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 مة المستقيلة رئيس مجلس الوزراء في فترة الحكو ؤالت حول اختصاصاتاالرأي في التس

 

من يرأس حكومة تصريف العاجل من االمور .اذا استوجب االمر عقد اجتماع لمجلس 

؟ الوزراء  

 

لالجابة على هذا السؤال يلزم تحديد معنى او معاني مصطلح رئيس مجلس الوزراء وفق 

.  58.  56عند تتبع المصطلح في نصوص الدستور نجده في المواد الدستور الكويتي . 

و في هذه المواد هناك ترابط بين رئيس مجلس  129و  127.  126.  116.  103

تشير لرئيس  102و الفقرة االخيرة من المادة  98و  57الوزراء و الوزراء  . و المواد 

 116اما المادة  بير "وزارة "مجلس الوزراء باعتباره جزء من مجموعة فهي تستخدم تع

فهي في صدر المادة تستخدم تعبير رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و في ختامها تستخدم 

عرضها لحكم حضور الوزارة جلسات مجلس االمة  تعبير برئيسها او ببعض اعضائها عند 

و  6ين . و عند التأمل في مجموع المواد المشار لها و حكم المحكمة الدستورية في الطعن

نستطيع ان نقرر : 2012الصادر عام  30  

مهام رئيس مجلس الوزراء هي : – 1  

اختيار وزرائه و رفع مشروع مرسوم تعيينهم لسمو االمير .  -أ   

عندما ,رئاسة جلسات مجلس الوزراء و هو يتكون من الوزراء الذين عرض الرئيس  -ب 

يشارك في التصويت على القرارات  كان مكلفا بتشكيل الوزارة , مرسوم تعيينهم . و هو

محل المداولة في مجلس الوزراء و في حال تساوي االصوات يرجح الجانب الذي فيه 

 الرئيس .

االشراف على تنسيق االعمال بين الوزارات المختلفة و المقصود بالوزارات هي  –ج 

ان هذه المهمة  . و هذا يعني130الوحدات االدارية التي يتولها الوزراء وفق حكم المادة 

 . مرتبطة بعالقته بوزرائه الذين اختارهم 

رفع مشاريع المراسيم التي اقرها مجلس الوزراء الذي يرئسه لرئيس الدولة كي يصدق  -د 

 عليها .

القاعدة في النظام البرلماني هي ارتباط الحكومة برئيس مجلس الوزراء فاستقالته من  -2

و قد  اخذ الدستور سائر الوزراء و اعفئهم من مناصبهم منصبه او اعفائه منه يعني استقالة 

. و مبدأ وجوب استمرار الحكومة في الدولة يوجب   129ذا الحكم في  المادة هالكويتي ب

و  من مهام منصبه  لحين تعيين خلفه ان يستمر رئيس مجلس الوزراء في تصريف العاجل

هو من يخلفه  103هل خلفه كما ورد ذكره في المادة .   103لحكم مقرر في المادة ا هذا
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في رئاسة حكومة تصريف العاجل من االمور ام هو من يشكل حكومة تخلف حكومة 

 تصريف العاجل من االمور ؟

كما ورد في المادة  وص يقود الى فهم المقصود بالخلف المعين التفسير الشمولي للنص – 3

على النحو التالي  126م كما هو مشار له في المادة و تولي الصالحيات بعد اداء القس 103

كتلة متجانسة متضامنة تتكون  98و  57"الوزارة " على النحو الوارد ذكره في المواد   :

من رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الذين رفع هذا الرئيس مرسوم تعيينهم . و رئيس 

و هو من يرأس اجتماعهم في  مجلس الوزراء ال يمارس مهام عمله االبعد اختيار وزرائه

. و يالحظ  129و بقائهم في الوزارة مرتبط ببقائه فيها وفق حكم المادة  . مجلس الوزراء

تربط تولي رئيس مجلس الوزراء لمهام عمله بقسم يؤديه مع وزرائه و هي  126ان المادة 

و اذا كان  تستخدم واو العطف للربط في اداء القسم بين رئيس مجلس الوزراء و وزرائه .

استخدام واو العطف يسمح بتقديم قسم الرئيس على وزرائه فانه ال يفيد امكان ممارسته 

لصالحياته , باستثناء اختيارهم , بدون وزرائه . و هذا الفهم اخذت به المحكمة الدستورية 

و قد ورد في حيثيات الحكم المشار  . 2012الصادر عام  30و  6في حكمها في الطعنين 

قد جاء من وزارة زايلتها هذه الصفة بقبول استقالتها بكاملها وذلك بعد تعيين رئيس  له "

جديد لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة، حيث استبق رئيس مجلس 

قبل تأليف هذه الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها، بدعوة  –بصفته هذه  –الوزراء 

صفة واستعارة وزراء منها، الخذ موافقتها على هذا الحل، مما يجعل وزارة زايلتها هذه ال

باره هذا االجراء باطال بطالنا مطلقا، يستوجب عدم االعتداد به وعدم ترتيب آثاره، واعت

و نالحظ ان تقرير المحكمة  " .وحيث ان هذا النعي سديد ركأن لم يكن لمخالفته للدستو

مرتبط فقط بممارستها لمهام ال تدخل في اطار لزوال الصفة عن الوزارة المستقيلة 

اختصاصها  و هو تصريف العاجل من االمور اما عند التزام نطاق اختصاصها فهي 

و الخلف  من الدستور . 103ة شرعية تستند في وجودها للحكم المقرر في المادة حكوم

شكل الذي ينهي تعيينه دور رئيس مجلس الوزراء المستقيل هو رئيس مجلس وزراء 

لعمل و االجتماع بصورة مجلس وزارته و وزارته قد صدر مرسوم تعيينها و هي جاهزة ل

من الدستور . 123وزراء كي تهيمن على المصالح العامة وفق تعبير المادة   

مة واحدة هي الحكومة المستقيلة قبل تولي الحكومة الجديدة لمهامها توجد حكو – 4

سها رئيس مجلس لتصريف العاجل من االمور . و يرأ المكلفة بحكم الدستور بالبقاءو

الوزراء الذي شكلها . و الى جواره يوجد رئيس مكلف بتشكيل حكومته و هو ال يمارس 

س اجتماعهم في تشكيل حكومته فليس عنده وزراء يرأمن مهام رئيس مجلس الوزراء اال 

وزرائه و ال يحدد مدة زمنية مجلس الوزراء . و اذا كان الدستور ال  يمنع ادائه للقسم قبل 

لحمايته  و ذلك  لتقدمه عليهم في القسم فان قواعد المالئمة تجعل ادائه للقسم معهم افضل

 من الضغوط السياسية و االعالمية .
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نخلص من مجموع ما تقدم ان من يرأس اجتماعات مجلس الوزراء في فترة تصريف 

س الوزراء المكلف  بتشكيل ئيس مجلاالمور هو رئيس مجلس الوزراء المستقيل و ليس ر

  . 126حتى لو ادى القسم على النحو الوارد في المادة حكومته ما دام لم يشكلها بعد 

 

 

 جلسات مجلس االمة اذا دعيت؟حضور اعضائها  دهل يستوجب على الحكومة او اح

األمة سمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس من الدستور انه "ي 116ر المادة رقت 

كلما طلبوا الكالم ، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، 

وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . ويجب ان 

"  . و الوجوب الذي قررته  ببعض أعضائها تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو

الفقرة الثانية لم يقترن بجزاء محدد عند اخالل الحكومة به و هذا يجعلنا نقول بانه جزاء 

مة تمارس كل مهام الحكومة  ما دامت من سياسي . و حكومة تصريف االمور حكومة قائ

نالحظ ان و  في اطار العاجل من االمور .و تنفيذ ما هو واجب يدخل   العاجل من االمور

, للحكومة  2012الصادر عام  30و  6وصف المحكمة الدستورية , في حكمها بالطعنين 

المستقيلة بانه زايلتها المشروعية يرتبط بممارستها الختصاصات تدخل في غير اطار 

 العاجل من االمور ذلك ان اختصاصاتها تبقى محدودة النطاق .

مدعوة لحضور جلسات و كانت مستقيلة حتى لنخلص مما سبق الى القول بان الحكومة 

 مجلس االمة و يمكنها الحضور ممثلة برئيسها او ببعض وزرائها .

 

                             د. محمد الفيلي


