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مقالنا اليوم فكرته مســتمدة من قصة الكاتب 
إحســان عبدالقدوس، رحمه اهللا، والتي ُجســدت 
أحداثها من خالل الفيلم الشــهير املعروف «أنا ال 
أكــذب.. ولكني أجتمل» والذي قام ببطولته املبدع 
أحمد زكي، رحمه اهللا، وأخرجه إبراهيم الشقنقيري، 

رحمه اهللا، ولكن! تلك هي إضاءتنا:
باألمس عندما قام املبدع الكاتب إحســان عبد 
القدوس، رحمه اهللا، بكتابة قصته كان يحاكي من 
خالل بطلها الشخوص التي تقوم بالكذب للتحسني 
من وضعهم االجتماعي، وكان الكذب في ذلك الوقت 
يقتصر على التباهي باملظهر اخلارجي أو االنتساب 
ألسرة عريقة وهو ال ميت لهم بصلة أو بالذكر، أو 
بالســكن في منطقة راقية وهو يسكن في منزل 
متواضع في منطقة متواضعة. كانت األكاذيب في 
ذلك الوقت بســيطة ومن أجل املظهر االجتماعي 
وحتسني وضعه وصورته بني املجتمع، وكان القصد 
من تلك األكاذيب االستطاعة مبعايشة الوسط احمليط 
به، وأن ينظر له بصورة جميلة، ذلك كان باألمس، 
أما اليوم فأصبح الكذب له صورة أخرى ومكاسب 
أخطر، وتلك هي فكرة مقالنا التي تستمد أحداثها 

من قصة «أنا ال أكذب.. ولكني أجتمل».
فــي أحد األيــام كنت أتصفح بعــض املواقع 
اإللكترونيــة فوجدت «الكارثــة»، وهي أن بعض 
الشخوص قاموا باالنتساب للكويت وهم ليسوا بذلك! 
تلك هي الكذبة التي كذبوها لدرجة أن املجتمع الكويتي 
والعربي قاموا بتصديقها، تلك الشــخوص اتبعوا 
نظرية: «اكذب.. اكذب.. إلى أن يصدقك اآلخرون» 
ومن أجل ماذا؟ ليس اجلمال وال ألنهم يتجملون! بل 
من أجل املكاسب املادية! يسأل البعض: كيف؟ نعم، 
فعندما يقوم الكثير من اخلارج بالتصفح كما قمت 
به وتصفحت عن تلك الشخوص ويجدون أن تلك 
األسماء منتسبون للكويت وهم ال يعلمون حقيقتهم، 
كما أعلمها ويعلمها الكثيرون غيري، يقوم مسؤولون 
في بعض الدول بدعوتهم للمؤمترات واملهرجانات 
دون السؤال «عن مصداقية اجلنسية»، وتتم الدعوة 
«بأنه ممثل الكويت»، وهنا تكمن اخلطورة: من هو 
ليمثل الكويت؟ وماذا يحمل من أجندات؟ من ميثل 
الكويت وهو ال ميتلك الصفة الرسمية للكويت؟ وملاذا 
هذا؟ هل للتجمل؟ لألسف ال، بل من أجل الظهور 

والتكسب املادي باسم عروس اخلليج.
اإللكترونية  رسالة ملكافحة اجلرائم  ٭ مسك اخلتام: 
وللجهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية ووزارة اخلارجية: حان الوقت بأن يصدر 
قرار في تلك الظاهرة لكيال تتفشــى في املستقبل 
وتصبح قضية.. ولكم األمر، واهللا من وراء القصد.

نشرت جريدة «األنباء» الغراء مقالي 
الســابق بعنوان «عضوية احملاسبني 
األجانب.. خطوة منظورة»، ذكرت ما 
ذكرت عن مشروع جمعية احملاسبني 
بالتعاون مع جامعة الكويت نحو ارتباط 
عضوية احملاسبني من غير الكويتيني 
وفق ضوابط ومعايير أكادميية خطوة 
ضرورية مستقبال. وفي احلقيقة تفاعل 
مع املقال البعض ممن يرون أن اخلطوة 
تعود بالفائدة املالية على اجلمعية، وأن 
األمر مرهق للمحاســبني من العمالة 

الوافدة.
وفي محور هذا احلديث، يجب أن 
أذكر أننا كنا دائما نطالب بالكشف عن 
مستوى الكفاءات العلمية القادمة من 
خارج الكويت والتي توظف في وظائف 
حساسة وبراتب عال، ووجدت أن من 
الصالح العام أن يرتبط صاحب املهنة 
مبسماه احلقيقي كما في مؤهله العلمي، 
وهذا اجلانب هو أحد طرق تنظيم املهن 

لغير الكويتيني في البالد.
فلو قارنا بني إيجابيات اخلطوة من 
وجهة نظر الكثيرين وأنا أحدهم وبني 
السلبيات التي يراها آخرون، قد تكون 
محل بحث أمام املسؤولني في اجلمعية 
الحقا، ولكن ألجل منهج اإلصالح في 
مؤسسات الدولة يجب أن تطبق هذه 
اخلطوات، وليكن هناك اعتماد كويتي 
علــى املهن أكادمييــا، كخطوة جادة 
على خط تنظيم املهن والعمالة الوافدة 
واحتياجات الدولة للتخصصات خطوة 

على طريق التنمية املستدامة.
مثاله: ما نشــهده اليوم من ضبط 
ألطباء يزاولون املهنة من دون ترخيص، 
وأقصد من غير الكويتيني، سواء كانوا 
بشــهادات أكادميية معتــرف بها أو 
بشهادات مزورة، وتطالعنا يوميا وسائل 
التواصل االجتماعي بهذه األخبار، وعليه 
أرى أن بوابة تنظيم املهن من اعتمادها 
وفق ضوابط أكادميية وطنية عبر جامعة 
إيجابية نحو تنظيم  الكويت خطوات 
الوظائف في البــالد وحتى ال تكون 
املسميات املهنية عشوائية وبال مؤهل 
حقيقي سواء عن طريق اخلبرات أو 
الشهادة اجلامعية، فتنظيم املهن.. تنمية 

ملؤسسات الدولة.

تناولت املواقع اإلعالمية عدة أخبار 
عن صدور حزمة من التشريعات ذات 
الصلة بالرعاية الصحية وتغير املناخ 
أو أجندة  والتي تعرف بتشــريعات 
الرئيس بايــدن، وجــرت العادة أن 
التشريعات هي شأن داخلي ألي دولة. 
ولكــن أكبر دولة في العالم عندما 
تقر تشريعات فإن تداعياتها لن تقف 
عند حدودها اجلغرافية وستمتد إلى 
مختلف أنحــاء العالم بحكم الروابط 
املتعددة، ومن حق الشركاء معها في 
العالم أن يحصلوا على املعرفة  دول 
الكاملة عن مبررات التشريع، واألساس 
العلمي لتمريره وتداعياته وخصوصا 
فــي القضايا ذات األبعاد العاملية مثل 
قضية تغير املناخ التي لها أبعاد صحية 

كانت وراء التشريعات. 
وقد يكون اهتمام الشــركاء من 
النواحي السياسية والعلمية والقانونية، 
ألن الشريك يضرب املثل بنفسه قبل 
أن يطلــب من الشــركاء أن يتبعوه، 
وخصوصا في قضايا تغير املناخ التي 
أعتقد أن التشريعات األميركية ستكون 
في القريب العاجــل مثاال يجب على 
الشــركاء االقتداء به في هذه احلرب 
ضد تغير املناخ، باستخدام األسلحة 
لتفادي  اخلضراء والتقنيات احلديثة 
تأثيرات تغير املناخ على الصحة. ونحن 
كشــركاء للواليات املتحدة األميركية 
يجب أن ننشط في متابعة ما يدور هناك 
اآلن وما يصدر من تشريعات، ألننا 
قريبون منها ولسنا بعيدين عنها وعن 
تداعياتها بحكم الشراكة اإليجابية بيننا.
 ولكن الســؤال مــن اجلهة التي 
ستتحمل مسؤولية املتابعة، وهل لدينا 
عالقات خارجية علمية أم أننا بحاجة 
إلى إنشاء أجهزة للديبلوماسية العلمية 
والصحية في عصر أصبح العلم ركيزة 
مهمة في عالقات الشراكة والتآخي بني 

الدول ضمن التحالفات الدولية؟ 
وقد أُقر بعض اإلجراءات التنفيذية 
لتفادي تأثيرات تغير املناخ على الصحة 
والبيئة، وُوصفت أزمة تغير املناخ بأنها 
اخلطر الواضح والقائم، ولكن لم يعلن 

أنها حالة طوارئ في الوقت احلالي.

الوطن بتطبيق القانون على اجلميع 
دومنا مجامالت ومحسوبيات ليتحقق 
لنا بأن العهد اجلديد ليس بالقيادة 
السياسية فحسب، بل انه عهد جديد 
بحكومة ومجلس أمة بضمير مؤمتن 
على تطبيق احلق والعدالة والقصاص 
إلعادة املال املستباح واملنهوب إلى 

خزينة الوطن!
نعم هــذه هي آمالنــا للمرحلة 
اجلديدة، فهل تتحقق كل هذه اآلمال 
إلنقاذ الوطن؟! فالكويت تستحق أن 
نختار نوابنــا بضمير دومنا تطلع 
فئوي أو طائفي وحتى قبلي وعائلي 
فالصوت لألصلــح! بأمانته وخلقه 
واستقامته ووطنيته فمن منا ال يريد 
أن تتحقــق آمال الوطن ومن منا ال 
يريد أن تعــود أموال الوطن؟! ولنا 
موعد مع افتتاح دور االنعقاد للفصل 
التشــريعي السابع عشر، واهللا من 

وراء القصد!

عندها سيكون اإلنسان في املستقبل 
إنسانا معتدال ومتوازنا في أخالقه، 
يرفض اخلطــأ والرذيلة واألفعال 
القبيحة، وال ميكن أن ينجرف إلى 
واديها مهما ضاقــت به الظروف 
واألوضاع املعيشية واالقتصادية، 

فالتربية هي األساس.
كم أمتنــى أن توضع كاميرات 
خفية في الطائرات تبني يد السارق، 
قطع اهللا يــده. كما يجب احلرص 
التام من املســافر بأن ينتبه عند 
حمل حقيبة صغيرة حتتوي على 
الســفر والنقود واألشياء  جواز 
املهمة أن تكون قريبة منه، حسبي 
اهللا على من كدر خاطر صاحبتي 
الغالية واهللا يعوضها بأحسن مما 
فقدت. أيها املسافرون األعزاء خلو 
كشختكم ومقتنياتكم الثمينة تلبس 
في وطنكم وبــس. واحلافظ اهللا، 
تردون من سفركم ساملني غامنني، 
واهللا يحفظني وكل مسافر ونرد 
للوطن الغالي ونلبس ما نشــتهي 

في أمن وأمان الوطن.

نعــم آمالنا باهللا أن يأتي مجلس 
سبتمبر ٢٠٢٢ مكتمل الضمير ويضع 
نصب عينيــه التعاون مع احلكومة 
والسلطة القضائية للقضاء على منابع 
الفســاد، ويطالب بأولويات تطبيق 
مرسوم «من أين لك هذا؟» وتفعيل 
التعاون مع «نزاهة» لكشف كل منابع 
الفساد أمام الشعب واسترجاع أموال 

ألمر جلل يؤدي إلى تبعات كثيرة 
وعواقب وخيمة.

إن السرقة وأخذ ما ليس لك حق 
فيه تعود إلى أسباب ترتبط باإلنسان 
نفسه أوال، وباملجتمع احمليط ثانيا، 
وأول سبب ترتبط به السرقة هو 
التربية والبيئة احمليطة، فاإلنسان 
البد أن ينشأ تنشئة أخالقية قومية 
متيز له الصحيح من اخلطأ وتعرفه 
املمنوع واملقبول، وترسم له خطوطا 
عريضة وواضحة للحالل واحلرام، 

تتطاول وتتالعب كيفما تشاء بأموال 
الوطن العامة دون رادع ووازع من 
ضمير بعدما قتــل احلس الوطني 
وانتهكت األمانة أمام التسيب وغياب 
البعض عن ردع ومحاسبة  ضمير 
الفاســدين، ألن البعض اآلخر ممن 
أقســم على صون األمانة واألموال 
العامة قد خانها وأغفل عن أداء احلق!

فنان يتصيد ركاب الدرجة األولى 
ومثل بعض من يعمل على الطائرة 
من عدميي الضمير. املهم لم تخبر 
صديقتي زوجها كان الصمت يفجر 

داخلها غضبا!
حتى في الطائرة ال يسلم الناس 

من احلرامية ال بارك اهللا فيهم. 
إن الســرقة واحدة من اآلفات 
الفرد  االجتماعية اخلطيــرة على 
واملجتمع، فــإن أخذ مال اآلخرين 
وتعبهم وجهدهــم بغير وجه حق 

اليوم بعدمــا أصبحت احلكومة 
اجلديدة أمام كثير من األمور الواقعية، 
وجنحت بإجراءاتها السياسية فيما 
يخص الدعوة لالنتخابات واملراسيم 
املكملة للعملية السياسية املنسجمة 
مع النطق الســامي الواضح والذي 

عالج األزمة السياسية بكل إتقان!
نقول ونحن ننتظــر انتخابات 
مجلس أمة سبتمبر ٢٠٢٢ بأن الوطن 
قد وضع آماال وتطلعات كبيرة على 
الشعب في اختياراته لهذه االنتخابات 
السياسية التي أصبحت هاجسا، ألننا 
نتطلع إلى جدية التعاون بني السلطات 
الثالث لوضع احللول التي تعيد للوطن 
أمواله التي نهبت طيلة الســنوات 
الذي كان  الفســاد  املاضية بسبب 
ينخر في كل امليزانيات واملناقصات 
املالية احلكومية والتي  وااللتزامات 
أصبحت في متناول فئة ضللها هذا 
الفساد األعمى عن كل ضمير، فعافت 

أخت وصديقة أكن لها كل احلب 
والتقدير ثقتي بها كبيرة واملصداقية 
فيها بثقة تامة. ربطتني بها صداقة 
يبروزها احلب واالحترام والشفافية 
بروح الود. حدثتني وبهدوء تخبرني 
عن الســرقة التي كدرت خاطرها 
إلى  وخاطري أيضا فــي رحلتها 
لندن، ســبحان من ال تغفو عينه، 
فلقد أغمضت عينيها برحلة تعدت 
السبع ســاعات من دولة خليجية 
وعلــى خطوطها الوطنية، وصلت 
الرحلة بسالم واحلافظ اهللا كل األمور 
تسير طبيعية إلى أن وصلت مكان 
اإلقامة وبدأت بترتيب احلقائب لتفاجأ 
بأن حقيبة (الترولي) التي وضعتها 
املضيفة خلف مقعدها في أعلى املقعد 
قد فتحــت وهي في غفوة، ومتت 
سرقة علبة املجوهرات من ساعات 
وعقد وعدة خوامت وأشياء نواعم 
تلبس يوميا من ذهب واملاس. هذا 
هو اخلطأ األول ملعظم أهل اخلليج 
الذين يستمتعون بلبس أشيائهم 
اخلاصة في السفر. كما أن احلرامي 

محلك سر

أنا ال أكذب.. 
ولكني أجتّمل

 Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

شباب الكويت حتى يتحول الشباب 
إلى مدمنني متعاطني يسهل انقيادهم 
وخضوعهم ملن يوفر لهم املزاج، فهل 
وصلت الرسالة، أم أننا ما زلنا نغمض 
أعيننا ونفســر األمور بأنها ظواهر 
سلبية من شــباب جاهل ومراهق؟ 
إنه مخطط محكــم لضرب جبهتنا 
الداخلية بإفساد الشباب وإخراجهم 
من معركــة التنمية والبناء، واألبناء 
يحتاجون من ذويهم إلى التحدث إليهم 

واالستماع لهم. 
ومن أســباب تعاطي املخدرات 
الديني  الــوازع  واخلمــور ضعف 
الســوء والشعور  ومجالسة رفقاء 
بالفــراغ وحب التقليد وتوافر املال، 
الذي  فاألســرة هي احلصن األول 
ينشأ ويترعرع فيه اإلنسان وتبني 

شخصيته. 
قال الشاعر: 

حرض بنيك على اآلداب في الصغر
كيما تقر بهم عيناك في الكبر

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه، اللهم آمني.

سيجارة وورق مشبع مبادة الكيميكال، 
فمن يقف وراء إغراق الكويت بكل 
هذه السموم؟ ومن ميول عملية الشراء 
هذه وينفق عليها بســخاء ويتولى 
تهريبها وتوزيعها داخل الكويت؟ رغم 
جهود رجال وزارة الداخلية املضنية 
األبطال  التي يبذلها رجال اجلمارك 
وسعيهم املســتمر لكشف كل حيل 
املهربني، الذين وما أن تُكتشف حيلة 
لهم حتى يسارعوا إلى حيل أخرى، 

فهم ال يكلون وال ميلون.
وهدف جتار املخــدرات تدمير 

إمنا سبق لالستعمار أن استعمله في 
الهند والصني وكافة املستعمرات. 

نعم، نحن مستهدفون في أبنائنا 
ويراد بنا الهالك والضياع، وهذا ما 
يفسر تلك الكميات التي تضبط في 
مئات األطنان من كل أنواع املخدرات 
من حشيش وأفيون وهيروين، فضال 
عن اخلمور املستوردة واحمللية وفي 
العام املاضي كان تهريب أكثر من ٩

ماليني حبة مخدرات، إضافة إلى كميات 
كبيرة من املخدرات األخرى، حيث 
مت ضبط مزرعتــي ماريغوانا و١٨٩

متكن رجال اجلمارك األبطال في 
إدارة اجلمرك اجلوي من ضبط كمية 
كبيرة من املواد املخدرة عبارة عن ٨٠

كيلو غراما من بودرة الالريكا املخدرة 
و٣٠٠ ألف كبســولة جاهزة للتعبئة 
بأربع شاحنات قادمة من إحدى الدول 
اآلسيوية، وهي ملح طعام وأصباغ 
رسم ومكمالت غذائية، واحلقيقة أنها 
ملغمة ببودرة الالريكا، وأحال قطاع 
األمن اجلنائي إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ٦ أشخاص حليازتهم ما يزيد 
على ٤ كيلو غرامات من املواد املخدرة، 
كما أحال رجال األمن اجلنائي إلى إدارة 
اإلبعاد اإلداري وافدا آسيويا بحوزته 

١٤٠ زجاجة خمر محلية.
حقيقــة، ال وازع وال خير فيمن 
يريدون خراب الكويت وهم يستغلون 
ويستعملون كل األسلحة لهدم جبهتنا 
الكويت  الداخلية وحتويل شــباب 
وطاقاتها اخلالقة إلى متعاطني مدمنني 
ال يكادون يفيقون حتى يدخلوا في 
مرحلة الالوعي مع املخدرات واخلمور.
واســتخدام املخدرات واخلمور 
كسالح للهدم ليس وليد هذا العصر، 

صراحة

املخدرات 
واخلمور

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

في العمل السياسي ويعد هذا اجلانب 
من اهم مؤشرات رأس املال االجتماعي 
في رؤية دولة الكويت ٢٠٣٥، إال انه 
غير كاٍف للنهوض بدور املرأة الكويتية 
وتعزيز عملها في مراكز صنع القرار.
النهــوض بعملية  ان  املؤكد  من 
الكويتية  للمرأة  السياسية  املمارسة 
ســيأتي من خالل دعمهــا وتذليل 
الصعوبــات امامها للمشــاركة في 
االنتخابات البرملانية وهو امر بحاجة 
الى اجراءات تصحيحية لشكل النظام 
الكويت يضمن  االنتخابي في دولة 
السياسية ومتكني  توسيع املشاركة 
املرأة الكويتية من الدخول في دائرة 
املنافسة مع ما متتلكه من قدرات مهنية 
وعلمية وتخصصية، ومن هنا علينا ان 
نؤكد ضرورة تعديل النظام االنتخابي 
السياسية بحيث  املمارسة  وتطوير 
نتجاوز النواقص واالختالالت التي 
شهدناها في فترات سابقة اثناء مرحلة 
االنتخابات خصوصا املعوقات التي 
حتد من مشاركة النساء الكويتيات.

الكويتية وفتح آفاق امامها للمشاركة 
السياســية واملســاعدة في صنع 
التمثيلية من  االنتخابات  القرار في 
بالقوانني االجتماعية  النهوض  اجل 
واالقتصادية والسياسية التي تالمس 
النســاء واملجتمــع، وكان برنامج 
احلكومة الســابقة قد شمل برامج 
مخصصة لتمكني املرأة ورفع كفاءة 
األداء املهني والقيادي من خالل البرامج 
التدريبية التأهيلية لفهم طبيعة دورها 

الالزمة لتحقيــق مصالح البالد من 
قبل السلطتني التنفيذية والتشريعية 

وبجهود متكاملة.
وأود أن أشــير هنــا إلــى أن 
التشريعية واملؤسسية  اإلصالحات 
لن تكتمل إال بوجود عناصر املجتمع 
من رجال ونساء، وهذا ما أكد عليه 
دوما خطاب القيادة السياســية في 
مناسبات مختلفة مع تسليط الضوء 
على أهمية تعزيز دور ومكانة املرأة 

أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد - حفظه اهللا ورعاه - في خطابه 
املوجه للشعب الكويتي يوم ٢٢ يونيو 
٢٠٢٢ - الــذي أعلن فيه حل مجلس 
األمة - عدم تعطيل الدســتور، فهو 
العهد الوثيق بني احلكم والشــعب، 
العهد التمسك  كما أكد ســمو ولي 
باملكتســبات الوطنية والشراكة في 
مســؤولية ادارة البالد، وشدد على 
أهمية الوحــدة الوطنية فهي مبعث 

القوة والرفعة.
وقال سمو ولي العهد حفظه اهللا 
إن املرحلــة القادمة تتطلب تصحيح 
املسار عن طريق اختيارنا لألمني دون 
النظر إلــى الطائفة او القبيلة وعلى 
الشعب ادراك حجم املسؤولية الوطنية 
في املمارسة البرملانية واالبتعاد قدر 
اإلمكان عن التعصب، ألننا سنتحمل 
جزءا من املســؤولية جتاه املشــهد 
السياسي الذي سيتشكل خالل الفترة 
العمل  القادمة، وذلك بهدف تسريع 
في اإلصالحــات وتعديل اإلجراءات 

وقفة

تعديل النظام االنتخابي 
لصالح مشاركة أكبر 

للمرأة.. ضرورة
بيبي محمود عاشور ـ رئيسة مجلس إدارة اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطني
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مساحة للوقت

آمال و«أموال» 
الوطن!

طارق إدريس

بدأت بعض الدول الدميوقراطية تنتهج أسلوبا 
جديدا في طرق التصويت االنتخابي عبر التصويت 
اإللكتروني، بعضها يستند في هذا النهج إلى دقة 
األرقام وتطابقها بني أعداد الناخبني املصوتني وأرقام 
النتائج بعد الفرز اآللــي، والبعض اآلخر وجدها 
سلسة وبسيطة وغير معقدة ونتائجها مقنعة. رغم 
وجود بعض حاالت الرفض ألســباب منها ما هو 
مقنع ومنها ما هو غير مقنع، إال أن العملية متت 
والقت استحسان الكثير من الناخبني واملرشحني 

ومن جهات رقابية محايدة أيضا.
رغم مــرور عقود من الزمــن على جتربتنا 
الدميوقراطية الثرية، ورغم تعاقب أجيال وأجيال 
على كراسي مجلس األمة، ورغم املشاكل العديدة 
التي واجهت املجالس من تبعات التصويت اليدوي 
من تزوير وأخطاء في الفرز أدى بعضها إلى إسقاط 
عضوية بعض املرشحني، إال أن نظامنا االنتخابي 
ما زال على طمام املرحوم ولم يحرك أحد ساكنا 

ومازالت األوراق هي الفيصل!
بعد دخول حكومتنا في عالم النت، وقد باشرت 
بالفعل في إنشاء موقع خاص بها جمعت فيه معظم 
أجهزة الدولة ومؤسساتها أطلقت عليه اسم «سهل»، 
اعتقد انه قد آن األوان بأن تتقدم احلكومة مبشروع 
قانون للتصويت أون الين في أي أنتخابات تقام 
في الدولة ســواء ملجلس أمة أو للمجلس البلدي 
أو للجمعيات التعاونيــة أو جلمعيات النفع العام 
وغيرها من املجالس التي تقوم على نظام الترشيح 
واالنتخاب، بأن يتم التصويت فيها من خالل برنامج 
«سهل» أو برنامج «هويتي» أو أي برنامج ميكنها 

أن تستحدثه وتراه مناسبا لعملية التصويت.
من أهم األسباب التي قد تكون إيجابية في عملية 
التصويت إلكترونيا، أوال: توفير الوقت واجلهد، 
حيث سيتم االستغناء عن معظم اجلهات املرتبطة 
في عملية التصويت اليدوي مثل اإلعالم والسلك 
القضائي والسلك العسكري ممثال في الشرطة التي 
تبذل جهدا في ظروف صعبة، ناهيك عن ترك تلك 
اجلهات ألعمال ال تقل أهمية عن عملية التصويت، 
التوفير في مصاريف الورق واملطبوعات،  ثانيا: 
ثالثا: منع املساومات وشراء األصوات التي كانت 
حتدث أثناء عملية التصويت، وكذلك عدم تعطيل 
املدارس في أيام عملها عن أنشطتها، رابعا: إمكانية 

التصويت من أي مكان في العالم.
أمور كثيرة إيجابية ستترتب على نظام التصويت 
اإللكترونــي، كل ما نحتاج له برنامج متقن وآلية 

محصنة وتثقيف وتوعية مجتمعية.
٭ القصــد: قد يجد البعــض أن عملية التصويت 
إلكترونيا قد يحدث فيها تالعب، والســؤال هل 
تضمن عدم التالعب في التصويت يدويا؟ أعتقد 
أن عالم اإلنترنــت أصبح يدخل في كل تفاصيل 
حياتنا، وقد أصبح لكل منا هنا هويته اإللكترونية 
اخلاصة «هويتي» ال ميكــن أن يدخلها احد غير 
املخــول له بالرقم الســري والبصمة، وصار لنا 
حسابات في البنوك وأرقام سرية ال ميكن ألحد 
الولوج إليها أو التالعــب بها، لذلك أعتقد أنه من 
املمكن إنشاء نظام انتخابي متكامل ميكن االعتماد 
عليه في حتديث وتطوير أســلوب التصويت في 
نظامنا االنتخابي، ويكون سببا في تطور احلياة 

الدميوقراطية في الكويت.

القصد

التصويت 
إلكترونيًا
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