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الرئيسية  كل األراء 

  االفتتاحية
دعوة مباركة من محمد السادس التحاد مغاربي
قوي

اقرأ المزيد   

رئيس التحرير

أحمد عبد العزيز الجارهللا

عبدالنبي الشعلة

نقول ذلك ونحن نقرأ رسالة بثت على مختلف وسائل ومنصات التواصل االجتماعي من زميل عزيز قديم، بحريني اختار اإلقامة الدائمة في
بريطانيا، ولما بادر بتسجيل اسمه هناك مبكرا في قائمة االنتظار لتلقي اللقاح وجد أن: “ترتيبي التقريبي في الحصول على اللقاح في بريطانيا ضمن
طابور يقف قبلي فيه ما بين 27 و38 مليون، “وسالمتها أم حسن من العين ومن الحسد”، والمقصود بـ “أم حسن” هي البحرين التي يدعو هللا أن
 .يحفظها من الحسد
ورسالة أخرى تناقلتها وسائل التواصل االجتماعي قبل أيام قليلة من ممرضة بحرينية عملت لمدة ستة أشهر في الصفوف األمامية المكلفة مكافحة
الوباء في البحرين، وهي اآلن في زيارة لبريطانيا، تقول ما فحواه؛ أن التلقيح لم يبدأ هناك بشكل جدي حتى اآلن، وأن الوضع في الخليج “أفضل
واجد”، هنا ال تطبق القوانين بصرامة كما هو حاصل “عندنا”، وال تنفق الدولة هنا بسخاء كما تفعل دولنا، وال يبذلون الجهد المطلوب كما نفعل نحن،
“وال حتى ربع الجهد الذي نبذله”، منذ أن وصلت إلى بريطانيا قبل ثالثة أشهر وحتى اآلن “لم يجر لي وال فحص واحد”، بينما في دولنا ال يسمح
 .ألحد بالدخول إال بعد إجراء الفحص عليه ومتابعته
هنا “ال يوجد التزام أو مراقبة صارمة على الحجر الصحي، وحظر التجول “خرطي”، وال يتم فرض لبس الكمامات حتى في المحالت العامة،
 .”واختتمت رسالتها قائلة: “أطمئنكم، إنكم في الخليج في وضع أفضل، وعندكم رعاية والتزام، والدول عندكم تنفق على الصحة
نقول إن إحساسنا بالفخر واالعتزاز النتمائنا لهذا الوطن الحبيب أخذ يتجدد ويتجذر عندما رأينا مستوى الوعي واإلدراك واالحساس بالمسؤولية في
مثل هذه الظروف أخذ منذ البداية يتبلور ويتطور لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومستوى االلتزام والتفاني أخذ يتعمق ويترسخ لدى
كل المسؤولين المعنيين؛ الذين وجدوا في قيادتنا القدوة التي تحتذى، ورأينا منذ البداية أيضا كيف أن الدولة هبت إلسناد وانعاش االقتصاد ودعم
 .رجال األعمال والمؤسسات التجارية وحماية وظائف العاملين فيها من خالل مبادرات وبرامج متعددة ومتشعبة وسخية في الوقت نفسه
ورأينا كيف أن الكفاءات الطبية البشرية والخدمات والمرافق والتجهيزات الصحية كانت على درجة عالية من الجودة، وكانت كافية وظلت صامدة،
فلم يحرم أي مواطن أو مقيم من الرعاية الصحية والعناية والفحوصات المطلوبة والعالج، أو أنه لم يجد مكانا في مرافق الحجر الصحي أو سرير
في المستشفيات عند الحاجة، ولم نسمع عن قصور في االهتمام، أو نقص في األدوية أو أجهزة التنفس الضرورية، بينما رأينا كيف انهارت األنظمة
.الصحية والمرافق والخدمات الطبية في أكثر الدول تطورا ونموًا وثراًء أمام زحف ووطأة الجائحة الشرسة
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