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ونحن نعيش في زمن طغى فيه منسوب األنانية بشكل الفت 
أشــعر بأنه من الواجب علينا أن نغوص في زمن األوائل.. ذاك 
الزمن اجلميل واملبارك بأهلــه الطيبني.. ذاك الزمن الذي يكاد 
يخلو من كل طباع األنانية.. فســوف نغوص به ونستحضر 
بعض مواقفه النبيلة والنادرة.. والتي قد ال يصدقها البعض في 

هذا الزمن بسبب تفاصيلها 
العظيمة والالفتة..

أتوقف  أن  لذلك أحببت 
معكم مع موقف كبير وجميل 
يحمل في طياته معاني سامية 
كثيرة، وأبرزها (الشــهامة) 
وخلو القلــب من األنانية.. 
وذاك املوقف هو لرجل من 
أهل الكويت األوائل، وهو العم 
شمالن عبدالعزيز احلساوي، 
رحمه اهللا.. وسأروي لكم هذا 
املوقف وسأقف عند تفاصيله 
الدقيقة لكي يتضح لنا جميعا 
صالبة رجال (أول) ومعدنهم 

النفيس املفعم بالتضحية والشهامة والوفاء والكرم الالمحدود.
كان للراحل شمالن احلساوي - طيب اهللا ثراه - أرض في 
منطقة حولي قام ببيعها مببلغ (٣٠٠٠.٠٠٠ روبية) وكانت الروبية 
آنذاك هي العملة الرســمية للكويت كما هو معلوم، وفي اليوم 
الــذي يريد أن يذهب به الراحل إلى دائرة العدل - وزارة العدل 
حاليا - لتسلم املبلغ جمع أســرته، وقال لهم: «تامرون بشي؟ 
في أحد بخاطره شــي أجيبه له؟» فهو يريد أن يلبي رغباتهم 
ويشتري لهم ما يتمنون بعدما يستلم املبلغ من دائرة العدل.. 
فيروي لي ابنه البكر الســيد ياســني احلساوي الذي كان  
يبلغ عمره آنذاك ١٢ سنة تقريبا الطلبات التي طلبوها فيقول:

الوالدة طلبت «مضاعد» وأنا طلبت «سيكل»، وشقيقي طلب 
«قاري» وشقيقتي طلبت «فستان وحذاء»، واألخرى طلبت «لعبة 
عروســة».. ثم ذهب الوالد لدائرة العدل لتوقيع البيع وتسلم 
املبلغ.. وانتظرناه أمام املنزل حتى الثالثة عصرا! ونحن نقاوم 
حرارة الشــمس احلارقة.. وأحالمنا تراودنا وقلوبنا متشوقة 

لقدوم الوالد.. ولكنه رحمه اهللا عاد خالي الوفاض..!
فكان االستغراب يتسيد املشهد.. وكان رحمه ال يريد البوح 

مبا حدث.. ولكن بعد إحلاح شديد منا.. 
أخبرنا بأنــه وجد صديقا له في «دائرة العدل».. وكان ذاك 
الصديق قد صدر عليه حكم باحلبس إن لم يقم بدفع ما عليه من 
ديون «كبيرة».. فقام ودون أي تردد مبساعدته، وبدفع كل ما 
لديه من أموال حتى يحظى صديقه بالسالمة من احلكم الصادر، 

ويعود ألوالده فورا! فموعد العيد سيحل بعد يومني.. آنذاك!
اخوتي الكرام.. بعدما سمعت هذا املوقف العظيم عن الراحل 
«الكرمي» شمالن احلساوي قررت ودون أي تردد أن أبرز هذا 
املوقف لكم.. فمثل هــذه املواقف يجب أن تذكر، ومثل هؤالء 
الرجال يجب أن يكرموا وأن يبرز فعلهم املجتمعي املشــرف 
والنادر، لكي يســتفيد جيلنا احلالي الذي عصفت به أخالق ال 

مكان لها في مواضع اإليثار والتضحية والوفاء!.
رحم اهللا العم الكرمي شمالن بن عبدالعزيز بن صالح الدحيالن 
احلساوي الذي توفي عام ١٩٨٢ وترك خلفه سيرة عطرة ال متوت 
وبإذن اهللا مستمرة بأبنائه الكرام، وهذا الفعل النبيل ال يستغرب 
من هذه العائلة الكرمية التي سطرت أروع معاني الوفاء واحلب 
لهذا الوطن وألبناء هذا الوطن.. على مستوى الصعيد االجتماعي 

والسياسي واالقتصادي وغيرها من املجاالت..
لذلك هي دعوة مني لكم بالتأسي بأخالق هؤالء الكرام..الذين 
نسجوا وكونوا أخالقهم من مبادئ ديننا احلنيف الذي يدعو 
إلى مكارم األخالق بكل صورها، ويبقى اخلير بإذن اهللا متصل 

في زمننا هذا إلى األبد.. فاخلير باق ما بقية احلياة.. ودمتم.

«الرجال مخابــر ما هي مناظر» واملذكور بخير ما عليه من 
الغير، فما بالك فارس وقائد ملحمة اجلســور ومعركة اإلرادة 
العسكرية كما يرويها زمالء ذلك امليدان بتوقيته يوم عدوان بعث 
صدام مصائبها بدخوله الكويت مبثلث جوارهم ما بني جزيرة 
العرب وخليجها آمنــة مطمئنة قرابة ٤٠٠ عام يزيده تاريخ ما 
قبلها بعمق تاريخها وجغرافية موقعها شاهد لها وعليها قرون 
موغلة القدم لذلك التاريخ بغزواته وحروبه عربية االسم، اسالمية 
املسمى، تاريخية التقارير، جغرافية األصول ما بني جوار عربي 
وأعجمي، تاريخ وأصول تــروي مالحم تلك الفصول لغزوات 
التتار وغطرسة مسميات االستعمار املتواصل الحتاللها، آخرها 
«بربسة» استعمار بعث عصابة األهواز مشتركة األدوار حتى 

هذه الساعة! تاريخها موثق بآالمها للباحثني فيها!
 تدفعنا معركة جسور فارسها عنوان هذه الرسالة ببصمات 
«بومسعود» ترويها أقالم زمالئه فرسانها للجوانب العسكرية 
البحتة بأسرارها التي لم يرِو كثيرها العمالق اللواء ركن متقاعد 
سالم مسعود سرور، رحمه اهللا، الحترام كل معانيها، كرا وفرا 
عســكريا في مواجهة جحافل مليون عســكري بعثي راجلني 
ومحمولني بأعتى دباباتهم وطائراتهم وأنواع أسلحتهم الجتياح 
جارتهم وشقيقتهم، تاريخه، ولغته، وديانته، وقوميته لألسف.

ولم يكن للعدو حدود كما كان يقول في خطاباته االستعراضية، 
لكن فارسنا بومسعود تصدى على أرض املعركة بفكره وحساباته 
وتقديراته العسكرية الراجحة لتروى لكل األجيال بدايتها ونهايتها 
لتلك األجيال التي حدثني عنها الراحل بكل وقار واختصار بديوان 
املفرج في منطقة الروضة، حيث كان أحد رواده وزمالء خندقه 
رواد هذا الديوان العامر وأمثاله من ديوانيات بومسعود بزياراته 
األســبوعية املترابطة وأهدافها االجتماعية الكويتية املعروفة 
أفراحا وأتراحا ال يتأخر فيها الراحل الشــهم كما االعتبارات 

الكويتية املعروفة.
وكان فارسنا الراحل يطرح أفكاره للساحة العسكرية وتربيتها 
ومنها ما تعارف عليه باسم «تربية عسكرية» لألجيال احلالية، كما 
يحدث بالعالم الواعي الراقي اسما ومسمى لالرتباط املطلوب والء 
وانتماء ال غبار عليه، وما تخطط له الدولة االستفادة واملردود من 
أهدافه واإلعداد والتنفيذ واملتابعة ألهدافها املنشودة (تربية عسكرية 
أصال وصورة وحتاشي ســلبيات السابق واالستعداد للنفير 
العسكري الدولي الراقي املطلوب) وأمانة ميزانياته املرصودة.

بهاجس الراحل العســكري القدوة بومسعود خالل حياته 
العامرة وأمثاله هو وزمالؤه وجيله العســكري الوفي لألجيال 
ثــروة بالدها للدفاع عنها أصال وفصــال ال يضيع بأمثالك يا 
فارس العسكرية واألصول املدنية لالستفادة من طاقات الشباب 
وإمكانياتهم بكل ظروف البالد ســلما وحربا تترحم عليكم يا 
رمز اإلخالص بومسعود وعزمية لإلخالص ال جتود فيها سوى 
جهودكم املتبقية بعدكــم، ودعواتنا جنة الفردوس لكم أمني يا 
رب العاملني والصبر والثواب ألسرتكم الكرمية بفراقكم الغائب 

احلاضر بطيب سمعتكم.

