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قال تعالى (قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا) كلنا نعلم أن 
العالم كله يعيش بحالة صعبة جدا بســبب انتشار هذا الوباء 
اخلطير «كورونا املســتجد» كفانا اهللا وإياكم شر هذا املرض 
وغيره، والكويت كباقي دول العالم تعيش نفس الظروف فالتزم 
اكثر النــاس مبنازلهم وعدم خروجهم إال للحاجة، وفي بداية 
املرض كل شيء أغلق خوفا من انتشار هذا املرض، وهذا كله 
في مصلحة الناس جميعا وأكثر الناس جتاوبوا مع هذا القرار 
الــذي أصدرته احلكومة والذي أصاب الناس بالهلع واخلوف، 
وديننا اإلسالمي يحدد لنا املطلوب في هذا املوقف، ويقول سيد 
البشرية محمد ژ ال يوردن ممرض على مصح، مبعنى: إذا 
أصيب أي إنسان بأي مرض معد فالبد عليه أن يعتزل الناس 
حتى ال ينتشــر هذا املرض ويعديهم، وفــي هذه األيام أكثر 
الناس يتكلمون ويقولون إن قرارات احلكومة غير مدروســة 
وبها تخبط وأكثر املتضررين هم أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة بكل أنواعها والدولة فاحتة أجواءها للقادمني من 
اخلارج دون تقيد باالشتراطات الصحية، وأكثر هذه الشهادات 
مزورة، وأصحاب هذه املشاريع التجارية هم ملتزمون بحسب 
القانون بدفع رواتب املوظفني واإليجارات طبعا لقانون اإليجار.

ومن الواضح أن من تسبب بانتشار هذا الوباء هم القادمون 
مــن اخلارج، ومن لم يتقيدوا بتطبيق اإلجراءات الصحية في 

املناسبات االجتماعية.
قرارات اإلغالق واحلظر لن تفيد، ولكن احلل اجليد يكمن 
في زيادة وعي املجتمع، ومــن ال يلتزم تطبق عليه القوانني 
ويعاقب عقابا شديدا حتى يعتبر غيره، أما أصحاب املشاريع 
الذين يدفعون اإليجارات ورواتب عمالهم وخسائرهم كبيرة 
ولم يعوضوا شــيئا من اإلغالق في األشهر املاضية فالبد من 
دولتنا الكويت أن تساهم بتخفيف معاناتهم، خاصة أن أصحاب 
املشاريع مثل الصالونات واملعاهد الصحية من أكثر األشخاص 
امللتزمني باالشتراطات الصحية، فقد وصلت رسالة أصحاب 
املشروعات املتضررة من قرارات احلكومة باإلغالق الرافضة 
إلجراءات احلظر باالشتراطات الطبية، وحتدث رئيس مجلس 
األمة أن رسالتهم وصلت إلى أعلى مستوى وبإذن اهللا تصدر 
توجيهات إليجاد حلول لهذه األزمة وأعضاء املجلس يطالبون 
بعدم اإلغالق ألصحاب املشــاريع الصغيرة واملتوسطة حتى 
ال يتضــرروا وتصدر عليهم أحكام قضائية، وصاحب القرار 
كوزير الصحة مثال من املفترض عليه أال يفتح املجال اجلوي 
ألي جنســية كانت حتى يستقر وضع الكويت كفانا تساهال، 
ومرة يقول تفتح األجواء ومــرة تغلق األجواء ال يوجد قرار 
صحيح، بل تخبط وارجتال لــم نتعلم من أخطائنا منذ فترة 
الغزو إلى اآلن ألن نعلم ما هو السبب، وأكثر املواطنني واملقيمني 
في الكويت ملتزمون باالشتراطات الوقائية، وهنا نقول طبقوا 
العقوبة على من ال يلتزم، ونشــكر هنا جميع من يساهم في 
تخفيف معاناة املرضى ممن أصابهم مرض «كورونا»، وجزاهم 

اهللا خير اجلزاء.
ونسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من كل شر، وأن يزال هذا 

الوباء من كل دول العالم. اللهم آمني.

العودة للحياة الطبيعية حتتــاج إلى عمل جماعي، ومع 
ارتفاع املوجة الثانية من جائحة كورونا وظهور الســالالت 
اجلديدة من ڤيروس كوفيد-١٩ السريعة االنتشار، أصبحت 
املســؤولية مضاعفة علينا للتعاون وااللتزام ضمن حراك 
عاملي لكبح جماح هذا الوحش، ومنعه من التحور لسالالت 
قد تكون أكثر شراسة ويصعب احتوائها، مما سيكلف املزيد 

من اخلسائر باألرواح واألرزاق.
يجب أن يعلم اجلميع بوضوح أن الڤيروسات ال تتحور 
إال إذا تكاثرت. فإذا التزمنا باالشتراطات الصحية وفي ذات 
الوقت تعاوننا لبلوغ نسبة تطعيم بني ٧٠ و٨٥٪ سنستطيع 
الوصول «ملناعة القطيع»، وبالتالي إبقاء حركة الڤيروس بطيئة 

وتصعيب حدوث الطفرات.
هناك أكثر من ٢٠٠ لقاح يتم جتربتها عامليا حملاربة ڤيروس 
كوفيد-١٩، وبعض منها التي مت اعتمادها لالستخدام الطارئ 
اليزال الكثيرون لآلن بني رافض ومتردد ألخذها. وكمختص 
في مجال الصيدلة أتفهم ذلك، لكن الواجب العلمي يقتضي 
شرح مأمونية هذه اللقاحات وفعاليتها بكل مهنية بناء على 
مصادر معتمدة موثوقة حتدث معلوماتها بواســطة خبراء 

مختصني وبانتظام.
اكتشاف هذه اللقاحات هو جهد خارق لم نر مثله بعصرنا 
احلديث من خالل ضخ أموال باملليارات في جتاربه، وبتعاون 
مشترك بني شركات وجامعات ومختبرات معتبرة في جميع 
قارات العالم. مما يدحض بطريقة علمية ورسمية كل نظريات 
املؤامرة، ويفضح املعلومات املضللة والشائعات التي انتشرت 
بوسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي كاالدعاء أنها ستغير 
احلمض النووي اخلاص بنا أو ســتؤدي إلى برمجة عقلية 
لدماغ املتلقي.. الخ من الترهات. ويبقى اجلواب الفصل يكمن 
في حتليل مكونات جميع اللقاحات والتي ال تدل بأي شكل 

من األشكال على ذلك.
باملقابل، فالقول إنها لقاحات حديثة يجب التيقن منها أمر 
مبرر. إال أن احلقيقة العلمية املعروفة ألبناء املجال الدوائي 
هي أن التكنولوجيا املســتخدمة في اكتشاف وتطوير هذه 
اللقاحات ليســت باجلديدة، وما اســتجد كان عمليات من 
التعديل الضروري كون الڤيروس املستهدف هو أيضا حديث 
النشــأة ويجب استهدافه بذاته. وتبقى هذه اللقاحات قاطبة 
تعلم أنظمتنا املناعية كيفية التعرف على الڤيروس املسبب 
لـكوفيد-١٩ ومكافحته بأمان، لكن بأساليب متعددة تعتمد بشكل 

كلي على استخدام كل أو بعض من الڤيروس غير الضار.
وإن كان هناك خوف من األعــراض اجلانبية، فالقاعدة 
الذهبية بالنســبة لألدوية تقول «ال يوجد شيء اسمه آمن 
بنســبة ١٠٠٪»، وحتى األدوية التــي نتناولها بدون تفكير 
(مثل البنادول) بها مخاطر. فآثار جانبية خفيفة مثل ارتفاع 
احلرارة والصداع وآالم العضالت واحلساسية خصوصا في 
مكان الوخز هي أمور حتدث عند استخدام جميع اللقاحات 

التقليدية مما يدل على ابتداء مفعولها.
أما لكون هذه اللقاحات جديدة فمن الصعب جدا احلديث 
عن اآلثار اجلانبية طويلة األمد، ودائما ما يضع العلماء احتمال 
ظهور آثار جانبية نادرة عندما يتم تطعيم ماليني األشخاص. 
وبالتأكيد، إذا كانت هناك عواقب خطيرة للغاية وشائعة لهذا 

التطعيم، فالبد أن تكون واضحة وال ميكن إخفاؤها.
نؤكد ختاما أن اللقاحات التي مت اعتمادها للتطعيم بالكويت 
لآلن (فايزر واكسفورد) تتمتع بدرجة عالية جدا من األمان وإن 
اختلفت نسبة الفعالية على األفراد من لقاح إلى آخر، فتوكلوا 
على اهللا واركبوا معنا ســفينة التطعيم بطمأنينة مع التزام 

اجلميع باالشتراطات الصحية حتى نرسو على بر األمان.

للمرأة الكويتية دور محوري في التنمية 
املستدامة وتسطر بطوالتها بأحرف من ذهب 
منذ نشأة الكويت وأثناء الغزو العراقي الغاشم 
وبعد التحرير وال يعني غياب املرأة الكويتية 
املؤقت عن قاعة عبداهللا السالم مبجلس األمة 
أنه الغروب لدور املرأة الكويتية في التنمية.

ولكن يجب االستثمار في صحة املرأة 
الكويتية سواء كانت صحة جسدية أو نفسية 
أو اجتماعية وكذلك فإن الصحة والرفاهية 
wellbeing يجب أال تغيــب عنا إذ إنه من 
حق املرأة أن يحمل اســمها برامج خاصة 
بصحتها ضمن برامج التنمية وال يكفي أن 
يكون ذلك من خالل أقسام وعيادات النساء 
والتوليد فقط أو من خالل عالج األمراض 

التي تصاب بها.
ويجب مشاركة املرأة الكويتية باالطالع 
على برنامج احلكومة اخلاص بتعزيز صحة 
املرأة ووقايتها من األمراض والتصدي بالعلم 
لتحديات صحتها بكافة أنواعها سواء كانت 
بعد العام الســتني أو في سن الشباب أو 
الطفولة وأال تغفل صحة املرأة العاملة. وهناك 
العديد من األهداف والغايات العاملية للتنمية 
املستدامة واخلاصة بصحة املرأة سواء بعالقة 
مباشرة أو غير مباشرة والتي يجب متابعة 
تنفيذها من خالل استخدام املؤشرات العلمية 
املناسبة وضمن منظومة متكاملة للمعلومات 

عن صحة املرأة.
ومما يدعو للتساؤل أن بعض التقارير 
التي تصدرهــا املنظمات الدولية تخلو من 
أي بيانات عن مؤشرات صحة املرأة ويتم 

.«NA» االكتفاء بعبارة «غير متوفر» أو
 وأمتنى أن أقرأ قريبا عن التزام حكومي 
بتحمل املسؤولية عن صحة املرأة من خالل 
برامج واستراتيجيات تبنى على أسس علمية 
وتضع خطط واضحة للتنفيذ وترصد املوارد 
الالزمــة لذلك من احلكومة ككل وليس من 
وزارة محددة أو مؤسســة مجتمع مدني 
لوحدها. وأمتنى أن يتبنى أعضاء مجلس 
األمة الذين ساهمت أصوات الناخبات في 
وصولهم إلى قاعة عبداهللا السالم موضوع 
صحة املرأة في جميع األعمار وبكل أبعاد 
الصحــة املختلفة بالوطن، حيث إن الوطن 
بحاجة إلــى األم واألخت والزوجة والبنت 
املتمتعات بالصحة والعافية ليقمن بأدوارهن 

املختلفة في بناء املجتمعات.

أثار قيام شــركات وســائل التواصل 
االجتماعي بالتجميــد أو اإلغالق النهائي 
حلسابات رئيس الواليات املتحدة املنتهية 
واليته دونالد ترامب، عقب أحداث اقتحام 
الكونغرس، تساؤالت كثيرة حول مفهوم 
الدميوقراطية وحرية الرأي والتعبير واحلدود 

املفترضة لهذه املفاهيم وتطبيقها!
وكانت «تويتر» التي طاملا رفعت شعار 
«حرية التعبير من أجل اجلميع» قد بررت 
قرارها باخلوف من خطر حدوث مزيد من 
التحريض على العنف، وانقسم الرأي العام 
بني مؤيد للقــرار بحجة محاربة الكراهية 
والعنصرية، ومنتقد يراه سلبا حلق الغير 

في حرية التعبير.
ومع اإلدانة لكثير من سياسات ترامب 
املتهورة وتصريحاته السخيفة، السيما ما 
اتصل منها بالقضايا العربية، إال أنه ورغم 
إصراره املتواصل على أن الفوز قد سرق 
منه، واالدعاء بتزوير االنتخابات الرئاسية 
األخيرة، واستمراره في العمل على تغيير 
نتيجتها، إال أنه في كل ذلك كان يؤكد على 
سلمية الوسيلة، واالحتكام إلى مؤسسات 
الدولة األميركية، القضاء والكونغرس، وهو 
حتى ولو كان منافقا فيما يزعمـ  كما أعتقدـ 
أو أنه اضطر إلى شــجب العنف استجابة 
لنصح األقربني، إال أنه على األقل لم يجاهر 
علنا بتأييــد العنف، مبا يبرر حرمانه من 
حقه في التعبير وفق قواعد الدميوقراطية!

إن ما فعلته وسائل التواصل االجتماعي، 
ومنها «تويتر»، فضال عما يعنيه من سقوط 
للدميوقراطيــة، فهو كذلك يعكس مفارقة 
غريبة، ما بني حزمها مع ترامب رغم سلميته 
املعلنة، واستهدافها للمحتوى العربي مثال 
وخضوعها إلمالءات االحتالل الصهيوني 
وأنظمــة قمعية، وتهاونهــا مع ما ميس 
املعتقدات الدينية، رغم ما فيه من ترويج 
للكراهية والعنصرية، ودفع اآلخرين إلى 
انتهاج العنف للرد على اإلساءات املتالحقة 

بحق دينهم ومقدساتهم.
فإمــا أن يتقبل هــؤالء حرية التعبير 
علــى إطالقها وأن تكــون متاحة للجميع 
اتباعهم،  حقا مبختلف مستوياتهم وعدد 
أو أن يقروا بوجــود حدود لهذه احلرية، 
وضــرورة وضع قيــود قانونية جلعلها 
منضبطة ومتوازنة، والتوقف عن سياسة 

الكيل مبكيالني!

نصل إلــى الطريق املغلق على حدود 
احلوار السياســي احلكيم والعقالني 
ومن هنا تكون حدودنا السياسية دائما 
بانفتاح أهل الرأي احلكيم والعقالني 
هي األرجــح، فال ميكن رفض حكمة 
اختالفنا في الرأي ال يفسد الود قضية! 
فهل تفتح حدود احلوار بني اجلميع 
دومنا معوقات؟ وهل تنجح احلكمة في 
توجيه العقل نحو الصواب السياسي 
وتفتح احلــدود السياســية بني كل 
األطراف؟ وتنتهي أزمة احلالة السياسية 
احلالية التي تقف حاجزا بني اجلميع 
وتنفرج احلدود دوما أمامنا وأمامكم، 
آمالنا بالعقالنية واحلكمة الراسخة في 

ضمائر العقالء واحلكماء! 
فال تقفل حدود احلوار السياسي 
بني اجلميع مجددا، وفقنا اهللا للطريق 
السالكة باجتاه االســتقرار والتنمية 
الوطنية وإغالق حــدود اخلالف من 
جديد بني اجلميع، سياســيا ووطنيا، 
هــذا هو األمل املنشــود على الدوام 
بني اجلميع، إنها لغة احلكمة واحلوار 

العقالني ونحن سنظل في االنتظار.

األحمد، طيب اهللا ثراه.
إنه د. علي غازي املطيري الذي قام 
بتطوير مستشفى اجلهراء وهو صاحب 
هذه اإلجنازات الكبيرة واإلنسانية قبل 
أن يكون في منصب إداري أو طبي 
لم يكن يوما من األيام متقاعسا جتاه 
أي قضيــة أو موضوع طبي إداري، 
والكل يعلم أننــا في مجتمع يبحث 
عن «الواســطة»، ولكن في القضايا 
الطبية أو سالمة املرضى وقف وقفة 
جادة جتاه الواسطة «فاألحقية ملن له 
األولوية» كانت هذه كلماته دائما وأبدا 
لكل شخص يريد منه شيئا رغم كل 
الهجمات الرخيصة من قبل أصحاب 
املآرب الشخصية إال أنه وقف وقفة 
جادة كبيرة جتاه أهم موضوع يسقط 
مؤسسات الدولة وهو «الواسطة» بكل 

أخالق وقيم ومبادئ.
  إن الكلمات ال تفي وال حتقق رد هذا 
العمل الكبير جتاه أبناء اجلهراء لهذا 
الرجل املعطاء اخللوق مدير مستشفى 
اجلهراء د. علي غازي املطيري.. والنعم 

فيك وبجهودك.

ـ عالج للحصيات التي تتشكل في 
الكلى واملرارة.

ـ يجدد خاليا الدم ويعيد تنشــيط 
اخلاليا الكسولة.

ـ تعزيــز عملية يســميها األطباء 
«االلتهام الذاتي» وهي عملية شبيهة 
بتدوير املخلفات، حيث تتم من خاللها 
زيادة معدل هرمون يحفز التخلص من 
اجلزيئات اخللوية القدمية واملستنفدة.

إن أجسامنا حتتوي على تريليونات 
من اخلاليا بأنواعها، وكل خلية تعتبر 
كاملصنع املنتج في جسمك يعمل بال 
توقف وعند تعرضه للضرر الواقع من 
سوء سلوك اإلنسان احلياتي فإنها تقل 
في انتاجيتها إلى أن تصل إلى مرحلة 
اإلفالس، وعندها يكمن الضرر األكبر 
أال وهو الوقوع بدوامة املرض، فتلك 
اخلاليا ال ميكن احلفاظ على عملها 
للمدى الطويل إال بالصيام ألنه يكفل 
لها الراحة والدعم الكبير لها سواء كانت 
منتجة أم من الالتي أعلنت افالسها، 
فالطعام الصحي املتوازن واجب ليمدنا 
باملعادن والڤيتامينات ويســهم في 
بناء اخلاليا التالفة ولكنه ليس جنّة، 
واجلنّة تكمن في راحة اخللية بعدم 

تكليفها فوق طاقتها.

التي تقودنــا إلى طريــق الصواب، 
الدستور وثوابت  إلى  علينا االحتكام 
السياسي  التي صنعت نظامنا  مواده 
والتشريعي قبل ٥٩ عاما، عندما تسلم 
«أبو الدستور» هذه الوثيقة السياسية 
الرائدة عام في ١١ نوفمبر ١٩٦٢، من هنا 
نحن نقول وألن الدستور هو الفيصل 
واحلكمة والعقالنية، علينا أال ننحرف 
عنه بتطبيق أجندات تعبث بقواعد النظام 
السياسي والتشريعي الذي سار عليه 
حكماؤنا وعقالؤنا املؤسسون حتى ال 

في اإلجنازات، ولو الحظنا أداءه خالل 
أزمة ڤيروس كورونا، فإننا لن جند 
أي خطأ أو جتاوز طبي أو إداري قد 
وقع في مستشفى اجلهراء من الطاقم 
الطبي بل كان أفضل مستشفى يتعامل 

مع املصابني بكل موضوعية.
   ومــن الناحية املعمارية في عهد 
مدير مستشــفى اجلهراء مت افتتاح 
مبنى املستشفى اجلديد في ٢ يونيو 
٢٠١٨ بحضور ورعاية املغفور له بإذن 
اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ صباح 

الثالثية والكوليسترول في الدم.
ـ ينشط خاليا الدماغ ويقوي الذاكرة 

ومينع االضطرابات العصبية.
ـ تخفيف الوزن.

ـ يزيد من إفراز هرمون النمو.
ـ وقاية من األمراض السرطانية كما أنه 
يزيد من فاعلية العالج الكيميائي، فقد 
أثبتت الدراسات أن الصيام املتقطع 
عامل فعال في منع تشــكل األورام 
ويؤخر منوها إن كانت في مقدمتها، 
كما أنه يخفض األورام اللمفاوية إلى 

الصفر تقريبا.
ـ ينشط خاليا اجلسم ويعمل على 
صيانة الكبد وتنظيف األمعاء حيث 
إنه يخلص اجلسم من السموم مما 

يزيد من حيوية اخلاليا.
ـ يعيد برمجــة اخلاليا من اجلانب 

الفسيولوجي والنفسي.

واالستقرار السياسي الوطني، السيما 
أن ممارســة العمل السياسي تتطلب 
حصافة وعقالنية وقدرا من احلكمة 
واملرونة وليس التشنج والتهور، وأحوج 
ما نكون إليه اليوم هو أن نضع مصلحة 
وطننا فوق كل مصلحة زائلة وبطولة 
مزيفة وأن نحترم الدستور والقانون 
الذي ارتضيناه  الدميوقراطي  والنهج 
من خالل احلكمة في الطرح واالتزان 

في املوقف. 
وحتى نلتزم كلنا باحلكمة والعقالنية 

اإلدارة أمر متعب نفســيا، إال أنه لم 
يقف يوما واحدا عن العمل وبعد أن 
قام بعمل مسح على جميع األقسام 
انطلقت مرحلة اإلصالح الكامل إلى أن 
يبحث عن التميز واإلبداع في جميع 
األقسام وينافس املستشفيات احمللية 
والدولية، ولو شاهدنا جهوده من خالل 
توليه منصبه فسنجد أن هناك إجنازات 
طبية عديدة، وفي كل مرحلة جند إجنازا 
طبيا أو سابقة في مستشفى اجلهراء 
وهو من يتصدر املشهد كونه األول 

ويقول اهللا عز وجل: «وأن تصوموا 
إن كنتم تعلمون»(البقرة:  لكم  خير 
١٨٤)، فال عجب من هذا الدين العظيم، 
وال عجب من قول رسولنا ژ لقوله 
تعالى «وما ينطق عن الهوى إن هو 

إال وحي يوحى»(النجم:٣). 
فقد أثبت العلم احلديث أن الصيام 
مبجمله وخاصة املتقطع الروتيني له 
فوائد ليست مقتصرة على اجلانب 
الديني وإمنــا على اجلانب الصحي 

والنفسي أيضا، ومنها:
ـ يعزز التحكم في نســبة الســكر 
في الدم عن طريق احلد من مقاومة 

األنسولني.
ـ يكافح االلتهابات بأنواعها وأهمها 

التهاب املفاصل.
ـ يعــزز من صحة القلب عن طريق 
حتسني ضغط الدم ومستويات الدهون 

نحن في حالة توقف وشبه ركود 
سياسي نتيجة الختالف الرأي بني فريق 
سياسي وآخر، ورغم أن احلكمة تقول 
إن االختالف في الرأي ال يفسد للود 
قضية! لكن تبقى قضية احلدود هي 
الفاصــل احلقيقي بني كل اآلراء التي 
نختلف عليها، لذلك نحن في انتظار 
حكماء العقل والعقالنية حتى نصل إلى 
الطريق املفتوح بني كل احلدود وإلغاء كل 
احلواجز التي تغلق تواُفق الرأي بني كل 
األطراف. فهل ينجح فريق العقل وترجح 
احلكمة الطريقة السالكة من أجل فتح 
كل احلدود السياسية بني األطراف؟! 
نحن سنظل نراقب املواقف والتجاذبات 
حتى يفتتح نفق التفاهم الصريح، بعد 
أن ســادت احلكمة واتفق العقل على 

احلوار دومنا تعقيدات جديدة!
نعم، إن احلدود السياســية يجب 
أال تقف حاجزا بــني العقل واحلكمة 
إذا كانــت إرادة الوطــن هــي فوق 
املواقف الشخصية بني كل  اعتبارات 
أطراف احلوار الوطني من أجل إذابة 
اجلليد الفاصل بني كل حدود التفاهم 

عانى مستشفى اجلهراء حتديدا 
لسنوات كثيرة من تخبطات اإلداريني 
واملسؤولني في الزمن القريب البعيد منذ 
تأسيسه في فبراير عام ١٩٨١ ميالدي، 
ومن بينها وقوع أخطاء طبية وإدارية، 
وتذمر من قبل اجلميع لطول ساعات 
االنتظار بصاالت املستشفى للدخول 
على األطباء في قسم احلوادث فجرا، 
إلى أن وصل احلال إلى اليأس وأصبحت 
هناك مقولة شــهيرة أطلقها اجلميع 
على مستشفى اجلهراء، منها «املقبرة» 

وبيت الشاهد.
وفي عام ٢٠١٧ أتى رجل ال يخشى 
لومة الئم ويخاف اهللا في قراراته، رجل 
يتقدم بخطى ثابتة وهو يعلم أن هناك 
أخطاء كثيرة تركها الرؤساء السابقون 

لهذا القطاع الصحي في البالد.
  وبدون استثناء كان ال يعلم من أين 
يبدأ ومن أين ينطلق، وضع رضا اهللا 
الفاسدين  أمامه وانطلق في مواجهة 
في جميع األقسام الطبية واإلدارية، 
والكل يعلم أن املؤسسات الطبية من 
الصعب إدارتها واالستمرار في هذه 

كثير منا يهتم بالعادات الصحية 
الغذائية والسلوكية والرياضية، ولكن 
احلقيقة هي أن تلك العادات مصدر 
طاقة ونشاط وليست وقاية، فاإلنسان 
يحتاج للطعــام والرياضة كالوقود 
حتى يتعايش في احلياة، أما الصحة 
مبفهومها احلقيقي والتي تنقسم إلى 
قسمني: صحة نفسية وصحة بدنية، 
فيكون مصدرهما الصيام!، والصيام 
هو االمتناع عن الطعام ملدة محددة في 
النهار، فمنه صيام رمضان وصيام 
الست من شوال، والصيام املتقطع: 
كل يوم اثنني وخميس والثالثة أيام 
البيض من كل شهر وغيرها من أيام 
مباركة بالسنّة كيوم عرفة وغيرها.

حيث إن السنّة النبوية أكدت على 
الفوائد الصحية للصيام لقوله ژ: 
«من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شــوال فذلك صيام الدهر»، ويقول 
ژ: «تعرض األعمــال يوم االثنني 
واخلميس، فأحب أن يعرض عملي 
وأنا صائم» ويقول ژ: «صيام ثالثة 
أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام 
البيض: صبيحة الثالث عشر، والرابع 
عشــر، واخلامس عشر من الشهر 
الهجري»، ويقول ژ: «الصوم جنّة»، 
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أخرى ليسترجع محبوبته ضاربا بعرض 
احلائط كل فائدة مرجوة من وجود الغابة 
الكائنات  وأهميتها لباقي محيطها من 
العاقلة وغير العاقلة، إلى أن وصل إلى 
النتيجة احلتمية واملنطقية بأن احترق 

ومات وهو بانتظار الثلج.
هناك من هم على شاكلة عاشقنا 
يرون املنطق فيما يفعلون وفيما يسعون 
إليه بل يذهبون إلى ما وراء الالمنطق 
إلثبات صحة اعتقادهم وثبات موقفهم 
فهم من اخترع الوهم وهاموا به عشقا 
أو قام من له مآرب أخرى بتزيينه لهم 
ودافعوا عنه بكل شراسة، وقد يذهبون 
إلى حرق كل شي ملجرد إثبات صحة 
أفعالهم، وأقول لهم إن بلدي شــمس 
وأهلي أشجار شامخة باسقة غير قابلة 

للحرق ليتساقط ثلج أوهامكم. 
يقول شكسبير «أسوأ العقول عقل 
يرفض كل شــيء أو يقبل كل شيء.. 
يذكرني مبحطات القطارات باب للدخول 

وباب للخروج وال يبقى فيها أحد».
أدام اهللا أشعة الشمس التي تذوب 
كل وهم وال أدام فتاة الثلج وعاشقها.

كانت او كما وعد نفسه أن يبقيها خالدة 
خلود عشقه وهيامه ولكن من ذا الذي 
يستطيع أن يقف أمام منطقية الطبيعة 
التي نسجها اخلالق سبحانه خصوصا 
من كان بال منطق في أفعاله، فرجعت 
الشمس تذيب كل ما حوله، وبدأت دورة 
احلياة تأخذ مجراها، فذاب بيتها وذابت 
فتاة الثلج وذاب الثلج كله، وعندما رأى 
العاشق أحالمه تتبخر أمامه عزم على 
حرق الغابة التي بأعلى اجلبل لعل دخان 
اشتعالها يتكثف ويتساقط الثلج مرة 

والنجوى والشــوق إلى آخر درجات 
احلب االثنتي عشرة والتي مت وصفها 

بلغتنا العربية.
ثم بدأت األشــجار تنفض معطف 
الثلج الذي كساها وبدأت الشمس تنثر 
أشعتها على أرجاء املعمورة، وبدأت فتاة 
الثلج تذوب شــيئا فشيئا ولم يتقبل 
الرجل أن تذوب محبوبته، فبدأ بنقلها 
إلــى أعلى اجلبل حيث الثلج وبنى لها 
بيت منه حلمايتها من أشــعة الشمس 
ليقوم بترميمهــا فرجعت جميلة كما 

كلما مد احلق ســبحانه بأعمارنا 
واجهنا أمناطا بشرية ال نكاد نفهمها أو 
نفهم ما تصبو إليه، فمنهم من يتبنى 
آراء هي أقرب إلى االعوجاج أو أعراف 
هي كالتخاريف ال يفهمها ولكنه يعمل 
بها، وكأن لسان حاله يقول «اللي مش 
عاجبه يخبط راسه باحليط»، حتى وصل 
معظمنا إلى حالة من التبعية املفرطة لكل 
ما هو غير منطقي، حتى أصبح احلال 
عند بعضهم كحال الرجل الذي خرج من 
منزله بعد أن هدأت عاصفة ثلج ووجد 
أطنانا من الثلج تغطي كل ما يستطيع 
بصره أن يصل إليه، فبدأ بصناعة امرأة 
من الثلج، وأجاد في صنعها، حتى تخيل 
أنها كادت أن تنطــق من فرط دقتها، 
وكان الرجل في كل يوم يضيف إليها 
ما يزيد جمالها وروعتها، وساور هذا 
الثلج  الرجل شعور أعجبه جتاه فتاة 
التي صنعها وبدأ يجالســها ساعات 
طوال ويقرأ لها القصص ويحدثها عن 
نفسه كأنها كائن حي يعي ويتقبل ما 
يقول، وتدرج في شعوره جتاهها من 
شغف مرورا بالوجد والهوى والصبوه 
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