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النواب في قاعة املجلس بعد رفع اجللسة 

هاني شمس ود.خليل أبل

د.عبدالكرمي الكندري ود.عبدالعزيز الصقعبي والنواب أثناء خروجهم من القاعة

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون يرفع اجللسة

سامح عبداحلفيظ

رفع رئيــس مجلس األمة 
أحمــد عبدالعزيز الســعدون 
اجللسة التكميلية لعدم حضور 

احلكومة.
وقــال الســعدون «تفتتح 
اجللسة على الرغم من وجود 
إال أن األخ  الكامــل  النصــاب 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
األمــة وزيــر الدولة لشــؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 
عمــار العجمــي أبلغني بعدم 
حضور احلكومة اليوم (أمس)، 
وبالتالي تؤجل اجللســة إلى 
املوعد العــادي يومي الثالثاء 
واألربعاء ٢٤ و٢٥ يناير ٢٠٢٣».

وكان من املقرر أن يستكمل 
املجلس النظر في بنود جدول 
األعمــال التــي حتتــوي على 
تقارير اللجان ومنها ٧ تقارير 
للجنة الشــؤون املالية بشأن 
شراء القروض وإسقاط فوائدها 
وتعديــل قانــون التأمينــات 
االجتماعية فيما يتعلق بزيادة 
املعاشــات التقاعدية، وشركة 
الزراعية  تســويق احملاصيل 
وحتويل مؤسســة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى شــركة 
مساهمة واسترداد الفوائد غير 
القانونيــة. ويحتوي اجلدول 
على ٣ تقارير للجنة الشــؤون 
الداخلية والدفاع بشأن تعديل 
قانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة 
فيما يتعلق باملفوضية العليا 
لالنتخابــات، وتعديــل قانون 
إعادة حتديد الدوائر االنتخابية 
فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وكانــت احلكومــة، ممثلة 
بوزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشــؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
بدر املال، قد انسحبت من جلسة 
أول مــن أمــس اعتراضا على 
مناقشة تقرير جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية بشأن شراء 

قروض املواطنني.
من جانبه، أكد النائب خالد 
العتيبي أن انسحاب احلكومة 
من جلسة مجلس األمة أول من 
أمس وعدم حضورها جلســة 
أمــس قــد زاد األمــور تعقيدا 
وأعطى مؤشرا بأنها غير قادرة 
على حل امللفات التي يطالب بها 
النواب سواء املتعلقة بتحسني 
معيشة املواطنني أو اإلصالح 

السياسي في الكويت.
وقال العتيبي في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن من أبجديات العمل السياسي 
القبول باملناقشة وسماع الرأي 
والرأي اآلخر للخروج بتفاوض 

أو حلول.
وشدد على أن احلكومة إذا 
كانت تريد التعاون مع املجلس 
فيفترض أن تكــون حريصة 
على حضور اجللسات وإيصال 
املعلومات بالشــكل الصحيح 
وإبداء الرأي، مشيرا إلى وجود 
قضايــا كثيرة قادمة وحتتاج 

إلى مناقشة ومواجهة.
وبــني أن احلكومة متتلك 
خيــارات كثيــرة للتعامل مع 
قانــون القــروض وحتــى لو 
مت إقراره ميكنهــا رده الحقا، 
معتبرا أن عدم حضور احلكومة 
اجللسات هزمية وسيئة تسجل 

على احلكومة.
ولفت العتيبي إلى تضارب 
تصريحات وزير املالية الذي 
أوضح مرة أن قيمة القروض 
١٤٫٦ مليار دينار وفي تصريح 
آخر قال إنها ١٤٫٧ مليار دينار، 
مبينا أنه لــو ذكرت البيانات 
الصحيحة والشرائح املستفيدة 
من القانون فسيتضح أن أكثر 
من ٧٥٪ من هؤالء جتار عقار ال 
يصح أن تسقط عنهم القروض.

واعتبر أن هروب احلكومة 
أنهــا ال متتلــك  دليــل علــى 
املعلومات الكافية عن القروض 
أو أنها ضللت املجلس والشعب 
الكويتــي بأرقام غير حقيقية 

لتعطيل هذا امللف.

وقــال العتيبــي إن قضية 
القروض أولوية لدى الشعب 
والنواب وحتتاج إلى مناقشة 
وبحــث وإقــرار؛ ألن معانــاة 
املواطنــني وحتســني حالتهم 
املعيشية من أولويات أعضاء 

مجلس األمة.
وأكد أنه مهما كانت خيارات 
احلكومة ســواء باالســتقالة 
أو باالســتمرار فــإن النــواب 
مســتمرون فــي مطالباتهــم 
الــذي  األولويــات  وجــدول 
وضعوه سواء لقضايا حتسني 
معيشــة املواطنني أو لقضايا 

اإلصالح السياسي.
ورأى أنه في حال استقالة 
احلكومة فإن أمام سمو رئيس 
مجلس الوزراء فرصة لتشكيل 
حكومة إنقاذ تنتشل البلد من 
احلالة املترديــة التي وصلت 
إليه، مبينا أن احلكومة احلالية 
ضعيفة وال متتلــك قرارا وال 
توجد رؤية لدى أغلب الوزراء 

فيها.
ودعــا إلى اختيــار وزراء 
أكفاء يســتطيعون على األقل 
التفاوض ولديهم رؤى ميكن 
مناقشتها، الفتا إلى أن النواب 
يقومون بدورهم وكذلك اللجان 

البرملانية.
ودلــل على ذلــك بأنه منذ 
بدايــة دور االنعقاد إلى اليوم 
لم يلغ اجتماع أي جلنة بسبب 
عدم اكتمــال النصــاب وهذه 

سابقة برملانية.
وقال العتيبي إن خيار حل 
مجلــس األمة هو حق لســمو 
أمير البالد وســموه يفعل ما 
يراه مناسبا، مؤكدا أن النواب 
لــن يتراجعوا عــن أي مطلب 
شعبي أو أي مطلب من شأنه 
الدفع باإلصالحات السياسية.
مــن جهتــه، دعــا النائب 
د.عــادل الدمخي إلــى تغليب 
احلكمة والعقالنية ومصلحة 
البلد وتوفير مناخ سياســي 
مناســب لتقــدمي اإلصالحات 
وتشــريعها وتفعيــل الرقابة 
احلقيقية وكشف الفساد الذي 
دمر البلد في السنوات السابقة.
وقال الدمخي في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
«ما حصل أمس يستوجب علينا 
مواجهة األمر بواقعية وعقالنية 
وتوجيه األمــور إلى نصابها 
الصحيــح، واحلكومــة عليها 
احترام اخلالف السياسي وفق 
األطر الدستورية والقانونية».

وأضاف انه «ال ميكن قبول 
سياســة فرض الواقــع إما أن 
تســتجيبوا أو ننسحب، فهذا 
نهج لم نعهده إال من حكومات 
كانت فاشلة وسببت دمار البلد 
في الفترة الســابقة وال نريد 
لهــذه احلكومة أن تكون على 

هذا النهج نفسه».
وأضــاف: «أنــا متأكــد أن 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
لديه نية اإلصالح وفيه خير، 
وجاء وهو ميد يده للتعاون، 
ونحن كمجلــس مددنا أيدينا 
للتعاون والتفاهم وما حتقق 
على ضوء اخلطــاب األميري 
الذي ألقاه سمو ولي العهد من 
تعهدات، ال شك، كانت مقدرة 
جدا في املجلس من خالل اعتماد 
امليزانيــة وتفعيــل القوانــني 
الســابقة فــي بيــع اإلجازات 

اإلصالح.
وأكد أن «أي وزير ال يقوم 
بدوره يســتحق االستجواب 
وكذلك ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء إذا كان ال يقوم بدوره، 
ولكن املطلــوب أيضا حتقيق 
اإلصالحات السياسية الواضحة 
التي يطالب بها الشعب الكويتي 
والتي يتضمن برنامج العمل 
احلكومي جزءا منها»، معتبرا 
أن هذه اإلصالحات هي احملك 
احلقيقي بني احلكومة واملجلس.
وقــال: «هناك مــن تضرر 
مــن اإلصالحــات التــي متت 
وهم من دمروا البلد بالفســاد 
السابق وهم من يدفعون اليوم 
للمواجهــة، األدوات والذيول 
ملن كان ســبب دمــار الكويت 
في الفترة الســابقة سواء في 
احلكومات السابقة أو مجالس 
األمر السابقة، هؤالء متضررون 
وشغلوا إعالمهم كامال من أجل 
الدفع إلى املواجهة وإعاقة أي 

عمل إصالحي».
وأضــاف: «لذلــك يجب أن 
يكــون لدينا كنواب البصيرة 
الواضحة فيمــا يفعله هؤالء 
من محاوالت وتسخير إعالمهم 
إلبطــال وإعاقــة وإفشــال كل 
احملاوالت اإلصالحية القادمة 

ويسعيان إلى هدف واحد وهو 
الشــعب»،  حتقيق طموحات 
الفتــا إلى أن «مــن يخرج من 

رحم األمة يدور في فلكها».
وأكد أن «احلكومة الواثقة 
من عملها تقارع احلجة باحلجة 
وتواجــه املجلــس بالرفــض 
أو باإليجــاب وتقــدم األرقام 
واإلحصائيــات لكــن الهروب 
ليس مقبوال من حكومة متثل 

طموحات الشعب».
وشــدد الهاجــري على أن 
املجلس سيمد يديه للتعاون من 
أجل املصلحة العامة إذا أرادت 
احلكومة اإلجناز والتعاون، كما 
أنه سيفعل أدواته الدستورية 

إذا أرادت التلكؤ والتهاون.
وأضــاف مخاطبــا ســمو 
رئيس الــوزراء «يجب مد يد 
التعاون مع املجلس خصوصا 
أنه لــم يقصــر، واألخذ بعني 
االعتبــار أن الشــعب مصدر 
الســلطات وينبغــي احتــرام 
رغبتــه»، مطالبــا بتغييــر 
الوزراء الذيــن ميثلون حمال 
كبيــرا على احلكومــة وعائقا 

لتعاون السلطتني.
وبــني أن التهدئــة كانــت 
واضحــة مــن البرملــان بعدم 
التــأزمي أو التصعيد أو تقدمي 
الشهور  االســتجوابات خالل 
الســابقة حتقيقــا خلطــاب 
القيادة السياسية، مشيرا إلى 
أن «احلكومــة في أول اختبار 
حقيقي وفي قضايا تهم األسرة 
الكويتية خرجت على اللوائح 
والنظم الدستورية والتعاون 

بني السلطتني».
وطالب احلكومة بالرد مبثل 
هذا التعاون الذي أبداه املجلس، 
مستنكرا اســتعجالها قوانني 
ليس لها صلة باملجتمع وليست 
أولوية لدى السلطتني، بتقدمي 
تنظيم السجون واالجتماعات 
واملواكب واألسلحة والذخائر 
وإقامة األجانب وأمن احلراسة 

والصفوف األمامية، ومن خالل 
االســتجواب الــذي مكنا فيه 
العضو واحلكومة من احلضور 
والنقاش وكان لنا رأي واضح، 
وكذلك من خــالل التفاعل مع 

برنامج عمل احلكومة».
وبني أنــه «على الرغم من 
أن برنامج عمل احلكومة جاء 
متأخرا نوعا مــا لكن اللجان 
البرملانية تفاعلت معه وقدمت 
إلى اللجنة املالية آراءها بشأن 
البرنامج، مؤكدا أن التفاعل بني 
احلكومــة واملجلس كان جيدا 
واخلالف وارد ولكن يجب أن 
يعالج وفق األطر الدستورية 

والقانونية».
وقــال إن ما هو قادم هناك 
قــرارات تتعلــق باحلكومــة 
ال عالقــة لنا بهــا ولكن نحن 
كنواب لدينا إصالحات سياسية 
واجتماعيــة  واقتصاديــة 
وإصالحــات تتعلق بالتعليم 
السياسة  واإلسكان والصحة 
املالية للدولة، ويجب أن يكون 
علــى هذه اإلصالحــات اتفاق 
أيا كان قرار احلكومة القادم، 
وال نفكــر في احلــل واإلبطال 
أو غيرهمــا ألنــه ليــس مــن 
اختصاصنا وال هي حلول تنهي 
احلالة التي يتوقعها الشــعب 

الكويتي.
وشــدد على أن «الشــعب 
الكويتي يريد اإلجناز وهدوءا 
سياسيا وإصالحات حقيقية 
وهو ما جئنا من أجله، ولذلك 
يجــب أن يكون هنــاك اتفاق 
على اإلصالحات»، مشيرا إلى 
أن أكثر مــن ٣٠ نائبا طرحوا 
رؤيتهــم اإلصالحية املتكاملة 

لنهاية دور االنعقاد احلالي.
ورأى ضرورة إيجاد توافق 
بــني برنامــج عمــل احلكومة 
التــي  والرؤيــة اإلصالحيــة 
طرحها النواب، مؤكدا أنه في 
حــال توافقــت اإلرادتــان بني 
احلكومة واملجلس فسيتحقق 

ألن أي محاولة إصالح تفضح 
أعمالهم الفاسدة، وكما قلنا إنهم 
عند عــرض قوانني اإلســكان 
وغيرهــا ســيحركون كل مــا 
يســتطيعون لضرب أي عمل 

إصالحي وإفشاله».
من جانبه، وأعرب النائب 
د.فالح الهاجري عن استيائه 
مــن سياســة احلكومــة فــي 
التعامل مع القضايا احليوية 
داخــل مجلس األمة، مؤكدا أن 
النواب بادروا بالتعاون وعدم 
التصعيد خالل الفترة املاضية، 
في حني أن احلكومة أظهرت أنها 
ليست على مستوى الطموح.

وقال الهاجري، في تصريح 
باملركــز اإلعالمــي في مجلس 
األمــة، ان احلكومــة اعتمدت 
السياسة ذاتها لسابقاتها من 
الهروب إلى األمام خالل جلستي 
امس وأول من أمس، على الرغم 
من القوانني املهمة املنتظرة من 
األسرة الكويتية، مضيفا «كان 
يتوجب على احلكومة احلضور 
ومقارعة احلجة باحلجة إال أنها 

اختارت الهروب».
وأوضح أن «احلكومة متثل 
الشعب الكويتي قبل أن ميثله 
أعضاء مجلس األمة، واملجلس 
واحلكومة وجهان لعملة واحدة 

اخلاصة. واعتبر أن احلكومة 
الشــعبية  اإلرادة  متثــل  ال 
التي يســتحقها أبناء الشعب 
الكويتــي، مطالبــا بالســعي 
الستعادة ثقة الشارع بتحقيق 
وتلبيــة  العامــة  املصلحــة 
طموحاته بالعمل على حتسني 
عيشة املواطن والتعاون بشأن 
القوانــني املدرجة على جدول 

األعمال.
وأبدى الهاجري استغرابه 
مــن الهبــات اخلارجيــة التي 
ال تعــد وال حتصــى، بينمــا 
تعــارض ما يتعلق بالشــعب 
الكويتي واألســرة الكويتية، 
مشددا على ضرورة العمل على 
حتسني معيشة األسر الكويتية 
باعتبارها مــن صميم خطاب 

القيادة السياسية.
هذا، وقال النائب عبداهللا 
األنبعي إن تراكم الفساد خالل 
الفترات السابقة حمل املجلس 
احلالي تركة ثقيلة، مشيرا إلى 
أن النواب حتملوا مسؤولياتهم 
التشــريعية جتاه تلك التركة 
بالتوافق علــى قوانني كثيرة 

تعالج ٦ محاور مختلفة.
وأوضح األنبعي في تصريح 
باملركــز اإلعالمــي في مجلس 
األمة أن احملاور تتعلق بتحسني 
معيشــة املواطــن ومعاجلــة 
قضايا اإلسكان وسوق العمل 
واإلصالح السياسي ومكافحة 

الفساد.
األول  احملــور  أن  وبــني 
اخلــاص بتحســني معيشــة 
زيــادة  يتنــاول  املواطنــني 
املساعدات االجتماعية واملكافآت 
االجتماعية للطلبة واجلمع بني 

الوظيفة والدراسة.
وذكر أن امللف اإلســكاني 
يشمل تشريعات تتعلق بإنشاء 
املدن اإلسكانية ومحطات الطاقة 
وكسر احتكار األراضي الفضاء 
واستدامة سيولة بنك االئتمان 
والقروض اإلســكانية والبنك 

اإلسكاني واملدن العمالية.
وقال األنبعي إن ملف سوق 
العمل ملف ثقيل سيوفر حال 
إقرار التشريعات املتعلقة به 
ما يقارب الـ ٦ مليارات دينار 
ســنويا، فضال عن ٣ مليارات 
دينار سنويا تتعلق مبعاجلة 

امللف اإلسكاني.
وأكد أن التسلسل في هذه 
التوافقيــة املنطقية  القوانني 
القابلــة للتطبيق هو أســاس 
املشــهد وما تقدم بــه النواب 

في هذه املرحلة.
ولفت إلى أن محور سوق 
العمل يتضمن تشريعات تتعلق 
بحمايــة املواطنني في القطاع 
اخلاص والبديل االستراتيجي 
العامة،  الوظائــف  وتكويــت 
وتعديل قوانني ديوان اخلدمة 
املدنيــة، ودمج ديوان اخلدمة 
مع دعم العمالة، وتوحيد صف 
االنتظار، وحتقيق العدالة بني 
املواطنني في انتظار الوظائف، 
وتعديل ما يتعلق بالوظائف 
القياديــة وقانــون العمل في 

القطاع األهلي.
وقــال األنبعي إن حســن 
اإلدارة بتنفيذ هذه القوانني حال 
إقرارها سيوفر على املال العام 
ويحافظ عليه ويجلب مصادر 
دخل جديدة للبلد، مضيفا ان 
«اتباع سياسة السوق املفتوح 

لتوفيــر تنافســية عالية بني 
التجــار واملواطنــني  جميــع 
الفــرص ألصحــاب  وإتاحــة 

املشروعات الصغيرة».
وشــدد علــى أن خلق هذه 
التنافســية ســيوجد ســوقا 
حقيقية ويرفع اجلودة ويخفض 
األسعار على املواطنني ويحقق 

الدخل للبلد والتجار.
وأوضــح أن البنــد الرابع 
شــركات  إنشــاء  يتنــاول 
املــدن الصحيــة والتعليميــة 
يحســن  ممــا  والســياحية، 
اخلدمــات وإنشــاء شــركات 
املخــازن، ويخفــض أســعار 
التخزين وبالتالي أسعار السلع.
وبــني أن مــن بــني هــذه 
الوكيــل  إلغــاء  التشــريعات 
احمللي وإعادة هيكلة منظومات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
واملنطقة االقتصادية الشمالية، 
العقارية  الــوكاالت  وتنظيــم 

وغيرها من القوانني.
وأوضح أنه بسبب الفساد 
الســابق واســتنزاف األموال 
العامة وإهالك االحتياطي العامة 
وانتشــار الفساد واستشرائه 
كان لزامــا على النواب حتمل 
مسؤولياتهم الوطنية بتقدمي 
الكثير من التشريعات الواجب 

إقرارها حملاربة الفساد.
مــن  أن  إلــى  وأشــار 
التشــريعات التــي كانت لها 
أولوية لدى النواب لغلق أبواب 
الفساد وحتقيق الرخاء قانون 
تعــارض املصالح والرشــوة 
فــي القطاع اخلــاص وجترمي 
الشخصية االعتبارية وغيرها 
من التشــريعات التي حتارب 
الفاسدين وتسد الثغرات التي 
كانــت موجودة فــي القوانني 
وترفع تصنيــف الكويت في 

مدركات الفساد.
ورأى أن كل ما سبـق ال يتحقق 
إال بوجود بيئة سياسية صاحلة، 
ولذلــك تقــدم النــواب بقانون 
القوائم النسبية وإنشاء املفوضية 
العليــا لالنتخابات والتعديالت 
على الالئحة الداخلية من عالنية 
التصويت على الرئاسة وإلغاء 
جلنــة األولويــات وتقليــص 
الدورة املســتندية لضمان عدم 
دفن القوانني في اللجان، وإحالة 
القوانــني إلى اللجــان املختصة 
بدال من إحالتها للجنة الشؤون 

التشريعية والقانونية.
واعتبــر األنبعــي أن «كل 
ذلك يخيف الكثير ممن خرجوا 
من املشهد احلالي، بأن يكون 
اإلجناز هو سيد املشهد، ولذلك 
لديهم االستعداد لبذل الغالي 
والنفيس إلثبات عدم متكننا 

من إدارة املرحلة».
وأضاف «ســبق أن مددنا 
يد التعاون وقدمنا حزمة من 
التي  التشــريعات واحللــول 
توفر على املال العام وحتسن 
املواطنــني وتصلح  معيشــة 
النظــام اإلداري فــي الدولــة 
وحتارب الفساد وتصلح النظام 
السياســي في البــالد، ورغم 
جتاهل احلكومة للكثير من هذه 
التشريعات واجلدول الزمني 
املقدم من غالبية نواب املجلس، 
إال أننا نتعامــل كرجال دولة 
وكمســؤولني نتحمل تبعات 
املسؤولية في مد يد التعاون 
في حال مت حل هذه امللفات».

وأكد «إن تتمكن احلكومة 
مــن جتــاوز كل هــذه امللفات 
ومتد يــد التعاون مع مجلس 
األمة فــي حلحلة هذه امللفات 
وتتصف باحلصافة السياسية 
وتعي القوانني النوعية والقابلة 
امللفات  للتطبيــق وتتجــاوز 
والعثرات البسيطة، فإننا سنمد 
يد التعاون الستشــعارنا بأن 
اإلجناز هــو من يثبت قدرتنا 

على إدارة املشهد».
وأضاف أنــه اذا كان خيار 
احلكومة عدم احترام الدستور 
وخيارات األمة، فلتتحمل نتائج 
خياراتهــا بوجوب املســاءلة 
السياسية، مؤكدا «لن نتوانى 
في الدفاع عن الدستور والذود 
عن حريات الشعب ومصاحله 

وأمواله مهما كان الثمن».

خالد العتيبي: انسحاب احلكومة مؤشر لعدم قدرتها على حل القضايا املعيشية واإلصالح السياسي
عادل الدمخي يطالب احلكومة باحترام اخلالف السياسي وفق األطر الدستورية والقانونية
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