق والنقل 
إضافة إلى أمور أخرى شملها 
القرار الذي حدد عملها مبدة ٦
أشهر قابلة للتجديد مبدة مماثلة.

بداية نحن ال نحتاج إلى جلان 
تدرس وتبحــث خلال واضحا 
بالعني املجردة تعاني منه الطرق 
طوال األعوام املاضية من تهالك 
وتكســير، إضافة إلى انتشار 
احلفر في منتصف الشــوارع 
الرئيســية والداخلية، وزارة 
االنتقادات  األشغال بعد حملة 
املوجهة لها بسبب رداءة الطرق 
جتاوبت بشكل خجول ال يلبي 
الطموح بالعــودة إلى اللجان، 
وكان متوقعا أن تتم إعادة صيانة 

الشوارع ومعاجلة مشكلة تطاير 
احلصــى التي عادت من جديد 
وعاد معها اســتنزاف جيوب 

مرتادي الطرق.
يجب على وزارة األشغال 
أن توضح لنا الفائدة التي تعود 
املواطن واملقيم املتضرر  على 
من تشكيل اللجان والتي سبق 
أن شكلت أكثر من جلنة ملناقشة 

مشكلة الطرق.
 نعم صدرت توصيات، ولكن 
ماذا مت بشأنها، هل مت إصالح 
الطرق وصيانتها أو متت محاسبة 
املقاولني؟ ال، وإمنا اقتصر األمر 
على الصيانة بعمليات ترقيعية ال 
ترتقي إلى قيمة العقود املدفوعة 
من قبل الدولة على هذه املشاريع.

احلل سهل، لسنا بحاجة إلى 
جلان ومصاريف إضافية على 
دراسات وغيرها، نحن بحاجة 
إلى استشــارة الدول الشقيقة 
التعاون  في منظومة مجلــس 
واالســتفادة مــن جتاربهم، 
لديهم مع  ومطابقة األســفلت 
املوجود في شــوارعنا ملعرفة 
األسباب الرئيسية وراء تكسر 
ورداءة الشــوارع، يجب على 
الوزارة مراجعة واختبار نوعية 
األسفلت، ومعرفة مدى مطابقته 
للمواصفــات إذا كانــت جادة 

باحملاسبة.
أخيــرا أمتنى مــن وزارة 
الغرامات على  األشغال تفعيل 
عقودها ومحاسبة املقاول الذي 
أفسد شوارعنا، وإلزامه بكفالة 
أعمال الصيانة لسنوات طويلة، 
إضافة إلى حتميله تكليف تضرر 
املركبات، والتشــهير بالشركة 
للقانون  املخالفة واملتجــاوزة 
وبعدها سنرى حال الطرق كيف 
ســيكون، ومنا إلى املسؤولني، 
حلولكم الترقيعية لن حتل أزمة، 
حاسبوا كل من أشرف على تلك 
العقود إذا أردمت اإلصالح دون 
النظر إلى اسمه أو صفته، وإال 

«ال طبنا وال غدا الشر».

يعتبر خبر توقف إذاعة لندن 
العربية B.B.C هو األسوأ لي في 
الفتــرة احلالية، فقد كنت أحد 
املتابعني واملهتمني بسماع إذاعة 
لندن، وأعتبر أن توقفها مبنزلة 
فقدان أهم مؤسسة إعالمية، فهي 
لم تكن مجرد إذاعة تذيع األخبار، 
بل كانت موسوعة ثقافية نستزيد 
منها الكثير من املعلومات الثقافية 

ملختلف دول العالم.
وبصفتي صحافيــا، فقد 
كنت أحرص على االســتماع 
لــكل ما تقدمه إذاعة B.B.C بي 
بي ســي البريطانية، وإغالقها 
يعتبر خسارة وقتال ملؤسسة 
أن  إعالمية وثقافية، واحلقيقة 
خبر إغالقها يعتبر بالنسبة لي 
وللكثير من املثقفني خســارة 
كبيرة، ومن الصعب أن جند ما 

يعوضنا عما فقدناه.
بدأ اهتمامي بإذاعة لندن منذ 
حــرب ١٩٥٦ والعدوان الثالثي 
على الشــقيقة الكبرى مصر، 
تآمرت ثــالث دول هي  حيث 
بريطانيا وفرنســا وإسرائيل 
بعد أن أعلــن الزعيم املصري 
الراحل جمال عبدالناصر قرارات 
تأميم قناة السويس، كنا نتابع 
أخبار إذاعة «بي بي سي» فيزيد 

حماسنا ونخرج في مظاهرات 
تأييدا للزعيم اخلالد عبدالناصر، 
وكانت حرب ١٩٥٦ هي العدوان 
على مدينة بورســعيد ومدن 
الشــعب  القناة، فلقد تصدى 
في بورسعيد وبقية مدن القناة 
الذي احتــل مدينة  للمحتــل 
لم يستسلم شعب  بورسعيد، 
بورسعيد بل قاوموا بكل بسالة 

العدوان البغيض.
ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتابع 
اســتماعي إلذاعة لندن واتباع 
ما تقدمه من أخبار وحتليالت 
إخبارية عالية املستوى، كذلك 
أتابع برامجها املنوعة وأشهرها 
برنامج محمود املسلمي، ذلك 
املذيع الرائــع فيما يقدمه من 

أخبار ومنوعــات، كذلك كنت 
أستمع إلى صوت ماجد سرحان 
صاحب الصوت القوي، كما كنت 
أتابع األخبار الرياضية عبر هذه 
اإلذاعة، حيث كنت أعمل صحافيا 
رياضيا بجريــدة «الوطن» ثم 
«األنباء»، وكان أن دخلت هيئة 
اإلذاعــة البريطانية بدعوة من 
زميلنا الكبير أكرم صالح الذي 
استضافني بإذاعة لندن وكان 
احلوار عن بطولة كأس العالم.

ال شك أنها ذكريات ال ميكن 
نسيانها ألنها ترتبط بأحداث 
مهمــة، وبالتالي فــإن توقف 
إذاعة لنــدن عن البث له تأثير 
على اهتماماتنا باإلعالم العاملي.
كنت أمتنــى لو أن الكويت 

امتلكت هذه املؤسسة اإلعالمية 
الكبيــرة لتنطلق بدعم كويتي 
لتواصل إذاعة «بي بي ســي» 
البريطانية عالقاتها مع املستمعني 
العرب، وتتيح الفرصة لكل فئات 
لتتابع أخبار  العربية  الشعوب 
دولنا العربية والعالم اخلارجي.

إن هذه املتابعة مهمة جدا لكل 
املستمعني العرب، حيث يتزودون 
بأهم أخبار العالم ويستفيدون 
من التــزود الثقافي من خالل 

متابعة البرامج املتنوعة. 
أرجو أن تهتم وزارة اإلعالم 
باالستحواذ على هذه املؤسسة 
اإلعالمية الكبيرة، حتى نحافظ 
على اهتمامات الشعوب العربية 
مبا تقدمه إذاعة لندن العربية، 
وأن تستمر دقات ساعة لندن 

لنتابع أخبارها.
٭٭٭

من أقوال املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
«إنني  ثراه:  األحمد، طيب اهللا 
سعيد وفخور بقوة الصحافة 
لدينــا ملا وصلت إليه من تقدم 
وازدهار والتزام بخدمة الكويت 
والعمل على رفع شــأنها في 

احملافل العربية والدولية».
واهللا املوفق.
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