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روال سمور

يعاني املزارع الكويتي من عدم إيجاد منافذ بيع مباشرة ملنتجاته 
الزراعية الطازجة التي يريد إيصالها للمواطن دون وسيط يأخذها 

بسعر شبه مجاني ثم يبيعها للمواطن بأضعاف هذا السعر.
كتبت ســابقا مقترحا بصاالت تنميــة املجتمع في الضواحي، 
رفضت وزارة الشؤون وهي التي تسمح بترخيص املعارض فيها 
لبيع كل شئ من الدراعة لإلبرة. طيب وين يروح املزارع الكويتي 
الذي يرغب في التواصل املباشــر مع املواطــن؟ أحد اإلخوة في 
تويتــر قدم اقتراحا لفت انتباهي وأعجبني، يقول: وزارة التجارة 
ترخص العربات املتنقلة لبيع كل شيء فلماذا ال ترخص للمزارع 
الكويتي عربة متنقلة يعرض فيها إنتاج مزرعته على أهل الكويت 
مباشرة ومن دون وسيط جشع أو جمعية تعاونية فاسدة يتقاتل 
أعضاؤها على نيل شرف اإلشراف على قسم اخلضار في اجلمعية 

لغرض كلنا نعلمه.
املشكلة بحسب ما قرأت في حساب بعض اإلخوة املزارعني أن 
وزارة التجارة رفضــت الترخيص لهم لبيع اخلضراوات، وقالت 
لهم ترخيص العربات املتنقلة يحظر فيه بيع اخلضراوات.سألوهم 

طيب ملاذا وما هي األسباب فردوا: تعليمات عليا.
ما دامت الدعوة فيها جهات عليا من وزارة التجارة فليس لهؤالء 
املزارعني بعد اهلل إال معالــي وزير التجارة خالد الروضان الوزير 
الشــاب الذي نهضت قضية املشاريع الصغيرة في عهده صعودا 
صاروخيا وتقدمت في عدة سنوات ما لم تتقدمه في عشرات السنني 
من عمر الوزارة. معالي الوزير، أنقل لك معاناة املزارع الكويتي الذي 
تكبد الغالي والثمني في مزرعته وزراعته في بيوت محمية بآالف 
الدنانير وأســمدة وبذور ورواتب عمال وتكلفة نقل فقط ليصلوا 
لشــبرة اخلضار ليقوم أحد الوافدين بتخييرهم ببيع الكرتون بـ 
10 فلوس بحكم ســيطرته هو واملافيا التي تتبعه أو ترك بضاعته 

تفسد أمام عينه نظرا التفاقهم على عدم الشراء منه.
معالي الوزير لك أن تتصور هذا املنظر اجلميل، عربات متنقلة 
نظيفة وذات ألوان زاهية تنتشر في مداخل ومخارج مناطقنا وفي 
مواقف اجلمعيات يقوم املزارع الكويتي بعرض منتجه مباشــرة 
للمواطــن. ولكم معالي الوزير أن تفرضوا جميع الشــروط التي 
تضمن عدم حتول تلك العربات لتجارة تضمني من املزارع لآلخرين 
كما احلال في النشاطات األخرى، كوضع اسم املزارع على العربة 

وعنوان مزرعته.
نقطة أخيرة: الكثير من املزارعني الكويتيني تركوا الزراعة وفككوا 
البيــوت احملمية وصرفوا الكثير من عمالتهــم وحولوا مزارعهم 
الستراحات للتأجير اليومي أو الشهري أو باعوها بأبخس األثمان.
باختصار الزراعة حتتضر فــي الكويت وحتتاج إلى أي جهد 

طيب ملساعدتها.

نظريا، ألي مهتم بالشأن اإلعالمي منذ أن تكون طالب إعالم سنة 
أولى او حتى ممارســة العمل اإلعالمي بشكل ميداني في مجاالته 
من خالل اجلهات احلكومية كوزارة اإلعالم او املؤسسات اإلعالمية 
اخلاصة او الصحف او حتى تكــون محبا وهاويا للعمل اإلعالمي 
او ناشــطا في املجتمع مبجاالت مختلفه، ستضع عبارة مهمة في 

ذهنك ان )اإلعالم رسالة(.
نعم االعالم رســالة، ومن اكثر األعمال مشقة ان تستعد حلدث 
مهم، ستتعرض لضغوط وتكون مطالبا بتقدمي او إظهار هذا املؤمتر او 
الفعالية او القمم ذات الطابع اإلقليمي او الدولي بشكل الئق ال يقبل 
األخطــاء، وخلف هذا كله ليس فريقا واحدا بل فرق عمل ووحدات 

تعمل إلبراز الوجه املشرق لدول الكويت.
ومن ضمن عملنا كإعالميني - كوني مارســت هذا العمل على 
مدى ما يقارب 1٥ عاما - فإن من أهم النقاط هي االختيار املناســب 
لإلعالميني املرشحني من مختلف الدول األجنبية والعربية واخلليجية 
لتغطية األحداث، فدورهم نقل الصورة التي يرونها بشــكل مهني 

ويعكسونها في وسائل اإلعالم لبلدانهم وشعوبهم.
من جهتي، مر علينا كثيــر من اإلعالميني، بعضهم مت اختياره 
كونه رئيس حترير صحيفة او جهة اعالمية ورمبا بتوصية، وغالبا 
يســعى هؤالء الى املقابالت الرسمية للقيادات العليا وليس النزول 
الى الساحة بني أروقة االحداث للتغطية امليدانية، فتجدهم يتصدرون 

الصور مع املسؤولني واملقاعد األمامية في قاعة احلدث.
اما اإلعالميون احملررون وامليدانيون، فأجدهم أكثر فاعلية، فهذا 
النــوع نبحث عنه على مدار العام من خالل البحث فيما يكتب عن 
الكويت بالصحف من تقارير ومقاالت واألحداث املهمة التي تقيمها 
الكويت. وبالفعل عندما يتم دعوتهم جتدهم في غاية النشاط واحليوية 
والتعاون وال يطلب منك اال توفير املعلومات ووسائل النقل للحدث 
بعيدا عن األمور الشــخصية والرفاهية وال جند على لســانهم اال 
الكلمات اجلميلة حول الكويت من دون تكلف بل من أنفسهم الطيبة.
أيضا، من املالحظ ان وسائل االعالم األجنبية ال تطلب اال توفير 
التأشــيرات للدخول وال تقبل باالســتضافة مثل السكن او تذاكر 
الســفر او غيرها، ألنهم يرون ان الوسيلة اإلعالمية دورها إيصال 
الرسالة ومن ضمن ترتيباتهم تدبير أمورهم بأنفسهم ما عدا األمور 
القانونية كما ذكرت من تأشيرات السفر ودخول املعدات واألجهزة 

اخلاصة بهم.
لقد ولى زمان تقدمي الدعم املالــي لإلعالميني والصحف نظير 
االهتمام بالشأن الكويتي! او مبعنى مجرد - الدفع مقابل اخلدمات - 
رمبا املنصات اإلعالمية القدمية تعودت على هذا النمط ولكن اختلف 
الزمان ونتعامل مع وسائل االعالم احلديثة والتقنية ونشر اخلبر من 
قلب احلدث بجهاز هاتف ذكي يوازي اكبر التلفزيونات والصحف 

وتكلفة اجلهاز اقل من راتب موظف مبتدئ لديهم!
في حديث قصير مع إعالمي عربي يقوم بالدور اإلعالمي لدى 
ســفارة الكويت في احدى الدول العربية ومن خالل تنظيمنا معهم 
وإشرافنا وإعدادنا على نشاطني مختلفني سابقني، يتواجد هذه الفترة 
بالكويت وكان يتحدث عما يحتاجه اإلعالميون من تقدير بنظره من 
بعض دول املنطقة من تقدمي هدايا مادية وحســب كالمه انه ممكن 
ان يبرز الدور الكويتي ولكــن يجب ان يكون لديكم ميزانية وأنه 
يستطيع ان يجلب إعالميا شهيرا من بلده ليقدم برنامجا من حتت 
أبراج الكويت.. ولكن كان العائق بنظره الشخصي ماديا، واحلديث 
كله عن الدفع مقابل كل ذلك! وعلى حد وصفه انه مستاء من ان يقدم 

لإلعالميني علبة شوكوالتة وغيركم يهدي ساعة ذهب!
فما بني الرســالة اإلعالمية وعلبة الشــكوالتة والساعة الذهب 
وجب إعادة النظر في كيفية انتقاء من تتعاملون معهم، واألخذ بعني 
االعتبار النوع وليس الكم فــي االختيار الذي غالبا ما تطغئ عليه 

أمور التوصيات والترضيات!
باملختصر: ملن يعتقد أنه يحتكر وســائل اإلعالم في بلده وأنه 
مفتاح التعامل الوحيد معهم يجب أن تعلم أنك تتعامل مع إعالم دولة 

وليس دكانا للبيع بالقطعة !
رســالة: إلى كل اجلهات الرســمية في الدولة وباألخص وزارة 
اإلعالم ووزارة اخلارجية يجب مراجعة كل العقود املبرمة مع الوسائل 
اإلعالمية ودراسة األهمية والقيمة اإلعالمية بتقارير دورية وبحث 
الســيرة الذاتية واخلبرات ملن تتعاملون معهم، واألهم أن يشرف 
على كل ذلك متخصصون كويتيون من الدكاترة وأصحاب اخلبرات 

املخضرمني من اإلعالميني.

تناولناه عن ظاهرة  ملا  استكماال 
التنمر املتزايدة باآلونة األخيرة في 
البلد نكمل في هذا املقال أسباب التنمر 
النرويج ملقابلة  الى  بالسفر  وعالجه 
الباحث التربوي الشهير دان ألويس 
الذي يعتبر أول الباحثني األكادمييني في 
التنمر باملدارس ليعدد أسباب التنمر 
والذي دفعني بربط نتائج ابحاثه مبا 
باملدارس  نشاهده ونعيشــه يوميا 
بجانب االســتعانة بخبــرات زمالء 
املهنة من معلمــني وإداريني امتهنوا 
التعليم والعمل باملدارس سنوات طويلة 
مبختلف املراحل الدراسية واملناطق 

التعليمية.
النرويجي  إلى زميلنا  بالعودة  و 
عزا أسباب التنمر لعدة أسباب أهمها 
األسرة واأللعاب اإللكترونية والصحبة 
باملدارس والغريب ذكر من  والعنف 
األســباب ضعف القوانني املدرسية 
الرادعة، عندما تسقط أسباب التنمر 
وعالجــه على مجتمعنــا تتجه الى 
طريق رئيســي واحد يصل بنهايته 
الى األسرة وطرق تربيتها، خصوصا 
أن الكثيرين منــا يخلط دون قصد 
بني التربية والرعاية، فتجد األســرة 
أبنائها باألموال واأللعاب  تغدق على 
بجانب التوصيل الى املدارس وتدريس 
األبناء الساعات الطوال والسهر على 
راحتهم عند املرض ال سمح اهلل وتوفير 
أفضل العالج بجانب الترفيه والسفر 

والرحالت األسبوعية. 
كل مــا تقدم يعتبر رعاية تغرس 
بالقيم والسلوكيات  اليســير  القدر 

املرجوة 
أما املعني بغرس القيم واألخالق 
الفضيلة التربية والتي تعنى مبالحظة 
السلوكيات احملمودة لدعمها وعالج 
املقبولة مبالحظتها  السلوكيات غير 

منذ البداية 
فعالج سلوك التنمر يبدأ مبالحظة 
ألعاب األبناء منذ الصغر وطريقة تعامله 
مع أقرانه وردة فعله عندما تتم معاقبته 
وكيفية تقبله ملجتمع املدرسة وغيرها 
من األمور التي تستدعي باملقام األول 
املالحظــة حتى ال يحدث ما ال حتمد 

عقباه.
على الهامش: كلما زادت القدرة على 
التحكــم بأعصاب اآلباء قلت فرصة 

تنمر األبناء.

