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املثقفون وذوو اخلبرة

ألم وأمل

د.هند الشومر

منــذ بدء جائحة كورونا في نهاية عام ٢٠١٩ حتى اآلن 
وكل األنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم تعمل جاهدة 
على مدار الوقت ملكافحة هذا الوباء اللعني. وها نحن اآلن 
قد شــارفنا على السنتني وما زال النظام الصحي، متمثال 
في الكوادر الطبية والهيئة التمريضية واملساندة، يعاني من 
تداعيات هذا الڤيروس وحتوراته السريعة املختلفة والتي 

أودت بحياة الكثيرين منهم أثناء محاربتهم لهذا الوباء.
ولقد حذرت منظمة الصحة العاملية من انهيار املنظومة 
الصحية عامليا، مشددة على أهمية إقرار إجراءات صارمة 
وتطبيقها على أرض الواقع للحد من االنتشــار الســريع 
للڤيروس والتوعية اجلادة واملستمرة للجميع والتسريع 
في عملية التلقيح والتي تعتبر ذات أهمية قصوى للحد من 
االنتشار مع ضرورة االستمرار وعدم التراخي في تطبيق 

كل االحترازات الصحية.
ولعل ما حدث مــن انهيار لألنظمة الصحية في بعض 

الدول األوروبية واآلسيوية خلير مثال على ذلك.
كل هــذه األحداث وكل ما يدور حولنا في بلدان العالم 
املختلفة يدعونا التخاذ أقصــى درجات احليطة واحلذر 
والتقيد الشديد بإجراءات السالمة وتسريع وتيرة التطعيم، 
فاجلميع يتحمل املســؤولية لدعم كوادرنا الطبية وعدم 

إرهاقها بسبب التهاون والتراخي.
إن ما نشهده اليوم في بلدنا احلبيب الكويت من ارتفاع في 
أعداد اإلصابات والوفيات من جراء (دلتا) املتحور يثير القلق، 
والضغط الشديد على املنظومة الصحية منذ بدء اجلائحة 
وإصابتهم بالتعب واإلرهاق يؤكد ضرورة االهتمام بحل كل 
مشاكل استقاالت األطقم الطبية من كويتيني ومقيمني اآلخذة 
في االزدياد وحل كل املشاكل التي يواجهونها قبل الدخول 
(ال سمح اهللا) في املرحلة احلرجة وانهيار النظام الصحي.

فإن لم نحــم كوادرنا الطبية ونهتم بهم، فكيف لنا أن 
نحمــي مرضانا من هذا الوباء؟! العديد من االســتقاالت 
قد متت بالفعل منذ بداية انتشــار الڤيروس بني الطواقم 
الطبية ومازالت تتكرر، بل إن بعضهم فّضل االنتقال الى 
مستشفيات القطاع األهلي. ومع زيادة اإلصابات وزيادة 
متلقي العالج والرعاية الصحية الالزمة في املستشــفيات 
وغرف العناية املركزة، نســأل اهللا أن يعني جميع العاملني 
في هذه املنظومة واملستمرين منذ بدء اجلائحة في العمل 

بكل كفاءة واقتدار.
٭ ختامًا: نتمنى على اجلهات العليا في الدولة ووزارة الصحة 
االهتمام بشكل خاص بهذه الشريحة والنظر بكل حرص 
واهتمام الى مطالبها وتوفير كل ســبل الراحة لها وإيجاد 

حلول سريعة ملشاكلها، فهذه الفئة تستحق منا األفضل.
حفظ اهللا اجلميع من شر هذا الوباء.

نشرت الزميلة «القبس» في عددها رقم (١٦٩٥٥) الصادر 
في يوم الثالثاء املوافــق ٢٠٢٠/١١/٢٤ موضوعا في صدر 
صفحتها األولى حتت عنوان «الســتني» يظلم احلرفيني، 
أختصر أهم ما جاء فيه: إن قرار حظر العمل على من بلغ 
٦٠ عاما من الوافدين، ارتسمت حوله عالمات استفهام كبيرة 
ملا سيترتب على هذا القرار من تبعات اقتصادية سلبية قد 
تتضرر كثيرا كونها ستفتقد خبرات ساهمت ومازالت في 
جناحها ونقل معرفتها وخبراتها املتراكمة لألجيال املتعاقبة. 
إن هذا القرار مجحف بحق فئة أفنت عمرها في البالد، 
ويصور الكويت كأنها دولة تتدخل في شؤون القطاع اخلاص 

وتقيد حريته، وتفرغه من اخلبرات املطلوبة. 
وحول رأي غرفة التجارة والصناعة فقد ذكر رئيسها 
الســيد محمد الصقر أن قمة عطاء اإلنســان في املرحلة 
العمرية ما بني ٦٠ و٧٠ عاما، وأن العديد من املهن ليســت 
بحاجة إلى شهادة جامعية، ومزاولها كلما تقدم في العمر 

مترس فيها وأتقنها وأصبح خبيرا فيها.
وقال رئيس مجلس إدارة احتاد أصحاب الفنادق الكويتية 
غازي النفيسي إن عدم جتديد إذن العمل ملن بلغ ٦٠ عاما 
يعد قرارا «غير ســديد»، مبينا أن هناك دوال أخرى تدفع 
أمواال الستقطاب هذه اخلبرات للعمل لديها، وأن خبراتهم 
ال تشــترى باملال. وزاد: غالبية القطاعــات التجارية في 
الكويت تطالب بوضع اســتثناءات لبعض الشرائح، وأن 
أصحاب األعمال ليس لديهــم أي مانع بأن يقوموا بدفع 
رســوم إضافية للدولة وتأمني صحي خاص ومميز لهذه 

الفئة من املوظفني. 
أما عضو املجلس األعلى للتخطيط ورئيس مجلس إدارة 
بنك اخلليج األســبق علي البدر فقد ذكر أن األصل ترك 
حرية اختيار العاملني لصاحب العمل، وأن اخلبرة والتمرس 
واإلبداع هي الركن األساسي في اختيار املرشحني للعمل 
واستمرارهم وليس الشهادة اجلامعية. وأن معظم العاملني 
فيها يستمرون في اإلبداع في أعمالهم الى ما بعد الستني. 
مصادر حكومية طرحت حلوال منها: فرض تأمني صحي وفق 
معايير عالية ملن يتجاوز الستني مع ربط التمديد مبوافقة 
صاحب العمل، ووقف استقدام العمالة ممن جتاوز الستني 
في عدد من املهن، باإلضافة لتقدمي أصحاب العمل تعهد في 
حالة االستغناء عن املوظف أو وصوله إلى مرحلة التقاعد 
خالل فترة جتاوزه الستني عاما االلتزام بإنهاء إقامته، مع 
ربط التجديد بسنوات اخلبرة التي قضاها في نفس القطاع 

والشركة التي يعمل فيها داخل الكويت.
وأشار اخلبر إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية تفرض 
على احلكومة وقف العمل بهذا القرار منها: تشغيل بعض 
القطاعات االقتصادية يحتاج إلى عــدد كبير من العمالة 
وليس إلى اآلالت واملعدات. وأن عددا كبيرا من املهن تعتمد 
بالدرجة األولى على اخلبرة الطويلة، وأن املديرين العامني 
في بعض القطاعات وصلوا إلــى مناصب عليا خلبرتهم 
الطويلــة، كذلك فإن بعض املهن ال يقبــل عليها املواطن 
الكويتي، وال جتيدها العمالة الوافدة املتوسطة العمر. وبذلك 
يكون تطبيق هذا القرار يعني االستغناء عن عدد كبير جدا 
مــن املوظفني األكفاء وبالتالي حدوث تراجع وتقصير في 
عمليات التشــغيل. مع صعوبة أستقطاب العمالة الوطنية 

للعمل في بعض املهن في القطاع اخلاص.
فعاليات اقتصادية كويتية ذكرت أن كثيرا من العمالة (بو 
ستني عاما) منتجة، وسجلها املهني واجلنائي نظيف، آيتهم 
بذلك استمرارهم في البالد ولديهم أسر وأبناء وعاشوا بني 
الكويتيني أكثر من معيشتهم في بلدانهم فهم يستحقون 
التكرمي، الفتني إلى أنه لو كان بيل غيتس من املقيمني في 

الكويت، فبموجب هذا القرار سيتم ترحيله!
أكتفي بهذه الســطور التي تعزز ما سطره قلمي في 
املقاالت الســابقة عن ذات املوضوع وأهمية مراجعة قرار 

ترحيل «بو ستني».

واهللا ولهنا على «الكويتية»!.. عبارة 
رددها أهل الديرة وركاب «الطائر األزرق» 
من مختلفي اجلنســيات، خالل رحلتهم 
إلى سراييڤو عاصمة البوسنة والهرسك 
من مطار الكويت الدولي إلى هبوطهم في 
مطار سراييڤو التي رحبت بهم مبياهها 
الصافية لتغسل جسد «الطائر األزرق» بعد 
رحلة ٤ ساعات ونصف الساعة مباشرة، 
لم يكن على منت الرحلة مقعد شاغر مع 
استئناف رحالت الكويتية إلى سراييڤو 
بسعادة اجلميع بداية من ٢٠٢١/٦/٣٠ مع 
تشغيل ثالث رحالت أسبوعيا في جدولها، 
لكن لألسف يتوجس اجلميع من توقف هذا 
اخلط في ٢٠٢١/٨/٢٨ بداعي نهاية انتهاء 

موسم السياحة البوسنية.
أي أن موســم رحالت الكويتية إلى 
سراييڤو ال يكمل ٦٠ يوما، رغم أن هناك 
رجال األعمال وطالبي العالج الطبيعي أو 
طلبة العلم ومحبي السياحة يودون السفر 
إلى هناك طوال العام، فلماذا ال تتواصل 
رحالت هذا اخلط كما شــركات الطيران 
اخلليجية والعربية األخرى من مايو آلخر 
سبتمبر برحالت يومية ومبرمجة أسبوعيا؟
ليت «الكويتية» العريقة طيرانا مدنيا 
تراجع جداولها لهذا املوسم أو القادم بشكل 
أوسع وتبشر بســعدها وسعادة ركابها 
بالعودة امليمونة لهذه الرحلة التاريخية، 
السيما مع إقبال عمالء الكويتية على زيارة 
املواقع السياحية في ســراييڤو واليجا 
وتيرمــا وبيهاش وموســتار وترافنيك 
واملدن الصحية العالجية، ورغبة محبيها 
في االستمتاع بنسماتها الصيفية املنعشة، 
وكذلك الشتوية بثلوجها املمتعة التي يشهد 
لها مبواقعهــا الدولية مثل جبل «أقمن» 
وأخوته متعة وســط أوروبــا اجلليدية 
١٠٠٪، وهكــذا تكون «الكويتية» قد كفت 
ووفت بوعودها حملبيها لو طبقت حاجاتهم 
والرقيعي شعارها اسمه العلمي «سنونو» 
أي سريع احلركة مبواقعه، أشهرها عاصمة 

اإلسالم مكة املكرمة.. وسالمتكم.

نعيش اآلن عصــر العلم واملعرفة 
واالبتكار واتخاذ القرارات املبنية على 
الدراســات العلمية واألدلة والبراهني، 
حيث إن القرارات التي ال تســتند الى 
مبررات علمية تكون هشة وتكلفتها عالية 
وكذلك تكلفة التراجع عنها أو إصالح 
سلبياتها. وفي الدول املتقدمة أو التي 
نســعى الى مواكبتها بالتقدم لتحقيق 
التنمية الشــاملة، اتخاذ القرارات من 
جانب املسؤولني البد أن يكون مبنيا على 
دراسات علمية وبدائل تقوم بها مجالس 
أو كيانات متخصصة ذات خبرة وتقدم 
باملنطق والعلم لتساعد متخذي القرار في 
اتخاذ قراراتهم املناسبة ومبنهجية علمية 
طبقا للنتائج والتوصيات لهذه الدراسات 

العلمية لتحقيق املصلحة العامة.
وعندما نتطلع ملستقبل أفضل يليق 
ببلدنا الكويت ومبــا يدور حولنا من 
تغيرات وحتديات، فمن حق كل منا أن 
يسأل عن دور املثقفني وذوي اخلبرة 
في صنع القــرارات بجميع املجاالت، 
املجالس والكيانات االستشارية  وعن 
من مواقع اتخاذ القرارات، وكذلك عن 
دور اجلامعات من التنمية والعمل العام، 
وعن دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
من صنع السياسات في التخصصات 
واملجاالت املختلفــة، ويجب أن يكون 
لدينا مسؤولون يفتخرون بأن قراراتهم 
استندت إلى دراسات علمية وانتهت إلى 
بدائل اختاروا من بينها القرارات التي 
تفيدهم في مواقعهم املختلفة والداعمة 

للعمل.
وأعتقد أن وجود كيانات فاعلة من 
اتخاذ  ذوي اخلبرة واملثقفــني خلف 
القرارات من شأنه أن يجعل القرارات 
رشيدة بالفعل وتراعي املصلحة العامة، 
إذ يجب على كل مسؤول بكل املستويات 
أن يكون لديه من ذوي اخلبرة واملثقفني 
ممن يتولون مسؤولية إعطاء املشورة 
العلم واخلبرة  املبنية علــى  الصادقة 
وبعيدا عن املجامالت والواسطات، وبهذه 
الطريقة تتقدم األمم عند االستفادة منهم 
ألنهم أطراف فاعلة في اتخاذ القرارات 
الرشــيدة ولتكن اجلامعــات ومراكز 
البحوث روافد خصبة إلثراء القرارات 
احلكومية وحتصينها بالعلم واخلبرات 
املتخصصة في جميع املجاالت، فإنني 
أدعو كل مســؤول أن يبحث عن ذوي 
اخلبرة في جميــع املجاالت، وكل في 
موضعه، لالستفادة منهم في حتسني 
أوضاع العمل وحتقيق التقدم املطلوب 
لتحقيق التنمية الشاملة لكويت املستقبل.

بالسياســة الوطنية وتقسيمها حسب 
املوضوعات. وتقرير عن ميزانية الشباب، 
مدعوما بتقسيم مفصل لإلنفاق احلكومي 
عليهم في جميع قطاعات احلكومة، يحلل 
اإلنفاق العام عليهم ويصنفه، والتقرير 
املدعوم بتحليل لالتفاقيات  القانوني، 
والقوانني واللوائح التنظيمية ذات الصلة، 
يحدد املجاالت الرئيســة التي حتتاج 
إلى إصالح قضائي وقانوني، وحتليل 

إحصائي لشرائح الشباب.
 ومثلــت تلك األركان للسياســة 
الوطنية للشباب قاعدة املعرفة اخلاصة 
بها ودعمت بأكثر من ١٠ تقارير حتلل 
مواد بحثية ثانوية، وضعت في اعتبارها 
الدروس املستفادة من جتارب دول أخرى 
لها باع كبير على صعيد تنمية الشباب 
واالهتمام بهم في املجتمع، وجمعت نتائج 
املبادرات البحثية الست في ملخصات 
حســب موضوعات كل مجال، شكلت 
قاعدة معرفية شاملة لوضع السياسة 
الوطنية للشــباب، األمر الذي يفرض 
القائمني عليها. واهللا  دعمها ومساندة 

املوفق.

اإلصابات والوفيات والعناية املركزة بعد 
أسبوع مع التدقيق على أماكن اإلصابات 
لتقرر بعدها هل تضيف أسبوع «حظر 
شــامل» ثانيا أم تتدرج بحظر جزئي 
ألسبوع آخر ثم بعدها ترى ما يحصل.

بخصوص اللقاحات، يجب أن تكون 
وزارة الصحة أكثر شفافية، في إعالن 
كم عدد اللقاحات لديها، وما سبب عدم 
تغطية بلد تعداد ســكانه ال يتجاوز ٥ 
ماليني بينما بلــد مثل الصني طعمت 

مليار شخص؟!
وبخصوص أرباح هيئة االستثمار 
اخلرافية األخيرة،  أكاد أجزم وال أدعي 
علم الغيب أن نصف هذه األرباح أتت من 
شركات أدوية ولقاحات، لهيئة االستثمار 
جزء عظيم فيها، ما يؤكد كالمي السابق 
باالستعانة بهيئة االستثمار جللب لقاحات 
أكثر للكويت. شناطرين يا الصحة دقوا 

عليهم؟
٭ نقطة أخيرة: اإلخوة الذين سيعترضون 
وسيزمجرون ويصرخون، أحب أقول 
لكــم هذا اإلجراء إن لــم نقم به اليوم 
ُمخيّرين وعندنا ســعة فســنقوم به 
مجبرين بعد أسبوعني بالضبط وعندها 

يكون األمر خرج عن السيطرة.

النعمة عني وإن لم يصر له مثله، وكثير 
سيجاوبني: قد يكون هذا احلسود من 
محارمك، فماذا تفعل؟.. أقول.. كما يقول 
الزميل يوسف عبدالرحمن اصبر على 
كيد احلسود.. وأضيف: ال تتحدث عن 
النعم التي أنت عليها فكثير من سكان 
القبور من العني.. كما كانت الوالدة رحمها 
اهللا حتدثنــا.. وتوصينا بقراءة القرآن 
وتعيذنا بكلمات اهللا التامات في كل ليلة.
التالية للشاعر  وأستشهد باألبيات 

محمود الوراق:
أعطيت كل الناس من نفسي الرضا

أعياني إال احلســود فإنــه 
ال أن لــي ذنبا لديــه علمته

إال تظاهــر نعمــة الرحمــن 
يطوي على حنق حشاه ألن رأى

عندي كمال غنى وفضل بيان
مــا إن أرى يرضيه إال ذلتي

أموالي وقطع لساني وذهاب 
فسأستعني بخالقي مولى الورى

يكفينــا بهــا من الشــيطان
ولذلك.. صدق اليوسف.. وما أدراك 

ما احلسد.

يغاير تهالك أفكارهم وقناعاتهم، نحن 
بغنى تام عمن يرى نفسه دائما على 

صواب وغيره على خطأ!.
هذا وبخالف أن من يزدريك ويكذب 
عليك، يعتبر شخصا ال يحترمك بشكل 
كاف، بل وإنه يعتقد أنك غبي، ساذج 
لن تستطع كشفه! ذلك ألنه بينه وبني 

نفسه مستصغرا ومستهني بك.
فالكذب واالزدراء آفة تهدد معظم 
العالقات، فيكفي أن بســببها تنكسر 
الثقة، ويختفي االحترام، وتتالشــى 

احلدود بيننا وبني غيرنا.
وإياك أن تعتقد أن باستمرارك معهم 
ستحببهم بك اكثر وتقربهم إليك، كي 
ال تفاجأ فيما بعد بنتائج غير مرجوة، 
كاخلالفات احلادة، واجلداالت الصعبة 
التي ال مناص منها، بالذات مع من ظنوا 
أن طيبتك معهم وسخاءك، ماهو إال غباء 
منك! نعم فقد جاملتهم أنت على حساب 
نفسك لتفرحهم، ولتجبر بخواطرهم، 
وحتاملت علــى روحك وكلفتها ما ال 
تطيقــه ألجلهم، وفي النهاية وجدتهم 
ماذا؟! بكل بجاحة وبال مراعاة يدوسون 

على مشاعرك!

