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أخوض االنتخابات مستق ًال مستعين ًا بالله وبالشرفاء وكل من يؤمن
باحللول واألفكار التي نقدمها على الصعيد الوطني أو السياسي

عبدالله األنبعي لـ
الصوت الواحد شر ال بد منه

:

حاوره  :ريا�ض عواد
احتدمت املنافسة في انتخابات مجلس االمة الكويتي  2020واملقرر لها بعد غد السبت املوافق 5من ديسمبر  ،وهذه االنتخابات ليست كغيرها
من االنتخابات السابقة حيث جترى في اجراءات استثنائية لم حتدث من قبل وذلك بسبب انتشار فيروس كرونا واالشتراطات الصحية احمللية
والعاملية واملتابع لهذه االنتخابات يرى وجود عدد كبير من الوجوه الشابة التي دخلت معترك االنتخابات وهم على يقني بانهم ليسوا ضيوف
شرف امنا سيكون لهم تواجد في املجلس القادم وذلك لعدة اسباب منها عدم ترشيح 7نواب من مجلس  2016وهو ميثل  % 15من عدد نواب
املجلس السابق وباالضافة الى رغبة كبيرة من الناخبني في التغيير ،وتستضيف «الوسط» اليوم أحد الوجوه الشابة املثقفة والطموحة
في الدائرة الثانية املرشح عبدالله تركي االنبعي حيث جاء هذا احلوار للتعرف على اولوياته وأسباب ترشحه



م���ا ت��وج��ه��ات��ك وأس����ب����اب دخ��ول��ك
االنتخابات؟
أخ��وض االنتخابات مستقال مستعينا
بالله أوال ثم جميع الشرفاء من أبناء هذا
البلد وكل من يؤمن باحللول واألفكار التي
نقدمها على الصعيد الوطني أو السياسي.
وقال إن مجلس  2016خذل املواطنني بسبب
الفردية والتهاء النواب بكثير من تراشق
األي��دي��ول��وج��ي��ات واخل�لاف��ات السياسية
واالنتخابية ،كما أن كثيرا من االستجوابات
اس��ت��خ��دم��ت بشكل س��ي��ئ وان ك��ان��ت حقا
مشروعا .لكن متت اإلس��اءة لهذه األداة ما
أدى إل��ى ضعف األس��ل��وب الرقابي .وذكر
أن النائب ال��ذي يعترض على كل ش��يء أو
يطرح الثقة بكل الوزراء ألنه معارض يفتقد
سياسة اإلنصاف والعقالنية ،مشيرا إلى
أن��ه في حالة االستجوابات يكون النائب
مبنزلة احلكم وال��ق��اض��ي ويعتبر قاضيا
يحكم ويجب أن يحكم بالعدل .وأكد إميانه
ال��ت��ام بنظام ال��ق��وائ��م النسبية ،وسأقوم
باملساهمة في أي تعاون في مجلس األمة
لالبتعاد عن نظام الصوت الواحد ،كما أن
تعامل احلكومة خاصة في ملف كورونا وفي
اجلانب الصحي والعمل اجلماعي كان رائعا
خاصة أول شهرين .وبني ان قانون الضمان
املالي في ظاهره يدعم الشباب وفي باطنه
العذاب ودعم التجار وكبار املتنفذين ،داعيا
في الوقت نفسه إل��ى إنشاء قانون إلنشاء
غرفة جتارة وصناعة للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة ،وإلى تفاصيل اللقاء:
ناديت باالصالح االقتصادي للدولة
ماذا تقصد به؟ وكيف يتحقق؟
هو ض��رورة االنتقال من سياسة الدولة
الريعية إلى سياسة دولة الشراكة ،مبيناً
أن ه��ذا االنتقال ميثل اإلص�ل�اح السياسي
احلقيقي الذي سيترتب عليه حل الكثير من
املشكالت دون إرهاق امليزانية العامة ويشكل
نوعا من رفع مستوى دخل الفرد الكويتي من
خالل الشراكة التي جتمع بني كل املواطنني
من خالل االكتتابات العامة.
وه��ل الشراكة بنظرك ستحل مشاكل
املواطنني؟
الشراكة ستحل مشكلة املواطنني وتوفر
من ميزانية املواطنني ،الفتاً إل��ى ض��رورة
تأسيس شركة إلعادة تدوير مشكلة إطارات
رحية ،لتقوم هذه الشركة بخلط املطاط مع
اإلسفلت ويكون هناك أكثر من فائدة لصيانة
الطرق وحماية البيئة وجليب املواطن ايضاً
من خالل اكتتابه في هذه الشركة.
وما الفوائد التي ستعود على املواطن ؟
فوائد هذا األمر تتعدد ويتم حل العديد من
املشكالت ،مضيفا ً أن أحد احللول األخرى هو
شركة البريد وما يترتب عليه تسريع عجلة
القضايا في احملاكم ويترتب عليها توفير
فرص وظيفية أخرى.
وكيف تنظر إلى قضايا الفساد ؟
قضايا الفساد فقال األنبعي نحن بحاجة
إلى حلول جذرية حملاربة الفساد ،واللجوء
إل��ى تقليص ال���دورة املستندية م��ا يترتب
عليها من جتفيف ملنابع الفساد ومن سهولة
وتخفيف على املواطنني من البيروقراطية
احلكومية واألع��ب��اء الكثيرة التي يعاني
منها املواطنون وحاجتهم إلى النواب ألخذ
حقوقهم الطبيعية التي من املفترض أخذها
كحق مكتسب ب��دال أن يتم أخ��ذه��ا بسبب
واس��ط��ة أو تفضل ال��ن��واب أو ال����وزراء أو
املتنفذين على املواطنني.
وأك���د األن��ب��ع��ي أن��ه سيترتب على ذلك
إص�لاح ج��ذري وهو صفاء أذه��ان الناخبني
وحسن اختيارهم ملن يطور الكويت ويدعم
تنميتها بشكل أفضل.
حتدثت عن االص�لاح السياسي فكيف
ترى السبيل لذلك؟
موضوع اإلصالح السياسي أكد األنبعي
أن��ه م��ن ال��ض��روري إق���رار ق��ان��ون القوائم
النسبية ،متطلعاً إل��ى العمل اجلماعي
احلقيقي وأن يكون اختيار الناخب مبنيا ً على
أس��اس البرامج االنتخابية وليس معايير
القبيلة واحلزب أو التيار وإمنا يكون هناك
انتماء وطني لتبني األفكار واإلصالحات
واألف��ك��ار الوطنية األكثر اقناعا في تنمية
البلد ،وأن ينصب التنافس في خدمة البلد
وم��ا تستطيع القوائم النسبية من تكوين
أغلبيات داخ��ل ال��ب��رمل��ان وليس جتمعات
حتمي تكتالتها كما هو حاصل اآلن.
وم��اذا عن املنظومة الصحية وخاصة













العالج باخلارج؟
وبشأن املنظومة الصحية اقترح تأسيس
املستشفيات الصحية ليستفيد منها املستثمر
املدير وهو الدولة ويكون هناك اكتتاب عام
لتعالج هذه املستشفيات التخصصية الكثير
من اإلشكاليات وأيضا ً حاجتنا إلى االبتعاث
في اخل��ارج وتوفر املال على الدولة وترفع
من جودة الكوادر الوطنية وتوفير اخلبرات،
وجلب السياحة اخلارجية العالجية التي
تخدم البلد كمصدر دخل جديد.
أم��ا ال��ع�لاج ب��اخل��ارج يشوبه الفساد و
احلكومة تترك الفساد احلاصل في العالج
ب��اخل��ارج ،وامل��ن��ح اخلارجية وف��ي الكثير
من مواطن الهدر التي نعانيها في موازنتنا
وتلجأ إلى فرض الضرائب على املواطن الذي
يدفع أيضا ً ضريبة سوء إدارة امللف التعليمي
وجلوء املواطن إلى املدارس اخلاصة هو نوع
من دفع الضريبة.
ما رؤيتكم للحديث عن فرض ضرائب
على املواطنني ؟
وت���س���اءل االن��ب��ع��ي ك��ي��ف ي��ت��م مطالبة
املواطنني بدفع الضريبة ونحن نعاني من
سوء إدارة امللف التعليمي حيث يتجه أبناءنا
إلى امل��دارس اخلاصة وكذلك ندفع ضريبة
ت��ردي امللف الصحي بالذهاب إل��ى العالج
باخلارج ،وكيف يتم دفع الضريبة ونعاني
من تصليح سيارات املواطنني جراء الطرق
السيئة ،ونعاني من نقص السياحة واملواطن
يلجأ إلى الدول القريبة للترفيه.
وب�ي�ن أن���ه يسعى إل���ى رف��ع��ة الكويت
وارتقائها والسمو إلى كل ما يخدم هذا البلد»
ونسعى إلى حتقيق كل هذه األمنيات التي
ال تكون إال م��ن خ�لال وج��ود عمل جماعي
ي��ف��ت��رض أن ي��ت��م االج��ت��م��اع عليه م��ن كل
األيديولوجيات والشرائح التي جتمع أبناء
هذا الوطن العزيز.
ما تقييمك ملجلس 2016؟
هذا مجلس خذل املواطنني بضعف االنتاج
في املجلس بسبب الفردية والتهاء النواب
بكثير من تراشق األيديولوجيات واخلالفات
السياسية واالنتخابية ،واألهم بالنسبة لي
أن تتركز فكرة اإلجناز والتشريع ،واملجلس
يجب أن يكون تشريعيا بشكل متوا ٍز مع
اجلانب الرقابي ،وكثير من االستجوابات
اس��ت��خ��دم��ت بشكل س��ي��ئ وان ك��ان��ت حقا
مشروعا لكل نائب بتقدمي االستجوابات،
وعندما تتم االساءة لهذه األداة يكون هناك
ضعف ألسلوب الرقابة وضعف للجانب
الرقابي.
هل االستجوابات حققت أهدافها املرجوة
من تقدميها؟
ن��ح��ن ال ن���ن���ازع ح���ق ال��ن��ائ��ب ب����األداة
املشروعة واحلقة وواج��ب استخدام األداة
في حال مواجهة أي نوع من أنواع الفساد،
ولكن عندما يشوب االستجوابات الكثير
من النزعات الشخصية او االنتخابية او
االنتقامية هنا تضعف هيبة األداة ،وكنا
نرى العديد من االستجوابات التي تشوبها
الشبهات ،ولكن ما نهدف إليه هو احترام
أداة االس��ت��ج��واب واستخدامها بالطريقة
الصحيحة وبعد النظر ملشاهدة النتائج
املطلوبة من استخدام هذه األداة الدستورية،
واالنتقال من املصلحة الشخصية إلى العمل
اجلماعي.
وم��ا موقفك من استجوابات املجلس
السابق؟
ك��ل اس��ت��ج��واب ل��دي م��وق��ف على حدة
فيها ،وك��ل استجواب لنا موقف مختلف،
من يعترض على كل ش��يء أو يطرح الثقة
باجلميع ألن��ه معارض ه��ذا يفتقد سياسة
اإلنصاف والعقالنية ،وهو قد يكون يريد
أن يطرب من يحب سماع الصوت املعارض،
وأعتقد أنه في االستجوابات يكون النائب
مبنزلة احل��ك��م وال��ق��اض��ي ويحكم م��ن هو
املخطئ وم��ن هو املصيب ،ويعتبر قاضيا
يحكم ويجب أن يحكم بالعدل.
وماذا عن التركيبة السكانية ؟
بشأن تعديل التركيبة السكانية وما
تتطلبه م��ن تخفيف األع��ب��اء ع��ل��ى كاهل
امليزانية العامة التي بها  54%من مصروفات
امليزانية العامة التي يتم انفاقها على الرواتب
مبا يعادل  11مليارا ً و 800مليون دينار ،فمن
املفترض تقليص نسبة ال 88%املوجودة في
القطاعات احلكومية وتوجيهها إلى القطاع
اخل��اص والعمل احلر ودعمها متكينها في
القطاعني اخلاص واألعمال احلرة وفي حال







حتسني ه��ذا التوجيه وإي��ج��اد حل جذري
ل��ه��ذه اإلشكالية وتخفيف األع��ب��اء على
امليزانية العامة هنا ستكون لدينا نهضة
اقتصادية وحتمل القطاع اخلاص الكثير
م��ن أع��ب��اء ال��دول��ة م��ن غير احل��اج��ة إلى
اللجوء إلى الضريبة أو الدين العام.
ناديت بتغيير نظام االنتخابات
بالصوت الواحد ما الهدف من التغيير؟
الصوت الواحد هو مرير بكل حاالته
وخوض االنتخابات بالصوت الواحد
هو شر البد منه ،فهو يفرق بني البيت
الواحد وليس اجلماعات أو األفخاذ
فقط ،وهدم كثيرا من مكونات املجتمع
وقلص فكرة العمل اجلماعي ،ولكن
نحتاج امل��زي��د م��ن التجرد للوصول
ملرحلة اإلجن���از ،ونحتاج ال��ى اناس
ت��خ��وض ب��ت��ج��رد ع����ال ب��ع��ي��دا عن
املصالح االنتخابية ،واحل��ل األساسي
وما أؤم��ن به هو القوائم النسبية وسأقوم
باملساهمة في أي حل او تعاون في مجلس
األمة لالبتعاد عن الصوت الواحد وتعديل
قانون االنتخابات ،ولن يكون هناك اصالح
ج��ذري اال بالعمل اجلماعي ونحن نسعى
ل�لإص�لاح��ات اجل��ذري��ة وص���وال لإلصالح
الشامل وفق تخطيط سليم وعمل جماعي
وسنقدمها وبالنهاية ال منلك غير الكويت
وطنا ،وك��ل ما نتحرك عليه في القادم من
األيام تقدمي بعض احللول اجلذرية وخاصة
ما حملناه في االنتخابات.
ما رأي��ك ب��األداء احلكومي خ�لال أزمة
كورونا؟
ق��ال االنبعي تعامل احلكومة وخاصة
في ملف كورونا وخاصة باجلانب الصحي
والعمل اجلماعي كان جيدا خاصة في أول
شهرين ومشاهدتنا لظهور الوزراء في امليدان
وإش���راك امليدانيني في الكثير من احللول
وك��ذل��ك اجل��ان��ب التطوعي ،والكويتيون
ليس غريبا عليهم تكاتفهم فترة االزم��ات،
ولكن لن يطول هذا االمر مع األس��ف ،وعدم
استمرارية االجناز بسبب الرجوع للفردية
املعتادة إلدارة امللفات احلكومية وب��روز
دور كل شخص في مكانه وننتقل بسياسة
حتمل املسؤولية لكل شخص وكل شخص
يتحمل املسؤولية ،وأزم��ة الكمامات عاملية
ومفاجئة وال تعذر احلكومة خاصة باألزمات
وخاصة عندما مت جلب الكمامات وتكديسها
باملخازن ،وهناك نسبة كان يفترض التحفظ
عليه مراعاة اجلانب الصحي ولكن ما كنا
بحاجته واحل��اج��ة األساسية .وع��ن أزمة
البصل يحق لي الفخر أنني أحد مؤسسي
شركة اجل���ودة وال��ت��ي أسسها  400شاب
كويتي وس��اه��م��ت ب��اح��ت��واء أزم���ة البصل
وعندها انتهت أزم��ة البصل خ�لال أسبوع
واح��د بسبب تقدمي احللول اجلذرية التي
عملنا عليها منذ سنوات ،ومنذ  2017أطلقنا
ش��رك��ة اجل����ودة لتوفير وت��ق��دمي احل��ل��ول
التسويقية والدراسات ،واليوم انتقلنا من
سياسة تقدمي احللول وجلبنا  500طن من
البصل ومت احتواء األزم��ة ومحاربة مافيا
سوق اخلضار ،ونحن نتحدث عن تقدمي حل







عبدالله االنبعي
جذري للمواطنني يالمس حياتهم اليومية،
والكثير من األزم��ات مفتعلة ويتم استفزاز
املواطنني بها.
هل ترى أن التعاون بني السلطتني كان
مفيدا ً ؟
قال االنبعي املادة  50من الدستور تنص
على فصل السلطات مع تعاونها وهذا واجب
أن يكون ف��ي مساعدة احلكومة وتسهيل
التشريعات ال��ت��ي يحتاجها ف��ي اجلانب
التنموي واجل��ان��ب الشعبي وم��ا نحتاجه
وما يهمنا في القادم من االي��ام هو التعاون
ف��ي اجل��ان��ب اجل��ي��د م��ن احل��ك��وم��ة وليس
ك��ل م��ا تطالب فيه احلكومة ،واذا طالبت
احلكومة بأمر سيئ وضد مصلحة املواطنني
فسنواجهها ونقف في وجهها وقوفا شرسا،
وال��ش��راس��ة تتحول ال��ى ت��واف��ق ف��ي حال
ك��ان هناك أم��ر ملصلحة املواطنني وتسهيل
التشريعات ،وأسلوب عمل احلكومة يشوبه
الكثير م��ن الفردية وق��د ت��رى الفردية في
وزارة واح���دة ب�ين اإلدارات ،وق��د تتعطل
ملفات التنمية بسبب فردية العمل احلكومي
والعمل البرملاني كذلك ال يعفى من شائبة
الفردية والتي تعطل أي وتيرة لإلجناز،
والتحرك على خطط استراتيجية للعمل
اجلماعي واإلجناز.
مارأيك في صندوق املشاريع الصغيرة؟
ب��ل��غ��ة األرق������ام ،ص���ن���دوق امل��ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة ال يكاد يحتل % 5
من مشاريع الصغيرة واملتوسطة وال يكاد
يحتل الصندوق نسبة كبيرة بتبني هذه
املشروعات وهو ممول لـ  400مشروع فقط،
وف��ي ادارة املشاريع الصغيرة في منطقة
ال��ص��دي��ق ،هناك  9آالف م��ش��روع مسجل،
ناهيك عن االدارات األخ���رى ،واألص��ل في
وجود الصندوق هو توفير التمكني وليس
التمويل ويجب ان ميكنني من إعطائي أرضا
وبعض املميزات في املشتريات احلكومية
واملناقصات ،وهذا مت التوجه به باحلل الى
السجل الوطني والذي يتبنى تقدمي الكثير
من املميزات للشباب الوطني ،وهذا االمر أقر
وقمنا به وسعينا بها عن طريق مجاميع
الضغط ،وكذلك تعديل قانون املناقصات،
وسنراقب تطبيق ه��ذا االم��ر ونحاسب في

ن �ح��ن ب �ح��اج��ة إل� ��ى ح �ل ��ول ج ��ذري ��ة حمل��ارب��ة
ال� �ف� �س ��اد وال� �ل� �ج� ��وء إل � ��ى ت �ق �ل �ي��ص ال� � ��دورة
املستندية م��ا يترتب عليه جتفيف منابعه



م�ج�ل��س  2016خ ��ذل امل ��واط �ن�ي�ن ب�ض�ع��ف
إنتاجيته واألداء ال�ف��ردي وان�ش�غ��ال ال�ن��واب
بالتراشق واخلالفات السياسية واالنتخابية
ت��أس �ي��س امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� ��راك� ��ز ال�ص�ح�ي��ة
ل �ي �س �ت �ف �ي��د م �ن �ه ��ا امل �س �ت �ث �م ��ر امل� ��دي� ��ر وه ��و
ال ��دول ��ة وي �ك��ون ه �ن��اك اك �ت �ت��اب ع ��ام عليها



ض� � � ��رورة االن� �ت � �ق� ��ال م� ��ن س� �ي ��اس ��ة ال� ��دول� ��ة
ال ��ري� �ع� �ي ��ة إل� � ��ى س� �ي ��اس ��ة دول � � ��ة ال� �ش ��راك ��ة
حال عدم تطبيقها ،والسياسة اجلديدة التي
نحتاج التوجه لها االنتقال لسياسة التمكني
وليس سياسة التمويل وإثقال كاهل الشباب
بالديون ،فاملثل الصيني يقول أعطني سنارة
وعلمني كيف اصطاد وال تعطيني سمكة،
والتمكني للشباب الكويتي هنا ننتقل من
سياسة التمويل إلى سياسة التمكني ،وهذه
السياسة يجب أن نطبقها.
رف��ض مجلس 2016قانون الضمان
املالي هل تأثر الشباب ؟
هو في ظاهره يدعم الشباب وفي باطنه
العذاب ودعم التجار وكبار املتنفذين ،وبدليل
عندما كان القانون في بدايته كان  3مليارات
وبعد إزالة العمالء اآلخرين تقلص لنصف
مليار ،ولم يقر وعندما نتحدث عن كل هذه
امللفات نحن والشباب الكويتي من صمد
وبارك الله بصمودهم واعتقد أنهم جتاوزوا
مرحلة خطيرة وجت��اوزوا بتوفيق الله ثم
بجهودهم الشخصية ،وال فضل للحكومة
بصمود املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
هل من أولوياتك قوانني تخدم شريحة
الشباب وحتقق طموحهم ؟
أن���ا ص��اح��ب م��ش��روع صغير وأالم���س
معاناة كبيرة وجربت املعاناة والضعف
ال��ت��ش��ري��ع��ي حل��م��اي��ة ال��ش��ب��اب ومت��ك�ين
االستمرارية مثل غالء االعالنات بالشوارع
وغ�لاء اإلي��ج��ارات ف��ي املناطق الصناعية
والتجارية وعدم إتاحة الفرص لهم وحتركنا
على متكني الشباب ،وقد حققنا اإلجن��ازات
في العمل اجلماعي واجتمعنا بهذا الفريق
وحققنا النتائج.
ونحن نتحدث عن سياسة عمل جماعية
ونتبنى رؤية متكني الشباب الكويتي ،كما
مكناه في النسب التي فرضت على اجلمعيات
التعاونية بوجود نسبة  20%على أرفف
اجلمعيات ،وتعديل ق��ان��ون املناقصات،







االنبعي متحدثا للزميل رياض عواد

وتعديل قانون اإلعالنات ،وتوفير األراضي
ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
والبنوك اليوم هي أحد اعمدة االقتصاد
الوطني وعندما تكون هي اجلانب األوحد،
ه��ن��ا ي��ك��ون ل��دي��ن��ا خ�ل�اف م���ع ال��س��ي��اس��ة
احلكومية وال��ت��وج��ه الكامل إل��ى البنوك
ونحترم دور البنوك في االقتصاد الوطني،
ويجب اال تكون ه��ي اجل��ان��ب الوحيد في
مراعاة االقتصاد ،كما يتم توجيه محافظ
البنك امل��رك��زي وك��ان مدافعا شرسا على
مصالح البنوك والبنوك فقط وه��ذا ما كنا
نعانيه نحن أصحاب املشاريع الصغيرة
واملتوسطة ألخذ املكتسبات التي حققنا جزءا
منها مثل مضاعفة دعم العمالة وغيرها من
املميزات التي انتصر بها الشاب الكويتي
خالل األزمة.
كيف تقيم دور الشباب الكويتي في
القطاع اخل��اص وال��دع��م احلكومي املوجه
لهم؟
كثير م��ن األم���ور يعاني منها الشباب
الكويتي وخاصة خالل جائحة كورونا ،لكن
ملف احللول االقتصادية ال��ذي مت تقدميه
وف��ش��ل ف��ش�لا ذري��ع��ا ف��ي ح��م��اي��ة الشباب
وص��ي��ان��ة مصاحلهم ومستقبلهم وه��دم
الكثير من طموحات الشباب سواء كويتيون
بال رواتب أو أصحاب مشاريع بال مبيعات
وع���دم ت��ق��دمي ح��ل��ول واق��ع��ي��ة لهم ومجرد
تشكيل جل��ان من غير إيجاد حلول فعلية
لهم ،وهناك الكثير ممن استغل ذلك اعالميا
من اجلانبني النيابي واحلكومي واستغلوا
ازمة ومعاناة الشباب ولم يقدموا لهم حلوال،
بل فقط اعتلوا املنابر ،وعندما قدمنا احللول
كانوا يستمعون لها وال يأخذون بها ولكنهم
أخ��ذوا بقليل من ه��ذه احللول ول��م يأخذوا
جل ما قمنا بتقدميه إلنقاذ الشباب واالنتقال
لسياسة التمكني واالستمرارية.



