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نواب: نرفض مناقشة االستجوابات في جلسة سرية وعلى الحكومة المواجهة
خالل ندوة »االستجواب أداة إصالح أم تأزيم؟« ُعقدت بديوان محمد هايف مساء أمس األول

هايف: خط�أ كبير يقع فيه المس�ؤولون حين ينتقدون االس�تجوابات الطبطبائي: سمعنا عن تصويت س�يتم في صندوق سري حتى ال تعرف األسماء

الحربش: األطفال في المدارس »يتهاوشون« ويقولون: أنت كويتي وأنت »لفو« بورمية: »الس�رية« مرفوضة ألنها تجعل مجلس األمة »بال أنياب وال يهش«
الدقباسي: إذا كان االستجواب س�يئًا فلماذا الدفع بعقد جلسة سرية؟ المويزري: على الحكومة مواجهة االستجوابات بعيدًا عن التشنج والشتم

العدوة: من حق الشعب االطالع على حقائق األمور
قال النائ���ب خالد الع���دوة ان االصل 
املكاش���فة واملصارحة  الدميوقراطية  في 
والشفافية وان االستثناء الضيق في السرية 
لبعض احلاالت اخلاصة التي ال يقاس عليها 

وال يتوسع بها.
وأكد انه ال يرى عقد جلسات االستجواب 
التي ستجري في جلسة غد بجلسات سرية، 
ومن حق الش���عب الكويتي ان يطلع على 
حقائق االمور وان يستمع الى حكوم��ته 
وال���ى برملانه في ه���واء نقي وفي وضح 

النهار.
معربا ع���ن أمله م���ن الطرفني رئيس 

احلكومة والوزراء املستجوبني وكذلك اعضاء 
مجلس االمة مبن فيهم النواب املستجوبون 
ان يحتكموا ال���ى رأي االغلبية ويؤمنوا 
بقواعد اللعبة الدميوقراطية التي هي عند 
شعوب العالم حتسم اخلالفات واالنقسامات 
والصراع احملتدم، داعيا اجلميع »ان يعطوا 
صورة متحضرة عن الكويت ودستورها 
ودميوقراطيته���ا، ونحن ندف���ع باجتاه 
املعارض���ة الرزينة والبناءة والتي تهدف 
الى انتشال البلد من بعض اوجه التردي 
التي يعاني منها، وهذه املعارضة الوطنية 
خالد العدوةهي التي تقود اليوم هذه االستجوابات«.

الوعالن مخاطبًا صفر: ال تنكص وتتراجع فالمنصة خيار دستوري 
وسنالحق الفاسدين أينما كانوا وأموال الشعب لها »حوبة«

1أجرى النائب مبارك الوعالن بروڤة داخل قاعة عبداهلل 
الس���الم الس���تجوابه، لالطمئنان الى مدى جهوزية األجهزة 
املستخدمة في االس���تجواب، كما حذر وزير األشغال العامة 
ووزير البلدية فاضل صفر من تقدمي تنازالت وتس���هيالت 
لبعض األوس���اط املتنفذة والعالقني في مفاصل للفساد في 
محاولة منه للحفاظ على كرس���يه، مش���يرا الى أن الفساد 
ليس له رفيق وأن الوزير صفر ميرر املعامالت وأوقع نفسه 
ف���ي جتاوزات بلغ احدها 11 مليون دين���ار هدرا للمال العام 

وتطاوال عليه.
وقال النائ���ب مبارك الوعالن في تصري���ح صحافي انه 
سيستمر في مالحقة الفاسدين في وزارتي البلدية واألشغال 
الذين يتنصلون من املواجهة ويحاولون حماية الوزير صفر 
بشكل أو بآخر، مؤكدا أن هؤالء جزء من حلقة الفساد داخل هذه 
األجهزة، مشيرا إلى أن »وزير األشغال ووزير البلدية فاضل 
صفر مساءل سياسيا واحلكم سيكون للشعب في محاسبة 
هؤالء املسؤولني وإحالتهم إلى القضاء واننا سنقوم بتعرية 
كل مسؤول فاس���د باالسم أمام جمهور قاعة عبداهلل السالم 
تشريفا لهذه القاعة وحماية لها من الفاسدين لكيال يدنسوا 

هذه القاعة التي جاءت لتضع حدا لهؤالء الفاسدين«.

وأملح النائب مبارك الوعالن الى انه سيكشف بعض املفاجآت 
من العيار الثقيل في اس���تجواب الوزير صفر، داعيا الوزير 
إلى صعود املنصة وعدم التراجع إلى اخللف، مشددا على انه 
يتمنى أن يصعد الوزير إلى املنصة ليعرف كل فاس���د وكل 
من يرعى الفساد انه ال مفر من احلساب ومن مواجهة األمة، 
مبينا أن أزمة مش���رف ستكون محورا أساسيا سنكشف من 
خالله جتاوزات خطيرة ومفاجأة من العيار الثقيل ستكشف 
وتعري املتخاذلني وبعض املسؤولني باألشغال والذين يرعاهم 

الوزير صفر.
وأكد النائب مبارك الوعالن أن عضو مجلس األمة مهمته 
البحث عن هموم املواطن أينما كان وحلها واحلفاظ على املال 
العام وصونه من املتطاولني عليه فأموال الشعب لها »حوبة«، 
مشددا على أن أي جناح ال ميكن أن يتحقق إال بدعم من هذه 
التجمعات الوطنية الصادقة الهادفة إلى الصالح العام واحلفاظ 

على املال العام، حرصا منهم على مصالح البالد.
وأش���ار النائب الوعالن الى أن مصالح املواطنني تتطلب 
مزيدا من احلزم واجلدية جتاه كل من يتطاول على القانون 
واملال العام ويسقط القوانني ويفصلها على مقاسات خاصة 

تناسب املتنفذين واملتجاوزين وأصحاب املصالح.

مغلقة، لكننا نريد أن يسمع الشعب ردود الوزراء ويحكم عليهم.
وتابع: البعض يشكك في االستجوابات ويقول إنها شخصانية، 
ونحن نقول اتركوا للش���عب أن يحكم على الوزراء، لكن أن حتجب 
الردود عنه فهذا أمر مرفوض، كما من غير املقبول إحالة االستجواب 
إلى التشريعية أو احملكمة الدستورية، وهروب احلكومة مرفوض، 

وكل األزمات السابقة سببها عدم مواجهة احلكومة للمشاكل.
 وتطرق د.بورمية إلى استجوابه املقدم إلى وزير الدفاع الشيخ 
جابر املب���ارك، موضحا أنه مكون من أربع���ة محاور ميكن أن يرد 

عليها الوزير.
 بدوره قال النائب السابق عبد اللطيف العميري ان السعي إلى 
سرية االستجوابات ال يفسر إال بوجود فضيحة ومصيبة يريدون 
التس���تر عليها أما من لديه احلجة فال يكتفي بصعود املنصة وإمنا 

يصعد فوق منارة املجلس.
 وشن العميري هجوما على بعض النواب الذين جعلوا أماناتهم 
خلف ظهورهم وأصبحوا يدافعون عن احلكومة أكثر مما تدافع هي 

عن نفسها، متمنيا أن ينكشفوا أمام الناس.
 وقال ملن يدعون أن االستجواب غير دستوري أن املذكرة التفسيرية 
للدستور حذرت من املبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، وقالت 
ان جتريح الوزير ورئيس الوزراء خالل االستجواب كفيل بإحراجه 
ودفعه لالستقالة إذا كان مقرونا بحقائق ترددت أصداؤها في الرأي 

العام.
من ناحيته أكد النائب د.جمعان احلربش أن النواب ليسوا خصوما 
ألسرة الصباح التي التف الشعب حولها في أحلك الظروف وال أعداء 
للنظام، مشيرا إلى أن القضية أيضا ليست عداء لسمو الشيخ ناصر 
احملمد وإمنا هي قضية إرادة البلد والشعب الذي مّل من حالة التردي 

والفتنة التي بتنا نعيش فيها.
 ولف���ت د. احلربش إلى أنه فيما يتعلق بقضية الش���يكات كان 
النائب املسلم قادرا على توجيه استجواب مباشرة بعد عودة املجلس 
من احلل لكنه آثر توجيه سؤاال برملانيا، لم ترد عليه احلكومة ملدة 

ستة أشهر«.
وتابع: نقول لرئيس احلكومة، لن ندخل اجللسة بحكم مسبق، 
وننتظ���ر بياناتك وردودك، فإن ثبت أنن���ا مخطئون فثق باهلل لن 
نظلم���ك، وإن ثبت أن���ك مخطئ، فثق باهلل لن نظل���م الكويت ولن 

نتردد في مواقفنا.
 وبنّي د.احلربش أن سبب انتكاسة الدول هو فساد اإلدارة وليس 
فساد الرقيب، فما الذي يضير احلكومة أن تصعد املنصة، مضيفا: 
إذا أرادت احلكومة »الس���رية« وسلطت بعض وسائل اإلعالم التي 
فتن���ت البلد فلن جتد فقط 10 ن���واب يوقعون على عدم تعاون مع 
رئيس احلكومة وإمنا ستجد أكثر من ذلك، فالكويت أعز من حتمل 

اإلعالم الفاسد وحتمل مشقة تكرار االنتخابات.
بدوره أكد النائب الس���ابق د.فهد اخلنة أن الشعب الكويتي هو 
صاحب احلق األصيل في معرفة حقيقة الش���يكات وليس النواب، 
متسائال عن س���بب هذه الس���رية املركبة التي يسعى إليها بعض 
النواب، مشددا على أن الشعب الكويتي سيقف ضد كل من يصوت 

للسرية في االنتخابات املقبلة.

الحل غير الدستوري

من جهته أوضح النائب حس���ني مزي���د أنه ال خالف على قضية 
املساءلة وعلى احلكومة أن تفتح أبوابها إن لم يكن لديها ما تخفيه، 
ويجب أن يكون الش���عب على بينة مبا يحدث، مشددا على ضرورة 
وجود مجلس األمة في الزود عن املال العام وصد كل من تسول له 
نفسه السطو عليه مؤكدا أن النواب ليسوا ضد األسرة احلاكمة أو 
ضد النظام مثلما يروج البعض، فالنواب ليسوا بصامني وال نغيب 
عقولنا ونصفق لكل اس���تجواب، فإذا كان للمصلحة العامة نؤيده 

بقوة، وإذا لم يكن لن نقبل به«.
وأوضح مزيد أنه يجب أن تعرف احلكومة واألسرة احلاكمة أنه 
ال يختلف اثنان على أس���رة الصباح، واالس���تجوابات هي ملصلحة 
البلد وليس ضد األس���رة بل تعزيزا له���ا خصوصا أن هناك وزراء 
يستغلون مناصبهم ملآرب خاصة، الفتا إلى أن البعض يتمنى احلل 

غير الدستوري الذي هو ضياع للبلد وللمكتسبات الشعبية.
 في سياق متصل قال النائب د.وليد الطبطبائي انه من املستغرب 
أن تطلب احلكومة الرد على االستجواب في جلسة سرية فيما يفترض 
أن يرد الوزير املستجوب على االتهام املقدم له عالنية بشكل علني 

كما هو االتهام.
وأكد د.الطبطبائي أنه ليس من صالح الوزير أو رئيس الوزراء 
أن يجيب في جلسة سرية عن االستجواب، فضال عما سمعناه بأن 
هناك توجها ألن يتم التصويت على »السرية« بصندوق سري حتى 
ال يعرف من صوت مع أو ضد مضيفا »وإذا كانت اجللس���ة السرية 

