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المطير يحضر لحملة إعالمية للتعريف بالمقترح النيابي 

لتحويل النظام المالي في الكويت إلى »إسالمي«

الدويسان لدراسة ازدواجية الجنسية بلجنة »الظواهر«

ضاري المطيري
حتول حفل العشاء الذي أقامه احمد الهيفي مبناسبة 
عودة النائب محمد املطير الى أرض الوطن بعد رحلة 
عالج باخلارج مساء أول من امس إلى صالون سياسي 
طرحت فيه عدة قضايا شهدتها الساحة السياسية 
مؤخرا. احلفل الذي تق���دم حضوره النائب م.خالد 
السلطان ود.علي العمير إلى جانب أمني عام مجلس 
األمة عالم الكندري والنائب والوزير السابق أحمد باقر 
والنائبني السابقني د.فهد اخلنة وعبداللطيف العميري 
وم.سالم الناشي، سلط الضوء على االقتراح النيابي 
الذي قدمه النواب محمد املطير وخالد السلطان ود.علي 
العمير ود.حسن جوهر ومرزوق الغامن لتحويل النظام 
املالي في الكويت الى نظام اسالمي والغاء الربا، وذلك 
خالل 3 س���نوات بحيث تعمل احلكومة والقطاعات 
املالية على تهيئة االجواء لهذا التحول الذي سيمنع 
تكرار أزمة ق���روض املواطنني نتيجة تراكم الفوائد 
الربوية احملرمة شرعا. ويعتزم املطير اعداد حملة 

إعالمية لهذا املقترح الش���رعي والشعبي في الوقت 
نفسه، على أن يكون في سلم أولويات دور االنعقاد 
املقبل، ويذكر ان هذا املقترح يأتي تتمة لقانون سابق 
مت اق���راره عام 2003 يجيز حتول البنوك التقليدية 
الربوية إلى إس���المية، وهو ذات القانون الذي اتاح 
للبنك العقاري وبنك الش���رق األوسط حتولهما إلى 
نظام وتعامل اسالمي، وقد اشار الضيوف إلى فضل 
مساعي التيار احملافظ في مثل هذه املقترحات التي 

تأتي ضمن اسلمة القوانني.
م���ن جهة أخرى، طالب أحم���د باقر بضرورة أن 
يتم قبول الطالب في كليات اجلامعة على اختالفها 
بحسب سوق العمل لتالفي النقص في قطاعات معينة 
وخلق بطالة مقنعة في قطاعات أخرى، خاصة في ظل 
مسؤولية الدولة عن توفير الوظائف جلميع املواطنني، 
أما النائب د.علي العمي���ر فأوضح أن هناك حوافز 
وكادرا للتعليم لم يب���ت فيهما بعد، وهناك اقتراح 

بقانون يجعل من وظيفة املعلم عمال شاقا.

قانون اخلصخصة غير مبرر، ألنه 
يحمل كثيرا م����ن املزايا الكبيرة 
للعاملني وحماية حقوقهم، مشيرة 
إلى أن زيادة رسوم اخلدمات ليست 
زيادة ألعباء املواطن ولكن لتخفيف 
العبء ع����ن احلكومة ومن يدافع 
عن النظام احلالي للرسوم يدافع 

عن األغنياء.
وبدوره أك����د النائب م. ناجي 
العبد اله����ادي أنه ال توجد خطة 
دون معوقات في ظل حالة الترهل 
التي يعاني منها اجلهاز احلكومي 
وبطالته املقنعة، مس����تغربا عدم 
قراءة بعض النواب للخطة التي 
صوت عليها املجل����س باإلجماع 
ورفضهم للقوانني التي جاءت في 

سياقها.
وأوضح العبد الهادي أن املرحلة 
القادمة حتت����اج تكاتفا وتعاونا 
بني املجل����س واحلكومة فتطبيق 
اخلطة يحتاج لهدف واضح ومسار 
محدد وآليات قابلة للتنفيذ، مثنيا 
على محاولة اخلطة لرفع نس����بة 
الكويتيني من 30 إلى 34%، داعيا 
للبحث عن مصادر أخرى للدخل 
عن طريق االس����تثمار في الدول 
األخرى، معربا عن تفاؤله بقدرة 
السلطتني وإمكانية تعاونهما على 

مواجهة التحديات.
 وبدوره استغرب النائب السابق 
مبارك الدويلة تعطل التنمية في 
بلد ميتلك جميع مقوماتها، مشيرا 
إل����ى أن معوقات التنمية ال ميكن 
حصرها، موضحا أن أهم ما يعرقل 
التنمي����ة العمرانية ف����ي الكويت 
السياس����ات االحتكارية لبعض 
إلى كسر االحتكار  التجار، داعيا 
وخلق جو من املنافسة، الفتا إلى 
أن عدم قدرة اجلهاز اإلداري الذي 
تنخ����ر في����ه البيروقراطية على 
التنموية عامل  مواكبة املشاريع 
آخر يعرقل التنمية العمرانية، داعيا 
إلى تغيير الفكر اإلداري في الدولة 
وتعديل األنظمة البالية واالهتمام 
بالتنمية البشرية كأساس للتنمية 

االقتصادية.

التنموية حتت����وي على تركيبة 
متوازن����ة لع����دد م����ن القضاي����ا 
االجتماعية، االقتصادية والتنموية، 
الفتا إلى انه مت إقرار اخلطة على 
أنه ال تنمية بوجود الفس����اد كما 
نصت على ضرورة وجود منظومة 
تشريعات حملاربة الفساد منها على 
سبيل املثال تضارب املصالح، الذمة 
املالية وحماي����ة املبلغ، مبينة أن 
التشريعات ليست كافية في حال 
كانت اجلهة التنفيذية غير واعية 
مبا س����تنفذ، داعية إلى تنحي أي 
مسؤول يجد نفسه غير قادر على 

التنفيذ في املرحلة القادمة.
وبينت أن على النواب أن يعملوا 
على تكريس مفهوم سيادة القانون 
فال يعقل أن يخترق القانون من 
يشرعه أو أن يحاسب وزيرا على 
تطبيق����ه للقان����ون، موضحة أن 
التحديات التي تواجه اخلطة كثيرة، 
ألنه����ا تتعامل م����ع ثقافة خاطئة 
تكرست على مدار سنوات وتتمثل 
في اختراق القانون، التشكيك في 
النوايا وعدم احترام الرأي والرأي 
اآلخ����ر، الفتة إلى أن التخوف من 

حقيقية للقط����اع اخلاص ليكون 
شريكا في التنمية قادرا على جذب 
العمال����ة الوطنية وخصوصا في 
إطار ح����رص اخلط����ة على رفع 
نسبة الكويتيني إلى 34% وزيادة 

املدخوالت غير النفطية.
ومن جهتها أكدت النائبة د.روال 
دشتي أن اخلطة التنموية جاءت 
بفكر جديد للنهوض بالبلد، معربة 
عن أسفها، ألن بعض نواب األمة لم 
يقرأوا اخلطة وال إطارها العام ما 
يجعلهم يأتون بتشريعات تتناقض 
مع متطلبات املرحلة، مشيرة إلى أن 
اخلطة التنموية يواجهها عدد من 
التحديات التي من املمكن التغلب 
عليه����ا في ظل تواف����ر اإلمكانات 
الالزمة، مبينة أن فلسفة اخلطة أتت 
تعزيزا ملشاركة املواطن في بناء 
الوطن وليس الستنزاف ثرواته في 
سبيل خلق طبقة وسطى منتجة 
وليست مستهلكة ملقدرات الوطن، 
داعية خللق نوع من التوازن بني 
املواطن وواجباته  مفهوم حقوق 

لتحقيق اإلصالح املنشود.
وأوضحت دش����تي أن اخلطة 

والقبول الذي حتظاه ش����خصية 
الش����يخ أحمد الفهد، موضحا أن 
الفساد من أهم معوقات التنمية.

وشدد على أن اخلطة التنموية 
في مجملها جيدة وطموح، موضحا 
أن املعاجلة الهيكلية ستفيد اخلطة 
اكثر من البرامج اإلنشائية، معددا 
أهم االختالالت الهيكلية في الكويت 
ومنها االعتماد على مصدر واحد 
للدخ����ل أال وهو النفط، داعيا إلى 
إيجاد مصادر أخرى للدخل، ثانيا 
التف����اوت الهائل في آلية س����وق 
العمل بني القطاعني العام واخلاص، 
موضحا أنه لو استمرت احلكومة 
في القيام بدور املوظف األساسي 
للكويتيني سيصل إجمالي الرواتب 
إلى 14 مليارا سنويا خالل العشر 
سنوات املقبلة، الفتا إلى أنه يؤيد 
زيادة الرواتب للتخصصات التي 
يحتاجها س����وق العم����ل وليس 
للجميع فاملس����ألة ليست توزيع 
الثروة، فسياس����ة زيادة الرواتب 
يجب أن ترتبط بالرواتب وبحاجة 

