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نظام العالم 
بعد كورونا

هنا الكويت

 جاسم احلمر

حسن األدب كمال وزينة للغني والفقير على حد سواء وجتمل 
اإلنسان في تعامالته وسلوكه أينما كان، بينما قلة األدب مرض 
ال دواء له حتى وإن تظاهر صاحبه بعكس ما فيه، لذلك وصف 
اهللا سبحانه وتعالى رســوله الكرمي مبحامد االستقامة واألدب 
في سورة القلم بقوله تعالي: (وإنك لعلى خلق عظيم) [٤]، وقد 
قال العرب قدميا إن ٦ أشخاص ال تفارقهم الكآبة وهم: احلقود، 
واحلسود، وحديث العهد بالغنى (حديث نعمة)، وغني يخاف الفقر، 
وطالب رتبة يقصر قدره عنها، وجليس أهل األدب وليس منهم.

أجبرنا زمن وسائل التواصل االجتماعي على مشاهدة ڤيديوهات 
وقراءة تغريدات تنطق بسطحية تفكير البعض وتقدم لنا صورا 
متعددة ألمراضهم النفســية وتعبر عن أنانيه مطلقة ال مينعها 
ظرفا الزمان واملكان من البروز إلى الســطح واستغلت ملآرب 
سياســية حتت ثوب الوطنية البريئة، فسخرت للنقد السلبي 
للوطن واملواطن، ابتلينا بهذا الداء وتعبنا من مشاهدة ڤيديوهات 
سخيفة وبعضها معد بأسلوب منهجي مدروس لتحقيق مآرب 
معينة وحتت شعار الوطنية البريئة منهم وصدمنا من انحراف 
مسيرة الدميوقراطية، وتأملنا من تعالي اخلط املعاكس في «تويتر» 
حتى أضحت الشــخصية الكويتية احلقيقية حديثا يستغربه 
اجليل اجلديد، وأصبح للشــهرة والغنى طريقان ال ثالث لهما: 
«التحلطم» كما نقول بالعامية الكويتية أو تصوير الڤيديوهات 
ونشرها. ومع األزمة العاملية لڤيروس كورونا وسعي احلكومة 
الكويتية احلثيث حملاصرة انتشار الڤيروس واالجتهاد إلجالء 
املواطنني في اخلارج استغل البعض ذلك للتسلق لعالم الشهرة 
بالتحلطم فأساءوا ألنفســهم قبل كل شيء واتضحت وطنية 

الشعب في التصدي لهذه األطروحات العليلة.
قــد يرى البعض ان هذا هو واقع املجتمع واحلقيقة هي ان 
الكويت وشعبها قد ظلموا بهذه الصورة السلبية والتي فرضت 
عليهم، فالتغير حصل تدريجيا ولسنوات للنمط الكويتي املعروف 
بالصبر مع العمل واجلد واإلبداع واحترام الطرف اآلخر وحسن 
تقدير الذات بتغيير التركيبة الســكانية، يعقبها دخول حديثي 
التجنيس للعمل البرملاني ونشر ثقافة السلبية والتذمر وانعدام 
شعور املسؤولية حتت شــعارات وهاجة مع الترويج للمطالبة 
املستمرة بكل شيء كحق أصيل، فزرعت األنانية في النفوس 
وتزايدت السلبية وارتفع معها أسلوب االستهزاء والبطر بالنعمة 
حتى أدمنها الكثيرون وخلطوا جميع املفاهيم ببعض، وتوقفت 
عجلة التنمية والتطويــر، فاملتنفذون في كل مجال ركزوا جل 
اهتماماتهم الســتنزاف ثروات الكويت وتكوين األرصدة في 
الداخل واخلارج، فبرزت إلى السطح طحالب نتنة ساهمت في 

