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اجلمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

ومضات

اإلفتاء في الزمن 
الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

تعقيم ٢٢٠٠ حاوية 
وسالل باألحمدي

كشــفت إدارة العالقــات 
الكويت  العامة فــي بلديــة 
عن قيام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
األحمــدي بتنفيــذ جــوالت 
ميدانية من قبل املفتشني منذ 
بدء سريان احلظر الكلي في 

البالد. 
وأوضحت أن إدارة النظافة 
العامة كثفت اجلهود املبذولة 
من قبل مراكز النظافة العامة 
باملناطق التابعة للمحافظة 
مــن خــالل تنفيــذ جوالت 
ميدانية وحمالت تفتيشية 
واســعة النطاق أسفرت عن 
رفع كفاءة النظافة باملناطق، 
كمــا تابعــت اإلدارة عملية 
غســيل وتعقيــم احلاويات 
مبختلــف مناطــق محافظة 

حولي.
وأشارت العالقات العامة 
إلى أن اإلدارة قامت بغسيل 
وتعقيم ١٥٠٠ حاوية ســعة 
٢٤٠ لترا، ٦٠٠ حاوية سعة 
١١٠٠ لتــر فضال عن غســيل 
وتعقيم ١٠٠ ســلة متحركة. 
العامــة  العالقــات  وبينــت 
العامــة  النظافــة  إدارة  أن 
الطــرق قامــت  وإشــغاالت 
برفــع ونقــل ١٦٨ دربــا من 
النفايات البلدية والسكانية، 
ونقل ١٣٢ دربا من النفايات 
اإلنشــائية واملخلوطــة إلى 
جانب ١٧٤ دربا من النفايات 

السكراب.

«التجارة» ترصد ٦٠ 
جمعية وسوقًا مركزيًا

التجــارة  أعلنــت وزارة 
والصناعــة عــن رصــد ٦٠ 
جمعيــة وســوقا مركزيــا 
ومحال جتاريا وصيدلية خالل 
جوالتهم التفتيشية ومراقبة 
٦١ فرعا للتموين للتأكد من 
مدى انسيابية سير عمليات 
البيع وتسليم املواد الغذائية 
ملســتحقيها والوقوف على 
مدى التزامها واحملافظة على 

ثبات أسعار املنتجات.
وقالت التجارة في بيان 
لـ «كونــا» إن جوالت فرقها 
التفتيشية مستمرة في عملها، 
وذلــك في ظــل والقــرارات 
املعمول بها بشأن اإلجراءات 
املعنيــة ملواجهــة تداعيات 
انتشــار عــدوى ڤيــروس 
كورونا (سارس كوف - ٢) 
املسبب ملرض (كوفيد - ١٩).

«األبحاث»: نعيش فترة املعدالت القياسية إلصابات «كورونا»
و«بارقة أمل» ببدء انخفاض احلاالت مع سياسات العزل واحلجر

دارين العلي

أظهرت نتائج دراسة أجراها معهد الكويت 
لألبحاث العلمية ان الكويت شارفت على الوصول 
الى قمة املنحنى في معدل اإلصابات بڤيروس 

كورونا املستجد.
وقالت الدراسة التي أعدها الباحثون في إدارة 
االقتصاد التقني اننا في فترة املعدالت القياسية 
لإلصابــة اليومية بڤيروس كورونا املســتجد 
والتي حددتها الدراسة بني ١٠٥٠ و١١٠٠ إصابة.
وقالت الدراســة التي عنونت بـ «بارقة أمل 
في األفق» ان معدالت اإلصابة اليومية ستتجه 
لالنخفاض بعد تسجيل هذه املعدالت القياسية.

وجاء في الدراسة ان سياسات العزل واحلجر 
ستؤدي الى تخفيض معدالت اإلصابة اليومية، 
الفتــة الى انه ترتب علــى اإلجراءات الصحية 
تباطؤ معدل منو اإلصابات اي تســطح شــكل 
املنحنــى اخلــاص بالرســم البياني النتشــار 

الڤيروس في البالد.
هذا وتهدف الدراسة الى حتليل تطور معدالت 
اإلصابة اليومية بالڤيروس في البالد والتعرف 
على شكل منحنى معدل اإلصابات واستشراف 
معدالت اإلصابة املســتقبلية ودور السياسات 
االقتصادية في تقليل عدد اإلصابات واستشراف 
بداية مرحلة التناقص العددي ومعرفة تأثير 

إجراءات العزل وسياسات احلظر.
وتظهر الرسوم البيانية التي أوردتها الدراسة 
ان بداية ارتفاع منحنى تسجيل اإلصابات كانت 
مع بداية الشــهر اجلاري متوقعة ان تصل الى 
الذروة أواخر الشــهر اجلاري وتســتمر حتى 
منتصف شهر يونيو لتبدأ باالنحدار بعد تسجيل 
معدل إصابات يصل الى ١١٠٠ حالة في اليوم.

