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ملشاهدة الڤيديود.فواز اجلدعي وحسني العبداهلل وعدنان أبل ود.فايز الظفيري ود.حسني بوعركي ود.محمد التميمي خالل الندوة    )قاسم باشا(

هايف: استجواب »املالية« من محورين.. األول 
عن مخالفة الشريعة والثاني التعسف في استخدام السلطة

أرجأ النائب محمد هايف 
تقدمي اســتجوابه إلى وزير 
املاليــة د.نايــف احلجــرف 
واملكون من محورين إلى يوم 
غد، تفاديا لإلشكال الدستوري 
بسبب ظروف خاصة أدت إلى 
حضور نائب رئيس مجلس 
االمة د.عودة الرويعي عقب 

نهاية دوام املجلس.
وقال هايــف في تصريح 
صحافي إن محور االستجواب 
األول يتعلق مبخالفة سياسات 
وقرارات وأعمال وزير املالية 
املتعلقة  الدســتور  ألحــكام 
بالشريعة االســالمية، فيما 
يتعلق احملور اآلخر مبخالفة 
احكام القانون املتعلق بتنفيذ 
األحكام القضائية والتعسف 

في استخدام السلطة.
وأضاف أن اجلميع استمع 
الى تصريــح رئيس اللجنة 
املالية يوم أمس حول اجتماع 
اللجنة الذي لم يثمر عن نتائج 
إيجابيــة وليــس كما صرح 
به فــي مباركته للمتقاعدين 
والشــعب الكويتــي، وحول 
موضــوع االســتبدال قانون 
الــذي كان أســاس  »الربــا« 

االستجواب السابق.
واعتبر أن تصريح رئيس 
اللجنة يجسد استمرار وزير 
املاليــة بتنفيــذ رأيــه وعدم 

وأنه ذهب إلى مكتب رئيس 
املجلس من اجل تقدميه، اال ان 
عدم وجود الرئيس او نائبه 
ألسباب خاصة اجل التقدمي 

الى الغد.
وزاد هايــف: وكما علمت 
الصحافــة توجهت الســاعة 
الواحدة ظهرا ملكتب الرئيس 
ونائب الرئيس ومن ثم حضر 
نائب الرئيس ولكن بعد مرور 
الساعة الثانية وتعدي الوقت 
املسموح به لتسلم صحيفة 
االســتجواب، وعلى إثر ذلك 
ولعــدم الدخــول بإشــكالية 
دســتورية اتفقنــا أن يكون 
تقدمي االستجواب غدا صباحا.
وأشــار إلــى أن محوري 
االستجواب أتيا شاهدين على 
سياسات وزير املالية املسؤول 
عن قانون االســتبدال »الذي 
ضج به أهل الكويت جميعهم 
مبن فيهم النواب حتى مؤيدو 

وزير املالية منهم«.
وطالــب هايــف تــدارك 
االخطــاء الســابقة بتغييــر 
قانون االستبدال، معتبرا أن 
العقليــة التي تقــول ان هذا 
القانون منذ ٤٠ سنة ويتعني 
عدم تغييره هي عقلية غير 

مشجعة على التطوير.
وقــال إن موضــوع الربا 
احملــرم والذي وعــد الوزير 

اهلل عز وجــل عليها مبوارد 
كثيــرة وبخيــرات وأنعــام 
وبتنوع االقتصاد؟«، مضيفا 
ملاذا نحفــر اقتصادنا بالربا 
الــذي مصيــره فــي النهاية 
االنهيار؟ وملاذا كل هذا اإلصرار 

من وزير املالية؟
واعتبــر ان هــذا التعنت 
واالستمرار في اإلصرار على 
اخذ الربا من املتقاعدين وجلب 
شــركات حتت إدارة الوزير 
وادخال الربا فيها وعدم ادخال 
عضوية الشــرعيني في هذه 
املؤسسات مما تسبب في هذا 
التخبــط، يعد أمــرا ال ميكن 

السكوت عنه.
ورأى ان التعســف الذي 
استخدمه الوزير مع موظفيه 
كالدكتور محمد عيد الذي مت 
ايقافه، تعد ســابقة خطيرة 
لم حتدث في تاريخ الكويت 
بأكمله، وان هذا استهتار غير 

مسبوق. 
وبني ان الوزير ال يستطيع 
القانونية  اتخــاذ إجراءاتــه 
وليس لديه اي مسوغ قانوني 
مع الدكتور محمد عيد ما دعاه 
الى اللجوء الى القوة إليقافه 

ومنعه بالقوة.
وتأســف هايــف لوجود 
وزير فــي حكومــة الكويت 
يتعامل بتلــك الطريقة غير 

املســبوقة، وأن هــذا االمــر 
لــم يفعله اي وزير ســابق، 
متســائال ملاذا هذا التعسف 
وإثارة الــرأي العام وإغالق 
األبــواب؟ واعتبــر هايف ان 
هذا الوزير ال يستحق البقاء 
وعليه ان يستقيل حلفظ ماء 
وجوه النواب الذين تضرروا 
بالوقــوف معه والدفاع عنه 
ثــم يرمــي بهم ويســير في 
طريق مسدود. ورأى هايف 
أن الوزير أضــر باملواطنني 
واملوظفني وأصبح لألســف 
يفرض رأيه حتى على اللجنة 
املالية التــي وافق أعضاؤها 
باألغلبيــة علــى موضــوع 
االســتبدال والربــا والذي ال 
يرفع الضرر عن املتقاعدين 

بل أقر الفائدة الـ ٦%.

بتغييره ولم يحدث، ولم ينته 
موضوع االســتبدال )الربا( 
الذي فــرض على املتقاعدين 
بل زاد من ذلك بأن ادخل وزير 

املالية شركتني ربويتني.
وأكــد أن هــذا القانون ال 
ميكن ان يفرض على مجتمع 
مسلم، مضيفا أنه حتى الغرب 
تخلى عــن الربا ألنه اكتوى 
بنــاره وتضخمــت األمــوال 
وشــارفت بعض الدول على 

اإلفالس.
العديــد مــن  وتابــع أن 
مؤسســات الــدول الغربيــة 
اليابــان  أفلســت واعلنــت 
والسويد ان الفائدة صفر وأن 
الرئيس األميركي كذلك أعلن 
مؤخرا ان الفائدة ستنزل الى 
الصفــر وهــي دول غربية ال 
تدين باإلسالم، وامنا استفادت 
من شريعتنا االسالمية التي 
نحن اولى باالستفادة منها.

وقــال هايف »ليس لدينا 
خيار إال األخذ بأحكام الشريعة 
اإلسالمية«، مضيفا »ان اهلل 
عز وجل أكد في محكم آياته 
ان آكل الربا يتخبطه الشيطان 
من املــس وان من يأكل الربا 
ويتعامل فيه فبشروه بحرب 

من اهلل ورسوله«.
وتساءل »ملاذا نحارب اهلل 
في أموالنا ونحن دولة انعم 

محمد هايف

االستجابة للوعد الذي قطعه 
على نفســه بتعديل وتغيير 
االستبدال والغاء الربا وطلب 
من النواب الذين وقفوا معه 
مهلة ٥ أسابيع لتنفيذ وعوده، 
مشيرا إلى أن من ضمن هؤالء 
النواب من أكد انه سيستجوب 

الوزير ان لم يوف بوعده.
وتابــع هايــف »تأكيــدا 
لتصريحي الســابق بأنه إذا 
الوزيــر موضوع  لم يعــدل 
الربا ويرفع الظلم عن كاهل 
املتقاعديــن ســوف اقــدم له 
استجوابا وها أنا أنفذ وعدي«.

وأضــاف أن اليوم قد حل 
موعــد تقــدمي االســتجواب 

ملشاهدة الڤيديو

املال: ما حصل في »احملاماة« انحراف ونطالب بردّه أو اللجوء إلى »الدستورية«
آالء خليفة

أجمــع املتحدثــون فــي 
»قانــون  مناقشــة  نــدوة 
احملامــاة اجلديــد«، والتــي 
عقــدت ظهر امــس في كلية 
احلقــوق، علــى ان قانــون 
احملامــاة اجلديد فيه العديد 
مــن املخالفات الدســتورية 
واملثالب القانونية، والبد من 
رد القانون وإعادة النظر به، 
بــل واعلن النائــب بدر املال 
خالل الندوة انه في حال لم 
يتــم رد هذا القانون املعيب 
فسيتم اللجوء الى احملكمة 

الدستورية.

انحراف تشريعي
وفي البداية، ذكر النائب 
بــدر املــال ان مــا حصل في 
قانون مزاولة مهنة احملاماة 
انحراف تشــريعي بدءا من 
اعداد التقرير الذي تســلمه 
النــواب قبــل ١٦ ســاعة من 
اجللســة على الرغم من ان 
الالئحة تنص على ضرورة 
ارسال التقارير قبل ٢٤ ساعة 

يــرد هــذا القانــون املعيب 
واملنحرف، قائال: ان لم يرد 
القانون فسأذهب الى احملكمة 
الدســتورية بســبب عــدم 
دستورية بعض النصوص 

املوجودة فيه.
وأوضح أن املطلوب اليوم 
ان يرد هذا القانون مبرسوم 
مسبب، ومن املعيب ان يصدر 
هذا القانــون بهذه الصياغة 
من السلطة التشريعية، الفتا 
الى انه اثناء االنتخابات كان 
ينادي بجدية الرقابة وجودة 
التشريع، السيما انه يرى ان 
هناك الكثير من التشريعات 
ال تتســم باجلــودة، وهناك 
الكثير من القوانني جاءت من 
دون صياغة قانونية جادة 
وبعيدة عن االبعاد السياسية 
واالجتماعيــة واملاليــة في 

صناعة التشريعات.

طموحات »احملامني«
بــدوره، ذكــر أمني ســر 
الكويتية  جمعية احملامــني 
قانــون  ان  أبــل:  عدنــان 
احملامــاة اجلديد لــم يحقق 

طموحــات جمعية احملامني 
الكويتية بنسبة ١٠٠% وكانت 
اجلمعية تســعى ملكتسبات 
اكثر. وأضــاف: كانت لدينا 
مجموعة مــن املطالب منها 
معهد الكويت للمحاماة ومركز 
التحكيم بالرغم من وجودهم 
فعليا لكن كانت هناك حاجة 
الشهارهما بشكل رسمي وفق 

القانون.
وذكــر أبــل ان اجلمعية 
قدمــت مقترحا بــأن تكون 
هناك مادة خاصة بإخضاع 
أي شخص راغب بااللتحاق 
مبهنة احملاماة الختبار قبول 
ودورة تدريبية حتت اشراف 
املؤسسات ذات الصلة، حرصا 
مــن جمعية احملامــني على 

احليادية.

مخالفات دستورية
مــن ناحيتــه، أوضــح 
الدستوري  القانون  اســتاذ 
املشــارك بكليــة احلقــوق 
الكويــت د.فــواز  بجامعــة 
اجلدعــي ان قانون احملاماة 
اجلديد وضع البرملان حتت 
املجهر في مسألة االنحراف 
التشــريعي، مؤكدا ان هناك 
مخالفات دستورية في طريقة 
صياغــة القانــون تخالــف 
الالئحة الرئيسية، الفتا الى 
ان الالئحــة تنــص على ان 
تقدم التعديالت قبل جلسة 
املداولة األولــى حتى تبدي 
اللجنة املختصة رأيها ومن 
ثم تتم مناقشــة التعديالت 
في املداولة الثانية، ولكن هذا 
لم يحدث في قانون احملاماة 
مبا جعلنا امام خطأ تشريعي 

فادح.

مكاسب كثيرة
أمــا االســتاذ املشــارك 
للقانــون اجلنائي لالعمال 
التجاريــة بكليــة احلقوق 
بجامعة الكويت د.حســني 
بوعركــي فقــال ان قانون 
احملاماة اجلديد به مكاسب 
كثيــرة، ولكن املــادة محل 
النزاع وهــي املادة ١٢ التي 
تنــص على حظــر مزاولة 
مهنــة احملامــاة للنــواب 
وألســاتذة القانون لم تتل 

في املجلس.
وأضاف: ليس من املوفق 
اصــدار مثــل هــذا القانون 
العتبارات عدة وابقاء القانون 
في املجلس افضل من خيار 
ارساله للحكومة، مشيرا الى 
أن حكم احملكمة الدستورية 
الــذي اكد ان االثــر الرجعي 
للقانــون ال ميكــن ان ميس 
املرء النطاق الذي يعدل فيه 
املشــرع من مراكز قانونية 
اكتملت حلقاتها، وهذا احلكم 
يقطع بعدم جواز املس مبهنة 
احملاماة سواء ألعضاء مجلس 

االمة او الساتذة القانون. 

اختبار قبول
أوضــح  مــن جانبــه، 
احملامي حسني العبداهلل ان 
قانون مهنة احملاماة مخيب 
لآلمــال ولم يلب طموحات 
احملامني، الفتا الى ان الوضع 
احلالي في مهنة احملاماة مزر 

وسيئ.

املتحدثون في ندوة كلية احلقوق ملناقشة القانون اجلديد أجمعوا على أنه يحوي الكثير من املخالفات الدستورية

مــن عقد اجللســة، وهذا ما 
نصــت عليه املــادة ١٠3 من 
الالئحة، واجازات اســتثناء 
ان يقدم اقتراحا اثناء اجللسة 
لكن بشرط موافقة املجلس، 
ولكن مــا حدث أنه مت القفز 
على التعديالت املباشرة وهي 
مخالفة دستورية، ومخالفة 
ملا فوضه املشرع الدستوري 
فيما يخص طريقة التصويت 
داخل مجلس االمة، موضحا 
ان معظم تلك التقارير يصل 
عدد صفحاتها الى 7٠٠ صفحة 
فأكثر فكيــف ميكن قراءتها 
ومراجعتهــا فــي ســاعات 
قليلة؟ مستغربا من تزاحم 
التشــريعات داخل املجلس 
ومناقشــة حوالي ١٠ قوانني 

في جلسة واحدة.
وأردف قائال: واستمرارا 
مع ما حصل من خالف داخل 
املجلــس وانتهــاء بصياغة 
معيبة وهذا ما جعل القانون 
موجودا حتى اآلن باملجلس 

منذ 3 اشهر.
وناشد املال صاحب السمو 
األميــر »أبو الســلطات« ان 

الرويعي: سأتسلم استجواب 
هايف لوزير املالية اليوم

أكد رئيــس مجلس األمة 
الرويعي  باإلنابــة د.عــودة 
أنه سوف يتسلم استجواب 
النائب محمد هايف إلى وزير 
املالية د.نايف احلجرف صباح 
غــد الثالثاء، الفتا إلى أنه لم 
يتمكــن مــن تســلمه اليوم 
)أمــس( الرتباطــه املســبق 
وانتهاء الدوام الرسمي، وفقا 
لالئحة الداخلية ملجلس األمة.

وقال الرويعي في تصريح 
صحافي أمس باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة »تلقيت اتصاال 
هاتفيــا فــي حدود الســاعة 
مــن  والنصــف  الواحــدة 

سكرتيري وأبلغني بوجود النائب محمد هايف مبكتبي«.
وأضــاف »حتدثت مع النائب محمد هايــف الذي أبلغني 
بتقدميه استجواب، وكنت في ارتباط مسبق خارج املجلس، 
وحضرت ولكن لألســف لم يكن في الوقت الذي يســمح لي 
باستالم االستجواب، وتعدت الساعة الثانية فحضرت بعدها 
بعدة دقائــق«. وأوضح الرويعي »اتفقنا واالخ محمد هايف 
وهو حريص أيضا على أن يلتزم بالالئحة على أن يتم التقدمي 
صباح غد، واإلفصاح عما هو موجود في االستجواب، لذلك 
اليــوم كان الوقت متأخرا ووفقا لالئحة والنظم املعمول بها 

ال ميكن استقبال أي استجواب بعد الساعة الثانية«.
وأشار إلى أن »النائب محمد هايف تفهم هذا األمر مشكورا 

وسيتم تقدمي االستجواب في الغد«.
وأكد الرويعي حرص املجلــس ومكتب املجلس وأعضاء 
املكتب والعاملني باألمانة العامة على العمل بالالئحة وتطبيقها، 
»لذلك نحيي أخانا محمد هايف لتفهمه هذا األمر، ولن يثني 
ذلك عن نية االستجواب ولن يضعف االستجواب في شيء، 
بــل يأتي ضمن عمل األطر الدســتورية والقانونية اخلاصة 
بالعمــل بالالئحة، وغدا ســيتم اســتقبال النائب في مكتبي 
وســيعرض االستجواب في أول جلســة وفق ما هو معمول 

به وفق الالئحة والدستور«.

د.عودة الرويعي

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

تتقدم بصادق العزاء واملواساة إلى

عائلة البابطني الگرام
لـوفاة فقيدها املغفـور لــه بـإذن اهلل تعـالـى  

عبداحملسن أحمد عبداحملسن البابطني
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان


