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ماذا يعني أن تدفع مؤسسة 
قطر لالستثمار املاليني في 

مقابل أن تضع شعارها 
على قميص 11 العبا 

لفريق شهير، ماذا يعني 
أن تشتري دولة اإلمارات 

ممثلة بـ »اخلطوط اجلوية 
اإلماراتية« حقوق ملعب كرة 

القدم التابع لألرسنال بـ 
100 مليون جنيه استرليني 

على أن يحمل الستا اسم 
اإلمارات ملدة 15 عاما؟ 

وباملناسبة ستاد اإلمارات 
هو ثاني أكبر ستاد في 

الدوري اإلجنليزي.
>>>

ببساطة األشقاء في قطر 
واإلمارات يعمدون إلى 
تسويق اسمي بلديهما 

عامليا، وجنحوا في ذلك 
جناحا باهرا حتى اآلن سواء 

في رعايات لفرق عاملية 
أو مسابقات عاملية داخل 

البلدين أو خارجهما، فهناك 
بطوالت عاملية لالسكواش 

والتنس في كل من قطر 
واإلمارات، كل هذا التسويق 

أدى إلى وضع اسمي قطر 
واإلمارات على خارطة 

األحداث العاملية رياضيا، 
وفي مفهوم »التسويق« 

املبلغ الذي دفعته »اإلمارات« 
حلقوق الستاد مثال مبلغ 

زهيد جدا فيما لو أرادت أن 
تسوق لنفسها إعالميا عبر 
إعالنات مدفوعة األجر على 

مدار 15 عاما في صحف 
أجنبية، أي أن اإلمارات 
ربحوا أضعاف أضعاف 
ما دفعوه في التسويق 

السم بلدهم عامليا وكذلك 
القطريون أيضا.

>>>
في الكويت مفهوم تسويق 

اسم الدولة، فقط أننا 
دولة تنتج النفط، ال أحد 

يعرف عنا »إعالميا« أكثر 
من هذا، ومنذ أن توقف 

العمل مبكاتب اإلعالم 
اخلارجي ونحن نعاني 
كبلد في »صورتنا« من 
سوء التصدير، بل حتى 
ان مفهوم تسويق اسم 

»الكويت« يعتبر مشروعا 
غائبا بل مغيب متاما من 

أجندات احلكومة، هذا ونحن 
دولة متتلك أذرعا اقتصادية 
جبارة بكل ما حتمل الكلمة 
من معنى، ولنبدأ بصندوق 
التنمية ومكتب االستثمار 

الكويتي بل ومتتلك 
واحدة من أكبر متاجر بيع 
الوقود في أوروبا ولكن لم 

نقم بتصدير أو باألصح 
»تسويق اسم دولتنا مبا 

يتواءم مع حجم ما منتلك«.
>>>

فواز احلساوي مثال على 
اجلهد الشخصي للتسويق 
السم الكويت، فاحلساوي 

رجل األعمال املعروف طرق 
باب االستثمار في مجال 
الرياضة وقام في العام 

2012 بشراء نادي نوتنغهام 
فورست االجنليزي، 

والذي نقل بجهد شخصي 
اسم الكويت إلى قلب 

عالم الرياضة اإلجنليزية، 
استثمار فواز احلساوي 
وان كان ميثله ماليا إال 

أنه »يسوق« السم البلد، 
فاألحرى على احلكومة 

اآلن أو أي جهة أن تتدخل 
لدعم هذا النادي اإلجنليزي 

مبالكه الكويتي، مثال أن 
تقوم احلكومة بشراء 

حقوق النادي مقابل أن 
يحمل  ستاد نادي نوتنغهام 

فورست اسم ستاد 
الكويت، سواء عن طريق 

مكتب االستثمار أو غيرها 
من األذرع االقتصادية، 
اعني نحن بحاجة ماسة 
للتسويق عامليا، فلم ال 

يكون باب التسويق عن 
طريق دعم مشروع فواز 

احلساوي عبر شراء حقوق 
اسم الستاد ملدة معينة أو 

غيرها؟.

اإلعالم اخلارجي 
و»التسويق« وفواز 

احلساوي

احلرف29

mw514@hotmail.com
د.محمد القزويني

مطلق الوهيدة

وضع الباري عز وجل للكون نواميس وقوانني يسير 
عليها ومنها مبدأ »كما تدين تدان« فيأكل املجرم السوء 

بنفس امللعقة التي أطعم هو بها غيره، ومنها »على الباغي 
تدور الدوائر« فمن كاد لآلخرين وسعى ألذيتهم فالبد ان 

يأتيه يوم ليذوق هو نفس تلك األفعال املؤذية، ومنها أيضا 
أنه مهما أضمر اإلنسان شيئا فالبد ان يظهر في فلتات 

لسانه أو في حالة غياب إرادته فيفضح نفسه وفعله، كما 
قد يخفي امرؤ حقا ويغطي عليه لكنه في النهاية يظهر 

وبشكل صارخ، كما حصل مع حديث الغدير الذي حاولت 
حكومات األمويني والعباسيني ومن على شاكلتهم طمسه 

لكن اهلل أظهره كالشمس.

وقد يحصل ان يوقف اخلالق احلكيم تبارك وتعالى تلك 
النواميس ملصلحة هو يراها، لكن ما نشهده في حياتنا هو 
نفاذ تلك السنن الكونية، والتاريخ شاهد على ذلك، فكم من 

أناس عاثوا في األرض فسادا وإذا باحلال ينقلب عليهم 
ويصبحون هم في خانة املقهورين أو احملرومني، وفي 

كويتنا الغالية أمثلة عديدة لسريان هذه السنن، فمن مارس 
الظلم والتعدي أضحى أمره أن يكون هو الضحية املتعدى 
عليه )من وجهة نظره طبعا وإال فهذا جزاؤه( وفقد كل ما 

كان يتمتع ويتميز به.
السنن الكونية وتطبيقاتها في احلقيقة أكبر مؤدب لإلنسان 

ومرب له إن أحسن املرء التفكر فيها واالنتباه لها فلم 

يوجدها رب السماوات واألرض ملجرد تسيير الكون بل 
أيضا لتحذير وتنبيه اإلنسان، فنجد اخلالق احلكيم يوجه 
اإلنسان للنظر في الكون والستيعاب حوادث التاريخ، لكن 

اإلنسان الذي حمل األمانة لم يكن ليريد ان يؤدي حقها 
كامال فكان لزاما لطفيا من الباري ان يجعل لعقله )اإلنسان( 

محفزات ولفكره منشطات ولسلوكه محذرات فكانت تلك 
السنن، ولذا جند القرآن الكرمي يرسل الناس ليتفكروا 

في خلق السماوات واألرض مبا فيها من مظاهر طبيعية 
وقوانني جارية نافذة ونظم موضوعة ال ميكن جتاوزها 
واستسالم قهري وطاعة عمياء ملا رسمه اخلالق وحدده.

فهل نتعظ نحن؟ وهل نخضع لتلك السنن أم نتمرد عليها؟

 »M.T« جورج راعي العليا )أبو تايه(: يا راعي احليزة
هاي جاءتني رسالتك املعنونة »عمارة امهزول عند ابرق 

احلباري غرب شمال الكويت واهلل خوش عايش في 
هاي البرية والغريب منك انك تسأل عن املاسونية يابا 
وشلك بهاي احلكاية ما تريح بالك عند إبلك وغنيماتك 
ترى هاي احسن لك هواية. هاي مواضيع ما يعيشون 

أهلها اال باملدن يقتشون على هاي املشاريع الى بيها 
افلوس كلش اهواية وتريد تعرفهم كلش زين حط لهم 

فخ او شرداخه وخل فيها فلوس تشوفهم يحومون 
حولها اهواية وهاي املذهب اللي يعتنقونه عبادة املال 

وهم واجد اهواية في هاي األوطان العربية، بس يا 
حرام هم كالوسيط يجمعون هاي األموال ويرسلونها 

إلى هاي املدير اللي يسمونه جماعة النيل »حاجة 
بتاع برا« وأهل الشام يسمونه »اخلواجة« هم عندهم 

في أوروبا اهواية من املنتسبني لهاي املنظومة لكن 
ما يجمعون من هاي ارباح املشاريع يصرفونها ما 
يودونها بره حتى ال تصيبهم هاي املجاعة واالمية 

في بالد العرب حتى هاي املعضلة اللي دبه بأجسامكم 
جعلت كل واحد فيكم امسودن يسمي القحط والقتل 

والتشريد ربيع عربي خوش واهلل حكاية والكو ما 
عندكم مخ تفكرون بيه وتشوفون شو صاير بيكوا 

هذه األيام واهلل ان جابولكم بهاي الربيع حتى اعالف 
احليوانات زادت اسعارها وال حتصلوا عليها لغنيماتكم 

يصير بيكم مثل ما صار بغيركم.
ولكم هاي الطوفة قاعدين تطلعون فلوس هواية 

والبلدية كل يوم تشيل بقايا اكلكم وهاي يكلف البلدية 
اكثر من ماية مليون ولكم ما حتمدون ربكم اللي 

اعطاكم هاي النعمة نفط وغاز ومياه وتربة تقاتلون 
على شنو اعرف زين تريد راح تقول هذا كله من 

عندك يالعم سام وتريد تهرب من االجابة وهاي عقول 
بعضكم يا عرب متخلفني دينيا وعلميا مما جعلنا جند 

بيكم ضالتنا التي نبحث عنها.
راعي احليزة: يا بوتايه، تيهتني اهلل يتيهك اسمك 

جورج وحتكي لهجة بالد الرافدين هاي االرض 
اململوءة بشهامة ونخوة كرم وقبل هذا وذاك حضارة 

سادتها قبل آالف السنني والتي عبثتوا بيها مبؤامرتكم 
وزباينكم املتواجدين في جسم هاي األمة ولكم حتى 

بالد النيل واليمن السعيد زرعتم فيها منظماتكم 
االرهابية وتريدون ان نصدق بأن هدفكم هو االصالح 
والدميوقراطية وانا مسلم بكل ما قله يابوتايه والعتب 

مو عليك العتب على هاي األمة التي سودنة عقولها 
هاي املسميات املقلوبة التي ينطبق عليها املثل »اسمع 

كالمك يعجبني اشوف افعالك اتعجب«، يابوتايه انا 
اريد ان ننصحكم هاي االعمال التي تعملونها انتم 

وتنابلكم من اخلايبني واخلائنني ألمتهم رايح تفرز لكم 
شرائح ال تبقي وال تذر بعد هذي احلروب الداخلية 

التي ستفسد عليكم العملة والتعامل بعد هاي املجاعة 
واألمية ومشاريعكم الدنيئة وتنتقل هاي العدوة 

جلسمكم غير املعقم وهاي ما تريدونه بعد هاي الصالة 
اجلماعية لألديان السماوية التي طلبتوا بيها سالم 

لهاي املنطقة يابوتايه انت عندي احكايات اهواية اريد 
ابينها لهاي الشباب من الذين بلوا وابتلوا بوسائلكم 

االعالمية التي تيهتم افكارهم يابوتايه بيها »وأريد ابني 
لهم اكثر« ولكن خايف ما يعبر هاي الكالم الن الرقيب 

على البوابة ملوح بسيفه وخاف يقطع الرقبة ويضيع 
كالمي وكالمك ولكن »صبرا جميال واهلل املستعان«.

يابوتايه هاي االحداث اخلريفية ما اخترتوا لها مسمى 
جذاب حتى ينظموا لكم اصحاب العقول التايهة والتي 

اصبح بعضها يقتل البعض اآلخر ويفسدون النعمة 
وانا واهلل كلش اعرف ان هذه الكلمات واالبيات 

الشعرية والتي حتتوي على همز وملز ونغز باالبر 
املعقمة لنصح األمة وخصوصا شبابها من الصعب 
حتليلها واالستفادة منها عند البعض ولكن يابوتايه 
يا هو مالتنا هاي جماعة دحج ومنقاش املتواجدين 

ومختفني في كهوف احلسكة وكوباني »عني العرب« 
من الصعب يتخلصوا من عندهم ورايحة تطول 

املعركة اوي اوي.
يا جورج جر العرب وراك

ملستنقع الشام وديهم
وصبرا جميال على بلواك
يا جورج وش انت ناويهم

عملت حظرا على سماك
مير البال األرض تنطيهم »تعطيهم«

والترك وايران ما طاعاك
يحمون االخوان وحوثيهم

يا اهلل يا داير االفالك
انك على اخلير تهديهم

يا جورج ورطتوهم واتهمتوهم وادنتوهم ايضا 
يابوتايه صاحبكم ما يطول »شاربه« واحلرب 

في كوباني سوف تكون كوبة في وجوه فاعليها 
ومفتعليها.

السنن الكونية

حوار مع 
مستشرق

باليراع

رأي

سلطان إبراهيم الخلف
في الوقت الذي تشارك فيه السعودية واإلمارات 

التحالف الدولي بزعامة أميركا حربه اجلوية على تنظيم 
داعش يخرج نائب الرئيس األميركي بايدن بتصريح 

يتهمهما فيه بدعم التنظيم.
وهذا ليس مبستغرب حيث تواجه إدارة أوباما نقدا 

الذعا من بعض رجاالت الكونغرس متهمة إياه بعدم 
املبادرة منذ البداية لدعم وتسليح املعارضة السورية 

املعتدلة قبل تفاقم األوضاع وظهور التنظيمات املتشددة 
وعلى رأسها داعش. لذا جاء اتهام بايدن قبل إعالن 

اعتذاره بعد فوات األوان ليخفف من حدة االنتقادات 
املوجهة لرئيسه وليحمل اآلخرين مسؤولية متدد داعش 

وبروزها كتهديد ملصالح بالده وبلدان املنطقة مع أن 
سكوت اإلدارة األميركية عن جرائم احلرب التي يرتكبها 

النظام الطائفي في سورية وعن السياسات الطائفية 
اإلقصائية التي كانت تنتهجها احلكومات العراقية 

السابقة احلليفة لها كانت أهم األسباب الرئيسية التي 
أدت إلى ازدهار داعش ومتددها في سورية والعراق. 

حتى احلملة العسكرية التي يقودها األميركان ضد 
داعش ليست ذات جدوى باعتراف وزير الدفاع هاغل 

كما أنها ال تتمتع بأي أهداف سياسية تؤدي إلى 
استقرار املنطقة وهو ما دفع األتراك إلى رفض املشاركة 

باحلملة إال بشرط إعالن مناطق آمنة داخل سورية مع 
إسقاط النظام الطائفي السوري الذي تعتبره مصدرا 
رئيسيا في تفاقم النزاعات الطائفية في املنطقة وهو 

موقف ينطلق من قراءة تركية صحيحة لألوضاع 
لكونها اجلار األقرب إلى سورية والعراق حيث عانت 

الكثير من تداعيات الصراع وحتملت مئات آالف 
الالجئني السوريني ويهمها االستقرار األمني والسياسي 

في كلتا الدولتني الذي ينعكس مباشرة على أمنها 
الداخلي. وكما هو واضح فإن النظام الطائفي السوري 
ال يجرؤ على تقدمي أي عون حللفائه األكراد في بلدة 

عني العرب التي يخوض أبناؤها حربا ضد مقاتلي 
داعش احملاصرين لها ألنه فقد السيطرة على أغلب 

األراضي السورية ولم تعد له أي صفة شرعية للتحدث 
عن السيادة بعد انتهاك طائرات قوات التحالف املجال 

اجلوي السوري.
>>>

يشعر الساسة الغربيون بالقلق النضمام اآلالف من 

الشباب األوروبي املسلم إلى مقاتلي تنظيم داعش 
وهم إما من أصول أوروبية أو غير أوروبية بدوافع 

دينية محضة بعد تفاقم النزاعات الطائفية في العراق 
وسورية وكما هو معلوم فإن احلروب الدينية من أشد 

أنواع احلروب وأدومها ومن الصعب وضع حد لها 
فإيرلندا الشمالية عانت ويالت احلرب بني البروتستانت 

والكاثوليك لقرون طويلة وحتى يومنا هذا بعد أن 
توقفت احلرب بينهما فإن العالقة بني الطائفتني التزال 
على صفيح ساخن. لذا فإن السياسات الغربية اخلاطئة 

في الشرق األوسط التزال جتلب الصداع للساسة 
الغربيني.

>>>
بعد معاناة املسلمني اإليغور في إقليم سينكياجن 

احملتل من سياسات القمع واالضطهاد التي متارسها 
احلكومة الشيوعية الصينية ضدهم بهدف محو هويتهم 

اإلسالمية، يأتي الدور على سكان هونغ كونغ الذين 
بدأوا يخشون من حتول إقليمهم إلى سجن شيوعي 
بعد قرن من حكم بريطانيا متتعوا فيه بكل حقوقهم 

السياسية وحرياتهم الشخصية. 

اتهامات بايدن 
في غير محلها

فكرة

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي


