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»التنمية واإلصالح« تدعو الحكومة إلى االستقالة قبل بدء دور االنعقاد المقبل
عقدت مؤتمرًا صحافيًا في مجلس األمة أمس اتهمت فيه السلطة التنفيذية باإلخفاق في العديد من الملفات وعدم اإلنجاز في العطلة البرلمانية

الحريتي: »التشريعية« أقرت
قوانين المناصب القيادية منذ سنة

أكد رئيس جلنة الشييؤون التشييريعية والقانونية النائب حسيين 
احلريتي أن االقتراحات بقوانن بشييأن تعييين املناصب القيادية قد 
أقرتييه اللجنة منذ حوالي سيينة وأحالته الى اللجنيية املالية البرملانية. 
وأوضييح احلريتي فييي تصريييح للصحافين أن هييذا القانون مهم 
والغالبييية النيابية تدفع إلقراره في بداية دور االنعقاد ألننا في أمس 
احلاجة له في ظل ما نعانيه بشييأن وضع القيادي املناسب في املكان 
املناسييب. وبن احلريتييي ان هناك الكثير من املناصييب القيادية في 
الدولة وفي مختلف اجلهات والوزارات مثل البلدية واألشغال والتربية 
وهيئة القصر واألمانة العامة لألوقاف ووزارة األوقاف ووزارة النفط 
ووزارة العدل الى اآلن لم يتم تسييكن الوظائف القيادية فيها. وطالب 

احلريتي اللجنة املالية بسرعة رفع تقريرها بهذا الشأن.

)متين غوزال(د.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم أثناء املؤمتر الصحافي

الحربش: ما يحدث من تعيين القياديين عمل منظم لتنمية جيوب المتنفذين

المسلم: »التنمية واإلصالح« ال تس�اوم على قضايا العبث في تعيينات القياديين

الطبطبائ�ي: تعيين�ات القياديي�ن تت�م عل�ى حس�اب المصلح�ة العام�ة

وكان املسلم استهل حديثه في 
املؤمتر الصحاف����ي بالتأكيد على 
ان اداء احلكومة خالل فترة غياب 
املجلس بسبب االجازة كان سيئا، 
متسائال: اذا كانت احلكومة وعدت 
وتعهدت بتحقيق االجنازات فأين 
هذه االجنازات رغ����م ان القوانني 
قائمة ومتارس س����لطتها منفردة 

في غياب املجلس؟
واكد ان النواب بحكم املسؤوليات 
الت����ي يحملونها مس����ؤولون عن 
محاسبة سلطة احلكومة وفقا ملبدأ 
القيام بواجبات يفرضها الشعب، 
الفتا الى ان املجلس اقر جملة من 
القوانني خالل دور االنعقاد املاضي 
اال ان احلكوم����ة كانت عاجزة عن 

تطبيقها.
واشار الى ان خطة التنمية التي 
اقرت منذ 6 اشهر لم يتحقق منها 
شيء، مؤكدا ان الوزير فاضل صفر 
عندما قال ان 25% من اخلطة نفذت 

فإن في قوله تزييف للحقائق.
الواقع يؤك����د ان هناك  وقال: 
5 ش����ركات كان يفترض ان تنشأ 
لكنها لم تر النور حتى اآلن في حني 
ان الكل يعلم ان احلكومة تعاني 
حاليا مشكلة في متويل املشاريع، 
وبالتالي نحن نتعامل مع حكومة 
لم تضع في حس����ابها التفكير في 
متويل اخلطة، وبالتالي كان االجناز 

حتى اآلن صفرا.
وحتدث املسلم ايضا عن اخللل 
في تعيني القياديني رغم ان خطة 
التنمية واعمار البلد يتطلبان رجاال 
اكفاء وامناء واقوياء وقيادات قادرة 
على حتقيق االجنازات، واضاف: 
لكن بكل اسف نقول ان التعيينات 
االخيرة في اجلهاز االداري كانت 
محزنة، مستشهدا مبا يحدث في 
تعيينات مدير اجلامعة والرئيس 
البت����رول  التنفي����ذي ملؤسس����ة 

