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النائب مسلم البراك يسلم أمني عام مجلس األمة عالم الكندري صحيفة االستجواب

 )متين غوزال(الشيخ جابر اخلالد في حديث مع د.محمد العفاسي على هامش جلسة أمس

البراك قّدم استجوابه لوزير الداخلية: الخالد تعّمد تضليل الشعب
ومجلس األمة وارتكب تجاوزات وأخطاء تتنافى ويمين القسم الدستوري

في محور واح���د، وكما كان 
متوقع���ا، ق���دم النائب مس���لم 
البراك صحيفة استجواب لوزير 
الش���يخ جابر اخلالد  الداخلية 
يتعلق باإلعالن���ات االنتخابية 
وتأسيس���ا على ما أكده البراك 
ان الوزير تعمد تضليل الشعب 
ومجلس األمة وارتكب جتاوزات 
ومخالفات وأخطاء تتنافى وميني 
القسم الدستوري. واوضح البراك 
ان الوزير حرص على أال يعلن 
ع���ن رد النائب العام املؤرخ في 
7 يونيو 2009 الذي وصله قبل 
إليه، وقبل  توجيه االستجواب 
أكثر من أس���بوعني من جلس���ة 
مناقشة االستجواب، وفيما يلي 

نص صحيفة االستجواب:

يقول احلق سبحانه وتعالى 
بوا واتبعوا  في محكم كتابه: )وكذَّ

أهواءهم.... القمر:3(
كما يقول عّز وعال: )كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إال 

كذبا.... الكهف:5( ڈ
األمان���ة والصدق ش���رطان 
أساس���يان متالزمان للس���لوك 
املطلوب التزامه من كل مسؤول 
في الدول���ة، وفي املقدمة رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء، حيث 
ألزمهم الدس���تور في املادة مئة 
وست وعشرين بأن يؤدوا أمام 
األمي���ر اليمني املنصوص عليها 
في املادة احلادية والتسعني من 
الدس���تور، وذلك قبل ان يتولوا 
صالحياته���م، حيث يقس���م كل 
واح���د منهم ب���اهلل العظيم ان 
يكون مخلصا للوطن ولألمير، 
وان يحترم الدس���تور وقوانني 
الدولة ويذود عن حريات الشعب 
ومصاحل���ه وأمواله، وان يؤدي 
أعمال���ه باألمانة والصدق، وهي 
ميني القس���م ذاتها، التي يؤديها 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
مرة أخرى أمام مجلس األمة قبل 

مباشرتهم أعمالهم.
وهذا قسم باهلل عظيم، ُيحاسب 
عليه املرء في آخرته أمام الباري 
- عّز وجّل - كما ُيساءل عنه في 
احلياة الدنيا املسؤول احلكومي، 
أداه عندما يخالف فحوى  الذي 
هذا القسم ويتصرف على نحو 
متع���ارض مع ش���رطي األمانة 
والصدق، اللذين أقسم بأن يؤدي 

أعماله ملتزما بهما.
ومن بني سبل هذه املساءلة 
املس���تحقة والواجبة تبرز أداة 
املادة  االستجواب، حيث نّصت 
مئة من الدستور، وذلك من بني 
ما نّصت علي���ه انه »لكل عضو 
من أعضاء مجلس األمة ان يوّجه 
الى رئيس مجلس الوزراء والى 

والشؤون اإلسالمية طلبت فيه 
تزويدي »بصورة طبق األصل من 
رد السيد املستشار النائب العام 
أو النيابة العامة على الكتاب رقم 
1121 املؤرخ 2009/6/1م املوّجه من 
وزير الداخلية الى السيد املستشار 

النائب العام«.
وبعد طول انتظار، فقد وردني 
بتاري���خ 2009/9/7م رّد وزي���ر 
الداخلية على السؤال املوجه مني 
إليه، وهو رّد رفض فيه اإلجابة 

