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الخرافي: المجلس الحالي سيكمل فصله التشريعي ولن يتم حله 
والدستور ليس قرآناً منزالً بل قابل للتعديل.. واإلرهاب الفكري انتهى وقته

رئيس مجلس األمة دعا في لقاء له مع »الفضائية الكويتية« الحكومة إلى القيام بإجراءاتها في تنفيذ خطة التنمية والمشاريع التنموية

جاسم اخلرافي

االنعق�اد  دور  ف�ي  الس�لطتين  بي�ن  العالق�ة 
حرج�ة  بفت�رة  وم�رت  »مرتبك�ة«  كان�ت  الماض�ي 
ولك�ن اس�تطعنا أن نم�ر منه�ا بس�الم م�ن خ�الل 
اس�تخدام النائب حقه الدس�توري في االس�تجواب 
ومن�ح رئي�س ال�وزراء وال�وزراء الحق ف�ي اإلجابة

المواطنون بدأوا يشعرون بقلق من الديموقراطية 
وإن ل�م نحاف�ظ عليه�ا أو نتعام�ل معه�ا باالحترام 
ال�ذي تس�تحقه فس�تكون ردة الفعل س�لبية عليها

الجلس�ات  عق�د  ف�ي  األص�ل  ه�ي  العلني�ة 
وأتمن�ى أن تت�م مناقش�ة كل م�ا يتعل�ق بموض�وع 
االس�تجوابات أو ط�رح الثق�ة ف�ي جلس�ة س�رية

المش�كلة الرياضية »بأيٍد أمينة« وواثقون من معالجتها بش�كل جذري وعلينا أن نعط�ي الوزير المعني الفرصة لتطبيق القوانين ولّم الش�مل الرياضي
الب�د أن يك�ون هناك تنظيم سياس�ي أو أح�زاب وعلين�ا أن نحّضر م�ن اآلن لهذا التوجه ف�اآلن عندن�ا 50 نائب�ًا أي عندنا 50 تنظيم�ًا حزبيًا

ع�دم التنس�يق فيما بين العض�وات األربع نقطة ضعفهن إم�ا لقلة خبرتهن في العم�ل البرلماني أو لعدم وجود تنظيم سياس�ي يجم�ع فيما بينهن

ع��ن اخل��اف األميرك��ي � االيران��ي قال 
اخلرافي »اعتقد ان اخل��اف ليس بني أميركا 
وايران بل هو بني الغرب بقيادة أميركا وايران 
وع��اج ذلك اخل��اف يكون باحل��وار وليس 

باستعراض العضات والتهديد«.
واضاف ان للجمهورية االسامية االيرانية 
»كرامته��ا وس��يادتها« واذا كان��ت لاخري��ن 
وجهات نظر في كيفية معاجلة البرنامج النووي 
االيراني »فابد ان يكون ذلك من خال احلوار 
ام��ا التهديد بضرب اي��ران او مقاطعتها فهذا 

عبث«.
واس��تذكر كيف اس��تطاعت ايران وتركيا 

والبرازيل مجتمعة اخيرا معاجلة جزء كبير من 
املش��كلة »فلماذا ال يستمر مثل هذا احلوار؟« 
مش��ددا عل��ى ض��رورة ان تت��م معاجلة اي 
موضوع أممي من منطلق احترام الغير واالخذ 
بعني االعتبار اخلصوصيات التي تتمتع بها كل 

دولة وكذلك احترام سيادة الدولة املعنية.
واض��اف اخلراف��ي مستفس��را »مل��اذا ال 
تتح��دث اي م��ن تل��ك ال��دول ع��ن البرنامج 
الن��ووي االس��رائيلي وتغض الط��رف عنه؟« 
مبين��ا ان��ه ال يداف��ع ع��ن اي��ران »ولك��ن 
 الب��د« م��ن االعتدال ف��ي معاجل��ة املواضيع

في الدول كافة وليس في دولة دون أخرى.