أصوات وآراء مهمة في تطويرها، لتحقق 
عبر توجهها ورؤيتها الثاقبة إجنازات 
ومبادرات متميزة، من ضمنها: تقرير 
عن مجتمع الشباب، املدعوم بأكثر من 
١٠٠ مقابلة نوعية، قيم فيه وضع مجتمع 
الشــباب في الكويت، مع التركيز على 
القطاعات احلكومية واخلاصة واملدنية، 
وتقرير عن مسح الشباب املدعوم بأكثر 
من ٤٥٠٠ إجابة للكشف عما يفكر فيه 
الشباب الكويتي وما يحتاج إليه، وكذلك 
تقرير عن شرائح الشباب ذات االرتباط 

لكي يبلغوا مناعتهم القصوى.. طيب، 
ما احلل؟

احلل هو فرض حظر شامل ٢٤ ساعة 
بدءا من اليوم ملدة أسبوع قابل للتجديد 
مع مضاعفة وتيرة التطعيم (حد الدعسة) 
لالستفادة من احلظر الشامل، فنحن كما 
قال رئيس الوزراء البريطاني في سباق 
بني اللقاح والوباء، فاحلظر الشامل الذي 
يرافقه تعطيل كافة الدوامات واألعمال في 
القطاعني احلكومي واخلاص هو مبنزلة 
املطبة الصناعيــة في طريق الوباء لن 
توقفه، لكن ستجبره على اإلبطاء قليال 
لتلحق به وتيرة التطعيم. قراءة أرقام 

الكرمي بالشر وأصحابه أشرار في قول 
اهللا تعالى (ومن شر حاسد إذا حسد).. 
فهل كثر األشرار بيننا وبشكل مكشوف 
ال مداراة.. وال استتار مما يبعث على 
النفور بني املواطنني.. وظاهرة قد تؤدي 
إلى عواقب سيئة على ترابطنا ككويتيني 

تؤثر على ترابطنا وتقدمنا.
في كثير من األحيان ال نســتطيع 
التصرف بشكل مختلف مع احلسود 
أيا كان، وأقول.. على نياتكم ترزقون، 
فمن الصعب التعامل مع من يتمني زوال 

كلماتهم، ألنهم علموا وعلمهم هذا طبعا 
لم يأت إال من خالل معرفتهم الوطيدة 
بك وبشــخصك، بأن عالقتهم بك قد 
أصبحت على شفا حفرة، وصاروا هم 

ال شيء بالنسبة لك.
ألنهم علموا أنهم خسروك، وليس 
انت من خسرتهم! خسروك مهما كابروا 
وقالوا وبرروا، خسروك كونهم معاقني 
فكر وأخالق، وظنوا أنك لم تلحظهم 

وتلحظ ازدراءهم بك.
فنحــن بغنى تام عن أشــخاص 
استحالة أن يســتوعبوا شيئا آخرا 

واالتفاقيات الدولية املصادق عليها، كما 
واقترحت اإلسراع باإلصالحات اجلارية 
وتوسيعها، ودعم قدرات وزارات الدولة 
لشؤون الشباب واملخصصات املالئمة 
واعتماد امليزانية الالزمة لتنفيذ مشاريع 
دعم شبابنا. وعودا على السياسة الوطنية 
للشباب التي سعت من خالل مشروعها 
البناء إلى توفير املعرفة حول الشباب 
لتكون أساســا ألول سياســة وطنية 
الكويت، واألولى  للشباب في  حقيقية 
في طرحها على مستوى املنطقة مبشاركة 

أن نتوقف ونسأل أنفسنا وين رايحني؟ 
وإلى أين ستصل أرقام الوفيات والعناية 
املركزة؟ وما بالضبط طاقتنا القصوى 

للعناية بهذه األعداد؟
شيء وحيد بعد اهللا ممكن أن يبطئ 
السريع  تداعيات االنتشــار  موضوع 
التطعيم،  الدلتا وهو  الهندي  للمتحور 
لكن مع األســف ما زلنا متأخرين في 
هذا املوضوع، فنحن حتى اآلن ما زالت 
الذين  الوافدين  العظمي مــن  الغالبية 
يشكلون ٦٥٪ من سكان الكويت غير 
مطعمني. وحتــى لو (وهو أمر خيالي) 
طعمتهم كلهم غدا فستحتاج أسبوعني 

فمثال.. أيها القارئ الكرمي ال تستطيع 
أن تتحدث عن فكرة إال ووجدت بعضهم 
بدأ يطبقها فعليا في اليوم الثاني على 
ســبيل املثال ال القصد وال احلصر أو 
بعضهم يتوجه لإلحلاح بحثا عن آخر 
أخبارك وماذا ستفعل، وكم متلك.. وإلخ، 
ناهيك عن أن السوشيال ميديا كشفت 
األقنعة عبر التغريدات املباشرة والكتابات 
التي يدس بني سطورها السم بالعسل، 
وأوصلت الرسالة بأننا بالفعل أمام سلوك 
بشري يعتبر سيئا أخالقيا وصفه القرآن 

عن حده ويخرج عن نطاق ســيطرته 
وتناقشــهم، يضعون بك (النون وما 
يعلمون)! وتصبح انت في جميع احلاالت 
مخطئا، وإما أن تكون شخصا حساسا 
وسيئا، أو تبالغ، وأحيانا تكون كاذبا 
وتقوم بتلفيق احلجج الزائفة لتصطنع 
املشاكل! ونسوا بأن لكل فعل رد فعل!.

أما األدهى واألمّر من ذلك، فهو أنه 
مبجرد إحساسهم باكتشافك حلقيقتهم 
البائســة، وأكاذيبهم التي يختلقونها 
لتقتنع بها وتســتمر كاألعمى معهم، 
سرعان ما ستالحظ تخبطاتهم وتناقض 

لعلنا اليوم مطالبون أكثر من أي وقت 
مضى بدعم الشباب الكويتي بشكل أكبر 
مما هو عليه حاليا، الذين أثبتوا أنفسهم 
في جميع املواقــع والظروف، وأثبتوا 
مدى تطلعاتهــم ورؤيتهم وطموحهم 
الكبير في شق طريق احلياة بحماس 
متقد.. فالشباب الكويتي يحتاج للدعم 
من اجلميــع، ويجب التركيز هنا على 
املجاالت لدعم الشــباب ضمن أهداف 
مهمة ورئيسية مثل: التعليم واالبتكار، 
العمل وريادة األعمال، الصحة والرفاهية، 
املشــاركة والتطوع، األمــن واألمان، 

واملجتمع والثقافة.
وميكننا القول إن السياسة الوطنية 
للشباب املنبثقة من مكتب وزير الدولة 
لشئون الشــباب وهي اآلن في عهدة 
هيئة الشــباب أظهرت بشــكل كبير 
حجم املشــكالت التي يواجهها شباب 
الكويت، وجاء في «السياسة الوطنية» 
عدة مقترحات في هذا السياق كإجراء 
تغييرات كبــرى بعدة طرق، والتركيز 
على التدخــل املبكر والوقاية، ومتهيد 
الطريق امام االنتقال بكثير من األطر 

تســتطيع أن تبطئ السيل املنهمر 
اندفاعه.  إيقــاف  لكنك ال تســتطيع 
إعطاء  املطلوب حاليا وبصورة عاجلة 
أبطال الصفــوف األمامية فرصة لكي 
 (a fighting chance) يلتقطوا أنفاسهم
من النهر اجلارف مــن احلاالت التي 
بدأت تتدفــق عليهم بغزارة في األيام 
العشــرة املاضية، وهي في ازدياد كل 
يوم حتى قاربت حاالت العناية املركزة 
لرقم ومرعب وهــو ٣٠٠ حالة. تعرف 
شنو معنى وجود ٣٠٠ حالة في العناية 
املركزة؟ تفريغ أقل شيء ١٥٠ ممرضا 
وممرضة لهم وحدهم وليس أي ممرض 
وممرضة، بل يجب أن يكونوا أصحاب 
اختصاص وخبرة فــي غرف العناية 
املركزة التي حتتوي الواحدة منها على 
عشرات األجهزة املعقدة، باإلضافة الى 
عشرات أطباء التخدير الذين يجب أن 

يكونوا متواجدين ٢٤ ساعة.
وصلنــا الى مرحلــة وقف جميع 
العمليات االختيارية في املستشفيات 
اخلاصة وسحب دكاترة التخدير منهم 
للعمل في أجنحــة «كورونا»، كل هذا 
ونحن ما زلنا في األسبوع الثاني فقط 
من هذه املوجة العنيفة. هذا يستحق منا 

كعادتي الصباحية.. اعتدت تصفح 
موقع جريدتنا «األنباء الكويتية» عبر 
موقعها اإللكتروني، هذه اجلريدة التي 
تعتبر األولى كويتيــا في نقل اخلبر 
الصحافي بال رتوش تستهدف اإلثارة 
أو احلقيقة..  على حســاب املضمون 
أتصفحها يوميا ملتابعة األحداث احمللية 
والدولية، وآخر املستجدات على ساحة 
القرارات احلكومية ونشاط مجلس األمة 
التي تصب في مصلحة  والتشريعات 

تنمية البلد واملواطن.
طالعــت مقال األســتاذ يوســف 
عبدالرحمن حتت عنوان «احلسد ماركة 
كويتية»، وفي احلقيقة كأنه حتدث عما 
في قلبي من حسرة على ما يحدث من 
املتابعة عبر «السوشــيال امليديا» من 
البعض الذين كرســوا وقتهم للصيد 
والتصيد في املاء العكر، ومتابعة اجلديد 
حسدا من عند أنفسهم وغيرة من النجاح، 
البشرية  الســلوكيات  لتصبح بعض 
مســتهجنة بعض األحيان، أصبحت 
ســرقة األفكار وتقليد الفكرة باحلجم 
واملضمون بضاعة رائجة ثمنها بخس، 

يقال: من الوقاحة أن تنسى فعلك، 
وحتاسبني على ردة فعلي! ففعال كثيرا 
ما تشعر أحيانا أن هناك شيئا ما بداخلك، 
قــد ال تعرفه لكنه متغلغل في صميم 
قلبك، متجذر ومتأصل بك، شــيئ ال 
يرضيه كثرة رضوخك، ولينك مع من 
يكرر أكاذيبه عليك، ويســتخدم ذلك 

االزدراء اخلفي معك.
بأن  أن ينبهــك،  وكأنه يحــاول 
تضع حدا قاطعا لكثرة تنازالتك للغير 
الدائم مبســامحتهم!  واســتمرارك 
وباألخــص حــني يشــعرونك بأنك 
كـ(املغفل) بالنســبة لهم، ال تفهم، ال 
ترى، ال تالحظ أو حتى تتكلم! فتسكت 
انت وتبتسم، ولسان جوارحك يتكلم! 
تترفع عن غباء فكرهم، لتجازى فيما 
بعد على العكس منهم! على الرغم من 
علمهم الشديد بفطنتك، وعلمهم بأنك 
شخص ال تفوتك شاردة وال واردة، ومن 
الصعب جدا إقناعك، كونك مستوعبا 
حتــى للغة أعينهم! ومــا يكنونه في 
صدورهم، وصار معكوســا لألسف 
ومفضوحا على وجوههم! ولكن لألسف، 
حني يبلغ السيل الزبى، ويزداد األمر 

وقفة

رفقًا 
باملنظومة 

الصحية
Fn.alazmi@paaet.edu.kw فاطمة ناصر العازمي

عماريات

«الستني» يظلم 
احلرفيني الوافدين 

ومعاهم بيل غيتس!
د. ناصر أحمد العمار

في الصميم

اسبق الوباء بثالث 
خطوات احلظر 

الشامل اليوم
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

سلطنة حرف

صدق اليوسف.. 
وما أدراك

ما احلسد!
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

في سياق احلياة

استجمع
ما ملكت!

فاطمة املزيعل

في الصميم

السياسة الوطنية 
للشباب.. مستقبل وطن

Dr.essa.amiri@hotmail.com د.عيسى محمد العميري
@dressaamiri


