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دالي محمد اخلمسان 

اعذرني أخي القارئ أن أكتب اليوم مبشاعر احلزن العميقة 
رثاء «رجل بأمــة» كما وصفه الزميل األخ الفاضل يوســف 

عبدالرحمن في أكثر من مقالة.
إنه املغفور له بإذن اهللا تعالى محمد الشيخ صالح اإلبراهيم 
الذي متسك بأهداب دينه فوفقه اهللا عز وجل في حياته ونرجو 
ان تكون له ذخرا يــوم ال ينفع فيه مال وال بنون، رجل قدم 
اخلير أمامه ولم يبخل في بــذل املال ألهله وأقربائه والفقراء 
واملساكني، حتي اصبح سكنه اخلاص على موعد مع شهر رمضان 
كل عام مع املئات من احملتاجني يوم للنساء وآخر للرجال، وفي 
إحدى املرات جاءه أحــد احملتاجني ومعه ابنه الصغير فقال له 
العم أرجو أال حتضر ابنــك عندما تطلب احلاجة وقد ضاقت 
بك الدنيا في مثل سنك، حتى ال يتعلم سؤال الناس بل اغرس 

العلم فيه وحرفة يتعلمها، فأكرم االبن واألب.
رجل احب العلم منذ صغره وبذل املال في شراء الكتب ولم 
يبخل على تثقيف نفسه حتى اصبح شيخ العلم واألدباء كما 

وصفه نعي رابطة األدباء واألخ يوسف عبدالرحمن.
رجل احب صداقة الكتاب واصبح جليسه وأنسه مع محبيه 
ومريديه، رجل احب العلم والعلماء حتي اصبح ديوان اسرته 
رحمــة اهللا عليه جتمعا للعلماء منهــم النبهاني والتركي منذ 
اكثر من ســبعني عاما عندما كان عمره ١٥ عاما واستمر كذلك 
مع ديوانه مع قامة رواد الثقافة والشعر والدين والدعاة واللغة 
واالكادمييني، اذكر منهم مصطفي حجــازي وعبداهللا زكريا 
االنصاري والشيخ محمود عيد وفاضل خلف وحسن طنون 
ومحمد التونسي وغيرهم تســمع وتستمتع بالنقاش االدبي 
والدينــي واللغوي الراقي الذي ندر ان نراه في الدواوين. لقد 
كان ديوانه مدرســة فكرية متكاملة االبعاد وموسوعة ثقافية، 

وبال شك سنفتقدها.
رجــل احب ركوب اخليل فألّف كتابا قيما عن «اخليل عند 
العرب» يصف فيه اهمية اخليل والشعر والقصص املرتبطة بها.

رجل احب دينــه وتعمق به فألّف كتابــا قيّما (خصائص 
القرآن)، وبهذا اخلصوص لعلي اذكر موقفا له أثناء الغزو العراقي 
الغاشم عندما غادر الكويت بنهاية شهر نوفمبر عام ١٩٩٠ الي 
الســعودية الشقيقة لم يأخذ معه شيئا غير مسودة كتابه ولم 
ينجزه بعد، قائال هذا اعظم شيء آخذه معي وما دونه ال يهم.
رجل بأمة، أســس اكبر مكتبة خاصــة مباله اخلاص مبا 
حتتويه من أمهات الكتــب واملخطوطات النادرة قاربت األلف 
مخطوطة لطالب العلم واملهتمني بالثقافة. وهنا أتذكر موقفا بعد 
التحرير، حيث كانت تلك املخطوطات محفوظة بخزائن حديديه 
ضخمة ومحاوالت كسرها ظاهرة وفعال مت كسر بعضها وملا 
رأو الكتب (املخطوطات) تركوها عدا العشــرات منها سرقت، 
وملا رأى ذالك رحمة اهللا عليه قال: لو يعرفون قيمة ما تركوه 
ألخذوها وتركو املال! واالبتســامة تعلو محياه حامدا اهللا عز 
وجل على عدم ســرقتها ليس لقيمتها املالية لديه بل لقيمتها 

