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فرضت أزمة جائحة كورونا إيقاعها على الواقع الكويتي، 
لتسلط أضواءها على التساؤالت املطروحة سابقا والتي كان 
أساسها «التكويت» ليشمل الوظائف العامة عموما واملستحقة 
للمواطنني للقضاء على كبرى املشكالت التي تواجه املجتمع 
الكويتي والذي يتحقق من خالل تطبيقها أهم املبادئ التي 
بنيت عليها الدساتير بصفة عامة والدستور الكويتي بصفة 
خاصة إال وهى مبدأ املســاواة والعدالة الذي يجب أن يكون 
السمة األساسية للتعامل في كل املواضع التي يجب تطبيقها 
به، السيما «التكويت» الذي يعتبر حاليا حجر األساس للمرحلة 
املقبلة من التغيير الذي يجب تنفيذه ال محالة وال مفر منه.

التكويت ما هو إال ترسيخ للمادة ٢٦ من الدستور الكويتي 
والتــي تنص على أن «الوظائف العامــة خدمة وطنية تناط 
بالقائمني بها، ويســتهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم 
املصلحة العامة وال يولى األجانــب الوظائف العامة إال في 
األحوال التي يبينها القانون»، وتلك األحوال قد بينها بالتفصيل 

قانون اخلدمة املدنية الكويتي لسنة ١٩٧٩.
جرت العادة على التصريح من املسؤولني دائما وكل عام 
عن تطبيق سياسة اإلحالل وتنفيذها بالصورة املثالية وكل 
عام مثل ســابقه من التصريحات، التي تعمل على تكويت 
الوظائــف احلكومية والعمل علــى تخفيض املوظفني غير 
الكويتيني (الوافدين)، ويتــم اإلعالن عن اخلطة املوضوعة 
لذلك من ديوان اخلدمة، وال نالحظ فارقا. والسؤال هنا هل 

هناك خطأ ما في تطبيق أدوات السياسة العامة للتكويت؟
ما يثير عالمات االستفهام الكثيرة هي ثبات نسبة العمالة 
األجنبية في البالد منذ ٢٠٠٢ إلى ٢٠٢٠ بني ٢٤٪ و٢٦٪، ما يجعل 
مــن أدوات اإلحالل مكتوفة األيدي في الوصول بنجاح إلى 
الهدف األساسي، وال ننكر جهودهم طوال السنوات السابقة 
في تطوير مرافق الدولة في وقت كان يســتلزم وجودهم 
ومساهمتهم فيها، ولكن اليوم أصبحت الكويت تزخر بأبنائها 
في جميع التخصصات، وإن كان رد (ديوان اخلدمة) أن هناك 
وظائف حكومية ال يقبلها املواطنون ويعزفون عنها باإلضافة 
الى وجود تخصصات نادرة ال تســتطيع أعداد اخلريجني 
السنوية تلبية الطلب عليها، ما يعطي فرصة أوفر للوافدين، 
فلماذا لم يتم توجيه املواطنني سابقا باإلعالن عن تلك الوظائف 
وتوجيههم من بداية الدراسة اجلامعية لتلك التخصصات من 
بداية اإلعالن عن سياسة اإلحالل منذ سنوات عديدة ترسيخا 
ملبدأ الشــفافية في التعامل مع املواطنني، وتفاديا ملا وصلنا 
إليه اليوم من خلل واضح في التركيبة السكانية وتراكمات 
ســنوات عديدة لم تظهر فحولتها إال بهذا الوقت العصيب 

الذي متر به البالد؟
ولــم تكتف بذلك أزمة كورونا بل ألقت بظاللها على أهم 
الســلطات «القضاء» الذي يعتبر تكويته ضرورة باعتباره 
املسؤول عن سيادة الدستور والنظام القانوني داخل الدولة 
بشكل عام وتركيزه بشــكل خاص على صناعة القرار من 
قبل القضاة في حتقيق أكبر قدر ممكن من اإلذعان من قبل 
األشخاص املتنازعني، أي جتسيد كلي ملعنى العدالة، واألجدر 
به أن يكون أولى املؤسسات التي يجب اإلسراع فيها بإحالل 
القضاة الكويتيني محــل غيرهم من الدول العربية األخرى 
حفاظا منا على مبدأ تكريس سيادة الدولة، خصوصا ان آخر 
نسبة معلنة من املجلس األعلى للقضاء عن نسبة التكويت 
حتى نهاية عام ٢٠١٩ وصلــت إلى ٦٦٪ قضاة كويتيني في 

مقابل نسبة ٣٤٪ لقضاة غير كويتيني.
ومن هذا املنطلق فإن األصل في التعيني القضائي أن يكون 
القاضــي كويتيا تطبيقا للمادة ١٩ من قانون تنظيم القضاء 
الكويتي رقم ٢٣ لســنة ١٩٩٠ والتي تنص على أن «يشترط 
فيمن يولي القضاء أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيني 

من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية».
فهل يعقل أن مرفق وسلطة مهمة مثل السلطة القضائية 
أنشــئت منذ أكثر من ٥٠ عاما مضى ولم يكتسب القضاة 
الكويتيون بها اخلبرات الكافية التي تؤهلهم من االستقالل 
الكامل وعدم االحتياج إلى نظرائهم من الدول العربية، هناك 
خلل جلي يستوجب التوضيح، وإن كان الرد على ذلك كثرة 
القضايــا املنظورة أمام القضاء، فأين كنا نحن من التطوير 
اإللكتروني الذي يعتبر إحدى عالمات حتقيق العدالة الناجزة؟
إال أن ما أثار دهشــتي بعــض التصريحات أنه حتى لو 
مت التكويت القضائي الكامل، فذلك ال يعني االســتغناء عن 
اخلبرات القضائية لغير الكويتيني بشــكل تام وخاصة في 
محكمة التمييز، أي انها حلقة مفرغة سواء في الوظائف العامة 
او القضاء من سياسات إحالل ليست حازمة بالشكل الكافي 
متكننا من التكويت، ما يتطلب التدخل البرملاني لسن وفرض 
تشريعاته للخروج بقانون تكويت حاسم يحكم قبضته في 

تنفيذ اإلحالل الكامل لكل مؤسسات الدولة.

اليوم اجلميع يتحــدث ويفتي في كل األمور من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي املختلفة وهي ال شك انها أصبحت 
الوســيلة األولى التي يأخذ منها الناس األخبار، لكن اخلبر 
هنا أو املعلومة غير ثابتة مبعنى كل شخص يفسرها حسب 
أهوائه وغاياته، واملواضيع بالطبع كلها تركز على محور واحد 
وهــو أزمة كورونا وما يتخللها من إجراءات صحية وأمنية 
ومعيشية وديني وغيرها، شخص يرى أن التدابير التي تقوم 
بها وزارة الصحة غير سليمة ويطرح هو باملقابل األساليب 
الصحيحة واملفتــرض تطبيقها وآخر يرى أن هناك أخطاء 
من رجــال الداخلية وأن ما يقومون به من احتياطات مبالغ 
فيه وآخر يرى أن وزارة التجارة يجب أن تغير طريقة حجز 
املواعيد ونرى من يطالب بإقامة الصلوات في املساجد ونادر 

ما ترى أشخاصا مؤيدين ومتفقني مع اإلجراءات.
النقد مطلوب واألخطاء واردة، ولكن يجب أال منشي على 
طريقة (الفاضي يعمل قاضي)، الكثير من الناس اليوم يقعون 
في حيرة من كثرة األقاويل وتنوعها وأســلوب انتشارها 
وصاروا مشتتني ال يعرفون ملن يستمعون ومن يصدقون 
وملن ينحازون، خزعبالت وفتاوى وافتراءات أحيانا يختلقها 
البعض، باإلضافة إلى احلظر واحلالة النفسية التي يعيشها 
الكثيرون، كل هــذه األمور مجتمعة أدت إلى خلق حالة من 
اخلوف والهلع، لذلك يجب على اجلميع االستمتاع بكل شيء 
ومطالعة الوسائل املختلفة، لكن األخبار واملعلومات الرئيسة 
واملهمة ال نأخذها إال من مصادرها الرســمية، هناك منصة 
ملجلس الوزراء وموقع لوزارات الصحة والداخلية واألوقاف 
والتجــارة في تويتر، إضافة إلى وســائل اإلعالم األخرى 
كالتلفزيــون واإلذاعة، وغيرهما، هذه الوســائل والقنوات 
احلكومية املوثقة هي التي نســتمع إليها ونتعامل ونتفاعل 
ونتعــاون معها حتى نزرع في قلوبنــا الطمأنينة وال نثير 
القلق في نفوس أهلنا وأبنائنا، حتملنا وصبرنا وســيكتب 

اهللا الفرج والفرح عن قريب.

