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)محمد هاشم( احمد باقر متوسطا املتحدثني في الندوة  

سلطان العبدان

ق����ال النائ����ب والوزير 
السابق أحمد باقر ان الدستور 
نص وفق املادة 17 ان للمال 
العام حرمة واألموال العامة 
ليست بالضرورة ان تكون 
ب����ل األراضي  أموال كاش 
تسمى أمالك دولة خاصة 
القس����ائم الصناعية  مثل 
واجلواخي����ر، ولألس����ف 
تعاملنا م����ع القضية منذ 
س����نوات طويلة واجنزنا 
ال�����»B.O.T« حتى  قانون 
ال يت����م التعدي على أمالك 

الدولة.
واضاف باقر خالل ندوة 
احلي���ازات الزراعية التي 
الثنيان  عقدت في ديوان 
باجلهراء مساء امس األول 
ان 94% من أراضي الدولة 
غي���ر مس���تغلة وأفضل 
وس���يلة الس���تغاللها ان 
تنظمها الدولة وتعرضها 
للمس���تحقني وفق أسس 
ش���فافة ومعروفة وكذلك 
القسائم الزراعية التي مت 
تعدي���ل القانون اخلاص 
بها ونحن نشكر أعضاء 
مجلس األمة عندما قدموا 
قانون احليازات واملناحل 
ان  الى  وغيرها، مش���يرا 
هن���اك نقاطا جي���دة في 

القان���ون باملداولة األولى 
مثل من يعطي حيازة يجب 
ان ينتج خالل 3 سنوات 
وان لم ينتج تسحب منه، 
واملادة الثانية تنص على 
الزراعة تستمر  ان هيئة 
باملراقب���ة لتتأكد من انها 
ف���ي الغرض  تس���تخدم 
وقال باقر ان هناك مادة ال 
تسمح بان يستغل او يبيع 
أو يؤجر من حصل على 
حيازة اال بعد 5 س���نوات 
من اإلنتاج وهناك محاوالت 
لتقليص املدة ونحن نقول 
ملاذا وهن���اك من حصلوا 
على احلي���ازات من اجل 
بيعها واحلكومة مطالبة 
بان تقف مع القانون كما 
ج���اء باملداولة األولى وال 
تقف في ص���ف من يريد 
اخذ أرض الدولة وبيعها، 
وهذا يعني ان الدولة تعطي 
األراضي ملن يريد اإلنتاج 

والعمل.
وبني باقر ان تقريري 
بلي���ر ومكنزي واضحان 
جدا وهما يبينان سهولة 
الدولة  الوصول ألراضي 
الستثمارها بشرطني األول 
الشفافية والشرط الثاني 
الس���وق، وقال:  أس���عار 
اصررنا على عمل الندوة 
اليصال رس���الة الشعب 

الكويت���ي للجميع حول 
ضرورة وض���ع معايير 
عالية وشفافة، وهنا اطمئن 
املواطن ويوم الثالثاء هناك 
امتح���ان حقيقي ملجلس 
األمة وال يجوز اخذ أرض 
الدول���ة وبيعها وش���رط 
اإلنتاج واالس���تمرار مهم 

جداً الثبات اجلدية.
من جانبه، قال مطلق 
العبيس���ان لم جنتمع اال 
لدف���ع الب���الء عن بعض 
القوانني من قانون الوكاالت 
املديونيات  ال���ى ش���راء 
وتعديل ال�»B.O.T« ونحن 
امام وض���ع مقلق بكل ما 
تعنيه الكلمة وحينما يوزع 
الوفرة 200  في منطق���ة 
بيت ووزعت مزارع حتمل 
عشرات اآلالف من البيوت 
واملشكلة انها تتحول الى 

منتجعات او مخازن.
بدوره، قال فهد املسعود 
ان ملف الفساد مفتوح منذ 
سنوات سابقة والتقارير 
انه  االقتصادي���ة تق���ول 
النفط مصدر دخلنا  بعد 
واحلي���ازات  االراض���ي 
الزراعية والقانون موجود 
التعديالت  من قبل ولكن 
احلالية تعم���ل نوعا من 
الضغط مل���ن يحوز هذه 

احليازات.

خالل ندوة عقدت بديوان الثنيان باجلهراء مساء أمس األول

باقر: احلكومة مطالبة بالوقوف مع قانون
احليازات الزراعية كما جاء في املداولة األولى

هناك مادة في 
القانون ال تسمح 

بأن يستغل
أو يبيع أو يؤجر 
من حصل على 

حيازة إال بعد 
5 سنوات من 
اإلنتاج وهناك 

محاوالت لتقليص 
املدة ونحن 

نتساءل ملاذا هذا 
النهج؟


