
آراء
اجلمعة ١١ يونيو ٢٠٢١

09

اشتراطات متكاملة 
من «اإلطفاء» 

في جميع املنشآت

في الصميم

@ghunaimalzu٣by
م.غنيم الزعبي

ســأتكلم اليوم وأركز بحثي حول ممارســات اجتماعية 
مفترضة وفروض مجتمعية ضرورية، سأتناولها بشكل عام 
وســأحاول أن أجعل منها حالة عامة تقبل التأويل والتأويل 
اآلخر املوازي واملضاد أيضا وموضوعا عاما ذا خصوصية 

عامة. وبحثي سيرتكز إلى عدة مقومات منها: 
الوعي - واملوقع اإلدراكي: الوعي بطبيعة أي قضية، يعتبر 
اخلطوة األولى على طريق التعامل معها وحلها، وهو ما يستوجب 
قــدرا من التوازن والتعاطي باإلمكانية النســبية والتعددية 
االحتمالية، خالفا لنظرية (كوبلس) ومعادلته الصفرية (اما - أو).

ومن الطبيعي أن كل أزمة ستمنحنا فرصة حقيقية لإلدراك 
واســتدراك وتصحيح األخطاء إذا كنــا في املوقع اإلدراكي 
الصحيــح، ولكنها لن متنحنا هذه الفرصة إذا كنا في املوقع 

اإلدراكي اخلطأ.
ويجب توجيه رسالة للذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
«بأن األخطاء تتكرر ألنها ال تنتقد»، فمن يتخذ نفس اخلطوات 
ونفس األخطاء يجد نفس النتائج، والنقد أحد مظاهر استيقاظ 

الوعي وجتديده واستنهاض التفكير واستمراره.
< < <

وهذا ما يقودني ملقوم آخر هو: النقد املجتمعي والتفكير 
النقدي واحملاسبة: فالنقد هو الذي يكشف عن قصور إجنازاتنا، 
لذلك فأعلى مســتويات اإلجناز يتحقق حال توافر احملاسبة 
واملتابعة احلقيقية، وعند فضح االنحرافات، وكشف الغطاء 

عن الزيف والتحري.
كلما ضاقت مساحة النقد الذاتي واحملاسبة سرنا باجتاه 
املجهول، ووجدنا أنفســنا فجأة أمام انغالق كامل وشــامل 

وخروج عن معادلة التأثير.
والعكس بالعكس صحيح، فإن اتساع مساحة النقد وتقبل 
الرأي اآلخر واحملاسبة واملتابعة يضمن صحة املسير واملسار 

والبقاء ضمن معادلة التأثير.
وعندما يقوم التفكير النقدي بنزع الهالة والقدسية عن األشياء 
فإنــه يوفر لنا مناعة ضد التناقض وخيبة األمل والصدمات 
العنيفة، سواء تعلق األمر بالتاريخ والسلم واحلرب واألفراح 
واألتراح والفناء، وبالتالي تكتســب القدرة على العيش بأقل 

ما ميكن من اآلالم واآلمال الوهمية.
وال يوجــد عائق في هذا األمــر إال «خيالنا» الذي مينعنا 
من رؤية البدائل، وألجل أن نتخلص من هذا املأزق علينا أن 
نتقبل جميع اآلراء ووجهات النظر املختلفة برحابة صدر، وأن 
ندير األبحاث مبوضوعية وجترد وسعي جاد وراء احلقائق، 

فالعاقل هو من لم يكن بينه وبني احلق عداء.
< < <

املقوم اآلخر هو: الشجاعة: احلياد غير املوضوعي، ومحاولة 
السير بكل االجتاهات، غير ممكن وليس من الشجاعة في شيء.

