
 االثنين ا�مــــــة 
  ١٦  نوفمبر ٢٠٠٩ 

 وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية  8 
والعمل د.محمد العفاسي تساءل فيه: ما االسباب التي ادت الى تأخير 
تنفيذ حديقة االطفال املزمع اقامتها في منطقة النزهة قطعة ٢ علما بأنه 
مت رصد امليزانية واالنتهاء من املخططات الالزمة لتنفيذ هذه احلديقة 
وما سبب التأخير في تنفيذ هذه احلديقة؟ متى سيتم البدأ بالتنفيذ؟وكم 

تبلغ امليزانية املرصودة لها؟ 

 العنجري: لماذا تأخر تنفيذ حديقة األطفال في منطقة النزهة؟

 استجواب المسلم لناصر المحمد في محورين: مصروفات ديوان
  رئيس الوزراء وتضليل الرأي العام في موضوع الشيكات 

 يقع في ٣٣ صفحة ويحتوي على ٤ وثائق ويدرج على جدول جلسة ٨ ديسمبر المقبل

 أكد النائب د.جمعان احلربش ان كتلة 
التنمية واإلصالح تدعم النائب د.فيصل 
ــمو رئيس  ــتجوابه لس ــلم في اس املس
ــيخ ناصر احملمد داعيا الى  الوزراء الش
ــف الذي يتعلق بالذمة املالية  طّي هذا املل
ــكوك كثيرة حامت  ــواب ويتعلق بش للن
ــواء رئيس  ــلطتني س ــول أعضاء الس ح

الوزراء أو بعض النواب.
ــه يتعني ان  ــش ان ــاف د.احلرب   واض
ــن خالل  ــق م ــذه احلقائ ــح كل ه تتض

ــى ان  ــيرا ال ــتجواب مش ــة االس منص
ــتجواب مت تقدميها ما يدل  محاور االس
ــتجواب بإحالته  على ان التعامل مع االس
ــتورية أو تأجيله لن تنهي هذه  الى الدس
ــاؤالت اخلطيرة وقال  ــاءلة أو التس املس
ــروض حاليا  ــش ان املنحى املع د.احلرب
ــتدركا: «ال أعلم ملاذا ُقدم  وهو املال، مس
وملن ُقدم وما األسباب التي أثارت كثيرا 
ــل هذا اللبس  ــكوك» فالذي يزي من الش
ويجيب عن هذه التساؤالت هو الرضوخ 

لالستحقاق الدستوري واإلجابة عن هذه 
التساؤالت في قاعة عبداهللا السالم.

ــاك من  ــش ان هن ــاف د.احلرب   واض
ــكيل جلنة  ــرض من النواب على تش يعت
حتقيق أو اجللسات اخلاصة مقدرا هذه 
ــو أال تتعدى هذه  ــة ولكن أرج املعارض
املعارضة الطعن في الزمالء أو التشكيك 
ــم والنزول من  ــم أو دوافعه في نواياه
ــتوى اخلطاب الراقي الى الطعن في  مس

النيات. 

 الحربش: «التنمية واإلصالح» تدعم االستجواب 

الوزراء في جلســـة ٢٠٠٨/٦/٢٤م (موعد التصويت على إحالة االقتراح 
لديوان احملاسبة) إحالة احلكومة ملف املصروفات لديوان احملاسبة في 
بيان جاء فيه (.. وبناء على رغبتنا الشـــخصية في الوقوف على كافة 
احلقائق املتعلقة بهذا املوضوع وكشفها أمام اجلميع واستجابة لطلبنا، 
فقد قرر مجلس الوزراء يوم أمس إحالة املوضوع إلى ديوان احملاسبة) 
ورغم كل هـــذه احملاوالت احلكومية الرافضة إلحالـــة االقتراح النيابي 
لديوان احملاسبة جنح املجلس باإلجماع بضم اقتراحه إلى إحالة احلكومة 

(مضبطة ١٢٠٦/أ - ص٢٤٩-٢٦١).
  وعليه أصبح اقتراح تكليف ديوان احملاسبة التحقيق حول مصروفات 
ديوان ســـمو رئيس الوزراء قرارا ملجلس األمة ال مجرد اقتراح ملقدميه 
والرغبة مبعرفـــة حقيقة ملف املصروفات حقا لألمـــة كلها ال ألعضاء 

املجلس وحدهم.
  في ٢٠٠٨/١٠/٢٠ أحال رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة تقرير الديوان 
عـــن تكليف مجلس األمة بشـــأن التحقيق من كل مـــا أثير حول بعض 
التصرفات املالية املنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى 
مطابقتها للقوانني واللوائح والقرارات املالية واإلدارية وخلوها من أي 
شـــبهة اعتداء على املال العام وهو املدرج علـــى جدول األعمال للفصل 
التشريعي الثالث عشـــر حتت بند: تقارير ديوان احملاسبة. (مرفق مع 
صحيفة االســـتجواب) وفيما يلي أبرز املالحظات واملآخذ التي سجلها 

ديوان احملاسبة في تقريره على بنود التكليف الثالثة:
  البند األول: صرف مبلغ (٢٣) مليون دينار كويتي على نوع ضيافة 
وحفالت وهدايا ورحالت للســـنوات املالية ٢٠٠٧-٢٠٠٨ و٢٠٠٨-٢٠٠٩ 
(ص٢٦-٣٥ من تقرير ديوان احملاســـبة) لقد ســـجل الديوان على هذا 

البند اآلتي:
  ١ ـ لم يتمكن ديوان احملاســـبة من تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا، 
وحتديد أســـماء املستفيدين منها وصفاتهم، وقيمة كل هدية على حدة، 
وأسباب تقدمي هذه الهدايا وإثباتاتها، وحتديد مدى تناسب الهدايا املشتراة 
مع القيمة الســـوقية ملثيالتها وإذا ما كان هناك مبالغة في األسعار من 
عدمه بســـبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو 
تصوير البيانات املتعلقة بالهدايا واملشـــتريات وهو ما يخالف تكليف 

مجلس األمة.
  ٢ ـ أما بخصوص حتديد املخالفات واجلهة واألشـــخاص املسؤولني 
عنها فقد عدد تقرير ديوان احملاســـبة املآخذ اآلتية: تطبيق ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة املالية باملخالفة 

لقواعد تنفيذ امليزانية.
  ب ـ ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة املســـتندية 

عند شراء واستالم وصرف الهدايا.
  جـ  استخدام االعتمادات املالية املخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى (الديوان األميري، 

ديوان سمو ولي العهد).
  د ـ اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من املوردين.

  هــ  شـــيوع املسؤولية، وعدم حتديد املهام واالختصاصات للقائمني 
على شراء الهدايا.

  و ـ القيام ببعض عمليات الشـــراء قبل احلصول على موافقة ديوان 
احملاسبة املسبقة باملخالفة ألحكام املادتني ١٣و١٤ من قانون إنشاء ديوان 

احملاسبة.
  ز ـ عدم حترير عقود مع موردي الهدايا حتفظ حقوق ديوان ســـمو 

رئيس الوزراء.
  حـ  عدم استخدام وسيلة التحويل املباشر بالبنوك لتسديد مستحقات 
املوردين عند شـــراء الهدايا واالعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة 

وحيدة في صرف املستحقات باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
  البند الثاني: حصر وفحص كافة املشتريات التي قام بها ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ ٢٠٠٦/٢/٧ وحتى تاريخ تقدمي التقرير 

(ص ٨١-٨٤ من تقرير ديوان احملاسبة).
  لقد سجل ديوان احملاسبة على هذا البند املالحظات التالية:

  ١ـ  عدم إنشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن حلفظ املواد 
التي يتم شراؤها مما لم ميكن ديوان احملاسبة من فحص تلك املشتريات 

والتأكد من وجودها وسالمتها أو إجراء جرد عليها.
  ٢ - عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة املالية 

رقم ١٩٩٥/١٦ بشأن نظم الشراء للجهات احلكومية ومن ذلك: 
  أ - عدم التقيد بالدورة املســـتندية للشـــراء وعدم إعداد املستندات 

اخلاصة بها (طلب شراء – طلب أسعار – أمر شراء).
  ب - عدم إعداد سجالت متابعة عمليات الشراء (سجل متابعة الشراء 

