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الشك أن اجلميع سمع كلمة األجيال 
القادمة ومل سماعها من كثر ما مت تكرارها 
من قبل احلكومة ومستشاريها ومؤيديها 
إضافة إلى من يطلب ودها والتقرب منها 
على حساب الناس منذ ربع قرن أو ما يزيد 
ومقولة األجيال القادمة يتم تذكيرنا فيها 
بني احلني واآلخر من قبل اإلخوة الذين 
ذكرناهم في السابق عندما يحتاجون إليها 
خاصة عندما يقوم أعضاء مجلس األمة 
مبطالبة احلكومة ببعض األمور املادية 
التي حتسن من مس���توى األفراد كثير 
من الناس ال يعرفون معنى هذه العبارة 
وآخرين يعتق���دون بأنها من صاحلهم 
على الرغم من أن كثيرا من األش���خاص 
سمعوها وانتظروا طويال ليشاهدوا ما 
الذي ستس���فر عنه ألن أوالدهم كبروا 
وتزوجوا وأجنبوا أوالدا ومازالت هذه 
الكلمة تتردد ومنهم من توفي إلى رحمة 
اهلل ولم ير إيجابيات أو سلبيات، هذه 
العبارة في فترة الثمانينيات من القرن 
املاضي ظهرت أو كثر ترديد هذه الكلمة 
أو املصطلح الغريب الذي لن جتده في 
أي دول���ة أخرى، خاص���ة في فترة حل 
مجلس األمة وتعليق الدس���تور إلى أن 
قام النظام العراقي بغزو الكويت ودمر 
البالد ونهب ثرواتها مما دفع احلكومة 
ألول مرة إلى االقتراض وس���حب أموال 
صندوق األجيال القادمة إلعمار البلد أي 
أن كل ش���يء ذهب في مهب الريح وبعد 
التحرير تعدلت األحوال وهلل احلمد على 
مدى سنوات ورجعت مرة أخرى مقولة 
األجيال القادمة حقيقة نحن ال نعرف من 
هو اجليل املقصود ومن هم األفراد الذين 
سيستفيدون من أموال هذا الصندوق ألنه 
لم يتم حتديد فترة أو س���نة معينة من 
كان ف���ي مرحلة املراهقة في تلك الفترة 
أصب���ح اليوم أبا أو ج���دا، ومع ذلك لم 
يس���عد برؤية أرباح أو فوائد األجيال 
القادمة أو حتى مزاياه، أعتقد أن األجيال 
القادمة ضحكة كبيرة وصدقوها وحاولوا 
أن يوهم���وا الناس بأنها حقيقة أو منها 
فائدة اليوم، أي موضوع تتم مناقشته 
ويتطرق ملشاكل الناس وهمومهم ومحاولة 
مساعدتهم فالبد أن جتد الكثير من األبواق 
املسترزقة أو التي حتاول أن تتقرب من 
احلكومة يرددون عبارة األجيال القادمة 
وما يش���ابهها حملاولة تشتيت األعضاء 
واألشخاص الذين يحاولون أن يجدوا حال 
لقضايا الناس، وكلما قام األعضاء بتقدمي 
اقتراحات أو مطالبات تساعد البشر وجدوا 
أمامهم هؤالء األشخاص يتحججون بأن 
األموال التي سيتم صرفها على مثل هذه 
القادمة  املطالبات ستؤثر على األجيال 
ولن يج���دوا من يعلمهم أو يصرف لهم 
رواتب أو يعاجلهم، س���بحان اهلل إلى 
هذه الدرجة سيتضرر الناس أو األجيال 
القادمة، األجيال اخلفية التي ال نعرف ما 
شكلها او نهجها ومتى ستبدأ او ستظهره 
إن هذا الكالم الذي تتفوه هذه الفئات من 
البشر التي ذكرناها أصبح اليوم مكشوفا 
للجميع وليس منه فائدة وتكراره على 
الناس في بعض املواسم أو على حسب 
الظروف سيضعف منه أكثر وأكثر إلى 
أن نكتشف أنه ليس هناك أجيال قادمة 
أو غيره وهذا ما سيحدث ولكن بعد أن 
تنكشف جميع أوراق احلكومة ويكون 
عجزها واضحا سواء في عملها او في إقناع 
الناس. ما نتمناه من حكومتنا الرشيدة أو 
باألحرى من حكوماتنا القادمة ألنها تتغير 
في السنة مرتني إذا أرادت أي حكومة منها 
أن تكسب مصداقية الناس وثقتهم فالبد 
ان تكون هي نفس���ها صادقة وبرنامج 
عملها واضحا ومعدا بش���كل جيد ويتم 
تطبيقه بالفعل وليس مجرد كالم على 
ورق تسلمه حكومة وتسلمه للحكومة 
التي بعدها ولم يتم تطبيق ش���يء منه 
فهل ستحقق احلكومة احلالية هذا وتلتزم 
ببرنامج عملها الذي أخذ وقتا لم تأخذه 
حكومات دول مجتمعة؟ أنا شخصيا ال 
أرى أن هناك ش���يئا سيختلف واألمور 
لن تتغي���ر كثيرا عن الس���ابق مادامت 
عبارة األجي���ال القادمة تردد من بعض 
أعضاء احلكومة، والوضع إذا اس���تمر 
على هذا الشكل فلن يستفيد أحد، وكل 
من السلطتني يعمل في واد والتصريحات 
الت���ي تظهر بالصحف ل���م يتغير فيها 
ش���يء على الرغم من اإلجازة الطويلة 
جدا للمجلس التي ال يعرف ما احلكمة 
في إطالتها والتي من املفترض أن يكون 
اجلميع اخذ الوقت الكافي في التفكير من 
اجل إصالح األوضاع والنفوس والقلوب 
املتشاحنة حتى يتنفس اجلميع الصعداء 
بعد االختناق الذي عاشوه وعشناه معهم. 
على العموم املجلس بدأ أعماله »واللي 

في اجلدر بيطلعه املالس«.

ثمن الغياب في االستجوابات
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»كل الطرق تؤدي إلى السياس���ة« أو 
باألصح »كل الطرق تأتي من السياسة« 
كيفما ق���رأت هذه اجلملة ف���ي الكويت 
ستكون صحيحة 100%، فالرياضة سياسة 
والفن كذلك وحتى النقابات العمالية بل 
وتعيينات الكفاءات في وزارات الصحة 
والشؤون واألش���غال واملواصالت ومع 
ذلك كل تعيينات الضب���اط وترقياتهم 
بل واختيارهم، ومعها درجات االختيار 
التي ال يخلو نصفها من رائحة ش���واء 
سياسية قدمها نائب لعدد من مفاتيحه 
وناخبيه وذلك في جميع الدوائر احلكومية 
بال استثناء وتعيني املستشارين والنقل 
والندب والتكليف كله���ا تأتي من رحم 
السياسة، كل شيء هنا مت تسييسه حتى 

النخاع.
وم���ع االس���تجوابات تتضح صورة 
حتويل كل ش���يء في البلد إلى سياسة 
بدءا من فت���ح تراخيص جتارية مغلقة 
وقرارات التحويل إلى اس���تثماري إلى 
عالج في اخلارج م���رورا بتعيني مدراء 
ومراقبني ورؤس���اء أقسام ونقل وندب 
وتثبيت بل حتى ديبلوماسيني وانتهاء 
بإرساء ممارسات ومناقصات وتخصيص 

أراض.
فمع االس���تجوابات تتحول البلد إلى 
ما يشبه البازار الذي يباع فيه كل شيء 
وألي شيء ومن أجل أي شيء، والبائع 
معروف واملشترون معروفون وال رصيد 
لهم سوى صوت أو موقف حول أي من تلك 
االستجوابات فلالمتناع ثمن وللغياب ثمن 
وللتصويت ثمن وللتصدي لالستجواب 

ثمن أغلى من كل تلك األثمان.
املستجوبون بريئون براءة الذئب من 
هذا التحول، فاحلكومة التي تتصدى لتلك 
االستجوابات هي املسؤولة عن هذا التحول 
»البازاري« التي ما ان ينطلق استجواب 
حتى يبدأ سدنتها بفتح خزائن خدماتها 
على مصراعيها للموالني أو ملن ترغب في 

كسب والءاتهم.
وأمامنا تقريبا أسبوعان قبل انطالق 
ماراث���ون االس���تجواب األول وخاللهما 
ستسمعون عن تعيينات مدراء جدد ورمبا 
أكثر وصفقات مالية وترسيات ممارسات 
وترقيات ونقل وندب ودرجات باالختيار 
وكمية مهولة م���ن معامالت العالج في 
اخلارج ووعود بالتعيني وتغيير وقرارات 
أخرى قد تبدو للوهلة األولى أنها بعيدة 
كل البعد عن دائرة االس���تجواب إال أنها 
في حقيق���ة األمر ما كانت هذه القرارات 

لتصدر لوال االستجواب.
أغرب ما ميكن أن يحصل هو أن تقوم 
وزارة ما باستحداث قطاع جديد بالكامل 
لم يكن موجودا في هيكليتها سابقا ومن 
ثم تبدأ بتسكني جميع املسميات الوظيفية 
به بناء عل���ى توصيات من صوت معها 

