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شهيد الواجب 
الرشيدي 

واملسؤولية 
السياسية

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

ما نراه من أحداث مؤسفة تضيق به الصدور وتكفهر منه 
الوجوه ورمبا سالت منه املقل، ومبا نراه من خروج شرذمة 
عن القانون بقتل وضرب بالسالح األبيض..الخ، حيث أصحاب 
األقالم جفت أحبار أقالمهم ووســائل التواصل االجتماعي 
املتعــددة مازال لهم رأي في هــذه اآلفة الدخيلة التي حلت 
بالبالد والتحذير منها ومن أسبابها (التركيبة السكانية)، والتي 
فقدنا بسببها شبابا في مقتبل العمر، ولكن كما قال الشاعر: 

ناديــت حيا لــو  لقد أســمعت 
تنــادي  ولكــن ال حيــاة ملــن 

ولو نــار نفخــت بهــا أضاءت
الرماد تنفــخ فــي  أنت  ولكــن 

في مقالة سابقة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ العدد ٩٦٧٤ تكلمنا عن 
ان التوازن السكاني يحقق االستقرار، وهذا جزء من املقالة 
(فخلل «التركيبة السكانية» وسيلة لشيوع اجلرائم، ووكر 
لترويج املخــدرات ومختلف املنكرات، ومهدد لألمن البيئي 
واملمتلكات، واإلخالل باألمن، والعبء الكبير على األمن العام 
والنظم الصحية والصحة العامة من األمراض السارية، وهي 
مأوى لإلشاعات وأداة للفتنة وشيوع للفوضى، وقد تتشكل 
منها منظمات للجرمية مبختلف أنواعها التي تؤثر على األمن 
املجتمعي وتهدد األمن الوطني)، فهذه الكتابات تفيد املجتمع 

وجرس إنذار من بيده األمر وتنبؤ وقائي لألزمات.
فاإلرهاب يتأثر باألمن فقط، وهو أحد األسباب الرئيسة لعدم 
استقرار األوطان، ألن االستقرار من أهم املقومات األساسية 

للتنمية، وإن اختالله دليل على اختالل مسيرة التنمية. 
وعلينا أن ندرك أن األمن من أعظم نعم اهللا! فهو مطلب 
كل أمة وغاية كل دولة، وحياة بال أمن ال تساوي شيئا، وقد 
قيل حلكيم: أين جتد السرور؟ فقال: «في األمن، ألني وجدت 
اخلائف ال عيش له». وجاء في احلديث «من أصبح منكم آمنا 
في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت 
له الدنيا بحذافيرها»، فرتب األمن أوال، والصحة ثانيا، والطعام 
والشراب ثالثا، فهذه هي احلاجات األساسية للفرد واملجتمع.
يا وزير الداخلية املوقــر: إن مجتمعنا مليء باخلبرات 
األمنية، وذلك للمساهمة في تقدمي أي مشروع أمني اجتماعي 
داعم ملؤسساتنا، واملثل يقول «أعطني معلومة أعطيك نصرا»، 
وإن «إعطاء رجال األمن صالحياتهم وإعادة هيبتهم والوقوف 
معهم»، هــو األجدى لتنفيذ مختلف املهام بالكفاءة املرجوة 
والقدرة املستهدفة، ألنهم الضمان احلقيقي لتحقيق األمن 
والسالم واالستقرار، وبتر أي يد آثمة حتاول العبث مبقدرات 
ومنجزات وطننا العظيم، ولكل عابث له جزاء وألسرته الترحيل 

واحلب يطلع على بذرة.
وإننا لنفخر برجالنــا األبطال من وزارة الداخلية الذين 
يؤكدون دائما وفاءهم للمهام التي يتحملون مســؤوليتها، 
ومؤكدين أنهم الدرع الواقية للوطن من أي محاوالت للمساس 

بقدسيته وأمنه واستقرار شعبه.
خالص العزاء ألسرة شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز 
محمد الرشــيدي، وللكويت جميعا، اللهم أكرم نزله ووسع 

مدخله وأسكنه الفردوس األعلى.
ونختم مقالنا بكلمة ونســتون تشرشل رئيس الوزراء 
البريطاني السابق: «من اجلندي الذي يقف في الشارع تبدأ 

هيبة الدولة».. ودمتم ودام الوطن.

