
آراء
اخلميس ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠

13

يعودون للمدرسة
أم يدرسون في البيت؟

عالم اآلراء

samir@worldofopinions.org
د.سامر أبو رمان

باألمس، كانت اجواء الكويت كلها تصرخ: ال للقبلية، 
ال للطائفية «املقيتة»، ال للتفرقة، فالدميوقراطية ال تكون 

بهذا الشكل املرفوض جملة وتفصيال.
 ونحن معكم في رفض التفرقة الوطنية بني الشعب 
الواحد ألننا كما يعلم اجلميع شــعارنا الشعبي «أسرة 
واحدة»، فلماذا هذا التسابق على كراسي «زائلة» بلحظة 
واحلساب اإللهي على ابواب اجلميع احياء كانوا أم امواتا!

الكويت ال تستحق منا إال الثبات على السمات التي فطرنا 
عليها، وتعلمناها من األجداد واآلباء واحلكام واحلكماء 
والعقالنيني، هذا هو اإلرث احلقيقي للدميوقراطية التي 
تقول «حكم الشــعب للشــعب»، فهل ما حصل من ايام 
يدل على اننا «أسرة واحدة» واننا نطبق الشعار األبدي 
«حكم الشعب للشعب»؟! الكويت طائفة وقبيلة واحدة ولن 
يستطيع العابثون تفريقنا وخلق نظام سياسي بديل او 
جائر او فاسد، ألننا نتذكر ان سنة الهدامة عمت على كل 
بيوت الديرة ونالت االمراض واالوبئة كل بيت واســرة، 
وسنة الطبعة راح فيها كل «بحارة الكويت» االخيار من 
كل األسر والبيوت، وسنة الغزو استشهد فيها كل كويتي 
شــريف برهن على أن الدم الكويتي واحد ال قبلي وال 
طائفي، فلماذا زرع هذه النبتــة النتنة في ارض اخلير 

والسالم واالنسانية؟!
نعم نحن كذلك معكم ننبذ كل هذه التصرفات ونرفض 
مخالفة الدستور والقوانني، نعم نقولها وبصوت عال: ال 
للفرعيات بكل مقوماتها وبكل رموزها ألننا «كتلة كويتية» 
واحدة قبلتنا واحدة ومصيرنا واحد، فلماذا نتفرق بسبب 

الكراسي الزائلة والسياسة املدمرة؟
نحن منذ الصغر نســمع هذه العبــارة التي وحدتنا 
وحفظتنا، وبالتأكيد جيل احلاضر لم يسمع بها وللتاريخ 
نقولها: كلنا شعب بوسالم، وسنعيش بسالم آمنني مساملني 

الى األبد!
لذلك، نقول على االعالم الوطني الرســمي واخلاص 
احياء تراث هذه «الوحدة الكويتية» املوروثة ألننا «شعب 
بوســالم»، سنبقى «شعب بوســالم»! توحدوا يا شعب 

بوسالم.. نناشدكم!

ال أحد ينكر أن العالم اضطرب نتيجة ارتفاع معدالت 
انتشار اإلنفلونزا التي حملت مسمى آخر وهو «كورونا» 
وال ادري حقيقة بعد حقبة من الزمن ما االسم اجلديد لها، 

إال أن آثارها السلبية طالت كل الدول.
بعض الدول تعاملت بحزم وبذكاء مع هذا الوباء بحيث 
عززت القوة املناعية وأعطت األولويات الضرورية في هذه 
احلياة أهميتها وكانت تتصف بالشجاعة مع تشجيع ودعم 

شعبي من مواطنيها حتى ال تتأثر عجلة احلياة لديهم.
إال أننا مــن ضمن الدول التي مازالت تعيش في حالة 
من «الفوبيا» والهلع من هذا الوباء الذي اسفر عن سلبيات 
كثيرة مع األســف ضربت أهم القطاعــات في الدولة أال 

وهو التعليم.
فاليوم مت تطبيق «التعليم عن بُعد» وكان جيدا أننا واكبنا 
احلضارة من حولنا، ولكن آلية التنفيذ يشــوبها قصور 
كبير واستياء كبير من قبل العديد من املعلمني واملعلمات، 
فعلى الرغم من حرص املعلمني على جودة التعليم، إال ان 
الغش أصبح مباحا في التعليم عن بعد بإقرار من شريحة 
كبيرة من املعلمني، وهذه كارثة ستفرز لدينا أزمة الشهادات 

املزورة من جديد.
فعلى الرغم من ان تقييم طلبة الثاني عشر وضع بطريقة 
جيدة لقياس مستوى فهم الطالب بطريقة جديدة، إال أن 
معاوني الطلبة ومفسدي التعليم مازالوا على حالهم فبإقرار 
من مجموعة مــن املعلمني واملعلمات بأن هناك طلبة كان 
مستواهم العلمي طوال السنوات الثالث املاضية ضعيفا 
ثم فجأة أصبحت لديهم القدرة الفائقة على حل األســئلة 

النموذجية وذلك مبساعدة من معلمني خصوصيني.
هذا فضال عن انتشــار جتارة إعداد التقارير من قبل 
الكثير مــن مراكز خدمة الطالب، وبالتالي يحصل الطلبة 
على معدالت ال يستحقونها، إذن أين الفائدة املرجوة من 

تطبيق التعليم عن بعد ووسائل التقييم اجلديدة.
فعوضا عن الغش، وعوضا عن التحايل واالســتعانة 
باملدرسني اخلصوصيني الذين أفسدوا التعليم لدينا حبذا 
لو قامت وزارة التربية بعدم تطبيق التعليم عن بعد وبالتالي 

أعطت الكل ١٠٠٪ وانتهى.
ألن االستمرار في التحايل على القانون بهذه الطريقة 
أمرها قطعا مرفوض، فما فائدة تطبيق التعليم عن بعد إن 
كان الكثير من الطلبة إما أن يغش أو أن يستعني مبدرس 
خصوصي حلل الواجبات له، وبالتالي يحرم الطلبة الذين 
ليست لديهم مقدرة مالية من دفع رسوم املعلم اخلصوصي 
فيحصل على درجات أدنى على الرغم من انها مبجهوده 
وتكون اقل بكثير من الغشاشني واملستعينني مبدرسني 

خصوصيني.
فهل تدري وزارة التربية انها بهذه الطريقة قد ساوت 
بني الطلبة فأصبح من ميلك ان يدفع للمدرس اخلصوصي 
يحصــل على ١٠٠٪ ومن ليس لديــه مع انه اكفأ يحصل 

على األقل؟
بالتأكيــد إن كانت وزارة التربيــة قبلت بهذا الوضع 
فاملجتمع لن يقبل ألننا ال نريد ان تتضرر سمعة التعليم 
لدينا فمســتوانا العاملي منخفض جدا وال ادري إن كانت 
وزارة التربية تعلــم أنها قد تؤثر مبا تقوم به حاليا على 

سمعة الدولة التعليمية.
وال أدري حقيقة كيف يفكر قياديو وزارة التربية فإذا 
كان هدفهم توزيع الدرجات بشكل عشوائي لكنتم طبقتموه 
من دون اللجوء للتعليم عن بُعد، كما فعلت الكثير من الدول.
ولكن تعطل تخريج دفعة الثاني عشر وبالتالي تأخير 
القبول في اجلامعة وتأخير الدارسني في اجلامعات احلكومية 
واخلاصة دون مسوغ مجد يجعلنا بالتأكيد نشعر باالستياء 

مما آل إليه الوضع في وزارة التربية.
نعم نريد أن يتم تطبيق أحدث ما توصل إليه العالم من 
تقنية ولكن نريد تطبيقه بحرفية وتقنية، وكان من األجدى 
على وزارة التربية والتعليم العالي فرض امتحانات «أون 
الين» مع فتح الكاميرا صوتا وصورة فهنا لم يكن ألحد 
أن يتمكن من الغش والتذرع بأي سبب بعدم رغبته بفتح 
الكاميرا، ويرفض طلبه ألي سبب فكل طالب كان من املفترض 
أن يرتدي زيه وكأنه سيمتحن في القاعة ويفتح الكاميرا 
بالصوت والصورة، وهنا لكنّا حافظنا على سمعة التعليم 
لدينا وليس كما يحدث مــن الغش وعدم االلتزام بإعداد 
التقارير واملعلمون حتى محرومون من تقييم الطلبة وفقا 
ملا متليه عليهم ضمائرهم لتحقيق تكافؤ الفرص واحلفاظ 
على جوده التعليم، ولكن مع األسف الفوضى التي طالت 
وزارة التربية ووزارة التعليم العالي هذه لن ينساها التاريخ 
وستعود بالسلب على سمعة الكويت التربوية والتعليمية.

