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البروفيسور جوهانس شرم

 البروفيسور شرم
في زيارة لمستشفى 

جابر  األحمد

تنفيذا لتوجيهات النائب األول 
ال����وزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات الطبية العالجية 
والوقائية، واالهتمام مبس����توى 
الصح����ة العامة ملنتس����بي وزارة 
الدفاع، ومن خ����الل دعم واهتمام 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن احمد اخلالد لبرامج األطباء 
الزائري����ن في جميع التخصصات 
الطبية، وصل إلى مستشفى جابر 
األحمد للقوات املسلحة البروفيسور 
الطب  جوهانس شرم عميد كلية 
ورئيس قسم جراحة املخ واألعصاب 
والعم����ود الفق����ري بجامعة بون 
األملانية، وذل����ك إلجراء العمليات 
اجلراحية الدقيقة لبعض احلاالت 
املرضية التي مت إعدادها باملستشفى. 
كما س����يتم التنسيق والبحث مع 
البروفيسور شرم لتحقيق خطة 
املستشفى في تزويد هيئة اخلدمات 
التمريضية واملجمع الطبي العسكري 
الشمالي بعناصر مميزة ومختارة 
من رؤس����اء التمري����ض ومدربي 
 Clinical املمرضات املتخصص����ن 
Instructors، وذلك بهدف التطوير 
واالرتقاء باألداء التمريضي وتدريب 

الكوادر الوطنية.

وليد الجري: الحكومة تفتقر إلى الرؤية والمنهجية وروح المبادرة
وتحوّل»الشعبي« إلى حزب سياسي يحتاج لمزيد من النضج وال مانع من تعديل الدستور

في حوار أجراه معه االتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا

النائب السابق وليد اجلري

رغم غيابه الطويل عن وسائل 
اإلعالم اس����تطاع االحتاد الوطني 
لطلب����ة الكويت � ف����رع الواليات 
املتحدة اقتناص لقاء حصري مع 
النائب الس����ابق وليد اجلري يتم 
للمرة األولى منذ إعالنه في العام 
2006 عن عدم خوضه االنتخابات 
النيابي����ة وذلك من خالل برنامج 
»7+1« الذي يق����دم في تلفزيون 
»االحتاد« في موقعه االلكتروني 
البرنامج  »www.Nuks.org« وهو 
ال����ذي يتابعه ف����ي رمضان طلبة 
الوالي����ات املتحدة  ف����ي  الكويت 
واملتابع����ن للموق����ع االلكتروني 

لالحتاد، وفيما يلي نص اللقاء:
هل لن��ا ان نع��رف بداياتك مع 

العمل السياسي؟
أسجل شكري وتقديري الحتاد 
طلبة الكويت في الواليات املتحدة 
نظرا للدور الفاعل الذي يقوم به، 
وأتذكر متاما املؤمتر الذي تشرفت 
بحضوره في مدينة لوس اجنيليس 

العام 2007.
 اما عن بدايات العمل السياسي 
فقد كنت اعمل في اختصاص العمل 
القانوني وف����ي العام 1996 كانت 
هن����اك رغبة وطل����ب مني بعض 
االخ����وة احمليطن املش����اركة في 
العام 1996 وهي كانت  انتخابات 
أول مشاركة سياسية لي باعتبار 
ان عملي كان في اختصاص قانوني 
ولم تكن هناك مشاركة وفقا لطبيعة 

العمل.
ألم يك��ن ل��ك دور ف��ي العمل 

النقابي؟
أب����دا وكم����ا قلت ل����ك كان لي 
القانون����ي في جهاز  اختصاصي 

االدعاء.
هناك من يطالب بتعديل الدستور 
وتنقيحه؟ وم��ا نظرتك لكويت اآلن 

وكويت املستقبل؟
الدس����تور  املطالب����ة بتنقيح 
وتعديله هذا أمر مش����روع بنص 
الدستور ولكن هذه املطالبة حددها 
الدستور وقيدها لتكون ملزيد من 
احلريات وملزيد من املكتس����بات 
الشعبية ومهما كانت هذه املطالبة 
من الوجهة الفنية البحتة ملتزمة 
فهناك جانب سياس����ي يجب ان 
يتوافق ويتالءم مع هذه الدعوات 
بحي����ث تتوافر ظ����روف تتعلق 
بامليزان السياسي في البلد وبالقوى 
احلية الفاعلة في املجتمع فمجلس 
األمة حن يصبح هيئة تأسيسية 
تبحث في تعديل الدستور يجب ان 
تتوافر مناخات وأجواء سياسية 
متكن من حتقيق املتطلبات والقيود 
التي سنها املشرع، والسؤال هل 
هذا املناخ السياسي متوافر، وهل 
امليزان السياسي كان متواجدا العام 

