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  لملخصا

القاعدددال المسدددلف  ادددا فدددك الاسدددتور السدددويتك ان مجدددرا اسدددتقالة الحكومدددة  و اعت ار دددا 
تصدددريف العاجدددل مدددن إم ارل تخلفادددا  م تملدددو الحكومدددة المسدددتقيلة قيلة وحتدددأ تدددزليف و  مسدددت

و ك تسعأ من خالل النشاط اإلااري إلأ إش اع الحاجدات   تتولأ  األمور  ولما كانت الاولة
اارل  لدددددو النشددددداط  نفسددددداا  والتع يدددددر عدددددن إراال المرفدددددق العددددداف مدددددن خدددددالل  العامدددددة    دددددل وا 
فات القانونيددة التددك يقت ددياا نشدداط المرفددق   ن يمثلونددف فددك التصددر األشددخاا الي يعيددين الدد ي

ير المرافددق العامددة  انت دداف ومددن ثددف يجددت  م تتووددف الاولددة عددن إشدد اع الحاجددات العامددة وسدد
عين  عنا تقايف الحكومدة اسدتقالتاا   و إوالتادا   و وعلأ الاواف لتقايف خاماتاا لجماور المنتف

نما يجت  مان سير األمة   و انتااء ففك الحامت التك يتف حل مجلس  صلف التشريعك  وا 
( مدن 103المداال  المرافق العامة مدن خدالل تي يدق واعدال تصدريف األعمدال التدك اوت دتاا 

من غال دددا المسددداس  حقدددو  األفدددراا الاسدددتور السدددويتكا وا  ا كدددان إنشددداء المرافدددق العامدددة يت ددد
م اولدف النشداط الد ي ي يمند  األفدراا مدن وحرياتاف معتماا ا  حياندا علدأ ن داف امحتسدار الد  

عامدة يؤياه المرفق وفأ  حيدان  خدري يقيدا ف  ممارسدة نشدايات معيندف  حكدف تمتد  المرافدق ال
يسدددمه لادددف  منافسدددف  وسددداال السدددلية العامدددة وامتيا اتادددا التدددك تجعدددل األفدددراا فدددك و ددد  م 

المي انيدددة العامدددة  نشدددايات  ددد ه المرافدددق  فدددون  لدددو  ال دددرورل يقت دددك اعتمدددااات ماليدددف فدددك
اارتاددا   مددا ي ددمن سددير المرفددق  انت دداف وايددراا اون  ن يتددزثر  لإلنفددا  علددأ  دد ه المرافددق وا 

( مددددن 103المترت ددددة علددددأ م ددددا  ونيددددا  تصددددريف األعمددددال المقددددرر  المدددداال   لددددو  النتدددداا  
تور  فدددال يمنددد  وجدددوا و ارل مسدددتقيلة   ن تتوودددف اإلاارل عدددن إصددداار القدددرارات الخاصدددة الاسددد

المددو فين  و وددرارات و ددول او رفددت اسددتقالتاف  ألن فددك  دد ا اممتندداع  تعيددين ونددات وانتقددال 
ر لفكددرل األعمددال العاايددة والجاريددة التددك  راا  اددا المشددرع تعييددل لسددير المرافددق العامددة  وا  دداا

 مة تصريف األعمال القياف  اا لحين تشكيل حكومة جايالا السويتك لحكو 
الحكومددددة -إنشدددداء المرافددددق العامددددة -اجددددل مددددن األمددددورف العتصددددري  :الكلماااالمفالميةل  اااا 

 االمستقيلة
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abstract 

 

According to The Kuwaiti Constitution, the resigned cabinet must 

continue running the urgent issues even after it apply its resignation 

or considered resigned until it is succeeded with a new cabinet. 

Normally, the major mission of The Cabinet of Ministers or “The 

Government” is to manage the entire nation and work to satisfy the 

public needs by its managerial activities. To achieve that and to 

guarantee that the public needs are duly met, it pursues its managerial 

activities itself. It practices the management of the public facility 

through the legal persons who represent such facility and resume its 

activities by law. Accordingly, the government must guarantee the 

required satisfaction of the public needs and pursue work in the 

public facilities as usual in order to provide the necessary services to 

the public, even in case it resigns, dismissed or when The Parliament 

is dissolved or at the end of its legislative term. Public facilities 

management must be guaranteed by application of the principal of 

“processing the government duties” as per Article (103) of The 

Kuwaiti Constitution. Establishment of general facilities mostly 

requires taking extreme prejudice in regards to the entitlements of the 

regular citizens and their freedoms, as it depends on an exclusive 

system that prevents normal persons from practicing the activities 

processed by such facility and may restrain their activities as public 

facilities have privileges and authorities that may prohibit normal 

persons from competing the activities of these facilities. Therefore, 

establishing such facilities at such crucial times requires financial 

amounts from the public expenditure budget in order to provide 

funding to these facilities in a way that guarantee sustainable and 

regular management of such facilities without prejudice to the 

principal of “processing the government duties” as stipulated in 

Article (103) of The Kuwaiti Constitution. At the presence of a 

resigned government, it is unacceptable to suspend issuance of 

employees’ appointment, transfer and mandate orders or the orders 

related to acceptance or rejection of their resignations. Such 

suspension causes serious blockade of public facilities management 

and wastes the concept of usual processing duties that the Kuwaiti 
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legislator required for the caretaker government until a regular 

government is formed. 

Key Words: Resigned Cabinet and the Concept of Public Facilities 

Sustainable Management 

 املقدمة 
تتومه اإلاارل  نفساا  و  امشتراو    إليجا ك لنشاط اإلاارليعا المرفق العاف الم ار ا

 ا(1   وتسعأ من خاللف إلأ إش اع الحاجات العامة م  األفراا 
ما    و وحرياتاف  غال ا  األفراا  المساس  حقو   العامة  المرافق  إنشاء  و لو يت من 

النشاط م اولف  من  األفراا  يمن   ال ي  امحتسار  ن اف  علأ  يؤياه    معتماا ا  حيانا  ال ي 
العامة   فأو    المرفق المرافق  تمت   معينف  حكف  نشايات  يقيا ف  ممارسة   حيان  خري 

وام العامة  السلية  لاف  منافسف   وساال  يسمه  م  و    فك  األفراا  تجعل  التك  تيا اتاا 
 نشايات   ه المرافقا 

للواج المي انية  فك  ك يره  ماليف  اعتمااات  العامة  المرافق  إنشاء  يقت ك  اات كما 
اارتاا  ومن ثف  كان من ال روري  رورل إن يكون  نفقات إنشاء لمواج اة   ه المرافق وا 

العامة  قانون   المرافق  التشريعيةإنشاء  السلية  من  صاار  وانون  علأ   ي  ن      و  ناء 
إنشاء  تعاا  سليف  المرفق  و  ن  وانونا  ونشاء  فتصار  م اشره  التشريعية  السلية  تتاخل 

  و  ياف تنفي يةا  المرفق إلأ سلية
اإلاارل   اناو م تلت ف  للمنتفعين  ف  خاماتف  لتقايف  وايراا  المرفق  انت اف  لسير 

األساسية  التك يقوف علياا القانون اإلااري كتلو التك ت   م ا  الت اف     الم اائ  والن ريات 
خاماتف  انت  وتقايف  سيره   لتسفل  التي يق  مو    العاف  المرفق  سير    افاإلاارل   مان 

 ا وايراا 
كانت  إ ا  ي  و  التنفي ي  و  اإلاارل  الجاا   فك  ممثلة  العامة  السلية  قصا  اا  نا 

 (Rolland  Louis    2الفرنسك  حست وصف الفقيف    –مة  الحكومة  فون   ه السلية مل  
ف ال  والث ات   والمساوال  امستمرار  العامة  للمرافق  ت من  التك  الحاسمة  الم اائ   تي يق 

 

ا ع ددا الينددك  سدديونك  القددانون اإلااري  القددا رل  راج  فأ ارت اط مفاوف المرافق العاف  وش اع الحاجات  ات النف  العاف فأ : ا  ( 1
 وما  عا اا  402    ا 2008اار النا ة العربية   

2 ) ESPAGNOL, DELPHINE, Essai de la refondation de notion de service public en droit 

administrative français Thèse de doctorat, Droit public, Toulouse 1 ,2018,p. 427. 
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ا ممارسة   ه  للصالحيات عن  منالال    لسلية  سيرا  العامة  المرافق  سير  لتزمين  ت ما  مة 
 ومستمراا  
عاف  ولقا   من   السويت  فك  الايمقرايية  الممارسة  توافق  غل ية   1ف 1972 ا ت  عناما 

السكان من  فراا المجتم  السويتك علأ تنصيت آل الص اح حكامًا علأ السويت عن يريق  
وكانت   والشوري   عرف  اإلجماع  اما  الم ايعة  مثا ة  الن اف  تلو  صرح  فك  األولأ  لل نة 

 الايمقرايك فك السويتا 
السويت   فك  شوري   مجلس  تشكيل  ول  الخلي   «وتف  اول  مستوي  عاف    »العربك  علأ 

آن او    1921 وال ي  ف  تشريعك عاف    12ف  انتخت  ول مجلس  كما  ف    1938ع وًا  
ف    1961عقت امستقالل عاف    ع و   وال ي كان لف اور  ار   14والمكون حيناا من  

مجتم    إلأ  الق لك  المجتم   ليتحول   لو  المؤسسك   الحكف  وواعا  إرساء  إلأ  سارع  حيث 
 التنفي ية  والق ااية ا  لمتسامل و سلياتاا الثالث : التشريعية   الاولة  ن اماا السياسك ا

 ول   شكلت   حيث   1962  عاف   إلأ  الحايث   السياسك  السويت   تاريخ  إرجاع  ويمكن
 عاا   فك  1962  يناير  17   تاريخو لو    »امنتقالية   الحكومة«  اعليا   يلق  والتك  حكومة
الووت   فك نفسف    تر ساا  وال ي  "ثراه  للا  ييت "  السالف  ع اللا   الشيخ  الراحل  األمير        ات 

فقط القياف  كل ما من شزنف  ووكلت مامة واحال   وانتات   لل الا   استور  و    تمثلت فك 
 ا1963  يناير  27 فك المامة  ه     انتااء الحكومة

استور   و    ول  تف  العربك   «وب لو  الخلي   اول  مستوي  مجلس   »علأ  و ول    
عقيال   من  والنا عة  الحقو   وحماية  للايمقرايية  وويًا  ويشكل صرحًا  األمة    يمثل  منتخت 

 الشعت السويتك وتاريخف وبياتف الخاصة وفك  وء سياال القانونا 
القاعال المس ويتك ان مجرا استقالة الحكومة  و لف  اا فك الاستور السولما كانت 

مس  تزليف  اعت ار ا  وحتأ  تخلفاا   تقيلة  إم فوناا  و ارل  تملو  من    م  العاجل  تصريف 
التساؤل عن عالوة تلو األمور الجارية  و العاجلة  م ا  سير   و نا يثور    ااا  (2)فاألمور

 ا ليفة اإلجا ة ع  ه الاراسما تحاول  و و المرافق العامة  انت اف وايراا؟
 

 ا 2011من إصاارات مجلس األمة   السويت   –الحيال الايمقرايية فك اولة السويت    سيرلم 1)  
و الددو ير عددن منصدد ف ألي سدد ت مددن  تخلددأ رادديس مجلددس الددو راء  ا ا: ك علددأ  نددف( مددن الاسددتور السددويت103( تددنا المدداال   2  

 األس ات يستمر فك تصريف العاجل من شاون منص ف لحين تعيين خلفف ا 
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فأهم  فالدراس :ف
فاف   فك  تفيا  تحليلية  توثيقية  فك  اراسة  العامة  المرافق  سير  اواف  م ا   تزثر  ماي 

السويتك والاستوري  السياسك  الن اف  فك  الحكومة  استقالة  تعمق    وء  لاي   و ي ا  الفاف 
مر  اليير  اآلثار  تفااي  فك  السلية  علأ  القاامين  تفيا  كما  امستقرار  العامة    واعف  غو ة 

 لسياسك فك السويتا ا
فهج  فالب ثف:فمن

يتف    ألغرات  التحليل   إلأ  امستناا ال حث  جوار  إلأ  للاراسة  مناجين  ساسيين 
 النتاا  المرجول من الاراسةا مستخالا المنيقك  

تعتما الاراسة التاريخية للحيال السياسية فك السويت واستعرات الحكومات :  المنا  التاريخك
 ا انتااء ا مناا و س ات متعاو ة ومال  قاء كل ال

  ألس ات   الاويق  التوثيق    يرت   السويت   لاولة  السياسك  التاريخ   استقراء :   امستقرااكالمنا   
تشكيل  السويتية  الحكومات   عمر  انتااء كان  لسويت ا  فك رسمك  و اري   من   ول    وال ي 
   ا 1962  يناير 17  تاريخ
فالدراس :فخط 

الاراسةنتناول   وم ا   «  فك   ه  المستقيلة  سير الحكومة  العامة   اواف    »المرافق 
ثف نتناول    اياي ات انتااء كل مناا و لو فك م حث تماو ة و س سويتية المتع الحكومات ال

األعمال تصريف  مناط  العامة  المرافق  سير  واواف  المستقيلة  للو ارل  القانونك  فك   المفاوف 
 م حثين علأ النحو التالك: 

فالميهومفالدسةوريفوالقلنونيفللوزارةفالمسةقيل :فاألولفالمب ث
فال كوم فالمسةقيل فلطفةصريففألعملللمرافقفالعلم فمنسيرفادوامف:فالثلنيالمب ثف

 
  املبحث األول 

 املفهوم الدستوري والقانوني للوزارة املستقيلة   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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  35  تشكيل  1962  عاف  من  يناير  فك   فعليا   ا   ال ي   الحايث   السياسك   السويت   تاريخ  شاا 
آل ص   عال  شخصيات   رااستاا   علأ  تناوت   حكومة إلأ  سرل  جميعا  الحاسمة  ينتمون  اح 
 االاولة إلأ اإلمارل من  ال الا  التحول عمليةمن  فلل الا 

  يقوف   1السويت   اولة فك  التنفي ية  السلية    ك السويت   حكومة  و السويتك  الو راء  مجلسو 
فك  ل الن اف     لو  نف  حكومتف  فك  الو راء   تعيين  يقوف  وال ي  الو راء  يسار    تعيين  ألميرا

السويت   فك  كما  الش ف  اا   وري ة  والن ف  الو ارل  زع اء  ومصر  ال رلمانك  تختا  وفرنسا  
فواختصاصات السلية التنفي ية  والمايمنة علأ سياسة الاولةا 

و الرغف  الو راء  مجلس   ومااف  العامة  األير   الرا    فصلف  فك السويت   استور ويحكف   
  وفقاً من عاف تي يق فكرل الحكومة الشع ية التك تتسون من  غلت  ع اء ال رلمان  إم  نف  

 مجلس  فك  انتخا اف  تف  ال ين  األشخاا   من  الحكومة   ع اء   حا   ون كي   ن  يجت   للاستور
 ف  ع اء    المنتخ ين  وغير  نتخ ي المن  الحكومة   ع اء  ي مج  نا يو عن  ن  السويتك  األمة
   ع اء   ثلث   عنم ي يا    الحكومة   ع اء  عاا   م  مراعال  ن    (األمة  مجلس  ال رلمان فك  

 ا 2المنتخ ين  األمة مجلس
  الخصوصية   السويتية  للتجارية   ن   السويتك كيف  السياسك  التاريخ   ميالعة  من  ويت ه

 من  الم يا    سس تاا    عااا   عا   مافي  اتخ ت   والتك  ييةمقراالاي  تجاريتاا   اا  تمي ت   التك
 ا والث ات  والقول الحيوية
  والتفا ف   الحوار    زسلوت   املت اف  علأ  ال مان  ع ر  الحكف  سال   تولوا  من  تعا ا   لقا 

  الايمقرايية   التجارية  نفاف   ن  يجت    نا  ومن     وشرعيتف  الحكف  مستقرار  كمنا   والشوري 
  وبياتف   وتاريخف  المسلف  السويتك  شعت لا  عقيال  من  نا عة  ةراييايمق   ناا  علأ  السويتية
 فياا تتنوع التك الايمقرايية الممارسات  من متمي ل صيية العوامل   ه شكلت ووا   الخاصة

 وسياال  والشوري   والتسامه  والوا   الحرية  من  إيار  فك  جميعاا  وتمارس  والتوجاات   اآلراء
   اممر ال ي ياعو إلأ 3القانون 

 

 من الاستور السويتكا 80الماال   )1 (
) 2(  Kuwait Times.  ."Profiles of members of new Kuwaiti Cabinet"  من   عشر   الحااي  

 .2020  يناير   12  ريخ  تا   عليف   ايل   .2019  ير ينا   5  فك  األصل  من   مؤرشف ا  2017  ايسم ر 
 ااألمة  مجلس إصاارات من    "  السويت اولة فك  الايمقرايية الحيال   مسيرل  ن ر: (  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://web.archive.org/web/20190105094333/https:/www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2668595&language=en
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2668595&language=en
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ا  الوووف القانونك  علأ  المستقيلة  لمفاوف  للو ارل  لمفاوف والاستوري  عرت  خالل  من 
مستقيلةالو ارل   اعت ار ا  يمكن  ومتأ  السويتك  الاستوري  الن اف  وياماا     فك  عن  ف ال 

  تصريف العاجل من األعمال:
   أوال: الوزارة يف النظام الدستوري الكويتي 

 فاددكينامددا  ال رلمددان و مدد ل الوصددل  تعت ددر الددو ارل  ددك الوسدديط  ددين رادديس الاولددة و 
حجر ال اوية فك الن اف ال رلمانك ال ي يتمي   المرك  الخاا للو ارل تجاه رايس الاولة فاو 

 ا (1 ال ي يعيناا   كما تتمت  الو ارل  مرك  خاا تجاه السلية التشريعية التك تسزل  ماماا
ك التددن السددلية التنفي يددة علددأ  دد ا النحددو   ددك الجاددة الحكوميددة الفعليددة مددوالددو ارل 

  ي دددماف  (2  والمكوندددة مدددن و راء مت دددامنين فدددك المسددداوليةاددديمن علدددأ مصددداله الاولدددة   ت
رسددف السياسددة الدد ي يتددولأ و   مجلددس الددو راء الدد ي ير سددف  حددا ف  اسددف رادديس مجلددس الددو راء

 العامة للحكومة  ويتا   تنفي  ا  ويشرف علأ سير العمل فك اإلاارات الحكوميةا
مجلددس الددو راء  والددو راء   الاسددتوري السدويتك مددن رادديس ن الددو ارل فددك الن ددافتسدو وت 

 ا(3) ف رايس مجلس الو راء والو راء جميعاومجلس الو راء ال ي ي
رسف  فك  المجلس  يشارو   ا  فاو  الو راء  مجلس  الو ير  حا  ع اء  ويعت ر 

ف علأ و لو  اإلشرا التا عة لفالسياسة العامة للاولة ويقوف  تنفي    ه السياسة فك الو ارل ا
 ا (4   ارتف ورسف اتجا ات الو ارل  ما يحقق السياسة العامةشؤون و 

و يستما الو ير سليتف القانونية  ويشيل مرك ه  ناء علأ مرسوف صاار  تعيينف   
من األاال القانونية التك صارت    –   حست األصل  –  كما  نف يستما اختصاصاتف الو ارية

والمتع و ارتف   اإل تعيينف   ترتت لقة  تن يف  التك  واللوااه  يرا  القوانين  ما  إلأ   افة 

 

راجددد : اا محمدددا ع دددا المحسدددن المقددداي   الوسددديط فدددك الن ددداف الاسدددتوري السدددويتك ومؤسسددداتف السياسدددية  مي وعدددات جامعدددة   ( 1  
 ا 56  ا  2005الاستوري  القا رل  اار النا ة العربية     الن رية العامة للقانون   اا رم ي يف الشاعر   2006السويت   

 ا 302  ا  2001يت  ي عة  اا عاال الي ي ااك  الن اف الاستوري فك السو   ( 2  

اا عددداال الي ي دددااك  الن ددداف ومدددا  عدددا ا    43ا  اا رمددد ي يدددف الشددداعر  الن ريدددة العامدددة للقدددانون الاسدددتوري السدددويتك  ( 3  
 ا ا985 ق   ا  ري فك السويت   مرج  ساالاستو 

 ا 1995لسنة   88( تعريف الو ير الوارا  الماال األولأ من وانون محاسمة الو راء السويتك روف   4
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الو  علأ  والمؤسسات اختصاصات  خري  اإلاارات  فك  العمل  وتن ف  تنشئ  التك  كتلو   ير 
 ا  (1   والاياات العامة فك الاولة والتك يتمت  الو ير  سلية اإلشراف علياا

كو ي  صفتف  منص ف  اعت ار  الو ير  عمال  وتسون  ويمارس  الحكومة   فك  رات 
الحكومة فك     حكاف الاستور   فاو يشارو م  الو راء اآلخرين فك  صالحياتف مستمال من

 ا العامة للحكومة  ويشرف علأ شؤون و ارتف رسف وتنفي  السياسة
من    ت ا   والتك  حقي تاا  يحمل  التك  للو ارل  توليف  من   الصفة  الو ير   ه  ويكتست 

و يرً  تعيينف  مرسوف  لااصاور  تنتا   ا  حتأ  عملف  وتستمر  كان  ك  انتااء  س ت  ألي   اا 
 ا(2 يف أ إلأ  وال صفتف الو ارية

 وسميت    التزسيسك  المجلس انتخا ات    عا    السويت  رسمك  و اري   تشكيل وننوه إلأ  ن  ول  
  اللا  ع   الشيخ  الراحل  األمير  عاا   فك  1962  يناير   17  فك  وشكلت   »امنتقالية  الحكومة«

  و ارية   حقاات   حملوا  و يرا  14  من  وتسونت   نفسف  الووت   فك  الحكومة   تر س  ال ي  السالف
  و     تشكيلاا   من  الااف  وكان   التزسيسك  المجلس  فك    ع اء  عينوا  و راء  3  الأ  إ افة
   .1963  يناير 27 فك المامة   ه   انتااء الحكومة وانتات  لل الا  استور

  ول   و و   1963/9  روف   مرسوف  شكلت لثانية التك تكان الحكومة ا  1963  رايين   28  فكو 
  ص اح   الشيخ   سمو   رااسة  وتف   األول  السويتك  مةاأل  مجلس انتخا ات    عا   و اري   تشكيل
  حتأ   واستمرت   األولأ  للمرل  الخارجية  و ارل  ارت فياا حقي ة   و يرا   15  من  وتسونت   السالف

 3  .1964  ايسم ر 5
 الحكومة  تشكيل   وجاء   1964/172  روف   مرسوف  السويت  رسمك  و اري   تشكيل  ثالث   و و
  تاريخ  فك عمرا األوصر الحكومة و ك  1964 ايسم ر 6  تاريخ واحا   زس وع استقالتاا  عا 

  نيلاا   لعاف  1965  يناير  2  فك  انتات   إ    يوما  28  عمر ا  يتجاو   لف  إ    السويتية  الحكومات 

 

 من الاستور السويتك 56( الماال   1

 ا 2006 ستوبر    9   تاريخ  2004لسنة   8( المحكمة الاستورية السويتية  يلت التفسير روف   2

 ا 1963لسويتك لعاف  لثانية: مجلس الو راء االحكومة ا   (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
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  131  الماال   نا   م   يتعارت   الو راء   عت   اختيار  فك  خيز  وجوا    عا   األمة  مجلس  ثقة 
 19651   ايرن ي    2  تاريخ حتك واستمرت   .الاستور من

 
   ت استقالة الوزارة يف الواقع الكويتي ال حا:  ثانيا

يلك  يان فيما  ماا   نستعرت  السويتية   قاء   حول   و س ات    الشاور  المتعاو ة  الحكومات 
الوووف علأ   ف   مناا حتك يمكن  الحكومة   إنتااء كل  انتااء  إلك  تؤاي  التك  األس ات 

ال حث  مشكلة  علأ   مية  الوووف  يتسنأ  ي   حتك  فونف  للاستور   الحكومة   تشكيل  تفووفقًا 
  إنتااء   إلأ  فعلياً    ات   التك  األس ات   إرجاع  ويمكن   ميري    مرسوف  تنتاك  كما  نشاياا  وت ا 

 :  ك  مجموعات  ثالثة إلأ السويت  فك الحكومات 
 2األمة  جمللس التشريعي الفصل انتهاء:   الدستوري السبب  - 1

حالتين   التميي   ين  ايمكن  الس ت  اللاستوري  ما  لا ا  التشريعك  النااية  للفصل  ي يعية 
 م تسرل  ي  حل ال رلمان:والنااية ال

 استقالة احلكومة بسبب النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أ(
ف1965 لعاف السويتك الو راء مجلسف:الخلمس فال كوم 

 الخامسة   الحكومة  شكلت   ال الا   فك  الحكف   مقاليا   السالف  ص اح  الشيخ   لف  الميفور  تولك   عا 
  و راء  ثالثة  مناف  و يرا 13  و مت  األحما   جا ر  الشيخ  سمو   رااسة  1965 ايسم ر  4  فك
 األحما   ص اح  الشيخ  سمو  الأ  والنفط  المالية  و ارل   سنات   فيما  اممة  مجلس  فك  النوات   من

 .الخارجية و ارل ترؤس الأ إ افة الص اح الجا ر
   عا   استوريا  استقالتاا  الحكومة  مت ا و  حيث   1967  ف راير  3  حتأ  الو ارل  تلو  واستمرت 
 .جايال   رلمانية انتخا ات  إلجراء تماياا التشريعك فصلف  األمة مجلس استسمال

 

ووددا  عدداا التشددكيل الحكددومك نفددس الددو راء الدد ين كددونو فددك التشددكيل  ا 1964الحكومددة الثالثددة: مجلددس الددو راء السددويتك لعدداف    (1)
ومحمددا  ع ددا الع يدد  محمددا الشدداي    حمددوا يوسددف النصددف : السا ق   استثناء ثالث  سماء جايال ان مت للتشكيل الحكددومكا و ددف

وكدددان رادديس مجلدددس الدددو راء  دددو .1963 مجلددس األمدددة السدددويتك   ع ددداء منتخ دددون  4  وودددا  دددف التشددكيل الحكدددومك  حمددا اليدددانف
 ص اح السالف الص اح الشيخ

   عا   الو راء  مجلس  رايس  األمير  يعين (   56  ماال (:   80     57      56     رواف   المواا  فك  السويتك  الاستور  نصوا  وفق   (  2
  ا الو راء  مجلس  رايس هترشي  علأ  ناء   مناص اف من ويعفياف الو راء يعين كما  منص ف من ويعفيف التقلياية المشاورات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
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 1967 لعاف السويتك الو راء  مجلس:  السلدس فال كوم 
  ف راير   4  فك  وتشكلت    1961 عاف  امستقالل  من   السويت   ةاول تاريخ  فك  6  روف  الو ارل   ك

 فك   النوات   من  و راء  ثالثة  مناف  و يرا  14 و مت   األحما   جا ر الشيخ   سمو   رااسة  1967
  1971  ير راف   1  حتأ  سنوات    رب   اا عمال  ممارسة  فك  الحكومة  واستمرت   اممة  مجلس
 .الجايا  األمة مجلس انتخا ات  إلجراء وتماياا للاستور ي قا   استقالتاا تقامت   عناما

 1971مجلس الو راء السويتك  : ال كوم فالسلبع 
   ي ا   واتسمت    1961  عاف  امستقالل  من    السويت   اولة  تاريخ  فك  7  روف  الو ارل   ك

  ف راير   2  فك  شكلت   إ    سنوات    زرب   المحاال  القانونية  المال  واستسمال  العمل  فك   امستقرار
  األمة  مجلس  من  ناا ان  مناف  و يرا  13  و مت   األحما   جا ر  الشيخ  سمو   رااسة  1971

 مجلس   استسمال    عا   استقالتاا  وامت   عناما  1975  ف راير  8  حتأ  عملاا  فك  واستمرت 
 .جايال انتخا ات  إلجراء وتماياا التشريعك فصلف األمة

ف2017مجلسفالوزراءفالكويةيففال كوم فالخلمس فوالثالثون:ف
  فك   تشكلت   2017  ايسم ر  11  فكامستقالل    من    السويت      فك(  35   روف  الو ارل   ك

  علياا    جري   ووا      وزيرافف15ففبعضو    الم ارو  جا ر  الشيخ  و م س   رااسة  السويت   تاريخ
 نوفم ر  14   تاريخ   استقالتاا  وتقامت      ف2018 ايسم ر 25  تاريخ  موسًعا  و ارًيا  تعاياًل 

2019. 
ف2019مجلسفالوزراءفالكويةيففال كوم فالسلدس فوالثالثون:ف

  الحما  الخالا   ص اح  الشيخ  سمو  تسليف  تف  2019  نوفم ر  19  فك  الخالا   ص اح  حكومة
  2019 ايسم ر 17 تاريخ  فك  مااماا  واستالف  تشكيلاا  وتف      الحكومة   تشكيل  الص اح
 ا   2020 انتااء الفصل التشريعك الخامس عشر لمجلس األمة فك ايسم ر   وانتات 

  ص اح   حكومة   علياا  وييلق  ففالكويمفف كوملمففةلريخفففيفففوالثالثونفففالسلدس ففال كوم 
  استقالتاا ففوالثالثونفففس الخلمففال كوم    تقايف  عقت   2019  نوفم ر  19   تاريخ  ففك  الخالا 
 ا ع  20171 ايسم ر 11 فك  تشكيلاا  تف  وا   كانت   والتك     2019  نوفم ر  14   تاريخ

 

1)  ) "Formation of the new Kuwaiti Cabinet announced" . Kuwait Times. 

  يناير   12   تاريخ   عليف   ايل   .2019  يناير   5  فك  األصل  من   مؤرشف ا  2017  ايسم ر   من   عشر   الحااي    
2020. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://web.archive.org/web/20190105094325/https:/www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2668539&language=en
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2668595&language=en
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 فك  تعايل   خر   حاث   ولقا    1  2017  ستوبر  30  فك  علياا   قةالسا  الحكومة  استقالة
 الخالا   ص اح  الشيخ  سمو  تسليف  تف  فقا       2  2018ايسم ر   فك  ةالحكوم    ه  تشكيلة
 17 تاريخ   فك  مااماا  واستالف  تشكيلاا   وتف   الحالية    الحكومة   تشكيل  الص اح  الحما 

 2019 ايسم ر
 ب(استقالة احلكومة بسبب حل الربملان 

 1975 السويتك الو راء مجلس: الثلمن فال كوم 
  ف راير   9  فك  وتشكلت  1961  عاف  امستقالل  من    السويت   اولة  تاريخ   فك  8  روف  الو ارل   ك 

 مجلس  نوات   من  اثنان  مناف  و يرا  15  و مت   األحما   جا ر  الشيخ   سمو   رااسة  1975
   عا   1976   ر تمس    5  فك  انتات   حيث   شارا  19  سوي   الحكومة    ه  عمر  ياف  ولف  اممة

  استوري   غير  حال  األمة  مجلس   حل  نفسف  العاف  من   غسيس  فك   ميري   مرسوف  صاور
 .والحكومة المجلس  ين العالوة تز ف نتيجة

 1976  السويتك الو راء مجلس: الةلسع فال كوم 
  فترل   خالل  شكلت وت   1961  عاف  امستقالل  من    السويت   اولة  تاريخ   فك  9  روف  الو ارل   ك 

 ا األحم  جا ر   الشيخ  سمو  ة رااس  و يرا 18 و مت   1976  س تم ر  6 فك  األمة  مجلس  حل
  ورايس   العاا   ولك  سمو  وتولك  1978  ايسم ر  فك  السالف  ص اح   الشيخ   األمير   وفال  و س ت 
 فك   الحكومة    ه  عمل  انتاأ  ال الا   فك  الحكف  مقاليا   األحما   جا ر   الشيخ  الو راء  مجلس

 .1978  ف راير 15
 1998  السويتك الو راء مجلس: عشرةفالثلمن فال كوم 
 فك   وتشكلت    1961 عاف  امستقالل   من   السويت   اولة تاريخ  فك 18 روف   الو ارل   ك التاسعة

  من   ثالثة   يناف  و يرا  14  و مت   الع اللا  سعا   الشيخ  سمو   رااسة  1998  مارس  22

 

1)   ) "Chronology of gov't resignations at backdrop of pearl's grilling 

motions". Kuwait Times  

 .2018  ير ينا   12   تاريخ   عليف   ايل   .2019  يناير   05  فك  األصل  من   مؤرشف   2017   ستوبر   30
2)  ) "New Cabinet members take oath before His Highness the Amir" . Kuwait News 

Agency.    
 .2020  ايسم ر   25   تاريخ   عليف   ايل   .2019  يناير   5  فك  األصل  من   مؤرشف ا  2018  ايسم ر 25

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://web.archive.org/web/20190105202353/https:/www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2654095&language=en
https://web.archive.org/web/20190105202353/https:/www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2654095&language=en
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2654095&language=en
https://web.archive.org/web/20190105094341/https:/www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2767297&Language=en
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2767297&Language=en
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 تقامت   إ     ياف  و  عة  شارا  15  سوي   الحكومة    ه  تستمر  ولف  اممة  مجلس   فك  النوات 
   حل   1999  لسنة  134  روف   األميري   المرسوف  صاور   عا   1999  يوليو  12  فك    استقالتاا

 واألوواف   العال  و ير  استجوات   نتيجة  السليتين   ين  العالوة  تز ف    ثر  علأ  اممة  مجلس
 .السليت   حما 

    2006  السويتك راءالو   مجلس: والعشرونففالثلن  فال كوم 
  9  فك  وتشكلت    1961 عاف  امستقالل  من   السويت   اولة تاريخ  فك  22  روف  الو ارل   ك 

 من   واحا   ناات   مناف   و يرا  15  و مت   المحما   ناصر  خالشي  سمو    رااسة  2006  رف راي
  نفسف   العاف  من  يوليو  9  فك  انتات   إ    شار   خمسة  سوي   الحكومة  تستمر  ولف  اممة  مجلس
  تقايف   إثر  علأ  والتنفي ية  التشريعية   السليتين    ين  العالوة  تز ف   عا   األمة   مجلس  حل  نتيجة

 .امنتخا ية  الاواار مو وع حول الحكومة لرايس وات استج يلت  النوات  من مجموعة
ف2012فءفالكويةيفمجلسفالوزراال كوم فال لد  فوالثالثون:ف

  امستقالل   من   السويت   اولة تاريخ  فك   31  روف  لالو ار   و ك  الثالثة   المبلركففجلبر  حكومة
  جا ر   الشيخ  سمو   رااسة  2012  يوليو   19  فك  مااماا  و اشرت   وتشكلت    1961 عاف

  ايسم ر   10  فك    عمالاا  انتات   إ     شار   4  سوي   تستمر  ولف  و يرا   13  وع وية   الم ارو
  النصات   استمال  لعاف  المجلس  جلسات   عقا   تع ر   س ت   األمة  مجلس  حل   عا   2012

  رلمانية   منتخا ات   والاعول  الواحا  ت صو ال  مرسوف  صاور  ثف  ومن   العقا   الال ف  القانونك
 .جايال

 والتشريعية   التنفيذية السلطتي بي  العالقة تأزم   - 2
ال رلمان فك   من م ا ر تز ف العالوة  ين الحكومة ومجلس األمة السويتك تعسف  ع اء 

حق   ال رلمانكاستخااف  م     امستجوات  ماحاث  المثال  س يل    فك   12  روف  ل ار الو   علأ 
   رااسة   1985  مارس  3  فك  تشكلت التك    1961عاف  امستقالل  من   السويت   اولة تاريخ
  ولف   اممة  مجلس  فك  النوات   من  اثنان  مناف  و يرا  15  و مت   الع اللا  سعا   الشيخ  سمو

 الأ  والتنفي ية  التشريعية  السليتين   ين   العالوة  تز ف   اي  إ    شارا   16  سوي   عمر ا  يستمر
 الحكومة   استقالة  استاعأ  ما   1986  عاف (  الثانك  الاستوري   غير  الحل   األمة   مجلس  حل
 .1986 يوليو  11 فك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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  عا   تشكلت التك  1961 عاف  امستقالل  من   السويت   اولة تاريخ  فك  23  روف  الو ارل   وفك
 المحما   ناصر   الشيخ  سمو   رااسة  2006  يوليو  10  فك  ال رلمانية   امنتخا ات    جراء

  عملاا   فك  الحكومة    ه  تستمر  فول  اممة   مجلس  من  واحا   ناات   مناف   و يرا  15  و مت 
   ين   العالوة  تز ف  نتيجة  2007  مارس  4  فك  استقالتاا  وامت    ن  ل ثت   ما  إ    يويال 

  يرح   يلت   الأ   ف أ  ال ي  الع اللا   حما   الشيخ  الصحة  و ير  استجوات    عا   السليتين 
 .1الثقة 

 سمو    رااسة  2009  مايو  29  فك  شكلتالتك     السويت   اولة تاريخ  فك  27  روف  الو ارلوفك  
 .2اممة  مجلس من واحا  ناات  مناف و يرا 15 و مت  المحما  ناصر الشيخ

  ت ايا    عا    استقالتاا  تقامت   إ    2011  مايو  7  حتأ   عمالاا   ااء   فك  الحكومة  واستمرت 
  تز ف   الأ   ات    اور ا  والتك   اممة  مجلس    ع اء  من   الو راء  الأ  المقامة  امستجوا ات 

 .3السليتين   ين العالوة
تشكلت    المحما   ناصر  الشيخ  سمو    رااسة  2011  مايو  8  فك  28  روف  الو ارلوعناما 

  7  سوي   الحكومة    ه  تستمر  ولف  اممة  مجلس  من  واحا   ناات   مناف  و يرا  15  و مت 
  السليتين   ين العالوة تز ف نتيجة نفسف العاف من نوفم ر 29 فك ا استقالتا  تقامت  إ   ار ش
  مما   الشارع  الأ  المعار ة  ون ول  امستجوا ات   من  للعايا   األمة  مجلس   ع اء  تقايف   عا 
 .4األمة  مجلس حل الأ  اي

العالوة  ين   تا ف  علأ  يؤاي  ما  امستجوات  حق  استخااف  فك  التعسف  م ا ر  ومن 
وال التشريعية  و ير تنفي  السليتين  و ارية   حقاات  يحملون  م  لو راء  امستجوات  تقاف  ية 

التك    1961 عاف  امستقالل  من    السويت   فك (  34   روف  الو ارل    الحقي ة(   ا ما حاث م   
  مناف   و يرا  15  ية و وع  الم ارو  جا ر  الشيخ  سمو   رااسة  2016  ايسم ر  10  فك  تشكلت 

 .2017 ف راير 7  تاريخ و ارًيا  تعاياًل  علياا  جري  ووا   اممة مجلس من واحا  ناات 

 

 ا 2006  السويتك   الو راء   مجلس :  والعشرون   الثالثة   الحكومة   (  1
 ا 1985  السويتك   الو راء   مجلس :  عشرل   الثانية   الحكومة   (  2
  ا 2009    السويتك   الو راء   مجلس :  والعشرون   السا عة   الحكومة   (  3
  ا 2011    السويتك   الو راء   مجلس :  والعشرون   الثامنة   الحكومة   (  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
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  عقت   السليتين   ين  العالوة  تز ف   عا   2017  نوفم ر  30  فك   استقالتاا   الحكومة  وتقامت 
 محما   الشيخ   الو راء  مجلس  لشؤون   الاولة  لو ير   استجوا ا  األمة   مجلس   ع اء  تقايف

 ..1آخرين  لو راء مستجوا ات  وتقايماف الع اللا
 شخصية  أو  طارئة  أخرى  أسباب : - 3

مستقالةس األ  الياراة  السياس   ات  الواو   فك  تساا  الحكومة  السويتك  والاستوري  ك 
و ارل وحتأ انتااء الفصل    ولتسون ناارل   حيث يمكن حصر ا فك حالتين من   تشكيل  

 :2020التشريعك الخامس عشر لمجلس األمة السويتك فك عاف  
 01992اوك لاولة السويت فك  غسيس ر الي و الع  احلالة األوىل:

وال روف وافرت فيف الواوعة المااية للقول القا رل   و العراوك للسويت تعلأ الرغف من  ن الي
الس تاثيره علأ  كان  فقا  تشريعية امستثنااية  والتنفي ية خالل عال فصول  التشريعية  ليتين 

 نوج  ا علأ النحو التالك: 
 فك  تشكلت وا       1961 عاف  امستقالل  من   السويت   اولة تاريخ  فك  13  روف  الو ارل  كانت -

  21  تشكيلاا  فك  و مت   الص اح  السالف  الع اللا  سعا   الشيخ  سمو   رااسة  1986  يوليو  12
  ثف   1990  يونيو  19  حتأ  عملاا  فك  واستمرت   جايال  ات و ار   5  استحاثت   حيث   اير و  

 ا3منتااء الفصل التشريعك   استقالتاا تقامت 
 وع وية   الع اللا  سعا   الشيخ  سمو   رااسةتشكلت الو ارل الجايال    1990  يونيو  20  فك  و

ت فك الثانك من  سوي  ربعين يوما فقا غ ت القوات العراوية السوي  تستمر  ولف  4و يرا   22
فك نفس العافا  غسيس ف

السويت  تحرير  فك    و عا  الو ارل    ال ناء   إعاال  حكومةرفت  ع  1991إ ريل    20تشكلت 
 فك  واستمرت   و يرا  20  و مت   الع اللا   سعا   الشيخ  سمو   رااسة   وكانت   فك  والتعمير

 

 ا2016مجلس الو راء السويتك الحكومة الرا عة والثالثون:  (  1
 ا1991وتف تحرير السويت فك نااية يونيو  1990 غسيس   2 حااث الي و العراوك لاولة السويت فك ووعت  (  2
 ا1986مجلس الو راء السويتك ثة عشرل: الحكومة الثال  (  3
 ا1990مجلس الو راء السويتك لحكومة الرا عة عشرل: ا (  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1990
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  العمل   لعوال   تماياا   استقالتاا  تقامت   عناما  1992   ستوبر  16  حتأ  عملاا  ممارسة
 .1الجايا  األمة مجلس  انتخا ات  ممثلة النيا ية الحيال وعوال  الاستور

الثانية: للحكومة    احلالة  ففسموف   رااسة  2012  ايسم ر  11  فك  تشكلت التك    2حاثت 
   ه  تستمر  ولف اممة  مجلس  من  واحا   ناات   مناف  و يرا  15  و مت   المبلركففجلبرففالشيخ

  الاستورية  المحكمة  حكف  2013  ونيوي  16  فك  صار  إ    تقري ا    شار  7  سوي   الحكومة
  عاف  الأ  استنااا  العاف   لو  ايسم ر  فك  جرت   التك   امنتخا ات   عملية    يالن  و أ  ال ي

  امنتخا ات   إعاال  ثف  ومن  لالنتخا ات   العليا  الوينية  اللجنة   ونشاء   قانون   المرسوف  استورية
  ا  نتا   ل اور  التالك  اليوف  فك   استقالتاا  الحكومة  تقامت   ثف   2013  يوليو  27  فك   ال رلمانية

 .امنتخا ات 

  الشيخ   سمو    رااسة  2012  ف راير  14  فك  تشكلت التك    الو ارلووا حاثت  ات األس ات م   
 الحكومات   عكس  وعلأ.اممة  مجلس  من  واحا   ناات   مناف  و يرا  15  و مت   الم ارو  جا ر

  عملية    و يال   و أ  الاستورية  المحكمة  من  حكف  نتيجة  الحكومة    ه  انتات   السا قة
 لممارسة  المنحل  المجلس  وعوال  فياا  فا   من  ع وية  صحة  وعاف  اا رمت  امنتخا ات 

 .20123  يوليو 18 فك مااماا وانتااء  الحكومة استقالة الأ   اي ما الاستور  قول  عمالف
 تصريف العاجل من األعمال  الوزارة املستقيلة لقيام ثالثا: 

ف  عا يرح الثقة فيف  يف استقالتف   و إلوالتوا ت ول   ه الصفة  وفال الو ير   و  تقا 
تقايف   ال رلمان عنا  ثقة  نيلاا  تقال الو ارل  زسملاا لعاف  ال رلمانك  كما وا  كاثر لالستجوات 

ال   الو ير  م   لت امناا  الو اري   و  كاثر   رنامجاا  فيف  الثقة  يرح  إوالتف  عا  تف  ي 
 لالستجوات ال رلمانكا  

وري السويتك عنا انتااء الفصل  ستقيلة فك الن اف الاست وتعت ر الو ارل فك حكف الم
التشريعك لمجلس األمة وانتخات مجلس جايا و ااء  ع اؤه لليمين الاستورية  وعنا ا يتف  

 ون فك حكف المستقيلةاتشكيل و ارل جايال  ألن الو ارل السا قة تس

 

 ا1991مجلس الو راء السويتك امسة عشرل: الحكومة الخ (  1

 ا2013/  2012 مجلس الو راء السويتك  ثون: الحكومة الثانية والثال (  2
 ا 2013/  2012 مجلس الو راء السويتك  الحكومة الثالثون:  (  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
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العاجلة ( من استور اولة السويت واعال تصريف األمور  103 رست الماال  ووا  
  ستقيلة  فو ا تخلأ رايس الحكومة  و  حا  ع اااا من الو راء عن منص فمن و ل و ارل م

 ألي س ت من األس ات  يستمر فك تصريف العاجل من شؤون منص ف لحين تعيين خلففا
 

فكمفاا   الاستوري  نف  ساار    النا  علأ  فين يك  الحكومة  رايس  استقال  حال 
من منص ف  فالقاعال الاستورية ترتت    أ لو  عفك رايس الحكومةالو راء تقايف استقالتاف  حت

مناص اف من  الو راء  ساار  إعفاء  القرينة  وجوت (1  علأ   ه  م اا  يحتف  من  جل  لو   ا 
المرافق   واستمرار  الاولة  فك  تصريف حكومة  واعال  تي يق  الاواف   وعلأ  العامة  انت اف 

 المستقيلةا في ي حتأ فك  ل الو ارلاألعمال من خالل وجوا حكومة تقوف  العمل التن
الساملة  ه    تتمت   السلية  م  تناط  حكومة  محاال  شرط  ناا    اكم   ( 2  األعمال 

 جايالاال و ارل الأ تشكيل  منك نا عليف الاستور   ي من   اء تاريخ استقالة الو ارل  وحت
السياس  الصفة  اون  اإلاارية  الصفة  المستقيلة  الو ارل  علأ  عمال  فاك  وييلت  ية  

ااية ووا تتصف  حيانا  امستعجال  فاك تستوجت اتخا  ورارات عاجلة م   عمال جارية وع
تعييل لسير المرافق العامة  وفك كل األحوال  فيف  تحتمل التزجيل  ألن تزجيلاا  و إيقافاا  

 تصار ا الو ارل المستقيلة لروا ة الق اء اإلااريا  تخ   القرارات التك
  املبحث الثاني

 مناط تصريف األعمال   وام سري املرافق العامة د
تعدددا فكدددرل المرافدددق العامدددة مدددن   دددف مو دددوعات القدددانون اإلااري وتدددرا إليادددا مع دددف 

والو يفدة  الن ريات والم اائ التك ا تاعاا الق داء اإلااري كدالعقوا اإلااريدة واألمدوال العامدة
 االعامة

نمدا عدن  اتيدة القدانون اإلااتع در  آااهفالمرفق العاف علأ   ا النحو ليس فقدط    ري وا 
 ا (1  و  ي ا نشاط  و  سلوت إاارل يرت ط  مجال القانون العاف 

 

سددتقالة رادديس مجلددس الددو راء  و إعفدداؤه مددن منصدد ف تت ددمن اسددتقالة تور السددويتك علددأ  نددف" ا( مددن الاسدد 129مدداال   ( تددنا ال 1
 ساار الو راء  و إعفاء ف من مناص اف"ا 

2   Olivier, Duhamel et Yves Mény    Dictionnaire Constitutionnel, Presses Universitaires de 

France , 2016, p102. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Olivier+Duhamel&search-alias=books-fr&field-author=Olivier+Duhamel&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Yves+M%C3%A9ny&search-alias=books-fr&field-author=Yves+M%C3%A9ny&sort=relevancerank
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 إلأ  ن للمرفق العاف مالولين مختلفين: وتشير مؤلفات  فقف القانون العاف 
 ددو الع ددوي  و الشددكلك والدد ي يقصددا  ددف المن مددة  و الاياددة التددك  الماادلولفاألول:
 ا (2 تتولأ إش اع حاجة عامة

  فاو المالول المااي  و المو وعك وال ي يراا  دف الخامدة التدك المدلولفالثلني ما  
 ا (3 لتحقيق النف  العاف وسا الحاجة العامة لألفراا تؤاي للجماور  و النشاط ال ي يمارس 

ووا نشزت المرافق العامة  فك السويت معت ارات   ماا: الرغ ة فك كفالة امستقالل 
 يدة  وتحريدره مدن األن مدة الحكوميدة اإلااريدة والماليدة   عااه عن اإلاارل المركلنشاط معين  و

  لمسدددا متاا فددك تخفيدددف العددتء عدددن اإلاارل إ ددافة إلدددأ مددنه  ددد ه المرافددق مي انيدددة مسددتقلة
 المرك يةا

فددك  1963لسددنة  41و كددان  ول  اددور للمرافددق العامددة فددك السويددت  القددانون روددف 
المرافددق العامددة اإلااريددة  مثددل إاارل  يتك   ددل إن الاولددة عرفددت شددان إنشدداء مجلددس النقددا السددو 

 ات اليدددا   اموتصدددااي   كمدددا  ادددرت  عدددت المرافدددق العامدددة (4 الجمدددارو  ومرفدددق ال لايدددة
 25والتجدداري مثددل: الصددناو  السددويتك للتنميددة اموتصددااية العربيددة  ثددف صددار القددانون روددف 

ة كمؤسسف عامدة لادا نمية اموتصااية العربي وعاال تن يف الصناو  السويتك للت  1974لسنة  
اارل الجمدارو  نشدز ا الشديخ  شخصية اعت ارية مستقلة يشرف علياا راديس مجلدس الدو راء  وا 

  وي ددداف لتلدددو 1932  ومرفدددق ال لايدددة الددد ي نشدددز فدددك سدددنف 1899م دددارو الصددد اح سدددنة 
 1965لسنة   12ف المرافق  نو اماتمان ال ي حل محلف  نو التسليف واماخار  القانون رو

بلايددة السويددت   و (5 عامددة  ات شخصددية معنويددة مسددتقلة تحددت  شددراف و ارل الماليددة كمؤسسددة
 

