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التي   أجمل األطعمة والفواكه 
يغزوها العفن تتحول من تلقاء 
نفســــها لسم قاتل، يتلف األبدان 
ويعطل األدمغة، وبعدها نصلي 
على آكلهــــا صالة ال نراه بعدها، 
فالعفــــن هــــو العفــــن وإن كان 
من بعضه فوائــــد، إال أن العفن 
السياسي أو الدميوقراطي يشك 

ان كان هناك محل للشــــك أن من ورائه فائدة ترجى، فهل 
سنأكل العفن؟!

  إن مشكلة الدميوقراطية اجلميلة عندنا أنها دميوقراطية 
غير محصنة، بل هي مشرعة األبواب لكل «من هب ودب»، 
فأصبحت عرضة للمتسلقني وســــراق األضواء، فكل من 
ليس له فن وال لون، تفنن وتلون بالسياســــة وتشــــدق 
بالدميوقراطية، حتت غطاءات ومجاميع شعبوية، فتبرز 
األفكار الالعقالنية واالقتراحات العفنة التي تســــم البدن 
وتزيد اجلوع واجلنان، وكل ذلك حتت ستار الدميوقراطية 

وحرية الرأي!
  إن حرية الرأي تقف عند أمن البلد والنصوص الدستورية 
وتخضع أمام حكم األمة في بيت األمة، فليس كل قانون أو 
حكم لألغلبية ال أتوافق معه مبررا للخروج عليه، وإال فكيف 
تكون الدميوقراطية؟ وكيف أفسر احترامي للدستور؟ إن 
األغلبية النيابية هي الرابحةـ  وإن كنت أنا شخصيا أختلف 
مع الكثير منهم ـ ولكــــن هذه هي ضريبة الدميوقراطية، 
فليس عدوى التأثر بالدول األخرى وتعاطي الشعارات مبررا 
لضرب رأي األغلبية وتسفيهه، بل يجب علينا احترامه، 
وإيصال آرائنا املخالفة وفق األســــس الدستورية، هذا إذا 

أردنا الدميوقراطية.
  قد تكــــون آراؤنا صائبة ورأي اآلخر خاطئا وقد يكون 
العكــــس، لكننا اليوم نعيش ظاهــــرة جديدة وهي الرأي 
األوحــــد، فأنا رأيــــي صواب واآلخر مبا ال يحتمل الشــــك 

أنهم يتحدثون  خطأ، والغريب 
في الدميوقراطية!

  وإن زدت في االختالف تتحول 
املسألة لكفر في اخلصومة، فتأتيك 
األلفاظ واملسميات من كل جانب 
حتى لتجد نفسك اليوم بطال وغدا 
اتفقت مع احلكومة  عميال، فإن 
فأنت وإن اختلف فأنت معارض، 
أما أهل الشــــعارات والتلونات فإن اختلفوا أو اتفقوا في 
قواصــــم الظهر فإن لذلك تبريرا، وهنا تبرز أكبر عالمات 

االستفهام، فهل نحن في دميوقراطية أم أننا في عفنها؟
  إن أولى خطوات اإلصالح الدميوقراطي أن يصالح املواطن 
نفسه بنفسه، وينظر بعني الرقيب على دميوقراطية بلده، 
فهو املنوط بحمايتها من شر املتسلقني واملتلونني، فاملواطن 
هو نفسه من يحدد ويرسم مشهده السياسي، فليس من 
املنطق أن تكون اختياراتنا األولى إما على اساس الطائفية 
واما علــــى روابط الدم، ثم يأتي بعدهــــا إجناز املعامالت 
لتصدم بأن املســــتوى العلمي والطرح السياسي يرميان 
من شــــباك اللجان، فإذا كان على هذا اختيارنا فال نتكلم 
في الدميوقراطية وال نفتح لها بابا فنحن من شوهها وما 

أزمتنا إال نتاجنا!
  أما ثانية اخلطوات فهي محاسبة النواب فإذا كان لنواب 
حق في محاسبة احلكومة ومراقبتها، فلزاما وحق علينا 
تنويرهم ومراقبتهم ومحاسبتهم، وإال الختلت الدميوقراطية، 
ووقعنا في سراب الشعارات الثورية وونات التباكي على 

الدميوقراطية.
  إن مشهدنا السياســــي اليوم ال ميكن أن يترك لعدوى 
التأثر واملزايدات، بل يجب حتكيم العقل وتغليب املصلحة 
العامة، وتفويت الفرصة على املتربصني، فاليوم حتكيم 

العقل والعاقل بفكره ال يظل، فأين العقول؟
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 في رأيي أن فن الكوميديا وإضحاك الناس 
يعتبر من أصعب الفنون خاصة أنه إذا ما 
تقدم العمر بالفنان فإن مهاراته تقل، وهناك 
منهم من يفقد تلك املهارة مبكرا ويفشل في 
إكمال مسيرته الكوميدية بعد أن يعجز عن 
إضحاك الناس، ويصبح ضيفا ثقيال على 
املشاهدين مثل بعض الفنانني العرب، إال 

أن ذلك ال يعني عدم وجود آخرين يعتبرون من النوادر 
يحتفظون بتلك املوهبة طوال عمرهم بل إنها، أي املوهبة، 
تنمو مبرور الزمن وتقدم العمر كموهبة كالزعيم الليبي 
العقيد معمر القذافي والذي يعتبر الكوميديان األول على 
مستوى العالم ومن دون منازع حيث استطاع أن يضحك 
الناس في جميع انحاء املعمورة وفي جميع املناســـبات 
واحملافل الدولية على مدى ٤٢ عاما باســـتثناء الشعب 
الليبـــي طبعا، وذلك من دون ان يفقد مهارته في ذلك بل 
العكس حيث انه اســـتطاع ان يطـــور منها على مر تلك 
العقـــود. واجلميل في األمـــر أن القذافي، وحتى ال نقلق 
على مســـتقبل الكوميديا في العالم، قام بتوريث أبنائه 
تلك املوهبة ليكون معهم عائلة كوميدية ٩ جنوم إذا ما 

احتسبنا األب.
  على الصعيد الشخصي أستمتع كثيرا بجميع خطاباته 
الفكاهية بل إنني ال أشـــعر بامللل حني يتحدث ألنه دائما 
مـــا يتحفنا مبـــا هو جديد في كل مـــرة وإن كنت أمتنى 
ســـقوطه ليحصل الشـــعب الليبي الشقيق على حريته 
وينعم باالســـتقرار ويتنعم بخيراته التي حرم منها، إال 
أني أمتنى أال ميوت القذافي أو يقتل بعد سقوطه حتى ال 
نفقد تلك املوهبة الكوميدية الفذة، بل أمتنى على احلكومة 
اجلديدة أن تكرمه وحتســـن ضيافته كونه ترك لنا إرثا 
كبيـــرا من الفكاهة على مدى أكثر من ٤ عقود وأن تعمل 
معه لقاء في نهاية كل أسبوع ليرفه عن املشاهدين خالل 

االجازة حتى ال يكون عاطال ويعمل بلقمته! 

  املتأمـــل في حيـــاة القذافي يرى عجب 
العجاب فقد أتى من قرية اسمها جهنم وفي 
رأيي أن جهنم ال يأتي منها اال الشـــيطان 
ألنها مثواه يوم القيامة ومن هنا بدأت أشك 
بأن القذافي هو احد ابناء الشيطان إن لم 
يكن هو برأسه، ثم بدأ حياته كعضو في 
جماعة إسالمية، لينضم بعد ذلك الى حزب 
البعث الليبي الى أن نصب نفسه ملكا مللوك افريقيا في 
حني انه قائد ثورة ويرأس جماهيرية وليست جمهورية 
متناقضـــا في ذلك مع كل االعراف واملســـميات واالفكار 

وقبل ذلك كله مع نفسه. 
  من ضمن اجلمل التي اضحكتني في خطابات القذافي 
بخالف «زنقة زنقة وشدوا اجلرذان ومقملني» جملة «اللي 
ما يحبني ما يستحقش احلياة» والتي جعل فيها الهدف 
االساسي حلياة الشعوب هو حب القذافي ومن ال يحبه 
يجب أال يعيش، وفي هذه احلالة فإننا جميعا ال نستحق 

احلياة وإن أحببنا خفة عقلك ودمك!
  كان ذلك عن القذافي أما اذا ما حتدثنا عن ابنته عائشة 
والتي ال تختلف عن ابيها كثيرا كيف ال وهي سره، والتي 
قطعت دراستها لنيل شـــهادة الدكتوراه في القانون في 
العام ٢٠٠٣ لتترافع عن الطاغية صدام حســـني وتدافع 
عنه في محاكمته مدعية أنه ال حاجة لدراســـة شـــيء ال 
وجود له على أرض الواقع ملمحة الى عدم وجود عدل في 
احملاكمة، واذا ما كان االمر كذلك فلماذا درست البكالوريوس 
واملاجســـتير، وملاذ احتاجت كل هذه السنني ملعرفة عدم 
وجود القانون بالرغم من ان القانون معدوم في ليبيا من 
قبل والدها طوال فترة حكمه، وهنا أتذكر جملة شهيرة لها 
في العام ٢٠٠٣ حينما قالت: صدام مثل والدي، وهنا أقول 
لها صدقت فأبوك يشبه صدام في طغيانه وسيشبهه في 

نهايته بإذن اهللا، فمن جهنم وإليها مبشيئة اهللا. 
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 أسامة الطاحوس

 عفن الديموقراطية

 نقشة فكرة

 سعد فهد الحرمل

 زعيم الكوميديا!
 

 تحت المجهر

 من خالل الرســــائل القصيرة التي تصل 
إلى بعض املشــــتركني عن أحوال السياسة 
واالقتصاد على الصعيدين احمللي والعاملي، 
وصلتني رسالة يوم الثالثاء ٨ اجلاري، كانت 
بالنســــبة لي أضحوكة تنفيذية تشريعية، 
وجعلتني أتذكر مقولة «شر البلية ما يضحك»، 
ونّصها كان كما يلي: «السلطتان التشريعية 
والتنفيذية تتفقان على ضرورة حل مشكلة 
البطالة للمواطنني وإيجاد فرص عمل للعمالة 
الوطنية، وعدد من النواب يطالبون بوضع 
إســــتراتيجية وطنية متتد إلى ٢٥ عاما من 

شأنها إيجاد بدائل للعاطلني». 
  ابتسمت رغم مرارة احلدث، فال أعلم كيف 
يتم االتفاق على ضرورة توظيف أبناء البلد 
وبعــــض املتفقني من الســــلطتني يخالفون 
االتفاق؟ ومن ضمن مــــن نعنيهم مبخالفة 
االتفاق على ســــبيل املثــــال وزارة التربية 
والتعليم، فقبل االتفاق بساعات كانت وزيرة 
التربية قد صرحت في الصحف اليومية بأنه 
مت إمتام العقود واالتفاق مع مئات املدرسني 
من بعض الدول الشقيقة والصديقة تاركني 
أبناء الكويت احلاصلني على أعلى الدرجات 
العلمية يجلسون في بيوتهم ينتظرون الفرج.. 
لكن الفرج لن يأتي ألنهم ال ميتلكون حرف 

«الواو».
  وإذا أتينا للجامعات والتطبيقي واملعاهد 
التي تنتمي للوزارة جند أن ديوان احملاسبة 
في كل عام يذكر أنه توجد أخطاء في الهيكل 
فــــي جداول  التوظيفي وتكــــدس األجنبي 
احملاضــــرات ورغم هــــذا وذاك إال أن ديوان 
اخلدمة املدنية يستقطب من اخلارج ويوافق 
على مذكرات املسؤولني مع العلم بأن الديوان 
يــــدرك أكثر من غيره حاجــــة أبناء الكويت 
للعمل والتوظيف «بس شنو نقول قالوها 

أجدادنا عني عذاري».
  هذا ليس فقط في التربية والتعليم فإذا قمنا 
بدراسة إستراتيجية لعدد العمالة في وزارات 
احلكومة فسنجد أن عدد الوافدين يفوق ٢٥٪ 
من موظفي الدولة، وخير مثال وزارة الداخلية 
ونخص قطاع شؤون املوظفني «تقول داخل 
مجمع التحرير مو شنك بالكـــــويت»، عفوا 
رســــالتنا ال تقتصر فقط على الــــوزراء بل 
أيضا بعض النواب فكيــــف يقوم باالتفاق 
وسكرتارية مكاتبهم من الوافدين، ملا أقولكم 
يا جماعة اخلير «شــــر البلـــية ما يضحك» 
صدقت وشــــالوم على االتفاق التشــــريعي 

التنفـــيذي.
  كلمة وما تنرد: إلى كل من السلطتني التنفيذية 
والتشــــريعية نذكرهم باملواد ٢٦ و٤١ و٤٢ 
نرجو دراستها وتطبيقها قبل االتفاق وفوات 

األوان.
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 شر البلية ما يضحك

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر

 لظروف عملي حضرت فـــي اليوم التالي 
الفتتاح معرض الزميل املبدع عبدالسالم مقبول، 
وبعد جولة في معرضه املؤرخ ملسيرة ٤٠ عاما 
خرجت بنتيجة واحدة ان عبدالسالم مقبول 
ليس مجرد رسام كاريكاتير عادي بل مبدع من 
طـــراز رفيع، وهي النتيجة التي لم ارها رغم 
انه يزاملني في ذات الصفحة منذ اكثر من ١٠ 
سنوات وســـبق ان زاملته في «القبس» قبل 
العـــام ٢٠٠٠، ما غيب تلك احلقيقة عن عيني 
ان «بوأحمد» صديق واتعامل معه بشكل شبه 
يومي الى درجة اصبحت معها ارى رسوماته 
الكاريكاتيرية كجزء من صداقتنا ليس بها ما 
يدهشني رغم روعتها، ولكن عندما حضرت 
املعرض كمتابع متذوق وجدت االمر مختلفا، 
ووجدته قد زرع الدهشة في كل ركن من اركان 
املعرض وحرصت على ان اجول في املعرض 
بعيدا عن تأثير حضور الصديق «بوأحمد»، 
فوجدت انني ازامل مبدعا ميتلك ريشة يحكمها 
عقل مسكون باخليال ومجنون بحب حسناء 

اسمها الكويت.
  ولســـت في معرض تقييم فني ملا رأيت، 
ولكنني اكتب بقلم املتابع الذي ادهشـــته كل 
لوحات معرض «٤٠ عاما من العطاء واالبداع 
في حب الكويت»، والذي حرص رئيس التحرير 
الزميل يوســـف املرزوق على ان يقام برعاية 
«األنباء» تقديرا مـــن الصحيفة لكاتبها، وال 
يوجد ما هو اجمل من ان يتم تقديرك وتكرميك 
على يد مقر عملك، خاصة اذا كان مقر عملك 
احدى املنارات االعالمية احلرة في البالد، لذا 
جاءت رعاية «األنباء» بطعم مختلف واحساس 

مختلف.
  توضيح الواضح: حضرت جتمع ساحة التغيير 
امس االول، ورفضت ارتداء الشـــعارات التي 
وزعها شباب «كافي» و«السور اخلامس» على 
احلضور رغم انني مؤيد وبشدة لكل ما طالبوا 
به، اتفق معهم نعم، ولكن للشعارات وقت آخر، 
وعلى الرغم من ان عدد احلضور لم يكن بقدر 
املأمول اال ان مشاركة د.أحمد اخلطيب كانت 
دليال على ان بوصلة حترك الشباب تشير الى 

االجتاه الصحيح.
  عندما عدت الى املنزل سألني ابني الصغير 
جاســـم بعد ان سمعني احتدث عن املظاهرة: 
ليش ما خذيتني لـ «املباهرة» بلثغته الطفولية 
اجلميلة، فوعدته ان اكون انا وهو اول حضور 
التجمع املقبل، فمثل هذه التجمعات ليست لي 

بل ملستقبله ومستقبل أمثاله.
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 سبق أن ذكرت في مقاالت سابقة أن مشكلة 
العسكريني البدون لن حتل إال عن طريق النائب 
األول لرئيس مجلس الــــوزراء ووزير الدفاع 
الشــــيخ جابر املبارك، وقلت إنه يعمل بصدق 
وتفان، وعندما أسمع اليوم عن جتهيز ٢٠٠٠ 
ملف للعسكريني البدون وعن التفكير في إعادة 
املستقيلني للخدمة وعن بروز القيادات الشابة 
بالوزارة، فكلي ثقة وتأكيد بأن هذه القرارات 
جــــاءت بفكر وقرار النائب األول.. وأود القول 
هنا بكل صراحة ملنتســــبي وزارة الدفاع، اهللا 
يهنيكم بوزيركم واستفيدوا من وجود املبارك 
بينكم ألنه يكفي أنه صاحب قرار، وال يسعنا 
إال أن نقول: وزارة الدفاع بعهد بوصباح شكل 

آخر.
< < <  

  بهر العرض العسكري رؤساء الدول والذي 
شاركت به القوات الصديقة والشقيقة، ويعد 
هذا العرض من أبرز عالمات التغيير في وزارة 
الدفاع، وإن أراد البعض التشكيك في التنظيم 
فنحــــن في غنى عن رأيه، فالكويت وأهلها في 
فرحة وسعادة ويريد اهلها ان ينسوا سنوات 
حزن وهم وغم قادهــــا باقتدار بعض أعضاء 
املجلس الذين ال يقبلون بالدميوقراطية التي 
جنحوا من خاللها وأريد ان اهمس بأذن بعض 
النواب: أصبحت الندوات حاليا شبه خالية اللهم 

إال من بعض السكرتارية واألصدقاء.
< < <  

  من الفرية: نهنئ االخوة العســــكريني على 
الزيادة االخيرة التي شملتهم، ولكن إلى اآلن 
لم يقر الكادر الهندسي للضباط العسكريني، 
وأناشد أصحاب القرار إقراره أسوة بزمالئهم من 
املهندسني املدنيني وذلك لعدم تسرب الكفاءات 
املشهود لها من الضباط املهندسني بالداخلية 

والدفاع واحلرس.
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