1962 حن قام واضعو الدس����تور 
بوضع 183 م����ادة، وردا على ذلك 
يشاركني الكثير بالنفي بعدم وجود 
هذا التوازن وال املناخ الذي يسمح 

بهذه التعديالت.
هل لك مش��اركة في تأس��يس 
احلركة الدس��تورية الش��عبية التي 
تعم��ل كتل��ة العمل الش��عبي على 

تأسيسها؟
االخوان في كتلة العمل الشعبي 
لديهم هذه الرغبة وكذلك القواعد 
الشعبية الواسعة واملنتشرة لديها 
الرغبة نفسها في حتويل هذه الكتلة 

الى تنظيم سياسي.
وكتلة العمل الش����عبي اذا ما 
تابعناها منذ انشائها فهي عبارة 
عن جتمع لعدد من النواب والعدد 
يختلف بن فصل تشريعي وآخر 
ونترك لالخوان ان يحكموا على 

مسيرتها.
وفيما يخص التحول الى تنظيم 
سياس����ي فهذا األم����ر يحتاج الى 
النضج في عوامل متعددة وهناك 
رأي ان هذه العوامل توافرت كما ان 
هناك رأيا آخر له اجتاه آخر يرى 
عدم نضوج هذه األجواء وانها غير 
مهيأة وبالتالي يكون هناك تباين 

في اآلراء.
ما م����ن ش����ك ان االنتقال الى 
القاعدة الواس����عة والعريضة في 
العمل التنظيمي هو أمر ميثل رغبة 
كل من يعمل في السياسة النه اليوم 
ال يوجد أي مجال للعمل الفردي 
كما ان العمل الفردي في اجتاهه 
لالنحسار ولهذا البد من تأطيره 

في نظام معن.
ولكن السؤال اليوم هل األجواء 
مهي����أة لهذا األم����ر وهل الظروف 
مواتية؟ وهنا تتباين اآلراء وتوجد 
رؤى مختلفة وامنا الهدف والرغبة 
تكاد تكون موجود لدى الكثير من 

االخوة في كتلة العمل الشعبي.

تجمع سياسي

أال توافقني الرأي بانه آن األوان 
ان يكون لهم جتمع سياس��ي أسوة 

بالقوى األخرى؟
ال يوجد ما مينع االنتقال ولكن 
ال تعنيني االطر أكثر من املضامن 
فهن����اك حاليا قواع����د ومجالس 
ودواوين وشخوص عدة في مناطق 
الكويت كافة ممن يلتقون ويتالقون 
مع كتلة العمل الش����عبي وامالهم 
لهذا فال تهم قضية االطار والشكل 
بقدر املضامن ولهذا جند مؤازرتهم 
الفاعلة في القضايا التي تطرح في 
الفاعلة  مجلس األمة ومؤازرتهم 
خالل االنتخاب����ات والدور الكبير 
الذي ميارسونه اما موضوع الشكل 

فقضايا حتتاج الى بحث.

فمال����م توج����د إرادة حقيقية من 
قبل املعنين بالتنفيذ واعني بهم 
احلكومات الصادقة بحسن التطبيق 
والتنفيذ فسنظل نحصد اجلوانب 
الس����لبية من اي مشروع قانون 
س����واء الدوائر اخلمس او غيرها 
وذلك الن هناك حرصا على حصد 
اجلوانب السلبية، فلماذا انتصر 
لوجهة نظري وأقول انها الصحيحة 

واريد ان املجتمع يحكم..ال.
ولذل����ك هذه املمارس����ات اتت 
نتيجة لغياب حسن التنفيذ ونتيجة 
عدم توفير املناخ املالئم واملناسب 
لنجاح هذا القانون النهم يعتقدون 
ان هذا القانون جاء وفرض بإرادة 
شعبية ولم يكن خيارهم ولذلك 
علينا ان نضعه حتت مذبح التنفيذ 

