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الموضــــــوع :الرأي القانوني في إعادة تصويت مجلس
األمة على اختيار نائب الرئيس الذي تم في 2016/12/11
باإلش*****ارة إل*****ى الموض*****وع أع*****اله ،وإل*****ى طل*****بكم اإلف*****ادة ب******الرأي
الق****انوني ف****ي واقع****ة إع****ادة الس****يد /رئ****يس مجل****س األم****ة التص****ويت عل****ى
اختي***ار نائ***ب ال***رئيس وال***ذي ترش***ح ل***ه ك***الً م***ن الن***ائبين الس***يد د/جمع***ان
ظاھر الحربش ،والسيد/عيسى أحمد الكندري.

وإذ كانت الواقعة محل إبداء الرأي تتمثل في أنه-:
]تقدم للترشح لشغل منصب نائب رئ**يس مجل**س األم**ة ك*الً م**ن الن**ائبين
الم***وقرين د/جمع***ان ظ***اھر الح***ربش والنائ***ب /عيس***ي أحم***د الكن***دري ،
وش**ارك ف**ي التص**ويت 64نائب**ا ً  ،وانتھ**ت نتيج**ة التص**ويت الس**ري إل**ى
حصول النائب د /جمعان الحربش على عدد  32ﺻوتا ً  ،وحص**ول النائ**ب/
عيسى أحمد الكندري على  31ﺻوتا ً  ،وتبين وجود ورقة بيضاء[.
ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ
ﺍﻟﺘﺎﱄ-:
ً
ﺃﻭﻻ -:ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻻﺯﻣــﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼــﺤﻴﺢ ﰲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ-:
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الوﺻول إل**ى ال**رأي الدس**توري يتطل**ب االنط**الق م**ن حقيق**ة أن نص**ي
الم**ادتين ) (92و ) (97م**ن الدس**تور نظمت**ا آلي**ة اختي**ار ال**رئيس ونائ**ب
الرئيس وبيان األغلبية المطلوبة لصحة انتخابھما وﺻحة قرارات المجلس.

حيث تنص المادة  92من الدستور الكويتي على أنه-:
)) يخت*****ار مجل*****س األم*****ة ف*****ي أول جلس*****ة
ل****ه ،ولمث*****ل مدت*****ه رئيس****ا ونائ*****ب رئ*****يس
م*****ن ب*****ين أعض*****ائه وإذا خ*****ال مك*****ان أي
منھم****ا اخت*****ار المجل*****س م*****ن يح*****ل محل*****ه
إل*****ى نھاي*****ة مدت*****ه ،يك*****ون االنتخ*****اب ف*****ي
جمي*********ع األح*********وال باألغلبي*********ة المطلق*********ة
للحاض***رين ،ف***إن ل***م تتحق***ق ھ***ذه األغلبي***ة
ف****ي الم****رة األول****ى أعي****د االنتخ****اب ب****ين
االثن****ين الح****ائزين ألكث****ر األﺻ****وات ،ف****إن
تس******اوى م******ع ثانيھم******ا غي******ره ف******ي ع******دد
األﺻ*****وات اش*****ترك معھم*****ا ف*****ي انتخ*****اب
الم****رة الثاني****ة ويك****ون االنتخ****اب ف****ي ھ****ذه
الحال*****ة باألغلبي*****ة النس*****بية .ف*****إن تس*****اوى
أكث******ر م******ن واح******د ف******ي الحص******ول عل******ى
األغلبي*******ة النس*******بية ت*******م االختي*******ار بي*******نھم
بالقرع****ة ،وي****رأس الجلس****ة األول****ى لح****ين
انتخاب الرئيس أكبر األعضاء سنا ً((.
وتنص للمادة  97منه أيضاَ◌ً على أنه -:
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))يش****ترط لص****حة اجتم****اع مجل****س األم****ة
حض******ور أكث******ر م******ن نص******ف أعض******ائه،
وتص******در الق******رارات باألغلبي******ة المطلق******ة
لألعض*****اء الحاض*****رين ،وذل*****ك ف*****ي غي*****ر
الح*******االت الت*******ي تش*******ترط فيھ*******ا أغلبي*******ة
خاﺻ****ة .وعن****د تس****اوي األﺻ****وات يعتب****ر
األم*****ر ال*****ذي ج*****رت المداول*****ة ف*****ي ش*****أنه
مرفوضا((.
 -ﻭﻣــﻦ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﻨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻋــﻼﻩ ﻧﺸــﲑ ﺇﱃ ﺍﳊﻘــﺎﺋﻖ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
أن ھناك فرق بين ما يشترط كنصاب لصحة اجتم**اع مجل**س األم**ة) انعقاد المجلس( وبين النصاب الذي يشترط لصدور قرارات المجلس .
إذ أن اجتم*****اع مجل*****س األم*****ة يش*****ترط لص*****حة انعق*****اده حض*****ور -عل*****ي
األق***ل  33 -عض***واً م****ن أعض***اء مجل****س األم***ة ف***ي الزم****ان والمك***ان المق****ررين
النعق****اد الجلس****ة  ،بينم****ا األغلبي****ة المطلوب****ة لص****حة الق****رارات الت****ي تص****در م****ن
المجل***س تك***ون باألغلبي***ة المطلق***ة للحض***ور وھ***ي تص***ل ف***ي ح***دھا األدن***ى إل***ى
 17عض****واً يص****وتون عل****ى الق****رار المطل****وب أو ق****د تزي****د عل****ى ذل****ك بأغلبي****ة
خاﺻ****ة يُنظ****ر فيھ****ا إل****ى ع****دد األعض****اء ال****ذين يت****ألف م****نھم المجل****س بحس****ب
األحوال وفقا ً لمحل التصويت.
 إن األغلبية المطلوبة الختيار نائب رئيس مجلس األمة ھ**ي األغلبي**ة العادي**ةأي االغلبي**ة المطلق**ة للحض**ور  ،وھ**ي األغلبي**ة الت**ي فس**رتھا المحكم**ة الدس**تورية
بحكم ملزم على نحو ما سيأتي بيانه .
سبق للمحكمة الدستورية النظر في طلب تفسير نص المادة  92من الدس**تورالكويتي وقد حمل طلب التفسير الرقم  ، 1996/26وھو طل**ب ق**دم إل**ى المحكم**ة
الدستورية وفقا ً لالختصاص الدستوري األﺻيل المقرر لھا بنص المادة األول**ى م**ن
القانون رقم 1973/14والتي تنص على أنه-:
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))تنش***أ محكم****ة دس****تورية تخ****تص دون غيرھ****ا
بتفس**ير النص**وص الدس**تورية ........ويك**ون حك**م
المحكم******ة الدس******تورية ملزم******ا ً للكاف******ة ولس******ائر
المحاكم((.

وقد فسرت المحكمة الدستورية بقرارھا المل**زم الم**ادة  92م**ن الدس**تور
الكويتي وھو ذات النص الذي ينظم الموضوع محل إبداء الرأي  ،إذ لم يفرق
نص المادة  92بين اختيار رئيس أو نائب رئيس مجلس األمة.

وعلى ذلك ال يمكن التنصل من منطوق قرار التفس**ير ال**ذي أﺻ**درته
المحكمة الدستورية بجلسة  1997/1/8والذي انتھى إلى اآلتي-:
)) ق*********ررت المحكم**********ة أن المقص*********ود باألغلبي**********ة
المطلق****ة للحاض****رين المنص****وص عليھ****ا ف****ي الم****ادة
 92م****ن الدس****تور  ،إنم****ا يج****ري التع****رف علي****ه ف****ي
ض******وء غيرھ******ا م******ن الم******واد المرتبط******ة وبخاﺻ******ة
المادت*******ان  117 ،97م*******ن الدس*******تور والم*******واد ،28
 37 ،36م******ن الالئح******ة الداخلي******ة لمجل******س األم******ة ،
والعب****رة ف****ي الحض****ور ال****ذي تحس****ب عل****ى أساس****ه
تل***ك األغلبي***ة ھ***و حض***ور م***ن ش***ارك ف***ي التص***ويت
فع***الً بش***كل إيج***ابي وﺻ***حيح  ،فتس***تبعد م***ن حس***اب
الحاض*****رين األﺻ*****وات الباطل*****ة والممتنع*****ة  ،وھ*****و
م***ا يس***ري حكم***ه عل***ى الورق***ة البيض***اء الت***ي يعتب***ر
ﺻ****احبھا ممتنع****ا ً ع****ن التص****ويت أي بمثاب****ة الغائ****ب
ع*******ن الجلس*******ة  ،ك*******ل ذل*******ك مت*******ى كان*******ت النس*******بة
الدس********تورية الالزم********ة النعق********اد الجلس********ة مت********وافراً
واألغلبي********ة المطلق********ة تعن********ي أكث********ر م********ن نص********ف
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األﺻ****وات الص****حيحة المعط****اة أي****ا ً ك****ان ق****در ھ****ذه
الزيادة((
*ازم  ،وعل**ى نح**و
*ريح ،وج* ٍ
وعلى ذلك فإن قرار التفسير قد قطع بش**كل ﺻ* ٍ
ال يحتم**ل مع**ه أي ل**بس أو ج**دل أن**ه :فيم**ا يتعل**ق بالتص**ويت ف**ي مس**ألة اختي**ار
رئيس مجلس األمة – ويجري على ذلك أيض*ا ً منص**ب نائ**ب ال**رئيس-ب**أن الورق**ة
البيضاء يعتبر ﺻاحبھا غير مشارك في التصويت أي بمثابة الغائ**ب ع**ن الجلس**ة ،
وذل**ك مت**ى ك**ان النص**اب المطل**وب النعق**اد الجلس**ة مت**وافراً بع**د اس**تبعاد حض**ور
ﺻاحب الورقة البيضاء.
وم**ن ث**م تص**بح األغلبي**ة المطلق**ة للحض**ور ف**ي ھ*ذه الحال**ة ھ**ي أغلبي**ة م**ن
ش**ارك مش**اركة إيجابي**ة ﺻ**حيحة ف**ي التص**ويت أي أكث**ر م**ن نص**ف األﺻ**وات
الصحيحة المعطاة.
وب**إنزال ذل**ك عل**ى الموض**وع مح**ل ال**رأي فإن**ه وباس**تبعاد ﺻ**احب الورق**ة
البيضاء يكون عدد من شارك في التصويت مشاركة ﺻحيحة عل**ى منص**ب نائ**ب
رئيس مجلس األمة ھو  63نائبا ً ذوي مشاركات ﺻحيحة وھو من تق**اس األغلبي**ة
المطلقة للحاضرين بعددھم وفقاً لقرار المحكمة الدستورية الحاسم ف**ي ھ**ذا الص**دد،
ويكون النائب د/جمعان ظاھر الحربش بحص**وله عل**ى ع**دد  32ﺻ**وتاً ق**د حص**ل
على األغلبية المطلقة المطلوبة للحص**ول عل**ى منص**ب نائ**ب ال**رئيس وھ**و م**ا ق**د
قطعت به المحكمة الدستورية بقولھا أنه )) األغلبية المطلق*ة المطلوب**ة عن**د اس**تبعاد
ﺻاحب الورقة البيضاء تعني أكثر من نصف االﺻوات الصحيحة المعطاة((.
ومن ثم يكون ق**رار إع**ادة التص**ويت مخالف*ا ً للدس**تور مخالف**ة جس**يمة بش**كل
واضح وﺻريح مما قد يترتب عليه الطعن في قرارات مكتب المجل**س أو انعق**اد
الجلسات التي قد يرأسھا نائب ال**رئيس تح**ت أي ظ**رف  ،وعل**ى نح**و يلح**ق مع**ه
ال**بطالن أي ق**رارات تص**در م**ن مكت**ب المجل**س  ،وأي**ة ق**رارات أو تش**ريعات
تصدر من المجلس برئاسة النائب /عيسى الكندري للجلسات.
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ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ جملﻠــﺲ ﺍﻻﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ
 ، 2007/8ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:

 -1أن المحكم***ة الدس***تورية ق***د فس***رت الم***ادة  92م***ن الدس***تور وھ***ي الت***ي
تحك***م المس***ألة مح***ل ال***رأي ،وال يج***وز ب***أي ح***ال م***ن األح***وال الق***ول
ب***أن تغيي***ر الالئح***ة وھ***ي الت***ي تص***در ب***أداة قانوني***ة أدن***ى م***ن الدس***تور
يترتب عليه تغيير حكم الدستور.
 -2ك****ل قاع****دة قانوني****ة أو دس****تورية تتض****من فرض****ا ً ) موض****وعا ً( وحكم****اً
قانوني*****ا ً يحك*****م ذل*****ك الموض*****وع  ،وإذ ك*****ان الف*****رض أو الموض*****وع
مح****ل تفس****ير المحكم****ة الدس****تورية رق****م  1996/26ھ****و ذات الف****رض
المطل***وب إب***داء ال***رأي بش***أنه  ،ف***إن حك***م الم***ادة  92م***ن الدس***تور ھ***و
ذات الحك****م )األث****ر الق****انوني( ال****ذي انتھ****ت إلي****ه المحكم****ة الدس****تورية ،
وھ*******و اعتب*******ار ﺻ*******احب الورق*******ة البيض*******اء غائب*******ا ً ع*******ن التص*******ويت
والمحكم****ة الدس****تورية ب****ذلك تك****ون ق****د أوض****حت حك****م الدس****تور  ،وال
يمك***ن الق***ول ب***أي ح***ال م***ن األح***وال ،أو عل***ى أي وج***ه م***ن األوج***ه أن
تع***ديل الالئح***ة الداخلي***ة لمجل***س االم***ة وھ***ي قاع***دة قانوني***ة أدن***ى م***ن
التشريع الدستوري يترتب عليھا تغيير الدستور .
إذ أن ذلك الزعم سيؤدي إلي نتائج خطيرة جداً ،ويخ**الف مب**دأ الش**رعيةوالدس**تورية ،إذ ال يج**وز وفق*ا ً لقاع**دة أن االدن**ى ال يخ**الف األعل**ى ف**ي مرات**ب
القواعد القانونية أن تأتي أداة -قاعدة قانونية-أدنى مرتبة لتغير القاع**دة الدس**تورية
األعل**ى مرتب**ة ؛ إال باش**تراطات دس**تورية مح**ددة وتتطل**ب موافق**ة ثلث**ي أعض**اء
المجلس  ،إضافةً إلى تصديق سمو أمير البالد على ذلك التعديل.
والقول بأن تفسير المحكمة الدستورية الذي يع**د ملزم*اً ،ويع**د تطبيق*ا ً ل**نص
المادة  92م**ن الدس**تور ال**ذي ل**م يتغي**ر – بطبيع**ة الح**ال-أﺻ**بح غي**ر مل**زم بتغي**ر
الم**ادة  37م**ن الالئح**ة الداخلي**ة للمجل**س يع**د مخالف**ة للدس**تور مخالف *ةً ﺻ**ريحةً
وواضحةً  ،إذ ال يجوز أن يتغير مضمون وحكم المادة بتغير قاعدة قانونية أدن**ى
) م  37من الالئحة الداخلية(.
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ً
ﻛــﺎﻑ ﺑﺬﺍﺗــﻪ
ﻭﺃﻧــﻪ
،
ﺃﻋــﻼﻩ
ﺍﳌﺒــﲔ
ﺑــﺎﻟﺮﺃﻱ
ﺴــﻜﻨﺎ
ﲤ
ﻭﺭﻏــﻢ
....
ﻭﺃﺧــﲑﺍ
ٍ
ﻟﻠﻮﺻــﻮﻝ ﺇﱃ ﺻــﺤﺔ ﻓــﻮﺯ ﺍﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺩ /ﲨﻌــﺎﻥ ﻇــﺎﻫﺮ ﺍﳊــﺮﺑﺶ ﲟﻨﺼــﺐ
ﻧﺎﺋــﺐ ﺭﺋــﻴﺲ ﳎﻠــﺲ ﺍﻷﻣــﺔ ﻭﳐﺎﻟﻔــﺔ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼــﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪﺳــﺘﻮﺭ ﻓﺈﻧﻨــﺎ
ﻧﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
 -1النظ**ر إل**ى ن**ص الم**ادة  37م**ن الالئح**ة وأن**ه ج**اء اس**تناداً إل**ى الم**ادة
 117م**ن الدس**تور إال أن تطبي**ق التف**ويض التش**ريعي مقي**د ف**ي نط**اق التف**ويض
ومقي**د بقاع**دة ھام**ة ج**داً وھ**ي ع**دم الخ**روج ع**ن نط**اق التف**ويض ومقي**د بقاع**دة
الشرعية الدستورية أي عدم مخالفة نص دستوري .
وق******د أوردت المحكم******ة الدس******تورية ف******ي أس******باب ق******رار التفس******ير رق******م 26 1996/المرتبط****ة ب****المنطوق أن الرج****وع إل****ى ن****ص الم****ادة  37م****ن الالئح****ة
مش*****روط بع*****دم تعارض*****ھا م*****ع أي حك*****م دس*****توري  ،وذل*****ك للتع*****رف عل*****ى
التطبيق الصحيح للمادة ) (92من الدستور.
 -2إن نط*****اق تطبي*****ق الم*****ادة  37م*****ن الالئح*****ة الداخلي*****ة لمجل*****س االم*****ة وفق*****اً
للتع****ديل بالق****انون رق*****م  2007/8ق****د ج*****اء كم****ا تش*****ير الم****ذكرة اإليض*****احية
للق****انون عل****ى أن الم****ادة  37ھ****ي )تردي****د لحك****م الفق****رة األول****ى م****ن  97م****ن
الدس******تور( حي******ث أوردت الم******ذكرة االيض******احية لھ******ذه الم******ادة م******ا يل******ي ))
تض***منت الم***ادة األول***ى م***ن ھ***ذه الم***ادة تردي***داً لحك***م الفق***رة األول***ى م***ن الم***ادة
 97م***ن الدس***تور باش***تراط حض***ور أكث***ر م***ن نص***ف أعض***اء المجل***س لص***حة
اجتماع******ه وﺻ******دور الق******رارات باألغلبي******ة المطلق******ة لألعض******اء الحاض******رين،
وذل**ك ف**ي غي**ر الح**االت الت**ي يش**ترط فيھ**ا أغلبي**ة خاﺻ**ة ......م**ا ل**م يتع**ارض
ھذا الحكم مع نص في الدستور أو في ھذا القانون ((.
وم****ن ث****م ف****إن المقص****ود بتع****ديل الم****ادة  37م****ن الالئح****ة الداخلي****ة
لمجل******س األم******ة ھ******و لتوض******يح أن الممتن******ع ع******ن التص******ويت أو ﺻ******احب
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الورق*****ة البيض*****اء ي*****دخل ض*****من احتس*****اب الع*****دد ال*****الزم لص*****حة انعق*****اد
الجلسة.
حيث أوردت المذكرة االيضاحية أيضاً للمادة  37من الالئحة المعدلة
بالقانون رقم  2007/8اآلتي )....وعليه فال يعتبر االمتناع عن التصويت أو عدم
المشاركة فيه على الرغم من وجود العضو داخل القاعة في جميع األحوال غياباً
عن الجلسة إذ أن الممتنع عن التصويت ،أو الذي ال يجب عند المناداة في القاعة
حاضراً في الجلسة ويحسب ضمن العدد الالزم لصحة انعقاد الجلسة(.
وم***ن ث***م ف***إن ﺻ***احب الورق***ة البيض***اء يع***د حاض***راً فق***ط عن***د بح***ث
نص***اب انعق***اد الجلس***ة  ،وھ***و م***ا نص***ت علي***ه الم***ذكرة االيض***احية بش***كل
ﺻريح بالقول أنه يحسب ضمن العدد الالزم لصحة انعقاد الجلسة.
ف***إذا ثب***ت أن ع***دد الحض***ور كافي***ا ً لص***حة انعق***اد الجلس***ة ف***إن حك***م
ﺻ****احب الورق****ة البيض****اء عن****د التص****ويت عل****ى اختي****ار ال****رئيس أو نائب****ه
ھ****و حك****م غي****ر المش****ارك أو الغائ****ب م****ا دام الع****دد الب****اقي كافي****ا ً النعق****اد
الجلسة.
-3وإذ اشارت المذكرة االيضاحية إلي أن االمتناع ع**ن التص**ويت ال يع**د
في جميع األحوال غيابا ً ع**ن الجلس**ة  ،ف**إن ذل**ك ھ**و بمفھ**وم المخالف**ة يعن**ي أن**ه
يعد غيابا ً في أحوال وحضوراً في أحوال أخرى ،وقد أشارت المذكرة إل**ى أن**ه
يعد حضوراً عند احتساب العدد الالزم لصحة انعقاد الجلسة .
وكذلك فقد جاء قرار المحكمة الدستورية في ذات المعنى وھو ما يفس**ر
انس****ياق الم****ادة  37م****ن الالئح****ة المعدل****ة م****ع ق****رار المحكم****ة الدس****تورية
وانسجامھما معا ً  ،وقد ورد في أسباب حكم المحكمة الدستورية اآلتي -:
))....مما يثور معه التساؤل عن المعنى المنطب**ق عل**ى ھ**ؤالء الحاض**رين
والذين تحتسب عل**ى أساس**ھم االغلبي**ة المطلق**ة المش**ار إليھ**ا بتل**ك الم**ادة )(97
من الدستور  ،ولما كان التصويت ھو حق شخصي ذات**ي يعب**ر ب**ه الناخ**ب ع**ن
إرادته عن**د مباش**رته لحق**ه الدس**توري ف**ي االنتخ**اب  ،وذل**ك عل**ى نح**و إيج**ابي
أي بالموافقة أو الرفض  ،س**راً أو علن*ا ً  ،والتص**ويت وإن ك**ان واجب*ا ً عل**ى
ك**ل ناخ**ب إال أن**ه يباش**ر ھ**ذا الواج**ب اختي**ارا ول**يس إلزام*ا ً ً◌◌َ  ،وم**ن ث**م
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كان امتناع الفرد عن استعماله يعد تنازالً منه ع**ن ذل**ك الح**ق دون ثم**ة ج**زاء ،
وعليه فإن كلمة)الحاضرين( الواردة في المادتين ) (92و ) (97م**ن الدس**تور
ال تعني سوى مجموع المشاركين في التصويت فع*الً  ،وبش**كل إيج**ابي  ،قب**والً
أو رفضا ً ومن ثم ال يدخل في عداد ھؤالء الحاضرين األشخاص الحاض**رون
مادي*ا ً  ،دون أن ي**دلوا بأﺻ**واتھم ف**ي المس**ألة المطروح**ة  ،وك**ذلك الممتنع**ون
عن التصويت ومن أعط**ى ورق**ة بيض**اء كم**ا ال عب**رة بم**ن ثب**ت اس**مه ب**دفاتر
الحضور أو بالحضور واالنصراف الس**ابق عل**ى عملي**ة االنتخ**اب  ،طالم**ا أن**ه
لم يشارك فيھا فعالً وإيجابيا ً  ،وإذ كان ال يعتد ف**ي الفھ**م الق**انوني ف**ي العملي**ة
االنتخابية إال باألﺻوات الصحيحة المعطاة أي المش**اركة ف**ي التص**ويت فع*الً
فإنه يخرج من حساب االغلبية االﺻوات الغير ﺻحيحة  ،وتلك التي لحقھ**ا أي
سبب من أسباب البطالن  ،وليس ذلك كله إال تطبيقا ً لقاعدة مقررة ش**ايعھا الفق**ه
والقض**اء وتبنتھ**ا بع**ض التش**ريعات  ،ومنھ**ا ق**انون االنتخ**اب الك**ويتي ال**ذي
نصت المادة  39منه على أنه " ينتخب عض**و مجل**س األم**ة باألغلبي**ة النس**بية
لع**دد االﺻ**وات الص**حيحة المعط**اة (".....وھ**و م**ا يس**ري حكم**ه أيض *ا ً عل**ى
الورق**ة البيض**اء فتخ**رج م**ن حس**اب االغلبي**ة  ،ذل**ك أن التص**ويت ھ**و اإلدالء
بالرأي  ،وتعبير عن اإلرادة لصاحبه سلبا ً أو إيجابا ً  ،سراً أو علنا ً في المرش**ح
المطل**وب اختي**اره  ،أو األم**ر المط**روح للتص**ويت فھ**و عم**ل إرادي إيج**ابي
وليس حضوراً مادياً◌َ فحسب  ،أما ترك الورقة البيضاء فھو عمل سلبي م**ؤداه
عدم إفص**اح الناخ**ب ع**ن رأي**ه وارادت**ه ف**ي شخص**ية المرش**ح الم**راد اختي**اره
وتجھيل برأي**ه ف**ي المرش**ح  ،وف**ي حقيق**ة األم**ر ھ**و امتن**اع ع**ن المش**اركة ف**ي
أي م**ن
التص**ويت  ،وال يج**وز اعتب**اره عم *الً يمث**ل تص**ويتا ً ب**رفض أو بتأيي**د ٍ
المرشحين  ،فليس ھناك أي وضع ق**انوني لص**احب الورق**ة البيض**اء  ،وال%%ذي

يع%%د ممتنع%اً ع%%ن التص%%ويت ب%%ل يأخ%%ذ حك%%م الغائ%%ب وإن ك%%ان ل%%ه حض%%ور
مادي  ،وذلك إعماالً للمادة ) (37من الالئحة.
وحي***ث أن***ه بالنس***بة لحس***اب األغلبي***ة المطلق***ة ف***ي التص***ويت ف***إن م***ن
ب****ديھيات فھ****م المقص****ود باألغلبي****ة أنھ****ا تعن****ي أكث%%%%ر م%%%%ن نص%%%%ف ع%%%%دد

األصوات الصحيحة المعطاة((
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ﻭﻟـــﺬﻟﻚ ﻓﻘـــﺪ ﺍﻧﺘﻬـــﺖ ﺍﶈﻜﻤـــﺔ ﺍﻟﺪﺳـــﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄـــﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻫـــﺎ ﺇﱃ
ﺍﻵﺗﻲ-:

)ق*********ررت المحكم*********ة أن المقص*********ود باألغلبي*********ة المطلق*********ة للحاض*********رين
المنص***وص عليھ***ا ف***ي الم***ادة  92م***ن الدس***تور  ،إنم***ا يج***ري التع***رف علي***ه ف***ي
ض******وء غيرھ******ا م******ن الم******واد المرتبط******ة وبخاﺻ******ة المادت******ان  117 ،97م******ن
الدس*******تور والم*******واد  37 ،36 ،28م*******ن الالئح*******ة الداخلي*******ة لمجل*******س األم*******ة ،
والعب***رة ف***ي الحض***ور ال***ذي تحس***ب عل***ى أساس***ه تل***ك األغلبي***ة ھ***و حض***ور م***ن
ش****ارك ف****ي التص****ويت فع****الً بش****كل إيج****ابي وﺻ****حيح  ،فتس****تبعد م****ن حس****اب
الحاض***رين األﺻ***وات الباطل***ة والممتنع***ة  ،وھ***و م***ا يس***ري حكم***ه عل***ى الورق***ة
البيض****اء الت****ي يعتب****ر ﺻ****احبھا ممتنع****اً ع****ن التص****ويت أي بمثاب****ة الغائ****ب ع****ن
الجلس****ة  ،ك****ل ذل****ك مت*****ى كان****ت النس****بة الدس*****تورية الالزم****ة النعق****اد الجلس*****ة
مت****وافراً  ،واألغلبي****ة المطلق****ة تعن****ي أكث****ر م****ن نص****ف األﺻ****وات الص****حيحة
المعط***اة أي***ا ً ك***ان ق***در ھ***ذه الزي***ادة  ،وبن***اء عل***ى ذل***ك يك***ون م***ن حص***ل عل***ى
ثالثين ﺻوتاً من أﺻل ) (59ﺻوتا ً قد توافرت له األغلبية المطلقة(.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘﺎﱄ-:

ب***اس%%%تبعاد ص%%%احب الورق%%%ة البيض%%%اء م%%%ن الحض%%%ور المش%%%اركين مش%%%اركة
ص%%%%حيحة ف%%%%ي التص%%%%ويت عل%%%%ى منص%%%%ب نائ%%%%ب رئ%%%%يس مجل%%%%س األم%%%%ة  ،ليع%%%%د
ف%%%%%ي حك%%%%%م الغائ%%%%%ب ع%%%%%ن التص%%%%%ويت وليص%%%%%بح الع%%%%%دد ال%%%%%ذي ش%%%%%ارك ف%%%%%ي
التص%%%ويت مش%%%اركةً ص%%%حيحةً ھ%%%و )) (63ث%%%الث وس%%%تون ( ص%%%وتا ً  ،وتك%%%ون
األغلبي%%%%ة المطلق%%%%ة ف%%%%ي التص%%%%ويت ھ%%%%ي أكث%%%%ر م%%%%ن نص%%%%ف ع%%%%دد األص%%%%وات
الص%%%%%حيحة المعط%%%%%اة وھ%%%%%ي ع%%%%%دد ) (32ص%%%%%وتا ً  ،وم%%%%%ن ث%%%%%م يك%%%%%ون النائ%%%%%ب
د/جمع%%%%ان الح%%%%ربش بحص%%%%وله عل%%%%ى ھ%%%%ذا الع%%%%دد م%%%%ن األص%%%%وات ق%%%%د ف%%%%از
بمنص%%%%ب نائ%%%%ب رئ%%%%يس مجل%%%%س األم%%%%ة الك%%%%ويتي وفق%%%%ا ً للتص%%%%ويت األول ،وأن
إعادة التصويت ھو إجراء منعدم  ،ومخالف للدستور  ،وليس له أثر.
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وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،،،،
أستاذ القانون في كلية القانون الكويتية العالمية

والمنتدب في جامعة الكويت
والمحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز

الدكتور /يـوسـف الحـربـش
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