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فجأة ودون أي مقدمات وبعد ما يقارب العام ونصف العام، 
قررت العديد من الوزارات العودة الى العمل بنسبة ١٠٠٪!

أي جرمية يتم ارتكابها بهذه القرارات بحق الصحة النفسية 
للموظفني!

هل مت االســتعداد النفســي لهذه العودة؟ هل مت إعداد 
أي خطة للعودة، أم أننــا حكومة ردات الفعل دون تخطيط 
مســبق؟ وننتظر حصول املآسي واآلثار ثم نبدأ في البحث 

عن حلول لها؟
احلبس االنفرادي يعد من أشد وسائل التعذيب في السجون 
حتى ان األمم املتحدة عام ٢٠٠٤ جرمته ومت منعه في العديد 
مــن الدول، وما حدث في عزلة كورونــا والقرارات التي مت 
اتخاذها ليس على أســس علمية أو حتى إحصائية بل كانت 
عشوائية ومتخبطة، والدليل أن كثيرا منها كانت متعارضه 

مع بعضها بعضا.
أن تضع البشر في بيئة مغلقة ثم بيئة شبه مغلقة ويتم 
تقييد احلريات فيها تطبيقا للتدابير االحترازية ومن ثم أجواء 
اخلوف والرعب التي عاشها اجلميع بال استثناء، ناهيك عن 
املشــاكل االجتماعية والضغوط التي متت ممارستها، حيث 
مت وضع العالقات العائلية واالجتماعية على صفيح ســاخن 
في تطبيق التباعد االجتماعي وفي التشــكيك والهوس مبن 
نقل املرض لفالن أو عالن ومن ميكن أن يكون تســبب في 
إصابتهم أو وفاتهم! هذا في مرحلة املرض والوباء ثم انتقلنا 
الى مرحلة التطعيم وممارســة التمييز العنصري ليس من 
باب الفئوية الطبقية بل من باب انت (مطعم واال مو مطعم)؟ 
أي لقاح وأي جرعة؟ وتكملها احلكومة مبمارســة التمييز 
بقرارات مجحفة وتقييد احلريات لفئة غير املطعمني مبنعهم 

من السفر ودخولهم الى األسواق.
لن أحتدث عن كافة املشاكل التي حصلت ملجتمعنا الصغير 
ولكن مشاكل نفسية واجتماعية كثيرة جدا جدا خلفتها كورونا 
على مجتمعنا الكويتي مت التضييق فيها بشكل مجحف وفي 
الفترة األخيرة بالذات حني رأى اجلميع عبر وسائل التواصل 
االجتماعي كيف أن العديد من البلدان املجاورة قد أعلنت عن 
شبه انتهاء عزلتها مبهرجانات وفرح ميأل أرجاءها، في حني 
أن عــودة احلياة في الكويت كانت بال خطة للعودة، بل على 

طريقة (افتح يا سمسم اغلق يا سمسم).
ما نحتاج اليه بشدة اآلن هو أن نضع خـــطة الـــعودة 
لكافة املجتمع، أن نعود للحياة باحتفال كبير بأننا على قيد 
احلياة، ان تتم االســتعانة باألطباء واألخصائيني النفسيني 
واالجتماعيني واالعالم بكل أشــكاله لوضع خطة نفســية 

إعالمية للعودة.
التضييق الشديد دون إيجاد حلول بديلة أو العودة السريعة 
دون مقدمات ســتولد املزيد من االحتقــان ولن تنجح هذه 
االستراتيجية اال في صناعة املزيد من اجلرائم التي سنسمع 
عنها وستزيد من حالة الترويع ملجتمعنا، واألدهى واألمّر أنها 
ســتخلق أزمات نفسية شديدة سنظل نعاني منها لسنوات 

طويلة جدا.
*  رئيسة حترير جريدة برواز االلكترونية
www.berwaz.com.kw 

الشــغف والطموح واإلصرار والعزمية ســمات الزمت 
شخصيات كويتية سعت إلى رفع اسم الكويت في املناسبات 

