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مرزوق الغامن

ريا�ض عواد
افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن اجللسة في
التاسعة والنصف صباح امس الثالثاء حيث تال االمني
العام اسماء احلضور واملعتذرين ،ثم صادق املجلس على
مضابط اجللسات السابقة ،ومن بعدها ناقش املجلس بند
االوراق والرسائل الواردة.
 رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البالد يشكرفيها رئيس وأعضاء مجلس األم��ة على تهنئتهم سموه
مبناسبة عيد الفطر السعيد.
ونصت الرسالة على ما يلي :تلقينا بوافر احملبة
والتقدير رسالتكم الكرمية التي ضمنتموها تهنئتكم
وتهاني إخوانكم أع��ض��اء مجلس األم��ة مبناسبة عيد
الفطر السعيد .وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على
ما عبرمت عنه من تهان رقيقة ومتنيات خالصة ودعاء
صادق بهذه املناسبة املباركة التي يحتفل بها املسلمون
امتثال ألمر املولى  -تعالي
اً
قاطبة بعد أداء فريضة الصوم
 لنسأل الباري  -جل وع�لا  -أن يعيدها على وطنناالعزيز وشعبنا الكرمي باخلير واليمن والبركات ،ويوفق
اجلميع خلدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه ،ويسدد
اخلطى لتحقيق أهداف مسيرته التنموية الطموحة نحو
آفاق التقدم والرقي واالزدهار ،ويدمي على اجلميع موفور
الصحة ومتام العافية.
 رس��ال��ة م��ن سمو ول��ي العهد يشكر فيها رئيسوأعضاء مجلس األمة على تهنئتهم سموه مبناسبة عيد
الفطر السعيد.
ونصت الرسالة على اآلت��ي :ببالغ الثناء ومبشاعر
ملؤها االعتزاز والتقدير ،تلقينا تهنئة معاليكم الكرمية،
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد ،أعاده الله عليكم وعلى
وطننا الغالي ،وعلى سائر الشعوب العربية واإلسالمية
باخلير واليُمن والبركات.
وإذ يسعدنا أن نبادلكم وجميع اإلخوة الكرام أعضاء
مجلس األم��ة املوقر أجمل التهاني ،فإننا نغتنم هذه
الفرصة ونحن في ظالل هذه األيام املباركة ،لنسأله جل
في عاله ،أن يدمي عليكم موفور الصحة والعافية ،مقرونة
بالتوفيق وال��س��داد ،وأن يحفظ كويتنا احلبيبة واحة
للخير واألمان ويهيئ لها املزيد من التقدم واالزدهار ،في
ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح أمير البالد املفدى- ،حفظه الله
ورعاه -ذخرا للبالد ،وقائدا للعمل اإلنساني.
 رسالة من عضو مجلس األمة أسامة عيسى الشاهنييطلب فيها تكليف جلان مجلس األمة الدائمة واملؤقتة،
كل في اختصاصها ،الوقوف على استعدادات األجهزة
احلكومية املختلقة ملواجهة األوضاع اإلقليمية املتوترة
واحتماالتها .وفيما يلي نص الرسالة :ملا كانت األوضاع
اإلقليمية في غاية التوتر واالضطراب ،وملا وجه سمو
أم��ي��ر ال��ب�لاد  -حفظه ال��ل��ه ورع���اه  -األج��ه��زة املعنية
بضرورة االستعداد وأخذ احليطة ،وملا كان مجلس األمة
متثيل لألمة
اً
معن ًيّا بالوقوف على إج���راءات احلكومة
ورقابة من الشعب.
ومل��ا كانت األوض���اع اإلقليمية حتتم استعداد كل
جهة عامة  -وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها
 ملواجهتها وقيامها بدورها في إع��داد خطط الطوارئوالتدرب عليها ،من دون إبطاء أو إهمال.
لذا أتقدم ملجلسكم املوقر باقتراح القرار التالي:
«يُكلف مجلس األمة جلانه الدائمة واملؤقتة  -كل في
مجال اختصاصه  -الوقوف على استعدادات األجهزة
احلكومية املختلفة ،كل فيما يخصه ،األمنية والدبلوماسية
والصحية والغذائية والبيئية وغيرها ،ملواجهة األوضاع
اإلقليمية املتوترة واحتماالتها».
 رسالة من عضو مجلس األم��ة محمد ال��دالل يطلبفيها تكليف جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل
إع��داد تقرير عاجل بشأن م��دى سالمة استخدام خدمة
شبكات االتصال اجلديدة ( )5Gوم��دى توفر وضمان
الصحة العامة للمواطنني واملقيمني وسالمة البيئة بسبب
استخدام تلك الشبكات ،على أن تقدم اللجنة تقريرها
للمجلس قبل نهاية دور االنعقاد احلالي.
ونصت الرسالة على ما يلي:
أعلنت اجلهات الرسمية في الدولة عن تبنيها خدمات
اجليل اخل��ام��س لشبكات االت��ص��ال ( ،)5Gواعتبرت
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات أن ذلك يعد
مواكبة للتطور القائم في مجال االتصاالت والتكنولوجيا
وتطويرًا في البنية التحتية وقطاع االتصاالت وخدمة
أفضل للجمهور .وباملقابل ب��رزت آراء محلية ودولية
عديدة فنية وتقنية وطبية تشير إلى خطورة الشبكات
ومحطات البث في اخلدمة اجلديدة ( )5Gوأن من شأنها

د .نايف احلجرف خالل جلسة أمس

التسبب في أمراض كالسرطان وغيره بسبب اإلشعاعات
الكهرومغناطيسية الناجتة عن تلك الشبكات وفقًا تقارير
دولية تناولت هذا الشأن ،ونظرًا ملا نص عليه الدستور
الكويتي من أهمية الصحة العامة ودور وزارة الصحة
في حتقيق الصحة العامة واملسؤولية التي يضعها قانون
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات على الهيئة لضمان
ع��دم إض���رار شبكات أو خ��دم��ات االت��ص��االت بالصحة
والسالمة العامة والبيئة.
لذا فإنني أتقدم بطلب تكليف جلنة الشؤون الصحية
واالجتماعية باملجلس إع��داد تقرير عاجل بشأن مدى
سالمة استخدام خدمة شبكات االتصال اجلديدة ()5G
ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنني واملقيمني
وسالمة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات على أن تقدم
تقريرها للمجلس قبل نهاية دور االنعقاد احلالي.
ص��ال��ح ع��اش��ور :ن��ب��ارك لسمو االم��ي��ر وس��م��و ولي
العهد بعيد الفطر ،وامللفت حكمة سمو االمير باحملافظة
على عالقات الكويت القوية واملتميزة مع كافة الدول
العربية واالسالمية واخلليجية ونثمن دوره السامي
في املصاحلة العربية واخلليجية ،مضيفا ان كل االطباء
يحذرون من مخاطر شبكة  5Gملا لها من اثار سلبية على
االطفال الن اشعاعاتها مختلفة عن  ،4Gوكثير من الدول
منعت الشبكة مثل فرنسا ،وعلى هيئة االتصاالت عمل
دراسات معتبرة بهذا االمر.
عبدالله الرومي :نبارك لسمو االمير والعشب مبناسبة
عيد الفطر ،ونثمن انعقاد قمم مكة املكرمة والدور الكبير
الذي اضطلع به سمو االمير هناك .وقال :بالنسبة لرسالة
ال��دالل فنحن لسنا ضد شركة ما امنا نحن محتاطني من
خدمة  FGوهل متت دراسة املوضوع صحيا وبيئيا نحن
نريد وقاية االطفال من املخاطر على صحتهم .واف��اد:
بالنسبة لرسالة الشاهني فمتوجب على احلكومة ان تقدم
ورقة كاملة بكل استعداداتها حتى حتال الى اللجنة ثم
تدرس اللجان ما يعتريها من القصور.
اجليل اخلامس لشبكات االتصاالت
ال��دالل :نهنيء الشعب الكويتي والقيادة السياسية
بحلول عيد الفطر املبارك ،ونعتز بالدور الذي قاده سمو
االمير في الشؤون اخلارجية خليجيا وعربيا واسالميا
من حياد وسالم وهو موقف اهل الكويت .وقال :رسالتي
بخصوص اجليل اخلامس من شبكات االتصاالت املتنقلة
ونحن لسنا ض��د التكنولوجيا امن��ا يجب التثبت من
خلوها من اضرار قد تلحق باملواطنني او احليوانات او
البيئة ودستورنا في املادة  ١٥ينص على ضمان سالمة
املواطنني وهذا النظام يتطلب وضع جهاز لبث االشعاع
في كل  ١٠٠متر فنسبة الضرر واملرضى ستكون اكبر
من الوضع احلالي ،وفي بلجيكا مت جتميد قرار استخدام
هذا النظام حلني ثبوت سالمته ،وكذلك في جنيف ،ويجب
جتميد القرار بتشغيل الشبكة اجلديدة الى حني ثبوت
السالمة اثر تكليف اللجنة الصحية الع��داد تقرير بهذا
الشأن.
استعدادات األجهزة احلكومية ملواجهة املخاطر
عادل الدمخي :انا مؤيد لرسالة الشاهني لتتابع اللجان
استعدادا االجهزة احلكومية في مواجهة املخاطر احملدقة
بالكويت ،ونعو النشاء جهاز مواجهة الكوارث واالزمات،
علىان ميتد اختصاصه ملواجهة الهجوم االلكتروني
على املعلومات احلساسة ،ويجب ان يكون حتت اشراف
مجلس الوزراء،
مؤمتر املنامة  :اسامة الشاهني :نحتاج من احلكومة
موقف معلن بعدم املشاركة في مؤمتر املنامة الذي ميثل
ضياع اخر للحقوق العربية ،مذكرا مبوقف سمو االمير
في في قمم مكة املكرمة املرتكز على حفظ احلقوق العربية
في فلسطني احملتلة ومواجهة صفقة القرن ،وهي مرفوضة
من قبلنا الن فيها تسليم اراضي عربية باموال خليجية.
واضاف :رسالة النائب الدالل بشأن شبكة اتصاالت
 5Gفي محلها وحتتاج بحث وتكليف من قبل اللجنة
الصحية للوقوف على مدى ضررها الصحي على املجتمع،
ون��رح��ب ون��دع��و املجتمع امل��دن��ي للمشاركة ف��ي بحث
هذا االم��ر .وق��ال :الطاقة االستيعابية للمالجئ تتطلب
بحث ،وكذلك مدى مالئمتها حلاالت الطوارئ ،لذا يجب
ان تستوقف اللجان البرملانية على جهوزية احلكومة
ملواجهة الطوارئ .صفاء الهاشم :جهود سمو االمير في
الفترة االخيرة استثنائية ومشكورة اذ استطاع املساهمة
بجمع القادة العرب واخلليجيني في مكة املكرمة ،وندعو
الله باطالة عمر سمو االمير.
وقالت :امتنى من وزيري الداخلية والدفاع االستعداد
حل��االت ال��ط��وارئ خاصة مع اجهزة احل��رس الوطني
واالطفاء والدفاع املدني ومدى جهوزية مراكز االي��واء،

ونحن ال نريد جلان تتباحث االمر بل نريد وقوف الوزير
واع�ل�ان اجل��ه��وزي��ة ملخاطر ن��ش��وب ح��رب او توجيه
ص��واري��خ من مخبولني نريد وق��وف ال���وزراء وان كان
بجلسة سرية ،فلو سقط احد الصواريخ ال سمح الله
على احد املعامل في الشعيبة ألزال من الوجود منطقة
الفحيحييل ونواحيها.
ساعتني ملناقشة خطة الدفاع املدني
الغامن :ابلغني وزي��ر الداخلية باملوافقة على طلب
تخصيص ساعتني من اجللسة املقبلة ملناقشة استعدادات
ال��دف��اع امل��دن��ي والداخلية ملواجهة اي ط��ارئ ب��دال من
الرسالة.
* ووافق املجلس على ان يؤجل البت برسالة اسامة
الشاهني الى اجللسة املقبلة التي سيخصص فيها ساعتني
ملناقشة استعدادات اجهزة الداخلية والدفاع واالطفاء في
مواجهة ظروف املنطقة.
ووافق املجلس على تكليف اللجنة الصحية لدراسة
مخاطر شبكات اتصاالت  5Gعلى ان تبت باالمر خالل
شهر .وتال االمني العام مجموعة من شكاوى املواطنني
الواردة الى املجلس جتاه عدد من االجهزة احلكومية.
 شكوى رقم ( )448ضد املؤسسة العامة للتأميناتاالجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض
املؤسسة طلبها للتقاعد الطبي.
 - 2شكوى رقم ( )449ضد وزارة الصحة والهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بشأن الضرر الواقع على
موظفة لديها إصابة في العمود الفقري جراء رفض طلبها
للتقاعد الطبي - 3 .شكوى رق��م ( )450ضد وزارة
املواصالت إدارة خدمات املشتركني في محافظة العاصمة
بشأن الضرر الواقع على موظف جراء نقله إلى قسم آخر
دون وجه حق.
 - 4عريضة رقم ( )451ضد كل من مجلس اخلدمة
املدنية ووزارة الشؤون االجتماعية ودي��وان اخلدمة
املدنية بشأن الضرر الواقع على املوظفني في ال��وزارة
جراء زيادة ساعات العمل الرسمية دون جدوى فعلية.
 - 5شكوى رقم ( )452ضد وزارة التجارة والصناعة
بشأن الضرر الواقع على باحث قانوني جراء عدم قبول
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية تكليفه احلضور
ومتثيله الوزارة أمام النيابة العامة.
 - 6شكوى رقم ( )453ضد وزارة األشغال العامة
بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم طالء املطبات
وعدم مراعاة املواصفات القياسية لها.
وان��ت��ق��ل املجلس ال��ى بند التعقيب على االسئلة
البرملانية :محمد ه��اي��ف :س��ؤال��ي ل��وزي��ر الصحة عن
التعاون بني وزارة الصحة والكلية االيرلندية واشكر
اجابة الوزير ،امنا لي اسئلة عن انتشار حاالت السرطان
في الكويت ،وعلى وزارة الصحة القيام بدراسة دقيقة
عن انتشار اب��راج االتصاالت واثرها في زي��ادة حاالت
السرطان ،وكذلك وجود مخلفات الغزو العراقي،
العازمي  :هدم وبناء  8مدارس
ع��ودة الرويعي :سألت وزي��ر التربية عن امل��دارس
املهجورة االيلة للسقوط ،ونريد معرفة حجم امليزانية،
ومتى سيتم ازالة املدارس تلك.
وزير التربية :السنة املقبلة هناك خطة هدم وبناء  ٦او
 ٨مدارس وسيعاد بنائهم وانا اصدرت التعليمات لقيادات
الوزارة بذلك.
عمر الطبطبائي :سألت وزير الصحة عما اذا مت انهاء
عقد التعاون من كلية اجلراحني االيرلندية ،ونحن ال شك
لدينا مع الدكتور الفاضل باسل الصباح ،وهي وزارة ذات
حمل ثقيل ،والبالء ليس من الوزير امنا من هيكلة الوزارة
والقيادات التي حتت الوزير او حتت الوكيل ،وهناك
دكتور اسمه عصام زعتر لعب مبستقبل دكاترة طب
االسنان واقترح ادخالهم في البورد الكويتي ،والوزير
السابق كان له موقف ضد هذا الرأي ،وال يحق للحكومة
ال��ى اليوم ان تسبب املعاناة للمواطنني بعدم وجود
غرف خصوصية في املستشفيات ما يستدعي جلوئهم
ل ٥٠نائب من اجل الوساطة ،ناهيك عن سوء مستويات
الدكاترة غير الكويتيني ،فكيف تريدون من املواطنني دفع
ضرائب وانتم عاجزين عن توفير اخلدمات للمواطنني،
ولالسف بعض الوافدين يتالعبون بالوزراء ،وعليكم
باعادة الثقة بني املواطن والطبيب الكويتي.
وقف النقل والندب بني الوزارات  :محمد الهدية :عندي
سؤال لوزير الكهرباء بعدم وضع بعض املواطنني من
اصحاب االختصاص في مواقع مناسبة خاصة مع وقف
النقل بني االدارات في ال��وزارة ،واملواطنني بهذا الشكل
حرموا من عالوات يستحقونها ،وهذا تخبط في وزارة
هامة ،وينبغي على الوزير تدارك االمر.

ثامر السويط :سؤالي عن مستشفى اجلهراء اجلديد،
وب���ودي ان اع��رف م��ن ال��وزي��ر مفهومك السياسي عن
السؤال البرملاني فهل تراه اداة لالستئناس السياسي
في حني انها اداة اصيلة للرقابة البرملانية ،فاالجابة من
الوزير منقوصة ومبتورة ،فأين الدراسة اخلاصة بتوفير
الكادر الطبي والتمريضي كما لم تزودنا مبراسالت
ال��وزارة مع ال��دي��وان ،ثم مل��اذا قام رئيس وزراء كوريا
اجلنوبية بزيارة املستشفى وانت جتيبني بأن الوزارة
ال ترغب التعاقد مع جهات خارجية الدارة املستشفى،
معتبرا اجابة الوزير من الناحية الشكلية متثل استهزاء
باملجلس
وزيرالصحة :اوضح ان املستشفى افتتح مبدئيا العام
املاضي والى االن لم يتم تسليمه كليا لوزارة الصحة من
جانب املقاول ،الفتا الى انه سيزود النائب باستفساراته
االخ��رى ح��ول املستندات املطلوبة ،موضحا ان زي��ارة
رئيس وزراء ك��وري��ا اجلنوبية كانت زي���ارة رسمية
واطلع فيها على عدة مشاريع اخرى وال تخص الصحة
فقط ،مبينا وجود جلنة مشتركة الختيار مشغل عاملي
للمستشفى.
السويط :وزارات الصحة ف��ي العالم تعمل وفق
استراتيجيات ،ودون ذل��ك ال��ك�لام حبر على ورق،
ووالس��ف وزارت��ك عاجزة عن تقدمي تصور بسيط عن
كيفية تشغيل املستشفى ،ولالسف هذا نهج احلكومة
في كل املشاريع والتنمية لديها خرسانية وال قدرة لديها
للتشغيل واالدارة .خليل ابل :مشكلة الوزراء حني توقيع
اجوبة االسئلة انهم ال يقرؤون ما يكتب الن من املعيب ان
اتهم املسؤولني بالتدليس على املجلس ،وانا سألت وزير
الصحة عن عدد املرضى باخلارج ،ومن املعيب ان تأتي
اجابة بعدم وجود حاالت متديد عالج في لندن وال املانيا
وال امريكا ،ونحن نعرف ما يحصل وانا اقول لكل مواطن
ق��دم طلب ورفضوا فعليهم تقدمي ملفاتهم ل��ي ،ف��إن لم
يحاسب معد االجابة فاحملاسبة ستقع على الوزير.
وزي��ر الصحة :اوض��ح ان ه��ذا س��ؤال يخص فترة
 ،٢٠١٦وه��ي تسبق تولي املنصب ال���وزارة من قبلي،
واختلفت اساليب التمديد من وزير الى اخر ،وان كان
لديه استفسارات اخرى فاليقدم سؤال ونحن مستعدون
لالجابة .ابل :الوزير يتحمل اجلانب السياسي لالجابة،
امنا ال يعقل مثل هذا اجلواب ،فهناك طلبات قدمت للتمديد
امنا اجبروهم على العودة في عام  ،٢٠١٧وال يصح اعادة
املرضى في منتصف خطة العالج ،وحالة املستشفيات
مزرية وان��ت تتحمل مسؤولية سياسية حتى تعقيم
املستشفيات معيب.
ووافق املجلس على ماورد في بند االحاالت.
استجواب وزي��ر املالية  :وانتقل املجلس ال��ى بند
االستجواب املقدم الى وزي��ر املالية املكون من محاور
خمسة ه��ي :الغامن :وجه االستجواب للوزير في ٢٠
مايو املاضي من قبل النائبني ري��اض العدساني وبدر
امل�لا ،ومت استكمال االج��راءات الالزمة واب�لاغ الوزير،
فهل يرغب الوزير املناقشة ام يطلب التأجيل :وزير
املالية :مستعدين لصعود املنصة وتفنيد احملاور ،واطلب
االستعانة بدخول الفريق الفني املرافق.
وزيران خالل مناقشة بند األسئلة :خطة إلعادة بناء
بعض املدارس ..وجلنة ثالثية الختيار
كلمة وزير املالية
بسم الله و احلمد لله رب العاملني القائل ...
(إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال بالله
عليه توكلت وإليه أنيب)
صدق الله العظيم
األخ رئيس مجلس األمة املوقر
األخوات واألخوة أعضاء مجلس األمة املوقرين
األخ������وه ال����زم��ل�اء م��ق��دم��ي االس���ت���ج���واب األخ
رياضالعدساني  ،الدكتور بدر املال
م��ا ب�ين ق��ول امل��ول��ى ج��ل وع�لا ( إن��ا عرضنا األمانة
علىالسماوات واألرض واجل��ب��ال فأبني أن يحملنها
وأشفقنمنها و حملها اإلنسان  )..صدق الله العظيم....
وقوله عز وجل ( و قفوهم انهم مسؤولون ) صدق
اللهالعظيم ....
تتمثل قمة العدالة اإللهية في حتديد املسؤولية
األزليةلإلنسان في حمل األمانة على إطالقها ،وتتمثل
أي��ض��اف��ي ض����رورة ال���وق���وف أم����ام ه���ذه امل��س��ؤول��ي��ة
للتحقق منالقيام بواجباتها على اكمل وج��ه و يتمثل
العدل مبايعنيه من ق��درة فعلية على جت��اوز ال��ذات و
أهوائهاوإقامة احلق وشواهده بتجرد تام ،مع استشعار
كاملللمسؤولية أمام الله سبحانه ،وأمانة من منحني
الثقةالغالية في حتمل هذه املسؤولية.

األخ ال��رئ��ي��س ،األخ���وات واالخ���وة اع��ض��اء مجلس
األمةاملوقرين
منذ اللحظة التي قبلت بها التكليف السامي ،و أناأدرك
حجم هذه املسؤولية ،مثمنا بعظيم التقدير واالعتزاز
الثقة الغالية  ،و األمانة التي أحملها ،مرحباباملساءلة
امل��وض��وع��ي��ة ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي ت��ق��ود إل��ى إصالحاخللل
وتصويب املسار ال��ذي يحقق املصالح العلياللوطن
ولم ال ،فاالستجواب حق دستوري أصيل منحهاملشرع
لعضو مجلس األمة ،وكلنا اقسمنا على احترامالدستور
وااللتزام بأحكامه .اقول  ،كنت استشعر هذه املسؤولية،
لست هائبا  ،بل صادقا :ولست مترددا  ،بل مقدما و
مبادرا ،واثقاً بالله سبحانه وتعالى متأسياً بقوله جل
و عال ( فأما الزبد فيذهب جفاء  ،وأم��ا ما ينفع الناس
فيمكثفي األرض) ومخلصاً لوطن لو بذلنا في خدمته
أرواحنا وما منلك ملااوفيناه حقه علينا
و محترما و مجال لألمه و ممثليها و مجلسكم املوقر ،
صادقا مع نفسي قبل أن أكون صادقا مع اآلخرين
قائما مب��ه��ام مسؤولياتي ب��واع��ز م��ن ضمير حي
يراقبالله في كل أعماله  ...معاهدا الله والشعب الكويتي
الكرمي على الذود عنمصاحله و أمواله،
رائ��دن��ا ف��ي ذل��ك توجيهات حضرة صاحب السمو
اميرالبالد املفدي وسمو ولي عهده األمني ...
وم���ؤدي���اً أع��م��ال��ي ب��األم��ان��ة وال��ص��دق مسترشدا
بتعليماتومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء في تطبيق
القانونولو على أقرب الناس لي.
االخ الرئيس :األخوات واالخوة اعضاء مجلس األمة
املوقرين إن املتتبع ملسيرة االستجوابات في تاريخ
مجلس األمةيجد تباينا كبيرا في موضوعاتها و الظروف
احمليطةبها ،وتوقيت تقدميها ،و مناقشتها  ،و نتائجها ،
وأيضا انعكاساتها  ،إال أن عنصر االلتقاء و نقطةاالتفاق
بينها جميعا هو التأكيد علي املمارسةالدميقراطية و حق
عضو مجلس االمة في تقدمياالستجواب وايضا واجب
الوزير في تفنيد محاوره .
وب��ال��ن��س��ب��ة ل�لإس��ت��ج��واب امل��اث��ل أم��ام��ك��م ال��ي��وم،
فلقد عاهدتنفسي علي االل��ت��زام بتجسيد املمارسة
الدميقراطيهالراقيه  ،مرتكزا علي اليقني ال الظنون ،
متسلحابالوقائع ال باألمنيات  ،مقدما املصلحه العامه
علياخلاصه  ،م��داف��ع��ا ب��احل��ق ع��ن اجل��ه��ود املخلصه
للكفاءاتالوطنيه من بنات و أبناء الكويت في مواقعهم
املختلفهضمن املؤسسات و الهيئات التي يشرف عليها
وزيراملاليه .
ل��ق��د ع���اه���دت ن��ف��س��ي ع��ل��ي ان ن��ق��دم ل��ل��ت��اري��خ و
األجيااللقادمة مرافعة تتسم باملوضوعية و الشفافية
الكاملة  ،سمو باملفردات  ،رقي بالطرح  ،قوة باحلجه ،
والتزامابالدستور و الالئحة و تقديرا ملن وضع الثقة
بنا ،فهذهاملنصه لم توضع إال لتبيان احلقائق للشعب
الكويتيالكرمي من خ�لال ال��رد على تساؤالت ممثليه ،
فهيمنصة احلق و احلقيقه  ،منصه الصدق و املسؤوليه ،
منصة نحترمها ولكن ال ترهبنا ،نحافظ عليها و نصونها
 ،تبقي منبرا للتاريخ و كم صنعت تاريخا  ،،،مستكملني
مسيره رم���وز وطنية اثبتوا م��ن خ�لال وقوفهمعلي
هذه املنصه متسكهم احلقيقي بالدميقراطيةوبأصول
ممارساتها الراقية ،رائدنا في ذلك قسم عظيمأديناه ،
وثقة سامية نتشرف بحملها  ،و وطن كرميوشعب عظيم
خدمته اكبر شرف و اسمي وسام.
ومن هذا املنطلق تبرز تساؤالت عدة تفرض نفسها
إزاءهذا االستجواب !!! ...
ه��ل نحن ام���ام مسائلة دس��ت��وري��ه  ،ب���دأت س���ؤاال ،
ثممناقشة  ،ولرمبا حتقيقا  ،و تدرجت وارتقت استجوابا
؟
أم نحن ام���ام اس��ت��ج��واب  ،أع��ل��ن عنه ف��ي ن��دوة
انتخابيه  ،ثم اصبح التزاما سياسيا  ،لينتهي به
املطاف فيمحاوالت الستكمال شكل االستجواب،
والبحث عنمحاور هنا و هناك  ،وكأنه إب��راء لدين
انتخابي و ليستلبية الستحقاق وطني أو إع�لاء
للمصلحة العامة وبحثاعن احلقيقه أو تصويبا خلطأ.
االخ الرئيس
االخوات و االخوه اعضاء مجلس االمه املوقرين
أردد تساؤلي و بكل وض��وح  ،،،ه��ل نحن أم��ام
ممارسة رقابية هدفها اإلص�لاح ؟ ام انها ممارسة
تأتي فيسياق متطلبات التنافس االنتخابي واحلفاظ
علىالكرسي البرملاني ؟ ...
االخ الرئيس
االخوات و االخوه اعضاء مجلس االمه املوقرين
إن��ن��ا ال جن��زع اب���دا م��ن امل��م��ارس��ة امل��س��ؤول��ه ،و
املسائلةالدستورية السليمة التي تغلب املصلحه
العامه علىاخلاصه وتسلط الضوء علي األخطاء
وليس األشخاصو تهدف ال��ي املعاجلة و اإلص�لاح
و ليس املشاحنة واإلق��ص��اء  .مسائلة ترتكز علي
املمارسات الدستوريهالصحيحه الستجالء احلقائق
وليس لالستعراض واملكاسب االنتخابية  .ممارسة
صادقه بكل ما يحملهالصدق من معني ..
إن الصالح ال��ع��ام ه��و رائ��د ال��وزي��ر ف��ي احلكم ،
وهوكذلك رائ��د املجلس ف��ي الرقابة  ،ف��وح��دة هذا
الهدفكفيلة بضمان وح��دة االجت��اه وتالقي املجلس
واحلكومة  ،في تقدير صالح املجموع  ،على كلمة
س��واء .ان ه��ذا التفسير الفريد هو استكمال لرقي
موادالدستور و سمو معانيه و عمق مقاصده  ،يعكس
فكرااستثنائيا و رؤي��ة طموحه  ،فتحقيق الصالح
العام كمانص التفسير هو أنبل االهداف وفق وضوح
فيالغايات  ،،،،فال غلو و ال تفريط ، ،،،ال ضرر و ال
ضرار ،،،،،منظومة متكامله تعمل ملا فيه خير البالد و
العباد وحتقيق الصالح العام.
كما عرفت املذكره التفسيريه االستجواب عندما
ذكرت (:من املأمول باطمئنان ان يحول جو التعاون
املنشودوالذي حرص الدستور علي تهيئة اسبابه
دون اللجوءالي هذا االجراء االستثنائي)
فالوصف الذي خلعه الدستور علي االستجواب
ب��أن��ه إج���راء استثنائي  ،يعني ان ي��ت��درج النائب
باملسائلهالسياسيه بأن يستنفذ النائب كل وسائل
الرقابةالبرملانية قبل اللجوء الي هذا اإلج��راء  ،من
أسئلةبرملانية و طلبات مناقشة عامه و حتقيق
ب��رمل��ان��ي وص���والال���ي االس��ت��ج��واب وه���و االج���راء
االستثنائي.

