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أحالت إلى احملكمة الدستورية طلب تفسير املواد 100 و 123 و127 وحددت لها جلسة 30 اجلاري

احلكومة: استجواب رئيس الوزراء من قبل السعدون والعنجري يتضمن قضايا 
خارج االختصاص الدستوري وموضوعاته سابقة وُقدم قبل مباشرة الرئيس اختصاصاته

األميري لصاحب السمو األمير في 
خطابه األميري املشار إليه في املادة 
)104( من الدستور والذي يكشف 
فيه سموه للشعب وجميع سلطات 
الدولة أحوال البالد وأهم الشؤون 
العام���ة الت���ي جرت خ���الل العام 
املنقضي، وما تعتزم احلكومة إجراءه 
من مش���روعات وإصالحات خالل 
العام اجلديد، أما مشروع اجلواب 
على اخلطاب األميري، فهو يتضمن 
تطلعات مجلس االمة وأمانيه التي 
يرغب في رفعها لصاحب الس���مو 
األمير ألخذه���ا في االعتبار � طبقا 
التقديرية لسمو األمير  للس���لطة 
عند إعداد السياسة العامة اجلديدة 
للدولة. ويعتبر اخلطاب األميري 
وجواب الرد من مجلس األمة مبثابة 
عمل متكامل يعبر بصدق عن تالحم 
احلاكم متجس���دا في سمو األمير 
واحملكوم الذي ميثله مجلس األمة في 
التعبير عن السياسة العامة للدولة 
والتي تشكل تطلعات األمة ورأيها في 
جميع القضايا الداخلية واخلارجية 
والذي تلتزم به جميع سلطات الدولة 

وتعمل على تنفيذها.
أما السياس���ة العامة للحكومة 
فهي في حقيقة الواقع متثل األهداف 
والقواعد العامة التي وضعها مجلس 
الوزراء ويسير على هديها الوزراء 
كل في مجال اختصاصه الدستوري 

والقانوني.
وترتيبا عل���ى ما تقدم فإنه إذا 
كان اخللل قد شاب عمال تنفيذيا من 
أعمال وزارة معينة فإن املسؤولية 
عنه تكون مسؤولية فردية للوزير 

املختص وحده دون غيره.
أم���ا إذا كان الع���وار يتمثل في 
املب���ادئ واألهداف أو القواعد التي 
وضعها مجلس الوزراء لكل الوزارات، 
ففي هذه احلالة تقع املسؤولية على 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ألنهم 
جميعا قد ش���اركوا في صنعها أو 

املوافقة عليها.

لذلك كله:

كان تقدمي مجلس الوزراء لطلب 
التفسير املاثل الى احملكمة املوقرة 
إلزال���ة هذا اخل���الف والتباين في 
اآلراء حول تفس���ير امل���واد )100، 
123، 127( من الدستور وما يرتبط 
بها من نصوص دستورية أخرى 
وبقانون الالئحة الداخلية ملجلس 
الفاصل فيها  األمة لتصدر قرارها 
حت���ى تلتزم به جميع الس���لطات 
العامة ف���ي الدولة، ضمانا لوحدة 
التطبيق واستقراره، سواء داخل 
كل سلطة فيها أو فيما بينها، وحتى 
تكون حقوق وواجبات كل من اعضاء 
التشريعية والتنفيذية  السلطتني 
محددة وواضحة، مما يجعل التعاون 
بينهما قائما على أساس متني من 

الشرعية الدستورية.

مصالح الدولة ويرس���م السياسة 
العامة ويتابع تنفيذها ويشرف على 
سير العمل في االدارات احلكومية 
طبقا ملا تنص عليه املادة )123( من 
الدستور فهم مشاركون في مسؤولية 
احلكم، كما انها س���لطة ادارة الن 

الوزير يعتبر
ه���و الرئي���س اإلداري األعلى 
لوزارته، وبهذه الصفة يتمتع بجميع 
مظاهر السلطة الرئاسية عليها وما 
يتبعها من موظفني وإدارات واجهزة 
ومرافق، ومن ثم فمن الطبيعي ان 
يتحمل تبعة األخطاء الناشئة عن 
ادارت���ه، وعن اعمال���ه وتصرفاته 
املتعلقة بشؤون وزارته الداخلة في 
اختصاصاته، فيسأل سياسيا أمام 
املجلس النيابي عن جميع االعمال 
أو  والتصرفات املخالفة للدستور 
القانون، اإليجابية منها والسلبية، 
العمدية وغير العمدية، بوس���ائل 
املقررة للسلطة  البرملانية  الرقابة 
التش���ريعية على أعمال الس���لطة 
التنفيذية مبوجب أحكام الدستور 

وعمادها االستجواب.
الوزي���ر ال يس���تمد س���لطته 
القانونية، وال يشغل مركزه إال بناء 
على املرسوم الصادر بتعيينه، كما 
انه يستمد اختصاصاته الوزارية في 
األصل من املرسوم املتعلق بتنظيم 

وزارته...إلخ.
٭ خامسا: حتديد املقصود بالسياسة 

العامة للحكومة:
»من املستقر عليه لدى كل من 
الفقه والقضاء الدستوريني أن رئيس 
الوزراء ال يسأل أمام املجلس النيابي 
إال عن السياس���ة العامة للحكومة 
املش���ار إليها في املادتني 127 و130 

من الدستور«.
وم���ن ث���م يتعني حتدي���د هذا 
االصط���الح حت���ى ميك���ن حتديد 
االختصاص���ات التي يس���أل عنها 
رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس 

األمة.
وقد أورد املش���رع الدستوري 
عبارات متقاربة مع املصطلح السابق 
في املادة 58 من الدستور حني نص 
على أن: »رئي���س مجلس الوزراء 
والوزراء مسؤولون بالتضامن امام 
األمير عن السياسة العامة للدولة، 
كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال 
وزارته«، مبا ق���د يثير اللبس مع 
مصطلح السياسة العامة للحكومة 
الوارد في املادتني )127 و130( من 
الدستور املشار إليهما، واالجتاهات 
العامة للوزارة املنصوص عليها في 

املادة )130( من الدستور.
أما السياسة العامة للدولة: فهي 
تلك البرامج واخلطط واالجتاهات 
التي ينبغي  واألهداف والغاي���ات 
على جميع س���لطات الدولة العمل 
عل���ى حتقيقها والت���ي يتضمنها 
ويكش���ف عنها ويضعها اخلطاب 

االس���تقرار الذي ميتاز به النظام 
الرئاس���ي واحملافظ���ة على وحدة 
االمة وهي مقدمة على اول جتربة 
دستورية، لذلك كله رأت اللجنة ان 
تضع بعض القيود على هذه االسس 
او االصول البرملانية فوضعت بعض 
البنود على املسؤولية الوزارية من 
حيث االغلبية الالزمة واالجراءات 
اخلاصة باس���قاط الوزير او عدم 
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، 
كم���ا فضلت االلتقاء مبس���ؤولية 
الفردية دون مس���ؤولية  الوزراء 
الوزارة التضامنية التي يتولد عنها 
التكتل للحزب للوصول الى احلكم، 
كما جعل الوزراء املعينني من خارج 
املجلس اعضاء فيه، وفي هذه القيود 
وامثالها ما سترونه حضراتكم في 
املواد املتفرقة من الدستور ارادت 
بها اللجنة احملافظة على وحدة االمة 
واالستقرار الوزاري وكفالة التعاون 
بني احلكومة ومجلس االمة، وهذا 
الدس���تورية  مزيج بنيت حكمته 
ال���دول االخرى  من حيث جتارب 
الدستورية ومن حيث تخير افضل 

صور احلكم في جملتها للكويت.
٭ رابعا: قضاء احملكمة الدستورية 
بقصر حتريك االستجواب ضد رئيس 
مجلس الوزراء عن السياسة العامة 
للحكوم���ة، وحتريك املس���ؤولية 
الفردية للوزراء كل عن اعمال وزارته 
وان املسؤولية السياسية تقع بصفة 
اساسية على الوزراء فرادى حيث 

قررت باآلتي:
االس���تجواب يتضمن حتريك 
املسؤولية الوزارية بشأن السياسة 
العامة للحكومة او سياسة الوزير 
اخلاص���ة بوزارته، واس���اس هذه 
املسؤولية تلك السلطات الواسعة 
واالختصاصات الكبيرة التي جتد 
اصلها في الدس���تور فيما يخوله 
اعم���ال وزارته  للوزير ملباش���رة 
وتصري���ف ش���ؤونها، فقد نصت 
املادة )55( من الدس���تور على ان 
: )يتولى االمير سلطاته بواسطة 
وزرائه( والقاعدة الواردة بهذا النص 
مستمدة من مبادئ النظام البرملاني 
ومؤداها ان السلطات التي ترد في 
الدستور واملقررة لرئيس الدولة امنا 
متارس بواسطة احلكومة نظرا لعدم 
مس���ؤولية رئيس الدولة سياسيا 
عن اعماله، مم���ا اصبح لزاما معه 
ان تلقى تبعة ه���ذه االعمال على 
الوزراء فيس���ألون سياسا عنها، 
وملا كان اختصاص رئيس مجلس 
الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة 
جلسات مجلس الوزراء واالشراف 
على تنسيق االعمال بني الوزارات 
املختلفة دون ان يتولى اي وزارة، كما 
ال يطرح في مجلس االمة موضوع 
الثقة به وفقا ملا نصت عليه الفقرة 
االولى من املادة )102( من الدستور، 
فإن املسؤولية السياسية امنا تقع 
بصفة اساسية على عاتق الوزراء 

فرادى.
واعماال الح���كام املس���ؤولية 
السياس���ية الفردية لل���وزاء فإنه 
يحق لعضو مجلس االمة توجيه 
االستجواب الى الوزير عن االمور 
الداخلة في اختصاصاته، واعمال 
وزارته، وتنفيذه للسياسة العامة 
فيها واجتاهات الوزارة واالشراف 
على تنفيذها حسبما دل على ذلك 
صريح عبارة الفق���رة االولى لكل 
من املادتني )100 و101( من الدستور 
بالترابط مع ما تقرره املادة )130( من 
الدستور التي تقضي بأن يتولى كل 
وزير االشراف على شؤون وزارته 
ويقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها، 
وهذه االحكام امنا تتسق في املقام 
االول مع مبادئ النظام الدميوقراطي 
الذي تبناه الدستور، نظاما وسطا 
بني النظامني البرملاني والرئاسي مع 
انعطاف اكبر نحو اولهما حسبما 
هو مس���تفاد من ن���ص املادة )6( 
الدس���تور، وما جاء مبذكرته  من 
التفسيرية، وس���لطة الوزير ذات 
طبيعة مزدوجة فهي سلطة حكم 
لكون ال���وزراء جميعا اعضاء في 
مجلس ال���وزراء الذي يهيمن على 

عنه���ا وال تفارقها، فالذي يباش���ر 
الس���لطة يجب ان يكون مسؤوال 
عن مباشرتها، والذي يسأل يجب 
ان يكون صاحب سلطة واختصاص 
مبا يخوله قانونا القدرة على القيام 
بإجراء او اتخاذ تصرف معني، وعلى 
خالف ذلك ف���إن عدم االختصاص 
يؤدي الى انعدام القدرة قانونا على 
االتيان به���ذا اإلجراء أو التصرف، 
وبالتالي فال مس���ؤولية بال سلطة 
او اختصاص، واالختصاصات في 
املجال الدستوري وان كانت تفترق 
عن االختصاصات في املجال اإلداري 
بالنظر الى ان مص���در األولى هو 
الدس���تور، بينما يت���ردد مصدر 
األخيرة بني القانون واللوائح، إال 
انه يجمعهما انهما ينتس���بان معا 
الى مبادئ القانون العام الذي شرع 
االختصاص لوضع قواعد آمرة ملزمة 

لإلدارة حتقيقا للمصلحة العامة.
الطلب رقم  ف���ي  راجع قرارها 
8 لس���نة 2004 تفسير ودستوري 

بجلسة 2006/10/9.
ومن كل ما سبق يتضح ان وجود 
قيد االختصاص ثابت من صراحة 
نصوص الدس���تور وإجماع الفقه 
البرملانية  الدستوري والس���وابق 

وقضاء احملكمة الدستورية.
٭ ثانيا: املذكرة التفسيرية للدستور 
حصرت اختصاصات رئيس مجلس 

الوزراء بقولها:
وفي مقاب���ل الضمانات املقررة 
لرئيس مجلس الوزراء على النحو 
السابق وجب النص على أال يتولى 
مع الرئاس���ة اي وزارة، وهو أمر 
له أهميته من ناحية س���ير العمل 
احلكومي، ومبراعاة ضخامة أعباء 
العام  رياسة الوزارة في التوجيه 
للحكم، والتنس���يق بني الوزارات 
واجتاهاته���ا وحتقيق رقابة ذاتية 
ميارسها رئيس مجلس الوزراء على 
الوزارات املختلف���ة، مما يضاعف 
أسباب احلرص على الصالح العام 
ال���وزارات للحدود  والتزام ه���ذه 

الدستورية والقانونية املقررة.
٭ ثالثا: ركز املش���رع الدستوري 
وع���ّول على املس���ؤولية الفردية 
للوزراء دون املسؤولية التضامنية 
املناورات  للوزارة حتى يتف���ادى 
احلزبية للوصول الى احلكم، فقد 
ورد على لسان اخلبير الدستوري 
د.عثمان خليل عثمان، في محضر 
جلسة 62/20 يوم الثالثاء 18 ربيع 
الثاني س���نة 1382 ه���� املوافق 18 
سبتمبر سنة 1962 ميالدية للمجلس 

التأسيسي ما يلي:
رأت اللجن���ة ان الكويت يجب 
ان جتمع في نظامها بني النظامني 

الرئاسي والبرملاني.
وفعال الدول االخرى التي سبقت 
الكويت في هذا الشأن نظرت لتجارب 
العالم لتختار كل ما يناسبها قدر 
املستطاع، ووجدت اللجنة ان تأخذ 
بنظام وس���ط يأخذ من البرملانية 
مزاياه���ا وأفضل م���ا فيها ويأخذ 
من النظام الرئاسي أفضل ما فيه، 
وافضل ما في النظام البرملاني هو 
الشعبية التي تظهر فيما يسمونه 
باملسؤولية الوزارية امام البرملان 
ومقابل هذا يك���ون رئيس الدولة 
رمزا لالحت���رام والتقدير ويرتفع 
عن املسؤولية، ولذلك نصت املادة 
54 على ان األمي���ر رئيس الدولة 
وذاته مصونة ال متس، ونصت املادة 
55 على ان يتولى األمير سلطاته 
بواس���طة وزرائه.. وكذلك أخذنا 
بالقاع���دة البرملانية التي تقول ان 
رئيس الدولة فوق املسؤوليات ومن 
ثم نس���بت املسؤولية الى الوزارة 
تسأل عنها أمام رئيس الدولة وأمام 
مجلس األمة، م���ع مظاهر الرقابة 
البرملانية املتعددة في حق أعضاء 
املجلس النيابي في توجيه األسئلة 
واالستجوابات الى الوزراء ورئيس 
مجلس الوزراء، وحق املناقشة وغيره 
من مظاهر الشعبية البرملانية، ولكن 
رغبة في تفادي عيوب اإلسراف في 
البرملانية،  استعمال هذه احلقوق 
ورغبة كذلك ف���ي حتقيق قدر من 

االجتاهات فيها إمنا يكون قاصرا على 
الوزارة التي يحمل حقيبتها.

ب � إجم���اع الفقه الدس���توري 
على مبدأ التالزم بني االختصاص 

واملسؤولية
الشاعر:  يقول د.رمزي طه  »تعد املس���ؤولية الوزارية 1
حجر الزاوية في النظام البرملاني، 
ويقصد بها ذلك احلق الذي يخول 
البرملان سحب الثقة من أحد الوزراء 
او من هيئة الوزارة كلها، متى كان 
التصرف الصادر من الوزير او من 

احلكومة مستوجبا للمساءلة...
وقد تك���ون هذه املس���ؤولية 
تضامني���ة، وذلك ف���ي حالة ما اذا 
كان التصرف املوجب للمسؤولية 
خاصا بالسياسة العامة للوزارة، كما 
قد تكون مسؤولية فردية ال متس 
إال وزيرا معينا، وذلك في حالة ما 
يكون التصرف املوجب للمسؤولية 
خاصا بأمر يتعلق بوزارة معينة او 

مبصلحة من مصاحلها«.
ويقول د.سعد عصفور: »فمن  املسلم ان التالزم بني السلطة 2
واملس���ؤولية ميثل ضمانة جدية 
ملمارسة السلطة في إطار دميوقراطي. 
فالس���لطة بال مس���ؤولية تشكل 
اس���تبدادا محققا، واملسؤولية بال 

سلطة تشكل ظلما محققا أيضا«.
ويق���ول د.محم���د باه���ي  أبويونس: »مادام ال يوجد 3
اختصاص وال سلطة فال تكون ثمة 
مس���ؤولية، ومادامت املس���ؤولية 
منتفية فال يكون هناك محل إلثارة 

االستجواب«.
ويق���ود د.جابر جاد نصار:  »فاالستجواب مساءلة واتهام 4
بسوء التصرف او مخالفة الدستور 
والقانون، ومن ثم يبقى من املنطقي 
حتى يقبل هذا االستجواب ان يقع 
في دائرة اختصاص احلكومة زمانيا 
ومكانيا. فمناط مساءلة احلكومة 
جميعها او أح���د أفرادها عن عمل 
مع���ني ه���و اختصاصه���ا به���ذا 

العمل«.
ج � السوابق البرملانية املؤكدة 

لوجود قيد االختصاص:
فقد سبق ألحد أعضاء مجلس 
األمة في الكويت ان قدم استجوابا 
لوزير العدل ع���ن أمور تدخل في 
العامة وتخرج  النيابة  اختصاص 
الوزير  بالتال���ي عن اختص���اص 

املذكور.
فتمس���كت احلكوم���ة بع���دم 
دس���تورية االس���تجواب ملساسه 
باس���تقالل القضاء وخلروجه عن 
نطاق اختصاص وزير العدل، وأيد 
مجلس األمة وجهة نظر احلكومة 
السابقة، وقرر استبعاد االستجواب 
على أس���اس ان املسؤولية مناطها 

السلطة )االختصاص(.
وف���ي مصر: قدم أح���د أعضاء 
مجلس الشعب استجوابا للحكومة 
حول ما أح���اط انتخابات مجلس 
الشعب من سلبيات وضغوط بقصد 
التأثير على نتيج���ة االنتخابات، 
وم���ا أس���فرت عنه م���ن حصول 
احلزب الوطن���ي على أغلبية %82 
من مقاعد مجلس الشعب، وأشار 
في استجوابه الى ان احلكومة قد 
متكنت من بلوغ تلك النتيجة عن 
طريق اس���تصدار القانون رقم 114 
لس���نة 1983 وضعت فيه ضوابط 
حتقق أغلبية صورية ال متثل حقيقة 
الواقع، وقد وافق مجلس الشعب 
على استبعاد االستجواب ألسباب 
من ضمنها مخالفته ألحكام املادة 125 
من الدستور واملادة 159 من الالئحة 
الداخلية للمجلس، باعتبار ان صدور 
قانون من مجلس الشعب يخرج عن 
نطاق اختصاص احلكومة وبالتالي 

ال تسأل عنه أمام املجلس.
الدستوري  القضاء  � اعتناق  د 

للمبدأ
الدس���تورية  قض���ت احملكمة 

بأنه:
وطبقا للنظم الدس���تورية فإن 
السلطة توجب املسؤولية وتنتجها 
لزوم���ا فهي كالظل الظليل ال تبعد 

االستراتيجية والقائدة للخطة.
االدعاء بالتفريط في أمالك  الدول���ة العقارية والتنازل 2
عنها ومتليكها بشروط وإجراءات 
ال تتفق وأحكام الدستور والقوانني 
املعمول بها وعدم اتخاذ االجراءات 

الكفيلة باسترداد حقوق الدولة.
االدعاء بتهاون احلكومة في  القيام مبسؤوليتها بحماية 3
مصالح الدولة وتفريطها في املال 
العام في شركة )زين( باعتبار الدولة 
املس���اهم األكب���ر بنس���بة بلغت 

.%27.618
االدعاء بفشل احلكومة في  االلتزام باشتراطات التصرف 4
بالتعويضات عن خسائر العدوان 
العراقي بشأن إعادة تأهيل البيئة 
عالوة على فشلها باتخاذ االجراءات 
الالزمة للتصدي للعديد من قضايا 

التلوث البيئي.
ونظرا ألنه بدراسة االستجواب 
املشار إليه يبني أنه يخالف أحكام 
الدستور وذلك لتضمنه موضوعات 
تخرج عن االختصاص الدستوري 
لسمو رئيس مجلس الوزراء فضال عن 
أن موضوعات االستجواب جميعها 
سابقة على تشكيل احلكومة احلالية 
والتي صدر بتشكيلها املرسوم رقم 
143 لس���نة 2011 بتاريخ 2011/5/8 
وقدم االستجواب بتاريخ 2011/5/10 
وقبل أن يباشر سمو رئيس مجلس 

الوزراء اختصاصاته.
الوزراء  وحرصا من مجل���س 
على ايجاد تفس���ير واضح الحكام 
الدستور يزيل اخلالف حول تفسير 
مواد الدستور املشار اليها فيما بعد 
والعمل على تطبيقها تطبيقا سليما، 
وان تكون ممارس���ات االستجواب 
منضبطة بأحكام الدستور والالئحة 
الداخلية ملجلس األمة، فقد أصدر 

املجلس قراره رقم 600 التالي:
تكليف إدارة الفتوى والتشريع 
بإعداد طلب إلى احملكمة الدستورية 
لتفسير املواد )100، 123، 127( من 

الدستور واملواد املرتبطة بها.

أسانيد مجلس الوزراء

٭ أواًل: وج���ود قي���د االختصاص 
وااللتزام بنطاقه

أ� صراحة نصوص الدستور:
امل���ادة 1/100 من  فالثاب���ت ان 
الدس���تور قد قص���رت حق عضو 
مجلس األمة في توجيه االستجواب 
الداخلة في  صراحة على االم���ور 
اختصاصات كل من رئيس مجلس 

الوزراء والوزراء.
كما ان املادة 101/1 من الدستور 
قد نصت بدورها صراحة على ان 
مسؤولية الوزير امام مجلس األمة 
تكون من أعمال وزارته، اي تلك التي 
نص املشرع على اعتبارها داخلة 
في اختصاصات الوزارة التي يحمل 

الوزير املستجوب حقيبتها.
فضال ع���ن ان امل���ادة 130 من 
الدس���تور قد نص���ت صراحة هي 
األخ���رى على ان إش���راف الوزير 
وتنفيذه لسياسة احلكومة، ورسم 

أحالت احلكومة الى مجلس االمة 
نسخة من طلب التفسير الذي احالته 
الى احملكمة الدستورية لطلب تفسير 

بعض املواد.
وتس���لم رئيس املجلس جاسم 
اخلراف���ي الطل���ب احلكومي الذي 
جاء ممه���ورا بتوقيع وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد 
حيث جاء نص الكتاب الذي احاله 
الرئيس اخلرافي للجنة التشريعية 

كالتالي:
نود االحاطة بأن���ه حدد لنظر 
طلب التفسير املقيد برقم 2011/10 
بشأن تفسير املواد )100( و )123( 
و)127( من الدس���تور، واملقدم من 
مجلس الوزراء جلسة االثنني املوافق 
30 مايو سنة 2011، وذلك في متام 
الساعة العاشرة صباحا مبقر احملكمة 
الدستورية بقصر العدل، وجاء نص 

طلب التفسير كما يلي:
االستاذ املستشار رئيس احملكمة 
الدستورية: املوضوع: طلب تفسير 
املواد ارق���ام )100 و123 و127( من 
الدستور في ضوء املواد املرتبطة 
بها من الدستور والالئحة الداخلية 

ملجلس االمة.
يتقدم مجلس الوزراء بهذا الطلب 
عمال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 
1973 بانش���اء احملكمة الدستورية 
واملادتني )1 و2( من مرسوم اصدار 
الئحة احملكمة الدس���تورية بطلب 

التفسير اآلتي.

الفقرة االولى

تفس���ير املواد ارقام )100 و123 
و127( وامل���واد املرتبط���ة بها من 
الدستور التي جرت نصوصها على 

النحو التالي:
اوال: نصوص مواد الدس���تور 
محل طلب التفس���ير والنصوص 

املرتبطة بها:
م���ن   100 امل���ادة  ن���ص  الدستور:1
»لكل عضو من أعضاء مجلس 
األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس 
الوزراء والى الوزراء استجوابات عن 

األمور الداخلة في اختصاصهم«.
ف���ي  املناقش���ة  وال جت���رى 
االستجواب إال بعد ثمانية أيام من 
يوم تقدميه على األقل، وذلك في غير 

حالة االستعمال وموافقة الوزير.
املادتني 101  ومبراع���اة حك���م 
و102 من الدستور، يجوز أن يؤدي 
االستجواب الى طرح موضوع الثقة 

على املجلس.
م���ن   123 امل���ادة  ن���ص  الدستور:2
»يهيمن مجل���س الوزراء على 
الدولة، ويرسم السياسة  مصالح 
العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها 
ويشرف على سير العمل باإلدارات 

احلكومية«.
م���ن   127 امل���ادة  ن���ص  الدستور:3
»يتولى رئيس مجلس الوزراء 
رياسة جلسات املجلس واإلشراف 
على تنسيق األعمال بني الوزارات 

املختلفة«.
م���ن   130 امل���ادة  ن���ص  الدستور:4
»يتولى كل وزير اإلشراف على 
ش���ؤون وزارته، ويق���وم بتنفيذ 
السياسة العامة للحكومة فيها، كما 
يرس���م اجتاهات الوزارة ويشرف 

على تنفيذها«.

الفقرة الثانية

مبررات طلب التفسير
بتاريخ 2011/5/10 تقدم كل من 
الس���ادة نواب مجلس األمة احمد 
عبدالعزيز السعدون وعبدالرحمن 
فهد العنجري باستجواب ضد سمو 
رئيس مجلس الوزراء يتكون من 

أربعة محاور هي:
االدعاء بالفشل في تأسيس  الش���ركات املساهمة العامة 1
التي تضمنتها اخلط���ة االمنائية 
للس���نوات 2011/2010 � 2014/2013 
التنموي���ة  لتنفي���ذ املش���روعات 

علي الراشد

ن جناح املبادرة األميرية دميثير ُيثمِّ
السامية في اإلصالح بني النواب

النمالن للشمالي: ما أسباب اشتراط بلوغ 
سن اخلمسني لضم اخلدمة السابقة؟

وأض���اف: آملن���ي أن يق���ول 
سمو األمير: »إذا لي قدر عندكم 
تصاحلوا« ألن سموه األمير ال 
يطلب، بل يأمر أمرا وكلنا نطيع، 
مبينا ان على النواب بعد املبادرة 
الس���امية ان يقدروا ويحترموا 
كلمات س���مو األمير كلمة كلمة 
»فنح���ن رجال ويجب أن نلتزم 

ونفهم«.
ودعا دميثير زمالءه النواب 
الى تقدي���ر توجيهات صاحب 
الس���مو واحترامها كلمة كلمة 
من أجل الكويت ومن أجل وحدة 
املجتمع واس���تقراره، الفتا الى 
ان ه���ذا هو املطلوب من أعضاء 

مجلس األمة.

النائب خل���ف دميثير  ثّمن 
جناح املبادرة األميرية السامية 
في اإلصالح ب���ني النواب الذين 
تشاجروا في جلس���ة األربعاء 
الفائت، مش���يرا الى ان صاحب 
الس���مو األمير هو والد اجلميع 

ويشملهم بعطفه وحنانه.
وقال دميثير ان سمو األمير 
أطال اهلل في عمره يثبت يوما بعد 
يوم أبوته لهذا املجتمع وحنانه 
وعطفه، وسموه من صفاته انه 
ي���رى املجتمع متآلفا  ان  يحب 
ومتحاب���ا ومتعاونا، متمنيا ان 
يأخذ اجلميع كلمات سمو األمير 
نبراسا وأن يجعلها محل تنفيذ 

وتطبيق على أرض الواقع.

السؤال كالتالي: ما اسباب اشتراط 
انتهاء اخلدمة ببلوغ سن اخلمسني 
لضم اخلدمة السابقة للحاصلني 
على اجلنسية الكويتية علما بأن 
العسكريني يس����تحقون معاشا 

تقاعديا عن خدمة 20 سنة؟
وفي سؤال اخر للنمالن وجهه 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر الداخلية الش����يخ احمد 
احلمود تساءل عن االسباب التي 
حالت دون ترقية الرقباء االوائل 
ممكن ال يحملون الشهادة في قوة 
الشرطة الى الرتبة التالية وهي 
وكيل ضابط اسوة بزمالئهم في 
الوطني  قوات اجليش واحلرس 

واالطفاء العام.

وجه النائب سالم النمالن سؤاال 
برملانيا الى وزير املالية مصطفى 
الش����مالي جاء في مقدمته: ينص 
القرار رقم )12( لسنة 1982 اخلاص 
بالشروط والقواعد اخلاصة بضم 
مدة اخلدمة السابقة للحصول على 
اجلنسية الكويتية في املادة )3( 
على عدة شروط منها: استحقاق 
مع����اش تقاع����دي بافتراض عدم 
الضم او بانته����اء اخلدمة ببلوغ 
سن اخلمسني ومع ذلك اذا انتهت 
املدة  اخلدمة قبل بلوغها وكانت 
املذكورة الزمة كله����ا او بعضها 
الستحقاق املعاش فال يتم الضم اال 
ببلوغ هذه السن او بوقوع الوفاة 
او حدوث العجز الكامل. وجاء نص  سالم النمالنخلف دميثير

»حدس«: سمو األمير نبراس 
للحكمة والوطن 

يتسع للجميع
اصدرت احلركة الدستورية االسالمية»حدس« بيانا 

جاء فيه:
تلقى املكتب السياسي للحركة الدستورية االسالمية 
بايجابية وارتياح بالغ دعوة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح االحمد، لنواب مجل���س االمة لتناول 
الغداء عنده اثر املش���اجرة املؤس���فة التي وقعت في 
جلس���ة االربعاء الفائت. وقال���ت »احلركة« في بيان 
موزع صباح اليوم االثنني )امس(، ان سمو امير البالد 
نبراس للحكمة والديبلوماسية التي اتسعت للبعيد 
والقريب وتوجيهاته السامية بتعزيز الوحدة الوطنية 
يجب أن يتلقاها السياسيون ووسائل االعالم املختلفة 
باهتمام بالغ، فالكويت وطن جلميع الكويتيني وتتسع 
جلميع ابنائها بال استثناء، واالعالم بالدرجة االولى 

عليه مسؤولية عظيمة لتعزيز ذلك.

إذا كان اخللل 
قد شاب عمال تنفيذيًا 

من أعمال وزارة 
معينة فإن املسؤولية 

عنه تكون مسؤولية 
فردية للوزير املختص 

وحده دون غيره


