
ضمن صالحياتي.. وف��ي العام 2005 مت 
إسقاط الفوائد وكان ذلك بقانون«.

وبني احلجرف أن االستجواب يؤكد في 
بدايته ع��دم وج��ود سند قانوني القتضاء 
ف��وائ��د االس��ت��ب��دال وف��ي الصحيفة نفسها 
يقول إن االستبدال منظم بالقانون، متوجها 
للنائب املستجوب بالقول»يا بو عبدالله من 
كتب لك االستجواب لم يرد بك خيرا بسبب 

هذا التناقض«.
وأك��د وزي��ر املالية ان »االستبدال نظام 
تكافلي ول��ي��س ق��رض��ا رب��وي��ا كما يقول 
البعض وهو يسقط عند الوفاة.. والقروض 
محددة وفق قانون البنك املركزي وحتصل 
بعد الوفاة وهدفها ربحي وفائدتها غير 

ثابتة«.
وأش����ار إل���ى أن »امل��ق��ت��رح ال���ذي قدمه 
املستجوب بشأن االستبدال غير مدروس 
وليس فيه عدالة وفيه استعجال وكارثي.. 

ويستكثرون علينا طلب وقت لدراسته«.
وقال: »ما هكذا تورد اإلبل يا بو عبدالله.. 
وأن��ا ال أشك في مصداقيتك لكن استعجال 

التعديل اليخدم القانون«.
وختم احلجرف مرافعته قائال: »هذه 
منصة الصدق واملصداقية وسواء كنت في 
املنصب أم ال.. أبقى كما أنا نايف املواطن 
الكويتي احلضري البدوي فال تعزف على 
وتر القبلية وتتحدث عن عائلتي وأنا أفخر 
بعائلتي، وما قيمة الرجال إال في مواقفهم 

وما قيمة الناس إال مببادئهم

استئناف اجللسة
واس��ت��أن��ف ال��رئ��ي��س م����رزوق ال��غ��امن 
اجللسة الساعة ١٢:٤٠ بعد ال��ع��ودة من 

استراحة صالة الظهر. 
وبدأ النائب محمد هايف برده على الوزير 
بقوله:  لألسف يستمر مسلسل املرواغة 
ولم اكن ارغب ان يقف الوزير هذا املوقف 
الصعب وحولت ان يحل ما تعهد به بعيدا 
عن االستجواب ولكنه ابى الى ان يتحمل 
هذه القضية يقول الوزير اني جرحت وانا 
اق��ول نعم مل��اذا ال يكون جت��رح ألن احلنث 
بالقسم جتريح للشخص بنفسه وهل يريد 
ان يقول انه الصادق الصدوق وما ظلمناهم 

ولكن كانوا انفسهم يظلمون«. 
وت��اب��ع: » ه��و م��ن حنث بالقسم وان��ا 
ادع���وا اع��ض��اء مجلس األم���ة الن يكونوا 
م��ع الصادقني ال��ي��وم واملسألة اخطر من 
االستجواب واخطر ما يواجهه ال��وزراء 
حالتني االولى احلنث بالقسم وحالة الذمة 
املالية، وهذين اخطر استجوابني يواجههم 
الوزير فكيف ال يريد ان يجرح وهو من جرح 
نفسه وال��ي��وم ال��ن��واب ام��ام مسؤولياتهم 
اذا كان الوزير صادق وحتققوا من صدقه 
عليهم ان يقفوا واذا كان الصدق في اجلهة 
االخ��رى عليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم 
ايضا وال��ي��وم لست ان��ا م��ن اتكلم وح��دي 
وهناك شهود من زمالئكم وتستطيعون 
اجل��ل��وس معهم واح���دا واح���دا ، وال��وزي��ر 
حاولوا تضليلكم ولكن احلقيقة عند زمالئكم 

الشهود.
وتابع » قال سوف اقرر وسوف اصلح 
ولم يقل انه سيذهب إلى اللجنة ، وهل كان 
يجهل بالقوانني ليقول ما قال ، وهو قال ما 
قال النه يريد فك الطوق عن نفسه ، وعودة 
إلى التجريح قالوا في العامية » حبل الكذب 
قصير » ألن محورنا األول الكذب على األمة 
ونوابها ، وقد قال الرسول » الكذب ريبة 
والصدق طمأنينه » وقال: إن الصدق يهدي 
إلى البر وأن البر يهدي إلى اجلنة وال يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا وان الكذب يهدي إلى الفجور 
وان الفجور يهدي إلى النار وال يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا »، قضيتنا هي قضية التجريح ويجوز 
أن جن��رح م��ن يستحق التجريح شرعا 
وعقال ، وشهدائي موجودين في املجلس 
ونستطيع ان نسألهم والن عذر للنواب ان 

يقولوا اين احلقيقة. 
وقال » الوزير اراد ان يخرج من املأزق 
ووقع في مأزق اكبر ولألسف  اخذ الوزير 
بعض الكلمات التي ذكرتها واخ��ذ يعلق 
عليها دون ان يذكر أو ينفي شهادة النواب 
ودون ان يستشهد بهم ، وانا اطلب شهادتهم 
ولكنه ال يريد هذه الشهادة ، وعلى النواب 
ان يسألونهم على احلقيقة ألن املسألة 
خطيرة جدا وكذب الوزير مصيبة ألن الكذب 
كبيرة م��ن الكبائر وه��ن��اك كذبة اسقطت 
رئيس دول��ة ، وهناك شعوب كانت تقدر 
املسؤولية واليوم نحن امام هذه احلادثة 

التاريخية التي ال يسع ال��ن��واب الهروب 
عنها من جانب حنث الوزير في قسمه ومن 
جانب الوقوف بصف املتقاعدين وانقاذ هذه 

املؤسسة من الربا. 
وقال » الوزير قال انني قلت انني سأقدم 
استجواب قبل مغيب الشمس ونعم صحيح 
قلت هذا ألن الوزير مياطل في اصدار القرار 
ال��ذي وع��د ب��ه ، ول��م يقل ان��ه سيذهب إلى 
اللجنة بشهادة األخ���وة محمد احلويلة 

ونايف املرداس وماجد املطيري. 
وت��اب��ع » عندما قلت ل��ي اب��ش��ر سوف 
اصدر قرار اسقاط القروض عن املتقاعدين 
تراجعت عن توقيع ورق��ة طرح الثقة الن 
ه��ذا اب���رك ، وان���ا ذك���رت قبيلة العجمان 
لشكرهم على مواقفهم السابقة واوضح ان 
االستجواب ليس موجهة للقبيلة وبينت 
انني ه��ددت ابن عمي باالستجواب ، وهذا 
احترام للناس وتقديرهم اجتماعيا وحتى ال 
يظن احدهم انني ال احترم اخواني من قبيلة 

العجمان في دائرتي ووقوفهم معي.
وزاد » نعم قدمت االستجواب ابراء للذمة 
في قول احلقيقة ألنني لو لم استجوب قد 
تكون ليست بريئة ألنني سكت عن التدليس 
والكذب ، وهذا االستجواب ليس سابقة ألن 
هناك من استجواب على كلمة ألن الوزير 
ق��ال ف��الن استاذي ، وه��ذا يعني ان الكالم 
ليس سهال ، وه��ذا االس��ت��ج��واب درس ملن 
يظنون ان املناصب القيادية قد تسعفهم 

باملرواغة. 
وت��اب��ع: ه��ن��اك تدليس م��ن ال��وزي��ر 
ألنه يقول ان القانون الذي قدمته يضر 
املتقاعدين وكأنه حريص على املتقاعدين 
واجتزء املادة التي يفترض ان يكملها ، 
ووقف عند الغاء اجلدول وبنفس املادة 
األول��ى التي قرأها ووق��ف حتى يدلس 
على النواب والشعب الكويتي وتكملة 
امل��ادة التي وقف عندها الوزير ويلغى 
اجل���دول رق��م ٢ وان يكون االستبدال 
ب��دون فوائد أو رس��وم مل��اذا ل��م  تقرأها 
يا حضرة ال��وزي��ر ، الرجل مستمر في 
تدليسه حتى على ممثلي االم��ة على 
الهواء مباشرة امام مجلس األمة ، وهذا 

التدليس لم يسبقه عليه أحد. 
 وأض��اف » ال��وزي��ر ق��رأ نصف امل��ادة 
وترك البقية التي تختص بالغاء الفوائد 
واصبح هو احلريص على املتقاعدين 
ونحن من نضع الفوائد ، مؤكدا أن الربأ 

حرمته كبيرة ووص��ف الله ع��ز وجل 
املرابني بانهم يأذنوا بحرب من الله اذا 
لم ينتهوا ، واليوم انتم امام فرصة أن 
يكتب امام ايدكم حماية الناس من هذه 

اآلفة. 
وق��ال » اق��ول لك يابو مشعل »خلف 
دميثير » هل ترضون بهذا األم��ر وهل 
ترضون بالربأ ، انتم مسؤلون امام الله 

اللغاء هذه الفوائد الربوية.
من جانبه قال الوزير نايف احلجرف 
استمر النائب في تكرار  الفاظ الكذب 
والتدليس ولن اجاريه فيها واربأ باالخ 
املستجوب من استخدام ه��ذه االلفاظ 
وهذا شأنه وسيتضح الصدق واحلقيقه 
م��ن خ��الل م��ا اك��دن��اه م��راره��ا وت��ك��رارا 
ف��ي تبيان احلقيقة للشعب الكويتي 
وممثليه ، وال��ف��ت��وى التي تفضل بها 
االخ املستجوب كانت محور احلديث 
ومسألة التعهد الذي اشار له االخ اكثر 
من مرة بخصوص هذه الفتوى واالحكام 
القضائية واك��دن��ا احترامنا لها ، اما 
بخصوص الفتوى فهي فتوى ضمن ٣ 
ف��ت��اوى.  وق��ال » احل��دي��ث ال��ذي مت في 
مكتب م��راق��ب املجلس ومت االت��ص��ال 
ف��ي مؤسسة التامينات ل��دراس��ة هذا 
املوضوع ، وال ميكن اتخاذ قرار يتطلب 
تشريع قانوني ، وهذه التعديالت تبحث 
في اللجان املختصة ، وك��ان الطلب ان 
يفتح املجال للتعامالت وفقا للشريعة 
االس��الم��ي��ة ف��ي معامالت االس��ت��ب��دال ، 
ويجب ان ت��درس داخ��ل اللجان ، وانا 
اتسائل اذا كان الوزير تعهد بالتعديل 
الذي طلبته ملاذا تقدم اقتراح بقانون ؟، 
وهذا تأكيد على أنه ال ميكن اصدار قرار 
بدون مناقشة التعديل في اللجنة املالية 

وهذا ما مت ذهبنا مرة ومرتني وثالث. 
وقال » والتقرير األولي كان موجود 
منذ سنة ون��ص��ف مل���اذا ل��م ت��ق��دم طلب 
مناقشته ، واالنسان موقف مبدأ ال يتغير 
ابدا وهذا الكرسي انا اضيف له مببادئي 
وقيمي وال يضيف ل��ي ، ولست عباد 
لهذا الكرسي ، ومن يخسر مبدأه يخسر 
نفسه ومن يخسر نفسه لن يكسب شيء 
، وسنبقى كما عهدنا كما عرفنا الشعب 
الكويتي مخلصني صادقني مؤمتني ال 
نتبدل وال يؤثر فينا التهديد باالستجواب 
أو الضغط ، ولن نزايد على الشرع وكلنا 

