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وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير الصحة 8
العامة د.هالل الس���اير جاء فيه: منى الى علمنا ان 
الوزارة وبعد ان مت افتتاح مبنى جديد ملستوصف 
منطق���ة كيفان تنوي حتويل املبنى القدمي الى مقر 

لفحص العمالة الوافدة، فالرجاء اإلفادة عما يلي:
ما مدى صحة ان مبنى مستوصف كيفان القدمي 
س���يحول الى مقر لفحص العمال���ة الوافدة؟ وهل 

من احلكمة واملالءمة اتخاذ مبنى في وسط منطقة 
سكنية منوذجية ليكون مكانا يؤمه املئات من العمال 
الوافدين يوميا لفحص خلوهم من األمراض املعدية؟ 
ولم ال يتم حتويل املبنى القدمي ليكون موقعا ألنشطة 
طبية مناس���بة مثل ان يضم عي���ادات تخصصية 
للمواطنني أو خدمات صحية أخرى تناسب منطقة 

سكنية منوذجية؟

الطبطبائي يسأل عن تحويل مستوصف كيفان القديم إلى مركز لفحص العمالة

اللجنة البرلمانية أحالت تقريرها عن االقتراحات النيابية بتعديل قوانين اإلسكان للمجلس وأعطته صفة االستعجال

توفير أراٍض تكفي إلنشاء 10 مدن إسكانية بسعة 200 ألف وحدة
وجواز منح المواطن قرضًا إسكانيًا  ثاٍن  في حال تثمين عقاره بأقل من 300 ألف دينار

المذكرة اإليضاحية للقانون
وجاء في املذكرة االيضاحي���ة للقانون على الرغم من كل 
اجلهود التي بذلتها الدولة لتوفير الرعاية الس���كنية لالسرة 
الكويتي���ة خاصة بعد صدور كل من القانون رقم 47 لس���نة 
1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 
في شأن اس���هام القطاع اخلاص في تعمير االراضي الفضاء 
اململوكة للدولة الغراض الرعاية الس���كنية الذي كان من اهم 
اهدافه القض���اء نهائيا على فترة االنتظ���ار وتوفير الرعاية 
السكنية ملستحقيها وفقا لرغباتهم سواء كانت بيوتا او شققا 
او قس���ائم فور تقدمي الطلب، وان الطموحات التي استهدفها 
هذان القانونان والقوانني التي صدرت الحقا لهما لم تتحقق بل 
ازداد عدد الطلبات وامتدت فترة انتظار تنفيذها مما اصبح من 
الضرورة مبكان اعادة النظر في االساليب املتبعة في التنفيذ 
واتباع وسيلة جديدة يكون فيها للقطاع اخلاص دور اساسي 
للقضاء على فترات االنتظار ملا يحققه ذلك من طمأنينة واستقرار 
اسري واجتماعي ملستحقي الرعاية السكنية، وما يوفره كذلك 
على اخلزانة العامة من اموال تدفع كبدل لاليجار، وبالنظر ملا 
يتطلبه االمر من اعادة النظر في السقف االعلى الذي تضمنته 
املادة 30 من القانون رقم 47 لس���نة 1993، تسهيال ملستحقي 
الرعاية الس���كنية وكذلك للتسهيل على املقترض الذي يقوم 
ببيع سكنه للمرة االولى وفي سبيل كل ذلك ومن اجل التأكيد 
على انه ال يجوز حجز البيوت او الش���قق او القس���ائم لغير 
مستحقي الرعاية السكنية والتصرف فيها فقط وفقا الحكام 
القانونني 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 املشار 
اليهما، اعد هذا االقتراح بقانون ناصا في مادته االولى على ان 
يستبدل بنص املادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 املشار 
الي���ه نصا يقضي انه اذا كان رب االس���رة مالكا للعقار ثم مت 
استمالكه وتثمينه او بيعه مببلغ يقل عن 300000 دينار منح 
القرض املنصوص عليه في املادة 28 من هذا القانون بش���رط 
اال يزيد مبلغ القرض ومقدار االستهالك والتثمني او البيع على 
300000 دينار وفي تطبيق هذا احلكم يقيد العقار مملوكا لرب 
االسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة او 
غير مباشرة الى زوجته او احد اوالده الذين يعولهم وذلك دون 
اخالل بحق االوالد في احلصول على الرعاية الس���كنية وفقا 
لالجراءات التي يضعها مجلس ادارة بنك التسليف واالدخار 

متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
ونص���ت امل���ادة الثانية على ان تضاف ال���ى املادة 27 من 
القانون رقم 47 لس���نة 1993 املشار اليه فقرتان جديدتان كما 
يضاف بعد املادة 27 باب جديد بعنوان »الباب الثالث مكررا«، 
»املدن السكنية« يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكررا، 27 
مكررا )أ(، 27 مكررا )ب(، 27 مكررا )ج(، 27 مكررا )ه�(، كما 
تضاف الى املادة 28 فقرة اخيرة وتضاف بعد املادة 36 مكرر 

نصها جميعا كاآلتي.
فاملادة 27 فقرة ثانية وثالثة مت تعديلها على النحو التالي 
»ويجب تخصص جميع البيوت والش���قق والقسائم مبا في 
ذلك القسائم املستصلحة وفقا الحكام القانون رقم 27 لسنة 
1995 املشار اليه ملستحقي الرعاية السكنية وفقا الحكام هذا 
القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 املشار اليه وبالشروط 

الواردة فيها.
ويقع باط���ال بطالنا مطلقا وكان لم يكن كل حجز الي من 
هذه البيوت او الش���قق او القسائم الي سبب من االسباب او 
تخصيصها الي جهة او التصرف فيها على اي وجه باملخالفة 

الحكام الفقرة السابقة.
واضيفت الى القانون مادة جدي���دة برقم 27 مكرر بإلزام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية خالل ثالث سنوات من تاريخ 
العمل بهذه املادة العمل على توفير اراض تكفي القامة عدد من 
املدن الس���كنية ال يقل عددها عن عشر مدن وال تقل وحداتها 
السكنية عن 200000 قسيمة دون ان يحسب من قيمتها ما سبق 
تخصيصه للمؤسسة من اراض ودون ان يخل ذلك مبا تتولى 

املؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
على ان يقدم وزير الدولة لش���ؤون االس���كان الى كل من 
مجلس االمة ومجلس الوزراء خالل شهري يناير ويوليو من 

كل عام تقريرا عما مت توفيره من هذه االراضي.
وتلتزم املؤسسة خالل سنة من تاريخ تسليمها االراضي 
الالزمة بإقامة املدن الس���كنية بتأس���يس ش���ركات مساهمة 
عامة كويتية على ان تكون كل ش���ركة مساهمة كويتية لكل 

مدينة.
كما تلزم املؤسسة بتأسيس اول شركتني مساهمتني خالل 
ستة اش���هر من تاريخ العمل بهذه املادة تتولى احداها تنفيذ 

مدينة اخليران السكنية وتلتزم االخرى تنفيذ مدينة املطالع 
السكنية وفقا الحكام هذا الباب.

اما املادة 27 مكرر )أ( فقد نصت على تخصيص اسهم كل من 
الشركات املشار اليها في املادة السابقة على النحو التالي:

أ - 40% تطرحها املؤسسة في مزايدة علنية بني الشركات 
املساهمة املدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية والشركات 
االخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركاتها في املزايدة 
بشرط اال يقل رأسمال اي منها عن احلد االدنى لرأسمال الشركة 
املسموح به تسجيلها في سوق الكويت لالوراق املالية ويرسو 
املزاد على من يقدم اعلى س���عر للس���هم فوق قيمته االسمية 
مضافا اليها مصاريف التأس���يس � ان وج���دت � ويلتزم من 
يرسو عليه املزاد وبالسعر ذاته الذي رسي به املزاد، باالكتتاب 
بجميع االس���هم التي تؤول الى الدولة وفقا الحكام املادة 27 

مكرر )ج( من هذا القانون.
ب - 10% للحكومة واجلهات التابعة لها.

