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رغم ان مقولة االستجواب حق 
دستوري وأداة رقابية بيد النائب 
والتي كثر ترديدها حتى باتت مملة 
لكثرة املعترضني عليها من نواب 
لزمالء لهم فّعلوا هذه األداة وفق ما 
يرونه مناسبا للرقابة البرملانية، إال 
ان أعج���ب العجب هو أن يعارض 
نائب استخدام االستجواب ملجرد 
املعارضة ولكون ذلك ال يدخل ضمن 
تكتيك���ه في التقرب م���ن األجواء 
التي لفت ثلثي أعضاء  احلكومية 
مجلس األم���ة وباتوا حتت عباءة 

الود والسرور احلكومي.
فاالستجواب حق بيد كل نائب 
شاء من شاء وأبى من أبى يستخدمه 
متى يشاء وأينما يشاء وكيفما يشاء 
لكون ذلك أحد أجنحة الدميوقراطية 
وضمن مهام عمل عضو مجلس األمة، 
واستجواب النائب الطاحوس هو 
كذلك وايضا استجواب أي نائب ضد 
أي وزير يقدم فإنه من وجهة نظري 
في االجت���اه الصحيح كون أخطاء 
احلكومة وتقاعس���ها وعدم قيامها 
بواجباتها على أكمل وجه يوجب 
ان يوجه لها هذا الس���ؤال املغلظ 
وليتقدم الوزير املستجوب ويفند ما 
يثار حول مالحظات النائب وليدافع 
ويشرح وجهة نظره حول أدائه إن 
كان يعتقد انه على صواب وإال فكيف 

يكون ذلك مجلسا لألمة؟!
ولألمانة أستغرب بشدة املعارضة 
من قبل بعض النواب ألي زميل لهم 
يسر أو يعلن نيته في متابعة ملف 
س���يصل به الى االستجواب حتى 
إذا ما يكاد يطل برأس���ه في مؤمتر 
صحاف���ي أو تصريح ويعلن نيته 
استجواب ذاك الوزير حتى تنهال 
عليه االنتقادات ويوصف باملؤزم 
ويهاجم من حيث يدري وال يدري 

فقط ألنه قال »راح أستجوب«.
وحقيقة األمر ان احلكومة وهي 
املعنية بالدفاع عن نفسها لم تعارض 
االستجوابات وكانت دائما ما تردد 
انها حق دستوري وانها قادرة على 
اعتالء املنصة واملواجهة ويكفي انها 
واجهت 4 استجوابات دفعة واحدة 
فمن املخجل ان يصبح ممثلو األمة 
في خانة الدفاع عن احلكومة حتى 
ان البعض منه���م أصبح حكوميا 

أكثر من احلكومة نفسها!
 botafra@hotmail.com

الحكوميون الجدد

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث
ال ش���ك أن مفهوم التلقي 
يعد من املفاهيم غير الثابتة، 
آلية محددة  فليس���ت هناك 
للتأثير على شخصية املتلقي 
ولي���س هناك ه���دف واحد 
ميكن جعل���ه هدفا للمتلقي، 
فاالشكالية تكمن في جتربة 
املتلقي نفسه مبعنى أوضح 

ان يحدد املتلقي جتربته من خالل املعادالت احلس���ية 
احلركية املكتسبة لبعض املفاهيم العلمية أو األدبية أو 
ما شابه ذلك من مفاهيم. فعلى سبيل املثال ال للحصر 
جند املتلقي عندما يقف متأمال لوحات فنية ملش���اهير 
عصر النهضة فانه يكتسب معلومات وتتجسد رموز 
معينة في ذهنه لتصبح لدي���ه حصيلة فنية وفكرية 
ملبدعي عصر النهضة، وكذلك احلال في مجاالت األدب 
والسياسة واالقتصاد وغيرها من العلوم، اذن نستطيع 
حتديد مفهوم املتلقي بأنه »كم املعلومات املكتسبة لدى 
املتلقي ومنه يستطيع أن يحدد رؤيته وفق املعلومات 

املكتسبة لديه«.
هكذا كان مفهوم املتلقي في السابق، أما اليوم فاملتلقي 
أصبح أمام كم هائل من املعلومات التي جتعله ال يقدر 

على متابعة كل شيء.
ن���عم أص����بح اإلدراك للمعلومات املتلقاة لدى اإلنسان 
في تل�����ك اآلونة عبئا كبيرا في أن يس���تقبلها العقل 
ويقوم باستيعابها، وهذا الشيء ال يعني أن التقصير 
من املتلقي بل التقصير في املعلومة التي أصبحت غير 
واضحة أو دقيقة وغير مفهومة. نعم.. عدم الوضوح 
للمتلقي فيما يتلقاه يجعله ال يس���توعب ما يأتيه من 
معلومات، أما السرعة في املعلومات فإنها تخلق وضعا 
من عدم املقدرة على االستيعاب، مبعنى أوضح أصبحت 

املعلومات تتسارع نحو املتلقي 
دون اعطاء الوق�����ت للتأمل 
وال����تفكير بحيث ب����ات من 
الصعب في كثير من األحيان 

ترسخ هذه املعلومات.
وأصبحنا نعيش في عصر 
نتلقى فيه رموزا وشيفرات 
غير مفهومة بشكل كبير وعلى 
املتلق���ي تفكيكها وحتليلها وكل منا يحللها وفق حاله 
املعاش ووضعه، وأصبح���ت املعلومة تعطى للمتلقي 
دون أن يكون منتظرا لها ولتحليل عناصرها وأصبحت 
االش���كالية في عصرنا احلالي تقتصر على اس���تقبال 
املتلق���ي للمعلومة وتخزينها ف���ي الذاكرة دون التأمل 

والتفكير فيها.
ال تتأمل وال تفكر.. عندما تعرف أن املاء الذي تشربه 

ملوث..
ال تتأمل وال تفكر.. عندما تنقطع عليك الكهرباء...

ال تتأمل وال تفكر.. عندما تبدأ االمتحانات في منتصف 
يونيو..

ال تتأمل وال تفكر.. عندما تتواجد األسلحة في أروقة 
التعليم والتربية.

ال تتأمل وال تفكر.. عندما ال تلقى العالج..
ال تتأمل وال تفكر.. عندما ال جتد كل مطلقة وأرملة 

مأوى لها.....
ال تتأم���ل وال تفكر.. عندما تعل���م أن الكويت فيها 

أمية......
ال تتأمل.. ال تفكر.. ال تتلق!

كلمة وما تنرد: اجلميع يفكر في تغيير العالم، ولكن 
ال أحد يفكر في تغيير نفسه. )ليو تولستوي(

atach_hoty@hotmail.com

المتلقي إلى أين؟

د.نرمين الحوطي

محلك سر

اجلو السياس���ي الع���ام في الكويت أفرز على مر الس���نوات املاضية 
العديد من التكتالت التي تنطوي حتت لواء أحزاب غير معلنة بس���بب 
القانون الكويتي الذي يحظر إش���هارها، وملمارسة العمل السياسي على 
نح���و محترف كان البد من وجود هذه التجمع���ات لكي متأل هذا الفراغ 
السياس���ي الذي بدأت مالمحه تتبلور مع والدة الدستور الكويتي الذي 
ساهم بشكل مباشر في نش���وء مثل هذه التكتالت التي بدأت مبكرا في 
العمل في هذا املجال من خالل إميانها بالش���راكة الثنائية وعدم استفراد 
السلطة في القرار لتصبح هذه األفكار بعد ذلك اللبنة األولى في مدرسة 
الدميوقراطية الكويتية التي اس���تثمرت تعاونها م���ع احلكومة في مد 
جسور التعاون فظهرت تكتالت قومية ووطنية وحكومية وقد اتصفت 
املمارسة األولى بالهيمنة احلكومية التي استطاعت احتواء أي معارضة 
تواجهها، ولكن الزمن كان كفيال بالتغيير بس���بب التطورات اإلقليمية 
والعاملية التي انعكست بشكل مباشر علينا لتفرز مدرسة جديدة تتبنى 
الفكر اإلس���المي ليالقي هذا التكتل بعد ذلك مس���احة واسعة في العمل 
السياس���ي بسبب التأييد غير املعلن من جهة احلكومة التي وجدت منه 
حليفا استراتيجيا في العملية السياسية ليستثمر الطرفان هذه العالقة 
في تطوير هذه الش���راكة على مر الس���نوات املاضية، ومع انحراف فكر 
هذه التكتالت اإلسالمية عن أهدافها وحتول بعض رموزها الى جتار، بدأ 
هذا احللف يتصدع س���واء مع احلكومة أو حتى من الكوادر التي كانت 
تؤيده بس���بب فقدانه للمصداقية وابتعاده عن طموح املواطن العادي، 
لتتراجع هذه الشعبية وتضيع مقاعدهم على اخلارطة السياسية، لتبدأ 
مرحلة أفول وبزوغ جنم جديد يحمل اسم التكتل الشعبي الذي وجد من 
تعطش الش���ارع الفرصة لقيادة جديدة عبر إعالن نفسه ككتلة جديدة 
تتص���در املعارضة بعد أن حدد رأس أولويات عمله باحملافظة على املال 
العام، واملكتس���بات الشعبية ليكون له احلضور الالفت خالل السنوات 
املنصرمة بعد أن حقق اجنازات طيبة في التصدي للتجاوزات على املال 
العام ليس���تثمر التكتل هذا املعطيات في إثراء رصيدها الشعبي والذي 
بدأ يتجلي خالل املرحلة املاضية ليكون له الزعامة املطلقة على الساحة 
السياسية الكويتية، ولكن املتابع للرسم البياني للتكتل الشعبي مؤخرا 
يدرك أنه بدأ يتراجع بعض الشيء بسبب بعض األحداث واملواقف األخيرة 
التي بدأت تفقده ش���يئا من جنوميته وان كان أهمها الدعوة النتخابات 
جديدة وهي دعوه مس���تهجنة وغير الئقة من أش���خاص امتهنوا العمل 
السياس���ي الذي يعطي األغلبية لألكثرية وه���و ما أزعج التكتل بعد أن 
أصط���دم بأغلبية حكومية وهو ما أثار حفيظته���م ليدعوا لهذه الفكرة 
وهو بال ش���ك خطأ ال يبرر منهم، فالعمل السياس���ي متغير وغير ثابت 
فال توجد صداقة دائمة وال ع���داوة دائمة وهي الفكرة التي تقوم عليها 
السياسة، وبعد هذه القراءة للمشهد السياسي هل نحن على موعد ميالد 

كتلة جديدة ننتظر إعالنها قريبا؟
األيام املقبلة كفيلة باإلجابة عنه.

 t-alhaifi@hotmail.com

احلكومة لم تخرق القانون ولم جتترئ على الدستور أو تأتي ببدعة 
جدي����دة ولم تخرج عن الالئحة الداخلي����ة للمجلس في طلبها حتويل 
جلسة االستجواب إلى سرية، فما فعلته حق ال ينازعها فيه أحد، حتى 
وإن كانت مناورة حكومية كما أشارت األنباء أمس في عنوانها »سالح 
الس����رية احلكومي... فعال« فاحلكومة لم تخرج ع����ن حدود املناورة 
السياسية املش����روعة لها دفاعا عن حقها في صد االستجواب، وحتى 
انسحاب أعضاء التكتل الشعبي من اجللسة احتجاجا كان حقا مشروعا 
لهم أيضا وال ميكن ألحد أن ينازعهم فيه وما فعلوه ومنذ أن قدم النائب 
خالد الطاحوس استجوابه لس����مو رئيس مجلس الوزراء وحتى عند 
التجهيز له، فاالس����تجواب حق مشروع للنائب، وخالل ذلك لم تخرج 
ممارسات أعضاء التكتل عن حدود الدستور وال القانون، وحتى مناورة 
التصريحات التي أطلقها أعضاء »الشعبي« بعد االنسحاب واتهام بعض 
زمالئهم بالتحالف م����ع احلكومة هي أيضا جائزة ضمن دائرة احلراك 

السياسي.
في نهاية األمر احلكومة والتكتل الش����عبي كانوا ميارس����ون العمل 
السياسي بكل أبعاده املتاحة، ولم يكونوا يؤدون صالة الظهر جماعة 
حتى نحاسبهم عن سجدة سهو أو ركعة زائدة، السياسة حتكمها القوانني 
قبل أن حتكمها األخالق، وجميع األس����لحة فيها مشروعة ومتاحة وقد 

استخدم الفريقان جميع أسلحتهم.
جلسة أمس األول انتهت بالتعادل بني احلكومة و»الشعبي« بهدف 
لكل منهما، والهدف الذي حققته احلكومة هو أنها وضعت آلية جديدة 
ملواجهة جميع االستجوابات القادمة، نعم األصل في جلسات االستجواب 
العلنية، بل األصل في جميع اجللسات هي العلنية واالستثناء هو السرية 
إال أن املجلس هو الذي يصوت وفي النهاية احلكومة متلك أغلبية نيابية 
مريحة ميكنها معه أن تطرح قانونا خلصخصة »الغيوم« وتصوت عليه 
ومترره لو ش����اءت ذلك، وأما الهدف الذي جنح أعضاء »الشعبي« في 
حتقيقه فهو أنهم سجلوا موقفا ووضعوا خالله جميع أعضاء مجلس 
األمة في غربال من مع احلكومة ومن ضدها دون أن يتطلب األمر سوى 
تقدمي االس����تجواب واالنسحاب احتجاجا لتكشف جميع األسماء، وفي 

استجوابهم قاموا ببر العهد الذي قطعوه على أنفسهم.
ال��خ���اس����رون في جل���س����ة أمس األول بع��������ض الن���واب الذين 
وق��فوا مع احلكومة تصويتا وتصريحا ودفاعا، وخس����ارتهم مؤجلة 

ولن يحصدوا نتائجها إال في أول انتخابات.
أن تصوت مع احلكومة فهذه قناعاتك وهذا شأنك ورؤيتك وليس لنا 
إال أن نحترمها، ولكن أن تصوت معها وتصرح نيابة عنها وتستميت 
ف����ي الدفاع عن حماها فهذا ما ال ميكن أن نفهمه أو نبلعه ال في قوانني 

لعبة السياسة وال في أخالقياتها.
ومن يرى أن االستجواب كأداة دستورية فقدت قيمتها ال يفقه شيئا 
في املتغيرات األخيرة التي طرأت على املش����هد السياس����ي في الكويت 
خالل السنوات املاضية، فاالستجواب اليوم ليس هو االستجواب 1986، 
االستجواب اليوم جزء من ممارسة سياسية طبيعية هدفها كان ولم يزل 
الرقابة أو باألصح هي سؤال برملاني مغلظ، أما االستجواب عام 1986 وما 
قبلها فكان يعتبر لعبا بالنار، وهناك من النواب من يريدنا أن نتصور 

أن االستجواب اليزال بعبعا، ولهم أقول: يا سادة لم يعد كذلك!
Waha2waha@hotmail.com

طالل الهيفي

بصراحة يا »الشعبي«

السموحة

من خسر في استجواب 
رئيس الحكومة؟

ذعار الرشيدي

الحرف 29

في الوقت ال����ذي بدأ فيه 
العالم يلتقط أنفاسه للخروج 
من آثار األزمة املالية العاملية، 
وما تالها من مشاكل عصفت 
وأكلت األخض����ر واليابس، 
خرجت وظهرت على السطح 
أزمة ديون اليونان، وبعد أن 
كان يشار الى االحتاد األوروبي 

بالبن����ان، وكان يضرب به املثل في الوحدة والقوة على 
مستوى العالم أجمع، فها هي أزمة ديون اليونان تعتبر 
أقسى وأعنف أزمة مرت على االحتاد األوروبي منذ إطالقه 
قبل 10 سنوات، وذكر بعض اخلبراء واملختصني ان أزمة 
اليونان ما هي إال البداية أو الشرارة التي لها ما بعدها، 
وقد حصلت اليونان عل����ى )110 مليارات يورو(، وهي 
م����ا تقارب ثلث الديون املس����تحقة على اليونان تقريبا 
)30 مليارا( من صندوق النقد الدولي، وباقي املبلغ من 

منطقة اليورو.
وق����د وقع ما كان يتخوف من����ه البعض، حيث بدأت 
أزمة اليونان في التأثير على بعض دول اليورو، حيث 
أعلنت 5 دول في منطقة اليورو عن عجزها عن سداد ما 
يقدر ب� 190 ملي����ار دوالر ملصارف في الواليات املتحدة 
األميركية، ومت تخفيض التصنيف االئتماني إلس����بانيا 
وللم����رة الثانية ليقل من AAA املمتاز الى +AA حس����ب 
»وكالة فيتش للتصنيف االئتماني« وها هم قادة منطقة 
اليورو يجرون القمم االستثنائية ويعملون على وضع 
اآلليات لعدم تكرار أزمة اليونان ولبث روح الطمأنينة 
الى األسواق ومواجهة آثار األزمة لديهم، وحتى ان البيت 
األبيض ذكر في وقت سابق ان الرئيس األميركي باراك 
أوباما يتابع املوضوع عن كثب، وقد ذكرت املستش����ارة 
األملانية اجنيال ميركل والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
في خطابهما املشترك ان »مواجهة هذه األزمة انفراديا لن 
تكون كافية، نحتاج الى استخالص كل الدروس واتخاذ 

كل التدابير الضرورية لتجنب 
تكرار أزمة من هذا النوع«.

إن م����ا يح����دث اليوم في 
اليون����ان وأوروب����ا لهو أمر 
يجب النظر اليه بعني العظة 
والعبرة، وذلك ألن مستوى 
الش����فافية في اإلدارة يفوقنا 
بكثير، وم����ع ذلك حصل لهم 
ما حصل، وأدى الى نتائج وخيمة على هذه البلدان من 
بطالة وخفض للرواتب وغيرها من أمور التقشف، يجب 
ان نعي هذا قبل فوات األوان، وهي مس����ؤولية مشتركة 

للسلطتني التنفيذية والتشريعية على حد سواء.
واعتقد ان ما يحصل في منطقة اليورو من أزمة ديون 
لن مير من غير تأثير على منطقة اخلليج وستؤدي الى 
تذبذب أسعار النفط الذي هو املصدر األساسي الذي تعتمد 
عليه الكويت، حيث ان أكثر من 90% من اإليرادات نفطية، 
وان الفوائض املالية ستسمح للكويت بتجاوز هذه األزمة 
إن شاء اهلل، ولكن ماذا عملنا للمستقبل القريب؟ وماذا 
لو هبط س����عر برميل النفط الى أقل من 20 دوالرا مثل 
ما كان عليه قبل س����نوات في نهاية التسعينيات؟ وقد 
ش����اهدنا قبل عدة أيام كيف هبط سعر برميل النفط 10 
دوالرات في أقل من 10 أيام، وهل سنستطيع أن نستكمل 
خطة التنمية الطموحة واجليدة؟ وهل ستكون للدولة 
القدرة على دفع رواتب املوظفني والكوادر؟ اعتقد ان هذه 
تساؤالت منطقية وموضوعية، وما يحصل في أوروبا 
اليوم م����ن أزمة ديون إمنا هو جرس اإلنذار، ألن القادم 
سيكون أسوأ لو اس����تمر تفكيرنا في الكوادر والبدالت 
وزي����ادة الرواتب، وكما يذكر تقرير »الش����ال« ان هناك 
»دوال تدفع تكاليف باهظة ألخطاء صغيرة ارتكبت في 
املاض����ي مقارنة باحلجم الهائ����ل ألخطائنا في احلاضر 

واملاضي القريب«.
akandary@gmail.com

ديون اليونان.. اهلل يستر!

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر


