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خالل لقاء نظمه ديوان المزروعي في صالة المعجل بالفيحاء مساء أمس األول

تباين نيابي حول جدوى خطة التنمية وقدرة الحكومة على تنفيذها

الغانم: البالد تمر بفوضى سياسية يتحمل مسؤوليتها الجميع وليس فقط مجلس األمة

الجسار: الفترة السابقة من عمر مجلس األمة ذات إنجاز قياسًا بالمجالس السابقة
دميثير: التردد والكس�ل الحكومي وعدم تنفيذ القوانين كانت س�ببًا فيما وصل إليه البلد

المط�وع: الخطة الحكومية طموحة للغاية ونتمنى تنفيذ ما ورد بها من مش�اريع

د.حمد املطر مع بعض احلضور بعض احلضور في الندوةأحمد باقر وفواز املزروعي مع بعض احلضور

مرزوق الغامن وأحمد باقر وفهد املعجل قبل بدء الندوة 

جانب من احلضور في ندوة ديوان املزروعي التي أقيمت بصالة املعجل مساء أمس األول

خلف دميثير )متين غوزال(د.سلوى اجلسار ومرزوق الغامن وخلف دميثير وعدنان املطوع يتوسطهم عريف الندوة اإلعالمي غالب العصيمي

سامح عبدالحفيظ
لم يتفق العديد من النواب حول جدوى اخلطة التنموية للدولة 
ومدة مالءمتها للقدرات احلكومية على التنفيذ، حيث تباينت اآلراء 
بني الس���لب واإليج���اب عن الوضع احلالي للبلد وس���بل النهوض 
بالقطاعات العامة وإعادة احليوية الى املؤسس���ات التي بدأ بعضها 

يتأثر بشكل واضح جراء الصراعات السياسية.
كان ذل���ك اثناء اللقاء الذي نظمه ديوان املزروعي لنواب الدائرة 
الثانية في صالة املعجل مس���اء امس االول للحديث عن األولويات 

في دور االنعقاد البرملاني املقبل.
وأبدى بعض النواب اس���تياءهم من التردد والكس���ل احلكومي 
والتهديد املستمر بتعطيل الدميوقراطية، حيث بينوا ان الدميوقراطية 
ه���ي املالذ الوحيد اآلمن الذي يجمع ابناء الكويت ومحاولة التخلي 

عنها سترسل البالد الى نفق مجهول.
وأثنى نواب آخرون على التح���ركات االخيرة التي قامت بها 
بعض الش���خصيات املعروفة، مؤكدي���ن ان مثل هذه التحركات 
تعبر عن روح املسؤولية التي ميلكها هؤالء، ورافضني محاوالت 
بعض النواب ملصادرة وحجر اآلراء وس���لب حق من حقوق اي 

مواطن.
بداية، قالت النائبة د.سلوى اجلسار ان اإلعالم سالح ذو حدين 
ويصور األوضاع داخل املجلس بش���كل س���لبي، كما انه يرسل 
للمتلقي رسائل بأن حل املجلس قادم ال محالة وانه سبب تعطل 
التنمية، مشيرة الى ان الفترة السابقة في املجلس احلالي مقارنة 
مبثيلتها في املجلس السابق تعتبر افضل وذات اجناز ومردود 
أعلى بش���هادة النواب الذين كانوا باملجلس السابق ومازالوا في 

هذا املجلس.
وبينت د.اجلسار ان هناك مشاريع قيد اإلجناز داخل اللجان 
ستدفع بعد خروجها عجلة التنمية وتزيد من رصيد االجنازات 
ف���ي هذا املجلس، الفتة الى وجود قوان���ني قدمية لم تتغير منذ 
الستينيات، وبعضها كتب بالروبية، وآن األوان إلعادة النظر فيها 

وتطويرها بالشكل الذي يتالءم مع واقعنا احلالي.
وأوضحت د.اجلس���ار ان هناك أقلية داخل املجلس لها توجه 
وأسلوب مختلف عن األغلبية تهدف من خالله الى تعطيل عمل 
املجلس وتنفيذ أجندتها اخلاصة، مش���يرة الى ان االغلبية تريد 
العمل واإلجناز وانها س���تعمل بغض النظر عما يخلقه البعض 

من اجواء غير صحية.
ورأت د.اجلسار ان أهم اولويات املرحلة املقبلة قضيتا التعليم 
والصحة ملا لهما من اهمية قصوى لدى اجلميع دون اس���تثناء، 
مبينة ان جلنتي التعليم والصحة تعمالن بأقصى جهدهما إلجناز 
التشريعات التي حتل هذه القضايا وتساهم مع السلطة التنفيذية 

في تطوير هذين القطاعني احليويني.
ومتنت د.اجلس���ار ان تتكرر مثل هذه اللق���اءات التي تتيح 
للنواب االرتقاء بناخبيهم بشكل دوري واالستئناس الى آرائهم 
ومناقش���تهم في املس���تجدات والقضايا ذات االهتمام املشترك، 

مشيدة بهذه املبادرة الكرمية من فواز املزروعي.

