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التغيير بأيدينا.. 
فلنحسن االختيار

مجرد رأي

عيسى أبوطفرة املطيري

بعد عقود من االنتظار، وجدنا أخيرا صاحب القرار سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ أحمــد النواف الذي بفضل 
توجيهاته ورؤيته وخطواته اإلصالحية التي تبشــر بانتهاء 

زمن الواسطة، عاد لنا األمل والتفاؤل من جديد.
سمو الشيخ أحمد النواف رجل دولة، فرغم مشاغله وازدحام 
جدول أعماله، فّضل النزول إلى امليدان لالطالع واالستماع عن 
قرب إلى هموم املواطنني واملشاكل التي يعانون منها خالل 
مراجعاتهم للدوائر احلكومية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، الذي أوصى بتلمس 

حاجات املواطنني وحل مشاكلهم في الوزارات.
أولى محطات النواف كانت في مجمع الوزارات وبعيدا عن 
البهرجة اإلعالمية التقى خاللها عددا من املراجعني واستمع 
ملشاكلهم، وأكد لهم أن جميع املسؤولني واملوظفني في خدمة 
املراجع، ومن كانت معاملته قانونية سيحصل على حقه بقوة 
القانون، وهذا الكالم أعاد ثقة املواطن في أجهزة الدولة التي 
كانت مختطفة بقوة الواســطة، ومبساعدة بعض القياديني 

املتخاذلني الذين حصلوا على مناصبهم باحملسوبية.
زيارة ســموه املفاجئة كانت مبنزلة رسالة إلى القياديني 
بأن هناك من عيون تراقب عملكم وتعاملكم من خالل نزولكم 
لصاالت املراجعني وتلمس مشاكلهم وتسهيل أمورهم بعيدا 

عن اإلجراءات املعقدة. 
جولة النواف وجدت استحســانا كبيرا لدى الكثير من 
املواطنني الذين كانــوا بحاجة إلى مثل هذا النهج الذي كان 
مفقودا طوال السنوات املاضية ومقتصرا على تسهيل معامالت 

أصحاب النفوذ والواسطة.
نستغرب من بعض األصوات املعارضة لنهج الرئيس في 
نزوله للميدان وااللتقاء باملواطنني في الدوائر احلكومية ما 
يؤكد لنا جليا تضرر هــذه الفئة في تعطل مصاحلهم التي 
كانت ســابقا وقبل قرارات ســموه تنجز من هذه األبواب 
التي كانت مفتوحة ملن ميلك واســطة ونفوذا ومغلقة بوجه 

املواطن صاحب احلق.
مطلوب من ســمو الرئيس االستمرار بهذا النهج وعدم 
االلتفات إلى هذه األصوات، الن الشعب معك في أي خطوة 

إصالحية تخدم الوطن واملواطن ويدعمونك بكل قوة.
أخيرا نطلب من سموكم بعد زيارة مجمع الوزارات القيام 
بزيارة لوزارة الصحة ومرافقها حتى تشــاهد بعينك حجم 
معاناة املواطنني أمام أبواب بعض املســؤولني املغلقة التي 
يجدون أمامها بعض مديري املكاتب، متسيدين املشهد وهم 

أساس املشاكل التي يعاني منها املراجعون.
هل يعلم سموكم أن بعض القياديني يتهربون من مواجهة 
اجلمهور، ويختبئون باملبنــى املالصق لوزارة الصحة في 
األدوار العليــا، نتمنى من ســموكم التحقق من هذا األمر 
وإلزام املســؤولني بتلمس مشــاكل املراجعني وحتديد أيام 
ملقابلة املواطنني، حيث إن هؤالء املسؤولني وضعوا في هذه 

املواقع من أجل خدمة الناس. 
هناك مالحظة أخرى تتعلق برقم تلقي الشكاوى واملقترحات 
املقدمة من املواطنني ملكتب سموكم، وهي أن الرقم املخصص 
من قبل مجلس الوزراء يستقبل الرسائل عبر الواتساب، في 
املقابل ال نرى أي تفاعل أو تواصل يذكر مع املرسل ملعرفة 
مشكلته، لذلك يجب على املسؤولني عن هذا العمل االهتمام 
ببحث مشــاكل املواطنني وإحالتها للجهات، متهيدا إليجاد 
احللول املناســبة لها ألن هناك شكاوى ال حتتمل التأجيل 

واملماطلة، ومنا إلى أبي نواف.

رمبا يكون من البديهي أن البشر، وإن رغبوا في معرفة 
األحداث، فإنهم ينفرون من االطالع على أخبار مزعجة أو 
منفرة ذات عالقة بهم أو بالوســط القريب احمليط بهم، بل 
رمبا مال بعضهم إلى كتمان هذه األخبار السيئة، باعتبارها 
نقيصة ال يجوز أن يطلــع عليها اآلخرون، وإدمان االدعاء 

بأن األوضاع على خير ما يكون.
تستفحل ظاهرة الكتمان في املجتمعات السلطوية واملنغلقة 
Authoritarian and closed societies التي يسود فيها الرأي 
الواحد واخلوف من املصارحة، وخالفا لذلك، تعمد املجتمعات 
املنفتحة إلى إعالم اجلمهور باألخبار الصحيحة حتى لو كانت 
سيئة ومخيفة ومنفرة، وهي في ذلك تلبي حق اجلمهور في 
املعرفة التي تعتبر بحد ذاتها نوعا من األمان النفسي، ومن 
جهة أخرى تلبي اجلانب الوقائي بتوفير التعليمات واإلجراءات 
املفيدة التي ميكن للجمهور اتباعها ملواجهة عقبات تلك األخبار.
ومن األمثلة على ذلك، الرســائل اإلخبارية التي توجهها 
جامعة برينستون Princeton University ألساتذتها وموظفيها 
وطالبها، عن طريق TigerAlert، وهو نظام إعالم للطوارئ يسمح 
ملسؤولي برينستون املعتمدين بإرسال األخبار والتعليمات 
فــي وقت واحد لألفراد عبر الهواتــف األرضية والهواتف 

اخللوية والرسائل النصية والبريد اإللكتروني.
وبصراحة، ومنذ أن دخلت مجتمع اجلامعة مؤخرا، وأنا 
أتلقى بعض التحذيرات التي لم أعتد عليها، يبدو من ظاهرها 
أنهــا مخيفة وغريبة، كتلك التي ذكــرت أنه مت اإلبالغ عن 
شخص يتصرف بطريقة غير أخالقية، مع ذكر مواصفاته 
وتعليمات التعامل مع هذه احلاالت، وأخرى سجلت مشاهدتني 
للدببة قرب السكن التابع للجامعة، ومع التنويه إلى أن الدببة 
السوداء بطبيعتها متيل إلى توخي احلذر من الناس، وجهت 
الرسالة مجموعة من النصائح للتعامل مع هذا اخلطر، كانت 
The New قد اعتمدتها إدارة حماية البيئة في نيوجيرســي
Jersey Department of Environmental Protection، والتــي 
تضمنت: عدم إطعام الدب أو االقتراب منه، واحملافظة على 
الهدوء في حال صادف املرء دبا، مع جتنب االتصال املباشر 
بالعني، والتراجع ببطء وعدم الركض، وإصدار أصوات عالية 
بالصراخ أو ضرب األواني إلخافة الدب، مع سعي املرء جلعل 
نفسه يبدو كبيرا من خالل التلويح بذراعيه، أو التقارب مع 
شــخص آخر مع رفع الذراعني فوق الرأس، وإذا لم يغادر 

الدب فعلى املرء االنتقال الى منطقة آمنة.
كم مت تزويد اجلمهور بخط ســاخن مجاني، يعمل على 
مدار ٢٤ ساعة في إدارة احلماية البيئة، للتبليغ عن أي سلوك 
مزعج أو تلف قد تسببه الدببة، والتنويه بضرورة اإلبالغ عن 
أي سلوك أو نشاط مشبوه على الفور عن طريق االتصال 
بإدارة السالمة العامة على رقم معني، وتوجيه املرء إلى البقاء 

متيقظا ومتابعا ملا يحيط به.
وهكذا، فإن إدارة اجلامعة واألجهزة املعنية فيها لم تعمد 
إلــى دفن الرؤوس في الرمل، أو إنــكار احلقيقة، أو النظر 
بســلبية إلى الشفافية في نشــر املعلومات، بل اجتهت إلى 
املصارحة الكاملة للجمهور مبا يستجد من وقائع مخيفة أو 
مرعبــة مع تقدمي نصائح وتوصيات، معتبرة ذلك جزءا من 
مهمتها في توفير السالمة له واستحقاقا للثقة التي منحها.

«الشقردي» في اللهجة اخلليجية تُطلق 
على الرجل املتدبر والنشيط الذي يستطيع 
إمتام املهــام الطيبة املوكلة له بكل أمانة 
ودقة، عمله دؤوب ال يكل وال ميل، وآراؤه 
واضحة بلباقة، شجاع بغير تهور، يخاف 

اهللا فهو نظيف اليد واللسان.
أما «بياع احلچي» فمن السهل له صف 
الكالم الذي ينقط عسال، وضرب وعود 
السراب، ودغدغة عواطف قبول التقرب.

ابحث عن تاريخ «الشقردي»: سيرته 
الذاتية وإجنازاته، آرائه وتغريداته، وتأكد 
من مدى قدرته على تكوين عالقات، ولباقته 
في استيعاب خصومه، ألن النائب داخل 
مجلس األمة ال يســتطيع تنفيذ وعوده 
منفردا مهما كان صادق الوعد، إال عبر 
شراكة وتفاهمات ال تخرجه عن ثوابته 

املبدئية املعلنة.
«الشقردي» صفة لصيقة بالشخص، 
ودائمة، وليست حالة موسمية تهب فجأة 
مع رياح االنتخابات! لغايات شــخصية 
معلومة، أو قبوله بــدور ماكينة عبثية 
لتشتيت األصوات االنتخابية عن املنافسني!
يفترض بعد عقود مــن اإلجنازات 
واإلخفاقــات، لدينا القدرة على التمييز 
بني من يبيع لنا الكالم الذي نشــتهيه، 
وبني الذي له القدرة التشريعية والرقابية 
التي تنتشــلنا من واقعنا الذي يشتكي 

منه اجلميع.

مع صدور مرســوم دعوة الناخبني 
النتخاب أعضاء مجلس األمة وحتديد يوم 
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ موعدا لالقتراع، وبدء 
استقبال طلبات الراغبني بالترشح لهذه 
االنتخابات تتزايد احلركة الدعائية ويبرز 
النشاط أكثر مما كنا عليه سابقا، فالكل بدأ 
وبشكل فعلي إلطالق حملته االنتخابية 
وفق خطط وبرامج رمبا مدروسة ورمبا 
على سجيتها، وهنا تكمن اخلبرة والدراية 
وحسن التخطيط سواء من حيث اختيار 
الشعارات االنتخابية، أو طرح القضايا 
التي متس حيــاة الناس والتي قد تؤثر 
فيهــم وباختياراتهم، لكننا نرى أن كل 
ذلك قد ال يســتمر طويال وقد ال يترك 
أي أثــر لدى الناخبني، خصوصا أولئك 
أصحاب القرار الثابت باختيار شخص 
محدد وفقا لقناعاتهم وميولهم وبناء على 
اعتبارات هم يرونها صحيحة، والتي قد 

تصيب أحيانا وقد تخطئ أحيانا أكثر.
إن هذه الفترة التي نعيشــها مع كل 
انتخابات تشكل نافذة مشرعة للتعرف 
املرشــحني واالســتماع آلرائهم  على 
ومقترحاتهم ووجهات نظرهم حول العديد 
من القضايا واألمور التي حتتاج إلى عالج 
ونقاش حقيقي مع اقتراح احللول املناسبة 
بشكل حقيقي ومنطقي بعيدا عن التخويف 
والتهويل والتهديد وسياسة الصوت العالي 
ألننا نريد «طحينا» وال نريد «جعجعة» 
كما عند الكثير من املرشحني السابقني 
الذين لم يفوا بوعودهم ولم يكونوا أمناء 
على عهودهم التي قطعوها على أنفسهم 
وأقسموا على تنفيذها أمام مرأى اجلميع، 

لكنهم لألسف أخلوا بكل ذلك.
وهذه األيام اجلميع يترقب وينتظر 
أســماء املرشــحني في جميع الدوائر 
االنتخابيــة وتكثــر معهــا التحليالت 
والتخمينات بفرص الفوز والنجاح، كما 
تزداد الضغوط االنتخابية والشعبية من 
البعض، فهناك أصحاب توجهات قبلية 
وآخرين يحملون فكرا طائفيا وغيرهم 
يقسمون املجتمع حسب أهوائهم وهدفهم 
استمالة الناخبني وتكوين رأي عام مساند 
لهم مهما كانت طبيعة الطريق وأسلوب 
الوصول للهــدف واملبتغى، وهنا علينا 
أن نكــون كمواطنني أكثر وعيا وإدراكا 
فنحسن اختيار املرشحني من أصحاب 
للقبيلة  األمانة والكفاءة، ومع احترامنا 
والطائفة واملنطقة غير أن ما يبنى على 
باطل يكــون باطال، وبالتالــي فالنائب 
احلقيقي هو من ميثل األمة ويدافع عن 
مصالح الكويت وشعبها بجميع فئاتهم 
ألننا نريد مستقبال أفضل جلميع أبناء 
الكويــت، ونريد حاضــرا أفضل لنا، 
فالصوت أمانة وعلينا أن نحسن اختيار 
من يستطيع حملها بكل ثقة ومن يكون 
قادرا علــى الثبات على احلق ومحاربة 
الباطل والفساد، فالكويت تستحق األفضل 

والقرار بيد املواطنني الواعني.
نعــم، التغيير بأيدينا.. فلنحســن 
االختيار، أحسنوا االختيار تكون النتائج 
أفضل، ونسأل اهللا تعالى النجاح للوطنيني 
األمناء املدافعني عن احلق الساعني خلير 

البالد والعباد.

وهميا، «ولألسف صدق عمره 
أنه دكتور»؟!

إضاءتنا اليوم تدق أجراسها 
في ناقوس اخلطر، ولألســف 
العالي» محلك ســر!،  «التعليم 
املزورة  امللف «الشهادات  فهذا 
- ولقب الدكتور الوهمي» ليس 
بوليد اليوم بل سطوره وأوراقه 
وإثباتاتــه متواجدة من املاضي 
فــي أدراج غلقت عليه ملاذا؟ ال 
أحد يعلم ما هو السر! املشكلة 
األكبر أن يوجــد البعض على 
رأس عملهــم ويتقاضون من 
املبالغ املادية الكثير دون معاقبة! 
بل املضحــك املبكي أن البعض 
يتحكمون فــي مصائر الكثير 
من أبنائنا وقضايانا! فإلى متى 
هذا الفساد املتراكم في األدراج 
دون حساب وعقاب يا «وزارة 

التعليم»؟
٭ مسك اخلتام: بالعلم واألخالق 

ترتقي األمم.

بعيدا عن اإلثارة ونزوات املراهقة 
التي قد يكون الترحيب بها مؤقتا 
وال يخدم أي أهداف سوى حماية 

الفاسدين.
 ويبقى السؤال الذي يفرض 
نفســه عن جدوى االستسالم 
للرغبة في اإلثارة والسبق اإلعالمي 
أو التحلي باحلكمة واملوضوعية 
والصدق عنــد التعامل مع مثل 
تلك األخبار التي ال ميكن التنبؤ 
بتداعياتها السلبية وما تسببه من 
زعزعة ثقــة املواطن بقطاع هام 
يتعامل معه اجلميع بثقة عمرها 
عدة عقود، ومن شــأن مثل تلك 
املمارسات غير الناضجة أن تقوض 
تلك الثقة بل وجتعل احلديث عن 
الفســاد حديثا أجوف  محاربة 
ينقصه الصــدق واملوضوعية 
ومييل إلى الكيدية واالتهام قبل 
توفير الدليل الدامغ، وهذا كله أكبر 
من قدرات ومهارات أي متحدث 
رســمي أو صاحب قلم إعالمي 
يتحمل مسؤولياته أمام املجتمع 
والرأي العام وميارسها في سياق 

أخالقي وعادل وموضوعي.

تقدمت به في تقريرا سابق لها، 
وأكدت من خالله أن االنتخابات 
الفرعية ال تؤثر بشــكل مباشر 
أو غير مباشر على حرية إدالء 
املواطن بصوته ملن يرغب في أن 
ميثله، فال قيد على أي مواطن أن 
يعطي صوته ملن يشاء، ولو كان 
غير متفق عليه مع ما يستقر عليه 

الرأي في االنتخابات الفرعية.
ومــن هذا املنطلــق أرى أن 
هناك ضرورة تســتوجب إلغاء 
ذلك القانون والذي حرم الشعب 
من نواب شهدنا لهم باإلخالص 
الغالي،  الوطــن  لهــذا  والوفاء 
فالعقوبات التي ســنها القانون 
تكاد تكون قاســية للغاية، وإن 
كان املجلــس القادم ســيجري 
تعديالت على قانون املســيء، 
فهل هذا ســيمهد الطريق أمام 
إدخال تعديالت على قانون جترمي 

االنتخابات الفرعية؟

نشاهد من يلبس اللبس اخلاص 
في العمليات اجلراحية في املول 
التجاري!، أو من يلبس بيجامة 
«دشداشة النوم» ويتمشى بها بني 
الناس في اجلمعيات التعاونية! 
أو مــن يرتدي لباس البحر من 
املرافق  «شــورت» وغيره في 
احلــــكومية.. الخ من األمثلة، 
إذا صح  فلكل مـــــقام مقال 

التعبير.
لذلك في السفر عندما يسافر 
الناس إلى مناطق اآلخرين فهم 
يلتزمون مبا هو مقبول هناك من 
ناحية اللباس وإذا تعارض ذلك 
مع ثقافتك وقناعتك فليس من 
حقك فرض رأيك عليهم، ألن في 
ذلك احتراما لثقافة الشعب اآلخر 
وقوانني تلك البلدان، ولكن على 
اآلخرين كذلك من القادمني إلينا 
في مناطقنا أن يحترموا ثقافتنا 
العربية ونظام قيمنا الديني مبا 
يختص باللباس ومن مسؤوليتهم 

معرفة ما هو مقبول لدينا.

وفاسد، ألم يحن الوقت ألن يفتح 
هذا امللف وتسن القوانني واللوائح 
ملعاقبة كل من يضع لنفسه لقبا 
علميا وهو ال يستحقه باألساس، 
ألنه لم يسع إليه بجهد وتعب فقط 
منح له من خالل جامعات وهمية 
حتت مسمى «دكتوراه فخرية»، 
والبعض منحوا أنفســهم هذا 
اللقب من قبيل التداول اإلعالمي 
واالجتماعي إلى أن أصبح دكتورا 

«وليس قبــل» التحقيق العادل، 
فهكذا تدار أي معركة ضد شبهات 
الفساد دون صخب أو ضجيج. 
وهل يعرف من كتب وبث اخلبر 
أن عدم احلكمة وغياب التدقيق في 
مثل تلك األخبار قد ميس سمعة 
أبرياء، وقد يتيح الفرصة إلفالت 
الفاسدين احلقيقيني من احملاسبة 
والعقاب، وقد يتسبب في طمس 
احلقائق واحليلولة دون كشف 
الفساد واملفسدين ومن وراءهم. 
إن احلديــث عــن الفســاد 
وشــبهات الفساد يجب أن تدار 

على نطــاق ضيق يقتصر على 
أبناء القبيلة، وبالتالي فإنها ال تعد 

كيانا يوازي كيان الدولة.
وباملناسبة أعدت جلنة الشؤون 
التشريعية مبجلس األمة تقريرا 
حول إلغاء قانون جترمي االنتخابات 
الفرعية جاء فيه أن إلغاء القانون 
أمر يستحق الدفاع، نظرا الرتباطه 
اللجنة قد  باقتراح مماثل كانت 

ثقافات مختلفة لكل منها قواعد 
لباس متنوعة، فما هو مقبول في 
منطقة جغرافية قد يكون ميثل 

كارثة في أخرى!
للبس  لذلك مت وضع قواعد 
واللباس لكل مــكان جغرافي، 
فليس شــرطا أن يكون ما هو 
مناســبا في مكان مقبوال في 
مكان آخر، وأيضا ضمن النطاق 
احمللي الداخلي، فليس من املقبول 
على سبيل املثال ال احلصر أن 

من حيث انتهى ذلك القرار الذي 
العربية  الدولــة  صدر في تلك 
مبعاقبة من يدعون الدكتوراه أو 
يؤتون بشهادات مزورة ومن ثم 
يلقبون أنفسهم بلقب «الدكتور»، 
رســالتنا اليوم لوزارة التعليم 
العالي: إلى متى ملف «الشهادات 

املزورة» سيظل مغلقا؟ 
الكويت تعيــش اآلن فترة 
تصحيح وتطهير من كل فساد 

وهو هل من كتــب وبث اخلبر 
بهذا الشكل الذي نشر به يعرف 
جيدا أن املتهم بريء وأن مثل تلك 
الثقة في وزارة  األخبار تزعزع 
اخلدمات والقطــاع الذي يتعلق 
باخلبــر، وهل يعرف أن احلرب 
ضد الفساد يجب أن تدار بحكمة 
وموضوعية وشفافية وال مجال 
فيها لتصرفات غير مدروسة جيدا، 
ومن بينها احملور اإلعالمي وإعداد 
ونشــر األخبار ومخاطبة الرأي 
العام الذي يعرف جيدا أن املتهم 
بريء حتى تثبت إدانته أمام وبعد 

الدميوقراطيات العريقة انتخابات 
مماثلة، وإنني أرى أن االنتخابات 
الفرعية أمــر ال يقلل من مدى 
احترام وهيبة الدولة، وإمنا هو 
أمر تنظيمي بحت تسعى من خالله 
القبائل إلى نزع الشقاق واخلالف 
الذي ميكــن أن يحدث بني أبناء 
الواحدة في حال ترشح  القبيلة 
أكثر من شخص، كما أنها تقام 

ان اللباس عبارة عن مجموعة 
بيئة  القواعد تختلــف من  من 
ألخرى، ويتم إنشاء قواعد اللباس 
من التصورات واألعراف باالتفاق 
ما بني أطراف املجتمع وهي تعبير 
عن هوية وانتماء مناطقي، وأيضا 
هناك تنوع بني ما هو لبس العمل 
الرسمي واللبس اليومي واللبس 
الترفيهي إذا صح التعبير لقضاء 
اإلجازة، لذلك لكل مجتمع ولكل 
مناسبة «لبس مختلف» ألن هناك 

أيام قــرأت في إحدى  منذ 
الصحف الرسمية إلحدى الدول 
العربية الشقيقة عن إصدار قرار 
حازم مبعاقبة كل من يضيف في 
بداية اسمه حرف «الدال» دون 
وجه حق، وما أعجبني في القرار 

بدايته والتي جاءت كاآلتي:
«نظرا ملــا مت تداوله مؤخرا 
حول وجود بعض اجلهات التي 
تدعي على غير احلقيقة تبعيتها 
جلامعات بحثية عاملية، وكذلك 
ادعاؤها صالحية منح الدرجات 
العلمية (املاجستير والدكتوراه)».

تلك كانــت افتتاحية القرار 
القوانني  الذي من خالله نصت 
والقرارات ووفق اللوائح والقوانني 
املتبعة لتلك الدولة على معاقبة 
الشخوص الذين يقومون بذلك 
من أجل «البرستيج االجتماعي» 

والتكسب املادي أيضا!
تلك ليســت قضيتنا، ولكن 
إضاءتنا اليوم تستمد سطورها 

عند التعامل مع أي خبر يتعلق 
املتهم  أن  بالتحقيق، فكلنا نعلم 
بريء حتى تثبت إدانته، وعادة ما 
يكون اإلعالمي حائرا بني الفوز 
بالسبق الصحافي على غيره من 
زمالء املهنة، أو الفوز على أهواء 
النفس البشــرية وكبح جماحها 
التحقيق  انتهاء  إلــى  واالنتظار 
العادل والشــفاف قبل نشر أو 
اخلوض في بعض األخبار الدقيقة.
وقد شــعر قلمي اإلعالمي 
بشــعور من الصعب وصفه أو 
احلديث عنــه عندما قرأت خبرا 
ليس مصدره اجتهادا صحافيا، 
ولكــن مصدره ناطق رســمي 
بإحدى الــوزارات، وقد تضمن 
اخلبر ما ميكــن اعتباره خارج 
إطار ما تعلمناه أن املتهم بريء، 
فقد وصف اخلبر «إهمال جسيم» 
ملسؤول قبل التحقيق، فضال عن 
وقفه عن العمل للتحقيق معه، ولم 
يتبق سوى كتابة اسم املسؤول في 
قطاع مهم بوزارة خدمات ويشغل 
على حد اخلبر وظيفة إشرافية.

وهنا برز ســؤال مشــروع 

القادم  األمة  أعلم أن مجلس 
سيستهل أعماله مبناقشة قانون 
املسيء الذي أقره املجلس بعدما 
أضاف تعديال للمادة الثانية من 
قانون االنتخاب، ذلك القانون الذي 
تعالت األصــوات مطالبة بإلغائه 
رغم قسوة وصعوبة اجلرم الذي 
يرتكبه املذنب، حيث «يحرم من 
االنتخاب كل من أدين بحكم نهائي 
في جرمية املساس بالذات اإللهية، 
األنبياء، والذات األميرية»، وغضت 
تلك األصوات الطرف عن قانون 
جترمي الفرعيــة ولم تلتفت له، 
وكأن عدالتهم اختلت وبات األمر 

لديهم يكال مبكيالني.
أذكر أن بعض النواب تقدموا 
بطلب ملناقشــة قانــون إللغاء 
جترمي الفرعية مستندين على أن 
الفرعية ليست باألمر املستحدث 
بالكويت وبالعالــم أجمع، ففي 
الواليات املتحدة نفســها تقيم 

إن اللبــس العربي املتوارث 
له هيبة واحتــرام وخاصة في 
مواقع العمل الرسمي واملناسبات 
االجتماعية، وهو انعكاس لواقع 
الفرد الذاتي وإعالن عن ارتباطه 
مع مجتمعه وإيضاح خلصوصية 
وأصالة االنتماء للثقافة الشعبية 
وهي «شكل وطني» ميثل يافطة 
تعريف بني الشعوب بينها وبني 
بعض،  فلكل شعب طريقة مختلفة 
في اللبس وشكل مختلف فيه.

البحث في ظاهرة اللباس، في 
ثباته وتغيره، يتناول في الدرجة 
األولى العالقة بني املجتمع والدين، 
املجتمع باعتباره مصدر العادات 
والتقاليد التي تعبر عنها جتليات 
متعددة في السلوك اليومي، وفي 
العملية، ومنها  ممارسة احلياة 
ظاهرة اللباس اليومي وتغيراته 
املرتبطة بظروف العصر، وأيضا 
اللبس عــن مواقع  قد يعبــر 
اقتصادية وانتماء طبقي وأيضا 

عن انتماءات اجتماعية.
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