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مهنة المخاطر
مهنة ال�صحافيني و امل��را���س��ل�ين تعترب
خطرية وحمفوفة باملخاطر يف جميع دول
العامل وخ�صو�ص ًا يف الأزمات واحلروب ويف
�أماكن ال�رصاع بالعامل وقد قتل الكثري من
ال�صحافيني واملرا�سلني وقال االحتاد الدويل
لل�صحافيني �إن � 81صحافيا ومرا�سال وموظفا
اعالميا لقوا م�رصعهم يف عمليات القتل
امل�ستهدف والهجمات بال�سيارات املفخخة
واحلوادث ،وا�ضاف االحتاد يف بيان �صحايف
ان عدد ال�صحافيني الذين لقوا م�رصعهم
هذا العام اقل بـ � 12شخ�ص ًا مقارنة بالعام
املا�ضي اذ لقي � 93صحافي ًا حتفهم انذاك
ورحب بانخفا�ض اخل�سائر يف االرواح بني
ال�صحافيني واالعالميني نظر ًا لتهدئة الأو�ضاع
يف املناطق التي كانت �شديدة
نقطة ضوء
االلتهاب يف ال�سابق وفقدان بع�ض
اجلماعات امل�سلحة لل�سيطرة على
بع�ض املناطق ما ادى الى تقليل
قرب ال�صحافيني من خط املواجهة
يف مناطق القتال ،واو�ضح انه يف
بع�ض املناطق بالعامل هناك جمود
يف القتال ال�بري ب�ين الف�صائل
املتحاربة خالل معظم العام وكان
ال�صحافيون اقل عر�ضة للهجمات
وامل��خ��اط��ر مب��ا يف ذل��ك ح��وادث
مشرف عقاب
تبادل اطالق النار ،وبالن�سبة ملا
 mishrefeqab@yahoo.comي�سمى تنظيم «داع�ش» قال االحتاد
ان التنظيم ق�ضى العام ,يف حالة
دفاع يف �سوريا والعراق ما �أدى
الى تقليل مدى قربه وات�صاله باالعالميني
يف املناطق التي كانت حتت �سيطرته ,من
جهته رحب االم�ين العام لالحتاد انطوين
بالجنر يف البيان برتاجع عدد ال�ضحايا من
ال�صحافيني هذا العام وا�شار الى ان بع�ض
دول العامل ت�شهد عمليات قتل م�ستمرة على
م�ستويات خميفة وافالت من العقاب بن�سبة
 % 90ف�ضال عن تزايد اعداد ال�صحافيني يف
ال�سجون اكرث من اي وقت م�ضى،ودعا بالجنر
الى اعتماد اتفاقية جديدة لدعم اجلهود
االخرى اجلارية لتعزيز �سالمة ال�صحافيني.
ان ال�صعوبات التي تنطوي عليها عملية
التغطية الإعالمية للعنف الذي يتعر�ض له
ال�صحافيون يف العديد من البلدان ويف الب�ؤر
ال�ساخنة حول العامل لتذكرنا بالكم الهائل
من التحديات التي تعرت�ض ال�صحافيني
�أثناء القيام مبهامهم ،والأخطار املحدقة
بحياتهم،
وب��دوره رحب رئي�س االحت��اد فيليب لريو
بانخفا�ض اخل�سائر يف الأرواح يف �صفوف
ال�صحافيني وموظفي و�سائل االعالم لل�سنة
الثالثة على التوايل يف جميع �أنحاء العامل
هذا العام ,وا�ضاف انه رغم هذا الرتاجع
فان م�ستويات العنف �ضد ال�صحافيني ال
تزال مرتفعة ب�شكل غري مقبول وقتل ثماين
�صحافيات يف ع��ام  2017وفقا ل�سجالت
االحتاد ,و�سجلت �آ�سيا واملحيط الهادئ اعلى
ن�سبة يف �ضحايا ال�صحافيني اذ بلغ عددهم
 26قتيال تالهما العامل العربي وال�رشق
الأو�سط  24قتي ً
ال ثم االمريكتني بـ 17قتيال
و�أفريقيا بثمانية قتلى واوروبا بخم�سة قتلى
وي�ضم االحتاد الدويل لل�صحافيني الذي يتخذ
من بروك�سيل مقرا له نحو � 600ألف �صحايف
يف  146دولة حول العامل.

