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فیما ینتظر مجلس األمة ما ستنتھي الیھ المحكمة الدستوریة في االستشكال المقدم من د. ولید الطبطبائي 
من الالئحة الداخلیة، یدور نقاش واسع حول األلیة اإلجرائیة التي یستوجب  ۱٦على حكمھا بإلغاء المادة 

 لحربش ود. ولید الطبطبائي.د. جمعان االسابقین على المجلس اتباعھا إلعالن خلو مقعدي النائبین 
 

إذا خال محل أحد أعضاء مجلس األمة قبل نھایة مدتھ ألي سبب  من الئحة المجلس على " ۱۸تنص المادة 
من األسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئیس المجلس أن یبلغ رئیس مجلس الوزراء فورا بھذا الخلو 

ف ھنا حول مفھوم "إعالن المجلس"، ومن المعني "، والخالمن الدستور 84النتخاب عضو آخر وفقا للمادة 
 فیھ، الرئیس منفردا أو قرار من المجلس؟

 
إذا خال محل أحد أعضاء مجلس األمة قبل نھایة مدتھ،  الدستوریة تنص على " ۸٤والجدیر بالذكر أن المادة 

و تكون مدة العضألي سبب من األسباب انتخب بدلھ في خالل شھرین من تاریخ إعالن المجلس ھذا الخلو و
وإذا وقع الخلو في خالل ستة أشھر السابقة على انتھاء الفصل التشریعي للمجلس  .الجدید لنھایة مدة سلفھ

 ".فال یجري انتخاب عضو بدیل
 

 الخیارات المتاحة
 

السوابق التي شھدتھا المجالس البرلمانیة السابقة في حاالت إعالن خلو المقعد البرلماني، وفرت للرئیس 
زوق الغانم خیارین للتعامل مع الحالة الماثلة، اإلعالن المنفرد أو العرض على مجلس األمة، إال أن مر

یؤدي الى ابطال االنتخابات التكمیلیة، فیما الخیار الثاني قد  دستوري اشكالالخیار األول قد یترتب علیھ 
 یشعل أزمة سیاسیة.

 
لن یرغب الرئیس الغانم في تسجیل حالة ابطال النتخابات تكمیلیة في عھد رئاستھ لمجلس األمة، ال سیما 

ع قرار خلو المقعد منفردا، لذا ال یتوق في حال اتجھ الى الخیار األول واتخذوأن المسؤولیة سیتحملھا منفردا 
مر الذي یجعل اللجوء الى المجلس االتجاه أن یسیر الغانم في ھذا االتجاه المحفوف بالشكوك الدستوریة، األ

 األكثر تعقیدا سیاسیا وما قد یترتب علیھ. ھ"األحوط" دستوریا ولكن
 

بأن یكون التصویت باالسم وكانت النتیجة رفض إعالن خلو المعقدین؟ وھو أمر  نیابي طلبفماذا لو قدم 
غیر مستبعد نظرا للصراع السیاسي الدائر حالیا على الساحة، ال سیما بوجود اعتراض نیابي على حكم 

ت یمن الئحة مجلس األمة وما ترتب علیھا من آثار في الماضي بالتصو ۱٦المحكمة الدستوریة بإلغاء المادة 
 على بقاء عضویة الحربش والطبطبائي.



 
 
 
 

 لقد كان تصویت أغلبیة أعضاء مجلس األمة على بقاء عضویة الحربش والطبطبائي "تصویتا سیاسیا
الدستوریة  االعتبارات -أي التصویت  –" ال عالقة لھ بسقوط أحد شروط العضویة النیابیة، فتجاوز انتخابیا

 ترتب علیھ سابقة وجود أعضاء في مجلس األمة مدانین بعقوبة جنایة.والقانونیة والحكم النھائي البات، و
 

 التصویت السیاسي
 

" مرجح جدا تكراره إذا ما عرض الرئیس الغانم إعالن خلو المقعدین واالنتخابي ھذا "التصویت السیاسي
باره كن اعتعلى المجلس للموافقة، فأنفاس الرد على حكم المحكمة الدستوریة مرتفعة نیابیا، وھو ما یم

رسالة من السلطة التشریعیة الى السلطة القضائیة بضرورة عدم التدخل في األعمال البرلمانیة، كما أنھ 
اللذان فقدا عضویتھما  –على األقل من زمالئھم الداعمین لھم  –یحمل رد اعتبار للحربش والطبطبائي 

 "دستوریا" بسبب قضیة "دخول المجلس".
 

مقعدین  اناقص مجلسا، تكمیلیة انتخابات إجراءرفض اعالن خلو المقعدین وعدم ما سیترتب على سیناریو 
كون نزاع نیابي حكومي قد ی ھذ االجراء الىیؤدي سنیابیین، وھي سابقة ستسجل في البرلمان الكویتي، و

ضائي قمن "التوغل ال مزیدااللجوء الى المحكمة الدستوریة خیارا لحسمھ، إال أن ذلك األمر قد یترتب علیھ 
 الدستوري" في األعمال البرلمانیة، ومزیدا من القیود على العمل النیابي في إطار الئحتھ الداخلیة.

 
 تعني ال وتلك المخاطرطریق الرئیس الغانم، في كال االتجاھین، محفوف بالكثیر من المخاطر الدستوریة، 

حرج سیلزمھم رفض إعالن خلو  الكثیر ألغلبیة أعضاء مجلس األمة ممن وضعتھم الظروف السیاسیة في
 " خیارھم الوحید، ولكن كلفتھ قد تكون عالیة جدا كما حدثواالنتخابي المقعدین، لذا فإن "التصویت السیاسي

 في تصویت البقاء على العضویة وما ترتب علیھ من حكم المحكمة الدستوریة.
 

 طریق الرئاسة
 

ت المخرج الذي استخدم للتصویت على رئاسة مجلس قد یكون مخرج الرئیس الغانم من ھذه المعضلة ھو ذا
من الئحة مجلس األمة التي تعطي الحكومة  ۱۱۰األمة، جلسة عامة وتصویت الكتروني سري، وفق المادة 

، فأغلبیة النواب الذین أعلنوا التصویتأو رئیس المجلس أو عشرة أعضاء على األقل حق طلب سریة 
لسري التصویت امواقفھم في  استبدلت، وخالل السباق االنتخابيفي العلن  رفضھم لرئاسة مجلس األمة

، وھذا السیناریو قابل للتكرار في التصویت على إعالن خلو الغانم الذي حررھم من ضغط الشارع لصالح
 المقعدین.

 
یبقى ھناك أمل ضئیل لتجاوز المعضلة وھي تغیر مواقف بعض النواب الممتنعین أو الرافضین إلسقاط 

النائبین الحربش والطبطبائي بعد صدور حكم المحكمة الدستوریة، فالنائبین ریاض العدساني عضویة 
ویوسف الفضالة رفضا التصویت على التقریر بحجة أن العضویة ساقطة والتصویت على بقاء عضویتھما 

 من عدمھ مخالف للدستور وھو ما أكده حكم المحكمة.
 



 
 
 

آخرین وامتناع  ۲۹عضوا ورفض  ۳۱برلمانیة حصد موافقة التصویت على تقریر اللجنة التشریعیة ال
العدساني والفضالة، واعتذار النائب األول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الشیخ ناصر الصباح عن 

 على اعالن خلو مقعدي الحربش والطبطبائي؟ –اذا ما تم  –ماذا سینتھي التصویت  فإلىالجلسة .. 
 

 السوابق التاریخیة
 

بق التاریخیة في إعالن شواغر المقاعد البرلمانیة انحصرت في حاالت الوفیات أو االستقاالت، السوا
مجلس األمة ھو المختص بقبول االستقالة  على " ۱۷واألخیرة لھا مادة واضحة في الالئحة، إذ تنص المادة 

لي ي أول جلسة توتقدم االستقالة كتابة إلى رئیس المجلس ویجب أن تعرض على المجلس ف .من عضویتھ
المجلس  "، أي أنالیوم العاشر من تقدیمھا، وللعضو أن یعدل عن استقالتھ قبل صدور قرار المجلس بقبولھا

 ھو من یصدر القرار بقبولھا أو رفضھا.
 

 األذینة علياألولى: 
 

فإن  –وھي األقرب الئحیا الى وضع الحربش والطبطبائي في فقد العضویة  –أما في حاالت الوفیات 
 ۱۱إعالن خلو مقعده في السوابق التاریخیة متعددة، فأول حالة للنائب السابق علي ثنیان األذینة إذ تم 

، وبالعودة الى مضبطة جلسة الفصل التشریعي الثالث / دور االنعقاد الثاني / الجلسة األولى ۱۹۷۱دیسمبر 
لح الغنیم، فلم یكن ھناك قرار من خالد صاآنذاك ، وكان رئیس مجلس األمة ۱۹۷۱دیسمبر  ۱۱الموافق 

المجلس، وتنقل المضبطة عن الرئیس قولھ التالي إلعالن خلو المقعد بعد كلمات الرثاء "شكرا، واآلن وقد 
أوجب الدستور اعالن خلو محل العضو في حالة الوفاة، فإني استأذنكم في اخطار الحكومة بذلك التخاذ 

 تل أسماء المعتذرین والغائبین".اإلجراءات الدستوریة المقررة، واآلن ت
 

 ناصر العصیميالثانیة: 
 

الثانیة فكانت بوفاة النائب السابق ناصر صنھات العصیمي، الذي أعلن عن خلو معقده في الفصل  الحالةأما 
، فبعد كلمات الرثاء قال ۱۹۸۲فبرایر  ۹التشریعي الخامس / دور االنعقاد الثاني / الجلسة العاشرة الموافق 

مجلس األمة آنذاك محمد الیوسف العدساني بحسب ما ذكرتھ المضبطة "سیعمد المجلس الى الكتابة  رئیس
من الالئحة الداخلیة للمجلس  ۱۸للحكومة الموقرة باتخاذ الالزم بھذا الصدد حسبما تنص على ذلك المادة 

 من الدستور، واآلن تتل أسماء المعتذرین والغائبین". ۸٤ووفقا للمادة 
 

 سامي المنیسالثالثة: 
 

في الحالتین السابقتین، لم یكن القرار یصدر من مجلس األمة بتصویت، وإنما بعرض لرئیس مجلس األمة 
للخطوات اإلجرائیة إلبالغ الحكومة باتخاذ اإلجراءات الدستوریة، ولكن في الحالة الثالثة جلسة إعالن خلو 

و معقده في الفصل التشریعي التاسع / دور االنعقاد العادي معقد النائب السابق سامي المنیس الذي أعلن خل
كانت األمور مختلفة، فقد أعلن رئیس مجلس األمة  ۲۰۰۰أكتوبر  ۲۸الثالث / الجلسة األولى الموافق 

السابق جاسم الخرافي خلو مقعد الراحل المنیس في "الجلسة االفتتاحیة" لدور االنعقاد الثالث قائال من ضمن 



 
 
 

بحسب ما جاء في المضبطة "واستكماال ل إجراءاتنا الدستوریة التي ترتبت على رحیلھ،  –تتاحیة كلمتھ االف
فإنني أعلن خلو أحد مقعدي الدائرة العاشرة، لیتم انتخاب نائب آخر خالل شھرین من تاریخ ھذا اإلعالن، 

 مة".من الالئحة الداخلیة لمجلس األ ۱۸من الدستور، والمادة  ۸٤وذلك اعماال للمادة 
 

 وبعد انتھاء جلسة االفتتاح، عقدت الجلسة األولى ودار النقاش التالي بحسب ما ذكرتھ المضبطة حرفیا:
 السید النائب مشاري العصیمي: نقطة نظام.

 السید الرئیس: تفضل األخ مشاري العصیمي نظام.
دستور تفضلت األخ من ال ۸٤السید مشاري العصیمي: شكرا األخ الرئیس، نعم نقطة نظام على المادة 

الرئیس في إلقاء كلمتك بإعالن خلو المعقد الشاغر بوفاة زمیلنا الفاضل المرحوم بإذن هللا األخ سامي المنیس 
من الدستور فھذا الخلو یعلن من قبل المجلس الموقر ككل وأرجو  ۸٤وتصحیحا فقط للوضع ووفقا للمادة 

 و المقعد وموافقة المجلس الموقر على ھذا اإلعالن، شكرا.لذلك األخ الرئیس من سیادتكم التنویھ بإعالن خل
السید الرئیس: أخ مشاري ھو تم اإلعالن عنھ ولكن اذا تبي یعني ما أبي أدخل ویاك بجدل، فھل یوافق 

 المجلس على إعالن خلو المقعد؟
 موافقة عامة

 
ث س السابق الخرافي كما حدإعالن شغل مقعد النائب السابق سامي المنیس لم یكن بقرار منفرد من الرئی

في الحالتین األولى والثانیة، بل بموافقة من المجلس على ذلك بحسب تصحیح النائب السابق مشاري 
 العصیمي لإلجراء الدستوري والالئحي، وھي السابقة األولى في مسیرة البرلمان.