 راج :   ( 1  

- ANNE ELISABITH, VILLAIN COURRIER, contribution générale à l’étude de l’éthique du 

service publique en droit anglais et français comparé, Dalloz, 2004. P2 ا 
سددويتك  مي وعددات جامعددة السويددت  الي عددة األولددأ سددك  القددانون اإلااري اللمقدداي  و اا  حمددا الفار اا محمددا ع ددا المحسددن ا ( 2  

اا ع ي ل الشريف  اا يسري العصار  النشدداط اإلااري ووسدداال اإلاارل العامددة  القددا رل  اار النا ددةا العربيددة      16  ا 1997
 ا 47  ا  2001

 ا 399  ا   2008ربية   اإلااري  القا رل  اار النا ة العاا ع ا الينك  سيونك  القانون   ( 3  
راج : اا محما  كر الق انك  القانون اإلااري فك اول الخلي  العربددك اراسددة مقارنددة  اار المعددارف  السددعواية الريددات ي عددة   ( 4  

 ا 247ا   1977
 ا 1965/ 7/ 18ا فك  536السويت اليوفا عاا  ( 5  
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لسدنة  15اعت ارية  و معنوية عامدة ملحقدة  مجلدس الدو راء  القدانون رودف و ك  ات شخصية  
 فك شزن  لاية السويتا 1972

نون اإلااري  فدون واون اإلساات فدك فكدرل المرافدق العامدة مدن وجادة  ن در فقدف القدا
لمرافددق سددواء  ددالن ر إلددأ مددالولاا الع ددوي الشددكلك  و مددالولاا المددااي المو ددوعك    دد ه ا

سددير    تتووددف عددن تقددايف خدداماتاا لجماددور المنتفعددين  و دد ا مددا يعددرف  م ددا م فوناددا يجددت 
 المرافق العاف  انت اف وايرااا

ة التدددك تصدددار عدددن وودددا ع دددر مجلدددس الاولدددة الفرنسدددك عدددن  مفادددوف األعمدددال العاايددد
صدددريف األعمدددال  وفر دددتاا الحاجدددة الملحدددة  و صدددرف الن دددر عمدددا إ ا كدددان  ددد ا حكومدددة ت

فونف يجت  م يخرج عدن حداوا امسدتمرارية ال درورية للخدامات  مدن المفاوف واس  النيا   
 (1 خالل السير المنت ف والمستمر للمرافق العامة

العداف  فدون  م مة للجمادور وللن داف ولما كانت المرافق العامة تقوف  خامات  ساسية
لجمادور المنتفعدين تووف سير ا  و تعيلادا ولدو مؤوتدا عدن العمدل  يدنجف عندف   درار عايدال 

خالل  الن اف العاف من ناحية  خريا  من خامات المرفق من ناحية  وا 
ومددن  نددا كددان مددن   ددف واج ددات السددلية العامددة  ن تعمددل علددأ  ددمان سددير المرفددق 

ل امادددا لل العدداف  انت دداف مددو فين الدد ين يعملددون فدددك خامددة المرافددق  تحقيددق  ددد ا واسددتمرار  وا 
  (ا2 اليرت  

يجدت فدك الاولدة  ونشداء المرافدق العامدة  دل تمدن ال دروري  م تس من  جل  لو كدان
إلددأ  ددمان اسددتمرار ا وتقددايماا للخددامات  إم  ن  مجلددس الاولددة فددك  ات الووددت تسددعأ  ن 

الاولدة إلدأ إليداء المرفدق العداف إ ا مدا  لم ا  م يحول اون تداخلالفرنسك  شار علأ  ن   ا ا
مسددتخامك خامددف اإلاارل العامددة م يحددق لاددف  «اء  و ناتجاددت السددلية التقايريددة لددإلاارل إلليدد

 

1   CE Ass. 4 avril 1952 Syndicat régional des quotidiens d'Algérie n° 86015 , GAJA actes 

administratifs : notion d'affaire courante. 
اا يعيمدددة الجدددرف  القدددانون اإلااري والم ددداائ العامدددة فدددك تن ددديف ونشددداط السدددليات اإلااريدددة  القدددا رل  اار النا دددة العربيدددة   ( 2

اارل العامدددة لستدددات الثالدددث  مدددوال اإل  اا سدددليمان محمدددا اليمددداوي  م ددداائ القدددانون اإلااري: اراسدددة مقارندددة  ا 80  ا  2000
 ا 33  ا  1998ربك   وامتيا اتاا  القا رل  اار الفكر الع
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نمدا يخ د   لدو للسدلية التقايريدة لدإلاارل فلادا إن تقدرر إنشداااا  الحفاظ علأ   ه الخامة  وا 
 ا (1  » ورااتاا المنفرالوصيانتاا  كما إن لاا إنااااا 

ويرتدت م ددا  اواف سددير المرافددق العامدة  انت دداف عددال نتدداا  لعدل   ماددا تن دديف اسددتقالة 
وللن دداف القددانونك لاددا الدد ي  للو يفددةويلددت اإلسددتقالة ي قددا لألصددول العامددة المو ددف العدداف  

يراا م   سيرعلأ  مان حسن    يقوف ثدره القدانونك   اتف   ينت العمل  المرفق العاف  ونت اف وا 
نمدددا التو يدددف  يدددةفدددك فصدددف را حددداوث  ددد ا األثدددر المنادددك للخامدددة علدددأ القدددرار  يتوودددف  وا 

الصدداار مددن الجاددة اإلااريددة المختصددة  ق ولاددا صددراحة  و انق دداء المددال التددك تعت ددر  عددا ا 
 امق ولة حكما

مصدلحة العامدل يالدت امسدتقالة الد ي ر ي   دينو نا يحرا المشدرع علدأ الموا ندة  
التدك تربيدف والمرفدق العداف إ دافة  الو يفيدةنااء العالوة ة إلن وجاة ن ره انف فك حاجانف م

إلددأ اسددتخاامف للحددق الدد ي منحددف لددف الاسددتور والقددانون فددك عدداف إرغامددف علددأ العمددل لجاددة 
المرافدددق العامدددة والددد ي  سددديرعلدددأ م دددا  اواف  يقدددوفمصدددلحة المرفدددق العددداف الددد ي  معيندددة وبدددين

فدك المجتمد     األساسديةاألفدراا  جدات علدك إشد اع حا يافعدفمدا  مدن عمدل المو دف  يستما   
ومن ثف فك حدال وجدوا و ارل مسدتقيلة  م تتعيدل ودرارات امسدتقالة  ألن  د ه القدرارات تداخل 

 فك نيا  األعمال العااية العاجلة التك يجت علأ اإلاارل إصاار ورارا فياا ا
ال   فدددف  ن ريدددة المو دددف الفعلدددكومدددن نتددداا  م دددا  اواف سدددير المرافدددق العامدددة  انت دددا

ولدو تقا دك  تعيندفو ل صداور ودرار  و يفةواج ات  يتولأمو فا عاما الشخا ال ي   يعت ر
اون  ن  عليادددانفسدددف  الو يفدددة ويقحدددف  ييتصدددت مو فدددا مدددن  يعدددا مرت دددا لقددداء عملدددف  ددد ا  وم 

 من السلية المختصةا  التعيينلف ورار  يصار
يكوندون ألنادف  ر وانونيدةغيدعامة  صدورل   وا و يفةيتول ن    العاايينلألفراا    يجو وم  

علددأ يتددولأ و يفددة معينددة تصددرفاتاف تعت در  ايلددة  ممددا مفددااه  ن مدن ميتصد ين لاددا وجميدد  

 

 /ي  اريس:  144حكف مجلس الاولة الفرنسك فأ المنا عة المتعلقة  ولياء ال ث التلف يونك علأ الخط روف   ( 1
-CE 27 janvier 1961 Sieur Vannier Rec p 60 (sur intervention du groupement   des 

téléspectateurs 441 lignes. 



 الحكومة المستقيلة ومبدأ دوام سير المرافق العامة 
 

21 
 

 يكدون إن  م يمكدنوالصدارخة  الجسديمة ساس من عمل منعداف و دو القدرار المتسدف  المخالفدة  
 ا(1 ومن ثف تسون وراراتف منعامة  فعلياً مو فا 

 غيدددر لدددو الشدددخا  العاايدددة  فدددك ال دددروف مو ف الفعلدددك  و الدددواوعك دددال ويقصدددا 
 معي ددانالعامددة  للو يفددةالعامددة  صددال  و كددان وددرار تقلدداه  يتقلددا الو يفددةالمخددتا الدد ي لددف 

   مدا المو دف (2  ألي س ت كان الو يفية و كان مو فا و الت عنف صفتف   القانونية  الناحية
حت الحاح  روف استثنااية العامة ت ي اشر الو يفةو من الفعلك فك ال روف امستثنااية فا

 الحيويدةاجتماعية  و  ااف  المصلحة الوينية وعاف تووف المرافدق العامدة   سياسية  وواواف   
 ا(  3 السليات العامة  و انحسار ا  وغيات وخاصة فك  ووات الحروت  

لعامة  يجدت  م المرافق ا  سيرومعت ارات تتعلق  استقرار المراس  القانونية و رورل  
رارات تعيددين المدددو فين فددك حدددال كانددت الدددو ارل مسددتقيلة   لدددو ان المفاددوف ال ددديق تتووددف وددد

لتصريف األعمال يداخل  دمن نياودف ودرارات تعيدين المدو فين   يالمدا كاندت تلدو القدرارات 
 اارياتخ   لروا ة الق اء اإل

ا استقالة  علأ  المترتت  الجايا  السياسك  الواو   فك  ن  يفرت وألجاال  لحكومة   
األحيان  علأ حكوم  المستقيلة فك  غلت  الحكومة  تسون  ك  ات  األعمال  ن  ة تصريف 

لسناا  ات صالحيات محاوال ترت ط  سير المرافق العامة سيرا منت ما   عا ان كانت و ل 
 حيتااا استقالتاا تقوف  كامل صال

المستقيلة؟ وماي  ويثار التساؤل عن الروا ة عن األعمال التك تصار عن الحكومة  
 م  م ا  الفصل  ين السليات عن  سط الق اء اإلااري روا تف علياا؟  تعر اا

التشريعية لاا و يفة  فالسلية   لسل سلية من سليات الاولة و يفة معينة تقوف  اا 
والسلية   القوانين   وسن ِّ  و يفةالتشري   لاا  األير  التنفي ية  الاولة  من  سياسات  تنفي  

و يفة اإلشراف علأ حسن   ة  والسلية الق ااية لاات عاا السلية التشريعي  القانونية التك

 

 ا 83القانون اإلااري والم اائ العامة   مرج  سا ق  ا  ( اا يعيمة الجرف   1

 ا 345سليمان محما اليماوي  م اائ القانون اإلااري  المرج  السا ق  ا  ا  ( ا2
ار النا ددة العربيددة  رل العامددة(  القددا رل  ا( اا مصدديفأ   ددو  يددا فامددك  الوسدديط فددك القددانون اإلااري: الجدد ء األول  تن دديف اإلاا3

 ا 262ا  اون تاريخ نشر   
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  و  ا ما ييلق عليف  م ا  الفصل  ين  (1  تي يق   ه القوانين وحسف المنا عات الناشاة عناا
 السليات(ا 

و تجا الج ور التاريخية للفصل  ين السليات  كم ا  معروف عنا فالسفة اليونان   
فك انجلترا    Oliver Cromwell( و John Lockeسيين  مثال:  و عت المفكرين السيا
 (ا  Montesquieuوعنا المفكر الفرنسك  

الماال   خالل  من  السويتك  الاستوري  المشرع  عنف  ع ر  الم ا   من 50و  ا   )
رسف العالوة  ين سليات الاولة الثالث  وحاا اور كل مناا فك  ل   ا الم ا    و الاستور

 ا إ قاء وار من التعاون  يناما م  »الفصل  ين السليات « ااف و والالاستوري 
ولترسيخ التوا ن  ين السليتين التشريعية والتنفي ية  ورر الاستور السويتك للسلية 

جانت   إلأ  التنفي ية  التشريعية  السلية  نشاط  علأ  روا تاا  التشريعك  سط  اختصاصاا 
كم114  -99 نصوا صريحة  المواا  رواف     الاستور   من  للسلية (  الاستور  ا سمه 

 ا لتنفي ية  حل مجلس األمةا
العااية   األعمال  نيا   فك  ورارات  تصار  مستقيلة   ن  حكومة  وجوا  يمن   وم 

الميلو ة      »  COURANTE'S»EXPEDITION DES AFFAIRES  والجارية
ل مان سير المرافق العامة  انت اف   ن ي سط الق اء اإلااري روا تف علأ   ه القرارات  

 حكومة المستقيلة لنيا  صالحيتاا فك تسيير األعمالا للتزسا من عاف تجاو  ال
يقوف   اإلااري  القا ك  السليات   لو  ن  الفصل  ين  لم ا   فك  لو  مخالفة  وم 

  تف علأ القرارات الصاارل عن الحكومة المستقيلة استنااا لم ا  تجاو  السليةا  سط روا
المقرر   التميي  – و  محكمة  و اء  المشروعية    –  فك  روا ة  يمارساا  ن  التك 

فيف   الميعون  القرار  و ن  فك  الي يعك  حا ا  تجا  اإلاارية  القرارات  علأ  اإلااري  الق اء 
 مي ان القانون فك  وء صحيه ووااعف  وحقيقة ما  نيت عليف  ركانف وماي استقامتف علأ  

ج است ار  فو ا  إليف   تف ك  األورا   فك  ثا تف  عناصر  من  مستمال  القرار  اا  سس  ل 
ص  مقت يات  واستقامتف  مجاو تف  للقانون  و  مخالفتف  ت ين  ن  وا  و جا ه   إليف  انحا   حيحًا 

 

مقارنة    1 اراسة  اإلسالمك:  السياسك  الفكر  وفك  المعاصرل  العربية  الاساتير  فك  الثالث  السليات  اليماوي   محما  سليمان   )
 ا604   ا 1986القا رل  اار النا ة العربية  الي عة الخامسة  القا رل   
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المشروعية  و صار مشو ًا  تجاو  السلية  لياه و  ال آثاره  و ن مراو ة األس ات التك  نأ  
علياا القرار من حيث الصحة وماي استخالا   ه األس ات من واو  ما واف فك الاعوي 

م عنا ست من  وما حوتف من  فك ناات  تاخل  التك  الواو   من  مور  و حوال  ك  ووراان  صر 
سلية محكمة المو وع  يير معقت علياا  ماااف استخالصاا ساايًا ومستماًا من  صول 

 ا (1  ثا تف  األورا  ويؤاي إلأ النتيجة التك انتات إلياا

 

 ا 2014مارس  18  جلسة   2013لسنة   67اإلاارية  يعن روف   ميي  السويتية  الااارل( محكمة الت 1
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 اخلامتة 

ن درا ألنادا شاط اإلاارل  وجف عداف  اتخ ت المرافق العامة فك السويت يا عا ممي ا لن
تساير سياسة الاولة فك تحقيق   ااف اإلاارل من نشداياا   لدو  ن  نوعيدة وكميدة األنشدية 
التك تقوف  اا السلية اإلاارية لتنفي  السياسة العامة للاولة تتحاا من خدالل  سداليت التن ديف 

 اإلااري 
لعامدة ري إلأ إش اع الحاجدات اوا تتولأ الاولة و ك تسعأ من خالل النشاط اإلااو 

إاارل  لدددو النشددداط  نفسددداا  والتع يدددر عدددن إراال المرفدددق العددداف مدددن خدددالل األشدددخاا إلدددأ   
الي يعيين ال ين يمثلونف فك التصرفات القانونية التك يقت ياا نشاط المرفق   ومن ثف يجت 

اف وعلددأ الدداواف شدد اع الحاجددات العامددة وسددير المرافددق العامددة  انت دد م تتووددف الاولددة عددن إ
خاماتاا لجماور المنتفعين  عنا تقايف الحكومة استقالتاا   و إوالتاا   و فك الحدامت لتقايف  

نمددا يجددت  ددمان سددير المرافددق  التددك يددتف حددل مجلددس األمددة    و انتادداء فصددلف التشددريعك  وا 
ر ( مدن الاسدتو 103ف األعمدال التدك اوت دتاا المداال  العامة من خالل تي يق واعال تصري

 السويتكا
ه الاراسدددة إلدددأ  ن  دددمان سدددير المرافدددق العامدددة  انت ددداف فدددك  دددل وودددا خلصدددت  ددد  

الحكومدددة المسدددتقيلة يتيلدددت  ن تخ ددد  النتددداا  المترت دددة علدددأ  ددد ا الم دددا  لنيدددا  تصدددريف 
رل مسدددتقيلة   ن تتوودددف ( مدددن الاسدددتور  فدددال يمنددد  وجدددوا و ا103األعمدددال المقدددرر  المددداال  
انتقدددال المدددو فين  و ودددرارات و دددول او ت الخاصدددة  تعيدددين وندددات و اإلاارل عدددن إصددداار القدددرارا

رفت استقالتاف  ألن فدك  د ا اممتنداع تعييدل لسدير المرافدق العامدة  وا  داار لفكدرل األعمدال 
ف  اددا لحددين العاايددة والجاريددة التددك  راا  اددا المشددرع السددويتك لحكومددة تصددريف األعمددال القيددا

 تشكيل حكومة جايالا 
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