الدولة، حيث بني ان مصروفات الباب األول واخلاصة بالرواتب 
تزيد من 8 الى 9% كل عام، مستغربا محاربة البعض للخصخصة 
مع انه���ا البديل الوحيد ومن ميلك غير اخلصخصة فليأتي بها، 
وأردف: اإليرادات النفطية كانت متثل 92% في الس���ابق اال انها 

وصلت في امليزانية االخيرة الى %94.
ليخت���م حديثه باخلطة التنموية والتي قال عنها: كنت أعتقد 
انها س���تكون احلل اال انها خطة احالم وردية ال ميكن حتويلها 

الى واقع ملموس.
من جهته، اس���تهل النائب خلف دميثير حديثه بإطالقه لقب 
»قلعة االحرار« على منطقة الفيحاء، مشيرا الى انه دائما ما كان 
يراعي شعور املواطن ويحاول قدر استطاعته ايصال هذا الشعور 

الى مجلس األمة.
وقال دميثير ان التردد والكسل احلكومي وعدم اتخاذ القرارات 
املهمة التي اختارها األغلبية من النواب، كانت س���ببا ملا وصلت 
اليه األوض���اع في البلد، مبديا أس���فه واس���تغرابه من وقوف 
احلكومة وتعطلها ملجرد ان نائبا واحدا أو اقلية ترفض مقترحا 

او مشروعا.
وبني ان هناك بعض النواب لديه أجندة خاصة لتعطيل مسيرة 
املجلس وعرقلة العمل فيه، مش���يرا الى قانون ال� B.O.T االخير 
الذي قيد حرية العمل ليصب���ح قانونا طاردا )وهذا ألنه قانون 

الءم نائبا واحدا بينما غيب رأي األغلبية«.
واستغرب دميثير التهديد الدائم بإلغاء الدميوقراطية املتمثلة 
في مجلس األمة ليقول: »لوال الدميوقراطية لكانت االمور سيئة، 
وهل البديل عن الوضع احلالي ان نلغي الدميوقراطية؟« وتابع: 
»مث���ل هذا التصرف سيرس���ل البلد الى املجه���ول، كما ان احلل 
الدس���توري كل عام ليس جيدا ألن في���ه معاقبة للمجتمع على 
اختي���اره وهذا ام���ر غير صحيح، والبلد يعيش في حالة ش���ك 
وقلق وعدم ثقة نتيجة ممارسة بعض النواب وهم أقلية، اال انهم 

ولألسف مسيطرون على الوضع«.
اما النائب عدنان املطوع فقال ان اخلطة احلكومية طموح للغاية، 
متمنيا على احلكومة حتقيق ما ورد فيها والتركيز على اخلطة بدل ان 
تشتت جهودها في االلتفات الى بعض املمارسات غير املجدية، وكذلك 

ان تركز على املشاريع املتعثرة حتى تدرك ما فاتها من وقت.
 وب����ني املطوع ان خطة احلكومة ستمش����ي جنبا الى جنب مع 
محاربة الفساد، مبديا بعض التخوف من عدم قدرة احلكومة على 
تنفيذ برنامج عملها ما لم تدخل القطاع اخلاص كمس����اهم رئيسي 

في إجناز اخلطة.
وأوضح املطوع ان املطالب الشعبية لن تتوقف فهي أتت نتاجا 
لبرامج انتخابي����ة تبناها بعض النواب وفي ضوئها مت دعمهم من 
القواعد االنتخابية، مش����يرا الى ضرورة الوصول الى حل وس����ط 
يرض����ي اجلميع ويحفز على التعاون وإيج����اد بيئة مالئمة للعمل 

واإلجناز.
وأخيرا قال املطوع »كل اهل الكويت كانوا في السابق معارضة، 

ولكن ملا رأوا ان الكل أصبح معارضة فضلوا املوازنة«.

الى ذلك، قال النائب مرزوق الغامن ان وجوده امام شخصيات 
يكن لها كل احترام وتقدير ورجال من رجاالت الكويت املعروفني 
يش���عره بالغبطة والسرور وانه مازال تلميذا امام هذه القامات، 
متمنيا لو كان بإمكانه احلضور ومعه قائمة مبقترحات بقوانني 

حتى تتم مناقشتها مع احلضور اال ان ضيق الوقت ال يسمح.
واوضح الغامن ان البالد متر مبرحلة دقيقة وحساسة، وتشهد 
فوضى سياسية لم تشهدها من قبل، مشيرا الى ان اجلميع يشترك 
في املس���ؤولية وال ميكن ان حتمل فقط على مجلس األمة، مبديا 
ارتياحه وسعادته للتحركات التي تقوم بها بعض الشخصيات 
السياسية والعامة التي لها تاريخ مشرف، وكل مواطن له احلق 

بأن يبدي رأيه.

ولفت الغ���امن الى ان مجلس األمة كان في الس���ابق وعبر ما 
نقرأه في التاريخ معقال حملاربة الفس���اد واملفسدين، مضيفا ان 
واقعنا اليوم اصبح مقلوبا، ويتطلب منا ان نحارب الفس���اد في 
الس���لطتني التشريعية والتنفيذية حتى وصل األمر الى مطالبة 

البعض باحلجر على آراء الناس ومنعهم من إبداء رأيهم.
وأكد الغ���امن ان وجود هاجس دائم بح���ل مجلس األمة لدى 
بعض النواب يجعلهم دائما في دائرة التجهيز لالنتخابات املقبلة، 
وبالتالي التوجه للقضايا الشعبية ذات املظهر البراق التي يختلف 
مضمونها عن مظهرها، وان���ه ال ميكن العمل في ظل التوجهات 

التي ال متكن من االجناز.
وذكر ان كل قطاعات البلد »خربانة«، ودلل على ذلك مبيزانية 

مرزوق الغامن