باألمر املباشر – سجل متابعة تنفيذ املمارسات.. الخ) 
  ج - التركيز على الشراء باألمر املباشر وليس الشراء باملمارسة أو 
املناقصة وعدم استدراج عروض أسعار، مما ال يسهم في تخفيض تكلفة 

الشراء واحلصول على أقل األسعار وال يحقق الشفافية.
  د - جتزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة اجلهات 

الرقابية.
  ٣ - تركيـــز اجلهة على شـــراء بعض املواد مـــن موردين محددين 
دون غيرهم، مما يفوت الفرصة للحصول على أنســـب األسعار بأفضل 

املواصفات.
  ٤ - االرتباط قبل احلصول على موافقة جلنة املناقصات املركزية.

  ٥ - التعاقد قبل احلصول على موافقة ديوان احملاسبة.
  ٦ - ســـداد قيمة العقـــد اإلجمالية قبل التوريد باملخالفة لشـــروط 

التعاقد.
  ٧ - عدم تســـجيل (٣) شاحنات مرسيدس و(٥) سيارات مرسيدس 
s٢٨٠ وســـيارتني جيب تبلغ قيمتها حوالي ١٦٤ ألف دينار كويتي باسم 

الدولة لدى اإلدارة العامة للمرور.
  ٨ - عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات 
املشتراة لصالح الدولة وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجالت 
حركة السيارات باملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم (١) لسنة ١٩٩٤ بشأن 

تنظيم استخدام املركبات احلكومية.
  كما ميكن مالحظة من كشـــف املشـــتريات املرفق مـــع تقرير ديوان 
احملاسبة أن هناك (٥٧٧) استمارة تصل مبالغها الى حوالي (١٥) مليون 
دينار كويتي لم يتبني املتعهد لها، وايضا يالحظ من نفس الكشـــف أن 
مشتريات مثل البخور واملسابيح والبشوت واملجسمات والدروع لتلك 
الفتـــرة بلغت قيمتها حوالي (٣) ماليني دينار كويتي فقط ال غير. (ص 

٣٦-٨٠ من تقرير ديوان احملاسبة)
  البند الثالث: متحف السيارات التاريخية والقدمية والتقليدية: (ص٨٥-

٩٣ من تقرير ديوان احملاسبة)
  لقد سجل ديوان احملاسبة املالحظات التالية:

  ١ - عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب انتقال تبعية 
متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس.

  ٢ - عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب عدم تشييد 
املتحف مما حرم اجلمهور من االستفادة منه.

  ٣ - عدم ثبوت أن ما صرفه ديوان ســـمو رئيس مجلس الوزراء من 
مـــال عام على املتحف والذي بلغ حوالي (٧٥٠) ألف دينار كويتي حتى 

تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة وملصلحتها.
  كمـــا يالحظ أيضا من اجلدول املرفق مع هذا البند أن ديوان الرئيس 
قد قام في ٢٠٠٧/١/١٩م ببناء مستودع خاص مستقل حاليا إلدارة املتحف 

  ٤ - بند الهدايا:

  ١/٤ ما نوعية هذه الهدايا؟ وهل 
هي مبالغ نقدية ام هدايا عينية مع 
وضعهـــا بالتفصيل لكل نوع من 

األنواع وقيمتها اإلجمالية.
  ٢/٤ اذا كانت هناك هدايا نقدية 
حتديد أسماء املســـتفيدين منها 
وصفاتهم وقيمـــة كل هدية على 
حدة وأســـباب تقدمي هذه الهدية 

وإثباتاتها.
  ٣/٤ إذا كانـــت هنـــاك هدايـــا 
عينية، حتديد نوع الهدايا وكيفية 
شـــرائها؟ وهل هو باألمر املباشر 
ام باملناقصة؟ وممن مت شـــراؤها 
وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة 
مع القيمة السوقية ملثيالتها؟ وهل 
هناك مبالغة في األسعار من عدمه؟ 
كذلك حتديد من أعطيت له وأسمائهم وصفاتهم واألسباب التي من اجلها 

أعطيت الهدية ومدى عالقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟

  ٥ - بند الرحالت:

  ١/٥ حتديد نوع الرحالت، وهل هي رحالت رسمية ام غير رسمية ام 
كلتاهما؟ ومدتها ووجهتها؟

  ٢/٥ أشخاص املستفيدين من هذه الرحالت وصفاتهم بكل رحلة على 
حدة واملهمات املكلفون بها مع حتديد أســـباب الرحلة وعدد املسافرين 
واملخصصات املالية التي صرفت لكل واحد منهم وهل هي وفق اللوائح 

املقررة ملثل هذه الرحالت من عدمه؟
  ثانيا: بند املشتريات:

  تكليف ديوان احملاســـبة حصر كافة املشتريات التي قام بها ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء واخذ اإلذن بالشراء املباشر من خالل جلنة 
املناقصـــات املركزية أو بدونها من تاريـــخ ٢٠٠٦/٢/٧ الى تاريخ تقدمي 
التقرير والتأكد من انهـــا متت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما مت شـــراؤه من سيارات 
متنوعة ومعدات مختلفة مازالت باســـم الدولة وان اســـتخدامها مازال 
لصالح الدولة، وان اســـعارها مطابقة ألسعار السوق وال توجد عليها 
اي شـــبهة للتربح او التكسب غير املشروع للشركات التي تعامل معها 
او اي اطراف أخرى وعلى ديوان احملاسبة ان يقوم بالتفتيش على كافة 
هذه املشـــتريات باملخازن واملستودعات والتأكد من وجودها وسالمتها 
ولـــه ان يطلب اجراء جرد فوري عليها واذا مت التصرف بأي منها فيتم 
حتديد من مت التصرف له والطريقة التي متت بها ومدى التزامها بالقانون 

واللوائح املنظمة لذلك.
  ثالثا: متحف السيارات التاريخية والقدمية التقليدية:

  قيام ديوان احملاسبة بالتأكد من وجود هذا املتحف ويبني كيفية انتقاله 
الى ديوان ســـمو رئيس مجلس الوزراء وأسباب هذا االنتقال وقيمة ما 
صرف عليه، كما على الديوان التأكد من مدى استفادة اجلمهور من هذا 
املتحـــف، وهل هو مفتوح للكافة؟ وســـاعات الزيارة وعدد الزوار؟ كما 
على الديوان التحقق من ان مؤسســـي هذا املتحف مازالوا يســـتفيدون 
منه بالطريقة التي من اجلها مت تأسيســـه وعليه االلتقاء بهم وسماع ما 
لديهم من مالحظات في هذا الشـــأن، وان ما صرف على هذا املتحف من 

مال عام تعود فوائده للدولة وملصلحتها.
  رابعا: على الديوان الكشف والتحقق من كافة التصرفات املالية لديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وتقبل أي أوراق او مستندات تخص اجلوانب 
املالية لتصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وااللتقاء مبن يرى 

للتحقق من صحة هذه املعلومات او غيرها.
  خامســـا: في مجال التحقق من البنود املذكـــورة أعاله على الديوان 
التثبت واالستيثاق من أن أحكام القوانني واللوائح والتعليمات مطبقة 
ومعمول بها لصون األموال العامة ومنع العبث بها، وقد مت االلتزام بها 
وان املبالغ املصروفة قد صرفت في االغراض التي خصصت االعتمادات 
من اجلها وان الصرف مت طبقا للقوانني واللوائح والتعليمات املالية وان 
كافة املســـتندات املقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان املبالغ املصروفة 
مبوجبها مطابقة لألرقام املقيدة في احلســـابات وإذا كان هناك مخالفات 
يتم حتديدها وحتديد اجلهة واألشخاص املسؤولني عنها واإلجراءات التي 

يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم (مضبطة ١٢٠٤/أ - ص١٤٩-١٥٣).
  وفـــي بدايات أعمال املجلس احلالي قمت بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٥ بتوجيه 
مجموعة من األسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصروفات ديوانه، 
وقد رد األخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ٢٠٠٩/١٠/٢٩ برفض 
اإلجابة بحجة أن سمو الرئيس ال يسأل إال عن السياسة العامة للحكومة 
استنادا الى ما جاء باملذكرة التفسيرية للمادة (٩٩) من الدستور رغم أن 
ديوان الرئيس تابع له مباشرة وليس من الهيئات التابعة ألمانة مجلس 
الوزراء أو امللحقة بها حتى يســـأل عنها وزير الدولة لشـــؤون مجلس 
الـــوزراء، كما أنـــه ليس لوزير الدولة أي وجود فـــي الهيكل التنظيمي 
لديوان الرئيس وهو ما أثبتناه في جلسة مجلس األمة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٣ 
رافضني إجابة وزير الدولة ومصرين على بقاء السؤال ووجوب اإلجابة 

عنه من قبل سمو الرئيس شخصيا (مرفق رقم ١).
  ســـعت احلكومة عند تقدمي طلب تكليف ديوان احملاسبة في جلسة 
٢٠٠٨/٦/١٠ بكل ما أوتيت من قوة وقدرة إلى إلغاء هذا االقتراح النيابي، 
تارة مبحاولـــة إقناع النواب األفاضل بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع االقتراح وتارة مبحاولة 
حشـــد املواقف إلحالة االقتراح للجنة التشريعية باملجلس لتبدي رأيها 
فيـــه، وملا لم تنجح هذه اجلهود احلكومية طلبت احلكومة تأجيل بحث 
الطلب ملدة أسبوعني رغم أن االقتراح كان عبارة عن طلب إحالة لديوان 
احملاســـبة وليس طلبا للمناقشـــة ومع ذلك أجيبـــت احلكومة لطلبها 

(مضبطة ١٢٠٤/أ - ص١٥٣).
  واســـتمرارا جلهود إلغاء االقتراح النيابي أعلن سمو رئيس مجلس 

احالته للمحكمة الدستورية، ولعل 
فـــي هذا ردا على تلويح احلكومة 
وتصريح انصارها اآلن باستعدادهم 
الحالة استجوابي هذا الى احملكمة 
الدستورية متجاهلني حكم احملكمة 
التفسيري الصادر في ٢٠٠٦/١٠/٩ 
في شأن تفسير املادتني ١٠٠ و١٠١ من 
الدستور والذي قررت به بوضوح 
وبشـــكل حازم عدم واليتها على 
وقائع وموضوعات االستجوابات، 
فضال عن عبثية تقدمي طلب جديد 
لتفسير املادتني ذاتهما النه سبق 

ان مت تفسيرهما.
  لهذا ومن باب التزامنا بالقسم 
الـــذي بدأنـــا بـــه مســـؤولياتنا 
الدســـتورية والقانونية اقدم هذا 
االستجواب لسمو رئيس مجلس 

الوزراء بصفته، اعماال لنص املادتني ١٠٠ و١٠١ من الدستور اللتني قررتا 
حق اعضاء مجلس االمة دســـتوريا في توجيه استجوابات الى رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء في حدود اختصاصاتهم «لكل عضو من اعضاء 
مجلس االمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات 
عن االمور الداخلة في اختصاصاتهم» وان «كل وزير مسؤول لدى مجلس 

االمة عن اعمال وزارته».
  صحيفة االستجواب

  المحور األول: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

  في جلسة مجلس األمة املوقر املنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٠ قّدم األخوة 
األعضـــاء احملترمون أحمد عبداحملســـن املليفـــي، د.ضيف اهللا فضيل 
أبورمية، علي سالم الدقباسي، صالح أحمد عاشور، مسلم محمد البراك، 
روضان عبدالعزيز الروضان، عبداللطيف عبدالوهاب العميري، حسني 
علي القالف، د.وليد مساعد الطبطبائي، خالد سلطان بن عيسى، محمد 
هايف املطيري، عبدالواحد محمود العوضي، أحمد عبدالعزيز السعدون، 
مرزوق فالح احلبيني، محمد براك املطير، د.فيصل علي املسلم اقتراحا 
بتكليف ديوان احملاســـبة بالتحقيق فيمـــا أثير حول مصروفات ديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء هذا نصه:
  األخ/ رئيس مجلس األمة  احملترم

  حتية طيبة وبعد..
  لقد أثيـــرت في احلملة االنتخابية (لعام ٢٠٠٨) عدة مالحظات حول 
بعض التصرفات املالية املنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
ورغبة في التأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات املالية للقوانني واللوائح 
والقرارات املالية واإلدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على املال العام 
لذلك نحن املوقعني أدناه نقترح تكليف ديوان احملاسبة للتحقق من كل 

ما اثير بهذا الشأن على الوجه التالي:
  أوال: صرف مبلغ ٢٣ مليون دينار كويتي حتت بند ضيافة وحفالت 

وهدايا ورحالت على الوجه التالي:
  مبلغ ٩ ماليني دينار كويتي مت إقراره بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٩.

  مبلغ ٥ ماليني دينار كويتي مت إقراره بتاريخ ٢٧/ ٢٠٠٧/١١.
  مبلغ ٩ ماليني دينار كويتي مت إقراره بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣.

  لذلك يرجى التحقق من التالي:
  متى مت اســـتحداث هذه البنود وهل ســـبق ألي من رؤساء الوزراء 

السابقني استخدام مثل هذا البند؟
  هـــل مت صرف كامل املبلـــغ؟ واذ لم يتم ذلك ما هـــو مقدار ما تبقى 

منه؟
  بالنســـبة لبنود هذه املبالغ التحقق منها بصورة عامة وعلى وجه 

اخلصوص على الوجه التالي:

  ١ - بند خدمات إعالمية:

  ١/١ حتديد وتعريف املقصود بهذا البند؟
  ٢/١ حتديد من مت الصرف له من األشـــخاص الطبيعيني او املعنويني 
او الشركات واملؤسسات وحتديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او 
مالك الشـــركة وعلى اي أساس مت اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية 
اخلدمـــات اإلعالمية التي قدموها ومدى ارتباط هـــذه اخلدمات بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع اخلدمة التي 
قدموها؟ وهل هناك مبالغة في الصرف مع اإلطالع على جميع املستندات 

الدالة على اخلدمة والصرف وإرفاقها بالتقرير؟

  ٢ - خدمات اجتماعية:

  ١/٢ حتديد وتعريف املقصود بهذا البند؟
  ٢/٢ حتديد من مت الصرف له من األشخاص الطبيعيني او املعنويني 
او الشركات واملؤسسات وحتديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او 
مالك الشـــركة وعلى اي أساس مت اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية 
اخلدمات االجتماعيـــة التي قدموها ومدى ارتباط هذه اخلدمات بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع اخلدمة التي 
قدموها وهل هناك مبالغة في الصرف مع اإلطالع على جميع املستندات 

الدالة على اخلدمة والصرف وإرفاق نسخة منها مع التقرير.

  ٣ - ضيافة حفالت:

  ١/٣ حتديد وتعريف هذا البند؟
  ٢/٣ عدد احلفالت التي متت واملناســـبات التي من اجلها أقيمت هذه 
احلفالت وهل هي رســـمية ام غير رسمية ومدى ارتباطها بديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء واملبالغ التي دفعت لكل حفله، 
  وهل تتناسب هذه املبالغ مع حجم احلفلة وعدد حضورها؟ مع اإلطالع 
على جميع املستندات الدالة على اخلدمة والصرف وإرفاق نسخة منها 

مع التقرير؟

 سامح عبدالحفيظ
  قدم النائب د.فيصل املسلم أمس استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد يقع في محورين، االول عن مصروفات ديوان رئيس الوزراء، 

واحملور الثاني «تضليل الرأي العام في موضوع الشيكات».
  وأكد املســـلم في صحيفة استجوابه الذي سيدرج على جدول اعمال 
جلســـة ٨ ديسمبر املقبل ان فترة رئاســـة احملمد هيمن عليها استحكام 
التـــردد في اتخاذ القرارات التنموية والضعف في الدفاع عنها وتواصل 

ارتفاع مؤشرات الفساد.
  وفيما يلي نص االستجواب:

  المقدمة

  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والســـالم على سيد املرسلني محمد 
بن عبداهللا، وعلى آله وصحبه أجمعني، ومن تبعهم بإحســـان إلى يوم 

الدين … وبعد:
  يعيش شعب الكويت وأسرته احلاكمة حالة حب وتوافق قلما تعيشها 
بالد … فالكويتيون منذ البدايات األولى لنشأة إمارتهم اختاروا (الصباح) 
حكاما لهم برضا وقناعة، واستمرت األحوال واألحداث فقرا وغنى، سلما 
وحربا، قدميا وحديثا تثبت هذا التوافق الفريد … هذه احلالة التاريخية 
أخذت بعدا دستوريا جســـدته املادة الرابعة من دستور ١٩٦٢ «الكويت 
إمارة وراثية في ذرية املغفور له مبارك الصباح …». ولعل في اختزال 
الشواهد التاريخية املفصلية الكثيرة في كارثة الغزو العراقي البغيض 
عام ١٩٩٠ وما صاحبه من متسك الكويتيني بحكامهم وما حلقه من حالة 
داخلية جتلت بـ«عفا اهللا عما ســـلف» متثل خير دليل على حالة احلب 
والتوافق التي تعيشها الكويت. هذا اإلرث التاريخي العظيم تقابله األسرة 
احلاكمة أيضا بحالة حب وتقدير وتفهم لكل االختالفات في وجهات النظر 
ولكل أطوار احملاسبة وذلك انطالقا من نص املادة السادسة من الدستور 
«نظام احلكم في الكويت دميوقراطي، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات 
جميعا …» وإدراكا أن أي اختالف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو 
على حكامها. في ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي 
ومسؤولية وأمانة متثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلتنا لسمو رئيس 
مجلس الوزراء (الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح) الذي يعلم قبل غيره 
أن اختالفنا معه كما كان اتفاقنا ألجل الكويت وأهلها بعيدا عن املصالح 
الشخصية والتكســـب الدنيوي الرخيص. لقد أولى النظام الدستوري 
الكويتي املال العام حرمة وقدســـية توجب على أي إنسان االمتناع عن 
التعدي على تلك احلرمة أو اإلخالل بها أو انتهاكها بأي شكل من األشكال، 
تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشـــوة أو استيالء، تبديدا أو تنازال. فاملادة 
(١٧) من الدستور الكويتي جعلت واجب الدفاع عن املال العام واملسارعة 
بالتبليغ عن أي اعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على 
عدم القيام بها املســـاءلة اجلزائية وفقا لقانون اجلزاء الكويتي وقانون 
حماية األموال العامة. بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى حلماية 
األموال العامة واحملافظة عليها، فنص على ضرورة االهتمام بتحصيل 
األموال العامة (مادة ١٣٥)، وقرر أهمية حفظ أمالك الدولة وفقا للقانون 
(مادة ١٣٨)، وللتعبير عن بالغ حرصه نصت املادة (١٥١) من الدستور على 
إنشاء ديوان للرقابة املالية وكفل له االستقالل وقرر تبعيته ملجلس األمة 
وحدد مهامه ليراقب حتصيل إيرادات الدولة باإلضافة إلى االختصاصات 
األخرى. لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن املال 
العـــام أمانة في أعناق جميع كبار مســـؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد 
ونائبا لألمير ورئيســـا ونوابا للسلطتني التشريعية والتنفيذية، وذلك 
بإلزامهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقســـم وفقا للمواد (٦٠) و(٩١) أمام 
األمة «أقسم باهللا العظيم أن أحترم الدستور وقوانني الدولة، وأذود عن 

حريات الشعب ومصاحله وأمواله...».
  لقد كان احلفاظ على املال العام احد ابرز العناوين التي دافع عنها مجلس 
االمة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينيات القرن املاضي، 
بل ان هذا احلرص جعل حراك االدوات الرقابية ـ واحيانا التشـــريعية ـ 
التي كفلها الدســـتور لنواب املجلس دائما واحيانا قاسيا، ولعل توجيه 
االسئلة وتشـــكيل جلان التحقيق البرملانية واالحالة لديوان احملاسبة 
وتقدمي االستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء حفاظا على املال العام 
كانت اكثر من ان حتصى وابرز ما يذكر للمؤسسة التشريعية، فمثال كان 
اخلوف على املال العام في املجالس االخيرة الدافع وراء تشـــكيل جلان 
حتقيق في قضايا «هيلبرتون» و«مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية» 
و«اعالن االهرام» و«الفحم املكلسن»، كما كان املال العام وراء تقدمي اكثر 
االستجوابات في الســـنوات االخيرة كاستجوابات وزير املالية االسبق 
محمـــود النوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـــؤون 
مجلسي االمة والوزراء االســـبق محمد ضيف اهللا شرار ووزير الطاقة 
االسبق الشيخ علي اجلراح وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وال شك ان ادانة ديوان احملاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء حول بعض التصرفات املالية املنسوبة لديوانه مع اصراره على 
عدم استكمال االجراءات الدستورية والقانونية الالزمة لتصحيح اخلطأ 
رغم تكـــرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات باســـتجوابه اكثر من 
مرة يجعل استجواب سموه مستحقا وهو خالف ما اشارت اليه املذكرة 
التفسيرية «من ان مجرد التلويح باملسؤولية فعال في درء االخطاء قبل 

وقوعها او منع التمادي فيها او االصرار عليها».
  ولعل مما زاد الوضع ســـوءا هو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء 
مما عرف بقضية «شـــيكات الرئيس للنـــواب»، فمنذ اثارة القضية في 
اوائل شهر مارس املاضي وموقف سمو الرئيس هو االنكار الصريح، وملا 
مت كشـــف احدى وثائق هذا امللف حتول االنكار الى اعتراف مع محاولة 
تبريـــر الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه واهدافه وهو االمر الذي ينم 
عن تضليل متعمد للرأي العام ونواب االمة من قبل سمو رئيس مجلس 

الوزراء يستلزم مساءلة سموه عنه.
  ان اساس هذا االســـتجواب الذي اقدمه اليوم هو استجوابي السابق 
الذي قدمته لســـمو رئيس مجلس الوزراء في ٢٠٠٩/٣/١ واالسئلة التي 
أحلقتها به وفقا للمادة ١٣٩ من الالئحة الداخلية ملجلس االمة والذيـ  مع 
االسفـ  لم يناقش بسبب استقالة احلكومة وحل مجلس االمة ليبقى الفرد 
وتزول املؤسسات. ورغم احلمالت التشويهية الشرسة التي شنها االعالم 
الفاسد السقاطي في انتخابات ٢٠٠٩ بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بـ «شيكات الرئيس للنواب» فقد 
شرفني اهل الكويت بتمثيلهم في مجلس االمة احلالي، رغم كل ذلك فقد 
آثرت ان اعيد النظر في طريقة معاجلة امللفني انطالقا من مد يد التعاون 
لرئيس احلكومة وحكومته واعطائه فرصة ثانية غير آلية االستجواب 
الجابة الشـــعب الكويتي عن امواله: اين صرفت وملن اعطيت واسباب 
العطاء وفائدة الدولة والشعب منه؟ ولتوضيح حقيقة كارثة الشيكات، 
فأعلنت في خطاب حفل النجاح في ٢٠٠٩/٥/٢٠ بأنني لن اقدم استجوابا 
لرئيس مجلس الوزراء بل ســـأوجه اســـئلة نازال الى اول سلم االدوات 
الرقابية في سابقة لم يشهدها تاريخ العمل البرملاني في الكويت، ثم اكدت 
هذا النهج اواخر شهر يونيو املاضي في ردي على اخلطاب االميري في 
دور االنعقاد االول طالبا من احلكومة اثبات جديتها في التعاون باالجابة 
عن االسئلة قبل بداية دور االنعقاد الثاني، ولكن مع االسف لم نالق اال 
صدودا واستمرارا في عدم التعاون برفض االجابة عن اسئلتنا والتحجج 
بحجج واهية بعدم الدســـتورية وهو ما رفضته في جلســـة ٢٠٠٩/١١/٣ 
وأصـــررت على حقي «وبالتالي حق الشـــعب» فـــي االجابة، والغريب 
تناسي احلكومة ومن يلف لفها ان هذه االسئلة كانت اساس استجوابي 
السابق والذي لم تســـجل احلكومة عليه اي اعتراض وظل قائما حتى 
اســـتقالة احلكومة وحل املجلس، بل دون ان تطلب احلكومة الى اليوم 

 د. فيصل املسلم بعد تقدميه االستجواب وخروجه من املجلس 

 البقية ص٩ 
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