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الدعيج: استقالتي من منصب وزير العدل عام ١٩٨٥ كانت مسببة وقائمة علي بطالن استجوابي
نفى صحة ما قاله السيف عن صرف أحد أبنائه للشيك الذي أظهره الجوعان في جلسة االستجواب على أنه من المال العام

الشيخ سلمان الدعيج

نفى وزير العدل األسبق الشيخ 
ســــلمان  الدعيج ما ذكره احملامي 
عماد السيف حول استجوابه مؤكدا 
ان استقالته من منصبه الوزراي 
كانت مسببة وقامت على بطالن 
االستجواب الذي قدم له وانحراف  
مقدميه عن نصوص الدستور، وقال 
الشيخ سلمان الدعيج في بيان له 

حول ذلك، جاء فيه:
اهتــــزت ارجــــاء مجلس االمة 
في مجلس يــــوم االربعاء املوافق 
٢٠٠٩/١١/٤، بعــــد ان عرض عضو 
االمــــة د.فيصل املســــلم  مجلس 
صــــورة فوتوغرافية ملا يســــمى 
بـ «شــــيك» جاء منسوبا صدوره 
الى ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
مؤخرا ٢٠٠٨/٦/١٠ دون بيان السم 
املستفيد، وقال العضو ان الشيك 
صادر الحد النــــواب في املجلس 
التشريعي السابق كـ «رشوة» لهذا 

العضو.
وتوالت التصريحات عن هذه 
الواقعة، فــــي جريدة القبس ايام 
اجلمعة والسبت واالحد بتاريخ ٦، 
٧. ٢٠٠٩/١١/٨، ولفت نظري ان بعض 
اثــــارت واقعة  التصريحات  هذه 
برملانية ســــابقة ـ غير صحيحة 
ـ كنت طرفا فيها ـ اثناء شــــغلي 
منصــــب وزير العدل ـ واســــتدل 
اصحاب هذه التصريحات من هذه 
الواقعة على ان اظهار صورة شيك، 
في مجلس االمة، ال يشكل جرمية 
افشاء االسرار املصرفية، وفقا لنص 
املادة ٨٥ مكرر مــــن قانون النقد 

وبنك الكويت املركزي.
فيقــــول عــــادل بطــــرسـ  في 
صحيفــــة القبس الصــــادرة يوم 
اجلمعة املوافق ٢٠٠٩/١١/٦ ان اظهار 
الصورة الضوئية ال يعتبر خرقا 
للسرية، وان املسؤولية تقع على 
عاتق املوظف الذي اخرج صورة 
الشــــيك املصرفي وسلمه للنائب 
فيصل املســــلم الذي عرضها في 
مجلس االمة، واضاف في تصريحه 
واقعة كاذبةـ  منسوبة اليناـ  قائال 
ان احملامي حمد اجلوعان النائب 
السابق، حصل على صورة لشيك 
مصرفــــي، وقــــدم على اساســــها 
اســــتجوابا لوزير العدل السابق 
الشيخ سلمان دعيج الصباح وادى 

الى استقالة الوزير.
بينما يقول عماد السيف احملامي 
ـ في صحيفة القبس الصادرة يوم 
الســــبت املوافق ٢٠٠٩/١١/٧ ـ ردا 
على التصريح الســــابقـ  ان حمد 
اجلوعان لم يصرح لالعالم عن هذا 
الشيك اال خالل جلسة استجواب 
الشيخ سلمان دعيج الصباح، بعد 
ان اصبح خبر الشيك امرا موثقا، 
وان الشيك مادة استجواب حمد 
اجلوعان مصروف من حســــاب 
املال العام، وخلص في تصريحه 
الى انعدام املقارنة القانونية، بني 
واقعة الشيك املقدم من د.فيصل 
املسلم، وواقعة الشيك التي اعلنها 
النائب السابق حمد اجلوعان في 

