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كنت أستمع الى تسجيل جلسة مجلس 
األمة التي ناقشت قانون اخلصخصة، وكنت 
كالعادة أتابع بعض جلسات مجلس األمة 
التي تتضمن مواضيع مهمة تستحق املتابعة، 
ولكن ما وصل اليه احلوار في املجلس أصبح 
أمرا مشينا ال يس����تطيع املرء أن يتحمله 
بسبب األلفاظ التي تخرج من بعض أعضاء 
مجلس األمة، ولذلك اكتفيت بأن أتفرج على 
التس����جيل الذي يبث من تلفزيون وإذاعة 
الكويت، وأنا جالس في املنزل محاوال عدم 
االنزعاج، وكبت مشاعر الغضب مما وصلنا 

اليه من حوار متدن.
وقد استمعت الى تعليقات االخوة عن 
الكثيرة  قانون اخلصخص����ة وانتقاداتهم 
لألداء احلكومي بأن����ه أداء ضعيف، وبأن 
هناك هدرا لألموال وجتاوزا على القانون 
وواس����طات للتعيني دون النظر للكفاءة، 
وانتشار الرش����وة بني العاملني وغير ذلك 
من االتهامات التي كانوا يقذفون بها األداء 
احلكوم����ي، وعليه يرغبون في تخصيص 
املرافق احلكومية على الرغم من ان البعض 
قد رفض ذلك ب����ل واحتج باخلروج أثناء 
التصويت ألنهم كانوا يرغبون أن تكون هناك 
قوانني مستقلة للتربية والصحة والنفط 
بجانب قوانني حتمي املواطنني الكويتيني، 

وقوانني تؤكد على عدم االحتكار.
هذه االنتقادات التي وجهوها للحكومة 
مصدرها األساس����ي مجلس األمة، فاألداء 
الضعيف للجهاز احلكومي سببه في الغالب 
العراقيل التي يضعها اعضاء مجلس األمة عن 

طريق التهديد باالستجوابات وغير ذلك.
اما الرشوة والفس����اد والواسطة وعدم 
االهتم����ام بالكفاءات، وحت����ى التدخل في 
التعليم اجلامعي والضغط على أس����اتذة 
اجلامع����ة لتعديل النتائج والتعيينات في 
املناصب األكادميية الرئيسية في اجلامعة 
واملعاهد التطبيقية، فأساسها تدخل بعض 
أعضاء مجلس األم����ة ملصالح ناخبيهم او 

ابناء طوائفهم وقبائلهم.
ه���ذه األوصاف لبع���ض أعضاء مجلس 
األمة جتعل اإلنسان يفكر ملاذا يستثنى هذا 
املجلس الذي تصرف عليه املاليني دون اي 
انتاج او محاسبة؟ هل هناك حاجة الى قانون 
يحاسب اعضاء املجلس كما يحاسب اعضاء 
مجلس ادارة الشركات التي تنشأ إلدارة مرافق 
الدولة بعد اخلصخصة وتخضعهم للمحاسبة 
السنوية من قبل الناخبني كأعضاء في اجلمعية 
العامة في الشركات، كما حتاسب اجلمعية 
العامة مجالس ادارة الشركات؟ ولعلنا نكون 
الوحيدين والسباقني في العالم الذين يجرؤون 
على تخصيص املجال���س النيابية، ويكون 
لكل منطقة مجلس خاص يدار من قبل أهل 
املنطقة، ويكون هؤالء األعضاء مبنزلة مجالس 

ادارة لهذه املنطقة.
نعم ال تتعجب����وا من هذا الكالم، فأنا ال 
أرى اي اصالح ألداء املجلس اال عن طريق 
التخصيص ألن دس����تورنا احلالي أعطى 
السلطة التشريعية سلطات ال حدود لها، 
وخاص����ة اذا كانت هناك س����لطة تنفيذية 
ضعيفة ال تستطيع ان تقف لهذه املجموعة 
املسيطرة على شؤون البلد وغياب حكومي 
تام في تس����يير أمور البل����د، وأما أعضاء 
الس����لطة التنفيذية فال يتع����دون كونهم 
موظفني يس����ّيرهم هذا التسلط والتعدي 
على سلطاتهم من قبل اعضاء مجلس األمة، 
وهذا اختراق صريح الختصاصات صاحب 
السمو األمير الذي يتولى سلطاته التنفيذية 
من خالل وزرائه، وعلي����ه فتدخل أعضاء 
مجلس األمة في هذه الس����لطة أمر مشني 

ومخالف للدستور.
قد يجعل قان����ون التخصيص وإعطاء 
الشعب حق محاسبة اعضاء مجلس األمة 
س����نويا في نظام كنظام اجلمعية العامة 
أوضاعنا أفضل وال تكون »الطاسة ضايعة« 
فال نعرف املش����رعني من املنفذين، والكل 
يدعي أنه مس����ؤول، وغياب املسؤولية قد 
ضيع علينا معرفة معالم طريق املستقبل، 
وأنا ال أعتقد ان خط����ة التنمية الطموحة 
التي وضعها الش����يخ أحمد الفهد ستكون 
قادرة على ضبط األمور، وخوفي ان تصبح 
اخلصخصة الواردة في هذه اخلطة عبارة 
عن حتويل اخلدمات العامة الى أياد تنشد 
الرب����ح كأي قطاع خاص، وال تهتم بتحمل 
املس����ؤولية االجتماعية كم����ا هو وارد في 

الدستور.
مثل هذه املالحظات تعطينا مبررات كافية 
للتفكير في اتباع أس����لوب جديد الختيار 
ومحاسبة اعضاء مجلس األمة، وقد يكون 
التخصيص هو طريق اخلالص من الورطة 

التي تعيشها الكويت هذه األيام.
فعال الكويت بلد العجائب، وفعال نحن 
نعيش عاملا خاص����ا بنا في الكويت، حتى 
البرملان الكويتي يختلف عن باقي البرملانات، 

وكان اهلل في عون الكويت.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

لماذا ال يخصخص 
مجلس األمة؟!

من غير إحراج

»المدارون من خارج القاعة«
واألجنحة السياسية المتصارعة

ذعار الرشيدي

الحرف 29

نع���رف أن هناك نوابا يدارون من خارج 
القاع���ة، ولم يعد هذا األمر يخفي على أحد، 
ومنذ ثالث سنوات وهذه احلقيقة في متناول 
اجلميع، حت���ى أن طلبة الثانوي���ة العامة 
يتناولونها في حديثهم اليومي تعليقا على 
أي جلس���ة مثيرة يشهدها مجلس األمة في 

أي من جلساته.
ولكن أن يخرج رئيس املجلس جاس���م 
اخلرافي بتصريح »ال أقبل أن أدار من خارج 
اجللسة« فذلك يثبت حقيقة يعرفها اجلميع، 
ومينحه���ا صبغ���ة الواقعية ب���ل ومينحها 
مصطلحا ل���م نعرفه قب���ل تصريحه وهو 

مصطلح »املدارون من خارج القاعة«.
وهناك نواب يأمترون ويؤمرون وينفذون 
أجندات خاصة بآخرين أو حتى خاصة بهم، 
املهم أنهم يس���تقون تعليماتهم بالرميوت 
كونترول، فاملوافقة له���ا ثمن واالمتناع له 
»س���كة« والرفض له »طريقه«، ونحن هنا 
أمام مفترق طرق مكاش���فة فتح أول الدرب 
إليه رئيس مجلس األمة والذي قلما يصدر 
تصريحا إال وهو يع���رف أين ومتى وملاذا 

يقوله.
مرة أخرى وبغض النظر عمن يقصد أو 
يش���ير إليه في تصريح���ه، التصريح وفي 
جملت���ه األخيرة يحوي أبع���د مما نراه في 
أفق اإلش���ارة إلى أشخاص معينني، ويعني 
أننا دخلنا مرحل���ة جديدة من التعاطي مع 
العمل السياس���ي، وقريبا جدا جدا سندخل 

مرحلة املكاشفة.
ال أريد أح���دا يعتقد أنني ضد أن »يدار« 
أحد من خ���ارج القاعة فف���ي النهاية نحن 
نتحدث عن سياسة وال نتحدث عن »جمعية 
خيرية«، والسياسة هي فن املمكن، ومن حق 
أي شخص يخوض غمار حرب السياسة أن 
يهادن ويصالح ويعقد التحالفات حتى مع 
األجنحة السياسية املتصارعة، ولكن شريطة 
أن نتكاشف، وأن نعرف من مع من؟، ومن ضد 

من؟، وملصلحة من يعمل؟ وألي هدف؟
جاس���م اخلراف���ي رأس هرم الس���لطة 
التش���ريعية بدأ طريق املكاشفة بتصريحه 
أمس األول، ووضع اسما اصطالحيا للنواب 
املدارين من خارج القاعة، فهل يحتمل مشهدنا 
السياسي مكاشفة من هذا النوع الثقيل جدا، 
أعتقد أنه يحتمل وأن على اجلميع كش���ف 
أجنداتهم السياسية، فلم يعد هناك ما ميكن 
إخفاؤه في بلد بالكاد جتاوز تعداد مواطنيه 