تقوية الفساد.
واقع مريض لألســف حتدث عنه العقالء كثيرا حتى فقدوا 
األمل وأتت أزمة ڤيــروس كورونا املفاجئة نعمة ألهل الكويت 
لتفضح العلل وتعلن بصراحة أن زمن اإلصالح قد حان، فاحلكومة 
متلك جميع مقومات القيادة وأبناء الوطن فيهم اخلير والكفاءة 
واحلب والعطاء املخلص للوطــن وألهله فقدموا لوحة جديدة 
وجميلة بعيدا عن املهرجانات الغنائية اململة، لوحة تشكلت بالعمل 
اجلاد في الصفوف األمامية إلدارة دفة األمان للوطن، الشــعب 
الكويتي األصيل احلضري والبدوي والسني والشيعي ميثلون 
الصف األول والســند للحكومة، ولكن على احلكومة أن تعي 
أن نقد املخلصــني يندرج في خانة النقد اإليجابي لإلصالح ال 
السلبي للتخريب، أما موضوع التركيبة السكانية ورسم اخلطط 

املستقبلية فبحاجة لوقفة صريحة حلماية الوطن ومستقبله.

بداية يجب التمييز بني «عمليــة» التدريس عن بعد، وبني 
«النظام» التعليمي القائم على التعليم عن بعد، ألن عملية إعطاء 
درس باستخدام وســائل التكنولوجيا احلديثة أمر سهل جدا 
ومتاح للجميع من خالل آالف التطبيقات السهلة واملجانية، والتي 
تتيح ألي معلم لديه معرفة بسيطة باستخدام الهاتف النقال أن 
يستخدمها ويقدم دروسه للطالب وهم جالسون في منازلهم. 
أما التعليم عن بعد كنظام تربوي متكامل فمسألة مختلفة، 
فهنا نحتاج الى منظومة متكاملة ابتداء من املناهج الدراســية، 
وانتهاء بعمليات تقييم املتعلمني، فاملسألة في ظل نظام تعليمي 
عن بعد ال تتعلق فقط بتسجيل محاضرة يشرح فيها املعلم أحد 
الدروس ويشاهدها طالبه على «اليوتيوب» أو أي برنامج آخر، 
املســألة تتعلق باالختبارات وتقييم الطلبة بعد ذلك، لتمكينهم 
من احلصول على شهادة تخرج، فاملسألة كما تالحظون ليست 
بهذه البســاطة التي يتحدث بها البعض دون علم وال معرفة. 
النظام التعليمي منظومة متكاملة فيها أمور تتعلق باملعلم، وأمور 
تتعلق باملناهج الدراسية، وأمور تتعلق باملتعلم، وهناك حقوق 
وواجبات على املعلم واملتعلم واإلدارة املدرسية، تنظمها قواعد 
وقوانني، وبالتالي في ظل نظام تعليم عن بعد سنحتاج ملنظومة 
تقييم جديدة للمعلمني متكن التواجيه الفنية من متابعة أعمال 
املعلمــني وتقييم أدائهم، فكيف ســيحدث هذا في ظل وجود 
املعلمني في منازلهم؟ وكيف سيقوم املعلمون بعمل اختبارات 
لطالبهم وكيف سيعتمدها التوجيه الفني وكيف ستطبق على 
الطلبة بعد اعتمادها ومن سيقوم بتصحيح االختبارات ورصد 
الدرجات ومن سيراقب هذه العملية كلها وكيف لضمان سرية 
االختبارات وإعطاء الطلبة واملعلمني حقوقهم بال نقص وال زيادة؟!

< < <
أرجــو أن تكون الصورة قد اتضحــت قليال حول مفهوم 
«التعليم عن بعد» وفهم أن املسألة ليست بهذه البساطة، وهي 
أكبر من مجرد قيام معلم بشــرح درس أمــام كاميرا ثم بثها 
باإلنترنت. املسألة ليست بسيطة صحيح، ولكنها أيضا ليست 
مستحيلة، ومبا أن وزارة التربية في إجازة طويلة حاليا بسبب 
وباء كورونا اجلديد، نتمنى من املســؤولني فيها تشكيل جلنة 
من املتخصصني لوضع تصور شامل للتعليم عن بعد، يتضمن 
نظم تقييم للطلبة واملعلمني، ونظم اختبارات وتصحيح ورصد 
درجات وإصدار شهادات وغيرها، ال بصورة مؤقتة وإمنا نظام 
مســتدام لعدة سنوات قادمة، فڤيروس كورونا لن يكون آخر 

