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أك��د أن مجلس األم��ة مؤشر رئيسي للحكومة الستشعار رض��ا أو غضب املواطنني

 :دورنا هو التشريع
خليل عبدالله لـ
والرقابة وليس الوعد والوعيد ..والغوغائية
ه�����ن�����اك خلل
ف���ي احلكومة
وال�������ف�������رص�������ة
ُ
ال��ت��ي أعطيت
ل������ه������ا ك����اف����ي����ة

حاوره :جاسم العلي

فيما �أك ��د النائب د .خليل عبداهلل ان املجل� ��س با�ستطاعته مواجهة احلكومة ،وتقيي ��م �أداء الوزراء� ،شدد على ان دور النائب ه ��و «الت�رشيع والرقابة»
ولي� ��س «الغوغاء والوعد والوعي ��د» .وحذر عبداهلل ،يف حوار مع «اخللي ��ج» ،احلكومة من �أن املرحل ��ة القادمة �ست�شهد مواجهة م ��ع جمل�س الأمة ب�سبب
اخللل وعدم معاجلة مالحظات ديوان املحا�سبة ،معتربا ان «الفر�صة التي �أُعطيت للحكومة يف الفرتة ال�سابقة كانت كافية».
وا�ش ��ار �إىل ان خطة اخلم�سية وال�سنوية «فوق املمت ��ازة» ،لأن �سبب «دوخة البلد» كانت يف عدم وجود خطة مثل ه ��ذه يف ال�سابق ،م�ستدركا ان جناح
اخلطة التنموي ��ة اخلم�سية وال�سنوية اجلديدة يتطلب عالج كل املعوقات ،بالتعاون اجلاد وال�رسيع ب�ي�ن جميع الوزارات .وعن �سبب املعوقات او�ضح
عب ��داهلل ان احلكوم ��ة ت�ض ��م وزراء ينتم ��ون �إىل تكتالت �سيا�سي ��ة ،و�إذا م ��ا �أرادت احلكومة �أن تر�ض ��ي طرفا ف�إنها ق ��د تغ�ضب الطرف الآخ ��ر ،لذا ف�إن
احلاج ��ة تتطلب حكومة تكنوقراط لإجنازها .و�إذ اعرتف ب�أن ��ه ال يحق له د�ستوريا املطالبة با�ستقالة الوزراء ،بني عب ��داهلل ان دعوته الوزراء �إىل تقدمي
ا�ستقاالتهم هي جمرد اقرتاح لرفع احلرج عن �سمو رئي�س الوزراء ،لإعادة اختيار رئي�س احلكومة لوزرائه .وهنا تفا�صيل احلوار:

اخل�����ط�����ة اخل����م����س����ي����ة وال����س����ن����وي����ة ف����وق
امل��م��ت��ازة وحت���ت���اج إل���ى وزراء تكنوقراط

احل�����������ك�����������وم�����������ة ت���������ض���������م وزراء ي��������ن��������ت��������م��������ون إل������������������ى ت������ك������ت���ل��ات دع��������������وت��������������ي ال������������������������������������وزراء إل������������������ى ت�����������ق�����������دمي اس��������ت��������ق��������االت��������ه��������م
ً
س������ي������اس������ي������ة إذا أرض����������������ت احل��������ك��������وم��������ة ط
����������رف����������ا غ ِ
��������ض��������ب اآلخ����������ر م���������ج���������رد اق������������ت������������راح ل���������رف���������ع احل�����������������رج ع�����������ن س�������م�������و ال������رئ������ي������س
< بداي��ة ...هَ ��ل ان��ت متفائل ب���أن احلكومة ب�إمكانه��ا تنفيذ
خطة التنمية؟
ـ �أن��ا مقتن��ع �أن با�س��تطاعة احلكومة تنفيذ ج��زء من اخلطة
اخلم�س��ية التنموية اجلديدة الت��ي �أقرها املجل���س ،ولقد قدمت
بع�ض املالحظات حول اخلطة ،و�أنكرت احلكومة تلك املعوقات،
وقالت �إنها �ستعالج �أي م�شاكل تعرت�ض م�سار اخلطة ،واملعلوم
�أن معاجلة املعوقات م�س�ؤولية ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية،
ولأن وزارة التنمية ال متلك �س��لطة على م�ؤ�س�سات الدولة فقد مت
تقدمي اق�تراح قانون ين�ش��ئ مرك��زا للتخطي��ط والتنمية تكون
تبعيته ملجل�س الوزراء وه��و الأعلى من �أجهزة الدولة املختلفة،
ويوجه ملتابعة الوزارات وامل�ؤ�س�س��ات وحت�صني م�سار اخلطة،
فاجلان��ب الت�رشيع��ي دوره احل��د م��ن املمار�س��ات ال�س��لبية يف
م�ؤ�س�س��ات الدولة ،لذلك �س��يتم اقرتاح قان��ون بتعيني قيادات
الدولة التي ينتظر منها تفعيل عجل��ة التنمية وحتقيق �أهدافها
وتاليف ما ورد يف تقارير ديوان املحا�سبة.
< وما ر�أيك فيما ت�ضمنته اخلطة؟
ـ ه��ذه خطة اخلم�س��ية وال�س��نوية ف��وق املمتازة ،لأن �س��بب
دوخ��ة البل��د كان��ت يف عدم وج��ود خطة مث��ل هذه يف ال�س��ابق،
وجناح اخلطة التنموية اخلم�س��ية وال�س��نوية اجلديدة يتطلب
ع�لاج كل املعوق��ات بالتع��اون اجل��اد وال�رسي��ع ب�ين جمي��ع
ال��وزارات؛ لأنه ال متل��ك وزارة التخطيط وحدها الق�ض��اء عليها
كما قلت.
< ما تقييمك لأداء وزراء احلكومة؟
ـ للأ�س��ف مازلنا نالحظ �أن �أداء احلكومة ال�سلبي وال�ضغوط
الكث�يرة الت��ي حتب���س �أنفا�س املواط��ن الكويت��ي قد ت���ؤدي �إىل
م��ا ال حتمد عقب��اه ،كم��ا �أن احلكوم��ة ت�ض��م وزراء ينتم��ون �إىل
تكتالت �سيا�سية ،وهذا �شيء �س��لبي لأنه �إذا ما �أرادت احلكومة
�أن تر�ض��ي طرف��ا ف�إنها قد تغ�ض��ب الط��رف الآخر م��ن الوزراء،
وهذه هي حال البلد منذ �س��نوات طويلة ،ومب��ا �أن الدولة �أقرت
الي��وم خط��ة تنموي��ة خم�س��ية ف���إن احلاج��ة تتطل��ب حكومة
تكنوق��راط لإجنازه��ا ،و�أن��ا �أعك���س نب���ض ال�ش��ارع وبالأخ�ص
الطبقة املتو�س��طة ،فالعبث والفو�ض��ى اللذان ت�شهدهما بع�ض
امل�ؤ�س�س��ات بالدول��ة ،والت��ي متتل��ك �إمكانات ب�رشي��ة ومادية
لتقدمي خدم��ات جيدة ،يحتم��ان على النواب امل�س��ارعة لتقدمي
ت�ص��ورات واقرتاح��ات ،و�إن كان��ت بن�برة عالية ؛ حتى ت�ص��ل
الر�سالة بجدية .فهناك تربيرات ال منطقية لبع�ض الوزراء حول
ما يجري يف وزاراتهم من تق�ص�ير ،والأدهى من ذلك �أن بع�ض��هم
ي�ؤكد �أنه مدرك للو�ض��ع ،لكنه ال ميلك احليل��ة للمعاجلة ،مادام
الوزي��ر يواج��ه عراقيل فعلي��ه اال�س��تعانة باملجل���س لت�رشيع
قوان�ين ت�س��اهم يف ح��ل امل�ش��اكل و�إذا هن��اك ق�ص��ور فالوزي��ر
�سيحا�سب على ذلك.
< ملاذا طالبت با�ستقالة الوزراء؟
ـ هناك حديث دار يف �أروقة املجل�س حول وجود ا�س��تجوابات
وطلب��ات لتعدي��ل وزاري ،كم��ا �أن لق��اء جم��ع رئي���س ال��وزراء
مب�س���ؤولني يف دي��وان املحا�س��بة وجلن��ة امليزاني��ات باملجل�س
وبح�ض��ور جميع ال��وزراء ونواب املجل�س �ش��هد �س��خطا كثريا
يتحمل��ه رئي�س احلكومة باعتب��اره ،د�س��توريا ،املعني املبا�رش
بال�سيا�س��ة العام��ة للدول��ة ،ل��ذا دع��وت ال��وزراء �إىل تق��دمي
ا�س��تقاالتهم لرفع احلرج عن �س��مو رئي�س الوزراء ،وعلى الرغم
م��ن �أنه ال يحق يل د�س��توريا املطالبة بذلك ،لكن��ه اقرتاح لإعادة
اختي��ار رئي���س احلكوم��ة وزراءه ،و�أرى �أن املجل���س هو م�ؤ�رش
رئي�س للحكومة ال�ست�ش��عار الر�ض��ى ال�ش��عبي �أو عدم الر�ضى
على من يحمل احلقائب الوزارية.
< البع���ض ي��رى �أن املجل���س احل��ايل مه��ادن للحكوم��ة وال
ي�ستطيع مواجهتها؟
ـ املجل���س با�س��تطاعته مواجه��ة احلكوم��ة ،لك��ن املواجه��ة
الإيجابي��ة التي من خاللها ميك��ن للمجل�س تقيي��م �أداء الوزراء،

وهل دور النائب ت�رشيع ورقابة �أو ه��و غوغاء يف املجل�س ووعد
ووعي��د ،ما يفرت�ض ح�ين انتق��اد �أداء املجل�س �أن يك��ون انتقادا
مو�ض��وعيا يخدم البلد ،و�أنا قدمت ا�س��تجوابا وورقة طرح ثقة
من  10نواب ،بل ورقتني لع�رشين نائبا ،ودور االنعقاد ال�س��ابق
�ضم �أ�سئلة برملانية وجلان حتقيق تقوم بدورها كما ينبغي لأن
املجل���س احلايل يق��دم دوره مبهنية و�أخالق تن��ايف ثقافة ن�رشت
قبل فرتة يف املجل�س وتف�ش��ت يف املجتمع ،تقوم على �شتم الوزير
وقذفه وجتريحه .كما �أن املجل�س املبطل الأول واملجل�س ال�سابق
للمجل���س احلايل مل يت��م فيهما زحزحة �أي وزي��ر من مكانه ،ومل
ي�س��تطع الت�ص��دي للفا�س��دين ،والف�س��اد املنت��شر حالي��ا ناجت
عن �س��نوات من الف�س��اد الذي غ�ض النظر عن��ه واملجل�س احلايل
ق��ام ب�إ�ص��دار  28قانونا عجزت عنه��ا املجال�س ال�س��ابقة .فهذا
اخلطاب املوحد واملتدين الذي يو�ص��ف ب��ه املجل�س احلايل دليل
عل��ى �أن اخلطاب موجه ومربمج ومتفق عليه و�أن ما ي�س��تخدم
م��ن كلمات دنيئ��ة ي��راد بها احلط م��ن �ش���أن املجل���س وعرقلة
م�ساره و�إرباك عمله.
< هن��اك ا�س��تياء نياب��ي كبري من ع��دم تفاع��ل احلكومة مع
مالحظات الديوان ،ف�إىل �أي مدى ميك��ن �أن ي�ؤثر ذلك على عالقة
ال�سلطتني؟
ـ هن��اك خلل يف احلكومة ،واملرحلة القادمة �ست�ش��هد مواجهة
بني احلكوم��ة وجمل�س الأم��ة ،حيث �إن الفر�ص��ة الت��ي �أعطيت
للحكوم��ة يف الف�ترة ال�س��ابقة كان��ت كافي��ة ،والآن توجد خطة
وا�ض��حة املع��امل ف�ض�لا ع��ن تقاري��ر دي��وان املحا�س��بة الت��ي
ت�ستو�ضح بواطن االختالالت و�أن املجل�س بحاجة �إىل ت�رشيعات
للحد من ممار�س��ات �ض��ارة يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات ،واحلاجة
ما�س��ة �إىل �إعادة منهجية العم��ل يف هذه امل�ؤ�س�س��ات يكون وفق
منهجية متاحة للحكومة ككل.
< هل التزال مقتنعا بوجود عَ دَد م��ن النواب والوزراء الذين
يحتكمون عل��ى �رشكات مملوكة لهم �شخ�ص��يا �أو لأقربائهم كما
�رصحت من قبل؟
ـ نعم �أملك معلومات لكنها لي�ست �أدلة قاطعة على املو�ضوع،
فكيف لوزير �أو نائب يحارب الف�ساد� ،إذا كان هو بدوره �صاحب
م�صلحة ،فهذه ال�ش��بهة ال بد �أن تكون معدومة ،و�س�أوجه �س�ؤاال
لوزير الدولة ل�ش���ؤون جمل�س الوزراء ب�ص��فته الوزير امل�س�ؤول
عن جلنة املناق�ص��ات املركزي��ة ،فوفقا للقانون ال يج��وز �إعطاء
�أي مناق�ص��ة لأي نائب �أو وزير �أو �أحد �أقاربهم ،و�س�أوجه �س�ؤاال
لوزير التجارة �أطالبه ب�أ�س��ماء ال�رشكات التي حازت مناق�صات
خ�لال فرتة معين��ة ،وك��ذا �أ�س��ماء الذي��ن ا�س��تحوذوا على تلك
املناق�ص��ات ،وهي معلومة مباحة ال ي�س��تطيع الوزي��ر �إخفاءها
�أو �إنكارها.
< ما ر�أيك يف عمل هيئة مكافحة الف�ساد حتى الآن؟
ـ �أ�س��ا�س وجود هيئة الف�س��اد هو مراقبة كل م�س�ؤويل الدولة،
مبا ي�شمله ال�سلطات الثالث الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية،
والهيئة مبا �أن لها ا�س��تقاللية تام��ة فمنذ �س��نتني �إىل يومنا هذا
مل ي���أت �أح��د �س���أل �أو بحث فيم��ا يفعل��ه الآخ��ر� ،إذن �أين موقع
الهيئة مما يح��دث اليوم ،وعند طرح ال�س���ؤال عل��ى الهيئة ترد
ه��ذه الأخ�يرة ب�أنه��ا و�ض��عت هي��كل والئح��ة ودورة تدريبية
للم�س���ؤولني على �أ�س��ا�س يقدمون احلالة املالي��ة وهنا املالحظ
الذي يريد انتقاد الهيئة �أن م�س���ؤوليها يتقا�ضون رواتب عالية
وال يقدمون �ش��يئا ،واالنتقادات تلك ال تعتمد على ال�شخ�صانية
بق��در م��ا ه��ي انتق��ادات للممار�س��ات ،وال نري��د الإ�س��اءة لفرد
ب�شخ�ص��ه ،فالتوظي��ف يف هيئة الف�س��اد تنعدم فيه ال�ش��فافية،
ويت��م توظي��ف �أ�ش��خا�ص غري م�ؤهل�ين لتل��ك املنا�ص��ب ،وهذا
يتطلب م�ساءلة وزير العدل لتربز امل�س�ؤولية ال�سيا�سية والدور
الرقابي الذي ال يعن��ي بالتحديد اال�س��تجواب ،برغم �أن الهدف
م��ن اال�س��تجواب ه��و التق��ومي والإ�ص�لاح� ،أم��ا �إذا تطل��ب الأمر
اال�ستجواب فلن نرتدد.
< كيف ترى اجلهود احلكومية حلل ق�ضية الإ�سكان؟

ـ باملقارن��ة بال�س��ابق ف�إن وزارة الإ�س��كان قطعت �أ�ش��واطا يف
تخفيف ح��دة �أزم��ة الإ�س��كان ،ووزير الإ�س��كان ي�س��عى لتقدمي
الأح�سن يف املو�ض��وع ،لكن مع هذا يظل العجز وا�ضحا وال يلبي
تطلعات املواطن ،فاليوم يوجد �أكرث من مائة �ألف طلب �إ�س��كاين،
ولنا يف كل �س��نة �أربعة ع�رش �ألفا �إىل ع�رشين �ألف وحدة �س��كنية،
وبذلك بعد خم�س �س��نوات �سي�س��د مائة �ألف طلب �س��كني لأنه
بعد خم�س �سنوات هناك تراكمات �سنوية و�سي�صل الأمر �إىل 60
و� 70ألف طلب ،وتبقى م�ش��كلة الإ�س��كان ت��دور يف حلقة مفرغة،
وامل�ش��كلة �أن الوزي��ر واحلكوم��ة ي��دركان املوقف املعق��د وبعد
�أن ناق�ش��نا املو�ض��وع نحن والوزير ب�ش��كل �شخ�ص��ي ومبا�رش
وجدن��ا �أن العر�ض ال يغطي الطلب والبالد بحاجة �إىل م�ش��اريع
�ض��خمة يف اخل�يران وال�ص��بية .كما �أن هن��اك �أ�رسا تع��اين �أزمة
الإيج��ار املرتفع ،وعليه ق��دم الن��واب اقرتاح��ات ويف انتظار �أن
ت�ؤخذ بع�ين االعتبار يف �أجن��دة املجل�س ولو كنت امل�س���ؤول عن
جلنة الأولويات لكانت ق�ض��ية الإ�س��كان مت�صدرة الق�ضايا التي
تعاجلها اللجنة.
را�ض عن عمل جلنة االولويات؟
< وملاذا انت غري ٍ
ـ �أن��ا مل �أك��ن ع�ض��وا يف جلن��ة الأولوي��ات ،ول��و كنت ع�ض��وا
را�ض ع��ن عمل جلنة
فيه��ا لطالبت بالأم��ور املعلقة ،و�أن��ا غري ٍ
الأولوي��ات يف املجل���س وحت��ى ع��ن املجل���س يف �أولويات��ه م��ع
احلكوم��ة الت��ي كان با�س��تطاعتها العم��ل بطريق��ة �أف�ض��ل من
الآن .فالنظ��ام يف الب�لاد يحتك��م �إىل ثالث �س��لطات :الت�رشيعية
والتنفيذية والق�ض��ائية ،والكل يركز على خمالفات ال�س��لطتني
الت�رشيعي��ة والتنفيذي��ة ،ويغ���ض النظ��ر ع��ن ممار�س��ات غري
�ص��حيحة لل�س��لطة الق�ض��ائية ،وهي �إح��دى �أهم ال�س��لطات يف
الدولة.
و�أنا ال �أ�شكك يف نزاهة الق�ض��اء وحديثي عن الق�ضاء يخت�ص
باخلل��ل الإداري ،و�أك�بر دليل وم�ؤ��شر على ذل��ك �أن العديد من
الق�ض��ايا يطول بها الزم��ن يف �أدراج املحاك��م ،فالبنية التحتية
لل�س��لطة الق�ض��ائية ه��ي من��ذ التحري��ر �إىل الي��وم ال تتما�ش��ى
والتزاي��د ال�س��كاين برغم �أن��ه يفرت���ض �أن هناك عالق��ة طردية
بني حجم املجتمع وحجم الق�ض��اء .و�أما املحكم��ة الإدارية فهي
بحاج��ة �إىل نيابة �إدارية فملفات الفتوى والت�رشيع ،بالإ�ض��افة
�إىل ما يفوق � 60ألف ق�ض��ية خ�رستها احلكوم��ة ال يدري �أحد �أي
جهة تتحمل م�س���ؤوليتها؛ �إما الفتوى والت�رشي��ع و�إما الإدارات
القانونية يف امل�ؤ�س�سات.
< �إىل �أين و�ص��ل عمل جلنة التحقيق يف مو�ض��وع احليازات
الزراعية؟
ـ جلنة التحقي��ق طالبت ببع�ض الوثائق م��ن الهيئة العامة
للزراعة والرثوة ال�سمكية وحت�صلت عليها واللجنة بحاجة �إىل
وثائق �أخ��رى وعليه فاملدة املطلوب��ة يف الأول كانت غري كافية،
لذلك مت التمديد لفرتة �أخرى ال�س��تكمال التحقيق واملمار�س��ات
التي مت ا�س��تعالمها ولي�ست وليدة اليوم .وهناك �أوراق و�صلت
للجنة مطلع فرباير الفائت و�س��يتم فتحه��ا والنظر فيها ،لكن ال
ميكن اخلو���ض فيها الآن لأنه��ا يف طي ال�رسية .وامل�ش��كلة التي
تواجه جلنة التحقيق �أن احلكومة حددت م�سار حتقيق اللجنة
يف جزئية ب�س��يطة� ،أي مبعنى التوقف عند احليازات الزراعية
بالوفرة يف احليازات ال�شاملة.
< ما �أهمية ا�صدار قانون املراقبني املاليني؟
ـ ان ان�ش��اء جهاز املراقبني املاليني �سي�ؤدي �إىل تفعيل الرقابة
املالية ال�س��ابقة والتي �س��تحل الكثري من م�ش��اكلنا واملعوقات
الت��ي تواج��ه التنمي��ة يف البل��د .واجله��از عل��ى عك���س ديوان
املحا�س��بة لديه رقابة م�س��بقة ويق��وم بالفل�ترة لأي خمالفات
ويحد منها ،وحتى ال يتفاج�أ ديوان املحا�س��بة بالكم الهائل من
املخالف��ات والتجاوزات .واحلاجة له��ذا القانون باتت �رضورة
الآن ،حيث ان هناك العديد من املخالفات والتجاوزات ت�صاحب
كل م�رشوع �أو عمل ،م�ش�يرا �إىل ان القان��ون مل يقدم اعتباطا بل
ملعاجلة خلل حا�صل ونحن كنواب نرى انه ال بد من اقراره.

ي�������ؤي�������د ال������س������ي������اح������ة ال����ن����ظ����ي����ف����ة
دع��ا النائب د .خليل عب��داهلل احلكوم��ة �إىل االهتمام
بال�س��ياحة الداخلي��ة �أو اىل ا�س��تقطاب ال�س��ياح م��ن
اخل��ارج ،م�ش�يرا �إىل ان املواطن�ين ا�ص��بحوا يبحثون
ع��ن ال�س��ياحة خ��ارج بلده��م .و�أك��د عب��داهلل ان��ه من
�أ�ش��د املطالب�ين بتحوي��ل الكوي��ت لدولة �س��ياحية يف
املنطق��ة ،ب�رشط �أن تكون �س��ياحة نظيف��ة وحمرتمة،
فنح��ن منل��ك البني��ة التحتي��ة املنا�س��بة لإقام��ة هذه
الدول��ة ال�س��ياحية .وق��ال عب��داهلل :نحن بحاج��ة �إىل
دعم ومتك�ين القطاع اخلا���ص �أوال من �إن�ش��اء الفنادق
واملجمعات واملتنزهات وغريه� ،إىل جانب �إقرار عدد من
القوانني اخلا�صة بت�سهيل ا�ستخراج الفيزا ال�سياحية
والعائلية لدخول الكويت التي متكن ال�سياح الزائرين
من ح�ض��ور الفعاليات واملهرجانات املقامة يف موا�سم
معينة ،م�ش�يرا �إىل �أن ه��ذا الأمر لن يتحق��ق �إال �إذا كان

لدينا ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل حول حتويل
الكويت �إىل دولة �سياحية .و�أ�ضاف عبداهلل :ان اجلانب
الإداري يكون م�تروكا لوزارة الداخلية ،ونحن ال نقول
على ح�س��اب اجلانب الأمني ،نحن نقول ن�سهلها ،فهذا
من �ض��من رغباتنا ،الفتا �إىل ان الأمر الثاين يجب متكني
م�شاريع الـ  B.O.Tوم�شاريع ال�رشاكة ،وكذلك متكني
القط��اع اخلا���ص الراغ��ب يف اال�س��تثمار يف ال�س��ياحة،
منكنهم من �إن�شاء املتنزهات ،والفنادق.
و�أك��د عب��داهلل �أن��ه وف��ق معلومات��ه هن��اك وثيق��ة
�س��ياحية وا�س�تراتيجية �سياحية مو�ض��وعة من قبل
احلكوم��ة مت عل��ى �أ�سا�س��ها ت�ش��كيل هيئة �س��ياحية،
معلنا �أنه �س��يوجه �س���ؤاال برملاني��ا �إىل الوزير املعني،
و�أنه �س��يبد�أ بتفعيل �أدواته الد�ستورية ملعرفة �أ�سباب
عدم تفعيل هذه اال�سرتاتيجية.

