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 استقبل رئيس مجلس االمة باإلنابة  10 
الرومي مبكتبه امس  عبداهللا يوسف 
رئيس وزراء جمهورية باكستان سيد 
يوسف رضا جيالني والوفد املرافق له، 
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وخصوصا على الصعيد البرملاني، كما مت 

بحث آخر املستجدات وتطورات االوضاع 
على الساحتني االقليمية والدولية.

  حضر اللقاء امني عام مجلس االمة 
عالم الكندري ورئيس بعثة الشـــرف 
املرافقة للوفد الضيف املستشار بديوان 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 

احلجي. 

 الرومي استقبل رئيس وزراء باكستان
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 احمد السعدون 

من جدول اعمال املجلس.
  وبدوره، اوضح النائب فيصل 
املســـلم ان الدفاع عن الدستور 
اصبح نهج شعب مستعرضا ما 
حدث في مصـــر وتونس ودور 
الشعوب في التغيير وقال نحن 
نتكلم عن احلكم ومؤسســـات 
احلكم وليس احلاكم، مشـــيرا 
الى ان ما حدث مؤخرا مؤشرات 
ايجابية منها قبول استقالة وزير 
الداخلية وسحب القوات والسماح 
بالندوات وسحب طلب التفسير 
الـــذي جاء مبعلومـــات خاطئة 
بسبب بطانة السوء التي تكتب 
ما ميلى عليها وبصورة توضح ان 
من يكتب غير كويتي، مشيرا الى 
ان رجوع احلكومة ال تشكر عليه 
بعد ان اتخذت نهج شراء النواب 
او ضرب النواب وتسليط االعالم 
الفاســـد على فئات من املجتمع 
الناس وقتلهم بأيدي  وتعذيب 

اطراف حكومية.

  حكومة مسجات

  واستطرد: لألسف ان مجلس 
الـــوزراء اقتصرت قراراته على 
تسمية الشوارع واصدار قرارات 
التعيني لترضية النواب واخيرا 
لألســـف اســـقاط القضايا التي 
ستحاسب رئيس الوزراء عليها 
ولألســـف ان حكومـــة رئيس 
الوزراء حكومة «مسجات» بعد 
تصريح النائب محمد هايف رد 
الوزير روضان الروضان مبسج 
ادخلـــوا الكويت في جحر ليس 
له مخرج مطالبا بضرب االعالم 
الفاســـد ومعاقبة من تعرضوا 
لكرامات الناس والتعذيب الذي 
شهدته الكويت واستقالة رئيس 
الوزراء وفي حالة عدم  مجلس 
استقالته ستعود من جديد الى 

نفس الدوامة.

  تضليل القضاء

النائب    ومن ناحيته حتدث 
احمد السعدون مؤكدا ان اهمية 
الندوة انها جاءت في ظل ظرف 
خلـــق من قبـــل احلكومة وهو 
احملاولة العبثية التي ارتكبتها 
بطلب تفسير ٤ مواد وابتعدت 
باملواد املرتبطة بها من الدستور 
الى  الداخلية، مشيرا  والالئحة 
ان الطلب يكشـــف عن مفردات 
ومحاولة االستمرار في تضليل 
الناس والقضـــاء واحملاولة ان 
تصدر ان الطلب بسبب تعسف 
مجلس االمة وهو حق نختلف 

حوله.
  وأضاف ان التضليل وتسمية 
ما حصل في بيت جمعان احلربش 
مبزاعم من النـــواب يبني عدم 
صالحية وقـــدرة ناصر احملمد 
الفتـــا الى ان هنـــاك محاوالت 
إليصال رســـالة انها ستسحب 
الطلب للوصول الى عدم اقامة 
الندوات وتفاعل الناس هو االمر 
الذي يزعجهم بعد سيطرتهم على 
االغلبية النيابية وبعد معرفتهم 
مبشاعر الشعب الكويتي جتاههم 
من خالل املنتديات واملدونات.

