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عقدت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة جلسة خاصة 
لتأبني قائد العمل اإلنســاني املغفور له بإذن اهللا، سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، حيث شارك ممثلون 
عن القارات واملؤسسات العاملية في تأبني األمير الراحل.

وفي البداية طلب األمني العام لألمم املتحدة من احلضور 
الوقوف دقيقة حداد على رحيل قائد اإلنسانية مستذكرا 
مأثره وما خلفه من ارث تاريخي في مجال اإلنســانية 
والديبلوماسية الوقائية وصناعة الوساطة في حل النزاعات، 
ثم حتدث رئيس اجلمعية العمومية قائال إن األمير الراحل 
كان منذ انضمام الكويت للمنظمة شــريكا فاعال على 
حتقيق أهدافها في جميع املجاالت، ووصفه األمير الراحل 
القائد البارز والفارس في مجال العمل اإلنساني والذي 
ســاهم في إنقاذ عشــرات اآلالف من األرواح وحفزت 
آخرين للمشاركة في العمل اإلنساني، وكان سمو األمير 
الراحل رجل دولة متميزا وإنسانيا بارزا وباني جسور 
ورسول سالم نال طوال فترة حكمه التقدير واالحترام 
من القريب والبعيد. كما حتدث في هذه اجللسة اخلاصة 
التي خصصت لتأبني ســمو األمير الراحل ممثل الدول 
األفريقية باألمم املتحدة قائال إن األمير الراحل ترك إرثا 
مهما عبر إســهاماته الكبيرة في تنمية الكويت وجهوده 
اإلنسانية في كل أنحاء العالم. ثم حتدث ممثل عن الدول 
اآلســيوية واحمليط الهادئ قائال: اجلميع يســتذكرون 
األمير الراحل لدوره العظيم الذي يبعث على فخر جميع 
الكويتيني حيث جعل الكويت دولة صانعة للسالم والتنمية 

إقليميا ودولية.
كذلك شارك ممثل الدول األوروبية الذي وصف األمير 
الراحل بأنه كان حكيما ورائدا في الديبلوماسية العربية 
لشجاعته وإصراره على النهوض بها في املنطقة وخارجها 
وشــارك أيضا ممثل ألميركا الالتينيــة ومنطقة البحر 
الكاريبــي باجلمعية العمومية واصفا األمير الراحل بأنه 
مثاال يحتذى، أثّر في دور بلده العاملي ألكثر من خمسني 
سنة وكان رائدا الســتقرار بلده ومنطقته ووسيطا في 
العديد من النزاعات ثم جاء دور ممثل الواليات املتحدة 
األميركية الذي قال عن األمير الراحل: له أثر في رســم 
خارطة العالم كما نعرفه اليوم وحقق الكثير من التغيير في 
بلده والشرق األوسط. وشاركت في تأبني األمير الراحل 
الدول العربية حيث حتدث ممثلها قائال: كان داعما قويا 
لقضايا أمته العربية واإلسالمية على رأسها حق الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة.
وشارك في اجللســة اخلاصة التي خصصت لتأبني 
قائد العمل اإلنســاني سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد طيب اهللا ثراه والعديد من املؤسسات العاملية.. إنها 
شهادة تسجل لألمير الراحل في سجالت العالم تتحدث عن 
دوره في مختلف املجاالت الدولية حيث كان ديبلوماسيا 
مخضرما ساهم في العديد من القضايا الدولية، وأصبح 
رائدا للعمل اإلنساني ونحن أبناء الكويت لنفخر كثيرا 
بهذه التظاهرة العاملية التــي وقفت احتراما وتقديرا ملا 
قام به األمير الراحــل من جهد كبير له األثر الطيب في 
الســالم العاملي فتحية لروح األمير الراحل الذي صنع 
لبلده املكانة املرموقة ودفعها إلى مجال الدول املتحضرة 
والبد أن األجيال القادمة ستذكر تاريخ صباح األحمد الذي 
ســجل بأحرف من النور دور الكويت في مجال السالم 

والتنمية في العالم.
من أقوال املغفور له سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد: علينا أن نقبل الرأي اآلخر كما علينا أن نتشاور 
ال أن نتخاصم وأن نختلف ال أن نتعادى وأن ننتــــقد 
بال تشهير وأن نحاسب بال انتقام، فكلنا من الكويت نبدأ 

وإليها ننتهي وهي الباقية ونحن الزائلون.
واهللا املوفق.

