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 ونائبه الكويتيانتخاب رئيس مجلس األمة 

 بين العالنية والسرية

 مقدمة: 

وتتمثل هذه  هونائبمجلس األمة حدوث إشكالية عند اختيار رئيس الواقع العملي  أثبت

يرى  حيث يتنازع هذه المسألة اتجاهان، المعضلة في آلية انتخاب الرئيس ونائبه

من الالئحة الداخلية ( 35اب التزاماً بحرفية نص المادة )أحدهما وجوب سرية االنتخ

 لمجلس األمة فيما يذهب االتجاه اآلخر إلى القول بعالنية انتخاب الرئيس ونائبه.

ونظراً لبروز هذه اإلشكالية القانونية في الفصل التشريعي الحالي فقد ارتأينا تسليط 

القانوني الذي نراه متفقاً مع نصوص  الضوء عليها وتناولها بالدراسة بغية إبداء الرأي

 الدستور والالئحة الداخلية ذات العالقة.

 أوالً: وضع المسألة في ظل نصوص الدستور:

 من الدستور أنه: 92من المقرر بنص المادة 

 ً ونائب رئيس من بين  يختار مجلس األمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيسا

 أعضائه وإذا خال مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون االنتخاب في جميع األحوال باألغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه 

ن إالثنين الحائزين ألكثر األصوات فاألغلبية في المرة األولى أعيد االنتخاب بين ا

هما غيره في عدد األصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية تساوى مع ثاني

ن تساوى أكثر من واحد في إهذه الحالة باألغلبية النسبية. فويكون االنتخاب في 

 الحصول على األغلبية النسبية تم االختيار بينهم بالقرعة.

 ً  .ويرأس الجلسة األولى لحين انتخاب الرئيس أكبر األعضاء سنا

أن المشرع الدستوري أرسى أهم ضوابط انتخاب ء من النص السابق ويظهر بجال

 رئيس مجلس األمة ونائبه والتي تتمثل فيما يلي:
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 أن االختيار يكون في أول جلسة يعقدها مجلس األمة. -1

سنوات  4أن مدة رئاسة الرئيس ونائبه اللذان يجري اختيارهما تكون لمدة  -2

 وهي مدة الفصل التشريعي كامالً.

 انتخاب الرئيس ونائبه يكون باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين.أن  -3

لم تتحقق هذه األغلبية في المرة األولى أعيد االنتخاب بين االثنين الحائزين  ذافإ -4

 .ألكثر األصوات

تساوى أكثر من واحد في الحصول على األغلبية النسبية تم االختيار بينهم  ذافإ -5

 بالقرعة.

خلواً من اإلشارة  اقد جاءومذكرته التفسيرية ويتضح مما سلف بيانه أن النص السابق 

إلى المسألة محل البحث إذ لم يتضمن النص حكماً يتعلق بانتخاب الرئيس ونائبه من 

وهي أن المشرع  أن نستخلص مما سبق نتيجة مهمة، حيث كونه علنياً أم سرياً ويمكننا

فصيلي النتخاب رئيس المجلس ونائبه قد أفصح عن نيته الدستوري في ظل تنظيمه الت

 بالتصويت في المجلس. المتعلقة في جعل هذه المسألة محكومة بموجب القواعد العامة

 من الدستور أن: 94 المادةولما كان من المقرر بنص 

جلسات مجلس األمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس 

 .أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه المجلس أو عشرة

أن المشرع الدستوري أرسى مبدأً عالنية جلسات ووجه االستدالل بالنص السابق 

أن مفهوم عالنية الجلسات ال يقتصر على المناقشات  وال شكمجلس األمة كأصل عام 

ء د تطرح أثناالتي تتم في الجلسة بل يمتد ليشمل التصويت على القرارات التي ق

المناقشة في الجلسة، وغني عن البيان أن غاية المشرع الدستوري من العالنية هي 

 ً  .تحقيق الرقابة الشعبية باعتبار األمة مصدر السلطات جميعا

ولما كنا قد انتهينا إلى أن المشرع الدستوري ترك مسألة التصويت على اختيار رئيس 

ً المجلس ونائبه من حيث علنيتها أو سريتها ولم يفر وإزاء وجود  ،د لها حكماً خاصا

فإنه لو كان حكم عام في الدستور يحكم عالنية الجلسات وتبعاً لذلك عالنية التصويت 
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في ذهن المشرع أن يستثني التصويت على انتخاب الرئيس ونائبه من النص العام 

من  92الذي يقضي بعالنية الجلسات لكان قد نص على ذلك صراحةً في المادة 

اعتبار أن االستثناء ينبغي أن يأتي بذات األداة التشريعية التي أرست القاعدة الدستور ب

قد تضمنت تنظيماً تفصيلياً  –كما سبق القول  –العامة ال سيما وأن هذه المادة األخيرة 

 النتخاب الرئيس ونائبه.

بإزاء ما تقدم فإن فكرة سرية االنتخاب لم تكن غائبة عن ذهن المشرع الدستوري 

 ( من الدستور جرى نصها على أن:80)ادة فالم

 السريينتخبون بطريق االنتخاب العام  يتألف مجلس األمة من خمسين عضواً 

 ً لألحكام التي يبينها قانون االنتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين  المباشر وفقا

 .بمجلس األمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

فالنص السابق جاء صريحاً في وجوب سرية انتخاب أعضاء مجلس األمة ولو كانت 

إرادة المشرع الدستوري قد انصرفت إلى جعل انتخاب رئيس مجلس األمة ونائبه 

 ً التي نظمت  ( من الدستور92لما أعوزه النص على ذلك في صلب المادة )سريا

 اب أعضاء مجلس األمة.انتخاب هذين المنصبين أسوةً بما قرره في شأن انتخ

 

من الالئحة الداخلية لمجلس  35ثانياً: حكم المسألة في ظل نص المادة 

 األمة:

في شأن الالئحة الداخلية لمجلس  1963لسنة  12من القانون رقم  35نصت المادة 

 األمة على أنه:

وباألغلبية  ييتم االنتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق االقتراع السر

المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه األغلبية أعيد االنتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها 

باألغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه األغلبية تم اختيار أحدهما 

 .بالقرعة
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 بادئ بدء يلفت نظرنا في النص السابق مالحظتان:

 :قدالنص السابق أن  المالحظة األولى  ً لم يجر به النص استحدث حكما

الدستوري المنظم لذات المسألة حيث نص على سرية االقتراع النتخاب 

 مناصب مكتب المجلس والتي من ضمنها منصبي الرئيس ونائبه.

من الدستور نظمت تفصيالً عملية انتخاب رئيس  92ذلك أن نص المادة 

حكم آخر يتعلق بهذا ة أي ولم تفوض المشرع العادي في إضافالمجلس ونائبه 

الموضوع وهو ما يثير شبهة عدم دستورية النص السابق فيما قرره من سرية 

 انتخاب رئيس المجلس ونائبه لمخالفة النص الدستوري سالف الذكر.

 :آنف الذكر من الالئحة الداخلية للمجلس  35أن نص المادة  المالحظة الثانية

ً على علنية ان تخاب رئيس المجلس ونائبه والقاعدة لم يرتب ثمة أثراً قانونيا

تقضي بأن ال يعد اإلجراء باطالً ما لم اإلجراءات  نالعامة المقررة في بطال

 ينص على بطالنه.

لسنة  35من القانون رقم هـ( –د /38ذلك ما نصت عليه المادة ) وشاهدنا في

 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة حيث جرى نصها على ما يلي: 1962

 باطلة: تعتبر

اآلراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو  د(

 عالمة قد تدل عليه.

جراءات والقواعد أمام اللجنة بغير اتباع اإل هتبدى شفاه ياآلراء الت هـ(

 (.34الفقرة الثانية من المادة ) يالمنصوص عليها ف

ً رتب البطالن صراحةً على اإلخالل  فالمشرع في النص المشار إليه سلفا

بسرية التصويت ولو كان في نية المشرع أن يرتب البطالن على اإلخالل 

في انتخاب رئيس المجلس ونائبه لكان قد ضّمن هذا الحكم بسرية التصويت 

دون من الالئحة الداخلية لمجلس األمة على نحو صريح  35في نص المادة 

 أن يترك ذلك لالجتهاد والتفسير.
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لنصي المادتين  صحيحالتفسير الاإلجراء الذي يتفق مع  نرى بأنوهدياً بما تقدم 

هو أن يقوم رئيس السن الذي  -في تقديرنا  –( من الدستور 94( و )92)

يرأس االجتماع األول لمجلس األمة بعرض مسألة علنية التصويت الختيار 

منصبي رئيس المجلس ونائبه على مجلس األمة للتصويت عليها فإذا ما حاز 

مجلس في إجراء االقتراع علنياً هذا القرار على األغلبية المقررة قانوناً شرع ال

 على هذين المنصبين.

ثالثاً: مدى جواز الطعن على قرار مجلس األمة باختيار رئيس المجلس 

 ونائبه بالتصويت العلني:

الطعن أمام المحكمة الدستورية على لما كان الواقع يشير إلى وجود سابقة تم فيها 

لذا فإنه من المتصور أن يتم  منصب رئيس مجلس األمةقرار مجلس األمة بانتخاب 

منصبي الرئيس ونائبه في حالة إجراء الطعن على قرار مجلس األمة بانتخاب 

( من الالئحة الداخلية 35التصويت عالنية على سند من مخالفة اإلجراء لنص المادة )

لمجلس األمة والتي أوجبت أن يكون االقتراع سرياً، إال أن هذا اإلجراء باعتباره من 

مال البرلمانية ال يخضع لرقابة تلك المحكمة سواء أكانت منعقدة كمحكمة دستورية األع

تختص في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، أم كانت منعقدة كمحكمة موضوع 

، وبالتالي فإن الطعن في الحالتين غير مقبول، تختص في الفصل بالطعون االنتخابية

 3الصادر في  2020لسنة  20في حكمها رقم  وهو ما قررته المحكمة الدستورية

 .2021مارس 
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