واحملافل الدولية في مجاالت عدة.
ليست هناك حدود للحلم طاملا كانت هنالك بداية ومشوار 
األلف ميل يبدأ بخطوة، وعلى ســيبل املثال وليس احلصر 
لدينا شــخصيات ذاع صيتها مثل عالم الفلك والرياضيات 
العــم صالح العجيري وكيف كانت بداياته من كويت ما قبل 
النفط والذي اشتهر بتقومي العجيري كما بنى مرصدا فلكيا 
على نفقته اخلاصة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 
وتوجه عام ١٩٧٣ إلى الواليات املتحدة لشراء القبة اخلاصة 
باملركز، ومتت تسمية املرصد باسمه «مرصد العجيري»، ثم 
شــكلت جلنة تضمه وممثلني عن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي والنادي العلمي، وبعدها بدأ العمل في إنشــاء مركز 
علوم الفلك واألرصاد اجلوية بالنادي العلمي في مقره اجلديد 
بجنوب الســرة وترك العجيري العمل في بناء مرصده في 
األندلس، وفي عام ١٩٨٦ افتتح أمير الكويت الراحل الشــيخ 
جابر األحمد رحمه اهللا املرصد والذي كرم العجيري بنفسه 

قبل تشكيل اللجنة في عام ١٩٨٠. 
والشيء بالشيء يذكر، فنحن اآلن مع حلم جديد لطموح 
دكتور كويتي أراد أن يقحم اسم الكويت في مجال الفضاء 
اخلارجي حتت اسم «قمر الكويت» وهو أول قمر اصطناعي 

 .QMR-KWT كويتي
أطلق في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ من قاعدة كيب كانافيرال للقوات 
اجلوية في والية فلوريدا األميركية من مركبة اإلطالق فالكون 

٩ سبيس إكس.
خلف هذا العمل د.بســام الفيلي مؤسس ومدير شركة 
املدار الفضائي وبتمويل شخصي، ولقمر الكويت وظيفتني 
وهي بث نشيد الكويت الوطني من الفضاء إلى دول العالم، 
واألخــرى أن قمر الكويت منصة تعليمية وبرنامج للفضاء 
للطلبة وميكنهم التفاعل املباشــر معه، وذلك من شأنه رفع 
معنويات الشباب لتطوير قدراتهم وتشجيعهم على دخول 

مجال علوم الفضاء. 
أيضا هناك مشــروع وطني قيــد التنفيذ إلطالق القمر 
الصناعي الكويتي Kuwait sat ١ بفريق من مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمي وجامعة الكويت وعدد من الباحثني والطلبة، 
ومتوقع إطالقه في منتصف عام ٢٠٢٢ في الواليات املتحدة 
األميركية، وهو مشروع وطني لتدريب وتعليم طلبة جامعة 

الكويت. 
كل هذه اجلهود حتتاج أوال إلى الدعم والتشجيع املادي 
واملعنوي وإبرازها إعالميا في الداخل واخلارج، كذلك التعاون 
بــني جميع هذه املبادرات والفــرق لتوحيد اجلهود وتبادل 
اخلبرات ما سيســهم بال شك في تسريع وتيرة التقدم في 
مجال العلوم والفضاء وســيصب في النهاية إلى رفع اسم 

الكويت عامليا بسواعد كويتية. 
٭ باملختصــر: بإذن اهللا تنجح الكويــت في جتاربها بدخول 
مجال الفضاء ويتم تكرمي املبادرين من الدولة ومؤسساتها 

بالشكل املناسب. 
٭ رسالة: العالــم لم يعد قرية صغيرة فقط، بل جميع العلوم 
أصبحت تعتمد على األقمار الصناعية في مجاالت عديدة مثل 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومجال الطقس والبيئة وحركة 
وسائل النقل البرية والبحرية واجلوية، وكذلك اكتشاف املياه 
اجلوفية واملوارد النفطية والبث اإلعالمي املرئي واملسموع 
وتصميم املدن العمرانية، وكذلك اجلانب األمني والعسكري. 

ودمتم بخير.

هلَّ علينا شــهر اخلير، 
شــهر ذي احلجة، نســأل 
أعمالنا  أن يتقبل فيــه  اهللا 
ويتوب علينا ويرحم موتانا 
وموتى املســلمني ويشفي 
مرضانا ومرضى املسلمني 
ويدمي علينــا نعمه الكثيرة، 
وتكثر بهذا الشــهر املبارك 
أعمال اخلير والبر والتقوى 
واألعمال اخليرية ببلدنا الغالي 
الكويت منارة البر تقربا إلى 
املولى عز وجل، وهللا احلمد 
والشكر، خيرات الكويت تصل 
إلى كل بقاع العالم ويعرفها 
القاصي والداني من آسيا إلى 
أعماق أفريقيا جتد بها دولة 
الكويت يدها احلانية متسح 
على رأس طفل يتيم وتقدم 
املاء والطعام في زمن قل فيه 
األوفياء وكثرت فيه البعثات 
التبشيرية التي تتاجر بآالم 
الناس رغبة منهم في نشر 

تعاليمهم وديانتهم.
وأصبح اآلن جمع التبرعات 
اخليرية سبة وتهمة يحاكم 
بســببها من يقوم بأعمال 
اخلير واإلغاثة مما يشــكل 
انتقاصا من قدرة أهل اخلير 
على تضميد جراح احملتاجني، 
واخلاســر هنا هو احملتاج 
واملتبرع، فليست كفالة اليتيم 
أو حفر بئر أو رعاية معوز أو 
محتاج إرهابا، فأطلقوا يد أهل 
اخلير في طاعة اهللا وفي البر 
وأعماله وال تخشوا في احلق 
لومة الئم، فالقيود املفروضة 
على بعض اجلمعيات اخليرية 
البــاب لتحجيم دور  تفتح 
املسلمني في رعاية إخوانهم 
وتدفع باملساكني واحملتاجني 
البعثات  إلى االجتاه نحــو 
التبشــيرية التي متأل بقاع 
العالــم وتتخفــى وراء املاء 

والدواء والغذاء!
يقول رسولنا محمد صلى 
اهللا عليه وآله وصحبه وسلم 
«من كان معه فضل زاد فليعد 
به على من ال زاد له ومن كان 
معه فضل ظهر فليعد به على 
من ال ظهر له»، وهذه دعوة 
صريحة للعطاء والصدقات، 
فعطاء بال حدود وال قيود وال 
روتني وال منغصات سرعة 
امللهوف  في اإلجابة وإجابة 
واحلرص على ســد حاجة 
املسلم وتلبية هذه احلاجة دون 
مماحكة وتعطيل ألن الفقير 
احملتاج ال ميلــك االنتظار 
والصبر على الروتني القاتل في 
صرف املساعدات االجتماعية، 
فهذا األمر يجعلنا في الكويت 
أكثر حرصا على البذل والعطاء 

للفقراء واملساكني.
وقــد يظــن البعض أن 
الكويت ليس فيها محتاج وال 
فقير، لكن هذه الفرضية غير 
صحيحة فبيننا أسر تفترش 
األرض وال جتد قوت يومها 
فقد سدت أمامهم سبل احلياة 
الكرمية وعندما يذهب احملتاج 
إلى بعــض اجلهات اخليرية 
مير مبراحل عديدة وأوراق 
كثيرة ليثبت لهم أحقيته في 
مســاعدة مالية بسيطة، لذا 
لهم حتى حتققوا هذا  أقول 
الذي تنشدونه قد تتشرد أسر 
ويعاني أطفال، فطهروا العمل 
اخليري مــن البيروقراطية 
والروتــني، ويكفي احملتاج 
ذل احلاجــة فأعطــوا أهل 
الكويت مــن احملتاجني أوال 
بها خارج  أن تذهبــوا  قبل 
الكويت  الكويت، فلدينا في 
مآس وأسر متعففة تريد من 
يبحث ويفتش عنها في نفسه، 
فأسرعوا إلى إغاثة امللهوف.

قال رســولنا صلى اهللا 
عليه وآله وصحبه وســلم 
«من فرج عن مســلم كربة 
فرج اهللا عنه كربة من كرب 
يوم القيامة»، وعلى وزارتي 
الشــؤون والداخلية ضبط 
كل أموال غير مشروعة أمام 
املساجد أو في أي مكان، حتى 
ال يشوب العمل اخليري أي 
شائبة واللجان غير املشروعة 
القانــون ألنها تعلم  تنتهك 
بالقول من أمن العقوبة أساء 

األدب.
قال الشاعر:

ليس للذل حيلة في نفوس
يستوي املوت عندها والبقاء

اللهم احفظ بلدي الكويت 
وأميرها وشعبها ومن عليها 
من املخلصني من كل شــر 
ومكروه، ونسأل اهللا في هذه 
األيام املباركة التي أقسم بها 
بقوله عز وجل (والفجر وليال 
عشــر) أن يزول هذا الوباء 
واملرض وتنقشع هذه الغمة 
من جميع دول العالم وترجع 
األيام كما كانت وأحسن بإذن 

اهللا، اللهم آمني.

املبنى مواقف للقوارب والطراريد.. 
منظر ال يحسد عليها! شر البلية 

ما يضحك.
٭ من غير عنــوان! ناهيكم عن 
أنقاض املبانــي واألثاث املتهالك 
العديد من  واملستهلك الذي ميأل 
شوارع املنطقة وغيرها من صور 
بشعة جتعل اإلنسان في كل صباح 
يفضل بأن يغلق عينيه وهو يقود 
مركبتــه لكي ال يرى تلك املناظر 
ويتحسر على ما وصل به احلال.
مســك اخلتام: رســالة خاصة 
ومباشــرة إلى محافظ العاصمة 

الشيخ طالل اخلالد:
٭ في البدء اهللا يعطيكم ألف عافية 
على كل ما تقوم بــه من أعمال 
وإجنازات في محافظة العاصمة.. 
القلب وتعطي ألهل  بالفعل تبرد 
الكويت بصيص من األمل أن غدا 

سيكون أفضل بإذن اهللا.
٭ رسالتنا لكم من خالل سؤال 
يطرح نفســه ســعادة احملافظ: 
مختار املنطقة شنو دوره؟ وإلى 
متى نســمع على البعض بأنهم 
«مختارين»، ولكن بعضهم ليس لهم 
دور في االرتقاء وجتميل وحماية 
املنطقة صحيا وأمنيا.. واهللا من 

وراء القصد.

أثبتت اجلائحة  والتدريس حيث 
أننا بحاجة إلى هذه الكوادر لسد 
النقص الذي نعاني منه بسبب سفر 
البعــض لبدانهم وتعثر عودتهم 

خالل فترة طويلة.
يجـــب البحث عن آلية تضمن 
من خـــــاللها للخريج الوظيفة 
بشكــــل مباشــر بعد تخرجه 
بــدال من االنضمــام إلى قوائم 
العاطلني الذين تخرجوا ومازالوا 
ينتظرون بسبب عدم احلاجة إلى 

اختصاصاتهم.
أخيــــرا نتمنى من «التعليم 
تنـــظر في قبول  أن  العالــي» 
الداخلــــــية،  بالبعثات  الطلبة 
فهناك من يقول إن نسبهم عالية 
ولم يتــم قبولهم وهناك من أقل 
منهم مت قبولــه لذلك يجب على 
املســؤولني عــن تلــك البعثات 
إعادة فلترتهــا والتأكد من ذلك 
األمر وحتديد آلية معينة للقبول 
مقرونة بالنسب وعدد الطلبة في 
كل تخصــص حتققوا من األمر 
وعاجلوا اخللل إن وجد، ومنا إلى 

من يهمهم األمر.

املؤدية الى أمراض القلب واألمراض 
أمام  املعدية ومازال  املزمنة غير 
املشــرعني الكثير من التحديات 
التشــريعية  إلصــدار األدوات 
املناسبة لتحقيق أهداف وغايات 
التنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠، 
والتي بال شك تتوافق مع رؤية 
كويت املســتقبل، ولنستعد من 
اآلن لالحتفال في ٣٠ يونيو املقبل 
بهذه املناسبة مبا يليق مبؤسساتنا 
أمام  بها  التي نفتخر  وإجنازاتنا 
الدولية  املنظمــات  العالم وأمام 
التي نحتــرم التزاماتنا مبوجب 
االتفــاقيات الدولية التي نحــن 
جــزءا ال يتجــزأ منهــا بالفكر 

وااللــتزام.
وإذا كان االحتاد البرملاني الدولي 
قد تأسس منذ عام ١٨٨٩ فهذا ال 
يعني أن مسيرة الدميوقراطية قد 
حققت أهدافها املرجوة بجميع دول 
العالم، فمازالت هناك العديد من 
التحديات التي يجب إلقاء الضوء 
عليها في مناسبة مهمة مثل ٣٠ 

يونيو من كل عام.

واألسرية.. ومن هذا وذاك تبقى 
املشكلة موجودة ولألسف القانون 
والقرارات لم تطبق بحزم على تلك 
املساكن.. إلى أن أصبحت الظاهرة 

واقعا مريرا ومعاشا!
٭ ســاحات كبيرة وهي باألصل 
أراٍض ألناس إلى اآلن لم يقوموا 
ببنائها.. فمــاذا كانت النتيجة؟! 
السيارات  لبيع  أصبحت معرضا 
ومواقــف ملركبات العزابية! أهال 

بكم في «القادسية».
٭ بعــض املراكــز الرياضيــة 
املفترض  والشبابية احلكومية.. 
أنها أنشئت وأقيمت لصقل مواهب 
أبناء املنطقة.. ولكن! ألنه ال يوجد 
ال رقيب وال حسيب أصبح سور 

أكثر من ٢٥٠٠ خريج  فهناك 
مازالوا بانتظار التوظيف بسبب 
اكتفاء سوق العمل لتخصصاتهم 
مثل هندسة البترول والصناعية 
وامليكانيكيــة وغيرهــا مــن 

التخصصات.
لذا بات من الضروري التعاون 
بني اجلهات لالســتفادة من هذه 
الطاقات بعد تخرجهم في مختلف 
العمــل والتركيز على  مجاالت 
التخصصات التي تعاني من نقص 
في الكوادر الوطنية وخصوصا من 
في تخصصات الطب والتمريض 

وقد ال يعلــم الكثيرون أن هذه 
املناســبة قد حتدد تاريخها ألنه 
يتزامن مع ذكرى إنشاء االحتاد 
الدولي، والذي يتحمل  البرملاني 
مسؤوليات كبيرة في التوعية بهذا 

اليوم وأهميته.
وقد ملست عن قرب دور البرملان 
التشريعات  الكويتي في إصدار 
املهمة سواء في مجاالت الوقاية 
من األمراض واألوبئة أو صون 
حقوق املرضى وخصوصيتهم أو 
في احلماية من عوامل اخلطورة 

نترزق اهللا! 
٭ شوارع متكســرة وأرصف 
متهالكة وحاويات ممتلئة بالقذارة 
وغيرها من صورة غير حضارية! 
لوحة بشــعة لكل من ينظر لها.. 
ولألسف تلك اللوحة ليست وليدة 
اليوم بل أكثر من سنة وبعضها 
منذ أشهر.. وعند السؤال واالتصال 
كما أشرنا في أول املقال للجهات 
املعنية لألسف كل جهة «تقطنا» 
على جهة أخــرى إلى أن أصبح 
احلال غير آمــن صحيا وأمنيا.. 

اهللا املستعان.
٭ سكن العزاب.. لن أخوض في 
قوانني صدرت من أشــهر متنع 
سكن العزابية في املناطق السكنية 

للتخصصات في مختلف الكليات 
وكذلك ديوان اخلدمة املدنية أعلن 
عن عدد مــن التخصصات التي 
يحـــتاج لها سوق العمل إضافة 
إلى تخصصــات ليس بحاجتها 

السوق.
يجــب على جامعــة الكويت 
والتعليم التطبيقي التعاون ونحن 
في بداية التســجيل والتنسيق 
مع الديوان لالســتفادة من تلك 
املخرجات وتوجيههم بشكل مباشر 
إلى التخصصات املطلوبة لســد 

النقص في سوق العمل.

الدوليــة هو حق مشــروع لكل 
مواطن وبصفــة خاصة الناخب 
الذي يشــكل العنصر الرئيسي 

الفاعل في العمل البرملاني.
وعموما إن كانت هناك ظروف 
ال نعلمها قد حالت دون االحتفال 
العام احلالي، فيجب  اليوم  بهذه 
علينا أن نســتعد للعــام القادم 
بتوثيق محايد وموضوعي وأمني 
للتجربة البرملانية واملمارســات 
الدميوقراطية حتــت قبة قاعة 
عبداهللا الســالم، طيب اهللا ثراه، 

سطور مقالتنا اليوم وحروف 
كلماتها متشابكة وشائكة! من كثرة 
حبكاتها املتكررة وخيوطها التي 
تصارعت وتعقــدت ولم يصبح 
لها أمــل بالوصول للنهاية.. لهذا 
قمنا بعنونة مقالنا اليوم «من غير 

عنوان»!
إضاءتنا اليوم ال تخص منطقة 
بحد ذاتها.. من يقرأ مقالنا سيجد 
كلماتنا حتاكي واقع منطقته أيضا.. 
ومن هذا وذاك سأرثي اليوم حال 
منطقتي «القادسية» من خالل نقاط 
مباشرة.. وكل محور «يدل دربه» 
للجهات املسؤولة عليه، ألننا عندما 
نتجه بالشكوى لألسف كل جهة 
تقول لنــا: «مو اختصاصنا» إلى 

أن أصبح الوضع «محلك سر»:
٭ أطفال بعمــر الزهور يقفون 
على الــدوار حتت مظلة «البيع»! 
ولكن احلقيقة هو تســول، فأين 
اجلهات الرقابية من هذا؟ لألسف 
ال حسيب وال رقيب! األغرب أن 
هؤالء األطفال عند ســؤالهم عن 
منطقتهم يكون الرد: «....» املنطقة 
تبعد عن منطقتنا بنصف ساعة 
باملركبة ومن املمكن أكثر! وعند 
ســؤالهم بعد الدهشة والتعجب: 
شنو وصلكم إهني؟ يكون الرد: 

بدايــة نبــارك ألبنائنا طلبة 
الثانوية تخرجهم في هذه املرحلة 
وتوجههم إلى مقاعد اجلامعة لرسم 
مســتقبلهم واختيار التخصص 

الذي يتناسب مع نسبهم.
النسب التي حصل عليها الطلبة 
مرضية للجميع رغم أن التعليم 
لم تكن رؤيته واضحة منذ بداية 
العام الدراسي املاضي حيث كانت 
البداية «أونالين»، وفي نهاية العام 
مت االنتقال بشكل مفاجئ إلى عقد 
االختبارات الورقية والعودة إلى 
الدراســة رغم استمرار  املقاعد 

اجلائحة.
القرار هذا لم يقف عائقا في 
أقدموا  الذين  الطلبة  وجه هؤالء 
الوضع  على االختبــارات رغم 
الصحي وللرد على مقولة التفوق 
الوهمي الذي متت ترجمته على 
أرض الواقــع بالتفوق واخلروج 
بهذه النتيجة التي تعكس اجتهاد 
أنفسهم  الطلبة واعتمادهم على 
طوال العام الدراســي من خالل 

«التعليم عن بعد».
القبول  اجلامعة حددت نسب 

العامة لألمم  اتخذت اجلمعية 
املتحدة في يــوم ٢٢ مايو ٢٠١٨ 
العالم بيوم ٣٠  قرارا باحتفــال 
يونيو مــن كل عام ليكون يوما 
دوليا للعمل البرملاني. وبعد مضي 
عدة أيام على هذه املناسبة املهمة، 
من حقنا أن نتساءل عن الفعاليات 
التي أقيمت فيها سواء من جانب 
الــوزارات أو املجتمع املدني أو 
مجلس األمــة العتبار هذا اليوم 
بالدميوقراطية  للتوعية  مناسبة 
التي تواجه  الكويتية والتحديات 
العمل البرملاني وإجنازات مجلس 
األمة وجلانه وأعضائه ودور املرأة 
الكويتية في العمل البرملاني، سواء 
كان بشــكل مباشر أو غــــير 

مــباشر.
وفي هذا العام بالتحديد يتعلق 
شعار االحتفال بدور الشباب في 
العمل البرملاني، وهم عدة املستقبل، 
ويجب توعيتهم وإعدادهم مبكرا 
الدميوقراطيــة،  للممارســات 
والتســاؤل عن دور املؤسسات 
الوطنية في االحتفال بهذه املناسبة 
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