  وأضـــاف: بوعزيزي جعل 
التاريخ يكتب من جديد وظهور 
ثورات قيل انها اكبر من الثورة 
الفرنسية والذي استطاع ازاحة 
اكبـــر طاغيـــة وهـــو الرئيس 
التونسي الذي كان اكبر حليف 
لصدام حسني وكان موقفه عدم 
حضـــوره للمؤمتر في القاهرة 
واالمر اآلخر اثناء زيارتنا لتونس 
ايام الغزو كان الرئيس الوحيد 
الوفد  الذي رفـــض اســـتقبال 
الشـــعبي حتى ال يغضب منه 
صدام حســـني وكان رجال امن 
الدولة يحيطون بنا في كل مكان 
ومت سحب اسماعيل الشطي من 
الغرفة بعـــد اجتماعه مع احد 

اقرباء الغنوشي.
  وزاد: ليس هناك مقارنة بني 
الكويت وبني ما يحدث في الدول 
االخرى بسبب ان الشعب الكويتي 
صدق في بيعتـــه للحاكم اثناء 
سقوط النظام ومازال الى اليوم 
يلتزم بالدســـتور الذي يحاول 
ناصر احملمد انتهاكه الذي نقول 
له سنتصدى ألي محاولة عبثية 
للمساس بالدســـتور من خالل 

التفسير.
الى ان طلب السحب    وأشار 
جاء بسبب حترك الشعب الكويتي 
حيث يدركون انه سيشكل ضغطا 
الذيـــن توجههم  النـــواب  على 
احلكومة مؤكدا حاجة الكويت الى 
رجال دولة وهو االمر الذي يعتبر 
مستحيال في ظل وجود ناصر 
احملمد، مشيرا الى ان صمود ٢٢ 
نائبا مع استجواب قادم سيؤدي 
الى رحيل رئيـــس الوزراء ألن 
البلد يستحق االفضل ونتمنى 
اال يأتـــي ٨ مارس وهو موجود 
واستمراره يعني اننا سننتهج 

اي فرصة إلسقاطه. 

 هادي العجمي
  رغم سحب احلكومة لطلب 
تفســـير عـــدد مـــن النصوص 
الدســـتورية أكـــد املشـــاركون 
في نـــدوة «تفســـير أم تنقيح 
التي  للدستور رؤية سياسية» 
أقامها النائب أحمد السعدون في 
ديوانه استمرار قلقهم جتاه نوايا 
احلكومة لتعديل الدســـتور من 

خالل طلبات التفسير.
  وطالب املشاركون بضرورة 
تعديل قانون احملكمة الدستورية 
مبا يكفل عدم منحها حق تفسير 
النصوص الدســـتورية لتكون 
سلطة مستقلة متارس أعمالها 
بعيدا عن اخلالفات السياسية بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
مؤكدين استمرارهم في رفض أي 
محاوالت تهدف الى املساس بأي 

من مواد الدستور.
  أول املتحدثـــني فـــي الندوة 
كان اخلبير الدســـتوري محمد 
الفيلي الذي قـــال ان: املخاطرة 
ان  الى  التزال موجودة، مشيرا 
املقصود هو تفســـير النص وال 
يعني ذلـــك اخلصومة باملعنى 
الفني ومن يفسر تفسيرا ملزما 
هو من يشـــرع، وقـــد تعاملت 
احملكمة الدستورية مع القوانني 
الدستورية، وأوضحت ان املشرع 
قد يفســـر وهو ال يشـــرع بأثر 

رجعي.
  وأضاف ان النص مستوحى 
من نص مصري وعن ممارســـة 
في االحتاد السوفييتي، مشيرا 
الى ان القلق من التفسير ان من 
يفسر النص يعطيه معنى ملزما 
واحملكمـــة اختصاصها تطبيق 
القانون وليس التشريع وإلغاء 
التشريع يتطلب ان حتصل على 
اذن دستوري والتفسير يقودنا 
الى وجوب تثبيته بجانب النص، 
ولذلك التفسير امللزم أمر مقلق 
ألنه يعادل تعديل النص وبذلك 
يكون املعنى اجلديد منشورا مع 

النص.
الدســـتورية كانت    احملكمة 
تدافع عن اختصاصها ثم حتول 
األمر الى ردة فعل وفي عام ٢٠٠٤ 
تراجعت الى حـــد كبير، حيث 
التفسيري  ربطت االختصاص 
مبنازعـــة حقيقته وفي عدد من 
الطلبات  الطلبات لم تقبل هذه 
وتركتهـــا دون ان تتعامل معها 
الســـؤال  لعدم أهميتها وحول 
أوضحت ان التفسير للنص دون 

الظروف احمليطة به.
  وأضـــاف: القلق مـــن طلب 
التفسير ألن ذلك يعني تعديل 
النـــص واحملكمـــة تعاملت مع 
ذلـــك بحكمـــة، اال ان هذا القلق 
الناحية  مازال مســـتمرا، ومن 
الفنيـــة هو قليـــل الفائدة كون 
العالقة بني الســـلطتني يحكمها 
قانون ومالءمة ومن املنطقي ان 
يحدث خـــالف يحتاج الى جهة 
حتســـمه ولذلك يجب ان تكون 
هناك آلية محددة وهو أمر غير 
موجود في الالئحة لفض النزاع 
بني املجلس واحلكومة وهو ما 
نحتاجه واحملكمة الدستورية ال 

تصلح لذلك.
  وهو أمـــر يقودنا الى مخرج 
أســـلم وقـــد تكـــون احملكمـــة 
الدســـتورية ويجـــب ان يكون 
التعديل واضحـــا بأن اي طلب 
ليس تفســـيرا وإمنا خالف بني 
الطرفني ونزاع وفق وقائع معينة 
يتم على ضوئها إيضاح معنى 

النص.

  صراع السلطتين

  مـــن جانبه، حتدث أســـتاذ 
القانـــون تركـــي املطيـــري ان 
احلديث يجب ان يكون انطالقا 
من املادة ١٧٣ من الدستور وإنشاء 
احملكمة الدستورية باختصاصها 
في الطعون االنتخابية وتفسير 
النصوص الدستورية وهو محل 
صراع بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذيـــة كما كان خالفا بني 
عدد من رجـــال القانون ولذلك 
نحتاج الى جهة معينة حتســـم 
االختالف، مشيرا الى ان كل اآلراء 
تتعلق بخطورة تعديل الدستور 
بحجة التفسير وهي خطورة ليس 
بعدها خطورة، مشـــيرا الى ان 
املختص بتعديل الدســـتور هو 
صاحب السمو األمير وثلثا أعضاء 

مجلس األمة.
  وأضـــاف: إعطـــاء احملكمة 
الدستورية حق التفسير يجعل 
منها العبا في الساحة السياسية 
وقد تكون مع طرف ضد طرف 
وهي التي يجـــب ان تكون لها 

حياديتها.
التفسير    وأوضح ان طلبات 
بلغت ١٢ طلبا منها ١١ طلبا جاءت 
من احلكومة بينما كان من مجلس 
األمة طلب واحـــد فقط وكانت 
الطلبات حول ١٣ مادة، الفتا الى 

هو االمـــر الذي يجمع اجلميع، 
الفتا الى ان طلب التفسير جاء 
بسبب رغبة رئيس الوزراء في 
حماية نفسه اآلن ومستقبال او ان 
الطلب مقدم حتى يكون الظهار 
الوزراء بصورة معينة  رئيس 
وانه يتراجع عندما يتحرك الناس 

وكل ذلك عبثي.
وزراء  ان  البـــراك    وقـــال 
احلكومة ال يعلمون اساسا عن 
طلب التقدمي كما ال يعلمون عن 
طلب الســـحب، والدليل اعالن 
الرومي عن سحب الطلب وبعد 
ذلك يصـــرح الوزير البصيري 
بأن االمر سيعرض على مجلس 
الوزراء، الفتا الى ان هناك نهجا 
تعيسا وان هناك تغيرا في هذا 
النهج سيتبناه وزير الداخلية 
بتوجيـــه من صاحب الســـمو 
االمير، والدليل عدم وجود القوات 

حول الندوة.
  واوضح ان من يصنع االزمات 
هو رئيس الوزراء الذي قدم طلب 
تفسير ٤ مواد للتفسير، ويقدم 
معلومات كاذبة للقضاء كما فعل 
وزير الداخلية السابق في قضية 
امليموني والكذب على القضاء في 
عدم دخول منزل جمعان احلربش 
كما حدث بالصوت والصورة، 
ولم تنجح احلكومة في أي ملف 

تنموي للبالد.
  وحول تأجيل اجللسات، قال 
ان االمر دبر بليل وجاء بعد ان 
وافق رئيس مجلس االمة الذي 
كان وزيرا فـــي حكومة ضرب 
الدستور، مشيرا الى ان حصانة 
النائب فيصل املسلم اختطفت 
بعـــد ان غيب رئيـــس الوزراء 
النواب، الفتا الى ان التأخر في 
ازاحة الرئيس مبنزلة اجلناية 
بحق البلد بعد ان انتشر الفساد 

في البلد.

  انعدام الثقة

النائـــب خالد  اكد    بـــدوره، 
الطاحـــوس ان املطلـــوب هـــو 
االستفادة من االحداث في مصر 
وتوسيع مشاركة الشعوب، مشيرا 
الى ان انعدام الثقة باحلكومة جاء 
بسبب االستهداف لوثيقة ١٩٦٢ 
ومنها طلـــب رفع احلصانة عن 
النائب فيصل املســـلم الذي مت 
بأمر مـــن احلكومة، واآلن تقدم 
طلب التفسير الذي يدخل البالد 
في نفق مظلم ورئيس الوزراء 
يرى الفساد ويتم توزيع املناصب 

ترضية لبعض النواب.
  واضاف: الفساد املالي وصل الى 
مليارين ونصف املليار ومازالت 
احلكومة متارس الترضيات ومن 
الصعب التعامل مع هذه احلكومة 
التي ارتبطت مع االعالم الفاسد، 
متسائال: كيف يقبل رئيس الوزراء 
بأن يصل البلد الى هذا السوء؟ 
مؤكدا ان اجلميع سيتصدى لكل 
احملاوالت التي تهدف الى املساس 
التي ال  بالدستور من احلكومة 
متلك الفكر والبوصلة، والقرار 

فردي مبساندة بطانة فاسدة.
  وزاد: معارضتنـــا للحكومة 
وألداء احلكومة، وقوة الدستور 
هي قوة للنظام ونطالب بتفسير 
سر بقاء ناصر احملمد ملدة اربع 
سنوات وســـت حكومات رغم 

اخفاقاته. 

  تعطيل الرقابة

  ومن جانبه قال النائب ضيف 
اهللا أبورمية ان تنقيح الدستور 
منذ زمن وفـــي الفترة االخيرة 
كان ذلك من خالل رفع حصانة 
النائب فيصل املسلم الذي كان 
من املفـــروض ان يرفضه وزير 
العدل اضافة الى تأجيل جلسات 
مجلس االمة ملدة ٤٥ يوما واخيرا 
الدســـتورية  الذهاب للمحكمة 
بهدف تعطيـــل اجلانب الرقابي 
وكذلك بهدف تفريغ الدســـتور 

من محتواه.
  وأضاف: هذه احلكومة لن تبقى 
وســـترحل قبل جلسة ٨ مارس 
والدليل سحبها للطلب وحمايتها 
لإلعالم الفاسد من خالل اسقاط 
القضايا مشيرا الى التواطؤ بني 
رئيس مجلس األمة واحلكومة 
وآخر ذلك ما حدث من اســـقاط 
القروض  لقانون اسقاط فوائد 

ان احلكومة اتخذت من طلبات 
التفسير أداة للضغط السياسي 
واحلل ال يخرج عن ٣ حلول، األول 
هو ان يكفل االســـتقالل الكامل 
للمحكمة الدســـتورية، والثاني 
إبعاد احملكمة الدســـتورية عن 
مثل هذا االختصاص، ويتم عن 
طريق تعديل قانـــون احملكمة 
الدســـتورية، اما احلـــل الثالث 
فهـــو تقييد هـــذا االختصاص، 
وذلك باألخذ بالتشكيل املختلط 
للمحكمة ومراعاة التخصص في 
القانون الدستوري ويكفل تفرغ 
أعضاء احملكمة ألعمالها وان يكون 
الذهاب الى احملكمة الدستورية 
مشـــروطا بأغلبية خاصة من 
خالل طرح األمـــر على مجلس 

األمة والتصويت على ذلك.
  وبدوره حتدث محمد عبدالقادر 
اجلاسم، مشيرا الى ان اخلوف 
التفسير بسبب ان احملكمة  من 
الدســـتورية غير مختصة ولها 
اجتاهان األول يؤيد كل ما تريده 
احلكومة وتغير االجتاه واملادة ١٧٣ 
ال متنح احملكمة احلق التفسيري 
وفي احد قرارات احملكمة أوضحت 
ان االختصـــاص يأتي من املادة 
١٧٣ وقالت ان للتفســـير ثالث 
صور فيما يطعن على التشريع 
عدم مخالفته للنص الدستوري 
والصـــورة الثانيـــة اذا ما أريد 
الطعن على تشريع ما للتعرف 
التفسير الصحيح للنص  على 
والصورة الثالثة ان يكون األمر 

قبل التشريع.

  تعديل القانون

ال  احملكمـــة    وأضـــاف: 
التدخـــل في األســـئلة  متلـــك 
واالســـتجوابات، ولذلك نحن ال 
نأمن التعرض للدستور من خالل 
قرارات تفسيرية من احملكمة بأن 
التفسير يعني التعديل وال يجوز 
للمحكمة التفسير املباشر ونرجو 
من النواب تقدمي تعديالت على 
قانون احملكمة الدستورية، مشيرا 
الى ان سحب طلب التفسير لم 
يأت بسبب الرشد السياسي وإمنا 
بســـبب الضغط على احلكومة 

وعلى احملكمة الدستورية.
  ومن جانبه، قال النائب حسن 
جوهر انه مع طلب التفسير ولكن 
ان يكون ملجموعة من النقاط منها 
املتعاقبة على  فشل احلكومات 
مدى خمس سنوات في كسب ثقة 
الشعب الكويتي وسبب تراجع 
الكويت في سجالت الفساد بأكثر 
من ٤٠ نقطة وان تتبنى احلكومة 
تفسير القرارات التي تتخذ في 
الليالي الظلماء وتقارير ديوان 
التي تتورم بأموال  احملاســـبة 
مهولـــة. وأضـــاف: كنت أمتنى 
ان تفسر احلكومة عدم تطبيق 
القوانني التي صدرت ومنها قانون 
املعاقني وان يكون هناك تفسير 
الفتنة واستغالل االعالم  لزرع 
وبلطجية االعـــالم لزرع الفتنة 
بني ابناء الشـــعب الكويتي، اما 
طلب تفسير املواد الدستور فهناك 
مشروعية للمخاوف ألن في ذلك 
سلبا للحق األصيل في املادة (٦) 
وبذلك ينحرف املسار احلقيقي 
ويكون هناك تنقيح للدســـتور 

وتعديله.
  الفتا الى ان الطلب احلكومي 
النصـــوص كان ردة  تفســـير 
فعل على االســـتجواب األخير، 
كما ان طلب الســـحب ايضا عن 
ردة فعـــل، الفتا الى ان املبادرة 
كانت من صاحب الســـمو الذي 
يشكر على املبادرات األخيرة اما 
احلكومة فقد جنحت جوازا ولذلك 
ينقصها الفهم الدستوري ولذلك 
مارست الهروب الى األمام وهي 
احملاولة التي باءت بالفشل وال 
ميكن للحكومات ومنها حكومتنا 
اال ان تواجـــه التحديات في ظل 
ثورة املعلومات والتكنولوجيا 
وحركة الشباب وعلى احلكومة 
اثبات مصداقيتها من خالل تقدمي 
االقتراحات بقوانني التي أكل عليها 
الدهر وشرب في ادراج احلكومة 
ومنها قانون مـــن أين لك هذا؟ 

وقانون تعيني القيادات.

  االنتصار للدستور

النائب    ومن جانبه، حتدث 

  واشار الى ان ذهاب رئيس 
الوزراء الى القضاء جاء بسبب 
رغبته في حماية نفسه ومنصبه 
لعله يجد طــــوق جناة مطالبا 
بدعم استقالل القضاء واصالحه 
كونه عمل قضــــاة واجتهادهم 
ولذلــــك هناك ثالث درجات في 
احملاكم وقد يصل الى الغاء احكام 
ولذلك يجب حتصني حرية االمة 
على مقاومة الفساد واملفسدين 
حتى ال يكون تفسير الدستور 
بهدف بقاء الفاشلني في مناصبهم 

بحكم تفسير احملكمة.

  البطانة الفاسدة

  واضاف: حق علينا ولنا حق 
عليهم ان يقدموا االشـــخاص 
البلد  الذين يستطيعون قيادة 
بعيدا عن االعالم الفاســـد الذي 
يشق الوحدة الوطنية مستدال 
على صعوبـــة املوقف بصدور 
حكم التمييز بالتزوير ضد احد 
االطراف ومازال البعض يجلس 

معه.
  من جانبه، اكد النائب مسلم 
البـــراك ثقتـــه بـــأن احلكومة 
ستسحب الطلب بعد ان علمت 
ان الندوة في ديوان النائب احمد 
السعدون، مشيرا الى ان احلكومة 
لم تفهم حتى اآلن ان الدستور 

للحكومة وتقول انها لم تدخل 
بيت النائب د.جمعان احلربش 
وتسحل د.عبيد الوسمي وكأن 
احلكومة تريـــد ان تكون ذات 
رئيـــس الـــوزراء مصونـــة ال 

متس
  وزاد: احلاصل ان احلكومة 
طلبت التفسير كما حدث عندما 
طلبت تفســـير املـــادة ٧١، ومت 
تفويض رئيـــس مجلس االمة 
آنذاك احمد الســـعدون النواب 
باحلضور امـــام احملكمة بينما 
رئيس مجلس االمة احلالي جاسم 
اخلرافي قال من حق احلكومة 

طلب التفسير.

  إسقاط القضايا

  ومن ناحيته قال النائب محمد 
هايف ان مــــا يحدث ليس اول 
اخفاقات احلكومة التي يبدو انها 
اكتشفت بعبقريتها ان الدستور 
يحتاج الى تعديل وبعد احساسها 
بأنها تغرق ولن تســــتطيع ان 
القرارات  تســــتمر ومن يتابع 
االخيــــرة للحكومــــة جند انها 
مودعة، وآخر قراراتها حلماية 
االعالم الفاســــد بعد ان هددها، 
ووصــــل الى درجة اســــتخدام 
لفظ الديكتاتور ما جعل مجلس 
الوزراء يستجيب حتى ال يالقي 

هذا االعالم الفاســــد حتفه بعد 
الوزراء،  رحيل رئيس مجلس 
واحلكومة يوما بعد اآلخر تنتحر 
ومازالت في غيها وآخر قراراتها 
ما حدث في مجلس الوزراء من 
ترضيات وتعني وكالء مساعدين 
ارضاء لبعض النواب، وتساءل 
هايف بأي حق تسقط احلكومة 
قضايا التطاول على الذات االلهية 
والرسول والصحابة وآل البيت، 
مشيرا الى ان النواب لن يقبلوا 
هذه القرارات واســــقاط قضايا 
وصلت الــــى التهديــــد بالقتل 
ومــــن حــــق الــــوزراء التنازل 
عن قضاياهــــم اما حقوق اهللا 
والرسول والصحابة فال ميلك 
احد ان يتنازل عنها، والنواب 
الذين تعرضوا للتهديد بالقتل 
واملساس بعوائلهم وفي حالة 
عدم التراجع عن اسقاط القضايا 
سيكون ذلك محل استجواب يقدم 
لرئيس مجلس الوزراء ليسقط 
ويدر الكويت رجل تستحقه وان 
يكون شخصية مميزة تستحق 

االجماع واالحترام من الكل.
  وبدوره قال النائب السابق 
فهــــد اخلنــــة ان قرار اســــقاط 
القضايا غير مقبول وال ميكن 
املوافقة على التنازل عمن شتموا 

اهل الكويت.

السابق مشاري العصيمي، مؤكدا 
ان منحـــى احلكومة سياســـي 
ونوع من الضغط وإذا كان ذلك 
يجدي سابقا اال ان الوضع تغير 
ولألسف ان احملكمة الدستورية 
لم تنتصر للدستور وكان هناك 

تفسير مناقض للدستور.
  وأشـــار الـــى ان احملكمـــة 
الى حكم  الدستورية تســـتند 
احملكمة استند الى نص مصري 
أيـــام فـــؤاد األول وقالت  منذ 
احلكومة ان هنـــاك امرا أميريا 
يسمو على الدستور وبعد ذلك 
طلبـــت احلكومة ســـحب هذا 
التفســـير وحاولـــت املقايضة 
واليوم يتكرر األمر، واحلكومة 
بنفـــس التفكير دون النظر في 
التغيير في العالم كله والوزير 
يوقع طلب التفســـير دون ان 
يعلم على ماذا يوقع مستغربا 
ان يكون نص طلب التفسير ان 
االستجواب يهدد النظام السياسي 
في الكويت، متسائال: هل النظام 

السياسي بهذه الهشاشة؟
  وأضـــاف هناك من يقول ان 
املصروفات ليست من اختصاص 
رئيس الوزراء وهذا غير مقبول 
كما ان ما حدث من ضرب للنواب 
في ديوانيـــة النائب د.جمعان 
احلربش وصمة عـــار وخزي 
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