من النادر أن جتد أحد املواطنني ال 
يخوض في علم السياسة، وخاصة إذا 
استثنينا كبار السن من الرجال والنساء 
وكذلك األوالد، فالسياسة علم يختص 
في صنع القرار والعالقات الداخلية 
واخلارجية واملصالح املشتركة (ومن 
سبق لبق) وذلك في ضوء املعلومات 
الالزمة، فالكل يرى أنه على حق وغيره 
على باطــل ويدعي أنه فارس زمانه 
وعالم مكانه... صرنا مثل بعض أفراد 
إحدى اجلاليات كل شيء نعرفه وكل 

عطل نسويه.
املالحظ أنه مــا تطرح قضية إال 
انبرى لها من هب ودب حتى لو لم تكن 
من تخصصه، ويجادل بشدة وعزم 
قوي ليثبت أنه على حق دون دراسة 
واعية وحتليل دقيق أو استشارة حتى 
نصل في مرحلة ما إلى تخبط كشراع 

بوم ضربته رياح الكوس في غبة.
السياسة علم وسلوك له أصحابه، 
فهو علم يحتاج إلى تخصص وسلوك 
رفيع يساهم في الوصول للغاية، لكن 
ما نراه ونسمعه فقدان العلم وغياب 
السلوك، فالعلم ما يحصله السياسي 
إما بدراسة أو ممارسة، والسلوك هو 
استخدام مفاهيم األخالق في مواجهة 
اآلخرين والتي منها اجلدل بالتي هي 
أحسن والقول احلسن واحترام اآلخر 
وتقديره وإعطاؤه الفرص املتاحة للدفاع 
عن رأيه واالنصات له دون مقاطعة، 
يضاف إلى ذلك إعداد الشواهد واألدلة 
املقنعة التي تساهم في طرح متميز.

سنقبل في املستقبل القريب على 
إثارة مواضيع متشابكة األبعاد، وهنا 
تأتي احلكمة ومن يؤتى احلكمة فقد 
أوتــي خيرا كثيرا، فقبل أن نخوض 
في القيل والقال علينا أن نتريث قليال 
ونعطي اخلباز خبزه ولو أكل نصفه.
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه، 

وسيجعل اهللا بعد عسر يسرا.

مير علي هذا العيد األول حزينا، 
مع الذكرى الســنوية األولى لرحيل 
شقيقتي د.سلوى بورسلي التي وافتها 
املنية العام املاضي خالل رحلة االبتعاث 
اجلامعي إلى أملانيا، رحم اهللا أموات 
املسلمني واملسلمات، فكان من وجد 

الفقد ما كان..
الزمــن خطفت من  وفي عجالة 
الوجود شقيقتي د.سلوى بورسلي 
خالل رحلتها لتلقي العلم، وفي تلك 
الفترة وما أشيع عن مالبسات وفاتها 
في أملانيا، دل على عدم وجود شبهة 

جنائية حتى اآلن.
الكويتية»  وقد قامت «اخلارجية 
بتسهيل سفري إلى أملانيا للوقوف على 
مالبسات احلادث، وأشكر ما قدمته 
لنا القنصلية الكويتية في فرانكفورت 
مبا يلزم لذلك، بحضور القنصل العام 
خالد املطيري، ورسلي بورسلي محامي 

العائلة وأركان السفارة والقنصلية.
بالفعــل بنقل جثمان  وقد قمت 
شقيقتي في مثل هذه األيام والعودة 
بــه إلى أرض الوطــن، ولقد تقدمت 
بالشكر اجلزيل إلى وزارة اخلارجية 
آنذاك، وعلى رأسها وزير اخلارجية 
آنذاك وســمو رئيس الوزراء حاليا 
الشــيخ صباح اخلالد، ونائب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهللا، وســفيرنا 
في أملانيا جنيب البدر والقنصل خالد 
املطيري وأركان السفارة والقنصلية 
في فرانكفورت علــى جهودهم مع 
الســلطات األملانية لكشف احلقيقة، 
وذلك تزامنا مع ما كنت أســمعه وما 
قرأته على مواقع التواصل االجتماعي 
عن تعرض املغفور لهــا، بإذن اهللا، 
لتهديدات بســبب احلجاب تارة، أو 
بسبب اكتشــاف عالج ملرضى تارة 
أخرى، وباحلقيقة متسكت باإلجراءات 
التي قامت بها القنصلية الكويتية في 
ذلك احلني، ألني فقدت االتصال بها 

