
آراء
اجلمعة ١٢ مارس ٢٠٢١

09

مصائد قوم عند 
قوم تالعب

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

إرادة التغيير 
وإدارة التغيير!

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

بداية، نتقدم بجزيل الشــكر لفريق العمــل احلكومي، مبتدئني 
بشــكر سمو الرئيس الشــيخ صباح اخلالد ووزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وجميع الوزراء 
والعاملني في فريــق طوارئ كورونا على ما يبذلونه من أجل إنقاذ 

املجتمع من كارثة هذا الوباء.
وعلى الرغم من كل اجلهود الطيبة التي يبذلها الفريق احلكومي 
احلالي أو من سبقهم في احلكومة السابقة، إال أنه مع األسف جتري 
الرياح مبا ال تشتهي السفن، وصدق من قال «إن غاية الناس ال تدرك» 
فإرضاء الكافة أمره مستحيل، لذا البد أن نسمع تذمرا واستياء بني 
الفينة واألخرى، إال أن احلمد هللا األغلبية واعية وتقدر املجهود الذي 

تقوم به احلكومة.
بيد أن اكثر ما يؤسف في هذه املرحلة احلرجة التي تعتري البالد 
أن جند هناك من يغلب مصلحته الشخصية وقضاياه اخلاصة على 
مصلحة الوطن واملواطن، وهــو أمره جملة وتفصيال غير مقبول؛ 
ألننــا نعيش في أوقات عصيبة، البد في هذه املرحلة أن نكثر فيها 
من الدعاء والصالة واالستغفار حتى تعود احلياة إلى سابق عهدها.

إال أن التأزمي السياسي ألسباب ال تعني املواطن بالدرجة األولى 
أمرها مرفوض وغير مقبول، وقد تكون اإليجابية الوحيدة منها هو 
حصول الكويت على املركز األول خليجيا في احلرية السياسية، وأنا 
أعتقد أننا األوائل على مســتوى العديد من القارات وليس خليجيا 
فقــط، فما يحدث ويقال لدينا حتــى في الصني غير مقبول ليكون 

مقبوال لدى بقية الدول العربية.
حقيقة، فإن االتهامات والهجوم املتكرر على سمو الرئيس الشيخ 
صباح اخلالد ألسباب ال عالقة له بها باتت مكشوفة لدى األغلبية بأن 

الهدف منها هو خلق التأزمي ليس إال.
فمن يعرف ســمو الشــيخ صباح اخلالد يعرف أنه رجل عادل 
وتقي ومتدين ويخشــى اهللا ويطبق القانون على اجلميع مبسطرة 
واحدة، لذا فإن االستجواب املقدم إليه باتهامه باالنتقائية في تطبيق 
القانون اســتجواب غير صحيح وغير قانوني، فال توجد مادة من 
مواد الالئحة الداخلية في مجلس األمة أو الدســتور حتمل الرئيس 
مسؤولية من هذا النوع، وخصوصا أن من يدعي أن هناك انتقائية 
فليخبرنا باسم الفئة التي أقامت محفال أو جتمعا خالل أزمة كورونا 
ولم يطبق عليها القانون، فإذا كان تقدمي العزاء غير مسموح به وهو 
أشد البالءات، فكيف يقبل أن يعقد مؤمتر صحافي يضم ما يتجاوز 
ثالثمائة شخص، ثم بعد ذلك نلوم وزير الداخلية ألنه طبق القانون، 
وخصوصا أن تطبيق القانون وإحالة املخالفني للنيابة كان مطلبا شعبيا 
قبل أن يكون مطلبا حكوميا، فالكل بات ينتقد احلكومة، ويتســاءل 
عن أســباب غياب الفريق عبدالفتاح العلي عن التجمع الذي حدث، 
وألن القانون يطبق على اجلميع، وخصوصا انه كان من املفترض أن 

يلتزم به من شرعه، لذا أين االنتقائية في تطبيق القانون؟.
ففي السنوات األخيرة تغيرت آلية العمل السياسي في الكويت، 
فكما اصبحت هناك محكمة وزراء، وكما أن هناك وزراء مت سجنهم، 
فبالتالي بالتأكيد أن ادعاء أن سمو الرئيس يطبق القانون بانتقائية 
غير صحيح، فالنواب يطالبون احلكومة بأن حتاســب الوزراء، في 
املقابل النائب يرفض أن تتم محاســبته، وهو أمر الزم؛ ألنه شأنه 

