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«كورونا» 
وتآمر العرب

على أوروبا!

خارج الصندوق

بدر سعيد الفيلكاوي

التطور في العالقات الدولية واالنفتاح وحركة التبادل االقتصادي كان 
له واقعه علــى التغيير في جميع األمناط التي تتصل وتتحكم في املصالح 
السياســية أو اخلاصة، والتي أيضا باتت ال تعترف بحدود دولية تنحصر 
داخلها، بل ما يفوق التصور أننا أصبحنا من مســتوردي اجلرائم بعد أن 
كانت متثل احلدود عقبة في وجه النشــاط اإلجرامي، بل أصبحت ترتكب 
اجلرميــة داخل الدولة وحتتمي بوجودها خارج حدود النطاق املكاني الذي 
رســمته، مما جعلنا نقف اليوم أمام الكثير من اجلرائم اجلنائية والقضايا 
الشائكة التي أصبحت حديث الكويت بأكملها في الوقت احلالي التي حتمل 
في طياتها شبهات بتورط شــخصيات كويتية في صفقات غير مشروعة 

مرتبطة مبشاريع خارج البالد.
وبعدما أثير الكثير من تلك القضايا بوسائل اإلعالم وشبكات التواصل 
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفســاد في الكويت «نزاهة» مبادرتها التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بإحالــة الوقائع إلى النيابة العامة، متى ما ثبت 
توافر شبهات فساد جدية متثل اعتداء على املال العام سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر، وسببت أضرارا باملال واملصلحة العامة أو سمعة الكويت في 
احملافل الدولية، وما تبعه من تقدمي بالغ من اجلهة املنوطة بتلقي البالغات عن 
أي جرائم مالية أو غسيل أموال أو متويل إرهاب في البالد «وحدة التحريات 
املالية»، وبهذا تتم إحالة تلك القضايا إلى النائب العام ضد أي شــخصية أو 

جهة كويتية تتهم في قضايا تورط بغسيل األموال وقضايا الفساد.
فوفقا لنص املادة (١٢) من القانون رقم ١٠٦ لســنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة 
غســيل األموال ومتويل اإلرهاب «تلتزم املؤسسات املالية واألعمال واملهن 
غير املالية احملددة بإخطــار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة 
إلجــراء املعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشــتبهت أو توافرت دالئل 
كافية لالشــتباه في أن تلك املعامالت جتــري بأموال متحصلة من جرمية 
أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو ميكن اســتعمالها للقيام بعمليات غسيل 

أموال أو متويل إرهاب».
هنا نصل للنقطة التي تفرض نفسها وهي غسيل وإخفاء األموال التي 
حتصلت من «جرم أصلي» حتاط به الشبهات على مستوى دولي مت احلصول 
عليه بناء على وجود نفوذ سياسي ووظيفي، لتكون هذه األموال هاربة خارج 
حدود ســريان القوانني املناهضة للفساد املالي، لتحاول العودة مرة أخرى 
بصفة شــرعية معترف بها من القوانني التي كانت جترمها داخل احلدود 
اإلقليمية التي تسري عليها هذه القوانني، األمر األفدح من هذا هو توجيهه 
تلك األموال لالقتصاد الرسمي من أجل التغطية الكاملة ملصدرها، وهنا تكون 
الطامة الكبرى إذ يســتمد املال شرعيته من اجلهاز املصرفي واملؤسسات 
املالية األخرى، والذي يرى بعض اخلبراء االقتصاديني أن الكويت وغالبية 
دول اخلليج نظرا لقوتها املالية بجانب ضعف النظم الضريبية في بعضها، 
يؤدي لضعف احتماالت كشفها ومصادرتها، تعد بيئة جاذبة لغسيل األموال.
يقضي اإلطار التشريعي ملالحقة اجلناة املرتكبني جلرائم غسيل األموال 
وجود نظام إجرائي وطني فعال ذي أمناط مختلفة مرنة، بهدف سد الثغرات 
القانونية على اجلناة، فكثيرا ما يحاول اجلاني التهرب من النظام القانوني 
واستغالل إما نفوذه القوي أو التدليس والتستر ليصل ملرحلة التقادم املقرر 
للجرائم، بجانب اعتبار جرائم غسيل األموال من جرائم «عرقلة سير العدالة» 
ألن وسائل غسيل األموال تزيد من صعوبة كشف اجلرمية، وبالتالي صعوبة 
تتبع عائداتها املباشــرة، وذلك بنقل وتهريب األموال املتحصلة من جرائم 
الفساد إلى دولة أخرى، وبهذا تكمن الصعوبة في تتبع العائدات اإلجرامية 
فــي أكثر من إقليم، مما يعرقل في بعض األحيان االختصاص اجلنائي في 

مالحقة اجلناة.
من واقع األحداث والقضايا املتتالية بني احلني واآلخر والتي تشير إلى 
تغلغل الفســاد في جذور الدولة لسنوات ماضية، ظهور هذه اجلرائم اآلن 
ميثل صحوة من اجلانب السياسي والقانوني، فلذلك وجب أن تتبعها إجراءات 
صارمة وتشديد على األجهزة الرقابية بالترتيب املنطقي وتكون األفضلية 
لتطبيق قانون غســيل األموال بعد البنك املركزي هي هيئة أســواق املال 
وديوان احملاســبة وجهاز املراقبني املاليني، مع ضرورة إجراء حصر شامل 
ومراجعة لكل القوانني والتشــريعات املتعلقة باألساس ملكافحة الفساد، مع 

إجراء تعديل تشريعي للقوانني التي ال تتزامن مع األوضاع التي منر بها.
ختاما: فــإن تعزيز اإلصالح في نظام املراقبة الفعالة يجعلنا نصل إلى 
الشفافية املطلوبة داخل أجهزة الدولة كافة دون استثناء، ويجعلنا نقف عند 
احلد الذي يسمح للجميع مبراقبة كل مسؤول لنتمكن من احلد من سطوة 
النفوذ داخل املؤسسات العامة واخلاصة والتي بات البعض يتفاخر بقدراته 
على اجتياز القانون، ماحيا فكرة وجود عقاب أو رقيب على أفعاله، فتصبح 
الســلطات والنفوذ املكتسب للقيام بواجبات الدولة سالحا ذا حدين، أما أن 
يكون أمانة يحسن استعمالها وتوجيهها ألداء املصالح العامة للدولة، أو يتجه 

لالستغالل تلك السلطات لتحقيق مغامن شخصية له أو لغيره.

في أي أزمة تعيشــها الشعوب يظهر لها مدى التقصير عن قرب 
أكثر من أي وقت مضى.

بالنظر فقط للجانب املشــرق واألدوات املوجودة لن تدرك أهمية 
وضوح الصورة.

فتبدأ حتاسب نفســها حسابا يجعلها تعيد احلسابات وتغير في 
منظور كل شيء لتتعلم من األخطاء وتسبق نفسها نحو إعادة البناء 

وذلك هو أهم األسباب للتطور.
في كل مجال من مجاالت احلياة هناك املســؤول وهناك من يظن 
أنه مسؤول، وهذا أدهى وأمر فهو يرى نفسه متفضال، وتراه الناس 

مقصرا.
حني تقع في فخ الالمســؤولية تخرج األمور عن سيطرتك وتبدأ 
بالتخاذل حتى يصبح ضميرك ميتا وتلك املرحلة يصل إليها البعض 

مهما وجهت إليه من كالم يرى نفسه صح.
في أحد املستشفيات دون ذكر أسماء أتيت على املوعد وكان هناك 
ازدحام شديد يفوق الوصف وعدم نظام، رغم أن ذلك يخالف ما أكدت 

عليه وزارة الصحة من احتياطات ملواجهة األزمة.
من املسؤول؟ استيعاب املرضى مبواعيد متقاربة خطأ وعدم إعادة 
جدولة ذلك جرمية أكبر هل هو أمر صعب أم هو تقصير فرد؟ بضغطة 
زر تستطيع أن جتدول الوقت وحترص على أن يكون بني كل موعد 
مســافة في الوقت مناسبة، هذه مسؤوليتك كطبيب ومسؤوليتي أنا 
كمراجع أن أتواجد بالوقت املطلوب ألعطي غيري فرصة أن يتواجد 