هناك حلظات منر بها تعيد تشكيل 
حياتنــا وتصقلنا مــن جديد، هذه 
اللحظات هي ما نطلق عليه: حلظات من 
العمر! ببساطة ألنها تغير العمر وتعيد 
تعريف معنى احلياة من جديد. حلظات 
أنت من تعطيها معناها وفقا ملبادئك، 
قيمك، منظورك للحياة وطريقة كتابتك 
لقصة حياتك ! نعم، قد متر أنت وقريب 
لك في نفس الظروف وكل منكما يروي 
قصته بشكل مختلف، وهذا هو إحدى 

جماليات البشر! معجزات!
حلظة الوالدة التي تشهد فيها ميالد 
روح جديدة لهذه الدنيا، وهل من حلظة 
أكثر إعجازا من خروج احلي من احلي! 
أمل جديد تكتب لــه احلياة لتهمس 
في قلبك وروحك قبل أذنك: احلياة 
مستمرة وثبات احلال من احملال، ودوما 

نحن نشهد ميالد اجلديد.
العزيز: ملرض، غربة،  حلظة فقد 
انفصال أو موت، حلظة إعالن الفراق 
وانتهاء املرحلة وتغير احلال، وتبدل 
الوجــوه. صدمة، عدم قبول، نكران 
ومترد، ليتم القبول في نهاية املطاف، 
فال هروب مــن الواقع إال مبواجهته 
والتعايش معه وقبوله حتى تعلن قلب 
الصفحة، فما ســمي القلب قلبا إال 
لتقلبه وما سمي إنسان إال لنسيانه!

حلظة التقــاء احلب: بريق جديد 
في العينني، نبضة أسرع في القلب، 
رعشة جميلة في كل أرجاء روحك، 
عندما تلتقيه: احلب احلالل! وخاصة، 
عندما تلتقيه مصادفة مع جديد طرق 
باب قلبك، أو مع من بدأ القلب ينظر 
إليه بطريقة جديدة عندما ملكه بجميل 
املواقف! وهل هناك أجمل من أن يتوج 

ذلك احلب ببركة من اهلل في النور!
حلظة لقاء َمن/مــا طال انتظاره: 
حبيب عائد، عزيز تعافى من مرض، 
هدف طال انتظاره، صغير كبر، مجتهد 

نال نصيبه، الخ..
حلظــات وحلظات أنــت تعطيها 
أهميتها وداللتهــا وفقا ملا يهتف به 
قلبك، ففي النهاية: أنت كاتب قصتك 

وبطلها! فاكتبها بطريقة تليق بك.

قبل أسبوعني، ذهبت في رحلة 
قصيرة إلى بلد مجاور على منت إحدى 
الوطني )اخلطوط  الناقــل  طائرات 
اجلوية الكويتية(، واســتغربت من 
اللغط الذي مت تناقله على وســائل 
التواصل االجتماعي حول ضعف أداء 
الناقل الوطني بالنسبة لنواح عدة كما 
نقلها أحد املواطنني عبر شكوى عن 
عدم االنضباط باملواعيد، وأنا على 
متنها رأيت أنهــا بعض من حاالت 
فردية قد حصلت ولكنها في النهاية 
لم تكن ظاهرة اتســم بها أسطول 

الناقل الوطني. 
وما أثلج صدري أن تقرير وكالة 
OAG البريطانية أبرز وأدق الوكاالت 
العاملية تقييما ألداء املطارات وشركات 
الطيران في العالــم، واألدق توثيقا 
لألداء اإلنتاجــي لقطاعات الطيران 
املدني، أثبت أن معدل انضباط مواعيد 
اخلطوط اجلوية الكويتية وصل إلى 
88% في شهر يوليو 2019، واحتلت 
فيه الشــركة املركز الثامن بني 17٥ 
شــركة طيران جتارية، من كبريات 

شركات الطيران العاملية.
وهذا إن دل فإنه يدل على حسن 
تطبيق سياسات االلتزام في الوقت 
التي تســير عليها اخلطوط اجلوية 
الكويتية، السيما القرارات املنبثقة عن 

مجلس اإلدارة، واملنفذة من اإلدارة 
التنفيذية التي تضم أعضاء من ذوي 

الكفاءة املهنية العالية.
وما يزيدني إعجابا بإدارة الناقل 
الكويتي أن هناك تطبيقات وإجنازات 
على أرض الواقع مثالها تسلم طائرة 
»كاظمة« اجلديدة وذلك ضمن خطة 
االرتقاء مبستوى أسطول الطائرات 
املقدمة بأحدث  الكويتية واخلدمات 
طراز أمام املسافرين عليها، فنحن على 
موعد لتسيير طائرات كويتية إلى كل 
بقاع العالم وسيصل األسطول اجلديد 
إلى 38 طائرة حتمل شعار »اخلطوط 
اجلوية الكويتية«، ليكتمل تســليم 
الطائرات املتفق عليها في عام 2026.
وازددت إعجابا مبا قدمه رئيس 

مجلس إدارة »الكويتية« األخ يوسف 
اجلاسم من مبادرات طيبة نحو أبنائنا 
الطلبــة في بريطانيــا، حيث كانت 
مبادرته توفير اخلصومات املناسبة 

للطلبة الكويتيني.
وحتى ال يكون املقال إطراء وشكرا 
وعرفانا ألشخاص أو إلدارات حديثة 
للشركة مع تقديري لكل ممن ينتمي 
لها، أجد أنه من اللطيف اســتذكار 
الناقل ككيان ريادي في ذاكرة وطني 
الكويت، ألنه ومنذ تأســيس الناقل 
الوطني عــام 19٥3 بدأ يبلور معامله 
ومكانته ومتيزه بني شركات الطيران 
في العالم، وعرفت »اخلطوط اجلوية 
الكويتية« كشركة خاصة، بدأت أولى 
رحالتها في 16 مارس 19٥4 وفي عام 

1962 أصبحــت احلكومة هي املالك 
إلى  لتطير  بالكامل،  الكويتي  للناقل 
49 وجهة حــول العالم، إنه االمتداد 
في رقعة النهضة الكويتية الشاملة.

لذا، وأنا على منت »الكويتية« عائد 
إلى الوطن رأيت أنه من اإلجحاف أال 
أكتب مقالي هذا وأنا أمتتع باجللوس 
املريح علــى مقاعــد الطائرة، وأال 
أكتب وأنا أجد مضيفيها على أعلى 
مستويات املهنية واللياقة واللباقة مع 
املسافرين، وأال أكتب وأبناء الكويت 
يعودون على متنها فرحني بأن »الطائر 
األزرق« عاد محلقا بني الغيوم، متحديا 
سرب إشــاعات ما أنزل اهلل بها من 

سلطان.
كلمة: أقترح على اإلخوة في الطيران 
املدني زراعة املناطق الرملية بني مدرج 
الطائرات في مبنــى املطار اخلاص 
باخلطوط اجلوية الكويتية زيادة في 
الرقعــة اخلضراء من جهة والفائدة 
البيئية من جهة أخرى ولتضفي منظرا 
جماليا لناظر كل من يهبط على أرض 
الكويت وال أظن ذلك صعبا بإذن اهلل.
كلمة أخيرة: ننتظــر أن تزدان عيون 
السمو  الكويت بعودة صاحب  أهل 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل، متمتعا بالصحة والعافية وأشعر 

أن ذلك قريب بإذن اهلل.

للتقديــر والهيبــة، والتوقير 
واالحتــرام وااللتزام، مواقع بذلك 
املوقف للعنوان بشطره األول، فقمة 
ذلك للوالدين تسديد دين بدين للقرب 
والعطف، واحلماية كما ورد بالهدي 
آية،  اإللهي ألنصع سورة، وأعمق 
وقد تكون للتقدير لألكبر سنا قرابة 
أو جوارا، أو تقديرا ووقارا، حلاكم 
أو عالم، ملركــز معلوم أو صاحب 

عنوان أو ديوان.
وقد يكون ما بني إخوة أو زوجة 
ورفيق دربها ملناســبة مشهودة، 
يفرض لها املقام ذلك االحترام، وملثل 
ذلك التقدير مناح غير معدودة أو 
محدودة كثيرة تعني تقبيل الرأس 
مبشاعرها تعبر عن ذلك اإلحساس، 
بال متلــق، وال رياء أو تكلف غير 
األســوياء بعاملنــا العربي حتديدا 
واملسلم باختالف مواقعها وأطباعها 
حتت بند االحترام املعهود بال قياس 

أوحدود، يدركها ذلك الواقع املعني.
أما الشــطر الثاني لتلك العادة 
ومعانيها فيبلغ أحيانا قطع رؤوس 
أو تكدير نفوس لو ما تصافت النوايا 
بأي شكل منها وســلبياته! وقوة 
هالته ومكانته تعني تقديرا واحتراما 
ووقارا ملستحق تلك الوقفات، وما 
أكثرها بعالم اليوم أو تالشيها، تركها، 

أوبديلها كلمات ناعمات تؤدي الغرض 
املطلوب بلكنــة عربية، أو أجنبية 
تكفي عن ذلك الزخم الكبير للشد 
واجلذب املتنافرين بال انسجام وال 
احترام، تقطعه طبيعة املتخاصمني 

ألسباب، أو بدونها! 
فال رأس لهــا وال كرياس، كما 
يعبر عنها مثلنا الشعبي، رمز ذلك 

القاطــع واملتقاطع املعني  العنوان 
الغضرية مع  باحلقوة االجتماعية 
شديد األسف البالغ تراجعها والغفلة 
عن أصلهــا وفصلها ما بني اجليل 
احلالي! رغم توافرها عند هواة )كرة 
القدم بشتى بقاع العالم رمزا للفوز 
واالنتصار بنتيجة، أو هدفا يهز زوايا 
مرمى خصم فريقه!( واملقصد من 

كل ذلك الشرح والطرح. 
عدم اندثار سلبي تلك األوضاع 
واحترام وتقدير مستحقيها رغم 
تالشي عمق ما فيها، تقديرا واحتراما 
للطرفني املشهود لهما بواجب تلبية 
مواجبها، وتنفيذ كرامة مؤديها بال 
إفراط، وال تفريط بوقفاتها التاريخية، 
التراثية، وشيء كثير من الشرعية 
باملناســبات  للتعبير عنها  الدينية 
الســعيدة وغيرها طالت أعماركم 
للرزه  بكل مواقعكــم االجتماعية 

املعهودة عندنا.

مظاهرات هونــغ كونغ تدخل 
الثامن عشــر دون كلل،  أسبوعها 
مطالبة بحكم ذاتي بعد أن أسقطت 
قانون إجراء احملاكمات خارج مدينة 

هونغ كونغ.
قد يستغرب املرء من جرأة هؤالء 
املتظاهرين من أبناء هونغ كونغ على 
حتدي السلطات الشيوعية املعروفة 
بسجلها األسود في حقوق اإلنسان، 
واألغرب من ذلك أن هؤالء املتظاهرين 
ال يهمهم ما وصلت إليه دولتهم الصني 
من تقدم علمي وصناعي جعلها عضوا 
في نادي الفضاء العاملي، وما حققته 
من إجنازات اقتصادية وقفزات تنموية 
أوصلتها إلى مصاف الدول الصناعية 
الكبرى بل وجعلتها منافسا اقتصاديا 
تخشاه الواليات املتحدة، ومن ارتفاع 
مستوى املعيشة لدى الفرد الصيني 
وتوفير معظم اخلدمات الضرورية له.
ما ينقص أبناء هونغ كونغ هو 
احلفاظ علــى ربيعهم الذي اعتادوا 
املاضية عندما  العقــود  عليه طيلة 
التعبير  كانــوا يتمتعون بحريــة 
الدميوقراطية، وألجل  واملمارســة 
ذلك فهم مصممــون على مواصلة 
مظاهراتهم النتزاع حقهم في حكم 
ذاتي والتمتع بنظامهم الدميوقراطي 
ورفض اإلندماج باملجتمع الشيوعي 

الذي ســيحرمهم من هذه احلقوق 
إنتاجية  واملزايا، ويعاملهم كأدوات 
مســلوبة اإلرادة تخضع لتعليمات 

احلزب الشيوعي الديكتاتوري.
ولعل تنامي حدة املظاهرات هو 
الشيوعية  مبنزلة رسالة للسلطات 
بأنــه ال تقــدم على فكــرة فرض 
األيديولوجيا الشيوعية بالقوة عليهم 
كما تفعل مع مســلمي اإليغور في 
إقليم تركستان الشرقية احملتل، بل 
واصلوا مظاهراتهم في حتد واضح 
ضد السلطات الشيوعية يوم االحتفال 
بالذكرى السبعني لتأسيس جمهورية 

الصني الشعبية.
ومن حســن حظ سكان هونغ 
كونغ ـ على عكس مسلمي اإليغور 

ـ أنهم يحظــون بتعاطف كبير من 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وكندا واستراليا، ولواله ملا ترددت 
السلطات الشــيوعية في قمع هذه 
املظاهــرات بعنــف واعتقــال كل 
املتظاهرين وحتويل هونغ كونغ إلى 
سجن شيوعي في زمن قياسي. من 
أمام  الشيوعية  السلطات  أن  املؤكد 
حتد كبير يتعلق في كيفية التصدي 
لرياح احلرية القادمة من هونغ كونغ 
والتي يخشى أن تصل إلى باقي أقاليم 

الصني.
يبقى القاسم املشترك الوحيد بني 
الربيع العربي وربيع هونغ كونغ هو 
املطالبة باحترام حق اإلنسان في أن 
يعيش حياة كرمية بعيدا عن التسلط 

والتعســف وهو ما ال تختلف عليه 
شعوب األرض قاطبة.
> > >

كان البــد أن ينفجــر بــركان 
املظاهرات العراقية بعد فشل احلكومة 
في رفع معاناة الشعب العراقي اليومية 
الكهربــاء وتلوث مياه  من انقطاع 
البطالة مع  الشرب وتزايد معدالت 
أن العراق دولة نفطية وغنية مبواردها 

الزراعية واملائية.
املظاهرات كشفت عن صندوق 
احلكومة األســود املليء بالفســاد 
وتبديد أموال الشــعب العراقي وال 
يخفى التدخل اإليراني الطائفي الذي 
يهدف إلى حتويل العراق إلى منوذج 

إيراني.
> > >

ملاذا يســتاء العــرب من تدخل 
تركيا في الشمال السوري للقضاء 
على قوات كردية شيوعية انفصالية 
تهدد األمن التركي مع إعادة الالجئني 
السوريني إلى مناطق آمنة وقد سكتوا 
عن جرائم احلرب التي ارتكبها نظام 
األقلية البعثي الطائفي في حق الشعب 
السوري من قتل مئات اآلالف وتشريد 
املاليني وتدمير املدن وتعريض األمن 
العربي للخطر بتحالفه مع  القومي 

النظام اإليراني؟

قد يبدو لك أخي القارئ غرابة 
العنوان، ولكن ما حدث خالل مباراة 
منتخبنا الوطني الكويتي مع منتخب 
األردن من استفزازات شعبية أردنية 
للجمهور والالعبني الكويتيني أعادني 
29 عاما عندما وقف األردن مع الغازي 
في بغداد، ومر على عقلي اإلعالنات 
األردنية في الصحف املسيئة للكويت 
وللمواطنني واملواطنات الكويتيات.

إن ما يقدمــه صندوق الكويت 
للتنمية لألردن وغيرها من الدول ال 
ميس احلاجات األساسية للمواطنني 
األردنيني، وهم ال يحســون بهذه 
املساعدات مع وجود أحزاب فاسدة 
ومريضة فكريا ما زالت تغذي هذه 

الشعوب بالكذب واملال.
لذلك، يجب على صندوق التنمية 
الكويتي أن يعيد سياسات اإلقراض 

لهذه الدول، ويجب على وزارة اإلعالم 
أن تبرز املشاريع الكويتية في األردن 
وغيرها شعبيا، فهؤالء الناس يجب 
أن متأل عيونهم برؤية املساعدات، 

فهم لديهم خالف مع أنظمتهم.
إن ردة الفعل الرسمية الكويتية 

كانت ممتازة، وكما نقول في الكويت 
»ما طوفناها لهم«، وكذلك ردة الفعل 
الرسمية األردنية كانت على مستوى 
احلدث، ولكــن ال يهمني كمواطن 
أتعامل  الرسمي ألنني  الرد  كويتي 

مع الشعب وليس احلكومة.

وأود أن يرفع الالعبون األردنيون 
يوم مباراتهم معنا في الكويت الفتة 
مكتوب عليها »آسفني يا أهل الكويت«. 
نكشة: في نشرة األخبار على 
تلفزيون الكويت يوم األربعاء، نشرة 
12 مساء، وفي اخلبر اخلارجي األول 
عن العراق، أعد مراســل تلفزيون 
الكويت في بغداد تقريرا عن احلالة 
في العراق واســتضاف املراســل 
متحدثــني، ومن ضمنهــم النائبة 
العراقية فــي مجلس النواب عالية 
نصيف، املشــهورة بشتم الكويت 
الكويتي، وكأن مجلس  والشــعب 
النواب العراقــي ليس فيه إال هذه 

النائبة. 
يجب على وزير اإلعالم الكويتي 
ووكالئــه أن يتحققــوا مــن هذا 

املوضوع.
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