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نعم.. نحن من أل�زم الحكومة بزيادة رواتب بعض الفئات على طاولة الخدم�ة المدنية والمعلمون أولوية 
والفئات األخرى في الطريق واسألوهم لماذا أوقفت زيادات القانونيين في مجلس الوزراء بالمداولة الثانية؟!

 قرار الحكومة بإصعاد موضي الحمود إلى منصة االس�تجواب 
س�يكون مجازف�ة ويتس�بب ف�ي خس���ارة كبي�رة له��ا

لي�س كل وزي�ر يقدم له اس�تجواب يج�ب أن يرح�ل ولي�س كل وزير ال يُس�تجوَب يج�ب أن يبقى

 البعض ينتقد رئيس ال��وزراء إلقدامه 
على أخذ حق��ه من الكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاسم على اعتبار انه شخصية عامة يجب 

ان يتحمل النقد بصدر واسع فما رأيكم؟
االنتقاد العادي أمر مباح ومرحب به 
ومن حق الكاتب أن ينتقد أي شخصية 
عامة اجتماعية او سياسية لكن عندما 
يصل هذا االنتقاد الى الس���ب والش���تم 
والطعن واالتهام فاألمر هنا يستدعي اتخاذ 
موقف فلم نسمع مثل هذه االنتقادات في 
السابق للشخصيات العامة التي تبوأت 
املنص���ب ذاته، وال يخف���ى على أحد أن 
الكاتب وجه ال���ى رئيس الوزراء اتهاما 
بالعمالة لدولة أجنبية وأنه يستفيد من 
بعض املشاريع وأيضا هناك من اتهمه 
بغس���يل االموال وهذه حتدث ألول مرة 

في تاريخ الكويت.
وهذه التهم تنوء بحملها اجلبال وليست 
مجرد انتقاد وقد وجهت الى ش���خصية 
بحجم رئيس الوزراء املسؤول مسؤولية 
مباشرة عن السلطة التنفيذية وهي تهم 
يحاسب عليها القانون ويجرمها ولذلك 
فأمر طبيعي جدا ان يلجأ رئيس  الوزراء 
الى الس���لطة القضائي���ة � كأي مواطن � 

ويطلب حقه.

 تسبق كلمة رئيس الوزراء كلمة »سمو« 
والبعض يقول انه توقع ان يس��مو رئيس 
الوزراء ع��ن هذا اخلطأ  ويب��ادر بالتنازل 
عن حقه حتى ل��و صدر بحكم قضائي فما 

رأيكم؟
هذا األمر يقدر له وأرى ان العفو يفتح 
بابا آخر لكل من يريد أن يشتم ويطعن 

ويتهم ألنه سيتم العفو عنه.
 تعتقد أن الوق��ت حان لتطبيق القانون 

على املخطئ؟
مائة في املائة مع تطبيق القانون وعدم 
التراجع.. وعلى اجلميع تذكر القسم الذي 
اطلقه »اقسم باهلل العظيم أن  أكون مخلصا 
هلل والوطن واألمير وأن أحترم الدستور 
وقوانني الدولة«، ولذا على اجلميع احترام 

قوانني الدولة.
 إذن ما املطلوب اآلن؟

أن نتعامل بأخالقيات االسالم والعرب، 
والتفتوا الى الدول املجاورة »وين اكو دولة 
مثل الكويت بإمكان النائب أن يجعل رئيس 
الوزراء يصعد على املنصة ويحاسبه؟« 
ولذلك علينا أن نحمد اهلل على هذه النعمة 
ونقدرها بأسلوب راق بتطبيق ما لدينا 
من أدوات دس���تورية وال ن���وزع التهم 
جزافا ونتهم الناس باحلرمنة والسرقة 

وما شابه بحجة اننا في بلد دميوقراطي 
وحر ويستطيع اي انسان اتهام اآلخرين 

كما يشاء وفي العلن وبهذا األسلوب.
 تعرف��ون الش��يخ ناص��ر احملمد عن 
قرب.. اذكر لنا بعض صفاته التي ملس��تها 

في تعاملك معه؟
من يعرف الشيخ ناصر احملمد يعلم 
ان���ه منفتح على اجلميع دون اس���تثناء 
ورجل يعفو عمن ظلمه لكن عندما تتحول 
األمور إلى تهم واسقاط ومحاولة اطالق 
شتائم مباشرة يصبح لزاما على االنسان 
أن يأخذ حقه ألن اهلل عز وجل كرم بني 
آدم )ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
البر والبحر( واكرام اإلنس���ان يجب ان 
يجعله يكرم نفسه ايضا وال يسمح الحد 
بالتعرض له وشتمه والتقليل من شأنه، 

خاصة ان اإلعالم ينشر كل ما يقال.
وأتس���اءل � والكالم مازال على لسان 
د.الزلزلة � هل يلزم بعد ان توجه االتهامات 
الى شخص معني كرئيس الوزراء كونه 
شخصية سياسية عامة أن يعفو؟ ال ألن 
هناك قانونا يجب أن يطبق وينفذ وعلى 
اجلمي���ع احترامه حتى ال يعتدي الناس 
بعضهم على بعض وتس���ود »ش���ريعة 

الغاب«.

األسئلة المتوقعة حول قضية محمد عبدالقادر الجاسم
وإجابات د.الزلزلة عليها

لم تس���تطع ان تؤدي اخلدمات 
املطلوبة منها للمواطن بصورة 
جيدة على الرغم من تخصيص 
واعتم���اد كل االمكانيات املالية 
املطلوبة بل ان ميزانيات بعض 
هذه الوزارات ضخمة وكانت حتتم 
ان يتزامن معها اداء متميز ولكن 
مع األس���ف ال جند اي متيز في 

خدمات هذه الوزارات.
 ح��دد لن��ا ال��وزارات الت��ي 

تقصدها؟
»الصح���ة«،  »التربي���ة«،   
إل���ى جانب وزارات  »التجارة« 

أخرى ال تقوم بدورها.
 املطلوب؟

 ضرورة أن يكون هناك توجه 
جديد ملن يتسلم هذه الوزارات بأن 
تتوافر فيه القدرات على تقدمي اداء 
متميز النه بعد استمرار احلكومة 
ألكثر من س���نة و7 أشهر لم نر 
تطورا في االداء احلكومي خالل 
هذه الفترة بل هناك تراجع واضح 
وبني في مجموعة من املؤسسات 

احلكومية التي ذكرتها.
 ماذا تقصد حتديدا؟

 الوقت أصبح مناسبا بالزامية 
التعديل الوزاري »الوقت مناسب 

الستحقاق التعديل الوزاري«.

سرية االستجوابات

 إلى أي مدى تؤمنون حتى اآلن 
بس��رية االس��تجوابات خصوصا 

لرئيس احلكومة؟
 فيم���ا يخص س���مو رئيس 
الوزراء والذي هو أعلى س���لطة 
معنية في السلطة التنفيذية في 
البلد فانه إذا طلبت احلكومة ان 
تكون جلس���ة استجوابه سرية 
فأنا ش���خصيا اقدر هذا الطلب 
وأعرف أن هذا الطلب في موقعه 

الصحيح.
اس��تجواب  عق��ب  دكت��ور،   
خال��د  للنائ��ب  البيئ��ي  التل��وث 
الطاحوس لرئي��س الوزراء والذي 
لم يتم عقب حتويل اجللس��ة إلى 
س��رية وانس��حاب النائب صرح 
الوزي��ر د.محمد البصي��ري بأن 
احلكوم��ة س��تعرض املس��تندات 
والوثائ��ق التي متلكها والتي كانت 
ستقدمها في جلس��ة االستجواب 
إذا قام النائب بعرض املس��تندات 
التي لدي��ه على وس��ائل اإلعالم، 
والس��ؤال: ما احلكمة من السرية 
تس��تطيع  احلكوم��ة  كان��ت  إذا 
عرض املس��تندات والوثائق خارج 

اجللسة؟
 لو يلتزم النائب باالسلوب 
الراقي في احملاسبة واستخدام 
االدوات الدس���تورية كنا وقفنا 
ضد الس���رية خاصة ان لم يكن 
هناك معلومات سرية اصال ولكن 
الواض���ح ان البع���ض ال يلتزم 
بهذا االس���لوب ويعشق اسلوب 
الفضائيات ولذلك نحن ملزمون 

لم ينفع ذلك يصبح التعديل في 
احلقائب ف���رض عني لتصحيح 

املسيرة واستمراريتها.
وبهذا املسلك نستطيع حتقيق 
اجناز مث���ل كل دول العالم التي 

تتمتع حكوماتها باالستقرار.
االغلبي��ة  وص��ف  البع��ض   
انبطاحيون، غسلنا  بأنهم  النيابية 
ايدينا منهم، بصامون وما ش��ابه، 
االغلبية  تنظ��ر  وس��ؤالي كي��ف 

النيابية الى نفسها؟
 بداية، نحن ال ننظر ألنفسنا، 
نحن ننظر الى مصلحة بلد وانا 
شخصيا ال يهمني من يسبني او 

يتكلم عني.
 اذن كيف تنظ��ر االغلبية الى 
دوره��ا، هل تنظر الى ان لها دورا 

ايجابيا؟
 ال���ذي يحك���م عل���ى الدور 
االيجابي من عدمه هو االجناز، 
وليقل من يشاء ما يشاء، لكن بال 
شك فإن هذه االوصاف تدل على 
الرأي اآلخر، »وأما  عدم احترام 
كالمي وفعل���ي وقولي واال فال« 
وهذا لي���س واقع الدميوقراطية 
احلق���ة، فالدميوقراطية احلقة 
ان حتترم االقلية رأي االغلبية، 
لكن كل ما يقول���ه البعض عن 
االغلبية من اوصاف ال يعنيني 
واذا اقتضت مصلحة الوطن ان 
اقف ميينا فس���أقف ميينا، واذا 
اقتضت العكس فسأفعل، القضية 
مرتبط���ة مبصلحة البلد وليس 

مصلحة شخصية او فردية.
 اذن، كيف تنظرون الى اجناز 

االغلبية وبأمانة؟
 اوال: الذي حتقق ان املجلس 
استطاع ان ينجز عددا من القوانني 
لم يس���تطع اي مجلس امة في 
اي دورة من ال���دورات املاضية 
اجنازها، ثانيا: املجلس استطاع 
ان يستخدم االدوات الرقابية من 
سبعة استجوابات وعدد كبير من 
االس���ئلة وجلان التحقيق وهذا 
لم يح���دث في تاري���خ مجلس 
االمة بالسابق، واستمر املجلس 
واستمرت احلكومة، لذلك هناك 
رضا لك���ن ال اقول انه الطموح، 
ونتطلع الى اجناز اكبر في دور 

االنعقاد احلالي.
 إذن ما املطلوب على مس��توى 

احلكومة؟
 يجب إعادة النظر في كثير من 
القضايا على مستوى احلكومة 
ككل، فالواضح ان بعض الوزارات 

 األغلبية النيابية تتميز بالكرم 
م��ع احلكومة ف��ي املواق��ف التي 
تتطل��ب ذلك ومنها � على س��بيل 
املث��ال ولي��س احلص��ر � قضية 
م��اذا  والس��ؤال:  االس��تجوابات 
حقق��ت لكم احلكوم��ة من طلبات 
املواطن��ن والت��ي منه��ا زي��ادة 
الرواتب،  زي��ادة  األوالد،  ع��الوة 
إعطاء الزيادات املالية للفئات التي 
تس��تحق ذلك مثل القانونين في 
العامة  والتشريع واإلدارة  الفتوى 
للتحقيق��ات والقانونين في بلدية 

الكويت.. وغيرهم؟
 بداية نحن لم نقدم ش���يئا 
لتلمي���ع احلكوم���ة ب���ل قدمنا 
وسنقدم الدعم واملساندة ملشاريع 
القوانني واالقتراحات بقوانني التي 
ته���م املواطنني ومت���ت معاجلة 
الذي  االس���تجوابات باألسلوب 
رأيناه إيجابيا ملصلحة الكويت 
واملواطنني وفي الوقت ذاته ننتقد 
احلكومة في القضايا واملوضوعات 
واملواقع التي نرى فيها وجوب 

ذلك.
الكثير من املطالبات  وهناك 
النيابي���ة التي بالفع���ل ألزمت 
احلكومة بتنفيذه���ا، ليس عن 
طريق مش���اريع القوانني ولكن 
بالقرارات احلكومية مثل زيادات 
الرواتب التي متت لبعض موظفي 
الدولة مثل املهندسني واألطباء، 
وغيرهم، والفئ���ات األخرى في 
الطريق ويقرها مجلس اخلدمة 
املدني���ة، وعلى صعي���د اللجنة 
املالية فقد اتخ���ذت قبل يومني 
ق���رارا باإلجماع بإقرار زيادة ال� 
50 دينارا ف���ي الرواتب جلميع 
النظر  الدول���ة بصرف  موظفي 
عن الذين تقل رواتبهم عن 1000 
دينار ش���هريا، اضافة الى مزايا 
املتقاعدين والتي نشرتها »األنباء« 
هذا باالضافة الى اجنازات اللجنة 
املالية من مشاريع القوانيني التي 

رفعت للمجلس.
 معنى ذلك ان األغلبية البرملانية 

راضية على أداء احلكومة؟
 تب���ون الصدق؟ أنا لس���ت 
راضيا عن أداء احلكومة، ولكن 
يبقى ان احلالة السياسية يجب 
ان تس���تقر في البالد، فال ميكن 
ألي بلد حتقي���ق إجناز على أي 
مستوى من املس���تويات إن لم 
يكن هناك اس���تقرار سياس���ي، 
واالستقرار السياسي يعني أال 
تتغير احلكومات، قد يكون هناك 
أخطاء من وزير أو اثنني أو ثالثة 
لم يستطيعوا تأدية أدوارهم كما 
ينبغي وهؤالء يجب ان يستريحوا 
ويريحوا ومن السهل استبدالهم 
مع استمرارية احلكومة في أدائها 
ويستمر املجلس في املراقبة، وعلى 
هذا األساس فأنا »متفائل« وأعلم 
اننا نسير في االجتاه الصحيح مع 
وجود بعض األصوات العالية التي 
تصرخ من وقت آلخر كنوع من 

أنواع التنفيس في ظل استمرارية 
الرقابة والتش���ريع في املجلس 
ال���ذي يصل ال���ى أوج درجاته، 
فهناك فريق يش���كل أغلبية من 
العقالء في املجلس يعمل بهدوء 
ويتحرك على املس���تويات التي 
حتقق الفوائد احلقيقية للكويت 

والكويتيني.
 وهل هناك قناعة بذلك؟

 هذا الكالم إن لم يكن جميع 
أعضاء املجلس مقتنعني به فإن 

األغلبية لديها قناعة به %100.
باعتق��ادك  النائ��ب:   س��يادة 
احلكومة س��تناقش اس��تجوابات 
تعدي��ال  س��تجري  أم  متوقع��ة 

وزاريا؟
 أنصح احلكومة وحتى الوزراء 
الذين يرون في أنفسهم عدم القدرة 
على األداء اجلي���د خالل الفترة 
السابقة ان يقدموا اعتذارا حتى 
يستبدلوا مبن يستطيعون تقدمي 

أداء متميز.
 آن األوان؟

 نعم آن األوان إلجراء تعديل 
وزاري.

 دكتور يوسف لديكم كل هذه 
التحفظ��ات ولم نس��مع عن نيتك 

استجواب وزير.. ملاذا؟
 في كثير من األحيان عندما 
الى حتقيق شيء  النائب  يهدف 
فليس االس���تجواب هو الطريق 
الوحيد للتعديل أو التهذيب وامنا 
هناك نوع من استخدام األسلوب 
السياس���ي الهادئ، فقد أوصلنا 
رسائل كثيرة وحتدثنا مباشرة 
الى سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد ع���ن أداء بعض 
ال���وزراء واعتقد ان هناك قناعة 
حتى ل���دى أعضاء مجلس األمة 
بأهمية ه���ذا التعديل، وبالتالي 
أقول »لي���س كل وزير يقدم له 
استجواب يجب ان يرحل وليس 
كل وزير ال يس���تجوب يجب أن 
يبقى« وهناك وزراء ميش���ون 
بجانب احلائط ال أداء متميزا، ال 
ابتكار، ال تنفيذ خلطة إستراتيجية 
وحتى صوته ما يساعده ان يكون 
وزي���را وبعضهم يحتاج الى ان 
يكون لديه مصداقية في قراراته 
لذلك أمر طبيعي ان يكون هناك 

تعديل وزاري.
 وإن لم يحدث تعديل وزاري؟

 إن طال األمر أكثر من 3 أشهر 
ولم يحدث تعديل وزاري فأخشى 
ان ندخل في فترة يحتدم خاللها 

الص���راع في مجل���س األمة بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وبالتالي تتضاءل حالة االستقرار 
السياسي ولذلك أكرر آن األوان 
إلجراء التعدي���ل الوزاري الذي 
س���يكون مجديا ومفيدا للمزيد 
من حتقيق االستقرار السياسي 

املطلوب.
 م��اذا تقص��د باحلف��اظ على 
تعني  السياس��ي.. هل  االستقرار 
االحتفاظ باألغلبية النيابية املؤيدة 

للحكومة؟
 نعم ألن األغلبية يقينا وبنسبة 
100% سيقل عددها وهي حتاول 
ان تتماسك اآلن شعورا منها بأن 
هناك بالفعل توجها إلجراء بعض 
التعديالت الوزارية التي تصحح 
احلالة احلالية ولكن هذه األغلبية 
بعد فترة لن تستمر في الطريق 

احلالي.

احلكومة، لذلك االغلبية تشكل 
رأيها ومواقفها بحسب مصلحة 
الكويت، فاذا كانت ملصلحة البلد 
ندعم احلكومة ونساندها وعكس 

ذلك نقف لها اعتراضا ورفضا.
مّم تش��كلت قناع��ة األغلبي��ة 
لتأيي�����د  بالوق��وف  النيابي��ة 

احلكومة؟
 بداية ارجو التوضيح، االغلبية 
ليست دائما تقف تأييدا للحكومة، 
ثانيا: »اكو« اربع قضايا اساسية 
جتعل النائب يحاول التناغم مع 
احلال، االولى: احلكومات السابقة 
ليست افضل من احلكومة احلالية 
وبعضها استمر، الثانية: اي دولة 
تريد التطور والتقدم البد ان تتمتع 
السياسي، نحاول  باالس���تقرار 
التناغ���م مع احلكوم���ة احلالية 
لدعم هذا االس���تقرار السياسي 
ولتحقيق االجن���از الذي نطمح 

 ع��دم اج��راء تعدي��ل وزاري 
يس��اوي مزي��دا م��ن التوتر بن 
االس��تقرار  وع��دم  الس��لطتن 

السياسي.
 نعم.

