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طارق بورسلي

«املردم» طائر ربيعي موسمي جميل صغير احلجم 
نحيل اجلسم، يظهر بجزيرة العرب وخليجها خالل 
هذه املواسم، تصرفاته غير مستقرة بسرعة نحافته، 
ودخوله وخروجه غير منتظم، لدرجة نسيانه مخرجه 
من مدخله مما يسهل اصطياده أحيانا ثم اطالق سراحه 

غالبا!
تذكرته أمامي ومشــهد ڤيروس كورونا، فارس 
املوسم، وما فرضه علينا كأمم من سلبيات وايجابيات 
كشــفت تصرفات دول عظمى ومتقدمة جلبت دمارا 
كارثيا على شــعوبها وارتفاع نسب وفياتها وحيرة 
أهلها وهجرتهم للخارج بأعداد كبيرة، حتاشيا لدمارها 
االنساني وضياع حياتها بسبب ذلك القرار السلبي، 
وما تصرفته حكوماتها فترة ربكة وقوعه! (أطلق عليه 
عندهم سياسة القطيع املوصوف باملواشي واالغنام 
وترك هواه بال دواء!) من تكتب له السالمة يتابع حياته! 
ومن يهزم في صحته يختار مماته خانعا طائعا راضيا 
بتلك «املصيبة!» وهذا لالحاطة بدول متقدمة عظمى 
للقرن احلالي لهم دورهم املشــهود له مبصير العالم 
الواعي، تراجعت خالل أسابيع ماضية لهذا العام٢٠٢٠ 
وبضغط جماهيرها وفوضى شوارعها احتجاجا على 
تلك السياسة ومسماها احليواني ونعته النسانيتها عبر 
قرونها وسنواتها التي ال تغيب شمسها كما درسناه 

مبدارسنا للقرن املاضي!
ال أعلم ملاذا زارني طيف طائرنا الربيعي (املردم) 
اجلميل ملقارنته بتلك السياسة السلبية ملواجهة كارثة 
انسانية اليوم شح فيها دواؤهم وطعامهم وشرابهم 
وهواؤهم عن التصدي لها، وهي دول قدوة بكل ذلك 
لكوارث تربك (املردم طائرنا بلخبطة مدخله وضياع 
مخرجه للعالم الواسع!)، وتذكرت قول شاعرنا العربي:
جزى اهللا الشــدائد كل خير .. عرفت بها عدوي 

من صديقي
واهللا املستعان.

يسرد لنا التاريخ بصفته أفضل املعلمني أن املجتمعات 
والدول التي تنجو من اآلفــات واحلروب والكوارث 
واألوبئة هي الشعوب األكثر تضامنا واملستعدة ألسوأ 

االحتماالت وأفظعها.
وبالنظر الى بلدنا الكويت والذي يهوى مواطنوه 
السفر واكتشاف ثقافات أخرى، ومبا يضمه من جاليات 
كثيرة ومتنوعة تستقر على أرضه الطيبة، والتي تفوق 
تعداد املواطنني بثالث مرات، وفي ظل هذه البيئة التي 
يغلب عليها طابع السفر والتنقل والتي تسهم بشكل 
أكبر في نقل الڤيروس الذي اجتاح العالم خالل األشهر 
القليلة املاضية (كوفيدـ  ١٩)، باعتباره «ڤيروس دخيل»، 

ال ميكن ابدا أن يصل الى البلد اال من اخلارج.
وعلى الرغم من ذلــك، فإن احلكومة الكويتية قد 
جنحت في تطويق الڤيروس وحتجيم انتشــاره عن 
طريق حزمة اإلجراءات القوية التي اتخذتها احلكومة، 
والتي أسهمت بشــكل إيجابي في معاجلة اإلشكالية 
وتخفيف اآلثار السلبية مع توفير املعدات واملستلزمات 
الضرورية الستمرار احلياة االجتماعية بشكل طبيعي، 
وهو ما جعل منظمة الصحة العاملية تعترف باملجهودات 
املنجــزة وتضع بلدنا الكويت على رأس قائمة الدول 
األكثر فاعلية في التعامل مع االزمة الصحية العاملية.

