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الشيخ ناصر والتعليم «»2-1

في وزارة التربية !

لأول وهلة قد يعتقد قارئ العنوان �أين �أ�ستهزئ يف هذا
املقال بالعامل،ولكني � ُأك ُّن له كل االحرتام والتقدير� ،إنني
فقط �أردت �أن �أعمل مقارنة بني �شهادة العامل و�شهادة املدير
وما �إذا كان العامل �سيتطور يف يوم من الأيام ملن�صب مدير
بنف�س م�ؤهله الدرا�سي الذي خوله للعمل بوظيفة عامل وما
�إذا كان هذا الأمر ُيعترب خل ًال �إداري� ًا يف الدولة �أم هو �أمر
طبيعي.
�إن اخللل يف التوظيف وو�ضع املوظف بغري املكان املنا�سب
له وملجاله الدرا�سي ال يقت�رص على الوظائف الإ�رشافية
والقيادية بل يف جميع املجاالت التي يتم التعيني فيها
بالوا�سطة  ...وعلى ر�أ���س ه��رم ه��ذا اخللل هو تعيني
قياديني �أو «وزراء» باملح�سوبيات والوا�سطات وامل�ساومات
ال�سيا�سية دون �أن يكونوا على قدرٍ من الكفاءة واخلربة
الكافية للعمل يف هذا املن�صب ،وهذا ما مل نتمكن من تغيريه
حتى الآن خالل هذه ال�سنوات الطويلة يف م�شاركة ال�شعب
التخاذ القرار وتقومي االعوجاج احلكومي عرب جمل�س الأمة
وذلك ب�سبب مت�سك احلكومة با�ستماتة بهذا النهج الفا�شل
يف تعيني القياديني ،ولكن هذا ال يعني �أن نتغافل عن بقية
التعيينات الع�شوائية والرتقيات غري امل�ستحقة التي دمرت
البلد خا�صة �إن كانت هذه التعيينات وهذه الرتقيات تتم
يف وزارة مهمة وح�سا�سة ولها �أثر على م�صري وم�ستقبل
البلد مثل وزارة الرتبية والتي يتطلب العمل فيها وجود
موظفني خمت�صني ولديهم خربة كبرية يف العملية الرتبوية
والتعليمية ولكننا مع الأ�سف ال جند �أي اهتمام من وزارة
الرتبية يف هذا امل�ضمار.
�إنني ال �أفهم ملاذا ال تتعامل الدولة مع تعيينات وزارة
الرتبية كما تتعامل مع تعيينات وزارة اخلارجية مث ًال �أو
تعيينات �إدارة الفتوى والت�رشيع والنيابة العامة ! فالتعيني
يف �إحدى هذه الإدارات يتطلب بالدرجة الأولى «وا�سطة» ثم
تاريخ نظيف جد ًا بل ونا�صع البيا�ض ثم �أقرباء مل يتم رفع
ق�ضية على �أحدهم ف�ض ًال عن التميز الدرا�سي لطالب الوظيفة،
يف حني تتعامل مع بع�ض تعيينات وزارة الرتبية وهي
الوزارة املعنية ب�صنع �أجيال امل�ستقبل بطريقة اعتيادية يف
التوظيف وغالب ًا ما تكون تعيينات ع�شوائية ،ف�أين م�صلحة
الوطن وتنميته وم�ستقبله يف هذا التخبط ؟!
ال �شك �أنكم تعلمون �أن تنمية �أي دولة يف العامل تبد�أ
باالهتمام بالتعليم ومبا �أن التعليم لدينا فا�شل بكل
املقايي�س ف�إن بداية التنمية لدينا تتطلب �أو ًال تطوير
التعليم وانت�شاله من وحل الرجعية والتخلف والبحث عن
مواطن اخللل فيه والتي �أو�صلت الكويت للمرتبة اخلام�سة
والت�سعني بتقرير التناف�سية العاملية يف م�ستوى التعليم
واملرتبة الأخ�يرة خليجي ًا ،والأك��ي��د �أن مواطن اخللل
كثرية ومتعددة وقد كتبنا عنها مقاالت عدة ولكن كل يوم
نكت�شف �أمر ًا جديد ًا يدل على ف�شل التعليم ،فمن تعيني
غري الرتبويني يف مهن التدري�س �إلى هدر املاليني ب�رشاء
�أجهزة متطورة لي�س لها كوادر خمت�صة للعمل بها مثل
ال�سبورة الذكية وجهاز التابلت �إلى عدم �إعطاء �أ�صحاب
الوظائف الرتبوية امل�ساندة كوادرهم امل�ستحقة ،مما
جعلهم يهربون ل��وزارات �أخ��رى ال تنا�سب تخ�ص�صاتهم
�إلى تطبيق املنهجيات التعليمية التلقينية الفا�شلة �إلى
التطبيق الع�شوائي ملنهج الكفايات مما زاد الف�شل ف�ش ًال،
�إلى الدرو�س اخل�صو�صية التي �أ�صبحت اليوم تُ ن�رش يف
�صحف االع�لان��ات دون ح�سيب وال رقيب ،مما ي�ضعف
العملية التعليمية �إلى «م�ؤخر ًا» ترقية موظفات من مهنة
«منفذة خدمة» والالتي يحملن �شهادة «متو�سطة» �إلى
�سكرترية� .إن وظيفة منفذة اخلدمة مقت�رصة على االهتمام
بنظافة املدر�سة وترتيبها و�أي�ض ًا ا�ستدعاء الطلبة �أو
الطالبات من ف�صولهم لأولياء �أمورهم ،وهذا ما يعني
�أنها وظيفة عادية جد ًا وال حتتاج لتخ�ص�ص معني ،مع
كامل االحرتام لأ�صحاب هذه الوظيفة ،فكيف يتم ترقيتهن
لوظيفة �سكرترية مبجرد الطلب ودون �أن يكون لديهن
�شهادات ت�ؤهلهن لهذه الوظيفة ؟ وهل تخدم هذه الرتقية
لوظيفة �سكرترية بدون توافر امل�ؤهل العلمي املطلوب
لهذه الوظيفة العملية التعليمية؟ �إنها �أحد �أوجه التخبط
يف وزارة الرتبية وتعييناتها الع�شوائية ،ونقول لوزير
الرتبية �إن مل ت�صلح هذا الو�ضع الأعوج ف�إنك لن تتمكن
من تطوير التعليم حتى لو اجتهدت يف ذلك.

مقابلة خا�صة بثت على القناة الأولى
لتلفزيون دولة الكويت م�ساء الثالثاء
املا�ضي ملعايل النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
ن��ا��صر �صباح الأح��م��د للحديث عن
ر�ؤي��ة «كويت جديدة  »2035م�ؤكدا
هي ر�ؤي��ة ومتنيات �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه الله ورعاه باعتباره «الرجل
امل��خ����ضرم» ال���ذي ع��ا���ش يف البالد
عندما كان الإن�سان هو العن�رص املهم
يف الدولة ,ولي�س البرتول ,معتربا
�أن ثراء الأ�رسة والدولة كان ي�أتي من
الإن�سان الكويتي لأنه الرثوة التي ال
تن�ضب .
و�أ�ضاف �أن �سمو �أمري البالد ,حفظه
الله ,حر�ص من خالل ر�ؤي��ة «كويت
ج��دي��دة» على حت��وي��ل ال��ك��وي��ت الى
مركز م��ايل وجت���اري عاملي  ،و�أن
يكون اعتماد الكويت على الإن�سان
بالدرجة الأولى مثلما كان يف املا�ضي
ولي�س على �أية م�صادر �أخرى  ،وقد
لفت انتباهي حر�ص معايل النائب
الأول طوال اللقاء اخلا�ص على �أهمية
املحافظة على الد�ستور وا�ستقالل

من بداية العام الدرا�سي وم�ؤ�رش االهتمام يف ما
يحدث بوزارة الرتبية يرتاجع �إلى درجة ت�صل لعدم
االكرتاث والدفاع عن موظفي الرتبية وحتى الطالب
الذي هو املحور الأ�سا�سي للعملية التعليمية برمتها،
وجند تفاعل وزير الرتبية والتعليم العايل ووزارة
الرتبية ال يرقى لأب�سط قواعد امل�س�ؤولية ،و�إمنا
التفاعل كان بالرد على بع�ض امل�شاركات يف مواقع
التوا�صل االجتماعي على احل�سابات الوهمية،
واالكتفاء فقط ب�إ�صدار بيانات عرب ح�سابات الوزارة
الر�سمية وعرب ال�صحف املحلية وب�صياغة بعيدة عن
�صلب املو�ضوع ،وتزامنا مع البيان يتم �إ�صدار قرار
بت�شكيل جلنة حتقيق وتق�صي حقائق عن املو�ضوع
املثار عرب من�صات التوا�صل ،ثم يبقى الوزير يف
ً
حمتفظا بكر�سي الوزارة ،مواظبا على احل�ضور
من�صبه
واالن�رصاف من االجتماعات يف جمل�س الوزراء وجمل�س
الأمة ،واملت�رضر من كل ما حدث ويحدث يف الرتبية
يوكل �أمره لله تعالى �أو يلج�أ للق�ضاء العادل النزيه
دون �أن يكون للوزارة موقفا جا ًدا و�إجراءات للحلول
والإ�صالحات يف تطوير العملية الرتبوية وتوفري الأمن
وال�سالمة والأمان يف املدار�س والقطاعات الرتبوية.
ومع �إمياننا باحلرية والدميقراطية التي تكفل للجميع
اب��داء ال��ر�أي دون الإ�ساءة والتعدي على االخرين،
وت�شمل هذه احلرية للجميع� ،إال �أننا وجدنا مداخلة
لأحد �أع�ضاء جمل�س الأمة يف قاعة عبدالله ال�سامل حيث
ينقل كالما عن «االخوان» يف وزارة الرتبية بو�صفهم
للمعلمني الوافدين ب�أنهم �أرخ�ص املوجود للتعاقد!..
ونعلق على ذلك ب�أن مثل هذا الت�رصيح كارثي وفيه
ظلم كبري لالخوة املعلمني الوافدين والعتب على
وزارة الرتبية ووزيرها وبقية القيادات امل�شغولني
يف ت�سجيل الأرقام القيا�سية واملكاف�آت والأن�شطة
والفعاليات وامل��ب��ادرات وال�برام��ج وامللتقيات
ال��ت��ي حتمل ���ش��ع��ارات وطنية وم�سميات بعيدة
ع��ن امل��ح��ت��وى وامل����ادة ال��ت��ي ت��خ��دم ب�شكل جاد
املرحلة الرتبوية الدقيقة والتي نحن ب�صددها
يف عدم وجود الإمكانيات وغياب اخلطة الوا�ضحة
والقرارات الع�شوائية ،فاملعلمون الوافدون على
قدر من الكفاءة وذلك لوجود جلان تعاقدات حملية
وخارجية م�س�ؤولوها مواطنون من املفرت�ض �أنهم
وقفوا على �أع��داد املتعاقدين �ضمن ��شروط يجب
توافرها ومنها الكفاءة العلمية واخلربة يف خمتلف
التخ�ص�صات النادرة والتي ي�صعب اال�ستغناء عنها
كما �أن ه�ؤالء الذين تعاقدت معهم الوزارة مت ت�أهيلهم
وتدريبهم خلو�ض العملية الرتبوية و�أ�صبحوا
من اخل�برات التي ت�ستفيد منها ال��وزارة �إال �أنها
تنفذ �سيا�سة الإحالل و«التكويت» م�ؤخرا بع�شوائية
غريبة ،ومن جهة �أخرى ف�إن الوزارة ال تبحث �سوى
عن «الرخ�ص» على ح�ساب اجلودة والبيئة اجلاذبة
وهذا �صحيح عندما ننظر �إلى املن�ش�آت والقطاعات
واملدار�س والف�صول اخلالية من الو�سائل التعليمية
والأمن وال�سالمة والتناف�س التكنولوجي وفكرة تطوير
التعليم واملناهج ،واملتابع للم�ؤ�س�سة الرتبوية يدرك
جيد ًا �أن الرتبية تبحث يف كل مرة عن كب�ش فداء لإلقاء
اللوم عليه وخا�صة بعد تن�صيب الوزير الذي �إلى الآن
مل ي�سجل �إجنازً ا واح ًدا ،لذلك كانت ال�سمة املتبعة يف
ال�سنوات الأخرية هي تطبيق قرار الإحالل بعد كل ف�شل
يعقبه تلويح عن حتميل املعلمني الوافدين �أ�سباب
�سوء املخرجات مع العلم ب�أن ميزانية وزارة الرتبية
ت�رصف على الكوادر الوطنية واملبادرات والربامج
وامل�شاريع ،ومكاف�آت االجتماعات واللجان ورواتب
الوافدين ال تقارن مبا ي�رصف على كل هذه التكاليف
والأعمال والأن�شطة والفعاليات ،فلنكن �أكرث واقعية
يف هذا الأمر فما يتقا�ضاه املعلم الوافد من راتب ال
يكفيه وما يبذله من جهد وحتمل �أعباء وتكاليف ال
يت�ساوى مع الأجر!..

الدولة والأمن واال�ستقرار  ،واحلر�ص
على التعاون مع دول جمل�س التعاون
اخلليجي  ،والتعاون فيما بني �سلطات
الدولة وااللتزام بالقوانني والأنظمة
والعادات والتقاليد ،وتقدير كرامة
االن�سان  ،والتنمية امل�ستدامة ورفع
م�ستوى التعليم واملحافظة على
البيئة واال�ستثمار الب�رشي يف الت�أهيل
وال��ك��ف��اءة وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر الدخل
 ،وتقلي�ص دور الدولة يف �سيا�سة
التنفيذ وال�رصف �إلى مرحلة اال�رشاف
 ،وتوجه الدولة يف كثري من امل�شاريع
التنموية واالقت�صادية لتحقيق غاية
�سامية هي بناء االن�سان والإنتاج
و�إحراز مكانة متقدمة بني دول العامل
 ،وقد يجدر تلخي�ص ما تناول وطرح
يف اللقاء من حماور مهمة حول الكثري
من الق�ضايا وامل�شاريع الكربى التي
حتتاج م�شاركة يف اال�ستثمار العاملي
الدويل لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة �إال
ريا يعوق عن التقدم
�أن هناك عائقا كب ً
يف مثل ه��ذه اخل��ط��وات وذل��ك لعدم
جهوزية القوانني اخلا�صة للدفع حول
حتقيق ر�ؤية «كويت جديدة».
يتبع

نقطة ضوء

مشرف عقاب
mishrefeqab@yahoo.com

الجامعة والمواقف والمترو «»2-2
وامل�شاكل املرورية تعترب من امل�شاكل
الرتاكمية التي مرت عليها فرتة طويلة
مل حتل ،هناك عوامل رئي�سية ادت الى
تفاقم م�شكلة املرور يف ال�شوارع ،وادت
الى ربكة املرور .ان ازدحام ال�سيارات
�أدى الى اختناقات مرورية يف خمتلف
�شوارع الكويت ،كما انها ا�صبحت م�شكلة
عامة يف املجتمع ككل ،ان ال�شوارع
يف الكويت من اواخ��ر ال�سبعينات الى
الثمانينات الى الآن ما زالت على حالها
من الدائري االول الى ال�ساد�س وكان
يفرت�ض ان تكون هناك ط��رق جديدة
وتكون ممتدة ورديفة للطرق من االول الى
ال�ساد�س ،وتكون افقية .يف جميع الدول
الغنية ال تكون هناك م�شكلة الن املال
موجود والتخطيط موجود عك�س احلا�صل
عندنا ال تخطيط وان وجد ي�أتي مت�أخرا
جدا .من امل�شاكل املرورية عدة عوامل
بالبالد وخ�صو�صا اوق��ات ال�رضورة،
ه��ذا باال�ضافة ال��ى ال�شوارع والطرق
التي على حالها وزيادة عدد املركبات
غري الطبيعية ،وعدم تفعيل دور النقل

وجهة نظر

اجلماعي الذي هو عبارة عن مرتو انفاق
وقطارات التي يفرت�ض ان تكون موجودة
منذ الثمانينات .من ي�شاهد الطرق يف
الكويت التي على حالها من اكرث من
ثالثني �سنة يخيل له ان الكويت دولة
فقرية وتعي�ش على امل�ساعدات من البنك
الدويل ولي�ست دولة نفطية وتعترب من
اغنى دول العامل ،لكن م�شكلتنا عدم
وج��ود تخطيط يف امل��رور ويف جميع
مناحي احلياة التي تهم املواطن مع
الأ�سف ،يجب التفكري بحلول حلل ازمة
املرور ،ملاذا ال تفكر احلكومة اجلديدة
بتغيري اوق��ات ال��دوام وحتديد �ساعة
ال��دوام ح�سب اوقات متفرقة ومتفاوتة
كمثال وزارة الرتبية ال�ساعة ال�سابعة
والن�صف وب��اق��ي ال����وزارات التا�سعة
والن�صف لفك الت�شابك على الطرق التي
يف اال�سا�س مزدحمة يف جميع االوقات
مع اال�سف ،يجب على احلكومة التفكري
وو�ضع حلول الن االمر ا�صبح ال يطاق.
الله يعني املواطن الكويتي «وي��ن ما
يطقها عويه» .والله امل�ستعان.

كلمة حق

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

مطلوب من الدولة مراجعة خارطة طريقها
الكويت بلد م�ستقر �سيا�سيا ،يحكمه الد�ستور الذي
نظم احلياة ال�سيا�سية ،ونظام احلكم املتوازن ،والكل
يجمع عليه ويدافع عنه ،فيه ميزة توزيع الرثوة،
و�ضمان للمواطن يف كثري م��ن ال��دع��م واخلدمات
املدفوعة من املال العام ،فيه حرية الطرح الفكري
وابداء الر�أي لكل املواطنني من خالل القوانني املنظمة
لذلك ،وهذي حقيقة واقعة يف مقارنتنا بدول اجلوار
وكيف يح�سدون املواطن الكويتي على تلك احلرية
التي يتمتع بها ،وامل�شاركة بالرثوة النفطية ما خلق
طبقة متو�سطة غري م�سبوقة وموجودة يف كثري من دول
العامل .كل هذه امليزات كان من املفرو�ض �أن تكون
الدولة مطمئنة لهذا الو�ضع ويعطيها الراحة للتعامل
مع جميع موا�ضيع البلد املهمة ,ويجعلها حيادية يف
الطرح واملمار�سة �أمام جميع املواطنني ملاذا مل يح�صل
هذا؟ �إنه و�ضع غريب من حيث ان الدولة تذهب الى
عك�س ذلك فهي تعتمد على املحا�ص�صة واعطاء وتنمية
ار�ضاء الكتل املختلفة يف الدولة من حيث ان الأولوية
لهم من كتل جتارية ودينية �سيا�سية وقبلية ،ما �شجع
املواطن على االنتماء الى تلك اجلماعات للح�صول
على االمتيازات �سهلة املنال ,واحلماية الدائمة لهم
و�صار عندهم والء خلدمة اجلماعات املختلفة ,ولي�س
لهم والء للدولة ,وهذا �شيء حمري وال حتتاجه الدولة
وي�رض مب�صاحلها الآنية وامل�ستقبلية ,فكيف يح�صل
ذلك؟ �إنه �شيء غريب ويدار بفل�سفة غري واقعية وخمالفة
للأ�س�س الطبيعية لواقعنا وامكانياتنا املتوافرة.،
ان الدولة يف حالة الدفاع عن النف�س امام تلك الكتل
والتنقل يف التعاون من كتلة الى كتلة و�صارت تلك
الكتل توجه الدولة الى م�صاحلها اخلا�صة ولي�س

م�صالح الدولة ،لذلك �صار من يهاجمون النظام
ويخالفون القوانني ويتحدون الدولة بطرق غري
د�ستورية ,ويلعبون ب�سيا�سة املحا�ص�صة مل�صاحلهم
اخلا�صة هم املقربون واملدللون وا�صحاب احلظوة يف
املنا�صب والر�أي لدى الدولة ،اما الآخرون اجلادون
من تكنقراط وا�صحاب مبادئ حقيقية فهم يدافعون عن
النظام والقانون وقلبهم على ا�ستقرار بلدهم ولي�س
لهم م�صالح خا�صة غري اخماد الفتنة الجل ا�ستقرار
البلد وه��م يف موقفهم الوطني ومل ينتهزوا فر�ص
ا�ستغالل االن�ضمام الى الكتل االنتهازية ال�سابقة بل
ف�ضلوا الوقوف عند مبادئهم والتخلي عن امل�صالح
ال�شخ�صية يف �سبيل الدفاع عن م�صالح البلد وهم االن
ينتظرون من الدولة ان تغري م�سارها غري املنتج للبلد
وغري املفيد لها ومل�ستقبل مواطنيها وان هذه الفئة
الوطنية ال�صادقة تتمنى من الدولة ان تفكر جليا
بتغيري هذا امل�سار اخلاطئ وامل�رض للبلد والتوجه
باتخاذ القرارات ال�صعبة وتطبيق القانون على اجلميع
من دون ا�ستثناء وو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب وتبني اخلطط االقت�صادية املفيدة التي
تخدم البلد وحتقق امل�أمول واملطلوب يف الدفع يف
طريق التنمية العلمية املبنية على النظريات احلديثة
مل�صلحة الوطن واملواطن وا�سرتجاع مكانة الكويت
والفخر بدميقراطيتنا ال�سباقة بني دول املنطقة .ان
الدافع لهذه املقالة هو احلب واخلوف على م�ستقبل
البلد ودفع الدولة ملراجعة خارطة طريقها والتوجه
بها ال��ى الطريق احلقيقي ال�صحيح ال��ذي يخدمها
ويخدم مواطنيها ويحقق �أمنيات هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان

علي دشتي
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نواب األمة ..أم نواب الحكومة؟
جمل�س الأمة لديه غرام بت�شكيل اللجان ،لكن
غرامه الأك�بر هو �إخفاء ه��ذه التقارير التي
ت�ستخرج من اللجان.
فما �إن نواجه �أية م�شكلة يهتم بها الر �أي العام
�إال وي�سارع املجل�س �إلى ت�شكيل جلنة لتتولى
فح�ص �أ�سبابها وحت��دي��د امل�����س��ؤول عنها.
اللجنة مت�ضي �شهور ًا طويلة حتى تخرج علينا
بتقرير ،ومع خروج التقرير يظن النا�س �أن
احلقيقة �سوف تتك�شف كاملة ،و �أن امل�س�ؤول
عن امل�شكلة �سوف يحا�سب ،والفا�سد �سوف
يعاقب ،واملهمل �سوف يجازى على �إهماله،
لكن ذلك ال يحدث وال�رس يف ذلك هو جمل�س
ا لأم��ة الذي يكتفي بت�شكيل اللجنة ثم ي�ضع
تقريرها يف بع�ض ا لأوقات يف الدرج ،جمل�س
ا لأمة لدينا يرفع �شعار�« :ضعه يف الدرج..
ذلك �أ�سلم».
مو�ضوع «جتاوزات ال�صحة» منوذج �صارخ على
ما نقول ،فقد �أحيل �أمر هذه التجاوزات �إلى
جلنة فح�ص بتاريخ  12مار�س  ،2017وانتهت
اللجنة من �إع��داد تقريرها بتاريخ  15يناير
 ،2018بعد  14اجتماع ًا بني �أع�ضائها ،التقرير
عر�ض تفا�صيل التجاوزات ب��وزارة ال�صحة
وخل�ص �إلى جمموعة من التو�صيات .الآن مر
�أك�ثر من ع��ام على خ��روج تقرير «جت��اوزات
ال�صحة» �إلى النور ورغم ذلك ال يزال مهم ً
ال يف
جدول �أعمال جمل�س الأمة� ،إذ مل تتم مناق�شته
حتى الآن.
التقرير كما يعلم اجلميع يك�شف خمالفات

مالية و�إدارية ج�سيمة بوزارة ال�صحة ،وقد بذل
امل�س�ؤولون عنه جهد ًا كبري ًا يف �إعداده ،ولكن
يبدو �أن جمل�س الأمة يريد �أن يبقى يف الظالم.
ت�أخر مناق�شة التقرير حتى اليوم يثري الريبة
ويدعو �إلى ال�شك ،فكل خمالفة ك�شفها ت�شري
�إل��ى متهم وم�س�ؤول عنها ،وع��دم مناق�شته
حتى الآن تعني �أن هناك من يريد الت�سرت على
متهمني بالف�ساد ،هل هناك م�صلحة ملجل�س
الأمة يف التعتيم على التقرير؟� ..أحد الأدوار
الأ�سا�سية التي تقع على عاتق املجل�س تتمثل
يف الرقابة على امل�ؤ�س�سات احلكومية وك�شف
�أي ف�ساد فيها وتنظيفها من �أي �شخ�ص ت�سول له
نف�سه اال�ستيالء على املال العام �أو الرتبح من
وظيفته دون وجه حق ،هل ن�سي �أع�ضاء الأمة
وظيفتهم الأ�سا�سية؟.
الأم��ر املثري للده�شة �أن �أع�ضاء جمل�س الأمة
يق�رصون يف القيام ب��دوره��م الرقابي على
حكومة ال حترتم مقرتحاتهم الت�رشيعية ،لقد
حدث ذلك فيما يتعلق مب�رشوع قانون التقاعد
املبكر ،حني مت�سكت احلكومة مبوقفها الراف�ض
لإدخال �أية تعديالت اقرتحها جمل�س الأمة على
امل�رشوع.
�إذا كانت احلكومة ت�ؤدي على هذا النحو وترى
�أن تعديالت املجل�س املمثل للمواطنني لي�ست
ملزمة لها ..فهل من العقل �أو املنطق �أن يهمل
النواب يف �أداء دورهم يف م�ساءلة احلكومة عن
الف�ساد الذي ك�شفته جلنة «جتاوزات ال�صحة»؟،
هل هم نواب الأمة �أم نواب احلكومة؟

