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خبراء لـ «األنباء»: عودة احلظر.. إطالق  «رصاصة الرحمة» على االقتصاد

مواطنون يرفضون عودة حظر التجول: «الناس تبي تعيش»

طارق عرابي

رفض خبراء اقتصاديون 
املطالبات التــي ينادي بها 
البعــض لعودة احلظر من 
جديــد، مؤكــدان أن عودة 
احلظــر تعنــي تدميــر ما 
تبقى من االقتصاد، والقضاء 
على ما تبقى من االنشــطة 
والشــركات  التجاريــة 

الصغيرة واملتوسطة.
فــي  اخلبــراء  وقــال 
لـــ  تصريحــات متفرقــة 
«األنبــاء» إن عودة احلظر 
مرة أخــرى تعنــي إطالق 
«رصاصة الرحمة» على ما 
تبقى من أنشطة اقتصادية 
عانــت علــى مدى االشــهر 
الستة املاضية من خسائر 
مالية قد يصعب تعويضها 

على املدى القريب.
األرقــام  أن  وأكــدوا 
احلالية للمصابني بڤيروس 
كورونا مازالت في معدالتها 
الطبيعية، وأن الزيادة املعلنة 
في أرقام اإلصابات لم يأت إال 
بعد زيادة عدد املسحات التي 
جتريها وزارة الصحة العامة، 
مبعنى أن أرقام اإلصابات قد 
ترتفع كلمــا ارتفعت أعداد 

املسحات اليومية.
وشدد اخلبراء على أهمية 
الوعي وتطبيــق إجراءات 
وزارة الصحة العامة بشأن 
لبس الكمامات واحلفاظ على 
إجراءات التباعد االجتماعي، 
بدال من العودة إلى إجراءات 
احلظر التي ستضر أكثر مما 
تنفع.. وفيما يلي التفاصيل:
فــي البداية، أكد اخلبير 
االقتصادي طارق العتيقي 
أنــه يرفــض فكــرة عودة 

عبداهللا الراكان

منذ قرار مجلس الوزراء 
اجلزئــي  احلظــر  برفــع 
وتخفيــف القيــود متهيــدا 
لعودة احلياة الى طبيعتها 
ساد انطباع لدى الكثيرين 
بزيــادة حــاالت اإلصابــة 
بڤيروس كورونا، وسجلت 
وزارة الصحة عدد اصابات 
ملحوظــا خــالل األســبوع 
املاضي، وإن كانت الزيادة، 
الســلطات  كمــا أوضحــت 
الصحية، هي في املقام األول 
بسبب زيادة عدد املسحات، 
فيما نسب اإلصابة تتراوح 

الكبيــرة، أو إفــالس عــدد 
ال بــأس بــه من الشــركات 

الصغيرة واملتوسطة.
وتابع العتيقي: ان عودة 
احلظر إلى االقتصاد الكويتي 
يعنــي إطــالق «رصاصــة 
الرحمــة» على ما تبقى من 
شركات صغيرة ومتوسطة 

وانتشــرت فيهــا وســوم 
دار احلديــث  وتغريــدات 
فيها عن اسباب ارتفاع عدد 

عن طريق اتباع التعليمات 
واالجــراءات الصحية التي 
فرضتها اجلهات املسؤولة 
بالدولــة، وذلــك من خالل 
لبــس الكمامة فــي االماكن 
العامــة، واحلفــاظ علــى 
إجراءات النظافة والسالمة 
الشــخصية، مــع تطبيــق 

«هــل العــودة  الــى فرض 
احلظر حتد من ارتفاع حاالت 
االصابة بڤيروس كورونا؟».
وفــي هذا الســجال كان 
هناك من طالب بالعودة الى 
احلظــر جتنبا الرتفاع عدد 
اإلصابات، فيما قال آخرون 
إن العودة الى احلظر خطأ 
جسيم يكلف الدولة والناس 
أعبــاء اقتصاديــة، لكنهــم 

مــن خطــة إعــادة احلياة 
التي أعلنها مجلس الوزراء، 
وبالتالي فمن غير املنطقي 
العــودة إلى أي مرحلة من 
مراحــل اخلطة قبل اكتمال 
جميــع املراحــل ومــن ثم 
تقييــم الوضــع النهائــي، 
خاصة أن املالحظ هو مدى 
ارتفاع الوعي لدى املواطنني 
واملقيمني في جميع املرافق 
واملؤسســات واملجمعــات 
التــي جرى إعادة افتتاحها 

من جديد.
وحــذر اجلريــوي مــن 
التسرع في اتخاذ قرار عودة 
احلظر من جديــد، خاصة 
أن قرارا من هذا النوع فيه 
تهديــد لالقتصاد وملصالح 
شريحة كبيرة من األنشطة 
التي عانت كثيرا على مدى 
ســتة أشــهر جــراء توقف 
أنشطتها وحتملها خلسائر 
مالية قد يصعب تعويضها 
على املدى القريب، مضيفا 
أن احلــذر أجنع من احلظر 

في املرحلة احلالية.
بدورها، أكدت م.آالء حسن 
رئيس مجلس اإلدارة شركة 
العاملية للمقاوالت  ايبسكو 
العامــة للمبانــي، أن العالم 
مر مبعادلة معقدة من نوع 
خــاص وهــي االقتصــاد أو 
الصحة، ولقد اتخذت جميع 
دول العالــم قرارها األوحد 
بأن صحة املواطنني أهم من 
حركة االقتصاد، وجلأوا الى 
احلظر الشامل في جميع دول 
العالم، حتى جاءت النتيجة 
الكارثيــة حلركــة االقتصاد 
العاملي وتبعاته االقتصادية 
والنفســية التــي أصبحنــا 

نعاني منها حتى اآلن. 

طبيعي، مشيرا إلى أنه من 
التعامل بسياسة  املفترض 
مناعة القطيع ألن احلكومة 
تقــوم بدورهــا علــى اكمل 
البدايــة  وجــه باســتثناء 
التي ســمحت فيها بدخول 
مسافرين قادمني من اخلارج 
ولم تقم بإجراءات ضد الدول 

التي أغلقت املطارات.
وأشــار القــادري إلى ان 

واالعالن عن وفاتها، خاصة 
أن الكويــت كانت من أكثر 
دول العالم إغالقا ألنشطتها 
بعد حظر طويل امتد على 

مدى ١٦١ يوما.
واختتــم العتيقــي : إن 
احلل االمثل لهذا االمر يكمن 
في التعايش مع هذا الوباء 

حــاالت االصابــة بڤيروس 
كورونا ومدى التزام الناس 
الصحيــة،  باالشــتراطات 
وتســاءل كثيــرون عما إذا 
كانــت العــودة الــى حظر 
التجول هــي احلل للتعامل 

مع هذا الوضع.
«األنباء» استطلعت آراء 
املواطنني للوقوف على هذا 
اجلانب ولإلجابة عن السؤال: 

التباعــد حلــني  إجــراءات 
االنتهــاء مــن هــذا الوبــاء 
وعودة احلياة إلى طبيعتها.
أكــد اخلبيــر  بــدوره، 
االقتصادي د.خالد اجلريوي، 
أن احلظر لم تكن له نتائج 
ملموسة، بدليل أن النتائج 
اليومية لالصابات مازالت 
تــدور فــي نفــس الفلــك، 
سواء خالل فترة احلظر أو 
ما بعدها، حيــث إن معدل 
االصابات اليومي مازال يدور 
بني ٥٠٠ و٧٠٠ إصابة خالل 

أو بعد احلظر.
وأشار إلى أنه وبحسب 
التــي  العامليــة  التقاريــر 
تنشر حول أعداد املصابني 
بڤيروس كورونا املستجد، 
فإن نحو ٢٠٪ من اإلصابات 
هي إصابات حقيقية في حني 
أن النسبة الباقية ما هي اال 
أعراض بسيطة من املرض 
وال تشكل أي خطورة تذكر 
على االشخاص، مضيفا أن 
جهات عديدة قد اســتغلت 
انتشــار كورونــا الحتكار 
املنتجات وحتقيق االرباح 
املرتفعة في أنشطة معينة.

وتابع اجلريوي: أن املتتبع 
ألسعار الســلع في الكويت 
يالحظ ذلك االرتفاع الكبير 
في أسعار السلع واملنتجات 
واخلدمــات التي بــدأت منذ 
ظهور الڤيروس وحتى يومنا 
هذا، ال بل وأن أسعار االيدي 
العاملــة قد ارتفعت بشــكل 
مبالــغ فيه كنتيجة لتبعات 
هذا الوباء الذي أثر على جميع 

مناحي احلياة.
إلى أن  ولفت اجلريوي 
الكويــت تقــف حاليا على 
أعتــاب املرحلة اخلامســة 

أجمعوا تقريبا على ضرورة 
أن تشدد احلكومة احملاسبة 
على مخالفي االشــتراطات 
واإلجــراءات  الصحيــة 

االحترازية.
في البداية، قال املواطن 
مصطفى القــادري انه ضد 
العــودة للحظــر، موضحا 
أن ارتفاع حــاالت اإلصابة 
بعــد رفــع احلظــر شــيء 

وأضافت أن دول العالم 
اجمــع لــم جتــد ازاء أزمة 
كورونا من حل إال اإلغالق 
وما نتــج عنه مــن توقف 
شــبه كلي القتصاد العالم 
ككل، فقد عــرف االقتصاد 
العاملــي انكماشــا تاريخيا 
بسبب االغالق، حيث سجلت 
البطالــة رقمــا جديــدا مبا 
يزيد عن ٢٢ مليون عاطل، 
واصبح جليا حجم املعاناة 
االجتماعية التي خلفتها ازمة 
كورونا على مستوى األسر، 
ولقد اصبح االقتصاد العاملي 
واحمللــي ايضا لــم يعودا 

يحتمالن االغالق.
واســتطردت قائلة «لم 
تعد الظــروف االقتصادية 
والنفســية واالجتماعيــة 
تتحمل فرض حظر جديد، 
فقــدان  بعــد  خصوصــا 
الكثيــر جــراء  االقتصــاد 
احلظر الشامل، فإنني ارى 
ان احلــل ليــس بتطبيــق 
حظر جديد، بينما بالرقابة 
الذاتيــة من كل فــرد داخل 
املجتمع وتشديد االجراءات 
والصحيــة،  الوقائيــة 
فالظــروف أصبحت االن ال 
تتحمل فرض حظر جديد، 
ولقد دفع الكثير من البلدان 
فاتورة عالية حلماية صحة 
املواطنني، وال زال اجلميع 
يدفعون كلفة احلظر الشامل 

السابق وآثاره».
تشــديد  أن  ورأت 
االجــراءات الوقائيــة الــى 
جانــب تعاوننــا وتكاتفنا 
جميعــا هــو احلــل وليس 
احلظــر، بدال مــن توقيف 
عجلة االقتصاد ألن الوضع 

ال يتحّمل ابدا.

ارتفاع احلاالت هو في املناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية 
مثل اجلليب واملهبولة والتي 
من الصعب السيطرة عليها 
في هــذه الظــروف، مطالبا 
اجلميع بااللتزام باالجراءات 
الصحية واالحترازية حتى 

نتغلب على هذا الوباء.
بــدوره، رفــض املواطن 
محمد عبداهللا العودة لتطبيق 
احلظــر في الكويــت، داعيا 
احلكومة لتطبيق االجراءات 
االحترازيــة والصحية على 
اجلميع ومحاسبة من ال يلتزم 

بهذه االجراءات.
وأضاف عبداهللا أن احلظر 
قلل من حاالت االصابة لكنه 
في الوقت نفســه له اضرار 
اقتصاديــة علــى الكويــت 
ومعيشــية علــى كثير من 
يســتطيعون  ال  النــاس 
حتملهــا، مشــددا علــى أن 

«الناس تبي تعيش».

األنشطة االقتصادية عانت على مدى ٦ أشهر مضت من خسائر مالية قد يصعب تعويضها باملدى القريب

أكدوا لـ «األنباء» أنه من الضروري االلتزام باإلجراءات االحترازية ومحاسبة املتقاعسني عن تطبيق االشتراطات الصحية

خلود املشموم مصطفى القادري

د.خالد اجلريوي

إبراهيم املعود  (محمد هنداوي)

طارق العتيقي

محمد عبداهللا

م. آالء حسن

هل ميثل حظر التجول احلل للتعامل مع إصابات «كورونا» املتزايدة أو يتم جتنبه بسبب تداعياته االقتصادية؟

أحمد األنصاري             

احلظــر مرة أخــرى جملة 
وتفصيــال، مشــيرا إلى أن 
الزيادة امللحوظة في أعداد 
إلــى  اإلصابــات مرجعهــا 
زيادة عدد املســحات التي 
تقــوم بهــا وزارة الصحة، 
وبالتالي فــإن االرقام التي 
يعلــن عنها بشــكل يومي 
ترتفــع أو تنخفــض تبعا 

لعدد املسحات اليومية.
وأضاف أن احلديث عن 
املطالبات بعودة احلظر ال 
يتناسب مع النتائج املشجعة 
لالعالن عــن توفر لقاحات 
مــن دول مختلفــة، خاصة 
بعــد أن أعلن عدد من دول 
العالم عــن البدء في إنتاج 
اللقاحات املضادة لفيروس 
كورونا املستجد، على غرار 
إعالن روسيا وبريطانيات 
والصني واليابان، فضال عن 
أن النتائج االولية للقاحات 
الصينيــة واليابانية أكدت 
إيجابيتهــا على املســتوى 
العاملــي واحمللــي على حد 

سواء.
وشدد العتيقي على ان 
العالم لن يتحمل أي إغالق 
جديــد لالقتصــاد، خاصة 
بعد اخلسائر الكبيرة التي 
تكبدتها االقتصادات العاملية 
جراء احلظر الذي شــهدته 
دول العالــم، وما نتج عنه 
من خسائر مالية في العديد 
مــن القطاعــات، بــدءا من 
جتارة التجزئة أو قطاعات 
الســياحة والسفر وغيرها 
من القطاعات التي اضطرت 
شركاتها إلى تقليص أعداد 
املوظفني وتسريح شريحة 
كبيرة من العمالة بعد إغالق 
أفرع الكثير من الشــركات 

في املعدالت املعهودة.
وقــد انشــغلت مواقــع 
االجتماعــي  التواصــل 

مطالبون بعودة احلظر: 
صحة الناس

أهم من االقتصاد
أيد بعــض املواطنني عودة حظــر التجول، 
مشيرين إلى أن صحة الناس اهم من االقتصاد.

في هذا اإلطار، طالبت املواطنة خلود املشموم 
بعــودة احلظر في الكويت بعــد ارتفاع حاالت 
االصابــة، موضحة ان فتــرة احلظر كان اغلب 
النــاس ملتزمني بعــدم اخلروج مــن املنزل إال 
للضرورة وعدد االصابات كان معقوال، مشيرة 
الى أن اإلجراءات التي تقوم بها الدولة في الوقت 
احلالي كافية لكن عدم التزام الناس هو السبب 
الرئيسي في ارتفاع حاالت االصابة، مؤكدة ان 
الكثير من الناس ال يطبقون التباعد االجتماعي 
أو لبس القفــازات والكمامــات، داعية اجلميع 
الى االلتزام بالتعليمات حتى نتخلص من هذه 

اجلائحة.
مــن جانبه، قال املواطــن ابراهيم املعود ان 
ارتفاع احلاالت بهذه الصــورة يتطلب العودة 
الــى احلظر، موضحا ان احلكومة لم تقصر في 
أداء اعمالها منذ بداية ازمة جائحة كورونا لكن 
ليس من سبيل للسيطرة على ارتفاع احلاالت 
إال بعودة احلظر، متمنيــا من اجلميع االلتزام 
بالتعليمــات الصحية واالجــراءات االحترازية 
جتنبا للعودة للمربع األول وهو فرض احلظر 

في الكويت.
من جهته، أيد املواطن احمد األنصاري العودة 
لتطبيق احلظر، مشيرا الى انه يسهم بشكل كبير 
فــي احلد من ارتفاع حــاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونــا ،حتى لو كانت فيه اضرار اقتصادية، 
لكن ســالمة وصحة الناس اهــم من االقتصاد، 
داعيا اجلميع الى حتمل مسؤولياته سواء فرض 
احلظر أو لم يفرض وتطبيق التباعد االجتماعي 

حتى نخرج من هذه األزمة.

ملشاهدة الڤيديو