في الشأن اخلليجي وألهمية توحيد العملة 
اخلليجية في ظل االزمة املالية التي يش��هدها 
العال��م قال اخلرافي انه من املتحمس��ني لهذه 
العمل��ة ولكل اجراء آخر يؤدي الى لم ش��مل 
مجلس التعاون اخلليجي وتوحيد دوله »ولكن 

بخطوات مدروسة«.
وأع��رب ع��ن اعتقاده ب��ان زم��ن الدول 
الصغي��رة »اصبح اآلن صعبا ج��دا« فوضع 
الدول اخلليجية منفردة لن يكون بالقوة التي 
ينتجه��ا االحتاد بينها من خال توحيد العملة 
وتنظيم التجارة وفتح احلدود »ونكون بذلك« 
ق��وة واحدة في مواجهة االوض��اع االقليمية 

احمليطة.
وق��ال اخلرافي »ما امتناه م��ن قادة دول 

املجلس هو ان ال ينزعجوا مما تواجهه اوروبا 
حاليا من مش��اكل جراء توحي��د عملتها وهي 
اليورو.. نع��م هناك اخطاء حدثت ولكن يجب 

ان نبحث عنها وبالتالي نتافاها«.
وتس��اءل »ملاذا قل التع��اون واحلرية بني 
دول منظوم��ة مجلس التعاون؟« مش��يرا الى 
الثقة كبيرة »في قادتنا« ملعاجلة ذلك واالسراع 
في االج��راءات املتخذة كما ان علينا ان نربط 
املصالح بني ش��عوب املجل��س وان كان االمر 

يحتاج الى جهد وتضحيات.
واش��ار الى ان ربط دول املجلس بروابط 
اوثق من شأنه العمل على حيادية دول املجلس 
جتاه الظروف االقليمية احمليطة به ومواجهتها 

كمجموعة موحدة وليس دوال فردية.

عالج الملف اإليراني يكون بالحوار
أما التهديد بضربها أو مقاطعتها فهذا عبث

أؤيد توحيد العملة الخليجية لكن بخطوات مدروسة

وعن قراءته للوضع االقليمي وما ستفس��ر عنه قادم االيام قال 
»على الرغم من االجواء الكئيبة احمليطة سواء في فلسطني او ايران 

او العراق اال انني متفائل«.
واضاف »نعم نتألم« من تلك االوضاع التي تش��هدها تلك الدول 
الس��يما الوضع الفلسطيني »فهو امر يخجلني انا كمسلم وعربي« 
حني ارى اخلاف الفلس��طيني � الفلسطيني في الوقت الذي يعربد 
في��ه الكيان الصهيوني وال أحد يس��تطيع ان يقدم احلل النش��غال 

الفلسطينيني انفسهم باخلافات فيما بينهم.
وع��ن دور اجلامعة العربية في لم الش��مل العربي قال اخلرافي 
»ال اعتق��د ان اجلامعة تقوم بالدور املنوط بها« مدلا على انه ال حل 
وصل��ت اليه اجلامعة في أمر تدخلت حلله »وابس��ط تلك االمور هو 

اخلاف الفلسطيني«.
واس��تدرك قائا »ما البديل عن اجلامعة.. على األقل هناك مكان 
جتتمع فيه الدول العربية وجتتهد ما استطاعت ووجود شيء أفضل 

من ال شيء«.

الجامعة العربية ال تقوم بدورها وأخجل كعربي 
حين أرى الخالف الفلسطيني � الفلسطيني

التصريحات  عدم نش���ر تلك 
»لساهم ذلك في تخفيف حدة 

هذا اخلالف«.
ومض���ى يق���ول »يجب ان 
ننتبه الى« ان الطائفية والقبلية 
مجاالن خصب���ان للفتنة وفي 
مجتمع صغير كالكويت »تكون 
الفتنة خط���را ومرضا  ه���ذه 
سرطانيا ينتشر«، مؤكدا ضرورة 
احلذر من عدم نش���ر مثل تلك 
التصريحات والتراشق الكالمي 
بني املواطنني سواء كانوا نوابا 

او كتابا او حتى صحفا.

تعديل الدستور

وع���ن رأيه ف���ي رغبة احد 
النواب تعديل دس���تور البالد 
قال اخلرافي ان من حق النائب 
ان يبدي وجهة نظره وعليه ان 
يتخذ االجراءات املطلوبة في 

هذا اجلانب
وعل���ى اآلخري���ن قبول او 
التصويت مع ما  عدم قب���ول 
يتم طرحه من دون اإلس���اءة 

الى مقدم الطلب.
الدس���تور  ان  واض���اف 
»ليس قرآنا منزال بل هو قابل 
للتعدي���ل.. واإلرهاب الفكري 
ق���د انتهى وقته وكذلك انتهت 
عملية اس���تعراض العضالت 
فالدميوقراطي���ة الصحيح���ة 
تتطلب تصرفا صحيحا ويجب 
وضع خ���ط أحمر أمام« هؤالء 

املستعرضني.
وعن الرغبة األميرية لتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
والعوائ���ق الت���ي حتول دون 
حتقيق تلك الرغبة قال اخلرافي 
ان مهمة حتقيق ذلك تقع على 
عاتق عدد من الوزارات مجتمعة 
وليس فق���ط املالية والتجارة 
والصناعة باعتبار ان ذلك امر 

مالي وجتاري.
واض���اف ان ذل���ك يتطلب 
العمل على تسهيل االجراءات 
والتنسيق بني االجهزة احلكومية 
والتخلص من الروتني احلكومي 

والبيروقراطية.
وع���ن تقييم���ه ألداء املرأة 
الفترة  في مجلس األمة خالل 
املاضية ق���ال اخلرافي »اعتقد 
انها قامت بدور جيد من حيث 
التواجد في املجلس وحضورها 
اجتماع���ات اللج���ان املختلفة 
واجلهد املبذول من قبلها في تلك 
اللجان اضافة الى متتع جميع 
الناحية  النسوة من  األعضاء 

التأهيلية واألكادميية«.
بيد انه اشار الى وجود نقطة 
ضعف لدى األعضاء النس���وة 
تتمثل في عدم التنسيق فيما 
بينهن »ام���ا لقلة خبرتهن في 
العمل البرملاني او لعدم وجود 
تنظيم سياس���ي يجمع فيما 
بينهن« مدلال على عدم التنسيق 
بينهن في ترش���ح كل واحدة 
البرملانية  النتخابات الشعبة 
»على الرغم من حاجة الشعبة 

الى واحدة فقط«.
وناش���د اخلراف���ي األعضاء 
النسوة عدم االستعجال في تقدمي 
ما مت اجنازه من قبلهن السيما ما 
يتعلق بقانون حقوق املرأة »على 
الرغم من اجلهد اجلبار الذي بذلنه 
القانون« مشيدا  في اجناز ذلك 

بكفاءة كل منهن.

منى ششتر � كونا: أكد رئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
ض���رورة ان تق���وم احلكومة 
مبا عليها في اتخاذ االجراءات 
التي من شأنها تفعيل خطوات 
تنفيذ خطة التنمية واملشاريع 
التنموي���ة التي اقرها املجلس 

أخيرا.
وقال اخلراف���ي في لقاء له 
الكويتية«  م���ع »الفضائي���ة 
مس���اء أول من أم���س ان من 
أهم واجبات احلكومة في دور 
املقب���ل هو موضوع  االنعقاد 
خطة التنمي���ة وبرنامج عمل 
التنموية  احلكومة واملشاريع 
وكيفية تنفيذها »فإذا لم تكن 
احلكومة مستعدة لذلك فستكون 

هناك اشكاالت«.
وأوضح في هذا السياق ان 
املجلس قام ب���دوره في اقرار 
تلك اخلطة الت���ي تقدمت بها 
احلكومة اليه باالجماع ووافق 
عل���ى برنامج عم���ل احلكومة 
وعلى االجراءات التش���ريعية 
املطلوبة لتنفيذ ذلك »لذا فإن 
على احلكومة في فترة الصيف 

