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سامح عبد احلفيظ 
 سلطان العبدان

أمــس  انطلقــت  فيمــا 
املشــاورات احلكوميـــــــة 
-النيابية من خالل مبادرة 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح بااللتقاء مع النواب 
للتشــاور حــول تشــكيل 
احلكومة اجلديدة، تواردت 
أنباء حول لقاء رئيس مجلس 
الوزراء برئيس مجلس األمة 
السابق أحمد السعدون، حيث 
زاره في ديوانه. وأكد النواب 
الذي التقى بهم الرئيس أن 
االجتمــاع كان إيجابيا ومت 
التأكيــد فيه على تشــكيل 
حكومة تنهض بالبلد وتلبي 

طموحات الشعب.
النــواب فــي  وأضــاف 
تصريحات صحافية أنه مت 
خالل االجتماع تبيان رفضهم 
ملرسوم تأجيل افتتاح دور 
االنعقاد، وعودة الوزراء ممن 
حولهم إشكاليات دستورية، 
والعفو عــن املهجرين وفي 
الداخــل. فمــن جهتــه، قال 
النائب د.عبد الكرمي الكندري 
«أكدت على عدم دســتورية 
تأجيل اجللســة مــع تبيان 
احللــول لتفــادي املخالفة، 
الوزراء  ومعاييــر اختيــار 
لتشكيل حكومة قادرة على 
تلبية تطلعات الشعب وحل 
قضاياه، وتفعيل ملف العفو 
عن املهجرين ومن بالكويت، 
مضيفــا «اهللا يكتب اخلير 

للكويت وشعبها».
مــن جانبه، قــال النائب 
محمــد املطير إن «االجتماع 
التأكيــد  كان إيجابيــا ومت 
فيه على االلتزام بالدستور، 
واالهتمام باملعايير وتاريخ 
الــوزراء، وتقــدمي برنامــج 

االلتــزام باملــدة املقررة في 
املادة ٨٧. وشددنا على أهمية 
التشكيل احلكومي وأسسه 
ومعاييره، وطالبنا بالعفو 
عن جميع أبنائنا املهجرين 
واحملكومني من قبيلة شمر 

وآخرين».

النيابــي -احلكومي والذي 
ال يتســع املجال لذكرها مبا 
فيه موضوع العفو بشــكل 
عام وحكم تشــاورية شمر 
املفاجئ على النائب مرزوق 
اخلليفــة ومــن معــه مــن 
املرشــحني». مــن ناحيته، 

على إعمال املــادة ١٠٦ دون 
االلتــزام باملــدة املقررة في 
املــادة ٨٧ ومعاجلــة آثاره، 
وطالبناه بالعفو عن جميع 
أبنائنا املهجرين واحملكومني 

من قبيلة شمر وآخرين».
د.مبــارك  النائــب  أمــا 

بدوره، قال النائب محمد 
اليــوم  هايــف «اجتماعنــا 
(أمــس) مــع ســمو رئيس 
الوزراء كان إيجابيا يسوده 
التفاؤل، وقد نوقشــت فيه 
العديد من األمور والقضايا 
التعــاون  حــول  املهمــة 

قال النائب فارس العتيبي: 
«خرجنــا ضمــن مجموعة 
من النواب من مكتب ســمو 
رئيــس الــوزراء ونقلنا له 
أهمية التشــكيل احلكومي، 
وأن يكــون قويــا ينهــض 
بالبلد، وأكدنا له اعتراضنا 

الطشــة فقال «اجتمعنا مع 
سمو رئيس الوزراء  وأكدنا 
على أهمية عدم مخالفة مواد 
الدستور، وأهمها املادة ٨٧، 
 وأكدنا أنه مازال هناك متسع 
لعالج اإلجراءات الدستورية 
اخلاطئة، وعرضنا رؤيتنا عن 
التشكيل احلكومي  والعفو 
عن أبناء الكويت املهجرين 
وقضية شمر،  وناقشنا عددا 

من القضايا املهمة.
النائب  من جهته، قــال 
د. عــادل الدمخــي «أكدنــا 
خــالل اللقــاء علــى أهمية 
عدم مخالفة مواد الدستور، 
وأهمها املادة ٨٧ وأكدنا أنه 
مازال هناك متســع لعالج 
الدســتورية  اإلجــراءات 
اخلاطئة، وعرضنا رؤيتنا 
عــن التشــكيل احلكومــي 
 والعفو عن أبنــاء الكويت 
املهجريــن وقضيــة شــمر 
 وناقشنا عددا من القضايا 
املهمة». وقال النائب عمار 
العجمــي «إنــه مت االلتقاء 
بسمو رئيس مجلس الوزراء 
املكلف وبينا رفضنا ملرسوم 
التأجيل وتشــكيل حكومة 
خالية ممن انتهك الدستور 
وتكون قادرة على النهوض 
بالبلد، وطالبناه بالعفو عن 
إخواننا املهجرين أصحاب 
الرأي واملواقف السياسية».
 أما النائب حمــد العبيد 
فقال إن االجتماع مع رئيس 
الوزراء كان ايجابيا وطلبنا 
مــن رئيــس الــوزراء عدم 
تعيني الوزراء الذين دخلوا 
في اشــكاليات دستورية او 
عليهم مالحظــات قانونية، 
مع ضرورة احترام املواعيد 
الدســتورية بشأن اجللسة 
االفتتاحيــة وجتديد الدماء 
ومتكني الشباب واستكمال 

ملف العفو.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح التقى ١١ نائباً للتشاور والتباحث حول التشكيل الوزاري اجلديد ومستجدات الساحة 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل لقائه مع النواب للتشاور حول تشكيل احلكومة اجلديدة

عمل واضح وواقعي، وفتح 
صفحة جديدة مع احملكومني 
واملهجرين من خالل العفو».
أما النائب ثامر السويط 
فقــال «نقلنا لســمو رئيس 
الــوزراء اعتراضنا  مجلس 
على إعمال املــادة ١٠٦ دون 

اجتماع رئيس احلكومة بالنواب: االلتزام بالدستور ومعاجلة 
إشكالية «االفتتاحية» وحكومة خالية من وزراء التأزمي والعفو 

عبدالكرمي الكندري: أكدت خالل اللقاء على تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعبمحمد املطير: االهتمام باملعايير وتاريخ الوزراء وتقدمي برنامج عمل واضح وواقعي

محمد هايف: اجتماعنا مع رئيس الوزراء كان إيجابيًا نوقشت فيه العديد من األمور والقضايا حول التعاون النيابي ـ احلكومي

الفيلي: لن يستطع أداء مهام العضوية ألن النصوص القائمة ال ترتب ممارسة االختصاصات البرملانية عن ُبعد
احلمود: مدى اعتبار جرمية املشاركة بـ «الفرعية» ُمخّلة بالشرف واألمانة من اختصاص القضاء ال مجلس األمة
الدغيشم: «الدستورية» ستحدد مدى إمكانية إبطال عضويته وإجراء «تكميلية» في «الرابعة» إذا تلقت طعنًا ضده

مبارك الطشة: عرضنا على الشيخ أحمد النواف رؤيتنا عن التشكيل احلكومي وأنه مازال هناك متسع لعالج اإلجراءات الدستورية اخلاطئة

عـادل الدمخـي: أكدنا خالل اللقـاء على أهمية عدم مخالفة مواد الدستورفارس العتيبي: طالبنا رئيس احلكومة بتشكيل حكومي قوي ينهض بالبلد
عمار العجمي: تشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور ورفض مرسوم التأجيلحمد العبيد: طلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيني الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية

ثامر السويط: نقلنا لسمو رئيس مجلس الوزراء اعتراضنا على إعمال املادة ١٠٦  وشددنا على أهمية التشكيل احلكومي وأسسه ومعاييره وطالبنا بالعفو عن جميع أبنائنا املهجرين

خبراء دستوريون لـ «األنباء»: حكم اخلليفة ال ُيسقط عضويته

عبدالكرمي أحمد

الدســتوري  أكــد اخلبير 
د.محمد الفيلي أن حكم محكمة 
النائب  القاضي بحبس  التمييز 
محمد اخلليفة لم يصدر بعقوبة 
جنائية ما يعني أنه ال يســقط 
عضويته تلقائيا، مشيرا إلى أن 
األمر يحتاج إلى جهة تقرر ما إذا 
كانت جرمية املشاركة بانتخابات 
فرعية تعد مخلة بالشرف واألمانة 

من عدمه.
لـ «األنباء»  الفيلي  وأوضح 
أن مجلس األمــة لم يعد ميلك 
إســقاط عضوية أي نائب بعد 
قضاء احملكمة الدستورية بعدم 
دســتورية املادة ١٦ من الالئحة 
الداخلية ملجلــس األمة وعدم 
إقرار بديل لهــذه املادة، مبينا 
أن هذا األمر يعني أن إســقاط 
العضوية هو أمــر معلق، وأن 
عضويــة اخلليفــة ثابتة لعدم 

إمكانية إسقاطها.
وأضاف: «ننتقل من إسقاط 
العضوية إلى إبطالها، إذ يحتمل 
أن يقــدم طعن أمــام احملكمة 
الدســتورية بصحة إعالن فوز 
النائب، لتقرر احملكمة بأن فعل 
املشاركة بانتخابات فرعية يعد 
مخال بالشرف واألمانة من عدمه، 
ولكن الطعن لم يقدم إلى اآلن، 
إذا البحث في هذا املوضوع غير 

مجد».
وأشار الفيلي إلى أن ثبوت 
عضويــة النائب ال ينتج أثرا ما 

دام لم يؤد القســم باعتباره لن 
يستطيع أن يخرج من محبسه 
ألداء القســم بجلسة علنية في 
مجلــس األمــة، إال إذا وافقت 
إدارة السجن وهي غير ملزمة، 
أو بنهاية مدة احلبس أو صدور 
عفو. وأضاف أنه إذا مت متكني 
النائب من أداء القســم ثم رجع 
إلى السجن باعتبار عدم انتهاء 
محكوميته، فإنه لن يستطع أداء 
النصوص  العضوية، ألن  مهام 
القائمة حاليا ال ترتب ممارســة 
االختصاصات البرملانية عن بعد، 
كما ال يستطيع املشاركة بأعمال 
وجلســات املجلس أو حضور 
اللجان، إال أنه مــن املمكن أن 
يوجه أسئلة برملانية مكتوبة إذا 
وافقت إدارة السجن على ذلك. 
وختم الفيلي حديثه بقوله: «نحن 
أمام حالة ليست لها سابقة في 
تاريخ الكويت، غير أنها حدثت 

نادرا في دولة أخرى».

بــدوره، فضــل اخلبيــر 
الدســتوري د.إبراهيم احلمود 
اعتبار مجلس األمة لغياب اخلليفة 
بعذر مقبول باعتبار صدور حكم 
بات من محكمة التمييز بحبسه 
ميثل استحالة مادية متنعه من 
حضور جلسات مجلس األمة، ما 
يعني عدم تطبيق الئحة الغياب 

بحقه.
وأفاد احلمود لـ «األنبا» بأن 
احملكمة الدستورية «كونها محكمة 
طعون انتخابية» رمبا تتلقى طعنا 
الذي حاز  انتخابيا من املرشح 
الترتيب ١١ أو ١٢ في دائرة النائب 
باعتبار وجود مصلحة  نفسها 
لهذا املرشح بحيث يطعن بعدم 
صحة عضويــة النائب لفقدانه 

شرطا من شروط الترشح.
وأضــاف: «بعدهــا تبحث 
احملكمة الدستورية مدى اعتبار 
باالنتخابات  جرمية املشــاركة 
بالشــرف  الفرعيــة مخلــة 

واألمانة من عدمه، وهو أمر من 
صالحياتها، فمن يقرر ذلك هي 
احملاكم وليس مجلس األمة، ألنه 
ليس لدينا فــي الكويت قانون 
بالشرف  املخلة  يحدد اجلرائم 

واألمانة».
وأكد احلمود عــدم جواز 
اعتبار اخلليفة فاقدا لعضويته 
تلقائيا بسبب هذا احلكم، قائال: 
«املادة ٨٢ من الدستور وقانون 
االنتخاب اشترطا عدم صدور 
عقوبة جنائية بحق املرشــح، 
كمــا أنه لم يقرر حتى اآلن بأن 
املشاركة في انتخابات فرعية تعد 
عقوبة جنائية أو ماسة بالشرف 

واألمانة».
وأشار إلى أن جرمية املشاركة 
في انتخابات فرعية تعد «جناية» 
إال أن العقوبــة الصــادر بحق 
اخلليفة ليست جنائية، فبالتالي 
ال ميكن اعتباره فاقدا لشــرط 
من الشروط الواجب توافرها في 

عضو مجلس األمة، موضحا أن 
النص واضح ويشترط أن تكون 

العقوبة «جناية» ال اجلرمية.
من ناحيتهــا، أكدت خبيرة 
الدســتورية د.حنان  الشؤون 
الدغيشــم عدم جواز إســقاط 
تلقائيا بسبب  عضوية اخلليفة 
صدور حكم محكمة التمييز على 
اعتبار أن اجلرمية التي أدين فيها 
تعد «جنحة» ال جناية، مفيدة بأن 
اخليار احلالي أمام مجلس األمة 
هو اعتبــاره غائبا بعذر قهري 
بسبب دخوله احلبس بناء على 

حكم قضائي بات.
وأفــادت بأنه ميكن إلدارة 
السجون السماح للخليفة بأداء 
الدستورية في اجللسة  اليمني 
االفتتاحية، وإذا تعذر ذلك عليه 
أن يستكمل مدة العقوبة ثم يؤدي 
اليمني في أول جلسة تعقب انتهاء 
فترة حبســه، مع مالحظة أنه 
اليمني ال ميكنه  أدائه  حتى مع 
املشاركة بأعمال املجلس عن بعد 
لعدم وجود نص ينظم هذا األمر.
ولفتــت إلــى أنــه ميكن 
الطعن علــى صحة  أن يتــم 
أمام احملكمة  عضوية اخلليفة 
الدســتورية باعتبارها محكمة 
طعون انتخابية، وعندها يكون 
اعتبار املشاركة بانتخابات فرعية 
كجرمية مخلة بالشرف واألمانة 
خاضعا لتقديــر احملكمة، فإن 
رأت ذلك أبطلت عضويته ليتم 
بعدها إجراء انتخابات تكميلية 

في دائرته.

د. ابراهيم احلمود د. محمد الفيلي

مرزوق احلبيني: أكدنا لرئيس الوزراء  ضرورة حّل إشكال اجللسة االفتتاحية
أصدر النائب مرزوق احلبيني بياناً 
أمس جاء فيه مايلي: التقيت أمس رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، ومت التباحث 
في موضوع اجللسة االفتتاحية لدور 
الفصل  العــادي األول من  االنعقاد 
التشريعي الســابع عشر وما شاب 
ذلك من شبهات دستورية نتيجة تأجيل 

مرسوم الدعوة من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١
الى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ واستخدام املادة 

١٠٦ من الدستور في هذا التأجيل.
وأكدت لســموه ان املادة ١٠٦ من 
الدســتور ال محل لها في التطبيق، 
حيث إن املجلس لم يبدأ بعد جلسات 
دور االنعقاد، ولم يتم افتتاح الفصل 
التشــريعي، وبالتالي يجب االلتزام 

باملواعيد احملددة حسب املادة ٨٧ من 
الدستور التي تعطي احلكومة احلق 
بتحديد جلسة االفتتاح بحد اقصى 
يوم اخلميس ٢٠٢٢/١٠/١٣، وأنه في 
حال جتاوز هذا التاريخ يكون املجلس 
مدعوا لالجتماع بحكم الدستور جللسة 
االفتتاح في اليــوم التالي له، إذا لم 
يصادف يوم عطلة رســمية، وبهذا 

نتجنب الدخول في إشكاالت دستورية 
ميكن تالفيها مسبقا كإلغاء ما اتخذ 
من قــرارات كما ورد في نص املادة 
٩٠ من الدســتور والتي تنص «كل 
اجتماع يعقده املجلس في غير الزمان 
واملكان املقررين الجتماعه يكون باطال، 
وتبطل بحكم القانون القرارات التي 

مرزوق احلبينيتصدر فيه».

عفو خاص

سابقة تاريخية

سلطة املجلس

تعديل الالئحة

رأى قانونيــون عــدم إمكانيــة 
ممارسة اخلليفة أعماله البرملانية 
إال بصدور «عفو خاص» من صاحب 
السمو، ومنهم أســتاذ القانون في 
جامعة الكويت د.ثقل العجمي الذي 
دون مغردا بقوله: «السبيل املتاح 
حاليا أمام اخلليفة هو طلب العفو 
اخلاص من صاحب السمو األمير له 
ولبقيــة احملكومني من أبناء قبيلة 

شمر».

تعــد الواقعة املاثلة ســابقة في 
تاريــخ البالد، حيث لــم يعلن فوز 
نائب وهو داخــل احلبس ثم يؤيد 
حكم حبسه بحكم نهائي وبات مينعه 
من أداء وظيفته وأعماله البرملانية 
بشــكل طبيعي، ما أثار تفســيرات 
واحتماالت قانونية مختلفة بشأن 
استحقاق ثبوت عضويته من جهة 
وخلــو مقعده االنتخابــي من جهة 

أخرى.

أكد مصدر قانوني أن مجلس األمة ال ميلك 
في الوقت الراهن سلطة على عضوية اخلليفة 
التــي اكتســبها بقوة الدســتور والقوانني 
املنظمــة، وذلك لإلجماع حول غيابه بعذر 
مقبول نتيجة تنفيذه حلكم قضائي نهائي 
وبات، فضال عن إلغاء احملكمة الدستورية 
املــادة ١٦ مــن الالئحة الداخليــة للمجلس 
التي كان تســمح بالتصويت على إسقاط 
العضويــة، إلى جانب عــدم إمكانية إعالن 
خلــو مقعده لعدم صدور حكم دســتوري 

يبطل عضويته إلى اآلن.

من االحتماالت الواردة، تقدمي اخلليفة 
اســتقالته طواعية واالســتمرار بقضاء 
محكوميتــه، أمــا إذا أصــر علــى املضي 
بعضويته «وهو حق أصيل له» فإن هناك 
احتماال آخر ميكنه من أداء أعماله البرملانية 
من داخل احلبس يتمثل بتعديل الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة، بحيث تستحدث 
آليــة متكنه من ذلك «عن بعد» الســيما 
مع التطور التكنولوجي وما صاحبه من 

تطور بوسائل االتصال.

«التمييز» تؤيد احلبس سنتني للنائب مرزوق اخلليفة و٢٨ من متهمي «فرعية شمر»
عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة التمييز 
أمــس حكمهــا بطعــن ٢٩

مواطنــا من أبنــاء قبيلة 
النائــب  بينهــم  شــمر، 
مــرزوق اخلليفــة، بحكم 
محكمة االستئناف القاضي 
بحبسهم سنتني مع الشغل 
والنفاذ عــن تهمة تنظيم 
انتخابــات فرعية للقبيلة 

خالل العام ٢٠٢٠.
وقضت الدائرة اجلزائية 

برئاسة املستشار عبداهللا العبداهللا برفض 
طعــن املتهمــني، وبتأييد حكــم محكمة 

االســتئناف القاضــي لهم 
بالعقوبة املشار إليها.

ولــم تأخــذ احملكمــة 
بدفوع محامي املتهمني التي 
طعنوا عبرهــا بتحريات 
رجــال املباحــث وبخطــأ 
حكم محكمة االســتئناف 
بتطبيق القانون وتفسيره 
وتأويلــه، وبانتفاء أركان 
اجلرميــة املنســوبة إلــى 
موكليهم وعــدم توافرها، 
إضافة لبطالن شهادة املتهم 
الثانــي التي أدلى بها أمام 
محكمة االستئناف لعدم أدائه اليمني قبل 

إدالئه بها.

رفضت طعونهم ضد حكم «االسئتناف» القاضي بإدانتهم استناداً إلى حتريات املباحث واعتراف املتهم الثاني

مرزوق اخلليفة

د.حنان الدغيشم


