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قرر مجلس الوزراء قبل إجازة عيد 
الفطر حتديد نسبة العاملني في القطاعني 
احلكومي واخلاص مبا ال يتجاوز ٦٠٪ في 
مرحلة مهمة من مراحل العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية، وهذا بال شك يعطينا 
الكثير من األمل املشوب باحلذر الشديد 
بقرب القضاء على هذا الڤيروس اللعني 

والعودة للحياة الطبيعية تدريجيا. 
وعلى الرغم مما يحققه هذا القرار 
مــن تفاؤل، إال أنه يدعونا للتســاؤل: 
هل اجلهات احلكومية اخلاصة على أمت 
جاهزيتها الســتقبال أكثر من نصف 
عامليها اآلن؟  هل أكملت كل استعداداتها 
لذلك من تنظيف وتعقيم املباني واملمرات 
وكافة املرافق؟ واألهم.. هل مرافق التعليم 
مبختلف مراحله قد أمتت جهوزيتها لهذه 
العودة بهذه النسبة بجميع مراحلها مبا 
فيها التعليم العالي في اجلامعة والتعليم 
التطبيقــي والتدريــب وجميع كلياته 
العديدة مبا تشتمل  ومعاهده وإداراته 

عليه من مرافق عدة؟
هناك تساؤالت عديدة تتبادر دوما 
ألذهان الكثيرين، ويبحثون عن إجابات 
وإيضاحات وافية لها وجميعها متعلقة 
بعودة احلياة لطبيعتها ! لنستعرض أهم 

هذه التساؤالت:
٭ إننا ندرك جميعا أن التطعيم هو احلل 
اآلمن للعودة للحياة الطبيعية والسيطرة 
على هذا الوبــاء، لكن وعلى الرغم من 
أننا شارفنا على تطعيم املليونني حسب 
األرقام الرسمية، إال أن البعض ما زال 
بانتظار جرعته الثانية من لقاح (أكسفورد/ 
استرازانيكا) بعد مرور أكثر من ثالثة 
أشهر على تلقيهم اجلرعة األولى! وهذا 
قد يؤدي إلى ضعــف املناعة تدريجيا 
حســب ما أظهرته بعض الدراسات في 
هذا املجال، كما قد يؤدي ذلك إلى ظهور 
سالالت جديدة متحورة أشد خطورة، 
حســب ما أوردته الدراسات، فهل لدى 
وزارة الصحة خطة بديلة في حال تأخر 

اللقاح أكثر من املدة املقررة؟
٭ بعض الشــركات كشــركة (فايزر/ 
بويتنــك) و(موديرنا) بدأت بدراســة 
إعطــاء جرعة ثالثة مــن اللقاح بهدف 
تعزيز احلماية من املتغيرات املستقبلية 
للڤيروس والسالالت املتحورة اجلديدة 
على أن تعطــى هذه اجلرعة ملتطوعني 
تلقوا اجلرعتني من اللقاح بعد مضي من 
ستة إلى اثني عشر شهرا، وبالفعل بدأت 
هذه الشركات اختباراتها بشأن اجلرعة 
املعززة، والسؤال: فهل لدينا في الكويت 
دراسة أو خطة الحتمال استخدام اجلرعة 

الثالثة املعززة إن لزم األمر؟
املعلومــات  ٭ وال شــك أن نشــر 
الصحيحــة والدقيقــة وعــدم إخفاء 
احلقائق واالحصائيات وجمع الدراسات 
واملعلومات بشكل مستمر ومتواصل 
ونشر التوعية في املجتمع، يحقق مبدأ 
الشفافية ويشجع ممن لم يتلق التطعيم 
على املبادرة ألخــذه. وهذه املعلومات 
واالحصائيــات كاملة يجب أن توضح 
بشكل يومي وعن طريق مؤمتر صحافي 
شامل، وليس بيانا مختصرا، فهل لدى 

الوزارة خطة بهذا اخلصوص؟
٭ لقد بــدأ القلق واخلــوف ينتابان 
الكثيرين من ظهور املتحورات اجلديدة 
للڤيروس، ولعل أشدها فتكا (املتحور 
الهندي) والذي انتشر بأكثر من أربعني 
دولة في العالم فهل وصل هذا املتحور 
للكويت؟ فاملواطنــون يريدون تأكيدا 
رسميا بخلو البالد من املتحورات بكافة 
أنواعها، منعا للشائعات وإثارة األقاويل 
في وسائل التواصل االجتماعي والتي 

ال نعرف مدى صحتها!
هذه بعض التساؤالت التي يتناولها 
الكثير عبر وســائل التواصل املختلفة 

وحتتاج إلجابات شافية ووافية 
من مسؤولي وقياديي وزارة الصحة.

