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أكد أن ملفي غرفة التجارة والرياضة تم تسييسهما عندما تركت األمور دون حسم

الطبطبائي لـ »األنباء«: المجلس الحالي هو مجلس تعديل الدستور

د.وليد الطبطبائي

اسـتجواب وزيرة التربية قادم بمحور فوضى التعيينات القيادية

ما اإلجراءات التي قام بها النواب ملنع »قمع احلريات في الندوات«؟
هناك تناقض في تصرفات وزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد في 
قضية منع الندوات، فالوزير رد بانه يطبق القانون، وهو يخترقه فهذا 
القانون الذي يدعي تطبيقه س����قط بأمر احملكمة الدستورية 2006 ولم 
يصدر قانون آخر رغم محاوالت احلكومة في فترة س����ابقة ومت سحبه 
والتراجع عن إصداره بعد ان شعرت بتحرك الشارع ضد أي قانون مينع 
التجمعات وفي الفترة احلالية هناك فراغ بالنسبة للحكومة ونريد سد 

ثغراته.
»الداخلي��ة« لم متنع اي ندوة وان ما حصل هو تنظيم في عملية الس��ير 

واملرور.
التنظيم صحيح ان كانت الندوة في ساحة عامة فقد يحتاجون الى 
عملية تنظيم ولكن عندما تكون الندوة في ديوانية ال أعتقد انهم يحتاجون 
الى تنظيم كما يدعون وما حصل في الفترة السابقة هو منع الوصول الى 
الديوانية وليس تنظيما وذلك عن طريق تسكير الطرق وحتويل السيارات 
الى طرق اخرى بعد ان يتم تطويق املنطقة بدوريات كثيفة ترعب اجليران 
وساكني املنطقة كأن حدثا مكروها قد حصل، والتساؤل هنا: بأي قانون 

مينع املواطن من الذهاب الى ديوانية او زيارة صديق؟
وأين احلل في عدم عودة مثل هذه اإلجراءات؟

مت التحرك بصورة س����ريعة ونشطة من قبل بعض الشباب وبعض 
النواب وهنا أعتب على بع����ض الزمالء النواب لعدم التحرك نحو هذه 
القضية وكأن األمر ال يعنيهم وكأنهم ال ميثلون املواطنني الذين اضطهدوا 
من هذه التصرفات وسلبت حقوقهم، وهذا ال يحسب لصالح وزير الداخلية 
وامنا هي عملية تراكمية بالنسبة لألخطاء التي يرتكبها فهو يعمل بشكل 

جيد في أمور معينة واألمور األخرى يرتكب فيها أخطاء جسيمة.

تداخل السلطات

في كلمة رئيس مجلس األمة في دور االنعقاد الس��ابق، اشار الى تقليص 
ع��دد اللجان وإلغاء اللجان املؤقت��ة، ويدعمه في ذلك التوجه احلكومي، كيف 

ترى فائدة هذه اللجان من عدمه؟
ه����ذا كالم غير دقيق واملادة 50 واضحة وهي تنص على عدم تداخل 
السلطات واستقاللية كل منها واللجان من اختصاص مجلس األمة وحق 

أصيل لألعضاء فهم من يقررون استمرارها من عدمه.
لكن احلكومة لم تتدخ��ل وامنا هناك اغلبية متلكها في املجلس، أال يحق 

للحكومة ان متلك األغلبية؟
ال يحق للحكومة ان تتدخل.

لكن الكلمة كانت لرئيس مجلس األمة في تقليص عدد اللجان.
الرئيس ال ميلك إال صوته ويعتبر صوتا واحدا فقط واملجلس سيد 

قراراته.
ولكن.. أال تعتبر اللجان تشتيتا جلهد النائب؟

التع����ب يقع على النائب فهو ال يتقاضى منها مزايا مالية.. مع العلم 
ان احلكومة تشكل جلانا كثيرة ولم يعترض احد على ذلك.

هل هناك تنسيق نيابي إلقصاء املرأة عن جلنة املرأة؟
واض����ح ان جلنة املرأة لها توجه خاص بها واعضاؤها منفردون في 
رأيهم عن بقية اعضاء املجلس ومحتكرون للجنة واآلراء التي تطرح فيها 
وصياغ����ة تقاريرها ونحن نركز على ان يكون في اللجنة اكثر من رأي 

ووجهة نظر ال ان يكون فكر واحد متفق عليه ووجهة نظر واحدة.
أليس من االجحاف ان يقال ان املرأة في املجلس عدوة املرأة؟