 اس��تطيع القول انه يس��اوي 
انتصار االقلية املعارضة؟

 نعم.
 تساوي »جول« في احلكومة؟

 نعم.
 مل��اذا ال تس��تخدم االغلبي��ة 
النيابية العذر القانوني في التعامل 
مع احلكومة، اي ترتكب جنحة ملنع 

وقوع جرمية خطيرة؟
 لس���نا ف���ي كل املوضوعات 
واملواقف مع احلكومة، واحلكومة 
طلبت اال تكون هناك جلان مؤقتة 
وايدنا بع���ض هذه اللجان ألنها 
ضرورية ج���دا وكان هذا القرار 
باالغلبي���ة ض���د رأي ورغب���ة 

له جميعا كأعضاء للس���لطتني، 
وهو تنفيذ اخلطة االستراتيجية، 
الثالثة: اعضاء احلكومة كويتيون 
يحملون خبرات مختلفة والتجربة 
خير برهان على اظهار مدى قدرة 
اي منهم على االستمرار من عدمه، 
ورئيس الوزراء ميلك � في حال 
عدم قدرة احدهم على القيام بدوره 
� تغييره واحض���ار بديل عنه، 
الرابعة: في نهاية االمر مثلما في 
مجلس االمة اعضاء اليستطيعون 
العمل بكفاءة، ومثلما يوجد اعضاء 
يشكرون على عطائهم جند ان هذا 
وذاك ينعكس على احلكومة التي 
تضم اعضاء هم بشر في النهاية، 
والعالج ليس بنسف احلكومة 
كل شهرين ألن بعض اعضائها ال 
يستطيعون االجناز، لكن االصالح 
يكون بالزام الوزير باالداء االفضل 
واالحسن من خالل التوجيه وان 

أجرت الحوار مريم بندق

في بؤبؤ عينيه وضع رئيس اللجنة املالية البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة هدفني رئيسيني هما احلفاظ على استقرار 

الكويت السياس�ي »فنحن اليوم أحوج ما نكون اليه من أي وقت مضى« والذي يتحقق باحلوار والنقاش الهادئ لتهيئة املناخ 

املالئم لتش�جيع االس�تثمارات وحتريك عجلة االقتصاد الوطني والدفع مبنظومة تنفيذ مشاريع خطة التنمية، والهدف 

الثاني فرض »سياس�ة املمكن« لتحقيق مطالب املواطنني الشعبية دومنا تفريط أو إفراط أو تفرقة أو استثناء. وألن سياسة 

التوازن واالعتدال هي رسالة اإلسالم اخلالدة واملتجددة فقد اتخذها النائب د.يوسف الزلزلة شعارا لعمله في التعامل مع 

الواقع � في محاولة للتغيير إلى األفضل وليس تس�ليما به � وسار على الطريق متطلعا الى االمام ال ينظر مينة وال يسرة وهو 

في طريقه كان أمينا لم يبدد وقته ووقت من ائتمنوه ومنحوه الثقة. والنائب د.يوس�ف الزلزلة ال يبيع األوهام وال يترك شيئا 

للصدف�ة، يدرس، يطلع، يبحث عن احللول ويقدم االقتراحات بقوان�ني القابلة للتطبيق � والتي ال يخطئها عقل أو منطق � 

وحتقق العدالة واملساواة للجميع دون محاباة أو تفضيل ولذلك جند ان اقتراحاته تنتزع »املوافقة« من احلكومة. احكامه في 

القضايا الش�عبية � من النطق األول � تأتي سليمة اجرائيا وقانونيا وش�رعيا وتشريعيا وتبصم عليها احلكومة ولكن لألسف 

في درجة النقض بعد ان تترك الباب مواربا تتعرض من خالله للهجوم املضاد لس�بب ما قد يكون بطء االستيعاب أو حسن 

النية »فالدبة عندما حتب تقتل صاحبها« ولعل أبلغ دليل على ذلك قضية التعديالت التي قدمها د.يوسف الزلزلة على قانون 

صندوق املعسرين والتي رفضتها احلكومة وماطلت. واضطّرت بعد مناوشات كالمية مع النواب حول مقترح اسقاط القروض 

� كانت في غنى عنها لو انها قبلت بالتعديالت على قانون املعسرين من البداية � الى مغازلة د.يوسف الزلزلة بصفته مقدم 

التعديالت ورئيس اللجنة املالية إلجناز التقرير ليس فقط بحسب تعديالته ولكن بأي تعديالت يراها أعضاء اللجنة املالية! 

والسؤال الذي يفرض نفس�ه هنا ويبقى رهن االجابة: ملاذا تعيد احلكومة الكرة مرة أخرى في قضية آلية متويل مشروعات 

خطة التنمية؟ فقد قدم د.الزلزلة اقتراحا بقانون ثم أعاد مرة أخرى تقدمي االقتراح بعد مرور 6 أشهر كاملة، أليس هذا الوقت 

له حساب وتكلفة كبيرة على احلكومة؟ والنائب د.يوسف الزلزلة من رجاالت الكويت املخلصني الذين ميلكون رؤية بعيدة 

امل�دى فهو يتوقع األزمات ويقدم املقترحات والرؤى املوضوعية وهناك فإنه يؤكد على اهمية التعديل الوزاري خالل مده 

اقصاها 3 أشهر يحذر احلكومة »ان لم يحدث تعديل وزاري أخشى ان ندخل في فترة يحتدم خاللها الصراع بني السلطتني في 

املجلس«، مضيفا: »أكرر القول حان األوان إلجراء التعديالت التي ستكون مجدية ومفيدة لتحقيق املزيد من التعاون واالستقرار 

السياس�ي املطلوب«.  وال أفاجأ بأن د.يوسف الزلزلة يكشف حقيقة واقع األغلبية النيابية � ألن احلقيقة يجب ان تقال ولو 

كلفت صاحبها حياته � »ان األغلبية النيابية حتاول ان تتماس�ك اآلن شعورا منها بأن هناك بالفعل بعض التعديالت الوزارية 

التي تصحح احلالة احلالية ولكن هذه األغلبية بعد فترة لن تس�تمر في الطريق، بل اس�تطيع القول � والكالم مازال للنائب 

د.الزلزلة � ان عدم إجراء تعديل وزاري يساوي انتصارا لألقلية املعارضة«. وأسأله � ما دام األمر كذلك � عن الوزارات التي لم 

تستطع ان تؤدي اخلدمات املطلوبة منها، ويجيب »التربية والصحة والتجارة« الى جانب وزارات أخرى ال تقوم بدورها بالرغم 

من تخصيص ميزانيات ضخمة لها. وأجدني مضطرة الى سؤاله عن االستجوابات في ظل ما يتردد عن أن احلكومة ستواجه 

أي اس�تجواب يقدم لها؟ ويصمت حلظات ثم يرد � بصوت تغلب عليه نبرة »صديقك من َصَدقك ال من صّدقك« � أخشى ان 

يتس�بب قرار احلكومة مبواجهة استجواب وزيرة التربية في خسارة كبيرة وعليها دراسة هذا القرار وعدم املجازفة بصعود 

أي وزير منصة االستجواب. وال يكتفي د.الزلزلة بذلك، بل يقول ما هو أكثر منه »ادخال أي وزير الى مواجهة االستجواب يجب 

ان يدرس بتمعن شديد ألن طلب طرح الثقة سيكون منتهيا« مش�ددا »ان استجوابي التربية والتجارة األكثر خطورة«. وعن 

السرية وهل ستوافقون على حتويل اجللسات الى س�رية عند مناقشة االستجوابات، خصوصا اذا جاءت لرئيس احلكومة، 

يرد باختصار »أنا ش�خصيا أقدر هذا الطلب، خصوصا لرئيس احلكومة وأعرف أنه في موقعه الصحيح«. وأسأله: متى تقف ضد 

السرية؟ ويجيب: لو يلتزم النائب باألسلوب الراقي في احملاسبة واستخدام األدوات الدستورية وليس اسلوب الفضائيات 

لكنت وقفت ضد السرية خاصة عندما تكون املعلومات املطروحة غير سرية أصال ولكنني مجبر وملزم باملوافقة على السرية 

في بعض األحيان. النائب د.الزلزلة كان حازما جلهة قضية احلريات، وقال حرفيا »سنرفض أي مشاريع تقدمها احلكومة لتقييد 

احلريات«. حوار »األنباء« اليوم مع رئيس اللجنة املالية البرملانية د.يوس�ف الزلزلة جاء شامال ملختلف القضايا والهموم وما 

يدور على الساحة اآلن، فإلى التفاصيل:

النيابية  »األنب�اء«: األغلبي�ة  الزلزلة ل��  د.يوس�ف 
تح�اول التماس�ك ولكن بع�د فترة لن تس�تمر 

فس�تحقق  وإال  عين«  »فرض  الوزاري  والتعديل 
االستجوابات منصة  على  انتصارات  المعارضة 

في حوار شامل لرئيس اللجنة المالية البرلمانية خص به »األنباء«: متفائل في ظل استمرارية الرقابة والتشريع الذي يصل إلى أوج درجاته وإذا
تبون الصدق؟ أنا لست راضيًا عن أداء الحكومة ولكن الحالة السياسية يجب أن تستقر في البالد وتحدثت في ذلك مباشرة لرئيس الحكومة

رئيس اللجنة المالية البرلمانية
النائب د.يوسف الزلزلة
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أجنبي�ة تتمة المنشور ص 8 لدول�ة  بالعمال�ة  ال�وزراء  لرئي�س  اتهام�ات  توج�ه  الكوي�ت  تاري�خ  ف�ي  م�رة  ألول 
وغس�يل األم�وال وه�ذه ته�م تن�وء بحمله�ا الجب�ال والعف�و يفت�ح باب�اً ل�كل م�ن يري�د أن يش�تم 

أسوأ أداء حكومي شهدته وزارات التربية والتجارة 
والصحة بالرغم من ضخام�ة الميزانيات المخصصة لها
اس�تجواب س�رية  الحكوم�ة  طل�ب   أق�ّدر 
رئيس ال�وزراء وأعرف أن�ه في موقع�ه الصحيح لعدم 
التزام المس�تجوبين باألس�لوب الراقي في المحاسبة 
واستخدام األدوات الدس�تورية وعشقهم للفضائيات
أؤيد تنظيم النشر اإللكتروني لكشف خفافيش الظالم

أق�ول لوزير الصح�ة: هناك بعض اللج�ان الطبية 
تحابي بعض النواب للعالج بالخارج ألي واحد.. وفساد 
األغذية مس�ؤولية مش�تركة بي�ن الحكوم�ة والتجار
ض�رورة  الفس�اد  مكافح�ة  هيئ�ة  اس�تحداث 
إقراره��ا  ع�ن  الحكوم���ة  وتقاع�س  قص��وى 
يجعله�ا كم�ن يدع�و إل�ى المزي�د م�ن الفس�اد

س�نرفض أي تش�ريعات ضرورة تقدمه�ا الحكومة لتقيي�د الحري�ات أو لتجريم اإلض�راب عن العمل 

أجنزنا عددا من القوانن لم يستطع أي مجلس في الدورات السابقة إجنازه

 املطلوب؟
 ان تغير احلكومة اس���لوب 
تعاملها مع التجار عند استيراد 
السلع وأيضا اس���لوب املراقبة 
واملتابعة يجب ان يتغير وإيجاد 
آلية واضحة عند احلكومة لتوجيه 
التجار لعدم استيراد السلع القابلة 

للفساد بعد أيام معدودة.
 دكت��ور، ما نالحظ��ه ان عمل 
وزارة التجارة موس��مي ويرتبط 
األعي��اد  أو  رمض��ان  بش��هر 
الس��نوية؟ وكيف تفسرون ضبط 
أغذية انته��ت صالحيتها منذ عدة 

سنوات؟
 أقول ان وزارة التجارة لديها 
إدارات تستطيع التفتيش والرقابة 
مبا يتوافر لها من أعداد كبيرة من 
املفتشني من خالل األداء املتميز 
املعروف عنهم والذي يالحظ انه 
بدأ يتقلص اآلن ويرتبط بارتفاع 
نبرة الن���واب ومبعنى اذا صاح 
التجارة  الن���واب عل���ى وزارة 
بدأت القي���ام بدورها ولكن هذا 
دور محدود وعليها أدوار أوسع 
بكثير من ذلك مبعنى ان وزارة 
اواًل: منع دخول  التجارة عليها 
أغذية فاسدة الى السوق وعليها 
ثانيا مسؤولية متابعة األغذية 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي في 
السوق والتفتيش الدوري على 
وسائل تخزينها، بحيث ان فسدت 
بعضها فهي ثالثا مس���ؤولة عن 
التخلص منها ولذلك أقول اآلن 
يجب ان تتحرك وزارة التجارة 
حتركا س���ريعا � ليس فقط في 
املواسم � ولكن طوال العام ألن 
عمله���ا بالفعل يجب ان يتس���م 

باالستمرار.
اللجان الطبية حتابي بعض 

النواب
 اكتش��ف وزير الصحة وجود 
تزوير في معامالت العالج باخلارج 
بع��د س��نوات م��ن التصريحات 
واالسئلة النيابية التي وجهها اكثر 
من نائب بش��أن ذلك ماذا يتطلب 

االمر؟
 سمعت من بعض املسؤولني 
في الصحة انه بالفعل هناك تزوير 
باستخدام تواقيع واختام، وهذه 
»ثابتة« ويتطلب ذلك احملاسبة 
في النيابة وايجاد آلية واضحة 
في اسلوب تخصيص العالج في 

اخلارج ملن يستحقه.
 نريد إلقاء الضوء على مشكالت 

العالج في اخلارج احلالية؟
 اقول لوزي���ر الصحة هناك 
بع���ض اللج���ان الطبية حتابي 
الذين يضغطون  النواب  بعض 
او بأخرى على رؤساء  بطريقة 
هذه اللجان الطبية، وعلى الوزير 
ان ينهي كل هذه الطرق امللتوية، 
وما يج���ب ان يقر ويعمل به ان 
تكون هناك آلية حتكمها مبادئ 
اخالقية تلت���زم بها هذه اللجان 

ومجبرون عل���ى ان نوافق على 
السرية في بعض االحيان.

س���ت���واج���ه احل��ك��وم��ة 
االستجوابات؟

 مائة في املائة النها ال متلك 
خيارا آخر.

التربية؟  واس��تجواب وزيرة   
هل ستواجهه احلكومة؟

 اعتقد س���تواجه استجواب 
وزيرة التربية واخشى ان يتسبب 
ذلك في خسارة كبيرة للحكومة 
وعليها أن تدرس هذا االحتمال، 
وأي حكومة عندم���ا تواجه أي 
استجواب البد ان تدرس محاوره 
وايضا دور النواب ومدى رضاهم 
عن اداء الوزيرة قبل قرار املواجهة، 
وإذا بالفعل اداء أي وزير بحكم 
كثير من الن���واب اداء غير جيد 
فعلى احلكومة اال جتازف بادخال 
الوزير الى االستجواب الن طلب 
طرح الثقة سيكون منتهى منه 
»أي ان الطريق س���يكون ممهدا 
القتناص املوافقة على طرح الثقة 

من قبل مقدمي الطلب«.
واقترح على احلكومة دراسة 
كل االستجوابات املقدمة دراسة 
جدية وأقول إذا اصبح الوزير غير 
قادر على مواجهة املس���تجوبني 
فعليه ان يقدم استقالته ليريح 
نفسه ويريح احلكومة من مشكلة 

مواجهة املجلس.
 دكت��ور، هن��اك تلويح بتقدمي 
االكث��ر  ايهم��ا  اس��تجوابات،   4

خطورة؟
و»التج���ارة«  »التربي���ة«   

و»الصحة« إذا بالفعل قدمت.
 يق��ال ان احلكومة س��تواجه 
بالتش��ريعات  االس��تجوابات 

الضرورية؟
التش���ريعات الضروري���ة   
املالية بحسب  اللجنة  لدينا في 
مجموعة من االولويات تتجاوز 15 
اولوية ملناقشتها وكلها تشريعات 
اساس���ية ونحن سائرون فيها، 
واالس���تجواب حق دس���توري 
مطلق للن���واب ويجب أال تقرن 
بني االثنني فلتكن هناك رقابة من 
قبل املجلس ممثلة باستجوابات 
للوزراء وستظل قضية التشريع 

قائمة.
 دكتور، رمبا قصدت احلكومة 
بتش��ريعات الض��رورة تش��ريع 
التجمع��ات ومنع االحزاب  قانون 

من العمل وما شابه؟
 اي مش���اريع قوانني تقدمها 
احلكومة فيه���ا تقييد للحريات 
س���نرفضها ونقف ضدها ان لم 
تكن مجدية للحفاظ على األمن 
والنظام في البلد، واالضراب حق 
مشروع ولكن يجب اال تشل حركة 
البلد فهناك ضوابط كأن تخرج 
فئ���ة للتعبير نيابة عن اجلميع 

وهذا ال غبار عليه.
آخر قرارات اللجنة املالية حول 

إنصاف املواطنن ماليا؟
 أصدرنا مجموعة من القرارات 
ملصلح���ة املواطنني منها زيادة 
سقف الراتب التقاعدي وزيادة 
التأم���ني التكميل���ي وإعطاء ال� 
50 دينارا جلميع املوظفني ولم 
تقتصر فقط عل���ى الذين تقل 
رواتبه���م عن ال���� 1000 دينار، 
زيادة ع���الوة املتقاعدين التي 
يحصلون عليها كل 3 سنوات 
الى 30 دينارا بدال من 20 دينارا، 
وأغل���ب ه���ذه الق���رارات متت 
بالتعاون م���ع احلكومة ومنها 
الراتب والتأمني  زيادة س���قف 
التكميلي اللتان قدمتا باقتراحات 
بقوانني واللجنة املالية ستدفع 
باملزيد من االقتراحات ومشاريع 

حصره���ا في فئة من القانونيني 
دون الفئات األخرى.