بعد أن جفت دموعنا على مصابنا اجللل، فإن علينا 
أن نوثق للتاريخ ولألجيال القادمة ما قدمه أمير اإلنسانية 
الراحل سمو الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، من 
مآثر ليست في رصيد من اخلطب الرنانة والتسجيالت 
ولكن في شكل إجنازات ومبادرات ملسها اجلميع وفي 
مجال الرعاية الصحية حيث إن األطباء والقيادات الصحية 
عليهم مسؤولية توثيق ما قدمه املغفور له بإذن اهللا تعالى 

في املجاالت الصحية.
وإنني أدعو املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تطلق مبادرة جلمع 
وتوثيق إجنازات املغفور له سمو الشيخ صباح األحمد 
وتكليف فريق من املتخصصني بهذا املشــروع الذي 
سيوثق بإذن اهللا مرحلة مهمة من تاريخ اخلدمات الصحية 
بالكويت ارتبطت خاللها العديد من املشاريع واملبادرات 

باسم أمير البالد الراحل.
ومن اإلنصاف أن توثق بأحرف من نور ومبا يستحق 
لتكون محفوظة ضمن ذاكرة الوطن وأثق أن هذه الدعوة 
لــن تذهب أدراج الرياح بل أطمع في أن يتجاوب معها 
ويدعمها كل من ارتبط بإجنــازات فقيدنا الغالي ذات 
العالقة بالصحة أو كان سموه شاهدا عليها ألن وطنا 

بال ذاكرة ال يستطيع بناء املستقبل. 
ومن املخجل ألي طبيب أو قيادي عاش أو شهد على 
إجنازات ســموه في املجال الصحي إال أن يشارك في 
هذا املشروع الوطني وفاء للعطاء املتدفق في املجاالت 
املختلفة والذي لم يعرف احلدود، وإن كنا نرى أمامنا 
مركز صبــاح األحمد للقلب أو مركــز صباح األحمد 
للمســالك البولية أو جائزة صباح األحمد في مجالي 
الرعاية الصحية للمسنني وتعزيز الصحة فإنها مجرد 
أمثلة من مبادرات عديدة ارتبطت باسم الراحل، طيب اهللا 
ثراه، ولم تعرف احلدود اجلغرافية. لذلك فإن التوثيق هو 
تكرمي مستحق يقتضيه الوفاء والعرفان لهذه األعمال 
اجلليلة في خدمــة اجلميع في مجال الصحة والوقاية 

من األمراض. 
وخالل حضوري العديد مــن االجتماعات الدولية 
واإلقليمية ولقاءاتي مع قياديني مبنظمة الصحة العاملية 
واملنظمــات الدولية فقد كان اجلميــع يذكر بالعرفان 
األمثلة احلية ملبادرات إنسانية متميزة من األمير الراحل 
تغمده اهللا برحمته الواسعة سواء في دعم جهود اإلغاثة 
أو التصدي لألوبئة والكــوارث الصحية وإنقاذ حياة 
املاليني من مختلف بقاع العالم ودعم البحوث الصحية 
في التخصصات الصحية املختلفة إذ أن الصفحات ال 
تكفي ملجرد ذكر األمثلة ولكن التوثيق لتلك املبادرات 

مستحق اآلن.

في معترك احلياة وآالمها وأوجاعها 
وفي مباهجها وأفراحها ننسى حقيقتها، 
ونغتر بزخارفها، فيأتي كالم نبينا محمد 
صلى اهللا عليه وآله وسلم، ليوقظنا من 
غفلة الســاهني، ويبصرنا بنور الهدى. 

فماذا هو قائل:
«ما لي أرى حب الدنيا قد غلب على 
كثير من الناس، حتى كأن املوت في هذه 
الدنيا على غيرهم كتب، وكأن احلق في 
هذه الدنيا علــى غيرهم وجب، وحتى 
كأن ما يسمعون من خبر األموات قبلهم 
عندهم كسبيل قوم سفر عما قليل إليهم 
راجعون، تبوئونهم أجداثهم (اجلدث هو 
القبــر) وتأكلون تراثهم وأنتم مخلدون 
بعدهم، هيهات هيهات أما يتعظ آخرهم 
بأولهم، لقد جهلوا ونسوا كل موعظة في 
كتاب اهللا وأمنوا شر كل عاقبة سوء ولم 
يخافوا نزول فادحة (الفادح هو الصعب 
املثقل) وال بوائق كل حادثة (البائقة هي 
الداهية والشر) طوبى ملن شغله خوف 

اهللا عن خوف الناس.
طوبــى ملن طاب كســبه وصلحت 
سريرته وحســنت عالنيته واستقامت 

خليقته.
طوبى ملن أنفق الفضل من ماله وأمسك 

الفضل من قوله.
طوبى ملن تواضع هللا عز ذكره، وزهد 
فيما أحل له، من غير رغبة عن سنتي، 
ورفض زهرة الدنيا من غير حتول عن 
ســنتي، واتبع األخيار من عترتي من 
بعدي وخالط أهل الفقه واحلكمة ورحم 

أهل املسكنة.
طوبى ملن اكتسب من املؤمنني ماال من 
غير معصية وأنفقه في غير معصية وعاد 
به على أهل املسكنة. وجانب أهل اخليالء 
والتفاخر والرغبــة في الدنيا املبتدعني 

خالف سنتي العاملني بغير سيرتي.
طوبى ملن حسن مع الناس خلقه وبذل 

لهم معونته وعدل عنهم شره.
(عن «حتف العقول عن آل الرسول 
للشيخ ابو محمد احلسن احلراني - من 
أعالم القرن الرابع هجري) - ٢٨ صفر 
عام ١١هـــ، ذكرى وفاة النبي صلى اهللا 

عليه وآله.

في زمننا هذا أصبحنا نفتقد عبارات 
املدح والثناء احلقيقية املستحقة، مبعنى 
أن املدح أصبح يوجه فقط إلى األشخاص 
الذين يتبوأون مناصب ومراكز عالية او 
ملن ميلكون املال من أجل حتقيق املصالح 

اخلاصة. 
وال شك أن كلمات اإلطراء واألشعار 
التسول والتزلف  وغيرهما من وسائل 
ســيكون سقفها عاليا، حتى لو كان هذا 
املــدح في غير محله ويعتقد البعض أن 
هذه األســاليب خافية على الناس وغير 
مكشوفة، لكن بالعكس الناس تعرف وتعي 
كل شــيء ويعرفون من هم األشخاص 
الذي يستحقون الثناء احلقيقي، ويعرفون 
أيضا األشخاص املطبلني الذين يتخلون 
عن كراماتهم واحترامهم من أجل أطماعهم.

املدح احلقيقي هو الذي يقدم ألناس 
ال نرجو منهم مصلحــة أو غاية معينة 
نشــكرهم ومندحهم حتى لو كانوا من 
صغار املوظفني ألنهم يقومون بعملهم على 
أكمل وجه، أما النقد الذي نراه في كثير 
التواصل  من األحيان من خالل وسائل 
االجتماعي وفي الصحافة وغيرهما فيكون 
كثيرا من نوع «النقد الهدام»، وقليال ما 
جند النقد البناء الذي تكون أهدافه إصالح 
بعض األخطاء واالعوجاجات في كثير من 
القضايا على اختالف أنواعها، مبعنى أننا 
اصبحنــا نرى مدحا مزيفا أو نقدا ظاملا 
يبعد كل البعد عن قواعد وأساســيات 

وأساليب النقد السليم.
إن الهجوم على األفراد وإلقاء التهم 
عليهم والتعرض ألسمائهم وأعراضهم 
وحياتهم اخلاصة في عرف الكثيرين هذا 
هو النقد، إذا أصبحت العملية متشابكة، 
وهذا يدفع ذاك، واجلماعة الفالنية تهاجم 
اجلهة الفالنية حتت مصطلح النقد وحرية 
الرأي، وهذا كله فوضى ليس لها عالقة 
ال بالثنــاء وال النقد، وهذا اخللط هو ما 
جعل املتابعني لألخبار واألحداث احمللية 
يعيشون حالة ارتباك وتشوش انتهت بهم 
إلى تشاؤم وتذمر مستمرين، ألن جزءا 
منهم أضاع البوصلة وال يعرف من يصدق 
واجلزء اآلخر «مع اخليل يا شقراء» معاهم 
معاهم.. عليهم عليهم، وبالنهاية أصبحنا 
ال نفرق بني النقد املباح، واملدح املستحق. 

هل وصلت الفكرة؟ نتمنى ذلك.

األخير يصب ما عملته وفعلته في 
صالح الكويت.

هنالك الكثير للحديث حوله عن 
مؤسســة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني وليس من مقام مقال الحتوائه 
هنا، لكن يكفي أن جناح اجلائزة جاء 
لسبب بسيط جدا هو أن صاحبها 
والتي حتمل اسمه لم يكن يبحث عن 
مجد شخصي، لذا جنحت وامتدت 
على مدار عقود ثالثة وكانت طوال 
تلك الفترة جسرا عمالقا بني الكويت 
وبني جميع الشعراء واألدباء العرب، 
لتكون الكويت بسببها عاصمة الشعر 

العربي طوال تلك الفترة.
< < <

توضيح الواضح: عقدت مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني عام ١٩٩٧ 
مهرجانا شعريا حمل اسم الشاعر 
األشهر ابن لعبون، وضم املهرجان 
أمســيات وندوات، الحقا كان ذلك 
املهرجان البــاب الذي خرجت منه 
أنحاء  األمســيات اجلماهيرية في 

اخلليج العربي.
توضيــح األوضــح: األديب الشــاعر 
عبدالعزيز ســعود البابطني، شكرا 

لك وشكرا منك وشكرا عليك.

نفــس رحبة فياضة جــدا باحلب 
الالمتناهي أخرجت كل ضغينة وحقد 
بجدارة واقتدار يستحق اإلشادة، 
فقد أدهشــني متسكه بالرغبة في 
إصالحهم مع ما ظهر منهم إذ دعاهم 

ملا يحييهم.
وهذا يذكرني مبوقف مشــابه، 
إذ في رحلة نبينا األعظم صلى اهللا 
عليه وآله وسلم إلى الطائف، يأتيه 
ملك اجلبال قائال «لو شئت أطبقت 
(اللهم  عليهم األخشبني»، فيجيب: 

اهد قومي فإنهم ال يعلمون).
إذا أردنا أن نصبح عظماء، فالبد 
أن نصبر على سفاهة الناس من أجل 
هدف أسمى وهو «إصالحهم» وأن 
نكون من الذين ال يعادون أحدا انتقاما 
ألن العظماء هم وحدهم الذين تكون 
أمنياتهم بناء األرواح والكبار وحدهم 
هم من يتقبلون دفع ضريبة اإلصالح 
للناس، وأخيرا فإن الكبار وحدهم 
هم الذين يقدمون تضحياتهم دون 

مقابل إخالصا للحق وحده.

الشيخ صباح األحمد في  واحد.. 
قلوبنا» بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠.

لكم على هذه اجلهود  فشكراً 
الطيبــة واملشــاعر الصادقة في 
جميع األشقاء التي تسهم في دعم 
العالقات األخوية املتجذرة تاريخيا 
الشقيقني، وبدوري  الشعبني  بني 
أسلط الضوء على مبادرتكم وأقف 
معكم وأدعمكم إعالميا، فلمثل هذه 
األعمال النبيلة أكتب وأفتخر بها.

٭ باملختصر: شــكراً لكم يا شعب 
عمان الوفاء.

٭ رســالة: أمتنــى مــن وزارة 
اخلارجية وسفارتنا لدى سلطنة 
عمان الشقيقة دعم املنظمني لهذه 
الفعاليات وهي صدقة جارية لروح 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، كما أمتنى 
أن تســهم وزارة اإلعالم بتغطية 
احلملتني في برامجها والتواصل 

مع املنظمني.

للكويت ومن ثم التراجع بالسماح 
بالدخول بطريقة فيها حتايل حتى 
على االشــتراطات الصحية عن 
طريق فتح الترانزيت رغم استمرار 
قرار احلظر لهذه الدول في مخالفة 

واضحة ملن يدير تلك اخلطط.
يجب قبل اتهام الشــعب بعدم 
االلتزام كان األولى على املسؤولني 
مراجعة قراراتهم غير املدروســة 
التي ستعيدنا إلى املربع األول منذ 

بداية اجلائحة.
الغرامات في طريقها إلى التطبيق 
ويجب على املسؤولني عقد مؤمتر 
صحافي وتوضيح مبالغ الغرامات 
وعلى من تقع بجميع اللغات، ويبقى 
سؤال الذي يتداول حاليا ونتمنى 
من اجلهات املختصة اإلجابة عنه 
وخصوصا اللجنة املختصة هل عدم 
ارتداء الكمام داخل املركبة لشخص 
مبرافقة أسرته يعد مخالفة يعاقب 
عليها القانــون، وكذلك احلال في 
األماكن املكشوفة هل يجب ارتداء 
الكمام أثناء ممارسة الرياضة؟ أفيدوا 

الناس قبل أن تطبقوا قراراتكم.

ومؤمتراتها هي مبثابة سفارات كويتية 
موازية للسفارات الرسمية في تلك 
البلدان، وأقرب ما تكون إلى سفارات 
ثقافية أو مراكز إعالمية تعمل كويتياً 
وتتحدث بالكويتية الفصحى وجتمع 
األدباء والشعراء على طاولة الكويت.
تلــك املراكز كويتية كونها على 
األقل حتمل اســم مواطن كويتي 
قدر له أن يكون شــاعرا أديبا، ولم 
تطلب املؤسسة في أي من مراكزها 
املمتدة على مسافة  أو مهرجاناتها 
نحو الثالثني عاما دعما حكوميا من 
أي نوع كان، بــل كانت هي نقطة 
االنطالق لنفسها ذاتيا واالنتهاء وفي 

فركلوه ورفسوه حتى خرج قصه 
(عظمة القص تصل ما بني األضالع) 
من ظهره ثم يدهشــك ما سيحدث 
بعد ذلك، إذ يخبرنا القرآن أن هذا 
الرجل عندما قيل له (ادخل اجلنة) 
لم يطلب من اهللا االنتقام وتعذيب 
قاتليه بل متنى لقاتليه اخلير إذ (قال 
يا ليت قومي يعلمون مبا غفر لي 

ربي وجعلني من املكرمني).
وفي احلقيقــة فإن هذه النفس 

تنظيم السبلة العمانية وبالتعاون 
مع دائرة خدمات بنوك الدم بوالية 
بوشر، صدقة جارية لروح املغفور 
لــه بإذن اهللا تعالى ســمو األمير 
الراحل الشــيخ صبــاح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، بتاريخ ١٨ أكتوبر 
٢٠٢٠. واحلملة الثانية بتنظيم فريق 
األيادي اخلضراء البيئي الكويتي 
بسلطنة عمان حتت شعار «دمنا 

