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الشك أن الصحف املطبوعة بدأت تواجه مجموعة من التحديات العنيفة، 
وهذه التحديات أثرت على هذه الصحف بش���كل كبير، وذلك إن لم تكن 
هذه الصحف مبنية على أس���س متينة وقوة في نفس الوقت، وسأحاول 
تس���ليط الضوء على هذه التحديات التي تواجه الصحف، وأولها األزمة 
املالي���ة العاملية، وثانيها الصحف الرقمي���ة واإلنترنت واملواقع املختلفة 
»الفي���س بوك« و»تويتر«، وثالثها انتقال املعلن من اإلعالن في الصحف 

الورقية إلى اإلنترنت واإلعالن فيه.
أما األزمة املالية العاملية فكان تأثيرها طاغيا جدا على الصحف الورقية، 
حي���ث انه مع بداية األزمة املالية العاملية بدأنا نس���مع عن إغالق بعض 
الصح���ف الورقية، حيث ان التقارير كانت تش���ير قب���ل األزمة الى منو 
الصحف وتقدمها، وكانت الكويت خير مثال على ذلك، بل كان يشار إليها 
بالبن���ان في رواج الصحف املطبوعة، فف���ي الكويت وحدها مت إطالق 10 
صحف يومية جديدة، وما ان بدأت األزمة بدأ مسلس���ل إغالق الصحف، 
حي���ث كانت البداية مع جريدة »الصوت« التي توقفت بعد 4 أش���هر من 
الصدور، ثم جريدة »أوان«، وقبل أيام قليلة انضمت »الرؤية« إلى الركب، 
وأعتقد ان هناك املزيد من الصحف التي س���تودع قراءها وقد يكون ذلك 
في القريب العاجل، والكويت ليست وحدها التي أغلقت بعض الصحف 
الورقي���ة فيها، حيث ان هناك دوال عربي���ة وّدعت الصحف فيها قراءها، 
ففي اليم���ن مت إيقاف 6 صحف يومية وواحدة أس���بوعية، وفي تونس 
احتجبت 3 صحف عن الصدور، وفي لبنان مت تس���ريح مجموعة كبيرة 
م���ن الصحافيني في إحدى الصحف، وفي البحرين طال التوقف صحيفة 
»الوقت«، باإلضافة للعديد من الدول العربية، وقد تكون هناك أس���باب 

أخرى لتوقف هذه الصحف عن الصدور.
أما السبب الثاني لتوقف الصحف فهو الصحف الرقمية، حيث ان تكلفة 
الصحيفة بسيطة جدا، وال حتتاج إلى مكان وحيز كبير، وقد يقوم املوظفون 
بالعمل من منازلهم، فاإلنترنت أصبح املالذ للعديد من املستخدمني، حيث 
ان هناك مواقع هائلة وضخمة داخل هذا اجلهاز الصغير، وتتمتع الصحف 
االلكترونية مبرونة كبيرة وبصورة أكبر من الصحف املطبوعة، وستحيل 
الصحافة الرقمية املصادر والصحف التقليدية إلى التقاعد وذلك بناء على 
دراسة نشرت في مجلة »عالقات«، كما أن مستخدمي موقع »الفيس بوك« 
جتاوز عددهم نصف مليار مستخدم، فمن الطبيعي ان يغير املعلن نظرته 

ويتجه إلى الوسائل األكثر فاعلية.
والسبب الثالث هو انتقال املعلن إلى اإلعالن في وسائل مثل اإلنترنت، 
حيث ذكر أحد التقارير أن اإلنفاق اإلعالني باإلنترنت في املنطقة العربية 
س���يصل إلى أكثر من 250 مليون دوالر في السنوات ال� 5 املقبلة، والرقم 
احلال���ي هو 45 مليون دوالر، كما أن نادي دبي للصحافة حتدث عن هذا 

املوضوع، ويرى ان اإلعالن باإلنترنت سيرتفع خالل السنوات املقبلة.
أعتقد ان هذه مجموعة من األسباب التي أثرت على الصحف الورقية، 
وجعلتها توّدع قراءها، وم���ن أراد البقاء من الصحف اليومية فيجب أن 
تك���ون لديه مرونة كافية للتحرك، وابتكار طرق جديدة لكس���ب القراء، 
وعلى مختلف الوسائل، وأعتقد ان املصداقية ستكون العنصر األساسي 
في العملية، كما يجب معرفة حاجة ومتطلبات القراء وتلبيتها لهم بصورة 

قريبة منهم وبعمق، ودون أدنى شك فإن البقاء سيكون لألقوى فنيا.
akandary@gmail.com

بعد مرور كل تلك الس���نوات ومنو أجيال ووالدة أجيال ورحيل جيل 
على االحتالل الصدامي الغاش���م للكويت، هل من عظة؟ الفساد اإلداري 
الذي نعيش���ه وتردي األوضاع في البلد في جمي���ع النواحي مازلنا في 
تقاعس���نا نلقي بكل تبعياته على االحتالل، بينما كان باإلمكان االرتقاء 
ب���ه والعمل على تطويره مقتدين مبن عمل على إعادة البالد كما هي بعد 

الغزو مباشرة.
ودراسة س���ريعة لألوضاع احلالية تبني أن البالد متمثلة بحكومتها 
وش���عبها ومجلس األمة التي ميثلها لم يس���تفيدوا من جتربة االحتالل 
املريرة التي مرت البالد بها ولم متر أي دولة في العالم بتجربة ش���بيهة 

على مر التاريخ.
لألسف، نرى غالبية املناهج الصادرة عن وزارة التربية والتعليم قد 
أهملت موضوع االحتالل على الكويت في وقت يجب ان نخّلد فيه ما جرى 
لهذا البلد املسالم أسوة بكل دول العالم فإذا نحن مسحنا هذا التاريخ فِلَم 
نطالب الغير بذكره؟ من حق األجيال احلالية والقادمة معرفة ما مرت به 
البالد من محنة ومن حق الشهداء واألسرى الذين عذبوا وعانوا ومازالوا 
يعانون أن نخلد ما حدث، فمن مصلحة َمْن حتريف التاريخ ومن مصلحة 

من هذا التجاهل الواضح ملا حدث؟
نحن اجليل الذي تربى على قومية عربية حني درس���نا تاريخ نضال 
ش���عوب أخرى وتعاطفنا مع شهداء آخرين وظهر مردود ذلك حني برزت 
لدينا مقاومة من أفضل األبطال والش���هداء أليس من حق هؤالء علينا أن 

يخلدهم التاريخ وأن يقتدي بهم جيل آخر يأتي مستقبال؟
أليس من حق الكويت علينا أن نحس���ن اختيار من جننس وال نعطي 
اجلنس���ية ملن ض���ر أبناءنا فقط ألنه قريب لش���خصية كبيرة أو عضو 

مجلس أمة؟
أليس من حق البل���د علينا أن نحميه من الدخالء ومن أولئك محدثي 

النعمة الراغبني في استنزاف خيراته ملصاحلهم اخلاصة؟
أليس من حق الوطن أن نطالب وال نتنازل حتت أي ضغط عن حقنا في 
استرجاع رفات أبنائنا أو مقتنياتنا أو التنازل عن التعويضات؟ فمازالت 

أملانيا تدفع لليهود التعويض.
أليس لنا في اليهود عظة؟ فما مات حق وراءه مطالب.

أما آن األوان أن نعمل ملصلحة البالد؟ اخلطر مازال محيطا بنا، أردنا 
بحس���ن نية طي صفحة الغدر لكن صاحب الغدر مازال على غية فكفانا 
خضوعا وكفانا ضعفا واتخاذ سياس���ة أدركن���ا بالتجربة املرة عواقبها، 
ولنخرس ألسنة أولئك املستفيدين لنسب مع العراقيني أو مصلحة مادية 
فيعملون على إحلاق الضرر بالكويتي األصيل الذي قلبه على وطنه دون 

طمع أو أي مآرب أخرى.
لنتخ���ذ من جتربة الغزو العراقي عظة فهناك أخطار أخرى حتيط بنا 
حت���ى ال نغدو »الطوفة الهبيطة« لهم كوننا لم نس���تفد مما حلق بنا من 

ضرر وان سلمت اجلرة مرة فقد ال تسلم مرة أخرى ال قدر اهلل.
Kalematent@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

انهيار الصحف.. 
إلى متى؟

وجهة نظر

هيا الفهد

هل من عظة؟

كلمات

عجلة التنمية االقتصادية

مصيب نجم

همسة

بدأنا نرى عجلة التنمية االقتصادية 
تدور، بعد توجيهات صاحب الس���مو 
األمي���ر الش���يخ صباح االحم���د الى 
احلكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الذي أدار العجلة 
بالتوجيهات احلكيمة واالرشادات االبوية 
الى حكومته، لكن السؤال املهم هو من 

سيقوم بهذه املهمة؟
م���ن ذا الذي يس���تطيع ان يتحمل 
ويتصدى للعقبات التي تواجه عملية 
التنمية ليدير هذه العجلة سوى ابن 
الشهيد الشيخ فهد االحمد، رحمه اهلل 
واسكنه فسيح جناته، الشيخ أحمد الفهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزير الدولة لش���ؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الذي يحمل على عاتقه تنفيذ التوجيهات 
الس���امية من صاحب الس���مو األمير 
واالرشادات السديدة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء، وقد شاهدنا عبر االعالم 
املرئي وسمعنا االعالم املسموع عن عقد 
عدة اتفاقيات تنموية، وبحضور بعض 
الوزراء منهم وزير االشغال والبلدية 
د.فاضل صفر الذي يقوم بدوره ايضا 

بنزاهة تامة ومصداقية.
وأرجو من اخواننا النواب االفاضل 
ان يقوموا بدورهم الوطني ومراقبة هذه 
االتفاقيات، وتشجيع الشيخ أحمد الفهد 
واحلكومة والوقوف معهم ومساندتهم 
المتام ما بدأت احلكومة به وما ترمي اليه 
من نهضة تنموية قوية ملجاراة الدول 
الكبرى والدول اخلليجية، فلسنا بأقل 
من هذه الدول ولكن االحتالل الصدامي 
الغاش���م اخرنا كثيرا، وكذلك تغيرت 
نفوس بعض ابناء هذا الوطن بسبب 
االنانية وحبهم جلمع املال النفس���هم 
فقط دون التفكير في هذا الوطن الذي 

احتوانا وحفظنا وعشنا في خيره.
أرجو من نوابنا االفاضل أال يضعوا 
العص���ى في عجلة التنمية او محاولة 
عرقلته���ا ملآرب ش���خصية او الظهار 
انفسهم كمعارضني فقط الجل ان يرى 
ناخبوهم أنه���م يتكلمون في املجلس 

وذلك لالنتخابات القادمة.
ومن منا ال يعلم أو ينتخب من يحب 
الكويت ويعمل من أجل ازدهارها وليس 
لعرقلتها وعرقل���ة التقدم االقتصادي 

للبالد؟!
ها نحن نس���مع ونرى ما تقوم به 
وزارة االشغال من توقيع عقود وبدء 
تنفيذ العديد من املشاريع احليوية في 
وطننا الغالي الكويت، ويعلم الكويتيون 
واملقيمون على ه���ذه االرض الطيبة، 
مبا حتاول احلكوم���ة عمله من خالل 
توفير االموال الالزمة لهذه املشاريع، 
وكيف يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدولة  للش���ؤون االقتصادية ووزير 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ أحمد الفهد وكذلك وزير 
االشغال والبلدية د.فاضل صفر من بذل 
اجلهد الكبير لتذليل الصعاب والعمل 
بأمانة على احملافظة على هذه االموال 
باختي���ار املش���اريع التنموية املفيدة 

لوطننا الغالي الكويت.
أعتقد انه حان الوقت للجميع للوقوف 
بقوة وراء إجناح هذه املشاريع التنموية 
املفيدة لنا جميعا ككويتيني ومقيمني... 

همسة ملن يهمه األمر.

يقول املثل »شر البلية 
ما يضحك« وما سأذكره 
هو بلوى )مشكلة( لكنه 
ال يضح���ك، بل ُيبكي كل 
من يراه أو يس���مع به أو 
يق���رأ س���طوره، فعندما 
كنت ذاهبة ألشتري بعض 
األغراض من اجلمعية ظهر 

يوم األحد املاضي، ول���دى بحثي عن مكان ألوقف 
فيه س���يارتي مبوقف اجلمعية، إذا بي أجد سيارة 
جندة حتمل رقم ».......« تسير بطريقة خاطئة مع 
العلم أن املوقف كان مكتظا بالسيارات، املهم وجدت 
مكانا لس���يارتي وبقيت أراقب ما تقوم به س���يارة 
النجدة من استعراض بني األهالي وإذا بقائدها يوقفها 
ف���ي املكان املخصص للمعاقني، ولم يكتف بذلك بل 
أغلق الطريق على بقية مرتادي اجلمعية، هذا الذي 
يقولون عنه »فوق ش���ينه قواة عينه«، املهم نزلت 
من س���يارتي وتوجهت الى الشخصني اللذين نزال 
من س���يارة الشرطة ولكن لألس���ف لم أحلق بهما 
إال عند باب اجلمعي���ة وإذا بي أرى أن من قام بهذا 
الفعل ش���خصان يرتديان الزى العسكري أحدهما 
ش���رطي واآلخر ضابط، املهم سألت الضابط لعلى 
وعسى أذكره مبا درسه في كليته من قوانني: أستاذي 
الفاضل أنت واقف في مكان مخصص للمعاقني وهذا 
خط���أ؟ فما وجدت منه إال إجابة باردة متثل موقفه 
البارد: »جاءنا بالغ« وإذا بي أردد عليه السؤال مرة 
أخرى لعله يستمع ويعقل السيما أنه يرتدي الزي 
العسكري ويحمل رتبة تخضعه ألن يكون حصنا لهذا 
املجتمع ال لهدمه ولكن دون جدوى أو رادع له إال أنه 
أجاب: »خير إن شاء اهلل«، املضحك أن تواجده في 
اجلمعية لم يستغرق سوى دقائق معدودة وال أعلم 
ما البالغ الذي جعله يفعل ذلك ويتعدى على حقوق 
اآلخري���ن؟ ومن هم اآلخرون؟ أناس يحتاجون إلى 
املساعدة واألخذ بأيديهم ألنهم أناس ذوو احتياجات 
خاصة، أنا لس���ت ضد أن يقوم رجل األمن بواجبه 
ولكن مبوجب احترامه للقوانني واآلداب العامة التي 

يجب أن يكون هو أول 
من يحترمها ويطبقها، 
ف���إذا كان هذا التصرف 
واالس���تهتار بالقوانني 
واآلداب العام���ة صادرا 
من رجال القانون فماذا 
الناس  تنتظر من بقية 

»خوش قدوة«؟! 
رمبا يرى البعض أن القضية بسيطة وعادية وال 
تستدعي تسليط الضوء عليها وعمل الضوضاء من 
خاللها، ولكن كم من الوقائع واألشياء والقضايا تبدأ 
بكلمة بسيطة »وعادية« ومن ثم تتكاثر وتتعاظم 
وتصبح كارثة وال نقدر على استيعابها، ومبا أننا 
بدأنا بالسؤال إلى أهل السؤال لعل وعسى أن جند 

احللول واإلجابة على فالشاتنا: 
فالش.. ملاذا ال يخصص م���كان لعربات النجدة 

واملرور في جميع األماكن العامة منعا لإلحراج؟
ف���الش.. ما احلل ف���ي الس���يارات ذات النوافذ 

السوداء؟
فالش.. ما احلل في قضاي���ا املجتمع امللقاة في 
أروقة بعض املخافر؟ والسبب: يا جماعة سينتقلون 

ملكان جديد »أظني أوضحت املكان«.
فالش.. ما احلل في موظفي الوزارة الذين يتمتعون 
باالجازات ولم يتموا عملهم قبل اجازاتهم؟ ال واحلبايب 

»متذمرين« و»طالبني النقل«.
فالش.. ما احلل في شكاوى اجلمهور على بعض 
موظفي الوزارة إلى اآلن محلك سر؟ »عفية شكوى 

3 شهور وللحني ما في رد«.
فالش.. ما احلل في التفتيش في منتصف الدوار؟ 

»خوش خطة«.
فالش.. فالش... فالش... فالش.

> > >
كلمة وما تنرد: مادة 49 من دستور الكويت: مراعاة 
النظ���ام العام واحت���رام اآلداب العامة واجب على 

اجلميع.
atach_hoty@hotmail.com

دائما يتذكر اإلنس���ان 
التي  العديد م���ن األحداث 
متثل له ش���يئا في حياته 
ويعتبرها مناسبة خاصة له 
تختلف عن كل إنسان، رمبا 
تكون ذكرى مليئة بالفرح 
والسرور ورمبا تكون مليئة 
باحلزن واألل���م، ورغم أن 

اإلنسان من الس���هل أال يتذكر موعد مناسبة سارة له 
لكن من الصعب أال يتذكر أي إنسان على وجه األرض 
ذكرى أليمة أملت به فهذا هو حال الكويتيني في أصعب 

الذكريات ذكرى الثاني من أغسطس عام 1990.
فالكثير من الرجال والنساء الشباب والشابات اآلباء 
واألمهات الصغار والكبار عندما تأتي الذكرى السنوية 
لالحتالل العراقي الغاش���م على الكويت جميع هؤالء 
يحملون في طيات النفس الكثير من املآسي واآلالم ملا 
رآه من راى وما س���معه من سمع، فها نحن اليوم بعد 
مرور 20 عاما نقف لنس���رد ونتذكر كل ما حدث خالل 
هذه الفترة العصيبة عل���ى املواطنني واملقيمني فبني 
ليلة وضحاها خرج الش���عب الكويتي املسالم الطيب 
الذي لم يك���ن يتوقع يوما أن يقع عليه كل هذا الظلم 
واخلراب والغدر في صباح الثاني من اغس���طس عام 
1990 ليرى هذه األرض الطيبة حتولت في هذا اليوم إلى 
ساحة للقتال راح ضحيتها الكثير الكثير من أبناء هذا 
الشعب بني شهيد وأسير في يد املغتصب اجلاني الذي 
لم يفرق بني الرجال والنساء وال األطفال والكبار، هذه 
الذكرى التي تالحم فيها كل أبناء هذه األرض وضربت 
فيه���ا املرأة الكويتية أروع األمثل���ة للمرأة اخلليجية 
عندما خرجت للدفاع عن أرضها وأبنائها، ضربن مثاال 
رائعا في التضحية ومهما حتدثت عن هذه الذكرى فال 
اس���تطيع وصفها نظرا للبشاعة والقسوة التي كانت 
متأله���ا وحجم التدمير واخل���راب الذي حل بالكويت 
حينها وكان مبثابة صدمة قوية تعاطفت معها قلوب 
اجلميع وأظهرت مدى حب معظم الدول جتاه الكويت 

وحرصها على حتريرها.
ولكني بعد مرور كل هذه السنوات بالرغم من مدى 
اخلس���ائر الفادحة التي حلقت بالكويت والكويتيني 

سواء كانت خسائر مالية 
أو بش���رية أو خس���ائر 
نفسية في قلوبنا وبالرغم 
من البطوالت التي حققها 
أبناء هذا الش���عب احملب 
لوطنه أريد أن أبتعد عن 
سرد اخلسائر واألرواح 
واألبط���ال، أري���د أال متر 
هذه الذكرى م���رور الكرام مثلما يح���دث في كل عام 
عندما نكتفي بسرد أحزاننا وبطوالتنا أريد أن أعلم ما 
الذي تعلمناه من هذه احملنة، وما الذي فعلناه حتى ال 
تتكرر، وما مدى استعدادنا إذا تعرضنا لنفس املوقف 
هل س���نظل مكتوفي األيدي لننتظر مساعدة اآلخرين 

في الدفاع عنا؟
 قبيل هذه الذكرى دار احلديث حول التجنيد اإللزامي 
ألبناء الكويت واختلفت اآلراء كالعادة بني مؤيد ومعارض 
ولست أعلم ما الدافع وراء معارضة مثل هذا األمر علما 
بأن القوة العسكرية هي الدليل األول على قوة الدول 
فأبناؤنا هم األحق بالدفاع عنا وصد أي عدو غاش���م 
يتخيل بخاطرة أن الكويت لقمة سائغة وليدافعوا عن 
تراب هذه األرض الطيبة حتت راية حكيم الديبلوماسية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، فمن هنا 
أضم صوتي إلى صوت كل مؤيد للتجنيد اإللزامي الذي 
سيجعل رجاال من أبنائنا قادرين على حمايتها وحماية 
ممتلكاتنا من كل غاصب ومعتد، فدعونا نخطو خطوة 
حقيقي���ة حول هذا البلد لنحاف���ظ عليه وأرجوكم يا 
سادة في هذه الذكرى أن تضعوا مصاحلكم الشخصية 
وصراعاتكم جانبا وأن تضعوا مصلحة الكويت فوق 
كل اعتبار وأن تس���عوا إلى تقدم الكويت وازدهارها 
وحتقيق رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا 
عاملي���ا ودرة للخليج كما كانت وأدعوكم إلى االهتمام 
باجلانب العسكري وتزويده بالعدد الكافي القادر على 

حفظ أمن البالد واستقراره.
ونهاية أقول: ذكرى االحتالل الصدامي للكويت مليئة 
باحلزن واألل���م ولكني أريدها أن تكون مليئة بالدافع 

واألمل.
www.alyera3-al7or.com
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