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الحكومة توهم بأن االستجوابات تعطل التنمية فهل يوقف استجواب ُيقّدم لوزير الصحة مثاًل عمااًل يبنون مستشفى؟! 

أكد في لقاء مطول مع »األنباء« أنه منذ عام 76 وليس في ذهن السلطة إال مشروع تنقيح الدستور

البراك: العامل المشترك لحّل مجلس األمة 
وتوالي األزمات السياسية هو رئيس الوزراء

موسى أبوطفرة

وصف النائب مسلم البراك احلكومة هذه االيام بأنها متر باسوأ حاالتها وأوضاعها كونها تواصل االساءة لنفسها ولبعض النواب عبر سعيها لتمرير معامالت حلشد اي تأييد، موضحا ان 

هذه االيام تشهد فتح الباب على مصراعيه لقضية املعامالت وتخريب الوضع االداري في البلد في ظن حكومي انها بذلك متلك انقاذ الوزير املستجوب وعلى حساب البلد.

وقال البراك في لقاء صحافي مع »األنباء« ان من اليزال يصنع االزمة السياسية هي احلكومة التي ال تعتمد على حجتها السياسية في املواجهة وامنا تعتمد على طبيعة االتصاالت 

التي يتم اجراؤها والتي تقدم فيها جميع التس�هيالت لعدد من النواب لضمان وجود اغلبية، مبينا انه لو كان الهدف التصعيد او االطاحة بحكومة ناصر احملمد لتم االكتفاء 

باس�تجواب الرئيس فقط كون اي اجراء يتخذ ضد الرئيس يس�ري على احلكومة، وموضحا ان القضية ليست قضية تصعيد كما يزعم البعض ويروج لها وامنا هي قضية رقابة 

على اعمال سلطة تنفيذية يزداد هلعها من هذه الرقابة لقصورها في اداء اعمالها.

وأكد البراك متسكه بان تكوين القناعة التخاذ موقف من اي استجواب امنا يتم عقب انتهاء املرافعة من اجلانبني وسماع كل طرف، نافيا وبشكل قطعي ما يقال 

ان االس�تجوابات هي التي عطلت التنمية، متسائال: كيف ميكن ان جتمع احلكومة على س�طح واحد التنمية والفساد؟ وهل نخدع انفسنا ونقول ان احلكومة 

تتجه للتنمية وهي اساس�ا ال تعرف طريق التنمية ف�ي كل القطاعات؟ واصفا دور النائب في الوقت احلالي بانه اصب�ح جذريا في التصدي لتخاذل الدور 

احلكومي.

ورفض البراك ان يصبح الش�عب الكويتي حقال للتجارب احلكومية، مستغربا من البرامج احلكومية التي تقدم وتظل حبرا على ورق 

كون احلكومة اعترفت بنفسها بعدم وجود ادارة تنفيذية حقيقية لتنفيذ ما جاء في البرنامج وزاد بالقول: لسنا على استعداد للتعامل 

مع حكومة نحن نعرف انها غير قادرة على ان تتعامل مع التنمية بجميع اشكالها.

واضاف البراك ان زمن الكويت اجلميل اختفى منذ العام 1976 وذلك بس�بب توقف مشروع التنمية في ذهن 

السلطة ومت استبداله مبشروع تنقيح الدستور وانه ال هم للحكومة والسلطة منذ ذلك الوقت اال السعي لتنقيح 

الدستور بأي شكل من االشكال، مؤيدا مقولة وجود اعالم فاسد، واصفا هذا االعالم بأنه متت صناعته بهدف 

معني ولتوقيت معني وهو حتديدا ذلك الوقت الذي يأتي لالنقالب على الدستور وان كل تلك احملاوالت هي 

لهذا الغرض.

