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” جلسالمدخول “وھي قضیة یا في التاریخ السیاسي الكویتي، طوت محكمة التمییز واحدة من أشھر القضا
عة ، بعد أكثر من سبكما یصفھا المعارضون للحادثة” اقتحام المجلس“كما یطلق علیھا أنصار المدانین، أو 

 سنوات من تداولھا في المحاكم.
 

بالسجن لنواب سابقین وحالیین وعدد من المواطنین بلغت ثالثة سنوات وستة أشھر مع  ونھائیةأحكام باتھ 
ة وبة جنایة تمنعھم من الترشح واالنتخاب، وتفتح بابا للبحث في مستقبل عضویالشغل والنفاذ لتشكل بذلك عق

، فھل تسقط فورا بعد فقدھما أحد شروط العضویة؟ أم لمجلس الطبطبائيالنائبین د. جمعان الحربش ود. ولید 
األمة الكلمة األخیرة في استمرار عضویتھما من عدمھ عبر التصویت على تقریر اللجنة التشریعیة 

لھ تقریر اللجنة التشریعیة البرلمانیة التي یترأسھا النائب الحمیدي السبیعي  سینتھيالبرلمانیة؟ والى ماذا 
 في القضیة؟ أحد المحامین

 
 سابقة خلف دمیثیر

 
النقاش الدستوري والسیاسي حول عضویة النائب المدان بعقوبة جنایة أو جریمة مخلة بالشرف واألمانة 
لیس بالجدید في تاریخ مجلس األمة، فقد سبق وأن تعامل البرلمان مع حادثة مشابھة في الفصل التشریعي 

 .)ئي ضد النائب خلف دمیثیر (نائب في المجلس الحالي، بعد صدور حكم نھا۲۰۰۹الثالث عشر، مجلس 
 

بجنایة تزویر في أوراق بنك  ۲۰۱۱فبرایر  ٦لقد أدین النائب دمثیر بحكم نھائي بات من محكمة التمییز في 
بوبیان، وإن كان الحكم االمتناع عن النطق، والتعھد بكفالة قدرھا خمسة آالف دینار یلتزم فیھ بالمحافظة 

یر والسلوك لمدة سنتین، إال أن الجریمة تعتبر مخلة بالشرف واألمانة، وأفقدت النائب أحد على حسن الس
 ؟۲۰۰۹شروط عضویة المجلس. فكیف تعامل معھا مجلس 

 
ووفق اإلجراء الالئحي، أحیل حكم محكمة التمییز الى اللجنة التشریعیة في مجلس األمة، والتي أعدت 

إرجاء "عضویة النائب دمیثیر ولكن بصیغة غامضھ، إذ ذكر التقریر  بدورھا تقریرا انتھى الى رفض اسقاط
ا ، لقد كان تقریر اللجنة الفت"النظر في موضوعھا (أي العضویة) لحین انتھاء مدة التعھد بحسن السلوك

 .وغیر مفھوم قانونیا وسیاسیا، ولكن من المؤكد أنھ شكل مخرجا في حینھ إلنقاذ عضویة زمیل
 



 
 
 

ة التشریعیر "مجلس األمة لمناقشة تقری اء البرلمانیة والسیاسیة التي سادت جلسةولكن ما ھي األجو
 بعضویة النائب دمیثیر؟ فھي أول حادثة في تاریخ البرلمان، فكیف تم التعامل معھا؟ "البرلمانیة

 
اك ھن، لمناقشة تقریر اللجنة التشریعیة، یتضح أن ۲۰۱۱مایو  ۱۰بالعودة الى مضبطة جلسة مجلس األمة 

رأیا نیابیا رافضا لمبدأ المناقشة من األساس، باعتبار أن النائب أدین بحكم نھائي بات، وبالتالي فقد أحد 
 .شروط العضویة، وعلیھ تسقط عضویتھ فورا دون تصویت من المجلس

 
 موقف الكتل البرلمانیة

 
 وطني) وخالد السلطان، إذ یقولوتبنى ھذا الرأي النائبان السابقان عادل الصرعاوي (ممثال لكتلة العمل ال

 ۲۰۰۹دور االنعقاد الثالث الفصل التشریعي الثالث عشر  ۱ج  ۱۲۸۰وفق مضبطة جلسة  -الصرعاوي 
یفترض إنك ما تكون حتى في القاعة الیوم احنا نتكلم عن حكم قضائي "موجھا حدیثھ لدمیثیر  - ۱۲۲صفحة 

ؤولیة تاریخیة بأن نحصن ھذه المؤسسة من الفساد األخ الرئیس ما نتكلم عن حیثیات .. احنا علینا مس
التشریعي .. أنا شخصیا أقولھا االن ومعاي مجموعة من من االخوان أصال نقاش ھذا الموضوع ماكان 
المفروض یتم داخل الجلسة، مجرد صدور الحكم وإخطار المجلس فیھ على الرئیس أن یعلن صراحة خلو 

اإلخوان اللي موجودین معاي األخ مرزوق، األخ صالح، األخت أسیل المقعد .. وأنا شخصیا اآلن أعلن مع 
لن نشارك بالتصویت، لیش؟ إحنا سجلنا موقف اآلن، إحنا ضد مثل ھذا الموضوع وضد طرحھ ألن احنا 

 ".مع خلو ھدا المقعد مباشرة، أما التصویت فإحنا قاعد نكرس قضیة ونكرس مبدأ حنا أساسا ضده
 

التھمة بحكم القضاء ثابتھ والقانون واضح في ھذه العملیة وبالتالي "كر في ذات الجلسة أما النائب السلطان فذ
أنا أرى القضیة ما یجب أن نصوت علیھا … یعني القضیة لیست مجال نقاش ولیست مجال حتى تصویت 

داخل المجلس ھنیھ .. لذلك أنا یمكن أضم صوتي لصوت األخ عادل أنا أرى أن ما یجوز تصویت علیھا 
وراح نقول من یعني ما راح أدلي في أي صوت في ھذه القضیة، والعملیة والمجلس یتحمل المسؤولیة في 
ھذا احنا ما نرید أن نرى اصال عضو تنقض یعني عضویتھ اھنیھ لكن القضیة مسؤولیة ترى، مسؤولیة 

 ".مسؤولیتھالمجلس، أنت اآلن أقسمت باحترام القانون والدستور وبالتالي ھذا اخالل المجلس في 
 

برئاسة  -بید أن النائب دمیثیر حصل على األغلبیة المطلوبة للحفاظ على عضویتھ، بدعم حكومي كامل 
وبدعم نیابي، منھم حالیا: سعدون حماد، صالح عاشور، عسكر العنزي،  -سمو الشیخ ناصر المحمد آنذاك 

 .محمد المطیر وسید عدنان عبدالصمد
 

عضوا (وزراء ونواب) على تقریر اللجنة برفض اسقاط العضویة، وعدم  ۳٥لقد كانت النتیجة موافقة 
موافقة نائبین حسین الحریتي وعبدهللا الرومي (نائب حالي)، وامتناع النائب السابق د. علي العمیر، فیما 

 لصیفي، د. جمعان الحربشنائبا لم یدلوا بأصواتھم وھم: أحمد السعدون، د. أسیل العوضي، الصیفي ا ۱۷
(نائب حالي مدان في القضیة)، خالد الطاحوس (نائب سابق مدان بالقضیة)، سالم النمالن (نائب سابق مدان 
بالقضیة)، صالح المال، ضیف هللا بورمیھ، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، علي الدقباسي (نائب 

نم (رئیس مجلس األمة الحالي)، مسلم البراك (نائب حالي)، فالح الصواغ، مبارك الوعالن، مرزوق الغا
 .(سابق مدان)، ناجي العبدالھادي والنائب د. ولید الطبطبائي (نائب حالي مدان في القضیة



 
 
 
 

لقد اتخذت الحكومة قرارا بحمایة النائب دمیثیر، وھو موقف مبرر بالنسبة لعضو فاعل في كتلتھا النیابیة، 
فكانوا یرون في اسقاط عضویتھ بعیدا عن الدخول في اجراءات التصویت حمایة بینما النواب الممتنعون 

لقواعد الدستور والقانون من سابقة قد تشكل خطورة في المستقبل، وفي الوقت ذاتھ اسقاط نائب مواٍل مما 
 .یترتب علیھ تقلیص عدد أصوات الحكومة أمال في دعم مرشح آخر في االنتخابات التكمیلیة

