
مجلس األمةالخميس  10  ديسمبر  2009   10

)متين غوزال(النائب البراك يطرح استجوابه اجلديد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مستمعا لطروحات النائب مسلم البراك

جابر الخالد لـ »األنباء«: ألتزم الشفافية لحماية المال العام والحكم األخير للمواطنين
مريم بندق

اكد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد التزامه بنهج الشفافية 
املطلقة حلماية املال العام، وق���ال الوزير اخلالد في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ألتزم الشفافية بنسبة 100% في عملي حلماية 
املال العام أمام اهلل والوطن واألمير واملواطنني وبإذن اهلل سنصل 

إلى بر األمان.
وأضاف الوزير ردا على سؤال بشأن االستجواب الثاني الذي 
فنده امس واملقدم له من النائب مسلم البراك: أقول من حق ممثلي 
الشعب ان يتس���اءلوا عن مصير أي أموال عامة ونحن كممثلي 
احلكومة من واجبنا ان جنيب وجميعنا حماة للمال العام ونأمل 
ان يكون احلكم األخير للشعب الكويتي عندما يرى اداء ممثليه 
وممثلي احلكومة، مس���تطردا بالقول »القناعة األولى واألخيرة 

للمواطنني«.
واعرب وزير الداخلية عن افتخاره باملمارس���ة الدميوقراطية 
التي متثلت في جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء و3 
من ال���وزراء، مؤكدا انها الطريق لتحقيق األمن والرقي وايضاح 
الرؤى وحتقي���ق مصلحة املواطنني التي هي الهدف االساس���ي 

العضاء السلطتني.
واس���تدرك بالقول قبلت احلكومة مناقشة االستجوابات ال� 4 
وحتى لو كانت 6 أو 10 استجوابات لقبلناها ايضا واختتم: اقول 
احلمد هلل ومكررا التأكيد سنصل إلى بر األمان في ظل املمارسة 

الدميوقراطية التي ارتضتها الكويت نهجا وممارسة.
وكان تقدم 10 نواب بطلب الى رئاسة املجلس لطرح الثقة بوزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد اثر انتهاء مناقشة 

االستجواب املقدم اليه بصفته من النائب مسلم البراك.
والن���واب هم الصيفي مب���ارك الصيف���ي ود.محمد احلويلة 
وعلي الدقباسي ود.ضيف اهلل أبورمية وخالد العدوة وسعدون 
حماد وفالح الصواغ ود.فيصل املسلم وخالد الطاحوس واحمد 

السعدون.
واثر انتهاء املتحدثني من املؤيدين واملعارضني لالس���تجواب 
اعلن وزير الداخلية استعداده للمثول امام جلنة حتقيق وزارية 
للتحقيق فيما جاء مبوضوع االعالنات االنتخابية او ما ورد في 

استجواب النائب البراك.
وقال النواب املؤيدون لالس���تجواب وهم خالد العدوة وخالد 
الطاحوس وأحمد السعدون ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية 
الصفقة كونه وقع على العقد بني الوزارة والشركة املنفذة للعقد 

متسائلني اين ذهبت اموال الصفقة؟
وذكروا ان الوزير لم يتخذ اجراءاته القانونية في حق من نفذ 
الصفقة، معتبرين ان هناك تضليال من قبله لنواب االمة في شأن 

تقدميه طلبا الى النيابة العامة للتحقيق في املوضوع.
واعتبروا ان احلكومة هي من تس���بب في تقدمي االستجواب 
االول لوزير الداخلية وهي من تسبب في تقدمي االستجواب الثاني 

للوزير ذاته على حد تعبيرهم.
اما النواب املعارضون لالس���تجواب وهم علي الراشد وخلف 
دميثير ود.روال دش���تي فقالوا ان وزير الداخلية لم يضلل احدا 

من نواب االمة وانه من الوزراء االصالحيني.
واعتبروا ان وزير الداخلية هو الشخص األمني الذي استأجره 

سمو رئيس الوزراء ليتبوأ هذا املنصب.
وذكروا ان الكتاب الذي ورد من النيابة العامة في شأن موضوع 
اعالنات االنتخابات يبرئ الوزير ويشير الى ان املالحظات على 

املوضوع املذكور ال تتعدى شبهة مخالفات ادارية.
وكان النائب مسلم البراك قال ان استجوابه احلالي املقدم الى 
وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد بصفته يأتي 

