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تأجيل استجواب رئيس احلكومة.. سنة
املجلس يرفض تخصيص ساعة في جلسة اليوم ملناقشة تثمني منطقتي5، 10 في خيطان.. ويخصص ساعة من اجللسة ملناقشة أوضاع محتجزينا في غوانتانامو

من حيث املبدأ فال خوف من مواجهة 
احلكومة االستجواب لكن نرفض 
اإلرهاب الفكري ورفض الرأي اآلخر، 
هناك خالف في الشارع السياسي 
حول دستورية هذا االستجواب، 
التش����ريعية  الى  الذه����اب  لذلك 
النزيهة، يجب ان تكون النصوص 
واضحة وهناك اختالف فيجب الذي 
يحسم هو جهة محايدة ونحن مع 
ذلك مع املساءلة السياسية ويجب 

عدم مصادرة اآلراء.
النواب  وحدث ص����راخ م����ن 
املعارضني لإلحالة الى الدستورية 
ومن النواب مسلم البراك وعادل 

الصرعاوي وفيصل املسلم.
٭ الرئيس اخلرافي: هناك تكرار في 
نقاط النظام البد ان أعطي احلديث 
للمسجلني اثنني معارضني ومثلهما 
مؤيدين وسأعطي مجاال للنظام هل 
يوافق على األربعة املسجلني في 

نقاط النظام.
٭ مسلم البراك: ما يجوز هذا غير 
الئحي هذا غير دس����توري طاملا 

عندهم أغلبية خلهم يستغلوها.
الرئيس اخلرافي: 33 من 46 موافقة 

على املتحدثني.
٭ س����عدون حم����اد: اس����تغرب 
تصريح النواب بالرفض لإلحالة 
الى التش����ريعية أو الدس����تورية 
ففي اس����تجواب أحم����د باقر من 
حسني القالف مت طلب إلحالة الى 
التشريعية وكان أول املوافقني وليد 
الطبطبائي، فمن حق احلكومة ان 

تلجأ الى الدستورية.
٭ صالح عاش����ور: ملاذا نستبق 
األح����داث، فاليوم املادة 135 حتى 
لو يوافق الرئيس ال يجوز مناقشته 
بأي ح����ال من األح����وال، كما انه 
لم يحدد جلس����ة محددة ملناقشة 
االس����تجواب وبالتالي يرحل الى 
5/31 وبعد ذلك اذا طلب الرئيس 
أسبوعني ويجاب الى طلبه ومن 
ثم من حقه ان يطلب أس����بوعني 
آخرين يعني أمامنا شهر، ونحن 
اآلن نناق����ش قضي����ة ال ميك����ن 
مناقشتها اآلن، وليس هناك داع 

لفتح املوضوع اليوم.
وم����ن حق احلكومة أن حتيله 
الى الدستورية وال ميكن االعتراض 

عليه.
٭ محمد املطير: من حق احلكومة ان 
ترحل الى الدستورية لكن ال يوجد 
تاريخ محدد وال ميكن ان نصوت أو 
نوافق على تاريخ مفتوح، ضعوا 

لنا تاريخا معينا حتى نوافق.
٭ عبداهلل الرومي: أنا ضد اإلحالة 
للمحكم����ة الدس����تورية وط����رح 
املوضوع اليوم ليس به شيء ألننا 
لم نتطرق الى مضمون االستجواب، 
وأنا ض����د اإلحالة ألن احملكمة لن 
تقول انه دستوري أو غير دستوري 
ولكن احملكمة ستقول ان هذا شأن 
املجلس وستحكم بعدم االختصاص، 

وهذه النصوص واضحة.
٭ علي الراش����د، وزي����ر الدولة: 
اذا حددنا م����دة كأننا تدخلنا في 
اختصاص السلطة القضائية ومن 
باب ع����دم الدخول في اختصاص 
القضاء وصالحياته طلبنا الى موعد 
صدور احلك����م واذا حددنا موعدا 
نكون ألزمنا الس����لطة القضائية 
ولذلك علقن����ا الطلب حلني حكم 
احملكمة الدستورية. ونحن نذهب 
الى احملكمة لتفسير بعض املواد 
الدس����تورية التي وردت في هذا 
االس����تجواب نفسه فنحن نعرف 
متاما ان احملكم����ة لن تفصل في 

الدستورية من عدمها.
٭ مب����ارك اخلرين����ج: هل يجوز 
املناقش����ة الي����وم أم ال، أطلب من 
الرئي����س والوزراء طلب التأجيل 
أسبوعني وبعد ذلك ندرس إحالته 

من عدمها.
٭ علي الراشد ردا على األخ مبارك 
اخلرينج: نحن عارفني وين راحني 
وقدمنا طلبا الى احملكمة الدستورية 
وال يجوز بعد ذلك الطلب تأجيل 
األسبوعني نحن نطالب بالتأجيل 
حل����ني احلك����م نحن ل����م نناقش 
التأجيل  االستجواب نحن نطلب 

حلني حكم احملكمة الدستورية.
٭ الرئي����س اخلرافي: هناك طلب 
مقدم بالتأجيل سأطرحه للتصويت 
وس����أتيح املج����ال للمعارض����ني 
واملؤيدين وسأتيح املجال ملقدمي 
الرأي ووجهة  االستجواب إلبداء 

النظر.
٭ أحمد السعدون: بعد ان حتدث 
وزير الدولة كان يفترض ان يتحدث 
مقدمو االستجواب فهذا الطلب باطل 
ألنه ل����م يقدم من املختصني وهم 
مقدمو االستجواب وال ميكن طرح 

مع بعض االعضاء لالس����ف، اوال 
يجب ان يقول س����مو الرئيس أنا 
جاهز ومن ثم يؤجل اس����بوعني، 
واس����بوعني آخرين ومن ثم يتم 

وأده كما هو متفق عليه.
٭ ولي����د الطبطبائي: هذا الطلب 
غي����ر دس����توري وغي����ر الئحي، 
الطلب الجل غير مس����مى فكيف 
نربط اعمالنا بأعمال سلطة اخرى؟ 
ويجب اال يكون اكثر من اسبوعني، 
واسبوعني آخرين بأغلبية املجلس، 
املادة 173 من الدس����تور تقول ان 
احملكم����ة الدس����تورية تخت����ص 
بدس����تورية القوان����ني واللوائح 
وليس االستجواب، احملكمة ستقول 
نحن غير مختصني بدس����تورية 
االستجواب من عدمها، ملاذا ال يحال 
الى التش����ريعية ومتهل اسبوعا 
لترد بدس����تورية االستجواب من 

عدمها.
٭ محمد البصيري: نحن لن نتكلم 
من فراغ، نحن نتحدث وفق اللوائح، 
فإذا كان الرئيس جاهزا يناقش بعد 
8 ايام لكن نحن نعترض على قضية 
التأجيل وهناك رأي معتبر للنائب 
السعدون وقال بامكان املستجوب 
ان يطلب تأجيل اس����تجوابه الى 
نهاية الفصل التشريعي نحن لم 
نقل ذلك، نحن ال منلك قضية حتديد 

الوقت.
٭ حسني القالف: املطلب االول هل 
للحكومة حق في التأجيل ام ليس 
له����ا احلق؟ واذا لم يكن لها احلق 
فدعوا نقطة االعتراض، االحالة الى 
جهة نثق فيها ومختصة، فمن يقول 
ان الرأي هذا سليم والرأي آخر غير 
س����ليم؟ من يفصل في هذا االمر؟ 
نحن ضعنا فالكل يفسر الدستور 
ويرى الدستور بفهمه، الفيصل في 
الدستور هو احملكمة الدستورية، 
وين نبي نروح؟ البد ان نذهب الى 

جهة نعتد بنزاهتها.

التأجيل حق

وفي استجواب وزير الداخلية 
النائب السعدون قال ان من حق 
الوزير التأجيل الى سنة او سنتني 
أو الى نهاية الفصل، فلماذا ال نأخذ 
بهذا الرأي، وهناك اعتراض على 
ان هناك استجوابا للنوري وتأخر 
سنتني فهل سببه احلكومة أم سببه 

القضاء؟
٭ وليد الطبطبائي: املجلس هو 
املختص بالنظر في دستورية هذا 
االستجواب وال يجوز بأي سلطة 
أخرى التدخل ف����ي عمل املجلس 
وسبق ان كان هناك قرار في هذا 
املوضوع ووزير العدل س����بق ان 
طلب احالة استجواب حسني القالف 
الى التش����ريعية وردت بأنه غير 
دستوري اذن املجلس وجلانه هو 

املختص.
٭ خلف دميثير: احملكمة الدستورية 
ه����ي جه����ة فصل ألي ن����زاع بني 
املجلس واحلكوم����ة لو افترضنا 
ان االستجواب مت وحكمت احملكمة 
بدستورية االستجواب وانتقلت 
الى طلب التعاون ومت التصويت 
وفاز تصويت االخوان املطالبني 
بإزاحة رئيس الوزراء فبماذا ينفعنا 
حكم احملكمة، فهذا األمر غير مبرر 
خلوف بعض األعضاء ملن اإلحالة 
الى الدستورية التي هي جهة الفصل 

في أي خالف دستوري.
٭ خالد العدوة: هناك خالف واضح 

بعد القس����م واحلكومة تؤكد انها 
النواب  ال حتجر عل����ى حق����وق 
الدس����تورية وال ميكن االستمرار 
في التعامل مع استجوابات يشوبها 
شبهة دستورية واضحة، الالئحة 
واضحة واعطت احلكومة احلق في 
التأجيل ونطلب التأجيل الى حني 
ان يأتي حكم واضح من احملكمة 
الدستورية وفق املواد التي استند 
اليها املستجوبان 100، 101 و102 من 
الدستور و123 و127 مواد دستورية 
واضحة وضوح الشمس في رابعة 
النهار ونحن لدينا رؤية ووضوح 
بأن هذه املواد ال ميكن استخدامها 
في هذه امل����واد فاحلكومة ذهبت 
الى احملكمة الستفس����ار رأيها في 
هذه امل����واد ووفقا للمادة 135 من 
الالئحة تطل����ب احلكومة تأجيل 
االس����تجواب حلني صدور احلكم 
من احملكمة الدستورية لكي يحق 
احلق ويحكم على هذه االستجوابات 
ايها حق وايها لم يكن حقا وذلك من 
باب التعاون نحن دولة دستورية 
واقسمنا في البداية على احملافظة 

