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»منحة املتقاعدين« 
معرضة للرد أو البطالن



ــد  ــاد بع ــة اىل االنعق ــس األم ــود مجل يع
إجــازة جربيــة فرضتها الظروف السياســية 
املتمثلــة باســتقالة الحكومــة الكويتيــة، 
ومــن املقــرر أن يصــوت املجلــس، يف 
جلســة خاصــة حــدد لهــا يــوم ١٤ الجــاري، 
عــى التعديــات املقرتحــة عــى قانــون 

املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعية 
دينــار،  آالف  ثاثــة  املتقاعديــن  ملنــح 
برملانيــة  ســابقة  ثــاين  بذلــك  ليســجل 
تصــوت بهــا حكومــة ترصيــف العاجــل مــن 

ــون. ــى قان ــور ع األم
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غياب الرأي الدستوري لتصويت حكومة العاجل من األمور

يعرض »منحة املتقاعدين« للرد 
أو البطالن
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األوىل  الســابقة  أن  بالذكــر  والجديــر 
ترصيــف  حكومــة  بهــا  صوتــت  التــي 
العاجــل مــن األمــور كانــت عــى تعديــات 
ــام  ــن ع ــمرب م ــة يف ديس ــون الرياض قان
٢٠١٧، وبــررت حضورهــا الجلســة لوجــود 
عــى  دوليــة  رياضيــة  اســتحقاقات 
»اســتعجال«  منهــا  يتطلــب  الكويــت 
التصويــت عــى التعديــات لرفــع اإليقــاف 
الريــايض مبــا يســمح للمنتخبــات املحليــة 

الدوليــة. البطــوالت  يف  املشــاركة 

صفة العاجل من األمور

ــل  ــى أن العاج ــون ع ــرباء القان ــع خ »يجم
مــن األمــور وفقــا للدســتور هــو مــا ال 

يتحمــل االنتظــار لوقــت طويــل أو ذلــك 
ــن  ــى تعي ــه حت ــؤدي ترك ــذي ي ــرار ال الق
وزيــر باألصالــة إىل إرضار باملــال العــام 
أو املصلحــة العامــة أو تعطيــل العمــل 
صحيفــة  املصــدر  املعنيــة«  بالجهــة 
القبــس، فهــل تعديــات »التأمينــات« مــن 

العاجــل؟

وجــه ســمو ويل العهــد الشــيخ مشــعل 
العامــة  املؤسســة  إدارة  األحمــد 
للتأمينــات االجتامعيــة يف ١٣ يوليــو ٢٠٢١ 
بـــ »اتخاذ الســبل كافــة لجعــل املتقاعدين 
رشكاء ومســتفيدين مــن تلــك النجاحــات 
يخصــص  اســتثامرية  مشــاريع  كتطويــر 
للمتقاعديــن.«،  أرباحهــا  مــن  جــزء 
يقــع   - آنــذاك   – التوجيــه  اعتــرب  فلــو 
فــكان  األمــور،  مــن  العاجــل  دائــرة  يف 
خــال  إصــداره  خيــار  الحكومــة  أمــام 
الســابقة  الربملانيــة  العطلــة  فــرتة 
ــو اىل  ــن يولي ــن األول م ــدت م ــي امت الت
ــص  ــا لن ــر، وفق ــن أكتوب ــر م ــبوع األخ األس
املــادة ٧١ مــن الدســتور »إذا حــدث فيــام 
بــن أدوار انعقــاد مجلــس األمــة أو يف 
ــاذ  ــب اإلرساع يف اتخ ــا يوج ــه م ــرتة حل ف
تدابــر ال تحتمــل التأخــر جــاز لألمــر أن 
يصــدر يف شــأنها مراســيم تكــون لهــا 
ــة  ــون مخالف ــى أن ال تك ــون ع ــوة القان ق
ــواردة  ــة ال ــرات املالي ــتور أو للتقدي للدس

امليزانيــة«. قانــون  يف 

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإن 
قانــون  مبــروع  تقدمــت  الحكومــة 
ــات  ــاب املعاش ــة ألصح ــة مالي ــرصف منح ب
ــد  ــارس ٢٠٢٢، أي بع ــة يف ١٧ م التقاعدي
أشــهر عديــدة مــن توجيــه ســمو ويل 
عــى  إضافيــة  داللــة  وهــذه  العهــد، 



ــة  ــبة للحكوم ــل بالنس ــة العاج ــاء صف انتف
عــى األقــل.

القانــون  مــروع  الحكومــة  رفــع  بعــد 
بتاريــخ  باســتقالتها  تقدمــت  أعــاه، 
مايــو   ١٠ بـــ  وقبلــت  املــايض،  أبريــل   ٥
املــايض، وهنــا تغــر املركــز الدســتوري 
ترصيــف  لحكومــة  القامئــة  للحكومــة 
العاجــل مــن األمــور، األمــر الــذي يضــع 
ــك  ــرة الش ــن« يف دائ ــة املتقاعدي »منح
االختصاصــات  وإن  ســيام  ال  الدســتوري، 
املناطــة لهــذا الشــكل مــن الحكومــة غــر 
مــام  دســتوريا،  واضــح  بشــكل  محــددة 
يجعــل القضــاء الدســتوري هــو املعنــي 
حــده،  عــى  موضــوع  كل  يف  بالفصــل 
ويف ذلــك ســابقة ســجلتها املحكمــة 
الــرورة  مرســوم  ببطــان  الدســتورية 
يف  لانتخابــات  العليــا  اللجنــة  بإنشــاء 
عــى  وأبطلــت   ،٢٠١٣ عــام  مــن  يونيــو 
ــمرب  ــة ديس ــس األم ــات مجل ــوءه انتخاب ض

.٢٠١٢

تجاهل نيايب

أمــا عــى صعيــد مجلــس األمــة، فمنــذ 
يــوم  إىل  الحكومــة  اســتقالة  قبــول 
بجلســة  التعديــل  إلقــرار  موعــد  تحديــد 
خاصــة، مل يفتــح نقــاٌش برملــايٌن حــول 
مــن  العاجــل  حكومــة  تصويــت  ســامة 
»منحــة  قانــون  مــروع  عــى  األمــور 
املتقاعديــن«، رغــم فســحة الوقــت أمام 
الشــؤون  لجنــة  األمــة،  مجلــس  مكتــب 
الشــؤون  ولجنــة  واالقتصاديــة  املاليــة 
عــى  عــاوة  والقانونيــة،  التريعيــة 
ذلــك، مل يطــرح النــواب تلــك املســألة 

العامــة. أمــام 

قــال رئيــس مجلــس األمــة مــرزوق الغانم 
يف مؤمتــر صحفــي عقــده يــوم ٣٠ مــن 
نظرنــا  وجهــة  »يف  املــايض  الشــهر 
مــن  نعتــربه  املتقاعديــن  موضــوع  أن 
ــة  ــي قضي ــور، فه ــن األم ــل م ــن العاج ب
ــت  ــة وتعطل ــة األهمي ــة يف غاي ــم فئ ته
أن  إال  الكفايــة«،  فيــه  مبــا  مصالحهــم 
الغانــم مل يستشــهد بــاآلراء الدســتورية 
يف  العــادة  جــرت  كــام  رأيــه  لتعزيــز 

الخافيــة. املواضيــع 

هــذا  أن  األمــة  مجلــس  أعضــاء  يــدرك 
البــاب مــن الحــوار والنقــاش قــد يكلفهــم 
مقاعدهــم الربملانيــة بخســارة رشيحــة 
مؤثــرة مــن الناخبــن وهــم املتقاعديــن، 
رجــاال ونســاًء، فالقاعــدة التــي يتعامــل 
بهــا النــواب مــع املتقاعديــن تقــوم عــى 
ــٌة  ــٍب كَليلَ ــن كُلِّ َعي ــا َع ــُن الرِض ــدأ »َوَع مب
َولَِكــنَّ َعــَن الُســخِط تُبــدي املَســاِويا«، 
مــن  دســتوري،  مبــدأ  وفــق  وليــس 

الناحيــة اإلجرائيــة.

وال تختلف القوى السياســية ومؤسســات 
املجتمــع املدين والخــرباء الدســتوريون 
هــذا  يف  األمــة  مجلــس  أعضــاء  عــن 
عــى  تطغــى  فالشــعبوية  الجانــب، 
صــدور  وســامة  الدســتورية،  املبــادئ 
التريــع، فالبيانــات التحذيريــة األخــرة 
السياســية  القــوى  أطلقتهــا  التــي 
العمــل  تعليــق  عــن  يــرتدد  مــا  بشــأن 
تعطيــل  مــن  ســبقها  ومــا  بالدســتور، 
جلســات مجلــس األمــة، تجــاوزت الجوانــب 
الدســتورية اإلجرائيــة املرتبطــة بـــ »منحة 

املتقاعديــن«.
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إشكالية سياسية

مــا ســبق ميثــل أحــد إشــكاليات العمــل 
ــذي  ــر ال ــت، فالوزي ــيايس يف الكوي الس
يعــرتض عى دســتورية اســتجواب مقدم 
لــه ال ميانــع بصعــود املنصــة، والنائــب 
ملخالفتهــا  الحكومــة  يعــارض  الــذي 
الدســتور يتغــاىض عــن إجــراءات تحمــل 
ــة  ــق مصلح ــتورية لتحقي ــر دس ــبهة غ ش
التــي  السياســية  والقــوى  انتخابيــة، 
متانــع  ال  الدســتور  احــرتام  اىل  تدعــو 
ــى  ــاظ ع ــه للحف ــاوز علي ــن التج ــض م ببع

الســيايس. حضورهــا 

الرد أو البطالن

املتقاعديــن«،  »منحــة  إىل  وبالعــودة 
فــإن تجــاوز ســامة اإلجــراءات الدســتورية 
قبــل  مــن  للــرد  عرضــه  القانــون  يجعــل 
ترغــب  ال  فهــي  السياســية،  القيــادة 

بالتصديــق عــى قانــون معــرض لإلبطــال 
حــال  يف  الدســتورية  املحكمــة  يف 
قــدم طعــن ضــده، فصفــة »العاجــل مــن 
أخطــاء  أي  لتفــادي  تُبحــث  مل  األمــور« 
إجرائيــة دســتورية، وبالتــايل فــإن رأي 
ــوان  ــتورين يف الدي ــارين الدس املستش
العهــد  ويل  ســمو  وديــوان  األمــري 
رد  أو  للتصديــق  مهــام  دورا  ســيلعب 

القانــون.

لتصويــت  الدســتوري  الجانــب  بحــث 
حكومــة العاجــل مــن األمــور عــى »منحــة 
للمتقاعديــن  حاميــة  املتقاعديــن« 
أنفســهم، وضــامن لعــدم رصف أمــوال 
ميكــن  ال  »التأمينــات«  صناديــق  مــن 
اإلبطــال،  حــال  يف  الحقــا  اســرتجاعها 
وحاميــة أيضــا لإلجــراءات الدســتورية مــن 
ــس  ــا مجل ــع مثنه ــد يدف ــات ق أي انحراف

مســتقبا. األمــة 
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