استكماال الستجوابه السابق.
وأوضح النائب البراك خالل مناقش���ة االستجواب ان ما قاله 
وزير الداخلية حني مناقشة االستجواب السابق في شأن احالته 
ملوض���وع اللوحات االعالنية على النيابة العامة »ليس اال ادعاء 

وال توجد هناك قضية« على حد قوله.
واستذكر النائب البراك ما طرحه الوزير خالل مناقشة االستجواب 
االول املقدم اليه في ش���هر يونيو املاضي، مبينا ان االستجواب 

احلالي يأتي »استكماال« لذلك االستجواب.
وقال ان البيان الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك »ال أساس له من 
الصحة وكل ما ورد فيه غير صحيح«، معتبرا ان وزير الداخلية 
قام مبا سماه »عملية تضليل متعمدة« لاليهام بأن قضية اللوحات 

االعالنية انتقلت بشكل مباشر الى النيابة العامة.
واش���ار الى ان كتاب ديوان احملاس���بة طالب باجراء حتقيق 
في ش���أن صفقة االعالنات واال اعتب���ر ذلك مخالفة مالية، مبينا 
ان الوزير ارس���ل بذلك الكتاب الى النيابة العامة »لكن من دون 

مستندات وال عناصر اتهام وال متهمني«.
اما وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد فقد أكد 
انه لم ميارس التضليل على نواب االمة وان كتاب النيابة العامة 

اخلاص بالتحقيق في موضوع اللوحات االعالنية »واضح«.
وقال وزير الداخلية ردا على ما اثاره النائب مسلم البراك ان 
النائب املستجوب« يدعي اننا قمنا بالتضليل« مضيفا ان النائب 
البراك »لم يرفق كتاب النيابة في صحيفة االس���تجواب رغم ان 

هذا املوضوع هو الركيزة االساسية لالستجواب«.
واضاف ان كتاب النيابة العامة »واضح« في هذا الشأن مؤكدا 
انه لم ميارس ما ادعاه النائب املس���تجوب »التضليل على نواب 

االمة«.
وذكر ان النائب املس���تجوب »افتعل ازمة نتيجة عدم اميانه 

بالنتيجة التي خلص اليها استجوابه االول املقدم إلي«.
واوضح الوزير اخلالد اس���باب تباين االجابات في رد وزير 
العدل على سؤال النائب البراك »وكان من بند واحد« وردود وزير 
الداخلية على سؤال النائب »وكان من ستة بنود« وتاريخ ورود 
تلك االجابات الى النائب مش���يرا في ذلك الى الدورة املستندية 

التي يستغرقها الرد على اسئلة النواب.
من جهته أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة  
د. محمد البصيري ان احلكومة سطرت مبواجهتها االستجوابات 
املقدمة الى اربعة من اعضائها تاريخا يحتذى به في دول العالم 

كافة.
وقال البصيري في تصريح للصحافيني على هامش جلس���ة 
مجلس االمة العادية ان الكويت صغيرة في حجمها كبيرة بشعبها 
ودميوقراطيتها وتكاتفها وتعاون سلطتيها التشريعية والتنفيذية 

وتعاملهما وفقا لالطر الدستورية والقانونية.
واس���تذكر التصريحات التي أدلت به������ا احلكوم��ة أخي��را 
ف��ي شأن جديتها ف���ي مواجهة االستجوابات والتعام���ل معه��ا 

وف��ق االط��ر الدستورية والقانونية مضيفا ان احلكومة« صدقت 
بوعدها«.

وأع���رب عن تفاؤل احلكومة بأن طلب عدم امكان التعاون مع 
سمو رئيس الوزراء الذي قدم اثر االنتهاء من مناقشة االستجواب 
املقدم الى سموه بصفته »لن يحوز في جلسة ال� 16 من ديسمبر 

اجلاري العدد املطلوب«.
واشار في هذا السياق الى اعالن العديد من نواب االمة استعدادهم 
التام في املرحلة املقبلة للتعاون مع احلكومة وعلى رأسها سمو 

رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واكد ان احلكومة »ستحضر كاملة جلسة 16 اجلاري بكل ثقة 
واعتزاز لنكمل هذا اليوم الدميوقراطي والعمل باالسس الدستورية 

التي وعدنا املواطن الكويتي والعالم بكامله بها«.
وكش���ف عن حصول احلكومة على 36 صوتا »منهم من اعلن 
موقفه املؤيد لسمو الرئيس اليوم ومنهم من قال إنه سيعلن عن 

موقفه املؤيد يوم ال� 16 من ديسمبر اجلاري«.
وقال البصيري ان هذا بحد ذاته »صك جناح س���احق لسمو 
الرئيس ونحييه على هذا الصك الذي سطر اليوم ويعتبر سابقة 
تاريخية في كثير من دول العالم الثالث ان يعتلي رئيس وزراء 
دولة نامية املنصة ويفند ما وجه اليه من استجواب وفق االطر 

الدستورية والقانونية«.
ودع���ا في هذا الص���دد اهل الكويت ال���ى االحتفال مبا حصل 
عليه س���مو رئيس مجلس الوزراء وما مت سواء من قبل النواب 

املستجوبني او الوزراء املستجوبني.
وقال ان جميع النواب الذين حضروا جلسة اليوم اشادوا بأداء 
النائب  د. فيصل املس���لم ورقيه في طرح االستجواب واشادوا 
كذلك بردود س���مو رئيس الوزراء وتفنيده محاور االستجواب 
املقدم اليه بصفته مس���تدركا بالقول »نعم كانت اجللسة سرية 

لكن ال يخفى شيء في الكويت«.
واضاف ان االستجواب كان راقيا والردود مقنعة وكافية وادت 
الى ان يقوم 29 نائبا بعدم املوافقة على كتاب عدم امكان التعاون 
مع س���مو رئيس الوزراء متوقعا ان يصل العدد الى 36 نائبا او 

اكثر يوم ال� 16 من ديسمبر اجلاري.

من حق ممثلي الشعب أن يتساءلوا عن مصير األموال العامة ومن واجبنا أن نجيب

الصحف والمواقع العربية عن االستجواب: سابقة عربية لم يشهدها التاريخ العربي من قبل

احملمد اول رئيس وزراء ُيستجوب في عهد صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد الذي عهد اليه بتشكيل ست حكومات في 
ثالث سنوات ش���هدت تأزما غير مسبوق مع مجلس االمة جرى 

بسببها حل البرملان ثالث مرات كان آخرها في مايو املاضي.
وكانت مثل هذه االستجوابات تعد منذ فترة طويلة امرا غير 
ممكن ألن رئيس الوزراء عادة هو ولي العهد، حتى فصل صاحب 

السمو االمير بني املنصبني عام 2006.

سرية الجلسة

اما الصحف السعودية فركزت على سرية اجللسة، وذكرت 
في معرض تغطيتها حتويل اجللسة الى سرية بناء على طلب 

االمة الذي مت فيه للمرة االولى في تاريخه استجواب اربعة وزراء 
دفعة واحدة.

ام���ا صحيفة »االحت���اد« االماراتية فذكرت نب���ذة عن نتائج 
االستجوابات السابقة التي ادت الى استقالة احلكومة وحل البرملان، 
ومت حل البرملان ثالث مرات وشكلت ست حكومات منذ فبراير 2006 
دون ان يؤدي ذلك الى حتسن العالقات بني النواب واحلكومة، كما 
اعتبرت ان االزمات السياسية املتتالية التي عاشتها الكويت في 

السنوات املاضية ادت الى ابطاء املشاريع االمنائية املهمة.
واعتبر موقع »اجلزيرة« ان ما زاد من حدة هذه االستجوابات 
تب���ادل التصريح���ات النارية على صدور الصح���ف بني النواب 
املستجوبني ونظرائهم من الوزراء، وذكر ان سمو الشيخ ناصر 

احلكومة مناقشة االستجواب املقدم من النائب د.فيصل املسلم 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بصفته 
في جلسة سرية، وذكرت ان الطلب جاء بناء على طلب تقدمت 
به احلكومة على لسان وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االم���ة د.محمد البصيري، مما دفع اخلرافي الى اخالء 

قاعة عبداهلل السالم من اجلمهور.
واعترض بعض النواب على طلب احلكومة مناقشة استجواب 
س���مو الشيخ ناصر احملمد في جلسة س���رية وطالبوها بان 
تك���ون علنية، مما حدا باخلرافي الى رفع اجللس���ة ملدة ربع 
ساعة على ان تعقد بعد ذلك سرية، وكانت احلكومة قد اعلنت 
في بداية اجللس���ة جهوزيتها ملناقش���ة االستجوابات املقدمة 
اليها من النواب د.فيصل املس���لم لسمو الشيخ ناصر احملمد، 
ومن مس���لم البراك الى وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد، 
ومن مبارك الوعالن الى وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر.
وركزت جريدة »الشرق االوسط« على الطلب الذي قدمته 
املعارض���ة الكويتية بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 
اثر مناقشة البرملان في جلسة سرية الستجواب سموه على 
خلفية وجود جتاوزات في مصروف���ات مكتبه ودفعه امواال 

ملصلحة عدد من النواب.
اما الصحف املصري���ة فذكرت انه في حال التصويت على 
حج���ب الثقة عن ثالث���ة وزراء، فإن ذلك ي���ؤدي الى اقالتهم 
حكما، واعتبرت ان استجواب الرئيس يتم للمرة االولى منذ 

47 عاما.

باب التأزيم

وذكرت الصحافة اللبنانية ومنها صحيفة »الس���فير« ان 
االستجواب يفتح باب التأزم السياسي في الكويت على مصراعيه، 
اذ ميكن ان يؤدي في حال اقراره بالتصويت االس���بوع املقبل 
الى اقالة رئيس الوزراء الذي مت اس���تجوابه للمرة االولى في 
تاريخ الكويت، او حل مجلس االمة )البرملان(، وذكرت الصحيفة 
انها املرة االولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها اس���تجواب 

هذا العدد من الوزراء.
اما جري���دة »االيام« البحرينية فق���د نقلت حديث النائب 
د.فيصل املسلم الذي قال للصحافيني بعد االستجواب انه رغم 
انزعاجه من كون اجللس���ة مغلقة اال انه رأى في االستجواب 
»اجنازا دميوقراطيا مهما بالنسبة للكويت«، معتبرا ان البالد 
»شهدت يوما مهما وتاريخيا ألن االستجواب غير مسبوق«.

احتل خبر صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد منصة االس���تجواب حيزا بارزا ف���ي الصحف العربية، اذ 
وصفته جريدة »البيان« االماراتية على صفحتها االولى بالسابقة 
التي لم يشهدها التاريخ العربي من قبل، واعتبرت الصحيفة ان 
ثالثاء مجلس االمة )يوم االستجواب( كان ثقيال واعتبرته يوما 
سياسيا غير مسبوق شهد فيه مجلس االمة جلسات استجواب 

ماراثونية.
اما صحيفة »االهرام« املصرية فقد ذكرت ان هذا االستجواب 

يحدث للمرة االولى منذ 47 عاما.
ووصفت »السفير« اللبنانية االمر بأنه ازمة جديدة قد تطيح 

بالبرملان واحلكومة وهو ما ذكرته بعض الصحف االخرى.

في مهب األزمات

ذكرت صحيفة »البيان« االماراتية في معرض تغطيتها لوقائع 
االستجواب انه كان ثالثاء مجلس االمة الكويتي ثقيال وماراثونيا، 
اذ عقد اربع جلسات استجواب العضاء في احلكومة الكويتية، كانت 

اوالها سرية وطالت سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وحّول رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي جلسة املجلس الى 
س���رية، بناء على طلب احلكومة مناقشة االستجواب املقدم من 
النائب د.فيصل املسلم الى رئيس الوزراء، في سابقة دستورية 
لم تشهدها احلياة السياسية الكويتية او التاريخ العربي من قبل، 
وانتهى االس���تجواب بعد اربع ساعات من النقاش الى توقيع 10 
نواب طلب عدم امكانية التعاون مع سمو الشيخ ناصر احملمد.

وسيصوت البرملان على هذا الطلب 16 اجلاري ليرفع بعد ذلك 
الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الذي سيكون امام 
خيارين: اما ح���ل مجلس االمة والدعوة الى انتخابات جديدة او 

اقالة رئيس الوزراء.
وبينما اش���اد النائب املسلم بطرح سمو الشيخ ناصر احملمد 
وصع���وده املنصة، وقال ان »هذه هي الدميوقراطية التي ننادي 
بها«، قال سمو الشيخ ناصر احملمد انه »رغم ما شاب االستجواب 
من مخالفات دس���تورية وقانونية اال انني حرصت على ايضاح 

االمر من الوجهة الواقعية والسياسية«.
وفي صفحاتها الداخلية، وصفت الكويت بأنها ش���هدت يوما 
سياسيا غير مسبوق شهد فيه مجلس االمة جلسات استجواب 
ماراثونية، بدأت سرية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في سابقة سياسية انتهت بتقدمي 10 نواب معارضني طلب »عدم 
التعاون« مع رئي���س الوزراء، ما ميكن ان يؤدي في حال اقراره 
بالتصويت الى اقالة سمو الش���يخ ناصر احملمد او حل مجلس 

ما بعد »8 ديسمبر«.. مرحلة جديدة

صعود سمو رئيس الوزراء منصة االستجواب احتل حيزا بارزا في الصحف العربية