ختاما…
نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء 
ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بصفته رئيسا للجنة االشتراطات 
الصحية مبجلس الوزراء توضيح كافة 
هذه األمور ومــدى جهوزيتنا بالفعل 
للمرحلة املقبلة. حفظ اهللا بالدنا الغالية 
الكويت من كل شــر ومكروه، وكفانا 

اهللا شر هذا الوباء واإلنسانية جمعاء.
و حتية تقدير واحترام لكل الطواقم 
الطبيــة والتمريضية واملســاندة من 
كويتيــني ومقيمني ممــن يقفون في 
الصفوف األمامية ملكافحة هذا الوباء. 

البر ويتسابق اآلباء إلرضاء أبنائهم، 
البد من وقفــة حازمة جتاه أدوات 
املوت ومن يحضرها ومن يقودها 

ومن يؤجرها.
أال يكفي عدد من ماتوا متأثرين 
أيها  أوقفوا  بإصاباتهم اجلسيمة؟! 
املســؤولون هذه التجارة، فأبناؤنا 
اآلباء مغيبون عن  مهددون، وأكثر 
تعالى  الذي يتهددهــم قال  اخلطر 
(وأنفقوا في ســبيل اهللا وال تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اهللا 

يحب احملسنني) 
قال الشاعر:

وإمنــا أوالدنــا بيننــا
أكبادنا متشي على األرض

لو هبت الريح على بعضهم
المتنعت عيني من الغمض

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني، 
ونسأل اهللا أن تنقشع هذه الغمة عن 

جميع دول العالم.. اللهم آمني.

بأن القدس لنا، تلك األحداث عصفت 
بداخلنا ونتأت جروحنا، وكأننا نحن 
من يجبــر على ترك بالده وأرضه 
وعرضه لكيان مغتصب ال أساس له.

ومن هنا، وفي اخلتام نوجه رسالة 
لكل من يتحدث بلسان اإلنسانية.. 
لنعلمه بأن اإلنســانية ال تتعلق ال 
بزمان وال مبكان وال تقتصر على 

عرق أو جنس أو دين محدد.
اإلنسانية شعور، وهذا الشعور 
يحركنــا ألن ننصر كل من ينتهك 
دينه أو عرضه أو أرضه أو وطنه.

٭ مسك اخلتام: تلك السطور كتبت 
حروفها من املســتقبل بقلم فجر 
خالد احلوطي، ابنة أخي (رحمه اهللا)، 
لتحاكي احلاضــر. فأجيال األمس 
واليوم وغدا جميعهم أجمعوا على أن 
«القدس لنا»... وأن فلسطني وشعبها 
قضية األمتني العربية واإلسالمية.

فهناك العديد من البلدان النامية تفتقر 
إلى الطرق املمهدة ولكنها ال جتعلها 
أعذارا لعدم املشاركة. إن املشاركة في 
هذا األسبوع العاملي تعد التزاما أمام 
املجتمع الدولي وخصوصا أن الغايات 
للتنمية املستدامة حتى عام  العاملية 
٢٠٣٠ ذات العالقة اشتملت على خفض 
معدالت الوفيات الناجتة عن حوادث 
الســير مبا يعني االلتــزام بوجود 
خطط واستراتيجيات وبرامج محددة 
األهداف والغايات واملسؤوليات واألطر 
الزمنية ومن بينها تنمية الوعي مبثل 
االحتفال باألسبوع العاملي للسالمة 
على الطرق وجتديد االلتزام باألهداف 
والغايات ذات الصلة ضمن احلق في 

التنمية. 
وعندما تتصفــح مواقع منظمة 
األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية 
في هذه املناســبة ســتجد الكثير 
مــن املعلومات مــن مختلف الدول 
واملؤشــرات املنشورة بكل شفافية 
والتي أدعو املختصني لالستفادة منها 
واالحتفال باليوم العاملي للسالمة على 

الطرق.