ونكمل ما بد�أناه حول بيت ال�شاعر املثقب
العبدي ،لقد ورد يف املقال ال�سابق ذكر عمرو
بن هند ملك العرب وهو عمرو بن املنذر بن
ام��رئ القي�س بن النعمان اللخمي ،وهند
امه ن�سب �إليها ،وهي هند بنت �آك��ل املرار
الكندي ،كان يلقب باملحرق الثاين ،عرف
بال�شدة وال�رصامة مل ُي َر مبت�سما او �ضاحكا،
�سبقه يف احلكم ابوه املنذر بن امرئ القي�س،
وتاله اخوه قابو�س بن املنذر ،يقال له �أي�ضا
عمرو الثالث ،لقب باملحرق الثاين
الحراقه بع�ض بني متيم لقتل رجل
كلمات ال تن�سى
منهم ي�سمى �سويد الدارمي ابنا له،
ق��ال ه��ذا امللك اجل��ب��ار يوما ملن
عنده :هل تعلمون احدا من العرب
ي�أنف ان تخدم امه امي؟ قالوا :ال� ،إال
عمرو بن كلثوم التغلبي ،ف�إنها ليلى
بنت املهلهل ،وعمها كليب وائل،
وزوجها كلثوم �أفر�س العرب ،فبعث
الى عمرو بن كلثوم ي�ستزيره وطلب
منه ان ي�صطحب معه امه ليلى لتزور
هندا ،فقدم عليه عمرو من البحرين
مشعل السعيد
يف فر�سان تغلب ومعه امه ليلى،
 Mshal.AlSaed@gmail.comفقال عمرو بن هند لأمه �إذا جل�ست
نحي اخل��دم ومريها ان
معك ليلى ّ
تناولك ال�شيء بعد ال�شيء ،فلما جل�ستا معا
قالت هند لليلى :ناوليني هذا الطبق؟ فقالت:
لتقم �صاحبة احلاجة حلاجتها ،ف�أحلت عليها،
ف�صاحت ليلى بنت املهلهل« :واذاله ،يالتغلب»
ف�سمعها ابنها عمرو بن كلثوم وكان يف رواق
امللك ،فع�صفت بر�أ�سه النخوة العربية ونظر
حوله فلم يجد �إال �سيف امللك معلقاً ،ف�أخذه
و�رضب به ر�أ�س امللك فقتله ثم خرج ونادى
«يالتغلب» فثار فر�سان بني تغلب ،وانتهبوا
ماله وخيله وخرجوا الى اجلزيرة ويف ذلك
يقول عمرو بن كلثوم يف معلقته:
�أال ه��ب��ي ب�صحنك ف�أ�صبحينا
وال ت��ب��ق��ي خ���م���ور االن��دري��ن��ا
م�شع�شعة ك�����أن احل�����ص فيها
�إذا م��ا امل���اء خالطها �سخينا
جت���ور ب���ذي ال��ل��ب��ان��ة ع��ن ه��واه
�إذا م���ا ذاق���ه���ا ح��ت��ى يلينا
�صبنت ال��ك ��أ���س ع��ن��ا �أم عمرو
وك��ان ال��ك��أ���س جم��راه��ا اليمينا
وم����ا ��ش�ر ال��ث�لاث��ة �أم عمرو
ب�صاحبك ال���ذي ال ت�صبحينا
وفيها يقول لعمرو بن هند:
�أب�����ا ه��ن��د ف�ل�ا ت��ع��ج��ل علينا
و�أن���ظ���رن���ا ن���خ�ّب�رّ ك اليقينا
ب��ان��ا ن����ورد ال����راي����ات بي�ضا
ون�����ص��دره��ن ح��م��را ق���د روي��ن��ا
غ������ر ط�����وال
و�أي�����������ام ل���ن���ا
ّ
َ
امل��ل��ك فيها �أن ندينا
ع�صينا
وكان مقتل عمرو بن هند قبل الهجرة بنيف
و�أرب��ع�ين عاما ،وك��ان اول ملوك املناذرة
عمر بن ع��دي واخ��ره��م النعمان بن املنذر
امللقب ب�أبي قابو�س وكان ملكهم منذ 300م
الى  602م.
�أكتفي بهذا القدر
دمتم �ساملني يف �أمان الله

هل ما زال الفن التشكيلي مظلوم ًا؟
يقول الفنان بيكا�سو« :الفن مي�سح عن الروح غبار
احلياة اليومية».
الفن ب�صفة عامة من �أهم ما تركته الب�رشية على
وجه االر�ض املعمورة و�ساعد على تطوير االن�سان
للأف�ضل ،ومن �أفكار الفنانني ظهرت االبتكارات
واالخ�تراع��ات التكنولوجية ،وكذلك هو �سجل
تاريخي مهم للأمم التي م�ضت حيث
وجد داخل الكهوف نحت ور�سومات متثل
قلم كويتي
حياتهم كيف كانت بال�سابق ،وهذا ماجعل
الباحثني بالتاريخ يعرفون احل�ضارات
القدمية وكيف كانوا يعي�شون.
وكذلك ي�صور لنا احلياة اجلميلة ب�سننيٍ
م�ضت مل تكن الكامريا قد اخرتعت �أو لنقل
مل ت�صل �إلينا هذه التكنولوجيا بعد،
فما كان من كبار ال�سن �إ ّال الر�سم لتوثيق
�اء على خميلتهم
املا�ضي اجلميل ب��ن� ً
وذاكرتهم التي مل تطم�سها ال�سنون بعد
وحفظت لنا �أجمل الذكريات ب�أوطاننا.
فها هو الفنان الكويتي الراحل �أيوب
جاسم الرميضي
ح�سني يتفنن ب�إبراز الكويت ومعاملها
 jassem112@hotmail.comفتعي�ش م��ع لوحاته ب��زم��ان الغو�ص
واليامال ،وتتعرف على تاريخ بالدك
وحياتهم كيف كانت باملا�ضي مع �أ�شهر
ما كانوا يعملون به ،وكذلك نظام البيوت فهو
ف�صلها تف�صي ًال جمي ًال بلوحاته رحمه الله.
فمن الآث���ار اجلميلة للفن �أن يك�سب �صاحبه
ذائقة جميلة ،كما �أن��ه ميثل ركيزة �أ�سا�سية يف
بناء ال�شعوب مثل الق�ضايا القومية والوطنية
والدينية.

مقاالت

و�أي�ض ًا له دور مهم يف ال�صحة النف�سية بحيث �إن
متذوقي الفن ال مييلون للعنف ويلتزمون بالقانون
كما �أثبتت الدرا�سات.
وكذلك ال نن�سى ان بع�ض الفنون ومنها الفن
الت�شكيلي ي�ساعد على التنفي�س و�إخ��راج الغ�ضب
وامل�شاعر ال�سلبية بد ًال من الكتمان الذي ي�رض بنا
من الناحية اجل�سدية والنف�سية.
وغريها الكثري من الفوائد التي ال ي�سعنا ذكرها
باملقال ويبقى ال�س�ؤال املهم :هل نحن �أعطينا
ً
عامة والفن الت�شكيلي ب�شكلٍ خا�ص �أهميته
الفنون
كما نراعي باقي االهتمامات مثل القراءة وامل�رسح
والأدب والريا�ضة؟
وهل الدولة ركزت على تطوير هذا الفن وخ�ص�صت
له املخت�صني والأموال لتطوير جيل يهتم بذائقته
الفنية مثلما ن��رى ب��اخل��ارج مبعار�ض الفنون
ب�أوروبا؟
فكثري ًا ما �أج��د مبعار�ضنا قلة من احل�ضور �أتت
لرتوي �شغفها باللوحات الفنية و�أغلبهم للأ�سف
يكونون فنانني ت�شكيليني!!
نرجو من القائمني على جمعية الفنانني واملجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارتي الرتبية
واالعالم والفنانني الكبار تقييم ومتحي�ص جتربتهم
وما قدم للفن الت�شكيلي وطرح ال�س�ؤال التايل :هل
ما قدم بال�سابق كاف لبناء جيلٍ جديد متذوق للفن
الت�شكيلي ومنتم له؟
ودمتم بحفظ الله.
• نك�شة:
الفن �شكل من �أ�شكال العالج.
«�أر�سطو».

أمة العرب
 ...هابي
فالنتاين
لبت �أم��ة العرب ن��داء احلب
العاملي ،واحتفلت مع �شعوب
الأر����ض بالفالنتاين ،هذا
العيد ال�سنوي الذي ينت�رص
فيه النا�س للمحبة ،وتتجدد
فيه دقات القلوب ،وتتوهج
امل�شاعر وتزدان الأحا�سي�س.
ل��ب��ت �أم���ة ال��ع��رب دع���وات
امل�شاركة يف هذا الكرنفال
الأممي ،فارتدت الأحمر
أشياء
ال���ق���اين ت��ع��ب�ير ًا عن
ت��أي��ي��ده��ا ل��ه��ذا اليوم
الأغر.
ول���و ق���در لإن�����س��ان ما
�أن ي��رى خارطة الأم��ة
ٍ
ع���ل،
ال��ع��رب��ي��ة م���ن
ف�سريى كتلة حمراء،
من املحيط �إلى اخلليج
بالده�شة
و�سي�صاب
محمد األحمد
لهذا التجاوب العربي
الفعال مع عيد احلب،
رغم �آالف الدعوات ملقاطعة
ه���ذا االح��ت��ف��ال باعتباره
ت�شبه ًا بالفرجنة ،وت�أييد ًا
«للكفار».
كتلة ح��م��راء ،ال ي�شك �أحد
يف �أن��ه��ا رم��ز للتفاعل مع
عيد احل��ب ،وال يخطر ببال
خملوق �أن �أمة العرب ت�سبح
خارج �شط�آن احلياة ،وتغرد
بعيد ًا عن �رسب العاملني.
هي كتلة حمراء لكن لي�ست
بفعل ال����ورود املخ�ص�صة
لالحتفال بعيد احل��ب ،بل
هي حمراء بفعل دماء الذين
ُيقتلون وال يعرفون ملاذا،
وب�سبب ال��ذي��ن يقتلون وال
يدرون ال�سبب ،دماء �أبناء �أمة
العرب ،ت�سيل كل �ساعة يف
بلدان العروبة ،يف املدار�س،
وامل�ست�شفيات
وامل�ساجد
والأ����س���واق .يف ال�شوارع،
واحلدائق واملالجئ وخيام
النازحني.
دماء هانت على �أهلها ،فهانت
على �شعوب العامل.
دماء فقدت ف�صائلها ،لتدخل
يف ف�����ص��ائ��ل امل��ت��ح��ارب�ين
واملختلفني على ال�سلطة
واجلاه واملال.
�إنها البطاقة احلمراء التي
يرفعها العامل يف وجه �أمة
ال��ع��رب ،ل��ي��ط��رده��ا خ��ارج
ملعب احلياة.

ُمنكر حسنة الفلبين؟ «»2-1
املعروف يف اللغة العربية �أن �أ�سماء اال�شارة تومئ �إلى ال�شخ�ص �أو �شيء معني
بوا�سطة اال�شارة احل�سية باليد �أو نحوها �أن كان حا�رضا ومرئيا �أو اال�شارة
املعنوية اذا كان ال�شخ�ص ذاته غري حا�رض �أو مرئي فت�ستخدم معه ،ويف عرف
الربوتوكول الدبلوما�سي ال ي�شار للدول هكذا ،هذا الرئي�س الفلبيني الذي رفع
عقريته �رصاخ ًا على بلدي وليعذرين م�س�ؤولو وزارة اخلارجية فمثل ه�ؤالء
الر�ؤ�ساء وامل�س�ؤولني نحن لهم باملر�صاد لنا حق الرد مبا نراه منا�سب ًا وهذا
الو�صف يكفي �أن نفتح النار من فوهات �أقالمنا دفاع ًا عن ما ن�ؤمن من
مبادئ وقيم وطنية وثوابت ب�أن الكويت بلد م�ستقل ولديه القدرة على
حسبة مغلوطة
�أن يرد من خالل �أقالم كتابه و�صحافته �أن مل يكن الرد الدبلوما�سي
املنمق واملهذب مع هذا الرئي�س «ال�سو دوتريتي» الذي مل يحرتم
بلدنا ومل يقيم ل�سيادته وزن ًا حني تدخل ب�ش�أن داخلي معلنا احلرب
االعالمية وم�ستخدما لأجلها �أ�سو�أ اال�سلحة اللفظية والتي �سيكون
�ضحاياها �أبناء �شعبه الذين �سي�صدقون ما يقول لهم ولو ح�سبوها
ح�سبة ب�سيطة فالواقع يقول �إنه مل ي�ستطع توفري فر�ص عمل لهم
حني كانوا يجوبون �شوارع بالده بحث ًا عن وظائف ومل يقم بتوفريها
لهم بعد مغادرتها فهل �سيقوم بتوفريها لهم اليوم؟ بعد �أن اكت�سب
�سمعة دولية تنذر بعدم التعاطي مع العمالة القادمة من بالده بل
وعدم تف�ضيلها ل�سبب وا�ضح فب�أي موقف �أو حادث م�شابه �سينربي
رئي�سهم دون مراعاة لآداب الربوتوكول الدبلوما�سي والتي �أجزم �أنه
علي البصيري
ال يعرف عنها �شيئ ًا ،من ح�سن ال�سلوك وقواعد املجاملة التي مل
تكن على هام�ش حديث رئي�سهم الذي اختار الطريق ال�صعب والوعر
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1
والذي �سي�سقط يف فرتته الرئا�سية القادمة بكل ت�أكيد بعد �أن اختار
احلرب الكالمية والتي �أن كان يجيدها فلن جتدي نفعا ولن ت�ؤتي
ثمارها معنا فنحن كفيلون به وفق الأطر االعالمية التي تكفل لنا حق الرد ب�شكل
يحفظ لنا كرامة بلدنا الذي مل يعجب رئي�سهم الذي علمهم خف�ض االحرتام حني
يخاطب دولة لها كيان ومل ت�ألو جهدها يف م�ساعدته بل وتنمية بلده اقت�صاديا
عرب امل�شاريع التنموية يف بلده وامل�ساعدات االن�سانية التي مل ت�ألو الكويت
جهدها بار�سالها بعد بركان مايون وي�شهد ال�صليب الأحمر بذلك؟
يتبع

