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 )متين غوزال(حديث بني الوعالن واملسلم قبل بدء االستجواب

النائب صالح عاشور ومشاورات خالل التحضير لالستجواب

سمو الشيخ ناصر احملمد سجل سابقة في التاريخ السياسي الكويتي نالت رضا الكثيرين

د.فهد املكراد د.عايد املناع عبدالهادي الصالح عبداحملسن جمال د.شمالن العيسى د.محمد املقاطع

دستوريون وسياسيون: 8 ديسمبر يوم سجله التاريخ السياسي بأحرف من نور

في ان يفند محاور االس����تجواب املطولة وان يحظى بثقة املجلس دون 
حتى الوصول إلى طلب طرح الثقة، وبالنسبة لوزير الداخلية فالوضع 
بالنسبة له مرتبط باالس����تجواب السابق فإن وضعه اليزال متأرجحا 

ورمبا يكون هو احلالة األصعب بالنسبة للوزراء الباقني.
وأضاف »أم����ا النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر املبارك فواضح أنه جتاوز االستجواب فلم تطرح الثقة فيه وهذا 
دليل على املجلس اقتنع بردوده وهذا تعزيز ملكانة الشيخ جابر املبارك 

وتأكيد على قبوله لدى البرملان«،.
وختم د.عايد املناع بالقول »اعتقد ان احلكومة حتى ولو كان هناك 
بعض اخلسائر فإن يوم امس )امس االول( يوم تاريخي للدميوقراطية 
في الكويت وجناح كبير للحكم واحلكومة بأن تواجه هذا االس����تحقاق 
التاريخي والدستوري«. مدير اجلامعة املفتوحة السابق واستاذ العلوم 
السياس����ية د.فهد املكراد اعتبر استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بأنه كان راقيا ويدل على االميان بترس����يخ الدميوقراطية 
وقيمها وهذا مفخرة للكويت وسجل حافل من تفعيل الدميوقراطية حتى 
بشهادة النائب املستجوب الذي اثنى على صعود سمو رئيس الوزراء 

املنصة وتفنيده محاور االستجواب.
وتاب����ع املكراد قائال »وعلى اجلانب اآلخر هناك 30 نائبا أولوا الثقة 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وهذه هي الدميوقراطية، حيث 
الب����د من اإلميان بالدميوقراطية ونتائجها ك����ون االغلبية جددت الثقة 

برئيس الوزراء وهذه هي النتيجة احلقيقية في الشارع الكويتي«.
ومتنى د.املكراد اآلن بعد هذه االستجوابات ان تتجه احلكومة واملجلس 
معا إل����ى تنمية البالد التي وصفها بأنها مش����لولة خصوصا في حقل 
التعليم متس����ائال: هل يعفي الكويت بلد اخلير اال جامعة واحدة وهي 

جامعة الكويت فقط وال منافس لها.
من جانبه أكد الباحث االس����المي الكويتي الشيخ راضي حبيب في 
تصريح صحافي ل� »األنباء«: قال ان العبرة والفائدة مما حصل وجرى 
في دائرة االستجوابات البرملانية املوجه للحكومة ان احلكومة بدورها 
لقنت املجلس درسا في كيفية أدب احلوار السياسي، وذلك عندما خرج 
النائب الوعالن عن حدود األدب احلواري في عبارات استجوابه متهما 
الوزي����ر صفر بخيانة الوطن والدين ومت بعد ذلك موافقة املجلس على 
طلب الوزير صفر بشطب تلك العبارات التي تفوح منها رائحة طائفية 
غليظة. واألكثر من هذا التناقض الصريح الذي وقع فيه النائب الوعالن 
عندما ختم كالمه قائال وذلك بعد ان اتضح للمجلس صحة موقف الوزير 
صفر الوطني وسالمة أدائه من أي خلل قال: إنه ال يقصد من استجوابه 
للوزير صفر اال مصلحة الكويت وانه لم يكن يقصد التوجه الطائفي، 

مع العلم بأنه سبق ان صرح في كالمه بأن توجه استجوابه طائفي.
واضاف: ان التبجح واالفراط مبباهاة املراهقة السياسية البرملانية 
الس����تعراض عضالتها على العلن قد أرهقت الساحة الوطنية وعطلت 
عجلة تنميتها. واشار الى أن أهم القضايا وأخطرها فسادا على املجتمع 
والتي تندرج حتت الفساد السياس����ي البرملاني فساد الفتنة الطائفية 
وقان����ا اهلل وإياكم ش����رها. فاحلذر كل احلذر ان تق����ع البالد مبثل هذه 
الفتنة العمياء التي ال تبقي وال تذر، فينبغي الوقوف امام هذه املفسدة، 

ومكافحتها عن بكرة أبيها.

نحن متفائلون بتحقيق اجنازات التنمية والتي وعدتنا بها هذه احلكومة 
بالذات، مؤكدا ان املواطنني يريدون ان تطوى صفحة املشاحنات السياسية 
وينتظرون االجناز، خاصة ان املجلس اعلن وفي سابقة تاريخية ثقته 
بس����مو رئيس الوزراء قبل عقد اجللسة ب� 8 أيام وهذا يشبه احلصول 

على البطولة قبل نهاية املوسم.
وتابع جمال قائال ما نتمناه ه����و ان تواصل االغلبية النيابية التي 
ظهرت واضحة وجلية مع احلكومة حتقيق طموحات الناس غير عابئني 

بالقلة املؤزمة التي لن يلتفت إليها الناس مستقبال.
وختم تصريحه بالقول نبارك لصاحب السمو االمير ولسمو رئيس 

احلكومة والشعب الكويتي حبهم للدميوقراطية.
من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس االمة السابق عبدالهادي 
الصالح احلقيقة االهم من هذا االستجواب انه تكرس أن الشارع الكويتي 
باالضافة الى نواب مجلس االمة يكنون كل التقدير واالحترام لألس����رة 
احلاكمة ولسمو رئيس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد، فألول مرة بعد 
اجللسة مباشرة تقوم مجموعة كبيرة من النواب بإصدار بيان يجددون 
الثقة بسمو رئيس الوزراء حتى قبل جلسة يوم 16 وهذه بيعة جديدة 
لسموه وتبني أن هذا االستجواب كانت ايجابياته اكثر من سلبياته وازال 

التخوفات السابقة لدى البعض ممن وصفوه ب� »بعبع االستجواب«.
واكد الصالح على ان احلكومة جنحت في طرح االستجوابات في جلسة 
واحدة، مشيرا الى ان التكتيك احلكومي تغلب واستوعب االستجوابات 
ورجحت كفة احلكومة في التكتيك السياسي عندما واجهت االستجوابات 

االربعة في جلسة واحدة.

وقال الصالح ان صعود سمو رئيس الوزراء منصة االستجواب هو 
خطوة تاريخية تعتبر في صالح احلكومة والعمل الدستوري بالكويت 
وفي اسقاط »ارهاب االستجوابات« موضحا ان املرحلة املقبلة لن تشهد 
التوتر السياسي والزخم االعالمي لالستجواب كما هو حال املاضي وهذا 
هو املفروض بأن نتعامل مع االس����تجواب بشكل طبيعي دون جتييش 
الشارع واحتقان املش����هد الكويتي وعلى اال تعطل االستجوابات مسار 

التنمية، وينبغي ان تأخذ االستجوابات حجمها الطبيعي.
وتابع الصالح متس����ائال »ولكن السؤال الذي يجري على لسان كل 
كويتي هو ماذا بعد؟ وهل ستتحرك عجلة التنمية بسرعة بعد ان انتهينا 
من تلك املرحلة وبعد التوقف املستمر؟ مشددا على ضرورة ان تتيقن 
احلكومة بأن الرقابة الشعبية هي صنوان للعمل االصالحي ولتحريك 
عجلة التنمية في البالد وعليها االس����راع بتحقيق طموحات الش����عب 

الكويتي في املرحلة املقبلة«.
ومن ناحيته أكد كبير مستشاري جمعية الصحافيني الكويتية د.عايد 
املناع ان صعود سمو رئيس املنصة هو خطوة ايجابية، مشيرا الى ان 
النواب ردوا التحية مبثلها ووجد س����موه اشادة من النائب املستجوب 
ووجد اس����تجابة من النواب الذين استجابوا لطلب سرية اجللسة على 
الرغم من رفع كتاب عدم التعاون اال ان املؤشرات األولية تشير إلى دعم 

كاف لسمو الرئيس ليجدد ثقة األمة فيه.
وتابع د.املناع قائال »نعتق����د ان هذا املوقف النيابي تعزيز للمكانة 
السياس����ية لس����مو رئيس الوزراء وثقة بقيادته للحكومة في املرحلة 
املقبلة«. وتابع قائال »وكذلك وجدنا أن د.فاضل صفر جنح جناحا كبيرا 

اكد اخلبير الدس����توري د.محمد املقاطع ان اس����تجابة سمو رئيس 
الوزراء العتالء منصة االستجوابات وفقا ألحكام الدستور تعد اجنازا 
في حد ذاتها يحسب للحكومة، ويعيد لها مكانتها وهيبتها في مواجهة 
االستجواب. واضاف د.املقاطع في تصريح ل� »األنباء« ان جناح احلكومة 
في جتاوز هذه االس����تجوابات يعد يوما تاريخيا اكد فيه سمو رئيس 
الوزراء أنه ال احد فوق املس����اءلة مبا فيه شخصه، مشيرا الى ان بيان 
التعاون الذي مت توقيعه من طرف 36 نائبا لصالح احلكومة مينح دعما 
وثقة لس����مو رئيس الوزراء، مشيرا الى انه ما كان لهذا الدعم ان يكون 
لوال هذه الوقفة التاريخية التي تسجل لسموه وللحكومة التي تعامل 

وزراؤها بحرفنة سياسية وتكتيكات وفق االدوات الدستورية.
وأوض����ح املقاط����ع ان هذا األمر هو إلعطاء رس����الة مفادها ان هناك 
حكوم����ة تقف موقف الندية مبا يؤدي ال����ى ضرورة فتح آفاق وقنوات 
للتعاون مبا يؤكد ان امر املس����اءلة لم يعد ضم����ن االمنيات بل أصبح 

ضرورة من الضرورات.
من جهته، قال اس����تاذ العلوم السياس����ية منالن العيسى ان جتاوز 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لالستجواب وتفنيده حملاوره 
يع����د انتصارا واجن����ازا تاريخيا، وأثبت باعتالئه املنصة أنه انس����ان 
دميوقراطي رغم حتمله مختلف االتهامات واالهانات والتصريحات التي 

كانت تطالب بعزله.
واضاف العيسى ان سموه اكد مرارا التزامه بالدستور واثبت فعال 
انه على قدر املسؤولية واملواجه وباقي الوزراء، مشيرا الى ان ذلك أعطى 
دفعة قوية للدميوقراطية في الكويت مطالبا احلكومة باملضي قدما في 
مشاريعها التنموية واالقتصادية وان يكون اداؤها في هذا املجال جيدا 
مثلما كان في جلسة مناقشة االستجوابات، مشيرا الى انه اآلن ال توجد 

اعذار لديها جتاه املشاريع املعطلة والنواب املؤزمني.
كما اعتبر اس����تاذ العلوم السياس����ية د.صالح س����عيدي ان جلسة 
االستجوابات كانت اختبارا لتحالفات احلكومة التي استعرضت قوتها 

البرملانية واتضح من خاللها ان ميزان القوى كان لصالح احلكومة.
واوضح د.سعيدي ان جلسة مناقشة االستجوابات بينت ان اهمية 
العمل اجلماعي مقابل العمل الفردي الذي كان له اثر سلبي على املمارسة 
الدميوقراطية حيث استأثر اس����تجواب سمو رئيس الوزراء باملتابعة 

فيما ضاعت تفاصيل استجوابات الوزراء اآلخرين.
وفيما اكد سعيدي ان احلكومة جتاوزت حاجز االستجوابات، اشار 
الى ان ذلك س����يغلق الباب امام اي فرصة حلدوث اي توترات مستقبال 
م����ن طرف البع����ض او اعالن اي تهديد ضده����ا مضيفا ان عمر مجلس 
االمة احلالي سيكون اطول نظرا لزوال التوتر الذي كانت تثيره بعض 

االطراف جراء قولها بخشية احلكومة من املواجهة.
وقال النائب الس����ابق د.عبداحملس����ن جمال ان سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر كسب ثقة الثقات واصبحت احلكومة موضع ثقة وما حدث 
امس يعتبر سابقة تسجل لنظام احلكم الكويتي وقدرته على التعامل 
مع االحداث احمللية بعد ان س����جل جناحا فائقا في التعامل مع االحداث 
الدولية في الس����نوات املاضية واصبح املواطن����ون على ثقة بأن بلدنا 

سيزدهر وسيحقق اجنازات جديدة خالل الفترة القليلة املقبلة.
واع����رب جمال عن تفاؤله مبس����تقبل التنمية في الكويت حيث قال 

رئيس  استجواب  المكراد:  فهد 
ال�وزراء كان راقي�ًا وي�دل على 
اإليمان بترس�يخ الديموقراطية 
للكويت  مفخ�رة  وه�ذا  وقيمها 

النواب  عاي�د المن�اع: موق�ف 
تعزيز للمكانة السياس�ية لسمو 
رئي�س ال�وزراء وثق�ة بقيادته 
للحكوم�ة في المرحل�ة المقبلة

النواب  بيان  الصالح:  عبدالهادي 
بيعة جديدة من الشعب لرئيس 
الوزراء وصعود سموه المنصة أزال 
التخوفات من »بعبع« االستجواب

عبدالمحسن جمال: الشيخ ناصر 
كس�ب ثق�ة الثق�اة ونبارك 
والشع�ب  األمي�ر  لس�م�و 
الكويتي حبهم للديموقراطية

أسامة أبوالسعود � بشرى الزين
جلس��ة اجتياز س��مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مناقش��ة االستجواب املوجه له من 

النائب د.فيصل املسلم لم تكن كغيرها من اجللسات في يوم لم يشبه اال نفسه.
يوم 8 ديس��مبر س��جله التاريخ الكويتي ف��ي صفحات الدميوقراطي��ة الكويتية التي جتلت 
صورها في اعتالء سمو رئيس الوزراء املنصة، فكانت بذلك سابقة في التاريخ السياسي الكويتي 

والعربي بشكل عام.
وهج املواجهة التي تألألت به قاعة عبداهلل السالم اول من امس اكد مفهوم الدميوقراطية احلقة 
وممارس��تها حتت مظلة الدس��تور بتفعيل نص املادة 102، وهو ما اكده سمو رئيس الوزراء في 

بيان عقب اجللسة »ان اميانه بالدميوقراطية دفعه الى الرد على محاور االستجواب«.
س��ابقة صعود سمو الش��يخ ناصر احملمد منصة االس��تجواب كانت حدثا مفصليا واجنازا 
تاريخيا وجناحا يحس��ب لسموه وللحكومة بحسب آراء عدد من اخلبراء الدستوريني واالساتذة 
االكادميي��ني الذين يرون ان مواجهة احلكومة لهذه االس��تجوابات قطع��ت الطريق امام معطلي 

التنمية.
وفيم��ا اش��ار البعض ال��ى ان هذا احلدث س��يعيد للحكوم��ة هيبتها ومكانته��ا في مواجهة 
االس��تجوابات، لفت آخرون الى ان ذلك يعد رس��الة موجهة الى بعض النواب بأن احلكومة تقف 
موقف الندية ويفتح الباب امام ضرورة التعاون بني الس��لطتني التشريعية والتنفيذية واالهتمام 

بتنفيذ املشاريع التنموية املعطلة، وفيما يلي التفاصيل:

العيس�ى: انتص��ار تاريخ��ي 
»تجاوز الحكومة« لالس�تجوابات 
رئيس  س�مو  إليم�ان  وتأكي�د 
ال�وزراء بنه�ج الديموقراطي�ة

المقاط�ع: اعتالء المحمد 
المنص��ة »إنج�از« يعي�د 
وهيبتها  مكانتها  للحكومة 
االستجوابات مواجهة  في 

أكدوا أن الديموقراطية الكويتية تجلت في أحسن صورها باعتالء رئيس الوزراء منصة االستجواب

130 ناشطًا وإعالميًا يطالبون مجلس األمة بإقرار الحقوق المدنية للبدون
ق���دم 130 م���ن الناش���طني واإلعالميني 
العامة طلبا القرار قانون  والش���خصيات 
احلقوق املدني���ة والقانونية لغير محددي 
اجلنسية، وجاء في الطلب »نحن املوقعني 
ادناه نناشد اعضاء مجلس االمة واحلكومة 
االسراع في اقرار االقتراح بقانون اخلاص 
باحلقوق املدنية والقانونية لغير محددي 
اجلنسية واملخصص له جلسة 2009/12/10، 
ونطالب اعضاء مجلس االمة نوابا وحكومة 
باقرار هذا القانون في يوم االعالم العاملي 
حلقوق االنس���ان ملا له من طابع انس���اني 

واخالقي كبير«.

املوقعون على البيان:
د.جالل آل رش���يد وعادل حسن دشتي 
ود.فارس الوقيان وعلي البغلي وعبداحلسني 
الس���لطان ود.سامي ناصر خليفة وفوزية 
س���الم الصباح ود.غامن النج���ار وفيصل 
القناع���ي وعم���ار تقي ود.ياس���ر الصالح 
ود.عادل الدمخي والش���يخ د.احمد حسني 
احمد محمد ود.عبداحملسن جمال ومال اهلل 
يوسف مال اهلل وعبداهلل عيسى املوسوي 
وجعفر رجب واحمد غلوم بن علي وناصر 
العبدلي ود.ابراهيم الهدبان والشيخ د.خالد 
الفرج واحمد الديني وعبدالرحمن اجلميعان 

ود.حسن عباس وامنة املوسوي واحملامي 
جليل الطباخ وانور الرش���يد وعمار كاظم 
واميان ش���مس الدين ود.س���اجد العبدلي 
ود.خالد الفضلي وحسن املوسوي ود.علي 
جمال وعادل بهبهاني وعبدالهادي الصالح 
وعبداحلميد عباس دشتي ود.انور حسن 
محمد ود.عدالنبي العطار وحسن االنصاري 
ود.خالد الصالح ود.خالد القحص ود.مناور 
الراجحي ومفرج سالم الدوسري وخضير 
العنزي ونواف الهاملي ونبيل العوضي ووليد 
االحمد ود.عبداللطيف الصريخ وناجي املال 
وعبداهلل الشمالن ومحمد جواد كاظم وسامي 

العلي ود.عايد املناع وعبدالعزيز عبدالكرمي 
الهن���دال ومل���ى العثمان ومظف���ر عبداهلل 
ود.شاهني علي الشاهني ومبارك الهاجري 
ود.فيحان العتيبي ود.رشيد العنزي وعلي 
باجي ود.مشعل دخيل املشعل وعبدالوهاب 
العيسى ود.مساعد العنزي وسعد املعطش 
ومنصور احملارب ود.عبداللطيف بن نخي 
وجمال الكندري وعايض ابوخوصة ود.علي 
الزعبي وصالح وحيدي ود.فهد س���ماوي 
ومهدي م���ال علي وفال���ح املطيري ومزيد 
العودة وخليل خلف  اليوس���ف ود.عودة 
ود.محمد الوهيب وطالل الهيفي ودهيران 

ابا اخليل وس���عود الس���بيعي ود.صالح 
الفضلي وعبداهلل زمان وعبدالرحمن املسفر 
العجمي ود.عبدالواحد اخللفان وعبدالعزيز 
اليحيى ومبارك العبدالهادي وعلي البصيري 
وعبداحلميد منعم ومشاري العلوش وعبداهلل 
الش���ريفي وعقيل العيدان واحمد الشمري 
وعهدي عيسى السلمان ود.خليل ابل ود.نزار 
جعف���ر مال جمعة ود.جعفر عباس حاجيه 
ود.محمود عبدالنبي املوس���وي ود.جواد 
املت���روك ود.مهدي الس���لمان ود.عبداهلل 
الهاجري ومحمد الصايغ ود.بدر اخلضري 
وعبداخلال���ق م���ال جمعة وع���ادل القالف 

الغريب ود.عبداحملسن دشتي  ود.عبداهلل 
ود.حسني قاسم دش���تي ود.يوسف جواد 
القراشي ود.فيصل الشريفي ود.عبداهلل اكبر 
السلمان ومشعل ملعث وطارق  ود.مهدي 
نافع الطواري واحملامي محمد الزيد ود.جاسم 
االستاذ ونايف املرد واحملامي ناصر كريون 
ومفرح السبيعي ود.عبدالصمد مصطفى سيد 
عبدالصمد ويوسف محمد الظفيري ووائل 
العلي وناجي املال ود.ناصر صرخوه وعلي 
اجلزاف واحملامي محم���د صرخوه ونبيل 
املسقطي واحملامي خالد الشمري واحملامي 

علي الراشد وبدر الشبيب.
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