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بح��ث مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )31-2009/2( املنعقد 
بتاريخ 2009/6/8 شؤون مجلس األمة، واطلع املجلس على كتاب 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة املؤرخ 2009/6/3 واملرقم 714 
املرفق به مقترح ملش��روع قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق 
عمل مبكتب وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ومبشاركة بعض 
اجله��ات ذات االختصاص ملراجعة االس��ئلة البرملانية وما يرد 
اليه من الوزراء بش��أن املستندات والبيانات التي تطلبها اللجان 
البرملانية وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدس��تورية 
والالئحي��ة املقررة في هذا الش��أن، واصدر املجلس قراره رقم 

)426/ ثالثا( التالي:
املوافقة على تشكيل فريق عمل مبكتب وزير الدولة لشؤون 

مجلس االمة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
ممثل عن ادارة الفتوى والتش��ريع وممثل عن املكتب الفني 
بوزارة العدل ووكيل الوزارة املس��اعد لقطاع االعمال البرملانية 

مبكتب وزير الدولة لش��ؤون مجلس االمة ومستش��ار مبكتب 
وزير الدولة لش��ؤون مجلس االمة ومدير مبكتب وزير الدولة 

لشؤون مجلس االمة )مقررا(. ليتولى الفريق املهام التالية:
مراجعة االس��ئلة البرملانية التي ترد الي��ه من الوزراء وذلك 
للتأك��د من ع��دم مخالفتها للضواب��ط الدس��تورية والالئحية 
املقررة في هذا الش��أن ومراجعة ما يرد اليه من الوزراء بشأن 
املستندات والبيانات التي تطلبها اللجان البرملانية، وذلك للتأكد 
من عدم مخالفتها للضوابط الدس��تورية والالئحية املقررة في 
هذا الش��أن واعداد تقرير مبا ينته��ي اليه الفريق من توصيات 
ورفعه��ا الى الوزير املخت��ص وله – اذا رأي – ان يعرضها على 

مجلس الوزراء.
ولرئيس الفريق االستعانة مبن يراه مناسبا من ذوي اخلبرة 
واالختص��اص وفقا حلاجة الفريق وله ان يش��كل جلانا فرعية 

الجناز مهامه.

احلاق��ا لكتابن��ا رقم 1121 امل��ؤرخ 2009/6/1 بش��أن املوضوع 
املش��ار اليه اعاله، نرفق لكم طيه صورة كتاب ديوان احملاس��بة 
الوارد لوزارة الداخلية رقم 10/17/28/1/15 بتاريخ 2009/6/11 بشأن 
املخالف��ة املالية رقم 17-2010/2009 واملتعلق بذات املوضوع، وجاء 

في كتاب ديوان احملاسبة:
يفيد الديوان بأنه سبق ان طلب اجراء التحقيق بشأن املوضوع 
املب��ن اعاله مبوجب كتاب��ه امل��ؤرخ 2008/7/30 والتقرير املرفق 
به، كم��ا اكد على ذلك ضمن تعقيبه عل��ى رد الوزارة بكتابه رقم 

)15/1/1/15-4477( املؤرخ 2008/10/6.

ويفيد الدي��وان بأن عدم رد الوزارة على طلب اجراء التحقيق 
بش��أن املخالفة املالية املذك��ورة اعاله بعد مخالف��ة مالية الحكام 
املادة )52( من القانون رقم 30 لس��نة 1964 اخلاص بإنشاء ديوان 

احملاسبة وتعديالته.
وعلي��ه يطلب الديوان اجراء التحقي��ق الالزم في هذه املخالفة 
املالي��ة وموافاته مبحاضر التحقيق وبالق��رار الصادر بالتصرف 
فيه وجميع االوراق واملستندات املتصلة باملوضوع اعماال الحكام 
املادتن 54 ، 55 من قانون انشاء الديوان املشار اليه وذلك بالسرعة 

املمكنة.

ردت وزارة الداخلية على العديد من األس��ئلة املوجه من أكثر من 
نائب منهم د.ضيف اهلل بورمية ود.معصومة املبارك ومس��لم البراك 
وغيرهم مستندة على حكم احملكمة الدستورية حول السؤال البرملاني 

نورد تاليا منوذجاً الحدى االجابات املوحدة.
 بتاريخ 2009/6/1 ارسلت الوزارة كتابها بشأن موضوع اللوحات 
االعالني��ة اخلاصة بانتخابات 2008 للنياب��ة العامة وارفقت به جميع 
تقارير ديوان احملاس��بة التي تش��تمل على مالحظات الديوان بشأن 
املوضوع والتي تعتبر هي اس��اس املوض��وع املاثل والتي بني عليها 
االدع��اء بوجود جت��اوزات في موضوع اللوح��ات االعالنية، وطلبت 
منه��ا الوق��وف على ما اذا كان املوضوع ينطوي على ش��بهة جرمية 
م��ن عدمه، وذلك قبل تاريخ تقدمي االس��تجواب ف��ي 2009/6/8، وقد 
ارس��لت الوزارة كتابا آخر برقم 1162 بتاريخ 2009/6/17 استنادا الى 
ما جاء بكتاب ديوان احملاس��بة الوارد لل��وزارة في 2009/6/11 يطلب 
في��ه اجراء التحقيق الالزم بش��أن عقد توريد االعالنات االرش��ادية 
للناخبن، والذي مت مبوجبه تش��كيل جلنة حتقيق في الوزارة بتاريخ 
2009/6/17 ول��م يرد للوزارة رد من النيابة العامة على الكتاب االخير 
سواء قبل تاريخ جلسة مناقشة االستجواب في 2009/6/23 او تاريخ 

جلسة طرح الثقة.
وق��د جاء رد من النيابة العامة على كتاب الوزارة املؤرخ 2009/6/1 
يفيد بتعرضها للجانب املوضوعي وابداء رأيها من الناحية الفنية، ولم 
تطل��ب النيابة اي معلومات اضافية كما لم تعد كتاب الوزارة املرس��ل 
لها مرة اخرى، وامنا تضمن ردها ما يلي نصه: »ان مالحظات ديوان 
احملاس��بة عن املغاالة في اس��عار االعالنات املنفذة مقارنة بأس��عار 
الس��وق، وابرام العقد املش��ار اليه باالمر املباش��ر دون اس��تجالب 
عروض من ش��ركات اخرى، ودون احلصول على موافقة مسبقة من 
جلنة املناقصات او ديوان احملاس��بة، والت��ي ردت الوزارة عليها بأن 
اللوحات االرشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جودة عالية 
وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي مت التعاقد معها، 
وان قص��ر املدة املتاحة للتعاقد قبل اج��راء االنتخابات عام 2008 لم 

تكن تسمح باتباع االجراءات واخذ املوافقات املشار اليها«.
واضاف��ت النياب��ة العامة قائلة ان »هذه املالحظات ال تثير س��وى 
مجرد ش��بهة مخالفات ادارية � ان صحت � وليس فيها ما يدل على 

وق��وع اي جرمية على وج��ه التحديد، ذلك ما لم يثب��ت ان احدا من 
موظف��ي الوزارة قد تعمد االختالس او االس��تيالء او احلصول على 
ربح لنفس��ه، او لغيره من االموال العامة محل العقد، او ان يكون قد 

اضر ضررا جسيما بهذه االموال بسوء نية«.
وبالرغ��م من ذلك فقد اعادت الوزارة مخاطب��ة النيابة العامة مرة 
اخ��رى بكتابها رق��م 1162 املؤرخ 2009/6/17 بع��د ورود كتاب ديوان 
احملاسبة املؤرخ 2009/6/11 السالف االشارة اليهما قبل جلسة مناقشة 
االستجواب، ولم ترد كتب من النيابة العامة بشأن هذا الكتاب االخير 
حتى تاريخ جلسة مناقشة االستجواب في 2009/6/23 وجلسة طرح 
الثقة، كما ان الوزارة لم تكتف بذلك ولكن قامت بتشكيل جلنة حتقيق 
مبعرفته��ا على النحو الس��الف ذك��ره، وانتهت من��ه واحالت نتيجة 

التحقيق الى ديوان احملاسبة بناء على طلبه.
ويتضح مما تقدم � وخالفا ملا اثير في بعض وسائل االعالم سواء 
م��ن بعض االعض��اء او بعض الكتاب � ان النياب��ة العامة لم يتضمن 
ردها على كتاب الوزارة املؤرخ 2009/6/1 بأنها جهة حتقيق وليس من 
اختصاصها اجراء التحريات، كما انها لم ترفض هذا الكتاب ومرفقاته 
لكونه ال يتضمن اتهاما الحد او الي س��بب آخر، س��وى ماجاء بنص 

ردها على النحو السالف ذكره.
وجدير بالذكر ان النيابة العامة هي صاحبة االختصاص في اتخاذ 
ما تراه بش��أن ما جاء بتقارير ديوان احملاسبة احملالة اليها والوقوف 
عل��ى مدى صحة ما تضمنته من مالحظات وما اذا كانت تنطوي على 
وقائع تشكل جرمية جزائية من عدمه دون معقب عليها في هذا الشأن. 
وملا كان موضوع بعض االس��ئلة اخلاصة باللوح��ات االعالنية محل 
حتقيق لدى السلطة القضائية »بناء على بالغ مقدم من احد احملامن« 
مبا يعني انه قد اصبح من اختصاص الس��لطة القضائية، وقد انتهى 
رأي فريق مراجعة االس��ئلة البرملانية املشكل � مبوجب قرار مجلس 
الوزراء � الى انه وفقا للضوابط التي قررتها احملكمة الدس��تورية في 
طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 2005/4/11، ال يجوز 

ان يكن من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة القضائية.
وحيث ان ما اجابت عنه الوزارة وفقا ملا سبق ذكره كان في حدود 
ما يتس��نى لها في ضوء ما اقرته احملكمة الدس��تورية بشأن ضوابط 

االجابة عن السؤال البرملاني.

تشكيل فريق عمل لمراجعة األسئلة البرلمانية

الخطاب الموجه للنائب العام حول رد ديوان المحاسبة

رد »الداخلية« على أسئلة بورمية ومعصومة والبراك

باإلشارة الى كتابكم رقم 1121 املؤرخ 1 يونيو 2009، املرفق به صورة من مالحظات ديوان 
احملاس��بة ورد الوزارة عليها وتعقيب الديوان على هذا الرد، بش��أن عقد وزارة الداخلية مع 
شركة »مايكرو سولو شينز« لتوريد إعالنات إرشادية للناخبن عام 2008، واالستفسار عما 

اذا كان إبرام هذا العقد وتنفيذه ينطوي على شبهة جرمية من عدمه.
نود اإلحاطة بأن مالحظات ديوان احملاسبة عن املغاالة في أسعار اإلعالنات املنفذة مقارنة 
بأس��عار السوق، وإبرام العقد املش��ار اليه باألمر املباشر دون استجالب عروض من شركات 

أخرى، ودون احلصول على موافقة مسبقة من جلنة املناقصات او ديوان احملاسبة.
 والتي ردت الوزارة عليها بأن اللوحات اإلرش��ادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات 

جودة عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي مت التعاقد معها.
 وان قص��ر امل��دة املتاحة للتعاقد قب��ل اج��راءات االنتخابات عام 2008 لم تكن تس��مح 
 باتب��اع االج��راءات وأخ��ذ املوافقات املش��ار اليه��ا. هذه املالحظ��ات ال تثير س��وى مجرد

ش��بهة مخالفات اداري��ة � إن صحت � وليس فيها ما يدل على وق��وع اي جرمية على وجه 
التحديد.

 ذلك ما لم يثبت ان احدا من موظفي الوزارة قد تعمد االختالس او االستيالء او احلصول 
على ربح لنفس��ه او لغيره من األموال العامة محل العقد، او ان يكون قد أضر ضررا جسيما 

بهذه األموال بسوء نية.
رجاء اإلحاطة مبا تقدم.

ملا كان املوضوع اعاله قد ورد لنا بش��أنه مالحظات من ديوان احملاس��بة )واملرفق نسخة 
منه��ا(، وقامت ال��وزارة بالرد عليها ثم عق��ب الديوان على ذلك وقامت ال��وزارة ايضا بالرد 
وكانت آخر املخاطبات في هذا الشأن في نوفمبر املاضي ولم يرد تعقيب من الديوان على رد 
الوزارة االخير، علما ان ديوان احملاسبة ايضا لم يذكر في املالحظات التي اوردها في تقريره 
السنوي االخير للعام 2008 � 2009 بشأن عمل الوزارة ثمة شيء بخصوص املوضوع اعاله، 
ومع ذلك فإن الوزارة حتيل لكم املوضوع الس��تجالء االمر عما اذا كان ينطوي على ش��بهة 

اجلرمية من عدمها.

باالش��ارة إلى كتابكم رقم 17/28/1/15 � 10 بتاريخ 2009/6/11 بش��أن طلب اجراء التحقيق 
باملخالفة املالية املشار اليها اعاله واخلاصة بعقد الوزارة مع شركة مايكروسولوشنز لتوريد 

اعالنات ارشادية للناخبن.
نحيطكم علما انه قد مت تش��كيل جلنة للتحقيق في هذا املوضوع، وسنوافيكم مبا تسفر 
عنه نتائج التحقيق، علما انه قد متت مخاطبة الس��يد املستش��ار النائب العام بخصوص هذا 

املوضوع.

اعتبر النائب مس��لم البراك ان ق��رار وزير الداخلية بإحالة 
نفسه الى محكمة الوزراء نوع من العبث غير املفيد، مؤكدا ان 
هذا العمل سيضر بأداء احلكومة. وتعليقا على ما نشرته احدى 
الصحف اليومي��ة من أن الوزير »رايته بيضة« قال البراك: ان 
ما نش��ر انا تقدمت به قبل خمس��ة ايام وفع��ال الوزير »رايته 
بيضة«. ألن الراية البيضاء دائما تعبر عن االستس��الم، مبينا 
ان القرار الذي اتخذه الوزير يعكس حالة التخبط التي يعيشها. 
وأض��اف ان الوزير يريد ان يتالعب وان يتمس��ك باملنصب، 
والشرهة مو عليه، الش��رهة على سمو رئيس مجلس الوزراء 
الذي يقب��ل مبثل هذا العبث. وبس��ؤاله ان كانت احالة الوزير 
لنفسه الى محكمة الوزراء ستسقط االستجواب املزمع تقدميه 
قال البراك: ال يس��قط االستجواب ألنه مو بكيفه والوزير نعم 
يعيش في حالة قلق كبيرة وكلما شعر بأن استجوابا قادما اليه 
حاول ان يس��تخدم بالغا يرس��له الى النيابة وبعد ذلك يتضح 
انه وهمي، مش��ددا على ان الوزير ضل��ل مجلس األمة، وهذه 
املسألة ستكون محور استجوابنا. وشدد على ان قرار اإلحالة 
الى محكمة الوزراء ليس بيد الوزير نفسه وامنا بيد احلكومة، 

متسائال: بأي تهمة ستحيل نفسك الى محكمة الوزراء.

البراك: الوزير يريد التالعب كتاب اإلحالة للنيابة بتاريخ 1 يونيو الماضيرد النيابة العامة على كتاب اإلحالة في 7 يونيو

خطاب وكيل وزارة الداخلية الموجه إلى »المحاسبة«

وزير الداخلية: أطلب إحالتي إلى محكمة الوزراء بعد استئذاني
رئيس الحكومة تأكيداً على نزاهتي وكلي ثقة في قضائنا العادل

رداً على ما أثاره النائب مسلم البراك حول قضية اللوحات اإلعالنية وإفادة الوزير خالل االستجواب

الشيخ جابر اخلالد

أن رد وزير العدل على سؤال 
النائب الب���راك )مرفق صورة 
منه( أرس���ل ملجلس االمة في 
2009/10/15 أي بع���د ما يقرب 
من عشرين يوما على رد وزارة 
الداخلية على النواب السالف 
ذكرهم ولم يتضمن رد وزارة 
العدل س���وى بيان رد النيابة 
ف���ي 2009/6/7 والذي  العامة 
أوردته وزارة الداخلية في ردها 
على الن���واب االربعة تفصيال 
)أرجو من اجلمي���ع أن يعقد 
مقارنة بني كال الردين س���واء 
بالنسبة لتاريخ ارسالهما أو ما 

تضمناه من تفاصيل(.

أوراق ومستندات

5 � وعموما فكل ما ذكرناه 
أرفقن���ا ب���ه جمي���ع األوراق 
واملستندات الدالة على صحته 
حتى ال تكون هناك أي فرصة 
للمزايدة او التشكيك او التضليل 
من أي احد وكنا نتمنى أن نقدم 
ذلك في مجل���س األمة وليس 
على صفحات اجلرائد ولكننا 
اضطررنا إل���ى ذلك اضطرارا 
التشكيك  إزاء تصاعد حمالت 
والتضليل والعبث باحلقائق.

كثرة اللغط

6 � وختاما وإزاء كثرة اللغط 
الذي صار في اآلونة االخيرة 
بني مؤيد ومعارض لهذا امللف، 
النظر  ومع احترامي لوجهات 
املختلفة بشأنه، فإنني وتأكيدا 
على نزاهتي ونأيا بنفسي عن 
التجريح الذي مس ش���خصي 
وجتاهل تاريخي الطويل الذي 
قضيته في خدمة وطني دون أي 
شائبة، فإنني وبعد استئذاني 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
ال���ى محكمة  أطل���ب احالتي 
الوزراء، وكلي ثقة في قضائنا 

العادل.

والوزارة ترسل جميع اسئلتها 
الى مكتب وزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة ليراجعها الفريق 
املشكل فيه ويدلي برأيه في مدى 
اتفاقها والضوابط الدستورية 
في هذا الشأن )مرفق صور لعدد 
من ردود الوزارة على اس���ئلة 
السادة النواب مبا يفيد اعتذارها 
عن عدم الرد عليها بسبب عدم 
اتفاقها والضوابط الدستورية 
بناء على رأي الفريق املش���ار 
إلي���ه( ومن ذلك على س���بيل 
املثال أس���ئلة للنواب: حسني 
القالف � مبارك الوعالن � خالد 
الطاحوس بشأن موضوعات 
أخرى مت الرد على بعضها مبا 
تقدم قبل الرد على سؤال النائب 
البراك )مرفق صورة منها(.. 
ومما يؤكد ذلك ويزيده تدليال 
ورسوخا انه قد ورد للوزارة 
رد الفريق بخصوص أس���ئلة 
 � املبارك  النواب )د.معصومة 
د.أسيل العوضي � د.ضيف اهلل 
أبورمية � د.محمد احلويلة( عن 
كتاب النيابة مبا يفيد اتفاقها 
البرملاني  الس���ؤال  وضوابط 
)مرفق صور من مكتب وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
املرسلة للوزارة في 2009/8/25، 
2009/9/13 املتضمنة رد فريق 
االسئلة البرملانية على االسئلة 
املش���ار إليها( وبناء على ذلك 
أجابت الوزارة على هذه االسئلة 
وأرس���لت الرد عليها جميعها 
ملجلس األمة ف���ي 2009/9/28 
وتضم���ن رد ال���وزارة جميع 
التفاصيل املتاح ذكرها مبا في 
ذلك بيان تفصيلي ملا تضمنه 
رد النيابة في 2009/6/7 وكتاب 
ديوان احملاسبة املوجه للوزارة 
الوزارة  2009/6/11 وكتاب  في 
العامة في  املوج���ه للنياب���ة 
2009/6/17 )مرفق صورة من 
هذه الردود( ه���ذا مع مراعاة 

اول املطالبني بعرض عباراته 
كاملة، غير انه مت اعطاء مزيد من 
التركيز على التاريخ ألنه كان 
هناك من يشكك في ان االحالة 
ليست قبل تقدمي االستجواب، 
بل ان اح���د االعضاء املؤيدين 
لالس���تجواب وه���و النائ���ب 
ابورمي���ة قد علق في جلس���ة 
مناقشة االستجواب على االحالة 
واصفا اياها بالشكلية من وجهة 
نظره مم���ا يفيد بأنه قرأ نص 
االحالة كامال على الشاشة وعلق 
عليه مبا تقدم )مرفق صورة 
من مضبطة جلسة مجلس األمة 
في 2009/6/23 ص 344، 345(، 
وخالصة املوضوع ان األمر كان 
برمته حتت نظر أعضاء املجلس 
تداوله املؤيدون واملعارضون 
لالس���تجواب بوجه���ات نظر 
مختلفة ولم يحدث ثمة تضليل 
أو إخف���اء ألي أمر مت حس���مه 
نهائيا ب���أي حال من األحوال، 
وعموما فمن املعروف دائما ان 
االخفاء إمن���ا يكون ملعلومات 
تدين من يخفيها فما هي هذه 
املعلومات في حالتنا هذه؟ اعتقد 
أنه باإلجاب���ة عن ذلك تتضح 

االمور للجميع.

رد وزير العدل

4 – أما عن رد وزير العدل 
الداخلية على  وعدم رد وزير 
النائ���ب البراك فذل���ك يرجع 
الختالف بنود الس���ؤالني ألن 
السؤال املوجه لوزير الداخلية 
طلب تفصيالت مازالت تنظر 
أمام القضاء )مرفق صورة من 
السؤالني( وقد سبق أن أوضحنا 
أن رد الوزارة على سؤال النائب 
البراك في هذا الشأن كان وفق 
رأي فني مكتوب ارسل لها من 
فريق االسئلة البرملانية املشكل 
مبكتب وزير شؤون مجلس األمة 
)مرفق صورة(، ومنذ سنوات 

العبرة ف���ي النهاية مبضمون 
الكتاب وليس بتاريخه.

مناقشة االستجواب

3� اما عن سبب عدم االشارة 
الى ما تقدم في جلسة مناقشة 
االستجواب فيرجع الى ان كتاب 
النيابة العامة املشار اليه )ارجو 
اعادة قراءته مرة اخرى جيدا( 
بعد ان نفى ارتكاب اي جرمية 
واك���د على ان ما وقع ال يحمل 
سوى مجرد ش���بهة مخالفات 
اداري���ة وردت به فقرة اخيرة 
ه���ي )ذلك ما لم يثبت ان احدا 
من موظفي ال���وزارة قد تعمد 
االخت���الس او االس���تيالء او 
احلصول على ربح لنفسه او 
لغيره من االموال العامة محل 
العقد او يكون قد اضر ضررا 
جسيما بهذه االموال بسوء نية( 
وهو ما اس���تلزم معه مني ان 
اقوم بالتأشير على هذا الكتاب 
بتشكيل جلنة حتقيق على ضوء 
ذلك للوقوف على مدى وجود 
مخالفات اداري���ة او غير ذلك 
مما اشارت اليه النيابة العامة 
بكتابها فضال عن قيام الوزارة 
مبخاطب���ة النيابة العامة مرة 
اخرى مبوجب كتابها رقم 1162 
بتاريخ 2009/6/17 استنادا الى 
كتاب آخ���ر ورد لها من ديوان 
 2009/6/11 احملاس���بة بتاريخ 
الكتابني(..  )مرفق صورة من 
ومن ثم لم تشأ الوزارة ان تذكر 
في جلسة مناقشة االستجواب 
ما انتهت الي���ه النيابة العامة 
بكتابها األول املؤرخ 2009/6/7 
ألن املوضوع بذلك لم يكن قد 
انته���ى برمته بعد على النحو 
الس���الف االش���ارة اليه اعاله 
واعتقد ملن يفه���م ويتدبر ان 
الوزارة كانت س���تتهم حتما 
بالتضلي���ل لو انها اعلنت عن 
هذا الكتاب في جلسة مناقشة 

التعرض للمحور األول اآلتي: 
وازاء ما اثير حول هذا املوضوع 
من لغط وانطالقا من الشفافية 
التي تتعامل بها وزارة الداخلية 
متت احالة االم���ر الى النيابة 
العامة قبل تقدمي االستجواب 
وتشكيل جلنة حتقيق بشأنه 
ومتابع���ة ه���ذا املوضوع مع 
ديوان احملاسبة )مرفق صورة 
م���ن مضبطة جلس���ة مجلس 
األمة ف���ي 2009/6/23 ص311( 
وهذه هي احلقائق املؤكدة في 
حينه، هذا وقد مت عرض كتاب 
اإلحالة املؤرخ 2009/6/1 كامال 
على اعض���اء مجلس األمة في 
جلسة مناقش���ة االستجواب 
وليس تاريخه فقط كما يدعي 
الب���راك وإال لكان هو  النائب 

االستجواب وما تضمنه من ان 
النيابة العامة انتهت الى انه ال 
يوج���د ارتكاب ألي جرمية ثم 
تبني لألعضاء ان هناك حتقيقا 
مازال قائما اجري بناء على كتاب 
النيابة ولم ينته بعد وان هناك 
كتابا آخر من ديوان احملاسبة 
وكتابا آخر وجه للنيابة العامة 
لم يرد ردها بشأنه لو مت هذا 
التضليل بعينه  لكان هذا هو 
وليس العكس، فالوزارة كانت 
حريصة في جلس���ة مناقشة 
االستجواب على ان تقدم حقائق 
مؤكدة فقط منعا ألي لغط او 
تشكيك ومن ثم ابتعدت عن ذكر 
جميع االمور التي لم حتسم ولم 
تنته بعد، فالذي ذكر حتديدا في 
جلسة مناقشة االستجواب عند 

او املستندات او البيانات تطلب 
من مقدم البالغ ما حتتاجه من 
معلومات او بيانات او مستندات 
إلعانتها على التصرف وصوال 
الى حفظ التحقيق او حتريك 
الدعوى اجلزائية بش���أنه الى 

احملكمة املختصة.

حالة واحدة

وارجو ان يعطيني النائب 
البراك حالة واحدة قامت فيها 
النيابة العامة ب���رد البالغ او 
الشكوى ملقدمها، وحقيقة هذا 
االمر انه بتاريخ 2009/6/7 ورد 
للوزارة كتابا من النيابة العامة 
)مرفق ص���ورة منه( تضمن 
صراحة بان جميع مالحظات 
ديوان احملاس���بة بخصوص 
اللوح���ات االعالنية  موضوع 
النتخابات 2008 )ال تثير سوى 
مجرد ش���بهة مخالفات ادارية 
ان صحت وليس فيها ما يدل 
على وقوع اي جرمية..( ارجو 
ان يق���رأ اجلميع كتاب النيابة 
ويتدبر عباراته جيدا ويتساءل 
بعدها كيف للوزارة ان تخفي 
هذا الكتاب في جلسة مناقشة 
االس���تجواب وهو كتاب نفت 
فيه النيابة العامة عن الوزارة 
ارتكاب اي جرمية وان ما وقع 
ال يشكل س���وى مجرد شبهة 

مخالفات ادارية، ان صحت.

صياح وصراخ

الذي مألوا  الكتاب  هذا هو 
الدنيا صياحا وصراخا بشأنه 
الوزي���ر اخفاه عن  وقالوا ان 
النواب وقام بتضليلهم ليحوز 
ثقتهم اي منطق هذا؟ من يضلل 
الناس إذن؟ علم���ا ان النائب 
البراك ق���د تعمد ف���ي جميع 
تعليقاته جتاهل ما تضمنه هذا 
الكتاب من نفي وجود جرمية 
وركز فقط على تاريخه مع ان 

أورد وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد رده على تساؤالت 
النائب مسلم البراك حول قضية 
اللوحات االعالنية. وجاء في 

رد اخلالد: 
1� بداية يتعني التساؤل عن 
السبب الذي يدفع النائب البراك 
الى طرح موضوع اللوحات دائما 
في وس���ائل االعالم وليس في 
مجلس األم���ة املكان الطبيعي 
لذلك؟ االجابة عن ذلك ال حتتمل 
اال جوابا واحدا اال وهو مراهنته 
على االعالم املؤثر في وجدان 
القارئ الذي ال ميلك املستندات 
واحلقائق بخالف لو ترك االمر 
ملناقشته في املجلس فلن يؤثر 
في النواب ألن حتت ايديهم كل 
احلقائق وال يؤثر فيهم بطبيعية 
احلال التشاطر باالسلوب على 
حساب احلقائق، ومع ذلك فإنني 
قد اخترت ذات امليدان ولكن من 
خالل الرد عليه باملستندات ال 

باألقوال.

منح الثقة

2� لألسف الشديد بعد قرار 
مجلس االمة مبن���ح ثقته لنا 
االلتفاف  البراك  النائب  حاول 
على هذا القرار رافضا ما انتهى 
اليه االمر فادعى ان الوزير قد 
ضلل املجلس وانه ارسل مجرد 
رسالة للنيابة وان النيابة العامة 
قد ردت على الوزير بضاعته 
في 2009/6/7 وقامت بالرد عليه 
بأنه���ا جهة حتقيق وليس من 
اختصاصه���ا التح���ري وانها 
رفضت كتاب الوزير بس���بب 
ان���ه ال يتضم���ن اتهاما ألحد، 
ومع األسف فهذا هو التضليل 
بعينه ألنه من املتعارف عليه 
حتى ألبسط الناس انه ال يوجد 
شيء اسمه ان ترد النيابة البالغ 
او الشكوى ألنه عندما يتراءى 
للنيابة العامة عدم كفاية االوراق 


