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تألم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظــه اهللا، إزاء ما يتداول في 
وسائل التواصل االجتماعي عن اتهامات 
وكأن الكويت مرتع للفساد واملفسدين! 
وحّمل هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات 
املجتمع املدني التصــدي لتلك احلملة. 
(انظر نص اخلطاب السامي في الصحف 

احمللية ٦ يوليو اجلاري). 
وفي اعتقادي أنه مما يعني احلكومة 
على هذا التصدي أن متارس الشفافية 
في نشر املعلومات دون املساس باجلانب 
القضائــي، وان تكون إجاباتها صريحة 
وواضحة ومباشرة إزاء اتهامها بالتراخي 
والتغاضي والتســتر إزاء قضايا فساد 
وسرقات مزعومة، فال أحد يعلم أسباب 

الغموض الذي يكتنف:
- اتهامات سرقات املال العام وغموض 
في إفالت العناصر الرئيسية من االتهام. 
- أسباب مترير الشهادات األكادميية، 
العبث مبلفات اجلنســية  واملزاعم في 

الكويتية. 
- غيــاب املعايير فــي التفاضل في 
املكتسبات والهبات واملناصب الرسمية. 
وإذا كان للحكومة ناطق رسمي ليدافع 
عن قرارات مجلس الوزراء األسبوعية، 
فمن باب أولى أن تكون للحكومة مواجهة 
مباشرة مع أصحاب املزاعم لوضع النقاط 
على األحرف، وعدم التذرع بتوصيفات 

مكررة. 
كما على احلكومة أن تفسح جلمعيات 
املجتمع املدني املجال لتناقش بحرية هذه 
القضايا، وعلى احلكومة أن تثبت حضورها 
للرد أو الوعد باتخاذ التدابير اجلادة، وأن 
تخفف من قسوة قبضتها احلديدية جتاه 

أصحاب الرأي السياسي.

ميكن للدولة أن متتنع عن استقبال 
املسافرين من غير مواطنيها بهدف حماية 
املجتمع، كما في حالة انتشــار األوبئة، 
ولكن هل ميكن للدولة أن متنع مواطنيها 
من السفر بحجة حمايتهم؟! كال، إذ في 
هذا اإلجراء تعد واضح على حق اإلنسان 
في حرية التنقــل والذي تكفله املواثيق 

الدولية والدساتير.
بعض الدول استطاعت أن تتغلب على 
وباء كوفيد- ١٩ بشــكل جيد، ومتكنت 
من استعادة احلياة لطبيعتها قبل الوباء، 
وأعلنت عن فتح حدودها للسياح، فبأي 
حق متنعني الدولة من الســفر إلى هذه 
الدول؟ نرفض هذه املعاملة املتغولة من 
الدولة، والتي حتاول فرض وصاية على 
الناس وتعاملهم وكأنهم أطفال، تعطيهم 

هذا ومتنع عنهم ذاك!
< < <

للدولة أن حتذر مواطنيها من املخاطر، 
فهــذا واجبها، ولكن ليــس من حق أي 
مســؤول في الدولة أن يتخذ القرارات 
نيابة عن املواطنني. وزير الصحة مع كل 
إجنازاته ودوره الوطني الكبير لن يكون 
أكثر حرصا مني على نفسي. ما نريده 
هو أن تقوم الدولة بواجباتها، أن حتدد 
األخطار وحتذر الناس منها وتستعد لها 
وتؤدي عملها جتاه الناس كما ينبغي، ال 
أن تتغول على حياتهم وتتحكم مبصائرهم 

وتتدخل في قراراتهم.
< < <

هذه رسالة إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، نحترم ونثمن 
عاليا إدارتكم ألزمة وباء كوفيد- ١٩ حتى 
اآلن، مع التحفظ علــى بعض األخطاء 
الكبيرة التي أدت النتشار الڤيروس بشكل 
كبير، مثل السماح لتدخل بعض أعضاء 
األمة بقــرارات وزارة الصحة  مجلس 
وعدم االنصياع للحجر الصحي لبعض 
املسافرين في بداية األزمة، وكذلك عدم 
معاجلة ملف جتــارة اإلقامات والعمالة 

السائبة وغيرها.
نقدر جهود احلكومة بكل مؤسساتها، 
ونقدر حرصها على سالمة املواطن واملقيم، 
ولكــن نرجو أن تلتزم احلكومة بحدود 
عملها وأن حتترم حقوق وحريات البشر. 
واجبكم يتعلق بتنظيــم العمل وتوفير 
متطلبات احلياة الكرمية دون جتاوز على 
حقوق اإلنسان. احلكومة هنا مثل املعلم 
في الفصل، دوره أن يشرح وينصح ويبني 
لتالميذه ما التخصصات األكثر جناحا، 
ولكــن ال يحق له أن يقــرر نيابة عنهم 
التخصص  ويفرض عليهم اختيار هذا 
أو ذاك. اتركوا للناس فسحة التصرف 
والتحكم في القرارات التي متس حياتهم 
ومستقبلهم، مع حتملهم املسؤولية، فهنا 
تتقاطع حدود مسؤوليات الدولة مع حدود 

حريات البشر.

الدنيا والوسطى حتى العليا حتى ال 
تستغل هذه القيادات تلك املناصب 
في إفساد املؤسســات والهيئات 
احلكومية مبساعدة الفاسدين في 
اختراق تلك املناصب واســتغالل 
القياديني في حتقيق  مسؤوليات 
مآربهم لالستيالء على مقدرات هذه 
املؤسسات وبالتالي استغالل نفوذهم 
باالستيالء على األموال العامة وكذلك 
املناصب القيادية للمقربني واألقرباء 
بالفئوية والطبقيــة والقبلية! إن 
أخطر طرق الفساد واملفسدين هي 
وسائل تطبيق التحزب السياسي 
لذلك  والطبقي والفئوي والقبلي، 
نناشد كل املســؤولني احلذر في 
إرساء دعائم استيالء مثل هؤالء 
على تلك املناصب القيادية مستقبال 
من هنا نحن نقول «الفسود»... ال 
يسود! حتى نحقق العدالة الوطنية 

واإلنسانية!
إن املســؤولية الوطنيــة تقع 
علينا قبل االخوة في هيئة الفساد 

(نزاهة)!

تنفيذ  أن يتــم  املمكــن  ومن 
بالتعاون  التدريبية  البرامــج  هذه 
مع جامعة الكويــت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وعلى 
أن يتم اإلشراف عليها وتبنيها من 
قبل اجلهــاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات.
ختاما: قبل أيام قليلة استيقظنا 
على قرار دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، باستحداث منصب 
وزير دولة لالقتصاد الرقمي والذكاء 
العمل عن  االصطناعي وتطبيقات 
بعد، وتوجه اململكة العربية السعودية 
الشقيقة نحو تنفيذ برنامج تدريبي 
يستهدف توظيف الكوادر الوطنية 
في ١٣ تخصصا تقنيا جديدا في مجال 
األمن السيبراني والبرمجة والبيانات 
الضخمة والذكاء االصطناعي، وهذا 
يؤكد أهمية هذا التوجه في األيام 
املقبلة، لذلك نتمنى أن تخطو الكويت 
في القريب العاجل خطوات جادة في 

هذا االجتاه.

الى  وتســاؤالت كثيرة حتتاج 
أجوبة من الوزير في اليوم املوعود 
الذي نتمنى منه املوازنة بني الواقع 
والطموح، فالواقع يوضح سلبية عامة 
وخمول تسلل ألولياء األمور ومعهم 
أبناؤهم الطلبة ليصعب أي مجهود 
على الوزارة يدفع عجلة التعليم مرة 

أخرى سواء تقليديا أو إلكترونيا.
وقد أشار صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد، في آخر 
خطاب لسموه، إلى أن الكويت قبل 
الوباء تختلف عما ســتكونه عليه 
بعد التخلص منه، فنرجو أن يكون 
التربية  ما يحدث في أروقة وزارة 
انعكاسا ملا صرح به صاحب السمو، 
وذلك بتغيير النهج القائم ونتمنى أن 
نحذو حذو الدول املتقدمة تعليميا.

على الهامش: املباراة القائمة بني 
ما يطلبه اجلمهور واألمر املفروض 
يسند حتكيمها إلى ضمير أصحاب 

القرار.

شريفة تفتح باب رزق لهم وألسرتهم 
التي يعولونها.

فالوافد الذي يأتي البالد قد ترك 
الغالي والنفيس من أجل احلصول 
على هذه الفرصــة وما ان يحصل 
عليها حتى يجد أحالمه قد حتطمت 
وذلك بســبب قلة غابت ضمائرهم 
واستحلوا سلطتهم وما سهلته لهم 
الدولة من إقامة مشــاريع ملواطنيها 
لفتح باب رزق يدر ربحا لهم ولكنهم 
استغلوا هؤالء الوافدين بدافع العوز 
واحلاجة إلى ابتزازهم وتلقي أموالهم، 
وهــذه اجلرمية بعيدة كل البعد عن 
التــي يتمتع بها  األخالق واملبادئ 
املواطن الكويتي املعروف عنه الكرم 
واملروءة والشهامة فال بد أن تضرب 
الدولة على هؤالء بيد من حديد لكي 
تنتهي هذه القلة التي أضرت بالدولة 

ومصاحلها.
«حفــظ اهللا الكويــت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه».

بؤر الفساد وكل الفاسدين بتطبيق 
القانون بحق من تطاول على املال 
العام ومقدرات الدولة وأساء لسمعة 
الوطن باستغالل منصبه وصفته 
وتعطيل القانون بتعارض املصالح 
واســتغالل املال العــام لالنتفاع 
الشخصي أو لآلخرين ومؤسساتهم 

اخلاصة!
نعم.. «الفسود» ال يسود! مبدأ 
اتباعه مستقبال في اختيار  يجب 
املناصب اإلشرافية  القيادات من 

مجال أمن وتقنية املعلومات وتعزيز 
منظومة االستعدادات في مواجهة 
التحديــات واملخاطر املتعلقة بهذا 
املجال، وتعزيز القدرات السيبرانية 
على املستوى الوطني، وحماية البنى 
التحتية الوطنية، وذلك نظرا ألهمية 
وحساسية هذا املجال مع التوسع 
احلالي فــي اســتخدام املنصات 
اإللكترونيــة واالعتماد على نظام 

(األونالين).

٭ كيف سيتم تأسيس طالب الصف 
األول إلكترونيا من دون معلم مختص 
مالصق له يصحح بتقومي مستمر 
ويحاول منع أي ضعف تراكمي ممكن 

حدوثه باملستقبل؟
٭ ما آلية التقومي واالختبارات سواء 

كانت فصلية او شهرية؟
٭ ما دور ومكان املعلمني في شكل 

عام من التعليم اإللكتروني؟

التي جاء هذا القانون حلمايتها فإن 
العقوبات مناسبة وتكاد تكون  هذه 

مخففة.
بالبشر جرمية  فجرمية االجتار 
حتمل كل معاني اخلسة والنذالة وعدم 
اإلنسانية وجعل اإلنسان سلعة تباع 
وتشترى وجعل مصيره في يد عصابة 
ال يبغون إال املــال املبتز منهم في 
ظل احتياجهم الشديد لفرصة عمل 

جهاز هيئة الفساد في لقائهم مع 
صاحب السمو األمير - رعاه اهللا 
- وتأكيدهــم على تنفيذ تعليمات 
ســموه في مالحقة كل أشــكال 
الفساد وشــخوصه وأنه ال فرق 
بني اجلميع في هذه املسألة للحفاظ 
على املســؤولية امللقاة على عاتق 
اجلميع باحملافظة على الوطن من 
إداريا  الفساد واملفسدين  تطاول 
وماليا واقتصاديا واجتماعيا على 
حق الوطــن واملواطنني واجتثاث 

الوضــع احلالي يحتــم علينا 
التركيــز أكثر على اجلانب التقني 
والتكنولوجــي، واالهتمام بالذكاء 
املزيد  االصطناعــي والبرمجــة، 
واملزيد من التعمق في مجال األمن 
السيبراني، ســواء على مستوى 
الدعم املادي املخصص لهذا اجلانب، 
أو تأهيل وتدريــب وإعداد كوادر 
وطنية في هذا املجال بتخصصات 
الفنية في  القدرات  متعددة، وبناء 

على قدر الطموحات.
اســتبق املســؤول عن عملية 
«التعليم عن بُعــد» التاريخ احملدد 
من الوزير، وتركنــا بني مجموعة 
أسئلة مشروعة تهم كل من له عالقة 

بالتعليم:
٭ هل اخلوادم باستطاعتها حتمل 
أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة على 

املنصات التعليمية؟

بل ان املشرع في مادته السابعة 
قد عاقب كل من يعلم بهذه اجلرمية 
ولم يدل ولم يبلغ عن مرتكب اجلرمية 
وأفرد لها عقوبة اجلنحة التي ال تزيد 
على ٣ سنوات والغرامة التي ال تقل عن 
ألف دينار وال تزيد على ٣ آالف دينار.

وللوهلة األولى قد يصل إلى الذهن 
أن هذه العقوبات قاسية بالنسبة لهذه 
اجلرمية، ولكن بالبحث في االعتبارات 

نعم ان املثل الدارج واملعروف 
«احلسود ال يسود»، بالتأكيد ينطبق 
على الرأي املرادف لهذا املثل الشهير 
في حربنا على الفاسدين والفساد 
بكل أشــكاله وأشــخاصه، لذلك 
نقول إن «الفســود»... ال يسود! 
وال ميكن أن يتولى مسؤوليات أو 
أن يؤمتن على مصادر املال العام 
أو أمانة القيادة، لذلك نحن اليوم 
وبعد لقاء سمو األمير - رعاه اهللا 
- مع رئيس هيئة الفساد وأعضاء 
الهيئة بحضور سمو رئيس الوزراء، 
ووزير العدل وبعد الكلمات املؤثرة 
التي قالها سمو األمير - حفظه اهللا 
- لرئيس وأعضاء الهيئة والتي شدد 
فيها على محاربة الفساد بكل أشكاله 
وأشخاصه ومن معهم ويدعمهم، 
نقول إن هذا تأكيد لنا مســتقبال 
في فحص ومتحص  كل من يكلف 
بالقيــادة وتاريخه املهني وأمانته 
الوطنية واملالية، وال شك أن الرد 
الذي أعلنه ســمو رئيس الوزراء 
وكذلك وزير العدل إضافة لرئيس 

حتول كبير تشهده الكويت في 
هذه األيام نحو التكنولوجيا الرقمية 
وإحالل التعامالت اإللكترونية محل 
املعامالت الورقية التقليدية، وهذا بال 
شك ما كان يتمناه جميع الكويتيني 
املاضية، وكما يقول  السنوات  في 
املثل املعروف «رب ضارة نافعة»، 
فأزمــة كورونا عادت علينا بأمور 

نافعة خاصة في هذا اجلانب.
هذا التحول التكنولوجي احملمود 
واملطلوب، ال بد أن تتزامن معه خطة 
مدروسة في كيفية التطبيق السليم 
لهذا التحول حتى ال تنعكس األمور 
ويطغى عليها اجلانب السلبي، خاصة 
بعدما وجدنا املنصات اإللكترونية 
لدى بعض اجلهات تعاني من مشاكل 
وتعطل في األيام األولى من عملها، 
وهذا أيضا يدعونا إلى إنشاء منصة 
حكومية موحدة تضم جميع اجلهات 
احلكومية، لتسهيل وصول املراجعني 
إليها، وأيضا تسهيل عملية حمايتها 

وتأمينها.

أولياء  ننتظر كما ينتظر جميع 
األمور واملعنيــني بامليدان التربوي 
الشهر اجلاري لتوضيح  منتصف 
وتفسير خطة العودة للمدارس كما 
العالي  التربيــة ووزير  ذكر وزير 
د.سعود احلربي في لقاء تلفزيوني 
سابق مع عدم إغفال جتهيز املنصة 
التعليمية مــن كادر تعليمي وفني 
التعليمية للصف  العملية  النطالق 
الثاني عشر ولنوجه لهم كل التقدير 
واالحترام علــى ما بذلوه من جهد 

ومازالوا يبذلونه.
التسجيل  ومع متابعة مجريات 
في املنصة واالستعدادات املصاحبة 
النطالقها، صرح رئيس فريق التعليم 
عن بُعد الوكيل املســاعد للمناهج 
والبحوث التربوية باجتاه النية الى 
تعميم التعليم عن بُعد ليطول جميع 
املراحل من الصف االول الى الصف 
احلادي عشــر بجانب الثاني عشر 
املعمول به حاليا واملأمول أن يكون 

نظم القانون رقم ٩١ في شــأن 
مكافحة االجتار باألشخاص جرمية 
املادة  بالبشــر، وتضمنت  االجتار 
أن املقصود  الرابعة  األولى بفقرتها 
باالجتار بالبشر: «جتنيد أشخاص أو 
استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو 
استقبالهم باإلكراه سواء باستعمال 
القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير 
ذلك من أشكال االختطاف أو االحتيال 
أو اخلداع أو القســر أو اســتغالل 
السلطة أو النفوذ أو استغالل حالة 
العنف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 
مزايا عينية وذلك بغرض االستغالل 
اجلنسي والسخرة أو اخلدمة قسرا 
أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة 

بالرق أو نزع أعضاء من اجلسد».
وتدرج املشرع في العقوبة وأفرد 
لها عقوبة اجلناية التي تبدأ من احلبس 
مدة ١٥ سنة إلى أن تصل إلى املؤبد 
وذلك في مادته الثانية من هذا القانون 

املذكور.

رؤية قلم

األمن 
السيبراني.. 

وإعداد الكوادر
Ghadeer.r.alabdali@gmail.com غدير العبدلي

مجرد رؤية

بالتأني السالمة

saadbinalharbi@gmail.comسعد عطية احلربي

املجهر

جرمية
االجتار بالبشر

Baderal٣loosh٣٦@gmail.com احملامي بدر العلوش

مساحة للوقت

«الفسود»..
ال يسود!

طارق إدريس 

يعود تلفزيون الكويت الرسمي لتقدمي برنامج جديد 
مشابه لبرنامج ظرف اســتثنائي الذي ولد وتوقف في 

ظروف وتداعيات انتشار ڤيروس كورونا.
من األمور اجليدة تقدمي برامج تتناول القضايا واألمور 
املستجدة واألحداث التي تثير الرأي العام، ومن األفضل 
مناقشــة هذه القضايا في التلفزيون الرسمي من جهة 
رسمية ومعتمدة بدال من ترك األمور لوسائل غير رسمية 
مثل التي تظهر خلف أسماء مستعارة في مواقع التواصل 
االجتماعي السناب شات وتويتر وتقدم مزيجا من املعلومات 
رمبا بعضها يصيب ولكن بعضها غير ذلك وتســتخدم 

ملآرب أخرى.
وبعد ان مضى وقت على قضية جتار اإلقامات وقضية 
النائب البنغالي اتخذ اإلعالم الرسمي هذه اخلطوة املتأخرة 

قليال ولكنها موفقة بكل تأكيد.
فعندمــا يصرح وزير الداخلية مــن خالل البرنامج 
باألرقام بوجود ٢٨٢ قضية جتــارة إقامات تخص ٤١٧ 
شركة، وحجز ٥٢٦ شخصا منهم ٤٩ مواطنا للتحقيق، من 
هنا يتضح للمشاهد جدية حل هذه املشكلة من جذورها، 

وهي عملية متراكمة مللفات سابقة.
ومــع ما طرحه رئيس مجلس األمة من وجود تعاون 
بني السلطتني لوضع القوانني والتشريعات الالزمة حلسم 
هذا امللف، إال أنه من األجدر على احلكومة كونها اجلهة 
الرسمية املنوطة باستقدام العمالة واختصاص وزارتي 
الداخلية والشؤون بذلك، ان تطرح بنفسها الرؤية التي 
تدير بها هذا امللف وتوقف مصادر الفساد والعيوب التي 
أدت لثغرات قانونية في تنفيع مادي ألفراد وشــركات 
بطرق غير مشروعة فهي صاحبة الشأن وهي التي تنظم 

هذه العملية.
وأقول ماذا بعد من قضايا سيتناولها اإلعالم الرسمي 
بكل شفافية بعد التجارة بالبشــر، هل سيتناول ملف 
تعديل التركيبة الســكانية او تكويت الوظائف أو تدني 
رواتب شــريحة كبيرة من املوظفني الكويتيني وتأخير 
تعديل ســلم الرواتب أو تأخير املدن السكنية وارتفاع 
أسعار األراضي السكينة، ورمبا مناقشة ملف اإلصالح 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي واملالي الشامل للدولة؟، 
قضايا كثيرة ممتدة ميكن طرحها مع استمرارية برنامج 

«ماذا بعد».
باملختصر: نهاية كل ملف من ملفات الفساد هي بداية 

مستقبل جديد للكويت.
رســالة: إن الكلمة التي ألقاها صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظه اهللا ورعــاه، أمام رئيس 
وأعضاء الهيئة العامة ملكافحة الفســاد مبناسبة صدور 
مرسوم تعيينهم رسالة واضحة حملاسبة اجلميع دون أي 
استثناءات، وإشارة لدعمه لهم في محاربة الفسادين ولن 
ينفع أحدا منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب جرمية تعد 

على املال العام، وحفظا ملكانة الكويت وسمعتها.

مشاكل نفســية كثيرة يعاني منها الكثير من األفراد 
ليس حصرا فــي مجتمعنا بل من املمكن ان تكون بكافة 
املجتمعات، فهناك فئة تعاني من هذه املشــكلة أال وهي 
«سوء التعبير عن الذات» أو مبعنى آخر عدم حسن التعبير 
عن الذات واألفكار واآلراء التي تدور في رأس املرء منا.

فهناك فئة ال حتسن التعبير عما يدور في بالها وهذه 
قد تكون لتداعيات كثيرة، منها أسلوب التنشئة االجتماعية 
منذ الصغر بحيث يتربى الطفل على االضطهاد وتهميش 
الــرأي أو التعنيف التي جتعله بدوره يخجل من مواجهة 
املجتمع والتعبير اجليد عن آرائه وأفكاره. أو بسبب قد يكون 
عائدا إلى طبيعة هذا الشــخص التي نسميها بالشخصية 
الغامضــة التي ال نعرف ما يدور فــي تفكير مثل هؤالء 
األشــخاص وهو عيب في الشخصية كثيرا ما يفقد املرء 
الكثير من صداقاته حتى انها قد تخسره أقرب الناس إليه 
وخاصة متى ما كان يصاحب هذا الغموض ســوء تعبير 
بحيث إذا ما ســأل سؤاال عما يدور في خلده عوضا عن 
اإلجابة الديبلوماسية التي من املفترض أن جتعله يحترم 
من خاللها الســائل جتده يصرخ رافضا اإلجابة، اي نعم 
ان لكل انسان منا احلق في االحتفاظ مبا يدور في نفسه 
ولكن سوء التعبير وردود األفعال السيئة هي التي تسبب 

املشاكل في الغالب.
فمن ال يحسن التعبير عن أفكاره هذا بالتأكيد سيفشل 
مهنيا وخاصة في املهــن التي تتطلب حضور اجتماعات 
ونقاشات فهو ال يعرف كيف يرتب أفكاره أو حتى يتحدث 

بتسلسل منطقي جتعل معلوماته منظمة ومرتبة.
األمر اآلخر في عالقاته سواء الزوجية او حتى مع أبنائه 
متى ما كان غامضا ال يعبر لهم عن مشاعره، بالتأكيد سيتولد 
لديهم شعور بأن هذا الشخص سواء رجل أو امرأة قد ال 
يبادلهم الشعور وهو بالتالي سيخسرهم على املدى البعيد.
قد يكون اليوم من أكثر الطوائف املهنية املعنية بحل 
مثل هذه املشــكلة  االختصاصيون النفسيون وذلك من 
خالل إما اإلرشاد النفسي في املدارس بحيث تكون هناك 
لقاءات ودورات للطلبة لتدريبهم على حسن التعبير عن 
الذات أو من خالل الدورات العامة للجمهور لإلفادة العامة.
فحقيقة كثير من التخصصات املهمة لدينا قد ال تكون 
قد حظيت باالهتمام الكافي الذي يفعلون من خالله دورهم 
املجتمعي اي نعم ان هناك الكثير من الدورات التي يقيمها 
االختصائصيون واالستشاريون النفسيون ولكن نريد أن 
يكون هناك دعم اكبر جلهودهم مع تنظيم اكبر حتى يلقى 
دورهم الرواج املجتمعي ويتفاعل معهم اكبر شريحة ممكنة.

وقد تكون البداية احلقيقية باملدارس فمن املهم ان يكون 
تواصل االختصاصي النفســي مع الطلبة بشكل مستمر 
ليس فقط ملن يعانون مشاكل ولكن مع كافة الطلبة، فعلى 
ســبيل املثال ســوء التعبير عن الذات هذه متفشية لدى 
طائفة كبيرة في املجتمعات ســواء نساء أو رجال فقليل 
من يعرف كيف يرتب أفكاره في احلديث ويعبر بأسلوب 

جيد ومقنع دون االنفعال أو الغموض.
وفي احلقيقة بداية مشكلة سوء التعبير قد تكون بسبب 
انعدام الثقة بالنفس أو بســبب اجللوس لفترات طويلة 
دون حوار وفي املقابل عوضا عن التفاعل املجتمعي مع 
األهل او األصدقاء يتم التواصل االفتراضي أو مشاهدة 
التلفاز وبالتالي اجللوس لفترات طويلة بصمت مما يؤدي 
مع املدى البعيد إلــى إضعاف القدر التعبيرية لدى كثير 

من األشخاص.
األمر اآلخر هناك مــن يتقن التعبير الكتابي أكثر من 
التعبير اللغوي وهذه نتيجة بعض املهن التي تتطلب الكتابة 
أكثر من التعبير اللفظي وهذه بالتأكيد بحاجة إلى إكساب 
مثل هذه الطائفة مهارات حسن التعبير عن الذات لفظيا.

هنا الكويت

ماذا بعد؟
جاسم احلمر

كيف ميكن لالختصاصيني 
النفسيني أن يعاجلوا 

هذه املشكلة؟
عزة الغامدي