الوطنية.
وأك����د ان التعيني لم يكن على 
اساس الكفاءة او مصلحة البلد امنا 
كان من اجل الترضيات واملساومات 
واخلضوع للمتنفذين الذين يريدون 

السيطرة على البلد.
واضاف: هذا التجاوز الواضح 
عل����ى القانون في قرارات التعيني 
يؤك����د ان خطة التنمية لن تنجح 
وكذل����ك احلكومة ل����ن تنجح ألن 

واقعها سلبي.
وقال: سمو رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون التنمية اجتمعا مع 
الوكالء في الوزارات وقاال ان من 
يعمل س����يبقى في منصبه ومن 
يخفق سيبعد ولكن ماذا عن الذي 
مت تعيينه وهو ال يستحق. وأضاف 
نقول لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الذي قال ان الدستور دائما في جيبه 
وان تقارير ديوان احملاس����بة هي 
مسطرة القانون، ماذا تقول عمن 
رشحه وزير النفط على رأس القطاع 
النفطي وعينه متجاوزا تقرير جلنة 
تطوير القياديني التي شكلت بقرار 
وزير النفط؟ وكذل����ك ماذا تقول 
التي  عن تقارير ديوان احملاسبة 
حتدثت عن جتاوزات على من مت 

تعيينه؟
وأش����ار املس����لم الى ان تقرير 
جلنة تطوير القياديني الصادر في 8 
سبتمبر الفائت حدد وفقا ملا جاء فيه 
من سيبقى او يرحل من القياديني 
بعد ان مت تقسيم القيادات النفطية 
وعددها 12 قياديا الى شرائح. واكد 
ان وزير النفط ضرب بتقرير اللجنة 
عرض احلائط ومت اختيار الشخص 
الذي مت تعيينه من دون الرجوع 
الى تقييم اللجنة التي وجهت كتابا 
آخر للوزير بينت فيه ان قراره ال 
يتماشى مع ما جاء في التقرير الذي 
التزم وفقا ألسس الكفاءة واملهنية، 
وحتدث املسلم ايضا عن التجاوزات 
املرصودة في تقرير ديوان احملاسبة 
عمن مت اختياره لهذا املنصب في 
مؤسسة البترول، حيث متت ادانته 
على خلفية جتاوزات مالية بسبب 
حصوله على بيت دون وجه حق 
وحصوله على مبالغ مبئات اآلالف 
لترميم بيته وكذلك متت ادانته في 
السيارات التي حصل عليها فضال 
عن ان التقرير اشار الى انه لم يلتزم 

بدفع قروض الترميم السابقة.
وقال نحن ال نعرف التصنيفات 
التي وضعتها اللجنة عندما وضعت 
ارقام باسم كل قيادي في مؤسسة 
البت����رول وال نعرف من هو الرقم 
واحد لك����ن الوزير ضرب بعرض 
احلائط كل هذه التصنيفات املهنية. 
وطالب املسلم سمو رئيس مجلس 
الوزراء بالتدخل وإيقاف التجاوزات 
في قرارات التعيني في حني ان كتلة 
التنمية وه����ي تعلن رفضها لهذه 
التعيينات فإنها تؤكد ان س����قفها 
س����يبقى مفتوحا وأوضح قائال: 
تقرير جلنة تطوير القياديني صدر 
في 8 سبتمبر بشأن 12 قياديا كما مت 
تشكيل جلنة حتقيق داخلية سابقا 
بحق هذا املسؤول الذي حتدثت عن 
جتاوزاته تقارير ديوان احملاسبة 
ثم بعد ذلك يرشح لرئاسة مؤسسة 

البترول فهل يعقل ذلك؟!
وأكد ان كتلة التنمية ال تساوم 
ابدا بقضايا العبث في التعيينات 
بالنف����ط والتربية وهي  القيادية 
بالتالي مس����تعدة الستخدام كل 
االدوات الدستورية مكررا لم ولن 

نختار احدا لرئاسة »البترول«.

بالبلد  النه����وض  عاج����زة ع����ن 
والسلطات جميعا.