املعنوية والعلمية وندرتها.
رمز ثقافي وادبي فرض نفسه علي الساحة االدبية ولم يسع 
اليه او يفرض نفســه او يسع إلى مقابلة بل يسعون اليه وال 
ميانع، كما مت تكرميه من كلية االداب قبل عدة سنوات فأرسل 

من ينوب عنه لتسلم التكرمي.
رجل وطني عربي احب وطنه العربي الكبير وساءه ما حصل 
من نكبة ١٩٦٧، فأصدر مطبوعا حتت عنوان «اما آن لهذه األمة 
ان تستيقظ»، فكان مبثابة رسالة لألمة العربية باالستعداد للثأر، 
ولم متض سنوات حتى انتصر العرب بحرب اكتوبر املجيدة 
بقيادة مصر األبية، وشــارك في تكرمي الشهداء املصريني في 
حرب اكتوبر ١٩٧٣ بتقدمي الدعم املالي لهم ســائرا على خطى 
أبيه واجداده، وطلب منه الســفير املصري في الكويت آنذاك 
احلضور ملصــر فرفض قائال: لم اتبرع بذلك لإلعالم، حينئذ 
مت توزيع الدعم املالي ألسر شهداء مصر باحتفال كبير تقدمه 

رئيس األركان املصري السابق الفريق عبدالغني اجلمسي.
الراحــل العزيز، ما تركته من أعمال في حياتك تتقاطر من 
تاريخ صفحاتك املضيئة بأنواع العطاء واالبداع والتفرد والتميز.

نعم عمي العزيز لم تكن ترغب ابدا ان ميدحك احد في حياتك، 
ودائما تكرر هذا من فضل اهللا ونعمه حامدا لنعمه مؤمنا بأنه 
املعطي، متواضعا في تعاملك وعندما يشير اليك أو يناديك أحد 
بـ «أيها العالم»، تقــول وبتواضع لم ابلغ مرتبتهم ولم تفاخر 
بذلــك، رمبا ال يعرف الكثيرون عن حياتك اخلاصة فكنت من 
أسرة أحبت الوطن وبذلت الغالي والنفيس في سبيله واحببت 

العلم والعمل فجمعت االثنني.
فقيدنا العزيز الكلمات ال توفيك حقك ولكن عزاؤنا الكم الهائل 
من االتصاالت من االحبــة واالصدقاء وما كتب عنك ومآثرك 

جزاهم اهللا خير اجلزاء على مشاركتنا بفقدانك.
وال يســعنا هنا اال ان ندعو اهللا عــز وجل في هذه األيام 
الفضيلة اال ان يتغمدك اهللا تعالي واموات املســلمني بواســع 

رحمته وان يسكنكم جنة الفردوس.

صفة جميلة وخلق كرمي ينبغي على كل إنسان أن يتحلى 
به وهو اإلخالص، الــذي ال غدر فيه وال خيانة، وهو البذل 
والعطاء بال حدود، وتذكر الوّد، واحملافظة على العهد، والوفاء 
احلقيقي ال يأتي إال من قلب طاهر تدفعه النية الطيبة اخلالصة، 
نعــم كلنا نكن الوفاء واالحترام والدعاء املخلص للوفي ابن 
الوطن البار الذي عمل بكل إخالص لرفعة الفن الرفيع احملب 
لسماعه كل أهل الوطن. اليوم يرقد الفنان «شادي اخلليج»، 
الوفي لوطنه ولفنه وحلبه لهذه األرض الطيبة، في املستشفى 

األميري وعني اهللا ترعاه.
علينا كرد للوفاء للفنان الكويتي الذي نحبه وكل كويتي 
أيضا يحبه ويقدره ويقدر فنه، علينا بالدعاء والتوســل إلى 
اهللا أن يشفي الفنان شادي اخلليج (عبدالعزيز خالد املفرج) 
اهللا يفــرج عنه ما هو فيه، ويرفع عنه البأس رب الناس في 
هذه األيام املباركة. اللهم إن عبدالعزيز املفرج بيدك الكرمية 