االستجواب السابق.
وحيث ان كال من عادل بطرس 
وعماد السيف اقحم اسمناـ  باالساءة 
وااليذاء ـ مبناســــبة واقعة اظهار 
فيصل املســــلم لشيك في مجلس 
االمة يــــوم ٢٠٠٩/١١/٤، بزعم انه 
صادر من رئيس مجلس الوزراء 
بقصد رشوة احد اعضاء مجلس 

االمة السابقني.
فإنه ال يسعنا، قبول املغالطات 
حول الواقعة البرملانية التي كنت 
طرفا فيها في ابريل عام ١٩٨٥، وال 
يسعنا كذلك قبول اسفاف القول 
وقبح التخاطب في امر يخصني، 
ومن شأنه املساس بالذمة املالية 
املكفولة بحماية دستورية، نصت 
عليها املــــادة ٣٠ من الدســــتور، 
وحظرت احملكمة الدستوريةـ  في 
حكمها الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٦/١٤ 
في طلب التفســــير رقــــم ١٩٨٦/١ 
تناولهــــا عالنيــــة، واعتبرت ان 
املساس بالذمة املالية فيه انتهاك 
للحق في اخلصوصية، وان نشر ما 
يتعلق بالذمة املالية الحد االشخاص 
امنا يعتبر من قبيل املساس باحلق 
في احلياة اخلاصة، مبا ال يجوز 
معه الكشف عن عناصرها واشاعة 
اسرارها التي يحرص عليها الفرد 
في املجتمــــع، ممــــا ينبغي معه 
حماية هذا الســــر (الذمة املالية) 
تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية 

ملصلحة اجلماعة، وقالت احملكمة 
الدســــتورية كذلــــك ان التعرض 
لعناصر الذمــــة املالية للفرد فيه 
مساس بحقه في اخلصوصية، وهو 
حق يحميه الدستور شأنه في ذلك 
شــــأن التعرض حلالته الصحية 
والعاطفية والعائلية على النحو 
الذي قضت به احملكمة الدستورية 
في طلب التفســــير رقــــم ١٩٨٢/٣ 

بجلسة ١٩٨٢/١١/٨.
فــــي  ملــــا ورد  وتصحيحــــا 
التصريحات املاسة بي املصاحبة 
لواقعة شــــيك د.فيصل املســــلم، 
وحرصــــا منــــي على وقــــف اي 
خروج أو جتاوز من اي شــــخص 
كان، ال يحترم قواعد حماية الذمة 
املالية مســــتقبال، مثلما حدث في 
التصريحني املشار اليهما، فإنني 

انبه الى اآلتي:
اوال: انني بحكم منصبي السابق 
كوزير للعدل والشؤون القانونية 
واالدارية في الفترة من عام ١٩٧٧ 
حتى عام ١٩٨٥، احترم التفســــير 
الفقهي الــــذي يقوم به الباحثون 
املتخصصون في ابحاثهم، اذ يتمتع 
التفسير، باملنطق  النوع من  هذا 
الدقيق والتدليل الصحيح واحلجج 
البالغة واالقيسة احملكمة واالبحاث 
التاريخية املستفيضة، الن مثل هذا 
التفسير يكون بعيدا عن الغايات 
واالهواء، ويتسم بالصفاء والتجرد، 
فاذا اقترب التفســــير الى الهوى 
وانزلــــق صاحبه الى الســــذاجة 
والسطحية، بسبب عدم االحاطة 
بقواعد التفسير، او عدم االحاطة 
بالعناصر الواقعية للمسألة محل 
البحث، او باالندفاع بالرأي حتت 
هوى او غاية تقوم على سوء النية، 
فإن هذا املنهج في التخاطب حتت 
ستار البحث يســــتبعد االحترام 
والتقدير، وقد يدخل صاحبه في 
املؤاخذة واملســــاءلة سواء كانت 

جنائية او مدنية.
ثانيا: ان استدالل عادل بطرس 
وعماد السيف بالواقعة البرملانية 
الســــابقة التي كنــــت طرفا فيها 
كوزيــــر للعدل، مبناســــبة اظهار 
الى سمو  شيك منسوب صدوره 
رئيس مجلس الوزراء، مع االدعاء 
بأنه «رشــــوة» لم يكن استدالال 
صائبا، رغم اختالفهما في أسباب 
االستدالل ومبرراته، والصحيح، 
وفقا لصحيفة االستجواب املؤرخ 
١٩٨٥/٤/١٦ املقــــدم مــــن ٣ نــــواب 
سابقني، ان هذا االستجواب قام على 
ـ توجيه سؤال  أولهما  محورين، 
من النائب السابق حمد اجلوعان 
الى وزير املالية واالقتصاد في ذلك 
الوقت بتاريخ ١٩٨٥/٢/٢٤، يطلب 
فيــــه اإلفادة عن بيــــان معامالت 
األســــهم باألجل لصالح ابن أحد 
الــــوزراء دون تســــميته، فأجاب 
الوزير املختص عن هذا الســــؤال 
بأن املقصود بهذه املعامالت احد 
أبنائي، وأورد الوزير في إجابته 
بيانات عن أســــهم معاملتني فقط 
ومقدار املبالغ التي استحقها ابني 
من صندوق ضمان حقوق الدائنني 
ورقم سند الصرف من الصندوق 
الذي تقرر إنشاؤه بالقانون رقم 
١٩٨٢/٥٩ والذي وافق عليه مجلس 
األمة بناء علــــى اقتراح أعضائه، 
فلم يكن ســــند الصرف شيكا كما 
يقول األستاذ عماد السيف، وامنا 
كان مستندا الى حكم قضائي بات 
من هيئة حتكيم معامالت األسهم 
باألجل وفقا للقانون رقم ١٩٨٢/٥٩ 
سالف الذكر، أما احملور الثاني في 
هذا االستجواب، فقد قام على أساس 
مشاركتي كوزير للعدل، في إعداد 
احللول التشــــريعية ألزمة سوق 
املتعــــارف عليها  املالية  األوراق 
بأزمة «ســــوق املناخ» مع وجود 
معامالت باسم أحد أبنائي، مما قد 
يثير املصلحة الشخصية كما زعم 

مقدمو االستجواب.
فلم يعرض مقدمو االستجواب 
شــــيكا في جلسة االســــتجواب 
احملدد لها يوم ١٩٨٥/٤/١٦ أدى الى 
استقالتي، وامنا عرض املستجوبون 
خطاب اجلهــــة اإلدارية املختصة 
ببيانات املعامالتـ  ردا على سؤال 
نيابــــي ـ دون ان يكون مرفقا به 
صورة أي شــــيك صادر لصالح 
أحــــد أبنائي، كما لــــم يعرض أي 
من املستجوبني صور شيكات في 
اجللسة عن أي معاملة وردت في 

الدائنني في املعاملة رقم ١٩٨٣/٣١٠٦ 
مقاصة بجلســــة ١٩٨٣/٢/١٦ وذلك 
بعد حتقيقها وقصرت التنفيذ على 
صندوق ضمان حقوق الدائنني، فلم 
يكن الصرف مستندا إلى شيك وإمنا 

استند إلى حكم قضائي بات.
رابعا: ان تقدمي استقالتي من 
منصبي كوزير للعدل كانت مسببة 
وقائمة على بطالن االستجواب، 
ومخالفته ألحكام املادتني ١٠٠ و ١٠١ 
من الدستور ألن االستجواب قام 
على انحراف مقدميه في استعمال 
احلق في االســــتجواب باملخالفة 
ألحكام هاتني املادتني، فيما تقضي 
به من أن الوزير ال يسأل دستوريا 
وال يجوز استجوابه إال عن األمور 
الداخلة في اختصاصه، فضال عن 

التي متت باألجل، واعتمد مجلس 
األمة هذا االقتراح وأصدر القانون 
رقم ١٩٨٢/٥٩ وحددت املادة العاشرة 
من هذا القانون شروط االستفادة 
من هذا الصندوق بقولها: «يتولى 
الصندوق ســــداد الديون الناجتة 
عن املعامالت املذكورة في الفقرة 
الســــابقة وبعد  املادة  األولى من 
صدور حكم بإلزام املدين بالدين 
وصدور قــــرار من هيئة التحكيم 
املنصوص عليها في املادة األولى 
من هذا القانون بإحالة املدين الى 
العامة التخــــاذ إجراءات  النيابة 
اإلفالس في حقه طبقا للمادة الثالثة 

من هذا القانون».
(يراجع مضبطة مجلس األمة 
رقم ٤٤٩/أ وأسماء النواب املتحدثني 
فيها بجلسة ١٩٨٢/١١/٩ ومضبطة 
مجلس األمة رقم ٤٤٩/أ بالنسبة 
ملناقشــــة القانون رقــــم ١٩٨٢/٥٩ 
الذيــــن وافقوا  النواب  وأســــماء 
عليه بجلسة ١٩٨٢/١١/١٦ ويراجع 
تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية املعروض على مجلس 
األمة من مقرر اللجنة السيد صالح 

الفضالة النائب السابق).
واستنادا للقانون رقم ١٩٨٢/٥٩ 
ســــالف الذكر، فقد أصدرت هيئة 
حتكيم معامالت األســــهم باألجل 
حكما باتا بأحقية ابني في صرف 
ســــند من صندوق ضمان حقوق 

خطاب اجلهة اإلدارية.
ثالثــــا: انه ال صحة ملــــا قاله 
األســــتاذ عماد السيف احملامي ان 
صرف ابني للشــــيك الذي أظهره 
النائب السابق حمد اجلوعان في 
جلسة االستجواب عن معاملة أحد 
أبنائي كان من حساب املال العام، 
ففضال عن ان واقعة إظهار الشيك 
باجللسة، لم حتدث أصال، من اي من 
املستجوبني كما سلف البيان، فإن 
عرض هذه الواقعة في تصريحه 
ـ كان بغيــــر أمانــــة ـ فالذي كان 
معروضا في جلسة االستجواب، 
هو خطــــاب ببيانات معاملة أحد 
أبنائيـ  مستمدة من سجالت «شركة 
املقاصة ـ ثم صــــدرت بها أحكام 
قضائية باتــــة من هيئة التحكيم 
التي أنشأها املرسوم بالقانون رقم 
١٩٨٢/٥٧ والقانــــون رقم ١٩٨٢/٥٩ 
في شأن املعامالت املتعلقة بأسهم 
الشركات التي متت باألجل وضمان 
حقوق الدائنني املتعلقة بها، وقد 
أناط القانون األخير بهيئة التحكيم 
الفصل في منازعات املتعاملني في 
األســــهم باألجل، بأحكام ال تقبل 
الطعنـ  بسبب الظروف املعاصرة 
لتلك األزمة ـ وما ترتب على ذلك 
من تقدمي بعــــض أعضاء مجلس 
األمــــة اقتراحا بإنشــــاء صندوق 
بــــوزارة املالية لضمــــان حقوق 
الدائنني املتعلقة بأسهم الشركات 

عدم مســــاءلته عن أعمال وقعت 
في مجلس تشــــريعي سابق، كما 
قامت االســــتقالة املسببة على أن 
التشريع يدخل أساسا في سلطة 
مجلس األمة، وال يســــأل عنه أي 
وزيــــر، وأن املشــــروعات املقدمة 
مــــن احلكومة جتري مناقشــــتها 
وتعديلهــــا داخل اللجان املختلفة 
وفي مداوالت املجلس مجتمعا وأنها 
ال تصدر إال مبوافقة مجلس األمة، 
وعلــــى النحو الثابت من مضابط 
مجلس األمة بجلستي ١٩٨٢/١١/٩ 
البيان.  و ١٩٨٢/١١/١٦ كما ســــلف 
فاالستقالة كانت مؤسسة ومبنية 
على قيام االستجواب على االدعاء 
مبسؤوليتي عن إصدار التشريعات 
لعالج ازمة سوق األوراق املالية، 
وهــــو أمر ال يدخل في اختصاص 
العــــدل، وإمنــــا يدخل في  وزير 

اختصاص مجلس األمة.
فليس صحيحا ما صرح به عادل 
بطرس من أن استقالتي متت عقب 
اظهار شيك ألحد ابنائي في جلسة 
االستجواب، فهذا التصريح ال يتسم 

باالمانة في عرض الوقائع.
خامسا: ان ما زعمه عادل بطرس 
في جريدة «القبس» الصادرة يوم 
األحد املوافــــق ٢٠٠٩/١١/٨ من أن 
هذا االســــتجواب يدرس في كلية 
احلقــــوق، فإن هــــذا الزعم، محل 
نظر، فقد سبق لألستاذ الدكتور 

عثمان عبدامللك الصالح املتخصص 
في القانون الدســــتوري دمغ هذا 
االستجواب بالبطالن ومخالفته 
للدســــتور، ومساســــه بأحــــكام 
قضائية لها حجية األمر املقضي، 
ومت نشــــر بحث هذا االستجواب 
في جريــــدة «األنبــــاء» الكويتية 
١٩٨٥/٥/١١، وقد  الصادرة بتاريخ 
أثبت فــــي بحثه أن حكــــم هيئة 
التحكيم رقم ١٩٨٣/٣١٠٦ الصادر 
الذي اسلفناه  بتاريخ ١٩٨٣/٢/١٦ 
في البنــــد «ثالثا» من هذا البيان، 
أنزل حكــــم القانون على املعاملة 
التــــي كانت محال لالســــتجواب، 
والتي ينكر املستجوبون شمول 
قانون صندوق صغار املستثمرين 
لها، وقررت الهيئة عكس ما ذهب 
إليه االستجواب بأن قانون إنشاء 
الصندوق يشملها، وأن ما ورد فيه 
مساســــا بحكم قضائي له حجية 
وقوة األمر املقضي، ويعتبر دليال 
على إثبات احلق املوضوعي لالبن 
القاصر للوزير بشمول صندوق 
حقوق الدائنني ملعاملته، ويفترض 
ان ما جاء في هذا احلكم هو عنوان 
احلقيقة وال يقبل الدحض بأي دليل 
وفيه الرد الضمني املسقط لكل حجة 
ولكل ادعاء ورد في االستجواب، 
ثم خلص د.عثمــــان عبدامللك في 
بحثه، إلى أن االستجواب قد انطوى 
على مخالفات جســــيمة للقانون 

تارة وللدستور تارة أخرى، حني 
أقام املستجوبون استجوابهم على 
حتميل وزير العدل املسؤولية عن 
مشروعات قوانني أزمة املناخ، ألن 
مشروعات القوانني هي في واقع 
مــــن موضوعات  األمر وحقيقته 
العامــــة للدولة، وقد  السياســــة 
نوقشت في مجلس الوزراء وأقرتها 
احلكومة بأسرها وأقرها مجلس 
األمة. وكلنا يعرف مدى تخصص 
الدكتور عثمان عبدامللك  االستاذ 
الدستوري،  القانون  الصالح في 
ومتيزه عن غيــــره بقلمه املتميز 
العلمية وعمق مفاهيمه  وأمانته 
العلمية، وبعد دراســــته املتعمقة 
إليه في  في االستجواب املشــــار 
تصريحات من حتدث في الصحف، 
ال اعتقد ان االستاذ الدكتور عثمان 
عبدامللك الصالحـ  اجاز تدريس هذا 
االستجواب في كلية احلقوقـ  بحكم 
رئاســــته لقسم القانون العام في 
كلية احلقوقـ  إال مبناسبة دراسته 
النحراف بعــــض اعضاء مجلس 
األمة في استعمال وسائل الرقابة 

البرملانية، ومنها االستجواب.
وملزيد من الدراسة، يراجع بحث 
الدكتــــور عثمان عبدامللك الصالح 
املنشــــور فــــي جريــــدة «األنباء» 
الكويتية الصادر بتاريخ ١٩٨٥/٥/١١ 
بعنوان «استجواب وزير العدل في 

ضوء احلقيقة والقانون».