فالنجاح، واالختالف، والثبــات على املوقف، واملواجهة، 
والتغيير كل هذه العناصر حتتاج للشــجاعة، واألشــخاص 
الذين يتحلون بالشــجاعة هم األشخاص الناجحون، واألمم 

الشجاعة هي األمم الناجحة.
وما عدم الشجاعة واخلوف إال وجه حقيقي لعملة الفشل 
والبؤس، وهو ما تشــرحه اآلية الكرمية: (بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا) ورأس الشــجاعة برأيي هو الصدق والدعوة له، 
وأســتطيع القول ان الدعوة للصدق حتى وإن كانت كاذبة، 

أفضل من الدعوة للكذب حتى وان كانت صادقة.
< < <

املقوم اآلخر املصاحب بالضرورة للشــجاعة هو القوة: 
والقوة تنقسم إلى أمرين رئيسيني هما القوة الصلبة (القدرة)، 
والقوة الناعمة (العلم) ومصــادره، وأحدهما ال يكفي بدون 
اآلخر، وما أصدق غوتة حينما قال: «ليس هناك ما هو أدعى 

للخوف من اجتماع القدرة واجلهل».
< < <

ختاما: (جورج برنارد شــو) يقول: «دائما ما يلقي الناس 
باللوم على الظــروف، ولكني ال أؤمن بالظروف، الناجحون 
في هذه الدنيا هــم أناس يقومون في كل صباح، ويبحثون 

عن ظروف مواتية، وإذا لم يجدوها، صنعوها».

جاءنا هذا الرد من قوة اإلطفاء 
العام على املقالة املنشورة في تاريخ 
٧ اجلاري، بعنوان «لعناية الفريق 
خالد املكراد مع التحية واالحترام»، 
للزميل م.غنيم الزعبي في زاويته 

األسبوعية:
تتوجــه إليكم إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 
الشــكر والتقدير على  بخالص 
دوركم اإلعالمي الرائد وإسهامكم 
التنويري املتميز في خدمة قضايا 
املجتمع من أجل حتقيق الصالح 
العام، مؤكدين لكم أن هذا التفاعل 
اخلالق بني وسائل اإلعالم وقوة 
اإلطفاء العام ركيزة أساسية لدعم 
العمل على حماية أرواح املواطنني 

واملقيمني وممتلكاتهم.
وباإلشــارة إلى ما نشر في 
العدد رقم  صحيفة «األنباء» في 
١٦١٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٧ حتت عنوان 
«لعناية الفريــق خالد املكراد مع 
إدارة  التحية واالحتــرام»، تود 
العالقات العامة واإلعالم أن تؤكد 
على إســتراتيجيات وخطط قوة 
الهادفة إلى حتقيق  العام  اإلطفاء 
األمــن املجتمعــي عــن طريق 
الوقائية في  تطبيق االشتراطات 
املباني واملنشــآت ومنها  جميع 
التكسيات اخلارجية، حيث  تعتمد 
قوة اإلطفاء العام مواد التكسيات 
اخلارجية وفق اشتراطات خاصة 
في املباني واملنشآت آخذين بعني 
االعتبار مساحة التطبيق وارتفاع 
املبنى وحجمه ونوع االستخدام 
والتصميم واملوقع بالنسبة للمباني 
املجاورة.  وفــي الفترة التي متت 
دراسة وبناء واستالم املشروع 
(٢٠٠٨ ـ ٢٠١٥) لــم تكــن هناك 
مواصفــات محددة لهذه النوعية 
مــن التكســيات ألنها لــم تكن 
تستخدم بشكل موسع وملحوظ، 
ولم تكن هناك مؤشرات خلطورة 
استخدامها، وبعد عام ٢٠١٥ لوحظ 
انتشار استخدامها عامليا وإقليميا 
مما تقرر معه تشكيل جلنة عمل 
مشتركة بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي لبحث وضع اشتراطات 
موحدة من شــأنها تأمني سالمة 
استخدام هذه املواد ضمن عناصر 

البناء للمباني بأنواعها.
  وفي عام ٢٠١٦ بدأت قوة اإلطفاء 
العام بتطبيق هذه االشــتراطات 
 ASTM حسب املواصفات العاملية
 ١٣٦٢-٤ EN، ١٣٦٢-٣ EN، E١١٩
 ١-ENوإجراءات االختبــار ١٣٥٠١
التي تتضمن اعتماد املواد مبعايير 
محددة خاصة مبعدل انتشار اللهب 
وقابلية تســاقط الشظايا وكمية 
الدخان وذلك لتشــكل  انبعاثات 
 B، A٢، Aثالث فئات رئيســية ١
واملوضحة بشــكل تفصيلي في 
دليل اشتراطات السالمة والوقاية 
الهندسية  من احلريق (اخلدمات 

للمباني واملنشآت ٠٥).
  كمــا نفيدكم بــأن منظومة 
املباني هي منظومة  السالمة في 
متكاملة تشــمل معدات املكافحة 
وأنظمة إنذار احلريق ومتطلبات 
الهندسية والتي تشمل  اخلدمات 
مواد البناء، وإن االلتزام بتطبيق 
هذه االشتراطات يسهم في سرعة 
الســيطرة على احلريق وهذا ما 

حتقق في املبنى محل الكتاب.
كمل نؤكد استمرار حمالتنا 
التفتيشــية الوقائية على جميع 
املباني واملنشــآت فــي جميع 
لتطبيــق  البــالد  محافظــات 
االشتراطات الوقائية، وندعو من 
خالل نافذتكم املستنيرة اإلخوة 
املواطنــني واملقيمــني للمبادرة 
بالتعاون مع قطاع الوقاية واإلبالغ 
الفوري عن أي مخالفات يشاهدونها 
عن طريق خدمة الواتساب على رقم 

.٦٥٩١٤٤٣١

التحذيرات الكورونية جتنبا لألخطار، 
السيما في آخر ساعات النهار لكونها 

مكشوفة!
أما احلدائــق العامة وأوضاعها 
امللحة فقد مت تسليم اإلشراف عليها 
التعاونية،  لعناية اجلمعيات  مؤخرا 
وهذا القــرار املتزامــن مع خطط 
«تخضير اخلليج وجزيرة العرب!»، 
وهذا يعطي أمال إلنقاذ حدائقنا العامة 
وطرقنا من هــالك العود األخضر 
للجماهير بعد سنوات  وإنعاشــها 

عجاف بإذن اهللا.
وأخيرا وليس آخرا بعد رصاصة 
الرحمة للمدينة الترفيهية في منطقة 
الدوحة، اهللا يخلف عليها خيرا، لو 
جتــدد تاريخها جنة لألجيال، واهللا 
يستر على حديقة الشهيد بعد جتديد 

رعايتها اإلدارية السياحية! 
هكذا هو احلجر املزدوج يوازي 
الرســمي، وهو  الكوروني  احلجر 
احلجر الذي تلفــه إغالقات أماكن 
الترفيه بالشريط األحمر لتجديدها 
للقادم من األيام، بسالمتكم يا نخوتها 

وقت فسحتها! ودمتم.

املشروع على شاكلة القضايا التي 
باتت تزخر بها محاكمنا هذه األيام.

منع الرقابــة البرملانية جرمية 
ترتكب في حق الكويت والكويتيني، 
فالفساد عميق وخطير وال تستطيع 
احلكومة وحدها إذا ما صدقت النوايا 
محاربته وال األجهزة املختلفة، إال 

إذا قاد تلك اجلهود البرملان.
ختاما: ال ميكن أن يقوم البرملان 
بدوره دون أن ميارس صالحياته 
التشــريعية والرقابية كاملة حتى 
لو على حســاب احلكومة، إذا لم 
تكن عونا له في محاربة الفســاد 

وسوء اإلدارة.
رحيل احلكومات وليس حكومة 
واحدة خير مــن تعطيل البرملان 
خاصة إذا ما أراد أعضاء البرملان 
الفســاد وحتقيق بعض  محاربة 

اإلصالحات املنشودة.

ألن أي مكافأة مهما كانت قيمتها 
لــن تعوضهم عمن فقدوه في هذا 
األزمة ولن تعوضهم عن سهر الليالي 
وحتمل املشقة والصعاب والتفاني 
في العمل تاركني أسرهم وأبناءهم 
أن  لفترات طويلة ومــن املخجل 
تؤخر مكافآتهم مهما كانت األسباب 

والذرائع.
إن التعليمــات بتكرمي العاملني 
بالصفوف األمامية كانت منذ أكثر 
من عــام من لدن األميــر الراحل 
املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، هي مبنزلة 
الوصية من األب ألبنائه التي يجب 
على اجلميع تنفيذها وعدم املماطلة 
بصرفها. وحتية خاصة وتقدير لكل 
العاملني بالصفوف األمامية جلهودهم 
بالعمل من أجل احلفاظ  وتفانيهم 
على صحة أفراد املجتمع من جائحة 

كورونا.

ومطاعم ومقاهي الشواطئ تعيش هي 
األخرى حجرا كليا بداعي صيانتها، 
رغم أن هذا الوقت هو موسم احلاجة 
إليها كبديل لســباحة البحر امللغم 
في هذه األشهر بقنديل البحر أو ما 
يطلق عليه عندنا «اجلارح املزعج» 
ألجســاد كبيرها وصغيرها دون 
مكافحة وال حتذيرات من لســعاته 
لعدم بروزه للعــني املجردة، وكان 
البديل هو حمامات وأندية السباحة 
الرســمي  املغلقة بعد رفع احلجر 
واستخدامها بعناية صحيه حسب 

معدالت انتشار قضايا الفساد أو 
بالنسبة لتكلفتها (قيمتها) العالية.

اإلدارة احلكومية يكلف  سوء 
البلد مليارات بســبب أخطاء غير 
متعمدة من أشخاص غير مؤهلني 
يتم اختيارهم باحملسوبية، أو بأخطاء 
متعمدة من مسؤولني لالنتفاع غير 

تتراجع آثاره املرجوة. وعلى الرغم 
من التصريحات اإلعالمية املتعددة 
واإلشارات اإليجابية فإنه يصعب 
توقع تاريخ محدد لوصول املكافآت 
ملستحقيها بالصفوف األمامية الذين 
سارعوا بتلبية النداء بأمانة وشرف 
وإخالص دون التفكير بأي مقابل 
سوى الثواب من اهللا سبحانه وتعالى 

املناســبة مع  البيئيــة والطبيعية 
درجات احلــرارة الصحراوية التي 
تصل ألعلى درجــة مئوية! كما أن 
الشواطئ البحرية وجزرها املنسية 
التي تعد رئة تنفــس ليلية للكثير 
من أهل الكويــت ووافديها، أفرادا 
وجماعات، أغلبها «مشمع بالشريط 
األحمر ولوحات عربية وأجنبية تقول 

ممنوع االقتراب!».
الرسمية  الســياحية  وللمواقع 
كمنتــزه اخليران رمز ســياحتنا 
ومنشآت الشركة كأحواض السباحة 

التي فضلت  السنوات  أن  للشك، 
املعارضــة السياســية او أغلبها 
اخلروج من البرملان بل والبلد في 
بعض األحيان، وهي الفترة املمتدة 
من ٢٠١٢ وإلى ٢٠٢٠ ميكن وصفها 
باألعوام الذهبية للفساد في تاريخ 
الكويت على اإلطــالق من حيث 

موقع تنعكس على األداء، ومن ثم 
فإن تكرمي ومكافأة املستحقني عن 
أعمالهم غير العادية يعود بالفائدة 
على املؤسسة التي يعملون بها ومن 
ثم على منظومة األداء احلكومي في 

