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غياب الكويت

ألم وأمل

د. هند الشومر

بعد االنتهاء من العملية االنتخابية وامتثال الشــعب 
لتوجيهات صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
في اخلطاب الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظهما اهللا، بحسن االختيار وتصحيح 
املسار، فقد حان الوقت للسلطتني التشريعية والتنفيذية 
لبدء االنطالق بالعهد اجلديد عمال نحو كويت املستقبل.

وهنا نناشد جميع أعضاء املجلس إجناز أولويات األمة 
مبؤازرة رئيسي السلطتني.

فمتى أجنزت امللفات بسرعة سيغيب الكثير من التوتر 
عن الساحة السياسية، مما سيمهد األرض اخلصبة الستمرار 
دوران عجلة اإلصالح وتطهير الكويت من الفســاد بكل 
شفافية ودون مجاملة، ومن ثم املبادرة الستبدال القوانني 
واخلطط القدمية بالدولة بأخرى حديثة تناسب االنطالق 

لكويت جديدة.
فهذا الوطن الذي يحمل الكم الكبير من الذخيرة العلمية 
والفكرية في أبنائه والثروات املمتدة في جنباته، ينتظر 
منا إحياء نظام صحي يوفر الطمأنينة ملن يتلقى خدماته، 
وكذلك منهج تعليمي يراعي النهوض بأجيال املســتقبل 
للمستويات املتقدمة دوليا، وجهاز وظيفي يوفر وظائف 
مناســبة تؤمن احلياة الكرمية للكثيرين املتعلقني بقائمة 
االنتظار، وبرنامج إســكاني يبعث االستقرار في نفوس 
العائالت، وضبط جتاري يحارب الغالء الفاحش املستنزف 
ملدخرات األفراد ويكبح انخفاض القيمة الشرائية للدينار 
الكويتي، وتطوير اقتصادي يحسن مصادر الدخل للبالد 

دون املس بجيوب املواطنني.
لقد أصبح لزاما علينا كمسؤولية أخالقية وأمانة وطنية 
أن نستنهض جميع األفكار البناءة واخلبرات احلديثة في 
سبيل االرتقاء بالكويت عبر مشروع نهضة متكامل، وليكون 
مجلس األمة هو وقود لعمل جماعي مشــترك، يقدم من 
خالل التشريع به خطة تنموية رائدة توفر معها في إطار 
املساواة كل مقومات بيئة اإلجناز املريحة واجلاذبة للمواطن 
الكويتي الكفيلة بتحفيز طاقاته والصعود مبهاراته وأدائه، 
آخذا بزمام املبادرة بالتفاعل اإليجابي مع متطلبات املجتمع 
لتغيير الصورة النمطية الساكنة التي سادت الوضع العام 
إلى صورة تفاعلية بهيــة نعيد بتطبيقها الكويت ملكانها 
احلقيقي بالصدارة، والذي أراده لنا اآلباء واألجداد حينما 
وضعوا لنا دســتورا حصينا يحمل في ١٨٣ مادة اخلير 

الكثير لهذا الوطن الغالي والرفاهية للكويتيني.
«وتبقى الكويت أوال وأخيرا هي وطن العزة والرفعة 

لنا جميعا، ال بقاء لنا من دونه، وال قيمة لنا إال بأمانه».

«تقدر اخلسائر السنوية الناجتة عن اجلرائم االلكترونية 
بتريليونــات الدوالرات على املســتوى احمللي والعاملي 
لتصبح الهجمات السيبرانية ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

بعد اقتصاد الصني والواليات املتحدة».
مع كثرة االعتماد فــي حياتنا اليومية على التقنيات 
احلديثة ووسائل التواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت، 
أصبح كثيرون حول العالم هدفا لعمليات خداع إلكتروني 
متارسه مجموعات الكارتالت اإلجرامية، حيث وجدوا في 

التقنية وسيلة عصرية للسرقة واالحتيال.
كما ساهمت في ذلك أيضا القيود التي فرضتها حكومات 
العالم نتيجة انتشار جائحة كوفيد-١٩، حيث شهد العالم 
زيادة ملحوظة بنســب اجلرائم اإللكترونية على شبكة 
اإلنترنت عامليا. ففي عام ٢٠١٥ قدرت خســائر اجلرائم 
اإللكترونية بـ ١٫١ مليار دوالر، وصوال إلى ٦٫٩ مليارات 