السيئ ولالسف.
وه��ل تعتق��د اننا بحاج��ة الى 
نهضة شعبية لتحقيق كل ذلك كما 

حصل في قضية الدوائر اخلمس؟
الكويت وكل مجتمع حي يحتاج 
دوما الى هيئات املجتمع املدني فهذه 
الهيئات توجه البوصلة التوجيه 
السليم وتدفع باجتاه دعم الدور 
الرقابي والتشريعي العضاء مجلس 
األمة، ودعم قاعة عبداهلل السالم 
فهيئات املجتمع املدني لها دور كبير 
ولكننا في الكويت نقلل من حجم 
هذه الطاقات او ال نقدرها او نقيمها 
التقييم الصحي����ح، ولهذا اعتقد 
انه يجب اال نكتفي في اي مسيرة 
دميوقراطي����ة بجناح����ي املجلس 
واحلكومة بل هناك اجنحة اخرى 
دافعة ومؤثرة وفاعلة وهي التي 
توفر الوقود لتس����ديد وتصويب 
املس����يرة وحتريكها ولهذا نحن 
نحتاج دوما لهذه الطاقات فوجودها 
دائما ما ينبئ����ك بان هذا املجتمع 
حي وحيوي وفاعل ويتعاطى مع 

قضاياه اما املجتمعات اخلاملة فقط 
انظر اين تقع في مصاف الدول.

ما تقييمك ألداء املجلس لدوريه 
تقييمك  وما  والتش��ريعي،  الرقابي 
ألداء احلكومة التنفيذي وفقا القرار 

خطة التنمية؟
أداء املجلس  بالنسبة لتقييم 
احلال����ي فعلينا أوال ان نفرق بن 
مجلس األمة كمجلس وبن األداء 
في الفصل التش����ريعي فاملجلس 
كمجلس يجب علينا ان نتمس����ك 
به بكل ما نس����تطيع، اما الفصل 
التشريعي فعمل املجلس احلالي او 
السابق او املقبل فيه عرضة للنقد 
ويجب ان يكون خاضعا للنقد كي 
يكون خاضعا للتقييم من خالل 

ارادة صادقة تقيم مسيرته.
أما املجلس احلالي اذا قيمناه 
حسب هذه املسطرة فقد مضى من 
عمره نحو 25 % حيث مرت نحو 
سنة ورغم ان هناك مالحظات فانه 
من املبكر التقييم في السنة األولى 

او في دور االنعقاد األول.
 اما فيما يتعلق بأداء احلكومة 
التنفيذي فاحلكومة دورها تنفيذي 

ما رأيك في إشهار األحزاب في 
الكويت؟

اشهار األحزاب في النهاية تطور 
الى ظهور احلياة  طبيعي ينقلنا 
السياس����ية التي عناها املش����رع 
الدس����توري ولكن حتى هذا األمر 
يحتاج ال����ى مزيد من الدراس����ة 
والبحث باعتبار ان هذه األحزاب 
ليست غاية في ذاتها فهي وسائل 
لرفع مستوى األداء السياسي في 
البلد ولهذا فهناك كثير من األخوان 
لديهم خشية من جتارب اآلخرين 

في هذا األمر.
ولكن وبشكل إجمالي أرى ان 
هذه التنظيمات ذات منشأ كويتي 
خالص 100% وهدفها خدمة الكويت 

بشكل خالص 100 %.
هل هي تخوفات من اس��تخدام 
املال السياسي عبر هذه األحزاب أم 

من دخول أحزاب من اخلارج ؟ 
اذا اردن����ا التحدث ع����ن املال 
السياسي فلالسف اصبح هذا األمر 
ارثا سيئا وبالتالي ميكن احلديث 
عنه بتوسع لكن وردا على سؤالك 
فهناك خشية من وجود تدخالت 
خارجي����ة وان تكون هناك بعض 
األح����زاب كواجهات او ما س����مي 

بدكاكن سياسية او غيره.