وعندما جتد هؤالء احملبني للبقي 
والنانشي في البر تتحول الصحراء 
إلى عاصفة رملية هوجاء متنع الرؤية 
وتلوث الهواء وتقضي على النباتات، 
أين القوانني املنظمة الستعمال البقي 
والبانشــي والسنوكر؟ أين العقاب 
الرادع ملن ال يلتزم بالقوانني وكذلك 
نــرى من يؤجر البقي والبانشــي 
والسنوكر وسط جتمعات الناس في 

للعالــم أجمع، وليؤكــد أن القدس 
والفلسطينيني ما هم إال كيان يستحق 
أن يتمتع بحقوقه وحرياته الكاملة.
وكأن األحــداث التي تدور اآلن 
في القدس واألقصى أتت كصاعقة 
لتلمس فينا إنســانيتنا وعروبتنا 
لنا إحساسنا  لتعيد  أتت  ووحدتنا، 

للملوثات الناجتة عن عوادم السيارات 
واملصــادر الثابتة للتلوث، وهي بال 
شك تؤثر على السالمة على الطرق. 
وكل تلك العوامل حتتاج إلى جرعات 
تنشيطية للتوعية في األسابيع الهامة 
التي حددتهــا املنظمات الدولية وال 
توجد أي أعذار مقبولة إلهمالها سواء 
من اجلهات احلكومية أو احملافظات 
أو جمعيات النفع العام أو مؤسسات 

املجتمع املدني.
ومن غير املقبــول احلديث عن 
سوء حالة الطرق كعذر من األعذار 

احليطة واحلذر من سلبيات البقي أو 
البانشي والسنوكر وغيرهما، خاصرة 
الشباب يقودونها برعونة  أكثر  أن 
واستهتار قل أن جتد مثيال لقيادتهم 
واستهتارهم، وبالتالي نتساءل: ملاذا ال 
يرخص البقي او البانشي ملن يقوده 
صغيرا كان أو كبيرا، بحيث يحمل 
رخصة بدال من أن يتسبب في قتل 

عباد اهللا.

مع الكثير من قرارات األمم املتحدة.
وأضــاف ان ما يحــدث داخل 
املســجد األقصى ما هــو إال تعد 
على القوانــني الدولية التي تنص 
على ضــرورة حماية دور العبادة 

واحترامها.
أرسل هذا الڤيديو ليكون رسالة 

الشــديد أصبح مصدرا  لألســف 
للتوتر والقلق أثناء القيادة بســبب 
االســتخدام املفــرط آلالت التنبيه 
نادرة االستخدام سابقا  التي كانت 
وأصبح استخدامها أكثر إلى حد تنظيم 
مسيرات بالشوارع، مما تعد إزعاجا 
للسكان الذين يخلدون للراحة، وليس 
ببعيد عنا ما ورد في تقرير حديث 
لديوان احملاسبة أشار فيه إلى عدم 
وجود أجهزة وأنظمة لقياس مستوى 
التلوث البيئي بالضوضاء، إلى جانب 
ما أشار إليه التقرير من مصادر أخرى 

«السنوكر  أو  البانشي  أو  البقي 
الكهربائي» أداة تســلية إذا أحسن 
استعماله ولكن إذا أسيء استخدامه 
كان أداة للقتل أو اإلصابة بإصابات 
خطيرة، والدراجات الهوائية والنارية 
في أماكن غير املســموح بها وهي 

الطرقات العامة.
وقائدو البقي والسنوكر والدراجات 
الهوائية والنارية جتد أن بعضا من 
الشباب املستهتر الذي ال يرعى حرمة 
وال جيرة، واآلبــاء الذين يوردون 
أبناءهــم موارد التهلكــة بإهدائهم 
ألبنائهم أدوات القتل والتدمير وخاصة 
في الشوارع واستهتارهم بالسرعة 

الزائدة.
الرازي  أطباء مستشفى  ويذكر 
أن ظاهرة حوادث البقي والسنوكر 
في الشــوارع في ازدياد مستمر، 
وهي من احلــوادث التي تؤدي إلى 
الوفاة أو اإلصابات البليغة، ويحذر 
األطباء أولياء األمور بضرورة أخذ 

مــا كان لــي إال أن جتول هذه 
الكلمات في خاطري وسط ما يدور 

من أحداث في بيت املقدس. 
«القــدس لنا» نعم لنــا، فمنها 
عرج رســولنا الكرمي إلى السماء.. 
وفيها قبلة املسلمني األولى «املسجد 

األقصى».
انتشر في األيام املاضية ڤيديو 
الشقيري..  البارز أحمد  لإلعالمي 
يتضمن رسالة وجهها للعالم أجمع، 
حرك بها إحســاس اإلنسانية لدى 

الكثيرين.
بــدأ الڤيديو بالســالم ومقولة 
ألحد احلكماء تنص على أن الطريق 
للعدالة يبدأ بإعطاء كل إنسان حقوقه 

الرئيسية.
وأكد الشقيري أن ما يحدث في 
القدس ما هــو إال انتهاك حلقوق 
الفلسطينيني اإلنسانية، ويتعارض 

املتحدة عن  أعلنت منظمة األمم 
االحتفال باألسبوع العاملي السادس 
للسالمة على الطرق خالل الفترة من 
١٧-٢٣ مايو اجلاري، ودعت إلصدار 
النشــرات واملطبوعــات اإلعالمية 
وانتهاز هذه املناسبة خلفض سرعة 
السالمة واحلد من  القيادة وتوخي 
احلوادث على الطرق بجميع الدول 
ولكننا لم نسمع حتى اآلن عن خطط 
اجلهات املعنيــة في الكويت إلحياء 

هذا األسبوع.
وإن عدم إحياء هذا األسبوع الدولي 
معناه أن الدولة ليس لديها أي مشكلة 
في حوادث الطرق أو أنها غير مستعدة 
ملشاركة املجتمع الدولي أو أنها قامت 
بالفعل بوضع احللول لها منذ فترة، 
ولكن تلك األعذار ليست مقبولة فكم 
حادث دهس ذهب ضحيته أبرياء عند 
نقاط التفتيش علــى الطرق؟! وكم 
مصاب بحوادث الطــرق يرقد في 
املستشفى حاليا! وكم من اخلسائر 
البشرية واملادية يتحملها االقتصاد 

بسبب احلوادث! 
وكذلــك أضيف الضوضاء الذي 

وبشــكل عام، فالبيع بالشوارع ال يقتصر على األطفال وإمنا 
أيضا الشــباب في عمر الزهور أعمارهم ال تتعدى سبع عشرة 
ســنة - جتدهم متناثرين في شــوارع الكويت، فمنهم من يقف 
جنب إشارات املرور ومنهم على الدوار في املناطق الداخلية، راجع 
عزيزي القارئ مقالي (أطفال الشوارع) - (البدون)، فقد أشرت إلى 
احللول واالســتراتيجيات التي حتفظ كرامة هذه الفئة من الناس 
خاصة األطفال منهم والشــباب الذين يقطنون على هذه األرض 

منذ والدتهم - في مقابل استثمار طاقاتهم من أجل تنمية البلد.
فرســالتي إلى املســؤولني، وقفة تأمل حازمة في حل مأساة 

في األمس وفي طريقي إلى املنزل الساعة الثانية ظهرا، والشمس 
حارقة - ال يحتمل حرارتها أحــد، وإذا بطفلني يبلغان من العمر 
من ست إلى سبع سنوات دون مرافق على الدوار يبيعان كراتني 
«موز»، فوقفت لهما وســألتهما ما الذي أتيا بكما حتت الشمس 
الهالكة ال ماء وال طعام وال ظل تستظالن حتته من أشعة الشمس 
- ماكثني لســاعات طويلة؟، فقاال لي أن أحد األشخاص أتى بهما 
لهذا املكان من أجل بيع هذه الكراتني من الفترة الصباحية وحتى 
الساعة السادسة مســاء، ومن ثم يرجع ألخذ مبلغ املبيعات كله 
ويعطيهما في املقابل ٣ دنانير لكل واحد منهما لكي يســاعد بها 
عائلته، كنت أمتنى حينها سيارة شرطة تقف بجانبهما وترجعهما 
ألحضان أميهما، مانعة أي طفل ميكث في الشارع لساعات طويلة 

حتت شمس الكويت.
السؤال: أين قانون حقوق الطفل في بلد اإلنسانية؟، أال يجدر 
بأن بلد اإلنســانية تقف وقفة حازمة أمام املهازل التي حتدث في 
الشوارع، البد من حلول تساعد هؤالء األطفال الذين انتهكت طفولتهم 
بهذه املهاترات بال رحمة، فالطفل من أبسط حقوقه توفير  احلماية 
والراحة له طاملا أنه صغيرا يعتليه الضعف - ال حول له وال قوة.

إنسانية في «بلد اإلنسانية» وذلك من خالل إصدار القوانني التي 
تنظم األمن الداخلي للبلد، وقوانني تكفل حقوق اإلنسان وخاصة 

الطفل الغريب.
كذلك أناشــد أصحاب التنمية واإلصالح من املسؤولني تأويل 
األفــكار التنموية التي تعود بالنفع على الواجهة احلضارية للبلد 
من جهة وكفالة حقوق اإلنسان بها سواء كان مواطنا أو وافدا من 
جهة أخرى - إن حرارة الصيف في الكويت قاســية - فأصحاب 
العربات التي تبيع املثلجات في الشوارع يرجون احللول التي تقيها 
من احلر وضربات الشــمس، فلماذا ال توضع لهم غرف صغيرة 
مكيفة حتتوي على سبل الرفاهية البسيطة - لها شكل حضاري 
جميل موزعة في جميع مناطق البلد لهؤالء الناس الذين يقضون 
ساعات طويلة يبيعون تلك املثلجات التي تفرح الصغير والكبير- 

رحمة لهم من أثر أشعة الشمس امللتهبة.
وأخيرا، إن بلد اإلنسانية يجب أن يكمل مسيرته في االستزادة 
من املشاريع التنموية الداخلية من خالل استثمار الطاقات الشبابية 
في خدمة املجتمع اإلنساني، ومن أبشع املناظر الالإنسانية أن تنتهك 
حقوق الطفولة في بلد خير معطاء، أسأل اهللا أن يجد مقالي القبول.

لقد كانت لنا عدة مواقف دعم سياسي وشعبي 
للقضية الفلسطينية وال ننسى الكثير من تلك 
املواقف التي شــاركنا فيها بهذا الدعم بالكلمة 
واألفعال خاصة عام ١٩٨٢ عندما سقطت بيروت 
العاصمة العربية آنذاك باجتياح قوات الصهاينة 
أرض لبنان العربي ودنســت أرضه في اعتداء 
غاشــم وســافر، وأحرقت األخضر واليابس 
وطاردت املقاومة العربية اللبنانية والفلسطينية 
واستباحت كل شــيء في محاولة منها إلركاع 

العرب والفلسطينيني واللبنانيني باألخص.
الكويت كانت لها وقفة شامخة جتاه فلسطني 
ولبنان وال ننسى عندما خرجت انتفاضة ١٩٨٢ 
من مقر جمعية املعلمني وبتضامن جمعيات النفع 
العام قاطبة مبسيرة تضامنية مع الشعبني العربيني 
وكانت تلك املسيرة لها أثر كبير على ردة الفعل 
املباركة من شعبنا واملقيمني على أرض الكويت، 
حني وجهت الدعوة للمشاركة في نصرة لبنان 
وفلســطني بإقامة املعارض واألسواق الشعبية 
جلمع التبرعات واملساهمات من أجل نصرة احلق 
العربي آنذاك ولرفع معنويات املناضلني ودعمهم 
معنويا وماديا مبشــاركة جهات رسمية كويتية 
ولبنانية وفلسطينية بهذا املشروع اخليري لدعم 
انتصار القضية املركزية العربية األولى والتي كانت 
بيروت خط املواجهة األولى وهي التي احتضنت 
أبطال املقاومة العربية الفلسطينية آنذاك للدفاع 
عن الوجود الشــرعي لها على األراضي العربية 