العاملي  التوجــه  في ظل 
الستئناف العمل في مختلف 
القطاعــات، بعــد إجراءات 
اإلغالق، بسبب جائحة كورونا، 
التي استمرت قرابة ٣ أشهر، 
تطرح أســئلة عديدة حول 
أفضل املمارسات التي ينبغي 
ألصحاب األعمال واملستخدمني 
اتباعها لوقاية أنفسهم وبيئة 

العمل من خطر الوباء!
وقد طرحــت العديد من 
اجلهات املعنية باملوارد البشرية 
تصوراتها بهذا اخلصوص، 
فاقترح بعضها إعطاء األولوية 
لفتح القطاعات التي ال ميكن 
فيهــا اعتماد العمل عن بعد، 
والعودة التدريجية للعاملني، 
األكثر  الفئات  مع اســتبعاد 
عرضة لإلصابة بكورونا من 
حيث العمر أو السيرة املرضية، 
أو من يتولون رعاية آخرين، 
العمل عن  وتشجيعهم على 
بعد، وتطبيق املسح احلراري 
العائدين، وسؤالهم عن  على 
احتمالية تعرضهم لشخص 
مصاب، أو وجود فرد مريض 
من العائلة في املنزل، أو وجود 
األعــراض املميزة لڤيروس 

كورونا عليهم!
أمــا داخل بيئــة العمل، 
والتي تتصف بقدر كبير من 
اخلصوصيــة، فقد كان من 
املثير لإلعجــاب ما قامت به 
بعض اجلهات في بداية األزمة 
من احترازات صحية، ومن ثم 
في مرحلة التعايش مع الوباء 
األيام حيــث أصدرت  هذه 
الرسمية  العديد من اجلهات 
أدلة إرشــادية مهمة ملوظفي 
القطاع احلكومي واخلاص، 
ومنها بروتوكوالت األعمال 
الصادر  اإلداريــة واملكتبية 
عن وزارة املوارد البشــرية 
والعمل في السعودية، حتت 
شعار«نعود بحذر»، وأيضا 
شعار «عودة آمنة» في الكويت 
كما جاء في وثيقة «خطة العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية»، 
وفي األردن صدر دليل بعنوان 
للعمل  العودة  خارطة طريق 
بعد جائحة كورونا، وكل هذه 
اإلصدارات وغيرها متوافرة 
مجانا على شبكة اإلنترنت، كما 
تناولت مقالة هارڤارد بزنس 
ريفو مؤخرا املوضوع بعنوان 
«ثمانيــة أســئلة يجب على 
أصحاب العمل طرحها حول 
إعادة فتح األعمال»، ويالحظ 
أن هذه املصادر تشترك فيما 
تقدمه مــن توصيات، والتي 
ميكن أن نشير لبعضها هنا 

بإيجاز.
ينبغي تقسيم املساحات مبا 
يسمح بتباعد العاملني بست 
باألقنعة  أقدام، مع تزويدهم 
الطوابير قدر  الواقية، ومنع 
الوجبات  اإلمكان، وتنــاول 
بشــكل فردي، والتشجيع 

املستمر على غسل اليدين.
كما يوصى بتقسيم غرف 
االجتماعات مبا يحقق التباعد 
االجتماعي، واعتماد االتصال 
عن بعد في حال ضيق املكان، 
حتى بالنســبة للمتواجدين 
داخل املبنى، وميكن استخدام 
مقسمات زجاجية للفصل بني 

إدارات العمل املختلفة.
العاملني  ويجــب علــى 
اســتخدام مناديــل مطهرة 
بانتظام على األسطح املشتركة 
مثل الطابعات املشتركة، وعدم 
مشاركة املعدات املكتبية مثل 
املفاتيح أو سماعات  لوحات 

الهاتف!
بيئة  وفي حال تعــرض 
أو االشــتباه  للوباء،  العمل 
بإصابة فعليه مغادرة مكان 
العمــل وطلــب الفحص أو 
الرعاية الطبيــة، مع تطويق 
التي اســتخدمها  املناطــق 
لفترات طويلة في  الشخص 
املاضي وتطهيرها  األسبوع 
وتهويتها، وحتديد من أمضوا 
أكثر من ١٠ دقائق ضمن مسافة 
٦ أقدام من الشخص املصاب 
خالل اليومني السابقني لظهور 
األعراض، ويجب على هؤالء 
أيضا مغــادرة مكان العمل، 
الذاتــي ومراقبة  واحلجــر 
األعــراض حتى ١٤ يوما بعد 