ملدة ١٠ أيام قبل وفاتها.
فكان عاما علــى الرحيل املوجع 
لشقيقتي د.سلوى أوجع قلبي قلب 
األخ، وأوجع قلب الوطن لتكون منوذجا 
حيا على سعي الكثير من بنات الوطن 
إلكمال طريق الطموح بالوصول إلى 
أعلى مراتب العلم، فتكون الشــهادة 
في سبيل العلم وهكذا يكون العلماء، 
أسأل اهللا تعالى أن يرحمها ويتغمد 
روحها واسع رحمته ويدخلها فسيح 
جناته، وأن يحفظ اهللا بنات الوطن من 

كل مكروه.

بذاتهما وبقدراتهما.
ومن هنا فإننا نؤكد أن خالصنا 
يكون بزيادة جرعة الثقة باهللا ثم 
بقدراتنا على جتاوز احملنة، وأما 
من يروج خلطة اخلالص املتمثلة 
باإلعالن عن اختراع لقاح للتخلص 
من الڤيروس بجرعة حتمل رقائق 
إلكترونية يتحكم من خاللها مباليني 
الناس او بعزل اإلنسان نهائيا بقطع 
الفضائــي، فإنه يريد  التواصل 
إدخالنا في نفــق مظلم من التيه 

املطلق مما يحقق تدميرنا ذاتيا.
إن تصنيــف البشــر إلى من 
يســتحق البقــاء للعيــش ومن 
ال يســتحق ذلك ما هو إال دليل 
على انحطاط اإلنســان إلى أدنى 
مستوى أخالقي شهده عبر األزمنة 
املختلفة، لكن في آخر  اإلنسانية 
املطاف سيبقى اإلنسان مخلصا 
إلنسانيته، وأما الڤيروس فسيزول 
إن عاجال أو آجال وســتزول معه 
أحالم شياطني اإلنس، إال أنه البد 

أال نتركهم بال حساب.

الكبيرة هيفاء عادل وجاسم النبهان 
وفاطمة احلوسني، هناك أيضا براعم 
جديدة استطاعت أن تثبت قدرتها 
وبراعتها، ومنها الفنانة املبدعة فتات 
الرئيسي وحسني  سلطان وبثينة 

املهدي وبقية الفنانني.
وهناك أيضا محطات خليجية 
كنا نتابعها لنجاحها ومنها تلفزيون 
البحرين وعمان واإلمارات والشارقة 
وقطر والســعودية، وكان يتميز 
برنامج املسابقات الذي تقدمه الفنانة 
ام هالل بتلفزيون البحرين مع ربعها 
احللوين بأنه اهتم باألمثال الشعبية 
وما يتعلق بتاريخ اخلليج وعالقة 

األجداد بالبحر.
ونقول في اخلتــام، ال داعي 
للضجــر والتذمر فما علينا إال أن 
نحمد اهللا على الظــروف الطيبة 
التي عايشناها دون أن نشعر بأي 
نقص في األمن واألمان وتوافر املواد 
الغذائية، وحتية لكل الذين ساهموا 
فــي إدارة الدولة بزمن ال يختلف 

كثيرا عن زمن احلرب.
حتية إجالل وإكبار لهم وحتية 
خاصة لقائد هذه املسيرة صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الذي 
كان متواجدا دائما خالل فترة احلظر 
وكان يباشــر متابعة ومراقبة كل 
اإلجراءات التــي تنفذ خالل فترة 
احلظر، ال شك ان الهتمام صاحب 
السمو أكبر األثر في بلوغ بر األمان.

آية كرمية: (يأيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما ال تفعلون كبُر مقتا عند 

اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون).
واهللا املوفق.

معه حتى آخر حلظة من حياتها. يقول 
الباحثون إن الرفض كان موجودا 
وهذا ممــا أدى إلى هــرب أليس 
القارة األميركية  إلى  وليبروجون 
والزواج هناك قبل سن العشرين. 
ينقل الزوجان إلى املكســيك لتبدأ 
أروع قصص الغرام والدراســات 
العميقة عن احلضارات، والتي كانت 
من أهمها أن جزيرة أطالنطس هي 
أم احلضارة املصرية والهنود احلمر. 
وبالرغم من ظروف احلياة القاسية 
أليس فــي مذكراتها  التي تدونها 
كالصراصير في شــعرها، احلر 
الشديد واألمطار، ووحوش الغابات 
ومواجهات املوت العديدة واإلهانات 
والسخرية من نظريات زوجها، إال 
أنها تعلمت األسبانية بطالقة وأيضا 
لغة املايا مع زوجها لدعمه، وأصدرت 
العديد من الكتب وطالبت بحقوق 
املرأة واملســاواة دستوريا، وكان 
بدوره كزوج داعــم لها ومصور 
رائع مع كل اكتشــاف ومعبد لهم 
بالرغم من اغلب صورها كانت حتمل 
السالح حلماية زوجها دائما. ميوت 
العالــم ليبروجون تاركا أليس عن 
عمر يناهز ٨٣ سنة، بعد الكثير من 
الدراسات والنظريات والصور ألهم 
االكتشافات. متوت حزنا أليس بعد 
سنتني من موت زوجها عن عمر ٥٩ 
سنة. ويبقى «شاك مول» واحدا من 

أهم اكتشافاتهم.
أعتقد أن «شاك مول» الغامض 

اختار قرابينه.
دمتم بحب تاريخي.

كالتواصل ملا لهــذا التواصل من 
إطالق للطاقات اإليجابية الكامنة في 
النفس، لذلك البد أن نعزز التواصل 
والتراحــم فيما بيننا، لقد أغلقت 
البلــدان حدودها اجلوية والبرية 
والبحرية، إذ اســتجابت للخوف 
واألخبار اليومية عن أعداد ضحايا 
الڤيروس، وال ريب ان هذا النوع من 
العيش يسبب هالك الروح ودمار 
الذات واملجتمع من الداخل، لذلك 
البد من رفع ثقة املجتمع والفرد 

التركيبة السكانية وكشفت مخالفات 
جتار اإلقامات، راجيا أن يعمل وزير 
الداخلية ووزيرة الشؤون االجتماعية 
على التخلص من العمالة الزائدة مع 
إيجاد قوانني ونظم ملنع  ضرورة 

تكرار األخطاء السابقة.
وخالل فترة احلظر وخاصة في 
الفترة املسائية كنا نتابع تلفزيون 
تلفزيونات دول  الكويت وبقيــة 
اخلليج العربي، ملشــاهدة البرامج 
واملسلســالت وكان مــن اجمل 
املسلسالت (محمد علي رود)، حيث 
جتلى الفنان الكبير سعد الفرج في 
تقدمي دراما راقية، شاهدناه وهو 
يقوم بدور درامي لم نعتد عليه من 
قبل حيث اعتدنا من الفرج على أدوار 
كوميدية مع زمالئه الذين افتقدناهم 
مثل عبداحلسني عبدالرضا وخالد 
النفيســي وغــامن الصالح، كذلك 
ال بــد أن نشــيد باملجموعة التي 
شاركت الفنان الكبير سعد الفرج 
في املسلسل الناجح وعلى رأسهم 
الفنان املبدع محمد املنصور والفنانة 

أليس:  إلى  األرواح» موجها كالمه 
«لن تعيشني هنا، بل في مكان بعيد 
جدا عن إجنلترا، وتتزوجني برجل 
يكبرك بكثير قبل أن تصبحني في 

سن العشرين!».
أما اغوستو ليبروجون من أصل 
فرنســي والذي كان يعشق فنون 
التصوير مسافرا لتعلم املزيد عن 
هذا الفن، يعيش فترة في تشيلي 
والبيرو حتى قيل انه تعلم االسبانية 
في تشيلي لكثرة أسفاره. تتحول 
حياته رأسا على عقب كليا بعد تعمقه 
بحضــارة الهنود احلمر في بيرو 
ويغير تخصصه إلى عالم آثار ودون 
العديد مــن النظريات وأصبح من 

علماء اآلثار املخضرمني آن ذاك.
لندن لعرض  ليبروجون  يزور 
فوتوغرافي في املتحف البريطاني 
ويلتقي بأليس! ابنة التاسعة عشرة 
وتعشــقه من أول حديث. فتذهب 
مســرعة لوالدتها وتخبرها بأنها 
تعرفت على رجل تستطيع أن تعيش 

تطبيق احلجــر الصحي والعزل 
القســري كفيل بخلق سلوكيات 
جديــدة ســلبية ألنــه إذا عزل 
اإلنســان ومت حجره قسرا مدة 
ال تقل عن ٤٠ يوما فإن باإلمكان 
تعليمه سلوكيات جديدة وميكن 
جعله ينســى عادات وسلوكيات 
كان معتادا على ممارستها، ومن 
السلوكيات اجلديدة فقدان  أسوأ 
التواصل فيما بيننا، وعندئذ يتم 
تدمير إنسانيتنا وطباعنا االجتماعية 

ختمات للقرآن الكرمي خالل فترة 
احلظر، واستغل الكثير منا فرصة 
احلظر لقراءة أنواع من الكتب، وقد 
قرأت مــا كان لدي من كتب ألكبر 

الكتاب.
ومن املزايا التي حتققت في زمن 
احلظر تنقية األجواء، حيث توقفت 
السيارات التي تصدر الدخان وكذلك 
القطارات في العديد من الدول وأيضا 
توقفت املصانع وتوقفت األبخرة 
والغازات التي عّكرت األجواء، ال شك 
انه بعد احلظر الكوروني سنعيش 

أجواء أكثر صفاء ونقاء.
وخالل احلظر استطاعت وزارة 
التجارة والبلدية فــرض مراقبة 
املخالفة  مشــددة على احملــالت 
وتكشفت عدة مخالفات لدى احملالت، 
وأمتنى أن تستمر تلك اجلهود التي 
بذلتها وزارة التجارة والبلدية للحد 
من جتاوزات األسواق التجارية، ومن 
األشياء املهمة التي قامت بها وزارة 
الداخلية حصر العمالة الوافدة دون 
إقامات وهي التي تسببت في فوضى 

سنني طويلة أعاد علماء اآلثار النظر 
في هــذه النظريات التي كانت في 

بدايتها محطا للسخرية.
أليس ديكسون واحدة من أوائل 
بالتاريخ، حيث كانت  اآلثار  علماء 
هذه الوظيفــة لصعوبتها تقتصر 
على الرجال، هي مكتشــفة متثال 
«شاك مول» مع زوجها عالم اآلثار 

اغوستو ليبروجون.
تولد أليس ديكسون في لندن في 
عام ١٨٥١ وهي ابنة املصور هنري 
ديكسون، والتي تصبح واحدة من 
الفوتوغرافيني  أوائل املصوريــن 
تأثرها بوالدهــا، ولكن  بســبب 
العميقة مع عمها جاكوب  عالقتها 
ديكسون املولع بجلسات حتضير 
األرواح واجلن وقراءة الطالع والتي 
كانــت باحلقبة الڤيكتورية موضة 
بني النبالء واألغنياء، تغير حياتها 
ووظيفتها. وفي احدى جلســات 
حتضير األرواح اجلماعية مع عمها 
ينطق أحد احلضور «امللبوس بأحد 

بات من الواضح اليوم أن ما يتم 
من إجراءات للتعامل مع الوباء أمر 
مخطط منذ زمن وأن العالم قد اجبر 
على االنصياع التلقائي لوهم كبير 
بهدف صياغة عالم جديد عالم يخدم 

مصالح فئة على حساب أخرى.
فهناك تهويل ونشــر للرعب 
ليستنفر العالم كل إمكانياته ومن 
ثم يتم التحكم بنمط احلياة اليومية 
لكل الناس، ولقد مت بنجاح تغيير 
سلوكيات البشر والتالعب بأذهانهم 
وعقولهم وطريقة تفكيرهم، وخلق 
أفكاره ومعتقداته سطحية،  جيل 
وتبني أن أعظم منوم مغناطيسي 
للبشــر على ســطح األرض هو 
اإلعالم الذي يبث األوهام واألكاذيب 
وال يشــك أحد أنه منــذ بدايات 
التسعينيات ونحن نشهد صعود 
جيل كامل ال يعرف أي شيء سوى 
ما يراه على شاشات الفضائيات 
ومتت برمجة هذا اجليل بطريقة 

