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هو اقتراح قمت بقراءته عبر حساب احملامي واإلعالمي 
االســتاذ محمد صالح الســبتي في »تويتر« راقت لي 
كلماته... وسطور اقتراحه التي سنحتاج إليها في األيام 
املقبلة عندما يهل علينا شــهر رمضان الكرمي... ومنه 
قمت باالستئذان من صاحبها بأن أقتبس سطور اقتراحه 
وأقدمها كرسالة ملعالي وزير األوقاف من خالل مقالتنا... 

وإليكم رسالة االستاذ محمد السبتي: 
اخطبوا اجلمعة وصلوا الصلوات عبر التلفزيون 

مما ال شك فيه أن عموم الناس اآلن قد متر مبرحلة 
ضجر بسبب تلك األوضاع التي تعاني منها عموم البالد، 
هذا إضافة إلى اخلوف وكثير من املشاكل التي قد تتيع 

االجراءات املتخذة من قبل الدول.
كما أن هذه االجراءات وتلك األوضاع قد تؤثر تأثيرا 
كبيرا على كبار السن الذين ال يستطيعون متضية الوقت 
على ما يشغلهم كما يفعل غيرهم، وهناك أشخاص قد 
يحتاجون أصال للدعم الروحاني أو النفســي، وعموم 
الناس حتتاج إلــى الروحانيات، وهم أحوج ما يكونون 

لها في مثل هذه الظروف.
كما أننا جميعا نعي ونعلم أن األعمال اجلماعية لها 
أثــر إيجابي على النفس، وأن كثيرا من الناس في أمس 
احلاجة اليوم إلى هذا الشعور اجلمعي في أداء العبادات 

والروحانيات.
وألن بعض االقتراحات قد جتد من يعارضها من ناحية 
دينية فقهية، إال أن أوضاعنا احلالية تدعو لالجتهاد في 
بعض املواطن، كما تدعو إلى التريث قبل الرفض، ولهذا 
فســوف أكون دقيقا باقتراحاتي تلك جتنبا ألي موطن 
بأي خالف شرعي... لهذا كله فإنني أقترح على وزارة 

األوقاف ما يلي:
أ-نقل الصلوات اخلمس حية من مسجد الدولة، بحيث 
يصلي اإلمام واملؤذن فقط داخل املسجد، وقد يلتئم من 
يرغب من الناس فــي املجتمع على وقت صالة اإلمام، 
ال أقول يصلون معه جماعة بل فقط يلتمئون في ذات 
الوقت، كثير من الناس في حاجة إلى سماع القرآن حيا 
من اإلمام في الصلوات اجلهرية ولهذا أثر إيجابي على 

كل املجتمع.
ب-ملاذا ال ننقل خطبــة اجلمعة حية بحيث يخطب 
اإلمام في مســجد الدولة وبحضور املؤذن، يعظ الناس 
ويرشدهم، ثم ينزل ليصلي الظهر أربعا ويكون من يرغب 
من املجتمع ان يستمع لهذه اخلطبة ويصلي بعدها الظهر 
أربعا في بيته، أظنه شعورا يشتاق إليه كثير من الناس 
في ظل هذه الظروف وهو يدعو للطمأنينة في املجتمع.

ج-نحن مقبلون على شهر رمضان- فرج اهلل ما نحن 
فيه من غمة - والنعلم كيف تكون األوضاع وقتها، لكن 
لــو تخيلنا أن صالة التراويح تقام في مســجد الدولة 
بحضور اإلمام واملؤذن فقط، ومتتلئ  البيوت باملستمعني 
املصلني لهذه الصالة، ألســنا جميعا في حاجة إلى مثل 
هذا؟ خاصة كبار الســن واألفراد الذين هم بحاجة إلى 

تشجيع جمعي للعبادة؟
د-كمــا أنني اقترح على وزارة األوقاف باالتفاق مع 
وزارة اإلعــالم بترتيب مواعظ دينية قصيرة في وقت 
الذروة خالل التلفزيون يتم خاللها نشر الطمأنينة في 

املجتمع.
أظننا جميعا بحاجة إلى مثل هذه اخلطوات في مثل 
هذه الظروف، وأكرر لن نعتبر طبعا هذه صالة جماعة 
وال تلك خطبة جمعة، بل هي من باب نقل العبادات حية 

واالستفادة منها ومن شعور أدائها.
مســك اخلتام: ومنا إلى وزير األوقاف... نزيد على تلك 
االقتراحات بعد املوافقة بإذن اهلل، العشر األواخر من شهر 
رمضان، قيام الليل.. وكل عام واألمة اإلسالمية بخير.

في بعض األحيان قد يكون الكالم أشــد فتكا من 
السالح والڤيروســات املجهرية، قد يكون وقعه على 
النفس أشــد ضراوة من وقع الســنان املهند، يقول 
الفالســفة بأن اجلحيم هو اآلخر، وفعال بالنظر الى 
التخبطات التي متأل وسائل التواصل االجتماعي، فالكل 
صار ينتقد الكل، وكأننا أمام حلبات للمبارزة بالكالم، 
الكل يهاجم بعنف من كل البقاع العربية، وكأنها حرب 
مصيرية، فقط بسبب زلة لسان أو خيانة في التعبير، 

الكل يهاجم الكل، وكأن احلقيقة املطلقة ملك أحدهم.
 ان واقع وسائل التواصل االجتماعي في ظل الظروف 
احلالية من انتشــار وباء )covid -19( واحلجر املنزلي 
االلزامي أصبح العامل النفسي مهم جدا فيه، وهو ما 
يفســر الهلع واخلوف والتخوين املليء في وســائل 
التواصل االجتماعي، مما يشكل ضغطا ضد جهاز املناعة.
إن اإلجهاد العصبي والضغط النفسي علميا يزيد 
من مستوى الكورتيزون باجلسم، مما يقلل من إنتاج 

البروستاغالندين اجليد الذي يدعم وظائف املناعة.
وبالتالي فإن اإلجهاد الشديد ميكن أن يجعل اجلسم 
أكثر عرضة لنــزالت البرد واألنفلونزا، باإلضافة إلى 
مشكالت صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكري.

إن لألمراض النفســية بكافة أشكالها لها تأثيرات 
مباشرة تدمر اجلهاز املناعي، حيث متنع اإلنسان من 
تناول كمية الطعام التي يحتاجها جسمه، لتعزيز وجود 
العناصر الغذائية التي من شأنها تقوية اجلهاز املناعي، 
وبالتالي تقل كفاءة اجلهاز تدريجيا مع مرور الوقت، 

ويتعرض اجلسم لإلصابة باألمراض املختلفة.
يوجد العديد من البكتيريا واجلراثيم حولنا، ولكن 
يقوم اجلسم مبقاومتها من خالل جهاز املناعة، فعندما 
حتاول هذه البكتيريا مهاجمة اجلسم، تبدأ اخلاليا املناعية 
في إرسال إشــارات للدفاع عن اجلسم ومهاجمتها. 
ولذلك يجب أن نحافظ علــى اجلهاز املناعي ونبتعد 
عن األشــياء التي ميكن أن تسبب خلال في وظائفه، 
ومن أهمها وسائل التواصل االجتماعي وما تشهده من 
محاكمات ضــد اآلخرين قد تصل الى ضعف اجلهاز 
املناعي وبالتالي الوفاة نتيجة أي عارض صحي بسيط.
اللهم احفظنا وارفع معنوياتنا وقِو جهاز مناعتنا، 

وادفع هذا البالء عنا.

»أي شيء لونك؟« اختصرت 
الى »اشــلونك«، واللون هنا 
العراق  الــى  تاريخيا  يرجع 
عندمــا أصيب بالطاعون في 
فبراير سنة 1831م، وكان جسد 
املصاب - كما ينقل - يتدرج 
من اللون األحمر إلى األصفر، 
وأخيرا لألزرق وهو األخطر 
الذي ال يرجى شفاؤه ! ولذلك 
كان النــاس يحيون بعضهم 
باالطمئنان عن مرحلة اإلصابة 

عبر السؤال عن اللون! 
في الكويت التي تســرب 
اليها الطاعون في شهر يونيو 
من السنة نفسها، يبدو انهم 
التحية  اســتخدموا نفــس 
اليوم  الى  بينهم، واستمرت 
للمبادرة بالسؤال عن األحوال، 
الســالم واملصافحة:  بعــد 

»اشلونك«؟!
اآلن التقارب اجلسدي هو 
البلوى في وبــاء »كورونا«. 
املواطنني  ومع قرب عــودة 
العالقــني باخلــارج، ومنهم 
الغائبون عن اهلهم وأحبائهم 
شهور وسنوات، تشتد فيهم 
عواطف االشتياق، والرغبة 
التقبيل  امللحة إلشباعه عبر 
واالحتضان املمزوج بالدموع!
انتقال  وهنا يكمن خطر 
عدوى الكورونا الى املخالطني 
مع املسافر العزيز القادم من 
اما  الذي أصبح  البالد  خارج 
موبوءا بهذا املرض أو شبيهه. 
هناك من يقترح كســاء 
)حلاف( معقم ســميك يكون 
فاصال بني االم وولدها املُغرَّب! 
وهذا لم تقره تعليمات السلطات 

الصحية، بل يجب االمتناع!
والبديل يكمــن في كبح 
جماح هذه العواطف اجلياشة، 
وفي ذلك احياء لباقي األحباب 
وللمجتمع بأسره، ومن أحيا 
نفسا فكأمنا أحيا الناس جميعا.

تشرق الشمس معلنة بداية 
يوم جديد، أجراس تدق عاليا 
العصافير، تكشــف  بنغمة 
الستار املظلم، تتخلل أشعتها 
الباردة وترفع ذلك الغطاء، بكل 

هدوء وصمت.
بدون إزعــاج أو تكدير، 
تدخل وكأنها شخص مألوف 
لديك، صديق، حبيب، أخ، ال 
يقلقك ضوؤها الساطع. حياة 
يوم جديــد، صفحة جديدة، 
تناولك األشــعة القلم لتخط 
ومتلئ الورقة البيضاء، اكتب 

ال تفكر كثيرا فقط ابدأ.
لكن وفــي نفس الوقت، 
جتد تلك البقعة التي عجزت 
الشــمس بلوغهــا، في أحد 
الكهوف املظلمــة، أو زاوية 
أسفل ذلك احلائط، مهما بلغت 
قوتها وحرارتها تعجز وتقف 

مكتوفة اليدين.
هي بداية يوم ونهاية، بل 
بدايات ونهايات، تغيب أوقات 
ومتوت ساعات، ولت من غير 
رجعة، ذهبت وأخذت معها من 
أخذت. تعــود في حينها إلى 
النزول على خط األفق، على 
خط الستار الذي رفعته في 

فجر هذا اليوم.
تعود للغياب وتسمح لسيد 
الظالم بالهبوط وأخذ مكانه، 
متسلال، كالساعات والدقائق. 
لكل جمهوره وشــعبه، أهل 
الظالم ال يريــدون ما يبدد 
ســواد لياليهم، وأهل النور 
الشروق اجلديد  انتظار  في 

»عند الستار«.
أما من يعيــش في الظل 
فالبد له من االختيار، وأخذ 
القرار وأخذ اخلطوة املناسبة 
واخلــروج باجتاه الســتار 
والظــالم أو أن ينتظــر مع 
املنتظرين ناظرا إلى شــرق 
الدنيا في اســتقبال حضرة 

الشمس.

والعمل على ايجاد حلول اخرى 
تخدم االهالي وتسهل عليهم قضاء 
حاجاتهم بكل يســر وسهولة مع 
اتباع االرشادات الصحية بذلك. 

يتوجــب كذلك علــى البلدية 
االخذ بعني االعتبار استثناء بعض 
االنشــطة وتشغيلها خالل فترة 
احلظر سواء كان في اجلزئي أو 
لها  املواطنني  الكلي نظرا حلاجة 
منها مايخص االدوات الكهربائية 
والصحية مع توفير عدد من الفنيني 
للقيام بهذه االعمال تابعني للوازم 
العائلة فــي اجلمعيات التعاونية 
خدمة لالهالي وفــق الية معينة 

يتم اتخاذها.
كذلك يجب على شركة املطاحن 
التي أثبتت جناحها في هذه االزمة 
من خــالل كوادرها املتميزه في 
سد حاجة السوق من جميع أنواع 
املخبوزات ان تدعم افرع املخابز 
احلالية بنقاط بيع إضافية في حال 
تطبيق احلظر الكلي تثبت داخل 
املراكز  للتخفيــف على  املناطق 
االساسية، وذلك عن طريق العربات 
املتنقله او عن طريق التوصيل عبر 

شركات التوصيل أو املتطوعني.
وحفــظ اهلل اجلميــع من كل 

مكروه.

من ان تنتشر في املجتمع الكويتي.
مــن الفوائد العظيمــة لوباء 
كورونا بأن جعلت اجلميع يقدر 
النعمة الكبيــرة التي وهبها اهلل 
للكويت وشعبها فبالدنا سخرت 
بتوجيهات قائدنا صاحب السمو 
باحملافظة علي االنسان الكويتي 
وتذليل كل مــا يواجهه في هذة 
األزمة املدمرة فشــكرا لصاحب 
الســمو وحلكومته والشــكر 
موصول للشعب الكويتي املنظم 
القوي ولكل الشــرفاء الوافدين 
الذين التزموا بــكل التوجيهات 

احلكومية لسالمتهم.
وأخيرا نستذكر قول رسول 
اهلل الكرمي ژ  في حديثة »حصنوا 
أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم 
بالصدقة واستقبلوا أمواج البالء 

بالدعاء والتضرع«.