البلد لتخصصات معينة.
وطالب بضرورة إعطاء فرصة 

أسامة دياب
 أكد وزي����ر التجارة األس����بق

 د. أحمد باقر وجود حالة من عدم 
التفاهم بني السلطتني حول ما ورد 
في خطة التنمية، مش����يرا إلى أن 
بعض النواب لم يقرأوا اخلطة التي 
صوت عليه����ا املجلس باإلجماع، 
وهذا ما ظهر جليا في أطروحات 
ومطالب تتناقض شكال وموضوعا 
مع مجمل ما جاء في اخلطة أو على 

األقل في فقرات كثيرة منها.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها اثناء ندوة بعنوان »التنمية.. 
معوقات وطموحات« التي أقامها 
البرجس  الكتاب بدي����وان  جتمع 
في منطقة هدية مساء أمس األول 
بحضور عدد من الشخصيات العامة 

وأصحاب الرأي.
واستعرض باقر بعض عناصر 
اخلطة التي تتعارض مع الطرح 
النيابي ومنها فرض قانون الضرائب 
وزيادة الرسوم على اخلدمات الذي 
تعتمده اخلطة كوس����يلة لزيادة 
اإلي����رادات غير النفطية، تقليص 
عدد املواطنني الذين يتم توظيفهم 
في احلكومة س����نويا من 15 ألفا 
إلى 8 آالف وهذا ما يتعارض مع 
الطرح النيابي واملطالبة بالزيادات 
والكوادر ملوظفي القطاع احلكومي 
باإلضافة لقانون اخلصخصة الذي 
نصت عليه اخلطة صراحة حيث 
ستقوم احلكومة خالل العام األول 
بخصخصة بعض املستش����فيات 
واملدارس كتجربة أولية وفي حال 

جناحها ستستمر.
وأش����ار إلى بع����ض معوقات 
التنمية ومن أهمها غياب التفاهم 
بني الس����لطتني على آليات كثيرة 
موجودة في اخلطة ما سيقف حائال 
أمام حتقيق اخلطة ألهدافها وتغيير 
الواقع املأمول، تصدي بعض النواب 
لبعض القوانني التي ستساعد على 
تنفيذ اخلطة خالل العامني األولني 
من عمرها، وإعالن بعض النواب 
أن الدافع الوحي����د إلقرار اخلطة 
هو الضغوط االجتماعية الكبيرة 

عادل الشنان
اكد النائب فيصل الدويسان ان جميع املجتمعات 
تعاني من ظواهر سلبية وهو امر اجتماعي قد تناوله 
ابن خلدون بشكل مفصل في مقدمته، جاء ذلك خالل 
محاضرة »الظواهر الس����لبية في املجتمع الكويتي 
وطرق عالجها« التي اقامتها جمعية املعلمني الكويتية 
مساء امس االول في مقرها بقاعة عبداهلل املبارك.

وقال الدويسان ان الظاهرة السلبية في املجتمع 
تنشأ بقلة من األفراد وال يكون لها خطر في بدايتها 
ويحاولون ان ينشروا ظاهرتهم السلبية في املجتمع 
ليبعدوا عن انفس����هم الشعور بنفور املجتمع منهم 
واليقانهم انهم على خطأ مخالف للشريعة او للطبيعة 

او حتى العادات والتقاليد اال انها حني تنتشر وتكبر 
تصبح تهديدا للمجتمع بأكمله، مؤكدا انه يختلف 
مع اآلخرين في النظرة الشمولية للظواهر السلبية 
فالظاهرة السلبية بالنسبة للبرملانيني يجب ان تكون 
مبخالفة القانون وليس باملالبس او قصات الشعر 
وأيضا هناك ظواهر مثل كثرة الطالق يجب ان تتوالها 

املؤسسات االجتماعية وليس البرملانية.
 واضاف ان بعض اعضاء احلكومة يتفاعلون مع 
من يحاول من بعض النواب »مغازلة« احلكومة او 
ايصال فكرة معينة خامتا حديثه بأن هناك العديد 
من األمور على جلنة الظواهر الس����لبية دراس����تها 

ومنها »ازدواجية اجلنسية«.

 الغانم: الحكومة والمجلس مسؤوالن عن الطرح الفئوي
وكان قد حتدث في بداية الندوة 
النائب السابق أحمد املليفي الذي 
اكد على وجود تقصير كبير في 
مفهوم املواطنة لدى اجلميع دون 
استثناء، حتى أصبح لدى املواطن 
مفهوم واحد للكلمة، وهو مفهوم 
»حقي دون احلديث عن واجبي«.
 وتابع املليفي: »الكل يتحدث 
عن الكوادر، بينما ال يوجد حديث 
واحد عن كيفي����ة تطوير العمل، 
وكيف يتم خلق موظف منتج لهذا 
البلد« موضحا أنه البد من اعطاء 
املزايا إلى من يستحقها على أساس 
عمله وليس����ت طبيعة عمله، الن 
هناك من طبيع����ة عمله أن يأخذ 

دون تأدية له.
ثم حتدث����ت احملامي����ة كوثر 
ب����دأت كلمتها  اجلوع����ان والتي 
بالقول »اشعر بحزن وأسى ونحن 
نعيش في القرن الواحد والعشرين 
ونساوم على املواطنة حيث تكثر 
الندوات واملؤمترات وكأننا نشك 
في والئنا ووجودنا ووجود هذه 
األرض، مبين����ه أن هناك مفردات 
الكويتي  دخلت عل����ى املجتم����ع 

وخاصة بعد حترير الكويت«.
وم����ن جهت����ه ق����ال النائ����ب 
م����رزوق الغامن يجب التفرقة بني 
املواطن����ة والوطني����ة، فاملواطنة 
الدميوقراطية، وهي ترتكز  روح 
وتنشأ من دولة القانون والعدالة 
واملس����اواة بجانب وجود حقوق 
وواجبات، مبينا أن للمواطنة خطني 
أحدهم سلبي وهو ما يسمى اخلط 
العم����ودي أو الهرمي مبعنى انه 
كلما ارتفع الش����خص زاد نفوذه 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي، 
حيث ان قربه من أصحاب القرار 
زاد حقوقه وقل����ل واجباته، وأما 
االجتاه اآلخر فه����و اخلط األفقي 
مبعنى أن كل املواطنني سواسية 
وذلك من خالل سيادة القانون وأن 
احلقوق والواجبات متساوية لكافة 
املواطنني بغض النظر عن قربهم 
من السلطة ووضعهم االجتماعي 
ونفوذهم السياسي. وأوضح الغامن 
أن قيم املواطنة في الكويت تضرب 
ممن يفترض بهم رعاية هذا النظام، 
مبينا أن احلكومة تضرب كل قيم 
املواطنة كما أنها تتبع سياس����ة 

»فرق تسد«،
الطرح داخل مجلس  أن  وبني 
األمة أصب����ح فئوي����ا ومناطقيا 
وطبقي����ا، حيث يتم تقييم جميع 
القضايا ليس مبادة القضية نفسها 
وإمنا من الذي قدمها وهل أنا ضده 
أو معه، فإذا كنت ضده أو اختلف 
معه بوجه����ات النظر فانا ضد ما 
يطرحه س����واء كان على حق أو 

باطل.

واملؤسس����ة التنفيذية وحتى من 
قبل املواطنني معتبرين ان مفهوم 
املواطنة تراجع على حساب ارساء 
مفاهيم جديدة مبنية على التفرقة 

والتمييز بني اطياف املجتمع.

احملامي احم����د املليفي واحملامية 
كوثر اجلوعان. وقد اتفق املتحدثون 
على ان هناك تقصيرا من اجلميع 
ليس فقط مؤسسات املجتمع املدني 
وامنا ايضا املؤسسة التشريعية 

بيان عاكوم
لم يحّمل النائب مرزوق الغامن 
احلكومة فقط مس����ؤولية ضرب 
املواطن����ة والت����ي اعتبرها تتبع 
سياسة »فرق تسد« وتلعب على 
املتناقضات وامن����ا ايضا مارس 
انتق����ادا ذاتيا من خ����الل انتقاده 
لبعض نواب مجلس االمة الذين 
اعتبرهم من اصحاب الطرح الفئوي 
ويطرحون القضايا على اساس ما 
سيكسبون من اصوات لالنتخابات 
املقبلة وليس على اساس مصلحة 

البد.
جاء ذلك خالل الندوة التي نظمها 
مكتب االمناء االجتماعي بالتعاون 
مع رابطة االجتماعيني حتت عنوان 
»مقصرون بحق املواطنة.. رسالة 
الى املجتمع املدني« والتي حتدث 
خاللها عضو مجلس االمة النائب 
الس����ابق  الغامن والنائب  مرزوق 

احمد املليفي ومرزوق الغامن وكوثر اجلوعان خالل الندوة

محمد املطير وعالم الكندري ود. فهد اخلنة وأحمد باقر وخالد السلطان وعبداللطيف العميري  بديوان الهيفي

مبارك الدويلة د. روال دشتي ناجي العبدالهادي

العبد الهادي: ال توجد خطة تنموية دون معوقات 
باقر: بعض النواب صوتوا على خطة التنمية  دون قراءة

الدويلة: السياس�ات االحتكاري�ة لبعض التجار من أس�باب تعطل التنمية
بالبل�د للنه�وض  جدي�د  بفك�ر  ج�اءت  التنموي�ة  الخط�ة  دش�تي: 

خالل ندوة بعنوان »التنمية... معوقات وطموحات«