دون أن يكون هناك تقارب.
املوضوع بســيط فقط مزيد من االهتمام واملسؤولية وأن تقوم 

بدورك كما هو.
كل مجال تأثر في ظل هذه األوضاع لكن تقصير بعض األشخاص 

وعدم التكاتف يجعلنا أمام صرح كبير من الالمسؤولية.
لن نقول الكل فمثلما هناك مقصر هناك أطباء ســخروا أنفسهم 
للوطن وضحوا بها في سبيل أن يطمئن الناس وهؤالء لهم كل الشكر 

والتقدير والعرفان.
بعض الناس أيضا لم يكن مسؤوال وقت اللزوم! ضرب بالتعليمات 
عرض احلائط وظل في طابور يسابق غيره أمام املقهى املفضل لديه 
وكأن الناس وضعوا كل همهم في كوب قهوة قد ســكبت كل ما في 
عقولهم من جهل، الدور املغيب لدى البعض واحلاجة لالستهالك دون 

وعي وتقنني لألسف يجعل زمام التعامل مع األمور مفلوتا.
أستغرب كيف يكون االستهتار حتى على حساب نفسك؟ وكيف 

يكون تقديرك للوضع الراهن بتساهل لهذا احلد؟.
وقــت ذروة الرياح ال بد أن يكون لك اجتــاه كي ال ينحرف بك 
املسار للمجهول، فال تتوقع أن االحتياطات االحترازية وضعت لكي 

تضيق عليك بل لكي حتميك.

العربية  املؤامرة    نظرية 
أو ما يســمى  أوروبا  ضد 
 eurabia Conspiracy 
لها  النظرية  theory، هــذه 
مؤيدون ومشــجعون في 
كل دول أوروبــا ومنبعها 
بريطانيــا، وتقول النظرية 
اتفاقــا عربيا مع  إن هناك 
الفرنسيني  املتنفذين  بعض 
ألسلمة أوروبا وهدم العالقة 
األميركية. طبعا  األوروبية- 
نحن كأشخاص نعيش في 
اجلانب العربي نراها سخافة، 
ليس ألننــا أذكى منهم، بل 
بسبب توافر املعلومات الكافية 
التي تدحض وتقوض  لدينا 

هذه النظرية.
لكن املؤمنني بهذه النظرية 
لهم أدلتهم وبراهينهم التي ال 
تقبل أي شك لديهم، وسبق 
لي أن واجهت إيطاليني مؤمنني 
بهذه النظرية ويسوقون لها 
املواقف  كأنها حقيقة، هذه 
حتتاج إلــى حلظات تفكير: 
كيف تخرج هذه النظريات، 
لها، وملصلحة  ومن يسوق 
الفاشل دائما ما  من؟  الفرد 
يلقــي باللوم على الظروف 
وقســوة احلياة ويخترع 
تاما  بها إميانا  أسبابا يؤمن 
حتى يبرر فشــله، وهذا ال 
يقــاس على الفرد فقط، بل 
كذلك على املجتمعات، نظريات 
املؤامرة تنــدرج حتت هذه 
األعــذار، فهي عــذر قوي 
للمجتمــع املؤمن بها بأنهم 
كأفراد ال ذنب لهم في فشلهم، 
وفشلهم هذا بسبب املؤامرات 
العاملية احملاكة ضدهم، وهذه 
للمجتمع  األعذار مريحــة 
الفاشل خصوصا السياسيني، 
الذين يستخدمونها كإبر بنج 
للمطالبات بالتطور والتقدم. 
وهناك ارتبــاط واضح بني 
فشل املجتمع وزيادة عدد 
نظريــات املؤامــرة املؤمن 
بها، فالفكر األوروبي خالل 
عصور الظالم كان عبارة عن 

