
 
 
 

 
 

 إشكالیة مستمرة ومسؤولیة مشتركةدستوریة االستجوابات .. 
 
 

 2018 دیسمبر 11الكویت 
 

 
أیا كانت نتیجة التقریر الذي سترفعھ اللجنة التشریعیة في مجلس األمة بشأن االستجواب المقدم 

المویزري الى رئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك، فإن معضلة دستوریة من النائب شعیب 
االستجوابات من عدمھا ستبقى قائمة طالما أن النصوص الدستوریة واإلجراءات الالئحیة لم 

 للفصل في مثل تلك الخالفات. اتتضمن قواعد
 

 غیاب اآللیات
 

 ادستوریة االستجوابات خلقت سوابقغیاب آلیة واضحة ومحددة للتعامل مع الخالفات بشأن 
متعددة ومختلفة لم تصل الى مرحلة أعراف برلمانیة یمكن االستناد علیھا لسد الفراغ، ففي 

 ۲۷استجواب النائب السابق خلیفة الجري لوزیر الصحة األسبق د. عبدالرحمن العوضي في 
ال لدراسة قانونیة السؤ حول موضوع االستجواب الى اللجنة التشریعیة البرلمانیة ۱۹۸۲ینایر 

البرلماني الذي تحول الى استجواب، وقام مجلس األمة برفع التقریر الى المحكمة الدستوریة 
وصوت المجلس على حفظ التقریر واعتبار االستجواب منتھیا بعد ورود قرار "الدستوریة" 

سؤاالً كان ام  أن الحق في الرقابة البرلمانیة"قررت إذ  من الدستور ۱۹بشأن تفسیر المادة 
استجوابا یقف في مقابلة حق الفرد في حمایة خصوصیاتھ وإن اجابة الوزیر عن السؤال 

 ."البرلماني الخاص بأسماء المرضى، ھو انتھاك للحق في الخصوصیة
 

ت نیابیا حول دستوریة مادة االستجواب، فأت –كانت تلك أول سابقة سیاسیة تشھد خالفا حكومیا 
عاما إذ أحال المجلس االستجواب المقدم من النائب السابق حسین القالف  ۱۹عد الحادثة الثانیة ب

الى وزیر العدل واألوقاف آنذاك أحمد باقر الى اللجنة التشریعیة البرلمانیة، وانتھى تقریرھا الى 
 عدم دستوریة االستجواب وصوت المجلس على رفعھ من جدول األعمال.

 
 مسار االستجوابات

 
على إحالة االستجوابین السابقین الى اللجنة التشریعیة البرلمانیة للفصل في  اجماعلم یكن ھناك ا

ا، فمضابط الجلسات نقلت وجھات نظر متعددة وخالفات في الموقف والرأي، ومع مدستوریتھ



 
 
 

ھذا لم تحسم اآللیة ولم تعدل الالئحة، وتركت الخیارات مفتوحة، وقد یرجع ذلك الى قلة الحاالت 
 ا كان یعتقد معھ إمكانیة التعامل مع كل استجواب على حده ووفق ظروفھ السیاسیة.وندرتھا مم

 
تغیر مسار التعامل مع االستجوابات المشتبھ في دستوریتھا مع االستجواب المقدم من النائبین 

لرئیس الوزراء السابق سمو الشیخ ناصر المحمد وذلك  أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري
، فقامت الحكومة بطلب تأجیل المناقشة لمدة سنة في سابقة جدیدة في العمل ۲۰۱۱مایو  ۱۷في 

 123و 100بشأن المواد الذي انتھى البرلماني، وعقب ورود قرار المحكمة الدستوریة التفسیري 
توجیھھ إلى رئیس مجلس الوزراء ینحصر نطاقھ  من الدستور إلى أن كل استجواب یراد 127و

في حدود اختصاصھ في السیاسة العامة للحكومة دون أن یتعدى ذلك إلى استجوابھ عن أي 
 طلبت الحكومة رفع، أعمال تنفیذیة تختص بھا وزارات بعینھا أو أي عمل لوزیر في وزارتھ

 .ما تم بالفعل بتصویت المجلساالستجواب مستندة بذلك على فھمھا لقرار "الدستوریة"، وھو 
 

وبعد أیام من سابقة طلب التأجیل، تم إحالة االستجواب المقدم من النائب السابق عادل 
الصرعاوي ورئیس مجلس األمة الحالي مرزوق الغانم الى وزیر اإلسكان والتنمیة الشیخ أحمد 

بمسار مختلف عن وذلك  ۲۰۱۱مایو  ۳۱الفھد الى اللجنة التشریعیة البرلمانیة وذلك في 
 استجواب الرئیس، ولم ترفع "التشریعیة البرلمانیة" تقریرھا نظرا الستقالة الوزیر الفھد.

 
 ممارسة جدیدة

 
جدول أعمال المجلس شھدتھا الحیاة  المدرجة علىحالة ثالثة من التعامل مع االستجوابات 

ء سمو ني لرئیس الوزرا، ففي استجواب النائب ریاض العدساسوابقھاالبرلمانیة واختلفت عن 
طلبت الحكومة شطب محوري االستجواب واالكتفاء  ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱الشیخ جابر المبارك في 

بالمقدمة، وھو ما صوت علیھ المجلس بالموافقة دون العودة الى اللجنة التشریعیة البرلمانیة، إال 
 ة.وانسحابھ من الجلس اعتبره "ممارسة جدیدة" ماأن االستجواب لم یناقش بعد رفض العدساني 

 
رفع االستجواب من جدول أعمال المجلس بآلیة جدیدة أخرى، إذ رفع استجواب  حاالتتكررت 

وریاض العدساني ود. عبدالكریم الكندري الموجھ لرئیس الوزراء سمو  القویعانالنواب حسین 
لتصویت، من جدول األعمال مباشرة با - ۲۰۱٤أبریل  ۲٥المقدم في  –الشیخ جابر المبارك 

دون تقریر لـ"التشریعیة البرلمانیة" وال شطب أجزاء منھ، فقد جاء القرار من المجلس مباشرة 
 ، وتقدم المستجوبون باستقالتھم من عضویة المجلس.بعدم دستوریتھ

 
وعادت اللجنة التشریعیة البرلمانیة الى واجھة الفصل مجددا في االستجواب المقدم من النائب 

لتنظر في مدى دستوریتھ، ومن المقرر  ۲۰۱۸نوفمبر  ۱۲بتاریخ  المبارك المویزري للرئیس



 
 
 

أن ترفع تقریرھا الشھر الجاري مع تكھنات بأن تخلص الى عدم دستوریتھ، وبما أن الحكومة 
تملك أغلبیة مریحة فأنھ من المرجح أن ینتھي الى ما انتھت لھ استجوابات سابقة برفعھ من 

 جدول األعمال.
 

ت التعامل مع االستجوابات المشتبھ بدستوریتھا، فما بین اإلحالة الى "التشریعیة تعددت مسارا
البرلمانیة" والتأجیل لمدد طویلة، وصوال الى شطب أجزاء منھ أو شطبھ بالكامل، یبدو واضحا 
أن التعامل مع كل حالة على حده یحكمھا الظرف السیاسي ولیس الدستوري والقانوني، والقرار 

تفرضھ التحالفات الحكومیة مع النواب والترتیبات المسبقة بما ال یضر  –ھ ھتجاأیا كان ا –
 الموقف االنتخابي ألعضاء مجلس األمة الداعمین للحكومة والوزراء.

 
 اإلشكالیة الدستوریة

 
اإلشكالیة الدستوریة قائمة وستبقى كذلك، فالثغرة التي خلقتھا الممارسات النیابیة والحكومیة 

مكن حسمھا إذ أنھا من جمیع الزوایا تنتھي الى التقدیر السیاسي والفھم الدستوري معقدة وال ی
لمادة االستجواب لدى كال الطرفین، فمقدم االستجواب ال یمكن أن تتغیر قناعتھ بعدم دستوریة 
صحیفتھ ویرى أن حق النائب الدستوري في تمكینھ من المسائلة وھذا ما یمثل نصف المعضلة، 

سیقبل بصعود المنصة لمناقشة ما یعتقد أنھ ال یقع ضمن مسؤولیاتھ التنفیذیة  وال المستجوب
 ویتعارض مع حقھ الدستوري، وھذا ما یكمل المعضلة واالشكالیة.

 
صعود بعض الوزراء ورئیسي الوزراء السابق والحالي منصة االستجواب ومناقشة استجوابات 

ھاب بالمطالبة بمعاملة استجواباتھم بالمثل ولیس الذمع اقرارھم بعدم دستوریتھا، فتح بابا للنواب 
الى الخیارات األخرى، وفي المقابل فإن الحكومة استوعبت أن ھذا السلوك لم یوقف سیل 
االستجوابات وخاصة تلك الموجھة الى رئیسھا مما یدفعھا الى اللجوء الى مسارات مختلفة، 

ن االستجوابات تھدف الى اسقاط الحكومة خاصة في ظل األوضاع السیاسیة الحالیة، ویقینھا أ
 ولیس تحقیق الرقابة الدستوریة.

 
 موقف أمیري

 
لقد كان لسمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد كلمة بارزه في ھذا الصدد خالل النطق السامي 

، ۲۰۱۸أكتوبر  ۳۰في افتتاح دور االنعقاد الثالث للفصل التشریعي الخامس عشر، وذلك في 
لماذا اإلصرار على تقدیم االستجوابات لرئیس مجلس الوزراء في معرض كلمتھ "إذ ذكر في 

والالئحة الداخلیة لمجلس األمة  أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرین؟! بالمخالفة للدستور
وإذا كانت الحقوق الدستوریة للنائب واجبة ! ولقرارات المحكمة الدستوریة التفسیریة الواضحة



 
 
 

ضروري إدراك أن تلك الحقوق لیست حقوقا مطلقة، فھي مقیدة بشروط االحترام فإن من ال
وال یجوز بمن أنیط ، وضوابط تكفل انضباطھا، وعدم انحرافھا وخروجھا عن غایاتھا وأھدافھا

وعلى مشرعي القوانین ومنفذیھا أن یكونوا ھم  !بھم الحفاظ على الدستور والقوانین مخالفتھا
 لتزام بھا، لكي ینضبط العمل البرلماني في مساره اإلیجابي المنشودالقدوة الحسنة باحترامھا واال

 ".قیمة وجدوى أحكام الدستور والقوانین وقرارات المحكمة الدستوریة إذا تم تجاوزھا؟!فما 
 

من یحسم دستوریة االستجوابات؟ لإلجابة على السؤال، وبالنظر الى السوابق، فأنھ ال یمكن 
ضمن الخیارات فقد سبق وأن حسمت أمرھا بعدم االختصاص وضع المحكمة الدستوریة من 

بالنظر في موضوع صحیفة المسائلة، أما اللجنة التشریعیة البرلمانیة فال یمكن فصل توجھات 
أعضاؤھا ومیولھم السیاسیة عن مسار التقریر النھائي، وھذي حقیقة ال یمكن انكارھا مھما بلغت 

ریبة، أما وضع القرار مباشرة بید المجلس برفع التطمینات مما سیضع النتیجة محل شك و
ن فالنتیجة ھنا ستكو -دون استناد الى تقریر من التشریعیة  –االستجواب من جدول األعمال 

مرتبطة باألغلبیة الحكومیة أو النیابیة، وھو ما قد یدفع الحكومة الى المزید من التدخل في 
 العملیة االنتخابیة لضمان كتلة أكبر تساندھا.

 
 مخرج مقبول

 
واقعیا ال یمكن وضع الحكم على دستوریة االستجواب في إطار نصي سواء في الدستور أو 

ك سواء التشكی االالئحة الداخلیة لمجلس األمة، ففي كل األحوال فإن النتیجة ستحمل قدر كبیر
، ولكن فعلیا فإن الضرورة ھنا أصبحت ملزمة للبحث عن المستجَوبأو  المستجِوبلصالح 
للطرفین حقوقھما الدستوریة، فھل یكون تعدیل قانون المحكمة الدستوریة  یحفظمقبول  مخرج

 بما یتیح لھا الفصل في موضوع االستجواب مخرجا؟ أم سیشكل علیھا حرجا؟
 

ولكن ھل الخلل فقط في غیاب النصوص المنظمة لمثل تلك الخالفات؟ ال یمكن حصر المسألة 
الدستوریة السلیمة ال تقل أھمیة عن النصوص، فمسؤولیة النائب في تلك الزاویة، فالممارسة 

التیقن من اختصاص الوزیر من محاور استجوابھ ولیس محاسبتھ على ما ال عالقة لھ بھ كما 
من الدستور، بمعنى آخر، إن كان االستھداف السیاسي حق مشروع  ۱۰۰نصت علیھ المادة 

 ح بھ دستوریا.فإن اآللیة یجب أال تخرج عن اإلطار المسمو
 

 االنتصار الحكومي
 

أما على صعید الوزراء، فإن غطاء عدم دستوریة االستجواب واالختصاص یجب أال یتحول 
الى مدعاة لتفریغ األداة من قوتھا وأھدافھا في ترسیخ المحاسبة، بل من الخطورة أن یتحصن 



 
 
 

واب، رد في محاور االستجالوزیر باألغلبیة الحكومیة مع یقینھ بمسؤولیتھ السیاسیة عما قد ی
وھو ما سیخلق أزمة سیاسیة ال محالة وسیعزز من إصرار النواب على تقدیم االستجوابات تلو 

 األخرى.
 

انتصرت الحكومة في جمیع معارك االستجوابات ذات الجدل الدستوري برفعھا من جدول 
ة ستوریة السلیمأعمال مجالس األمة، فھل نجحت السلطة التنفیذیة في تأصیل الممارسة الد

وحمایتھا من العبث البرلماني أو أن أغلبیتھا في مجلس األمة نجحت في وأد الرقابة النیابیة على 
 أعمالھا؟
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