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الزلزلة: أبصم بالعشرة أن الحكومة لن تستطيع إنجاز خطتها التنموية
العنجري: الجهاز الحكومي سيئ ال يستطيع استيعاب فلسفة المشاريع 

محمد راتب
أكد النائب د.يوسف الزلزلة، 
أن احلكومة لن تكون قادرة مع 
إمكانياتها احلالي���ة على إجناز 
اخلطة التنموية التي أقرها مجلس 
األمة مؤخ���را، إذا لم يكن هناك 
جدية في إنشاء جهاز تنفيذي على 
مستوى عال جدا يالئم املشاريع 
الضخمة التي تضمنتها اخلطة، 
محذرا احلكومة من أن تكون هي 
املعطل واملؤزم لتنفيذ اخلطة إذا 
ما استمرت في نهجها الذي ظهر 
مؤخرا والذي من خالله أصبحت 
تطلب إمهالها للنظر في التشريعات 
التمهيدية لتنفيذ اخلطة مثل قانون 
املناقصات  اخلصخصة وقانون 
املركزية، وقانون هيئة سوق املال، 
وذلك رغم جاهزية هذه القوانني 
للتطبيق بعد إقرارها من الدورات 

السابقة ملجلس األمة.
وقال د.الزلزل���ة خالل ندوة 
أقامتها اجلمعية الكويتية ملتابعة 
وتقييم األداء البرملاني، مساء أمس 
األول، حتت عنوان »خطة التنمية 
بني التشريع والتنفيذ«، بحضور 
العنجري،  النائ���ب عبدالرحمن 
ورجل األعمال د.حمد التويجري: 
»أبصم بالعشرة أن احلكومة لن 
تستطيع إجناز شيء من اخلطة، 
ألن األشخاص املنوط بهم تنفيذها 
على مستوى قياديني غير مؤهلني 
لذلك، فهي خطة متقدمة جدا حتتاج 
إلى جهاز تنفيذي متقدم، يستطيع 
أن ينجز«، الفت���ا إلى أن هذا ما 
وعد به الشيخ أحمد الفهد من أنه 
سيكون هناك جهاز يلزم اجلهات 
احلكومية بتنفي���ذ هذه اخلطة 
ويتابع تنفيذها في كل الوزارات، 
مبعنى أنه لن يتم االعتماد على 
وكيل الوزارة أو الوكيل املساعد 
في هذا الش���أن لإلجناز، كونه ال 
ميلك اإلمكانية، وهذا اجلهاز مثل 
ديوان احملاسبة، لدية القدرة على 
التخطيط، وميلك س���لطة األمر 
على الوزارة لتنفيذ اخلطة، وهذا 

قان���ون خطة تنمية في ش���هر 
يونيو 2009 وبدأنا نشعر بنوع 
من الضوء في آخر النفق ألنه ال 
ميكن ان تكون هناك دولة دون 
رؤية واضحة وهوية اقتصادية 
تترجم هذه الرؤية الى مشاريع 
واقعية ملموس���ة. الفتا إلى ان 
خطط التنمية احلقيقية تتركز في 
مجال التنمية البشرية والعمالة 
املدربة تعتبر العنصر الفعال في 
دفع عجلة التنمي���ة وفقا لنيل 
الفرد ملراحل تعليمية س���ليمة 
اضافة الى التركيز على إنش���اء 
اجلامعات املتخصصة لتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
يكون القطاع اخلاص فيه احملرك 
األساسي لدفع عجلة التنمية من 
القائمة على  خالل االستثمارات 
مشاركته للقطاع العام في طرح 

املشاريع الكبرى.
كما أوض����ح ان اخلطة البد 
أن ترتكز كذل����ك على الصرف 
واالنفاق على مش����اريع البنية 
التحتية من مش����اريع تشمل 
الكهرباء واملاء واملدن السكنية 
والطرق والكباري واملستشفيات 
وغيره����ا من مش����اريع البنى 

التحتية.
م����ن جانبه، وص����ف رجل 
األعمال د.حمد التويجري كالم 
الوزراء للشؤون  نائب رئيس 
االقتصادية باإلنشائي، واملبهم، 
وذلك عندما قال انه سيعد جهازا 
لتنفيذ اخلطة، وقال: »هذا كالم 
مبهم للشعب والقطاع اخلاص 
والقطاعات التنموية املوجودة 
وشركات االستثمار، ألن كل شيء 
يجب أن يكون واضح املعالم، 
وكان يج����ب على مجلس األمة 
إلزام الدولة توضيح آلية تنفيذ 
املتنوعة من  جوانب اخلط����ة 
جانب اقتصادي ومالي وصحي 
واجتماعي وبترولي«، وتساءل: 
أين هي األجهزة التي س����تقوم 
بالتنفيذ؟ يجب أن نعترف أن 

يطمئن إلى حد ما بأن الدولة قد 
تستطيع تنفيذ اخلطة.