تسهل قيادته بها.
لقد كشفت لنا هذه األزمة ان 

أكثر من شهرين حظرا  عشنا 
كورونيا، منه حظر جزئي ثم كلي 

في أسابيعه الثالثة األخيرة.
ال شك أن الدولة ممثلة في وزارة 
الصحة كانت حريصة على صحة 
املواطنني وما كان لها أن تفرض تلك 
إال ملا تشعره  اإلجراءات الصحية 
الدولة كبقية دول العالم من تفشي 
وباء كورونا اخلطير الذي تسبب 
في موت كثير من الناس سواء داخل 
الكويت او خارجها، وكان هذا مبنزلة 
مداهمات خطيرة على البشــرية، 
املهم قد جتاوزنا ذلك اخلطر، وهللا 
احلمد أن استطاعت وزارة الصحة 
بقيادة وزيرها النشــط د.باســل 
الصباح وكوادر الوزارة من األطباء 
واملمرضني أن تتخطى كل األخطار 
الوباء.. وال بد  الناجتة عن تفشي 
هنا من اإلشادة باجلهود التي بذلتها 
وزارتا الصحة والداخلية للمساعدة 
في تنفيذ اإلجراءات الصحية ونرجو 
أن تتواصل جهودهم للتصدي ألي 
طارئ.. املهم نحن نريد في نهاية 
تلك األزمة أن نستعرض املزايا التي 
اســتفاد منها املواطنون، وأوالها 
التجمع األســرى اليومي وتناول 
الوجبات الثالث مجتمعني واعتدنا 
على أداء الصلوات اخلمس مع أفراد 

األسرة.
أما املزيــة الثانية فهي جتربة 
الطبخ وصنع احللويات املنزلية فقد 
قامت ربات البيوت وبناتهن بعدة 
جتارب في املطبخ وكانت جتارب 
ناجحة، ومــن مزايا احلظر تالوة 
القرآن الكرمي يوميا وقد ختمت ٣ 

فــي قلــب املتحــف الوطني 
املكسيكي لألنثروبولوجيا (العلوم 
املكسيكية  بالعاصمة  اإلنســانية) 
ميكســيكو، يرقــد واحد من أهم 
التماثيل الغامضــة للهنود احلمر 
امللقب بـ «شاك مول» والذي يتميز 
بوضعية غريبة، فهو يرمز إلنسان 
مبالمح وجه جامدة ورأس ينظر إلى 
جانبه األمين، مستلق على ظهره 
ورجاله بوضعية اجلنني، وممسكا 
بيده صحنا مقعرا، معلقا على ذراعه 
خنجرا. وبسبب متيز وغرابة هذا 
التمثال دارت الكثير من النظريات 
حول وظيفته األساسية بني شعب 
الهنود  انه رسول بني  املايا، فقيل 
احلمــر املايا وإلــه املطر، وكثرت 
األقاويل ان هذا التمثال يرمز لرهبان 
األهرامات املكسيكية حيث يتم وضع 
الدم او قلب القرابني اإلنسانية غالبا 
واحليوانية أيضا في الصحن املقعر. 
فكان لهذا التمثال النصيب األكبر 
من التنقالت بني أحضان املتاحف 
ومحاوالت السرقة العديدة حتى من 
بعض الدول كونه فخرا للموروث 
املكســيكي ومت ربطــه باجلزيرة 

اخلرافية اتالنتيدا (أطالنطس).
ولكــن ما مييز متثال «شــاك 
مول» باحلقيق هو قصة العشــق 
التــي تختبــئ خلفــه، حيث ان 
مكتشفي هذا التمثال عانوا الكثير 
من اإلهانات والتصغير بني علماء 
اآلثار بســبب ربطهم للحضارتني 
املصريــة وحضارة الهنود احلمر 
وسر جزيرة «أطالنطس» وبعد مرور 

إشارة
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