نظريات مؤامرة.
ثاني عامــل هو اجلهل، 
فاإلنسان اجلاهل أول ضحية 
لنظرية املؤامرة، فهو ال ميلك 
الكافية لدحض  املعلومــات 
النظريات، وال  ونقد هــذه 
يعني هــذا أن كل املؤمنني 
بها جهلة بل أغلبهم، لكن قد 
يكون اإلنسان عاملا معروفا 
في الفيزيــاء لكن معلوماته 
والتاريخيــة  السياســية 
بالنظريات  محدودة فيؤمن 
التي يجهل بها، وهناك مراكز 
دراسات وأبحاث وجامعات 
هدفها الربح املادي بأي وسيلة 
فتقوم بإصدار دراسة تؤيد 
إحدى النظريات مبقابل مادي، 
مثلما حدث مع شركات التبغ 
التي قامت برشــوة مراكز 
دراســات ومجالت علمية 
لكي تصدر دراسات تقول 
إن التبغ ال يضر الصحة في 
السبعينيات.  أما العامل الثالث 
واألخير فهو الفساد، ونحن 
نعيش حالة شهيرة اآلن وهي 
أزمة «كورونا»، عندما فشل 
الرئيس األميركــي دونالد 
ترامب فــي احتواء كورونا 
في  بالده بدأ في تســويق 
أن كورونا صنيعة صينية، 
الدراســات  أن مراكز  رغم 
األميركية احملترمة تقول إنه 
من املستحيل أن تتم صناعة 
هذا الڤيروس بأياد بشرية، 
وبغض النظر عن هذا املثال 
الشائك فإن األمثلة كثيرة. 
وأكثر من يسوق لنظريات 
املؤامرة هم السياسيون حيث 
يركبون موجة املؤامرة حتى 
يصلوا بها إلى مبتغاهم مثل 
النجاح في االنتخابات أوغيره 

من املآرب.
املؤامــرة  ونظريــات 
الكبير  أنــــــواع منهــا 
الــــعابر للــقارات، ومنها 
الصغير علـــــى املستوى 
أو اإلقليــــمي،  املجتمعي 
وهنـــــاك شركات تروج 
لنظريات املـــــؤامرة ضد 
منافسيها، وهذا يحـــدث 
بشكل ملحوظ بني شــركات 
الوجبات الســريعة العاملية، 

والشركات النفطية.
هذا الكالم ال يعني أنه ال 
توجد حرب مصالح بني الدول 
واملجتمعات، لكن أي شيء 
يربط بني شــيئني ال يوجد 
إثبات علمي على وجود عالقة 
بينهما واستخدام هذه العالقة 
للتدليل على شيء ثالث في 
الغالب يندرج حتت مسمى 

«نظرية مؤامرة».

احلكومة هو ترجمة هذه الوعود 
وااللتزامــات إلى خطــط عملية 
وأهداف قابلة لإلجناز خالل فترة 

زمنية محددة.
خطة للتعامل مع ملفات حساسة 
تواجهها احلكومة منها ملف الفساد 
ومحاربته، والبدون واالقتصاد 
والتعليم واإلسكان، وكلها ملفات 

بحاجة إلى حلول جذرية.
ويعلم سمو الرئيس أن موجة 
التغيير ليست بالسهلة وإمنا حتتاج 
إلى إرادة وعزمية، وأدعوه للتمسك 
بالكــوادر الوطنية من الشــباب 
الكويتــي الراغــب في اإلصالح 

والتغيير.
وختاما، أســأل اهللا عز وجل 
أن يعني ســمو الرئيس وفريقه 
احلكومــي على مواجهة حتديات 

املرحلة املقبلة.

إن عدد كبار السن الذين سيذهبون 
للبنوك واملساجد ٥٠ ألف شخص، 
فلك أن تتخيل الكارثة التي سيواجهها 
الدكاترة أبطال الصفوف األمامية حني 
تتكاثر وتهجم عليكم مئات واحتمال 
آالف احلاالت التي تستدعي العناية 

املركزة (وين يودونهم؟!!).
في وبــاء «كورونا» أترك عنك 
أرقام اإلصابات فهي ستكون بعشرات 
األلوف، لكن كارثتك ومصيبتك هي 
في تلك احلاالت التي تستدعي العناية 
الفائقة، فهذه هي احلاالت التي دمرت 
املنظومة الصحية في إيطاليا وأسبانيا 
ونيويورك ونتج عنها عشرات األلوف 

من الوفيات.
لنأخذ عبرة من جيراننا في إقليم 
اخلليج، إيران أغلقت دور العبادة فيها 
بعد تزايد عدد اإلصابات، وكذلك في 
جدة- السعودية أعادوا إغالق املساجد 
بعد زيادة عدد اإلصابات.. ملاذا إذن 
ونحن نرى جتارب جيراننا نذهب 

لنفس اإلجراء الذي تراجعوا عنه؟
يجب مراجعة قرار فتح البنوك 
واملســاجد ودراســته مرة أخرى 
وأضعف اإلميان اذهبوا إلى أقسام 
العناية املركزة واستشيروا األطباء 

والطاقم التمريضي بهذا اإلجراء.
نقطة أخيرة:  اللهم أنت ربي تعلم 
بسريرتي وما أظهرت.. أشهدك أنني 

حاولت.

