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وأنا اليــوم متفائل ولكن 
يجــب علينــا أن نراقــب 
بطريقــة صحيحة، ومن 
الضــروري أن يكون أول 
القادمة  اختيار للحكومة 
تكون حكومة رجال دولة 
وبرنامج عمل واضح قابل 

للتنفيذ.
لنــا يقولــون  ال يأتــون 
حكومة شعبية ويختارون 
بعــد ذلك نــواب خدمات، 
كيف يكون هذا األمر؟ ماني 
قادر افهمها إلى اليوم، نحن 
واضحون يجــب اختيار 
مناذج ناجحــة مثل العم 

مشاري العنجري.
واحلكومة القادمة حتتاج 
رســائل واضحــة وكلنــا 
مؤمنون أن الصوت الواحد 
ساعد على الفساد واإلفساد 
واليوم هذه فرصة ال تخلي 
الناس تتكسب أعلن وبني 
للناس أنك تضع يدك بيد 
أعضاء مجلس األمة ومن 
ينجح بتعديل هذا النظام.
االســتجواب  ومشــكلة 
املزمع تقدميه بعد رحيل 
الرئيســني، يجــب علينا 
تعديــل الالئحة الداخلية 
للمجلس حتى ال يتكرر هذا 
األمر، وفي حال وصولي 
ملجلس األمة أرى ضرورة 
تعديــل النظام االنتخابي 
وتعديــل املــادة ١٣٥ مــن 
الداخلية ملجلس  الالئحة 

األمة.

التوجه احلكومي اجلديد 
باالستعجال بالقوانني 

لإلسكان وغيرها، هل ترى 
هناك خطة وتوجه واضح؟

٭ اإلســكان قضيــة جدا 
كبيرة واحللول إما خطأ 
أو ليــس هنــاك إرادة أو 
إدارة مــن الدولــة، ومن 
قبــل كنــا نقــول يجــب 
حترير األراضي، واليوم 
هناك أراض محررة ولدينا 
التســليف  مشــكلة بنك 
والبنية التحتية واملطور 
العقــاري، هــذه الدولــة 
يجب أن تغير فلســفتها 
باإلسكان والعقار بشكل 
كبيــر، واملفترض يكون 
عندنــا هيئــة األراضــي 
والعقارات أسوه بالدول 
املجاورة وهذه الهيئة حتى 
يكــون مركزية بالتعامل 
هذه القضايــا وال يوجد 
لدينا مالك وال نعرف ماذا 
متلك الدولة من عقارات 
وأراضــي ونحتاج إرادة 

وإدارة.

هناك أكثر من جهة رقابية 
وعلى الرغم من ذلك يوجد 

هناك فساد؟
٭ لسبب من يتعني على 
هــذه الهيئات، ومن يعني 
هو من يراقب وهنا يكمن 

اخللل.

في اخلتام كلمتك 
األخيرة؟

٭ أمتنى ممــن يصل من 
النواب املصلحني ضرورة 
تعديــل النظام االنتخابي 
وتعديل الالئحة الداخلية 
ملجلس األمــة نريد الرأي 
حلــل  يتحــرك  العــام 
القضية في أســرع وقت، 
واالنتخابــات نزيهة وإن 

شاء اهللا تكمل نزيهة.

الكالم بهذا العمل الفردي 
إذا أتاكم عزام العميم أو أي 
مرشح وحتدث عن برنامج 
انتخابي كامل ال تصدقونه 
ال نستطيع بعمل فردي.. 

نعم هناك أفكار ورؤى.

ماذا عن انتخابات رئاسة 
مجلس األمة؟

«املنبــر  فــي  نحــن  ٭ 
الدميوقراطي» لنا معايير، 
مــن يؤمــن بالدســتور 
والالئحــة الداخلية نحن 
معه، ومن يؤمن بتوزيع 
االقتراحــات واملشــاريع 
للجــان املجلس بناء على 
أولويــات حقيقيــة نحن 
معه، ومن يعكس ويكون 
حال لسان أعضاء مجلس 
األمة بطريقــة صحيحة، 
ومــن يكــون نــد الند مع 
السلطة التنفيذية هذا نحن 
صوتنا معه رسميا ومن 
غير أي صفقة وال شيء، 
وسأعلن مبكرا سنقف مع 
من، وهناك شخص واحد 
حتى اليوم وهو العم أحمد 
السعدون من أعلن رسميا 
أنــه يخــوض انتخابــات 
الرئاسة، وباعتقادي انها 
ســتكون بالتزكيــة وهو 
رجــل لــه تاريــخ وإرث 
واعتقــد لن تكــون هناك 
انتخابــات وهــذا حتليل 

شخصي.

ما رأيك في احلكومة 
اجلديدة؟

٭ الكويــت كلها متفائلة 
مع احلكومة اجلديدة ألنها 
حاربت الفرعيات وسدت 
الباب على نواب اخلدمات 
وفتحوا قنــوات تواصل 
مباشــرة بــني املواطــن 
واجلهات احلكومية، وهذه 
األمور اإلصالحية لم نرها 
مــن قبــل، وهنــاك نفس 
إصالحي، ونحن قادمون 
على عهد إصالحي جديد.

عدم تدخل احلكومة 
باالنتخابات، أال تعتقد أن 
هذه رسالة مباشرة ألبناء 

األسرة بعدم التدخل؟
٭ وهل تعتقد أنه ال يوجد 
تدخل اآلن؟ ال واهللا نرى 
أن هناك تدخال، ولم أرى 
املال السياسي ولكن نرى 
تدخــل أقطاب، فــي يوم 
أعلنت خوضي لالنتخابات 
هناك طرف ميثل الشيوخ 
مت ضربي من اليوم األول 
مــن أطــراف تابعــة لهم، 
واليــوم الثاني مت ضربي 
من طــرف ميثل دولة في 
اوروبا وهذه حقيقة.. ولكن 
ال أفهــم ملاذا يضربونني، 
هــم مختلفون من عشــر 
ســنوات ولكــن يتفقون 
علــى ضربي، ورســالتي 
لهم بأننــي أتبع قواعدي 
الدميوقراطي»  و«املنبــر 
و«التيار الوطني» وطول 
عمرنا ما انحســبنا على 
طــرف وصوتنا عال بكل 
أدب واحترام وتقديرهم وال 
راح نخاف من السوشيال 
ميديا، وقلنا لهم وأوصلنا 
الرسالة اننا لن نخاف وال 

نتغير.
ونحن نعمل بإرث اخلطيب 
والنيبــاري  والقطامــي 
واملنيس والنفيسي واملال، 
وهذا اإلرث لم يحسب يوما 
ما علــى شــيخ أو تاجر، 
الدميوقراطي»  و«املنبــر 
منذ عــام ١٩٦٤ إلى اليوم 
لم يعمل صفقة سياسية أو 
صفقة لنائب رئيس مجلس 
األمــة أو صفقــة من أجل 
وزارة أو صفقــة جتارية 
من أجل طرح ثقة، وقرصة 

األذن ما تفيد معنا.

ماذا عن برنامجك 
االنتخابي؟

٭ أكون صادقا معاك وكل 
ديوانية اروح لها أقول هذا 

٭ تشكيل وزير الداخلية 
جلنــة حتقيــق وصدور 
نتائج اللجنة بوجود عدد 
من املزورين أرى أن ذلك 
يستوفي شروط مراسيم 
تغيــر  ومــا  الضــرورة 
عندنا أن أول مرة بتاريخ 
الكويت احلديث السياسي 
في الدائرة الثالثة نعتقد 
اليــوم متثيــل للناخبني 
صحيحا، وفي السابق نرى 
أشباحا وناخبني وال نعرف 
تواجدهم في املنطقة وكان 
التمثيل غير صحيح وغير 
حقيقــي وال يعكس رؤية 
الدائرة الثالثة، وما يجري 
اآلن انعــكاس لطموحات 
الدائرة  وآمــال وطلبــات 

الثالثة.

متفائل من احلكومة 
املقبل؟

٭ هنــاك فترة زمنية في 
احلالة السياسية اجلديدة 
وأصنفها ما قبل اخلطاب 
وأثناء اخلطــاب وما بعد 
اخلطاب، واخلطاب رائع 
وتقدمــي ودميوقراطــي، 
وخطاب فــي احلقيقة لم 
أتوقع أن أسمع ما ورد به 
من مضامني، ففيه مت انتقاد 
ثالث جهات بهذا اخلطاب 
اجلهة األولى هي احلكومة 
ومن خالل الـ ١٠ ســنوات 
األخيــرة كنــا نشــتكي 
الشــكوى نفســها، وأتى 
اخلطاب وقال هذه احلكومة 
لديها السقطة الفالنية ولم 
تنجــز ولم تعمــل، وأتى 
اخلطاب وانتقد الســلطة 
التشــريعية، وقال هؤالء 
األعضاء لــم يلتفتوا إلى 
وانشــغلوا  التشــريع 
باخلالفات الشخصية وكان 
الطابع الشخصي أكثر من 
الطابع التشريعي، وانتقد 
بلطــف نحــن الناخبــني 
ودعانا لالختيــار األمثل 

ملرشحني.

القوائم املتنوعة ستحظى 
بأعلى نسبة من األصوات 
والقائمة ستكون حريصة 
علــى اختيــار األفضــل 

واألجدر.
والقوائم النسبية ستكون 
حريصة على االنســجام 
والعمل اجلماعي واملكانة 
العمــل  علــى  والقــدرة 
اجلماعــي، ونحن نحاول 
تالفــي مشــكلة جتربــة 
العمل الفردي في الكويت، 
والكل يتحدث عن الكثير 
مــن البرامــج فــي فتــرة 
االنتخابــات، وهــو فــي 
النهاية فرد، وعندما يصل 
املجلــس كل هذا يختفي، 
وال يســتطيع تقدمي أكثر 
من تقدمي اقتراح أما العمل 
اجلماعــي فبإمكانك عمل 

الكثير.

ما رأيك في مجلس ٢٠٢٠، 
كيف ترى أداءه؟

«املنبــر  أنــا عضــو  ٭ 
ولــدي  الدميقراطــي» 
أسس أحتدث عنها، وأول 
خــط أحمر بالنســبة لي 
هــي الدســتور والقوانني 
وتأجيــل االســتجوابات 
املزمع تقدميها بالنســبة 
«املنبــر  ولتيــاري  لــي 
الدميقراطــي» نعتبر هذا 
جرميــة دســتورية ومن 
الدستورية  أكبر اجلرائم 
بعد تعليق الدســتور في 
الكويــت، ومن قــام بهذه 
اجلرميــة أي كان هذا في 
نقطــة حمــراء عليه بناء 
على أســس وإرث «املنبر 
الدميقراطي»، وقضية طرح 
الثقة قبل ســماع مرافعة 
الوزير نعتقد أنها خطأ من 
األخطاء السياسية ولكن 
ليست بقدر جرمية املزمع 

وإسقاط املجلس إجناز.

ما رأيك مبرسوم البطاقة 
املدنية؟

أعده للنشر: سلطان العبدان

مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن «املنبر الدميقراطي» لم ينقطع عن العمل السياسي

الكويت متفائلة باحلكومة اجلديدة 
ألنها حاربت الفرعيات وألغت نواب

 اخلدمات وفتحوا قنوات تواصل مباشرة
 بني املواطن واجلهات احلكومية

نحن انقطعنا عن العمل السياسي
 ألسباب أولها سوء الصوت الواحد 

وحالة الفساد واإلفساد بسببه

هناك لقاءات متت بني القيادة السياسية 
والتيارات السياسية وأحدها

 «املنبر الدميقراطي» وملسنا أن هناك
 عهدًا جديدًا وإصالحًا سياسيًا

القيادة السياسية كانت غير راضية عن الفترة 
السابقة بسبب عدم وجود حكومة تعمل على 

تنمية البلد وأيضًا اخلالفات في املجلس

تأجيل االستجوابات املزمع تقدميها 
جرمية دستورية ومن أكبر اجلرائم

 الدستورية بعد تعليق الدستور

طرح الثقة قبل سماع مرافعة الوزير 
من األخطاء السياسية ولكن ليست بقدر 

جرمية «املزمع».. وحل املجلس إجناز

متثيل الناخبني في الدائرة الثالثة
 سيكون حقيقيًا للمرة األولى بتاريخ الكويت 

بفضل التصويت بالبطاقة املدنية

خطاب القيادة السياسية رائع وتقدمي 
ودميوقراطي ولم أتوقع سماع ما ورد به من 

مضامني وانتقاد للحكومة واملجلس والشعب

في العمل الفردي ال توجد برامج
 انتخابية كاملة شاملة بل أفكار ورؤى

ضرورة تعديل النظام االنتخابي وتعديل
 املادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية ملجلس األمة

القوائم النسبية املغلقة أفضل نظام 
للحالة الكويتية السياسية

عودة «املنبر الدميقراطي» 
بعد انقطاع طويل، ملاذا؟

الدميقراطي»  ٭ «املنبــر 
الثالثــة نحــن  بالدائــرة 
نتحدث عن فترتني، فترة 
سامي املنيس، رحمه اهللا، 
كان ممثل الدائرة الثالثة 
وبعــد وفاتــه كانت فترة 
انقطــاع كبيرة إلى جناح 
األخ صالــح املال، ومن ثم 
كان مرســوم الضــرورة 
الصــوت الواحــد وأخذنا 
قــرارا باملقاطعة، ومن ثم 
غيرنــا قرارنا ال دعما وال 
منعــا ونحــن نحترم من 

يشارك في االنتخابات.
وخــالل هــذه الفتــرة لم 
ينقطع «املنبر الدميقراطي» 
عن العمل السياسي، ونحن 
مــن قــام بعمــل القوائم 
النســبية املغلقة، ونحن 
من قمنا مبقارنة بني جميع 
النظم االنتخابية في العالم، 
ورأينا سلبيات وإيجابيات 
كل نظام انتخابي بالعالم 
إلى أن وصلنا إلى مرحلة 
أن القوائم النسبية املغلقة 
هــي أفضل نظــام للحالة 
السياســية،  الكويتيــة 
مــع  نتشــارك  ونحــن 
السياســية  التيــارات 
الكويتية وبشكل أسبوعي 
ونصدر بيانات عن احلالة 

السياسية في البلد.
انقطاعنــا كان عن العمل 
السياســي،  البرملانــي ال 
ونحن تيار نعتقد أننا تيار 
سياسي ال برملاني، وخالل 
الفترة الســابقة نحن لم 
ننقطع عن العمل السياسي 
ألسباب أولها سوء الصوت 
الواحــد وحالــة الفســاد 
واإلفساد بسبب الصوت 

الواحد.

ملاذا املشاركة اآلن؟
العهــد  مــع  نحــن  ٭ 
اجلديد وفي ظــل القيادة 
السياسية، وهناك لقاءات 
كبيــرة متت بــني القيادة 
والتيــارات  السياســية 
السياســية وأحدها تيار 
الدميقراطــي»،  «املنبــر 
هنــاك  أن  واستشــفينا 
عهــدا جديــدا وإصالحــا 
سياسيا واستنتجنا أنهم 
غير راضيني عــن الفترة 
السابقة وعدم وجود سلطة 
تنفيذية تعمل على تنمية 
البلــد وكذلــك اخلالفات 
الشــخصية في الســلطة 
التشــريعية، ويــرون أن 
اخلروج من هذه املشكلة 
إجراء إصالح سياسي كامل 
ونحن بعد أن وصلتنا هذه 
الرســائل، فاملؤمتر العام 
لـــ «املنبــر الدميقراطي» 
بأغلبيــة أعضائه اتخذوا 
قرار املشاركة مع احترامنا 
لرأي األقليــة ومن صمم 
على املقاطعة ألن هذا مبدأ.

ما فكرة نظام القوائم 
النسبية املغلقة؟

٭ لدينا نظام قوائم نسبية 
مفتوحــة ونظــام قوائم 
نســبية مغلقة، والقوائم 
املفتوحة أقرب النتخابات 
الطلبة، أما قوائم نسبية 
مغلقة ال تستطيع فئة أو 
قبيلــة أو عائلة أن تكون 
القائمة  بالكامــل بنفــس 
ألن ١٠٠٪ ستخســر، ألن 

حتليلي الشخصي أنه لن تكون هناك انتخابات على منصب الرئاسة بل ستذهب بالتزكية إلى العم أحمد السعدون
نتشارك مع التيارات السياسية الكويتية وبشكل أسبوعي ونصدر بيانات عن احلالة السياسية في البلد

أكد مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم أن «املنبر الدميقراطي» لم ينقطع عن العمل السياسي، بل نتشارك مع التيارات السياسية الكويتية وبشكل أسبوعي 
ونصدر بيانات عن احلالة السياسية في البلد، ونحن لم ننقطع عن العمل السياسي ألسباب أولها سوء الصوت الواحد وحالة الفساد واإلفساد بسبب الصوت 
الواحد. وقال العميم، في لقاء صحافي، ان القوائم النسبية املغلقة أفضل نظام للحالة الكويتية السياسية وستكون حريصة على االنسجام والعمل اجلماعي 

واملكانة والقدرة على العمل اجلماعي. وأكد أن خطاب القيادة السياسية رائع وتقدمي ودميوقراطي ولم أتوقع سماع ما ورد به من مضامني وانتقاد للحكومة 
واملجلس والشعب، مبينا أن الكويت متفائلة باحلكومة اجلديدة ألنها حاربت الفرعيات وأغلقت نواب اخلدمات وفتحوا قنوات تواصل مباشرة بني املواطن 

واجلهات احلكومية. وأضاف أن هناك لقاءات متت بني القيادة السياسية والتيارات السياسية وأحدها املنبر الدميقراطي «وملسنا أن هناك عهدا جديدا 
وإصالحا سياسيا»، مبينا أن «القيادة السياسية كانت غير راضية عن الفترة السابقة بسبب عدم وجود حكومة تعمل على تنمية البلد وأيضا اخلالفات في 

املجلس». وقال ان تأجيل االستجوابات املزمع تقدميها جرمية دستورية ومن أكبر اجلرائم الدستورية بعد تعليق الدستور، وطرح الثقة قبل سماع مرافعة 
الوزير من األخطاء السياسية ولكن ليست بقدر جرمية «املزمع».. وإسقاط املجلس إجناز، مضيفا أن متثيل الناخبني في الدائرة الثالثة سيكون حقيقيا للمرة 
األولى بتاريخ الكويت بفضل التصويت بالبطاقة املدنية. وقال «حتليلي الشخصي أنه لن تكون هناك انتخابات على منصب الرئاسة بل ستذهب بالتزكية إلى 

العم أحمد السعدون، من الضروري أن يكون أول اختيار للحكومة القادمة أن تكون حكومة رجال دولة وبرنامج عمل واضح قابل للتنفيذ، ضرورة تعديل النظام 
االنتخابي وتعديل املادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية ملجلس األمة، وإلى تفاصيل اللقاء:

عزام العميم: احلكومة القادمة
يجب أن تكون حكومة رجال دولة

وبرنامج عمل واضح قابل للتنفيذ