شأن بقية أفراد املجتمع.
فالدستور الكويتي لم يحصن سوى الذات األميرية من املساءلة، 
أما سواه فكلنا إذا أخطأنا يطبق علينا القانون وخصوصا أن احلكومة 
مؤخرا مع انتشار الوباء وارتفاع حاالت الوفيات ملعدالت مرتفعة، فإنها 

بالتأكيد ما تغاضت عنه قبل أشهر لن تسكت وتتهاون عنه اليوم.
فاليــوم، جميعنا أرواحنا مهددة وال نعرف مصائرنا وال نعرف 
عالم ســتنتهي عليه أزمة هذا الوباء، لذا فلنتق اهللا في انفسنا حتى 

ال يطولنا غضب الرب، وننجو مما نحن عليه اليوم.

بعض األشخاص وبسبب سماته املختلفة، يعتقد أنه من الصعب 
جدا أن يعيش كغيره ويتعامل معهم كاآلخرين، كما يشعر أحيانا 
بأن حياته استحالة أن تكون لصيقة مثلهم، وقد يكون هناك سبب 
لكثير من األمور التي قد جنهلها، ومن املؤكد أننا ســنندهش من 
حقائقها لو علمناها، ولكن ما قد يجعلها أكثر سهولة وهوادة، هو 
وجود طرف واحد من أولئك األطراف ميلك شخصية لطيفة وأكثر 
مرونة كي يتعامل معها، ليجعل احلياة تسير بصورة أكثر سالسة، 
فتلك سمة أيضا، ومن السمات اإليجابية، والتي قد يصعب توافرها 
بســهوله فيما بيننا اآلن، إال أنها جتعل من الطرف اآلخر يشعر 

وكأنه اكثر قوة وثباتا وثقة وصالبة.
بعيدا عن التجريح أو التقليل من شأنه واحتقاره! كي ال يستشعر 
داخليا من أعماقه في كل ساعة وكل دقيقة وكل حلظة بأنه شخص 
ال يطاق، صعب املعاشــرة واملراس! وكي ال يثبت هذا اإلحساس 
بداخله أيضا، ويكبر معه مبرور األيام إلى حد االنطواء واخلوف 
واالحتكاك بغالبية األشخاص من حوله، بسبب كثرة االنتقاد الذي 

يتلقاه من اآلخرين.
ذلك ألنه لألسف كل يقيمه وفق محك الصواب واخلطأ، وكأنهم 
مالئكة نزلوا من السماء ال يخطئون وال يتخبطون وال يسيئون أبدا!

 فهنا قد ال يستجيب هذا الفرد ألي انتقاد حينها! ويعتزل الناس 
من حوله بصورة اكبر، بســبب حدة األسلوب والكالم وجالفته، 
وبسبب سوء نبرة الصوت وقسوته، ما يجعله يسير بشخصية 
تختلف عن بقية الشــخصيات، كاختالف البصمات بني األفراد، 
فال توجد بصمات متطابقة متاما، لكنها قد تكون قريبة للمشابهة 
إلى حد ما، وال شك أن تلك املنعطفات تعتبر من املنعطفات املهمة 

في حياة كل فرد منا.
ولكن األمر األكثر سوءا هو أن هناك أشخاصا ال يعون لألسف 
لتلك النقطة األساسية وال يحترمونها بتاتا، فهم يطلقون انتقاداتهم 
وأحكامهــم على الغير، والتي عادة مــا تكون بعيدة كل البعد عن 
احترام أحاسيسهم ومشاعرهم، وبذلك قد نخرجهم بنتيجة عكسية 
متاما وسيئة، فقد ينطوي هذا الفرد على نفسه اكثر، ويرى وكأن 
ال حياة له، ويعتمد ذلك على مدى حساسيته، فال أنا وال انت وال 
غيــرك يعلم، ما الذي أوصله لتلك املرحلة، لتجرحه بتلك الطريقة 

الفظة وتعيبه! 
كما أنني أعتقد أن هناك عناصر كثيرة في شخصيات البعض، 
هي عيوب أيضا البد أن يعاجلوها قبل أن يوبخوا اآلخرين عليها.