جهات االختصــاص لفرض هيبة 
القانون، ولكن ال حياة ملن تنادي 
ومازلنا نكرر تساؤلنا: ملاذا لم يفّعل 
القرار منذ ذلك الوقت؟ وملاذا دائما 
حتميل املجتمع إخفاقات الغير بسبب 
فشل خططهم في إدارة األزمات؟، 
والشــاهد على ذلك فرض قانون 
وعدم تطبيقه، وفرض شــروط 
وعدم متابعتها سواء في املجمعات 
التجارية أو غيره من األنشطة، كذلك 
فرض قيود علــى الدول املوبوءة 
بالدخول  لرعاياهم  السماح  وعدم 

الوقف  سالمة إجراءات تخصيص 
اخليري من األلف إلى الياء. باملناسبة 
الوقف اخليري كان عمال خالصا لوجه 
اهللا ال فائدة مادية دنيوية ترجى منه 
لصاحبه الذي أســس أكثر من ٢٥ 
مركزا ثقافيا في ٢٥ بلدا وابتعث آالف 
الطلبة للدراسة عليها، وكان الهدف 
ان يكون الوقف رافدا لتلك املراكز 
وغيرها حتى ال يتوقف عطاؤها، ولكن 
ماذا نقول إال كما يعرف اجلميع... 

ال كرامة لنبي في وطنه.
وحتى تكــون الصــورة أكثر 
وضوحا وأقرب إلــى ذهن املتلقي 
فتلك املراكــز ومهرجانات اجلائزة 

مــن القرية اقتنع مبــا يدعو إليه 
املرسلون وقام ملهوفا على قومه 
(من أقصى املدينة) فجاء يحاور قومه 
ويدعوهم إلى ما اعتقد أنه ســبيل 
الفوز والسعادة جاء يحمل اخلير لهم 
لينضج أفكارهم وجاء بخطاب ميس 
القلب فيحيي الضمير ويخاطب العقل 
فيقنعه، إال أن مكافأته من قومه كانت 
أن يقتلوه بطريقة وضيعة متوحشة، 
إذ تروي التفاسير أن قومه قاموا إليه 

رسالة حول مدى ترابطنا ومحبتنا 
من منطلق البيت اخلليجي الواحد 

واملصير املشترك.
لم تتوقف هذه املشاعر الصادقة 
إلى هذا احلد، بل جتاوزت ذلك بدم 

ونبض واحد.
من خالل حملتني للتبرع بالدم، 
األولى حتت شعار «عمان والكويت 
نبض واحد  #صباح_في_قلوبنا »، 

إضافته إلى القــرارات املنفذة في 
قانون األمراض السارية منذ مايو 
املاضي يقضي مبعاقبة كل شخص 
ال يرتدي كماماً أو يغطي األنف والفم 
باحلبس ٣ أشهر أو غرامة، ولكن 
تقاعس بعض املسؤولني وتخبطهم 
في تأخير إسناد األمر إلى اجلهات 
املختصة وتراخيهم ساهم في عدم 

التزام البعض باالشتراطات.
طالبنا منذ وضع االشتراطات 
آنذاك بتفعيل القانون وتطبيقه على 
أرض الواقــع وإحالة املخالف إلى 

األديب الشاعر عبدالعزيز سعود 
أدبية  البابطني ليس حالــة كويتية 
خاصة، بل أقرب إلى احلالة العربية 
املتفردة، فهو أديب شاعر عربي ثري 
أوقف جزءا من ماله - وإن لم يعلن 
ذلك - في سبيل خدمة الشعر، ليس 
الشعر فقط بل األدب بشكل خاص 

واللغة العربية على وجه العموم.
لقد وضع وقفاً وإن لم يعلن ذلك 
كما ذكرت عبر اجلائزة التي حملت 

اسمه.
ككويتي أفخــر بأنه من بلدي، 
وأن فكرة الوقف األدبية، وإن كانت 
غير معلنة إال أنها حقيقية وفق آليات 
اجلائزة واهتماماتها بالشعر والشعراء 
وحركة التدوين التــي ما عاد أحد 
يسير في ركابها سوى مؤسسة جائزة 

عبدالعزيز سعود البابطني.
ورغم ما عمله الرجل وأجنزه من 
رفع الســم الكويت في كل احملافل 
األدبية العربية التي كانت مهرجانات 
مؤسسته هي جوهرة تاجها، إال أنه 
عندما أراد تأسيس وقف رسمي في 
الكويت مت التعرض له سياسيا، رغم 
أن الكتب الرســمية من أعلى جهة 
رقابية هي ديوان احملاســبة تثبت 

كثير منا يســيئون فهم كتاب 
الــله، فيربطون مفاهيمــه بأمــور 
ال تتعلق بها كما في ربط «سورة 
يــس» بحالة املوت فتجــد القراء 
يعكفون على قراءة «سورة يس» 
يوم الوفاة دون أن ينتبهوا إلى أن 
هذه السورة حتتوي على مفاهيم 
حياتية مهمة، إذ يقول سبحانه عن 
القرآن الكرمي فيه: (لينذر من كان 

حيا).
ال أناقش ها هنا موضوع انتفاع 
للقرآن، ولكني  امليت بقراءة احلي 
أنبه على غفلتنا عن احلكمة األعظم 

من القرآن.
إنني أتساءل: كم منا الذين فهموا 

«سورة يس»؟ 
كم منا تعلم منها ولو معنى واحد؟
كم منا أثــرت فيه وغيرت منه 

شيئا؟ 
لقد لفــت انتباهي فيها حقائق 
كثيرة من أبرزها قصة القرية التي 
جاءها املرســلون، وكيف أن رجال 

لم أســتغرب مواساة الشعب 
العماني الشقيق وعزاءنا في وفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، وهذا ما عهدناه من 
احلكومة والشعب العماني الشقيق 

على مر التاريخ.
فكما وقف الشعب الكويتي في 
تعزية األشــقاء في سلطنة عمان 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
السلطان قابوس بن سعيد، طيب اهللا 
ثراه، بادر األحبة في سلطنة عمان 
بدورهم في رثاء األمير الراحل من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي 
الرسمية ونشر صور  والصحف 
األمير الراحل على الصفحات األولى، 
الفقيــد وإجنازاته  وتناول حياة 
وسماته الطيبة من خالل املقاالت 

والبرامج التلفزيونية كذلك.
هــذه املشــاعر األخوية بني 
األشقاء، لها األثر العميق في إيصال 

طلبت في مقاالت ســابقة من 
مجلس الوزراء والسلطات الصحية 
القانون  حتديدا مسؤولية تطبيق 
بحق األشــخاص غيــر امللتزمني 
بالشــروط الصحية، ومنها عدم 
ارتداء الكمامــات بدالً من حتميل 
الشــعب وزر عدم تفعيل القانون 

جتاه املخالفني.
مجلــس الوزراء جتــاوب مع 
مطلبنا، حيث وافق على مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم (٨) لســنة ١٩٦٩ اخلــاص 
باالحتياطيات الصحية والوقاية من 
األمراض السارية، والذي يتضمن 
إضافة مــادة تســتهدف توقيع 
الغرامات الفوريــة على املخالفني 
لالشتراطات الصحية وكيفية سداد 
إلى  إحالته  الغرامات، وستتم  هذه 

مجلس األمة إلقراره.
من الظلم طوال املراحل األربع 
املاضيــة لعودة احلياة حتميل كل 
الشعب مسؤولية عدم التزام البعض 
بإعادة  باالشــتراطات، والتهديد 
احلظر رغــم أن هناك قرارا متت 
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