دوالر في العام املاضي ٢٠٢١. 
فما االحتيال اإللكتروني؟

االحتيال اإللكتروني هو شكل من أشكال االستغالل 
واخلــداع والهجمات اإللكترونية غير املشــروعة التي 
يرتكبها مجرمون إلكترونيون من اجل اإليقاع باألفراد 
لســرقتهم أو ابتزازهم أو ألغراض أخرى، وتتم عملية 
االختــراق عادة عند زيارة األفراد للمواقع اإللكترونية، 
أو املتاجــر اإللكترونية أو التطبيقات الذكية وتتم خالل 
هــذه املرحلة وضع مصيدة للضحية من اجل اصطياده 
وإيقاعه بالفخ، وبعــد ذلك يقوم املجرم بتحقيق أهدافه 

بطريقة غير مشروعة.
أسباب االحتيال واألساليب: تتعدد األسباب املؤدية إلى جرائم 
االحتيال اإللكتروني، ومن أبرزها قلة الوعى واالستخدام 
اخلاطئ لوسائل التواصل االجتماعي، املتاجر اإللكترونية 
املزيفة، عمالت االحتيال الرقمية وهي األكثر انتشارا في 
السنوات القليلة املاضية. أما بالنسبة ألساليب االحتيال 
فهي عديدة ومتنوعة منها حيلة إعادة فائض الضريبة، 
حيلة املعاش التقاعدي، مساعدة ضحايا الكوارث، الفوز 

باليانصيب، الفوز في املسابقات.
التكلفة عامليا: جتاوزت التكلفــة العاملية جلرائم االحتيال 
االلكترونية ٦ تريليونات دوالر العام املاضي، حيث تسببت 
جائحة كوفيد - ١٩، في ارتفاع النشاطات اإلجرامية عبر 
اإلنترنت «رئيس شركة الدفاع واألمن والفضاء اإليطالية».

الهجمات العاملية: قنوات تلفزيونية أسترالية، شركات تأمني 
إلكترونية أميركية، شبكة إمداد املياه في والية فلوريدا 

األميركية، مصنع طائرات كندي.
مواســم السفر: بينت مراكز الدراســات األوروبية جلرائم 
االحتيال اإللكتروني، أن الســياح واملسافرين من رجال 
األعمــال وخاصة من يجرون الكثير من العمليات املالية 
عبر اإلنترنت أثناء سفرهم في املطارات، يجعلهم عرضة 

للمخاطر.
عملية «بزوغ الضوء»: وفى تقرير صادر عن منظمة اإلنتربول 
الدولية بأنه منذ سبتمبر ٢٠١٩، شاركت ٣٥ دولة في عملية 
«بزوغ الضوء»، والتي أدت إلى توقيف ٢١ ألف شخص 
في أكثر من ١٠ آالف مداهمة وضبط ١٥٤ مليون دوالر من 
األموال غير الشرعية. والذي يعتبر أول تعاون بني وكاالت 
تطبيق القانون واإلنتربول على مســتوى دولي حملاربة 
االحتيال عبر االتصاالت، مع عمليات جترى في كل قارة.

أيام اطلعت على تقرير  منذ 
صادر عن منظمة الصحة العاملية 
لســنة ٢٠٢١ ونشر في موقعها 
وهو التقرير الذي سيقدمه املدير 
اإلقليمي لشرق املتوسط للمنظمة 
في اجتماع اللجنة اإلقليمية رقم 
٦٩ وقد استعرض التقرير أمثلة 
من دول اإلقليــم عن املبادرات 
واملشاريع املشتركة بني تلك الدول 

واملنظمة.
وبالرغم من تعدد األمثلة من 
دول اإلقليم البالغ عددها ٢٢ دولة 
والتي من ضمنها الكويت إال أنني 
لم أجد أي مبادرات او مشاريع 
من الكويت في التقرير وقد تبادر 
إلى ذهني سؤال منطقي وهو هل 
ال يوجد بالكويت ما يســتحق 
اإلشارة إليه بالتقرير؟ وهل نحن 
مقصرون في إبالغ املنظمة عن 
الناجحــة والتي كانت  برامجنا 
تروج لهــا أنها تتم بالتعاون مع 
املنظمة أو وفقا إلرشاداتها أم أننا 
نكتفي كدولة للتمويل للمنظمات 
الدولية فقط ودون وجود خطط 
الفني  للتعاون  أو استراتيجيات 
ومبادرات تستحق اإلشارة إليها 
في هذا التقرير إذ إن هذا التقرير 
يختلف عن غيره من التقارير ألنه 
يصدر عن عام ٢٠٢١ في الوقت 
الذي أصبح للمنظمة مكتب دائم 
بالكويت ضمن منظومة املنظمات 
الدولية التي تستضيفها الكويت 

بكرمها املعهود.
وأمتنى أن يكون ما حدث مجرد 
سهو لن يتكرر مستقبال إذا قامت 
اجلهات املختصة بدراسة أسبابه 
والعمل على تالفيها بعد تصحيح 
ما نشر في التقرير وإضافة ما كان 
يجب نشره عن مبادرات الكويت 
ومساهماتها في دعم برامج املنظمة 
مبا هو أكثر من التمويل والتبرع 
اإلنســاني. وأعتقد أن سجالت 
وزارة اخلارجية واجلهات املعنية 
حافلة مبســاهمات الكويت في 
برامج املنظمة والتي كنت أبحث 
عن تسجيلها في التقرير ولكنها 

لألسف لم تسجل فيه.
وأمتنى من اجلهات املختصة 
االهتمــام بهذا األمــر حيث ان 
الكويت لديها العديد من البرامج 
واالستراتيجيات وبالتعاون مع 
املنظمة واتباع إرشاداتها والبد 
من تسجيلها في التقارير حلفظها 
لتاريخ الكويت احلافل باإلجنازات 

لألجيال القادمة.

عن املرشح صاحب املبدأ واملوقف 
الثابت ونتائج االنتخابات قبل أيام 
خير شاهد على ذلك التوجه الذي 

أثلج صدورنا.
أخيــرا الكــرة اآلن في ملعب 
النواب والشعب ينتظر منكم احللول 
الفعلية باإلجناز بعيدا عن الصراخ 

وافتعال األزمات.
 احلكومة استطاعت في غياب 
املجلس حــل التصويت بالبطاقة 
املدنية الذي عجز املجلس لسنوات 
طويلــة عن إقراره أو مناقشــته 
لذلك بات  ومتريره عبر املجلس، 
من الضروري التعاون وحل امللفات 
التي من السهل حلها في حال وجود 
توافق بني احلكومة واملجلس، حيث 
إن املقومات موجودة ولكن ينقصها 
اتخاذ القرار، ومنا إلى من يعنيهم 

األمر. 

ابنه، تفاديا لتعريضه حلرارة اجلو 
وما قد يؤثر عليه صحيا، ناهيك عن 
عدم جهوزية طواقم العمالة اخلاصة 
املــدارس للصفوف  بالنظافة في 
الروضــة واالبتدائي،  الصغيــرة 
وورود بعض الشكاوى من مدرسات 

وإداريات بذات اجلانب.
التربية  وعليــه، علــى وزارة 
اإلسراع في العمل على سد الشواغر 
في الطواقم العمالية والتدريســية 
وإصالح األعطال خالل عطل نهاية 
األسبوع، وأي جتديد ولو كان بسيطا 
في مرافق املدارس على اختالفها، 
على أال يكون تنفيذه خالل الدوام 
أبنائنا  املدرسي حفاظا على صحة 
الطلبة معنويا وجسديا، واحلرص 
على االنتهاء من أي عمل فني قبل 
الشهر  الشتاء خالل  دخول فصل 

املقبل.
ولذلك، أوجه رســالة إلى وزير 
التربية والتعليم العالي أقول «طلبتنا 
يستحقون األفضل وأبناؤنا أمانتك».

انتهاء الدوام الرسمي، ويوم اخلميس 
ال يكون هناك دوام مسائي ويستبدل 
بيوم الســبت، إضافة إلى التسهيل 
على املراجعني كي ال يذهبوا ويعودوا 
لنفس املعاملة أكثر من مرة، والتوعية 
بأهمية النقل اجلماعي خصوصا لطلبة 

املدارس ضمن مناطقهم.
ونتمنى لو يتم تشكيل جلنة من 
لدراسة االزدحامات  املعنية  اجلهات 
وإيجاد احللول املناسبة خالل فترة 
محددة مع متابعتها ومالحظة إجنازاتها 

على ارض الواقع.
التي رمبا  نطرح هذه احللــول 
تناولها كثيرون فتم اقتراحها سابقا 
من عدد من نواب مجلس األمة وكذلك 
املختصني، ولكنها لآلن لم تر النور، 
املناســبة  إيجاد احللول  ونتمنــى 
للموظفني وكذلك للمراجعني، فلو جعلنا 
لكل أسرة ســائق أو اكثر فسيكون 
مرهقا على رب األسرة ويزيد االزدحام 
في الشــوارع وتكثر احلوادث وما 
يترتب على ذلك من مشــكالت كلنا 

في غنى عنها.

مستوى الدخل للمواطن وفق جدول 
زمني تلتزم احلكومة بتطبيقه خالل 

الفترة املقبلة.
مطلوب كذلك من املواطنني في 
القادم من األيام مراقبة أداء نوابهم 
الذين أوصلوهم إلى قاعة عبداهللا 
السالم، علما بأن الناخب يبحث اآلن 

وأبرز ما تعرضنا له اليوم كأولياء 
أمور مع انطالق خطة التعليم عن 
بُعد، واليوم مع اكتشاف واقع عدم 
جهوزية املدارس بالكامل مع العودة 
الشاملة جلميع املراحل التعليمية من 
رياض األطفال حتى املرحلة الثانوية.
ومثاله.. وردتني بعض الرسائل 
على اإلمييل من أحد أولياء األمور 
تبرعه مببلــغ مالي إلحدى إدارات 
املدارس إلصالح التكييف في فصل 

كما ميكن أن يصبح دوام املوظفني 
عبر ســاعات مرنة، وكذلك تقسيم 
جزء من موظفي الوزارات واجلهات 
احلكومية لتكون ساعات عملهم مسائية 
من الـ ٢ وحتى الـ ٧ مســاء فيكون 
عملهم متصال من الـ ٧ صباحا وحتى 
الـ ٧ مساء، وبذلك تستمر وتيرة العمل 
وال تتوقف، ومن لديه مشاغل حياة 
يستطيع املراجعة وقت املساء، ويسهم 
بتخفيف االزدحام املروري اخلانق، 
وال تتعطل معامالت املراجعني بسبب 

املناصب واللجــان، وعدم إقحام 
الشعب في اخلالفات الشخصية 

وحلها بعيدا عن أروقة البرملان.
يجب علــى احلكومة أن تأتي 
ببرنامج عمل يلبي طموح املواطنني 
متعلق بحلــول لقضايا الصحة، 
والتعليم، والســكن، وحتســني 

بني األسرة واملدرسة، البد أن نثمن 
جهود وزارة التربية والتعليم العالي 
خالل العامــني املاضيني مع وجود 
السلبيات التي لطاملا كتبت عنها في 

مقاالت عدة.
كان من أبرزهــا عدم جهورية 
اخلطط التعليمية املمنهجة والبديلة 
في حاالت الطوارئ والتي لألسف لم 
نعان نحن في الكويت منها فقط، بل 
حتى في بعض بلدان العالم املتقدم، 

أحد األمرين إما أبصم وانحاش اودي 
عيالي، أو اشتري هيليكوبتر أوصلهم 

واطلع لدوامي!».
رمبــا يكون احلل بســيطا بأن 
يكون دوام طلبة االبتدائية واملتوسط 
والثانوي كاملعتاد ٧:٢٠ إلى ٧:٤٥ كل 
مرحلة تسبق األخرى بـ ١٠ دقائق، 
واخلروج كذلك كل مرحلة تســبق 
األخرى، أما طلبة اجلامعة والتطبيقي 
فتكون أولى محاضراتهم بعد الـ ٩

صباحا.

أســدل الســتار علــى نتائج 
انتخابــات مجلس األمــة بعد أن 
قال الشــعب الكويتي كلمته عبر 
صناديق االقتراع في اختيار نوابه 

في مختلف الدوائر االنتخابية.
الشــعب رد التحيــة للقيادة 
السياسية بتصحيح إعادة املسار 
السياسي بتغيير الوجوه في املجلس 
اجلديد بنســبة جتاوزت الـ ٥٠٪ 
عن مجلس ٢٠٢٠، وهذا دليل على 
تنفيذ الرغبة السامية في إصالح 
املسار، وجعل الناخب هو املسؤول 
األول واألخير عن اختياره ملمثليه.
للنــواب فوزهم  بداية نبارك 
ومطلوب منهم خالل الفترة املقبلة 
رد التحية لناخبيهم من خالل العمل 
اجلاد في حــل قضاياهم العالقة، 
وجعلها ضمن أولويات عملهم كما 
يجب عليهم كذلك حسم موضوع 

تطرقت في مقاالت ســابقة إلى 
إلى  الشــاملة  العودة  احلديث عن 
املقال  املدارس، وفنــدت مفاصل 
باحلقائق والوقائع التي من شأنها 
التربية  التــزام وزارة  إثبات عدم 
بيئة مدرســية  بوعودها لتحقيق 
صحيــة ألبنائنا الطالب والطالبات 
في جميع املراحل التعليمية هذا العام.

ولست هنا لتوجيه االنتقادات تلو 
االنتقادات ملا قامت به وزارة التربية 
ضمن خطتها بالعودة الشاملة إلى 
املدارس بقدر ما أهدف إليه، بإيجاد 
البدائل السريعة لتفادي أي أضرار 
معنوية وصحية قد تقع على أبنائنا 
الطالب والطالبــات مع بداية العام 
الدراسي في جميع مناطق الكويت، 
ومع بدء عام جديد محمول باألمل 
من قبل أولياء األمور الذين عانوا 
بعد التغيير على آلية التعليم النظامي 
سواء باحلضور أو بطرق التدريس 
خــالل جائحة «كورونــا» العاملية 
ولتحقيــق رضاهم وبيئة متوازنة 

مع نهاية كل إجازة صيف وتباشير 
عودة أبنائنا إلى مقاعدهم الدراسية 
نعيش معاناة متكررة، ولعلنا جميعا 
شعرنا بذلك حيث كانت بداية األسبوع 
املاضي دوام مرحلة رياض األطفال 
واالبتدائي، وبدأت هذا األسبوع باقي 
املراحل واجلامعة والتطبيقي، كما تزامن 
ذلك مع دوام املوظفني العائدين من 
إجازاتهم فتوقفت الشوارع وأصبحنا 
نعيش في «خنقة» مرورية ونفسية، 
إذ ترتب عليها تأخيرات تخصم من 
راتب املوظف ومازالت نفسياتنا حلوة 
ونحن نستقبل املراجعني. واجلميع 
يتساءلون: ملاذا تكرار هذا املشهد منذ 
عقود، ولألسف أنه ال يوجد تنسيق 
الطلبة واملوظفني ووزارة  بني دوام 
التربية، وديوان اخلدمة املدنية، ووزارة 

الداخلية متمثلة بإدارة املرور.
 واحللول بسيطة كون عمر هذه 
املشكلة أكثر من ٣٠ سنة ونحن مكانك 
راوح، لم نحــرز أي تقدم بل على 
العكس فإننا نتأخــر، «يبلش دوام 
عيالي ٧:٣٠، وبصمتي ٧:٣٠، واملطلوب 

وتنهض بنا.
أعيدوا إصالح قوانني وال تتركوا مدخال للخالفات والنزاعات، 
واعلموا متاما أنه من صدق مع اهللا وّفقه اهللا.. قال ملسو هيلع هللا ىلص: «من 
التمس رضا اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه 

ها نحن ندخل على برملان جديد، برملان بإرادة شــعبية 
إصالحية جديدة.

على وعي وثقافة وعهــد وأمانة، على تكاتف واحد، وها 
هي إرادة الشعب تنتصر ويحدث التغيير.

بعد أن جتاوب الشعب للدعوة السامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظهما اهللا، باملشــاركة الفاعلة في رسم 

مستقبله من خالل اختيار ممثليه.
الباقي اآلن على أعضاء مجلس األمة أال يخيبوا آمال هذا 

الشعب بطموحه وتطلعاته.
قال ســبحانه: (واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا 
واذكروا نعمت اهللا عليكــم إذ كنتم أعداء فألّف بني قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شــفا حفرة من النار 

فأنقذكم منها كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تهتدون).
كونــوا متكاتفني ملصلحة البلد أوال وملصلحة الشــعب 
والنهوض ببلدنا إلى القمم، وتشريع قوانني تصب لصاحلنا 

الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه 
وأسخط عليه الناس».

ال تعملوا على إرضاء الناس بأخطاء ولكن كونوا معهم في 
احتياجاتهم ومشاكلهم وهمومهم.. افتحوا املجال للتواصل 
معهم ومســاعدتهم.. فال خير فيمن جعل بينه وبني الناس 

حاجزا ال يصلونه، قال ژ: «خير الناس أنفعهم للناس».
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه يعني: 
وال يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن 
فّرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من 
كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة».
واعلموا أن الكرســي زائل ولكن أعمالكم ســتبقى وما 

ستعملونه اليوم ستحصدونه غدا.
وانكم في أمانة وتكليف وليس تشريفا.

قال تعالى: (وقل اعملوا فســيرى اهللا عملكم ورســوله 
واملؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مبا 

كنتم تعملون) ڈ.
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