خطأ، فسرية السرية خطيئة«.
واس���تنكر التصريحات املعلبة واملجهزة التي بدأت تخرج على 
ألس���نة بعض النواب من خالل وصف االستجوابات بالشخصانية 
وليست منصبة على أداء رئيس الوزراء، موضحا لهؤالء أن رئيس 
الوزراء أقرب لنا منكم، وليس بيننا وبينه مش���كلة سوى موضوع 

إدارة البلد وحل مشاكلها.
 وأضاف »اخلدمات الصحية تردت، ولم نشهد أي تطور في املوانئ 
أو املطارات ولم تنب جسور وال أنفاق، واالجناز الوحيد الذي مت خالل 
4 سنوات هو مبنى »v.i.p« في املطار، كما أن احلكومة عجزت عن حل 
األزمات كأزمة الرياضة والبورصة ومشاكل العمالة واملرور والبدون 
والتركيبة السكانية في وقت ابتلينا بإعالم فاسد يطبل لهذا الوضع 
السيئ، وإذا قام النواب بدورهم في املساءلة اتهموا بالتأزمي وتعطيل 
التنمية«. وأكد أن كتلة التنمية واإلصالح لم جتمع أي تواقيع بشأن 
كتاب عدم التعاون وعلى كل نائب أن يحّكم ضميره إزاء هذا الطلب، 
وإذا أبلى رئيس الوزراء بالء حسنا فيجب أال يقدم الطلب مشيرا إلى 
أن هناك ضغوطا متارس على النواب حتى ال يوقعون عدم تعاون«، 
وأضاف: التوقيع املسبق على عدم التعاون والضغط املسبق لعدم 

التوقيع عليه كالهما مرفوضان.

أصبحت أداة مرعبة ومخيفة للحكومة.
 واعتبر الوعالن أن اخلل���ل يكمن في وجود »نواب أو باألحرى 
محامني عن احلكومة« هدفهم األول التشكيك في نوايا زمالئهم والقيام 
بدور الساحر لكشف النوايا وتصنيف االستجوابات بالشخصانية 
والطائفية، مؤكدا ان الدستور هو احلكم على االستجوابات، مشيدا 
ببعض الن���واب الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه وبكل أمانة 

وهو ما يزعج البعض.
 وقال ان هناك أربعة استجوابات مقدمة، فامنحونا فرصة نصعد 
املنصة وال تبادرونا بالتشكيك، واألمر ال يستدعي جلسة سرية ألننا 

ال نناقش املفاعل النووي الكويتي.
وحول استجوابه املقدم إلى وزير البلدية ووزير األشغال د.فاضل 
صفر قال الوعالن: أستهجن التش���كيك في النوايا من قبل البعض 
قبل االطالع على املس���تندات والوثائق، ولقد هالني ما وصلني من 
معلومات من الشرفاء في بلدية الكويت حول خلل وجتاوزات وزارة 

البلدية.
 واس���تعرض بعضا من محاور اس���تجوابه، مبينا أن من بينها 
محورا يتعلق مبسؤولني في البلدية توعد بكشف أسمائهم في جلسة 
االس���تجواب، ومحورا آخر يتعلق بترقية بعض ممن مت حتويلهم 
للنيابة بسبب مخالفات، وخاطب الوزير د.صفر قائال: بيني وبينك 
املنصة »رافضا وصف استجوابه بالطائفي كما قال السيد املهري«، 
مشددا على أنه استبعد أمورا كثيرة حتى ال يتهم بالطائفية، مؤكدا 

حرصه على الوحدة الوطنية.
 وبني الوعالن »أن الكويت أكبر من محاوالت البعض للتفرقة بني 
ش���يعة وسنة وحضر وبدو ونتمنى أن تصدق احلكومة في يوم 8 