 مجلس الوزراء أقر زيادة مالية 
للقانونين تس��اوي الزيادة املالية 
التي أق��رت العام املاض��ي لرجال 
القض��اء والنيابة العامة في املداولة 
األول��ى، ول��م يقرها ف��ي املداولة 
الثاني��ة حتت ضغ��ط القضاء فما 

رأيكم؟
 عندما يق���ر مجلس الوزراء 
زيادة للقانونيني في املداولة األولى 
يجب ان يستمر في تنفيذ اإلجراء 
املطل���وب لتأخذ الزيادة مجراها 
القانون���ي، خصوصا ان طبيعة 
العمل في إدارة الفتوى والتشريع 
»حساس���ة جدا« وتتطلب عمال 
مضنيا ومجهدا وأعرف الكثيرين 

املوازين وأصبح املعلم يحصل 
على أقل الرواتب مقارنة بسائر 
موظفي الدولة حتى أصبحت مهنة 
املعلم طاردة، قلناها اكثر من مرة 

ونعيدها يجب ان يكّرم املعلم.
ويقر له راتب يكفيه وأسرته 
حتى بعد وفاته ولكن لألس���ف 
الش���ديد وجدن���ا ان احلكومات 
املتعاقبة لم تكن جادة في التعامل 
مع رواتب املعلمني، ولكن هناك 
توجها جديدا ف���ي مجلس األمة 
بالدف���ع إلقرار زي���ادات جديدة 
للمعلمني في أقرب فرصة ممكنة 

مثل »العسكريني«.

فساد األغذية

 فساد األغذية.. مسؤولية من؟

القوانني الت���ي حتقق مصلحة 
املواطنني.

زيادات القانونيين

 زي��ادات القانوني��ن في إدارة 
الكويت  وبلدية  والتشريع  الفتوى 

واإلدارة العامة للتحقيقات؟
 يجب ان تكون هناك مسطرة 
واحدة للزي���ادات املالية جلميع 
التخصصية  الش���هادات  حاملي 
الذي���ن لديهم س���نوات اخلبرة 
ذاته���ا ويتش���ابهون في طبيعة 
الى ذلك  العمل نفسها واستنادا 
يج���ب ان يعامل القانونيون في 
هذه اجلهات كسائر القانونيني في 
اجلهات األخرى الذين يحصلون 
عل���ى رواتب عالي���ة وال يجوز 

منهم توافرت لهم متطلبات الدخول 
الى سلك القضاء، ولكن لم يكونوا 
يدركون ذلك، وعندما يتخذ مجلس 
الوزراء قرارا في املداولة األولى 
بزيادة رواتب القانونيني يجب ان 
يستمر في ذلك، والسؤال موجه 
الى مجلس الوزراء: ملاذا لم تعامل 

هؤالء كما عاملت القضاء؟
 واملعلمون؟

 املعلمون عملهم مجهد ومتعب 
وما يأخذونه مقابل هذا اجلهد أقل 
بكثير مما يستحقونه، لذا جند 
انه في السابق كان كل احلاصلني 
على الثانوي���ة العامة يفضلون 
االلتحاق بكليات اعداد املعلمني 
بس���بب املكانة املرموقة للمعلم 
انقلبت  املادية، اآلن  االجتماعية 

 فس���اد األغذية مس���ؤولية 
مش���تركة بني احلكومة التي لم 
تقم بدورها الرقابي فأوال: دخول 
أغذية فاسدة الى البالد مسؤولية 
احلكومة، وكيف سمحت بدخول 
هذه األغذية الى الكويت؟ وثانيا اذا 
فسدت هذه األغذية أثناء وجودها 
في الكويت فكيف سمحوا بطرحها 
في األسواق؟ وأين الرقابة؟ ولذلك 
يجب ان حتاس���ب احلكومة من 
جهة والتجار م���ن جهة أخرى، 
خصوصا الذين يستوردون سلعا 
تنتهي صالحيتها بعد اسبوع أو 
عش���رة أيام، والتي يتم ادخالها 
على أساس تعهد التاجر بالتوزيع 
قبل انتهاء صالحيتها وهذا نوع 

من أنواع التالعب.

)هاني الشمري(رئيس اللجنة املالية النائب د. يوسف الزلزلة أثناء احلوار مع الزميلة مرمي بندق

بالفعل د.رشيد الحمد أفضل وزير تولى »التربية والتعليم العالي«
وأتمنى أن يكون له دور جديد آخر في الحكومة

د.رشيد احلمد

ح��ول  تصريح��ات  ع��دة  قرأن��ا   
منح��ة التحري��ر، دكت��ور ش��نو رأيك 
 وه��ل تتوق��ع ص��رف منحة مبناس��بة
ذكرى اعياد حترير واستقالل الكويت؟

اعتقد ان املناسبات اجلميلة لدول 
العالم يجب ان يشعر املواطنون بها وان 
تعطى مكرمة اميرية في هذه املناسبة 
امر طبيعي، وصاحب الس���مو االمير 
يع���رف متى يجب أن تعطى مثل هذه 

املكرمات للمواطنني.

 وحول ما نش��ر عن 27 الف اس��رة 
كويتية تعيش على مس��اعدات الشؤون 

في اعتقادك هذا العدد أمر طبيعي؟
االمر ال ليس طبيعي ويدل ان هناك 
خطأ في طريقة معاجلة االمور، واذا كان 
بالفعل هناك 27 الف اسرة فمعناه ان 
هناك 276 الف مستفيد من املساعدات، 
اي اكثر من ربع سكان الكويت، وهذا 
غير منطقي ويج���ب ان يدرس، واذا 
ثبتت صحته فعلى احلكومة ان تضع 

اس���تراتيجية حلل ه���ذه القضية، اما 
عن طريق توفي���ر عمل للمواطنني او 
آلية اخرى لالنتهاء من هذه املش���كلة 
لتحسني وضع الكويت، لكن من اخلطأ 
ان يس���تمر الوضع عل���ى هذا احلال، 
ويجب ايجاد حل سريع اذا كانت بالفعل 
 هذه االحصائي���ة صحيحة وصادرة
الش���ؤون االجتماعي���ة  ع���ن وزارة 

والعمل.

نريد أن نس��مع رأيك في طلب رفع 
احلصانة عن نائب أدلى بدلوه حتت قبة 

عبداهلل السالم؟
من وضع الدس���تور كان صريحا 
وواضحا، فاحلصانة يجب أال تكون 
مس���تمرة، اذا اخطأ النائب فمن حق 
التصوي���ت برفع احلصانة  املجلس 
عنه لتأخذ اجراءات التقاضي مجراها 
ويحاسب أمام القضاء. عندما تطلب 
الس���لطة القضائية رف���ع احلصانة 
ع���ن اي نائب، من املفترض أن يبادر 
للتق���دم بطل���ب الى املجل���س لرفع 
احلصانة عنه حتى يذهب الى القضاء 
وجميعنا متيقنون من ان القضاء عادل 
 وال���كل يقر بذلك مب���ن فيهم االخوة
الن���واب املطل���وب رف���ع احلصانة 

عنهم.

 إذن ملاذا يخش��ى البعض من قضية 
رفع احلصانة عنه؟

ال أعرف السبب الذي يجعل البعض 
يخشى رفع احلصانة عنه مع انه من 
املفت���رض ان رف���ع احلصانة يكون 
»ديدن« النائ���ب ان طلب منه ويبقى 
االمر اجتهادات شخصية بحسب رؤية 
النواب عند التصويت على طلب النيابة 

رفع احلصانة عن اي نائب.
وحتديدا حتت قبة عبداهلل السالم؟

حسب الطرح إذا كان النائب ينتقد 
اوضاعا عامة س���لبية خاطئة بهدف 
التصحي���ح والتصوي���ب فأنا أدعمه 
وأؤي���ده 100% ولكن م���رات يصبح 
الط���رح عبارة عن ش���تائم وإهانات 
وسب في أعراض الناس استنادا الى 
مخالفات غير صحيحة لوجود حالة 

عداء شخصي ويستطيع النائب حتت 
قبة عبداهلل السالم اطالق اي احكام 
وكلمات واتهامات وال تنشر فقط في 
صحف ووسائل اعالم الكويت بل في 
كل دول العالم وفي الوقت نفس���ه ال 
يستطيع احد محاسبة هذا النائب ألنه 
تفوه بها حتت قبة عبداهلل الس���الم، 
ولذلك اقول ان الضوابط املس���تحقة 
التنفيذ لهذه القضية يجب ان تتم ايضا 
 حتت قبة عبداهلل السالم ويعطى احلق
للن���واب ف���ي احلكم عل���ى مثل هذه 

القضايا.
برأيك متى يجب ان يحاس��ب النائب 

حتت قبة عبداهلل السالم؟
اذا بالفعل اس���اء النائب استخدام 
احلصانة البرملانية يجب ان يحاسب 

ولكن بعرض الطلب للتصويت.

قضية رفع الحصانة عن نائب أدلى بدلوه داخل قاعة عبداهلل السالم

الكل يقّر بعدالة قضاء الكويت بمن فيهم
النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم

أمر طبيعي أن تُعطى مكرمة في أعياد التحرير

صاحب السمو حفظه اهلل ورعاه يعرف
متى تُعطى المكرمات األميرية

ح�����ول ع��ت��اب أغل���ب التربويني على 
د.يوسف الزلزلة � والذي نقلته له � ألنه في 
وقت من األوق��ات ه��اج��م وزي��ر ال��تربية 
ووزير التعليم العالي األس���بق س���ف�يرنا 
حاليا في مصر د.رش�����يد احلم�د ب�الرغ�م 
من انه أفضل وزير تسلم حق��ي�بة ال��ترب�ي�ة 
والتعليم العالي ق�ال ال�نائب د.يوسف الزلزلة: 
أعترف اآلن بأن د.رش�يد احلمد هو بالفعل 
أفضل وزير ت�ولى وزارة ال�ت�ربي�ة ووزارة 
التعليم العالي وقد تراجع�ت ع�ن ال�هجوم 
ب�أنه األف��ضل، وك��ان  ع�ل�يه، واع��ترف��ت 

ذل�ك وق��ت وج��وده في احلكومة ولم يكن 
عقب خروجه منها.