 
 الرابعة: نبیل الفضل

 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱۲ابع العادي / الجلسة السابعة بتاریخ في الفصل التشریعي الرابع عشر / دور االنعقاد الر

خلو مقعد النائب السابق نبیل الفضل بوفاتھ، وكان ھناك لغط بإعالن مرزوق الغانم أعلن رئیس مجلس األمة 
 –الجلسة التي توفى فیھا نبیل الفضل  – ۲۰۱٥دیسمبر  ۲۲في جلسة  الراحلخلو المقعد إذ نعى الرئیس 

في الجلسة الالحقة أن نعیھ ال یعد دستوریا أو قانونیا إعالنیا بخلو محل العضو حیث  إال أن الرئیس أوضح
من  ۱۸من الدستور والمادة  ۸٤لم تصل رسمیا أي مستند رسمي أو قانوني بخصوصھ إلعمال المادة 

 الالئحة الداخلیة.
 

في التاریخ البرلماني الى أن الرئیس الغانم قال "ال توجد سابقة  ۲۰۱٦ینایر  ۱۲وتشیر مضبطة جلسة 
الكویتي بأن یتوفى النائب في قاعة عبدهللا السالم إال أن ھناك جزئیة یمكن القیاس علیھا وھو عندما توفي 
النائب السابق المرحوم سامي أحمد المنیس أعلن رئیس المجلس في وقتھا المرحوم جاسم الخرافي خلو 

النائب مشاري العصیمي نقطة نظام، وطلب من الرئیس المعقد في الجلسة االفتتاحیة وأثناء الجلسة طلب 
بأن ذكره خلو المقعد في الكلمة االفتتاحیة ال یعتد بھ كون إن إعالن الخبو یجب أن یكون من المجلس فمن 
یعلن خلو المعقد ھو المجلس ولیس الرئیس وتم إعالن الخلو عن طریق المجلس .. فاآلن سیسلم سمو رئیس 

غ الرسمي بخلو المقعد الیوم وتبدأ الحكومة باتخاذ إجراءاتھا وعلیھا أن تقیم االنتخابات مجلس الوزراء اإلبال
 بخالل شھرین من تاریخ الیوم".

 



 
 
 

أعلن الغانم خلو مقعد نبیل الفضل دون تصویت المجلس أو أخد موافقتھ كما أشار في كلمتھ عطفا على 
 و الحكومة على اإلجراء.العصیمي، ولم یعترض أحدا من النواب أ –حادثة الخرافي 

 
في الحالتین األولى والثانیة والرابعة، كان قرار اإلعالن یصدر منفردا من قبل رئیس مجلس األمة، ولم یتم 
الطعن في االنتخابات التكمیلیة التي أجریت حینھا، وسارت األمور البرلمانیة بشكل اعتیادي وقد یعود ذلك 

لو المقعد وھي "الوفاة"، باإلضافة الى غیاب عنصر الصراع التي ترتب علیھا خ الحاالتالى طبیعة 
 .السیاسي

 
طبیعة القضیة التي حكم فیھا على الحربش والطبطبائى ، فیھا الحالة الجدیدة الیوم جمعت كل الصراعات

قرار مجلس األمة برفض اسقاط العضویتین رغم وجود حكم نھائي بات، ودخول وھي "دخول المجلس"، و
"المحكمة الدستوریة" على خط تصحیح اإلجراء، والتصعید النیابي تجاه القضاء ورئاسة المجلس، 

كثر تعقیدا أوالحسابات االنتخابیة والسیاسیة إلعالن خلو المقعد، كل تلك االعتبارات جعلت من الحالة الماثلة 
 سیاسیا وأكثر خطورة على النظام الدستوري.

 
 
 
 
 

 ** انتھى **
 
 

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