
االثنين 30 نوفمبر 2009   11محليات

صرح أمني س���ر جلنة زكاة الشامية والشويخ وليد محمد 
السنعوسي بأن مشروع كسوة العيد قد أسهم في كسوة 1385 
فردا من األيتام وأطفال االس���ر احملتاجة في عيد االضحى لهذا 
العام، وقد ادخل الفرح والسرور على قلوب أيتام وأطفال االسر 

احملتاجة في جميع مناطق الكويت.
وأشار إلى مشروع احلج الذي يعتني بطلبة العلم بالتعاون 
مع جلنة جنوب شرق آسيا في جمعية إحياء التراث اإلسالمي 

وقد أسهم املشروع بإرسال 10 طالب علم للحج هذا العام.
وذكر السنعوسي أن مشروع ذبح وجتميع وتوزيع االضاحي 
داخل الكويت، قد أسهم مبس���اعدة أسر محتاجة كثيرة داخل 
الكويت، وقد بلغ عدد االضاحي 271 اضحية لهذا العام واستفاد 

منها ما يقارب 1000 أسرة في جميع مناطق الكويت.
وأضاف السنعوسي أن »مشروع متوين االس��ر احملتاج��ة« 
يسهم مبس���اعدة أس���ر كثيرة ف��ي جمي��ع مناط��ق الكويت، 
ومن مه��ام املشروع توفير املواد التمويني��ة األساسية لألسر 
احملتاج��ة، واملس���اهمة بهذا املش���روع عن طريق االستقطاع 
الشهري بقيم��ة 12 دينارا شهريا أو مبا جتود به أيدي املتبرعني  
الكرمية، علم��ا بأن هذا املش��روع يسهم في مساعدة نحو 700 

اسرة كل شهر.
وفي اخلتام قال السنعوسي: أود أن أشكر جميع من أسهم في 
اجناح مشاريع اللجنة التي تسهم مبساعدة أسر كثيرة داخل 
الكويت ونشكرهم على ثقتهم التي يولونها لها ونسأل اهلل أن 
يعيننا على ذلك، وال يفوتني أن أقدم لكم الشكر اجلزيل على 

اهتمامكم مبتابعة العمل اخليري.

غازي العياشد.خليفة احلميدة

قانونيون لـ »األنباء«: آن األوان لنرى رئيس الوزراء يعتلي المنصة
آالء خليفة

السياس����ي حاليا في  الوضع 
الكويت تش����وبه حالة من الربكة 
في ظل تقدمي استجوابات لرئيس 
الدفاع  ال����وزراء ووزراء  مجلس 
والداخلي����ة واالش����غال، وكثرت 
التوقع����ات والتصريحات حول 
كيفية تعام����ل احلكومة مع هذه 
االستجوابات خاصة في ظل وجود 
الوزراء، وهل  استجواب لرئيس 
االستجواب كأداة دستورية اصبح 
رمزا للتأزمي والتوتر واالرتباك في 

جميع الوزارات.
»األنب����اء« ارت����أت اخ����ذ رأي 
الدستوري  القانون  اس����اتذة في 
حول الوضع السياسي احلالي بني 
مجلس االمة واحلكومة واستخدام 
اداة االستجواب وقراءتهم للواقع 
السياسي احلالي، فالتقينا استاذ 
القانون الدستوري بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.خليفة احلميدة، 
واستاذ القانون الدستوري بقسم 
القانون بالهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب غ����ازي 

العياش.
وعل����ق د.خليف����ة احلمي����دة 
على ه����ذه االس����تجوابات قائال: 
بشكل عام هناك قواعد وضوابط 
دستورية لالس����تجواب واهمها 
انه ال يستجوب الوزير عن عمل 
مت في وزارة سابقة حتى لو كان 
نفس الوزير، موضحا انه ال يقصد 
باالس����تجواب مجرد الكالم العام 

والتنفيذية، ومن وجهة نظري فانه 
منذ تشكيل مجلس االمة االخير 
واحلكومة كانت البداية شرس����ة 
جدا وظه����ر جليا كذلك حتى قبل 
اخلوض في دور االنعقاد االخير، 
واملس����ألة حتتاج الى اس����تخدام 
الدس����تورية بحرفية  ل����الدوات 
ويحتاج عضو مجلس االمة قبل 
استخدامه حق االستجواب او غيره 
القانونية  ان يقوم باالستشارات 
قبل ان يستخدم هذا احلق كون ذلك 
احلق يحتاج الى نوع من التقنية 
في االستخدام، والى حد ما اعتقد ان 
التوازن مفقود نوعا ما بني مجلس 

االمة واحلكومة.
وفيما يخص االستجواب الذي 
تقدم به النائب د.فيصل املسلم قال 
العياش: نعم عضو مجلس االمة 
ميلك حق االستجواب وبأي وقت 
شاء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو هل عضو مجلس االمة يستطيع 
ان يذهب مباش����رة لالستجواب 
ب����االدوات  ويتجاوز ما يس����مى 
الرقابية التي تسبق االستجواب؟ 
فاملشرع عندما وضع االستجواب 
وضع قبله عدة ادوات دستورية 
منها حق السؤال وحق التحقيق 
البرملاني وتشكيل اللجان، ولكن 
ما نراه االن هو خلق حالة تأزمي 
بني النائب والوزير ومن ثم تقدمي 

استجواب بحق ذلك الوزير.
فاالس����تجواب حق دستوري 
بيد النائ����ب ولكن لدينا فكرة في 

ولكن البد ان يكون وقائع محددة، 
ويعتبر االستجواب في تلك احلالة 
فرصة للوزير حتى يرد على تلك 
االدعاءات واحلاالت والوقائع في 
مكان معني حدده الدستور، أال وهو 
جلسة االستجواب وبالتالي البد 
ان ننظر الى االستجواب على انه 
فرصة للوزي����ر حتى يدحض ما 
يدعى عليه من افتراءات ان صح 

التعبير من وجهة نظره.
واردف قائال: ويجب ان يراعي 
النواب مسألة ان الوزير ال يستجوب 
عن أمر حدث في وزارة سابقة، وان 
االستجواب ال يأتي بكالم فضفاض 
يثير املش����اعر فقط ولكن البد ان 
تكون هن����اك وقائع محددة يعلم 
بها الوزير املستجوب ومن خالله 
يس����تطيع ان يحدد جلسة حتى 

يتم استجوابه.
الذي  وفيما يتعلق بالش����يك 
عرضه النائب د.فيصل املسلم ذكر 
د.احلميدة انه يعتقد ان الشيك هو 
عمل ناقص وعمل سياسي اكثر من 
كونه اجراء قانونيا وذلك الن اركان 
املشكلة لم تكتمل، حيث ال نعرف 
بالضبط الى من ذهب هذا الشيك 
السيما انه كما سمعنا وعرفنا ان 
هذا الشيك مرتبط بحساب خاص 
لرئيس مجلس الوزراء وبالتالي 
طاملا ان اي عضو من اعضاء مجلس 
االمة لم ينشئ الصورة الكاملة ملا 
قد يعتبر جرمية او اخالال في مركز 
وزاري فال ميك����ن ان نعول عليه 

الدستورية تنص على ان  النظم 
»احلرية املطلقة.. فوضى مطلقة«، 
لذلك ال جند ابدا حرية مطلقة اال 
في امور دقيقة جدا وباس����تثناء 
شديد منها حرية االعتقاد، فهناك 
حريات ولكن احيانا القانون يقنن 
او يقيد تل����ك احلريات مثل حكم 
احملكمة الدستورية بالنسبة حلق 
السؤال او االستجواب. وتابع قائال: 
ان النائب د.فيصل املس����لم حتت 
قبة البرملان يستطيع ان يستخدم 
حريته ولكن السؤال الذي يطرح 
نفس����ه ما الباعث من ذلك الشيك 
حتى نصل الرادة اصدار الشيك؟ 
فكل شخص له حق ان يصدر شيكا 
من امواله اخلاصة ولكن في ذلك 
التوقيت حسب تاريخ الشيك واذا 
كان موجها لعضو في املجلس فال 
يوجد ما مينع من االستعالم عن 
تلك الواقعة وال اريد ان ادخل في 
النوايا ولكن البد ان نعرف ما هو 
الش����يك. ووجه  الباعث من ذلك 
العياش رسالة لنواب االمة فيما 
يخص استخدام حق االستجواب 
قال فيها: ان املشكلة أن عمل مجلس 
االمة هو عمل سياسي تؤثر عليه 
االف����كار ونحن نتحدث اليوم عن 
ثقافة مجتمع، وعضو مجلس االمة 
قبل دخوله املجلس ميثل طائفة 
معينة قد تكون حركة اسالمية او 
دينية او منفتحة ايا كانت، واؤكد 
على اهمية ان يكون لدى اعضاء 
مجلس االمة مستشارون قانونيون 

السياسية وهذا امر واقع ليس فقط 
في الكويت وامنا في جميع دول 
العالم البرملانية الدميوقراطية جند 
او  ان االستجواب يخضع بشكل 
آخر العتبارات سياسية، امنا يجب 
ان ننوه خاصة للقانونيني الذين 
يستعني بهم النواب او القانونيني 
التابعني لرئيس مجلس الوزراء، 
ان االس����تجواب هو اداة قانونية 
لها ضوابط وتقوم على اعتبارات 
سياسية واملرد هو القانون وبناء 
على تل����ك الضوابط نقول ان هذا 
االس����تجواب صحيح او س����ليم 
وحينها نقول نعم البد ان يلتزم 
رئيس مجلس الوزراء بالرد عليه. 
واك����د د.احلميدة على ان االدوات 
الدستورية وضعت ملصلحة الدولة 
راجيا ان ال يكون هناك طرح خاص 
العتبارات خاصة ليست في مصلحة 

الدولة، واعتقد ان رئيس مجلس 
الوزراء قادر على ان يرد على ما 
يحتويه مش����اريع االستجوابات 

املطروحة اآلن.

أهمية التوازن

ومن ناحيته، قال استاذ القانون 
الدستوري بكلية الدراسات التجارية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب غازي العياش: عندما 
نريد ان نتحدث عن عالقة املجلس 
باحلكومة فالبد ان يكون التوازن 
هو اس����اس العالقة بني السلطة 
التش����ريعية والسلطة التنفيذية 
والفك����رة اتية من اس����س النظم 
البرملانية املتبعة في الكويت في 
النظام املختلط البرملاني، فالنظام 
الكويتي دائما اساسه يقوم على 
التوازن بني السلطتني التشريعية 

اتهام هذا الوزير او ذاك.
وفيما يخص الوضع السياسي 
املقبل وهل الوضع بطريق استجواب 
رئيس مجلس الوزراء او حل مجلس 
االمة قال د.احلميدة: ان حل مجلس 
االمة بيد صاحب الس����مو األمير، 
ولكن احلكومة اعلنت ان س����مو 
رئيس مجلس الوزراء سيواجه اي 
استجواب وبالتالي اعتقد اذا كانت 
املسألة طبيعية وصادقة فستكون 
هناك جلسة اس����تجواب لرئيس 
مجلس الوزراء وقد آن االوان ان 
نرى رئيس مجلس الوزراء يعتلي 
املنصة يناقش في أمور نعتقد انها 
تثير مس����ائل قانونية من املمكن 
الرد عليها بأسلوب قانوني مضاد، 
وال يعدو ان يكون ما يحدث االن 
مجرد تش����ويش واثارة ملناطق 
ليست بالضرورة تؤدي الى فقد 
الثقة برئيس مجلس الوزراء، فقد 
ان االوان لرئيس مجلس الوزراء ان 
يقف في مواجهة تلك االستجوابات 
ويحاول الرد على ما يطرح ضده 
وهذه ه����ي العالقة احلقيقية بني 
رئيس احلكومة واعضاء البرملان 
ان يراقب����وا بعضه����م البع����ض 
ويحاول فرض سيطرته ان امكن 
لكن في نطاق ما وضعه الدستور 
من ضوابط. ووج����ه د.احلميدة 
رس����الة الى ن����واب مجلس االمة 
قال فيه����ا: ان االس����تجواب اداة 
دس����تورية بيد النائب، وال ميكن 
ان نبعد االستجواب عن االعتبارات 

دستوريون بغض النظر عن اللجنة 
القانونية ف����ي املجلس او بعض 
املستشاريني املوجودين، فاليوم 
نحن نحتاج ان يكون لكل عضو 
مستش����ار قانوني يستشيره في 
جميع االمور قبل ان يقدم على اي 
تصرف سواء في تقدمي السؤال او 
التحقيق او االستجواب البرملاني. 
كما اكد العياش على اهمية مواجهة 
الوزراء لالستجوابات املقدمة لهم 
من الن����واب، فقد عرف املش����رع 
االس����تجواب بأنه اتهام وال يقدم 
النائب على اتهام الوزير اال اذا كان 
يريد ان يدافع عن نفسه وبالتالي 
فانه يستلزم على الوزراء مواجهة 
االستجواب والتي قد تكون احيانا 
في صالح الوزير بان يوضح امورا 
غائبة عن الشعب الكويتي، فالبد 
ان يواجه الوزير املستجوب ذلك 
االس����تجواب س����واء كان رئيس 
مجل����س ال����وزراء او اي وزي����ر 
وعليه ان يواجه االستجواب بكل 
سالسة ويرد على جميع محاوره 
ولكن ال اعلم ملاذا حتدث حالة من 
االرتباك عند الوزراء في حال مت 
تقدمي استجواب.ففي اعتقادي ان 
اغلب االس����تجوابات تتجه دائما 
ملصلح����ة الوزير ولك����ن ال اعلم 
ملاذا يهاب ال����وزراء من الرد على 
االس����تجوابات، فكما انه من حق 
النائب ان يستوضح احلقائق فمن 
حق الوزير الدفاع والرد على ما 

جاءت به صحيفة االستجواب.

طالبوا بوجود مستشارين قانونيين لتقديم المشورة للنواب قبل تقديمهم أي استجواب

السنعوسي: »كسوة العيد« ساعد 
1385 من األيتام والمحتاجين
مشــروع تمويــن األسـر 
المحتاجة يخدم 700 أسرة شهرياً

عدد األضاحي بلغ 271 أضحية


