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حكىيح تصريف األعًال وحذود ممارستها نصالحياتها-)*(-
د .سيفاٌ تأكراد ييسروب

أستار انقاَىٌ انذستىري ادلساعذ
كهيح احلقىق /جايعح ادلىصم

ادلستخهص
تعس سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ سه ١َٛاْتكاي ١ٝؾطنٗا ايٛاقع ايػٝاغ ٞازبسٜس ذبتِ
ٚدٛز سه٪َ ١َٛقت ١تهُٔ اغتُطاض املطاؾل ايعاَٚ ١امل٪غػاتٚ .إ أغاؽ ٚدٛز سه١َٛ
تكطٜـ ا٭عُاٍ قا ِ٥عً ٢ايتٛؾٝل بني َبسأُٖ ٜٔا َبسأ اغتُطاض ١ٜايسٚي ١بٗسف اغتُطاض
اسبٝا ٠ايعاَٖٚ ،١صا املبسأ ٜٛدب بكا ٤اسبه ١َٛعٓس اغتكايتٗا أ ٚاعتباضٖا َػتك١ًٝ
يتكطٜـ ا٫عُاٍ ايٚ ١َٝٛٝي ٛؾكست نٝاْٗا اسبه َٞٛاملؿطٚعَٚ ،بسأ املػا٤ي ١ايربملاْ١ٝ
يًشه ١َٛعٔ غٝاغتٗا ايعاَ.١
ؾك٬سٝات ٖص ٙاسبه ١َٛضبكٛض ٠يف تكطٜـ ا٫عُاٍ ايعازٚ ١ٜايعادًٚ ١اييت تكتكط
عً ٢مماضغ ١ا٫ختكاقات ايهطٚض٫ ١ٜغتُطاض أزا ٤املطاؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚانططاز ٫ٚ
تٓط ٟٛعً ٢خٝاض غٝاغ ٞحبٝح تهُٔ عسّ خطٚدٗا عٔ ايٓطام احملسز هلا سؿاظاً عً٢
غٝازَ ٠بسأ املؿطٚعٚ ١ٝيهٔ ٖص ٙايك٬سٝات احملسٚز ٠ممهٔ إ تتٛغع يف ظطٚف
اغتجٓا ١ٝ٥تػتٛدب محاَ ١ٜكاحل ايسٚيٚ ١أَٓٗا ايساخًٚ ٞاشباضدٚ ٞايتعاَاتٗا ايسٚي. ١ٝ
ٚتهُٔ َؿهً ١ايبشح يف عسّ ٚدٛز ْعاّ قاَْ ْٞٛتهاٌَ يعٌُ ٖص ٙاسبه ١َٛيف ظٌ
ٚدٛز ْكٛم زغتٛض ١ٜتؿري اىل قٝاّ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ز ٕٚبٝإ ْطام عًُٗا
ٚبايتاي ٞقعٛب ١سكط َا ٜسخٌ َٔ اعُاٍ يف ْطام ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ
ٚا٫عُاٍ اييت ربطز َٓٗا ٚؾُٝا اشا ناْت اختكاقات اسبه ١َٛيف ظٌ تكطٜـ ا٫عُاٍ
تٓكطف اىل ناؾ ١ا٫ختكاقات اّ ٖٓاى اغتجٓا٤ات عً ٢مماضغ ١ايبعض َٓٗا مما ٜعس
ؾذ ٠ٛزغتٛضٜ ١ٜتطًب اَ٫ط َعازبتٗا.
ٜٗٚسف ايبشح ايٛقٛف عًَ ٢اٖ ١ٝسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ خ ٍ٬ذبسٜس َؿَٗٗٛا
ٚطبٝعتٗا ايكاْٚ ١ْٝٛايتعطف عً ٢اِٖ سا٫ت سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚاٜها ا٫ختكاقات
(*) أستمـ البحث في  *** 8118/11/1قبؿ لمنشر في .8118/11/81
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قـَٛ ًنشاَٛ ٍعُا٫ـ اٜ تكط٠ٍ ؾرت٬ خ١َٛ اييت متاضغٗا اسبه١ٝ٥غتجٓا٫اٚ ١ٜايعاز
.ٍعُا٫ـ اٜ تكط١َٛ َٔ قطاضات سهٟزاض٫ ا٤ايكها
Abstract
The caretaker government is a transitional government
imposed by the new political reality that necessitates an
interim government that guarantees the continuity of public
facilities and institutions.
The principle of the existence of a caretaker
government is based on concordance between two
principles: the principle of continuity of the state for the
purpose of the continuation of public life، and this principle
requires the survival of the government when it resigns or is
considered resigned to the conduct of daily business even if
it lost its legitimate governmental entity and the principle of
parliamentary accountability of the government for its
general policy.
The powers of this government are limited to the
conduct of normal and urgent work، which is limited to the
exercise of the necessary competencies to continue the
performance of public facilities regularly and steadily and
does not involve a political option so as to ensure that they
do not depart from the specified scope in order to preserve
the rule of legality، but these limited powers can expand in
exceptional circumstances Protect the interests، internal and
external security of the State and its international
obligations.
The problem of research is research is the lack of an
integrated legal system for the work of this of government in
the presence of constitutional provisions referring to the
caretaker government without specifying the scope of its
work and thus the difficulty of limiting the work that comes
within the powers of the caretaker government and the work
that comes out of it The administration of the business has
been left to all jurisdictions or there are exceptions to the
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practice of some of them، which is a constitutional gap that
needs to be addressed.
The aim of the research is to identify the nature of the
caretaker government by defining its concept and legal
nature، and to identify the most important cases of the
caretaker government، as well as the ordinary and special
functions exercised by the government during the period of
the business explaining the position of the administrative
judiciary of the decisions of the caretaker government.
ادلقذيـح
ُٜعس َكطًح سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ املكطًشات ايسغتٛض ١ٜشات ايطابع
ايػٝاغ ٞإش مل ذبسز ايسغاتري بسقَ ١ؿٗٚ ّٛق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚإمنا ٖٓاى
صبُٛع َٔ ١ا٫سهاّ ايكهاٚ ١ٝ٥اٯضا ٤ايؿكٗ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاملبٓ ١ٝعًٚ ٢قا٥ع غٝاغَٚ ١ٝتأثط٠
بؿهٌ نبري باْ٫تُا ٤أ ٚبتبين ادباٖات غٝاغَ ١ٝعٚ ، ١ٓٝيكس ٚدست ٖص ٙاسبه ١َٛيػطض
اغتُطاض ١ٜغري املطاؾل ايعاَ ١ايصٜ ٟعس نطٚضٜاً ٫غتُطاض ١ٜايسٚيٚ ١بايتاي ٞبكا ٤اسبه،١َٛ
اش ٪ٜز ٟتٛقـ غري املطؾل ايعاّ ،أ ٚعسّ غري ٙغرياً َٓتعُاً إىل تٛقؿ٘ عٔ تكسِٜ
اشبسَات ايهطٚض ١ٜأ ٚقكٛض ٙعٔ إؾباع سادات ا٭ؾطاز ٚبايتاي ٞتكع ا٭نطاض ٚخيتٌ ْعاّ
اجملتُع  ،يصا ؾإ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ تػتُط مبُاضغ ١اختكاقاتٗا بايؿهٌ ايصٟ
ٜهؿٌ اسبس ا٫زْ٫ ٢غتُطاض َطاؾل ايسٚي ١بأزاٚ ٤ظا٥ؿٗا ايهطٚض.١ٜ
. 1أُٖ ١ٝايبشح
ُٜعس ٖصا املٛنٛع َٔ املٛانٝع املُٗٚ ١اسبػاغ ١بٌ ٜعس َٛنٛع ايػاع ١مما ٜتطًب
ا٭َط املعٜس َٔ ايبشح ٚاٖ٫تُاّ يف ظٌ قً ١ايبشٛخ ايكاْٚ ١ْٝٛايطغا ٌ٥ايعًُ ١ٝاييت تٓاٚيت
ٖصا املٛنٛع َع غٝاب ايتؿطٜعات ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓعِ ٖصا املٛنٛع يف ايس ٍٚاييت تًذأ
نجرياً اىل سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َػتٓساً اىل بعض اٯضا ٤ايؿكٗٚ ١ٝا٫دتٗازات ايكها١ٝ٥
املتعًك ١مبٛنٛع ايبشح.
 .2اهلسف َٔ ايبشح
ٜٗسف ايبشح ايٛقٛف عًَ ٢اٖ ١ٝسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ خ ٍ٬ذبسٜس َؿَٗٗٛا
ٚطبٝعتٗا ايكاْٚ ١ْٝٛايتعطف عً ٢اِٖ سا٫ت سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚاٜها ا٫ختكاقات
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ايعازٚ ١ٜا٫غتجٓا ١ٝ٥اييت متاضغٗا اسبه ١َٛخ ٍ٬ؾرت ٠تكطٜـ ا٫عُاٍ َٛنشاً َٛقـ
ايكها ٤ا٫زاض َٔ ٟقطاضات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ.
 .3إؾهاي ١ٝايبشح:
تهُٔ َؿهً ١ايبشح يف عسّ ٚدٛز ْعاّ قاَْ ْٞٛتهاٌَ يعٌُ ٖص ٙاسبه ١َٛيف ظٌ
ٚدٛز ْكٛم زغتٛض ١ٜتؿري اىل قٝاّ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ز ٕٚبٝإ اختكاقاتٗا
ٚسسٚز عًُٗا يف ظٌ ظطٚف َع ١ٓٝاٜٛ ٫ ٟدس ْل زغتٛض ٟأ ٚتؿطٜع ٞحيسز َؿّٗٛ
ْٚطام عٌُ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل يتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚ ،إمنا اغًبٗا بٓٝت
عً ٢ادتٗازات ؾكٗٚ ١ٝقهاٚ ١ٝ٥بايتاي ٞعسّ ٚدٛز َعٝاض زقٝل ميهٔ َٔ خ٬ي٘ سكط َا
ٜسخٌ َٔ اعُاٍ يف ْطام ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚا٫عُاٍ اييت ربطز َٓٗا مما
ٜعس ؾذ ٠ٛزغتٛضٜ ١ٜتطًب اَ٫ط َعازبتٗا.
 .4ؾطن ١ٝايبشح :
ٜؿهٌ َكطًح سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َكطًشاً زغتٛضٜاً قاْْٝٛاً شا طابع غٝاغٞ
ٜٓط ٟٛعً ٢مماضغات غٝاغ ١ٝطبتًؿ ١حبػب طبٝعٚ ١ظطٚف نٌ زٚي ١ز ٕٚذبسٜس ٚدٛز
ْكٛم تؿطٜع ١ٝذبسز َهاَني ٚسسٚز عٌُ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ.
ْ .5طام ايبشح :
ٜتشسز ْطام ايبشح َٔ خ ٍ٬اغتعطاض ٚزضاغٚ ١ذبً ٌٝايٓكٛم ايسغتٛض ١ٜاييت تٓعِ
سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ حبػب طبٝعٚ ١ظطٚف نٌ زٚي ١ممجً ١يف ايعطام ٚؾطْػا ٚيبٓإ
ٚاملػطب َبٓٝاً ا٫دتٗازات ايؿكٗٚ ١ٝايكها ١ٝ٥املتعًك ١بؿإٔ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف نٌ
َٔ ؾطْػا َٚكط ٚيبٓإ.
َٗٓ .6ذ ١ٝايبشح :
تكَٗٓ ّٛذ ١ٝايبشح عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝايكاْ ْٞٛايٛقؿ َٔ ٞخ ٍ٬ا٫عتُاز عً٢
مناشز َٔ ايكٛاعس ايسغتٛضٚ ١ٜايتؿطٜعٚ ١ٝا٫دباٖات ايؿكٗٚ ١ٝا٫دتٗازات ايكها ١ٝ٥يبعض
ايسَٗٓ ٍٚا ايؿطْػٚ ٞاملكطٚ ٟايًبٓاَْٛ ٞنشا َٛقـ ايسغتٛض ايعطاق َٔ ٞسه١َٛ
تكطٜـ ا٫عُاٍ َٚسْ ٣طام عًُٗا .
ٖٝ .7هً ١ٝايبشح :
تتهُٔ ٖٝهً ١ٝايبشح َٔ خ ٍ٬تكػ ُ٘ٝإىل َكسَٚ ١ث٬خ َباسح ٚخامت ١غٓٛنح يف
املبشح ا٭َ ٍٚاٖ ١ٝسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َبٓٝاً َؿَٗٗٛا ٚاغاغٗا ايكاْٚ ْٞٛشيو نُٔ
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َطًبنيٚ ،يف املبشح ايجاْ ٞغٓبني سا٫ت سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚشيو نُٔ َطًبني،
ٚيف املبشح ايجايح غٓٛنح سسٚز ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ
ٚا٫غتجٓاٚ ١ٝ٥شيو نُٔ َطًبني ٚ .يف خامت ١ايبشح غٓٛنح أِٖ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ
إيٗٝا ٚتكس ِٜأِٖ املكرتسات اييت تتعًل باملٛنٛع.
ادلثحث االول

ياهيح حكىيح تصريف االعًال
تتعسز ايتعطٜؿات املتعًك ١حبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚق٬سٝاتٗا بٌ ٚستَ ٢ستٗا
بتعسز املُاضغات يف بعض ايس ٍٚؾٜٛ ٬دس قاْ ٕٛحيسز َهُْٚ ٕٛطام عًُٗا يف ظٌ ٚدٛز
ْكٛم زغتٛض ١ٜتؿري اىل قٝاّ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ زٚ ٕٚنع َعامل ٚانش ١هلا بٌ
ٖ ٞعباض ٠عٔ ادتٗازات ؾكٗٚ ١ٝاسهاّ قهاٚ ١ٝ٥اعطاف َتساٚيٚ .١ؾُٝا  ًٜٞغٓتٓا ٍٚيف ٖصا
املبشح َؿٗ ّٛسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚاغاغٗا ايكاْٚ ْٞٛشيو نُٔ َطًبني:
ادلطهة االول

يفهىو حكىيح تصريف االعًال
ُتعطف سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ باْٗا "سهَ ١َٛتشٛي َٔ ١سه ١َٛعاز ١ٜبهاٌَ ايك٬س١ٝ
إىل سه ١َٛضبسٚز ٠ايك٬سٝات يف سسٚز تأَني اغتُطاض ١ٜايعٌُ اسبه َٞٛيف سسٚزٙ
اإلزاضٚ ،١ٜشيو بػبب مماضغ ١زغتٛض ١ٜطبٝعْ ١ٝامج ١عٔ ٚاقع غٝاغ ٞدسٜسٖٚ ،صٙ
املُاضغ ١تتُجٌ إَا باغتكاي ١اسبه ١َٛأ ٚباعتباضٖا حبهِ املػتكْ ١ًٝتٝذٚ ١اقع زغتٛضٟ

دسٜس "اْتداب بطملإ دسٜس ،اْتداب ضٝ٥ؼ زٚي ١دسٜس  ،اغتكايْ ١ػب َٔ ١أعهاٗ٥ا"(.)1

)1( Fernand Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes:
l'activité des gouvernements démissionnaires sous la Quatrième
République», Revue française de science politique, 20ème année,
n°4، 1970، p. 645.
نقال عف د .ساـ دلة ،حكومة تصريؼ االعماؿ "مف المفيوـ السياسي الى االحاطة
القانونية" مجمة الشريعة والقانوف ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،العدد،68 ،8116 ،
ص .8
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ٚمبٛدب ٖصا ايتعطٜـ ؾإ سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ٖ ٞسه ١َٛعاز ١ٜبهاٌَ
ايك٬سٝات ذبٛيت إىل سه ١َٛشات ق٬سٝات ضبسٚز ٠ملس٪َ" ٠قت"ٚ "١اْتكاي٪َ "١ٝقت١
مبعٓ ٢أْٗا قا ١ُ٥إىل سني تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜسٚ ٠ؾل ايكٛاعس ايسغتٛض ١ٜايكاٚ ،١ُ٥اْتكاي١ٝ
مبعٓ ٢ت َٔ٪اْتكاٍ ايػًطَٗٓ ١ا إىل سه ١َٛدسٜسٚ ٠ؾل ايكٛاعس ايسغتٛض ١ٜايكا.)1( ١ُ٥
ٖٓٚاى َٔ ٜعطؾٗا باْٗا " اسبه ١َٛاييت تك ّٛبا٭عُاٍ ا٫زاض ١ٜايعاز ١ٜإش  ٫تٓؿٖ ٧صٙ
ا٭عُاٍ أ ٟايتعاّ عً ٢اسبه ١َٛاييت تأت َٔ ٞبعسٖا"( .)2نُا ٜصٖب ايبعض ا٫خط اىل
تعطٜـ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ "باْٗا سهَ ١َٛكٝس ٠ايك٬سٝات ؾٓطام عًُٗا ٜكتكط
عً ٢ا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜايعازٚ ١ٜاي ١َٝٛٝاييت تػٌٗ اغتُطاض ايعٌُ يف َ٪غػات ايسٚي١

ٚاملطاؾل ايعاَ.)3("١
ٚعطؾت اٜهاً باْٗا "تًو ا٭عُاٍ ايعاز ١ٜايٚ ١َٝٛٝا٫غتجٓا ١ٝ٥اييت متاضغٗا اسبه١َٛ
يتػٝري َطاؾكٗا ايعاَٜٚ ، ١ككس با٭َٛض ايعاز ١ٜأ ٚايعادً ١نُا تطًل عًٗٝا بعض ايسغاتري
ٖ ٞا٭َٛض اييت تكتكط عً ٢مماضغ ١ا٫ختكاقات ايهطٚض٫ ١ٜغتُطاض أزا ٤املطاؾل ايعاَ١

باْتعاّ ٚانططاز  ٫ٚتٓط ٟٛعً ٢خٝاض غٝاغ.)4("ٞ

ٚقس سسز ايؿك ١ٝاٚزإ (َ )odentؿٗ ّٛا٫عُاٍ ايعاز ١ٜباْٗا تؿٌُ مجٝع ا٫عُاٍ اييت
تٓط ٟٛطابع ايعذًٚ ١غا٥ط ا٫عُاٍ اييت تٓط ٟٛعً ٢قعٛبات خاق ١أ ٚخٝاض غٝاغ ٞأٚ
قاْ ْٞٛسػاؽ ٜ٪ٜٚس ايؿك ١ٝؾايني (ٖ )valineصا ايطأ ٟؾٝصٖب اىل ايك" :ٍٛإ اسبه١َٛ
املػتك ١ًٝتػتطٝع ارباش ايتسابري عسا تًو اييت تجري املػٚ٪ي ١ٝاَاّ ايػًط ١املعرب ٠عٔ
ضا ٟايؿعب"(.)5
( )1المصدر نفسو ،ص.8
( )8غساف ابو طبيخ ،حكومة تصريؼ األعمػاؿ ،بحػث منشػور فػي مجمػة القػانوف والقضػاء،
العدد الثالث ،بغػداد ،8111 ،ص .157

( )3د .زىراء عبد الحافظ محسف ،حكومة تصريؼ االعماؿ بيف التشريع والتطبيؽ ،بحث
منشور في مجمة القانوف والقضاء ،بغداد ،العدد السابع ،8111 ،ص.95
( )4د .ربيع مفيد الغصيني ،الوزير في النظاـ السياسي "موقعو ،دوره ،صالحياتو" ،منشورات
الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبناف ،8113 ،ص.187
)5( Marcel Lachaize ،l´ expedition des affaires courantes en periode de
crise ministerielle،da lloz،ch.hebd،1952،et suiv،p65
مصدر سابؽ ،ص  ، 95نقال عف د .زىراء عبد الحافظ .
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ٖٓٚاى َٔ ٜصٖب اىل ايك" :ٍٛإ ٚظاض ٠تكطٜـ ا٭عُاٍ ٖٚ ٞظاض٪َ ٠قتْ ١اقك١
ايك٬س ١ٝ٭غطاض تكطٜـ ا٭َٛض ملس ٠ضبسز َٔ ٠ايٛقت ،يؿرتَ ٠ا بعس غشب ايجكَٔ ١
ايٛظاض ٠أ ٚبعس اْتٗا ٤ايٛدٛز ايكاْ ْٞٛيًربملإ ٚايكٝاّ باْ٫تدابات أ ٚظطف طاض ٨ساٍ
ز ٕٚتؿه ٌٝايٛظاض ٠ازبسٜس ٠أ ٚتأخطٖا ٫ٚ ،حيل هلص ٙايٛظاض ٠ايبت يف ا٭َٛض شات ايطبٝع١
املػتكبًٚ ١ٝاملكريٜٚ ،١ٜكتكط عًُٗا يف ايعادٌ َٔ ؾ ٕٚ٪ايٛظاضٚ ،٠اختكاقاتٗا
ضبسٚز ،٠ؾ ٬حيل هلا ايكٝاّ مببازضات ٚأعُاٍ شات ْتا٥ر غٝاغٚ ،١ٝأبطظ َٗاَٗا تكطٜـ
اَٛض ايٛظاضات املدتًؿ ١باسبس ا٭زْ َٔ ٢ا٫غتُطاض ١ٜاإلزاضٚ ١ٜيتػٝري َكاحل
املٛاطٓني"(.)1
ْ٬سغ َٔ خ ٍ٬ايتعاضٜـ ايٛاضز ٠اع ٙ٬إ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ متاضؽ ق٬سٝاتٗا
يف ْطام نٝل ٚضبسٚز ٚيٝؼ بؿهٌ ٚاغع  ،ؾا٫ختكام املكٝس يًشه ١َٛاثٓا ٤ؾرت٠
تكطٜـ ا٫عُاٍ ٚمماضغتٗا يك٬سٝات ضبسٚزٜ ٠أت ٞاغتٓازاً ملبسا زٚاّ غري املطاؾل
ايعاَ.١
ٚبسٚضْا ميهٓٓا تعطٜـ سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ باْٗا تػٝري املطنع ايكاْ ْٞٛيًشه١َٛ
ايكا َٔ ١ُ٥سه ١َٛناًَ ١ايك٬سٝات ايسغتٛض ١ٜاىل سهَ ١َٛكٝس ٠ايك٬سٝات ْتٝذ١
مماضغات زغتٛضْ ١ٜابعٚ َٔ ١اقع غٝاغَُٗ ٞتٗا ا٫غاغ ١ٝاغتُطاض ١ٜغري املطاؾل ايعاَ١
اييت تعس نطٚض٫ ١ٜغتُطاض ١ٜايسٚيٚ ١بايتاي ٞبكا ٤اسبه ١َٛيف إطاض ا٭ْعُٚ ١ايكٛاعس
ايكاْ ١ْٝٛاملٛدٛزَ ٠ػبكاً ٚيٝؼ ابتساع أ ٚتعس ٌٜتًو ا٭ْعُ.١
ادلطهة انثاَي

االساس انقاَىَي حلكىيح تصريف االعًال
ٜعٛز أغاؽ ٚدٛز سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ إىل غببني قاْْٝٛني أغاغني؛ ا٭ ٍٚشٚ
طبٝع ١إزاض - ١ٜتٓع ١ُٝٝتتعًل بهطٚض ٠اغتُطاض عٌُ املطاؾل ايعاَ ١؛ ٚايجاْ ٞش ٚطبٝع١

( )1د .عمي ميدي ،ماىية حكومة تصريؼ االعماؿ ،المنبر الحر ،تاريخ الزيارة  7تموز
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/6967-2018-07-07
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زغتٛض - ١ٜغٝاغ ١ٝتتعًل باْعساّ املػٚ٪ي ١ٝايػٝاغ ١ٝيًشه ،١َٛأ ٟؾكساْٗا ثك١
ايربملإ(ٚ .)1ؾُٝا  ًٜٞغٓٛنح ٖاش ٜٔا٭غاغني نُٔ ؾطعني ٚنُا ٜأت:ٞ
انفرع االول

االساس االداري (استًراريح ادلرفك انعاو)
إ اغاؽ ٚدٛز سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ قا ِ٥عًَ ٢بسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ ايصٟ
ٜعس َبسأ زغتٛضٜاً "عطؾٝاً ٚؾكٗٝاً ،سٝح ت٪ز ٟاملطاؾل ايعاَ ١ا٫قتكاز ١ٜخسَات أغاغ١ٝ
يٮؾطاز ٜبٓ ٕٛعًٗٝا سٝاتِٗ َٔٚ ،ثِ ٪ٜز ٟتٛقـ غري املطؾل ايعاّ ،أ ٚعسّ غري ٙغريًا
َٓتعُاً إىل تٛقؿ٘ عٔ تكس ِٜاشبسَات ايهطٚض ١ٜأ ٚقكٛض ٙعٔ إؾباع سادات ا٭ؾطاز
ٚبايتاي ٞتكع ا٭نطاض ٚخيتٌ ْعاّ اجملتُع ،ؾُج ٬إشا تٛقـ َطؾل ايهٗطبا ٤أ ٚايػاظ عٔ
تكس ِٜاشبسَات إىل املٓتؿعني ٭ز ٣شيو إىل اإلنطاض با٫قتكاز ايكٚٚ َٞٛقٛع ايهٛاضخ
ٚايؿٛن ٢ا٫دتُاع ،١ٝيصا ؾكس امجع ايؿكٗا ٤عً ٢إ أِٖ ايكٛاعس اسبانُ ١يػري املطؾل ايعاّ
اْتعاَٗا ٚاغتُطاضٖا ب ٬تٛقـ أ ٚاْكطاعٚ ،اْٗا  ٫ذبتاز إىل إٔ ٜٓل عًٗٝا يف زغتٛض أٚ
تؿطٜع أ٥٫ ٚشٚ ،١إشا ٚضزت ٖص ٙاملباز ٨يف ْل ؾإ ٖصا ايٓل ٜ ٫عترب َٓؿ٦اً ملبسأ

دسٜس ٚامنا صبطز تأنٝس ملبسأ ثابت ٚقا.)2(ِ٥
ٜٚعس َبسأ زٚاّ غري املطؾل ايعاّ َٔ أِٖ املباز ٨اييت ذبهِ غري املطاؾل ايعاَ ١ؾؿٞ
ٖصا ايكسز ٜط ٣ايؿكٖٛ ٘ٝض" :ٜٛبإٔ ا٫غتُطاض ٖ ٛدٖٛط املطؾل ايعاّ ٜٚتُٝع عٔ ٚادب
اسبه ١َٛيف تٓؿٝص ايكٛاْني إش ٜعس ٚادباً زغتٛضٜاً"(.)3

( )1د .أمؿ عبد اليػادي مسػعود  ،حػكومػػة تصريػػؼ األعمػػاؿ ..مفيوميػػا وصالحياتيػػا .متػاح
عمػ ػ ػػى الموقػ ػ ػػع االلكترونػ ػ ػػي تػ ػ ػػاريخ الزيػ ػ ػػارة 8116/6/81

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=71666

( )8حسف محمد عمي حسف البناف ،مبدأ قابمية قواعد المرافؽ العامة لمتغيير والتطوير "دراسة
مقارنة في تطور نشاط المرافؽ العامة االقتصادية" ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس
كمية القانوف في جامعة الموصؿ ،8115 ،ص.111
( )3مجيد مجيوؿ درويش حسيف الزريجاوي ،ضمانات مبدأ سير المرفؽ العاـ "دراسة مقارنة"
رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية القانوف  ،جامعة بابؿ  ،8114 ،ص .18
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21

حكومة تصريؼ األعماؿ وحدود ممارستيا لصالحياتيا

09

ٚيكس َٓح صبًؼ ايسٚي ١ايؿطْػَ ٞبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ ق ١ُٝاملباز ٨ايكاْ ١ْٝٛيف
) ،(1950 Dehaen 7 juilletاملتعًل بايػًط ١ايتٓع ١ُٝٝسبل اإلنطاب ؾاسبه١َٛ
َٔ خ ٍ٬غًطتٗا ايتٓع ١ُٝٝمتًو غًط ١تٓع ِٝمماضغ ١سل اإلنطاب ايص ٖٛ ٟسل ش ٚق١ُٝ
زغتٛضٚ ،"١ٜيهٔ باملكابٌ ٜ ٫عين شيو بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ يًشه َٔ ١َٛخٍ٬
مماضغتٗا يػًطتٗا ايتٓع ١ُٝٝيف ٖصا اجملاٍ إٔ تكٌ إىل سس إيػا ٤سل ا٫نطاب أٚ

َٓع٘(.)1
ٚيكس أغبؼ اجملًؼ ايسغتٛض ٟايؿطْػ ٞبسٚض ٙعًَ ٢بسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ ايك١ُٝ
ايسغتٛض َٔ ١ٜخ ٍ٬قطاض(CC décision n°79-105 DC du 25 juillet 1979) ٙ

س ٍٛزغتٛض ١ٜايكاْ ٕٛضقِ  ۹۹-۹۹۹تاضيخ  ۹آغػطؼ  ۹۹۹۹املتعًل باغتُطاض١ٜ
َطؾل ايطازٚ ٜٛايتًؿع ، ٕٜٛؾكس شٖب يف َعطض َٓش٘ ملبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ ق١ُٝ
زغتٛض ١ٜعٓس ايٓعط يف زغتٛض ١ٜايكٛاْني املٓعُ ١سبل اإلنطاب اىل ايك" :ٍٛإٕ ٖصا اسبل
جيب إٔ ٜ ٫ػتدسّ بتعػـ ٪ٜز ٟإىل اإلنطاض أ ٚإعاقَ ١تطًبات ٚنطٚضات ايٓعاّ ايعاّ
اييت َٗٓ٪ٜا املطؾل ايعاّ  .أ ٫ ٟبس َٔ املٛا ١َ٤أ ٚايتٛؾٝل بني :سل اإلنطاب ش ٟايك١ُٝ
ايسغتٛضَٚ ،١ٜبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ ش ٟايك ١ُٝايسغتٛض ١ٜأٜهاً" (.)2
ٚبصيو ؾإٕ َبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ – ک َبسأ َٔ َباز ٨ايكاْ ٕٛايعاّ ش ٟق١ُٝ
زغتٛضٜ ٫ – ١ٜعين بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ زا ١ُٝ٥املطؾل ؾاإلقطاض بٗصا املبسأ ٜتهُٔ
نطٚض ٠ايتٛؾٝل بني َكاحل املٓتؿعني َٔ املطؾل ايعاّ َٚكاحل ايعاًَني يف املطؾل ايعاّ.
ٚيف قطاض آخط اٜهاً اؾاض اجملًؼ ايسغتٛض ٟايؿطْػ ٞبتاضٜذ ٚ 2007/8/16اعتُازاً عً٢
َتطًبات غري املطؾل ايعاّ بإ ايكٛٝز اييت ضمسٗا ايكاْ ٕٛملُاضغ ١ا٫نطاب يف َطؾل

( )1د .ساـ دلة ،مدى الحماية الدستورية لممرافؽ العامة ،مجمة الشريعة والقانوف ،كمية
القانوف ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،العدد  ،65السنة  ،8116 ،31ص.181
(2) G. Drago La conciliation entre principes constitutionnel, D.1991,
Chrom, p265.
نقال عف د .ساـ دلة ،مدى الحماية الدستورية لممرافؽ العامة ،مصدر سابؽ ،ص.188
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يًٓكٌ ايعاّ يًُػاؾط َٔ ٜٔسٝح َٛاعٝس ٚٚغا ٌ٥مماضغت٘ ٖ ٞقٛٝز َػٛغ ، ١تربضٖا

َتطًبات غري املطؾل ايعاّ(.)1
 َٔٚا٫سهاّ ٚا٫دتٗازات ايكها ١ٝ٥اييت ت٪نس عًَ ٢بسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ بٛقؿ٘
اغاغاً يكٝاّ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َا شٖب اي ٘ٝايكها ٤اإلزاض ٟاملكط ٟيف سهِ ي٘

دا ٤ؾ" ٘ٝإٕ املطاؾل ايعاَ٪َ ٖٞ ١غػات تٓؿٗ٦ا ايسٚي ١أ ٚتؿطف عً ٢إزاضتٗا ٚتعٌُ
باْتعاّ ٚاغتُطاض يتعٜٚس ازبُٗٛض باسبادات شات ايٓؿع ايعاّ اييت ٜتطًبٗا"ٚ ،يف سهِ آخط
يًكها ٤ا٫زاض ٟاملكط" ٟإ َٔ املتؿل عً ٘ٝإٔ املطؾل ايعاّ امنا ٜك ّٛبإبسا ٤اشبسَات
يًذُٗٛض ذبكٝكا يًُكًش ١ايعاَ َٔٚ ١ثِ جيب أساطت٘ بهاؾ ١ايهُاْات تطبٝكاً ملبسأ عسّ

تعط ٌٝغري املطاؾل ايعاَ.)2("١
ٚتأنٝساً ٫غتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ دا ٤يف ؾت ٣ٛيًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛجملًؼ ايسٚي ١املكطٟ
إ "َٔ أِٖ خكا٥ل إزاض ٠املطؾل ايعاّ ،اْ٫تعاّ ٚا٫غتُطاض ٭ْ٘ بصيو ٚسس ٙتتشكل
املكًش ١ايعاَ ١يف خسَ ١ازبُٗٛض َٔٚ ،ثِ ؾٝذب عً ٢اإلزاض ٖٞٚ ٠تطخل يف إزاض ٠املطاؾل
ايعاَ ١إٔ تهع يف ايرتخٝل َا ٜهؿٌ اْتعاّ أزا ٤املًتعّ يًدسَ ١اييت أْٝطت ب٘ ٚاغتُطاض
غري املطؾل ايعاّ عً ٢ايسٚاّ"(ٚ .)3شٖب ايبعض إىل ضبط َبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ
بٛدٛز أ ٚاغتُطاض ١ٜايسٚي ١ؾبشػب َؿٛض اسبه F. Gazier ١َٛإٕ اغتُطاض ١ٜاملطؾل
ايعاّ ٜٗسف إىل دبٓب انُش( ٍ٬أ ٚنػٛف) ايسٚي.)4( ١

( )1ينظر د .مازف ليمو راضي ود .عمي يونس اسماعيؿ ،التطور الحديث في المبادئ
الحاكمة لممرفؽ العاـ في فرنسا وقيمتيا القانونية ،مجمة كمية الحقوؽ ،جامعة النيريف،
المجمد ،19العدد  ، 8117، 5ص.9
( )8د .سميماف الطماوي ،مبادىء القانوف اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاىرة،1973 ،
ص.177

( )3د .أحمد ابو شادي ،مجموعة المبادىء القانونية التي قررتيا الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع لمجمس الدولة في خمسة عشر عاـ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ب-ت،
ص .83
)4( Conclusion F. Gazier sur CE، Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, RDP,
1950, p.691. Cite également par A. Dupié: «Lprincipe de.
continuité des services publics», Economica, 1982, p.39. logged in
=2016/6/20.
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يف ايٛاقع إ غٝاب اسبهٜٓ ٫ ١َٛعهؼ ؾً ً٬عً ٢اسبٝا ٠ايػٝاغٚ ١ٝايسغتٛض ١ٜيف ايسٚي١
ؾشػبٚ ،امنا ٜٓعهؼ أٜهاً عً ٢اسبٝا ٠ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع ،١ٝأ ٟعً ٢تأَني
ا٫ستٝادات ايعاَٚ ١ا٭غاغ ١ٝيًُذتُع  ،يصيو ؾإٕ َبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ َٔ ،أِٖ
املباز ٨اييت بٓٝت عًٗٝا ْعط ١ٜاملطؾل ايعاّٚ ،اييت تػتٓس إىل نطٚض ٠ا٫غتذاب ١املػتُط٠
إىل تأَني ا٫ستٝادات ايعاَ ،١باعتباض إٔ املطؾل ايعاّ َٔ سٝح اهلسف ي٘ أُٖ ١ٝعاي ١ٝيف
سٝا ٠ازبُاع ١ؾٗص ٙا٭خريَٓ ٠شت اسبهاّ َػٚ٪ي ١ٝاغتدساّ ايػًط َٔ ١أدٌ تأَني ٖصٙ
ا٫ستٝادات بؿهٌ َػتُط ٚؾعاٍ(. )1
ؾُبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل ايعاّ ٜتهُٔ بعس ٜٔاغتُطاضْ ١ٜؿاط املطؾل ايعاّٚ ،اغتُطاض١ٜ
إَهاْٚ ١ٝيٛز املٓتؿعني َٓ٘ إي ٘ٝاَ ٟا  َٔ٪ٜسػٔ غري اجملتُع ٚايسٚي.١
انفرع انثاَي

