
الثالثاء 13 اكتوبر 2009  7مجلس األمة
معصومة دعت السلطات اإليرانية لسرعة اإلفراج عن الكويتيين المحتجزين لديها

لجنة المرأة أقّرت منح الموظفة عالوة اجتماعية
وأخرى لألوالد في حال عدم تقاضي الزوج هاتين العالوتين

إل�زام الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية

الخطة ال تتضمن أي تعهد بإنش�اء مستشفيات جديدة بل تتعهد بتنظيم العالج في الخارج

س�لّمت جمي�ع مالحظاتي إل�ى وزي�ر التنمية إيمان�اً ب�دوري كمواطنة بالدرج�ة األولى

املرأة  أقرت جلنة ش���ؤون 
واألس���رة بع���ض التعديالت 
املقترحة على قانون  النيابية 
احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة السيما في الشق املتعلق 
املدنية للمرأة  بقانون اخلدمة 
املوظفة في القطاع احلكومي.

وقالت رئيس اللجنة النائب 
د.معصومة املبارك ان اللجنة 
رأت من���ح املوظف���ة ع���الوة 
اجتماعية وعالوة أوالد اذا كان 
زوجها ال يتقاضى أيا من هاتني 
العالوت���ني من خزينة الدولة، 
مشيرة إلى أن القانون املعمول 
به حاليا يعام���ل املرأة بصفة 
أعزب ويحرمه���ا من تلقي أي 
عالوة اجتماعية ومن هنا جاءت 

وجاهة التعديالت املقدمة.
وافادت د.املبارك بان اللجنة 

للوض���ع مبرتب كامل ملدة 70 
يوما بش���رط أن يتم الوضع 

خاللها«.
وبين���ت أن هن���اك ثالث���ة 
مقترحات مازالت قيد الدراسة 
بش���أن إج���ازة األمومة ينص 
املرأة  املقترح االول على منح 
إجازة 6 اش���هر براتب كامل، 
والثاني 6 اشهر بنصف راتب، 
والثالث سنتني بنصف راتب.

من جانب آخر، دعت د.املبارك 
السلطات االيرانية الى االسراع 
باط���الق س���راح الكويتي���ني 
املعتقلني خصوصا ان احلدود 
االقليمية ملي���اه اخلليج قد ال 
الكثيرين  تكون واضحة لدى 
مش���ددة على ض���رورة اتباع 
مبدأ حسن اجلوار والنية بني 

البلدين.

وافقت على مقترح بالزام اجلهات 
احلكومية واملؤسسات التابعة 
لها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص 

املرأة والرج���ل في تولي  بني 
املناص���ب القيادية والوظائف 
االدارية بحيث ال تقل نس���بة 

التكافؤ عن %30.
اللجنة  وزادت »كما قررت 
من���ح املوظفة إج���ازة خاصة 

)متين غوزال(د. سلوى اجلسار ود. روال دشتي وصالح عاشور ود. معصومة املبارك ود. أسيل العوضي خالل اجتماع اللجنة

د.وليد الطبطبائي

قال النائب د.وليد الطبطبائي 
انه توجه الى زيارة الى جمهورية 
مصر العربية امس األول 11 اجلاري 
اس����تجابة لدعوة شخصية من 
نواب زمالء في مجلس الش����عب 
املصري، لكنه فوجئ باملسؤولني 
في مطار القاهرة الدولي يبلغونه 
بأنه ممنوع من دخول مصر ومن 
دون إبداء أي اسباب، وأوضح انه 
اضطر بعد إبالغه بهذا املنع الى 
حجز مقعد في طائرة متوجهة الى 

العاصمة اللبنانية بيروت.
وأعرب الطبطبائي عن أسفه 
واستغرابه لهذا اإلجراء من قبل 
السلطات املصرية، وأشار الى انه 
كان تلقى الصيف املاضي دعوة 
رسمية لزيارة مصر من قبل جامعة 
األزهر وذلك للمشاركة في املؤمتر 

الدوسري إلسقاط القروض
أو إسقاط الفوائد

الدوس����ري  النائب بادي  دعا 
الى اس����قاط قروض  احلكوم����ة 
املواطن����ني او اس����قاط الفوائ����د، 
خصوصا ان صندوق املعسرين 
ثبت فشله في حل القضية. وقال 
الدوس����ري في تصريح صحافي 
امس انه خالل زيارة اللجان لسمو 
االمير في بداية دور االنعقاد السابق 
ابلغهم س����موه بأنه ام����ر بزيادة 
س����قف صندوق املعثرين، اال ان 
احلكوم����ة لم تنفذ ه����ذه الرغبة، 
مطالبا احلكومة باتخاذ خطوات 
ملموس����ة بهذا اجلانب او اسقاط 
القروض. واضاف الدوس����ري ان 
املش����كلة تكمن في وزيري املالية 
احلالي واالسبق، اذ كل وزير يكشف 
ارقاما مختلفة بشأن قروض  لنا 
املواطنني، وال نعلم اين احلقيقة.

املصرية في اي وقت سابق ميكن 
ان تفسر قرار املنع، كما ان زيارته 
التي كانت مقررة امس االول لم 
تكن س����تتضمن املشاركة في اي 
انشطة من اي نوع سوى لقاءات 
اخوية ودية مع نواب مصريني.

وقال الطبطبائي ان ما يجعل 
ق����رار منع����ه من دخ����ول مصر 
مس����تغربا، ان العالقات بني كل 
من مص����ر والكويت هي منوذج 
يحت����ذى ف����ي حس����ن العالقات 
بني األقطار العربية س����واء على 
او الشعبي،  الرس����مي  املستوى 
كما ان العالقات بني مجلس األمة 
ومجل����س الش����عب املصري هي 
عالقات متينة ومتميزة ومتتاز 
مبس����توى مرتفع من االتصاالت 

والزيارات الرسمية والودية.

العاملي خلريجي األزهر والذي عقد 
في القاهرة نهاية شهر يونيو حيث 
قام بتقدمي ورقة ضمن أنشطة هذا 
املؤمتر، وشدد على انه لم يتلق 
اي مالحظات من قبل الس����لطات 

الطبطبائي: مُنعت من دخول مصر من دون إبداء أسباب

القوى السياسية أكدت أن الفتوى عن الحجاب تعزيز للخلل الدستوري 

الحربش: ضرورة احترام فتوى »الضوابط الشرعية«
ش����دد النائب د.جمعان احلرب����ش على ضرورة 
احترام فتوى وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
التي اوضحت املقصود بالضوابط الشرعية ملمارسة 
املرأة حلقوقها السياس����ية، والتي جاء فيها: »يجب 
على املرأة املسلمة عند ظهورها أمام الرجال األجانب 
عنها االلتزام باحلجاب الشرعي. وقال احلربش: هذه 
الضوابط لم تكن محل شك لدينا من قبل بل هي ما 
دلت عليه النصوص الشرعية داللة قطعية ال تقبل 
التأويل، مستغربا هجوم بعض األطراف على الفتوى 
وكأنها جاءت بشيء مستغرب على مجتمعنا، داعيا 
النائبات الى االلتزام مبا جاء في هذه الفتوى وتطبيق 
مقتضاها. من جهة أخرى، أصدرت العديد من القوى 
السياسية وجمعيات النفع العام بيانا حول احلريات 
الش����خصية جاء فيه: تتابع جمعي����ات النفع العام 
واملجموعات املدنية املوقعة أدناه التراجع احلثيث 
في مجال احلريات الش����خصية والعاملة التي كفلها 
دس����تور 63، ويقلقها الضغط املتواصل على حرية 
املؤسس����ات املدنية في تأدية دورها في كل املجاالت 
االجتماعية والعلمية والفنية والسياسية. فتاريخيا 
كان ملؤسسات املجتمع املدني دور أساسي وحيوي 
في تطور املجتم����ع وتثقيف وتنمية املواطن ودعم 
املكتسبات الدستورية وعلى رأسها احلريات والوحدة 
الوطنية التي ميزت الكويت وحمتها في أحلك ظروفها. 
في حني ان الواقع املرير يعكس هجوما مكثفا يحد ان 
لم يقض على أي دور ممكن للمؤسسات املدنية، وذلك 
عبر القوانني غير الدستورية احيانا وعبر املمارسات 
غير القانونية أحيانا اخرى. اضاف البيان: لقد خصص 
دستور الكويت فصله الثالث لشرح وتفنيد وتأكيد 
حقوق املواطن وحرياته االساسية مبا يضمن املساواة 

والعدل وبالتالي الوحدة الوطنية. ويأتي على رأس 
هذه احلقوق احلرية الشخصية )مادة 30( وحرية 
االعتقاد )35( والتعبير )26( والنشر )37( والعمل 
النقابي )43(. لذا يؤملنا جتاهل السلطتني التنفيذية 
والتشريعية لهذه احلقوق مما شجع الفساد والتعدي 
على القانون، وأعطى البعض الفرصة لفرض وصايتهم 
وانتهاك ابسط حقوق االنسان، وخلق جو من االتكالية 
والوهن ش����ل البلد وأوقف عجل����ة التنمية وضرب 
أساسات الوحدة الوطنية التي نحن بأمس احلاجة لها. 
ولعل اخطر واحدث االمثلة هو قانون االنتخاب وفتوى 
»االوقاف« االخيرة بخصوصه. فقانون االنتخاب غير 
دستوري بداية، فهو في مادته االولى »يشترط للمرأة 
في الترش����ح واالنتخاب االلتزام بالقواعد واالحكام 
املعتمدة في الشريعة االسالمية« وبذلك اخل مبادتي 
الدستور 29 و30 اللتني حتفظان املساواة واحلرية 
الش����خصية ومتنعان التمييز على اساس الدين أو 
اجلنس. املوقعون عل����ى البيان من جمعيات النفع 
العام والقوى السياس����ية: صوت الكويت، جمعية 
اخلريجني، اجلمعية الثقافية النس����ائية، اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنس����ان، اجلمعي����ة االقتصادية 
الكويتية، جمعية احملامني الكويتية، رابطة االدباء، 
جمعية اطباء االس����نان الكويتية، مجموعة زوايا، 
كويتيون مبدعون، جلنة احلريات، التحالف الوطني 
الدميوقراطي، املنبر الدميوقراطي الكويتي، منظمة 
العمل الكويتي، مرك����ز تنوير للثقافة، مركز تقومي 
وتعليم الطفل، الوسط الدميوقراطي/ الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، الوس����ط الدميوقراطي/ جامعة 
الكويت، رابطة الش����باب الدميوقراطي، واجلمعية 

الكويتية لتقدم الطفولة العربية.

أسيل: الخطة الخمسية مخجلة جدًا وال يمكن
أن تصنع دولة والمرحلة المقبلة اختبار للحكومة

انتقدت النائبة د.اس����يل العوضي مقترح 
االطار العام خلطة التنمية اخلمسية التي تقدمت 
بها احلكومة ملجلس االمة في يونيو املاضي، 
مبينة ان اخلطة ال ترقى البس����ط طموحات 
املواطنني، مشيرة الى ان من يطلع على اخلطة 
يرى انها قد اعدت »على عجالة وبكسل وبعدم 

جدية وعليها مآخذ كبيرة وعديدة«.
وقالت د.العوضي، في مؤمتر صحافي عقدته 
في مجلس االمة امس، ان اخلطة اخلمس����ية 
للكويت تعتبر اهم ورقة في السياسة احمللية 
الكويتية، فهي بوصلة العمل السياسي والطريق 
الذي ينبغي ان تسير عليه الدولة للسنوات 
اخلمس املقبلة، مشيرة الى انها عكفت خالل 
االيام املاضية على اعداد دراسة حول مقترح 
االطار العام خلطة التنمية اخلمسية للكويت، 
فاكتشفت ان اهم خطة للدولة جاءت هالمية 
وعامة في اغلب احيانها دون اي اسس مقنعة 
للنواب او للمواطنني وات����ت كذر للرماد في 
العيون وكأن احلكوم����ة تريد ان تقول فقط 
انها قدمت خطة خمسية، اال ان اقل ما ميكن ان 
توصف به هذه اخلطة هو انها خطة مخجلة 
جدا ألي دولة، ورغم ذلك فمن حق املواطنني 
ان يعرفوا الطموحات التي حتملها حكومتهم 
لهم للسنوات اخلمس املقبلة وان كانت مخجلة 

او مثيرة للحزن.
وقالت د.العوضي: نحن في الكويت نعيش 
مرحلة مفصلية في حياتنا الدميوقراطية، وقد 
اضعنا العديد من الفرص خالل السنوات السابقة 
ولسنا على استعداد الضاعة املزيد، مضيفة: 
اذا اردنا ارجاع كل هذه االخفاقات والعشوائية 
والفوضى السياسية في البلد خالل السنوات 
السابقة فإني ارجعها الى سبب رئيسي واحد 
وهو: عدم وجود رؤية لبناء هذا الوطن، مشددة 
على اهمية اخلطة اخلمسية النتشال البلد من 
اوضاعه احلالية، فقد سئمنا جميعا كمواطنني 
من التسويف والتعطيل في مستقبلنا ومستقبل 
ابنائنا، واضافت: نحن امام حتد حقيقي ودور 
انعقاد جديد، اما ان نبدأ بالشكل الصحيح او 
ان نستمر في مسلسل الفوضى الذي سئم منه 
املواطن، فاملواطن يريدن����ا ان نخطو خطوة 
الى االمام ونضع احللول لالرتقاء بالكويت، 
واخلطة احلكومية التي قدمت ملجلس االمة ال 

تخطو ابدا اي خطوة لالمام.

مالحظات فنية

ورأت النائب����ة د.العوض����ي ان اول املآخذ 
على اخلطة اخلمس����ية هو انها لم تأت على 
شكل مشروع بقانون كما يفترض باملشاريع 
احلكومية ان تقوم، حتى يتمكن مجلس االمة 
من اقراره تطبيقا للقانون رقم 60 لسنة 1986 
التخطيط االقتصادي واالجتماعي،  في شأن 
والذي نصت املادة السادسة منه على ان تتولى 
وزارة التخطيط اعداد مش����روع االطار العام 
خلطة التنمية الشاملة في ضوء االستراتيجية 
واالهداف العامة بعيدة املدى للدولة، ويعرض 
املشروع على املجلس االعلى للتخطيط لدراسته 
وعرضه على مجلس الوزراء العتماده ثم يحال 
الى مجلس االمة القراره ويصدر بقانون، مشيرة 
الى ان آخر خطة خمسية اقرتها الدولة كانت 
في مجلس 1985 املنحل، وقد تراجعت احلكومة 
بعد حل املجلس عن تطبيق اخلطة ومن ذلك 
العام حتى الي����وم لم تر البالد خطة تنموية 

للنهوض بواقعها.
الفنية  واضافت د.العوض����ي مالحظاتها 
الدقيقة على مقترح اخلطة اخلمس����ية املقدم 
من قبل احلكومة بالق����ول انه ال يوجد هناك 
اي ترابط بني سياسات اخلطة ومستهدفاتها، 
فجاءت بعض السياسات كالما انشائيا وعاما 
دون مستهدفات واضحة ومحددة، فأثارت اخلطة 
العديد من االس����ئلة اجلوهرية بدال من تقدمي 
احللول ملس����تقبل الوطن، ودللت د.العوضي 
عل����ى ذلك بقولها ان جن����اح اي خطة يعتمد 

على خمسة عوامل رئيسية: الدقة والوضوح، 
امكانية القياس، امكانية التطبيق، الواقعية، 
وان تك����ون مرتبطة بجدول زمني محدد وقد 
فقدت اخلطة كل هذه العوامل، واشارت على 
سبيل املثال الى ان اخلطة تهدف الى حتقيق 
معدل لنم����و الناجت احمللي االجمالي احلقيقي 
مبقدار 5.1% س����نويا في املتوسط خالل فترة 
اخلطة دون االش����ارة الى كيفية حتقيق ذلك 
ولو مبالمح عامة، وصرح����ت العوضي بان 
وزراء في حكومة ناصر احملمد قد اسروا لها 
بعدم رضاهم عن اخلطة واستغربت اقرارها 
من قبل حكومة وزراؤها يرون انها غير قابلة 

للتطبيق.

قضايا منسية

العوض����ي مفاج����أة بقولها  اث����ارت  وقد 
»كنت ابحث اثناء قراءت����ي  للخطة عن عدد 
املستشفيات التي تهدف احلكومة النشائها في 
السنوات اخلمس املقبلة، فاكتشفت ان اخلطة 
ال تتضمن ال في سياساتها وال مستهدفاتها عدد 
املستشفيات التي سيتم اجنازها خالل فترة 
السنوات اخلمس املقبلة«، مبينة ان السياسة 
الصحي����ة وضعت عدد مراكز الرعاية االولية 
املستهدف انشاؤها خالل خمس سنوات كما 
وضعت تنظيم اوجه العمل في ادارة العالج 
باخلارج اال انها ال تضع على سبيل املثال طموح 
الدولة الن تنشئ مستشفى عامليا متخصصا 
في امراض السرطان او االمراض املستعصية 
االخرى حتى ال نضطر الرسال املواطنني للعالج 
باخلارج، قائلة »طموح احلكومة في هذا املجال 
هو تكريس للفشل والوضع الراهن بدل السعي 
النتشاله«. وواصلت النائبة العوضي كشف 
نواقص اخلطة، مبينة ان اخلطة لم تتطرق بأي 
شكل من االشكال لسياسات التعليم العالي فيما 
يخص البعثات الدراسية اخلارجية، فغابت حتى 
كلمة »البعثات« عن اخلطة. وبينت العوضي ان 
من الثغرات الكبيرة في اخلطة اهمالها لبعض 
اجلوانب واملناحي املهمة، فلم يأت ذكر للرياضة 
ابدا، كما غابت املستهدفات عن سياسات املرأة 

والشباب وسياسات الفكر والفن والثقافة.

الكالم اإلنشائي ال يصنع دولة

واشارت العوضي الى خطورة التعامل مع 
املواطن الكويتي ونواب مجلس االمة بسذاجة من 
خالل استخدام االلفاظ الفضفاضة واملطاطية، 
وادخالها في خطة الدولة اخلمسية قائلة: »ان 
الكالم االنشائي ال يصنع الدول«، وقد اعطت 
النائبة د.أس����يل العوضي العديد من االمثلة 
على اس����تخدام اللغة االنش����ائية في مقترح 
اخلطة اخلمس����ية املقدمة من قبل احلكومة، 
وقد بينت على س����بيل املثال ذكر اخلطة في 
الفصل اخلاص بسياسيات التعليم قائلة »اما 
فيما يخص التعليم فقد كانت اخلطة مخيبة 
لألمل بشكل كبير جدا: حملت سياسات التعليم 
العام الكثير من الكالم االنش����ائي غير احملدد 
باملستهدفات او التشريعات املطلوبة، كالقول 
بإعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في 
جميع مستوياتها � ولم يتم وضع مستهدفات 
العادة صياغة هذه السياسات مما جعلها مجرد 

سياسات هالمية غير قابلة للقياس.

في انتظار برنامج عمل الحكومي

وفيما يتعلق بانتظار برنامج عمل احلكومة 
قبل ابداء املالحظات على مقترح اخلطة اخلمسية 
للدولة قالت العوضي: جاءت سياسات اخلطة 
دون مستهدفات سنوية واضحة تتيح للمجلس 
وللرأي العام قياس مدى التقدم او التأخر في 
تنفيذها، وان كانت احلكومة ترى ان برنامج 

العمل سيتضمن جميع هذه التفاصيل.
وقالت العوضي ان اخلطة قد عمدت في احد 
اجزائها الى قراءة الوضع الراهن واهملت في ذلك 
ان البلد يعيش في ازمة طوال السنوات املاضية، 

كما جتاهلت ان ه����ذه اخلطة تأتي في وضع 
مصيري للوطن وفي مفترق طرق نستطيع 
من بعده اما ان نكمل على وضعنا الراهن او 
ننتشل بلدنا منه نحو مستقبل افضل، مشددة 
ان »وجود خطة طموح ومحكمة يشكل حتديا 
حقيقيا للحكومة واملجلس للنهوض بالبالد، 
فيها يكرس كل ابناء الكويت جهدهم لهذا التحدي 

للوصول الى وضع تنموي حقيقي«.
واضافت العوضي: »ان الش����عب الكويتي 
طموح وليس بالس����ذاجة التي س����يقبل فيها 
اطارا عاما خلطة خمسية مكونة من 70 صفحة 
فقط ال غير حملت في مجملها كالما انشائيا، 
نحن نطالب مجلس الوزراء بإدراك اهمية هذه 
الورقة وفهم خطورة عدم اجلدية في التعامل 
مع اخلطة اخلمسية التي من شأنها ان توثر 
على مس����تقبل الكويت السياسي«، متسائال 
»ابعد اكثر من عش����رين ع����ام من عدم تقدمي 
خطط تنموية حكومية تأتينا احلكومة بسبعني 
صفحة تلخص بها طموحات الوطن؟« كاشفة 
ان عددا من الوزراء قد اسروا لها بعدم رضاهم 
عن اخلطة اخلمس����ية، مبدية استغرابها من 
ان تق����ر احلكومة خطة ال يؤمن بها وزراؤها، 
قائلة »اعتقد ان املواطنني والوطن يستحقون 
اكثر من ذلك، ويستحقون جدية في التعامل 
معهم، واذا كانت احلكومة تريد ان تستمر في 
اللعب العبثي فنق����ول لها اننا جئنا لالجناز 

والعمل«.
وأش����ارت العوضي في خت����ام تصريحها 
الصحافي الى أنها قد أعدت قراءة شاملة للخطة 
تشمل كل املالحظات املفصلة على اخلطة وانها 
قامت بتس����ليم هذه القراءة الى نائب رئيس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية وزير التنمية 

واالسكان صباح يوم االثنني.

الخطة الخمسية: أرقام ومعلومات

� أتت اخلطة في 82 صفحة، أتت 12 صفحة 
منها فهارس ومقدمات.

الدول����ة »الكويت  � جاءت اس����تراتيجية 
2035« في 4 صفحات تضمنت خمسة اهداف 

استراتيجية للتنمية.
� اس����تحوذت خط����ط احلكوم����ة للرعاية 
الصحية على صفحة ونصف فقط من إجمالي 

اخلطة.
� استحوذت سياس����ات احلكومة للتعليم 
العام على صفحة ونصف فقط، فيما استحوذت 
التعليم العالي على صفحتني ولم ترد فيه أي 

كلمة تتعلق بالبعثات الدراسية اخلارجية.
� جاءت سياسات التركيبة السكانية للدولة 
في نصف صفح����ة فيما يخص سياس����اتها 
للس����نوات اخلمس املقبلة، وجاءت في ثالث 

نقط لم تتضمن أي تفاصيل عملية.
� تهدف الدولة إلى رفع نس����بة الس����كان 
الكويتيني خالل خمس س����نوات من 31% إلى 
34% خ����الل خمس س����نوات، دون أن توضح 
كيفية الوصول لهذا الهدف أو االس����اس الذي 

مت من خالله حتديد النسب.
� لم تتضم����ن اخلطة ما يش����ير الى عدد 
املستش����فيات الت����ي تنوي الدولة انش����اءها 
خالل الس����نوات اخلمس املقبلة، فيما حددت 
أنها تطمح النشاء 34 مركزا للرعاية الصحية 

األولية فقط.
� سطر ونصف فقط هي املساحة املخصصة 
العالن احلكومة نيتها تخصيص بعض املدارس 
احلكومية، دون وضع عدد املدارس املستهدفة 
او كيفية تخصيصها أو اسباب اللجوء لهذه 
االس����تراتيجية وغاب املجال الرياضي متاما 
عن اخلطة اخلمس����ية للدولة وأتى في سطر 
ونصف إنشائي ذكر فيه »تطوير مفهوم مركز 
الش����باب واألندية الرياضية احلالية«، دون 
ذكر أي تفاصيل لذلك وغابت الثقافة والفكر 
والفنون عن املستهدفات الكمية واملستهدفات 

التشريعية واملؤسسية في اخلطة.

أعدت دراسة مفصلة حول مثالبها