فمن وجهة نظري أن من يحبك فعال ويعزك ويكن لك كل احترام 
وتقدير يخاف على مشاعرك، ال يقسو عليك، وينتقي كلماته جيدا 

قبل أن يتلفظ بها أمامك.
إما إن كان العكس، فالبد انه من فئة ال تســتحق دقيقة واحدة 
من عمرك، ال حتزن عليها وتيقن بأن حياتك املاضية مبا فيها من 
دروس ومواقف، كفيلة بأن تعلمك مبن يســتحق فعال بأن يكمل 

معك ومن يستحق أن يكون خارج حواجزك وأسوارك.
فمن فشل بفهم شخصيتك، وجعلك تعيش بأبشع شعور، تيقن 
بأنه ال يستحقك، فأنت لم تخلق على هذه الدنيا لترضي هذا وذاك.
وكما قال الشاعر نزار قباني: عش على طبيعتك وال تستخدم 
اكثر من وجه، فمن يريدك بعيوبك سيأتيك، ومن ال يريدك امضي 

أنت وكرامتك بعيدا عنه!
وبعيدا عن إرشــاداته التي تنغص عليك يومك، ونقده الدائم 

وانصباب سلبياته عليك، وكأنك خلقت ألجله وإلرضائه!
لذلك كن انتقائيا باختيارك لألشــخاص الذين يستحقون ان 
يكونــوا في محيطك، وال تنَس أن فــي زمننا هذا القليل جدا من 

يستحق أن يحظى برفقتك.
فال تأسف عليهم وعلى من مثلهم. 

أصــل املقولــة أو احلكمة 
املعروفة «مصائــب قوم عند 
قــوم فوائــد»، لكننا وســط 
املتوتــرة كورونيا  أجوائنــا 
وتســابق القــرارات وجتديد 
األحكام والعقوبات، وتضارب 
األخبار والبيانات، الرسمي منها 
لتفعيل متطلبات  واإلشاعات، 
الواقع واملصالح وسالمة اجلميع 
باملراكز  الوباء وغيره  من هذا 
الصحية واألمنية واإلعالمية، 
التربوية  وكذلك املؤسســات 
التعليمية وهــذا بيت القصيد 
املرتبط بعنوان مقالتنا ملسايرة 
األحداث إلبعاد خلق اهللا عن جهل 
واقعها اخلطر، مت وضع عنوان 

هذا املقال بتصرفنا!
هناك اجتهادات من مختلف 
مؤسسات الدولة رسميا لتطبيق 
قرار احلجر اجلزئي العاجل بعد 
ارتفاع مؤشرات اخلط البياني 
املرعب للحاالت املصابة والوفيات 
بسبب جائحة «كورونا»، رغم 
إغالق املنافذ الرسمية والطيران 
من وإلى ديرتنا، للتخفيف من 
فرص انتشــار الوباء وارتفاع 
احلاالت املرهقة للساحة الطبية 
والوقاية الصحية لكن «ال حياة 
ملن تصرخ وتنــادي أجهزته 
والضوء األحمر إشارته، مع كل 
من كانت الالمباالة غايته وبعض 
األطراف التي تتفوق بالعصيان 

والعبث ملا يكون وكان!».
التجــاوزات ليس  فكثرت 
في مناطــق محددة! لكنها في 
مختلف املناطــق واحملافظات 
بالسر والعلن، جتمعات كارثية 
دفعت صاحب القرار للذهاب إلى 
تفعيل احلجر أمال في الوصول 
إلى احلماية الالزمة بعد انقطاع 

احليلة!
وهكذا تســببت مصائدهم 
للحفالت والتجمعات وغيرها 
بالقرار احلكومي  في اإلسراع 
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه لردع الوباء 

املدمر رغم التطعيم املعمر!
وفي اجلانب اآلخر مواجهة 
تبعات التالعب العائد من البعض 
لتحقيق مصاحلهم الذاتية رغم 

تفشي الوباء.
وهنا نتذكر مقولة «التزال 
احلكمة خطــة احلاكم» فجاء 
القرار األصــوب باحلجر، مع 
دراسة تواصله أو تخفيفه رحمة 
مبصالــح املتضررين وأراوح 
اآلمنني من غول الكارثة العاملية!

ختامها: «جنت على نفسها 
براقش» كما يقول املثل املعروف 
بصفحــات العم غوغــل.. ما 

تشوفون شر.

إلى متى؟ بعد أحداث حتويل 
النواب إلى النيابة وتأجيل حكم 
النائب الداهوم إلى ١٤ اجلاري، 
وتقدمي اســتجوابات لرئيس 
احلكومة، ووزيــر الصحة، 

نعيش في دوامة!
السؤال الذي يطرح نفسه: 
من املستفيد من تكرار األزمات 
التي متر بهــا الكويت؟ الكل 
يشكو ويتذمر ويتحلطم من 
البلد، سواء املسؤول  وضع 
أو النائــب أو املواطــن، من 
لترتيب وإعادة  القرار  ميلك 
الوضع الصحي في البلد؟ من 
ميلك احلق ويخلط األوراق 
السياســية واالقتصاديــة 
للضغط على الرأي العام في 
الكويت، رغم أننا نعيش مرحلة 
حرجة على الصعد السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 

والصحية؟!
٭ شخطة قلم: ما يعني أن لب 
مشكلة الفســاد في الكويت 
يتمثل في غياب الدميوقراطية 
التــي تعني عدالة  احلقيقية 
مستقلة وقوية، ومؤسسات 
رقابية صارمــة للمال العام، 
نابعة من اإلرادة الشعبية. وفي 
ظل غياب هذا العامل الرئيس، 
الفساد مجرد  تبدو مكافحة 
نكتة، ولكنها نكتة سمجة ال 

تضحك أحدا.

يتحقق أوال حصول الناخب على حقه 
الدميوقراطي ١٠٠٪، فهو يختار مرشحا 
واحدا بدائرة ال يخرج منها سوى نائب 
التحالفات  ثانيا تتوقف حركة  واحد. 
وتتوقف تدخالت احلكومة وغيرها من 
القوى السياسية أو احلد وبشكل كبير 
من حدود تدخالت أي قوى حكومية 
أو غيرها. ثالثا تتوقف حالة االنقسام 
في املجتمع التي تظهر كل انتخابات، 
نعم سيبقى نفس «كراسينا ال يضيع» 
ولكنه لن يكون كما احلال اآلن والذي 
معه انقســم املنقسمون انتخابيا إلى 

خمسة وعشرة أقسام.
< < <

«صــوت واحد بخمســني دائرة 
نائبا» سيكون حال  الختيار خمسني 
ابتدائيا إلعادة األمور إلى شكلها الذي 
ميكن أن يحد مــن كثير من األمور 
التي عطلت كثيرا من االســتحقاقات 
القانونية التشــريعية املهمة وتنقلنا 
من حالة اجلمود التشــريعي وحراك 
إلى حالة  السياسي املستمر  الصراع 

إجناز تشريعي.

عدم وجود أدلة فنية أو مادية دامغة أو 
اعتراف من املتهم أو حتى قرائن واضحة 
ومحددة. وال يجب أن يكون أو يحمل 
قرارها املوجه للمحكمة في أي حال من 
األحوال أي إدانة مسبقة للمتهم أو محاولة 
أخذ دور القاضي في ما يشبه التوجيه 
أو التلقني للمحكمة بخصوص القضايا.

< < <
٣ ـ إدارات القبض والتحريات بجميع 

أشكالها:
الدقة  يجب على املسؤولني حتري 
واألمانة واإلخالص والقوة والتدريب 
والتأهيل ملنتسبي هذه األجهزة ابتداء، 
ثم يجب على منتسبي هذه األجهزة أيضا 
حتري الدقة واحلقيقة في حترياتهم، وال 
يكون هاجسهم األول واألخير هو مجرد 
إغالق ملفــات القضايا كيفما اتفق بل 
يجب عليهم حتري احلق واحلقيقة في 
حترياتهم وال يليق بهم اعتماد التحريات 
املكتبية أو االعتماد على سوابق املتهمني 

أو على أقوال الشاكني فقط.
< < <

في املقاالت القادمة بإذن اهللا سنعرض 
لكم اجلهات األخرى املتعلقة بشجون 

وشؤون السجون.

العالم اعتمادا على االســتهالك وليس 
اإلنتــاج، لكنني على يقــني أن كويت 
املستقبل ستعتمد على اإلنتاج والتصنيع، 
وستكون مركزا جتاريا عامليا وستكتمل 
الرؤية التنموية ويكتمل طريق احلرير، 

وتكتمل جميع املشاريع الكبرى.
إن االجتاه للعمل «أونالين» أصبح 
واقعا، فرضته التجارب، كما أن العالم 
مقبــل على طفرة تطويرية ســتكون 
غير مســبوقة، فاألزمات والتحديات 
تنتــج إبداعات وابتكارات وأتوقع عاملا 
جديدا أكثر تنظيما وقوة من السابق، 
وســيبقى األمل موجودا ألنه مرتبط 

بوجود اإلنسان.
٭ حتية إجالل وتقدير للجهود احلكومية 
الكبيرة واجلبارة، ولنا أن نقف جميعا 
ونعترف مبا تبذله القيادة السياســية 

العليا من جهود في مواجهة كورونا.
٭ كلمة راس: الرسالة اإلعالمية مسؤولية، 
وعلى اجلميع االلتزام باملصداقية وعدم 

بث الشائعات.

هذا هو منطــق وتبرير جزء من 
احلاضرين، أما اجلزء الثاني من احلضور 
فينفــي الوباء مبجمله من باب نظرية 
املؤامــرة وكأن الذي وافتهم املنية من 
جراء مضاعفات الوباء بطريق مباشر أو 
غير مباشر إمنا توفوا من شد عضلي 
فقط، ولنا حديث بتفاصيل أكثر، واجلزء 
األخير من احلضور هم إما أنهم تلقوا 
اللقاح أو ســبق وأن أصيبوا بالوباء، 
وعليه فإنهم أخذوا نصيبهم من الداء، 

ولن يصابوا به أبد الدهر.
يا ســادتي لن يخــرج تصور أي 
شخص بالكويت عن وباء كورونا عن 
هذه املعتقدات على اعتبار من يرى أن 
األمر حقيقي ومرعب لن يكون حاضرا 
لهذه املناسبات إال بأضيق احلدود أو 

على مضض.
يا ســادتي اعلموني كيفية إقناع 
هذه األمناط الثالثة ســالفة الذكر بأن 
املناسبات االجتماعية محمودة بالظروف 
الطبيعية، ولكن سيل الوباء غطى على 
سيل التراحيب واملواجيب، أدام اهللا من 
اتقى اهللا بالكويت وال أدام من يحاول 

تعميمه أفكاره املغلوطة.

< < <
من غير تعقيد فــي الطرح، أحد 
أشــكال احللول هو تغييــر قانون 
االنتخاب وبدال من منح املواطن صوتا 
واحدا الختيار مرشح واحد من أصل 
عشرة، وهو ما يعني أنه ميتلك فقط 
من ١٠٪ من حقه الدميوقراطي، فاحلل 
هو مبنحه صوتا واحدا فقط ولكن مع 
تقسيم الدوائر إلى ٥٠ دائرة، على أن 
يختار الناخب مرشحا واحدا من دائرة 
ال يخرج منها سوى نائب واحد، وبهذا 

رؤسائهم وفي أغلب األحيان حتى لو 
علموا عنها».

< < <
٢ ـ إدارات التحقيــق كاإلدارة العامة 

للتحقيقات وما شابهها:
صحيح أنها جهات يفترض بها أن 
تكون وكيلة عــن املجتمع ضد املتهم 
وحتــاول تثبيت وتقريــر االتهام إن 
وجد ولكنها ال يجب لها أن تستسهل 
بإدارة دفة التحقيق وحتري الدقة في 
تناول القضايا من جميع جوانبها وال 
يليق بها أبدا أن تتهاون كثيرا بحريات 
األفراد (أقصد املتهمني)، خاصة في حال 

علمائه وقادته املخلصني، وأنا على يقني 
أن انقشاع أزمة جائحة كورونا سيكون 
قريبا، وسنتذكر هذه األيام ونضع دائما 
أمامنا التجــارب الناجحة في مواجهة 

هذه األزمة.
إن جائحة كورونا أعطتنا الكثير من 
الدروس املستفادة، أهمها االجتاه بشكل 
كامل لالســتثمار املستدام والتصنيع 
واإلنتاج، أعترف بأننا من أكثر شعوب 

«سموا على عشاكم يا هال ومرحبا». 
فلم أســمع عن اختراع كمامة تلبسها 
عند األكل أو عند الشرب أو حتى عند 
التدخني، ولعل البعض يتفق على عبارة 
واحدة عند تبريره لوجوده في مثل هذا 
التجمع أن «اهللا احلافظ» وكأنه يتكلم 
عن دين ال أنتمي له أو خالق ال أعبده، 
ولكنه بجوابه هذا إمنا يحاول أن يقنع 
نفســه مببررات غير منطقية إطالقا 
وكأن اهللا لم يأمرنا بأن نأخذ باألسباب 
أو كأن املولى سبحانه لم يحذرنا من 

إلقاء أنفسنا بالتهلكة.

السياسية، التي وبسبب طبيعة وشكل 
االقتراع وتوزيع الدوائر نســمع عن 
ســيطرة احلكومة أوال على جزء من 
املخرجات، والسيطرة لقوى نافذة أخرى 
للتدخل أو للتأثير، كما أن هذا القانون 
االنتخابي القائم يعزز التقوقع القبلي 
واالنقسام املذهبي والعنصرية، وهي 
أبواب مفاتيحها تذهب إلى أيدي القوى 
النافذة لتتدخل في مخرجات العملية 
التأثير على مخرجاتها  أو  االنتخابية 

بدرجات متفاوتة.

ج ـ األخطر واألنكأ واألمر واألدهى ـ 
هو عملية بيع البشر داخل السجون.

قد يستغرب البعض هذا األمر وقد 
يرفض البعــض اآلخر مجرد تصديق 
وجود مثل هــذا األمر، ولكنه موجود 
ـ وبيع البشــر هنا لكافة األغراض بال 
استثناء، هذا عالوة على شبه حياة الغاب 
التلقائية املوجودة داخل أسوار السجون 

وخلف قضبان الزنازين.
عالوة أيضا على االجتهادات السلبية 
الفردية لبعض أفراد الســجون لقمع 
وظلم الســجناء واالعتداء عليهم بكل 
أنواع االعتداءات «غير احملاســبة من 

لتمتلئ مواقع التواصل االجتماعي بآراء 
قد يكون بعضها صائبا وأغلبها مجرد 
أقاويل ال تستند الى أي مرجع علمي، 
وكل ذلك ينضم ملوسوعة املهاذل التي 
يتفنن كثيرون مبلء صفحاتها والنتيجة 

إفزاع الناس وبث اخلوف داخلهم.
تاريخه  العالــم علــى مــدار  إن 
تخطى العديد مــن الكوارث واألزمات 
والڤيروسات واألوبئة بفضل اهللا وبفضل 

الرسمي لإلصابة بالوباء، وكأنهم يقولون 
دعونا جنتمع قبل احلظر حتى ال نصاب 
بكورونا، مما حدا بهم إلى جتميع أكبر 
قدر ممكن من الضيوف لالســتمتاع 
بالوجبات الدسمة، فالكرم عندنا مرتبط 
دوما مبلء البطون، وال يحدثني أحد عن 
االشتراطات الصحية من لبس الكمام 
أو التباعــد املجتمعي أو تعقيم اليدين 
أو.. أو.. أو.. من االشتراطات، ألن هذه 
االشتراطات ال تستقيم بأي حال من 
األحوال مع القهوة والشاي والعصير 
الذي يقدم كل ربع ساعة أو مع عبارة 

وصف مجلس األمة بأنه «مختطف» 
قد يبدو مبالغا فيه، وهو كذلك، لكن 
استخدامي لهذا الوصف هنا يأتي من 
باب وصف احلالة العامة التي فرضتها 
أو تسببت فيها بعض حاالت التحالفات 
بني أعضــاء يهلون حتت قبة عبداهللا 
السالم مع قوى سياسية واقتصادية 
ونافذة خارج القاعة، وحاالت التحالفات 
تلك أيا كان ســببها أو حجمها فإنها 
تتسبب في ضياع وقت املجلس في 
معارك ليس لعامة الشــعب فيها ناقة 
وال جمل، وتتسبب املعارك البرملانية 
التي تندلع بسبب تلك التحالفات أيضا 
في اختطاف القرار السياسي للمجلس 
والدخول في صراعات تضيع من زمننا 
الدميوقراطي أسابيع بل وأحيانا دور 

انعقاد كامل.
< < <

هذا األمر مستمر اآلن، وسيستمر 
ما لم يتم تغيير الشكل االنتخابي الذي 
منارس من خالله الدميوقراطية، واألمر 
ليس معقدا كما أنه ليس سهال، أعني 
البحث عن آلية خروج من هذه األزمة 

إحلاقا ملقالنا الســابق، فإن اجلهة 
األولى من اجلهات املسؤولة عن تدهور 
أحوال السجون والسجناء كما وعدناكم.. 
هي وزارة الداخلية، ممثلة بعدة جهات 
أيضــا من بينها على ســبيل املثال ال 

احلصر:
١ـ  إدارة املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 

األحكام:
أ ـ االرتبــاك اإلداري والعفويــة في 
التنظيــم واالنتظام وذلــك من خالل 
بعض االجتهادات غير املدروسة وبعض 
التي  الفاشلة وقليلة احليلة  احملاوالت 
ينقصها الكادر املدرب والعنصر اإلداري 

املؤهل.
ب ـ الفســاد املالي املتمثل في فساد 
وفوضوية حتديد أوجه الصرف على 

احتياجات السجن والسجناء.
الفساد اإلداري املتمثل في وجود 
حاالت وشبهات جرائم جنائية وعمليات 
استغالل وظيفية خطيرة أو تواطؤ على 
ذلــك، كمثل حاالت متريــر املخدرات 
والهواتف النقالة إلى داخل الســجون 
وبأسعار خياليةـ  وهذه ال ميكن مرورها 
أو استمرار مرورها بال وجود ضامن 

ثقيل جدا في هذا اخلصوص.

إن أزمة كورونا دمرت اقتصاديات 
كبرى وتســببت في تســريح ماليني 
املوظفــني في العالــم، وهناك عروش 
شــركات كبرى في العالم اهتزت، بل 
وترنحت في مهــب الرياح العاتية، لم 
نتوقع في يوم من األيام أن منر بأزمة 
بهذا الشكل املفزع وال حتى في كوابيس 

األحالم.
أحيانا أسأل نفسي متى سينتهي 
هذا الكابوس، وكم من السنوات يحتاج 
اليها العالم للتخلص من تداعيات كورونا، 
اخلســائر البشــرية كبيرة وال ميكن 

تعويضها.
أما اخلســائر املادية فهي كارثية، 
هناك شركات أفلست وكيانات اقتصادية 
توقفت، ووسط زحام اخلسائر في جميع 
دول العالم، يبرق األمل.. اللقاح، لقاح 
للڤيروس الفتاك.. وتعددت وجهات نظر 
املختصني وغير املختصني حول فعالية 
اللقاح وآثاره اجلانبية وكل يدلو بدلوه 
سواء كان متخصصا أو هاوي شهرة 

بعد يوم من إقرار مجلس الوزراء 
تثبيت تاريخ دخــول احلظر اجلزئي 
حيز التنفيذ، كنت قد خرجت مســاء 
يوم اجلمعة املوافق ٥ مارس إلى إحدى 
املناطق ووجدت أمرا خلص لي ما آلت 
إليه األمــور في الكويت أو على األقل 
في هــذه املنطقة فيما يخص التعاطي 
مع مجريات أحداث وباء كورونا وطرق 
الوقاية منها، حيث رأيت كمية مهولة من 
البيوت  سيارات خاصة لضيوف أحد 
ملبني دعوته، ثم البيت الذي يليه سيارات 
لضيوف آخرين حجزت حارة من الشارع 
حتى وصلت إلى اجلزيرة الوســطى 
بني الشارعني لعدم وجود ما يكفي من 

مواقف لسيارات الضيوف. 
األمر كان غريبا حتى لو لم يبتِل اهللا 
الكون بهذا البالء ألنه من غير املنطقي 
أن كل هــذه البيوت املتالصقة تقريبا 
حتدد مناســباتها بنفس اليوم إلى أن 
استنتجت أن هذه الوالئم كانت معدة 
سلفا في أيام مختلفة، ولكن عند صدور 
قرار احلظر األخير قام اجلميع بتقدمي 
تاريخ عزائمهم ووالئمهم لتكون بنفس 
اليوم، وكأن وقت احلظر هو التوقيت 
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