كتلة الـ 29

كن��ت ضمن كتل��ة الن��واب ال� 
29 التي دفعت باجت��اه اقرار نظام 
الدوائ��ر اخلمس فهل ت��رى ان هذا 

النظام أدى الغرض املرجو منه؟
الدوائ����ر اخلم����س او الدوائر 
العشر او الدائرة الواحدة، لم اكن 
اعتقد يوم ذاك وال حتى اآلن انها 
ستكون احلل األمثل فبالنسبة لي 
كنت ادعم هذا االجتاه وتقدمت في 
عدد من املرات مبقترحات قوانن 
تهدف الى الوص����ول الى الدائرة 
الواحدة وه����ذا هو املبتغى ولكن 
كان احلد األدنى اخلمس دوائر وهي 

كانت البديل للدائرة الواحدة.
اذن انت مع التعديل الى الدائرة 

الواحدة؟
التي  بكل تاكيد فكل املجالس 
تش����رفت بتمثيل األمة فيها كنت 
ادفع باجتاه الدائرة الواحدة سواء 
باالشتراك مع بعض االخوة الزمالء 
آنذاك او منفردا وما زلت اطالب بذلك 
هناك نظرة جميلة لك يا بوخالد 

وسنذكرك باخلير...
امتنى ذلك امتنى ذلك..

أال ترى ومتابعة للس��ؤال نفسه 
ان الدوائر اخلمس كرس��ت القبيلة 

وعززت استخدام املال السياسي؟
اجابة هذا الس����ؤال اتت ضمن 
االجابة السابقة ولهذا أقول ان اي 
نص تأتي ب����ه ومهما كان محكما 

علي����ه جميعا لكي نضمن جميعا 
بعد ذلك نظرة االجيال القادمة لنا 
بان ينظروا الينا كما نظرنا نحن 

السالفنا. 

الخصخصة

ف��ي اخلصخص��ة  رأي��ك  م��ا 
خصوص��ا ان ج��زءا كبي��را منها 

يرتبط بخطة التنمية؟
اخلصخصة كنظام اقتصادي 
وكنظري����ة اقتصادي����ة موجودة 
وتطرح كاحدى ادوات اعادة الهيكلة 
ولهذا فان كان يقصد بها جوانب 
ايجابي����ة فلن يأتي احد ليقف في 
مواجهتها، ولكن ولألسف لدينا في 
الكويت جتارب سيئة في هذا الشأن 
فما يراد بها كويتيا تلزمي مصالح 
الدول����ة وهيئاته����ا ومرافقها الى 
شخصيات معينة وانشطة في البلد 
الدستورية  املرور بالقواعد  دون 
التي عناها املشرع الدستوري وهذا 
األمر ال ميكن ان نقبله وال ميكن ان 
يتم حتويل هذه املرافق من دون 
املرور بالقن����وات القانونية التي 
عناها املشرع الدستوري، ومن دون 
ان تكون هناك حاجة فعلية لهذه 
اخلصخصة. فاخلصخصة ليست 
غاية بل وسيلة من وسائل االصالح 
ولهذا فالس����ؤال يطرح نفسه هل 
نحن ف����ي الكويت وه����ل نظامنا 
االقتصادي يحتاج الى هذا النوع من 
اخلصخصة، والى أي مدى نحتاجها 
وفي اي مرفق من املرافق نحتاجها، 
وهل املطلوب فقط تنفيع أطراف 
معينة، وهذا األمر رأيناه في الكويت 
فاملطلوب تنفيع بعض االنشطة 
واجلهات االقتصادي����ة في البلد، 
ومتت جت����ارب واقعية في البلد، 
وهذا األمر اوجد نوعا من اخلشية 
لدي النه في النهاية هذه ممتلكات 
عامة وهذه املرافق ملك للمجتمع 
وهي ليست ملكا للموجودين بل 
ملن سيكون موجودا في القادم من 
االيام وبالتالي يجب علينا اال نفرط 

في هذه املرافق.

