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احلذر ـ احلظر ـ 
اخلطر انتباه!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

تعويضات الغزو.. 
حقوق ورسائل

مجرد رأي

مشعل ساير البادي

مقولة شــعبيه متقادمة تقول: 
«الذيب باجلليب يا أهل الديرة، احلذر 
واجب»، لذلك يجب احلرص واالنتباه 
لالنتقادات والتجريح واإلشاعات 
بالنــازل والصاعد لقرارات الدولة 
الرسمية، قد يكون بعضها سلبيا 
يجب نقاشه وتوجيهه لالرتقاء بدال 
من تسفيهه، وتهميشه بتجريح، ال 
يجوز تناقله خطاء جلهات حاقدة 
حاسدة، توجهها تدمير وليس تعميرا 

فاحذروهم!
احلظر وسيلة مناعة كاملة عن 
أجواء تلوثها مواقع نقد تشعل بذور 
فتنة ما بني األســرة الواحدة في 
«جتمعات شيابنا والشباب بال وعي 

وال حساب!».
ومع خندق احلظر، ســيكون 
متاحا مساعدة مراكز العالج الصحية 
واملؤسسات املختلفة، السيما التربية 
والتعليم وغيرها إلجناز مشاريع 
لم تكتمل وأخرى موقوفة لألسف 
بسبب اإلجراءات، وبالطبع كل إجناز 
هو أمر إيجابي يحتاج منا شــكر 
جهاته املعنية على اجلهود التي تبذلها 
املواطنني  الوطن وخدمة  ملصلحة 

والوافدين.
أما اخلطر متعدد اجلبهات والذي 
ال ميكن جتاهله مشــكورين مع 
احلذر، فتعبر عنه قيادة سيارات 
املوت رباعية الدفع اجلنونية، التي 
تتخطى اإلضاءة احلمراء رغم حملها 
عبارات ربانية تزين زجاجها، وصور 
لكنها ال  الدولــة وغيرها  قيادات 
حتترم قانــون وال توجيهات البد 

من تفعيلها!
واألشد أملا وأسفا ذات السيارات 
الرهيبة وتزويدها برموز رسمية 
وشعارات رسمية تتخطى حارات 
الطريق بسرعة رهيبة ومخالفات 
حزام األمان، وكتابة رسائل النقال 
أثناء قيادتها مركباتهم يحول بينهم 
واآلخرين زجاج معتم بكل اجتاهات 
املركبة، وصفة قائدها جنسا ونوعا 
ارتكاب املخالفــات، وبدال من أن 
يكونوا قــدوة لآلخرين بالطريق 
وشروطه، ميثلون اخلطر الرسمي 
على حياتهم وحياة غيرهم في هذه 

احلاالت!
البد من تناغم القانون وتفعيل 
للتجاوزات في هذه  تطبيقه ردعا 
األيام العصيبة مع وباء «كورونا» 

وتبعاته. واهللا ولي الصاحلني.

أكدت تصريحات املســؤولني 
العراقيني قرب انتهاء دفع التعويضات 
املالية عن الغزو العراقي الغاشــم 
للكويت قبل ثالثــة عقود مع بقاء 
مايقارب خمسة مليارات دوالر من 
مبالغ ذلك التعويض يتوقع إنهاؤها 
تقلبات  في غضون أشهر بحسب 

أسواق النفط.
املالية  التعويضات  إن قضيــة 
ال متســح جراح الغــزو وما تركه 
من بصمات حزن وأسى في واقع 
الكويتيني، لكنها مســألة ضرورية 
تتعلق بحقوق الشــعب نفسه وما 
حلق باألفراد واملؤسسات من أضرار 
ال متتلك أي ســلطة املسامحة بها، 
ولعل هذا ما يفسر الرفض املتكرر 
إلعفاء بغداد من دفع املســتحقات 
خالل الســنوات التي تلت سقوط 

نظام صدام حسني عام ٢٠٠٣.
من زاوية أخرى، فإن التعويضات 
املالية تؤكد خطأ الغزو وترسخ في 
ذهن اجلار العراقي أن تلك اجلرمية 
من األخطاء التي ال تسامح فيها ومن 
يخطئ يدفع ثمــن خطأه.. وكذلك 
تبعث برسالة للكويتيني بعدم تهاون 

سلطاتهم بحقوقهم ووجودهم.
املاليــة خضعت  املســتحقات 
لتقديرات األمم املتحدة والتي أقرت 
مبلغ ٥٢٫٤ مليار دوالر تعويضات 
دفــع منها ما يقــارب ٤٨ مليارا.. 
ومع انتهائها املنتظر تطوى صفحة 
التجربة  القانونية وتبقى  الغرامات 
حاضرة في عمق الوجدان الكويتي 
واخلليجي والعراقي كذلك كنقطة 
املنطقة يجب  سوداء غيّرت مسار 
العبر والدروس منها، كويتيا  أخذ 
وعراقيا وخليجيا، دون إهمال الوضع 
العراقي وهشاشته وما قد يتسبب 
به من انعكاسات على الكويت منعاً 
لتكرار أي من أخطاء املاضي القريب.

التعقيدات؟
أليســت هذه جائحة عاملية ووباء 
عامليا يجب السيطرة عليها وأن تكون 
املشــتريات من قبل جهــات أخرى 
لســرعة اإلجناز، أال يعتبر هذا األمر 
مبنزلة «أمن قومي»، ويجب مشاركة 
جهات عليا لتخفيف العبء عن الروتني 
واإلجراءات التابعة إلدارة املشتريات؟ أين 
دور اجليش واحلرس الوطني والقطاع 
اخلاص في توفير هذه األدوية؟ وملاذا 
ال تقــوم وزارة الصحة بالتطعيم في 

العطل وأيام اجلمعة والسبت؟
الضئيلة سيصعب  النسبة  وبهذه 
علــى وزارة الصحة تلبيــة وتغطية 
التطعيمات قد تصل لســنوات لسد 

االحتياجات.
وملاذا ال ترد وزارة الصحة أو تقوم 
بالنفي من خالل أجهزتها اإلعالمية عن 
أخبار السوشيال ميديا لتوضيح حقيقة 
تلك اإلشاعات، وملاذا ال تقوم األجهزة 
بتحويل مطلقي اإلشاعات املغرضة إلى 

اجلرائم اإللكترونية؟ 
هذا أمن وطني يجب عدم التهاون مع 
من يريد العبث به من بعض الطفيليني.

اللهم احفظ الكويت وشــعبها من 
كل مكروه، وابعــد عنا هذه اجلائحة، 
واشف جميع مرضانا وألبسهم ثوب 

الشفاء والعافية.

على البيانات الدقيقة.
الكويت  أن كليات جامعة  وأعتقد 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي عليها 
مسؤوليات جسام في هذا الصدد إلعداد 
وحتديث قواعد بيانات حديثة عن نتائج 
املسوحات الصحية وتعزيز وتوثيق 
التعــاون العلمي الدولي مع املنظمات 
واملراكز املتخصصة إلنشاء مركز وطني 
متخصص في املسوحات الصحية ينشر 
نتائجها بشفافية كاملة ويتيحها أمام 
الباحثني واملهتمــني، إذ إنه ليس من 
املقبول كتابة غير متوافر NA أمام أي 
بيان في التقارير التي ترفع للمنظمات 
الدولية عن املؤشرات الصحية املختلفة، 
وقد رأيت ذلك فــي أكثر من تقرير 
بسبب عدم توافر نتائج من مسوحات 

صحية حديثة.
وإنني أمتنى أن تضع مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي هذا املوضوع 
على قمة أولوياتها في املرحلة املقبلة 
مبا يتوافق مع مهامها ومسؤولياتها 

الوطنية التنموية.

بنفسك، نسق وقتك، ركز على ترتيب 
أمــورك وأولوياتك، صف نيتك، جمل 
أخالقك كما جتمل مظهرك أيضا، كي 
ال تتالشــى مع مرور األيام قيمتك، 
ويتالشــى كيانك، فيتزعــزع اتزانك 
وتضطرب شــخصيتك أكثر بقدر ما 
هي مضطربة، فتكمن ثقة هشة بنفسك 
جتعلك عرضة ألقل قدر من االنتقاد.

فاملؤمن احلقيقي ذو النفس الهادئة، 
الراضية، الصابرة، احملتسبة، جتده على 
الدوام قانعا مبا قسمه اهللا له، ألن قلبه 
خال من أدران احلقد واحلسد والنفاق 
والشقاق، قال تعالى في كتابه العزيز: 
(وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على 

بعض) «سورة النساء: ٣٢».
كما قال رســولنا الكرمي ژ: «إن 
املؤمن يغبط، واملنافق يحسد وال يغبط»، 
فأما األول فهو حالل، وأما الثاني فهو 
حرام بكل حال، واملســلم احلكيم هو 
الذي يتجنب احلسد في جميع األحوال، 
ألن أهون خصال احلسد ترك الرضا 
بالقضاء، وانطواء الضمير على إرادة 

زوال النعم عن اآلخرين.
فتمــَن للغيــر املزيد مــن اخلير 
والسعادة والرفاهية، ليأتك اخلير من 
اهللا ســبحانه وتعالى مثل ما آتاهم من 
فضله، وليرزقك السعادة من حيث ال 

حتتسب.

بذلك، وهل فعال قامت الكويت والتي 
تعتبر دولة غنية بتوفير اللقاح للمواطنني 
واملقيمني بنســبة فقط ٥٪ من تعداد 
الســكان، مقارنة بدولــة فقيرة مثل 
اململكة املغربية التي وفرته بواقع ١٢٪ 
من سكانها؟ وذلك حسب اإلحصائيات 

العاملية للصحة العاملية.
هل هناك ما تخفيه وزارة الصحة 
عن صحة البيانات والتقارير فيما يتعلق 
باإلصابــات والوفيات، وخاصة بعض 
احلاالت التي توفيت بعد التطعيم؟ هل 
توجد حتفظات من قبل ديوان احملاسبة 
وقيود على وزارة الصحة الســتيراد 
اللقاحات؟ وهل هناك روتني طويل معقد 
بدال من أن يكون االستيراد عن طريق 
جهات عليــا ال تخضع لهذا النوع من 

بالتخطيط بإجراء مسوحات صحية، 
وما االستعدادات إلجراء تلك املسوحات 
بصورة منتظمة وعدم االكتفاء بعرض 
بيانات من مسوحات مضى على إجرائها 
أكثر من ٥ ســنوات حتى اآلن بينما 
العديد من الدول جتري املســوحات 
بصورة مســتمرة لتحديث البيانات 
واملؤشرات وحتليل النتائج وإتاحتها 
أوال بــأول أمــام املتخصصني في 
التخطيط ووضع السياسات املرتكزة 

ولو نطق الزمان لنا هجانا
 وليس الذئب يأكل حلم ذئب   

ويأكل بعضنا بعضا عيانا 
 فال تنغمس كثيرا بها كي ال تنخفض 
ســعادتك، ويزداد في املقابل وبشكل 
تدريجي ضيقك، استياؤك، واسوداد 
قلبك، ومن ثم يعتريك ذلك الشــعور 
الغامض، والذي يجعلك متأملا من الداخل 
لكن ألسباب مجهولة ال تعرف مصدرها، 
إال أنها في الواقع هي بسبب ذلك الضباب 
الدماغي، الناجت من التشويش الذهني 
والذي أنهكته انت بالكثير من األفكار 
داخل عقلك، بسبب تلك العادة السيئة 
التي تغلغلت بداخلك! وأنستك ما انعم 

اهللا سبحانه وتعالى به عليك.
فكن حامدا وشاكرا وقنوعا، انشغل 

الذي يعوضهم، وأين قرار البنك املركزي 
بتأمني ٨٠٪ من دفع اإليجارات والرواتب؟ 

منذ بداية اجلائحة من العام ٢٠٢٠.
ازدادت القضايا على أصحاب األعمال 
للقطاع اخلاص نتيجة التعثر في الدفع 
العقارات وغيرهم،  للبنوك وأصحاب 
حتى أصبحت أوامر الضبط واإلحضار 
وحجز البنوك واملمتلكات حتاصرهم.

دور احلكومة مؤكد في تأمني الرعاية 
الصحية واالقتصاد، وبالتالي يجب على 
املواطن واملقيــم التقيد بثقافة الوعي 
والتباعد وعــدم االختالط حتى ينعم 

اجلميع بالصحة.
الســؤال: أين الشفافية من وزارة 
الصحة من املعلومــات واإليضاحات 
الدقيقة للمواطنني، وأين دور اإلعالم 

نتائج مســوحات صحية أجريت في 
بالتعاون مع منظمة الصحة  الكويت 
العاملية مثل املســح الصحي العاملي 
WHS٢٠١٣ واملســح الصحي لعوامل 
اخلطورة لألمراض املزمنة غير املعدية 
٢٠١٥ وعندمــا أراجع بعض التقارير 
وامللفات الصحية أتســاءل عن مدى 
إجراء مســوحات صحية حديثة بعد 
تلك التــي أجريت منذ أكثر مــــن 
٥سنوات وما حجم االهتمام وااللتزام 

تصــل ملقاصــد رائعة، بشــرط أن 
تكون مخصصة بطابعك الشــخصي 
وتفضيالتك، وبعيدة كل البعد عن تلك 
التركيزات العالية في مكبات الغير وما 
حولهم، والتي بدال من أن تضيف لك 

ستدمرك، تعرقل حياتك وتطمسك.
فهي عادة وما أســوأها من عادة! 
ترتكز فقط على مراقبة حياة اآلخرين! 
والتعمق فيما يتمتعون به من جماليات 
سعيدة، والبحث في أمورهم، والتمعن 
بأرزاقهم او ما يزعم برفاهيتهم، وكم 
تتلذذ هذه الفئة من الناس لألسف مبا 
يقومون به، وإن كانوا أولئك اآلخرون، 
يحظون بأقل مما ميتلكون هم! يقول 

الشاعر: 
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب    

قامت احلكومة مشــكورة بإقرار 
احلظر اجلزئي في البالد، وذلك للوقاية 
الصحيــة وحماية املجتمــع من وباء 
«كورونا»، وحتى ينســى الشعب هذا 
القرار ونفرح قليال، أصبح من الواجب 
على احلكومة إقرار تأجيل األقســاط 
واإليجارات ملدة ٦ شهور أو إسقاطها، 
ولتكن املعادلة جميلة بقدر قرار احلظر، 
الشعب  املرارة ويستاهل  فرحة بقدر 
الكويتي بذلك ويكون ســعيدا بالقرار 

احلكومي إن حصل.
ومن ناحية أخرى، ال نلوم احلكومة 
على أخذ مثل ذلك القرار والذي لم يكن 
مفاجئا أبدا مع ازدياد أعداد املصابني 
بالوباء نتيجة عدم الوعي وثقافة املجتمع 
الالمبالي طبعا مــن البعض، لكن هذا 
القرار يؤثر سلبا على االقتصاد احمللي 
وميس اقتصاد الدولة والتاجر والفرد، 
وخاصة أصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة نتيجة اإلغالق اجلزئي، وفي 
حال ازدياد األعداد قد نصل إلى إغالق 

كلي قريبا.
املوظفــون العامون فــي اجلهات 
احلكومية ال يتأثرون باإلغالق اجلزئي 
أو الكلي، ألن الرواتب تأتي من احلكومة 
وهي اخلاسر األكبر ملثل هذه القرارات، 
ولكن ما ذنب أصحاب األعمال اخلاصة 
الذين يتأثرون بالقرارات الصعبة، فمن 

الكويت  تشــرفت بتمثيل بلدي 
فــي العديد مــن احملافــل الصحية 
اإلقليمية والدولية وعرض إجنازاتها 
لتحقيق األهداف اإلمنائية ذات العالقة 
بالتصدي لإليدز في اجتماعات األمم 
املتحــدة واملنظمات الدولية األخرى، 
وقد كانــت املنظمــات الدولية تؤكد 
فــي تقاريرها ومداخالتها أهمية دقة 
األرقام واملؤشرات عن الصحة ومعدالت 
اإلصابة وانتشار األمراض باملجتمع من 
خالل إجراء مسوحات صحية سكانية 
تشمل جميع السكان وليس فقط من 
يراجعون املستشفيات واملراكز الصحية 
الذين يشــكون من أحد األمراض، إذ 
إن مــن يصلون إلــى مرحلة املرض 
ويراجعون املستشــفيات أقل بكثير 
من معدالت اإلصابة وانتشار املرض 
والتي تتم معرفتها وفي مراحل أولية من 
خالل املسوحات الصحية التي تنفذ عن 
طريق تخطيط علمي وحتليل وعرض 
النتائج وإتاحتها أمام متخذي القرارات. 
وأتذكر جيدا عدة تقارير مهمة عن 

اجلانب اآلخر واملهم على حد سواء 
في هذه الدنيا، هو أنك تعلم علم اليقني 
انك متتلك وقتا قصيرا جدا فيها، مما 
يجب عليك التمعــن فيه، ومب وكيف 
ســتقضيه؟! فإن لم تعش هذا الوقت 
بقناعة كما تريده، وبســعادة غامرة 
تفرحك وترضيك فتأكد أنه لم يكن لك 
نصيب منه ســوى التعاسة والشقاء، 
ذلك وفقا ملواقفك التي اتخذتها، وقررت 
وانت بكامل وعيك وإرادتك، أنها تكون 

داخل إطار محيطك وحياتك.
ان كانــت خاطئــة وتفتقر وجه 
الصواب، فتأكد أنك لن تستطيع عيشها 
بصورة جميلة وسلسة، ولم تشعر ابدا 

حتى بحالوة لذتها.
فما بالك إذن.. لو سخرت هذا الوقت 
الثمني احملسوب من أيام عمرك، فقط 
على انصباب تركيزك على حياة هذا، 
وعلى ما ميلكه ذاك، لتغرق نفسك وذاتك 
في دوامة املقارنات؟! تلك الدوامة التي 
ال نهاية أبدا لها وال لعواقبها، وبأسئلة 
باهتة تعيــد وتزيد فيها طوال وقتك، 
بـ «كيف، ومتى، وملا، وملاذا»؟! أسئلة 
بسببها أصبحت شخصا مندفعا، غيورا، 
غير خلوق ومهذبا مع غيرك وفي أغلب 

أيامك.
وليتك سخرت ذلك الوقت مبا يعود 
عليك بالفائدة والنفع، عل وعســى أن 

ألم وأمل

املسوحات 
الصحية

د.هند الشومر

في سياق احلياة

ضباب دماغي
فاطمة املزيعل

للود قضية

حتى ننسى
قرار احلظر

engmahrasheed@gmail.com م.محمود علي رشيد

ذاتك واســتعد رباطة جأشــك بفيلم 
.«The Pursuit of happiness»

في املرحلــة الثانوية اقتنيت كتاب 
«صور من حياة الصحابة» ألتعرف على 
ســيرة جنوم العهد النبوي وتفاصيل 
حياتهم علنا ننهل من جميل محاسنهم، 
وحاليا صرت مولعا أكثر بقراءة السير 
الذاتية ومشاهدة أفالمها نلم بها شتات 
طموحاتنا املبعثرة ونبدد بها مخاوف 
صعوبات تنتظرنا نستلهم منها معاني 
الكفاح واألمل ننظر إلى احلياة بنظرة 
أكثر اتزانا وبأفق أكثر اتساعا، فعندما 
نقرأ كتابا أو نشاهد فيلما عن شخصية 
عظيمة فكأننا جنري حوارا حول حياته 
نختــزل العقود في ســويعات مليئة 
باألحداث والفوائــد والعبر، جرب أن 
تتخفف من اجللســات واملكاملات غير 
املثمرة واختلي مبن يحملون فكرا نيرا 
وسيرة ملهمة لتزهر بها حياتك إجنازا 

وعطاء وجناحا.

قصاصة من شيء

الصندوق 
األسود

@al _ kandriسلمان داود الكندري

رغم قساوة الظروف، سيرة تشرتشل 
وكواليس حياته جرعة منشطة لفهم العمل 
السياسي واتخاذ أشرس القرارات حتت 
أحلك الظروف، فيلم «أسد الصحراء» 
للبســالة والصمود والثبات  هرمون 
على املبدأ يــروي قصة املناضل عمر 
املختار، وإن نهشت طموحاتك مخالب 
احلياة - وكثيرا ما تفعل - فأعد ترميم 

صنعوا مجدهم رغم قلة املوارد؟ وغيرها 
من التفاصيل، وألننا تواقون دائما للبحث 
عما يلهمنا لتحقيق ذواتنا وجبر نواقصنا 
وما ميدنا بالطاقة والهالة امللهمة ويزيد 
وعينا متددا وفكرنا استنارة نلجأ لقراءة 
كتب السير الذاتية أو مشاهدة أفالمها.
أن تشاهد فيلما لنيلسون مانديال 
الطويــل لنيل حقوقك  الكفاح  يلهمك 

املميزة  العميق والكاريزما  اإلعداد 
للمذيــع باإلضافة إلى قــوة الضيف 
والتفاصيل الدقيقة التي حتملها احملاور 
املشــوقة مقادير جيدة حللقات ناطعة 
متثلت في برنامج «الصندوق األسود» 
الذي أبدعه اإلعالمي املتألق عمار تقي، 
هذه الثروة األرشيفية حبست األنفاس 
نظرا لدســامة أحداثها وملا حتويها من 
أسرار وستزيد قيمتها مع مرور الزمن 
أكثر فأكثر، كنت مولعا مبشاهدة هذه 
السلسلة كغيري خصوصا لقاء د.عبداهللا 
النفيسي وصاحب السمو امللكي األمير 

تركي الفيصل.
من أكثر الكتب مبيعا في الواليات 
املتحدة األميركية كتب الســير الذاتية 
(الصناديق السوداء) للرؤساء األميركيني 
والسياسيني واإلعالميني والفنانني ألنها 
تكشف عن زوايا مهمة في حياتهم ماذا 
يحبون؟ كيف يعيشون؟ ما الصعوبات 
التي واجهتهم وتغلبــوا عليها؟ كيف 

تطالعنا دائما التقارير واملراكز املالية احمللية والعاملية بقوة املتانة 
املالية وجتاوز العثرات، وذلك بســبب تعزيز املصدات املالية القوية 
لها، ونشاهد مصدات الرياح وهي حواجز تتألف من أشجار ومعادن 
لتقليــل اآلثار الضارة الناجتة عن قــوة الرياح وغيرها من مصدات 
احلماية والوقاية.. والســؤال الذي يطرح نفســه: هل هناك مصدات 

أخرى مهمة في حياتنا؟!
نعم، هذه احلياة الدنيا حتتاج إلى مصدات، فاإلنسان ينتابه النقص 
واجلهل والقلق والضعف وقلة احليلة ومصدات احلياة متعددة وأول 
هــذه املصدات املهمة العلم والتعلم، فكلمــا زادت املعرفة والعلم زاد 
الوعي واخلشــية، والعلم كما قيل هو منير الظلمة، وكاشــف الغمة، 
وباعث النهضة، هو ســالح لكل فرد ولكل مجتمع يريد أن يتحصن 
ويهابه العدو، وهو أســاس ســعادة الفرد، ورفاهية املجتمع ورخاء 

الشعوب، والبشر جميعا. 
ولهذا أول آية نزلت على رسولنا ژ قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، 

علم اإلنسان ما لم يعلم) «العلق: ١-٥».
أمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم، ومنه يتبني أهمية احلرص على 
بناء جيل متسلح بالعلم، ويأتي دور الوالدين في ذلك بتحفيز أبنائهم 
للعلم والقراءة واالهتمام الثقافــي واملعرفي، ومنه أهمية تعلم العلم 
الشرعي كالتوحيد ونواقضه وفق العبادات كأحكام الطهارة والصالة 
ومعرفة احلالل من احلرام اعتقادا وعمال وغيرها من األحكام املعلومة 
من الدين بالضرورة، وكلما زادت هذه املصدات علميا ومعرفيا نقص 

معها اجلهل وضعف تأثير الشبهات.
اإلنسان مكون من شقني أساســيني، هما الروح واجلسد والكل 
يعرف كيف يتعامل مع غذاء اجلسد من أكل وشرب وراحة ورياضة 
في الغالب، لكن القليل من ال يعرف أو ال يتعامل مع غذاء الروح بشكل 
صحيح وهي من املصدات املهمة في حياتنا فالروح من السماء وإلى 
السماء وحتتاج إلى دواء وغذاء رباني، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
«إن في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة اآلخرة، ومن حرم منها حرم 

من جنة اآلخرة».
لــذا، فإن ضيق الصدر وما ينتاب اإلنســان من القلق واالكتئاب 
واألرق أحيانا، مســألة قد متر على كل واحد منــا، تطول مدتها مع 
شــخص وتقصر مع آخر، وألهمية هذه املصدة الروحية والنفسية 
يلزمك التــزود بكمال التوحيد هللا عز وجــل وذكره واحملافظة على 
عمود الدين الصالة، وصدق اللجوء له سبحانه، ودعائه في الصباح 
واملساء وعند النوم وقراءة القرآن واإلحسان إلى اخللق واملبادرة إلى 
اخليرات، يقول اإلمام ابن القيــم: فمحبة اهللا تعالى ومعرفته ودوام 
ذكره، والسكون إليه والطمأنينة إليه، وإفراده باحلب واخلوف والرجاء 
والتوكل واملعاملة، بحيث يكون هو وحده املستولي على هموم العبد 
وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا، والنعيم الذي ال يشــبهه نعيم، وهو 

قرة عني احملبني وحياة العارفني.
ويأتي ثالث هذه املصدات املال، والذي هو «عديل الروح» كما يقال 
في املثل الشعبي، من املهم خلق مصدات مالية في حياتك والسعي في 
طلب الرزق والكســب احلالل الطيب ولهذه املصدة املهمة في حياتنا 
أســس وقواعد ومفاتيح يحسن العمل عليها حتى ال تكون عالة على 
الناس ومدينا ال دائنا، وابتعد عن القروض البنكية ما استطعت إلى ذلك 
سبيال فقد نفعت القليل ودمرت الكثير من الناس، والنبي ژ قال: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول، وخير الصدقة عن ظهر 

غنى، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا». متفق عليه.
وتأتي العالقات االجتماعية ضمن أهم املصدات التي نحتاج اليها 
فــي حياتنا للمحافظة على عالقات ناجحة قدر اإلمكان وكلما تعرفت 
على كيفية التعامل الصحيح كلمــا زاد الرصيد وانخفضت املخاطر 
فعالقاتنا مع األقــارب واجليران ومع األصدقاء والزمالء ومع الناس 
عموما كل ذلك يحتاج إلى عدة عناصر من أهمها: استخدام فن التغافل 
قدر اإلمكان - كبر عقلك - والتثبت قبل احلكم على الناس واسمع منه 
وال تســمع عنه، حب اخلير للغير اجعله شعارك العملي وطهر قلبك 
من األمراض كاحلسد والغيبة والنميمة وسوء الظن والكبر.. وال تقطع 
شــعرة معاوية في عالقاتك مع الناس واجعل لنفسك خط رجعة في 

الكثير من قراراتك، واعلم أن االختالف ُسنة احلياة.
ختام الومضة: حدد لنفسك أهدافا تسعى من أجل حتقيقها واألهداف هي 
أســاس حياتنا للوصول إلى الغايات واألماني التي نرسمها وال يغيب 
عنك الهدف األساسي واألسمى من خلق البشر وهو حتقيق العبودية 
هللا عز وجل، وبعده تأتي أهداف إعمار األرض من دراسة وعمل وبناء 
لألوطان، اكتبها وضع لنفســك خططا تطور بها ذاتك واستراتيجية 
تعمل عليها حتى حتقق احلد األدنى من اإلجناز الذي تفخر به ويفرح 

به محبوك من حولك ويحترمك مبغضوك. وباهللا التوفيق.

ومضة

مصدات.. 
احلياة

@mbrkwtdusariمبارك فهد الدوسري

سلطنة حرف

القرارات احلكومية 
واملشاركة الشعبية.. 

إلى أين؟
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

مرت عدة أيــام على فرض احلظر اجلزئي في البالد وبني مؤيد 
ومعارض، تأتي حزمة القــرارات احلكومية في إعادة فرض احلظر 
اجلزئــي وفتح مراكز األندية والصالونــات على خلفية زيادة عدد 
احلــاالت املصابة بڤيروس كوفيد -١٩، وكنت في مقال ســابق قد 
ذكرت أن عدم االلتزام باالشــتراطات الصحية السبب الرئيسي في 

تزايد عدد احلاالت.
وتتوالى اجلهود احلكومية في احلد من انتشــار الڤيروس إال أن 
الشــريحة الكبيرة في املجتمع الكويتي، تــرى أن هذه القرارات ال 
تسمن وال تغني من جوع، وأن جدول اإلصابات وانتشار املرض بني 
صعود وهبوط يشير إلى عدم جدوى تلك القرارات، وكان هناك بعض 
التحفظات احلكومية على ردود األفعال االجتماعية حول اللقاح، واجلدير 
بالذكر أن الكويت تتسلم شحنة قادمة من الطعوم تقدر بـ ٣ ماليني 
جرعة، حرصا على حياة املواطنني واملقيمني على هذه األرض الطيبة.

وفي هذا السياق يتبني أن ارتفاع عدد احلاالت سببه عدم االلتزام 
باالشتراطات الصحية بدءا من األفراد في املؤسسات واملرافق العامة 
والشــريحة العمالية في جميع القطاعات اخلدماتية في الدولة، ومن 
خالل التجمهر أمام احملــالت واملطاعم والتجمعات بالطرقات والتي 

عانت منها الدولة مع بداية احلظر منذ أيام.
وقد لوحظ وجود تكدس فــي محطات الباصات وازدحامات في 
الشوارع، وحوادث ســير مما يؤكد ضرورة إعادة النظر بالقرارات 
املفروضة بشكل يعتبرها البعض أنها غير مدروسة، ألن النتائج تأتي 
بعكس الهدف من القرار احلكومي، وعليه يجب إعادة النظر ودراسة 
قــرارات احلظر الذي البد أن يكون حــال أخيرا بعد أن تقوم الدولة 
ببســط يدها على املخالفني للقوانني اخلاصة بإيقاف الرحالت وقفل 

املطار وااللتزام باالشتراطات الصحية.
كما أنه البد من مشاركة رأي الشعب في تلك القرارات املطروحة 
باستبيانات واستفتاءات قبل صدور القرارات على منهجية املشاركة 
الشعبية في االستجابة للقرارات احلكومية، وبهذه الطريقة يستطيع 
املواطن أن يطمئن لقرارات احلكومة وعملها الدؤوب للحد من انتشار 
الڤيروس مع وجود اللقاحات املطلوبة حلماية الناس من املرض، والبد 
من االنتباه الى وجود شكاوى عديدة من بطء استقبال الراغبني في 
التطعيم، مما يؤدي إلى عزوف الكثيرين عن احلضور لبعد املواعيد.

بالنهاية هناك كثير من اللغط الدائر في املجتمع الكويتي حول القرارات 
احلكومية التي تفرض على املواطن واملقيم بني الفينة واألخرى، لذلك 
فإن املشاركة الشعبية في القرارات احلكومية والشفافية في إطالع 
املواطنــني على التطورات أوال بأول تضفي جوا من الثقة والتجاوب 

مع القرارات احلكومية املفروضة.