كوارثنا بالتأكيد. 
< < <

احلديث عن ضرورة استحداث نظام تعليمي متكامل عن بعد 
يفتــرض أال مينع املعلمني واملعلمات من تقدمي بعض الدروس 
لطالبهم حاليا، فالتعليم ضروري حتى وإن لم يكن لدينا نظام 
تقييم واختبارات وشــهادات وغيره، فيكفي حاليا أن تستمر 
عمليــة التدريس عن بعد بهدف املعرفــة وإبقاء التواصل بني 
املعلمني وتالميذهم، وشغل أوقات الفراغ الطويلة فيما ينفع، 
وكم سيكون رائعا لو قام كل معلم ومعلمة بتخصيص ساعة أو 
ساعتني يوميا للتواصل مع تالميذهم وشرح بعض الدروس لهم.. 
وهذا مهم للمعلمني ألنه سيحافظ على مهاراتهم في التدريس، 
فالتدريس مهارة ستتالشــى مثل أي مهارة أخرى إذا لم يتم 

استخدامها وتطويرها واحملافظة عليها.
نســأل اهللا أن يحفظ الكويت وأهلهــا من كل مكروه، وأن 

يلطف بالبشر في كل مكان.

متعارف عليه في عالم السياسة 
تقسيم الدول وتصنيفها حسب 
معايير ونقاط قابلة للقياس، اال ان 
هناك امرا جديدا مستحدثا ميكن 
قياسه ومقارنته بني دولة وأخرى.
في مفهوم القوى جند هناك 
قــوى عظمى متتــاز بقدراتها 
العسكرية والسياسية واالقتصادية 
النافذة على العالم، وهناك دوال 
صاحبة القرار السيادي في األمم 
املتحــدة ومتتلك حــق النقض 
(الڤيتو) على القرارات السياسية.
أزمة تفشــي  لنا  ما أوجدته 
ڤيروس كرونا املستجد، مقياس 
الدول  للقــوى لتصنيف  جديد 
في كيفيــة التعامل مع األزمات 
والسيطرة عليها كوباء كورونا، 
وباستعراض بســيط خلريطة 
تفشي املرض جند ان الصني التي 
تعتبر بؤرة النتشــار الڤيروس 
استطاعت بجدارة ان تخلق قوى 
إدارة االزمة داخليا،  جديدة في 
حيث حاصرت انتشار الڤيروس 
باجراءات رادعة الى درجة اختفاء 
الناس من الشوارع وكأن الصني 

مهجورة وال حياة فيها!
كان ذلــك نتيجة ادراكهم ان 
هناك أمرين اما ان يعملوا بجد 
للنجاة من هذا املأزق الصحي او 
يتكبدوا آالف الضحايا واستمرار 
االنتشار ملدة غير معلومة حتى 
اكتشــاف مصل او دواء مضاد 
لڤيروس كورونا، وهو ان اكتشف 
فسيحتاج ألشهر للتجربة ومثلها 

لإلنتاج كدواء.
ليس هذا فقط فبعد ان انتهت 
الصني العظمى من السيطرة على 
ڤيروس كورونا واحتوائه، اجتهت 
املنكوبة  الدول  خارجيا لتساعد 
الوبــاء وعرضت  بســبب هذا 
مســاعدتها إليطاليا والتي تقع 
في قارة أوروبا وهي عضو في 

