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اإلدارة أكدت أن اخلطأ لم تسهم فيه وقامت بواجبها على أكمل وجه

»الفتوى والتشريع«: حكم »الدستورية« جاء لعدم توافر أسباب 
ومبررات ضرورة مرسوم »اللجنة العليا لالنتخابات«

والنتائج السلبية له على ما 
سطر في املذكرة اإليضاحية 
املرافقة ل���ه املعدة مبعرفة 
هؤالء املس���ؤولني في تلك 
الوزارة الذين قدروا وجود 
حالة الضرورة امللجئة إلى 
إصداره آنذاك، وهو التقدير 
الذي التفت���ت عنه احملكمة 

الدستورية.
وال يجوز أن تسأل الفتوى 
والتشريع عن عدم استجابة 
احملكمة لرأي الوزارة املعنية 
القائل بوجود حالة ضرورة 
الذي  الرأي  إلصداره، وهو 
دافع���ت عن���ه اإلدارة أمام 
احملكم���ة الدس���تورية ألن 
ذلك منوط بتقدير احملكمة 
وحدها، وال تعقيب عليها في 
ذلك، السيما أن حكمها غير 

قابل للطعن عليه.
كما أنه ال مجال وال وجه 
للنيل من أدائها الختصاصاتها 
املنوطة بها قانونا، حيث لم 
تنس���ب احملكمة للمرسوم 
بقانون 2012/21 املقضي بعدم 
دستوريته أي عيب إجرائي 
أو ثمة مخالفة للدس���تور 
والقانون مما يقع في نطاق 
اختصاص الفتوى والتشريع، 
وإمنا لعيب يتعلق بتقدير 
الظروف واالحداث واملبررات 
الواقعي���ة، الذي اس���تقلت 

الوزارة املعنية به.
وعلى ذلك تكون الفتوى 
والتش���ريع قد أدت واجبها 
على أكم���ل وجه، بناء على 
ما هو مس���لم به قانونا من 
أن واجباته���ا الدس���تورية 
والقانونية تنحصر في بذل 
العناية الالزم���ة والكافية، 
وليس بتحقي���ق نتيجة ال 
متلكها وال تستطيع فرضها 
على احملاكم، السيما أن ما 
قضت به احملكمة الدستورية 
بشأن عدم دستورية املرسوم 
بقان���ون 2012/21 كان لعدم 
تواف���ر أس���باب ومبررات 
التي  الضرورة إلص���داره، 
ال���وزارة املعنية  قررته���ا 
آن���ذاك دون تقدير أو رقابة 
من الفتوى والتشريع عليها 
في ذلك، ولم يكن نتيجة أي 
خطأ إجرائي س���اهمت فيه 

هذه اإلدارة.

ليس على وجود خطأ إجرائي 
في إصداره أو عيب يتعلق 
الدستور  مبخالفته ألحكام 
أو القان���ون، مما ال تختص 
الفتوى مبراجعته والتأكد 
من وجوده، وإمنا على تقدير 
احملكمة الدستورية للوقائع 
والظروف واالحداث املواكبة 
لص���دوره، أي عل���ى أمور 
واقعية تختلف في تقديرها 

وجهات النظر.
إذ إن املعلوم للجميع ان 
املرتبطة  الواقعي���ة  األمور 
بالوقائع والظروف واالحداث 
تستقل بالتحقق من وجودها 
اجلهات املسؤولة ذات الصلة 
في الدولة، وتقدر على ضوئها 
ون���زوال عل���ى مقتضياتها 
وضروراته���ا مدى احلاجة 
إلى وجوب تدخلها ملواجهتها 
ودرء مفاسدها حفاظا على 

املصالح العليا للدولة.
الفت���وى  ومل���ا كان���ت 
والتش���ريع بحك���م قانون 
إنش���ائها، وكما هو معلوم 
للجميع، ال صلة لها بتقدير 
االمور الواقعية سالفة الذكر 
وما إذا كانت تعتبر من قبيل 
حالة الضرورة امللجئة إلى 
إصدار مراس���يم الضرورة 
من عدم���ه. إذ ينحصر كل 
اختصاصه���ا ف���ي األمور 
القانونية دون غيرها. وال 
تراقب أو تراج���ع أو تقدر 
ظروف ومبررات إصدارها، 
فم���ن ثم ال يج���وز حتميل 
الفت���وى والتش���ريع بأمر 
خارج عن نطاق اختصاصها 
الدس���توري والقانون���ي، 
وحس���بها انها أدت واجبها 
القانوني كامال، س���واء في 
مراجعة املرس���وم بقانون 
21 لس���نة 2012 من الناحية 
القانونية التي ينحصر فيها 
اختصاصه���ا، أو في الدفاع 
املنوه  عن املرسوم بقانون 
عنه أم���ام احملاك���م، حيث 
فصل���ت أوج���ه توافقه مع 
الدستور والقانون وأبانت 
عن ان الظ���روف واالحوال 
التي صاحب���ت إصداره قد 
اس���توجبت وفق���ا لرؤية 
ال���وزارة املعنية  وتقدي���ر 
وجوب التدخل لدرء االخطار 

كما قضت في أسباب حكمها 
أيضا بصحة املرسومني رقم 
241 بحل مجلس أمة 2009 
ورقم 258 لسنة 2012 بدعوة 

الناخبني لالنتخاب.
وأقامت احملكمة الدستورية 
قضاءها بصحة املرس���وم 
الواحد  بقان���ون الص���وت 
)2012/20( على أس���اس أن 
الظروف واألحوال السائدة 
وقت ص���دوره متثل حالة 
ضرورة اس���توجبت ذلك، 
في حني قضت بعدم صحة 
املرسوم بقانون إنشاء اللجنة 
العليا لالنتخابات )2012/21( 
على أساس أن ذات الظروف 
السائدة  السابقة  واألحوال 
وقت صدوره ال متثل حالة 
ض���رورة وال تس���توجب 

إصداره.
وبالتالي تكون احملكمة 
الدستورية قد أقامت قضاءها 
السابق على أساس تقديرها، 
هي، مل���ا إذا كانت الظروف 
واألحوال السائدة وقت صدور 
املرسومني بقانونني سالفي 
الذكر تعتبر من قبيل حالة 
الضرورة من عدمه، فانتهت 
إلى أن تلك الظروف واألحوال 
تعتبر حالة ضرورة تؤيد 
إصدار األول، وال تتوافق مع 
إصدار الثاني لكونها ال تدخل 

ضمن حالة الضرورة.
انه من املس���لم  وبينت 
به أن تقيي���م وجود حالة 
الضرورة من عدمه هو أمر 
تستقل به وجتريه احملكمة 
الدس���تورية، على أس���اس 
فهمها وتقديرها هي للوقائع 
والظروف واألحداث املواكبة 
إلصدار املراسيم بقوانني محل 
الطعون االنتخابية املطروحة 
عليها، ومن ثم يكون تقدير 
أو عدم وجود حالة  وجود 
الضرورة أمر يتعلق بالواقع 

وليس بالقانون.
وعلى ذلك يكون القضاء 
بعدم دس���تورية املرسوم 
بقانون رقم 21 لسنة 2012 
وم���ا ترتب علي���ه من آثار 
ببطالن عملية االنتخاب في 
2012/12/1 وبالتال���ي بطالن 
مجلس األمة الناجت عن هذه 
االنتخاب���ات الباطلة قائما، 

احلكومة، وطلبت في ختامها: 
أوال: احلكم بعدم اختصاص 
الدستورية وسائر  احملكمة 
احملاك���م والئي���ا بنظر كل 
الطعون، مس���تندة في ذلك 
إلى أن املس���ائل املطروحة 
في الطعون تدخل في دائرة 
األمور السياس���ية املتعلقة 
بأعم���ال الس���يادة، الت���ي 
استقرت على عدم اختصاص 
س���ائر احملاكم بنظرها ذات 
احملكمة الدستورية الكويتية 
في حكمها الصادر عام 1982، 
باإلضافة إلى الفقه والقضاء 
الدستوري املقارن في دول 
العالم، وعلى رأسها احملكمة 
الدس���تورية ف���ي الواليات 
املتحدة األميركي���ة، ثانيا: 
برفض س���ائر الطعون من 
الناحي���ة املوضوعي���ة ألن 
املراسيم واملراسيم بالقوانني 
املطعون فيها متفقة مع أحكام 
الدس���تور والقانون، حيث 
صدرت جميعه���ا ملعاجلة 
أوض���اع خطي���رة وطارئة 
عايش���ها ويعلمها اجلميع، 
ف���ي عقي���دة  اس���توجبت 
املسؤولني السياسيني بالدولة 
لزوم التدخل احلاسم منهم 
ملعاجلتها عن طريق املراسيم 
واملراسيم بالقوانني املطعون 

فيها.
واضاف���ت: ث���م صدرت 
األحكام في الطعون السابقة 
من احملكمة الدستورية في 
التي عدلت عن   ،2012/6/16
قضائها الس���ابق عام 1982 
س���الف الذكر، وقضت أوال: 
باختصاصه���ا بالفصل في 
هذه الطعون، ومن ثم قبولها 
شكال. ثانيا: برفض الطعن 
بعدم دس���تورية املرسوم 
بالقان���ون 20 لس���نة 2012 
الواحد(.  )مرسوم الصوت 
ثالثا: بعدم دستورية املرسوم 
بقانون رقم 21 لسنة 2012 
بإنش���اء اللجن���ة الوطنية 
العليا لالنتخابات ومن ثم 
إبطال عملية االنتخاب التي 
متت في 2012/12/1 برمتها في 
الدوائر اخلمس وبعدم صحة 
عضوية من أعلن فوزهم فيها 
وبالتالي إبطال مجلس األمة 
الناجت عن تلك االنتخابات، 

املرسوم بقانون سالف الذكر 
بعد تلك املراجعة، وفي أعقاب 
ذلك أجريت انتخابات مجلس 
األمة في 2012/12/1 بإشراف 
اللجن���ة العليا لالنتخابات 
املنشأة باملرس���وم بقانون 

املنوه عنه.
وقد مت الطعن على هذه 
االنتخاب���ات أم���ام احملكمة 
الدستورية تضمنت الطلبات 

اآلتية:
1 � طل���ب احلكم بإبطال 
املرسوم رقم 241 لسنة 2012 
بحل مجلس أمة 2009 لكونه 
جاء بناء على طلب وزارة لم 
تؤد اليمني الدستورية أمام 
مجلس األمة، مبا يستتبع 
بطالن املرس���وم رقم 258 
لسنة 2012 بدعوة الناخبني 
النتخ���اب أعض���اء مجلس 
األمة ال���ذي صدر بناء على 

هذا اإلجراء الباطل.
2 � طل���ب احلك���م بعدم 
دستورية املرسوم بقانون 
الذي  رقم 20 لس���نة 2012 
الناخب اختيار  فرض على 
مرشح واحد بدال من أربعة 
من قائمة مرشحي كل دائرة 
انتخابية )مرسوم الصوت 

الواحد(.
3 � طل���ب احلك���م بعدم 
دستورية املرسوم بقانون 
رقم 21 لس���نة 2012 بإنشاء 
العليا  الوطني���ة  اللجن���ة 
لالنتخابات التي تشكلت من 
كبار املستشارين بالقضاء 
لإلش���راف على االنتخابات 
املزم���ع إجراؤه���ا بعد حل 
أمة 2009، ومن ثم  مجلس 
إبطال عملية االنتخاب التي 
أشرفت عليها والتي أجريت 
في أول ديسمبر عام 2012، 
وما يترتب عليها من انتخاب 

ألعضاء مجلس األمة.
وردا على هذه الطعون 
الفتوى والتشريع  أودعت 
في كل طع���ن منها، التزاما 
الدفاع عن  ف���ي  بواجباتها 
الدولة، مذكرتني األولى من 
أكث���ر من أربع���ني صفحة، 
والثانية من حوالي عشرين 
صفحة، عرضت فيها الرأي 
والقانون���ي  الدس���توري 
املؤيد واملساند لوجهة نظر 

اإليضاحية التي نصت على 
مبررات الضرورة في إصداره 
قد وردا من الوزارة املعنية إلى 
الفتوى والتشريع ملراجعته 
من الناحية القانونية كاملعتاد 
في مثل هذه احلالة، وقد مت 
ذلك وأعيد املشروع ومذكرته 
الوزارة  إل���ى  اإليضاحي���ة 
املش���ار إليها بكتاب رسمي 
بين���ت في���ه اإلدارة أنه قد 
متت املراجعة والصياغة من 
الناحية القانونية فقط بناء 
على مبررات الضرورة التي 
املذكرة  الوزارة في  ذكرتها 
اإليضاحية املرافقة للمشروع 

واملعدة من قبلها.
واضافت االدارة: ثم صدر 

الفتوى  ادارة  أص���درت 
والتشريع مبجلس الوزراء 
بيانا حول بعض اآلراء التي 
االدارة،  النقد الداء  تناولت 
وجاء في البيان ما يلي: لقد 
تناولت بعض اآلراء بالنقد أداء 
الفتوى والتشريع من إصدار 
املرسوم بقانون رقم 21 لسنة 
2012 بإنشاء اللجنة الوطنية 
العليا لالنتخابات ومبررات 
وأسباب ضرورة استصداره، 
وحملتها مسؤولية احلكم 

بعدم دستوريته.
واش���ارت االدارة ف���ي 
بيانها: حتى يكون اجلميع 
إلى  على بصيرة من األمر، 
أن مشروع املرسوم بقانون 
س���الف الذك���ر ومذكرت���ه 

مبنى ادارة الفتوى والتشريع

املستشار فيصل الصرعاوي

عبد اهلل املعيوف

م.عادل اخلرافي
مبارك العرف

طالب احلكومة بتأمني أجواء املشاركة لراحة املواطنني

توقع ازدياد نسبة املشاركة في االنتخابات املقبلةكأول رئيس منتخب الحتاد املهندسني العرب

املعيوف: املشاركة واجب وطني لتحصني  الدميوقراطية

العرف يخوضها في الرابعةالرئيس املصري يكرّم عادل اخلرافي السبت املقبل
ما حققه مجلس 2012 وفق 
مرسوم الصوت الواحد من 
الكثير من االجنازات خاصة 

الشعبوية منها.
وأك���د الع���رف احترامه 
حلكم احملكمة الدس���تورية 
وامتثاله حليثيات احلكم، 
مطالب���ا اجلمي���ع بتحكيم 
مصلح���ة الوط���ن فوق اي 

مصلحة اخرى.
وتوقع العرف ان جتري 
االنتخابات في االول من شهر 

رمضان املقبل.

اكد عضو املجلس املبطل 
عبداهلل املعيوف خوض 
البرملاني���ة  االنتخاب���ات 
القادمة في الدائرة الثالثة 
حت���ت ش���عار »حتصني 
الدميقوقراطي���ة. هدفنا« 
مناش���دا املعي���وف ابناء 
الدائرة املشاركة االيجابية 
في ظل االجواء والظروف 
احلالية، ومطالبا في الوقت 
التنفيذية  نفسه السلطة 
بتوفير االج���واء املالئمة 

يتس����لم رئي����س االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية 
عضو املجلس املبطل م.عادل 
اجلاراهلل اخلراف����ي تكرميا 
خاصا م����ن الرئيس املصري 
د.محمد مرسي، وذلك إلجنازاته 
وما حققه كأول رئيس منتخب 
من املهندسني العرب لرئاسة 
احتادهم، يقام حفل التكرمي 
في قصر املؤمترات بالقاهرة 
يوم بعد غد )السبت(، حيث 
س����يرعى الرئي����س املصري 
االحتفالية الكبرى التي يقيمها 
االحتاد مبناسبة مرور 50 عاما 

الناخبني وتسهيل  لراحة 
عملي���ة االقتراع، واضاف 
بأنه ميد ي���د التعاون مع 
الناخبني ملصلحة واستقرار 
وتنمية ورفاهية املواطن 
والوطن وقال املعيوف: بأن 
املرحلة القادمة تتطلب منا 
حتقيق واستمرار الرفاهية 
والتطور من اجل طموحنا 
الرغيد  العيش  في توفير 
لكل اهلنا وحتقيق آمالنا في 
التنمية مبختلف قطاعات 

على تأسيسه.
وقد تلقى م. اخلرافي الدعوة 
م����ن االمانة العام����ة لالحتاد 
لهذا التكرمي، حيث أوضحت 
الدعوة أن هذا التكرمي مستحق 
الجنازات اخلرافي في مجال 
العمل التطوعي للمجتمع املدني 
العربي بشكل عام وللنقابات 
واالحت����ادات واجلمعي����ات 
الهندسية بشكل خاص، ولكونه 
أول من بادر وعمل على تطوير 
الالئحة والنظام االساسيني 
لالحت����اد لتعتمد االنتخابات 
كمبدأ الختبار الرئيس، حيث 

احلياة، وأكد املعيوف على 
محاسبة املتس���ببني في 
اخللل الدستوري، باملراسيم 
والق���رارات واالج���راءات 
السابقة والتي دفعت الى 
احراج الس���لطة والنظام 
الدميوقراط���ي مبثل هذه 
املواقف املؤسفة التي عطلت 
حتقيق التق���دم والتطور 
الدميوقراطي بعد 50 عاما 
من التجربة الدميوقراطية 

الكويتية.

كان أول رئيس منتخب لالحتاد 
من دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وفي اطار التهنئة والدعوة 
للتكرمي شدد االحتاد على أن 
تكرمي اخلرافي يأتي اعترافا 
به����ذه االجن����ازات واجلهود 
الكبيرة التي قام بها، مما ساهم 
في تعزيز دور املهندس العربي 
واخلليجي عموما والكويت 
بش����كل خاص على الساحة 
احمللية واإلقليمية والدولية، 
كما متثلت اجنازات اخلرافي 
في تطوير املهنة الهندس����ية 

املعي���وف  واختت���م 
مبناش���دة  تصريح���ه 
املواطن���ني في كل الدوائر 
للمش���اركة الوطنية التي 
تتطلب التضحية في ظل كل 
الظروف، واعرب عن امله 
وامتنانه لكل الذين شاركوا 
في انتخابات ديسمبر 2012 
التي اثبتتت اصالة ومعدن 
املواطنة الكويتية احلقة في 
احترام الدستور والقانون 

والنظام.

وتطبيقاته����ا وتفعي����ل دور 
اجلمعيات والنقابات واملنظمات 
والهيئات الهندسية العربية في 
خدمة مجتمعاتها وأعضائها 
عل����ى حد س����واء. ويذكر أن 
احتاد املهندسني العرب سيقيم 
هذه االحتفالية بالتزامن مع 
انعقاد املؤمتر العربي للهندسة 
االنش����ائية والذي ستشارك 
فيه الكويت، كما سيتم خالل 
االحتفال تك����رمي كوكبة من 
املهندسني العرب واخلليجيني 
والكويتيني ممن ساهموا في 

تأسيس االحتاد.

النائ���ب املبطل  أعل���ن 
مبارك العرف نيته خوض 
االنتخاب���ات املقبل���ة ف���ي 
الدائ���رة الرابع���ة، داعي���ا 
املواطن���ني واملواطنات الى 
املش���اركة الفعالة في هذه 

االنتخابات.
وتوقع العرف في تصريح 
للصحافيني ارتفاع نس���بة 
املشاركة في انتخابات مجلس 
2013، مش���يرا ال���ى وجود 
اسباب كثيرة جعلته يتوقع 
ازدياد نسبة املشاركة ومنها 

امليثاق الوطني: إبطال مجلسني يؤدي إلى اهتزاز
 ثقة املواطن باإلجراءات القانونية

أصدر جتمع امليثاق الوطني 
بيانا صحافيا جاء فيه: تبقى 
السلطة القضائية هي املالذ األخير 
لدولة املؤسسات الدستورية، 
واذا ثمة آراء ومواقف مخالفة 
فانها تبقى مجرد رأي ال ينبغي 
ان يتحول الى أداة لهز الثقة في 
حكم احملكمة الدستورية احلاسم 

في شأن مرسوم الصوت الواحد 
االنتخابي، بل على اصحاب الرأي 
املخالف السعي للعمل البرملاني 
وخوض غمار تعديل القوانني 
ذات الصلة باالنتخابات بحسب 
ما ترى االكثرية صالحيته للبالد، 
والقول بغير ذلك يعني استمرار 
الب���الد في النزاع واالنقس���ام 

املجتمع���ي ما يهدد مرة أخرى 
التنمية بالتوقف ويصيب األمن 
الداخلي باخلل���ل. وما ينبغي 
االلتف���ات الي���ه بأهمية بالغة 
العيوب االجرائية املتكررة التي 
شابت العمليتني االنتخابيتني 
فبراير 2012 وديسمبر 2012 وادتا 
الى ابطال مجلس���ني برملانيني 

متواليني، وهي عيوب يتحملها 
اجلهاز القانوني املعاون للقرار 
الرسمي للدولة، وهي مسؤولية 
تفترض ان تفوض الى تعويض 
ادبي وم���ادي لكل املتضررين 
منها، ولعل االخطر من ذلك ان 
تؤدي الى اهتزاز ثقة املواطن 
باالج���راءات القانونية ومدى 

صحتها وسالمتها في ترتيب 
احلقوق والتكالي���ف العامة، 
ومدى االحب���اط الذي يصيب 
املرش���ح والناخب، وهو كله 
ميثل خطأ جس���يما ال يتالئم 
مع جتربة الكوي���ت العريقة 
ف���ي الدميوقراطي���ة والعمل 

البرملاني.

الكندري يكرم الزميلة منى ششتر

الكندري يكّرم  منى ششتر النتقالها مديرًا
 ملكتب »كونا« بالقاهرة

اقامت االمان���ة العامة مبجلس االمة حفال 
تكرمييا ملدير حترير االخبار السياسية وقسم 
البرملان في وكالة االنب���اء الكويتية )كونا( 
االعالمية منى ششتر وذلك مبناسبة انتقالها 

للعمل مديرا ملكتب الوكالة في القاهرة.
وقد اشاد امني عام مجلس االمة عالم الكندري 
باجلهود املهنية التي قدمتها االعالمية ششتر 
في خدمة انشطة واعمال مجلس االمة طوال 
خمسة عش���ر عاما كانت فيها مثاال لالعالمي 

املهني واجلهاد والذي انعكس على نقل صورة 
حقيقية ملسيرة مجلس االمة في وسائل االعالم 

املختلفة.
حضر اللقاء االمني العام املساعد لشؤون 
االعض���اء والعالقات العامة واالعالم هاش���م 
املوسوي، ومدير ادارة االعالم مظفر عبداهلل 
املرئي وااللكتروني  راش���د، ورئيس قس���م 
واملسموع امل املطوع، والزميالن جمال العنزي 

ومشاري العجمي.