ان تقوم مبا عليها«.
وذكر انه يجب على احلكومة 
ان تبني للمجلس في دور االنعقاد 
املقبل االجراءات التي اتخذتها 
لتنفيذ ما كان عليها تنفيذه او 
بيان ما لم يتم تنفيذه وأسباب 
ذلك »وإال فانها س���تكون في 
موقف صعب وبالتالي تتحمل 

مسؤوليتها«.
وأك���د ان خط���ة التنمي���ة 
التنموية عنصر  واملش���اريع 
أساسي في أي اجراء مستقبلي 
للمجلس جتاه احلكومة سواء 

كان ايجابا ام سلبا.
وأش���ار ال���ى ان الكوي���ت 
تستحق من ابنائها كل الوالء 
واحملبة واخلير فالبد ان نحافظ 
عليها وان نؤدي األمانة املطلوبة 
جتاهها »ونسأل اهلل ان يعيننا 

على أداء تلك األمانة«.

عالقة مرتبكة

وفي رده على سؤال في شأن 
العالقة بني السلطتني  ارتباك 
في دور االنعق���اد املاضي قال 
اخلرافي: »الشك كانت العالقة 
مرتبكة«، مشيرا الى انها مرت 
بفترة حرج���ة مت فيها تقدمي 
طلبات استجواب وطلبات طرح 
ثقة »ولكن وهلل احلمد استطعنا 
ان منر منها بسالم« من خالل 
اتاحة الفرصة لعضو املجلس 
الدستوري  في استخدام حقه 
ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء املختصني احلق في 
االجابة عل���ى ما مت طرحه في 

االستجوابات.
وأض���اف ان للمجلس حقا 
ف���ي انتقاد احلكوم���ة »ولكن 
يجب اال نخ���رج في هذا النقد 
ع���ن أدب احلوار وان نحرص 
عل���ى ان تكون مواضيع النقد 
هادفة وبناءة ومن ش���أنها ان 
توصلنا الى النتيجة املرجوة 
وأال يكون النقد من اجل النقد 

والتجريح«.
وأوضح ان استمرار املجلس 
في تطبيق دوره الدس���توري 
والالئحي وهو مراقبة احلكومة 
ومراقب���ة تنفيذها اضافة الى 

حياديته���ا ووقوفه���ا بجانب 
احلكومة من خالل رفع اجللسة 
ح���ال ان يتم طرح موضوع ال 
تريده احلكومة قال اخلرافي »ال 
يجوز رفع اجللسة إال في حال 

وجود شغب أو شوشرة«.
وأضاف ان حكومتنا ليست 
حكومة دولة معادية »بل هي منا 
وفينا« لكن هذا ال يعني أنه ال 
أخطاء لديها وعالج ذلك يكون 
باتب���اع اإلجراء الذي يوصلنا 
الى النتيجة املرجوة من خالل 
العمل مع أعضاء احلكومة وعدم 
الدخول معهم في حرب يضيع 

بسببها البلد.

فصل الصالحيات

وأش���ار الى ان نص املادة 
الدس���تور في شأن  )50( من 
فصل الصالحيات بني السلطات 
واضح »ولكن املادة ايضا تطلب 
التعاون بينها« مؤكدا ان اجلميع 
يعمل ملصلحة الكويت »وهناك 
انتق���ادات كثي���رة وجهناها 

للحكومة«.
التذكير  وأع���اد اخلراف���ي 
بض���رورة انتهاج أدب احلوار 
»فال احد يقبل« بأن تتم اإلساءة 
اليه وبالتالي يجب اال يسيء هو 
الى اآلخرين والكويت مجتمع 
صغير وعلينا ان نحافظ على 
هذه األسرة الصغيرة من خالل 
احترام الرأي والرأي اآلخر حتى 

وان اختلفنا.
واستعرض ما كانت تتمتع 
الكويت من حرية إعالمية  به 
ونقد بناء وما وصلت اليه احلال 
بسبب عدم قبول الرأي اآلخر 
»وأصبحنا نشكك« في كل شيء 

حتى في السلطة القضائية.
وأكد ضرورة احملافظة على 
األخالقيات والقيم التي »تربينا 
املقبلة  علينا« ونربي أجيالنا 
عليها ونكون نحن قدوة لهم.

إبعاد  وعن رؤي���ة لكيفية 
الطائفية  الكويت عن ش���بح 
والقبلية في املس���تقبل وعما 
اذا كان اإلعالم قد ساهم أخيرا 
في إث���ارة هذه النع���رات قال 
اخلرافي »اعتقد ان اإلعالم لعب 
دورا كبيرا« في ذلك الس���يما 
التصريحات  ف���ي موض���وع 

والتصريحات املضادة.
واضاف »ولو ان كل الصحف« 
تأخذ موقفا كتلك املواقف التي 
اتخذتها بع���ض الصحف في 

النظر األخرى، اضافة الى وجود 
مجامي���ع من النواب قد أخذت 
قرارها مسبقا مبا يخالف القسم 

الذي أقسموه.
وأفاد بأن الس���رية »تتيح 
املجال« ألعضاء املجلس للحديث 
بحرية أمام القضاة املوجودين 
في القاعة وهم نواب املجلس 
وليس اجلمهور، السيما خالل 
مناقش���ة موضوع طرح الثقة 
حي���ث ال تص���وت احلكومة 

حينها.
وع���ن الفرق بني مناقش���ة 
االستجوابات في جلسات سرية 
ق���ال اخلرافي ان في  وعلنية 
السرية اختصارا كثيرا وليس 
هناك تكرار النتفاء احلاجة الى 
ذلك بسبب عدم وجود جمهور 
»على الرغم من ان احلديث يجب 
أال يكون موجها الى هؤالء بل 

الى اعضاء املجلس«.

تراشق كالمي

وعن أسباب تزايد التراشق 
الكالمي بني اعض���اء املجلس 
في دور االنعقاد املنصرم قال 
اخلرافي »دعونا ال نعمم« وإذا 
كانت هناك احداث من هذا النوع 
فهي محدودة ج���دا »والكثير 
من األعضاء« ل���م يدخلوا في 
هذه املهاترات بل على العكس 
سعوا الى لم الشمل ومعاجلة 

املوضوع.
وع���ن خطته املس���تقبلية 
كرئيس للمجلس في احلد من 
مثل هذه األح���داث واحلفاظ 
على هيبة السلطة التشريعية 
من خالل تفعي���ل صالحيات 
الرئاس���ة التي نص���ت عليها 
الالئح���ة الداخلي���ة للمجلس 
قال اخلرافي »هناك لبس فيما 
الرئاس���ة  يتعلق بصالحيات 
واإلجراء املمكن اتخاذه« مبينا 
ان الصالحيات محدودة وكل ما 
يستطيع ان يقوم به الرئيس 
اذا حدث صخب او شوشرة هو 
رفع اجللسة مدة زمنية معينة 
ومن ثم رفعها نهائيا في حال 

استمر ذلك الصخب.
الالئحة نصت  ان  وأضاف 
على إجراءات متسلسلة تتخذ 
بحق العضو وأولها توجيه إنذار 
حتى الوصول الى مرحلة طرد 
العضو من القاعة »ولكن هذا ال 
يتم بأمر الرئاسة بل مبوافقة 

املجلس«.

نسعى لتحقيقها«.
وعما اذا كان هناك حل في 
األفق بشأن إقرار قانون حقوق 
غير محددي اجلنسية )البدون( 
أش���اد اخلرافي بالدور اجليد 
الذي ق���ام به مجلس األمة في 
هذا اخلصوص بيد انه أوضح 
ضرورة الفصل بني املستحقني 
من هذه الفئة لشرف اجلنسية 
الكويتي���ة وغير املس���تحقني 
»وهذا ه���و الدور املطلوب من 

احلكومة«.
وأضاف ان املجلس عالج من 
خالل جلنته البرملانية املختصة 
نواحي إنسانية كثيرة للبدون 
ومنها العالج والتعليم والعمل 
واألمور االجتماعية كتسجيل 
شهادات الزواج والوالدة »ولكن 
على غير املس���تحق ان يرتب 

أوضاعه«.

الرياضة في أيٍد أمينة

وعن حل املشكلة الرياضية 
قال اخلرافي ان املشكلة »بأيد 
أمينة« وثقتنا بأن تتم معاجلتها 
جذريا من قبل وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل من خالل 
تطبي���ق القانون »وان ش���اء 
اهلل س���نصل ال���ى النتيج���ة 

املرجوة«.
وأوضح ان مشكلة الرياضة 
في الكويت هي »مشكلة قوانني 
ال أكثر« داعيا الى إعطاء الوزير 
املعني الفرص���ة لتطبيق تلك 
القوانني ولم الشمل الرياضي.
وأف���اد بأن مجل���س األمة 
هو صورة مصغرة للمجتمع 
الكويتي »وعلين���ا ان نقيم« 
أداءه ونحاس���ب أعضاءه بني 
الفينة واألخرى »وهذا هو حق 
الناخب على النائب« الذي أعطاه 
صوته لذا البد من احملاس���بة 
وإبداء وجهة النظر والبعد عن 

املجاملة.
وأكد ضرورة ان يتم وضع 
القوانني وتشريعها بناء على 
املصلح���ة العامة وليس وفقا 
ملا يريده بعض املواطنني او ما 
يسمى بتجمعات سياسية لم 
تكن موجودة من قبل وال أحد 
يعرف من متثل »وهذا يرجع 
لعدم وجود تكتل سياسي ورأي 
عام وعدم وجود كذلك مقاييس 

للرأي العام«.
وع���ن االتهام���ات املوجهة 
لرئاس���ة املجلس بشأن عدم 

مستقبلية والبد ان يكون هناك 
تنظيم سياسي وأحزاب »وإن 
كنا غير مستعدين« لألحزاب 
في الوقت احلاضر »ولكن البد 
من ان نحضر م���ن اآلن« لهذا 

التوجه.
وأوضح ان الدميوقراطية ال 
تكتمل إال بالتنظيم السياسي 
»واآلن عندنا 50 نائبا اي عندنا 

50 تنظيما حزبيا«.

ال حل للمجلس

وأعرب اخلرافي عن تخوفه 
ممن يسعون الى تشويه صورة 
الدميوقراطية التي تتمتع بها 
الكويت وقال »وأمتنى أال يكون 
هناك منا« من يريد اإلساءة الى 
دميوقراطيتنا او الى برملاننا من 
خالل تصرفات غير صحيحة 

وغير سوية.
وأعرب في الوقت ذاته عن 
تفاؤل���ه بأن املجل���س احلالي 
سيكمل فصله التشريعي ولن 
يتم حله كما كان البعض يتكلم 
ع���ن احلل الدس���توري وغير 
الدستوري »فلله احلمد« انتهى 
دور االنعقاد املنصرم »ولم ينحل 
املجلس ولم نسمع إال كل كالم 
طيب« من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ومتنياته 
بأن يكمل املجلس دورته »وان 
ش���اء اهلل تفاؤلي في مكانه.. 
فهذه أمنية سموه وواجبنا ان 

وأكد رؤيته ف���ي ضرورة 
تعديل الالئحة الداخلية مبا من 
شأنه إعطاء الرئيس صالحية 
اكبر في هذا اجلانب »ولكن ال 
اعتقد« ان املجلس سيوافق على 
التعديل بسبب اختالف وجهات 

النظر بهذا الشأن.
الرئي���س  اذا كان  وعم���ا 
اخلرافي يشعر بقلق املواطنني 
من الدميوقراطية قال »نعم بدأت 
اشعر بذلك« فالدميوقراطية ان 
ل���م نحافظ عليها ولم نتعامل 
معها باالحترام الذي تستحقه 
»س���تكون ردود الفعل سلبية 
عليها ولي���س علينا كمجلس 
او كأفراد بذاتهم«، متس���ائال 
أليس املجلس نت���اج اختيار 
املواطنني الذين يبدون تذمرهم 

من أدائه؟
وطال���ب في هذا الس���ياق 
بضرورة زيادة التوعية بالعملية 
االنتخابية فالعالقة بني الناخب 
واملرشح »لدينا« اما ان تكون 
شخصية او قبلية او طائفية 
والبد من االستفادة من اإلعالم 
البرملاني ودور اإلعالميني في 
إبداء املالحظات والتوجيه وعدم 
الى  التي تؤدي  إثارة املشاكل 
املزيد م���ن اخلالفات بني أفراد 

املجتمع.
وقال البد من إتاحة الفرصة 
أكثر الندماج املجتمع بطريقة 
او بأخرى بتنظيمات سياسية 

التش���ريع يكون بذلك قد أدى 
دوره املطلوب منه.

وأكد ان االستجوابات ليست 
ه���ي الطري���ق الوحي���د حلل 
املواضيع العالقة مع احلكومة 
فهناك طرق أخرى لذلك »وإذا 
عجزنا« يكون االستجواب وطرح 
الثقة هما آخر اآلليات التي من 

حق النائب استخدامها.
وفي رده على س���ؤال عن 
تكرار االستجوابات املقدمة الى 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
بصفته ق���ال اخلرافي »لو ان 
الرئيس واج���ه« هذه  س���مو 
االس���تجوابات منذ البداية ملا 
تكررت، مبينا ان االستجواب 
أداة رقابية »ولكن مع األسف« 
هناك نوع من التش���ويه الذي 
يعتريها نتيجة األسلوب الذي 
تقدم فيه واحلديث الذي يدور 

في الصحافة حوله.
واضاف »بسبب ذلك« حتول 
االس���تجواب من كونه سؤاال 
مغلظا الى اتهام يجب أال يكون 
وهذا ما جعل التوتر موجودا 
دائما ويدف���ع باملواطن الى ان 

يتساءل ملاذا االستجوابات؟!

العلنية هي األصل

الى  وعن جل���وء احلكومة 
طلب عقد جلس���ات سرية قال 
اخلرافي ان العلنية هي األصل 
في عقد اجللسات ولكن املشرع 
أتاح الفرصة في قبول ذلك من 
عدمه من خالل التصويت »وهو 
أسلوب دميوقراطي« وأعطى 
صالحية للرئيس واحلكومة 

و10 نواب في طلب السرية.
واضاف »انا أمتنى« ان تتم 
مناقشة كل ما يتعلق مبوضوع 
االس���تجوابات او طرح الثقة 
في جلس���ة س���رية مستدركا 
بالق���ول »ليس ألنني ال أرغب 
في العلنية« ولكن لألسف فإن 
االستجواب وكذلك طرح الثقة 
حتوال ال���ى آلية تهديد ووعيد 

من عدد من النواب.
ومضى يق���ول »أصبحنا« 
في قاعة عبداهلل السالم نرى 
خالل مناقش���ة االستجوابات 
الزوار مجموعات  في ش���رفة 
مؤيدة للوزير وأخرى للنائب 
املس���تجوب »وهذا منظر غير 
طبيعي وغي���ر صحيح« كما 
الن���واب تؤخذ  آراء  أصبحت 
دون االنتظار لسماع وجهات 

الطائفي�ة والقبلي�ة مج�االن خصب�ان للفتنة 
واإلعالم لع�ب دورًا كبيرًا في إث�ارة هذه النعرات.. 
وتج�اري  مال�ي  مرك�ز  إل�ى  الكوي�ت  وتحوي�ل 
تق�ع مس�ؤوليته عل�ى عاتق ع�دد من ال�وزارات 
فق�ط و»التج�ارة«  »المالي�ة«  وليس�ت  مجتمع�ة 