االحتاد األوروبي القوي!
السؤال هنا هو: أين الواليات 
لم نر قوتها  املتحدة األميركية؟ 
كما نشاهده في القرار السياسي 
من البيت األبيض؟ ملاذا ال نرى 
غطرستها في مجال محاربة هذا 
الوباء املتفشي بعلمائها وقدراتها 
الطبية املهولة كما نراها في عالم 
تصنيع السالح وبيعه وفي بسط 
يديها في كل القضايا واألزمات 

واحلروب؟!
الرئيس األميركي في  يصر 
حديثه عن ڤيروس كورونا على 
انه صيني رغم سؤاله في املؤمتر 
الصحافي ان هذا املرض اجتاح 
إنسانية  العالم وهذه االزمة  كل 
اال انه يؤكد انه ڤيروس صيني! 
فما يعلمه هو ويخفيه عن العالم 
يثير التساؤالت والرهبة والقلق 
في آن واحد ما اذا كان ڤيروس 

كورونا حقيقيا ام مفتعال؟!
انقلب العالم رأسا على عقب، 
وظهرت لنا دول قوية جدا وكأنه 
الدول ألي  اختبار ملدى تصدي 
سالح ڤيروسي ميكن استخدامه 
في حروب لــن تقل عن احلرب 
النووية فكلها ستفتك بالبشرية!

وما شاهدناه من منظمة الصحة 
العاملية التــي تتجول بني الدول 
لتقييم األوضاع وتطبيق اإلجراءات 
السليمة للصحة الوقائية وتشيد 
فيها، والتــي أوصت ألصحاب 
القرار السياسي بإيقاف احلصار 
او العقوبــات الدولية املفروضة 
على بعض الــدول غير املرضي 
عنها سياسيا من الواليات املتحدة 
األميركية ودول االحتاد األوروبي 
وبريطانيا و«إسرائيل»! فاإلنسانية 
تستوجب االستثناء نتيجة هذا 
الظرف االضطراري الذي ال ميكن 
ان يتحمله أي إنسان ال عالقه له 

بأصحاب القرار السياسي!
وال ميكن من الناحية الطبية 
ان حتــارب هذا املرض وســط 
محيطك فقــط ألن العالم اجمع 
يجب ان يتعافى منه لكي ال ينتشر 
فڤيــروس كورونــا ال يعترف 
الدوليــة والصراعات  باحلدود 
السياسية بل هو امن صحي عاملي 

ال يساوم عليه إطالقا.
كما انه سيعاد النظر في إعادة 
تشكيل التحالفات واألقطاب العاملية 
القــوة االقتصادية  من منطلق 
والسياسة وقوة وكفاءة املنظومة 
الصحية ومدى تعاون الدول إلنقاذ 
بعضها لبعض ويظهر ذلك بشكل 

واضح الحقا.
باملختصر: تأبى الرماح إذا اجتمعن 
تكّســرا.. وإذا افترقن تكّسرت 

آحادا.
رسالة: أمتنى من مجلس الوزراء 
حصر أسماء األطباء واملمرضني 
«البدون» ورفع الكشوفات للنظر 
في مدى إمكانية منحهم اجلنسية 
الكويتية حتت بند األعمال اجلليلة، 
فهم معنا في الرخاء والشــدة، 
فأهال وســهال مبعدن ال يتغير 
وال يتأثر بالظروف وأقسموا على 
حماية أبناء الكويت والسهر على 

رعايتهم.

أجل كورونا فلــم يكن الرجل متنبئا، 
ولكن أعتقد انه قام ببناء رؤيته من اجل 
بناء منظومة صحية جيدة، لذا فضل ان 
يطعم مفاصل الوازرة بالطاقات العلمية 
الشابة املتمكنة وهذا ما كان، وهذا أصال 
ما جعل الوزارة تتفوق على نفسها في 
مواجهة أزمة كورونا، كان باسل الصباح 
ينظر الى بعيد ولكنه لم يكن يعلم انه 
سيستفيد من تغييراته في القريب كما 

يحصل اآلن.
< < <

قياديو وزارة الصحة أبدعتم.
األطباء واملمرضون والفنيون خط 
البواســل في  الدفاع األول وجنودنا 
معركتنا مع كورونــا، فمعكم ومنكم 
ســننتصر بل انكم ستنتصرون لنا، 
وقبلة على رأس كل فرد منكم طبيبا 
كان او ممرضا او فنيا او مســعفا او 
متطوعا، انتم سالحنا وذخيرتنا، وأنت 

درع هذا الوطن.

على أرواحنا معرضني حياتهم وحياة 
اقربائهم للخطر وهذا ناهيك عن التعب 
واإلجهاد الذين يشعرون به ودورنا 
فقط البقاء باملنزل حتى ال تزداد حاالت 
اإلصابة ويصبح هناك عبء على النظام 
الطبي بحيث ال يستطيع معاجلة اال 

القليل. 
وبالرغم من وجود وسائل الترفيه 
في املنزل وانترنت مجاني لهذا الشهر 
وخدمات توصيل للمنازل من أدوية 
واغراض اجلمعية اال انه ماكو فايدة 
ببعض النــاس ان يبقوا في بيوتهم 
ألنهم ما يســتحون ويصرون على 

اخلروج، مو عيب؟ 
اليوم ندفع الثمن بسبب سنوات 
من التراخي بتطبيق القانون وأيضا 
عدم تربية بعض اآلباء ألبنائهم ألنهم 
«يخلون الشارع يربيهم» ونضطر نحن 
لدفع الثمن لذلك يتم طلب احلظر الكلي 
بســبب هؤالء للحفاظ على أرواحنا 
وأرواح من نحب ألننا نعلم تأثير ال 
مباالتهــم علينا فمريضة واحدة في 
كوريا اجلنوبية استطاعت ان تتسبب 
بإصابة ٨٠٠٠ شخص لذهابها الى أماكن 
ال تتعدى أصابع اليد واالخوان عندنا 
يقفون بالطوابير من أجل كوب قهوة 

من أحد احملالت بهذه األوضاع!

معها رغم ثقلها وصعوبتها علينا، وفي 
املقابل ستســاعدنا هي وستساندنا، 
وان تنافرت بجميع األشكال رغباتنا.

وعادة لن يأتي ذلك االســتيقاظ 
بتلك السرعة املتوقعة، لذلك اسع وثابر 
وتريث، واعط لنفسك بعض الوقت دون 
ان تســتعجل، لتلتفت بروية جلميع 
املواقف التي حدثت معك، لتضع يدك 
على مواقع اخللل، وحتدد مصدر كبواتك 
وهفواتك، والتي كانت سببا رئيسيا في 

شوشرتك وكثرة خلبطاتك.
وتيقــن بأنك لوالها ملــا تعلمت 
وتغيرت، وملا كنت االقوى واالفضل، 

وملا أصبحت أعمق مما تتخيل.
 فقط ال تضعف واصمد امام عاتية 
رياحك، ال تســتهني بها، وال تتجاهل 

منبع أساسياتها.
فذلك مبنزلة إلهام يأتيك، ليستجيب 
له عقلك، ليعزز رغبتك وثقتك، لتكون 
شــخصا عقالنيــا بتصرفاتك، وكي 
تبتعــد وتتخلص مــن كثرة همومك 

وحدة انفعاالتك.

وسباع هذا الوطن رجال الداخلية الذين 
ال يغمض لهم جفن وهم يحموننا بكل 
جوارحهم وينظمون حركة األمن في 
البالد، واهللا خزي وعيبة بحقهم وهم 
بالصفــوف األماميــة حلماية الوطن 
واملواطن، وأنا شــخصيا لدي أخ ال 
يغمض له جفن وهو يسهر ألجل خدمة 
الكويت وال نرضى بأي كلمة من هذا 

القبيل.
أما عن الشاب املستهتر الذي جاهر 
بعرض مسكرات، وتلفظ بكلمات بذيئة 
ال تليق مبســامع أي كويتي أو مقيم، 
خصوصــا في ظل تلك الظروف، فال 
يسعني إال أن أقول إن قلوبنا تعتصر 
على مثل تلك النماذج التي تستهزئ 
بجهود من ال ينامــون الليل ألجلهم 
ويعرضون أنفسهم خلطر العدوى في 

أي وقت.
الكويــت عطتكم مــن روحها ال 

تخذلوها.
يا بعد روحي يالكويت على كثر ما 
عطيتي، عومة مأكولة وذمومة، وال حمد 
وال شكر من البعض.. شيء مؤسف.

