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نــدوة «األنباء»: نظـرة تقييمية لألداء البرلماني.. ورؤية مسـتقبلية للتعـاون الحكوميـ  النيابي (١ـ  ٢)

شددوا على أهمية االلتزام الكامل بالخطة التنموية بعد مرور أعوام طويلة على العمل من دون خطط

المنتدون: وجود أكثرية داعمة للحكومة يعزز فرص االستقرار 
لكن مؤشرات عدم التعاون مستمرة وعلى الحكومة بذل جهد أكبر

النائب عدنان املطوع: في البداية أود 
أن أحمد اهللا وأشكره على الدميوقراطية 
التي ينعم بها أهل الكويت والدســــتور 
الكويتي الذي نعتبــــره حصننا املنيع، 
وعن أداء مجلــــس ٢٠٠٩ نقول: يختلف 
اداؤه في تصوري عن اداء مجلس ٢٠٠٨ 
أوال بتركيبتــــه وثانيا بوجود االنتصار 
التاريخي للمرأة بفوز ٤ نســــاء، وكذلك 
باخلطاب االميري التاريخي الذي وضع 
لنا خارطة طريق اولية لبرنامج احلكومة 
املقبل وتطلعاتها املســــتقبلية، السيما 
عندما يتضمن البرنامج الرقم ٢٥ وهو 
يشير الى ٢٥ عاما الى االمام، فهذا االمر 
يسرنا جميعا ألن ذلك يضع تاريخا لبناء 
الى  الكويت اخلاص بتحويلها  مشروع 
مركز مالي وجتاري، البرنامج في خمس 
ســــنوات االولى منه والذي تسلمنا منه 
نسخة يضع ارقاما باحصائيات محددة، 
كما انه يبشر باخلير وبإمكانية املراقبة 
العملية عليه، فالوعود التي تخرج من 
احلكومة بأرقام ونســــب تؤكد ان هناك 
جدية في وضع البرنامج وتطلعات الشعب 
الكويتي كما انه يتضمن حلوال للمشاكل 
القائمة في الكويت والتي تعوق التنمية، 
فالقاطرة متوقفة والتذمر يأتي كما نرى 
ونسمع من جميع االجتاهات، السيما اننا 
دولة مســــتهلكة «نبيع ونأكل ونشرب 
وناخد معاشات» ولكن بالنهاية لم جند 
البديل الذي يعطينا االطمئنان واالستقرار 
لألجيال القادمة، فكل التركيز في اخلطة 
املوضوعة انها وضعت في االعتبار كيفية 
منو الدولة على اســــاس ارقام بدءا من 
التركيبة السكانية وصوال الى املجاالت 
األخــــرى بهدف التغلب علــــى املعوقات 
احلالية، فالبرنامج عندما يكون صريحا 
ويسلط الضوء على األخطاء احلالية في 
الواقع الذي نعيشه اآلن ومشاكلنا احلالية، 
فهذا شيء يبشــــر باخلير ونحتاج اآلن 
الــــى التركيز على وضع احللول وأهمها 
ان يكون املواطن الكويتي وتطوره هو 
الغاية املنشودة، لكن لدينا مالحظة على 
موضوع املركز املالي واالقتصادي الذي 
نتطلع اليه، فكثيرون لم يحددوا ماهيته، 
خاصة انه مصطلح «عائم» فهل نعني به 
اننا نفكر في ان نكون مثل فرانكفورت 
عبارة عن مطار وبنوك وبورصة؟ أتصور 
انه من اخلطأ الكبير ان تسعى الكويت 
ألن تكون مركزا ماليــــا واقتصاديا بهذا 

املعنى.
الفكــــرة كونها حاليا في بدايتها وفي 
طور النضوج ونحن نتحدث عن ٢٥ سنة، 
فأتصور اننا نتحدث عن جيل قادم ومواليد 
ستكون اعمارهم ٢٥ عاما وبالتالي فنتحدث 
اكادمييا عن تطلعاتنا في اجلامعات التي 
نريد بناءها من القطاع اخلاص، فنتحدث 
عن مدينة علميــــة ومدينة طبية ومبان 
وتوسعات طرق ومدن جديدة، وجميع تلك 
األمور البد ان تكون موضوعة في احلسبان 
خالل اخلمسة والعشرين عاما حتى تكون 
خارطة الطريق واضحة، وكوننا في بدايتها 
فنتحدث عن ارقام تالميذ واسرة وارقام 
قطاع خاص يتسلم املسؤولية في التعليم 
والصحة، كما نتحدث عن طاقات نووية كما 
ذكر صاحب السمو االمير ان حل مشكلة 

االمة، باالضافة الى تقدم احلكومة بخطة 
خمسية، فاملجلس اكد على التوازن بني 
الرقابة والتشريع، وكانت هناك رقابة من 
خالل االستجواب الذي قدمه بعض االخوة 
النواب دون تعطيل املهام االخرى للمجلس 
والنواب، فاجلميع كان يعمل وهذه خطوة 
ايجابية وهي ان وجود الرقابة ال يعطل 
البلد، رغم انها اتت في بداية عمر املجلس 
النيابي واعتقد اننا لم نر استجوابا في 
هذه الفترة القصيرة في عمر الكثير من 

املجالس السابقة.

األكثرية المنظمة

من جهة اخرى فهنــــاك امر في غاية 
االهمية وهو انه في السابق كانت هناك 
اقلية منظمة واكثرية مبعثرة في املجلس، 
وتلك االقلية كانت تقود اجندة املجلس 
حسب اولوياته والتي ليس بالضرورة 
ان تكــــون من اولويات االكثرية، وطغى 
طابع املجامالت السياسية، واليوم االقلية 
املنظمة مازالت منظمة لكن االكثرية لم 
تبق مبعثرة، وبدأت في «مللمة» صفوفها 
بتوحيد رؤيتها وتنســــيق امورها حتى 
يكون هناك توازن في اولويات املجلس 
واجنداتــــه بحيث ال تقود االقلية اجندة 
املجلس في هذا االطــــار، وهذا االمر في 
غاية االهمية حتى يتحقق التوازن، مما 
ادى الى ان نرى اليوم تفعيال في استخدام 
الالئحة الداخلية وان كانت هناك بعض 
الشوائب واملشــــاحنات والتجاذبات بني 
اعضاء املجلس في بعض االحيان، لكن 
بشكل عام هناك تفعيل الستخدام الالئحة 
الداخلية بشــــكل افضل، واعتقد ان ذلك 
يعتبر اشــــارة ميكننــــا ان نبني عليها 

بايجابية للمجلس.
مواجهة االستجوابات

النائب د.علي العمير: اشــــكر جريدة 
«األنباء» على التواصل اجليد مع نواب 
مجلــــس االمة، خاصة مــــع اختتام دور 
االنعقــــاد االول، واود التوضيح ان اهم 
ما في اداء مجلس االمة ٢٠٠٩ في فترته 
القصيرة هو اعطاء ثقة للحكومة بأنها 
يجب ان تقــــدر وحتترم اغلبية املجلس 
والتي ال ميكن اذا رأت خطأ ان تسكت عليه، 
واعتقد ان في استجواب وزير الداخلية كان 
من املمكن ان يتكرر املشهد الذي كان في 
االستجوابات السابقة وهو ان يقول الوزير 
ان االستجواب غير دستوري، انا على يقني 
ان محورين من محاور االستجواب الذي 
قدم غير دستوريني، وكان من املمكن ان 
يتدثر الوزير بعدم الدستورية وال يصعد 
املنصة او ان يطلب التأجيل، لكن اعتقد 
انه على قدر ما ابدت احلكومة استعدادها 
ملواجهة هذا االستجواب بقدر ما استفادت، 
لذلك سمعنا تصريحات رئيس الوزراء 
عندما خرج ان هــــذه هي الدميوقراطية 
التي نفتخر بها وان احلكومة ســــتعمل 
جادة على تالفــــي كل الصعاب كما قام 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة بتحية 
املجلس واثنى على الدميوقراطية التي 
شــــاهدناها، وبالتالي فإنني اعتبر ذلك 

الكهرباء واملاء يكون بانشاء محطة نووية 
تساهم في حل تلك االشكالية، باالضافة 

الى مشاكل االسكان والصحة.

الميزانية والخطة

وقد حتدثنا عن امليزانية لكن لم يتم 
ربط امليزانية باخلطة، وهذا ما الحظته، 
ان امليزانية في واد واخلطة في واد آخر، 
فقد درسنا امليزانية ولم ندرس اخلطة 
ولم نربط االثنني معا، فهنا جند ان هناك 
«ثغرة»، فعندما نضع ميزانيات ونضيع 
«ربع سنة» بعدم املباشرة في بناء املشروع 
فستتكرر املشكلة نفسها ان املشاريع لن 
تنفذ، وهناك فقرة في اخلطة تشير الى 
انه في حال كانت فترة ١٢ شهرا غير كافية 
للميزانية يجــــب ان يكون هناك متديد 
للميزانية بأن تكون ١٨ شهرا او اكثر حتى 
ال تتعطل املشاريع، فهذه املشكلة مكررة 
ألن العجلــــة متوقفة منذ ٢٠ عاما، وهذا 
كان عذر احلكومــــة، وبالتالي فالنتيجة 
هي الفشل في طرح املشاريع، ومن ناحية 
اخرى فيما يخص املؤسسات التعليمية 
فإنني ارى ان اخلطة تركز على نقل اكثر 
من ٣٠ مدرسة الى القطاع اخلاص مبا يعني 
اننا ننقل العملية التعليمية الى القطاع 
اخلاص تدريجيا وهو الوضع االسلم مع 

التركيز على مخرجات التعليم بأن تكون 
في ضوء اخلطة املطلوبة.

الموافقة على الميزانية

لكن حتى وان كان وقع خطأ فالبد ان 
نؤكد على اننا ســــنتفادى تلك االخطاء 
في دور االنعقاد املقبل، كوننا جئنا على 
حكومة قائمة مبيزانية معمول بها اثناء 

حل املجلس ومر عليها ٤ اشهر.
واحتدث عن نفسي عندما اقول انني 
وافقت على امليزانية فإنني في الواقع كنت 
مضطرا الى املوافقة، ألنه كان امامي خياران 
ال ثالــــث لهما: القبــــول او التأجيل، ولم 
اقتنع بالتأجيل حتى ال يستمر التعطيل 
والذي سنتحمل مسؤوليته، فاذا كانت 
مهمة احلكومة هي التنفيذ فمسؤوليتنا 
الرقابة، واآلن سنراقب تعامل احلكومة 

مع امليزانية املعتمدة.
وفي احلقيقة فإنني اؤكد على الظلم 
الواقع على املؤسسات التعليمية، سواء 
كان من البرملــــان او من وزارة التربية، 
خصوصا انه البد من تشجيع املؤسسات 

التعليمية بدال من احباطها.
فالوضع احلالي يتصــــف باالحباط 
وغياب التشــــجيع والتشجيع املطلوب 
يتمثل في توفير االراضي واعطاء الرخص 

القادرين على  والسماح بجلب املعلمني 
القيام مبهام التربية والتعليم وكذلك عدم 
وضع قيود على الرواتب او القيود اخلاصة 
بقيمة التعليم للطالب، اضافة لضرورة 
تركيز القطاع اخلاص على املنافسة والتي 
جتعل التعليم اخلاص يتنافس على اساس 
العرض والطلب، وبالتالي اذا قللنا العدد 
فسنواجه اشكالية وجود طلب زائد وعرض 
قليل، مبا يعني ان التكاليف ستزيد، لذا 
التعليمية  ارى اهمية زيادة املؤسسات 
واالراضي والتركيز على نوعية التعليم 
باالضافة الى اهمية الرقابة على التعليم، 
ان الرقابة احلكومية تعاني قصورا في 
جميع املجاالت ومنها التعليم ونوعيته 
واداء املدارس لواجبها التعليمي ونوعية 
املدرسني الذين يتم توظيفهم باالضافة 
الى الوسائل املستخدمة والصفوف وعدد 
الطلبة داخل الصف وايضا نظام االدارة 
املدرسية واالمن واالمان واملباني ونوعية 

املواصالت.

الدور المقبل

اما بالنسبة لتقييم دور االنعقاد االول 
للفصل التشريعي الثالث عشر ملجلس 
االمة، فأنا لســــت راضيا كل الرضى وال 
متشائما كل التشائم، لكن نحن امام بداية 

جديدة واخلروج من اجواء برملان ٢٠٠٨ 
يحتاج الى اكثر من شــــهر، فال ميكن ان 
نتوقع من الســــبعة عشر عضوا الذين 
تغيروا في املجلس ونســــبتهم ٤٠٪ أن 
يحدثوا تغييرا مباشرا، فقد كان لهم تأثير 
في تواجدهم باللجــــان ولكن مخرجات 
اللجان لــــم تظهر حتــــى اآلن، لذا فإننا 
نحتاج الوقت جميعا في املجلس لالجناز 

والتغيير.
مدة شهر ال تكفي

النائب د.روال دشــــتي: اعتقد ان مدة 
شهر ال تكفي لتقييم عمل مجلس اتى به 
الكويتي بتغيير كبير وخاصة  الشعب 
على مستوى دخول املرأة الى البرملان، 
لكن ال مينع ان هناك بضع رسائل وحملات 
ظهرت من اداء املجلس، فاليوم املجلس 
ركز على أمر مهم وهو ان وجود الرقابة 
ال مينع وجود التشريع على عكس ما كان 
سائدا في السابق، حيث كان مبجرد تقدمي 
استجواب يتوقف البلد، فقد مت تكريس 
نهج جديد بني احلكومة واملجلس ويعتبر 
في غاية االيجابية في حال اســــتمررنا 
في تكريســــه، والدليل على ذلك انه مع 
وجود اســــتجواب كان هناك الكثير من 
االقتراحات بالقوانني قدمها اعضاء مجلس 

أعدت الندوة للنشر : آالء خليفة

اختتم مجلس األمة دور االنعقاد االول للفصل التشـريعي الـ ١٣ بعد العديد من اجللسـات وتبادل اآلراء واملقترحات، جلسات مّيزها التعاون احيانا 

وشـابها التشاحن احيانا أخرى، وشهد الدور االول تقدمي النائب مسلم البراك استجوابًا لوزير الداخلية، وفي خضم تلك االحداث وبعد ختام الدور األول 

مباشرة، ارتأت «األنباء» تنظيم حلقة نقاشيــة جمعت فيهـا نوابا ميثلون مختلـف اطيــاف وتيارات املجلس فضال عن استضافة استاذة العلوم السياسية 

والباحثة في مركز الدراسـات االسـتراتيجية واملسـتقبليـة بجامعة الكويت والناشطة السياسـية د.ندى املطوع في ندوة استمرت قرابـــة الثالث 

سـاعات ونصف الســاعة حتدثنــــا خاللها عن كل مـا أثير خالل الفترة املاضيــة مـن أحـداث وقضايا وبينها استجـــواب وزير الداخليـــة، 

باالضافـــة الى تقييم األداء البرملـــاني خالل الدور االول والنظـــرة املستقبليـــة ملستقبــــل العالقـــة بيــن السلطتني التنفيذيـــة 

والتشـريعيـــة وما هو مطلــوب من دور االنعقـــاد املقبل وأهم املشاريع التي يجب ان تكون من أولويات احلكومة والقوانني التي يجب ان يسرع 

املجلس في إجنازها مبا فيه حتقيق مصلحة الوطن.

وستعرض «األنباء» الندوة على جزئني، وإليكم تفاصيل احملور األول:

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مرحبا بالنائب د. علي العميرحديث بني رئيس التحرير والنائب خالد الطاحوس ومتابعة من الزميل محمد احلسيني  (هاني الشمري)رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزميلة آالء خليفة مع ضيوف الندوة 

رّكـــز   ٢٠٠٩ مجلــس 
ال  الرقابـة  وجـود  أن  علـى 
يمنـع التشـريع علـى عكـس 
السـابق فـي  سـائدا  كان  مـا 

فـي  المنظمـة  األقليـة 
موجـودة  مازالـت  المجلـس 
مبعثرة  تعد  لـم  األكثرية  ولكن 
وبـدأت فـي لملمـة صفوفهـا
السـتخدام  تفعيل  هنـاك 
بشـكل  الداخليـة  الالئحـة 
المجلــس داخـل  أفضـــل 
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قـانـون ال وبشـدة  أؤيــد 
للدفـع  األعضـــاء  محاسـبة 
تجــاه برلمـــان بـال فسـاد

دستوري  حق  االستجواب 
للنـواب ولكـن توقيـت تقديم 
الداخليـة  وزيـر  اسـتجواب 
لـم يكـن التوقيـت الصحي له

إن  التربية:  لوزيـرة  أقـول 
فاشـل  الموحد  التعليم  نظـام 
االمتحانات  تسريب  في  وتسبب 
والبـد مـن إعـادة النظـر فيه 
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التعـاون ال عـدم  مؤشـرات 

بين السـلطتين مازالت مستمرة
مـرآة  مجلــس  نريــد  ال 
واالسـتجواب  الحكومي  للعمل 
تسـتمــر أن  البــد  آليــة 
العمــل الفعـال للمــرأة 
مؤشـر  المجلـس  لجـان  فـي 
إيجابـي أما السـلبي فيتمثل في 
العالقـة بيـن أعضـاء البرلمـان
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