وهذا ما ستسمعون عنه قريبا.
Waha2waha@hotmail.com

عنوان املقالة مييل للفلس���فية أكثر من كونه 
يتعلق بالش���أن العام، إال أننا بدأنا تطبيق هذه 
الفلسفة في مجتمعنا بكل مكوناته، فنجد صحفا 
تتبنى مواقف قائمة على مصالح آنية تبدو العدالة 
م���ن خاللها ذات وجهني ف���إن لم تكن معي فأنت 
ضدي، وهذا األمر يسري على من أصبحوا يؤمنون 
مبقولة »ان لم تراع مصاحلي ومصالح اجلماعة 
فإنك ظالم وتستحق االستجواب ورمبا املقصلة 

السياسية أيضا«. 
مسؤولون يجيرون مناصبهم من أجل ما يرون 
أنه من واجب عدالتهم اخلاصة أن يكون لهم في 
الطيب نصيب فإن لم تسر في ركابي فأنت عدوي 
كما يقولون وتدرج األمر حتى وصل لعامة الناس 
فأصبحت لغة اخلط���اب عند البعض في األمور 
السياسية كأنها سوق عكاظ فيتبارى املؤيدون 
لهذا وذالك طبقا ملفاهيم بعيدة عن املصلحة العامة 
وقائم���ة على عدالة املصال���ح الفئوية والقبلية 
والطائفية بل وصلت لألطفال في املدارس، فأصبحت 
القدوة لهم من يصرخ ويهدد ويزبد لكي يصل ملا 
يدعي أنه عدالة ولألسف ملصاحله في معظم األحيان 
يحصل على ما يريد وليذهب القانون إلى اجلحيم 
ألنه تعارض مع مصاحله، إنها الثقافة اجلديدة 
ثقافة العدالة القائمة على املصلحة اخلاصة، إذن 
فمن س���يدفع الثمن؟ بالطبع، سنجيب كلنا أنه 
الوطن، ولكن لي���س الوطن فقط بل نحن أيضا 
وأجيالنا القادمة التي ستحصد ما زرعناه فيهم 
من سيادة العادلة القائمة على املنفعة، فتخيلوا 
األمر بعد 30 س���نة م���ن اآلن. فالكويت أكبر من 
الكل وهي ليست ملكنا وحدنا فنحن وجود عابر 
وس���يأتي آخرون من أبنائنا يستحقون العيش 
فيها كما عشنا، فنرجو من اهلل أال نسمع لعناتهم 
في قبرونا وليسامحونا على ما جنيناه بحقهم 
إن اس���تمر الوضع هكذا ولكن هل تعتقدون انه 

سيستمر؟ سؤال األيام به كفيلة.
talal � alhaifi@hotmail.com

مع بداية فصل الشتاء وهبوب الرياح الباردة من املنخفض 
الس���يبيري تهب علينا رياح عاصفة من مجلس األمة متقلبة 
االجتاهات ومتغي���رة املعالم ورباعية الفص���ول كما هو عدد 
االستجوابات التي قدمت إلى احلكومة حتى هذه اللحظة.. وهل 

من مزيد؟
ولنسّم أول استجواب قدمه النائب د. فيصل املسلم إلى رئيس 
مجلس الوزراء »االستجواب الصيفي«، فبالرغم من برودة اجلو 
إال أنه يحمل في طياته نارا وش���ررا ولهيبا نظرا ملضمون هذا 
االستجواب وهذه الشيكات محل اللغط والغمز واللمز والهمس، 
وإذا عرفنا من هو الساحب )مصدر أو محرر الشيك( فمن هو 
املستفيد؟ وكم عدد مشرعينا األفاضل املستفيدين؟ وكما يقال 

الصاحب ساحب.
واالستجواب الثاني من النائب مبارك الوعالن ضد وزير األشغال 
د. فاضل صفر تفوح منه ريح عفنة ضارة ملوثة قاتلة لكل ما 
هو جميل، ومدمرة مهلكة للحرث والنسل تساقطت بسببها كل 
أوراق التوت من احلكومة لعدم شفافيتها في التعامل مع كارثة 
مشرف، وصدور التقرير من الوزارة يفيد إهمال بعض املوظفني 
بوزارة »اإلهمال« وهذا اس���تجواب خريفي تتساقط حكومات 
بالد وليس حكومة الكويت جلسامة محوره ألنه يتعلق بصحة 
البشر وهذا أغلى ما منلك. واالستجواب الثالث من النائب مسلم 
البراك ضد وزير الداخلية فلنطلق عليه االستجواب الشتوي 
ألنه مصاب بإنفلونزا اإلعالنات، وعدم مناعة بعض النواب من 
هذا الڤيروس ألنهم لم يتطعموا مبصل الرقابة والتشريع وقد 
صرح منهم من صرح بالويل والثبور للوزير ليس لقناعته بهذا 

احملور، ال طبعا، ولكن لشعور البعض بأنه قد غرر به.
واالستجواب األخير من النائب د.ضيف اهلل بورمية والذي 
رمى به وزير الدفاع وهذا استجواب ربيعي سنجني منه الفقع 
)الكم���أة( في بر األديرع ونقدم الزهور إلى القادمني من العالج 
باخلارج واستقبال املطرودين من ديوان احملاسبة أيضا بالورود 

مع تقدمي شراب بارد لهم من مصنع الثلج.
وال���ذي نريد معرفته هل احلكومة مس���تعدة لهذه الفصول 
األربعة وهي متل���ك احللول واألغلبية أيضا مبجلس األمة وال 
نريد منها اللجوء إلى احللول الدس���تورية فقط ملواجهة هذه 

االستجوابات ألنه ليس احلل باحلل.

زاد في اآلونة األخيرة نشر الشكاوى 
عبر وس���ائل اإلع���الم املختلفة خاصة 
الصحافة، ولهذه الشكاوى أشكال وأنواع 
تختلف في الرد والعرض حسب الهدف 
املرجو منها ال املشكلة نفسها، فتراوحت 
ما بني الكيدي لالرتقاء بأساس املشكلة 
أو تقليل موضوع الفساد اإلداري وكذلك 
للمصلحة العامة أو للمصلحة اخلاصة 

أهداف عديدة لكن تظهر وراء هذه الش���كاوى نفس���يات مختلفة 
ألصحابها فإن كان الشخص مظلوما من جهة ما تعاطف املسؤول 
مع���ه قبل املواطن وإن كان قصد من وراء النش���ر مصلحة البالد 
والعباد ألخذ عنها األجر من اهلل � عز وجل � وإن كان الهدف األوحد 
مصلحة خاصة لسخر منه من يعرف املوضوع وأساسياته، وإن 

كان املوضوع كيديا ألدركنا سبب فشله وعدم وقوف اهلل معه.
والش���كوى لغير اهلل مذلة كما عرفناها على مدى سنني، إال أن 
املضحك في األمر أن الشاكي عادة إذا هدف ألمر شخصي أو قصد 
الكيد وإيذاء الغير والتش���هير به���م ال يعرف تداعيات األمر الذي 
يناقشه وال يعرف أسباب اتخاذ قرار ما وال يدرك مالبساته وال من 
يقف خلفه وال األهداف احلقيقية التي دعت املسؤول التخاذه، كل 
ما يدركه أن هذا القرار ال يتوافق معه أو مع رغباته وميوله أو لم 
يحقق لديه مصلحته الشخصية، هو يطبق مبدأ إن لم تكن معي 
أيها املسؤول فأنت ضدي، أي إن لم يحقق رغباته أو ينفذ طلباته 

حتى وإن خالفت الواقع والقانون ظن 
أنه ش���يء شخصي قصد هو من ورائه 

ولنا في األمثلة الكثير.
على مدار س���نوات خبرتي العملية 
مّر علي عدد كبي���ر من املوظفني الذين 
يطلبون أمورا فوق املعقول تتوافق مع 
أنانية مطلقة لديهم ونرجسية واضحة 
ومصلحة شخصية فإن أنت استجبت 
خالفت القان���ون والضمير والعمل الذي أنت مس���ؤول عنه وإن 
استجبت فقد ُيظلم الغير، ذلك الغير الصامت القانع الذي يحترم 
نفسه وغيره، فال يتدخل في عمل ال يعرف قوانينه وال يستخدم 
أس���اليب الشكوى املختلفة وال يسعى لتوسيط نائب أو وزير أو 

موظف كبير.
إن بعض ما ينشر في الصحف من شكاوى لهو بعيد عن الواقع 
أو املصلحة خاصة، وبعضه يكون جلهل بقوانني العمل أو ملجرد 

إثارة البلبلة أو قصد من ورائه إحلاق الضرر باآلخرين.
الظلم ظلمات يوم القيام���ة، فليتق هؤالء اهلل وليدركوا جيدا 
أن اهلل ال يقف مع أصحاب األغراض الداخلية، وأنهم كما ميلكون 
القدرة على محاولة إي���ذاء الغير ألهداف معينة، فاآلخرون أيضا 
ميلكون الق���درة على الدفاع عن النف���س ومعاملتهم باملثل وكما 

يقولون السن بالسن والبادي أظلم. 
Kalematent@gmail.com
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هل الحل هو الحل؟
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األجيال القادمة
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