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لضمان استقرار املجالس االنتخابية من حومة 
البطالن وحتصينها من الرقابة الالحقة

خ���ال���د ال��ع��ت��ي��ب��ي ي���ق���ت���رح ب��ق��ان��ون 
االنتخابات  قوانني  تعديل  عرض 
على  إصدارها  قبل  أوال  والدوائر 

احملكمة الدستورية
تقدم النائب خالد 
الــعــتــيــبــي بــاقــتــراح 
بـــقـــانـــون لــتــعــديــل 
بعض أحكام القانون 
رقـــــم 35/1962 
ــأن إنتخابات  فــي ش
أعضاء مجلس األمة 
ــي  ــال ــت ــال ـــه ك ـــص ون
ـــــى(  : املـــــادة )األول
تضاف إلــى القانون 
رقــــم )35( لسنة 
ـــادة حتمل  1962 م
رقم )1( مكرر نصها 
األتي »يعرض تعديل 
قـــوانـــن انــتــخــابــات 
أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
ــد  ــدي األمــــــة أو حت
الــدوائــر االنتخابية 
قــبــل إصـــدارهـــا على 
احملكمة الدستورية 
لتقرير مدى مطابقتها 

للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خالل شهر من تاريخ 
عرضها عليها، وتقلص املــدة إلى أسبوعن في حال صدور 
التعديل مبرسوم قانون وال يخضع تعديل القوانن املشار 

إليها للرقابة الالحقة«.
ــوزراء والـــوزراء- كل فيما  املــادة )الثانية( على رئيس ال
يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية. 
وجاء في املذكرة اإليضاحية : ملا كانت االنتخابات العامة 
ونتائجها باختيار ممثلي األمة هي املرآة التي يرى الناخبون 
انها تعكس توجهاتهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم وحماية 
معتقداتهم وحقوقهم وأمنهم وأموالهم. وأذا كان حق اإلنتخاب 
هو حق سياسي ودستوري أصيل نصت عليه املادة )80( من 

الدستور.
كما نصت املادة )173( من الدستور على » يعن القانون 
اجلهة القضائية التي تختص بالفصل في املنازعات املتعلقة 
بدستورية القوانن واللوائح، ويبن صالحياتها واإلجراءات 
التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من احلكومة وذوي الشأن 
في الطعن لدى تلك اجلهة في دستورية القوانن واللوائح. 
وفي حالة تقرير اجلهة املذكورة عدم دستورية قانون أو الئحة 

يعتبر كأن لم يكن«.
واكمل سياق ما تقدم ما نصت املادة )1( من قانون احملكمة 
الدستورية رقم )14( لسنة 1973 وتعديالته على » تنشأ 
محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص 
الدستورية وبالفصل فــي املــنــازعــات املتعلقة بدستورية 
القوانن واملراسيم بقوانن واللوائح وفي الطعون اخلاصة 
بانتخاب أعضاء مجلس األمة أو بصحة عضويتهم، ويكون 

حكم احملكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر احملاكم«.
يتضح مما تقدم أن الدستور الكويتي يتبني مبدأ الرقابة 
الدستورية املطلقة ) تفسير النصوص الدستورية والرقابة 
السابقة والالحقة (، وفيما يتعلق بالرقابة السابقة بتفسير 
النصوص الدستورية في مواجهة التشريعات قد أفصحت 
عنها احملكمة الدستورية في حكم سابق لها بإنها جائزة 
وليست إبتداع أسلوب للرقابة السياسية ال يعرفه الدستور 
وتعتبر من إحدي صور التفسير الثالث احملجوزة للمحكمة 
الدستورية وهي الصورة التي قال بها اخلبير الدستوري 
بحاشية الصياغة النهائية لنص املادة )1( من قانون احملكمة 
الدستورية والذي يستهدف الوقاية من خطر صدور قانون 
غير دستوري )أنظر في الطلب رقم 3/1986 تفسير- جلسة 
14/6/1986( وهذا دليل عملي وبقرار تفسيري صادر من 
احملكمة الدستورية ملزم للكافة ولسائر احملاكم على جواز 
الرقابة املسبقة كصورة من صور تفسير النص الدستوري 
في مواجهة التشريع العادي أو االستثنائي دون أن تعتبر هذه 
الرقابة املسبقة قيدا على حق سمو األمير أو مجلس األمة في 
إصدار التشريع ألن التشريع العادي أو اإلستثنائي يجب عند 

صدورهما مطابقة أحكام الدستور وعدم مخالفته.
ــان ذلـــك، وكـــان تعديل قــوانــن اإلنــتــخــابــات العامة  ملــا ك
أو حتديد الــدوائــر اإلنتخابية قد يفضي إلــى بطالنها حال 
ــواء كــان مــن قبل  صــدورهــا باملخالفة ألحــكــام الــدســتــور، س
السلطة التشريعية أو السلطة اإلستثنائية لسمو األمير، 
وإمتداد أثرهما لبطالن العملية اإلنتخابية برمتها لورود إرادة 
الناخبن على غير محل، كما حصل في اآلونة األخيرة، فضال 
عما تتكبده السلطات العامة واملرشحن والناخبن من خسائر 

فادحة في األوقات واجلهد واألموال في سبيلها.
ومــن أجــل ممــارســة احلــق اإلنتخابي دون عناء أو رهق 
وضمانا الستقرار املجالس اإلنتخابية من حومة البطالن 
وحتصينها من الرقابة الالحقة لسبق الفصل فيها ردا لسيل 
الطعون اإلنتخابية احملمولة على الدفع ببطالن تلك القوانن 
جاء هذا املقترح الذي مينع تعديل قوانن اإلنتخابات العامة 
أو حتديد الدوائر اإلنتخابية سواء كان ذلك في حال وجود 
مجلس األمة مخافة أن يقوم مدفوعا من املناخ السياسي السائد 
في تشكيلة أعضاءه أو في حال غيبته من قبل سلطة التشريع 
اإلستثنائية التحكم بنوعية تشكيل املجلس القادم وإعــادة 
إنتاجه وفق تعديل قوانن اإلنتخابات العامة أو حتديد الدوائر 

اإلنتخابية.
فنصت مادته األولى على عرض تعديل قوانن انتخابات 
ــر اإلنتخابية قبل  ــدوائ أعــضــاء مجلس األمـــة أو حتــديــد ال
صدورهما على احملكمة الدستورية لتقرير مــدى مطابقة 
أحكامها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خالل شهر من 
تاريخ عرضها عليها وتقلص املدة إلى إسبوعن حال صدور 
التعديل مبرسوم قانون، وعــدم خضوعها للرقابة الالحقة 

لسابقة الفصل فيها.
في حن جاءت املــادة الثانية تنفيذية على رئيس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون والعمل به بعد 

نشره في اجلريدة الرسمية.

خالد العتيبي

ربيع �سكر

جتتمع اليوم 3 جلان برملانية، واالنظار تتجه 
الــى اجتماع جلنة الــشــؤون الداخلية والدفاع 
برئاسة النائب عسكر العنزي والتي ستنهي 
خالله مناقشة مجـموعة مـن االقـتراحات بـقـوانـن 
فــي شـأن انتخابات أعـضاء مجـلس األمـــــة » 
تعديالت قانون حرمان املسيء من الترشح في 
االنتخابات » وسيتم التصويت على التعديالت 
الحالة التقرير على املجلس ملناقشة في جلسة 7 

مارس، وتناقش اللجنة مجموعة من االقتراحات 
بقـوانـن بشأن حتديد العدد الذي يجوز منحه 
اجلنسية الكويتية سنة 2017 » جتنيس 4 آالف 
شخص » ويحضر االجتماع نـــائــب رئــيــــس 
مـجـلـس الـــوزراء ووزيـــر الـداخــلـية الشيخ 
خالد اجلــراح وممثلن عن ) إدارة الـفــــتــــوى 

والـتـشــريـــع (.
ــة املـــيـــزانـــيـــات واحلـــســـاب  ــن ــع جل ــم ــت وجت
اخلتاميالبرملانية ملناقــشة تقديرات التوجيه 

الثالث )الباب 2: شراء األصـول غير املتداولة( 
للسنة املالية 2018/2017. بحضـــور ممثـلن 
الـمــــــــالـــــيــة. ديـوان  : وزارة  كـل مــن 

املـــحـــــاســبـة. - جـهـاز املراقبـن املـاليـن.
وتعقد جلنة حقوق اإلنسان اجتماعا للتحقيق 
في »مدى تطبيق االتفاقيات الدولية والقوانن 
واإلجـــراءات املتعلقة بوضع نــزالء السجون ». 
بحضـــور نائــب رئــيـس مـجـلـس الــوزراء 

ووزيــر الداخــلـيـة.

2017 بحضور الوزير اجلراح 4 آالف في  مناقشة جتنيس 

»الداخلية والدفاع« تصوت على 
تعديالت قانون حرمان املسيء اليوم 

الشيخ خالد اجلراح

تقدم النائب محمد الدالل باقتراح برغبة بأن تقوم 
وزارة التربية بدعم املــدارس احلكومية بالتعاون 
مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واجلمعيات 
التعاونية واألمــانــه العامة لــأوقــاف ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى وفتح مجال لقبول التبرعات 

من األهالى واملتبرعن.
ــدالل في اقتراحه : أولــت خطة التنمية  وقــال ال
لــلــدولــة وبــرنــامــج احلــكــومــة املــقــدم أمـــام مجلس 
األمة فى الفصل التشريعى اخلامس عشر اهتماما 
خاصا بالتعليم واملؤسسات التعليمية، وتعتبر 
ــدارس احلكومية فى املراحل التعليمية من أهم  امل
تلك املؤسسات التى تتطلب مزيد من كافة صور 
الــدعــم احلكومى والشعبى مــن أجــل حتقيق تلك 
املــؤســســات ألهــدافــهــا التعليمية وضــمــان توفير 
ـــواء املناسبة لتلقى العلم ألبنائنا الطالب  األج
والطالبات، ونظرا للعدد الكبير للمدراس احلكومية 
وصعوبة تلبية كافة مطالبها فــى ضمان حسن 

سير عمل كل مدرسة والنقص القائم فى العديد من 
االحتياجات التشغيلية والتعليمية وتار ورودها 
من الــوزارة، ومن جانب آخر ندرك مدى املسؤولية 
الكبيرة امللقاة على عاتق وزارة التربية فى حسن 
توجيه الدعم املالى واإلدارى للمدارس احلكومية 

األمر الذى يتطلب معه دعم الوزارة فى هذا الدور.
وتابع : لذا فإننى أتقدم باالقتراح برغبة بأن تقوم 
وزارة التربية بدعم املدارس احلكومية على النحو 

التالى :
-1 زيادة الدعم املالى الذى يقدم إلدارة املدارس 
لإلحتياجات التشغيلية البسيطة ) قرطاسية، 
أنشطة، تصليح جزئى.. إلخ ( إلى مبلغ 8 آالف دينار 
كويتى سنويا. -2 قيام وزارة التربية بالتنسيق 
مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل – العمل 
التعاونى من خــالل القيام بــإبــرام مذكرة تعاون 
تقوم بــه اجلمعيات التعاونية فــى بند اخلدمة 
االجتماعية بدعم املـــدارس فى عــدد من األنشطة 

والبرامج وباألخص اجلوانب التشغيلية للمدارس. 
-3 قيام وزارة التربية بالتنسيق مع األمانة العامة 
ــرام مذكرة تعاون تقوم من  لأوقاف من خــالل إب
خالله األمانة العامة وفقا لقانونها واألهداف التى 
أنشئت مــن أجلها بتوفير الــدعــم املــالــى لعدد من 
األنشطة والبرامج التى تقوم بها املدارس احلكومية 
أو حتتاجها فى تسيير أعمال املـــدارس. -4 قيام 
وزارة التربية بإعداد الئحة منظمة يتم من خاللها 
فتح مجال لقبول التبرعات من األهالى واملتبرعن 
فى عدد من املجاالت واألنشطة والبرامج التى تقوم 
بها املدارس ويتم اإلعالن عن ذلك للجمهور. -5 قيام 
وزارة التربية بالتنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمى من خالل إبرام مذكرة تعاون تقوم من خالله 
مؤسسة التقدم العلمى وفقا ألهدافها املرسوم فى 
قانون إنشاء املؤسسة بتوفير الدعم املالى والعلمى 
لعدد من األنشطة والبرامج ذات الطبيعية العلمية 

للمدارس احلكومية.

فتح املجال لقبول التبرعات من األهالي واملتبرعني

الدالل يقترح قيام وزارة التربية بدعم املدارس احلكومية 
بالتعاون مع اجلمعيات التعاونية وأمانة األوقاف و»التقدم العلمي«

محمد الدالل

احلميدي بدر السبيـــــــعي

1972 بتعديل القانون رقم )40( لسنة 

5 نواب يقترحون بقانون جواز الطعن بالتمييز في 
األحكام الصادرة من محكمة اجلنايات في مواد اجلنح

ــواب هــم خالد محمد العتيبي وشعيب  تقدم 5 ن
شباب املويــــزري وعبدالوهاب محمد البابطن وعمر 
عبداحملسن الطبطبائي واحلميدي بدر السبيـــــــعي 
باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

)40( لسنة 1972، بشأن حاالت الطعن بالتمييز.
ونصه كالتالي : مادة أولى : يستبدل بنص املادة ) 8 
( من القانون رقم ) 40 ( لسنة 1972املشار إليه النص 

األتي: مادة ) 8 (
 لكل من النيابة العامة واحملكوم عليه واملسؤول 
عن احلقوق املدنية واملدعي بها الطعن بالتمييز في 
األحكام اجلزائية الصادرة من محكمة االستئناف في 

مواد اجلنايات واجلنح وذلك في األحوال 
األتية:  أ- إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا على 

مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه 
 أو تأويله.  ب- إذا وقــع بطالن في احلكم أو في 

 اإلجراءات أثر في احلكم. 
 وال يــجــوز الطعن مــن املــدعــي بــاحلــقــوق املدنية 

واملسؤول عنها إال فيما يتعلق بحقوقهما املدنية.
 واألصـــل اعتبار أن اإلجــــراءات قــد روعــيــت أثناء 
الدعوى ومــع ذلــك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة 
ــراءات قد أهملت أو خولفت وذلك  الطرق أن تلك اإلج
إذا لم تكن مذكورة في محضر اجللسة وال في احلكم، 
فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فال يجوز إثبات عدم 

إتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير.
) مادة ثانية (

ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية، ويعمل 
به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى رئيس 
ــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ  مجلس الــوزراء وال

أحكامه.
ــاء فــي املــذكــرة اإليضاحية : ملــا كانت أحكام  وج

محكمة التمييز في شأن تطبيق أحكام املــادة الثامنة 
من قانون حــاالت الطعن بالتمييز وإجــراءاتــه رقم 
)40( لسنة 1972 قد أستقرت على عدم جواز الطعن 
بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمة اجلنايات 
في مــواد اجلنح مالم تكن اجلنحة مرتبطة بجناية 
ارتباطا ال يقبل التجزئة - وفق املــادة )84/1( من 
قانون اجلزاء - فيجوز في هذه احلالة الطعن بالتمييز 
في احلكم الصادر فيهما معا، وقد أثبت الواقع العملي 
في كثير من األحكام القضائية الصادرة من محكمة 
االستئناف أنها قد تقرر فك عالقة اإلرتباط بن اجلناية 
واجلنحة، أما نتيجة خلطأ قانوني في تكييف عالقة 
االرتباط يوجب عليها احلكم في كل منهما بعقوبة 
على حدة، وإما للحكم في اجلناية بالبراءة وبالتالي 
انفكاك عالقة االرتــبــاط بقوة القانون واحلــكــم في 
اجلنحة بعقوبة مستقلة، ويحدث أحيانا أن ترفع 
إلى محكمة اجلنايات اجلنح املرتبطة إرتباطا بسيطا 
بقضايا اجلنايات املنظورة أمامها - وفق املادة )135( 
من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية - إذا وجد 
أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية اجلنحة مع 
قضية اجلناية للفصل فيهما معا، وفي هذه األحوال 
ســواء بفك عالقة اإلرتباط خلطأ قانوني في تكييف 
عالقة االرتباط أو احلكم في اجلناية بالبراءة وانفكاك 
عالقة االرتباط بقوة القانون واحلكم في اجلنحة أو 
في حالة اإلرتباط البسيط، ال يجوز الطعن في احلكم 
الصادر في اجلنحة أمام محكمة التمييز على استقالل، 
ألن حكم النص احلــالــي يقصر الطعن فــي األحكام 
الصادرة من محكمة االستئناف في مواد اجلنايات فقط 
دون مواد اجلنح،االمر الذي يحرم الكثير من احملكوم 
عليهم من نقل دعواهم أمــام محكمة أعلى، وتصبح 
أحكامهم نهائية باتة ال يجوز الطعن فيها بأي طريق، 

وإن مت فمصيره الرفض. 
ــادة )200 مكرر( إلى  وفــي عــام 2003 أضيفت امل
قانون اإلجــراءات واحملاكمة اجلزائية بالقانون رقم 
)73( لسنة 2003 التي أجــازت الطعن في األحكام 
الــصــادرة من محكمة اجلنح املستأنفة أمــام محكمة 
االستئناف - بهيئة متييز - وجاء مبذكرته اإليضاحية 
أن الغاية منه هو توحيد القواعد القانونية نظرا لتعدد 
دوائــر اجلنح املستأنفة، مما أدى إلــى االختالف في 

أحكامها حول تفسير القانون وتأويله.
ويتضح من هاذين القانونن أن مركز احملكوم عليه 
في جنحة منظورة أمام محكمة اجلنح أفضل من مركز 
احملكوم عليه في جنحة منظورة أمام محكمة اجلنايات، 
فاألول يستطيع أن ميييز حكمه أمام محكمة االستئناف 
بهيئة متييز، أما الثاني يصبح حكمه نهائيا باتا ال 
يجوز الطعن فيه بأي طريق، وليس أضر بالعدالة 
من متايز مراكز اخلصوم أمام قاضيهم الطبيعي، لهذا 
جاء هذا القانون لعالج هذا اخللل التشريعي والتمايز 
والتفاضل في مراكز اخلصوم في الدعوى اجلزائية 

حتقيقا ملقتضيات حسن سير العدالة.
فقدت تضمن املادة األولى من اإلقتراح النص البديل 
للمادة ) 8 ( وهو ذاته النص القدمي بإضافة كلمة ) 
واجلنح ( بعد كلمة ) اجلنايات ( بامتداد اختصاص 
احملكمة بتمييز األحكام الصادرة من محكمة اجلنايات 
في مواد اجلنايات ومواد اجلنح، وهو ما أعمله املشرع 
مؤخرا في الكثير من تشريعاته احلديثة املنظورة أمام 

محكمة اجلنايات للتغلب على هذا اخللل التشريعي.
في حن جاءت املادة الثانية من االقتراح كاشفة عن 
تاريخ العمل بالقانون في اليوم التالي بعد إصداره 
ونشره وتنفيذية بأن يقوم رئيس مجلس الــوزراء 

والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

عمر عبداحملسن الطبطبائي عبدالوهاب محمد البابطن    شعيب شباب املويــــزري

لبيع الطعام والشراب في 
الشوارع الرئيسية ومناطق 

التخييم والشاليهات

ال��ص��ال��ح ي��ق��ت��رح م��ن��ح ت��راخ��ي��ص 
جتارية ملركبات الطعام املتحركة 
 »food trucks«

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح 
بــرغــبــة بـــأن تــقــوم اجلــهــات املختصة 
ببلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة 
الصحة، مبنح تراخيص جتارية ملركبات 
الطعام املتحركة )food trucks( لبيع 
الطعام والشراب في الشوارع الرئيسية 

ومناطق التخييم والشاليهات.
ــوة واقــتــداء  ــال فــي اقتراحه : أس وق
بالدول املتطورة، وحرصا على توفير 
فرص عمل حر وكرمي للشباب الكويتي، 
وجتــاوزا ملشاكل احلصول على متويل 
ورأســـمـــال ضــخــم، كــشــرط لتملك أو 
إدارة مطعم لتقدمي الوجبات السريعة 
واملشروبات، وسعيا نحو تقدمي خدمات 
متميزة ملرتادي الطرق، ومناطق التخييم 

والشاليهات.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة بأن 
تقوم اجلهات املختصة ببلدية الكويت 
ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، مبنح 
ــة ملــركــبــات الطعام  ــاري تــراخــيــص جت
املتحركة )food trucks( لبيع الطعام 
ــي الـــشـــوارع الرئيسية  والـــشـــراب ف

ومناطق التخييم والشاليهات.

خليل الصالح

هايف: تقدمنا بقانون ينظم القيود األمنية.. فاجلميع اكتوى بها
اكد النائب محمد هايف ان فوضى القيود االمنية اكتوي 
فيها اجلميع من بدون وكويتي ووافد فهي غير دستورية 
لــذا كــان يجب وضــع قانون لضبطها مبينا انها تعدت 
بظلمها االســرة جميعها مايعد ظلم للحقوق القانونية 

لالنسان.
وزاد هايف خالل مؤمتر صحافي له أمس : اننا تقدمنا 
بقانون لتنظيمها مشيرا الى انه اصبحت القيود االمنية 

تهدد املستقبل وهي غير منطقية كما انها نوع من التخلف 
كونها تبقي لفترة مع االنسان حيث الترفع عن الشخص. 

ولفت إلــى اهمية ايجاد قانون لضبطها لرفع الظلم 
مستشهدا انها بحاالت كمشاركة باملظاهرات وعليه يسجل 
عليه قيد امني. وتابع » لالسف ان القيود تشمل حتي في 
حال حضور شخص لندوة معينة حيث يتم وضع قيد 
امني عليه كما انها في بعض االحيان توضع على االسرة 

بأكملها وذلك في حال ارتكاب احد االبناء خطأ معن »مبينا 
ان ذلك يعد تهديد للمستقبل لذا وجب وضع القانون حيث 

يحدد القيد االمني كذلك ان يحال للقضاء للبت فيه.
واضاف هايف: » كما يجب ان ينظم قانون فهي حاليا 
شبه فوضي وتوضع بشكل غير منظم بحيث يتم معرفة 
السبب مناشدا وزير الداخلية لتبني هذا القانون وان يقر 

محمد هايفلرفع الظلم وتثبيت العدالة«.