ج - 50% تخصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.
د - حتول الزيادة الناجتة عن بيع االس���هم وفقا الحكام 

البند )أ( من هذه املادة الى االحتياطي العام للدولة.
ه� - تكون مدة التعاقد لكل ش���ركة من الش���ركات املشار 
اليها في املادة 27 مكررا من هذا القانون 45 سنة ميالدية من 

تاريخ ابرام العقد.
اما املادة 27 مكررا )ب( فقد نصت على ان تتولى املؤسسة 
حتديد رأس���مال كل شركة من الشركات املشار اليها في املادة 
27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع األس���هم املخصصة 
لالكتتاب العام بالتساوي بني جميع الكويتيني املسجلة أسماؤهم 
في الهيئة العامة للمعلوم���ات املدنية في يوم االكتتاب ومن 
غير تخصيص لكسور األسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه 
االكتتابات من قبل املواطنني للدولة وفقا لالجراءات وبالطريقة 
التي حتددها املؤسس���ة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة 
فوق س���عر الس���هم في االكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي 
تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر 
التالي للش���هر الذي تولت فيه املؤسسة دعوة املواطنني عن 
طريق وسائل اإلعالم الكويتية املقروءة واملرئية واملسموعة 

الى تسديد قيمة االكتتابات املستحقة عليهم.

»التشريعية«: جواز عقد الجلسات متى اكتمل النصاب القانوني دون شرط حضور أي من الوزراء
الحكومة أكدت اعتراضها على القانون لشبهة عدم الدستورية وتعارضه مع المادة 116 من الدستور

أحالت اللجنة االسكانية البرلمانية 
لمجلس االمة مؤخرا تقريرها االول 
عن االقتراحات بقوانين المقدمة من 
النواب بش���أن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 1993/47 في شأن الرعاية 

السكنية.
وقد أعطت اللجنة الموضوع صفة 
االستعجال بناء على المادة 181 من 

الالئحة الداخلية للمجلس.
اللجنة عن  وقد خلص تقري���ر 

جميع االقتراحات الى التالي:
مادة أولى: يس���تبدل بنص المادة 
30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 

المشار اليه النص اآلتي:
»إذا كان رب االسرة مالكا لعقار 
تم اس���تمالكه وتثمين���ه أو بيعه 
بمبلغ يقل عن ثالثمائة الف دينار 
كويتي )300000 د.ك( منح القرض 
المنصوص عليه في المادة 28 من 
هذا القانون، بشرط أال يزيد مبلغ 
القرض ومقدار االستمالك والتثمين 
أو البيع عل���ى ثالثمائة الف دينار 
كويتي )300000 د.ك(، وفي تطبيق 
هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب 
االسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي 
وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة 
ال���ى زوجته أو أح���د اوالده الذين 
يعولهم، وذلك دون اخالل بحق االوالد 
في الحصول على الرعاية السكنية 
وفقا لالجراءات التي يضعها مجلس 
التسليف واالدخار متى  ادارة بنك 
توافرت فيهم شروط استحقاقها«.

مادة ثانية: تضاف الى المادة 27 من 
القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار 
اليه فقرتان جديدتان، كما يضاف 
بعد المادة 27 ب���اب جديد بعنوان 
»الباب الثالث مكررا« المدن السكنية 
يشتمل على س���ت مواد بأرقام 27 
مكررا، 27 مكررا )أ(، 27 مكررا )ب(، 
27 مك���ررا )ج(، 27 مكررا )د(، 27 
مكررا )ه�(، كما تضاف الى المادة 
28 فقرة اخيرة وتضاف بعد المادة 
36 مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها 

جميعا كاآلتي:
مادة 27 فق�رة ثانية وفقرة ثالثة: ويجب 
البيوت والشقق  تخصيص جميع 
القس���ائم  والقس���ائم بما في ذلك 
القانون  المستصلحة وفقا ألحكام 
رقم 27 لس���نة 1995 المش���ار اليه 
لمس���تحقي الرعاية السكنية وفقا 
ألحكام هذا القانون والقانون رقم 27 
لسنة 1995 المشار اليه وبالشروط 

الواردة فيهما.
ويقع باطال بطالنا مطلقا وكأن لم 
يكن كل حجز ألي من هذه البيوت 
أو الشقق أو القسائم ألي سبب من 
األسباب أو تخصيصها ألي جهة أو 
التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة 

ألحكام الفقرة السابقة.

الباب الثالث مكررا

تلتزم  مادة 27 مكررا المدن الس�كنية: 
المؤسس���ة خالل ثالث سنوات من 
تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على 
توفير أراض تكفي إلقامة عدد من 
المدن السكنية ال يقل عددها عن عشر 
مدن وال تقل وحداتها السكنية عن 
مائتي الف قسيمة سكنية )200000 

قسيمة( دون أن يحسب من ضمنها 
ما سبق تخصيصه للمؤسسة من 
أراض، ودون ان يخل ذلك بما تتولى 
المؤسس���ة تنفيذه من مشروعات 

سكنية بشكل مباشر.
ويق���دم وزير الدولة لش���ؤون 
االس���كان الى كل من مجلس االمة 
ومجلس الوزراء خالل شهري يناير 
ويوليو من كل عام تقريرا عما تم 

توفيره من هذه االراضي.
وتلتزم المؤسسة خالل سنة من 
تاريخ تس���ليمها االراضي الالزمة 
بإقامة المدن الس���كنية بتأس���يس 
شركات مساهمة عامة كويتية على 
ان تكون شركة مس���اهمة كويتية 

لكل مدينة.
كما تلتزم المؤسس���ة بتأسيس 
أول ش���ركتين مس���اهمتين خالل 
ستة شهور من تاريخ العمل بهذه 
المادة تتولى احداهما تنفيذ مدينة 
الخيران السكنية، وتتولى األخرى 
تنفيذ مدينة المطالع السكنية وفقا 

ألحكام هذا الباب.
مادة 27 مكررا )أ(: خصص أسهم كل 
من الشركات المشار اليها في المادة 

السابقة على النحو التالي:
أ � اربع���ون في المائ���ة )%40( 

تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية 
المدرجة  المس���اهمة  بين شركات 
في س���وق الكويت لالوراق المالية 
والش���ركات االخرى الت���ي يوافق 
مجلس الوزراء على مشاركتها في 
المزايدة بش���رط أال يقل رأس���مال 
أي منها عن الحد االدنى لرأس���مال 
الش���ركة المس���موح به تسجيلها 
في سوق الكويت لالوراق المالية، 
ويرسو المزاد على من يقدم اعلى 
سعر للس���هم فوق قيمته االسمية 
مضافة اليها مصاريف التأسيس � 
ان وجدت � ويلتزم من يرسو عليه 
المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به 
المزاد، باالكتتاب بجميع االسهم التي 
تؤول الى الدولة وفقا ألحكام المادة 

27 مكررا )ج( من هذا القانون.
ب � عش���رة في المائ���ة )%10( 

للحكومة والجهات التابعة لها.
ج � خمس���ون في المائة )%50( 
العام لجميع  تخصص لالكتت���اب 

الموطنين.
د � تحول الزي���ادة الناتجة عن 
بيع االس���هم وفقا ألحكام البند )أ( 
من هذه المادة الى االحتياطي العام 

للدولة.
ه� � تكون مدة التعاقد لكل شركة 

من الشركات المشار اليها في المادة 
27 مكررا من هذا القانون خمس���ا 
وأربعين س���نة ميالدية من تاريخ 

ابرام العقد.
مادة 27 مكررا )ب(: تتولى المؤسسة 
تحديد رأسمال كل شركة من الشركات 
المشار اليها في المادة 27 مكررا من 
هذا القانون وتوزيع جميع االسهم 
المخصصة لالكتتاب العام بالتساوي 

بي���ن جميع الكويتيين المس���جلة 
أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية في يوم االكتتاب ومن غير 
تخصيص لكسور االسهم، على ان يتم 
تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل 
المواطنين للدولة وفقا لالجراءات 
وبالطريقة التي تحددها المؤسسة  
دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة 
فوق س���عر السهم في االكتتاب في 
موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في 
نهايته ستون يوما محسوبة بدءا 
من أول الش���هر التالي للشهر الذي 
تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين 
عن طريق وسائل االعالم الكويتية 
المقروءة والمرئية والمسموعة الى 
تسديد قيمة االكتتابات المستحقة 

عليهم.
مادة 27 مكررا )ج(: تؤول الى الدولة 
كس���ور األس���هم غير المخصصة 
للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا 
من الي���وم التالي النته���اء الموعد 
المحدد لتس���ديد المواطنين لقيمة 
هذه االكتتابات وفقا الحكام المادة 
السابقة جميع االسهم التي لم يسدد 
المواطنون قيمتها للدولة خالل ذلك 
الموعد ألي سبب من االسباب، وتقوم 
الدولة خالل مدة ال تجاوز سنة من 

انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية 
هذه االس���هم الى الشركة التي رسا 
عليها المزاد، وذلك بعد اس���تيفاء 
قيمتها منها وفقا الحكام البند )أ( 
من الم���ادة 27 مك���ررا )أ( من هذا 

القانون.
مادة 27 مكررا )د(: تحدد المؤسسة في 
وثائق كل مشروع جميع المتطلبات 
فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات 
السكنية ومساحة كل منها، ونسبة 
التجاري واالستثماري  االستعمال 
وغير ذلك من االستعماالت وكل ما 
يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم 
وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع 
وتحويل حق االنتفاع الذي تتمتع به 

الى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي 
التنظيمية ال يجوز اجراء أي تعديل 
على مكونات المش���روع بعد طرح 
االسهم في المزاد العلني وفقا الحكام 
البند )أ( من المادة 27 مكررا )أ( من 
هذا القانون سواء بزيادة او تخفيض 
المساحات المخصصة لالستعمال 
التجاري او االستثماري او الوحدات 
السكنية او غير ذلك من االستعماالت 
او في اي من المراف���ق والخدمات 
بأي ش���كل يؤثر على االسس التي 

تم بموجبها طرح اس���هم الشركة 
في المزاد العلني وفقا الحكام البند 
)أ( من المادة 27 مكررا )أ( من هذا 

القانون.
ويج���ب تنفيذ وانج���از البنية 
االساسية والمرافق العامة وغيرها 
وفقا لما تحدده المؤسسة في دفتر 
الشروط، عالوة على تسليم جميع 
الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا 
او شققا او قس���ائم الى المؤسسة 
أو للبناء  صالحة وجاهزة للسكن 
� بحس���ب األحوال � ف���ي موعد ال 
يجاوز خمس س���نوات من تاريخ 

إبرام العقد.
مادة 27 مكررا )ه�(: تصدر بمرسوم 
الالئحة التنفيذية لهذا الباب خالل 
ثالثة اش���هر من تاريخ العمل به، 
بناء على عرض كل من وزير المالية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان وقبل 
طرح النسبة المقررة في البند )أ( 
من الم���ادة 27 مك���ررا )أ( من هذا 
القانون بالمزاد العلني، متضمنة على 
وجه الخصوص اجراءات تسجيل 
جميع مكونات كل مدينة من المدن 
المش���ار إليها في المادة 27 مكررا 
باسم الدولة وصيغة االتفاقية التي 
تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة 
وتحديد نسبة توظيف الكويتيين 
بحيث ال تقل نسبتهم عن 70% من 
إجمالي عدد العاملين في الش���ركة 
وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة 
الى جميع الشروط الفنية والبيئية 
والمالية واالقتصادية وشروط االمن 
التي يحق  والس���المة والمكونات 
للش���ركة االنتفاع بها طوال فترة 
العقد، وغيرها من الش���روط التي 
تحكم العالقة بين الطرفين وتحدد 

التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الدولة 
لشؤون االسكان خالل ثالثة اشهر 
من انتهاء كل س���نة مالية كش���فا 
باسماء واعداد الكويتيين في الشركة 
ووظائفهم، وكذلك اعداد واسماء من 
المالية  الس���نة  تم تدريبهم خالل 
المنقضية ونس���بتهم الى مجموع 
اعداد الكويتيين في السنوات الثالث 
السابقة عليها ويرسل الوزير صورة 
من هذا الكشف الى كل من مجلس 
األم���ة ومجلس الوزراء مش���فوعا 
بمالحظات المؤسس���ة على ما ورد 

فيه.
مادة 28 فقرة أخيرة: وال يجوز تخفيض 
قيمة القرض وال زيادة قيمة القسط 
الشهري في حال قيام المقترض ببيع 

سكنه للمرة األولى.
مادة 36 مكررا: تسري احكام كل من 
القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون 
رقم 7 لس���نة 2008 المشار إليهما � 
بحسب االحوال � على كل من الباب 
الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من 
هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص 

فيه وبما ال يتعارض مع احكامه.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض 

مع احكام هذا القانون.
عل���ى رئيس مجلس  م�ادة رابعة: 
الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

احالت جلنة الش����ؤون التشريعية والقانونية الى املجلس تقريرها 
عن االقتراحات بقوان����ني املقدمة لتعديل احكام الالئحة الداخلية والتي 
اقرتها مبا يوجب جواز وصحة انعقاد جلسات مجلس االمة متى اكتمل 
النص����اب وحضور االغلبية دون اش����تراط حضور احلكومة من ضمن 