ولهذا نتمنى منها ان تكون حكومة 
مب����ادرة وحكومة حتم����ل رؤية 
ومشروعا وحكومة تضع بصمتها 
على العمل السياسي في الكويت 
وعلى العم����ل االداري والتنفيذي 
وهذا األمر ال يتم بالش����كل الذي 
نتمناه او بالش����كل ال����ذي اراده 
الدستور فاحلكومة يجب ان تبادر 
ال ان يقتص����ر عملها على االعمال 
اليومية التنفيذية، وان تكون لديها 
رؤية تداف����ع عنها وتنزل الى كل 
املستويات للدفاع عن هذه الرؤية 
بحيث تلتقي بكل من يلتقي معها 
بش����رط ان يكون لديها منهجية 
واضحة تتم من خالل الدس����تور 
وان تكون غايتها حتقيق الرخاء 

والصالح العام.
وهذا األمر اعتقد ان احلكومة 
احلالي����ة واحلكوم����ات املتعاقبة 
تفتقر اليه وتفتقر الى وجود هذا 
املش����روع فيجب ان تكون هناك 
رؤية استراتيجية عامة ولو سألت 
ايا منهم عن هذه االس����تراتيجية 
او عن وجود استراتيجية معلنة 
او ما املطلوب على وجه التحديد 
فباعتقادي سنجد ان لكل وزير من 
ال� 15 وزيرا مبا فيهم سمو الرئيس 

15 اجابة مختلفة.
وما السبب برأيك؟ 

السبب عدم وجود استراتيجية 
مح����ددة واذا قلت لي اهناك خطة 
التنمية فسأقول وماذا عدا خطة 
التنمية، فخطة التنمية تتكلم عن 
القادم فم����اذا عداها؟! ولهذا يجب 
على احلكومة احلالية واحلكومات 
املقبلة ان تغير ف����ي آلية عملها، 
وان تعل����ن عن مش����روعها وان 
تعمل عل����ى اقناع الرأي العام في 
هذا املشروع وبالتالي تدافع عنه 
وتضعه كتحد وتستفز كل قوى 
املجتمع بعد ان تلتقي معها على 
العمل على تنفيذ هذا املشروع وان 
يكون هذا املشروع مشروع وطن 
وليس مشروع اشخاص وان يكون 
مشروع مجتمع ووطن وان نلتقي 

ولهذا فنحن لم نكن يوما من 
االيام ضد اخلصخصة بالش����كل 
املطلق اذا توافرت فيها الشروط 
وكانت لها ضرورة فاخلصخصة 
ليست غاية كما قلت ولذلك فحن 
تكون هن����اك ض����رورة حقيقية 
للخصخص����ة وليس����ت مصلحة 
أطراف، وان تتوافر الشروط التي 
تضمن سالمة االنتقال من امللكية 

العامة الى امللكية اخلاصة.

الترشح مجددا

هل س��نراك عما قريب مرشحا 
في مجلس األمة؟ 

ان����ا اس����تطيع ان اجيب عن 
هذا السؤال اذا كانت لدي ولديك 
الكويت  التخطيط في  قدرة على 
لالسبوع »اجلاي« او حتى لشهر 
مقبل وذلك بسبب سوء احوالنا 
التي وضعونا فيها فمن يستطيع 
في الكويت التخطيط لشهر مقبل 
وهو أمر غريب، فهناك اناس في 
دول اخرى يخططون لس����نوات 
او  سواء على املستوى اجلماعي 
الفردي اما نحن في الكويت فمن 
سوء احوالنا ال التي اوجدونا فيها 
والتي ال ذنب لنا فيها ال نستطيع 
التخطيط لش����هر مقبل وبالتالي 
ال اس����تطيع ان اجي����ب ع����ن هذا 
السؤال.. ال استطيع النه ممنوع 
علينا التخطيط لشهر مقبل وحرمنا 
من هذه النعمة فهناك نعمة اسمها 
الغد واملستقبل فهذه  استشراف 
النعمة حرمنا منها في الكويت النك 
ال تدري ماذا سيحصل واذا رجعنا 
بالذاكرة لثالث سنوات مضت فهل 
كان يتوقع اح����د حينئذ ان حتل 
في الكويت ثالثة مجالس وتشكل 
خمس حكومات مبا فيها التعديالت 
الوزارية فهل هناك مجتمع خالل 
ثالث سنوات مير بهذه املنعطفات 
او لديه الق����درة على حتمل هذه 
املنعطف����ات وبالتالي كيف يكون 
لوليد اجلري ان تكون لديه االجابة 

اصال ليستشرف هذا املستقبل.