التي تدير مفاصل الصحة سواء من هم 
في الواجهة أو من خلف ستائر الواجهة.

< < <
ولألمانة طريقة ترتيب وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح لوزارة الصحة 
منذ تسلمه لها وهي تنبئ بأنه كان يفكر 
للغد من اجل تطعيم الوزارة بأكبر قدر 
من القيادات الشابة، طبعا لم يكن من 

ال يوجد عذر لهؤالء بعصر التواصل 
الذي يالحقك في كل مكان، هاتف ذكي، 
جرائد، تلفزيون، تواصل البشر كلهم 
يصب نحو موضوع «الكورونا» وماذا 
عليك ان تفعل جتاهه لدرجة اصبحنا 
خبراء بعلم الڤيروسات، ولكن عانينا 
منهم كثيرا ليس فقط اليوم بل منذ 
سنوات عديدة بتجاوز قوانني املرور 
واالستعراض بالسيارات ليال إلى أن 
وصل األمر للقيام به حتى اثناء هذه 
األزمة وعدم احترام حقوق الغير وطلب 
الواسطات ألخذ ما ليس لهم وغيرها من 
أمور ال يقوم بها اال شخص متخلف. 
هناك اشخاص يعملون ليال ونهارا 
تاركني أبناءهم باملنازل لكي يحافظوا 

كل مــا حتتويه تلك احملفــزات، بأنه 
سيستقر عقلنا الباطني، وستهدأ روحنا، 
وسنتمكن من التعامل مع جميع مجريات 
امور حياتنا، تعامالتنا، األشــخاص 

احمليطني بنا، بيئتنا وزمالئنا.
وكما سنستيقظ ايضا، لنضع حدا 
فاصال لكل متاهاتنا، وان شعرنا في 
البداية بأنها ثقيلــة خطواتنا، بطيئة 
حتركاتنا، لكن يجــب ان نكون على 
ثقة تامة، بأننا شيئا فشيئا سنتأقلم 

فالدهر ذو صروف.
املواطنات  أذهلني تصرف إحدى 
وهي مربيــة فاضلة ومعلمة وتربوية 
تســتهزئ بنعمة اهللا، في حني الكثير 
ال يحصل علــى رغيف خبز في ظل 
تلك الظروف خــارج البلد، وتريد أن 
يكون الطعام أكثر دلعا... إنه ملضحك 
هذا األمر، وبالفعل: هم يضحك وهم 
يبكي، اذا ما كان الزيت كثيرا في الوجبة 
فبهدوء ومع نفسك «زللي الدهن» مثل 
ما نقولها بالكويتي، واحمدي ربك على 
النعمة، ترى النعمة زوالة. ومن ناحية 
أخرى نرى حالة اخرى نستعجب منها 
عن امرأة راشدة كويتية تسيء بألفاظ 
غير مقبولة إلى أوالدنا والعني الساهرة 

أيا منهم لم يهبط بالباراشــوت، ألن 
التي  العمليات  التعامل وغرفة  طريقة 
أدارت األزمة فعال تنم عن عقليات عملية 
محترفة، ســواء من وضع اخلطة الى 
تطبيقها، واقسم باهللا لو اننا كنا في زمن 
قيادات احلرس القدمي حللت بنا الكارثة، 
ولكن احلمد هللا سلم، ولم يتم جتنب هذه 
الكارثة إال بوجود مثل العقليات النيرة 

فمقولة وزير الصحة «أستحلفكم باهللا 
البقاء في منازلكم» كانت مؤثرة وتدل 
على استشعار الوزير للخطر القادم.

مت إقرار احلظــر ولو كان جزئيا 
بعد فترة من مطالبات الشعب نفسه 
وهذا يدل على وعي كبير من الشعب 
الكويتي للمحافظة على أرواح اجلميع 
ودعم اإلجــراءات احلكومية. ولكن 
ينقسم املجتمع الكويتي الى قسمني، 
قسم واع ملا يحدث والتبعات املتوقعة 
ولهذا يحترم ما تقره احلكومة ويرفض 
التصرفات الشــاذة وقسم آخر غير 
مباٍل باحلظر وال بإرشــادات وزارة 
بالتباعد االجتماعي ويتنقل  الصحة 
صباحا بعد احلظر كأن األمور طبيعية.

في إعداداتنا، وقد تكون اختالفات نعم! 
لكنها اختالفات مرتبطة مبحفزات رائعة، 
أفســدناها في يوم من األيام بفشل 
تعاملنا، رغم انها تتسامى في نزعاتنا 
الذاتية وقلقنا وانزعاجنا، كونها تخفي 
في ثناياها كل ما هو مشرق وجميل، 
يداعب خيوط الشمس، ويناغي خصالت 
األمل، ليشــجعنا على ان نكون أكثر 

تفاؤال ووعيا، واكثر حكمة.
كما ســيالحظ كل منا، ان في ظل 

الكبير الذي وفرته احلكومة لشعبها، 
فالكويت «ما تضيــم وديرتك عزتك 
ورزتك». أيها املواطن، احمد ربك على 
نعمة انك حتمل اجلنسية الكويتية وعلى 
ما قدمته احلكومــة من احلفاظ على 
سالمتك وصحتك والكل يشيد بأعمالها 
وجهودها ضد هذا الوباء الذي ابتلي به 
العالم بأسره، لكن نكران اجلميل أشد 
من السيف، والشعور بنكران اجلميل 
جتاه من أحسن إليك. والشعور بنكران 
اجلميل ممن احسن اليك سم تذوي عليه 
فضائل الروح. نحن واثقون ان الكويتي 
صافي الروح والقلب ونراه يجعل من 
نفسه «عودا من حزمة»، متكاتف يدا 
بيد ضد أي أزمة، فال تزهد باملعروف 

من الوزير إلى الوكالء إلى املديرين 
ســتجدهم مــن الطاقات الشــبابية 
املتخصصة كل في مجاله، لذا كان تعامل 
وزارة الصحة مــع أزمة وباء كورونا 
على قدر احلدث بل وأكثر من هذا كان 
استباقيا لكثير من اخلطوات، ال عقليات 
حرس قدمي، ال تفكير متأخرا وال سياسة 
«الهون أبرك ما يكون»، ولكن قيادات 
شابة متوازية مع الواقع متمكنة محترفة 
متكنت باستخدام اإلدارة الطبية احلديثة 
من العمل على حماية الوطن عبر قرارات 
علمية مدروسة مدعمة كما قلت لعقليات 
شابة مطلعة على أحدث األساليب العلمية 
في مكافحة األوبئة، وهذا ما كان وما 
رأيناه في تعامل وزارة مع أزمة كورونا، 
باقتدار جعلنا من افضل الدول تعامال 

مع هذا الوباء من كل النواحي.
< < <

قيادات وزارة الصحة شابة.. حية.. 
حيويــة.. متمكنة.. أعتقد بال جزم أن 

نواجه عدوا خفيّا يشّن علينا حربا 
شرسة وال نســتطيع مهاجمته، بل 
الدفاع عن انفسنا باالعتكاف في بيوتنا، 
فالكل متهــم بأنه مصاب بالڤيروس 
عندما تقابلــه وال تعلم انت حتى ان 
كنت مصابا به أو ال، وهذا األمر يزيد 
األزمة التي نعيشها تعقيدا ونضطر 
الى حبس أنفسنا باملنازل خوفا على 
انفسنا وعلى من نحب. تزايد املصابني 
والوفيــات في دول العالم ينذر بأننا 
الزلنا في املرحلة األولى مع حربنا ضد 
هذا الڤيروس خصوصا انه استطاع 
التفشــي في دول متقدمة طبيا مثل 
إيطاليا وغيرها من الدول، وبالرغم من 
ان إجراءات احلكومة الكويتية جاءت 
مبحلها الحتواء هــذا الوباء اال انني 
أتوقع انه ســتزداد حاالت املصابني 
حســب ما اراه من إحصائيات حول 
العالم. فعندما بدأت األزمة كان هناك 
التطمينات ان نسبة املوت  كثير من 
٠٫١٪ وأن أعراضها كاإلنفلونزا واألمور 
حتت السيطرة ولكن مع هذا التسارع 
بتفشي الوباء وتزايد نسبة املوت في 
الصني وإيطاليا وإسبانيا اختلفت األمور 
متاما حتى بدأت أرى آراء طبية متضادة 
حول هذا الڤيروس مما يجعلنا قلقني 
أكثر وال نعلم ماذا يخبئ لنا املستقبل، 

يقال: «هناك خير في كل شر، ال 
يعلمه إال اهللا سبحانه وتعالى»، كلمات 
مطمئنة، تخبرنا وان كنا في بؤرة حزننا 
وشتاتنا، فالبد أن هناك عالمات ممهدة 
ملهمة تتخللها، وتتخلل عتمة بؤرتنا، 
وتتمفصل لــدى ارواحنا حولها، وان 

كانت مختبئة.
لنا، وكأنها  الطريق  عالمات متهد 
ان تتحدى، تخاجلنا وتختبرنا،  تريد 
لتعرف مدى صالبة إرادتنا، وان غلب 

الطابع السلبي عليها.
بؤرة، حباها اهللا سبحانه وتعالى 
ملعظمنا، لتعطي اضافات مميزة، عظيمة، 
الوضــاءة والبهــاء حلياتنا،  تضفي 
فتمنحنا بعدها شعورا جميال، قد لم 

نحظ به من قبل ولم نعهده.
شعور يحفزنا على ان نبذل قصارى 
جهدنا ودون توقف نستمر، لنتدارك 
الكثير مــن أخطائنــا ونعالج معظم 
مشــكالتنا، مصطحبني ذلك املردود 
اإليجابي معها، لذلك نرى أحيانا ونحن 
في عز أزماتنا، تلك االختالفات احلتمية 

ناكر اجلميل هو أكثر الناس بال قلب 
وال ضمير وال إحساس قد يتسبب في 
ردة فعل سيئة وهذا الطبيعي، ومن أعظم 
ما وهب اهللا لإلنسان أن يرزقه بصيرة 
تكون بقلبه قبل نظره، الذي هو أيضا 
من نعم اهللا عليه، فما بالك بلدك ووطنك 
الذي له الفضل عليك منذ والدتك ووفر 
لك كل ما يلزم وعز شانك وجعل لك كيانا 
بخارطة العالم، ووطن حتترم ألنك منه 
وفيه، إذن لم هذا التمرد وهذا القذف 
غير املستحب في تلك الظروف التي 
منر بها في هذا الغزو الوبائي لكورونا 
املســتجد؟! نحن أمام معضلة وانتم 
تتبطرون على تلك النعمة، فهناك حاالت 
كثيرة تذهلنا بســبب كمية املفردات 
التي فيها استهانة واستهزاء  السيئة 
من قبل البعض ممن قدموا الى ارض 
الوطن مؤخرا ومت إجالؤهم من الدول 
الدولة مشكورة  املوبوءة حيث قامت 
بإعادتهم وتوفير احملاجر الصحية لهم 
باإلضافة الى الترفيه وتوفير كل سبل 
الراحة التي لم حتصل ببلد آخر، فالبد 
من احلمد والشــكر على ذلك الفضل 
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