وقال البراك انه وزمالءه في كتلة العمل الشعبي سبق ان بينوا حاجة احلكومة الشخاص ميدانيني قادرين على 

العمل وميلكون القدرة على صناعة التنمية وانهم ابلغوا سمو رئيس الوزراء بذلك اال انه كان يرد علينا بقوله »انا 

واهلل منني اجيب وزراء؟« مشددا على ان اختيار رئيس احلكومة انحصر في دائرة ضيقة فلو مت البحث في مدى 

ابعد لتم العثور على اشخاص متميزين على استعداد للعمل اربع سنوات، موضحا ان حكومة الترضيات ال تنفع دولة وال تصنع بلدا.

وكش�ف البراك ان العامل املش�ترك في حل مجلس االمة وتكرار احلل هو وجود رئيس مجلس الوزراء متسائال: كيف تأتي املعاجلة؟ موضحا ان احلكومة فشلت فشال ذريعا في 

كل ش�يء وانها مازالت تواجه اي ازمة بالهروب منها وعدم املواجهة، وانها في الوقت احلالي تعول على مواجهة االستجوابات ال باحلجة وامنا باألعداد، فقضية صعود وزرائها من عدمه 

تعتمد على الرقم الذي ستحصل عليه من قبل النواب.

وبني البراك انه ومنذ دخوله الى مجلس االمة منذ العام 96 لم يلتق بوزير او وكيل وزارة او حتى وكيل مس�اعد او مدير اال مبوعد مس�بق وانه وطوال 

متثيله النيابي لم يقدم اي استجواب او حتى سؤال برملاني بهدف شخصي وامنا بدافع برملاني واداء رقابي، كاشفا ان ما يعتبره البعض مجازر سياسية 

اطاحت بوزراء ويحاول البعض وصفه ب�»مجازر« امنا هو اداء برملاني، مؤكدا انه لم يطلب أبدا من أي وزير أو مسؤول مخالفة القانون، وهذا الكالم سيقرؤه 

اجلميع، فليقل أي منهم خالف ذلك، رافضا ما يحاول البعض االيهام به بأنه كنائب ينصاع له أي شخص، وإال فإنه سيهدده وان دوره الرقابي نابع من 

شعوره بوجود جتاوزات، حيث قال: ان االستجوابات التي قدمتها لم تكن اطالقا عبارة عن مجازر وامنا هي لتصحيح اوضاع خطأ وقع فيها الوزراء.

وكش�ف البراك ان االيام املقبلة ستش�هد حسما واضحا آللية انضمام عدد من النواب للتكتل الش�عبي، مؤكدا ان الكتلة تلقت اكثر من طلب 

لالنضمام، مبينا ان أي رغبة في االنضمام سيتم التعامل معها وفق مواقف النائب من القضايا الشعبية، الفتا الى ان عدم الوضوح السياسي في الوقت 

احلالي يجعل الكتلة تتأنى في هذه اخلطوة والتي سيكشف عنها بعد صفاء االجواء، وكاشفا ان الكتلة تسعى ألن متتد الى مختلف محافظات 

الكويت. وقال البراك ان االنتقاد لم يكن أبدا مصدرا لالزعاج بالنس�بة له، وامنا م�ا يزعجه هو االنتقاد املبني على الباطل، مؤكدا احقية 

اي طرف في االنتقاد، وكذلك حرية اللجوء للقضاء، مس�تغربا تتبع رئيس مجلس الوزراء ملا يقال عنه في الدواوين وفي الندوات 

املصغرة، في اشارة ملا حدث مع االعالمي محمد عبدالقادر اجلاسم، وقال: ما نخشاه ان سمو الشيخ ناصر من خالل حتريض 

البعض في عدم تقبل الرأي اآلخر يفقد شريحة كبيرة من محبيه من ابناء هذا الوطن.

وقال البراك ان احلل غير الدس�توري هو مغامرة س�بق أن جلبت على البلد الوبال وف�ي ظلها ارتفعت ارصدة بعض 

املتنفذين وزادت ثرواتهم. مؤكدا ان وجود مجلس االمة � بعد اهلل س�بحانه وتعالى � صمام أمان سواء اختلفنا 

أو اتفقنا مع طبيعة اعضائه، ويبقى في النهاية ان الشعب الكويتي هو صاحب االختيار.

واكد البراك ان الصراخ سيظل دائما وأبدا على قدر االلم، وان الصوت سيظل مرتفعا وبشكل عال، وانه 

سيواصل االنتصار للشعب الكويتي، وس�يظل في تواجده في خندق الشعب رضي من رضي وزعل من زعل. 

وفيما يلي التفاصيل:

قابل���ة للتنفيذ، منذ 86 كانت 
هناك خطة تنمية اين ذهبت 
هذه اخلطة، وجاء حل املجلس 
وغاب الدستور آنذاك وحتولت 
البلد من س���يئ الى اسوأ في 
غياب الدستور، وكان انقالب في 
عامي 76 و86، وملاذا كان يطلق 
على الكويت في السابق من عام 
50 وحتى 76 اسم الزمن اجلميل 
النه في هذا الوقت كانت التنمية 
في اوجها بكل مجاالتها وكنا 
نصدر الصحة والتعليم حتى 
ان من كان يدرس في جامعة 
الشويخ يقود التنمية في بلده 
حيث كانت متاحة للجميع من 
التعاون والدول  دول مجلس 
الزمن  آن���ذاك ولكن  العربية 
اجلميل اختف���ى منذ عام 76 
بسبب توقف مشروع التنمية 
في ذهن الس���لطة وحل بدال 
منه مشروع تنقيح الدستور، 
والحظ انه من���ذ عام 76 الى 
اليوم ال هم للحكومة والسلطة 
اال السعي لتنقيح الدستور بأي 

شكل من االشكال.
 وما موقفكم من ذلك؟

 هذه قضية محسومة لدينا 
وال جدال فيها.

نريد حكومة متميزة

 وكي��ف يتم اذا اعادة الزمن 
اجلميل للكويت؟

 يعاد الزمن اجلميل بوجود 
حكومة متميزة وقادرة على 
االبداع ووزراء ال توجد مشاكل 
بينه���م وبني مجل���س االمة، 
ووزراء يأت���ون لكي يطبقوا 
ويصلوا الى التنمية بأحسن 
الى  صورها، وزراء ال يأتون 
الس���لطة لكي يبحث���وا عن 
الوجاهة، وتكون عالقتهم مع 
املواطن هي القانون والدستور 
وعالقة املواطن كذلك معاهم 
هي القانون والدستور، وهذا 
الكالم »قلناه« لسمو الرئيس 
اكثر م���ن مرة ان���ك في حال 
اختيارك الشخاص ميدانيني 
البد ان يكون���وا قادرين على 
العم���ل وميلكون القدرة على 
صناعة التنمية فقال: »انا واهلل 
منني اجيب«، فهذا الكالم غير 
صحيح اخالقا »منني جتيب« 
النكم انتم حصرمت انفسكم في 
دائرة ضيقة باالختيار ولكن 
ل���و بحثتم ع���ن وزراء على 
املدى االبعد لوجدمت اشخاصا 
متميزي���ن وعلى اس���تعداد 
ويعملون ملدة اربع سنوات وهم 
ناس ليس لديهم دعم عائلي 
وال اقتص���ادي وال قبلي لكن 
ال شك هم اشخاص اخالصهم 
للكويت ال يقدر بثمن وهم على 
استعداد لصناعة التنمية ملدة 4 
سنوات ومن ثم يعود جلامعته 
أو معه���ده أو مركزه البحثي 

لك���ن احلكومة ال يريدون من 
هذا النوع.

