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١٠نواب لـ «عدم التعاون» مع رئيس احلكومة

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن تقدمي ١٠ نواب طلب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد. جاء ذلك بعد انتهاء مناقشة مجلس األمة في جلسته العادية االستجواب املوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر. وقال الغامن 
إن النواب املوقعني على الطلب هم د. أحمد مطيع وشعيب املويزري ومبارك احلجرف ود.صالح املطيري وسعود بوصليب وفارس العتيبي ود.عبدالكرمي الكندري وحمدان العازمي وثامر السويط والصيفي الصيفي. وأوضح أنه «وفقا للمادتني (١٠١) و(١٠٢) من الدستور واملادة (١٤٤) من الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة ال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقدميه»، مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم االربعاء املوافق ٦ ابريل املقبل». وأشار النائب مهند الساير إلى أهمية محاربة الفساد والتصدي له في البالد إذ تعد الكويت من أقل دول اخلليج من 
حيث التحديات وعدد السكان ولديها مالءة مالية. وأضاف الساير أن من يسمح مبرور الفساد عبر مؤسساته ومن ال يحاسب املسؤولني فهو شريك أساسي به لذلك فإن سمو رئيس الوزراء هو املسؤول األول عن عدم محاسبة املسؤولني الفاسدين. بدوره، ألقى النائب خالد العتيبي بالالئمة على سمو رئيس مجلس 

الوزراء إذ اعتبره يغلب مصلحته اخلاصة على املصلحة العامة من خالل تأجيل االستجوابات وعدم عقد جلسات خاصة لبحث املواضيع التي تهم الوطن واملواطنني. واعتبر العتيبي أن «التنسيق بشأن اجللسات اخلاصة في مجلس األمة بدعة ألنها غير مذكورة في الدستور والالئحة». من جهته، عبر النائب د.حسن 
جوهر عن استغرابه من عدم حدوث ردة فعل جتاه قضايا محاربة الفساد تعادل ردة الفعل بشأن االستجوابات وجلسات مجلس األمة اخلاصة. وأكد جوهر أن القضاء الكويتي صمام االمان لتحقيق العدالة واستقرار البالد، مشددا على ضرورة احترام وإجالل القضاء وان كان من حق النواب انتقاد االحكام القضائية 

ومطالبة النواب بإصالح املرفق القضائي وذلك لتعزيز استقاللية القضاء. االستجواب به مخالفات دستورية ألنه خالف االختصاص الدستوري لرئيس احلكومة ويسائله عن أعمال برملانية، ورد سمو الشيخ صباح اخلالد انه مستعد لفتح امللفات للنظر فيمن حافظ على الدستور ومن انتهكه وخير مثال اإلعالن عن 
التصويت السري في جلسة انتخاب الرئاسة، متسائال كيف حتمل احلكومة ورئيسها مسؤولية ما حصل في جلسة االفتتاح ونحن ال منلك أي أمر في املجلس إال من خالل الرئاسة؟. وأضاف: كيف يقدم استجواب لرئيس احلكومة قبل أن يؤدي القسم فما هو املطلوب ولذلك طلبت تأجيل نحو ٧ استجوابات للوزراء 

من أجل العمل واعترفت وأعترف بأن احلكومة أخطأت في بعض امللفات حالها حال أي حكومة في العالم، لكن هل توقف التموين أو انقطعت الكهرباء أو انفلت األمن أثناء «كورونا»؟ بعد ذلك حتدث النائب سعود أبو صليب مؤيدا لالستجواب بقوله: رئيس الوزراء لم يوفق في ردوده على االستجواب ومارس اإلرهاب 
على النواب املستجوبني وتأخر في تشكيل حكومته األولى ٣ أشهر والثانية ٦٢ يوما وال يعلم عدد الشباب العاطلني عن العمل. ثم حتدث النائب د.عبيد الوسمي معارضا لالستجواب: أعارض االستجواب لثالثة أسباب األول سياسي والثاني دستوري والثالث قانوني مت إقحامها في املساءلة وإذا كان «املزمع» هدما 

للرقابة فإن استجواب رئيس احلكومة على صالحيات ممنوحة لألمير مبوجب الدستور مخالفة. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة:  سامح عبداحلفيظ  

أكثرية احلاضرين، حتى الذي يرفع 
لك مو قادر يرفع لك ومن يعطيك 

غطاء مو قادر».
أنت منو تعبث في الدستور، 
األخ صبــاح اخلالد؟! الدســتور 
الذي يحمي مؤسساتك والشعب 
الكويتي، الذي يعبث بالدستور 
مكانــه خارج القاعة، لن نســمح 
ألي شــخص يعبث بالدســتور، 
ومــا راح نكرر أســطوانة الغزو 
وغيرهــا، كل املوجودين تابعوا 
األحداث ويعرفون نتائج التعدي 

على الدستور.
وبدل الفرصة أعطيناك عشرة 
وقلنا لــك اطلع اعتــذر وقل هذا 
الطلب غير دستوري، وقل «أتنازل 
عن هذا الطلب لعدم دستوريته»، 

كابرت وعاندت.
وفي ٤/١/٢٠٢٢، قلنا يا رئيس 
احلكومة نريد لك مخرجا وقدمنا 
طلبا وقلنا في مضبطة ٤/١ قل إن 

هذا الطلب غير دستوري.
اليوم هناك أغلبية قد تكون 
رؤوســنا  يعــوروا  معارضــة 
باالســتجوابات، لكن بــإذن اهللا 
احملاسبة تكون رســالة لكل من 
يفكــر في أن يقــدم ويتجرأ على 
تقدمي مثل هذا الطلب، ٦٠ سنة ما 
جترأ رئيس على حتصني نفسه 

بهذه الطريقة.
أكثر واحد جترأ حصن نفسه 
بنواب وهدنة، إمنا رئيس يحصن 
نفسه باملســاءلة املستقبلية، ما 
تخاف على بلدك، والفساد الذي 
نخر بكل مؤسسات الدولة سوف 
تكون أنت املسؤول عنه وكل من 
ســاعدك فيــه، لكن ســنكون لك 

باملرصاد.
سمو الرئيس متأكد أن الكالم 
الذي ستسمعه احلني ما قالوه لك 
مستشــاروك، أنت لم تتعد على 
صالحيات املجلــس، بل تعديت 
على صالحيات صاحب الســمو، 
املذكرة التفســيرية تقــول إن ما 
يتركه عدم التعاون أو طرح الثقة 
هي أن يكون صاحب السمو حكما، 
اســتبدل النظام البرملاني بنظام 
يعود بالصالحية لصاحب السمو، 
اخليار إما يحل احلكومة أو يحل 
املجلس وُيبقي على احلكومة، هذا 

كالم املذكرة التفسيرية.
فــي ٢٠٠٤ رئيس الوزراء في 
احلكومة السابقة راحوا للمحكمة 
الدستورية، وقالت إن االستجوابات 
حق أصيل حتى ال تطغى السلطة 
التنفيذية على باقي السلطات، أنتم 
َمْن ذهبتهم للمحكمة الدستورية 
وطلبتم التفســير، اســتجوابات 
الوزراء مع طــرح الثقة أكثر من 
مؤيدي الوزراء، فكيف تلغي هذا 
احلق، انظروا كيف يتم تفســير 
الدستور بالشــكل الصحيح، ان 
االســتجواب واألســئلة نوع من 

أنواع التعاون.
التمادي في اخلطأ مصيبة وال 
ميكن أن يكــون هناك خوف من 
اخلطأ أو عدم االستمرار فيه اذا لم 
تكن هناك أدوات كفلها الدستور.

رئيس الــوزراء ال يريد أحدا 
يحاسبه، لكن دائما يصورون لكم 
أن هذه األدوات هي سبب فشل هذه 
املؤسسات، أسألكم باهللا تخيلوا 
احلكومة من دون مســاءلة، ماذا 

سيحدث؟
هذا «املزمع» ويكفيني شرف 
أن يقــف هــذا املجلــس على هذا 
املزمع ومت رفع السقف على هذا 
«املزمع» اخلطر عندما نرى ماذا 

سيحدث غدا.
يقولــون لك «املزمع» ســقط 
باســتقالة احلكومة، وإذا طلبت 
حكومة أخــرى نفس الطلب يتم 
إقــراره أو يتــم طلبه وســاعتها 
يقولــون حــدث واالستشــهاد 
باملواقف السابقة، وهذا من أخطر 
األمور هو االستشــهاد باملواقف 

له مكان في مجلس الوزراء، غير 
العــالوات واملكافآت والســفرات 
والبونص الســنوي، و٢٠ دينارا 
هنا يطلع وزير املالية يشــرح ٦ 
ساعات وتقولون خطر وأن هناك 
عجزا لكن الـ ٦ آالف دينار سهلة.
فــي ســنة واحــدة ٧٠ واحدا 
بدرجــة وزيــر ١٢ شــهرا × ٧٠ × 

٦٠٠٠ = ٥ ماليني و٤٠ ألفا.
وزير الصحة السابق كان أحد 
املســتهدفني يطلع من التشــكيل 
الــوزاري يتعــني بدرجــة وزير، 
بدون مساءلة وال سؤال وال عوار 
راس، وآخر الشــهر يقبض و٢٠ 
دينــارا للمتقاعــد يقولون عجز 
اكتواري، كيف يسير هذا البلد؟! 
مرات هناك وفرة ومرات نشــعر 

أننا على «احلديدة».
رئيس الوزراء يقوم من النوم 
«ما عندنا فلوس»، يقوم من النوم 

يقول «عندنا مالءة مالية».
هنــاك مــن يدخــل النقابات 
والوزارات واملعامالت واألخ رجل 
على رجل والصقر يصبح ٦ آالف 

دينار.
انظر الى مواد الدستور، تقول 
إن عــدد الــوزراء ال يتجاوز ثلث 

املجلس.
ثلث املجلس ١٦ موجودين هنا 

في اجللسة.
فلو دينار واحد فوق دستورنا 
ال يجــوز زيادة رواتــب الوزراء 
إال بقانون، زادوهــم في اجتماع 
مجلس اخلدمة املدنية ومنذ ٢٠١٤ 
في االجتماع رقم ٢٠ «تصرف هذه 
املبالغ مخالفة للدستور الكويتي» 
عدلــوا القانــون من أجــل زيادة 
الوزراء، ولكن ال تريدون الناس 
تعلم التفاصيل، وال تريدون الناس 
تعلم شــيئا عندما تتكلمون عن 

شح السيولة.
من هم مستشاروكم؟ أمتنى 
أال تكون الفتوى والتشريع ألنهم 
كل نصف ساعة لهم رأي، راجعوا 
أنفســكم وانظروا لألخطاء، فمن 
الطبيعــي أال تصرف كل شــيء، 
لكــن اختيار مــن حولكم هم من 
يصنعون منكم شــخصا ناجحا 

أو شخصا فاشال.
املــادة ٩٨ ألزمت احلكومة أن 
تتقدم ببرنامج عملها، وفي ٢٠١٩ 
صباح اخلالد استكمل برنامج عمل 
الرئيس الذي قبله وفي ٣١/٣ بعد 
الثالثاء األسود تقدم ببرنامج عمل 
يختلف كليا عما سبقه، وفي أقل 
من ســنة قدم استقالته وقدم في 
٥/١/٢٠٢٢ برنامج عمل مختلفا أي 
من ٣ سنوات ٣ برامج عمل كيف 
رئيس وزراء يقدم ٣ برامج عمل 

في ٣ سنوات.
الوضــع معكــوس بالديرة، 
واحــد من الــوزراء يقول رئيس 
احلكومــة أول مــرة يراني أتكلم 
باملجلس، عندما تقرأ برنامج العمل 
جتد أن هناك تغييرا في األلفاظ 

نهج رئيس الوزراء، فقد السيطرة 
وأصبح رأيــه ليس عنده، وهذه 
حقيقة فهو ال ميتلــك القرار وال 
ميتلك الشخصية لقيادته لتنفيذ 

ما يقول، «متضعضع».
هل هناك دولة في العالم تقعد 
٣ شــهور لتشكيل حكومة، شلل 
كامل ٣ أشهر ال تعيينات ال ندب 
ال نقل، بــل تصريف العاجل من 
األمور، هــل هذا نهج تبنى عليه 
بلد احلكومــات ال حتترم الوقت 

حتاسب من الشعب.
يريدون ان يكون هذا املجلس 
«مجلسا صوريا»، «إبر بنج» وما 

زلنا على طمام املرحوم.
اســتجوابنا أيدنا فيه ٣٨ من 
النواب املوجودين اليوم وصرحوا 
بهــذا بســبب أحــداث اجللســة 
االفتتاحية وبسبب اختيار اللجان.

قبل جلسة ١١/٩ قدم استقالته 
وأقسم في جلسة ٤ يناير هذا في 
دور االنعقاد الثاني االنعقاد األول 
استمر ٦ أشهر ٣ شهور تشكيل، 
وبعــد املزمــع واخلطيئة تعطل 
املجلس شــهرين ونصف يعني 
الدور األول ماكو شيء وصوتوا 
علــى امليزانيات مــن عند الباب، 

واخلاسر هم الشعب الكويتي.
لو كانت هناك ذرة إحســاس 
ما كانت تتعطل مصالح الشعب ٣ 
شهور، الدستور في املادة ٨٣ حدد 
فترة أسبوعني لتشكيل احلكومة 
بعد االنتخابات بحرص واصفي 

الدستور على قيمة الوقت.
حددهــا ألنه يقــدر مصلحة 
الوطــن واملواطنني ويفترض أن 
تكون هذه قاعــدة عامة عندك يا 
رئيس الوزراء، بعدما تأخر وأخذ 
٣ أشهر، قلنا سوف يأتي تشكيل 
وزاري على قدر املســؤولية لكن 
تأتي وفق احملاصصة والترضيات 

لكسب الوالءات.
ملــاذا تأخــرت فــي تشــكيل 
احلكومة ألكثر من ١٥ يوما؟ وما 
معاييــرك التي تســتند إليها في 
اختيــار الوزراء في كل تشــكيل 

وزاري؟!
املســاومات السياســية فــي 
السابق كانت على استحياء وفي 
اخلفاء كان هناك خجل سياسي، 
كان هنــاك إجبــار للمواطن على 
أن يلجأ للنائب من أجل عالج او 
معاملة او غيرها، لكن النهج هو 
إذالل املواطــن وصناعة مندوب 
على هيئة نائب، فالنائب املشرع 
واملراقب أصبح مندوبا لتخليص 
املعامالت التي هي حق مكفول في 
الدستور، هل هذا نهج يبني بلدا؟!
تلعبون على مصالح الناس، 
لكي تبرزون كم نائبا محسوبني 
عليكم، عشان ال يتوافق سياسيا 
معكم، احلق سيؤخذ غصبا عنكم، 
هذه املنصة لكل وزير مينع مواطنا 
من حقه، اذا مو بالطيب بالغصب.
اآلن أخذتهــم العــزة باإلثم، 
واللعــب  املســاومات  صــارت 
عاملكشوف، واملساومات على حق 
الشعب بالكامل، بنك االئتمان كان 
يحتاج ٣٠٠ مليون قدموها قربانا 

حلماية وزير.
٥ ســنوات ويعاني البنك من 
شح السيولة، وفي ٤٨ ساعة وفروا 
٣٠٠ مليون من أجل وزير، ال يوجد 
حياء سياسي، ومدير البنك يقول 
انه مت اإلبالغ عن شــح السيولة 
منذ ٥ ســنوات، لو أنك بادرت يا 
صباح اخلالد وعاجلت هذا األمر 
لردينا لك التحية بأحســن منها، 
ولكن اعتصامات ومناشدات البنك 

والنواب ما حركت فيك ساكنا.
مــا الدافع الذي جعلك توافق 
علــى إقــرار رفــع رأســمال بنك 
االئتمان ٣٠٠ مليون خالل يومني؟
املــادة ٧٢ بشــأن طلبات عقد 
جلســات خاصــة ونتفاجأ بعدم 
حضور احلكومة، هذه سابقة لم 

السابقة.
يتم االستشهاد باملضبطة قبل 
٦٠ سنة، من يعطي ضمانة أنه بعد 
١٠ سنوات أنه ال يتم االستشهاد 

مبضبطة ٣٠/٣/٢٠٢١.
ومتسكهم بعدم التراجع عن 
هذا الطلب ولم يقولوا خطأ ولم 
يعتذروا، لكن ال ألنهم يستفيدون 
من كل شــيء، وكل من ساهم في 
هذا الطلب املســخ سنذكره بهذه 
اجلرميــة التي ارتكبهــا في حق 

الشعب والدستور.
حقوق الناس يا سمو الرئيس 
ليس عندك أو عندي، هذه حقوقهم 
التي كفلها لهم الدستور الكويتي 
منذ أكثر من ٦٠ ســنة ال نساوم 
أحدا في حق من حقوق الشعب، 
اقرأ مواد الدســتور، هــل أنا من 
كتب هذا الــكالم؟! حقوق الناس 
ال تأتــي إال باســتجوابات، كيف 
تضعون أعينكم بعيون الشعب 
وأنتم تســاومونه على حقوقه، 
بنك االئتمــان عجز عن أخذ ٢٥٠ 
مليون دينار للناس، أتوا للشعب 
واعطــوه فوق ما يبونــه البنك، 
كيف تساوم الشعب على حقوقه، 
لتمويل قروض الوحدات السكنية.
يشــعروننا بأننــا فقــط من 
يخاف على الشعب، ولكن أفعالهم 
مســاومات نواب األمة على حق 

الشعب الكويتي.
اليــوم وعلنــا علــى رؤوس 
األشهاد يساومون وال يستحون 
يحطون جلسة خاصة للصفوف 
األمامية، ونستذكر جلنة امليزانيات 
تعبــوا لكــي تصــرف املكافــأة 
للمســتحقني وهــي ٦٠٠ مليون، 
ودخلت في مساومات، من يقبل أو 
يرضى بذلك؟ بعيدا عن السياسة 
فأخالق ومروءة الشــخص كيف 
تقبــل أن مصالح الناس التي في 
رقبتك تساوم عليها، إذا كانوا عيال 
عمك أعز عليك فالشعب الكويتي 
أعــز علينا وأغلــى، ال تتوقعون 
أننا نخاف من املعركة، ال تصير 
حسبتكم راهية على النواب، اقرأ 
التاريخ وانظر الى من صعد قبلك، 
كم واحد كان يضمن عدد النواب.

التعيينات بدرجة وزير، فكل 
مــن طلع مــن الــوزارة وكل من 
يريــدون أن يراضونــه وضعوه 
بدرجــة وزيــر. وعــرض مقــاال 
للعم مشــاري العنجري بعنوان 
«الترضيات صارت بدرجة وزير».
وهــذا التعيــني مخالــف من 
ناحيتني، وهذا تكلم عنه مشاري 
العنجــري وهنــاك مجموعة من 
النواب وجهوا أسئلة ووصلتهم 
األجوبة مغلوطة وناقصة، ليرى 
الشعب كيف يوزع مجلس الوزراء 
املناصب والفلوس في ظل حسرة 

املتقاعدين.
شــخطة قلم «الصقر» ٦٠٠٠ 
دينــار، بشــخطة قلــم يعينون 
شــخصا معزوال سياسيا وليس 

واملصطلحات بل الضرائب يكون 
«حتسني».

اخلطة االمنائية لم يتم إقرار 
قانونها منذ سنة ونصف السنة، 
وبرنامج العمل حضر وزير واحد، 
كالم إنشائي، أي وزارة تضع أي 

كالم األمور ماشية.
اجلهــاز احلكومي ينفذ خطة 
إمنائية ومشروع قانونها  لم يقر.

في جلســة اســتجواب علي 
املوسى، توقعت أنا عندما وضعت 
الڤيديو اخلاص باملال العام الذي 
هــو صلب كالمــه وقــال رئيس 
الــوزراء «هناك خلــل في اإلبالغ 
والشكل القانوني له، فكلفت وزير 
العدل مبتابعة البالغات» هذا كالم 
رئيس الوزراء. وتوقعت أن يتحرك 
جديا، وعندما انتهت املداولة صعد 
يسوي له «شكرا» بل وكافأه، أعطاه 

وزارة أخرى.
الـــ ٧ أو ٨ «جتــار» مــو هــم 
الشعب الكويتي وإال نحن نستطيع 
نوقفك ونوقفهم، تدري الصفقات 
السياسية املؤقتة قد حتميك، لكن 

أبشرك احلماية لن تدوم.
اليوم عندك سفرة حق دبي، 
أمتنى تقول حملمد بن راشد كيف 
في ٣ سنوات قدمت ٣ برامج عمل، 
خــل يــدري رئيــس وزراء دولة 
الكويت كل ســنة عنــده برنامج 
عمل. أنت في احلكومة منذ ٢٠٠٧ 
أحتاج ١٥ سنة ما أوفيك محاسبتك.

٭ خالد العتيبي: أرحب بحضور 
اجلمهور الذي حضر هذه اجللسة 
املهمــة التي من خاللها ســنعدل 
أوضاع البلد بسبب نهج رئيس 

الوزراء، فتحية لكم من القلب.
جميعنــا يعــرف وكثير من 
السياســيني وصف االستجواب 
بأنه سؤال مغلظ، يجب أن يكون 
باملقابل إجابة محددة ودقيقة، جرت 
العادة في تقدمي أي استجواب يقوم 
املستجوب بشرح احملاور وتفنيد 
الوقائع وباملقابل الوزير يرد على 
احملــاور وغالبا هــذه احملاور ال 
يتطرق لها املستجوب بتاتا، بل 
على استحياء وكالم إنشائي وال 
نخرج من االستجواب بأي فائدة، 
لكن في هذا االســتجواب حتديدا 

بحجم وفظاعة الوقائع.
ســأذيل املالحظــة بســؤال 
وسأنتظر الرد وأطلب من رئيس 
الوزراء تدوين هذه األســئلة كي 

يسمعها والنواب والشعب.
احملور الثاني: تعطيل مصالح 
املواطنــني وعــدم التعــاون مــع 

املؤسسة التشريعية.
كنا نتمنــى أن يكون حتالف 
الرئيســني مــن صالــح املواطن 
والكويت، لكن بكل أسف حتالفا 
لصاحلهما هما، مصلحة شخصية 
لكي يطول هذا املجلس أطول مدة 
ووضعوا كراسيهم فوق مصلحة 

الكويت.
٭ الغامن (مقاطعا): ليس من حقك 
أن حتاسب رئيس الوزراء، التزام 
بالالئحة، انت تستجوب رئيس 

الوزراء.
٭ خالد العتيبي: استخدموا في 
هذا التحالف كل مخالفة للدستور 
تعــدوا على الالئحة والدســتور 
إلبقاء هذا املجلس ومصلحة الوطن 

والكويت آخر ما ينظرون له.
ال توجــد جدوى من إقرار أي 
قانون، آخر العالج الكي، انت من 
جبرتنا على هذا االستجواب، انت 
لم جتبرنا على إقرار القوانني بل 

أجبرتنا على االستجواب.
أخاطبــك بصفتــك رئيســا 
للسلطة التنفيذية وبصفتي ممثال 
ملصدر السلطات، الشعب الكويتي 

سينتظر هذه اإلجابات.
سوء اإلدارة أشد فتكا بالدولة 
من غيرهــا ألنها تبذر املال العام 
وتفســد املؤسســات، انتشر في 
املؤسســات كل الفســاد بســبب 

افتتــح رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة العلنية عند 
الساعة التاسعة أمس ٢٩ مارس 
٢٠٢٢، وتــال األمني العام أســماء 
األعضاء احلاضرين واملعتذرين 
والغائبني بــدون إذن أو إخطار، 
وتال األمني العام أسماء األعضاء 
املعتذريــن والغائبني بدون عذر 
عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات 
اللجــان الدائمــة واملؤقتــة منــذ 

اجللسة السابقة.
مرسوم تعديل وزاري

وتــال األمــني العام مرســوم 
التعديل الوزاري األخير بشــأن 
حقائــب وزيــر الدولة لشــؤون 

مجلس الوزراء.
التصديق على املضابط

٭ شعيب املويزري: في املضبطة 
يوم الثالثاء يشطب كالمي وكالمك 

أو يوضع كالمك وكالمي.
٭ الغامن: يشطب ردي على كالمه.
٭ عبدالكــرمي الكنــدري: غيــاب 
الفضالة ال يصير اعتذارا، املفترض 

أال يكتب اعتذارا.
٭ الصيفــي الصيفــي: املضابط 
تسجيل واقع فلماذا تشطب كثيرا 

من كالمي؟
وصادق املجلس على املضابط.
٭ مرزوق الغامن: فقدت الكويت 
قبــل أيــام العــم عبــداهللا أحمد 
النيباري أحد السياسيني، حيث 
كان مدافعــا مخلصا عن مقدرات 
الشعب، لقد كان مثاال للسياسي 

املخلص والبرملاني الشجاع.
٭ محمد الراجحي (وزير الدولة): 
احلكومة تشاطر املجلس التعازي 
ألحــد أبرز رموز العمــل النيابي 

د.عبداهللا النيباري.
٭ شعيب املويزري: نعزي الكويت 
في الفقيد عبداهللا النيباري، ولن 
ننسى مآثره وما قام به، رحمه اهللا.

٭ مرزوق الغامن: في حال مناقشة 
االستجواب اليوم تؤجل الرسائل 
واألسئلة والعرائض. (موافقة).

االستجوابات
٭ رئيس الــوزراء: جاهز اليوم 
وأستأذن دخول الفريق املساند.

ووافق املجلس على أن يكون 
متحدثني. احلضــور ٥٤، موافقة 
٢٣، عــدم موافقة ٣١. عدم موافقة 
على متحدثني واالكتفاء مبتحدث 

مؤيد وآخر معارض.
٭ مهند الســاير: أخيرا يا ســمو 
الرئيــس صعدت املنصــة، مهما 
حاولت ومهما عقدت من صفقات 
مرد الشعب قادر يخليك على هذه 
املنصة، تدري شــنو مشكلتك ال 
واهللا مــا تــدري، فلو تــدري مو 
على منصة االســتجواب اليوم، 
ولم يضع من عمر املجلس سنة 
ونصف لتكون على هذه املنصة 

وحتت الرقابة واحملاسبة.
أنت ال هذا القوي وال هذا األمني.
اتفقــت مع الكل من شــيوخ 
وجتار ونواب إال الشعب، واعدت 
الكل ووفيت مع الكل إال مع الشعب 
الكويتي، قعدت توهم الشعب بأن 
هناك أطرافا خارجية تسعى الى 
إزاحتك، روح اسأل أي طفل ملاذا 
حرمته من طفولته، ومن ينتظر 
الوظيفة، مــا مصلحة هؤالء مع 
االطراف اخلارجيــة، من ينتظر 
ســكنا ما حصلته مــع األطراف 
آباءنــا  اخلارجيــة، روح اســأل 
وأمهاتنا اللي ذلتوهم على مكافأة 
٣٠٠٠ دينار و٢٠ دينارا، ما عالقتهم 
مــع األطــراف اخلارجيــة، نحن 
سياســيون نتحمل لكن ما ذنب 
الشــعب الكويتي، أنت املسؤول 
األول على املؤسســات، اليوم ال 
أستجوبك باســمي، بل باسم كل 
طفل وشاب وشــايب وباسم كل 
شخص طاح حلمه، وباسم كويت 
املاضي واحلاضر واملستقبل وباسم 
شــهداء الغزو والقصــر األحمر، 
وباسم تضحياتهم، وباسم العم 
عبداللطيف الغــامن وزيد اخلالد 
ويعقــوب احلميضــي وباســم 
أبوالدستور عبداهللا السالم، باسم 
العم أحمد اخلطيــب والنيباري 
رحلوا ورأوك تعبث في دستورهم.
وعــرض ڤيديــو للجلســة 

االفتتاحية في الفصل احلالي.
شنو مشكلتك، مشكلتك انك 
ارحتت ملا الشعب الكويتي ينام 
زعــالن، عندما اتشــتمت أمهات 
النواب، زعلت عندما قال بوبراك 
(املطير) وقالك عيب ما تســويه 
احلكومة، احلشــمة مو طول وال 
منصب وال هيبة، احلشمة عندما 
تنتصر حلق املظلوم من الظالم.

هنــا بــدأت مشــكلتنا معــك 
وازدادت عندما اخترت التصويت 
بعكس إرادة الشعب وتدخلك في 

يســبقه إليها أي رئيــس وزراء، 
تعــد صارخ على حقوق النواب، 
عطنــي النص الدســتوري الذي 
يقول «التنسيق» مع احلكومة، هذا 
استصغار لنواب األمة والشعب.
اخلاصــة  الطلبــات  مــن 
للجلسات، بسط يد القضاء على 
أمور اجلنسية واملسيء، واحلبس 
االحتياطــي، وكورونا، هذه كلها 
قوانــني مهمة الشــعب ينتظرها 
وأهم من مشروع قانون بتغيير 
مسمى «خادم» بـ «عامل منزلي» 
انت تستصغر النواب، ال انت لست 
على قدر املسؤولية، وفق الدستور 
مجبر على احلضور، في جلســة 
حرب أوكرانيا وروسيا حضرت 
اجللسة من دون حضور وزيري 
الداخلية والدفاع وهم يناقشون 
«حرب» «نووي» هذه حرب حرب، 

ولكن تكلموا عن أمن غذائي!
ما الســند الدســتوري الذي 
استند إليه الرئيس ولعدم حضوره 
اجللسات اخلاصة مكتملة األركان 
بعــد توجيه الدعــوة من رئيس 

املجلس؟
منــذ توليــه رئاســة مجلس 
الــوزراء ١٩ ســؤاال قدمت له ولم 
يجب عنها وكلها عدم دستورية 
السؤال ١٧ سؤاال بعدم الدستورية.
صــوت األمــة اليــوم جتيب 
غصبا نحن األمة مصدر السلطات 
بالدستور والقانون جنبرك جبرا 
ان جتاوب نريد الكالم بل اإلجابات 

نريدها.
األمثلة بخصوص دور رئيس 
الوزراء باحلفاظ على ثروات الدولة 
واســترداد األموال العامة وعدد 
من مت تعيينهم بدرجة وزير ملدة 
٤ سنوات وسبب تأخير تشكيل 
احلكومات واملوانع الدســتورية 
لعدم حضور جلسات مجلس األمة 
وطلب استفسارات حول القرار، 
واستفسارات حول وزارة العدل ان 
السلطات األميركية رفعت ٧ دعاوى 
قضائية حول أصول سبق شراؤها 
من كويتيني بأموال مسروقة، كل 

هذا ويقول «غير دستوري».
ملــاذا تعمــد رئيس الــوزراء 
األســئلة  علــى  الــرد  جتاهــل 
البرملانية على الرغم من أهميتها 
والتي من صلب اختصاصاته ال 
يريدون أعضاء حقيقيني يراقبون 
ويحاســبون، يتحسســون مــن 
املراقبــة واحملاســبة، اليوم ترد 
وحتاسب واألمة سوف حتاسبك.
اســتقالة ٥ نواب في مجلس 
٢٠١٣، بعد اســبوعني وافق على 
اســتقالتهم بسرعة، اآلن يوسف 
الفضالة ســنة كاملة، غدا سوف 
يكمل العــام، املفــروض حتتفل 
احلكومة بحرمان الدائرة الثالثة من 
التمثيل النيابي، اختلفت املصالح 
فاختلف املوقف احلكومي، وهذه 
حتالفات اخلفاء الذي أخذت حق 

األمة في التمثيل النيابي.
بيان احلكومة فــي موافقتها 
على استقالة النواب اخلمسة في 
مجلــس ٢٠١٣، مــا الدافع واملبرر 
لتغيير موقف احلكومة من استقالة 
النائب يوســف الفضالة، والذي 

اعتبرته شأنا نيابيا ـ نيابيا.
جتميــد جلنــة العفــو وعدم 

استكمال ملفاتها
صــدر مرســوم العفــو مــن 
ســمو األمير رغبة منــه في طي 
هذه الصفحة ولألسف احلكومة 
قلصــت هــذه الرغبــة وجعلتها 
تخدم مصاحلهم، حددتها بشــهر 
لغاية فــي نفس يعقــوب، حتى 
يجبرهم على العودة، األمر الذي 
أضــر باإلخــوة املهّجريــن منهم 
عبدالعزيز اجلاراهللا، مكرمة أميرية 
تلغونها وجتعلونها قضية إذالل 
للناس، وبعضهم الحقوه وهو في 
اخلارج والحقوه باإلنتربول، ما 
هذا التعســف على قضية (رأي) 
فهل هو إرهابي؟ هل يحمل سالحا؟
خالفتم رغبة صاحب السمو الذي 

كان عفوه كرميا للكل
لنفتــرض جدال أن اســتقالة 
احلكومة جمدت عمل جلنة العفو 
وبعد التشــكيل سوف تستكمل 
عملها، ٣ أشــهر لم تعقد اللجنة 
أي اجتماع مع أنــي أرى أن هذه 
اللجنة ما حتتاج تشكيل احلكومة 
فمع احترامي للــوزراء جميعهم 
ال حتتــاج اللجنــة أو اجتماعات 
اللجنة، وبعد التشكيل منذ ٣ أشهر 

ملاذا لم جتتمع الى اليوم؟!
هل تنتظر املســاومات؟! ألم 
تنظر الى شعور اآلباء واألمهات 
فرحا أو حزنا على خروج ابنهم 
أو عدم خروجه، هذا ديدن صباح 

اخلالد عامل الوقت.
أكبر خطيئة صارت في عهد 
صباح اخلالد هي خطيئة «املزمع» 

اللجان، وتقول لم أتدخل في الشأن 
البرملاني، أنت اخترت تكون عدوا 
وضد الشــعب، يا سمو الرئيس 
لسان الشعب الذي لم ترد سماع 
صوته، تســمعه غصب وتعرف 
شــنو املفروض تســوي، ومهما 
سويت من حتالفات ما راح حتميك 
من احملاســبة، وال تنسى أن رب 
العاملني موجود ومحاسبته أكبر.
فــي ١ فبرايــر ٢٠٢١، صدرنا 
بيانــا من ١٦ نائبــا، وبعدما قدم 
اســتقالته رئيس احلكومة هربا 
من االستجواب الذي أيده ٣٨ نائبا، 
مت تكليفه الســاعة ٢ والساعة ٤ 
عصرا في «كونا» تصريح واضح 
مــن الرئيس يقول فيــه إن بيان 
النــواب الـــ ١٦ ســوف أتبنــاه، 
وطلب اجللوس معنا، وقلنا من 
أجــل الشــعب وقوانينه جنلس 
علــى طاولة احلــوار، وقد يكون 
الرئيس تعلم ويبي يفتح صفحة 
جديــدة مدينــا أيادينا، وحضره 
رئيس الوزراء و١٦ نائبا ومبارك 
احلريــص االجتمــاع كان مطوال 
ورئيس الوزراء يــروح ويرجع 
باحلوار ونحن متمسكون بالقوانني 

السبعة.
وطلبنــا أن يصعــد الوزيــر 
احلريص ويقول سنأتي بالقوانني 
الســبعة فــي اجللســة االولــى، 
وفوجئنــا بــأن الرئيــس يرفــع 
مرسوما لألمير وفق ١٠٦ بتعطيل 
املجلس شهرا لعدم وجود اتفاق 

حكومي- نيابي.
هذا كان يساوم بالنواب الـ١٦، 
هذا الشــخص ال يصلــح لقيادة 
مؤسسات الدولة ال نقولها عبثا، 
بل بعد جتارب، كيف يوصل لألمير 
ب  بعدم وجود اتفاق أم قالوا لك خرِّ
االتفاق، ألن الـ ١٦ يريدون قوانني، 
وسوف تصب في مصلحة املواطن، 
واملتنفذون الـ ٧ أو ٨، ما يعجبهم 
وما يرضيهم، بل يريدون صفقات 
ومناقصات، وقلنا نتسامى على 

اجلراح.
واملوعد كان اجللسة األولى، 
التي أتت في «الثالثاء األســود» 
٣٠/٣/٢٠٢١ فــي الوقت الذي كان 
ينتظر فيه الشعب القوانني وكان 
يســتطيع إحراج النــواب الذين 
كانوا يقولون إن احلكومة ال تريد 
التعاون، كان بإمكانه أن يأتي بكل 
القوانــني املتفق عليها، ســاعتها 
النواب ما يقدرون يقولون شيئا.

لم نطلب أي طلب غير القوانني، 
حتى قانون العفو وضعناه حتت 
مسمى املصاحلة الوطنية، وقلنا 
فــي ١ فبراير إن األولــى أن يأتي 
العفو اخلاص الكــرمي، القوانني 
املتفق عليها كلها كانت ملصلحة 
الشــعب فســأحتمل املســؤولية 
وحدي، وبــدل ما يأتي بالقوانني 
أتى باملســخ الدستوري والطلب 
األسوأ في تاريخ الدميوقراطية، 
املزمع ليس فقط اســتجوابا، بل 
تأســيس لصورية هــذا املجلس 

لتحويله الى مجلس شكلي.
كانوا يحلون املجلس لاللتفاف 
على االســتجواب، اليوم جاؤوا 
باملزمع اليوم لرئيس الوزراء وغدا 
للوزراء، حتى ال نســتطيع حتى 

نسأله سؤاال برملانيا.
لهــذا نقولــه عنــه الثالثــاء 
األسود ونتصدى ألي واحد يعبث 

بالدستور، هذا دستور الشعب.
 ٣٠/٣/٢٠٢١ اجللســة  هــذه 
ساقطة شكال وموضوعا، فاملادة 
١٣٥، قبــل أن نقول له هذا الطلب 
غير دستوري ألنه صار التصويت 
عليه على فترتني، االولى ٢٩ وهو 
ال يحقق األغلبية، فاملطلوب أغلبية 
خاصة ٣٣ صوتــا، وبعدما ردت 
اجللسة قالوا صار الرقم ٣٣ من 

أصل ٣٤.
املكتوب املضبطة «رفع بعض 
الســادة األعضاء أياديهم وكانوا 
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تلب احتياجات الناس من خالل 
توليهم من حل قضايا اإلســكان 
والتوظيــف واحلريــات واليوم 
تواجــه الشــعب ألنهــا محاكمة 

الشعب الكويتي.
نتمنى أن تكون لديك اجلرأة 
واملســؤولية فــي اإلجابــة عــن 
األســئلة، ولكــن أشــك ان يكون 
عندك القدرة والشجاعة لإلجابة 
عنها، ألنك تعرف أكثر من أي واحد 
ان إجابتــك معناها فتــح ملفات 
الفســاد والتصدي لها، ومعناها 
البدء مبعاجلة هموم الناس، ولكن 
ال متتلــك هذه القدرة وال الكفاءة 
السياسية ملواجهة هذه احلقائق 
والتحديات، وأكبر دليل أنك عاجز 
حتــى عن تشــكيل احلكومة، كم 
وزيــرا مغصوبــا علــى دخــول 
احلكومــة، ال رؤية وال ســوابق 
مشــرفة بالتصدي لقضايا املال 

العام.
نهايــة الفصــل التشــريعي 
السابق يا سمو الرئيس تقدمت 
انــت مبشــروع قانــون اســمه 
املفوضيــة العليــا لالنتخابــات 
وعندما ذهبت لصاحب الســمو 
وعرضت عليه املشروع كان البد ان 
تبرر له وتسوق ملشروعك، ومنها 
أن العملية االنتخابية في الكويت 
أصبحت جتارة سياسية ويشوبها 
تزوير املناطق والقيود االنتخابية 
واالنتخابات ال تعكس إرادة الناس 
ولذلك تقدمت باملشروع ملعاجلة 

اخللل، هذا من املنطق.
وبتاريــخ ٢٠٢١/١٢/١٥ وأمــام 
حضور صاحب السمو أعلنت ان 
هذا املشروع من أولويات احلكومة 
وفــي تاريــخ ٢٠٢١/٣/٣١ تقدمت 
بشــكل غريب وعجيب ومفاجئ 
بســحب هذا القانون الــذي قدم 
للمجلس يتوقع من ســمو نائب 
األمير، تقدر تقول للشــعب ماذا 
تغير؟! تقدر تقول ملا رحت لألمير 
وطلبت منه استرداد القانون هل 
قلــت له إنك تخليــت عن مبادئ 
الشفافية في االنتخابات، هل قلت 
له هونت ما راح أحارب الفساد؟

هل هذه أمانة سياسية، ولكن 
أعرف ملاذا سويت ذلك.

سحبت القانون ألنه مت ابتزازك 
وألنه كان عندك استجواب وتريد 
شــراء صفقــة املزمــع وتضرب 
املســاءلة السياســية والدستور 
التي لم يتجرأ أحد من الرؤســاء 
الســابقني، وضربت هذا القانون 
حتى تشتري الكرسي مرة أخرى.

العفو، كان أول موضوع على 
طاولة احلوار، العفو من ٢٠٢١/١٠، 
اليوم نحن في ٢٠٢٢/٣، أي ٥ أشهر، 
فأيــن العفــو؟ وأين الســجالت 
والكشوفات خاصة انت مفوض 
من سمو األمير الستكمال ملفات 
العفو، أصحاب املخدرات يطلعون 
باملئات واملغردون أصحاب الرأي 
حلد اآلن يطلبون منك الكشوفات، 
تدري ملاذا تعطلها؟! ألنك تتمسك 
بالكرسي، كي تبتز النواب ووسائل 
اإلعالم حتى تتمسك بالكرسي ألننا 
جربناك في مجموعة الـ ١٦ عندما 
جلســنا معك. ولكن نكصت بكل 

وعودك ملجموعة الـ ١٦.
مــا همــك مئــات املغرديــن 
واملالحقني، حتى عندما أصدرنا 
قانونــا إلطالق احلريــات وفتح 
باب للمغردين وصوتت حكومتك 
باملداولتني باإلجماع تقوم وترد 
القانونني، يعني ال ترحم وال جتعل 
رحمة ربك تنزل، وتصر على هذه 

الورقة لالبتزاز السياسي.
موضوع برنامج عمل حكومي 
كان مــن ضمن احلوار، ومن باب 
األمانة ومن بــاب التعاون قدمنا 
ومجموعة من النواب بتقدمي رؤية 
متكاملة وسلمت لك نسخة ونسخة 
لسمو األمير وأخرى لسمو ولي 
العهد، برنامج يتضمن مجموعة من 

هــل تقبل هــذا الوضــع؟ لم 
نتكلم عن مفهوم العالم االفتراضي 
واالقتصاد املصرفي، هل أنت مدرك 
ألهمية وخطورة هذه التصنيفات 
العاملية، بعد اجللســة ســتذهب 
الــى مؤمتر قمــة احلكومات، هل 
تستطيع استعراض هذه األرقام 

مع محمد بن راشد؟
هل تقبــل ان تكون في القاع 
بعــد ما كنا فــي الريــادة ونقدر 
نقول ان مســتوانا ٧٨ والتعليم 
١٠٦ ولــم نســتطع التصدي ألي 
ملف من ملفات الفســاد؟ هل هذا 
يشــرف الشــعب الكويتي الذي 
يضع مستقبله ومستقبل أبنائه 
فــي رقبتك؟ حتــى الرياضة كنا 
أول دولة خليجية وذهبنا كأس 
العالــم فــي ١٩٨٢ ترتيبنا اليوم 
في FiFA، اليوم ترتيبنا ١٠٦ على 
مستوى العالم، مستكثرين حتى 
في دعم الشباب والفرق الناشئة 
حتى جوائز تقديرية ما تعطونه، 
٧٠٪ من الشعب شباب، هؤالء في 
رقبتك، ســيصلون الى ٥ ماليني 

العام املقبل، ماذا قدمت لهم؟
١٢٠ ألف كويتي ميثلون نصف 
مليون ما عندهم سكن وال عندهم 
وظيفــة مــاذا ســنفعل اذا وصل 

عددهم الى ٥ ماليني؟!
ألم يقوموا بلعننا اذا ما وفرنا 
بلــدا لهم كرميا آمنا، ملاذا نترحم 
على من ســبقونا من شخصيات 
اخلطيــب والنيبــاري ويعقوب 
احلميضي، اللعنة سوف تطالنا 
جميعا، قدمنا وساهمنا واجتهدنا 
وحاســبنا من أجلكــم ولكن كان 
هناك شخص مثل صباح اخلالد 
كان مســتعدا لهدم كل شيء من 

أجل الكرسي.
في سنة ٢٠٢١ هناك ٣٤٪ يعني 
حالنا حال الــدول الديكتاتورية 
هذا في جانب احلريات، في مجال 

احلريات.
هــذه آالم وغضــب شــعبي 
تستحق عليها املساءلة وتستحق 
ان تتــرك املجال ملن ميلك القدرة 

والكفاءة.
قصة بطلها شيخ وولد عمك، 
هــذا كســب محبة النــاس وثقة 
واحتــرام الناس وهــو في قبره، 
الفــرق بينك وبينه انه اشــترى 
محبــة النــاس وانــت اشــتريت 
الكرسي، وهو أبّر بقسمه، وقدم 
لك هــذا البالغ، وقدم لك التقرير 
الــذي صرف عليه مــن حر ماله 
واستعان بشركات تتبع األموال 
ووضع محامني وهو على فراش 
املوت يدز لك رسالة ويؤمنك على 
أموال الدولة، دفع ثمن هذا املوقف 
وهو ابن حاكم دفع ضريبة وخسر 
موقعه الوزاري وكمل املوضوع، 
الشيخ ناصر صباح األحمد تقدم 
ببالغ للنيابــة العامة في قضايا 
تتعلق بشبهة التجاوز على األموال 
العامة ومالحقة أبناء عمومته، بدأ 

أمــوال الكويت التي كانت حتول 
إليه من وزير الدفاع السابق، لديهم 
قضاء وسمعة اليوم مطالب بالرد 
على األســئلة اخلاصــة باألموال 
العامة، اليوم صعدت على املنصة 
فــال تنزل منهــا إال تكــون هناك 
إجابات شــافية وتفــي بالقرض 
وتتناســب مع غيره وكرامة أهل 
الكويت، من ســيقيمك الشــعب 
الكويتي وليس النواب، ليشوف 
مدى حرصك على أمواله ومستقبل 
أبنائه، ملاذا ال ترد على األســئلة 
البرملانيــة إذا أنت لم جتب فمن 

يلوم وزراءك على هذا األمر؟
ننتظــر إجابــات صريحــة 
وواضحة لتكون حتت حكم الناس.

٭ الغامن: ترفع اجللسة ملدة نصف 
ساعة للصالة.

٭ رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد: أبدي متســكي بالدستور 
الــذي أرســى دعائمــه آباؤنــا 
املؤسسون، ال أخشى االستجواب 
وال مواجهته، قلت ال للتشريعية 
وال الدستورية وال السرية ألنني 
أحترم الدستور، وهذا تعهد أمس 
واليوم وغدا، متى ما كانت ضمن 
الضوابــط الدســتورية وتوافق 
املذكــرة التفســيرية، أكدت على 
الضوابط الدستورية واستعدادي 

التام وهذا حق أحترمه.
صحيفة االستجواب من الشكل 
يذكــر أنه يتضمن ٤ محاور وفي 
الصحيفة مذكور ٤ محاور وفعليا 
بهــا ٣ محــاور، الفقــرات التي ال 
تنســجم مع بعضها البعض هذا 
من ناحية الشكل نهاية االستجواب 
مبتــورة وكأن هنــاك تكملــة لم 
توضــع ومــن ناحيــة املضمون 
احملكمــة الدســتورية قالــت في 
الطلــب رقــم ١٠ لســنة ٢٠١٠، به 
ضمانــات «ينحصــر نطاقه في 
حدود اختصاصات رئيس الوزراء 
وفــي نطاق مســؤوليته القائمة 
واملستمرة، وال تخص وزيرا في 
وزارته» هذه مــا تقوله احملكمة 

الدستورية.
هناك شبهات دستورية منها 
خروج االســتجواب عــن نطاق 
املســؤولية للرئيس، وخلط بني 
مفهوم السياســة العامة للدولة 
والسياســة احلكومية والتدخل 
في اختصاص املجلس مبساءلة 
الرئيــس علــى أعمــال برملانية 
ليســت محال ملســاءلة سياسية 
خلط بني السياسة العامة والعمل 
التنفيذي ومخالفة ضابط احملكمة 
الدستورية بأن تكون املسؤولية 
قائمة ومستمرة، ٧ مارس صاحب 

السمو وجه رسالة للنواب.
وجهــوا  مــارس   ١ يــوم 

االستجواب.
لــم أكن أرغــب الدخــول في 
جدل خاصة بعــد دعوة صاحب 
الســمو باحلــوار الوطنــي، كان 
عندنا ٤ بنود، العفو واإلشكاليات 
الدستورية واحلكومة البرملانية 

وبرنامج عمل احلكومة.
اإلشكاليات الدستورية: طرح 
حسن جوهر وتكلم رئيس املجلس 
وعبــداهللا الطريجــي وعيســى 
الكندري ومبارك احلريص تكلم 
بأن هناك ملفــا بكل ما حدث في 
دور االنعقــاد ونفتح األمور بكل 
تفاصيلهــا، ناقشــنا املوضــوع 
وارتأينــا طــي الصفحــة بــأن 
تشــكل حكومة برملانية وتسقط 
االســتجوابات ومــا تبعهــا مــن 
قرارات ونحــن موجودون، لكن 
ما عندي مانــع نفتح املوضوع، 
من يوم ١٥/١٢/٢٠٢٠ الى ١/٧/٢٠٢١ 
فض دور االنعقاد وأدخل في كل 
التفاصيل ونرى من حافظ على 

الدستور والالئحة.
يوم ١٢/١٥ كانت أول جلســة 
وبعد القسم مباشرة املستجوبون 
يخالفــون املــادة ٣٥ من الالئحة 

املرتكزات التي تهم الناس وهموم 
املواطــن الكويتي مثل التوظيف 
والتعليــم واإلســكان والصحة، 
واجلزء اآلخر مصلحة احلكومة 
من خــالل اإلصــالح السياســي 
واالقتصادي، واجلزء الثالث هو 
البنية التحتيــة لضمان حتقيق 

مثل هذه املرتكزات.
هذا االجتهاد تضمن مدة زمنية 
محددة إلجناز البرنامج وإلجراءات 
العملية لتحقيق غايات وأهداف 
البرنامج وتضمن ٤٠ مشــروعا 
بقانــون وقوانــني حكومية و٥٤ 
قرارا وزاريا غالبيتها محبوســة 
منذ ســنوات، كل هذا ما أعطيته 
أي أهمية، و٢ من وزرائك احلاليني 
مساهمون مشاركون في إعداد هذه 
الورقــة، وزيــر اإلعــالم واملالية 
مشــاركان في إعداد هذه الورقة، 
وال يريــدون مكافآت أو مناصب 

فقط ملستقبل الكويت.
وقلت انك مثل هذا البرنامج 
الشعب سيصفق معك ولم ندع ان 
هذا البرنامج مثالي، هات أفضل 

منه.
األســبوع املاضــي عرضــت 
برنامج عملك، لم يكن به قوانني 
او تشريعات او مدد زمنية، وقلت 
إن القوانني نضعها وفق احلاجة، 
ســنة ونصــف لــم نقــدر إجناز 
اكثر من قانونــني وانت رديتها، 
هل هذه طريقة إلعداد مســتقبل 
الكويت، أليس هذا تضليال للشعب 
ومحاولة هروب لألمام ومتســكا 
بالكرســي علــى حســاب الناس 

والشعب؟!
ليس لديك أي دور في اإلصالح 
او التصدي للمفسدين ومحاربة 
الفساد، مؤشرات مدركات الفساد 
آلخر ســنة وتصنيفنا وصل ٧٨ 
هل تقبلون يا شعب الكويت؟ هل 
تقبل انت يــا صباح اخلالد التي 
منذ ٢٠٠٣ لم تتحرك ومن ســيئ 

إلى أسوأ؟
النسبة التي حققها خالل ١٥ 
ســنة لم تتجاوز ٥٠٪ من الرقم 
العاملــي املطلوب حتى تكون من 
ضمن الدول القادرة على حتسني 

مدركات الفساد.
٦ من وزرائك أكادمييون، هل 
أي طالب يحصــل على ٤٣٪ هل 
تنجحونه؟ هل ينتقل الى مستوى 

ثان؟!
وضعنا في التنافسية العاملية.

خالل فترة مســؤوليتك بدءا 
من وزير الى نائب أول الى رئاسة 

الوزراء.
عقــد األلفيــة (٢٠١٠/٢٠٠٩ - 
٢٠٢٠/٢٠١٩) ننفق سنويا ملياري 
دينار، ما يعادل ٧ مليارات دوالر 
على التعليم هــذا الرقم تصرفه 
فنلندا التي هي األولى في جودة 
التعليم وعدد سكانها ٥ أضعاف 
الكويت وننافــس الدول في قاع 

التخلف التعليمي.

بأبناء عمومته وبدأ بالكبار ومبن 
كان فوقه على رأس املســؤولية 
ضد رئيس الــوزراء وضد زميل 

له في احلكومة.
ولم يستســلم وعندما صار 
مريضا وأشــد أنــواع املرض لم 
يستسلم وهو في اخلارج والداخل 
يصارع املوت كان يدز لك البيانات 
والرسائل تلو الرسائل يتمنى منك 
ان تتصدى لهذا امللف وأنت على 
رأس احلكومــة، النتيجــة كانت 
الصفعة للشعب والشيخ ناصر 
وسمعة البلد أن املدانني واملتهمني 
يفلتون منها، هــذا املوضوع لن 
ينتهي فهو بأيدي أجهزة قضائية 
حقيقيــة فــي الواليــات املتحدة 
وغيرها، أموال الكويت التي تخص 
وزارة الدفاع منظورة أمام احملاكم 
الفيدرالية في الواليات املتحدة، اذا 
هذا املوضوع مت تداوله ستكون 
مرافعاته بالعلن وســوف تنقله 
وســائل اإلعالم العامليــة وبدأت 
ووعدت بفتح التحقيق أكثر وأكثر 
وأنت هنا لم جتب عن األســئلة 
البرملانيــة وجهت ســؤاال لوزير 
الدفــاع واخلارجيــة أطلــب فيه 
متابعة احلكومــة لهذا املوضوع 

الذي أصبح حديث الناس.
أنت تسترت على هذه القضية 
بالتقول والتبلي على رمز الكويت 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
اهللا يرحمه، تبليتوا عليه بأن هناك 
أوامر شــفهية بأن أموال الكويت 
تصرف من قبل املسؤولني حتت 

شعار املصلحة العليا للدولة.
أنــت كنــت رئيس الــوزراء 
وعينك الشيخ صباح وعاصرته 
٩ أشهر قبل وفاته، تقدر تقول أمام 
الشعب ان الشيخ صباح أعطاك 
أوامــر شــفهية بان تصــرف من 
األموال العامة، ثانيا انت أقسمت 
فهل في الدســتور ما يشــير الى 
ان سمو األمير ميلك إعطاء أوامر 
بالصرف من املال العام بدون اي 
مستندات للصرف او بدون مراسيم 
منذ بداية العهد الدســتوري منذ 
بداية الشــيخ عبداهللا السالم أو 
صباح السالم او جابر األحمد أو 

غيرهم.
إذا كان األمر كذلك ملاذا تسكت ٩ 
أشهر؟ ألم تتحول القضايا للمحاكم 
ووصــل خمالنــا الــى الواليــات 
املتحدة؟! ملاذا لم تذهب منذ قدم 
الشيخ ناصر بالئحة للنيابة العامة 
وطلبت بسحبه ألن سمو األمير 

أمرني أوامر شفهية بالصرف؟
اما أن توضح احلقائق او انت 
متســتر ومتواطئ ومستفيد من 
هذه القضية، أنت الشــاهد امللك 
في هذه القضية، عندنا هذا امللف 

لن يتسكر.
هناك حساب رئيس الوزراء في 
لندن، هل هذا حسابك؟ هل مازال 
موجودا او هل مازال فعاال؟ وهل 
مسجل ومقيد في سجالت الدولة 
او خاضــع لرقابة البنك املركزي 
وديوان احملاسبة؟ ٦٤ حسابا في 
لندن فقط تخص وزارة الدفاع، اذا 
كانت هناك أوامر شفهية أو صدر 
كتــاب من الديــوان، وألم يصدر 
كتــاب من الديوان األميري كتاب 
ثان برفض الكتاب األول؟ ملاذا لم 
يخرج هذا الكتاب؟ ملاذا لم يظهر، 
هنــاك قاض أميركي مؤمتن على 
أموال الدولة، ومنذ ٩ أشهر يقول 
تعالوا يــا حكومة الكويت هناك 
شبهات حول أموال الكويت، ملاذا 
٦٤ حسابا وملاذا املبالغ تدور في 
عمليات معقدة؟ ٧ مليارات حجم 
التداوالت املالية في احلســابات 

املوجودة في لندن.
ما مت كشفه هو رأس اجلليد 
٢٥٠ مليونا ومت ترحيلها ألميركا 
لشراء طائرات وعقارات وطائرات 
خاصة و«فرانكو» يســلم عليك 
«فرانكو» يا بوخالد الذي ســرق 

هذه من أخطر املوبقات الدستورية 
التي متت في عهد صباح اخلالد 
وملا يأت رئيس وزراء قادم سيطلب 

هذا الطلب.
وطلبنا منك سحب طلبك هذا 
حتــى يدون فــي املضبطة اليوم 

نسمع إجابته عن السؤال.
ملاذا لم تستكمل جلنة العفو 
أعمالها على الرغم من مرور أكثر 
من ٣ أشهر على تشكيل احلكومة؟!
هل مــازال الرئيس أن ما قام 
به بتأجيل االستجواب املزمع أمر 
يتسق مع الدستور والالئحة، وإن 
كان غير ذلك ملاذا لم يقم بسحب 
الطلب حتى يــدون في مضبطة 

اجللسة.
اجتمعنا مع احلكومة برئيسها 
واتفقنــا علــى قانــون املرئــي 
واملسموع ووافقت احلكومة ورد 
القانون بعد ذلك، ملاذا لم تناقشه 
معنــا فــي اجللســة، ملــاذا ردت 
احلكومة قانون املرئي واملسموع 
على الرغم من موافقتها عليه في 
اجللســة فكان من نتــاج احلوار 
الوطني، واذا كان بحث في احلوار 
الوطني وردته احلكومة فما مصير 
بقية القوانــني والتفاهمات التي 
نوقشت في احلوار الوطني وما 

تلك القوانني؟
هناك تصريحات تؤكد أن هناك 
٣٠ مليارا موجودة خارج وداخل 
الكويت بسبب قضايا فساد، هذه 
األمــوال ما حركت فيكم الهاجس 
واحلماس على استردادها وهذه 
األموال مسروقة، فمتى تهتمون 

إذن؟
اتفاقيــات بينكــم وبني دول 
العالم أجمع في هذا الشأن، فلماذا 

صامتون ال حتركون ساكنا؟!
ملاذا لم تتخذ احلكومة إجراءات 
الســترداد األمــوال علــى الرغم 
مــن وجود معاهــدات واتفاقيات 
دولية تعطي احلق للحكومة في 

استردادها.
تأكد يا صباح اخلالد أنك فقدت 
حســن اإلدارة، بل فقــدت اإلدارة 
بالكامل وفاقد الشيء ال يعطيه.

٭ حســن جوهر: ملاذا أنت اليوم 
على هذه املنصة؟ هل هو استجواب 
أم مســاءلة سياســية، قد يكون، 
لكن هذا اليــوم هو يوم محاكمة 
الشعب الكويتي لرئيس الوزراء 
الذي كان منذ ٢٠٠٦ وزيرا و٢٠١١ 
نائبا أول و٢٠١٩ رئيسا للحكومة، 
الذين ولدوا في عام ٢٠٠٦ عندما 
تولى اخلالد مسؤولياته السياسية 
اليوم هو في الثانوية العامة وعلى 

أبواب التخرج.
التــي شــارك  واحلكومــات 
فيها صباح اخلالــد بددت أحالم 
الشعب وضيعت أحالم الشباب، 
ألنــك عاصــرت جميــع ملفــات 
الفســاد التي مــرت على الكويت 
خالل ١٥ ســنة ماضية، هذا كالم 
حقيقي على أرض الواقع، زمالؤك 
يحاكمــون بتهم الفســاد وتبديد 
أموال الدولة، مريت على قضايا 
اإليداعات والتحويالت والشهادات 
املزورة وضيافة الداخلية والنصب 
العقاري واليوروفايتر والتأمينات 

االجتماعية.
كل هذه القضايا كنت معاصرا 
وشــاهدا وصاحــب قــرار فيها. 
نحن نالَحق في عواصم ماليزيا 
والواليات املتحدة، أين العالج، أين 
القسم باحترام الدستور وأموال 

الدولة؟
أنت أكثر مســؤول سياســي 
أقســمت القسم الدســتوري في 
تاريخ الكويت، أحد أركان القسم 
حمايــة أركان الدولــة، كل هــذه 
الشــبهات عليها إدانــات وتبديد 

وهدر في األموال.
االحتياطي من ٥٥ مليار دينار 
الــى صفر منذ توليت الرئاســة، 
وأنــت على ذمة رئاســة الوزراء 

بخصــوص التصويت الســري 
حول الرئاســة، ال ألــوم النواب 
كانــت ضغوطات واجندات، لكن 
ألوم د.حسن، فهو استاذ باجلامعة 
يدرس ابناءنا وبناتنا في العلوم 
السياسية، املادة ٣٥ اوضحت آلية 
التصويت، والدكتور حسن وضعها 
في حسابه وكســر مبدأ السرية 
واملادة ١١٧ واملادة ٨٠ يعتبر الوزراء 
غير املنتخبني مبجلس االمة اعضاء 
في هذا املجلس بحكم وظائفهم، 
هل يحمل رئيــس احلكومة وزر 
تطبيقه ملادة دســتورية؟ مازلنا 
فــي ٢٠٢٠/١٢/١٥ بعد االعالن عن 
النتائج حصل فوضى في القاعة 
ورئيس الســن حمد ســيف طق 
املطرقة وطلب اخالء القاعة، فهل 
يحمــل رئيس احلكومــة انها ما 
قامت بدور؟ فماذا متلك احلكومة 
مــن إجراءات؟ فهل يحمل رئيس 
احلكومــة التقاعــس عــن القيام 
مبــا هو مطلوب ازاء ما حدث في 

اجللسة االفتتاحية.
االخوان في مرافعتهم األولى 
وضع بيان مجلس الوزراء ووقف 
عند كلمة «ارتياح» هذا بعد اجللسة 
وعندما رأينا ان الرئيس في كلمته 
والتعاون مــع اجلميع و٤ نواب 
ردوا على الرئيــس بالتعاون ملا 
فيه مصلحة البلد واملواطنني، فهل 
مطلوب أال يخرج مجلس الوزراء 
ببيان، نعم ارحتنا وكنا نتعاون 

ملا فيه مصلحة البالد والعباد.
وعــرض ڤيديو للنــواب بدر 
الداهــوم وشــعيب املويــزري 
وثامر السويط بعد التصويت في 
انتخابات الرئاسة وهم يؤكدون 
انهــم ليســت هنــاك خصومــة 

شخصية بيننا وبني الرئيس.
جلســة ٥ يناير ٢٠٢١ ترأسها 
احمــد الشــحومي نائــب رئيس 
املجلس، كنا انا والرئيس الغامن 
في وداع صاحب الســمو في ١/٥ 
فــي مغادرته فــي قمتــه االولى 
بالنســبة لنا كفريق اشتغل في 
ادارة االزمــة وكان يوما تاريخيا 
وأحمــد الناصــر كان قبلها بأيام 
بني الدول اخلمس ينقل رســالة 
صاحب الســمو وعندما رأينا ان 
اتفاق العال ســيوقع في يوم ١/٥ 
استرحمنا على روح األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد على اخلط 
الذي كمله صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد، وفي نشوة هذا اليوم 
التاريخي اجللسة تكرر كل هذه 
االشارات االيجابية، الشحومي رفع 
اجللسة ورئيس الوزراء ُيحاسب 
من البعض ويقدم له استجواب، 
بأي منطق، رئيس الوزراء ما دوره 

باملوضوع؟
املجلس ميلك وفق املادة ١٤٤ 
ان يشكل جلانه فما دخل احلكومة 
في ذلك؟ استقالت احلكومة ويعاد 
تشــكيلها، املــادة ٥٦ حق اصيل 
لألميــر ان يعني رئيــس الوزراء 
والوزراء ويعفيهم من مناصبهم، 
فإذا انت حريص على الدســتور 
ال تعترض على صالحيات سمو 

األمير.
قبل تشــكيل احلكومة وقبل 
القسم قدم له استجواب، تداعيات 
جلسة ٢٠٢١/٣/٣ قدم له استجواب 
قبــل القســم فما املطلــوب؟ هل 
استقرار البلد ومراعاة مصاحلها 

ام الدخول في هذه املناكفات؟.
جلســة ٣/٣٠ قدمــت طلبــا 
للمجلس وبررت الطلب بأن على 
جدول االعمال ٧ او ٨ استجوابات، 
فكيــف ســنخدم مصالــح البلد، 
فتقدمــت بطلب ارجائها الى دور 
االنعقاد الثاني، وأقف عند الوضع 
الوبائي في يوم ٢٠٢١/٣/٣٠، كان 
هناك حظــر جزئي ومســاجدنا 
تصلي متباعدين مدارسنا مغلقة 
وعدد الوفيات ١٣١٣ نفسا عزيزة 
فقدناهــا و٢٤١ حالــة في العناية 

مدركات الفســاد مخزية، ولذلك 
أقــول انها محاكمــة املدعي العام 
هم أطفال ونساء وشباب وشياب 
الكويت الذين أوصلوا لك رسالة 

في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
أوصلوا لك رســالة برحيلك 
واستبدالك مبن هو أنفع للكويت، 
أصريــت على هــذه األخطاء الى 

اليوم.
الشــعبي  الغضــب  حالــة 
واالستياء وانعدام الثقة باحلكومة 
مفاصل الدولة لم تشهد الكويت هذا 
من قبل، عندك وسائلك وأجهزة 
الرصد احلكومية، وليس التواصل، 
عندك مؤسسات عاملية لتقيس مدى 

رضا الشعب الكويتي.
وإذا تريــد معرفــة اســتفتاء 
الشــعب فــي ٥/١/٢٠٢١ هــذا رأي 
الشعب من خالل هذا املجلس ٣٨ 
نائبا أبدوا االستجواب وطرح الثقة 
في حكومتك وتقدمت باستقالتك 
ليس للرد على حتسني األوضاع، 

ولكن فقط لكسب الوقت.
كمحبــني تدرجنا مع كل هذه 
األخطاء وجتاوزها في استخدام 
أدواتنــا القوانني، قدمنا أكثر من 
١٠٠ اقتراح بقانون، طالبنا جلسات 
خاصة ملعاجلة اختالالت الدولة، كم 
جلسة حضرت، أكثر من ١٢ جلسة 
قدمهــا النواب بجميع توجهاتهم 
ملعاجلــة هموم النــاس وقضايا 
النــاس وبســط ســلطة القضاء 
واسترداد األموال العامة ومكافآت 

الصفوف األمامية واملتقاعدين.
قاطعــت أنــت جميــع هــذه 
اجللســات، غيــر وقت تشــكيل 
احلكومة، علشان الكويت وأهلها 
واحتراما لرغبة األمير شاركنا في 
احلوار الوطني وقدمنا مرئياتنا 
وتصوراتنــا مكتوبــة ومثبتــة 
ومسجلة، وطالبنا بنشر حيثيات 
ومضابط هذه اجللسات ليعرف 

الشعب حيثيات ما دار.
ألن همك الرئيســي التمسك 
بهذا الكرسي ومستعد أن تضيع 
البلد والشعب واألموال، ولكن ال 
تخسر هذا الكرســي ألنك تدري 
ماذا ســيصير مصيرك إذا تولى 
هذا الكرسي من يخاف اهللا ويخاف 
على مؤسســات ورأى تقاعســك 
وتســترك على هــذه امللفات وال 
أســتبعد أن يكون مصيرك مثل 
مصير الذين يحاكمون اليوم بتهم 

الفساد.
يفترض أن تكون السياســي 
األول فــي الكويــت ولذلــك مت 
اختيــارك، عاجبــك وضــع البلد 
الذي نحن فيه، عاجبك مؤشرات 
مدركات الفســاد الســنوية التي 
تصنف الكويت في مراكز مخجلة 
مخزية وتزداد سوءا، عاجبك هموم 
الشــعب ومطالبهم مثل النصب 
العقــاري، والصفــوف األماميــة 

واملتقاعدين واإلسكان.
تعتقد أنك مؤمتن على حمل 

هذه األمانة؟!
ما أعتقد، انت صرحت أول ما 
توليت مهام رئيس الوزراء بتعديل 
التركيبة السكانية، وقلت يجب 
أن تكون نســبة الكويتيني ٧٠٪، 
كيف؟! ما أحد يــدري، انت كنت 
وزير الشؤون، أي صاحب القرار 
األول في تعديل الهيكلية العامة 
وتأتي بعد ١٤ سنة وتريد تعديلها.
هــل هكــذا حتتــرم اإلرادة 
الشعبية وُتقدر معاناة الناس؟!

املثــال اآلخــر وهو األســئلة 
البرملانية، يفترض ان تكون قدوة 
لوزرائــك، وجهت لك ١٠ أســئلة 
برملانية، كم سؤاال جاوبت؟! وال 
سؤال، لم جتب عن اي سؤال، انت 
اليوم على املنصة ســتجيب عن 
الشعب الكويتي واألسئلة اخلاصة 
بأموال الكويت واستردادها وإلدارة 

التعيينات غير الدستورية.
قاطعت اجللسات اخلاصة ولم 

نائب الرئيس أحمد الشحومي مترئساً اجللسة وبجانبه مبارك اخلجمة الشيخ د.أحمد الناصرالرئيس الغامن والشيخ طالل اخلالد

سعود أبو صليب «مؤيدا لالستجواب»: رئيس الوزراء لم يوفق في ردوده 
مارس اإلرهاب على النواب املستجوبني وتأخر في تشكيل حكومته األولى ٣ أشهر والثانية ٦٢ يومًا وال يعلم عدد الشباب العاطلني عن العمل

الشيخ أحمد النواف وعلي املوسى وعبدالوهاب الرشيد وجمال اجلالوي وفهد الشريعان ود.محمد احلويلة وبدر احلميديسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مغادراً املجلس وبجانبه عيسى الكندري

التصويت على أحد االقتراحات
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مــن املهــم أن يــدرك اإلخوة 
املســتجوبون ان مــا يطلقــون 
عليها مســاومات هــي قوانني مت 
التصويت عليها باالجماع ٤٩ من 
٤٩ في املداولة االولى، و٥٠ من أصل 
احلضور ٥٠ في املداولة الثانية، 
فلماذا تصوتون وملاذا ال متتنعون 

طاملا أن هناك مساومات.
تقدم بعــض النواب مبقترح 
برنامج عمل احلكومة وفيه اقرار 
قانــون لتمويــل لبنــك االئتمان 
الكويتي مبا يضمن توفير القروض 
العقاريــة ألصحــاب الطلبــات 

اإلسكانية في املدن اجلديدة.
فهل عندما تتفاعل احلكومة مع 
مقترحات النواب فهل هذا يسمى 

مساومة او ابتزازا؟!
طلب اجللسة اخلاصة مقدموه 
نعــرف موقفهم من طــرح الثقة 
بوزير الدفاع ومواقفهم معلنة ومع 
ذلك احلكومة حضرت وصوتت 
باملوافقة وقناعة بحق املواطنني 
فــي احلصول على ســكن وعلى 
قرض اسكاني، تعرف مواقفهم لكن 
هذا ال يثنينا عن القيام بواجبنا.

ولكن استخدامه كورقة تصفية 
احلسابات فأربأ من اخواني الطعن 

في ذمم اخواني النواب.
ما حدث في تعيني بدرجة وزير 
يحصل منذ عقود، مت تعيني األمني 
العام االســبق والســابق بدرجة 
وزير، فعملت معهما ويستحقان 
اكثر من ذلك، أليس من األوجب اذا 
كنتم حريصني على معاجلة هذا 
اخللــل اذا كنت ترى أن هذا خلل 
وتوجه استجوابا لرئيس الوزراء 

السابق بهذا الشأن.
رئيس ديوان احملاسبة يعني 
مبرسوم ويعامل معاملة الوزير 
من حيث املرتب واملعاش وسائر 
البدالت واملزايا املالية ومن حيث 

نظام االتهام واحملاكمة.
التمييــز  ورئيــس محكمــة 
يتقاضى املرتب والبدالت املقررة 
للوزير وفق املادة ٣ من قانون ٢٣ 
لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء.

البرنامج هو برنامج احلكومة ككل 
وليس رئيس الوزراء وحده، فهو 
من اختصاص الوزراء وفق املادة 

(١٢٣) من الدستور.
فــات املســتجوبني ان تقدمي 
برنامج العمل هو التزام دستوري 
عمل كل حكومة فور تشكيلها، وهم 
يقولون انــي تقدمت ببرنامجني 
خالل سنتني، وال عالقة للحكومة 
اجلديدة ببرنامج عمل احلكومة 

التي سبقتها.
هل مسؤولية رئيس الوزراء 
ان يقوم النواب مبسؤولياتهم من 
عدمها؟ لكن تستجوبني على شيء 

ملتزم به وفق الدستور.
احلكومــة ادت املســؤولية 
املنوطة بهــا دون تقصير خالفا 
ملا اورده النواب في االستجواب، 
أليس اقتراحاتكم موجودة على 
جــداول اعمال اللجان وهي أولى 
من ان تقدم احلكومة مشــاريعها 

في البداية.
النــواب اتهمونــي بتعطيــل 
مصالح املواطنني لســنوات وانا 
توليت املسؤولية في ٢٠١٩، كيف 
يكــون ذلك؟ في نهاية ديســمبر 

٢٠١٩، يعني سنتني و٣ أشهر.
بعد شــهرين من تولي مهام 
عملي، العالم كله دخل في جائحة 
كورونا واستعرضنا ما مرينا به 
خالل اجلائحة، سنتان من عملي 
كرئيــس ملجلــس الــوزراء كان 
العمل حمايــة ارواح الناس ألنه 
كان توجيــه من األميــر الراحل 
«أرواح النــاس أمانــة برقبتك»، 
كنا نبحث افضل الســبل لتقليل 
تبعات اجلائحة، عيالنا يدرسون 
فــي البيــوت وكيــف ال يتضرر 
حتصيلهــم العلمــي، واملنصات 
واجلهــود املطلوبــة، هــذا جهد 
شباب اهل الكويت الذين شمروا 

عن سواعدهم.
هــذا كان هدف ومســؤولية 
رئيس الوزراء، العالم كله يتكالب 
على تأمــني اللقاح ونتنافس مع 
اكبر الدول للحصول على اللقاح 

بديوان احملاســبة بل ذهبنا الى 
«نزاهة» والنيابة العامة، مت احلجز 
على األموال املرتبطة باملوضوع 
ومت املنع من السفر، فكيف لم تتم 

محاسبة االطراف؟
أشــكر وأقدر د.حسن جوهر 
ألنه وجه سؤاال لرئيس الوزراء 
ورديت عليــه بعدم االختصاص 
وعدم الدستورية ووجهه الى وزير 

العدل الذي رد على السؤال.
الفتوى والتشريع تقول عدم 
الدستورية لعدم االختصاص ولو 
حتى ٧٠٠ ســؤال مو ١٧ ســؤاال، 
تريدوننــا نتعــاون ام نقــف في 

طريقة تعرقل عملنا؟
وبعدما شكرته وجه استجوابا 
لرئيس الوزراء، يعني صلح خطوة 
وصلح اخــرى ايضا لم اقل غير 

ذلك.
املــادة ١٦٣ من الدســتور «ال 
ســلطان ألي جهة علــى القاضي 
في قضائه وال يجوز بحال التدخل 
في سير العدالة» األخ حسن يقول 
«محكمة الفريج» هل يجوز ذلك، 
هذا في مسلسل كوميدي، قضاء 
الكويت معروف، عندك رأي على 
رئيس الوزراء أؤيدك اســتجوب 
وانتقد ولكن ال تذهب الى سلطات 
حماها الدســتور، ال يحق لي ان 
ادخل في عملها وال انتم يحق لكم، 
«تقول محكمــة فيدرالية وليس 
محكمة الفريج» هذا يؤملني انها 

توجه في غير محلها.
هذا نص املــادة (١٦٣) مثلما 
اعطاكم حصانة الدستور من حرية 
الرأي والفكر اعطى معايير واحدة 

للجميع.
الدكتور حسن وضع صورة 
الشيخ الراحل ناصر صباح األحمد، 
وتكلــم عــن البيــان والتغريدة، 
ولوال منع القضاء لنشر الوثائق 
لنشــرتها، والشيخ ناصر يشكر 

رئيس الوزراء على اجراءاته.
ما عمري اعبد الكرســي، «لو 
دامــت لغيرك ملا وصلــت إليك»، 

متسكي بهذه األرض.

وجهــاز املراقبــني املاليــني 
فالقانون ٢٣ لســنة ٢٠١٥ يشكل 

اجلهاز من رئيس بدرجة وزير.
املــادة ١٤ مــن املرســوم رقم 
١٥ لســنة ١٩٧٩ بشــأن اخلدمــة 
املدنيــة وتقريــر مرتبات بعض 
الوظائــف دون التقيــد مبا ورد 
باجلداول املشار اليها غير الواردة 
باجلدول، كنت أتوقع شكرا وثناء 
من املســتجوبني على هــذا البند 
لوضع ضابط زمني لهذا التعيني 
لتحديــده بأربــع ســنوات قابلة 

للتجديد مبرسوم.
أســجل حتفظــي علــى كلمة 
«حلفاؤها» الواردة في الصحيفة 
فنحن نقف على مسافة واحدة من 
اجلميــع إذا كانت لديكم خالفات 
مع النواب فــال تقحمونا في هذا 

اخلالف.
األخ حســن جوهــر انت لك 
مواقف ســابقة في مجلس ٢٠٠٩ 
وامتنعت عن طرح الثقة في بعض 
الوزراء ورفضت كتاب عدم تعاون 
مع رئيــس الوزراء فهل كنت في 

حتالف مع احلكومة؟
األخ خالد املونس تكلم معارضا 
لالستجواب في املجلس السابق 
فهل كنت محالفا للحكومة آنذاك؟

ذكر في هذا البند عدم وجود 
قوانني في برنامج عمل احلكومة، 
نعم جاء ذلك للتأكيد على االتفاق 
الــذي جاء فــي احلــوار الوطني 
وسيظهر في يوم من األيام سيظهر 
ذلــك، وحرصا علــى االتفاق مع 
النواب حــول هذه القوانني، هذه 
املقاصد الصحيحة وليس ما ورد 

في صحيفة االستجواب.
(٩٨) تلزم كل حكومة تقدمي 
برنامــج العمل مباشــرة، رئيس 
وأعضاء احلكومة ليســوا حزبا 
قائما لكي تتقدم ببرنامج عملها 
فور تشكيلها بل مواطنون عاديون، 
ال بد ان يكون برنامج العمل يعكس 

آليات التنفيذ.
قدمنــا برنامج عملنا في اول 
جلسة اي بعد ٧ ايام من التشكيل، 

للكويت مواطنني ومقيمني، هذه 
االزمــة افــرزت قضايــا وملفات 
كثيرة، وكنا نتعامل معها وأعطينا 

االمر حقه.
وفرنا كل ما هو مطلوب، وقمنا 
بــكل ما هو مطلوب في تســهيل 
العملية االنتخابية في ٢٠٢٠/١٢/٥ 
فأين تعطيل رئيس الوزراء ملصالح 

الناس لسنوات؟
تنظرون من جانب سياســي 
وأنا أنظر من جانب مختلف متاما. 
عملي خالل السنتني هو كان الوطن 
واملواطن واملقيــم، وهمكم وقف 

التعيني والنقل والندب.
الكتــل  كل  مــع  اجتمعــت 
السياســية والناشــطني والكتل 
النيابية واملجتمع املدني إلشراكهم 
فــي احلكومــة، والنقــل والندب 

متوقف منذ عام ٢٠١٣.
سبق اكدت احلكومة حرصها 
على التعــاون مع املجلس، املادة 
٧٢ من الالئحة، اجللسات اخلاصة 
حلــاالت الضــرورة والنظــر في 
املوضوعات العاملة، فلماذا اصرار 
مقدمي االستجواب على ضرورة 

صواب الرأي اخلاص بهم.
بدال من ان أتنقل من عاصمة 
الى عاصمة للقيام مبهامي أواجه 
االســتجواب تلو اآلخر منذ شهر 

يناير حتى اآلن.
كلفت ديوان احملاســبة وفق 
قرار مجلس الوزراء رقم ٦٧١ لسنة 
٢٠٢٠ بشأن التحقيق في الصندوق 

املاليزي.
وانتهى الديوان ورفع التقرير 
مؤكدا ان االموال العامة لم متس وال 
يوجد اي تعامل بني دولة الكويت 
مع الصندوق املاليزي، هذا كالم 

ديوان احملاسبة.
فــأي أموال عامة فشــلت في 

استردادها؟
تقرير الديوان يؤكد ان األموال 
العامــة لم متس فهل فشــلت في 

استرداد شيء لم ُميس!!
وكبدت املال العام مئات املاليني 
من الدنانير.. كيف ذلك؟ لم نكتف 

املركزة و١٠٠٠ حالة في األجنحة، 
هذا الوضــع الوبائي فهل نتفرغ 
جلملــة من االســتجوابات؟ نعم 
برقبتي كل املسؤولية، هذه قالها 
أميرنا الراحل الشيخ صباح قال 

لي «الناس في رقبتك».
وضعنــا املالــي ممتــاز لكن 
اقتصاديــا اخللــل كبيــر، طلبت 
تأجيال الــى دور االنعقاد القادم، 
بعدها هل تقدم أحدكم باستجواب، 
املــادة ١٠٦ لألميــر حــق تعطيل 
املجلــس، وملاذا حملهــا الدكتور 

حسن لرئيس الوزراء.
تعــرف وضعنــا االقتصادي 
والتعليمي والصحي والفســاد، 
كورونا سكرت املجلس ٣ اشهر، 
وليس مجلس الوزراء وال رئيس 
مجلس الــوزراء، هــذه بالذاكرة 

مازلنا نعيشها.
واملادة ١٠٧ ايضا تقول «لألمير 
ان يحل مجلس األمة» وليس تقول 
لبعض النواب، يقولون بنصعد 
حتى ُيحل املجلس ونســتجوب 

حتى يحل املجلس.
ونأتــي نحــن نتدخــل فــي 
صالحيات سمو األمير، ويتهمون 
رئيــس الــوزراء بالتهــرب مــن 
االســتجواب، وطلب املزمع، األخ 
حســن جوهر يقول كيف تروح 
القمة العاملية وانت مؤشراتك بهذا 
الشــكل، انا اذهب ألكون متحدثا 
رئيســيا فــي افتتاح «اكســبو» 
الــوزراء فقــط ٨٠٠ عددهــم، لم 
اذهــب ألن االســتحقاق اوجــب، 
وفيهــا رؤســاء دول وحكومات 

سيتحدثون.
اليوم عندنــا وزير خارجية 
فرنســا لم اذهب له، االستحقاق 
الدستوري اوجب، السبت املاضي 
منتــدى الدوحة للديبلوماســية 
استؤنف بزخم اعلى ومتت دعوة 
رئيس وزراء الكويت ولم اذهب 
ألن االستحقاق الدستوري اوجب.

ممارسات دور االنعقاد املاضي 
كلنــا ما كنــا نتمناها، وســيدي 
صاحب السمو وجه بحوار وطني 
وشاركنا فيه انا والدكتور حسن، 
وكانــت نتائجه انقــاذ البلد من 
االحتقان الــى انفراجة وصاحب 
الســمو كلف رؤســاء السلطات 
بوضــع ضوابط للعفــو ورفعنا 
تقريرنــا األول ومكملــني عملنا 

بتوجيه صاحب السمو.
تفاجأت بوضع محور احلوار 
الوطني في صحفة االستجواب، 
وقوفي اليوم دليل على أنه ليس 
هناك أثر من قرار املجلس بشأن 

املزمع.
برنامج عمل احلكومة: طرح 
د.حسن جوهر ومهلهل املضف في 
احلوار هذا األمر وفي احلال قلت 
(٩٨) ان هذه مسؤولية احلكومة 
ومتت عدة جلسات ونقاش حول 
البرنامــج وأخذنا مــا يتالءم مع 
هيكلــة البرنامج ولكــن ما الذي 
يحول املوضوع الى استجواب، اهللا 
يعلم، فنحن اجنزنا وقطعنا شوطا 
وُرفع تقرير من املستشارين، وكل 
جلســات احلوار هم من يرفعون 

لصاحب السمو التقارير.
املناشــدة التي تقــدم بها ٤٠ 
نائبــا الى صاحب الســمو، الذي 
استجاب بكرمه وعطفه الى رسالة 
النواب، ولكن اآلن جند انفسنا في 

املربع األول.
فمن حافظ على الدستور ومن 
الذي لم يكن لديه نفس احلرص؟ 
قانون إنشاء احملكمة الدستورية 
املادة (١) تنص على أنها تختص 
دون غيرها بتفســير النصوص 
الدستورية وبالفصل في املنازعات، 
وذلك في قضية شطب أحد النواب، 
هل رئيــس الوزراء هو من حرك 
احلكم أم من الواجب عليه تنفيذ 
احلكم، وإذا لم ينفذ فاستجوابه 

واجب.

الكويت قد حققت حتسنا في 
مؤشر مدركات الفساد على مدار 
سنتني من ٨٥ إلى ٧٣ كما تعد اعلى 
متوسط مؤشر دول آسيا، وذلك 

وفق منظمة الشفافية الدولية.
كنا نســتطيع حتقيق نتائج 
أفضل، لكن تعطيل اجللسات حال 
دون ذلــك. تلقت الهيئة (نزاهة) 
١٧١٤ بالغا حتى نهاية فبراير العام 
احلالي. ٥٩ حالــة احالة للنيابة 
العامــة. ٢٨ حالــة احالة جلهات 

اخرى بداعي االختصاص.
١١ حالة منظورة امام احملاكم.

وعرض تغريدة الراحل الشيخ 
ناصر وهو يشكر رئيس الوزراء.

نحن امامنا مسؤوليات جسام 
اذا ما تعاونا لم نستطع حتقيق 

االجنازات.
ترفع اجللسة ملدة ربع ساعة 

ألداء الصالة.
٭ مهند الساير: السبب الرئيسي 
هــو رئيس احلكومة ألنه مهيمن 
على السياسة العامة للدولة، من 
نلوم؟ ال يجوز، الشعب كله يتفق 
ان رئيس احلكومة مســؤول عن 
ادارة الدولة، وانت تقول انك غير 
مسؤول، نحن نلوم، ومن تريد ان 
نلوم؟ نحن من اقل دول اخلليج 
من حيث التحديات، عدد السكان 
اقــل، وعندنا مــالءة مالية، لكن 
لدينا فســاد مالي واداري، ياليت 
ترى وتنظر الى تغريدات الناس 
وتشوف رأيهم فيك، اليوم ما اقول 
ان ثوبك نظيف، من يسمح للفساد 
مير عبر مؤسســاته هو شــريك 
اساسي، من ال يحاسب املسؤولني 
فهو شريك أساسي، انت مسؤول 

بعلمك او غير علمك.
تلومنــا انك اجلت مؤمتراتك 
جللسة االستجواب، مؤمتر دبي 
بــه ٥٠٠ متحدث واكثر من ٦٠٠٠ 
مشارك و١٧٠ ورشة عمل، ويفترض 
ان يذهب يشارك دول العالم وليس 

يذهب إللقاء كلمة.
تلومنا في اســتجواب اليوم 
الذي انت حددته، كنت تقدر تصعد 
منذ اسبوعني، ولم نقل لك اصعد 
اليــوم، ما ندري شــنو الدعوات 
املوجودة عندك وال مواعيدك وال 

التزاماتك.
كم شاب كويتي ألقى مشروعه 
من الكويت وهاجر الى دبي، وأنا 
أسمع ردودك احترت، ما استخدم 
رئيس الوزراء املادة بدرجة وزير 
لتعيني باســل الصباح، الســبب 
الرئيســي لتدميــر املشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة، وعنصر 
اساسي في هروب بعض الشباب 
الكويتــي، أبعدته عن املســاءلة 
السياسية وعينته بدرجة وزير.

بجرأة يخاطب النواب ويقول 
لهم انتم من عطل الدستور، يجب 

ان تعرف ان النواب خط أحمر.
ســمو األمير فوق رؤوســنا، 
واستجوبناك ألنك خالفت توصيات 
ســموه عندما قال استرد األموال 
العامة، حينما اتتكم الفرصة إلقالة 
رئيس احلكومة املســؤول األول 
وتقدمي كتاب عدم تعاون صديتوا 

«ال تقولون بكرة ما قلنا لكم».
٭ خالد العتيبي: كالعادة، رئيس 
الوزراء لم يجب على اي سؤال من 
تسعة اسئلة قدمها، والعذر يقول 
انه ملتزم بصحيفة االستجواب، 
لم نبتدع شيئا، ولكن انت ليس 
لديــك القدرة علــى الــرد، بدعة 
التنسيق بدعة، ألنها غير مذكورة 
في الدستور او الالئحة، واال كان 
املؤسسون وضعوها شرطا لعقد 
اجللسة، لكن هروبك من اجللسات 
اخلاصة بحجج وفود واجتماعات 
مجلــس الــوزراء، مجلــس االمة 
اهم من مجلس الوزراء، حتى اذا 
جاء ضيف الكويت فلديك نواب 

يقومون بدورك.
حســن جوهر هو اكثر رجل 

ً د.حسن جوهر متحدثا ً خالد العتيبي مترافعا مهند الساير يشرح االستجواب

وعرض الرئيس ڤيديو للنائب 
مهند الساير يتحدث فيه عن أهمية 

الهدوء والتعاون لالجناز.
عقد اجللســات اخلاصة: من 
تسبب بتعطيل اجللسات احلكومة 
ام بعض النواب؟ ونائب يقول لن 
تعقد اجللسات وبعد أشهر يقدم 
استجوابا بحجة تعطيل اجللسات 
هو أحد املستجوبني، ما شاهدت 
صحيفة اســتجواب في تاريخي 
السياسي تضم كمية من االتهامات 
لالخوة النــواب، تضمن عبارات 
وكلمات قاســية، ليــس لرئيس 
مجلس الوزراء، دوري أن أسمع 
النقــد والتجريح، لكــن هذا الكم 
الهائل والتجريح لنواب االمة، اذا 
كان عندكــم خصومة مع النواب 
فال تقحموا احلكومة في اخلالف.
مســألة رفــع رأســمال بنــك 
االئتمان: يقولون إنه مت استخدامه 
كورقة تصفية مصالح لرفع احلرج 
عن النواب أمــام قواعدهم وأمام 
الشعب الكويتي مقابل منح الثقة 

لوزير الدفاع.
من قدم طلب عقد جلسة خاصة 
بشأن قضية اإلسكان؟! ومن حدد 
التاريــخ والوقــت واملوضوع؟! 
عبدالعزيــز الصقعبي وعبداهللا 
املضــف ومهلهــل املضــف وهما 
أعضــاء فــي كتلة املســتجوبني 
جوهر والســاير همــا من حددوا 
اجللســة وقدموا الطلــب فكيف 
نحن ضغطنا وكيف نتهم رئيس 
احلكومة بإنقاذ الوزير. وأســأل 
النواب موقعي الطلب هل قدمتم 
الطلب حتت ضغط أم عن قناعة؟! 
أم حتت ابتزاز ومساومة حكومية، 
هل تدخلــت احلكومة في حتديد 
الوقت والتاريخ واملوضوع، هل 
تعرضتم كما يذكر املستجوبون 
البتزاز ومساومة من احلكومة؟ 

من حق الشعب أن يعرف.
اإلخــوة املســتجوبون أنتم 
تتهمون نوابا زمالء لكم وال ينبغي 
اتهامهــم مبا ال يليــق بهم، وملاذا 

احتكار صحة الرأي.

م.أحمد احلمد وخليل الصالحمحمد املطير عبداهللا املضف وحمدان العازميفارس العتيبي

عبيد الوسمي «معارضا لالستجواب»: أعارضه سياسيا ودستوريا وقانونيا
إذا كان «املزمع» هدما للرقابة فإن استجواب رئيس احلكومة على صالحيات ممنوحة لألمير مبوجب الدستور مخالفة

مهند الساير: يجب على رئيس الوزراء سؤال شباب الكويت وكبار السن واألطفال عن ضياع أحالمهم وأنا أستجوبك باسم معارك الكويت والغزو والدستور

رئيس الوزراء ال يريد أن يحاسبه أحد وجتاوز على مواد الدستور فكيف نتخيل أن تكون هناك حكومة بدون رقابة؟! وهذا ما سعوا له من خالل «املزمع»

املجلس حاول التصدي ملشاكل املتقاعدين واإلسكان وغيرها من القضايا ورئيس احلكومة لم يحضر اجللسات اخلاصة وقاطعتها احلكومة

رئيس الوزراء فقد السيطرة على مؤسسات الدولة التي انتشر فيها الفساد ولم يعد قادرًا على مواجهة ذلك ما أدى إلى تعطيل مصالح املواطنني

يساومون نواب األمة على حقوق الشعب في جميع القوانني وأصبح املوضوع علنًا اآلن من اإلسكان إلى الصفوف األمامية وصوًال إلى املتقاعدين

قدمت لرئيس احلكومة ١٠ أسئلة ولم يقم باإلجابة عن أي منها ولم يلبِّ مطالب النواب في حل قضايا التوظيف ومكافحة الفساد وغيرها

هل هناك دولة تبقى بدون حكومة ملدة ٣ أشهر وتبقى بتصريف العاجل فقط وتتعطل مصالح املواطنني وتتوقف أعمال املجلس؟

بقرار وزاري أصبح راتب الوزير ٦ آالف دينار ومن أجل ٢٠ دينارًا للمتقاعدين يتحججون بالعجز االكتواري وامليزانية وعدم القدرة على صرفها وشح السيولة

رئيس الوزراء عاصر كل ملفات الفساد ويعلم بها ولم يحرك ساكنًا وأصبحنا مالحقني وبعد ٥ أشهر على احلوار الوطني أين العفو عن اُملهّجرين؟

رئيس الوزراء ُقدم له ١٩ سؤاًال من النواب ولم يجب عن أي منها وكان الرّد أن ١٧ منها غير دستوري والسؤال ما هو الدستوري عند رئيس احلكومة؟

مشكلة رئيس الوزراء أنه ارتاح عندما زعل الشعب الكويتي وهو من اختار أن يكون ضد الشعب ثم رفع مرسومًا لتعطيل املجلس ملدة شهر

٣٨ نائبا أيدوا استجوابك في اخلامس من يناير واستقلت أنت وحكومتك وهذا املجلس قدم نحو ٨٠٠ قانون دون إجناز على أرض الواقع

رئيس الوزراء واحلكومة لم يحضروا لعقد جلسة خاصة تقدم بها ١٠ نواب إلقرار قوانني تهم الشعب ومصالح املواطنني منها تعديل قانوني اجلنسية واملسيء 

حسن جوهر: من ولد عند تولي رئيس احلكومة أصبح اآلن في الثانوية العامة وهو يرى أحالمه تتبدد دون فائدة مع تفشي الفساد

خالد العتيبي: أوضاع البلد أصبحت في الهاوية بسبب تصرفات رئيس الوزراء ولألسف غالبية االستجوابات لم حتقق فائدة ألن الوزراء ال يفندون احملاور

لن نسمح باستخدام «املزمع» واملضبطة التي ورد بها أن تستخدم في املستقبل من خالل املساومات السياسية للتعدي على حقوق الشعب الكويتي

رئيس احلكومة متمسك بالكرسي خوفًا من قدوم رئيس وزراء يفّعل القانون ويبدأ مبحاسبة الفاسدين في أجهزة الدولة فينكشف وضعه

املنصة ستكون مكانًا لكل وزير مينع الناس من حقوقها ولو أن رئيس الوزراء أصلح األمور لشددنا على يده وخير مثال الـ ٣٠٠ مليون لبنك االئتمان
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قضاة يحاكمون.
القضاء الكويتي صمام االمان 
للعدالة واستقرار البلد، ال ميكن 
ان يجتمع في بلد واحد حكومة 
فاســدة وقضاء نزيــه، احدهما 
سيأكل اآلخر، وهذه مقولة زميلي 

النائب د.عبيد الوسمي.
الصندوق املاليزي قلت انك 
حولته للنيابة واملرحوم الشيخ 
ناصر صباح االحمد شكرك، لكن 
لم تقل ان املوضوع حبســته ٤ 
اشــهر باالدراج، وهــذه قضية 
غسيل اموال واضحة، كيف يدخل 
مبلغ مليار دوالر ويطلع بعد ٤٨ 
ساعة ولم حترك االجهزة التابعة 
لك اي ســاكن ولم تتم محاسبة 
اي مسؤول وطلعت االشرطة من 
امن الدولة التي تطمئن املتهمني 

بأن املوضوع سيحل.
لم تتكلم عن اموال الكويت 
فــي اخلارج، لــم تتكلم عن ٦٤ 
حسابا بنكيا غير مسجلة وغير 
خاضعة للرقابة واحدهم حساب 
باسمك وصفتك، وهذا احلساب 
الذي تخرج منه عشرات املاليني 
دون حســيب وال رقيــب، هــل 
حتققت من هذا احلســاب ام ال؟ 

هل ألغيته ام ال؟
مليــون و٤٠٠ الــف، النفط 
ليس كل شــيء، من هي الدولة 
التي هي صاحبة اكبر احتياطي 
نفطي اليوم؟ هي ڤنزويال، الدينار 
الكويتي يعادل مليونا و٤٠٠ الف 
عملة ڤنزويال، االطفال يلعبون 
بها وترمى بالقمامة، هذه اغنى 
دولة في العالم من االحتياطات 
النفطية، اذا استمررنا على هذا 
النهــج نخاف نتحــول الى هذه 
املرحلة، هذا مستقبل الكويت الذي 
فــي اعناقنا، مثلما صــار اللؤلؤ 
الطبيعي عدمي القيمة ولوال ظهور 

النفط ما كنا في هذه احلالة.
وسيصبح النفط عدمي القيمة، 
هنا البد من االعتماد على البشر 
والثروة البشرية، واقول لشباب 
الكويت مريتم بفتــرات صعبة، 

مع نفسك حتى تصدق مع الشعب 
الكويتي، بل ما استعملته اليوم 
ارهاب على النواب املستجوبني.

دققــت علــى كل رد لســؤال 
وجهــوه لك حتــى أبر بقســمي 
اليوم، تســتغل كل ما هو ســيئ 
في الدستور والالئحة وتقوله او 
تطبقه ودليل كالمي ان اول تشكيل 
استمريت فيه ٣ اشهر عندما قدمت 
اســتقالتك قعــدت ٩٠ يوما، هذه 
احلكومة االولى، الثانية قعدت ٦٢ 
يوما وفي اكثر من مناسبة مباهية 
الرســالة التي تريد توصيلها ان 

البلد ما فيه كفاءات؟!
قعد البلد ٣ اشهر من عمر سنة 
و٣ اشهر انت بعيد كل البعد عن 
واقع الشــارع الكويتــي، ألنك ال 
تدري كم شــابا عاطال عن العمل 
هذه اللحظة، ما تدري ان البنت أو 
الشاب أمه وأبوه من االبتدائي الى 
اجلامعة وعدى الـ ٩٠٪ وأمه وأبوه 
يكدون عليه لليوم وعمره ٣٠ سنة 
وأبوه يعطيه، فأنت املسؤول األول.

انت اليوم مسؤول عن الكويت، 
أقــررمت امليزانيــة العامة للدولة 
٢٤ مليار دينار وهي االضخم في 
تاريــخ الكويت واملنطقــة، وانه 
كانت في حوزتك ٢٤ مليار دينار 
وعندك ٢٤ ألف عاطل عن العمل، 
هذه مفارقة عجيبة، كلما اتذكر ان 
الـ ٦٣ شخصا مع اختنا إذا انصلح 

حالنا انصلح حال البلد.
طلع علينا االعالم احلكومي 
وقال ال يوجــد توظيف او عالج 
باخلــارج وقــال ال يوجد توزيع 
بيــوت، وما قالــه كان يقصد به 
ارهاب الشعب الكويتي لكي تقر 
امليزانيــة. نحن نقلب مدارســنا 
سجونا بدليل مدرسة طلحة ُقلبت 
الى سجن ابعاد، انت ما عندك دبرة 
تدير بها البلد، سعر البرميل اليوم 
١١٣ دوالرا يعني ٣٢٥ مليون دوالر 
فــي اليوم يعني كل ٣ ايام ندخل 
مليــار دوالر. وصفتك انك تتقن 
الهروب الى االمام، فمنذ بدء هذا 
املجلــس وأنت تهــرب الى االمام 

االســتجوابات ســواء مــن طرح 
املستجوبني ورد املستجوب.

رئيــس جهاز األمــن الوطني 
رئيــس بدرجة وزيــر، والديوان 
االميــري قانــون ٢٩ لســنة ٦٩ 
رئيسه بدرجة وزير، حتى وزارة 
اخلارجية بها درجة وزير، كل ذلك 

درجة ادارية.
احمل رئيس الوزراء مسؤولية 
استخدام مصطلح منذ عام ١٩٦٣، 
هذه ليســت بدعة، عدلوا النص 
هناك فرصة املسمى االداري للوزير 
واحلقيبة الوزارية ألعضاء مجلس 
الوزراء، فكيف تعني املستشار؟ 

تعينه بدرجة رئيس قسم!
التنسيق مع احلكومة واهللا 
ليــس بدعــة، فالعــرف جزء من 
النظام القانوني، التنســيق هذا 
تطبيق مباشر للقانون وليس من 
الضروري ان ينص عليه، ولذلك 
ال ميكــن ان يكون هذا محورا في 

استجواب.
مجلــس الــوزراء يجتمع او 
ال يجتمع وجلانــه جتتمع ام ال، 
ولذلك امر منطقي ان يكون هناك 
تنسيق اقحام هذه احملاور إلعطاء 
صورة بــأن الوضع مــزر، األمر 
ليس منطقيا. بعض االقتراحات 
استخدمت مادة لالبتزاز، انا احد 
مقدمي اقتراح زيادة رأسمال بنك 
االئتمــان، اذا كان هناك فاالبتزاز 
وقع على احلكومة، لو كنت رئيس 

حكومة ما اقبل ١٪ من االبتزاز.
الدولة كيان ال يقبل االبتزاز، 
الدولة التي تقبل االبتزاز تنهار، 
بعدما دخلنا احلوار وحددنا االطار 
بحضورهــم جميعــا، والتقارير 
رفعت لســمو األميــر، وضعنا ٤ 
محاور ملناقشة املواد واالشكاالت 
الدســتورية، وقلــت ال ميكن ان 
نقبل بشــيء يعطل حق البرملان 
في الرقابة ولن نقبل فرض رسوم 
او ضرائب على املواطن، هذا كان 
في اول اجتماع، احلكومة حكومة 
الكويت، نعم هناك قصور وخلل، 
اي موضوع قابل للمحاســبة قد 

فقدنا الكويت، لكن رديناها بفضل 
اهللا، هناك من يكســر مجاديفكم 
ويحطــم احالمكم، لكن واثق من 
احالمكم وطموحاتكم انكم الذخر 
والسند، اليوم اختبار لنا جميعا، 
وســيدون في التاريخ وسيحدد 
مصيرنا وسمعتنا واحترام الناس 
لنا، فلنختر اما الرحمة علينا او 

اللعنة علينا.
٭ رئيس الوزراء ســمو الشيخ 
صباح اخلالــد: إقرار قانون رفع 
رأسمال بنك االئتمان جاء باتفاق 
معلــن بني كتلة النائبني حســن 
جوهر وفهد الســاير، وليس عن 

طريق االبتزاز السياسي.
حجم هجومكــم على النواب 
في الصحيفة أخذ مساحة كبيرة، 
لدينا مالءة مالية ولكن لدينا خلال 
اقتصاديا وليس فسادا اقتصاديا.

احتدى أن يكون هناك احتياطي 
عندما تسلمت املنصب ٥٥ مليارا 
لم يكن به ربع هذا املبلغ، وسيأتي 
بعدي من هو أحسن مني ان شاء 
اهللا، اقبــل تهمتك إذا عندك دليل 
على أني من املمكن ان اكون متورطا 
في قضايا فساد، ٣٧٫٤ ٪ كويتيون 
وغير كويتيني ٦٢٫٦٪ هذه نسبة 
التركيبة الســكانية حتى فبراير 
املاضــي. جلنة العفو مســتمرة 
وقريبا ســوف يكون لها اجتماع 
هــذا تكليف من ســيدي صاحب 

السمو ال أملك تعطيلها.
أتقدم إلخواني املســتجوبني 
بالشــكر لتوضيح نقاط كثيرة، 
ذكرت الشبهات الدستورية التي 
تعتري صحيفة االستجواب، أؤكد 
ما قلته باألمس بتمسكي بالالءات 
االربع فيما كانت ضمن الضوابط 
الدستورية والدستور والالئحة 

وقرارات احملكمة الدستورية.
٭ ســعود ابوصليــب (مؤيــداً 
لالستجواب): سمو رئيس الوزراء 
لن أجاملك اطالقا ألني ما جاملتك 
منذ بداية املجلس الى اليوم، فأنت 
لم توفق في ردودك نهائيا ولم تكن 
شخصا مقنعا البتة، انت لم تصدق 

ولكنه يؤدي الى األمام، مصروفات 
كورونا، كيف تعاملت حكوماتك 

مع مصروفات كورونا.
٭ عبيــد الوســمي: (معارضــًا 
لالســتجواب): أحتدث معارضا 
لالستجواب لثالثة اسباب سياسي 
ودستوري وقانوني، أقحمت في 
هذا االستجواب اقحاما وتضمن 
اشــارات واضحة ملسائل تتعلق 
بي بشكل مباشــر في ٤ مواضع 
وأجــد أنه من الــالزم توضيحها 
للرأي العام وللتاريخ والرأي العام.

املزمع هو خطيئة دستورية 
حتت كل تصور وكانت الســبب 
الذي دعانا الى توجيه رسالة من 
املنصة الى سمو األمير في بيان 
موقــع عليه ٣١ نائبا واســتجاب 
ســموه في أقل من يــوم، ولبينا 
طلب سمو األمير وفقا ملقتضيات 
دستورية، وفي اجللسة األولى من 
ساعات احلوار الوطني وبوجود 
اعضائــه ومنهم صبــاح اخلالد 
ومرزوق الغامن وعيسى الكندري 
والطريجي وحسن جوهر ومهلهل 
املضف، وحــدث أمامهم ما أعلنه 
اآلن، وقلت لــن نقبل اال ان ُيزال 

هذا العائق الدستوري.
وذكر احد املستجوبني انه ال 
يجوز الحد ان ينتقص النصوص 
الدســتورية، ما يريد في الوقت 
الــذي يريد، فإذا كان املزمع هدما 
للرقابة لكن ايضا استجواب رئيس 
الوزراء على صالحيات ممنوحة 
لسمو األمير بنص الدستور هي 
مخالفة دستورية حتى لو قبلها 
الشارع، ومن يطالب بشيء فعليه 
ان يلتزم مبا يطالب به، وقلنا ان 
املوضوع األول هو إزالة االشكاالت 
الدستورية وقلنا ال ميكن للبرملان 
ان يكــون برملانــا طاملــا ُمنع من 
الرقابة، وما يزيل هذا العائق هو 
ما مكنكم من تقدمي هذا االستجواب.

االستجواب مخالف للدستور 
مخالف في محاوره األربعة

هــذا االســتجواب مــن أرقى 

ثابت علــى مبادئه، مو انت اللي 
تعلم حســن جوهــر ثباته على 
مبادئه، سياسي من الطراز االول، 
وتتعذر تقول ما دخلي باجللسة، 
تنظيم اجللســات ندري انه مو 
عندك. لكن بارتياحك وباختيار 
الرئاســة وتدخلك في تشــكيل 
اللجــان فبذلك تعمــدت تدخلك 

في كل شأن نيابي.
٭ الغامن مقاطعا: تكلم عن رئيس 
الوزراء والالئحــة، أقاطعك اذا 
غلطت بالالئحة، انا ناجح برغبة 
شــعبية واللي جابني الشــعب 
الكويتي غصبا عنك وعن غيرك.

٭ خالد العتيبي: نحترم زمالءنا 
النواب حتى لو تعارضت آراؤنا 
السياسية مع آرائهم، ولكن هو 
يحاول ايقاعنا فيهم، لم نطعن 
في نواياهم لكــن واهللا لو كان 
هــذا الطلــب فــي غيــر ظروف 
االستجواب فلن تعقد اجللسة، 
ولنا في اجللسات اخلاصة خير 

دليل.
النواب صوتوا بشكل سري 
كامــل، ولم ينتهكوا الدســتور، 
بعد التصويت اذا النائب يبدي 

رأيه هذا كيفه.
الكويــت امــا ان تكون او ال 
تكــون، امــا ان نحمــي االجيال 
القادمة او عليها السالم، ال جتعل 
مصلحتك اخلاصة تطغى على 
املصلحة العامة، اخلالد اصبح 
غير قادر على ادارة مؤسســات 

الدولة.
٭ حســن جوهــر: راهنت على 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
يتحدى احملاور التي ذكرت في 
الصحيفــة وتهرب مــن االجابة 
على االسئلة البرملانية واحترام 
للدستور وللسلطة بيت الشعب، 
وان يوجــه كالمه الى الشــعب 
الرهــان،  الكويتــي وكســبت 
ألنه لم يجــب على اي مالحظة 
وتساؤل واستفسار واتهام وارد 

في الصحيفة.
سياسة املراوغة والنقش في 
االرشيف هذا دليل إفالس سياسي 
والعجز عن االجابــة ومحاولة 

خللط االوراق.
الشعب الكويتي واع وغيور 
علــى بلــده وكان يريد ســماع 
ردودك في تبرئة ســاحتك ولم 
توفــق، اذا يهمــك الكويتيــون 
الشــعبية ومصلحــة  واالرادة 
الكويت ومستقبل الكويت سوِّ 
استفتاء على مدى شعبيتك واذا 
قبلك الناس على العني والراس.
تلومني على مواقف سابقة 
مع رئيس الوزراء السابق نعم، 
انا اعطي فرصة، الشيخ ناصر 
احملمــد قدمــت لــه النصيحــة 
ووضعت اماكن اخللل في الدولة 
بني يديه، وعندما لم اجد جتاوبا 
في النهاية طرحت فيه الثقة، وفي 
االخير ساحة االرادة، والشعب 

الكويتي تكفل بهذا األمر.
متّن على الكويتيني بأنه ما 
انقطعــت الكهرباء ســتقطع اذا 
استمريت في هذه السياسة وهذا 

النهج.
اقحــام املقــام الســامي في 
اخفاقاتكــم هو ديدنكــم، نحن 
نحترم الدستور ونطبق رسالة 
صاحب السمو وأوامره عالراس 
والعني، أخذهــا كحزمة واحدة 
كاملة ال تأخذ منها جزءا وتترك 
الباقــي، هل حركت ســاكنا في 
اســترداد االموال العامة؟ عبيد 
الوسمي حصر ٣٠ مليار دينار 
باخلارج، شنو دورك في ذلك؟ 
هل شكلت جلانا السترجاعها؟

ملــاذا اخترت ٣ مــن النواب 
الذين ايضا حرصوا على موضوع 

تصويت الرئاسة العلني؟
الدســتور  املــادة ١٠٦ مــن 
مرسوم يعني تالزم بني توقيع 

ال تكــون احملاســبة مثالية لكن 
ليســت لهــذا احلــد، ليــس فقط 
الوزراء فاســدين، فهنــاك نواب 
مرتشــون وفاســدون، ليس من 
املعقول في ظل الظروف الوضع 
احلالــي العاملي ان يعقد جلســة 
خاصة احد املستجوبني يقول ذلك، 
فماذا نناقش؟ هل نناقش مباراة 
كرة قدم؟ جلنة احلوار الوطني، 
لم تتوقف اللجنة عن العمل قبل 
ايام، راجعت ٥٠ ملفا انا بروحي 
لوحدي، ولن نقبل ان يزايد احد 
على حريات النــاس، لوال جلنة 
احلوار الوطني واستجابة سمو 
األميــر له ملــا كان مبقــدور هذه 

اجللسة ان تنعقد.
من حقك ان تستجوب، تناقش 
مناقشة سياسية، من حقك، لكن 
املســألة زادت، وزيــر الداخليــة 
نعــرف انه النجل األكبر لســمو 
األمير، نحن ســاكتون مبزاجنا، 
موقفنــا من رئيس الــوزراء انت 
ال حتدده، انا احدده، اختلفت مع 
ولد عمي ســعود ابوصليب، لك 
عندي ان امنع رئيس الوزراء من 
مصادرة حقك في االستجواب، ولم 
اجــد في احملاور االربعة ١٪ حق، 
برنامج عمل احلكومة في التشكيل 
الوزاري، قلنا ان الشكل الوحيد 
لقبول احلكومة ان تكون انعكاسا 

لالرادة الشعبية.
اذا اردنــا للدولة ان تســتعد 
للمرحلة القادمة فكل واحد يعبر 
عن ارادة األمة، لكن هناك مصالح 
استراتيجية للدولة ال ميكن ألحد 
ان يقرب منها، هناك اخطار حتيط 
بالدولة بعد ١٠ سنوات لن تكفي 
ايــرادات الدولة احلاليــة الوفاء 

بالتزاماتها.
يجب ان يدرك هؤالء خطورة 
هذه املرحلة، اما ان يســتمر هذا 
الوضع املســرحي وهذا امر غير 
مقبول، االخ صباح اخلالد قبل مني 
كل املقترحات مبا فيها احملاسبة.

٭ رئيس الوزراء: عدد العاطلني 
ليس ٢٤ الفا، فاملسجل حتى هذه 

اللحظة عددهم ٣٠٠٠.
نحن في موقع املسؤولية حكومة 
ومجلســا، وامامنــا حتديات، اما 
ان نواجــه التحديات او ما نلوم 
بعضنا غدا. امامنا طريق طويل، 
والفاسدون موجودون ولهم بؤرهم 
ولهم طرقهم، ولكن الدولة تنظف 
نفسها، كنت في مكاني وحتدثت 
في استجواب وزير االشغال علي 
املوسى وتطالعني، وتقسم وتقول 
واهللا لو في بلد محترم ما صعد 
الوزير، عندك على رئيس الوزراء 
رأي أو لوم او جتريح حقك، لكن 
هذا البلــد ال اقبل، أكون مخلصا 
للوطن وذاك اليوم خنقتني العبرة 
ان اسمعها من نائب قانوني نتفاهم 

ونتعاون من اجل االجناز.
هذه املســؤولية التــي حثنا 
عليها صاحب السمو في رسالته 
االخيرة. كل الشكر لرئيس املجلس 

على حسن االدارة.
٭ مــرزوق الغامن: تقدم ١٠ نواب 
بطلــب عدم التعــاون مع رئيس 

الوزراء وهم:
١ ـ أحمد مطيع.

٢ ـ شعيب املويزري.
٣ ـ مبارك احلجرف.
٤ ـ صالح املطيري.

٥ ـ سعود بوصليب.
٦ ـ فارس العتيبي.

٧ ـ عبدالكرمي الكندري.
٨ ـ حمدان العازمي.

٩ ـ ثامر السويط.
١٠ ـ الصيفي الصيفي.

التصويــت علــى الطلب 
في جلســة خاصــة األربعاء 

٦ أبريل.
ترفع اجللســة الى الســاعة 
٩ غــدا. أشــكر رئيــس الــوزراء 

واملستجوبني.

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مفنداً محاور االستجواب د.عبيد الوسمي معارضا لالستجوابسعود ابوصليب مؤيداً لالستجواب

ســمو األمير ورئيــس الوزراء، 
وصاحب السمو األمير ميارس 
سلطاته من خالل وزرائه، وانت 
رئيــس وزرائه، ألنــك انت من 
تذهب لســموه وتعــرض عليه 

األمور.
االخ رئيس الوزراء ذكر اسمي 
١١٣ مرة علــى الرغم اني متكفل 
باحملور الثالث، بها داللة، والداللة 

بصدرك اهللا العالم بيها.
قلت ان االســتجواب املزمع 
ردة فعــل، يا حامي الدســتور، 
يا ريت الشــعب الكويتي شاف 
منك نفس ردة الفعل في قضايا 
محاربــة الفســاد، ونفــس ردة 
الفعل فــي تقدمي رؤيــة واعدة 
للكويت، تدري كم قيادي عندك 
انتهت مدتهم وكم منصب شاغر؟ 
لديك ٥٠٠ منصب قيادي شاغر، 
ملاذا تؤجلهم؟ تؤجلهم من اجل 
اســتغالل سياســي لظــروف 

استجواب وغيرها.
اذا دامــت لغيرك ما اتصلت 
اليك، هذه ســنة احلياة، االمراء 
رحمة اهللا والوكالء والرؤســاء 
ال يدومون، الذي يدوم هو الذكر 
الطيــب واالجناز، ونستشــهد 
برجــاالت الكويــت واجنازاتهم 
وعطائهــم، ومــا احــد يتذكــر 
الذين  الفاشــلني واملتقاعســني 

اضروا بلدهم.
يــا ريــت ردة الفعــل علــى 
االســتجواب املزمــع تقدميــه 
كانــت من صنــدوق اجليش او 
في متابعة قضايانا في الواليات 
املتحدة، تقولت علّي في قضية 
«محكمة الفريج»، وتهكمت علي، 
وقلت لك هذه محكمة اميركية ما 
هي محكمة فريج، نعم قضاؤنا 
جنله ونحترمه، ونعم من حقنا 
ننتقد االحكام القضائية، وهناك 
مطالبات بإصالح املرفق القضائي 
وانشــاء احملكمــة الدســتورية 
وقانون مخاصمة القضاء، وهو 
تعزيز الستقاللية القضاء، ومع 
هذا القضاء غير معصوم، فهناك 

محمد الراجحي وسلمان احلليلةشعيب املويزري مبارك احلجرفد.حمود مبرك

صباح اخلالد: أنا حفيد مبارك فكيف يتم اتهامي بأنني متمسك بالكرسي
وضع على قصره «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» وكل يوم أشاهدها وسمو ولي العهد يضع العبارة في مكتبه 

رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد: االستجواب به مخالفات دستورية ألنه خالف االختصاص الدستوري لرئيس احلكومة ويسائله عن أعمال برملانية

التعليم يحتاج إلى إنقاذ وأقول ذلك من موقع مسؤولية ونعلم كمية الفساد التي نحتاج ملواجهتها ثم يقول أحد النواب سنقدم استجوابًا تلو استجواب

اقتصاديات العالم كله اهتزت ونحن عملنا على تخفيف الضرر وأوالدنا جلسوا في بيوتهم بسبب اجلائحة سنتان أوجدنا لهم املنصات التعليمية

كيف حتّمل احلكومة ورئيسها مسؤولية ما حصل في جلسة االفتتاح ونحن ال منلك أي أمر في املجلس إال من خالل الرئاسة

نستكمل عملنا فيما يخص العفو حسب توجيهات صاحب السمو وكانت لدينا قضايا عدة متت مناقشتها خالل االجتماعات بحضور املشاركني

احملور الثاني به شبهة دستورية وخالل السنتني املاضيتني كان همي حماية الناس وأنتم كان همكم وقف الندب والنقل والتعيني

أعترف بأن احلكومة أخطأت في بعض امللفات حالها حال أي حكومة في العالم لكن هل توقف التموين أو انقطعت الكهرباء أو انفلت األمن أثناء «كورونا»؟

تعيني القياديني يتم منذ عقود من الزمن لكن أين النواب املستجوبون من تعيني أمناء عامني في مجلس األمة بدرجة وزير دون أن حتركوا ساكنًا ؟

كرئيس للوزراء بدل أن أتنقل من عاصمة إلى عاصمة للقيام مبهامي املوكلة إلّي أواجه االستجواب تلو اآلخر منذ شهر يناير حتى اآلن

مالءتنا متينة ووضعنا االقتصادي ممتاز لكن لدينا خلل في املسار االقتصادي وهذه معلومات يعرفها أهل االختصاص وجلنة امليزانيات

النواب يتهمون رئيس الوزراء بتعطيل مصالح املواطنني والبلد لسنوات وعملي كرئيس للحكومة سنتني فقط عملت خاللهما حلماية أرواح الناس أثناء «كورونا»

مهمتي محاربة الفساد وهذا ما قاله لي األمير الراحل الشيخ صباح األحمد - رحمه اهللا - وهو نفس الكالم الذي قاله لي صاحب السمو باالستمرار في ذلك

مستعد لفتح امللفات للنظر فيمن حافظ على الدستور ومن انتهكه وخير مثال اإلعالن عن التصويت السري في جلسة انتخاب الرئاسة

كان من املفروض أن أكون متحدثًا رئيسيًا في مؤمتر احلكومات العاملية في دبي ولن أمتكن من رؤية وزير خارجية فرنسا ولم أمتكن من حضور مؤمتر الدوحة

كنا أثقل من السلحفاة فيما يتعلق بالتطبيقات اإللكترونية وأصبحنا أسرع من األرنب في هذا املجال خالل السنتني املاضيتني أثناء اجلائحة

كيف يقدم استجواب لرئيس احلكومة قبل أن يؤدي القسم فما هو املطلوب ولذلك طلبت تأجيل نحو ٧ استجوابات للوزراء من أجل العمل

في االستجوابات هناك كمية من االتهامات من النواب بكلمات قاسية ومسيئة وألفاظ يصعب قبولها وال تقحموا احلكومة في خالفاتكم

اجللسات اخلاصة تكون للقضايا الضرورية رغم تفهمنا ملقاصد النواب وحتى احلكومة قد تطلب عقدها لكن هناك أهمية وضرورة لذلك


