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أقبل العيد، والعيد فسحة للنواح والعويل وسح 
الدموع لدى أصحاب الشخصية االكتئابية الذين 

يتحكم بهم النكد واحلزن والهلوسات. فالعيد 
بالنسبة لعموم الناس مناسبة للفرح والسرور 

واحلبور، أما بالنسبة ألعضاء »نادي النكد« 
ففرصة جنائزية للشكوى ولطم اخلدود وشق 
اجليوب والتحديق بالنصف الفارغ من الكأس. 

ذلك ألنهم اعتادوا على انتهاز اللحظات اإليجابية 
لإلعالن عن مشاعرهم السلبية. فهذه الشريحة 

البشرية تشكل لها صبيحة النهار فرصة مواتية 
لتذكر خرمس الليلة املاضية. 
> > >

أصحاب الشخصية االكتئابية يعيشون بيننا 
بدرجات متفاوتة، وبعضهم يذكرنا بذلك 

الشخص الذي يردد في كل عيد بيت الشعر 
الشهير )عيد بأية حال عدت يا عيد.. مبا 

مضى أم بأمر فيك جتديد( فعوضا عن اعالن 
فرحته والتضامن مع اآلخرين في فرحة العيد 

)األطفال على وجه اخلصوص( يردد بيت شعر 
مشؤوم وينسى انه قيل ملناسبة تخص الشاعر 
املتنبي احلالم بالسلطة والثروة. والذaي خذله 
كافور االخشيدي، فتحول من مدحه إلى هجاء 

»كويفير« حسب ما اطلق عليه في القصيدة 
ذاتها.

> > >
مشكلة شخصية تخص شاعر طموح، أو طموع، 

تسببت بصناعة مشجب موسمي لكل راغب 
بالنواح ورفض الفرح بذرائع واهية، كالتحجج 

مبا يجري في الدول العربية من مصائب ونكبات 
وكوارث، وكأن األطفال في املناطق املنكوبة ال 

يفرحون باألعياد، وال الكبار يتزوجون ويقيمون 
األفراح بني اخلرائب، وهذه من طبائع البشر. 

وأختم هذه العجالة ببيت شعر للشاعر إيليا أبو 
ماضي يناقض دعوة املتنبي الكئيبة، ويدعو 

للتفاؤل والفرح واالبتسام بصرف النظر عن 
واقع احلال فيقول )قال السماء كئيبة وجتهما.. 

قلت ابتسم يكفي التجهم في السما(.

في األسبوع املاضي شهدت وسائل التواصل 
االجتماعي حادث تهديد من أحد احلسابات 

الوهمية للعميد املساعد للشؤون الطالبية بكلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت الختراق 

املوقع اإللكتروني للجامعة بحجة زيادة عدد 
املقاعد في جميع املقررات الطالبية باجلامعة.

وتفاعل د.خالد الهزاع مع هذا احلساب الوهمي 
والذي رد عليه بكل روح رياضية بأنه سيبذل ما 

في وسعه لتسجيل جميع الطلبة في املقررات. 
وان ما يقوم به هذا احلساب من عمل سيهدم 
مستقبال بالكامل إذا مت اكتشاف هويته. وتبني 

فيما بعد أن هذا احلساب ليس بهاكر وامنا طالب 
او طالبة من طلبة اجلامعة وأراد عمل »جو« 

طالبي.
ليس غريبا وجود مثل هذه احلسابات الوهمية 

والتي تقوم بأسوأ من ذلك التهديد، فهناك العديد 
من احلسابات الوهمية التي تقوم ببث الشائعات 

واألخبار املغلوطة خللط األوراق على الساحة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

واألعجب من ذلك هو عدد املتابعني ملثل هذه 
احلسابات الوهمية والتي تروج الشائعات دون 

أي أدلة أو وثائق تدعم أخبارها.
ومع ذلك جند ان الكثير من متابعيهم يصدق 

هذه األخبار ويأخذها على أنها مسلمات 
صحيحة. ولألسف وجدنا في اآلونة األخيرة 

بعض الصحف تقوم ببث أخبار وأرقام مغلوطة 
دون وجود أي أدلة تدعم مزاعمها، وتهدف الى 

خلق بلبلة للهجوم على جهة أو مجموعة من 
خالل جتيير الرأي العام، واألدلة والشواهد في 

األسابيع املاضية كثيرة.
القطاع اخلاص في الكويت، كالبنوك وشركات 

االتصاالت، تقوم بالرد على الشائعات دون 
انتظار انتشارها، بل وترد على استفسارات 

املغردين على مدار الساعة من خالل حساباتهم 
الرسمية، وهذا التفاعل السريع هو املطلوب في 

ظل هذا العالم اإللكتروني.
كانت لدي معاملة في إحدى وزارات الدولة في 

احلكومة مول، وحاولت التواصل مع حساب 
الوزارة في تويتر لتقدمي شكوى، ولكن إلى اليوم 

لم يتم االستماع إلى شكواي أو الرد علي.
هاكر الهندسة تفاعل مع تغريدته الكثيرون لعدم 

وجود رد رسمي عبر موقع جلهة تابعة لكلية 
الهندسة او جامعة الكويت او وزارة التعليم 

العالي.
لذا، نتمنى من مؤسسات الدولة املختلفة إنشاء 
إدارات لإلعالم والتواصل اإللكتروني، لإلجابة 

عن استفسارات الناس والرد على الشائعات من 
مصادر رسمية وبشكل فوري وسريع لوأدها 

قبل انتشارها، فذلك من االمن االجتماعي للدولة.
وتقبل اهلل طاعتكم.. وعيدكم مبارك.
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حتتفل كويتنا احلبيبة مبرور عامني على منح األمم 
املتحدة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لقب 
»قائدا للعمل اإلنساني« والكويت »مركزا إنسانيا عامليا«، 
هذا التكرمي جاء في املكان املناسب، وال مزايدة في ذلك 
الوقت، فالوقت الطويل الذي قضاه صاحب السمو في 

اخلارجية، من خالل تعزيز العالقات مع دول اجلوار 
ودور سموه في املصاحلات وتقدمي املساعدات للدول 
احملتاجة، يجعله مرشحا لذلك اللقب، وإن جاء متأخرا.
في يناير 2006 وحتديدا في يوم 29، بدأ مشوار حكم 

القائد اإلنساني وأمير الديبلوماسية بتولي سموه مقاليد 
احلكم في البالد، نحو كويت جديدة تخطو بثقة وعزم 

واقتدار الى األمام، كلمات سموه ظلت نبراسا، وحكمته 
نهرا يجري، ينهل منه الكويتيون حب الوطن ومعنى 

الوالء والعطاء، حينما قال سموه إن الكويت هي التاج 
الذي على رؤوسنا، وهي الهوى املتغلغل في أعماق 

أفئدتنا، فليس في القلب والفؤاد من شيء غير الكويت.. 
وليس هناك حب أعظم من حب األرض العزيزة التي 
عشنا على ثراها، وسطرنا عليها تاريخنا وأمجادنا 

ومنجزاتنا.

قائد السفينة
ورغم الظروف املتوترة واألوضاع املتقلبة اإلقليمية التي 

مرت بها املنطقة في السنوات األخيرة، والتي عرفت 
باسم الربيع العربي وتداعياته السلبية على بعض الدول 

العربية، متكن صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، الذي قاد السفينة بحنكته السياسية، من تفويت 

الفرصة على املتربصني بالكويت، وإخماد نيران الفتنة 

خالل هذه الفترة، والعبور بالكويت الى بر األمان، بعيدا 
عن أمواج االضطراب والفوضى.

مقومات احلكم الرشيد التي تستند الى ترسيخ حكم 
دميوقراطي عادل يقوم على مبادئ احترام احلريات 

العامة وتعزيز حقوق اإلنسان، جنح سموه في إرسائها 
منذ أن تقلد مقاليد احلكم وحتى اآلن، عبر حكمته 

ورؤيته الثاقبة وعالقته الوطيدة بالشعب الذي أحبه 
فبادل سموه احلب حتى أصبح سموه والد اجلميع ورب 

البيت الكبير الكويت، احلريص على لّم شمل اجلميع 
حتت مظلته.

ومن مبدأ لّم شمل أبناء البيت الواحد، برزت جهود أمير 
الديبلوماسية وقائد املصاحلات بني الدول اخلليجية 

والعربية من خالل إزالة اخلالفات بني األشقاء وإذابة 
اجلليد بينهم، حرصا على ترميم البيت اخلليجي.

الكويت قبلة العرب
العالقات الكويتية اإلقليمية والدولية تتميز بأنها جيدة 
بفضل قائدها اإلنساني صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، الذي لم يتوان حلظة عن مد جسور 
التعاون والدعم إلى كل دولة توجه نداء اإلغاثة إلى 

الكويت، حيث أصبحت مالذا ومركزا إنسانيا عامليا ال ترد 
من يطلب العون واملساعدة.

وحتولت الكويت في عهد صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد الى قبلة للقرارات العربية املهمة 

واملواقف الدولية احلاسمة في هذه الفترة احلالية، بفضل 
مبادرات سموه التاريخية واحتضنتها أرض الكويت من 
قمم ومؤمترات عاملية ساهمت بشكل فعال في جناحها، 

وعكست الصورة الناصعة واملشرفة للكويت عربيا 
ودوليا في املجال اإلنساني واحلضاري والسياسي.

رجل التسامح والسالم، معنى يتجلى في سمو أمير 
البالد من خالل عالقة الكويت بالعراق حاليا بعد 
الغزو الغاشم، حيث طوت الكويت هذه الصفحة، 

وبدأت صفحة جديدة في العالقات مع بغداد يسودها 
االحترام املتبادل والتطور امللموس في امللفات العالقة 
بني البلدين، من ترسيم للحدود واإليفاد بالتعويضات 

وتشجيع االستثمارات بني البلدين وإزالة كل العوائق في 
ملفات األسرى واملفقودين واألرشيف الوطني للكويت، 

وهذا كله بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو 
أمير البالد أمير اإلنسانية والديبلوماسية.

كما أن دعم سموه لم ينقطع عن دعم الدول العربية 
والشقيقة، حيث امتد دعم سموه الى كل مكان وجد 

فيه معاناة إنسانية، وأينما كان هناك محتاج أو وقعت 
كارثة أو أزمة أو اضطهاد، جتد الكويت حاضرة متد 

يد العون واملساعدة فورا، هذا باإلضافة الى دعم 
املؤسسات اخليرية واإلنسانية واملنظمات الدولية 
في محاربة الفقر وتعزيز  الصحة العامة والتعليم 

والتنمية االقتصادية والبنية التحتية، وكل املشاريع 
اإلنسانية واخليرية في شتى بقاع األرض تشهد بأن 
وراء هذا العطاء رجال وإنسانا عظيما يؤمن مبساعدة 

اآلخرين وميد يد العون لكل محتاج، انطالقا من 
ضميره اإلنساني في مساعدة أخيه اإلنسان.

حفظك اهلل صاحب السمو األمير قائد اإلنسانية، وحفظ 
الكويت من كل مكروه.

اهلل، الوطن، األمير.

لم يكن أحد يتكهن بأن تبلغ احلريات الدينية 
في اجلمهورية الفرنسية هذا الدرك من التراجع 

واالضمحالل، حتى وصلت إلى أن تقوم الشرطة بتجريد 
امرأة على الشاطئ من لباس اختارت أن ترتديه مبلء 

إرادتها لقناعاتها الدينية واألخالقية بحجة تعارضه مع 
القيم العلمانية للجمهورية فضال عن مخالفته لقرارات 
رؤساء بعض البلديات الفرنسية اجلنوبية، إضافة إلى 
اعتباره مهينا للمرأة وعودة بها إلى العصور الوسطى.

منذ متى كان رؤساء البلديات في اجلمهورية الفرنسية 
رقباء على ما يرتديه املواطنون واملقيمون؟ ومن أعطاهم 

احلق ليقرروا ما على الناس أن ترتديه وتخلعه؟ بدا 
للبعض أن اجلمهورية الفرنسية بعد منع ما يسمى بـ 
»البوركيني« بدأت تفقد قيمها التي قامت عليها وفي 

مقدمتها احترام احلريات، وبات جليا أن النور املنبثق 
طويال منذ الثورة الفرنسية يأخذ في اخلفوت شيئا 

فشيئا كلما ازدادت التحديات األمنية.
احلجج التي تذرع بها رؤساء بعض البلديات ملنع لباس 

البحر الساتر »البوركيني« ال أساس لها، وال نصيب 
لها من املنطق والقانون، فال توجد مادة قانونية واحدة 

متنع ارتداء زي سباحة محدد أو تضع ضوابط واضحة 
له، ثم كيف يتعارض »البوركيني« على الشاطئ مع 

قيم العلمانية وال يتعارض لباس رجال الدين مبختلف 

دياناتهم في الشارع معها؟ ولم نسمع من قبل من طالب 
مبنع وضع القلنسوة اإلسالمية أو اليهودية في الشارع 

لكونها تتعارض مع العلمانية، وما عالقة العلمانية باألزياء 
وما يرتديه الناس؟ ظهر بعد ذلك أن رؤساء البلديات 

الذين أصدروا هذا القرار الرجعي واملتعارض مع أبسط 
أصول احلريات الشخصية ينتمون لليمني الفرنسي 
املتطرف والذي يجد له حاضنة واسعة في اجلنوب 

الفرنسي ويكن العداء لألجانب والفرنسيني من أصول 
عربية وإسالمية ويهودية، ما يعطي تصورا مخيفا للسلم 

األهلي في اجلمهورية في حال حاز مثل هؤالء األغلبية 
البرملانية في االنتخابات القادمة.

الغريب أن يسارع رئيس الوزراء الفرنسي لتأييد هذا 
القرار ويصفه بأنه ينصف املرأة التي جتبر على ارتداء 

»البوركيني«، وغاب عنه أن أغلب من يرتدينه مبحض 
اختيارهن ومن ضمنهن نساء غير مسلمات يرين أنه 

يحفظ للمرأة حشمتها ويعصمها من أن تكون متعة 
للناظرين، كان على رئيس الوزراء وهو يتقلد هذا 

املنصب الرفيع أن يدافع عن احلريات ويدين مثل هذه 
القرارات اجلائرة ال أن يبررها ويبحث لها عن املخارج، 
وأغلب الظن أن رئيس الوزراء الفرنسي قال ما قال عن 
غير قناعة رغبة منه في جذب األصوات اليمينية حلزبه 

االشتراكي والتي بدأت جتنح في الفترة األخيرة إلى 

حزب اجلبهة الوطنية املتطرف املنتمي إلى أقصى اليمني.
احلوادث اإلرهابية التي تعرضت لها فرنسا في األشهر 

األخيرة والتي قام بها أفراد ينتسبون إلى اإلسالم - واهلل 
أعلم بإسالمهم - كانت عامال في تشكيل نظرة سلبية 

جتاه املسلمني الفرنسيني واملهاجرين، وأسهمت في ارتفاع 
أسهم حزب اجلبهة الوطنية املتطرف، لكن هذا ال يعني 

بحال أن تتراجع احلريات إلى اخللف وتستهدف األقليات 
البريئة وتوصم باإلرهاب وهي في مقدمة ضحاياه وما 

زالت تدفع ثمن تداعياته، وما لم يتوقف ذلك التمييز الناجت 
من عدم استمزاج البعض لطبيعة لباس بعض األقليات فإن 
شرخا كبيرا ينتظر املجتمع الفرنسي وهوة مظلمة يخلقها 

دعاة الكراهية والعنصرية تأتي على شكل فرصة سانحة 
للتنظيمات اإلرهابية لتجنيد ما تشاء من أفراد األقليات 

التي تشعر بالتمييز والوطنية من الدرجة الثانية.
تدارك مجلس الدولة الفرنسي األمر وألغى قرار منع 

»البوركيني«، إال أن رؤساء بعض البلديات املعنية رفضوا 
االنصياع حلكم أعلى هيئة قضائية في فرنسا وأصروا 
على منع »البوركيني« على شواطئهم مراعاة »ملشاعر« 

مرتاديها اآلخرين الذين يزعجهم رؤية امرأة ترتديه، 
وكأن نساء »البوركيني« ال مشاعر لهن، هل تدركون اآلن 
إلى أي درجة بلغها تطرف اليمني الفرنسي إلى احلد الذي 

يعلن فيه عدم انصياعه حلكم مجلس الدولة؟!

ال يوجد بني املواطنني واملقيمني من يحب أن ترتفع أسعار 
السلع واخلدمات التي يحصل عليها، فجميعنا نريد 

األسعار رخيصة وفي متناول اليد، وهو أمر يكاد يكون 
محسوما في كل الدول واملجتمعات.

تزيد صعوبة اتخاذ قرارات رفع أسعار السلع واخلدمات 
في ظل النظم الريعية، وكلما زادت الفترات التي مت تثبيت 

األسعار خاللها، يصبح من الصعب حتريكها.
لكن النظم الدميوقراطية املنظمة تنظيما جيدا تستطيع 
أن تتخطى تلك العقبات، ألنها تشرك املواطنني معها في 
اتخاذ القرارات الصعبة، خصوصا عبر املجالس النيابية 

التي تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.
إن تلك النظم تستطيع أيضا أن تستخدم وسائل التأثير 
واإلقناع، عبر السياسات اإلعالمية الذكية، بحيث مترر 

تلك القرارات، من دون أن جتلب رد فعل معاكس ومنتقد 
ومهاجم.

تعطينا قضية »رفع أسعار البنزين«، التي أثارت 

اهتمام الكثيرين، مثاال واضحا على اإلدارة غير الذكية 
للسياسات اإلعالمية املواكبة للتدابير احلكومية.

وميكن تدريس تلك احلالة بالذات في معاهد اإلعالم 
وصنع السياسات العامة حتت عنوان: »كيف تخسر 

معركة عادلة بسبب سوء سياساتك اإلعالمية؟«.
بداية، لقد مت اختيار التوقيت اخلاطئ لبدء تنفيذ الزيادة 

في األسعار، ليتواكب مع ذكرى قامتة في وجدان 
الكويتيني وهي ذكرى الغزو الغاشم، ولقد تكفل املغردون 

وناشطو السوشيال ميديا بتوضيح التداعيات الوخيمة 
ملثل هذا اخلطأ بكل تأكيد، عبر حفالت السخرية 

والتنكيت.
ثانيا، لم تنجح احلكومة في إقناع املواطنني واملقيمني 

بقضية غاية في البساطة والوضوح، فلم تعرض عليهم 
املعلومات الكافية لتوضيح ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار.
من تلك املعلومات مثال أن الزيادة تبدأ من 41%، وال تصل 
إلى 83% إال في حالة البنزين 95 الذي ال يستخدمه سوى 

2% من املستخدمني.
وأن تلك الزيادة هي األولى منذ عقدين من الزمان، وأن 
جميع دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية اتخذت 

قرارات مشابهة ما عدا الكويت.
ومن بني تلك املعلومات أيضا أن أسعار البنزين في 

الكويت جتعل الدولة من بني األعلى على مستوى تقدمي 
الدعم لألفراد في العالم، وأن هذه األسعار من األدنى في 

دول اخلليج العربية، وأنها أقل من نصف تكلفة سعر 
البنزين في دول االحتاد األوروبي.

لم تطور احلكومة خطة ترويج وإقناع تستخدم األدوات 
اإلعالمية املتاحة، وتستند إلى حقائق موضوعية، لذلك 
فقد تلقى الناس القرارات مبزيد من الضجر والرفض 

والقلق.
والطامة الكبرى ان احلكومة عاجزة حتى اآلن عن كبح 

جماح رفع اسعار السلع املتعمد بسبب رفع اسعار 
البنزين!

قائد اإلنسانية

اجلمهورية
تفقد قيمها

احلكومة والبنزين.. 
كيف تخسر معركة 
عادلة؟

ديرة

كلم

نقطة ضوء


