مالمح إستجوابات للوزراء..
واحلكومة تدرس القوانني احملالة
إليها من املجلس املبطل
م ��ن الن ��واب ال ��ى «تس ��خني» املش ��هد متقدم�ي�ن
مبقترح ��ات ف ��ي ملف ��ات بالغة احلساس ��ية ،بينها
موضوع صفقة «الكي – داو» الذي يطالب النائب
يعقوب الصانع بعقد جلسة ملناقشته ،اما النائب
فيص ��ل الدويس ��ان فقد اكد ان محاور اس ��تجوابه
لوزي ��ر الداخلية الس ��ابق الش ��يخ احم ��د احلمود
سوف توجه هي نفسها الى وزير الداخلية احلالي
الش ��يخ محمد اخلال ��د في حال ع ��دم تصحيحه
االوضاع ،وإلغاء العقد املبرم مع احدى الش ��ركات
االسرائيلية ،حسب قوله.
اتهامات لوزراء بـ «تدمير البلد»
من جهت ��ه ،اتهم النائب د .يوس ��ف الزلزلة بعض
الوزراء بأنهم يس ��عون الى تدمير البلد من خالل
العب ��ث ال ��ذي ميارس ف ��ي وزاراتهم ،حس ��ب قوله.
وبدوره ��ا اعتبرت النائب ��ة د .معصومة املبارك انه
«م ��ا لم يتم التراجع عن قرارات التنفيع التي قام
بها اغلب الوزراء فاحملاسبة قادمة ال محالة».
ام ��ا اول س ��ؤال برملاني فهو الذي تق ��دم به النائب
عدنان عبد الصمد الى نائب رئيس الوزراء ووزير
الداخلي ��ة ح ��ول قضية غي ��ر محددي اجلنس ��ية،
مطالب ��ا بتذويده بخطة زمنية واضحة حلل هذه
القضية االنس ��انية ،وأسباب تأخر «الداخلية» في
جتنيس املستحقني من البدون.
وكان الفت ��ا مخاطب ��ة النائب ��ة صفاء الهاش ��م في
تغري ��ده له ��ا عل ��ى تويت ��ر ،وزي ��رة الدولة لش ��ؤون
التنمي ��ة د .روال دش ��تي بالقول «نع ��م ال يعجبني
اداؤك كوزيرة مس ��ؤولة عن رس ��م وتخطيط مسار
بلد وخطة دولة» .مشيرة الى توظيفات وتعيينات
ومحاول ��ة لترتي ��ب االولوي ��ات باملجل ��س بعي ��دا
ع ��ن هم ��وم املواطن�ي�ن وس ��كنهم وظل ��م القروض
التجاري ��ة .وهن ��اك اقتراح ��ات بقوان�ي�ن بش ��أن
الرعاية السكنية ومشاريع التنمية.
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وأك ��د س ��موه ان «وحدتن ��ا الوطني ��ة ه ��ي الصخرة
الصلب ��ة الت ��ي حتطم ��ت عليه ��ا اطم ��اع الغ ��زاة
واملعتدين».
خالفات بشأن النظام االنتخابي
وف ��ي ض ��وء انتخاب ��ات مكت ��ب مجلس االم ��ة كان
الفت ��ا ق ��ول الرئي ��س الس ��ابق عل ��ي الراش ��د ان ��ه
«س ��يبقى متعاونا م ��ع احلكومة ومحب ��ا للنظام،
والكويت تستحق ان نتسامى فوق اخلالفات».
ام ��ا النائ ��ب عل ��ي العمير فأعلن انه انس ��حب من
معرك ��ة رئاس ��ة املجل ��س «بعدم ��ا علم ��ت بحج ��ز
اصوات احلكومة عني» .حسب تعبيره.
وأش ��ارت تقارير اعالمية إلى وجود خالفات داخل
مجل ��س االم ��ة اجلدي ��د بش ��أن تعدي ��ل النظ ��ام
االنتخاب ��ي احلال ��ي ،تتعل ��ق بكيفي ��ة توزيع وضع
املناط ��ق على الدوائر .وحت ��دث البعض عن نظام
توافق ��ي يحت ��وي جميع ش ��رائح املجتمع ويحقق
العدال ��ة في توزيع الدوائر .ورحب النائب حمدان
العازمي بفكرة اعتماد عشر دوائر وصوتني.
واكدد النائب ماضي الهاجري ان النواب سيدفعون
بإق ��رار القوان�ي�ن الش ��عبية الت ��ي اقره ��ا املجل ��س
املبط ��ل الثان ��ي او التي ظل ��ت مدرجة على جدول
اعماله دون اقرار ،وأيضا اية قوانني جديدة.
وف ��ي الواق ��ع ،ذك ��رت مص ��ادر دس ��تورية ان حك ��م
احملكم ��ة الدس ��تورية بإبط ��ال مجل ��س ديس ��مبر
 2012الين ��ال م ��ن صح ��ة االعم ��ال البرملاني ��ة
والتش ��ريعات والقوانني الت ��ي صدرت من املجلس
املش ��ار الي ��ه ،كم ��ا ان احملكم ��ة تضع نص ��ب عينها
اح ��كام ومبادئ الدس ��تور وليس حس ��ابات العمل
البرملاني او العمل السياسي.
مهلة للحكومة قبل املساءلة؟
في املقابل ،كان هناك انقس ��ام ب�ي�ن نواب املجلس
اجلدي ��د بش ��أن من ��ح احلكومة مهلة قب ��ل تفعيل
املساءلة النيابية ،فريق يري ضرورة التريث لنحو
س ��تة اش ��هر قبل تفعي ��ل االدوات الرقابي ��ة ،بينما
ي ��ري فري ��ق اخر ان ادوات املراقب ��ة حاضرة في كل
حلظة وان على الوزراء االس ��تعداد للمحاسبة في
كل حلظة .كما اعلن النائب د .خليل عبدالله.
استطالع رأي املواطنني
وف ��ي خطوة هي االولى م ��ن نوعها ،قامت االمانة
العام ��ة ملجلس االمة بالتعاون م ��ع ادارة البحوث
بإجراء اس ��تطالع لشريحة واس ��عة من املواطنني
بهدف معرفة اولوياتهم ،فيما ينوي رئيس مجلس
االم ��ة مرزوق الغ ��امن اجراء لقاءات تش ��اورية مع
مختلف النواب فور العودة من اجازاتهم.
وكان مكت ��ب مجل ��س االم ��ة ق ��د كل ��ف اللج ��ان
البرملاني ��ة حتدي ��د اولوياته ��ا الت ��ي س ��يقدمها
املجل ��س ال ��ى احلكوم ��ة للتواف ��ق عليه ��ا متهيدا
إلقرارها في دور االنعقاد االول.
وبشأن االستجوابات احملتملة لهذا الوزير او ذاك،
تع ��ددت الس ��يناريوهات املقترح ��ة ،وب ��ادر العديد

خالفات في مجلس األمة اجلديد
حول تعديل النظام االنتخابي
بحسب املناطق ..ودعوات للتخلي
عن الصوت الواحد

الوزراء يعملون بأعصاب هادئة
ف ��ي غض ��ون ذلك ،وف ��ي مس ��تهل عم ��ل احلكومة
اجلدي ��دة ،اكد ال ��وزراء ان توجيهات س ��مو االمير
تس ��توجب م ��ن احلكوم ��ة ب ��ذل قص ��ارى جهده ��ا
لتحقيق االصالح واجناز املشاريع احليوية.
وعل ��ى الرغم من التوقع ��ات املتعلقة «بهبوب رياح
التصعي ��د بني الس ��لطتني» بحس ��ب تعبير احدى
الصح ��ف– فأن ال ��وزراء يعملون بأعص ��اب هادئة
متهيدا الستيعاب مهام املرحلة بالغة الدقة.
وأكد نائ ��ب رئيس مجلس ال ��وزراء وزير الداخلية
الش ��يخ محمد اخلالد الصباح انه س ��يضع كامل
خبرته االمنية واإلدارية خلدمة امن البالد وإعادة
االم ��ور الى نصابها بعد ما حدث خالل الس ��نوات
املاضية من انفالت امني في بعض املناطق.
وق ��د ش ��كل مجل ��س ال ��وزراء املجال ��س العلي ��ا
املتخصص ��ة واللج ��ان الوزاري ��ة الدائمة ،وس ��يتم
االنته ��اء من صياغة اللوائح التنفيذية للقوانني
الت ��ي اق ��رت وأحيل ��ت للحكوم ��ة قب ��ل  16يوني ��و
املاضي ،اي قبل حكم احملكمة الدستورية بإبطال
مجلس ديسمبر  .2012واللوائح التي جتري بلورة
مالمحه ��ا النهائية تش ��مل التراخي ��ص التجارية
(بالقض ��اء عل ��ى البيروقراطي ��ة والروت�ي�ن جلذب
املس ��تثمرين) ،وإنش ��اء الهيئ ��ة العام ��ة ملكافح ��ة
الفساد (مع ضوابط كشف الذمة املالية) ،وقانون
اجلمعيات التعاونية.
وخالل الش ��هر املنصرم ،استقبل سمو امير البالد
بع ��ض ذوي م ��ن ش ��ملهم العف ��و االمي ��ري ،حيث
اعرب ��وا لس ��موه ع ��ن خال ��ص ش ��كرهم وتقديرهم
وخاطبهم س ��موه «هذه بلدكم وان اس ��أمت لبلدكم
اسأمت ألنفسكم».
كبار غيبهم املوت
م ��ن جه ��ة اخ ��رى ،ودع ��ت الكوي ��ت خالل الش ��هر
املنص ��رم وجه ��ا من وجوهها البارزي ��ن هو املرحوم
ان ��ور عبدالل ��ه الن ��وري  ،الرم ��ز الترب ��وي والوزير
الس ��ابق وال ��ذي اعط ��ى الدي ��رة الغالي ��ة وللعمل
التطوع ��ي م ��ن غي ��ر حس ��اب  ،كم ��ا اقض ��ى جزءا
كبي ��را من حياته ف ��ي التدريس والتربية وش ��ارك
ف ��ي مناظ ��رات مفتوح ��ة تقلي ��دا للجامع ��ات
البريطانية.
وه ��و قد ع�ي�ن وزيرا للتربي ��ة والتعليم العالي بني
العام�ي�ن  1986و  ، 1990وكان رئيس ��ا غير متفرغ
ملجموعة غلوبال لالستثمارات حتى العام .2008
كما شيعت الكويت والعديد من الدول في افريقيا
وغيره ��ا رج ��ل اخلي ��ر والداعي ��ة د .عبدالرحم ��ن
الس ��ميط ،وهو الذي اس ��هم في الدعوة لإلس�ل�ام
ومساعدة احملتاجني وكفالة اليتيم وبناء املساجد
واملستشفيات في انحاء من افريقيا.
وقد امر صاحب الس ��مو امير البالد بتسمية احد
شوارع الكويت باسم د .عبدالرحمن السميط.