 كتلة العمل الشعبي ترفض 
املش��اركة في احلكومة وكذلك 
ترفض تقدمي أسماء للمشاركة؟

 ليس بالضرورة ان نشارك، 
نحن نطلب من رئيس الوزراء ان 
يخرج من هذه الدائرة وليبحث، 
أما مسألة يا فالن جيب اسم 
وهذا اسمني أو ثالثة وتصبح 
حكومة ترضيات ومحاصصة 
فهذا ال يصنع تنمية وال يعمل 
على تقدم بلد، وليس بالضرورة 
ان يأتي من كتلة العمل الشعبي 
ونحن أبلغنا س���مو الرئيس 
اختر من هؤالء األش���خاص 
الفاعلني القادرين على العمل 
وسنعتبرهم جميعا من كتلة 
الش���عبي وسنتعامل  العمل 
معهم وفق هذا املنظور، ولكن 
ما حصل غير ذلك، فقد مضى 
منذ االنتخاب���ات املاضية ما 
يزيد على ال� 6 ش���هور، فهل 
أجنزت احلكومة ملفا واحدا، 
وال نقول احلكومة احلالية فقط 
امنا حتديدا احلكومات الست 
السابقة فهل هناك ملف تنموي 
واحد أجنزته احلكومة وجنحت 
به، ودعها تفتخر به ان وجد 
حتى نفتخر معها به، طبعا ال 
يوجد في كل مجاالتنا في الدولة 
ولألسف الشديد هذه احلكومة 

لم تنجح في شيء أبدا.
وما نتمنى ان نصل ملرحلة 
اإلجناز، ولكن هل املطلوب منا 
ان نعود للمرب���ع األول وان 
تسعى احلكومة جلعل الشعب 
الكويت���ي محط���ة للتجارب 
حكومة ال تريد ان تعمل فهذا 

ما نرفضه وال نقبل به.
  اطلع��ت عل��ى صحائ��ف 
االس��تجوابات املقدم��ة برأيكم 
أي ه��ذه االس��تجوابات اكث��ر 

استحقاقا من وجهة نظركم؟
ان أي اس���تجواب   أعتقد 
مرتبط بقناع���ة النائب وهو 
املس���ؤول عن حتديد وقته، 
والدستور واملشرع الدستوري 
ل���و كان يعتقد غي���ر ذلك ملا 
أعطى لنائب واحد حق تقدمي 
االس���تجواب، واملشرع كذلك 
حمى الدستور وحمى رئيس 
ال���وزراء وذلك فيم���ا يتعلق 
بالوزير يتم تقدمي 10 أعضاء 
لطرح الثقة وذلك بعد االستماع 
للنائب املس���تِجوب وللوزير 
املستَجوب في حقه وعلى هذا 
الطلب يعتبر الوزير مستقيال 
إذا وافق على طلب طرح الثقة 
25 نائبا، فهل يريدون ضمانات 
اكثر حققها املش���رع للوزير 
ومع ذل���ك مازال���وا يخافون 
م���ن االس���تجواب ويجرون 
اتصاالته���م، وب���دال من قيام 

 في ظل األوضاع السياسية 
احلالية من أي��ن تبدأ في تقييم 
الوضع واستمرار حالة التأزمي؟

 قبل ان نبدأ »ثق باهلل« ان 
من يؤزم األوضاع هي احلكومة، 
وهي حكومة من الواضح انها 
غير قادرة، إذا أسمينا ان تقدمي 
االستجواب وهو حق للنواب 
أزمة، فثق متاما ان احلكومة 
غير قادرة على ادارة األزمات، 
وبالتالي من يصنع هذه األزمة 
بحس���ب ما تصفها احلكومة، 
هي احلكوم���ة ذاتها، فالنواب 
قدم���وا اس���تجوابات فهل مت 
عمل ندوات شعبية أو حشد 
لل���رأي، بل بالعك���س العديد 
التي قدمت  من االستجوابات 
لم تس���بقها إطالقا أي ندوات 
حيث تكون عادة الندوات بعدما 
يطرح املستجوب داخل القاعة 
أثناء االستجواب، ألن االطار 
الع���ام يكتب داخل الصحيفة 
املقدمة كاس���تجواب وبعض 
املعلومات يت���م إعالنها أثناء 
املناقش���ة وبالتالي من يؤزم 

هي احلكومة.
ونحن نعرف الوزراء الذين 
يوعزون للجه���ات اإلعالمية 
لكتاب���ة أخبار حتت مس���مى 
»مص���در حكوم���ي« وهؤالء 
الليل  الوزراء يتصل���ون في 
والنهار بالصحاف���ة وكتابة 
أخبار حت���ت مصدر حكومي 
وطبعا الصحافة ال تالم حني 
يأتيها اخلبر لتنشره وأحيانا 
بعض الوزراء يوصلون رسالة 
للصحافيني باالهتمام باخلبر 
وكتابته مانشيت ألنه خطير 

ومهم.
واحلكومة تدعي بأن التأزمي 
أوقف التنمية ومن يسمع هذا 
الكالم يظن ان هذه احلكومة 
صنع���ت التنمية م���ن األلف 
الى الياء، ولكن احلقيقة انها 
فاش���لة في التنمية من األلف 

الى الياء.
 إذا ما أقرب السيناريوهات 

املتوقعة خالل املرحلة املقبلة؟
التي تورط   احلكومة هي 
نفسها، حتاول اإلساءة لنفسها 
وللنواب أيضا، حكومة تسعى 
اآلن لتسهيل معامالت النواب 
وتنس���يق لضم���ان اجن���از 
املعامالت عب���ر اعداد لقاءات 
مع الن���واب، وما ال يوقع في 
السابق يتم توقيعه اآلن، وكأنه 
عندما يقدم النائب استجوابا 
كأنه فتح بابا على مصراعيه 
املعام���الت وتخريب  لقضية 
الوضع اإلداري في البلد حيث 
تهدف احلكومة عبر هذا إلنقاذ 

الوزير املستجوب.
هذا أمر يصنع بيد احلكومة 
اآلن، وهو أمر غير جيد ويسيء 
إليها، وه���ي دائما تدعي انها 

التنمية  حريصة على قضية 
واس���تقرار الوض���ع اإلداري 
وحريصة على العدالة وعلى 
عدم اس���تحقاق فرد على فرد 
حيث ان احلكومة هذه األيام 
تتخلى عنها وهي التي سبق 
ان تخلت كثيرا عنها، وتبدو 
احلكومة خالل أيام االستجوابات 
في أسوأ أوضاعها، وثق متاما 
انها لو كانت حكومة قادرة كما 
تدعي بأنها ستصعد املنصة 
وتفن���د وتض���ع النقاط على 
احلروف وس���ترد كما تدعي 
على النواب املستجوبني بأنه 
ال جتاوز لديها فإن كانت هذه 
الثقة لدى احلكومة ملاذا تتم اآلن 
اتصاالت غير طبيعية والتي 
تتم مع عدد من النواب، ولتعلم 
أي من يصنع األزمة هي هذه 
التي تضعها  الهالة الضخمة 
احلكومة لدرجة انهم أزعجوا 
النواب في منازلهم من كثرة 
االتصال بهم وأحد النواب في 
أحد املجالس السابقة يقول كلما 
مت تقدمي استجواب نصبح في 
وضع مختلف في منازلنا، فكل 
الطرف املتصل  اتصال يكون 
وزيرا ولم تعد قضية معامالت 
فقط وامنا اهتمام غير مسبوق 
وعناي���ة فائقة وكأنها فرصة 
ملجموع���ة من األطراف إلنهاء 
أي مع���وق في أي معاملة في 
النائب من خالل وزراء  وجه 
في احلكومة. ونعود للسؤال 
ذاته من الذي يصنع األزمات 
وكيفية إدارة احلكومة والفريق 

املكلف بهذه اإلدارة.
 من واقع خبرتكم السياسية 
للمشهد السياسي هل ستصدق 
احلكوم��ة ه��ذه امل��رة ملواجهة 
االس��تجوابات ويصعد الرئيس 

املنصة؟
 أعتقد ان احلكومة ال تعتمد 
على حجتها كحكومة تواجه، 
وامن���ا معتمدة عل���ى طبيعة 
االتصاالت الت���ي مت اجراؤها 
والت���ي تق���دم فيه���ا جميع 
التس���هيالت وه���ي اتصاالت 
حكومية م���ع عدد من النواب 
النواب  وبالتال���ي إن وج���د 
ع���دم وجود أغلبي���ة للوزير 
املس���تجوب ميكن ان تخدمه 
فإنه لن يصعد وهنا أين تكون 
حجة الوزير الذي يقول بأنه 
سيصعد ويفند ويضع النقاط 
على احلروف وم���ا يقولونه 
أو وزراء  اآلن كرئيس وزراء 
بأنه ال جت���اوز لديه، وما بني 
االستعدادات وبني التحركات مع 
النواب يوجد فراغ كبير وهذا 
يؤكد ان احلكوم���ة اعتمادها 
ليس عل���ى ما متلك من حجة 
وامنا اعتمادها على ما يعطى 
للنواب من وعود وبناء عليه 
يقيم موقف املواجهة والدليل 

على ذلك انها تركت االتصاالت 
للجنة تتح���رك اآلن في إطار 
النواب وستقدم هذه التعهدات 
التي أعطيت لهم من قبل بعض 
النواب وسيتم نقلها ملجلس 

الوزراء ليأخذ اخليار.
 إذا كان االس��تجواب حق��ا 
دس��توريا، أال ترى ان تقدمي 4 
اس��تجوابات هو تصعيد نيابي 
يهدف لإلطاحة باحلكومة وليس 

لتحقيق اإلصالح؟
 ل���و كان الهدف التصعيد 
ممك���ن االكتفاء باس���تجواب 
رئيس ال���وزراء وبالتالي أي 
اجراء يتخذ ضد رئيس الوزراء 
سيسري على احلكومة، ولكن 
الوضع احلالي ما هو إال دليل 
على ان القضية موجهة ألعمال 
وزراء على وجه التحديد، وكذلك 
موجهة ألعمال رئيس الوزراء، 
وسواء كانت 4 استجوابات أو 5 
أو حتى 3 هي أمر للرقابة على 
أداء أعمال السلطة التنفيذية 
ومن خلق الهلع، وهذا الوضع 
الس���يئ وهذه األزمة امنا هي 
احلكوم���ة، وه���ي احلكومة 
التي تصرح وتوعز وتتصل 
بالصحافيني وان أكثر اتصاالت 
الوزراء مع الصحافة هي في 

هذا الوقت.
استجواب النائب االول

 بينتم موقفكم من استجواب 
رئيس ال��وزراء وكذل��ك وزير 
األش��غال، لكنن��ا ل��م نع��رف 
موقفكم من اس��تجواب النائب 

األول ووزير الدفاع؟
 نح���ن إذ نتح���دث فإننا 
نتحدث حول مب���ادئ عامة، 
أوال قناعاتنا باالس���تجواب، 
أي اس���تجواب يقدم يجب ان 
يحظ���ى بعناية كاملة ويجب 
ان منكن املستجوب من صعود 
املنصة، ال للسرية ال للتأجيل 

ال للتشريعية ال للدستورية، 
واعتقد ان احملكمة الدستورية 
املوقرة حسمت هذا االمر بان 
االستجواب ليس من االعمال 
الت���ي تنظ���ر اليه���ا احملكمة 
الدستورية امنا هو عمل برملاني 
بحت وملا يصعد املس���تجوب 
ونفّعل واجب الرقابي ألي وزير 
بالصعود للرد على تساؤالت 
واتهامات صاحب االستجواب 
بع���د ذلك س���تتكون القناعة 
ونحن ال ميكن ان نعطي حسما 
نهائيا اال بعد االستماع للطرفني 
ويكون بع���د ذلك لنا موقف، 
واحلكومة احلالية في مستوى 
التقييم كانت والتزال عند الرقم 
صفر من عشرة في االداء وهذا 
هو الوضع العام الداء احلكومة، 
حكومة عاج���زة عن التنمية 
حكومة غير قادرة على تطوير 
التي  البلد وحتى املش���اريع 
ج���اءت بقانون منها لم تنظر 
الشدادية  لها والدليل جامعة 
بعد مضي 6 س���نوات وكذلك 
مستشفى جابر وحتى بعد ان 
رست املناقصة يوجد الكثير 
من عالمات االس���تفهام حول 
تدخل اطراف بشكل او بآخر في 
املناقصة وكذلك طوارئ 2007، 
وأصبح دور النائب لالس���ف 
التصدي لتخاذل الدور احلكومي 
وال ميكن ان جتمع على سطح 
واحد التنمية والفساد، وبالتالي 
هل نخدع انفسنا بان احلكومة 
تتجه للتنمية وهي ال تعرف 
طريق التنمية اساسا في كل 

القطاعات.
 م��ا املطلوب م��ن احلكومة 
ليرضى عن ادائها النائب مسلم 

البراك اذا؟
 احلكومة مطلوب منها ان 
تسعى للتنمية بشكل حقيقي 
وحتى البرام���ج التي تقدمها 
الزالت حبرا على ورق وحتى 

البرنام���ج االخي���ر الذي قدم 
اعترفت احلكومة بأنه ال يوجد 
ادارة تنفيذية حقيقية ملا ورد 
في ه���ذا البرنامج، وهي بهذا 
تريدنا ان نعود دائما الى املربع 
االول، والش���عب الكويتي يا 
حكومة ليس محطة للتجارب، 
ولسنا على استعداد ان نتعامل 
مع حكوم���ة نحن نعرف انها 
غير قادرة على ان تتعامل مع 

التنمية بجميع اشكالها.
والتج���ارب عل���ى ذل���ك 
كثيرة، فحريق اجلهراء اثبت 
للحكومة ان���ه ال توجد خطة 
للطوارئ وفشلت احلكومة، 
وجاء موضوع محطة مشرف 
واثبتت احلكومة انها غارقة في 
الفشل ثم جاءت قضية انفلونزا 
اخلنازير ولكن لنتصور ووفق 
التقاري���ر العاملية ان الكويت 
اآلن من اكثر الدول اصابة في 
الشرق االوسط، فهل يعقل ان 
دولة مبثل هذا الوضع ومتلك 
الثروة وفق املساحة اجلغرافية 
البس���يطة وعدد سكان قليل 
تعان���ي هذه الدول���ة من هذا 
الكم من املشاكل، مشاكل في 
كل شيء، مستشفيات عمرها 
انته���ى منذ 20  االفتراض���ي 
سنة واوضاعها من سيئ الى 

اسوأ.
الرقابة والتشريع

 البع��ض يل��وم االعض��اء 
كذل��ك عل��ى ه��ذه االوض��اع 
الرقابي  ال��دور  يقدمون  وانهم 
قدمتم  فل��و  التش��ريعي،  على 
تش��ريعات فإن احلكومة تبدي 

استعداداتها للتنفيذ؟
 لي���س دورن���ا ان نق���دم 
التنمي���ة،  تش���ريعات ف���ي 
فإنش���اء جامع���ة ال يتطلب 
قانونا، وانش���اء مستشفى ال 
يتطلب قانونا ومدن اسكانية 

ال يتطل���ب قانونا، الن هناك 
القضايا  قوانني تعالج ه���ذه 
منذ 93 ولكن لغياب التنسيق 
احلكومي بني وزارات احلكومة 
اوجدنا في هذه االوضاع فكان 
قان���ون 93 حلما غير طبيعي 
النشاء مدن اس���كانية ولكن 
التنس���يق غاب ع���ن البلدية 
التس���ليف واملؤسسة  وبنك 
العامة للرعاية السكنية وكان 
حلما غير طبيعي حيث كان من 
املفترض ان املواطن وبأقصى 
مدى يتس���لم قس���يمته بعد 
مضي 5 سنوات فقط، اما اآلن 
فإنه يتزوج ويكبر ابنه و»ما 
يدري يحصل على قسيمة وال 
ما يحصل« واذا حصل تكون 
في منطقة ليس���ت لها مداخل 

