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تبدأ اليوم وتنتهي اخلميس  ..والنواب أكدوا التعاون ملواجهة الفساد والبُ عد عن التأزمي

 3ج� � �ل� � �س � ��ات ل �ل ��اس� � �ت� � �م � ��اع إل � � � ��ى إج � � � � � ��راءات
احل � �ك � ��وم � ��ة جت � � ��اه م � ل��اح � �ظ � ��ات «احمل � ��اس � �ب � ��ة»
ال���������غ���������امن :أت��������وق��������ع ج������اه������زي������ة احل������ك������وم������ة ل�������ل�������رد ع�����ل�����ى ت������ق������اري������ر دي���������������وان احمل�����اس�����ب�����ة
الري :س�������ن�������ت�������ع�������ام�������ل م������������ع االس�����������ت�����������ج�����������واب�����������ات ب��������ك��������ل رق����������������ي ودمي���������وق���������راط���������ي���������ة
احل�����������م�����������دان :احل�������ك�������وم�������ة وامل�������ج�������ل�������س ي��������ب��������ذالن ج����������ه����������ودً ا ك�������ب�������رى مل�����ك�����اف�����ح�����ة ال�����ف�����س�����اد

كتب :جاسم العلي
يعقد جمل�س الأمة هذا الأ�س ��بوع  3جل�سات �ساخنة،
تب ��د�أ الي ��وم وتنتهي اخلمي� ��س ،لال�س ��تماع �إىل �إجراءات
احلكومة جتاه املالحظات التي �سجلها ديوان املحا�سبة
عل ��ى ال ��وزارات واجله ��ات احلكومية ،وكذلك مناق�ش ��ة
ق�ضي ��ة القوان�ي�ن الت ��ي ا�صدره ��ا املجل� ��س ومل ت�ص ��در
احلكومة لوائحها التنفيذية حتى الآن.
م ��ا ينذر برف ��ع درجة �سخونة جل�س ��ات الأ�سبوع
َو مِ َّ
اجل ��اري ان عددا م ��ن الن ��واب ا�ستبقوه ��ا بت�رصيحات
يتوعدون فيه ��ا احلكومة يف حال مل يرد ال ��وزراء ببيان
م ��ا قام ��وا ب ��ه لإ�ص�ل�اح اخلل ��ل يف وزاراته ��م ،وع�ل�اج
املخالف ��ات الت ��ي �سجله ��ا دي ��وان املحا�سب ��ة ،وهدد غري
نائب با�ستجواب نحو  7وزراء بهدف الإطاحة بهم من
احلكوم ��ة ،وهم وزي ��ر ال�صحة الدكتور عل ��ي العبيدي،
ووزي ��ر النفط الدكت ��ور علي العم�ي�ر ،ووزي ��ر التجارة
وال�صناع ��ة الدكت ��ور عبداملح�س ��ن املدع ��ج ،ووزي ��رة
ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة والعم ��ل وزيرة الدول ��ة ل�ش�ؤون
التخطي ��ط والتنمي ��ة الدكت ��ورة هن ��د ال�صبي ��ح ،ووزير
الأ�شغال وزي ��ر الكهرباء وامل ��اء عبدالعزي ��ز االبراهيم،
ووزي ��ر الرتبي ��ة وزي ��ر التعلي ��م الع ��ايل الدكت ��ور ب ��در
العي�سى ،ووزير املالية �أن�س ال�صالح.

و�أم��ام حال��ة ال�ش��د واجل��ذب يط��رح املراقبون
ت�س��ا�ؤال م�رشوع��ا وه��و :ه��ل �س��تنتهي جل�س��ات
الأ�س��بوع اجل��اري بتق��ارب �أك�ثر ب�ين ال�س��لطتني
ير�س��خ روح التعاون بينهما والتي كانت �سائدة يف
ال�سابق وت�ستمر يف امل�ستقبل ،ام �سيحدث ا�ضطراب
يف العالقة بني ال�س��لطتني تنتهي �إىل ت�أزمي غري مربر
بتقدمي عدد من النواب ا�ستجوابات لبع�ض الوزراء
للإطاحة بهم من احلكومة؟
وي��رى املراقبون ان جل�س��ات الأ�س��بوع اجل��اري تعد
فر�ص��ة لبع�ض الن��واب الراغبني يف الت�ص��عيد وال�ض��غط
لإج��راء تعدي��ل وزاري من خ�لال �إب��راز �س��لبيات بع�ض
�أحمد الري
الوزراء املغ�ض��وب عليه��م بالرتكيز عل��ى املخالفات التي
�س��جلتها تقاري��ر دي��وان املحا�س��بة اخلا�ص��ة بوزاراتهم
وامل�ؤ�س�س��ات التابع��ة لهم ،وه��و ما يجعل م�ص�ير ه�ؤالء
الوزراء املغ�ض��وب عليهم على املحك ،بل ويجعل م�ص�ير
العالقة اجليدة بني ال�س��لطتني يف مهب الريح ورمبا يودي
مرزوق الغامن
�إىل انتهاء �شهور الع�سل بينهما.
وفيما يتعلق بجل�سة اخلمي�س املقبل ف�إن جمل�س الأمة
�س��يناق�ش خاللها  7قوانني مل تقم احلكومة بتنفيذها منذ
جل�س��ة رقابية بامتي��از ،وتوقع ان تك��ون احلكومة جاه��زة لتقدمي
اقرارها ،للوقوف على �آخر م�س��تجدات تطبيقها ،وهي قوانني ان�شاء
ال��ردود املطلوبة عل��ى تقارير ديوان املحا�س��بة يف �ش���أن املالحظات
ال�ص��ندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية ،وحتويل
واملخالفات امل�س��جلة يف احل�س��ابات اخلتامية لل��وزارات واجلهات
م�ؤ�س�س��ة اخلط��وط اجلوي��ة الكويتي��ة �إىل �رشك��ة م�س��اهمة ،وال��ـ
 ،B.O.Tوالت�أمني ال�ص��حي للمتقاعدي��ن ،واملعامالت االلكرتونية ،احلكومي��ة ،ورج��ح الغامن ان ي��رد كل وزي��ر على املالحظ��ات التي
وان�ش��اء الهيئة العامة للطرق ،وتعديل قانون الرعاية ال�س��كنية يف اثريت يف اجلل�س��ة املا�ض��ية يف �س��ابقة ونقله نوعي��ة ترتجم حر�ص
�ش���أن ا�س��هام القطاع اخلا�ص يف تعمري االرا�ض��ي الف�ض��اء اململوكة ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية على الت�صدي للف�ساد ووقف الهدر
املايل طبقا ملا جاء يف تقارير ديوان املحا�سبة.
للدولة الغرا�ض الرعاية ال�سكنية.
و�أك��د الغامن حر�ص جمل�س الأمة على اال�ض��طالع بدروه الرقابي
حكومي��ا ،وح��ول توقعاته جلل�س��ة الي��وم وا�س��تعداد ال��وزراء
للرد على مالحظات النواب ب�ش���أن ما �س��جله ديوان املحا�سبة على يف احلد من املخالفات والتجاوزات يف بع�ض امل�ؤ�س�س��ات احلكومية،
اجلهات احلكومية ،قال وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ال�شيخ م�شريا �إىل ان ح�سم التقارير الرقابية املكد�سة لديوان املحا�سبة جزء
حممد العب��داهلل :احلكومة م�س��تعدة متاما و�س�ترون اال�س��تعداد يف من تفعيل الدور الرقابي ملجل�س الأمة.
و�أو�ض��ح الغامن ان جل�س��ة بعد غد اخلمي�س خم�ص�ص��ة ملناق�شة
اجلل�سة.
وح��ول مدى تعام��ل احلكومة م��ع القوانني الت��ي مت اقرارها ومل عدم تطبيق احلكومة للقوانني ال�صادرة عن جمل�س الأمة ،والت�أخري
ت�ص��در مذكراتها التنفيذية بعد ،قال العبداهلل� :س��يتم التعامل معها يف لوائحه��ا التنفيذي��ة ،مو�ض��حا ان النقا�ش �س��يرتكز على �س��بعة
وفقا ملا ر�س��مه الد�س��تور والقانون وب�إيجابية ،ورد احلكومة ب�ش�أن قوانني رئي�س��ية �أو ما ي��راه املجل�س منا�س��با ،و�أ�ش��اد الغامن بحجم
االجن��از الذي حققه جمل���س الأمة ،م�ش�يرا �إىل اق��رار  23قانونا فيما
تلك القوانني �سي�ستمع اليه النواب اثناء اجلل�سة.
نيابيا ،وحول توقعاته جلل�س��ات الأ�س��بوع اجلاري� ،أكد رئي�س م�ضي من دور االنعقاد احلايل مقابل  31قانونا اقرها املجل�س يف دور
جمل���س الأم��ة م��رزوق الغ��امن ان جل�س��ة املجل���س اليوم �س��تكون االنعقاد املا�ضي.

حمود احلمدان

منذ ادراج هذه القوانني على اجلل�س��ة ومل�سنا تفاعال من
الوزراء يف اال�ستعجال بالتنفيذ.
من جانب��ه قال النائ��ب حمود احلم��دان ان احلكومة
واملجل�س يبذالن جهودا كربى ملكافحة الف�س��اد ،خا�صة
بعد تفعيل هيئة الف�ساد و�صدور الالئحة الداخلية لهذه
امل�ؤ�س�سة ،وكذلك �س��يكون لقانون املحاكم الت�أديبية اثر
كبري يف الت�ص��دي للف�ساد وحما�س��بة املتجاوزين ،ف�ضال
عن تعميم رئي�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك على
كل الوزارات مبكافحة الف�ساد والر�شوة يف اروقة الدولة،
فكل هذه اجلهود كانت ثمرة لعمل ال�سلطتني الت�رشيعية
والتنفيذي��ة ،ونتمن��ى ان تكلل بالنج��اح .و�أكد احلمدان
�أهمي��ة االرتق��اء بال��دور احلكوم��ي ،وان تك��ون خدم��ة
املواطن على قدم و�ساق يف كل االجهزة الر�سمية ،والعمل
اجلاد على مكافحة الف�س��اد ،وو�ض��ع املوظف املنا�س��ب
يف املكان املنا�س��ب ،وان يعاقب امل�س��يء ويكاف�أ املح�سن،
وبهذا الفعل تنه�ض م�ؤ�س�سات الدولة وتتحقق التنمية.
وعن م�س��تقبل العالقة ب�ين ال�س��لطتني ،يف ظل تهديد
ع��دد م��ن الن��واب لبع���ض ال��وزراء باال�س��تجواب ،قال
احلم��دان :ان اداة اال�س��تجواب وامل�س��اءلة ال�سيا�س��ية
حق للنائب ،وال ي�س��تطيع اح��د منعه من ا�س��تخدامها ،وزاد ::ان اي
نائ��ب اذا ر�أى ان الوزير املعن��ي مق�رص يف عمله �أو ان��ه نبه �إىل اخللل
ومل ي�ص��لح فمن حق��ه ان ي�س��تجوب الوزير ،ونح��ن بدورنا كنواب
�سن�س��تمع للطرفني للحكم على اداة ومادة اال�ستجواب ،وعلى �ضوء
ذل��ك نح��دد موقفنا ،وم��ن هذا املنطل��ق اطلب م��ن الن��واب ان تكون
ا�س��تجواباتهم م�س��تحقة ومدرو�س��ة وبعيدة عن ال�شخ�ص��انية كي
ت�ؤتي ثمارها ويكون هدفها ا�صالح اخللل والأخطاء.
و�أكد النائب د .حممد احلويلة �أهمية جل�س��ات الأ�س��بوع اجلاري
ب�ش���أن متابع��ة احلكوم��ة حول �إج��راءات ت�لايف مالحظ��ات ديوان
املحا�س��بة وتطبي��ق القوان�ين وم��ا اتخذته م��ن اج��راءات لتفعيلها
والتي �ص��درت اللوائح التنفيذية ب�ش���أنها والقوانني التي مل ت�صدر
لوائحه��ا التنفيذية ،ما يح��ول دون تطبيق ه��ذه القوانني ،وملعرفة
�سبب ت�أخري �صدورها.
وق��ال احلويل��ة� :إننا ب�ص��دد مرحلة جدي��دة من التنمي��ة وعامل
الوقت حا�س��م يف �إجناح �أو ف�شل امل�شاريع وم�ش��اريع القوانني مثلما
ورد يف كثري من مالحظات ديوان املحا�سبة وجلان التحقيق ،وهو �أن
الت�أخر يف ردود اجلهات املعنية نتج عنه زي��ادة يف ت�أخري االجناز �أو
�صدور �أوامر تغريية �ضاعفت من تكلفة الإجمالية للم�شاريع.

احل����������وي����������ل����������ة :م�������رح�������ل�������ة ج�����������دي�����������دة م����ن
ال����ت����ن����م����ي����ة  ..وع�������ام�������ل ال�������وق�������ت ح����اس����م
ويف املواق��ف النيابي��ة ،وعن توقعاته جلل�س��ة الي��وم ،وما ميكن
ان ت�شهده من �ش��د وجذب بني ال�سلطتني ،ب�س��بب مالحظات ديوان
املحا�س��بة ،ق��ال النائب احم��د الري :ان جل�س��ات اليوم وغ��دا وبعد
غد ت�ص��ب يف �صالح تعزيز العالقة بني ال�س��لطتني ،وتفعيل القانون
وت�ص��حيح الأو�ض��اع وتف��ادي الأخط��اء و�ض��مان ع��دم تكراره��ا
م�ستقبال.
وح��ول تلوي��ح بع���ض الن��واب با�س��تجواب ع��دد م��ن ال��وزراء
ق��ال الري :املجل���س تعام��ل مع اال�س��تجوابات ال�س��ابقة ب��كل رقي
ودميوقراطي��ة تام��ة ،كح��ق مكف��ول ل��كل نائ��ب ،و�س��نتعامل م��ع
اال�س��تجوابات املقبل��ة بالنهج نف�س��ه .وعم��ا يرتدد ع��ن ان التهديد
باال�س��تجوابات هدف��ه ال�ض��غط على �س��مو رئي�س جمل���س الوزراء
لإجراء تعديل وزاري ،قال الري :نوايا النواب حول اال�س��تجوابات،
�أمر ي�س�ألون عنه.
وقال الري :ان الهدف من جل�س��ة اخلمي�س هو اال�س��تماع �إىل ر�أي
احلكوم��ة حول ا�س��باب ع��دم تنفيذ ه��ذه القوانني ال�س��بعة ،ولي�س
اله��دف منها حما�س��بة احلكوم��ة ،امنا اال��سراع يف وت�يرة تنفيذها.
و�أك��د الري ان جل�س��ة اخلمي���س �س��تكون البواب��ة نح��و اال�رساع يف
تنفيذ القوانني ال�س��بعة املدرجة على جدول اعمالها ،م�ش�يرا �إىل انه

ج��دل نيابي وان��ق��س��ام ب��ش��أن إع��ف��اء املتخلفني ع��ن ال��س��داد م��ن غ��رام��ات التأخير

ت � � � �ع � � � ��دي � �ل � ��ات «امل � � � � ��دي � � � � ��ون� � � � � �ي � � � � ��ات»  ..ص � �ع � �ب� ��ة

احل�����ري�����ص :ق����رارت����ع����دي����ل «امل����دي����ون����ي����ات» ي��ن��س��ج��م م����ع ال����ق����ان����ون وال���دس���ت���ور القضيبي :سنتصدى لتعديالت املديونيات الصعبة غير الدستورية
ُ
دش��ت��ي :التعديالت تنهي أخ��ذ ال��رب��ا ال��ف��اح��ش م��ن امل��دان�ين املتعثرين اجل�������ي�������ران :إذا أق���������ر ق�����ان�����ون امل�����دي�����ون�����ي�����ات ف����ق����د أف�����ل�����س امل���ج���ل���س

كتب :جاسم العلي
تباينت املواقف النيابية ب�ش���أن تعديالت قانون املديونيات ال�ص��عبة ما بني
م�ؤيد ومعار�ض ،حيث يرى امل�ؤيدون انها تعديالت د�ستورية وت�صحح او�ضاع
خاطئ��ة نتيجة فر�ض فوائد مركب��ة على مديونيات �أ�ص��حاب ال�رشكات ،و�أكدوا
ان ه��ذا االقرتاح لن يكلف املال العام فل�س��ا واحدا ،بل �س��يعيد احلق لأ�ص��حابه
من خالل ت�س��ييل الأ�صول و�إعطاء حق الدولة وما زاد على ذلك يعطي ل�صاحبه،
و�أ�ش��اروا �إىل ان التعدي�لات متث��ل ط َّوق جناة لل��شركات املتعرثة م��ن االفال�س،
ويعيدها اىل االنتاج مما ينعك�س �إيجابيا ع َلى االقت�صاد الوطني.
يف املقاب��ل رف�ض عدد من النواب ق��رار اللجنة الت�رشيعية الربملاني��ة باملوافقة على
اقرتاح تعديل املادة  19من القانون رقم  41ل�س��نة  ،1993والذي يعفي املتخلفني عن
�سداد املديونيات ال�صعبة من غرامات الت�أخري ،و�أكدوا ان التعديالت تخالف الد�ستور
كونها تخل مببد�أ العدالة وامل�ساواة بني املواطنني ،فهي متثل متايزا بني املتخلفني عن
ال�سداد وبني مَ ن التزم ،وتلحق �رضرا بالغا باملال العام.
وطالب��وا اللجن��ة املالي��ة الربملاني��ة برف���ض القان��ون ب�ص��فتها اللجن��ة
املخت�ص��ة بنظ��ر القان��ون بع��د �إحالته اليه��ا مِ ن اللجن��ة الت�رشيعي��ة ،لأنه
ي�ش��كل عبئا كبريا على امليزانية العامة للدولة ،وميثل كارثة على االقت�صاد
الوطن��ي ،خ�صو�ص��ا يف ظل الظ��روف احلالي��ة التي مت��ر بها البالد ب�س��بب
انخفا�ض �أ�سعار النفط وتراجع الإيرادات وزيادة عجز املوازنة.

مبارك احلري�ص

�أحمد الق�ضيبي

وكانت اللجنة الت�رشيعية الربملانية قد ناق�ش��ت ثالثة اقرتاحات مت�شابهة خا�صة
باملديوني��ات ال�ص��عبة جميعها تتعلق بامل��ادة  19م��ن القانون  41ل�س��نة  ،1993يف
�ش���أن �رشاء الدولة بع�ض املديونيات وكيفية حت�صيلها .وتن�ص املادة  19من القانون
احلايل على التايل :يقع ال�ص��لح الق�ض��ائي وال�ص��لح مع التخلي عن الأم��وال بناء على
حكم من املحكمة التي ا�شهرت االفال�س ،وبعد موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار و�سماع
اق��وال املفل�س ومن يرغب من دائنيه دون اتباع االجراءات اخلا�ص��ة بجمعية ال�ص��لح
املن�ص��و�ص عليها يف قانون التجارة ،وجاء التعديل على املادة  19من القانون رقم 41
ل�سنة  1993ليعفي املتخلفني عن �سداد املديونيات ال�صعبة من غرامات الت�أخري.

عبداحلميد د�شتي

عبدالرحمن اجلريان

يف املواق��ف النيابية� ،أك��د رئي�س جلنة ال�ش���ؤون الت�رشيعي��ة والقانونية الربملانية
النائب مبارك احلري�ص ان قرار اللجنة ال�ص��ادر بخ�ص��و�ص االق�تراح بتعديل قانون
«املديونيات ال�ص��عبة» قرار �ص��ادر بناء على الر�أي القانوين والد�س��توري والالئحي،
بعيدا عن التفا�ص��يل املرتبط��ة باالقرتاح وتكلفت��ه املالية وال يعني ه��ذا القرار تغيري
القان��ون القائ��م؛ �إذ ان الب��ت في��ه �س��يكون عائ��دا للجن��ة املالي��ة الربملاني��ة للنظر يف
التفا�صيل ومن ثم جمل�س االمة املناط به اقراره من عدمه.
بدوره ا�س��تغرب مق��رر اللجنة الت�رشيعي��ة الربملاني��ة النائب عبداحلميد د�ش��تي
الهجمة على تعديالت قانون املديونيات من دون فهم كامل و�ص��حيح لها ،مت�س��ائال:

ه��ل من ال��شرع ان ارك��ب على متعرث فائ��دة بقيم��ة  15يف املائ��ة �س��نويا ان ت�أخر عن
ال�سداد ،م�ش��ددا على ان هذا التعديالت من �ش���أنها ان تنهي اخذ هذا الربا الفاح�ش من
املدانني املتعرثين ،وت�س��اءل د�ش��تي :م��ن يقبل بتل��ك الفوائد الربوية الفاح�ش��ة على
كاهل مدين متعرث امرنا اهلل بال�صرب عليه حلني مي�رسته؟
يف املقاب��ل رف���ض عدد م��ن الن��واب ه��ذه التعديالت ،وق��ال ع�ض��و اللجن��ة املالية
الربملانية النائب �أحمد الق�ض��يبي� :سنت�ص��دى لتعديالت «املديونيات ال�ص��عبة» غري
الد�ستورية والتي ال حتقق العدالة وامل�ساواة.
وتابع الق�ض��يبي :لن نقبل ب�أي تعديالت على قانون املديونيات ال�ص��عبة تخالف
الد�س��تور ومبادئ العدالة وامل�س��اواة ،و�سنت�ص��دى لأي خمالفة يف اللجنة املالية عند
عر�ض املقرتح وتقرير اللجنة الت�رشيعية ب�ش�أنه.
بدوره ،قال ع�ض��و اللجن��ة الت�رشيعية النائ��ب د .عبدالرحمن اجل�يران ان جمل�س
الأم��ة �إذا اقر قانون املديونيات ال�ص��عبة فق��د �أفل�س يف زعمه تفعي��ل احلوكمة و�إيقاف
الهدر وال�سعي �إىل جعل الكويت مركزا ماليا عامليا ،معتربا ان القانون تقدمي للم�صلحة
اخلا�صة على امل�ص��لحة العامة ،وقال :يف تقديري ف�إن املتنفذين �سي�ضغطون من اجل
متري��ره .و�أبدى اجلريان ا�س��تغرابه طرح مثل ه��ذا القانون يف هذا الوق��ت وما فيه من
حتميل الدولة اعباء ا�ض��افية يف ظل ظروف اقت�صادية �ص��عبة وعجز ميزانية الدولة،
واجتاه الدولة �إىل تقلي�ص امل�رصوفات ،م�ش�يرا �إىل ان ال�رشيحة امل�س��تفيدة من التعديل
منحت فر�صة لت�س��وية �أو�ض��اعها ،لكنها مل تلتزم بالقانون ،والآن تريد امل�ساواة مبن
�سدد ما عليه وذلك بعد فوات الأوان ،وم�ضي �أكرث من � 22سنة.