ديسمبر عبر صعود املنصة وأن ترد على استفساراتنا«.
بدوره قال احملامي أس���امة املناور ان هناك ثالثة سيناريوهات 
مطروحة إعالميا للتعامل مع استجواب رئيس احلكومة وهي اإلحالة 
إلى الدستورية أو التشريعية أو أن تكون جلسة سرية، مشيرا إلى 

أنه لم يطرح إطالقا أن مير االستجواب عبر مجراه الطبيعي.
 وبني املناور أن اإلحالة إلى احملكمة الدستورية ال أصل قانونيا 
لها بحكم احملكمة الدستورية ذاتها كما أن اإلحالة إلى جلنة الشؤون 
التشريعية مسألة غير مسوغة بشهادة رئيس اللجنة ذاته، مشيرا 
الى أن هناك إجماعا على رفض سرية اجللسة، وملن يحتج بسابقة 
استجواب السيد القالف نقول له ان هذا االستجواب لم يتم أصال.

وأضاف متس���ائال »ملصلحة من أن تكون اجللس���ة سرية بينما 

مح���اور االس���تجواب متداولة منذ ع���ام على صفح���ات الصحف 
واملنتديات؟!«.

أزمة تلو أخرى

وفي الس���ياق ذاته قال النائب شعيب املويزري ان البالد تعيش 
أزم���ة تلو أخرى وعلينا أن نحكم ضمائرنا قبل القانون، معلنا أنه 

ضد حتويل جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سرية.
 وأوضح املويزري أن املواطن يعاني من سوء اإلدارة، مشيرا إلى 
أن هناك مش���اكل حتدث للمواطنني في اخلارج دون أن تقوم وزارة 

اخلارجية بالدور املناط بها إال بعد أن تنشر املشاكل في الصحف.
 وشدد على ضرورة أن تواجه احلكومة االستجوابات وأن تتسم 
اجللسة بالنقاش الهادئ والراقي البعيد عن التشنج والسب والشتم، 
متطرقا إلى عدد من اإلشكاليات التي تنتظر احلكومة ومنها مشكلة 
مادة املوس���يقى وموضوع السعي نحو تقليص املواد الشرعية في 
املعهد الديني، الفتا لبعض أوجه القصور في وزارات الدولة املختلفة 

ومنها الصحة والدفاع والتربية.
 من جهته طرح النائب علي الدقباسي تساؤال مفاده، أنه إذا كان 
االس���تجواب املقدم من النائب املسلم بهذا احلجم من السوء والذي 
دفع البعض للقول إنه غير دستوري وشخصاني ويفتقر للمواءمة 
السياس���ية، فلماذا يتم الدفع بقوة جتاه سرية مناقشته وملصلحة 

من يتم تغييب األمة؟
وزاد الدقباس���ي منذ ثالث س���نوات والبلد في حالة من التردد 
والالقرار، ومرت علينا 4 مجال���س و6 حكومات وتراجعت خاللها 
ملفات التنمية بشكل ملحوظ، فلن نكون شهود زور وسندفع جتاه 
مصلحة البلد، ومن واجبي أن أرفض الس���رية، وأحذر من »سرية 

السرية«، ويجب أن يعرف الشعب آراء نوابه.

ال تبوق.. ال تخاف

من ناحيته قال النائب د.ضيف اهلل بورمية ان اجللسة السرية هي 
أمر مرفوض في كل االستجوابات، واحلكومة دائما تقول »ال تبوق.. 
ال تخاف« فلماذا تطلب السرية؟ مضيفا أن هناك 4 استجوابات مقدمة 
للحكومة من بينها استجواب الرئيس ويجب أن تكون احلكومة أول 

من يرفض سرية اجللسات إذا كانت على حق. 
وأضاف د. بورمية: إذا أصبحت االس���تجوابات سرية فسيصبح 
املجلس بال أنياب »وال يهش وال ينش«، وس���يكون العمل في غرف 

أسامة دياب
أجمع املشاركون في الندوة اجلماهيرية التي عقدت في ديوان أمني 
عام جتمع ثوابت األمة النائب محمد هايف مس���اء أمس األول حتت 
عنوان »االستجواب أداة إصالح أم تأزمي؟« على رفضهم القاطع ملبدأ 
سرية جلسات االستجواب، مطالبني احلكومة بانتهاج الشفافية في 
التعامل مع االستجوابات املطروحة فمن حق الشارع الكويتي أن يعلم 
احلقيقة، رافضني محاوالت تغييب األمة، مشددين على أن من يدعو 
إلى اجللسة السرية ليس ناصحا أمينا لرئيس الوزراء، فالناصح هو 
من يطالبه بالرد على االتهامات وتوضيح األمور، موضحني أن نواب 
األمة ال يتخذون موقفا مس���بقا من رئيس احلكومة أو من أي وزير 
سيستجوب ولكن يبنون مواقفهم من خالل ردود رئيس احلكومة 
والوزراء املعنيني، وش���نوا هجوما كبيرا على ما وصفوه باإلعالم 
الفاسد الذي يستخدمه البعض للتلبيس على الشارع الكويتي من 
خالل نعته النواب املس���تجوبني باملؤزمني ومثيري الفنت ومعطلي 

التنمية، مؤكدين على أن االستجواب أداة إصالح ال تأزمي.

توضيح األمور

في البداية أكد النائب محمد هايف أن الهدف من الندوة هو توضيح 
األمور التي التبس���ت على بعض الناس من خالل استغالل البعض 
لإلعالم الفاسد في التشكيك في نوايا النواب املستجوبني وحتميلهم 
مسؤولية إثارة الفنت وتعطيل التنمية، موضحا أن اإلعالم سالح ذو 
حدين إما هادف ومصلح يقرب وجهات النظر أو فاسد غير منصف 
ينظر بعني عوراء ويسيء للبلد، مشيدا بدور بعض وسائل اإلعالم 

التي حافظت على دورها الهادف ومتسكت به.
 وأش���ار هايف إلى أن االس���تجوابات العصية كان لها أصل في 
الدولة اإلس���المية وكان القادة من اخللفاء وال���والة يبادرون لدرء 
الش���بهات عنهم وتوضيح احلقائق على امل���أ دون أن يضرهم من 
اتهمهم أو شكك في نزاهتهم وذلك في خطب اجلمعة أو في مجالس 
العقد واحلل، كما لم تكن لهم ردة فعل جتاه منتقديهم عبر توجيه 
أصابع االتهام إليهم ووصفهم بأنهم مثيرون للفنت والقالقل، موضحا 
أن مواجهة االستجواب باالنتقاد من األخطاء الكبرى التي يقع فيها 
ساس���ة اليوم، الفتا إلى ضرورة أن يواجه االستجواب بجواب ورد 

واضح يريح األمة من هذه األزمة.
وش���دد على ما قاله أحد الس���لف الصالح من أنه ال تصلح هذه 
األم���ة إال مبا صلح به أولها مستش���هدا مبوقف للنبي الكرمي محمد 
ژ حينم���ا خرج في ليلة من الليالي م���ع أم املؤمنني صفية رضي 
اهلل عنها ليوصلها بعد أن زارته في معتكفه باملسجد فرآه أثنان من 
الصحابة فأس���رعا في خطوهما فما كان من النبي ژ إال أن ناداهما 
قائال على رسلكما إنها صفية فقالوا: أفيك نظن يا رسول اهلل؟! فقال 
ژ »إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف 

في نفسيكما شيئا«.
وأوضح أن رس���ول اهلل ژ أجاب عن س���ؤال لم يسأل مبنتهى 
الش���فافية ليقطع الش���ك باليقني وينزع فتيل األزمة، وبالتالي فإن 

من ُيسأل عليه أن يجيب.
 وق���ال هايف »نحن نعرف من يؤزم ويحدث الفتنة تلو األخرى 
فإذا أردنا اإلصالح قالوا إننا مؤزم���ون معطلون للتنمية، وضرب 
أمثلة لأزمات املفتعلة التي يحاول أن يختلقها البعض ومنها قضية 
وضع مادة املوس���يقى ضمن معدالت الطلبة بالرغم من عدم دخول 

هذه املادة ضمن املعدل في دول الغرب«. 
وأضاف متس���ائال عن سبب هذا اإلش���غال والفتنة خصوصا أن 
هناك من الطلبة وأولياء األمور من يعتقد بحرمة املوس���يقى ويرى 
في دراستها حرجا ش���رعيا، ومع ذلك دخلت املادة كتأزمي سياسي 
في الش���ارع الكويتي، وضرب مثال آخر على اختالق األزمات ومنها  
التدخل لتقليص املواد الشرعية في املعهد الديني الذي هو دليل أخر 

على اختالق احلكومة لأزمات.
 وأستغرب طلب احلكومة جلسة استجواب سرية لرئيس احلكومة 
بينما كل شيء في الكويت علنيا، والشارع الكويتي كله يتساءل ويريد 
أن يعرف اجلواب، وملاذا تبقي احلكومة هذا األمر عالمة استفهام عليها 
وعلى رئيسها؟ موضحا أن من يدعو إلى اجللسة السرية ليس ناصحا 
أمينا لرئيس الوزراء، فالناصح هو من يطالبه بالرد على االتهامات 
وتوضيح األمور، ومواقف النواب من االستجواب تبنى على الردود 

واالستماع ملناقشته، وفي النهاية الكل يحكم ضميره.
 وأوضح أنه في غياب اإلصالح والشفافية احلكومية سيستمر 
التأزمي وتعطيل املشاريع من قبل احلكومة باعتبارها املسؤول عن 
التنفيذ، ونصح احملامني الذين ترتفع أصواتهم من حني آلخر دفاعا 
عن احلكومة بأن يحولوا أسلوبهم احلالي إلى أسلوب الناصح لرئيس 
الوزراء من خالل دعوته ملواجهة االستجوابات، وتوضيح احلقائق 

للشعب من منطلق أن االستجواب حق مشروع وليس تأزميا.
من جهته أكد النائب السابق د.حسني قويعان أنه على مدار ست 
حكومات متعاقبة لم نر أي إجناز س���وى تعطيل مشاريع التنمية، 
موضحا أن احلكومة لن تواجه االستجوابات احلالية ألنها اعتادت 
الهروب والضبابية لذلك يدعون جللسة سرية، مشيرا إلى أنه لن حتل 
مشاكل احلكومة مع االستجوابات إال باملواجهة وكشف احلقائق باألدلة 
والبراهني، معربا عن أسفه للتسليط اإلعالمي على بعض األصوات 

الشاذة التي حتاول لفت االنتباه عن املساءالت السياسية.
 وقال د. قويعان مخاطبا رئيس احلكومة: الشعب يطالبك يا شيخ 
ناصر مبواجهة االس���تجواب في جلسة علنية وأن تكشف احلقائق 
باألدلة، موضحا أننا نريد حكومة قرار تستطيع الدفاع عن مواقفها 
أما إثارة الزوبعة في وجهة كل من يسائلها فهذا أسلوب غير مقبول 

وُجرب مرات ولم يصلح.

تقويم االنحراف

من ناحيته قال النائب مبارك الوعالن ان مساحة احلرية هي معيار 
تقدم الشعوب، معربا عن أسفه لالنتقادات الشديدة والهجوم على 
كل من يقدم مس���اءلة بغية تقومي االنحراف، مشيرا إلى أن النائب 
له حق في ممارسة دوره الرقابي وعلى رأسه أداة االستجواب التي 

د.ضيف اهلل بو رمية علي الدقباسي شعيب املويزري مبارك الوعالن محمد هايف


