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اخلضاري: أساس العمل االنتخابي التصويت السري لتحقيقه حرية االختيار
احلميدة: الالئحة الداخلية في انتخابات الرئاسة واجبة التطبيق نصًا

آالء خليفة - سلطان العبدان

القانــون  أســتاذ  قــال 
الدستوري الزائر في بريطانيا 
د.عادل اخلضاري ان اساس 
العمــل االنتخابي التصويت 
العلنــي،  وليــس  الســري 
مشــيرا الــى انه فــي اوروبا 
كان التصويت ســابقا بشكل 
علني ومن ثم حتول الى سري 
عــام ١٨٥٠، حيــث وجدوا ان 
التصويــت العلنــي يشــكل 
قيدا على عملية االختيار، اما 
التصويت السري فيعزز حرية 
الفرد باالختيار بال خوف او 

تهديد او وعيد.
واضــاف اخلضــاري، في 
تصريح لـ «األنباء»، ان قانون 
حقوق االنسان الدولي ينص 
علــى ان االنتخــاب اساســه 
الســرية، والدســتور عندما 
حتدث عــن انتخاب رئاســة 
مجلس االمة ونائب الرئيس 

اال يكون التصويت الكترونيا 
«وال مينع ان يتوافق نواب 
املجلس على آلية تصويت 
تنظم عملهم سوى حتركاتهم 
بالقاعة او انتقالهم ملكان آخر 

او البقاء في اماكنهم».
وقــال اخلضــاري انــه ال 
يجــوز اعالن عــدم التعاون 
مع رئيــس الــوزراء قبل ان 
تقدم احلكومة برنامج عملها، 
اذ يعتبــر برنامج العمل هو 
اللبنة االولى في العالقة بني 

السلطتني.
من جانبه، أوضح استاذ 
العــام والقانــون  القانــون 
الدســتوري بكليــة احلقوق 
الكويــت د.خليفة  بجامعــة 
احلميدة ان التصويت النتخاب 
رئيس مجلــس األمة ونائبه 
واملراقب وأمني السر يجب ان 
يكون «سريا» دون اي تردد 

أو شك.
وذكــر د.احلميــدة، فــي 

النتخاب الرئيس ونائبه واذا 
لم نحصل على تلك األغلبية 
فمــا احللــول؟ موضحــا ان 
تلك املادة لم تتكلم عن نوع 

االنتخاب (سري او علني).
واشار الى ان املادة ١١٧ من 
الدستور الكويتي أحالت الى 
مجلــس األمة ســلطة اصدار 
الالئحة الداخلية التي يجب 
ان ينظم بها أصول التصويت، 

من الالئحة الداخلية، ولكن في 
حقيقة األمر ان تلك املادة ليس 
لها عالقة بالتصويت وامنا لها 
عالقة مبتى نستطيع ان نحول 
اجللســة العلنية الى سرية، 
متابعــا: وحتى نقــوم بذلك 
يجوز ملجلس األمة بعدد معني 
وللحكومة ولرئيس مجلس 
األمــة ان يطلبــوا التصويت 
لتحويل اجللســة من علنية 
الى سرية وفقا للمادة ١١٠ من 

الدستور الكويتي.
وشــدد الى ان االصل في 
التصويــت ألعضــاء مكتــب 
املجلس يكــون ســريا وفقا 
للمادة ٣٥ من الالئحة الداخلية 
ولكن مستقبال ان كانت هناك 
ارادة في حتويل التصويت من 
ســري الى علني فيمكن بعد 
تشــكيل مجلس األمة ان يتم 
تغيير الالئحة الداخلية وإلغاء 
املادة ٣٥ او يتم وضع قاعدة 
استثنائية بأن يكون باستثناء 

لـ«األنباء»،  تصريح خــاص 
ان البعض يتمســك مبا جاء 
في الدســتور فقط وهذا غير 
صحيح نظرا ألن دســتورنا 
مختصر ويحيل الى القوانني، 
متابعــا: وهنــا نتحــدث عن 
قانون الالئحة الداخلية ملجلس 
االمة، فالبعض يشير الى املادة 
٩٢ من الدستور واملتعلقة في 
بيان ما هي االغلبية املطلوبة 

موضحا ان الالئحة الداخلية ال 
يوجد بها اي شك او غموض .

وذكر د.احلميدة ان املادة 
٣٥ من الالئحة الداخلية تنص 
على ان انتخاب مكتب املجلس 
يكون من خالل االقتراع السري 
ثم اعادت ذات االجراءات التي 
ذكرتها املدة ٩٢، متابعا: وفي 
املادة ٣٢ تنص على ان مكتب 
املجلس يشــكل مــن رئيس 
مجلس األمــة ونائب رئيس 
مجلس األمة واملراقب وأمني 
السر باالضافة الى ٣ رؤساء 
جلــان، الفتــا الــى ان هؤالء 
الثالثة رؤســاء جلان سيتم 
انتخابهــم مبجــرد تشــكيل 
اللجــان وداخــل كل جلنــة 
سيكون هناك انتخاب خاص 

بهم.
وقــال د.احلميــدة: هؤالء 
اصحاب املناصب وفقا للمادة 
٣٥ يجــب ان يكون انتخابهم 
سريا والبعض يثير املادة ١١٠ 

الرئيس ونائب الرئيس يكون 
انتخاب املراقب وأمني الســر 
ســريا ولكن حتــى اآلن فإن 
الداخليــة واجبــة  الالئحــة 

التطبيق.
واردف احلميــدة قائــال: 
البعض يعتقــد ان املادة ٣٥ 
تتعــارض مع املــادة ٩٢ من 
الدستور الكويتي ولكن هذا 
الكالم غير صحيح نظرا ألن 
املادة ٩٢ تتكلم عن األغلبية 
الرئيس  املطلوبة النتخــاب 
ونائبــه، أما املادة ٣٥ فعادت 
نفس االغلبية، ولكن اضافت 
بأن يكون التصويت ســريا 
باعتبــار ان املــادة ١١٧ تنص 
على ان مجلس األمة مختص 
بالتفويض موضحا انه حتى 
لــو كان هناك نــص قانوني 
مخالف للدســتور فال يجوز 
ايقاف العمل به ما لم يتغير 
بقانون آخر من مجلس األمة أو 
يلغى من احملكمة الدستورية.

أكدا لـ«األنباء» أنه  وفقًا للدستور فإن انتخاب رئيس مجلس األمة ونائبه واملراقب وأمني السر يجب أن يكون «سريًا» 

د.خليفة احلميدة

اكتفى باالنتخاب، فالنصوص 
توجب السرية.

وزاد: ان الالئحة الداخلية 
ملجلــس االمة أكــدت املادة 
املوجودة في الدســتور ألن 
اساس االنتخاب هو سري، 
مشــددا علــى ان الالئحــة 
الداخليــة ال ميكنها تعديل 
نص من الدستور، والنص 
الدســتوري هــو االنتخاب 
السري في هذا املوقع ألن ما 
يترتب على االختيار السري 
هو حرية االختيار. وقال ان 
غير هذا الكالم ال ينطبق مع 
املالزم فــي قوانني ومبادئ 
مشــددا  الدميوقراطيــة، 
علــى ان التصويت العلني 
باطــل وســتبطله احملكمة 
الدســتورية وانا متأكد من 

هذا االمر.
واضاف: ان عملية تنظيم 
آلية التصويت السري تخضع 
لقرار املجلس بالنهاية بشرط 

د.عادل اخلضاري

األمانة العامة تنظم لقاء تعريفيًا للنواب اجلدد
إلطالعهم على آليات وتقنيات العمل اجلديدة

العامــة  نظمــت األمانــة 
ملجلس األمة لقاء تعريفيا أمس 
لألعضــاء الفائزين بعضوية 
الفصــل  األمــة فــي  مجلــس 
التشريعي السادس إلطالعهم 

وعدد من املســؤولني، عرضا 
وشرحا للتقنيات احلديثة في 
قاعة عبداهللا السالم وآلية عمل 
اللجان والنظم اإلدارية واملالية 

في األمانة.

وأكــد األمــني العــام عالم 
الكندري خــالل اللقاء حرص 
األمانــة على تذليــل العقبات 
وتقــدمي الدعــم للنــواب مبا 
دورهــم  أداء  مــن  ميكنهــم 

من تطورات في النظم اإلدارية 
واملالية والتقنيــات احلديثة 
املستخدمة، معربني عن شكرهم 
ألمانة مجلس األمة وما تبذله 
مــن جهــود في خدمــة ودعم 

واطلع النواب على اخلدمات 
اإلعالمية والفنية التي تقدمها 
لهم األمانة العامة ملجلس األمة 
من أجل دعمهم ومساندتهم في 

أداء مهامهم البرملانية.

التشريعي والرقابي في بيئة 
برملانية مناسبة.

من جهتهم، أشــاد النواب 
احلضور باستعدادات األمانة 
العامة ملجلس األمة وما شهدته 

النواب. وعقد اللقاء الذي تنظمه 
األمانة العامة ملجلس األمة مع 
بداية كل فصل تشريعي، في 
قاعة عبداهللا السالم بحضور 

عدد كبير من النواب اجلدد.

قدمت شرحاً للتقنيات احلديثة في قاعة عبداهللا السالم وآلية عمل اللجان والنظم اإلدارية واملالية

عالم الكندري وأمل املطوع أثناء الشرح

جانب من النواب في قاعة عبداهللا السالم

محمد الراجحي وصالح ذياب ومهند الساير وعبداهللا املضف

الصيفي الصيفي وم.أحمد احلمد وعبداهللا املضف ود.عبدالعزيز الصقعبي

النواب خالل استماعهم لشرح األمانة العامة

أسامة املناور وسلمان احلليلة وفايز اجلمهور وسعود ابوصليب 

الصيفي الصيفي وعبداهللا املضف

جانب من عملية الشرح ويبدو مشعل العنزي

على تطــورات وآليات العمل 
في املجلس.

وقــدم األمني العام ملجلس 
األمة عالم الكندري، مبشاركة 
األمنــاء العامــني املســاعدين 

الهرشاني تفّقد االستعدادات
 الفتتاح دور االنعقاد

التقــى رئيــس الســن للجلســة 
االفتتاحية لدور االنعقاد العادي االول 
من الفصل التشريعي الـ١٦ ملجلس األمة 
حمد الهرشاني امس األمني العام ملجلس 

األمة عالم الكندري.
واطلــع الهرشــاني على إجــراءات 
واستعدادات األمانة العامة ملجلس األمة 
حلفــل االفتتاح واجللســة االفتتاحية 

املقررة يوم غد الثالثاء.
وتفقد الهرشاني قاعة عبداهللا السالم 
وترتيبــات االســتقبال واحلضور إلى 

جانب توقيع املراسيم ذات الصلة.
ومــن املقــرر أن يلقــي الهرشــاني 
خطابــا بصفته رئيس اجللســة كونه 
أكبر األعضاء سنا حلني انتخاب رئيس 

حمد الهرشانيللمجلس.


