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ندوة التجمع الكويتي المستقل: الدعوة النتخابات مبكرة تضر
بمصلحة البلد وعلى السلطتين التعاون فيما بينهما لتنفيذ خطة التنمية

الملتقى السياسي الشهري عقد تحت عنوان »مستقبل العالقات بين السلطتين في ظل دور االنعقاد الثالث«

الدالل: خط�ة التنمية إيجابية إال أن هناك إش�كاليات في التطبيقالمليف�ي: عل�ى الجميع أن يكون�وا ش�ركاء لحماية البل�د وإنقاذه

المكيم�ي: االبتعاد عن المس�اومات ف�ي توزيع المناص�ب القيادية
)محمد ماهر(جانب من احلضور أحمد املليفي ومحمد الدالل ود.هيلة املكيمي خالل الندوة

صورة جماعية للمتدربني

دانيا شومان
شدد املش���اركون في امللتقى 
السياسي الش���هري الذي نظمه 
التجمع الكويتي املستقل مساء أول 
من أمس حتت عنوان »مستقبل 
العالقات بني الس���لطتني في ظل 
دور االنعقاد الثالث« على أهمية 
اس���تمرار مجلس األمة، رافضني 
ما يدعو اليه البعض في ش���أن 
اجراء انتخابات مبكرة، مؤكدين 
في الوقت نفسه »ان في استمراره 
مصلحة الكوي���ت«، معربني عن 
قلقهم من بعض السياسات العبثية 
التي حتدث على صعيد الوضع 
السياسي، وأجمع املشاركون على 
ايجابية خطة التنمية، مشددين 
على أهمية مراقبة تنفيذها، داعني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
الى أهمي���ة التعاون فيما بينهما 

الرتباط ذلك بقضية التنمية.
واستهل الندوة النائب السابق 
احملامي أحم���د املليفي قائال: »ان 
مس���تقبل العالقة بني السلطتني 

واحلكومة، وسعي جميع األطرف 
الى التحرك اليقاف مقاولي الباطن 
التجربة  ال���ى  الذين يس���يئون 
ويخلقون الفنت التي تنعكس سلبا 
على العالقة فيما بني السلطتني.

أما أستاذة العلوم السياسية 
في جامعة الكويت د.هيلة املكيمي 
فش���ددت على أهمي���ة االرتقاء 
السياس���ي، مبينة ان  باخلطاب 
الدميوقراطي���ة تعن���ي ان هناك 
تعليم���ا ووعيا وإنس���انا راقيا 
محملة كلتا السلطتني مسؤولية 
تردي األوضاع على صعيد الوضع 

السياسي.
وتابع���ت املكيم���ي بعد ذلك 
التنمية،  حديثها ح���ول خط���ة 
مبينة ان اق���رار خطة تنمية لم 
يأت من فراغ بل سبقتها جملة من 
اإلصالحات التي شهدتها الكويت 
الس���مو  وترجمة رؤية صاحب 
األمير، ومن هذه اإلصالحات بدء 
انطالقة الديبلوماسية االقتصادية 
عام 2004، وإق���رار حقوق املرأة 

الدستور، وحتديدا  حتدده مواد 
امل���ادة 50 الت���ي توضح طبيعة 
العالقة م���ن خ���الل الفصل مع 
التعاون«، مؤكدا انه بدون التعاون 
والرقابة ل���ن يكون هناك تنمية 
أو اجناز أو حتقيق أي مش���روع 
مستقبلي، مشيرا الى ان ما يحدث 
هو مش���كلة حقيقة في املمارسة 
قائ���ال: »نحن نعي���ش نوعا من 
السياس���ة العبثية من مجموعة 
ق���ادرة على اختط���اف املجلس 
وأولوياته بسبب ضعف اآلخرين 

وعدم قدرتهم على املبادرة«.
وأضاف »نحن امام قضية من 
أهم القضايا وهي قضية التنمية، 
لكن املجلس فقد فرصة ثمينة جدا 
عندم���ا أضاع فترة الصيف دون 
ان يحقق شيئا في مجال الرقابة 
على خطة التنمية«، الفتا الى انه 
كان يفت���رض باملجلس تكليف 
اللجنة املالية ملتابعة احلكومة في 
تنفيذ اخلطة، واستقطاب خبرات 
كويتية متخصصة للمتابعة وعمل 