تعرضهم األخير.
التوصيــات  ستســاعد 
الكثيرة املهمة املبثوثة في هذه 
املنشورة على حماية  األدلة 
املوظفني واملجتمع وسمعة جهة 
العمل وأخيرا تضمن انتقال 
أكثر سالسة لعودة آمنة إلى 

مكان العمل.

وتقنني االستهالك واحلفاظ على التباعد 
االجتماعي، وغيرها من السلوكيات التي 
حتول دون انتقال العدوى باملرض، وهو 
ما نحن بحاجة ماسة لالستمرار عليه، 
ألن التساهل قد يدفع السلطات الصحية 
إلى العودة مرة أخرى إلى احلظر الشامل، 
إذا ساءت األمور أو زاد معدالت انتشار 

الڤيروس - ال قدر اهللا.
اخلالصة، في كل أزمة تكون هناك 
مســؤوليات ملقاة على عاتق اجلهات 
القطاع اخلاص  احلكومية ومؤسسات 
املدني وغيرهم  املجتمع  ومؤسســات 
من اجلهات واألفراد، والتزام كل جهة 
مبســؤولياتها كفيل أن يجعل أي أزمة 
تنجلي، وفي أزمتنــا وكفاحنا احلالي 
ضد ڤيروس كورونا املستجد، وحتديدا 
الكبرى  في املرحلة احلالية، املسؤولية 
ملقاة على عاتــق املواطنني واملقيمني، 
وهما مفتاح جناحها حاليا، لذلك أدعو 
نفسي واجلميع إلى االلتزام بالتعليمات 
واإلرشادات الصحية في هذا الشأن، حتى 
منضي قدما نحو املراحل الثانية والثالثة 
والرابعة، وصوال إلى املرحلة اخلامسة 

وعودة احلياة إلى طبيعتها بإذن اهللا.

املتحدة يحاول  الواليات  تشهدها مدن 
اليهود األميركيون من خالل منظماتهم 
التظاهر أمام األميركيني بأنهم يتعاطفون 
مع جورج فلويد وينددون مبقتله مع أن 
العنصرية  السياسة  غالبيتهم يؤيدون 
الصهيونية في األراضي الفلســطينية 
وعمليات اغتيال الفلسطينيني التي تنفذها 
الشرطة الصهيونية والتي ال تختلف عن 
نظيرتها األميركية وهي مواقف تكشف 
عن نفاقهم السياسي وازدواجية مواقفهم 

وممارستهم للخداع. 
وال يخفى امتنانهم لدعم ترامب للكيان 
الصهيوني، وفي ضمه ملرتفعات اجلوالن 
ونقل سفارته إلى القدس واعترافه بها 
عاصمة موحــدة للكيــان الصهيوني 
ومالحقته ملنتقدي السياسة الصهيونية 
في أروقة اجلامعات األميركية إذا استثنينا 
القلة القليلة من اليهود األميركيني الذين 
يعتبــرون ترامب خطــرا على اليهود 
لعنصريته وتعاطف البيض العنصريني 
معه الذين يكرهون اليهود ويتوعدونهم 
على أساس أنهم يحظون مبعاملة خاصة 
ال يتمتع بها غيرهم في املجتمع األميركي.

وهم ال يراجعون مستشفيات احلكومة.
ال أدري إلــى متى ســيتم حتميل 
اآلخريــن أي عقبات تعتــري الدولة، 
وخاصة أن ارتفاع نسبة البطالة يحملون 
مسؤوليته إلى وجود العمالة الوافدة وهو 
على خالف ذلك، ألن العزوف عن العمل 
في القطاع اخلاص أتى من املواطن وليس 
بسبب الوافدين، فالكويتيون يفضلون 
العمل في القطاع احلكومي ألنهم يشعرون 
بالراحة اكثر ووظائفهم ورواتبهم مؤمنة 
من املخاطر وساعات العمل فيها مرونة 
وعدد اإلجازات اكبر وليس بسبب العاملني 