وق���ال: »ان 37 مليار دينار، 
س���تنفق على مستوى مشاريع 
بهذا احلجم يسيل لعاب الكثير من 
الناس لها، ونحن لسنا في مجتمع 
مالئكة، ففي كثي���ر من األحيان 
كان ديوان احملاسبة يكشف عن 
حاالت فساد كبيرة في املناقصات 
وعلى مستوى تنفيذ املشاريع«، 
مش���يرا إلى أن اللجن���ة املالية 
نظرا لذلك ألزمت احلكومة بخلق 
شركات مساهمة لتنفيذ املشاريع 
الكبيرة واملتوسطة، يكون %50 
منها جلمي���ع املواطنني، و%24 
للحكوم���ة وهيئاتها، و26% عن 
طريق املزايدة ليس ملن يدفع أكثر 
فقط، ولكن أيضا ملن لديه اجلهاز 
الفني القادر على إجناز املشاريع. 
الفتا إلى أن وضع هذه املشاريع 
في ش���ركات مساهمة يهدف إلى 
أن تكون هناك جمعية عمومية 
تس���تطيع أن حتاس���ب مجلس 
اإلدارة على عدم إجنازه، واألمر 
هذا ينقذ احلكومة ويساعدها في 

إجناز املشاريع.

قوانين مهمة

الزلزلة ان احلكومة  وأضاف 
ممثلة ف���ي البصيري جاءت إلى 
جلنة األولويات، وقدمت بعض 
التشريعات التي حتتاجها اخلطة 
لكي تكون متكاملة، مثل قانون 
املناقصات  اخلصخصة وقانون 
املركزية، وهيئة سوق املال، وذلك 
رغم أن اللجنة كانت قد قدمت في 
السابق هذه املشاريع التي ال حتتاج 
اليوم إال إلى التصويت والتنفيذ، 
إال ان احلكوم���ة طلب���ت تأجيل 
النظر ف���ي قانوني اخلصخصة 
واملناقصات للنظر فيهما شهرا 

وشهرين على التوالي.
وأشار إلى أن امليزانية ستقدم 
بعد أس���بوعني، والبد أن يكون 
لدى احلكومة تشريع قائم ألخذ 

هناك قص����ورا وخلال، وهناك 
مشكلة لدى اجلهاز التنفيذي في 
الدول���ة، حيث انهم غير قادرين 
على تخفيض الدورة املستندية، 
وكان على مجلس األمة أن ينبه 
احلكوم���ة إلى أننا ال نريد خطة 

إنشائية.

مرحلة عصيبة

من جهته وجه عضو اجلمعية 
الكويتية لتقييم العمل البرملاني، 
فايز النشوان رسالة إلى النواب 
ال� 49 في البرملان، قال فيها: إننا 
منر مبرحلة عصيبة، فالكويت 
يجب أن ينظر له���ا كبلد يجب 
أن ينمو خالل 5 س���نوات، وال 
يجب أن ينظر إلى مجلس األمة 
كمؤزم، وبالعكس، على النواب 
أن يس���دوا باب الذرائع على أي 
من كان، حتى ال يقال ان مجلس 
األمة هو معطل التنمية، ونحن 
نرى أن على البرملان مس���ألتني: 
التزام النواب بحضور اجللسات 
خصوصا اخلاصة منها، والتي 
ال تعق���د الكثي���ر منها بس���بب 
النصاب، كما يجب  اكتمال  عدم 
أن يس���جل كل النواب مواقفهم 
وآراءهم فيما يعتقدون، وهذان 
األم���ران إذا ما توف���را في نواب 
املجلس خالل املرحلة املقبلة، فإن 
املجلس س���ينجز إجنازا عظيما 

لألمة والكويت.
النشوان بالقول: »ما  وأكمل 
بني دفتي هذه اخلطة من 50 � 55 
تشريعا البد أن تقر خالل السنوات 
األرب���ع املقبل���ة، وأعتقد ان هذا 
الرقم كبير جدا، إذا افترضنا أن 
البرملان يعقد في نوفمبر وينتهي 
في يونيو، وفي شهر 4 ستقدم 
امليزانيات، وبالتالي، فإن املدة هي 
5 شهور بواقع 18 جلسة، وهي 
مدة غير كافية، لذا يجب أن يتم 
التركيز على اجللسات اخلاصة 
النواب تلك اجللسات  ويحضر 

إلجناز مشاريع القوانني«.

املوافقة من املجلس، قائال: أخشى 
أن تتكرر طلبات احلكومة بنفس 
الطريقة، فعلى احلكومة أال تكون 
سببا في التعطيل، وإمنا أن تكون 
على مستوى املسؤولية وأن تقبل 
بالتش���ريعات القائم���ة، ونحن 
مستعدون ملساعدتها على تنفيذ 
هذه اخلطة إلى أبعد احلدود، ولكن 
عليها أن تتعاون معنا وتتناغم 
وأن تلت���زم بكل م���ا أقرته على 
نفسها، حتى لو اضطررنا أن نأتي 
إلى جلسات خاصة فال مشكلة، 
متمنيا أن تكون هذه بداية جيدة 
ويستمر التعاون بني السلطتني 
لتأصيل ما طلبه صاحب السمو 
األمير من مبدأ فصل الس���لطات 
وتعاونها، وهو املبدأ الدستوري 

الذي يجب األخذ به.

ضخامة المشاريع الحكومية

من جهته، اتهم مقرر اللجنة 
املالية البرملانية في مجلس األمة 

النائ���ب عبدالرحمن العنجري، 
اجله���از احلكومي بأنه س���يئ 
ال يستطيع اس���تيعاب فلسفة 
وضخامة املشاريع املوجودة بخطة 
التنمية احلكومية املرتقبة، مشددا 
في الوقت ذاته على ان التحدي 
احلقيقي الذي يقف في وجه خطة 
التنمية احلكومية ينطوي على 
التطبي���ق الفعلي مل���ا جاءت به 
اخلطة من مشاريع استراتيجية 
وتنموية مختلفة ليصبح حقيقة 

على ارض الواقع.
العنج���ري: ان اخلطة  وقال 
وضعت لكي تنفذ، وهي تقضي 
بإنفاق سنوي يبلغ 7.3 مليارات 
دينار، وهو يحت���اج في املقابل 
جلهاز حكومي قادر على تنفيذ 
ميزاني���ة بهذه الضخامة، مؤكدا 
أن القطاع العام في العالم اجمع 
وليس في الكويت وحدها نسبة 
الفس���اد فيه اكبر من املوجودة 
في القط���اع اخلاص، األمر الذي 

أكدت عليه العديد من املؤسسات 
االقتصادي���ة الدولية، الفتا الى 
ان القطاع العام تعش���عش فيه 

البيروقراطية.
وض���رب العنج���ري مث���اال 
مبشروع جسر جابر الذي أعدت 
دراسته في عام 1988 بتكلفة 82 
مليون دينار وقتها لتبلغ اليوم 
880 مليونا ف���ي الوقت الراهن، 
مبينا ان امليزانيات السابقة للدولة 
كانت ترصد ملياري دينار إلنشاء 
مشاريع تنموية سنويا في حني 
الواق���ع يثبت ان م���ا مت صرفه 
على هذه املش���اريع ال يتجاوز 

400 مليون.
مشيرا إلى ان الفكرة في دبي 
والسعودية وقطر لكي تتحول 
الى مشروع حقيقي ال تستغرق 
4 او 5 اشهر مقابل 5 و7 سنوات 
ف���ي الكويت، مؤكدا انه ال يعني 
بكالمه إش���اعة الروح السلبية 
والتش���اؤم، بل يج���ب التفاؤل 

ألقصى حد ممكن.
العنجري على أهمية  وشدد 
اس���تعانة اللجنة العليا لتنفيذ 
املش���اريع الكبرى مبستشارين 
عامليني لوضع خطوط متوازية 
لتنفيذ اخلط���ة احلكومية وإال 
أصبحت مج���رد حبر على ورق 

األمر الذي نخشاه.
وق���ال ان اخلط���ة التنمي���ة 
التي أتت مبرس���وم  احلكومية 
قانون في شهر يونيو املنصرم 
متثل رؤي���ة الكويت لعام 2035 
وجاءت بعد مخاض عسير منذ 
عام 1985 وحل مجلس األمة وقتها 
وجاء القانون 86/60 الذي حدد 
العام للخط���ة اإلمنائية  اإلطار 
للكوي���ت وق���ت ان كانت هناك 
اليوم  وزارة للتخطيط حتولت 
الى مجلس أعلى للتخطيط يتولى 
رئاسته رئيس الوزراء بصفته.

واضاف »تنفس���نا الصعداء 
عندما تقدمت احلكومة مبشروع 

خالل ندوة بعنوان »خطة التنمية بين التشريع والتنفيذ« في الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني

�شركة التكافل الدولية للتاأمين التكافلي

عائلـة القناعــات الكـرام

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

�ضائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته 

وي�ضكنها ف�ضيح جناته، ويلهم اأهلها  وذويها  ال�ضرب وال�ضلوان

غنيمه عي�شىال�شيخ يو�شف بن عي�شى

لـوفــــــاة 

املغفـــور لهــا بــاإذن اهلل تعاىل

يتقدمون 

باأحر التعازي القلبية واملوا�ضاة من

النش�وان: نمر بمرحلة عصيبة والكويت يجب أن تنمو خالل 5 س�نوات