االساس انذستىري (اَعذاو ادلسؤونيح انسياسيح نهحكىيح)
َٔ املعطٚف إ اسبه ١َٛاملػتك ٫ ١ًٝتتُتع بجك ١ايربملإ  ٫ٚتكطض عًٗٝا املػٚ٪ي١ٝ
ايػٝاغ ،١ٝيصا نإ ٫بس َٔ اجياز اغاؽ قاْ ْٞٛهلص ٙاسبهٚ ١َٛيتػٜٛؼ بكاِٗ٥ا ٚاغتُطاضٖا
يف إزاض ٠ايسٚي . ١ؾا٭قٌ يف اْ٫عُ ١ايربملاْٚ ١ٝاملدتًط ١إٔ اسبه ٫ ١َٛته ٕٛطبتك١
مبباؾط ٠ق٬سٝاتٗا إ ٫عٓسَا تتُتع بجك ١ايربملإ ٚتهَ ٕٛػٚ٪ي ١أَاَ٘ ٚربهع يطقابت٘
ٚتأت ٞايجك ١يف ا٫غًب ١ٝايربملاْ ١ٝاييت تػاْس ايٛظاضٚ ٠تتؿهٌ َٓٗا يف ايٛقت ْؿػ٘(.)2
ٜٚعس طًب اسبك ٍٛعً ٢ايجك ١ادطا ٤تٓل عً ٘ٝاْ٫عُ ١ايربملاْ ١ٝأ ٚاملدتًط ١ايصٟ
ٜػتٛدب عً ٢ايٛظاض ٠إ تتكسّ ؾٛض تؿهًٗٝا ا ٚخ ٍ٬ؾرتَ ٠ع َٔ ١ٓٝتؿهًٗٝا بربْاصبٗا
ايٛظاضٚ ٟتؿهًٝتٗا ايٛظاض ١ٜيًشك ٍٛعً ٢ثك ١اجملًؼ ايٓٝاب ٞا ٚتأٜٝس ٙنؿطط يتٓكٝبٗا

==http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id
نقال عف د .ساـ دلة ،حكومة تصريؼ االعماؿ  ،مصدر سابؽ  ،ص.4

71666.

( )1د .ساـ دلة  ،مدى الحماية الدستورية لممرافؽ العامة  ،مصدر سابؽ،ص.181
( )8د .ايياب زكي سالـ ،الرقابة السياسية عمى اعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني،
اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة  ،1983،ص .163
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ٚبكاٗ٥ا ٚاغتُطاضٖا يف اسبهِ( .)1سٝح تتذ٘ َععِ ايسغاتري يف ٖص ٙاْ٫عُ ١اىل قٝاّ ضٝ٥ؼ
ايسٚي ١باختٝاض ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضاٚ ٤تهًٝؿ٘ بتؿه ٌٝاسبه ١َٛغٛآَ ٤ؿطزاً أ ٚبا٫تؿام َع
ضٝ٥ؼ ايسٚيٚ ،١بعس اْتٗا ٤ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا َٔ ٤اختٝاض اعهاٚ ٤ظاضت٘ ٜتكسّ بطًب اىل
ايربملإ يًُٛاؾك ١عً ٢اختٝاضٚ ٙتأٜٝس سهَٛت٘ َٓٚشٗا ايجك ١يًكٝاّ بأعُاهلا ايسغتٛض.)2(١ٜ
ٚيف ساي ١عسّ َٓشٗا ايجك َٔ ١قبٌ ايربملإ تكبح اسبهَ ١َٛػتك ١ًٝأ ٚحبهِ
املػتكٚ ١ًٝبايتاي ٞتٓعسّ َػا٤يتٗا غٝاغٝاً اش ٜصٖب ايؿك ١ٝؾايني بكسز شيو اىل ايكٍٛ
"اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝتكبح سهَٝ ١َٛت ١٭ْٗا ؾكست ثك ١ايربملإٚ ،اسبهَٛات يف ايٓعاّ
ايتُج ٫ ًٞٝتعٝـ ا ٫بجك ١ايربملإ ،سٝح  ٫ميهٓٗا إ متجٌ ٚإ تػا ٍ٤اَاَ٘"(.)3
ٚيكس تطغدت قاعس ٠ايجك ١بايعطف ٚاقبشت قاعسًَ ٠عَ ١بعس قاْ ٕٛا٫ق٬ح اْ٫تداب ٞيف
اْهًرتا يػٓ ۹٣٨١ ١تػتًعّ ٖص ٙايكاعس ٠ا٫غتكاي ١يف ساي ١ؾكسإ ايٛظاض ٠يجك ١ايربملإ(.)4
ٚبايتايٜ ٞكبح َٔ املتعصض عً ٢اسبه ١َٛبهاًَٗا َباؾطٚ ٠ظا٥ؿٗا قبٌ اسبك ٍٛعً ٢ثك١
ايربملإ عً ٢ايربْاَر ايٛظاضٚ ٟيف ساي ١ضؾض ايربملإ َٓح ايجك ١يطٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا٤
ٚٚظضاٜ ٘٥ك ّٛضٝ٥ؼ ايسٚي ١باختٝاض ؾدل اخط ٜتٛىل تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس.٠
ٖٓٚاى داْب َٔ ايؿك٘ ٜط ٣إ ايعطف ايسغتٛض ٖٛ ٟا٫غاؽ ايكاْ ْٞٛيكٝاّ اسبه١َٛ
املػتك ١ًٝأ ٚسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ عً ٢اغاؽ إ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١يف نٌ َط ٠تػتك ٌٝؾٗٝا
اسبهٜ ١َٛهًؿٗا بتكطٜـ اعُاهلا مما ؾهٌ عطؾاً زغتٛضٜاً ٜك ّٛعً ٢ايطنٓٝني ايطنٔ املازٟ
أ ٟضنٔ ا٫عتٝاز عً ٢اعُاٍ أ ٚتكطؾات قازض َٔ ٠ايربملإ أ ٚضٝ٥ؼ ايسٚي ١أ ٚايٛظاض٠
بكٛضَ ٠تهطضَٓٚ ٠تعُ ١ز ٕٚإ ٜتدًًٗا ؾرتات اْكطاع أ ٚتٛقـٚ ،ضنٔ َعٓ ٟٛا ٟضنٔ
ا٫يعاّ ٜتٛيس يف نُري ازبُاع ١أ ٚاهل٦ٝات اسبانُ ١ؾعٛض بإ شيو ايػًٛى ًَعّ  ٖٛٚقاعس٠
قاْٚ ١ْٝٛادب ١ا٫سرتاّ ،ا ٫إ َٔ ايكعٛب ١تٛاؾط ٖاش ٜٔايطنٓٝني يف سه ١َٛتكطٜـ
( )1د .عمي السيد الباز ،السمطات العامة في النظاـ الدستوري الكويتي ،مجمس النشر
العممي ،جامعة الكويت ،8116 ،ص.74
( )8د .محمد سامر التركاوي ،دور رئيس مجمس الوزراء في النظاـ النيابي البرلماني "دراسة
مقارنة" ،منشورات الحمبي الحقوقية  ،بيروت  ،8117 ،ص.133

( )3د .ساـ دلة  ،حكومة تصريؼ االعماؿ ،مصدر سابؽ ،ص.8
( )4د .محمػػد أحمػػد محمػػد غػػوبر ،الوزير في النظـ السياسية المعاصرة  ،دراسة مقارنة،
ب.ـ ،8111 ،ص . 631
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ا٫عُاٍ ٚشيو  ٕ٫تكطؾات اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝخ ٍ٬ؾرت ٠ا٫ظَ ١ايٛظاض ١ٜخكٛقاً يف ؾرت٠
ايهطٚض ٠تهَ ٕٛتعاضن ١ببعهٗا ايبعض  ٫ٚتتػِ بايٛنٛح  ،نُا إ ايطنٔ املعٓ ٟٛغري
ممهٔ ٚدٛزٖا أ ٚتٛاؾطٖا يس ٣سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ نْٗٛا ناْت َٓص ؾرت ٠ط ١ًٜٛقاعس٠
أزب ١ٝغٝاغ ١ٝغري ًَعَٚ ١بايتاي ٞعسّ ايطعٔ يف ايكطاضات ا٫زاض ١ٜايكازض َٔ ٠سه١َٛ
تكطٜـ ا٫عُاٍ يػٝاب عٓكط ا٫يعاّ ؾٗٝا(.)1
ٚنإ هلص ٙاسبه ١َٛاغاغٗا ايسغتٛض ٟيف ايكطاض ايكازض عٔ صبًؼ ايسٚي ١ايؿطْػ ٞيف

 ٤ /٤/۹۹٩١ايص ٟبني ٚدٛز ٖص ٙاسبه ١َٛاييت تعٌُ عً ٢تأَني اغتُطاض ١ٜسٝا ٠ايسٚي١
ٚزميَٛتٗا بني تاضٜذ اغتكاي ١اسبهٚ ١َٛتأيٝـ سه ١َٛدسٜسٚ ، ٠دعٌ ٖصا ايكطاض َؿٛض
اسبه ١َٛيس ٣صبًؼ ايسٚي ١ايؿطْػ ٞبٝاض زيؿٛيؿ )Piere Delvolve( ٞإ سبه١َٛ
تكطٜـ ا٭عُاٍ ايكٝاّ بٓٛعني َٔ ا٭عُاٍ َٓٗا ايعازٚ ١ٜايطاضٚ ١٥تؿتٌُ ا٭عُاٍ ايعاز١ٜ
عً ٢ا٭عُاٍ نًٗا اييت ٜٛقعٗا ايٛظٜط َٜٝٛاً يتػٝري اَٛض ايٛظاض ، ٠اَا ا٭عُاٍ ايطاض ١٥ؾٗٞ
أعُاٍ  ٫ميهٔ هلص ٙاسبه ١َٛايكٝاّ بٗا ٚيٮُٖ ١ٝاييت تتػِ بٗا ٖص ٙا٭عُاٍ ؾُٝهٔ
يًشه ١َٛايكٝاّ بٗا(.)2
ٚميهٔ إ ْػتٓتر َٔ خَ ٍ٬ا عطنٓا ٙس ٍٛا٫غاؽ ايكاْ ْٞٛسبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ
إٕ ايتٛؾٝل بني ٖص ٜٔاملبسأ ٜٔاملتعاضنني خًل ْعط ١ٜتكطٜـ ا٭عُاٍ سٝح إ أغاؽ
ٚدٛز سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ قا ِ٥عً ٢ايتٛؾٝل بني َبسأُٖ ٜٔا َبسأ اغتُطاض ١ٜايسٚي١
بٗسف اغتُطاض اسبٝا ٠ايعاََ ٖٛٚ ،١ا ٜعطف ٚؾكاً يًؿك٘ ٚا٫دتٗاز اإلزاض ٟمببسأ اغتُطاض١ٜ
املطاؾل ايعاََٗٓٚ ،١ا املطاؾل ايسغتٛضَٚ ،١ٜبسأ املػا٤ي ١ايربملاْ ١ٝيًشه ١َٛعٔ غٝاغتٗا
ايعاَ . ١يصيو إٕ ٖصا ايتش ٍٛيٝؼ صبطز ذب ٍٛيف ايتػُٚ ١ٝإمنا ٖ ٛذب ٍٛأ ٚتػٝري يف ْطام
ايك٬سٝات أٜهاً؛ سٝح تكبح ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ضبسز ٠بتكطٜـ
ا٭عُاٍ ايعاز ١ٜأ ٚازباض.١ٜ

( )1د .عادؿ الطبطبائي ،اختصاصات الحكومة المستقيمة "دراسة مقارنة" ،م ارجعة وتقديـ
د.طعيمة الجرؼ ،ط ،1مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي ،الكويت  ،1986،ص.59-58
( )8خميػػؿ حمػػادة ،مقػػاؿ مػػف التكميػػؼ إلػػى التػػأليؼ إلػػى التص ػريؼ ،متاح عمى الموقع
االلكتروني  org،www.tayyarتاريخ الزيارة .16/11/2013 .
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يف ايٛاقع ميهٔ ايك ٍٛإ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ تػتُط مبُاضغ ١اختكاقاتٗا
بايؿهٌ ايصٜ ٟهؿٌ اسبس ا٫زْ٫ ٢غتُطاض َطاؾل ايسٚي ١بأزاٚ ٤ظا٥ؿٗا ايهطٚضٜٚ . ١ٜؿرتض
إ َا متط ب٘ ايس َٔ ٍٚاسساخ يف ؾرت ٠سٌ ايربملإ ٚقٝاّ ايٛظاض ٠بتكطٜـ ا٫عُاٍ نؿٌٝ
بإ جيعٌ سهَٛات تكطٜـ ا٭عُاٍ املتعاقب ١يسٜٗا َٓٗاز عٌُ يتدطٖ ٞص ٙايؿرت ٠ايصٟ
حياؾغ بسٚض ٙعً ٢اغتُطاض ١ٜازا ٤املطاؾل ايعاَٚ ١زميَٛتٗا  َٔٚؾأْ٘ إ حياؾغ عً ٢زٚاّ
ايسٚيٚ ١اغتُطاضٖا بػًطاتٗا ناؾ.١
ادلثحث انثاَي

حاالخ حكىيح تصريف االعًال
تٛدس عس ٠سا٫ت دبعٌ َٔ ايٛظاض ٠سه ١َٛيتكطٜـ ا٭عُاٍ َٔ نُٔ ٖص ٙاسبا٫ت
اْتٗا ٤ايسٚض ٠اْ٫تداب ١ٝجملًؼ ايٓٛاب ؾُذطز اْتٗاَ ٤س ٠ايربملإ تعس ايٛظاضَ ٠ػتك ١ًٝأٚ
حبهِ املػتك ١ًٝسبني ادطا ٤اْتدابات دسٜسٚ ٠تؿه ٌٝبطملإ دسٜس َٔٚ .اسبا٫ت ا٫خط٣
سبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ اييت غٓٛاؾٗٝا بايؿطح اغتكاي ١ايٛظاضٚ ٠تتهُٔ ا٫غتكائَ ١
تًكاْ ٤ؿػٗا أ ٚسذب أ ٚغشب ايجكَٗٓ ١ا ٚقس تعس اسبه ١َٛحبهِ املػتك ١ًٝأ ٚيف ساي ١سٌ
ايربملإ ٚغٓٛنح شيو نُٔ َطًبني:
ادلطهة االول

استقانح انىزارج
تُعس ايٛظاضَ ٠ػتك َٔ ١ًٝتاضٜذ قب ٍٛضٝ٥ؼ ايسٚي ١ي٬غتكاي َٔٚ ١ثِ قس ٜطؾض ٖصٙ
ا٫غتكايٚ ١تػتُط ايٛظاض ٠يف أزاَٗ ٤اَٗا ٚاختكاقاتٗا ايسغتٛض ١ٜبؿهٌ ناٌَ ٚ .ؾُٝا ًٜٞ
غٓٛنح َػأي ١اغتكاي ١اسبه َٔ ١َٛتًكاْ ٤ؿػٗا أ ٚبٓا ً٤عً ٢سذب أ ٚغشب ايجكَٔ ١
ايربملإ ٚقس تكبح اسبه ١َٛحبهِ املػتك ١ًٝيف عس ٠سا٫ت ٚغٓٛنح شيو نُٔ ث٬خ
ؾطٚع.
انفرع االول

استقانح احلكىيح يٍ تهقاء راتها
تكسّ ايٛظاض ٠اغتكايتٗا إىل ضٝ٥ؼ ايسٚي ١بعس اْتٗا ٤ايؿكٌ ايتؿطٜعٚ ٞيصا ته ٕٛقس ازت
زٚضٖا يف مماضغ ١اختكاقاتٗا بؿهٌ ناٌَٚ ،ميهٔ إ تكسّ اسبه ١َٛاغتكايتٗا يف سا٫ت
َعَٗٓ ١ٓٝا زعِ ا٫غًب ١ٝايربملاْ ١ٝهلا ٚبايتاي ٞتكَ ١ٜٛطنعٖا يف ايربملإ أ ٚيتذٓب ٚقٛع
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اْ ٟعاع ضبتٌُ بٗٓٝا ٚبني ايربملإ ،أٜ ٚتعًل باغتؿعاضٖا إَهاْ ١ٝؾكساْٗا يٮغًب١ٝ
ايربملاْ ١ٝخاق ١يف اسبهَٛات ا٥٫ت٬ؾٚ ١ٝيف ٖص ٙاسبايُُٜ ١هٔ ٥٫ت٬ف دسٜس يف ايربملإ
تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس. ٠
ٚدبسض ا٫ؾاض ٠إ اسبه ٫ ١َٛتعترب َػتك ١ًٝمبذطز إع ٕ٬ضٝ٥ػٗا يصيوٚ ،امنا تُعس نصيو
زغتٛضٜاً إشا قسض قطاض َٔ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١بكب ٍٛاغتكايتٗا بؿهٌ قطٜح ٚتهًٝؿٗا بتكطٜـ
ا٭عُاٍ ،أ ٚقب ٍٛاغتكايتٗا نُٓاً عٓسَا ٜطًب َج ً٬ايبس ٤باغتؿاضات ًَعَ ١يتهًٝـ
ضٝ٥ؼ سه ١َٛآخطٚ ،ايكطاض ايصٜ ٟكسض عٔ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١عٓس تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜسٖٛ ٠
قطاض تأنٝس ٟيكطاض نُين قسض عٓ٘ عٓسَا قبٌ نُٓاً اغتكاي ١اسبه.)1(١َٛ
 ٫ٚمتاضؽ اسبه ١َٛق٬سٝاتٗا ايسغتٛض ١ٜقبٌ ًْٗٝا ايجك ٫ٚ ١بعس اغتكايتٗا أ ٚاعتباضٖا
َػتك ١ًٝا ٫باملعٓ ٢ايهٝل يتكطٜـ ا٫عُاٍ(ٚ .)2بعس قب ٍٛضٝ٥ؼ ايسٚي٫ ١غتكاي ١اسبه١َٛ
بؿهٌ قطٜح أ ٚنُين  ٫ميهٓ٘ ايرتادع عٔ قب ٍٛا٫غتكاي ١٭ْ٘ مبذّطز قبٛهلا ٜهٕٛ
ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜقس أعاز ايجك ١باسبه ١َٛإىل ايربملإٚ ،بايتاي ٞأقبشت ًَهاً يًربملإ٫ٚ ،
ميهٔ إ ٜػرتّزٖا َٔ تًكاْ ٤ؿػ٘  َٔٚ .ايسغاتري اييت اؾاضت اىل اغتكاي ١اسبهَٔ ١َٛ
تًكا ٤شاتٗا ايسغتٛض ايهٜٛيت يػٓ 1962 ١إش دا ٤ؾ" ٘ٝإش ربً ٢ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤أٚ
ايٛظٜط عٔ َٓكب٘ ٭ ٟغبب َٔ ا٫غباب ٜػتُط يف تكطٜـ ايعادٌ َٔ ؾَٓ ٕٚ٪كب٘
سبني تعٝني خًؿ٘"(.)3

( )1اقر مجمس شورى الدولة المبناني "اف العبرة ىي لتاريخ صدور مرسوـ اعالف أو قبوؿ
االستقالة وليست العبرة لتاريخ تقديـ كتاب االستقالة الى رئيس الجميورية أو لتاريخ

سحب الثقة عنيا مف قبؿ مجمس النواب أو لتاريخ اعتبارىا مستقيمة" ،مشدداً عمى أف

مبدأ استم اررية المرافؽ العامة يوجب بقاء الحكومة في مثؿ ىذه الحاالت لتصرؼ
االعماؿ ولو فقدت كيانيا الحكومي المشروع" .ينظر قرار مجمس شورى الدولة المبناني
رقـ 8بتاريخ  8/1/1957المجموعة اإلدارية ،1957،ص.33

( )8ينظر المادة / 64ؼ  8مف الدستور المبناني لسنة  1986المعدؿ.
( )3ينظر المادة  113مف الدستور الكويتي لسنة  .1968بتاريخ  8117/11/31اصدر
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ام اًر اميريا بقبوؿ استقالة سمو رئيس مجمس
الوزراء الشيخ جابر المبارؾ وتـ تكميفيـ باالستمرار في تصريؼ العاجؿ مف شؤوف=
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ٜؿِٗ َٔ ٖصا ايٓل بإٔ ايسغتٛض ايهٜٛيت قس ْل قطاس ً١عً ٢تبين ؾهط ٠سه١َٛ
تكطٜـ ا٭عُاٍ ا ٫اْ٘ سكط ٙعً ٢ا٭عُاٍ ايعادً، ١يف سني إٔ ؾهط ٠تكطٜـ ا٭عُاٍ
تٓط ٟٛعًَ ٢ؿٗ ّٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ايٚ ١َٝٛٝايعادً ١نُا دا ٤يف ايسغتٛض املػطب ٞايٓاؾص
يػٓ ......" 2014 ١يطٝ٥ؼ اسبه ١َٛإٔ ٜطًب َٔ املًو إعؿا ٤عه ٛأ ٚأنجط َٔ ،أعها٤
اسبه ،١َٛبٓا ً٤عً ٢اغتكايتِٗ ايؿطز ١ٜأ ٚازبُاعٜ .١ٝرتتب عٔ اغتكاي ١ضٝ٥ؼ اسبه ١َٛإعؿا٤
اسبه ١َٛبهاًَٗا َٔ يسٕ املًو تٛاقٌ اسبه ١َٛاملٓتَٗٗ ١ٝاَٗا تكطٜـ ا٭َٛض ازباض ١ٜإىل

غا ١ٜتؿه ٌٝاسبه ١َٛازبسٜس.)1("٠
ٚظبس إ املؿطع ايعطاق ٞيف قاْ ٕٛذبسٜس َس ١ٜ٫ٚ ٠ضٝ٥ؼ ازبُٗٛضٚ ١ٜضٝ٥ؼ صبًؼ
ايٓٛاب ٚضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظاض ٤ايعطاق ٞضقِ  8يػٓ 2013 ١قس سسز اسبا٫ت اييت تكبح ؾٗٝا
اسبه ١َٛيف ساي ١تكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ نُٓٗا اغتكاي ١صبًؼ ايٛظضا ٤أ ٚضٝ٥ػ٘ ز ٕٚا٫ؾاض٠

اىل اغباب ا٫غتكايٚ ١بايتاي ٞميهٔ إ ْػتؿـ َٔ شيو إ املؿطع ايعطاق ٞقس اؾاض اىل
ا٫غتكاي ١اسبه َٔ ١َٛتًكاْ ٤ؿػٗا نُٓٝا ً ن ْ٘ٛمل حيسز اغباب ا٫غتكاي.)2(١
انفرع انثاَي

استقانح احلكىيح َتيجح حجة انثقح أو سحثها
ا : ٫ً ٚسذب ايجك ١عٔ اسبه١َٛ
إ سذب ايجكَ ١ا ٖ ٛا ٫ضقاب ١غابك ١عً ٢اعُاٍ ايٛظاض ٠إش ٭عها ٤ايربملإ اسبل يف
ايتكٜٛت عً ٢تؿه ١ًٝايٛظاضٚ ٠بطْاصبٗا َٔ عسَ٘ ايص ٟغتٓتٗذ٘ يف ذبكٝل اغتُطاض١ٜ
َطاؾل ايسٚي ،١عً ٢ايطغِ َٔ إ تؿه ١ًٝايٛظاض ٠قس تهَ ٕٛؿرتن ١مبٛدب ايسغتٛض بٓاً٤

=مناصبيـ لحيف تشكيؿ الحكومة الجديدة .ينظر اريج حمادة ،حكومة تصريؼ االعماؿ،
االنباء ،تاريخ الزيارة  ،8117/11/5متاح عمى الموقع االلكتروني.www.alanba.com.kw

( )1ينظر المادة  47مف الدستور المغربي لسنة  8111النافذ.
( )8ينظر المادة /6اوالج مف قانوف تحديد والية رئيس الجميورية ورئيس مجمس النواب
ورئيس مجمس الوزراء رقـ  8لسنة .8113
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21

حكومة تصريؼ األعماؿ وحدود ممارستيا لصالحياتيا

099

عً ٢ايجك ١املُٓٛس ١هلا َٔ ضٝ٥ؼ ايسٚي .)1(١ا ٫اْ٘  ٫ميهٔ َكازضٖ ٠صا اسبل حبذ ١ايجك١
ايهُٓ ١ٝبأعها ٤ايٛظاض ٠أ ٚبطْاصبٗا اييت ذبكٌ عًٗٝا َٔ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١ن ْ٘ٛضٝ٥ػ ًا
جملًؼ ايٛظضا ،٤نُا إ ايػهٛت عٔ َكري ايٛظاض ٠عٓس سذب ايجك ١عٓٗا ٜعس ْككاً
تؿطٜعٝاً جيب تساضن٘(.)2
ٜٚكتكط سذب ايجك ١عً ٢سايتني اٚ٫ىل سذب ايجك ١عٔ تؿه ١ًٝاسبه ١َٛاش  ٫تعس
اسبه ١َٛقا ١ُ٥ا ٫باسبك ٍٛعً ٢ثك ١صبًؼ ايٓٛاب ٚبايتاي ٞيٝؼ ٖٓاى سه ١َٛتكطٜـ
اعُاٍٚ ،ايجاْ ١ٝايتكٜٛت عً ٢ايربْاَر ايٛظاض َٔ ٟز ٕٚايتؿه ١ًٝايٛظاض ١ٜاش تعس اسبه١َٛ
قا ١ُ٥يهٔ بٛقؿٗا سه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ نُا ٖ ٛايٛنع يف يبٓإ َ ٖٛٚا غٓب٫ ٘ٓٝسكاً.
ٚبصيو ؾإ سذب ايجكٜٓ ١كب عً ٢عطض ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤٭مسا ٤أعها ٤ايٛظاض٠
ٚاملٓٗاز ايٛظاض ٟعً ٢صبًؼ ايٓٛاب ،ؾاشا َا ٚاؾل ايربملإ ٜتِ اقساض قاْ ٕٛمبٓشٗا ايجك١
يصا تبسأ سٝا ٠ايٛظاض َٔ ٠تاضٜذ املٛاؾك ١عًَٓ ٢شٗا ايجكٚ ،١تعترب اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝعٓس
سذب ايجك ١بٗا مبجاب ١سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ يف ايؿرت ٠ايؿاقً ١بني تؿهًٗٝا َٚباؾطتٗا
ملٗاَٗا ٚبني سكٛهلا عً ٢ايجك َٔ ١ايربملإ عً ٢أغاؽ بطْاصبٗا ايٛظاضٚ ،ٟيف ساي ١عسّ
سكٛهلا عً ٢ايجك ١خَ ٍ٬س ٠ضبسز ٠يف ايسغتٛض تػتُط نـ "سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ"
ضٜجُا ٜتِ تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس. ٠
ٚدبسض ا٫ؾاض ٠إ َٔ اثط سذب ايجك ٖٛ ١اغتكاي ١ايٛظاض ٠مبطغ ّٛقازض َٔ ضٝ٥ؼ ايسٚي١
ٚاٜ٫عاظ بتؿهٚ ٌٝظاض ٠دسٜس ٠عٓس عسّ ْ ٌٝايٛظاض ٠يًجكٚ ،١يف ساي ١ؾؿٌ ايٛظاض ٠ازبسٜس ٠يف
اسبك ٍٛعً ٢ايجك ١ؾٗٓا اشبٝاض اَاّ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١اَا إ ٜكبٌ اغتكاي ١ايٛظاضٚ ٠ايسع ٠ٛاىل
اْتدابات دسٜس ، ٠ا ٚايًذ ٤ٛاىل سٌ ايربملإ ايص ٟاخؿل يف َٓح ثكت٘ يًربْاَر ايٛظاض.)3(ٟ

( )1لممزيد مف التفاصيؿ ينظر دولة احمد عبداﷲ البريفانكي ،المسؤولية السياسية لمو ازرة
"دراسة مقارنة" ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ في جامعة الموصؿ،
 ،8117ص.381-316

( )8ينظر د .عصاـ سعيد عبد العبيدي ود .دولة احمد عبد ﷲ البريفانكي ،الثقة النيابية
والو ازرة "دراسة مقارنة" مجمة كمية القانوف لمعموـ القانونية والسياسية ،جامعة كركوؾ،
الجزء االوؿ ،المجمد  ،7العدد  ،8118 ،84ص.85
( )3ينظر دولة احمد عبد ﷲ البريفانكي ،مصدر سابؽ ،ص.381
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ٚربتًـ اْ٫عُ ١ايسغتٛض ١ٜاملدتًؿ ١يف سا٫ت ذب ٍٛاسبه ١َٛاىل سه ١َٛتكطٜـ
ا٫عُاٍ عٓس سذب ايجك ١عٓٗا ْتٝذ ١عسّ َٓشٗا ايجك ١يربْاصبٗا ايٛظاض.ٟ
ؾؿ ٞاْهًرتا ظع ِٝاسبعب ايؿا٥ع ايصٜ ٟتِ تعٚ ٘ٓٝٝظٜطاً ا َٔ ٍٚقبٌ ايتاز ٖ ٛقاسب اسبل
يف تؿه ٌٝايٛظاض ،٠يهٔ ايتؿه ١ًٝايٛظاض ٫ ١ٜتٛدس َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ ١ْٝٛا ٫بعس َٛاؾك ١املًو
عً ٢تؿهًٗٝا ،ؾشل تؿه ٌٝايٛظاض ٖٛ ٠امساً يًتاز ٚؾع ٬يًٛظٜط اٚ ،)1(ٍٚ٫طبكاً يًتكايٝس
ٚا٭عطاف ايسغتٛضٜٓ ١ٜبػ ٞيًشه ١َٛاييت تؿكس ثك ١صبًؼ ايعُ ّٛتكس ِٜاغتكايتٗا ؾٛضاً
يًًُو ا ٫اشا قطضت ايًذ ٤ٛاىل سٌ صبًؼ ايعُٚ ّٛعطض اشب٬ف بُٗٓٝا عً١٦ٖٝ ٢
ايٓاخبني(.)2
اَا يف ؾطْػا ؾايٛظاض ٠غري ًَعَ ١مبٛدب ايسغتٛض بطًب ايجك َٔ ١ازبُع ١ٝايٛطٓ ١ٝؾايجك١
ؾٗٝا َؿرتنٚ ١متاضؽ اعُاهلا َٔ تاضٜذ قسٚض َطغ ّٛتٓكٝبٗا ،ؾكس ْل ايسغتٛض
ايؿطْػ ٞيػٓ 1958 ١املعسٍ عًَ ٢ػٚ٪ي ١ٝايٛظٜط ا٭ ٍٚأَاّ ازبُع ١ٝايٛطٓ ١ٝيف تكسِٜ
بطْاصبٗا ايٛظاض ٟأ ٚعٓس ا٫قتها ٤عٔ بٝإ ايػٝاغ ١ايعاَ ١بعس َساٚي ١صبًؼ ايٛظضا ٤ؾإشا
اقطت ازبُع ١ٝايٛطٓ ١ٝاقرتاح ايجك ١ا ٚضؾهت املٛاؾك ١عً ٢بطْاَر اسبه ١َٛأ ٚعً ٢بٝإ
غٝاغتٗا ايعاَٚ ١دب عً ٢ايٛظٜط ا ٍٚ٫تكس ِٜاغتكاي ١اسبه ١َٛاىل ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ،١ٜا ٫اْ٘
مل ٜٓل عً ٢ذبسٜس سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ بؿهٌ قطٜح أ ٚنُين ا ٫اْ٘ تٛاتط ايعٌُ
حبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف ؾطْػا َٔ ادٌ اغتُطاض ١ٜغري املطاؾل ايعاَٚ ١إزاَتٗا نٛاسس٠
َٔ أِٖ املباز ٨اييت ذبهِ غري املطاؾل ايعاَ.)3(١
ٚيف بًذٝها أؾاض زغتٛض غٓ 1831 ١اىل سذب ايجك ١عٔ اسبه ١َٛسٝح تكسّ اسبه١َٛ
ايؿسضاي ١ٝاغتكايتٗا إىل املًو إشا تبٓ ٢صبًؼ ايٓٛاب َصنط ٠حبذب ايجك ١عٓٗا با٭غًب١ٝ

املطًكَٚ ،١كرتساً عً ٢املًو تػُ ١ٝبس ٌٜيطٝ٥ؼ ايٛظضا.)4(٤

( )1د .السيد صبري ،حكومة الو ازرة ،بحث تحميمي لنشأة وتطور النظاـ البرلماني في انكمت ار،
المطبعة العالمية ،القاىرة ،1953 ،ص.856-853

( )8د .عبداﷲ ابراىيـ ناصؼ ،مدى توازف السمطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة،
دار النيضة العربية ،القاىرة ،1981 ،ص.139
( )3ينظر المواد  8و  49و 51مف الدستور الفرنسي لسنة  1958المعدؿ.
( )4ينظر المادة  96مف الدستور البمجيكي لسنة  1831المعدؿ.
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بُٓٝا عسَ ايسغتٛض ايًبٓاْ ٞيػٓ 1926 ١املعسٍ يف ساي ١عسّ سك ٍٛايٛظاض ٠عً ٢ثك١
ايربملإ يربْاصبٗا ايٛظاض ٟز ٕٚايتؿه ١ًٝايٛظاض ١ٜؾإ شيو ٜعس مبجاب ١سذب ايجك ١عٓٗا
ٚتكبح سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل ا ٟا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜاييت تطتبط بايتكطف
ايٚ َٞٛٝاييت ٜػتًعَٗا زٚاّ غري املطاؾل ايعاَ ١اش دا ٤ؾ" ٘ٝدبط ٟا٫غتؿاضات ايٓٝاب١ٝ
يتؿه ٌٝاسبهٜٛٚ ١َٛقع َع ضٝ٥ؼ ازبُٗٛضَ ١ٜطغ ّٛتؿهًٗٝا ٚعً ٢اسبه ١َٛإٔ تتكسّ اىل
صبًؼ ايٓٛاب ببٝاْٗا ايٛظاض ٟيٓ ٌٝايجك ١يف ًَٗ ١ث٬ثني َٜٛاً َٔ تاضٜذ قسٚض َطغّٛ
تؿهًٗٝا ٫ٚ ،متاضؽ اسبه ١َٛق٬سٝاتٗا قبٌ ًْٗٝا ايجك ٫ٚ ١بعس اغتكايتٗا أ ٚاعتباضٖا
َػتك ١ًٝإ ٫باملعٓ ٢ايهٝل يتكطٜـ ا٫عُاٍ"(.)1
٬ٜسغ عًٖ ٢ص ٙاملاز ٠بإٔ اسبه ١َٛميهٔ إٔ متاضؽ ق٬سٝاتٗا مبذطز قسٚض َطغّٛ
تؿهًٗٝا َٔ قبٌ ضٝ٥ؼ ازبُٗٛضٚ ١ٜقبٌ ًْٗٝا ثك ١ايربملإ.
يف سني ايعّ ايسغتٛض ايهٜٛيت يػٓ 1962 ١ايٛظاض ٠ؾٛض تؿهًٗٝا ٚتعٗٓٝٝا َٔ ضٝ٥ؼ
ايسٚي ١بتكس ِٜبطْاصبٗا ايٛظاض ٟإىل صبًؼ ا ١َ٫ايصٜ ٟبس ٟبسٚض ٙامل٬سعات عًٚ ، )2(٘ٝمل
تؿرتط املصنط ٠ايتؿػري ١ٜيًسغتٛض ايهٜٛيت َٓح ايجك ١يًٛظاض ٠بٓا ً٤عً ٢زضاغ ١صبًؼ ا١َ٫
هلصا ايربْاَر ٚإمنا إبسا ٤امل٬سعات املهتٛبٚ ١املبًػ ١ضمسٝاً يًشه ١َٛاييت تكع عًٗٝا
املػٚ٪ي ١ٝناًَ ،١يصا مل ٜعرتف ايسغتٛض جملًؼ ا ١َ٫حبػب ضأ ٟايؿك٘ بطقاب ١غابك ١عً٢
اسبه ١َٛمبٓح ايجك ١بٓا ً٤عً ٢بطْاصبٗا ايٛظاض ٟيصا ؾإٕ تؿه ٌٝايٛظاضٜ ٠ػبل ايبٝإ
ايٛظاض ٟمبطغَٛ ّٛقع َٔ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١احملسز ي٘ َس ٠ظَٓ ١ٝتػتذُع ؾ ٘ٝايٛظاض ٠طاقاتٗا
يتكسمي٘  ٌْٝٚايجك ١بٓا ٤عً ٢شيو(.)3
ٚيف ايعطام ؾإ سك ٍٛضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظاض ٤املهًـ عً ٢ثك ١ايربملإ ٖ ٛؾطط
يتؿه ٌٝايٛظاض ٠ؾًكس أؾاض ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١اىل عطض ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظاض٤
( )1ينظر المادة /64ؼ 8مف الدستور المبناني لسنة المعدؿ  .1986تشير المادة  73مف
النظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني لسنة  1994المعدؿ عمى اف "....تجري مناقشة
البياف الوزاري في جمسة تعقد بعد  48ساعة عمى األقؿ مف جمسة التالوة ما لـ يكف قد

وزع البياف الوزاري عمى النواب قبؿ ىذه الجمسة بمدة مماثمة".
( )8ينظر المادتيف  56و 98مف الدستور الكويتي لسنة .1968

( )3د .عادؿ الطبطبائي ،مفيػوـ البرنػامج الػوزاري فػي الدسػتور الكػويتي ،بحػث منشػور فػي
مجمػة الحقػوؽ ،الكويت ،العدد األوؿ ،1997 ،ص .17
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املهًـ امسا ٤ايٛظضا ٤ايصٚ ٜٔقع اختٝاض ٙعً ِٗٝيتؿه ٌٝايٛظاضَ ٠ع عطض املٓٗاز ايٛظاضٟ

عً ٢صبًؼ ايٓٛاب ٜٚتِ َٓشِٗ ايجك ١عً ٢أَُٗٓ ٟا عً ٢اْؿطاز با٭غًب ١ٝاملطًكٜٚ .)1(١تٛىل
ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜبتهًٝـ َطؾح آخط يتؿه ٌٝايٛظاض ٠خ ٍ٬مخػ ١عؿط َٜٛاً يف ساٍ عسّ
ْ ٌٝايٛظاض ٠ايجك.)2(١
ٜٚتهح َٔ شيو اْ٘ يف ساي ١سك ٍٛاسبه ١َٛعً ٢ثك ١ايربملإ ؾػٛف ت٪ز ٟايُٝني
ايسغتٛضٚ ١ٜتباؾط ق٬سٝاتٗا ايسغتٛض ،)3(١ٜبُٓٝا اشا ؾؿًت يف سكٛهلا عً ٢ثك ١ايربملإ
ؾػٛف ٜتِ سذب ايجك ١عٓٗا ٚبايتايٚ ٞدٛب قٝاّ ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜبتهًٝـ َطؾح اخط
يتؿه ٌٝايٛظاض ٠خ ٍ٬مخػ ١عؿط َٜٛاً يف ساٍ عسّ ًْٗٝا ايجك ١عً ٢إ ٜك ّٛضٝ٥ؼ صبًؼ
ايٛظضا ٤بتػُ ١ٝاعهاٚ ٤ظاضت٘ خَ ٍ٬س ٠اقكاٖا ث٬ثَٜٛ ٕٛاً َٔ تاضٜذ ايتهًٝـ ٚؾكاً
٭سهاّ املاز/76 ٠ثاْٝاً َٔ ايسغتٛض.
ٖصا ٚظبس إ املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞمل ٜٓل عًَ ٢سَ ٠ع ١ٓٝيتكس ِٜايربْاَر ايٛظاضٟ
ٚا َٔ ِٖ٫شيو يف ساي ١عسّ َٛاؾك ١صبًؼ ايٓٛاب عًَٓ ٢ح ايجك ١يًربْاَر ايٛظاضَ ٟا ٖٛ
َكري ايٛظاض ٌٖ ،٠تعترب ايٛظاضَ ٠ػتك ١ًٝثِ تتش ٍٛاىل سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ
عسَ٘؟ .ؾايسغتٛض غهت عٔ ٖصا اَ٫ط ؾهٌ َا اؾاض اي ٘ٝاْ٘ يف ساي ١اخؿام ايٛظاض ٠بٓ ٌٝثك١
ايربملإ ٜهًـ ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜبتهًٝـ َطؾح أخط يتؿه ٌٝايٛظاض ٠خ ٍ٬مخػ ١عؿط
َٜٛاً مما ٜعس ْككاً زغتٛضً ٜا ٜتطًب اَ٫ط َعازبت٘.
ثاْٝاً :غشب ايجك َٔ ١اسبه١َٛ
ٜتِ غشب ايجك ١باسبه ١َٛاَا بعس اْ٫تٗا َٔ ٤ا٫غتذٛاب ايصٜ ٟعس متٗٝساً إلَهإ
غشب ايجك َٔ ١ايٛظٜط أ ٚايٛظاض ٠بأنًُٗا ،أ ٚبعس اْ٫تٗا َٔ ٤اعُاٍ زبٓ ١ايتشكٝل ٜتِ عطض
ايتكطٜط عً ٢ايربملإ ٫رباش ا٫دطا ٤اي٬ظّ إش قس ٜٓتٗ ٞا٭َط بعسّ ٚدٛز تككري يف عٌُ
ايٛظٜط أ ٚايٛظاض ،٠أٜ ٚتطٛض اَ٫ط اىل غشب ايجكٚ ٖٞٚ ١غ ١ًٝتتِ مبٛدبٗا ضقاب ١ايربملإ

( )1ينظر المادة  /76رابعاً مف دستور جميورية العراؽ لسنة .8115

( )8ينظر المادة  /76خامساً مف دستور جميورية العراؽ لسنة .8115
( )3ينظر المادتيف 51و 81مف دستور جميورية العراؽ لسنة .8115
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عً ٢أعُاٍ ايٛظاض ٠مجٝعٗا َٔ ز ٕٚاغتجٓا ٤ست ٢يف ساي ١عسّ ايطنا عٔ غٝاغ ١ايٛظٜط

أ ٚإلسطاز ايٛظاض ٠اَاّ ايربملإ(.)1
ٜٚعس غشب ايجك ١ضقابَ ١عاقط ٠عً ٢اعُاٍ ايٛظاض ٠زغتٛضٜاً ؾعٓسَا تؿكس ايٛظاض ٠ثك١
ايربملإ ٜتٛدب عًٗٝا ا٫غتكايٚ ١بصيو ٜػتدسّ ايربملإ أِٖ ٚغا ٌ٥املػا٤ي ١ايػٝاغ١ٝ
دبا ٙاسبهٜٚ ، ١َٛرتتب عً ٢شيو إ تعس ايٛظاضَ ٠ػتك َٔ ١ًٝتاضٜذ ايتكٜٛت عً ٢غشب
ايجك ١زاخٌ ايربملإ ؾتتش َٔ ٍٛسه ١َٛناًَ ١ايك٬سٝات إىل "سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ"
بإضاز ٠ايربملإ ٖٚصا ا٭َط غايباً َا حيسخ يف ظٌ اسبهَٛات ا٥٫ت٬ؾٚ ١ٝيف ٖص ٙاسباي ١إَا إٔ
ٜتؿهٌ ا٥ت٬ف دسٜس يف ايربملإ ٜتُهٔ َٔ تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس ،٠أٜ ٚتِ ايسع٠ٛ
ْ٫تدابات بطملاَْ ١ٝبهطُُٜ ٠هٔ بٓتٝذتٗا تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس. ٠
ؾؿ ٞاْهًرتا تػتُط اسبه ١َٛيف تكطٜـ اعُاهلا يف ساي ١غشب ايجكَٗٓ ١ا َٔ قبٌ
صبًؼ ايعُ ّٛاش ٜ ٫عترب نٌ تكطف ٜكسض ٙايٛظٜط اٚ( ٍٚ٫بايتاي ٞايٛظضاّٜٛ َٔ )٤
َٛاؾك ١اجملًؼ عً ٢شيو ايكطاض باط ٫ٚ ٬ق ١ُٝي٘ – نُا ٖ ٛاسباٍ بايٓػب ١يًٛظٜط ايصٟ
قسض قطاض َٔ اجملًؼ بػشب ايجكٚ - َ٘ٓ ١إمنا ٜػتُط نٌ َٔ ايٛظٜط اٚ ٍٚ٫ايٛظضا ٤يف
تػري ايؿ ٕٚ٪ايعاز ١ٜملٓاقبِٗ(.)2
ٚاؾاض ايسغتٛض ايؿطْػ ٞاىل غشب ايجك َٔ ١ايٛظاضٚ ٠ططح ايٛظاض ٠ايجك ١بٓؿػٗا بعس
املؿاٚض ٠يف صبًؼ ايٛظضاٚ ٤تؿٜٛض ايٛظٜط ا٭ ٍٚبططح ايجك ١بايٛظاض ٠اَاّ ازبُع١ٝ
ايٛطٓٚ .١ٝقطاض غشب ايجكٜ ٫ ١هَ ٕٛكب ً٫ٛإ ٫اشا نإ َٛقعاً َٔ عؿط اعها ٤ازبُع١ٝ
ايٛطٓٚ ،١ٝيكس اؾرتط َطٚض  48غاع ١بعس اقرتاح غشب ايجك.)3(١
ٚيكس ْل ايسغتٛض ايًبٓاْ ٞيػٓ 1926 ١املعسٍ عً ٢اغتكاي ١اسبه ١َٛعٓس ْعع ايجك١
َٓٗا َٔ قبٌ اجملًؼ ايٓٝاب ٞمببازض َ٘ٓ ٠ا ٚبٓا ً٤عً ٢ططسٗا ايجكٚ ،١عٓس اغتكاي ١اسبه١َٛ

( )1عمرو ىاشـ ربيع ،الرقابة البرلمانية في النظـ السياسية ،دراسة في تجربة مجمس الشعب
المصػري ،مركػػز االى ػراـ لمد ارسػػات السياسػػية واالسػػتراتيجية ،القػػاىرة ،8118 ،ص.854

)2( S. A . De Smith, Constitutional And Administrative Law, Edition
first, Longman group Ltd, London, 1971, p.162.
( )3ينظر المادة  49مف الدستور الفرنسي لسنة  1958المعدؿ.
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أ ٚاعتباضٖا َػتكٜ ١ًٝكبح صبًؼ ايٓٛاب سهُاً يف زٚض ٠اْعكاز اغتجٓا ١ٝ٥ست ٢تأيٝـ

سه ١َٛدسٜسًْٗٝٚ ٠ا ايجك.)1(١
إ اْ٫عكاز اسبهُ ٞجملًؼ ايٓٛاب يف ؾرت ٠سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف يبٓإ ٜؿهٌ
عطف زغتٛضًَ ٟعّ َ ٖٛٚتٛاؾل َع ايٓل ايسغتٛضَٚ ٟطتبط مببسأ اغتُطاض ١ٜاملطاؾل
ايعاَٚ ١يت٬يف تعط ٌٝا٭عُاٍ اإلزاض ١ٜايهطٚضٚ ١ٜا٭عُاٍ ايتؿطٜع ١ٝاملٓذع َٔ ٠قبٌ
ايربملإ.
ٚيكس انس ايسغتٛض ايهٜٛيت يػٓ 1962 ١عً ٢دٛاظ إٔ ٪ٜز ٟا٫غتذٛاب إىل ططح
َٛنٛع ايجك ١بايٛظاضٚ ،٠إشا قطض اجملًؼ عسّ ايجك ١بأسس ايٛظضا ٤اعترب َعتع َٔ ً٫تاضٜذ
قطاض عسّ ايجكٜٚ ،١كسّ اغتكايت٘ ؾٛضاً ،أَا ططح َٛنٛع ايجك ١ؾٜ ٬ه ٕٛإ ٫بٓا ً٤عً ٢ضغب١
ايٛظٜط أ ٚطًب َٛقع َٔ عؿط ٠أعها ٤أثط َٓاقؿ ١اغتذٛاب َٛد٘ إيٚ ،٘ٝجملًؼ ا٭َ١
ططح ايجك ١بطٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤يف ساي ١عسّ إَهإ ايتعا ٕٚبني ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا٤
ٚصبًؼ ا٭َ ١عٓسٖا ٜطؾع ا٭َط إىل ضٝ٥ؼ ايسٚيٚ ١يٮخري يف ٖص ٙاسباي ١إٔ ٜعؿ ٞضٝ٥ؼ