عن سؤالي:
وبالنظر ملا تثيره هذه السابقة 
اخلطيرة من تس���اؤالت عما اذا 
كان ما قام به الوزير من رفض 
صريح لالجابة عن السؤال الذي 
وجهته اليه بتاريخ 2009/7/27 
وذلك بكتابه السالف بيانه، ميثل 
خروجا على ما يدعو اليه رئيس 
مجلس الوزراء في تصريحاته من 
مطالبة الوزراء بالرد على االسئلة 
املقدمة من اعضاء مجلس االمة، 
أو ان هذا التصرف � على خالف 
هذه التصريحات � ميثل تنفيذا 
لسياس���ة عامة للحكومة متفق 
عليها ُيسأل عنها رئيس مجلس 
الوزراء، بغ���ض النظر عن تلك 

التصريحات االستهالكية.
وبالنظر مل���ا ميكن ان يوحي 
به رفض وزير الداخلية االجابة 
عن السؤال خشية الكشف عن رد 
السيد املستشار النائب العام، من 
ان الوزير متورط ويتعمد اخفاء 
احلقائ���ق لعلمه ان الكتاب الذي 
وجهه دون أن يتضمن اي اتهام، 
هو والعدم سواء، وان الوزير قد 
أقحم النيابة العامة بإجراء باطل 
قانونا ومن اجل اغراض سياسية 
ال تخفى، ذلك ان الوزير قد تعمد 
عدم اتخ���اذ اي اجراء في امليعاد 
الذي حدده القانون املدني بالطعن 
بالغنب الفاحش للدولة، الذي نص 
عليه البند 2 م���ن املادة 163 من 
القانون املدني، كما يلي: »ويعتبر 
الغنب فاحشا اذا زاد عند ابرام العقد 
على اخُلمس«. والغنب الفاحش، 
الذي حلق بالدولة بسبب وزير 
الداخلية لم يزد على اخُلمس فقط 
عند ابرام العقد، وامنا بلغ مائة 
وأربعة اضعاف )104 أضعاف( 
الفاحش املنصوص عليه  الغنب 
في القانون املدني، وكان الوزير 
يعلم عل���م اليقني ان كل أالعيبه 
بإحالة املوضوع الى النيابة العامة 
هي والعدم سواء، بعد ان تعمد 
الفاحش في  الطعن بالغنب  عدم 
امليعاد احملدد قانونا وفق املادة 
166 من القانون املدني التي تنص 
على أن »تسقط دعوى الغنب اذا 
لم ُترفع خالل سنة تبدأ بالنسبة 
الى الدولة أو غيرها من االشخاص 
االعتبارية وجلهة الوقف من وقت 
ابرام العقد...«، وقد جاء في املذكرة 
االيضاحية للقانون في شأن املادة 
ذاتها: »فإن ُرفعت دعوى الغنب بعد 
املدة القانونية تعني على القاضي 
احلكم بسقوطها«، ذلك ان الوزير 

ألوضح هذا املوضوع أمام الشعب 
الكويتي«.

وواضح من كالم الوزير السالف 
بيانه ان جّل مقصده هو التأكيد على 
تاريخ توجيه الكتاب الى النيابة 
العامة، وه����و 6/1، دون ان يبنّي 
سواء أثناء مناقشة االستجواب أو 
أثناء مناقشة طرح الثقة، احلقيقة 
التي تعّمد إخفاءها، وهي ان السيد 
املستشار النائب العام قد رّد عليه 

بتاريخ 2009/6/7م.
وبعد جلسة مجلس األمة رقم 
1225/ خاص���ة املعقودة بتاريخ 

الوزراء استجوابات عن األمور 
الداخلة ف���ي اختصاصاتهم وال 
جتري املناقشة في االستجواب 
إال بعد ثمانية أي���ام على األقل 
من ي���وم تقدميه، وذلك في غير 
حالة االستعجال وموافقة الوزير 
ومبراعاة حكم املادتني 101 و102 
من الدس���تور يج���وز أن يؤدي 
االستجواب إلى طرح الثقة على 

املجلس«.
الدس���تور  وإزاء ما تضمنه 
من أح���كام صريح���ة، والتزاما 
بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به 
مسؤولياتنا الدستورية في الفصل 
التشريعي الثالث عشر، وبالنظر 
ملا ارتكبه السيد/ وزير الداخلية 
من إخالل مبسؤولياته الدستورية 
والقانونية مما يستوجب مساءلته 
سياسيا، فإنني أتقدم باستجوابي 
إلى السيد/ وزير الداخلية بصفته، 
مجم���ال فيما يل���ي بصفة عامة 
وبإيجاز املوضوعات والوقائع 
التي يتناولها هذا االس���تجواب 

في محور وحيد:
الكويتي  الش���عب  تضلي���ل 
ومجلس األمة وعدم الكشف عن 
البيانات واملعلومات واملراسالت 
املتوافرة لديه ح���ول موضوع 
احمل���ور األول من االس���تجواب 
املوّجه مني إليه أثناء مناقشته 
في جلسة مجلس األمة رقم 1224/أ 
املعق���ودة بتاريخ 23 يونيو من 

العام 2009:
ففي يوم االثنني 15 من جمادى 
اآلخ���رة 1430ه���� املوافق 8 من 
يونيو 2009م وّجهت الى وزير 
الداخلية بصفته استجوابا كان 

احملور األول فيه: »التفريط في 
األموال العامة للدولة وعدم اتباع 
االجراءات القانونية املقررة في 
شأن املناقصات العامة، ووجود 
ش���بهة التنفيع ف���ي عقد عمل 
وتوري���د اإلعالنات اإلرش���ادية 
للناخب���ني وتركيبها في جميع 
مراكز الضواحي وأفرعها خالل 
انتخابات الفصل التشريعي الثاني 

عشر ملجلس األمة«.
وكان الوزير قد قال باحلرف 
الواحد وهو يلّوح بورقة في يده 
بجلسة املجلس املعقودة بتاريخ 

2009/6/23م وذلك في معرض رده 
على االستجواب ذاته، ما يلي:

»وفي هذا الصدد يلزم اإلشارة 
الى انه بالنس����بة للمحور األول 
اخل����اص مبوض����وع اللوح����ات 
اإلعالنية ألنه باإلضافة الى كون 
االستجواب عنه غير جائز دستوريا 
وعلى النحو املشار إليه فإننا قمنا 
أص����ال بإحالته الى النيابة العامة 
قبل تقدمي االستجواب املاثل وكما 
هو واض����ح على الشاش����ة، هذا 
التاريخ قدامك 6/1، أشكر العضو 
احملترم الذي أتاح لي هذه الفرصة 

2009/7/1م التي ُنظر فيها موضوع 
طرح الثقة، بدأت احلقائق تتداول 
حول رّد السيد املستشار النائب 
العام بتاري���خ 2009/6/7م على 
كتاب الوزير بتاريخ 2009/6/1م، 
وهذا ما يوضح ان تاريخ رّد السيد 
املستشار النائب العام هو تاريخ 
س���ابق ليس فقط على جلس���ة 
االستجواب، بل هو سابق أيضا 
على تاريخ تقدمي االس���تجواب 
ذاته، وذلك دون ان يكشف الوزير 
هذه احلقيقة في املجلس، وبناء 
عليه وّجهت س���ؤاال الى الوزير 
بتاريخ 2009/7/27م كان من بني ما 

طالبت فيه موافاتي مبا يلي:
- صورة طب���ق األصل من 
كتاب اإلحالة الذي وجهته وزارة 
العامة  النياب���ة  الى  الداخلي���ة 
في ش���أن اإلعالنات اإلرشادية 
النتخابات مجلس األمة للفصل 
التش���ريعي الثاني عش���ر وفقا 
ملا أش���ار إليه السيد الوزير في 
معرض رده بتاريخ 2009/6/23 
على احملور األول من االستجواب 

املوجه إليه.
- صورة طبق األصل من رد 
النيابة العامة على كتاب اإلحالة 
املوجه إليها من وزارة الداخلية 
في ش���أن اإلعالنات اإلرشادية 
النتخابات مجلس األمة للفصل 

التشريعي الثاني عشر«.
وحول املوضوع ذاته واستكماال 
حملاولة البحث املضني عن احلقيقة 
فقد وجهت بتاريخ 2009/7/29م 
سؤاال إلى الس���يد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
الع���دل ووزير األوقاف  ووزير 

نفسه هو من أبرم العقد مع الشركة 
املعنية بتاريخ 2008/4/24، وعليه 
القانون  التي أجاز  الس���نة  فإن 
الطعن بالغنب خاللها قد انقضت 
بتاريخ 2009/4/23، وبذلك فإن 
جميع االجراءات التي قام الوزير 
باتخاذها بعد هذا التاريخ ال تخرج 
عن كونها عبثا سياسيا واقحاما 
للنيابة العامة واشغاال لها فيما 
ال طائل من ورائه، وذلك حماية 
لنفسه جراء تفرده بإبرام العقد، 
مما ال يبقى معه من ميكن أو ُيوجه 

اليه االتهام سواه.
وش���اء اهلل للحقيق���ة، التي 
أراد وزير الداخلية اخفاءها، ان 
تظهر وتتضح، حي���ث وردني 
الحقا بتاريخ 2009/10/15 رد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
العدل ووزير  القانونية ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية على 
سؤالي آنف الذكر، وجاء في هذا 
الرد: »نفيد بأنه متت مخاطبتنا 
للسيد املستش���ار النائب العام 
بكتابن���ا املؤرخ ف���ي 2009/8/6 
املرفق به نسخة من السؤال املشار 
اليه لالفادة باملعلومات وقد ورد 
الينا كتاب السيد املستشار النائب 
العام بتاريخ 2009/9/27 مرفقا 
به صورة كت���اب النيابة العامة 
املتضمن الرد على كتاب معالي 
وزير الداخلية رقم 1121 بتاريخ 

.»2009/6/1
وقد أرفق صورة كتاب النيابة 
العامة بتاري���خ 2009/6/7 الذي 
أخفاه وزير الداخلية في جلسة 
مناقشة االستجواب املعقودة في 

.2009/6/23
وبناء على كل ما تقدم جند ان 
وزير الداخلية قد تعمد تضليل 
الشعب الكويتي ومجلس االمة 
وأخفى عنهم����ا جانبا مهما من 
احلقيقة، التي يجب ان يعلماها 
كامل����ة في جلس����ة مناقش����ة 
االستجواب املعقودة بتاريخ 23 
يوني����و 2009، وحرص على أال 
يكشف عن رد النائب العام املؤرخ 
في 7 يونيو 2009، الذي وصله 
اليه  قبل توجيه االس����تجواب 
بيوم، وقبل أكثر من اسبوعني 
من جلسة مناقشة االستجواب، 
وذلك ليوهم الشعب واملجلس 
بانه قام بواجبه وأحال الى النيابة 
العامة بالغا في شأن موضوع 
احملور االول من االس����تجواب 

املوجه اليه.
وامام كل ما سبق من جتاوزات 
واخطاء وممارسات غير مقبولة 
تتنافى مع التزام وزير الداخلية 
بيمني القسم الدستوري الذي سبق 
ان أداه امام حضرة صاحب السمو 
األمير وأمام مجل���س االمة بأن 
يؤدي أعماله باالمانة والصدق، 
واستش���عارا مني ملسؤولياتي 
الوطني،  الدس���تورية وواجبي 
فإنني أتقدم بهذا االستجواب الى 
الداخلية بصفته،  السيد/ وزير 
اياه مس���ؤولية تضليل  محمال 
الكويتي ومجلس االمة  الشعب 
وتعمده عدم الكشف عن البيانات 
واملعلومات واملراسالت املتوافرة 
لديه حول موضوع احملور االول 
من االستجواب املوجه مني اليه 
في جلس���ة مجل���س االمة رقم 
1124/أ املعقودة بتاريخ 23 يونيو 
من العام 2009، وفق ما س���لف 
بيان���ه، وباالخص تعمده اخفاء 
كتاب الس���يد املستشار النائب 
العام بتاري���خ 2009/6/7 املرقم 

من ع/357س/2009.
وختام القول قول املولى عز 
وجل في محكم كتابه: )بل نقذف 
باحلق على الباطل فيدمغه فإذا 

هو زاهق � األنبياء: 18(.
ويق���ول احلق جل جالله في 

محكم تنزيله:
)ه���ذا يوم ينف���ع الصادقني 

صدقهم � املائدة: 119( ڈ.
مقدمه مسلم محمد البراك

االربع���اء 1 م���ن ذي احلجة 
1430ه�

18 من نوفمبر 2009م

وزير الداخلية حرص على أال يكش�ف عن رد النائب العام المؤرخ في 7 يونيو 2009 الذي وصله قبل توجيه االس�تجواب إليه بيوم وقبل أكثر من أسبوعين من جلسة مناقشة االستجواب

جمي�ع اإلج�راءات الت�ي اتخذه�ا الوزي�ر بع�د 2009/4/23 ال تخ�رج ع�ن كونه�ا عبث�ًا سياس�يًا إقحام�ًا للنياب�ة العامة وإش�غااًل له�ا فيما ال طائ�ل م�ن ورائه لحماية نفس�ه

من محور واحد حول قضية اللوحات االنتخابية

البراك: الخالد يريد التمسك بالمنصب الوزاري 
حتى لو كان بأسلوب الخداع والتضليل

العنجري مؤيد الستجواب الخالد

الخالد: مستعد لصعود المنصة إذا كان االستجواب دستورياً

أعل���ن النائ���ب عبدالرحمن العنج���ري تأييده 
االس���تجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك لوزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد. 
وطالب العنجري في تصريح للصحافيني أمس 
الوزي���ر اخلالد بأن يقص احلق من نفس���ه ويقدم 

استقالته وإذا لم يقدم استقالته سندعم املساءلة.

الداخلية  رحب وزي���ر 
الش���يخ جاب���ر اخلال���د 
باس���تجواب النائب مسلم 
الب���راك، مؤك���دا انه على 
استعداد تام لصعود املنصة 
رسميا اذا كان االستجواب 
دستوريا. واكد اخلالد انه 
حت���ى اللحظة ل���م يطلع 
عل���ى مضم���ون صحيفة 
االس���تجواب، ولك���ن أهال 
وسهال مبا يأتي من النائب 
مسلم الذي أكن له كل احترام 
وتقدير، وأعرف انه يأتي من 
بيئة طيبة، مجددا »انا دائما 
مستعد ألي استجواب وهذا 

ما هو معروف عني«.

أكد النائب النائب مس����لم البراك ان وزير 
الداخلية الش����يخ جابر اخلالد يريد التمس����ك 
باملنصب الوزاري حتى لو كان بأسلوب اخلداع 

والتضليل للشعب الكويتي.
وطالب البراك في تصريح للصحافيني عقب 
تقدميه استجوابا للوزير اخلالد من محور واحد 
عن »تضليل مجلس األمة« صباح أمس، النواب 
بتمكينه من صعود منصة االستجواب ليكشف 
حقيقة وطبيعة التضليل والكذب الذي مارسه 

الوزير حلماية نفسه.
وأكد البراك انه »اذا حاولت احلكومة عرقلة 
االستجواب فسيكون املسؤول أمامنا هذا الفعل 
سمو رئيس الوزراء«. واعرب البراك عن اعتقاده 

ان النواب سيساندونه في االستجواب »ألنني ال 
أعتقد ان هناك مجلس أمة يقبل ان يأتي وزير 
في جلسة استجوابه ويضللهم ويجعلهم يبنون 

قناعاتهم على أساس معلومات خاطئة«.
وأكد ان املجلس أصبح مجنيا عليه ويجب 
ان ينتصر لكرامته أمام عبث وتضليل الوزير، 
موضحا ان الدول الدميوقراطية عندما ميارس 
فيها رؤس����اء الدول التضلي����ل ال يبقون يوما 

واحدا في مناصبهم.
وشدد على ان املطلوب من وزير الداخلية 
صعود املنصة ومواجهة االستجواب »حتى أمتكن 
من كشف حقيقة قيام الوزير بالزج بالسلطة 

القضائية والنيابة حملاولة انقاذ نفسه«.