هناك قوانني مث����ل حق التقاعد املبكر وراتب رب����ة املنزل اال تعتبر 
امتيازات للمرأة؟ فمن عارضها غير املرأة في املجلس؟

وكل ما نطالب به يدخل من باب االستقرار االسري فمن ال تستطيع 
العم����ل لظرف ما يكون لها راتب رم����زي يعيلها وطبعا لن يكون نفس 
راتب املوظفة او التي تكون على رأس عملها وهذه الطريقة ال تش����جع 
املرأة على ترك العمل اال للضرورة فإن تركته تخس����ر مزايا تتمتع بها 
املوظفة ولن تكون بنفس الراتب وال اعتقد ان هناك »طبيبة تترك راتب 

3000 الجل 300 دينار«.
وامل����راد من هذا الراتب هو االعانة ملن ال تس����مح ل����ه ظروفه العمل 
ورفض النائبات لهذا القانون غير مبرر وليعلم املواطنون ان هناك آالفا 
م����ن طلبات التوظيف لم يجد اصحابه����ا وظائف فماذا نعمل هل نخلق 
له����م درجات وظيفية؟ فهذه الضغوط في ديوان اخلدمة املدنية حلولها 
صعبة فهناك كثير من املواطنات لم يجدن لهن وظيفة فهنا ال وظفناهن 
وال تركناهن في بيوتهن فهن بحاجة الى وظيفة وراتب ملواجهة مصاعب 
احلياة ولكن لو مت صرف اعانة بشكل راتب لرأينا الضغوط خفت بشكل 

كبير عن ديوان املوظفني.
اال يعتبر التقاعد املبكر للمرأة ه��درا للكفاءات والعطاء وخصوصا نحو 

منتصف العمر؟
كما كان االمر في راتب ربة املنزل سيكون ايضا في التقاعد املبكر فقد 
تفقد املوظفة مزايا وبدالت كثيرة من راتبها النها مضطرة الى التقاعد ومن 
يستطيع ان يكمل وظيفته ويكون قادرا وظروفه تسمح له بذلك ويشعر 

تتبع وزي����ر التجارة لتصبح بعد ذلك احدى جمعيات النفع العام ليتم 
بعد ذلك مسلسل تقليص دور الغرفة وإضعافها حتت إدارة الوزير كما 
يحصل مع جمعيات النفع العام التي تعاني من س����لطة وزير الشؤون 
والتدخل ف����ي قراراتها وهذا أهم ما في القانون املقدم، اما نقاط اخلالف 

األخرى فمجرد عمل تنظيمي من املمكن األخذ والرد في تفاصيلها.
ما موقفكم من امللف الرياضي وطريقة معاجلته من قبل احلكومة؟

احلكومة فشلت في معاجلة امللف الرياضي، فهي تركت املشكلة في 
صراع دون حسم، وايضا ساهمت بقراراتها االرجتالية في تدهور الرياضة 
وهذا دليل على فشل احلكومة، لذلك نحن نطالب برحيلها بسبب فشلها 

في اكثر من ملف وقضية وليس الرياضة فقط.
ه��ل ترى اس��تجواب وزير اإلعالم م��ن قبل النائب فيصل الدويس��ان 

مستحقا؟
وزارة اإلع����الم حالها كحال جميع وزارات الدولة مليئة بالتجاوزات 
التي أثبتها ديوان احملاس����بة، واملشكلة مس����تأصلة في وزارات الدولة، 
فليس هناك مراقبة ومحاس����بة وال حتى مبدأ الثواب والعقاب فنحن ال 
نرى احلكومة تكافئ املجتهدين، كما انها ال حتاسب املخطئني، والنائب 
من حقه حني يرى هذه التجاوزات ان يقدم املساءلة التي يراها مناسبة، 
خصوصا ان كان ديوان احملاسبة أقر جتاوزات مالية وإدارية وقانونية 
على وزارة اإلعالم، أعتقد ان االس����تجواب س����يكون مس����تحقا في حق 

الوزير املعني.
لكن ما اش����ترطه النائب فيصل الدويسان ان يوقف االستجواب في 
حال اتخذ الوزي����ر اجراءات في حق وكيل أو وكيلني في الوزارة وانا ال 
اختلف مع النائب الفاضل في طلبه ولكن ملاذا اتهموني سابقا بالطائفية 
عندما اش����ترطت اقالة وكيل وزارة الصحة سابقا؟ مع العلم ان الوكيل 
كان سبب اخللل في وزارة الصحة واتهموني بالطائفية وان االمر برمته 
شخصانية وامتنى ممن كانت له اطروحات سابقة عندما طرحت موضوع 
وكيل وزارة الصحة ان اس����مع لهم صوتا اآلن وان يكونوا اصحاب مبدأ 
ومتناس����قني مع اطروحاتهم السابقة او س����يكون ما اتهموني به سابقا 

شخصانية ضدي ودفاعا له مصلحة وليس دفاعا من اجل املبدأ.