حبســت أنفاس كل من على أرض الكويت بسبب املشهد 
املريع واملرعب املتمثــل في جرمية قتل في وضح النهار في 
الطريق العــام راح ضحيتها رجل أمــن مخلص، لقي حتفه 

كشهيد للواجب.
اجلرمية البشعة التي وقعت بني منطقتي املهبولة وأبوحليفة 
التي ارتكبها قاتل أمه بعدة طعنات وأحلقها بطعنات أخرى أودت 
بحياة رجل األمن عبدالعزيز الرشيدي، لم تهز وتصدم املجتمع 
الكويتي فحسب، بل هزت ثقة الغالبية باملنظومة األمنية ككل.

كيف لرجل أمن أن يُقتل بطعنات بسكني من دون أن يستطيع 
مقاومة قاتله؟ وكيف لرجل أمــن أن يُقتل في وضح النهار؟ 
كيف لرجل أمن أن يتعامل مع مجرم دون ووجود سالح معه؟ 
وكيف لرجل أمن ال ميتلك مهارات الدفاع الشخصي عن نفسه 
ومقاومة املستهترين واملعتدين؟ وكيف اكتفى املارة باملشاهدة 
ملشهد الذبح دون تدخل ملساندة املغدور؟ وكيف متكن من قام 
بالتصوير من إكمال ما يفعله بدم بارد؟ وكيف نشروا املقطع 

دون مراعاة ألهل وذوي الفقيد؟!
الكثير من األسئلة إجابتها واحدة، وهي أن هناك عدم ثقة 
في املؤسســة األمنية، التي تفتقد اخلبرة اإلدارية وامليدانية، 

والتي تسيّر بعضهم أمورها بالواسطة!
إن مشــاهد االعتداء على رجال األمن ليســت جديدة، بل 

شاهدناها مرارا وتكرارا دون رادع.
البد أن تكون هناك آثار ارتدادية لتلك اجلرمية التي كشفت 
مدى سطحية وهشاشة اإلجراءات األمنية وضعف وزارة الداخلية.

لقد سقطت هيبة رجال األمن ومتردغت صورتهم بسبب 
القرارات االرجتالية التي اتخذتهــا قيادات غير كفؤة، وصل 

أغلبهم إلى مناصبهم بسبب الواسطة والنفوذ.
بصدق وحيادية، ال أحّمل وزير الداخلية احلالي مسؤولية 

األخطاء احلالية كونها أخطاء تراكمية بطبيعتها.
ولكن وزير الداخلية احلالي يتحمل مسؤولية إصالح أخطاء 
من سبقوه من وزراء وبأسرع وقت، وبقرارات حاسمة ومباشرة، 

وإال سيكون مشاركا في التقصير.
إعادة هيبة رجال األمن أمر حتمي وفي غاية األهمية، من 
خالل إعادة تسليح رجال األمن وتدريبهم على مهارات الدفاع 
عن النفس والتعامل مع اخلارجني على القانون، ورفع مستوى 
اللياقة للبدنية لديهم، ووجود رجلي أمن مع بعض طوال الوقت.

فمن قتل الشهيد عبدالعزيز الرشيدي فعال ليس هو ذلك 
املجــرم الذي قضى نحبه متأثرا بجراحه، بل إن من قتله هو 
سوء الظروف واإلمكانات واإلدارة الركيكة على مدى سنوات.

بقاء املنظومة األمنية احلالية وقياداتها التي أثبتت فشلها، 
هو اجلرمية احلقيقية بحق الكويت وأهلها.

هل يجب أن نذكر أن املنظومة األمنية من أساسيات استقرار 
املجتمع، وال يجوز أن تدار بعقلية ارجتالية ومزاجية وليست 

احترافية كما هو مفترض أن يكون.
كما ال يجــوز أن يدار األمن من قيادات اتخذت مناصبها، 
ومنت وترعرعت في بيئة شــابتها شبهات الفاسد، كما كان 

احلال في بعض العهود البائدة في وزارة الداخلية.
وما جرمية الضيافة وغيرها، مما ظهر على الســطح من 
فضائح، إال مناذج لذلك الفساد، الذي كشف بعضه ولم يكشف 

كله في وزارة يفترض أن تكون هي احملارب األول!
تعازينا القلبية ألسرة شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي 
وذويه، وأســأل اهللا أن يتقبله برحمتــه ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان.

باألمس، استيقظت الكويت على 
فاجعة مؤملة بسبب شاب متعاط فقد 
السيطرة على تصرفاته وقام بقتل 
رجل أمن بعد أن قتل أمه.. فيا للهول 

مما حدث!
ولو نظرنا إلــى نقاط الضعف 
والقوة في هــذه اجلرمية النكراء 

لوجدناها كالتالي:
أوال: اإلفراج عنه سابقا بعد أن 
سبب األذى ألمه، ما أدى إلى قتلها 

الحقا.
ثانيا: رجل األمن ليس لديه من 
معدات الدفاع عن النفس شيء مثل 
الصاعق الكهربائي أو بخاخ الفلفل أو 
بخاخ الهلوسة ذي التركيز املخفف 
أو قاذف الراتنج لشل حركة املجرم.
ثالثــا: من املالحظ أن شــهيد 
الواجــب، رحمه اهللا، ليس لديه أي 
نوع من التدريبات القتالية للدفاع 
عن النفس مثل اجلودو أو التايكندو 
أو قتال الشوارع أو على األقل لياقة 

بدنية.
رابعا: شهيد الواجب ليس لديه 
ضخامة في اجلسم لكي يتعامل مع 

املجرم ويرد األذى عن نفسه.
خامسا: رجل األمن يفترض أن 
يكون لديه أمر إطالق نار دائم على 
من يريد قتله والدليل على ذلك أن 
زميله املوجود في الدورية يفترض 
أن يكون معه ســالح ويطلق النار 
على املجرم قبل أن يقتل زميله الذي 

استسلم لطعنات القاتل.
سادسا: يجب تشدد اإلجراءات 
القانونيــة املتعلقــة باملخــدرات، 
وخصوصا في النيابة العامة وكذلك 
اإلجراءات األمنية امليدانية من خالل 
العامــة ملكافحة املخدرات  اإلدارة 

وكذلك اإلدارة العامة للجمارك.
وقــد يقول البعض إن ما حدث 
هو حالة استثنائية نادرة وال يقاس 
عليها، لكن احلقيقة أنه ال يوجد في 
احلسابات األمنية للدول املتقدمة أي 
حالة استثنائية، بل إن العمل األمني 
ينطلق من نظرية االحتمال األسوأ 
واحلفاظ على ســالمة رجل األمن 
في أصعب الظروف وجتهيزه بكل 
الوسائل الوقائية، ولعل هذا االهتمام 
ينطلق من مبدأ أساسي ال يختلف 
عليه اثنــان ألنه ميثل هيبة الدولة 

وكذلك هو أحد أبناء الشعب.
وحلسن احلظ أن وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي يولي اهتماما كبيرا 
في تطوير ودعم اجلهاز األمني منذ 
بداية توليه وزارة الداخلية، فهو رجل 
أمن من الطراز األول وقد سبق له أن 
تولى جهاز األمن الوطني، ويعرف 
متاما كيف تــدار املنظومة األمنية 
بكل مقوماتهــا النظرية وامليدانية، 
وليس من املستبعد أن نرى قريبا 
هذا التطــور األمني على يد وزير 

الداخلية.

الكويتي  الشــارع  حدٌث هز 
أمام مرأى ومســمع اجلميع في 
وضح النهار، وهو إرهاق دم طاهر 
لشــخص يقوم بواجبــه األمني 
واألخالقــي للمحافظة على أمن 
املجتمع، ال يســتطيع الدفاع عن 
نفسه، بسبب نظام أمني ال يحمي 
أفــراده. البد من إعادة النظر في 
املنظومة األمنية وقوانينها، والبد 
من وضع خطــط ملعاجلة أخطاء 
وخلل تطبيــق القانون وأدواته، 

إلى متى؟
البد مــن فرض هيبة القانون 
واحتــرام رجل األمــن، وإعطاء 
صالحيات لرجال األمن لدفاع عن 
أنفســهم في مواجهة اخلطر وما 
يتعرضون له من أزمات ومشاكل 
مــع املجرمــني واخلارجني على 

القانون.
رحم اهللا شهيد الواجب وأسكنه 
فسيح جناته، اللهم ارحمه واجعل 
قبره روضة مــن رياض اجلنة، 
وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر 

والسلوان.
٭ شخطة قلم: يطالب البعض بأن 
يتحمل وزير الداخلية املسؤولية 
السياســية ويقدم استقالته من 
منصبه ويقدم اعتذارا للشــعب 

الكويتي.

فــي أماكنها املناســبة واملقررة 
لبناء كويت املستقبل. وأمتنى أن 
يشهد العام املالي اجلديد حوادث 
أقل للتعدي على املال العام ووقائع 
أكثر لضبط ومحاربة االنحرافات 
وجتفيف منابع الفساد واجتثاثها 

بقوة القانون.
إن ما تنشــره وسائل اإلعالم 
األجنبية من آن آلخر عن حوادث 
اعتداء على املال العام سواء كانت 
مبشاركة أطراف خارجية أو محلية 
قد تكون لها تداعيات وآثار بعيدة 
املدى على سمعة الدولة وتصنيفها 
في تقارير املؤشرات العاملية ملكافحة 

الفساد العابر للحدود.
يجب أال نتســامح أو تأخذنا 
الرأفة بكل من يتعدى على أموال 
الشعب مهما كان موقعه، فال أحد 
فوق القانون في الدول التي حتترم 

نفسها بإنفاذ القانون.

قرآننا الكرمي والتصرف احلكيم.
كونه مليئا باملماذقة والضالل، 
بالتلفيق واالنحراف، خاليا  مليء 

من العدل واإلنصاف.
لكن لألسف بأنه جتذر وبشكل 
ملحوظ في قلوب البعض وأصبح 

جزءا ال يتجزأ منهم.
فصاروا ميكــرون بصفاتهم، 
بأفعالهــم وبأقوالهــم، ليتحايلوا 
على غيرهم، مــن خالل أفكارهم 
الوضيعة وسوء نواياهم، ناسني أن 
اهللا سبحانه وتعالى باملرصاد لهم، 
يعلم صاحلهم من طاحلهم، كعلمه 
بحقيقتهم التي يخفونها بداخلهم.
فيكفي أنهــا تدل على ضعف 
إميانهم وانطماس بصيرتهم، فال 
قيم إنســانية وال أخالقية لديهم، 
وال أحكام عقلية أو حجج منطقية 

توجههم، أو ضمير حي يؤنبهم.
وفي املقابل أنت لست مبسيطر 
عليهم، فدعهم وهللا سبحانه فوض 
أمرك، وبقدر املســتطاع جتنبهم، 
وأبعد نفسك عنهم، لتصبح نقية 

ورائعة حياتك.

املناعة ملقاومة الفساد واالنحراف 
والتعدي على املال العام خصوصا 
في املخصصات والركائز األساسية 

ألي دولة تتطلع إلى التنمية.
إن الكويــت تســتحق املزيد 
من اإلجــراءات حلماية وصون 
مواردها التي يحسدنا الكثيرون 
عليها وحني ذلــك ميكن إنفاقها 

تكوينه وحياته، ضعيف حتى في 
كذبه وجميع تصرفاته، وبال قيمة 

فيما بعد يصبح كيانه.
فما هو إال صاحب شــخصية 
قاصرة سلبية، بعكس الشخصية 
القويــة الواثقة من نفســها ومن 
تصرفاتها، التي ال تعتمد أبدا على 
املكر واللف والدوران في حياتها.

املكر ال يثمر منه سوى التباغض 
والتناحر والتدابر، بخالف انه صفة 
ال تليــق مبن آمن باهللا ســبحانه 
ورسوله، وال تليق مبن تخلق بآداب 

وضرورة مضاعفة أدوات الرقابة 
على امليزانية مبهنية وحيادية، مع 
منح األجهزة الرقابية الصالحيات 
الالزمة حملاسبة املخطئني حيث إنه 
يؤملني أن أجد في وسائل اإلعالم 
اخلارجي ما يهز الثقة في مالحقة 
املفسدين والرقابة على املال العام، 
الشــعب تعطيه  ألن قيم وثقافة 

احملبة واخليــر في نفوس بعض 
البشر للغير.

هذا وبخــالف أنه خلق ينافي 
أخالق أصحــاب النفوس الكرمية 
النادرة، تلك النفــوس التي تأبى 
أرواحها وترفض رفضا تاما كل فعل 
سيء، ظالم ومقيت يغاير حقيقتها.

فمن يلجأ إلــى املكر واحليلة 
والتبييــت فــي خفيــة، كي ال 
ينكشــف أمره ماهو إال شخص 
ضعيف وضعيف جدا، ضعيف في 
شخصيته وفي ذاته، ضعيف في 

بعد اجتمــاع عاصف ملجلس 
األمة، ورغم أنني لست في موقع 
يؤهلنــي للحديث عن شــرعية 
االجتماع أو الدعوة له، لكني أحتدث 
عن أن إقرار امليزانية ليس هدفا 
في حد ذاته لكنه وســيلة لتنفيذ 
مشاريع التنمية في جميع املجاالت 
وان املخصصات في امليزانية يجب 
الرقابة عليها رقابة سابقة والحقة 

دون أي مجامالت.
العديــد من صفحات  وهناك 
تقارير ديوان احملاسبة وتقارير 
اجلهات الرقابية املختلفة التي تزدحم 
بأمثلة عن مخالفات في العديد من 
اجلهات واملطالبات بعقاب ومحاسبة 
املخطئني عنها، وكمواطنة غيورة 
على ثــروات وطني وهي ثروات 
الشــعب واألجيال القادمة أمتنى 
نشــر جميع املخالفات والتعدي 
على املال العام على أوسع نطاق 

يقول اإلمام الشافعي: 
لَم يَبَق في الناِس إِّال املَكُر َواملَلَُق

َشوٌك ِإذا َملَسوا َزهٌر ِإذا َرَمقوا
َفِإن دََعتَك َضروراٌت ِلِعشَرِتِهم

 َفُكن َجحيماً لََعلَّ الَشوَك يَحتَِرُق
وقد حذرنا قرآننا الكرمي من هذا 
اخللق السيئ الوخيم، ووّضح لنا 
ماهي صفات أصحابه، كما بني لنا 

أيضا نتيجة عاقبته ونهاياته.
يظهر الفرد حبه للخير والعفوية 
والنقــاء، ويبطن بداخله الشــر، 
واخلبث والنفاق، لذلك جتده يحيك 

مؤامراته ومخططاته في اخلفاء.
يحيكهــا على أمــور تافهة ال 
تســتحق، وأطماع دنيوية دون 

وجه حق.
هذا فقط بهدف إرادة إســقاط 
شره على اآلخرين غيره، بسبب 
املفرط لنفســه،  أنانيتــه وحبه 
وباألخص فــي زمننا هــذا، مع 
صخب هذه احلياة التي نعيشــها 
وكثرة تكاليفهــا، والتنافس على 
شهواتها، وغياب قيمها، واختفاء 
النوايا الصافية فيها، وعدم وجود 