إال ان الدراســة لفتت في رســم بياني آخر 
الــى ان هذا املنحنــى ميكن ان يتغير مع اتباع 
سياســات احلظر والعزل، حيث يبدأ املنحنى 
باالنحدار مع نهاية الشهر اجلاري بفضل هذه 
اإلجراءات الى ان تصل حاالت اإلصابات اليومية 
الى مســتوياتها الدنيا مع بداية شــهر يوليو 
وصوال الى تســجيل صفر إصابــة خالل ذلك 
الشــهر. وأكد املعهد ان نتائج الدراسة تتوقف 
على شــرط بقاء األمور املؤثــرة األخرى على 

حالها واملتعلقة
بيانات السلســلة الزمنية لفحص العينات 
الكبيرة وبيانات الفحوص بالغة الدقة اي املشتبه 
بإصابتها والتغير الدميوغرافي للمصابني وازدياد 

أوجه وحجم املخالطة.

املعهد أكد في دراسة أن احلاالت اليومية القصوى ما بني ١٠٥٠ و١١٠٠ إصابة

منحنى استشراف عدد اإلصابات اليومية

منحنى عدد اإلصابات اليومية

نحن اليوم نعيش ثقافة جديدة 
في ظل معايشــة مع وبــاء كورونا 
وحتما هناك أمور مستجدة تتطلب 

(فتوى وإفتاء).
يجب علينا اآلن ان نزرع في نفوس 

األبناء (حشيمة للمفتي)؟
آن األوان أن تبادر وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســالمية مببادرة كسر 
حاجز الصمت وإطالق حملة في أدب 

املفتي واملستفتي!
كلنا نعلم يقينا اهمية الدين في 
حياتنا وأمورنا ومن يفتي له مكانة 
عالية ومقاما أسمى ألن املفتي يصدر 
الفتــاوى واألحكام ويقرر املســائل 
والدالئل وفق الكتاب والسنة، ولهذا 
فهو يحظى مبكانة رفيعة في نفوسنا، 
وأحيانا أعرف تربية الشــخص من 
طريقة طرحه السؤال، مما يجعلني 
انبــه اآلبــاء واألمهات الــى ضرورة 
تعليــم األبناء منذ الصغــر احترام 
من يصدر الفتوى والتأدب معه في 

احلوار والسؤال!
أما من ناحية املفتي فهناك ايضا 
آداب خاصــة بــه وشــروط ونظــم 
ولوائــح متلكهــا وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلســالمية وأيضا وزارة 
العــدل وإدارة الفتوى والتشــريع، 
غير أن هناك أبجديات عامة نعلمها 
(نحن) العوام، تربينا عليها وننقل 
الى من بعدنا ضرورة االلتزام عندها 
وأيضا هناك خطوط حمراء ينبغي 
للمفتي ان يلتفت لها ويتمسك بها، 
مثل االخالص هللا وأن يضع ربه بني 
عينيه مخافة من بطشه وأن يحكم 
باحلق والصدع به، وبعض القضاة 
رأيناهم يعتذرون عن عدم مواصلة 
بعــض القضايا وبعضهم يرجعون 

ان اخطأوا في فتاواهم!
التــورع من املفتي شــيء جميل 
خاصــة هذا الذي يحــذر في قضايا 

مستجدة ان يفتي بغير علم.
اليوم وباء الكورونا احيانا يتطلب 
فتــاوى وهنا يحــذر من التســاهل 
فــي الفتيا، ألن هذا الوباء مســتجد 
وقضاياه جديدة ويتطلب من املفتي 
التريث للتدبر وفهم الســؤال وعدم 
االستعجال في اجلواب او تتبع احليل 
احملرمة والرخص املكروهة واإلفتاء 
باألقوال الشــاذة والضعيفة خاصة 
عند الفقهاء وأن مييل في فتواه مع 

املستفتي.
هذا املوضوع خطير ويتطلب اآلن 
وجود (جلنة شرعية) من أصحاب 
االختصاص ترجع إليها االمور التي 
فيها اسئلة شرعية حيال قضية ما في 
زمن هذا الوباء، مما يتطلب سرعة في 
الــرد والرد الفردي ال يفيد مثل رأي 

اللجنة املختصة بالفتاوى!
نحن في زمن حتتاج فيه الفتوى 
اآلن بخصــوص وبــاء كورونا الى 
مــا يســمى بالطمأنينــة للمفتــي 

واملستفتي.
إن الفتوى في هذا الزمن حتتاج الى 
(زمرة صاحلة) من حملة الشريعة 
وذوي االختصاص خاصة من أولئك 
الذين هم من أتقى اخللق في سيرتهم 

وأخشاهم هللا تعالى.