وإذ نثمن ما قامت به احلكومة من إجنازات مهمة، 
فإننا ندعوها في املقابل لالنتقال الى املرحلة الثانية من 
حزمة اإلجراءات حتى ال نتورط ال قدر اهللا في أمور ال 
حتمد عقباها، خصوصا أن التحدي الذي واجه الدول 
املتقدمة في التعاطي مع الوباء هو قلة األسرة الطبية 
وضعف املؤسسات الصحية أمام تكاثر املصابني والذين 
وصلوا الى اآلالف، حيث كانت النتيجة في األخير هو 
انهيار املنظومة الصحية، كما حدث في إيطاليا واسبانيا 
وإيران، واالضطرار الى الدخول الى مرحلة االنتقائية 

في عالج املصابني.
من جهة أخرى، فقد كشــفت هذه االزمة الصحية 
عن املعدن األصيل للشباب والشابات الكويتيني، ومن 
يقيم على هذه األرض الطيبة من إخواننا غير محددي 
اجلنسية والوافدين، والذين سارعوا للتطوع من أجل 
التخفيف من آثار هذه اجلائحة الطبية، سواء في مجال 
اإلســعافات أو طرق الوقاية أو في توزيع املساعدات 
والتوصيل، مشــكلني بذلك حلقة متينة من التضامن 
واالخوة، وهو في نظرنا ما يجب أن تستغله احلكومة 
في تشجيع العمل التطوعي بل واحتضانه بالشراكة مع 
مؤسسات املجتمع املدني والهيئات اخليرية واالغاثية، 
وكذلك مؤسســات الدولة من جيش وصحة ومطافئ، 
بحيث تنتشل احلكومة الشباب من فائض وقت الفراغ 
في ظل هذه االزمة والذي ميكن أن يكون سببا لتعاطي 
املخدرات واخلمور واملمنوعات، أو مبمارســة عادات 
سيئة، وتدعمهم باالنخراط في العمل التطوعي، بل ميكن 
كذلك أن تنشــئ معسكرات للتدريب على اإلسعافات 
األولية برعاية من أجهزة الدولة املعنية، تعلمهم أساليب 
املســاعدة والبقاء والتعامل مع االزمات بصفة عامة، 
حيث ســنكون هنا أمام تطوع مؤسســي ومدروس 
وليس تطوعا انســانيا قد يجهل بأساليب املساعدة، 
وقد يســهم في تأزمي الوضع بدل التخفيف منه، الن 
التطوع باألول واألخير هو علم وأسلوب وفن وقدرة.

لذلك فاحتضان املتطوعني هو مكسب متبادل للشباب 
والشابات وللدولة، فاملتطوعون يكسبون مهارات اإلغاثة 
اإلنسانية والصحية والدولة تكسب جيال مثقفا يعتمد 

عليه عند االزمات.
كما ال يفوتنــي التنويه الى ضرورة االلتفات الى 
مجهودات غير محددي اجلنسية من أصحاب الشهادات 
العليــا واألطباء والعاملني في القطاعات األمنية، ممن 
يحاربون هذا الوباء ويعرضون أنفسهم للخطر مقابل 
سالمة املجتمع، وكمكافأة لذلك يجب النظر بجدية بعد 
انتهاء االزمة بإذن اهللا الى جتنيســهم وفق ما نصت 
علية املادة اخلامسة من املرسوم األميري رقم ١٥ لسنة 
١٩٥٩ بقانون اجلنسية الكويتي، حيث يجنس من أدى 
إلمــارة الكويت خدمات جليلة عادت على البالد بنفع 
كبير. وال جند خدمة جليلة أكثر من حماية أرواح الناس.
حفظ اهللا الكويت قيادة وحكومة وشــعبا من شر 