يتالشى بني جماعات املسلمني بشكل 
كبير إال أنها لم تنته بشكل مطلق، 
فهذه النفس البشرية، فليس معنى 
أن تكون هناك قاعدة سماوية وأمر 
سماوي أن يطبقه اجلميع إال أنها 
ليست لدينا بذلك الوضوح كما في 

املجتمعات غير اإلسالمية.
فلو كان لوثر يعيش في مجتمع 
إســالمي لرمبا كان له رأي آخر إال 
انه ردد كلمات إسالمية رحمه اهللا 
دون أن يدرك أنها جاءت من رحم 
اإلسالم، وليته كان مسلما فلرمبا 
حقق حلمه لدينا بشــكل أكبر وما 
شعر بهذه العنصرية التي ضربته 

في مقتل.
فاليوم املشكلة التي تعاني منها 
أميركا ليست مشكلة قانون، فالرئيس 
أوباما حكم أميركا وهو اسود أي أن 
القوانني األميركية منعت العنصرية، 
ولكن املعضلة هو عدم تطبيق عقوبة 
اإلعدام لديهم، وهذا ما جعل لكل من 
يحمل نفســا عنصريا وطائفيا أن 
يرتكب جرمية ويحدث ربكة وأزمة 

عاملية من أجل تفكيره العنصري.
وهذه من الضروري أن جند لها 

وقفة جادة من األمم املتحدة.

أداؤه يوحي بانحسار التوتر العاملي 
بسبب كورونا املستجد، وكأنها 
رســالة تهوين ملا يحدث ومتهيد 
للخروج من القيود التي فرضت 
على العالم بسبب كورونا املستجد.
لم يصدر حتى  أنه  والعجيب 
اآلن أي تعليق من البيت األبيض 
األميركي عــن قميص مدير عام 
منظمة الصحة العاملية، وهل حصل 
عليه من اجلزر أو من الصني وسط 
موجة الهجوم األميركي على منظمة 
الصحة العاملية ودورها منذ بداية 
الوباء الذي وصل إلى حد االتهام 
بالتواطؤ مع الصني حسبما أعلنه 
الرئيس ترامب، وها هو القميص 
املزخرف يلوح بنهاية اإلجراءات 

الصحية املتشددة.

حول أعداد العمالة املنزلية وأعداد 
املواطنني العاملني بالقطاع اخلاص 
والطاقة اإلنتاجية ملصانع الكمامات 
واملعقمــات والطاقة الســريرية 
لغرف العناية املركزة وغيرها من 

التفاصيل الدقيقة.
الــذي تواجهه  التحــدي  إن 

وهذه تغريدة ثانية لي أيضا عن 
نفس املوضــوع وجهتها هذه املرة 
لوزارة األوقــاف بعد إعالنها فتح 

املساجد األربعاء القادم:
( وين رايحني؟ املساجد سيرتادها 
كبار السن وأنت ما زلت في ذروة 
الوباء منتشــر في كل مكان. وأي 
إصابة فيهم غالبا ستنتهي في العناية 
لزيادة عدد  املركزة مما ســيؤدي 

احلاالت احلرجة لديك).
كما قلت في عنــوان املقالة إنه 
من البديهيــات ١+١=٢، فإنه أيضا 
ال حتتاج أن تكون طبيبا استشاريا 
لتعرف أنك إذا سمحت لكبار السن 
باخلروج واملخالطة أثناء وباء مستعر 
سيلتقط بعضهم الڤيروس، وسيكون 
مصيره بعد يوم أو يومني بالكثير 
في غرف العناية املركزة، وإذا قلنا 

اآلخرين وهــذا ما حققه لوثر قبل 
مماته فقد وصل إلــى العاملية من 
خطاب ردده بكلمات بسيطة وكرر 
فيها عبارة «لدي حلم» وهما كلمتان 
املعنى عميقتان في  بسيطتان في 
اإلحســاس، وألنه حني قالها كان 
يصف أمله وحسرته على ماض لم 
يكن لديه شأن فيه إال انه أثر مباليني 
ليس فقط فــي املجتمع األميركي 
وحده بل في مختلف شعوب العالم.

وقد تكون القضية التي كان يعاني 
منها لوثر قد ال تكون موجودة في 
مجتمعاتنا اإلسالمية بوضوح نظرا 
ألن املســاواة وكرامة األفراد التي 
حكى عنها لوثر فــي خطابه هذه 
أرخها رسولنا الكرمي محمد ژ في 
ديننا اإلسالم حني قال في احلديث 
النبوي «ال فرق بني عجمي وعربي إال 
بالتقوى» وبعد هذا احلديث النبوي 
الشريف بات الكثير من العنصرية 

تعليق أعمال الدورة رقم ٧٣ وكان 
مرتديا قميصا مزخرف النقوش 
باللون األزرق الزاهي، وشرح حتت 
الكاميرات أن القميص هدية حصل 
عليها من جزر احمليط الهادي، وكان 

االلتزامات التي قطعها على نفسه 
وعلى الفريــق املعاون مبحاربة 
الفساد وتعديل التركيبة السكانية 

وغيرها من االلتزامات.
ال اخفي إعجابي صراحة بإملام 
سموه باألرقام التفصيلية والدقيقة 
التي أجاب بها عن رؤساء التحرير 

بارزين إلثبات وجهة نظري، فهذه 
هي تغريدة مواطنة حتكي بأسى عن 
وفاة خالها- رحمة اهللا عليه- الذي 
التزم باجللوس في البيت طوال مدة 
احلظر، وفقط ذهب للمركز الصحي 
مرة واحدة (تصوروا مرة واحدة) 
وهناك التقط الڤيروس وتوفي بعدها 
بـ ٣ أيام، نسأل اهللا له اجلنة وألهله 

الصبر والسلوان:
( توفى اليــوم خالي أبي الثاني 
لم يكن  الكورونا،  متأثرا بڤيروس 
يعاني من أمراض مزمنة، لكن اختاره 
اهللا ليكون هذا قدره فالكورونا أوقف 
التنفس لديه. كان حريصا على اتباع 
اإلرشادات الصحية ولكن كانت زيارة 
واحــدة للمركز الصحي كفيلة بأن 
تطرحه بالعنايــة املركزة ثم تودي 

بحياته، أمتنى الكل يعي اخلطر).

حدود أميركا.
فعلى الرغم من خطاب لوثر الذي 
كان يعالج به قضية تعاني منها طائفة 
من املجتمع في أميركا إال أنه استطاع 
أن يؤثر في مختلف شعوب العالم 
ولم يعد حلم لوثر في إيجاد توافق 
بني البيض والسود في أميركا بل 
تعدى احلدود، والكل بات يجد في 

خطاب لوثر ما يعنيه.
التي حضرت  إن كم اجلماهير 
خطاب لوثر وتفاعلهم معه يؤكد أن 
حلم لوثر قــد حتقق لدى األغلبية 
إال من فئة قليلة تعاني من قصور 
في تفكيرها، فهي حتى إن فهمت ال 
حتاول أن تترجم ما تفهم أو تقتنع 
بــه بل تترجم ما توارثته عن آبائها 
وأجدادها دون أن تكون لهم حرية 
في تكوين عقائدهم املختلفة اجلديدة.

فليس مهما أن تكون بلون معني 
أو من جنــس معني حتى تؤثر في 

على عكس األجواء التي حتيط بنا 
وباجلميع، بل إن األكثر من ذلك هو 
ظهور مدير عام املنظمة د.تيدروس 
ايدهانوم حتت عدسات الكاميرات 
وهو يلقــي الكلمة اخلتامية قبل 

منذ متى ولم يخرج لنا سمو 
رئيس الوزراء يعلنها صراحة «نحن 
نتخذ القرار ونتحمل املسؤولية قد 
نكــون على صواب أو على خطأ 
ولدينا الشجاعة في تصليح القرار 

اخلاطئ وتعديله أو إلغائه»؟!
نعم، بهــذه الصراحة وهذه 
الشفافية كان ظهور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في املؤمتر الصحافي مع رؤساء 
حترير الصحــف الكويتية وبث 

على تلفزيون الكويت.
وقد طمأن ســموه أثناء ذلك 
اللقاء املواطنني بشأن التعامل مع 
التي تشغلهم  القضايا األساسية 
كالصحة والرواتب والوضع املالي 

للدولة والكهرباء واملاء.
ووجه رسالة واضحة ومباشرة 
لفريقــه احلكومي مبجموعة من 

أكره كلمات التســول والرجاء 
والتمني والتكرم، لكنني استخدمتها 
ألول مرة في حسابي في تويتر بعد 
أن قرأت نية وزارة الصحة السماح 
للبنوك واملساجد بفتح أبوابها خالل 
أيام معــدودة، فوجهت التغريدات 
التاليــة إلى وزير الصحة الشــيخ 

د.باسل الصباح.
الشــيخ  الوزيــر  ( معالــي 

الدكتور#باسل_الصباح
 أتوسل إليك تأجيل فتح البنوك 
واملساجد ملدة أسبوعني على األقل 
ألن أكثر من سيرتادهم هم كبار السن 
الفئــة األكثر تضررا من الكورونا. 
ستمتلئ املستشــفيات باحلاالت 
احلرجة من هذه الفئة. مرة أخرى 

.( @Drbaselalsabah  .أتوسل إليك
 والتغريــدة التالية وجهتها إلى 
د.عبداهللا السند املتحدث باسم وزارة 
الصحة بعد مؤمتره الذي أعلن فيه 

خطوات فتح البلد:
(دكتور تكفون تكفون تكفون ال 
تفتحون املساجد والبنوك على األقل 
أسبوعني أغلب من سيذهب لهم كبار 
السن وسيلتقط الڤيروس بعضهم مما 
سيؤدي إلى زيادة احلاالت احلرجة في 
العناية املركزة إلى أرقام فلكية.. رحمة 
بهم ومبنظومتكم الصحية أجلوا فتح 

املساجد والبنوك أسبوعني).
وقد استعنت بتغريدات مغردين 

للخطابــة فنها فليــس أيا كان 
يستطيع أن يكون مؤثرا في خطابه 
وقد وضــع املغفور له مارتن لوثر 
منهاجا جديدا للخطابة بنيت عليه 
خطابات أشــهر القادة في أميركا، 
فالكل بعدها تأثر بالفن الذي وضعه 
لوثر في اخلطابة والذي كان واضحا 

في خطابه الشهير «لدي حلم».
فليس مهما أن تكون مثقفا حتى 
تستطيع أن تلقي خطابا، وليس مهما 
أن تكون لديــك مفردات من لغات 
أخرى، فاألهم أن يكون لديك إميان 
بقضية محددة تعبر عنها مبشاعرك 
الصادقة حتى تتمكن من أن تصل 
إلى أوسع بقعة جغرافية وتؤثر في 

أكثر عدد من األشخاص.
ففي خطاب لوثر لم يتم استخدام 
مصطلحات علمية أو ينتهج منهج 
علمي للخطابة، ولكن صدق شعوره 
جعله يؤسس للخطابة فنا ومنهاجا 
جديدا، فكان األلم الذي يتحدث به 
العميق  الصادق وإميانه  وشعوره 
البشرية  بضرورة املســاواة بني 
ونبذ العرقية والعنصرية هي التي 
أوصلت صدق كلماته للماليني في 
مختلف بقاع العالم والتي جتاوزت 

بينما العالم يعيش جائحة عاملية 
غير مسبوقة وهي جائحة كورونا 
املستجد مبا نتج عنها من تداعيات 
في جميع املجاالت واألصعدة في 
العالم وحتــى اجتماعات منظمة 
الصحة العامليــة تأثرت من هذه 
اجلائحة، فقــد مت اختصار مدة 
إلى يومني فقط، وعقد  االجتماع 
التيليكونفرنــس ألول  بتقنيــة 
مرة، فقد فرضت جائحة كورونا 
نفسها بقوة على أعمال االجتماع 
وصدر عنها قرار يحمل الكثير من 
الشجون ويفتح العديد من امللفات.
البث املباشر لالجتماع  إال أن 
من مقر منظمة الصحة العاملية لم 
يظهر به أي كمام أو قفازات واقية أو 
مطهرات أمام احلضور مبقر املنظمة 
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