
حوارالثالثاء  13  ابريل  2010   26

)حسن حسيني( علي القالف متحدثا للزميل أسامة دياب  

ليس لدينا بطالة حقيقية

اجلنسية وثيقة انتماء قانونية

عضو األمانة العامة للتجمع الكويتي المستقل أكد لـ »األنباء« أن العمل السياسي ليس حكرًا على أحد والممارسة السياسية حق للجميع مادامت في إطار اآلليات التي حددها الدستور

القالف:  أبعدوا الوصاية واألجندات الخاصة عن أولويات العمل السياسي

 قد نختلف في ترتيب األولويات مع التيارات السياس�ية األخرى ولك�ن قلوبنا وعقولنا مفتوحة للتعاون معهم

تركيب�ة التجمع كخليط متجانس تعك�س التطبيق العملي لقواع�د الوحدة الوطنية

 نؤص�ل فك�رة المواط�ن 
الش�ريك ف�ي التنمي�ة.. 
والجنسي���ة ليس��ت 
ولكنه�ا  للتكس��ب  أداة 
قانوني�ة انتم��اء  وثيق��ة 

قضي��ة  تح��ّول  نخش��ى   
الوح�دة الوطني�ة م�ن أح�د أهم 
ثواب�ت األم�ة إل�ى مل�ف يتاج�ر 
خاصة  أجن�دات  وف�ق  البع�ض  به 

 الدست��ور وثيق��ة ح��ددت
 في ديباجته�ا قابليتها للتعديل مع 
المشرع  ذكرها  التي  الشروط  توافر 
ومراعاة عنصر المواءمة السياس�ية

لم  االس�تج�واب�ات  بع��ض   
يلت�زم مقدموه�ا بإطاره�ا الفن�ي 
الش�خصي  بالجان�ب  وانش�غل�وا 
محتواه��ا م���ن  فرغه��ا  مم�ا 

 وفق�ًا للمعايي�ر الدولي�ة ليس 
لدين�ا بطال�ة حقيقي�ة ب�ل بطالة 
اختياري�ة و80% م�ن المس�جلين 
عل��ى قوائ�م االنتظ��ار حمل�ة 
مؤه�الت ال يحتاجها س�وق العمل

املرحلة االصعب في كل فكرة نبيلة هي البدايات 
لكونها حتمل ع����ددا من التحدي����ات ابرزها حتديد 
االولويات وخطة العم����ل وآلياته، حدثنا عن والدة 

فكرة التجمع الكويتي املستقل. 
بداية علينا ان نتفق ان العمل السياس����ي ليس 
حكرا على احد واملمارس����ة السياسية حق للجميع 
مادامت في اطار املس����موح واملشروع وفق اآلليات 
التي حددها الدستور، وبالرغم من ان فكرة التجمع 
تبلورت لدينا منذ نحو سنة وثمانية اشهر اال اننا 
آثرنا عدم االعالن عنه اال في وجود ملف يس����تحق 
ان جنته����د من اجله، وجاءت الفرصة مواتية عندما 
قدمت احلكومة خطتها التنموية ووجدنا ان هذا امللف 
يستحق ان نلتف حوله وندعمه، وهنا جتدر االشارة 
الى ان مراحل تكوين وظهور التجمع الكويتي املستقل 
جاءت كنتيجة طبيعية وبعد دراسة علمية ومتأنية 
للساحة السياسية لفترة طويلة تخللها بكل اسف 
فترات من االحتقان والشد واجلذب وحالة من عدم 
االتزان السياسي بني الس����لطتني مما ادى الى خلل 
واضح في العالقة بينهما وهذا ما انعكس سلبا على 
املجتمع وخلق حالة من امللل من املمارسة السياسية 
بشكلها احلالي وس����اعد على ظهور فئة صامتة في 
املجتمع ترفض كل ما يحدث على الساحة السياسية 
من جتاوزات. ولقد كانت املعطيات الس����ابقة حافزا 
لتحرك مجموعة من االخوة واالخوات من ذوي الفكر 
والرأي واخلبرة من جميع أطياف املجتمع الكويتي 
جتمعهم رؤية مشتركة ورغبة أكيدة في املساهمة في 
اعادة صياغة اولويات العمل السياسي من منظور 
يجم����ع وال يفرق، يهتم وال يتجاهل، بعيد كل البعد 
عن الوصاية السياسية واالجندات اخلاصة وبالتالي 
الوصول الى صيغة سياسية مقبولة ملعاجلة التحديات 
التي تواجه املجتمع الكويتي في اطار حتكمه ثوابت 
واحدة هي الدستور والقانون والنظام العام، يحفظ 
للكويت وحدتها الوطنية ومتاسكها االجتماعي اللذين 
اصبحا ضرورة ملحة ملستقبل الكويت وحاضرها 
في ظل التنوع االجتماعي والسياسي الذي تشهده 
البالد. وعليه فإن ظهور التجمع الكويتي املس����تقل 
كان لدواع وطنية وليست اعالمية وبعد دراسة واقع 
الشارع السياسي وأهم ايجابيات وسلبيات التيارات 
السياسية االخرى وخضم كل هذا حرصنا على التأكيد 

على استقاللية جتمعنا وحياديته.

مبادئ عامة

ما أهم املبادئ العامة التي اتفقتم عليها؟
اتفقنا على ان الوطن فضاء يس����ع اجلميع وان 
الدس����تور ودولة القانون واملؤسس����ات هما املنظم 
العام،  الدميوقراطي  للممارسات السياسية واملناخ 
واتفقنا على اخلروج من االنتماءات القبلية او الطائفية 
او العائلية الضيقة الى مظلة اعم واشمل وهي االنتماء 
للوطن مع كامل احترامنا وتقديرنا للقبيلة والطائفة 
والعائلة، ولذلك فان املتابع لتركيبة التجمع يجد انها 
خليط متجانس ومظلة جتمع اجلميع ودليل واضح 
على ان الوحدة الوطنية تطبيق عملي وليست شعارا 
رنانا. ولذلك نعمل على املساهمة في العمل الوطني 
من خالل مجموعة من املبادئ اهمها التمسك بالشرعية 
واحلكم، وااللتزام بالدستور كعقد اجتماعي، وتأكيد 
س����يادة القانون، وتفعيل النظام املؤسسي للدولة، 
وتكريس مبادئ العدالة واحلرية واملساواة، واحترام 
التعددية السياسية والفكرية، والسعي لصياغة رؤية 
وطنية مشتركة، واحلرص على التعاون مع مختلف 
الدوائر السياسية والوطنية والثقافية، وتبني مفاهيم 
االعتدال، الوسطية، احلوار الدميوقراطي اإليجابي، 
واحترام حرية الرأي والتعبير، والنقد البناء، وتكريس 
القيم املجتمعية، واحملافظة على التماسك االجتماعي 
والوحدة الوطنية، نبذ التطرف والتشدد واملغاالة، 
احلرص على االنفتاح الفكري والثقافي والعمل على 

إقامة شراكة وطنية على أوسع نطاق ممكن.
ذك��رت بع��ض التحديات الت��ي تن��وون مواجهتها 

بأسلوب وآليات مختلفة فما ابرزها؟
أهم هذه التحديات هو تراجع دور الدولة أمام العمل 

بداية، علينا أن نقر أن الوحدة الوطنية من املسلمات 
التي ال يجوز املساس بها وكثرة احلديث عنها يعني 
بالضرورة وجود خل����ل فيها، واهتمام أهل الكويت 
بلحمتهم الوطنية وحرصه����م عليها هو قضية لها 
أصول وجذور متتد منذ تاريخ تأسيس الدولة منذ 
أكثر من 250 عاما ترت����ب عليها صفة تعاقدية بني 
احلاكم واحملكوم، وتوطدت العالقة وأثمرت وثيقة 
الدس����تور الذي أصبح امتدادا طبيعيا نظم احلقوق 
والوجبات ومساحة احلرية ومنهاج التعايش. لذلك، 
نخشى حتول الوحدة الوطنية من أحد أهم ثوابت األمة 
إل����ى ملف يتاجر به وفق أجندات خاصة، خصوصا 
مع ظه����ور مصطلحات فئوية غريبة على مجتمعنا 
يتم تداولها في الشارع السياسي، وبالتالي حرصنا 
على أن تكون صيان����ة الوحدة الوطنية وتعزيزها 
على أساس من العدل واملساواة في ظل دولة القانون 

من أهم أولوياتنا.

تعديل الدستور

ما موقفكم من دعاوى البعض لتعديل الدستور؟
علينا أن نتفق أن الدس����تور ليس كتابا مقدسا 
لكنه وثيقة اتفق عليها احلاكم واحملكوم وحددت هذه 
الوثيقة في ديباجتها قابليتها للتعديل وفق إجراءات 
خاصة، وهذا حق متاح، لكنه ليس دعوة للتعديل إال 
إذا توافرت الشروط التي ذكرها املشرع مع عنصر 

مهم أال وهو مراعاة املواءمة السياسية.
كيف ترون ما يحدث على الساحة السياسية من 

سجاالت نيابية وتدن في لغة احلوار أحيانا؟
من جهة ن����رى أن األمر صحي ج����دا وجزء من 
املمارسة السياسية الطبيعية، ومن جهة أخرى أكثر 
ما يؤرقني أن يكون اخلالف وفق دوافع شخصية، 
نحن مع ثقافة االختالف وضد ش����خصنة القضايا 
واس����تخدام األدوات التي يتيحها الدستور في هذا 
اإلطار، علينا أن نعترف بأن هناك خلال واضحا في 
العالقة بني السلطتني وبعض االستجوابات لم يلتزم 
مقدموها بإطارها الفني وانشغلوا باجلانب الشخصي 

مما فرغها من محتواها.

تغيير في المناهج

هل تعتق��د أن الناخب الكويتي تغي��رت الكثير من 
مفاهيم��ه خصوصا بعد وص��ول 4 نائبات للبرملان في 

االنتخابات املاضية؟
هدفنا االسمى هو أن نصل ملرحلة النضج السياسي 
واخلروج من املفاهيم الضيقة واملناصرة لقبيلة أو 
طائف����ة أو عائلة، بحيث يك����ون الصوت االنتخابي 
لألصلح القادر على التغيير وصنع الفارق، وللحقيقة 
ال أرى أن ذلك سيتحقق في املستقبل القريب، فإلى 

اآلن لم يتأهل املجتمع لالختيار وفق قناعات.
إل��ى أي م��دى تنظ��ر الى ظه��ور مل��ف ازدواجية 
اجلنس��ية، هل هي قضية مصطنعة أم ملف يستوجب 

التدخل؟
هذه القضية يجب أال تعالج سياسيا ولكن حتت 
مظلة القانون دون متيي����ز وخصوصا أن املعاجلة 
السياسية أثبتت فشلها في السنوات املاضية وأود أن 
أشير إلى أن حتويل امللف للمجلس األعلى للتخطيط 

هو إجراء يحسب للحكومة.

البطالة

قضي��ة البطالة تؤرق كل بيت كويتي كيف تنظرون 
لهذه القضية؟

البطالة وفق املعايي����ر الدولية غير متحققة في 
الكويت، فالبطالة في الكويت اختيارية نظرا خليارات 
عديدة متاحة، وأدل على ذلك أن املتعطلني على قوائم 
االنتظار للتوظيف 80% منهم من حاملي شهادة الثانوية 
العامة وما دونها وهي مخرجات ال يحتاجها سوق 
العم����ل. أخطر ما نواجهه هو أن املفهوم الريعي في 
التعاطي مع الدولة أصبح ثقافة استهالكية حتولت 
ملب����دأ وقناعة لدى بعض النواب، وعلينا أن نؤصل 
فكرة املواطن الشريك في التنمية، فاجلنسية ليست 

أداة للتكسب ولكنها وثيقة انتماء قانونية.

السياسي النخبوي والتكتالت الطائفية والقبلية مبا 
يؤثر سلبا على الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي، 
اس����تمرار حالة االحتقان بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية مما أدى إلى تعطيل التنمية، عدم االستقرار 
احلكومي، وضع����ف األداء التنفيذي أمام التحوالت 
السياسية واالجتماعية التي يشهدها املجتمع الكويتي، 
عدم وضوح الرؤية ملستقبل االقتصاد الوطني، وغياب 
القرارات الفاعلة لإلصالح االقتصادي، وعدم وجود 
خطط واضحة حتدد املسار الصحيح، تراجع مستوى 
اخلطاب السياسي مبا ال يتناسب مع قيم وقواعد احلوار 
الدميوقراطي البناء وابتعاد املمارسة الدميوقراطية 
عن مسارها الصحيح والهادف، تراجع مشاركة أهل 
الرأي والفكر والثقافة وقادة املجتمع املدني واملهنيني 
في صنع السياس����ات والقرارات.وعلينا أن نعي أن 
مواجهة مثل هذه التحديات بحاجة إلى رؤى جديدة 
وأفكار مبتكرة وخالقة، وقد أثبتت التجربة أن العمل 
الوطني بإمكانياته وأس����اليبه وأدواته احلالية مع 
االحترام الواجب، لم يعد قادرا مبفرده على صياغة 
مف����ردات املرحلة ومواجه����ة معضالتها، أو حتقيق 

متطلباتها.

خطة عمل

ما خطة عملكم وما تطمحون لتحقيقه؟
نطمح الى أن نكون تيارا جاذبا لقطاعات واسعة 
في املجتمع ق����ادر على صنع الفارق بتقدمي منوذج 
مميز للعمل السياسي. وفي املرحلة احلالية نحاول 
املشاركة بتقدمي يد العون للحكومة من خالل مجموعة 
من اخلبرات املميزة في جميع املجاالت التي يحويها 
التجمع بحيث تكون همزة الوصل بيننا وبني صناع 
الق����رار نائبني بالبرملان من أعضاء التجمع وهما م. 
ناجي العبد الهادي ود. روال دشتي. نسعى للتأكيد 
على مرجعية الدولة، تكريس مبدأ املواطنة كأساس 
للتن����وع والتعددية، تعزيز النظ����ام الدميوقراطي، 
وتصحيح مسار املمارس����ة الدميوقراطية في إطار 
الدستور، ودعم حرية الرأي والتعبير، وتنميتها وفق 
الدستور والقانون، تفعيل دور الدولة بالتنمية، ودعم 
جهود اإلصالح الشامل في مختلف املجاالت، وتوفير 
األمان االجتماعي لكل شرائح وفئات املجتمع، تكريس 

السياس����ي واالجتماعي  الوطني واخلطاب  احلوار 
على أسس وقيم الدميوقراطية والتعددية واالحترام 
املتبادل واالعتدال والنقد املوضوعي، تأصيل معايير 
الكفاءة في إدارة الدولة، وترس����يخ مبادئ العدالة 
واملساواة وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق املشاركة 
في مواقع املسؤولية وصناعة القرار، صياغة ثقافة 
وطنية جامعة وواعية، تعزيز دور املواطن الكويتي 
في املشاركة السياسية وكشريك أساسي وفاعل في 
التنمية الشاملة، تفعيل دور منظمات املجتمع املدني 
واحل����رص على التعاون معها مب����ا يخدم املصلحة 
العامة، تش����جيع املبادرات الفردية واجلماعية التي 
تفيد املصلحة العامة، واستثمار طاقات جميع فئات 

املجتمع التي تخدم الوطن ومصاحله العليا.
التجمع يحتوي على تيارات فكرية متنوعة اجتمعت 
على هدف واحد ولكن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه ما 

طبيعة عالقتكم بالتيارات والتكتالت األخرى؟
عالقتنا بالتيارات األخرى تنطلق من مبادئ عامة 
أهمها أننا أش����قاء في املواطنة وما يجمعنا أكثر مما 
يفرقنا، قد نختلف في ترتيب األولويات ولكن قلوبنا 
وعقلونا مفتوحة للتعاون معهم وبدأنا بالفعل خطوات 
ملموسة في التعاطي مع بعض التيارات املوجودة 

على الساحة.

هيئة استشارية

لديكم هيئة استشارية في التجمع ومجموعات عمل 
فما طبيعة أدوارها؟

الهيئة االستشارية للتجمع هم رجال دولة من أهل 
احلكمة واخلبرة السياسية واالقتصادية باإلضافة 
إلى مجموعات عمل مختلفة تعنى بالشق السياسي 
والثقافي واإلعالمي، نسعى من خالل الهيئة االستشارية 
إلى أن نقدم يد الع����ون للحكومة املتمثل في الرأي 
املتخصص من خالل التفاعل مع جميع املوضوعات 
والقضايا على الساحة من خالل حلقة وصل بيننا 
وبني صناع القرار متمثلة في نائبني من أعضاء التجمع 

وهما م. ناجي العبدالهادي ود. روال دشتي.
ملف الوحدة الوطنية من أهم الثوابت التي انطلقتم 
منها، فما أبرز مالمح هذا امللف وانعكاساته على الواقع 

املعاصر؟

أعضاء األمانة العامة للتجمع الكويتي المستقل
د. ب�در م�ال اهلل )األم�ن الع�ام 

للتجمع(
النائب ناجي العبدالهادي )مس�اعد 

األمن العام(

دعيج اجلري )مساعد األمن العام(
ولي�د السري�ع )أمي�ن الس�ر(

)املتحدث�ة  املكيم�ي  هيل�ة  د. 
الرسمية(

فريد الفوزان )عضو(
م. هن�ادي الوهي�ب )عض��و(

رازي املضف )عضو(
علي القالف )عضو(

علي القالف

    أسامة دياب
أكد عضو األمانة العامة للتجمع الكويتي املس�تقل علي القالف أن التجمع خرج من رحم امللل 
ويهدف إلعادة صياغة أولويات العمل السياسي من منظور بعيد عن الوصاية السياسية واألجندات 
اخلاصة، مشيرا إلى أن مراحل تكوين وظهور التجمع الكويتي املستقل جاءت بعد دراسة علمية 
ومتأنية للساحة السياسية لفترة طويلة، موضحا أن تركيبة التجمع كخليط متجانس ومظلة للجميع 
تعكس التطبيق العملي لقواعد الوحدة الوطنية. وأشار القالف الى أن التجمع الكويتي املستقل قد 
يختلف في ترتيب األولويات مع التيارات السياس�ية األخرى ولكن قلبه وعقله مفتوحان للتعاون معهم، 
معربا عن خش�يته من حتول قضية الوحدة الوطنية من أحد أه�م ثوابت األمة إلى ملف يتاجر به البعض 

وفق أجندات خاصة، مشددا على أن الدس�تور ليس كتابا مقدسا بل وثيقة حددت في ديباجتها قابليتها للتعديل 
مع توافر الشروط التي ذكرها املشرع ومراعاة عنصر املواءمة السياسية.

وبن أنه ال توجد لدينا بطالة حقيقية وفقا للمعاير الدولية بل نوع من البطالة االختيارية، مشيرا إلى ان 80% من 
املسجلن على قوائم االنتظار للتوظيف من حملة مؤهالت ال يحتاجها سوق العمل، مشددا على ضرورة مواجهة 
املفهوم الريعي في التعاطي مع الدولة والذي أصبح ثقافة استهالكية حتولت ملبدأ وقناعة لدى بعض النواب، داعيا 

لتأصيل فكرة املواطن الشريك في التنمية، واجلنسية ليست أداة للتكسب ولكنها وثيقة انتماء قانونية.
»األنباء« التقت عضو األمانة العامة للتجمع الكويتي املستقل وقّلبت معه األوراق وناقشته في أهم أهداف التجمع 

وبواعث ظهوره واستمعت لرأيه في أهم القضايا على الساحة فإلى التفاصيل:

علينا مواجهة المفهوم »الريعي« في التعاطي مع الدولة الذي تحول إلى مبدأ وقناعة لدى بعض النواب


