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مازال العالم أجمع يعاني من جائحة ڤيروس كورونا (كوفيدـ  
١٩) والذي انتشر منذ ما يقارب ٦ أشهر، وجميع الدالئل واألوضاع 
تشــير إلى أنه سيستمر لشــهور كثيرة مادام لم يتم اكتشاف 
اللقــاح اخلاص به، لذا اضطرت الدول ومنها الكويت الى العودة 
التدريجية لألعمال والوظائف، وترك األمور طبقا لنظرية املناعة 
املجتمعية، وعلى الرغم من هذا االستسالم إال أنه مت استثناء عدة 
شرائح من املوظفني قد تشكل ما يقارب ٦٠٪ من املجتمع، وعليه 
ستعود احلياة تدريجيا كما السابق وميكن تقييم الوضع خالل 
شهر من ذلك.. ولكن تبقى الشريحة الكبرى التي تؤرق اجلميع 
وهي شــريحة طلبة املدارس والعاملني فيهــا من هيئات إدارية 
وتعليمية وأيد عاملة، والتي وضع لها جدول خاص الســتكمال 
العام الدراسي احلالي وبدء العام الدراسي اجلديد، وقد أرَّق هذا 
األمر اجلميع وبات التفكير فيه يشغل الوقت الكبير لدى الطلبة 
وأولياء أمورهم، علما أنه قد مت طرح العديد من املقترحات لوزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي الذي لم يدخر جهدا 
في عقد العديد من االجتماعات وبحث املقترحات واالستماع لعدد 
كبيــر من املختصني، لكن حتى اآلن لم يتم اتخاذ قرار حاســم 
ومازال الوزير ينتظر األوضاع الصحية في البالد التي أصبحت 

واضحة جدا.
قد يدعونا االستغراب عندما نقرأ مقترحا يعفي جميع الطلبة 
باســتثناء الثاني عشــر من هذا العام واجتيازهم للصف الذي 
يليه! وكأن طلبة الثاني عشــر لديهــم مناعة ذاتية وال يتعرض 
لهم الڤيروس! ونستغرب أكثر من مقترح اعتماد نتائج الفصل 
الدراسي األول غير مكترثني مبن كانوا على أمل حتسني درجاتهم 

في الفصل الثاني وإمكانية النجاح نهاية العام.
لذا، فإن أفضل احللول ملثل هذه الظروف التي نعيشها حاليا 
ولضمان األوضاع الصحية بالدرجة األولى ألبنائنا الطلبة وعدم 
املغامــرة بصحتهم، خاصة أن العديد منهــم يعاني من أمراض 
اجلهاز التنفسي أو السكر والضغط، كما أننا نحافظ على املستوى 
التعليمي لهم والتباين بني مســتوياتهم وقدراتهم، هو احتساب 
الدرجة الكاملة للجميع في الفصل الدراســي الثاني وجمعها مع 
درجة الفصل الدراسي األول والقسمة على ٢ الستخراج درجة 
نهاية العام الدراســي، وبهذا سيأخذ كل طالب حقه وتعطى أكبر 
فرصة جلميع الطلبة وستبقى املستويات متفاوتة حسب التحصيل 
العلمي في الفصل األول وبالنسبة للصف الثاني عشر سيحدد 
النســبة أيضا باإلضافة للفصل األول درجات املعدل التراكمي 
للصفني العاشر واحلادي عشــر، وبذلك نكون قد حافظنا على 
أرواح أبنائنا بالدرجة األولى من هذا الوباء، وحافظنا على املستقبل 
التعليمي لهم، وتوضع خطة جديدة وكافية للبدء في عام دراسي 
جديــد يبدأ في ١٠ يناير ٢٠٢١ حتى ٦ مايو لتبدأ االختبارات بعد 

عيد الفطر املبارك.
بذلك نكون قــد وفرنا للجميع الهــدوء الفكري ومعرفة ما 
لهم ومــا عليهم واالطمئنان بأن الوبــاء قد ضعف وأصبح في 
أدنى مستوياته، ومنح املسؤولني التفرغ للعمل على وضع خطة 
استراتيجية لتهيئة املدارس بالشكل الكافي وتوفير األعداد الالزمة 
من املعلمني واملعلمات، دون مشاكل أو زج الطلبة في مخاطرات 

صحية قد جتعلنا نندم أشد الندم فيما بعد.
أما بالنسبة للجامعات والكليات فاألمر هني جدا سواء كان من 
خالل التعليم عن بعد لبعض املقررات وزيادة الشعب واملقررات 
الدراسية والسماح للطالب بالتسجيل فيها لتعويضه ما فاته، أما 
بالنسبة للفصل احلالي فيمكن اختبار الطالب مبا متت دراسته في 
شهر فبراير بنظام الكتاب املفتوح وإرسال اإلجابات ألساتذتهم 

من خالل البريد اإللكتروني وغيره من التطبيقات.
إن مثل هذه القرارات ال حتتمــل التأخير طوال هذا الوقت، 
فالوقت مير دون االســتفادة منه، حتــى املنصة التعليمية التي 
بذلت التواجيه الفنية أقصى طاقاتها لم يتم اعتمادها حتى اآلن!

وفي اخلتام كلمة لوزير التربية ووزير التعليم احلالي د.سعود 
احلربي: اجلميع يقدر جهودك وحرصك على صحة أبنائك الطلبة 
وعلى العملية التعليمية، وعلى استعداد تام ملد يد التعاون معك، 
ولكن كن مستمعا جيدا لآلخرين، فاجلميع في قارب واحد، ولست 
في معركة، ولتتذكر أن التاريخ مواقف، فلنحسم معا هذا املوقف! 

نسأل اهللا التوفيق وأن يحفظ اجلميع.

ما نشاهده اليوم من توقف للتعليم والذي يعد شريان احلياة 
وعصب املستقبل إثر تهديدات تفشي الوباء أمر مؤسف واستمرار 
التوقف لثالثة شهور دون التقدم خطوة هدر للطاقات ولألوقات.
ومع تأكيد أنه ال حلول في األفق واإلعالن بضرورة التعايش 
مع الوباء بات لزاما علينا العمل وفق ما يتيسر من إمكانات (وهي 
ليست بالبسيطة) الستمرار التعليم وتفعيله عن بعد، ويجب أن 
تتضافر اجلهود ويتوحد الصف كي ال يتأخر الوطن عن مصاف 

الدول مبا يؤكد األمن الصحي واالجتماعي والتعليمي.
ومع التقدير للجميع ســواء مع أو ضد إنهاء العام الدراسي، 
فالتعلم متكني وزيادة سواء استمر الوباء أو انحسر، واملعلم على 
قدر من التمكن يتيح له قيــادة املوقف التعليمي، فقط امنحوه 
الفرصة، وقد آن األوان للعمل بيد واحدة وبتنسيق عال بني كل 
إدارات وزارة التربية، السيما جمعية املعلمني الكويتية، بدءا من 
تفعيل التواصل بينهم إلكترونيا، مرورا بتلبية كل االحتياجات، 
إلعداد معلم قادر على التعليم عن بعد ميتلك مهارات إدارة صف 
افتراضي متكامل، تعليــم متزامن وغير متزامن، مهارات تقييم 
املتعلــم عن بعد، في خطط متكاملة ملتابعة املنهج وفق توصيات 
التواجيه الفنية والتي يناط بها إعداد خطط منهجية تواكب التعليم 
عن بعد وفق آلية للتقييم املستمر في نظام متكامل موحد يتيح 

خيارات للمعلم وميكنه من تقييم متعلميه.
مع ضــرورة إعداد اإلدارات املدرســية لتقييم أداء معلميها 
ومتابعة متعلميها وتوفير دائرة تواصل مدرسي ومناطقي لسد 
الثغرات وتوفير االحتياجات وتذليل العقبات وحث املتأخر لإلقدام 
واإليعاز ألصحاب الشــأن في حال االحتياج للتدخل ولو وصل 

األمر ملختار املنطقة ومحافظها.
إدارة التدريب والتطويــر من اإلدارات التي يقع على عاتقها 
الــدور األكبر في ظل هذه األزمــة وأمامها حتد كبير في تنظيم 
عمليــة تدريب املعلمني في عمليــات ال تتوقف حلني محو أمية 

التعليم عن بعد.
محو أمية التعليم عن بعد هو الهدف للحقيقي الواجب العمل 
عليه، كما أن جمعية املعلمني شريك أساسي في حتقيق حملة نوعية 
إعالمية تربوية وتدريبية للتوعية بضرورة استمرار التعليم عن 
بعد والتدريب عليه وإيصال صوت املعلم وتقريب وجهات النظر.
فإذا كان التعليم حقا للكويتي تكفله الدولة إلزاميا إلى املرحلة 
الثانوية ومحو األمية كان هــدف القرن املاضي، فإن محو أمية 
التعليم عن بعد هو حتدي القرن احلالي ومن الواجب اســتمرار 

التعليم دون تأثر بأي مؤثر كان.
الكتب املدرســية واملقررات متوافرة على تطبيقات متعددة، 
ما نحتاجه فعليا اآلن: قرار ثم العزم على العمل مع قيادات على 
قدر من املسؤولية واجلدية وتأكيد الثقة باملوارد البشرية الفاعلة 
واألمينة واملضي قدما دون التفات مع تأكيد ضرورة حتديد مواعيد 
لتقييم ســير العمل وتصحيح املســار فالوضع ال يحتمل إلقاء 
تهم فكلنا فيه سواء التعليم في ظل التعايش مع الوباء مسؤولية 
مجتمعية تؤكد أنه علينا القبول بالتحديات وتذليل عقبات وتسخير 
اإلمكانات واالبتعاد عن التناحر لنكون جميعا كلمة في فم الوطن.
وحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه وأعاننا على خدمة 
الوطن بإخالص ورفع اهللا عنا الوباء والبالء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

العمــل التطوعي هو ظاهرة 
إيجابية تلعب دورا مهما في إضفاء 
صورة إيجابية عن املجتمع، ويقوم 
بها فرد أو أفراد أومنظمات طواعية 
دون وجود أي تكليف أوأمر لهم 
من أي جهة كانت من أجل خدمة 
املجتمع، وال ينشدون من وراء 
عملهم أي مكافأة أو مقابل مادي، 
والعمل التطوعي هو أساس نهوض 
املتحضرة، ويكشف  املجتمعات 
مدى والء أفراد املجتمع لبلدهم 
الذين يعتبرون أن ما يقومون به 
من أعمال تطوعية هو تسديد دين 
لبلدهم مقابل ما وفرت لهم من 
الكرمي، وصرفت  العيش  وسائل 
عليهم من مبالغ طائلة لتعليمهم، 
ورعايتهم صحيا، وإيجاد جميع 
اخلدمات التي توفر األمن واألمان.
والعمل التطوعي يعتبر سمة 
من سمات أهل الكويت منذ القدم 
توارثتها األجيال، ويعتبر قيادات 
العمل التطوعي هم الوقود الذي 
يحرك ويحفــز املتطوعني على 
العمل بجدية وإخالص، فإذا كان 
القائد مثاليا جتده يرفع معنويات 
املتطوعــني ويحثهم على املزيد 
من العمل بإخــالص، ويعطيهم 
من خبراته دروســا وأمثلة على 
كيفيــة تخطى الصعــاب وعدم 
اليأس، ويقنعهم بأن يقدموا هذا 
العمل خالصا لوجه اهللا والوطن 
دون ترقــب أي مقابل مادي في 

نهاية مهمتهم.
وعندما أملت بنا مع مطلع هذا 
العام أزمة كورونا والتي أحدثت 
فوضى غير مسبوقة لم يحسب لها 
أي حساب حتى في الدول العظمى، 
تعطلت احلياة عندنا كسائر دول 
الطوارئ  العالم، وأعلنــت حالة 
في كل مرافق الدولة، وتصاعدت 
أرقام املصابني واملتوفني وانتشر 
الرعب واخلوف من العدوى بني 
املواطنني واملقيمني، ومت احلجر 
على املناطق التي يسكنها السواد 
األعظم من العمالة املشغلة ملعظم 
مرافق الدولة احليوية، مثل وزارة 
الصحة بجميع مرافقها واجلمعيات 
التعاونية والشركات املنتجة للمواد 

الضرورية.
ودون أي إعالنــات جتارية 
تســابق أهل الكويــت كعادتهم 
في األزمــات وطبقوا مقولة «ال 
حجت حجايجها ما للصاليب إال 
أهلها»، وتسارعوا للتطوع في كل 
املجاالت، وجسدوا الروح الوطنية 
العالية التي يتحلى بها أهل الكويت 
والتي جبلوا عليهــا منذ القدم، 
وشاهدنا مظاهر تثلج الصدر حني 
الشباب والشابات كخلية  جتمع 
نحل يعملون بنشاط ودون كلل 
أوملل خلدمة أبناء وطنهم واملقيمني 
على أرضهــا الطيبة من جاليات 
عربية وأجنبية، شاهدناهم في 
املستشفيات واجلمعيات التعاونية 
والتطوعيــة التي تقدم الوجبات 
للمقيمني في املناطق احملجورة، 
وأثبتوا كفاءتهم بشهادة القاصي 
والداني وعلى رأســهم صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، عندما 
شكرهم سموه على ما يقومون به 
من جهود مخلصة وعمل دؤوب.
أعلنت  الــكالم عندما  وكثر 
احلكومــة مشــكورة عن خطة 
تكــرمي العاملني فــي الصفوف 
األمامية واملساندة ملواجهة ڤيروس 
كورنا، وقسمتها إلى ثالث فئات، 
اثنــان على أحقية  وال يختلف 
هذه الفئات في التكرمي، وأعتقد 
أن املشــكلة تكمــن في حتديد 
املستفيدين في كل فئة، وحتى 
ال يظلم املســتحقون فاحلكومة 
ســتحتاج إلى جراح استشاري 
العاملني واملشمولني في  لفصل 

كل فئة.
وما لفــت انتباهي، تصريح 
بعض القياديني في املجال التطوعي 
في بداية األزمة حيث قالوا بأنهم 
مســتمرون في تقدمي املزيد من 
التضحيات، ولن يتراجعوا مهما 
كان الثمن فداء للوطن ولألمير، 
وعندمــا أعلنــت احلكومة عن 
بيان خطة التكرمي نسفوا كل ما 
قالوه، وادعوا أن هذا البيان كان 
عليهم كوقع الصاعقة، وقالوا لقد 
حبست األنفاس بانتظار كلمة شكر 
واحدة، أو لفتــة طيبة لهم، فلم 
يكتفوا بشكر صاحب السمو لهم 
لهم، وكانوا  الوزراء  وال مجلس 
لم  الذي  املادي  التكرمي  يريدون 
يطلهم، فهل هذا هو مفهوم العمل 
التطوعي عندكم؟ هل تدركون ما 
هو تأثير تصريحاتكم هذه على 
الشباب والشابات الذين تطوعوا 
خلدمة أهل الكويت؟ وكأن لسان 
حالكــم يقول لهــم ال تتطوعوا 
دون أن يكــون لكم مقابل مادي 
تستفيدون منه، مثل هذه القيادات 
لألسف الشديد هي التي تقتل وال 
تشجع وال ترتقي مبفهوم العمل 

التطوعي.

ودوائر رسم السياسات واتخاذ القرارات 
الدولية ؟.

البعــض خوفا عند  وبينما يرتعد 
سماع اإلحصاءات اليومية عن اإلصابات 
والوفيات بسبب كورونا املستجد، ويبكي 
األطفال على مدارسهم، ويلهث اآلخرون 
بحثا عن الكمامات واملطهرات، فإن هناك 
أجندات خفية يتــم تنفيذها للتخويف 
والتهويل ضمن سيناريو املزحة السخيفة، 
وهذه املزحة استخدمت الصحة لتصفية 
حسابات سياســية بني القوى الكبرى 
دون اكتراث بالتداعيات اإلنسانية جمعاء 
وعلى التنمية الشاملة واملستدامة التي 

يتشدقون بها.
وإن كانت جائحة كورونا املستجد 
موضع اهتمام منظمة الصحة العاملية منذ 
بداية اكتشاف الڤيروس لكانت قامت بأكثر 
مما مت عمله، ولكن يبدو أن الشيخوخة 
أصابت املنظمة بالوهن والضعف، وآن 
األوان مليالد كيــان جديد يتولى األمن 
الصحي العاملي بروح ومفاهيم جديدة.

باخلطر أصبحت هناك مطالبات بحل هذه 
املشكلة، وباعتقادي سينسى الكثير هذا 

املوضوع بعد انتهاء اجلائحة.
لم تتحمل الشــركات أي عواقب ملا 
حدث من هذا األمر بل حتمل الفاتورة 
املجتمع واملال العــام كالعادة، لذلك ال 
يجب أن تتجاهل احلكومة سكن العمال 
بعد االنتهاء من أزمة كورونا، بل يجب 
أن ترغم الشــركات على توفير سكن 
مالئم لهم وذلك لكي تستمر الكويت كبلد 
اإلنسانية ولكي نعامل البشر معاملة تليق 
بهم ونحمي املجتمع ككل من انعكاسات 

تكدس العمال.
بالذكر أن اجلائحة لم تنته  اجلدير 
بعد ولن نعود مثل الســابق إال بتوافر 
اللقاح، فهذا يعنــي أن الوقاية مطلوبة 
البشر بكثرة  وهناك عمالة تختلط مع 
بسبب طبيعة وظيفتها وخاصة وظيفة 
التمريض التي تؤثر بشــكل كبير على 
املرضى والذي هم بأمس حاجة للوقاية 

من األمراض.

وال يفرد لها كل هذه املساحة حتى ال 
تنشــغل احملاكم بخالفات هامشية ال 

متثل أهمية في احلق العام.
وباألخص أن تقييد مساحة التقاضي 
بني األزواج ستوفر على احملكمة العديد 
من القضايا وهي في حقيقتها ستربي 
املجتمع ألن من املعيب ان جند أن األسر 

باتت تتمزق بهذا الشكل املخجل.
وعليه فإن تضييق مساحة التقاضي 
في أمور وتوسعتها في أمور مهمة مثل 
التهريب اجلمركي وقضايا املخدرات 
الشــركات والعقود  ودعاوى حقوق 
اإلدارية واملنازعات ذات العنصر األجنبي 
وقضايا أمن الدولة وقضايا اجلنايات 
هذه بالتأكيد لها أهمية اكبر وباألخص 
ان عدد القضاة لدينا قليل، ونريد أال 

ترفع دعاوى هامشية أمام احملكمة.
فعلى ســبيل املثال قضايا السب 
ملاذا يوجد عقوبة أصال في الســب، 
العقوبة  البريطاني هذه  القانون  ففي 
غير موجودة وعليه من يشتم اآلخر 
فليرد الطرف اآلخر الشتيمة وانتهى 
األمر فأمرها ليــس مهما، لدرجة ان 
ترفع دعوى أمام احملكمة وعليه نريد 
أن تكون ساحات القضاء ال تنشغل إال 

باألمور املهمة وحسب.

أوداجه من خير الكويت فأخذ يقول ما 
ال يدرك، ويفتي مبا ال يفقه، أو مهمش 
ما ان هدأت جوارحه واستقرت أموره 
في وطن الصداقة والســالم حتى ظن 
بنفسه الظنون، فاعتقد واهما بأنه الفاحت 
واملعلم وصاحب الفضل على اآلخرين، 
الذين نعرفهم جيدا ليسوا  املصريون 
من تلك النوعية البائسة، فهم أصدقاء 
«ضحكة صافية»، وإخوان «عيش وملح»، 
ورجال موقــف حازم متزن حتى وإن 
تضرروا في سبيله، كما أنهم أهل كرم 
عجن بطيب أرض الكنانة ونيلها املعطاء.

مصر العطاء التي أجنبت طه حسني، 
املنفلوطي،  العقاد، ومصطفى  وعباس 
ومحمد متولي الشعراوي، وعبدالباسط 
عبدالصمد، ومحمد صديق املنشاوي، 
ومحمد حسنني هيكل، وتوفيق احلكيم، 
وإحسان عبدالقدوس، وسليمان خاطر، 
وأمل دنقل، وأحمد شوقي، وأم كلثوم، 
ومحمود اخلطيب، وإبراهيم يوسف، 
ومحمد صالح، ويوسف وهبي، وفريد 
شوقي، وفاتن حمامة، تلك مصر التي 
في خاطــري، تلك مصر التي نثق بها 
وبأهلها، ولألبد الســرمدي عاشقون، 
وستبقى محبتنا لهم كشذى عطر ورد 
الفل البلدي النــدي، مهما صاح نائح 

هنا أو هناك.

من روايات وقصص حوله، وهل كانت 
البداية من ووهان وكان الڤيروس كما مت 
الترويج له من منظمة الصحة العاملية أنه 
ال ينتقل بني البشر، وهل كانت الرسائل 
اإلعالمية يشوبها الصدق واملهنية، وهل 
كان ميكن ملنظمــة الصحة العاملية منذ 
البداية أن تلعب دورا آخر في هذه األزمة، 
وماذا عن أصحاب املصالح على مستوى 
العالم بدهاليز السياسة ودهاء الساسة 

وجود أعراض للمصابني بڤيروس كورونا 
إال أن هناك من ال تظهر عليهم أعراض 
انهم  أبدا «Asymptomatic» ويعتقدون 
أصحاء فيختلطون وينشرون الڤيروس 

مما يسبب مشكلة تزايد اإلصابات.
يعلم اجلميع أن تكدس العمال مشكلة 
تعاقبت على مر السنني ومت جتاهلها ألن 
أضرارها لم متســنا، ولكن مع تفشي 
الڤيروس كورونا واستشــعار اجلميع 

اجلزائية يوفر على ســاحات القضاء 
العديد من القضايا ألن هناك ما هو اهم.
فاليوم لدينا دائرة إدارية باحملكمة 
هذه ستنفجر من عدد القضايا اإلدارية 
املرفوعة أمامها وهي قضايا مهمة اهم 
من الشكوى في السب أو التغريد أو 
حتى قضايا املشــاهير مع متابعيهم، 
فالدعاوى اإلدارية تستلزم عددا أكبر 
من القضاة للفصل في حقوق املوظفني 

وغيرهم.
األمــر اآلخــر دعــاوى األحوال 
الشخصية ســامح اهللا املشرع الذي 
أفرد كل هذه املســاحة أمام الزوجات 
والتي سلخت ومزقت روابط األسرة، 
فكم عدد القضايا املرفوعة من الزوجات 
على أزواجهن وهي في حقيقتها مخجلة 
ان تصل روابط األسرة بهذا الكم من 
القضايا، وهي بالتالــي البد أن تقيد 

فال احللم الذي باع كل ما ميلك ألجله 
حتقق، وال ديونه في مصر التي تقض 
ليل نهار ســددت، والعودة  مضجعه 
احملبطة أصبحت حتمية، واألهل والزوجة 
واألطفال في االنتظار، واليد فارغة، وعلى 
الرغم من سوداوية املشهد، جند الكثير 
من املرحلني ملخالفتهم شروط اإلقامة 
قدم الشــكر للكويت حكومة وشعبا، 
ونســتذكر في ذلك املقام الكثير من 

مشاهد الوفاء والتقدير.
مصر التي نعرف أهلها جيدا، آفاق 
رحبة في كل املجاالت، تربطنا بهم عالقات 
أسرية متينة، وجتارية مزدهرة، ورياضية 
وثقافية متكاملة، ال ميكن حصرها في رد 
فعل إنسان محبط، أو مستشار انتفخت 

معها بعد اليقــني أن األمصال والعالج 
النوعي ليست في متناول اليد اآلن في أي 
مكان بالعالم، بل إن بروتوكوالت الرعاية 
لڤيروس كورونا املستجد أصبحت أقل 
تشــددا عن ذي قبل، ومن املتوقع أن 
تخفت األضواء عن الوفيات واإلصابات.
ولكن يبقى الســؤال املهم هل كان 
كورونا املستجد مزحة سخيفة أم كذبة 
كبــرى، وهل يصدق مــا يتم ترويجه 

