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قدم استجواب ًا لوزير املالية ..والرويعي أدرجه على اجللسة االفتتاحية

هايف :احلجرف خالف أحكام الدستور املتعلقة بالشريعة اإلسالمية

وزير املالية نايف احلجرف

محمد هايف

ريا�ض عواد

ق���دم ال��ن��ائ��ب محمد ه��اي��ف املطيري
استجوابًا كان قد أعلن عنه امس األول
وذلك لوزير املالية قال فيه:
أتقدم بهذا االستجواب املوجه إلى وزير
املالية وفقاَ للمادة (  ) 100من الدستور
والتي تنص على أن لكل عضو من أعضاء
مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس
ال��وزراء وإل��ى ال��وزراء استجوابات عن
األم��ور الداخلة في اختصاصاتهم وذلك
بشأن مخالفة سياسة وق��رارات وأعمال
وزي��ر املالية ألحكام الدستور املتعلقة
بالشريعة اإلسالمية ،و مخالفته أحكام
القانون املتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية
وح��ظ��ر التعسف ف��ي السلطة ،وس��وء
استعمالها .
وأض��اف هايف :حمل الله تعالى من
خالل نصوص الكتاب والسنة من تولى
أي مسؤولية عامة وخاصة تأدية أعماله
بالصدق واألمانة محققاً مصالح البالد
والعباد بعيدا َ ع��ن األه���واء واملصالح
الشخصية ومن ذلك الوزراء والنواب .
ووج���دت ه��ذه ال��ن��ص��وص الشرعية
ص��دى لها في الدستور فبعد أن قضت
ً
امل��ادة  123منه بهيمنة مجلس ال��وزراء
على مصالح ال��دول��ة ورس��م السياسة
ال��ع��ام��ة للحكومة ومتابعة تنفيذها
واإلش��راف على سير العمل في اإلدارات
احلكومية فقد نصت املادة  130منه على
أن ( :يتولى ك��ل وزي���ر اإلش����راف على
شؤون وزارت��ه ويقوم بتنفيذ السياسة
العامة للحكومة فيها ،كما يرسم اجتاهات
الوزارة ويشرف على تنفيذها ).
فتأتي محاور هذا االستجواب منسجمة
م��ع سلطات ال��وزي��ر ال��دس��ت��وري��ة وما
يترتب عليها من مسؤولية جراء اخالله
بتلك السلطات وال��ص�لاح��ي��ات وع��دم
قيامه بواجباته املناط به تنفيذها حفاظا َ
على مصالح امل��واط��ن�ين ومكتسباتهم
في اطار الدستور والقانون ،حيث ظهر
تقصير ال��وزي��ر في سياساته املخالفة
لتوجيهات الدستور املتعلقة بأحكام
الشريعة اإلسالمية من جهة  ،ومن جهة
أخرى مخالفته ألحكام القانون اخلاصة
بتنفيذ األحكام القضائية وحظر التعسف
باستعمال السلطة مع نكثه ومماطلته في
تنفيذ التزاماته التي قطعها على نفسه
أمام مجلس األمة واملواطنني.

احملور األول

مخالفة سياسة وقرارات وأعمال
وزير املالية ألحكام الدستور املتعلقة
بالشريعة اإلسالمية.
ح��رم��ت الشريعة اإلس�لام��ي��ة الربا
حترمياً قاطعاً وجعلت عقوبته حرباً
مع الله ورسوله ،قال الله تعالى ((ا َّلذِينَ
َيأْ ُكلُونَ ال ِّربَا لاَ َيقُومُونَ إ اَِّل َكمَا َيقُو ُم ا َّلذِي
َس ۚ ذَٰلِكَ ِبأ َ َّن ُه ْم
الشيْطَ انُ مِنَ المْ ِّ
َيتَخَ َبّطُ ُه َّ
�ل ال ّلَ ُه
َح� َّ
ِن��ا ا ْل َبيْعُ ِمثْلُ ال ِّربَا ۗ وَ أ َ
قَالُوا إ مَّ َ
ج��ا َء ُه مَوْ عِ ظَ ٌة
ح � َّر َم ال ِّربَا ۚ َفمَن َ
ا ْل َبيْعَ وَ َ
َف وَ أ َمْ ُر ُه إِلَى
سل َ
ِمّن َّر ِّب ِه فَان َتهَىٰ َفلَ ُه مَا َ
اب ال َنّا ِر
ح ُ
َص َ
ال ّلَ ِه ۖ وَ َم��نْ عَ ا َد َفأُولَ ٰئِكَ أ ْ
ْحقُ ال ّلَ ُه
خ��ا ِل�دُونَ ( )275يمَ َ
ۖ هُ � ْم فِيهَا َ
ب ُك َّل
َات ۗ وَ اللَّ ُه لاَ يُحِ ُّ
الص َدق ِ
ال ِّربَا وَ ُي ْربِي َّ
َك َفّا ٍر أَثِي ٍم ( )276إ َِّن ا َّلذِينَ آ َمنُوا وَ عَ ِملُوا
الصلاَ َة وَ آ َتوُا ال َّزكَا َة
َات وَ أَقَامُوا َّ
الصالحِ ِ
َّ
ْف عَ لَ ْي ِه ْم وَ لاَ
َل ُه ْم أ َْجرُهُ ْم عِ ن َد َر ِّب ِه ْم وَ لاَ خَ و ٌ
َح َزنُونَ ( )277يَا أ َ ُّيهَا ا َّلذِينَ آ َمنُوا
هُ ْم ي ْ
ا َّتقُوا اللَّ َه وَ َذرُوا مَا َبقِيَ مِنَ ال ِّربَا إ ِن كُنتُم
ني (َ )278ف�إِن َّل� ْم َتفْعَ لُوا َفأْ َذنُوا
ُّمؤْ ِم ِن َ
َسو ِل ِه ۖ وَ إ ِن ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم
ْب ِمّنَ ال ّلَ ِه وَ ر ُ
بِحَ ر ٍ
ُوس أ َ ْموَا ِل ُك ْم لاَ تَظْ لِمُونَ وَ لاَ تُظْ لَمُونَ
ُرء ُ
( )))279سورة البقرة.
وقال صلى الله علية وسلم في حجة
وإن ك� َّل ِر ًب��ا في اجلاهل َّي ِة
ال��وداع ((أال َّ
وس أ َ ْموَا ِل ُك ْم لاَ تَظْ لِمُونَ
مَوضوعٌ َ ،ل ُك ْم رُؤُ ُ
ّاس بنِ عب ِد
وَ لاَ تُظْ َلمُونَ غي َر ربا الع َب ِ
لب فإ َّن ُه موضوعٌ ك ُّلهُ)) ( صحيح
املط ِ
َّ
الترمذي)
كما أن القانون أوجب تنفيذ األحكام
القضائية وقرر للموظف العام الذي ال
يُنفذ حكم القضاء النهائي الواجب النفاذ
عقوبة جرّاء امتناعه عن تنفيذ األحكام
 ،فضال عن حظر التعسف في استعمال

السلطة م��ن املوظفني العاميني وعلى
رأسهم الوزراء.
وك��ان ل��زام �اً علينا ك��ن��واب لألمة أن
ن��ح��ارب آف��ة ال��رب��ا ونحمي مجتمعنا
منه كما أننا نحرص كل احل��رص على
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة باسم
صاحب السمو ومجابهة كل تعسف في
استعمال السلطة مع املواطنني بشكل
عام .
 وامل��ادة الثانية من الدستور تنصعلى أن”:دين الدولة اإلسالم والشريعة
اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع”
وب��ذل��ك ي��ؤك��د ال��دس��ت��ور أن الشريعة
اإلسالمية باقية حية في ضمير الشعب و
أنها حتتل مكانها الالئق بها ،وهذا النص
يحمل املشرع العادي أمانة األخذ بأحكام
الشريعة اإلس�لام��ي��ة م��ا وس��ع��ه ذل��ك،
ويدعوه إلى هذا النهج دع��وة صريحة
واضحة ،
وال مينع ال��ن��ص امل��ذك��ور م��ن األخ��ذ
عاجال أو آجال ،باألحكام الشرعية كاملة
وفي كل األمور إذا رأى املشرع ذلك.
ووج��د ه��ذا التوجه ص��داه أيضاً في
الدستور نفسه في املادة رقم ( )35التي
تكفل حرية االعتقاد حيث نصت على
حرية االع��ت��ق��اد مطلقة ،وحتمي
أن”:
ال��دول��ة حرية القيام بشعائر األدي��ان
طبقا للعادات املرعية ،على أال يخل ذلك
بالنظام العام أو ينافي اآلداب».
فجعل الدستور الضابط الوحيد عدم
مخالفة النظام العام والعادات املرعية
في إقامة الشعائر فقط و مؤدى ذلك هو
عدم حمل الناس بالقوة على ما يخالف
معتقداتهم،واجلدير بالذكر أن الربا أحد
الكبائر احملرمة في اإلس�لام وال يجوز
بأي حال من األح��وال حمل الناس رغما ً
عنهم على التعامل به وعلى الدولة أن
تضع البدائل املناسبة املتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية و القول بخالف ذلك
 كما فعل وزير املالية بقراراته وأعمالهوسياساته  -معناه إلغاء املادة الثانية
في الدستور إلغا ًء ضمنيا
وهو ما نرفضه وال نقبل به فقرارات
الوزير وسياساته تصب بهذا االجتاه
كما سنبينّ باألدلّة القطعية.
التوجه الدستوري وجد صداه
ّ
وهذا
أيضاً في كثير من القوانني وقد التزمت
به احلكومات املتعاقبة والتزم به وزراء
املالية منذ االستقالل وحتى ج��اء زمن
الوزير احلالي ومنها على سبيل املثال
فقط:

أ -قوانني البنوك:
حيث لم يقتصر النظام املصرفي في
الكويت على البنوك التجارية فقط وإمنا
يوجد بجانبها بنوك إسالمية يتزايد
تعامل املواطنني معها يوما ً بعد يوم.
ب -شركات التأمني:
واحل��ال كذلك في مجال التأمني حيث
توجد شركات التأمني التجارية ويوجد
جلانبها شركات التأمني اإلسالمية.
فالبديل اإلس�لام��ي واج��ب على وزير
املالية توفيره رغما ً عنه نزوالً عند أحكام
الدستور  ،أمّا آراءه وتوجهاته وأفكاره فال
نقبل أن يفرضها خالفاً ألحكام الدستور
فهو الفيصل في التعامل مع احلكومة
وي��ج��ب أن تنسجم سياسة ال��وزي��ر
وقراراته مع أحكامه أو ليرحل.
ويظهر جل ّيا ً مخالفة سياسة وقرارات
وأع��م��ال وزي��ر املالية ألحكام الدستور
املتعلقة بالشريعة اإلسالمية في احلاالت
التالية:

«أوال » ربا املتقاعدين-:
من خ�لال دفاعه املستميت عن نظام
االس��ت��ب��دال ال���رب���وي اجل��ائ��ر ورف��ض��ه
لكل املقترحات الشرعية وتسويفه في
دراستها وإجنازها.
 ف��اس��ت��ب��دال ال��رات��ب بكل املقاييسواملعايير واحلقائق الدامغة ال يعتبر
عقد قرض وال يخضع للقانون التجاري
وليس عمالً جتارياًفالطبيعة القانونية
لالستبدال وفقا للمادة  77م��ن قانون
ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة و اجل����داول

احملور األول
مخالفة س�ي��اس��ة وق� ��رارات وأع �م��ال وزي ��ر املالية
ألحكام الدستور املتعلقة بالشريعة اإلسالمية

احملور الثاني
مخالفة أحكام القانون املتعلقة بتنفيذ األحكام
القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة
املرفقة تؤكد أن��ه مساعدة ذات طبيعة
مدنية خاصة يحكمها قانون التأمينات
والقرارات املنظمة له الصادرة من مجلس
اإلدارة ووزي���ر امل��ال��ي��ة،فتحديد قيمة
االستبدالو مقداره لكل مستفيد تخضع
للعمر و م��دة اخل��دم��ة و م��ق��دار املعاش
التقاعدي ،وال يوجد سند قانوني واحد
القتضاء الفوائد مقابل استبدالاملعاش
التقاعدي وق��د ح��دد ق��ان��ون التأمينات
االجتماعية موارد املؤسسة املالية وليس
م��ن بينها ال��ف��وائ��د املتحصلة م��ن قيمة
االستبدال.
كما أن التعامالت املختلفة بني املؤسسة
العامة للتأمينات من جهة واملستفيدين
من أصحاب املعاشات التقاعدية من جهة
أخرى تعامالت مدنية ال تقبل الفوائد.
وامل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات
االجتماعية وفقا ً للقانون ال متارس أعماال
جتارية مع املستفيدين منها من املواطنني
حيث أن نظام التأمينات االجتماعية
نظام تكافلي والتعامل ب�ين املؤسسة
واملشتركني خاضع لقانونها وغايته
اجتماعية بحتة وال يقوم معهم على أي
أس��اس جت��اري لذلك ال يجوز ب��أي حال
من األحوال اقتضاء أي فوائد خاصة وأن
القانون امل��دن��ي وه��و الشريعة العامة
لقانون التأمينات يحظر الربا بالكلية
في التعامالت اخلاضعة ألحكامه حيث
تقضي املادة  305من املرسوم بالقانون
رق��م  67لسنة  1980ب��إص��دار القانون
املدني (  )1980 / 67على أنه:
 1يقع باطال كل اتفاق على تقاضيفوائد مقابل االنتفاع مببلغ من النقود أو
مقابل التأخير في الوفاء بااللتزام به.
 2ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعةأو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن
إذا ما ثبت أن ذلك ال يقابله خدمة حقيقية
متناسبة يكون الدائن قد أداها فعال.)...
وك��أث��ر ل�لاس��ت��ج��واب ال��س��اب��ق ال��ذي
ت��ق��دم��ت ب��ه ل��ل��وزي��ر ج���رى التعهد من
جديد أمام النواب أنه يحتاج لوقت كاف
ليضع نظاما يتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ويحقق مصلحة املتقاعدين
إال أنه ما زال مياطل ويعقد االجتماعات
بعد االجتماعات ويسوف في األمر حتى
انقضت اإلج��ازة الصيفية دون أي تقدم
ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ب��ل أن نظام االستبدال
الربوي اجلائر املخالف ألحكام الشريعة
اإلسالمية والدستور والقانون ما زال
قائما ويحظى بحماية الوزير بالدفاع
عنه .
وقد توالت اجتماعات اللجنة املالية
مبجلس األم��ة مع وزي��ر املالية وطاقمه
إلجناز البديل الشرعي لنظام االستبدال
ال��رب��وي اجلائر إال أن ه��ذه االجتماعات
املتتالية لم تثمر عن أي تقدم في رفع الظلم
عن كاهل املتقاعدين  ،وهذا ما صرح به
رئيس اللجنة املالية بعد اجتماع اللجنة
وق��راره��ا األخير ببقاء نظام االستبدال
وعوائده الربوية احملرمة
“ثانيا “
املوافقة على االكتتاب بشركتي الزور
وال��ب��ورص��ة ال��رب��وي��ت��ان رغ���م وض��وح
ال��ف��ت��اوي ال��ص��ادرة م��ن فقهاء الكويت
املعتبرين-:

انبثق عن هيئة الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص املنشأة وفقا للقانون رقم
 116لسنة  2014واخلاضعة لرقابة
وزي���ر امل��ال��ي��ة وإش��راف��ه وتوجيهه كل
من شركتي ( بورصة الكويت ل�لأوراق
املالية )  ،و( شمال الزور األولى للطاقة
وامل��ي��اه ) .وواف����ق ع��ل��ى مت��ل��ك حكومة
الكويت ممثلة بالهيئة العامة لالستثمار
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
واخلاضعتني إلش��راف��ه نسباً م��ن رأس
مالها .
وقد حذر عدد كبير من فقهاء الكويت
املعتبرين م��ن مغبة االك��ت��ت��اب بهاتني
الشركتني لتعاملهما بالربا وفيما يلي
مثال على ذل��ك :فتوى د.عجيل النشمي
عبر حساب الرسمي في تويتر :
سؤال حول حكم االكتتاب في شركتي
الزور والبورصة؟
-١اجل���واب  :رغ��م أنهما ضمن مظلة
هيئة الشراكة وهي هيئة حكومية  .وقد
ثبت من خالل نشرة االصدار ومعلومات
أخرى عن واقع ميزانية الشركتني أنهما
شركتان مركزهما املالي قوي ولكن هذا
شيء واملشاركة في شراء اسهمهما شيء
آخر وأهم .
 -٢اشتمل نشاط الشركتني على :
 -ودائ��ع باألجل باملاليني وهي ودائع
بفوائد ربوية
  -قروض ربوية باملاليني
 -وال يوجد أي بند يخص التعامل
بالشروط االسالمية
ولذا يحرم شراء أسهم هاتني الشركتني،
والله أعلم).

استثمارات قائمة على الربا احملرم
وي��ظ��ه��ر مم��ا س��ب��ق أن وزي���ر املالية
أدخ���ل امل��واط��ن�ين م��ن خ�لال امل���ال العام
الذي يشرف على إدارت��ه في استثمارات
قائمة على الربا احملرم خالفاً ملا تقضي
به أحكام الدستور املتعلقة بالشريعة
اإلسالمية ،كما حرم شريحة أخرى كبيرة
من املواطنني باالكتتاب باسهم الشركتني
ملخالفتهما ألحكام الشريعة اإلسالمية
واشتمال تعامالتهما على الربا احملرم.
ثالثا :ع��دم متثيل الشرعيني س��وا ًء
من وزارة األوق��اف أو كلية الشريعة أو
الشخصيات الفقهية املستقلة في مجالس
أدارة الهيئات واجلهات اخلاضعة لرقابة
الوزير ومنها الهيئة العامة للشراكة بني
القطاع العام واخل��اص والهيئة العامة
لالستثمار واملؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية -:
صدر القانون رقم  116لسنة 2014
ب��ش��أن ال��ش��راك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخل���اص وص���درت الئحته التنفيذية
باملرسوم رقم  78لسنة . )2015
ويهدف هذا القانون اجلديد إلى تعزيز
ومتكني اإلطار املؤسسي ملشاريع الشراكة
بني القطاعني العام واخل��اص وتوسيع
نطاق الفوائد الناجتة عن تلك املشاريع.
وي���ق���وم ال���ق���ان���ون ب��ت��ح��دي��د م��ه��ام
اللجنة العليا ملشروعات الشراكة بني
القطاعني ال��ع��ام واخل���اص ،وتأسيس
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني

ال��ع��ام واخل����اص م��ع حت��دي��د مهامها
ومسؤولياتها.
وتنص املادة الثانية من قانون الهيئة
ع��ل��ى إن��ش��اء وتشكيل اللجنة العليا
واختصاصاتها باآلتي-:
بناء على هذا القانون تشكل مبرسوم
جل��ن��ة ع��ل��ي��ا ت��س��م��ى « ال��ل��ج��ن��ة العليا
ملشروعات الشراكة بني القطاعني العام
واخل���اص (وحت��ل محل اللجنة العليا
للمشروعات التي تقام على أمالك الدولة
العقارية املنشأة مبوجب املرسوم رقم
( )145لسنة  ،) 2008وتتولى ممارسة
اختصاصات وسلطات مجلس إدارة
الهيئة املنصوص عليها في هذا القانون،
ويتولى وزي���ر املالية رئ��اس��ة اللجنة
وتضم في عضويتها كل من:
 .1ال���وزراء الذين يحملون احلقائب
الوزارية املتعلقة مبا يلي:
أ .األشغال العامة.
ب .التجارة والصناعة.
ج .الكهرباء واملاء.
د .البلدية.
 .2مدير عام الهيئة العامة للبيئة .
 .3مدير عام الهيئة عضوًا ومقررًا.
 .4ث��ل�اث����ة م�����ن ذوي اخل���ب���رة
واالختصاص يختارهم مجلس الوزراء
من موظفي الدولة.
وت���ض���ع ال��ل��ج��ن��ة الئ���ح���ة لتنظيم
اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.وتدعو إلى
اجتماعاتها ممثل اجلهة العامة املختصة
باملشروع املعروض عليها دون أن يشارك
في التصويت.
وال تكون قرارات اللجنة نافذة إال بعد
اعتمادها من وزير املالية».

إقصاء املتخصصني بأحكام الشريعة
 ويالحظ هنا أن وزي��ر املالية يجوزله وفقاً للبند الرابع تعيني ذوي اخلبرة
واالختصاص إال أن سياسته التي ينتهجها
استبعدت املتخصصني بأحكام الشريعة
الغرّاء التي وضعها الدستور في أولوياته
وال��ت��ي يتمسك بأهدابها أب��ن��اء الشعب
لا لها وه��ذا
الكويتي وال ي��رض��ون ب��دي� ً
اإلقصاء هو الذي جعل املشاريع املنبثقة
من ه��ذه الهيئة غير متوافقة مع أحكام
الشريعة ومنها االك��ت��ت��اب ف��ي شركتي
البورصة ومحطة الزور اللتان يتعامالن
بالربا.
وما يقال عن هيئة الشراكة بني القطاعني
ال��ع��ام واخل���اص يقال أيضا ع��ن الهيئة
ال��ع��ام��ة لالستثمار وامل��ؤس��س��ة العامة
للتأمينات االجتماعية حيث ينتهج وزير
املالية ذات النهج في إشرافه على الهيئة
العامة لالستثمار متعمدا ً إقصاء الشرعيني
الذين يبسطون رقابتهم الشرعية على
اس��ت��ث��م��ارات الهيئة لتنقيتها م��ن الربا
واحملرمات األخرى فعدم تعيني الشرعيني
مبجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار
الصادر بإنشائها القانون رقم 1982/47
يصب مبخالفة أحكام الدستور املتعلقة
بالشريعة اإلسالمية ويلوّ ث امل��ال العام
باحملرمات حيث تنص امل��ادة الثالثة منه
على أن (يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة
يشكل برئاسة وزي��ر املالية وعضوية
كل من وزير النفط و وكيل وزارة املالية
ومحافظ البنك املركزي وخمسة أعضاء
آخ��ري��ن م��ن الكويتيني املتخصصني في
مختلف م��ج��االت االس��ت��ث��م��ار يعينون
مبرسوم ملدة أربعة سنوات ويجوز إعادة
تعيينهم ،على أن يكون من بينهم ثالثة
على األقل من ال يتولون أي وظيفة عامة
)  ،ومجلس اإلدارة هو اجلهاز املسئول
عن شئون الهيئة وله جميع الصالحيات
الالزمة لتحقيق غرضها وعلى األخص ما
يلي :
أ  -رس���م ال��س��ي��اس��ة ال��ع��ام��ة للهيئة
واإلش���راف على تنفيذها ووض��ع برامج
االستثمار ومتابعة اجن��ازه��ا وإص���دار
القرارات الالزمة لذلك .
ب  -وض��ع اللوائح اإلداري���ة واملالية
الالزمة للهيئة واإلشراف على تنفيذها .
ج  -ممارسة مختلف عمليات استثمار
األم����وال س���واء م��ب��اش��رة أو ع��ن طريق
مؤسسات أخرى .
د  -إق���رار م��ش��روع ميزانية الهيئة

وحسابها اخلتامي قبل عرضهما على
اجلهات املختصة .
فيالحظ هنا ان��ه لم يتم تعيني أي �اً من
الشرعيني في مجلس االدارة  ،اذ أن سياسة
الوزير في إقصاء الشرعيني عن عضوية
هذه اجلهات قد أدى الى وقوع تلك اجلهات
باألعمال التي تخالف أحكام الشريعة
اإلس�لام��ي��ة كالتعامل ب��ال��رب��ا واإلجت���ار
باخلمور وغيرها مما حترمه الشريعة
اإلسالمية .
وما يقال عن الهيئتني السابقتني يقال
ك��ذل��ك ع��ن املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية وال��ت��ي اقصى وزي��ر املالية
الشرعيني املتخصصني في علوم الشريعة
من عضوية مجلس إدارتها رغم أن القانون
يتيح له ذلك وهذا ما اوقعها بالربا احملرم
املتمثل في نظام االستبدال الربوي اجلائر
الذي أثقل كاهل املتقاعدين

احملور الثاني

مخالفة أحكام القانون املتعلقة بتنفيذ
األحكام القضائية وحظر التعسف في
استعمال السلطة:

«أوال » عدم تنفيذ األحكام القضائية -:
ل��ق��د أوج���ب ال��ق��ان��ون ع��ل��ى املوظفني
العاميني وعلى رأس��ه��م ال����وزراء تنفيذ
األحكام القضائية النهائية وقرر للموظف
العام ال��ذي ال يُنفذ حكم القضاء النهائي
الواجب النفاذ عقوبة ج �رّاء امتناعه عن
تنفيذ األحكام.
وقد تعمد وزير املالية عدم تنفيذ أحكام
قضائية نهائية ص���ادرة باسم صاحب
السمو وواجبة النفاذ باجلهات التابعة
ل��ه علماً ب��أن مجلس ال���وزراء سبق وأن
وج��ه ال���وزارات بضرورة تنفيذ األحكام
القضائية النهائية دون تأخير.

«ثانيا » التعسف في استعمال
السلطة مع املوظفني العاميني -:
وذلك من خالل املنع بالقوة من دخول
مقر العمل من املبنى احلكومي بأسلوب
عنجهي ال ميت بالصلة للقانون واحترام
سيادته كما هو ثابت مبحاضر وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ش��ه��دت ب��احل��ق وت��أ ّك��د
قياديّوها من ذلك،والتعسف باستعمال
ال��س��ل��ط��ة ع��ي��ب ج��وه��ري يفسد جميع
القرارات واألعمال التي متارسها اإلدارة
ويبطلها ويجعلها هي والعدم سواء.
ويظهر ه��ذا التعسف جليا في قضية
ال��دك��ت��ور محمد عيد امل��ط��ي��ري املوظف
باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
بعد أن وقف بوجه القرارات الظاملة وبينّ
العيوب التي تعتري نظام االستبدال
الربوي و عرّى مواقف املؤسسةفي هذا
الشأن فقد منعه الوزير من دخول مبنى
املؤسسة بالقوة وجل��أ املطيري ملخفر
الصاحلية الذيتأكد قياديوه من صدق
الرواية واثبتوا ذلك مبحضر رسمي.
وتتلخص هذه الواقعة باآلتي:
أن وزي���ر امل��ال��ي��ة أص���در تعليماته
مبنع ال��دك��ت��ور محمد عيد املطيري من
دخول مبنى املؤسسة العامة للتأمينات
االج��ت��م��اع��ي��ة دون أي م��س��وغ قانوني
وبإجراء أقل ما يوصف به أنه تعسفيٌ
وخارج عن إطار القانون .
وقد جلأ الدكتور محمد عيد املطيري إلى
مخفر الصاحلية حيث االختصاص املكاني
للواقعة حيث أثبت قائد الدورية التابع
للمخفر قيام نائب املدير العام للشئون
االداري��ة واملالية بإصدار أوامره الى أمن
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
بعدم دخ��ول امل��ذك��ور رغ��م ثبوت صفته
الوظيفية .
ويظهر مما سبق أن املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية اخلاضعة إلشراف
وزي���ر امل��ال��ي��ة ق��د أق��دم��ت ع��ل��ى تصرف
غير قانوني بحق أح��د موظفيها يتسم
بسوء استعمال السلطة والتعسف فيها
وخ��روج�اً عن مقتضيات القانون الذي
يجب أن ي��ك��ون ال��وزي��ر أول امللتزمني
بأحكامه.