٭ ومضة: ما أحوجنا الى فتوى ليس 
فيها تسرع وفيها ورع وخوف ومفت 
(عالم) يعي القضية ويفتي مبا رزقه 

اهللا من علم وقياس احتماالت الصواب 
ويحمل صفة (املفتي) وكل شروطه، 
ومرتكزه دائما الكتاب والسنة والدليل 
الشرعي مستندا للفتوى بدليل عليها 
وحتري الدقة بالتثبت بفهم السؤال 
ومحــاورة الســائل ومراعــاة قصد 
الشــارع واعتبار املصالح واملفاسد 
ومراعــاة مــآالت األحــكام واالخــذ 

باالحتياط واحليطة في الفتوى.

٭ آخر الكالم: عندما تكون هناك (جلنة 
شــرعية) مختصة بكل فتاوى زمن 
كورونا قد تكون كافية لرفع املالم عن 
احملتجني وداعمة جلهود املجتهدين 
في االحكام املســتجدة ألن اخلروج 
من (اخلالف) مستحب وله جمهوره 
وايضا له منزلة عالية بني قواعد هذه 

الشريعة الغراء.

٭ زبدة احلچي: ما أطرحه طرح عميق 
يحتاج الى روية وقرار من اولي االمر، 
فالكويت اليوم تدور كلها حول قضايا 
مســتجدة فــي الوبــاء تتطلب فهما 
شرعيا وعلميا، وهذا ال يحل بالقرار 
الفردي وإمنا مبدارك املجتهدين لفهم 
قصد الشــارع بعيدا عن اإلجماع او 

القياس حتليال او حترميا.
مّن اهللا على املســلمني بشريعة 
محكمة صاحلة لكل زمان ومكان فال 
تنفك حادثة عن حكم اهللا تعالى فيها 
وال نازلة إال ويجد (املفتي) نصا من 
النصوص ما يدل عليها ويبينها وفق 

األدلة الشرعية واملصالح املرعية.
انا كل تخوفي من جرأة املفتي على 
الفتوى مما قد يدخلنا في اشكاالت 

ال حصر لها!
ليــت وزارة االوقاف والشــؤون 
اإلســالمية ووزارة العــدل وكليــة 
الشريعة في جامعة الكويت تناقش 
هــذه القضيــة املســتجدة (فتاوى 

كورونا).
ان ثمة ملفات ساخنة في هذا الوباء 
فــي زمن اآلن الكويــت تصرف فيه 
دم قلبها مــن مواردها املالية اآلنية 

واملستقبلية!
قال الشاعر:

قد رشحوك ألمر إن فطنت له
       فاربأ بنفسك ان ُترعى مع الهمِل

لدينا مشــاكل كثيــرة اقتصادية 
واجتماعية وتربوية وتنموية تفتقر 
الى جلنة متخصصة تطرح املسائل 

الشرعية عليها لتفتينا!
انهــا دعوة ال إفــراط وال تفريط  
فيهــا، ونحتــاج الــى هــذه اللجنة 
الشــرعية عاجال غيــر آجل خاصة 
ان كورونــا لها فتاواها اخلاصة بها 

وحدها!
تكفون امتنى ال يكون العذر، اآلن 

نحن في وباء ونتبع الرخص!
ان تشكيل (هيئة - جلنة) مقام 
املفتي االوحد امــر مطلوب في هذه 
املرحلة وهذه اجلهة الرسمية اخلاصة 
بفتاوى كورونا ضرورة ملحة وكلنا 
نحتاج اليوم الى (ســعة االفق) فال 
تعصب اال للحق، وعندنا من عيالنا 
ابناء الكويت من يستحقون ان يكونوا 
اعضاء في هذه اللجنة او الهيئة بعيدا 

عن سياسة هذا ولدنا!
مقالة اليوم حتتاج الى افق واسع 
وليس نظرة عند موطئ القدم.. في 

أمان اهللا.

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلـة الحقان الكـرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن اهلل تعالى

الشيخ/ راشد أحمد علي الحقان
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان


