
حوارالثالثاد  3  نوفمبر  2009   22

د.الزلزلة لـ »األنباء«: الحكومة جادة  إصالحي  رجـل  المحمـد  ناصـر  أن  أكـد 
ولكن عدم الـرد على األسـئلة البرلمانية 
يؤثر سـلباً علـى العالقة بين السـلطتين

 هل تالحظون تغييرا ملموس��ا على منهج مجلس 
الوزراء في حتقيق اإلصالح أم األمر مازال على »طمام 

املرحوم«؟
 احلكومة مرت مبخاضات كثيرة خالل الفترات 
السابقة، والرؤية اآلن أصبحت واضحة لسمو رئيس 
الوزراء انه بالفعل ال ميكن استخدام األساليب نفسها 
في التعاطي مع مجلس األمة ولعل اجلديد الذي نلمسه 
اآلن ان احلكومة أصبحت جادة، ومتثل ذلك في تقدمي 
اخلطة االستراتيجية، وصدق هذه اجلدية يجب ان 
ينعكس بشيء مادي ملموس عندما تقوم بتسليم 
كل ما هو مستحق عليها للمجلس بخصوص اخلطة، 
وهذا التغيير يدلل على ان هذه احلكومة تريد إجناز 
ش���يء وتريد ايضا ان تتناغم مع توجهات مجلس 
األمة حتى تتحقق بالفعل التنمية وتطلعات صاحب 
السمو األمير، فسموه طلب من احلكومة واملجلس أن 

يكون هناك اجناز في خطط تنمية الكويت.
وأقولها بكل صراحة: ان لم تكن احلكومة جادة 
في تنفيذ خطط ومش���اريع التنمية وبرنامج عمل 
احلكومة فس���تواجه مأزقا ومأزق���ا كبيرا جدا مع 
مجل���س األمة فيما يتعلق بقضي���ة جوهرية وهي 

فقدان مصداقيتها.
وأعتقد ان سمو رئيس مجلس الوزراء قادر على 
ان يجعل الفريق احلكوم���ي يتجه باجتاه حتقيق 

التنمية بالتعاون مع مجلس األمة.
وجدية احلكومة س���تتضح بعد اعتماد مجلس 
األمة اخلطة االس���تراتيجية للتنمية وذلك بالعمل 
على تنفيذ السياسات واخلطط واملشاريع املوجودة 

في اخلطة.
 ماذا يحتاج رئيس احلكومة في هذه الفترة؟

 الشيخ ناصر احملمد يحتاج الى 4 أشياء: النقطة 
األولى: ان يفهم الفري���ق احلكومي التوجهات التي 
يحملها رئيس الوزراء والتي استقاها من التوجيهات 

السامية لصاحب السمو األمير.
 قب��ل ان نذه��ب للنقطة الثانية ه��ل برأيك الفريق 

احلكومي احلالي يفهم تلك التوجهات؟
 لألسف أرى ان بعض الوزراء الى اآلن يعاني من 
عدم الفهم الصحيح لتوجهات سمو رئيس الوزراء 

بعضهم »مو قادر يفهم«.
النقط���ة الثانية التي يحتاجه���ا رئيس الوزراء 
ان يكون هناك جهاز في مجلس الوزراء يس���تطيع 
متابعة اإلجناز املطلوب من قبل املجلس على مستوى 
اخلطة االستراتيجية للدولة والتوجيهات السامية 

لصاحب السمو األمير.
والنقطة الثالث���ة املطلوبة من رئيس احلكومة 
هي إجراء تعديل وزاري إذا ارتأى أن هناك أحدا او 
مجموعة من اعضاء الفريق احلكومي غير قادر على 
احداث التغيير احلكومي املطلوب لإلجناز وان يتم 
تغييره واالستعانة بأش���خاص من ذوي الكفاءات 

واخلبرة والقدرة ليستطيعوا االجناز.
 قلتم لألس��ف ان بعض الوزراء الى اآلن يعاني من 
عدم الفهم الصحيح لتوجهات سمو رئيس الوزراء، ما 

تعليقك؟
 هذا رأيي الشخصي وس���يتبني عندما نبدأ في 
إجناز خط���ة التنمية ان هناك وزراء ليس���وا على 
مس���توى القدرة على إجناز املطلوب وبالتالي هم 
بشر في نهاية األمر ومن خالل التجربة يتبني عدم 
قدرتهم على اإلجناز وفي هذه احلالة فسمو رئيس 
الوزراء جاد في إعفاء أي وزير غير قادر على إجناز 
مشاريع خطط التنمية وسيأتي بغيره من القادرين 

على اإلجناز.

الكوادر الوسطى

 قبل أن تطرح النقطة الرابعة هناك وقفة تتعلق بأن 
تنفيذ خطط التنمي��ة وبرنامج عمل احلكومة ال يتعلق 
بالوزير وامنا بالكوادر الوس��طى وهي األيدي املنفذة 

فعليا فالوزير مشرف وليس منفذا فما رأيكم؟
 نعم لي���س الوزراء 
الذي يجب  هم اجله���از 
التنفيذ ولذلك  أن يتابع 
يج���ب ان يك���ون هناك 
جهاز مستقل تابع ملجلس 
الوزراء وظيفته األساسية 
متابعة إجناز خطة التنمية 
وبرنامج عمل احلكومة 
في كل وزارات الدولة ألن 
الوضع احلالي غير مهيأ 

ملتابعة اجناز ذلك.
ولذلك أؤكد قد يكون 
الوضع بحاجة الى تعديل 
وزاري، وكما ذكرت لنائب 
رئيس مجل���س الوزراء 
الش���يخ أحمد الفهد في 
اللجنة املالية ان اخلطة 
تتضمن أشياء رائعة جدا 
وكبيرة ولكن حتتاج الى 

ان يكون املسؤول عن التنفيذ مؤهال ومن أصحاب 
القدرة والتخصص وهذا غير موجود في الكثير من 
املؤسسات احلكومية، فالقيادات غير مؤهلة لتنفيذ 
هذه اخلطة الكبيرة ولذلك يجب ان تكون هناك خطة 
اخرى مرادفة تعمل على تغيير هذه القيادات واإلتيان 
بقيادات جديدة ق���ادرة على اإلجناز والتنفيذ وهذا 

األمر يحتاج الى قرارات سريعة.
والحظنا خالل الفترة األخيرة إحداث تغييرات 
في الوجوه وأطمح الى االتي���ان بأصحاب اخلبرة 
والتخصص بدال من املوج���ود اآلن فلدينا صاحب 
تخصص جغرافيا يصبح وكيال مس���اعدا لشؤون 
احلاسب اآللي ولذلك يوجد خلل اآلن وأوجه دعوة 
ال���ى مجلس الوزراء لتجديد الدماء على مس���توى 

القيادات الوسطى.
أما النقطة الرابعة فأن يتأكد رئيس الوزراء من 
ان الفريق احلكومي ال���ذي معه قادر على التعاون 
والتضامن والتناغم مع مجلس األمة في سبيل إجناز 

التنمية لتطوير الكويت.
وهذه النقاط األربع اجلوهرية إن حتققت فسنكون 
قادرين كحكومة ومجلس على الدفع باجتاه التنمية 

والتطوير. 
 س��يادة النائ��ب: الحظن��ا ان أولويات الس��لطتني 
وضعت من خالل جداول زمنية وهذا ش��يء أساس��ي 
للتنفي��ذ، ولك��ن لم نلح��ظ ان اخلطة االس��تراتيجية 
للتنمية أرفقت بها جداول زمنية للتنفيذ س��ؤالي كيف 

سيحاسب املجلس احلكومة؟
 احلكومة مجبرة على تقدمي خطة زمنية لتنفيذ 
اخلطة االستراتيجية للدولة حتى نستطيع محاسبتها، 
وعدم تقدمي ذلك معناه قصور من احلكومة وعدم فهم 

واضح وبني ملعنى اخلطة االستراتيجية للتنمية.

النواب العقالء

 م��ا اخب��ار مجموعة 
النواب العقالء؟

 مازال���ت مجموع���ة 
العقالء تفكر بعقل ومنطق 
وحكمة وحتاول ان جتعل 
دفة مجلس االمة متجهة 
الجناز م���ا فيه مصلحة 
الكويت باالسلوب الواقعي 
االمثل مع االلتزام بتطبيق 
مواد الدستور بالفصل بني 
السلطات وتعاونها، وهذه 
املجموعة متد يد التعاون 
مع اجلمي���ع ولكن على 
احلكومة ان تعي ان مد 
يد التعاون ال يعني عدم 
املراقبة وعدم احملاسبة، 
نحن قلن���ا ونقول على 
احلكومة ان تؤدي دورها 
التعاطي  الدستوري في 
مع مجلس االمة حتى تهيئ اجواء التعاون بالفعل 
ومنها الرد على اسئلة النواب وااللتزام بكل ما من 

شأنه تطوير وتنمية الكويت.
 كم يبلغ عدد النواب العقالء؟

 ميثلون االغلبية في املجلس.
 هل احلكومة ميكن ان تقلل نسبة العقالء؟

 نعم ان لم تقم بدورها بالتعاطي السليم والصحيح 
خصوصا وأكرر في مسألة الرد على االسئلة البرملانية، 
وااللتزام بتطبيق القوانني التي مت االتفاق عليها امر 
طبيعي، وان يلتزم النائب احلريص على مصلحة 
الكويت مبحاسبة احلكومة ان لم تلتزم واكرر عدم 
تعاون احلكومة مع املجلس س���يجعل عدد العقالء 
يقل خصوصا في تنفيذ اخلطة االستراتيجية للدولة 
وتقدمي اخلط���ة الزمنية للتنفيذ مع ارقام امليزانية 

املخصصة لكل برنامج.
 ب��اذن اهلل بع��د الوصول الى اتف��اق على تعديالت 
املعسرين في املجلس، ما القضية التي ميكن ان تصبح 

مجاال للتأزمي بني السلطتني؟
 ليس���ت هناك قضايا تأزمي ولكن هناك قضايا 
مهمة للكويت، ووجهات نظر مختلفة للنواب منها 
على س���بيل املثال قضية »البدون«، لكن اعتقد ان 
االختالف فيها م���ع احلكومة، ولكن وزير الداخلية 
لديه مشروع جيد حلل هذه القضية ونحن مع هذا 

التوجه لالنتهاء منها.
 هل احلكومة مؤمنة بقضية جتنيس من يس��تحق 

من هذه الفئة؟
 احلكوم���ة مؤمنة بإيجاد ح���ل لقضية البدون، 
جزء منها جتنيس من يستحق واعتقد ان احلكومة 
وصل���ت الى قرار حلل هذه االزم���ة لبدء النظر في 

قضايا اكثر اهمية.

خلق نواب تأزيم جدد

 هل تتفق في الرأي الذي يقول ان احلكومة تتسبب 
في خلق ن��واب تأزمي جدد بغي��اب املعلومة الواضحة 
واخلطط االعالمية املبرمجة س��واء الجنازاتها او حول 
القضاي��ا الش��عبية والتدليل في ه��ذه النقطة بقضية 
املسرحني مما يؤدي الى تضخيم املشكالت مللء الفراغ 
املعلوماتي حولها، وكادت احلكومة ان تخلق مش��روع 
تأزمي جديد م��ع االغلبية البرملاني��ة الداعمة لها عندما 
جتاهل��ت النداءات املتك��ررة لها من ع��دد كبير منهم 
ومنك ش��خصيا على سبيل املثال وليس احلصر حول 

تعديالت »املعسرين« فما رأيكم؟
 طالبت في السابق بأن يكون هناك ناطق رسمي 
باسم احلكومة يجيد التعبير عن وجهة نظر احلكومة 
ولكن لالسف الشديد ما نراه اآلن انه ليس هناك ناطق 
رسمي واحد باسم احلكومة بل هناك اكثر من ناطق 
ولالس���ف ايضا تتعارض تصريحاتهم مع بعضهم 
البعض، واعتقد جازما ان كثيرا من االحيان احلكومة 
ال تسوق مش���اريعها للمجتمع بطريقة صحيحة، 
وعلى س���بيل املثال: صندوق املعس���رين يتضمن 
محاسن كثيرة ولكن اغلب الناس لديهم قناعة بأن 
الصندوق حكر على جماعة معينة وليس مفتوحا 
للجمي���ع مع ان احلقيقة والواقع ان عددا كبيرا من 
املتعثرين استفادوا من هذا املشروع لكن احلكومة 
لم تعرف كيف تسوقه بالطريقة الصحيحة، ولذلك 
البد للحكومة من استخدام االسلوب االعالمي الراقي 
في ايصال ما يجب ان تعمله وما تعمله للمواطنني 
وكررت اكثر من مرة ما حدث في قضية وباء انفلونزا 
اخلنازير بسبب عدم وجود اسلوب اعالمي مدروس 
للحكومة، والنتيجة ان اغلب املواطنني تبنوا مواقف 
مضادة للحكومة في قراراتها مع هذه القضية وكذلك 
في قضية املس���رحني قامت الدنيا وكادت اال تقعد 

بسبب غياب املعلومة الصحيحة.
ولذل���ك مطلوب من احلكومة اآلن حتى ال توجد 
تلك التناقضات في املجتمع نتيجة غياب املعلومة ان 
تستفيد من وسائلها اإلعالمية في إبراز وجهة نظرها 
في جميع القضايا املجتمعية، فغياب املعلومة وعدم 
وجود مبدأ الشفافية وعدم امكانية بعض الوزراء 

ليس توني بليـر هو الذي 
يقرر أن التعليم في الكويت 
الحمود  وُأحيـي  متخلف 
وأطـالبـهـا باالسـتمرار 
فـي معالجة الشـهادات 
الـوهـمية الـعـلـميـة 

ليسـت  »المعسـرين«  تعديالت 
تأزيـم  نريـد  وال  المطـاف  نهايـة 
العالقــة بيـن السـلطتيـن حتـى 
ال تنتهـي إلـى مـا ال تحمـد عقبـاه

دخـل  مـا  الحكومـة:  أسـأل 
تنفيـذ  عـدم  فـي  األمـة  مجلـس 
مشـاريع جامعة الشـدادية وجسـر 
سنوات؟ عدة  منذ  جابر  ومستشـفى 

مجموعة النـواب العقالء مازالت 
تعمل لجعـل دفة المجلـس متجهة 
لإلنجـاز مـع المراقبـة والمحاسـبة.. 
بتطبيـق  الحكومـة  التـزام  وعـدم 
القوانين المتفق عليها سـيقلل عددهم

الحكومـة مؤمنـة بإيجـاد حـل 
البدون جـزء منهـا تجنيس  لقضيـة 
مـن يسـتحق وحـل األزمة بشـكل 
شـامل لالنتقال إلى قضايـا أكثر أهمية

أجرت الحوار: مريم بندق

النائب د.يوسـف الزلزلة رئيس اللجنة املالية واالقتصادية رجل دولة من الطراز الذي ميكن وصفه باختصار شديد بأنه ميثل »ضرورة قصوى« في هذه املرحلة 
من العالقة بني مجلس األمة واحلكومة والتي يكاد يسيطر عليها شعار التأزمي الدائم واملستمر الى ما ال نهاية.

فالنائب د.يوسف الزلزلة الذي ميزه اهلل برأس هادئة تظهر له املشكالت العالقة بني السلطتني على حقيقتها وفي حجمها الطبيعي ويستطيع التوصل إلى 
معاجلات واقعية بأسلوب اقتصادي علمي يراعي اسسا جوهرية اهمها مصلحة الكويت واالجيال املقبلة ومصلحة املواطنني، وفقا ملا نص عليه الدستور من مبادئ 

العدالة واملساواة في توفير احلياة الكرمية لألسر الكويتية وضمان مستقبل االجيال املقبلة.
ود.يوسف الزلزلة من السياسـيني القالئل الذي يوازن ويقيس مبيزان حساس بني احللول املسموح بها واالخرى 

املمكنة، ال يتأخر مبا يتمتع به من قدرة الفتة وطالقة اللسان عن املطالبة وبكل قوة بتوسيع دائرة املسموح اذا 
تيقن انه ضمن احلدود املمكنة، معتمدا في ذلك على اسلوب احلوار واالقناع، وبالفعل يتوصل الى اتفاق 

يحظى بشـبه اجماع نيابي عليه باستثناء قلة قليلة ترغب على عجالة في حتقيق معاجلات وقتية غير 
واقعية تؤصل مفهومي ثقافة االستهالك املستمر واستنزاف احتياطي االجيال.

ولنأخذ على سـبيل املثال وليس احلصر قضية قروض املواطنني التـي أصبحت ازمة حقيقية 
وتكاد تعصف في كل دورة برملانية جديدة بجهود السلطتني، استطاع د.يوسف الزلزلة من 
خالل اعتماده احلوار والنقاش التوصل الى تعديالت حقيقية على قانون صندوق املعسـرين 
بزيادة ميزانيته من 500 مليون دينار الى مليار دينار وتوسيع دائرة املستفيدين بدخول من 
تزيد التزاماتهم الشهرية عن 40% من الراتب مع السماح بإعادة االقتراض ملن تزيد رواتبهم 

خالل فترة التقسيط وتطبيق ذلك بأثر رجعي وبذلك حتققت مطالبات االغلبية النيابية بإعادة 
جدولة اصل القرض واسقاط جميع الفوائد املستحقة عن املتعثرين احلقيقيني.

والزلزلة الذي يؤمن بأن التطبيق هو خير برهان لتلمس احلاجة إلحداث تعديالت اضافية يقول 
ـ »األنباء« التعديالت املقدمة بصفة االستعجال على قانون صندوق املعسرين ليست  في حوار خاص ل

نهاية املطاف، ومازال الباب مفتوحا امام السلطتني إلجراء املزيد منها اذا تبني بالفعل ان 
هناك فئة يجب ان تضاف وفي ذلك يسجل بعني الراصد لتطورات االحداث: »اخشى 

من التمادي في هذه القضية حتى ال يحدث ما ال حتمد عقباه.
ويسـتدرك في حواره مناشـدا اجلميع االنطالق للعمل بروح 

جديدة لتحقيق طموحات صاحب السمو األمير في تنفيذ خطط 
ومشاريع التنمية املقدمة من احلكومة ضمن خطة التنمية 

االستراتيجية والتي وصفها بأنها اجناز يحسب للحكومة 
ـ وبصراحة  ـ والكالم مازال للنائب د.يوسف الزلزلة  ولكن 
اقولها ومبلء فمي ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد يحتاج في هذه اللحظة الى تفهم 4 اشياء 
اساسية اهمها اجراء تعديل وزاري اذا تبني له ان بعض 

اعضـاء الفريق احلكومي غير قـادر على تفهم احداث 
التغيير احلكومي املطلوب لالجناز.

ضمن التوجهات التي يحملها رئيس الوزراء والتي 
اسـتقاها من التوجيهات السـامية لصاحب السمو 

األمير.
ويطالب النائب الزلزلة كذلك باستحداث جهاز 

في مجلس الـوزراء ملتابعة تنفيذ اخلطة وإجراء 

تغييرات فورية في قيادات وزارات الدولة من الكوادر الوسطى املسؤولة مباشرة عن تنفيذ برامج التنمية واالتيان بأصحاب اخلبرة والتخصص »فلدينا اآلن صاحب 
تخصص جغرافيا أصبح وكيال مساعدا لشؤون احلاسب اآللي«، مشددا على أهمية تفعيل هذه املطالب إذا أراد رئيس الوزراء حتقيق خطط اإلصالح والتعاون مع 
مجلس األمة، ويزيد قائال: »واحلكومة مجبرة ايضا على تقدمي اخلطط الزمنية لتنفيذ خطة التنمية وإال فكيف سنحاسبها إذا أخفقت في التنفيذ؟« ويؤكد ان عدم 

تقدمي ذلك معناه قصور من احلكومة وعدم فهم واضح ملعنى اخلطة االستراتيجية للتنمية.
وأفاجأ أثناء احلوار بارتفاع نبرة صوت الزلزلة عندما سـألته عن مدى تعاون الفريق احلكومي في اإلجابة عن األسـئلة البرملانية ويقول بلهجة قاطعة »مازالت 
مجموعة النواب العقالء في املجلس تفكر بعقل ومنطق وحكمة وحتاول أن جتعل دفة املجلس متجهة إلجناز ما فيه مصلحة الكويت باألسـلوب الواقعي األمثل 
مع االلتزام بتطبيق مواد الدسـتور بالفصل بني السلطات وتعاونها ولكن على احلكومة أن تعي أن مد يد التعاون ال يعني عدم املراقبة وعدم احملاسبة نحن 
قلنا ونقول على احلكومة ان تؤدي دورها الدسـتوري في التعاطي مع املجلس حتى تهيئ أجواء التعاون بالفعل ومنها الرد على أسئلة النواب وااللتزام 

بتنفيذ اخلطة االستراتيجية لتنمية الكويت«.
ويزيد قائال: أكرر وأوكد ان عدم تعاون احلكومة مع املجلس سيجعل عدد النواب العقالء يقل، كاشفا عن ان بعض الوزراء ال يريد التعاون 

مع املجلس ويؤثرون سلبا على عالقة السلطتني لعدم مقدرة وعدم خبرة في التعاطي مع القضايا السياسية.
ويؤكد د.الزلزلة ان سـمو رئيس الوزراء يعرف متاما ماذا ميكن ان يعمل في موضوع وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، موضحا ان 
املوقف املساند للوزير في جلسة االستجواب جاء بعد إعالنه حتويل القضية الى النيابة العامة، مشيرا الى ان املعلومات اجلديدة 
املثارة اآلن حتتم ان يشـكل مجلس الوزراء جلنة حتقيق لتصل الى قرار للرد على كل ما يحدث في السـاحتني النيابية واإلعالمية 
من تشـويش وإذا ثبت لسمو رئيس الوزراء انه بالفعل وصلت معلومات غير صحيحة ملجلس األمة خالل االستجواب »فأنا على يقني 

تام بأن سموه يعلم القرار الذي يجب اتخاذه والذي سيأخذه«.
ارتفـاع وتيرة التهديد باالسـتجوابات لم يغب عن طاولة حـوار »األنباء« مع 
د.يوسف الزلزلة وهو في ذلك يرد ومازالت نبرة صوته قاطعة »أنا مع استخدام 
االستجواب كأداة دستورية لتعديل أي وضع خاطئ يعتقد به النائب ولكن 

دون استعراض عضالت في وسائل اإلعالم«.
وترتفع نبرة الزلزلة عند الرد على سـؤال عن أسـباب غياب 
الشـفافية واملعلومات ضمن أسـلوب إعالمي مدروس للحكومة 
وهو في ذلك يتساءل منتقدا »أقول بكل أمانة على الرغم من وجود 
خطة استراتيجية راقية للحكومة إال اننا لم نر متحدثا باسم احلكومة 
يعرض ذلك على املواطنني والى اآلن لم نر لوزير اإلعالم ظهورا ولو 
مـرة واحدة في اإلعالم وبيـان ما تريده احلكومة«، ويزيد: ولألسـف 
هناك اكثر من ناطق رسـمي باسم احلكومة تتعارض تصريحاتهم مع 

بعضهم البعض.
ويؤكد د.الزلزلة على احلاجة إلعادة النظر في سياسة احلكومة 
لتحرير األراضي احلكومية لتحقيق تطلعات وخطط توفير 

السكن احلكومي خالل 10 سنوات.
حوار النائب د.يوسف الزلزلة اخلاص لـ »األنباء« 
تناول قضايا التعليم وما يتداول عن جتسس وزارة 
الداخلية على التليفونات وفتوى احلجاب وتأخر 
احلكومة في تنفيذ مشاريع املدينة اجلامعية في 
الشدادية ومستشفى جابر وجسر جابر وقضايا 
اخرى عديدة، فإلى تفاصيل احلوار مع رئيس اللجنة 

املالية واالقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة:
د.يوسف الزلزلة