املليون نسمة.
Waha2waha@hotmail.com

يذكر أرسطو في كتاب فن الشعر 
أن الكوميديا هي »محاكاة ألشخاص 
أدنى مرتب���ة ولكن ليس بالمعنى 
الكامل للس���وء، إذ أن المضحك ما 
هو إال فرع من فروع القبح، فقوامها 
نوع من أنواع النقص أو القبح ليس 
مؤلما وال هداما فالقناع الكوميدي 
قبيح مشوه ولكنه ال ينطوي على 

ألم«.
ذلك هو تعري���ف الكوميديا وهذا م���ا أصبح يطبق في 
بعض القرارات الوزارية الصادرة في اآلونة األخيرة، وقد 
يستغرب البعض من مقارنة الكوميديا بالقرارات الوزارية 
ولكن تلك هي الحقيقة التي نحاول أن نتجاهلها لألس���ف 
الش���ديد في اآلونة األخيرة والتي سنرى نتائجها السلبية 
في المس���تقبل القريب من خالل كوميديا هزلية تؤدي إلى 

البكاء والحسرة إن شاء اهلل.
قد يظن البعض أنني أرى المستقبل بعين تشاؤمية ولكن 
عندما قمت بالبحث عن معنى الكوميديا إلعداد دراسة علمية 
أقوم بها، ووجدت أن ما نعيشه من قرارات نسمعها ونقرأ 
عنها ولكن دون تنفيذ فعلي لها هو بالفعل ما قام به أرسطو 
من تعري���ف للكوميديا نعم عالمة تعجب لتأكيد ما أصبو 
إليه، فالكوميديا قامت على محاكاة النقص أو القبح من خالل 
الحوار المس���رحي وها نحن نقوم بتطبيق الكوميديا في 
قراراتنا باستخدام المحاكاة لسد بعض النواقص المتواجدة 
في وزاراتنا أو تجميل بعض صور القبح في مجتمعنا ولكن 

من خالل الورق دون التنفيذ.
نعم يعاني المجتمع من نواقص كثيرة في البنية األساسية، 
كما نعاني من فقدان جماليات كثيرة في منشآتنا ووزاراتنا، 
والغريب في األمر أن المس���ؤولين يعلمون بتلك النواقص 
وبذلك القبح لكنه���م يقومون بعملية تجميل لها من خالل 

قراراتهم التي نس���مع عنها دون 
أن نرى تنفيذا فعليا لها، األغرب 
من ذلك وال���ذي تفوقنا فيه على 
أرس���طو هو المادة نع���م المادة 
وأقصد هنا المال، حيث نجد أن تلك 
القرارات بعد التوقيع واإلعالن عنها 
للجمهور يضخ لها مبلغ وقدره 
)...( من ميزانية الدولة ولكن أين 
يذهب بعد ذلك؟ اهلل أعلم وهكذا تدور بنا أحداث المسرحية، 
عفوا القرارات المسرحية التي يتغير بطلها ألي ظرف ما من 
الممكن بطرح الثقة أو بالتدوير أو التغيير ويأتي لنا بطل 
آخر يحاكي بعض النواقص ويقوم بإصدار قراراته وتضخ 

له مبالغ مالية ولكن مع وقف التنفيذ.
أصبحنا والحمد اهلل نعيش في مسرحية يعاد حوارها 
المسرحي على مدار 24 ساعة بنفس الكلمات ونفس القرارات 
ولكن يتغير شيء واحد في كل مرة هو البطل المسرحي أو 
بمعنى أدق الش���خصية المحورية للمسرحية التي نعيش 
بها وال نشاهدها وتلك هي المشكلة، ما نعيشه اآلن يذكرني 
بالمسرح الملحمي ولكن والحمد هلل أن المسؤولين عندنا 
فاقوا أرس���طو وبريخت رائد المسرح الملحمي لماذا؟ ألن 
مس���ؤولينا والحمد هلل قاموا بعم���ل نظرية جديدة وهي 
دمج الكوميديا بالملحمية وهذا هو اإلبداع السياسي الذي 
سوف نرى نتائجه عن قريب إن شاء اهلل من خالل كوميديا 

سوداء.
> > >

كلم�ة وما تنرد: ال أعلم أين ديوان المحاسبة وجهاز الخدمة 
المدنية عن بعض القرارات الوزارية؟ بل أين هم من المبالغ 
المالية التي تدفع لمش���اريع لم نر منها شيئا غير األوراق 

الوزارية.
atach_hoty@hotmail.com

جيل اليوم هو »جيل التكنولوجيا« 
و»التي���ك اواي« فه���ذا العصر امتأل 
باألناني���ة وطغت عليه أبواب التفكك 
األس���ري والفنت واالبتعاد عن ديننا 
اليوم  اإلس���المي وتعاليمه، ش���باب 
يعي���ش في متاهات ه���ذا العصر من 
خالل ع���دة طرقات تؤدي إلى الهاوية 
وإلى املرض وإلى املوت أو السرقة أو 

