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نواب وشخصيات: خطة التنمية خطوة في االتجاه الصحيح لكنها متأخرة

محمد هالل الخالدي
أجمع املشاركون في ندوة »العمل السياسي وتأثيره على التنمية« 
والتي أقيمت مساء أمس األول في ديوانية التجمع املهني مبدينة سعد 
العبداهلل على أن خطة التنمية التي تقدمت بها احلكومة ووافق عليها 
املجلس هي خطوة في االجتاه الصحيح وأنها استحقاق جاء متأخرا، 
وأكدوا عل���ى أنها خطة طموحة واتفقوا على ضرورة دعمها بالرغم 
من عدم التفاؤل بتنفيذها بالصورة املطلوبة، كما أجمع املش���اركون 
بالندوة وهم النواب خالد السلطان ومسلم البراك وناجي العبدالهادي 
ود.جمعان احلربش ومرزوق الغ���امن وخالد الطاحوس اضافة الى 
رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني، أجمعوا على أن اجلهاز 
التنفي���ذي في الدولة ممثال في الوزارات احلكومية هو جهاز مترهل 
ويحتوي على معوق���ات كثيرة ال تدعو الى التفاؤل بامكانية تنفيذ 
خطة التنمية، كما اعترض النواب املشاركون على القول ان مجلس 
األمة هو السبب في تعطيل التنمية ملقني بالكرة في ملعب احلكومة 
التي حملوها مسؤولية اخللل احلاصل بسبب غياب الرؤية واخلطط 
وبرامج العمل طوال السنوات املاضية، ومؤكدين على أن املجلس لم 
يتأخر في القيام بدوره التشريعي وأجنز كل مشاريع القوانني التي 
تقدمت بها احلكومة، كما حذروا بلهجة حادة احلكومة من اس���تمرار 
املجلس بدوره الرقابي ومحاسبة أي وزير يقصر في أداء دوره باجتاه 

تنفيذ خطة التنمية.

شرح مهني

م���ن جهته قال النائب خالد الس���لطان ان التجمع املهني يتطلب 
حديثا وشرحا مهنيا، وأبدأ بقضية التغيير في منط التخطيط احلالي، 
وقد كنت مش���اركا منذ الستينات والسبعينات في التخطيط وكذلك 
في خطة 1986، التخطيط الشامل هو من أساسيات الفكر االشتراكي 
الذي تهيمن فيه الدولة على كل شيء وتخطيط لكل شيء، وقد أثبت 
الواقع فشل هذا الفكر، واالجتاه احلديث والسليم في التخطيط يكون 
من خالل »اخلطط التأشيرية« التي حتكم كل جوانب اخلطة، فهناك 
متغيرات ال نستطيع التحكم بها، وأشار السلطان الى أن خطة التنمية 
التي أقرت مؤخرا تتوافق مع الرؤية الس���ليمة للتخطيط وأجاد من 
وضعها، وأضاف أن النجاح احلقيقي ليس في وضع وثيقة على ورق، 
وامنا في تنفيذ محتوى هذه الوثيقة، وهنا نتكلم عن مكونات املجتمع 
ككل من وزارات وهيئات ومؤسسات وقطاع خاص، ولكننا سنكتفي 
باحلدي���ث عن دور احلكومة، فنحن نتعامل م���ع وزارات هي فعليا 
أكبر معوق للتنمية في البلد، وهذا واقع يجب تغييره لضمان جناح 
تنفيذ خطة التنمية، ولكنه أمر صعب وحتد كبير يتطلب تضافر كل 
اجلهود، فنحن نتحدث عن تغيير منط العمل وسلوك االنسان وهذا 
أكبر حتد يواجه احلكومة، فالبد من اعادة هيكلة الدولة لتتوافق مع 
مسار اخلطة االمنائية، يجب أن يكون مسار الدولة بكل مؤسساتها 
باجتاه حتقيق اخلطة، ولذلك نحن نحتاج اليوم الى قاعدة معلومات 
شاملة ومربوطة بكل قطاعات الدولة بحيث توفر املعلومات الالزمة 
لتنفيذ البرامج واملشاريع لنتمكن من قياس مدى جناح احلكومة أو 
فشلها، وأكمل السلطان أن احلكومة قدمت ما يسمى برؤية الكويت 
2035، ووضعت بناء عليها اطار اخلطة ثم وضعت اخلطة االمنائية 
ثم البرنامج الس���نوي لتنفيذ اخلطة، فالبد أن تتناس���ب امليزانية 
السنوية مع البرنامج السنوي، ولكننا نتعامل مع حكومة هي عبارة 
ع���ن حكومة ردود أفعال فكيف نغير ه���ذا الواقع، ويجب أن تكون 
اخلطة ديناميكية تتعامل مع املتغيرات وفق الرؤية الشاملة، فعلى 
س���بيل املثال ماذا يحدث لو تغيرت أسعار النفط، وأشار السلطان 
الى أننا نطالب احلكومة بوضع خطة منذ سنوات ولكننا ال نتصرف 
بطريقة تدعم هذا التوجه، من خالل مطالبنا التي تس���تنزف موارد 

توفير امليزانية املطلوبة، ونحن ال نزال نشهد اقتراحات تستنزف موارد 
الدولة وتطالب بزيادة الرواتب لدرجة أخشى معها أن االيرادات لن 
تكفي للباب األول فقط، واألولى أن توفر احلكومة فرص عمل وموارد 
دخل للمواطنني بدال من زيادة الرواتب، وأكمل ان احلكومة تقول انها 
بحاجة الى 56 تعديال على التشريعات واستحداث تشريعات جديدة 
م���ن أجل اجناح اخلطة، ولكنها لم تتقدم حتى اليوم بأي مش���اريع 
بقوانني فكيف نث���ق بنجاح احلكومة في ظل ه���ذا التخبط، وختم 
املرزوق بالقول برغم كل هذه املعوقات نحن سنظل ندفع باجتاه جناح 
خطة التنمية واجناز املشاريع، وسنكون أول من ميد يد التعاون مع 
احلكومة، وأكد على مش���كلتنا تكمن في عدم وجود قطاع خاص في 

الكويت والذي هو أساس جناح أي تنمية في العالم.

الحفيظ العليم

ومن جهته قال النائب د.جمعان احلربش أن الفرق بني االنسان 
الناجح واالنسان الفاشل هو التخطيط وتنفيذ ما خطط له، وكذلك 
احلال في ال����دول ونحن نعيش في حالة تخبط وانحدار منذ 1986 
بس����بب غياب اخلطة وبرنامج عمل احلكوم����ة، وأضاف أننا نفهم 
جناح خطة التنمية على ضوء سورة يوسف حيث قال اهلل تعالى 
على لسان سيدنا يوس����ف گ )اجعلني على خزائن األرض اني 
حفي����ظ عليم(، ونحن ف����ي الكويت ليس لدينا مش����كلة في العلم 
والتخطيط، ولكن مش����كلتنا في األمانة، مش����كلتنا في عدم وجود 
احلفيظ، فالتعيني في الوظائف القيادية واالشرافية يتم بالواسطة 
واحملسوبية وليس على أساس الكفاءة فكيف ميكن أن ننجح، الفساد 
أصبح ثقافة وليس مجرد حوادث فردية، وهذا واقع يجب تغييره 
قبل البدء بأي برامج ومش����اريع ألنها ستفشل، واعتبر د.احلربش 
أن القط����اع اخلاص في الكويت هو قط����اع محتكر وال يقود عملية 
التنمية، وقال ان خطة التنمية اجناز كبير وقد أبدينا مالحظات على 
ضرورة التأكيد على الهوية االسالمية والقيم الكويتية في اخلطة 
واستجاب الشيخ أحمد الفهد الذي بذل جهدا كبيرا يشكر عليه مع 

القائمني على هذه اخلطة.

المشاريع واألهداف

أما رئيس جمعية املهندسني الكويتية م.طالل القحطاني فقال اننا 
صدمنا عندما اطلعنا على خطة التنمية بعد اقرارها حيث وجدناها 
مبثابة سياسة عمل وليست خطة باملعنى الدقيق، واملشاريع املقترحة 
فيها ال تخدم األهداف املوضوعة، كما أنها تتضمن العديد من املثالب 
والعيوب ومع ذلك ال أتفق مع النائب مس����لم البراك حول التخوف 
منه����ا، فهي خطوة في االجتاه الصحيح والبد أن نعمل جميعا على 
تنفيذها، مع ضرورة أن نعي أننا ال يجب أن نعيش في األحالم ونتوقع 
تنفيذ كل اخلطة في ظل ه����ذا الترهل في أجهزة الدولة واملعوقات 
التشريعية، ونحن كمؤسسات مجتمع مدني نؤكد على دعم احلكومة 
في برامجها وسنقدم الدراسات الالزمة وسنقوم بدورنا الوطني في 
مراقبة أداء احلكومة واعداد التقارير الفنية حول سير تنفيذ اخلطة، 
فالنجاح يتطلب تعاون اجلميع، وختم القحطاني بالقول ان الشيخ 
أحمد الفهد فارس استطاع أن ينجز الكثير، ولكنه فارس لن يعينه 

جواده فاخللل كبير في أجهزة الدولة احلكومية.

الدولة وهذا أمر يجب أن يتغير، ألن تطبيق اخلطة يتطلب توافقا في 
كل املستويات، ورفض السلطان القول ان املجلس هو سبب تعطيل 
التنمية قائال بأنه بات واضحا أن اخللل في احلكومة، فاملجلس أجنز 
كل مشاريع القوانني خالل وقت قياسي فاخللل عند احلكومة التي ال 
تلتزم بأداء دورها، وختم باالشارة الى أن هناك العديد من التفاصيل 
الغائب���ة عن خطة التنمية ولكنها متثل خطوة في االجتاه الصحيح 

وعلينا جميعا أن »نشد احلزام« ونتعاون الجناحها.

تخوف 

ومن جانبه أبدى النائب مسلم البراك تخوفه من امليزانية املرصودة 
لتنفيذ خطة التنمية قائال ان 37 مليار دينار مبلغ كبير ويثير لدينا 
عدة مخاوف بس���بب جتارب س���ابقة لنا مع احلكوم���ة التي يعرف 
اجلميع ضع���ف اجلانب االداري لديها، فحكوم���ة عاجزة وضعيفة 
بهذه الصورة كيف س���تتمكن من ادارة مشاريع ضخمة بهذه املبالغ 
الكبي���رة، وأضاف البراك بأننا نقول بكل وضوح ان املرحلة القادمة 
تتطلب منا تفعيل الدور الرقابي بصورة أكبر، ونحذر احلكومة من 
أننا سنراقب ونحاسب ونعاقب حتى اذا اقتضى األمر، وأشار الى أن 
املجلس لم يكن يوما ضد التنمية ولم يكن يوما معطال ألي مشاريع 
تخدم املواطن والوط���ن، ولكن أداء احلكومة احلالية ال يوحي بأنها 
تس���ير في االجت���اه الصحيح نحو تنفيذ خط���ة عملها، ففي الوقت 
الذي يئن فيه املواطن الكويتي من تردي اخلدمات الصحية ونقص 
املستشفيات يعلن وزير اخلارجية عن تبرع الكويت لبناء مستشفى 
في البصرة، فالتنمية في نظر احلكومة لم تبدأ من أي مدينة كويتية 
بل بدأت في البصرة، واستغرب البراك من امكانية دخول املستثمر 
األجنبي في دولة ينقطع فيها التيار الكهربائي وتعج فيها املخالفات 
واملشاكل والفساد، كما طالب مؤسسات املجتمع املدني بالقيام بدورها 
في مراقب���ة أداء احلكومة كونها جه���ات متخصصة، وقال ان خطة 
التنمية أصبحت قانونا نافذا اآلن ونحن س���نكون أول من يش���يد 
باحلكومة اذا جنحت في تنفيذها، ولكننا أيضا لن نتوقف عن مراقبة 
أداء احلكومة ومحاسبتها اذا أخلت بواجباتها، وأقول للحكومة بعد 
س���نة من اآلن اذا لم تستطع تنفيذ برنامج السنة األولى من اخلطة 

فعليها أن تستقيل احتراما للشعب.

غياب الخطة واالنحدار

ومن جانبه حتدث النائب خالد الطاحوس قائال: ان السياس���يني 
لم يكونوا يوما س���ببا في تعطيل التنمية، بل احلكومة هي املعطل 
احلقيقي لها، فاالنحدار الذي تش���هده الكويت في كل املجاالت سببه 
الرئيسي غياب خطة العمل احلكومية، فاخلطة أساس جناح أي عمل 
وغيابها يعني الفشل والنهب وهو ما يحدث في الكويت، وأضاف أن 
احلكومة ظلت منذ عام 1986 بال رؤية وال برنامج عمل منظم ولذلك 
لم تقدم س���وى الوعود والكالم، وقال الطاحوس ان البعض يصف 
املجلس احلالي بأنه مجلس ضعيف أو »بجيب احلكومة« وهذا كالم 
غير صحيح، فهذا املجلس أجنز عدة قوانني كبرى ومهمة لم تتحقق 

في املجالس السابقة، وهي قانون العمل في القطاع األهلي، فالقانون 
القدمي أقر في عام 1964 وهو غير صالح للتطبيق على البشر، وقانون 
تنظيم سوق املال، وقانون اخلطة االمنائية، وكلها وافق عليها املجلس 
بأغلبية ساحقة وهذا يثبت حسن نية املجلس وتعاونه ودفعه باجتاه 
االجناز، وأكمل الطاحوس بأننا في املجلس قمنا وال نزال نقوم بدورنا 
التشريعي والرقابي، والكرة اآلن في ملعب احلكومة لتقوم بدورها 
في تنفيذ املش���اريع املقترحة في اخلط���ة وتطبيق القانون، ونحن 
سنكون أول املباركني للحكومة اذا التزمت بالقانون ونفذت التزاماتها، 

وسنكون أيضا أول من يحاسب احلكومة اذا قصرت.
أما النائ���ب ناجي العبدالهادي فقال ان اخلطة أقرت ورصدت لها 
ميزانية ضخمة والكرة اآلن في ملعب احلكومة، وعلى الوزير الذي ال 
يستطيع أن يفي بالتزامات تطبيق اخلطة أن يستقيل قبل املساءلة، 
وأض���اف أن اجلهاز التنفيذي بحاجة ال���ى االصالح فهو في وضعه 
احلالي غي���ر قادر على حتقيق متطلبات التنمية، واملش���كلة تكمن 
في حالة االحباط لدى املوظفني بس���بب تف���اوت الرواتب واحلقوق 
واالمتيازات في الكوادر بني الوزارات، وطالب العبدالهادي احلكومة 
باعادة النظر في رواتب املوظفني والكوادر ألنه بدون حتقيق الرضا 
الوظيف���ي وانصاف املوظفني لن تكون احلكوم���ة قادرة على تنفيذ 
خطتها وبرامجها، وعرج العبدالهادي على فشل احلكومة في التعليم 
قائال ان السياس���ة التعليمية غير قادرة على القيام بالدور املطلوب 
وال يوجد تنس���يق مع متطلبات سوق العمل، وحذر من قيام وزارة 
التربية بتصعيب املناهج الدراسية بهدف التقليل من نسب النجاح 
كوس���يلة للتقليل م���ن مخرجات التعليم، وقال انن���ا نريد تطويرا 
للمناهج ولكن ال نقبل باستخدام املناهج الدراسية كوسيلة لتضييع 
حقوق املواطن���ني وفرصهم في العمل والدراس���ة اجلامعية، وختم 
العبدالهادي بالقول اننا سنتابع عن كثب أداء احلكومة وسنحاسب 

في حال وجود تقصير.

استحقاق متأخر

أما النائب مرزوق الغامن فاعتبر أن خطة التنمية استحقاق جاء 
متأخرا وهي ليست هدية من احلكومة، فاحلكومة لم تلتزم بالدستور 
من���ذ عام 1986 ولم تقدم خطتها للعم���ل، واالحتفال يجب أن يكون 
بتنفي���ذ البرنامج وليس بتقدمي اخلط���ة، وأضاف أنه طوال األعوام 
الس���ابقة كانت احلكومة تقدم الوعود والكالم فقط ولذلك لم تنجز 
ش���يئا، واليوم أصبح لدينا خطة وبرنامج عمل بالرغم مما فيه من 
مالحظات اال أنني أقول لو مت تنفيذ 50% من هذه اخلطة سأكون أول 
من يشيد باحلكومة، تقدمي اخلطة أمر جيد ولكن احملك احلقيقي في 
التنفيذ والواقع يقول اننا غي���ر قادرين على التنفيذ، وقد كنت من 
املعترضني على هذه اخلطة ألنن���ي أعتقد أننا لو بدأنا بخطة قابلة 
للتنفيذ أفضل ألنها ستعيد الثقة باحلكومة ثم نسير باجتاه خطط 
أكبر، وأشار املرزوق الى أن لدينا خلال كبيرا في االيرادات حيث اننا 
نعت���د على مصدر واحد هو النفط، ولدينا خلل أكبر في املصروفات 
خاصة في الباب األول »باب الرواتب« فكيف س���تنجح احلكومة في 

خالل ندوة »العمل السياسي وتأثيره على التنمية« بديوانية التجمع المهني
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العبدالهادي يسأل وزير التجارة
عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات األساسية

تساءل عن عدم تنفيذ توصيات جلسة مجلس األمة في 2008/6/11

وج���ه النائ���ب ناج���ي العبدالهادي 
س���ؤاال لوزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون بشأن ارتفاع السلع واخلدمات 

االساسية.
وقال العبدالهادي: تش���ير الدراسات 
الى ارتفاع اس���عار العديد من الس���لع 
واخلدمات االساسية التي يحتاجها املواطن 
واملقيم على حد س���واء، ولهذه الظاهرة 
آثار مباش���رة على القوة الشرائية مما 
يجعل الناس يعانون من الغالء الفاحش 
وارتفاع تكاليف املعيشة االساسية من 
غذاء وكساء ومسكن ومواصالت وغيرها، 
ما يؤدي الى زيادة مش���كلة االقتراض 
والتعثر وزيادة االزمات في املجتمع مثلما 
نعانيه اآلن. مشيرا الى ان وزارة التجارة 
والصناعة ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعم���ل تتحمالن مس���ؤولية معاجلة 
ظاه���رة االرتفاع غير املبرر لالس���عار، 
حيث تتوافر لديهما االمكانات التشريعية 
واملالية والبشرية، وتتحمل وزارة التجارة 
والصناعة املسؤولية في مواجهة ظاهرة 
ارتفاع االس���عار على الرغم من توافر 
القوان���ني الكافية لذل���ك، ومنها قوانني 
االشراف على االجتار بالسلع واخلدمات 
واالعمال احلرفية وحتديد اسعار بعضها، 
وقمع الغش واملعامالت التجارية، وحماية 

املنافسة ومنع االحتكار.
وتساءل العبدالهادي: ماذا مت تنفيذه من 
توصيات مجلس االمة في جلسته املنعقدة 
بتاريخ 2008/6/11 ملعاجلة ظاهرة ارتفاع 
االسعار؟ ما التوصيات التي تتمكن من 
تنفيذها وزارة التجارة والصناعة؟ وما 

املعوق���ات؟ وماذا مت تنفيذه من قرارات 
مجلس الوزراء بتاريخ 2009/9/3 في شأن 
مواجهة غالء االسعار؟ ما هذه القرارات؟ 
وما الذي مت تنفيذه منها؟ وما معوقات 
التنفيذ؟ ما االجراءات التي اتخذتها وزارة 
القوانني  التجارة والصناع���ة لتطبيق 
والقرارات الوزارية السابق االشارة اليها؟ 
ما امكانية وزارة التجارة والصناعة لتقدمي 
تقرير دوري كل ثالثة أشهر باالجراءات 
والقرارات والسياس���ات ملواجهة غالء 

االسعار في االسواق الكويتية؟
وتس���اءل: هل تتابع وزارة التجارة 
والصناعة أس���عار السلع االساسية في 
العاملية كمؤش���ر ومعيار  البورص��ات 
لتحديد اس���ع��ار السلع؟ طالبا تزويده 
بنسخة من هذه التقارير ان وجدت وهل 
 U.N. Trade year تتابع الوزارة تقارير
Book ألس���عار وكميات وقيمة الس���لع 
بالعالم؟ وما دور اللجنة االستش���ارية 
إلبداء الرأي في الس���لع امل���راد حتديد 
أسعارها املنش���أة بالقرار الوزاري رقم 
411 لس���نة 2008، وما السلع التي قامت 

بدراستها اللجنة؟
ما عدد البالغات والشكاوى التي وردت 
اليها بشأن ارتفاع االسعار؟ مع تزويدي 
بنسخة من هذه الدراسات واالجراءات. 
الوزارة لتفعيل  ما سياسات واجراءات 
وتطوير البطاقة التموينية؟ وما معايير 
اختيار املواد التموينية وزيادتها ونقصها؟ 
ماذا مت في توصية مجلس االمة بإلغاء 
خص���م 7% للمحافظات على ان تتوجه 

لدعم اسعار السلع التعاونية؟