األوبئة وآثارها.
واهللا من وراء القصد،،

بعد أن فرضــت احلكومة 
حظر التجول اجلزئي، وصمتت 
أصوات الشوارع انصياعا لألوامر 
السيادية، وذلك ضمن حزمة من 
اإلجراءات الوقائية منعا النتشار 
اجلائحة (كورفيد ـ ١٩)، فانني 
أبارك بكل فخر كل ما قامت به 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا، 
العالم  أذهلت  التي  تلك اجلهود 
املتطور، مبا قدمته من ســبل 
الرعاية الصحية الالزمة بأحدث 
املعدات الطبية، الى جانب الشق 
التوعوي واإلرشادي اإلمياني من 
قبل وزارات الدولة التي ارتقت 
مبستوى أدائها إلى مقام الدول 
الكبــرى بأنظمتها الصحية بل 

واملساوية لها.
فقد قامت األجهزة املعنية من 
التعاون  الدولة وسبل  وزارات 
مع املواطن واملقيم، بالدعوة إلى 
التطوع للمساهمة في احلد من 
انتشار الفيروس القاتل «كوفيد 
ـ ١٩» سواء في استقبال أفواج 
القادمني من اخلــارج الكويتي 
لالطمئنان علــى صحتهم من 
خالل استقبالهم في قاعات معدة 
لفحصهم ومنتزهات لـ «احلجر 
الصحي» بأرقى املضايف وروح 

العائلة وعظم املسؤولية.
الوزراء  ولن ننســى دور 
ومنهم من جنّد نفســه خلدمة 
العمل، وبدوري  ومتابعة سير 
أشــكر وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصباح على جهوده 
العظيمة وطاقمــه من عاملني 
ومتطوعني، وكل الشكر لوزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان 
وذلك ملا رأيناه من تواجد فعلي 

في أرض احلدث.
وهنــا أقــول إن املراهنات 
السياسية سقطت فالكويت صف 
واحد كالبنيان املرصوص، ومن 
كان يراهن على أفضلية األنظمة 
الصحيــة األجنبيــة في عالج 
للجميع  أثبتت األزمة  مرضانا، 
جناح اخلطة احلكومية وكيف 
فتحت الكويــت أبواب الرعاية 
الصحية جلميع الفئات واألعمار 
ســواء للمواطن واملقيم، والبد 
أن نذكــر أن في خضم املعركة 
الشرسة مع ڤيروس «كوفيد ـ 
١٩»، علينا تفعيل ما هو معطل 
ومثاله وهذا وقته، تفعيل احلكومة 
التي تسهل إجراء  اإللكترونية 
املعامالت على اختالفها، من عقود 
وتوثيقات للمواطن واملقيم، فنحن 
لدينا الكثير من اخلطط التنموية 
املعطلة والتي كانت منجزة طي 
األدراج، فلتخرج هذه املشاريع 
ومنها «احلكومة اإللكترونية» 
والتي تعمل بهــا وعليها دول 
خليجية مجاورة سبقناها في 
االجناز وسبقتنا بالتفعيل، وذلك 
للصالح العام وتلك املشاريع بكل 
تأكيد ستوفر العناء على املواطن 
والدولة، وتفعيل هذه اخلدمات ما 
هي اال تفعيل مناذج اخرى ومنها 
فكــرة التعليم املتطور عن بعد 
والتي سبقتنا إليه دول خليجية 

مجاورة.. فلماذا نعطله؟
لقــد قدمــت الكويت وفق 
الرعاية  سياساتها اإلنســانية 
للمواطن واملقيم على  الصحية 
حد سواء، بل وساهمت بوضع 
احللول للوافد الكرمي من خالل 
إجراءات إنســانية، مت منحها 
ملخالفي قانون اإلقامة بالعفو عن 
الغرامات، وتسيير الرحالت إلى 
بلدانهم دون مساس بالكرامات 

واحلريات.
 وبعد كل هذه اجلهود املباركة: 
أطل صاحب السمو األمير الشيخ 
السامي  صباح األحمد بخطابه 
علينا، ليحدثنا الوالد عرفانا من 
سموه بالرضا والفخر مبا قدمته 
وتقدمه احلكومة الرشيدة وأبناء 
الظروف  الكويت في مثل هذه 
االستثنائية، فسالمة كل من على 
أرض الكويت هو األساس الذي 
دفع اجلميع حملاربة هذا الڤيروس 
املتجدد، وأن سموه  الكوروني 
لينتظر منا الكثير أهمها االلتزام 
مبا تقره القيادة الســيادية من 
قرارات، حلفظ األرض واحلرث 

