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التحالف الوطني: ال نية للمشاركة في احلكومة 

املقبلة  ومند يد التعاون للوزراء اإلصالحيني
بــارك التحالــف الوطنــي 
الدميوقراطي ألعضاء مجلس 
األمة املنتخبني تكليف الشعب 
الكويتي لهــم بتمثيلهم حتت 
قبة عبداهلل الســالم. وأكد في 
بيان »أن هذا التكليف يحملهم 
مســؤولية وطنية فــي الدفاع 
عــن املكتســبات الدســتورية 
وقواعد النظــام الدميوقراطي 
وأسس الدولة املدنية، ومواجهة 
التحديات التي تعصف بالكويت 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
في ظــل ظروف إقليمية أمنية 

بالغة اخلطورة. 
وان املرحلة املقبلة تتطلب 
قراءة نتائج االنتخابات األخيرة 
وإفرازاتها، وال سيما السقوط 
املدوي لرموز سياســية كانت 
محل شــبهات فساد تشريعي 
وسياسي من الوزراء والنواب 
النتائــج  أن  الســابقني، كمــا 
األخيرة عكست بوضوح رغبة 
الناخبني والناخبات في التغيير 
باجتاه الصوت املعارض بعد 
أن توسع النفوذ احلكومي في 

املجلس املنحل. 
كما أن املرحلة املقبلة تتطلب 
إعادة قــراءة لتجارب مجالس 
األمة الســابقة، واســتخالص 
العبــر منهــا حملطات الفشــل 
واإلفشال التي واكبت املسيرة 
النيابية، والتي ميكن أن نوجز 
بعض أسبابها لغياب مشروع 
وطني مشترك حلاضر ومستقبل 
الدولة، وهيمنة اخلطاب الديني 
املتطرف على النقاش البرملاني 
املعتــدل والعقالنــي، وانهيار 
القيم األخالقية والوطنية أمام 

اإلغراءات املادية والذاتية. 
وال شك أن حتديات الفصل 
القــادم ملجلــس  التشــريعي 
األمة تعلوها شــأنا مسألة فك 
التشــابك فــي االختصاصات 
التشــريعية  بني املؤسســتني 
والتنفيذية، فال متثيل حقيقيا 
للشــعب حني تسلم مؤسسته 
وأدوات ممثليه الدستورية الى 
احلكومة لتكون حتت إمرتها، 
وال قيمة لسلطة تنفيذية تتخلى 
عن أدوارها العتبارات سياسية 
تتناقض مع عملها، بل وتقضي 
على كيانها بداعي احلفاظ على 
االستقرار السياسي ملؤسساتها. 
لقد اختار الشعب الكويتي 

ممثليه ملجلس األمة وفق نظام 
انتخابي ينتصر للعمل النيابي 
الفردي على املشترك، ويغلب 
الطائفــة والقبيلــة والفئوية 
علــى املصلحــة العامــة، وأيا 
كانت قراءة نتائج االنتخابات 
ومدلوالتها فإن احلكومة التي 
وضعت هــذا النظام املشــوه 
منفــردة تتحمــل املســؤولية 

منفردة.
 لقــد بــات من الضــرورة 
أن يتجــاوز النــواب مخلفات 
ومــا  االنتخابيــة  احلمــالت 
شــابها من تخوين وتشكيك، 
وأن تطوى صفحات اخلالفات 
فإمــا  املاضيــة،  السياســية 
تعاون نيابي - نيابي ينهض 
بالدولة من عثراتها ويتجاوز 
إخفاقاتها، أو تستمر الصراعات 
واالصطفافات فيما بينهم لتلقي 
بظاللها مجددا على اســتقرار 
التشريع وقوة الرقابة البرملانية 

في مواجهة احلكومة.
 لقد طالب التحالف الوطني 
الدميوقراطي مرارا وتكرارا مع 
كل انتخابات برملانية، وجميع 
القوى السياسية بكل أطيافها، 
بتشكيل وزاري يقوم على كفاءة 
الــوزراء فــي القيــام مبهامهم 
التنفيذيــة وليــس وفق نظام 
احملاصصة الطائفية والقبلية 
والفئويــة، وأن يكون الوزراء 
من املشــهود لهم بنظافة اليد 
- ال بطولها على املال العام- 
واألمانة واإلخالص في العمل.

 وإذ يؤكد التحالف الوطني 
الدميوقراطي عدم نيته املشاركة 
في احلكومة املقبلة، فإن قراره 
جاء بعد دراســة مســتفيضة 
لألداء احلكومي السابق، والدفاع 
عن الوزراء ممن حامت حولهم 

شبهات مالية وإدارية، وغياب 
مبــدأ احملاســبة للمقصريــن 
منهــم، إال أن »التحالف« يؤكد 
مد يد التعاون الى الوزراء ممن 
يضعون اإلصالح منهجا والبناء 
برنامجا ومواجهة الفساد هدفا.
أن  التحالــف  ويــرى   
علــى  القادمــة  املســؤولية 
املجلــس املنتخب اســتعجال 
قانــون انتخابــي جديد يكون 
متوافقا عليه سياسيا وشعبيا، 
واستكمال اجناز قانون استقالل 
القضاء وإعــادة تقدمي قانون 
األحزاب والهيئات السياسية، 
وإلغاء قانون البصمة الوراثية 
وحرمان املسيء من الترشح.

 وال تعني املطالبات السابقة 
إهمال القضايا املتعلقة باإلسكان 
واستكمال التشريعات الالزمة 
لضمان قدرة احلكومة توزيع 
الوحدات السكنية واستكمال 
املدن اإلسكانية، وكذلك تطوير 
القطاع الصحي الذي عانى كثيرا 
مــن الفســاد اإلداري واملالــي 
والتدخالت السياســية وعلى 

رأسها ملف العالج باخلارج.
الشــعبية  املشــاركة  إن   
الفاعلــة في هــذه االنتخابات 
أثمرت تغييرا جذريا في شكل 
املجلس، وهو ما يؤكد ما كررناه 
مــرارا أن الرغبة فــي التغيير 
مــن املمكــن حتقيقهــا متى ما 
أراد املواطنــون واملواطنــات 
ذلك، وندعــو جميع املواطنني 
الى ضرورة املتابعة املستمرة 
للمجلس املقبل وأدائه لتعزيز 
الصــواب وتقــومي األخطــاء 

لتحقيق اإلصالح املنشود«.

)أحمد خليل( عسكر العنزي محاطا مبؤيديه 

عسكر العنزي مقبال احد مؤيديه 

د. بدر العيسى مهنئا النائب عسكر العنزي

اطالق االلعاب النارية احتفاال بالفوز

أثناء استقباله أبناء الدائرة الرابعة

عسكر ألهالي »الرابعة«: ثقتكم غالية على قلبي وأمانة في عنقي
أعرب النائب عســكر العنزي عن 
سعادته وشكره اجلزيل ألهالي الدائرة 
الرابعــة وأبنــاء قبيلته علــى ثقتهم 
الغالية التي أولوه إياها، معتبرا أنها 
ثقة غاليــة على قلبــه وأمانة كبيرة 
ســيعمل علــى أن يكــون علــى قدر 

املسؤولية.
وقال عسكر خالل حفل استقباله 
ألهالي الدائرة الرابعة بعد فوزه باملركز 
الثامن في الدائرة، متمنيا أن تتعاون 
الســلطتان من أجل حتقيق الرفاهية 
للشعب الكويتي واستكمال منظومة 
التشريعات التي تهم الوطن واملواطن.

وتعهد عسكر ألبناء دائرته بااللتزام 
مبــا أعلنه خالل برنامجه االنتخابي، 
متمنيا أن يكون عند حسن ظن الشعب 
الكويتي كله وليــس الدائرة الرابعة 
فقط، وأنه سيحاول قدر جهده العمل 
على حل مشاكل مناطق الدائرة الرابعة 

عسكر العنزي يحتفل بالفوز مع ابناء دائرتهوتلبية طموحات املواطنني.