الوافدين في القطاع اخلاص.
حيــث إن احلكومــة رواتبها أعلى 
ومميزات التدرج الوظيفي وتقلد املناصب 
أكبر، وعليه فإن احلل يكون بدوره بزيادة 
عدد املرافق العامة الســتيعاب العمالة 
الوطنية، وهنا سنحد من البطالة بشكل 
كبير، خاصــة أن عددا كبيرا من الذين 
يعانون من البطالــة تكون باختيارهم 
حني يوزعهم ديوان اخلدمة على أماكن 

ال يرغبون فيها.
لذا فال أزمــة حقيقية في التركيبة 
إنعاش  إلــى  انها أدت  الســكانية، بل 
االقتصاد ودعم أصحاب األعمال بشكل 

كبير.

عليه هو وعي املواطنني واملقيمني، فال 
يتصــور البعض أن العودة إلى احلظر 
اجلزئي تعنــي التهاون فــي االلتزام 
باإلرشــادات واخلروج والتجول في 
الشــوارع دون احلاجة، بل إن االلتزام 
هو الهدف األساسي الذي يجب احلرص 

عليه في الفترة املقبلة.
اإلجراءات االحترازية في أوجها في 
هذه املرحلة، فاجلميع قد تدربوا واكتسبوا 
سلوكيات وعادات جديدة خالل احلجر 
اجلزئي أو الكلي، مثل ارتداء الكمام وإلقاء 
التحية عن بعد وتنظيم اخلروج من املنزل 

لم يتوقف الرئيس األميركي ترامب 
عند حد التهديد والوعيد وظهر متحديا 
وهو يرفع اإلجنيل أمام كنيسة سانت 
جونز بطريقة مســتفزة كمــا لو أنه 
يستنجد بقاعدته الشعبوية من اليمينيني 
اإلجنيليني ضد الشعب األميركي  رغم أنه 
ال يتمتّع بأي أخالقيات دينية جتعله مثاال 
العنصرية   الغطرسة  لكنها  لإلجنيليني، 
التي ال يستطيع أن يتخلّص منها وجعلته 
مثاال للسخرية أمام شعبه وشعوب العالم.
فــي هذه األجــواء املضطربة التي 

املدارس اخلاصة ســيغلقون  أصحاب 
مدارســهم ألنه ال أحد ســيلتحق بها، 
وباألخص أن أغلب أبناء الكويتيني في 
احلكومة، وعليه فمــا مصير مدارس 
التعليم اخلاص في هذه احلالة هل ستغلق 

أبوابها وتؤدي إلى اإلفالس؟
من جانب آخر، فــإن الوافدين في 
الكويت لديهم عاملهم اخلاص بهم وهم 
بالتالي ال يزاحمون الكويتيني بأي شيء 
فالتعليم منفصل واملناطق التي يقطنونها 
مختلفة، وال يوجد سوى فئة قليلة تراجع 
املستشــفيات، وهنا يكمن التذمر على 
الرغم من دفعهم للتأمني الصحي، وإذا 
كان األمر مزعجا لهذه الدرجة فلتتم زيادة 
عدد املستشفيات اخلاصة ويتحمل بالتالي 
أصحاب األعمال تكلفة عالجهم في هذه 
املستشفيات، وخاصة أن هناك الكثير من 
الشركات تقدم تأمينا صحيا للعاملني لديها 

أراها علــى صواب تام، فهذا الڤيروس 
مازال مجهوال للعالــم أجمع، وبالتالي 
العودة املفاجئة للحياة الطبيعية ستكون 
مغامرة كبيرة وغير محسوبة، ومع أي 
انتكاسة قد حتدث ســتكون العواقب 
وخيمة وكارثيــة، وبالتالي فاألفضل 
واألمن أال يتم االســتعجال في العودة 

للحياة الطبيعية.
األهم في املرحلة املقبلة هو أن اخلطة 
التي أعلن عنها مجلس الوزراء ال تعتمد 
على اجلهات احلكومية ومؤسسات الدولة 
فقط، وإمنا العنصر األساسي الذي تقوم 

دولة من دول العالم الثالث بعد أن اتهمهم 
بسلب احملالت وإتالف املمتلكات دون 
اإلشارة إلى ضرورة مراقبة سلوكيات 
رجال األمن وضمان عدم اعتدائهم على 
أرواح املواطنني أو تطمينهم بأنه شخصيا 
ســيهتم مبتابعة  التحقيق حتى يأخذ 
التحقيق مجــراه العادل وجتنّب تكرار 
إفالت رجال األمن من العدالة عندما تكون 
الضحية من األميركيني الســود أو من 
باملواطنة  تتمتّع  التي  األقليات األخرى 

األميركية.