هذه االغلبية.
وجاء في تقرير اللجنة: احال رئيس مجلس االمة الى اللجنة االقتراحات 
بقوانني، االول في 2009/6/10 والثاني في 2009/9/8 والثالث في 2010/2/11 

لدراستها وتقدمي تقرير عنها الى املجلس.
وقد عقدت اللجنة له����ذا الغرض اجتماعا في 2010/3/9 حضر جانبا 
منه: د.فهد العفاس����ي مستشار بادارة الفتوى والتشريع وجوهر املقرن 

مستشار بادارة الفتوى والتشريع.
وافادا بأنهما حضرا لتمثيل احلكومة بالنيابة عن روضان الروضان وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي سبق للجنة ان دعته لهذا االجتماع 

البداء رأي احلكومة في االقتراحات بقانون محل البحث والدراسة.
واعترض ممثال احلكومة على االقتراحات بقانون الس����الف ذكرها، 
وطلبا رفضها مس����تندين في ذلك الى رأي حاصله، ان الفقرة اخلامسة 
املقترح اضافتها الى املادة 74 من القانون رقم 12 لس����نة 1963 في شأن 
الالئحة الداخلية ملجلس االمة والتي جرى نصها على »وتعقد اجللسة 
متى اكتمل النصاب القانوني، دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون 
جميع االعضاء احلاضرين من غير الوزراء«، حتمل شبهة عدم الدستورية 
لتعارضه����ا مع ما تضمنته املادة 116 من الدس����تور من وجوب حضور 
احلكومة في جلسات املجلس برئيسها او ببعض اعضائها مما يعني ان 
جلسات اجتماع املجلس ال تكون صحيحة من غير حضور احلكومة، وما 
جاء بصدر املادة 97 من الدستور من ان اجتماع املجلس يكون صحيحا 
بحضور اكثر من نصف اعضائه، دون ان يشترط املشرع الدستوري ان 
يكون هذا النصاب من االعضاء املنتخبني واالعضاء املعينني من الوزراء، 

ال يصح تفسير ذلك على انفراد، بل يجب تفسيره 
في ظل ما اشارت اليه املادة 116 على النحو املتقدم، 
باعتبار ان النصوص الدستورية يجب النظر اليها 

بوصفها متآلفة فيما بينها.
وبعد البحث والدراسة، رأت اللجنة ان الهدف من 
االقتراحات بقانون املاثلة هو تفعيل ما يقضي به 
صدر املادة 97 من الدستور من ان اجتماعات املجلس 
تكون صحيحة بحضور اكثر من نصف اعضائه 
دون اشتراط ان يكون من بني هذا النصاب بعض 
الوزراء املعينني اعضاء في املجلس بحكم وظائفهم 
عمال باملادة 2/80 من الدستور، ورتبت اللجنة على 
هذا املفاد بأن عدم حضور احلكومة املجلس ال يبطل 
هذه اجللسات، بل تنعقد صحيحة ما دام ان النصاب 
املنصوص عليه في املادة 97 سالفة الذكر قد توافر 

بحضور االعضاء املنتخبني وحدهم.
وقد اسست اللجنة ما انتهت اليه من رأي على 

النحو املتقدم على االسباب اآلتية:
أوال: االقتراح����ات بقانون محل البحث فكرتها صائبة، اذ تتحقق بها 
مصلحة عامة هي مصلحة املجتم����ع، من خالل متكني مجلس االمة من 
القيام مبهامه واداء واجباته والتصدي ملسؤولياته امللقاة على عاتقه طبقا 
الحكام الدستور، ومن خالل عدم السماح للحكومة بتعطيل هذه االعمال، 

وتلك املهام ملجرد عدم حضورها جلسات املجلس برغبتها.
ثانيا: تعطيل احلكومة اعمال املجلس بعدم حضورها اجللسات، يعد 
تدخال من جانب السلطة التنفيذية في اعمال السلطة التشريعية وهو 
االمر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بني السلطات الذي يقوم عليه نظام 

احلكم في الكويت، عمال باملادة 50 من الدستور.

ثالثا: االقتراح بقانون، ال يخلو من شبهة عدم 
الدس����تورية فحسب بل هو يتفق وصريح املعنى 
الواضح املستفاد من صدر املادة 97 من الدستور، من 
ان الشرط املوضوعي الوحيد لصحة انعقاد جلسات 
مجلس االمة هو حضور اكثر من نصف اعضائه، 
دون ان يقيد املش����رع الدستوري هذا النصاب ان 
يكون من ضمنه االعضاء املعينون من الوزراء او 
بعض هؤالء االعضاء، وذلك باعتبار ان النص جاء 
عاما مطلقا وم����ن ثم يتعني ان يطبق على اطالقه 
دون تقييده بأي قيد احتراما لقصد املشرع في هذا 
اخلصوص، وال ينال من ذلك ما حتصن به ممثلو 
احلكومة بش����أن تفسير املادة 97 سالفة الذكر في 
ضوء املادة 116 املشار اليها على سند من ان قواعد 
التفسير تقضي بعدم االقتصار على تفسير النص 
منفردا بل يجب ان يكون تفسيره متآلفا مع باقي 
النصوص التي احتواها الدس����تور، ذلك ان املادة 
116 املنوه عنها لم تتضمن معاجلة صحة انعقاد جلسات املجلس حتى 
يستقيم القول بتفسيرها مع املادة 97 من الدستور التي انفردت بشرطة 

صحة انعقاد هذه اجللسات.
رابعا: ال ينال من نظر ما انتهت اليه اللجنة فيما تقدم، ما جاء بعجز 
املادة 116 من الدس����تور من وجوب متثيل احلكومة في جلسات املجلس 
برئيس����ها او ببعض اعضائها، ذلك ان ما تعنيه هذه الفقرة، بالنظر الى 
س����ياق املادة التي وردت فيها، هو معاجلة مدى صحة متثيل احلكومة 
في جلس����ات املجلس، فقضت ان هذا التمثيل � اذا حضرت احلكومة � ال 
يكون صحيحا اال بحضور رئيس ال����وزراء او بعض الوزراء، ويتفرع 
عن ذلك ان املجلس ال يعتد بحض����ور غير املذكورين كمثلني للحكومة 

في جلسات املجلس.
خامس����ا: البني من االطالع على فقرات املادة 116 من الدس����تور، انها 
تقتصر على تقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء، في ان يتكلموا 
في مجلس االمة كلما طلبوا ذلك، وحقهم في ان يستعينوا مبن يريدون 
من كبار املوظفني او ينيبوهم عنه����م في الكالم في حضورهم، ويقابل 
ذلك حق املجلس في ان متثل الوزارة في جلس����ات املجلس برئيسها او 
ببعض اعضائها، وحق املجلس في ان يطلب حضور الوزير املختص عند 
مناقشة امر يتعلق بوزارته، وفي ضوء املوضوعات التي نظمتها املادة 116 
السالف ذكرها على النحو املتقدم، يبني بوضوح ان هذه املادة لم تعالج 
من قريب او من بعيد االمر اخلاص بصحة انعقاد جلسات مجلس االمة، 
وامنا الذي انفرد مبعاجلة هذا االم����ر من الناحية املوضوعية هو نص 
املادة 97 من الدستور، باالضافة الى املواد من 85 � 90 منه التي عاجلت 
الشروط الشكلية واالجرائية لصحة انعقاد جلسات املجلس، وبالتالي 
ال يصح التحدي بأي فقرة من فقرات املادة 116 على انها متثل شرطا من 
شروط صحة انعقاد جلسات املجلس، باعتبار ان هذه املادة لم تتطرق 
الى احلديث عن هذا االمر، وفي هذا السياق ال يصح ايضا القول بضرورة 
تفسير املادة 97 من الدستور، في ضوء املادة 116 منه، على سند من التآلف 
بينهم����ا، لغياب هذا التآلف بني املادتني باعتبار ان كل مادة منهما يعالج 

موضوعا يختلف عن املوضوع الذي تعاجله املادة االخرى.
سادسا: يؤيد ما انتهت اليه اللجنة من رأي، ويؤكده ما جاء في صدر 
املادة 74 م����ن الئحة املجلس، من ان الرئيس يفتتح جلس����ات املجلس 
بحضور اغلبية اعضائه، اذ لم تشترط املادة حضور احلكومة من ضمن 

هذه االغلبية لصحة انعقاد هذه اجللسات.
وبعد املناقش����ة وتبادل اآلراء انتهت اللجنة بإجماع احلاضرين من 
أعضائها الى املوافقة على االقتراحات، من حيث الفكرة ومن حيث الصياغة، 

واللجنة تقدم تقريرها الى املجلس التخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

أحمد السعدون

حسني احلريتي


