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احلظر وسكون الليل!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

خارج «التأطير السائد»!

قصاصة من شيء

سلمان داود الكندري

تبدأ سطور مقالتنا بتهنئة جلميع السيدات الالئي 
وقع عليهن االختيار العتالء منصة القضاء ويصبحن 
ضمن أول دفعة قاضيات في القضاء الكويتي ونقول 
لهن «ألف مبروك»... وبعد التهنئــة والتبريكات لهن 
خاصة وللمرأة الكويتيــة عامة، نبدأ مقالنا بحروف.. 

قد تشرق الشمس بعد غيابها !
فمنــذ أن أخذت املرأة حقوقها السياســية باحلق 
االنتخابي ومن ثم حق الترشيح ودخولها قاعة عبداهللا 
السالم كنائب وعضو برملاني في مجلس األمة، ومن ثم 
توالــت العديد من املناصب العديدة والتي رغم كثرتها 
وتنوعها في ميادين مختلفة إال أن املرأة الكويتية اآلن 
ال متتلك جميع حقوقها املدنية والسياســية ومن هذا 

وذاك.. قد تشرق الشمس بعد غيابها!
تارة تشرق وتارة أخرى تغيب ومن هذا وذاك أصبحنا 
في منتصف الطريق، وقد جنزم بأننا عندما نصل إلى 
منتصف الطريق تأتي الرياح مبا ال تشــتهي السفن 
ونبدأ من البداية مع العلم بأننا قطعنا منتصف الطريق! 
ومن هذا وذاك ومع صدور املرسوم بتعيني القاضيات 
بدأت األقالم تكتب بحروف تطالب باملســاواة للمرأة 
مثل الرجل وفقا لدستور الكويت واملواثيق الدولية التي 
وقعت عليها الكويت في تكريس املساواة والعدالة بني 
املواطنني، تكاثرت الكلمات باملناشــدة بإعطاء احلقوق 
املدنية والسياسية للمواطنة الكويتية مثلها كمثل املواطن 
الكويتي، تلك الكلمات التي سنقوم بكتابها لكم هي أمثلة 
لبعض معاناة بعض نساء وبنات الكويت كتبت كوثيقة 
وقام العديد من نساء الكويت بالتوقيع عليها لتشرق 

الشمس بعد غيابها.. وإليكم البعض منها:
٭ أبناء الكويتيــات «األرامل واملطلقات من زوج غير 

كويتي» إلى اآلن لم يحصلوا على اجلنسية.
٭ احلرمان من حق املســكن، فاملسكن للمرأة املطلقة 
والعزباء واألرملة مشروط بشروط تعجيزية مع العلم 
بأن تلك الفئة قد تكون منهن املعلمة والطبيبة وغيرها 
من مناصب مسؤولة في الدولة ولألسف الدولة حرمتها 

من حق املسكن!
٭ اإلقامة ســواء للزوج من كويتية واألبناء الكويتية 
تندرج حتت قوانني وشــروط مــع العلم بأن املواطن 
الكويتي عندما يتقدم باإلقامة لزوجته غير الكويتية ال 
يطالب بتلك الشروط، فأين املساواة والعدالة االجتماعية؟
٭ التســلية والترفيه: لألســف حتى هذا احلق املرأة 
الكويتية مظلومة فيه، فإذا أرادت حجز شاليه أو فندق 

لقضاء إجازة ما يرفض والسبب عدم وجود محرم !
٭ املناصب والقيادات: نالحــظ أن املواطنة الكويتية 
لألســف ظلمت، فعلى الدوم التفضيل للقيادات يكون 

من حظ املواطن ! 
٭ تفوقت املرأة في العمل في وزارة الداخلية وأحسنت 
في عملها واعتلت وترقت ولكن إلى اآلن لم جند مسؤوال 
عسكريا من املواطنات الكويتيات ! وأيضا السؤال الذي 
يطرح نفســه متى يأتي اليوم الذي جند فيه مواطنات 

كويتيات يلتحقن في الدفاع العسكري ! 
٭ مسك اخلتام: كانت تلك بعض املطالبات التي قام العديد 
بالتوقيع عليها حتت عنوان # حقوق _ املرأة _ الكويتية 
_٢٠٢٠... قد تكون تلك البنود هي بداية لتشرق الشمس 

بعد غيابها !

أثنــاء حضور أحد املؤمتــرات، طلبت مني إحدى 
الصحف املساعدة في ترجمة احلوار الذي أجرته مع 
السفير األملاني السابق في اجلزائر واملغرب مراد هوفمان، 
رحمه اهللا، والذي أسلم عام ١٩٨٠، وأصبح واحدا من أهم 
املفكرين اإلسالميني املعاصرين، ورحل عن عاملنا في 
بداية هذا العام مخلفا وراءه العديد من الكتب أبرزها: 
«اإلسالم كبديل، ويوميات أملاني مسلم، ورحلتي إلى 

مكة» وغيرها!
وكان من بني األسئلة التي وجهت إليه رأيه في تنظيم 
املؤمتر، وهنا ذكر هوفمان أمرا مهما كان البد لي من 
ترجمته حتى لو لم تنشره الصحيفة بعدها، حيث ذكر 
أن االفتتاحية في اليوم األول للمؤمتر قد تأخرت، ولم 
يلتزم بعض احملاضرين بوقتهم مما تسبب في تأخر 
اجللســات، وفي اليوم التالي تأخر استئناف فعاليات 

املؤمتر، وهكذا بات األمر تأخيرا في تأخير!
استصحب هوفمان جتاربه في العمل كديبلوماسي 
سابق، ومدير لقسم املعلومات في حلف الناتو، حينما 
كان يطلب من املترشحني للعمل التحدث في موضوع 
معني ملدة ٥ دقائق فقط، فإذا حتدث أربعا أو ستا رسب، 
وبغض النظر عن دقة تطبيق هذه القاعدة بحذافيرها، إال 
أنها تدل على أهمية إدارة الوقت واستثماره بالقدر املتاح.

في هذا الســياق، طلب أحد املديرين من عشرات 
القيادات في املنظمة التحدث ملدة ٣ دقائق فقط عن جتربة 
العمل، في ظل جائحة كورونا، باستعراض أهم ٣ ملفات 
تعامل معها القيادي، وما أهم الدروس املســتفادة من 
فترة العمل في ظل األزمة؟ واألفكار واالبتكارات التي 
ساعدت في التأقلم مع الصعوبات وزيادة اإلنتاجية؟ 
وكما هو واضح فإن هذه احملاور ستتطلب مقاومة ذاتية 
من املتحدث بأن يختصر قدر املســتطاع، وأن يوقف 

رغبته اجلامحة في أن يتحدث بالتفصيل.
ولذا، فإن إدارة الوقــت ضمن ما يحتاج املرء إلى 
التدرب عليه، ومن أكثر ما يدرب املرء على هذه املهارة 
املقابالت اإلعالمية، وقد بات من املفضل في التقارير 
اإلعالمية، كما أخبرنا بعض الزمالء، أال تتجاوز مدتها 

دقيقتني ونصف!
وإذا كانت إدارة الوقت مهمة في املاضي، فهي اآلن 
قد باتت أكثر أهمية، مع تعقد احلياة املعاصرة، وكثرة 
انشــغال الناس، مما يدفعهم إلــى التركيز على زبدة 
الكالم، والبحث عن «ساندويتشات» املعلومات السريعة، 
وقد بات أمرا مألوفا وشــائعا، في ظل التدفق الهائل 
للبيانات واملعلومات، انــه إذا عرض مقطعا عن خبر 
معني، فإن كثيرين منا يبدأونه وال يكملونه! ولذا تهتم 
اإلحصائيات املتعلقة بدراسة سلوك املتصفح مبعدالت 
زيارة الصفحات على اإلنترنت، واملدة التي يقضيها.

إدارة الوقت باتت حتديا كبيرا، يفرض على احملاضرين 
االختصار، والوعي باختــالف نوعيات املتلقني، ففي 
احملاضرات املوجهة للطلبة واملتدربني هناك فسحة من 
الوقت، خالفا للخطاب املوجه لغيرهم، وهو حتد يواجهه 

الكثيرون ومنهم كاتب هذه السطور!

منذ بداية أزمة وباء «كورونا» وما اتخذ 
بشأنها من إجراءات منها احلظر اجلزئي، 
شعر سكان منطقة ابو احلصانية ألول مرة 
منذ عقد من الزمان بالهدوء وسكون الليل 
والراحة في منازلهم واألمان مبنطقتهم 
نظرا لوجود دوريات األمن طوال الليل، 
فعلى الرغم من املناشدات السابقة قبل 
«كورونا» لتواجــد دوريات باملنطقة لم 
يكن هناك أي جتاوب من وزارة الداخلية. 
وال شك أن ما يحدث في منطقة ابو 
احلصانية السكنية باألساس من السماح 
بإقامة مجمعات للمطاعم قلب الهدوء إلى 
إزعاج ولم يشعر السكان بالنوم الهادئ 
إال خالل أزمة كورونا. والزائر للمنطقة 
يجد االزدحام املروري والتجمعات على 
الشواطئ وإزعاج الزوارق البحرية (اجلت 
بوت) ومضايقتهم لرواد الشاطئ باملرور 

بالقرب منهم 
إزاء هذا الوضع نناشد خفر السواحل 
وضع حــدود منطقة أمــان متنع تلك 
املمارســات من قائدي اجلت بوت من 
االقتراب من الشاطئ، كما أن وضع احلظر 
اجلزئي سينتهي يوما ما ويعود اإلزعاج 
وإقالق الراحة في الليل ألهالي املنطقة 
لــذا فاألمر يســتدعي أن تقوم البلدية 
ووزارة الداخلية بإغــالق املطاعم عند 
الساعة التاسعة مساء، وكذلك الواجهات 
البحرية في املنطقة لكي يشــعر أهالي 
املنطقة بالســكون والهدوء حالهم حال 

املناطق السكنية األخرى. 
كما نناشد محافظ مبارك الكبير أن 
يقوم بدور فاعل جتــاه هذا األمر وان 
ميارس صالحياته ومدير األمن باحملافظة 
في نشــر األمن باملنطقة ومنع اإلزعاج 
املتواصل والتنسيق مع اجلهات املعنية 
في الدولة في اتخاذ اإلجراءات املناسبة 

للحفاظ على الهدوء وسكون الليل.
أعتقد أن اكثر الناس ارتياحا من احلظر 
اجلزئي هم سكان منطقة ابو احلصانية 
ملا شــعروا به من هدوء الليل دون أي 
إزعاج، هل نرى حتركا من احملافظ ومدير 
األمن وخفر السواحل وبلدية الكويت في 
اتخاذ اإلجراءات املناسبة حلماية اهالي 
املنطقة من اإلزعــاج وما يقلق راحتهم 

هذا ما نتمناه.

في موسم االنتخابات الرئاسية سنة 
١٩٣٢م كانت الواليات املتحدة األميركية 
متر بأزمة اقتصادية خانقة فيما يعرف 
«بالكساد الكبير» فاملصارف كانت تفلس 
في تواتر مخيف، فــاز في تلك األثناء 
الرئيس فرانكلني روزفلت ويتراجع ملكان 
معــزول دون أن يدلي بأي تصريح أو 
يكشف عن تعييناته الوزارية بل رفض 
مقابلة الرئيس الذي ســيخلفه هربرت 
هوفر ملناقشة عملية نقل السلطة، كانت 

األجواء ملبدة بغيوم القلق والتوتر.
وفي خطابه االفتتاحي غير روزفلت 
إيقاع السرعة وأعاد بلورة رؤيته فألقى 
خطابا مؤثرا كاشفا عن طموحاته وأصدر 
قرارات جريئة وتعيينات وزارية مبعدل 
سريع منعشا املزاج العام ومزيال السلبية 
الســائدة في فترة عرفت باسم «املائة 
يوم» كاسبا التأثير والتغيير في املجتمع 

األميركي.
أوبرا وينڤــري عانت  اإلعالميــة 
في مراهقتها فأعــادت ترتيب أوراقها 
وأصبحت من اكثر النساء تأثيرا وثراء. 
أنتوني روبنز قرر االنتحار في شبابه 
فأدركه رجل أسدى إليه نصيحة كانت 
الشرارة للتحول في حياته فأعاد تشكيل 
ذاته وأصبح أشــهر خبير في التنمية 
البشرية ومن األثرياء واملؤثرين، وخير 
من هذا وتلك الصحابة رضي اهللا عنهم 
حني أسلموا أعادوا تشكيل ذواتهم في 
مدرسة محمد ژ فكانوا خير القرون.

فبإعادة تشكيل الذات وترتيب األوراق 
في احلياة يغدو الروائي الفقير في بنائه 
اللغوي ساحرا بذخيرته الروائية املليئة 
املغمور  باحلبكات والتشويق، والفنان 
تتحول ريشــته لعصاة سحرية تنثر 
جمال وتدر عليــه املاليني، واملتواضع 
في حتصيله الدراسي إلى أعظم األساتذة، 
ومن يعاني السمنة إلى بطل في ساحة 
إلى  السياسة  الرشــاقة، واملبتدئ في 
عراب في مجالــه، واإلعالمي املنزوي 
وراء األضواء إلى جنــم المع، واملعلم 
الرتيب في شــرحه ملبدع آسر للقلوب 

بأسلوبه اجلاذب.
املجتمع قد يــوكل إليك أدوارا مبا 
يراه هو مناســبا لك ال كما تراه أنت، 
يتقوض به تأثيرك وجناحك، فال تقبل 
التي يفرضها عليك،  األدوار والقوالب 
التأطير السائد، اصنع  كن عصيا على 
أنت أدوارك في احلياة بإعادة تشــكيل 
أفكارك، شخصيتك، قناعاتك ومهاراتك.

املواطنــني الذين ينتظــرون الوظيفة 
املناسبة ملؤهالتهم. 

وزارات الدولة جند فيها من يشغل 
اجلانب اإلداري واملالي الغالبية العظمى 
من ضيوفنا الوافدين ونسبة التكويت 
قليلة جدا في تلك اجلهات مثل البلدية 
والصحة والتربية والشؤون واألوقاف 
وفي املقابل جند أن مخرجات التعليم 
لدينا باستطاعتها سد النقص في هذه 
الوظائف حتديدا احملاسبة والوظائف 

اإلدارية. 
لذلــك يجب على املســؤولني في 
الوزارات العمل على دعم اإلحالل والبدء 
بشــكل جاد في تكويت تلك الوظائف 
من خالل اإلعالن باالسم واملسمى عن 
املستغنى عنهم وعدم الرضوخ واخلوف 
من تبعات القرار ألن الكويتي أولى من 
غيره في الوظيفة، كما يجب أن ينظر 
الوزراء إلى ثغرة أخرى ابتدعها بعض 
مستشاريهم تتمثل بتعويض املشمولني 
باإلحالل واملستغنى عنهم بوظائف تسمى 
استعانة بخدمات أو أجر مقابل عمل. 