تأزيم وتأزيم

كتلة التنمية واالصالح متهمة بالتأزمي وتقدمي االستجوابات للوصول الى 
حل مجلس االمة، هل هذا صحيح؟

مجلس االمة احلالي ال يعول عليه واستمراره خطر على احلياة 
النيابية ورغم ذل���ك هذا االمر متروك لصاحب القرار ومن بيده حل 
املجلس وهو صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد مع العلم 
اننا ال نس���عى الى احلل وال ندفع به ولكن نضع امامنا مسؤولياتنا 
في املراقبة وال نتدخل في س���لطات اآلخرين وليعلم املواطنون من 
خالل تنبيهنا لهم خطورة املجلس احلالي الذي قد يكون السبب في 
التعدي على الدس���تور وقد يكون مجلس تعديل الدستور وما طرح 
من افكار بش���أن تعديل الدس���تور قلص دور مجلس االمة الرقابي 
وجعله مجلس���ا من دون مخالب وهذا هدف مطلوب العداء املجلس 
واالف���كار التي طرحت هي »جس نبض« وان لم يكن هناك وعي من 
الش���ارع الكويتي الى خطورة هذا املجلس فسنفاجأ بنتائج كارثية 
اذا استكمل املجلس مدته التشريعية، وامتنى اال يفوت االوان وتقع 

الفأس بالرأس.
ما اولويات كتلة التنمية واالصالح؟

لها عدة جوانب تشريعية ورقابية فمن الناحية التشريعية فقد تقدمت 
من خالل مشروع بقانون بشأن تولي الوظائف القيادية وهناك قوانني 

بشأن تنظيم خطة التنمية سيتم تقدميها قريبا.
اين وصلتم في اس��تجواب وزيرة التربية والتعلي��م العالي؟ وهل مازال 

قائما؟
يعتبر تقدمي اس����تجواب وزيرة التربية اولوي����ة فهناك فوضى في 
املستوى التعليمي بشكل عام وتدهور التعليم وتعيينات القياديني وفراغ 
في مديري املناطق التعليمية، وفراغ في قيادات اجلامعة والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب فقد مت تس����ييس جميع املناصب وجعلها 
خاضعة للتفاوض واملس����اومة واآلن االس����تجواب يختار له التوقيت 

املناسب لتقدميه.
م��ا االج��راءات الت��ي ترونه��ا مناس��بة م��ن قبل الوزي��رة ليت��م الغاء 

االستجواب؟
ال اعتقد ان هناك اجراءات، فقد فات االوان لذلك ونرى فراغا في قيادات 
املناطق التعليمية ملا يقارب السنة وعدم تعيني مدير للجامعة قرابة الشهر 
وال يوجد بها مساعدو مديرين. واستمر املعهد التطبيقي ملدة طويلة دون 
نواب مدير فقد وقع الضرر وانتهى بعملية هدم الصرح التعليمي وفي 

هذه احلالة فقد وجبت احملاسبة واالستجواب قادم.
هل مت حتديد مادة االستجواب؟

نحن نعمل عليها وهي كثيرة ومن ابرزها »فوضى التعيينات القيادية 
وما تركته من فراغ وجعل التعيني عرضة للمساومات«.

بانه في عز عطائه فليكمل، فاملسألة اختيارية وليست اجبارية، فكثير 
من املوظفات قدمن استقاالتهن لعدم التنسيق بني البيت وتربية االبناء 
والعمل ولو فتحن����ا الباب لتقاعد مبكر من املمكن ان تكمل املرأة عملها 
حتى خدمة 15 سنة ومن ثم تتقاعد بنصف الراتب فقد نقضي على كثير 

من االستقاالت املبكرة وفي هذا االمر اخلاسر االول واالخير هو املرأة.
احلكومة اثناء تقدميها خطة التنمية الى مجلس االمة ومتت املوافقة عليها 
اعط��ت صالحيات لها بتحديد آلية دعم املش��اريع التنموي��ة، ملاذا جلأت الى 

املجلس وهي متلك حق اصدار القرار؟
يعود هذا الس����بب في س����وء االدارة الى احلكومة، فهي تضع خطة 
تنموية عمالق����ة وتتغافل عن مثل هذه االمور التي من املمكن ان تكون 
معوقة خلطتها فهي تغافلت عن طريقة متويل مشروعاتها وهي اآلن في 
ورطة وال تعرف كيف تبدأ من دون هذا التمويل وخصوصا ان اللجوء 
الى البنوك مكلف بالنسبة للمشاريع التنموية التي تعتمد على هامش 

ربح بسيط جدا.
ما احلل في رأيك؟

هناك بدائل في التمويل اما اللجوء الى البنوك التقليدية او انش����اء 

صن����دوق للتنمية ومن أحد عيوب هذا الصن����دوق انه قد يكون خارج 
رقابة البنك املركزي، لذلك نحن في كتلة التنمية واإلصالح نعكف على 
ايجاد حل وسط بالنسبة الى متويل املشاريع التنموية وقد وصلنا الى 
اللمس����ات األخيرة بالنسبة الى هذا املشروع، وسيتم اإلعالن عنه خالل 
االيام املقبلة وس����يضع حال لهذه املشكلة ونحن نعمل مع مختصني في 

مجال التمويل.
ملاذا يربط البعض قضية قانون غرفة التجارة مع استجواب الرياضة؟

املشكلة في هذا البلد ان جميع قضاياه مسّيسة فنجد التجارة مسيسة 
والرياضة ايضا مسيسة مع العلم انه ال احد ينكر دور الغرفة التاريخي في 
بناء الدولة وهذا الدور يجب أال ينسى ولكن ان كان هناك فراغ في القانون 
فيجب معاجلته، وباعتقادي انه مفيد للغرفة، وموقفي ضد تقليص دور 
الغرفة واستقالليتها وبالنسبة الى فرض الرسوم من قبل الغرفة هناك 
خالف فال نؤيد الزامية دفع الرسوم ويكون حق االنتساب للغرفة ليس 
اجباريا وايضا آلية حق االنتخاب مع ان كل هذه اخلالفات هي إجرائية 
وبالنس����بة لنا في كتلة التنمية نرى ان األهمية في القانون هي تبعية 
الغرفة ويجب ان تظل الغرفة مستقلة في قراراتها في اطار املهنية ال ان 

لجنـة المرأة لهـا فكر وتوجّـه ورأي واحـد وهي التي ظلمـت المرأة

أفكار تعديل الدسـتور »جـس نبض« وعلى الشـعب أن يعي ذلك

وزيـر الداخلية كثرت أخطـاؤه وأصبحت تراكمية وهذا ال يحسـب له

»اإلعالم« مليئة بالتجاوزات وال  أختلف مع الدويسان في استجواب الوزير المعني

 فليح العازمي

قال النائب د.وليـد الطبطبائي ان وزير الداخلية أخطأ في منـع الندوات واالجتماعات، 
موضحا ان  القانون أسقطته احملكمة الدستورية عام 2006، اال ان  تصدي بعض النواب والرموز  

السياسـية أعاد االمور الى نصابها، واستغرب د.الطبطبائي  الصمت من بعض النواب الذين لم 
يقفوا مع حقوق الشعب الذي انتخبهم. واضاف د. الطبطبائي في حوار  خاص مع  »األنباء«  ان هناك 

محاوالت لتقليص عدد اللجان  البرملانية والغاء املؤقت منها، بهدف عدم تشتيت النواب من خاللها 
مبنيا أن  العكس هو الصحيح وان اللجان تشـكل لعدم تشتيت اجللسات، حيث تعتبر »املطبخ السياسي 
والقانوني للمجلس«، ويتم من خالل اللجان جمع اآلراء ودراستها ومن ثم طرحها للمجلس وهو الذي يقرر.

وأشار د. الطبطبائي الى ان جلنة املرأة ال يوجد بها اال توجه وفكر ورأي واحد، وان التنوع مطلوب ويجب ان يكون فيها اكثر من رأي ليتم التنسيق 
إلصدار قرارات وسطية متثل فئات املجتمع جميعها، وأفاد  بأن احلكومة فشلت في خطة التنمية بعد ان تغافلت عن أمور فنية وضعتها في ورطة 

فهي حتى اآلن ال تعرف آلية متويل مشاريعها العمالقة والى أي جهة تلجأ، مشيرا الى ان كتلة التنمية واالصالح تعكف على دراسة مشروع آلية 
التمويل وسـيتم تقدميه قريبا. واتهم  احلكومة بتسييس القضايا التي قد تكون فنية اكثر منها سياسية عندما تركت االمور دون حسم لتبدأ 

بعدها الصراعات ويطغى بعدها اجلانب السياسي ويختفي الفني منه. وفيا يلي التفاصيل:

)متين غوزال( د.وليد الطبطبائي متحدثا إلى الزميل فليح العازمي   