نرجوك أن تكرمه بالعفو والعافية وجميع املسلمني. 
لقد متيز الفنان بالصدق واإلخالص والبساطة والتواضع 
والكــرم وعدم الغرور وحب خدمة اآلخرين، وهذه الصفات 
هي األسس احلقيقية حلياتنا، وهذا ما متيز به «بوعلي» أعلى 
اهللا شأنه وفرح أهله وأحبته في هذا الشهر الفضيل بالشفاء 

العاجل، وليس هذا بكثير على القادر على شفائه.
اللهم نسألك بصفاتك العلى، التي ال يقدر أحد على وصفها، 
وبأسمائك احلسنى التي ال يقدر أحد أن يحصيها، ونسألك 
بذاتك اجلليلة ووجهك الكرمي أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك. 
اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي املريض بقدرتك، 
اللهم اشفه شفاء ال يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة 
والعافية يا رب العاملني وجميع مرضى املسلمني، يا رب العاملني.

 ندعو لشادي اخلليج بالشــفاء العاجل وأن يفرحنا اهللا 
وأهله ومحبيه. 

لكم كل احلب، ولكل من يقرأ سطوري.

يقــول املولى عز وجل في محكم 
التنزيل (قد أفلح من تزكى وذكر اسم 

ربه فصلى ـ األعلى) ڈ.
نعلم ما يقوم به سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد من أعمال 
وأعباء طيلة فترة وباء «كوفيدـ  ١٩».. 
يعطيكم ألف عافية وتقبل اهللا صيامكم 
وقيامكم.. ولكن! اليوم اســمحوا لي 
بأن أوجه رسالتي مباشرة لكم ألنكم 
أنتم أصحاب القرار واألمر بني أيديكم.
ســمو رئيس الوزراء، مع بدايات 
شــهر رمضان الكرمي قمت بإرسال 
رســالة إلى وزير األوقاف من خالل 
مقالنا األسبوعي في جريدة «األنباء» 
الغراء، وكان ذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ 
حتت عنوان «رسالة إلى وزير األوقاف» 
وكان فحوى املقال اقتراحا من األستاذ 
محمد صالح السبتي إلقامة وتفعيل 
القيام من  التراويح وصــالة  صالة 
املسجد الكبير وبثها عبر قناة تلفزيون 

الكويت مباشرة.
لن أطيل على سموكم ما كتب من 
تفاصيل لالقتراح في املقال السابق، 
ولن نخوض في األســباب التي أدت 
إلى عدم تفعيل هذا االقتراح، مع العلم 
بأن األغلبية كانوا بحاجة نفسية إلى 
تفعيله.. ومنذ هذا وذاك اليوم نتقدم 
لكم مبطلب العديد ممن قاموا بإرساله 
التواصل االجتماعي  لي عبر وسائل 
وليس أنا فقط بل تلك الرسالة أصبحت 
تتنقل عبر الوسائل التواصل االجتماعي 
متمنــني أن تتحقق لهم.. واليوم من 
خالل مقالتنا أرســلها إلى ســموكم 
لتقرأها وتأخذ القرار فيها.. وإليكم نص 
الرسالة: نداء إلى حكومتنا الكرمية.. 
نطلب من حكومتنا، حفظها اهللا وبارك 
اهللا في جهودها، أن تسمح للمؤذنني في 
يوم العيد برفع التكبيرات بعد صالة 
الفجر (كل مؤذن يكبر في مســجده 
تكبيرات العيد إلى أن ترتفع الشمس) 
وبعدها كل يصلــي صالة العيد في 
بيته.. بس نبي إحياء هذه الُسنّة ونبي 
نسمع التكبيرات.. جزاكم اهللا خيرا.

٭ مسك اخلتام: طلبناها منكم يا سمو 
رئيس الوزراء.

الغالية خالل  ما يدور في بالدنا 
أزمة كورونا شــيء عجيب وحقائق 
باتت ظاهرة ومشكالت متراكمة بدت 
تطفو على السطح تبحث عن حلول 
وسط عجز حكومي فوري وفي وقته 
في حل تلك املشكالت الوطنية التي 
من أبرزها جتاوز كثير من الوافدين 
بال حسيب وال رقيب على القوانني 
واألنظمة احلكوميــة وبكل وقاحة، 
وقد أشعلت الرأي العام احمللي بتلك 
املشكالت بدل التوجه إلى بذل اجلهود 
احلكومية حملاربة انتشــار ڤيروس 
كورونا املدمر واخللل في عدم حل 
وتعديل التركيبة السكانية التي أرهقت 
الدولة ومؤسساتها في عمالة هامشية 
وأمية غير متعلمة ومن مناطق ريفية 
اقتصادية  غير متحضرة بال فائدة 
للدولة باإلضافة إلى عدم محاربة جتار 
اإلقامات الذين ال يهابون النظم وال 

القوانني الدولية واإلنسانية.
هناك مشاكل في معاجلة احلكومة 
لبعض املعضالت والتراخي في تطبيق 
القوانني على اجلميع حلماية املجتمع 
وفرض هيبة األمن على اجلميع، وهنا 
يجب على اجلميع االلتزام مبا يصدر 
من اجلهات احلكومية وترك اإلشاعات 
والقيل والقال والتذمر على كل صغيرة 

وكبيرة.
< < <

حتية إجالل وتقدير ألبناء وبنات 
العاملني  الكويــت واملقيمني فيهــا 
واملتطوعني فــي الصفوف األمامية 
خدمة ملجتمعهم فلهم منا كل الشكر، 
آملني من أصحاب القرار إنصاف كل 
من تطوع وعمــل بجهد وإخالص 
في خدمــة الكويت من هيئات طبية 
ومتريضية وأمنية وخدمية ومجتمعية 
وإعالمية، والكويت تستاهل وأبناؤها 

يستحقون.
الوضع كالتشــريبة فــي موائد 
اإلفطار متنوعة مع اخلضار تدور في 
فلك احلظر الذي يسود الديار وتتابع 
األخبار في وباء كورونا واالنتشار 
تنتظر القانون كالسيف البتار الذي 
يشــد األنظار وبفضله يعود األمن 

واالستقرار.

الصحة أدت عمال هائال في مواجهة 
الوباء وتعاملت معه بشكل سليم وإن 
كانت هناك أخطاء فهي في حدود 
املعقولة والتي ميكن التجاوز عنها، 
فلهم كل الشكر من الوزير الشيخ 
باسل الصباح إلى أصغر موظف 

مت تعيينه قبل الوباء.
< < <

مدير مركز مكافحة  توضيح الواضح: 
السرطان د.علي املوسوي، ال أعرفه 
ولم ألتق به، ولكن من خالل ما رأيته 
خالل إقامتي في مستشفى حسني 
مكي جمعة يجعلني أتأكد من أنه 
الرجل املناسب في املكان املناسب، 
حسن اإلدارة واضح والتنظيم أشد 
وضوحا والتعامل مع املرضى بأعلى 
درجات الرقي بدءا من االستقبال 
مرورا باحلوادث حتى آخر األجنحة 
في مجمع مستشفيات مخصصة 

ملعاجلة مرضى السرطان.
وأمثال املوسوي ممن يجمعون 
بني الدرجة الطبية العلمية وحسن 
اإلدارة يســتحقون اإلشادة، وال 
أشكر أو أمدح هنا إال بقدر ما رأيت 

وشاهدت على مدار ثالثة أشهر.

إن املشــاكل الداخلية ألي بلد 
ال ميكــن أن ننقلها إلى بلد الرزق 
والبلد الذي فتح لكل شريف وفتح 
املواطنني قلوبهم لكل وافد (وهل 
جزاء اإلحسان إال اإلحسان) بغض 
النظر عن املشاكل في مصر والتي 
نحن لســنا ســببا فيها، وأقول 
إلخواني املصريني حياكم اهللا في 
بلدكم وبني أهليكم، ولكل من يريد 
اإلساءة فهي شخصية ملن يفعلها، 
وأقول لوزارة اخلارجية نحن نثق 
بحكمة وحزم الوزير الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد، ونرجو منه أن يوجه 
السفارات الكويتية في اخلارج برفع 
قضايا على كل من يسيء للكويت 
فإن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع 

بالقرآن.
٭ نكشة: الكويت بالد العرب وحيا 

اهللا كل شريف.