وأقول اآلن »أمتنى« ان تعود أيام د.رشيد 
احلمد الذي كان »بالفع���ل« وزيرا للتربية 
ووزيرا للتعليم العالي على مستوى مسؤولية 
الوزير، حيث األداء املتميز في وزارتي التربية 
والتعليم العالي اللتني شهدتا في عهده نوعية 
جديدة من التطور والرقي، وبالفعل فأنا اآلن 
أمتنى أن يكون للدكتور رش���يد احلمد دور 
جديد آخر في احلكومة فهذا الرجل متخصص 

وتربوي منذ نعومة أظافره.
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ردًا على وصف األغلبية بأنهم انبطاحيون وغسلنا أيدينا منهم وبّصامون أقول: أنا شخصيًا ال يهمني من 
يس�بني المهم مصلحة الكويت والذي يحكم بيننا هو »اإلنجاز« وأنجزنا عددًا من القوانين لم يس�تطع 
أي مجلس في أي من الدورات الس�ابقة إنجازها إضافة إلى االس�تجوابات واألس�ئلة ولجان التحقيق

عرج د.يوسف الزلزلة في حديثه الى نائب 
رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد، وقال: أحمد الفهد 
هو مؤس����س أول خطة تنمي����ة للكويت وهو 
الوزير الوحيد الذي قدم خطة التنمية، مضيفا: 
هذا الرجل تسلم قضية التنمية، والكل يتطلع 
الى حتقيق التنمية بشكلها الشمولي واقولها 
بكل صراحة هو الوزير الوحيد الذي استطاع 
 ان يقدم خطة تنمية استراتيجية للدولة، هناك
وزراء سابقون حاولوا لكن لم يقدموا شيئا.

وبالفعل وبحسب ما ذكره في اللجنة املالية 
توقع ان تقابله عراقيل وطلب املساعدة لتخطيها 

ويعمل على مس����اعدته ودعمه وسنناقش ما 
مت تنفيذه بعد س����تة اشهر فيما يسمى تقرير 
املتابعة االول، والذي يبقى قوله ان هذا الرجل 
من الطبيعي ان يظهر ويتكلم للناس باعتباره 
مسؤوال عن اهم قضية استراتيجية وهي قضية 

التنمية.
واقول ايضا انه رجل ناجح في ادائه وهو 
يجتهد للوصول الى حتقيق التطلعات ومتيز 
بتقدمي ش����يء وبدأ طريق االلف ميل بخطوات 
وستس����تمر االنظار حوله حت����ى االنتهاء من 
تنفيذ اخلطة وهو رج����ل دولة بكل ما تعنيه 

الكلمة من معان.

نس��مع كثيرا عبارة احلم��د هلل لم يقع 
احملظور في مجلس االمة بالرغم من الشتائم 
والكلمات البذيئة التي سمعناها مؤخرا من 
بعض االطراف.. دكتور أسألك ما احملظور 

الذي لم يقع حتى اآلن؟
ال أعرف شنو هاحملظور الذي لم يقع 
حت���ى اآلن؟ واحلمد هلل في كل التجارب 
املاضية التي حدثت بني اعضاء مجلس األمة 

تنتهي ويتصاحلون وتهدأ النفوس.
دكتور هل تعتقد ان هذه املعارك الكالمية 
التي حتدث بن النواب هدفها االس��تعراض 

ال أكثر وال أقل؟
البعض وهم قلة محدودة من الزمالء 
الن���واب يحاولون لفت نظ���ر قواعدهم 

االنتخابي���ة الى انهم يؤدون اداء متميزا 
في املجلس.

لك��ن املالحظ أن هذه املع��ارك الكالمية 
ت��زداد تدريجي��ا واخلوف م��ن ان تصبح 

ظاهرة في املجلس؟
بالفعل ولذلك أؤكد ان الالئحة الداخلية 
يجب ان تطبق بحق هؤالء القلة القليلة 
حت���ى ال تتك���رر هذه املع���ارك لتصبح 

ظاهرة.
هل الالئح��ة الداخلية بش��كلها احلالي 
كافي��ة أم حتتاج إل��ى تعديل بإضافة بعض 

البنود؟
كافية وعدم تنفيذ رئيس املجلس جاسم 
اخلرافي الالئح���ة يرجع الى عدم تفاعل 

النواب مع رغبته في ذلك.
ماذا تقول في ذلك لرئيس املجلس؟

جمي���ع األعضاء يعرف���ون أن تنفيذ 
وتطبي���ق الالئحة يجع���ل اداء املجلس 
متميزا وأفض���ل وحاول رئيس املجلس 
تطبي���ق الالئحة مرتني وفي املرة األولى 
جت���اوب األعضاء مع الطل���ب وفي املرة 
الثانية رفضوا األمر، وبعدها توقف عن 

تطبيق الالئحة.
ولك��ن البعض طلب إعط��اء الصالحية 

املطلقة لرئيس املجلس؟
أقول إن املجلس يج���ب أن يقرر هذا 
الشيء من خالل التصويت وال أؤيد إعطاء 

الصالحيات املطلقة للرئيس.

الكل يتطلع إلى دعم خطة التنمية 
وسنناقش تقرير المتابعة األول

وأنا بعد وياكم أتساءل شنو هالمحظور
الذي لم يقع في مجلس األمة حتى اآلن؟

الشيخ احمد الفهد

روات��ب  ف�ي  جدي��دة  زي��ادات  إلق�رار  س�أدفع 
العس�كريين مث�ل  ممكن�ة  فرص�ة  بأق�رب  المعلمي�ن 

السعدون: صاحب عقلية منفتحة
وخبرته لها الفضل في إضفاء الجو 

الديموقراطي على المجلس و»المالية«

الزلزلة قّدم اقتراحين األول 
في أغسطس والثاني في نوفمبر الماضيين

حول آليه تمويل مشروعات التنمية
هل تعيد احلكومة »الكرة« في قضية آلية متويل  مشروعات خطة التنمية 

مثلما حدث في قضية قبول تعديالت قانون »املعسرين«؟
حتى ال يصبح تأخر احلكومة في حس�م القضايا املطلوبة »منهج عمل 
روتني سيئ ملتصق بها وتؤخذ عليه في ظل تسارع خطوات االغلبية النيابية 
الداعمة لها«. املطلوب منه�ا اآلن أال تعيد الكرة مرة اخرى عندما تأخرت 
كثيرا في قبول التعديالت املقدمة من د.يوسف الزلزلة على قانون صندوق 
املعسرين وان تبادر بالعمل والتنس�يق والدراسة لالقتراحني املقدمني 
من النائب د.الزلزلة حول آلية متويل خطة التنمية، فالوقت له ثمن وثمن 
باهظ، وآلية متويل اخلطة بكل تأكيد ستعجل بوصول سفينة التعاون الى بر 
االمان، واال فعليها االسراع باالتفاق حول آلية للتمويل تراها مناسبه وحتيلها 

الى مجاس االمة تقدمها الى املجلس:

هذا وقد تضمن االقتراح بقانون اخلاص بإنشاء بنك االستثمار 
والتنمية املقدم من النائب د. يوس���ف الزلزلة وتضمن في بعض 

مواده:
مادة )1(: ينش���أ بنك يسمى بنك االستثمار والتنمية تكون له 
الشخصية االعتبارية ويتبع وزير الدولة لشؤون التنمية ويكون 

مركزه الرئيسي مدينة الكويت.
مادة )2(: غرض البنك متويل جميع املشروعات املدرجة باخلطة 
االمنائية للدولة وذلك عن طريق االس���هام في رؤوس اموال تلك 
املشروعات او عن طريق مدها بالقروض او غير ذلك من الوسائل 

ومتابعة تنفيذ تلك املشروعات وله في سبيل ذلك:
أ - حتديد قواعد التمويل وش���روطه وفق نوعية املش���روع 

وطبيعته وفي ضوء عائده االقتصادي واالجتماعي.
ب - وض���ع برنامج التمويل لتنفيذ املش���روعات املدرجة في 
اخلطة والتي يسمح باالنفاق عليها دون غيرها وفي حدود االعتماد 

املخصص لها طبقا للخطة.
ج - كفالة التمويل الالزم لتنفيذ كل مش���روع خالل سنوات 

التنفيذ طبقا للخطة.
د - االذن بالصرف من االموال املودعة لديه او في حساباته وفقا 
الحكام هذا القانون مبا يكفل تنظيم تدفق االنفاق االستثماري حسبما 

يتحقق من تقدم في تنفيذ املشروعات خالل سنوات تنفيذها.
ه���� - املتابعة الفعالة لالس���تثمارات � ميدانيا ومكتبيا � على 
مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود االنفاق االستثماري 
املخصص له وفق الدراسات املعتمدة وعلى االغراض احملددة، وله 

في سبيل ذلك ان يستعني بأجهزة التنفيذ.
و - املش���اركة في تعبئة املزيد من املدخرات احمللية ورؤوس 

االموال االجنبية الالزمة لتمويل املشروعات املدرجة باخلطة.
ز - تق���دمي اخلدمات واملش���اركة في اعداد دراس���ات اجلدوى 
للمشروعات وله في سبيل ذلك االستعانة باخلبراء وبيوت اخلبرة 

املتخصصة.
ح - دراسة ومتويل ومتابعة مشروعات التنمية.

ط - ادارة امواله ومحفظة اوراقه املالية، وتنظيم عمليات اصدار 
االسهم في املشروعات التي يش���ارك فيها البنك وكذلك السندات 

وتسويتها.

واقتراح إنشاء الصندوق الوطني

واما االقتراح الثاني الذي تقدم  به ايضًا النائب د.يوسف الزلزلة 
يتعلق بقانون بانشاء الصندوق الوطني لتمويل مشاريع التنمية 

وتضمن في بعض مواده:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد باملصطلحات التالية 

املعاني املوضحة قرين كل منها:
1 � الصندوق: الصندوق الوطني للتنمية.

2 � الوزير: الوزير املختص.
3 � مدير التمويل: البنوك الكويتية املديرة للقروض املخصصة 

للتمويل.
4 � الشركة: الشركات املساهمة العامة الكويتية التي تؤسسها 
الدولة او تساهم في تأسيسها، وتخصص باقي اسهمها لالكتتاب العام 

وحسب التعريف املوضح في اخلطة االستراتيجية للتنمية.
مادة 2: ينش���أ صندوق يس���مى »الصندوق الوطني ملشاريع 
التنمية«، وتكون له ش���خصية اعتبارية مستقلة ويشرف عليها 

الوزير املختص.
مادة 3: يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مكون من خمسة 
اعضاء متفرغني م���ن ذوي اخلبرة واالختصاص يعينهم مجلس 
الوزراء بناء على قرار ترش���يح الوزير املختص ملدة اربع سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار تعيينهم ومكافآتهم وسائر 

مزاياهم املالية.
مادة 4: يتولى مجلس االدارة االختصاصات اآلتية:

1 � رس���م السياس���ة العامة للصندوق واالشراف على متابعة 
تنفيذها.

2 � وضع النظم املالية واالدارية والفنية والتقنية للصندوق.

نحن بحق نجرم في حق الكويت 
باالستمرار في تعيينات الترضيات

شدد رئيس اللجنة املالية البرملانية د.يوسف الزلزلة 
على قضية اختيار الكفاءات من الكوادر الوطنية لشغل 

املناصب القيادية واالشرافية في الدولة.
وقال د.الزلزلة: هذه القضية من القضايا االستراتيجية 
الضرورية التي يجب أن تعطيها احلكومة أولوية كبيرة 
جدا، وان تعمل بتأن الختيار الرجل املناس����ب في املكان 

املناسب.
وأضاف: تأخرنا كثيرا في وضع ضوابط صارمة تطبق 
عند اختيار أصح����اب الكفاءة واخلبرة من املتخصصني 
الذين يس����تطيعون دفع العمل في اجلهات واملؤسسات 

احلكومية.
وش����دد »في ظل إقرار أول خطة تنموية إستراتيجية 
للكويت فالوضع أصبح أكثر إحلاحا لالستعانة بأصحاب 
الكف����اءة والقدرة ع لى التنفيذ حت����ى ال يحدث خلل في 
التطبي����ق كأن تطبق وزارة وتتخل����ف أخرى، وهذا لن 
يكون مقبوال به ال من السلطة التشريعية وال من السلطة 

التنفيذية«.

في اثناء احلوار ركز د.الزلزلة على 
دور النائب أحمد السعدون في اللجنة 
املالي���ة وقال: النائب األخ الكبير أحمد 
السعدون له دور كبير في املجلس وفي 
اللجنة املالية ف���ي صياغة الكثير من 
القوانني التي حولت الى مجلس األمة 
وهو رجل ذو خبرة لها دورها الكبير 
في اضفاء اجلو الدميوقراطي الرائع في 
املجلس واللجنة وانا شخصيا استفدت 
من���ه كثيرا في جميع املواقع وصاحب 
عقلية منفتحة الى ابعد احلدود حتى 
في اثناء مناقشة القضايا التي نختلف 
فيها جنده يحترم رأينا بأسلوب مهذب 

أحمد السعدونجدا.

لتخصي���ص العالج في اخلارج 
ملن يس���تحق »مو اي واحد كما 

هو حاصل اآلن«.
ال��كالم ذك��ر   دكت��ور ه��ذا 
عش��رات املرات ولم يحدث تغيير 
ايجاب��ي، واتوق��ع انه ل��ن يحدث 
عن  يتساءل  والبعض  مس��تقبال، 
سبب عدم اس��تقالة وزير الصحة 
بعد اثب��ات تزوير معامالت العالج 

في اخلارج؟
 مع االسف عندما قيل يجب 
تعيني وزير للصحة من االطباء 
حت���ى يس���تطيع ادارة الوزارة 
بأسلوب متخصص وافضل لم 
ن���ر ذلك عمليا ولم نس���جل اي 
تغيير ايجابي في خدماتها التي 
لم تصبح افض���ل ولم نر حتى 
تغييرا ايجابيا ايضا جلهة تعديل 

بعض االوضاع اخلاطئة.
ال���ذمم  ش���راء  تعيين���ات 

والترضيات
ال��ذمم  ش��راء  تعيين��ات   
والترضي��ات في احلكومة، الى اي 

مدى اثرت سلبا على االداء؟
 مع االس���ف ايضا ان بعض 
التعيين���ات الت���ي حت���دث في 
املؤسس���ات احلكومي���ة تهدف 
لترضية اشخاص ال ألنهم كفاءات، 
وواضح ان هذا انعكس على االداء 
احلكومي، وهذا ليس بجديد امنا 

يحدث منذ سنوات.
 واملطلوب؟

 اعتقد بعد التجارب املريرة 
التي مررنا بها لتعيني احملسوبيني 
اصبح لزاما على احلكومة تبديل 
هذه االستراتيجية، ألن انعكاس 
تعي���ني اصحاب احملس���وبيات 
اثر س���لبا على االداء احلكومي 
واصبح من الضروري واحلتمي 
املناصب احلكومية  ان نش���غل 
القيادية بكفاءات حتى تس���اهم 
في قضايا التنمية وتنفيذ اخلطة 
االس���تراتيجية للدول���ة، واذا 
السابقة  الطريقة  استمررنا في 
فنحن بح���ق »جن���رم في حق 

الكويت«.

آلية التمويل

 آلية التمويل، احلكومة الزمت 
نفسها مبوعد معن، لكن لم تلتزم 

بالتنفيذ؟
 تقدمي آلية لتمويل املشاريع 
التنموية من القضايا التي ألزمت 
احلكومة نفسها مبوعد تقدميها، 
لكن لم تلتزم بالتنفيذ في املوعد 
الذي حددته، وفي اللجنة املالية 
قدمت اقتراحا بقانون وقدم النائب 
احمد السعدون اقتراحا آخر، لكن 
احلكومة � قبل الصيف � طلبت 
اس���بوعني لتقدمي مشروع كامل 
آللية تنفيذ املشاريع، وحتى اآلن 

لم نتسلم اي شيء.
واحلكومة تواجه اآلن مشكلة في 
قضية تنفيذ اخلطة االستراتيجية 
للتنمية بإنش���اء شركات تكون 
مس���ؤولة ع���ن مجموع���ة من 
املش���اريع، والسبب عدم وجود 
آلية للتمويل، واستغرب ذلك مع 
كل االمكانيات احلكومية البشرية 
واملادية على الرغم من ان النواب 
التتوافر لهم كل ذلك، واستطاعوا 
تقدمي اقتراحات بقوانني في هذا 
الشأن، وهذا دليل عجز ان صح 
التعبير ويجب على احلكومة ان 
تبادر حاال بتقدمي مشروع قانون 
بآلية التمويل حتى بالفعل يظل 
اطمئنان الناس الى انها قادرة على 

االجناز وتنفيذ اخلطة.
 ه��ل احلكومة عاجزة ام يوجد 

خالف فيما بن الوزراء؟
 ان كان هناك خالف ولم يتم 

حله فهذا دليل عجز ايضا.
 سمعنا ان اخلالف بن احملافظ 
ووزيز املالية من جهة ومؤس��س 

قام به النائ���ب د.علي العمير 
وتبني ان ما قام به الوزير أمور 

اعتيادية حتدث.
 وم��ا دقة ما س��معناه من ان 
الوزي��ر ألغى تس��فير اثنن من 
االيراني��ن املتهمن باالجتار في 

املخدرات؟
 احلقيق���ة ان الوزير بحكم 
القانون ميلك تسفير او الغاء 
تس���فير من يش���اء اذا كانت 
هناك مصلحة وبحسب ما نقله 
املعنيون ف���ي وزارة الداخلية 
للوزير فإن مث���ل هذه األمور 
حتدث كثي���را وليس���ت أول 

مرة.
 دكتور مع جتار املخدرات؟

 لم يثبت انهم جتار مخدرات، 
التحقيق واملش���كلة  حتى في 
كلها قضية أسرية حتولت الى 
أكرر  قضية مجتمعية، ولذلك 
ما سبق ان قلته اذا أي شخص 
لديه مشكلة مع وزير يستطيع 

ان يعمل من احلبة قبة.
وأؤي���د بقاء وزير الداخلية 
ألنه من الوزراء الذين أبلوا بالء 

حسنا في وزارتهم.
وزي��ر  مش��كلة  م��ا  اذن   

الداخلية؟
 بعض الن���واب يرغب في 
جتاوز القانون وان يفرض على 
الوزير ش���يئا خاصا به واالخ 
وزير الداخلية من الوزراء الذين 
يلتزم���ون بالقانون ويقدمون 
الكفاءات على غيرهم في قضايا 
التعيني وما شابه وهذا ما يروق 

للبعض.

