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االستجوابات بني 
الضوابط والتجاوزات

االستجواب البرملاني هو 
سؤال مغلظ، للنائب أن 

يستخدمه وفق الشروط 
املنظمة له ويختلف عن 
السؤال لالستفسار بأن 
األخير يطرح من عضو 
البرملان إلى أحد الوزراء 
كتابة، بينما لالستجواب 

ميزة املناقشة اجلماعية داخل 
املجلس وهو مساءلة عن 

أوضاع مضت بنية محاسبة 
الوزير عليها بسحب الثقة 

منه وإقالته، وقد يوجه 
إلى الوزارة كلها ممثلة في 

رئيسها، وللنائب أيضا أداة 
أخرى هي التحقيق والذي 

هو مساءلة عن أوضاع قائمة 
متهيدا الستبدالها، وقد 

يلي االستجواب التحقيق 
أو يسبقه، ووفق الضوابط 
الدستورية )املواد 99 - 102 

ومواد الالئحة الداخلية 
132-145( التي فسرتها 

احملكمة الدستورية فإن 
رئيس احلكومة يستجوب في 

سياساتها العامة وال ميكن 
مساءلته عن أداء الوزراء، كما 
أن الوزير يساءل عن األعمال 

اجلارية في عهده وال جتوز 
مساءلته عما سبق توليه 

احلقيبة الوزارية التي يحملها.
إن من أهم أسباب االعتراض 

على التوسع في االستجوابات 
هو التالي:

٭ تعطيل عمل احلكومة 
وتأجيل طرح املشاريع 

احليوية حللول االستجواب 
والتمهيد له محلها.

٭ أخذ االستجواب طابع 
الهجوم الشخصي على 

الوزير ولعل هذا هو أحد 
أسباب تخوف الوزراء 

من االستجواب، فالوزراء 
غير مدربني على املواجهة 

السياسية مما قد يظهر 
الوزير مرتبكا أمام خصومه 
وجل ما يريده هو أال يواجه 

بأكثر من ذلك من اتهامات 
ال أن يتصدى للمستجوبني 

ويبني مواقع اخللل في 
استجوابهم له، بل ويبلغ 

احلال ببعض الوزراء لشدة 
ارتباكهم أمام قسوة االتهامات 
إلى التعاطف مع املستجوبني 
واالعتذار لهم عن تقصيره 

في ردوده خالل االستجواب 
فتجده يرفع »العقال« حتية 

وشكرا لهم فيما يسمى علميا 
بظاهرة ستوكهولم! ولتمكني 

الوزراء من التصدي السياسي 
الصحيح للمواجهات البرملانية 
ال بد من تدريبهم في أكادميية 

تنشأ لغرض تهيئتهم للعمل 
السياسي.

٭ يهتم النائب كثيرا مبسايرة 
الرأي العام في متطلباته 

حتى اخلاطئ منها تخوفا من 
خسارته ألي من األصوات 

في االنتخابات البرملانية لعدم 
األخذ بنظام األحزاب الذي 
يحرر النائب من سلطتها.

٭ النمط الرابع لالستجوابات 
غير املجدية هو استخدامها 

حملاولة اإلطاحة بوزير محدد 
أو باحلكومة بأسرها في 

مساءالت هزيلة ال تصمد 
أمام دفاع احلكومة عن 

نفسها، واهم عيوب هذه 
املمارسة - التي قد تكون 
متعمدة - إظهار املجلس 

بصورة املعطل ألعمال الدولة 
وبالتالي إعداد الرأي العام 

لتقبل حله، وبال شك أن كثرة 
حل البرملان تسيء للممارسة 

الدميوقراطية.
٭ استغالل االستجواب كأداة 
للتنافس بني األعضاء كل يريد 

أن يبني لناخبيه أنه األكثر 
مناكفة للحكومة لنيل حقوقهم 

بدليل انه صاحب أكبر عدد 
من االستجوابات، وإن كانت 

هشة وغير هادفة وغير قادرة 
على إحداث التغيير املطلوب 

في احلكومة ودفعها نحو أداء 
افضل.

٭ ان استخدام االستجواب 
ضمن أطره وضوابطه 

خاصة في البرملانات غير 
احلزبية كالكويت يعد أداة 
مهمة ومفيدة لضبط أداء 

احلكومات، لكن التوسع فيه 
أو اخلروج به عن ضوابطه 
يفقده قيمته ويجعله أقرب 
للضرر منه خلدمة احلياة 

البرملانية.

الزاوية

جرمية »الس فيغاس« التي ناهز عدد قتالها اخلمسني 
وناف عدد املصابني على اخلمسمائة، هي األكبر بني اجلرائم 

اإلرهابية في عدد الضحايا، يضاف إلى ذلك مكان وقوعها 
واملناسبة التي كان يحضرها الضحايا والذين كانوا في حفل 

موسيقي تقليدي وفي فندق من املفترض ان يكون مؤّمنا.
هي إذن جرمية كبيرة وشديدة البشاعة ومخجلة ومؤسفة، 

وما رأيناه مصورا وينقل بعضا من مشاهدها يجعلنا ننتفض 
من داخلنا، فكيف مبن عاش تلك األحداث والمسها مالمسة 

مباشرة أو رمبا أصيب في مسرحها.
هلع وخوف وارتباك وأكثر من كل ذلك والناس تكاد تفقد 

صوابها وال تدري كيف تتحاشى رسائل املوت الطائر التي ال 
يدرون من أين تأتي ومن ينثرها مسممة في فضاء حفلهم.

هي بكل املقاييس عار إنساني وتتجاوز كثيرا مسمى 
اجلرمية، ولكنها عند املشبوهني واملدسوسني ومن خلت 
قلوبهم من اإلنسانية والرحمة، هي فعل بطولي وشرف 

يلتصقون به حتى لو كذبا.
وذلك ما فعلته املنظمة املشبوهة املسماة »داعش« حيث 
سارعت إلى تبني هذه العملية بكل ما تنطوي عليه من 

وحشية وبشاعة وخسة ودونية، وادعت أن منفذ اجلرمية هو 
أحد كوادرها وأنه أسلم قبل مدة وانضم إليها!! وكأمنا تلك 

اجلرمية النكراء تشرف من قام بها أو من أمر بها.
تدعي تلك املنظمة املشبوهة ذلك، رغم أن منفذ اجلرمية 

أميركي مسيحي لم يسلم ولم يسمع قط عن »داعش« وهذا 
ما أكدته الشرطة األميركية وكذلك ما قاله شقيق املجرم.

إذن فإن مثل ذلك االدعاء من قبل »داعش« يفضح من يقف 
وراء »داعش« ويكشف حقيقة هذه املنظمة املشبوهة والهدف 

اخلبيث من وراء إنشائها وهو اإلساءة إلى اإلسالم، وهذا ما 
جتلى ووضح متاما من خالل تبنيها لتلك اجلرمية، فهي تريد 

استغالل عواطف الناس على مستوى العالم والذين هزتهم 
هذه اجلرمية لتقول لهم إن اإلسالم يبيح تلك اجلرمية بل 
ويأمر بها ويعتبرها من احلسنات، وأن املسلمني قتلة وال 
إنسانيون وإرهابيون ال يقيمون وزنا للحياة وال ألرواح 

األبرياء.
منذ منطلق »داعش« والشكوك حتوم حول أنها منظمة ضد 

اإلسالم، وتظهر للعالم بوجه مسلم من أجل اإلساءة لإلسالم، 
حتى جاءت جرمية الس فيغاس لتجعلها يقينا غير قابل 

للدحض.
ورحم اهلل شهداء تلك املجزرة. 

ظهر االستفتاء الشعبي للمرة األولى في سويسرا في القرن 
اخلامس عشر، ثم امتد ليشمل بقية أرجاء أوروبا إلى ان 

وصل ألميركا حيث استخدم للمرة األولى عام 1906 وبعدها 
اتسع نطاق االستفتاء الشعبي ليصل إلى منعطفات في غاية 
األهمية حتى ان بعض الدول تعتمد على االستفتاء الشعبي 

في التصويت على دساتيرها.
البعض يعتبر االستفتاء الشعبي مؤشرا لقياس رأي 

الشعوب في القرارات التي ينبغي اتخاذها حتى حتقق تلك 
القرارات رضا أطياف مختلفة من الشعب وحتى ال تلقى تلك 
القرارات املعارضة بعد ان يتم تفعيلها من قبل القيادة العليا 
في الدول، والهدف من ذلك هو حتقيق أكبر قدر من الرضا 

املمكن وتلبية تطلعات الشعوب.
وقد اختلف النقاد في كيفية تطبيق آلية االستفتاء وكذلك 

الفئات املشمولة ومدى فاعلية وجدية اآلراء املعبرة عن 
مضمون االستفتاء وهل تلك اآلراء فعال تصب في املصلحة 

العامة ام ال؟
بالنسبة لي أجد ان االستفتاء الشعبي له وجهان وجه 

إيجابي واآلخر سلبي وكذلك املواضيع والقرارات املشمولة 
في االستفتاء البعض من املمكن استفتاء الشعوب خاللها 

والبعض اآلخر ال وذلك لعدة أسباب أهمها: عدم متاثل 
وجتانس أطياف املجتمع بشكل عام فال يوجد مجتمع 

متجانس جتانسا تاما، ولذلك فمن الصعب احلصول على 
إجماع في القرارات املصيرية أو القرارات التي قد حتقق 

رضا األغلبية.
األمر اآلخر هو تباين املستوى الثقافي ألفراد املجتمع بحيث 

قد يكون املجتمع الذي يطبق االستفتاء ليس في مجملة 
على قدر من العلم والدراية والثقافة ليتمكن من الوصول 
لقرارات مصيرية هادفة، وبالتالي قد تكون نسبة املثقفني 

تشكل أقلية فتظهر نتيجة االستفتاء بنسب مرتفعة من الفئة 
الغالبة القليلة الوعي والثقافة فيطبق قرار خاطئ تتحمل 

تبعاته الدول مبا ال حتمد عقباه ثم بعد ذلك يتم إلغاؤه 
بعد التأكد من عدم جدواه وتقع ضحية ذلك األمر أطراف 

متعددة مبن فيهم الذين صوتوا مع القرار غير الصائب 
نتيجة عدم التمتع بقدر من احلكمة خالل التصويت.

أيضا بعض القرارات التي تتطلب تطبيق عقوبات رادعة 
ملنتهكي بعض األعراف السائدة في املجتمع والتي حتتاج 
بالتالي لتطبيق عقوبة رادعة قد ال يظهر االستفتاء نتائج 

إيجابية مع بعض العقوبات فتكون العقوبة مخففة ألنه في 
الغالب ال أحد يريد أن تطبق عليه عقوبات رادعة وبذلك 

ستغلب على القوانني الضعف والهزل نتيجة عدم وجود 
جهة رقابية جدية متخصصة في وضع القوانني.

من جانب آخر، فقد يكون املجتمع الذي يطبق االستفتاء 
تغلب عليه فئة الشباب وغالبا ما يفتقد الشباب في بداية 

حياتهم للحكمة وهي التي تؤدي كما أشرنا سلفا إلى اتخاذ 
قرارات خاطئة وغير جدية.

بيد ان ذلك ال مينع من األخذ بنتائج االستفتاءات ومدى 
جدواها في كثير من األحيان على الصعيد االقتصادي 

بحيث ال تبنى القرارات املتعلقة بتصنيع وتسويق السلع 
واملنتجات دون األخذ بنتائج االستفتاءات ألن في النهاية 

العالقة لن تتطلب حكمة بل تتطلب الذوق العام وقياس مدى 
احتياجات املجتمع ليتم على أساسها قياس معدل العرض 

والثمن وهذه ال بد ان يتم االعتداد بنتائج االستفتاءات قبل 
بناء أي قرار اقتصادي.

ولكن على صعيد التشريعات والسياسة، فهذه أمرها 
مختلف فليس من املنطق أن يتم بناء قرار سياسي على 

أساس االستفتاء الشعبي ألنها بحاجة إلى أهل االختصاص 
من سياسيني وقانونيني وخبراء في علم االجتماع ليتم على 

أساسها بناء قرارات سياسية سليمة.
البعض حني تذكر أمامه كلمة استفتاء يتشجع ويتحمس 

دون ان يكون على دراية بخطورة االعتداد بنتائج االستفتاء 
الشعبي على مصائر الدول فقد يتسبب رأي املجتمع في 

السياسة بكثير من الكوارث واألزمات السياسية التي 
سيتأثر بها أفراد املجتمع أوال.

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

عزة الغامدي

وال شك!

إشكالية عدم االعتداد 
بجدية االستفتاء الشعبي!

بال قناع

samy_elkorafy@hotmail.com

Yousufyacoubq@hotmail.com

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

سامي الخرافي

د.يوسف يعقوب البصاره

تتزايد حاالت الثقة املطلقة، فيما بني 
جماعات وأفراد مجتمعاتنا اآلمنة، ليكون 

توكيل احدها لآلخر احيانا وباال، ال 
يسر احلال، سواء لطمع دنيوي باملال 
او حيازة احلالل، او بغرض السيطرة 
لالستغالل! ومثل ذلك الكثير والعياذ 

باهلل، ملنعدمي مخافة اهلل والتربية 
والتنشئة والسلوك! اغلبها واشدها 

تأثيرا ما بني االسر واالقارب واملعارف، 
عندما تكون تلك الثقة مطلقة خارج 
التأكد واحلذر من تصاريف القدر، 

رغم تنبيه جهاتها الرسمية احلكومية 
عند التوقيع ما بني تلك االطراف، لكنها 

كنفوس غالبا جتعل اهلل اخلالق املدبر هو 
الوكيل االول واالخر للضرورة املطلوبة، 

ما بني االطراف ملن يخشى عقاب اهلل 
وعاقبة تلك اخليانة، ال سمح اهلل، هي 

الفيصل! ومع كل ذلك غالبا يقع احملذور 
وتتداخل االمور ويعم احلزن وتتقلب 

االبصار والعقول، داخل احلزمة الواحدة 
وخارجها لتكون عاقبتها احلسرات على 

ما جرى وفات!
وامام كل ذلك املشهد الشرعي القانوني 

الرسمي، أليست هناك مخارج او مداخل 
او بدائل تكبح او تردع او تكشف ذلك 

التالعب القسري، بني اقرب طرفني ميكنه 
وقف او كشف او حماية الطرف املغلوب 
على امره من قبل املكفول للكافل، بالذات 

ما بني االقربني املخدوعني من قريب 
تصرفه اشبه بالذيب املتوحش امام ذلك 
القريب، كان يوما ماله اقرب قريب! هذا 

لالقارب، اما الغرباء، فتكون تخريجة 
التوكيل اشد بنودا، واكثر صرامة، 

تلزمهم الغرامة عند تنفيذ التوكيل للحد 

من بالويها!
اما ملستوى املؤسسات والشركات 
والوزارات واملراكز املالية، للنصب 

واالحتيال، افرادا او جماعات، تتدخل 
التقنية احلديثة لكشف أالعيب كل محتال 

وذيب فيها من صنع تفكيره وتدبيره 
شاهدا عليه، وكاشفا ما يقصده للتالعب 

عليه وفيه مبوقع هو فيه او حواليه 
تكون للجهات تلك، هيبة رسمية وردع 
معروف، ثوابا وعقابا ال يحتمل تأخيرا 

أو تدويرا، أو تأجيال، فالقسوة فيه رحمة 
للجميع ودفع الضرر والشرور، من 

شياطني االنس واجلن، بالشعبي تكون 
احلديدة حامية لتلك االطراف، التي 

من خالقها ال تخاف، بل يكون العدل 
واالنصاف هو االنصاف ملن ال يخاف، 

خالقا او مخلوقا بيده العقاب!

سألني: يا بوفهد ليش ما متدح 
»فالن« أو شخصية معروفة مبقالك 

في اجلريدة ويحوشك من الطيب 
نصيب؟! ضحكت وقلت: راح أرد على 

سؤالك مبقالة هذا األسبوع من أجل 
الفائدة العامة وها أنا أوفي بوعدي لك 

يابوالطيب نصيب.
تعلمت من خالل خبرتي املتواضعة أن 
الكاتب مهما كان »مغمورا« فإن هناك 
أعينا تراقبه فيفترض أن يكون أمينا 
وصادقا مع القارئ فيما يكتبه حتى 
يشعره بأنه موضع ثقة، إن املدح في 

كثير من األحيان دون مناسبة أو فعل 
حقيقي يعتبر سخرية بطريقة غير 

مباشرة من الشخص نفسه، فكما يقول 
أحدهم: إذا مدحك شخص مبا ليس 

فيك.. فال يُؤَمن أن يذّمك مبا ليس فيك، 
ومعناها باللهجة احمللية )احلي يقلب(.

املدح حتبه »النفس« وهي فطرة 

باإلنسان تشعره بالفخر بأن ما قام 
به هو عمل رائع يستحق الثناء عليه، 

وفي الوقت نفسه حتفيز لآلخرين 
لالقتداء بعمله ولكن »املصاخة« وتعني 
املبالغة غير محببة حيث يقول رسولنا 

الكرمي محمد ژ »ال تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبده 
فقولوا عبداهلل ورسوله« رواه البخاري.
هناك الكثير من املسؤولني يستمتعون 

»بتلميع« أنفسهم ويقربون هذا 
الصحافي من أجل إبرازهم أمام من 

بيده القرار ويطلبون منهم أن يكتبوا 
عن بطوالتهم وإجنازاتهم وطبعا كله 

كالم »فاضي« وكل شيء بحسابه وهنا 
يأتيك على قولتك بالطيب نصيب!!

إن العمل اجلاد مهما كان من قام به 
سواء شخصية عامة أو شخص عادي 

تستطيع أن تكتب عنه، وكما يقول 
املثل: ال متدح »البخور« لني حتطه على 

الفحم، وال متدح الناس لني جتربها، 
وحقيقة األمر اللي »ودانا« بداهية هو 

املدح في غير محله )متام يا أفندم( 
ويجعل ذلك املسؤول يعتقد أن ما قام 

به صحيح وهو »خربوطة«.
وأخيرا.. هناك كتاب مميزون يقومون 

بأداء عملهم على أكمل وجه من أجل 
إبراز مواطن اخللل بهدف إصالحه 

بأسلوب »صادق« دون احلاجة للتكسب 
املادي إلميانهم الراسخ بأن الكتابة 

هي »منارة« يستدل بها اآلخرون على 
طريقهم الصحيح بعيدا عن النفاق، 

كما أن مبدأهم ال يتغير، وهم في أعني 
القراء »مناذج« وطنية حتب اخلير 

لوطنها وهدفها اإلصالح فصفقوا لها 
وأحبوها، فزادت نسبة القراء لديه 
وهذا ما ملسته مع جريدة »األنباء« 

فأصبحت من أكثر الصحف احمللية 
انتشارا. 

ال غرو أن التخطيط الشمولي ألي 
دولة يتضمن خططا وبرامج لوزارات 

ومؤسسات وهيئات متباينة في الدولة، 
بيد أن ما نقرأ ونسمع في وسائل 

اإلعالم يعكس لنا صورة قامتة بأن 
التخطيط اجلزئي ليس مبناص أو 

مختلف عن التخطيط الشمولي إن لم 
يكن أسوأ.

أستعرض بعضا من البرامج واملهام 
واخلطط التي أنيطت مبؤسسات في 

الكويت، ولم تر التخطيط.
٭ طعن النسيج الكويتي بالتجنيس 
العشوائي ووفق الترضيات النيابية، 

وبروز معضلة البدون واحلد من 
استخدام البصمة الوراثية لكشف 

املزورين، وعند التعرض لبعض اخلناق 
كشف 11628 شخصا من دعاة البدون 

عن جنسياتهم األصلية.
٭ يروي صديق انه ومنذ سنوات 
الدراسة اجلامعية يسمع عن املبنى 

اجلامعي، وقد أكمل دراسته وتخرج 
وعمل لسنوات عدة وتقاعد وما زلنا 

نسمع عن إجناز 70% و80% من احلرم 
اجلامعي ثم تعرضه للحرائق وهكذا.
٭ فشلت الدولة من خالل اجلامعة 

في تبني منهجية لقبول الطلبة وفق 
احتياجات الدولة، وتكدس اخلريجني في 

مجاالت وندرتهم في مجاالت أخرى، 
ونحن نعلم أن هنالك منهجيات عديدة 

لهذا الشأن.
٭ سماح هيئة التعليم التطبيقي بإرسال 

مبتعثني إلى جامعات إما غير معترف بها 
أو غير موجودة ليعودوا لتدريس وإعداد 

أجيال املستقبل بجهالة وعقم علمي، 
واآلن جاء دور احملاكم والسجون.

٭ نشرت وسائل اإلعالم األسبوع 
املنصرم أن مبنى وزارة التربية اجلديد 

يتسع لـ 3650 موظفا، في حني أن 
موظفي التربية حاليا عددهم 4500، 

بخالف املوظفني اجلدد! أما مقر منطقة 
حولي التعليمية فبعد االنتهاء يقال 
إنه غير صالح وأصبح اآلن مأوى 

للصراصير وسكنا للجان.
٭ هذا غيض من فيض من فضائح الال 

تخطيط في الكويت وعليكم بتقارير 
ديوان احملاسبة لترصد لكم ما لم أمتكن 

منه.
أسوق هنا بعضا من تصاريح وزراء 

ومسؤولني ومتخصصني خالل األسبوع 
املنصرم.

٭ ثقة الشعب شبه معدومة في 
احلكومة.

٭ أسوأ عائد على اإلنفاق التعليمي 
نعتقد أنه إيجاد جيل مصدر لإللهام.

٭ تردي وانحدار في كفاءة املؤسسات 
والبنى التحتية.

٭ هبوط املستوى في التعليم والصحة 
واخلدمات األخرى.

٭ تصادم اخلطط بالبيروقراطية 
احلكومية والفساد.

٭ تراجع في مستوى أسواق املال 
وتدني مستوى األبحاث.

٭ تفاقم الهدر احلكومي وفشل املنظومة 
التنموية.

٭ وضع الكويت من سيئ إلى أسوأ 
ومن رديء إلى أردأ ومن فاسد إلى 

أفسد.
٭ اخلضوع ملطالب الفاسدين املهتمني 

مبصالح شخصية وفق سياسة الترضية 
والتلزيق.

٭ مشاريع التنمية حتتاج إلى رؤى 
وتشريعات متطورة.

٭ إطفاء حريق املالية العامة ضرورة 
لبناء االقتصاد.

ها نحن من باب األمانة ووجوب النصح 
وتبيان األمور نحاول رد اجلميل 

لدولتنا، وحيث إننا كنا وما زلنا نواجه 
حتديا في التنمية والتخطيط، فإن مسار 

اإلصالح يبدأ بنظرة مفصلية وجادة 
تتمثل في عدة أمور، منها:

٭ تغيير مفهوم وفلسفة التخطيط 
والتنمية لدى املسؤولني.

٭ إعادة تشكيل املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس 

مجلس الوزراء، على أن يضم أعضاء 
محددين من ذوي التخصص والكفاءة 

)تكنوقراط( واالبتعاد عن التشكيل 
السياسي.

٭ إعادة تشكيل مجلس اخلدمة املدنية 
مما أعاله، وال بأس أن يرأسه وزير.

٭ إقرار قانون جديد لديوان احملاسبة 
يعطي حق التحقيق والتقاضي وإصدار 

األحكام. لقد بلغنا واهلل يشهد.

التوكيل تنكيل 
أحياناً بيننا!

»امدح فالن«

التخطيط 
اجلزئي
في الكويت

نقش القلم

جرس

قل احلق