مــا تريدونه وتخلعونــه متى ما 
اشتهيتهم!

الشعب  أن  أن تعلموا  فعليكم 
الكويتي طيــب، ولكنه ليس غبي 
وســاذج ليصدق هذه الفالشات 
الركيكة  الفارغة والسيناريوهات 
تنافس بعض املسلســالت  التي 
الرمضانية في السماجة والسخافة.
ومن يصطنع ويفبرك املشاهد 
ويبحــث عن (الشــو) وميارس 
التدليس واخلداع واملراوغة بهدف 
الظهور الزائف، سينكشف بأسرع 
وقت، كما حــدث لبعض الوزراء 
واملسؤولني الذين تصدروا املشاهد 
في أوائــل أيام كورونــا، ثم بدأ 
ظهورهم يقل شــيئا فشيئا حتى 

أفل جنمهم.
حبل الكذب أقصر مما تظنون، 
ولن ينال من يخدع الناس إال اخلزي 
الذكر واملنقلب، والصادق  وسوء 
فعال هو من يعمل بشفافية وصدق 
وإخالص وباستمرار، ولن ينتظر 
أزمة كورونا كي يستعرض حتركاته 

احملشوة هواء وهراء!

بعضهم يخرج معجمه العنصري 
اخلاص بالشــتائم، ويصب جام 
غضبه علــى هذه اجلالية ويعمم 
ما رآه مــن تصرف البعض على 

كل الوافدين.
خالصة القول، لن جتد من يحبذ 
أن تظهر في مجتمعه هذه األفكار 
السيئة وهذه الدمامل الال أخالقية، 
خاصة إن كان مجتمعا مسلما يعتقد 
الذي أوصانا  بقيم دينه احلنيف 
مبكارم األخالق، والذي ســاوى 
بني أفراده مهما اختلفت أعراقهم 
وألوانهم، ومقياس التفاضل الوحيد 

فيه هو التقوى.
أخيرا: ال يهم ما نفخر به من 
حمالت التبرعات التي يتسابق بها 
أفراد مجتمعنا في نصرة احملتاجني 
طاملا ال نستنكر هذه التصرفات 
الالإنسانية، فيجب استذكار أن اهللا 
وصف بني إسرائيل بأنهم كانوا ال 
يتناهون عن منكر فعلوه، فإن لم 
تكن إهانة آدمية اإلنسان منكرا؟ 

فما هو املنكر؟!

«شدعوه»؟!
العقوبة مبالغ فيها، حتى عقوبات 
كسر احلظر مبالغ فيها جدا، رغم ان 
البعض يستحقها وهم قلة، ولكن 
عموميتها خطأ تشــريعي كبير 
ومبالغ فيها الى درجة قراقوشية، 
ويجب على املجلس تعديالت بعض 

مواد القوانني.
< < <

عامة، حديثي هنا سياسي وليس 
فنيا، أعني أحتدث عما ستؤول إليه 
األحداث قبل او بعد اجنالء جائحة 
كورونــا، ألن احلقيقة أن وزارة 

علمونا واملستشارون العظماء، ولكن 
هناك بعض من تسول له نفسه وهم 
بحمد اهللا قلة قليلة حتاول التشويش 
على صفو العالقــات بني الكويت 
وشقيقتها مصر، وهؤالء أقول لهم 
لن تنجح مساعيكم املريضة وكل من 
طلب منكم العبث في أمن الكويت.

أي فائدة أو جدوى فعلية أو عملية 
للمواطن أو املقيم.

يا أصحاب املعالي.. العبرة ليست 
في الظهور اإلعالمي في لقطة هنا 
وصــورة هناك، بل هي في األداء 
والقرارات املتخذة وجدواها ونفعها 
على املجتمع، واالســتمرارية في 

التواصل والعمل.
والشــفافية والتواصل والرد 
على اإلشاعات والتوضيح وتصليح 
األخطــاء هي نهج اســتراتيجي 
دائم، وليس ثوبا تلبســونه وقت 

تدافع عن حقوق  التي  األوروبية 
مواطنيها؟ هل كان ســيتصرف 
ذلك املتطوع بهذا التصرف األرعن 

الوحشي؟
وأما عن حملة األفكار العنصرية 
فحدث وال حرج، فما نسمعه خالل 
أربع سنوات من تصريحات تصف 
إخواننا الوافدين بأنهم مجموعة 
بتأخر  التي تسببت  املرتزقة  من 
الكويت عن ركب الدول املتقدمة، 

وجدت صدى جماهيريا.
واملضحك املبكي ما نشاهده من 
تعليقات وتغريدات حول التصرفات 
أفراد  الســيئة من قبل بعــض 
اجلاليات املقيمة في الكويت، فتجد 

مستوى، وقد يسبق جلسة ما بعد 
العيــد اذا ما تطور وضع الهجوم 
النيابي بهذا الشكل املتسق املتوازي 
في رفض بعض املناقصات، خاصة 

تلك التي شابتها املبالغة.
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وأعتقد ان مجلس األمة يجب 
عليــه أيضا وفي أولى جلســاته 
القادمة طرح موضوع القوانني التي 
صدرت في ظل أزمة كورونا منها 
القانــون ٤ لعام ٢٠٢٠، والقاضية 
باحلبس ٣ أشهر والغرامة ٥ آالف 
دينار ملن ال يلتزم بارتداء الكمام.. 

لإلخوة الوافدين شركائنا في حماية 
الكويت ولكن نرى بعض الوافدين 
من جنسيات محددة، واسمحوا لي 
بأن أحددها، بعض مواطني اجلنسية 
املصرية املقدرة عندنا والتي نحمل 
لها كل تقدير واحترام، فمنهم األطباء 
في الصف األمامي واملعلمون الذين 

فما أسباب ذلك؟!
السبب ببساطة أنكم عدمت إلى 
ما كنتم عليه، فعاد الناس إلى ما هم 

عليه وانفضوا من حولكم!
وبــدأ الــوزراء يتخلون عن 
التواصل والشفافية وعادت الفجوة 
من جديد بينهم وبني الشعب، وطفت 
خالفــات الوزراء على الســطح، 
وظهرت للعلن القرارات املتضاربة، 

ووضح للعيان عدم االنسجام.
كما أن هنــاك من الوزراء من 
كان ظهورهم مسرحيا، ولم يكن له 

الضعيف ال ميلك حتى القدرة على 
التفكير في رد اإلهانة، فهو مقيد 
بقوانني الرق املوجودة في قانون 
اإلقامات، فلو دافع عن نفسه قد 
يجد نفسه مبعدا من البالد، وإن 
فكر حتى في أخذ حقه بالقانون 
فسيجد الواسطات التابعة للجاني 
حتفظ الشكوى حتى قبل أن حتول 
القضية للمحقق، ويا لهف نفسي 
لو كان هذا االعتداء هو حالة فردية 
عابرة في مجتمعنا، لكن هذه األيام 
فقط انتشر أكثر من مقطع ڤيديو 
مماثل ملــا حدث في محطة تعبئة 
الوقود، وهنا أتساءل: ماذا لو كان 
عامل احملطة من إحدى اجلنسيات 

يبدو أن نبوءتــي في مقالتي 
السابقة عن احتمال تشكيل جلنة 
للتقصي في مناقصات أزمة كورونا 
حتققت قبل ان تبدأ أزمة كورونا، 
إذ أعلن أكثر من نائب ومن بينهم 
رئيس املجلس نفسه مرزوق الغامن 
عن إيقاف ديوان احملاسبة لبعض 
تلك املناقصــات املبالغ فيها التي 
عقدتها وزارة الصحة ـ حســب 
وصفه ـ خالل األزمة احلالية، كما 
الدقباسي خشيته من  اعلن علي 
ان تتحول مناقصات كورونا الى 
«ضيافة داخلية» أخرى، والنائب 
سعدون حماد اعلن بدوره ان ديوان 
احملاسبة لن ميرر املناقصات املبالغ 
فيها، كل هذا يدل على انني كنت 
محقا في مقالي األسبوع املاضي 
عن احتمال حتول مناقصات أزمة 
كورونا إلى أزمة سياسية مبكرة.