أخيرا: مقولــة «الكويتي ال يعمل» 
ابتدعهــا بعــض أصحــاب املناصب 
البراشــوتية الذين ســبق وأكدنا لهم 
في مقاالت ســابقة أن الكويتي يعمل 
واستشــهدنا لهم بالعديد من اجلهات 
احلكوميــة التي تُدار بكــوادر وطنية 
وإجنازاتهم مفخرة للجميع، وقد أثبتت 
جائحة كورونا واألزمة التي عشــناها 
مؤخرا كفاءة وإنتاجية املوظف الكويتي 
بشكل أجلم كل األفواه التي كانت تردد 
«الكويتي غير منتج»،  املقولة احلمقاء 
ومنا إلــى الوزراء «تكويــت مكاتبكم 
ومستشاريكم أصبح واجبا ضروريا».

أنه زحف إلى اليمن وتغلغل في بعض 
الدول األفريقيــة، حتى ان دولة مثل 
أريتريا تستضيف على أراضيها قواعد 
عســكرية إيرانية جنبا إلى جنب مع 
أخرى صهيونية. إلى اآلن لم حتدث أي 
مواجهة أو حرب حقيقية بني الصهاينة 
وإيــران رغم احلروب التي شــنها 
العرب والفلسطينيني  الصهاينة على 
مما يؤكــد أن املزاعم الصهيونية عن 
اخلطر اإليراني هي مجرد ادعاء غير 
حقيقي يستغله الصهاينة من أجل خداع 
العرب وفتح باب جديد للتطبيع معهم.
الصهاينة يحاربون  أن  اخلالصة 
إيران بالكالم في الوقت الذي يسرقون 
العربيــة ويعتبرون  فيه األراضــي 
الفلســطينيني والعرب احمليطني بهم 
عدوهم األول واألخير لكونهم يناضلون 
من أجل الدفاع عن وجودهم وانتزاع 
اإليرانيون  حقوقهم املسلوبة وليس 
الذين يتقاسمون معهم سياسة التنكيل 

بالعرب.

املهنية باحلد األدنى املقبول دون تهويل 
أو تهوين أو تكرار ممجوج. وإن املتابع 
سيجد الكثير مما ال يستحق البث على 
املواقع اإلخبارية أو تكرار البث، وهذا ال 
يشكل احتراما للعقل وللرسالة اإلعالمية 

الصادقة واملهنية.
وتقع على الزمالء املسؤولني واملهنيني 
املواقع اإلعالمية مســؤوليات  بإدارة 
ليست بالبسيطة ملراجعة وإعادة رسم 
خارطة طريق واضحة قد جتنب املواقع 
اإلعالمية عثــرات الضحالة والتكرار 
وتعيدها إلى جادة املوضوعية واملصداقية 
واملهنية وإلى االلتزام مبكونات الرسالة 
اإلعالمية والتي يجب أن تكون معتمدة 
على اجلهد اإلنساني مثل الشرح التام 
والوافي ملا ينشر ويعرض من مكونات 
احملتوى الرقمي باإلضافة إلى التصميم 
اإلبداعي لكل موقــع من املواقع على 

شبكة اإلنترنت.

وزارات الدولة جميع من يشغلها أبناء هذا 
البلد الذين يتمتعون باملؤهالت العالية 
واخلبرة الكافية في هذا املجال، فمنهم 
من يحمل البكالوريوس واملاجســتير 
وآخرون لديهم شهادة الدكتوراه، فلماذا 
يُحرم أبناء الكويت من هذه الوظائف التي 
بعضها منذ عام ٢٠٠٥ ال تقبل العنصر 
الوطني؟ وال نعلم أسباب ذلك الرفض 
العمل في تلك اجلهات على  واقتصار 
الوافدين تتعاقد معهم الوزارات مببالغ 
كبيــرة ويُحرم املواطن منها بحجة أو 
بأخرى، وهذا ينطبق على معظم الوزارات 

احلكومية. 
الوزراء على عاتقهم هذه املسؤولية 
ويجب أن يبدأوا بأنفسهم، وخصوصا 
األدوار العليا ويعتمدوا على األخذ برأي 
الوطنية ويدعموهم، ويعملوا  الكوادر 
فورا على تطبيق سياسة اإلحالل في 

إداراتهم التابعة لهم أوال.
أمــا التصاريح واخلطــب الرنانة 
للبعض، فنحن نسمعها وال نرى فعلها 
على ارض الواقع، وشبع اجلميع منها 
وأصبح ضررها اكثر من منفعتها على 

تشكيل حتالف مشترك في مواجهة 
اخلطر اإليراني املشترك.

واملعلوم أن اخلطر اإليراني على 
العرب وليس الصهاينة قائم منذ فترة 
طويلة، وقد انتشــر في سورية بعد 
العراق مبا يســمى بالهالل الشيعي 
دون أن يتحرك الصهاينة مبواجهته 
وتشكل مبباركتهم ألنه ساهم في تدمير 
املدن الســورية وتشريد سكانها كما 

إنه لــكل وزارة وجهاز  العامة، حيث 
العامة لها ما  حكومي أدواته للعالقات 

لها وعليها ما عليها.
وعندما نراجع بتــأن أداء املواقع 
اإلعالمية خالل الفترة القليلة املاضية، 
فإننا نكتشف الكثير من املثالب التي 
تسربت للرأي العام في غفلة من املتابعة 

على قوائــم االنتظار الذين يأملون أن 
يتم تعيينهم حسب مؤهالتهم العلمية 

احلاصلني عليها. 
للوزيرة،  اإلجناز هــذا يُســجل 
ويُحســب كذلك لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد الذي جنح 
في استقطاب هذه الكوادر الشابة ضمن 

فريقة احلكومي.
الفــارس أول الوزراء الذين طبقوا 
توجه سمو رئيس مجلس الوزراء بالفعل 
قبل القول من خالل إصدار القرارات 
التي عجز عنها البعض من الوزراء في 

احلكومة احلاليني أو السابقني. 
يجب على الوزراء أن يحذوا حذو 
هذه الوزيرة املتميزة ويطبقوا اإلحالل 
في وزاراتهم، فهناك العديد من الوظائف 
يشغلها غير الكويتيني يستطيع املواطن 
شغلها باســتثناء بعض الوظائف التي 
تعاني مــن نقص في تخصصاتها في 
الوقت احلالــي، أما بقية الوظائف فقد 
وصلنا إلى مرحلة االكتفاء نظرا ملخرجات 

التعليم.
نتمنى أن نرى اإلدارات القانونية في 

له في األول من يوليو وواجه معارضة 
شــديدة من املجتمع الدولي مبن فيه 
األوروبيون واألمم املتحدة على أنها 
حتد للقانون الدولي وحتى إدارة ترامب 
املتعاطف معه لم تتحمس لفكرة الضم. 
ومما شجعه على املضي في محاولة 
الضم هو ما صــرح به بأن الفرصة 
مواتية نظرا ملشاعر الود التي جتمعه 
مع بعض األطراف العربية والرغبة في 

غامضة من بعــض اجلهات أو بيانات 
ال تعكس أي إجنازات بل تكشف عن 

سلبيات وجتاوزات.
واألمثلة التي نسوقها هنا قد تهز 
الذي  الوطني  سمعة ومسيرة اإلعالم 
يجب أن يتسم أداؤه باملهنية واملصداقية 
وأال يكون مجرد بوق أو أداة للعالقات 

بدأت عجلة اإلحالل تسير في طريقها 
الصحيح بعد توقف شبه كامل استمر 
أعواما في بعض اجلهات رغم املطالبات 
املستمرة بتكويت األجهزة احلكومية من 
أصحاب االختصاص مبختلف مؤهالتهم 
العلمية التي متكنهم من احلصول على 

الوظيفة التي كفلها لهم الدستور.
بداية اإلحالل احلقيقي انطلقت من 
وزيرة األشغال ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان د.رنا الفارس التي أصدرت قبل 
أيام قرارا شجاعا يقضي بإنهاء خدمات 
٣٣٪ من الوافدين العاملني باملؤسسة العامة 
للرعاية السكنية كخطوة أولى وتوجهها 
في تكويت جميــع اجلهات التابعة لها 
وإحالل الكوادر الوطنية بدال عنهم في 

مختلف الوظائف. 
القرار الذي صدر باالستغناء عن ١٣٥ 
موظفا بني قانونيني وإداريني وتنفيذيني 
ومهندسني ومساعدي مهندسني ووظائف 
أخرى وجد استحسانا كبيرا وإشادات 
واسعة لدى املواطنني في مواقع التواصل 
االجتماعي، ودعم هذا التوجه الذي يهدف 
إلى االستفادة من الكوادر الوطنية لشغل 
الوظائف املشمولة بقرار إنهاء اخلدمات.
شــجاعة الوزيرة في هــذا النهج 
املعلق  املواطنني  العديد مــن  أنصفت 
مصيرهم وينتظرون الوظيفة على قوائم 
التوظيف في ديوان اخلدمة املدنية منهم 
املهندس والقانوني وأصحاب الدورات 
اخلاصة ذات الطابع الفني، اجلميع كان 
ينتظر هذه اخلطوة بفارغ الصبر بتطبيق 
سياسة اإلحالل التي كادت أن تختفي لوال 
أن أحيتها الوزيرة الفارس بهذا القرار 
الذي أثلج صدور العديد من املواطنني، 
وخصوصا اخلريجني اجلدد ومن هم 

الكبرى أو  العرب  تسببت هزمية 
الكارثة أو النكبة في حرب ٦٧ باحتالل 
الصهاينة لصحراء ســيناء والضفة 
الغربية. ومنذ ذلك احلني والصهاينة 
إقامة مستعمراتهم  مســتمرون في 
فــي الضفة على حســاب أصحابها 
الفلسطينيني. وقد وجد رئيس وزرائهم 
الصهيوني نتنياهو ضالته في انتهاز 
الفرصة إلعالن ضمها مع غور األردن 
اتهام القضاء له  لكيانه للتغطية على 
بارتكاب جرائم متعددة من رشــوة 

واحتيال وسوء استخدامه للسلطة.
الصهاينة،  الساســة  وهذه عادة 
األبطال  الظهور مبظهر  أرادوا  فكلما 
أمام الصهاينــة اتخذوا من احلروب 
ضد الفلسطينيني أو قضم أراضيهم 
لتلميع صورهــم ودغدغة  شــعارا 
مشاعر قواعدهم االنتخابية وزعاماتهم 
احلاخاميــة. ومع ذلك أخفق نتنياهو 
املطلوب للعدالة في إعالن ضم الضفة 
الغربية وغور األردن في املوعد احملدد 

إن املتابع للمواقــع اإلخبارية قد 
يتعرض للصدمة مبا آل إليه حالها من 
تكرار في نقــل األخبار يوميا لدرجة 
أصابت بعض املتابعني بامللل والضجر، 
بل إن بعض األخبار فقدت قيمة اخلبر 
وأصبحت بال معنى أو مغزى ولوال تعلق 
املتابعني باملواقع لفقدت الكثير من املواقع 
مبررات وجودها على اخلريطة اإلعالمية، 
ومن هنا كانت أهمية نظرة جديدة إلى 
أداء املواقع اإلعالمية ومضمون ما تتناقله 

حتى ال تفقد مصداقيتها.
العديد من األمثلة لألخبار  وهناك 
املكــررة يوميا بدون معنى مثل أعداد 
من قاموا مبخالفة التعليمات الصحية أو 
أعداد الوفيات بسبب كورونا في دول 
تبتعد عنا آالف األميال أو إصابة مسؤول 
بالعدوى بڤيروس كورونا املستجد في 
دولة لم نســمع عنها من قبل وأمثلة 
بأرقام دون حتليل ملعناها أو حتى بيانات 
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الوباء، كما استطاعت في الوقت نفسه 
حماية األطقم الطبية والتمريضية في 
البالد، فكانت كذلك نسبة اإلصابة في 

هذه األطقم ضمن املعدالت العاملية.
ولذا، فإننا نوجه حتية كبيرة ألطقمنا 
الطبيــة والتمريضيــة، الذين حتلوا 
بالشجاعة في مواجهة ڤيروس كورونا 
املستجد، حتى استطاعوا محاصرة هذا 
الوباء، والتعامل معــه بكل احترافية، 
جتعلنا نقول مبلء فينا، لدينا طواقم 
طبية ومتريضية محترفة، وســلطات 
صحية واعية، وســلطتان تشــريعية 
وتنفيذية متعاونتان إلى حد كبير وعظيم، 
كما أوجه حتية خاصة إلى اجلهاز الطبي، 
الطبية  والتمريضي بهيئــة اخلدمات 
باجليش، واحلرس الوطني، ملا بذلوه، 
ومازالوا يبذلون من جهود مضنية في 

سبيل مكافحة الڤيروس.
حفــظ اهللا الكويت من كل مكروه، 
ورفع اهللا هذا الوباء عن جميع العالم، 

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

٤١ ألفا بنسبة تعاف جتاوزت الـ٨٠٪، وهي 
نسبة تشير إلى جناح كبير، وانتصار 
عظيم لألطقم الطبية والتمريضية العاملة 

في جميع مستشفيات البالد.
بها  التي تعاملت  إن اإلستراتيجية 
السلطات الصحية في البالد، وحققت 
من خاللهــا هذا النصــر الرائع على 
الڤيروس املســتجد، هي إستراتيجية 
حمت املواطنني والوافدين من تفشــي 

التي نتجت عنها قرارات احلظر اجلزئي، 
ثم الكلــي، ثم عزل بعض املناطق التي 

تفشى فيها الوباء.
وها نحن اآلن وبعــد مرور نحو 
أكثر من ٤ أشهر تطالعنا النتائج اليومية 
والتقارير الصحية بنجاح هذه اخلطط، 
حيث بدأ الوباء في االنحســار - وهللا 
احلمــد - فقد وصل عدد املتعافني من 
الڤيروس املستجد بالكويت إلى أكثر من 

أزمة ڤيــروس كورونا  بداية  منذ 
املســتجد كان أمام السلطات الصحية 
في البالد حتديــات كبيرة، منها على 
ســبيل املثال ال احلصر كيفية إيقاف 
االنتشار السريع للوباء، وكذلك جتهيز 
مستشفيات ميدانية بطاقة سريرية كبيرة 
للمرضى،  املتزايدة  الستيعاب األعداد 
ومن هنا ظهرت احلاجة امللحة إلبطاء 
االنتشار، وكذلك محاولة منعه، أو على 
األقل تأخيره من الوصول إلى مناطق 

العمالة الوافدة التي تكتظ بالسكان.
كانت املعادلة صعبة، فتحقيقها على 
أرض الواقع يحتاج إلى جهود جبارة، 
باإلضافة إلى ضرورة تكاتف اجلميع مبا 
في ذلك العامة من املواطنني والوافدين، 
ولكي تصل إلى حل هذه املعادلة حتتاج 
إلى خطــة محكمة ترتكز على قرارات 
بالتوازي مع حملة توعوية  ســريعة، 
ضخمة تبني طبيعة الڤيروس املستجد، 

وكيفية انتقاله، وسلوكه. 
استمرت اجلهود احلثيثة والكبيرة 
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