وانطالقا منها.
الكويت كانت منطلقا لهذا الدعم واجلهاد املعنوي 
للقضية العربية العادلة وستظل حتافظ على هذا 
النهــج جيال بعد جيل، ونقول ألجيالنا اليوم إن 
بلدكم أرض األحرار هي دائما بالصفوف األولى 
لنصرة كل القضايا العربية العادلة رسميا وشعبا 
والتاريخ شاهد وســيبقى يسجل تلك املواقف 

بأحرف من نور وذهب.
نعم، انتفاضة ١٩٨٢ ســتبقى شــاهدا على 
أن الكويت ســباقة في دعــم العرب وقضيتهم 
األولى حتى النصر ولن تتخاذل أو تتراجع عن 
موقفها املبدئي والثابت في نصرة احلق والشعب 
الفلسطيني والقدس العربي الشريف وأرض بيت 

املقدس الطاهر.
ستبقى الكويت إلى األبد سباقة بنصرة فلسطني 
وأرضها وشعبها األبي املناضل بالروح واجلسد 
والنضال املشترك، ولن يتبدل هذا املوقف الكويتي 
العروبي الذي غرسته الكويت فينا قيادة وشعبا 

إلى األبد بإذن اهللا أجياال متعاقبة!

من ِيطبع بْطبع .. ال ما يجوز من طبعه
وابْن ادم اجناس .. مليون نسخة وطبعة

كم محمل (ن) ضاع .. باسبابهم طبَع طبعة
فيه جنس ثوارة أبَد ال ترجتي منه

وفيه جنس طماع (إ) يَشيْلك منّة ومنّة
والزين محتاس.. ال منّا وال منّا

يا ِمدرك القول.. ِسلِْكك والُعموم طبعه

كثيرا ما يقال: «ال تربط سعادتك مع البشر، بل 
اربطها مع رب البشــر سبحانه»، فال صاحب وال 
رفيق، ال قريب وال حبيب، ال مؤنس وال عشير، 

وغيرهم الكثير.
ذلك ألن لم جتد بهم من سيســعدك بشــكل 
دائم، أو يوفي بوعده لك بشــكل جدي وصارم، 
يحبك، يحترمك، يقدرك، ولن يتحجج بتلك الظروف 
وبتلك األعذار الواهية، فقط ليبتعد وبكل سهولة 

يتخلى عنك.
لذلك ال تســتغرب أبدا أن معظمهم يزولون، 
يتغيرون، يكذبون عليك ويبتعدون، ما عدا الباري 

سبحانه، باقيا معك ولن يزول أبدا عنك.
فكم وكم ما بني ليلة وضحاها، جتد من يتغير 
عليك دون أسباب ويغادرك، ومن حياته يخرجك، 
وبكالمه يؤذيك ال يؤنســك، وسرعان ما ينسى 
وعوده لك، لتجده فجأة ال يريد حتى التقرب منك 

ويتصدد عنك.
ما يجعلك تشعر باألسى واحليرة حينها، وتتأزم 
نفسيتك، وكأن العالم مبا فيه انتهى بالنسبة لك.

لذلك يعتبر التغيير بحد ذاته، مدرجا ضمن مفهوم 
احلزن والغمة واألسى، والتي بسببها ستجتاحك 
الضيقة ويجتاحك اخلذالن في كل مكان، قال اهللا 
سبحانه في كتابه العزيز: (ثم أنزل عليكم من بعد 

الغم أمنة نعاسا ـ آل عمران: ١٥٤).
لهذا كلما زاد قربك من اهللا ســبحانه وتعالى 
وزاد متســكك فيه، زادت ثقتك وســعادتك، كما 
ستوقن اكثر فيما بعد، بأنه ال احد في هذه الدنيا 
يستحق أملك، حزنك، تعلقك، تقديرك ومشاعرك، 
هذا وبخالف انك في املقابل ســتصبح متصاحلا 
مع جميع أقدارك، وبنفس ســعيدة راضية، كما 
ستتقبل أيضا وبسعة صدر كل ماهو مكتوب لك.

فتأكد أن ســعادتك، فرحتك، تفاؤلك، من بعد 
الباري سبحانه، هي أمور ال ميتلكها شخص آخر 
غيرك، ملا ارتبطت ارتباطا كليا بـــه سبــحانه، 

ال بغيره من البشر.
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