لدينا من التقى والورع واملراقبة الذاتية 
لرب العاملني ما يجعلنا حريصني جدا 
على سالمة التأمينات والنظام القائم 
عليه واذا كان هناك تعديل أو تعهد يجب 

ان يكون وفق القانون.
وحت����دث ال��ن��ائ��ب س���ع���دون ح��م��اد 
م��ع��ارض��ا » ألول م����رة ي��ح��ص��ل ان 
املستجوب قبل البدء في االستجواب 
طلب من النواب توقيع طرح الثقة قبل 
ان يصعد املنصة ، ولكن االخ يريد ان 
يشرف على التوقيع قبل ان يصعد على 
املنصة واحد النواب يقوله ال تفضحنا 
ليس االن وهذا يعني املقصود رأس االخ 

نايف احلجرف. 
وتابع » وعلى فكرة ترا وقعوا قبل 
بداية االستجواب ، ونايف احلجرف 
سياسي من ال��ط��راز االول ومل��ا رأى ان 
هايف غير جاهز طلب صعود املنصة 
والدليل ان محمد هايف مرتبك ، وفي 
ب��داي��ة االس��ت��ج��واب ل��م ي��ك��ن م��وج��ود 
واعتقدنا ان��ه انسحب وك��ان املفترض 
رفع االستجواب وما حصل ان الوزير 
احل��ج��رف تفوق على هايف ب��ال��ردود 
وكان متمكنا«.  وقال » االستجواب املقدم 
كان ردة فعل بسبب استياء الشارع عليه 
، ان��ت يا هايف طرحت الثقة وسحبت 
االس��م وم��ا دخ��ل الوزير في االستياء ، 
وهايف عاش اسبوعني في قليل وما زال 
في قليل والدليل انه مرتبك في الردود ، 
وهو متناقض يقول انا ضد القبلية وهو 
ناجح من انتخابات فرعية سنة ٢٠٠٨ . 

وت��اب��ع » محمد هايف يقول ه��ددت 
فهد العفاسي مستحيل تستجوبه وانت 
تضحك على منو ، وانت تعرف انك اذا 
استجوبته مالك بالنجاح ، وتطرق 
هايف في استجوابه لقبيلة العجمان 
وقبيلة احلجرف ويقول انهم يتحرمهم 
ويقول انهم ما قصروا معه وصوتوا 
له ويرد لهم اجلميل باستجواب نايف 
احلجرف.  وتساءل حماد » انت عضو 
م��ن��ذ ٢٠٠٨ مل���اذا االن ف��ي ع��ه��د نايف 
احلجرف تقول الفوائد حرام ، وعندما 
اصبح عليه ضغط م��ن ال��ش��ارع يريد 
ان يحمل املسؤولية لنايف احلجرف 
، وال��واض��ح الن هناك خ��الف شخصي 
بني النائب واحلجرف وانا اجدد الثقة 

بالوزير.  
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محمد هايف خالل استجوابه وزير املالية

حماد: شعر »بن جدالن« 
ينطبق على محمد هايف

ق��ال النائب سعدون حماد : 
تنطبق ابيات الشاعر  سعد بن 
ج��دالن التي يقول فيها » ودنا 
بالطيب ولكن الدهر جحاد طيب 
، كل ما تخلص مع الناس كنك 
تغشها ، يدك اذا مدت وفا ال حترا 
وش جتيب ، كان جت ساملة حب 
يدك وخشها ، وهذا البيت ينطبق 

على محمد هايف.
من جهته حتدث النائب محمد 
املطير مؤيد لالستجواب قائال 
» االس��ت��ج��واب ع��ن��وان��ه نقض 
العهود وامتنى ان االستجواب 
ال ي��ك��ون وزي���ر امل��ال��ي��ة ولكن 
رئيس الوزراء ألن هذه احلكومة 
عودتنا على نقض العهود في 

كثير من األمور. 
وق��ال » احلكومات في جميع 

دول العالم تعتبر خصم شريف وال حتتاج أن تكذب أو تنقض عهد او 
تلعب على نواب االمة وتقول كلمتها بصراحهة عجبهم ام لم يعجبهم 
وتتحم مسؤولياتها أما تستمر أومتشي ، وكلن احلاصل في احلكومات 

لدينا ». 

املجلس يرفض رفع احلصانة 
عن النائب صالح عاشور

رفض مجلس األمة الكويتي في جلسته العادية أمس طلب النيابة 
العامة رف��ع احلصانة ع��ن النائب صالح ع��اش��ور ف��ي القضية رقم 

)2018/400( جنح خاصة - شؤون.
وجاءت نتيجة التصويت على رفع احلصانة عن النائب عاشور بعدم 
موافقة 25 عضوا وموافقة 18 عضوا من إجمالي احلضور البالغ عددهم 
43 عضوا. وكان مجلس األمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة 
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية البرملانية بشأن طلب 
النيابة العامة رفع احلصانة عن النائب صالح عاشور في القضية آنفة 

الذكر.

ترك الوزير احلجرف مكانه في املنصة 
خالل حديث النائب محمد املطير مؤيدا 
لالستجواب ، وطالب املطير من رئيس 
اجللسة عيسى الكندري ايقاف الوقت 
حتى  يعود الوزير إلى مكانه وتوضيح 
السبب في خروجه بدون استئذان رئيس 

اجللسة .  
وط���ال���ب رئ���ي���س اجل��ل��س��ة امل��ط��ي��ر 
باالستمرار في احلديث ولكنه رفض ذلك 

، وفي هذا االثناء عاد الوزير إلى املنصة. 
وقال املطير هل يجوز ان يترك الوزير 
مكانه وهل يجوز لكم يا نواب األمة خلوا 

الشعب يشوف تصرفات احلكومة.
وت��اب��ع امل��ط��ي��ر » ك���ان ال��ق��ص��د انهم 
يفاجئون االخ محمد هايف واحلكومة 
تلعب وال��ل��ه ل��و ان��ا منكم ات��ص��ل على 
املستجوب واق��ول له سوف اصعد غدا ، 
واذا لم اكن خايف ولم افعل شيء خطأ 
ملاذا ا تصرف بهذه الطريقة ، وهذا الفعل 
لدى احلكومة يخافون ويسكتون ألن في 

بطنهم  شيء . 

وتابع » هذا عنوان االستجواب نقض 
العهود وكنت امتنى رئيس الوزراء هنا، 
واي��ن دع��م البانزين منذ ارب��ع سنوات 
واي��ن التعويضات م��ن ك��ارث��ة االمطار 
منذ اشهر ، ولكنهم ال يشعرون مبعاناة 
املواطن ومتشي لهم املعاشات واملكافاة 

من صاحب السمو سنوية ، وامتنى ان 
توقف مكافاة صاحب السمو السنوية 

حتى يشعرون كيف يعيش الشعب. 
وقال املطير » االخ محمد هايف والله 
لم اعرف عنه اال الصدق اتفقت او اختلفت 
معه ، وهو ينطلق من املنطلق الشرعي 
وانا احترمه لذلك ، وحتدث عن الفوائد 
ال��رب��وي��ة وف���ي االس��ت��ج��واب السابق 
جاؤوه ووعدوه امامنا ، وحسب خبرتي 
باحلكومة  قلت له هذه احلكومة تنقض 
العهود وقلت له دير بالك ، ولكن الرجل 
صدقهم وه��ذا هو االس��اس تصديق من 
يأتيك بوعد ، وه��ذا م��ا حصل جاؤونا 
االخوة وقالوا لالخ محمد هايف اسحب 
اسمك ول��ك اننا نشيل الربا ول��ه احلق 
في ذل��ك ألن الربا ح��رب معلنة من رب 

العاملني . 
وقال » الرجل بدأ املصلحة العامة على 
التوقيع على طرح الثقة وقام مبالحقتهم 
ويتهربون وكل تصريح قاله لم نسمع 
نفي من وزي��ر املالية ألي تصريح لالخ 
محمد هايف ، واالن ال��وزي��ر يقول لم 
اوعدهم واالن وض��ع االخ��وة في وضع 
محرج اما يكونوا االخوة غير صادقني أو 

يكون غير صادق. 
وتابع » رغم اختالفي مع ابو عبدالله 
في ذلك الوقت ولكن الرجل يهمه املبدأ 
الشرعي ورأى ان الغاء الربا سبب في 

سحب اسمه ويشكر على نيته ونحن 
نعلم انه تضرر من ذلك ، وعندما يسكت 
ال��وزي��ر مل��دة اس��ب��وع��ني ومحمد هايف 
ي��ص��رح ول��ي��س ه��ن��اك رد م��ن احلكومة 
يعني ان احلكومة كانت موافقة ، وقدري 
مع هذه احلكومة ان لي معارف ونسب 
مع بعضهم ومنهم خالد الروضان وانس 
الصالح ولكن قدمت استجواب ووقعت 
ط��رح الثقة ، واالخ نايف احلجرف من 
رواد الديوانية ومن يجلس على ميينه 
نسيبنا ، ولكنني اقسمت قسم ، واقول 
ل��الخ نايف احلجرف والله ان��ك عندما 
وعدت محمد هايف كنت صادق ولكنهم 
ضغطوا عليك وانا اعرفك واعرف قبيلتك 
واعرف عائلتك والله اعلم انكم ال تقبلون 
بالربا ولكنك مجبور من احلكومة التي ال 

تفي بوعودهم.
 م��ن ناحيته حت��دث ال��ن��ائ��ب صالح 
خورشيد معارضا لالستجواب بقوله » 
واضح ان هذا االستجواب مع احترامي 
الشديد لالخ محمد هايف هو تبرير ملوقف 
قام به وقلت له انك اخطأت بأنك  سحبت 
اسمك من ورقة طرح الثقة واخطأت مرة 
اخ��رى الن��ك وع��دت الوزير بعدم وضع 
اسمك ، ويشهد علي ربي لو مورس علي 
اقسى درجات الضغط استقيل وال اسحب 
اسمي ، واملوقف الثالث عندما قال هناك 
عهود وتفنيذ الحكام قضائية اقسم بالله 

هناك احكام قضائية صدرت ضد نواب 
ولكن صدر املجلس ان��ذاك بعدم احقية 
نفاذ احلكم وهم جمعان احلربش ووليد 

الطبطبائي. 
وق��ال: » مؤسف من يدافع اليوم عن 
االحكام القضائية هو من نقضها في وقت 
سابق ، ورغ��م ذلك االخ نايف احلجرف 
نفذ احلكم القضائي مب��ا يتعلق ب��االخ 
محمد عيد املطيري وهناك مصلحة ومت 
تعيينه مستشارا بعد االس��ت��ج��واب ، 
ومت وضع املستشار محمد املطيري في 
مكتب وزير املالية ، وانا اجزم اذا وزير 
املالية اعطى عهد بان يناقض بقرار انا 
اول شخص استجوبك ، وه��ذا قانون 
ويجب احترامه ويجب مناقشة قانون 

االستبدال. 
وأض��اف » قانون االستبدال اجنزته 
منذ سنة وينكم عنه ، ملاذا لم تقولوا ربا 
، واالحكام القضائية التي نقضت واحد 
من نقضوه االخ شعيب املويزري ، وانا 
بالنسبة لي جئت للجنة وكلمت االخ 
محمد وقلت لك ال استطيع ان ادعوا إلى 
جلنة اذا لم يكن ل��دي اقتراحا بقانون 
، وان���ا صحيح ان��ن��ي سحبت التقرير 
بخصوص االستبدال بناءا على تعهد 

الوزير في االستجواب. 
وقال: » نحن في دولة مدنية وانا وياك 
نتفق على اجلانب الشرعي ويفترض 

انك متتنع عن استالم راتبك املتقاعدي 
من التأمينات ، ورغم ذلك اللجنة اعطت 
محمد هايف االول��وي��ة قبل امللفات في 
جدولها وذكرت له ان االقتراح املقدم فيه 
مثالب دستورية ، وذك��رت له ان وزير 
املالية ل��م يأتي الرتباطه م��ع اجتماع 

مجلس الوزراء. 
وأضاف » انا من ذكرت ان نضع البدائل 
وليس فريق التأمينات ، وأن��ا ذك��رت ان 
الرقم 6.٢ رقم كبير ويجب التخفيف على 
املتقاعدين وانا اشعر ان االستبدال حجر 
عثرة ام��ام أي وزي��ر مالية ، وذك��رت ان 
لدي بديل بالغاء االستبدال ألن الفكرة هي 
جوازية اعطاء االستبدال وليس االستبدال 
، واالستبدال كلفته حوالي ٢٤٠ مليون 
دينار ، وذك��رت انني سأتقدم باقتراح 
اس��ق��اط ه��ذا املبلغ ، وطلبت تعويض 
االستبدال باالمثال.  وأضاف » اذا نايف 
احلجرف اعطى تعهد باسقاط الفوائد انا 
اول من يستجوبك ، واجلانب الشرعي 
معاك ولكن يجب ان تأتي بقانونك وتأتي 
وحلد يكابر علينا بتوقيع طرح الثقة وما 
تقومون به حرام بحق البلد ، والشرهه 
ليس عليكم بل على الصف االول الذي 
يعطيكم م��ا ت��ري��دون خ��وف��ا منكم ومن 
استجواباتكم غير املستحقة ، واقسم بالله 

انني سوف اقدم هذا املقترح واجنزه.
من جانبه رد الوزير نايف احلجرف 

بقوله هناك احكام صدرت ولك احلق في 
تعديلها من خ��الل الية معروفة بتقدمي 
اقتراح والذهاب إلى اللجان وانا تعهدت 
بتنفيذ االحكام الصادرة وايضا بدراسة 
كل البدائل واالقتراحات ، واذا كان النائب 
ي��ري��د البحث ع��ن ع��ذر لتخفيف ضغط 

الشارع ال يرميه علينا. 
وقال » هذا النظام املتكامل الذي يطبق 
منذ سنة ٧6 لم يتحدث عنه احد ، هناك 
ارق���ام وج���داول وردت ف��ي القانون وال 
استطيع تغيير فلس واحد ، فكيف اعطي 
تعهد بهذا االجت��اه ، ول��م يتم اي حديث 
مباشر مع االخ مقدم االستجواب بل مت 
حديث مع مجموعة من النواب والوزراء 
بأننا على امت االستعداد على بحث جميع 

البدائل. 
واضاف احلجرف » لن تكون مبادئنا 
ورق���ة مل��س��اوم��ات سياسية او عرضة 
لضغط شوارع او ترند ، واليوم االلتزام 
الكامل بكل ما عاهدنا الله عليه وكل ما 
يفرضه والئ��ن��ا وانتمائنا لهذا الوطن 
ونحترم التعامل الدستوري والتعاون 
مع مجلس االمة ولن نكابر في موضوع 
حقهم في استخدام ادواتهم الدستورية ، 
ولكن نؤكد ان اي التزام واي تعهد ال ميكن 
ان يسموا على قانون او دستوري واي 
تعديل يتم من خالل املؤسسة الدستوري 

وفقا للقنوات املعروفة.

املطير يرفض احلديث إال بحضور احلجرف

سعدون حماد