 
 اقع والمواقفتغیر المو

 
الیوم، وبعد صدور األحكام على النائبین الحربش والطبطبائي، فإن المواقع انعكست، فاإلثنین لیسا من الكتلة 
الحكومیة، بل من األصوات المعارضة في المجلس، وھو ما یعني أن لدى الحكومة فرصة ذھبیة للتخلص 

قانون؟ وماذا عن سابقة دمیثیر؟ أم أن الحكومة منھما، ولكن بماذا ستبرر موقفھا؟ دفاعا عن الدستور وال
 ستذھب الى أن نھج رئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك اختلف عن سابقھ؟

 
في المقابل، ھل سیحي النواب، زمالء الحربش والطبطبائي في العمل السیاسي المعارض، الموقف الرافض 

لضرورات السیاسیة تبیح المحرمات الدستوریة؟ ؟ أم إن ا۲۰۱۱لمناقشة التقریر من األساس كما حصل في 
 .وھنا أیضا سیكونون أمام مسؤولیة تبریر الموقف

 
 اكتفىوالرئیس الغانم لم یدِل بالكثیر من التفاصیل ازاء كیفیة التعامل مع حكم التمییز وأثره على النائبین، 

بإعالن التریث الى حین استالمھ منطوق الحكم رسمیا، مما یشیر الى أن القرار لن یكون سریعا، فقد یأخذ 
الوقت الكافي لدراسة الحكم في مكتب مجلس األمة أو عبر فریقھ الدستوري والقانوني، ولكن في جمیع 

من الئحة  ۱٦الحالیة وفق المادة “ التشریعیة البرلمانیة”: اإلحالة الى محدودةاألحوال فإن الخیارات أمامھ 
مجلس األمة إلعداد التقریر ومناقشتھ في دور االنعقاد المقبل، أو اتخاذ القرار األصعب وفق قناعتھ السابقة 

 .وإعالن خلو المقعدین دون عرض األمر على مجلس األمة للتصویت
 

 اللجوء الى المحكمة الدستوریة
 

تفسیر للى المحكمة الدستوریة مبكرا خالل العطلة البرلمانیة الحالیة، قد یكون الرأي األصوب، ھو اللجوء ا
، "أن تتوافر فیھ شروط الناخب وفقا لقانون االنتخاب"من شروط العضویة  ۲من الدستور البند  ۸۲ المادة

 ةفإما أن یأِت القرار بضرورة التصویت على تقریر اللجنخاصة وأن الحالة ھنا متعلقة بحكم قضائي نھائي، 
 .والطبطبائيالتشریعیة البرلمانیة، أو یدفع المجلس الى اإلعالن عن خلو مقعدي الحربش 

 
، وأیا كان قرار المحكمة فإن "الدستوریة"المبادرة؟ ولماذا؟ لدى الحكومة سلطة اإلحالة الى  سیأخذلكن من 

عضویة النائبین، فلن یضرھا إن أباح التصویت على تقریر اللجنة، ولكنھ بالتأكید سیرفع  إلسقاطلم ینفعھا 
 .عنھا حرجا سیاسیا، وضغطا نیابیا وشعبیا

 
أما مجلس األمة، فطالما ھو في عطلة برلمانیة، فال یمكنھ استصدار قرار من المجلس بطلب اإلحالة، إال 

تخاذ القرار نیابة عن المجلس. وھناك رأي آخر، یحتاج الى إذا رأى مكتب مجلس األمة أنھ یملك سلطة ا



 
 
 

بحث دستوري وقانوني أكثر تخصصا، یرى أن من حق الناخب الطعن مباشرة في عضویة النائبین 
 .لمخالفتھما الشروط الدستوریة والقانونیة الواجب توفرھا

 
 وفةالمعالم ومعر واضحةوالوسائل  فإن الطرق "قانونیة"في كل األحوال، إن كانت الحلول التي یُبحث عنھا 

دیث ھنا ، فالح"التقاعد المبكر"، ومرتبطة بترتیبات ما، كما حدث بقانون "سیاسیة"، أما إن كانت الوسائل
 لھ وجھ آخر.

 
 
 

 ** انتھى **
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
 hello@darkpolitics.netلمزید من المعلومات والتواصل: 
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