جميع املجاالت.
وإن التكرمي املســتحق عندما 
يتأخــر فإنه يفقــد وميضه وقد 

اليزال مسلسل «وباء كورونا» 
ومستجداته، رغم دخوله العام الثاني، 
يتجدد ويتحور ويتطور متحديا كل 
بينما  املختبرات،  اللقاحات ومقامع 
تتحفز مصانع املســميات العلمية 
الطبية للجديد من كل جتديداته! مع 
رفع حتدي اإلنسانية إلى قمة راياته 
«فســبحان اهللا القاهر فوق عباده 
وله األمر كله مــن قبل ومن بعد»، 
لوقف ربكة الكــون وخلط أوراقه 
والوصول إلى نهاية ســعيده تعيد 
للجميع بفضل  األمان واالطمئنان 

رب العاملني.
هذه مقدمة لتوعية الناس بأهمية 
بالتعقيم واللقاح والكمام،  االلتزام 
حرصا علــى األرواح الغالية غنيها 
وفقيرها، كبيرها وصغيرها، في ظل 
التحذيرات املشتركة من كل اجلهات 
املعنية، وما رافقها من حظر شامل 
جتاوب معه املعلم واملتعلم، ودون ذلك!
وعندنا في دولتنا وأمثالها يبرز 
حجر مــزدوج آخر يتعلق بالترفيه 
املطلوب للبشــر أفرادا وجماعات، 
الترفيه  إنه مع غلــق مواقع  حيث 

بالرغم من أن الفســاد ظاهرة 
عاملية منتشرة في كل املجتمعات 
اإلنســانية، إال انه يصنف دوليا 
للدول  الوطنــي  كتهديــد لألمن 
خاصة عندما يصل إلى مستويات 
خطيرة تؤدي إلى تقويض التنمية 
وانهيار القيم األخالقية، مما يفاقم 
من املشكالت االقتصادية كالبطالة 
وتــردي األوضــاع املالية ألفراد 
املجتمع وبالتالي ظهور املشكالت 
االجتماعية حتى نصل إلى املشكالت 
األمنية وانتهاء بانهيار مؤسسات 

الدولة واملجتمع.
مقدمــة البد منها للحديث عن 
واقــع السياســة واالقتصاد في 
البرملان بنوابه  الكويت حيث كان 
املعارضني يصف بأنه وراء تعطيل 
التنميــة، بينما أثبتــت األحداث 
واإلحصائيــات، مبا ال يدع مجاال 

أمر املغفور له بإذن اهللا تعالى 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، بتقدمي مظاهر التكرمي 
املعنوي واملــادي جلهود املكلفني 
مبواجهة ڤيروس كورونا املستجد 
من الصفوف األماميــة منذ أكثر 
من عــام، ألنهم قدموا التضحيات 
بأرواحهم وصحتهــم بتلبية نداء 
الواجــب، فمنهم مــن فقد حياته 
وانتقل إلى رحمة اهللا تعالى ومنهم 
من أصيب بالڤيروس ونقله ألفراد 
أسرته، ومنهم من غاب عن أسرته 
لعدة أيام أو شهور. لكن حتى اآلن 
الروتني  وألسباب متعددة وأهمها 
القاسي فإن العاملني في الصفوف 
األمامية بالوزارات واملهن املختلفة 
لم يتم تكرميهم أو مكافأتهم بالرغم 
من أن معظمهم ينتظرون اجلزاء من 
اهللا عز وجل وليس من البشر ولكن 
احلوافز اإليجابية للعاملني في أي 

صدى األحداث

الفساد واألمن 
واحلكومة 

والبرملان
عادل عبداهللا املطيري

ألم وأمل

التكرمي املستحق 
للصفوف األمامية

د.هند الشومر

سكنية وغيرها من التطلعات.
أعرف متاما أن احلديث عن املشاريع التنموية في ظل األزمات 
السياسية املتكررة لدينا أمرها غير مقبول نظرا ألن هناك من يتعمد 
تعطيل التنمية لدينا لإلســاءة لصورة الدولة اخلارجية، ولكن هذه 
أمرها لن يستمر ونطالب احلكومة بضرورة التصرف السريع لعدم 
تعطيل الدولة ومشاريعها ووضع حد لهذه األزمات ألجل اإلجناز، 
فهذه أمرها ســيلقى قبول من طائفة كبيرة في املجتمع ألن أغلب 
أطياف املجتمع الكويتي تشعر باالستياء واإلحباط مما نشهده فال 
إجناز مشــاريع وال إعطاء احلكومة الفرصة في العمل فحال البلد 