وال مخارج.
واليك دليل آخر على غياب 
التنس���يق احلكومي الظاهر، 
وهو ما مت من انش���اء معاهد 
للتطبيقي وستاد جابر وجامعة 
الكويت وكلها حتيط مبنطقة 
واحدة يحيط بها اصال مطار 
الكويت والسجن املركزي فماذا 
تتوقع ان يحدث في هذه املنطقة 
دون وجود انفاق او طرق بديلة 
وال يوجد بها شوارع خدمات 
وماذا س���يتم غ���دا ولكن الن 
احلكوم���ة تعتقد أنه ال توجد 
في االص���ل جامعة رغم ما مت 
وكذلك ستاد جابر الذي حتول 
من مدينة رياضية متكاملة الى 
س���تاد رياضي ومع ما مت من 
اوامر تغييرية حدث ان اصابت 
ارضه مش���كلة، فهل يعقل ان 
يحدث ذلك وهل نفهم ان هذه 
احلكومة قادرة على صناعة 
التنمية في البلد بهذه الطريقة 

وبهذا االسلوب.
انها  وهل تعتقد احلكومة 
ق���ادرة على الضح���ك علينا 
مبجموعة م���ن الورقات غير 

»سنوات الطين«
بعيدا عن االسئلة السياسية حاولت 
توجيه سؤال واحد عن اجلانب اآلخر للنائب 
مسلم البراك وحول اقرب الهوايات التي 
يلجأ اليها بعيدا عن صخب التصريحات 
واخبار املجلس فقال انه يجد في القراءة 
راحة وحلظات ممتعة، واضاف انه يحاول 
الوصول هذه االيام لكتاب بعنوان »سنوات 
الطني« للكاتب حسن العلوي ومازال يبحث 

عن نسخة اساسية وغير منقحة.
وبالطبع يبحث النائب البراك عن الكتاب 
لقراءته وايضا لتحديد مواقف سياسية 
سيعلن عنها كما قال في االيام املقبلة بعد 
بناء عدد من افكاره حول ما يذكره الكتاب 
من جتارب في اوضاع مشابهة. وهي دعوة 

ملن لديه الكتاب ان يعيره للبراك.

الصحراء بربوعها الواسعة
ذكر النائب البراك ان كثرة املش���اغل 
واالرتباطات تنسيه الراحة، وهي الراحة 
التي يجدها في التأمل واالستكانة في ربوع 
»البر« وقال اجد بالبر مساحة شاسعة من 
االسترخاء بعيدا عن الضوضاء واالوضاع 
السياس���ية وعبره ابحث عن التجدد في 

الفكر املرتبط باالسترخاء.

الطائرة والسفر
من املعروف ع���ن النائب البراك عدم 
حبه للسفر اال للضروريات وأذاع البراك 
س���را خطيرا ل� »األنباء« بقوله ال احبذ 
ركوب الطائرة كثيرا وسفراتي وان متت 
تكون الى دول مج���اورة ولفترة طيران 

قصيرة جدا.

خندق الشعب
لم يكن اعداد هذا اللقاء عاديا وس���ط 
كثرة انشغال النائب البراك وبعد اتصاالت 
مكثفة حتقق املوعد ولكن اين في اللجنة 
البرملانية لذوي االحتياجات واثناء نقاش 
النائب البراك لقانون املعاقني وبعد فترة 
انتظار مت اقتناص بعض الوقت واستطعت 
االلتقاء به واجراء هذا احلديث احملدد بزمن 
فق���د كان النائب وموظفو اللجنة وحتى 
ساعة متأخرة من الليل متواجدين في مقر 
اللجنة الجناز املش���روع واعداد القانون 
واثناء راحة البراك من عناء التعب جاء هذا 
اللقاء ليؤكد زحمة الوقت لدى هذا النائب 
الذي لم يرتفع صوته اال بقدر شعوره بآالم 
الناس وهمومهم وانتصارهم لقضاياهم او 

كما قال سأظل في خندق الشعب«.
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