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لقــد حرصــت األمانــة العامــة ملجلــس األمــة ) إدارة اإلعــام ( علــى العمــل علــى نشــر  الثقافــة 
الدســتورية والقانونيــة فــي مجــال االختصاصــات التــي ميارســها مجلــس األمــة رقابــًة وتشــريعًا 
فاجتهــت إلــى إعــادة طباعــة الوثائــق التاريخيــة ذات الصلــة حتــى تكــون فــي متنــاول املتخصصني 

فــي الشــؤون البرملانيــة بصــورة عامــة والشــؤون الدســتورية بخاصــة .

وعمًا بهذا النهج أعادت إدارة اإلعام طباعة ونشر  : 
1 - محاضــر جلســات املجلــس التأسيســي الــذي أنشــئ بالقانــون رقــم 1 لســنة 1962 بالنظــام 
األساســي للحكــم فــي فتــره االنتقــال ، والــذي عقــد أول جلســة لــه فــي 1962/1/20 وآخرهــا فــي 

.  1963/1/15
وقــد أعــد املجلــس التأسيســي  مشــروع الدســتور الــذي صــدق عليــه املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ 
عبــد اهلل الســالم الصبــاح وأصــدره فــي 1962/2/11 ، وبــدأ العمــل بــه اعتبــارًا مــن تاريــخ أول 

اجتمــاع ملجلــس األمــة ، أي اعتبــارًا مــن 1963/1/29 .

2 - محاضر جلســات جلنة الدســتور ، وهى اللجنة التي شــكلها املجلس التأسيســي في جلســته 
املعقودة في 1962/1/20 ، وعقدت أول جلسة لها في 1962/3/17 وآخرها في 1962/10/27 .

وكان دور هــذه اللجنــة إعــداد مقترحاتهــا حــول مــواد الدســتور وعرضهــا أواًل بــأول علــى املجلــس 
التأسيســي إلقرارهــا إمــا بحالتهــا أو تعديلهــا .

واآلن تقــدم إدارة اإلعــام مضابــط جلســات مجلــس األمــة التــي تضمنــت املناقشــات التــي دارت 
حــول الائحــة الداخليــة ملجلــس األمــة .

وقــد جــاءت هــذه املناقشــات فــي اجللســات التــي عقدهــا املجلــس بتاريــخ 3/30 ،  4/6 ،  4/13 ، 
. 1963/4/23

وقد صدرت في 1963/5/15 بالقانون رقم 12 لسنة 1963 .
ورأت إدارة اإلعــام أن هــذه املناقشــات ســوف تكــون مرجعــًا هامــًا للتعــرف علــى معانــي النصــوص 
التــي تضمنتهــا ال ســيما أنهــا كلهــا تــدور حــول ســير العمــل فــي املجلــس النيابــي وجلانــه ســواء 

فــي مجــال التشــريع أو فــي مجــال الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة .
وقد مضى اآلن على صدور هذه الائحة أكثر من خمسني عامًا .

لذلك كان من الطبيعي أن ترد عليها الكثير من التعديات التي أثبت العمل ضرورتها . 

وفيمــا يلــي بيــان بالقوانــني التــي تضمنــت تعديــات لبعــض مــواد الائحــة ، واملــواد التــي تناولهــا 
• القانون رقم 1 لسنة 1964 )بتعديل املادة 147( . كل قانون بالتعديل  : 

• القانون رقم 7 لسنة 1971 )بتعديل املادة 94( .

ألغــى  )وقــد  الدســتورية  احملكمــة  بإنشــاء   1974 لســنة   14 رقــم  القانــون   •
ضمنــا املــواد مــن 4 إلــى 11 ، فيمــا عــدا املادتــني 8،9  النافذتــني فــي شــأن جلــان 

. التحقيــق( 

• القانــون رقــم 3 لســنة 1982 )بتعديــل املــادة 37 – وقــد ُعدلــت مــرة ثانيــة 
.  )2007 8 لســنة  بالقانــون رقــم 

مقدمة الكتاب
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• القانون رقم 43 لسنة 1994 )بتعديل املادة 170( .

• القانون رقم 19 لسنة 1998 )بتعديل املادة 25( .

• القانون رقم 73 لسنة 1998 )بتعديل املادة 69( .

• القانون رقم 16 لسنة 2000 )بتعديل املادتني 71، 72( .

• القانون رقم 24 لسنة 2000 )بتعديل املواد 43، 160، 161، 162، 164( .

• القانــون رقــم 8 لســنة 2007 )بتعديــل املــواد 37، 39، 45، 46، 59، 70، 74، 75، 
76، 83، 102، 103، 135، 136، 145، 146، 177، 181، 109، 110 وإضافة املادة 30 

مكــررا التــي ُعدلــت بعــد ذلــك بالقانــون رقــم 13 لســنة 2011(. 

• القانون رقم 63 لسنة 2007 )بتعديل املواد 71، 72، 74( .

• القانون رقم 13 لسنة 2011 )بتعديل املادة 30 مكررا( .

• القانون رقم 118 لسنة 2014 )بإضافة املادة 43 مكررا(.

ولــن تألــو إدارة اإلعــام جهــدًا فــي مواصلــة نشــر الوثائــق الدســتورية والبرملانيــة التــي تــرى فيهــا 
مرجعــًا أساســيًا للعمــل البرملانــي .

توضيح :

متــت طباعــة نــص املناقشــات اخلاصــة بالالئحــة الداخليــة مــن أصــل مضابــط مجلــس ١٩٦٣ ومبــا حتتويــه مــن 
عــدم وضــوح بعــض الفقــرات املعبــر عنهــا بفراغــات. إضافــة إلــى مــا حتملــه املضابــط مــن حديــث بالعاميــة 

وبعــض األخطــاء املطبعيــة الطفيفــة.

* فريق العمل *

ادارة االعالم :      • هديل بو حيمد   • طارق العيدان   • روابي الـموسى   • مظفر عبداهلل راشد

ادارة اللجـان :          • علـي العلـي  /  اختصاصي قانوني

* شكر وتقدير *

تتقدم ادارة االعام بالشكر والتقدير لكل من ادارة التوثيق واملعلومات لتوفيرها نص 
مضابط اجللسات، والدكتور عبدالفتاح حسن املستشار القانوني ملاحظاته القيمة.
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محضر اجللسة الثامنة
دور االنعقاد األول ) عـــــــــــــــادي (

رقــــــم ) 8 (
يوم السبت ٦ ذو القعدة سنة ١٣8٢ هـ .
املوافق ٣0 مـارس ) آذار ( سنـة ١9٦٣ م

رقــم مسلسل اجللسات .... ) 8 (
دور االنعقــــاد األول .... ) عــــادي (

مجلس األمة
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ــوم  ــاح ي ــن صب ــف م ــة والنص ــاعة الثامن ــام الس ــي مت ــة ف ــة الثامن ــة العلني ــته العادي ــة جلس ــس األم ــد مجل عق
ــنة ١963م. ــارس )آذار( س ــق 3٠ م ــنة ١38٢هـــ . املواف ــدة س ــبت 6 ذو القع الس

برئاســة صاحــب الســعادة رئيــس املجلــس عبدالعزيــز حمــد الصقــر وبحضــور أصحــاب الســعادة والســادة 
األعضــاء احملترمــن اآلتيــة أســماؤهم : -

إبراهيم علي يوسف اخلريبط  -
أحمد خالد عبداهلل الفوزان  -

أحمد زيد السرحان  -
الدكتور أحمد اخلطيب  -

بندر سعد الافي الشمري  -
حزام فالح حزام امليع  -

حسن جوهر علي حيات  -
حمد خليفة احلميدة  -

حمد عبداحملسن املشاري  -
حمد مبارك حمد العيار  -

وزير العدل حمود الزيد اخلالد      -
حمود يوسف النصف  -

خالد أحمد املضف  -
خالد املسعود الفهيد  -

خالد صالح الغنيم  -
خالد نزال املعصب  -

وزير التجارة خليفة الغنيم      -
خليفة طال محمد اجلري  -
خليل إبراهيم عبداهلل املزين  -

راشد صالح التوحيد  -
راشد عبداهلل أحمد الفرحان  -

زيد الكاظمي  -
وزير األشغال العامة الشيخ سالم العلي السالم الصباح    -

سالم غامن مزعل احلريص  -
سامي أحمد عبدالعزيز املنيس  -

وزير الداخلية الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح    -
نائب رئيس املجلس سعود العبدالعزيز العبدالرزاق    -

سليمان أحمد احلداد  -
سليمان خالد املطوع  -

سيد أحمد سيد عابد املوسوي  -
وزير اخلارجية الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح    -

عباس حبيب مناور املسيلم  -
عبدالباقي عبداهلل النوري  -

عبدالرزاق اخلالد الزيد اخلالد  -
عبدالعزيز علي فهد اخلالد  -

وزير الصحة العامة عبداللطيف محمد ثنيان الغامن    -
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وزير التربية والتعليم عبداهلل اجلابر الصباح     -
عبداهلل فهد الافي الشمري  -

وزير الشؤون االجتماعية والعمل عبداهلل مشاري عبداهلل الروضان    -
علي إبراهيم املواش  -

علي ثنيان صالح األذينة  -
علي صالح الفضالة  -

علي غامن جاسم الدبوس  -
فاح مبارك حجرف  -

وزير األوقاف الشيخ مبارك احلمد الصباح     -
وزير اإلرشاد واألنباء الشيخ مبارك العبداهلل األحمد الصباح    -

مبارك عبداهلل جاسم الدبوس                                  -
وزير الدفاع -           الشيخ محمد األحمد اجلابر الصباح  

محمد أحمد الرشيد  -
محمد حسني علي قبازرد  -

محمد حمد البراك  -
محمد وسمي ناصر السديران  -
مرضي عبداهلل راضي األذينة  -

مضحي نزال املعصب  -
نايف حمد جاسم الدبوس  -

يوسف خالد املخلد املطيري  -
يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي  -

كمــا حضــر االجتمــاع الســيد اخلبيــر الدســتوري ملجلــس األمــة / الدكتــور عثمــان خليــل عثمــان والســيد األمن 
العــام للمجلــس األســتاذ علــي محمــد الرضــوان ورجــال الصحافــة واإلذاعــة ومصــورو الصحــف ووكاالت األنبــاء 

وبعــض الســادة املواطنن.
وتغيب عن حضور هذه اجللسة كل من : -

وزير املالية والصناعة سعادة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح  
وزير الكهرباء واملاء سعادة الشيخ جابر العلي السالم الصباح  

السيد العضو احملترم جاسم عبدالعزيز القطامي
وزير البريد والبرق والهاتف سعادة الشيخ خالد العبد اهلل السالم الصباح  

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح السالم الصباح   
وزير الدولة سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن    

السيد العضو احملترم يعقوب يوسف احلميضي

وقــام بســكرتارية اجللســة الســادة / عقيــل الســيد هاشــم / محمــد الســيد إبراهيــم / عدنــان محمــد جهمــي 
وقــد افتتــح ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس اجللســة باســم اهلل.

ثم ناقش املجلس جدول األعمال على النحو التالي : -
طلب ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس من السيد األمن العام قراءة مشروع الالئحة الداخلية

السيد األمن العام :    الباب األول : تنظيم املجلس
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* الفصل األول : تأليف املجلس وأحكام العضوية *

يتألــف مجلــس األمــة مــن خمســني عضــوًا ينتخبــون بطريــق االنتخــاب العــام الســري املباشــر وفقــًا لألحــكام التــي  مادة 1 - 
يبينهــا قانــون االنتخــاب.

ويعتبــر الــوزراء غيــر املنتخبــني مبجلــس األمــة أعضــاء فــي هــذا املجلــس بحكــم وظائفهــم ، وال يزيــد عــدد الــوزراء   
جميعــًا علــى ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس األمــة.

يشترط في عضو مجلس األمة : - مادة 2 - 

أن يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون . أ   -   

أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لقانون االنتخاب . ب  - 
أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثاثني سنة ميادية . ج  - 

أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . د  - 

مــدة مجلــس األمــة أربــع ســنوات مياديــة مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه ويجــرى التجديــد خــال الســتني يومــًا  مادة 3 - 
الدســتور. مــن   107 املــادة  حكــم  مراعــاة  مــع  املــدة  تلــك  نهايــة  علــى  الســابقة 

وتثبــت صفــة النيابــة للعضــو مــن وقــت إعــان انتخابــه حتــى نهايــة مــدة املجلــس مــا لــم تــزل عنــه تلــك الصفــة قبــل   
قانونــي. ســبب  ألي  ذلــك 

* الفصل في صحة العضوية *

يفصــل مجلــس األمــة فــي صحــة انتخــاب أعضائــه وال يعتبــر االنتخــاب باطــًا إال بأغلبيــة األعضــاء الذيــن  مادة 4 - 
. املجلــس  منهــم  يتألــف 

لــكل ناخــب أن يطلــب ابطــال االنتخــاب الــذي حصــل فــي دائرتــه االنتخابيــة ولــكل مرشــح طلــب  ذلــك فــي الدائــرة  مادة 5 - 
التــي كان مرشــحًا فيهــا.

ويجب أن يشتمل الطلب بيان أسباب الطعن وأن يشفع باملستندات املؤيدة له.  
ويقــدم الطلــب مصدقــًا علــى التوقيــع فيــه لــدى مختــار املنطقــة إلــى األمانــة العامــة ملجلــس األمــة خــال خمســة   

االنتخابــات. نتيجــة  إعــان  مــن  يومــًا  عشــر 
وإذا تعــذر إجــراء التصديــق علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة ألي ســبب مــن األســباب ، جــاز   

اجــراؤه لــدى األمانــة العامــة ملجلــس األمــة فــي امليعــاد املذكــور.

يحيــل الرئيــس طلبــات ابطــال االنتخــاب إلــى جلنــة الفصــل فــي الطعــون االنتخابيــة ويبلــغ املجلــس ذلــك فــي أول  مادة 6 - 
جلســة تاليــة .

ترســل اللجنــة صــورة مــن الطعــن إلــى العضــو املطعــون فــي صحــة عضويتــه ليقــدم لهــا أوجــه دفاعــه كتابــة أو  مادة 7 - 
شــفويًا فــي املوعــد الــذي حتــدده لــه ، ولــه أن يطلــع علــى املســتندات املقدمــة.  وللطاعــن كذلــك أن يقــدم للجنــة 

بيانــات كتابيــة أو شــفوية يوضــح بهــا أســباب طعنــه.

للجنــة أن تقــرر اســتدعاء الطاعــن أو املطعــون فــي صحــة عضويتــه أو الشــهود وطلــب أي أوراق مــن احلكومــة  مادة 8 - 
لاطــاع عليهــا ، واتخــاذ كل مــا تــراه موصــًا للحقيقــة ، ولهــا أن تنــدب مــن أعضائهــا جلنــة فرعيــة أو أكثــر الجــراء 

التحقيقــات.
ويكــون اســتدعاء الشــهود بكتــاب مــن رئيــس املجلــس بنــاء علــى طلــب اللجنــة وبطريــق البريــد املســجل أو الســجل   

املجلــس. مبراســات  اخلــاص 

إذا تخلــف الشــهود عــن احلضــور أمــام اللجنــة بعــد اعانهــم بالطريــق القانونــي أو حضــروا  وامتنعــوا عــن اإلجابــة،  مادة 9 - 
أو شــهدوا بغيــر احلــق ، فللجنــة أن تطلــب مــن رئيــس املجلــس مخاطبــة وزيــر العــدل بشــأن رفــع الدعــوى العموميــة 

عليهــم طبقــًا لقانونــي اجلــزاء واإلجــراءات اجلزائيــة.
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تقــدم اللجنــة تقريرهــا للمجلــس فــي مــدة ال جتــاوز شــهرًا مــن تاريــخ تشــكيلها أو انتهــاء مــدة الطعــن أيهمــا أطــول،  مادة 10 - 
فــإذا لــم تقــدم التقريــر فــي امليعــاد املذكــور عــرض األمــر علــى املجلــس فــي أول جلســة تاليــة التخــاذ مــا يــراه فــي هــذا 

الشــأن .

يفصــل املجلــس فــي تقريــر اللجنــة بعــد انســحاب العضــو املطعــون فــي صحــة عضويتــه ، وإذا أبطــل املجلــس  مادة 11 - 
الصحيــح. هــو  انتخابــه  أن  يــرى  مــن  فــوز  أعلــن   ، االنتخــاب  نتيجــة  فــي  وجــه احلقيقــة  وتبــني  أكثــر  أو  انتخــاب عضــو 

وال حتول استقالة العضو دون نظر الطعن املقدم في انتخابه.  

* أحوال عدم اجلمع *

مــادة 12 -       ال يجــوز لعضــو مجلــس األمــة أثنــاء مــدة عضويتــه أن يعــني فــي مجلــس إدارة شــركة أو أن يجــدد تعيينــه فيــه ، 
ســواء كان التعيــني أو التجديــد مــن قبــل احلكومــة أو غيرهــا .

مــادة 13 -      ال يصــح لعضــو مجلــس األمــة اجلمــع بــني عضويــة املجلــس وبــني عضويــة املجلــس البلــدي ، أو تولــي وظيفــة عامــة 
فيمــا عــدا الــوزراء. ويقصــد بالوظيفــة العامــة كل وظيفــة يتنــاول صاحبهــا مرتبــه مــن خزانــة عامــة ، ويشــمل ذلــك 

كل موظفي احلكومة واملؤسســات العامة والهيئات البلدية ، واملختارين.

إذا وجــد العضــو فــي حالــة مــن حــاالت عــدم اجلمــع املنصــوص عليهــا فــي املادتــني الســابقتني وجــب عليــه أن  مادة 14 - 
يحــدد فــي خــال الثمانيــة األيــام التاليــة لقيــام حالــة اجلمــع أي األمريــن يختــار فــإن لــم يفعــل اعتبــر مختــارًا 
ألحدثهمــا . وفــي حالــة الطعــن فــي صحــة العضويــة ال تعتبــر حالــة اجلمــع قائمــة إال مــن تاريــخ صــدور القــرار 

النهائــي برفــض الطعــن.

فــي جميــع احلــاالت املنصــوص عليهــا فــي املادتــني الســابقتني ال يســتحق العضــو خــال الفتــرة الســابقة علــى  مادة 15 - 
االختيــار النهائــي إال مرتــب أو مكافــأة العمــل الــذي ينتهــي األمــر باختيــاره ويصــرف لــه خــال الفتــرة املذكــورة 

أقــل مــا يســتحقه مــن اجلهتــني وذلــك بصفــة مؤقتــة.

* اسقاط العضوية *

إذا فقــد العضــو أحــد الشــروط املنصــوص عليهــا فــي املــادة 82 مــن الدســتور أو وجــد فــي حالــة مــن أحــوال عــدم  مادة 16 - 
اجلمــع املنصــوص عليهــا فــي الدســتور أو فــي قانــون االنتخــاب ســواء عرضــت لــه بعــد انتخابــه ....

الســــيد راشــد الـفرحـــــان  ) مقــرر اللجنــة (  طلــب مــن ســـعــــــادة الــرئــيـــــــــس  إضافــة جملــة علــى املــادة املذكــورة أعــاه بقولــه 
» أرجــو أن تضــاف اجلملــة اآلتيــة ) أو فقــد أهليتــه املدنيــة ( .

يقرأ املادة بعد االضافة. الســــــيـــــــــــد األمـــــيــــــــن الـــعــــــــــــام : 

املــادة 16 -      إذا فقــد العضــو أحــد الشــروط املنصــوص عليهــا فــي املــادة 82 مــن الدســتور أو وجــد فــي حالــة مــن أحــوال عــدم 
اجلمــع املنصــوص عليهــا فــي الدســتور أو فــي قانــون االنتخــاب أو فقــد أهليتــه املدنيــة ســواء عرضــت لــه بعــد 
انتخابــه أو لــم يعلــم إال بعــد االنتخــاب أحــال الرئيــس األمــر إلــى جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة لبحثــه 
، وعلــى اللجنــة أن تســتدعي العضــو املذكــور لســماع أقوالــه علــى أن تقــدم تقريرهــا فــي األمــر خــال أســبوعني 
علــى األكثــر مــن احالتــه إليهــا ويعــرض التقريــر علــى املجلــس فــي أول جلســة تاليــة وللعضــو أن يبــدي دفاعــه 
كذلــك أمــام املجلــس علــى أن يغــادر االجتمــاع عنــد أخــذ األصــوات ، ويصــدر قــرار املجلــس فــي املوضــوع فــي مــدة 
ال جتــاوز أســبوعني مــن تاريــخ عــرض التقريــر عليــه وال يكــون اســقاط العضويــة إال مبوافقــة أغلبيــة األعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم املجلــس باســتثناء العضــو املعــروض أمــره ويكــون التصويــت فــي هــذه احلالــة باملنــاداة 

باالســم ويجــوز للمجلــس أن يقــرر جعــل التصويــت ســريًا.
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* االستقالة * 

مــادة 17 -       مجلــس األمــة هــو املختــص بقبــول االســتقالة مــن عضويتــه . وتقــدم االســتقالة كتابــة إلــى رئيــس املجلــس ويجــب 
أن تعــرض علــى املجلــس فــي أول جلســة تلــي اليــوم العاشــر مــن تقدميهــا ، وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل 

صــدور قــرار املجلــس بقبولهــا.
* مـلء الـمحالت الشاغـرة *

إذا خــا محــل أحــد أعضــاء مجلــس األمــة قبــل نهايــة مدتــه ألي ســبب مــن األســباب أعلــن املجلــس ذلــك ، وعلــى  مادة 18 - 
رئيــس املجلــس أن يبلــغ رئيــس مجلــس الــوزراء فــورًا بهــذا اخللــو النتخــاب عضــو آخــر وفقــًا للمــادة 84 مــن 

. الدســتور 

* الـحصانة النيابية *

مــادة 19 -    عضــو مجلــس األمــة حــر فيمــا يبديــه مــن اآلراء واألفــكار باملجلــس أو جلانــه ، وال جتــوز مؤاخذتــه عــن ذلــك بحــال 
مــن األحــوال.

مــادة 20 -     ال يجــوز أثنــاء دور االنعقــاد فــي غيــر حالــة اجلــرم املشــهود أن تتخــذ نحــو العضــو اجــراءات التحقيــق أو التفتيــش 
أو القبــض أو احلبــس أو أي إجــراء جزائــي آخــر إال بــإذن املجلــس ويتعــني اخطــار املجلــس مبــا قــد يتخــذ مــن 
اجــراءات جزائيــة أثنــاء انعقــاده علــى النحــو الســابق ، كمــا يجــب اخطــاره دوامــًا فــي أول اجتمــاع لــه بــأي اجــراء 
يتخــذ فــي غيبتــه ضــد أي عضــو مــن أعضائــه ، وفــي جميــع األحــوال إذا لــم يصــدر املجلــس قــراره فــي طلــب اإلذن 

خــال شــهر مــن تاريــخ وصولــه إليــه اعتبــر ذلــك مبثابــة إذن .

يقــدم طلــب األذن برفــع احلصانــة عــن العضــو إلــى رئيــس املجلــس مــن الوزيــر املختــص أو ممــن يريــد رفــع دعــواه  مادة 21 - 
إلــى احملاكــم اجلزائيــة . ويجــب أن يرفــق الوزيــر بالطلــب أوراق القضيــة املطلــوب اتخــاذ اجــراءات جزائيــة فيهــا 
وأن يرفــق الفــرد صــورة مــن عريضــة الدعــوى التــي يزمــع رفعهــا مــع املســتندات املؤيــدة لهــا. ويحيــل رئيــس املجلــس 
الطلبــات املذكــورة إلــى جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة ، ويكــون نظرهــا فــي اللجنــة وأمــام املجلــس بطريــق 

االســتعجال .

التنظــر اللجنــة أو املجلــس فــي توافــر األدلــة أو عــدم توافرهــا مــن الوجهــة القضائيــة وإمنايقتصــر البحــث فيمــا  مادة 22 - 
إذا كانــت الدعــوى كيديــة يقصــد بهــا منــع العضــو مــن أداء واجبــه باملجلــس ويــأذن املجلــس باتخــاذ اإلجــراءات 

اجلنائيــة متــى تبــني لــه أنهــا ليســت كذلــك .

ليس للعضو أن ينزل عن احلصانة النيابية من غير إذن املجلس. مادة 23 - 

* واجبات األعضاء *

ال يجــوز للعضــو أن يتغيــب عــن إحــدى اجللســات إال إذا أخطــر الرئيــس بأســباب ذلــك ، فــإذا تكــرر تغيبــه فــي خــال  مادة 24 - 
شــهر وجــب أن يكــون ذلــك بــإذن مــن املجلــس ألســباب تدعــو إليــه. وللرئيــس فــي حالــة الضــرورة أن يرخــص فــي 
اإلجــازة ملــدة ال جتــاوز أســبوعني ، ويخطــر املجلــس بذلــك فــي اجللســة التاليــة ، وال يجــوز طلــب اإلجــازة ملــدة غيــر 

معينــة.

إذا تكــرر غيــاب العضــو املنتخــب ملجلــس األمــة فــي دور االنعقــاد الواحــد ، دون عــذر مقبــول خمــس جلســات  مادة 25 - 
متواليــة أو عشــر جلســات غيــر متواليــة ينشــر أمــر غيابــه فــي اجلريــدة الرســمية ، كمــا ينشــر علــى نفقتــه فــي 
جريدتــني يوميتــني وتقطــع مخصصــات العضويــة عــن املــدة التــي تغيبهــا بــدون عــذر مقبــول ، وينــذر الرئيــس 
العضــو بهــذه األحــكام قبــل اجللســة التــي يترتــب علــى الغيــاب فيهــا تطبيــق الفقــرة الســابقة فــإذا تكــرر غيــاب 
العضــو بــدون عــذر بعــد ذلــك عــرض أمــره علــى املجلــس ، ويجــوز للمجلــس بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 
اعتبــاره مســتقيًا.  واللجنــة بأغلبيــة األعضــاء الذيــن تتألــف منهــم أن تعتبــر العضــو مســتقيًا مــن عضويتهــا إذا 
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تخلــف عــن حضــور جلســاتها ثــاث مــرات متواليــة أو خمــس مــرات غيــر متواليــة ، ويحــاط املجلــس علمــًا بذلــك 
فــي أول جلســة الحقــة الختيــار عضــو أخــر.

ال يجــوز للعضــو أثنــاء مــدة عضويتــه أن يشــتري أو يســتأجر مــااًل مــن أمــوال الدولــة أو يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئًا  مادة 26 - 
مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه ، مــا لــم يكــن ذلــك بطريــق املزايــدة أو املناقصــة العلنيتــني ، أو بالتطبيــق لنظــام 
االســتماك اجلبــري. كمــا ال يجــوز العضــو أن يســتعمل أو يســمح بإســتعمال صفتــه النيابيــة فــي أي عمــل مالــي أو 

صناعــي أو جتــاري.

ال يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتني القضائية والتنفيذية. مادة 27 - 

* الفصل الثاني - رئاسة املجلس *

يختــار مجلــس األمــة فــي أول جلســة لــه وملثــل مدتــه رئيســًا ونائــب رئيــس مــن بــني أعضائــه ، وإذا خــا مــكان  مادة 28 - 
أحــد منهمــا ، أختــار املجلــس مــن يحــل محلــه إلــى نهايــة مدتــه ويكــون االنتخــاب فــي جميــع األحــوال باألغلبيــة 
املطلقــة للحاضريــن فــإن لــم تتحقــق هــذه األغلبيــة فــي املــرة األولــى أعيــد االنتخــاب بــني االثنــني احلائزيــن ألكثــر 
األصــوات فــإن تســاوى مــع ثانيهمــا غيــره فــي عــدد األصــوات اشــترك معهمــا فــي انتخــاب املــرة الثانيــة ويكــون 
االنتخــاب فــي هــذه احلالــة باألغلبيــة النســبية ، فــإن تســاوى أكثــر مــن واحــد فــي احلصــول علــى األغلبيــة النســبية 

مت االختيــار بينهــم بالقرعــة. ويــرأس اجللســة األولــى حلــني انتخــاب الرئيــس أكبــر األعضــاء ســنًا.

فــي حالــة خلــو مــكان رئيــس املجلــس أو نائــب الرئيــس ألي ســبب مــن األســباب يختــار املجلــس مــن يحــل محلــه  مادة 29 - 
خــال ثاثــة أســابيع مــن تاريــخ اخللــو إذا كان املجلــس فــي دور االنعقــاد ، وخــال األســبوع  األول مــن اجتمــاع 

املجلــس إذا حــدث اخللــو أثنــاء العطلــة.

الرئيــس هــو الــذي ميثــل املجلــس فــي اتصالــه بالهيئــات األخــرى ويتحــدث بإســمه ويشــرف علــى جميــع أعمالــه  مادة 30 - 
ويراقــب أعمــال مكتبــه وجلانــه كمــا يتولــى االشــراف علــى األمانــة العامــة للمجلــس ، ويــرى فــي كل ذلــك تطبيــق 

أحــكام الدســتور والقوانــني وينفــذ نصــوص هــذه الائحــة ويتولــى  علــى وجــه اخلصــوص األمــور التاليــة : -

حفــظ النظــام داخــل املجلــس وبأمــره يأمتــر احلــرس اخلــاص باملجلــس ، وللرئيــس فــي هــذه املهمــة أن يطلــب  أ    - 
. ذلــك  األمــر  اقتضــى  إذا  الشــرطة  رجــال  معونــة 

رئاسة جلسات املجلس. ب  - 

حتضير ميزانية املجلس وعرضها على مكتب املجلس لنظرها ثم على املجلس القرارها. ج   -     

توقيع العقود باسم املجلس. د   - 

أن ميــارس فــي شــؤون موظفــي املجلــس ومســتخدميه الصاحيــات التــي تخولهــا القوانــني واللوائــح  للوزيــر فــي  هـ  - 
. اخلصــوص  بهــذا  يصــدر  الــذي  للقانــون  وفقــًا  وذلــك  ومســتخدميها  وزارتــه  موظفــي  شــؤون 

وضــع نظــام حضــور الــزوار جلســات املجلــس ، ولــه أن يأمــر بإخــراج الزائــر جللســات املجلــس إذا تكلــم فــي اجللســة  و - 
أو أبــدى استحســانًا أو اســتهجانًا بأيــة صــورة مــن الصــور ، ولــه أن يتخــذ االجــراءات القانونيــة ضــده إن كان لذلــك 

محــل.

إذا غــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس كانــت رئاســة اجللســات بالتوالــي ألمــني الســر فاملراقــب ، وإذا غــاب هــؤالء جميعــًا  مادة 31 - 
كانــت الرئاســة ألكبــر األعضــاء احلاضريــن ســنًا. ولرئيــس املجلــس عنــد غيابــه أن يفــوض نائــب الرئيــس فــي كل 
اختصاصاتــه األخــرى أو بعضهــا. ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس فــي جميــع اختصاصاتــه إذا امتــد غيابــه 

ألكثــر مــن ثاثــة أســابيع متصلــة.
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*الفصل الثالث - مكتب املجلس*

يتكــون مكتــب املجلــس مــن الرئيــس ونائــب الرئيــس وأمــني الســر واملراقــب ويضــم إليهــم رئيــس كل مــن جلنــة  مادة 32 - 
انتخابهمــا. مبجــرد  واالقتصاديــة  املاليــة  الشــؤون  وجلنــة  والقانونيــة  التشــريعية  الشــؤون 

بعــد انتهــاء مراســم افتتــاح الــدور الســنوي العــادي يشــرع املجلــس فــي انتخــاب أعضــاء مكتبــه أو اســتكمال عددهــم  مادة 33 - 
وفقــًا للدســتور ولهــذه الائحــة وال يجــوز اجــراء أي مناقشــة فــي املجلــس قبــل انتخــاب أمــني الســر واملراقــب 
ويتولــى ســكرتارية املكتــب األمــني العــام للمجلــس بحكــم منصبــه فــإن منعــه مانــع حــل محلــه مــن يندبــه رئيــس 

املجلــس لذلــك.

غيــره  يزكــي  أن  للعضــو  ويجــوز  للمجلــس  فيعلنهــا  املجلــس  رئيــس  إلــى  املكتــب  لعضويــة  الترشــيحات  تقــدم  مادة 34 - 
املكتــب. لعضويــة  للترشــيح 

يتــم االنتخــاب علــى مناصــب مكتــب املجلــس بالتتابــع وبطريــق االقتــراع الســري وباألغلبيــة املطلقــة فــإذا لــم  مادة 35 - 
تتحقــق هــذه األغلبيــة أعيــد االنتخــاب للمــرة الثانيــة ويكــون الفــوز فيهــا باألغلبيــة النســبية فــإن تســاوى اثنــني أو 

أكثــر فــي هــذه األغلبيــة مت اختيــار أحدهــم بالقرعــة.

مــادة 36 -     ال يجــوز أن تــدرج فــي ورقــة التصويــت أســماء غيــر املرشــحني وإال اعتبــر التصويــت لغيــر املرشــح باطــًا وصــح 
التصويــت فيمــن عــداه ، فــإن جــاوز عــدد األســماء الصحيحــة الــواردة بورقــة االنتخــاب مــن بــني املرشــحني العــدد 
املطلــوب انتخابــه بطلــت الورقــة كلهــا. ويعتبــر التصويــت غيــر صحيــح إذا وقــع خطــأ فــي اســم املرشــح يثيــر لبســًا 

فــي حتديــد شــخصيته وعنــد اخلــاف يفصــل املجلــس فــي األمــر.

مــادة 37 -      يعتبــر االمتنــاع عــن التصويــت مبثابــة الغيــاب عــن اجللســة فــا حتســب أصــوات املمتنعــني ضمــن أصــوات املؤيديــن 
أو املعارضــني ، كمــا ال تدخــل فــي حســاب األغلبيــة بشــرط أال يقــل عــدد األصــوات التــي أعطيــت عــن النصــاب 

القانونــي الــازم النعقــاد اجللســة ، ويســرى هــذا احلكــم فــي شــأن األوراق غيــر الصحيحــة.

مادة 38 -       ال يجوز أن يكون الوزير عضوًا مبكتب املجلس أو جلانه.

مادة 39 -      يختص مكتب املجلس باألمور اآلتية : -

أ  -                الفصــل فيمــا يحيلــه إليــه املجلــس مــن اعتراضــات علــى مضمــون محاضــر اجللســات ، والقيــام بعمليــات القرعــة 
وفــرز األصــوات وغيــر ذلــك مــن األمــور التــي تعــرض أثنــاء جلســات املجلــس.

ــه اخلتامــي بنــاء علــى احالــة مــن الرئيــس ،  وذلــك  ــي حسابـــــــ ب  -            النظــر فــي مشــروع امليزانيــة الســنوية للمجلــس فــــــ
قبــل عرضهمــا علــى املجلــس القرارهمــا وتــدرج االعتمــادات املخصصــة مليزانيــة املجلــس رقمــًا واحــدًا فــي ميزانيــة 

الدولــة.

جــــ  -           أن ميــارس فــي شــؤون موظفــي املجلــس ومســتخدميه الصاحيــات التــي تخولهــا القوانــني واللوائــح ملجلــس الــوزراء 
ولديــوان املوظفــني فــي شــأن موظفــي الدولــة ومســتخدميها وذلــك وفقــًا للقانــون الــذي يصــدر بهــذا اخلصــوص.

د  -                اختيــار الوفــود ، بنــاء علــى ترشــيح الرئيــس ، لتمثيــل املجلــس فــي الداخــل ، أو فــي اخلــارج متهيــدًا لعــرض األمــر 
علــى املجلــس للبــت فيــه ، وتعــرض هــذه الوفــود علــى املكتــب تقاريــر عــن مهمتهــا وزياراتهــا قبــل عرضهــا علــى 

املجلــس.

هـــ  -              أن ميــارس بنــاء علــى طلــب الرئيــس اختصاصــات املجلــس اإلداريــة فيمــا بــني أدوار االنعقــاد وذلــك بصفــة مؤقتــة 
حتــى اجتمــاع املجلــس.

و  -                 محاكمة موظفي املجلس تأديبيًا ، وال يكون اجتماعه صحيحًا في هذه احلالة إال إذا حضره أربعة من أعضائه 
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علــى األقــل وتكــون قراراتــه نهائيــة . ويقــوم باالتهــام أمــام املكتــب منعقــدًا كهيئــة تأديبيــة األمــني العــام للمجلــس 
وعنــد غيابــه أو وجــود مانــع لديــه ينــدب رئيــس املجلــس مــن يقــوم باالتهــام مقامــه ، وللمتهــم أن يســتعني فــي 
دفاعــه مبــن يشــاء مــن غيــر أعضــاء املجلــس، وفيمــا عــدا األحــكام اخلاصــة املنصــوص عليهــا فــي هــذه الائحــة 
تطبــق علــى موظفــي املجلــس ومســتخدميه اجلــزاءات واإلجــراءات التأديبيــة وســائر األحــكام الوظيفيــة املقــررة 

فــي القوانــني واللوائــح بشــأن موظفــي الدولــة ومســتخدميها.

أي أمر آخر يرى رئيس املجلس أخذ رأي املكتب في شأنه . ز - 

يختــص أمــني الســر باالشــراف علــى حتريــر مضابــط جلســات املجلــس ويقيــد أســماء األعضــاء الذيــن يطلبــون  مادة 40 - 
الكلمــة علــى حســب ترتيــب طلباتهــم وبإثبــات التنبيهــات باحملافظــة علــى النظــام وتســجيل نتائــج االقتــراع وغيــر 

ذلــك مــن األمــور التــي يطلبهــا منــه الرئيــس فــي شــأن إدارة اجللســة.

يشــرف املراقــب علــى الشــؤون املتعلقــة مبهــام املجلــس واحتفاالتــه ، وينفــذ أوامــر الرئيــس فــي احملافظــة علــى  مادة 41 - 
إلــى الرئيــس. النظــام فــي اجللســة ، وياحــظ حضــور األعضــاء وغيابهــم وغيــر ذلــك مــن األمــور التــي يعهــد بهــا 

* الفصل الرابع - اللجان *

يؤلف املجلس اللجان الدائمة اآلتية : - مادة 42 - 

جلنة العرائض والشكاوى ، وعدد أعضائها خمسة. أواًل   : 

جلنة الشئون الداخلية والدفاع ، وعدد أعضائها خمسة. ثانيًا : 

ثالثــًا :           جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة ، وعــدد أعضائهــا تســعة ، ويدخــل فيــا ختصاصهــا اجلانــب املالــي واالقتصــادي 
مــن أعمــال الــوزارات واملصالــح املختلفــة وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بشــئون وزارة املاليــة والصناعــة و وزارة التجــارة 
النقــد  ومجلــس  التنميــة  وصنــدوق  االئتمــان  وبنــك  التخطيــط  ومجلــس  املراقبــة  وديــوان  املوظفــني  وديــوان 

واملؤسســات العامــة ذات الطابــع املالــي واالقتصــادي وشــركات القطــاع العــام.

ــعة ويدخــل فــي اختصاصهــا اجلانــب القانونــي فــي  ــة والقانونيــة ، وعــدد أعـــضائها سبـ ــنة الشــئون التشريعيــ جلــ رابعًا : 
أعمــال املجلــس والــوزارات واملصالــح املختلفــة وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بشــئون وزارتــي العــدل واألوقــاف وإدارة 

الفتــوى والتشــريع كمــا تختــص هــذه اللجنــة بــكل األمــور التــي ال تدخــل فــي اختصــاص جلنــة أخــرى.

جلنة شئون التعليم والثقافة واإلرشاد ، وعدد أعضائها خمسة. خامسًا  : 

جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل ، وعدد أعضائها خمسة. سادسـًا   : 

جلنة الشؤون اخلارجية وعدد أعضائها خمسة. سابعـــــًا   : 

جلنــة املرافــق العامــة ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل فــي اختصاصهــا علــى وجــه اخلصــوص مــا يتعلــق باملرافــق  ثامنـــــــًا   : 
املرتبطــة بــوزارات البريــد والبــرق والهاتــف واألشــغال العامــة والكهربــاء واملــاء والبلديــة. وعنــد ارتبــاط األمــر بأكثــر 
مــن جلنــة واحــدة يحــدد املجلــس أوالهــا ينظــره أو يحيلــه إلــى جلنــة مشــتركة تضــم أكثــر مــن جلنــة وفقــًا ألحــكام 

هــذه الائحــة أو ملــا يــراه املجلــس مــن أحــكام خاصــة.

للمجلــس أن يؤلــف جلانــًا أخــرى دائمــة أو مؤقتــة حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل جلنــة مــا قــد يــراه مــن أحــكام  مادة 43 - 
خاصــة فــي شــأنها ويجــوز للجنــة دائمــة كانــت أو مؤقتــة أن تشــكل مــن بــني أعضائهــا جلنــة فرعيــة أو أكثــر حســب 

مــا تقتضيــه أعمالهــا وتضــع اللجنــة العامــة النظــام اخلــاص بلجانهــا الفرعيــة.
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ينتخــب املجلــس أعضــاء اللجــان باألغلبيــة النســبية وينبغــي أن يشــترك كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس فــي جلنــة  مادة 44 - 
علــى األقــل ، وال يجــوز لــه االشــتراك فــي أكثــر مــن جلنتــني دائمتــني ، وال يعتبــر مكتــب املجلــس جلنــة فــي تطبيــق 

هــذا احلكــم.

تنتخــب كل جلنــة مــن بــني أعضائهــا رئيســًا ومقــررًا ويكــون لهــا ســكرتير مــن موظفــي املجلــس.  وفــي حالــة غيــاب  مادة 45 - 
رئيــس اللجنــة ينــوب عنــه املقــرر فــي صاحياتــه فــإن غــاب االثنــان حــل محلهمــا أكبــر األعضــاء احلاضريــن ســنًا 
ويتولــى رئيــس املجلــس دعــوة اللجــان لاجتمــاع إلــى حــني انتخــاب رؤســائها. ويقــوم املقــرر بتــاوة تقريــر اللجنــة 
فــي املجلــس ويتابــع مناقشــته ، ويجــوز أن تختــار اللجنــة ملوضــوع معــني مقــررًا آخــرًا مــن أعضائهــا يعمــل مــع املقــرر 
الدائــم أو باالنفــراد فــي هــذا املوضــوع بالــذات.   ويجــوز للجنــة أن تســتعني فــي أعمالهــا بواحــد أو أكثــر مــن خبــراء 
املجلــس أو موظفيــه كمــا يجــوز لهــا أن تطلــب بواســطة رئيــس املجلــس االســتعانة بواحــد أو أكثــر مــن خبــراء 

احلكومــة أو موظفيــه وال يجــوز ألي مــن هــؤالء أن يشــترك فــي التصويــت.

يجــوز للجــان املجلــس أن تطلــب بواســطة رئاســة املجلــس مــن الــوزارات واملصالــح واملؤسســات العامــة البيانــات  مادة 46 - 
واملســتندات التــي تراهــا الزمــة لــدرس موضــوع معــروض عليهــا وعلــى هــذه الــوزارات واملصالــح واملؤسســات تقــدمي 

البيانــات واملســتندات املطلوبــة لتطلــع عليهــا اللجنــة قبــل وضــع تقريرهــا بوقــت كاف.

، وألعضــاء املجلــس حــق  إليهــا  إلــى اللجــان جميــع األوراق املتعلقــة باملســائل احملالــة  يبعــث رئيــس املجلــس  مادة 47 - 
اللجنــة. رئيــس  مبوافقــة  منهــا  صــورًا  ينقلــوا  أن  ولهــم  عليهــا  االطــاع 

تــوزع املشــروعات واألوراق علــى أعضــاء اللجــان قبــل انعقــاد جلســة اللجنــة بثاثــة أيــام علــى األقــل ، وتخفــض  مادة 48 - 
هــذه املــدة فــي حالــة االســتعجال إلــى اربــع وعشــرين ســاعة ، ويجــوز للمجلــس أن يقصــر هــذه املواعيــد فــي حالــة 

الضــرورة القصــوى.

للوزيــر املختــص أن يحضــر جلســات اللجــان عنــد نظــر موضــوع يتعلــق بوزارتــه ويجــوز لــه أن يصطحب معه واحدًا  مادة 49 - 
أو أكثــر مــن كبــار املوظفــني املختصــني أو اخلبــراء أو ينيــب عنــه أيــًا منهــم وال يكــون للوزيــر وال ملــن يصطحبــه أو 
ينيبــه رأي فــي املــداوالت وإمنــا تثبــت آراؤهــم فــي التقريــر. كمــا يحــق للجــان أن تطلــب بواســطة رئيــس املجلــس 
حضــور الوزيــر املختــص لبحــث األمــر املعــروض عليهــا ، وفــي هــذه احلالــة يجــب أن يحضــر الوزيــر أن مــن ينيبــه 

عنــه وفقــًا للفقــرة الســابقة.

تنعقــد اللجــان بنــاء علــى دعــوة رئيســها أو بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس املجلــس ويجــب دعوتهــا لانعقــاد إذا  مادة 50 - 
طلــب ذلــك ثلــث أعضائهــا وتكــون دعــوة اللجنــة قبــل موعــد انعقادهــا بأربــع وعشــرين ســاعة علــى األقــل ويخطــر 

األعضــاء بجــدول أعمــال اجللســة.

ال يحــول تأجيــل املجلــس جللســاته دون انعقــاد اللجــان الجنــاز مــا لديهــا مــن أعمــال .  ولرئيــس املجلــس أن يدعــو  مادة 51 - 
اللجــان لاجتمــاع فيمــا بــني أدوار ..... االنعقــاد إذا رأى محــًا لذلــك أو بنــاء علــى طلــب احلكومــة أو رئيــس 

اللجنــة.

لــلجـــان التـــي تشترك فــــي بحـــث موضـــوع واحد أن تعقـــد اجـــتماعًا مشتركــــًا بينـــها مبوافـــقة رئيـــس املجلس وفي  مادة 52 - 
هــذه احلالــة تكــون الرياســة ومنصــب املقــرر ألكبــر الرؤســاء واملقرريــن ســنًا. ويجــب لصحــة االجتمــاع املشــترك 
حضــور أغلبيــة أعضــاء كل جلنــة علــى حــدة ، علــى األقــل . وال تكــون القــرارات الصحيحــة إال مبوافقــة أغلبيــة 

احلاضريــن. األعضــاء 

جلســــات اللــــجان سريــــة ، ويـــحرر محـــضر لكـــل جـــلسة تلـــخص فيـــه املناقشــات وتــدون اآلراء ويوقعــه الرئيــس  مادة 53 - 
والســكرتير.ولكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس حضــور جلســات اللجــان التــي ليــس عضــوًا فيهــا بشــرط موافقــة 
اللجنــة علــى ذلــك ، علــى أن ال يتدخــل فــي املناقشــة وال يبــدي أيــة ماحظــة. ولــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس 

االطــاع علــى محاضــر اللجــان.
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تقــدم اللجنــة إلــى رئيــس املجلــس تقريــرًا عــن كل موضــوع يحــال إليهــا يلخــص عملهــا ويبــني توصياتهــا ، وذلــك  مادة 54 - 
فــي خــال ثاثــة أســابيع مــن إحالــة املوضــوع إليهــا ، مــا لــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك وإذا تقــرر تأخيــر تقــدمي 
التقريــر فــي املوعــد احملــدد لــه عــن موضــوع واحــد ، عــرض رئيــس املجلــس األمــر علــى املجلــس فــي أول جلســة 
تاليــة وللمجلــس أن مينــح اللجنــة أجــًا جديــدًا أو يحيــل املوضــوع إلــى جلنــة أخــرى ، كمــا يجــوز لــه أن يقــرر البــت 

مباشــرة فــي املوضــوع. 

يجــب أن تشــتمل تقاريــر اللجــان علــى مشــاريع املوضوعــات احملالــة إليهــا أصــا ، واملوضــوع كمــا أقرتــه اللجنــة ،  مادة 55 - 
واألســباب التــي بنــت عليهــا رأيهــا ، كمــا يجــب أن يشــتمل علــى رأي األقليــة ، وتــوزع تقاريــر اللجــان علــى أعضائهــا 

مــع جــدول األعمــال.

يجــوز لــكل عضــو بــدا لــه رأي أو تعديــل فــي موضــوع محــال إلــى جلنــة ليــس عضــوًا فيهــا أن يبعــث بــه كتابــة إلــى  مادة 56 - 
رئيــس اللجنــة لعرضــه عليهــا وللجنــة أن تــأذن لــه فــي حضــور اجللســة التــي تعينهــا لشــرح وجهــة نظــره دون أن 

يشــترك فــي التصويــت.

إذا رأت أحــد اللجــان أنهــا مختصــة بنظــر موضــوع أحيــل إلــى جلنــة أخــرى أو أنهــا غيــر مختصــة فــي املوضــوع  مادة 57 - 
قــرار فيــه. ذلــك لرئيــس املجلــس لعرضــه علــى املجلــس الصــدار  أبــدت  احملــال عليهــا 

للجان أن تطلب من املجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان املجلس قد بدأ في نظره. مادة 58 - 

عنــد بــدء كل دور تســتأنف اللجــان بحــث مشــروعات القوانــني القائمــة لديهــا مــن تلقــاء نفســها وبــا حاجــة إلــى  مادة 59 - 
إحالــة جديــدة. والتقاريــر التــي بــدأ املجلــس النظــر فيهــا فــي دور انعقــاد ســابق يســتأنف نظرهــا باحلالــة التــي 

كانــت عليهــا.

أعتقد أننا نناقش الباب األول .  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 

الباب الثاني كامل أم ناقص ؟ السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــد : 

الباب الثاني كامل .  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 

من فضلك تكمل قراءة الباب الثاني ملناقشة املوضوع كله السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــد : 

عندك الباب الثاني وما بعده أيضًا  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 

املقدم لنا اآلن بابان السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــد : 

لهما تابع أيضًا  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 

واحدة  قراءتهما مرة  بابان فنكمل  اآلن  لنا  املقدم  ولكن  أعلم ذلك  السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــد : 
ونناقشهما مرة واحدة.

:  للمجلس اآلن إذا أحب مناقشة الباب األول أو البابني معًا . الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 
فرد بعض األعضاء مبناقشة الباب األول أواًل.

يجوز أن بعض املواد تكمل بعضها أو تتشابه أو شيء من هذا ، فيكون  السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــد : 
هناك إملام على األقل .

لنأخذ رأي اخلبير في ذلك.  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 
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املسألة مسألة اختيار أفضل الطريقتني للمجلس ، فاملجلس يختار  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
من  أبدًا  مانع  هناك  فليس   ، بابًا  بابًا  وإما  معًا  الباببني  قراءة  إما 

األمرين على حد سواء .

هل أفهم أن املجلس موافق على مناقشة الباب األول ؟  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 

اآلن نستمر في الباب األول وإذا كان لدينا وقت نعود للباب الثاني  سعـــــــــــــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيــــــــــــان : 
فقد ال نستطيع انهاء الباب األول اآلن ، وعلى العموم  سنعود للباب 

الثاني ، إذا كان هناك وقت.

أنا أقصد أنه قد يجوز أن يكون هناك تشابه في املواد بني الباب األول   السيــــد عــــبـــدالــــــرزاق الـخـــالـــــــــــد : 
والباب الثاني حتى يكون عندنا علم بداًل من العودة مرة أخرى إلى 

الباب األول في املناقشة مرة ثانية عند مناقشتنا لألبواب القادمة.

السيــد الدـكتـور الـخبـــــير الدسـتـــوري  :   الباب الثاني خاص باجللسات .

إذن لنناقش اآلن الباب األول .    : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة 
وطلب سعادته من السيد األمني العام قراءة مواد الباب األول مادة 

مادة .

الباب األول تنظيم املجلس . الـسـيــــــــــد األمـيـــــن الـعــــــــــــــــــــــــــــام : 
الفصل األول - تأليف املجلس وأحكام العضوية.

املادة األولى ........

مــن  مــادة مأخــوذة  فــأي   ، نقــاش  فيــه  ليــس  النــص  هــذا  أن  أعتقــد   : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 
نقــاش. فيهــا  ليــس  الدســتور 

هل يجوز مناقشة املادة إذا كانت تطابق مادة من الدستور ؟ الـسـيــــد أحـمــد زيــــد السـرحــــــــــــــــان : 

هــذا مــا قلتــه ، فــكل مــادة مأخــوذة مــن الدســتور ال يجــوز النقــاش   : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 
. فيهــا

املادة الثانية تطابق املادة 82 من الدستور  الـسـيــــــــــد األمـيـــــن الـعــــــــــــــــــــــــــــام : 

املادة الثالثة تطابق املادة 73 من الدستور
املادة الرابعة تطابق املادة ..........

حبــذا لــو تقــرأ املــادة التــي تطابــق الدســتور أو قانــون االنتخــاب  ألن  السيد راشد الـفرحــــــــــــان )مقرر اللجنة( : 
فيهــا بعــض فقــرات تكميليــة علــى النــص الدســتوري فلــو تقــرأ املــادة 

كلهــا أفضــل .
وأعــاد الســيــــــــد راشــــــــــد الــفرحــــــــــــــان كامــه بنــاء علــى طلــب بعــض 
وبعــض  الدســتور  مــن  مــواد  بعــض  » هنــاك  قائــًا  الســادة األعضــاء 
مــواد مــن قانــون االنتخــاب أضيــف لهــا فقــرات أو جمــل تكميليــة فأنــا 
أرى مــن األفضــل قراءتهــا وإذا كان ألحــد اعتــراض علــى الفقــرات أو 

الكلمــات فليتفضــل .



20

معنــى هــذا أنــك ترى قراءة كل املواد.  : الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

ألن هناك بعض املواد فيها كلمات أو فقرات تكميلية . السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 

أقتــرح أن مقــرر اللجنــة هــو الــذي يقــرأ املــواد ويشــير إلــى الفقــرات  السيــد الدكتـور أحــــمد الـخـطــــيـب  : 
التــي زادوهــا علــى مــواد الدســتور أو علــى قانــون االنتخابــات حتــى 
يكــون األعضــاء مطلعــني علــى الزيــادة فــإذا ممكــن أن املقــرر هــو الــذي 
يقرأهــا مــادة مــادة ويلفــت نظــر املجلــس إلــى األشــياء التــي أضيفــت 
، حتــى  االنتخــاب  بقانــون  املــادة اخلاصــة  أو  الدســتورية  املــادة  إلــى 

نكــون عارفــني يعنــي.

هنــاك مــواد مأخــوذة مــن الدســتور حرفــًا ومــواد فيهــا بعــض اضافــات  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أو بعــض تعديــات واالقتــراح أننــا نقــرأ املــواد كلهــا مــن جديــد فــإذا 
كانــت مأخــوذة مــن الدســتور فحكمهــا نتذكــره ألنــه قــد يؤثــر فــي املــواد 
التاليــة لــه فليــس هنــاك مانــع ولــو كان فيــه ضيــاع قليــل مــن الوقــت 
، إمنــا نقــرأ املــادة ونقــول أن هــذه املــادة مــن الدســتور فــا تعديــل فيهــا 
إمنــا فقــط األعضــاء يكونــون ملمــني بحكمهــا ألنــه بحكمهــا ســتتأثر 

املــادة التــي بعدهــا.

هذا يعني أن املادة املضاف إليها شــيء تكون معروفة !  : الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

معروفــة طبعــًا نحــن ، املقــرر وأنــا وأعضــاء اللجنــة ، عارفــون ، فكلمــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
تأتــي فقــرة ســنقول أن هــذه العبــارة مثــًا فــي املــادة األولــى ليــس فيهــا 
تعديــل باملــرة أو املــادة الثانيــة ليــس فيهــا تعديــل عــن الدســتور  واملــادة 
الثالثــة الفقــرة األولــى مــن الدســتور أمــا الفقــرة الثانيــة فهــي جديــدة 
، فــإذا كنتــم حضراتكــم توافقــون والائحــة تســتحق أن تأخــذ الوقــت 
الكافــي مــن وقتكــم فتقــرأ أيضــًا املــادة التــي ليــس فيهــا أي تعديــل 
عــن الدســتور ، وفائــدة القــراءة أن يلــم حضــرات األعضــاء باحلكــم 
الدســتوري ألن احلكــم املســتحدث بعــده هــو آت تكملــة لهــذا النــص 
الدســتوري فقــراءة النــص الدســتوري أيضــًا مفيــد لتفهــم النصــوص 

اجلديــدة املضافــة.
وبــدأ الســيد مقــرر اللجنــة راشــد الفرحــان بقــراءة البــاب األول مــن 

البدايــة.

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : تا النصوص كما يلي :-

يتألــف مجلــس األمــة مــن 50 عضــوًا ينتخبــون بطريــق االنتخــاب العــام الســري املباشــر وفقــًا  لألحــكام التــي  مادة 1 - 
يبينهــا قانــون االنتخــاب ويعتبــر الــوزراء غيــر املنتخبــني مبجلــس األمــة أعضــاء فــي هــذا املجلــس بحكــم وظائفهــم 

وال يزيــد عــدد الــوزراء جميعــًا علــى ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس األمــة.

يشترط في عضو مجلس األمة : - مادة 2 - 

أن  يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون . أ - 
أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لقانون االنتخاب . ب - 

أن ال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثاثني سنة ميادية . ح - 
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . د - 
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مــدة مجلــس األمــة أربــع ســنوات مياديــة مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه ويجــرى التجديــد خــال الســتني يومــًا الســابقة  مادة 3 - 
على نهاية تلك املدة مع مراعاة حكم املادة 107 من الدســتور ونثبت صفة النيابة للعضو من وقت اعان انتخابه 

حتــى نهايــة مــدة املجلــس مــا لــم تــزل عنــه تلــك الصفــة قبــل ذلــك ألي ســبب قانونــي.

هــذه القــراءة للموافقــة مــادة مــادة فاملفــروض أنــه كل مــا تخلــص املــادة  سعــــــــادة عبــداللطيــف ثــــــــنيــــان : 
تقــف التــاوة حتــى تؤخــذ املوافقــة عليهــا أو يؤخــذ االعتــراض ألنــه 

ســابقًا. قرأهــا  كمــا  بالقــراءة وحدهــا رجعنــا 

هذه مادة من الدستور وليس فيها مناقشة. ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنا عارف ولكن فيها فقرات جديدة. سعــــــــادة عبــداللطيــف ثــــــــنيــــان : 

إليهــا  أضيــف  الدســتور  مــواد  مــن  مــادة  أي  بيــان  ســيعطينا  املقــرر   : ــس  ــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــ ســـعــــــــــــ
جديــد.

معنــى هــذا أننــا ســنعيد قرائتهــا كلهــا ولكــن املفــروض أنــه يقــرأ كل  سعــــــــادة عبــداللطيــف ثــــــــنيــــان : 
مــادة ونعرفهــا إذا كانــت مــن الدســتور فتؤخــذ املوافقــة عليهــا ولكــن 
بطبيعــة احلــال موافــق عليهــا وإذا فيهــا زيــادة أيضــًا يســتطيع األعضاء 

أن ياحظوهــا  يعنــي كل مــادة لوحدهــا.

السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :  أطلــب مــن الســيد املقــرر أن يقــول عقــب كل مــادة أيضــًا أن هــذه املــادة 
مطابقــة للدســتور فــا حتتمــل نقاشــًا إذن موافقــة فتؤخــذ املوافقــة 

، وهكــذا . عليهــا 

السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( :  املواد التي مضت 1 ، 2 ، 3 مطابقة للدستور .

يعني موافق عليها ، يسألون هل موافق عليها أم ال . سعــــــــــادة عبــداللطيـــف ثنيـــــــــان : 

هل هناك اعتراض على هذه املواد ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :  الفقرة الثانية من املادة 3 جديدة فالسيد املقرر سيوضحها.

ألحــد  فهــل  الدســتور  غيــر  مــن  هــذه   3 املــادة  مــن  األخيــرة  الفقــرة  السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 
؟ عليهــا  اعتــراض 

هل ألحد اعتراض ؟  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

وملــا لــم يكــن ثمــة اعتــراض علــى ذلــك فقــد أعلــن ســعادته موافقــة املجلــس املوقــر عليهــا كمــا وافــق املجلــس كذلــك علــى املادتــني 
األولــى والثانيــة مــن قبــل .

الفصل في صحة العضوية. السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 

يفصــل مجلــس األمــة فــي صحــة انتخــاب أعضائــه وال يعتبــر االنتخــاب باطــًا إال بأغلبيــة  األعضــاء الذيــن  املادة 4 - 
. املجلــس  منهــم  يتألــف 

تطابق املادة 95 من الدستور .
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)) موافقة عامة على املادة املذكورة ((

لكــن ناخــب أن يطلــب ابطــال االنتخــاب الــذي حصــل فــي دائرتــه االنتخابيــة ولــكل مرشــح طلــب  ذلــك  فــي الدائــرة  مادة  5 - 
التــي كان مرشــحًا فيهــا » وقــال الســيد املقــرر أن هــذه الفقــرة تطابــق املــادة 41 مــن قانــون االنتخــاب.

وأكمــل الســيد املقــرر املــادة بقولــه » ويجــب أن يشــتمل الطلــب علــى بيــان أســباب الطعــن وأن يشــفع باملســتندات   
املؤيــدة لــه ويقــدم الطلــب مصدقــًا علــى التوقيــع فيــه لــدى مختــار املنطقــة إلــى األمانــة العامــة ملجلــس األمــة 
 : ونصهــا  مضافــة  اآلتيــة  الفقــرة  املقــرر  الســيد  قــال  ثــم  االنتخابــات  نتيجــة  اعــان  مــن  يومــاً  عشــر  خمســة  خــال 
» وإذا تعــذر اجــراء التصديــق علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة ألي ســبب مــن األســباب جــاز   

» املذكــور  امليعــاد  فــي  األمــة  ملجلــس  العامــة  األمانــة  لــدى  اجــراءه 

هل ألحد اعتراض ؟   : الــرئــيــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

)موافقة عامة على املادة املذكورة 5( 

يحيــل الرئيــس طلبــات ابطــال االنتخــاب إلــى جلنــة الفصــل فــي الطعــون االنتخابيــة ويبلــغ  املجلــس ذلــك فــي  مادة 6 - 
أول جلســة تاليــة .

)موافقة عامة(

ترســل اللجنــة صــورة مــن الطعــن إلــى العضــو املطعــون فــي صحــة عضويــة ليقــدم لهــا أوجــه دفاعــه كتابــة أو شــفويًا  مادة 7 - 
فــي املوعــد الــذي حتــدده لــه ولــه أن يطلــع علــى املســتندات املقدمــة ، وللطاعــن كذلــك أن يقــدم للجنــة بيانــات 

كتابيــة أو شــفوية يوضــح بهــا أســباب طعنــه.

)موافقة عامة(

للجنــة أن تقــرر اســتدعاء الطاعــن أو املطعــون فــي صحــة عضويتــه أو الشــهود وطلــب أي أوراق مــن احلكومــة  مادة 8 - 
لاطــاع عليهــا واتخــاذ كل مــا تــراه موصــًا للحقيقــة ولهــا أن تنــدب مــن أعضائهــا جلنــة فرعيــة أو أكثــر إلجــراء 
التحقيقــات ويكــون اســتدعاء الشــهود بكتــاب مــن رئيــس املجلــس بنــاء علــى طلــب اللجنــة وبطريق البريد املســجل 

أو الســجل اخلــاص مبراســات املجلــس.

)موافقة عامة(

إذا تخلــف الشــهود عــن احلضــور أمــام اللجنــة بعــد إعانهــم بالطريــق القانونــي أو حضــروا وامتنعــوا عــن اإلجابــة  مادة 9 - 
أو شــهدوا بغيــر احلــق فللجنــة أن تطلــب مــن رئيــس املجلــس مخاطبــة وزيــر العــدل بشــأن رفــع الدعــوى العموميــة 

عليهــم طبقــًا لقانونــي اجلــزاء واإلجــراءات اجلزائيــة .

بالنســبة للفقــرة األخيــرة التــي تقــول فللجنــة أن تطلــب مــن رئيــس  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
املجلــس مخاطبــة وزيــر العــدل بشــأن رفــع الدعــوى العموميــة عليهــم 
طبقــًا لقانونــي اجلــزاء واإلجــراءات اجلزائيــة ، أنــا أقتــرح أن تكــون 

فقــط. للقانــون  العبــارة طبقــًا 

السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( :  القانون املقصود هو قانون اإلجراءات واجلزاء .

ال .لكي ال يكون حتديد بقانون اجلزاء واإلجراءات اجلزائية . السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطــــــــــــوع : 

وإذا حددنا ؟ السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
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املفهوم أن عبارة طبقًا للقانون أعم ، تبقى ... السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

الســيـد راشـــد الـفرحــــــــان )مقاطعًا( :  أنــا أحــب أعــرف إذا حددنــا قانــون اجلــزاء واالجــراءات فمــا املانــع مــن 
؟ ذلــك 

ال داعي للتحديد  السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطـــــــــــــــــوع : 

إذًا العبارة صحيحة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

لكــن طبقــًا للقانــون تشــمل قانــون اجلــزاء أو أي قانــون آخــر يصــدر  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
حتديــد  بــدون  يعنــي 

السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( :  لكن نحن حددنا اآلن ، وإذا حددنا هل هناك مانع ؟

هنــاك مانــع ، ملــا حتــدد ؟ ألنــه هنــاك قوانــني أخــرى تصــدر غيــر قانــون  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
اجلــزاء واالجــراءات اجلزائيــة ، فعبــارة طبقــًا للقانــون تشــمل قانــون 
، فجعــل  قانــون الحــق يصــدر  أي  أو  واالجــراءات اجلزائيــة  اجلــزاء 

أعتقــد افضــل. للقانــون  ، طبقــًا  العبــارة 

لنأخذ رأي الدكتور اخلبير .  : ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس 

السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :  النص على أنه طبقًا لقانوني اجلزاء واالجراءات اجلزائية مقصود 
بــه بالــذات أن الشــاهد يحاكــم كمــا لــو كان متخلفــًا عــن احلضــور أمــام 
محكمــة ، وهــذا األمــر معاقــب عليــه فقــط فــي القوانــني اجلزائيــة 
فاإلحالــة بالــذات أو التحديــد لهــا فائــدة ألنهــا تتضمــن معنــى أن 
االمتنــاع عــن احلضــور أمــام جلنــة املجلــس يعتبــر جرميــة كاجلرميــة 
ملــن  اجلزائيــة  واالجــراءات  اجلــزاء  قانونــي  فــي  عليهــا  املنصــوص 
يتخلــف عــن حضــور جلســات احملكمــة أو الشــهادة أمــام احملكمــة بــدون 
عــذر ، فالتحديــد مقصــود بــه نــوع مــن التجــرمي واعتبــار هــذا العمــل 
جرميــة ، فلــو قلنــا طبقــًا للقانــون بكلمــة عامــة قــد ال حتمــل معنــى 
هــذا التحديــد وهــو انشــاء جرميــة أو عقوبــة علــى مــن يتخلــف عــن 

احلضــور فالتحديــد لــه فائــدة مقصــودة فــي هــذه املــادة .

:  شكرًا . ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس 

أرجــو إضافــة شــيء إلــى هــذه املــادة يشــمل الطاعنــني الذيــن يثبــت  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
كــذب ادعاءاتهــم ، يعنــي كمــا قلنــا أن الشــاهد الــذي يشــهد بغيــر احلــق 
ســيحال إلــى احملاكــم ، فأرجــو إضافــة مــا يــدل علــى أن الــذي يطعــن 

ويتبــني كــذب طعنــه أيضــًا أن يســاق إلــى احملكمــة.

:  أعتقد أن الكذب يعني بغير احلق . ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس 

ال . ألننــا قلنــا بالنســبة للشــهود ، العبــارة تقــول إذا تخلــف الشــهود  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
عــن احلضــور بعــد اعامهــم أو شــهدوا بغيــر احلــق ، ولــم تتطــرق إلــى 

. احلــق  بغيــر  يطعنــون  الذيــن  الطاعنــني 
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آخــر  شــخص  علــى  كاذبــًا  ادعــاء  يدعــي  شــخص  بــأي  يتعلــق  فيمــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
فهنــاك قانــون يعاقــب علــى كل بــاغ كاذب ، والبــاغ الــكاذب يشــمل 
كل ورقــة تقــدم إلــى اجلهــات الرســمية مبــا فيهــا الطعــون التــي متــس 
االنتخابــات . إمنــا هــذا غيــر محتــاج إلــى نــص خــاص ألن النــص العــام 
قائــم ويطبــق فيــه القانــون العــادي ، إمنــا نحــن ذكرنــا هنــا الشــهود 
غيــر  اللجــان  مــن  جلنــة  أمــام  للشــهادة  احلضــور  عــدم  ألن  فقــط 
منصــوص عليــه فــي قانــون اجلــزاء ، فنحــن أردنــا أن نســتحدث نصــًا 
جديــدًا ، أمــا مــا يطلبــه حضــرة العضــو فقائــم وفقــًا للقانــون العــام إذا 

مــا توفــرت شــروط البــاغ الــكاذب .

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــس . إذن الزم ترفــع عبــارة أو شــهدوا بغيــر احلــق  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
ألن القانــون الــذي حتــدث عنــه ســيادة اخلبيــر يعاقــب شــهادة الــزور ، 

. هنــا  إلضافتهــا  داع  هنــاك  فليــس 

بالنســبة لســؤال األخ يوســف أعتقــد أن مــن حــق املطعــون فيهــم أن  السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 
يرفعــوا دعــوى علــى الطاعــن فيهــم أمــام احملاكــم ، ولكــن ليــس املجــال 

الداخليــة. الائحــة  فــي  ننــص عليهــا  هنــا ألن 

السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   :  القانــون يتكلــم عــن الشــهادة بغيــر احلــق ، أنــه شــيء متعــارف عليــه أن 
هنــا. الضافتهــا  داع  مــن  هنــاك  فمــا  يكــذب  الــذي  يعاقــب  القانــون 

السيد راشد الـفرحـــــــان )مقرر اللجنة( :  ألن الشــهادة بغيــر احلــق كالشــخص الــذي يتخلــف، ألن اللجنــة إذا 
ظهــر لهــا أن هــذا الشــخص شــهد شــهادة باطلــة فمــن حقهــا أن حتيلــه 

إلــى النيابــة.

أيضــًا الشــهادة بغيــر احلــق أمــام احملكمــة غيــر الشــهادة بغيــر احلــق  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أمــام اللجــان ، فشــهادة الــزور معاقــب عليهــا فــي القانــون اجلزائــي 
للــذي يــؤدي شــهادة أمــام احملكمــة بقيــود معينــة ، فنحــن أيضــًا نريــد 
أن نرفــع حكــم الشــهادة بغيــر احلــق أمــام اللجنــة إلــى مســتوى حكــم 
الشــهادة بغيــر احلــق أمــام القضــاء ، فهــذه العبــارة مكانهــا أيضــًا ألنهــا 
لــو لــم نذكــر هــذا العتبــر هــذا شــهادة بغيــر احلــق أمــام جلنــة ال أمــام 

محكمــة .

بالنســبة للطعــن ، واعتبــار عــدم اثبــات الطعــن نوعــًا مــن الكــذب الــذي  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب  : 
يعاقــب عليــه ، فــي احلقيقــة الشــخص الــذي يقــدم طعنــًا ميكــن أن 
تكــون لديــه أدلــة ويشــعر أن هــذه األدلــة كافيــة الثبــات الطعــن ، ولكــن 
عنــد التحقيــق ميكــن اللجنــة ال تــرى أن هــذه األدلــة كافيــة ، وتريــد 
أدلــة ثانيــة وهــو عاجــز عــن أن يثبتهــا ، فليــس معنــاه أن الشــخص 
كاذب ، فقــد يكــون شــخص ال تتوفــر لديــه األدلــة الكافيــة التــي تقنــع 
اللجنــة ، فــا أعتقــد أن هنــاك امكانيــة أن الشــخص الــذي ال يثبــت أن 
طعنــه صحيــح يكــون شــخصًا كاذبــًا أو شــخصًا يجــب أن يعاقــب ، ألنــه 
ميكــن األدلــة التــي لديــه وهــو مقتنــع بهــا ال تقنــع اللجنــة ، فاللجنــة 
بحاجــة ألدلــة أكثــر وهــو عاجــز عــن تقدميهــا فليــس معنــاه أن طعنــه 
غيــر صحيــح ، فمعاقبتــه بهــذا الشــكل ، معنــاه أن نســد الطريــق أمــام 
أي طعــن فــي االنتخابــات أو الطعــن فــي أي شــيء وأعتقــد أن هــذا نــوع 

مــن الــرادع الغيــر صحيــح ويعكــر ســير احليــاة الدميقراطيــة .
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الكيديــة  الشــهادات  بــني  التفريــق  . مــن حيــث  الــرئــيـــــــــــس  ســـعــــــــادة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
وبــني الشــهادات التــي يعجــز أصحابهــا عــن اثبــات صحتهــا ، أنــا الــذي 
قصدتــه هــو اجلانــب الكيــدي الــذي يعــرض كرامــات النــاس للخطــر 
، ولــم أقصــد أن يتقــدم شــخص ببيانــات غيــر كافيــة  فهــذا أنــا أوافــق 

علــى أنــه ال عقوبــة عليــه .

أعتقــد شــرح اخلبيــر فيــه الكفايــة وكذلــك املقــرر ، فهــل  توافقــون علــى   : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 
املــادة كمــا هــي ؟

إذا كان الطعن مقصودًا به اهانة العضو ، ما هو حكم   الطاعن ؟ السـيـــــد إبـراهـيـــم خـريـبـــــــط : 
يترك ... وليس له أدلة .  

أعتقــد أن هــذا متــروك للمجلــس فــإذا أحــب ميكــن أن يضــع نصــًا لهــذا  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
 )) للنيابــة  يحيلــه   (( لكــي  املوضــوع 

فــي هــذا تكــون القضيــة شــخصية وبإمــكان صحــاب العاقــة أن يقيــم    : ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس 
دعــوى.

)موافقة عامة على املادة(

�� تقــدم اللجنــة تقريرهــا فــي مــدة ال جتــاوز شــهرًا مــن تاريــخ تشــكيلها أو انتهــاء مــدة الطعــن أيهمــا أطــول فــإذا لــم  مادة 10 - 
تقــدم التقريــر فــي امليعــاد املذكــور عــرض األمــر علــى املجلــس فــي أول جلســة تاليــة التخــاذ مــا يــراه فــي هــذا الشــأن ��.

أعتقــد املــدة قليلــة خــال شــهر ألنــه قــد تكــون هنــاك عــدة طعــون فــي  السـيــــد سـلـيـمــــــان الـمـطـــــــــوع : 
خمــس أو ســت أو ســبع دوائــر انتخابيــة فمــن االســتحالة وليــس مــن 

. شــهر  خــال  فــي  تقريرهــا  اللجنــة  تقــدم  أن  الصعوبــة 

بإمــكان اللجنــة إذا كان الطعــن عندهــا كثيــرًا أو طــال البحــث فيــه أن  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
تطلــب مــدة أكثــر مــن املجلــس واللجنــة راعــت فــي ذلــك حــث جلنــة 
الطعــون علــى االســراع فــي البــت باملوضــوع  ، واللجنــة كذلــك أعطتهــا 
أطــول املدتــني مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الطعــن أو مــن تاريــخ تشــكيلها 

إذا كان ذلــك بعــد انتهــاء مــدة الطعــن .

ألن مــدة الطعــن كلهــا خمســة عشــر يومــًا ، يعنــي ســوف ال تتعطــل عمــا  السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطـــــــــــــــــوع : 
هــو منصــوص عليــه فــي القانــون فاملــدة خمســة عشــر يومــًا فقــط ، وأنــا 

أعتقــد إذا كان هنــاك زيــادة كشــهرين أو شــهر ونصــف.

هــذه  وقيــدت  للجنــة  الطعــون  تقدمــت  حينمــا  ذلــك  الحظــت  أنــا   : ــس  ــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــ ســـعــــــــــــ
املاحظــة عنــدي وقلــت ميكــن أال تنتهــي للجنــة فــي شــهرين أو ثاثــة ، 
إمنــا هنــا املــادة كفلــت للجنــة حــق التحديــد فــي حالــة عــدم امكانيتهــا 

فتعــرض القضيــة علــى املجلــس وتأخــذ املوافقــة.

ولكــن العــرض علــى املجلــس يســتغرق وقتــًا ، وقــد يســتغرق اســبوعًا أو  السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطــــــــــــــــوع : 
. ثاثــة  أو  أســبوعني 

ولكنه خال فترة الشهر لديك املجال ألن تأخذ موافقة املجلس .  : ــس  ــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــ ســـعــــــــــــ
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ألن العرض على املجلس يستغرق أسبوعًا أو أسبوعني . السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطـــــــــــــــوع : 

للمجلــس الــرأي ، فــإذا أراد أن يوافــق علــى املــادة كمــا هــي أو يعطــي   : ــس  ــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــ ســـعــــــــــــ
أكثــر. مــدة 

السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطـــــــــــــــوع :   لنجعلها كحد أعلى مدة شهرين .

السيد راشد الـفــرحــان )مقرر اللجنة( :  قد تأتي للجنة طعون كثيرة وقد يأتيها طعن واحد مثًا.

أنــا أعتقــد بــداًل أن نشــغل املجلــس بعــرض مشــكلة كهــذه عليــه فــي كل  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
وقــت يعنــي لــو تكــون املــدة شــهرين فــا يكــون هنــاك أي ضــرر مثــل مــا 
تفضــل الزميــل ســليمان ، ألن الشــهر فعــًا شــيء مســتحيل ولنتوقــع 

أن يــرد أكثــر مــن طعــن فلمــاذا نقــول بطعــن واحــد فقــط.

نريد أن نسمع رأي اخلبير ، ما هو الضرر في التأخير أو التقدمي ؟  : ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس 

اللجنــة  إمنــا   ، االســراع  علــى  اللجنــة  حــث  هــو  بالشــهر  املقصــود  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري : 
تســتطيع أن تأخــذ أي موعــد مــن املجلــس بعــد ذلــك ، لكــن إذا قلنــا 
شــهرين فســتتمهل شــهرين ثــم تطلــب مواعيــد أخــرى ، إمنــا إذا قلنــا 
فــي شــهر فتتعجــل اللجنــة بعــض الشــيء وإذا اضطــرت فأمامهــا الباب 
مفتــوح ، إمنــا لفــظ شــهر فائدتــه إنــه يحمــل اللجنــة علــى االســراع  
،واملوضوعــات هــذه مــن األفضــل أن ال تظــل معلقــة خصوصــًا أن بعــض 
الطعــون بســيطة وميكــن أن يبــت فيهــا بشــهر فمــا يبــت فيهــا بشــهر 

ينتهــي فــي شــهر .

أحــب أن أشــير فــي هــذا املوضــوع إلــى أن اللجنــة ليــس املطلــوب أنــه  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
يجــب عليهــا أن تنتهــي فــي خــال شــهر إمنــا يجــب عليهــا أن تســرع فــي 
خــال الشــهر وإذا رأت أن الشــهر ال يكفــي تطلــب شــهرًا آخــر ، أي أن 

البــاب مفتــوح هنــا للجنــة وليــس مســدودًا فــي وجههــا .

اللجنــة  دامــت  ، فمــا  الرئيــس  يــا حضــرة  الشــيء  نفــس  يعنــي  هــذا  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــوري : 
تعــرف أن املجلــس ســيحدد لهــا املــدة فإنهــا ســتتقاعس ثــم تطلــب مــدة 

. اســراع  فيهــا  ليــس  يعنــي   ، الشــيء  فنفــس  أخــرى 

أنا ال أعتقد شخصيًا أنها نفس الشيء .  : ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس 

املادة هنا فيها فائدة أنها حتث اللجنة على االسراع . السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 

للمجلس اآلن إذا أحب أن يحدد املدة أو يبقيها كما هي .  : ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس 

)موافقة عامة على املادة كما هي(

يفصــل املجلــس فــي تقريــر اللجنــة بعــد انســحاب العضــو املطعــون فــي صحــة عضويتــه وإذا أبطــل املجلــس  مادة 11 - 
انتخــاب عضــو أو أكثــر وتبــني وجــه احلقيقــة فــي نتيجــة االنتخــاب أعلــن فــوز مــن يــرى أن انتخابــه هو الصحيح 

وال حتــول اســتقاله العضــو دون نظــر الطعــن املقــدم فــي انتخابــه .
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هــذه املــادة غامضــة قليــًا ألنهــا لــم تذكــر الطريقــة التــي ســيتم بهــا  سعــــادة الشيــــخ سعــد العبــــــــــداهلل : 
الفصــل ، هــل ســيتم الفصــل فــي تقريــر اللجنــة بطريقــة التصويــت 

؟ املشــروع  هــذا  مــن   )16( املــادة  فــي  كمــا جــاء  الســري  أم  العلنــي 

السيد راشد الـفــرحــان )مقرر اللجنة( :  التصويــت ســيكون باملنــاداة باالســم هنــا ، وبأكثريــة األعضــاء الذيــن 
. املجلــس  منهــم  يتألــف 

إذن يســجل هــذا فــي املــادة وأنــه ســيتم الفصــل بطريقــة التصويــت  سعادة الشــيخ سعــــــد العبــــــــــد اهلل : 
الســرية. بالطريقــة  أو  باالســم  باملنــاداة 

السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( :  موضح هذا في املواد اآلتية في الباب اآلخر .

هنــاك نــص يقــرر أنــه البــد مــن اتبــاع طريقــة املنــاداة باالســم فــي كل  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
احلــاالت التــي تشــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة ، وهــذه احلالــة مــن ضمــن 
احلــاالت التــي تشــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة ألنــه  ال يجــوز ابطــال 
انتخــاب عضــو إال بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس 
فبإعتبــار هــذه مــن ضمــن حــاالت األغلبيــة اخلاصــة البــد وأن يكــون 

التصويــت باملنــاداة باالســم .
) موافقة عامة على املادة (

* أحوال عدم اجلمع *

ال يجــوز لعضــو مجلــس األمــة أثنــاء مــدة عضويتــه أن يعــني فــي مجلــس إدارة شــركة أو أن يجــدد تعيينــه فيــه ســواء  مادة 12 - 
كان التعيــني أو التجديــد مــن قبــل احلكومــة أو غيرهــا. وذكــر الســيد املقــرر أن هــذه املــادة تطابــق املــادة 121 مــن 

الدســتور .

ســيادة الرئيــس ، أنــا عنــدي اعتــراض علــى العنــوان ، أقتــرح أن يكــون  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
. عــدم  وليــس  اجلمــع  هــو  املمنــوع  ألن   )) اجلمــع  أحــوال    (( العنــوان 

السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :   درجت النصوص على تســميتها » أحوال عدم اجلمع »  أي األحوال 
التــي نــص فيهــا الدســتور علــى عــدم اجلمــع بــني أمريــن محظوريــن 
إمنــا لــو قلنــا أحــوال اجلمــع فــكل األمــور غيــر احملظــورة بنــص فــي 
بــني  اإلنســان  فيــه  يجمــع  مــا  كل  أي  اجلمــع  أحــوال  هــي  الدســتور 
العضويــة وغيــر العضويــة إمنــا نحــن هنــا نتحــدث فقــط عــن األحــوال 

أو عــن األمــور التــي ال يجــوز اجلمــع فيهــا .
) موافقة عامة على املادة ( 

ال يصــح لعضــو مجلــس األمــة اجلمــع بــني عضويــة املجلــس وبــني عضويــة املجلــس البلــدي أو تولــي وظيفــه  مادة 13 - 
عامــة فيمــا عــدا الــوزراء ويقصــد بالوظيفــة العامــة كل وظيفــة يتنــاول صاحبهــا مرتبــة مــن خزانــة عامــة 

. واملختاريــن  البلديــة  والهيئــات  العامــة  واملؤسســات  احلكومــة  موظفــي  كل  ذلــك  ويشــمل 

السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــــد :  ماذا يعني لفظ املؤسسات العامة ......؟

السيد راشـــد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( :  املؤسسات العامة هي التابعة للحكومة .

البلديــة تابعــة للحكومــة وقــد نــص عليهــا ، نريــد توضيحــًا أكثــر ، ثــم  السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالــــــــــــــد : 
؟ عامــة  مؤسســات  تعتبــر  هــل  احلكومــة  أيهــا  تســاهم  التــي  الشــركات 
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التي تساهم احلكومة فيها بأكثر من النصف؟ السيد راشـــد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

 السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالــــــــــــــد :  إذا ساهمت فيها أكثر من النصف فهل تعتبر مؤسسة عامة ؟

املقصــود باملؤسســات العامــة هــو الهيئــات ذات الطابــع شــبه احلكومــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
مــن  أجــزاء  فهــي  معــني  بأقليــم  محــدودة  غيــر  ولكنهــا  الرســمي  أو 
ليســت  ولكنهــا  إعتباريــة  وشــخصية  اســتدالال  أعطيــت  احلكومــة 
محــدودة بإقليــم معــني فــإذا كانــت محــددة بإقليــم كالبلديــة ســميت 
مــن  مصلحــة  أو  مرفقــًا  تشــمل  كانــت  إذا  إمنــا   ، احملليــة  بالهيئــات 
مصالــح الدولــة كالتعليــم مثــًا كجامعــة الكويــت فيقــال عنهــا أنهــا 
وبــني  العامــة  املؤسســة  بــني  الفــارق  حتديــد  إمنــا   ، عامــة  مؤسســة 
الشــركة التــي تســهم احلكومــة فيهــا فهــذا موضــوع واســع مــن الناحيــة 
القانونيــة ولــه ضوابــط دقيقــة وصعبــة للغايــة إمنــا خاصتهــا أنــه 
ليســت كل مســاهمة مــن احلكومــة فــي شــركة مــن الشــركات حتولهــا 
إلــى قطــاع عــام إمنــا يرجــع فــي ذلــك إلــى نــوع املســاهمة مــن احلكومــة 
تــزال  فــإذا ســاهمت احلكومــة كفــرد مــن األفــراد فتكــون الشــركة ال 
بعيــدة عــن الطابــع الرســمي وبعيــدة عــن الصفــة احلكوميــة ، إمنــا إذا 
ســاهمت احلكومــة فــي الشــركة ونــص قانــون الشــركة علــى خضوعهــا 
للحكومــة فــي التوجيــه وفــي اإلدارة وفــي التصديــق علــى القــرارات 
إلــى غيــر ذلــك تتحــول هــذه الشــركة إلــى مؤسســة عامــة ولذلــك الــذي 
أســتطيع أن أقولــه بإيجــاز أن ليســت كل شــركة تســهم فيهــا احلكومــة 
تعتبــر مؤسســة عامــة إمنــا بعــض الشــركات التــي تســهم فيهــا احلكومــة 
إذا مــا ظهــر ســلطان للحكومــة عليهــا فــي اإلدارة تتحــول إلــى مؤسســة 
عامــة ، والرجــوع فــي التفاصيــل إلــى املؤلفــات التــي يضيــق املقــام عــن 

الــكام فيهــا.

هل هناك تعقيب ؟  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

شركة البترول الوطنية هل هي من املؤسسات العامة ؟ الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــــازرد : 
ومثلها الشركات األخرى ؟  

نحن اآلن نتكلم عن املبدأ بشكل عام.  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

أن  الســهل  مــن  ليــس  القائمــة  الشــركات  علــى  هــذا  تطبيــق  يعنــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
يقــرره اإلنســان فــي دقيقــة ، أنــا يجــب أن يــرى نظــام الشــركة ويتعــرف 
مــدى ســلطان الدولــة علــى هــذا النظــام حتــى يســتطيع أن يقــول أن 
هــذه الشــركة تعتبــر مؤسســة عامــة أو ال تعتبــر مؤسســة عامــة ، إمنــا 
القاعدة العامة التي نقدر أن نقولها اآلن هي أن ليســت كل مســاهمة 
مــن احلكومــة فــي شــركة مــن الشــركات حتولهــا إلــى مؤسســة عامــة.

فــي احلقيقــة أن اللجنــة ملــا جــاءت عنــد املؤسســات العامــة لــم تقصــد  السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
فيهــا الشــركات كالشــركة الوطنيــة للبتــرول والكيماويــات وغيرهــا الــخ 
.. وإمنــا قصــدت مثــًا صنــدوق التنميــة وجامعــة الكويــت وغيرهــا مــن 

املؤسســات التــي طابعهــا حكومــي ، وهــذا هــو التوضيــح.

أو التجديــد مــن قبــل  الشــركة  إدارة  ، مجلــس  12 مذكــور  املــادة  فــي  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبـــــــــازرد : 
؟ بذلــك  املقصــود  هــو  فمــا  غيرهــا  أو  احلكومــة 
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إذا عني عضو في مجلس اإلدارة وهو في نفس الوقت عضو مبجلس  السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
األمــة ، فــا يجــوز ذلــك ولكــن إذا كان التعيــني بوظيفــة كمديــر إدارة أو 

رئيــس قســم أو موظــف كاتــب فهــذا هــو املوضــوع.

)موافقة عامة على املادة(

إذا وجــد العضــو فــي حالــة مــن حــاالت عــدم اجلمــع املنصــوص عليهــا فــي املادتــني الســابقتني وجــب عليــه أن  مادة 14 - 
يحــدد فــي خــال الثمانيــة األيــام التاليــة لقيــام حالــة اجلمــع أي األمريــن يختــار فــإن لــم يفصــل اعتبــر مختــارًا 
ألحدثهمــا ، وفــي حالــة الطعــن فــي صحــة العضويــة ال تعتبــر حالــة اجلمــع قائمــة إال مــن تاريــخ صــدور القــرار 
النهائــي برفــض الطعــن. )هــذه املــادة فيهــا مــن قانــون االنتخــاب وفيهــا زيــادات مــن اللجنــة وطلــب ســـعـــــــادة 

الــرئــيـــــــــس  مــن الســيد املقــرر توضيــح هــذه الزيــادة(

جعــل قانــون االنتخــاب العضــو يســتقيل مــن وظيفتــه قبــل االنتخــاب  السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
وبعــد قفــل بــاب الترشــيح بخمســة أيــام ، لكــن اللجنــة هنــا وضعتــه 

النتيجــة. ظهــور  بعــد  باخليــار 

احلقيقــة أن هــذه املــادة فيهــا تعديــل كمــا تفضــل املقــرر ، ألن املــادة 23  سعــــــادة الشيــــــخ ســـعــد العبـداهلل : 
مــن قانــون االنتخــاب تنــص علــى أن املوظــف يعتبــر مســتقيًا بعــد 
خمســة أيــام علــى قفــل بــاب الترشــيح فهــذه املــادة فيهــا زيــادة قليــًا 

أكثــر. توضيحــًا  لهــا  فنريــد 

هــذا والــذي دعــا اللجنــة ألن تطلــب مــن املجلــس أن يصــدر الائحــة  السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
القانــون ال بقــرار ألننــا قلنــا أن هنــاك بعــض مــن مــواد تتعــارض مــع 
بعــض القوانــني األخــرى . كذلــك نــال اقتــراح مقــدم مــن عضويــن إلــى 
املجلــس وأحالــه إلــى جلنــة الشــئون التشــريعية لتعديــل هــذه املــادة.

اآلن سعادة وزير الداخلية يريد اإليضاح عن املادة 23 واملادة 14 .  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

عليهــا  املنصــوص  حــاالت اجلمــع  مــن  فــي حالــة  العضــو  وجــد  إذا  السيد راشــد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( :  
فــي املادتــني الســابقتني وجــب عليــه أن يحــدد خــال الثمانيــة األيــام 
التاليــة لقيــام حالــة اجلمــع أي األمريــن يختــار فــإذا فرضنا أن العضو 
أصبــح عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة أو تولــى وظيفــة عامــة فعليــه 
أن يختــار مــن وقــت توليــه الوظيفــة العامــة بــني العضويــة والوظيفــة 

العامــة ولــه ثمانيــة أيــام فــإن لــم يفعــل اعتبــر مختــارًا ألحدثهمــا.

يبــدو أن هــذه املــادة أوســع مــن املــادة املوجــودة فــي قانــون االنتخــاب  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
هــذه  أمــا  احلكوميــة  الوظيفــة  قضيــة  يذكــر  االنتخــاب  قانــون  ألن 
مثــل  األخــرى  األشــياء  وتشــمل  الوظيفــة احلكوميــة  فتشــمل  املــادة 
املــادة  أن هــذه  ، فاحلقيقــة  أو غيرهــا  أو مؤسســة حكوميــة  البلديــة 
أوســع مــن املــادة املوجــودة فــي قانــون االنتخــاب فهــي تشــملها وتشــمل 
بهــذا  واســعة  فعــًا  تكــون  أن  الضــروري  مــن  فأصبــح  منهــا   ... أكثــر 
قانونيــة  كمــادة  نعتبرهــا  أن  وممكــن  االلتبــاس  نزيــل  حتــى  الشــكل 
تنســف مــادة االنتخــاب وعلــى ضوئهــا تغيــر تلــك املــادة ألن املوظفــني 
كذلــك يشــكون مــن تلــك املــادة أو أن نقــول باســتثناء املــادة الــواردة فــي 
قانــون االنتخابــات بالنســبة ملوظفــي احلكومــة وأن هــؤالء يجــب أن 
يســتقيلوا قبــل أن يرشــحوا أنفســهم ، يعنــي نحــن اآلن أمــام شــيئني 
املــادة موجــودة وبالتالــي نحــن مضطــرون ألن  : أمــا أن نعتبــر هــذه 
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نصدرهــا بقانــون وبالتالــي مضطــرون ألن نغيــر قانــون االنتخابــات أو 
نقــول أن هــذه املــادة جديــدة ونذكــر اســتثناء بالنســبة للموظفــني حتــى 

ال تتعــارض مــع قانــون االنتخابــات.

تقصد أن نقول باســتثناء املادة 23 ؟ أليس كذلك ؟  : الــرئــيــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    :  أنــا برأيــي أن تبقــى املــادة كمــا هــي ، ونتبناهــا جملــة وتفصيــًا بالشــكل 
االنتخابــات. قانــون  تعديــل  فــي  ننظــر  ثــم  ومــن  أتــى  الــذي 

هنــاك اقتــراح ســابق منــي ومــن األخ يوســف بتعديــل املــادة فــي قانــون  السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
االنتخــاب وقــد أحالــه املجلــس فعــًا إلــى جلنــة الشــئون التشــريعية 
والقانونيــة وجلنــة الشــئون التشــريعية فعــًا وافقــت عليــه ولكــن حتــى 

اآلن لــم يــأت للمجلــس للموافقــة العامــة عليــه.

هذه املادة املقترحة تقوم حتى مع وجود املادة 23 من قانون االنتخاب  السيـد الدكتور الـخبـير الدسـتـوري  : 
ألنهــا تتحــدث عــن أنــه فــي حالــة حتقــق اجلمــع بــني الوظيفــة وبــني 
العضويــة فيجــب علــى العضــو أن يختــار واحــدة مــن االثنتــني ، وهــذا 
 23 ، فاملــادة   23 املــادة  يأتــي عــن طريــق  أن  ليــس محتومــًا  التحقــق 
منعــت املوظــف مــن أنــه يرشــح نفســه لانتخابــات ولكــن قــد يتحقــق 
اجلمــع الــذي تشــير إليــه هــذه املــادة اجلديــدة مــن طريــق آخــر وهــو أن 
العضــو بعــد انتخابــه يقبــل أن يكــون موظفــًا ، فقــد يعــني فــي وظيفــة 
عامــة أثنــاء عضويتــه ، ففــي هــذه احلالــة رغــم وجــود املــادة 23 اخلاصــة 
بقانــون االنتخــاب يتحقــق اجلمــع بــني الوضعــني عــن طريــق املــادة 23 
بــأن تكــون الوظيفــة الحقــة علــى العضويــة ، وبذلــك فاملــادة املعروضــة 
فــي الائحــة ال تتعــارض مــع املــادة 23 ألنهــا أوســع منهــا وتفتــرض 
أي اجتمــاع بــني الوظيفــة والعضويــة ســواء كانــت الوظيفــة الحقــة 
علــى العضويــة ، وبذلــك فاملــادة املعروضــة فــي الائحــة ال تتعــارض 
مــع املــادة 23 ألنهــا أوســع منهــا وتفتــرض أي اجتمــاع بــني الوظيفــة 
أو  بينــت  كمــا  للعضويــة  الحقــة  الوظيفــة  كانــت  ســواء  والعضويــة 
جــاءت ســابقة علــى العضويــة ، وإذا عدلــت املــادة 23 فالنــص املعــروض 
علــى حضراتكــم اآلن يواجــه حالــة واســعة وعامــة ميكــن أن تبقــى فــي 
ظلهــا املــادة 23 أو تلغــى ولذلــك لســنا فــي حاجــة إلــى اإلشــارة إلــى 

املــادة 23 .

السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــم   :  ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . املــادة 14 تقــول » إذا وجــد العضــو فــي 
: » هنــا وردت عبــارة فــي حالــة مــن  حالــة مــن حــاالت عــدم اجلمــع 
حــاالت عــدم اجلمــع املنصــوص عليهــا فــي املادتــني الســابقتني ، فــي 
املــادة فــي آخرتهــا الفقــرة األخيــرة » وتقــول وفــي حالــة الطعــن فــي 
صحــة العضويــة ال تعتبــر » حالــة اجلمــع .. الــخ فــإذا قلنــا هنــا فــي (( 
حالــة اجلمــع )) وفــي أول الفقــرة قلنــا (( حالــة عــدم اجلمــع » فأنــا 
أعتقــد إذا كان التعبيــر األول قانونيــًا أن يوضــع بــني قوســني )) حالــة 
عــدم اجلمــع (( حتــى يبــني أن هــذا تعبيــر قانونــي وليــس املقصــود 

ظاهــر اجلملــة املتعــارف عليــه بــني النــاس .

الفقــرة األخيــرة التــي يشــير إليهــا حضــرة العضــو تتحــدث عــن قيــام  السيـد الدكتور الـخبـير الدسـتـوري  : 
عمليــة اجلمــع أي �� واقعــة �� اجلمــع أكثــر منهــا �� حالــة اجلمــع �� فــكل 
األحــوال التــي نتحــدث عنهــا هــي احملظــورات أمــا املبــاح فبابــه مفتــوح 
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غيــر محــدد ، كل مــا لــم ينــص الدســتور علــى حظــره مبــاح فالتجــارة 
مباحــه ، وتعتبــر حالــة جمــع فالدســتور ال يتحــدث عــن اجلائــز هنــا 
وإمنــا يتحــدث فقــط عــن املمنــوع ولذلــك ســمي العنــوان �� حــاالت عــدم 
اجلمــع » أي األمــور احملظــورة وكل مــا عداهــا مبــاح وال ميكــن حصــره 
، أمــا الفقــرة األخيــرة فتقــول �� فــي حالــة الطعــن فــي صحــة العضويــة 
ال تعتبــر حالــة اجلمــع قائمــة �� يعنــي احلالــة احملظــورة مبعنــى واقعــة 

اجلمــع إال مــن تاريــخ معــني��.

السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   :   حاالت عدم اجلمع؟

األمــور  لبيــان  بابــًا  تفتــح  الائحــة  أن  معنــاه  اجلمــع  عــدم  حــاالت  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
احملظــورة وعــادة ينــص علــى احملظــور ومــا عــداه مبــاح ألن املبــاح ال 
ميكــن حصــره ، ألن كل عمــل ال ينــص الدســتور علــى حترميــه يجــوز 

. يتــواله  أن  للعضــو 

أال يجوز أن نضعها بني قوسني حتى ال يحصل خلط في املعنى. السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :  وضعهــا فــي عنــوان أشــبه بوضعهــا بــني قوســني وقــد وضعهــا بعنــوان » 
حــاالت عــدم اجلمــع �� ثــم الــذي ميكــن أن يطمئــن حضــرة العضــو هــو 
أن هــذا االصطــاح اصطــاح متعــارف عليــه ومفهــوم فــي كل اللوائــح 

فمــع الزمــن سنستســيغه كمــا  لــو كان بــني قوســني.

السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع :  بالنســبة للفقــرة األخيــرة للمــادة نفســها » وفــي حالــة الطعــن فــي 
صحــة العضويــة ال تعتبــر حالــة اجلمــع قائمــة إال مــن تاريــخ صــدور 
القــرار النهائــي برفــض الطعــن » أنــا أخشــى أن عبــارة �� صــدور القــرار 
النهائــي » يشــير االلتبــاس أو شــيئًا مــن هــذا النــوع فممكــن تعديلهــا 
إلــى )) إال مــن تاريــخ صــدور قــرار املجلــس برفــض الطعــن (( فتكــون 

العبــارة أوضــح وأحســن .

السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( :  القرار النهائي ال يصدر إال من املجلس.

إذن نقــول مــن تاريــخ صــدور قــرار املجلــس بهــذا ، لنضــع النقــط علــى  السـيـــــد سـليـمــــــــان الـمـطـــــــــــوع : 
االلتبــاس. مننــع  حتــى  أفضــل  احلــروف 

السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( :  نعم . من صدور قرار املجلس وهذا طبيعي.

إذن مــا دام بقــرار املجلــس فــا حاجــة ألن تكــون كلمــة �� نهائــي �� يكفــي  السيـــد سـلـمــــــــان الـمطــــــــــــــــــوع : 
. ملجلــس  قــرارا   ��

جلنــة الطعــون تعــرض دائمــًا مــا لديهــا علــى املجلــس حتــى تأخــذ   : الــرئــيــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 
املجلــس فالكلمــة األخيــرة للمجلــس. مــن  أو عدمهــا  املوافقــة 

لدي ماحظة أيضًا أحب أن أقولها لألستاذ سليمان ، وهي أن حاالت  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
اجلمــع قــد يكــون القــرار النهائــي ليــس بصــادر مــن هــذا املجلــس ، إمنــا 
قــد يصــدر مــن مجلــس آخــر وهــو املجلــس البلــدي ، ففــي حالــة اجلمــع 
بــني عضويــة مجلــس األمــة وعضويــة املجلــس البلــدي إذا لــم يطعــن 
فــي عضويــة الشــخص فــي مجلــس األمــة إمنــا طعــن فــي عضويتــه فــي 
املجلــس البلــدي فــا تعتبــر حالــة اجلمــع قائمــة أو احملظــور قائمــًا إال 
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مــن يــوم صــدور القــرار النهائــي مــن املجلــس البلــدي برفــض طعنــه 
الطعــن نظــرًا لكونــه  فيــه  يتــم  الــذي  باملجلــس  إذن  هنــاك فالعبــرة 
قــد يكــون مجلــس األمــة وقــد يكــون املجلــس البلــدي فوضــع لفــظ )) 

القــرار النهائــي (( حتــى ال يحــدد بإحــدى احلالتــني دون األخــرى .

الدكتــور اخلطيــب ذكــر أن كلمــة موظــف تعنــي موظــف حكومــة وأنــا  سعــــادة الشيـــــــخ سعــــد العبــــداهلل : 
أعتقــد أن كلمــة موظــف تشــمل املوظــف بشــكل عــام ســواء يعمــل فــي 

. الشــركات  فــي  يعمــل  أو  احلكومــة 

قانــون االنتخــاب هنــا يبــني أنــه يقصــد بالوظيفــة العامــة كل وظيفــة  السيد راشــد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
يتنــاول صاحبهــا مرتبــه مــن خزانــة عامــة ، فعندمــا يكــون موظفــًا عنــد 
شــركة أهليــة أو عنــد تاجــر أو غيــره ال يعتبــر متنــاواًل راتبــه مــن خزانــة 

عامــة.

الوظيفــة العامــة معناهــا الوظيفــة احلكوميــة أمــا الوظيفــة اخلاصــة  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحـــــــداد: 
فمعناهــا عنــد شــركة أو عنــد أي تاجــر مثــًا لكــن عندمــا نقــول وظيفــة 

عامــة فإننــا نقصــد وظيفــة حكوميــة.

هل هناك شيء آخر.  : الــرئــيــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

)موافقة عامة على املادة املذكورة(

» فــي جميــع األحــوال املنصــوص عليهــا فــي املادتــني الســابقتني ال يســتحق العضــو خــال الفتــرة الســابقة علــى  املادة 15 - 
االختيــار النهائــي إال مرتــب أو مكافــأة العمــل الــذي ينتهــي األمــر باختيــاره ويصــرف لــه خــال الفتــرة املذكــورة 

أقــل مــا يســتحقه مــن اجلهتــني وذلــك بصفــة مؤقتــة.

)موافقة عامة(

))اسقاط العضوية((

إذا فقــد العضــو أحــد الشــروط املنصــوص عليهــا فــي املــادة 82 مــن الدســتور أو وجــد فــي حالــة مــن أحــوال عــدم  مادة 16 - 
اجلمــع املنصــوص عليهــا فــي الدســتور أو فــي قانــون االنتخــاب أو فقــد أهليتــه املدنيــة ســواء عــرض لــه ذلــك بعــد 
انتخابــه أو لــم يعلــم إال بعــد االنتخــاب أحــال الرئيــس األمــر إلــى جلنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة لبحثــه 
أو علــى اللجنــة أن تســتدعي العضــو املذكــور لســماع أقوالــه إذا أمكــن ذلــك علــى أن تقــدم تقريرهــا فــي األمــر 
خــال أســبوعني علــى األكثــر مــن احالتــه إليهــا . ويعــرض التقريــر علــى املجلــس فــي أول جلســة تاليــة وللعضــو 
أن يبــدي دفاعــه كذلــك أمــام املجلــس علــى أن يغــادر االجتمــاع عنــد أخــذ األصــوات ويصــدر قــرار املجلــس فــي 
املوضــوع فــي مــدة ال جتــاوز أســبوعني مــن تاريــخ عــرض التقريــر عليــه وال يكــون اســقاط العضويــة إال مبوافقــة 
أغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس باســتثناء العضــو املعــروض أمــره ويكــون التصويــت فــي هــذه احلالــة 

باملنــاداة باالســم ويجــوز للمجلــس أن يقــرر جعــل التصويــت ســريًا.

حضــرة الرئيــس . املــادة )4( تقــول يفصــل املجلــس فــي صحــة انتخــاب  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
الذيــن  األعضــاء  بأغلبيــة  إال  باطــًا  االنتخــاب  يعتبــر  وال  أعضائــه 
يتألــف منهــم املجلــس فــي املــادة التــي قرأناهــا اآلن وهــي مــادة )16( 
هنــاك عبــارة هــل ممكــن إضافتهــا إلــى املــادة )4( أواًل ، العبــارة تقــول  
))باســتثناء العضــو املعــروض أمــره(( هــل هــذه ممكــن اضافتهــا أم ال ؟

السيد الدكتور عثمان خليل عثمان :   فيما يتعلق بالنص الدستوري ال نستطيع أن نغيره .
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أنــا لــم أجــاوب عليهــا ألن فيهــا تعديــل ، فاملــادة ذاتهــا أضيــف عليهــا    : الــرئــيــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 
. التعديــل  بعــض 

السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    :  إذا ممكــن أريــد أن أســأل اخلبيــر القانونــي بالنســبة جلملــة )) أو فقــد 
أهليتــه املدنيــة (( هنــا إذا صــدر حكــم علــى أي عضــو قــد يفقــده أو كمــا 
يبــدو ســيفقده عضويتــه فــي املجلــس فنريــد أن تعــرف اجلهــة التــي 
ميكــن أن تقــرر ذلــك ألن اعطــاء هــذه اجلهــة هــذا احلــق هــو اعطــاء 
حــق ملجلــس األمــة فأريــد أن توضــح هــذه الكلمــة ألننــي غيــر قــادر علــى 

هضمهــا.

السيد راشد الـفرحـان )مقرر اللجنة( :  هنــا )) إذا فقــد أهليتــه (( املقصــود بهــا مــن حكمــت عليــه احــدى 
احملاكــم باحلجــز لســفه مثــًا أو زوال عقــل فــإذا حكمــت عليــه باحلجــز 

فــي هــذه احلالــة ...

السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    :  هنــاك أشــياء أخــرى مثــًا أنــه قــد تأتــي أي جبهــة وتفقــد الشــخص أو 
حتكــم باســقاط حقوقــه السياســية مثــًا أو شــيء مــن هــذا فــإذا ممكــن 
اخلبيــر القانونــي يوضــح لنــا هــذا . وأريــد أن تكــون جــدًا واضحــة فــي 
احلقيقــة حتــى ال يكــون فيهــا التبــاس . ألنــه اعطــاء أي جبهــة ثانيــة 
غيــر املجلــس احلــق فــي ســحب عضويــة أحــد أعضائــه أمــر برأيــي فــي 

منتهــى اخلطــورة.

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( :  لكــن هــذه اجلهــة ال ميكــن أن تفقــد العضــو عضويتــه وإمنــا املجلــس 
املوضــوع. فــي  النهائيــة  الكلمــة  لــه  الــذي  هــو 

لكــن تكــون مبــررة لبحــث املوضــوع ، ألن احلقيقــة أمــام هــذه البنــود  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
متســائًا. يقــف  الواحــد 

ليشرح لنا السيد الدكتور اخلبير املوضوع.  : الــرئــيــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

اشــترط القانــون االنتخابــي شــروطًا معينــة فــي العضــو مــن بينهــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أن ال يكــون محكومــًا عليــه فــي جنايــة أو فــي جنحــة ماســة بالشــرف، 
هــذه  بــني  مــن  ليــس  ولكــن  معينــة  شــروطًا  وضــع  أيضــًا  والدســتور 
الشــروط كلهــا النــص علــى حالــه فقــد األهليــة املدنيــة ، فاحلديــث عــن 
فقــد األهليــة املدنيــة فقــط وهــي حالــة احلجــر علــى العضــو بســبب 
جنــون أوعتــه أو مــا إلــى ذلــك كالســفه وهــي ال تكــون إال بحكــم قضائــي، 
أمــا احلــاالت األخــرى فهــي فقــد األهليــة السياســية ال األهليــة املدنيــة 
والــذي نقصــده هنــا هــو فقــد األهليــة وفقــًا للقانــون العــادي املدنــي 
السياســية  املســائل  كانــت  وإذا  قضائــي  بحكــم  إال  يكــون  ال  الــذي 
مســتندة إلــى حكــم قضائــي بنظــام قضائــي معــني يعتبــر جنايــة أو 
يعتبــر جنحــة ماســة بالشــرف فينطبــق عليــه نــص قانــون االنتخــاب ، 
وفيمــا عــدا ذلــك ال يســري أو ميــس العضــو مطلقــًا النــص الــذي نحــن 

بصــدده.

مذكــرة  بالائحــة  تلحــق  أن  أمكــن  إذا  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السيـد عــبدالــرزاق خالــد الزيـــــد : 
تكــن  ولــم  مناقشــة  عليهــا  أثيــرت  التــي  النقــاط  لبعــض  تفســيرية 

بالنــص. واضحــة 
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يعنــي اللجنــة فــي نيتهــا وضــع مذكــرة تفســيرية للكلمــات واجلمــل  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
واضحــة. الغيــر 

عبــارة و علــى اللجنــة أن تســتدعي العضــو املطلــوب لســماع أقوالــه ،  الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــي : 
. منهــا  املقصــود  هــو  فمــا   �� أمكــن  إذا   �� عبــارة  وردت  وأضيــف 

هــذا إذا كان مثــًا العضــو غائبــًا وقــد فقــد اهليتــه فليــس مــن املمكــن  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
اســتدعاؤه وإذا كان ســفيهًا أو جــن ال ســمح اهلل أو غيــر ذلــك فنحــن 

ذلــك" أمكــن  "مــا  باســتدعاؤه  قلنــا 

لكــن علــى اللجنــة أن تســتدعيه حتــى لــو كان فــي حالــة جنــون حتــى  الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــي : 
تــرى هــل هــو حقــًا مجنــون أم ال ، وال نأخــذ قــرارًا ضــده فقــط.

اســتدعاء العضــو مــا أمكــن اســتدعاؤه ، فــإذا كان العضــو مثــًا مســافرًا  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
في غيبة طويلة أو مريضًا وحكمت احدى احملاكم باحلجر فاســتنادًا 
إلــى حكــم احملاكــم فــي احلجــر يقــرر املجلــس اســقاط العضويــة عنــه 
وال ميكــن اســتدعاؤه وهــو مســافر لــه ســنتني مثــًا أو ثــاث واحملاكــم 
حكمــت باحلجــز عليــه فاملجلــس مضطــر هنــا أن يســقط عضويتــه.

فــي الواقــع أضيفــت كلمــة أو عبــارة - إذا أمكــن ذلــك - ملواجهــة حالــة  السيــد الدكتور الـخبـير الدسـتـوري  : 
احملجــور عليــه بســبب اجلنــون ألن هــذه حالــة مــن حــاالت فقــد األهلية 
املدنيــة وال تكــون إال بحكــم قضائــي ، فــإذا حكــم قضائيــًا علــى شــخص 
وحجــر عليــه فليــس للجنــة أن تعقــب علــى احلكــم القضائــي بعــد ذلــك 
، فوجدنــا أن النــص علــى أنــه ضــروري أن تســمح اللجنــة أقــوال العضــو 
هــو الزامهــا بغيــر املعقــول ألن الرجــل حكــم عليــه قضائيــًا باحلجــر 
بســبب اجلنــون ، فهــذه العبــارة أضيفــت بالــذات ملواجهــة هــذه احلالــة 
ويطمئــن حضــرات األعضــاء أن املجلــس ال يقــرر االســقاط إال بعــد 

صــدور حكــم قضائــي مــن اجلهــة املختصــة فــي هــذا الشــأن.

هل هناك فرق بني عبارة أهلية مدنية وحقوق مدنية ؟ السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

األهليــة املدنيــة ميكــن أوســع قليــًا مــن كلمــة حقــوق مدنيــة ألن هــذه  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الــذي  املقــام  واســتعماالت مختلفــة حســب  لهــا معــان  املصطلحــات 
تســتعمل فيــه ، فاحلقــوق املدنيــة إذا اســتعملت مبعنــى احلقــوق التــي 
ــأهلية اإلنســان فيكــون لفــظ مــدة هــو نفــس اللفــظ ونفــس  ترتبــط بـ
إلــى حقــوق سياســية  وتنقســم  العامــة  هنــاك احلقــوق  إمنــا  املعنــى 
وحقــوق اقتصاديــة وهنــاك حقــوق مدنيــة أي تتصــل بالقانــون املدنــي 
فيكــون لفــظ مدنــي فــي هــذه احلالــة هــو اســتعمال للفــظ فــي معنــى 

خــاص أضيــق مــن املعنــى الــذي نحــن بصــدده .
)موافقة عامة على املادة املذكورة(

* االستقالة * 

مجلــس األمــة هــو املختــص بقبــول االســتقالة مــن عضويتــه وتقــدم االســتقالة كتابــة إلــى رئيــس املجلــس ويجــب  مادة 17 - 
أن تعــرض علــى املجلــس فــي أول جلســة تلــي اليــوم العاشــر مــن تقدميهــا ، وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل 
صــدور قــرار املجلــس بقبولهــا ) وهــذه املــادة تطابــق املــادة )96( مــن الدســتور ولكــن فيهــا الفقــرة األخيــرة مــن غيــر 

الدســتور (.
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ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  هــل يجــوز أن نشــترط أن تكــون االســتقالة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
؟ باألســباب  مشــفوعة  أي  مســببة 

ال ، اللجنــة ناقشــت املوضــوع ورأت أنــه ال حاجــة لذكــر األســباب ، فقــد  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
يســتقيل عضــو لشــيء فــي نفســه وال يجــب أن يظهــر هــذه األســباب 
وإذا أوجبنــا ذكــر الســبب فقــد يقــول ألســباب صحيــة مثــًا وال يذكــر 

اللجنــة أن ال حاجــة لذكــر األســباب. فــرأت  األســباب 

)موافقة عامة على املادة املذكورة(

* ملئ الـمحالت الشاغرة *

إذا خــا محــل أحــد أعضــاء مجلــس األمــة قبــل نهايــة مدتــه ألي ســبب مــن األســباب أعلــن املجلــس ذلــك وعلــى  مادة 18 - 
رئيــس املجلــس أن يبلــغ رئيــس مجلــس الــوزراء فــورًا بهــذا اخللــو النتخــاب عضــو آخــر )وفقــًا للمــادة 84 مــن 

. الدســتور( 

)موافقة عامة(

* الـحصانة النيابية *

» عضــو مجلــس األمــة حــر فيمــا يبديــه مــن األراء واألفــكار باملجلــس أو جلانــه ، وال جتــوز مؤاخذتــه عــن ذلــك  مادة 19 - 
بحــال مــن األحــوال ) هــذه املــادة تطابــق املــادة )110( مــن الدســتور (.

) موافقة عامة (

» ال يجــوز أثنــاء دور االنعقــاد فــي غيــر حالــة اجلــرم املشــهود أن تتخــذ نحــو العضــو اجــراءات التحقيــق أو التفتيــش  مادة 20 - 
أو القبــض أو احلبــس أو أي اجــراء جزائــي آخــر إال بــإذن املجلــس ويتعــني اخطــار املجلــس مبــا قــد يتخــذ مــن 
اجــراءات جزائيــة أثنــاء انعقــاده علــى النحــو الســابق كمــا يجــب اخطــاره دوامــًا فــي أول اجتمــاع لــه بأي اجراء يتخذ 
فــي غيبتــه ضــد أي عضــو مــن أعضائــه ..... وفــي جميــع األحــوال إذا لــم يصــدر املجلــس قــراره فــي طلــب األذن خــال 

شــهر مــن تاريــخ وصولــه إليــه اعتبــر ذلــك مبثابــة إذن . ) هــذه املــادة تطابــق املــادة )111( مــن الدســتور (.

ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس :  هل على هذه املادة أي تعديل ؟

السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( :   ال . ليس فيها تعديل .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس :  إذن ليس عليها نقاش ألنها من الدستور .

السيد عبد الرزاق خالد الزيــــــــــــــد :  تضــاف عليهــا أشــياء وبعــض املــواد الدســتورية قــد أضيفــت عليهــا 
أشــياء.

االضافة ممكنة على كل حال إذا كانت ال تتعارض مع النص. السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

جــاء فــي نــص املــادة )20( أنــه ال يجــوز اثنــاء دور االنعقــاد فهــل يعنــي  السيد عبد الرزاق خالد الزيـــــــــــــــد : 
شــهور؟ التســعة  أم  ســنوات  األربــع  ذلــك 

الثمانية شهور . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
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هل يفقد حصانته . في العطلة كيف يكون ؟   السيد عبد الرزاق خالد الزيـــــــــــــــد : 

طبعًا يفقد احلصانة . السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 

احلصانــة املقصــودة قســمان قســم ال يفقــده العضــو أثنــاء العطلــة أو  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
هــو ال يثــار أثنــاء العطلــة ، وقســم يفقــده أثنــاء العطلــة ، فالــذي ال 
يفقــده أثنــاء العطلــة هــو مــا يســمى عــدم املســئولية ألن العضــو إذا 
أبــدى أي افــكار أو آراء فــي املجلــس حتــى لــو كانــت هــذه اآلراء معاقبــًا 
عليهــا فــي قانــون اجلــزاء لــو قالهــا فــي اخلــارج فــا يســأل عــن هــذا 
اطاقــًا ولــو جــاءت فتــرة العطلــة ألن هــذه هــي حالــة عــدم املســئولية 
التــي  الثانيــة  املــادة  إمنــا   . اطاقــًا  اجلرميــة  يرتكــب  لــم  فكأنــه   ،
نتحــدث عنهــا وهــي املــادة )20( ال تتكلــم عــن عــدم املســئولية وإمنــا 
عــن االجــراءات التــي تتخــذ للتحقيــق والقبــض ضــد الشــخص فــا 
يجــوز أن تتخــذ ضــد عضــو مجلــس األمــة حتــى ال يظــن أنــه تصطنــع 
أو هــذا  . إذن هــذه احلصانــه  األســباب ملنعــه مــن حضــور اجللســات 
النــوع مــن احلصانــة مرتبــط باجتماعــات املجلــس ، فــإذا كان املجلــس 
غيــر منعقــد زالــت احلكمــة فــإذا ارتكــب العضــو أي جرميــة وهــو ســائر 
فــي الطريــق أو صــدم أي شــخص أو وجهــت إليــه أي تهمــة ليــس هنــاك 
خطــر مــن أن يســتدعى وأن يحقــق معــه شــأنه شــأن ســائر املواطنــني 

دون أي امتيــاز.

واجتمــع  االجــازة  فتــرة  أثنــاء  فــي  التحقيــق  ذمــة  علــى  حجــز  إذا  السيـد عبـدالـرزاق الـخالـــد الزيد : 
؟ ويخــرج  ؟   احلصانــة  لــه  ترجــع  هــل  حجــزه  خــال  املجلــس 

أم يبقى حتت احلجز ؟  

املجلــس  وأمــام  الدســتور  جلنــة  أمــام  أيضــًا  عرضــت  املســألة  هــذه  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
التأسيســي وبت فيها ، وكان أمامنا حان فبعض الدســاتير تقول أنه 
مــادام االجــراء قــد اتخــذ فــي أثنــاء العطلــة بــدون مظنــة االصطنــاع أو 
التعســف فتبقــى االجــراءات وتســتمر ويكتفــي مبجــرد اخطــار املجلــس 
بــأن العضــو الفانــي رهــن التحقيــق أو مقبــوض عليــه جلرميــة منــذ 
شــهر أو شــهرين أي مجــرد اخطــار للمجلــس وبعــض الدســاتير زيــادة 
بذلــك  املجلــس  عندمــا يخطــر  أنــه  تشــترط  األعضــاء  فــي ضمانــة 
فيجــب أن يســتأذن املجلــس فــي االســتمرار فــي االجــراءات . واملجلــس 
التأسيســي قــد رأى أن يكتفــي بالشــق األول مــن الضمــان اكتفــاء بــأن 
احلالــة  هــذه  فــي  منتفيــة  العضــو  مــع  التعنــت  أو  التعســف  مظنــة 
مــن جديــد  إذنــًا  يشــترط  أن  دون  املجلــس  اخطــار  فاكتفــي مبجــرد 

باالســتمرار فــي االجــراءات.

يتمتــع  وأن  العضــو  يحجــز  ال  أن  العطلــة  خــال  فــي  أقتــرح  أنــا  السيـد عبـدالـرزاق الـخالـــد الزيد : 
بحصانتــه وأن يرجــع رأســًا إلــى املجلــس فــي هــذه احلالــة فــي فتــرة 

. العطلــة 

إذا أردمت زيــادة فــي الضمانــات ميكــن أن تضيفــوا شــيئًا إلــى مــا قــرره  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الدســتور. فالدســتور قــرر ضمانــًا معينــًا ال يجــوز دســتوريًا أن ميــس ، 
إمنــا إذا شــئتم فــي الائحــة أن تضيفــوا ضمانــًا أكثــر فهــو أنــه عندمــا 
إذن  اصــدار  العضــو حلــني  نحــو  االجــراءات  توقــف  املجلــس  يخطــر 
بذلــك وســيكون ذلــك تزيــدًا عــن الضمانــات املوجــودة فــي الدســتور ، 

وال يتنافــى مــع الدســتور إمنــا يؤكــد ضماناتــه.
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طاملا وجدت الضمانة فيجب أن تســتمر وتكون متكاملة ، أما ضمانة  السيـد عبـدالـــرزاق الـخالـــد الزيــــــد : 
لفتــرة معينــة وباإلمــكان أن تــزول فــي فتــرة قصيــرة.

الــرأي للمجلــس . هــل هنــاك اعتــراض علــى االقتــراح باإلضافــة ، فــرد  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الســادة األعضــاء مبوافقتهــم علــى االقتــراح.

إذن تصاغ املادة مع التعديل . السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 

إذن لــو تكرمتــم يضــاف إلــى آخــر املــادة )20( بعــد عبــارة )) كمــا يجــب  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
اخطــاره دوامــًا فــي أول اجتمــاع لــه بــأي إجــراء يتخــذ فــي غيبتــه ضــد 
أي عضــو مــن أعضائــه (( عبــارة جديــدة تقــول )) ويجــب اســتئذان 
هــذه  تضــاف  أي   )) االجــراءات  تلــك  فــي  االســتمرار  فــي  املجلــس 
العبــارة قبــل عبــارة وفــي جميــع األحــوال إذا لــم يصــدر املجلــس قــراره 

إلــخ ...

أنــا قصــدي خــال العطلــة أن يتمتــع العضــو باحلصانــة وإذا أريــد أن  السيـد عــبدالــرزاق خالــد الزيـــــــد : 
يحقــق معــه أو يقبــض عليــه يســتأذن مكتــب املجلــس فــي حالــة غيــاب 

املجلــس.

ال نريــد أن تعطــي العضويــة امتيــازًا علــى املواطنــني بــدون مبــرر ففــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أثنــاء العطلــة حيــث ال مجلــس وال توجــد احلكمــة مــن عــدم اتخــاذ 
االجــراءات ضــد العضــو ال تعطــل هــذه االجــراءات ومننــع العدالــة مــن 
أن تأخــذ مجراهــا كليــة وأظــن هــذا يتجــاوز املتــداول فــي الدســاتير 
فــي الــدول املختلفــة . إمنــا اجلائــز هــو نقــول عندمــا يجتمــع املجلــس 
ويخطــر بــأن العضــو الفانــي قــد اتخــذ ضــده اجــراء فيوقــف هــذا 
االجــراء حلــني إذن املجلــس مــن جديــد إمنــا أن مننــع القضــاء مــن أن 
يتخــذ اجراءاتــه فــي أثنــار العطلــة فهــذا أكثــر مــن املعتــاد فــي مثــل هــذه 

األمــور.

األمر متروك للمجلس. السيـد عــبـد الــرزاق خالــد الزيــــــــد : 

هل العبارة التي أضيفت )) يجب استئذان املجلس (( ؟ الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــــــــي : 

ال . العبــارة التــي أضيفــت فــي الســطر اخلامــس حيــث تقــول املــادة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
كمــا يجــب اخطــاره دوامــًا فــي أول اجتمــاع لــه بــأي اجــراء يتخــذ فــي 
غيبتــه ضــد أي عضــو مــن أعضائــه . وميكــن أن نضعهــا فــي صيغــة 
أوضــح هــي : ويجــب الســتمرار هــذا االجــراء أخــذ إذن مــن املجلــس 
بذلــك ، أو ويجــب الســتمرار هــذا اإلجــراء أن يــأذن املجلــس بذلــك . 
فهنــا أضفنــا ضمانــة وهــي أن .................... ألي جرميــة فــي أثنــاء 
العطلة فتأتي في .................. التالي وال تســتطيع أن تســتمر في 
هــذا القبــض إال إذا بعثــت للمجلــس لكــي يــأذن لهــا باالســتمرار فــي 
القبــض  ، فــإذا قــال املجلــس ال ، فابــد أن ..... عنــه ، فالضمانــة التــي 
أتينــا بهــا هكــذا ضمانــة مرتبطــة أيضــًا بإنعقــاد املجلــس ال بفتــرة 

العطلــة .
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أعتقد األفضل أن تبقى املادة كما كانت في الدستور . سعادة عبداهلل مـــشـــاري الروضـــــان : 

هــل املجلــس موافــق علــى التعديــل الــذي حصــل . أو علــى املــادة كمــا   : الــرئــيـــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 
هــي ؟ واســتطرد ســعادته قائــًا : تقــدم أحــد األعضــاء وطلــب تعديــا 
ملــادة وأضيــف التعديــل علــى املــادة ووزيرالشــئون أراد املــادة كمــا هــي ، 

فمــا هــو رأي املجلــس ؟

بعــد تعديــل اخلبيــر علــى أن ال تتعــارض مــع دســاتير العالــم ، اخلبيــر  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحــــــــداد: 
. مخالفــًا  هــذا  أن  وقــال  تفضــل 

هذا بالنسبة للتعديل األول .  : الــرئــيـــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة 

أنــا أقتــرح أن حتــال املــادة للجنــة واللجنــة تدرســها وتصيغهــا الصيغــة  السيد راشد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
. ثانيــة  جلســة  فــي  للمجلــس  وترجعهــا  املائمــة 

الصيغــة كمــا هــي التــي أقرهــا املجلــس اآلن ، ال يعــدل فيهــا وال يحــذف  السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطــــــــــــــوع : 
إليهــا. يضــاف  أو 

تعني بدون تعديل ؟ الســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــان : 

مع التعديل الذي أدخل اآلن ، فا حتال للجنة مرة ثانية . السـيـــــد سـليـمــــــان الـمـــطـــــــــوع : 

هل تطبق هذه املادة على نواب الوزراء ؟ نريد توضيحًا لذلك  السـيــــــــد خـالـــــــــد الـمـضــــــــــف : 

ال ، هذه خاصة بالنواب أعضاء املجلس النيابي . السيـد الدكتور الـخبير الدستوري  : 

نائب الوزير ليس عضوًا باملجلس . السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 

)موافقة عامة على املادة املذكورة بعد التعديل( 

يقــدم طلــب اإلذن برفــع احلصانــة عــن العضــو إلــى رئيــس املجلــس مــن الوزيــر املختــص أو ممــن يريــد رفــع دعــواه  مادة 21 -  
إلــى احملاكــم اجلزائيــة . ويجــب أن يرفــق الوزيــر بالطلــب أوراق القضيــة املطلــوب اتخــاذ اجــراءات جزائيــة فيهــا 
وأن يرفــق الفــرد صــورة مــن عريضــة الدعــوة التــي يزمــع رفعهــا مــع املســتندات املؤيــدة لهــا ويحيــل رئيــس املجلــس 
الطلبــات املذكــورة إلــى جلنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة ويكــون نظرهــا فــي اللجنــة وأمــام املجلــس بطريــق 

االســتعجال .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس ، حتى لو كان عنده وكيل . الــسـيـــــــد راشـــــــد الـتـوحـيــــــــــــــد : 

املقصــود أال يقبــض عليــه ، فــإذا كانــت دعــوى مدنيــة فــا تدخــل حتــت  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
. ذاتــه  الشــخص  عــل  قبــض  إذا  بحثنــا   ، هــذا  بحثنــا 

أي أنها خاصة باجلزائية ؟ الــسـيـــــــد راشـــــــد الـتـوحـيـــــــــــــد : 
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اجلزائية فقط ، كالقبض على الشخص . السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

) موافقة عامة (
)) ال تنظــر اللجنــة أو املجلــس فــي توافــر األدلــة أو عــدم توافرهــا مــن الوجهــة القضائيــة وإمنــا يقتصــر البحــث  مادة 22 - 
فيهــا إذا كانــت الدعــوى كيديــة يقصــد بهــا منــع العضــو مــن أداء واجبــه باملجلــس ويــأذن املجلــس باتخــاذ 

االجــراءات اجلنائيــة متــى تبــني لــه أنهــا ليســت كذلــك ((  .

بالنســبة للفقــرة التــي تقــول  » وإمنــا يقتصــر البحــث فيمــا إذا كانــت  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
الدعــوى كيديــة يقصــد بهــا منــع العضــو مــن أداء واجبــه باملجلــس « 
أقترح أن يضاف إليها أيضًا كلمة )) أو تشويه سمعته (( ألن احلكمة 
مــن هــذه األضافــة أن تنســجم أيضــًا مــع كلمــة » الدعــوى الكيديــة « 

حتــى يكــون النــص واضحــًا ال لبــس فيــه وال غمــوض.

اللجنــة استأنســت بعــدة لوائــح مــن البــاد العربيــة وأخــذت النــص  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
منهــا وكانــت كلهــا تنــص علــى هــذا اللفــظ .

أنــا أقتــرح اضافــة هــذه لتحديــد املعنــى أيضــًا ، جعلهــا واســعة »كيديــة«  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
ســمعته. تشــويه  بهــا  يقصــد  أو 

إذا ممكــن يوضــح لنــا كلمــة كيديــة ألنــه ميكــن يقصــد مثــًا ليــس املنــع  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيب  : 
مــن اجللســات بــل فقــط اليــذاء الشــخص وتعذيبــه وكل ســاعة يجــروه 
ليســت  املســألة  يعنــي ميكــن   ، ثاثــة  أو  يومــني  يوقفــوه  أو  ويتركــوه 
للمنــع مــن اجللســة فيمكــن قضيــة ايــذاء للشــخص فــإذا ممكــن أن 
لنــا اخلبيــر  لــو يوضحهــا  ؟  تشــمل  ومــاذا  كلمــة كيديــة  لنــا  توضــح 

لهــا. مرتاحــني  نكــون  القانونــي حتــى 

علــى  التشــويش  وهــي  ذكــرت  التــي  الصــورة  هــذه  كل  يشــمل  الكيــد  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
إظهــاره  أو  املتهــم  مبظهــر  إظهــاره  أو  ســمعته  اســاءة  أو  الشــخص 
مبظهــر املرتكــب جلرميــة دون وجــه حــق أي أن يكــون الشــخص الــذي 
يريــد اتخــاذ االجــراء ال يقصــد بــه وجــه احلــق والقانــون وغيــر قاصــد 
جديــًا أن تكــون قضيــة بنــاء علــى شــبهات حقيقيــة بحســن نيــة إمنــا 
والتشــويش  الكيــد  فيــه  آخــر مبــا  غــرض  أي  يريــد  الشــخص  يكــون 
وإســاءة الســمعة وأي فــرض يــدل علــى عــدم جديــة اتخــاذ االجــراء 

فــكل هــذه املعانــي تأتــي حتــت لفــظ كيديــة. القانونــي 

بعــد كلمــة كيديــة لــو يضــاف كلمــة )) أو (( حيــث تكــون » أو يقصــد ذلــك  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد : 
» الكيديــة تشــمل كل املعانــي و )) أو (( منــع العضــو مــن أداء واجبــه 

. يكــون جملــة واحــدة  أيضــًا هــذا 

الــذي أردت أن أذكــره أيضــًا أنــه إذا ثبــت أن املســألة كيديــة يعنــي مــاذا  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب  : 
ســيكون الــرد عليهــا ، مبعنــى أنــه فقــط هــذا الشــخص ال تؤخــذ منــه 
احلصانــة أو أنــه يتبــع ذلــك اجــراءات مضــادة تتخــذ بالنســبة للجهــة 

التــي أرادت أن تكيــد ؟
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اخلبير أوضح املوضوع . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

مثــًا  اتضــح  إذا  أنــه  أعنيــه  الــذي  أنــا   ، الرئيــس  ســيادة   ... .. ال  ال  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
أن  أم  املوضــوع  املســألة كيديــة واملجلــس ســيرفضها فهــل ينتهــي  أن 

؟ اجــراء  يتخــذ  كذلــك  املجلــس 
ومــا هــي هــذه اإلجــراءات التــي يجــب أن تتخــذ ضــد الهيئــة أو اجلهــة   
التــي أرادت أن تكيــد النائــب ؟ يعنــي ميكــن مــرة لــم ينفــذ فيــه الكيــد 

. فيــه  ينفــذ  ثانيــة  مــرة  ثــم 

هــذه املســألة متروكــة للمجلــس ، فاملجلــس إذا رآى املســألة فيهــا مــن  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
. الطعــن  تشــابه  مســألة  هــذه  أن  وأعتقــد   ، يقــرر  الــذي  فهــو  النــوع  هــذا 

الواقــع أن هــذه الضمانــات هــي ضمانــات لألعضــاء . ولكــن التوســع  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
فيهــا قــد طــوي علــى حســاب املواطنــني ، فاملواطنــني يجــب أن يعاملــوا 
النائــب والنائــب يجــب أن يعامــل املواطنــني علــى أنــه فــرد مثلهــم متامًا 
وليــس بشــخص ممتــاز عنهــم ، فهــذه الضمانــات مقصــود بهــا شــيء 
واحــد وهــو أال تتخــذ االجــراءات اخلاصــة بالتحقيــق أو القبــض أو 
التفتيــش أو غيــره ملجــرد ازعــاج العضــو بواســطة الســلطات العامــة 
ومنعــه مــن ممارســة حقوقــه وواجباتــه فــي داخــل املجلــس . فــإذا كان 
هنــاك كيــد مــن فــرد لفــرد فيجــب أن ال يقــف املجلــس فــي ســبيل هــذه 
االجــراءات إذا كانــت كيديــة بــني مواطــن ومواطــن إمنــا الكيــد الــذي 
تنــص عليــه الائحــة ويقصــده الدســتور هــو الكيــد الــذي يــراد بــه منــع 
العضــو مــن أداء وظيفتــه فــي املجلــس فــإذا كان هنــاك شــخص يدعــى 
علــى آخــر كيديــًا وقــد ال يكــون احلكومــة بــأن يدعــي عليــه كيديــًا أنــه 
ارتكــب جرميــة أو ضجــة يســتطيع مــن أجلهــا أن يرفــع دعــوى مباشــرة 
أمــام القضــاء هــذا النــوع مــن الكيــد بــني مواطــن ومواطــن ال تفصــل 
فيــه اللجنــة ألن هــذا الكيــد بينــه وبــني شــخصًا آخــر إمنــا يفصــل فيــه 
القضــاء كمــا يكــون بــني أي مواطنــني مــا دام غيــر مرتبــط بــأداء عملــه 
الــذي يقــوم عليــه املجلــس والضمانــات اخلاصــة  فــي املجلــس إمنــا 
باملجلــس هــو الكيــد الــذي يقصــد بــه تعطيــل عملــه باملجلــس بالــذات 
ولذلــك املــادة عندمــا قالــت » إجــراءات كيديــة » يقصــد بهــا » أرادت 
أنهــا تأخــذ كل صــور الكيــد إمنــا عــن شــرط أن تكــون مرتبطــة بعمــل 
املجلــس ،فأنــا يبــدو لــي أن املــادة بهــذا الوضــع حــددت أنــواع الكيــد 
التــي ســتدخل فيهــا ، إمنــا الكيــد بــني مواطــن ومواطــن بــدون دخــل 
مــن  لــه  يتعــرض  أو  املجلــس  فيــه  يفصــل  ال  أن  فيجــب  للمجلــس 

الناحيــة القضائيــة .

بالنســبة لكلمــة )) اجلنائيــة (( مــن املستحســن واملناســب اســتبدالها  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
مــع  انســجامًا  اجلزائيــة((   االجــراءات   (( فيقــال   )) باجلزائيــة   «

. القوانــني  ومــع  الائحــة 
سنضعها بدل )) اجلنائية (( السيد راشـد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 

أنا أرى اآلن أن ال داعي لكلمة )) أو ((  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــازرد : 

)موافقة عامة على املادة املذكورة(

املادة 23 -     )) ليس لعضو أن ينزل عن احلصانة النيابية من غير إذن املجلس (( 
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) موافقة عامة (

*  واجبات األعضاء *

» ال يجــوز للعضــو أن يتغيــب عــن احــدى اجللســات إال إذا أخطــر الرئيــس بأســباب ذلــك فــإذا تكــرر تغيبــه فــي  املادة 24 - 
خــال شــهر وجــب أن يكــون ذلــك  بــإذن مــن املجلــس ألســباب تدعــو إليــه .

وللرئيــس فــي حالــة الضــرورة أن يرخــص ملــدة ال تتجــاوز أســبوعني ويخطــر املجلــس بذلــك فــي اجللســة التاليــة 
وال يجــوز طلــب االجــازة ملــدة غيــر معينــة « .

هل هذه املادة تشمل األعضاء املنتخبني والوزراء ؟ الـــســيـــــــد ســامــــــــي الـمــنـيــــــــس  : 

املــادة ال تشــمل الــوزراء فقــط األعضــاء املنتخبــني ، وهنــاك مــادة نصــت  السيد راشـد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
. علــى ذلــك 

األعضــاء  مــن  أن عضــوًا  يتصــور  أنــه  املــادة  هــذه  مــن  فهمتــه  الــذي  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
أو  املجلــس  رئيــس  يســتأذن  أن  مــن  عــذر مكنــه  أو  لــه طــارئ  حصــل 
يخطــر رئيــس املجلــس بذلــك ولكــن قــد يحصــل للعضــو عــذر قهــري أو 
مانــع مفاجــئ فــي نفــس يــوم اجللســة .  فــإذا توضــح هــذه أيضــًا حتــى 
تكــون مفهومــة ، يعنــي قــد يكــون العــذر الطــارئ فــي يــوم اجللســة وال 

يتمكــن مــن أخــذ اإلذن أو شــيء مــن هــذا النــوع.

يرسل إلى رئيس املجلس . السيد راشـد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 

يحاول ذلك ببعض الوسائل املخففة بالنسبة له. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســؤالي عــن املــادة » 24« هــو الســؤال الــذي ســأله األخ ســامي . إن مــا  سعـــــــــــــادة عبداللطيــــف ثنيــــــان : 
تنــص عليــه املــادة يــدل علــى أن أيضــًا الــوزراء ، ألن املــادة التــي بعدهــا 
وهــي » 25 » حــددت بعــض ظــروف األعضــاء املنتخبــني ممــا يــدل علــى 
أن العضــو الــذي قبلــه معنــاه غيــر منتخــب وهــو الوزيــر ، إذا اخلبيــر 
الدســتوري يســتطيع أن يشــرح لنــا هــذا ، هــل هــذه واضحــة أم ال ؟

املــادة )) 25 (( اآلتيــة موضحــة متامــًا أن املــادة )) 24 (( تنطبــق علــى  السيد راشـد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
لهــا. نشــير  أن  ممكــن  نأتيهــا  وحينمــا  فقــط  املنتخبــني  األعضــاء 

لــو قــرأت التــي بعدهــا جتــد أنهــا تقــول غيــر املنخبــني لــو قــرأت املــادة  سعــــــــــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيــــــان : 
نســجلها. حتــى  هــذه  يؤكــد  رأي  عنــده  إذا  اخلبيــر  تســمح  فــإذا   )25(

الــذي موجــد الشــبهة أن املــادة )24( حتدثــت عــن العضــو واملــادة )25(  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
لــرأي  متروكــة  املســألة  الواقــع  إمنــا  املنتخــب  العضــو  عــن  حتدثــت 
حضراتكــم إذا رأيتهــم أن احلكــم ال يشــمل االثنــني فيجــب أن نضيــف 
املــادة )24( أيضــًا حتــى ال يكــون هنــاك مجــال  إلــى  كلمــة املنتخــب 
للتفريــق أو مظنــة التفريــق بــني االثنــني ، إمنــا بالوضــع احلالــي نــص 
املــادة )24( قــد يفهــم منــه أنــه يشــمل االثنــني ألننــا اســتعملنا لفــظ 
والقاعــدة   )24( املــادة  فــي  نســتعملها  ولــم   )25( املــادة  فــي  املنتخــب 
فــي األصــل أن الغيــاب واحلضــور يفــرض علــى األعضــاء املنتخبــني 
فــإذا شــئتم أن تقصدوهــا علــى األعضــاء املنتخبــني ....... املــادة )24( 

تضيــف إليهــا أيضــًا كلمــة املنتخــب.
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أنــا أحــب أن استفســر مــا هــو الســبب أن تنــص املــادة علــى األعضــاء  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
؟ الــوزراء  الســادة  غيــر  مــن  فقــط  املنتخبــني 

بــأن  أفســر  أنــا  مــا فهمتهــا  مــادام فســرها اخلبيــر مثــل  أنــه  الســبب  سعــــــــــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيــان : 
الــوزراء لهــم حــاالت تنفيذيــة تختلــف عــن حــاالت أعضــاء املجلــس 
أن  تســتطيع  ال  طارئــة  أعمــال  لهــم  احلكومــة  أن  حيــث  املنتخبــني 
دائمــًا تســتأذن مــن املجلــس وبعضهــم قــد ال يحضــر ألعمــال تنفيذيــة 
أمــا املجلــس فهــو متفــرغ لهــذا العمــل يكــون مثــًا اليــوم جلســة أحــد 
الــوزراء عنــده اســتقبال وزيــر قــادم أو مســافر فــي مفاوضــة . فقــد تكــون 
أشــياء ال يســتطيعون أن يتصلــوا فــي الرئيــس بهــا ، وعــادة احلكومــات 

األخــرى ، احلكومــة التنفيذيــة تكــون فــي معــزل عــن االســتئذان.

مــن ناحيــة االســتئذان بإمكانــه أن يســتأذن إذا كان النــص يلزمــه أن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. آخــر  شــيء  فهــذا  يلزمــه  ال  كان  إذا  أمــا  يســتأذن 

ما شأن أو ما موقف العضو املنتخب وهو وزير ؟ السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 

أعتقــد كلمــة  وزيــر تخــرج العضــو املنتخــب مــن املوضــوع ، فالنــص  السيد راشـد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
. املنتخــب  علــى 

ســيادة الرئيــس ، أعتقــد أن التفريــق اآلن بــني عضــو منتخــب وعضــو  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
يكــون  أن  يجــب  الــذي ال  الشــيء   ، غيــر صحيــح  هــو  منتخــب  غيــر 
بــني عضــو وعضــو حكومــة ، ألنــه هنــاك أعضــاء فــي احلكومــة مثــًا 
هنــاك  يقــال  أن  فيجــب   ، ســليمة  غيــر  التفرقــة  فهــذه   ، منتخبــني 
أعضــاء مجلــس األمــة وأعضــاء احلكومــة حتــى يفهــم ، أمــا قضيــة 

. فمعقــدة  املنتخبــني  وغيــر  املنتخبــني 

هذا صحيح. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 

إذا تريــدون أن نضيــف فقــرة هنــا أو كلمــة فــي املــادة )24( بحيــث نوضــح  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
فيهــا أنهــا ال تــرى علــى الــوزراء ســواء كانــوا منتخبــني أو غيــر منتخبــني 

فليــس هنــاك مانــع .

سيادة الرئيس ، أنا ال أزال أود أن أبني أن العضو في احلكومة ميكنه  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي  الــنـــــــوري : 
أن يأخــذ إذنــًا مــن رئيــس املجلــس أو مــن املجلــس فــي حالــة الغيــاب ، 
ميكنــه مهمــا كان ، إذا كان مســافرًا فالنــاس عارفــون أنــه مســافر فــي 

مأموريــة ولكــن إذا كان غائبــًا بــدون أي شــيء ؟
أعتقــد أن املجلــس موافــق علــى أن نضيــف الفقــرة علــى املــادة )24(  السيد راشـد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 

؟ الــوزراء  علــى  احلكــم  هــذا  يســري  ال  يعنــي 

أم تبقى املادة كما هي ؟ هل املجلس موافق على التعديل ؟  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 

....... املنتخب من املادة 25 ويطبق النظام على الوزراء أيضًا . السيــــد عبـــدالـــــزاق الـخالـــــــــــــد : 

ال ، الوزراء غير ممكن أن تطبق عليهم. السيد راشـد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
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ملاذا ؟ السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــد  : 

ملاذا نريد أن نعرف ؟ السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــوري : 

يشمل العضو املنتخب إال إذا كان وزيرًا . الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمـــــــــــي : 

ملاذا ؟ السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــد : 

األمر متروك للمجلس . السيد راشـد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 

مــع  الــوزراء  أن يطبــق علــى  أنــا أطلــب   . الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيـــــــــــد : 
األعضــاء ألن الوزيــر فــي احلقيقــة غيابــه بصفتــه ســلطة تنفيذيــة 
. للجميــع  اإلذن  أخــذ  فيجــب  علــم،  بــدون  يغيــب  أنــه  األعمــال  يعطــل 

بالنســبة  اخلبيــر  ســيادة  لنــا  يبــني  أن  أقتــرح  أنــا   ، الرئيــس  ســيادة  الســـــيــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــــــان  : 
للدســاتير األخــرى أو اللوائــح الداخليــة األخــرى هــل فيهــا مثــل هــذا 

. النــوع 

أنــا قلــت أن العــادة أن مثــل هــذه األحــكام خاصــة باألعضــاء املنتخبــني  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
إمنــا الوضــع فــي الكويــت وضــع ليــس لــه مثيــل مــن ناحيــة أن لدينــا 
أعضــاء  وظيفتهــم  بحكــم  يعتبــرون  الــوزراء  أن  وهــو  مبتدعــًا  نصــًا 
فــي مجلــس األمــة ، فهــذا النــوع مــن العضويــة هــل يتضمــن اخلــروج 
علــى التقليــد البرملانــي فيخضعهــم لقيــود احلضــور والغيــاب أم ال ، 
فاملســألة هــذه مرجعهــا إلــى وضــع خــاص فــي الكويــت ، إمنــا املتــداول 
فــي البــاد األخــرى أن الــوزراء ال يلزمــون باحلضــور وبقيــود احلضــور 
كاألعضــاء خصوصــًا أن مــن ضمــن نــص هــذه املــادة أنــه يجــوز اســقاط 
العضويــة عــن العضــو إذا كان وزيــرًا عضــوًا فمعنــى ذلــك ســتعرض 
الوزيــر ملثــل هــذا احلكــم رغــم املشــاغل . واألمــر يحتمــل الرأيــني كمــا 

قلــت ومفــوض للمجلــس .

احلقيقــة أن الشــخص إذا يريــد أن يتبــع البــاد األخــرى فاحلكومــة  السيد الدكتور أحمـد الـخـطــيـــــب  : 
 ، ممكــن أن تكــون ممثلــة بكــم وزيــر فقــط ألن احلكومــة متضامنــة 
ولكــن الوضــع عندنــا فــي احلقيقــة بشــكل آخــر مــا دام وضــع احلكومــة 
غيــر متضامنــة بالنســبة لــكل وزيــر يعنــي يكــون مســئواًل عــن وزارتــه 
أمــام املجلــس ، فكمــا يبــدو نحــن مضطريــن علــى أن نقــول أن الــوزراء 
أيضــًا يحضــرون ألن ليــس هنــاك امكانيــة أن احلكومــة متثــل باثنني أو 
ثاثــة أو أربعــة وهــم يجاوبــون عــن الــوزارات األخــرى ، فمــادام الوضــع 
شــاذًا فمعنــاه أننــا نتخــذ اجراءكذلــك شــاذًا الــذي هــو يلــزم الــوزراء أن 

يحضــروا .

هــل ممكــن اســتثناء الــوزراء مــن هــذا القــرار ســواء كانــوا منتخبــني أو  سعــــادة الشيــــخ سعــد العبـــــــداهلل : 
؟ معينــني 

الــوزراء غيــر املنتخبــني املــادة واضحــة أنهــم اســتثنتهم ، إمنــا اإلشــكال  السيد راشـد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
املنتخــب. الوزيــر  فــي  اآلن 
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ســيادة الرئيــس ال داعــي حلضــور الــوزراء إذا كان يؤثــر فــي حســن ســير  الســيــد علـــي إبــراهيــم الـمـــــواش : 
أعمالهــم........

الــكام فــي املوضــوع ليــس موضــوع قضيــة وزراء وقضيــة نــواب كلهــم  سعــــــــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيــــــان : 
نفســه  دســتورنا  شــاذ ألن  لنــا  بالنســبة  وضــع  إمنــا  البلــد  يخدمــون 
يختلــف عــن دســاتير أخــرى أنــا معكــم إذا أردمت أن تقولــوا أن اجلماعــة 
ممثلــني فــرادى والزم أن يحضــروا أيضــًا بالنســبة لوضــع احلكومــة ال 
نتغافــل عــن وضــع احلكومــات األخــرى فــي البــاد الثانيــة فاحلكومــة 
هــي متضامنــة  قــول ال ينطبــق ألن احلكومــة  هــذا  غيــر متضامنــة 
وأحــد أفــراد احلكومــة يســتطيع أن يدافــع عــن اآلخريــن إمنــا الفــرادى 
فــي التصويــت علــى الثقــة وحــده إن كان هــو حاضــرًا أو غائبــًا عــن 
التصويــت علــى الثقــة جائــزة مبوجــب نــص الدســتور إذا نــودي عليــه 
ونوقــش ومناقشــته مشــروعة واملجلــس يســتطيع أن يجبــره أن يحضــر 
. لكــن أنــا أعنــي بالنســبة إلــى روتــني احلكومــة وعملهــا ال أعنــي أنــه 
يجــوز لهــا أن تســتأذن الرئيــس ، الرئيــس لــه مقامــه وال هــي مســألة 
تعصــب مــا بــني احلكومــة ومــا بــني النــواب ألننــا كلنــا نتبــع خــط واحــد 
إمنــا دســتوريًا وشــكًا ال يجــوز أن نضعهــا ونتعصــب لهــا ألننــا نحــن 
أنــا  ، ال  نــواب وينطبــق علينــا هــذا وملــاذا ال ينطبــق علــى اآلخريــن 
أريدهــا كشــكل عــام فاحلكومــات فــي البــاد األخــرى ال ينطبــق عليهــا 
هــذا واحلكومــة لهــا دوافــع ولهــا أعمــال ولهــا أمــور قــد تختلــف عــن 
العضــو وكان هــذا املقصــود أيضــًا فــي الائحــة الداخليــة وكان هــذا 
الــذي تقصــده اللجنــة أيضــًا ، إمنــا أنــا أثرتــه ألنــي وجــدت النــص غيــر 
صحيــح حتــى اخلبيــر كان يقصــد هــذا إمنــا لــو لــم أثيــره قــد يكــون 
اللجنــة فأرجــو مــن  أرادتــه  الــذي  الــرأي  . ومــش علــى  مــر والســام 
االخــوان أن يتبصــروا باألمــر قبــل أن يصوتــوا عليــه بتبصــر صحيــح 
ال يأخذوهــا كعصبيــة أو شــك فإمنــا نريدهــا شــكًا ألن هــذا تســجيل 
للمســتقبل ملــن يأتــي فيمــا بعــد ، قــد يكــون أنــا وزيــر وقــد يكــون اآلخــر 
وقــد أكــون عضــوًا فــي املســتقبل وقــد يكــون آخــر قــد أحدكــم لكــن أيــًا 

كان ، كشــيء عــام يكــون مثاليــًا ال نغلــط فيــه اآلن باالســتعجال .

فــي  منتخــب  بكلمــة  اخلبيــر  الدكتــور  كام  علــى  أعقــب  أن  أود  أواًل  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
الدســاتير األخــرى أعتقــد أنــا أن جميعــه ، ميكــن أكــون غلطــان يصلــح 
لــي الدكتــور اخلبيــر ، جميــع أعضــاء احلكومــة فــي الدســاتير األخــرى 
تكــون منتخبــة إلــى جانــب األعضــاء ، هــذه واحــدة ، وبالنســبة لــكام 
يقــول  اخلطيــب  أحمــد  الدكتــور  أن  أعتقــد  الصحــة  وزيــر  حضــرة 
تضامــن أو غيــر تضامــن ........... ذلــك أن دســتوريًا أمــام املجلــس 
كل رئيــس أو وزيــر مســئول مــن وزارتــه ، هــذا مــا يكــون هنــا دســتوريًا 
تضامنــًا دســتوريًا وليــس تضامنــًا أدبيــًا أو أخويــًا أو مــا أشــبه ذلــك .

أنــا أحــب أســأل عــن مــا هــو الداعــي إلــى أن يطبــق علــى الــوزراء مثلمــا  الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــوس : 
الــوزراء ال  يطبــق علــى النــواب ، أعتقــد أن النــواب بــدون دفــاع عــن 
ال  أعتقــد  فالــوزراء   ، االجتماعيــة  العدالــة  عــن  دفاعــًا  إمنــا  عفــوًا 
يأخــذون أربعــة أشــهر اجــازة ويغيبــون عــن املجلــس أربعــة أشــهر اجــازة 
ويتمتعــون فيمــا يشــاؤون أو يشــتغلون فيمــا يــرون ، أعتقــد ملزمــني 
 ، مضمــون  وزيــر  وكل  مســتقلني  أنهــم  وأعتقــد  يشــتغلون  بالدولــة 
والــوزراء متضامنــون ، وكل وزيــر مســئول عــن وزارتــه فــردًا عنــد رئيســه 
، فــإذا كان هنــاك قانــون يطبــق علــى الــكل أعتقــد أن نخــاف  يشــمل 
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الــكل ، فــإذا مــا صــار هنــاك فرصــة قــد الوزيــر يريــد فرصتــه ثانيــة 
وهــذا شــيء راجــع للخبيــر القانونــي نحــن نريــد عدالــة اجتماعيــة ال 
نريــد متحــي أو شــيء يخضــع لشــيء ، ال نريــد كل شــيء يأخــذ مجــراه.

ألعضــاء  بالنســبة  يختلفــون  الــوزراء   ، الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السـيــد حــســن جـــــوهـــر حـيـــات : 
مــن  ويقطــع  غيابهــم  عــن  يعاقبــون  املجلــس  أعضــاء  ، ألن  املجلــس 
معاشــاتهم بينمــا الــوزراء يأخــذون معاشــاتهم مــن مــكان آخــر غيــر 
. واحلضــور  الغيــاب  فــي  أعضــاء  عليهــم  ينطبــق  ،فكيــف  املجلــس 

كمــا تفضــل اخلبيــر القانونــي وقــال بأننــا ابتدعنــا نصــًا جديــدًا فــي  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحــــداد: 
الدســتور وهــو أن نعتبــر أعضــاء احلكومــة مــن أعضــاء املجلــس فمــن 

. الداخليــة  الائحــة  فــي  الشــيء  هــذا  نضــع  أن  أولــى  بــاب 

واحــد  كلنــا  سواســية  املواطنــني  أن  نــص  الدســتور  أن  الواقــع  فــي  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
فنحــن كممثلــني للشــعب وأعتقــد أن الــوزراء يعتبــرون أيضــًا نــواب فــي 
. الشــعب  نــواب  علــى  يطبــق  مــا  عليهــم  يطبــق  أن  فيجــب  املجلــس 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  أقترح أن تبقى املادة بدون تعديل . الــسيــــــد خــالــــــد الــغــنـيــــــم   : 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس فــي احلقيقــة ليــس القصــد مــن إثــارة هــذه  السيــــــــــد الدكتــور الـخطــيـــب : 
املــادة هــو قضيــة عرقلــة أعمــال احلكومــة ، ألن الواحــد يشــعر بــأن 
أعضــاء احلكومــة عندهــم أعمــال إداريــة ومــن الضــروري أن ينتبهــوا 
لهــا حتــى متشــي األمــور بشــكل ســليم ، وإذا كثــرت اجتماعــات املجلــس 
ألزمــوا باحلضــور فمعنــاه  إذا  املجلــس  ويريــدون احلضــور جللســات 
ميكــن أعمــال فــي الــوزارات تتعرقــل ، وتتعرقــل مصالــح البلــد ، هــذا 
الثانــي  الشــيء  ولكــن   ، واضــح  وشــيء  فــي احلقيقــة  شــيء طبيعــي 
الــذي يجــب أن ينظــر إليــه الواحــد بعــني االعتبــار هــو قضيــة مســئولية 
الوزيــر الفرديــة الشــخصية أمــام املجلــس ، وفــي اجللســات عــادة تبحــث 
كثيــر مــن األمــور ......... أكثــر مــن وزيــر ، فنريــد أن نتأكــد ، إمــا أن 
نتأكــد أن فــي كل جلســة نبحــث فيهــا موضــوع يهــم الوزيــر ، أي وزيــر أن 
هــذا الوزيــر يحضــر ، أو أن نعملهــا بطريقــة ثانيــة فــي احلقيقــة والتــي 
هــي معقولــة وهــو أن تصيــر جلســات املجلــس فــي غيــر أوقــات الــدوام 
حتــى ال يصيــر هنــاك ارتبــاط ويصيــر الوزيــر وفقهــا اإلجــراء الــذي 
يجــري عليــه كأي شــخص ثــان أنــه يحضــر جميــع اجللســات وتصيبــه 
العقوبــة التــي تصيــب أي عضــو ثــان يتخلــف فنحــن أمــام شــيئني ، أو 
باألحــرى أنــا أمــام اقتــراح معقــول وهــو أن تكــون جلســات املجلــس فــي 
غيــر أوقــات الــدوام الرســمية ويجــري علــى الــوزراء مــا يجــري علــى 

النــواب ، بهــذه الطريقــة توفــق بــني رغبــات الــكل .

أعتقــد نحــن فــي نفــس املوضــوع مــع اخلــروج قليــًا ، نحــن اآلن بصــدد  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  : 
املوافقــة علــى املبــدأ ، وليــس نغيــر أوقــات اجللســات حتــى يتســنى للوزير 
أال يحــرم مــن دوامــه ويحضــر املجلــس ، القضيــة قضيــة االســتئذان قــد 
يكــون للوزيــر عمــل يضطــره أن يســافر لثــاث أو أربــع فتــرات بالســنة فــي 

أثنــاء الــدورة لكــن الــذي فهمتــه عــن االســتئذان  .

االستئذان ضروري أنا أتكلم عن حضور اجللسات فقط . السيـد الدكتـور أحمد الـخـطـيـب : 



46

أنــا أوافــق الدكتــور علــى ، عندمــا يبحــث املجلــس شــيء يخــص الوزيــر،  سعادة عبد اللطيف ثنيان الغانـم : 
إذا هــو غائــب الزم يحضــر إذا هــو فــي البلــد طبعــًا فــإذا كان مســافرًا 
ليــس لنــا حــق عليــه ، لكــن إذا كان فــي البلــد ال يتهــرب مــن احلضــور 
، ولكــن الــذي عنيتــه أن ........ واســع مــن ناحيــة شــمل اجلميــع ألن 
احلكومــة لهــا ظــروف والوزيــر لــه ظــروف تختلــف دائمــًا عــن ظــروف 
العضــو ، الزم أن نعطــي عــداًل فيهــا ، ليــس مــن ناحيــة أننــي أريــده 
أن يتهــرب أو شــيء واملجلــس عندمــا يريــد الوزيــر أن يحضــر ، الزم 
، وهــو ضــروري وأظــن أن هنــاك نصــًا فــي الدســتور يجبــره  يحضــر 
علــى احلضــور ، إمنــا هنــاك حــاالت احلكومــة دائمــًا أعمالهــا تصيــر فــي 
اخلــارج وقــد تكــون غيــر متفرغــة حلضــور اجللســات أو بعضهــا مثــًا 
أمــا النائــب فمتفــرغ لهــا وال يســافر إال ألســباب مرضيــة أو شــيء مــن 

ذلــك .

أتصــور أننــا بصــدد املــادة 24 ، هــل األعضــاء هــم املنتخبــون فقــط أم  الـسـيـــد سـامـــي أحـمـد الـمـنـيـس  : 
؟ الــوزراء 

أريــد التحديــد متامــًا ، هنــاك اقتــراح علــى أســاس أن يكــون الــوزراء مــن   
. هــذا  علــى  نصــوت  فنحــن   ، ال  يقــول  اقتــراح  وهنــاك  املــادة  هــذه  ضمــن 

هذا صحيح ، للمجلس أن يعطي رأيه.  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  : 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  أنا أقترح أن يضاف على املادة 24 ال يجوز  الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــي : 
الــوزراء. باســتثناء  املنتخــب  للعضــو 

بعــض الــوزراء عندهــم اجتماعــًا وثاثــة فــي نفــس األســبوع فــي نفــس  ســعـــــــــــــادة خـلـيـفـــــــــة الـغـنـــيـــم : 
الــدوام ويغيــب عــن وزارتــه يومــني أو ثاثــة أيــام ويجــوز تضطــره احلالــة 
، وهــذا أحببــت أن أشــرحه لإلخــوان األعضــاء حتــى ينظــروا إليــه بعــني 

االعتبــار.

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس تطــرق املوضــوع إلــى أكثــر ممــا هــو عليــه  الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــري : 
وســأل وزيــر الداخليــة ووجــه الســؤال إلــى اخلبيــر ولــم يجــاوب عليــه ، 

. أوضــح  ليكــون  الداخليــة  وزيــر  ســؤال  اخلبيــر  يفســر  لــو  نحــب 

أعد . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وزيــر الداخليــة ســأل أن يفســر لــه اخلبيــر ولكــن لــم يجــاوب عليــه  الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــــــــري : 
. قليــل  قبــل  ســأله  الــذي  الســؤال  اخلبيــر  يفســر  أن  وأحــب 

أي سؤال ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

السؤال باستثناء الوزراء ، يعني إذا حصل ذلك . الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــري : 

أرجو شرح ذلك ) موجهًا كامه للسيد الدكتور اخلبير (. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنــا أعــود فأقــول أن الوضــع فــي الكويــت يختلــف فــي هــذه النقطــة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
بحكــم  الــوزراء  أن  هــو  الكويــت  فــي  اجلديــد   ، األخــرى  البــاد  عــن 
أن  يقتضــي  الوضــع  فهــذا   ، األمــة  مجلــس  فــي  أعضــاء  وظائفهــم 
تواجهــه بوضــع مماثــل ، ال نســتطيع أن نقــول أن الــوزراء يتغيبــون 
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كمــا يتغيــب الــوزراء فــي الدســاتير األخــرى بــدون قيــد وال شــرط ، ألن 
الوضــع هنــا مختلــف عــن الدســاتير فــي هــذه النقطــة ألنهــم أعضــاء 
فــي املجلــس واألغلبيــة البــد وأن تتحقــق بوجودهــم وعــدد املجلــس 
قليــل ، يعنــي فــي البــاد األخــرى ال تثيــر هــذه املســألة صعوبــة ألن 
عــدد الــوزراء مهمــا كبــر بالنســبة ملئــات األعضــاء فــا يؤثــر فــي النصــاب 
إمنــا بالنســبة للكويــت بالــذات ألن عــدد أعضــاء املجلــس قليــل فلوجود 
األعضــاء الــوزراء أهميــة ويجــب أن تعطــى لــه أهميــة أكثــر مــن البــاد 
األخــرى ، األمــر الثانــي أن هنــاك إلــى جانــب اخضــاع الــوزراء لنفــس 
ففيهــا   ، االعتبــارات  هــذه  كل  رغــم  كالنــواب  احلضــور  فــي  القاعــدة 
ارهــاق للــوزراء مــن ناحيــة أن الوزيــر يقــوم أيضــًا بعمــل دولــة مســؤول 
قــد يضطــر للتغيــب أكثــر مــن عضــو املجلــس املتفــرغ لذلــك إذا شــئتم 
حضراتكــم أننــا جنعــل احلكــم مختلفــًا فــي املــادة 24 عنــه فــي املــادة 25 
0 فاملــادة 24 تشــترط االســتئذان أنهــا حتــث األعضــاء علــى احلضــور 
وحتثهــم علــى أن يســتأذنوا رئيــس املجلــس واملجلــس عندمــا يتغيبــون 
، هــذا احلكــم يجــب أن يســرى فــي نظــري علــى اجلميــع - األعضــاء 
املعينــني وغيــر املعينــني ، إمنــا احلكــم الــوارد فــي املــادة التاليــة ، هــذا 
خــاص بجــزاءات علــى تكــرار الغيــاب ، واجلــزاءات نوعهــا ال ينطبــق 
إال علــى األعضــاء املنتخبــني ألنــه يتحــدث عــن االعــان فــي الدائــرة 
االنتخابيــة والنشــر عنهــم فــي الصحــف واســقاط عضويتهــم ، فاملــادة 
25 مبنطقهــا مقصــورة علــى األعضــاء املنتخبــني ، لذلــك أقتــرح أن 
تكــون املــادة 24 تشــمل كل مــن األعضــاء معنيــني و منتخبــني ، لذلــك 
أقتــرح أن تكــون املــادة 24 تشــمل كل مــن األعضــاء معينــني ومنتخبــني 
ولذلــك نقــول فــي مطلعهــا العبــارة اآلتيــة : ال يجــوز للعضــو منتخبــًا 
كان أو معينــًا أن يتغيــب إال بــإذن الــخ ... هــذا فــي املــادة 24 لكــن املــادة 
االنتخابيــة  الدوائــر  فــي  بالنشــر  اجلــزاءات  علــى  تعاقــب  التــي   25
وغيرهــا ، نأتــي فــي اخرهــا ونقــول وال يســري حكــم هــذه املــادة علــى 
الــوزراء ، ســتبقى املــادة )25( ال تطبــق علــى الــوزراء أمــا املــادة 24 وهــي 
إجــراءات اســتئذان املجلــس عندمــا يكــون الغيــاب يطــول ملــدة معينــة 
مثلمــا هــو وارد فــي املــادة أو رئيــس املجلــس إذا كان الغيــاب ملــدة بســيطة 
فمــن األكــرم للمجلــس أيضــًا أن يســتأذن األعضــاء الــوزراء فــي هــذا 
ألنهــم أعضــاء كســائر األعضــاء ، فاقتراحــي بخاصتــه أن املــادة 24 
تشــمل االثنــني واملــادة 25 يضــاف إليهــا فــي اآلخــر عبــارة )) بــأن ال 

تســري هــذه املــادة علــى الــوزراء ((.

أنــا أخالــف ســيادة اخلبيــر فيمــا يقــول وأطالــب أن املــادة 24 تؤجــل  سعــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيـــان الغامن : 
ويبحثــا بحثــًا دســتوريًا ، ألنــي أنــا أرى لهــا مضاعفــات تأتــي ، فبهــذه 
وأنــا  مضبــوط،  ونتفهمهــا  نحويهــا  أن  نقــدر  أن  ميكــن  ال  العجالــة 
أشــك أن الدكتــور فهمهــا كمــا هــي مضبــوط ، ألنــي أتصــور أن فــي هــذه 
العجالــة لــم يقــدر أن يتصورهــا ، وإذا نتركهــا وقــد نبحثهــا خارجــًا 

ونأتــي لهــا مــرة ثانيــة عندمــا تريــدون.

لكن أحب أفهمك أنه هو خبيرنا الدستوري. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

إلــى حــد اآلن خبيــر صــح لكنــه انســان مثلمــا قــد يكــون أنــا انتبهــت إلــى  سعــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيـــان  الغامن: 
إليهــا. منتبــه  غيــر  هــو  أشــياء 

للمجلس الرأي إذا أراد.. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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أنــا أرى للمصلحــة العامــة أيضــًا تؤجــل إلــى اجللســة القادمــة حتــى  سعــادة عبـداللطيـف  ثـنـيـــان  الغامن: 
نبحثهــا ، ألنهــا فيهــا جــزاءات وأشــياء قــد تخالــف ألن وضعنــا شــاذ . 
وضعنــا ودســتورنا شــاذ ، ألن هــذا الشــيء ضــروري ، وأنــه أكــد هــذه أن 

تبقــى ، لــم يغيــر شــيء.

ســيادة الرئيــس : أعتقــد بالنســبة لطلــب اإلذن ، اإلذن للغيــاب فهــذا  السيــد الدكتـور أحــمــــد الـخـطـيـب : 
بديهــي أن يكــون ســاريًا علــى الــكل ، يعنــي حتــى أي وزيــر يســتطيع أن 
يطلــب إذنــًا مــن رئيــس املجلــس وهــذا مــن الضــروري ، حتــى يحــاط 
رئيــس املجلــس علمــًا بــكل شــيء فــا أعتقــد أن هنــاك أشــياء مخالفــة 
وأنــا أوافــق علــى اإلضافــة التــي أوردهــا اخلبيــر الدســتوري وتكــون بهــذه 
الطريقــة فعــًا ســارية علــى اجلميــع إمنــا الشــيء الــذي يريــد لــه بحــث 
ثــان أعتقــد وال أدري ســيأتي هنــا أواًل أنــه قضيــة الــزام حضــور الــوزراء. 
يعنــي املوضــوع الــذي تطرقنــا لــه فــي األول ، فهــذا إذا أتــى نبحثــه 
يعنــي ممكــن أن نؤجــل النقطــة الثانيــة إلــى أن تأتــي فــي بنــود قادمــة 
، أمــا املــادة كمــا عدلهــا ســيادة اخلبيــر الدســتوري فأنــا موافــق عليهــا 
وأعتقــد أنهــا بســيطة وكل شــخص يريــد أن يتقيــد ويأخــذ إذن مــن 

رئيــس املجلــس ليــس فيهــا شــيء أبــدًا.

املــادة )25( أعتقــد لــم ندخــل فيهــا بعــد وكثيــر مــن األعضــاء تكلــم  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
. فيهــا

ال .. أعتقــد بالنســبة للدكتــور أراد أن يفســر ويجعــل حــًا وســطًا بــني  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. املادتــني 

الواقــع املوضــوع الــذي أثيــر غيــر موجــود فــي الدســاتير األخــرى وال في  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
اللوائــح األخــرى ألننــا هنــا ابتدعنــاه ابتداعــًا وميكــن نحــن ناقشــناه 
وتكلمنــا فيــه أكثــر مــن أي بلــد آخــر بســبب أن هــذا النــص مســتحدث 
فــي الكويــت ، فاملــادة األولــى باعتبارهــا خاصــة باالســتئذان العــادي أو 
مجــرد االخطــار حينمــا تكــون جلســة مجــرد اخطــار ، واضحــة جــدًا ، 
إنهــا غيــر محتاجــة لدراســة خــارج املجلــس ، فيبــدو لــي أن املوضــوع 

واضــح ليــس بحاجــة إلــى دراســة خاصــة خــارج املجلــس.

ســيادة الرئيــس . الدســتور اعتبــر الــوزراء مــن خــارج املجلــس أعضــاء  السـيــــــــد خـالـــــــــد الـمـضــــــــــف : 
فــي مجلــس األمــة وأعتقــد أن مــا يطبــق علــى أعضــاء مجلــس األمــة 
يطبــق علــى الــوزراء مــن خــارج املجلــس بحكــم كونهــم أعضــاء أيضــًا 
فــي مجلــس األمــة . هــذا مــن ناحيــة . ومــن ناحيــة ثانيــة أثــار الســيد 
الدســتوري  رده علــى اخلبيــر  فــي  االلتباســات  الصحــة قضيــة  وزيــر 
ولكــن لــم يوضــح وزيــر الصحــة مــا هــي هــذه االلتباســات ، فــإذا ممكــن 

أن ينورنــا قليــًا عــن االلتباســات التــي أثارهــا.

هنــا  وهــي  لهــا  منتبــه  يكــون  ال  قــد  وهــو  الدكتــور  يعنيــه  لــم  الــذي  سعــادة عبـداللطيـف  ثـنـيـــان  الغامن: 
اجلــزاءات ، وللرئيــس فــي حالــة الضــرورة أن يرخــص لاجــازة ملــدة 
ال تتجــاوز أســبوعني ويخطــر املجلــس بذلــك فــي اجللســة التاليــة وال 
يجــوز طلــب االجــازة ملــدة غيــر معينــة » هــل اجــازة املجلــس وإجــازة 

؟ التنفيذيــة  للســلطة  تعطيــل  الرئيــس 
يعطــل  أال  للحكومــة  معــارض  حــزب  مــن  الرئيــس  أن  فرضنــا  لــو 
؟ للخــارج  يذهــب  أن  أحدهــم  أراد  إذا  عملهــا  فــي  التنفيذيــة  الســلطة 

يعطلها.  
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أنــا أرد عليــك فــي هــذا فهــو بالنســبة للغيــاب بغيــر ســبب مشــروع ،  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس : 
ولكــن حينمــا يغيــب الوزيــر لســبب مشــروع فعســى أن يكــون لعشــرة 

. أشــهر 

لكــن السياســة واســعة وأنــا ال أعنــي لهــذا املجلــس إمنــا أعنــي بشــكل  سعـــــــــــــادة عبــداللطيــف ثنيــان : 
عــام ، فلذلــك أنــا أقتــرح ، أنــا ال أقــول .. قــد تكــون هــذه املــادة توافقــون 
عليهــا وترجــع ، لكــن أنــا أقــول أجلوهــا جللســة أخــرى قــد تبحثهــا 
قــد يضــع فيهــا  اللجنــة وقــد يفكــر فيهــا اخلبيــر مــرة أخــرى مثــًا 
مــادة ويضيفهــا ويعطــي صاحيــة للعقــود حــاالت اســتعجالية حالــة 
ضروريــة أمــا أنــه يطبــق علــى احلكومــة فيمــا لــو حــدث عندهــا أشــياء 
احلكومــة  ضــد  أكثريتــه  صــارت  املجلــس  أن  فرضنــا  لــو  فمعناهــا 
رخصــة  يعطيهــم  ال  التنفيذيــة  األداة  يعطــل  معــه  الرئيــس  ويكــون 
 ، التنفيذيــة تختــل  . األداة  وال يعطيهــم إجــازة وال يعطيهــم شــيئًا 
ثــم القــول ملــاذا طبقــت فــي البــاد األخــرى ، البــاد األخــرى غالبــًا 
الــوزراء يكونــون منتخبــني علــى الغالــب مــن أعضــاء املجلــس وينطبــق 
عليهــم النظــام اخلــاص باملجلــس ، ومــع ذلــك أعطــوا أفضليــة لكــي 
ال يراجعــوا املجلــس ، يعنــي يذهبــون بــدون أن يراجعــوا الرئيــس مــع 
أنهــم أعضــاء فــي املجلــس منتخبــون فــي احلكومــات األخــرى ، فهــذا 
احلــق ذاك حكمهــم وهــم منتخبــون . وكذلــك ال يســتأذنون الرئيــس 
فــي األمــور الثانيــة أمــا هــذه التــي أنــا أراهــا بســبب الشــذوذ أنــه أقــول 
الزم نحتــاط ونــدرس األمــر للصالــح العــام . ليــس قصــدي أنــه ضــد 

جماعــة حاضريــن أو غائبــني ، هــذا للجميــع للمســتقبل.

للمجلــس الكلمــة فــي هــذا ، ولكــن الــذي الحظتــه أن ســيادة اخلبيــر  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس : 
أوضــح أن الوضــع عندنــا شــاذ ، فنســبة احلكومــة الثلــث فــي املجلــس ، 
أي عــدد أعضــاء احلكومــة ثلــث املجلــس ، وهــذا ال يغيــب عــن البــال أن 

لــه أهميــة أيضــًا.

غيــر معلــوم هــذا املجلــس ، قــد يكــون املجلــس هــذا اليــوم لــو تريــد  ســعـادة عـبــدالـلـطـيـــــف ثـنــيـــــان : 
التصويــت مــع احلكومــة األغلبيــة مــع احلكومــة ، لكــن أنــا أضــع شــيئًا 

. للمســتقبل 

هو يقصد في حالة التغيب . في حالة التغيب أن العدد يؤثر. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنا ال أعني واحد أو اثنني . دعهم يحددوها كشرط. سعـــــــــــــادة عـبـداللطــيـف ثـنـيـــان : 

أعتقــد أن البحــث قــد طــال مــن هــذه الناحيــة واإلخــوان األعضــاء  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 
، رأى الدكتــور أن  ملــا فيــه الكفايــة . يبقــى تعليــق الدكتــور  تطرقــوا 
تبقــى املــادة كمــا هــي يعنــي املــادة )24( واملــادة )25( يصيــر فيهــا تعديــل. 

للموضــوع. بالنســبة  املجلــس  رأي  هــو  فمــا 

هل هناك ضرر أو تأجلت هذه املادة إلى اجللسة القادمة ؟ الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفــــــــــوزان : 

الرأي للمجلس إذا يرى ذلك . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس : 

أنا أرغب التصويت على هذا . الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفـــــــــوزان : 
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ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أنــا أعتقــد أننــا تطرقنــا إلــى مســائل كثيــرة  الســيــــد نـايــــــــف الــدبـــــــــــــوس : 
وقلنــا  احلاضــر  املوقــر  املجلــس  فــي  وال  التأسيســي  املجلــس  فــي  ال 
أن الكويــت لهــا طابعهــا اخلــاص ، وأكثــر مــن تكلــم فيــه ســعادتكم ، 
فاقتــراح الوزيــر بالتأجيــل أعتقــد ال نطلــب أن نصــر علــى أن نقــول 
ال تؤجــل وكل شــيء البــد أن يســتوعب فهمــه وطلــب التأجيــل منــه أن 
يؤجــل مــن كل األطــراف وباخلصــوص جوابــًا علــى كلمتــه لقــد يجــوز 
أن يكــون أغلبيــة املجلــس مــع احلكومــة ال املجلــس ال مــع احلكومــة وال 
مــع أي جهــة مــن اجلهــات فــإذا تطلبــت املصلحــة جمــع الصــف لبنــد 
مــن البنــود وال فيــه أي شــيء مــن هــذا يجــب علــى املجلــس أن يتخــذ 
ألجــل جمــع الشــمل والتكاتــف والتعــاون علــى مصلحــة هــذا البلــد 
وأهلــه . أرجــو مــن االخــوان أن يوافقــوا علــى أي عضــو أو وزيــر يطلــب 
تأجيــل مــادة ليســتوعبها أو يرجعهــا للجنــة املختصــة فيهــا لتنظــر فــي 
هــذا األمــر وتســتعني فــي اخلبيــر القانونــي وهــذا مــن مصلحــة الــكل.

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس إذا كان املقصود من هذه املناقشة هو ليس  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
اخضــاع الــوزراء لســلطة املجلــس بقــدر مــا هــو عــدم تهــرب الــوزراء مــن 
مجابهــة مــا يعــرض فــي املجلــس مــن أمــور تتصــل بوزاراتهــم ، فهنــا 
احلــل وســط يحــل هــذا االشــكال فــي رأيــي ، وهــو أن النــواب املنتخبــني 
يســتأذنون وأمــا الــوزراء فيشــعرون رئيــس املجلــس بتغيبهــم . فــإذا كان 
فــي جــدول األعمــال املنتظــر مــا لــه عاقــة بطلــب اإلذن أي الوزيــر 
لــم  وإذا   ، اإلذن  علــى  باملوافقــة  املجلــس  رئيــس  فيرفــض  املســتأذن 
يكــن فــي جــدول األعمــال الــذي أمــام الرئيــس مــا يتعــارض مــع إشــعار 

الغيــاب املقــدم مــن الوزيــر فيوافــق علــى طلــب الوزيــر .

أنــا ال أحــب شــخصيًا أن تثــار كلمــة منتخــب أو غيــر منتخــب بالنســبة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
أو غيــر  العضــو منتخبــًا  ، ســواء كان  كلنــا ســوية  ، نحــن  للموضــوع 
منتخــب ، وأنــا أعتقــد أن الشــرح قــد طــال يــا أخــوان فــي املوضــوع فهــل 

يوافــق املجلــس علــى تأجيــل هــذه املــادة أو يــرى عــدم التأجيــل ؟
أعتقــد أن هــذه اجللســة جلســة خاصــة ملناقشــة الائحــة فــأي تأجيــل  السيـد عــبدالــرزاق خالــد الزيـــــد : 
ليــس لــه داعــي فيجــب أن ، نتوســع ونناقــش املوضــوع حتــى ننتهــي 
منــه، والتأجيــل أيضــًا إلــى أي جلســة ؟ هــذه اجللســة خاصــة ملناقشــة 
مــواد هــذه الائحــة فالتوســع فيهــا ومناقشــتها فــي الوقــت احلاضــر 

كنــوع مــن التأجيــل مــن اجللســات املاضيــة .

اســتراحة  ربــع ســاعة  املجلــس اعطــاء فتــرة  إذا يوافــق  أرى اآلن  أنــا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
فنحــن اآلن بنصــف البــاب األول مــن الائحــة . هــل يوافــق املجلــس 

؟ ســاعة  ربــع  اســتراحة  علــى 

فرد األعضاء باملوافقة على اإلستراحة  

ورفعت اجللســة في متام الســاعة 11:05 احلادية عشــرة وخمس دقائق واســتأنفت اجللســة في الســاعة احلادية عشــرة وخمســة 
وعشــرون دقيقة.

بالنسبة للمادة )24( هل يوافق املجلس على املادة 24. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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يترك أمر املدة للرئيس ، هو يحدد ، أي رئيس املجلس . ســعـــــــــــــادة خـلـيـفـــــــــة الـغـنـــيـــم : 

بالنسبة للمجموع أو للوزراء ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الوزيــر يجــوز عنــده مثــًا فــي وقــت انعقــاد املجلــس حالــة طارئــة يســافر  ســعـــــــــــــادة خـلـيـفـــــــــة الـغـنـــيـــم : 
. مثــًا  فيهــا 

هل هناك اعتراض؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بصفتي أحد أعضاء اللجنة أطلب التصويت على املادة كما هي . السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحـــــــــــداد: 

تعني بدون تعديل ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بعد التعديل أم قبل التعديل ؟ الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفــــــــــــــوزان : 

طلبنــا التعديــل فــي هــذه املــادة علــى أســاس أن يتــرك األمــر للرئيــس  ســعـــــــــــــادة خـلـيـفـــــــــة الـغـنـــيـــم : 
يعــارض؟ أحــد  هنــاك  هــل   ، املــدة  شــأن  فــي 

رأى وزيــر التجــارة أن تتــرك مــدة غيــاب الوزيــر لرئيــس املجلــس ، هــل  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ لذلــك  معارضــة  هنــاك 

أن  اتفقنــا  فــإذا  التعديــل  هــل محــل   24 املــادة  مــن  الفقــرة األخيــرة  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
. أوالً  عليهــا  نصــوت  أن  نســتطيع  حتــى  املطلوبــة  الصياغــة  نصيــغ 

)) فطلب ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  من السيــــد الدكتـــور الـخبـــير الدسـتـــوري  صياغة املادة حسب التعديل واستطرد سعادته 
مخاطبــًا السيــــد الدكتـــور الـخبـــير الدسـتـــوري  بقولــه ، ويرخــص باالجــازة ملــدة ال تتجــاوز أســبوعني (( اجلماعــة يريــدون جعــل 

تقديــر املــدة لرئيــس املجلــس فنرجــو صياغتهــا ليوافــق عليهــا املجلــس أواًل.

مــن  ولكــن   ، املجلــس  رئيــس  إلــى  األمــر  تــرك  تــرون  كنتــم  إذا  هــذا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
املتعــارف عليــه أنــه إذا امتــد الغيــاب ملــدة غيــر عاديــة يجــب الرجــوع 
إلــى املجلــس فلنقــل مثــًا » رئيــس املجلــس ملــدة شــهر » أي إذا كان 
الغيــاب إلــى مــدة شــهر ، إمنــا إذا كان الغيــاب ألكثــر مــن شــهر فيرجــع 
إلــى املجلــس ، وإذا كنتــم تــرون أن تكــون لرئيــس املجلــس فــي جميــع 
األحــوال فصياغــة املــادة ســهلة وهــي » ال يجــوز للعضــو منتخبــًا كان أو 
معينــًا أن يتغيــب عــن احــدى اجللســات إال إذا أخطــر الرئيــس بأســباب 
ذلــك فــإن امتــد الغيــاب ألكثــر مــن أســبوعني وجــب أن يكــون بــإذن مــن 
رئيــس املجلــس » هــذا إذا شــئتم أن جتعلوهــا مــن اختصــاص رئيــس 

املجلــس.

وإعــادة ســيادة اخلبيــر الدســتوري قــراءة املــادة بعــد صياغتهــا بنــاء علــى طلــب بعــض الســادة األعضــاء حيــث قــال (( ال يجــوز 
للعضــو منتخبــًا كان أو معينــًا أن يتغيــب عــن جلســات املجلــس ...

أنــا أرى أن ال داعــي لعبــارة معينــًا كان أو منتخبــًا » فنقــول » ال يجــوز  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
فقــط.  « للعضــو 
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حتــى ال نثيــر املــادة لبســًا فــي التطبيــق مســتقبًا حــول هــل املقصــود  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
املعني أم املنتخب ، ومادامت أثارت خافًا في هذه اجللسة فلنحسمه 

بعبــارة واضحــة.

ممكن أن نوردها في املذكرة التفسيرية. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

إذا شــئتم نثبــت فــي محضــر اجللســة أن املقصــود بالعضــو العضــو  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
اثباتــه  يكــون  هــذا  فعــًا   . الســواء  علــى  املعــني  والعضــو  املنتخــب 

. تفســيرية  كمذكــرة 

من األفضل أن نترك كلمة منتخب ومعني. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

إذن نقــول » ال يجــوز للعضــو أن يتغيــب عــن احــدى اجللســات إال إذا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أخطــر الرئيــس بأســباب ذلــك فــإذا امتــد الغيــاب ألكثــر مــن شــهر وجــب 
احلصــول علــى إذن بذلــك مــن رئيــس املجلــس » وأعــاد الســيد الدكتــور 

اخلبيــر قــراءة املــادة بنــاء علــى طلــب بعــض األعضــاء »
للعضو فقط . الســيــــــــد مـضــحـــــــــي نــــــــــــــــزال : 

نحــن فســرناها بــأن كلمــة العضــو تشــمل االثنــني هنــا . وألجــل ذلــك  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
.... أقــول  أن  اقترحــت 

نحــن قلنــا للجميــع ، يعتبــر الوزيــر والعضــو كاهمــا أعضــاء باملجلــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ التعديــل  هــذا  علــى  املجلــس  يوافــق  هــل   ،

أم ألحد أعتراض ؟  
)) فرد بعض السادة األعضاء باملوافقة ((

ولكــن تبقــى الفقــرة األخيــرة علــى مــا هــي عليــه » وال يجــوز طلــب  السيـد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
األجــازة ملــدة غيــر معينــة ... إلــى آخــر املــادة » ليــس هنــاك خــاف عليهــا 
. فالســطر األخيــر مــن املــادة يبقــى علــى مــا هــو عليــه . وال يجــوز طلــب 
اإلجــازة ملــدة غيــر معينــة ، اقرأهــا مــن جديــد ، ال يجــوز للعضــو أن 
يتغيــب عــن احــدى اجللســات إال إذا كان أخطــر الرئيــس بأســباب ذلــك 
فــإذا امتــد الغيــاب ألكثــر مــن شــهر ، وجــب اســتئذان رئيــس املجلــس فــي 

ذلــك ، وال يجــوز طلــب األجــازة ملــدة غيــر معينــة .

وإذا كان العضو مسافرًا في اخلارج ...؟ الــسيــــــد خــالــــــــــد الــغــنـيــــــــم   : 

االســتئذان يقــدر يبعثــه كتابــة إذا طــرأ أمــر طــارئ وهــو قبــل مــا يســافر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. الرئيــس  فيســتأذن  مســافر  أنــه  عارفــًا  ســيكون 

بإمكانه أن يرسل برقية عن العذر إذا كان العذر مقبواًل. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

معنــى ذلــك أن العضــو يقــدر يغيــب أقــل مــن شــهر بــدون أن يستشــير  الســيــــــــد مـضــحـــــــــي نــــــــــــزال : 
واجــب. االســتئذان   !.. املجلــس  رئيــس 

املادة صريحة ، فهل موافقون ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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أنــا أقتــرح أن تبقــى املــادة كمــا هــي مــن غيــر تعديــل أي املــادة )24( ألنهــا  الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــــــي : 
املعنــى. نفــس  تعطــي 

ال ، صار فرق في املدة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املادة )24( فيها .... الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــــــــي : 

الــذي فهمتــه أن املجلــس موافــق علــى التعديــل ، هــل هنــاك رأي يؤيــد  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ زيــد  الســيد  رأي 

)فرد بعض األعضاء طالبني التصويت(

واملعــارض  بأجمعــه  التعديــل  علــى  موافــق  املجلــس  أن  فهمــت  اآلن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. يتفضــل 

موافقة عامة على املادة املذكورة )24( بعد التعديل الذي أدخل عليها

وتابع السيد األمن العام قراءة مواد الائحة :

» إذا تكــرر غيــاب العضــو املنتخــب ملجلــس األمــة فــي دور االنعقــاد الواحــد دون عــذر مقبــول خمــس جلســات  مادة )25( : 
متواليــة أو عشــر جلســات غيــر متواليــة ينشــر أمــر غيابــه فــي اجلريــدة الرســمية، كمــا ينشــر علــى نفقتــه فــي 
جريدتــني يوميتــني وتقطــع مخصصــات العضويــة عــن املــدة التــي تغيبهــا بــدون عــذر مقبــول ، وينــذر الرئيــس 
العضــو بهــذه األحــكام قبــل اجللســة التــي يترتــب علــى الغيــاب فيهــا تطبيــق الفقــرة الســابقة ، فــإذا تكــرر غيــاب 
العضــو بــدون عــذر بعــد ذلــك عــرض أمــره علــى املجلــس ، ويجــوز للمجلــس بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 

اعتبــاره مســتقيًا .
وللجنــة بأغلبيــة األعضــاء الذيــن تتألــف منهــم أن تعتبــر العضــو مســتقيًا مــن عضويتهــا إذا تخلــف عــن حضــور   
جلســاتها ثــاث مــرات متواليــة أو خمــس مــرات غيــر متواليــة ، ويحــاط املجلــس علمــًا بذلــك فــي أول جلســة 

آخــر. عضــو  الختيــار  الحقــة 

متشــيًا مــع الــروح التــي ســادت املجلــس بخصــوص عــدم التمييــز بــني  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
إلــى  نرجــع  أن  اقتــرح   ، أعضــاء احلكومــة  وبــني  املنتجــني  األعضــاء 
املــادة  نهايــة  فــي  عبــارة  اضافــة  اخلبيــر بخصــوص  الدكتــور  اقتــراح 
املنتخــب. العضــو  غيــاب  تكــرر  إذا   : عبــارة  مــن  )املنتخــب(  كلمــة  والغــاء 

اخلبيــر اقتــرح عبــارة )) وال يســري حكــم هــذه املــادة علــى الــوزراء((  السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
)) املنتخــب   (( كلمــة  ونحــذف 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . إذا استأذن العضو من الرئيس وسمح له  الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجــــــري : 
؟ ثــاث  أو  جلســتني  غيــاب  عليــه  حتســب  هــل  األجــازة  هــذه  فــي 

ال تكــون بحــدود املــدة التــي طلبتهــا مالــم يكــن هنــاك عــذر شــرعي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. مقبــول 
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هنــا النــص علــى خمــس جلســات متواليــة أو عشــر غيــر متواليــة ، فهــل  الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــري : 
؟ األعضــاء  علــى  محســوب  غيــر  الرئيــس  مــن  اســتئذان  كل  أن  يعنــي 

هل تعني أن األستئذان محسوب له دون عذر مقبول ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنــا أقصــد إذا كان الغيــاب بــإذن مــن الرئيــس . طبعــًا ال يــؤذن إال بعــذر  الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــري : 
عليــه؟ الغيــاب  هــذا  يحســب  فهــل 

مثــًا أنــت ال تقــدر أن تأخــذ إذنــًا لعشــرة أســابيع مقدمــًا ، لكــن تأخــذ  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 
. شــيء  أو  ظــرف  ذلــك  عليــك  يفــرض  فقــد   ، معينــة  ملــدة  للســفر  إذنــاً 

أنــا أقصــد مــن هــذا الســؤال أنــه إذا كانــت اجللســة غــدًا أو بعــد غــد  الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــري : 
وجــاء أحــد األعضــاء واســتأذن مــن الرئيــس ألي شــيء كان وأذن لــه 

؟ عليــه  حتســب  فهــل  الرئيــس 

إذا كانت بعذر فا حتسب عليه . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

أعتقــد أن كل تخلــف يكــون بعــذر أو يكــون بــأذن مــن رئيــس املجلــس  السيد راشد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 
ال يكــون عليــه جــزاء . هــذا مــا اتفقــت عليــه اللجنــة عنــد وضــع هــذه 

املــادة.

األعضــاء  بأغلبيــة  للمجلــس  ويجــوز   « القائلــة  للفقــرة  بالنســبة  السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطــــــــــــوع : 
اللذيــن يتألــف منهــم اعتبــاره مســتقيًا ، هــل مفهــوم هــذا أن الــوزراء 

؟ النقطــة  لهــذه  بالنســبة  التصويــت  فــي  يشــتركون 

نعم . السيد راشد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  بالنســبة لعشــر جلســات غيــر متواليــة هــل  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيـــــــد : 
ســنوات. األربــع  العضويــة  مــدة  فــي  أم  التســمية  خــال  فــي  هــي 

في الدورة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

وأعضــاء  منتخبــون  أعضــاء  اآلن  عندنــا  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  الــســيــــــد عـــبــــــــاس مــنـــــــــــاور : 
وزراء بحكــم وظائفهــم بهــذا املجلــس وعندنــا وزراء منتخبــون فهــل 

؟ املنتخبــون  الــوزراء  تشــمل   )25( املــادة 

عندنا اقتراح اآلن بأن تلغى كلمة منتخب . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

الصيغــة كمــا قــال اخواننــا هــي أن املــادة الســطر األول فيهــا يتغيــر  السيد الدكتور الـخبير الدسـتـوري  : 
دور  فــي  العضــو  تكــرر غيــاب  إذا   : نقــول  أي  املنتخــب  كلمــة  بحــذف 
ذلــك  وبعــد   « األمــة  املنتخــب ملجلــس   « أي نشــطب عبــارة  االنعقــاد 
نضيــف فــي آخــر املــادة مــن أول الســطر فقــرة ثالثــة فــي ســطر واحــد 

)) الــوزراء  علــى  املــادة  هــذه  يســري حكــم  وال   ((  : نقــول 
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أين تكون هذه اإلضافة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

في آخر املادة بعد السطر الذي يقول جلسة الحقة الختيار عضو آخر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
فتبــدأ مــن أول الســطر )) وال يســري حكــم هــذه املــادة علــى الــوزراء ((

  : تقــول  فقــرة  آخــر  فــي   )25( للمــادة  بالنســبة   . الــرئــيـــــس  ســـعـــــادة  الـسـيــــد أحـمــد زيــــد السـرحــــــان : 
العضــو  تعتبــر  أن  منهــم  تتألــف  الذيــن  األعضــاء  بأغلبيــة  وللجنــة 
مســتقيًا مــن عضويتهــا إذا تخلــف عــن حضــور جلســاتها ثــاث مــرات 
متــواليــــة أو خـمـــس جلســــات غيــر متواليــة ، أنــــا أقـــترح إضـافـــة عـــبارة 

بــدون عــذر ((. )) إذا كان الغيــاب بعــذر أو 

هذا بالنسبة للجنة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

، أمــا بالنســبة لعضــو  املــادة بالنســبة لعضــو املجلــس  نــص فــي أول  الـسـيــــد أحـمــد زيــــد السـرحــــــــــان : 
تنــص. فلــم  اللجنــة 

املقصود في كل ذلك أن الغياب بدون عذر . السيد راشد الـفرحـــــــان )مقرر اللجنة( : 

هل توافقون على تعديل هذه املادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)) فرد بعض األعضاء ال مانع ((

توجــد فقــرة مهمــة جــدًا فــي هــذه املــادة هــي : )) ويجــوز للمجلــس  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحـــــــــداد: 
 .  )) مســتقيًا  اعتبــاره  منهــم  يتألــف  اللذيــن  األعضــاء  بأغلبيــة 
هنالــك ســؤال هــذه الفقــرة نوقشــت كثيــرًا فــي اللجنــة ، والســؤال هــو : 

؟ أعضائــه  أحــد  يفصــل  أن  للمجلــس  يحــق  هــل 
في احلقيقة أنا غير مقتنع اقتناعًا تامًا بهذه الفقرة .  

هل تقصد بالنسبة للجنة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بالنسبة للمجلس . هل يحق له أن يفصل أحد أعضائه. السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحـــــــــــداد: 

تقصد بالنسبة للتغيب الغير مشروع ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعم ، إذا لم يتقيد الغياب بنصوص هذه الائحة. السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحــــــــــــداد: 

الــذي أفهمــه مــن اللجنــة أنهــا طبقــت مــا هــو موجــود فــي البلــدان  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الداخليــة. بلوائحهــا  األخــرى  العربيــة 

يعتبــر تخلــف العضــو فــي هــذه احلالــة ملــدة طويلــة بــدون عــذر أشــبه  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
بتقــدمي االســتقالة ، ولذلــك يســميها فــي لغــة القوانــني »االســتقالة 
املــدة  العضــو  غيــاب  مــن  يفهــم  يعنــي  »املفترضــة«  أو  املفروضــة« 
الطويلــة أنــه غيــر راغــب فــي العضويــة وهــو لــه احلــق فــي أن يســتقيل 
أن  صريحــة  بعبــارة  وضــع  فالنــص  اســتقالته  يقبــل  أن  وللمجلــس 
هــذا الغيــاب الطويــل دليــل علــى أنــه مســتقيل فــإذا كان ال يرغــب فــي 
االســتقالة يســتطيع أن يقــول أنــا ال أريــد أن أســتقيل وأنــا عنــدي عــذر 

كــذا فــي الغيــاب.
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فقط . أحببت أن أوضح هذه النقطة لألعضاء الزماء . السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحـــــــــــداد: 

البد من مدة معينة ، فهل يجعلها بدون مدة ومفتوحة !! ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بأغلبيــة  وللجنــة   )25( املــادة  مبوجــب   . الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيـــــــــــد : 
مــن  مســتقيًا  العضــو  تعتبــر  أن  منهــم  تتألــف  الذيــن  األعضــاء 

.. عضــو  أو  اللجنــة  عضــو  هــو  هــل   . عضويتهــا 

عضو اللجنة ، ويضاف عليها بدون عذر . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( :  يتلــو املــادة )25( بعــد التعديــل وبعــد حــذف كلمــة املنتخــب طبعــًا : 
» إذا تكــرر غيــاب العضــو فــي دور االنعقــاد الواحــد ، دون عــذر مقبــول 
خمــس جلســات متواليــة أو عشــر جلســات غيــر متواليــة ينشــر أمــر 
غيابــه فــي اجلريــدة الرســمية ، كمــا ينشــر علــى نفقتــه فــي جريدتــني 
يوميتــني وتقطــع مخصصــات العضويــة عــن املــدة التــي تغيبهــا بــدون 
عــذر مقبــول ، وينــذر الرئيــس العضــو بهــذه األحــكام قبــل اجللســة 
التــي يترتــب علــى الغيــاب فيهــا تطبيــق الفقــرة الســابقة ، فــإذا تكــرر 
غيــاب العضــو بــدون عــذر بعــد ذلــك عــرض أمــره علــى املجلــس ، ويجــوز 
للمجلــس بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم اعتبــاره مســتقيًا.

العضــو  تعتبــر  أن  منهــم  تتألــف  الذيــن  األعضــاء  بأغلبيــة  وللجنــة   
مســتقيًا مــن عضويتهــا إذا تخلــف عــن حضــور جلســاتها ثــاث مــرات 
متواليــة أو خمــس مــرات غيــر متواليــة بــدون عــذر ، ويحــاط املجلــس 
آخــر. عضــو  الختيــار  الحقــة  جلســة  أول  فــي  بذلــك  علمــاً 

)) وال يسري حكم هذه املادة على الوزراء ((  

اقترح اضافة عبارة : » وينذر الرئيس العضو كتابة بهذه األحكام. «  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

أعتقــد طريقــة اإلنــذار كتابــة قــد ال تكــون فــي كل األحــوال . وهــذا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
للمجلــس يرجــع 

موافقة  على املادة املذكورة )25( بعد التعديل الذي أدخل عليها

ال يجــوز للعضــو أثنــاء مــدة عضويتــه أن يشــتري أو يســتأجر مــااًل مــن أمــوال الدولــة أو أن يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئًا  مادة 26 - 
مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه ، مــا لــم يكــن ذلــك بطريــق املزايــدة أو املناقصــة العلنيتــني ، أو بالتطبيــق لنظــام 
االســتماك اجلبــري ، كمــا ال يجــوز للعضــو أو يســتعمل أو يســمح باســتعمال صفتــه النيابيــة فــي أي عمــل مالــي 

أو صناعــي أو جتــاري .

هل يوجد تعديل في هذه املادة على النص الدستوري ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الفقرة األخيرة فقط وهي : كما ال يجوز للعضو أن يســتعمل صفته  السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
أو صناعــي. فــي أي عمــل مالــي  النيابيــة 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  مــادة )26( آخــر فقــرة تقــول » كمــا ال يجــوز  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــان  : 
للعضــو أن يســتعمل أو يســمح فــي اســتعمال صفتــه النيابيــة فــي أي 
عمــل مالــي أو صناعــي أو جتــاري » وأنــا التمــس مــن ســيادة الدكتــور 

اخلبيــر أن يشــرح لنــا هــذا ألنهــا حتتــاج إلــى إيضــاح أكثــر.
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هــذه املــادة واضحــة أنهــا نصــت علــى أن العضــو ال يســتعمل صفتــه  السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
النيابيــة فــي عمــل جتــاري أو صناعــي بــأن يضــع مثــًا علــى مصنعــه أو 

» التجــاري » عضــو مجلــس األمــة  محلــه 

أنــا أعتقــد املوضــوع أوســع مــن هــذا . يعنــي يســتغل نفــوذه فــي الدوائــر  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس : 
. مثــًا

املادة اآلتية بعد تنص على عدم تدخل العضو هكذا. السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 

ما هي كيفية استعمال الصفة النيابية في عمل صناعي أو جتاري؟ الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــان  : 

يعنــي يضــع علــى الافتــة اخلاصــة بالــدكان أو احملــل فــان الفانــي  السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
صاحــب   « فيهــا  ويضــع  بطاقــات  يطبــع  أو  األمــة  مجلــس  عضــو 
الشــركات الفانيــة عضــو مجلــس األمــة « هــذا كلــه ممنــوع ، إال أن 
يضــع لــه بطاقــة خاصــة يــدون فيهــا » عضــو مجلــس األمــة « فــا بــأس 

مــن هــذا .

املناقصــة  أو  املزايــدة  لــم يكــن ذلــك بطريــق  املــادة )26( تقــول ) مــا  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبـــــــــــــازرد : 
العلنيتــني ( فــإذا كان واحــد عنــده وكالــة ســيارات وهــو عضــو أو وكالــة 
. ذلــك  يكــون  فكيــف  باملناقصــة  منــه  يشــتري  وال  شــيء  أي  أو  مكائــن 

هذا البحث غيرممكن ، هذه مادة في الدستور وليس فيها تعديل. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

استفهم : هل يجوز أم ال يجوز ؟ الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبـــــــــــــــازرد : 

هذا نص دستوري ال ميكن التعديل فيه . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

استفهم : إذا لم يشتروا منه في املناقصة . الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــــــازرد : 

هل تريد تفسيرًا من الدكتور اخلبير ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)وطلب سيادته من السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  تفسير ذلك دستوريًا(

هــذا النــص وارد فــي الدســتور ومقتضــاه » أن العضــو ال يجــوز لــه أن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
يشــتري أو يبيــع أو يؤجــر أو يســتأجر أي مــال مــن أمــوال الدولــة أو 
يقايــض احلكومــة عليــه إال إذا كان ذلــك بطريــق املزايــده أو املناقصــة 
املناقصــة  غيــر  ففــي  منتــف  فيهــا  املجاملــة  مجــال  الن  العلنيتــني 
ســيارة  مثــا  يبيــع  ان  للعضــو  يجــوز  ال  العلنيــة  واملزايــدة  العلنيــة 
عضــوا  دام  مــا   ، احلكومــة  مــن  أرض  قطعــة  يشــتري  أو  للحكومــة 
مبجلــس األمــة خشــية أن يســتعمل نفــوذه أو يجامــل بصفتــه عضــوا 

فــي مجلــس األمــة .

قبــل  عقــارات  اســتئجار  وجــد  إذا  للعقــارات  لاســتئجار  بالنســبة  الـــســيــــد ســامــــــي الـمــنـيــــــــــــس : 
القانونــي؟ التفســير  فــي  حتديدهــا  مــا  العضويــة 

إذا كان عقــد اإليجــار مبرمــا مــن قبــل وملــدة معينــة فــا يجــوز جتديــد  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــوري  : 
هــذه املــدة أو عمــل عقــد جديــد أثنــاء العضويــة ، ألن املمنــوع هــو »أثنــاء 

مــدة عضويتــه« أن يبيــع أو يشــتري أو يســتأجر .
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وإذا وجد بدون عقد ؟ الـــســيــــد ســامــــــي الـمــنـيـــــــــــــــــس : 

إذا كان بدون عقد فكأنه متعاقد أثناء العضوية فا يجوز مطلقا . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــــوري  : 

إذا كان العضــو يأخــذ مــن احلكومــة قســائم صناعيــة ألعمــال جتاريــة  السـيـــــد حــمــــــد الــحــمــيـــــــــــــــدة  : 
أو صناعيــة وهــذه طبعــا بطريقــة عقــد وإيجــار ملــدة خمســني ســنة فهــل 

هــذا يجــوز أم ال يجــوز ؟

إذا أخذ هذا قبل أن يكون عضوا فما مت يعتبر ساريا للمدة احملدودة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــــوري  : 
فــي العقــد إمنــا إذا انتهــت املــدة أثنــاء عضويتــه وأريــد التجديــد فــا 

يجــوز ذلــك التجديــد .

ســيادة الرئيــس . إذا كانــت بضاعــة محتكــرة عنــد شــخص كســيارات  السـيــد حــســن جـــــوهـــر حـيــــــــــات : 
أو مكائــن أو غيرهــا أو عقــارا فاحلكومــة محتاجــة إلــى هــذا العقــار 
فكيــف يكــون هــذا ؟ احلكومــة محتاجــة إلــى هــذه املاكنــة وهــذه الســيارة 
تشــتريها محصــورة أو غيــر موجــودة عنــد غيــره . فكيــف العمــل فــي 

هــذه احلالــة ؟
يعني هل احلكومة تتعطل عن عملها ؟  

هذا نص معمول به ، وباألماكن بطريق املناقصة املباحة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ولكــن هنــاك أشــياء ليــس فيهــا مجــال للمناقصــة مثــا احلكومــة أو  السـيــد حــســن جـــــوهـــر حـيــــــــات : 
. ملوظفيهــا  بنايــات  خمــس  أو  بنايــات  أربــع  إلــى  بحاجــة  املعــارف  وزارة  

اعتقــد ال يفقدهــا الطريقــة أو الوســيلة التــي توصلهــا للحصــول علــى  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. يلزمهــا  مــا 

هذه الطريقة فيها شدة وتكليف يعني ترهق احلكومة والغير . الــســـيـــــــد حــــســـــــن حـــيــــــــــــــات : 

إذا أصبحت اضطرارية إلى هذه الدرجة ميكن أن هو .... ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

إذن اجعلوا لنا طريقة لنحلها .. الــســيـــد حــــســن حـــــــيات )مقاطعا( : 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . بالنســبة لســؤال األخ حمــد عــن القســائم  الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــــــــي : 
العــادة  هنــا  االســتماك اجلبــري ألن  بنظــام  يكــون  هــذا  أن  أعتقــد 

. هكــذا  املتبعــة 

هــذا  فيكــون  اجلبــري  االســتماك  لنظــام  املوضــوع يخضــع  كان  إذا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
مباحــا ونحــن نتكلــم عمــا نعطــي خــارج املزايــدة العلنيــة واملناقصــة 

. اجلبــري  واالســتماك   . العلنيــة 

إي سؤال تقصد ؟ )موجها كامه للسيد زيد الكاظمي( . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

قصدي سؤال األخ حمد . الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمـــــــــــــي : 

ســؤال الســيد حمــد يقصــد املناطــق الصناعيــة التــي أجرتهــا احلكومــة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 
للمخــازن ، فقــد أجرتهــا احلكومــة ملــدة خمســني ســنة ألكثــر الكويتيــني 

، هــذا مــا يقصــده بالــذات .
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اآلن إذا أحتاج األخ حمد أو أنا أو أي عضو آخر إلى قســيمة صناعية  الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمـــــــــــي : 
وطلبهــا مــن احلكومــة وأعطتــه إياهــا احلكومــة فمــا هــي الطريقــة ؟ 
اخلبيــر القانونــي هنــا قــال علــى جــواز الشــيء الســابق ومــا اســتعرض 
الشــيء اجلديــد ، وهــذا يدخــل فــي بــاب االســتماك اجلبــري ألن هــذه 

الطريقــة هــي املتبعــة هنــا .

بالنســبة للمنطق ، احلكومة منعته من أن يســتعمل قســائم صناعية  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 
فــي املنطقــة التــي يريدهــا ، فلــو عينــت لــه أرض فليــس لــه حــق أن 
يســتعمل غيرهــا فــي املــكان الــذي يريــد ، فاحلكومــة خصصــت لــه مثــل 

مــا خصصــت مســاكن للســكن وأعطتــه إياهــا .
كان  إذا  عمــا  الدسـتـــوري  الـخبـــير  الدكتـــور  السيــــد  ســعادته  )وســأل   

املســألة( هــذه  فــي  رأي  لــه  القانــون 

إذا دخلــت املعاملــة ضمــن االســتماك اجلبــري فتكــون مســتثناه علــى  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــوري  : 
..... إمنــا   ، اخلــط  طــول 

أنا طلبت اإليضاح لاستماك اجلبري . الـسـيـد زيـد الــكـــاظمـــــــــي )مقاطعا( : 

أنــا فهمــت الســؤال األول علــى أنــه غيــر مرتبــط باالســتماك اجلبــري   السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــوري  : 
..... اجلبــري  باالســتماك  مرتبطــا  كان  إذا  إمنــا 

أنا سألتك عن هذا . الـسـيـد زيـد الــكـــاظمـــــــــي )مقاطعا( : 

أنــا أطلــب مــن ســيادة الرئيــس عــن كل مــادة تطابــق الدســتور بعــدم  الــسـيـــــــد راشـــــــد الـتـوحـيـــــــــــــد : 
. الوقــت  تضييــع  لعــدم  وذلــك  بحثهــا 

) موافقة عامة على املادة املذكورة (

»ال يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتني القضائية والتنفيذية« . مادة )27( - 

) موافقة عامة (

* الفصل الثاني - رئاسة املجلس *

» يختــار مجلــس األمــة فــي أول جلســة لــه وملثــل مدتــه رئيســا ونائــب رئيــس مــن بــني أعضائــه أو إذا خــا مــكان  مادة )28( - 
أحــد منهمــا ، اختــار املجلــس مــن يحــل محلــه إلــى نهايــة مدتــه ويكــون االنتخــاب فــي جميــع األحــوال باألغلبيــة 
املطلقــة للحاضريــن فــان لــم تتحقــق هــذه األغلبيــة فــي املــرة األولــى أعيــد االنتخــاب بــني االثنــني احلائزيــن ألكثــر 
األصــوات فــان تســاوى مــع ثانيهمــا غيــره فــي عــدد األصــوات اشــترك معهمــا فــي انتخــاب املــرة الثانيــة ويكــون 
االنتخــاب فــي هــذه احلالــة باألغلبيــة النســبية ، فــان تســاوى أكثــر مــن واحــد فــي احلصــول علــى األغلبيــة النســبية 

ثــم االختيــار بينهــم بالقرعــة ، ويــرأس اجللســة األولــى حلــني انتخــاب الرئيــس أكبــر األعضــاء ســنا« .

) موافقة عامة ( 

» فــي حالــة خلــو مــكان رئيــس املجلــس أو نائــب الرئيــس ألي ســبب مــن األســباب يختــار املجلــس مــن يحــل محلــه  مادة )29( - 
خــال ثاثــة أســابيع مــن تاريــخ اخللــو إذا كان املجلــس فــي دور االنعقــاد ، وخــال األســبوع األول مــن اجتمــاع 

املجلــس إذا حــدث اخللــو أثنــاء العطلــة« .

حضــرة الرئيــس أود أن أستفســر عــن هــذه املــادة هــل لنائــب الرئيــس  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري : 
؟ للرئاســة  الترشــيح  حــق  احلالــة  هــذه  فــي 
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يرشــح  أن  الرئيــس  فلنائــب  الرئيــس  مــكان  فــإذا خــا  ممكــن طبعــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. الرئيــس  نائــب  مــكان  يخلــو  وبذلــك  وينجــح  للرئاســة  نفســه 

ســيادة الرئيــس هــل هنــاك تعــارض بــني هــذه املــادة )29( واملــادة )31(  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
؟ الثانيــة  الصفحــة  فــي  اآلتيــة 

أعتقد أننا لم نصلها حتى اآلن . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال ... إذا فيها تعارض حتى .. السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

يعني لنترك االعتراض حتى تأتي للمادة )31( . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة املذكورة (

» الرئيــس هــو الــذي ميثــل املجلــس فــي اتصالــه بالهيئــات األخــرى ويتحــدث باســمه ويشــرف علــى جميــع أعمالــه  مادة )30( - 
ويراقــب أعمــال مكتبــه وجلانــه كمــا يتولــى اإلشــراف علــى األمانــة العامــة للمجلــس ، ويرعــى فــي كل ذلــك تطبيــق 

أحــكام الدســتور والقوانــني وينفــذ نصــوص هــذه الائحــة ويتولــى علــى وجــه اخلصــوص األمــور التاليــة :-

حفــظ النظــام داخــل املجلــس وبأمــره يأمتــر احلــرس اخلــاص باملجلــس ، وللرئيــس فــي هــذه املهمــة أن يطلــب  أ- 
. ذلــك  األمــر  اقتضــى  إذا  الشــرطة  رجــال  معونــة 

رئاسة جلسات املجلس . ب- 

حتضير ميزانية املجلس وعرضها على مكتب املجلس لنظرها ثم على املجلس إلقرارها . ج- 

توقيع العقود باسم املجلس . د- 

أن ميــارس فــي شــئون موظفــي املجلــس ومســتخدميه الصاحيــات التــي تخولهــا القوانــني واللوائــح للوزيــر فــي  هـ- 
. اخلصــوص  بهــذا  يصــدر  الــذي  للقانــون  وفقــا  وذلــك  ومســتخدميها  وزارتــه  موظفــي  شــئون 

وضــع نظــام حضــور الــزوار جلســات املجلــس ، ولــه أن يأمــر بإخــراج الزائــر جللســات املجلــس إذا تكلــم فــي اجللســة  و- 
)أو أبــدي استحســانا أو اســتهجانا بأيــة صــورة مــن الصــور . ولــه أن يتخــذ اإلجــراءات القانونيــة ضــده أن كان 

لذلــك محــل » .

بالنســبة للفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة »وللرئيــس فــي هــذه املهمــة أن  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشــــــم   : 
أم  اخلــاص  احلــرس  املقصــود  هــل   « الشــرطة  رجــال  معونــة  يطلــب 

؟ آخــرون  شــرطة 

أعتقد آخرين ، وهذه في حاالت خاصة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

اقتــرح إضافــة »ويرعــى فــي كل ذلــك تطبيــق أحــكام الدســتور والقوانــني  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
. والقوانــني  للدســتور  اللوائــح  كلمــة  إضافــة  أرى  واللوائــح« 

أرفع صوتك . لم نسمع . ســـــيـــــــــــــــادة الـــــرئـــيــــــــــــــــــــس : 

املــادة )30( تقــول فــي الســطر الرابــع »ويرعــى فــي كل ذلــك تطبيــق  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
. »واللوائــح«  كلمــة  إضافــة  أرى  والقوانــني«  الدســتور  أحــكام 
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أية لوائح ؟ السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

اللوائح املعمول بها في الدولة . السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

هي ال تخرج عن كونها قوانني . السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

القوانني غير اللوائح . السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

يعنــي هــو لفــظ القوانــني املقصــود بــه فعــا أن يشــمل اللوائــح ، فــإذا  السيــد الدكتـور الـخبــير الدسـتـوري  : 
أردت زيــادة فــي اإليضــاح نقــول »القوانــني واللوائــح« فــا مانــع زيــادة 

. فــي الشــرح 

لــدي ســؤال . بالنســبة لديــوان احملاســبة لــم يذكــر مــن اختصاصــات  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيــــب : 
الرئيــس . أعتقــد أن هــذه مــن األشــياء التــي يجــب أن يكــون الرئيــس 
مســئوال عنهــا ... وهــي ليســت مذكــورة هنــا ، هــل ســتذكر فيمــا بعــد 
واال كيــف ؟ يعنــي ديــوان احملاســبة يجــب أن يكــون مربوطــا باملجلــس ، 
دســتوريا منصــوص عليــه ، فــي اختصاصــات الرئيــس وأنــا ال أرى ذكــرا 
لديــوان احملاســبة فبرأيــي أن يذكــر مــن اختصاصــات الرئيــس بأن يكون 

كذلــك هــو املســئول عــن ديــوان احملاســبة .

هو بالنسبة للجنة املالية أتى ذكره . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 

ذكرت هذه األشياء في مواد الحقه ، نصت عليها الائحة . السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 

يعنــي ديــوان احملاســبة ســيكون مربوطــا فــي اللجنــة املاليــة أو برئيــس  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــب : 
؟ ملجلــس ا

فــي  ذلــك  وذكــر  املجلــس  إشــراف  حتــت  ســيكون  احملاســبة  ديــوان  السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
. الدســتور 

إذا ممكن توضح من اآلن قبل أن ننتقل ونرى أنه ليس هناك نص. السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــب : 

ال ... موجودة . أكيد آتية ... السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 

في اللوائح اآلتية . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس : 

يعنــي ملــاذا ؟ رئيــس املجلــس أليــس لــه صاحيــات فــي ديوان احملاســبة؟  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيــب : 
؟ ذلــك  فــي  القانونــي  اخلبيــر  أســأل  ممكــن 

أصــل ديــوان احملاســبة منصــوص فــي الدســتور علــى أنــه يتبــع مجلــس  السيد الدكتور الـخبـير الدسـتـوري  : 
األمــة ، إمنــا تفاصيــل نــوع هــذه التبعيــة تأتــي فــي القانــون اخلــاص 
بديــوان احملاســبة ألن الدســتور نــص علــى أن يكــون للديــوان قانــون 
للرئيــس  ليســت  الديــوان  تبعيــة  فتكــون  اســتقاله  يكفــل  خــاص 
شــخصيا إمنــا تبعيتــه للمجلــس وميثلــه الرئيــس ، وهــذا يأتــي فــي 
قانــون ديــوان احملاســبة وكــون الدســتور نــص علــى أن القانــون يكفــل 



62

ديــوان  رئيــس  أن  ذلــك  معنــى  فيكــون  احملاســبة  ديــوان  اســتقال 
احملاســبة يكــون مســتقا بديــوان احملاســبة إمنــا التبعيــة هــي إحلــاق 
ديــوان  علــى  اختصاصــات  للرئيــس  فليــس  األمــة  مبجلــس  فقــط 
وليســت   . بديــوان احملاســبة  القانــون اخلــاص  رأى  إذا  إال  احملاســبة 
هــذه الائحــة لتفصــل بعــض مظاهــر الرقابــة التــي للرئيــس باســم 
املجلــس علــى الديــوان إمنــا هــذه الائحــة باعتبارهــا الئحــة النظــام 
الداخلــي للمجلــس ال تتعــرض لتفاصيــل موضــوع ديــوان احملاســبة 
ألنهــا ســتكون محــل قانــون خــاص وهــو أعلــى مــن اللوائــح العاديــة .

أحــب أن أســأل هــل احلــرس اخلــاص هــو مــن أفــراد الشــرطة أو مــن غيــر  الــســـيــــد يــوســـــف الـمــخـــلـــــــــــد : 
؟ مســتقل  أم  الداخليــة  بــوزارة  ملحــق  وهــل  ؟  الشــرطة  أفــراد 

مستقل . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

يعني ليس من أفراد الشرطة ؟ الــســـيــــد يــوســـــف الـمــخـــلـــــــــــد : 

مبوجب ما نص الدستور مستقل . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فــي  املجلــس  الــذي ميثــل  »الرئيــس هــو  املــادة )30(  الرئيــس  ســيادة  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحـــــــان  : 
عائــد  الضميــر  هنــا  بأســمه«  ويتحــدث  األخــرى  بالهيئــات  اتصالــه 

. املجلــس  إلــى  أم  الرئيــس  إلــى  »باســمه« 
إلى املجلس . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســيادة الرئيــس . مــن ناحيــة لفظيــة بحتــه ، الســطر األخيــر وهــو »أن  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
يتخــذ اإلجــراءات القانونيــة ضــده إذا كان لذلــك محــل« أو موجــب ، 
الســطر األخيــر فــي املــادة )30( إذا كان لذلــك محــل« أو موجــب ، يجــب 

أن تســتبدل .

املعنى واحد . السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 

ال . احملل ))  فيه فرق (( . السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

لفظــة محــل كلمــة قانونيــة واللجنــة أرادت أن تضــع بقــدر اإلمــكان  السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
اللغويــة. األلفــاظ  بــدل  القانونيــة  األلفــاظ 

موافقة عامة على املادة املذكورة رقم )30(

»إذا غــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس كانــت رئاســة اجللســات بالتوالــي ألمــني الســر فاملراقــب ، وإذا غــاب هــؤالء  مادة )31( - 
جميعــا كانــت الرئاســة ألكبــر احلاضريــن ســنا .  ولرئيــس املجلــس عنــد غيابــه أن يفــوض نائــب الرئيــس فــي كل 
اختصاصاتــه األخــرى أو بعضهــا . ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس فــي جميــع اختصاصاتــه إذا أمتــد غيابــه 

ألكثــر مــن ثاثــة أســابيع متصلــة.

ســيادة الرئيــس مــع احترامــي لقــرار اللجنــة إال أننــي أرى بالنســبة لــي  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــرزاق: 
كنائــب رئيــس ، أن الفقــرة األولــى مــن املــادة )31( حــددت اختصاصاتــي 
بحيــث جعلتنــي ال أســتطيع القيــام كنائــب رئيــس وعلــى ســبيل املثــال 
لــو أردت أن أعــرف عــن أشــياء فــي املجلــس قــد يكــون اجلــواب أن هــذا 
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ليــس مــن اختصاصــك ، فــكل مــا أرجــوه أن تكــون صاحياتــي كاملــة 
ليســت محــدودة وأن حتــذف كلمــة أو بعضهــا مــن الفقــرة الثانيــة . كمــا 
فــي الفقــرة األخيــرة مــن املــادة نفســها أرجــو أن تختصــر علــى أن نائــب 
الرئيــس يحــل محــل الرئيــس فــي جميــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه 

بــدون أن حتــدد مــدة الغيــاب . شــكرا .

تعنيــه  املــادة  هــذه  أن  يقــول  أنــه  وهــي  الزميــل  أثارهــا  نقطــة  هنــاك  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحــــداد: 
كنائــب رئيــس فــي احلقيقــة اللجنــة لــم تأخــذ بعــني االعتبــار إذا كان 
الرئيــس فانــا أو نائــب الرئيــس فانــا ، هــذه نقطــة مهمــة جديــرة 
باالعتبــار ، إمنــا وضعــت اللجنــة نصــب اعتبارهــا أن هــذه املــادة تصلــح 
بنــد منهــا متــروك  ، واألمــر مــن تغييــر أي  أو لغيــره  لهــذا املجلــس 

. للمجلــس 

إذا اخلبير يفسر لنا ذلك قبل أن ندخل في النقاش . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أوال وجهــت ماحظتــان علــى املــادة )31( ، املاحظــة األولــى أن املــادة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
تعــارض  هنــاك  ليــس  الواقــع   .  )29( املــادة  مــع  تعــارض  فيهــا   )31(
بــني االثنــني ألن املــادة )29( تتكلــم عــن حالــة اخللــو ، إذا خــا مــكان 
الرئيــس أو مــكان نائــب الرئيــس . ففــي هــذه احلالــة ال يحــل محلــه 
بصفــة مؤقتــة آخــر ملــا يشــغر املــكان وينتخــب املجلــس رئيســا أو نائــب 
رئيــس . إمنــا املــادة )31( التــي نتحــدث عنهــا اآلن فهــذه خاصــة بــأي 
غيــاب لطــارئ طــرأ ، فاحملــل ال يــزال مشــغوال بالرئيــس ولكــن الرئيــس 
غائــب فقــط أو نائــب الرئيــس غــاب فيحــل شــخص محلــه مؤقتــا إلــى 
أن يحضــر مــن غيابــه ، واملفــروض فــي نائــب الرئيــس أنــه يحــل محــل 
الرئيــس واملــادة تنــص علــى هــذا فيمــا يتعلــق برئاســة اجللســة . إمنــا 
اختصاصــات الرئيــس األخــرى إلــى جانــب رئاســة اجللســة هــل يحــل 

محلــه فــي حالــة غيابــه آليــا وبطريقــة مباشــرة نائــب الرئيــس ؟
الشــئون  فــي  للمجلــس  كرئيــس  أخــرى  اختصاصــات  لــه  الرئيــس   
املوظفــني  وشــئون  اإلداريــة  والشــئون   ، املوظفــني  وشــئون  اإلداريــة 
مفــروض أن لهــا مــاض طويــل وملفــات طويلــة والبــت فيهــا يقتضــي 
االحاطــة بهــذا املاضــي وبهــذه امللفــات . فهــل إذا غــاب الرئيــس ألمــر 
التــي  القــرارات  هــذه  يجــد  يرجــع  أســبوعني  أو  أســبوع  مــدة  طــارئ 
حتتــاج لدراســة طويلــة أنهــا مــررت علــى نائــب الرئيــس بــدون أن يكــون 

؟ ال  وإال  الســابقة  املــدة  عاشــها  قــد 
فاللجنــة وقفــت أمــام هذيــن األمريــن فوجــدت أن رئاســة املجلــس يحــل   
فيهــا النائــب مباشــرة ، أمــا املســائل اإلداريــة التــي ترجــع إلــى اضبــارات 
وتاريخ وقد تكون فيها عقود طويلة وقد تكون فيها مســائل موظفني 
وقــد تكــون فيهــا ترفيعــات وقــد يكــون فيهــا تأديــب .. مثــل هــذه املســائل 
ال يصــح أن تعــرض بســرعة للبــت فيهــا علــى نائــب الرئيــس فــي هــذه 
فــإذا امتــد   . إذا امتــد الغيــاب ألكثــر مــن ثاثــة أســابيع  الفتــرة إال 
الغيــاب ألكثــر مــن ثاثــة أســابيع فــا تعطــل األمــور وتعــرض علــى 
نائــب الرئيــس كل األمــور ليبــت فيهــا فالفكــرة فــي حتديــد الثاثــة 
أســابيع هــي األمــور التــي قــد متــرر علــى نائــب الرئيــس بحســن نيــة مــن 
غيــر مــا يكــون هــو عــارف ملاضيهــا وأســرارها التــي عاشــها الرئيــس مثــا 
مــدة ســنة أو ســنتني فــي الشــئون اخلاصــة باملوظفــني أو العقــود أو مــا 

إلــى ذلــك .
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املــادة )31( جــاء فيهــا »إذا غــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس كانــت رئاســة  الســيــد علـــي إبــراهيــم الـمواش : 
هــؤالء  غــاب  وإذا  فاملراقــب  املجلــس  ســر  بالتوالــي ألمــني  اجللســات 
جميعــا كانــت الرئاســة ألكبــر األعضــاء احلاضريــن ســنا »أنــا أقتــرح 
ومــن األفضــل فــي حالــة غيــاب الســيد الرئيــس ونائــب الرئيــس أن 
يــرأس اجللســات أحــد أعضــاء مجلــس األمــة ويستحســن األكبــر ســنا ، 

. املوافقــة علــى اقتراحــي هــذا  ارجــو مــن املجلــس احملتــرم  وكمــا 

مــن  أم  األمــة؟  فــي مجلــس  أعضــاء  هــل همــا  واملراقــب  الســر  أمــني  الســيــــــــد مـضــحـــــــــي نــــــــــــزال : 
؟ املجلــس  فــي  املوظفــني 

أعضاء في املجلس . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس : 

األول أمــني الســر واملراقــب ومــن ثــم أكبــر األعضــاء ســنا هــذا أفضــل  الســيــــــــد مـضــحـــــــــي نــــــــــــزال : 
. املــادة  فــي  جــاء  كمــا 

تعقيبــا علــى كام الســيد اخلبيــر ، فــي هــذه احلالــة يجــب أن يكــون  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــرزاق: 
. الرئيــس  غيــاب  قبــل  شــيء  كل  علــى  مطلعــا  الرئيــس  نائــب 

املادة اآلن أمام املجلس وللمجلس إذا يرى إبقاؤها أو التعديل فيها. ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــس : 

ممكــن يفســر لنــا حضــرة الزميــل مــا هــو مــدى إطاعــه علــى كل شــيء  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري : 
؟ الرئيــس  وجــود  حالــة  فــي 

أظن أن األشــياء التي أحاول اإلطاع عليها هي جميع اختصاصاتي  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــرزاق: 
. رئيــس  كنائــب 

تكــون عندمــا  الرئيــس  نائــب  اختصاصــات  ما هذه االختصاصات ؟  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري : 
يغيــب الرئيــس ، ال أثنــاء وجــود الرئيــس ، فــإذا غــاب الرئيــس أصبــح 

. اختصاصــات  هنــاك 

وحتــى فــي وجــود الرئيــس يجــب أن يكــون علــى علــم مبــا يجــري فيمــا  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــرزاق: 
. االســتعداد  عنــدي  فيكــون  الرئيــس  مــرض  اهلل  ســمح  ال  لــو 

سيادة الرئيس أنا أرى أن تبقي املادة كما هي . الســيـــــد مــحــمــــــد الــرشـــيــــد : 

الرأي للمجلس اآلن . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــس : 
»فرد بعض السادة األعضاء بإبقاء املادة كما هي«  

بخصــوص  تفســيرا  أكثــر  اخلبيــر  يفســر  أن  أحــب  الرئيــس  ســيادة  الســيـــــد أحــمـــــــد الــفـــــــــوزان : 
اإلطــاع علــى األوراق أو األشــياء األخــرى . يفســر أكثــر . يعنــي هــل لــه 

؟ رســمية  حــدود  فــي  أنهــا  أو  شــيء  كل  علــى  ويطلــع  يســأل  حــق 

أوال أســتطيع أن انتهز أثناء حديثي أن أرد على أكثر من مســألة تثار  السيـد الدكتور اخلبير الدسـتـوري  : 
فــي اجللســة ، فيمــا يتعلــق بأمــني الســر واملراقــب وجــد لبــس عنــد كثيــر 
مــن حضــرات األعضــاء ظنــوا أن أمــني الســر هــو األمــني العــام مــع أن 
الواقــع أن أمــني الســر واملراقــب همــا املنصــوص عليهمــا فــي املــادة )35( 
اآلتيــة اللذيــن همــا أعضــاء مــن املجلــس ينتخبــان لوظيفــة أمــني ســر 
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املجلــس ووظيفــة مراقــب املجلــس . ورفعــا لهــذا اللبــس اقتــرح مــن 
حيــث الصياغــة أن فــي الســطر الثانــي مــن املــادة )31( نقــول »إذا غــاب 
الرئيــس ونائــب الرئيــس كانــت رئاســة اجللســات بالتوالــي ألمــني الســر 

واملراقب املنتخبني وفقا للمادة )35( من هذه الائحة« 
وحتــى   ، املوضــوع  فــي  لبــس  أي  نرفــع  حتــى  الكلمــة  هــذه  نضيــف 
مــن حيــث الصياغــة تكــون الائحــة فعــا أســلم ألنــه حتــى اآلن لــم 
نقــل مــن هــو أمــني الســر ومــن هــو املراقــب . فلذلــك اقتــرح مــن حيــث 

الصياغــة أن تضــاف هــذه العبــارة وهــي عبــارة شــكلية .

وأعاد السيد اخلبير قراءة الفقرة بعد التعديل بناء على طلب بعض السادة األعضاء .

هل نوافق على هذا التعديل ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هذا تعديل شكلي أظن ال مانع منه من ناحية الصياغة . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

ووافق املجلس املوقر على التعديل الشكلي الذي اقترحه السيد اخلبير .

فنائــب  مثــارا  كان  الــذي  الثانــي  للموضــوع  ذلــك  بعــد  انتقلنــا  إذا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الرئيــس كمــا يــدل اللقــب اخلــاص بــه أنــه ينــوب عــن الرئيــس فهــو 
ليــس مســاعد رئيــس حتــى يباشــر اختصاصــات مــع الرئيــس أثنــاء 
وجــوده . فاختصاصــات نائــب الرئيــس كمــا جــاء فــي نــص الدســتور 
هــي أنــه ينــوب عــن الرئيــس فــي حالــة غيابــه فــإذا ال ميكــن القــول 
بــأن هــذا النــص معنــاه أنــه أثنــاء وجــود الرئيــس ميكــن أن يشــاركه 
فــي االختصاصــات كمــا ال يتصــور أن يشــاركه فــي رئاســة اجللســة فــي 
أثنــاء الوجــود . كذلــك ال يتصــور أن يشــاركه فــي التوقيــع علــى األوراق 
اخلاصــة بــإدارة املجلــس أثنــاء وجــود الرئيــس . إمنــا كل مــا للنائــب مــن 
عمــل هــو أن يحــل محــل الشــخص األصيــل فــي حالــة غيابــه . هــذا هــو 

التفســير لكلمــة نائــب رئيــس بعكــس كلمــة مســاعد رئيــس .

حتــى ال يضيــع الوقــت علينــا أطلــب التصويــت مــن املجلــس . هــل  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الــــــــرزاق : 
؟ كاملــة  أم  محــدودة  الصاحيــات 

 . نصــوت  شــيء  وأحســن  طــال  البحــث  أن  أعتقــد   . الرئيــس  ســيادة  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
وأمامنــا فــي احلقيقــة ســابقة يعنــي نحــن اآلن ليــس هــذا أول مجلــس 
فكان عندنا مجلس تأسيسي ، املجلس التأسيسي كان نائب الرئيس 
مثــل مــا ذكــر اآلن فــي هــذه الائحــة . وهــذا خــط فــي احلقيقــة نحــن 
ســائرون عليــه وال أعتقــد أن هنــاك أســباب للتأجيــل والنقــاش . فأنــا 

برأيــي أنــه فعــا نصــوت عليهــا .
هنــاك  حيــث  للتصويــت  داعــي  ال  أن  األعضــاء  الســادة  بعــض  »فــرد   

. لذلــك«  ســابقة 

حضــرة اخلبيــر أوضــح بــأن نائــب الرئيــس ليــس مــن اختصاصــه مثــا  الســــيــــد خـــلــيــفــــــة الـــجــــــري : 
أو باألحــرى الشــئون اإلداريــة وهــذا رمبــا ال يتعــارض ولكــن قصــد نائــب 
الرئيــس أنــه للتمريــن لرئاســة اجللســات عندمــا يكــون دائمــا بجانــب 
مــن  آخــذ  يكــون  وعندمــا  فجــأة  اجللســات  تأتيــه  ال  حتــى  الرئيــس 
الرئيــس بعــض املعلومــات علــى طــول الزمــن حتــى لــو أتــت اجللســات 

فجــأة يكــون عنــده قــدرة واســتعداد .
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أظن طال البحث في هذا . فالذي يرى التعديل يرفع يده . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

قبــل التعديــل يــا حضــرة الرئيــس . هــذا التصويــت يكــون علــى مــادة  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النــــوري : 
مــن الدســتور . حضــرة الرئيــس . هــذا يخالــف ألن الدســتور واضــح 
بالنســبة لنائــب الرئيــس وليــس ملســاعد الرئيــس وبحالــة التصويــت 

. الدســتور  فــي  مــادة  علــى  التصويــت  يكــون 

هذه ناحية دستورية فليشرحها اخلبير . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

مــادة الدســتور ال يكــون التصويــت عليهــا بــل التصويــت علــى احلكــم  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
اجلديــد الــذي ورد فــي الفقــرة األخيــرة التــي هــي محــل خــاف وهــي 
كل  فــي  الرئيــس  نائــب  يفــوض  أن  غيابــه  عنــد  املجلــس  »ولرئيــس 
بالثاثــة  خاصــة  الفقــرة  »هــذه  بعضهــا  فــي  األخــرى  اختصاصاتــه 
أســابيع ألن الفقــرة التــي بعدهــا تقــول ويكــون التفويــض شــاما إذا 
امتــد الغيــاب ألكثــر مــن ثاثــة أســابيع . إذن موضــع التصويــت هــو 
اآلتــي إذا كان الغيــاب ال يتجــاوز ثاثــة أســابيع فهــل يتــرك التفويــض 
للرئيــس فــي بعــض املســائل أم نلزمــه بــأن يحــل النائــب محــل الرئيــس، 
حتــى فــي جميــع املســائل اإلداريــة اخلاصــة باملوظفــني . فاخلــاف 
علــى هــذه الفتــرة غيــر محــدودة بالثاثــة أســابيع وليســت متعلقــة 
برئاســة اجللســة إمنــا متعلقــة باملســائل اإلداريــة املتصلــة باألمانــة 

العامــة واملوظفــني والعقــود ومــا إلــى ذلــك .

حضــرة الرئيــس أســأل اخلبيــر القانونــي ، نحــن عندنــا دســتور وال  الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــوس : 
نحــب أن نخــرج مــن نطاقــه . ويجــب عليــك أن تقــول هــذه حــدود ال 
يطلــع عليهــا نائــب الرئيــس ال لــإلدارة فقــط واإلطــاع . هــل يصــح 
لنائــب الرئيــس أن يطلــع علــى شــيء أو مشــروع أو مواضيــع مــا دام 
الرئيــس موجــودا أم ال يطلــع أي شــيء حتــى فــي غيابــه هــذه النقطــة 
الزم تدور على هذا . إذا كان نص الدســتور يخوله فأعط التوجيهات 
حتــى يأخــذ املجلــس النظــر فيهــا وان كان ال يوجــد نــص بالدســتور 
تخولــه إنهــا تــورد بالائحــة الداخليــة كجديــد فاملجلــس لــه الــرأي أن 

يصــوت أو ال يصــوت .

ما رأي اخلبير ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

تقــول  فيهــا  األولــى  فالفقــرة   )92( املــادة  هــو  بالدســتور  النــص  كل  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
يختــار مجلــس األمــة فــي أول جلســة لــه وملثــل مدتــه رئيســا ونائــب 
رئيــس مــن بــني أعضائــه وإذا خــا مــكان أي منهــا اختــار املجلــس مــن 
يحــل محلــه إلــى نهايــة مدتــه . إذن كل مــا فــي الدســتور هــو النص على 
وجــود رئيــس ونائــب رئيــس واآلن الائحــة اآلتيــة لتفصــل هــذا احلكــم 
فتفســر معنــى نائــب رئيــس وهــو أنــه فــي حالــة غيــاب الرئيــس يحــل 
محلــه . حضراتكــم اآلن تفضلــون متــى يحــل محلــه وأي املســائل يحــل 
فيهــا ومــا هــي املســائل التــي يحــل فيهــا فــورا ولــو كان الغيــاب يومــا 
واحــدا ومــا هــي املســائل التــي ال يحــل فيهــا إال إذا كان الغيــاب ممتــدا . 
كل هــذه املســائل ال تصطــدم بنــص الدســتور الن نــص الدســتور واســع 

ويتســع لــكل هــذه املناقشــة .



67

أنــا أظــن أن الثاثــة أســابيع ليــس فيهــا مضــره  الــرئــيـــــس  ســـعـــــادة  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيــــــد : 
لــو تأجــل األمــر حتــى رجــوع الرئيــس . مــا فيهــا مضــرة للتصرفــات 
التــي ميكــن أن يتصــرف فيهــا نائــب الرئيــس مــن دون أن يعــرف مــا هــو 
قصــد الرئيــس فــي تأجيلهــا أو فــي األشــياء املوجــودة عنــده فيمكــن 
أن يتصــرف نائــب الرئيــس فــي الفتــرة القصيــرة ممــا يضــر املصلحــة 

العامــة مــن دون تعمــد .

أنــا أرى اآلن التصويــت واخلبيــر أوضــح . فالــذي يــرى التعديــل يرفــع  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. يــده 

التصويت من فضلك . على محدودة أو غير محدودة . الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــــــــــرزاق: 

كيف التصويت هذا ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

يعني الصاحيات محدودة أو غير محدودة . التصويت على هذا . الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الــــــــــــرزاق: 

أوضح اخلبير اآلن قضية الثاثة أسابيع . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نــص املــادة األصلــي فيــه أشــياء غيــر مختلــف عليهــا . فغيــر مختلــف  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــوري  : 
علــى أن النائــب يحــل فــورا محــل الرئيــس ولــو غــاب ســاعة فيمــا يتعلــق 
برئاســة اجللســة . هــذا ال خــاف عليــه . وال خــاف أيضــا علــى أن 
نائــب الرئيــس يحــل محــل الرئيــس فــي جميــع اختصاصاته في شــئون 
املوظفــني وغيرهــا إذا كان غيــاب الرئيــس ألكثــر مــن ثاثــة أســابيع . 
إذن نقطــة اخلــاف هــي اآلتيــة : إذا كان غيــاب الرئيــس ملــدة أســبوع 
أو أســبوعني بحيــث ال يتجــاوز ثاثــة أســابيع ففــي بحــر هــذه املــدة 
هــل يحــل محلــه إلــى جانــب رئاســة اجللســة ؟ هــل يحــل محلــه أيضــا 
فــي الشــئون اإلداريــة أو ال يحــل ؟ الذيــن يــرون أنــه ال يحــل محلــه 
فــي بحــر ثاثــة أســابيع إذا تبقــي املــادة علــى مــا هــي عليــه . والذيــن 
يــرون أنــه يحــل محلــه حتــى فــي الشــئون اإلداريــة فــورا ولــو كان الغيــاب 
ملــدة يــوم واحــد أو ملــدة أســبوع واحــد أو أســبوعني أو ثاثــة يؤيــدون 
التعديــل فــاآلن يؤخــذ الــرأي علــى مــن يريــدون التعديــل ألن التقليــد 
فــي عــرض املــواد هــو أنــه يؤخــذ الــرأي أوال علــى التعديــل ، فيقــال اآلن 
مــن يريــدون تعديــل النــص القائــم بحيــث يحــل نائــب الرئيــس محــل 
الرئيــس أيــا كانــت مــدة الغيــاب وحتــى فــي جميــع املســائل اخلاصــة 

باملوظفــني هــذا هــو التعديــل الــذي يصــوت عليــه أوال .

سعــــادة الشيــــخ سعــد العبـداهلل :  أرى تعديــل االقتــراح املقــدم إلــى املجلــس فيــدل ثاثة أســابيع جنعلها 
. ثــان  كاقتــراح  أســبوعني 

الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــوس :  املهــم ليــس األســبوع أو أســبوعني . الــذي نقصــده التأجيــل أســبوعني 
أو ثاثــة هــذا ال نعــارض علــى تأجيلــه . قــد يجــوز أن الرئيــس يبــذل 
جهــود كثيــرة وجهــوده هــذه وصلــت إلــى تقديــر نتيجــة املوضــوع الــذي 
هــو متطــرق لــه ، فهــذا ال مانــع مــن تأجيلــه إلــى ثاثــة أســابيع . ولكــن 
الشــيء الــذي نحــن نبحثــه مــن ناحيــة نائــب الرئيــس هــل لــه حــق مــا 
دام نائــب رئيــس املجلــس فــي اإلطــاع علــى جميــع مــا يــدور واألوراق 
وكل شــيء حتــى يطلــع عليهــا لإلطــاع علــى مــا يدخــل فــي اإلدارة مــا 
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دام الرئيــس موجــودا ؟  أو فــي املــدة التــي هــو غائــب فيهــا ألنــه يجــوز 
ألن بعــض املواضيــع التــي يكــون الرئيــس تعــب فيهــا ومتطرقــا ال يجــب 
أن يتدخــل فــي شــئونه أحــد حتــى ينهيهــا فاملســألة لإلطــاع فقــط .

اللجنــة ، جلنــة الائحــة ، أعتقــد أخــذت وقتــا كافيــا فــي دراســة هــذه  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
املــواد وأخــذ مــا ميكــن أخــذه بالنســبة للدســاتير األخــرى واللوائــح 
األخــرى فــي البــاد العربيــة فخاصــة نتيجــة عمــل اللجنــة أو مــا رأتــه 
اللجنــة قدمتــه إليكــم . فــإذا كان هنــاك تعديــل اآلن قبــل مــا تفضــل 
اخلبيــر ، فــأن الــرأي املجلــس اآلن يصــوت ، علــى التعديــل أو عدمــه ، 
هــل تولــى االختصــاص يشــمل ســاعة أو يومــا أو بعــد ثاثــة األســابيع، 

هــذا الــذي أوضحــه الدكتــور .

ولكــن إذا غــاب ســيادة الرئيــس وأنــا بعيــد عمــا يــدور فــي املجلس فيكون  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــــــــرزاق: 
مثــل بشــار بــن بــرد »تيــس أعمــى فــي ســفينة« ؟

هذا شيء ال يجوز .  

الــرأي للمجلــس ، الائحــة الداخليــة مــن وضــع اللجنــة ، والــرأي اآلن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. كلمتــه  يقــول  للمجلــس 

أحــب أن أقــول كلمــة فــي هــذا املوضــوع . نائــب الرئيــس فــي احلقيقــة  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
مــا دام الرئيــس موجــودا فهــو كأحــد األعضــاء ، إال أن الائحــة أعطــت 
نائــب الرئيــس حقــا آخــر غيــر ســائر األعضــاء ، فجعلتــه عضــوا فــي 
مكتــب املجلــس الــذي هــو يتكــون مــن ســتة أعضــاء فلــه أن يطلــع فــي 

حــدود اختصاصاتــه كعضــو فــي مكتــب املجلــس فــي هــذه احلالــة .
هل لنائب الرئيس حق أن يطالب في مكتب في املجلس أم ال ؟ الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الــــــــــرزاق: 

وهذا يعد اآلن حاليا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 

)) وقال بعض السادة األعضاء أننا موافقون على املادة كما هي ((

ال .. العفــو . ال ال .. أريــد التصويــت عليهــا ، أريــد التصويــت . هــل  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الــــــــرزاق: 
. مطلقــة  أو  محــدودة 

الذي يريد التعديل يرفع يده . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 

الرئيــس ونائــب الرئيــس كاهمــا يخدمــان املجلــس وكاهمــا خلدمــة  الــسيــــــد خــالــــــــــد الــغــنـيــــــــــم : 
. املــادة  هــذه  علــى  يتفقــان  الرئيــس  ونائــب  الرئيــس  أن  أرجــو  وأنــا  واحــدة 

هــذه الائحــة وضعتهــا جلنــة وميلكهــا املجلــس وهــي ليســت ملــك  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 
الرئيــس أو نائــب الرئيــس . هــذه الئحــة لوقــت طويــل ، واملجلــس اآلن 

. الكلمــة  لــه  الــذي  هــو 
) فرد بعض السادة األعضاء بقولهم »نصوت« (

نصوت . الذي يريد التعديل يرفع يده . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســيادة الرئيــس . إذا كان الشــخص لــم يقنــع كيــف يصــوت ، املســألة  الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــــــــوس : 
... عليهــا  موافــق  أســابيع  ثاثــة 
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إذا كان لم يقنع وحده ، املجلس يطلب التصويت اآلن . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بقــى إطــاع نائــب الرئيــس علــى جميــع مــا يريــد املجلــس أن يطلــع  الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــــــــوس : 
. فقــط  يحفــظ  ومكتبــه   . نحــن  نريــده  الــذي  هــذا   ، عليــه  يطلــع  عليــه 

الذي يريد التعديل .. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

االختصاصــات  تكــون  أن  علــى  التصويــت مختصــرا  يكــون  أن  أرجــو  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــــــــرزاق : 
محــدودة أو مطلقــة وأن يكــون كتابــة ، صاحياتــي أنــا . صاحياتــي 

. رئيــس  كنائــب 

فــي خلــد األعضــاء  يكــون  أن  أرجــو  املوضــوع  بالنســبة ملناقشــة هــذا  السـيــــــــد خـالـــــــــد الـمـضـــــــــــــف : 
أن هــذا املوضــوع ال يتعلــق بأشــخاص معينــني . نحــن نبحــث املبــدأ 
ســواء كان الرئيــس فانــا أو كان نائــب الرئيــس عانــا . ال نبحــث هــذا 
املوضــوع علــى أســاس أن فــان رئيــس فــان رئيــس نائــب رئيــس . ال .

املفهــوم مــن كام األخ ســعود هــو أنــه يريــد أن يعــرف صاحياتــه فــي  الــســـيـــــــد حــــســـــــن حـــيــــــــــات : 
حالــة حضــور الرئيــس وحالــة غيابــه . فهــو يريــد التصويــت علــى هــذا 

. األســاس 

هــذا هــو الــذي طلبــت اآلن مــن املجلــس أن يصــوت عليــه ، الــذي يريــد  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 
. يــده  يرفــع  التعديــل 

ســيادة الرئيــس . فــي خــال هــذه الثاثــة أســابيع مــن الــذي يصــرف  السـيـد يـوســـف الـسـيـــد هـاشـــــم   : 
فــي   ، وردت  كمــا  املــادة  علــى  التصديــق  حالــة  فــي  االداريــة  الشــئون 
حالــة التصويــت علــى هــذه املــادة كمــا هــي دون اختصــار فتــرة الثاثــة 
األســابيع مــن الــذي يوقــع عــن رئيــس املجلــس فــي هــذه الفتــرة فــي 

؟ اإلداريــة  املكاتبــات 

كيف ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 

يعنــي أقــول لــو صدقنــا علــى هــذه املــادة كمــا هــي وردت اآلن وهــي ال  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
بعــد  إال  اإلداريــة  الشــئون  مباشــرة  الرئيــس صاحيــة  نائــب  تعطــي 

؟ يتولــى  الــذي  مــن  الفتــرة  هــذه  ففــي  أســابيع  ثاثــة 

مقرر اللجنة يجاوب على هذا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

احلقيقة هذا اجتهاد اللجنة واألمر متروك للمجلس . السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

الفقــرة فيهــا نــص يقــول »ولرئيــس املجلــس عنــد غيابــه أن يفــوض  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
نائــب الرئيــس فــي كل اختصاصاتــه األخــرى أو بعضهــا » يعنــي إذا 
غــاب أســبوعا واحــد فرئيــس املجلــس قبــل أن يســافر ســيقول أنــه خــال 
هذه املدة نائب الرئيس يصح أن يحل محلي في كل اختصاصاتي أو 
يقــول بــأن تعــرض كل املســائل اإلداريــة العاديــة ، مــن روتــني ومكاتبــات 
وأعمــال اللجــان تعــرض علــى نائــب الرئيــس ، إمنــا مســائل الترقيــات 
والتأديــب وغيــره يحتفــظ بهــا لغايــة مجيئــي . فاخلــاف هــو ، املــادة 
أعطــت الرئيــس حــق التفويــض فــي كثيــر مــن املســائل لكــن اخلــاف 
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هــل يلــزم بالتفويــض فــي كل املســائل ، أو يجــوز أن يســتبقي بعــض 
املســائل اخلاصــة بالترقيــات مثــا أو اخلاصــة بالتأديــب أو اخلاصــة 
بالعقــود . مثــل هــذه املســائل يقــول هــذه أبقوهــا حلــني رجوعــي ، هــل 
يجــوز لــه هــذا احلــق أو ال ؟ إذا كانــت املــدة ال جتــاوز ثاثــة أســابيع .

الرئيــس  تــرك  إذا   ، أرد شــخصيا  أنــا  أحــب   . الســيد  رد علــى  هنــاك  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 
اإلدارة خــال فتــرة ثاثــة أســابيع كمــا هــي وأوقــف الروتــني العملــي 
، أظنــه يتحمــل مســئولية هــذا العطــل ، هــو الــذي يتحمــل مســئولية 

. ، وهنــاك مجلــس يناقشــه علــى هــذا  عملــه 

السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــب  :  أرجو أن نصوت ، النقاش طال وأصبح ال قيمة له .

اختصاصاتــه  »كل  مــن  املقصــود  مــا   : اخلبيــر  أســأل حضــرة  أحــب  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــــازرد :  
؟ األخــرى  معنــى  مــا   « األخــرى 

فيهــا  يحــل  الرئاســة  غيــر  اختصاصــات  أي  األخــرى  بكلمــة  قصــد  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :  
بــدون نــص هــذا فــي الفقــرة األولــى فحتمــا يحضــر مكانــه فــي رئاســة 
اجللســة ولــو كان الغيــاب ليــوم واحــد ، إمنــا االختصاصــات األخــرى 
أي فيمــا عــدا رئاســة اجللســة ألنهــا ليســت اختياريــة إمنــا املقصــود 

. رئاســة اجللســة  اإلداريــة غيــر  بهــا ســائر االختصاصــات 

السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــــم   :  ســيادة الرئيــس . تعقيبــا علــى ســؤالي أحــب أن أوضــح أنــه كان ســؤال 
. أحــد  ملصلحــة  وليــس  محضــا  قانونيــا 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  لــك مــأل احلريــة أن تســأل هــذا الســؤال ، وأنــا أجبــت بالنســبة للســؤال 
ألنــي طــرف فــي هــذا الســؤال ، واآلن هــل  املجلــس يريــد أن يبقــى املــادة 
كمــا هــي أو يصــوت علــى التعديــل ؟ الــذي يريــد التعديــل يرفــع يــده .

)واستفسر بعض من السادة األعضاء عن موضع التصويت(

التصويــت علــى مبــدأ التعديــل ، فنائــب الرئيــس ســأل ســؤال يقــول هــل  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
صاحياتــي مطلقــة حتــى ولــو الغيــاب ليــوم واحــد فأحــل محــل رئيــس 

املجلــس ، فعلــى هــذا التصويــت .

على مطلقه أو غير مطلقة . الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــــــازرد : 

هــذا ، .. الــذي يريــد التعديــل يرفــع يــده ، يعنــي معنــى كامــي التعديل  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. تعديلهــا  يريــد  أي   ، يــده  يرفــع  يعدلهــا  أن  يريــد  والــذي  باقيــة  املــادة   ،

لم يفهموا .. ، مطلقة أو محدودة ؟ الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الــــــــــــرزاق: 

الذي لم يفهم يتقدم بالسؤال ، انتهينا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على أصل املادة(
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* الفصل الثالث مكتب املجلس *

مادة 32 -     يتكون مكتب املجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمني السر واملراقب ويضم اليهم .....

أنــا حتــى اآلن لــم أعــرف مــاذا صــار بهــذه القضيــة ، أطلــب التصويــت ،  الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الــــــــــــرزاق: 
. التصويــت 

أنا طلبت الذي يريد مبدأ التعديل أن يرفع يده . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

يا سيادة الرئيس أغلبهم لم يفهموا . الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الــــــــــــرزاق: 

الــذي لــم يفهــم يتقــدم بالســؤال مــن لــم يفهــم يتقــدم ، هــل أحــد لــم  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
يفهــم تفســير اخلبيــر وكامــي ، هــل أحــد يريــد ســؤال ؟ نائــب الرئيــس 
اعتــرض علــى املــادة )31( وعلــى فتــرة الغيــاب الثاثــة أســابيع ومــن ثــم 
طلــب هــو أن يكــون التصويــت علــى تولــي اختصاصــات نائــب الرئيــس 
مبجرد غياب الرئيس هل تكون مطلقة أم ال ، أليس كذلك ؟ )يســأل 

الــسيــــــد سعــــــود الــعـبــــد الـــــــرزاق( .

نعم مطلقة أم محدودة . الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــــــرزاق: 

أم محــدودة كمــا جــاء فــي املــادة ، اآلن املجلــس هــل يريــد أن يعــدل  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 
فــي املــادة كمــا اقتــرح نائــب الرئيــس أو يبقيهــا ؟ الــذي يريــد التعديــل 

. يــده  يرفــع 

أنا واحد . لوحدي . الــسيــــد سعــــود الــعـبــد الـــــــــرزاق: 

ضع له عشرة . الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيـــــــــد : 

محمــد ... ال يجــوز ذلــك . ســـعــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــس : 

 ، احملتــرم  هــذا  مجلســنا  يكــون  أنــه  أحــب  الــرئــيــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــادة  الســيــــــــــد أحــمــــــــــد الــفــــــــوزان : 
وإذا أحــد يبــدي باقتــراح أو يرفــع يــده فــا يحصــل أي إشــارة يعنــي 

. عشــرين  ضــع  أو  عشــرة  ضــع  واحــد  يعلــق  ال 

ال ليــس لــه حــق التعليــق . أمــا كــون أنــه يطلــب الــكام فالائحــة  ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــس : 
الــكام  يطلــب  مســتقبا  وكل عضــو  الــكام  نظمــت  قــد  الداخليــة 
يســجل قبــل اجللســة أو فــي أثنــاء اجللســة ويؤخــذ مــن املراقــب أو 
أمــني الســر وهــو املكلــف بهــذا . بالنســبة لنــا اآلن قــد يحصــل واحــد 
الــكام ويفوتــه أن يتكلــم والســبب هــو قــد يكــون عــدم لفــت  يريــد 
البعــض  يرفــع  أن  يحصــل  لكــن  الرئاســة  مــن  مقصــود  غيــر  نظــر 
أيديهــم أو يطلبــوا الــكام عشــرة فــي آن واحــد وهــذا طبعــا مربــك . 
أمــا التعليــق مثــل مــا تفضلــت فــا يجــوز . وأنــا قــد لفــت نظــره .

أنــا أحــب بخصــوص التعليــق . فيمــا يتعلــق مبحمــد الرشــيد قــال  الســيـــــــــد أحــمــــــــد الــفـــــــــوزان : 
. بصحيــح  ليــس  وهــذا  عشــرة  لــه  ضــع 

أنــا فعــا لفــت نظــر محمــد الرشــيد إلــى هــذا . ســـعــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 
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للتصويــت  تعــرض  قضيــة  كانــت  إذا   . الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السيــــــد إبــراهــيــــــم الـــخريــبــــــط :  
ليــس هنــاك داع ألن يرفــع األعضــاء أيديهــم بــل تعــرض للتصويــت 

. شــيء  كل  وانتهــى 

مبــدأ املعارضــة هــل القانــون يجيــز هــذا أم ال ؟ ســـعــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

السيــــــد إبــراهــيــــــم الـــخريــبــــــط :  رمبــا هنــاك أنــاس يخجلــون مــن هــذه القضيــة ، فــا داعــي لذلــك .

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس :  هــل يخجــل أن يصــوت ؟

السيــــــد إبــراهــيــــــم الـــخريــبــــــط :  رمبــا .

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس :  ســبحان اهلل العلــي العظيــم . أنــا أريــد أن أســألك ســؤاال :  
. قانونــي  غيــر  اليــد  رفــع  طلــب  هــل 

السيــــــد إبــراهــيــــــم الـــخريــبــــــط :  هــذا مــا ال أعرفــه .

) موافقــة علــى املــادة املذكــورة 31 (

* الفصــل الثالــث - مكتب املجلس *

مــادة 32 -     »يتكــون مكتــب املجلــس مــن الرئيــس ونائــب الرئيــس وأمــني الســر واملراقــب ويضــم إليهــم رئيــس كل مــن جلنــة 
الشــئون التشــريعية والقانونيــة وجلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة ملجــرد انتخابهمــا« .

الســر  وأمــني  الرئيــس  ونائــب  الرئيــس  مــن  املجلــس  يتكــون مكتــب  الـسيـــــــــــــد عـلــــــــي الـمـــــــــــــــواش : 
التشــريعية  الشــئون  جلنــة  مــن  كل  رئيــس  إليهــم  ويضــم  واملراقــب 
والقانونيــة وجلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة مبجــرد انتخابهمــا« 
هنــا اقتصــر املجلــس علــى أن يكــون رئيــس جلنــة الشــئون التشــريعية 
والقانونيــة وجلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة مبجــرد انتخابهمــا 
ضمــن أعضــاء مكتــب املجلــس مــن دون ذكــر رؤســاء اللجــان األخــرى 
»اقتــرح أن يكــون رؤســاء اللجــان مــن ضمــن مكتــب املجلــس . وكمــا 
أرجــو مــن املجلــس احملتــرم املوافقــة علــى هــذا االقتــراح النضمــام 

رؤســاء اللجــان إلــى املكتــب .

ليــس مــن املفــروض مــن مكتــب املجلــس أن يؤلــف جمعيــة أو مجلســا  الســيــــــــد راشــــــــــد الــفرحــــــــــــــان : 
داخــل املجلــس بــل املفــروض فيــه أن يكــون جلنــة وهــذه اللجنــة تعــد 
وتــدرس القضايــا . وتوافــق عليهــا . وقــد راعــت اللجنــة بعــد دراســة 
اللوائــح األخــرى وبعــد أن استأنســت بهــا أن أقــرب عــدد يتناســب مــع 
عــدد أعضــاء مجلــس األمــة هــو أن يكــون عــدد أعضــاء املكتــب هــو 

ســتة.

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس :  هــل كفايــة الــرد . ؟

هــل ينتخــب املجلــس جلنتــي الشــئون التشــريعية والقانونيــة وجلنــة  الـسيـــــــــــــد عـلــــــــي الـمـــــــــــــــواش : 
؟ األخــرى  اللجــان  أســماء  ذكــر  دون  واالقتصاديــة  املاليــة  الشــئون 

ملــاذا نخصــص اللجنتــني فقــط ؟  
ألهميــة اللجنتــني . فأهــم جلــان املجلــس همــا هاتــان اللجنتــان . ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس : 
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راعــت اللجنــة أنــه قــد يــدرس مكتــب املجلــس أمــورا ماليــة فيكــون  الســيد راشــد الـــفرحان )مقرر اللجنة( : 
لــه  فاهــم  املوضــوع  هــذا  فــي  كخبيــر  املاليــة  الشــئون  جلنــة  رئيــس 
رئيــس  كذلــك   . األخــرى  اللجــان  رؤســاء  بقيــة  مــن  أكثــر  ودراســة 
فــي  غيــره  مــن  أكثــر  فاهمــا  يكــون  قــد  القانونيــة  الشــئون  جلنــة 
املســائل القانونيــة فيســاعد مكتــب املجلــس فــي آرائــه التــي يبديهــا 
فــي املكتــب أمــا رؤســاء اللجــان اآلخــرون فــا يختــص مكتــب املجلــس 

. أمــور جلانهــم  فــي 

الســيــــد علـــــي إبــراهيـــــم الـمــــــواش :  أرجــو التصويــت علــى اقتراحــي هــذا .

أو  يســانده  ولــم  مشــروعا  قــدم  واحــد  إذا  اإلخــوان  عنــد  املعــروف  الـســـيــــــــــد مـحـمــــــــــد قـبـــــــــــازرد : 
يؤيــده واحــد ثــان أو أكثــر يلغــي املشــروع . فــاألخ إذا تكلــم وحــده ولــم 

. التصويــت  إلــى  داعــي  فــا  أحــد  يؤيــده 

الــذي  االقتــراح  أن  فعــا  يشــترط  النيابيــة  املجالــس  بعــض  فــي  السيــــد الدكتـــور الـخبـــير الدسـتـــوري  : 
يتقــدم بــه أحــد األعضــاء يجــب أن يظاهــره عضــو آخــر أي يزكيــه ، 
إمنــا نحــن الئحتنــا حتــى اآلن ليــس فيهــا هــذا النــص ولــم نتقيــد 
بهــا ولذلــك فــي مثــل هــذه احلــاالت يكفــي أن الرئيــس يقــول مــن 
. بــه  كان  التعديــل  يؤيــد  كبيــر  عــدد  وجــدد  فــإذا   ، التعديــل  يؤيــدون 

علــي  الســيد  العضــو  الــذي طلبــه   )32( املــادة  علــى  التعديــل  هــل  ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس :  
؟ أحــد  يؤيــده 

أصبحــت  األعصــاب  ألن  اجللســة  ترفــع  أن  أقتــرح  الرئيــس  ســيادة  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيــــــب : 
. متعبــة 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس :  لنكمل اجللسة حتى الواحدة .

)موافقة على املادة املذكورة 32(

مــادة 33 -     »بعــد انتهــاء مراســم افتتــاح الــدور الســنوي العــادي يشــرع املجلــس بانتخــاب أعضــاء مكتبــه أو اســتكمال عددهــم 
وفقــا للدســتور ولهــذه الائحــة ، وال يجــوز إجــراء أي مناقشــة فــي املجلــس قبــل انتخــاب أمــني الســر واملراقــب 
ويتولــى ســكرتارية املكتــب األمــني العــام للمجلــس بحكــم منصبــه فــإن منعــه مانــع حــل محلــه مــن يندبــه رئيــس 

املجلــس لذلــك« .

) موافقة عامة على املادة املذكورة 33 (

»تقــدم الترشــيحات لعضويــة املكتــب إلــى رئيــس املجلــس فيعلنهــا للمجلــس . ويجــوز للعضــو أن يزكــي غيــره  مادة 34 - 
. املكتــب«  لعضويــة  للترشــيح 

)موافقة عامة(

»يتــم االنتخــاب علــى مناصــب مكتــب املجلــس بالتتابــع وبطريــق االقتــراع الســري باالغلبيــة املطلقــة فــإذا لــم  مادة 35 - 
يتحقــق هــذه األغلبيــة أعيــد االنتخــاب للمــرة الثانيــة ويكــون الفــوز فيهــا باألغلبيــة النســبية فــان تســاوي اثنــان أو 

أكثــر فــي هــذه األغلبيــة مت اختيــار أحدهــم بالقرعــة« .

يتــم االنتخــاب )ملناصــب( بــدل )علــى مناصــب( . هــذا تعديــل لفظــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. املــادة  مطلــع  فــي 
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"يتــم االنتخــاب ملناصــب مكتــب املجلــس بالتتابــع وبطريــق االقتــراع  وأعاد السيد األمني العام قراءة املادة )35( 
أعيــد  األغلبيــة  هــذه  تتحقــق  لــم  فــإذا  املطلقــة  باألغلبيــة  الســري 
االنتخــاب للمــرة الثانيــة ويكــون الفــوز فيهــا باألغلبيــة النســبية فــإن 
". بالقرعــة  أحدهــم  اختيــار  األغلبيــة مت  هــذه  فــي  أكثــر  أو  اثنــان  تســاوي 

) موافقة عامة على املادة املذكورة 35 (

»ال يجــوز أن تــدرج فــي ورقــة التصويــت أســماء غيــر املرشــحني وإال أعتبــر التصويــت لغيــر املرشــح باطــا وصــح  مادة 36 - 
التصويــت فيمــن عــداه ، فــإن جــاوز عــدد األســماء الصحيحــة الــواردة بورقــة االنتخــاب مــن بــني املرشــحني العــدد 
املطلــوب انتخابــه بطلــت الورقــة كلهــا ، ويعتبــر التصويــت غيــر صحيــح إذا وقــع خطــأ فــي اســم املرشــح يثيــر لبســا 

فــي حتديــد شــخصيته وعنــد اخلــاف يفصــل املجلــس فــي األمــر .

السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري :  أنــا أقتــرح يــا ســيادة الرئيــس إلغــاء عبــارة »وعنــد اخلــاف يفصــل 
املجلــس فــي األمــر« لنتركهــا واضحــة وماشــية علــى طــول كمــا هــي ، أي 

. وانتهــى  باطلــة  تعتبــر  كــذا  تكــون  ورقــة 

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( :  هنــاك الــرأي اآلخــر فــي اللجنــة )صوتــان( وهــو أن كل خطــأ يحصــل 
يعتبــر الصــوت الغيــا وهــذا النــص يعتبــر التصويــت غيــر صحيــح إذا 
وقــع أي خطــأ باســم املرشــح أثــار لبســا أم لــم يثــر لبســا . واألمــران 

. للمجلــس  متــروكان  طبعــا 

أعتقــد عاجلنــا املوضــوع مــرة لكــن اآلن بعــد أن عــرف اإلخــوان كلهــم  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد : 
. أحــد  اســم  فــي  يغلــط  أحــدا  أن  أظــن  مــا  بعضــا  بعضهــم 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس :  هل املجلس يريد أن تبقى املادة كما هي أم يرى التعديل ؟

أعتقــد تشــطب عبــارة »يثيــر لبســا« ألنهــا ســوف تثيــر مــرة أخــرى نقاشــا  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالــــد  : 
فــي املوضــوع حــول الــذي يثيــر لبســا فــي حتديــد الشــخصية ، حمــد ، 

.. أحمــد 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس :  هذا فعا حصل عندنا .

ســتعود مــرة أخــرى ، وهــي تثيــر نقاشــا وقــد حصلــت فــي الســابق ثــاث  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالــــد  : 
 . اللبــس  ، كل انتخــاب حــدث فيــه هــذا  أربــع مــرات ، خمــس مــرات 

. منهــا  نســتفيد  أن  يجــب  املاضيــة  فالتجــارب 

ســـعــــــادة الــرئــيــــــس . ســبق أن احــد األعضــاء فــي اجللســة الســابقة  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــان  : 
اقتــرح وضــع لوحــة وتســجيل أســماء املرشــحني حتــى ال يكــون هنــاك 

. غلــط  أي  أو  لبــس  أي 

لكن هذا اخلطأ محتمل بني أحمد وحمد أو بني محمد وحمود .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس : 
شيء من هذا النوع هل يعني خطأ ..

ولكن ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس إذا كان اخلط واضحا وينظر إليه  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــان  : 
اجلميع ال أظن أن يكون هناك أي لبس .
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ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس :  أعتقد أن املجلس وافق مسبقا على هذا .

ســيادة الرئيــس ماحظــة . مثــا املجلــس ليــس فيــه غيــر الفــوزان ،  الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفــــــــــــوزان : 
؟ التباســا  يثيــر  هــذا  هــل  فــوزان  وضــع  فشــخص 

ومـثل وضــع واحــد الدبــــوس . الدبــوس هـنـــا اثنان الزم يقـــول نايـــف   
الدبوس ولكن القطامي ال يوجد هنا قطامي إال واحد .

حينمــا قالــوا حمــد أتذكــر املفهــوم أن املقصــود بــه كان حمــد املشــاري  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 
ولكــن أخــذ مبــدأ وأبطــل الصــوت .

ال .. أنــا أرى أن تبقــى املــادة كمــا هــي ألنــه ميكــن أن يحصــل إشــكال  الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفــــــــــــوزان : 
فــي واحــد يقــول لــك القطامــي أو الفــوزان فقــط . وثــم هنــاك اثنــان 
خالــد فــازم يكتــب عبــد الــرزاق اخلالــد أو حمــود اخلالــد . لكــن مثــا 

إذا كتــب الفــوزان أو املشــاري أعتقــد هــذا كافــي .

السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  :  أعتقــد أن هــذه الائحــة ليســت لهــذا املجلــس فقــط . فقــد يأتــي فــي 
... يجــوز   . وثالــث  وثــان  اســم  أول  وتتشــابه  أســماء  عــدة  اآلخــر  املجلــس 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  اآلن األمــر للمجلــس ، هــل املجلــس يريــد أن يعــدل أو يبقــى املــادة كمــا 
هــي ؟

أنــا أقتــرح أن تكــون املســألة واضحــة . فــأي خطــأ فــي كتابــة االســم  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
يعتبــر باطــا ، ألنــه قــد يجــوز اخلطــأ مــن أن خــط النائــب ضعيــف 

. القــراءة  علــى  قدرتــه  عــدم  ليــس   ، االلتبــاس  يســبب 

ســيادة الرئيــس أنــا عنــد رأيــي فــي أن تبقــى املــادة كمــا هــي ألنــي أنــا  الــســـيـــــــد حــــســـــــن حـــيـــــــــــــات : 
أعلمــك مــرة أو ثاثــا فــرزت األصــوات ، فأغلــب الكتابــات يعنــي إذا 
كان نريــد أن نأخــذ فــي هــذه الشــدة أقــدر أقــول لــك هنــاك كثيــر مــن 
األصــوات كان يجــب أن نتركهــا ، مثــا مــن جملتهــا اســم محمــد قبــازرد 

بينمــا يكتــب محمــد قبــازد . مــاذا نعمــل وكيــف تعتبرهــا ؟

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  ال .. ليس اخلطأ في االسم الثاني .

يقولــون أن كل خطــأ فــي الكتابــة يبطــل الصــوت إذا كان خطــأ فــي  الــســـيـــــــد حــــســـــــن حـــيـــــــــــــات : 
.. هــذه  الكتابــة 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  لــو قــال أحمــد فــوزان أو أحمــد الفــوزان ال أعتقــد فيهــا فــرق ، لكــن 
. األول  االســم  فــي  يأتينــا  الــذي  اخلطــأ  عــن  الــكام 

الــســـيـــــــد حــــســـــــن حـــيـــــــــــــات :  االسم األول ؟ السيد يوسف الرفاعي مثا يضع يوسف ..

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  أل .. أل .. يضع هاشم الرفاعي .
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الــســـيـــــــد حــــســـــــن حـــيــــــــات :  نعم هاشم .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  هذا خطأ ، محمد الرشيد يضع أحمد الرشيد ، خطأ .

الــســـيـــــــد حــــســـــــن حـــيــــــــات :  هذه ال تغير ماهية االسم .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  هل املجلس اآلن يوافق على بقاء املادة كما هي ؟

)فرد بعض السادة األعضاء بقولهم »التعديل«(

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  الذي يريد التعديل يرفع يده .

وافقت أقلية وكانت األكثرية ضد التعديل ، فبقيت املادة بدون تعديل .

)موافقة على املادة املذكورة 36(

»يعتبــر االمتنــاع عــن التصويــت مبثابــة الغيــاب عــن اجللســة فــا حتســب أصــوات املمتنعــني ضمــن أصــوات املؤيديــن  مادة 37 - 
أو املعارضــني ، كمــا ال تدخــل فــي حســاب األغلبيــة بشــرط أن ال يقــل عــدد األصــوات التــي أعطيــت عــن النصــاب 

القانونــي الــازم النعقــاد اجللســة ، ويســري هــذا احلكــم فــي شــأن األوراق غيــر الصحيحــة«.

الســــيــــد خـــلــيــفــــــة الـــجــــــري :  ســيادة الرئيــس هــل ممنــوع االمتنــاع عــن التصويــت ؟ حســب هــذه 
؟ املــادة 

أل . لم متنع االمتناع فليس املقصود ذلك . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

لكن أال يسجل في احملضر االمتناع عن التصويت . الســــيــــد خـــلــيــفــــــة الـــجــــــري : 

ليس هناك نص مينع االمتناع . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

يعني يعتبر غائبا . الســــيــــد خـــلــيــفــــــة الـــجــــــري : 

فــي  الائحــة وضعــت  ولكــن   ، التصويــت غيــر ممنــوع  عــن  االمتنــاع  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
فــي نفــس اجللســة فيعتبــر االمتنــاع  الســبب  أن يذكــر  مــادة قادمــة 
عــدم وجــوده ، أي حينمــا نأتــي لعــد األصــوات فاملمتنعــون كأنهــم لــم 

. فقــط  النصــاب  مــن  فينقصــوا  يحضــروا 

)موافقة عامة(

مادة 38  -        »ال يجوز أن يكون الوزير عضوا مبكتب املجلس أو جلان«

)موافقة عامة(
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مادة 39 -        »يختص مكتب املجلس باألمور اآلتية«

الفصــل فيمــا يحيلــه إليــه املجلــس مــن اعتراضــات مضمــون محاضــر اجللســات والقيــام بعمليــة القرعــة وفــرز  أ- 
. املجلــس  جلســات  أثنــاء  تعــرض  التــي  األمــور  مــن  ذلــك  وغيــر  األصــوات 

النظــر فــي مشــروع امليزانيــة الســنوية للمجلــس وفــي حســابه اخلتامــي بنــاء علــى إحالــة مــن الرئيــس وذلــك قبــل  ب- 
. الدولــة  ميزانيــة  فــي  واحــدا  رقمــا  املجلــس  مليزانيــة  املخصصــة  االعتمــادات  وتــدرج  إلقرارهمــا  املجلــس  علــى  عرضهــا 

أن ميــارس فــي شــئون موظفــي املجلــس ومســتخدميه الصاحيــات التــي تخولهــا القوانــني واللوائــح ملجلــس  ج- 
الــوزراء ولديــوان املوظفــني فــي شــأن موظفــي الدولــة ومســتخدميها ، وذلــك وفقــا للقانــون الــذي يصــدر بهــذا 

. اخلصــوص 

اختيــار الوفــود بنــاء علــى ترشــيح الرئيــس لتمثيــل املجلــس فــي الداخــل أو فــي اخلــارج متهيــدا لعــرض األمــر علــى  د- 
. املجلــس  علــى  قبــل عرضهــا  وزياراتهــا  عــن مهمتهــا  تقاريــر  املكتــب  علــى  الوفــود  هــذه  وتعــرض   . فيــه  للبــت  املجلــس 

بهــذا  يصــدر  الــذي  للقانــون  »وفقــا  تقــول  األخيــرة  الفقــرة  هنــا  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
إذا  أمــا  املجلــس  مــن  بقــرار  الائحــة  صــدرت  إذا  هــذا  اخلصــوص« 
املجلــس وافــق علــى أن تصــدر جميــع الائحــة بقانــون ال بقــرار فــا 

. الفقــرة  هــذه  لذكــر  داعــي 

»ميزانيــة  إدراج  فــي  املقصــود  مــا    : »ب«  فــي  املقــرر  أســأل  أن  أحــب  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــازرد :  
؟ وشــرح  تفســير  هنــاك  هــل  الدولــة«  ميزانيــة  مــن  واحــدا  رقمــا  املجلــس 

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( :  هناك ميزانية سنوية خاصة باملجلس .

الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد :  ملاذا »رقم واحد« هل فيه شرح لديوان املوظفني كباقي امليزانيات ؟

الســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــان :  ألنهــا واردة رقمــا فــي ميزانيــة الدولــة ، ويكــون املجلــس ناقشــها مــع 
امليزانيــة العامــة للدولــة . وعمومــا ، هــذا املقصــود يعنــي أنهــا نوقشــت 
فــي مكتــب  تعــاد  داع ألن  فليــس هنــاك  قبــل بصــورة تفصيليــة  مــن 

. تفصيليــا  وتناقــش  املجلــس 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس :  )موجهــا كامــه للســيد راشــد الفرحــان( هــل أفهــم مــن ســؤالك قبــل 
؟ بقــرار  أم  بقانــون  تصــدر  الائحــة  أن  يقــر  املجلــس  تريــد  أنــك  قليــل 

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( :  تصــدر بقانــون ، وإذا صــدرت الائحــة بقانــون فــا داعــي لذكــر الفقــرة 
. هــذه  األخيــرة 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس :  يعني تريد املجلس اآلن أن يعطي رأيه فيها ؟

إذا وافق املجلس على هذا الرأي . السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
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هــذه املــادة فيهــا فــي الواقــع نقطتــان أساســيتان ، فكــرة أن اعتمــادات  السيـد الدكتور اخلبـير الدسـتـوري  : 
امليزانيــة تــدرج برقــم واحــد فــي ميزانيــة الدولــة وفكرة الصــدور بقانون . 
أما املســألة األولى اخلاص بامليزانية فميزانية املجلس مســتقلة ولكن 
املجلــس يأتــي باملبالــغ التــي يدخلهــا ميزانيتــه مــن الدولــة ، فحتــى 
الدولــة تعطــي املجلــس كــذا الــف دينــار لكــن البــد أن يكــون هــذا املبلــغ 
وارد فــي ميزانيــة الدولــة كاعتمــاد ، مثــل بالضبــط االعتمــاد اخلــاص 
بصنــدوق التنميــة االقتصاديــة للــدول العربيــة حيــث يــرد فــي ميزانيــة 
الدولة كمبلغ ، إمنا هذا ال مينع من أن له ميزانية مستقلة للصندوق 
. وستكون هناك ميزانية مستقلة ملجلس األمة تدرس فيها تفصيات 
هــذا املبلــغ إمنــا فــي ميزانيــة الدولــة ال يــرد كجــزء مــن ميزانيــة الدولــة 
إمنا يرد الرقم فقط الذي يخصص ملجلس األمة هذا بالنسبة للبند 
األول إمنــا تفاصيــل امليزانيــة فتأتــي باســم ميزانيــة مجلــس األمــة وهــي 
مســتقلة لوحدهــا ولهــا إجــراءات مســتقلة ، وبالنســبة للبنــد املتعلــق 
بالقانــون اخلــاص هــذا وارد فــي آخــر الفقــرة )ج( هنــا وكمــا أنــه وارد فــي 
الفقــرة )هـــ( مــن املــادة )30( . نفــس هــذا النــص مكتــوب أيضــا » وذلــك 
وفقــا للقانــون الــذي يصــدر بهــذا اخلصــوص » هــذه الفقــرة تعترضنــا 
في هذه الائحة كلما كان نص الائحة تصطدم بقانون . مثا قانون 
التوظــف يجعــل اختصاصــات للــوزراء علــى موظفــي الــوزارات ولكنــه لــم 
يتضمــن نصــا بــأن رئيــس املجلــس لــه علــى املوظفــني مثــل مــا للوزيــر 
على موظفي الوزارة ، كذلك مكتب املجلس هنا ليس منصوصا عليه 
فــي قانــون التوظــف العــام وليســت لــه االختصاصــات االســتثنائية التــي 
ملجلــس الــوزراء والتــي لديــوان املوظفــني فــي شــئون موظفــي احلكومــة 
فلكــي تعطــي هــذا االختصــاص لرئيــس املجلــس أوال وملكتــب املجلــس 
ثانيــا ال يكفــي أن يصــدر فــي الئحــة يقررهــا مجلــس األمــة وإمنــا يجــب 
أن يصــدر بــأداة فــي مســتوى قانــون التوظــف حتــى يســتطيع أن يخالــف 
قانون التوظف . فاخليار بني أحد األمرين . أما أن املادتني أو الثاثة 
التــي فيهمــا مثــل هــذا النــص تصــدر بقانــون خــاص بالثــاث مــواد هــذه 
وأمــا أننــا نصــدر الائحــة كلهــا بقانــون فيكــون كل مــا فيهــا مــن اصطدام 
مــع القوانــني ســواء كنــا منتبهــني إليــه اآلن أو غيــر منتبهــني إليــه فــي 
بعــض املــواد ثــم يظهــر أننــا مخالفــني لقانــون ال نعلــم بــه فيكــون فــي 
هــذه احلالــة كلــه يغطــي إذا صــدرت الائحــة كلهــا بقانــون ، والدســتور 
حقــا قــد نــص علــى أن املجلــس يصــدر الئحتــه الداخليــة إمنــا ، يصــدر 
بقــرار مــن املجلــس يجــوز مــن بــاب أولــى أن يصــدر بقانــون ألن القانــون 

أعلــى مســتوى مــن القــرارات .

الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد :  ســيادة الرئيــس أظــن أننــا نكتفــي بهــذا القــدر مــن الوقــت ونؤجــل 
. اجللســة 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس :  الرأي للمجلس هل يريد الائحة تصدر بقانون أم بقرار ؟

) فرد بعض السادة األعضاء بقولهم »بقانون« (
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ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس :  هــو القانــون يغطــي الائحــة عــن أي مشــاكل أخــرى ، مثــا عنــدك 
اليــوم مادتــان أو ثــاث حتتــاج أن تصدرهــا بقانــون وبكــره تريــد غيرهــا 
فيجــب أن يصــدر قانــون ثــان . لكــن الائحــة ملــا تكــون كلهــا صــادرة 

. الائحــة  ينهــي  أن  للمجلــس  أســهل  فيكــون  بقانــون 

أعتقــد القــرار أفضــل حتــى نســتطيع أن نغيــر فيــه حســب مــا تتطلبــه  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد : 
. احلالــة 

بالعكــس . هنــاك بعــض مــواد ضــروري أن تصــدر بقانــون فــإذا أصــدرت  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــس : 
هــذه بقانــون وأردت غيرهــا فيجــب أيضــا أن يصــدر قانــون ثــان ، إمنــا ملــا 

تكــون الائحــة كلهــا بقانــون أصبــح يعنــي وفــرت علــى نفســك ...

يعنــي هــل ميكــن أن نفهــم مــا الــذي يســتوجب صــدور الائحــة بقانــون  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد : 
؟ بقــرار  صدورهــا  يســتوجب  والــذي 

اخلبير أوضح لك ذلك . ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

املشكلة طويلة عريضة . الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد : 

كمــا قلــت ، إذا صــدرت الائحــة بقــرار فيكــون منهــا بعــض مــواد يجــب  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أن ننتقيهــا ونصــدر بهــا قانونــا ألنهــا تصطــدم بقوانــني قائمــة . فبــدال 
مــن أن ننتقــي مادتــني أو ثاثــا ونصــدر بهــا قانونــا وميكــن بعــد قليل أن 
يتبــني لنــا أن هنــاك قوانــني أخــرى تصطــدم مــع مــواد أخــرى فنضطــر 
ألن نصــدر بهــا قانونــا آخــر ، فمــن األفضــل أن تصــدر كل الائحــة 
بقانــون حتــى إذا حصــل فــي أي مــادة مــن املــواد أن مثــل هــذه املــادة 
تتعــارض مــع قانــون الشــركات مثــا مــع القانــون املالــي أو مــع القانــون 
التجــاري أو مــع أي قانــون مــن القوانــني فتكــون مــادة الائحــة فــي قــوة 
هــذه القوانــني وتكــون نافــذة بــدون صعوبــات أو اعتــراض عليهــا ، هــذه 
الطريقــة أضمــن ، إمنــا لهــا عيــب واحــد أحــب أن أنــور املجلــس فيــه 
وهــو أنــه متــى صــدرت الائحــة بقانــون فلكــي تعدلهــا يجــب أن تعدلهــا 
بقانــون فتصبــح هــذه الائحــة أكثــر ثباتــا ممــا لــو كانــت بقــرار مــن 
املجلــس ، يعنــي املجلــس لكــي يعــدل فــي الائحــة مســتقبا الزم يعمــل 
قانونــا لتعديــل هــذه الائحــة . فهــذا هــو العيــب الوحيــد إمنــا فيمــا 
عــدا هــذه املزايــا أكثــر وهــي أن تكــون الائحــة ال تأتــي أي جهــة أو أحــد 
املــادة مخالفــة للقانــون املدنــي أو مخالفــة للقانــون  يقــول أن هــذه 
اجلزائــي أو مخالفــة للتجــاري ، حينمــا تصــدر كلهــا بقانــون فتكــون 

مغطــاة .

السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري :  أحــب أن أســأل اخلبيــر هــل اللوائــح الداخليــة للمجالــس النيابيــة فــي 
؟ بقــرار  أو  بقانــون  تصــدر  األخــرى  البلــدان 
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السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :  التقليــدان موجــودان ونحــن حينمــا كنــا نضــع الدســتور فــي جلنــة 
الدســتور كان أمامنــا فعــا االقتراحــان هــل نضعهــا بقانــون أم نضعهــا 
بقــرار . وكانــت حجــة الــرأي الــذي يقــول بقانــون أنــه يريــد أن يعطيهــا 
قــوة تعــادل القوانــني حتــى ال تكــون أقــل مــن القوانــني ، وحتــى تكــون 
املســألة واضحــة بتطبيــق عملــي ، ملــا عــرض فــي أثنــاء عمــل املجلــس 
األعضــاء  حصانــة   ، باحلصانــة  اخلــاص  املوضــوع  أذكــر  التأسيســي 
فاحلصانــة النيابيــة قــد نــص عليهــا فــي الائحــة الداخليــة وكانــت 
النــص  هــذا  أن  االعتــراض  وجــه  فــكان  املجلــس  مــن  بقــرار  صــادرة 
غيــر قانونــي ألنــه يعطــل مــادة مــن مــواد قانــون اجلــزاء فمثــل هــذا 
االعتــراض الــذي ورد علــى الئحــة املجلــس التأسيســي ألنهــا كانــت 
صــادرة بقــرار نتفــاداه لــو أننــا قلنــا اآلن أنهــا تصــدر بقانــون فــإذا وجــد 
فــي أي مــادة مــن هــذه املــواد التــي نحــن وافقنــا عليهــا أنهــا تخالــف 
أي قانــون مــن القوانــني فــإن هــذه املــادة ال تبطــل إمنــا يقــال أن هــذا 
القانــون عــدل فيمــا يتعلــق مبجلــس األمــة ألن الئحــة مجلــس األمــة 
فــي مســتوى القوانــني كثيــر مــن الــدول جتعلهــا بقــرار مــن املجلــس 
ويــرون أن فــي هــذا حريــة املجلــس فــي تعديــل الائحــة بقــرار منــه فــي 
أي وقــت . هــذه احلريــة لهــا ميــزة لكــن لهــا أيضــا عيــب وهــو أن املجلــس 
كلمــا يــرى مــادة ال تعجبــه بالنســبة للمناســبات يقــول هــذه الائحــة 
مــن صنــع يــدي فأنــا أغيــر هــذه املــادة فــي كل يــوم وليلــة علــى حســب 
الظــروف الطارئــة ، إمنــا ملــا تكــون فــي قانــون تصبــح أكثــر ثباتــا وأكثــر 

إلزامــا للمجلــس نفســه .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  هل يرى املجلس وضع الائحة بقانون أو بقرار ؟

) فرد السادة األعضاء بقولهم »بقانون« (

» وبذلك اتخذ املجلس املوقر قرار بأن تصدر الائحة الداخلية للمجلس بقانون «

وبعدها أكمل السيد األمن العام قراءته للمادة )39(

أن ميــارس بنــاء علــى طلــب الرئيــس اختصاصــات املجلــس اإلداريــة فيمــا بــني أدوار االنعقــاد وبذلــك بصفــة مؤقتــه  هـ- 
. املجلــس  اجتمــاع  حتــى 

محاكمــة موظفــي املجلــس تأديبــا وال يكــون اجتماعــه صحيحــا فــي هــذه احلالــة إال إذا حضــر أربعــة مــن أعضائــه  و- 
علــى األقــل وتكــون قراراتــه نهائيــة ويقــوم باالتهــام أمــام املكتــب منعقــدا كهيئــة تأديبيــة األمــني العــام للمجلــس 
وعنــد غيابــه أو وجــود مانــع لديــه ينــدب رئيــس املجلــس مــن يقــوم باالتهــام مقامــه وللمتهــم أن يســتعني فــي دفاعــه 
مبــن يشــاء مــن غيــر أعضــاء املجلــس وفيمــا عــدا األحــكام اخلاصــة املنصــوص عليهــا فــي هــذه الائحــة تطبــق علــى 
موظفــي املجلــس ومســتخدميه اجلــزاءات واإلجــراءات التأديبيــة وســائر األحــكام الوظيفيــة املقــررة فــي القوانــني 

واللوائــح بشــأن موظفــي الدولــة ومســتخدميها .

أي أمر آخر يرى رئيس املجلس أخذ رأي املكتب في شأنه . ز- 
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)موافقة عامة على املادة املذكورة رقم )39(

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  هناك مادتان فقط هل ترون إنهاءهما ؟

)فرد السادة األعضاء باملوافقة(

مــادة 40 -     »يختــص أمــني الســر باإلشــراف علــى حتريــر مضابــط جلســات املجلــس ويقيــد أســماء األعضــاء الذيــن يطلبــون 
الكلمــة علــى حســب ترتيــب طلباتهــم وبإثبــات التنبيهــات واحملافظــة علــى النظــام وتســجيل نتائــج االقتــراع وغيــر 

ذلــك مــن األمــور التــي يطلبهــا منــه الرئيــس فــي شــأن إدارة اجللســة« .

)موافقة عامة(

مــادة )41( »يشــرف املراقــب علــى الشــئون املتعلقــة مبهــام املجلــس واحتفاالتــه وينفــذ أوامــر الرئيــس للمحافظــة علــى النظــام 
فــي اجللســة وياحــظ حضــور األعضــاء أو غيابهــم وغيــر ذلــك مــن األمــور التــي يعهــد بهــا إليــه الرئيــس« .

)موافقة عامة(
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حضرة صاحب السمو الشيخ عبداهلل السالم الصباح في افتتاح مجلس األمة عام ١963 ويبدو عن 
ميينه رئيس املجلس عبدالعزيز حمد الصقر وعن يساره الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد 

ونائب رئيس مجلس الوزراء أنذاك
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سمو األمير صباح السالم الصباح مرحبًا باحلضور في افتتاح أحد أدوار انعقاد املجلس
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جانب من افتتاح مجلس عام ١963 ويبدو عدد من النواب والوزراء
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مضبطة اجللســــــة العاشـــــــرة
دور االنعقاد األول ) عـــــــــــــــادي (

رقــــــم ) ١0 (

يوم السبت ١٣  ذو القعدة سنة ١٣8٢ هـ .
املوافق ٦ نيسان ) ابريل ( سنـة ١9٦٣ م

الساعة الثامنة والنصف صباحًا

رقــم مسلسل اجللسات .... ) ١0 (
دور االنعقــــاد األول .... ) عــــادي (

مجلس األمة
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مجلس األمة
إدارة اجللسات

اجللسة رقم ١٠

عقــد مجلــس األمــة جلســته العاديــة العلنيــة فــي العاشــرة فــي متــام الســاعة الثامنــة والنصــف مــن صبــاح يــوم الســبت 13 ذو 
القعــدة ســنة 1382 هـــ املوافــق 6 نيســان ) ابريــل ( ســنة 1963 م 

برئاســة صاحــب الســعادة رئيــس املجلــس عبدالعزيــز حمــد الصقــر وبحضــور اصحــاب الســعادة الســادة األعضــاء احملترمــني 
اآلتيــة أســماؤهم :

إبراهيم علي يوسف اخلريبط
أحمد خالد عبداهلل الفوزان

أحمد زيد السرحان
الدكتور أحمد اخلطيب

بندر سعد الافي الشمري
وزير املالية والصناعة الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح 

حزام فالح حزام امليع
حسن جوهر علي حيات

حمد خليفة احلميدة
حمد عبداحملسن املشاري
حمد مبارك حمد العيار

وزير العدل حمود الزيد اخلالد  
حمود يوسف النصف

خالد أحمد املضف
خالد املسعود الفهيد

خالد صالح الغنيم
خالد نزال املعصب

وزير التجارة خليفة الغنيم  
خليفة طال محمد اجلري  
خليل إبراهيم عبداهلل املزين

راشد صالح التوحيد
راشد عبداهلل أحمد الفرحان

زيد الكاظمي
وزير األشغال العامة الشيخ سالم العلي السالم الصباح 

سالم غامن مزعل احلريص
سامي أحمد عبدالعزيز املنيس

وزير الداخلية الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح 
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نائب رئيس املجلس سعود العبدالعزيز العبدالرزاق 
سليمان أحمد احلداد
سليمان خالد املطوع

سيد أحمد سيد عابد املوسوي
عباس حبيب مناور املسيلم
عبدالباقي عبداهلل النوري

عبدالرزاق اخلالد الزيد اخلالد
وزير الدولة عبدالعزيز حسني  

عبدالعزيز علي فهد اخلالد
وزير الصحة العامة عبداللطيف محمد ثنيان الغامن 

وزير التربية والتعليم عبداهلل اجلابر الصباح 
عبداهلل فهد الافي الشمري

وزير الشؤون االجتماعية والعمل عبداهلل مشاري عبداهلل الروضان 
علي إبراهيم املواش

علي ثنيان صالح األذينة
علي صالح الفضالة

علي غامن جاسم الدبوس
فاح مبارك حجرف

وزير األوقاف الشيخ مبارك احلمد الصباح  
وزير اإلرشاد واألنباء الشيخ مبارك العبداهلل األحمد الصباح 

مبارك عبداهلل جاسم الدبوس                             
وزير الدفاع الشيخ محمد األحمد اجلابر الصباح 

محمد أحمد الرشيد
محمد حسني علي قبازرد

محمد حمد البراك
محمد وسمي ناصر السديران
مرضي عبداهلل راضي األذينة

مضحي نزال املعصب
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف احلميضي

يوسف خالد املخلد املطيري
يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي

كمــا حضــر االجتمــاع الســيد اخلبيــر الدســتوري ملجلــس األمــة / الدكتــور عثمــان خليــل عثمــان والســيد األمــني العــام للمجلــس 
األســتاذ علــي محمــد الرضــوان و بعــض رجــال الســلك الدبلوماســي ورجــال الصحافــة واإلذاعــة ومصــوري الصحــف ووكاالت 

األنبــاء وبعــض الســادة املواطنــني.
وتغيب عن حضور هذه اجللسة كل من : -

وزير الكهرباء واملاء سعادة الشيخ جابر العلي السالم الصباح 
السيد العضو احملترم جاسم عبدالعزيز القطامي 

وزير البريد والبرق والهاتف سعادة الشيخ خالد العبداهلل السالم الصباح 
وزير اخلارجية سعادة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السعادة الشيخ صباح السالم الصباح  



88

وقام بسكرتارية اجللسة السادة / محمد السيد إبراهيم / عقيل السيد هاشم /  عدنان محمد جهمي 
وقد افتتح ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  اجللسة باسم اهلل.

البند الثاني من جدول األعمال " متابعة مناقشة مواد مشروع الالئحة الداخلية " : 

باللجــان  اخلــاص  الرابــع  الفصــل  عنــد  توقفنــا  املاضيــة  املــرة  فــي  الـســـيـــد األمـــــيــــــــــن الــعــــــــام : 
.12 صفحــة 

ثم تا نصوص املواد مبتدئا باملادة 42 -   ونصها كاألتي :- 
يؤلف املجلس اللجان الدائمة االتية :

جلنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة . أوال   : 

جلنة الشئون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة . ثانيا : 

جلنــة املاليــة واالقتصــاد وعــدد أعضائهــا تســعة ويدخــل فــي اختصاصهــا اجلانــب املالــي واالقتصــاد مــن أعمــال  ثالثا : 
الــوزارات واملصالــح املختلفــة وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بشــئون وزارة املاليــة والصناعــة ووزارة التجــارة وديــوان 
املوظفــني وديــوان املراقبــة ومجلــس التخطيــط وبنــك االئتمــان وصنــدوق التنميــة ومجلــس النقــد واملؤسســات 

العامــة ذات الطابــع املالــي واالقتصــادي وشــركات القطــاع العــام .

طلــب اضافــة » امليزانيــات واحلســابات اخلتاميــة » بعــد كلمــة وبخاصــة  السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة(: 
املاليــة  الشــؤون  بلجنــة  املتعلقــة   42 املــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  فــي 

. واالقتصــاد 

ثم تا السيد األمني العام الفقرة بعد التعديل ونصها كاألتي :-

جلنــة الشــؤون املاليــة واالقتصاديــة ، وعــدد اعضائهــا تســعه ويدخــل فــي اختصاصهــا اجلانــب املالــي واالقتصــادي  ثالثا : 
مــن أعمــال الــوزارات واملصالــح املختلفــة وبخاصــة امليزانيــات واحلســابات اخلتاميــة ومــا يتعلــق بشــئون وزارة 
املاليــة والصناعــة ووزارة التجــارة وديــوان املوظفــني وديــوان املراقبــة ومجلــس التخطيــط وبنــك االئتمــان وصنــدوق 

التنميــة ومجلــس النقــد واملؤسســات العامــة ذات الطابــع املالــي واالقتصــادي وشــركات القطــاع العــام .

جلنة الشــؤون التشــريعية والقانونية ، وعدد أعضائها ســبعة ويدخل في اختصاصها اجلانب القانوني في أعمال  رابعًا : 
املجلــس والــوزارات واملصالــح املختلفــة وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بشــئون وزارتــي العــدل واألوقــاف وإدارة الفتــوى 

والتشــريع كمــا تختــص هــذه اللجنــة بــكل األمــور التــي تدخــل فــي اختصــاص جلنــة أخــرى.

جلنة شئون التعليم والثقافة واإلرشاد وعدد أعضائها خمسة . خامسًا : 

جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل ، وعدد أعضائها خمسة . سادسًا : 

جلنة الشؤون اخلارجية ، وعدد أعضائها خمسة . سابعًا : 

جلنــة املرافــق العامــة ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل فــي اختصاصهــا علــى وجــه اخلصــوص مــا يتعلــق باملرافــق  ثامنًا : 
املرتبطــة بــوزارات البريــد والبــرق والهاتــف واألشــغال العامــة والكهربــاء واملــاء والبلديــة . وعنــد ارتبــاط األمــر 
بأكثــر مــن جلنــة واحــدة يحــدد املجلــس اوالهــا بنظــرة أو يحيلــه الــي جلنــة مشــتركة تضــم أكثــر مــن جلنــة وفقــًا 

ألحــكام هــذه الائحــة أو ملــا يــراه املجلــس مــن أحــكام خاصــة .
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هــل عنــد أحــد ماحظــة علــى عــدد أعضــاء اللجــان أو حتبــون مناقشــة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ الائحــة  فــي  جــاء  كمــا  عليهــا  توافقــون  أم  ؟  للعــدد  بالنســبة 

ديــوان  منــه  املقصــود  هــل  املراقبــة  لديــوان  بالنســبة  ســؤال  عنــدي  السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــد : 
؟ احملاســبة 

هو بالذات ، ثم اضاف سعادته ـ أفهم أن املجلس موافق على املادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة املذكورة 42 (

للمجلــس أن يؤلــف جلانــا أخــرى دائمــة أو مؤقتــة حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل جلنــة مــا قــد يــراه مــن أحــكام  مادة 43 - 
خاصــة فــي شــأنها ويجــوز للجنــة دائمــة كان أو مؤقتــة ان تشــكل مــن بــني اعضائهــا جلنــة فرعيــة أو اكثــر حســب مــا 

تقتضيــه اعمالهــا وتضــع اللجنــة العامــة النظــام اخلــاص بلجانهــا الفرعيــة .

هنــاك ســؤال بالنســبة لكــون اللجنــة العامــة تضــع النظــام اخلــاص  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
؟ املجلــس  أو  نفســها  العامــة  اللجــان  نظــام  يضــع  فمــن  الفرعيــة  بلجانهــا 

طبعــًا املجلــس هــو الــذي يضــع النظــام العــام جلميــع اللجــان ـ وأضــاف  السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة(: 
الــذي يضــع نظــام جميــع اللجــان هــو املجلــس واملجلــس طبعــا يصــدر 
قــراره هــذا فــي الائحــة الداخليــة ـ يعنــي الائحــة هــي املتضمنــة ســير 
أعمــال للجــان ـ امــا نظــام اللجنــة اخلــاص باألشــياء االداريــة فيهــا 

فهــي نفســها التــي تنظمهــا .

الفكــرة أن اللجــان منظمــة فــي هــذا الفصــل مــن البــاب األول ويتضمن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
جميــع األحــكام اخلاصــة بلجــان املجلــس االصليــة أمنــا الــذي لــم يــرد 
بشــأنه حكــم هنــا هــو مــا قــد ينشــأ مــن جلــان فرعيــة داخــل اللجــان 
املنصــوص عليهــا فــي هــذه الائحــة فــإذا انشــئت جلنــة فرعيــة متفرعة 
عــن جلنــة أصليــة ، فاللجنــة األصليــة تضــع لهــا النظــام ، أمــا اللجــان 

الكبــري فمنظمــة فــي هــذا الفصــل مــن الائحــة .
) موافقة عامة على املادة املذكورة 43 (

ينتخــب املجلــس أعضــاء اللجــان باألغلبيــة النســبية وينبغــي أن يشــترك كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس فــي جلنــة  مادة 44 - 
علــى االقــل ـ وال يجــوز لــه االشــتراك فــي اكثــر مــن جلنتــني دائمتــني ، وال يعتبــر  مكتــب املجلــس جلنــة فــي تطبيــق 

هــذا احلكــم .

إذا رشــح أحــد اعضــاء املجلــس نفســه فــي عــدة جلــان وفشــل ، فمــا هــو  الــســـيــــد يـعـــقــوب الــحـمـيضــــي : 
؟ لــه  بالنســبة  احلــل 

أعتقــد أن العضــو احملتــرم الحــظ هنــا كلمــة ينبغــي وكلمــة ينبغــي هنــا  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
تشــير الــي اجلــواز اخلالــي الوجــوب بــل تشــير أيضــا اكثــر مــن اجلــواز 
الن  الكفــاءة  نفســه  فــي  يجــد  الــذي  الشــخص  الن  الترغيــب  الــي 
يشــتغل فــي جلنتــني أو جلنــة مناســبة يجــب أن ال يتأخــر بــل يقــدم 
الــي  املــادة تشــير  فــي  اللجنــة والكلمــة هنــا  فــي هــذه  نفســه للعمــل 
احلــث والترغيــب فقــط أمــا اذا رشــح العضــو نفســه فــي كل اللجــان 

ولــم ينجــح فهــذا طبعــا لــم يحالفــه احلــظ .
) موافقة عامة على املادة املذكورة 44 (
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تنتخــب كل جلنــة مــن بــني أعضائهــا رئيســًا ومقــررا لهــا ســكرتير مــن موظفــي املجلــس وفــي حالــة غيــاب رئيــس  مادة 45 - 
اللجنــة ينــوب عنــه املقــرر فــي صاحياتــه فــإن غــاب االثنــان حــل محلهمــا أكبــر األعضــاء احلاضريــن ســنًا ويتولــى 
رئيــس املجلــس دعــوة اللجــان لاجتمــاع الــي حــني انتخــاب رؤســائها ، ويقــوم املقــرر بتــاوة تقريــر اللجنة في املجلس 
ويتابــع مناقشــته ، ويجــوز أن تختــار اللجنــة ملوضــوع معــني مقــررًا آخــرًا مــن أعضائهــا يعمــل مــع املقــرر الدائــم أو 
باالنفــراد فــي هــذا املوضــوع بالــذات، ويجــوز للجنــة أن تســتعني فــي أعمالهــا بواحــد أو أكثــر مــن خبــراء املجلــس 
أو موظفيــه كمــا يجــوز لهــا أن تطلــب بواســطة رئيــس املجلــس االســتعانة بواحــد أو أكثــر مــن خبــراء احلكومــة أو 

موظفيهــا وال يجــوز ألي مــن هــؤالء أن يشــترك فــي التصويــت .

هــل املقــرر يشــترك أو يقــوم بعمــل رئيــس اللجنــة فــي املكتــب أي مكتــب  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
؟ املاليــة  اللجنــة  أو  التشــريعية  اللجنــة  رئيــس  غيــاب  حالــة  فــي  املجلــس 

تقصد أن يقوم مقام رئيس اللجنة في عضوية املكتب ؟ ســـعــــــــــــادة     الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس: 

أي نعم ، فهل يقوم مقام رئيس اللجنة في حالة غيابة ؟ السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 

لعضوية املكتب؟ ســـعــــــــــــادة     الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

نعم لعضوية املكتب . السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــوري : 

املقــرر يقــوم مقــام رئيــس اللجنــة فقــط فــي حــدود اختصــاص اللجنــة  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
أمــا املكتــب فأعضائــه منتخبــون مــن قبــل املجلــس فقــط واملجلــس شــي 

واللجنــة شــي آخــر .

هناك اثنان من رؤساء اللجان يشتركون في عضوية مكتب املجلس . السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 

هم أعضاء ينتخبون لرئاسة اللجان . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعــم، فــي حالــة غيــاب أحدهــم عــن مكتــب املجلــس ، هــل يقــوم مقامــه  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
؟ ال  أم  املقــرر 

أعتقد أن رؤساء اللجان ال ينتخبهم املجلس لعضوية املكتب بل بحكم  ســـعــــــــــــادة     الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس: 
. املجلــس  مكتــب  فــي  أعضــاء  يكونــون  وظائفهــم 

رؤساء اللجان تنتخبهم اللجان . السيــد الدكتـور اخلبـير الدسـتـوري  : 

تنتخبهــم اللجنــة ولكــن بعضهــم بحكــم وظائفهــم يصبحــون أعضــاء  ســـعــــــــــــادة     الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس: 
. املجلــس  مكتــب  فــي 

السؤال الذي عرضة حضرة العضو ............ السيــد الدكتـور اخلبـير الدسـتـوري  : 

بالنســبة حلالــة تغيــب الرئيــس هــل يحــل محلــه املقــرر فــي عضويــة  ســـعــــــــــــادة     الــرئــيــــــــــــــــــــــــــس: 
. ســؤاله  هــو  هــذا   . املكتــب 

العضــو  أمنــا   ، اللجنــة  برئاســة  يتعلــق  فيمــا  احللــول  هــذا   .... ال  السيــد الدكتـور اخلبـير الدسـتـوري  : 
رئيــس  غــاب  إذا  املجلــس فهــل  احملتــرم يشــير فكــرة حضــوره مكتــب 

؟ ال  أم  املقــرر  محلــه  يحــل  التشــريعية  اللجنــة 
لكــن  النقطــة  لهــذه  تتعــرض  لــم  املوجــودة  النصــوص  الواقــع  فــي   
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احللــول املذكــور مقصــور علــى رئاســة اللجنــة ، أمنــا املــادة التــي قالــت 
يكــون بحكــم  املاليــة  اللجنــة  ورئيــس  التشــريعية  اللجنــة  رئيــس  أن 
وظيفتــه عضــوا فــي املكتــب لــم تشــر الــي هــذا احللــول ألنهــا مقصــورة 
أن هــذا منســوب الــي الرئيــس فــي اللجنــة فقــط ، فــإذا رأي املجلــس أنــه 
إذا غــاب رئيــس اللجنــة عــن املكتــب فيحضــر غيــره اي املقــرر فيقتضــي 
هــذا اضافــة فقــرة فــي املــادة اخلاصــة بتكويــن املكتــب ، امنــا حســب 

. ذلــك  يجيــز  ال  احلاليــة  النصــوص 

واضحــة  املــادة  هــذه  تكــون  أن  األصــح  اعتقــد   ، للمجلــس  الــرأي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. املجلــس  ليناقشــها 

أنــا أعتقــد أن هــذه الفقــرة القائلــة » وفــي حالــة غيــاب رئيــس اللجنــة  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
ينــوب عنــه املقــرر فــي صاحياتــه « واضحــة ، امنــا يضــاف ضمنهــا أن 

أو يكــون عضــوا فــي مكتــب املجلــس . يحضــر 

املــادة 32 مــن الائحــة الداخليــة التــي وافــق عليهــا االعضــاء تقــول :  السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 
يكون مكتب املجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمني السر واملراقب 
ويضــم اليهــم رئيــس كل مــن جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة 
وجلنة الشئون املالية واالقتصادية وأعتقد أن املادة صريحة ، والنص 
علــى الســتة فقــط ، األربعــة ومعهــم رئيــس جلنــة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة ورئيــس جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة ، ولــم تدخــل 

معهــم نائبــا أخــر .

أعتقــد االن الســؤال واضــح عنــد املجلــس ، هــل املجلــس يجــب أن ينــوب  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 
مقــرر اللجنــة فــي املكتــب عــن رئيــس اللجنــة فــي حالــة غيابــه أو يبقــى 

األمــر، أي العضويــة لرئيــس اللجنــة فقــط .

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ، أعتقــد أنــه يبقــي مقصــورا علــى رئيــس  السيــد الدكتـور أحــمـــد الـخـطــيـب : 
اللجنــة ألن هــذه اللجنــة أعمالهــا كثيــرة ودائمــة فالشــخص اجلديــد 
عارفــا  وليــس  اجلــو  فــي  ليــس  يكــون  قــد  االجتمــاع  يحضــر  الــذي 
باألشــياء التــي صــارت فيحــدث ارتبــاكا فــي اللجنــةـ  فإمنــا برأيــي تبقــى 
املــادة كمــا هــي عليــه االن ويبقــى الرئيــس هــو الرئيــس وإذا غــاب يحــل 

محلــه واحــد ثانــي فــي رئاســة اللجنــة فقــط . 

هــذا باإلضافــة الــي أن غيــاب رئيــس اللجنــة عــن املكتــب ال يقيــده أمــام  السـيــــد سـليـمــــــان الـمـطــــــــــــــــوع : 
لإلضافــة. داع  هنــاك  مــا  لذلــك  شــي  فــي  املكتــب 

هــل أفهــم أن املجلــس موافــق علــى االقتــراح ؟ هــل يبقــى مــكان الرئيــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ يحــل محلــه  أحــد  أم   ، غيابــه  فــي حالــة  شــاغرا  املكتــب  فــي عضويــة 

النصــوص بوضعهــا احلالــي غيــر محتاجــة الــى اضافــة ألنهــا هــي فعــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
متفقــة مــع هــذا الــرأي ، وهــذا فــي الواقــع رأي صحيــح ألن العضويــة 
التــي تكــون منســوبة للشــخص بحكــم وظيفتــه ال يأخذهــا عنــه مــن 
يحــل محلــه وعندنــا مثــال واضــح الــوزراء أعضــاء فــي هــذا املجلــس 
بحكــم وظائفهــم فــإذا غــاب الوزيــر ال يتصــور ان يأتــي وكيــل الــوزارة 

ويأخــذ مكانــه .
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أنا قصدي يا دكتور االلتباس ) موجهًا كامه للسيد الدكتور اخلبير  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الدســتوري ( مثــل مــا أشــار العضــو احملتــرم عبــد الباقــي النــورى، املقــرر 

يحــل فــي صاحياتــه اذا غــاب، فهــل يشــمل ذلــك عضويــة املكتــب؟

ال ... هذه مقصود بها رئاسة اجتماع اللجنة ، فعندما جتتمع اللجنة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
يقــوم مقامــه فــي صاحيــات رئاســة اجللســة.

)موافقة عامة املادة 45(

يجــوز للجــان املجلــس أن تطلــب بواســطة رئاســة املجلــس مــن الــوزارات واملصالــح واملؤسســات العامــة البيانــات  مادة 46 - 
واملســتندات التــي تراهــا الزمــة لــدرس موضــوع معــروض عليهــا وعلــى هــذه الــوزارات واملصالــح واملؤسســات تقــدمي 

البيانــات واملســتندات املطلوبــة لتطلــع عليهــا اللجنــة قبــل وضــع تقريرهــا بوقــت كاف .

)موافقة عامة على املادة املذكور 46(

مــادة 47 -    يبعــث رئيــس املجلــس الــى اللجــان جميــع األوراق املتعلقــة باملســائل احملالــة اليهــا وألعضــاء املجلــس حــق االطــاع 
عليهــا ولهــم أن ينقلــوا صــورا منهــا مبوافقــة رئيــس اللجنــة .

)موافقة عامة على املادة املذكورة 47(

تــوزع املشــروعات واألوراق علــى اعضــاء اللجــان قبــل انعقــاد جلســة اللجنــة بثاثــة أيــام علــى األقــل وتخفــض  مادة 48 - 
هــذه املــدة فــي حالــة االســتعجال الــى أربــع وعشــرين ســاعة ، ويجــوز للمجلــس أن يقصــر هــذه املواعيــد فــي حالــة 

الضــرورة القصــوى .

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ، إذا كان ما قبل االجتماع يوم اخلميس أو  الــسيــــــد خــالــــــــــد الــغــنـيــــــــــــم   : 
. يــوم جمعــة 

هذا يوم عطلة يعتبر ...... ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هل تعني أال تدخل في األربع والعشرين ساعة ؟ الــسيــــــد خــالــــــــــد الــغــنـيـــــــــــم   : 

أعتقد العطلة مستثناة ..... ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ، أظــن اذا كان حلضــور العضــو أهميــة الزم  الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفـــــــــــــوزان : 
. أخــرى  عطلــة  أي  أو  اجلمعــة  أو  اخلميــس  ســواء  يحضــر 

بالنســبة للضــرورة القصــوى هــذا شــي أخــر ، لكــن أنــا تكلمــت بالنســبة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 
عطلــة. وتكــون  العاديــة  املواعيــد  فــي  واجلمعــة  للخميــس 

فــي العطــل العاديــة ال حاجــة حلضــور العضــو، لكــن عنــد الضرورة الزم  الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفـــــــــــــوزان : 
. يحضــر

بالعكــس ميكــن فــي العطلــة الفرصــة أكثــر وجتعــل األربــع والعشــرين  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري : 
ســاعة كافيــة للقــراءة يعنــي األربــع والعشــرين ســاعة فــي وقــت العطلــة 

أبــرك منهــا فــي غيــر وقــت العطلــة.
) موافقة عامة على املادة 48 (

للوزيــر املختــص أن يحضــر جلســات اللجــان عنــد نظــر موضــوع يتعلــق وزارتــه ويجــوز لــه أن يصطحــب معــه واحــد  مادة 49 - 
أو أكثــر مــن كبــار املوظفــني املختصــني أو اخلبــراء أو ينيــب عنــه أيــا منهــم وال يكــون للوزيــر وال ملــن يصطحبــه أو 
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ينيبــه رأي فــي املــداوالت وإمنــا تثبــت آراؤهــم فــي التقريــر ، كمــا يحــق للجــان أن تطلــب بواســطة رئيــس املجلــس 
حضــور الوزيــر املختــص لبحــث األمــر املعــروض عليهــا ، وفــي هــذه احلالــة يجــب أن يحضــر الوزيــر أو مــن ينيبــه 

وفقــًا للفقــرة الســابقة .

أنا أود أن أسال السيد اخلبير هل واجب اللجان ان تكون اجتماعاتها  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
. النــوع  هــذا  مــن  فــي جتربتــني  ســرية ؟ ألننــا دخلنــا 

اعتقــد أن هنــاك مــادة تشــير الــى هــذا  )موجهــا ســعادته الــكام الــي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. املقــرر(  الســيد 

فرد السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  والســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــان   
مقــرر اللجنــة معــا، نعــم هنــاك مــواد تشــير الــي هــذا .

) موافقة على املادة 49 (

مــادة 50 -    تنعقــد اللجــان بنــاء علــى دعــوة رئيســها أو بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس املجلــس ويجــب دعوتهــا لانعقــاد اذا 
طلــب ذلــك ثلــث اعضائهــا وتكــون دعــوة اللجنــة قبــل موعــد انعقادهــا بأربــع وعشــرين ســاعة علــى األقــل ويخطــر 

االعضــاء بجــدول أعمــال اجللســة .

أرى بدل ثلث اعضاء أن يكون عضوان من كل جلنة كشرط لاجتماع  السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــد : 
بــدل الثلــث .

تقصد عضوين بدل من الثلث ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعــم ، بــدل الثلــث ألن بعــض اللجــان تضــم تســعة الزم ثاثــة ، فاثنــني  السيــــد عبـــدالــــــرزاق الـخالـــــــــــــد : 
. هــذا  مــن  شــي  أو  غيــاب  هنــاك  يكــون  ويجــوز   ، يكفيــان 

هل املجلس موافق على التعديل ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فرد بعض السادة األعضاء احملترمني ال .... كما هي 

) موافقة عامة على املادة املذكورة 50 (

مــادة 51 -    ال يحــول تأجيــل املجلــس جللســاته دون انعقــاد اللجــان الجنــاز مــا لديهــا مــن أعمــال ، ولرئيــس املجلــس أن يدعــوا 
اللجــان لاجتمــاع فيمــا بــني أدوار االنعقــاد اذا رأي محــا لذلــك أو بنــاء علــى طلــب احلكومــة أو رئيــس اللجنــة .

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ، معنــى ذلــك أنــه فــي فتــرة عــدم انعقــاد  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
املجلــس رئيــس اللجنــة ليــس لــه احلــق أن فــي أن يدعــو اللجنــة إال 

. الرئاســة  طريــق  عــن 

هــذا هــو نــص املــادة ، ثــم ســأل ســعادته عمــا إذا كان هنــاك تعقيبــا آخــر  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
) وملــا لــم يكــن مــن تعقيــب فقــد أعلــن ســعادته موافقــة املجلــس علــى 

) 51 املــادة املذكــورة 

للجــان التــي تشــترك فــي بحــث موضــوع واحــد أن تعقــد اجتماعــا مشــتركا بينهــا مبوافقــة رئيــس املجلــس وفــي  مادة 52 - 
هــذه احلالــة تكــون الرئاســة ومنصــب املقــرر الكبــر الرؤســاء واملقرريــن ســنا ويجــب ملصلحــة االجتمــاع املشــترك 
حضــور أغلبيــة أعضــاء كل جلنــة علــى حــده علــى األقــل .وال تكــون القــرارات صحيحــة مبوافقــة أغلبيــة األعضــاء 

احلاضريــن .
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رئيــس  أو  املقــرر  أن  الــى  تشــير   52 املــادة  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيـــــــــــد : 
اللجنــة يكــون ألكبــر األعضــاء ســنًا أنــا أقتــرح أن يكــون بالتصويــت 

. لاختيــار 

أعتقــد أن هــذه قاعــدة متبعــة ، ألن العضــو األكبــر ســنا هــو منتخــب  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. لذلــك 

هــو منتخــب مــن املجلــس ولكــن فــي حالــة جمــع اللجــان يجــب أن  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيـــــــــد : 
يختــاروا الرئيــس للنظــر فــي  املوضــوع نفســه واالختيــار مــن أعضــاء 

. بالتصويــت  يكــون  اللجنــة 

هل يرى املجلس التعديل كما اقترح العضو أو إبقاء املادة كما هي ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 ) فرد السادة االعضاء احملترمني بإبقائها كما هي (

) وبذلك فقد أعلن ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس موافقة املجلس على املادة املذكورة 52 (

الرئيــس  املناقشــات وتــدون االراء ويوقعــه  لــكل جلســة تلخــص فيهــا  اللجــان ســرية ويحــرر محضــر  53 -    جلســات  مــادة 
والســكرتير ، ولــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس حضــور جلســات اللجــان التــي ليــس عضــوا فيهــا بشــرط موافقــة 
اللجنــة علــى ذلــك ـ علــى أن ال يتدخــل فــي املناقشــة وال يبــدي أيــة ماحظــات ولــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس 

االطــاع علــى محاضــر اللجــان .

وأضـــاف السيـــد األميـــن الـعــــام هـــذه الـمــــادة مـخــتـــلـــف عـلـيـهـــا. فــتـــرى األقــلــيـــــة ) صــوتـــــان ( ُذكـــــــر كـــــلــمـــــــة بــاالجــــتـــمــــاع بـعـــد 
عـبــــــارة موافقــة اللجنــة.

علــى أن ال يتدخــل فــي املناقشــة وال يبــدي أيــة ماحظــة فــإذا كان  الــسـيـــــــد راشـــــــــد الـتـوحـيــــــــــــد : 
.؟ للجنــة  يبديــه  ان  اراد  اقتــراح  وعنــد  اللجنــة  الــى  حضــر  قــد  العضــو 

يتقدم به كتابه . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هنــاك مــادة آتيــة تقــول كتابــة فــإذا كان املوضــوع يناقــش فــي الوقــت  الــسـيـــــــد راشـــــــــد الـتـوحـيــــــــــــد : 
؟ يقدمــه  ثــم  ومــن  يكتــب  أن  لــه  ايــن  مــن   ، احلاضــر 

اي   ، اجللســات  يحضــر  أن  حــق  وأعطــي   ، باختيــاره  جــاء  العضــو  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
أو  خــاص  شــي  تقــدمي  فــي حالــة  امــا   ، يناقــش  أن  بــدون  كمســتمع 

. للجنــة  كتابــه  يقدمــه  ان  فيمكــن  ماحظــة 
لكــن لــو فرضنــا جــاء فــي يــوم وفــي طريقــة الــي اللجنــة طــرأ عليــه  الــسـيـــــــد راشـــــــــد الـتـوحـيــــــــــد : 

؟ للجنــة  يقدمــه  أن  وأراد  اقتــراح 

بإمكانه أن يقدمه الحقًا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هنــاك رأي ثــان فــي اللجنــة يــرى أن حضــور النائــب جلســات اللجنــة  السيد راشد الــــفرحـــان )مقرر اللجنة(: 
يجــب أن يكــون بإجمــاع اللجنــة بجميــع اعضائهــا ومعنــى هــذا أن ال 
يحضــر أحــد لــو عــارض شــخص واحــد فــا ميكــن أن يحضــر أحــد 
اللجنــة  أعضــاء  أغلبيــة  موافقــة  هــو  االكثريــة  نــال  الــذي  والــرأي   ،

. املجلــس  أمــام  والرأيــان 
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املوضــوع تطــرق الــى موضــوع ثــان ، نحــن لــم ننتــه بعــد مــن ســؤال األخ  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ ســؤاله  علــى  تعقيبــا  هنــاك  هــل 

سؤاله ، هناك املادة اآلتية تناقشه . الســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــــــان : 

فعــا املــادة آتيــة بعــد هــذا ولكــن كتابــة والــذي أقولــه أنــه لــو كان حضــر  الــسـيـــــــد راشـــــــــد الـتـوحـيــــــــــد : 
............ الصدفــة  بطريــق 

بإمكانك ان تقدم طلبك او اقتراحك للجنة الحقًا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

يعني في نفس الوقت ، لكن اذا كان املوضوع سينتهي ؟ الــسـيـــــــد راشـــــــــد الـتـوحـيــــــــــد : 

ليس في أول جلسة ينتهي املوضوع ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

قد يصادف بعض الشيء أن ينتهي في هذه اجللسة ؟ الــسـيـــــــد راشـــــــــد الـتـوحـيــــــــــد : 

بإمكاننا استشارة الدكتور اخلبير . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

االصــل أن أعمــال اللجــان ســرية ، وإمنــا االعضــاء ليــس هنــاك ســر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
عليهــم مبعنــي أنــه يجــوز لهــم االطــاع ، امنــا لكــي ال يعرقلــوا عمــل 
اللجنــة بعــد ان تــدرس املوضــوع وتقتلــه بحثــا فيأتــي شــخص ألول 
مــرة وهــو عابــر يحضــر اجللســة فيثيــر مناقشــات مــن جديــد وجــد 
يتكلــم  أن  يريــد  املســتمع  كان  فــإذا  ـ  اللجنــة  عمــل  يعطــل  هــذا  أن 
فليتقــدم بطلــب كتابــي فيحضــر اجللســة بنــاء علــى ماحظــات ابداهــا 
ويشــرحها امنــا اذا كان وهــو مــار وجــد جلنــة مجتمعــة فدخــل فيحضــر 
اللجنــة ربــع ســاعة فــا يصــح أن يثيــر مناقشــات تعطــل أعمــال اللجنــة 
التي ســارت فيها جلســات طويلة امنا اذا بدت له اي ماحظة يكتبها 
فــي ورقــة ويقدمهــا بعــد انتهــاء اجللســة ويحضــر فــي اجللســة التاليــة 

ليشــرح وجهــه نظــرة .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس األخ راشد تكلم عن قضية اللجان واختاف  الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفـــــــــوزان : 
االعضــاء فــي املوضــوع ، وكان فــي األســاس أننــا ثاثــة طلبنــا أن تكــون 
اللجنــة ســرية ـ ومــن ثــم األخ راشــد جاءنــا بحــل وســط وقــال علــى ان 
جنعــل مجــرد ان يعتــرض احــد االخــوان يكفــي فنحــن نــزوال عنــد رغبــة 
االخ راشــد وافقنــا ، هــذا فــي االقتــراح األول ، وفــي القــراءة الثانيــة 
تكــون  ان  يجــب  قالــوا ال  احلــداد  وســليمان  املشــاري  االخــوان حمــد 
اللجــان علنيــة إال بإجمــاع اغلبيــة االخــوان علــى ان تكــون ســرية فأنــا 
أطلــب مــن االخــوان اعضــاء املجلــس املوافقــة علــى االقتــراح األول .

اخلبيــر  الدكتــور  )يعنــي  الدكتــور  أســال  اريــد  ماحظــة  هنــاك  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الدســتوري( هــل فــي مثــل هــذه احلالــة يجــب ان نشــير الــى االســماء 
؟ ثاثــة  ضــد  عضويــن  مثــا  يقــال  أو  وافــق  وفانــا  عــارض  فانــا  معينــني 

ليــس هنــاك مانــع ولكــن األفضــل أن يقــال عضويــن أو ثاثــة بــدل ذكــر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. أســماء 

يعني بدون االشارة الى االسماء ، فان أو فان . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس انــا لــم آت بهــا مــن عنــدي ، امنــا ذكرتهــا مــن  الـســيــــــد أحـــمــــــــد الــــــفــــــــوزان : 
نــص مشــروع الائحــة الداخليــة الن فيــه ذكــر أســماء ـ وأنــا ال أخالــف 

. القانــون 

ال .......... هذا مجرد لفت نظر . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس املــادة 53 تشــير أن جلســات اللجــان ســرية ،  الـسيـــــــــــد عـلــــــي الـمــــــــــــــــواش : 
ال شــك أن كثــرة حضــور األعضــاء الذيــن ليســوا أعضــاء فــي اللجنــة 
ممــا يعرقــل ســير العمــل واجنــاز املهمــة املوكلــة اليهــا ومبــا ان االعضــاء 
يطلعــون علــى محضــر اجللســات فــا داعــي حلضورهــم فــي اللجنــة .

اللجــان هــو  أمــام االعضــاء حلضــور  املجــال  بــاب  مــن فتــح  القصــد  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحــــــداد: 
أن يحضــر جلنــة  األعضــاء  احــد  أراد  فــإذا  املجلــس  أعمــال  تســهيل 
ويســمع املناقشــات ويفهــم املوضــوع قبــل حضــوره للمجلــس فيكــون 
عنــده االملــام التــام باملوضــوع وحتــى نقلــل أيضــا مناقشــات املجلــس 

القصــد. هــو  هــذا   ، املوضــوع  عــرض  عنــد 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس املــادة 56 أعطــت األعضــاء حــق أن يدخلــوا  السـيــد حــســن جـــــوهـــر حـيــــات : 
اللجــان فــإذا لديهــم أراء أو مقترحــات يشــتركون فيهــا ، أمــا اذا كانــوا 
عرقلــة  يســبب  فهــذا ممــا  كمســتمعني  ويأتــون  غــرض  لديهــم  ليــس 
أعمــال اللجنــة ، فهــذا غيــر صحيــح ، فــإذا كانــوا يأتــون مســتمعني 
عشــرة أو أحــد عشــر فــإن اللجنــة ال تســير فــي ســيرها الطبيعــي  ولكــن 
أن  فــي  احلــق   ، ســريه  ليســت  واللجــان  لألعضــاء  أعطــت   56 املــادة 
يطلعــوا علــى احملاضــر كلهــا، وإذا عندهــم آراء أو عندهــم مقترحــات 
بالنســبة لألمــر الــذي يناقــش فــي اللجنــة فليســوا ممنوعــني ، لكــن إذا 
كان العضــو ليــس لــه رأي أو ليــس لــه عمــل ثــم يدخــل علــى اللجنــة 

فليــس لهــذا معنــى .

إذا سمحت اللجنة لعضو ومنعت آخر فهل تبدي أسباب ذلك ؟ السـيـد عبــدالـعزيــز عـلـي الـفـهـــــــد : 

طبعــا هــذا شــي موكــول الــى اللجنــة ، يعنــي مــن حقهــا أن تســمح ملــن  السيد راشد الــــفرحـــان )مقرر اللجنة(: 
تشــاء وتتــرك مــن تشــاء ـ والــرأي هنــا يصــدر باألغلبيــة ، واألغلبيــة لهــا 
احلكــم ، واللجنــة هنــا ملــا وضعــت هــذا املــادة الحظــت فــي احلقيقــة 
يأتــي عضــو  فقــد  ـ  املوقــر  للمجلــس  نبينــه  أن  يجــب  اعتبــارا مهمــا 
فــي املجلــس وقــت مــا يناقــش املوضــوع فيعــارض أو يناقــش مناقشــة 
كثيــرة ولكنــه إذا حضــر اللجنــة وســمع املناقشــات واآلراء واألخــذ والــرد 
واألدلــة واألســباب قــد يقتنــع فــي اللجنــة ويأتــي املجلــس هنــا فيوافــق 
، هــذا هــو القصــد مــن وضــع هــذه املــادة ، فهنــا املــادة قــررت كذلــك قيــودًا 
فقالــت ال يحضــر الشــخص إال مبوافقــة أغلبيــة اللجنــة وهــذا قيــد ، 

والقيــد الثانــي أنــه ال يبــدي أيــه مناقشــة وال أيــه ماحظــة .

ال ......... ســؤال األخ عبدالعزيــز هــو عــن حالــة قبــول عضــو حلضــور  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
!!!! آخــر  عضــو  ورفــض  اللجنــة 

نعم هذا هو سؤالي . السـيـد عبـدالـعزيـز عـلـي الـفـهــــد : 

التقليــد فــي هــذا الشــأن أن جلســات اللجــان ســرية يعنــي أنهــا ســرية  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 



97

علــى غيــر أعضــاء املجلــس ، امنــا أعضــاء املجلــس لهــم دائمــا حســب 
القاعــدة الســارية فــي جميــع البــاد األخــرى كقاعــدة عامــة أن عضــو 
املجلــس ليــس هنــاك ســر عليــه فــي اللجــان ألن عضــو املجلــس إذا كان 
يزعــم أن لــه احلــق مثــًا فــي أن يطلــع علــى االوراق الســرية التــي لــدي 
احلكومــة فمــن بــاب أولــى لــه حــق االطــاع علــى األوراق الســرية التــي 
جتــرى فــي احــدى جلــان املجلــس ، ولذلــك ينــص فــي أغلــب اللوائــح ، 
وعلــى حــد علمــي ميكــن كلهــا أن لعضــو املجلــس أن يحضــر جلســات 
املناقشــة حتــى ال يعرقــل عمــل  فــي  اللجــان أمنــا فقــط ال يتدخــل 
اللجنــة باعتبــاره طارئــا عليهــا ، فاللجنــة أرادت أن تضــع بعــض القيــود 
خشــية أن يكثــر حضــور االعضــاء فــي أعمــال اللجــان فوضعــت القيــد 
واللجنــة طبعــا عندمــا  اللجنــة  ذلــك موافقــة  يكــون  أن  بأنــه يجــب 
توافــق أوال توافــق مفــروض ان تكــون عندهــا اســباب للموافقــة وأســباب 
لعــدم املوافقــة ، أمنــا النــص ال يلزمهــا بــأن تبــني هــذه االســباب ، ووضــع 
هــذا هــو بذاتــه قيــد فاشــتراط موافقــة اللجنــة يعتبــر قيــدًا فــي هــذه 
االخــر  والــرأي  االخــرى  اللوائــح  فــي  عليــه  متعــارف  غيــر  الائحــة 
يــرى أن يضاعــف هــذا القيــد فــا نكتفــي مبوافقــة أغلبيــة أعضــاء 
اللجنــة بــل يشــترط اجمــاع اللجنــة . فــإذا عضــوا واحــد مــن اعضــاء 
اللجنــة قــال انــه ال يحضــر أي عضــوا مــن اعضــاء املجلــس يســتطيع 
هــذا العضــو الوحيــد مــن اعضــاء اللجنــة ان مينــع دخــول االعضــاء 
االخريــن ، فهاتــان درجتــان مــن التقييــد احداهمــا اقســى مــن االخــرى 

. وكلتاهمــا غيــر متداولتــني فــي اللوائــح والنظــم البرملانيــة .

يعني اللجنة متنع بدون أبداء أسباب ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعــم ، اللجنــة تقــدر أن متنــع بــدون ابــداء االســباب ولكــن املفــروض  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أنهــا هــي لكــي تبــرر أعمالهــا عــادة تذكــر انهــا متنــع الن العمــل قــارب 

. ذلــك  الــى  مــا  أو  املوضــوع حســاس  أو ألن  مثــا  االنتهــاء 

انــا أقتــرح أن العضــو لــه احلــق فــي ان يدخــل اللجنــة كمســتمع مــن  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيــــــــــد : 
دون اذن مــن أعضــاء اللجنــة حتــى يقــدر أن يرســل الــرد عليهــم إذا 
؟ يســمع  لــم  وهــو  يرســل  فكيــف  وإال  النقــاش  يســمع  ملــا  رأي  أبــدى 

كام  علــى  قليــا  أعقــب  أن  أحــب  أنــا   ، الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  الـســيــــــد أحـــمــــــــد الــــــفـــــــــوزان : 
الدكتــور ، ألننــا نعــرف أن جلســات اللجــان مــا أظــن انهــا ســرية ولكــن 
إذا كان حضــر كثيــر مــن النــاس أو حضــر مثــا واحــد فقــدم اقتراحــا ، 
وفــي حضــور اللجنــة ميكــن أن يؤثــر علــى اجلماعــه يجلســونه هنــاك 
، وميكــن ينحــازون الــى اقتراحــه ، انــا جئــت مــن هــذه اجلهــة وأحــب 
انــه مثــا اذا حضــر واحــد مــن االخــوان ولــو عرضــا ، يعنــي فرضنــا انــا 
قدمــت اقتــراح علــى شــيء وحضــرت اللجنــة ومعــي اثنــان فيكمــن يكــون 
مجاملــة وميكــن يصيــر شــي او يصيــر كلمــات تطلــع خــارج اللجنــة 
للصحــف أو شــي مــن هــذا النــوع ، فأنــا احــب ان تكــون اللجــان ســرية 
حتــى يكــون االنســان عنــد كثيــر مــن حريــة املداولــة فيقــدر ان يتكلــم 
بحريــة ويقــدر يعتــرض ولكــن اذا كان عنــده جماعــة ميكــن ان يؤثــرون 

عليــه او يســتحي مــن احلاضريــن ، هــذا الــذي أنــا اقصــده .

أعتقــد ان هــذه اللجنــة انتخبهــا املجلــس وأوالهــا الثقــة وأعتقــد الزم  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. الثقــة  محــل  تكــون 
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ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس هذا االقتراح أنا أحب التصويت عليه . الـســيــــــد أحـــمــــــــد الــــــفـــــــــوزان : 

املجلــس  ألعضــاء  بالنســبة  ســرية  ال  أنــه  علــى  اتفقنــا  قــد  مادمنــا  سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن : 
ومــا دمنــا قــد اتفقنــا علــى ان حضــور غيــر أعضــاء اللجنــة ســيكونون 
مســتمعني فقــط وال يدخلــون فــي النقــاش فــا جنــد أي مبــرر مينــع 
أي عضــو فــي املجلــس مــن أن يحضــر أي جلنــة يريــد ان يعــرف فرمبــا 
يســاهم فــي حــل املشــكات التــي أمامهــا واعتقــد هــذا هــو املنطــق ، امنــا 
حيــث ان اللجنــة أغلبيتهــا أو كلهــا فــي الواقــع وافقــت علــى احلضــور 

فــأرى املوافقــة علــى النــص احلالــي وهــو أخــف القيديــن .

األخ وزيــر الدولــة فــي احلقيقــة قــال الــكام الــذي اردت قولــه ، فــا أرى  الســيد الـدكتــور احـمـد الـخـطـيــب : 
. للــكام  داعــي 

فــي الواقــع تأييــد الــكام وزيــر الدولــة بخصــوص عــدم ســرية اللجــان،  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
فطاملا أن اللجنة منتخبة من املجلس وقد وضع الثقة فيها فأعتقد 
أن ليــس هنــاك أي داعــي للســرية ويجــب علــى اللجنــة أن تقبــل أي 

عضــو كمســتمع يحضــر اليهــا وأرجــوا أن يصــوت علــى االقتــراح .

أنــا أرى طاملــا ان هــذا موجــود فــي جميــع البرملانــات العامليــة أنــه يســمح  الســيــــــــــد مـضــحــــــــــي نــــــــــــــــزال : 
ألعضــاء مجلــس االمــة حضــور جلســات اللجــان وليســت ســرية مثــل 
تكــون  ان  أرى  فأنــا  الدســتوري  اخلبيــر  الدكتــور  ســيادة  تفضــل  مــا 
اللجنــة مفتوحــة أمــام أعضــاء مجلــس األمــة ـ وان يحضرهــا عضــو 

مجلــس االمــة متــى أراد ، وأرجــو التصويــت علــى ذلــك .

نوضــح هنــا كلمــة جلســات اللجــان ســرية واملقصــود مــن أن جلســات  السيد راشد الـفرحـــــــان )مقرر اللجنة( : 
اللجــان ســرية أنهــا ســرية علــى غيــر األعضــاء ، يعنــي ال يجــوز أن 
يحضرهــا مثــا مســتمعون  مــن اخلــارج، هــذه كلمــة ســرية، أمــا أعضــاء 
املجلــس فليــس عليهــم ســرية ولهــم حــق االطــاع علــى احملاضــر ، أمــا 
دخولهــم اجللســة للمناقشــة أو االســتماع فاللجنــة هنــا ، وأكــرر مــرة 
فــا يحضــر  تناقشــه  كان عندهــا موضــوع  لــو  قيدتــه حتــى   ، ثانيــة 
واحــد ويقــول  أعيــدوا لــي املوضــوع الــذي ناقشــتموه أو أريــد ان أســمع 
مناقشــتكم األولــى أو يكثــر مثــا ســتة أو ســبعة جالســني ، فترتبــك 
وإذا  املــادة واضحــة هنــا  أن  وأعتقــد   ، كبيــر  عــدد  إذا حضــر  اللجنــة 

هنــاك اعتراضــات ممكــن ان نصــوت عليهــا .

ســيادة الرئيــس ، أنــا أفتكــر اذا صــار كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس  الـسيـــــد خلــيـفــــة طــــالل الـجـــــــــــري : 
األمــة يحضــر اللجنــة ، تتحــول فــي هــذه القاعــة ألننــا خمســون عضوا 
اوال وثانيــا الــذي أنــا أحــب ان نصــوت عليــه هــو أمــا أن تكــون علنيــة 
جلميــع أعضــاء مجلــس األمــة أو تكــون ســرية وأطلــب التصويــت علــى 

هذيــن االقتراحــني .

أعتقــد طــال البحــث فــي املوضــوع وأالن املجلــس يبــدي رأيــه بالنســبة  ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس : 
وهنــاك  للجــان  بالنســبة  اجللســات  حلضــور  االذن  عــدم  أو  لــإلذن 
أيضــا التبايــن الــذي حصــل بــني أعضــاء اللجنــة أنفســهم ثاثــة ضــد 
اثنــني، ثاثــة يــرون موافقــة اغلبيــة اللجنــة واثنــان يريــان باإلجمــاع 

فاملجلــس يعطــي رأيــه عــن االقتراحــني .
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التصويــت أوال يكــون علــى املــادة كمــا هــي أو بالتعديــل ، فــإذا وفــق  الســـــيـــــــــد  األمــيـــــــــــن  الــعــــــــــــــام : 
التــي  هــي  التعديــات  أي  التعديــات  علــى  يصــوت  التعديــل  علــى 

. تصيــر 

يكــون  ان  أقتــرح  و  كامــا  اســتيفاء  اســتوفت  قــد  املناقشــة  أعتقــد  سـعــــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــــز حــسـيــــــن : 
. بتعديــل  أو  هــي  كمــا  املــادة  علــى  التصويــت 

أنــه صــار خــاف بيننــا وبينــه فاخلــاف علــى أي  راشــد يقــول  األخ  الـســيــــــــد أحـــمــــــــــد الــــــفـــــــــــوزان : 
أســاس صــار ؟ اجماعهــا أو أن أحــد االخــوان اذا قــال ممنــوع ان يدخــل 

. األعضــاء  أكثريــه  أم  أحــد 

بالنســبة للســماح لألعضــاء اختلفتــم انتــم ثاثــة ضــد اثنــني ثاثــة  ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. االجمــاع  يريــان  واالثنــان  األكثريــة  يــرون 

ال . ال . اذا قال عضو واحد ســرية تصبح ســرية . الـســيــــــــد أحـــمــــــــــد الــــــفـــــــــــوزان : 

هذا هو نفس الشــيء ، أي رأي األقلية صوتان . ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الــى مرحلــة ســابقة  الفــوزان يشــير  حضــرة العضــو احملتــرم أحمــد  السيــــد الدكتـــور الـخبـــير الدسـتـــوري  : 
علــى النــص فهــو يشــير الــى مرحلــة مناقشــات اللجنــة الســابقة علــى 
النــص املعــروض ، ففــي اللجنــة أول األمــر كان اخلــاف علــى رأيــني 
همــا أنــه ال يجــوز احلضــور اطاقــا أو يجــوز احلضــور باإلجمــاع فــكان 
رأي االغلبيــة ووافــق عليــه االخ احمــد الفــوزان ان تكــون باإلجمــاع 
وبعــد ذلــك ملــا أعيــدت هــذه املــادة فــي القــراءة الثانيــة عدلــت اللجنــة 
عــن الــرأي الــذي كان يقــول انــه ال يجــوز احلضــور اطاقــا اذ وجــدت 
فأصبــح  األعضــاء  حقــوق  علــى  حبــس  ألنــه  مقبــول  غيــر  هــذا  ان 
هنــاك رأيــان أمــام اللجنــة الــرأي الــذي وافقــت عليــه األغلبيــة والــذي 
هــو أمــام حضراتكــم وهــو أن يســمح باحلضــور بقــرار مــن األغلبيــة 
ان  وهــو  األشــد  بالقيــد  متمســكني  آخــر  و عضــو  أحمــد  األخ  وظــل 
يكــون الســماح باإلجمــاع وكا القيديــن أخــف مــن القيــد الــذي كان 
إطاقــًا ال  يقــول اليبــاح احلضــور  كان  والــذي  األولــى  القــراءة  فــي 
الــى مناقشــات  يشــير  أحمــد  األخ  وبذلــك  باألغلبيــة  باالجمــاع وال 

قبــل النــص احلالــي كانــت فــي القــراءة األولــى .

اذن نصوت على مبدأ التعديل هل تبقى املادة كما هي أو تعدل ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

مــن املعــروف فــي اتخــاذ القــرارات أو التوصيــات ان تخضــع األقليــة  الـسيــــد أحـمــــد زيـــد الـســـرحــــان : 
؟ الثاثــة  رأي  جتــاه  االثنــني  رأي  هنــاك  وضــع  فلمــاذا  األكثريــة  لــرأي 

ولكــن هنــاك اختــاف  فــي اجمــاع،  مــا  أنــه  حتــى يتضــح للمجلــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
والــرأي النهائــي للمجلــس فتعطــي فكــرة للمجلــس واســتطرد ســعادته 
قائــا هنــاك رأيــان بالســماح ألعضــاء املجلــس بحضــور اللجــان ثاثــة 
ضــد اثنــني ثاثــة يــرون ذلــك باألغلبيــة واثنــان يريانــه باإلجمــاع، أي 
بإجمــاع اللجنــة كلهــا ، وهنــاك اقتــراح ثالــث جــاء فــي املجلــس اآلن 
بــأن يتــرك البــاب مفتوحــا ألعضــاء املجلــس حلضــور اللجــان فــي أي 

وقــت يشــاؤن فلنصــوت اآلن علــى مبــدأ التعديــل .
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أوال  الــرأي  يؤخــذ  أن  فالقاعــدة  التعديــل  اقتراحــات  تتعــدد  عندمــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
علــى التعديــل مبتدئــني بأوســع التعديــات وذلــك هــو الطريــق الــذي 
يتبــع فــي أخــذ األصــوات فتؤخــذ األصــوات أوال علــى الــرأي القائــل 
بالتعديــل بحيــث يفتــح البــاب كليــة حلضــور األعضــاء فــأن ســقط 
هــذه االقتــراح يؤخــذ االقتــراح علــى الــرأي الثانــي وهــو أن تعــدل املــادة 
بحيــث يســمح باحلضــور . ال ............ أظــن االقتــراح الثانــي الــذي 
هــو ثاثــة ضــد اثنــني وهــو أصــل املــادة لــذا التعديــل األول هــو أن يفتــح 

البــاب كليــة وإال فيكــون ثاثــة ضــد اثنــني .

تبــني مــن ايضــاح الســيد اخلبيــر أن أوســع اقتــراح هــو أن يفتــح املجــال  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
للجميــع أن يحضــروا فلنصــوت األن مبدئيــا علــى هــذا فمــن يــرى هــذا 

التعديــل يرفــع يــده .

وبعــد أن رفــع مجموعــة مــن الســادة األعضــاء أيديهــم اســتطرد ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  قائــا أقليــة واآلن التصويــت علــى أن 
يفتــح أوال يفتــح الــذي يــرى أن يفتــح البــاب لــكل واحــد دون قيــد يرفــع يــده .

وبعد أن رفع مجموعة من السادة األعضاء أيديهم استطرد ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس  قائا »25« معناه أقلية.

ســيدي الرئيــس أنــا أرجــو فــي حــاالت كهــذه أن ترفــع االيــدي بالنســبة  سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن : 
. املوضــوع  فــي  لهــم  رأي  ال  أناســا  هنــاك  ألن  للمعارضــني 

الذي يرى أن يفتح الباب دون قيد يرفع يده . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

»وبعــد أن رفــع مجموعــة مــن الســادة األعضــاء أيديهــم » اســتطرد ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  قائــا 27 معنــاه أال يفتــح دون قيــد 
، هنــاك أيضــا صوتــان فــي نوعيــة التقييــد ضــد ثاثــة فهــل الســماح للعضــو يكــون باألكثريــة أم باإلجمــاع بالنســبة للجنــة ؟

) فرد مجموعة من السادة األعضاء بقولهم »نصوت«(

من يرى االذن باألكثرية يرفع يده . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

» وبعــد أن رفــع مجموعــه مــن الســادة األعضــاء أيديهــم أعلــن ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس الــرأي بإبقــاء املــادة كمــا هــي إلقرارهــا. 
االذن بأغلبيــة األعضــاء 

)موافقة على املادة رقم »53« (

واستطرد السيد األمن العام :-

مــادة 54 -     تقــدم اللجنــة الــى رئيــس املجلــس تقريــرا مــن كل موضــوع يحــال اليهــا يلخــص عملهــا ويبــني توصياتهــا وذلــك 
فــي خــال ثاثــة أســابيع مــن احالــة املوضــوع اليهــا، مــا لــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك وإذا تقــرر تأخيــر تقــدمي 
التقريــر فــي املوعــد احملــدود لــه عــن موضــوع واحــد ، عــرض رئيــس املجلــس األمــر علــى املجلــس فــي أول جلســة 
تاليــة وللمجلــس أن مينــح اللجنــة أجــا جديــدا أو يحيــل املوضــوع الــى جلنــة أخــرى كمــا يجــوز لــه أن يقــرر البــت 

مباشــرة فــي املوضــوع .

أنــا أقتــرح اضافــة جملــة هنــا هــي: مــا لــم يقــرر املجلــس أو مــا لــم تنــص  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
. ذلــك  خــاف  علــى  الائحــة  هــذه 
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هــل يــرى املجلــس ابقــاء املــادة كمــا هــي أو االقتــراح الــذي تقــدم بــه  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ النــوري  الباقــي  عبــد  الســيد  العضــو 

اللجنــة  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس هنــا عبــارة وللمجلــس أن مينــح  ســـعــــــــــــــادة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم  : 
أجــا جديــدا أو يحيــل املوضــوع الــى جلنــة اخــرى ، نفــرض أن موضــوع 
مــن اختصــاص اللجنــة التشــريعية فكيــف يحيلــه الرئيــس الــى جلنــة 

أخــرى ؟

النــص هــذا يقصــد أنــه اذا تباطــأت اللجنــة فــي موضــوع أو تكاســلت  السيد راشد الـفرحــان )مقرر اللجنة( : 
فيــه أو أن هــذا املوضــوع يخصهــا شــخصيا فعطلتــه متعمــدة فالرئيــس 
ال  كان  وان  أخــرى  جلنــة  الــى  ويحيلــه  صاحيتــه  يســتعمل  هنــا 

. جديــده  جلنــة  املجلــس  يؤلــف  يخصهــا، 

ألن هنــاك مــدة أكثــر مــن ثاثــة أســابيع فــي الائحــة فأنــا أقتــرح أن  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
ذلــك  خــاف  علــى  الائحــة  هــذه  تنــص  لــم  مــا  جملــة  تضــاف 

هل يرى املجلس التعديل أم تبقى املادة كما هي ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أنــا أريــد أســال الســيد العضــو احملتــرم هــل  سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن : 
بــني النصــوص .؟ قــد يكــون هنــاك تعــارض يخفــى  هنــاك تعــارض 
علينــا ألنــه يبــدو لــي أن العضــو احملتــرم عالــم بــأن هنــاك تعارضــًا بــني 

هــذه املــادة ومــادة اخــرى .

هو لم يشر الى هذا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

اقتــراح العضــو جــاء دون ذكــر الســبب أو التعــارض فــإذا كأن هنــاك داع  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة(: 
. نناقشــها  أن  ميكــن  وجيهــة  أســباب  أو  لاقتــراح 

فــي تنظيــم الطعــون فيــه أعتقــد شــهر ، جلنــة الطعــون تســتغرق شــهرا،  السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
. الائحــة  عليــه  تنــص  مــا  أو  نقــول  الزم  احلالــة  هــذه  ففــي 

بالنســبة للطعــون هــي متعلقــة بعضــو موجــود فــي املجلــس مشــكوك  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
. العضويــة  غيــر  عــام  فموضــوع  هــذا  امــا  عضويتــه  فــي 

هــو النــص يــرد فــي الائحــة كقاعــدة عامــه أي كأصــل عــام ســتقيده  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الائحــة حلالــة  فــي  خــاص  نــص  وجــد  فــإذا   ، اخلاصــة  النصــوص 
معينــه بالــذات يحــدد أجــا أقصــر أو أطــول فهــو يبــدو متعارضــا مــع 
هــذا النــص العــام وبذلــك بــدون هــذه اإلضافــة تتحقــق الغايــة التــي 
يقصدهــا حضــرة العضــو احملتــرم وهــي أنــه إذا وجــد نــص خــاص فــي 
أكبــر فتســري طبقــا  أو  أقــل  مــدة  اللجــأن حتــدد  حالــة خاصــة عــن 
للقاعــدة التــي تقــول أن اخلــاص يقيــد العــام، أمــا هنــا فنحــن بصــدد 

وضــع القاعــدة العامــة .

أعتقد في شرح السيد اخلبير كفاية أو .......... ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فرد السادة األعضاء بنعم ، ثم استفسر سعادته يعني موافقة على املادة .
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) موافقة عامة على املادة 54 (

واستطرد السيد األمن العام 

مــادة 55 -     يجــب أن تشــمل تقاريــر اللجــان علــى مشــاريع املوضوعــات احملالــة اليهــا أصــا ، واملوضــوع كمــا أقرتــه اللجنــة، 
واألســباب التــي بنــت عليهــا رأيهــا كمــا يجــب أن يشــتمل علــى رأي األقليــة وتــوزع تقاريــر اللجــان علــى أعضائهــا 

مــع جــدول األعمــال .

ولفــت الســيــــــــد راشــــــــــد الــفرحــــــــــــــان مقــرر اللجنــة نظــر املجلــس الــى غلطــة مطبعيــة وقعــت فــي الســطر االخيــر مــن املــادة 
املذكــورة أعــاه وهــي : وتــوزع تقاريــر اللجــان علــى أعضــاء املجلــس بــدال مــن أعضائهــا .

هل يوافق املجلس على التعديل ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة 55 (

مــادة 56 -     يجــوز لــكل عضــو بــدا لــه رأي أو تعديــل فــي موضــوع محــال الــى جلنــة ليــس عضــوا فيهــا أن يبعــث بــه كتابــًة الــى 
رئيــس اللجنــة لعرضــه عليهــا وللجنــة أن تــأذن لــه فــي حضــور اجللســة التــي تعينهــا لشــرح وجــه نظــره دون ان 

يشــترك فــي التصويــت .

) موافقة عامة على املادة 56 (

مــادة 57 -     إذا رأت احــدى اللجــان انهــا مختصــة بنظــر موضــوع أحيــل الــى جلنــة أخــرى أو أنهــا غيــر مختصــة فــي املوضــوع 
احملــال عليهــا أبــدت ذلــك لرئيــس املجلــس لعرضــه علــى املجلــس إلصــدار قــرار فيــه .

) موافقة عامة على املادة 57 (

مادة 58 -     للجان ان تطلب من املجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير اليها ولو كان املجلس قد بدأ في نظره .

هنــا يــرد أي تقريــر للجنــة ولــو كان املجلــس قــد بــدأ فــي نظــره فأنــا  الــسـيـــــــد راشــــــــــد الـتـوحــــيــــــد : 
أرى أن تضــاف اليهــا عبــارة اذا طــرأ للجنــة أي تعديــل علــى الشــيء أو 

. الشــيء مبهــم  هنــا  القــرار، ألن 

ال ..... أعتقــد هــذا حــق مــن حقــوق اللجنــة، وهــي ال تطلــب اســترجاع  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
........... فيــه   تــراه  لتعديــل  اال  التقريــر 

الســابقة بخصــوص حتديــد  املــادة  مــع  تتعــارض  املــادة ال  هــذه  هــل  سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن : 
ثاثــة أســابيع للجــان لنظــر املوضوعــات فلنفــرض أنــه فاتــت الثاثــة 
 !! تســترده  فكيــف   ، للمجلــس  مبوضوعهــا  اللجنــة  وتقدمــت  أســابيع 

هذا التعارض بالنسبة للمادة 54 ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وبالنســبة للمــادة التــي قرأناهــا اآلن ، حيــث تقــول للجــان أن تطلــب  سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن : 
مــن املجلــس بواســطة رئيســها أو مقررهــا رد أي تقريــر اليهــا ، لنفــرض 
أن اللجنــة أمضــت املــدة املقــررة وعرضــت املوضــوع علــى املجلــس غيــر 
كامــلـ  رمبــا لضيــق الوقــتـ  فأعتقــد أن هــذا قــد يعطــي اللجان مبررات 

لتأخيــر العمــل .
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اللجنــة ملــا تطلــب رد التقريــر تطلبــه مــن املجلــس، وهنــا يكــون املجلــس  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
انقضــى.  قــد  األجــل  كان  اذا  األجــل  أو  املــدة   تطــول  أن  فــي  للجنــة  أذن  قــد 

كمــا قــال حضــرة املقــرر ان املرجــع للمجلــس وحتديــد مــدة الثاثــة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أســابيع فــي املــادة الســابقة )54( مقصــود بــه أن حتــث اللجــان لكــي 
تتقــدم للمجلــس بعــد ثاثــة أســابيع فتشــعر بأنهــا ســتقدم حســابا 
بعد هذا املوعد، امنا للمجلس دائما أن يعطيها أي أجل بعد الثاث 
أســابيع ، فاملــادة األخــرى التــي هــي املــادة 57 مقصــود بهــا أنــه عندمــا 
تعــرض تقريرهــا اذا طــرأ مــا يســتجد مــن األمــور التــي تقتضــي بحثــا 
فــي املوضــوع لــم تبحثــه اللجنــة ففــي هــذه احلالــة تطلــب مــن املجلــس 
ان يــرد اليهــا التقريــر لتعيــد دراســته. فاملقصــود فــي كلتــا احلالتــني أن 
الزمــن ال ميــر داخــل اللجنــة بــدون تنبــه مــن املجلــس امنــا ال تطــول 
الثاثــة أســابيع اال حتــت نظــر املجلــس وحتــت ماحظتــه فاملادتــان ال 
تعــارض بينهمــا اال أن املــادة الثانيــة ميكــن كمــا الحــظ ســعادة الوزيــر 
قــد تعطــي اللجنــة فرصــة تأخــذ أكثــر مــن ثاثــة أســابيع وهــذه مبــاح 

أصــا .

هل يوافق املجلس على املادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة 58 (

واستطرد السيد األمن العام :
 

»عنــد بــدء كل دور تســتأنف اللجــان بحــث مشــروعات القوانــني القائمــة لديهــا ، مــن تلقــاء نفســها وبــا حاجــة  مادة 59 - 
الــى احالــة جديــدة والتقاريــر التــي بــدأ املجلــس النظــر فيهــا فــي دور انعقــاد ســابق يســتأنف نظرهــا باحلالــة التــي 

كانــت عليهــا.«

النــص اقتصــر علــى مشــروعات القوانــني خاصــة وأعتقــد أن هنــاك  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
جلانــا أخــرى غيــر مختصــة بنظــر مشــروعات القوانــني وهــذه عندهــا 
األخــرى . اللجــان  علــى  النــص  هــذا  ينســحب  أن  أرى  يعنــي  مشــاكل 

النص هنا مقتصر على مشروعات القوانني . السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 

هنــاك جلــان أخــرى ألعمــال غيــر مشــروعات القوانــني مثــل اللجنــة  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
.... والــخ  االجتماعيــة  اللجنــة  أو  الثقافيــة 

اذا كان موضوع آخر فاللجنة تنظره ايضا . السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

لو نسمع رأي اخلبير . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فــي الواقــع هــذه املســالة يجــب أن يتنــوع فيهــا احلكــم مــن عمــل الــى  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
آخــر مــن أعمــال اللجــان. ألن هنــاك  مــن أعمــال املجلس ما يستحســن 
املتعلقــة باالســتجوابات  املســائل  العطلــة مثــا  فتــرة  فــي  أن ننســاه 
واملســائل التــي فيهــا معركــة بــني طرفــني فيكــون مــن املستحســن أن 
ننتهــز فتــرة العطلــة إلســقاط مثــل هــذه األمــور فنتركهــا وال جتــدد 
اال بنــاء علــى رغبــة مــن صاحــب الشــأن وال مننعــه مــن أن يجددهــا 
امنــا نــدع الزمــن قــد يكــون ســببا فــي احــال الســام فــي املجلــس امنــا 
بــني أي جانبــني  ليســت محــل معركــة  القوانــني مســائل  مشــروعات 
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ولذلــك مــن املصلحــة انهــا تســتمر مباشــرة بعــد العطلــة وفــي كل بــاب 
مــن أبــواب عمــل املجلــس يعنــي فــي الرغبــات مثــا موجــود مثــل هــذا 
النــص مــع شــيء مــن التحويــر. وفــي االســتجوابات واألســئلة ســيأتي 

نــص مقابــل ايضــا مــع شــيء مــن التعديــل .

هل يوافق املجلس على املادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على املادة 59(

)الباب الثاني ـ اجللسات(

)الفصل األول ـ اجتماع املجلس(

مادة 60 -     ملجلس األمة دور انعقاد سنوى ال يقل عن ثمانية أشهر وال يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد امليزانية .

مــادة 61 -     يعقــد مجلــس األمــة دوره العــادي بدعــوة مــن األميــر خــال شــهر أكتوبــر مــن كل عــام وإذا لــم يصــدر مرســوم الدعــوة 
قبــل أول الشــهر املذكــور أعتبــر موعــد االنعقــاد الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم الســبت الثالــث مــن ذلــك الشــهر ـ 

فــان صــادف هــذا اليــوم عطلــة رســمية اجتمــع املجلــس فــي صبــاح أول يــوم يلــي تلــك العطلــة .

مــادة 62 -     اســتثناء مــن أحــكام املادتــني الســابقتني يدعــو األميــر مجلــس األمــة ألول اجتمــاع يلــي االنتخابــات العامــة 
للمجلــس فــي خــال اســبوعني مــن انتهــاء تلــك االنتخابــات فــان لــم يصــدر مرســوم الدعــوة خــال تلــك املــدة 
اعتبــر املجلــس مدعــوا لاجتمــاع فــي صبــاح اليــوم التالــي لألســبوعني املذكوريــن مــع مراعــاة حكــم املــادة الســابقة .

واذا كان تاريــخ انعقــاد املجلــس فــي هــذا الــدور متأخــر عــن امليعــاد الســنوي املنصــوص عليــه فــي املــادة 86 مــن   
. املذكوريــن  امليعاديــن  بــني  الفــارق  مبقــدار   85 املــادة  فــي  عليهــا  املنصــوص  االنعقــاد  مــدة  خفضــت  الدســتور 

مــادة 63 -     يدعــى مجلــس األمــة مبرســوم الجتمــاع غيــر عــادي اذا رأي األميــر ضــرورة لذلــك ، أو بنــاء علــى طلــب أغلبيــة 
أعضــاء املجلــس .

مادة 64 -     يعلن األمير فض أدوار االجتماع العادية وغير العادية .

مــادة 65 -     كل اجتمــاع يعقــده املجلــس فــي غيــر الزمــان واملــكان املقرريــن الجتماعــه يكــون باطــا ، وتبطــل بحكــم القانــون 
القــرارات التــي تصــدر فيــه .

مــادة 66 -     لألميــر أن يؤجــل مبرســوم اجتمــاع مجلــس ملــدة ال جتــاوز شــهرا وال يتكــرر التأجيــل فــي دور االنعقــاد الواحــد اال 
مبوافقــة املجلــس وملــدة واحــدة وال حتســب مــدة التأجيــل ضمــن فتــرة االنعقــاد.

مــادة 67 -     يتلــى فــي أول جلســة لــدور االنعقــاد مرســوم الدعــوة ومــا قــد يكــون هنالــك مــن أوامــر ومراســيم خاصــة بتشــكيل 
الفصــل  فــي  اداؤهــا  لهــم  لــم يســبق  الــذي  املجلــس  الدســتورية أعضــاء  اليمــني  يــؤدي  ثــم  أو تعديلهــا  الــوزارة 

. التشــريعي 

مــادة 68 -     جلســات مجلــس األمــة علنيــة ويجــوز عقدهــا ســرية بنــاء علــى طلــب احلكومــة أو رئيــس املجلــس أو عشــرة أعضــاء 
علــى األقــل وتكــون مناقشــة الطلــب فــي جلســة ســرية .

مــادة 69 -     عنــد انعقــاد املجلــس فــي جلســة ســرية تخلــى قاعاتــه وشــرفاته ممــن رخــص لهــم بدخولــه وال يجــوز ان يحضــر 
اجللســة أحــد مــن غيــر األعضــاء اال مــن يرخــص لهــم املجلــس بذلــك مــن موظفــي املجلــس أو خبرائــه .

وللمجلــس أن يقــرر تدويــن محضــر اجللســة أو اذاعــة قراراتهــا وتعــود اجللســة علنيــة بقــرار مــن املجلــس اذا زال   
ســبب انعقادهــا ســرية ويتولــى حتريــر احملضــر فــي اجللســة أمــني الســر أو مــن يختــاره املجلــس لذلــك ويحفــظ 
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هــذا احملضــر مبعرفــة رئيــس املجلــس وال يجــوز لغيــر األعضــاء أو مــن صــرح لهــم باحلضــور باإلطــاع عليــه 
أو بعضــه . وللمجلــس فــي أي وقــت أن يقــرر نشــر هــذا احملضــر 

مــادة 70 -     يجتمــع املجلــس جلســة عاديــة يــوم الثاثــاء مــن كل اســبوع مــا لــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك أو لــم تكــن هنالــك 
أعمــال تقتضــي االجتمــاع .

مــادة 71 -     يدعــو الرئيــس املجلــس لعقــد جلســاته قبــل املواعيــد املقــررة لعقدهــا بثمــان وأربعــني ســاعة علــى األقــل، مــع ارفــاق 
جــدول بأعمــال اجللســة واملذكــرات واملشــروعات اخلاصــة بهــا اذا لــم يكــن قــد ســبق توزيعهــا.

وللرئيــس أن يدعــو املجلــس لاجتمــاع قبــل موعــده العــادي اذا رأي ضــرورة ذلــك، وعليــه أن يدعــوه اذا طلبــت ذلــك   
احلكومــة أو عشــرة مــن األعضــاء علــى األقــل، ويحــدد فــي الدعــوة املوضــوع املطلــوب عرضــه وال تتقيــد هــذه الدعــوة 

املســتعجلة مبيعــاد الثمانــي واألربعــني ســاعة املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة .
ويجــوز ان تؤجــل اجللســة ليــوم غيــر معــني فيكــون االجتمــاع فــي يــوم الثاثــاء التالــي مالــم يحــدد الرئيــس موعــدا   

. غيــره 

)الفصل الثاني ـ نظام العمل في اجللسات(

مادة 72 -      توضع حتت تصرف األعضاء قبل افتتاح اجللسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم .

مــادة 73 -     يفتتــح الرئيــس جلســات املجلــس بحضــور أغلبيــة أعضائــه فــإذا تبــني عنــد حلــول موعــد االفتتــاح أن هــذا العــدد 
القانونــي لــم يتكامــل أخــر الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة فــإذا لــم يتكامــل العــدد بعــد ذلــك يؤجــل الرئيــس 

اجللســة .

مــادة 74 -     بعــد افتتــاح اجللســة تتلــى أســماء املعتذريــن مــن األعضــاء وطالبــي االجــازات والغائبــني مــن اجللســة املاضيــة دون 
اذن أو اخطــار ثــم يؤخــذ رأي املجلــس فــي التصديــق علــى مضبطــة اجللســة الســابقة، ويبلــغ الرئيــس املجلــس بعــد 

ذلــك مــا ورد مــن الرســائل قبــل النظــر باملســائل الــواردة فــي جــدول األعمــال .
ولــكل مــن األعضــاء حــق التعليــق علــى موضــوع الرســائل واألوراق مــرة واحــدة بشــرط اال تتعــدي مــدة كام العضــو   
. الائحــة  هــذه  مــن   80 املــادة  حكــم  مبراعــاة  وذلــك  ســاعة  نصــف  كلهــا  الــكام  مــدة  جتــاوز  وال  دقائــق  خمــس 

ال جتــوز املناقشــة فــي موضــوع غيــر وارد فــي جــدول االعمــال اال لألمــور املســتعجلة او حتــت بنــد مــا يســتجد  مادة 75 - 
مــن أعمــال ويكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب احلكومــة أو الرئيــس طلــب كتابــي مســبب مقــدم مــن خمســة اعضــاء 
علــى األقــل ويشــترط موافقــة املجلــس فــي جميــع االحــوال وللوزيــر املختــص دائمــا ان يطلــب تأجيــل النظــر فــي 

املوضــوع املثــار ألول مــرة علــى النحــو املقــرر فــي شــأن األســئلة .
ويصــدر قــرار املجلــس فــي هــذه الطلبــات دون مناقشــة اال اذا رأى الرئيــس أن يــأذن - قبــل اصــدار القــرار - بالــكام   

. منهمــا  لــكل  دقائــق  خمــس  علــى  تزيــد  ال  ملــدة  معارضيــه  مــن  وواحــد  الطلــب  مؤيــدي  مــن  لواحــد 

مــادة 76 -     ليــس للرئيــس أن يشــترك فــي املناقشــات اال اذا تخلــى عــن كرســيه وال يعــود إليــه اال بعــد ان تنتهــي املناقشــة التــي 
اشــترك فيهــا .

مــادة 77 -     ال يجــوز ألحــد أن يتكلــم اال اذا اســتأذن الرئيــس وأذن لــه وليــس للرئيــس أن مينــع أحــدا مــن الــكام اال مبســوغ 
قانــون، وعنــد اخلــاف يبــت املجلــس فــي األمــر دون مناقشــة .

مــادة 78 -     ال جتــوز مقاطعــة املتكلــم، كمــا ال يجــوز الــكام فــي األمــور الشــخصية ألحــد مــا لــم يكــن مؤيــدا بحكــم قطعــي مــن 
احــدى احملاكــم .

مــادة 79 -     يقيــد أمــني الســر طلبــات الــكام بحســب ترتيــب تقديهــا وال يتقيــد الــوزراء واملقــررون بهــذا الترتيــب فلهــم احلــق 
دائمــا فــي أن تســمع أقوالهــم أثنــاء املناقشــة كلمــا طلبــوا ذلــك .

وال يقبل طلب الكام في موضوع محال الى احدى اللجان اال بعد تقدمي تقريرها .  
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مــادة 80 -     يعطــي الرئيــس الــكام أوال لألعضــاء املقيــدة أســماؤهم فــي مكتــب املجلــس قبــل اجللســة ثــم لألعضــاء الذيــن 
يطلبــون الــكام أثنــاء اجللســة وذلــك كلــه بحســب ترتيــب الطلبــات .

وعنــد تشــعب اآلراء يــأذن الرئيــس بالــكام ألحــد املؤيديــن ثــم ألحــد طالبــي التعديــل ثــم ألحــد املعارضــني وهكــذا   
بالتنــاوب حســب ترتيــب كل فريــق ولــكل مــن طالبــي الــكام أن يتنــازل عــن دوره لغيــره وعندئــذ يحــل محلــه فــي 

. الســابقة  الفقــرة  عــدم االخــال بحكــم  مــع  وذلــك  دوره 

ال يجــوز للعضــو بغيــر إذن مــن املجلــس أن يتحــدث فــي املوضــوع الواحــد أكثــر مــن مرتــني أو أن يجــاوز حديثــه فــي  مادة 81 - 
املــدة الواحــدة ربــع الســاعة .

)موافقة عامة على املادة 81(

يؤذن دائما بالكام في األحوال اآلتية :  مادة 82 -  

توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور والئحة املجلس الداخلية . أ - 

الرد على قول ميس شخص طالب الكام . ب - 

طلــب التأجيــل أو ارجــاء النظــر فــي املوضــوع املطــروح للبحــث الــى مــا بعــد الفصــل فــي موضــوع  اخــر يجــب البــت  ج - 
. أوال  فيــه 

طلب اقفال باب املناقشة . د - 

ولهــذه الطلبــات بترتيبهــا املذكــور أولويــة علــى املوضــوع األصلــي ويترتــب عليهــا وقــف املناقشــة فيــه حتــى يصــدر   
. أقوالــه  املتكلــم  يتــم  أن  قبــل  بالــكام  يــؤذن  أن  األولــى  احلالــة  غيــر  فــي  يجــوز  وال   . بشــأنها  املجلــس  قــرار 

للمجلــس بنــاء علــى اقتــراح الرئيــس أو احلكومــة أو اللجنــة املختصــة أو بنــاء علــى طلــب كتابــي مقــدم مــن خمســة  مادة 83 - 
أعضــاء علــى األقــل أن يحــدد وقتــا لانتهــاء مــن مناقشــة أحــد املوضوعــات وأخــذ الــرأي فيــه أو اقفــال بــاب املناقشــة 
ويشــترط لقفــل بــاب املناقشــة أن يكــون قــد ســبق االذن بالــكام الثنــني مــن املؤيديــن واثنــني مــن املعارضــني علــى 

األقــل .

يتحدث املتكلم واقفا من مكانه أو على املنبر ، ويتحدث املقررون على الـمنبر مـا لـم يطـلب الرئيس غيــر ذلك. مادة 84 - 

ال يجــوز ألحــد مقاطعــة املتكلــم وال ابــداء ماحظــة لــه ، والرئيــس وحــده وهــو صاحــب احلــق فــي أن يلفــت نظــر  مادة 85 - 
املتكلــم فــي أيــه حلظــة أثنــاء كامــه الــى مراعــاة أحــكام الائحــة واحملافظــة علــى نظــام الــكام وموضوعــه وعــدم 
االسترســال فيــه أو تكــرار كامــه أو كام غيــره فــإذا لــم ميتثــل فلــه أن يلفــت نظــره مــرة أخــرى مــع اثبــات ذلــك فــي 

املضبطــة .

اذا لفــت الرئيــس نظــر املتكلــم مرتــني فــي جلســة واحــدة ثــم عــاد الــى مــا يوجــب لفــت نظــره فــي اجللســة ذاتهــا  مادة 86 - 
فللرئيــس أن يعــرض علــى املجلــس منعــه مــن الــكام فــي ذات املوضــوع بقيــة اجللســة ويصــدر فــي ذلــك قــرار 

. املجلــس دون مناقشــة 

ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة أو فيهــا مســاس باألشــخاص أو الهيئــات أو باملصلحــة العامــة ـ وال  مادة 87 - 
أن يأتــي أمــرا مخــا بالنظــام .

للمجلــس أن يوقــع علــى العضــو الــذي يخــل بالنظــام أو ال ميتثــل لقــرار املجلــس مبنعــه مــن الــكام أحــد اجلــزاءات  مادة 88 - 
اآلتيــة : 
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االنذار . أ  -     

توجيه اللوم . ب  - 

منع العضو من الكام بقية اجللسة . جـــ - 

االخراج من قاعة االجتماع مع احلرمان من االشتراك في بقية أعمال اجللسة . د   - 

احلرمــان مــن االشــتراك فــي أعمــال املجلــس وجلانــه مــدة ال تزيــد علــى أســبوعني. ويصــدر قــرار املجلــس فــي هــذا  هـــ - 
الشــأن فــي اجللســة ذاتهــا وللمجلــس أن يوقــف القــرار الصــادر فــي حــق العضــو اذا تقــدم فــي اجللســة التاليــة 

باعتــذار كتابــي عمــا صــدر منــه .

مــادة 89 -     إذا اختــل النظــام ولــم يتمكــن الرئيــس مــن اعادتــه أعلــن عزمــه علــى وقــف اجللســة فــأن لــم يعــد النظــام جــاز لــه 
وقفهــا ملــدة ال تزيــد علــى نصــف ســاعة، فــإذا اســتمر االخــال بالنظــام بعــد اعــادة اجللســة جــاز للرئيــس تأجيــل 

االجتمــاع .

)الفصل الثالث ـ مضابط اجللسات(

مــادة 90 -     يحــرر لــكل جلســة مضبطــة يــدون بهــا تفصيــا جميــع اجــراءات اجللســة ، ومــا عــرض فيهــا مــن موضوعــات ومــا دار 
مــن مناقشــات ومــا صــدر مــن قــرارات وأســماء األعضــاء فــي كل اقتــراع بالنــداء باالســم مــع بيــان رأي كل منهــم .

مــادة 91 -     لــكل عضــو حضــر اجللســة أن يطلــب اجــراء مــا يــراه مــن تصحيــح عنــد التصديــق علــى مضبطتهــا ومتــى صــدر قــرار 
املجلــس بقبــول التصحيــح يثبــت فــي مضبطــة اجللســة التــي صــدر فيهــا وتصحــح مبقتضــاه املضبطــة الســابقة 

وال يجــوز طلــب اجــراء أي تصحيــح فــي املضبطــة بعــد التصديــق عليهــا .
ويكون التصديق على محضر اجللسة األخيرة في دور االنعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب املجلس .  

مــادة 92 -     بعــد التصديــق علــى املضبطــة يوقــع عليهــا مــن رئيــس املجلــس واألمــني العــام وحتفــظ بســجات املجلــس وتنشــر 
ملحقــة باجلريــدة الرســمية .

مــادة 93 -     يعــد بصفــة عاجلــة بعــد كل جلســة موجــز ملضبطتهــا يبــني بــه بصفــة عامــة املوضوعــات التــي عرضــت علــى املجلــس 
ومــا دار فيــه مــن مناقشــات ومــا اتخــذ مــن قــرارات ليكــون فــي متنــاول أجهــزة النشــر املختلفــة .

مــادة 94 -     للرئيــس أن يأمــر بــأن يحــذف مــن مضبطــة اجللســة أي كام يصــدر مــن أحــد األعضــاء خافــا ألحــكام هــذه 
الائحــة، وعنــد االعتــراض علــى ذلــك يعــرض األمــر علــى املجلــس ويصــدر قــراره فــي هــذا الشــأن دون مناقشــة .

الباب الثاني ـ اجللسات  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة(: 
الفصل األول ـ اجتماع اللجان .  

مادة 60 -     ملجلس األمة دور انعقاد سنوي ال يقل عن ثمانية اشهر وال يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد امليزانية .

) موافقة عامة على املادة 60 (

مــادة 61 -     يعقــد مجلــس األمــة دوره العــادي بدعــوة مــن األميــر خــال شــهر اكتوبــر مــن كل عــام واذا لــم يصــدر مرســوم الدعــوه 
قبــل أول الشــهر املذكــور اعتبــر موعــد االنعقــاد الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم الســبت الثالــث مــن ذلــك الشــهر 

فــأن صــادف هــذا اليــوم عطلــة رســمية اجتمــع املجلــس فــي صبــاح أول يــوم يلــي تلــك العطلــة .
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) موافقة عامة على املادة 61 (

اســتثناء مــن أحــكام املادتــني الســابقتني يدعــو األميــر مجلــس األمــة ألول اجتمــاع يلــي االنتخابــات العامــة  مادة 62 - 
للمجلــس فــي خــال اســبوعني مــن انتهــاء تلــك االنتخابــات فــان لــم يصــدر مرســوم الدعــوة خــال تلــك املــدة 
اعتبــر املجلــس مدعــو لاجتمــاع فــي صبــاح اليــوم التالــي لألســبوعني املذكوريــن مــع مراعــاة حكــم املــدة الســابقة. 
واذا كان تاريــخ انعقــاد املجلــس فــي هــذا الــدور متأخــر عــن امليعــاد الســنوي املنصــوص عليــه فــي املــادة 86 مــن 

الدســتور خفضــت مــدة االنعقــاد املنصــوص عليهــا فــي املــادة 85 مبقــدار الفــارق بــني امليعاديــن املذكوريــن .

وتكلم الســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــان موجها كامه الى املجلس أن هذه املواد جميعها من الدستور .

موافق عليها ، هذه املواد جميعها من الدستور . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة 62 (

واستطرد السـيد راشد الـفرحان مقرر اللجنة بقراءة املواد التالية : 

يدعــى مجلــس األمــة مبرســوم الجتمــاع غيــر عــادي إذا رأي األميــر ضــرورة لذلــك أو بنــاء علــى طلــب أغلبيــة  مادة 63 - 
. املجلــس  اعضــاء 

) موافقة عامة على املادة 63 (

مادة 64 -    يعلن األمني فض ادوار االجتماع العادية وغير العادية .

) موافقة عامة على املادة 64 (

مــادة 65 -     كل اجتمــاع يعقــده املجلــس فــي غيــر الزمــان واملــكان املقرريــن الجتماعــه يكــون باطــا وتبطــل بحكــم القانــون 
القــرارات التــي تصــدر فيــه .

) موافقة عامة على املادة 65 (

مادة 66 -     لألمير أن يؤجل مبرسوم اجتماع مجلس األمة ملدة ال تتجاوز شهرا وال يتكرر التأجيل في دور االنعقاد الواحد 
اال مبوافقة املجلس وملدة واحدة وال حتســب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد .

) موافقة عامة على املادة 66 (

مــادة 67 -     يتلــى فــي أول جلســة لــدور االنعقــاد مرســوم الدعــوة ومــا قــد يكــون هنالــك مــن أوامــر ومراســيم خاصــة بتشــكيل 
الــوزارة أو تعديلهــا ثــم يــؤدي اليمــني الدســتورية أعضــاء املجلــس الذيــن لــم يســبق لهــم اداؤهــا فــي الفصــل 

. التشــريعي 

هل هناك مناقشة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة 67 (

جلســات مجلــس األمــة علنيــة ويجــوز عقدهــا ســرية بنــاء علــى طلــب  السيد األمن العام يتلو املادة 68  : 
، وتكــون  أو عشــرة أعضــاء علــى األقــل  أو رئيــس املجلــس  احلكومــة 

. ســرية  جلســة  فــي  الطلــب  مناقشــة 
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هذه املادة من الدستور . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أريد أن اسأل سؤاال . السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

تفضل . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

طلــب  مناقشــة  تكــون  كيــف  لكــن  ســرية  اجللســة  تكــون  ان  فهمنــا  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
؟ ســريا  يكــون  كيــف  يناقــش  عندمــا  الطلــب   ، ســرية  الســرية  اجللســة 

الطلب يتقدم به عشرة أعضاء او يطلب رئيس املجلس أو احلكومة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الطلــب  املــادة مناقشــة  تقــول   ، الطلــب قبــل اجللســة  أل... مناقشــة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
، مناقشــة  ســريتان  ســرية صــارت عندنــا مســألتان  واجللســة  ســرية 

. واالجتمــاع  الطلــب 

ملــا يصيــر طلــب مــن هــذه النــوع ، الرئيــس يطلــب مــن احلاضريــن اي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
املســتمعني الذيــن هــم مــن غيــر األعضــاء أن يتركــوا اجللســة ويتركــوا 

املجلــس وعلــى ضوئهــا يناقــش طلــب الســرية مــن قبــل املجلــس .
) موافقة عامة على املادة 68(

واستطرد األمن العام في قراءة املادة التالية :

عنــد انعقــاد املجلــس فــي جلســة ســرية تخلــى قاعاتــه وشــرفاته ممــن رخــص لهــم بدخولــه وال يجــوز أن يحضــر  مــادة 69 - 
اجللســة أحــد مــن غيــر األعضــاء اال مــن يرخــص لهــم املجلــس بذلــك مــن موظفــي املجلــس أو خبرائــه .

وللمجلــس ان يقــرر تدويــن محضــر اجللســة أو اذاعــة قراراتهــا وتعــود اجللســة علنيــة بقــرار مــن املجلــس اذا   
زال ســبب انعقادهــا ســرية ، ويتولــى حتريــر احملضــر فــي اجللســة أمــني الســر أو مــن يختــاره املجلــس لذلــك 
ويحفــظ هــذا احملضــر مبعرفــة رئيــس املجلــس وال يجــوز لغيــر األعضــاء أو مــن صــرح لهــم باحلضــور االطــاع عليه 

أو بعضــه . أن يقــرر نشــر هــذا احملضــر  وقــت  فــي أي  وللمجلــس 

) موافقة عامة على املادة 69(

مادة  70 -  يجتمــع املجلــس جلســة عاديــة يــوم الثاثــاء مــن كل اســبوع مالــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك أولــم تكــن هنالــك 
. االجتمــاع  تقتضــي  أعمــال 

) موافقة عامة على املادة 70(

يدعــو الرئيــس املجلــس لعقــد جلســات قبــل املواعيــد املقــررة لعقدهــا بثمــان وأربعــني ســاعة علــى األقــل مــع ارفــاق  مادة 71 - 
جــدول بأعمــال اجللســة واملذكــرات واملشــروعات اخلاصــة بهــا ، إذا لــم يكــن قــد ســبق توزيعهــا وللرئيــس أن يدعــو 
املجلــس لاجتمــاع قبــل موعــده العــادي اذا رأى ضــرورة لذلــك وعليــه أن يدعــوه إذا طلبــت ذلــك احلكومــة  أو عشــرة 
مــن االعضــاء علــى األقــل ويحــدد فــي الدعــوة املوضــوع املطلــوب عرضــه وال تتقيــد هــذه الدعــوة املســتعجلة مبيعــاد 
الثمــان وأربعــني ســاعة ، املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة ، ويجــوز ان تؤجــل اجللســة ليــوم غيــر معــني فيكــون 

االجتمــاع فــي يــوم الثاثــاء التالــي مــا لــم يحــدد الرئيــس موعــدًا غيــره .
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ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــس :هنــا عبــارة بالفقــرة الثانيــة مــن املــادة 71 "  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
وللرئيــس أن يدعــوه لاجتمــاع قبــل موعــده العــادي ّإذا رأي ضــرورة 
لذلــك"، هــل تعتبــر هــذه دعــوة الجتمــاع غيــر عــادي ومــا الفــرق بــني 

التــي ســبق ان قرأناهــا ؟  63 املــادة واملــادة رقــم  هــذه 

الثاثــاء  يــوم  اجللســة  عندنــا  افــرض  يعنــي  العــادي  موعدهــا  قبــل  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
وحصــل طــارئ يقضــي ان تكــون الدعــوة يــوم األحــد حلضــور االجتمــاع 

العــادي . فــي غيــر موعــده  أن ندعــوه  فنقــدر 

هــل هــذه بالنســبة للجلســات العاديــة ـ يعنــي فــي غيــر فتــرة عطلــة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
؟ املجلــس 

هذا لم يتطرق للعطلة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املادتــان األولــى منهــا خاصــة بــاألدوار غيــر العاديــة أي عندمــا يكــون  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
املجلــس فــي حالــة العطلــة فيدعــى ألمــر طــارئ أثنــاء العطلــة فيســمى 
هــذه االجتمــاع لــدور غيــر عــادي امنــا هــذه املــادة التــي نحــن بصددهــا 
هــي للجلســات التــي حتــدث خــال الــدور ، بحيــث نقدمهــا كمــا قــال 
الســيد الرئيــس قبــل يــوم الثاثــاء مثــا كيــوم األحــد أو مــا الــى ذلــك .

شكرا . السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

)موافقة عامة على املادة 71(

الفصل الثاني ـ نظام العمل في اجللسات .

مادة 72 -  توضع حتت تصرف األعضاء قبل افتتاح اجللسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم .

)موافقة عامة على املادة 72(

يفتتــح الرئيــس جلســات املجلــس بحضــور أغلبيــة اعضائــه فــإذا تبــني عنــد حلــول موعــد االفتتــاح أن هــذا العــدد  مادة 73 - 
القانونــي لــم يتكامــل أخــر الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة فــإذا لــم يتكامــل العــدد بعــد ذلــك يؤجــل الرئيــس 

اجللســة .

)موافقة عامة على املادة 73(

بعــد افتتــاح اجللســة تتلــى أســماء املعتذريــن مــن األعضــاء وطالبــي االجــازات والغائبــني مــن اجللســة املاضيــة دون  مادة 74 -  
إذن أو إخطــار يؤخــذ رأي املجلــس فــي التصديــق علــى مضبطــة اجللســة الســابقة ويبلــغ الرئيــس املجلــس بعــد 
ذلــك مــا ورد مــن الرســائل قبــل النظــر فــي املســائل الــواردة فــي جــدول األعمــال ، ولــكل مــن األعضــاء حــق التعليــق 
علــى موضــوع الرســائل واألوراق مــرة واحــدة بشــرط اال تتعــدى مــدة كام العضــو خمســة دقائــق وال تتجــاوز مــدة 

الــكام كلهــا نصــف ســاعة وذلــك مبراعــاة حكــم املــادة 80 مــن هــذه الائحــة .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس لم ترد في املادة 74 كلمة »أو اخطار« الـسـيــــد أحـمــد زيــــد السـرحـــان : 

هذه الكلمة هي التي ابدى املقرر ماحظة عليها . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

شكرا . الـسيــــد أحـمــــد زيـــد الـســـرحــــان : 
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موافقة على هذا التعديل . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة 74 (

مــادة 75  -    ال جتــوز املناقشــة فــي موضــوع غيــر وارد فــي جــدول األعمــال اال لألمــور املســتعجلة وحتــت بنــد مــا يســتجد مــن 
األعمــال ويكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب احلكومــة أو الرئيــس أو طلــب كتابــي مســبب مقــدم مــن خمســة أعضــاء 
علــى األقــل ويشــترط  موافقــة املجلــس علــى جميــع األحــوال ، وللوزيــر املختــص دائمــا ان يطلــب تأجيــل النظــر 
فــي املوضــوع املثــار ألول مــرة علــى النحــو املقــرر فــي شــأن األســئلة ـ ويصــدر قــرار املجلــس فــي هــذه الطلبــات دون 
مناقشــة اال اذا رأى الرئيــس - أن يــأذن قبــل اصــدار القــرار بالــكام لواحــد مؤيــد مــن مؤيــدي الطلــب وواحــد مــن 

معارضيــه ملــدة ال تزيــد علــى خمســة دقائــق لــكل منهمــا .

عندي ماحظة . السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

ما هي ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ابتداء من عبارة ال جتوز من صدر املادة يحتاج قليا من التوضيح . السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

املــادة خاصــة باملســائل التــي لــم تكــن مدرجــة فــي جــدول األعمــال وإمنا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
ألمــر أو لســبب عاجــل أو لضــرورة عاجلــة يقتضــي االمــر اضافتهــا 
فيجــب ان ال تأتــي هــذه االمــور فــي وســط جــدول األعمــال امنــا تأتــي 
فــي ختــام جــدول األعمــال حتــت بنــد مــا يســتجد مــن األعمــال وعندما 
يعــرض أمــر مــن هــذا القبيــل علــى انــه مســتعجل يؤخــذ رأي املجلــس 
فيــه فــإذا املجلــس وافــق علــى ادراجــه فــي جــدول األعمــال كمــا حصــل 
فــي جلســة ســابقة فيكــون تصويــت املجلــس فقــط علــى االدراج وبعــد 
ان يــدرج للوزيــر ان يطلــب التأجيــل ألن ادراج هــذا املوضــوع املفاجــئ 
اشــبه بــل هــو اخطــر مــن مجــرد الســؤال فكمــا ان للوزيــر فــي العــادة 
اخلاصــة باألســئلة انــه يطلــب تأجيــل املوضــوع، كذلــك لــه ان يطلــب 
تأجيــل مناقشــة هــذا املوضــوع كمــا حصــل باجللســة املاضيــة ايضــا 
بعد ادراج املوضوع فقد أجلت مناقشــته للجلســة التالية امنا اذا رأى 
املجلــس ان املوضــوع مســتعجل والوزيــر لــم يعتــرض علــى مناقشــته 

فــي نفــس الوقــت فيمكــن ان يبــت بــه ويناقــش فــي نفــس اجللســة .

يعني مناقشة املجلس مقصورة فقط على التعجيل . السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

اذا حصــل شــي مــن هــذا النــوع اعتبــر فــي بنــد مــا يســتجد مــن أعمــال  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
وليــس فــي جــدول األعمــال فيؤخــذ اوال املبــدأ ويستشــار املجلــس مــن 
حيــث املبــدأ هــل يــدرج فــي جــدول األعمــال ام ال ، فــإذا وافــق علــى 
ادراجــه فالوزيــر لــه احلــق فــي ذلــك الوقــت ان يطلــب تأجيــل املناقشــة .

) موافقة عامة على املادة 75 (

ليــس للرئيــس ان يشــترك فــي املناقشــات اال اذا تخلــى عــن كرســيه. وال يعــود اليــه بعــد ان تنتهــي املناقشــة التــي  مادة 76 - 
اشــترك فيهــا .

الرئيــس هنــا ليــس لــه ان يشــترك فــي املناقشــات اال اذا تخلــى عــن  الـسيـــد خلــيـفــة طـــالل الــــجـــــري : 
كرســيه واذا تخلــى مــن يخلــف الرئيــس فــي هــذه البضــع الدقائــق او 

. خلــف  بــدون 
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نائــب الرئيــس يحــل محلــه وإذا كان غيــر موجــود فيعمــل مبوجــب مــا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. الداخليــة  الائحــة  عليــه  نصــت 

بــه مجــرد  انــه ال يقصــد  هــذا النــص أرجــو فــي ايضاحــه ماحظــة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
مــا يصــدر عــن الرئيــس مــن مجــرد اســتيضاح أمــر او توضيحــه دون 
الدخــول فــي املناقشــة كأن تكــون املســألة فيهــا جانبــان فليــس لــه أن 
يأخــذ أحــد اجلانبــني امنــا مــن أعمــال الرئيــس بــل مــن وجباتــه أنــه 
احيانا ان يوضح بعض املســائل مجرد توضيح أو يســتوضحها مجرد 
اســتيضاح ، وهــذا ال يدخــل ضمــن هــذا النــص . وبعــض اللوائــح تنــص 
عليــه صراحــة ، أي ان هــذا النــص ال يشــمل مجــرد االســتيضاح أو 

التوضيــح .
) موافقة عامة على املادة 76 (

ال يجــوز ألحــد ان يتكلــم اال اذا اســتأذن الرئيــس وأذن لــه وليــس للرئيــس أن مينــع أحــدا مــن الــكام اال مبســوغ  مادة 77 - 
قانونــي وعنــد اخلــاف يبــت املجلــس فــي األمــر دون مناقشــة .

) موافقة عامة على املادة 77 (

ال جتــوز مقاطعــة املتكلــم ، كمــا ال يجــوز الــكام فــي األمــور الشــخصية ألحــد مــا لــم يكــن ذلــك مؤيــدا بحكــم  مادة 78 - 
 . احــدى احملاكــم  مــن  قطعــي 

) موافقة عامة على املادة 78 (

يقيــد أمــني الســر طلبــات الــكام بحســب ترتيــب تقدميهــا وال يتقيــد الــوزراء واملقــررون بهــذا الترتيــب فلهــم احلــق  مادة 79 - 
دائمــا فــي ان تســمع اقوالهــم اثنــاء املناقشــة كلمــا طلبــوا ذلــك . وال يقبــل طلــب الــكام فــي موضــوع محــال إلــى 

احــدى اللجــان اال بعــد تقــدمي تقريرهــا .

هــل تعنــي الفقــرة األخيــرة أنــه ال يجــوز ألحــد األعضــاء ان يستفســر  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
عمــا مت فــي موضــوع محــال الــى احــدى اللجــان ؟ اي يستفســر مــاذا 
فــي   ان يستفســر عمــا مت  األعضــاء  أحــد  أراد  فلــو  املوضــوع  فــي  مت 
موضــوع محــال الــى جلنــة مــن اللجــان فهــل يــدرج حتــت هــذا املنــع ام 

ال .

اذا كان املطلــوب هــو مجــرد . اســتعجال البــت فــي األمــر مــن اللجنــة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
املوضــوع  فــي ذات  أو كاســتعجال جائــز امنــا احلديــث  فهــذا كســؤال 

. يقبــل  ال  الــذي  هــو  فهــذا  موضوعيــا 

) موافقة عامة على املادة 79 (

مــادة 80 -    يعطــي الرئيــس الــكام اوال لألعضــاء املقيــدة أســمائهم فــي مكتــب املجلــس قبــل اجللســة ثــم لألعضــاء اللذيــن 
يطلبــون الــكام أثنــاء اجللســة وذلــك كلــه بحســب ترتيــب الطلبــات . وعنــد تشــعب اآلراء يــأذن الرئيــس الــكام 
ألحــد املؤيديــن ثــم ألحــد طالبــي التعديــل ثــم ألحــد املعارضــني وهكــذا بالتنــاوب حســب ترتيــب كل فريــق ، ولــكل 
مــن طالبــي الــكام أن يتنــازل عــن دورة لغيــره وعندئــذ يحــل محلــه فــي دوره  وذلــك مــع عــدم االخــال بحكــم 

الفقــرة الســابقة .
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هنــاك تعديــل لفظــي هنــا فــي الســطر االول مــن املــادة 80 وقــد أقرتــه  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
اللجنــة ولكــن لــم يــرد فــي املطبــوع فالعبــارة هــي :) يعطــي الرئيــس 
الــكام أوال لألعضــاء املقيــده أســمائهم فــي أمانــة املجلــس ( بــدال مــن 
عبــارة مكتــب املجلــس ألن مكتــب املجلــس قــد يفهــم مبعنــي املكتــب 
الــذي ســبق الــكام عنــه فــي حــني املقصــود هنــا هــو أمانــة املجلــس .أو 

نقــول فــي األمانــة العامــة للمجلــس لكــي يكــون املعنــى اوضــح .
وأعــاد الســيد األمــني العــام قــراءة املــادة 80 بعــد التعديــل اللفظيالــذي   

أدخــل عليهــا ، ونصهــا :
يعطــي الرئيــس الــكام أوال لألعضــاء املقيــده أســمائهم فــي األمانــة   
العامــة للمجلــس قبــل اجللســة ثــم لألعضــاء اللذيــن يطلبــون الــكام 

أثنــاء اجللســة وذلــك كلــه بحســب ترتيــب الطلبــات . 
وعنــد تشــعب اآلراء يــأذن الرئيــس بالــكام ألحــد املؤيديــن ثــم ألحــد   
طالبــي التعديــل ثــم ألحــد املعارضــني وهكــذا بالتنــاوب حســب ترتيــب 
كل فريــق  ولــكل مــن طالبــي الــكام أن يتنــازل عــن دوره لغيــره وعندئــذ 
الســابقة. الفقــرة  بحكــم  االخــال  عــدم  مــع  وذلــك  دوره  فــي  محلــه  يحــل 

)موافقة عامة على املادة 80(

ال يجــوز للعضــو بغيــر إذن مــن املجلــس أن يتحــدث فــي املوضــوع الواحــد اكثــر مــن مرتــني أو أن يجــاوز حديثــه فــي  مادة 81 - 
املــدة الواحــدة ربــع الســاعة .

)موافقة عامة على املادة 81(

يؤذن دائما بالكام في األحوال التالية :  مادة 82 - 
توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة املجلس الداخلية . أ- 

الرد على قول ميس شخص طالب الكام . ب- 

طلــب التأجيــل أو ارجــاء النظــر فــي املوضــوع املطــروح للبحــث الــى مــا بعــد الفصــل فــي موضــوع اخــر يجــب البــت  ج- 
. أوال  فيــه 

طلب اقفال باب املناقشة . د- 

ولهــذه الطلبــات بترتيبهــا املذكــور أولويــة علــى املوضــوع االصلــي . ويترتــب عليهــا وقــف املناقشــة فيــه حتــى يصــدر قــرار املجلــس 
بشــأنها . وال يجــوز فــي غيــر احلالــة األولــى أن يــؤذن بالــكام قبــل أن يتــم املتكلــم أقوالــه .

)موافقة عامة على املادة 82(

للمجلــس بنــاء علــى اقتــراح الرئيــس أو احلكومــة أو اللجنــة املختصــة أو بنــاء علــى طلــب كتابــي مقــدم مــن خمســة  مادة 83 - 
أعضــاء علــى األقــل أن يحــدد وقتــًا لانتهــاء مــن مناقشــة أحــد املوضوعــات وأخــذ الــرأي فيــه أو أقفــال بــاب املناقشــة 
ويشــترط لقفــل بــاب املناقشــة أن يكــون قــد ســبق االذن بالــكام الثنــني مــن املؤيديــن واثنــني مــن املعارضــني علــى 

األقــل .

)موافقة عامة على املادة 83(
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مادة 84 -     يتحدث املتكلم واقفا من مكانه أو على املنبر ، ويتحدث املقررون على املنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك .

)موافقة عامة على املادة 84(

مــادة 85 -     ال يجــوز ألحــد مقاطعــة املتكلــم وال ابــداء ماحظــة لــه ، والرئيــس وحــده هــو صاحــب احلــق فــي أن يلفــت نظــر 
املتكلــم فــي أيــه حلظــة أثنــاء كامــه الــى مراعــاة أحــكام الائحــة واحملافظــة علــى نظــام الــكام وموضوعــه وعــدم 
االسترســال فيــه أو تكــرار كامــه أو كام غيــره فــإذا لــم ميتثــل فلــه ان يلفــت نظــره مــرة أخــرى مــع اثبــات ذلــك فــي 

املضبطــة .
)موافقة عامة على املادة 85(

مــادة 86 -     اذا لفــت الرئيــس نظــر املتكلــم مرتــني فــي جلســة واحــدة ثــم عــاد الــى مــا يوجــب لفــت نظــره فــي اجللســة ذاتهــا 
فللرئيــس أن يعــرض علــى املجلــس منعــه مــن الــكام فــي ذات املوضــوع بقيــة اجللســة ويصــدر فــي ذلــك قــرار 

املجلــس دون مناقشــة .

)موافقة عامة على املادة 86(

مــادة 87 -    ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة او فيهــا مســاس باألشــخاص أو الهيئــات أو باملصلحــة العامــة ـ وال 
أن يأتــي أمــرا مخــا بالنظــام .

يستحســن الوقــوف قليــا عنــد هــذه املــادة ـ بالنســبة لعبــارة ال يجــوز  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
للمتكلــم اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة أو فيهــا مســاس باألشــخاص 
، هنــاك مــادة ولعلهــا مــادة 78 عاجلــت هــذه النقطــة بالــذات ، املــادة 
78 نصــت ال جتــوز مقاطعــة املتكلــم ، كمــا ال يجــوز الــكام فــي األمــور 
الشــخصية ألحــد مــا لــم يكــن ذلــك مؤيــدا بحكــم قطعــي مــن أحــدى 

احملاكــم ، فأعتقــد هــذا تكــرار .
ال اعتقد ذلك فهذه املادة 87 اشمل قليا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الشــيء الثانــي وهــو أهــم عبــارة للهيئــات أو املصلحــة العامــة ألن كلمــة  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
املصلحــة العامــة عبــارة مطاطــة ، يعنــي كيــف يكــون موضــوع متعلقــا 
باملصلحــة العامــة وموضــوع ال يتعلــق باملصلحــة العامــة هــذا يحتــاج 

الــى التفســير قليــا .

لو فسر لنا اخلبير تفسيرا اوضح بالنسبة للمادة 87 . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

87 تقــول ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة أو  املــادة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
فيهــا مســاس باألشــخاص أو بالهيئــات أو باملصلحــة العامــة وعبــارة أو 
باملصلحــة العامــة تعنــي أنــه ال يجــوز أن االنســان يتحــدث فــي أمــر وانــه 
غيــر خــارج عــن قواعــد اللياقــة أو غيرهــا امنــا قــد يؤثــر فــي مصلحــة 
الدولــة العليــا مثــا موضــوع احلديــث فــي وقــت معــني قــد ال يكــون مــن 
أمــن الدولــة أو مــن مصلحتهــا العامــة أن يثــار ، فهــذا هــو املقصــود مــن 
املصلحــة العامــة هــذه وقــد متــر الدولــة فــي ظــروف معينــة يكــون مــن 
االحــراج لصاحلهــا القومــي أن يثــار موضــوع مــن املوضوعــات ، فهــذا 

هــو املقصــود بلفــظ املصلحــة العامــة فــي هــذه العبــارة .
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انهــا  املــادة  هــذه  فــي  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس احلقيقــة اخلطــورة  ســـعــــــــــــــادة  الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيــب : 
ممكــن ان تشــل كل نقــاش فــي املجلــس ، يعنــي كل موضــوع يناقــش 
يقــال ان املصلحــة العامــة تســتعدي انــه ال يناقــش والشــيء اخلطيــر 
فــي املوضــوع  هــو ان املجلــس فــي احلقيقــة هــو الهيئــة التــي تقــرر مــا 
هــي املصلحــة العامــة ومــا هــي االشــياء التــي يجــب أن يناقــش فيهــا 
والتــي ال يناقــش فيهــا فهــذه املــادة نفتــح البــاب واســعا أمــام اقفــال أي 
موضــوع مــن املواضيــع فيكفــي أن يقــول أحــد الــوزراء أن هــذا ميــس 
املوضــوع  فــي  البحــث  انتهــاء  يجــب  انــه  فمعنــاه  العامــة  باملصلحــة 

وأعتقــد هــذا يشــل نقــاش املجلــس وأعمالــه .

أعتقــد هنــا أن املجلــس هــو الــذي يقــرر ان هــذا يخــل باملصلحــة العامــة  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
أم ال ، وليــس احــد الــوزراء طبعــا ، املجلــس بكامــل هيئتــه هــو الــذي 

يقــر .

ولكن هذا غير واضح . الســيد الـدكتــور احـمـد الـخـطـيــب : 

ال ... واضــح . املجلــس هــو الــذي يقــرر أن الــكام مــاس باملصلحــة او  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
. املجلــس  املرجــع  ألن  مــاس  غيــر 

فــي الواقــع الدليــل علــى ان العبــارة غيــر واضحــة أننــي أنــا فهمتهــا  سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن : 
املــادة  أن  هــو  فهمتــه  الــذي  االخــوان،  فهمــه  الــذي  غيــر  آخــر  فهمــا 
منصبــة علــى اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة، املــادة منصبــة علــى هــذا، 
» غيــر الئقــة « ســواء كانــت متعلقــة بأشــخاص أو هيئــات أو مصلحــة 
أنــا فهمتــه  الــذي  ، هــذا  التفســير  النظــر عــن  أي مصلحــة بصــرف 
وهــو حظــر اســتعمال العبــارات غيــر الائقــة فــي حديــث املجلــس ، وال 

أعــرف مــا اذا كان هــذا هــو الــذي يقصــده واضعــو الائحــة ؟

الائحــة  عبــارات  مــن  عبــارة  أي  تفســير  علــى  خــاف  اي  أن  املقــرر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
املرجــع فيــه الــى املجلــس . وامنــا عبــارة أو املصلحــة العامــة قصــد بهــا 
بالــذات املعنــى الــذي اشــرت اليــه ، امنــا ليــس تقريــر ان املســالة عبــارة 
غيــر الئقــة أو عبــارة ماســة باملصلحــة العامــة، ليــس أمــر ذلــك متــروكا 
ألي عضــو مــادام املجلــس مجتمعــا وال حتــى لرئيــس املجلــس مبفــرده 
امنــا اذا حصــل اي خــاف فــي تفســير اي فقــرة مــن هــذه الفقــرات 
او عبــارة منهــا فاألمــر فــي ذلــك للمجلــس فهــو الــذي يقــرر أن هــذه 
العبــارة ليــس مــن املصلحــة أن تقــال فــي هــذا الظــرف مــن الظــروف .

هــذه الكلمــة دائمــا مثــار خــاف ســواء فــي الدســاتير أو فــي القوانــني ،  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
فأنــا رأيــي انــه يستحســن الغــاء هــذه العبــارة ـ املصلحــة العامــة ـ ملــاذا؟ 
ألن عضــو املجلــس قبــل ان يباشــر مهمتــه ممثــل للشــعب اقســم انــه 
يــذود عــن املصلحــة العامــة وأمــوال الشــعب فــا داعــي لتقييــد العضــو 
بهــذه العبــارة ألن العضــو حينمــا يتكلــم يقصــد املصلحــة العامــة ألنــه 
اقســم علــى ذلــك، فوجــود هــذه العبــارة تشــل حركــة العضــو، فأنــا رأيــي 

الغــاء هــذه العبــارة » املصلحــة العامــة. «
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الهيئــات   ، بالهيئــات  املقصــود  هــو  مــا   ، الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــــــد هـاشـــــم   : 
مــن  غيرهــا  أو  التثمــني  أو جلنــة  املوظفــني  ديــوان  أو  الدبلوماســية 
؟ بالهيئــات  مســاس  فيــه  أو  الهيئــات  مــن  املقصــود  هــو  مــا   ، الهيئــات 

الهيئــات هــي الهيئــات الرســمية، كل هيئــة رســمية تدخــل حتــت كلمــة  السيد راشد الـفرحــــــــان )مقرر اللجنة( : 
. هيئــات 

كيف نناقشها اذا كنا ال نقدر أن منسها كيف نناقشها ؟ السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــــــم   : 

ال .... نقــول املســاس واملســاس طبعــا ليســت مجــرد املناقشــة ، يعنــي  السيد راشد الـفرحـــــــان )مقرر اللجنة( : 
ال متــس كرامتهــا أو متــس أشــخاصها مثــا هــذا هــو املقصــود فيهــا 
فاملســاس بالهيئــات يعنــي أن شــخصا متــس شــخصيته أو متــس ذاتــه ، 

معنــاه انــا تدخلــت فــي اشــياء شــخصية .

يفسر لنا الدكتور هذه املادة لتكون أوضح ، لو سمحت . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس : 

كامــل  ويســتعمل  ينتقــد  وهــو  الشــخص  أن  املــادة  بهــذه  املقصــود  الــــدكتـــور الـــخبــــــير الدســــتـــــوري : 
حريتــه فــي النقــد ال ميــس االشــخاص أو الهيئــات أي ال ينتقــل مــن 
النقــد املجــرد املوضوعــي الــى املســائل الشــخصية املاســة بفــرد معــني 
أو املســاس بنظــام معــني أو بهيئــة معينــة ، واملقصــود بالهيئــات كمــا 
قــال الســيد املقــرر هــو جميــع الهيئــات الرســمية ســواء كانــت هيئــات 
فــي البلديــة أو فــي وزارة مــن الــوزارات أو فــي مصلحــة مــن املصالــح 
واملقصــود مــن املســاس هــو مــا ينتقــل مــن النقــد املجــرد املوضوعــي الــى 

النقــد الشــخصي أو التجريــح الــذي ميــس األشــخاص .

فــي احلقيقــة املــادة 78 تفــي بالغــرض ، وإيجــاد هــذه املــادة 87 فيــه فعــا  الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيـــب : 
خطــورة للمجلــس وملناقشــة املجلــس ، فبرأيــي أن حتــذف هــذه املــادة 
ويكتفــي باملــادة 78 التــي فيهــا ال يجــوز مقاطعــة املتكلــم كمــا ال يجــوز 
الــكام فــي االمــور الشــخصية ألحــد مــا لــم يكــن ذلــك مؤيــدا بحكــم 
قطعــي مــن احــدى احملاكــم . هــذه املــادة أعتقــد تكفــي عــن املــادة 87 ألن 

هــذه تشــل النقــاش فــي املجلــس . 

بنــاء علــى تفســير الســيد اخلبيــر ، ومــا ســمعناه ، أن أقتــرح ان تكــون  الســــيــــــد عبدالعــزيــــــز حــســيــن : 
املــادة 87 كمــا يلــي ) أن ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة 
فــي حديثــه وال أن يأتــي امــرا خــا بالنظــام ( أعتقــد هــذا يكفــي الن 
حكايــة املســاس باألشــخاص وردت فــي مــادة ســابقة وبطبيعــة احلــال 
اذا مــا كان هنــاك يجــوز املســاس باألشــخاص فــا يجــوز املســاس ايضــا 

باملبــادئ .

كــرد علــى اخلبيــر بخصــوص موضــوع االشــخاص يعنــي لنفــرض أننــي  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
فــي مــرة مــن املــرات تعرضــت فعــًا لشــخص مســئول فــي الدولــة اتــى 
بعمــل وذكرتــه باســمه ، يعنــي معنــاه ان هــذه النقطــه متنعــك مــن أن 
تتكلــم باســم شــخص فعــا أســاء ألمــر مــن امــور الدولــة ، ومســئول ، 
وظيفتــه مثــا وكيــل وزارة وذكــرت اســمه أن هــذا الشــخص يعمــل كــذا 
وكــذا ومــن صالــح املجلــس ان يتخــذ قــرارا بالنســبة لــه ، معنــاه انــه 

هــذه املــادة تقيــدك وال تســمح لــك بــأن تذكــر اســمه اصــا .
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املجلــس  فــي  مناقشــتك  اثنــاء  يعنــي  ؟  تقصــد  للمجلــس  بالنســبة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ تقصــدك 

اي نعم . الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 

تقدر ان تقول وكيل الوزارة الفانيه بدون ان تذكر اسمه فان . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال .... انا اري من األفضل ان يكون باسمه . الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 

ال ... هذا ال يجوز ، فدستوريا ال يجوز ان تذكر األسم . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  

ال .... حتى بالنسبة للوظيفة ال يسمح . الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 

هذه النص يسمح لك . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال يســمح هــذا شــخصيا تعرضــت لــه فعبــارة وكيــل وزارة يصبــح معنــا  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
. املعــروف  فــان 

، فلذلــك ال تغنــي  املادتــان تتنــاوالن جانبــني مختلفــني مــن النقــد  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
احداهمــا عــن االخــرى اذا كنتــم تلتزمــون باخلطــة التــي جــاءت فــي 
تقريــر اللجنــة العــام أو البيــان العــام وهــو انكــم تعمــدون للتفصيــل 
 ، الشــخصية  األمــور  عــن  تتحــدث   78 فاملــادة  االيجــاز،  مــن  بــدال 
األمــور الشــخصية يعنــي عندمــا نتكلــم عــن شــخص ارتكــب جرميــة 
أو متهــم فــي حياتــه اخلاصــة أو فــي عاقاتــه الشــخصية أي اجلانــب 
ان  يجــوز  هــذا ال   ، الشــخصية  فــي حياتــه  االنســان  فــي  الشــخصي 
تتعــرض لــه اال اذا كنــت مســتند الــى حكــم قضائــي فــإذا قلــت ان هــذا 
الشــخص مرتــش فمعنــى ذلــك ان يكــون حتــت يــدك حكــم قضائــي 
صــادر بعقوبــة جلرميــة رشــوة فــي هــذه احلالــة تســتطيع أن تقــول أن 
املقــاول الفانــي الــذي أرســى عليــه العطــاء لــم يكــن يجــوز أن يرســى 
فــي هــذه احلالــة   ، بأنــه مرتشــي  عليــه ألن هــذه صــادر ضــده حكــم 
يكــون الــكام فــي أمــور شــخصية ، األمــور الشــخصية اذا قلــت عــن 
شــخص انــه رجــل عاقاتــه الشــخصية أو أخاقــه الشــخصية ســيئة 
فــي حياتــه الشــخصية وعاقاتــه الشــخصية ، ممكــن ان تقــول هــذا 
فــي هــذا املجلــس اذا كنــت مســتندا الــى حكــم قضائــي ادانــه فــي جرميــة 
أخاقيــة هــذا هــو موضــوع املــادة 78 أمــا موضــوع املــادة 87 فهــو يتحــدث 
عــن الــكام ليــس فــي املســائل الشــخصية امنــا فــي املســائل العامــة ـ 
عندمــا تنتقــد وزارة مــن الــوزارات أو مصلحــة مــن املصالــح فالــكام 
فــإذا حتدثــت  االشــخاص  عــن  يكــون معمــى  أن  يجــب  املجلــس  فــي 
عــن وكيــل وزارة معــني أو عــن مديــر مصلحــة معينــة فتقــول ان هنــاك 
موظفــا كبيــرا فــي الــوزارة الفانيــة أو شــخصا مســئوال فــي املصلحــة 
الفانيــة ارتكــب كــذا وكــذا دون ذكــر األســماء، فاألســماء ال تذكــر وال 
تنســب الــى االشــخاص فــي اثنــاء حديــث املتكلــم ولهــذا يكــون موضــوع 
املــادة 87 فــي الواقــع مختلفــا عــن موضــوع املــادة التــي قبلهــا 78 فالتــي 
قبلهــا خاصــة باملســائل الشــخصية فــي حيــاة االنســان والثانيــة هــي 
الــكام عــن مســألة عامــة امنــا ال تذكــر فيهــا أشــخاصا بأســمائهم .
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االن   ، اخلبيــر  الدكتــور  للســيد  أوجههــا  أن  أريــد  ماحظــة  هنــاك  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
وزيــر الدولــة فهــم املــادة شــكل وبعــض النــواب فهمومــا بشــكل اخــر ، 
واعتقــد الكثيريــن غيــر فاهمــني املــادة علــى حقيقتهــا ، فهــل باإلمــكان 
االيضــاح فيهــا اكثــر ؟ ثــم اســتطرد ســعادته هــل يــرى املجلــس أن ترجــع 

الــى اللجنــة حتــى تصــاغ صيغــة ثانيــة ؟

ترجع املادتان معا ، هي واملادة 78 . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

فرد السادة األعضاء باملوافقة .

وبذلك فقد أعلن ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس اعادة املادتني 78 و 87 الى اللجنة لوضعها في صيغة ثانية .

ثم تا السيد األمني العام املادة 88 ونصها األتي :-

للمجلــس أن يوقــع علــى العضــو الــذي يخــل بالنظــام أوال ميتثــل لقــرار املجلــس مبنعــه مــن الــكام أحــد اجلــزاءات  مادة 88 - 
االتيــة :

االنذار . أ - 

توجيه اللوم . ب - 

منع العضو من الكام بقية اجللسة . ج - 

االخراج من قاعه االجتماع مع احلرمان من االشتراك في بقية أعمال اجللسة . د - 

احلرمان من االشتراك في أعمال املجلس وجلانه مدة ال تزيد على اسبوعني . هــ- 
ويصــدر قــرار املجلــس فــي هــذا الشــأن فــي اجللســة ذاتهــا وللمجلــس أن يوقــف القــرار الصــادر فــي حــق العضــو اذا   

. منــه  صــدر  عمــا  كتابــي  باعتــذار  التاليــة  اجللســة  فــي  تقــدم 

أنــا أعتــرض علــى الفقــرة »و« وأرى عــدم  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  الــســـيــــــد يــوســــــــف هـــاشـــــــــــم : 
اخــراج العضــو مــن قاعــة املجلــس مهمــا كانــت األحــوال، ألنــه ميثــل 
التــي  للفئــة  احترامــا  احترامــه  ويجــب  الشــعب،  مــن  كبيــرا  قطاعــا 
ميثلهــا، واعتــرض أيضــا علــى مــا ورد فــي الفقــرة » هـــ » بخصــوص 
عمــل  ألن  وجلانــه،  املجلــس  أعمــال  فــي  االشــتراك  مــن  احلرمــان 
اللجــان واجــب يؤديــه العضــو وليــس امتيــازا يحــرم منــه، ألن وجــوده 
عندمــا  منــه  نحرمــه  حتــى  امتيــازا  وليــس  هــو خدمــة  اللجنــة  فــي 

. يخطــىء 

اعتقــد أن اللجنــة ملــا وضعــت هــذا النــص ، أخذتــه عــن اللوائــح فــي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. أعتقــد  مــا  علــى  ومطبــق  بــه  معمــول  وهــذا  األخــرى،  العربيــة  البــاد 

أنا ال أوافق عليه . السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
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أن هــذا النــص موجــود فــي عــدة لوائــح فــأن اللجنــة ال ميكنهــا أن تقــر،  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
وال املجلــس يقــر شــخصا يخــل بالنظــام داخــل املجلــس ، فإخالــه 
بالنظــام يخــل باملجلــس بأكملــه وإذا كان فــي اللجنــة يخــل باللجنــة 
كلهــا ويعطــل أعمالهــا ، وال أقــل مــن ان يخــرج هــذا الشــخص حتــى 

اللجنــة تشــتغل واملجلــس يشــتغل وهــذا شــيء بديهــي .

 ، محــدد  رادع  لهــا  يكــون  وأن  بــد  ال  املخالفــة  يعنــي  أوضــح  بعبــارة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
والائحــة اعطــت املجلــس احلــق فــي إرجاعهــا فيمــا لــو قــدم العضــو 

. منــه  صــدر  عمــا  اعتــذار  كتــاب 

أنا احب ان أسجل اعتراضي على هذه املادة . السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

املــادة 88 تقــول للمجلــس أن يوقــع علــى العضــو الــذي يخــل بالنظــام  الـسيـــــــــــد عـلــــــي الـمـــــــــــــــــواش : 
أوال ميتثــل لقــرار املجلــس مينعــه مــن الــكام أحــد اجلــزاءات اآلتيــة :- 
احلقيقــة كلنــا ليــس معصومــا مــن اخلطــأ لنفــرض أن احــد األعضــاء 
اخطــأ هــل نخرجــه مــن قاعــة االجتمــاع ؟ قبــل االنــذار وقبــل توجيــه 

اللــوم ؟

ال هناك أوال انذار . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال عــن الفقــرات التــي وضعــت هنــا »أ« و »ب« و »ج« و »د« لــو تصبــح أوال  الـسيـــــــــــد عـلــــــي الـمــــــــــــــــــواش : 
. وثالثــا  وثانيــًا 

الــكام كلــه موجــه فــي حالــة اخالــه بالنظــام فبعــد ذلــك ينــذر واذا لــم  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. مراحــل  علــى  يأتــي  أي  اللــوم  لــه  توجــه  االنــذار  يفــد 

هنــا وضعــت فقــرات أ ، ب ، ج ، د ، أنــا أقتــرح ان تكــون أوال وثانيــا وثالثــا  الـسيـــــــــــد عـلــــــي الـمــــــــــــــــــواش : 
. وخامســا  ورابعــا 

لرئيس املجلس أن يقدر ذلك . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

اعتقــد هنــا ليــس مقصــودا الترتيــب وإمنــا مقصــود االختيــار ، فرئيــس  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
املجلــس يختــار مــن هــذه اجلــزاءات ويوقــع علــى العضــو أي اجلــزاء 

يتناســب مــع العمــل الــذي صــدر مــن العضــو .

أنــا احــب أن أضــم صوتــي الــى صــوت الســيد يوســف فــي هــذه املــادة اذ  الـسـيـد ســعـــــود عـــبـــــد الـــــــرزاق : 
انهــا تذكــر أن العضــو اذا أخــل أو كــذا يخــرج ، أو مــن هــذا القبيــل أنــا 

. يوســف  األخ  رأي  وأؤيــد  الفكــرة  هــذه  أعــارض 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أفتكــر ان الفقــرة »أ« هــي االنــذار و »ب« هــي  الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــــري : 
توجيــه اللــوم فهــذا رادع للعضــو فعــا تردعــه مــن أي اخطــاء تكــون، 
ولكــن احــب أن استفســر عــن االنــذار هــل االنــذار يأتــي عــن طريــق 

؟ كتابــة  أم  شــفويا  الرئيــس 
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اذا كان فــي املجلــس أعتقــد يكــون شــفويا امــا االخــراج مــن اجللســة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. اجللســة  طبعــا  اثنــاء  فيكــون 

واللوم ، من يوجه اللوم .؟ الرئيس أم االعضاء ؟ الـسيـــد خلــيـفــة طــالل الـجـــــــــري : 

الرئيس هو الذي يوجه اللوم . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هنــاك طلــب تعديــل علــى هــذه املــادة ، هــل يــرى املجلــس ان تبقــى املــادة   ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
كمــا هــي أو يقــر مبــدأ التعديــل ؟ نحــب أن نصــوت علــى هــذا الــذي يــرى 

مبــدأ التعديــل يرفــع يــده .

ســـعــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــس ، انــا أقتــرح مثلمــا اعــدمت املــادة الثانيــة الــى  الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــــــوس : 
. ثانيــة  لتنظــره  اللجنــة  الــى  أيضــا  هــذه  تعــاد  أن  اللجنــة 

هــذه تختلــف عــن تلــك ، تلــك الصيغــة كانــت مبهمــة وفيهــا التباس أما  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 
هــذه هنــاك اعتــراض معــني علــى نــوع العقوبــة أو نــوع التوبيــخ الــذي 
يتخــذه املجلــس جتــاه العضــو ، وهــو اخراجــه مــن قاعــة االجتمــاع ، 
شــي مفهــوم ،  ليــس فيــه أي التبــاس ، فبعــض األعضــاء احملترمــني 
يــرون ازالــة هــذه الفقــرة والــرأي للمجلــس اآلن إذا أحــب أن يزيــل هــذه 

الفقــرة أو يرجــع املــادة الــي اللجنــة .

ما دام هناك التباس . الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــــوس : 

لكن ليس هناك التباس . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

قد يكون هناك أناس ليس لديهم التباس . الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــــــــوس : 

الواقــع ان التأجيــل بالنســبة للمادتــني الســابقتني ، كان ألن فيهمــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
غموضــا ، وحتتاجــان الــى صياغــة والصياغــة حتتــاج مــن اللجنــة ان 
تفكــر وتوفــق بــني مادتــني يبــدو أنهمــا متعارضتــان أو غيــر منســجمتني 
امنــا هنــا املســألة . هــي مســألة هــل توافقــون علــى اخــراج العضــو ام ال 
توافقــون عليــه ، الواقــع فــي املــادة ذكــرت علــى أنــه القــرار يصــدر ليــس 
مــن الرئيــس وإمنــا يصــدر مــن املجلــس وإمنــا الــذي ينفذه هو الرئيس، 
فــأول ضمــان ان هــذا القــرار ال يصــدر اال مبوافقــة أغلبيــة املجلــس ، 
والضمــان الثانــي هــو ان هــذا ال يصــدر مــن املجلــس ويصــل الــى البنــد 
اخلــاص ب »د«  إال بعدمــا تكــون املخالفــة جســيمة مــن العضــو بحيــث 
أنــه يتجــاوز البنــود »أ« و »ب«  و »ج« واألمــر فــي النهايــة للمجلــس فــإذا 
رأيتــم أن هــذه املبــررات كافيــة لإلبقــاء علــى حــق االخــراج فــازم أن 
األغلبيــة تقــر هــذا ، اذا لــم يقنعكــم هــذا فتحــذف فقــط العبــارة التــي 

تقــول اخــراج العضــو ، وليســت بحاجــة الــى االحالــة للجنــة .

االخراج معمول به في كثير من املجالس . ســعـــــــــــــادة خـلـيـفـــــــــة الـغـنـــيـــم : 

هي الائحة اخذت من جميع اللوائح األخرى . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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أنــا أعتقــد اذا أغلبيــة املجلــس قــررت اخــراج العضــو فهــذا طبيعــي ، أنــه  سعادة الشيخ مبارك العبداهلل الصباح : 
عامــل شــيء واجلماعــة أكثريتهــم موافقــون علــى خرجــوه ، فأعتقــد 

الزم تبقــي املــادة .

أوال احــب أن أســال االخــوان اصحــاب االعتــراض ، هــل االعتــراض  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
علــى فقــرة »د« ألنهــا هــو االخــراج ؟  الــذي يــرى مبــدأ التعديــل يرفــع 

يــده ؟
 

فرفع بعض السادة االعضاء أيديهم .  

أقليــة أفهــم أن املجلــس موافــق علــى املــادة كمــا هــي ؟ واســتطرد قائــا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
أخشــى أن االخــوان عندهــم اعتــراض علــى طريقــة التصويــتـ  أو يــرون 

أن يصــوت علــى العكــس أيضــا .

ان  يــرى  حيــث   ) هـــ   ( الفقــرة  علــى  اعتــرض  يوســف  الســيد  األخ  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
احلرمــان مــن االشــتراك يكــون مقصــورا علــى أعمــال املجلــس دون 
جلانــه ، ألن املخالفــة وقعــت فــي داخــل املجلــس ، فهــو يــرى أن تكــون 
العقوبــة مقصــورة علــى عمــل املجلــس ألن عمــل اللجــان اقــرب الــى ان 

يكــون واجبــا منــه حقــا فاملناقشــة تكــون علــى هــذا .

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  رمبــا كذلــك ولكننــي ملــا طلبــت التصويــت ، وقبــل أن اطلــب التصويــت 
اســتفهمت مــن االخــوان و عنيــت بالــذات الفقــرة )د( وأقــروا مــا أوردت 

ولــم يعترضــوا .
أنــه ال داعــي ألن يحــرم مــن اللجــان  أنــا اســجل اعتراضــي باعتبــار  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشــــــــم : 
ألن هــذا ليــس امتيــازا يحــرم منــه ويــؤدب بــل هــذا حــق الزم يؤديــه قــد 
يكــون مقــررا قــد يكــون رئيــس اللجنــة هــذا غيــر صحيــح أن ميتنــع عــن 

اللجنــة . قــد يكــون مرتكــب املخالــف رئيــس اللجنــة أو مقررهــا .

نحن اآلن طلبنا التصويت على الفقرة »د« . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنا ال أطلب التصويت لكن أبني أني معترض على هذه الفقرة . السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

موافقة على املادة 88

ثم تا السيد األمني العام املادة 89 ونصها : 
مــادة 89 -     إذا اختــل النظــام ولــم يتمكــن الرئيــس مــن اعادتــه أعلــن عزمــه علــى وقــف اجللســة فــأن لــم يعــد النظــام جــاز لــه 
وقفهــا ملــدة ال تزيــد علــى نصــف ســاعة فــإذا اســتمر االخــال بالنظــام بعــد اعــادة اجللســة جــاز للرئيــس تأجيــل 

االجتمــاع .

طلــب اضافــة ـ وال يجــوز لألعضــاء االنصــراف قبــل انتهــاء اجللســة  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
اال بــإذن مــن الرئيــس ، فــي اخــر املــادة 89. ثــم اضــاف ان هــذه الفقــرة 
بحثــت فــي اللجنــة ولكنهــا ان هــذه لــم توضــع فــإذا أحببتــم أن نضعهــا 

أو نتركهــا فهــذا راجــع لكــم ، يعنــي الــرأي للمجلــس .
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وال يجــوز لألعضــاء االنصــراف مــن اجللســة. طبعــا  أعتقــد مفهــوم .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. الفقــرة  هــذه  لنــا  تفســر  لــو  دكتــور  قائــا  أضــاف  ثــم 

هــذه الفقــرة وافقــت عليهــا اللجنــة ورأت أن تضــاف الــى احــدى املــواد  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
املــادة 89 ووزعــت علــى  املــادة 89 فلمــا طبعــت  ومكانهــا فــي االضافــة 
حضراتكم لم تتضمن هذه الفقرة وهي أن اجللسة اذا انعقدت وأثبت 
العضــو حضــوره . فــا يجــوز أن ينصــرف نهائيــا مــن االجتمــاع اال اذا 
اســتأذن الرئيــس فــي أنــه ســينصرف نهائيــا عــن اجللســة وهــذه مســألة 

اظــن أنهــا معتــادة ، لكــن تضــاف الــى مــادة ثانيــة .

هنا آخر حل هو تأجيل االجتماع نهائيا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعــم ولكــن هــذا حكــم جديــد وهــو أنــه إذا لــم يتقــرر تأجيــل االجتمــاع  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
فا يجوز اذا خرجنا ربع ســاعة أو عشــرة دقائق أن األعضاء أو نصف 
األعضــاء ينصرفــوا بــدون أن يخطــروا الرئيــس ويقولــون أننــا نحــن 

. منصرفــون 

مــع عــدم تأييــدي إلضافــة هــذه العبــارة ألي بنــد ال أعتقــد أن هنــاك  سـعــــــادة عـبـــدالـعـــزيــــز حــسـيــــن : 
مبــررا لهــا أرى أيضــا الــى جانــب هــذا أن ليــس موضوعهــا أبــدا فــي 
املــادة 89 الن املــادة 89 منصبــة علــى اجللســة املختلــة النظــام فــاذا كان 

ال بــد مــن وضعهــا توضــع فــي مــكان أخــر أو تســتحدث لهــا مــادة.
هل يوافق املجلس احالة هذه املادة إلى اللجنة؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الــى اللجنــة لتضعهــا فــي  اذا يوافــق املجلــس علــى الفكــرة فترجــع  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. املناســب  املــكان 

هل يرى املجلس احالتها الى اللجنة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــــس : 

إذا أراد أحــد االعضــاء االنســحاب مــن اجللســة وأعلــن انســحابه هــل  الســــيــــد ســـعـــــود عبـــدالـــــــــرزاق  : 
. املــادة  عليــه  تطبــق 

هذا خارج عن املوضوع . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فهــذا ال  أو لقضــاء حاجــة  أن يخــرج ليشــرب شــاي  العضــو  أراد  إذا  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
. اذن  الــى  يحتــاج 

هذه املادة تتعلق بإخال النظام . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

انــا ال أتكلــم عــن شــرب الشــاي أنــا أتكلــم عمــا لــو تطرقــت مواضيــع  الســــيــــد ســـعـــــود الـعبـــدالــــرزاق  : 
. نقــاش  وصــار 

ليس ألحد أن يوقفه . السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

ال أحب أن ينســحب أعلن عن انســحابه ويريد أن ينســحب هل تطبق  الســــيــــد ســـعـــــود الـعبـــدالــــرزاق  : 
. املــادة  هــذه  عليــه 
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هــذا خــروج علــى املــواد املعمــول بهــا ومــن ضمــن التــي ســيخرج عليهــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. النــص  هــذا  ومنســحب  وهــو 

وبعد ذلك أقر املجلس أحالة املادة 89 الى اللجنة إلعادة صياغتها من جديد .

مــا دامــت ســتحال الــى اللجنــة فهنــاك أيضــا فقــرة مكملــة أو فكــرة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
مكملــة للجلســات وهــو حــق الرئيــس بنــاء علــى رغبــة األعضــاء أو مــن 
تلقــاء نفســه فــي أن يرفــع اجللســة مؤقتــا لاســتراحة ملــدة ال جتــاوز 
ثاثــني دقيقــة واذا شــئتم أيضــا بعــد املوافقــة علــى هــذه الفكــرة أن 
مكانهــا  فــي  األخــرى  األفــكار  مــع  لتدرجهــا  اللجنــة  علــى  حتــال 

. لاســتراحة  التأجيــل  مجــرد  أي   ، الطبيعــي 

هل توافقون على هذا؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فرد السادة األعضاء باملوافقة .
وبذلــك فقــد أعلــن ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــس إحالــة الفقــرة التــي أوردهــا السيــــد الدكتـــور الـخبـــير الدسـتـــوري  علــى اللجنــة 

إلدراجهــا فــي املــكان املناســب لهــا .

اجــراءات  جميــع  تفصيــا  بهــا  يــدون  مضبطــة  جلســة  لــكل  يحــرر  ثم تا السيد األمني العام املادة 90 نصها : 
اجللســة ومــا عــرض فيهــا مــن موضوعــات ومــا دار فيهــا مــن مناقشــات 
بالنــداء  اقتــراع  كل  فــي  األعضــاء  وأســماء  قــرارات  مــن  صــدر  ومــا 

. منهــم  كل  رأيــي  بيــان  مــع  باالســم 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس هنــاك ماحظــة لفظيــة ، كلمــة محضــر  الـسـيـــــــد احــمــــــــد الـســـرحــــــــان  : 
وردت فــي أكثــر مــن مــادة ســابقة واآلن اســتعملت اللجنــة املوقــرة كلمــة 

بــني احملضــر واملضبطــة ؟ فــرق  مضبطــة فهــل هنــاك 

أعتقد كلمة مضبطة مستعملة في الدول األخرى . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املعنى واحد . الـسـيـــــــد احــمــــــــد الـســـرحــــــــان  : 

لكــن الصيغــة القانونيــة فــي اللوائــح تســتعمل كلمــة مضبطــة أكثــر  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
. محضــر  مــن 

أعتقــد الــذي يقصــده العضــو احملتــرم أنــه وردت كلمــة مضبطــة ووردت  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
كلمــة محضــر فهنــا تشــير أو توحــي للقــارىء أن هنــاك فرقــا ، أو تشــير 

الــى نوعــني شــي اســمه محضــر وشــيء اســمه مضبطــة .

بالنســبة جللســات املجلــس أنســب لهــا أن تقــل مضابــط أمــا بالنســبة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
محاضــر. يقــال  أن  لهــا  فأنســب  للجــان 

هــل لديــك ماحظــة يــا دكتــور )موجهــا كامــه للســيد الدكتــور اخلبيــر  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الدســتوري(.

االثنان مستعمان . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
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لكن عند االلتباس الزم نأخذ بأحدهما . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

االثنــان مســتعمان امنــا أيضــا ماحظــة الســيد العضــو فــي محلهــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
مــن أنــه اذا كانــت كلمتــان مســتعملتني فمــا دمنــا قــد اخترنــا أحــد 
أنهــا  . فنحــن منشــي علــى  بالنســبة للجميــع  اللفظــني فنســتعمله 
محاضــر جلســات أو مضابــط جلســات ســيان ولكــن يكــون فــي اجلميــع 

لفــظ واحــد .
)موافقة عامة على املادة 90(

لــكل عضــو حضــر اجللســة أن يطلــب اجــراء مــا يــراه مــن تصحيــح عنــد  ثم تا السيد األمني العام املادة 91 ونصها :  
التصديــق علــى مضبطتهــا ومتــى صــدر قــرار بقبــول التصحيــح يثبــت 
فــي مضبطــة اجللســة التــي صــدر فيهــا وتصحــح مبقتضــاه املضبطــة 
بعــد  املضبطــة  فــي  تصحيــح  أي  اجــراء  طلــب  يجــوز  وال  الســابقة 
التصديــق عليهــا . بــدون التصديــق علــى محضــر اجللســة األخيــرة 

فــي دور االنعقــاد أو الفصــل التشــريعي بواســطة مكتــب املجلــس .

)موافقة عامة على املادة 91(

مــادة 92 -     بعــد التصديــق علــى املضبطــة يوقــع عليهــا مــن رئيــس املجلــس واألمــني العــام وحتفــظ بســجات املجلــس وتنشــر 
ملحقــة باجلريــدة الرســمية .

هناك ماحظة اســتجدت عندي بالنســبة للنشــر في ملحق اجلريدة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الرســمية هنــاك وجهــة نظــر ملــن يقــول مــن االخــوان أو الــرأي العــام أنــه 
غيــر صحيــح كمــا هــو احلــال مــع نشــرات أو وقائــع جلســات البلديــة 
وغيرهــا فلــو كان النشــر فــي نشــرة خاصــة للمجلــس ســيكون أحســن .

ال . اجلريــدة الرســمية لهــا الطابــع الرســمي ، ولذلــك الــذي يأتــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. هيئــة  أيــه  عــن  تصــدر  نشــرة  أيــة  مــن  أكثــر  قيمــة  لــه  فيهــا 

لكن رمبا يأخذ النشر ملحقا أكبر من اجلريدة نفسها . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال مانــع ويعمــل ملحــق خــاص ويصيــر فــي آخــر اجلريــدة ، ثــم اســتطرد  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
التــي  املاحظــة  حســب  العنــوان  دام  مــا  تكرمتــم  لــو  :لكــن  ســيادته 
أبداهــا حضــرة العضــو احملتــرم ، تقــول مضابــط اجللســات ، لذلــك 
فــي الســطر االخيــر مــن املــادة بــدل التصديــق علــى محضــر اجللســة 
تقــول التصديــق علــى مضبطــة اجللســة األخيــرة لكــي ال نكــون فــي 

نفــس املــادة قــد اســتعملنا لفظــني .

معنى هذا وجوب التعديل في املواد كلها . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعم ولكن اآلن نعجل بالتعديل في نفس املادة التي أمامنا ، ســتكون  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
العبــارة :علــى مضبطــة اجللســة األخيــرة ، وهــي الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة 91 أي يكــون التصديــق علــى مضبطــة اجللســة األخيــرة بــدل 

. محضــر اجللســة األخيــرة 



125

موافقة على تعديل لفظ احملضر الى لفظ مضبطة في السطر قبل األخير في املادة 91 وفي سائر املواد املماثلة .
)موافقة عامة على املادة 92(

مــادة 93 -     يعــد بصفــة عاجلــة بعــد كل جلســة موجــز ملضبطتهــا يبــني بــه بصفــة عامةاملوضوعــات التــي عرضــت علــى املجلــس 
ومــا دار فيــه مــن مناقشــات ومــا اتخــذ مــن قــرارات ليكــون فــي متنــاول أجهــزة النشــر املختلفــة .

وعــدد  علنيــة  املجلــس  جلســات  أن  واضــح   ، الــرئــيــــــــــــس  ســـعـــــــــــادة  الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيــب : 
احلضــور أو املتفرجــني محــدود بعــدد املقاعــد املوجــودة باملجلــس ، ولــو 
كانــت هنــاك مقاعــد أكثــر لــكان هنــاك حضــور أكثــر  فأعتقــد أن هنــاك 
أشــخاصا يريــدون حضــور اجللســات ولكــن هنــاك تذاكــر ، فأنــا مــن رأي 
أن يضــاف الــى هــذه املــادة نــص علــى اذاعــة اجللســات أي تــذاع هــذه 

اجللســات مــا دامــت علنيــة .

دكتور هذا اقتراح. فيأتي .............. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســيادة الرئيــس ، هــذا مربــوط بهــذه املــادة ألن هنــا نــص علــى أن تكــون  الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيــب : 
فــي أجهــزة النشــر املختلفــة فمــن أجهــزة النشــر االذاعــة فأعتقــد أنــه 

تــذاع اجللســات يكــون أحســن وتكــون الفائــدة أعــم . لــو 

هل يوافق املجلس على االقتراح ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
فسأل بعض السادة األعضاء عن فحوى االقتراح .  

أن تنقل اجللسة باإلذاعة . الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيــب : 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  هناك بعض الرأي العام طلب اذاعتها في االذاعة في الواقع .

ليست هناك حاجة لإلذاعة ال في التلفزيون وال في االذاعة . الـســيــــــد أحـــمــــــــد الــــــفـــــــــوزان : 

وترددت أصوات تؤيد هذا الرأي وتضيف بأنه لم يسبق أن أذيعت في باد العالم .

نشرها باجلريدة متفق عليه . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نصــوت ، ألنــه فــي احلقيقــة هنــاك أنــاس مواطنــون ال يعرفــون القــراءة  الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيــب : 
قضيــة  أمــا   ، صحيحــة  غيــر  تكــون  قــد  أشــياء  ويســمعوا  والكتابــة 

. يســمعها  للــكل  املجــال  فيعطــي  اذاعتهــا 

هناك ماحظة بهذه املناسبة ، أود أن أوضحها للمجلس ، ال بد أنكم  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
تاحظــون أن محضــر اجللســة الســابقة لــم يأتكــم ملــا دعيناكــم لهــذه 
اجللســة . والســبب أن احملضــر يتكــون مــن مائــة وعشــرة صفحــات، ولــم 
ميكــن للمجلــس تدقيقــه وطبعــه ، فلمــا تكــون هنــاك جلســة مــن هــذا 
النــوع تأخــذ ثــاث أو أربــع ســاعات وتــذاع .... أعتقــد فيهــا شــي مــن 

الصعوبــة .



126

كــرد علــى االخــوان الذيــن يقولــون بأنــه لــم يســبق أن أذيعــت اجللســات  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
أنــه فــي جميــع بــاد  ، أقــول  مــن البــاد العربيــة أو البــاد االخــري 
العالــم ميكــن أن تنقــل محضــر جلســة النــواب كلهــا ، ألن املجلــس هــذا 
هــو النخبــة املمتــازة مــن الشــعب وميثــل آراءه ، فــكل مواطــن يــرد أن 
يعــرف مــا يفعــل نــواب الشــعب فــي مجلــس األمــة ، فنحــن طاملــا أعلنــا 
بــأن اجللســة علنيــة وكل انســان ميكــن أن يحضرهــا فأعتقــد أنــه ليــس 
هنــاك أي مانــع مــن اعانهــا فــي االذاعــة ، وهــذا يهــم جميــع املواطنــني 
حتــى لــو كان ثــاث ســاعات أو أربــع ســاعات ألن املشــكلة تتعلــق بأمــور 

تهمهــم هــم ، فأرجــو أن يصــوت املجلــس علــى االقتــراح .

نصوت على النشر أم االذاعة ؟ سعــــادة الشيــــخ سعــــــد العبـــــــداهلل : 

بصــدد  نــزال  ال  نحــن  هــل   ، اخلبيــر  الســيد  نستشــير  أن  أريــد  أنــا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
ملوضــوع؟ ا

أمــا النشــر فــا بــد منــه وأن يكــون فــي اجلريــدة الرســمية بالدولــة ،  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أمنــا كملحــق لهــا . أمــا االذاعــة فأمــر متــروك لتقديــر ورغبــة املجلــس 
، فهــل يذيــع مجــرد ملخــص عقــب اجللســة أن يأخــذ بتســجيل وقائــع 

اجللســة كاملــة .

ســـعــــــادة الــرئــيـــــــــس :فكــرة االذاعــة طيبــة ولكــن جلســات املجلــس دائما  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
تعقــد فــي النهــار وفــي هــذه الفتــرة يكــون أغلبيــة املوظفــني فــي الدوائــر 

والــوزارات فســيحرمون مــن االســتماع الــى مــا يــدور هنــا . 

أود أن أرد علــى الزميــل خالــد املســعود ، عــن كــون أبنــاء الشــعب يحبــون  سعادة الشيخ مبارك عبداهلل األحمد : 
أن يــروا جلســات املجلــس فأعتقــد أن اجللســة علنيــة والــذي يريــد 
أن يراهــا فليتفضــل . أمــا االذاعــة فســتكون للخــارج أيضــا وكذلــك 
التليفزيــون فســيرى اجللســات النــاس خــارج الكويــت . وأنــا أرى أنــه 

مــن غيــر الصالــح اذاعتهــا علــى هــذا النحــو .

ردا علــى معالــي وزيــر االرشــاد واألنبــاء بالنســبة لهــذا املوضــع بالــذات،  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
 ، فــي اخلــارج  الدميقراطــي  الكويــت  يعــرف وجــه  أن  أنــه يجــب  أرى 
ويجــب أن يعــرف أن الكويــت حتكــم دميقراطيــا ، فــكل كلمــة يتكلــم 
بهــا ممثلــو الشــعب يجــب أن تعــرف فــي اخلــارج ، ألن هــذا يهمنــا جــدا 
لكــي يعــرف صوتنــا فــي اخلــارج لــكل نائــب مــن نــواب الشــعب وأعتقــد 
أن احلكومــة تــرى مــن الصالــح أن يطلــع برنامــج فــي االذاعــة يتعلــق 
باجللســات مجلــس األمــة . وهــذا متــروك للمجلــس أن يصــوت عليــه .

فــي  بكاملهــا  ملحقــة  تنشــر  كاملــة  اجللســة  عندنــا مضبطــة  نحــن  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
اجلريــدة الرســمية وعندنــا نشــرة تعــد مســتعجلة وموجــزة بالنســبة 
ملــا دار مــن أعمــال فــي املجلــس تــوزع علــى الصحفيــني وأنــا أرى أن يــذاع 
مــن هــذا النشــرة جــزء فــي االذاعــة اذا اســتعدى األمــر واذا اســتعدى 
االمــر تــذاع لقطــات منهــا ايضــا فــي التليفزيــون حتــى يــرى النــاس 

ذلــك . أمــا كل اجللســة تــذاع . فــا ......... 
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أعتقد من األفضل اآلن أن نصوت على ذلك . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)وقــال ســعادته موجهــا كامــه للســيد اخلبيــر الدســتوري عــن كيفيــة   
التصويــت( : هــل يصيــر التصويــت علــى التعديــل فــي املــادة أم علــى 

اضافــة شــيء؟

املاحظــة هــي اقتــراح مبناســبة نظــر املــادة فــا يريــد أحــد التعديــل فــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــوري  : 
. وقائــع اجللســة  تــذاع  بــأن  برغبــة  اقتــراح  هــو  امنــا   ، املــادة 

يعني اضافة شيء الى املادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال أظن أن الدكتور أحمد يريد اضافة شيء على نص املادة . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

بلى .... أطلب االضافة . الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيـــب : 

إذن تقدم بذلك كاقتراح تعديل . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

اذا تقدم به يصبح اقتراحا . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

امــا أن يكــون كاقتــراح برغبــة يقــدم الــى وزارة االرشــاد واألنبــاء وأمــا أن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
يكــون كاقتــراح بتعديــل املــادة بالنــص علــى أن يــذاع امللخــص أو بعــض 

لقطــات فــي  االذاعــة والتلفزيــون .

من األفضل تعديل املادة . الســيد الـدكتــور أحـمـد الـخـطـيــب : 

اذن يقترح كتعديل للمادة بإضافة هذا احلكم الى املادة . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

اذن نصوت على مبدا التعديل . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أنــا بــودي أن أصــوت مــع الذيــن ال يريــدون  ســـعــــــــــــ السـيـــد  عـبد  الـباقــــي    الــنــــــوري : 
أن  ألحدهــم  املمكــن  مــن  فهــل  مقتنعــا  لســت  امنــا   ، االذاعــة  عــدم 

. االذاعــة  مــن  الضــرر  هــو  مــا  يقنعنــي 

نحن اآلن أخذنا نبدأ التصويت . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بالنســبة للنــص فــي الائحــة علــى أن تــذاع مــن االذاعــة أعتقــد هــذا  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
ليــس مجالــه الائحــة الداخليــة ، وإمنــا ال يأتــي اال عــن طريــق رغبــة 
ســلطة  فهنــا   ، االذاعــة  علــى  يحكــم  املجلــس ال  ، ألن  املجلــس  مــن 

. نلزمهــا  فنحــن ال يصيــر  تنفيذيــة  ســلطة  واإلذاعــة  تشــريعية 

املضبطة ستنشر في اجلريدة الرسمية . الســيد الـدكتـــور أحـمـد الـخـطـيــب : 

أعتقــد أننــا موافقــون علــى مبــدأ التعديــل اآلن فقــط ، وليــس علــى  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. محــدد  شــيء  اضافــة 
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ال ميكــن أن ننــص فــي الائحــة الداخليــة علــى الــزام احلكومــة بإذاعــة  الســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــــــان : 
. اجللســات 

نحن ال نصوت اآلن على مبدأ التعديل بل على االضافة . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

لكــن نحــن لــو أضفنــا هــذا فمــن ينفــذه ؟ ألن قانــون الائحــة الداخلية  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
. بذلــك  يســمح  ال 

هذا كان رأي اخلبير . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هذا ال ميكن أن يكون رأي اخلبير ، هذا غير ممكن . الســيــــــد راشــــــــد الــفرحـــــــــــــــــان : 

اذا ممكــن أن تشــرح لنــا يــا دكتــور ) موجهــا الــكام للســيد الدكتــور  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
) الدســتوري  اخلبيــر 

مــن ناحيــة أن هــذا التعديــل يجــوز أو ال يجــوز فهــو جائــز ألنــه مادامــت  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الائحــة ســتصدر بقانــون فهــذا القانــون أو هــذه الائحــة تكــون ملزمــة 
باإلذاعــة ولكــن مثلمــا تلــزم اجلريــدة الرســمية بالنشــر . امنــا ســيبقي 

الســؤال هــل يستســاغ أو يســتحب أن نلــزم أم ال نلــزم ؟
هــذا هــو الــذي ســيؤخذ عليــه الــرأي . امنــا كــون التعديــل يجــوز أوال   
يجــوز فهــو يجــوز مبثــل مــا أوجدنــا النــص اخلــاص باإللــزام بالنشــر 

فــي اجلريــدة الرســمية . 

أنــا أرى أن يقتصــر األمــر علــى التلفزيــون فقــط ، ألن االذاعــة مثــل مــا  الســيــــــــد مـضــحـــــــــي النــــــــــــزال : 
تفضل ســعادة وزير االرشــاد قد يكون مثا في اجللســة أشــياء فتنشــر 

باخلــارج . فــأرى أن تقتصــر علــى التلفزيــون فقــط .

الذي يريد التعديل يرفع يده . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فرفع بعض السادة األعضاء أيدهم وكان عددهم 21 .

أقليــة . ثــم اســتطرد قائــا :الــذي يريــد ابقــاء املــادة كمــا هــي يرفــع  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
يــده.

فرفع بعض السادة األعضاء فكانوا األغلبية بالنسبة للحضور وعددهم 32 .

وبذلك فقد أعلن ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس ابقاء املادة كما هي 

) موافقة عامة على املادة 93(

للرئيــس أن يأمــر بــأن يحــذف مــن مضبطــة اجللســة أي كام يصــدر  وتا السيد األمني العام املادة 94 ونصها : 
مــن أحــد األعضــاء خــاف ألحــكام هــذه الائحــة وعنــد االعتــراض 
علــى ذلــك يعــرض األمــر علــى املجلــس ويصــدر قــراره فــي هــذا الشــأن 

. مناقشــة  دون 
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هــل معنــى التعديــل املخــول بــه الرئيــس أن يكــون برضــاء املجلــس هنــا  سعــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيــان الغامن : 
أم بغيــر رضــاه ؟ يعنــي التعديــل فــي هــذه املــادة املفــوض لــه وهــو تعديــل 

احملضــر هــل يكــون برضــاء املجلــس ام بغيــر رضــاه ؟

هذا حذف وليس تعديا . السيــد الدكتـور الـخبـيــر الدسـتـوري  : 

فــي املــادة 94 للرئيــس أن يأمــر باحلــذف ، هــذا احلــذف هــل هــو برضــاء  سعــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيــان الغامن : 
املجلــس أو عنــد الطبــع يــرى شــيئا غيــر مضبــوط فيحذفــه بــدون علــم 

املجلــس .

لهــذه  يأتــي خافــا  كام  كل  املضبطــة  مــن  يحــذف  أن  للرئيــس  أل.  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
الائحــة فــإذا قــال أحــد األعضــاء كامــا خافــا ملــا جــاء فــي الائحــة 
كأن يتكلــم فــي مســألة شــخصية مثــا أو غيرهــا فــأراد الرئيــس أن 
يحــذف هــذا الــكام يحذفــه مــن تلقــاء نفســه ، واذا أحــد مــن األعضــاء 
واملجلــس  املجلــس  علــى  األمــر  يعــرض  فالرئيــس  اعتــرض  غيــره  أو 

قــراره. يصــدر 

العربيــة األخــرى  البــاد  فــي لوائــح لبنــان وبعــض  بــه  هــذا معمــول  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. ضــروري  احلــذف  ان  رأى  اذا  يحــذف  أن  فللرئيــس 

أل. أنــا أريــد االيضــاح . هــل القصــد بعــد أن تخلــص اجللســة ويراجــع  سعــــادة عبـداللطيـف  ثـنـيــان الغامن : 
أشــياء  تكــون  قــد  يحذفهــا؟  الفاظــا  الرئيــس  فيــه  ويجــد  احملضــر 

؟ ال  ام  املجلــس  مــن  اذنــا  يريــد  فحذفهــا  عليهــا  موافــق  املجلــس 

هذا املادة خاصة باحلذف في أثناء اجللسة . السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
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صاحب السمو األمير  الشيخ صباح السالم الصباح
في افتتاح أحد أدوار انعقاد مجلس ١963
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مضبطة اجللســــــة الثانيــة عشـــرة
دور االنعقاد األول ) عـــــــــــــــادي (

رقــــــم ) ١٢ (

يوم السبت ١9  ذو القعدة سنة ١٣8٢ هـ .
املوافق ١٣ نيسان ) ابريل ( سنـة ١9٦٣ م

الساعة الثامنة والنصف صباحًا

رقــم مسلسل اجللسات .... ) ١٢ (
دور االنعقــــاد األول .... ) عــــادي (
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عقد مجلس االمة جلسته العادية العلنية الثانية عشرة مبقره في متام الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم السبت 19 ذو 
القعدة سنة 1382 هـ املوافق 13 ابريل )نيسان( سنة 1963م.

 برئاسة صاحب السعادة رئيس املجلس عبدالعزيز الصقر وبحضور اصحاب السعادة والسادة األعضاء احملترمني االتية 
أسماؤهم :-

ابراهيم علي يوسف اخلريبط
أحمد خالد عبداهلل الفوزان

أحمد زيد السرحان
الدكتور أحمد اخلطيب

بندر سعد الافي الشمري
وزير املالية والصناعة  الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح 

حزام فالح حزام امليع
حسن جوهر علي حيات

حمد خليفة احلميدة
حمد عبداحملسن املشاري
حمد مبارك حمد العيار

وزير العدل  حمود الزيد اخلالد 
حمود يوسف النصف

خالد أحمد جاسم النصف
خالد املسعود الفهيد

خالد صالح الغنيم
خالد نزال املعصب

وزير التجارة  خليفة الغنيم 
خليفة طال محمد اجلري
خليل ابراهيم عبداهلل املزين

راشد صالح التوحيد
راشد عبداهلل أحمد الفرحان

زيد الكاظمي
سالم غامن مزعل احلريص

سامي أحمد عبدالعزيز املنيس
وزير الداخلية  الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح 

نائب رئيس مجلس األمة  سعود العبدالعزيز البعد الرزاق 
سليمان أحمد احلداد
سليمان خالد املطوع

سيد أحمد سيد عابد محمد املوسوى
وزير اخلارجية  الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

عباس حبيب مناور املسيلم
عبدالباقي عبداهلل النوري

عبدالرزاق اخلالد الزيد اخلالد    
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وزير الدولة  عبدالعزيز حسني 
عبدالعزيز علي فهد اخلالد

وزير الصحة العامة  عبداللطيف محمد ثنيان الغامن 
وزير التربية والتعليم  الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح 

عبداهلل فهد الافي الشمري
وزير الشئون االجتماعية والعمل  عبداهلل مشاري عبداهلل الروضان 

علي ثنيان صلح الاذينة
على صاح الفضاله

علي غامن جاسم الدبوس
فاح مبارك حجرف

وزير األوقاف  الشيخ مبارك احلمد الصباح 
مبارك عبداهلل جاسم الدبوس

محمد أحمد الرشيد
محمد حسني علي قبازرد

محمد وسمي ناصر السديران
مرضي عبداهلل راضي الاذينه

مضحي نزال املعصب
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف احلميضي

يوسف خالد املخلد املطيري
يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي

كما حضر االجتماع الســيد/ اخلبير الدســتوري ملجلس األمة/ الدكتور عثمان خليل عثمان والســيد األمني العام للمجلس/ 
االســتاذ علــي محمــد الرضــوان وبعــض رجــال الســلك الدبلوماســي ورجــال الصحافــة واالذاعــة ومصــوروا الصحــف ووكاالت 

االنبــاء وبعــض الســادة املواطنــني.

وتغيب عن حضور هذه اجللسة كل من :
صاحب السعادة الشيخ جابر العلي السالم الصباح           وزير الكهرباء واملاء

السيد العضو احملترم جاسم عبدالعزيز القطامي
صاحب السعادة الشيخ خالد العبداهلل السالم الصباح      وزير البريد والبرق والهاتف

صاحب السعادة الشيخ سالم العلي السالم الصباح           وزير األشغال العامة
صاحب السمو الشيخ صباح لسالم الصباح                          ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

السيد العضو احملترم علي ابراهيم الـمواش
صاحب السعادة الشيخ مبارك العبداهلل األحمد الصباح       وزير اإلرشاد والنباء

صاحب السعادة الشيخ محمد األحمد اجلابر الصباح          وزير الدفاع
السيد العضو احملترم محمد حمد البراك 

وقام بسكرتارية اجللسة السادة / محمد السيد ابراهيم / عقيل السيد هاشم / عدنان محمد جهمي.
وقد افتتح املجلس ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس اجللسة باسم اهلل.

البند الثاني في جدول االعمال " متابعة مناقشة الائحة الداخلية "
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السيد األمن العام :
الباب الثالث

أعمال املجلس
الفصل األول - الشؤون التشريعية
الفرع األول - مشروعات القوانني

لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس األمــة حــق اقتــراح القوانــني ويجــب أن يكــون االقتــراح مصوغــا ومحــددا قــدر  مادة 95 - 
أعضــاء. مــن خمســة  أكثــر  بقانــون  االقتــراح  يوقــع  أن  يجــوز  وال  أســبابه  ببيــان  ومصحوبــا  وموقعــا  املســتطاع 
ويحيــل الرئيــس االقتــراح الــى جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة ال بــداء الــرأي فــي فكرتــه ولوضعــه فــي   
الصيغــة القانونيــة فــي حالــة املوافقــة وللجنــة أن تأخــذ رأي مقــدم االقتــراح قبــل وضــع تقريرهــا بشــأنه وكل 
مشــروع قانــون اقترحــه أحــد األعضــاء ورفضــه مجلــس األمــة ال يجــوز ألحــد مــن األعضــاء تقدميــه ثانيــة فــي دور 

ذاتــه. االنعقــاد 

يعــرض الرئيــس علــى املجلــس مشــروعات القوانــني املقدمــة مــن احلكومــة أو التــي اقترحهــا األعضــاء ونظرتهــا  مادة 96 - 
جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة وفقــا للمــادة الســابقة للنظــر فــي احالتهــا إلــى اللجــان املتخصصــة، مــا لــم 
تطلب احلكومة نظر املشــروع على وجه االســتعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة املذكورة أنه له صفة االســتعجال 
مــع بيــان أســباب ذلــك فــي جميــع االحــوال، فيحيلــه إلــى اللجنــة املتخصصــة مباشــرة ويخطــر املجلــس بذلــك فــي 
أول جلســة تاليــة مــع توزيــع املشــروع علــى األعضــاء برفقــة جــدول األعمــال، ويجــب فــي جميــع األحــوال التنويــه 

فــي قــرار االحالــة إلــى املجلــس والــى اللجــان بصفــة االســتعجال.

اذا قــدم اقتــراح أو مشــروع بقانــون مرتبــط باقتــراح أو مشــروع آخــر معــروض علــى إحــدى اللجــان أحالــه الرئيــس  مادة 97 - 
إلــى هــذه اللجنــة وأخطــر املجلــس بذلــك فــي أول جلســة تاليــة.

اذا تعــددت مشــروعات أو مقترحــات القوانــني فــي املوضــوع الواحــد اعتبــر أســبقها هــو األصــل واعتبــر مــا عــداه  مادة 98 - 
لــه. تعديــا 

إذا أدخلــت اللجنــة املتخصصــة تعديــات علــى مشــروع قانــون جــاز لهــا قبــل رفــع تقريرهــا إلــى املجلــس أن حتيلــه  مادة 99 - 
إلــى جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة لتبــدي رأيهــا فــي صياغــة  املشــروع وتنســيق مــواده وأحكامــه، وتشــير 

اللجنــة فــي تقريرهــا إلــى رأي جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة.

تبــدأ مناقشــة مشــروعات القوانــني بتــاوة املشــروع األصلــي ومذكرتــه التفســيرية وتقريــر اللجنــة املتخصصــة ومــا  مادة 100 - 
يتضمنــه مــن تعديــات ثــم تعطــى الكلمــة لبحــث املوضــوع بصــورة عامــة ملقــرر اللجنــة فاحلكومــة فاألعضــاء.

وال يجــوز ألي مــن هــؤالء الــكام فــي املبــادئ العامــة للمشــروع أكثــر مــن مرتــني اال بــأذن اهلل مــن املجلــس. فإذا وافق   
املجلــس علــى املشــروع مــن حيــث املبــدأ انتقــل إلــى مناقشــة مــواده مــادة مــادة بعــد تــاوة كل منهــا واالقتراحــات 
الــرأي علــى كل مــادة ثــم علــى املشــروع فــي مجموعــه امتامــا للمداولــة األولــى. التــي قدمــت بشــأنها ويؤخــذ 

لــكل عضــو عنــد نظــر مشــروع القانــون أن يقتــرح التعديــل أو احلــذف أو التجزئــة فــي املــواد أو فيمــا يعــرض مــن  مادة 101 - 
تعديــات، ويجــب أن يقــدم التعديــل كتابــة قبــل اجللســة التــي ســتنظر فيهــا املــواد التــي يشــملها التعديــل بأربــع 
وعشــرين ســاعة علــى األقــل ومــع ذلــك يجــوز مبوافقــة املجلــس النظــر فــي التعديــل الــذي يقــدم قبــل اجللســة 

مباشــرة أو أثناءهــا ويصــدر قــرار املجلــس فــي ذلــك بعــد ســماع ايضاحــات مقــدم االقتــراح و دون مناقشــة.
التشــريعية  الشــئون  الــى جلنــة  القانــون  علــى مشــروع  ادخلــه  تعديــل  أي  أن يحيــل  كذلــك  للمجلــس  ويجــوز   
والقانونيــة لتبــدي رأيهــا فــي صياغتــه وتنســيق أحكامــه وال يجــوز بعدئــذ مناقشــة املشــروع اال فيمــا يتعلــق 

. غــة لصيا با
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ال يجــوز أجــراء املداولــة الثانيــة علــى مشــروع القانــون قبــل مضــي أربعــة أيــام علــى األقــل مــن انتهــاء املداولــة  مادة 102 - 
األولــى فيــه إال أذا قــرر املجلــس باغلبيــة األعضــاء الــذي يتألــف منهــم غيــر ذلــك وتقتصــر املداولــة الثانيــة علــى 
املناقشــة فــي التعديــات التــي يقترحهــا األعضــاء كتابــة علــى املشــروع الــذي أقــره املجلــس فــي املداولــة األولــى ثــم 

يقتــرع نهائيــا علــى املشــروع.

تخطــر اللجنــة املتخصصــة فــي جميــع األحــوال بالتعديــات التــي يقدمهــا األعضــاء قبــل اجللســة احملــددة لنظــر  مادة 103 - 
املشــروع أمــام املجلــس لبحثهــا، ويبــني املقــرر رأي اللجنــة فيهــا أثنــاء املناقشــة فــي اجللســة ويجــب أن يكــون اقتــراح 
التعديــل محــددا ومصوغــا ويجــوز للحكومــة وملقــرر اللجنــة طلــب إحالــة التعديــل املقتــرح علــى اللجنــة، ويجــب 

إجابــة هــذا الطلــب إذا لــم يكــن اقتــراح التعديــل قــد عــر ض علــى اللجنــة مــن قبــل. 

بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة املــادة والتعديــات املقدمــة بشــأنها يؤخــذ الــرأي علــى التعديــات أوال، ويبــدأ الرئيــس  مادة 104 - 
بأوســعها مــدى وأبعدهــا عــن النــص األصلــي، ثــم يؤخــذ الــرأي علــى املــادة فــي مجموعهــا.

إذا قــرر املجلــس حكمــا فــي احــدى املــواد مــن شــأنه اجــراء تعديــل فــي مــادة ســبق أن وافــق عليهــا فلــه أن يعــود إلــى  مادة 105 - 
مناقشــة تلــك املــدة، وكذلــك يجــوز للمجلــس بنــاء علــى طلــب احلكومــة أو اللجنــة أو أحــد األعضــاء أن يقــرر اعــادة 

املناقشــة فــي مــادة ســبق تقريرهــا أذا أبديــت لذلــك أســباب جديــدة وذلــك قبــل انتهــاء املداولــة فــي املشــروع.

اذا كان للتعديــل املقتــرح تأثيــرًا علــى باقــي مــواد مشــرع القانــون أجــل نظــره حتــى تنتهــي اللجنــة مــن عملهــا فــي  مادة 106 - 
شــأنه واال كان للمجلــس أن يســتمر فــي مناقشــة باقــي املــادة.

وتعبــر التعديــات كأن لــم تكــن، وال تعــر ض للمناقشــة، اذا تنــازل عنهــا مقدموهــا دون أن يتبناهــا أحــد مــن   
. ء عضــا أل ا

لــكل مــن تقــدم باقتــراح أو مبشــروع قانــون أن يســترده ولــو كان ذلــك اثنــاء مناقشــته فــا يســتمر املجلــس فــي نظــره   مادة 107 - 
إال اذا طلبــت ذلــك احلكومــة أو خمســة أعضــاء علــى األقــل، ويســرى هــذا احلكــم علــى اقتراحــات العضــو الــذي 

تــزول عضويتــه ألي ســبب مــن األســباب.

يكــون أخــذ اآلراء علــى املشــروع علنيــا بطريــق رفــع اليــد فــان لــم تتبــني األغلبيــة علــى هــذا النحــو أخــذت األراء  مادة 108 - 
بطريــق املنــاداة علــى األعضــاء بأســمائهم، ويجــب أخــذ الــرأي بطريــق املنــاداة باألســماء فــي األحــوال اآلتيــة:

 
مشروعات القوانني واملراسيم بقوانني واملعاهدات. أ   - 

احلاالت التي يشترط فيها أغلبية خاصة. ب - 

إذا طلبت ذلك احلكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على األقل. ويجوز في االحوال االستثنائية مبوافقة  ج  - 
املجلس جعل التصويت سريا، ويجب األخذ بطريق التصويت السري في احلاالت املذكورة في الفقرة ج من 

هذه املادة وفي جميع األحوال يكون ادالء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر األعضاء.

الفرع الثاني - املراسيم بقوانن

اذا حــدث فيمــا بــني أدوار انعقــاد مجلــس األمــة أو فــي فتــرة حلــه مــا يوجــب االســراع فــي اتخــاذ تدابيــر ال حتتمــل  مادة 109 - 
التأجيــل جــاز الألميــر أن يصــدر فــي شــأنها مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون، علــى أن ال يتكــون مخالفــة للدســتور 

او للتقديــرات املاليــة الــواردة فــي قانــون امليزانيــة.
ويجب عرض هذه املراســيم على مجلس األمة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان املجلس قائما   
وفــي أول اجتمــاع لــه فــي حالــة احلــل أو انتهــاء الفصــل التشــريعي، فــاذا لــم تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن 
قــوة القانــون بغيــر حاجــة الــى إصــدار قــرار بذلــك، أمــا اذا عرضــت ولــم يقــره املجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان لــه مــن 
قــوة القانــون، اال اذا رأي املجلــس اعتمــاد نفاذهــا فــي الفتــرة الســابقة أو تســوية مــا ترتــب مــن آثارهــا بوجــه آخــر.
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يحيــل رئيــس املجلــس املراســيم بقوانــني التــي تصــدر بالتطبيــق للمــادة 71 مــن الدســتور الــى اللجــان املتخصصــة  مادة 110 - 
البــداء رأيهــا، ويكــن لهــا فــي املجلــس وفــي اللجــان صفــة االســتعجال.

ال تقبل في اللجنة أو املجلس اقتراحات التعديل في نصوص املراسيم بقوانني. مادة 111 - 

يصــوت املجلــس علــى املراســيم بقوانــني باملوافقــة أو الرفــض وال يكــون رفضهــا اال بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف  مادة 112 - 
منهــم املجلــس وينشــر الرفــض فــي اجلريــدة الرســمية.

الفرع الثالث - املعاهدات

يخطــر الرئيــس املجلــس باملعاهــدات التــي تبــرم وفقــا لنــص الفقــرة األولــى مــن املــادة 70 مــن الدســتور مشــفوعة  مادة 113 - 
بالبيــان احلكومــي املرافــق لهــا ويتلــى هــذا البيــان. فــي أول جلســة تاليــة مــع ايــداع املعاهــدة ومرفقاتهــا أمانــة 
املجلــس.  وللمجلــس ابــداء مــا يــراه مــن ماحظــات بصــدد هــذه املعاهــدات دون اتخــاذ قــرار فــي شــأن املعاهــدات 

دون اتخــاذ قــرار فــي شــأن املعاهــدة ذاتهــا.

يحيــل الرئيــس إلــى اللجنــة املتخصصــة املعاهــدات املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة فمــن املــادة 70 مــن  مادة 114 - 
الدســتور لبحثهــا وتقــدمي تقريــر عنهــا إلــى املجلــس وللمجلــس أن يوافــق عليهــا أو يرفضهــا أو يؤجــل نظرهــا، 
وليــس لــه أن يعــدل. نصوصهــا، وفــي حالــة الرفــض أو التأجيــل يوجــه املجلــس نظــر احلكومــة إلــى النصــوص التــي 

أدت إلــى ذلــك.

الفصل الثاني - الشؤون السياسية 
الفرع األول - القرارات والرغبات

ملجلــس األمــة ابــداء رغبــات للحكومــة فــي املســائل العامــة وأن تعــذر علــى احلكومــة األخــذ بهــذه الرغبــات وجــب أن  مادة 115 - 
تبــني للمجلــس أســباب ذلــك، وللمجلــس أن يعقــب مــرة واحــدة علــى بيــان احلكومــة.

يقــدم العضــو إلــى الرئيــس مــا يقترحــه مــن رغبــات فــي األمــور الداخلــة فــي اختصــاص املجلــس و التــي يــرى  مادة 116 - 
توجيههــا إلــى احلكومــة فــي املســائل العامــة، وتتبــع فــي شــأن هــذا االقتــراح األحــكام املقــررة فــي املــادة 95 بشــأن 
اقتراحــات القوانــني، وللمجلــس فــي حالــة االســتعجال أن يقــرر نظــر االقتــراح بقــرار أو برغبــة مباشــرة دون عرضــه 
علــى اللجنــة وللحكومــة أو الوزيــر املختــص طلــب تأجيــل مناقشــة االقتــراح ملــدة اســبوع فيجــاب هــذا الطلــب وال 

يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذ املــدة إال بقــرار مــن املجلــس.

فــي حالــة رفــض االقتــراح بقــرار أو برغبــة ال جتــوز اعــادة تقدميــه قبــل مضــي أربعــة أشــهر علــى هــذا الرفــض، وفــي  مادة 117 - 
حالــة اســترداد االقتــراح بقــرار أو برغبــة يجــوز ألي عضــو آخــر أن يتبنــاه.

أذا رأى الرئيــس أن اقتراحــا بقــرار أو برغبــة ليــس مــن اختصــاص املجلــس، كان لــه مبوافقــة مكتــب املجلــس عــدم  مادة 118 - 
عرضــه علــى املجلــس وينبــه علــى مقدمــه بعــدم التكلــم فيــه، وعنــد اصــرار العضــو علــى الــكام فــي املوضــوع امــام 
املجلــس يؤخــذ راي املجلــس فــي األمــر دون مناقشــة، ويجــوز كذلــك اســتبعاد كل اقتــراح يشــمل عبــارات غيــر الئقــة 
أو فيهــا مســاس باالشــخاص أو الهيئــات، أو يتضمــن اســتجوابا أو حتقيقــا أو مناقشــة ممــا تنظمــه احــكام خاصــة 

فــي الدســتور وفــي هــذه الائحــة.

الفرع الثاني - االسئلة

لــكل عضــو أن يوجــه الــى رئيــس مجلــس الــوزراء اســئلة الســتيضاح االمــور الداخلــة فــي اختصاصهــم مبــا فــي ذلــك  مادة 119 - 
االســتفهام عــن امــر يجهلــه العضــو والتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا اليــه.

وال يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير واحد.  
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يجــب أن يكــون الســؤال موقعــا مــن مقدمــه، ومكتوبــا بوضــوح وايجــاز قــدر املســتطاع وأن يقتصــر علــى األمــور  مادة 120 - 
التــي يــراد االســتفهام عنهــا بــدون تعليــق عليهــا واال يتضمــن عبــارات تســيء إلــى األشــخاص أو الــى عاقــة الدولــة 
بالــدول األخــرى. فــإذا لــم تتوافــر فــي الســؤال هــذه الشــروط جــاز ملكتــب املجلــس اســتبعاده بنــاء علــى إحالــة مــن 
الرئيــس، فــإن لــم يقتنــع العضــو بوجهــة نظــر املكتــب، عــرض األمــر علــى املجلــس للبــت فيــه دون مناقشــة وذلــك 

قبــل اتخــاذ االجــراءات املنصــوص عليهــا فــي املــادة 121 مــن هــذه الائحــة.

يبلــغ الرئيــس الســؤال املقــدم وفقــا للمــادة الســابقة الــى الوزيــر املختــص فــور تقدميــه ويــدرج فــي جــدول أعمــال  مادة 121 - 
أول جلســة تاليــة مــن تاريــخ اباغــه إلــى الوزيــر.

يجيــب الوزيــر علــى الســؤال فــي اجللســة احملــددة لنظــره وللوزيــر أن يطلــب تأجيــل االجابــة إلــى موعــد ال يزيــد  مادة 122 - 
علــى أســبوعني فيجــاب إلــى طلبــه، وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة اال بقــرار مــن املجلــس.

وللوزيــر مبوافقــة موجــه الســؤال أو فــي حالــة غيابــه أن يــودع االجابــة او البيانــات املطلوبــة فــي األمانــة العامــة   
للمجلــس ألطــاع األعضــاء عليهــا ويثبــت ذلــك فــي مضبطــة اجللســة.

ملوجة السؤال دون غيره التعقيب على االجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة. مادة 123 - 

أن تطلــب مناقشــة موضــوع معــني يتعلــق  لهــا  أو مبناســبة ســؤال موجــه  تلقــاء نفســها  مــن  يجــوز للحكومــة  مادة 124 - 
شــأنه. فــي  ببيانــات  تدلــي  أن  أو  املجلــس.  رأي  علــى  فيــه  لتحصــل  للدولــة  العامــة  بالسياســة 

ال يجوز ملقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات اجللسة. مادة 125 - 

ال تنطبــق االجــراءت الســابقة اخلاصــة باألســئلة علــى مــا يوجــه منهــا الــى الــوزراء أثنــاء مناقشــة امليزانيــة أو أي  مادة 126 - 
موضــع مطــروح علــى املجلــس فــإن األعضــاء أن يوجهوهــا فــي اجللســة شــفويا.

عقــب االنتهــاء مــن موضــوع األوراق والرســائل الــواردة املشــار اليهــا فــي املــادة 74 مــن هــذة الائحــة يخصــص نصــف  مادة 127 - 
ســاعة لألســئلة واالجابــة عليهــا، فــاذا بقــي بعــد ذلــك شــيء منهــا يــدرك فــي جــدول أعمــال اجللســة التاليــة مــا لــم 

يقــرر املجلــس خــاف ذلــك.

أذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه وفي هذه احلالة يتابع املجلس النظر فيه. مادة 128 - 

االســئلة التــي توجــه للــوزراء فيمــا يبــني أدوار االنعقــاد يبعثــون بالــرد عليهــا كتابــة إلــى رئيــس املجلــس فيبلغهــا  مادة 129 - 
إلــى األعضــاء الذيــن وجهوهــا وال تتقيــد االجابــة علــى هــذه األســئلة باملواعيــد املقــررة فــي املــواد الســابقة، وتــدرج 

فــي جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة للمجلــس.

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه ألي سبب من األسباب. مادة 130 - 

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( :             الفرع الثالث - االستجوابات

لــكل عضــو أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء وإلــى الــوزراء اســتجوابات فــي أمــر مــن األمــور الداخلــة فــي  مادة 131 - 
اختصاصاتهــم.

يقــدم االســتجوابات كتابــة للرئيــس، وتبــني فيــه بصفــة عامــة وبإيجــاز املوضوعــات والوقائــع التــي يتناولهــا وال  مادة 132 - 
يجــوز أن يقدمــه أكثــر مــن ثاثــة أعضــاء، كمــا ال يجــوز توجيهيــه، اال لرئيــس مجلــس الــوزراء أو لوزيــر واحــد. 

ويجــب اال يتضمــن االســتجواب عبــارات غيــر الئقــة.
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يبلــغ الرئيــس االســتجواب الــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر املختــص فــور تقدميــه ويــدرج فــي جــدول أعمــال  مادة 133 - 
اول جلســة تاليــة لتحديــد موعــد للمناقشــة فيــه بعــد ســماع أقــوال مــن وجــه اليــه االســتجواب هــذا اخلصــوص.

وال جتــري املناقشــة فــي االســتجواب اال بعــد ثمانيــة أيــام علــى األقــل مــن يــوم تقدميــه وذلــك فــي غيــر حالــة   
األحــوال. الوزيــر حســب  أو  الــوزراء  رئيــس مجلــس  االســتعجال وموافقــة 

وملــن وجــه اليــه االســتجواب أن يطلــب مــد األجــل املنصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة إلــى أســبوعني فيجــاب إلــى   
طلبــه، وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة إال بقــرار مــن املجلــس.

تبــدأ مناقشــة االســتجواب فــي اجللســة احملــددة لذلــك بــأن يشــرح املســتجوب اســتجوابه ثــم يجيــب الوزيــر، ثــم  مادة 134 - 
يتحــدث األعضــاء املؤيــدون لاســتجواب واملعارضــون لــه بالتنــاوب واحــدا واحــدا، وإذا تعــدد املســتجوبون كانــت 
األولويــة ألســبقهم فــي طلــب االســتجواب مالــم يتنــازل عــن دوره ألي عضــو آخــر وال يجــوز قفــل بــاب املناقشــة فــي 

االســتجواب قبــل أن يتحــدث ثاثــة مــن طالبــي الــكام مــن كل جانــب علــى األقــل.

تضــم االســتجوابات ذات املوضــوع الواحــد أو املرتبطــة ارتباطــا وثيقــا وحتصــل املناقشــة فيهــا فــي وقــت واحــد  مادة 135 - 
مبوافقــة الوزيــر أو بنــاء علــى قــرار يصــدر مــن املجلــس دون مناقشــة.

بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة االســتجواب يعــرض الرئيــس االقتراحــات التــي تكــون قــد قدمــت اليــه بشــانه فــإذا  مادة 136 - 
لــم تكــن هنــاك اقترحــات أعلــن انتهــاء املناقشــة واالنتقــال إلــى جــدول األعمــال ويكــون لاقتــراح باالنتقــال إلــى 
جــدول األعمــال األولويــة علــى غيــره مــن االقتراحــات ويبــت املجلــس فــي هــذه االقتراحــات دون مناقشــة ولــه أن 

يحيلهــا كلهــا أو بعضهــا إلــى احــدى اللجــان لتقــدمي تقريــر عنهــا قبــل أخــذ الــرأي عليهــا.

لــكل عضــو أن يطلــب مــن الوزيــر بيانــات متعلقــة باالســتجواب املعــروض علــى املجلــس ويقــدم هــذا الطلــب كتابــة  مادة 137 - 
الــى رئيــس املجلــس.

ينظــر املجلــس االســتجوابات عقــب األســئلة وذلــك باألســبقية علــى ســائر املــواد املدرجــة فــي جــدول األعمــال مــا  مادة 138 - 
لــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك.

إذا تخلــى املســتجوب عــن اســتجوابه أو غــاب عــن اجللســة احملــددة لنظــره فــا ينظــره املجلــس إال اذا تبنــاه فــي  مادة 139 - 
اجللســة أو قبلهــا أحــد األعضــاء.

يســقط االســتجواب بتخلــي الوزيــر املختــص عــن منصبــه أو بــزوال عضويــة مــن قــدم االســتجواب او بأنتهــاء دور  مادة 140 - 
االنعقــاد وللعضــو فــي هــذه احلالــة أن يجــدد اســتجوابه.

يجــوز أن يــؤدي االســتجواب الــى طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر علــى املجلــس ويكــون طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر  مادة 141 - 
بنــاء علــى رغبتــه أو علــى طلــب موقــع مــن عشــرة أعضــاء اثــر مناقشــة االســتجواب املوجــه إليــه وعلــى الرئيــس قبــل 

عــرض االقتــراح أن يتحقــق مــن وجودهــم باجللســة.

يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس فيمــا عــدا الــوزراء وال يشــترك  مادة 142 - 
الــوزراء فــي التصويــت علــى الثقــة ولــو كانــوا مــن أعضــاء املجلــس املنتخبــني وال يجــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره 

فــي الطلــب قبــل ســبعة أيــام عــن تقدميــه.

قبــل التصويــت علــى موضــوع الثقــة يــأذن الرئيــس بالــكام فــي هــذا املوضــوع الثنــني مــن مقدمــي االقتــراح بعــدم  مادة 143 - 
الثقــة بترتيــب طلبهــم واثنــني مــن معارضيــه كذلــك مــا لــم يــر املجلــس االذن بالــكام ألكثــر مــن هــؤالء األعضــاء 
األربعــة. ويجــوز للعضــو املقتــرح أن يتنــازل عــن دوره فــي الــكام لغيــره مــن مقدمــي االقتــراح، وللعضــو املعــارض أن 

يتنــازل عــن دوره ألي عضــو آخــر.
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يجــوز بنــاء علــى طلــب موقــع مــن خمســة أعضــاء طــرح موضــوع عــام علــى املجلــس للمناقشــة الســتيضاح سياســة  مادة 144 - 
احلكومــة فــي شــأنه، وتبــادل الــرأي بصــدده ولســائر االعضــاء حــق االشــتراك فــي املناقشــة.

يحــق ملجلــس األمــة فــي كل وقــت أن يؤلــف جلــان حتقيــق أو ينــدب عضــوا أو اكثرمــن أعضائــه للتحقيــق فــي أي  مادة 145 - 
أمــر مــن األمــور الداخلــة فــي اختصــاص املجلــس، ويجــب علــى الــوزراء وجميــع موظفــي الدولــة تقــدمي الشــهادات 
والوثائــق والبيانــات التــي تطلــب منهــم. ويشــترط أن يكــون طلــب التحقيــق موقعــا مــن خمســة أعضــاء علــى 

األقــل.

يبلــغ رئيــس املجلــس طلــب املناقشــة أو التحقيــق الــى الوزيــر املختــص فــور تقدميــه ويــدرج فــي جــدول أعمــال أول  مادة 146 - 
جلســة تاليــة لتحديــد موعــد لنظــره، وللوزيــر املختــص أن يطلــب تأجيــل نظــره ملــدة أســبوعني فيجــاب الــى طلبــه، 
وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة إال بقــرار مــن املجلــس. كمــا يجــوز للمجلــس إذا رأي أن املوضــوع غيــر 

صالــح للمناقشــة بحالتــه أن يقــرر ارجــاء النظــر فيــه او اســتبعاده.

فــي حالــة تقــدمي الطلبــات املنــوه عنهــا فــي املــادة الســابقة بعــد توزيــع جــدول األعمــال أو أثنــاء اجللســة، ال يجــوز  مادة 147 - 
نظرهــا إال بــإذن مــن املجلــس، وفــي هــذه احلالــة يحــق للوزيــر املختــص طلــب التأجيــل وفقــا للمــادة الســابقة.

يجــوز للمجلــس فــي جميــع األحــوال أن يقــرر إحالــة الطلــب إلــى أحــدى اللجــان لبحثــه وتقــدمي تقريــر عنــه قبــل  مادة 148 - 
البــت فيــه.

اذا تنــازل مقدمــو الطلــب أو تغيبــوا عــن اجللســة احملــددة لنظــره جــاز خلمســة مــن أعضــاء املجلــس أن يتبنــوه  مادة 149 - 
فيتابــع املجلــس النظــر فيــه.

الفرع اخلامس - العرائض والشكاوى

العرائــض والشــكاوى التــي يبعــث بهــا املواطنــون إلــى املجلــس وفقــا للمادتــني 54 و 115 مــن الدســتور، يجــب أن  مادة 150 - 
تكــون موقعــة ممــن قدمهــا ومذكــورا بهــا محــل إقامتــه وأن تكــون خاليــة مــن العبــارات غيــر الائقــة وإذا كانــت 

العريضــة باســم اجلماعــات فيجــب أن تكــون مقدمــة مــن هيئــات نظاميــة أو أشــخاص معنويــة.

تقيــد العرائــض والشــكاوى التــي تــرد إلــى املجلــس فــي جــدول عــام بأرقــام مسلســلة حســب تاريــخ ورودهــا مــع بيــان  مادة 151 - 
اســم مقدمهــا ومحــل اقامتــه وملخــص موضوعهــا.

يحيــل رئيــس املجلــس العرائــض والشــكاوى الــى جلنــة العرائــض والشــكاوى، وينــوه بذلــك فــي جــدول أعمــال أول  مادة 152 - 
جلســة تاليــة، مــع تــاوة ملخــص للعريضــة أو الشــكوى واذا كانــت العريضــة أو الشــكوى متعلقــة مبوضــوع محــال 

إلــى احــدى جلــان املجلــس أحالهــا الــى هــذه اللجنــة لفحصهــا مــع املوضــوع.
ولرئيــس املجلــس أن يأمــر بحفــظ العرائــض أو الشــكاوى التــي ال تســتوفي الشــروط الــواردة فــي املــادة 150 مــن   

الســابقة. املــادة  فــي  عليــه  املنصــوص  الســجل  فــي  بذلــك  ويؤشــر  الائحــة  هــذه 

للمجلــس وللجنــة العرائــض والشــكاوى أن يطلبــا مــن الــوزراء تقــدمي االيضاحــات اخلاصــة بالعرائــض والشــكاوى  مادة 153 - 
احملالــة إليهــا، وعلــى الــوزراء تقــدمي هــذه االيضاحــات فــي بحــر شــهر علــى األكثــر مــن تاريــخ االحالــة مالــم يقــرر 

املجلــس غيــر ذلــك.

تفحــص اللجنــة مــا يحــال اليهــا مــن العرائــض والشــكاوى وتبــني للمجلــس رأيهــا مســببا فــي املوضــوع مقترحــة  مادة 154 - 
احلفــظ أو اإلحالــة الــى الــوزارة ذات العاقــة أو إلــى اللجنــة املختصــة فــي املجلــس.
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لــكل عضــو أن يطلــع علــى عريضــة او شــكوى متــى طلــب ذلــك مــن رئيــس اللجنــة، ولــه أن يأخــذ صــورة منهــا دون  مادة 155 - 
افشــاء ســريتها.

تعلم جلنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن، بواسطة رئيس املجلس، مبا مت في عريضته أو شكواه. مادة 156 - 

الباب الثالث

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( :    الفصل األول - الشؤون التشريعية
الفرع األول - مشروعات القوانني

لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس األمــة حــق اقتــراح القوانــني ويجــب أن يكــون االقتــراح مصوغــا ومحــددا قــدر  مادة 95 - 
املســتطاع وموقعــا ومصحوبــا ببيــان أســبابه وال يجــوز أن يوقــع االقتــراح بقانــون  أكثــر مــن خمســة أعضــاء ويحيــل 
الرئيــس االقتــراح الــى جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة ال بــداء الــرأي فــي فكرتــه ولوضعــه فــي الصيغــة 
القانونيــة فــي حالــة املوافقــة وللجنــة أن تأخــذ رأي مقــدم االقتــراح قبــل وضــع تقريرهــا بشــأنه وكل مشــروع قانــون 
اقترحــه أحــد األعضــاء ورفضــه مجلــس األمــة ال يجــوز ألحــد مــن األعضــاء تقدميــه ثانيــة فــي دور االنعقــاد ذاتــه.

هــل فــي هــذه املــادة أي تعديــل )موجهــا كامــه للســيد راشــد الفرحــان  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
اللجنــة(. مـقــــرر 

فيهــا شــيء مــن الدســتور وفيهــا شــيء مــن غيــر الدســتور، ثــم أضــاف.  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
أمامهــا. مؤشــر  واضحــة  الدســتور  مــواد 

فــي احلقيقــة قضيــة وال يجــوز أن يوقــع االقتــرح بقانــون اكثــر مــن  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
هــي  مــا  أدري  ال  أنــا  األعلــى  العــدد  حتديــد  يعنــي  أعضــاء  خمســة 

هــذا. فــي  احلكمــة 

احلقيقــة درجــت علــى هــذا كثيــر مــن اللوائــح العربيــة ومــع أن اللجنــة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
كذلــك استأنســت بهــذه اللوائــح اال أنهــا تبــدي رأيهــا فــي هــذا املوضــوع، 
واملوضــوع أن اذا وقــع املشــروع بقانــون عــدة أعضــاء، هــؤالء األعضــاء 
في اجللســة ال يســتطيعون أن يناقشــوا املوضوع بحرية فنشــمل كثير 
مــن االعضــاء عــن املناقشــة، فاملطلــوب مــن املشــروع أن يناقشــه أكثــر 
مــن واحــد وإذا اتفــق عــدد كبيــر مــن  األعضــاء علــى موضــوع معــني 
فــا يصبــح هنــاك شــيء للمجلــس، رمبــا يتفــق علــى هــذا مثــا ثاثــني 
عضــو فمــا هنــاك حاجــة إلــى عرضــه علــى املجلــس أو مناقشــته يكــون 

منتهــى.

تاييــدا ملــا قالــه حضــرة املقــرر أن املقصــود فــي أعمــال املجلــس أن يكــون  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
تقريرهــا بعــد دراســة ومناقشــة حــرة فــي املجلــس فلوحــظ انــه إذا كان 
عــدد  ويزيــد  قبــل دخــول اجللســة  يوقعــون علــى نصــوص  األعضــاء 
املوقعــني علــى هــذه النصــوص فقــد يتقيــدون مبــا وقعــوا عليــه قبــل 
اجللســة فيضمــن مجــال املناقشــة ومجــال تعديــل الــرأي وتبــادل اآلراء 
فــي املجلــس ألن أعمــال املجلــس يجــب أن ال يبــت فيهــا نهائيــا اال بعــد 
مناقشــة حــرة داخــل املجلــس، ولهــذا درجــت اللوائــح علــى أن ال جتعــل 

املوقعــني. خــارج املجلــس أكثــر مــن عــدد قليــل هــذا هــو الســبب.
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ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس املــادة تنــص علــى ويحيــل الرئيــس االقتــراح  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
الــى جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة هــل معنــى هــذا أن يعــرض 

املجلــس؟ علــى 

االقتــراح أوال مــن حيــث املبــدأ يعــرض علــى املجلــس واملجلــس يحيلــه  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
إلــى اللجنــة، ألن كل اقتــراح يــرد ال بــد أن يعــرض فــي بــادئ األمــر 
قــررت،  ســابقة  مــواد  هنــاك  منــه،  هــذا شــيء مفــروغ  املجلــس،  علــى 
مشــروعات قوانــني ال بــد أوال أن يحــاط املجلــس بهــا علمــا وفعــا درج 
املجلــس علــى هــذا، وكثيــر مــن القوانــني التــي أحيلــت املجلــس هــو 
الــذي يحيلهــا مــن حيــث املبــدأ وجلنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة 

تبــدي رأيهــا مــن حيــث الصياغــة فقــط. 

أنــا أحــب أن أعقــب علــى ســؤال العضــو، النــص غيــر واضــح، أي نــص  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
املــادة يعنــي االحالــة مــن الرئيــس رأســا للجنــة أو بعــد عــرض املشــروع 

بصــورة أوليــة علــى املجلــس؟ هــذا هــو ســؤال العضــو.

مشــروعات القوانــني نوعــان هنــاك نــوع يــرد مــن احلكومــة ونــوع يتقــدم  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
به األعضاء النوع الذي تأتي به احلكومة مفروض أن لدى احلكومة 

أجهــزة فنيــة لصياغــة مشــروعات القوانــني الصيغــة القانونيــة و
لديهــا إدارة الفتــوى والتشــريع فاملشــروع الــذي يأتــي مــن احلكومــة   
مفــروض أنــه مــدروس دراســة قانونيــة كافيــة تســمح بعرضــه مباشــرة 
علــى اللجنــة املتخصصــة مثــل جلنــة الدفــاع أو جلنــة اخلارجيــة امنــا 
العضــو ليســت  أن  مــن األعضــاء فمفــروض  تقــدم  التــي  املشــروعات 
لديــه األجهــزة القانونيــة لصياغــة مشــروعه علــى نحــو قانونــي كاف 
ولذلــك مفــروض أن يعــرض علــى اللجنــة أواًل لصياغتــه الصياغــة 
القانونيــة وإل بــداء الــرأي فــي فكرتــه هــذه املرحلــة التــي يســمونها 
مرحلــة تصفيــة مشــروعات األفــراد وهــذه يحيلهــا الرئيــس مباشــرة 
إلــى اللجنــة للقيــام بهــذه املهمــة فقــط. مهمــة إبــداء الــرأي فقــط فــي 
الفكــرة والصياغــة القانونيــة فــإذا مــا انتهــت مــن اللجنــة فــي هــذه 
القوانــني  مشــروعات  كــدور  دورهــا  وتأخــذ  للمجلــس  تأتــي  املرحلــة 

املتخصصــة. اللجنــة  الــى  ليحيلهــا  احلكومــة  مــن  االتيــة 

فتقــول  ذلــك  الــى  تشــير  املــادة  هنــا  املبــدأ  مــن حيــث  الســيد  ســؤال  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
ويحيــل الرئيــس االقتــراح الــى جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة 
البــداء الــرأي فــي فكرتــه ولوضعــه فــي الصيغــة القانونيــة فــي حالــة 
املوافقــة  يعنــي فــي الوقــت الــذي يوافــق عليــه املجلــس مــن حيــث املبــدأ 

يحــال الــى اللجنــة، أي أن الرئيــس يحيلــه بعــد موافقــة املجلــس.

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أعتقــد أن هنــاك بعــض الفــرق بــني األخ  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
يحــال  أنــه  يــرى  راشــد  األخ  أي  اخلبيــر،  ســيادة  جــواب  وبــني  راشــد 
للمجلــس، ســيادة اخلبيــر يــرى احالتــه إلــى اللجنــة رأســا، هــذا مــا 

ه. فهمنــا

يعني ما أوضحه سيادة اخلبير غير كاف؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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يحيلــه  ثــم  ومــن  للمجلــس  القانــون  يحــال  وقــال  تكلــم  راشــد  األخ  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
اللجنــة. إلــى  املجلــس 

املقرر أحب أن يشرح بعض فقرات في املادة نفسها. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

مــن حيــث املبــدأ القانــون أوال يــرد إلــى املجلــس وبعــد ذلــك يحيلــه  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
طبعــا. املجلــس  مبوافقــة  لكــن  اللجنــة  الــى  الرئيــس 

لو أوضحت اكثر موجها الكام للسيد الدكتور اخلبير الدستوري. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

علــى  املشــروع  يعــرض  أن  مقصــودا  كان  إذا  بيننــا  خــاف  يوجــد  ال  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. ملجلــس ا

اللجنــة  إلــى  إحالتــه  امنــا  املتخصصــة  اللجنــة  إلــى  إلحالتــه   
التشــريعية فهــذا ســابق علــى عرضــه علــى املجلــس، فأغلــب الــدول 
متــر علــى املجلــس هــذه املســألة مرتــني مــرة للموافقــة علــى إحالتــه 
إلــى جلنــة تســمى جلنــة االقتراحــات ملجــرد الصياغــة وابــداء الــرأي 
العــام فــي املشــروع وبعــد أن توافــق عليــه هــذه اللجنــة يأتــي للمجلــس 
الحالتــه مــرة ثانيــة الــى جلنــة اخــرى هــي اللجنــة املتخصصــة فــإن 
كان مثــا يتعلــق بشــئون اخلارجيــة فيأتــي أوال كفكــرة يحــال للجنــة 
الصياغــة  وصاغتــه  االقتراحــات  جلنــة  اقرتــه  فــإذا  االقتراحــات 
القانونيــة يعــاد للمجلــس مــرة ثانيــة ليحيلــه إحالــة أخــرى الــى جلنــة 
أخــرى هــي جلنــة الشــئون اخلارجيــة واللجنــة هنــا عندمــا درســت هــذا 
املوضــوع رأت أن تختصــر االجــراءات فبــدل أن يأتــي املشــروع للمجلــس 
مرتــني يتولــى احــدى االحالتــني رئيــس املجلــس وبــدل أن تكــون عندنــا 
جلنتــان تكــون هنــاك جلنــة واحــدة تقــوم باملهمتــني علــى مرحلتــني 
فالرئيــس يحــل محــل املجلــس فــي اإلحالــة إلــى اللجنــة األولــى التــي 
القانونيــة،  املقترحــات وصياغتهــا  أو  املشــروعات  غربلــة  هــي مجــرد 
فــإذا متــت هــذه املرحلــة بــني الرئيــس واللجنــة ثــم اللجنــة وافقــت فــي 
عمليــة الصياغــة علــى فكــرة املشــروع وعلــى صياغتــه فــا  بــد وأن يأتــي 
للمجلــس ليحيلــه هــو الــى جلنــة الشــئون اخلارجيــة او جلنــة الدفــاع 
أومــا إلــى ذلــك، فهنــاك اتفــاق علــى انــه ميــر علــى املجلــس لاحالــة 

الوســطى. املرحلــة  فــي  ذلــك  يكــون  امنــا 

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

موافقة عامة على املادة املذكورة 95

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : تا املادة 96 ونصها االتي:-

مــن  املقدمــة  القوانــني  مشــروعات  املجلــس  علــى  الرئيــس  يعــرض   
الشــئون  جلنــة  ونظرتهــا  األعضــاء  اقترحهــا  التــي  أو  احلكومــة 
إحالتهــا  فــي  للنظــر  الســابقة  للمــادة  وفقــا  والقانونيــة  التشــريعية 
الــى اللجــان املتخصصــة، مــا لــم تطلــب احلكومــة نظــر املشــروع علــى 
وجــه االســتعجال أو يــرى الرئيــس أو اللجنــة املذكــورة أن لــه صفــة 
االســتعجال مــع بيــان أســباب ذلــك فــي جميــع األحــوال، فيحيلــه إلــى 



143

اللجنــة املتخصصــة مباشــرة ويخطــر املجلــس بذلــك فــي أول جلســة 
األعمــال،  جــدول  برفقــة  االعضــاء  علــى  املشــروع  توزيــع  مــع  تاليــة 
ويجــب فــي جميــع األحــوال، التنويــه فــي قــرار االحالــة إلــى املجلــس 

االســتعجال. بصفــة  اللجــان  وإلــى 

هل هناك أي اعترا ض؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على املادة املذكورة 96(

أذا قــدم اقتــراح أو مشــروع بقانــون مرتبــط باقتــراح أو مشــروع آخــر معــروض علــى احــدى اللجــان أحالــه الرئيــس  مادة 97 - 
الــى هــذه اللجنــة وأخطــر املجلــس بذلــك فــي أول جلســة تاليــة.

)موافقة عامة على املادة املذكورة 97(

اذا تعــددت مشــروعات أو مقترحــات القوانــني فــي املوضــوع الواحــد اعتبــر أســبقها هــو األصــل واعتبــر ماعــداه  مادة 98 - 
لــه. تعديــا 

)موافقة عامة على املادة املذكورة 98(

إذا أدخلــت اللجنــة املتخصصــة تعديــات علــى مشــروع قانــون جــاز لهــا قبــل رفــع تقريرهــا إلــى املجلــس أن حتيلــه  مادة 99 - 
إلــى جلنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة لتبــدي رأيهــا فــي صياغــة املشــروع وتنســيق مــواده وأحكامــه، وتشــير 

اللجنــة فــي تقريرهــا إلــى رأي جلنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة.

)موافقة عامة على املادة املذكورة 99(

تبــدأ مناقشــة مشــروعات القوانــني بتــاوة املشــروع األصلــي ومذكرتــه التفســرية وتقريــر اللجنــة املتخصصــة ومــا  مادة 100 - 
يتضمنــه مــن تعديــات ثــم تعطــي الكلمــة لبحــث املوضــوع بصــورة عامــة ملقــرر اللجنــة فاحلكومــة فاالعضــاء.

وال يجــوز ألي مــن هــؤالء الــكام فــي املبــادئ العامــة للمشــروع أكثــر مــن مرتــني إال بــأذن مــن املجلــس. فــاذا. وافــق   
املجلــس علــى املشــروع مــن حيــث املبــدأ انتقــل الــى مناقشــة مــواده مــادة مــادة بعــد تــاوة كل منهــا واالقتراحــات 
األولــى. للمداولــة  امتامــا  فــي مجموعــة  املشــروع  علــى  ثــم  مــادة  كل  علــى  الــرأي  ويؤخــذ  بشــأنها  قدمــت  التــي 

وال يجــوز ألي مــن هــؤالء الــكام فــي املبــادئ العامــة للمشــروع أكثــر  الــســـيــــد يـعـــقــوب الــحـمـيضــــــــي : 
مــن مرتــني هــل مقصــود فيهــا أن كل عضــو لــه احلــق أن يتكلــم فــي 
نفــس املوضــوع مرتــني أو ألعضــاء املجلــس ككل أن يناقشــوا املوضــوع 

مرتــني؟

أعتقــد األطــراف املعنيــة هــل هــذا صحيــح يــا دكتــور؟ )موجهــا الســؤال  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
) الدسـتـــوري  الـخبـــير  الدكتـــور  السيــــد 

لكل واحد السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري: 

)موافقة عامة على املادة املذكورة 100(
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مــادة 101 -    لــكل عضــو عنــد نظــر مشــروع القانــون أن يقتــرح التعديــل أو احلــذف أو التجزئــة فــي املــواد أو فيمــا يعــرض فمــن 
تعديــات ويجــب أن يقــدم التعديــل كتابــة قبــل اجللســة  التــي ســتنظر فيهــا املــواد التــي يشــملها التعديــل بأربــع 
وعشــرين ســاعة علــى األقــل ومــع ذلــك يجــوز مبوافقــة املجلــس النظــر فــي التعديــل الــذي يقــدم قبــل اجللســة 
مباشــرة أو أثناءهــا، ويصدرقــرار املجلــس فــي ذلــك بعــد ســماع ايضاحــات مقــدم االقتــراح ودون مناقشــة. ويجــوز 
للمجلــس كذلــك أن يحيــل أي تعديــل أدخلــه علــى مشــروع القانــون الــى جلنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة 

لتبــدي رأيهــا فــي صياغــة وتنســيق أحكامهــا وال يجــوز بعــد ذلــك مناقشــة املشــروع اال فيمــا يتعلــق بالصياغــة.

)موافقة عامة على املادة املذكورة 101(

مــادة 102 -     ال يجــوز اجــراء املداولــة الثانيــة علــى مشــروع القانــون قبــل مضــي أربعــة أيــام علــى األقــل مــن انتهــاء املداولــة 
األولــى فيــه اال اذا قــرر املجلــس بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم غيــر ذلــك. وتقتصــر املداولــة الثانيــة علــى 
املناقشــة فــي التعديــات التــي يقترحهــا األعضــاء كتابــة علــى املشــروع الــذي أقــره املجلــس فــي املداولــة األولــى ثــم 

يقتــرع نهائيــا علــى املشــروع.

ال يجــوز اجــراء املداولــة الثانيــة علــى مشــروع القانــون قبــل مضــي  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
؟ أيــام  أربعــة  تأجيلــه  مــن  احلكمــة  هــي  »مــا  األقــل  علــى  أيــام  أربعــة 

احلكمــة أنــه اذا قــدم مشــروع الــى املجلــس وحضــر عــدد مــن األعضــاء  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
الفرصــة  املوجوديــن  ينتهــز  رمبــا  األعضــاء  مــن  كبيــر  عــدد  وغــاب 
فيوافقــوا علــى املشــروع مــرة واحــدة ومداولــة املشــروع مداولــة ثانيــة 
فرمبــا كان  للمتخلفــني رأي فــي هــذا املوضــوع فقــد فاتهــم احلضــور 
فــي اجللســة األولــى للمناقشــة فحينمــا نعطيهــم فرصــة أربعــة أيــام 
كــي يحضــروا فــي اجللســة الثانيــة رمبــا يتغيــر املوضــوع رمبــا يكــون 
مــن  قلــة  مــن  عليــه  موافقــا  القانــون  مشــروع  يخــرج  فــا  آراء  لهــم 

مــن األعضــاء غيــر حاضــر. وكثيــر  مــن األغلبيــة  أو  األعضــاء 

هل ال يكون االقتراح مدرجا في جدول األعمال؟ السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد : 

طبعا سيدرج. السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 

اذن األعضاء سيكون لديهم علم به. السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد : 

والذيــن فاتهــم احلضــور كيــف يبــدون رأيهــم ومشــروع القانــون وقــرارات  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
املجلــس يجــب أن تصدرعــن أكثريــة ســاحقة مــن املجلــس ال عــن أكثريــة 
خاصــة حتــى يكــون لهــا الصبغــة التــي أقرهــا املجلــس مبناقشــة واســعة 
ورمبــا يتغيــر رأي املوجوديــن باحلضــور أي الغائبــني ألنــه قــد تكــون 
عندهــم آراء أخــرى تغيــر مــن املوضــوع أو بعــض أحكامــه أو قــد تبــدل 
أو تغيــر فــي مــواده فاملقصــود مــن ذلــك أن يشــترك العــدد الكبيــر مــن 

األعضــاء ويطلــع عليــه.

عنــدي ماحظــة علــى تعليــق العضــو الســيد عبــد الــرزاق اذا كانــت  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الغايــة مــن مــدة أربعــة أيــام هــي أن يشــترك املتخلفــون عــن اجللســة، 
واجللســة أســبوعية وفتــرة مــا بــني جلســة وجلســة ســبعة أيــام كيــف 

حكــم األربعــة أيــام أي مــا هــي فائــدة األربعــة أيــام؟
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األربعــة أيــام ليــس املقصــود بهــا حتديــد أربعــة أيــام فقــط وامنــا يجــب  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
أن ال تكــون القــراءة الثانيــة قبــل األربعــة أيــام الزم أن متضــي األربعــة 

أيــام .

هل هناك أي اعتراض؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  

أنا ال أزال متشبثا بوجهة نظري في املوضوع السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد : 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  اشرح يا دكتور )موجهًا الكام للسيد الدكتور اخلبير الدستوري(

املســائل التشــريعية مســائل خطيــرة جــدا ودائمــا قــد تطــرأ فــي جلســة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
معينــة موجــة مــن التحمــس الطــارئ ألمــر مــن االمــور فيصــدر تشــريع 
يكــون محــل نقــد فيمــا بعــد لــذا درجــت التشــريعات علــى أن تقــرأ علــى 
مــرات متتابعــة وحتــى القضــاء نفســه بعــد أن يســمع القضــاة املرافعــة 
ويتداولــون يأخــذون فرصــة للتأمــل ألن التأمــل دائمــا مفيــد خصوصــا 
أن الكلمــة اذا مــا خرجــت مــن املجلــس أصبحــت قانونــا يضــاف الــى 
هــذا أن املجلــس يجتمــع بنصــف األعضــاء فيجــوز اجتماعــه بنصــف 
األعضــاء فاملجلــس مكــون مــن 65 عضــوا يصبــح االجتمــاع قانونيــا 
بحضــور 33 عضــوا قــد يوافــق علــى القانــون بأغلبيــة 17 عضــوا فخوفــا 
مــن أن يصــدر قانــون باســم األمــة مــن 17 عضــوا ويكــون فقانونيــا ورمبــا 
لــو حضــر االعضــاء اآلخــرون رمبــا أبــدوا آراء تؤثــر علــى زمائهــم لذلك 
فالتشــريعات كلهــا درجــت علــى أن تعطــى مهلــة للتأمــل قبــل القــول 
الفاصــل فــي املشــروعات فهــي مقصــود بهــا اتاحــة الفرصــة للعــدد الذي 
كان غائبــا واتاحــة الفرصــة للحاضريــن للتأمــل فــي املشــروعات ملــدة 
أربعــة أيــام علــى األقــل، ألن املفــروض أن املجلــس ال يجتمــع مــرة فــي 
األســبوع  فقد يجتمع يوميا وقد يجتمع مرتني أو ثاثا في األســبوع 
فرأيــي أن مــدة أربعــة أيــام كافيــة للتأمــل قبــل اصــدار القــرار النهائــي اذا 
كان املجلــس ســيجتمع مرتــني او ثاثــًا فــي االســبوع وكلمــة أربعــة أيــام 
علــى األقــل، يعنــي ليــس هنــاك مانــع مــن أن يكــون التأجيــل مدة أســبوع 
ومــع ذلــك فالنــص يشــير الــى أنــه فــي حالــة االســتعجال ميكــن تقريــر 
القــراءة الثانيــة فــي نفــس اجللســة بشــرط أن يكــون األغلبيــة األعضــاء 

جميعــا أي 33 عضــوا مــن الـــــ 65 .

هل هناك اعترا ض؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على املادة 102(

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( تا املادة 103 ونصها االتي:-

)) تخطــر اللجنــة املختصــة فــي جميــع األحــوال بالتعديــات التــي يقدمهــا األعضــاء قبــل اجللســة احملــددة لنظــر   
املشــروع أمــام املجلــس لبحثهــا، ويبــني املقــرر رأي اللجنــة فيهــا أثنــاء املناقشــة فــي اجللســة ويجــب أن يكــون اقتــراح 
التعديــل محــددا ومصوغــا ويجــوز للحكومــة وملقــرر اللجنــة طلــب احالــة التعديــل املقتــرح الــى اللجنــة ويجــب 

اجابــة هــذا الطلــب اذا لــم يكــن اقتــراح التعديــل قــد عــرض علــى اللجنــة مــن قبــل ((
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)موافقة عامة على املادة 103(

بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة املــادة والتعديــات املقدمــة بشــأنها يؤخــذ الــرأي علــى التعديــات أوال ويبــدأ الرئيــس  مادة 104 - 
بأوســعها مــدى وأبعدهــا عــن النــص األصلــى، ثــم يؤخــذ الــرأي علــى املــادة فــي مجموعهــا.

)موافقة عامة على املادة 104(

ثم تا السيد األمني العام املادة ) 105 ( ونصها اآلتي:-

اذا قــرر املجلــس حكمــا فــي احــدى املــواد مــن شــأنه اجــراء تعديــل فــي مــادة ســبق أن وافــق عليهــا فلــه أن يعــود الــى   
مناقشــة تلــك املــادة، وكذلــك يجــوز للمجلــس- بنــاء علــى طلــب احلكومــة أو اللجنــة أو أحــد األعضــاء أن يقــرر 
املشــروع. فــي  املداولــة  انتهــاء  قبــل  وذلــك  أســباب جديــدة  لذلــك  أبديــت  اذا  تقريرهــا  ســبق  مــادة  فــي  املناقشــة  اعــادة 

)موافقة عامة على املادة 105(

اذا كان للتعديــل املقتــرح تأثيــر علــى باقــي مــواد مشــروع القانــون أجــل نظــره حتــى تنتهــي اللجنــة مــن عملهــا فــي  مادة 106 - 
شــأنه واال كان للمجلــس أن يســتمر فــي مناقشــة باقــي املــواد.

وتعتبــر التعديــات كأن لــم تكــن، وال تعــرض للمناقشــة اذا تنــازل عنهــا مقدموهــا دون ان يتبناهــا أحــد مــن   
. ء عضــا أل ا

)موافقة عامة على املادة 106(

لــكل مــن تقــدم باقتــراح أو مبشــروع قانــون أن يســترده ولــو كان ذلــك أثنــاء مناقشــته فــا يســتمراملجلس فــي نظــره  مادة 107 - 
اال اذا طلبــت ذلــك احلكومــة او خمســة أعضــاء علــى األقــل، ويســرى هــذا احلكــم علــى اقتراحــات العضــو الــذي 

تــزول عضويتــه ألي ســبب مــن األســباب.

لــكل مــن تقــدم باقتــراح أو مبشــروع قانــون أن يســترده مــا هــو ســبب  الــسـيـــــــد راشــــــــــد الـتـوحــــيــــــد : 
عنــه؟ العــدول  االســترداد؟ 

العضــو يقــدم اقتراحــا فاملجلــس يناقشــه ويعيــد النظــر فيــه ويعــد  الســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــــان : 
ذلــك يعــدل اذا كان هنــاك مــا يدعــوه لســحب هــذا املشــروع واذا طلبــت 
احلكومــة ابقــاء املشــروع قبــل ســحبه أو طلــب خمســة مــن األعضــاء 

املشــروع. يبقــى 

انــا أقتــرح أن يضــاف هنــا أن يســترده اذا عــدل عنــه ولــو كان ذلــك أثنــاء  الــسـيـــــــد راشــــــــــد الـتـوحــــيــــــد : 
. قشــته منا

هــو ال يســترده اال اذا عــدل عنــه ثــم أضــاف ســعادته هــل هنــاك أي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 
عتــراض؟ ا

)موافقة عامة على املادة 107(

يكــون أخــذ اآلراء علــى املشــروع علنيــا بطريــق رفــع اليــد فــان لــم تتبــني األغلبيــة علــى هــذا النحــو أخــذت اآلراء  مادة 108 - 
بطريــق املنــاداة علــى األعضــاء بأســمائهم ويجــب أخــذ الــرأي بطريــق املنــاداة باألســماء فــي األحــوال األتيــة:-
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مشروعات القوانني واملراسيم بقوانني واملعاهدات.  - أ   

احلاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب  - 

اذا طلبــت ذلــك احلكومــة أو الرئيــس أو عشــرة أعضــاء علــى األقــل. ويجــوز فــي األحــوال االســتثنائية مبوافقــة  ج  - 
املجلــس جعــل التصويــت ســريا، ويجــب األخــذ بطريــق التصويــت الســري فــي احلــاالت املذكــورة فــي الفقــرة � � ج � � 

مــن هــذه املــادة.
وفي جميع األحوال يكون ادالء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر األعضاء.  

)موافقة عامة على املادة 108(

الفرع الثاني - املراسيم بقوانني

اذا حــدث فيمــا بــني أدوار انعقــاد مجلــس األمــة أو فــي فتــرة حلــه مــا يوجــب االســراع فــي اتخــاذ تدابيــر ال حتتمــل  مادة 109 - 
التأجيــل جــاز لألميــر أن يصــدر فــي شــأنها مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون، علــى أن ال تكــون مخالفــة للدســتور 
أو للتقديــرات املاليــة الــواردة فــي قانــون امليزانيــة. ويجــب عــر ض هــذه املراســيم علــى مجلــس األمــة خــال خمســة 
عشــر يومــا مــن تاريــخ صدورهــا، اذا كان املجلــس قائمــا وفــي أول اجتمــاع لــه فــي حالــة احلــل أو انتهــاء الفصــل 
التشــريعي  فــاذا لــم تعــرض زال بأثــر رجعــى مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغيــر حاجــة الــى اصــدار قــرار بذلــك أمــا 
اذا عرضــت ولــم يقرهــا املجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون اال اذا رأى املجلــس اعتمــاد نفاذهــا 

فــي الفتــرة الســابقة أو تســوية مــا ترتــب مــن آثارهــا بوجــه أخــر.

خمســة  خــال  األمــة  مجلــس  علــى  املراســيم  هــذه  عــرض  ويجــب  الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد: 
عشــر يومــا مــن تاريــخ صدورهــا » املفــروض أن املراســيم تصــدر فــي 
فتــرة إجــازة أو حــل اذا كانــت االجــازة أربعــة شــهور، فمتــى تكــون هــذه 

يومــا؟ عشــر  اخلمســة 

خمسة عشر يوما عند انعقاد املجلس أعتقد. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

اذا كان املجلس قائما فتعرض مباشرة على املجلس. الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد : 

سيفسر لنا ذلك سيادة الدكتور اخلبير. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املقصــود بقيــام املجلــس هــو أنــه غيــر منحــل وامنــا يكــون فــي العطلــة،  السـيـد الدكتور الـخبــير الدســتــورى : 
فاصطــاح أن املجلــس قائــم يعنــي املجلــس موجــود قانونــًا وامنــا فــي 

عطلتــه الصيفيــة، امنــا الصــورة الثانيــة هــي حالــة احلــل.

يعني خمسة عشر يومًا من تاريخ ابتداء .... الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد : 

مــن تاريــخ صــدور املراســيم أى أن كل هــذه املراســيم ال تصــدر اال فــي  السـيـد الدكتور الـخبــير الدســتــورى : 
فتــرة غيــاب مجلــس األمــة أى فــي حالــة امــا عطلتــه الصيفيــة وأمــا 
حلــه، فــإذا كان فــي أثنــاء العطلــة الصيفيــة يدعــى املجلــس فــي بحــر 

خمســة عشــر يومــا.

أى أن املجلس يدعى لانعقاد. الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد : 

يدعى املجلس في بحر خمسة عشر يوما. السـيـد الدكتور الـخبــير الدســتــورى : 
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دعوة املجلس غير واضح هنا، تعرض على املجلس بدون دعوة. الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد : 

معنــى تعــرض عليــه فــي بحــر خمســة عشــر يومــا ال تعــرض عليــه اال  السـيـد الدكتور الـخبــير الدســتــورى : 
عليــه. وتعــرض  مدعــوا  كان  اذا 

أعتقد لو يوضح هذا النص يكون أفضل. الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد : 

التوضيــح هــو أن لفــظ، اذا كان املجلــس قائمــا يعنــي أن املجلــس غيــر  السـيـد الدكتور الـخبــير الدســتــورى : 
منحــل وامنــا هــو فــي العطلــة الصيفيــة، فــاذا كان املجلــس منحــا هــذا 

مفهــوم.

لكن لو النص : يدعى املجلس لعرضه عليه خال فترة. الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد : 

لكن هذا نص الدستور، املادة 71 من الدستور. السـيـد الدكتور الـخبــير الدســتــورى : 

أظن أن املقرر قال أن فيها تعديل.  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هــذا لفــظ متــداول فــي لغــة الدســاتير اذا كان املجلــس قائمــا معنــاه  السـيـد الدكتور الـخبــير الدســتــورى : 
الصيفيــة. العطلــة  فــي  كان  وأنــه  منحــل  غيــر  أنــه 

)موافقة عامة على املادة 109(

يحيــل رئيــس املجلــس املراســيم بقوانــني التــي تصــدر بالتطبيــق للمــادة 71 مــن الدســتور الــى اللجــان املتخصصــة  مادة 110 - 
البــداء رأيهــا، ويكــون لهــا فــي املجلــس وفــي اللجــان صفــة االســتعجال.

)موافقة عامة على املادة 110 (

مادة 111 -     ال تقبل في اللجنة أو املجلس اقتراحات التعديل في نصوص املراسيم بقوانني.

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أريــد أن أعــرف التعديــات ملــاذا ال تقبــل فــي  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
املجلــس؟ فــي  أو  اللجنــة 

ألنــه متــداول فــي القوانــني اذا أحيــل للجنــة فتصــوت عليــه اللجنــة  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
ككل بالرفــض أو القبــول وال ميكــن مناقشــته وقــد صــدر فيــه مرســوم 

الســبب. هــو  هــذا  بقانــون 
)موافقة عامة على املادة 111(

يصــوت املجلــس علــى املراســيم بقوانــني باملوافقــة أو الرفــض وال يكــون رفضهــا اال بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف  مادة 112 - 
منهــم املجلــس وينشــر الرفــض فــي اجلريــدة الرســمية.

ملاذا األغلبية اخلاصة؟ الـسيـــــد عــبـــــد الـــــرازق الـخـالـــــد : 

)موجهــا الــكام للســيد الدكتــور اخلبيــر الدســتوري( لتشــرحها لنــا يــا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
دكتــور.
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بالنســبة للمراســيم بقوانني بالذات لها وضع يختلف عن مشــروعات   السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
القوانــني العاديــة فمرســوم بقانــون صــدر أثنــاء غيبــة مجلــس األمــة 
األمــة  مجلــس  عــن  بالنيابــة  تتولــى  حيــث  احلكومــة  باســم  صــدر 
التشــريع ونفــذ ونشــر فــي اجلريــدة الرســمية وعلــم بــه، ولكــي تلغــي 
أغلبيــة  وجــود  مــن  بــد  ال  فعــا  تنفيــذه  مت  الــذي  البنــاء  هــذا  كل 
شــديدة قليــا ألن اإللغــاء فــي هــذه احلالــة خطيــر أمــا املشــروعات 
القانونيــة العاديــة التــي تعــر ض علــى املجلــس مثــل مــا نحــن ننظــر 
اآلن الائحــة فمســألة لــم تنفــذ بعــد وتعديلهــا يكــون ســها وإقرارهــا 

العاديــة. بالطريقــة  يكــون 
)موافقة عامة على املادة 112 (

الفرع الثالث - املعاهدات

يخطــر الرئيــس املجلــس املعاهــدات التــي تبــرم وفقــا لنــص الفقــرة األولــى مــن املــادة 70 مــن الدســتور مشــفوعة  مادة 113 - 
بالبيــان احلكومــي املرافــق لهــا ويتلــى هــذا البيــان فــي أول جلســة تاليــة مــع إيــداع املعاهــدة ومرفقاتهــا أمانــة 
املجلــس. وللمجلــس إبــداء مــا يــراه مــن ماحظــات بصــدد هــذه املعاهــدات دون اتخــاذ قــرار فــي شــأن املعاهــدة 

ذاتهــا.

)موافقة عامة على املادة 113(

»يحيــل الرئيــس إلــى اللجنــة املتخصصــة املعاهــدات املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 70 مــن  مادة 114 - 
الدســتور لبحثهــا وتقــدمي تقريــر عنهــا إلــى املجلــس، وللمجلــس أن يوافــق عليهــا أو يرفضهــا أو يؤجــل نظرهــا، 
وليــس لــه أن يعــدل نصوصهــا وفــي حالــة الرفــض أو التأجيــل يوجــه املجلــس نظــر احلكومــة إلــى النصــوص التــي 

أدت إلــى ذلــك.

)موافقة عامة على املادة 114 (

الفصل الثاني - الشؤون السياسية
الفرع األول - القرارات والرغبات

)) ملجلــس األمــة إبــداء رغبــات للحكومــة فــي املســائل العامــة وأن تعــذر علــى احلكومــة األخــذ هــذه الرغبــات وجــب  مادة 115 - 
أن تبــني للمجلــس أســباب ذلــك، وللمجلــس أن يعقــب مــرة واحــدة علــى بيــان احلكومــة. ((

)موافقة عامة على املادة 115(

يقــدم العضــو إلــى الرئيــس مــا يقترحــه مــن رغبــات فــي األمــور الداخليــة فــي اختصــا ص املجلــس أو التــي يــرى  مادة 116 - 
توجيههــا إلــى احلكومــة فــي املســائل العامــة وتتبــع فــي شــأن هــذا االقتــراح األحــكام املقــررة فــي املــادة 95 بشــأن 
اقتراحــات القوانــني، وللمجلــس فــي حالــة االســتعجال أن يقــرر نظــر االقتــراح بقــرار أو برغبــة مباشــرة دون عرضــه 
علــى اللجنــة وللحكومــة أو الوزيــر املختــص طلــب تأجيــل مناقشــة االقتــراح ملــدة أســبوع، فيجــاب هــذا الطلــب وال 

يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة إال بقــرار مــن املجلــس. 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس بالنســبة للمــادة 115 وللمجلــس أن يعقــب  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
فــي  املجلــس  ميثــل  الــذي  مــن  احلكومــة.  بيــان  علــى  واحــدة  مــرة 

االعضــاء. مــن  واحــد  يعنــي  التعقيــب، 
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لكــن أرجــو أن ال يتكــرر الــكام فــي موضــوع انتهــى ألن املــادة 115 ووفــق  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. عليهــا

ســـعــــــــادة  مــن  بطلــب  ســؤاله  كــرر  ثــم  متأخــرا.  أصبعــي  رفعــت  أنــا  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
. الــرئــــيس 

يعقب املجلس بعرض اآلراء كلها، لكن ال يعقب في املوضوع مرتني. الســيــد راشـــد الــفرحـان )مقرر اجلنة( : 

هل هناك أي اعتراض على املادة 116 ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على املادة 116(

فــي حالــة رفــض االقتــراح بقــرار أو برغبــة ال جتــوز إعــادة تقدميــه قبــل مضــي أربعــة أشــهر علــى هــذا الرفــض ، وفــي  مادة 117 - 
حالــة اســترداد االقتــراح بقــرار أو برغبــة يجــوز ألي عضــو آخــر أن يتبنــاه.

)موافقة عامة على املادة 117(

إذا رأي الرئيــس أن اقتراحــا بقــرار أو برغبــة ليــس مــن اختصــاص املجلــس كان لــه مبوافقــة مكتــب املجلــس عــدم  مادة 118 - 
عرضــه علــى املجلــس، وينبــه علــى مقدمــه بعــدم التكلــم فيــه، وعنــد إصــرار العضــو علــى الــكام فــي املوضــوع أمــام 
املجلــس يؤخــذ رأي املجلــس فــي األمــر دون مناقشــة، ويجــوز كذلــك اســتبعاد كل اقتــراح يشــمل عبــارات غيــر الئقــة، 
أو  فيهــا مســاس باألشــخاص أو الهيئــات، أو يتضمــن اســتجوابا أو حتقيقــا أو مناقشــة ممــا تنظمــه أحــكام خاصــة 

فــي الدســتور وفــي هــذه الائحــة.

)موافقة عامة على املادة 118(

الفرع الثاني - االسئلة

لــكل عضــو أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء وإلــى الــوزراء أســئلة الســتيضاح األمــور الداخليــة في اختصاصهم  مادة 119 - 
مبــا فــي ذلــك االســتفهام عــن أمــر يجهلــه العضــو والتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه.

وال يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد يكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.  

)موافقة عامة على املادة 119(

يجــب أن يكــون الســؤال موقعــا مــن مقدمــة، ومكتوبــا بوضــوح وايجــاز قــدر املســتطاع وأن يقتصــر علــى األمــور  مادة 120 - 
التــي يــراد االســتفهام عنهــا بــدون تعليــق عليهــا واال يتضمــن عبــارات تســئ إلــى األشــخاص أو إلــى عاقــة الدولــة 
بالــدول األخــرى فــاذا لــم تتوافــر فــي الســؤال هــذه الشــروط جــاز ملكتــب املجلــس اســتبعاده بنــاء علــى احالــة مــن 
الرئيــس، فــان لــم يقتنــع العضــو بوجهــه نظــر املكتــب، عــرض األمــر علــى املجلــس للبــت فيــه  دون مناقشــة وذلــك 

قبــل اتخــاذ االجــراءات املنصــو ص عليهــا فــي املــادة 121 مــن هــذه الائحــة

)موافقة عامة على املادة 120(

يبلــغ الرئيــس الســؤال املقــدم وفقــا للمــادة الســابقة إلــى الوزيــر املختــص فــور تقدميــه ويــدرج فــي جــدول أعمــال أول  مادة  ١٢١- 
جلســة تاليــة مــن تاريــخ اباغــه إلــى الوزيــر.

موافقة عامة على املادة )121(
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يجيــب الوزيــر علــى الســؤال فــي اجللســة احملــددة لنظــره وللوزيــر أن يطلــب تأجيــل االجابــة إلــى موعــد ال يزيــد  مادة 122 - 
علــى أســبوعني فيجــاب إلــى طلبــه، وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة اال بقــرار مــن املجلــس وللوزيــر مبوافقــة 
موجــه الســؤال أو فــي حالــة غيابــه أن يــودع االجابــة أو البيانــات املطلوبــة فــي األمانــة العامــة للمجلــس الطــاع 

األعضــاء عليهــا ويثبــت ذلــك فــي مضبطــة اجللســة.

موافقة عامة على املادة )122(

ملوجه السؤال دون غيره التعقيب على االجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة. مادة 123 - 

)موافقة عامة على املادة 123(

أن تطلــب مناقشــة موضــوع معــني يتعلــق  لهــا  أو مبناســبة ســؤال موجــه  تلقــاء نفســها  مــن  يجــوز للحكومــة  مادة 124 - 
شــأنه. فــي  ببيانــات  تدلــي  أن  أو  املجلــس،  رأي  علــى  فيــه  لتحصــل  للدولــة  العامــة  بالسياســة 

)موافقة عامة على املادة 124(

ال يجوز ملقدم السؤال أن يحوله إلي استجواب في ذات اجللسة. مادة 125 - 

)موافقة عامة على املادة 125(

ال تنطبــق االجــراءات الســابقة اخلاصــة باألســئلة علــى مــا يوجــه إلــى الــوزراء أثنــاء مناقشــة امليزانيــة أو أي  مادة 126 - 
شــفويا. اجللســة  فــي  يوجهوهــا  أن  لألعضــاء  فــان  املجلــس  علــى  مطــروح  موضــوع 

)موافقة عامة على املادة 126(

عقــب االنتهــاء مــن موضــوع األوراق والرســائل الــواردة املشــار إليهــا فــي املــادة 74 مــن هــذه الائحــة يخصــص نصــف  مادة 127 - 
ســاعة لألســئلة واالجابــة عليهــا، فــاذا بقــي بعــد ذلــك شــئ منهــا يــدرج فــي جــدول أعمــال اجللســة التاليــة مالــم 

يقــرر املجلــس خــاف ذلــك.

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس هــل نصــف الســاعة هــذه التــي تخصــص  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
الــواردة؟ بالرســائل  يتصــل  مــا  غيــر  عليهــا  واالجابــة  لألســئلة 

أي نعم. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هذه النصف ساعة لغير األوراق الواردة. السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

تقصد ما يستجد؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

يؤخــذ  الــواردة  والرســائل  الــواردة  األوراق  يســتجد،  مــا  غيــر  أقصــد  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
موافقــة املجلــس عليهــا بحيــث ال يتعــدى هــذا علــى النصــف ســاعة، 
أثنــاء  فــي  للــوزراء  األعضــاء  يقدمهــا  التــي  واألجوبــة  األســئلة  ثــم 
اجللســة، يجــب ان ال تتعــدى النصــف ســاعة لكــي ال تضيــع الوقــت 

األعمــال. جــدول  فــي  املدرجــة  األمــور  علــى 

مناقشــات  احــدي  فــي  ذكــرت  التــي  احلــرة  ســاعة  النصــف  هــي  هــل  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
تكــون  أن  أقتــرح  الســابقة  اجللســات  احــدى  فــي  املاضيــة؟  املجلــس 

ارتبــاط. بــدون  املجلــس  فــي  حــرة  مناقشــة  ســاعة  نصــف 
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نظــام،  يقيدنــا  ليــس  اآلن  نحــن  الائحــة،  تطبيــق  قبــل  فكــرة  هــذه  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس : 
عندنــا كائحــة املجلــس التأسيســي الســابق، ونأخــذ بعــض األشــياء 
تقريبــا اجتهــاد. أمــا بعــد أن تنتهــي املوافقــة علــى الائحــة ســنعمل 

تتضمنهــا. التــي  والنصــوص  الائحــة  هــذه  مبوجــب 

أعتقــد فــي تلــك اجللســة قــد أقتــرح أن تكــون نصــف ســاعة حــرة، هــل  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
أخــرى. ســاعة  نصــف  أو  املقترحــة  الســاعة  النصــف  هــي  هــذه 

أعتقد هذه هي. ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــــس : 

النصــف ســاعة التــي أشــرنا إليهــا فــي التقريــر هــي بســبب عــدم اقتنــاع  السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 
االقتــراح. بهــذا  اللجنــة 

أي تقرير؟ السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

تقرير اللجنة الذي وزع على األعضاء وبامكانك أن ترجع له. السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 

)موجهــا الــكام للســيد عبــد الــرزاق اخلالــد( ميكــن الــذي قصدتــه  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــــس : 
يأتــي فيمــا يســتجد مــن أعمــال ويعطــي نصــف ســاعة تقريبــا، هــذا 

الســابقة. اجللســات  احــدي  فــي  قصدتــه  الــذي 

أي نعم السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

الرســائل  التعقيــب علــى  املقــرر هــو  الســيد  الــذي يقصــده  أمــا اآلن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الــواردة.

يعني النصف ساعة احلرة... تغض النظر عنها؟ السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

ال بــد أن هنــاك مــدة ملــا يســتجد مــن أعمــال وأن تعطــي املجلــس مــدة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 
غيــر.  ، معقولــة 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ال تــزال الائحــة املوزعــة ناقصــة فــا نعــرف  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
الواحــد...... أن  أســاس  علــى  يعنــي  فيهــا  بــاق  مــاذا 

هناك مواد لم تأت بعد ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

لكن االنسان ال يعرف ماذا سيأتي فيها. السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

هل حتب يفسر الدكتور أكثر تفضل يا دكتور. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املناقشــة احلــرة التــي بدأنهــا فــي أول أعمــال هــذا املجلــس أصبحــت  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
منظمــة وفقــا لهــذه الائحــة فاملناقشــة احلــرة الزم تأتــي فــي احــدى 
صــور محــددة فأمــا أن تأتــى املناقشــة احلــرة مــع بنــد األوراق الــواردة 
فتكــون املناقشــة احلــرة مجــرد تعليــق علــى ورقــة مــن األوراق الــواردة 
وهــذه تأخــذ نصــف ســاعة فــي أول اجللســة بعــد ذلــك يأتــي نصــف 
ســاعة خــاص باألســئلة واالجابــة عليهــا وهــذه محــدودة باألســئلة بــني 
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الوزيــر والســائل فقــط فليســت هــذه مــن قبيــل املناقشــة احلــرة امنــا 
يأتــي موعــد تطبيــق ثــان للمناقشــة احلــرة فيمــا يســتجد مــن األعمــال 
وهــي ليســت حــرة مبعنــى أنهــا مطلقــة بــدون قيــد امنــا مقيــدة بــأن أي 
موضــوع يثيــره العضــو كمناقشــة حــرة ال ينظــره املجلــس اال اذا صــدر 
قــرار مــن املجلــس باملوافقــة علــى إدراجــه فــي جــدول األعمــال، فيكــون 
احلــرة  املناقشــة  مــن  قريبــة  منهــم  اثنــان  مســائل  ثــاث  عندنــا  اذن 
كمجــرد  الــواردة  بــاألوراق  يســمى  فيمــا  اجللســة  أول  فــي  هــي  التــي 
تعقيــب لــكل عضــو خمــس دقائــق علــى ورقــة مــن هــذه الــوراق وبعــد 
ذلــك نصــف ســاعة أســئلة هــذه ليســت مناقشــة حــرة امنــا اجابــة بــني 
ســائل ومســؤول، ثــم تأتــي املناقشــة احلــرة فــي آخــر اجللســة فــي بنــد 
مــا يســتجد مــن األعمــال، امنــا حريــة مقيــدة والقيــد الــذي يــرد عليهــا 

أنــه ال بــد مــن موافقــة املجلــس علــى فتــح بــاب املناقشــة احلــرة.

هل هذه موجودة؟ السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

نعم موجودة. السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

)موافقة عامة على املادة 127(

مادة 128 -     أذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن تبناه وفي هذه احلالة يتابع املجلس النظر فيه.

)موافقة عامة على املادة 128(

األســئلة التــي توجــه للــوزراء فيمــا بــني أدوار االنعقــاد يبعثــون بالــرد عليهــا كتابــة إلــى رئيــس املجلــس فيبلغهــا إلــى  مادة 129 - 
األعضــاء الذيــن وجهوهــا، وال تتقيــد االجابــة علــى هــذه االســئلة باملواعيــد املقــررة فــي املــواد الســابقة، وتــدرج فــي 

جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة للمجلــس .

)موافقة عامة على املادة 129(

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه ألي سبب من األسباب. مادة 130 - 

)موافقة عامة على املادة 130(
الفرع الثالث - االستجوابات

لــكل عضــو أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء وإلــى الــوزراء اســتجوابات فــي أمــر مــن األمــور الداخلــة فــي  مادة 131 - 
اختصاصاتهــم.

)موافقة عامة على املادة 131(

يقــدم االســتجواب كتابــة للرئيــس، وتبــني فيــه بصفــة عامــة وبايجــاز املوضوعــات والوقائــع التــي يتناولهــا، وال  مادة 132 - 
يجــوز أن يقدمــه أكثــر مــن ثاثــة أعضــاء، كمــا ال يجــوز توجيهــه، اال لرئيــس مجلــس الــوزراء أو لوزيــر واحــد.  

ويجــب أال يتضمــن االســتجواب عبــارات غيــر الئقــة.

)موافقة عامة على املادة 132(

يبلــغ الرئيــس االســتجواب إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر املختــص فــور تقدميــه ويــدرج فــي جــدول أعمــال  مادة 133 - 
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أول جلســة تاليــة لتحديــد موعــد للمناقشــة فيــه بعــد ســماع أقــوال مــن وجــه إليــه االســتجواب بهــذا اخلصــوص.
وال جتــرى املناقشــة فــي االســتجواب اال بعــد ثمانيــة أيــام علــى األقــل مــن يــوم تقدميــه وذلــك فــي غيــر حالــة   

األحــوال. حســب  الوزيــر  أو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وموافقــة  االســتعجال 
وملــن وجــه إليــه االســتجواب أن يطلــب مــد األجــل املنصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة إلــى أســبوعني فيجــاب إلــى   

املجلــس. مــن  بقــرار  اال  املــدة  هــذه  مــن  ألكثــر  التأجيــل  يكــون  وال  طلبــه، 

)موافقة عامة على املادة 133(

تبــدأ مناقشــة االســتجواب فــي اجللســة احملــددة لذلــك بــأن يشــرح املســتجوب اســتجوابه ثــم يجيــب الوزيــر، ثــم  مادة 134 - 
يتحــدث األعضــاء املؤيــدون لاســتجواب واملعارضــون لــه بالتنــاوب واحــدا واحــدا، واذا تعــدد املســتجوبون كانــت 

األولويــة ألســبقهم فــي طلــب االســتجواب مــا لــم يتنــازل عــن دوره ألي عضــو آخــر.

وال يجوز قفل باب املناقشة في االستجواب قبل أن يتحدث ثاثة من طالبي الكام من كل جانب على األقل.

)موافقة عامة على املادة 134(

تضــم االســتجوابات ذات املوضــوع الواحــد أو املرتبطــة ارتباطــا وثيقــا وحتصــل املناقشــة فيهــا فــي وقــت واحــد  مادة 135 - 
مبوافقــة الوزيــر أو بنــاء علــى قــرار يصــدر مــن املجلــس دون مناقشــة.

)موافقة عامة على املادة 135(

بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة االســتجواب يعــرض الرئيــس االقتراحــات التــي تكــون قــد قدمــت إليــه بشــأنه فــاذا  مادة 136 - 
لــم تكــن هنــاك اقتراحــات أعلــن انتهــاء املناقشــة واالنتقــال إلــى جــدول األعمــال ويكــون لاقتــراح باالنتقــال إلــى 
جــدول األعمــال األولويــة علــى غيــره مــن االقتراحــات ويبــت املجلــس فــي هــذه االقتراحــات دون مناقشــة ولــه أن 

ــى أحــد اللجــان لتقــدمي تقريــر عنهــا قبــل أخــذ الــرأي عليهــا. يحيلهــا كلهــا أو بعضهــا إلـ

)موافقة عامة على املادة 136(

مــادة 137 -     لــكل عضــو أن يطلــب مــن الوزيــر بيانــات متعلقــة باالســتجواب املعــروض علــى املجلــس ويقــدم هــذا الطلــب كتابــة 
إلــي رئيــس املجلــس.

)موافقة عامة على املادة 137(

ينظــر املجلــس االســتجوابات عقــب األســئلة وذلــك باألســبقية علــى ســائر املــواد املدرجــة فــي جــدول األعمــال مــا  مادة 138 - 
لــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك.

)موافقة عامة على املادة 138(

اذا تخلــى املســتجوب عــن اســتجوابه أو غــاب عــن اجللســة احملــددة لنظــره فــا ينظــره املجلــس اال اذا تبنــاه فــي  مادة 139 - 
اجللســة أو قبلهــا أحــد األعضــاء.

)موافقة عامة على املادة 139(

مــادة 140 -     يســقط االســتجواب بتخلــي الوزيــر املختــص عــن منصبــه أو بــزوال عضويــة مــن قــدم االســتجواب أو بانتهــاء دور 
االنعقــاد. وللعضــو فــي هــذه احلالــة أن يجــدد اســتجوابه.
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)موافقة عامة على املادة 140(

يجــوز أن يــؤدي االســتجواب إلــى طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر علــى املجلــس. ويكــون طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر  مادة 141 - 
بنــاء علــى رغبتــه أو علــى طلــب موقــع مــن عشــرة أعضــاء أثــر مناقشــة االســتجواب املوجــه إليــه. وعلــى الرئيــس 

قبــل عــرض االقتــراح أن يتحقــق مــن وجودهــم باجللســة.

)موافقة عامة على املادة 141(

يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس فيمــا عــدا الــوزراء وال يشــترك فــي  مادة 142 - 
التصويــت علــى الثقــة ولــو كانــوا مــن أعضــاء املجلــس املنتخبــني وال يجــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره فــي الطلــب 

قبــل ســبعة أيــام مــن تقدميــه.

)موافقة عامة على املادة 142(

قبــل التصويــت علــى موضــوع الثقــة يــأذن الرئيــس بالــكام فــي هــذا املوضــوع الثنــني مــن مقدمــي االقتــراح بعــدم  مادة 143 - 
الثقــة بترتيــب طلبهــم واثنــني مــن معارضيــه كذلــك مــا لــم يــر املجلــس االذن بالــكام ألكثــر مــن هــؤالء األعضــاء 
األربعــة. ويجــوز للعضــو املقتــرح أن يتنــازل عــن دوره فــي الــكام لغيــره مــن مقدمــي االقتــراح، وللعضــو املعــارض أن 

يتنــازل عــن دوره ألي عضــو آخــر.

)موافقة عامة على املادة 143(

الفرع الرابع - طلبات املناقشة أو التحقيق

مــادة 144 -     يجــوز بنــاء علــى طلــب موقــع مــن خمســة أعضــاء طــرح موضــوع عــام علــى املجلــس للمناقشــة الســتيضاح سياســة 
احلكومــة فــي شــأنه، وتبــادل الــرأي بصــدده ولســائر األعضــاء حــق االشــتراك فــي املناقشــة.

)موافقة عامة على املادة 144(

مــادة 145 -     يحــق ملجلــس األمــة فــي كل وقــت أن يؤلــف جلــان حتقيــق أو ينــدب عضــوا أو أكثــر مــن أعضائــه للتحقيــق فــي أي 
أمــر مــن األمــور الداخلــة فــي اختصــاص املجلــس، ويجــب علــى الــوزراء وجميــع موظفــي الدولــة تقــدمي الشــهادات 
والوثائــق والبيانــات التــي تطلــب منهــم ويشــترط أن يكــون طلــب التحقيــق موقعــا مــن خمســة أعضــاء علــى األقــل.

)موافقة عامة على املادة 145(

 مــادة 146 -   يبلــغ رئيــس املجلــس طلــب املناقشــة أو التحقيــق إلــى الوزيــر املختــص فــور تقدميــه ويــدرج فــي جــدول أعمــال أول 
جلســة تاليــة لتحديــد موعــد لنظــره، وللوزيــر املختــص أن يطلــب تأجيــل نظــره ملــدة أســبوعني فيجــاب إلــى طلبــه، 
وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة اال بقــرار مــن املجلــس. كمــا يجــوز للمجلــس اذا رأي أن املوضــوع غيــر 

صالــح للمناقشــة بحالتــه أن يقــرر ارجــاء النظــر فيــه أو اســتبعاده.

)موافقة عامة على املادة 146(

مــادة 147 -     فــي حالــة تقــدمي الطلبــات املنــوه عنهــا فــي املــادة الســابقة بعــد توزيــع جــدول األعمــال أو أثنــاء اجللســة، ال يجــوز 
نظرهــا اال بــإذن مــن املجلــس، وفــي هــذه احلالــة يحــق للوزيــر املختــص طلــب التأجيــل وفقــا للمــادة الســابقة.

)موافقة عامة على املادة 147(
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مــادة 148 -     يجــوز للمجلــس فــي جميــع األحــوال أن يقــرر إحالــة الطلــب إلــى احــدى اللجــان لبحثــه وتقــدمي تقريــر عنــه قبــل 
البــت فيــه.

)موافقة عامة على املادة 148(

مــادة 149 -     اذا تنــازل مقدمــوا الطلــب أو تغيبــوا عــن اجللســة احملــددة لنظــره جــاز خلمســة مــن أعضــاء املجلــس أن يتبنــوه 
فيتابــع املجلــس النظــر فيــه.

)موافقة عامة على املادة 149(

الفرع اخلامس - العرائض والشكاوى

العرائــض والشــكاوى التــي يبعــث بهــا املواطنــون إلــي املجلــس وفقــا للمادتــني 45 ، 115 مــن الدســتور يجــب أن تكــون  مادة 150 - 
موقعــة ممــن قدمهــا ومذكــورا بهــا محــل اقامتــه وأن تكــون خاليــة مــن العبــارات غيــر الائقــة وإذا كانــت العريضــة 

أو الشــكوى باســم اجلماعــات فيجــب ان تكــون مقدمــة مــن هيئــات نظاميــة أو أشــخاص معنويــة.

ســـعــــــــــــادة الــرئيــــــس ما هو املقصود بالهيئات النظامية أو األشخاص  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيـــــــد : 
املعنويــة.

املقصود الهيئات املســجلة مثل النقابات املســجلة والشــركات املعروفة  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
واملقصــود بالهيئــات األنديــة واجلمعيــات والشــركات، األنديــة املســموح 
لهــا رســميا واالحتــادات املســموح لهــا رســميا والشــركات املرخــص لهــا 

رســميا هــذا هــو املقصــود بالهيئــات.

واذا كان أهــل املنطقــة يريــدون أن يقدمــوا عريضــة هــل يشــملهم هــذا  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيــــــد : 
ال؟ أم 

اذا كانــوا جماعــة يجــب أن يكــون التوقيــع باســمهم شــخصا شــخصا،  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
امــا مســألة نــادي فــازم يذكــرون النــادي الفانــي ، أي ان يكــون هــذا 
النــادي هيئــة رســمية يعنــي مؤسســة رســمية، أمــا أن يكــون اجلماعــة 
الفانيــة فاجلماعــة الفانيــة غيــر معروفــة، وكذلــك الفريــق الفانــي 

غيــر معــروف رســميا.

هل هناك اعترا ض؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على املادة 150(

مــادة 151 -    تقيــد العرائــض والشــكاوى التــي تــرد إلــى املجلــس فــي جــدول عــام بأرقــام مسلســلة حســب تاريــخ ورودهــا مــع بيــان 
اســم مقدمهــا ومحــل اقامتــه وملخــص موضوعهــا.

)موافقة عامة على املادة 151(

مــادة 152 -     يحيــل رئيــس املجلــس العرائــض والشــكاوى إلــى جلنــة العرائــض والشــكاوى وينــوه بذلــك فــي جــدول أعمــال أول 
جلســة تاليــة مــع تــاوة ملخــص للعريضــة أو الشــكوى واذا كانــت العريضــة أو الشــكوى متعلقــة مبوضــوع محــال 
إلــى احــدى جلــان املجلــس أحالهــا إلــى هــذه اللجنــة لفحصهــا مــع املوضــوع ولرئيــس املجلــس أن يأمــر بحفــظ 
العرائــض أو الشــكاوى التــي ال تســتوفي الشــروط الــواردة فــي املــادة 150 مــن هــذه الائحــة ويؤشــر بذلــك فــي 

الســجل املنصــوص عليــه فــي املــادة الســابقة.



157

)موافقة عامة على املادة 152(

بالعرائــض  اخلاصــة  االيضاحــات  تقــدمي  الــوزراء  مــن  يطلبــا  أن  والشــكاوى  العرائــض  وللجنــة  للمجلــس  مادة 153 - 
والشــكاوىاحملالة إليهــا وعلــى الــوزراء تقــدمي هــذه االيضاحــات فــي بحــر شــهر علــى األكثــر مــن تاريــخ االحالــة 

مالــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك.

في الواقع في بحر شهر كثير واقترح لو كانت في بحر أسبوع. الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 

هذا متروك للمجلس. السيد راشد الـفرحـان )مقرر اللجنة( : 

هناك اقتراح من العضو الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود بتبديل املدة.  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــس : 

يكــون  أن  إلــى  بالزميــل خالــد  اخلــاص  االقتــراح  تعديــل  اقتــرح  أنــا  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النــــــــوري : 
أســبوع. أو  شــهر  مــن  بــدال  أســبوعني 

فــي الواقــع مبــا أننــي عضــو فــي جلنــة العرائــض والشــكاوى كثيــر مــن  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
الطلــب  نطلــب  فلكــي  الــوزارات  مــع  مشــاكل  لهــم  تصبــح  املواطنــني 
لكــي  بأســبوع  نحــدده  فلمــاذا  أســبوعني  مــن  أكثــر  يتأخــر  وتقدمــه 

بســرعة. املشــاكل  مــن  نخلــص  ان  تســتطيع 

قل مع الوزارة. ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــس : 

الــوزارات اي بالنســبة للــوزارات فــكل وزارة أو وزيــر يأتيــه كتــاب الزم يــرد  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
عليــه فــي خــال أســبوع وأعتقــد هــذا كاف لكــي نســتطيع أن نخلــص 

باملجلــس. املوجــودة  الشــكاوى  جميــع 

فــي الواقــع املــادة ذكــرت فــي بحــر شــهر، لــم يحــدد الــرد بشــهر وثانيــا قــد  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
يأتــي الــرد بســرعة فــي يــوم أو يومــني وهنــاك بعــض أســئلة حتتــاج إلــى 
بيانــات وإلــى جمــع هــذه البيانــات حتــى يكــون الــرد وافيــا فيستحســن 
اعطــاء فرصــة. وأنــا أوافــق الزميــل علــى أن تكــون فــي بحــر اســبوعني، 

وأعتقــد اســبوعني معقــول جــدا بصفــة عامــة.

فــي الواقــع أعتقــد حتــى األســبوع كثيــر، لــو نحــاول جنعلهــا أقــل مــن  الــســيـــد خــــالـــــــد الــمـــســـعـــــود : 
أســبوع.

لكــن صعــب أن حتــدده أنــت طاملــا تقــول فــي بحــر، أي يجــوز ان يكــون  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــس : 
يــوم. فــي 

أســبوعني كحــد اقصــي، أي ميكــن يأتــي اجلــواب فــي كــذا يــوم أو كــذا  الســيد الـدكتــور احـمـد الـخـطـيــب : 
ســاعة، فنحــن نحــدد املوعــد األقصــي أمــا املوعــد األدنــى فالوزيــر قــد 
يقــدم البيانــات خــال ســاعات وهــذا الــذي نأملــه أن يكــون هنــاك نــوع 

الــوزارات واملجلــس. بــني  التعــاون  مــن 
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علــى  وســط  اقتــراح  فهنــاك  املوضــوع  فــي  يبــت  أن  اآلن  للمجلــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الســادة  أغلبيــة  فــرد  يوافــق،  املجلــس  هــل  أســبوعني  املــدة  تكــون  أن 
األعضــاء باملوافقــة علــى االقتــراح املذكــور أعــاه.  وبذلــك فقــد أعلــن 
جديــد. مــن  لصياغتهــا  اللجنــة  إلــى   153 املــادة  اعــادة  الــرئــيـــــس  ســـعـــادة 

تفحــص اللجنــة مــا يحــال إليهــا مــن العرائــض والشــكاوى وتبــني للمجلــس رأيهــا مســببا فــي املوضــوع مقترحــة  مادة 154 - 
احلفــظ أو االحالــة إلــى الــوزارة ذات العاقــة أو إلــي اللجنــة املختصــة فــي املجلــس.

بالنســبة للجنــة الشــكاوى، ميكــن بعــض الشــكاوى حتتــاج إلــى تقريــر  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
وهنــاك بعــض الشــكاوى حتتــاج إلــى بيــان، وبعــض الشــكاوى حتتــاج 
إلــى حفــظ أي تعتبــر منتهيــة، وهنــاك بعــض الشــكاوى قــد حتــال إلــى 
الــوزارة فهنــا بعــض الشــكاوى حتتــاج إلــي تقــدمي تقريــر للمجلــس 
بهــذا  علمــا  الشــكاوى  جلنــة  تأخــذ  ان  فأريــد  قــرارا.  بشــأنه  يتخــذ 
املوضــوع، أي  ليــس املفــروض ان كل الشــكاوى يقــدم فيهــا بيــان وامنــا 

بعضهــا بيــان وبعضهــا تقريــر اذا احتــاج إلــى بحثــه فــي املجلــس.
)موافقة عامة على املادة 154(

لــكل عضــو أن يطلــع علــى أيــة عريضــة أو شــكوى متــى طلــب ذلــك مــن رئيــس اللجنــة، ولــه أن يأخــذ صــورة منهــا  مادة 155 - 
دون افشــاء ســريتها.

)موافقة عامة على املادة 155(

تعلم جلنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن، بواسطة رئيس املجلس، مبا مت في عريضته أو شكواه. مادة 156 - 

)موافقة عامة على املادة 156(
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جانب من اجلمهور يتابع مجريات إحدى جلسات مجلس عام ١963
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في حفل افتتاح أحد أدوار االنعقاد
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مضبطة اجللســــــة الرابعـة عشـــرة
دور االنعقاد األول ) عـــــــــــــــادي (

رقــــــم ) ١٤ (

يوم الثاثاء ٣0  ذو القعدة سنة ١٣8٢ هـ .
املوافق ٢٣ نيسان ) ابريل ( سنـة ١9٦٣ م

الساعة الثامنة والنصف صباحًا

رقــم مسلسل اجللسات .... ) ١٤ (
دور االنعقــــاد األول .... ) عــــادي (

مجلس األمة
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عقــد مجلــس األمــة جلســته العاديــة العلنيــة الرابعــة عشــرة فــي متــام الســاعة الثامنــة والنصــف مــن صبــاح يــوم الثاثــاء 30 ذو 
القعــدة ســنة 1382 هـــ املوافــق 23 نيســان ) ابريــل ( ســنة 1963 م . 

برئاســة صاحــب الســعادة رئيــس املجلــس عبــد العزيــز حمــد الصقــر وبحضــور أصحــاب الســعادة والســادة األعضــاء احملترمــني 
اآلتيــة اســماؤهم : - 

إبراهيم علي يوسف اخلريبط 
أحمد خالد عبد اهلل الفوزان 

أحمد زيد السرحان 
الدكتور أحمد اخلطيب 

بندر سعد الافي الشمري 
وزير املالية والصناعة  الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح 

جاسم عبد العزيزالقطامي 
حزام فالح حزام امليع 

حسن جوهر علي حيات 
حمد خليفة احلميدة 

حمد عبد احملسن املشاري 
حمد مبارك حمد العيار 

وزير العدل  حمود الزيد اخلالد 
حمود يوسف النصف 

خالد أحمد جاسم املضف 
خالد املسعود الفهيد 

خالد صالح الغنيم 
خالد نزال املعصب 

خليفة طال محمد اجلري 
خليل ابراهيم عبد اهلل املزين 

راشد صالح التوحيد 
راشد عبداهلل احمد الفرحان 

زيد الكاظمي 
وزير االشغال العامة  الشيخ سالم العلي السالم الصباح 

سالم غامن مزعل احلريص 
سامي أحمد عبد العزيز املنيس 

وزير الداخلية  الشيخ سعد العبد اهلل السالم الصباح  
نائب رئيس مجلس األمة  سعود العبد العزيز العبد الرزاق  

سليمان أحمد احلداد 
سليمان خالد املطوع 

سيد أحمد سيد عابد محمد املوسوي 
وزير اخلارجية  الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح  

عباس حبيب مناور املسيلم 
عبد الباقي عبد اهلل النوري 



163

عبد الرزاق اخلالد الزيد اخلالد 
وزير الدولة  عبد العزيز حسني  

عبد العزيز على فهد اخلالد 
وزير الصحة العامة  عبد اللطيف محمد ثنيان الغامن  

وزير التربية والتعليم  الشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح  
عبد اهلل فهد الافي الشمري 

وزير الشئون االجتماعية والعمل  عبد اهلل مشاري عبد اهلل الروضان  
علي ابراهيم املواش 
علي صالح الفضالة 

علي غامن جاسم الدبوس 
فاح مبارك حجرف 

وزير االوقاف  الشيخ مبارك احلمد الصباح  
وزير االرشاد واالنباء  الشيخ مبارك العبد اهلل األحمد الصباح 

مبارك عبد اهلل جاسم الدبوس 
وزير الدفاع  الشيخ محمد األحمد اجلابر الصباح  

محمد حسني علي قبازرد 
مضحي نزال املعصب 

نايف حمد جاسم الدبوس 
يوسف خالد املخلد املطيري 

يوسف هاشم السيد احمد الرفاعي 

كمــا حضــر االجتمــاع الســيد اخلبيــر الدســتوري ملجلــس األمــة / الدكتــور عثمــان خليــل عثمــان والســيد األمــني العــام للمجلــس 
/ األســتاذ علــي محمــد الروضــان ورجــال الصحافــة ومصــورو الصحــف ووكاالت االنبــاء وبعــض رجــال الســلك الدبلوماســي 

وبعــض الســادة املواطنــني . 

وتغيب عن حضور هذه اجللسة كل من :
وزير الكهرباء واملاء سعادة الشيخ جابر العلي السالم الصباح 

وزير البريد والبرق والهاتف سعادة الشيخ خالد العبداهلل السالم الصباح 
وزير التجارة ســعـــــــــــــادة خـلـيـفـــــــــة الـغـنـــيـــم 

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح السالم الصباح 
السيد العضو احملترم علي ثنيان صالح األذينة

السيد العضو احملترم محمد أحمد الرشيد
السيد العضو احملترم محمد حمد البراك

السيد العضو احملترم محمد وسمي ناصر السديران
السيد العضو احملترم مرضي عبداهلل راضي األذينة

السيد العضو احملترم يعقوب يوسف احلميضي
وقام بسكرتارية اجللسة السادة / محمد السيد ابراهيم / عقيل السيد هاشم / عدنان محمد جهمي.

وقد افتتح املجلس ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس اجللسة باسم اهلل.
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البند اخلامس في جدول األعمال :
نصوص الائحة الداخلية وتقرير تكميلي للجنة .

)) فسأل بعض السادة األعضاء أن مشروع القانون آنف الذكر يحال إلى أي جلنة ؟ ((
فــرد عليهــم ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس بأنــه يحــال إلــى اللجنــة املختصــة واســتطرد ســعادته قائــا » قــد تكــون اللجنــة التشــريعية 

أو اللجنة الداخلية أليس كذلك يا دكتور )يعني السيــــد الدكتـــور الـخبـــير الدسـتـــوري ( 

واللجنة اخلارجية السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

يحال إلى اللجنة املختصة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وتقدم بعدها الســيــــــد راشــــــــد الــفرحــــــــــــان مقرر جلنة الائحة الداخلية إلى منصة اخلطاب 

عقــدت جلنــة الائحــة الداخليــة عــدة جلســات مبقــر مجلــس األمــة  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
بأعضائهــا املنتخبــني مــن املجلــس فقدمــت فــي جلســتني ســابقتني 
هــذه  فــي  ونقــدم  الثالــث  البــاب  مــن  وجــزءًا  والثانــي  األول  البــاب 
اجللســة مــا تبقــى مــن البــاب الثالــث والبــاب الرابــع اخلــاص باألحــكام 
العامــة وامليزانيــة وتــرى اللجنــة أن مــن واجبهــا وقــد أنهــت مشــروع 
الائحــة الداخليــة أن تســجل شــكرها للدكتــور الســيد عثمــان خليــل 
عثمــان خليــل اخلبيــر الدســتوري للمجلــس علــى املجهــود الــذي بذلــه 
والوقــت الــذي قضــاه مــع اللجنــة فــي اعــداد مشــروع الائحــة وتنســيق 
موادهــا وهنــاك بعــض املاحظــات حتضرنــي إذا ســمحتم بإيضاحهــا 
وهــي أن بعــض االخــوان ســأل هــل مــدة اللجــان التــي انتخبــت فــي 
املجلــس أربــع ســنوات أي الفصــل التشــريعي للمجلــس أم هــي مــدة 

ســنة ؟
الائحــة  فــي  املوضــوع  هــذا  إلــى  تتطــرق  لــم  اللجنــة  أن  واحلقيقــة   
الداخليــة لوجــود ذلــك بالدســتور وإذا أحــب املجلــس أن يضــاف ذلــك 
فــي الائحــة الداخليــة فــا بــأس فالدســتور ينــص علــى أن اللجــان 
تنتخــب فــي كل ســنة مــرة واحــدة يعنــي أن دور اللجنــة ســنة فقــط 
ال أربــع ســنوات كمــا فهــم البعــض نقطــة ثانيــة وهــي أن هــل ســتصدر 

؟ الداخليــة  لائحــة  تفســيرية  مذكــرة 
احلقيقــة أن اللجنــة بحثــت فــي املوضــوع ورأت أن ال حاجــة إلصــدار   
مذكــرة تفســيرية ملحقــة بالائحــة ألن الائحــة الداخليــة كمــا ذكرنــا 
فــي تقريرنــا األول متصلــة وأخــذت باألطنــاب ال اإليجــار فــي املوضــوع 
إلــى  أو بعــض الفقــرات حتتــاج  فــإذا وجــدت اللجنــة بعــض اجلمــل 
توضيــح فــا مانــع مــن أن تعلــق علــى الائحــة الداخليــة لتوضيــح 
هــذه الكلمــات ، ثــم أن هنــاك نقطــة كذلــك ثالثــة وهــي يعنــي إذا أراد 
املجلــس أن يضيفهــا كمــادة فــي الائحــة الداخليــة وهــي إذا اشــترك 
الرئيــس أو نائــب الرئيــس فــي إحــدى اللجــان فهــل تكــون لــه الرياســة 

؟ اللجنــة  رئيــس  ينتخــب  أو 
كانــت  األخــرى  اللوائــح  مــن  كثيــرا  أن  رأت  اللجنــة  أن  احلقيقــة   
تعطــي الرئيــس ونائــب الرئيــس الرئاســة فــي اللجنــة ، لكــن اللجنــة 
أو  الرئيــس  وجــد  إذا  بأنــه  لعلمهــا  املــادة  هــذه  تضيــف  أن  أرادت  مــا 
نائــب الرئيــس فــي اللجنــة فاحلقيقــة مــن بــاب اللياقــة أن تكــون لــه 
الرئاســة وهــذا شــيء طبيعــي وإذا أراد املجلــس ان تثبــت هــذه املــادة 
فــي الائحــة فاألمــر متــروك لــه ، كذلــك بالنســبة للقــراءة الثانيــة 
لائحــة الداخليــة ، احلقيقــة أن املــادة )102( نصــت علــى أن القــراءة 
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مضــي  بعــد  تكــون   ، املــادة  عبــرت  كمــا  الثانيــة  املداولــة  أو   ، الثانيــة 
أربعــة أيــام علــى القــراءة األولــى . أمــا إذا كان األمــر مســتعجا ورأى 
املجلــس بأغلبيــة أعضائــه أن يقــرر املداولــة الثانيــة فــي نفــس اجللســة 
فــا بــأس ، وأعتقــد أن الائحــة الداخليــة حتتــاج إلــى الســرعة وإلــى 
البــت فيهــا . كذلــك نصــت املــادة )102( مــن الائحــة الداخليــة لهــذا 
املوضــوع أن املداولــة الثانيــة تقتصــر علــى مــا يقدمــه األعضــاء مــن 
االقتراحــات بعــد القــراءة األولــى وبعــد أن ننتــه مــن مناقشــة موضــوع 
امليزانيــة اآلن املقــدم لنــا والبــاب الرابــع وهــل االحــكام العامــة ممكــن 
أن نبحــث القــراءة الثانيــة أو االقتراحــات التــي قدمــت مــن األعضــاء 
وننتهــي مــن الائحــة اليــوم إذا أراد املجلــس ذلــك ، هــذا مــا أردت أن 

 . اقولــه 

وبعدها طلب ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس من السيد األمني العام قراءة الفصل األخير من الائحة الداخلية . 
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حضــرة الرئيــس . أحــب أن أســأل حضــرة املقــرر عــن املــادة التــي فــي  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــــوري : 
الدســتور والتــي تنــص علــى أن اللجــان مدتهــا ســنة واحــدة وليســت 

 . ســنوات  أربــع 

اجتماعــه  مــن  األول  االســبوع  املجلــس خــال  يؤلــف   «  )193( املــادة  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
الســنوي اللجــان الازمــة ألعمالــه ويجــوز لهــذه اللجــان أن تباشــر 
عنــد  عليــه  لعرضهــا  متهيــدا  املجلــس  عطلــة  خــال  صاحياتهــا 

 . الســنوي  اجتماعــه  فكلمــة   « اجتماعــه 
أية هذه املادة ؟ السيـــد عبـــــد البــاقــــي النــــــــــوري : 

مادة )93( صفحة )29( .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

أيضــًا املــادة ) 115 ( وهــي أكثــر وضوحــًا وتقــول »يشــكل املجلــس ضمــن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الســنوية« جلانــه 

السنوية نعم، كلمة السنوية كافية. السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

كلمة السنوية هي تفسير.  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

صفحــة )34( )) يشــكل املجلــس ضمــن جلانــه الســنوية جلنــة خاصــة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
لبحــث العرائــض والشــكاوى التــي يبعــث بهــا املواطنــون إلــى املجلــس 
... الــخ (( أعتقــد هــذا واضــح وإذا أراد املجلــس أن ينــص علــى ذلــك 

فــا بــأس . 

كلمة سنوية تعني كل سنة .  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــــوري : 

نعم ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 

كلمة السنوية تعني أن اللجان سنوية .  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــــوري : 
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طبيعي هذا .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

طبعا .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  

أي نعم طبيعي . سنوي معناه دوري .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

طيب ومدة املقرر وأمني السر ؟ السيـــد عبـــــد البــاقــــي النــــــــــوري : 
 

كذلك سنوية .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

قصدي أمني السر للمجلس ، ومراقب املجلس .  السيـــد عبـــــد البــاقــــي النــــــــــوري : 

فقــط   ، ســنوي  انتخابهمــا  أيضــا  واملراقــب  الســر  أمــني  كذلــك  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
الرئيــس ونائــب الرئيــس همــا اللذيــن مدتهمــا أربــع ســنوات كالفصــل 

 . طبعــا  االنعقــاد  لــدور  كلهــا  واألعمــال  التشــريعي، 

تفضــل األخ راشــد مبوضــوع رئاســة اللجــان إذا اشــترك فيهــا الرئيــس  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
ونائــب الرئيــس وأعتقــد مــع احترامــي الوضــع الــذي تفضــل بــه األخ 
راشــد إمنــا فــي بعــض احلــاالت عندمــا يكــون مكتــب املجلــس مشــكا 
طبيعيــا مــن الرئيــس ونائــب الرئيــس وأمــني الســر املنتخــب واملراقــب 
واثنــني مــن رؤســاء اللجــان همــا اللجنــة املاليــة واللجنــة التشــريعية 
فلــو فرضنــا جــدال أن رئيــس املجلــس ونائــب رئيــس املجلــس رؤســاء 
اللجنــة املاليــة واللجنــة التشــريعية فــكان املكتــب انخفــض بــدال مــن 

ســتة إلــى أربعــة . 

فعــا حصــل شــيء مــن هــذا بالنســبة للجنــة املاليــة وكان نائــب رئيــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
املجلــس عضــو فــي اللجنــة املاليــة وانتخــب العضــو الــسيــــــــد خــالــــــــــــد 

الــغــنـيــــــــــم   رئيســا . 

صــح ، لكــن األخ راشــد قــال أن اللياقــة حتتــم أن يكــون نائــب الرئيــس  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . تقريبــا  بــه  مســلم  شــيء  أنــه  فمعناهــا  اللجنــة  رئيــس  هــو  الرئيــس  أو 

متروكــة  فهــي  املــادة  هــذه  يضــع  أن  املجلــس  أحــب  إذا  قلنــا  نحــن  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
 . للمجلــس 

أحببت أنا أن أوضحها ونناقشها ما يترتب عليها إذا صارت .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

الــذي فهمنــاه مــن كام األخ راشــد هــو أنــه فــي حالــة حضــور الرئيــس  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
..  « نكــون  فــا  اللجــان  جلســات  إلحــدى  نائبــه  أو 

إذا اشترك كعضو .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

)مكمــا كامــه( عــن فــإن يكــون رئيــس املجلــس هــو الرئيــس الدائــم  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
 . وارد  غيــر  هــذا  أن  فأعتقــد  اللجــان  إلحــدى 

مقاطعًا  قد يشترك الرئيس مثا باللجنة كعضو فيها .  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة(  : 
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فعــا بالنســبة لنائــب الرئيــس اآلن والرئيــس أيضــا ، نائــب الرئيــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  
اشــترك فعــا فــي جلنتــني كمــا أعتقــد واملفهــوم مثــل مــا فصــل املقــرر 
أن الرئيــس أو النائــب بحكــم مركــزه يكــون هــو رئيــس اللجنــة ، الــذي 
حصل في جلنة املالية أن انتخب الــسيــــــد خــالــــــــــد الــغــنـيــــــــم   رئيسا 
مــع وجــود نائــب الرئيــس فــي اللجنــة ، هــذه وجهــة نظــر عبــد الــرزاق . 

ســـعـــــادة الــرئــيـــــــــس . أعتقــد مــن بــاب اللجــان فــي الائحــة الداخليــة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــــــم : 
التــي مــرت علــى املجلــس وأقرهــا مــادة تتعــارض مــع اســتنتج اآلن مــن 

أن اللجــان ســنوية فأرجــو الرجــوع لهــا مــن الائحــة الداخليــة. 

أي مادة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فــي الائحــة الداخليــة التــي ســبق أن أقرهــا املجلــس بــاب اللجــان ،  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــــــم : 
هنــاك فــي املــادة األول أو الثانيــة أعتقــد فــي البــاب نفســه تتعــارض مــع 

هــذا الفهــم . 

كيف ؟  أي مادة هذه ؟ السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

ليتفضــــل الدكتـــور باإلجــابــــة ) يـقـصـــــد الــســــيـــــد الدكـــتـــور الـــخـبـيــــر   ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الدسـتــــوري( 

الكلمــة  علــى  املقــرر  والســيد  اللجنــة  بشــكر  أبــادر  أن  أحــب  أنــا  أوال  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الطيبــة التــي وجهوهــا إلــي فــي حــني أننــي لــم أقــم إال بواجبــي ، وفيمــا 
يتعلــق مبوضــوع البحــث بالنســبة للجــان هــذه قاعــدة مســلم بهــا فــي 
جميــع النظــم البرملانيــة وهــي أن اللجــان ســنوية لدرجــة أن بعــض 
النظــم عندمــا تواجــه تشــكيل اللجــان فــي أول دور االنعقــاد ال تســمح 
بــأن تشــكل اللجــان بقــرار عــام بــأن يقــال جلــان العــام املاضــي تســتمر 
للعــام القــادم بــل يشــترط إجــراء انتخابــات جديــدة ألن املقصــود أن 
اللجان تتجدد حيويتها في أول كل عام . فالقاعدة في الدستور وفي 
الائحــة مســلم بهــا وهــي أن اللجــان تشــكل فــي أول دور االنعقــاد وفــي 
األســبوع األول مــن دور االنعقــاد . إمنــا الائحــة فيهــا املــادة 42 تقــول 
» يؤلــف املجلــس اللجــان الدائمــة اآلتيــة » فقــد يتبــادر إلــى الذهــن 
أن اللجــان الدائمــة مدتهــا أطــول مــن ســنة ولذلــك كان فــي نيتنــا 
عندمــا نصــل إلــى هــذه املــادة بالــذات أن نضيــف إليهــا العبــارة اآلتيــة 
» يؤلــف املجلــس خــال األســبوع األول مــن اجتماعــه الســنوي » التــي 
هــي نفــس العبــارة املوجــودة فــي الدســتور . فلفــظ » خــال األســبوع 
األول مــن اجتماعــه الســنوي » مــا يشــرح أو يكشــف عــن حقيقــة هــذه 
اللجــان وهــي أنهــا ســنوية ولفــظ دائمــة ليــس معنــاه أنهــا دائمــة ملــدة 
األربــع ســنوات إمنــا معنــاه أنهــا دائمــة غيــر مقيــدة مبوضــوع معــني 
تنتهــى منــه وتنفــض إمنــا هــي جلــان تســتمر طــول الــدور البرملانــي 
وبــاألدوار التــي بعــده مــع جتديــد أعضائهــا فتكــون اخلاصــة إذن أنــه 
ال خــاف علــى أن اللجــان جتــدد ســنويا ورفعــا للبــس ســنضيف هــذه 
الكلمــة فــي مقدمــة املــادة )42( عندمــا نأتــي لقراءتهــا إن شــاء اهلل . 



168

ســيادة الرئيــس هــل نحــن بصــدد بحــث املقترحــات التــي تفضــل بها األخ  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
؟ املقترحــات  إلــى  نعــود  ثــم  الثانيــة  املــواد  نكمــل  أن  تريــد  أنــه  أم  راشــد 

 
ال .. اآلن تتلى القراءة للفصل الثالث .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ألنه في احلقيقة النقاش تشعب دون أن نصل إلى نتيجة معينة .  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 

ال .. صار سؤال بالنسبة ملا أبداه املقرر .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)مواصا القراءة للباب الثالث( - الفصل الثالث - الشئون املالية الســـــيـــــــــد األمــيــــــــــن الــــعــــــــــام : 

الفرع األول - امليزانيات العامة وحساباتها اخلتامية

تعــد الدولــة مشــروع امليزانيــة الســنوية الشــاملة إليــرادات الدولــة ومصروفاتهــا وتقدمــه إلــى مجلــس األمــة قبــل  مادة  158 - 
انتهــاء الســنة املاليــة بشــهرين علــى األقــل ، لفحصهــا وإقرارهــا . 

يحيــل الرئيــس مشــروع قانــون امليزانيــة إلــى جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة فــور تقدميــه للمجلــس ، ويخطــر  مادة 159 - 
املجلــس بذلــك فــي أول جلســة تاليــة . 

تقــدم جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة للمجلــس تقريــرا يتضمــن عرضــا عامــا لألســس التــي يقــوم عليهــا  مادة 160 - 
مشــروع امليزانيــة وبيانــا مناســبا عــن كل قســم مــن أقســامها مــع التنويــه باملاحظــات واالقتراحــات التــي يقدمهــا 
أعضــاء املجلــس أو اللجنــة بشــأنها ، وذلــك فــي ميعــاد ال يجــاوز ســتة أســابيع مــن تاريــخ إحالــة املشــروع إلــى 
اللجنــة ، فــإذا انقضــت هــذه املهلــة دون أن تقــدم اللجنــة التقريــر املذكــور ، وجــب أن تبــني أســباب ذلــك للمجلــس 
، وللمجلــس أن مينحهــا مهلــة أخــرى ال جتــاوز أســبوعني ، فــإن لــم تقــدم تقريرهــا فــي خــال هــذه املهلــة جــاز 

للمجلــس أن يناقــش مشــروع قانــون امليزانيــة باحلالــة التــي ورد بهــا مــن احلكومــة . 

يكــون نظــر امليزانيــة فــي املجلــس وجلانــه بطريــق االســتعجال ، وحتيــل جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة األبواب  مادة 161 - 
التــي تنتهــي مــن بحثهــا إلــى املجلــس لنظرهــا تباعــا . وال يســرى فــي شــأن مشــروع قانــون امليزانيــة شــرط املداولــة 

الثانيــة املنصــوص عليــه فــي املــادة 103 مــن هــذه الائحــة . 

تكــون مناقشــة امليزانيــة فــي مجلــس األمــة بابــا بابــا . وال يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن اإليــرادات العامــة لوجــه  مادة 162 - 
معــني مــن وجــوه الصــرف إال بقانــون . 

كل تعديــل تقترحــه جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة فــي االعتمــادات التــي تضمنهــا مشــروع امليزانيــة يجــب أن  مادة 163 - 
تأخــذ رأي احلكومــة فيــه ، وأن تنــوه عنــه فــي تقريرهــا ، فــإن كان التعديــل يتضمــن زيــادة فــي اعتمــادات النفقــات 
أو نقصــا فــي اإليــرادات الــواردة مبشــروع امليزانيــة وجــب أن يكــون ذلــك مبوافقــة احلكومــة أو بتدبيــر مــا يقابــل هــذا 

التعديــل مــن ايــراد آخــر أو نقــص فــي النفقــات األخــرى . 

علــى مــن يــرد الــكام فــي موضــوع خــاص بقســم مــن أقســام امليزانيــة أن يفيــد اســمه بعــد توزيــع التقريــر عنــه وقبــل  مادة 164 - 
املناقشــة فيــه مــا لــم يــأذن املجلــس بغيــر ذلــك وعلــى طالــب الــكام أن يحــدد املســائل التــي ســيتناولها بحثــه ، 

وتقتصــر املناقشــة فــي املجلــس علــى املوضوعــات التــي يثيرهــا طالبــوا الــكام . 

ال يجــوز إلغــاء دائــرة أو وظيفــة قائمــة مبوجــب نظــام قانونــي معمــول بــه أو تعديــل قانــون قائــم ، بإلغــاء أو تعديــل  مادة 165 - 
االعتمــادات املدونــة فــي امليزانيــة ، فــإذا شــاء املجلــس إلغــاء الدائــرة أو الوظيفــة أو تعديــل قانــون قائــم وجــب 

تقــدمي مشــروع قانــون خــاص بذلــك . 

يقــدم فــي العــرض علــى التصويــت طلــب إلغــاء االعتمــاد ، ثــم طلــب خفضــه  ثــم طلــب إقــرار االعتمــاد املقــرر مــن  مادة 166 - 
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اللجنــة ، ثــم طلــب زيادتــه . 

إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفني في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم األكبر .  مادة 167 - 

تســري األحــكام اخلاصــة مبناقشــة امليزانيــة العامــة وإصدارهــا علــى احلســاب اخلتامــي ، واالعتمــادات االضافيــة  مادة 168 - 
والنقــل مــن بــاب إلــى بــاب مــن أبــواب امليزانيــة كمــا تســري علــى امليزانيــات املســتقلة وامللحقــة ، واالعتمــادات 

االضافيــة املتعلقــة بهــا والنقــل مــن بــاب إلــى آخــر مــن أبوابهــا وحســاباتها اخلتاميــة . 

الفرع الثاني - ميزانية املجلس وحسابه اخلتامي

مبراعــاة حكــم الفقــرة » ج » مــن املــادة 30 والفقــرة » ب » مــن املــادة 39 مــن هــذه الائحــة يقــر املجلــس ميزانيتــه  مادة 169 - 
الســنوية فــي حــدود االعتمــاد املــدرج بهــذا اخلصــوص فــي ميزانيــة الدولــة باالتفــاق مــع احلكومــة . وتصــدر 
ميزانيــة املجلــس بقانــون ملحقــة مبيزانيــة الدولــة العامــة . وتســري فــي شــأن ميزانيــة املجلــس األحــكام اخلاصــة 

مبيزانيــة الدولــة . 

بعــد صــدور القانــون اخلــاص مبيزانيــة املجلــس يــودع االعتمــاد املخصــص لهــا مبيزانيــة الدولــة فــي اجلهــة التــي  مادة 170 - 
يختارهــا مكتــب املجلــس ، وال يصــرف مــن هــذا االعتمــاد إال بــإذن مــن رئيــس املجلــس أو مــن ينــوب عنــه فــي ذلــك . 

تســري فــي شــأن االعتمــادات االضافيــة ملجلــس األمــة األحــكام املقــررة باملادتــني الســابقتني فــي شــأن ميزانيــة  مادة 171 - 
 . املجلــس 

بعــد نهايــة الســنة املاليــة تعــد األمانــة العامــة احلســاب اخلتامــي للمجلــس ثــم يحيلــه الرئيــس إلــى مكتــب  مادة 172 - 
املجلــس للنظــر فيــه قبــل عرضــه علــى املجلــس ملناقشــته وإقــراره . وتتبــع فــي إقــرار احلســاب اخلتامــي وإصــداره 

اإلجــراءات املتبعــة فــي إقــرار ميزانيــة املجلــس وإصدارهــا .

الباب الرابع
األحكام العامة

تنظــم األمانــة العامــة للمجلــس بقــرار مــن الرئيــس بعــد موافقــة مكتــب املجلــس ويتضمــن هــذا القــرار األحــكام  مادة 173 - 
التفصيليــة اخلاصــة بالشــئون اإلداريــة واملاليــة وشــئون املوظفــني واملخــازن . 

يــرأس األمانــة العامــة للمجلــس أمــني عــام يعــني بقــرار مــن الرئيــس بعــد موافقــة مكتــب املجلــس.  ويســأل األمــني  مادة 174 - 
العــام عــن شــئون األمانــة العامــة وموظفيهــا أمــام الرئيــس ، ويحضــر جلســات املجلــس العلنيــة ويجــوز مبوافقــة 
املجلــس أن يحضــر جلســاته الســرية ولــه أن يحضــر جلســات اللجــان بنــاء علــى طلبهــا .  ويشــرف األمــني العــام 
علــى شــئون األمانــة العامــة وموظفيهــا ويــرى فــي ذلــك الصاحيــات التــي تقررهــا القوانــني واللوائــح لوكيــل 

الــوزارة فــي شــئون وزارتــه وموظفيهــا . 

في حالة حل املجلس تلحق األمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء .  مادة 175 - 

يحــدد عــدد أفــراد احلــرس اخلــاص باملجلــس ونظامهــم بقــرارات مــن رئيــس املجلــس ، وتســري فــي شــأنهم أحــكام  مادة 176 - 
التدريــب والنظــام العســكري املقــررة فــي شــأن قــوات األمــن . 

ال تكــون اجتماعــات جلــان املجلــس أو مكتبــه صحيحــة إال بحضــور أغلبيــة األعضــاء وتصــدر القــرارات بأغلبيــة  مادة 177 - 
احلاضريــن ، فــإذا تســاوت األصــوات رجــح رأي اجلانــب الــذي فيــه الرئيــس . 

يجــري بحــث املوضوعــات املســتعجلة قبــل غيرهــا فــي املجلــس وجلانــه وال تســري عليهــا أحــكام املواعيــد العاديــة  مادة 178 - 
املقــررة فــي هــذه الائحــة .  وللمجلــس أن يقــرر مناقشــة املوضوعــات املســتعجلة فــي اجللســة ذاتهــا علــى أن 
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تقــدم اللجنــة املختصــة تقريرهــا إلــى املجلــس فــي اجللســة ، كمــا يجــوز فــي هــذه احلالــة أن يقــرر املجلــس إجــراء 
املداولــة الثانيــة للموضــوع فــورا وفقــا للمــادة )103( مــن هــذه الائحــة .  ويعتبــر املوضــوع مســتعجا إذا طلبــت 
ذلــك احلكومــة أو اللجنــة املختصــة أو رئيــس املجلــس أو إذا قــدم بذلــك طلــب كتابــي موقــع مــن خمســة أعضــاء 
. وللمجلــس فــي جميــع األحــوال أن يقــرر العــدول عــن االســتعجال واتبــاع اإلجــراءات العاديــة .  ويجــب النــص 
علــى صيغــة االســتعجال فــي قــرار اإلحالــة إلــى كل مــن املجلــس واللجــان .  وال تخــل أحــكام هــذه املــادة بــأي حكــم 

خــاص بحالــة مــن حــاالت االســتعجال املنصــوص عليهــا فــي هــذه الائحــة . 

علــى الصحافــة أن تكــون أمينــه فــي نقــل وتلخيــص جلســات املجلــس ويحــق لــكل عضــو أن يطلــب تصحيــح  مادة 179 - 
األخطــاء بكتــاب خطــي يرســله الرئيــس إلــى الصحــف التــي شــوهت الوقائــع ، وعليهــا أن تنشــر الكتــاب فــي أول 

عــدد دون تعليــق . وال مينــع هــذا مــن إقامــة الدعــوى العموميــة . 

مادة 180 -     يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية . 

وبدأ بعدها السيد مقرر اللجنة قراءة املواد مادة مادة ألخذ موافقة املجلس املقرر عليها . 

الفصــل الثالــث الشــئون املاليــة - الفــرع األول - امليزانيــات العامــة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
 . اخلتاميــة  وحســاباتها 

التعديات التي أدخلت على املواد السابقة .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

تقرأ فيما بعد .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

في القراءة الثانية .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

اآلن نكمل الائحة والتعديات تأتي فيما بعد .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

التــي انتهينــا منهــا فــي اجللســة  املــادة   . الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السيـــد عبـــــد البــاقــــي النـــــــــــوري : 
الســابقة رقمهــا )156( واملــادة التــي نقرأهــا اآلن رقمهــا )158( هنــاك 

 . ســاقط  رقــم 

هــذا نــاجت عــن تغيــرات املــواد أليــس كذلــك ؟ - )يســأل ســعادته الســيد  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . املقــرر( 

أي نعم .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

هنــاك مــادة كانــت برقــم ) 157( أتــت أمــا برقــم )155( أو أتــت فــي مــكان  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . آخــر 

نتيجة التعديات التي أحالها املجلس إلى اللجنة لدراستها . السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
 

كان املجلــس قــد وافــق علــى إضافــة مــادة فــي جلســة ســابقة وتــرك  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
للجنــة أن تختــار مــكان وضــع هــذه املــادة ، فإضافــة هــذه املــادة جــاءت 
برقــم )90( فترتــب علــى هــذا أن كل املــواد ابتــداء مــن )91( زادت أرقامهــا 

مــادة واحــدة . 

مادة 158 - » تعد الدولة مشــروع امليزانية الســنوية الشــاملة بإيرادات  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
الدولــة ومصروفاتهــا وتقدمــه إلــى مجلــس األمــة قبــل انتهــاء الســنة 
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املاليــة بشــهرين علــى األقــل لفحصهــا وإقرارهــا . » 

هذه املادة تقابل املادة )140( من الدستور .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

) موافقة عامة على املادة (

يحيــل الرئيــس مشــروع قانــون امليزانيــة إلــى جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة فــور تقدميــه للمجلــس ويخطــر  مادة 159 - 
املجلــس بذلــك فــي أول جلســة تاليــة . 

املــواد  ألــم تقدمــوا ماحظــات علــى  )موجهــا كامــه للســيد املقــرر(  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ للدســتور  املطابقــة 

هذه املسألة لم ناحظها .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

طبعــت  عندمــا  اآلن  لكــن  الهامــش  فــي  كتبنــا  النــص  مشــروع  فــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
. اآلن  أمامنــا  موجــودة  ولكنهــا  مكتوبــة  فليســت  نهائيــة  طبعــة  الائحــة 

ولكن نريد أن نعرف املادة التي من الدستور حتى ننبه إليها .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

سننبه في أثناء كل مادة ، ولكن هذه املادة جديدة .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

هل هناك تعليق أو شيء آخر . ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة على املادة (

تقــدم جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة للمجلــس تقريــرا يتضمــن عرضــا عامــا لألســس التــي يقــوم عليهــا  مادة 160 - 
مشــروع امليزانيــة وبيانــا مناســبا عــن كل قســم مــن أقســامها مــع التنويــه باملاحظــات واالقتراحــات التــي يقدمهــا 
أعضــاء املجلــس أو اللجنــة بشــأنها ، وذلــك فــي ميعــاد ال يجــاوز ســتة أســابيع مــن تاريــخ إحالــة املشــروع إلــى اللجنــة 
فــإذا انقضــت هــذه املهلــة دون أن تقــدم اللجنــة التقريــر املذكــور وجــب أن تبــني أســباب ذلــك للمجلــس ، وللمجلــس 
أن مينحهــا مهلــة أخــرى ال جتــاوز أســبوعني فــإن لــم تقــدم تقريرهــا فــي خــال هــذه املهلــة جــاز للمجلــس أن 

يناقــش مشــروع قانــون امليزانيــة باحلالــة التــي ورد بهــا مــن احلكومــة . 

لألمــر  العــام  العــرض  أن  أقتــرح  أنــا   ، الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
التــي يقــوم عليهــا مشــروع امليزانيــة والبيــان املناســب عــن كل قســم 
مــن أقســامها يجــب أن تعــده احلكومــة ، أمــا اللجنــة املاليــة فيكــون 
عمــل  العمــل  ألن  واالقتراحــات  باملاحظــات  التنويــه  هــو  عملهــا 
روتينــي ال يجــب أن تشــغل اللجنــة نفســها فيــه أمــا وضــع املاحظــات 

 . اللجنــة  اختصــاص  مــن  فهــذا  واالقتراحــات 

السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  :  العــرض العــام الــذي يشــير إليــه الســيد العضــو وارد فعــا فــي مشــروع 
امليزانيــة الــذي قــدم مــن احلكومــة إمنــا مشــروع امليزانيــة املقــدم مــن 
احلكومــة مبــا معــه مــن عــرض عــام قــد تعــدل فيــه اللجنــة فعندمــا 
تعــدل اللجنــة يجــب أن تقــدم للمجلــس عرضــا عامــا لألســس التــي 
رأتهــا فــي التعديــل فهنــاك نوعــان مــن العــرض العــام . أولهمــا مــن 
احلكومــة مــع مشــروع امليزانيــة وثانيهمــا مــن اللجنــة نظــرا إلدخالهــا 

تعديــات علــى االجتاهــات العامــة فــي امليزانيــة . 
هل هناك أي اعتراض على املادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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) موافقة عامة على املادة (

مــادة 161 -     )) يكــون نظــر امليزانيــة فــي املجلــس وجلانــه بطريــق االســتعجال وحتيــل جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة 
األبــواب التــي تنتهــي فــي بحثهــا إلــى املجلــس لنظرهــا تباعــا . وال يســري فــي شــأن مشــروع قانــون امليزانيــة شــرط 

املداولــة الثانيــة املنصــوص عليــه فــي املــادة )103( مــن هــذه الائحــة (( . 

امليزانيــة  املجلــس  ينظــر  أن  اشــتراط   . الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
بطريــق االســتعجال أال يحــول دون التدقيــق والتمحيــص الواجبــني 
بطريــق  ينظــر  أن  املجلــس  علــى  نشــترط  حينمــا   ، املجلــس  فــي 

؟ واملناقشــة  التدقيــق  هــذا  مينــع  أال  االســتعجال 
 

ال أعتقد أن هذا مينع التدقيق .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

االســتعجال مقصــود بــه توفيــر بعــض االجــراءات الروتينيــة مبعنــى  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
أن األمــر ال يعــرض علــى املجلــس أواًل لإلحالــة إلــى اللجنــة ومــن ثــم 
يعــرض مــرة ثانيــة علــى املجلــس إمنــا الرئيــس يتولــى العــرض مباشــرة 
أن يقــدم  . فاملقصــود باالســتعجال هــو  املاليــة  الشــئون  علــى جلنــة 
املوضــوع علــى غيــره مــن املوضوعــات وأن تختصــر بعــض اإلجــراءات 

 . واملواعيــد الشــكلية 

اما املناقشة فمستمرة ؟ السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
 

املناقشة حرة وواسعة إلى أقصى احلدود .   السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

هل هناك أي اعتراض على املادة ؟  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 

)موافقة عامة على املادة(

 مــادة 162 -     تكــون مناقشــة امليزانيــة فــي مجلــس األمــة بابــا بابــا . وال يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن اإليــرادات العامــة لوجــه 
معــني مــن وجــوه الصــرف إال بقانــون . واســتطرد املقــرر قائــا  » هــذه 

املــادة مــن الدســتور «. 

موافقة . هذه املادة من الدستور .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أريــد قليــا مــن التوضيــح فــي عبــارة » تكــون مناقشــة امليزانيــة فــي  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . بهــا  يعنــي  مــاذا   « بابــا  األمــة  مجلــس 

هذه مادة من الدستور .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

لــم نختلــف ، ليــس ســؤالي مــن ناحيــة التعديــل مــن ناحيــة التفســير  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . فقــط 

يعني يناقشوها بابا بابا .  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 

طلب من السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  شرح املادة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

امليزانيــة كمــا تعلمــون حضراتكــم واســعة املجــال وأرجاؤهــا متســعة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
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قــدر  علــى  للميزانيــة  املجلــس  مناقشــة  تكــون  أن  فــي  فرغبــة  جــدا 
اجلديــة ال يؤخــذ الــرأي علــى امليزانيــة مــرة واحــدة كلهــا وإمنــا تــدرس 
تفصيــا كل بــاب يــدرس علــى حــده ويناقــش علــى حــده ويصــوت عليــه 
مناقشــة  فــي  أكثــر  للتدقيــق  مجــال  هنــاك  يكــون  حتــى  حــده  علــى 

. امليزانيــة 
)موافقة عامة على املادة(

)) كل تعديــل تقترحــه جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة فــي االعتمــادات التــي تضمنهــا مشــروع امليزانيــة يجــب  مادة 163 - 
أن تأخــذ رأي احلكومــة فيــه وأن تنــوه عنــه فــي تقريرهــا . فــإن كان التعديــل يتضمــن زيــادة فــي اعتمــادات النفقــات 
أو نقصــا فــي اإليــرادات الــواردة مبشــروع امليزانيــة وجــب أن يكــون ذلــك مبوافقــة احلكومــة أو بتدبيــر منهــا يقابــل 

هــذا التعديــل مــن إيــراد آخــر أو نقــل فــي النفقــات األخــرى (( . 

املاليــة  وزيــر  رأي  يؤخــذ  نقــل  لــم  ملــاذا   . الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشــــــم   : 
؟ للوقــت  واختصــارًا  والصناعــة 

 
احلكومة ممثلة في شخص وزير املالية .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وجوب أخذ رأي احلكومة مقرون مباذا ؟يعني إذا لم توافق احلكومة  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
؟ التعديــل  علــى 

ان هــذا االقتــراح يتضمــن زيــادة النفقــات أو نقــص اإليــرادات فابــد  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
وأن تكــون هنــاك وســيلة مــا مــع احلكومــة لتدبيــر مــا يقابــل هــذا ، إمنــا 
ال نســتطيع عــن طريــق مشــروع امليزانيــة أن ننشــئ مشــروعا تقتضــي 

مصروفــات مــن غيــر أن يكــون لدينــا مــا يقابلهــا مــن أمــوال . 

صح وارد ، إذا كان بامليزانية أو في احتياطي احلكومة مبالغ متوفرة  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
؟ اإليــراد  زيــادة  أو  التعديــل  هــذا  علــى  توافــق  لــم  إذا  احلكومــة  إمنــا 

 
اللجنــة  ســنقول  احلالــة  هــذه  وفــي   ، النهايــة  فــي  للمجلــس  األمــر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
، فاحلكومــة  مــن االحتياطــي مثــا  املصــروف اجلديــد  تواجــه  أنهــا 
تبــدي رأيهــا أننــا مثــا ليــس مــن املصلحــة األخــذ مــن االحتياطــي 
ويعــرض الرأيــان حتمــا علــى املجلــس واملجلــس هــو صاحــب الكلمــة 

النهايــة.  فــي 

هل ميكن أن ننص على ذلك في املادة ؟ السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
 

املادة تؤدي نفس هذا املعني .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

هو األخذ بالرأي فقط ، يعني الرأي ال اإللزام .  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

ال ... وجوب .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

ال .. ليس بوجوب بل أخذ الرأي .  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

يوجد وجوب .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
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وجــوب . اللجنــة ترجــع إلــى احلكومــة تأخــذ رأيهــا فــي املوضــوع ال أن  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
 . أل   .. اللجنــة  علــى  رأيهــا  تفــرض  احلكومــة 

ال .. ولكن وجوب أخذ رأي احلكومة ...  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

ال . بل وجهة نظر احلكومة في املوضوع ، الوجهة فقط .  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

إذا وضعــت كلمــة وجــوب أعتقــد أن املجلــس ال يســتطيع أن يعــدل أي  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
 . احلكومــة  توافــق  لــم  مــا  العامــة  املصروفــات  مــن  بنــد  أي  أو  بــاب 

إذا دبــر املجلــس النقــص مــن ناحيــة أخــرى فلــه ذلــك وإذا لــم يدبــر  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
فاحلكومــة يجــوز أن يكــون عندهــا موضــوع آخــر تدبــره هــي بــدون أن 

 . أخــرى  مــن ناحيــة  إلــى األخــذ  املجلــس  يلجــأ 

اســتكماال لهــذا الــكام نحــن نتكلــم عــن حــق اللجنــة فــي التعديــل .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
يعنــي اللجنــة ال تعــدل فــي مشــروع امليزانيــة بالزيــادة فــي النفقــات أو 
بالنقــص فــي اإليــرادات إال مبوافقــة احلكومــة فــإذا لم توافق احلكومة 
ففــي هــذه احلالــة ســتلتزم اللجنــة مبشــروع امليزانيــة وإمنــا ســتقدم 
للمجلــس أنهــا أرادات وطلبــت كــذا واحلكومــة لــم توافــق فيعــاد بحــث 
األمــر هنــا أمــام املجلــس فللمجلــس نفســه أن يقــرر ، وهــو صاحــب 
الكلمــة األخيــرة فــي امليزانيــة واحلكومــة ممثلــة فيــه ، فاملجلــس هــو 
الــذي ســيقرر ، إمنــا املفــروض أن املجلــس ال يقــرر مصرفــا إال إذا كان 
لــه مــورد ألنــه ال ميكــن للميزانيــة إال أن تكــون متوازنــة ، فالكلمــة 
فــي النهايــة للمجلــس الــذي فيــه أعضــاء احلكومــة أيضــا يعنــي إذا 
احلكومــة لــم توافــق اللجنــة عندهــا يعــرض الرأيــان علــى املجلــس 

وممثلــة فيــه احلكومــة وباقــي أعضــاء املجلــس . 

املــادة  أن   ، أعتقــد بخصــوص ســؤال العضــو احملتــرم الســيد جاســم  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
رأيــه فــي حالــة  أو يؤخــذ  املاليــة  أو وزيــر  صريحــة تعطــي احلكومــة 
الزيــادة أو النقصــان ألنــه هــو املرجــح الــذي يســتطيع أن يعطــي كلمتــه 
أو رأيــه ، أي فــي حالــة الزيــادة أو النقصــان لكــن هــل هــذه املــادة ال تقيــد 

املجلــس لــو املجلــس أراد غيــر رأي الوزيــر ؟
هذا هو السؤال .   

التعديــل الــذي نتكلــم عنــه يتضمــن زيــادة فــي أعبــاء امليزانيــة ، يعنــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
 ... النفقــات  فــي  زيــادة 

طبعا ال يكون صرف إذا كان ال يوجد له مقابل .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أي ال ميكــن أن يلــزم املجلــس احلكومــة أو يضــع ميزانيــة مبصــرف  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
معــني بــدون مــا يكــون هنــاك مــال يصرفــه علــى هــذا املصــرف ، فــإذن 
إلــى  ، االقتــراح يحتــاج  مــا يقابــل االقتــراح  أن يدبــر  علــى املجلــس 
فــرق خمســة مليــون دينــار مثــا إذن البــد أن يتفاهــم مــع احلكومــة 
كيــف تواجــه هــذه اخلمســة مايــني دينــار وبــدون مواجهــة هــذا املبلــغ 
بــدون  وتدبيــره بطريقــة مــا ال يســتطيع املجلــس أن يقــرر املصــرف 

 . مقابــل 
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خاصــة الــكام هــل التفســير الــذي تفضــل بــه اخلبيــر اآلن يعطــي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . اآلن  الســؤال  هــو  هــذا  ؟  بالنــص  الزم  أو  احلــق  املجلــس 

ال .. النــص ملــزم اللجنــة املاليــة بأنهــا ال تضيــف زيــادة إال مبوافقــة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
البحــث  محــل  ســيبقى  احلكومــة  رفضــت  إذا  ذلــك  وبعــد  احلكومــة 
إذا رغبــت اللجنــة املاليــة فــي أن تواجــه مصرفــًا مثــا مبليــون دينــار 
واحلكومــة قالــت ليــس عنــدي هــذا املبلــغ ســيرفع األمــر إلــى املجلــس 
إذا اســتطاع املجلــس وهــو يناقــش امليزانيــة أن يدبــر املليــون دينــار مــن 
ناحيــة أخــرى مــن نواحــي امليزانيــة انحــل االشــكال ، إذا رأى مثــا أن 
إذا  إمنــا  االشــكال  فانحــل  هــذا ممكنــا  وكان  االحتياطــي  مــن  يدبــر 
لــم يوجــد املــورد الــذي يقابــل هــذا التعديــل فــا ميكــن للميزانيــة أن 

تصــدر إال متوازنــة وإذا انعــدم املــال الزم ينعــدم الصــرف . 

الســؤال فــي الواقــع هــو إذا كان هنــاك وجــوب ألخــذ رأي احلكومــة هــل  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
ينتــج عــن هــذا الوجــوب تقيــد اللجنــة بــرأي احلكومــة أو أن األمــر 

؟ املجلــس  إلــى  آخــره  فــي  عائــد 
 

الوجوب قائم اآلن .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فــي أخــذ رأي احلكومــة ، إمنــا هــل يجــب تقيــد اللجنــة بــرأي احلكومــة  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
؟ للمجلــس  عائــد  األمــر  أن  أو 

 
هذا هو السؤال اآلن .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فــإذا كان األمــر عائــدا للمجلــس فــي آخــر األمــر اعتقــد أن ليــس هنــاك  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
 . إشــكال 

ســؤال األعضــاء هــل هنــاك مــا يضمــن ذلــك ؟ أو أن املرجــع األخيــر فيــه  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ املجلــس  هــو 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس رفعــا ألي إشــكال أنــا أقتــرح تعديــل املــادة  السـيــــــــد خـالـــــــــد الـمـضـــــــــــــــف : 
رأي  تأخــذ  أن  واالقتصاديــة  املاليــة  الشــئون  للجنــة   « تكــون  بحيــث 
احلكومــة لــكل تعديــل تقترحــه فــي االعتمــادات أو تضمنهــا مشــروع 
امليزانيــة وأن تنــوه عنــه فــي تقريرهــا » أنــا أقتــرح هــذا التعديــل حتــى 

 . املــادة  الــذي تضمنتــه هــذه  الوجــوب  نتحاشــى 

فــي  زيــادة  يتضمــن  كان  إذا   «  : اآلتــي  تقــول  ألنهــا   ، واضحــة  املــادة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
اعتمــادات النفقــات أو نقــص فــي اإليــرادات الــواردة مبشــروع امليزانيــة 
وجــب أن يكــون ذلــك مبوافقــة احلكومــة أو بتدبيــر مــا يقابــل هــذا 
التعديــل مــن إيــراد آخــر أو نقــص فــي النفقــات األخــرى » إذن املجلــس 
يســتطيع رغــم عــدم موافقــة احلكومــة ، ان يدبــر لهــذا املشــروع الــذي 
يريــد ، إذا رآه مهمــا جــدا يدبــر املبلــغ الــازم لــه ، أمــا بنقــص بعــض 
الســندات الــواردة فــي امليزانيــة وأمــا بزيــادة فــي بعــض املــوارد الــواردة 
فــي امليزانيــة ، إمنــا بــدون مــا يدبــر املبلــغ فابــد أن تكــون هنــاك موافقة 
احلكومــة يعنــي املجلــس يســتطيع أن يتجــاوز عــن معارضــة احلكومــة 
إذا اســتطاع أن يدبــر املبلــغ مــن ناحيــة أخــرى مــن نواحــي امليزانيــة . 
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للمجلــس  هــي  األخيــرة  الكلمــة  بــأن  اآلن  واضحــة  اصبحــت  املــادة  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 
واعتراضــي فقــط علــى قضيــة تدبيــر املبلــغ وصــدور ميزانيــة متوازنــة، 
أعتقــد أنــه ليــس شــرطا ، يعنــي هنــاك كثيــر مــن ميزانيــة الــدول فــي 
العالــم يكــون فيهــا نقــص أو يكــون فيهــا زيــادة فممكــن يكــون فيهــا 
ســندات أو قــرار أو شــيء مــن هــذا النــوع فأعتقــد إلــزام املجلــس بــأن كل 
تعديــل يدخــل أو زيــادة يريدهــا يجــب أن تكــون متوفــرة فــي امليزانيــة ، 
أعتقــد هــذا فيــه تقييــد ألنــه ممكــن أن تكــون امليزانيــة غيــر متوازنــة . 

هــل تعنــي أنــه فــي حالــة عــدم وجــود هــذا املــال فــي يــد احلكومــة ميكــن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ شــيء  أو  قــروض  هنــاك  يصيــر 

 
األخيــر  الــرأي  يكــون  أن  أســاس  علــى  معقــول  التفســير  برأيــي  أنــا  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 
للمجلــس مبــا فيــه أعضــاء احلكومــة الذيــن هــم أعضــاء فــي املجلــس ، 
هــذا النــص املوجــود أنــه يجــب أن يدبــر هــذا النقــص مــن بــاب ثــان مــن 
امليزانيــة أو مــن محــل ثــان مــن امليزانيــة أعتقــد هــذا تعقيــد للعمليــة 
امليزانيــة فيهــا  وتكــون  امليزانيــة غيــر متوازنــة  تكــون  أن  ألنــه ممكــن 
أنــه فعــا  نقــص ، كل دول العالــم تطلــع امليزانيــة ويصيــر باألخيــر 

...... احلكومــة 

ولكن هذا ال ينص عليه يا دكتور .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ولم ال تنص ؟ السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 
 

ال داعي للنص .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هنــا مذكــور إذا كان هنــا مشــروع معــني ، يــرى املجلــس أن مــن الضــروري  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 
أن يتــم وال يســتطيع أن يجــد لــه فــي هــذه امليزانيــة بالــذات بابــا خاصــا 

فممكــن أن يكــون مبلــغ فعــا يســتدان . 

لــك أكثــر . ممكــن فــي هــذه احلالــة اعطــاء  أنــا اوضــح  لــو ســمحت  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
األفضليــة وتقــدمي األهــم علــى املهــم ، يوجــد شــيء قــد يكــون غيــر 
تافــه ولكنــه ليــس مــن الضــرورة مبــكان فيســقط مــن احلســاب ويوضــع 
األهــم مكانــه . ميكــن هــذا التعديــل . أمــا فــي حالــة وجــود عجــز نهائــي 
لــو فرضنــا ال ســمح اهلل فاحلكومــة واملجلــس كلهــم غايتهــم مصلحــة 
هــذا البلــد ، إذن يتصرفــون ، املجلــس يتصــرف فيمــا يــراه فــي ذلــك 
الوقــت ســواء بقــروض أو بغيــر قــروض . هــذه أعتقــد ليســت فــي حاجــة 

إلــى نــص أبــدا . 

العالــم  فــي  دوال  هنــاك  أن  ســليمة  غيــر  أنهــا  أشــعر  التــي  النقطــة  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 
نعرفهــا وأن ميزانيتهــا آخــر الســنة ، يعــرف أن امليزانيــة املقدمــة أي 
هــذه االيــرادات وهــذه املصاريــف التــي ميكــن أن تتــم وســيكون نقص في 
امليزانيــة آخــر الســنة كــذا . هــذه معروفــة . فنحــن ملــاذا نتقيــد فــي بنــد 
أو فــي شــيء يلزمنــا ويحددنــا وال نتصــرف التصــرف املعقــول ، يعنــي 
ســيأتي يــوم مــن األيــام يشــعر الواحــد أن كل بنــود امليزانيــة ضروريــة 
وأن هنــاك مشــروعا معينــا يجــب أن يتــم ولــو يصيــر فيــه قــرض أو 
طريقــة ثانيــة وبالســنوات املقبلــة يســدد هــذه القــرض ، وهنــاك أمثلــه 

مــن هــذا النــوع فــي العالــم . 
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لكن ال يوجد شيء يقيدك اآلن .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ألنــه يقــول هنــا املجلــس ال يســتطيع أن يزيــد أي شــيء ، الزم يديــر  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
 . ثــان  بــاب  مــن  املبلــغ  هــذا 

معلــوم ال ميكــن إال مبراجعــة احلكومــة والوزيــر املختــص فــي هــذا ،  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . األخيــرة  الكلمــة  صاحــب  هــو  املجلــس  لكــن   ، صــح  هــذا 

هذا هو الشيء الذي أريده .  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 

نعم هذا موجود . هو صاحب الكلمة األخيرة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ليــس ألن املجلــس مقيــد ببنــود امليزانيــة وأن هنــاك كــذا مليــون فــا  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــــــب : 
 . املايــني  هــذه  علــى  زيــادة  واحــد  قــرش  وال  يطلــع 

يكــون  أن  امليزانيــة  تــوازن  فــي  املقصــود   . النقطــة  أوضــح  لــي  تســمح  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
توازنــا حســابيا فقــط مبعنــى دفتــري . امنــا مســألة اإليــرادات فــأي إيــراد 
آخــر يقصــد فيــه ، أمــا بزيــادة  أعبــاء علــى املواطنــني ســواء عــن طريــق 
ضرائــب أو عــن طريــق قــروض . إمنــا املقصــود فــي تــوازن امليزانيــة أن 
يكــون توازنــا حســابيا فقــط ، أي أن عندنــا إيــرادا مــن الضرائــب كــذا مــن 
إيــراد البتــرول كــذا وقــروض كــذا فابــد أن تتــوازن موازنــة حســابيًا هــذا 

هــو املقصــود  بالتــوازن . 

هــو املهــم كان ســؤال الســيد جاســم ، وهــو هــل املجلــس ميلــك حــق  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
التعديــل فلــو رأى املجلــس أن مشــروعا مــن املشــاريع مهــم واحلكومــة 
عارضــت فــي هــذا بالنســبة للميزانيــة فهــل املجلــس ميلــك هــذا ؟ فهــذا 
احلــق أعلــى للمجلــس وموجــود باملــادة فــإن أعتقــد أن املجلــس يوافــق 
عليهــا » واســتطرد ســعادته » هــل يــرى املجلــس إبقــاء املــادة كمــا هــي ؟

)موافقة عامة على املادة(

علــى مــن يريــد الــكام فــي موضــوع خــاص بقســم مــن أقســام امليزانيــة أن يقيــد اســمه بعــد توزيــع التقريــر عنــه  مادة 164 - 
وقبــل املناقشــة فيــه مــا لــم يــأذن املجلــس بغيــر ذلــك وعلــى طالــب الــكام أن يحــدد املســائل التــي ســيتناولها بحثــه 

وتقتصــر املناقشــة فــي املجلــس علــى املوضوعــات التــي يثيرهــا طالبــوا الــكام . 

)موافقة عامة على املادة(

ال يجــوز إلغــاء دائــرة أو وظيفــة قائمــة مبوجــب نظــام قانونــي معمــول بــه أو تعديــل قانــون قائــم ، بإلغــاء أو تعديــل  مادة 165 - 
االعتمــادات املدونــة فــي امليزانيــة . فــإذا شــاء املجلــس إلغــاء الدائــرة أو الوظيفــة أو تعديــل قانــون قائــم وجــب 

تقــدمي مشــروع قانــون خــاص بذلــك . 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . أحــب أن أســتوضح املقصــود بلفــظ دائــرة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
؟ مثــا  حكوميــة  مصلحــة  أي  عــن  كفايــة  أو  الــذات  عليهــا  النــص  هــل 

 
املقصــود منهــا أنــه ال يجــوز إلغــاء الدائــرة أو الوظيفــة أو قســم مــن  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
األقســام عــن طريــق امليزانيــة ألن هــذا صــادر بقانــون فكيــف نلغيــه عــن 
طريــق االعتمــاد وإمنــا يلغــى عــن طريــق ديــوان املوظفــني بقانــون . 
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املقصــود بالدائــرة كفايــة عــن أي مصلحــة حكوميــة ليــس شــرطا أن  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
 . وزارة  تكــون 

دائرة في إحدى الوزارات مثا .  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

النص غير واضح في احلقيقة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

قائمــة  وظيفــة  أو  دائــرة  إلغــاء  يجــوز  ال  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
الوظائــف  بعــض  امليزانيــة  فــي  مثــا  هنــاك  قانونــي  نظــام  مبوجــب 
إحــال  وعنــد  لهــا  أقــرت  التــي  امليزانيــة  لفتــرة  تشــغل  وال  تعتمــد 
امليزانيــة اجلديــدة تعتبــر وظيفــة قائمــة مــن امليزانيــة الســابقة فهــل 

 . هــذا ينطبــق   عليهــا 

)موجهــا الــكام للســيد الدكتــور اخلبيــر الدســتوري( دكتــور لــو تشــرح  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . املوضــوع 

أوال لفــظ دائــرة هنــا مســتعمل باملعنــى الواســع نوعــي كل مــا يعتبــر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
جــزءا مــن تشــكيل وزارة مــن الــوزارات أو مصلحــة مــن املصالــح ويطابــق 
عليــه هــذا اللفــظ . فاملقصــود بهــذا أن التنظيــم الــذي صــدر بتشــكيل 
وزارة معينــة علــى أســاس أقســام معينــة وبوظائــف معينــة وصــدر فــي 
........ وفــي دراســة خاصــة بتشــكيل هــذه الــوزارة ليــس مــن الســهل 
أن نتســرع بإلغائــه مــن وزارة الداخليــة مثــا أو وزارة املاليــة أو غيرهــا 
مبجــرد إجــراء ســريع بشــطب املبلــغ اخلــاص بــه إمنــا مــادام صــادرا 
فيهــا نظــام قانونــي فلكــي يلغــى هــذا الزم يلغــى بنفــس الطريقــة التــي 
أنشــئ بهــا فلفــظ الدائــرة باملعنــي الواســع ولفــظ تعديــل أحــكام قانــون 
إمنــا يكــون بقانــون جديــد ال مبجــرد شــطب االعتمــاد اخلــاص بهــا فــي 

امليزانيــة . 

أعتقد املادة كفلت إذا أراد املجلس أن تعدل بقانون .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

مثــا فــي ميزانيــة 63/62 كان معتمــدا فيهــا مثــا خمســمائة وظيفــة  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
جديــدة وعنــد مناقشــة امليزانيــة 64/63 وجــد أن مــا اعتمــد فــي الســنة 
املاضيــة لــم يشــغل وأنــه ال تــزال مثــا اربعمائــة وظيفــة خاليــة فهــل 
يجــوز للجنــة ان تشــطبها إذا لــم جتــد لهــا حاجــة أو تعتبــر صــادرة 
دائــرة  مثــا  يعنــي  ؟  تشــغلها  أن  للــوزارة  ويحــق  وقائمــة  بقانــون 
63/62 خمســمائة وظيفــة جديــدة  ســنة  اعتمــدت  العامــة  االشــغال 
وعنــد  وظيفــة  مائــة  إال  منهــا  تشــغل  لــم   63/62 ســنة  خــال  وفــي 
اعــادة ميزانيــة 64/63 طالبــت باخلمســمائة وظيفــة الســابقة ، هــذه 
األربعمائــة وظيفــة ووظائــف جديــدة مثــا ووجــدت اللجنــة املاليــة 
اآلتيــة  الوظائــف اجلديــدة  وال  الشــاغرة  األربعمائــة وظيفــة  أنــه ال 
أنهــا ضروريــة فهــل إلغــاء األربعمائــة وظيفــة الســابقة يجــب أن يكــون 

 . اعتمادهــا  أم بشــطب  بقانــون 

الــذي ينظــم هــذا فــي نظــري هــو أجهــزة الدولــة اجلديــدة للمراقبــة ،  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 ... ســيكون  هــذا  وكل  تفنيــش  جهــاز  عندهــا  صــار  احلكومــة  إذا  أو 

يعنــي بعــد التفنيــش وبعــد كل شــيء ثبــت أن هنــاك أربعمائــة وظيفــة  السـيد عبد الرزاق الـخـالـد  )مقاطعا( : 
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لــم تشــغل وأنهــا موجــودة واعتمــد لهــا املــال ولــم تشــغل ، اعتمــدت لهــا 
مبالــغ فــي ميزانيــة ســابقة وجــاءت فــي الســنة اجلديــدة واعتمدوهــا 
مــع أنهــا فــي الســنة التــي اعتمــدت فيهــا لــم تشــغل . هــل تشــطب ماليــا 

أو تشــطب بقانــون . 

إذا كانــت احلاجــة ماســة لهــا تبقــى إمنــا ال يعطــي شــيء جديــد فــي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . اجلديــدة  امليزانيــة 

وجــدت اللجنــة أن هــذه األربعمائــة وظيفــة طاملــا مــرت الســنة كلهــا ولم  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
تشــغل فليــس هنــاك حاجــة لهــا مثــا هــل تشــطبها بشــطب اعتمادهــا 

أو تطالــب بإصــدار قانــون لشــطبها . 

نحــن نتكلــم باملــادة حــول الوظائــف التــي أنشــئت بقانــون ال الوظائــف  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
أو وكيــل  وزارة  التــي تنشــأ كوكيــل  الوظيفــة  لــم تنشــأ بقانــون  التــي 
مســاعد ال نأتــي ونشــطبه عــن طريــق امليزانيــة هنــا املــادة تعنــي هــذا 

أو قســم أنشــئ بقانــون . املوضــوع فقــط كدائــرة 

اســمح لــي . انشــأت مثــا وزارة االشــغال مثــل مــا تضمنــت خمســمائة  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
درجــة  وظيفــة  ومائتــا  ثالثــة  درجــة  وظيفــة  عشــرون  منهــا  وظيفــة 
رابعــة وثاثمائــة وظيفــة درجــة خامســة وخــال الســنة التــي اعتمــدت 
عليهــا لــم تشــغل منهــا إال مائــة وظيفــة موزعــة بــني الثالثــة والرابعــة 
فــكان  مشــغولة  غيــر  وظيفــة  أربعمائــة  عندهــم  وبقيــت  واخلامســة 

طلبهــا غيــر صحيــح فــي األول مثــا ..... 
املادة ال تعني هذا ، املادة تغير الكام الذي تقوله .  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

اسمح لي دعني أكمل أنه وجد .......  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

كامك خارج عن املادة التي نناقشها اآلن .  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

بالعكــس . فاملــادة تقــول )ال يجــوز إلغــاء دائــرة أو وظيفــة قائمــة( .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . قائــم  موظــف  يقــل  ولــم  وظيفــة 

قائم مبوجب نظام قانوني . فكلمة ......  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

بالنســبة للميزانيــة . اعتمــدت بامليزانيــة ونحــن اآلن فــي ســبيل اعــداد  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
ميزانيــة جديــدة فالشــطب لاعتمــاد املالــي ســيدخل إمــا ضمــن قانــون 

امليزانيــة أو بقانــون خــاص منفــرد عنهــا . 

الــذي تقولــه عــن الوظائــف األخــرى الشــاغرة ممكــن  الــكام  ولكــن  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
لكــن   . الــوزارة  مــع  اللجنــة  بتفاهــم  أو  امليزانيــة  عــن طريــق  شــطبه 
وظيفــة قائمــة بقانــون وأنشــئت بقانــون ال ميكــن إلغاؤهــا عــن طريــق 

املــادة فقــط .  امليزانيــة إال بقانــون هــذا مــا تعنيــه 

ما املقصود من عبارة  )) مبوجب نظام قانوني(( .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املقصــود إذا كانــت الوظائــف األولــى منظمــة بترتيــب قانونــي قائــم  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
مبصلحــة  قائمــة  وظائــف  فمادامــت  بائحــة  أو  بقانــون  كان  ســواء 
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فــا يجــوز للمجلــس أن يلغيهــا مبجــرد شــطب االعتمــاد و اخلــاص 
بهــا إمنــا إذا كان بعــض الوظائــف قائمــة علــى هــذا النحــو إمنــا لــم 
تشــغل فــي العــام املاضــي فهــذه املهمــة أي مهمــة الشــطب فيهــا تتوالهــا 
وديــوان  املاليــة  وزارة  فــات  فــإذا  املوظفــني  وديــوان  املاليــة  وزارة  أوال 
املوظفــني شــطب هــذه الوظائــف الشــاغرة وتقدمــت بهــا أيضــا إلــى 
املجلــس فاللجنــة املاليــة فــي املجلــس تســتطيع التفاهــم مــع وزارة 
املاليــة وديــوان املوظفــني علــى هــذا التعديــل إمنــا ال تســتطيع لرغــم 
متســك املاليــة ومتســك الــوزارة املختصــة بهــذه الوظائــف أن يلغيهــا 
مبجــرد شــطب االعتمــاد فــي هــذه احلالــة ألن هــذه وظائــف قائمــة 
وقــررت وفقــا لنظــام قانونــي معــني وقــد تكــون هنــاك عتبــات مضــت 
مــن شــغلها فــي العــام املاضــي فهــذا العمــل أصــا تتــواله املاليــة وديــوان 
املوظفــني وال تتــواله اللجنــة املاليــة هنــا إال بالتفاهــم معهمــا ألنهــا 

تلغــي وظيفــة قائمــة ومعتمــدة وفقــًا لنظــام قانونــي قائــم . 

ــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أن هنــاك تعميمــا مــن وزارة املاليــة  أعتقــد ســـعــــــــــــ السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
إلــى ديــوان املوظفــني بالنســبة العتمــاد الوظائــف العامــة أن أي وزارة 
إال  تشــغل  وال  وظيفــة  أربعمائــة  مثــا  ميزانيتهــا  تضــع  أو  تقتــرح 
ملــا  إذا  األخــرى مشــطوبة  املائتــني  تعتبــر  الســنة  نهايــة  فــي  مائتــني 

 . املوظفــني  ديــوان  مــن  بهــذا  تعميــم   ، هنــا  الــوزارة  تشــغلهم 
)موافقة عامة على املادة(

يقــدم فــي العــرض علــى التصويــت طلــب إلغــاء االعتمــاد ، ثــم طلــب خــاص ثــم طلــب إقــرار االعتمــاد املقــرر مــن  مادة 166 - 
اللجنــة ثــم طلــب زيادتــه . 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أعتقــد هــذه املــادة 166 تريــد لهــا شــرحا  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــان  : 
 . مــا  نوعــا 

)موجهــا الــكام للســيد الدكتــور اخلبيــر الدســتوري( دكتــور لــو تشــرح  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . املــادة 

امليزانيــة  علــى  املســتطاع  قــدر  نوفــر  أننــا  بهــا  مقصــود  املــادة  هــذه  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
معينــا  مــاال  اخلزانــة  علــى  يؤثــر  مــا  لــكل  أكثــر  الفرصــة  فنعطــي 
ولذلــك إذا طلــب اعتمــادان أو طلــب اعتمــاد وطلــب البعــض إلغــاء هــذا 
االعتمــاد فنأخــذ أوال بالــرأي القائــم باإللغــاء ألنــه إذا ألغــي االعتمــاد 
وأعطينــاه الفرصــة األولــى نوفــر علــى الدولــة مصرفــا مــن املصروفــات 
ولذلــك يقــدم دائمــا فــي الدولــة املختلفــة عنــد التصويــت طلــب إلغــاء 
ذلــك  بعــد  املصروفــات  كل  يلغــي  ألنــه  وفــر  أكبــر  فيــه  االعتمــاد ألن 
إذا كانــت املســألة ليســت طلــب إلغــاء إمنــا طلــب خفــض فاملخفــض 
يأتــي بعــد اإللغــاء ألن اإللغــاء يجــب اخلفــض ، يعنــي الــذي يطلــب 
اخلفــض إذا الغــي االعتمــاد كلــه طبعــا يكــون أكثــر ســرورًا مــن ناحيــة 
التوفيــر للدولــة . ولهــذا الســبب رتبــت املــادة علــى هــذا النحــو فــإن لــم 
يوجــد تخفيــض أو إلغــاء يؤخــذ الــرأي علــى قــرار اللجنــة األصلــي . 

املادة في الواقع فيها شيء من الغموض فلو كانت أوضح .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

مع الوقت أيضا تتضح .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
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هل هناك ماحظة أو تعليق ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على املادة( 

إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفني في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم األكبر .  مادة 167 - 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس في الزيادة أو النقصان يسري التعديل . السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
 

في احلالتني .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

في احلالتني سواء في الزيادة أو النقصان هذا هو املقصود بهما .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

اعتقــد أن هــذا يتناقــض مــع املــادة الســابقة فــي حالــة طلــب الزيــادة  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . الســابقة  املــادة  مــع  يتناقــض 

ملاذا ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ألنــه علــى أســاس أنــه كلمــا كان هنــاك تخفيــض كانــت لــه األفضليــة  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
؟ بالزيــادة  طلبــان  صــار  لــو  احلالــة  هــذه  ففــي 

 
نحن اآلن في حالة التعديل .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

التعديــل زيــادة أو نقــص فــإذا كان األكبــر بالزيــادة ففيــه نــوع مــن عــدم  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . الســابقة  املــادة  مــع  االنســجام 

حقــًا يبــدو ظاهريــًا أن هنــاك عــدم انســجام مــن حيــث الهــدف لكــن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
ليــس مــن حيــث املضمــون ألن هــدف املــادة الســابقة غيــر هــذه املــادة 
يطلــب  منهمــا  واحــد   ، واحــد  نــوع  مــن  تعديلــني   ، هنــا  أن  احلاليــة 
التخفيــف،  يطلــب  والثانــي  دينــار  مليــون  نصــف  مثــا   ، التخفيــف 
فالــذي   ، بالتالــي  غيــره  يجــب  الــذي  الرقــم  نأخــذ  فدائمــا  مليــون 
يطلــب تخفيــف مليــون إذا حقــق طلبــه أصبــح ال محــل للتصويــت 
علــى الثانــي ، فالفكــرة فــي هــذا الترتيــب أن عندمــا نأخــذ بالرقــم 
األكبــر واالقتراحــان لــو انهمــا واحــد فالتصويــت علــى أحدهمــا الــذي 
هــو األكبــر قــد يغنــي عــن التصويــت علــى الثانــي إذا وافــق عليــه فهــذا 
هــو الترتيــب املنطقــي الــذي تقــوم عليــه هــذه املــادة وهــو منطــق غيــر 

منطــق املــادة التــي قبلهــا ، منطــق املــادة التــي قبلهــا ..... 

أنــت تفضلــت قبــل قليــل بــأن أي اقتــراح يخفــف األعبــاء عــن امليزانيــة  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
احلــاالت  مــن  أي حالــة  فــي  تكــن  لــم  فالزيــادة  األفضليــة  لــه  يكــون 
تخفيــف األعبــاء ، زيــادة أعبــاء فــإذن املســألة عكســية أصبحــت ، وفــي 

هــذه احلالــة يكــون عــدم انســجام . 

الســابقة  فاملــادة   ، مختلفتــان  الزاويتــني  أن  قلــت  أن  ســبق  مثلمــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
تنظــر مــن زاويــة مصلحــة اخلزانــة وهــذه املــادة تنظــر مــن زاويــة أي 
االقتراحــني يجــب اآلخــر فــإذا تقــدم شــخص باقتــراح تخفيــف عشــرة 
بــدأت  فلــو  دينــار  ألــف   15 التخفيــض  شــخص  واقتــرح  دينــار  آالف 
اخلمســة  علــى  ثانيــًا  الــرأي  تأخــذ  أن  ســتختار  دينــار  آالف  بعشــرة 
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عشــرة ألــف دينــار إمنــا لــو ابتــدأت باخلمســة عشــرة ألــف ووفــق عليــه 
ســيجب ذلــك العشــرة آالف دينــار ، فــإذن يؤخــذ التصويــت مــرة واحــدة 

بــدل املرتــني . 

قــدم  إذا  167 أن يكــون ))  املــادة  أقتــرح علــى  أنــا   ، لــي دكتــور  اســمح  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
طلبــان بالتعديــل وكانــا مختلفــني فــي الرقــم فيطــرح التصويــت طلــب 

 .  )) الرقــم األصغــر  الزيــادة فيطــرح  فــي حالــة  إال  الرقــم األكبــر 

هذا في حالة طلب التعديل بالزيادة ؟ السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

بالزيــادة علــى أســاس أن يكــون هنــاك أقســام بــني هــذه املــادة واملــادة  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . الســابقة 

سيكون هناك تصويت مرتني في هذه احلالة .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

صح ، ولكن يكون هنا انسجام من ناحية املوضوعني .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

التعديــل  طلبــات  قدمــت  إذا  أنــه  هــو   167 باملــادة  املقصــود  كان  إذا  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
والقصــد التخفيــض فمعنــى ذلــك أن هــذه املــادة ميكــن أن تفهــم مــن 
املــادة الســابقة ، ألن اجتــاه الائحــة هــو األخــذ بالتخفيــف . لتخفيــف 
األعبــاء عــن امليزانيــة أمــا إذا كان قصــد املــادة هــو الزيــادة فأعتقــد أن 

فيهــا تناقضــا مــع املــادة الســابقة وعلــى احلالــني أقتــرح إلغاؤهــا . 

أنا أعتقد أن التعديل يشمل الزيادة والنقصان .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

لكــن التعديــل بالزيــادة جــاء فــي املــادة الســابقة ، واالجتــاه العــام هــو  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
 . امليزانيــة  عــن  األعبــاء  تخفيــف 

تعني املادة 166 ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  

إذا كان مثــا هنــاك رقمــان أي هنــاك مقتــرح مليــون دينــار لواحــد  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
اقتــرح مليــون ومائــة الــف وواحــد اقتــرح مليــون ومائتــي الــف ونحــن 
اجتاهنــا التخفيــض فلمــاذا نصــوت علــى املليــون ومائتــني ألــف أوال 
الزم نعطــي األولويــة للرقــم األصغــر وعلــى العمــوم أنــا أعتقــد أن هــذه 

املــادة ال لــزوم لهــا وممكــن أن املــادة األولــى تفــي بالغــرض . 

أو زيادة في النص .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

ال ... حضــرة الرئيــس ألن التعديــل يشــمل النقــص والزيــادة لتكــن  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
أو  الزيــادة  هــو  للتعديــل  القانونــي  التفســير  ألن  أحســن  واضحــة 

 . النقصــان 

هل تؤيد إلغاء املادة 167 ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  

املــادة  مــع  تتناقــض  أو  تتعــارض  قــد  ألنهــا   167 املــادة  إلغــاء  نعــم  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
 . بقة لســا ا
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املــادة 167 التــي تتكلــم عنهــا مقصــود بهــا أوال وقبــل كل شــيء التعديــل  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
بالزيادة إمنا هي تشمل أيضا نظرا لعموميتها التعديل بالتخفيض 
فــإذا كان التعديــل بزيــادة فأظــن أن حضراتكــم موافقــني علــى أنــه ال 
شــك أن الزيــادة تأخــذ بالرقــم األكبــر واضــح هــذا البــدء بالتعديــل 
بالرقــم األكبــر باعتبــاره يجــب مــا قبلــه فيجــب الرقــم األصغــر إمنــا 
إذا كان التعديــل بالتخفيــض هــو الــذي يكــون لصالــح اخلزانــة فــإذا 
كان رقــم التخفيــض أكبــر قطعــًا لصالــح اخلزانــة لذلــك إذن ال يثــور 
البحــث فــي التعــارض بــني هــذه املــادة واملــادة التــي قبلهــا إال إذا كان 
املقصــود هــو التعديــل بزيــادة النفقــات ، فلمــا نقــول التعديــل بزيــادة 
الــذي  قبــل  زيــادة مليونــني يصــوت عليــه  النفقــات فالــذي يتضمــن 
يطلــب مليونــا ، ففــي كا االقتراحــني تعديــل بزيــادة وليــس تعديــا 
بالتخفيــف وبذلــك نحــن فــي داخــل الزيــادة ســنفرق بــني زيــادة وزيــادة 
الزيــادة األكبــر هــي التــي تبتــدئ بهــا ألنهــا جتــب مــا دونهــا تغنــي عــن 
التصويــت عنــه بعدهــا فاحلكمــة فــي هــذا هــي توفيــر عمــل املجلــس 
املجلــس  املقصــود توفيــر عمــل  املــادة  مــن  فــي هــذه اجلزئيــة  ،يعنــي 

نبــدل التصويــت مرتــني تصويــت مــرة واحــدة . 

زيــادة النفقــات فــي املــادة 167 بطلــب الرقــم األكبــر فزيــادة النفقــات  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
إذا صــوت علــى األكبــر معنــاه حملــت العــبء األكبــر ولــو صــوت علــى 

 . العــبء  تخفيــف  معنــاه  األصغــر 

أنا أحب أن ألفت نظرك عبد الرزاق ملخالفة التكلم قبل أن آذن لك .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

العفو ....  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

أعتقــد أن املــادة نوقشــت مبــا فيــه الكفايــة ، فهــل يقــر املجلــس اقتــراح  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  
وزيــر الدولــة وبقيــة األخــوان علــى إلغــاء هــذه املــادة 167 بحيــث تلــي 

إبقاءهــا كمــا أوضــح اخلبيــر ؟ يــرى  أو  الغــرض  166 بنفــس  املــادة 
 

اقتراح التعديل على املادة 167 .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

هو التعديل الذي تريده ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 

فيطــرح  الرقــم  فــي  مختلفــني  وكانــا  بالتعديــل  طلبــان  قــدم  إذا  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
للتصويــت طلــب الرقــم األكبــر إال فــي حالــة الزيــادة فيطــرح الرقــم 

 . األصغــر 

األكبر أم األصغر ؟ السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري : 

ال .. األصغر إذا كانا بالزيادة .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

أمــا أنــا ففــي نظــري أن املادتــني مختلفتــان . كل واحــدة تهــدف إلــى  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
غــرض خــاص . » واســتطرد ســعادته » ال أدرى والــرأي للمجلــس هــل 

؟ الســابق  االقتــراح  مبوجــب  التعديــل  املجلــس  يــرى 
 

فرد بعض السادة األعضاء بإبقاء املادة كما هي  .   
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تبقى وتعدل أو تبقى كما هي ؟ السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

ال. أنــا طلبــت رأي املجلــس علــى أســاس التعديــل أي تبقــى علــى أســاس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
أن تعــدل مبوجــب اقتــراح الســيد عبــد الــرزاق . لكــن املجلــس يــرى 

 . إبقاءهــا كمــا هــي 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس هــل نقتــرح حــا وســطا وهــو اعــادة املادتــني  سعـــــادة عـــبـــــد العــزيــز حـسيــــــن : 
للجنــة مــرة أخــرى لدراســتها وتقــدمي مــادة أو مادتــني جديدتــني علــى 
 . ، أي نعيدهــا للجنــة لدراســتها  التــي دارت اآلن  املناقشــات  ضــوء 

أننــا ننهــي  ، إمنــا نحــن أملنــا  بــه  بــأس  هــو طبعــا هــذا االقتــراح ال  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الائحــة اليــوم ولذلــك اســتأذنكم فــي أننــا نأخــذ دقيقتــني ميكــن نصــل 
إلــى حــل فــي هاتــني املادتــني ، إذا رجعنــا للمــادة 166 جندهــا تتحــدث 
عــن احتمالــني فقــط همــا احلــذف أو التخفيــض فتقــول ملــا يكــون 
هنــاك حــذف يقــدم احلــذف علــى التخفيــض . إذن هــذه املــادة األولــى 
تتحــدث عــن فرضــني اثنــني فقــط احلــذف أو التخفيــض . أمــا املــادة 
الثانيــة فليــس فيهــا موضــوع احلــذف أبــدا إمنــا تتحــدث فــي نطــاق 
التخفيــض ففــي نطــاق التخفيــض وهــو صــورة مــن صــور التعديــل إذا 
كان التعديــل التخفيــض أو التعديــل الزيــادة وكانــت عــدة اقتراحــات 
التــي  االقتراحــات  فــأي  بالزيــادة  اقتراحــات  عــدة  أو  بالتخفيــض 
نبــدأ بأخــذ الــرأي عنهــا ؟ الفكــرة هنــا أننــا ال نأخــذ بفكــرة مصلحــة 
علــى  االلغــاء  تقــدمي  علــى  الــكام  عنــد  بهــا  أخذنــا  التــي  اخلزانــة 
التخفيــض ألننــا بصــدد عــدة اقتراحــات بالتخفيــض مــن نــوع واحــد 
أو عــدة اقتراحــات بزيــادة مــن نــوع واحــد ، يعنــي ليــس هنــاك مقارنــة 
بــني إلغــاء وخفــض امنــا اقتراحــات باخلفــض فــي آن واحــد فنأخــذ 
بأيهمــا ؟ واحــد يريــد أن يخفــض مليونــا والثانــي يريــد تخفيــض 
تخفيــض  هــو  الــذي  بالواســع  نبتــدئ  أن  املنطــق  طبعــا   . مليونــني 
مليونــني ألنــه إذا ووفــق عليــه أصبــح ال محــل للتصويــت علــى الثانــي 
فالــكام فــي املــادة الثانيــة فــي الواقــع مــن زاويــة مختلفــة وموضــوع 
مختلــف عــن املــادة األولــى فاألولــى تقــارن بــني حــذف وتخفيــض ، 
فنقــدم احلــذف علــى التخفيــض حلكمــة بيناهــا ، أمــا املــادة الثانيــة 
فتتكلــم عــن التعديــل ال عــن احلــذف وقــد يكــون التعديــل فــي اجتــاه 
واحــد بعــدة اقتراحــات أحدهــا بــدل بتخفيــض أو زيــادة %10 والثانــي 
يقــول 20 % فطبعــا يؤخــذ الــرأي علــى الـــ %20 ألن إقــراره يغطــي البنــد 
اآلخــر ولذلــك املادتــان فــي الواقــع رغــم تقاربهمــا فــي احلكمــة إال أن 
أن  الشــيء بحيــث ميكــن  مــا مختلــف بعــض  إلــى حــد  موضوعهمــا 

املادتــني تبقيــان علــى مــا همــا عليــه . 

إذا كان الهــدف مــن هــذه املناقشــات هــو تخفيــض العــبء فــأي اقتــراح  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . األفضليــة  لــه  يكــون  امليزانيــة  علــى  العــبء  بتخفيــف 

ليــس تخفيــف العــبء . يقــول لــك أن املادتــني كل واحــدة منهمــا تهــدف  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  
 . التفســير  هــو  هــذا   . غايــة خاصــة  فــي  تســتعمل  أو  غــرض خــاص  إلــى 

إذا صــار هنــاك اقتراحــان بالزيــادة ، واحــد يقتــرح بزيــادة مليون وواحد  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
يقتــرح بزيــادة مليونــني فــإذا كان املبــدأ هــو دائمــا تخفيــف العــبء عــن 

امليزانيــة فيؤخــذ باالقتــراح األصغــر الــذي هــو تخفيــف العــبء . 



185

ليس شرطا أن الغاية تكون التخفيف عن امليزانية .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

يجوز يفشل لكن يبتدأ به .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

بــني عضــو طالــب  الــكام  يجــوز  أنــه ال  إلــى  النظــر  أوجــه  أن  أرجــو  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
. جالســًا  وآخــر  الــكام 

هل يرى املجلس تعديل هذه املادة أو إبقاءها كما هي ؟ واستطرد سعادته : 

فرد السادة االعضاء بقولهم ابقاء املادة كما هي . 

)موافقة عامة على املادة(

مــادة 168 -    تســري األحــكام اخلاصــة مبناقشــة امليزانيــة العامــة وإصدارهــا علــى احلســاب اخلتامــي ، واالعتمــادات االضافيــة 
وامللحقــة واالعتمــادات  املســتقلة  امليزانيــات  امليزانيــة كمــا تســري علــى  أبــواب  مــن  بــاب  إلــى  بــاب  مــن  والنقــل 

االضافيــة املتعلقــة بهــا والنقــل مــن بــاب إلــى آخــر مــن أبوابهــا وحســاباتها اخلتاميــة . 

حضرة الرئيس متى يقدم احلساب اخلتامي للميزانية ؟ السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري : 
هــل يقــدم مــع امليزانيــة ويناقــش قبــل امليزانيــة العامــة أو فــي وقــت   
آخــر ؟ يعنــي اآلن نحــن عندنــا ميزانيــة وليــس عندنــا حســاب ختامــي 

؟ هــذا  يكــون  فكيــف  املنتهيــة  املاليــة  للســنة 

 
أنــت اآلن تنظــر أول ميزانيــة تتقــدم لــك ، لكــن فــي املســتقبل أعتقــد  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 . وامليزانيــة  اخلتامــي  احلســاب  بــني  عنــدك  تناســق  يكــون 

مادة 149 احلســاب اخلتامي لإلدارة املالية للدولة عن العام املنقضي  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
يقــدم إلــى مجلــس األمــة خــال األربعــة أشــهر التاليــة إلنتهــاء الســنة 

املاليــة للنظــر فيــه وإقــراره . 
أي مادة هذه ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 
مادة 149 صفحة 41 من الدستور .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

ســيادة الرئيــس . أرى أنــه توجــد مــادة فــي الدســتور ويستحســن أن  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـــب    : 
الــذي  للتشــويش  ومنعــا  ألهميتهــا  الداخليــة  الائحــة  فــي  توضــع 

 . املــادة  لهــذه  بالنســبة  املاضيــة  األيــام  فــي  حــدث 
تقصد املادة 168 ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 

 
بعــد املــادة 168 أنــا اقتــرح أن تضــاف هــذه املــادة مــن الدســتور كمــادة  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـــــيـب : 
169 واملــادة هــي 145 مــن الدســتور . إذا لــم يصــدر قانــون امليزانيــة قبــل 

بــدء الســنة املاليــة .. الــخ . 

مادة 145 ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  

نعــم مــادة 145 صفحــة 40 مــن الدســتور » إذا لــم يصــدر قانــون امليزانيــة   السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
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قبــل بــدء الســنة املاليــة يعمــل بامليزانيــة القدمية حلــني صدوره وجتبى 
اإليــرادات وتنفــق املصروفــات وفقــا للقوانــني املعمــول بهــا فــي نهايــة 
الســنة املذكــورة وإذا كان مجلــس األمــة وقــد أقــر بعــض أبــواب امليزانيــة 
اجلديــدة يعمــل بتلــك األبــواب ، مبعنــى أن ال جتمــد الــوزارات انتظــارا 
النــوع  هــذا  مــن  قيــل  كامــا  هنــاك  ألن   ، اجلديــدة  امليزانيــة  إلقــرار 
يقصــد بــه التشــويش ، وهــذه املــادة صريحــة موجــودة فــي الدســتور . 
ونحــن أضفنــا بعــض مــواد الدســتور أو أدخلنــا بعــض مــواد الدســتور 
فــي الائحــة الداخليــة فــأرى ألهميــة هــذه املــادة أن تضــاف أيضــًا إلــى 

الائحــة الداخليــة . وهــي مــادة دســتورية ..

الواقــع أن الســبب هــو كوننــا حديثــي املهــد باحليــاة الدســتورية وهــو  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الســبب ملــا حصــل ، وفعــا أنــا ســئلت اليــوم هــذا الســؤال مــن بعــض 
مــن  هــذه  واملــادة  لوزاراتهــم  بالنســبة  الصــرف  وضــع  عــن  الــوزراء 
الدســتور صريحــة أشــارات أو أعطتهــم احلــق ، فــا أرى مانعــا يــا دكتــور 

ولعــدم االلتبــاس مــن إضافــة مــادة مــن هــذا النــوع . 

ال مانــع مــن إضافــة مادتــني إذن مــادة خاصــة بامليزانيــة إذا لــم تصــدر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
فيهمــل بامليزانيــة القدميــة واملــادة 149 أيضــا اخلاصــة مبيعــاد تقــدمي 

 .  167 ، تضــاف االثنتــان كمادتــني بعــد رقــم  احلســاب اخلتامــي 

هل املجلس موافق على إضافة املادتني ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فرد السادة االعضاء باملوافقة 

وبذلك فقد أقر املجلس اضافة املادتني 145 و 149 من الدستور إلى الائحة الداخلية . 

أال يؤخرنا هذا يا دكتور ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال أبدا خاص االضافة موافق عليها وفي القراءة الثانية سنقرأها.  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

هل هناك أي اعتراض على املادة 168 ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 
ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أريد مثا على امليزانية املستقلة وامللحقة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

؟ مــاذا  مثــل  يعنــي   .

امليزانيــات املســتقلة وامللحقــة تتعلــق بالهيئــات العامــة التــي لهــا قــدر  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
كميزانيــة  ميزانيــة  أولهــا  التنفيذيــة  الســلطة  عــن  االســتقال  مــن 
مجلــس األمــة مســتقلة أو ملحقــة مبيزانيــة الدولــة ، كذلــك جميــع 
لهــا  ســتكون  املســتقلة  املعنويــة  بالشــخصية  تتمتــع  التــي  الهيئــات 
يعتــرف  أخــرى  ميزانيــة  وأي  الكويــت  كجامعــة  مســتقلة  ميزانيــة 
لهــا بذلــك أو أي هيئــة عامــة أخــرى يعتــرف لهــا بشــخصية معنويــة 
لهــا  تكــون  أن  املســتقلة  املعنويــة  الشــخصية  فمقتضــى  مســتقلة 
ميزانيــة مســتقلة فــإن كانــت هــذه الهيئــة هيئــة عامــة تشــمل الكويــت 
أو خاصــة  محليــة  ميزانيــة  وليســت  عامــة  ميزانيــة  تعتبــر  بأســرها 
 . العامــة  امليزانيــة  بقانــون  بقانــون ملحــق  تكــون  أن  يجــب  وبذلــك 
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هل حددت أوقات معينة لتقدمي ميزانية هذه الهيئات ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
أي أن لها أوقات معينة .؟  

 
امليزانيــات  القانــون  يبــني  أن  علــى  الدســتور  مــن   148 املــادة  نصــت  الدكــــتــــور الــخـبيـــر الدســتــــــوري : 
اخلاصــة  األحــكام  شــأنها  فــي  وتســري  وامللحقــة  املســتقلة  العامــة 
مبيزانيــة الدولــة ، فيكــون إذن كل ميزانيــة عامــة أو مســتقلة ينظمهــا 
القانــون وتســري  عليهــا أحكامــه مــن حيــث املواعيــد وغيــره إلــى آخــر 

 . الدولــة  بشــأن ميزانيــة  مــا فصلنــاه 
هل هناك أي اعتراض على املادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

فــي موضــوع النقــل مــن بــاب إلــى بــاب أعتقــد أن هنــاك تقييــدا لــوزارة  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
املاليــة ألن املــادة تقــول )) تســري األحــكام اخلاصــة بهــذا والنقــل مــن 
بــاب إلــى بــاب مــن أبــواب امليزانيــة كمــا تســري علــى امليزانيــات املســتقلة 
وامللحقــة الــخ ...((................... فــي آخــر الفقــرة " إال بقانــون "

اقرأ املادة )موجها الكام للسيد جاسم القطامي( .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

تســري األحــكام اخلاصــة مبناقشــة امليزانيــة العامــة وإصدارهــا علــى  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
احلســاب اخلتامــي واالعتمــادات االضافيــة والنقــل مــن بــاب إلــى بــاب 
مــن أبــواب امليزانيــة ، يعنــي النقــل مــن بــاب إلــى بــاب مــن أبــواب امليزانيــة 

» إال بقانــون « . 

فعــا املــادة 146 تنــص علــى أن يكــون ذلــك بقانــون حيــث تقــول » أن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
كل مصــروف غيــر وارد فــي امليزانيــة » إلــى آخــره ، وكل نقــل مــن بــاب 
إلــى آخــر مــن أبــواب امليزانيــة يجــب أن يكــون بقانــون » . فعندمــا نقــول 

تســري األحــكام معنــاه يشــترط أن تكــون بقانــون . 

يعني اآلن إذا استعمل االعتماد من باب إلى باب .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الزم بقانون .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

بقانون ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 

بــاب  ألن هــذا تعديــل خطيــر فــي امليزانيــة ألنــك تأخــذ مبلغــا مــن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
 . أخــرى  وزارة  إلــى  مثــا  وزارة  ومــن   ، آخــر  بــاب  إلــى  وتنقلــه 

ال .. ليس من وزارة إلى وزارة أخرى بل لنفس الوزارة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

إذا كان مــن بــاب إلــى بــاب ال يجــوز ألن هــذا يعتبــر تعديــا خطيــرا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
فــي امليزانيــة إمنــا داخــل البــاب الواحــد يجــوز بــني البنــود فــي البــاب 

 . الواحــد 

هل هناك تعقيب ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 
)موافقة عامة على املادة(
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مبراعــاة حكــم الفقــرة » جـــ » مــن املــادة 30 والفقــرة » ب » مــن املــادة 39 مــن هــذه الائحــة ، يقــر املجلــس ميزانيتــه  مادة 169 - 
الســنوية فــي حــدود االعتمــاد املــدرج بهــذا اخلصــوص فــي ميزانيــة الدولــة باالتفــاق مــع احلكومــة . وتصــدر 
ميزانيــة املجلــس بقانــون ملحقــة مبيزانيــة الدولــة العامــة . وتســري فــي شــأن ميزانيــة املجلــس االحــكام اخلاصــة 

مبيزانيــة الدولــة . 

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 

لم يعترض أحد .  
)موافقة عامة على املادة(

بعــد صــدور القانــون اخلــاص مبيزانيــة املجلــس يــودع االعتمــاد املخصــص لهــا مبيزانيــة الدولــة فــي اجلهــة التــي  مادة 170 - 
يختارهــا مكتــب املجلــس ، وال يصــرف مــن هــذا االعتمــاد إال بــإذن مــن رئيــس املجلــس أو مــن ينــوب عنــه فــي ذلــك. 

)موافقة عامة على املادة(

تســري فــي شــأن االعتمــادات االضافيــة ملجلــس األمــة األحــكام املقــررة باملادتــني الســابقتني فــي شــأن ميزانيــة  مادة 171 - 
 . املجلــس 

هل هناك أي اعتراض ؟  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
لم يعترض احد .   

)موافقة عامة على املادة(

بعــد نهايــة الســنة املاليــة تعــد األمانــة العامــة احلســاب اخلتامــي للمجلــس ثــم يحيلــه الرئيــس إلــى مكتــب  مادة 172 - 
املجلــس للنظــر فيــه قبــل عرضــه علــى املجلــس ملناقشــته وإقــراره . وتتبــع فــي إقــرار احلســاب اخلتامــي وإصــداره 

اإلجــراءات املتبعــة فــي إقــرار ميزانيــة املجلــس وإصدارهــا . 

)موافقة عامة على املادة(

الباب الرابع
األحكام العامة

تنظــم األمانــة العامــة للمجلــس بقــرار مــن الرئيــس بعــد موافقــة مكتــب املجلــس ويتضمــن هــذا القــرار األحــكام  مادة 173 - 
التفصيليــة اخلاصــة بالشــئون اإلداريــة واملاليــة وشــئون املوظفــني واملخــازن . 

)موافقة عامة على املادة(

يرأس األمانة العامة للمجلس أمني عام يعني بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب املجلس .  ويسأل األمني  مادة 174 - 
العام عن شئون األمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات املجلس العلنية ويجوز مبوافقة 

املجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها . ويشرف األمني العام على 
شئون األمانة العامة وموظفيها ويتولى في ذلك الصاحيات التي تقررها القوانني واللوائح لوكيل الوزارة في 

شئون وزارته وموظفيها . 
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هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة على املادة(

في حالة حل املجلس تلحق األمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء. مادة 175 - 

)موافقة عامة على املادة(

يحــدد عــدد أفــراد احلــرس اخلــاص باملجلــس ونظامهــم بقــرارات مــن رئيــس املجلــس ، وتســري فــي شــأنهم أحــكام  مادة 176 - 
التدريــب والنظــام العســكري املقــررة فــي شــأن قــوات األمــن . 

)موافقة عامة على املادة(

ال تكــون اجتماعــات جلــان املجلــس أو مكتبــه صحيحــة اال بحضــور أغلبيــة األعضــاء وتصــدر القــرارات بأغلبيــة  مادة 177 - 
احلاضريــن، فــإذا تســاوت األصــوات رجــح رأي اجلانــب الــذي فيــه الرئيــس.

)موافقة عامة على املادة(

يجــري بحــث املوضوعــات املســتعجلة قبــل غيرهــا فــي املجلــس وجلانــه وال تســري عليهــا أحــكام املواعيــد العاديــة  مادة 178 - 
املقــررة فــي هــذه الائحــة .  وللمجلــس أن يقــرر مناقشــة املوضوعــات املســتعجلة فــي اجللســة ذاتهــا علــى أن 
تقــدم اللجنــة املختصــة تقريرهــا إلــى املجلــس فــي اجللســة ، كمــا يجــوز فــي هــذه احلالــة أن يقــرر املجلــس إجــراء 
املداولــة الثانيــة للموضــوع فــورا وفقــًا للمــادة )103( مــن هــذه الائحــة .  ويعتبــر املوضــوع مســتعجا إذا طلبــت 
ذلــك احلكومــة أو اللجنــة املختصــة أو رئيــس املجلــس أو إذا قــدم بذلــك طلــب كتابــي موقــع مــن خمســة أعضــاء 
وللمجلــس فــي جميــع األحــوال أن يقــرر العــدول عــن االســتعجال وإتبــاع االجــراءات العاديــة . ويجــب النــص علــى 
صيغــة االســتعجال فــي قــرار اإلحالــة إلــى كل مــن املجلــس واللجــان . وال تخــل أحــكام هــذه املــادة بــأي حكــم خــاص 

بحالــة مــن حــاالت االســتعجال املنصــوص عليهــا فــي هــذه الائحــة . 

املــادة اخلاصــة  104« ألننــا ســنضيف   « رقــم  103« ســيصبح   « الرقــم  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
بســنوية اللجــان فــي بــاب اللجــان فســيزيد رقــم املــواد مــادة أخــرى ، أي 
ســنضيف فــي بــاب اللجــان املــادة التــي تقــول » يؤلــف املجلــس خــال 
األســبوع األول فــي اجتماعــه الســنوي اللجــان الازمــة ألعمالــه » لكــي 

تنــص علــى ســنوية اللجــان . 

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
لم يعترض أحد   

)موافقة عامة على املادة(

مــادة 179 -     علــى الصحافــة أن تكــون أمينــه فــي نقــل وتلخيــص جلســات املجلــس ويحــق لــكل عضــو أن يطلــب تصحيــح 
األخطــاء بكتــاب خطــي يرســله الرئيــس إلــى الصحــف التــي شــوهت  الواقــع . 

الوقائع .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

هنا مكتوب الواقع .  الســــيـــــــــد األمــــيـــــــن الــعــــــــــــــام : 
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الوقائع هو الصحيح .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

وتا السيد األمني العام املادة بعد التصحيح : 

))علــى الصحافــة أن تكــون أمينــة فــي نقــل وتلخيــص جلســات املجلــس ويحــق لــكل عضــو أن يطلــب تصحيــح األخطــاء بكتــاب 
خطــي يرســله الرئيــس إلــى الصحــف التــي شــوهت الوقائــع وعليهــا أن تنشــر الكتــاب فــي أول عــدد دون تعليــق ، وال مينــع هــذا 

مــن إقامــة الدعــوى العموميــة(( . 

ســـعـــادة الــرئــيــــس أقتــرح إلغــاء هــذه املــادة ، ألن يوجــد قانــون يحــدد  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
املجلــس  هــذا  مــن  يصــدر  أن ال  فأرجــو   ، الصحافــة  أعمــال  وينظــم 
مــا يحــدد أعمــال الصحافــة ، يوجــد قانــون ينظــم أمــور الصحافــة 
فأرجــو أن نكتفــي بالقانــون املوجــود وأن ال تضيــف أي تعقيــدات علــى 

 . الصحافــة 

الــذي فهمتــه أن اللجنــة أخــذت هــذا احلكــم مــن املعمــول بــه فــي البــاد  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . الداخليــة  لوائحهــا  فــي   ، األخــرى  العربيــة 

احلقيقــة هنــاك الئحــة واحــدة فقــط هــي التــي وضعــت هــذا النــص  السـيد سـلـيمان الـحداد)مقرر اللجنة( : 
مــن اللوائــح األربــع التــي استرشــدت اللجنــة بهــا ، ثانيــا أن للصحافــة 
قانــون ينظــم عملهــا فلمــاذا نقحــم الائحــة الداخليــة للمجلــس فــي 
هــذا الشــأن ، ثالثــًا الائحــة الداخليــة تنظــم عمــل األعضــاء باملجلــس 
فقــط فــا شــأن للصحافــة فــي هــذا العمــل ، وهنــاك جهــات قضائيــة 

حتاكــم الصحافــة إذا اخطــأت أو نســبت أشــياء إلــى غيــر قائليهــا . 

ألست عضوا في اللجنة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعم .  السـيد سـلـيمان الـحداد)مقرر اللجنة( : 

املــادة وأربعــة  لــم يوافــق علــى هــذه  هنــاك عضــو واحــد فــي اللجنــة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
 . معــارض  ســليمان  األخ  ألن  بيــان  هــذا  يعنــي   ، عليهــا  وافقــوا  أعضــاء 

الواحــد ألول وهلــة يشــعر أن هــذه املــادة دخيلــة علــى القانــون ، فعــا  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
العضويــة  وحقــوق  املجلــس  صاحيــات  حتــدد  الداخليــة  الائحــة 
إلــى آخــره ومناقشــات اللجــان ، فإقحــام شــيء مــن الصحافــة ، هــذا 
موضــوع ال داعــي لــه ألن هنــاك قانــون املطبوعــات والنشــر يحــدد أو 

 . املــادة محمــود  عــن  فاالســتغناء  كلهــا  الصحافــة  يرســم طريــق 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . أقــول أنــه حتــى إذا كانــت بعــض املجالــس  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
النيابيــة فــي البــاد األخــرى أخــذت بتقييــد حريــة الصحافــة فــي نقــل 
وقائــع املجلــس فهــذا ال مينــع أننــا نحــن إميانــا منــا بالدميقراطيــة 
وحريــة الصحافــة أن تســمح للصحافــة بــأن تنقــل مــا دار فــي املجلــس 
بالرغــم مــن الــذي نعتقــده ، وهنــا قانــون صحافــة يســتطيع أي عضــو 
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محتــرم مــن أعضــاء املجلــس أن يرفــع دعــوى أو أن يكتــب للجريــدة 
وتنشــر خطابــه ، وهنــاك تنظيــم فعــا ومحاكمــة للصحافــة مقيــدة 
فيهــا تقييــدًا قــد يكــون أكثــر ممــا هــو مقيــد فــي أي بــاد مــن البــاد 
العربيــة ، فليــس مــن شــئون الائحــة الداخليــة ملجلــس األمــة التــي 
هــي تنظــم األعضــاء واللجــان أن تخــوض فــي موضــوع الصحافــة . 
وأنــا أعتقــد أنــه كســب كبيــر لهــذا املجلــس أن ال يقيــد حريــة الصحافــة 

فــي هــذا البلــد . 

ســـعــــــادة الــرئــيـــــس ، أنــا أقتــرح االبقــاء علــى هــذه املــادة ألنــه حــدث أن  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
أعضــاء محترمــني يحملــون أفــكارا قــد تكــون متعارضــة شــكوا مــن أن 
الصحافــة شــوهت مواقفهــم وأفتكــر أن املجلــس طولــب فــي احــدى 
جلســاته بأنــه يطلــب مــن رئيســه أن يصحــح واقعــة معينــة ، فبــدال مــن 
االجتــاه إلــى هــذه االســلوب املعقــد أن نطلــب مــن الرئيــس والرئيــس 
حقــه  يســتعمل  العضــو  أن  األحســن  مــن  املجلــس  فــي  يثيرهــا  كــذا 
ويوجــه اخلطــاب إلــى اجلريــدة كمــا نصــت هــذه املــادة خوفــا مــن أن 

ينقــل املوضــوع إلــى املجلــس ذاتــه . شــكرا . 

حضــرة الرئيــس . ممكــن عمــل هــذا الشــيء الــذي تفضــل بــه األخ دون  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري : 
أن نضعــه فــي الئحــه أو قانــون ، يعنــي ميكــن أي واحــد يرســل أو يكتــب 
ثــم هنــاك رســالة  الشــكل  بهــذا  الرئاســة دون ان نضعــه  عــن طريــق 
للصحافــة وإذا نحــن كمجلــس أمــة نشــك فــي رســالة الصحافــة فأنــا 

يتهيــأ لــي الصحافــة عليهــا الســام . 

أنــا أحــب أبــني أنــه مــن ناحيــة قانونيــة ال مانــع مــن وضــع هــذه املــادة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
هــو  املجلــس  أن  فأعتقــد  سياســية  ناحيــة  مــن  أمــا   ، الائحــة  فــي 
الــذي ســيبحثها ، أمــا مــن ناحيــة قانونيــة فــا غبــار علــى وضعهــا وال 
تتعــارض مــع الائحــة الداخليــة ، للمجلــس أن يقرهــا أو ال . وأعتقــد 
أن اللجنــة هنــا وضعــت كلمــة صريحــة بــأن الصحــف التــي شــوهت 
الوقائــع وأعتقــد ال يوجــد عضــو منــا يقبــل أن أيــة صحيفــة تشــوه 
الوقائــع التــي حتصــل فــي املجلــس ، نحــن يجــب أن تنقــل الوقائــع 
أمينــة  الصحيفــة  كانــت  وإذا   . هــي  كمــا  املجلــس  فــي  التــي حتصــل 
فأعتقــد أن ال أحــد يعتــرض عليهــا ، لكــن أي فــرد يقبــل أن الصحيفــة 

تشــوه كامــه ، ال أحــد يقبــل هــذا . 

هــذه املــادة تتعلــق بالصحافــة وهنــاك قانــون للصحافــة فــإذا كان فــي  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
رأيــي وضــع قيــود معينــة علــى الصحافــة فتوضــع في قانــون املطبوعات 

، ملــاذا توضــع فــي الائحــة الداخليــة ؟

أظنك طرفا .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنا طرف ، هل مينع أن أكون طرفا في املناقشة جـ ؟ السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
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ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ، أنا أؤيد األخ راشــد فيما ذهب إليه واجب  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
أو أوضــح أن ليــس املطلــوب تقييــد حريــة الصحافــة بقــدر مــا املطلــوب 

عــدم حتريــف مــا يقــع داخــل قبــة املجلــس . 

انــا طــرف فأعضــاء املجلــس مــع احترامــي لهــم يشــكلون بعــض أعضــاء  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
مــرة  فــي  قلتهــا  كمــا  جتــوز  ال  خاصــة  بصفــة  فحمايتهــم  املجتمــع 

 . يجــوز  ال  أنــه  قــال  ، احلصانــة  مثــا  ســابقة 
انــا أعتــرض عليــك فــي هــذا ، فليســت الغايــة حصانتهــم ، فالــكام  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
انصــب علــى التشــويه فقــط ، يعنــي عــن طريــق غيــر مقصــود ينقــل 
عــن لســان فــان مــن النــاس أو عضــو مــن األعضــاء وهــو لــم يقــل هــذا 
الشــيء وذلــك عــن طريــق غيــر مقصــود ، هــذا هــو املقصــود ، وليــس 

 . حصانتهــم  املقصــود 

لكــن ســيادة الرئيــس فــي أول عــدد دون تعليــق ، أال يجــوز أن يكــون  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
؟ رده  فــي  أيضــا  مخطــأ  العضــو 

املقصود ليس التعليق .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بدون تعليق لو رد هو ال يجوز للجريدة أن تعلق على رده اطاقًا .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

على الرد ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعم .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

ال يجوز طبعا .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

طيب افرض أنه أرسل ردا مشوها .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

كيف يكون الرد املشوه ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

يعني كما لو شوهت واقعة مثا ...  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

تقصد أن ينتقد ما قاله العضو ؟ ذلك شيء ثان .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

اآلن يعنــي فــي محضــر اجللســة فهــذه املــادة أعتقــد إذا كان هنالــك نــوع  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . غــن  فيــه  ســيكون  ترتيــب  أو  احلمايــة  مــن 

ليســت احلمايــة ، هــو نقــل عــن أحــد النــواب أنــه تكلــم وقــال كلمــة وهــذه  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
، نقلــت بغيــر  الكلمــة نقلــت مشــوهة ، فاملقصــود أن تصحــح فقــط 

 . مشــوهة  قصــد 

يعني ينقل ما قيل في محضر اجللسة فقط ؟ السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
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فقط . وهذا هو املقصود .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

العضــو تطــرق إلــى نقطــة ، يقــول أن العضــو قــد يكتــب فــي كتــاب الــرد  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
علــى اجلريــدة كامــًا خارجــا أو يجــرح اجلريــدة أو يعلــق او يزيــد ، 
أعتقــد أن هــذا يرجــع إلــى رئيــس املجلــس ، ألن العضــو يكتــب الكتــاب 

ويســلمه إلــى رئيــس املجلــس . 

ال . ليــس هــذا املقصــود إمنــا يقصــد عبــد الــرزاق أن صاحــب اجلريــدة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ كذلــك  أليــس   ، عليــه  تعليــق  بــدون  التصحيــح  ينشــر 

بــدون تعليــق عليــه ولكــن رمبــا أن العضــو يكتــب أشــياء جتــرح صاحــب  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
 . اجلريــدة 

ليس له حق ، يطلب التصحيح فقط .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســـعـــــــادة الــرئــيـــــس . أنــا لــي رأي فــي موضــوع األخ مقــرر اللجنــة ، قــال  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
أنــه مــن الناحيــة القانونيــة ســليمة ، وأعتقــد أنــا أنــه مــن الناحيــة 
فــي أي الئحــة  البنــد  لــم يوضــع هــذا  ، ألنــه  القانونيــة غيــر ســليم 
داخليــة فــي املجالــس النيابيــة إال فــي مجلــس فــي ســوريا وفــي عهــد 

 . دميقراطــي  غيــر 
وفي لبنان أعتقد ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 
في سوريا فقط .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

فــي ســوريا وفــي عهــد غيــر دميقراطــي . فحــري بنــا أن نأخــذ باملجالــس  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
النيابيــة التــي فعــا تتمتــع باحليــاة الدميقراطيــة ، أعتقــد أننــا ال 
نســلك ســلوك االقتــداء باملجالــس النيابيــة التــي كانــت فــي عهــود غيــر 
التــي  الداخليــة  باللوائــح  نأخــذ  أن  املفــروض  فنحــن   ، دميقراطيــة 
الدســاتير  اغلبيــة  أيضــا  . وناحــظ  فــي عهــود دميقراطيــة  وضعــت 
العربيــة إذا كانــت أخــذت بهــا ، يعنــي ال نســتطيع أن نقــول أن الناحيــة 
ســوريا  وفــي  واحــدة  داخليــة  الئحــة  فــي  موضوعــه  وهــي  القانونيــة 

فقــط وفــي عهــد غيــر دميقراطــي . 

هــذه قضيــة متروكــة للمجلــس ، لكــن أريــد أن اصحــح هــذا ايضــا ، ليــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . هنالــك  مــا  كل  اخلطــأ  تصحيــح  القضيــة   . للحريــة  تقييــد  هنــاك 

هنالك قانون للصحافة .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

هــذا هــو والــرأي للمجلــس ، أعتقــد أن املوضــوع أشــيع بحثــا ، فــاآلن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
األمــر للمجلــس . ))واســتطرد ســعادته قائــًا((  فهنــاك اقتــراح بإلغــاء 
أو  إلغاءهــا  املجلــس  يــرى  هــل   ، الزمــاء  األخــوان  بعــض  مــن  املــادة 

؟ إبقاءهــا 



194

فرد السادة األعضاء بقولهم يصوت عليها . 
وجرى التصويت على إلغاء املادة 179 أو عدم الغائها عن طريق املناداة باألسماء فكانت النتيجة على النحو اآلتي :  

 

وكانت النتيجة كما يلي : -
 

عدم موافقة         امتناع  موافقة على اإللغاء    
10                   24                                       21      

              موافقة على اإللغاء                                
إبراهيــــــــم علــــــــي يـــوســــــــــــف اخلـــــريـبــــــــــــط 
أحــــــمــــــــــــــد زيــــــــــــــــــــد الــــــســـــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الــــــدكــــــتـــــــــــــور أحــــمــــــــــــد الـــــخــــــطـــــــيـــــــــــــــــب 
جـاســـــــــم عــبــدالــعــزيــــــــــــز الـــقــــطــــامــــــــــــــــــــي
حــــــمـــــــــــــــــــــود الـــزيــــــــــــــــــــــد الـــخـــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــد
حــمــــــــــــــــــــــــــــود يــــوســـــــــــــــــف الـــــــنــــصـــــــــــــــــــــــــــف
خـــــــالــــــــد أحمـــــــــد جاســـــــــــم الــــــمـــــضــــــــــــــف 
خـــــالـــــــــد الـــمــــســـــعــــــــــــــــود الــــفــــهــــــيــــــــــــــــــــــــــــد
راشـــــــــــــــــــد صـــــالـــــــــــــــح الــــتـــــــــوحــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــد
سامـــــــي أحمــــــــد عبــــــــد العــــزيـــز الـمنيـــس
ســـلـــيــمـــــــــــــان أحــــــمــــــــــــــــــــــد الــــــحـــــــــــــــــــــــــــــداد 
ســـلـــــيـــمــــــــــــان خــــــالـــــــــــــــــد الــمـــــــطــــــــــــــــــــــــــــوع
عــبـــــــــاس حــبـيـب مــــنــــــــــاور الــمــسـيـــلـــــــــــــــــم 
عــبـــــــــــــــدالــبــاقـــــــــــــــي عـــبـــــــداهلل الــــنــــــــــــــوري 
عبـد الــــــــرزاق اخلــــــــالد الزيــــــــد الـــخـالــــــــد 
عـبــــــــد الــعـــــــــزيــــــــــــز حــمـــــــــــــــد الـــصــــقــــــــــــــــر

عـــلـــــــــــــــــــــي ابـــراهـــــــيــــــــــــــــــم الـــــــمــــــــــــــــــــــــــــــواش 
علــــــــــــــي غـــانــــــــــــــم جـــاســــــــــــــــم الـــدبــــــــــــــــــوس
مبــــارك عبــــــــــــد اهلل جاســــــــــــــم الــدبـــــــــــــوس
مـــــضــــــــحــــــــــــــــي نــــــــــــــــــزال الــمــــعــــصـــــــــــــــــــــــــب
يوسف خــــــــالــــــــد الـمـخـلـــــــــد الـمــطـيـــــــــري

                     عدم موافقة                        
أحـــمـــــــــــــد خـــالـــــــــــد عــبـــــداهلل الــفــــــــــــــــــــوزان
بــــــنــــدر ســــــعــــــــــــد الافــــــــــــــــي الـــــشــــمــــــــــــــري
حــــــــــــــزام فــــــــــــالــــــــــــــــــح حــــــــــــزام الـــمـــــيـــــــــــــــــــع
حـــــــــــســـــــــن جــــــــوهــــــــــــر عــــــلــــــــــي حــــــــيــــــــــــــات
حـــــــــمـــــــــــــــد خــلــيـــــفـــــــــــــــــة الـــــــحــــــمـــــــيـــــــــــــــدة
حـــــــــمـــــــــــــــد عــــبـــد الـــمـــحــــســــــن الــمــشــاري
خــــــــــالــــــــــــد صـــــالـــــــــــــــــح الــــــــــــغـــــــــــــنــــــــــيـــــــــــــــــــم 
خــــالــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــزال الـــــمــــــــعــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــب 
خــلـيــفــــة طــــــال مــــحـــــمـــــــــد الـــجــــــــــــــــــــــري 
خــلـــيــــــــــل ابــــراهــــيـــــــــم عـــبـــداهلل مــــــزيـــــــــــــن

راشــــــــــــد عـــبـــداهلل أحـــــمــــــد الـــــفـــــــرحـــــــــــــان 
زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــكــــاظـــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الشيخ سالــــــم العلـــــــي السالـــــــم الصبـــــــاح  
سالــــــــم غــــــــانـــــــم مـــــــزعــــــــل الــــــــحــــــــريــــــــص 
سـعــــــــود العـبــــــــد الــــــــعزيــــــــز العبــــــــدالرزاق
سيد أحمد سـيد عابـد محـمد الـموسـوي
عـبـــــــداهلل فــــــــهــــــــد الافــــــــي الـــــــشــــــــمـــــــــري
عبــــــــداهلل مــــــــشــــــــاري عبـــداهلل الروضـــــــــان  
عـلــــــــــــــــــــي صــــــــــــالـــــــــح الــــــــــفـــضـــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــة 
فـــــــــــــــــــــــــــاح مــــــــبــــــــــــــــــارك حــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــرف 
الشيخ مبارك العبد اهلل األحمد الصباح

محمـــــــــــــد حسيــــــــــــــــن علــــــــــــــــي قــــــــبــــــــــــــــازرد 
نايــــــــف حــــــــمــــــــد جــــــــاســــــــم الــــــــدبــــــــــــــــوس  
يوسف هاشــــــــم السيــــــــد أحمد الرفــــــــاعي

                         امتناع                        
الشيــــــــــخ جابر األحــمد اجلابر الصبـــــــــاح
حــــــــمــــــــــد مــــــــبارك حــــــــمـــــــــــــد الــــــــعــــــــيــــــــــــار   
الشـيــخ سعد العبد اهلل السـالــم الصبـــــاح  
الشــيــخ صباح األحمـــد اجلابـــر الصــــبـــاح  
عبــــــــــد الــــــــعــــــــزيــــــــــــــــز حــــــــســــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
عبــــــــــد العزيــــــــز علــــــــى فهــــــــد اخلــــــــالـــــــــــــد 
عبـــــــــد اللطيف محمد ثنـــــيــــــان الغانـــــــــــم  
الـشـيـــــــــخ عبــــــــداهلل الـــــــــجـابــــــــر الـصبــــــــــاح  
الـشيــــــــخ مبـــــــــــارك احلـــمــــــــــــد الصـــــــــبـــــــــاح
الـشيـــــخ محمد األحمد اجلابر الصبـــــــاح
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وبذلك فقد قرر املجلس املوقر إبقاء املادة 179 في الائحة الداخلية . 

مادة 180 -     يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية . 

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

لم يعترض أحد   

)موافقة عامة على املادة( 

يتلى التقرير التكميلي .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بالنسبة إلقرار املواد الثانية هل املجلس موافق عليه ؟ السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

أعتقــد مثلمــا شــرح لكــم املقــرر قبــا فــي البدايــة ، اآلن لــم نقــر قراءتها  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ هــذا  علــى  املجلــس  يوافــق  هــل   ، التعديــات  فقــط   ، ككل  يعنــي 

موافقـــــــــــــــــــــــــــة

املجلــس موافــق علــى  هــل  الدســتور  مــن   145-149-92 املــواد  عندنــا  السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : 
؟ اختامهــا 

املواد التي ترك للجنة تعديلها .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

موافقة عامة على إضافة املواد املذكورة أعاه إلى الائحة الداخلية

السيد راشد الـفرحان )مقرر اللجنة( : تا التقرير التكميلي ونصه اآلتي : - 

تقرير تكميلي 

ســبق للجنــة أن تقدمــت إلــى املجلــس املوقــر بتقريــر عــن اخلطــوط العامــة ملشــروع الائحــة وعــن أهــم النصــوص التــي كانــت 
محــل خــاف فــي وجهــات النظــر لــدى أعضــاء اللجنــة . 

واليــوم تتشــرف اللجنــة بــأن تقــدم هــذا التقريــر التكميلــي مضمنــة إيــاه رأيهــا فــي املــواد التــي أعادهــا املجلــس إلــى اللجنــة 
وكذلــك املــواد التــي رأت اللجنــة فــي ضــوء مناقشــات املجلــس أو لضــرورات الصياغــة تعديلهــا أو تقــدمي عبارتهمــا : - 

أواًل : املواد التي أعادها املجلس إلى اللجنة . 

النص قبل التعديل 
1( مــادة 78 -     ال جتــوز مقاطعــة املتكلــم، كمــا 
الــكام فــي األمــور الشــخصية الحــد  ال يجــوز 
فــي  قطعــي  بحكــم  مؤيــدا  ذلــك  يكــون  مالــم 

احملاكــم إحــدى 

النص اجلديد املقترح 
رأت اللجنــة ضــرورة بقــاء هــذه املــادة علــى مــا هــي 
عليــه ، نظــرا ألن املقصــود بهــا هــو منــع العضــو 

مــن اخلــوض فــي حيــاة النــاس الشــخصية
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واألمر متروك للمجلس للموافقة أو التعديل .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

هل هناك اعتراض على النص اجلديد ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة(

أي تضاف الفقرة األخيرة إلى املواد املذكورة .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

لــم أوافــق علــى هــذا النــص »أو فيهــا إضــرار باملصلحــة العليــا للبــاد«  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحــــــــــداد: 
العتقــادي بــأن هــذا النــص ســيثير بلبلــه بــني األعضــاء وســيختلف 
معيــار وتقييــم هــذه اجلملــة بــني األعضــاء وتتأثــر املناقشــات فــي هــذا 

األمــر ، وأرى حــا لذلــك أن يحــذف هــذا النــص . 

نفــس الدافــع الــذي دفعنــا إلــى االعتــراض علــى نــص املــادة الســابقة  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
وهــي خاصــة باملصلحــة العامــة هــو نفســه أيضــا يدفعنــا لاعتــراض 
أيضــا علــى عبــارة املصلحــة العليــا للبــاد ألن هــذه عبــارة مطاطــة 
مــن  وحتديدهــا  شــخص  إلــى  شــخص  مــن  التقديــر  فيهــا  يختلــف 
الصعوبــة مبــكان ، حتديــد املصلحــة العليــا للبــاد يعنــي قــد يكــون 
أنــه يؤثــر فــي املصلحــة  النــاس  موضــوع تافهــا إمنــا فــي رأي بعــض 
العليــا للبــاد . وذلــك مــن املناســب إلغــاء هــذه الفقــرة . عبــارة مصلحة 

البــاد العليــا منعــا لــكل القيــاس أو إشــكال فــي املوضــوع . 

أعتقــد أن هنــا يثيــر بعــض األعضــاء أن كلمــة أو إضــرار باملصلحــة  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
العليــا ، مــن الــذي ســيقدر هــذا اإلضــرار ، احلقيقــة أن املجلــس هــو 
الــذي يقــرر أن هــذا مضــر باملصلحــة العليــا للبــاد أو غيــر مضــر . كمــا 
أن املوافقــة علــى كلمــة عبــارات غيــر الئقــة وفيهــا مســاس باألشــخاص 
أو الهيئــات مــن الــذي ســيقرر أن هــذه العبــارات غيــر الئقــة أو الئقــة، 

النص قبل التعديل 
2( مــادة 87 -     ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال 
عبــارات غيــر الئقــة أو فيهــا مســاس باألشــخاص 
أو بالهيئــات أو املصلحــة العامــة ، وال أن يأتــي 

أمــرًا مخــا بالنظــام .

النص اجلديد املقترح 
اقــرت اللجنــة بأغلبيــة أعضائهــا تعديلهــا علــى 

الوجــه اآلتــي : - 
ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة 
أو فيهــا مســاس بكرامــة األشــخاص أو الهيئــات 
أو أن  العليــا للبــاد  أو فيهــا إضــرار باملصلحــة 

يأتــي أمــر مخــا بالنظــام .
لفــت  ذلــك  مــن  شــيئا  العضــو  ارتكــب  فــإذا 
الرئيــس نظــره ، وعنــد اخلــاف يفصــل املجلــس 
فــي األمــر دون مناقشــة.  والــرأي الثانــي لألقليــة 
» وهــو صــوت واحــد » يــرى حــذف جملــة او فيهــا 

إضــرار باملصلحــة العليــا للبــاد .
)والصيغــة التــي يقرهــا املجلــس فــي هــذه املــادة 
ســيؤخذ بهــا فــي املــواد املماثلــة رقــم 118 ، 120 

 . )132 ،
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املجلــس وافــق باإلجمــاع علــى هــذه اجلملــة ، فالــذي يقــرر أن هــذه 
العبــارة الئقــة وهــذه العبــارة غيــر الئقــة هــو فــي نفــس الوقــت الــذي 
يقــرر أن هــذا مضــر باملصلحــة العليــا للبــاد أو غيــر مضــر . وأعتقــد 
أن املــادة وضحــت متامــا بعــد التعديــل وال أحــد يقبــل أن يضــر بكرامــة 
شــخص أو يتعــرض للمصلحــة العليــا للبــاد ، واملرجــع هــو املجلــس ، 

مــا فــي ذلــك شــك . 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . أنــا كنــت أحــب أن أطلــب تعريــف املصلحــة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
العليــا للبــاد مــا هــي ؟ يعنــي أن تعــرف املصلحــة العليــا ، مــا هــي 

؟ العليــا  املصلحــة  اســم  عليهــا  يطلــق  التــي  األمــور 

 
هل هناك أحد يجهل املصلحة العليا للباد ؟ السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

 
مثــل هــذه املســائل ال ميكــن حتديدهــا مثــل العبــارات الغيــر الئقــة  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

 . ســاعتها  فــي  حتــدد  مســائل  فهــذه 

ــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . فعــا مثلمــا تفضــل الســيد اخلبيــر بأنــه  ســـعــــــــــــ السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
مــن الصعــب حتديــد املعنــى الواضــح للمصلحــة العليــا للبــاد واملعنــى 
الواضــح لألمــور الشــخصية وأعتقــد أن احلريــة والدميقراطيــة وهــي 
أن كل نائــب مــن حضــرات النــواب ميثــل الشــعب لــه احلــق بــأن يبــدي 
رأيــه فيهــا ، وأعتقــد أنــه أســلم دميقراطيــة أن حتــذف العبــارات الغيــر 
واضحــة وتتــرك لــكل عضــو وللمجلــس أيضــا فــي أثنــاء املناقشــة أن 
يوقــف املناقشــة ومينــع اســتمرار املناقشــة أو مينــع اســتمرار الــكام ، 
وال يجــب أن نقيــد األعضــاء مبــا قيدنــا الصحافــة فــي الفقرة الســابقة 
فــي مواضيــع ال أعتقــد أنــه دميقراطيــا يجــوز ، نحــن ارتضينا ألنفســنا 
فــي هــذا البلــد أن نعيــش حيــاة دميقراطيــة فــا يجــب أبــدأ أن نحــاول 
التقيــد أو تقييــد األعضــاء فــي إبــداء أرائهــم ، واملجلــس فــي حالــة 
شــعوره بــأن اخلــوض فــي املوضــوع يضــر باملصلحــة العامــة لــه حــق أن 

يلغــي املناقشــة ويطــرح املوضــوع للتصويــت . 

لكنــي أريــد أن أرد عليــك ولــو أننــي لســت عضــوا فــي اللجنــة أنــت لــم  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . املــادة  بهــذه  احلقيقــة  فــي  الصحافــة  تقيــد 

هذا رأيي يا ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

نعــم رأيــك ولكــن أيــن التقييــد ؟ ملــا تقــول الشــخص أحمــد فســمي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
محمــود ونقــول لــه صحــح اســمي وأعمــل اســمي الصحيــح أحمــد ، 

 . تقييــد  فيــه  ليــس  هــذا 

ليس هذا هو املفروض .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

هذا هو املفروض .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الواقع ليس هذا املفروض .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
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 ، التعليــق  أمــا   ،  )) ســعادته  واســتطرد   (( ؟  املفــروض  هــو  مــا  إذن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
واســتطرد   ((  . مناســبا  تــراه  مبــا  تعلــق  بــأن  حــق  لهــا  فالصحافــة 
ســيادته قائــا ((  هــل يــرى املجلــس اآلن إلغــاء هــذه الفقــرة أو إبقاءهــا 

كمــا هــي ؟
 

) فرد بعض السادة األعضاء بقولهم إبقاءها كما هي ( .   

ســيادة الرئيــس أرجــو أن أســأل ســيادة اخلبيــر أو حضــرة املقــرر هــل  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــان  : 
هنــاك فــرق أو تبايــن فــي املعنــى بــني املصلحــة العامــة وبــني املصلحــة 

فــرق ؟ ومــا هــو ؟ العليــا للبــاد ؟ هــل هنــاك 

احلقيقــة ليــس هنــاك فــرق واضــح اللجنــة أرادت أن توضحهــا أكثــر  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
لبســًا  أحــدث  أنــه  يقولــون  اللجنــة  فــي  حصــل  الــذي  الــكام  ألن 
واللجنــة أرادت أن ترفــع هــذا اللبــس فأضافــت الفقــرة القائلــة بكرامــة 
يعنــي   ، للبــاد  العليــا  باملصلحــة  اإلضــرار  أو  وأضافــت  األشــخاص 
املصلحــة العامــة وهــي املصلحــة العليــا للبــاد ، لكــن هــذه أوضــح مــن 

 . األولــى 

إذن ملاذا تلى التعديل ؟ الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــــــان  : 

تلى التعديل ألن املجلس أحالها إلى اللجنة .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

كانت العبارة ، املصلحة العامة ، ثم رؤى التعديل وجــاءت » باملصلحة  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــــــان  : 
العليــا للبــاد « . 

وتوضيحهــا  لدراســتها  للجنــة  املــادة  هــذه  أحــال  املجلــس  نعــم  أي  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
فاللجنــة درســتها وأوضحتهــا علــى هــذا الشــكل فــإذا رأى املجلــس أن 

 . لــه  راجــع  شــيء  فهــذا  يعدلهــا  أو  يحذفهــا 

املجلــس أعطــى جميــع االعضــاء احلصانــة فلــو ســألنا أنفســنا ملــاذا  السـيـــــد ســـلـــيـمــــــــان الــحــــــــــداد: 
أعطينــا احلصانــة فاجلــواب حتــى يتكلــم كل منــا بحريــة مطلقــة ، 
أمــا املصلحــة العليــا للبــاد فهــذه يقررهــا املجلــس عندمــا يــرى أحــد 
األعضــاء قــد تكلــم فــي أمــور ال يجــب أن يتكلــم فيهــا ففــي تلــك احلالــة 
يوقفــه عنــد حــده ، فوضعهــا فــي الائحــة الداخليــة أعتقــد أنــه أمــر ال 

يجــوز . 

أن نصــوت علــى شــيء غيــر محــدود غيــر واضــح  اآلن مطلــوب منــا  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
املعالم . الزميل الســيد يوســف ســأل ســؤاال ، واآلن مطلوب أن يصوت 
علــى هــذه اجلملــة تبقــى أم ال ، فقــد طلــب توضيــح مــا هــو حتديدهــا 
حتــى نصــوت عليهــا ، فمــا كان هنــاك جــواب ، ولذلــك نحــن مطالبــون 
بــأن نصــوت علــى شــيء ليــس لــه جــواب ، ألن املوضــوع غيــر محــدد 
وغيــر معــروف املعالــم كيــف نصــوت عليــه يــا جماعــه ؟ يعنــي هــي فقــط 
قضيــة تصويــت وكمــا هــي ؟ هــذا ليــس صحيحــا ، أي دعونــا نعــرف 
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علــى مــاذا نصــوت ، دعونــا نفهــم ، أنــا أريــد أن أفهــم مــا هــي املصلحــة 
العليــا للبــاد الــذي ال يجــب أن اتخطــاه فــي كامــي ، لتوضــح لــي 
واحــد اثنــني ثاثــة حتــى أســتطيع أن أصــوت علــى هــذه املــادة ، أمــا 
أن تأتــي هــذه العبــارة املطاطــة املائعــة غيــر احملــددة وأصــوت عليهــا 

بالشــكل هــذا فمعنــاه أن هــذا اســتعباط . 

ملــا ســأل أحيلــت القضيــة للســيد اخلبيــر وأجــاب اجلــواب  ســليمان  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الــذي ســمعته ) ثــم وجــه الــكام للســيد الدكتــور اخلبيــر الدســتوري ( 

لتشــرح لنــا أكثــر يــا دكتــور . 

املصلحــة  كلمــة  عورضــت  أو  اضيفــت  عندمــا  املاضيــة  اجللســة  فــي  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
 » العامــة  املصلحــة   « مــن  يعتبــر  قــد  وأنــه  مرنــة  أنهــا  وجــد  العامــة 
أنــه  العــادي فيقــال  الــوزارات  أي كام يتعــرض ألي عمــل وزارة مــن 
مــن املصلحــة العامــة عــدم التكلــم فــي هــذا املوضــوع واللجنــة كانــت 
تقصــد بعبــارة املصلحــة العامــة املســائل التــي تتعلــق بســامة الدولــة 
أو بعاقاتهــا الدوليــة ، أي املســائل الكبيــرة وليســت مســائل املصلحــة 
العامــة العاديــة ، ولذلــك غيــرت لفــظ املصلحــة العامــة بلفظ املصالح 
العليــا للبــاد ، واملقصــود بهــا كــون األمــر الــذي يــراد التحــدث فيــه 
يخــرج الدولــة فــي عاقاتهــا أو فــي مركزهــا اخلارجــي أو الداخلــي هــذا 
حتــى ال يتطــرق املعنــي إلــى مجــرد املصالــح اليوميــة العاديــة . ومثــل 
هــذا املعنــي ال ميكــن حتديــده أكثــر مــن هــذا واملرجــع فــي حتديــده 
أيضــا ال  فهــذه   » الائقــة  غيــر  العبــارات   « عبــارة  مثــل  املجلــس  هــو 
ميكــن حتديدهــا مــا هــي العبــارات غيــر الائقــة واملســائل التــي متــس 
األشــخاص أيضــا ال ميكــن اعطــاء بيــان تفصيلــي عنهــا ، إمنــا يذكــر 
العنــوان واملجلــس هــو الــذي يحــدد فــي كل حالــة علــى حــده مــا إذا كان 

النــص ينطبــق أو ال ينطبــق . 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس فــي هــذا التفســير منزلــق خطيــر . فقــد  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 
الوقــت  فــي  دولــة  مصادقــة  مثــا  اخلارجيــة  الدولــة  سياســة  تكــون 
احلاضــر ورأي املجلــس بعــد مناقشــة طويلــة أن احلكومــة ال يجــب 
أن تصــادق هــذه الدولــة ، فهــل معنــاه أن هــذا املجلــس ليــس لــه احلــق 
أن يتكلــم فــي هــذا املوضــوع هــذا قــول خطيــر ، فــإذا عنينــا باملصلحــة 
العليــا أشــياء مثــل هــذا النــوع فهــذا الــذي جعــل الواحــد يحــاول أن 
 ، تفســيرها  يســاء  ال  حتــى  الكلمــة  لهــذه  الدقيــق  التفســير  يطلــب 
ألنــه لــو رأى هــذا املجلــس بأغلبيتــه الســاحقة أن سياســة احلكومــة 
اخلارجيــة بالنســبة لدولــة معنيــة يجــب أن تتغيــر . فهــل معنــاه أن هــذا 
املجلــس ليــس لــه احلــق أن يتكلــم فــي املوضــوع ، هــذا غيــر صحيــح . 

أنــا أجــاوب الدكتــور أحمــد علــى كامــه فــي موضــوع إذا كان العاقــة  سعادة الشيخ مبارك العبد اهلل األحمد : 
خارجيــة ومــا شــابه ذلــك . فــإذا كان املجلــس هــو نفســه الــذي ســيقرر 
املوضــوع فهــذا هــو املصلحــة العليــا يبحــث أم ال يبحــث . فــإذا كان قــرار 
املجلــس باألكثريــة أو باألغلبيــة بــأن يبحــث فيبحــث وســوف ال مينــع 
أبــدا ، إمنــا إذا قــررت ألغلبيــة عــدم بحثــه فهــذا هــو الــذي أعتقــد أنــه 

قصــد بالــذات . 
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قــد يتقــدم أحــد األعضــاء برغبــة إلــى احلكومــة بتوصيــة أو مبشــروع  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
أو  القانــون  ، أي مشــروع  القانــون  أن يناقــش هــذا  قانــون إمنــا قبــل 
الرغبــة أو التوصيــة قــد تثــار مشــكلة املصلحــة العليــا للبــاد وبالتالــي 
يخفــق هــذا القانــون أو االقتــراح فــي مهــده مــع مــا فيــه مــن عناصــر 

اخليــر ، فهــذه العبــارة مطاطــة . 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ، أنــا أقتــرح أن نرفــع هــذه الفقــرة وعندنــا  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
مــن الشــعور باملســئولية ومــن الــذوق ومــن اللياقــة مــا يجعلنــا نحجــم 
شــخصيا عــن اخلــوف فــي هــذه األمــور . وعنــدي أنــا أنــه إذا لــم يكــن 
لعضــو مجلــس األمــة احلــق فــي بحــث السياســة العليــا فمــن الــذي لــه 
هــذا احلــق ؟ طبعــا السياســة العليــا للبــاد الوحيــد الــذي لــه احلــق 
أن يناقشــها هــو العضــو، فــإذا أحجبنــا هــذا احلــق عــن العضــو إذن 
مــن الــذي يناقــش هــذه األمــور ؟ ولكــن إذا وجــد أن فــي األمــر إحراجــا 
الشــعور  مــن  وعندنــا   ، الســرية  اجللســات  إلــى  نلجــأ  أن  نســتطيع 
باملســئولية مــا يجعلنــا نحجــم عــن احــراج احلكومــة لكــن التقييــد 

املســبق للعضــو غيــر صحيــح . 

أعتقــد أننــا خرجنــا عــن املوضــوع الــذي طرقتــه اللجنــة ، اللجنــة ملــا  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
بحثــت هــذا املوضــوع لــم تتطــرق أبــدا إلــى أن املوضــوع يبحــث أوال 
فــي  تقــال  التــي  العبــارات  أو  الكلمــات  إلــى  تطرقــت  وإمنــا   ، يبحــث 
املجلــس وفيهــا مســاس باألشــخاص أو فيهــا مســاس بالهيئــات أو فيهــا 
إضــرار ، ليســت املواضيــع ، املوضــوع يدخــل فــي جــدول األعمــال يقــره 
أوال يقــره املجلــس أمــا اســتعمال عبــارات فيهــا إضــرار باملصلحــة العليا 
للبــاد هــي التــي تطرقــت لهــا املــادة وكلمــة فيهــا ، الضميــر يعــود إلــى 
األلفــاظ والكلمــات وال يعــود إلــى املواضيــع ، طبعــا مــا هنالــك شــك 
فــي أن املجلــس هــو الــذي يقــرر بحــث املوضــوع أو عدمــه ، فالضميــر 

هنــا فيهــا ، يعــود إلــى الكلمــات ال يعــود إلــى املواضيــع أبــدًا . 

التــي  القواعــد  مــن  بالرغــم  أعتقــد  أنــا  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
قالهــا األخ راشــد لكــن فــي الواقــع أن النــص ال يعــود إلــى الكلمــات 
فقــط وحتــى لــو بعــض مــن الكلمــات ، أنــا مــن رأيــي يجــب أن ال نضــع 
وال نقيــد العضــو فــي اخلــوض مــن جميــع املوضوعــات وفــي جميــع 
ورأى   . العليــا  البــاد  التــي متــس مصلحــة  العامــة حتــى  املواضيــع 
أن  فــي موضــوع رأي مجلــس أعتقــد  معالــي وزيــر اإلرشــاد واألنبــاء 
املجلــس قبــل أن يســتمع إلــى املناقشــة وقبــل أن يســتمع إلــى اآلراء 
املتعــددة التــي يبديهــا األعضــاء ال يســتطيع أن يقــرر هــل هــذا مــن 

العليــا مــن عدمــه ؟ املصلحــة 
ألن املجلــس إذا قــال قبــا أن هــذا مــن مصلحــة البــاد العليــا أو ليــس   
مــن مصلحــة البــاد العليــا يكــون فقــد موضــوع املناقشــة وإبــداء اآلراء 
مــن جميــع االعضــاء . أنــا فــي اعتقــادي أن املجلــس يســتطيع بعــد 
املناقشــة أن يقــول أن هــذا املوضــع فيــه حــد أو فيــه مســاس باملصلحــة 
العليــا ويجــب أن تكــون اجللســة ســرية إمنــا يجــب أن يكــون للعضــو 
اخلــوض فــي جميــع املواضيــع حتــى العامــة منهــا بــل أهــم ناحيــة التــي 

 . العليــا  البــاد  مبصلحــة  تتعلــق 

لكن اآلن املوضوع مثلما أوضح املقرر ال يخل بالقرار إلى موضوع أن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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يحــرم العضــو مــن حقــه كنائــب أمــة يجــب أن يتولــى مــا فيــه مصلحــة 
أو  ألشــخاص  لتعرضــه  بالنســبة  القضيــة  األمــة  ومصلحــة  البــاد 
هيئــة بــكام غيــر الئــق ) ثــم وجــه ســعادته الــكام للســيد املقــرر ( شــيء 

مــن هــذا النــوع أم ال ؟
 

أي نعم .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

نص املادة يشير إلى هذا ، ال عن منع العضو من أن يقول ما يريد. ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أنا ملا أحمل على رأي احلكومة وأسفه رأي  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
احلكومــة فــي العاقــات اخلارجيــة هــذا غيــر الئــق إذا كان النــص يقــول 

» ال غيــر الئــق « إمنــا أنــا لــي احلــق لكــي .... 

رأيــك ملــا تعتــرض علــى وجهــة نظــر احلكومــة وتصــر علــى أن الــرأي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
الــذي تقدمــت بــه احلكومــة غيــر صحيــح ، أعتقــد أن هــذا ليــس فيــه 

 . اللياقــة  شــيء مــن عــدم 

إذن ملاذا وضع النص .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

)موجهــا الــكام للســيد الدكتــور اخلبيــر الدســتوري( أليــس كذلــك يــا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ دكتــور 

 
أي نعم .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــوري  : 

لــو شــرحت لنــا حتــى نصــل إلــى حــل )موجهــا الــكام للســيد الدكتــور   ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . الدســتوري(  اخلبيــر 

التــي  والتطــرق للموضوعــات  ليــس  املمنــوع  املــادة صريــح ألن  نــص  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
تتصــل باملصلحــة العليــا للبــاد ، فليــس ممنوعــا علــى األعضــاء أن 
يتطرقــوا للموضوعــات التــي تتصــل باملصلحــة العليــا للبــاد ، إمنــا 
النــص يقــول ممنــوع اســتعمال عبــارات ضــارة باملصلحــة العليــا للبــاد، 
فاحلديــث هنــا ليــس فــي حتديــد املوضوعــات وإمنــا فــي حتديــد أســلوب 
الــكام ، والــذي يقــرر مــا إذا كان الــكام ضــار أو غيــر ضــار باملصلحــة 
العليــا هــو املجلــس وعــن العبــارات التــي يــرى املجلــس بأغلبية أعضائه 
أنهــا تضــر باملصلحــة العليــا يكــون هــذه احلالــة يحــق للمجلــس أن 

مينــع العضــو مــن االسترســال فيــه . 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس أعتقــد أنــا أنــه إذا فهمنــا التفســير الــذي  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
تفضــل بــه الســيد اخلبيــر لهــذه املــادة تصبــح مقبولــه ، وأن االعتــراض 
علــى االلفــاظ وليــس علــى املواضيــع فــإذا نحــن التزمنــا بهذا التفســير 

واعتبرنــاه تفســيرا رســميا للمــادة تصبــح ليــس عليهــا مانــع . 

هذا النص أخذ من أي الئحة ؟ السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

نحن غير ملزمني بأن نبني أننا أخذنا من الائحة الفانية .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

ملاذا ال ؟ السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
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أخذنــا  أننــا  للمجلــس  تبــني  بــأن  ملزمــة  غيــر  اللجنــة   ، لــي  اســمح  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
هــذه اجلملــة مــن الائحــة الفانيــة وهــذه مــن املرجــع الفانــي وإمنــا 
فــي  املرجــع  هــو  واملجلــس  وتعرفهــا للمجلــس  املــادة  اللجنــة تصيــغ 
إقرارهــا ، فنحــن نفســر هنــا مــا اتفقنــا عليــه فــي اللجنــة فنحــن قلنــا 
أن التفســير هنــا لكلمــة فيهــا يعــود إلــى األلفــاظ ال إلــى املوضوعــات 
وأنــا بصفتــي أحــد أعضــاء اللجنــة أســجل فــي احملضــر بــأن املقصــود 
فــي هــذه املــادة األلفــاظ ال املواضيــع ، وهــذا أعتقــد أوضــح تفســير 

للمــادة . 

هــل هنــا نــص مشــابه لهــا فــي أي الئحــة داخليــة فــي املجالــس العامليــة  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
؟ العربيــة  أو 

نعم هناك .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

أي الئحة .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

في عدة لوائح .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

عربية .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

؟  دائمــا  مصــدره  يذكــر  أن  يشــترط  النــص  أن  أنــت  تــرى  هــل  لكــن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
.... البــاد  مقتضــى 

)موجها الكام للسيد سليمان املطوع(   

إذا هنــاك نــص دعنــا نــرى النــص املقابــل مــا هــو حتــى يضمــن التعديــل  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 
 . النــوع  هــذا  مــن  أي شــيء 

إذا كان املقصــود وذكــر اســم الدولــة بالــذات فأظــن أن هــذا ال يعنينــا  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
إمنــا احلكــم موجــود فــي احــدى اللوائــح العربيــة ، بلفــظ املصلحــة 

 . كاملــة  العامــة 

إذن موجود في احدى اللوائح .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هناك أشد من هذا لكن نحن ...  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

خاص نقفل املوضوع .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

ال ... ال ... الرأي للمجلس اآلن .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

بالنســبة للنصــوص التــي فــي اللوائــح هــي أشــد مــن هــذا النــص ولكــن  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
 . أكثــر  خففتهــا  اللجنــة 

اآلن هــل يــرى املجلــس إبقــاء املــادة كمــا هــي بالنســبة لهــذا النــص أي  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
؟ إزالتهــا  أو  العليــا  باملصلحــة  االضــرار  لفــظ 

ثم كرر سعادته السؤال )) هل يرى املجلس إبقاء النص كما هو أو   
حذفه ؟ ((
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نصوت على التعديل أوال من الناحية التنظيمية .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

هو االعتراض على ماذا ؟ ليس على املادة كلها .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

على التعديل .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

على التعديل نعم » وأضاف سعادته » هل يرى املجلس التعديل ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نصوت .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

ســـعـــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــــــس أعتقـــد إذا أقـــر ابقاؤهـــا كمـــا هـــي أن تكون  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 
 . اآلن  هـــي  ممـــا  أكثـــر  مفســـره 

كيف نفسرها اكثر من هذا ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

العبارة غامضة .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

يعنـــي تريـــد حتديد ما هي املصلحة العامـــة أي كلمة املصلحة العليا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . تفســـر 

أعتقد كذلك .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

قال الدكتور اخلبير اآلن أننا من الصعب تفسيرها .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نصوت إذن .  السيــد الدكتـور أحــمد الـخـطـيـب    : 

نعم نصوت .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هنـــاك اقتـــراح مـــن بعـــض االخـــوان يـــرون فيه حـــذف » أو فيهـــا اضرار  سعادة الشيخ مبارك العبد اهلل األحمد : 
باملصلحـــة العليـــا للبـــاد » . 

نصوت على هذا .  السـيــــد ســلـيـــمــــــان الـمـطـــــــــــــوع : 

على حذفها أو إبقائها .  سعادة الشيخ مبارك العبد اهلل األحمد : 

أي نعم .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســـعـــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــذي أراه أن التصويـــت لـــن يكون واضحا  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
يكـــون  فـــازم   ، بشـــرحها  املـــادة  علـــى  أوافـــق  ســـوف  واحـــد  أنـــا  ألنـــي 

 . شـــرحت  تكـــون  أن  بعـــد  املـــادة  علـــى  التصويـــت 

املـــادة واضحـــة ))ثـــم أضـــاف ســـعادته(( ، التصويـــت علـــى العبـــارة »  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . حتـــذف  أو  تبقـــى  هـــل   « للبـــاد  العليـــا  باملصلحـــة  اإلضـــرار 

نصوت على هل تبقى املصلحة العليا أم ال تبقى ؟ الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفـــــــــوزان : 
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نعم هل تبقى أم ال تبقى.  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وجـــرى التصويـــت علـــى ابقـــاء عبـــارة اإلضـــرار باملصلحـــة العليا للبـــاد » في املـــادة أو عدم ابقائهـــا عن طريق املناداة باألســـماء 
فكانـــت النتيجـــة على النحـــو اآلتي : -

 

ســيادة الرئيــس توضــع بــدل » عبــارات » كلمــة » ألفــاظ « وأؤيــد ابقاءهــا  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
وإذا لــم توضــع ألفــاظ بــدال مــن اســتعمال عبــارات الفــاظ فيها مســاس 

امتنــع ألنــي أرى لفــظ ألفــاظ بــدال مــن لفــظ عبــارات أوضــح . 

               موافقة على اإلبقاء               
أحمـــــــــــــــــد خالــــــــــــد عبـــــــد اهلل الــــفـــــــــــــــوزان 
الشيـخ جابــــر األحمـــــــد اجلابـر الصبــــــــاح 
حـــــســــــــــــــن جــــــوهـــــــــــر عــــــلـــــــــــي حــــــيـــــــــــــــــــات 
حـــــــــمــــــــــــد خـــــلـــيــــــفـــــــــــــــــة الــــــحــــمــــيــــــــــــــــــــدة 
حــــــمـــــــــــد عبــــــــد الــمــحــســـــن الــــمـــــشــــــــاري 
حـــــمـــــــــــد مـــــبــــــــــارك حـــــــــــمـــــــــــد الــــعـــيـــــــــــــــار 
حــــــمـــــــــــود الـــــــــــزيــــــــــــــــــــد الـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــد 
خـــــــــالـــــــــــــــــد صــــــــالـــــــــــــــــــــــــح الـــــغــــــــنـــــــيــــــــــــــــــــم 
خــــــلـــيــــفــــــــــه طـــال مـــحـــــمـــــــــد الــــجـــــــــــري 
راشــــــــــد عــــــبـــــــد اهلل أحـــمــــــــد الـــفــرحـــــــــــان 
الشيـــخ ســـالــــــم العلي السـالــــــم الصبــــــــاح 
الشيخ سعد العبد اهلل السالـــــــم الصبـــــاح 
سعـــــــــود العبــــــــد العزيـــــــز العبـــــــــــد الــــرزاق 
الشيخ صبــــــاح األحمــــــد اجلابـر الصبــــاح 
عـبــــــد العزيــــــــز علــــــــي فهـــــــــــد اخلـــــــــــالـــــــــــد 
عبـــــــد اهلل فـــــهـــــــد الـــافـــــــــي الــــــشـــــمـــــــــــري 
عبــــد اهلل مـــــشـــــــــــاري عبــــــد اهلل الروضــــان 
عـــــــلــــــــــــــــي إبـــــــــــراهــــيـــــــــــــــــم الــــــــمـــــــــــــــــــــــــــواش 
عـــــــــــلـــــــــــــي صــــــــالــــــــــــــــــح الــــفــــضــــــــــــــالــــــــــــــــــــــه 
فـــــــــــــــــــــــاح مــــــبــــــــــــــــــــــــــارك حـــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــرف 
الشيــــخ مــــبــــــــــــارك الـــــحـــــمـــــــــــد الصبـــــــــــاح 
الشيخ مبارك العبد اهلل األحمد الصبـاح 
مـــــبـــــــــــارك عبــــــد اهلل جاســـــــــــم الــدبــــــــــوس
الشيخ محمــد األحمــــد اجلابــر الصــــبـاح
مـــــحــــــمــــــــــد حـــســــيــــن عـــــلـــــــــــي قـــــبـــــــــــــــازرد
نــــايـــــــف حــــــــمـــــــــــد جــــاســــــــــــــم الـــدبــــــــــــــوس

                     عدم موافقة                    
الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور أحــــــــــــمــــــــــــد الـخـطــيــــــــــــب 
جــــاســــــم عــــبـــــــــــد الـعــزيــــــــــــز القـطـــامــــــــــــــي  
حــــمــــــــــــــــــــــــــود يــــوســــــــــــــــف الــــنـــــصــــــــــــــــــــــــــــف 
خـالــــــــــــد احمـــــــــــــد جاســـــــــــــم الـمــــضـــــــــــــــــف 
خـــالــــــــــــــــــــــــد الـمــــســــعـــــــــــــــود الــفــهـــــــيـــــــــــــــــــــد
راشــــــــــــــــد صــــــــــــالـــــــــــــــح الـــــتــــــــــــوحــــــــــــيــــــــــــــــــد 
سامــــي أحـــمد عبـــــد العزيـــز الـمــنــيــــــــــــس 
ســـلـــيـــــمــــــــــــــــــان أحـــــمـــــــــــــــــــــــد الـــــحــــــــــــــــــــــداد

ســـلـــيـــــمــــــــــــــــــان خـــالــــــــــــــــــــــــد الـمــــــطــــــــــــــــــــوع 
عــبــــــــــــاس حبيــــب منــــــــــــاور الـمـــســـيــــلـــــــــــــــم
عبــــــــــــد البــــــاقــــــــــــي عــــــــــــبد اهلل النــــــــــــوري 

عبــــــــــــد الـــرزاق اخلـــالــــد الـــزيــــد اخلــــالـــــد 
مـــــضــــــــــــحـــــــــــــــي نـــــــــــــــزال الـــــمــــعصــــــــــــــــــــــــب 
يوســــــــــــف خالــــــــــــد الـمـخـلــــــــــــد الـمطيــري 

                          امتناع                           
إبـراهـيـم علــــــــــــــي يوســـــــــــــــف اخلريبـــــــــــــــط
أحـــــــــمـــــــــــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــــــــــد الـــســـــرحــــــــــــــــــــــــــــــان
بــــنــــــــــــــدر ســــعـــــــــــــــد الـافـــــــــــــــي الـشــــمـــــــــري 
حـــــــــــــــزام فــــــالــــــــــــــــح حــــــــــــــــــزام الــمـــيـــــــــــــــــــــــع 
خــــــالــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــزال الـــمـــعـــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــب 
خليــــل إبــراهـــــيـــــــم عـــبــــــــد اهلل الـمــــــزيــــــــــن 
زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــكــــــاظـــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ســالـــــــــــم غـــانــــــــــم مــــــزعـــــــــــــل الـحـــــريـــــــــــص 
سـيـــد أحـمــد سـيـــد عابـد محمد املوسوي

عــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــعـــــــزيــــــــــز حـــســـــــيـــــــــــــــــــــــــــن 
عبد اللطيــف مـحـــمـــد ثـــنــــيـــــان الغــــانـــــــم 
الــــشـــيـــــــخ عــبـــــداهلل الــجــــابـــــــر الـــصــــبـــــــاح 
عــــلـــــــــي غــــــانـــــــــــــم جــــــاســــــــــــم الـــــــدبــــــــــــوس
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التصويت على بقائها أو عدم بقائها .  الســـيــــــــد األمـــيــــــــن الــعــــــــــــــام : 

أنا اآلن ممتنع إذا لم تعدل ألفاظ .  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

نعم ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

إذا لم توضع كلمة ألفاظ بدل العبارات فأنا امتنع .  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

كيــف ؟ ))وأضــاف ســعادته(( مبوجــب النــص الــذي عنــدك تقــرأه فمــا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
اآلن.  هــو 

نعــم يقــول ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال ألفــاظ غيــر الئقــة بــدال مــن  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
عبــارات » كلمــة ألفــاظ » ، فاأللفــاظ هــي التــي ترفــع األشــكال . ألن 

 .... العبــارات  أمــا  الئقــة  غيــر  ليســت  كلمــة  األلفــاظ 

يعني ترى أن تلغى إذن ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال .. ارى أن أمتنــع عــن التصويــت بوضعهــا احلالــي إال إذا اســتبدلت  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
 . ألفــاظ 

ممتنع ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هي األلفاظ والعبارات مبعنى واحد .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

بالنسبة له يصبح ممتنع .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ثم طلب ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدالء بصوته .   

أنا أرى توضيح املادة أكثر لهذا السبب أمتنع عن التصويت .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وكانت النتيجة كما يلي : - 

عدم موافقة           امتناع  موافقة على االبقاء             

 15                                 14        26 

وبذلك فقد قرر املجلس املوقر ابقاء عبارة »اإلضرار باملصلحة العليا للباد« في املادة.

تضــاف املــادة التــي وافــق مجلــس األمــة علــى اضافتهــا برقــم 90 فــي آخــر الفصــل الثانــي مــن البــاب وتعــدل أرقــام   )3(
 -  : املذكــورة  املــادة  نــص  يلــي  وفيمــا   . لذلــك  تبعــا  الائحــة  مــواد  باقــي 
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مادة 90 -      )) للرئيس أن يرفع اجللسة مؤقتا لاستراحة ملدة ال جتاوز ثاثني دقيقة (( . 

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

موافقة عامة

)4( لفظ املضبطة أو احملضر : 

ناقشت اللجنة هاتني الكلمتني فوجدت أنهما مبعنى واحد وأن بعض اللوائح تستعمل اللفظني لذات املعنى إال أنها رأت 
االقتصار على كلمة مضبطة لتوحيد اللفظ في جميع املواد . 

موافقة عامة

سيادة الرئيس هل ميكن إعادة نتيجة التصويت مرة ثانية .  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــــــوري : 

النتيجة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  

إذا كان 26 و 14 و 5 و 10 غياب يصير 55 املجموع وليس 65 .  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــــــوري : 

انا لم اقل 65 هو احلضور 55 .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هو املمتنع كم ؟ السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــــــوري : 
 

املمتنعون 15 واحلضور 55 وليس 65 وأضاف سعادته في التصويت  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
السابق أنا قلت 55 . 

احلضور 55 ؟ السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــــــــــــوري : 

أي نعم .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املمتنعون 5 عوضا من 15 .  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــــــــان  : 

اآلن قلنا 26 الذين يرون إبقاء العبارة و 14 ال يرون ابقاءها فأصبح  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
40 و 15 ممتنعون . 

سمعنا خمسة .  السيـــد عبـــــد البــاقـــــــي النـــــــــوري : 

انا قلت 15 يجوز غلطة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ثانيا : اقتراحات اللجنة بتعديل بعض النصوص من حيث  السيد راشد الـفرحــــــان )مقرر اللجنة( : 
الصياغة اللفظية أو القانونية في القراءة الثانية.
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ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــس ملاذا حذفت كلمة مستخدمني ؟ يعني املجلس  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
ليس فيه مستخدمون ؟

املقصود باملوظفني يشمل املستخدمني و املوظفني .  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 

في التصنيف يوجد موظف ويوجد مستخدم .  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

كلمة موظف عامة ، فاملستخدم هو موظف بطبيعته إال أن النادر  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
فصله . 

من ناحية الذوق أيضا .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أي نعم . لكن من ناحية الكادر سمي موظف ومستخدم . السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشــــــــم   : 
 

النص قبل التعديل 
1( املادة 30 فقرة جـ : - 

حتضيــر ميزانيــة املجلــس وعرضهــا علــى مكتــب 
املجلــس لنظرهــا ثــم علــى املجلــس إلقرارهــا. 

النص اجلديد املقترح 
اخلتامــي  وحســابه  املجلــس  ميزانيــة  حتضــر 
وعرضهــا علــى مكتــب املجلــس لنظرهــا  ثــم علــى 

املجلــس إلقرارهــا . 

النص قبل التعديل 
2( املادة 30 فقرة هـ : - 

املجلــس   موظفــي  شــئون  فــي  ميــارس   أن 
تخولهــا  التــي  الصاحيــات  ومســتخدميه 
القوانــني واللوائــح للوزيــر فــي شــئون موظفــي 

 . ومســتخدميها  وزارتــه 

النص اجلديد املقترح 
وموظفيــه  املجلــس  شــئون  فــي  ميــارس 
الصاحيــات التــي تخولهــا القوانــني واللوائــح 

 . وموظفيهــا  وزارتــه  شــئون  فــي  للوزيــر 
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الشروط هي إذا طلبت ذلك احلكومة أو عشرة أعضاء على األقل .  السيد راشد الـفرحـــــــان )مقرر اللجنة( : 

ملاذا اضيفت كلمة جميع ؟  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

بالشروط املنصوص عليها ، املادة األولى في احلاالت هنا ..  السيد راشد الـفرحـــــــان )مقرر اللجنة( : 

هنا في األحوال وهنا في جميع األحوال .  السـيــــد عبــــد الــــرزاق الـخـالـــــــــد  : 

ال .. هذه زيادة ، هذه غلطة ، كلمة جميع نحذف .  السيد راشد الـفرحـــــــان )مقرر اللجنة( : 

كلمة جميع غلطة وحتذف .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

النص قبل التعديل 
4( املادة -١08 الفقرة قبل األخيرة 

مبوافقــة  االســتثنائية  االحــوال  فــي  ويجــوز 
ويجــب   ، ســريا  التصويــت  جعــل  املجلــس 
االخــذ بطريــق التصويــت الســري فــي احلــاالت 
املنصــوص  عليهــا فــي الفقــرة » جـــ » مــن هــذه 

املــادة. 

النص اجلديد املقترح 
يصبح رقمها : - 

املادة 109 
ويجوز في جميع األحوال االستثنائية مبوافقة 
املجلــس جعــل التصويــت ســريا ، ويجــب األخــذ 
بطريــق التصويــت الســري بالشــروط املنصــوص 

عليهــا فــي الفقــرة » جـــ » مــن هــذه املــادة . 

النص قبل التعديل 
3( املادة 107

قانــون  مبشــروع  أو  باقتــراح  يتقــدم  مــن  لــكل 
أن يســترده ولــو كان ذلــك أثنــاء مناقشــته فــا 
يســتمر املجلــس فــي نظــره إال إذا طلبــت ذلــك 
احلكومــة أو خمســة أعضــاء علــى األقــل، ويســري 
هــذه احلكــم علــى اقتراحــات العضــو الــذي تــزول 

عضويتــه ألي ســبب مــن االســباب .

النص اجلديد املقترح 
يصبح رقمها :  املادة 108

أن  قانــون  أو مبشــروع  باقتــراح  تقــدم  مــن  لــكل 
فــا  مناقشــته  أثنــاء  ذلــك  كان  ولــو  يســترده 
يســتمر املجلــس فــي نظــره إال إذا طلبــت ذلــك 
هــذا  ويســري   ، االعضــاء  أحــد  أو  احلكومــة 
تــزول  الــذي  العضــو  اقتراحــات  علــى  احلكــم 

األســباب مــن  ســبب  ألي  عضويتــه 
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ثم تال السيد املقرر املادة بعد التصليح 

ويجوز في األحوال االستثنائية مبوافقة املجلس جعل التصويت سريا ، ويجب األخذ بطريق التصويت السري بالشروط 
املنصوص عليها في الفقرة »جـ« من هذه املادة . 

موافقة عامة 

 

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

موافقة عامة على التعديل 

لكن هنا الزم تذكر تصبح املادة 111  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

الترقيم سيختلف .  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 

النص قبل التعديل 
5( املادة 109 الفقرة األولى . 

إذا حــدث فيمــا بــني أدوار انعقــاد مجلــس األمــة 
أو فــي فتــرة حلــه مــا يوجــب االســراع فــي اتخــاذ 
أن  لألميــر  جــاز  التأجيــل  حتتمــل  ال  تدابيــر 
قــوة  لهــا  تكــون  مراســيم  شــأنها  فــي  يصــدر 
القانــون ، علــى أن ال تكــون مخالفــة للدســتور أو 

امليزانيــة. فــي  الــواردة  املاليــة  للتقديــرات 

النص اجلديد املقترح 
تصبح رقمنا 

املادة 110 جديد . 
التأجيــل  كلمــة  عــن  االســتعاضة  اللجنــة  ورأت 
مــن   71 املــادة  لنــص  التزامــا  التأخيــر  بكلمــة 

. الدســتور 

النص قبل التعديل 
6( املادة -١١0 

يحيــل رئيــس املجلــس املراســيم بقوانــني التــي 
تصــدر بالتطبيــق للمــادة 71 مــن الدســتور إلــى 
اللجــان املتخصصــة إلبــداء رأيهــا  ، ويكــون لهــا 
فــي املجلــس وفــي اللجــان صفــة االســتعجال .

النص اجلديد املقترح 
تصبح رقمها 111 جديد.

إلبــداء   : عبــارة  عــن  االســتعاضة  اللجنــة  رأت 
 . فيهــا  الــرأي  إلبــداء  بعبــارة  رأيهــا 
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النص األصلي 110 وهي هنا 111 ، واملقرر لم ينوه عنها لم يقل أنها  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
أصبحت 111 . 

موافقة عامة على التعديل 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس ما هو الفرق بني األحكام املقررة في املادة  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
95 وبني األحكام املقررة في الفقرة األولى من املادة 96 التي عدلت؟ 

 
املوضوع هنا ال يتناول إال الفقرة األولى فقط .  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 

نعم ، ما الفرق ؟ السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

إذا نقول املادة 95 فقط ونسكت قد يتناول أحكام املادة كلها  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
ولكن احلقيقة أن الذي نتناوله هي الفقرة األولى فقط ولذلك 

استدركت في التعديل . 

ولكن املادة تغيرت أيضا كانت 95 أصبحت 96 .  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

الزم يتغير رقمها ألننا أضفنا املادة التي أحالها املجلس فتغير  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
رقمها وهي نفس املادة . 

النص قبل التعديل 
7( املادة 116

مــن  يقترحــه  مــا  الرئيــس  إلــى  العضــو  يقــدم 
اختصــاص  فــي  الداخلــة  األمــور  فــي  رغبــات 
املجلس أو التي يرى توجيهها إلى احلكومة في 
املســائل العامــة ، وتتبــع فــي شــأن هــذا االقتــراح 
األحــكام املقــررة فــي املــادة 95 بشــأن اقتراحــات 
القوانــني وللمجلــس فــي حالــة االســتعجال أن 
يقــرر نظــر االقتــراح بقــرار أو برغبــة مباشــرة دون 
عرضــه علــى اللجنــة والوزيــر املختــص أن يطلــب 
أســبوع فيجــاب  ملــدة  تأجيــل مناقشــة االقتــراح 
لطلبــه وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة 

إال بقــرار مــن املجلــس .

النص اجلديد املقترح 
تصبح رقمها مادة 117 جديد 

مــن  يقترحــه  مــا  الرئيــس  إلــى  العضــو  يقــدم 
اختصــاص  فــي  الداخليــة  األمــور  فــي  رغبــات 
املجلــس أو التــي يــرى توجيههــا إلــى احلكومــة 
هــذا  شــأن  فــي  وتســري   ، العامــة  املســائل  فــي 
األولــى  الفقــرة  فــي  املقــررة  األحــكام  االقتــراح 
 ، القوانــني  اقتراحــات  بشــأن   96 املــادة  مــن 
وللمجلــس فــي حالــة االســتعجال أن يقــرر نظــر 
االقتــراح بقــرار أو برغبــة مباشــرة دون إحالتــه 
إلــى اللجنــة املختصــة .  وللحكومــة أو الوزيــر 
املختــص طلــب تأجيــل مناقشــة االقتــراح ملــدة 
وال  الطلــب  هــذا  فيجــاب  األكثــر  علــى  أســبوع 
يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة إال بقــرار 

 . املجلــس  مــن 
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هذا صحيح .  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 

موافقة عامة على التعديل

تضاف عبارة رئيس مجلس الوزراء قبل كلمة الوزير املختص في املواد املماثلة وهي املرقمة 122 ، 126 ، 129 ، 134 ، 135 ، 
137 ، 146 ، 147 ، 153 وذلك التزاما لنص الدستور . 

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 
موافقة عامة على التعديل 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس هل هذا ينطبق على االقتراحات أيضا ؟ السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
أنه إذا تنازل عنها صاحبها يتبناها واحد ثان ؟  

هناك نص سبق أن أشار إلى هذا .  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 

موافقة عامة على التعديل 

النص قبل التعديل 
مادة 121 

للمــادة  وفقــا  املقــدم  الســؤال  الرئيــس  يبلــغ 
تقدميــه  فــور  املختــص  الوزيــر  إلــى  الســابقة 
ويــدرج فــي جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة مــن 

. الوزيــر  إلــى  إباغــه  تاريــخ 

النص اجلديد املقترح 
تصبح رقمها 122

للمــادة  وفقــا  املقــدم  الســؤال  الرئيــس  يبلــغ 
إلــى  أو  الــوزراء   مجلــس  رئيــس  إلــى  الســابقة 
الوزيــر املختــص فــور تقدميــه ويــدرج فــي جــدول 
أعمــال أول جلســة تاليــة مــن تاريــخ إباغــه إلــى  

 . الوزيــر  أو  الــوزراء  رئيــس مجلــس 

النص قبل التعديل 
مادة 130 

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه ألي 
سبب من األسباب .

النص اجلديد املقترح 
تصبح رقمها 131

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه ألي 
سبب من األسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا 

السؤال فيتابع املجلس النظر فيه . 
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هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

موافقة عامة على التعديل 

أنــا احــب حضــرة الرئيــس أن أعلــق علــى الــكام الــذي ابتــدأ بــه حضــرة  السيـــد عبـــــد البــاقـــي النـــوري : 
املقــرر بخصــوص مــدة اللجــان ســنوية أو أربــع ســنوات أنــا شــخصيا 
ليــس عنــدي اعتــراض بــأن اللجــان تكــون ســنوية ، لكــن أرجــو أنــه إذا 
كان املجلــس اتخــذ قــرار بشــيء ال يعــارض فيــه مــرة ثانيــة أو ينقضــه 
فــي موقــف آخــر ، أنــا أعتقــد أن هنــاك املــادة 33 مــن الائحــة الداخليــة 
مــن   33 املــادة  واملراقــب،  الســر  أمــني  بخصــوص  ســؤااًل  ســألت  وأنــا 
الائحــة الداخليــة تقــول بعــد انتهــاء مراســم افتتــاح الــدور الســنوي 
اســتكمال  أو  مكتبــه  أعضــاء  انتخــاب  فــي  املجلــس  يشــرع  العــادي 
عددهــم . أنــا أحــب أن يفســر لــي هــذا لكــي أكــون مقتنعــا ألن هــذا ال 

يعنــي ســنويا أو كل أربــع  ســنوات . 

ليس هناك ما يشير إلى أربع سنوات .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

استكمال عدد ، ما هو معناه ، انتخاب أو استكمال .  السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 

اللجنــة  نظــر  وجهــة  تؤيــد  وهــي  متامــا  واضحــة  هنــا  املــادة  أعتقــد  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
للمجلــس  عــادي  دور  ســنة  كل  ألن   ، الســنوي  الــدور  إلــى  بإشــارتها 
ينتخــب أعضــاء املكتــب وينتخــب اللجــان فالرئيــس ونائــب الرئيــس 
التشــريعية  اللجنــة  رئيــس  بقيــة األعضــاء  أمــا  املكتــب  فــي  يبقيــان 
ورئيــس اللجنــة املاليــة واملراقــب وأمــني الســر فيتجــددون فــي كل دور ، 

لذلــك املــادة 33 تشــير إلــى هــذا . 

النص قبل التعديل 
مــادة 154 -    تفحــص اللجنــة مــا يحــال إليهــا 
للمجلــس  وتبــني  والشــكاوى  العرائــض  مــن 
رأيهــا مســببا فــي املوضــوع مقترحــة احلفــظ أو 
االحالــة إلــى الــوزارة ذات العاقــة أو إلــى اللجنــة 

املختصــة فــي املجلــس . 

النص اجلديد املقترح 
تصبــح رقمهــا 155 - تفحــص اللجنــة مــا يحــال 
إليهــا مــن العرائــض والشــكاوى وتبــني للمجلــس 
رأيهــا مســببا فــي املوضــوع مقترحــة احلفــظ أو 
اإلحالــة إلــى الــوزارة ذات العاقــة أو إلــى اللجنــة 
املختصــة فــي املجلــس أو وضــع مشــروع قــرار أو 

قانــون مبــا تــراه فــي املوضــوع. 
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يعني موضوع االستكمال هنا قصده الرئيس ونائب الرئيس فقط؟ السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 

نعم ، االستكمال معناه أن نقصا حصل .  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 

ملــاذا   ، منحلــة  كلهــا  اللجــان  أن  طاملــا  ؟  مــاذا  فــي  حصــل  النقــص  السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 
طــول.  علــى  وميشــي  طبيعــي  شــيء  هــذا  االســتكمال؟ 

النــص يشــير إلــى انتخــاب أعضــاء املكتــب أو اســتكمالهم فانتخابهــم  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
ألول مــرة يكــون ألول دور انعقــاد كمــا حصــل هــذا العــام ألن املجلــس 
يجتمــع ألول مــرة بعــد االنتخابــات اجلديــدة فليــس هنــاك رئيــس 
ونائــب وال نائــب رئيــس وال أمــني ســر وال مراقــب ففــي أول ســنة يكــون 
االنتخــاب انتخابــا كامــا للمكتــب إمنــا فــي الســنة الثانيــة فــي أول 
الرئيــس  ونائــب  الرئيــس  إســتكمال ألن  العمــل مجــرد  يكــون  الــدور 
انتخبــا مــن الــدور املاضــي ويظــان أربــع ســنوات فلفــظ االســتكمال 

مقصــود بــه دور االنعقــاد الثانــي والثالــث والرابــع للمجلــس . 
هنــاك مــادة تقــرر أن املواضيــع التــي لــم تكملهــا اللجــان تــرد لهــا فــي  السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 
الســنة القادمــة لــدور االنعقــاد ، فهــل تعــود لهــا يعنــي تعــود للجنــة 

 . جديــدة  ثانيــة  للجنــة  تعــود  او  بأعضائهــا 

أي مادة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هناك مادة كذا .   السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 

نعــم هنــاك مــادة تشــير إلــى هــذا ، حينمــا ينتخــب املجلــس اللجــان  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
الــدور  فــي  انحلــت  التــي  القدميــة  اللجــان  أعمــال  تتولــى  اجلديــدة 
الســابق وهــذا معنــاه أن املواضيــع التــي أحيلــت إلــى جلنــة الشــئون 
التشــريعية تنظرهــا جلنــة الشــئون التشــريعية اجلديــدة وال تقــول أن 
هــذه املواضيــع كانــت مــن جلنــة ســابقة وال تنظرهــا بــل يجــب عليهــا أن 

تنظرهــا بنــص املــادة التــي تشــير إليهــا . 

تنظرها مما انتهت إليه اللجنة السابقة أو من جديد أو ماذا ؟ السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 

اللجنــة اجلديــدة تكمــل أعمــال اللجنــة القدميــة وهكــذا ألن املجلــس  السيد راشد الـفرحـــان )مقرر اللجنة( : 
 . ببعــض  بعضــه  مرتبــا 

ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــس أنــا أؤيــد األخ عبــد الباقــي بــأن ســيادة اخلبيــر  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــم   : 
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واألخ راشــد ملــا أوضحــوا أن اللجــان ســنوية إمنــا اســتنتجوا اســتنتاجا 
مــن بعــض املــواد فــي الدســتور والائحــة الداخليــة ولكــن ليــس عندهــم 
نــص صريــح فأنــا رأيــي أن املجلــس يجــب أن يناقــش هــذه النقطــة ، 
النقــاط التــي اســتند إليهــا األخ عبــد الباقــي بجانــب نقطــة الائحــة 

التــي أنــا اشــرت لهــا قبــل قليــل تؤيــد وجهــة النظــر هــذه . 

أعتقــد هــذا صريــح واضــح فــي نــص الائحــة الداخليــة وليــس فقــط  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
فــي الدســتور كمــا أنــه واضــح فــي الدســتور متامــا ، كلمــة الســنوي مــاذا 
تعنــي ؟ ال تفســير لكلمــة ســنوي أوال التجــدد الســنوي أمــا األربــع 
ســنوات فتســمى بالفصــل التشــريعي ففــرق بــني الفصــل التشــريعي 
وبــني الــدور الســنوي واملــادة 33 تقــول الــدور الســنوي العــادي ، فالــدور 

الســنوي العــادي غيــر الفصــل التشــريعي . 

أكمل ما بعد الدور السنوي .  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشـــــــم   : 

واملــادة 93 مــن الدســتور واضحــة يؤلــف املجلــس خــال األســبوع األول  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 
 . ألعمالــه  الازمــة  اللجــان  الســنوي  اجتماعــه  مــن 

السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشــــــــم   :  الازمة . 

هناك املادة 115 ايضا .   ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

املــادة 93 هــي األصــل واملــادة 115 جــاءت تطبيقــا للمــادة 93 فاملــادة 93  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـــوري  : 
نصــت صراحــة علــى ضــرورة تشــكيل اللجــان فــي األســبوع األول مــن 

115 واخــذت منهــا هــذا كنتيجــة .  املــادة  كل ســنة ، فجــاءت 

إذن أنــا أرى ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس فــي هــذه احلالــة املــواد األخــرى  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشــــــم   : 
التــي توجــد االلتبــاس والتــي اســتند إليهــا األخ عبــد الباقــي يجــب 

 . االلتبــاس  توجــد   مــواد  هنــاك  ألن  تصحيحهــا 
انا ال أعتقد أن هناك التباسا .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ليس هناك التباس .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

املواد التي أشار إليها توجد التباس .  السـيـد يـوســـف الـسـيـــــد هـاشــــــم   : 

ليس هناك التباس .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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تفضــل حضــرة اخلبيــر قبــل قليــل وقــال أنــه الزم نضيــف عبــارة بســيطة  السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 
فــي مــادة معينــة حتــى تكــون واضحــة أكثــر عــن هــذا االلتبــاس ، فأنــا 
ذلــك  بعــد   . ثانيــة  مــرة  املوضــوع  هــذا  فــي  املجلــس  أن ينظــر  أرجــو 
تفســير اخلبيــر يناقــض تفســير األخ املقــرر بخصــوص بعــد انتهــاء 
 . التشــريعي  ولــم يقــل هنــا  العــادي  الســنوي  الــدور  افتتــاح  مراســم 
الــدور الســنوي العــادي يعنــي كل ســنة ملــا أنــا استفســرت عــن موضــوع 
انتخــاب األعضــاء . أعضــاء املكتــب وهــم يتألفــون مــن الرئيــس ونائــب 
الرئيــس وأعضــاء آخريــن ففــي هــذه احلالــة االنتخــاب ينــص علــى 
انتخــاب األعضــاء اآلخريــن ، أمــا االســتكمال فينــص علــى الرئيــس 
هنــا  مذكــور  ؟  ســنوي  أو  تشــريعي  هــو فصــل  فهــذا  الرئيــس  ونائــب 

ســنوي فقــط وليــس فصــا تشــريعيا . 

فيمــا يتعلــق باملــادة التــي ترفــع اللبــس حــول ســنوية اللجــان وعــدم  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
الدســتور  فــي   93 املــادة  علــى  اآلن  وافقتــم  حضراتكــم  ســنويتها 
ســتضيفها فــي الائحــة وســتأخذ رقــم 42 ، هــذه املــادة مــن الدســتور 
وتقــول : يؤلــف املجلــس خــال األســبوع األول مــن اجتماعــه الســنوي 
اللجــان الازمــة ألعمــال فهــذا نــص صريــح علــى أن اللجــان ســنوية 
وأنها تتم في أول دور انعقاد وفي األسبوع األول ، بالنسبة لاستكمال 
والتكويــن أيضــا يبــدو لــي أنــه ال يــزال هنــا شــيء مــن اللبــس . الدســتور 
متصــور أنــه ســنويا سيشــكل املكتــب فــي أول انعقــاده أيضــا وأول عمــل 
إذا كان املجلــس يجتمــع ألول مــرة بعــد  يعملــه هــو تشــكيل مكتبــه 
االنتخابــات فليــس لــه رئيــس بعــد وليــس لــه نائــب رئيــس فيكــون فــي 
هــذه احلالــة املجلــس يشــكل مكتبــه ألول مــرة أي كل املكتــب ، إمنــا 
بعــد الســنة األولــى وقــد شــكل املكتــب فمنــه عضــوان دائمــان ملــدة أربــع 
ســنوات وهمــا الرئيــس ونائــب الرئيــس إذن فــي دور االنعقــاد القــادم 
يعنــي فــي أكتوبــر القــادم إن شــاء اهلل املجلــس لــن يكــون بصــدد تشــكيل 
املكتــب إمنــا بصــدد اســتكمال املكتــب ألنــه هــذا الوقــت ســيكون أمامــه 
مــن أعضــاء املكتــب فقــط الرئيــس ونائــب الرئيــس باقيــني . وأمــا باقــي 
األعضــاء تنتهــي مدتهــم بإنتهــاء الــدور ، ولذلــك اســتعملت هنــا كلمــة 
اســتكمال أي انتخــاب األعضــاء فيمــا عــدى الرئيــس ونائــب الرئيــس 
فهمــا موجــودان ، النصــوص واضحــة جــدا فــي الدســتور وفــي الائحــة 

وهــذه املــادة 93 ســنضيفها فــي الائحــة . 
لكــن ملــا كان نتناقــش فــي هــذا املوضــوع قطــع فجــأه ولــم يقــرر املجلــس  السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 

الداخليــة.  الائحــة  إلــى  تضــاف   93 املــادة  أن 

ال ... أخذ الرأي عليها اآلن .  السيد الدكتور الــخبـيــر الدستـــوري : 
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أنا لم اسمع ذلك .  السيـــد عبـــــد البــاقــــــــي النــــــوري : 

هل يرى املجلس اآلن املوافقة على االقتراح ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)فرد السادة االعضاء باملوافقة(

لــي تعليــق علــى موضــوع النــص علــى تقييــد حريــة العضــو فــي الــكام  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
باملسائل التي متس املصلحة العامة ، هناك نص في الدستور » املادة 
108 تقــول )) عضــو املجلــس ميثــل األمــة بأســرها ، ويــرى املصلحــة 
العامــة ، وال ســلطان ألي هيئــة عليــه فــي عملــه باملجلــس أو جلانــه 
» مــادة 110 تقــول » عضــو مجلــس األمــة حــر فيمــا يبديــه مــن اآلراء 
واألفــكار باملجلــس أو جلانــه ، وال جتــوز مؤاخذتــه عــن ذلــك بحــال 
مــن األحــوال » . يعنــي إذا كان الدســتور فــي املــادة 108 وفــي املــادة 110 
أجــاز للعضــو أن يتحــدث مبــلء احلريــة ونأتــي فــي الائحــة الداخليــة 
ونحــدد هــذه احلريــة نكــون خالفنــا الدســتور . مــادة 108 واملــادة 110 
مــن الدســتور أحســن مــا تعبــر فتقــول » عضــو مجلــس األمــة حــر فيمــا 
يبيديــه مــن آراء واألفــكار باملجلــس أو جلانــه وال جتــوز مؤاخذتــه عــن 

ذلــك بحــال مــن األحــوال(( . نأتــي مــن الائحــة و .... 

ولكــن املوضــوع ليــس موضــوع منــع العضــو عــن ابــداء مــا يبديــه مــن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
آراء أو مــا يتكلــم فيــه ، نــص هــذه املــادة علــى أن يأتــي فيــه مــن أضــرار 
الــذي  هــو  هــذا   . العليــا  املصلحــة  ميــس  أو  اآلخريــن  ميــس  وكام 

 . فهمنــاه 

نحــن  الــذي  املوضــوع  عــن  املــادة يخرجنــا  فــي  التوســع  هــذا  أعتقــد  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
ناقشــناه وأنــا بكونــي عضــو فــي اللجنــة ولــو أعــرف انهــا ســتناقش بهــذا 
الشــكل لكنــا لــم نوافــق عليهــا ولــم نبحثهــا ألننــا نحــن فــي اللجنــة فــي 
احلقيقــة لــم نبحثهــا . بهــذا الشــكل بــأن نحــن نقيــد حريــة العضــو 
مننــع بحــث املوضوعــات ، هــذا كلــه بعيــد عــن مناقشــة اللجنــة أبــدا 
. اللجنــة ناقشــت كلمــات متــس األشــخاص إذا شــخص يقــول كلمــة 
متــس آخــر فهــذا غيــر مقبــول أو متــس هيئــة عامــة فهــي غيــر مقبولــة 
، نحــن ال نبحــث فــي املســائل الشــخصية أو نضــر املصلحــة العامــة 
بألفــاظ ، يعنــي كل واحــد لــه أن يتطــرق للمصلحــة العامــة مبــا يشــاء 
لكــن ال يســتعمل ألفاظــا غيــر مهذبــة أو ألفاظــا غيــر الئقــة ال أحــد 
يقبــل هــذا ، لــكل واحــد لــه كرامتــه وال يقبــل يتكلــم فــي ألفــاظ غيــر 
مهذبــة . هــذا الــذي ناقشــته اللجنــة ولــم تناقــش مثــل هــذه املواضيــع 
أبــدا ، تقييــد احلريــة لــم تتطــرق لهــا نحــن ، بحــث املوضوعــات لــم 

نتطــرق لــه أبــدا . 
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ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــس . موضوع األلفاظ غير الائقة و .........  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

ال ولكــن النــص » ال يجــوز للمتكلــم اســتعمال عبــارات غيــر الئقــة أو  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . وكــذا  كــذا  بكرامــة  مســاس  فيهــا 

او فيها مساس باملصلحة العامة .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

نعــم أو املصلحــة العامــة ، القضيــة ليســت قضيــة العضــو ال يقــدر أن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
يتطــرق ألي موضــوع يخــص املصلحــة العامــة ، ال . لكــن القضيــة 

؟ هــذا  علــى  اعتــراض  عنــدك  هــل   .  « غيــر الئقــة  عبــارات  قضيــة 
 

هــذا  تعتبــر  كيــف   . أيضــا مطاطــة  الــرئــيــــــس  ســـعــــادة  يــا  العبــارات  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
 . الئــق  غيــر  اللفــظ  وهــذا  الئقــا  اللفــظ 

هــذا  فــي  كتبــت  كلهــا  اللوائــح  أن  الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  أعتقــد ســـعــــــــــــــادة  السيد راشد الـفرحــــان )مقرر اللجنة( : 
املوضــوع ومنعــت اســتعمال العبــارات غيــر الائقــة وال توجــد الئحــة 

 . أوردتــه  إال  العربيــة  الــدول  لوائــح  مــن 

املجلــس هــو بحــد ذاتــه يقــرر هــل هــذه العبــارة الئقــة أو غيــر الئقــة وإال  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
 . الئقــة  غيــر  أو  الئقــة  العبــارة  هــذه  أن  يقــرر  الــذي  مــن 

املجلس طبعا .   السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

طبعا املجلس هو املرجع .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

أصبح املجلس هو الذي ميلك احلق .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أحــب أن أعلــق علــى كام الزميــل املقــرر ، احلقيقــة اللجنــة بحثــت  السـيـــــد ســـلــــيــــمــــــــان الــحـــــــداد: 
فــي  الوحيــد  أنــا  هــو  واملعــارض  املطلــوب  بالتفصيــل  املوضــوع  هــذا 
املجلــس  بــأن  قالــه  فيمــا  جاســم  الزميــل  أؤيــد  واآلن  النقطــة  هــذه 
يجــب أن ينســجم فــي أعمالــه مــع الدســتور ومــع الائحــة الداخليــة 
وفــي إقرارنــا لهــذه الفقــرة نعتبــر مخالفــني ملــواد الدســتور وهــذه هــي 

. قبلناهــا  إذا  علينــا  تؤخــذ  احلقيقــة 
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القضيــة حساســة اآلن فهــل فيهــا مخالفــة ؟  إذا هــي مخالفــة فيجــب  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
أن نفهمــا مــن اخلبيــر الدســتوري ، نحــن ال نريــد أن نخالــف الدســتور 

فــي أيــة ناحيــة مــن النواحــي . 

آرائهــم فــا  الدســتور يريــد أن يكفــل لألعضــاء حريــة التعبيــر عــن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 
النيابــة  أن يتعرضــوا ملاحقــة  اآلراء  هــذه  عــن  تعبيرهــم  فــي  يجــوز 
العامــة لهــم بدعــوى أن كامهــم يتضمــن جرميــة مثــا مــن اجلرائــم 
وجهــة  باتخــاذ  العضــو  تأمــر  أن  الهيئــات  مــن  هيئــة  يجــوز ألي  وال 
نظــر معينــة أو مبعارضــة وجهــة نظــر معينــة . هــذا هــو الــذي يقــرره 
الدســتور . حريــة العضــو فــي إبــداء رأيــه فــي املجلــس وفــي مناقشــة 
أي موضــوع مــن املوضوعــات إمنــا هــذه احلريــة ال متنــع املجلــس وهــو 
ينظــم عملــه داخليــا أن يضــع نظامــا وأســلوبا للتعبيــر عــن الــرأي وال 
يتنافــى مــع هــذه احلريــة أن نشــترط أن يكــون هــذا األســلوب علــى 
نحــو ال ميــس احليــاة الشــخصية للنــاس وال ميــس كرامــة النــاس أو 
أنــه يعــرض ســامة ومصلحــة الدولــة العليــا للخطــر .  الهيئــات أو 
عبــارة  للخطــر  العليــا  الدولــة  مصلحــة  يعــرض  بأنــه  القــول  هــذا 
وللمجلــس  حضراتكــم  الحظتــم  كمــا  اللجنــة  فــي  عليهــا  مختلــف 
إضــرارا  اســتعمالها  فــي  أن  يجــد  التــي  األلفــاظ  اســتبعاد  يقــرر  أن 
مبصلحــة الدولــة العليــا ، يســتبعد اللفــظ أو يســتبعد االســلوب فــي 
التعبيــر ولكــن ال مينــع العضــو مــن الــكام فــي املوضــوع باألســلوب 
الــذي يحفــظ الكرامــة ، األســلوب الائــق فــي محادثــة األفــراد وكرامــة 
النــاس والهيئــات ومصلحــة الدولــة العليــا ولذلــك أنــا شــخصيا رغــم 
إنــي لســت متحمســا جــدا لهــذه العبــارة إذا كان علــى رأيــي الشــخصي 
أمنــا ال أرى أن فــي وضعهــا خافــا ملــا قدمــه الدســتور . املســألة مســألة 
فــي  واملرجــح   ، للدســتور  مخالفــة  أي  فيهــا  ليســت  إمنــا  تقديريــة 

التقديــر للمجلــس نفســه . 
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جانب من الوزراء واألعضاء في مجلس عام ١963
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الشيخ جابر األحمد الصباح وزير املالية متحدثًا في مجلس ١963
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الفصل التشريعي األول
دور االنعقـــاد العــــادي الثـانــــي

مضبطة
الــجـــلــســـة الثانـــيــة عــــشـــــــرة / جـــ

الـمـعـقـودة يوم الثاثاء ١٥ شعبان سنة ١٣8٣ هـ .
الـمــــوافــــــق ٣١ ديسـمبـر سـنـــــة ١9٦٣ م

الساعة التاسعة صباحًا

رقــــــــــم مـســلــــســــل الـــجـلـــــســـــــــــــــــــــــة (
)
مسلسا من بدء احلياة النيابية (

٣9 جــ

مجلس األمة
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بيان تكميلي 

من احلكومة إلى مجلس األمة 

احلاقــا للبيــان الــذي تقدمــت بــه احلكومــة إلــى املجلــس املوقــر يــوم الثاثــاء املاضــي ، وعلــى ضــوء مــا جــرى منــذ اليــوم املذكــور 

مــن مشــاورات وتبــادل وجهــات النظــر ، وتوكيــدا ملــا جــاء فــي البيــان املذكــور مــن أن احلكومــة بدورهــا لــن تتغاضــى عمــن يثبــت 

لديهــا عــدم أمانتهــم فــي أداء عملهــم قبــل ينايــر ســنة 1962 ، ترحــب احلكومــة بإضافــة توصيــة ثانيــة إلــى التوصيــة الــواردة 

بالبيــان الســابق بحيــث يصبــح املشــروع كلــه علــى النحــو التالــي : 

مشروع قانون في شأن التحقيق البرملاني واصالح اجلهاز اإلداري

أمير دولة الكويت  نحن عبد اهلل السالم الصباح 

بعد اإلطاع على املادة 114 من الدستور 

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن الائحة الداخلية ملجلس األمة 

وعلى املرسوم االميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة املدنية 

وعلى قانون اجلزاء رقم 16 لسنة 1960 املعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960 

وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

تضــاف الفقــرة التاليــة إلــى املــادة 147 مــن القانــون رقــم 12 لســنة 1963 فــي شــأن الائحــة الداخليــة ملجلــس األمــة:  مادة ١- 

))وتكــون للجــان التــي يشــكلها مجلــس األمــة للتحقيــق فــي أمــر معــني مــن األمــور الداخلــة فــي اختصاصــه وفقــا 

للمــادة 114 مــن الدســتور ، الصاحيــات املقــررة فــي املادتــني 8 و 9 مــن الائحــة الداخليــة فــي شــأن جلنــة الفصــل 

فــي صحــة العضويــة((. 

تشكل جلنة الصاح اجلهاز اإلداري في الوزارات على النحو اآلتي :  مادة ٢- 

أ   - وزير العدل .... وتكون له الرئاسة .

) ب - اعضاء جلنة جمع املعلومات مبجلس األمة 

ج  - احملامي العام                                            (  - أعضاء

)                                                                      
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اللجنــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة الســابقة الصاحيــات املبينــة فــي املادتــني 8 و 9 مــن القانــون رقــم 12 لســنة  مادة ٣- 

 . األمــة  ملجلــس  الداخليــة  الائحــة  شــأن  فــي   1963

تضــع اللجنــة االجــراءات الازمــة لنظــام عملهــا . وينتهــي عمــل اللجنــة بانتهــاء دور االنعقــاد احلالــي ملجلــس  مادة ٤- 

 . ذلــك  بعــد  اســتمرارها  احلكومــة  موافقــة  املجلــس  يقــرر  مالــم  األمــة 

مادة 5 -     يقتصر اختصاص اللجنة على املوظفني الذين في اخلدمة وقت صدور هذا القانون . 

ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــا إال بحضــور وزيــر العــدل واحملامــي العــام وأغلبيــة أعضــاء جلنــة جمــع املعلومــات  مادة 6 - 

، ويجــب أن يــؤدي كل عضــو قبــل ممارســة عملــه فــي اللجنــة اليمــني اآلتيــة: 

)) أقســم بــاهلل العظيــم أن أؤدي عملــي فــي هــذه اللجنــة بصــدق وأمانــة وحيــدة تامــة وأن أحــرص علــى ســرية   

 . ) ) لهــا عما أ

للجنــة بالنســبة للمخالفــات اإلداريــة واملاليــة التــي ارتكبــت منــذ أول ينايــر ســنة 1962 أن توصــي بــأن توقــع علــى  مادة 7 - 

املوظــف املخالــف عقوبــة العــزل مــن الوظيفــة مــع حفــظ احلــق فــي معــاش التعاقــد أو املكافــأة أو احلرمــان منهمــا 

كليــا أو جزئيــا . كمــا يجــوز للجنــة أن تكتفــي بالتوصيــة بنقــل املوظــف املذكــور إلــى وظيفــة أخــرى . 

وتكــون توصيــة اللجنــة ملزمــة للــوزارة املختصــة إذا صــدرت بإجمــاع أعضائهــا ، فــإن كان صدورهــا باألغلبيــة   

 . الدســتورية  وواجباتهــا  حقوقهــا  حــدود  فــي  احلكومــة  نظرتهــا 

للجنــة بالنســبة للمخالفــات اإلداريــة واملاليــة التــي ارتكبــت قبــل أول ينايــر ســنة 1962 أن تقــدم للحكومــة مــا  مادة 8 - 

 . الدســتورية  وواجباتهــا  حقوقهــا  حــدود  فــي  بشــأنها  تــراه  مــا  التخــاذ  معلومــات  مــن  لديهــا  جتمــع 

يقصــد باملخالــف فــي تطبيــق هــذا القانــون كل مــن تثبــت ضــده مخالفــات إداريــة أو ماليــة أو تقــوم شــبهات قويــة  مادة 9 - 

علــى عــدم أمانتــه أو علــى اســتغاله لنفــوذه . ويقصــد باملخالفــات املاليــة كل إثــراء بســبب عــدم األمانــة أو اســتغال 

النفــوذ أو الغــدر بأمــوال الدولــة . 

ال متنــع اجلــزاءات املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون مــن أن توصــي اللجنــة بإحالــة املخالــف إلــى النيابــة العامــة  مادة ١0- 

بخصــوص مــا قــد يقــع مــن مخالفاتــه حتــت طائلــة قانــون اجلــزاء . 
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للموظــف الــذي يتقــرر عزلــه وفقــا ألحــكام هــذا القانــون أن يتظلــم إلــى اللجنــة فــي خــال شــهر مــن اعانــه  مادة ١١- 

بالقــرار النهائــي الصــادر بعزلــه . وللجنــة فــي احلــدود املعينــة بالفقــرة الثانيــة مــن املــادة 7 مــن هــذا القانــون أن 

تعــدل قرارهــا أو أن تلغيــه . 

وفــي جميــع األحــوال تكــون قــرارات اللجنــة النهائيــة قطعيــة فــا يجــوز الطعــن فيهــا أمــام أيــة جهــة إداريــة أو   

 . قضائيــة 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية .  مادة ١٢- 

أعتقــد يقــرؤه املقــرر مــرة ثانيــة حتــى نصــوت عليــه مــادة ، مــادة ، نأخــذ  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

. )ثــم أضــاف ســعادته موجهــا كامــه للســيد  . مــادة  املوافقــة مــادة 

العــام.  األمــني  يقــرأه  أن  يجــوز  هــل  بقولــه  الدســتوري(  اخلبيــر  الدكتــور 

إذا كان املجلس ، يوافق على املبدأ أواًل .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

هل املجلس موافق على املبدأ ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)السادة األعضاء أي نعم(   

)موجهــا كامــه للســيد األمــني العــام( تقــرؤه ، مــادة ، مــادة ونأخــذ  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 . عليهــا  املوافقــة 

تاه السيد األمني العام بالنيابة ونصه : - 

تضاف الفقرة التالية إلى املادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن الائحة الداخلية ملجلس األمة.  مادة 1 - 

))وتكــون للجــان التــي يشــكلها مجلــس األمــة للتحقــق فــي أمــر معــني مــن األمــور الداخلــة فــي اختصاصــه وفقــا   

للمــادة 114 مــن الدســتور (( الصاحيــات املقــررة فــي املادتــني 8 و 9 مــن الائحــة الداخليــة فــي شــأن جلنــة الفصــل 

فــي صحــة العضويــة .  

هل هناك أي اعتراض ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 )لم يعترض أحد( . 
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إذن موافقة .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

مادة 2 -       تشكل جلنة إلصاح اجلهاز اإلداري في الوزارات على النحو اآلتي : - 

أ   - وزير العدل وتكون له الرئاسة .  

) ب - أعضاء جلنة جمع املعلومات مبجلس األمة    

ج  - احملامي العام                                             (  - أعضاء  

)                                                                       

موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 

أنــا أرى أن يضــاف إلــى هــذه الفقــرة كلمــة وزيــر العــدل أو مــن ينــوب  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

يتعطــل  رمبــا  ألنــه  عنــه  ينــوب  مــن  أو  العــام  احملامــي  وكذلــك  عنــه 

احملامــي فــي أي عمــل مــا أو يتعطــل الوزيــر ألي عمــل مــا فتتعطــل 

 . اللجنــة  أعمــال 

أعتقد أن اللجنة في حالة املوانع القهرية .....  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

هــذا ال يبــدل مــن املعنــى شــيئا وال مــن املقصــود شــيئا يعنــي نفــس  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

الــوزارة تعــني وزيــرا آخــر رئيســا لهــا أرجــو أن تــزاد هــذه االضافــة إلــى 

 . الفقــرة  هــذه 

)موجهــا كامــه للســيد الدكتــور اخلبيــر الدســتوري( هــل يجــوز إضافــة  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أم ال ؟ هــذه  مثــل 

 

املقصــود أن يحضــر وزيــر العــدل شــخصيا ، امنــا إذا رأى املجلــس أن  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

بوزيــر  يتعلــق  فيمــا  باالقتــراح  يأخــذ  أن  فممكــن  االجتمــاع  يســهل 

العــدل إمنــا اظــن أن اللجنــة كانــت متجهــة إلــى لــزوم حضــور وزيــر 

 . شــخصيا  العــدل 
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انا اوضحت هذا للمجلس منذ قليل .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

اتضح أن الثقة لوزير العدل فقط .  الســيــــد نـايــــــــف الــدبــــــــــــــــــوس : 

يعني هل املجلس موافق على بقائها أواًل ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنــا الزلــت أزيــد رأيــي توضيحــا ، ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس ، أنــا أقصــد  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

فيمــن ينــوب عنــه ، يعنــي إذا حصــل لــه عــذر هــذا الــذي أقصــده حتــى 

ال تتعطــل أعمــال اللجنــة ، أو كان فــي اجــازة أو كان هنــاك ســبب يعنــي 

نــص املــادة كمــا هــي يوجــب حضــوره شــخصيا . 

أعتقد أن اللجنة بحثت هذا املوضوع وراعت ذلك ، موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة ( 

للجنــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة الســابقة الصاحيــات املبينــة فــي املــادة 8 و 9 مــن القانــون رقــم 12 لســنة 1963  مادة 3 - 

فــي شــأن الائحــة الداخليــة ملجلــس األمــة . 

موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

تضـــع اللجنـــة اإلجـــراءات الازمـــة لنظـــام عملهـــا . وينتهـــي عمـــل اللجنـــة بانتهـــاء دور االنعقـــاد احلالـــي ملجلـــس  مادة 4 - 

األمـــة مالـــم يقـــرر املجلـــس مبوافقـــة احلكومـــة اســـتمرارها بعـــد ذلـــك . 

موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

  

)موافقة عامة( 

مادة 5 -     يقتصر اختصاص اللجنة على املوظفني الذين في اخلدمة وقت صدور هذا القانون . 
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موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــا إال بحضــور وزيــر العــدل واحملامــي العــام وأغلبيــة أعضــاء جلنــة جمــع املعلومــات  مادة 6 - 

. ويجــب أن يــؤدي كل عضــو قبــل ممارســة عملــه فــي اللجنــة اليمــني اآلتيــة:- 

)) أقســم بــاهلل العظيــم أن أؤدي عملــي فــي هــذه اللجنــة بصــدق وأمانــة وحيــدة تامــة وأن أحــرص علــى ســرية   

 .  )) أعمالهــا 

فــي هــذه احلالــة التــي أشــار إليهــا األخ راشــد الفرحــان إذا غــاب الوزيــر  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــــــازرد : 

 . عنــه  ينــوب  مــن  يذكــر  ال 

نعم ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

في السفر . يعني إذا غاب الوزير .  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبـــــــــــــازرد : 

تلك انتهينا منها ووافق املجلس عليها .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

طيب . طيب .  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبـــــــــــــازرد : 

اليمني القانونية ملن تؤدى ؟  أنا أحب ان أسأل احلكومة .  السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

أنا أعتقد أن اللجنة ناقشت ذلك أي أمام من يؤدي العضو اليمني؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وصار االتفاق أن يؤده فيما بينهم وبحضور وزير العدل .   

يعني يؤدي أمام رئيس اللجنة واعضائها ؟ السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

 

طبعا .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 
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ورئيس اللجنة يؤديه أمام اللجنة ؟ السيد راشد الـفرحـــــان )مقرر اللجنة( : 

طبعا .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

كما هو احلال في املجلس .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

أي نعم ، كما هو احلال في املجلس ، موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

) موافقة عامة ( 

للجنــة بالنســبة للمخالفــات اإلداريــة واملاليــة التــي ارتكبــت منــذ أول ينايــر ســنة 1962 ، أن توصــي بــأن توقــع علــى  مادة 7 - 

املوظــف املخالــف عقوبــة العــزل مــن الوظيفــة مــع حفــظ احلــق فــي معــاش التقاعــد أو املكافــأة أو مــع احلرمان منهما 

كليــا أو جزئيــا . كمــا يجــوز للجنــة أن تكتفــي بالتوصيــة بنقــل املوظــف املذكــور إلــى وظيفــة أخــرى . 

وتكــون توصيــة اللجنــة ملزمــة للــوزارة املختصــة إذا صــدرت بإجمــاع أعضائهــا ، فــإن كان صدورهــا باألغلبيــة   

 . الدســتورية  فــي حــدود حقوقهــا وواجباتهــا  نظرتهــا احلكومــة 

موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

للجنــة بالنســبة للمخالفــات اإلداريــة واملاليــة التــي ارتكبــت قبــل أول ينايــر ســنة 1962 أن تقــدم للحكومــة مــا جتمــع  مادة 8 - 

لديهــا مــن معلومــات التخــاذ مــا تــراه بشــأنها فــي حــدود حقوقهــا وواجباتهــا الدســتورية . 

موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

يقصــد باملخالــف فــي تطبيــق هــذا القانــون كل مــن تثبــت ضــده مخالفــات إداريــة أو ماليــة أو تقــوم شــبهات قويــة علــى  مادة 9 - 

عــدم أمانتــه أو علــى اســتغاله لنفــوذه . ويقصــد باملخالفــات املاليــة كل اثــراء بســبب عــدم األمانــة أو اســتغال النفــوذ 

أو الغــدر بأمــوال الدولــة . 
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ــس ، فــي قضيــة : إذا كانــت هنــاك أشــاعة  ــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــ هنــا ســـعــــــــــــ الـســيــــد إبــراهـــــيـــــم خــريــبــــــط : 

حــول موظــف وليــس هنــاك دليــل أو برهــان يثبــت عليــه ذلــك واللجنــة 

ســتفصله عــن العمــل ، فأنــا أرجــو أن تضــاف مــادة . 

دعنــا نكــون واقعيــني فــي وضعنــا ، نوقــش املوضــوع فــوق أمامكم جميعا  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

خــارج القاعــة ، مــن قبــل نصــف ســاعة ، وأنــت أبديــت هــذه املاحظــة 

 . املــادة واصبحنــا منتهــني  واألعضــاء كلهــم وافقــوا علــى 

أنا ال أخالف .  الـســيــــد إبــراهـــــيـــــم خــريــبــــــط : 

)أصوات من بعض السادة األعضاء ال نريد نقاشا نريد التصويت( 

هو له حق من الناحية الدستورية .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنــا أتكلــم مــن ناحيــة ثانيــة عــن هــذه املــادة ، أعتقــد أن لــي أن أتكلــم  الـســيــــد إبــراهـــــيـــــم خــريــبــــــط : 

فيهــا فــي املجلــس أكثــر ممــا أتكلــم فيهــا فــوق ، املجــال هنــا أوســع لــي 

، فأنــا أريــد أن نحافــظ علــى املواطــن فــا يؤخــذ بالشــبهات ، أمــا أن 

يكــون كويتيــا ويؤخــذ بالشــبهات ويبعــد هــذا غيــر صحيــح ، كمــا أنــه 

صــدر قانــون .... 

هل هناك كويتي يبعد ؟ الكويتي ال يبعد .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نعامــل  أن  أمــا   ، الكويتيــني  غيــر  العمــال  غيــر  الكويتيــون  العمــال  الـســيــــد إبــراهـــــيـــــم خــريــبــــــط : 

العامــل الكويتــي كمــا نعامــل غيــر الكويتــي فهــذا غيــر صحيــح ، ولكــن 

أن يكــون كويتــي ســارقا فاقطعــوا يــده ، وأرجــو أن تكــون هنــاك مــادة 

 . املواطــن  علــى  حتافــظ 

العدالة ليس فيها متييز .  الـسـيـــــــد زيـــــــد الــكـــاظــمــــــــــــــي : 
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نعم . العدالة ليس فيها متييز .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ســبق فــي قضيــة العمــال الكويتيــني ، العمــال الكويتيــني غيــر العمــال  الـســيــــد إبــراهـــــيـــــم خــريــبــــــط : 

 . عليــه  أوافــق  ال  فأنــا  يبعــد  أن  أمــا   ، الكويتيــني  غيــر 

لقد انتهيت من شرح موضوعك . انتهى النقاش .   ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

نقطــة نظــام . ســـعــــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس . ال نريــد نقاشــا ، أمــا نعــم أو  الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفـــــــــــــــوزان : 

 . ال 

ال ، ال ، العضــو مــن حقــه أن يناقــش ، أمــا أن ال يكــون نقــاش فهــذا غيــر  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 . صحيــح 

لكن هذا النقاش خرج عن موضوع نقاشنا إلى موضوع ثان .  الســيــــــــد أحــمــــــــد الــفــــــــــــــوزان : 

ال ، العضو له احلق في أن يناقش والرأي متروك للمجلس .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)ثم أعطي سعادته الكام للسيد العضو جاسم القطامي( 

هــذه  اتبعنــا  كنــا  مــا  وإال  اجمــاع  هنــاك  احلقيقــة  الرئيــس  ســيادة  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 

الطريقــة داخــل املجلــس ، إذا اردنــا أن نناقــش املوضــوع داخــل املجلــس 

، هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة ، يعنــي أنــا شــخصيا أختلــف متامــا مــع 

األخ ابراهيــم فــي رأيــة بتميــز املوظــف الكويتــي عــن اآلخــر إذا كنــا نريــد 

أن نفتــح بــاب املناقشــة فهــذا شــيء ، وإذا اردنــا مجــرد التصويــت علــى 

املــواد ، فهــذا شــيء آخــر . 

الرأي اآلن متروك للمجلس .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنا أقترح ســــــــعـــــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــس ، أن تتـلــى املادة ثــم يصـوت عليها .  السـيـــــد جــاســــــم الـقــــطـــــامــــــــي : 
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ووفــق علــى املــواد التــي تليــت كلهــا موافقــة عامــة ، فهــل يــرى املجلــس  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 . عليهــا  املوافقــة  أو  املــادة  هــذه  مناقشــة  اآلن 

)موافقة عامة على املادة( 

أنا ال أوافق على هذه املادة وأسجل اعتراضي .  الـســيــــد إبــراهـــــيـــــم خــريــبــــــط : 

يسجل اعتراضك .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال متنــع اجلــزاءات املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون مــن أن توصــي اللجنــة باحالــة املخالــف إلــى النيابــة العامــة  مادة 10 - 

بخصــوص مــا قــد يقــع مــن مخالفاتــه حتــت طائلــة قانــون اجلــزاء . 

موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

للموظــف الــذي يتقــرر عزلــه وفقــا ألحــكام هــذا القانــون أن يتظلــم إلــى اللجنــة فــي خــال شــهر مــن اعانــه  مادة 11 - 

بالقــرار النهائــي الصــادر بعزلــه . وللجنــة فــي احلــدود املعينــة بالفقــرة الثانيــة فــي املــادة 7 مــن هــذا القانــون أن 

تعــدل قرارهــا أو أن تلغيــه . وفــي جميــع األحــوال تكــون قــرارات اللجنــة النهائيــة قطعيــة فــا يجــوز الطعــن فيهــا 

أمــام أيــة جهــة إداريــة أو قضائيــة . 

أليــس  فقــط  يعــزل  مــن  يتظلــم   ، اســتيضاحا  ولكــن  ســؤاال  ليــس  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــازرد : 

؟ لــك كذ

أي نعم . يتظلم .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 

يعني الذي يحال من وظيفته ....  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــــازرد : 

يعني يستأنف عند اللجنة خال شهر .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 
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انتهى .  الـســـيــــــــد مـحـمــــــــد قـبــــــــــــازرد : 

موافقة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيـــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

مادة 12 -     على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية . 

موافقة عامة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

)موافقة عامة( 

اآلن نؤخذ املوافقة باملناداة باالسم على املشروع إجمااًل .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

تطلــب لــه صفــة االســتعجال ، فــإذا كان يــراد املداولــة الثانيــة فــي هــذه  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

 . اجللســة 

نعم . بعد املناداة أليس كذلك ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال . حتــى تكــون املداولتــان فــي جلســة واحــدة إذا كان يــراد أن يســتغنى   السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتـوري  : 

عــن تأجيــل املداولــة الثانيــة ، إذن يؤخــذ الــرأي اآلن علــى أن تكــون 

 . اجللســة  بهــذه  الثانيــة  املداولــة 

قبل املناداة ؟ ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

قبل املناداة .  السيــد الدكتـور الـخبـير الدسـتــوري  : 

لي سؤال يا ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس .  الســـيــــــــد عـــبــــــــد اهلل الـالفـــــــــي : 



233

انتهينا من االسئلة في املواد .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

ال . سؤال في غير املواد .  الســـيــــــــد عـــبــــــــد اهلل الـالفـــــــــي : 

بند ما يستجد من اعمال لم يأت بعد .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

القانــون  هــل   ، املجلــس  هــذا  انحــل  لــو   ، الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــــس  ســـعــــــــــــــادة  الســـيــــــــد عـــبــــــــد اهلل الـالفـــــــــي : 

؟ املفعــول  ســاري  ســيبقى 

القانــون يقــول خــال الــدورة ) ثــم اســتطرد ســعادته قائــا ( مبوجــب  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

القانــون الزم تتــم املداولــة الثانيــة بعــد أربعــة أيــام ونظــرًا ألهميــة هــذا 

القانــون وصفــة االســتعجال فهــل املجلــس وافــق عليــه كمداولــة ثانيــة 

اليــوم باملنــاداة باألســماء ؟

)موافقة عامة( 

ثم جرى التصويت باملناداة باالسم وكان على النحو التالي : - 

مـوافـقـة : 

أحمــد الفــوزان ، أحمــد الســرحان ، الدكتــور أحمــد اخلطيــب ، بنــدر الافــي ، الشــيخ جابــر العلــي ، جاســم القطامــي ، حــزام 

اللميــع ، حمــد احلميــدة ، حمــد املشــاري ، حمــد العيــار ، حمــود النصــف ، خالــد املضــف ، خالــد املســعود ، خالــد الغنيــم ، خالــد 

املعصــب ، خليفــة الغنيــم ، خليفــه اجلــري ، خليــل املزيــن ، راشــد التوحيــد ، راشــد الفرحــان ، زيــد الكاظمــي ، الشــيخ ســالم 

العلــي ، ســالم احلريــص ، ســامي املنيــس ، الشــيخ ســعد العبــد اهلل ، ســعود العبدالــرزاق ، ســليمان احلــداد ، ســليمان املطــوع ، 

أحمــد ســيد عابــد ، الشــيخ صبــاح األحمــد ، عبــاس منــاور ، عبــد الباقــي النــوري ، عبــد الــرزاق اخلالــد ، عبــد العزيــز حســني ، 

عبــد العزيــز علــي اخلالــد ، عبداللطيــف الثنيــان ، الشــيخ عبــداهلل اجلابــر ، عبــداهلل الافــي ، عبــد اهلل مشــاري الروضــان ، علــى 

املــواش ، علــي األذينــة ، علــى الفضالــة ، علــي الدبــوس ، فــاح احلجــرف ، الشــيخ مبــارك احلمــد ، مبــارك الدبــوس ، محمــد 

الرشــيد ، محمــد قبــازرد ، محمــد البــراك ، محمــد الوســمي ، مرضــي األذينــة ، مضحــي نــزال املعصــب ، نايــف الدبــوس ، يوســف 

املخلــد ، يوســف الرفاعــي ، عبــد العزيــز الصقــر . 
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عدم مـوافـقـة : 

        ــــــــــ

امــتنــــاع : 

ابراهيم خريبط . 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  نتيجة التصويت هي : 56 موافقة ، امتناع 1 

) ثم أعطي سعادته الكام للسيد العضو أحمد السرحان ( . 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس ، أنا لي ماحظة .  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــــــان  : 

تفضل .  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

أنــا أرجــو مــن احلكومــة املوقــرة أن تســرع فــي إصــدار هــذا القانــون فــي  الســـــيـــــــد أحـمـــــد الــســـرحــــــــان  : 

 . القــادم  لألحــد  أي  الرســمية  اجلريــدة  فــي  القــادم  األســبوع 

أنــت أعطيتــه صفــة االســتعجال كمجلــس فأصبــح اإلصــدار والنشــر  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

احلكومــة. شــأن 

)ثم استطرد سعادته قائا( هل يرى املجلس االستمرار في جدول األعمال أو مناقشة قانون البلدية ؟

)فرد بعض السادة االعضاء : مناقشة قانون البلدية ، ورد آخرون نكتفي عند هذا احلد( . 

ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس :  هل نكتفي ؟

)بعض السادة االعضاء أي نعم( 
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)مازحــا( الواقــع أنــا أطلــب مــن املجلــس أن يفتــح لنــا املطبــخ املركــزي  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيــــــد : 

 . املجلــس  إلــى   ) سندويتشــات   ( لنــا  يحضــر  أن  أو  األكل  رائحــة  لنشــتم 

)مازحــا( أطلــب هــذا مــن الســيــــــــــد أحــمــــــــــد الــفـــــــــــوزان ، ألنــه أراد أن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

 . تطــول  لــن  اجللســة  بــأن  أعتقــد  ولكــن   ، قليــل  قبــل  ذلــك  يحضــر 

)بعض السادة األعضاء ، ال ، هذا تبذير( 

هذا ليس تبذيرا بل واجبا .  الســيـــــد مــحــمـــــــد الــرشـــيــــــد : 

» وهنا وجه السيــــد الدكتـــور الـخبـــير الدسـتـــوري  النظر إلى أن عبارة   

» وينتهــي عمــل اللجنــة بانتهــاء دور االنعقــاد احلالــي ملجلــس األمــة 

مالــم يقــرر املجلــس مبوافقــة احلكومــة اســتمرارها بعــد ذلــك » قــد 

 . املــوزع  القانــون  مشــروع  نســخ  بعــض  مــن  الطباعــة  فــي  ســقطت 

إذن ســؤال عبــد اهلل الافــي فيــه شــيء مــن الوجاهــة ، إذ أن عبــارة »  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

وينتهــي عمــل اللجنــة بانتهــاء دور االنعقــاد احلالــي ملجلــس األمــة 

مالــم يقــرر املجلــس مبوافقــة احلكومــة اســتمرارها بعــد ذلــك » . قــد 

ســقطت مــن بعــض نســخ مشــروع القانــون املــوزع فــي الطباعــة لذلــك 

فإنهــا ســتضاف فــي مكانهــا . 

)موافقة عامة( 

عبد اهلل كان له احلق .  سعادة الشيخ جابر العلي )وزير الكهرباء واملاء( : 

انا كامي صحيح .  الســـيــــــــد عـــبــــــــد اهلل الـالفـــــــــي : 

ال ، ألنك تقول إذا انحل املجلس ....  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

لــو انحــل املجلــس بكــره أو بعــد بكــره أو الســنه القادمــة فهــل ســيكون  الســـيــــــــد عـــبــــــــد اهلل الـالفـــــــــي : 

؟ ال  أو  املفعــول  ســاري  القانــون 
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)مازحــا( ميــوت معــه . )ثــم أضــاف ســعادته( ترفــع اجللســة علــى أن  ســـعــــــــــــادة الــرئــيــــــــــــــــــــــــــــــس : 

. مســاء  الرابعــة  الســاعة  املقبــل  الســبت  يــوم  االنعقــاد  إلــى  تعــود 

رفعــت اجللســة الســاعة الواحــدة وخمســني دقيقــة ظهــرًا علــى أن تعــود لانعقــاد فــي يــوم الســبت املوافــق 4 ينايــر ســنة 1964 

الساعــــــــة الرابعــــــــة مســاًء .

الرئيس     األمني العام       