والنسل.
كما اعطى سموه طريقا نحو 
الشــعور باإليجابية والتفاؤل، 
راسما بكلماته املستقبل القريب 
املشرق، فقال سموه ستنجلي 
الغمة.. وســتعود احلياة  هذه 
كما كانت وسيرفع اهللا البالء.. 
وسنعود ملقاعد الدراسة وسيقرع 
اجلرس معلنا بدء الدوام الدراسي، 
فقط ثقوا باهللا واحسنوا به الظن 
فرب اخلير ال يأتي إال باخلير.. 
الكويت  ســنفرح وســتفرح 
وستعود اللقاءات اجلميلة. عاشت 
الكويت وعاش األمير وحفظ اهللا 

اجلميع من كل مكروه.

كلها وعندما تطلب وزارات الصحة فرض 
حظر جتول أو قيود على حركة البشــر 
من أجل تخفيف التواصل بني البشر فهذا 
فشل في إقناع البشر بالعادات الصحية 
والتزاماتهم حيال انفسهم املتعلقة بالصحة 
وعندما تتوقف األعمال وتتعطل املدارس 
ويتراجع االقتصاد فإن ذلك بال شك ليس 
عالجا مقبوال في أي وصفة طبية بينما 
تعود البشر على عالج صحتهم باألدوية 
والوصفات وليس بحظر التجول واإلجازات 

اإلجبارية والعزل واحلجر. 
وهكذا فإن محنة كورونا يجب أن تكون 
منطلقا إلعادة رسم دقيقة لدور وزارات 
الصحة ضمن اإلدارة احلكومية بجميع 
البالد وهل هــي وزارة أدوية ومعدات 
وجتهيزات أم وزارة إجراءات مشددة أم 
وزارة أمن صحي أصبح جزءا من األمن 
الوطنــي بأي دولة؟ أم ان محنة كورونا 
ستمر مرور الكرام بعد أن يتدخل العقالء 
ويغيروا املسار الذي مت توجيه العالم إليه 
باخلطة احلالية إلعطاء الصحة دورا سياديا 
غير مسبوق على مستوى العالم تعويضا 

عن عدم وجود دواء حتى اآلن؟ 

إلشغال وقت الفراغ عند اجللوس في 
املنزل، كمــا قدمت اجلمعيات اخليرية 
االستشارات النفسية للتخفيف من آثار 
حظــر التجول اجلزئي وأعدت حمالت 
خيرية ملساعدة كل محتاج أثناء هذا الوباء.
من ينكــر دور العمل اخليري بكل 
أطيافه هو ال يرى إال بعني واحدة هي عني 
احلقد العمياء، وأقول ملن ينكر دور العمل 
اخليري في مواجهة ڤيروس كورونا: 

اتق اهللا واخش خالقك، فاالفتراء أثناء 
األزمات ليس من خلق األخيار. 

العمل اخليري يكفيه الوسام الذي 
قلده إياه قائد العمل اإلنساني صاحب 
السمو أمير البالد بإشادته - حفظه اهللا- 

بجهوده الطيبة. 
نكشــة: قال تعالى: (فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما مــا ينفع الناس فيمكث في 

األرض) سورة الرعد اآلية ١٧.

للذهاب ألي  للخــروج  اضطررت 
مــكان ال تخرج دون القفازات والكمام 
وان تسلمت أو ملست شيئا في اخلارج، 
فهذا يعني أن دائرتك الصغيرة احمليطة 
قد مت اختراقهــا والدخول عليها، على 
الفور تضع سائل التعقيم حتى ولو كنت 
تلبس القفازات، وما إن ترجع البيت حتى 
تتخلص من القفازات والكمام بطريقة 
صحيحة في الزبالة ثم تغسل يديك لـ 
٢٠ ثانية بالصابون ويفضل لو تتخلص 
من كل املالبس التي خرجت لها وتضعها 

بكيس منفصل مغلق.
أدري الكثير ســيقول هذه مبالغة 
وهذا (خبال) ال واهللا يا اخواني بل أخذ 
باألسباب حتى يتجاوز وطننا الصغير 
هذه األزمة ونحن حتى اآلن وهللا احلمد 
واملنة على الطريق الصحيح بفضل اهللا 
ثم بجهود وزير الصحة البطل الشيخ د. 
باسل الصباح وكوادر الصحة الشجعان، 

اهللا يحفظهم ويوفقهم.
نقطة أخيرة: كم أمتنى إنشاء صندوق 
وطني يســهم فيه اجلميع ملكافأة كل 
العاملني في املجال الصحي واملساهمني 

في مكافحة ڤيروس كورونا.

ليس لهم معيل اال اهللا في سماه أمنية 
حياتهم الســكن من الدولة وليس ملكا 
لهم يغنيهم عن اإليجار الذي يقصف 
دخلهم قصفا، هل ستتغير شوارعنا الى 
ملمس احلرير؟ وهل سيُطبق القانون 
على اجلميع كما كان احلظر على اجلميع 
ملصلحة اجلميع؟ هــل نلتفت لبيوتنا 
ونحاسب اخلدم وهل سنرتب حياتنا مع 
االهل واجليران ونلتفت لتربية األجيال 
القادمة بتعليمهم أصول الدين والشرف 
وحفظ كتاب اهللا واخلوف على مصلحة 

الوطن ومؤسساته؟
آه من الف بداخلي امتنى ان نصحو 
من الغفوة ونعرف كيف تسير احلياة 
وكيف نحافظ على وطن نحبه ويحبنا 
وليس هناك مانع ان «نتشره» عليه في 
تصليح الســلبيات وجنعلها ايجابيات 
ألجل الوطن الغالي الذي يسكن في فؤاد 
كل مواطن كويتي يحمل شعار الوطن 
أينما كان بالهوية الكويتية التي نفخر 
بها، ستنجلي الغيمة وسنفرح ونسعد 
بقدوم رمضان ولكــن يجب علينا ان 
نتعظ. حفظكــم اهللا وردنا الى الوطن 

ساملني بإذن اهللا.

حول العالم الذي وضع وزارات الصحة 
مبختلــف دول العالم أمام حتديات غير 
مسبوقة وقد ال تكون لديها اخلبرات الكافية 
للتعامل معها في بعض الدول فصدرت 
قرارات وإجراءات مست احلياة اليومية 

وحقوق اإلنسان الطبيعية. 
وعندما يتحدث أي مسؤول ويقول 
انه حتى اآلن ال يوجد مصل واق أو عالج 
أو طريقة تشخيص دقيقة ملرض ما فهذه 
شهادة موثقة لفشل النظم الصحية على 
مدى عقود طويلة على مســتوى العالم 

محجر اخليران وتقدمي كل ما يحتاجه 
احملجورون في احلجر املؤسســي من 
وسائل الراحة وتوزيع السالل الغذائية 
واملياه ملن انقطع بهم العمل من العمالة 
الوافدة، كذلك قامت اجلمعيات اخليرية 
بتأســيس املكتبات اإللكترونية وذلك 

تلك الدائرة من خارج محيطك. مثال رن 
جرس البيت وخرجت اخلادمة وأخذت 
أغراضا من السائق، هنا املفروض يعمل 
جرس التنبيه عندك أن دائرة البيت دخلها 
أو تواصلت مع جسم غريب، على الفور 
تبدأ بتطبيق االجراءات الصحية السليمة، 
تطلب من اخلادمة جمع كل األكياس التي 
أتت بها األغراض وترميها في الزبالة ثم 
تقوم بتعقيم باقي األغراض ثم تغسل 
يديها بالصابون املطهر، وقبل ذلك تعقم 
قبضة الباب اخلارجي، طبعا ال تخرج 
اخلادمة إال وهي البسة القفازات والكمام.

فاإلســراف فيها يختلف بحسب حال 
املنفق، وموضع نفقته، وغير ذلك من 
العوارض التي تعرض لفعله كثير من 

السلبيات.
هل ستتغير طباع املنافقني.. الكذابني.. 
وسارقي الوطن؟ وهل سيصحو ضمير 
الذي عبث  الظالم واملفتري والغشاش 
بوطني الغالي؟ هل سيجد املواطن الفقير 
الذي يعتمد على راتبه زيادة من خير 
الوطن؟ وهل ستجد املرأة الكويتية البيت 
الذي يؤيها بال إيجار يرهق حياتها؟ وكم 
كويتية يعلم اهللا حالها وأعرفهم عن قرب 

هيكلة دور الصحة ضمن منظومة اإلدارة 
احلكومية وآلية اتخاذ القرارات ذات الصلة 
بالصحة وهي قــرارات أصبحت متس 
األمن واالقتصاد والتعليم والعمل والنقل 
واملواصالت، بل والعالقات بني الدول وبني 
األفراد وخصوصا بعد استخدام كلمات 
غير مألوفة من قبل مثل احلجر والعزل 
والتباعد االجتماعي والدول املوبوءة بينما 
أصبحت جميع دول العالم موبوءة اآلن 
بعد أن أصبح كورونا وباء عامليا حسب 
وصف منظمة الصحة العاملية النتشاره 

ورعاه، لهم في االجتماع االســتثنائي 
ملجلس الوزراء. 

ان للجمعيــات اخليرية أمثلة عدة 
الدعم  ملواجهة ڤيروس كورونــا منها 
اللوجيســتي لفحص أكثر من ٥٠ ألف 
وافد في أرض املعارض القيام بزيارة 

الصغير كبيتك أو شقتك. وان أمكن في 
الفترة القادمــة إيصالها للصفر. طيب 
هذا أمر صعب على كل إنســان خاصة 
نحن الكويتيــني بطبيعتنا االجتماعية 
القوية. سبل التغلب عليها كثيرة بوسائط 
الڤيديو والتطبيقات احلديثة تتكلم مع 
أقربائك وأصدقائك وكأنهم أمامك ومعك 

في نفس الغرفة.
وأقترح طريقة للتأكد من مدى كفاءة 
ممارستك للعزل االجتماعي ارسم دائرة 
افتراضية حول نفســك وأخرى حول 
بيتك أو شقتك وسجل كم واحد دخل 

اهللا ورسوله وأولي االمر؟ ألف هل بداخلي 
لم أجد لها جواباً. هل األولى كيف ننظر 
الى سلبيات الوطن في كثرة اإلنفاق في 
مناسبات كثيره فقط للزهو والتفاخر 
ولنكن حديث املجتمع. هل شراء املالبس 
واألحذية والشنط واملجوهرات هي التي 
تقيم االنسان مبظهره فقط؟ هل املوائد 
العامرة مبا لذ وطاب التي تكفي أللف 
وتقدم ملئــة والفائض للجمعيات حفظ 

الطعام وأكثره يلقى باحلاويات.
إن النفقة في شيء محرم، هي إسراف 
وتبذير، وأما النفقة في األمور املباحة، 

من يتابع تداعيات العدوى بڤيروس 
كورونا املستجد على مستوى جميع دول 
العالم وما اتخذته تلك الدول من إجراءات 
استنادا إلى توصيات سلطاتها الصحية 
يجد أن وزارات الصحة في مختلف دول 
العالم قد أصبحت وزارات سيادية تعطي 
الرأي واملشورة في العالقات والزيارات بني 
الدول بل وتتدخل بقوة في حركة البشر 
من خالل التوصية بحظر التجول وتضع 
القيود، بدافع حماية األمن الصحي، على 
حركة البشر والطيران بني بقاع العالم بل 
وتصدر األوامر باإلخضاع للحجر والعزل 
والتباعد االجتماعي وهي جميعها لم تكن 
قبل كورونا ضمن اختصاصات وزارات 

الصحة ولم متارسها من قبل.
وبعيدا عن جدوى مثل تلك اإلجراءات 
العنيفة ومــدى فائدتها للصحة واألمن 
الصحي فقد أصبح صوت وزارات الصحة 
أعلى من ذي قبل بل وأصبحت أي إجراءات 
تتخذها أي جهة أخرى مســبوقة بأنها 
بناء على تعليمات الســلطات الصحية. 
وان املنطق يستوجب التقييم املوضوعي 
الدروس املستفادة إلعادة  واستخالص 

عندما حتل األزمات في األمم ال جتد 
إال الرجال والنساء الذين لو وزنوا مبيزان 
الذهب واألملاس لكانوا أثقل منهما بالبذل 
والعطاء، ويختفي كل إمعة وتافه. وهذا 
ما ملســناه خالل األيام القليلة املاضية 
من تفاني أبناء وبنات الكويت الكويتيني 
والبــدون والوافدين الذيــن واصلوا 
الليل بالنهار وسط خطر الوباء الداهم 
لم يفكروا فــي املناصب وال بالرواتب 
إلخواننا البدون التي لم يتسلموها منذ 
عدة أشهر، وال بالرسوم الصحية على 
املقيمني، وإذا سألت أحدهم عن تفانيه 
بالعمل يرد عليــك بكلمة واحدة «إنها 

الكويت».
الذي قامت به اجلمعيات  العمل  ان 
اخليرية في الكويت عمل جبار ومبهر، 
والذي توج بشــكر من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا 

منر هذا األسبوع مبرحلة حرجة في 
معركتنا ضد ڤيروس كورونا واحملاولة من 
احلد من انتشاره وهي من أخطر مراحله 
أن  الوبائي» وتعني  «التقصي  وتسمى 
الڤيروس لم يعد فقط يأتي مع املسافرين 
من اخلارج بل ثبت ومتكن على األرض 
وبدأ يصيب أشخاصا لم يسافروا ولم 
يختلطوا مع ناس قد ســافروا، وهي 
نفس املرحلة التي بدأت أعداد املصابني 
تضرب أرقاما صاروخية وتتجاوز أرقام 
الوفيات املئات أو األلوف كما احلال حاليا 

في ايطاليا واسبانيا.
هي مرحلة على الرغم من شراستها 
وقسوتها فإننا إن جتاوزناها بأقل عدد 
من من اإلصابــات أو على األقل ثبتنا 
عددها، فإننا بــإذن اهللا وعونه نكون 
جتاوزنا عنق الزجاجة، وبدأنا بالتحكم 
بعدد اإلصابات إلــى أن تبدأ تقل حتى 
نصل مرحلة االحتفال باختفائها بإذن 

اهللا وعونه كما فعلت الصني.
األمر ليس مستحيال وال يتطلب عمل 
أمور خارقة بل أساسه الوحيد هو ممارسة 
العزل االجتماعي بأقصى حذافيره وهو 
يعني تقليل االتصال بناس خارج محيطك 

نحمد اهللا ونســجد له شــكرا أن 
في كل بلد صباحا نستقبل فيه النور 
واألمل والتفاؤل، ونحن في الكويت لدينا 
صباحان نفخر بهما: صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح األحمد شيخنا الغالي 
الذي يسعى من داخل العقل والقلب إلى 
إصدار كل القرارات التي تسّهل أمر الوطن 
واملواطن كي نعبر بأمان إلى بر األمان، 
وســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد الرجل احلكيم ذو القلب 
الرحيم عطاء وحكمة وحنكة وهدوءا. 
بوخالد سيصبح اسمك خالدا في سطور 
الوطن ملواقفك وعملك وجهدك  تاريخ 
الذي يبصم الشعب باخلمسة لكم. كثّر 
اهللا امثالكم وكل وزير مخلص يسعى 
بجهده كي تنجلي األزمة «الكورونية» 

التي هزت الكون بأسره. 
< < <

أحبتي أهل ديرتي من يهمني أمرهم 
كما يهم جميع املسلمني كافة، بإذن اهللا 
وبقدرة الرحمن سنفرح وتنتهي كورونا 
ومن صنعها بإذن اهللا، وبعد هذه األزمة 
هل سنتعظ؟ هل سنتغير لألحسن، هل 
نغير أسلوب حياتنا؟ هل نلتفت ملا يرضي 
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