العاملية، وما  تسببت جائحة كورونا 
تبعها مــن إجراءات اإلغــالق والتباعد 
اجلسدي، في وقف الدوام التقليدي في 
شتى القطاعات، ومن بينها كان القطاع 
التعليمي، حيث تقّدر األمم املتحدة عدد 
األطفال الذين تأثــروا في أنحاء العالم، 
بإجراءات مواجهة كورونا، بحوالي مليار 
ونصف املليار طفل، مما جعل خيار التعليم 
عن بُعد مطروحاً بقوة لضمان استمرار 

العملية التعليمية!
لكن استجابة املجتمعات لألخذ بهذا 
اخليار لم تكن واحدة، فبعضها لم يأخذ 
به على االطــالق، والبعض اآلخر تبنته 
على عجل، ودون دراسة كافية ملتطلباته 
وضمانات أن يكــون بالكفاءة واجلودة 
املطلوبة، وفي السطور القادمة سأعرض 
لتجربة تابعتها ملديرية التعليم في مقاطعة 
ANNE ARUNDEL (AACPS)، في والية 
ميريالند األميركية في اعتماد قرار التعليم 

عن بُعد لهذا العام.
أول ما يلفت االنتباه، في هذا التجربة، 
االدارة واهتمامها املستمر  هو شفافية 
بالتواصل مع جميع أصحاب املصلحة، 
ســواء الطــالب أو أوليــاء أمورهم أو 
املوظفون، عبر رسائل الڤيديو املتواصلة 
للمشــرف العام، التي يعرض فيها آخر 

املستجدات حتى في اإلجازة الصيفية.
ثم إن اإلدارة، ورغــم أجواء جائحة 
«كورونا» التي متلي بقوة اعتماد التعليم 
عن بُعد، لم تفرض القرار بشكل فوقي، 
بل بعد توصية من جلان مختصة، ضمت 
موظفني من جميع الوحدات، وأولياء األمور 
وأعضاء املجتمع والطالب وشركاء النظام 
املدرســي والذين قاموا بدراسة عميقة 
خليارات إعادة فتح املدارس مع التركيز 

على خيار التعليم عن بُعد. 
كما اعتمد القرار على نتائج استطالع 
آلراء أولياء األمور، حول اخليارات التي 
يفضلون أن يلتحق أبناؤهم من خاللها 
بالعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، رجحت كفته 
لصالح التعليم عن بُعد، مما جعل قرار 
إدارة املدارس في احملصلة قراراً جماعياً.

 AACPS وعلى صعيد التنفيذ، أعدت
دليالً متكامالً كان مبثابة خارطة للطريق، 
فقــد تطرق الى قيم املســاواة والعدالة 
االجتماعية التي ستحرص AACPS على 
اعتمادها، وتوفر فصول دراسية شخصية 
بشــكل محدود مع االخــذ باإلجراءات 
للتباعد اجلســدي، وإتاحة  االحترازية 
خدمات العالج الطبيعي واملوضعي وعالج 
أمراض النطق واللغة للطالب الذين يتلقون 
خدمات التربية اخلاصة، مع توفير فصول 
خاصة لتعليم اإلجنليزية والتكنولوجيا 
التطبيقيــة، وخدمات الصحــة العقلية 
للتعامل مع مشاكل الطلبة النفسية، والتي 
تزايدت بفعل اجلائحة، كما عرض الدليل 
لتوفير املتطلبات التقنية للتعليم عن بعد، 
وإجراءات الصحة والســالمة والتعقيم 
وغيرها، ومن يتمعن فــي الدليل عامة 
ســيرى بوضوح انه نتاج لبحث عميق 

يهتم بأدق التفاصيل.
نحتاج دراســة مثل هذه التجارب، 
واستلهام أهم ما فيها، وهو احترام آراء 
أصحاب املصلحة والعالقة، وإتاحة الفرصة 
لهم لصنع القرار وحتمل مسؤوليتها في 
حال اإلصابة بهذا الوباء، فهم املستهدفون 
بهــا، وال يعقل أن يكونوا آخر من يعلم 
بالقرار، وأول من يدفع ثمنه إن كان في 

غير مكانه! 

مجلسنا املوقر وحكومتنا الرشيدة 
للعــودة ملربعهــا االول الحترام 
(شوارب مهددة باحللق لو حترك 

اجلميع حلقوق اجلميع!).
 والســؤال من يعلق اجلرس 
جلولة أخرى لتعديل الوضع الراهن 
املجالس  وجتميده في ثالجــات 
التشــريعية والتنفيذيــة العربية 
واخلليجية؟ إلثبات أننا لسنا جتار 
رقيق للبشر بانعدام إنسانية، ولكي 
ال نسلم أسرنا وأطفالنا وأعمالنا 
لقراصنة املهنة وقتلة األرواح بني 
أسرنا تذبحها عمالة بديلة مجرمة 
تفرضهــا مكاتبهم وقادتهم علينا 
بابتزاز اخلادم واملخدوم ومؤسساتنا 
غارقة في عميق النوم بأحالم يقظة 
للفوز  فرسان حلق (شــواربهم) 
مبآربهم التي ال يزالون يفرضونها 
على دولنا املساملة دنيا ودين عبر 
تاريخها، ونردد لبعض مكاتب عمالة 
التحدي (نعيما لفوزكم باحملافظة 
على كمية شواربكم املصبوغة، حتى 

إشعار آخر!)

أنه واحد ال شريك له.
وأخيرا ليس بآخر، إن اعجاز 
اهللا في الكون ال نهاية له والسبب 
يرجع لتلك الكيمياء املعقدة املتكاملة 
البشــرية مهما  الكون، وان  في 
وصلت من تقدم هائل في العلوم 
فإنها في إعجاز للوصول إلى أفقه 
حتى يجعل الواحد منهم ال ميلك 
سوى أنه عبد هللا وأنه عاجز وال 
خيار له سوى عبادة اهللا والرجوع 
إليه، وذلك إلحباطه مما ينتابه من 
مشاعر العجز أمام خلق اهللا العظيم 
الذي هو أكبر من خلق اإلنسان، 
لقوله تعالى في سورة غافر آية (٥٧) 
(خللق السماوات واألرض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس ال 
يعلمون)، وفي نهاية املطاف يرجع 
اإلنسان ذلوال متضرعا طالبا لعفو 

اهللا ورحمته.
ر األقدار بنســب  إن اهللا قــدّ
متفاوتــة لتجعل للمرونة عنوانا 
في األمور كلها، وهذا التناســق 
املعقد هو سر نشوء واستمرارية 
احلياة وتناسبها لكل زمان ومكان.

وتغيرات تركيبة مجالسها وال تزال 
االوضــاع ضد مجهول مع ظرف 
«كورونا» وحفظ ملفاتها احلكومية 
البرملانية وتســلطت دول العمالة 
على اجلميع مبن فيهم مواطنوهم 
(ابتزاز وارهاب وخراب لقمة عيش 
متواضعة يقبلون بها لهم وأسرهم 
(مثال ذلك الوضع قيادات آسيوية!) 
هددت كرامة دول خليجية مبسميات 
غير انســانية ال تليق وال تناسب 
دنيانا وديننا احلنيف! ولم يتطرق 

بعبادة ربه.
إننا اليــوم نعيش فتنة العلم 
الكبيرة لســرعتها التطورية في 
االكتشــاف والصناعــة إليجاد 
احللول للمشــاكل التي تتعرض 
لها البشــرية والتي هي مبنزلة 
رسول لهذا الزمان لهداية الناس 
للحق، والدليل على ذلك ما يحدث 
اليوم من امتداد إســالمي سنّي 
كبير والذي هو سر حتركات العدو 
املخططة ضد توجه األمة اإلسالمية 
احلّقة من أجل افسادها بكل السبل 
التي ميتلكها، والســيما أن تلك 
العلوم يجب أن تكون اليوم الرادع 
احلقيقي لفكر اإلحلاد والشرك، وله 
في ذلك ِحَكم، فكل شيء يدل على 

وتكالبــت علينا دولهم تهديدا 
ووعيــدا، حتى طمســت الفكرة 
البرملانية احلكومية لهذه الساعة بال 
مخارج لها! وتضاعفت تكاليفها من 
٣٠٠ دينار وقتها للخادم باستقدامه 
إلى البالد لـــ ١٥٠٠ دينار تذهب 
جليوب عصابات خارجية بتواصلها 
مع مكاتب «حالقي شواربهم» حتديا 
الرسمية والتخريجات  للدراسات 
البرملانية، والفرحة الشعبية للحماية 
الهالميــة بتغيير مواقــع النواب 

احليوية والعضوية وال العضوية 
الفيزيائيــة وكيمياء  والكيمياء 
الكون، وتتجلــى حكمة اهللا في 
تقدير كل شــيء إمنــا من أجل 
اجتهاد اإلنسان في اكتشاف العلوم 
مبختلف أشكالها وأنواعها وعليه 

خدمة البشرية من نواح منها:
- الوقاية الصحية.

- التكنولوجيا التي سهلت حياة 
البشر.

- تصحيح املفاهيم عبر األزمان.
- زيادة اليقني بوجود اخلالق 

وهو اهللا عز وجل.
- زيادة في فهم كتاب اهللا عز 

وجل والتماس غرائبه.
- ارتقاء اإلنسان بعلمه ليليق 

استبشر أهل الديرة خيرا منذ 
ثالث سنوات تقريبا عبر مجلس 
«كل االمة» نداء النائب كامل العوضي 
للعمالة  بوطالل والدة شــركات 
املنزلية وغيرها بضوابط وقوانني 
وحقوق «ماتخرش املية» وحتمي كل 
أطرافها للخادم واملخدوم، وتضع 
حدا لقراصنة تلك الشريحة خارج 
وداخل الكويت، بل ولدول مجلس 
التعاون ورمبا خارطة للوطن العربي 
كاملة حتميها من العبث واستغالل 
حاجتها، وردع متالعبيها وضمان 

حقوق أطرافها؟! 
الكلمة تفتح نوايا  لكن، وهذه 
الشــيطان كمــا ورد بهدي نبينا 
االنســان وقدوة البشر أجمعني، 
فانقلب الســحر على ساحره كما 
صرح بها ولها نائبنا الفاضل بوطالل 
ملجرد إعالن تاريخها حاربها نفر من 
نواب تلك املجالس وأجهزوا عليها 
بوأدها في مهدها، وأعلن بعضهم 
العصيان جهارا نهارا حلق شواربهم 

لو جنحت الفكرة!

يقول احلق تبارك وتعالى في 
ســورة الفرقان آية (٢): (الذي له 
ملك السماوات واألرض ولم يتخذ 
ولداً ولم يكن له شريك في امللك 
وخلق كل شيء فقّدره تقديرا)، 
إن في خلق الكون كيمياء عجيبة 
مبنتهى الدقــة واحلذر، ليتحقق 
مبدأ االختــالف والتنوع حتت 
ســتار االتزان الكوني، فقد قّدر 
اهللا سبحانه وتعالى قدر كل شيء 
من حيث احلجم والشكل والقدرة 
والوظيفة والعمل ومن حيث الزمان 
واملكان وتناســقه مع غيره من 
أعضاء هذا الوجود، أي كل شيء 

متكامل مع بعضه البعض.
فالكــون تركيبة من مواد لها 
خواص مســتقلة عــن بعضها 
البعض، ولكنها متكاملة كما ذكر 
سلفا، فهي تلعب دورا كبيرا في 
حياتنا من مختلف النواحي، فاهللا 
عز وجل جعل النسبة والتناسب في 
كل قدر حتى يعزز عمل الكيمياء 
في السماوات واألرض وما بينهما 
مبختلف النواحي واألقسام منها 

على قدم وســاق، ليظهر ذلك املرفق في أبهى صورة، وهذا بحد 
ذاته ما جعلنا نعتز به اكثر ونفتخر.

نعم، فلقد أجنز وأوجز بكل ذمة وضمير، إلى ان تخطى مفهوم 
مرفق الطيران في مطار الكويت الدولي، إلى معلم حضاري، راق 

ومميز جدا. 
فهــو رجل ذو عقلية ذكية، فذة، عقلية ال ترتبط بعمر معني، 

كم فرحنا واستبشرنا خيرا، حني تقلد السيد/ يوسف اجلاسم 
الصقر، منصب رئيس مجلس إدارة مؤسســة اخلطوط اجلوية 
الكويتية منذ أبريل ٢٠١٨، ملعرفتنا احلقة به، فهو مبنزلة رمز المع، 

ويعتبر من انبل رجاالت الوطن، صاحب وطنية بحتة.
كثف جميع جهوده في مسيرة متناغمة، ليضيف صفة احلضارة 
والرقي والتطور، من اجل كويتنا احلبيبة وشعبها، فسرعان ما 
جسد حقيقة أخالقه وأخالصه في عمله، وفي فترة وجيزة جدا، 
ترك بصمة واضحة ورائعة، عجز وتكاسل االغلب عن القيام بها.

وال شك في ذلك، كونه رجال مصبوغا باملبادئ والقيم الوطنية 
األصيلة، ففعال كان هو الرجل املناسب في املكان املناسب.

كان رجال شامخا وواثق اخلطى، وميتلك خططا تنموية شاملة 
ورائعة، فقد عمل مبثابرة وبجد واجتهاد، وذلك كان من خالل طرح 
رؤية مبتكرة، نقلتنا (من، إلى)، رؤية غيرت نظرتنا، وبااليجاب 
والتفــاؤل مدتنا، وكالنجوم اصبحت فيما بعد، جميلة ومتأللئة، 

بخالف فكره النير، والذي لو ميلكه الكثيرون الزدهر منذ 
 االزل وطننا.

فهو على يقني تــام ايضا، بأن الكويت وطن يســتحق منا 
االفضل دائمــا، وان الكويت وطن وال يقدر بثمن، فصار يعمل 

بل ترتبط بالنضج املصحوب باخلبرة واملمارســة الطويلة، زائد 
العمل اجلاد. والذي من خالله اوضح لنا ما ميلكه من قدرة فائقة، 

وبراعة منقطعة النظير، يفتقد إليها الكثير من الغير.
ولكن لألســف من بعد تنحيه مــن منصبه، وذلك من خالل 
تقدميه لـ «استقالته»، اشــعرنا بخسارة كبيرة حقا، خسارة ال 

تعادلها خسارة.
خسارة ليست لشــركة اخلطوط اجلوية الكويتية فقط، بل 

خسارة لنا نحن ايضا. 
فلقد كان يوسف جاسم الصقر، متماسكا لالفكار واالطروحات 
االيجابية، والتي كثيرا ما اثرانا بها وابهرنا، رجل وفي جدا، وينبذ 
كل تصرف سلبي ومشني، فيكفي منذ ان عرفناه، لم نسمع عنه 
ســوى انه صاحب قيمة ومبدأ قومي، وال يســير إال على منهج 

واضح وسليم.
منهج جعل منه مزيجا، يسكب في قوالب االجناز احلضاري 

لهذا الوطن احلبيب.
فكم كنت ســخيا بعطائك وتعبك وجهودك، وكم كنت كرميا 
بعملك وسعيك الذي لم ولن تبخل عليه من وقتك وراحتك، فتيقن 

بأن كل كلمات الشكر والتقدير والثناء لن تفيك.

ال يكاد مير يوم دون أن نقرأ أخبارا أو تغريدات أو نستمع 
لندوات ومحاضرات كلها تتحدث عن الفساد، وتشتكي من توغله 
في كثير من مفاصل الدولة، وتنبه لضرورة مواجهته والقضاء 
عليه قبل استفحاله، مما رسم صورة متشائمة، قد تكون مستحقة، 

عن األوضاع احمللية على كل املستويات.
هذه احلالة التي يعيشــها املواطن ويستشعر خطرها بتعدد 
أوجه الفساد وظهورها على السطح لها آثار سلبية، فهي تخلق 
جوا من االستياء العام، وتســهم في زعزعة الثقة باملؤسسات، 
مما يؤدي إلى انتشــار اإلحباط املجتمعي وانخفاض اإلنتاجية 
لدى الفرد، بل قد تكون دافعة للمشاركة في مظاهر الفساد من 
غش ورشوة وشراء للذمم وغيرها، خاصة أنها ترسخ االعتقاد 

باستحالة مواجهة الفساد ورؤوسه وعدم إمكانية محاسبتهم.
يقع العبء األكبر، بال شــك، في مواجهة الفســاد والقضاء 
عليه على الدولة واملؤسسة التشريعية من خالل اختيار البطانة 
الصاحلة في مراكز القرار احلساسة، وسن القوانني والتشريعات 
التي تسد الثغرات التي يتسلل منها الفساد، واحلزم في تطبيق 
القوانني واألحكام الصادرة بشــكل عادل دون متييز أو تفرقة، 
ومن املهم أن تكون البداية ببؤر الفســاد وقادته، وعدم االكتفاء 

مبحاسبة بعض مظاهره البســيطة املنتشرة هنا وهناك، فيتم 
تفعيل دور مؤسســات الرقابة ومكافحة الفساد واختيار األكفأ 
ليتبوأ قيادتها، ورصد الفاسدين واملفسدين وسرعة حتويليهم 
للمحاكمات وتطبيق األحكام الصادرة على املدانني حتى يعتبر 
الناس من مصيرهم وما آلوا إليه. بهذه اخلطوات، وغيرها، ميكن 
أن يتم جتفيف منابع الفساد، وتبدأ طالئع اإلصالح، فتعود الثقة 

للمجتمع، وننطلق لتحقيق الرؤية بأن تكون الكويت مركزا جتاريا 
وماليا وثقافيا على املستوى اإلقليمي.

وال تقل أهمية دور الفرد عن دور املؤسسات في احلرب على 
الفساد، فالبد أن يراقب اهللا تعالى في عمله وتعامالته، وينشئ 
أسرته النشــأة الســليمة من خالل متثيله للقدوة في نزاهته 
واجتهاده وتطبيقه للقوانني، وعدم أخذ ما ليس من حقه أو التعدي 
علــى حقوق الغير. مع األخذ باالعتبار أن هناك من يتحدث عن 
الفساد وينتقده ويحاربه قوال، لكن عند وضعه في أول اختبار قد 
تتغير مبادئه وقناعاته، وكما يقول د.غازي القصيبي: «ال يجوز 
ألحد أن يدعي العفة ما لم يتعرض للفتنة! ما أسهل النزاهة على 
إنســان لم يعرض عليه أحد عشرات املاليني»، لذلك نرى مناذج 
ممن كانوا يعدون رؤوس حربة في مكافحة الفســاد وقعوا في 
الوحل، وتدنست أرواحهم قبل أموالهم وغرقوا في الفساد، فعلى 

الفرد أن يستعد ويتهيأ ملواجهة هذه اللحظة متى تعرض لها.
إن اجلدية في محاربة الفساد، واتخاذ إجراءات في حق املفسدين، 
وتنفيذ األحكام الصادرة في حقهم يلقي بظالله اإليجابية على 
كل املستويات في الدولة، وال يكون ذلك إال بإعالن احلرب على 

الفساد في كل املستويات.

مساحة للوقت

نحن كذلك.. معكم
«شعب بوسالم»!

طارق إدريس

لن نسمح بالغش
في التعليم عن ُبعد!

بقلم: عزة الغامدي

للسطور عنوان

(وخلق كل شيء فقّدره تقديرًا)
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مكاتب للعمالة.. 
وحلق شواربها!

محمد عبداحلميد الصقر