س���يكون بال ش���ك كأمنا هناك 
دعوة م���ن قبل احلكومة للمزيد 
من الفس���اد، والكل اآلن يشتكي 
مبن فيه���م أعضاء احلكومة من 
ان هناك ناسا فاسدين ومرتشني 
النظ���م والقوانني  ويتجاوزون 
واللوائح وهذا اعتراف.. والسؤال: 
مل���اذا ال تكون هناك جهة معنية 

مبكافحة هذا الفساد؟!
أمتن���ى إيج���اد هيئ���ة مثل 
سنغافورة والتي لها دور كبير جدا 
في تطهير املؤسسات احلكومية 
من الفساد فهناك في سنغافورة 
معرض لصور الفاسدين وتفاصيل 
عن املوضوع باالس���م والصور 
والڤيدي���و والفضيحة »تصير 
بجالجل« وتنش���ر القصة على 
االنترنت لدرجة ان أحد الوزراء 
انتحر بعد كشفه حلصوله على 
تذاكر سفر وعرض لزيارة منتجع 

سياحي.
بع��ض  ان  نالح��ظ  دكت��ور   
النواب ال يتكلم وال يقدم أس��ئلة 
ويظ��ل صامت��ا خالل اجللس��ات 
وعند تقدمي طل��ب طرح الثقة في 
أي وزير نفاجأ بأن اسمه مدرج.. 

ما معنى هذا؟
 النائ���ب الذي يظهر اس���مه 
في قائمة طرح الثقة فقط عنده 
مشكلة مع احلكومة ولديه قناعة 
بضرورة رحيل احلكومة حتى لو 

كانت محقة.

قانون التجمعات

 قان��ون التجمع��ات.. يقال ان 
احلكومة س��ترفع قانون��ا جديدا 

بديال عن القانون الذي مت رفضه 
م��ن قب��ل احملكمة الدس��تورية 

العليا، فما رأيكم؟
 طبيع���ة املجتمع الكويتي 
الندوات  منفتح���ة وس���تظل 
موجودة وأنا ضد الذي تنفذه 
وزارة الداخلي���ة مبن���ع إقامة 
الندوات وضبط األمور بإجراءاتها 
ويجب ان نظل أكثر انفتاحا واذا 
حدث تعرض لألشخاص بسبهم 
أو ما شابه فهناك قضاء ميكن 

اللجوء إليه.
 هل دخ��ل موض��وع وزير 
الداخلية دائ��رة العند فكما نعلم 
هناك ن��واب يريدون إزاحته من 
احلكومة التي نراها تتمس��ك به 
هل تعطينا رأيا في هذا املوضوع 
بصفت��ك عضو مكت��ب املجلس 
ال��ذي تاب��ع قضي��ة االيرانين 
اللذين فجرا موقفا معاديا للوزير 

في الفترة األخيرة؟
 انا شخصيا أرى ان أداء وزير 
الداخلية جيد وليس هناك ما 
يعيب هذا األداء واستطاع جتاوز 
استجوابني وميلك القدرة على 
الثالث في  جتاوز االستجواب 

حال قدم له بالفعل.
 وما يتحدث عنه بعض النواب 

من فساد في وزارة الداخلية؟
 ليست هناك أدلة قاطعة على 
ان هناك فس���ادا مسؤوال عنه 

الوزير نفسه.
  وقضية اإليرانين؟

 بصفت���ي عضوا في مكتب 
التقرير  الى  املجلس استمعنا 
الذي قدم حول املوضوع والذي 

تغليظ العقوب���ة ألنها إذا كانت 
بسيطة فالكاتب مستعد لتكرارها 
عش���رات املرات دون أن يخسر 
الش���يء الكثي���ر ولكنن���ي ضد 

السجن.
 هل قدم��ت احلكوم��ة ملكتب 
للمرئي  املعدل  املش��روع  املجلس 

واملسموع واملطبوعات والنشر؟
 ال، لم تقدم حتى اآلن ش���يئا 
مع اهتمامها املبالغ فيه باملوضوع 

وان يكون من األولويات.
 .. واإلضراب عن العمل؟

 حق مشروع حتى في القوانني 
الدولية ولكن ضمن األطر التي ال 
تخل بالنظام العام للدولة وبحيث 
ال يتعطل العمل في الدوائر ويكون 
التعبي���ر منظما بحيث تقوم به 
مجموع���ة تعبيرا ع���ن موقفهم 

ألرباب العمل.

ضوابط تجميل المرأة

 م��ا رأيكم في مقت��رح لبحِث 
ضوابط عمليات التجميل للمرأة؟

 هناك مجموعة من األولويات 
التي يج���ب ان يقره���ا مجلس 
األمة ف���ي اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعي���ة  والسياس���ية 
والتعليمية جتعل مثل هذا املقترح 

في آخر القائمة.
 دكتور هل هذا مقترح؟

 )ضحك(.

مكافحة الفساد

 هيئة مكافحة الفساد..؟
 ضرورة قص���وى وتقاعس 
إقرارها وتنفيذها  احلكومة عن 

اول خط��ة تنمي��ة  ف��ي الكويت 
الشيخ احمد الفهد من جهة اخرى 
»التمويل  واخلالف ينصب عل��ى 
املدعوم«، من صاحب وجهة النظر 

االصوب؟
 ضغوط متارس هنا وهناك، 
فالبن���وك ترغب ف���ي ان يكون 
التمويل عن طريقها اي ان تضع 
احلكومة االموال في هذه البنوك 
الت���ي تتولى متويل الش���ركات 

لتستفيد.
وبال شك البنوك تضغط على 
البن���ك املركزي ووزي���ر املالية 
ولكن ه���ذه الضغوط ال متارس 
على الشيخ احمد الفهد ألنه ليس 

معنيا بالبنوك.
وهذه الضغوط ولدت اخلالفات 
بني هؤالء االش���خاص، ويجب 
اآلن االنطالق لتقدمي اآللية وفقا 
ملصلح���ة البلد دون اي ضغوط 
ميين���ا او يس���ارا، وعلين���ا ان 
نفهم املشكلة وفقا السلوب راق 
وايجاد احلل له���ا دون رضوخ 

للضغوط.
ما احلل املناس��ب م��ن وجهة 

نظرك؟
 حس���ب رأيي هناك ضرورة 
إلنشاء جهة مركزية يطلق عليها 
مس���مى صندوق أو بنك مهمتها 
إقرار التمويل املطلوب وإصدار 
األوامر بضخ ه���ذا التمويل من 
قب���ل احلكومة من خالل دفعات 
أو ما ش���ابه على ان يكون دور 
البنوك هو متويل املشاريع التي 
ال حتتاج الى متويل ضخم إضافة 
الى املسؤولية اإلدارية في متابعة 
هذا التمويل وهذا مطبق في الكثير 

من الدول.
 ومن يضخ األموال؟ 

 احلكومة عليها ضخ األموال 
للبن���وك حيث يحت���اج متويل 
املش���اريع الى أم���وال أكثر من 
املودعة اآلن م���ن قبل احلكومة 
)كودائع حكومية( على ان تقوم 

البنوك بالصرف.
 م��ا األموال الت��ي يفترض أن 

تضخها احلكومة؟
 10 مليارات دينار أقل أو أكثر.. 
التي  على دفعات بحسب اآللية 

يتفق عليها.
 .. والفوائد؟

 ذكرنا في اللجنة املالية يعطى 
إداريا  الت���ي تراقب  1% للبنوك 
وفائدة بسيطة جدا ال تتعدى ال� 

1.5% للحكومة مقابل التمويل.

تقييد الحريات اإلعالمية

 هل تؤيد تقييد حرية النش��ر 
اإللكتروني على ش��بكة اإلنترنت 
واملواق��ع  املدون��ن  وإخض��اع 
للرقابة  اإللكتروني��ة  والصح��ف 

احلكومية واملالحقات القضائية؟
 ال، ليس بهذا التفصيل ولكن 
يج���ب ان تنظم ويجب أال تترك 
على عواهنها كما هي اآلن فالذي 
يحدث ان واحدا يقعد طوال الليل 
أمام الكمبيوتر ال شغلة وال عمل 
ويلفق مجموعة من األكاذيب على 
رجاالت الدولة والبلد واحلكومة 
وتنشر في كل دول العالم حتى 
الكويت ويس���تخدمونها  أعداء 
لالستش���هاد ضدنا، والهدف من 
التنظيم عدم ترك املجال خلفافيش 
الظالم لتش���ويه سمعة الكويت 
واملجتمع كما يحدث اآلن بحيث 

تتم محاسبة كل من يتجاوز.
أؤيد تغليظ العقوبات املالية 

على الصحف
 تتج��ه احلكوم��ة إل��ى تغليظ 
العقوبات املالية على الصحف فهل 

تؤيدون ذلك؟
 أنا مع التغليظ ألن البعض 
أساء والبعض خاض في أعراضهم 
وأنسابهم ووجهت الشتائم اليهم 
وأوالدهم وأحفادهم ولذلك يجب 

ف�ي قضي�ة اإليرانيي�ن ليس�ت هن�اك أدل�ة قاطعة 
نفس�ه الوزي�ر  عن�ه  مس�ؤواًل  فس�ادًا  هن�اك  أن  عل�ى 

اللج��ان  بع��ض  هن�اك  الصح��ة:  لوزي��ر  أق�ول 
وفس�اد  واح�د  ألي  بالخ�ارج  للع�الج  ن�واب  تحاب�ي 
والتج�ار الحكوم�ة  بي�ن  مش�تركة  مس�ؤولية  األغذي�ة 