حديث الساعة

املهام 
الصعبة

اللواء الركن م.مساعد خزام احلمدان

بعد الفاصلة

َمْن قتل 
عبدالعزيز 

الرشيدي؟!
amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

الصني وكوريا اجلنوبية، وكذلك 
بعدم نزول السائق من السيارة، 
وأن يضع يده على مقود السيارة 
كما هو حاصل في العديد من الدول، 
لكن عندمــا يتحمل املجتمع بكل 
فئاته مســؤوليته تكون النتيجة 
تكامل الدور األمني الذي يشــهد 
له اكتشاف وتعقب املجرمني بسرعة 
فائقة وتقدميهم للعدالة، مع غرس 
القيم الفاضلة لدى أبناء املجتمع، 
وهذا ال يتأتــى إال بالقضاء علي 

الواسطة واحملاسبة الفورية.
وعندما أشير إلى ذلك فلست 
مدافعا عن وزارة الداخلية ممثلة 
بوزيرها، بــل لكي نبعد اخلالف 
والتجاذب السياســي عن جرائم 
حتدث في أي مجتمع وتكون العبرة 
لتقييم أداء اجلهاز األمني بسرعة 
إلقاء القبض علي املجرم، وهذا ما 

تفعله وزارة الداخلية.
العــادل لألحداث  التقييم  إن 
ووزنها السليم هو السبيل للوصول 
إلى أجنع السبل حلماية املجتمع من 
هذه السلوكيات فإن كان لألسف 
الوازع الديني ال يردع من فعل ذلك 
فإن حزم القانون هو الرادع إذا مت 
تطبيقه والتشدد مبواده، فهل نعي 

ذلك؟ هذا ما نأمله.

انحراف  للوقوف على أي  األول 
سلوكي ألي طالب لتقوميه.

أن لوزارة األوقاف دورا  كما 
مهما بغرس القيم الدينية. من هنا 
فإن وزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي ال يتحمل املسؤولية عن أي 
جرمية تقع، حيث ال يعقل أن يتم 
وضع شرطي لكل مواطن ووافد، 
لكن األمر يتطلب إصدار توجيهاته 
بتقييم الوضع وما حدث وأيضا من 
حوادث االعتداء على رجال األمن 
السابقة تتطلب التركيز واالهتمام 
بتدريبات الدفاع عن النفس املختلفة 
وان تكون إجبارية لكل املتقدمني 
لألكادميية حتى وإن استدعى األمر 
إحضار مدربني متخصصني من 

في البــت بالقضايا اجلنائية كما 
تقع املسؤولية على نواة املجتمع 
(األسرة) فهي املنبت األول للتربية 
وغرس القيم األخالقية والدينية، 
وكذلك مسؤولية اإلعالم الرسمي 
والشعبي في التركيز على التوعية 
املدني كافة،  املجتمع  ومؤسسات 
ألن األمن املجتمعي ليس مسؤولية 
وزارة الداخلية فقط بل مسؤولية 

مجتمعية.
كما أن لــوزارة التربية دورا 
مهما في غرس التنشئة الصاحلة 
لدى الطلبة ومتابعة سلوكياتهم من 
بداية املرحلة التعليمية أوال بأول 
وضرورة االهتمام بدور االخصائي 
االجتماعي في املدارس، فهو اخلط 

الكويتي عدة  املجتمع  شــهد 
جرائم قتل في وضح النهار وفي 
أماكن عامة غريبــة عليه، أوالها 
حادثة مقتل املواطنة فرح، رحمة 
اهللا عليها، واألخيرة حادثة رجل 
الشهيد عبدالعزيز، رحمه  األمن 
اهللا، وأمــام املارة مــن دون أن 
يتحــرك أحد إلنقاذه أو حتى من 
قام بالتصوير لألسف، وكأننا فقدنا 
قيم الشهامة واملروءة، حتى تقع 
مثل هذه احلــوادث وغيرها من 
حوادث االعتداء والتصادم املتعمد 

بني السيارات.
أن األصــوات ترتفع  الغريب 
بإلقاء اللــوم على وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي وحتمله املسؤولية 
جتــاه تلك احلــوادث وبصورة 
حتمله املسؤولية السياسية جتاه 
ما يحدث من جرائم وحوادث. وفي 
هذا السياق، فإن املسؤولية ليست 
مسؤولية وزارة الداخلية التي تعمل 
جاهدة على بسط األمن في الدولة، 
إلى طبيعة اجلرائم  بالنظر  ولكن 
أن املسؤولية هي مسؤولية  جند 
مجتمعية تتحمل تبعاتها السلطة 
املفترض فيها سن  التشــريعية 
القانون  الرادعة وتعديل  القوانني 
اجلنائي بتغليظ العقوبات والسرعة 

قضية ورأي

ليست 
مسؤولية ثامر!

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

ألم وأمل

الرقابة 
على امليزانية

د.هند الشومر

في سياق احلياة

شوك يحترق!
فاطمة املزيعل

تطبيق الشروط الصحية! شر البلية 
ما يضحك، جميــع من يقول تلك 
العبــارات تالقيهم طوال اليوم في 
املجمعات واملطاعم وفي أعراس وغير 
ذلك من جتمعات ال تخضع للشروط 

الصحية.. اهللا املستعان! 
٭ No comment.. ما نبي نتطعم! 
والدستور يقول.. والقانون ينص! يال 
بنشوف شلون بتقدرون تسافرون 
ملا الــدول بأكملها تفرض التطعيم 
إال  إليها  بالدخول  الســماح  وعدم 

للمطعمني فقط! 
سؤال يفرض نفسه: بتتظاهرون 
على الدول األخرى وقوانينها بعد!

املعارضــون  مســك اخلتــام:  ٭ 
واملؤججون وبعض نشطاء السياسة 
وبعض الدستوريني، وغير ذلك من 
أسماء ومسميات وصفات، نسألكم: 

أنتم شنو تبون بالضبط؟!

وتنــادون باحلريات والدســتور 
لفتــح جميع املرافــق «الترفيهية 
الذي يطرح  السؤال  والتجميلية»! 
نفسه: هل رواتبكم دون عمل تعتبر 

حالال؟
٭ No comment.. ما نبي إنداوم! 
ألننا نخــاف من التجمعات! والزم 

ممــن يؤججون الشــارع «التزام 
بالشــروط الصحية»! والتطعيم يا 
جماعة اخلير شنو أخباره عندكم! 
٭ No comment.. ما تبون تطعيم.. 
ما تبون دوامات.. وتبون إســقاط 
القروض.. وتناشدون وتتوعدون 
بأن التعليم الزم يستمر عن بعد.. 

لن أتعجب! ولن تكون أولى كلمات 
مقالنا عجبا! ألن ما شاهدناه وسمعناه 
مــن قصص خالل فتــرة كورونا 
ومازالت األحداث والقصص تتكرر 
جعلت «العجب أو التعجب» كلمة أو 
صفة ال تكتب وال نستشعر بها مما 
!١٩-covid نشاهده ونسمعه في فترة
٭ No comment.. ممــن يقومون 
الكويتي ولألسف  الشارع  بتأجيج 
يقوم بعض النواب وبعض الرموز 
اإلعالمية مبساندة هؤالء املؤججني 

والوقوف معهم ضد التطعيم!
٭ No comment.. ممن يعترضون 
ويؤججون وغيرهما من مصطلحات 
وعبارات تطلق على الرافضني لقرار 
عودة العمل بنسبة ١٠٠٪.. املضحك 
املبكي في املوضوع أن من يعترض 
جنده مستخدما في عباراته الرنانة 
«التباعد االجتماعي»! وجند اآلخر 

محلك سر

نعم.. للتطعيم

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي


