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السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة  الهيئة  أداء  في  جتاوزات  من  الوزير  مارسه  فيما  السلطة  استعمال  وسوء  القانون  مخالفة  األول:  احملور 

الكندري: إدراج استجواب الوزير اجلبري على جدول أعمال اجللسة املقبلة
ريا�ض عواد  

 أعلن رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري عن تسلمه 
استجواباً مقدما من النواب ريــاض العدساني ومحمد الــدالل 
وعادل الدمخي إلى وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري، مبيناً أنــه سيدرج على جــدول أعمال اجللسة 
القادمة. وقــال الكندري في تصريح صحافي في مجلس األمة 

امس تسلمت اليوم نيابة عن رئيس مجلس األمــة املتواجد في 
مهمة رسمية خارج البالد االستجواب املقدم من رياض العدساني 
ومحمد الدالل والدكتور عادل الدمخي إلى وزير اإلعالم والشباب 
مكونا من أربعة محاور«. وأضاف الكندري« مت إدراج االستجواب 
في اجللسة القادمة املقرر عقدها يوم الثالثاء القادم بتاريخ 30 
أبريل إعماالً لنص املادة 135 من الالئحة الداخلية«.  وأوضح 

أنه » لعدم مضي 8 أيام فيحق للوزير أن يطلب التأجيل ويجاب 
إلى طلبه، واالستجواب عبارة عن سؤال مغلظ والوزير صاحب 
اليد النظيفة الواثق من خطواته ال يجزع من االستجواب بل قد 
يكون االستجواب فرصة له إلبراز الدور الذي قام به من تطوير 
وعمل ومحاربته للفساد ، قال : احلمد لله في الكويت نتمتع 

بالدميقراطية واحلرية التامة وهذه نعمة ولله احلمد«.

ــادل  تقدم النواب ريــاض العدساني ود.ع
الدمخي ومحمد الــدالل باستجواب إلى وزير 
اإلعــالم وزيــر الدولة لشؤون الشباب محمد 

اجلبري من 4 محاور.
وتتعلق محاور االستجواب بتجاوزات في 
أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية، وجتـــــاوزات فــي وزارة اإلعـــالم 
، ومخالفات فــي الهيئة العامة للرياضة، 
والتسويف ومحاولة التضليل وعدم الفعالية 
في الرد على األسئلة البرملانية.وجاء في نص 

االستجواب: 
استناًدا على املادة 100 من الدستور التي 
نصت على أن »لكل عضو من أعضاء مجلس 
األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الــوزراء أو 
الــوزراء استجوابات عن األمــور الداخلة في 
اختصاصاتهم«، نتقدم بتوجيه االستجواب 
التالي إلى وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون 

الشباب: 
ــذي أقسمناه أمــام  ا بالقسم العظيم ال بـــّرً
الله والشعب الكويتي وانطالًقا من واجبنا 
بصون األمانة واحلفاظ على األمــوال العامة 
وااللتزام بنصوص الدستور والقانون، فإننا 
لن نتوانى عن تشديد الرقابة ومحاسبة أي 
وزير مقصر في أداء مهامه وواجباته ومتابعة 
املخالفات والتجاوزات واألمــور الداخلة في 
ــع حــد لهذه  اختصاصه، فمن الــواجــب وض
املمارسات والتخبطات السياسية والتفريط 

باملسؤولية.
لقد تبنى الدستور الكويتي فكرة املساءلة 
السياسية للوزراء، والتي تهدف إلى إثارة 
مسؤولية الوزير املستجوب سياسّيًا نتيجة 
ما ظهر منه في أداء مهام منصبه ومسؤولياته 
ــوزارة واجلهات التابعة  في إدارة شــؤون ال
له من تقصير أو عجز أو أخطاء، وقد برز ذلك 
في أداء الوزير املستجوب من مخالفة القانون 
بصورة جسيمة والتجاوز على املــال العام 
وتــراجــع أداء الـــوزارة واجلــهــات اخلاضعة 
لها وتعمد إهمال املخالفات واملالحظات التي 
أوردتها اجلهات الرقابية في الدولة والتقاعس 

في الــرد على أسئلة أعضاء مجلس األمــة، ما 
أوجــد حالة عامة من عدم االستقرار وإخــالاًل 
بحقوق املواطنني وتراجع وضعف اجلهات 
اخلاضعة له والتهاون في القيام باملسؤوليات 
الدستورية والقانونية التفريط في املسؤولية 
والضعف باحملافظة على املــال العام ما أدى 
إلى هدرها بسبب سوء األداء وطريقة الصرف، 
وهو األمر الذي ال ميكن قبوله أو السكوت عنه 
ما يستوجب معه حتميل الوزير املستجوب 
املسؤولية السياسية، وبالرجوع إلى الدستور 
الكويتي جنده قد تبّنى مبدأ املساءلة السياسية 
في املادتني )100و101( منه حيث تقر هاتان 
املــادتــان أنــه لعضو مجلس األمـــة توجيه 
استجواب إلى سمو رئيس مجلس الــوزراء أو 
الوزراء في املوضوعات واملسائل الداخلة في 
نطاق اختصاصاتهم. فتنص املادة 100 على 
ما يلي:   ” لكل عضو من أعضاء مجلس األمة 
أن يوجه إلــى سمو رئيس مجلس الـــوزراء 
وإلى الــوزراء استجوابات عن األمور الداخلة 
في اختصاصاتهم. وال جتــري املناقشة في 
االستجواب إال بعد ثمانية أيام على األقل من 
يوم تقدميه، وذلك في غير حالة االستعجال 
وموافقة الوزير..” بينما تنص املادة 101 على 
أن )كــل وزيــر مسؤول لــدى مجلس األمــة عن 
أعمال وزارته وإذا قرر املجلس عدم الثقة بأحد 
الوزراء اعتبر معتزاًل للوزارة من تاريخ قرار 

عدم الثقة، ويقدم استقالته فوًرا(. 
 وال يجوز طــرح موضوع الثقة بالوزير 
إال بناء على رغبته، أو طلب موقَّع من عشرة 
أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه وال 
يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 
سبعة أيام من تقدميه ويكون سحب الثقة من 
الوزير بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس فيما عدا الــوزراء، وال يشترك الوزراء 

في التصويت على الثقة«.
حيث إن الــوزيــر املستجوب قــام بالعديد 
من املخالفات والتجاوزات القانونية واملالية 
والفنية واإلدارية وكذلك فيما يتعلق بشؤون 
ــاواة  ــس ــدان مــبــدأ الــعــدل وامل ــق التوظيف وف
والشفافية وقد مارس التعسف بالصالحيات 
ــذي ينص  والتمايز مــا يــعــارض الدستور ال
على العدل واملــســاواة من دون متييز وذلك 
فــي املــادتــني )7 و29( باإلضافة إلــى الهدر 
باملصاريف وعــدم التقيد بالنظم واللوائح 
وقواعد امليزانية وال األخذ باالعتبار احلسابات 
اخلتامية في كل اجلهات التي يشرف عليها ما 
يشير إلى اإلهمال الواضح والتجاوز الصارخ 
والتفريط باملسؤولية والتوسع باستخدام 
صالحياته والتدخل السافر في الهيئات التي 
تتبعه واتباع سياسة الترضيات والتنفيع 
مــن خــالل ســوء اإلدارة وطريقة التعيينات 
والــتــرضــيــات املشبوهة والــتــصــرف السيئ 
واخلاطئ في العديد من احليازات الزراعية 
وكذلك استغالل املنصب في وزارة اإلعــالم 
واجلهات التابعة له ووزارة الدولة لشؤون 

الشباب. 
 أداًء لــواجــب األمــانــة وبـــرا بحق القسم 
الــدســتــوري فــي املــــادة 91 مــن الــدســتــور 
واستشعاًرا مبسؤولياتنا النيابية والوطنية 
امللحة وحفًظا للمال العام لكل تلك األسباب 
مجتمعة وباألخص فيما سنذكره من محاور 
في االستجواب املاثل قدمنا هذا االستجواب، 
آملني من الله - سبحانه وتعالى - أن يلهمنا 

الصدق والصواب في القول والعمل.

احملور األول
 لقد ثبت لنا جلّيًا في مواقف عدة أن الوزير 
املستجوب لم يأخذ على عاتقه إصــالح اخللل 
الكبير في ملف احليازات الزراعية لدى الهيئة 
العامة للزراعة بل وصل به التمادي إلى جتاهل 
توصيات جلان التحقيق وعدم الرد على األسئلة 
البرملانية وإلغاء قرارات تشكيل جلان حتقيق 
ــذا املــلــف املــلــيء باملخالفات اجلسيمة  فــي ه
والتعدي على أراضي الوطن بشكل غير مسبوق 

ومن أمثلة ذلك:
• استمر الوزير املستجوب في جتاهل وعدم 
األخـــذ بتوصيات تقرير جلنة التحقيق في 
احليازات الزراعية الصادر في عام 2015 على 
الرغم من وعوده املستمرة ألعضاء مجلس األمة 
احلالي ومن خالل وسائل اإلعالم بالعمل على 
تنفيذ توصيات مجلس األمة واجلهات الرقابية.

• لــم يكتف الــوزيــر املستجوب بالوعود 
الواهية بل قام في يونيو 2018 بإلغاء قرار 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام بتشكيل 
جلنة حتقيق في قرارات التوسعة في احليازات 
الــزراعــيــة مــا ال يــدع مــجــااًل للشك بأنه ال نية 
لديه في اإلصــالح وقد تبني مــراًرا مبمارساته 
وقراراته التخبطية والتي تبني عدم اجلدية في 
األخذ بتوصيات اللجان بل مارس التستر على 
هــذه املخالفات على نحو مخالف للقانون ما 
يثبت بأنه ليس لديه القدرة وال التوجه إلصالح 
هذا امللف املتخم باملخالفات التي ازدادت بشكل 

كبير أثناء حمله مسؤولية إدارة هذه الهيئة.
• اســتــمــرار مسلسل اإلخــفــاقــات اإلداريـــة 
للوزير املستجوب بعدما أصدر قــراًرا تعسفّيًا 
بسحب صالحيات رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
الــعــام بأحقيته بتسمية الوظائف القيادية 

واإلشرافية وصالحية اإلحالة إلى التقاعد،.
 • الوزير املستجوب يخالف القانون والنظم 
باتخاذه قرارات في هيئة الزراعة مباشرة وغير 
مباشرة تتعلق بالتعيني والندب للعاملني وأي 
قــرار يتعلق مبنح وتــوزيــع حــيــازات ومــا الى 
ذلك وهو قانوًنا ال ميلك تلك الصالحيات وفًقا 
لقانون هيئة الزراعة الذي أعطى االختصاص 
للمدير العام وملجلس اإلدارة الذي يرأسه املدير 
العام وتعد تلك الــقــرارات قابلة للطعن أمام 

القضاء.
• تقاعس الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية في توزيع احليازات البديلة 
املــتــعــارضــة واملــتــضــررة مــع مــشــروع مسار 
الطريق اإلقليمي وسكة حديد وباملقابل قيام 
الهيئة بتوزيع حيازات زراعية ألطراف أخرى 
كان من املفترض أن يكون للمتضررين نصيب 

فيها.
ا في   • مــا زال الــوزيــر املستجوب مستمّرً
ــي الدولة وعدم  مخالفة القانون وهــدر أراض
استغاللها بالوجه األمثل خصوًصا في ملف 
األمن الغذائي واحليازات والقسائم الزراعية 
وهــذا يعني عدم حتقيق الهيئة للغرض الذي 
ــدم حتقيق أهـــداف األمــن  أنشئت مــن أجله وع
الــغــذائــي لــدولــة الــكــويــت مــا تسبب فــي ظلم 
املتقدمني وإهمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
ــروة السمكية بتوزيع قسائم زراعــيــة  ــث وال
وتوسعة قسائم أخرى لعدد من الطلبات وفًقا 
لقرار جلنة القسائم الزراعية وباملقابل منع 
مواطنني تقدموا بطلب قسائم زراعية بحجة 
عدم وجود مشاريع مطروحة للتخصيص في 
األنشطة الزراعية في  الوقت ذاته ما يشير إلى 

التقاعس وعدم الشفافية والتالعب.

• تقاعس الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والــثــروة السمكية بالقيام في مهامها وذلك 
بعدم مــوافــاة ديـــوان احملاسبة باملناقصات 
ومشروعات االرتباطات واالتفاقات والعقود 
اخلاضعة للرقابة املالية املسبقة، وكذلك عدم 
مــوافــاة الــديــوان مــن دون مبرر باحلسابات 
واملستندات املــؤيــدة لها في املواعيد احملــددة 

لذلك.
 املخالفات واملالحظات التي أوردهــا ديوان 
احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة للحساب 
اخلتامي وأداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية للسنة املالية 2017/2018 

وعلى سبيل املثال:
• املخالفات اجلسيمة األخــرى مثل ضعف 
وعدم فاعلية مكتب التدقيق الداخلي في الهيئة، 
مخالفة القواعد واألحــكــام املالية املنصوص 
ــى مخالفة  عليها فــي الــدســتــور بــاإلضــافــة إل
أحــكــام قــانــون املناقصات والئحته والئحة 
ــازن واملــشــتــريــات وعــلــى وجـــه العموم  ــخ امل
القواعد واألحكام واألنظمة والتعميمات املالية 

واحلسابية كافة.
• امتناع الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية عن إلغاء وسحب تراخيص 

وعقود حليازات زراعية مخالفة للقانون.
• املخالفات والتجاوزات في العقود التي 
أبرمتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية مــع الغير وفــًقــا للتقارير اجلهات 
الرقابية. • استمرار عدد كبير من املخالفات 
في الهيئة العامة لشؤون الــزراعــة والثروة 
السمكية لسنوات عــدة على الرغم من وعود 
الوزير املستجوب مبعاجلتها وتوصيات مجلس 
األمــة املــكــررة بــضــرورة التصدي للمخالفات 
واملــالحــظــات تقييم جــهــاز املــراقــبــني املاليني 
ألنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة للسنة املالية 

:2017/2018
في إطار اختصاص اجلهاز بدراسة أنظمة 
الرقابة الداخلية ومــدى كفاءتها وكفايتها 
إلحكام الرقابة على العمليات املالية، فقد الحظ 

املراقب املالي وجود قصور في اجلوانب اآلتية:
• عــدم ممارسة مكتب التفتيش والتدقيق 

الختصاصاته بالرغم من إنشائه.
• عدم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 
من خالل عدم تالفي الهيئة للمخالفات املتكررة 

على تنفيذ ميزانيتها.
باإلضافة مخالفة أحكام القانون اخلاص 
بقواعد إعــداد امليزانية والرقابة على تنفيذها 

واحلساب اخلتامي.

احملور الثاني
تفريط الــوزيــر املستجوب باملسؤولية 
ــوال العامة وهدرها ما يشكل مخالفة  واألم
لنصوص الدستور والقوانني املنظمة ألوجه 

الصرف للمال العام:
• مت توجيه سؤال برملاني عن خطة الوزارة 
وإجراءاتها في متابعة اخللل ومعاجلته وتالفي 
املخالفات الواردة في صحيفة االستجواب املقدم 

إلى الوزير السابق .
ــي إجابته  • أفـــاد الـــوزيـــر املــســتــجــوب ف
بــتــاريــخ 18/12/2017 بــأنــه مت تشكيل 
فريق عمل برئاسة وكيل الـــوزارة وعضوية 
عــدد مــن القياديني والقانونيني واملختصني 
ــوزارة لفحص ودراســة ما  من داخل وخــارج ال
جــاء باالستجواب مــوضــوع الــســؤال وكذلك 
ــه وتــقــاريــر اجلــهــات  ــواب الــســابــق ل ــج ــت االس

ـــراءات ملعاجلة ما  الرقابية ووضــع آلية وإج
جاء بها ومدة عمل الفريق ثالثة أشهر ويرفع 
تقريًرا بأعماله إلى معالي الوزير املوقر )إال 
أن العديد من املالحظات واملخالفات ما زالت 
قائمة ومستمرة من دون معاجلة حقيقية ولم 
يتم إفادتنا بتقرير األعمال كما أشار في إجابته 
وهذا نوع من اإلهمال والتراخي وعدم الشفافية 
وفقدان وضــوح سياسة الوزير وتعامله مع 
أعضاء مجلس األمــة وكــان من املفترض على 
الوزير املستجوب متابعة املوضوع ومعاجلة 
وتالفي املالحظات واملخالفات ورفــع التقرير 
بذلك(. ونستشهد باجلداول ما يؤكد التراخي 
وعدم اجلدية في معاجلة املالحظات واملخالفات 

وما أثير في االستجواب السابق:
  • جتــاوز الوزير املستجوب وتقاعسه فى 
تنفيذ التوصيات الــواردة بتقرير جلنة حماية 
االمــوال العامة املكلفة من مجلس األمة القيام 
بالتحقيق البرملاني بشأن املخالفات املالية 
ــالم واجلهات  ــوزارة اإلع واالداريـــة اخلاصة ب
التابعة لها وباالخص  التجاوزات كافة التي 
ذكــرهــا املستجوبون فــى جلسة االستجواب 
املنعقدة لوزير االعالم السابق بجلسة مجلس 
ــة بتاريخ 13 يناير 2017  واملخالفات  األم
واملالحظات كافة التي أوردهــا تقرير ديــوان 

احملاسبة عن احلساب اخلتامي لوزارة اإلعالم.
املخالفات واملالحظات التي أوردهــا ديوان 
احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة للحساب 
اخلتامي وأداء وزارة اإلعــالم للسنة املالية 

2017-2018 وعلى سبيل املثال:
ــدم فاعلية األنظمة  • ضعف وقــصــور وع
الرقابية حيث أورد ديوان احملاسبة في تقريره 
عــدم تفعيل إدارة التدقيق الداخلي، حيث ال 
توجد خطة تدقيق معتمدة توضح آلية املكتب 
وكيفية إعداده تقاريره وفترات إصدارها، فقد 
اقتصر دور املكتب على مخاطبة اإلدارات التي 
تسجل عليها مالحظات من قبل اجلهات الرقابية 

ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت.
• أورد ديوان احملاسبة في تقريره أن ضعف 
أداء القطاع الهندسي ترتب عليه استمرار 
بعض املالحظات على تعاقدات الـــوزارة منذ 
سنوات مالية وعدم أخذ إجراءات جادة لتالفيها، 
ومن املالحظات التي وردت في التقرير السنوي 
لديوان احملاسبة للسنة املالية األخيرة ما يشير 
ــرار أو  إلــى عــدم قــدرة الوزير على تقليل األض

تالفي أو معاجلة املالحظات واملخالفات.
• االنــحــرافــات فــي تنفيذ مشاريع وزارة 

اإلعالم وسوء األداء ومنها:
1 - هناك 3 مشاريع كانت مدرجة في السنة 
املالية السابقة ومازالت تكلفتها الكلية مدرجة 
ــود اعتماد صــرف للسنة املالية  من دون وج

األخيرة.
 2 - ما زالت النسبة العامة لتنفيذ املشاريع 
متدنية حيث إن هناك خمسة مشاريع ما زالت 

نسبة اإلجناز فيها صفًرا.
 3 - بلغ نسبة الصرف على األمــانــات من 
إجمالي املنصرف على باب شراء األصول غير 
املتداولة نسبة %62 )مصروفات قيدية بلغت 
4.4 ماليني من أصل 7 ماليني( كما بلغ الوفر 
في الباب 10 ماليني تقريبا من إجمالي املعتمد 

للباب.
  - إذ نؤكد أن هناك تأخيًرا واضًحا في آلية 
تنفيذ املــشــاريــع لــدى وزارة اإلعـــالم خاصًة 
املشاريع اإلنشائية باإلضافة إلى تأخير واضح 
في طرح الوزارة لعقود أعمال الصيانة ما ترتب 
عليه متديد معظم العقود بعضها لفترات متاثل 

فترة العقد األصلي. • أورد ديــوان احملاسبة 
عدم اهتمام الــوزارة بتحديث وتطوير املطبعة 
وتشغيلها بــكــفــاءة وفاعلية مــا أضـــاع على 
ــرادات بقيمة 30 مليون د.ك بسبب  ــوزارة إي ال
اعــتــذارهــا عــن طباعة الكتب املدرسية خالل 
السنوات الثالث السابقة، ويالحظ أن إيرادات 
مطبوعات اجلهات احلكومية انخفضت بنسبة 
%53 عن السنة املالية السابقة إضافة إلى أن 
تخفيض اعتمادات برنامج املطبعة لصالح 
برنامج التلفزيون هو دليل على عدم اهتمام 

الوزارة بهذا النشاط اإليرادي.
 • استمرار عدم قيام وزارة االعالم بإجراءات 
فعالة القتضاء ديون مستحقة لــوزارة االعالم 

تصل إلى ماليني الدنانير.
• االستعانة بتوظيف فرق تفتيش )350( 
مفتًشا منذ عام 2017 من دون االستدالل على 
قيامهم بأعمال التفتيش والتكلفة بلغت 848 
ألف دينار عن الفترة من ابريل حتى ديسمبر 

.2017
 • مخالفات مالية عن طريق قيام وزارة 
اإلعــالم بالتعاقد مع بعض الشركات أطرافها 
ــوزارة حجم مبالغ  ــال مــن موظفني يعملون ب

التعاقدات بلغت 7 ماليني دينار تقريًبا.
 • استمرار عدد كبير من املخالفات في وزارة 
ــدة على الــرغــم مــن وعــود  االعـــالم لسنوات ع
الوزير املستجوب مبعاجلتها وتوصيات مجلس 
األمــة املــكــررة بــضــرورة التصدي للمخالفات 

واملالحظات.
• تضخم املــصــروفــات على نحو مخالف 

للقانون:

احملور الثالث
 • تبني لنا أن الوزير املستجوب لم يتقيد 
بــقــواعــد امليزانية املتعلقة بالهيئة العامة 
ــك من  للرياضة وال بحسابها اخلتامي، وذل
خالل االطــالع على املصروفات حسب الفئات 
والبنود على مستوى البرنامج وأن طريقة 
الصرف مخالفة للشروط والنظم املعمول بها، 
ما يجعل املسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا 
دليل واضح على سوء التقديرات املالية فكان 
من األجــدر التأكد من سالمة تلك التقديرات 
باألخص )االلتزام باعتمادات امليزانية والتعديل 
واالعتماد وما بعد االعتماد واملصروف والوفر(. 
حيث إن امليزانية هي أداة للضبط والرقابة ولكن 

كثرة املناقالت ما بني البنود أو البرامج.
• بلغ الصرف الفعلي للسنة املالية األخيرة 
ــاء فــي بيانات احلــســاب اخلتامي  حسبما ج
للهيئة مبلغ 46،330،105 دنــانــيــر ولــم 
توضح املذكرة اإليضاحية تفاصيلها، وقد أفاد 
ــوان احملاسبة في تقريره السنوي للسنة  دي
املالية األخيرة بأن الهيئة قامت بصرف مبلغ 
9،040،894 دينارا على حساب العهد ولم تتم 
تسويته على الباب املختص بسبب عدم كفاية 
االعتمادات املقررة بامليزانية، وميثل مصروفات 
الهيئة للجنة األوملــبــيــة الكويتية ولبعض 

احتادات وأندية األنشطة املختلفة.
وما سبق يشير إلى عدم االلتزام بامليزانية 
واإلشــــراف عليها يفترض بامليزانيات هي 
ــع احلسابات  للضبط والرقابة وتعكس واق
اخلتامية ولكن سياسة الــوزيــر املستجوب 
واجلهات التابعة له ومن ضمنها هيئة الرياضة 
ال تلتزم بقواعد امليزانية لكثرة النقل بني البنود 
والــصــرف على حساب العهد باإلضافة إلى 
جتــاوز االعتمادات املالية وعلى سبيل املثال 

الباب األول ويفيد ديوان احملاسبة في تقريره 
السنوي للسنة املالية 2018/2017 بأن الهيئة 
حتى اآلن لم تقم باستحداث الهيكل التنظيمي 
للهيئة على الرغم من مرور ما يقارب 4 سنوات 
على صــدور قانون إنشائها اجلديد وما زالت 
تعمل حتت الهيكل التنظيمي القدمي اخلاص 

بالهيئة العامة للشباب والرياضة.
• جتــاوز االعتمادات املالية للباب األول، 
حيث يفيد ديوان احملاسبة في تقريره السنوي 
للسنة املالية 2018/2017 بأن الهيئة قامت 
بصرف مبلغ 1،167،413 دينارا على حساب 
ــدالت لبعض  ــب ومكافآت وب العهد ميثل روات
العاملني بالهيئة ولم تتم تسويته وينقسم هذا 

املبلغ إلى قسمني:
- مبلغ 692 ألف دينار ميثل سنوات سابقة.

- مبلغ 474 ألف دينار يخص السنة املالية 
2018/2017. بينت اجلهات الرقابية قيام 
الهيئة بتشكيل عــدد من فــرق العمل واللجان 
التي ترتبط أعمالها باالختصاصات الوظيفية 
إلدارات الهيئة املختلفة، وقد عده جهاز املراقبني 

املالني من مواطن الهدر في ميزانية الهيئة.
لقد قامت الهيئة بإجراء مناقالت من هذا البند 
لصالح تعزيز بنود أخــرى فــي  الباب نفسه، 

ويبني اجلدول أدناه ذلك:
• التالعب في التفرغات الرياضية: وذلك 
باإلستغالل السيئ للمنصب وضرب اللوائح 
عرض احلائط من دون مراعاة النظم والقرارات 
واللوائح املعمول بها ما يوضح اإلهمال املتعمد 
والتنفيع في بعض األحيان وهــذا باعتراف 
مسؤولي هيئة الرياضة في اجتماع جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي بعدم االلتزام 
في العديد من التفرغات الرياضية واالعتراف 
سيد األدلة، ومن املفترض أن أهم ادوار الهيئة 
العامة للرياضة خلق بيئة رياضية صحية 
متنع التمييز والتعصب بجميع أنواعه وتنمية 
روح املنافسة الشريفة مبا يعود بالنفع على 
املجتمع باإلضافة رعاية احلركة الرياضية 
في البالد والعمل على دعمها وتطويرها ولكن 
ما يجري فيها من تخبط بالقرارات وسوء 
التخطيط والتطبيق أدى إلــى تراجع الهيئة 

وتدهورها من دون تطوير أو حتسني.

احملور الرابع
: األســئــلــة الــبــرملــانــيــة: ضمن املــمــارســات 
غير الدستورية جتاهل الــوزيــر املستجوب 
والتسويف ومحاولة التضليل وسياسته التي 
لم تتسم بالفعالية بعدم بالرد على األسئلة 
البرملانية وهــذا يتعارض مع الدستور بنص 
املـــادة )99( »لكل عضو مــن أعــضــاء مجلس 
األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى 
الوزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخلية في 
اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة 
واحــدة على اإلجــابــة«، باإلضافة إلى املادتني 
من الالئحة الداخلية )123( »يبلغ الرئيس 
السؤال املقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس 
مجلس الوزراء أو الوزير املختص فور تقدميه 
ويدرج في جدول أعمال أول جلسة من تاريخ 
إبالغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير«، و 
)124( »يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير 
عن السؤال في اجللسة احملددة لنظره والرئيس 
مجلس الـــوزراء أو الوزير املختص أن يطلب 
تأجيل اإلجابة إلى موعد ال يزيد على أسبوعني، 
فيجاب إلى طلبه، وال يكون التأجيل ألكثر من 

هذه املدة إال بقرار من املجلس
حيث إن الــســؤال البرملاني يعتبر إحــدى 
األدوات الرقابية التي ميلكها عضو مجلس األمة 
في سبيل احلصول على املعلومات والبيانات 
واالستفسارات واالستيضاحات وتوجيه نظر 
الوزراء ألعمال وزاراتهم وكشف أوجه القصور 
بها وأن جتاهل الوزير املستجوب يدخل ضمن 
مخالفة الوزير ألحكام املادة )50( من الدستور 
»يقوم نظام احلكم على أساس فصل السلطات 
مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور..« وبتجاهل 
الوزير الــرد على أسئلة أعضاء مجلس األمة 
أخل بذلك مببدأ التعاون املفترض بني السلطتني 
ـــاوز الصالحيات الــدســتــوريــة ألعضاء  وجت
ــأزمي العالقة بني  ــة وســاهــم فــي ت مجلس األم
السلطتني، ولكشف احلقائق وتفعيال للمحاسبة 
احلقيقة تقدما باستجوابنا هــذا كــون الوزير 
املستجوب قد دأب على جتاهل أسئلة أعضاء 

مجلس األمة أو املماطلة بالرد عليها.

اخلامتة
 ساهم أداء الــوزيــر املستجوب فــي وزارة 
اإلعــالم واجلهات األخــرى التابعة له بتراجع 
ــات وعـــدم االلـــتـــزام بالنظم  ــه أداء تــلــك اجل
واللوائح وقوانني الدولة واستمرار املخالفات 
والتجاوزات اإلدارية واملالية وهو ما ميثل دليالً 
واضحاً على سوء اإلدارة واإلشــراف ما ترتب 
عليه إخالالً ماليا وجتاوزا ألحكام املادة )17( 
من الدستور »لألموال العامة حرمة، وحمايتها 
واجب على كل مواطن« وهو ما أكدته اجلهات 
الرقابية في فحص البيانات املالية واحلسابات 

والسجالت وشؤون التوظف.
وقد تقدمنا باستجوابنا هذا وذلك من وازع 
الضمير وصــون األمــانــة وجسامة القضايا 
الواردة بصحيفة االستجواب، فمن أهم واجبات 
النائب ومسؤولياته الرئيسة البر بالقسم 
وتفعيل دوره الرقابي، ونختم باآلية الكرمية » 
قَّ َوأَنُتْم  قَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احْلَ َواَل َتْلِبُسوا احْلَ

َتْعلَُمون

النواب الثالثة في طريقهم إلى تقدمي االستجواب

أكدوا أن الوزير لم يأخذ على عاتقه إصالح اخللل الكبير في ملف احليازات

العدساني والدمخي والدالل يستجوبون اجلبري: جتاوزات  في »اإلعالم« و »الرياضة« و»الزراعة«
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ال����������������ب����������������رمل����������������ان����������������ي����������������ة األس�����������������������ئ�����������������������ل�����������������������ة  ال��������������������������������������راب��������������������������������������ع:  احمل�����������������������������������������������ور 