أشخاص، وهو أمر ليس مقبوال إنسانيا 
بالدرجة األولى واجتماعيا وصحيا أيضا. 
وتعد مشكلة تكدس البشر في السكن احد 
العوامل املؤثرة سلبا في انتشار الڤيروس، 
ففي تقرير ملقارنة بني منطقتي مانهاتن 
وبرونكس وجدوا ان بسبب زيادة عدد 
األفراد في املسكن الواحد ساهم ذلك في 
زيادة أعداد املصابني في برونكس رغم 
ان مانهاتن لديها أكثر سكانا. وبالرغم من 

املباحث اإللكترونية، وعليه فإن مراجعة 
املراســالت خالل مدة قصيرة تسهل 
على رجل املباحث الوصول والتأكد من 
اجلرم املقترف على خالف لو مت ارتكاب 
اجلرم، وبعد سنة مت رفع الشكوى هنا 
مراجعة البيانــات من جهات املباحث 
ستأخذ وقتا طويال لنصل إلى حقيقة 

الدعوى.
األمر اآلخر فإن املشــرع بفتحه 
املدة في دعاوى اجلــزاء ملدة خمس 
ســنوات في اجلنح هذه غير مقبولة، 
فعلى سبيل املثال لو قام شخص بسب 
احدهم برسالة إلكترونية ثم ذهب هذا 
الشخص بعد سنة لتقدمي شكوى في 
هذه احلالة جهات التحقيق تقبلها ألنها 
لم تسقط جزائيا وفق القانون، ولكن 
لغة املنطق جتعل مثل هذه القضايا غير 
مقبولة وعليــه فتقييد وقت الدعوى 

مقدم على غيره متى ما تساوت الكفة 
العلمية واملهارة الفنية في جميع دول 
العالم، والكويت ليست استثناء من هذا 
األمر، واجلميع يعي تلك احلقيقة جيدا، 
حتى من ظن بنفسه أمرا كبيرا فإنه يقر 

بذلك في أعماق ذاته.
ولعل ما زاد التشــاحن سوءا في 
وسائل التواصل االجتماعي، وأجج احلدة 
في الطرح، تلك االحتجاجات التي قامت 
بها قلة وليس جميعهم من إخوتنا في 
أماكن احلجز املؤقت قبل ترحيلهم إلى 
النفســية  مصر، وعلينا تفهم احلالة 
واملادية السيئة لتلك األعداد البسيطة، 
فهم بعدما وجدوا أنفســهم بني فكي 
كماشــة ال ترحم خالل ليلة وضحاها، 

ماذا لو اكتشفنا بعد فترة من الزمن 
أن ما حدث للعالم أجمع كان ميكن تفاديه 
منذ ديســمبر ٢٠١٩ ومــا هي األوراق 
واألالعيب اخلفية واألجندات اخلاصة 
جتاه ذلك، وهل كان للسياسة دور في 
كورونا املستجد ومن هم املستفيدون 
مما حدث على مستوى العالم وليس على 
مستوى الدول؟ إنها أسئلة حتتاج إجابات 
عنها بشفافية ونزاهة ومهنية ألن التاريخ 
سيتوقف طويال عند كورونا املستجد 
وتداعياتــه العاملية واإلقليمية واحمللية 
ليس من حيث أعداد اإلصابات والوفيات 
والشــفاء واحلجر، بل من حيث إدارة 
األزمة والتأثيرات على عجلة االقتصاد 
والتنمية والتعليم واحلياة االجتماعية 

والروابط اإلنسانية.
وستظل التداعيات لفترات طويلة في 
جميع املجتمعات، ولكننا نحتاج الوقت 
الكثير عن األوراق اخلفية في  لكشف 
هذه األزمة التي عصفت بالعالم ومازالت. 
واضطر العالم للبحث عن طريقة للتعايش 

من واجب كل شركة أن تعمل على 
الذين يعملون  املوظفني  ضمان حقوق 
لديها، وعند االهتمام باملوظف سينعكس 
ذلــك إيجابيا علــى أداء العمل وجودة 
اخلدمات أو املنتجــات، وبالتالي يعود 

على ربحية أفضل على املالك.
املالك بتخفيض  الكثير من  ويهتم 
التكاليف قدر اإلمــكان الن هدف أي 
مالك هو تعظيم األرباح، ولكن تخفيض 
التكاليــف ال يعني التركيز عليها فقط 
وجتاهل العوامل التي قد تتأثر مثل البيئة 
واإلنسان وغيرها من أمور. ورغم أن 
الهدف تخفيض التكاليف إال أنها تكون 
على املدى القصير الن فاتورة اإلنسانية 
والتأثير على البيئة سيعود بضرر أكبر 
وبالتالي تظهر تكاليف على املجتمع بأكمله 

يدفع ثمنها اجلميع لسنوات.
خالل جائحــة كورونا كانت هناك 
عوامل أدت إلى تفشي املرض بشكل كبير 
وخارج السيطرة وهو سكن العمالة التي 
يتكدس في الغرفة الواحدة أكثر من ٨ 

كثرت في اآلونة األخيرة الدعاوى 
اجلزائية وغيرها من الدعاوى األخرى 
وهي التي تعتبر سابقة في عهد القضاء 
الكويتي أن يشــهد كل هذا الكم من 
الدعاوى، والكثير منها بتنا مع األسف 
جنــد أن فيها عدم جديــة أو تنتهي 
بالصلــح أو أن القضية تافهة وعليه 
فهي ألنها مقرة بالقانون لذلك فتلزم 
جهات التحقيق بأخذها مبحمل اجلد 
وحتيلها للقضاء وتنشغل بها ساحات 
التقاضي وهي ال تتحمل حتى أن تصل 

لدعوى للمحكمة.
وعليه فــإن اجلدية في التقاضي 
تفرض أن يتــم أوال فرض قيد على 
الدعوى اجلزائيــة بحيث كل دعوى 
تتجاوز الشــكوى فيها مدة ٣ أشهر 
تســقط بها احلق في التقاضي وهي 
كافية ومبــررة بحيث ان مدة الثالثة 
أشهر تضمن جهات التحقيق فيها أوال 
جدية الدعوى وعدم وجود الكيدية، ثانيا 
أن أدلة الدعوى مازالت متوافرة ومن 
املمكن الرجوع إليها على خالف ضياع 
الدليل ملرور املدة الزمنية األمر اآلخر، 
وباألخص في القضايا التي تكون فيها 
الدعوى عــن جرائم إلكترونية تلتزم 
بها  املراسالت وتنشغل  فيها مراجعة 

لم نتوقعها أن تأخذ هذا املدى الطويل 
املرهق، تلك احلملة البغيضة بني عدد 
محدود من مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي فــي الكويت ومصر، حتى 
وصل األمر بقلة ال متثل شعبي البلدين، 
إلى التعدي والتطــاول على مرتكزات 
راسخة قائمة بني «الشقيقني» منذ عقود 
طويلة، ولعل ما يثير األسف التداخل 
املمجوج بني املستحق من املطالب، وتلك 
التي ليس من ورائها سوى تغذية البغضاء 
والشحناء، وال تخلو من أهداف خبيثة 

في بعض أوجهها. 
نعــم.. هنــاك مطالب مســتحقة 
للمواطن كفلها الدستور الكويتي نصا 
وروحا، وتلك جتد سبيلها من التحقيق 
والنفاذ عبر القنوات الرسمية واألدوات 
الدستورية، وحرية الرأي مكفولة للجميع 
دون اســتثناء، فوطن قام على تقاسم 
السلطات، والتشاور بني أبنائه في كل 
شؤونه، لن يضيق ذرعا بكلمة من هنا أو 
رأي من هناك، وخلل التركيبة السكانية 
ليس للمقيم – من أي جنسية كانت - يد 
فيه من قريب أو بعيد، فجميعهم دخلوا 
الكويت بوثائق رسمية معتمدة، ولك أن 
تسأل إن شئت عن كلمة السر «جتار 
اإلقامات»، أما العمل فاألولوية للمواطن 
في جميع القطاعات احلكومية، واملواطن 
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