املعطل البد أن جتد احلكومة له احلل السريع.
فهناك دول كثيرة سبقتنا ألنها ليس لديها املهاترات السياسية 
التي حتدث لدينا، وعليه فإن ما يعنينا كمواطنني أن تكفل لنا احلكومة 
حيــاة كرمية مع إعطائنا الفرصة في العمل وحتقيق تطلعاتنا، هذا 
فضال عن حفظ األمن وهيبته، وبالتالي فكل ما يثار اليوم حتت قبة 

حتديات كبيرة تعترينا بني وباء نحر العالم وعطل احلياة وبني 
أزمات سياسية مفتعلة وغير مبررة، وبني أزمات اقتصادية متكررة، 
إال أن أحالمنا ومتنياتنا البد أال تتوقف والبد لإلجناز أن يســتمر 
حتى ولو بإمكانيات متواضعة، فاملهم أال تتوقف عجلة التنمية لدينا.

فلدينا مشروع مدينة احلرير هذا احللم الذي توقف بسبب كل 
األزمات، إال أننا البد أن نحييه والبد أال يتوقف والبد من خطوات 
جادة للبدء في تنفيذه، نعي متاما كل التحديات ولكن نريد أن نذللها 

فنريد ملدينة احلرير أن تدب فيها احلياة ألنها مفخرة لنا جميعا.
كنت من اشد املطالبني بأال يعتمد تنفيذ مشروع مدينة احلرير 
على امليزانية العامة للدولة بل البد من إشراك القطاع اخلاص فيها 
ونعطي بالتالي األولوية للشركات احمللية ليكون لها دور بارز في 
تنفيذ املشروع، حيث إن االعتماد على امليزانية العامة للدولة دائما 
في تنفيذ املشــاريع التنموية أمرهــا غير مقبول ذلك ألنه البد أن 
يكون للقطاع اخلاص لدينا دور في تنفيذ املشــاريع ولدينا الكثير 
من القوانني كما هو قانون B.O.T من املمكن االعتماد عليه في تنفيذ 

مشروع مدينة احلرير.
فاليوم على الرغم من كل ما يشاع أن املشاريع التنموية معطلة 
حاليا في وطننا، إال أن ذلك األمر مستجد على الدولة فهناك الكثير 
من املشــاريع التي نفذت سابقا ســواء على صعيد البنية التحتية 
أو مشــاريع تعليمية أو ثقافية، ولكن نريد مشاريع حيوية تعزز 
االقتصاد القومي للدولة وجتذب السياحة لدينا وتزيد من معدالت 
الفرص الوظيفية وتلبي طموح الشــباب ســواء كانت وظيفية أو 

عبداهللا السالم ال يعني الكويتيني حقيقة، فلدينا تطلعات نرغب من 
احلكومة في أن تعطينا الفرصة في حتقيقها وما يحدث في البرملان 
عليها تسويته بأسرع وقت، ألننا لن نسمح بتعطيل حياتنا بسبب 

قضايا ال تعني املواطن.
اليوم لدينا مواطنون يرغبون في السكن وفي التعليم والفرص 
الوظيفية، وفعليا فإن قضايا املواطنني احليوية ال يناقشها البرملان 
فإذا كانت أبرز قضية تعني املواطن الكويتي أال وهي قضية ارتفاع 
قيمة اإليجارات هذه لم يضع لها البرملان حلوال حتى هذه اللحظة، 
هــذا فضال عن أن البرملان لم يعمل علــى دفع عجلة تنفيذ البنية 
التحتية للمشاريع اإلسكانية وهم بالتالي ال يناقشون القضايا التي 

تؤرق املواطن الكويتي.
فاحلكومة تدفع رواتب جيدة إال أن أغلب أموال املواطنني تذهب 
لإليجار وإذا ما قامت احلكومة بحل هذه املشــكلة فلن جند فئات 
تعاني من أزمات اقتصادية ألن هذه الشريحة من املواطنني ستكون 
ماديا بوضع أفضل متى مــا قلت قيمة اإليجارات أو مت احلصول 

على البيت احلكومي في زمن قياسي.
فجميعنا من رحــم الكويت ونرغب لوطننا في األفضل ونعي 
متامــا ما هو األكثر فائدة لنا كمواطنني، وعليه فإن كل ما نحتاجه 
أن نقف خلف احلكومة ونوقف املهاترات السياســية احلاصلة في 
البرملان لننعم بحياة أفضل، فمشاريعنا التنموية بحاجة إلى أن تنفذ 
ألن أجيالنا القادمة ال يعنيها القضايا التي تثار اليوم في البرملان بل 
يعنيها أال جتد مواطنا خليجيا من دول مجاورة يعيش أفضل منها.

مدينة احلرير ال نريدها 
أن تتوقف بسببكم!

عزة الغامدي

نقش القلم

احلجر 
املزدوج!

محمد عبداحلميد الصقر

وجهة فكر
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@hammad _ alnomsy

بعد التجربة الطويلة واملمتدة ألكثر من عام والتي خاضها 
املجتمع الدولي بشــكل عام وأهل الكويت بشكل خاص، كان 
للعمــل إجراءات غير التي كانت عليها ســابقا، فعدد العمالة 
في القطاعات ســواء العام أو اخلاص تناقص إلى ٣٠٪ األمر 
الذي نتج عنه تراكما في املعامالت وتأجيال في تفعيل اللوائح 
واإلجراءات وإغالق الكثير من الفــروع والقطاعات، كما أن 
تناقص أعداد العاملني كان السبب الرئيسي وراء هذا التحول 
وهذا التغيير، ولو كان اإلميان بقدر اهللا راســخا بكل معانيه 
مع األخذ باألسباب بنوع من اجلدية واحلرص لكانت األمور 

أسهل بكثير مما عليه اآلن.
لقد أولت احلكومة ممثلة في الوزارات املختصة كوزارتي 
الصحة والداخلية وغيرهما اهتماما بتوفير جميع املتطلبات 
الالزمة واإلرشادات اجلازمة لسد احتياج املجتمع، وكان تعاون 
أفراد املجتمع متميزا إلى حد ما، إال أن الشــق كبير والبالء 
عظيم مما جعل اخلوف والهلــع وعدم جدية البعض له دور 

في زيادة اإلصابات.
من جانب آخر، لوحظ أن العمل اخليري سواء الداخلي أو 
اخلارجي متيز باالستمرار في عطائه وعمله، فجمعيات النفع 
العام أحيت شــراكة واسعة مع املؤسسات الرسمية بالتوافق 
معها، حيث وصل عدد املتطوعني في الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية على سبيل املثال إلى أكثر من ١٠٠٠ متطوع مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية والقرارات األمنية بشكل كبير، وهذا 

ما كان واضحا في قطاعات العمل اخليري.
لقد أعطت هذه التجربــة الكثير من أبناء الكويت خبرات 
كبيرة في إدارة األزمات ومواجهة املشكالت وقوة التحديات 
مضافة إلى خبراتهم السابقة في إدارة العمل اخليري واالنساني.

إن الدور في أواخر هذا البالء إن شــاء اهللا على كل أفراد 
املجتمع زيادة االلتــزام للتحصن بهذه التجارب من كل بالء 
ومرض وال نتقاعس مثل بعض أسالفنا، رحمهم اهللا، فمنهم 
مر عليه بالء الطاعون وانتشــار مرض اجلدري وال يدري ما 
أصابه وماذا يعمل، فأكل البالء األخضر واليابس وتوفيت أعداد 
كبيرة من املجتمع، حفظ اهللا الكويت من كل شر ومرض وفتنة.
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