القتل أو املخدرات.
إن شباب اليوم هم آباء ورجال املستقبل، وبنات اليوم هن أمهات 
جيل الغد، لقد تعددت مشاكلهم وتدهورت سلوكياتهم حتى وصلت 
إلى حد خطير يجعلنا نش���عر بقلق كبير على مستقبلهم القادم 
وتعددت األسباب وبدأنا نبحث عن هذه األسباب هنا وهناك، ولكننا 
جتاهلنا ان أول هذه األسباب هو اآلباء بسبب انشغالهم وإهمالهم 
ألبنائه���م من خالل العمل أو الديوانية أو املقاهي أو »الويك إند« 
أو السفر الدائم، لقد أبحرت في مخيلتي وبدأت أفكاري تسبح في 
أعماقها ولكني وجدت أمواجها حتاول بكل قواها ان تغرقني في 
متاهات من احليرة واألسئلة، ملاذا؟.. وكيف؟.. وما العمل؟.. الخ. 
وبدأت أبحث عن احللول ثم ش���عرت بقيود تلتف حولي حتاول 
ان تقيد أفكاري، ولكن بقوة عزميتي اس���تطعت التغلب على كل 
هذه األمواج التي حتاول ان تدفعني أسفل األعماق، وسرعان ما 
استطعت بإرادتي القوية الوقوف على األمواج والتأرجح على كل 
موجة وجعلتها متعة وليس���ت عقبة، هذه هي احلياة التي تريد 
العزمية القوية والفكر الذي يغوص ويبحر للوصول إلى الهدف 
والبحث عن املفقود ويظل يق���اوم ويتقدم للوصول إلى األعلى 
فيتحول من الضعف إلى القوة ومن اخلوف إلى الش���جاعة ومن 

الظالم إلى ضياء ومن الضباب صفاء.
أعود إل���ى منبع كالمي وهدفي من بعد ه���ذه املقدمة، وهناك 
س���ؤال يطرح نفس���ه ملاذا أصبحنا غرباء عن بعضنا؟ وأصبح 

التفكك األس���ري هو السمة السائدة 
في عصرنا؟ لقد قال اهلل تعالى: )املال 
والبنون زينة احلي���اة الدنيا(، كما 
قال رس���ولنا الكرمي ژ: »كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته«، ومن هنا 
نعود ثانية إل���ى اآلباء وتقصيرهم 
اآلباء بعيدين  أبنائهم، أصبح  جتاه 
كل البعد ع���ن أبنائهم وليس لديهم 
علم عن أس���باب مش���اكل هذا العصر املخيف الذي يلتف حول 
الش���باب بكل مغرياته التي نهايتها خسارة حقيقية ستلقي بهم 
إلى إحدى املتاهات التي أشرت إليها، فانشغال اآلباء ألقى بهؤالء 
الش���باب في هذه التهلكة ولكني لم أستبعد األم من املشاركة في 
التقصير جتاه أبنائها ولم تستطع تعويض أبنائها عن األب ولم 
يق���م أحد الطرفني بتقدمي النصائح له���م وتعليمهم أصول لعبة 
احلياة ملواجهة الصعاب ويبقى األبناء في ضياع ويصبح جفاف 
العاطفة كالصحراء اخلالية من احلياة املليئة بالوحوش املفترسة 
تنهش في أبنائهم، ويتساءلون ملاذا أبناء الغير أخالقهم غير أبنائنا 
وهم السبب الرئيس���ي فيما وصل إليه أبناؤهم وأنت أيتها األم 
ساعدت كثيرا في وصول أبنائك إلى هذه املرحلة فعند حدوث أي 
مش���كلة كنت تسمحني بتدخل األهل واألصدقاء ولم يتبق سوى 
نش���رها بالصحف وجعلت من كل صغيرة كبيرة ومن احلصوة 
صخرة لتلقي به���ا وجترحني من حولك ولم حتاولي أن جتعلي 

من كبريائك وسيلة إلنقاذ أسرتك.
ونهاية أقول: لي���س كل عطاء عطاء، وليس كل حنان حنانا، 
فهناك عطاء يفرضه اهلل عز وجل على الوالد ويجب عليه القيام 
به من أجل أبنائه وإشعارهم بالعطف واحلنان واحلب واحلماية، 
فاألبناء أمانة في أعناقنا جميعا يجب احلرص على هذه األمانة 

واالهتمام بها.
www.alyera3-al7or.com

د. نرمين يوسف الحوطي

الكوميديا القرارية

محلك سر

م.هديل عيدان الخليفة

شباب اليوم رجال الغد

اليراع الحر