وأكد املسلم ان التجربة العملية 
ألداء ال����وزارات خ����الل املرحل����ة 
السابقة أثبتت ان احلكومة مقصرة 
ف����ي معاجلة املش����كالت املختلفة 
وأخفق����ت ف����ي أداء مهامها األمر 
الذي يستوجب استقالتها وإعادة 

تشكيلها مجددا.
وحتدث املسلم عن فشل احلكومة 
حتى اآلن في تطبيق خطة التنمية 
متسائال: مسؤولو احلكومة قالوا 
انهم سيحاس����بون كل مقصر عن 
أداء خطة التنمية من وكالء ووكالء 

مساعدين، فهل ستعاقبون.

من فشل من الوزراء؟!

واستعرض املس����لم محطات 
االخفاق احلكومي في كل الوزارات، 
الفتا الى ان ما حدث في وزارة النفط 
من تعيينات غير قانونية والقفز 
على تقرير جلنة تطوير القياديني 
وضربه بعرض احلائط يؤكد ان 
مرحلة جديدة بدأت بنهب القطاع 

النفطي او هي تعود مجددا.
واش����ار الى ان هناك 22 مليار 
دينار م����ن ميزانية خطة التنمية 
مخصصة ملشاريع القطاع النفطي 
متسائال: »في ظل هذه االوضاع غير 
القانونية في هذا القطاع كيف ميكن 

االطمئنان الى سالمة االمور؟!«.
وحت����دث املس����لم ايض����ا عن 
القانونية في وزارة  »التجاوزات 
الت����ي اصبحت خاضعة  التربية 
التعيني وبوجود  للمساومات في 
وزيرة جتامل وتكرس الش����للية 
وانتهاجها سياسة تدمر التعليم«.
واشار املس����لم في سياق حديثه 
عن اخفاق����ات الوزارات الى امللف 
الرياضي، الفتا الى انه برغم وجود 
جانب ايجابي في اداء وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل اال ان املوقف 
احلكومي بش����كل ع����ام من امللف 

الرياضي فيه اخفاق واضح.
الى موقف وزارة  ولفت ايضا 
االعالم من الوحدة الوطنية، مؤكدا 
ان هن����اك ضربا للوحدة الوطنية 
برعاي����ة وحماية وت����ن حكومي 
مستشهدا في هذا السياق مبقالة 
د.وائل احلس����اوي املنشورة في 
»ال����راي« امس الت����ي تؤكد حالة 
اليأس التي اصابت الشعب الكويتي 
الذي  نتيجة هذا الوضع اخلطير 
يهدد مستقبل الكويت وعرج املسلم 
ال����ى احلديث عن مل����ف البلدية، 
مؤكدا وجود تعيينات طائفية في 
هذا اجلهاز والس����ماح للمتنفذين 
بالهيمنة على مصالح البالد فضال 
عن اخللل الواضح في اداء الوزير 
وعدم قدرته على معاجلة تكدس 

العمالة البلدية.
وحت����دث ايضا ع����ن الوضع 
ف����ي وزارة التج����ارة وعدم قدرة 
الوزير على ضبط ظاهرة ارتفاع 
االس����عار منتقدا في هذا السياق 
مبررات الوزير التي اعتبرها غير 

مقبولة.
واشار ايضا الى فشل صندوق 
املتعثرين الذي تصر عليه احلكومة 

وتتحدى املجلس به رغم فشله.
واكد املسلم ان وزير املواصالت 
اصب����ح غير ق����ادر عل����ى االيفاء 
بتعهدات����ه في مواجهة ش����ركات 
االتصاالت مبا تفرضه من زيادات 
مفرطة ف����ي خدم����ات االتصاالت 
املختلفة، متحدثا ايضا عن اخفاق 
وزي����ر الداخلية الذي اصبح عبئا 
وغير قادر على اداء وزارته فضال 
عن تطاوله على احلريات وانتهاك 

القوانني الدستورية.
واشار املس����لم ايضا الى ملف 
وزارة الكهرباء وعدم قدرة الوزير 
على حل مشكلة الكهرباء في ظل 
االنقطاع����ات املتكررة خالل فترة 

الصيف.
وقال: »وعليه فان هذا الوضع 
في الوزارات ت����ري كتلة التنمية 
ان احلكوم����ة مقصرة في معاجلة 
مختلف امللفات، االمر الذي يستدعي 

استقالتها واعادة تشكيلها«.

اثنني من  ش����كلت جلنة الختيار 
مديري مناطق التعليم في التربية، 
وجرى االختيار، ووقعت الوزيرة 
حتت ضغ����ط نيابي وسياس����ي، 
وتكتمت على النتائج ثمانية أشهر، 
وبقيت منطقتان تعليميتان دون 

حسم.
وأفاد د.احلربش بأن احلكومة 
تستغل العطلة البرملانية في توزيع 
الهبات عب����ر التعيينات التي تتم 
في املناصب القيادية، داعيا رئيس 
الوزراء الى محاسبة وزرائه وأولهم 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
الواقع في  الظلم  العالي بس����بب 

القطاعات التابعة لها.
وأكد د.احلرب����ش ان حقنا في 
املساءلة قائم وقادم لوزيرة التربية، 
وللوزراء الذين جعلوا مناصبهم 
ملكية لتياراتهم وأحزابهم السياسية 
وضربوا بالكفاءة عرض احلائط.

ودعا النائب د.فيصل املس����لم 
باس����م كتلة اإلص����الح والتنمية 
الى االس����تقالة وإعادة  احلكومة 
تشكيلها من جديد ألنها أصبحت 

سياسية سيتم ابعاده.
وأكد احلربش: ان صراع كتلة 
التنمية واالصالح لم يكن صراع 
اش����خاص، وكالمي يأتي ردا على 
من يقول: ال تسيسوا منصب مدير 
اجلامعة، ونحن نؤكد ان حتى اللجان 
التي تش����كلها د.احلمود مشكوك 
فيها، وان انتقلنا الى وزارة التربية 
وحتديدا الى املركز الوطني لتطوير 
التعلي����م، ويضم املركز أس����اتذة 
متخصصني في االدارة التربوية، 
فقد قامت الدكتورة باختيار شخص 
تخصصه خدمات مصرفية، ودون 
ان تشكل جلنة الختياره وهو رجل 
كفاءة اقتصادية، ولكنه بعيد عن 

التربية.
وتطرق د.احلربش الى النواب 
الذي����ن تهجموا علي����ه، وقالوا ان 
هجومنا على احلم����ود ينبع من 
الفكر، واننا نحمل أجندة فكرية، 
متس����ائال: هل ما قامت به احلمود 
جتاوزات أم ال؟ والقضية اخلطيرة 
ان الدكتورة تضحي بالقيادات من 
ابرام صفقات سياسية، فقد  أجل 

التنمية التي تق����در ميزانيتها ب� 
37 مليار دين����ار، وكنا نتوقع ان 
تفشل احلكومة في ادارة اخلطة، 
لكن ما لم نتوقعه ان تقوم احلكومة 
بإفشال اخلطة مع سبق االصرار 

والترصد«.
وذكر احلربش: »ان سمو رئيس 
الوزراء اجتمع بالقياديني في بداية 
اقرار اخلطة، وأوصل لهم رسالة 
واضحة، مفادها ان من لديه القدرة 
على العمل يكمل املس����يرة، وغير 
الق����ادر فليرحل، ويخل����ي املكان 
لغيره، ألن قطار التنمية انطلق، 
ونقول لسموه نطالبك بأن تفعل 
م����ع وزرائك ما طلب����ت فعله مع 
القياديني، الن تعييناتهم اصبحت 
وفق احملسوبيات، وميارسون الظلم 
الكثير من  الفاضح على  الواضح 
القيادات، وس����أتكلم ع����ن وزارة 
التربي����ة ووزارة التعليم العالي، 
وموقفنا الس����ابق واملكرر ان هذه 
الوزارة يجب أال يتوالها صاحب 
توجه فكري معني، نحن ال نطالب 
بأن يتسلمها اس����المي، لكننا في 
الوقت نفسه ال نحبذ ان يتسلمها 
اصحاب الفكر الليبرالي، واحلكومات 
املتعاقبة كانت تسند هذه الوزارة 

الى من ينتمي الى هذا الفكر«.
وبني احلربش: »نحن لم نذهب 
إلى املساءلة مباشرة عندما تولت 
د.موضي احلم����ود وزارة التربية 
ووزارة التعلي����م العالي، كان لنا 
حتف����ظ، ولكننا ل����م نتطرق الى 
املساءلة، ولكن هناك شواهد خطيرة 
يجب ان يعرفها الشعب وأضعها 
امام سمو رئيس الوزراء، وأقول 
للدكتورة احلمود التي ردت علي 
املرور  بقولها: »أقس����مت وجواز 
الكف����اءة«. وكلنا يع����رف ان أهم 
مؤسسة أكادميية جامعة الكويت، 
واجلامع����ة تولى ادارتها من لديه 
خبرة كبيرة، وله عمر في خدمة 
املؤسس����ة، واقتربت م����دة نهاية 
خدمته، وتعرض لهجوم، ولم تكن 
طرفا في الهجوم عليه او الدفاع عنه، 
وقلنا ان ارادت اختيار مدير جديد 
فعليها ان تعني جلنة لالختيار وما 
حدث ان الدكتورة وعدت د.عبداهلل 
الفهي����د بالتجديد، ورفضت طلبه 
بالتفرغ العلم����ي وجعلت الفهيد 
عرضة للمساومات السياسية مع 
الن����واب، ونتيجة لصفقة  بعض 

دعت كتلة التنمية واإلصالح الى 
استقالة احلكومة، واعادة تشكيلها 
م����ن جديد، مؤكدة خ����الل مؤمتر 
صحافي عقدته امس ان اداءها لم 
يكن على املستوى املطلوب، السيما 
افتقد  الذي  القيادي����ني  في تعيني 
الترضيات  إلى  الشفافية، وجنح 
واحملاصصة، خصوصا في وزارتي 

التربية والنفط.
النائ����ب د.ولي����د  وأوض����ح 
الطبطبائ����ي ان عق����د هذا املؤمتر 
الصحاف����ي يأت����ي انطالق����ا من 
ان  الوطنية، مؤكدا  مس����ؤوليتنا 
»الكتل����ة« ال تريد إال إرضاء اهلل، 
وتنفيذ االمان����ة التي أوكلنا إياها 

الشعب الكويتي.
وإذ نفى الطبطبائي اي مقاصد 
ش����خصية في حمل ملف »تعيني 
القياديني« استغرب الهجوم اإلعالمي 
غير املبرر على الكتلة، مذكر بأن 
»تعي����ني القياديني« من اولوياتنا 
اقتراح����ا ينظم هذه  حيث قدمنا 

املسألة منذ 2009/6/24.
إلى وجود  الطبطبائي  واشار 
الوظائف  ف����ي تعي����ني  فوض����ى 
القيادية عبر احملاصصة والواسطة 
والترضيات واحملسوبيات، مشيرا 
في هذا الصدد الى قيام نائبة بتعيني 
زوجها في منصب قيادي، ونائب 
يعني شقيقه دون اعالن عن شغل 
هذه الوظائف القيادية، حتى انطبق 
على التعيين����ات احلكومية املثل 
القائل »من صادها عشى عياله«.

وقال »ال نريد سحب صالحيات 
احلكومة، لكن مجلس الوزراء مارس 
العبث لالسف في التعيينات التي مت 
اغلبها خارج اطار اللجان املختصة«، 
وان كانت بعض التعيينات فقط 

من العناصر اجليدة.
ورأى الطبطبائي ان احلكومة 
تفتقد حسن االختيار، بل انها تتعمد  
اختيار األسوأ في تعييناتها على 
حساب املصلحة العامة، محذرا من 
ان هذا النهج ينبئ بفشل اخلطة 
االمنائي����ة الت����ي تتطل����ب أفضل 
العناصر لتنفيذها، وهو ما جتاهلته 
احلكومة، ما ادى إلى تسرب الكفاءات 

احلقة من الدولة.
النائب د.جمعان  إلى ذلك قال 
احلربش: »أحب ان أؤكد على أهمية 
وجود القياديني أصحاب الكفاءات 
القادرين عل����ى التعامل مع خطة 