ينعكس سلبا على الواقع السياسي، 
الفتا الى ان دور االنعقاد احلالي 
محمل بأعباء كثيرة منها االدارة 
املتعلقة بالتلويح باالستجوابات 
القضاي���ا كموضوع  لعدد م���ن 
الرياض���ة ويحتمل اس���تجواب 
رئيس الوزراء، وهناك احتماالت 
باستجواب وزراء الداخلية واإلعالم 
والتربية، وقضية الوحدة الوطنية، 
وقضية غرفة التجارة والصناعة 
وكلها قضايا ستسيطر على دور 
االنعقاد وستؤثر على مسيرة هذا 
الدور، وبالتالي تؤثر على العالقة 

فيما بني السلطتني.
الدالل ان االشكالية في  وقال 
بداية دور االنعق���اد احلالي في 
الطرف احلكومي، مشيرا الى املوقف 
من جلنة الشباب والرياضة، حيث 
ان احلكومة كان���ت رافضة مبدأ 
اللجان املؤقتة على اطالقها، لكن ما 

تقرير فني وليس مسيسا، حتى 
ال يعتم���د املجلس عل���ى تقرير 
احلكومة وح���ده. وأكد أهمية أن 
يكون اجلميع شركاء حلماية البلد 
الدعوة حلل  وإنقاذه، مبينا »ان 
مجلس األمة وانتخابات مبكرة، 

ليست في صالح الكويت«.
وش���دد املليفي عل���ى أهمية 
االس���تقرار السياسي واستمرار 
املجلس الفتا الى انه اذا كان في 
املجلس من هو غير قادر على قيادة 
العملية فالبد أن يقاد من اخلارج 
من قبل الرأي العام، والش���ارع 
الكويتي.  وأشار الى ان التهاون 
والتراخ���ي في تنفي���ذ القانون 
من قب���ل احلكومة ه���و ما أفرز 
الطائفية والقبلية والعنصرية، 
محمال احلكومة كامل املسوؤلية، 
محذرا مما يقوم به بعض األعضاء 
من محاولة جر البلد الى معارك 

رأيناه كان التوجه فقط في قضية 
جلنة الشاب والرياضة األمر الذي 
خلق نوعا من عدم الرضا او عدم 

الوضوح في طريقة التعاطي.
أما عن خطة التنمية فقال الدالل: 
ايجابية وتس���جل  »انها خطوة 
للحكومة، اال ان هناك اشكاليات 
في تنفيذها وذلك س���يكون مثار 
جدل خاصة في عدم وضوح آليات 
التنفيذ املرتبطة مبوضوع اخلطة«. 
وأوضح انه حرصا على استقرار 
احلياة السياسية والدميوقراطية 
واستمرار املجلس، من املهم جدا 
الى اجراء  ان تس���عى احلكومة 
تعديل حكومي، حتى تس���تطيع 
ان تق���وم بواجباتها فيما يتعلق 
بخطة التنمية وتعاطيها مع الشأن 

البرملاني.
وطالب الدالل بضرورة تشكيل 
جلان تعاون فيم���ا بني املجلس 

املمارس���ة  الى  جانبية تس���يء 
الدميوقراطية.

من جانبه، قال احملامي محمد 
ال���دالل: »ان الدميوقراطية نعمة 
ان  الى  وليس���ت نقمة«، الفت���ا 
االشكالية هي في النظرة وطريقة 
التعامل مع األمور، ان األزمة التي 
نعيشها واملتمثلة في واقع سياسي 
غير مستقر، ليست وليدة اليوم 
وامنا نعيشها منذ سنوات طويلة 
وعلى مدار 6 حكومات، مش���يرا 
الى انها ناجتة من مجموعة من 
األسباب والظروف التي أدت الى 
حالة التأزم التي يعيشها الواقع 

السياسي.
وأك���د ان االطار الدس���توري 
والواقع السياس���ي هم���ا اللذان 
يحددان العالقة بني الس���لطتني، 
مشيرا الى ان النصوص الدستورية 
قد ال تفعل بشكل مناسب وهذا ما 

السياس���ية والدوائر االنتخابية 
والفصل بني والية العهد ورئاسة 
الوزراء، مضيفة ان تلك االصالحات 

يجب ان نقدرها ونبني عليها.
وأضافت »أن أهم ما في اقرار 
خطة التنمية انها وضعتنا على 
بداية العمل املؤسسي الصحيح«، 
مش���ددة على أهمية وجود ادارة 
حسنة ملتابعة تنفيذها الى جانب 
وضوح في الرؤية وجدية احلكومة 
في التعاطي مع كثير من التساؤالت 

املرتبطة بخطة التنمية.
وأوضح���ت »ان م���ن تل���ك 
التس���اؤالت ما يتعل���ق بتمويل 
خطة التنمي���ة«، مبينة ان هناك 
4 س���يناريوهات مطروح���ة في 
قضي���ة التمويل كلها من اطراف 
حكومية أو قريبة من احلكومة، 
داعية الى أهمية وضوح التوجهات 
في هذا الش���أن وكذل���ك االبتعاد 
عن املس���اومات في شأن توزيع 
القيادية على أس���اس  املناصب 

احملاصصة.

الخميس: صقل مهارات الكوادر الوطنية وتحسين أدائهم 
الوظيفي لتحقيق اإلنتاجية المستهدفة

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية دورة »مهارات التعامل مع املستقبل« 
ل� 25 موظفا بالتعاون مع شركة تنمية الطاقة 
لالستشارات والتدريب وحاضر فيها د.عثمان 
العصفور، وقد حضر حفل اخلتام كل من األمني 
العام املساعد للشؤون االدارية واملالية في األمانة 
العام����ة للمجلس األعل����ى للتخطيط والتنمية 
خالد اخلمي����س ومديرة ادارة التطوير االداري 
والتدريب ألطاف القريان ومنس����قة البرنامج 
آالء األحم����د ودانة احلداد. وقال خالد اخلميس 
ان الدورات التدريبية من شأنها إكساب الكوادر 
الوطنية متيزا في أداء األعمال وصقل مهاراتهم 
وحتسني أدائهم الوظيفي بقصد حتقيق االنتاجية 
املس����تهدفة، مؤكدا ان األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية حترص على اقامة 
دورات تدريبية بصفة مستمرة بأسلوب علمي 
لتحقيق األهداف والوصول الى النتيجة املرجوة. 
وأكدت مديرة ادارة التطوير االداري والتدريب 
ألطاف القريان ان الدورة هدفت في املقام األول 
الى تزويد املشاركني باملهارات واملعارف الالزمة 
للتعامل مع املستقبل من حيث صناعة األهداف 
املستقبلية، وكيفية السعي لتحقيقها، وكيفية 
املناسبة وفي  القرارات االس����تراتيجية  اتخاذ 
الوقت املناسب حتى تكون هذه القرارات فعالة 

وحتقق الفائدة املرجوة منها.
من ناحيته، ق����ال د.عثم����ان العصفور ان 
التخطيط للمس����تقبل يعد م����ن أقوى العوامل 
للوصول لأله����داف املطلوبة وحتقيق الغايات 

املرسومة، فالنجاح في احلياة ما هو اال ثمرة من 
ثمار التخطيط الناجح، اما الفشل فيعود لغياب 
التخطيط للمس����تقبل وعدم وضوح األهداف، 
وغياب أي رؤية الستش����راف آفاق املس����تقبل 
وحتدياته، والذي يريد ان يحقق أهدافا ويرسم 
تصورا للمستقبل فعليه ان يخطط لذلك املستقبل 
من احلاضر، الفتا الى ان ما نقصده من عملية 
التخطيط للمستقبل هو ما يكون منظما، ويعتمد 
على برنامج عملي واضح بهدف الوصول الى 
األهداف املرسومة، وليس مجرد حتقيق بعض 
االجن����ازات او الوصول لبع����ض األهداف التي 
يكون فيها أحيانا شيء من التخطيط العفوي 
او االندفاع نحو حتقيقها ولكن من دون برنامج 

واضح املعالم.

األمانة العامة للتخطيط اختتمت »مهارات التعامل مع المستقبل«