< < <
وحقيقة هذا ما سيحدث ورمبا 
قبل حتى انتهــاء جائحة كورونا 
وزوال غمتها، وان اســتجوابا ما 
قادما من بني تلــك التصريحات 
التي جــاءت من اعلى  النيابيــة 

في ظل األزمات تخرج معادن 
الناس، فهناك أناس ال تستطيع أن 
توفيهم حقهم من البذل والعطاء الذي 
يقدمونه، فهؤالء مهما قلت لهم ال 
تستطيع أن توفيهم حقهم، وهناك 
أناس يعملون وفق ما يستطيعون، 
ولهؤالء مليون شكرا، وأنا هنا ال 
أنــاس معينني ولكن  أحتدث عن 
أحتدث عن كل يعمل في اخلطوط 

األمامية والدعم اللوجستي.
وعندما أقول شكرا فإن الشكر 
موصول لكل اجلنسيات التي عملت، 
الكويتــي يقوم بواجبه  فاملواطن 
جتاه وطنه وهو يجسد حبه لبلده، 
«البدون» فهم  وبالنسبة إلخواننا 
يعبرون عن حبهــم لبلدهم الذي 
يحاول مــن في قلبه مرض أقوى 
من كورونا وهو مرض العنصرية ان 
يسلخهم منه وهيهات لهم، وشكرا 

التواجد احلكومي في اإلعالم 
خالل أزمــة كورونا كان واضحا 
للجميع منذ البداية، فال مير يوم 
حتى نرى وزيرا يدلي بتصريح أو 
يعلن عن قرار أو يغرد على حسابه 
الشخصي أو الرسمي في وسائل 
التواصل أو يزور موقعا أو مرفقا 

عاما مع فريق عمله.
فهذا وزير يزور املواقع وآخر 
يتفقد مخزنا، وآخر يعاين محجرا 
وآخــر في محطة مــن احملطات، 

وغيرها من املشاهد التي تتكرر.
وال شــك أن إظهــار اجلهود 
واألعمال احلكوميــة والزيارات 
إيجابي، ومطلوب  أمــر  امليدانية 
ومرغوب، ويستحق عدد من الوزراء 
اإلشادة والتشجيع والشكر والثناء 
والدعاء له بالتوفيق والسداد. وكان 
هناك شهر عسل حكومي شعبي 
حقيقي، عندما كانت احلكومة تتفاعل 
إعالميا مع األحداث بسرعة وشفافية 
للــرد على اإلشــاعات وتفنيدها 

وعرض خطواتها وإجراءاتها.
ولكن بسرعة انتهى شهر العسل 

يصعب على اإلنسان االعتراف 
بأخطائه أو أخطاء أفراد مجتمعه، 
خصوصا إذا كان يتشدق مبثالية 
مجتمعه التي جتعــل من مثالية 
املجتمع الفاضل ألفالطون مجرد 
نقطة في بحر مثالية مجتمعه، ألن 
هذه املكاشفة قد تخدش صورته 
التي يسعى لتحسينها دائما، لكن 
ما يحــدث اآلن في مجتمعنا من 
ســلوكيات وأفكار يخجل هتلر 
لو كان فــي زماننا من ذكرها أو 
القيام بها، هو مــا أجبرني على 
هذا االعتراف بهذه التصرفات الال 

إنسانية والكتابة عنها.
فقد أظهرت األزمة احلالية قبيح 
ما هو مدفون فــي بعض أفراد 
مجتمعنا مــن عنصرية بغيضة، 
وسلوكيات حتتقر أي عرق يختلف 
عن عرقه (اآلري)، فذلك املتطوع 
الذي يفخر بخدمته لوطنه، كيف 
سولت له نفسه أن يعتدي اعتداء 
العامل املسكني في  وحشيا على 
محطة تعبئة الوقود، فهذا العامل 
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