طوال اليوم خلدمة املســتهلكني 
مع التزامهــم بتطبيق التعليمات 

الصحية. 
كذلك خدمة التوصيل احلالية 
املتبعة في احلظــر اجلزئي في 
التعاونية والتي يقوم  اجلمعيات 
بهــا نخبة مــن املتطوعني يجب 
التوسع فيها في حال تطبيق احلظر 
الكلي ألن االعداد احلالية لتوصيل 
الطلبات لن تستطيع سد احتياجات 
االهالي وحدها الذين يفضلون هذه 
اخلدمة، ونحن مقبلون على شهر 
رمضان املبارك ويكثر فيه الطلب 
على استهالك املواد الغذائية، لذلك 
يجب على اجلمعيات زيادة عرض 
املواد الغذائية املواكبة لهذا الشهر 
الفضيل عبر موقعها االلكتروني 

يتعاملــون بخبــث وهم جتار 
األزمات واالقامات الذين ليس لهم 
شاغل سوى جمع أموال السحت 
واحلرام مستغلني األزمة الصحية، 
ولكن بفضل اهلل متكنت االجهزة 
احلكومية وبعزمية موظفيها من 
احلد من نشاطهم ووقفت سدا 
منيعا ملنع تلك اجلراثيم البغيضة 

الفترة املقبلــة قبل تطبيقها في 
مؤمتر صحافي يوضح كل االمور 
املتعلقة في هذا الشــأن، ويجب 
أن يأتي على رأسها الوصول الى 
آلية لتسوق االهالي في اجلمعيات 
املوازية في  التعاونية واالسواق 
حــال احلظر الشــامل حتّد من 
حالــة الهلع التي عادت من جديد 
بســبب تداول معلومات من هنا 
املثال  وهناك منها على ســبيل 
بالتسوق  السماح ألرباب االسر 
في محيط املنطقة التابع لها، وفق 
آلية تضعها اجلمعيات عن طريق 
اخذ موعد مسبق وبوقت محدد 
لعدد من املساهمني في وقت واحد 
وكذلك احلال لالســواق املوازية 
لغير املساهمني مع فتح االسواق 

في العمــل الوظيفي والتطوعي 
بأكمل وجه  الواجــب  اداء  وفي 
ومســاعده اآلخـــرين، وكذلك 
االشادة بعمل أجهزة الدولة املمتاز 
وكيفيــة التعامل في هذه األزمة 

بنجاح واقتدار وقوة القرار.
أزمة وبــاء كورونا اثبتت ان 
بيننا  هناك بعــض اجلشــعني 

أعــداد اإلصابــات بڤيروس 
كورونا في الكويت مازالت تشهد 
ارتفاعا ملحوظا حتى وصلت وفق 
آخر إعالنات وزارة الصحة امس 

الثالثاء 13٥٥ حالة.
احلكومــة وبعــد تزايد عدد 
االصابات أشارت إلى خيار مطروح 
ميكن إقراره وهو احلظر الشامل 
للتجول على جميع مناطق الكويت. 
حيث كلفــت بهذا اخلصوص 
املتخصصة  الفــرق  عددا مــن 
واجلهات املعنية بإعداد واستكمال 
كل املتطلبــات الالزمــة لوضع 
لهذا  املواكبة  التنفيذيــة  اخلطط 
احلظر، وحتقيق الهدف املنشود 
منه وجتنب أي عقبات محتملة قد 
تصاحب التنفيذ الذي ينتظر موافقة 

السلطات الصحية في البالد. 
نعلم جميعا أن تطبيق احلظر 
أو أي اجــراء تتخذه  الشــامل 
السلطات الصحية اتخذ من أجل 
مصلحة املواطنني واملقيمني وحفاظا 

على صحة وسالمة اجلميع. 
املطلوب مــن مجلس الوزراء 
بعد اطالعه على اخلطط اخلاصة 
واملوضوعة بشأن تطبيق احلظر 
الشامل ان يقوم باستعراض اآللية 
واالجراءات املطلوب اتباعها خالل 

في ظل تفشي وباء ڤيروس 
كورونا املدمر الذي حصد األرواح 
ودمر االقتصــاد العاملي وجعل 
العالم بقوته وصناعته وأسلحته 
يقف صامتا خائفا مرتبكا ضعيفا 
أمام جســم صغير جدا ال يرى 
بالعني املجردة، وهو بال شك وباء 
بغيض لكن له فوائد كثيرة اهمها 
أن العالم ســيتغير تغيرا جذريا 
علــى كل االصعدة منها عالقات 
الدول وقوتها في القرار الدولي 
واهتماماتها بالصناعة والعنصر 

البشري.
فــي الكويــت، بينــت أزمة 
وباء كورونــا عدة امور إيجابية 
تتمثــل في االنســان الكويتي 
الــذي اظهرت تلــك األزمة أنه 
يعمــل بجد ووفــاء وإخالص، 
النجاح والتميز  الكويتي  وأثبت 
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القيام بأي تنسيق جماعي ملواجهة 
الوباء بني املخيمات!

رغم هذه الصورة القامتة، فإن 
هناك العديد من اجلهات اإلنسانية 
التي تطالــب احلكومات  الفاعلة، 
بتسهيل بقائها وعملها حتى يتسنى 
لها تقدمي العون ألولئك املنسيني في 
تلك املناطق املنكوبة، وتدعو املجتمع 
الدولــي الى تخصيــص األموال، 
للحفاظ على سير العمليات اإلنسانية 
التي كانت قائمة قبل الوباء، وكذلك 

ملواجهة تداعياته وآثاره!
على الــدول التي متلك الوفرة 
املالية، ورغم الصعوبات واملسؤوليات 
التي فرضهــا عليها وباء كورونا، 
أال تنسى أو تتجاهل معاناة أولئك 
املنسيني، وأن تدرج دعمهم ضمن 
خططها الطارئة، في إطار جهد عاملي 
متكامل ال يهمل فئة من البشــر، 
ويسعى الى حمايتهم جميعا حيثما 
كانــوا، وفي املنطلق اإلســالمي 
يكفي احلديث الشــريف »صنائع 
املعروف تقي مصارع السوء واآلفات 

والهلكات«.

العالم ومنها مخيمات الروهينغا في 
بنغالديش، التــي تضم ما يقارب 
900 ألف انســان، فهي لم تصمم 
للتعامل مــع جائحة مثل كورونا، 
وتعيش فــي ظروف تعتبر مثالية 
لتفشي الوباء، حيث ميكن لـ 2٥0 
شخصا ان يتشاركوا في صنبور 
واحد للمياه، واملساحة املخصصة 
للمعيشة للشخص الواحد هي في 
حــدود 3.٥ أمتار مربعة فقط، إلى 
جانب سوء التغذية الذي يعاني منه 
كثيرون، فضال عن حظر استخدام 
اإلنترنت الذي يجعل من املستحيل 

مخيمات الالجئني املكتظة في آسيا 
وأجزاء من أفريقيا، والتي تضم أكثر 
من 2٥ مليــون الجئ و40 مليون 
نازح، وهو األمر الذي يعني كارثة 
إنســانية ذات أثر مزدوج، خاصة 
بالنسبة للمجتمعات واألفراد، الذين 
لم يتوافر لديهم، حتى قبل األزمة 
األخيرة، مستوى معقول من الرعاية 

الصحية العالجية والوقائية!
وإذا ما ضربنا املثل من تقرير 
الــذي   The New Humanitarian
يتتبع خريطة العون اإلنساني مع 
ڤيروس كورونا في العديد من دول 

صدم وباء كورونا اقتصاديات 
الدول الغنية التي كانت تدفع بسخاء 
لدعم العمل اإلنساني في مناطق عدة 
أو سيجبرها  العالم، وأجبرها  في 
على إعادة ترتيب أولويات االنفاق، 
حتى تكون قادرة على مواجهة الوباء 
وتداعياته في بلدانها هي في املقام 

األول!
في ظل هذا االســتنفار، هناك 
ماليني من البشر معرضون للنسيان، 
ممن كانــوا يعتمدون على اإلغاثة 
ونشــاط املنظمات اإلنسانية قبل 
تفشــي الوباء، فــي مناطق كغزة 
والعراق وســورية وأفغانســتان 
وبنغالديــش وغيرها، ممن باتت 
حياتهم مهددة بسبب انقطاع الغذاء 
والدواء، بفعل القيود التي فرضتها 
النقــل واحلركة  احلكومات على 
ملواجهة الوباء، والتي أدت بدورها 
الى تعليق أو توقف نشاط املنظمات 

اإلنسانية!
وفي الوقــت ذاته، فإن احتمال 
انتشــار ڤيروس كورونا في تلك 
للغاية، السيما في  املناطق مرتفع 
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