على الدستور.
التفس����ير من  اخلرافي: طلب 
احملكمة الدستورية هذا حقكم وال 
يحتاج الى ق����رار من املجلس اما 
ما يحت����اج الى قرار فهو التأجيل 
وقبل التصويت سأتيح الفرصة الى 
اثنني مؤيدين ومثلهما معارضان، 
سأتيح املجال للمعارضني وسأبدأ 
مبقدمي االس����تجواب السعدون 

والعنجري.
٭ مسلم البراك )نظام(: احلكومة 
تتكلم عن التزامها بالدستور وهي 
آخر طرف تتحدث عن الدس����تور 
فف����ي املوض����وع ه����ذا ال يجوز 
مناقش����ته فاملادة 135 لم تتحقق 
)امل����دة املنصوص عليها( وهي 8 
ايام وفي ذلك البد من تقدمي طلب 
باالستعجال، فالطلب يفترض اال 
يناقش، ولكن يناقش غدا وتعرض 
االس����تعجال واآلن االج����راء غير 
الئحي ولم يكن من املفترض فتحه 

اال غدا.
٭ اخلرافي: هو م����و نقاش، هو 

تأجيل.
فيصل املسلم: هذه آخر حكومة 
تقنعنا انها تلتزم بالدستور فهي 
الوسائل واملؤسسات  جيرت كل 
باحل����ق والباط����ل والطلب غير 
صحي����ح، هذا تأجي����ل بالتعليق 
وارجو ان يكون التأجيل مبدة، هذا 
اول اقحام للقضايا في غير محلها، 
ال ينبغي ان تعلق اعمال مجلس 
االمة على القضاي����ا، هم تعودوا 
تعطيل جلسات مجلس االمة ويقعد 
الرئيس 50 يوما ما يشكل حكومة 
وفي اس����تجواب النوري احملكمة 
الدس����تورية لم متنع من النقاش 
وعلي الراشد كان له موقف في هذا 
االم����ر، املفروض يحددون طلبهم 
مبدة محددة، هذا عبث وطعن في 

املؤسسات والشعب الكويتي.
٭ عادل الصرع����اوي: كنا نتكلم 
على بعض االع����راف التي تفرغ 
الدس����تور من محتواه وهذا احد 
االعراف، وكذل����ك توزير الوزراء 

املستجوبني.
وبعد تقدمي الطلب البد من ان 
يقوم الرئيس ويقول انا جاهز او 
يؤجل ملدة اس����بوعني على االكثر 
فيجاب الى طلبه، وبعد ذلك يذهب 
الى قضية الدستورية املتفق عليها 

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اجللسة العلنية العادية 
في متام الساعة التاسعة صباحا 
وتال األمني العام اسماء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون اذن 

او اخطار.

البند األول االستجوابات

٭ اخلرافي: قبل البدء في البند االول 
وردت الينا رسالة من جلنة اجلواب 
على اخلطاب االميري ورسالة من 
رئيس ديوان احملاس����بة وليستا 
بحاجة الى نقاش وبعد ذلك ننتقل 

الى البند االول.
وتال االمني العام الرسالتني:

٭ رسالة من رئيس جلنة اجلواب 
على اخلطاب االميري يطلب من 
احلكومة االسراع في تقدمي برنامج 

عملها.
٭ رس����الة من الديوان يطلب ان 
تكون دعوته للجان مجلس االمة 

قبل املوعد بيومني 48 ساعة.
٭ اخلرافي: أرجو من رؤساء 
اللجان ان يلتزموا بهذا املوعد وهو 
قبل 48 س����اعة من املوعد احملدد 
واذا كان هناك موعد مس����تعجل 
فيكون هن����اك اتصال تلفوني مع 
املس����ؤولني او الوزراء املختصني 

حتى يستطيعوا تلبية الدعوة.
وارج����و فيما يتعل����ق بدعوة 
املسؤولني ان يكون هناك نصاب 
في اللجنة فرجاء التأكد من النصاب 
قبل حضور املسؤولني او تأجيل 

االنعقاد ملدة نصف ساعة.
٭ مسلم البراك: كل التقدير لالخوة 
في الديوان فلجنة حماية املال العام 
عقدت 32 اجتماعا وهناك حضور 
والتزام ب����ه واحيانا يكون لدينا 
اس����تعجال والديوان يكون عنده 
التزام، واالسبوع املاضي السبب في 
التأخير هو حضرتك االخ الرئيس 
النك لم توقع على كتاب الدعوة.

أين الوضوح؟

٭ سلوى اجلسار: اشيد بالرسالة 
الواردة اخلاص����ة باللجان واؤكد 
على كالمك وكل ما جاء في قضية 
دعوة املسؤولني، ودعوتي قبل 24 
س����اعة غير معقولة، وهناك عدم 
وضوح ف����ي جدول اعمال اللجنة 
حتى يحضر اجلانب احلكومي ما 
تريده اللجنة وفي حاالت يطلب 
اجلهات احلكومية وتكون ليست 
هي اجلهة املعنية، نحن حريصون 
على عمل اللجان وكل ما يطلب منها، 
ولدينا مالحظات في جلنة حماية 
املال العام فالدعوة وجهت الساعة 
العاشرة واالتفاق على موعد انعقاد 
اللجنة هو يوم االثنني الساعة 12 
ظهرا، وجلان املجلس هي املطبخ 

الرئيسي العمال املجلس.
٭ علي الدقباسي: اود توضيح نقاط 
محددة اوالها نحن وجهنا كثيرا من 
الدعوات ولكن هناك عرقلة لعمل 
اللجنة بعدم حضور النائب االول 
لوجوده باخلارج للعالج ونتمنى 
عودته بالس����المة واللجنة جلنة 
ذوي االحتياجات اخلاصة لم يكن 
لها احلاجة اذا ما طبقت احلكومة 

القانون اخلاص بها.
والهيئة العامة لشؤون االعاقة 
تتعسف مع املعاقني ونطلب منك 
االخ الرئيس فزعة ومن سمو رئيس 
الوزراء وال����وزراء الن القانون ال 
يطبق، ومدير عام الهيئة لم يحضر 
االجتماع����ات لالس����تئناس برأي 

الهيئة، قضايا املعاقني معطلة.
٭ فيصل املس����لم: هناك طلبات 
ارج����و تالوته����ا لو حت����ى بعد 

االستجواب.
٭ اخلرافي: سأبدأ باالستجواب، 
وتال االمني العام االستجواب املقدم 
الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد م����ن النائبني احمد 
السعدون وعبدالرحمن العنجري 

ومحاوره األربعة:
٭ الرئيس اخلرافي: اتفضل وزير 

الدولة لشؤون مجلس االمة.
٭ محمد البصيري: احلكومة 
الفص����ل احلالي ذكرت  مع بداية 
في اكثر من مناس����بة انها جاءت 
للتعاون م����ع املجلس ومد يد كل 
وسائل التعاون وفقا لالئحة ومع 
ذلك كانت احلكومة السابقة واجهت 
الثمانية وتعاملت  االستجوابات 
معها وفقا لالئحة والدستور مع 
انها كان يشوبها شبهة دستورية 
ومع ذلك الرئيس والوزراء يعتلون 
املنصة يثبتون رأيهم بأنها بها خلل 
دس����توري ونصعد الثبات احلق 
ورد احلقائق ثم جاءت احلكومة 
احلالي����ة وفوجئنا باس����تجواب 

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي على املنصة متوسطا بنائبه عبداهلل الرومي وأمني السر عدنان عبدالصمد  

مرزوق الغامن ود.أسيل العوضي وصالح املال خالل اجللسة

شعيب املويزري وناجي العبدالهادي

د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم يرفضون اإلحالة الى »الدستورية«

د.علي العمير مصافحا سعد زنيفر بحضور محمد النومس

البصيري: احلكومة 
تطلب التأجيل حلني 
صدور حكم احملكمة 

الدستورية

البراك: موضوع 
االستجواب ال جتوز 
مناقشته وفق املادة 

135 من الالئحة

املسلم: ال ينبغي أن 
تعلق احلكومة أعمال 

مجلس األمة على 
السلطة القضائية

الصرعاوي: رئيس الوزراء 
هو الذي يؤكد 

جاهزيته للمناقشة 
أو التأجيل

احلربش: نريد 
تشريعاً يحل مشكلة 

جميع املناطق أو 
املساءلة السياسية

وافق مجلس االمة في جلسته العادية امس على طلب احلكومة تأجيل مناقشة االستجواب املوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء ملدة سنة ما لم حتكم احملكمة الدستورية قبل ذلك. وجاءت نتيجة التصويت على 

الطلب مبوافقة 37 عضوا من اصل احلضور وعددهم 47 عضوا فيما رفضه عشرة اعضاء. كما وافق املجلس على االقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريني ورجال االطفاء ممن 

انتهت خدماتهم بعد التصويت عليه في مداولته االولى. ووافق على القانون 45 عضوا من اصل احلضور وعددهم 50 عضوا ورفضه خمسة اعضاء. وجاء في املادة االولى من القانون »مينح معاشا استثنائيا بقيمة 

750 دينارا للضباط االمراء من رتبة لواء فما فوق وبقيمة 500 دينار شهريا للضباط االمراء والقادة من رتبة عميد ممن تقاعد منهم باجلهات العسكرية الثالث )الدفاع والداخلية واحلرس الوطني( واالدارة العامة 

لالطفاء ممن طبق عليهم قرار البدالت املوحد الصادر بتاريخ االول من يوليو 2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت االستحقاق للعسكريني«. ونصت املادة الثانية على 

ان مينح املذكورون في املادة السابقة مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتني ملن لديه خدمة فعلية 25 سنة، كما وافق املجلس على قانون املساعدات العامة باالجماع في مداولته االولى. وفيما يلي التفاصيل:

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ هادي العجمي
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السعدون: طلب التأجيل باطل ومحاولة للهروب ورعاية الفساد
العنجري: اللجوء إلى »الدستورية« حتصني للحكومة من املواجهة

املوضوع إال إذا جاء موعد النقاش 
وكل ما قاله البصيري كالم باطل 
الدس����تورية فهذا حقه  واذا راح 
وطلب التأجيل يأتي عندما يأتي 
موعد املناقشة اذا كنا نريد ان نلتزم 
بالالئحة، وهذا يخالف احلكومة 
التي قالت نحن أتينا بنهج جديد 

وهذا تأكيد رعاية الفساد.
أرجو ان نحتكم لالئحة، وزير 
الدولة أبلغنا ه����ذا حقه، وأليس 
من األوجب ان يكون أمام املجلس 
طلبهم، وعندما يقولون التأجيل 
البد ان يقولوا طلبنا التأجيل ألنه 
لوزراء غير مختصني أوقفوا هذا 
العبث تبون رعاية الفساد، أرجو 
ان يطرح األم����ر للتصويت، فأنا 
أو  الدس����تورية  الى  ضد اإلحالة 
التشريعية، وهذا أمر يختص به 
املجل����س والطلب باطل ومحاولة 
لله����روب ورعاية للفس����اد وهي 
حتاول ان ترعى الفساد املوجود 

حاليا.
٭ علي الراش����د: عندم����ا تكلمنا 
عن نه����ج جديد هذا ه����و النهج 
اجلديد وهو اننا لن نسمح ألحد 
بان يتجاوز على الدس����تور، أين 
الهروب؟ وين قاعدين، نحن قاعدين 
باملجلس؟ أي الئحة تتكلمون؟ هل 

هذا دستور؟
٭ الرئيس اخلرافي: انتوا تكلمتوا 

واعطاكم املجال.
مسلم دون ميكروفون: الذي ينصح 

الرئيس يقول له اصعد املنصة.
٭ أحمد املليف����ي: من الصدف ان 
أكون أحد معدلي املادة 135 عندما 
كنا في اللجنة التشريعية وعندما 
وضعت وضعت ملصلحة املستجوب 
بأن ينظر الى الوقت املناسب له 
للصعود الى املنصة، ألن الوزير 
املس����تجوب يري����د الوقت إلعداد 
اإلجاب����ة والنظر في دس����تورية 

االستجواب.
وكنت في اس����تجواب محمد 
النوري وكن����ت على هذه املنصة 
وكنت طلبت أن عل����ى احلكومة 
أال يصع����د الوزي����ر املنصة وان 
الدستورية ألني كنت  الى  تذهب 
أرى ان االس����تجواب يشوبه عدم 
الدس����تورية وبعد ذل����ك ذهبت 
احلكومة الى »الدس����تورية« ألنه 
ال يجوز اس����تجواب الوزير على 
أعمال سابقة أو أعمال وزير سابق، 
آن األوان ان نحمي الدس����تور من 
هذا اخلالف ومن حقنا ان نحمي 

الدستور واألطر الدستورية.
توج����ه احلكومة ب����ه احترام 
للدس����تور واحت����رام نصوصه 
ومن واجبكم كأعضاء ان نصّوت 
على ذل����ك وننتظر حكم احملكمة 
الدستورية نحن نتكلم عن تاريخ 
أمة، كما نح����ن اليوم نقف إجالال 

للجيل األول.
٭ أحمد السعدون: كالم املليفي غير 
صحيح فالتعديل في 135 جاء في 
صالح النائب املستجوب، فعبارة 
»ال يجوز املد أكثر من أس����بوعني 
آخرين إال بوجود أغلبية أعضاء 
العبارة في صالح  املجلس« هذه 
النائب املس����تجوب ومن يحمي 
االصالح يجب ان ينظر الى تقرير 

أبوفطيرة.
٭ أحمد املليفي: الكالم الذي قلته 
أنا صحيح وأكده السعدون عندما 
ق����ال ان هناك نص����ا مغلظا فقد 
الوزير يكون عنده ظروف أخرى 
امل����دة مفتوحة ملصلحة  وجاءت 
الوزي����ر، وملف����ات أبوفطيرة في 
2004، نح����ن اآلن حكومة جديدة 
جاءت بنهج جديد وفي أول اجتماع 
اتخذت قرارات ينتظرها الشعب 
الكويت����ي وللمرة األولى ان تأتي 
في االجتماع البروتوكولي وتتخذ 
قرارات وتفاجأ باالستجواب دون 
ان تعطي احلكومة اجلديدة فرصة 
االستجواب بعد القسم هذا عدم رد 
التحية على االجتماع األول ملجلس 
الوزراء، ويج����ب ان نتصدى ملا 

نعتقد انه غير دستوري.
٭ أحمد السعدون: النص كان مطلقا 

وضعن����ا له ضوابط، وانت تقول 
احلكومة لها نهج جديد هذا يؤكد 
كالمنا بأن احلكومات الست فشلت 
ووزراؤها كانوا فاسدين وهذا ما 

يؤكد كالمنا.
٭ د.محمد البصيري: بدأنا اجللسة 
بهدوء وننهيها بإذن اهلل بهدوء، 
وكن����ت أحد الن����واب الذي قدمت 
تعديالت على املادة 135، فهي في 
مصلحة اجلمي����ع، وأمامنا الئحة 
ومن باب التعاون وبعد آراء النواب 
سنحدد أجال ونطلب التأجيل ملدة 
سنة. النائبان مسلم البراك وفيصل 
املسلم معترضان اتضحت نواياهما 

انكشفت نواياهما.
٭ العنجري: هذه مسخرة.

٭ الب����راك: ان����ت رئيس����هم وال 
رئيسهم؟ شيء مرتب واستهانة 

بالعقول وعقول النواب.
٭ محم����د البصيري: نحن نطلب 
التأجيل سنة ما لم حتكم احملكمة 
الدستورية قبل ذلك واذا حكمت 

بعد شهر تأتيكم بعد شهر.
٭ اخلرافي: ال استطيع ان ادخل في 
هذا النقاش، انت ملاذا بدأت بسنة 

ملاذا ال تكون سنتني أو ثالث.
٭ البراك: هل هذا هو النهج اجلديد، 

ضحك على الذقون.
٭ اخلراف����ي: اذن تريدون حتديد 
مدة حدها شهران واذا طالت تعال 

اطلب مرة ثانية.
٭ البراك: م����ا لك حق تقول رأي 
تعال انزل حتت وقول هذا الكالم، 
انت رئيس مجلس األمة مو رئيس 

مجلس الوزراء.
٭ علي الراشد: احنا نؤكد على انه 
اذا صدر احلكم في أي تاريخ خالل 
شهر نحن جاهزون أو في بداية دور 
االنعقاد ونحن جاهزون، فاألولوية 

للحكم هذا من باب التعاون.
٭ الب����راك: التعاون هو صعوده 
املنص����ة، خ����ل يصع����د رئيس 

الوزراء.
٭ علي الراشد: صعد ألف مرة.

٭ مخلد العازمي )مؤيد( )لإلحالة(: 
عندي كالم يس����م البدن لكن مع 
إحل����اح أخوي حس����ني احلريتي 

أتنازل له.
٭ حس����ني احلريتي: اليوم يوم 
تاريخي الول مرة مير هذا املوقف 
عل����ى الكويت ويؤك����د ان بعض 
النصوص في الدس����تور عاجزة 
الدستورية  وس����اكتة واحملكمة 
عملها يختص بتفسير النصوص 
الدستورية ومنازعات دستورية 
القوان����ني، من مجل����س االمة او 
مجلس الوزراء او ذوي الشأن كما 
حدث في قانون منع التجمعات، 
اخلالف على امل����ادة 135 ليس له 
عالقة باملوضوع، هناك طلب من 
احلكومة ومن حقها ان تقدم الطلب 
شفهيا او كتابيا ولم ينف النائب 
السعدون قوله ان من حق الوزير 
تأجيل االستجواب الى نهاية الدور 
وه����ذا يؤكد على انه ال س����لطان 
على القاضي، ليس من حق احد 
ان يدخل في محاور االستجواب، 
التفسير فالدستور  اما موضوع 
الكويتي يخشى ان حتتضر هذه 
االداة الدستورية، يجب ان نحافظ 
على هذه االداة الدستورية فحكم 
احملكمة الدس����تورية ملزم، نحن 
امام مفترق طرق هناك استجوابات 
مقبل����ة ال نعرف عدده����ا، فنريد 
االطمئنان هل نسير في الطريق 

الصحيح ام ال.
٭ خالد السلطان: الرئاسة يجب 
ان تكون في موضع احلياد ويجب 
ان تراعي الرئاسة الالئحة الداخلية 
والدستورية، ونحن بصدد تنقيح 
الدستور من  الدس����تور وتفريغ 

محتواه.
٭ عبدالرحم����ن العنجري: طلب 
الي����وم عجيب وغريب  احلكومة 
لكن ل����م افاج����أ، وكان����ت تلوح 
بتقدميه لتفس����ير 15 مادة ولوال 
تدخ����ل النائب عب����داهلل الرومي 
لس����حبت هذا الطلب، اختصاص 
احملكمة تفسير النصوص وليس 

االستجوابات السياسية، النها بذلك 
ستدخل في التجاذبات السياسية 
وهذا يذكرني باجلمهورية اخلامسة 
في فرنسا، وهذا هروب وحتصني 
لهذه احلكومة من املواجهة، هناك 
تقارير لديوان احملاسبة هناك 3 
استجوابات مستحقة قدمت لوزراء، 
احلكومة ضحكت علينا وتغير 3 
وزراء وتقول هذه احلكومة »كما 
التعويضات  ولدتني امي« جلنة 
اهلت 5 ش����ركات وارست شركة 
ملعاجلة الدمار البيئي وهناك امر 
دبر بلي����ل، وكالم البصيري عن 
التأجيل مرفوض هناك قس����ائم 
من املفترض ان تباع ب� 90 دينار 
بيعت ب����� 1500 دينار، اي اصالح 

سياسي تتحدثون عنه.
٭ د.محم����د البصي����ري: اما وقد 
عاد الهدوء الى اجللس����ة اؤكد ان 
الطلب ملدة سنة ما لم حتكم احملكمة 
العنجري  الدستورية، وانا اسأل 
ما الذي تغي����ر فهو في احلكومة 
السابقة كان من اشد املدافعني عن 

احلكومة؟ فما الذي تغير؟
٭ عبدالرحمن العنجري: في اول 
دور االنعق����اد والثاني اعطيناك 
االغلبية الساحقة لم يحصل عليها 
ديڤيد كاميرون؟ وشرعنا قوانني في 
اللجنة املالية واملرافق واالسكانية 
واملعاقني، اخلصخصة وسوق املال، 
واخلطة االمنائي����ة، اعطيناك كل 
شيء فماذا فعلت؟ رئيس الوزراء 
تتمنى له كل تقدير انا احاسب اداء 
سياسيا اداء تنفيذيا، كنت ايجابيا 
معك، احلكومات تتغير بالرؤوس 

وليست باالطراف.
البصي����ري: نع����م  ٭ د.محم����د 
املجلس كان متعاونا مع احلكومة 
السابقة وايضا احلكومة واجهت 
االس����تجوابات وهي تعلم ان بها 
مثالب، واآلن من املصلحة للحكومة 
 en« واملجلس ان يقفا عند ذلك احلد
ough is enough« اما احلكومة فلها 
حق مثل ما للمجلس حق ان ينظر 
في دستورية االستجواب ومن باب 
التع����اون وبتدخل نائب الرئيس 
عبداهلل الرومي س����حبت الطلب، 

نحن جئنا بنهج جديد.
٭ يوسف الزلزلة: )مؤيد(: نحن ال 
نحكم على نوايا واجلميع يرغب 
في الدفع باجتاه عدم احلنث بقسمه 
املادة 99 من الدستور نقول لكل 
عضو ان يوجه للوزير او الرئيس 
اسئلة الستيضاح االمور الداخلة 

في اختصاصه.
وامل����ادة 100 تقول لكل عضو 
ان يوجه استجوابا الى الوزير او 
الرئيس الستيضاح االمور الداخلة 
في اختصاصه واالس����تجواب به 
اربعة مح����اور يختص بها وزراء 
الدف����اع، وهناك  املالي����ة ووزير 
جتاوزات واضحة ف����ي ملف ابو 
فطي����رة لكن يظ����ل امللف يتعلق 

بوزير التجارة والبلدية.
اينما مال  الدلي����ل  ابناء  نحن 
منيل، هناك استفهامات يجب ان 
نس����توضحها، نحن امام شك في 
املواد الدستورية وتساؤالت حتى 
نطمئن ان االستجواب دستوري 
لذلك ارجو من زمالئي ان ننتظر 

رأي احملكمة الدستورية.
٭ الرئيس اخلرافي: هناك اقتراح 
بش����أن زيادة ع����دد املتحدثني 6 
معارضني و6 مؤيدين نداء باالسم 
وجرى التصويت نداء باالسم وكانت 
النتيجة كالتالي: موافقة 25، عدم 
موافقة 37، امتناع، احلضور 62. 

اذن عدم موافقة على التمديد.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على التأجيل ملدة سنة واالحالة الى 
الدستورية: موافقة 37، عدم موافقة 

10، امتناع، احلضور 47.
٭ اخلرافي: موافقة على التأجيل 
سنة ما لم تنته احملكمة الدستورية 
قبل ذلك وترفع اجللسة ملدة نصف 

ساعة وكانت الساعة 11:24.
وتعود اجللسة الى االنعقاد بعد 

رفعها ملدة نصف ساعة.
٭ الرومي: نستأنف اجللسة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يدخل القاعة مع فيصل الدويسان الشيخ أحمد الفهد ود.أماني بورسلي ود.محمد العفاسي ومصطفى الشمالي والشيخ أحمد احلمود

خالد السلطان عبدالرحمن العنجري

عدنان املطوع مخلد العازمي

محمد املطير خالد العدوة

علي الراشد حسني مزيد

علي الدقباسي احمد السعدون

الطبطبائي: احملكمة 
الدستورية تختص 
بتفسير دستورية 
القوانني وليس 

االستجواب

املطوع: احلديث 
عن تثمني خيطان 

فقط ال يحقق العدالة 
واملساواة بني 

املواطنني

دميثير: »الدستورية« 
هي جهة الفصل في 

أي نزاع بني املجلس 
واحلكومة

الزلزلة: االستجواب 
تضمن أربعة محاور 

ال يختص بها رئيس 
الوزراء

مخلد: أطالب بإحالة 
جميع اقتراحات 

التثمني إلى اللجنة 
املختصة بعيداً 
عن املزايدات

احلريتي: النصوص 
الدستورية 

عاجزة وجامدة 
و»الدستورية« تختص 

بتفسير النصوص 
فقط
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املجلس يقر باإلجماع منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق 
للعسكريني ويوافق على »املساعدات العامة« في املداولة األولى

روضان الروضان ومحمد املطير حسني احلريتيد.سلوى اجلسار ود.روال دشتي خالل اجللسة

ويتلو االمني العام اقتراحا مقدما 
من بعض النواب بتخصيص ساعة 
اليوم )األربعاء( ملناقش����ة تقرير 
تثم����ني قطعتي 5 و6 فهي منطقة 

خيطان.
٭ صالح عاشور: هذا املوضوع لسنا 
مختلف����ني عليه وهناك اقتراحات 
في الصوابر والساملية ونتمنى ان 
تدمج جميع هذه القضايا في جلسة 
واحدة مع مقترح خيطان حتى نأخذ 
قرارا واحدا دون متييز وال نقبل 

استثناء منطقة معينة.
٭ فاضل صفر: هاتان املنطقتان 
من اختصاص املجلس البلدي وهو 

صاحب االختصاص.
٭ فيصل املسلم: اتفهم كالم االخوان 
للمشاكل في املناطق الثانية ونحن 
املناط����ق لتثمينها  ابدينا جميع 
ومنطقة خيطان هناك قانون واالخ 
فاض����ل صفر لم يحض����ر اللجنة 
ملناقشة االمر واملجلس البلدي قرر 
تثمني قطعة 10 ورفضها مجلس 
الوزراء ونحن مع املش����اكل التي 
يعاني منها الناس فال احلكومة تريد 
ان حتل املشكلة واحلكومة اليوم 
أجرمت بحق الكويت ونحن نطالب 
بحل املشكلة وارجوكم املوضوع 
لي����س انتخابات واس����ألوا وزير 
الداخلية عن الدعارة والس����رقات 
التي حتصل في هذه املنطقة ولذلك 
نح����ن طالبنا س����مو األمير بحل 
مشكلة خيطان كما حلت مشاكل 

جليب الشيوخ.
٭ فاضل صفر: ل����م تتم دعوتنا 
الجتماع اللجنة وطلب رأينا كتابيا 
وكتبنا رأينا وأرجو من االخوان 
التريث للدراسة وهناك موضوع 

فني.
٭ فيصل املسلم: ال ميلك االخ فاضل 
صفر حتديد واجبات مجلس االمة 
وملاذا تخش����ى مناقشة املوضوع 
وأعراض الناس في ارقابكم وامتنى 

مناقشته غدا )اليوم(.
٭ حس����ني احلريت����ي: املوضوع 
ليس انتخابات والدستور واضح 
واملشاكل واحدة والساملية كخيطان 
هناك دعارة وسرقات ونحن ال نقبل 
مناقشة منطقة منطقة نريد مناقشة 

جميع مناطق الكويت.
٭ احمد السعدون: هناك مجموعات 
الت����ي نظرت قدمت  القوانني  من 
تقارير والوضع في خيطان سيئ 
ومناقشة هذا االمر سيفتح املجال 

للجميع ونح����ن نعلم ان املناطق 
االخرى ال تقل مشاكلها عن خيطان، 
وطلب استعجال هذا املوضوع مهم 
وهناك قوانني منذ خمس سنوات 
ولنبدأ مبناقش����ة هذا االمر حتى 
نأخذ فيها قوانني حتى نسن قوانني 
ايضا ملناطق اخرى فالتثمني هو 

اعادة تنظيم.
عدنان املطوع: ه����ذا املوضوع ال 
يحق����ق العدال����ة واملس����اواة بني 
املواطنني فإذا اردنا احلديث عنه 
نريد احلديث عن املناطق االخرى 
وباس����مى اناش����د جميع اعضاء 
الدائرة الثانية للحديث عن مشاكل 
الصليبخات والدوحة وهم اولى من 
غيرهم في هذا املوضوع ونريد حل 

املدن العمالية اوال.
٭ الرومي: نصوت نداء باالسم الخذ 
رأي النواب في مناقشة االقتراح.

االمني العام يتلو اقتراحا ملناقشة 
مشاكل الساملية والصوابر مقدما 

من عدد من النواب.
الرومي: نريد تنظيم اجللسة  ٭ 

اثنني معارضا ومؤيدا  وسأعطي 
لهذا القانون.

٭ جمعان احلربش: املشكلة في 
خيطان وغيرها وانا اس����تضفت 
الفهد بالصليبخات  الشيخ احمد 
وتعهد بها فنحن نريد اما تشريع 
او املس����اءلة  التركي����ب  بي����وت 
السياس����ية وهناك منازل تسقط 
على اهلها واليوم احلكومة تعامل 
املناطق على اسس النواب وسنقدم 
طلبا حلصر جميع املناطق في طلب 

واحد.
العازمي: لتحول جميع  ٭ مخلد 
هذه االقتراحات للجنة املختصة 
العرائض  وبصفتي رئيس جلنة 
وارجو م����ن اخوان����ي جمع هذه 
االقتراحات وندرس هذه االقتراحات 
حفاظا على وقت املجلس واقدم هذه 
املناطق هي الساملية وكالم فاضي 
من يقول ان احلكومة تراعي نوابها 
القرار وال تخلطوا  واالغلبية لها 

االوراق وال نريد املزايدات.
دليه����ي الهاج����ري: اثني على 

اقتراح االخ مخلد العازمي ويبدو 
ان قرار تأجيل االستجواب اوجع 
البعض ونحن ال نتحدث عن ادوات 
انتخابي����ة وجميع اه����ل الكويت 
سواسية ونتمنى ان تعاد جميع 

االقتراحات للجنة املختصة.
٭ عادل الصرعاوي: هذا املوضوع 
مهم وهذا االقتراح مهم جدا وخيطان 
واجلليب مأساة والسبب في ذلك 
هي احلكومة وقانون »تعال ثمن«، 
ال يجوز نقل ه����ذه املناطق التي 
ذكرت والتي بها مش����اكل كثيرة 
ويجب أن تتعهد احلكومة بحلها 
وكم����ا أكد األخ مخلد نرجو إعادة 
جميع هذه االقتراحات لدراستها.

٭ خالد العدوة: املأساة منتشرة 
الكويت وهناك  بجميع مناط����ق 
بيوت تركيب في األحمدي وحتتها 
حقول غاز وأخليت من سكانها وهي 
منطقة نفطية بامتياز ونحن نتمنى 
أن تعاد جميع االقتراحات للجنة 
العرائض والشكاوى واخراج تقرير 

بجميع مناطق الكويت.
٭ يوسف الزلزلة: هذا املوضوع 
صحيح وأمتنى من األخ جمعان 
احلربش أن يذهب للصوابر ويركب 
مصعدا هناك ويق����ع فيه، وغير 
صحيح ما قاله ان احلكومة متيز بني 
النواب وما يقوله أن هناك مواطنني 
يعانون األمرين وأمتنى من الوزير 

»صفر« أن يحل املشكلة.
٭ مس����لم البراك: الواضح أن كل 
مناطق الكويت لديها مشكلة فجليب 
الشيوخ الناس تخاف على أعراضها 
واجلهراء واألحمدي والظهر ولدينا 
رأي أن جنلس كنواب ونحل جميع 
املشاكل ونقدم قانونا فيها ونضع 
جلنة م����ن قبلنا وجنبر احلكومة 
عليه ولنضع تعهدا على أنفسنا.

٭ مبارك اخلرينج: أتفق أن املشكلة 
عام����ة والنقطة املهم����ة أن هناك 
مناطق مهمة، فاألهم منطقة جليب 
الشيوخ حيث ال يستطيع رجال 
األمن دخولها وأمتنى من اإلخوان 
وخصوصا وزير البلدية منع دخول 

العزابية للمناطق السكنية.
٭ صالح عاش����ور: ه����ذا الطلب 
املفت����رض أن يناقش بعد قانون 
املس����اعدات وزيادة العس����كريني 
وج����اءوا بقان����ون آخ����ر، وأريد 
جوابا مل����اذا قدمتم هذا املوضوع 
على موضوع املساعدات وزيادة 

العسكريني.

٭ خال����د الطاحوس: في كل دول 
العالم يت����م تثمني جميع املناطق 
التي بها مش����اكل وهناك مناطق 
مأهولة بالعزاب وعلى سبيل املثال 
منطقة أم الهيمان محاطة باملصانع 
أال تستوجب أن تثمن حيث فيها 
أمراض السرطان والربو واملفترض 
تثمينه����ا وأيضا منطقة األحمدي 
س����كانها يعيشون وحتتهم الغاز 

والنفط.
٭ ناجي العبدالهادي: نريد تثبيت 
املوضوع ونصوت عليه باملداولة 
األولى واحلكومة هي من أوصلتنا 
لهذه املرحلة وم����ن باب أولى أن 
نناقش املوضوع غدا )اليوم( ونقره 

باملداولة األولى.
٭ حسني مزيد: القضية ان املقترح 
نريد أن يش����مل جمي����ع مناطق 
الكويت ونحن اما ان نضيف جميع 
املناطق أو اإلحالة للجنة املختصة 
وما يحصل اآلن هو مضيعة للوقت 

فقط.
٭ صالح املال: السؤال، كل املتحدثني 
لم يتطرقوا لنقطة نظام واآلن أنا 
طالبت بنقطة نظام وما حصل هو 
مضيعة للمجل����س وأنت يا األخ 
الرئيس ضيعت اجللسة واملادة 76 
واضحة واجللسة أصبحت سوق 
ع����كاظ وهذا ال نقب����ل به وهناك 
أال  الالئح����ة وأرجو  جتاوز على 
يتكرر هذا األمر وأصبح الوضع 

مناقشة عامة.
٭ عبداهلل الرومي: أنا نبهت منذ 

البداية الى هذا األمر.
٭ ضيف اهلل أبورمية: هذه املناطق 
آيلة للسقوط واملوضوع ان هناك 
طلبا لتكون جلسة الغد )اليوم( 
ملناقشته واألمر املدرج هو قانون 
زيادة العس����كريني واملفترض أال 
تنتهي اجللس����ة حتى التصويت 

على قانون العسكريني.
٭ علي العمير: لدي استفسار كيف 
ستتعامل الرئاسة مع نقاط النظام 
فهل ما مت احلديث عنه هو نقطة 

نظام أم نقاش؟
٭ عبداهلل الرومي: جميعها نقاط 

نظام.
٭ فيصل املسلم: نحن تقدمنا بطلب 
لتحديد جلسة الغد )اليوم( ليدرج 

على جدول أعمال اجللسة.
ويتلو األمني العام نص االقتراح 
في حتديد س����اعة جللسة اليوم 
ملناقشة التقرير ال� 68 بشأن تثمني 

د.فيصل املسلم

د.معصومة املبارك وحوار حول الالئحة

د.حسن جوهر متحدثا

املجلس يوافق باإلجماع 
على تكليف »الداخلية 

والدفاع« بحث إجراءات 
احلكومة تنفيذ املرسوم 
1979/21 بشأن الدفاع 

املدني ويخصص 
ساعتني من جلسة 31 
اجلاري ملناقشة مرض 

السرطان في البالد

ريوق مسلم
بعد حديث النائب مسلم البراك بصوت مرتفع وعدم 
استطاعة الرئيس اخلرافي ايقافه عن الكالم تساءل 

اخلرافي: مسلم شنو متريق؟

مكاسر
طلب الوزير البصيري مدة سنة لتأجيل االستجواب 

في حال عدم صدور حكم احملكمة قبل ذلك وعلق 
اخلرافي وقال: ملاذا لم تبدأ بثالث سنوات او سنتني 

وقال فيصل املسلم: املسألة اصبحت مكاسر.

مؤيد ومعارض
حتدث النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري 
معارضني لالحالة الى احملكمة الدستورية فيما حتدث 

مؤيدا لالحالة النائبان حسني احلريتي ويوسف الزلزلة.

اجلمهورية اخلامسة
قال النائب عبدالرحمن العنجري احلكومة السابعة 
تذكرني باجلمهورية الفرنسية اخلامسة، واعترض 

اخلرافي مطالبا مبخاطبة احلكومة باحترام.

محام عن عشرة
بعد دفاع النائب مسلم البراك عن النائب عبدالرحمن 

العنجري قال اخلرافي »انت محام عن عشرة؟« اعرفك 
محاميا عن واحد في اشارة الى النائب احمد السعدون.

يا ليتها عند خالد
بعد اتهام النائب خالد السلطان للخرافي باالنحياز الى 

طرف ضد آخر علق اخلرافي »انا من يدير الرئاسة 

والرئاسة عندي« النائب فيصل املسلم قال: »يا ليتها 
عند خالد«.

رفض طلب
قدم عدد من النواب طلبا للسماح لستة معارضني 
باحلديث وستة مؤيدين حول االحالة للدستورية 

وحصل الطلب على موافقة 25 ورفض 37 ومت الرفض.

يتوحدون فيك
اثناء انسحاب النواب بعد بدء التصويت على 

التأجيل لم ينسحب النائب عبدالرحمن العنجري من 
القاعة، النائب مسلم البراك اثناء خروجه من القاعة 

»عبدالرحمن تعال ال يتوحدون فيك«.

سوق عكاظ
انتقد النائب صالح املال ادارة اجللسة من قبل الرئيس 

باإلنابة عبداهلل الرومي باعطائه الفرصة ألكثر من 
نائب للحديث عن هذا املوضوع وفتح النقاش بالرغم 
من ان الطلب يتضمن النقاش في جلسة الغد مخالفا 

بذلك املادة 76 من الالئحة وحتويل اجللسة الى 
»سوق عكاظ« فعّقب عليه الرومي قائال: »أنا اللي أدير 

اجللسة«.

عناد لك
بعد تصويت الرئيس اخلرافي مع التأجيل استغرب 
النائب عادل الصرعاوي موقف اخلرافي الذي قال 

»موافق عناد لك«.

الوزراء الثالثة
تكفل الوزراء محمد البصيري وعلي الراشد واحمد 
املليفي بالرد على النواب حول احالة االستجواب الى 

احملكمة الدستورية.

احلب األول
النائب مرزوق الغامن سأل النائبة سلوى اجلسار 

»توقفني ويانا في استجوابنا؟ »اجلسار ردت«: هذاك 
اول«، الغامن علق: »ما احلب إال للحبيب األول«.

»خل نوقف وياها«
أثناء احلديث عن تثمني مناطق الكويت قال النائب 

جمعان احلربش ان احلكومة تعامل املناطق حسب نواب 
املنطقة إذا وقفوا معها توافق على تثمني مناطقهم، 
فعّقب النائب البراك قائال: »ظل نوقف وياها عشان 

تثمن مناطقنا«.

حسن سير وسلوك
عند حديث النائب مسلم البراك قاطعه النائب خلف 

دميثير فقال له النائب البراك »ترى عليك حسن سير 
وسلوك سنتني ال تتكلم اال بعد ما يسقط احلكم، 

شوف احلكم األول وبعدين تكلم«.

مشاجرات سياسية
عندما زاد النقاش حول موضوع االقتراح بتثمني 

قطع مناطق خيطان اقترح النائب حسني مزيد اما ان 
تدمج كل املناطق في الطلب او تذهب الى جلنة املرافق 

الصدار قانون متكامل بدال من »هذه املشاجرات 
السياسية التي تدمر البلد«.

تصوير أسيل
لوحظت النائبة د.أسيل العوضي تقوم أثناء اجللسة 

بتصوير النائبني د.روال دشتي ومسلم البراك.

لقطات

25 نائبًا يصدرون بيانًا حول األوضاع في سورية
املهري: مواقف سورية مع الكويت مشّرفة وعالقاتنا وطيدة

أصدر 25 نائبا بيانا حول األوضاع في سورية 
جاء نصه كالتالي:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم 
على أشرف املرسلني سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه الطيبني الطاهرين، وبعد:
منذ ما يقارب الشهرين والشعب السوري 

العربي يتعرض ألشد أنواع التنكيل والقمع 
ملطالبته املشروعة بحقه في احلرية والعدالة 

من قبل حزب البعث وميليشياته حتى وصل 
األمر الى اقتحام املدن السكنية بالدبابات 

وقصفها بالطائرات واحتالل املساجد ومنع 
صالة اجلمعة وقد توالت املجازر في مدينة 

درعا التي تعرض أهلها للقتل والضرب 
ومساجدها للتدنيس وزج اآلالف باملعتقالت 

وكان آخر هذه املآسي هو ما بثته احدى 
احملطات االخبارية عن اكتشاف مقبرة جماعية 
للمعتقلني الذين مت قتلهم جماعيا في درعا، ثم 
تكررت ذات املآسي في حمص وبانياس واآلن 

في تل كلخ.
ان صمت العالم عما يحدث في أرض الشام 

هو مبثابة شراكة في هذه اجلرمية النكراء 
التي يقتل فيها الشعب السوري العربي املسلم 

املسالم الذي خرج في مظاهرة سلبية تطالب 
بحقه الطبيعي أسوة بسائر الشعوب.

اننا في مجلس األمة الكويتي نطالب العالم 
بالتحرك السريع اليقاف هذه املجزرة التي 
يتفرج عليها العالم أجمع وتوفير احلماية 

للمدنيني، كما اننا نطالب مبالحقة مرتكبي هذه 
املجازر دوليا. 

كما اننا نطالب احلكومة الكويتية بقطع 
العالقات مع هذا النظام القمعي وطرد السفير 

من أرض الكويت. 
من جانب اخر، صرح وكيل املرجعيات الشيعية 

في الكويت السيد محمد باقر املهري بأن 
مطالبة بعض النواب بطرد السفير السوري 

احملترم إهانة كبيرة للجمهورية العربية 
السورية الشقيقة التي لها عالقات وطيدة 

ومواقف مشّرفة مع الكويت وخالف السياسة 
اخلارجية للكويت، وقد قال صاحب السمو 
األمير »اتركوا أمر السياسات اخلارجية لي«.

تأجيل االستجواب ملدة سنة
ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم
✓عبدالرحمن فهد العنجري34✓احمد احلمود الصباح1
✓عبداهلل يوسف الرومي35انسحباحمد عبدالعزيز السعدون2
✓عدنان ابراهيم املطوع36✓احمد عبداحملسن املليفي3
✓عدنان سيد عبدالصمد37✓احمد الفهد الصباح4
✓عسكر عويد العنزي38✓د.اسيل عبدالرحمن العوضي5
انسحبعلي سالم الدقباسي39انسحبالصيفي مبارك الصيفي6
✓د.علي صالح العمير40✓د.اماني خالد بورسلي7
✓علي فهد الراشد41جابر املبارك الصباح8
✓غامن علي امليع42✓جاسم محمد اخلرافي9
✓د.فاضل صفر علي43انسحبد.جمعان ظاهر احلربش10
انسحبفالح مطلق الصواغ44✓د.حسن عبداهلل جوهر11
✓فيصل سعود الدويسان45✓حسني علي القالف12
انسحبد.فيصل علي املسلم46✓حسني مزيد الديحاني13
✓مبارك بنيه اخلرينج47✓حسني ناصر احلريتي14
انسحبمبارك محمد الوعالن48✓خالد سالم العدوة15
✓محمد براك املطير49انسحبخالد سلطان العيسى16
✓د.محمد صباح السالم50انسحبخالد مشعان الطاحوس17
✓محمد عباس النومس51✓خلف دميثير العنزي18
✓د.محمد محسن البصيري52✓دليهي سعد الهاجري19
✓د.محمد محسن العفاسي53✓روضان عبدالعزيز الروضان20
✓د.محمد هادي احلويلة54✓د.روال عبداهلل دشتي21
انسحبمحمد هايف املطيري55✓سالم مثيب االذينة22
✓مخلد راشد العازمي56انسحبسالم منالن العازمي23
✓مرزوق علي الغامن57✓سامي عبداللطيف النصف24
انسحبمسلم محمد البراك58✓سعد زنيفر العازمي25
✓مصطفى جاسم الشمالي59✓سعد علي اخلنفور26
✓د.معصومة صالح املبارك60✓سعدون حماد العتيبي27
✓ناجي عبداهلل العبدالهادي61✓د.سلوى عبداهلل اجلسار28
✓ناصر احملمد االحمد62انسحبشعيب شباب املويزري29
✓د.هالل مساعد الساير63✓صالح احمد عاشور30
انسحبد.وليد مساعد الطبطبائي64✓صالح محمد املال31

✓د.يوسف سيد الزلزلة65انسحبد.ضيف اهلل فضيل بورمية32
3910النتيجة النهائية000✓عادل عبدالعزيز الصرعاوي33
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املجلس يحيل تقارير »الديوان« بشأن رقابة »الشؤون« على اجلمعيات التعاونية 
إلى احلكومة لتقدم تقريرها خالل 3 أشهر  إلى اللجنة الصحية

د.أسيل العوضي متارس هواية التصوير أثناء اجللسة مسلم البراك وخالد الطاحوس أثناء سير اجللسةصالح عاشور متحدثا

قطعتي 5 و6 في خيطان ويرفض 
مجلس األمة بحضور 55 ومبوافقة 
27 وعدم موافقة 27 وامتناع 1 يتلو 
األمني العام اقتراحا بتمديد اجللسة 
حلني االنتهاء من قانون املساعدات 
االجتماعية وزيادات العسكريني 

ووافق املجلس على التمديد.
ويتل����و األمني الع����ام مقترح 
بتكليف دراسة احملفظة املليارية 
العامة  الهيئ����ة  أنش����أتها  الت����ي 

لالستثمار.
وت����ال األم����ني الع����ام اقتراحا 
املتعلقة  الفق����رة 32  آخر بتقدمي 
بامليزانيات اخلاصة بتقرير »ذوي 
اإلعاقة« وتقدميه بعد مناقش����ة 

املساعدات.
٭ الروم����ي: اتخذنا قرارا بتمديد 
اجللسة ملناقشة املساعدات العامة 
والعسكريني فأرجو ان يكون غدا 

أول اجللسة.
٭ عدنان عبدالصمد: نحن اتفقنا في 
اللجنة ان امليزانية السابقة تضم 
الى امليزانية اجلديدة واذا كان هناك 
حاجة الستعجالها، فمن املمكن ان 
تأتي بها كميزانية كاملة وأرجو من 

املجلس دمج امليزانيتني معا.
٭ فيصل املس����لم: نحن نتلمس 
احتياجات املعاقني فأوافق على كالم 
رئيس اللجنة، اذا كان هناك تعهد 

باحضاره اجللسة القادمة.
٭ عدن����ان املطوع: لدينا أس����ئلة 
للوزراء ول����م يجيبوا عليها بعد 

أكثر من 3 أشهر.
وتال األمني العام اقتراحا آخر 
الداخلية  بش����أن تكليف جلن����ة 
والدفاع بحث مدى التزام احلكومة 
بتنفيذ املرسوم بشأن الدفاع املدني 
على ان من واج����ب الدولة تأمني 
سالمة اجلبهة الداخلية والتدابير 
البالد،  التي متر بها  االستثنائية 
وبحث االجراءات من جميع اجلهات 
احلكومية بتنفيذ املرس����وم رقم 
1979/21 بشأن الدفاع املدني وامهالها 
3 أشهر على ان تقدم تقريرها الى 

املجلس.
٭ ش����عيب املويزري: أشكر على 
تكلي����ف اللجن����ة به����ذه القضية 
احلساس����ة وس����نقوم باستدعاء 
كل املس����ؤولني والوزراء وأرجو 

التعاون.
)موافقة عامة(

وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
احالة تقارير ديوان احملاسبة بشأن 

رقابة وزارة الشؤون على احتاد 
اجلمعيات واجلمعيات التعاونية 
وأوجه العمل بها الى احلكومة على 
ان تقدم تقريرا بش����أنها خالل 3 

أشهر من تاريخ اإلحالة.
ويحال ال����ى اللجنة الصحية 

لتقدمي تقريرها.
)موافقة عامة(.

تخصيص س����اعة من جلسة 
يوم االربعاء 2011/5/18 ملناقش����ة 
أوضاع احملتجزين في غوانتانامو 
وان هؤالء جت����اوز احتجازهم 10 
اتهامات  س����نوات دون توجي����ه 

مباشرة لهم.
)موافقة عامة(.

وتال األمني العام اقتراحا آخر 
بشأن امراض السرطان وأعراضه 
اخلبيثة ومناقشة اسباب املرض 
وسياس����ة احلكومة، بتخصيص 
ساعتني من جلسة االربعاء 5/18 
على ان تضمن االجابة على أسئلة 
املجلس باحصائيات واعداد املصابني 
والفئات العمرية بحسب احملافظات 
ون����وع املرض وح����االت الرعاية 
الصحية وعدد مراكز تشخيص هذا 

املرض واستراتيجية احلكومة.
٭ د.هالل الس����اير وزير الصحة: 
أؤيد هذا الطلب ولكن اطلب مهلة 
اسبوعني لكي اجهز كل الردود على 

اسئلة النواب.
٭ د.حسن جوهر: يجب ان تكون 
هن����اك توعية مجتمعية ش����املة 
وذيلنا الطلب مبجموعة من االسئلة 
امتنى من الوزير االتيان بإجابات 

واضحة.
اقترح بأنه  الزلزلة:  ٭ د.يوسف 
بدال من ان يأت����ي الوزير بفريقه 
افضل ان يذه����ب الوزير بفريقه 
الى اللجنة الصحية واللجنة تقدم 

تقريرا باألرقام.
٭ صالح امل����ال: ارى ان موضوع 
الذهاب الى اللجنة س����يأخذ وقتا 
طويال فهناك حل وس����ط وما في 
مانع ان يزودنا الوزير قبل اجللسة 
باألرقام والبيانات لكي يكون عندنا 

خلفية.
٭ عادل الصرعاوي: ال يختلف احد 
على خطورة هذا املرض ولكن نحتاج 
الى النتائ����ج والتوصيات ولذلك 
اذا اتتن����ا اللجنة بتصور واضح 
باالتفاق مع الوزارة يعرض على 
اجللسة وامتنى من الوزير خالل 
االسبوعني ان يجتمع مع اللجنة 

وتصدر توصيات ونتائج.
أقترح  العبداله����ادي:  ٭ ناج����ي 
ان يأت����ي الوزير بعد اس����بوعني 
بتصوراته وتصدر توصياتنا في 

اجللسة اختصارا للوقت.
الرومي: سنؤجل بند االسئلة  ٭ 

حتى نبدأ في املساعدات.
)موافقة عامة( بعد اسبوعني.

وتال االمني العام اقتراحا آخر 
بشأن مناقشة تقدمي تقرير الفتوى 

والتشريع غدا.
)موافقة عامة(.

البند الثاني

املساعدات العامة
٭ مس����لم البراك: هناك تعديالت 
جذرية على القانون ونريد اآلن ان 
تتاح الفرصة ملناقشة التعديالت 
داخل اللجنة مناقشة مستفيضة 

دون االسراع واالستعجال.
٭ روال دشتي: املالحظات النيابية 
س����نأخذها في عني االعتبار بعد 

اقرارها في املداولة األولى.
٭ الوزير العفاسي: ارجو دخول 

الفريق احلكومي الى القاعة.
٭ صالح عاشور: دعونا نوافق على 
املداولة األولى وننتظر التعديالت 

في املداولة الثانية.
وقرأ املقرر باق����ي املواد مادة 

مادة.
٭ أحمد السعدون: البد ان يكون 
هن����اك التزام بالالئح����ة فتقدمت 
بتعديل على القانون فوفقا لالئحة 

البد من قراءتها.
وجرى التصويت نداء باالسم 
عل����ى املداول����ة األول����ى لقانون 
العامة وكانت نتيجة  املساعدات 

التصويت كالتالي:
موافقة 50

عدم موافقة �
امتناع �

احلضور 50
املداولة األولى  موافقة عل����ى 

وتؤجل املداولة الثانية.
٭ عسكر العنزي: أنا من مقدمي 
االقتراح ومسجلني 25 نائبا وأرجو 

التصويت عليه مداولة أولى.

البند الثالث

م���ك���اف���آت ال��ع��س��ك��ري��ني 
واستحقاقاتهم

وت����ال األم����ني الع����ام اقتراحا 
باالكتفاء باثنني مؤيدين ومثلهما 

معارض����ان للحديث ع����ن قانون 
العسكريني.

عدم موافقة
وانتقل املجلس الى التصويت 

مباشرة على املداولة األولى.
وتال األمير العام اقتراحا بشأن 
زيادة مبلغ نهاية اخلدمة للعمل 

العسكري.
موافقة

اقتراح آخر بش����أن 2 مؤيدين 
و2 معارضني.

وتال املقرر مادة مادة من مواد 
قانون مكافآت العسكريني.

٭ أحمد السعدون: يجب ان نلتزم 
مبا ورد في الالئحة، هذا التقرير 
وافقنا عليه ولكن هناك تعديالت 
قدم����ت ويج����ب ان تناقش اليوم 
ألن هن����اك مجموعة من القيادات 
والضب����اط واأللوية اس����تبعدوا 

متاما.
٭ شعيب املويزري: كنا نتمنى 
ان يكون وزير الداخلية موجودا 
إلقرار ه���ذه احلقوق لهذه الفئة 
التي قامت بجهود جبارة للبلد، 
وهناك ألوية وعمداء وعقداء في 
أبناؤهم يصرفون  العس���كرية 
عليه���م وهناك أم���ر محزن ان 
اجلهات العسكرية ضحكوا على 
العسكريني بعد ان أرغموهم على 
التقاعد لالستفادة من املميزات 

املالية ولم يستفيدوا.
٭ جمعان احلربش: هذه الزيادت 
أهمل����ت ش����ريحة مهم����ة وه����ي 
املتقاعدون وكثي����را من القيادات 
العليا في اجلهات العس����كرية ال 
يريدون التقاعد خوفا من انخفاض 
رواتبهم والبعض تقاعد ولم يستفد 
من احلوافز املالية وهناك فئة مهمة 
ومن ضمنهم من شاركوا في حرب 

حترير الكويت.
٭ حسني احلريتي: ما يتم نقاشه 
اليوم يستحق النقاش والعسكريون 
حني يتقاعدون ال يحصلون الثلث 
من رواتبه����م أثناء عملهم وكثير 
من االخوة الضب����اط ومنهم من 
ش����ارك في حرب حترير الكويت 
لم يحصلوا على هذه احلوافز ومن 
باب املساواة وعدم التمييز البد من 
اعطائهم من تلك احلوافز والواجب 
تطبيق القان����ون يجب ان يكون 

حتى عام 1991.
٭ عدن����ان عبدالصمد: أرجو من 
االخوة النواب االنتباه الى ان فئة 

اليوم  التي نناقشهم  العسكريني 
البعض لن يستفيد منها ألن الفئة 
املستفيدة محدد مسبقا واحلكومة 
اآلن غير موافقة على القانون وعند 
اضافة هذا التعديل قد ال يستفيد 
منه البعض واحلكومة سترفض 
هذا القانون في ح����ال اضافة اي 

تعديل.
٭ مصطفى الش����مالي: م����ا قاله 
النائب عدنان عبدالصمد صحيح 
ولم يحضر احد االجتماعات التي 
عقدت واملبلغ املقدر مليون وتسع 
وخمس����ون ألف دينار وقد أخذنا 
قرارا هنا بأن اي زيادة للعسكريني 
تتم مبراسيم وليست بقوانني ومن 
رأيي رجوع هذا القانون مرة أخرى 

للجنة لدراسته.
ويتلو مقرر اللجنة عبدالرحمن 
العنجري التعديل على املادة األولى 
في منح معاش استثنائي 750 دينارا 
من لواء وما فوق و500 دينار ملن 

هم حتت هذه الرتب.
٭ مصطفى الش����مالي: املادة 105 
واضحة في نظر اللجنة ألي تعديل 
قبل اجللس����ة وان يكون التعديل 
محددا فهذه التعديالت لم تعرض 
على اللجنة وم����ن حقنا اعادتها 

للجنة.
٭ عبداهلل الرومي: حسب املادة 105 

يعاد التقرير الى اللجنة.
٭ علي الدقباس����ي: هناك عساكر 
واحلديث اآلن فقط على الضباط 
ونحن نريد اضافته وقدمنا تعديال 

في هذا اجلانب.
٭ مصطفى الش����مالي: ملن يجوز 
له االعادة وأنا أمثل احلكومة أريد 
اعادة هذا القانون للجنة حتى تأتي 

اجلهات املعنية لدراسته.
٭ أحمد السعدون: البد من تطبيق 
الالئحة والتصويت على التعديل 

مستحق.
٭ عدن����ان عبدالصمد: التصويت 
خطأ وهذه التعديالت لم تعرض 
عل����ى اللجنة والبد م����ن اعادتها 

للجنة.
العام أس����ماء  ويتل����و األمني 
احلضور للتصويت على املداولة 
األولى من القان����ون بحضور 50 

وموافقة 45 وعدم موافقة 5.
الرومي: موافقة على  عبداهلل 
التعديالت  املداولة األولى وترفع 
للجنة املختصة وترفع اجللس����ة 

للغد.

القالف: الفيصل في 
اخلالف الدستوري 

احلاصل جهة محايدة 
وهي احملكمة 

الدستورية

الرومي: أرفض اإلحالة 
إلى »الدستورية« 
ألنها سترد بعدم 
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سيد حسني القالف

هل تشكل موافقة مجلس األمة على طلب احلكومة تأجيل مناقشة 
طلب االستجواب املوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ملدة سنة نقطة حتول في تاريخ احلياة السياسية الكويتية 
بشكل عام واالستجوابات بشكل خاص؟

فكما سجل استجواب د.فيصل املسلم املقدم لسمو رئيس مجلس 
الوزراء سابقة تاريخية بصعود سموه املنصة وتفنيد محاور 

االستجواب ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يقدم على 
ذلك، يضاف اليوم استجواب النائبني احمد السعدون وعبدالرحمن 

العنجري ليكون سابقة إضافية إذ منذ عام 1962 تاريخ صدور 
الدستور لم يتم املوافقة على طلب تأجيل أي استجواب ملدة عام 

كامل.
ال يخلو عادة أي استجواب من سجاالت وتكتيكات يرمي بها 

كل فريق جلس نبض الفريق اآلخر وقد برز خيار التأجيل ملدة 
عام بشكل واضح مع استجواب النواب وليد الطبطبائي ومحمد 

هايف وعبداهلل البرغش لسمو رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 
2008 والذي متحور حول إدخال الفالي الى البالد والتجاوز عن 

القيود األمنية يومها تعالت األصوات املنددة باخلطوة التي اعتبرت 
ان تأجيل مناقشة االستجواب ملدة عام يعد التفافا على املواد 
الرقابية التي كفلها الدستور لعضو مجلس األمة، وعبرت عن 

رفضها رفضا قاطعا اي محاوالت تؤدي الى تفريغ الدستور من 
محتواه، معتبرة إجراء التأجيل إذا مت سيكون األخطر في تاريخ 

الكويت، ألن تأجيل مناقشة االستجواب الى أمد طويل يعد تنقيحا 
للدستور، وهذا ما اعتبرته األصوات انه ما يسعى اليه البعض منذ 
زمن بعيد، ودعت األصوات لعدم التفريط في الثوابت الدستورية 
من أجل كرسي برملاني مؤقت، موضحة ان الرعيل األول ضحى 

من أجل والدة دستور 1962 ليُنسف ما ضحى من أجله األجداد في 
حملة بصر، وحثت تلك األصوات النواب على أال يكون تفكيرهم 
فقط من أجل أنفسهم واحملافظة على الكرسي ويقومون بنسف 
مواد الدستور بل دعوا النواب الى ان يراعوا األجيال القادمة ألن 

التاريخ لن يرحم كل من فرغ الدستور من محتواه، مفضلني احلل 
الدستوري على تفريغ الدستور من محتواه. واعتبروا ان تأجيل 
مناقشة االستجواب سيفتح الباب على مصراعيه وفي املستقبل 
لن يستطيع اي نائب محاسبة اي وزير يتجاوز القانون أو املال 

العام.

وشددوا على ان تلك احملاوالت ما هي إال لتفريغ االستجواب من 
محتواه الدستوري باجلهود السابقة للحكومات والتي سعت منذ 

عام 1982 الى تنقيح الدستور وتقييد أدوات الرقابة البرملانية مثل 
السؤال واالستجواب وصوال الى إلغائها وإعدام أثرها وما حلقها 

من خطوات بعد ذلك حتقيقا للغاية نفسها، حيث برز نهج اللجوء 
الى احملكمة الدستورية، كلما ظهرت في األفق ممارسة ألدوات 

الرقابة البرملانية مثل السؤال واالستجواب، وهو ما أقحم احملكمة 
الدستورية في ميدان الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية رغم انه ليس ميدانها وال هو من اختصاصها، واتخذت 
طلبات تفسير الدستور املقدمة اليها سبيال لذلك.

أما األصوات املؤيدة لتأجيل االستجوابات فقد اعتبرت ان موضوع 
تأجيل االستجواب لفترة طويلة ال يتعارض مع الالئحة والدستور، 

نافني ان تشكل هذه اخلطوة سابقة، مشيرين الى ان هناك 
استجوابات قدمت في السابق وعوجلت بإجراءات للمرة األولى ولم 

تشكل أو تؤسس سابقة لالستجوابات التي تلتها.
وشددوا على انه من حق النائب ان يستجوب وحق املجلس ان 

ميارس دوره وفق الالئحة ومن حق صاحب السمو األمير ان يحل 
املجلس.

وفي خضم التصريحات املضادة بني املؤيدين واملعارضني خاصة 
حول تفسير املادة 135 من الالئحة الداخلية استشهد خبراء جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية حينها بحديث رئيس مجلس األمة 

السابق احمد السعدون أثناء ترؤسه جلسة مجلس األمة التي طرح 
خاللها استجواب وزير اإلعالم األسبق الشيخ سعود الناصر، على 

النحو التالي:
في جلسة 1998/2/17، الفصل التشريعي، دور االنعقاد ـ مضبطة 

856 ص 789.
السعدون: من حق الوزير ان يطلب التأجيل من يوم الى نهاية 

الفصل التشريعي، ما أحد مينعه لنهاية الفصل التشريعي، هذا حق 
مطلق وبالتالي هذا احلق قائم إمنا يشترط موافقة املجلس.

السعدون: ال مينع األخ وزير اإلعالم من أن يطلب موافقة املجلس، 
أنا قلت من يوم لغاية نهاية الفصل التشريعي ميكن فيه من 

يعارض هذا الرأي، لكن يبقى هذا رأي قلته للحقيقة، وأنا مقتنع 
فيه متاما.

وتعددت اآلراء الدستورية والقانونية التي ناقشت تلك املسائل 

ومنها ما نشرته »األنباء« ألستاذ القانون الدستوري في كلية 
احلقوق بجامعة الكويت د.عبداهلل الرميضي عن احللول املطروحة 

املتعلقة باستجواب سمو رئيس الوزراء، وقال عن استجواب 
احملمد عام 2008: أثيرت بعض املسائل الدستورية املتعلقة 
باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وهي 

تتلخص في نقاط 3، األولى مدى جواز تأجيل االستجواب، حيث 
هناك من صرح بجواز تأجيله ملدة سنة، أما املسألة الثانية فهي 
مدى إمكانية إحالة االستجواب للمحكمة الدستورية لبيان مدى 

دستورية االستجواب.
فاعتبر انه فيما يتعلق بآلية تأجيل االستجواب ومدى جواز 
تأجيله ملدة سنة، كما صرح بذلك البعض، فالالئحة الداخلية 

ملجلس األمة نظمت هذا وبينت من هو صاحب االختصاص في 
التأجيل إذا قررت املادة 135 من الالئحة انه يحق ملن وجه له 
االستجواب ان يطلب أجال ملدة أسبوعني على األكثر ملناقشة 

استجوابه تبدأ من تاريخ تقدمي االستجواب، أما اذا ما رغب الوزير 
املستجوب في مدة أطول فعليه احلصول على قرار باملوافقة من 

أعضاء مجلس األمة، اي مبوافقة أغلبية األعضاء احلاضرين، 
وذلك ملدة أسبوعني آخرين، أما إذا أراد مدة تتجاوز الـ 4 أسابيع 

املذكورة فال بد له من احلصول على موافقة أغلبية األعضاء الذين 
يتكون منهم املجلس ـ وبالتأكيد سيكون من ضمنهم الوزراء 
ـ وأعتقد سيكون ذلك أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة للوزير 

املستجوب، وعليه فإننا نرى عدم جواز تأجيل االستجواب ملدة 
طويلة قد تصل ملدة سنة اال بعد املرور بالتأجيالت التي حددتها 

الالئحة املذكورة أعاله.
أما فيما يتعلق بإمكانية إحالة االستجواب للمحكمة الدستورية 

لبيان مدى دستوريته، فاحلقيقة، اذا ما نظرنا الختصاصات 
احملكمة الدستورية التي منحها إياها قانون إنشائها فنجد انها 
3 اختصاصات، األول مراقبة دستورية التشريعات كالقوانني 

واللوائح، واالختصاص الثاني هو النظر في الطعون االنتخابية، اما 
الثالث فهو تفسير نصوص الدستور، فمن الواضح ان بحث مدى 
دستورية االستجواب يخرج عن هذه االختصاصات كونه احدى 
وسائل الرقابة التي ميلكها مجلس األمة وليس تشريعا، ومن ثم 

فال ميكن للمحكمة الدستورية بسط رقابتها على االستجواب.
محمد ناصر  ٭

هل تشكل سابقة التأجيل نقطة حتوّل في تاريخ االستجوابات؟
املسلم: استجواب رئيس احلكومة يقدمه
الطبطبائي وهايف والوعالن األحد املقبل

الراشد ينفي جلوء احلكومة إلى »الدستورية« 
في كل استجواب يوجه إليها

أعلن املتحدث باسم كتلة التنمية واإلصالح النائب د.فيصل املسلم ان 
ممثل الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي والنائبني محمد هايف ومبارك 
الوعالن سيقدمان استجوابا لسمو رئيس الوزراء األحد املقبل إن لم 
يكن قبله. وأشار املسلم في مؤمتر صحافي على هامش اجللسة الى 
ان االستجواب بعنوان »اإلضرار بعالقة الكويت مع مجلس التعاون 

اخلليجي واإلضرار باألمن القومي في التقاعس عن التعامل مع التهديدات 
اإليرانية«. واضاف: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أقر إقرارا 

صريحا بأن احلكومة ستعطل املجلس عن أعماله وتأجيل استجواب 
النائبني السعدون والعنجري انتهاكا صريحا للدستور وإلغاء دولة 

املؤسسات حلماية رئيس الوزراء. وأكد ان احلكومة تريد إقحام القضاء 
في املسائل الدستورية، مع العلم ان احملكمة الدستورية نصت على أنه ال 

عالقة لها باملناقشة وال باملضارين وانها تتحدث عن دستورية القوانني 
واللوائح. 

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد جاهزية احلكومة 
ملواجهة االستجوابات الدستورية نافيا ما يثار بشأن جلوء احلكومة الى 

الـ»دستورية« في كل استجواب يوجه اليها. جاء ذلك في تصريح ادلى به 
الوزير الراشد اثر موافقة املجلس في جلسته العادية على طلب احلكومة 
تأجيل مناقشة طلب االستجواب املوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد بصفته »ملدة سنة ما لم حتكم احملكمة الدستورية قبل 
ذلك«. واضاف ان احلكومة »ذهبت الى الدستورية لتفسير احملاور التي 

اتت باالستجواب املوجه الى سمو الرئيس« مضيفا ان االستجواب املذكور 
»تشوبه شائبة عدم دستورية ولذلك ذهبنا الى احملكمة الدستورية وطلبنا 
خالل جلسة اليوم تأجيل املناقشة حتى ورود احلكم«.ونفى الراشد جلوء 

احلكومة الى احملكمة الدستورية في كل استجواب يوجه اليها قائال ان »كل 
استجواب تتم دراسته فاذا كانت فيه شبهة دستورية فسيكون لنا موقف 

منه اما اذا كان دستوريا وسليما فنحن جاهزون العتالء املنصة«.

د.محمد البصيري.. وتأجيل »سنة واحدة«