السكنية، وهذا سيؤدي إلى خلل وأزمة 
كبيرة في سوق العقار.

أيضا أصحاب األعمال الذين يعتمدون 
على العمالة الوافدة في القطاع اخلاص 
بشكل كبير، وذلك بسبب عزوف العديد 
من املواطنني عــن القيام بهذه األعمال 
التي يؤديها الوافدون، وعليه ستتعطل 
أعمالهم وســيؤدي تقليص العمالة إلى 
زيادة في األجور، حيث بدال من أن يتم 
دفع مبلغ على ثالثة عمال سيتم دفعه 
لعامل واحد الذي بدوره لن يتمكن حتى 

من القيام بالعمل منفردا.
هذا فضال عن أن أجور العمالة الوافدة 
ال ترضي الكويتيني وبالتالي متى ما متت 
الوطنية  للعمالة  الوطنية  النسبة  زيادة 
في القطاع اخلاص فسيؤدي إلى زيادة 

األعباء االقتصادية وليست معاجلتها.
من جانب آخر، فإن عددا كبيرا من 

بعد عشــرين يوما، التزمنا خاللها 
في بيوتنا خــالل فترة تطبيق احلظر 
الشامل في الكويت بناء على توجيهات 
السلطات الصحية، عادت حياتنا اليومية 
تتنفس الصعــداء من جديد، بعد إنهاء 
مجلس الوزراء احلظر الشامل واالنتقال 
إلــى احلظر اجلزئي اعتبــارا من يوم 
األحد املاضي، لتكون هذه بداية العودة 

التدريجية للحياة الطبيعية.
خمــس مراحل تدريجيــة ضمنها 
مجلس الــوزراء وأعلن عنها في خطة 
عودة احليــاة إلى طبيعتها، خطة أراها 
مدروسة بشكل كبير، ويبدو جليا أنه مت 
وضعها بشكل مدروس ومحكم - على 
الرغم من حتفظي على نقاط بســيطة 
كانت يجب أن تتضمنها - إال أن ما يظهر 
للعيان أن اخلطة تستهدف أوال وأخيرا 
صحة وسالمة املواطنني واملقيمني على 

أرض الكويت احلبيبة.
البعــض يراها خطــة طويلة األمد 
ألنها متتد لبعد منتصف شهر أغسطس 
املقبل، في حني أن دوال أخرى وضعت 
خططا للعودة خالل شــهر واحد فقط 
والبعض خالل أقل من شهر، ولكنني 

اغتال جنود صهاينة بدم بارد الشاب 
إياد احلالّق الذي يعاني من مرض التوّحد 
بعد أن فــّر خائفا منهم واختفى خلف 
حاوية قمامة فــي الوقت الذي جتتاح 
املتحدة مظاهــرات عارمة  الواليــات 
تندد بخنــق رجل أمن أميركي مواطنه 
األســود جورج فلويد حتى املوت. ال 
فرق بني دوافع اجلرميتني رغم اختالف 
موقعيهما ألنهما ذات جذور عنصرية 
معبأة بالكراهية واحتقار حياة اآلخرين. 
في األولى لــن يحظى إياد، رحمه اهللا، 
مبن يدافع عنه أمام غطرسة الصهاينة 
فهي سياســة رسمية ممنهجة للقضاء 
على الفلسطينيني وتتمتع بتغطية ودعم 
مــن اإلدارات األميركية املتعاقبة، لكن 
في الثانية لن تستطيع  اإلدارة احلالية  
التغطية عليها وإغالق ملفها ألنها خرجت 
إلى  العالنية وأثارت حفيظة الشــعب 
األميركــي الذي خرج فــي العديد من 
الواليات معبرا عن سخطه عليها وعلى 
الرئيس ترامب الذي لم يفعل ما فيه الكفاية 
للتهدئة واكتفى بتهديد املتظاهرين بإرسال 
اجليش األميركي ملعاقبتهم وكأنه رئيس 

في كل أزمة ينتج عنها سلبيات ما، 
نحمل تبعاتها إلى التركيبة الســكانية 
ونعــول على ارتفاع أعــداد الوافدين 
وبالتالي نحملهم مســؤولية أي ظرف 
طارئ يعتــري الدولة، إال أن األمر في 
حقيقته على خالف ذلك، وذلك ألنه غالبا 
ما ينتج عن الظــروف الطارئة ارتباك 
لكل احلكومــات وكل األنظمة الصحية 
واألمنية وعليه فلن نحمل طائفة باملجتمع 
مسؤولية أي ارتباك حدث في أي مرفق 

عام.
بل على العكس من ذلك فإن تغيير 
التركيبة السكانية إلى ما يقل عن ٣٠٪ 
فقط من الوافدين ســيؤدي إلى ضعف 
القوة الشرائية في الكويت بشكل كبير، 
وبالتالي فإننا بدال من أن نعالج األزمة 

االقتصادية فسنزيدها سوءا.
فاليوم التاجر الذي يوجه نشاطه أو 
بضاعته ألربعة ماليني ويبيع عليهم بسعر 
واحد هو بالتالي يحقق أرباحا أكثر من 
لو مت جعل التركيبة السكانية ال تتجاوز 
املليونني، هذا فضال عن قطاع العقارات 
فالقيام بتقليل أعداد الوافدين سيؤدي إلى 
ضرر كبير بالعقارات، حيث إن عمارات 
كثيرة ستخلو من السكان، وبالتالي فلن 
يجد أصحاب العقارات مؤجرين لعماراتهم 
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سيادية واستشارية عليا لم يأتوا الكويت 
على ظهر دبابة او عبر باراشــوت، بل 
كان قرارا كويتيا، ألنه لألسف ال يوثق 
فيمن يضاهيه او يفوقه علما وخبرة 
من الكويتيني الذين ال يعرفون لغة «البيه 

عاوز ايه؟»
وتسريب وباء الدروس اخلصوصية 
من مصر هو بســبب تــردي اإلدارة 
التعليمية الكويتية املتراخية من الناظر 

إلى الوزير!
التي  الهامشــية  والعمالة املصرية 
جتوب الشــوارع وترهــق اخلدمات 
واملرافق العامة، فــي حقيقتها جتارة 
يدعمها القانون الكويتي غير املكتوب 

«غض النظر!».
أيهــا الســبابون مــن الكويتيني 
واملصريني: دعوها فإنها العصبية املنتنة! 
وعفوا ألسنتكم، واشغلوا أنفسكم بعالج 

عيوبكم وفسادكم اإلداري.

في حروب املصريــني ضد الصهاينة 
اإلسرائيليني، وأن الكويت ساهمت في 
استيعاب جزء كبير من مشكلة البطالة 
العوائل املصرية؟ ليس هذا من  ودعم 
باب املنة، ولكــن من خلق القرآن (وال 

تنسوا الفضل بينكم).
املصريون الذين تقلدوا لدينا مناصب 

الكويتيني معهم في دعم التنمية املصرية 
واملشاريع اإلنشائية والتي بلغت حتى 
اآلن آالف املاليني من الدوالرات، وكلها 
من قوت الشعب الكويتي الذي يرضخ 
كثير منه حتت الديون والقروض، ومن 
القادمة؟ وأبت  أجياله  ادخار  حســاب 
النخوة الكويتية إال أن تشارك بدم أبنائها 

يؤسفنا هذا التالسن البغيض املتبادل 
بني بضعة مــن الكويتيني واملصريني، 
انحــدرت إلى البــذاءة املنافية للغيرة 

الوطنية!
لن نتنكر للمعلمات املصريات في 
روضة املهلب وهن يرتدين العباءة احتراما 
لألعراف الكويتية أيام اخلمسينيات، وال 
ننســى الصحافة املصرية التي تصل 
الكويت بصناديق اخلشــب عبر شق 
األنفس، وما زلنا نخشع مع سماع مشايخ 
قراء القرآن الكرمي املصريني عبدالباسط 
البنا واملنشاوي.  عبدالصمد ومحمود 
وهل ميل الكويتيون مسلسلهم احملبوب 
«درب الزلــق» والذي أخرجه املصري 
حمدي فريد؟ وهل ننسى دور القاهرة 
في إدارة القمة العربية لصالح الكويت 
احملتلة من البعث العراقي عام ١٩٩٠؟ وكل 
الشكر للكوادر الطبية املصرية املخلصة. 
وهل ينســى املصريــون وقوف 

م. ٣٦

إمنا املصاروة 
والكوايتة إخوة
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