صبًؼ ايٛظضا ٤أ ٚإٔ حيٌ صبًؼ ا٭َ.)2(١
يف سني أؾاض املؿطع ايسغتٛض ٟاملػطب ٞيف زغتٛض  2011اىل َػأي ١ططح اسبه ١َٛايجك١
بٓؿػٗا يس ٣صبًؼ ايٓٛاب يف ذبٌُ َػٚ٪يٝتٗا بتكٜٛت ميٓح ايجك ١بؿإٔ تكطٜح ٜسي ٞب٘
يف َٛنٛع ايػٝاغ ١ايعاَ ١أ ٚبؿإٔ ْل ٜطًب املٛاؾك ١عًٚ ،٘ٝإ غشب ايجك َٔ ١اسبه١َٛ
أ ٚضؾض ايٓل ٜ ٫ه ٕٛا ٫با٭غًب ١ٝاملطًك ١٭عها ٤صبًؼ ايٓٛابٖٚ ،صا ٜ ٫تِ ا ٫بعس
َطٚض ث٬ث ١اٜاّ عً ٢تاضٜذ ططح ايجك ١باسبهٚ ،١َٛبايٓتٝذ٪ٜ ١ز ٟغشب ايجك ١باسبه ١َٛاىل
اغتكاي ١اسبه ١َٛاغتكاي ١مجاع.)3(١ٝ
ٚدبسض ا٫ؾاض ٠إ املؿطع ايسغتٛض ٟاملػطب ٞمل ُٜؿط اىل اغتُطاض اسبه ١َٛبتكطٜـ
اعُاٍ ايٛظاض َٔ ٠عسَ٘ يف ساي ١اغتكايتٗا بعس غشب ايجكَٗٓ ١ا ،بُٓٝا اعترب ايسغتٛض
ايتْٛػ ٞيف زغتٛض  2014ايٓاؾص اغتكاي ١ضٝ٥ؼ اسبه ١َٛاغتكاي ١يًشه ١َٛبهاًَٗاٚ ،ميهٔ
يطٝ٥ؼ اسبه ١َٛإ ٜططح عً ٢صبًؼ ْٛاب ايؿعب ايتكٜٛت عً ٢ايجك ١ملٛاقً ١اسبه١َٛ
يٓؿاطٗاٜٚ ،تِ ايتكٜٛت با٭غًب ١ٝاملطًك ١٭عها ٤صبًؼ ْٛاب ايؿعبٚ ،إشا مل جيسز
( )1ينظر المادة /69ؼ 3 -1مف الدستور المبناني لسنة  1986المعدؿ.
( )8ينظر المواد111و111و118مف الدستور الكويتي لسنة .1968
( )3ينظر المادة  113مف الدستور المغربي لسنة  8111النافذ.
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اجملًؼ ايجك ١يف اسبه ١َٛاعتربت َػتكٚ ،١ًٝعٓس ايؿػٛض ايٓٗا ٞ٥ملٓكب ضٝ٥ؼ اسبه١َٛ
٭ ٟغبب عسا ساييت ا٫غتكايٚ ١غشب ايجك ١تٛاقٌ اسبه ١َٛاملٓتَٗٗ ١ٝاَٗا تكطٜـ
ا٫عُاٍ ذبت اؾطاف عهَٗٓ ٛا خيتاض ٙصبًؼ ايٛظضاٜٚ ٤ػُ ٘ٝضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜاىل سني
َباؾط ٠اسبه ١َٛازبسٜس ٠ملٗاَٗا(.)1
ٚيكس تططم املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞيف زغتٛض  2005اىل غشب ايجك َٔ ١ايٛظٜط أ ٚضٝ٥ؼ
صبًؼ ايٛظضا ٤اش ْل ؾ ٘ٝإ "جملًؼ ايٓٛاب غشب ايجك َٔ ١اسس ايٛظضا ٤با٭غًب١ٝ
املطًكٜٚ ،١عس َػتك َٔ َ٬ٝتاضٜذ قطاض غشب ايجك ٫ٚ ، ١جيٛظ ططح َٛنٛع ايجك ١بايٛظٜط ا٫
بٓا ً٤عً ٢ضغبت٘  ،أ ٚطًب َٛقع َٔ مخػني عهٛاً اثط َٓاقؿ ١اغتذٛاب َٛدٍ٘ اي٫ٚ ، ٘ٝ
ٜكسض اجملًؼ قطاض ٙيف ايطًب ا ٫بعس غبع ١أٜاّ يف ا٫قٌ َٔ تاضٜذ تكسمي٘"(.)2
ٚبصيو يف ساي ١قسٚض ايكطاض بػشب ايجك َٔ ١ايٛظٜط ؾٝعترب نٌ تكطف ٜكسضّٜٛ َٔ ٙ

َٛاؾك ١اجملًؼ عً ٢شيو ايكطاض باط ٫ٚ ٬ق ١ُٝهلا ٫ٚ ،جيٛظ ي٘ ارباش أ ٟقطاض ٜتعًل
بؿٚ ٕٚ٪ظاضت٘ حبذ ١تكطٜـ ايعادٌ َٔ ؾٚ ٕٚ٪ظاضت٘ سبني تعٝني ٚظٜط دسٜس َٚ .كته٢
شيو إٔ أ ٟتكطف ٜكسض َٔ ايٛظٜط املصنٛض بعس قسٚض قطاض عسّ ايجكٜ ١عترب بك ٠ٛايسغتٛض
باطٚ ٬نإٔ مل ٜهٔ ز ٕٚإٔ ٜطبل يف ٖص ٙاسباي ١ا٫سهاّ ايٛاضز ٠باملٛاز(61ثآَاً/ز
64/ٚثاْٝاً) َٔ ايسغتٛض ايكان ١ٝباغتُطاض اسبه – ١َٛغٛا ٤يف ساي ١غشب ايجكَٗٓ ١ا أ ٚيف
ساي ١سٌ ايربملإ  -يف تكطٜـ اَٛ٫ض اي ١َٝٛٝسبني تأيٝـ اسبه ١َٛازبسٜسٚ ، ٠بصيو ٜعني
ؾٛضاً ٚظٜط بس ،َ٘ٓ ٫أٜ ٚعٗس بٛظاضت٘ َ٪قتاً اىل ٚظٜط آخط سبني تعٝني ايٛظٜط ازبسٜس ،خب٬ف
( )1ينظر المواد  98و 97و 111مف الدستور التونسي لسنة  8114النافذ .ولقد صدر

االمر الرئاسي عدد  94لسنة  8116مؤرخ في  31جويمية باستقالة الحكومة وتكميفيا

بمواصمة تصريؼ االعماؿ ،اذ جاء في الفصؿ االوؿ مف االمر الرئاسي "تعتبر الحكومة
مستقيمة وذلؾ بناء عمى عدـ تجديد مجمس نواب الشعب الثقة في مواصمتيا لنشاطيا في
جمستو المنعقدة بتاريخ 31جويمية  .8116بينما نص الفصؿ الثاني تواصؿ الحكومة
المستقيمة تصريؼ االعماؿ الى حيف مباشرة الحكومة الجديدة مياميا  .منشور االمر في

الرائد الرسمي لمجميورية التونسية العدد 36في  8اوت 8116صفحة  .8717ينظر
نص القرار الرئاسي منشور عمى الموقع االلكتروني www.legislation.tn
( )8ينظر المادة  61ثامنا/أ مف الدستور العراقي لسنة  .8115تقابمو المادتيف  64و 65
مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي النافذ لسنة .8117
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تكطٜط َػٚ٪ي ١ٝضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤إش ٜرتتب عً ٢اعؿآَ َٔ ٘٥كب٘ (ٚبايتاي ٞايٛظضا،)٤
بكا ِٖ٤يف َٓاقبِٗ يتكطٜـ اَٛ٫ض اي ١َٝٛٝسبني تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس ٠ست ٫ ٢حيسخ
ٖٓاى ؾطاؽ سه.)1(َٞٛ
ٚمما ٪ٜخص عً ٢املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞسكط اختكام سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ بـ
(ا٭عُاٍ ايٚ )١َٝٛٝنإ َٔ املؿرتض إٔ تهاف إيٗٝا (ٚايهطٚض ،)١ٜن ٕٛؾهط ٠تكطٜـ
ا٭عُاٍ تٓكب عً ٢ا٭عُاٍ اي ١َٝٛٝايطٚتٚ ١ٝٓٝعً ٢ا٭عُاٍ ايهطٚض ١ٜاييت ٜؿطنٗا ايٛاقع
٫غتُطاض عٌُ أدٗع ٠ايسٚيَٚ ١طاؾكٗا باْتعاّ ٚاططاز.
ٚيكس َٓح ايسغتٛض يطٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜسل تكس ِٜطًب اىل صبًؼ ايٓٛاب بػشب ايجكَٔ ١
ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضاٚ ،٤جملًؼ ايٓٛاب بٓا ً٤عً ٢طًب مخؼ اعها ٘٥غشب ايجكَٔ ١
ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٫ٚ ،٤جيٛظ إ ٜكسّ ٖصا ايطًب ا ٫بعس اغتذٛاب َٛدٍ٘ اىل ضٝ٥ؼ
صبًؼ ايٛظضاٚ ،٤بعس غبع ١اٜاّ يف ا٫قٌ َٔ تكس ِٜايطًبٜٚ ،كطض صبًؼ ايٓٛاب غشب ايجك١
َٔ ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ،٤با٭غًب ١ٝاملطًك ١يعسز اعهاٚ .٘٥تُعس ايٛظاضَ ٠ػتك ١ًٝيف ساي١

غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا.)2(٤
يف ايٛاقع مل ٜٛنح ايسغتٛض ايعطاقٚ ٞايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٓٛاب ايٓاؾص يػٓ2007 ١
آي ١ٝغس ايؿطاؽ اسبه َٞٛعٓسَا تكبح ايٛظاضَ ٠ػتك ١ًٝبعس قطاض غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ

صبًؼ ايٛظضا ٤با٭غًب ١ٝاملطًك ١يعسز اعها ٤صبًؼ ايٓٛاب ،بُٓٝا ظبس إ املؿطع ايعطاقٞ
يف قاْ ٕٛذبسٜس ايط٥اغات ايج٬خ ضقِ  8يػٓ 2013 ١مما غبل شنط ٙقس اؾاض اْ٘ عٓس غشب
ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤تكبح ؾٗٝا اسبه ١َٛيف ساي ١تكطٜـ ا٫عُاٍٚ ،تكتكط
َُٗ ١سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ عً ٢تكطٜـ اَٛ٫ض اي ١َٝٛٝا٫عتٝاز ١ٜؾكط ٖ .صا ٜ ٫ٚهًـ
ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤ايص ٟتػشب ايجك َ٘ٓ ١عً ٢اثط اغتذٛاب مبٓكب ضٝ٥ؼ صبًؼ
ايٛظضاَ ٤ط ٠اخطٚ ٣ي ٛناْت ٜ٫ٚت٘ اييت غشبت َٓ٘ ؾٗٝا ايجك ٖٞ ١اي ١ٜ٫ٛاٚ٫ىل(.)3
( )1د .جابر جاد نصار ،االستجواب كوسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة في
مصر والكويت ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ،1999،ص.181

( )8ينظر المادة  61ثامناً /ب -3-8-1ج مف الدستور العراقي لسنة  .8115تقابمو
المادتيف  64و 65مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي النافذ لسنة .8117

( )3ينظر المادتيف /6اوال د و 7مف قانوف تحديد والية رئيس الجميورية ورئيس مجمس
النواب ورئيس مجمس الوزراء رقـ  8لسنة .8113
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ٚبصيو نإ املؿطع ايعطاقَٛ ٞؾكاً يف ازضاز اسبا٫ت اييت تكبح ؾٗٝا اسبه ١َٛيف ساي١
تكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ نُٓٗا غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤بُٓٝا اغؿٌ املؿطع
ايسغتٛض ٟا٫ؾاض ٠اىل ٖص ٙايؿكط ٠مما ٜعس ْككاً زغتٛضٜاً نإ جيب تساضن٘.
ٚإش نإ َٔ ا٫ؾهٌ تطبٝل ْل ايؿكط ٠ز َٔ ايبٓس ثآَاً َٔ املاز َٔ 61 ٠ايسغتٛض
ايعطاق ٞايص ٟاؾاض اىل اْ٘ يف ساي ١ايتكٜٛت بػشب ايجك َٔ ١صبًؼ ايٛظضا ٤بأنًُ٘ ٜػتُط
ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضاٚ ٤ايٛظضا ٤يف َٓاقبِٗ يتكطٜـ اَٛ٫ض اي ١َٝٛٝملس ٫ ٠تعٜس عً٢
ث٬ثني َٜٛاً اىل سني تأيٝـ صبًؼ ايٛظضا ٤ازبسٜس ٚؾكاً ٭سهاّ املاز َٔ 76 ٠ايسغتٛض"(.)1
ٚبصيو مبٛدب ايسغتٛض ؾاْ٘ عٓس غشب ايجك َٔ ١صبًؼ ايٛظضا ٤نهٌ ٜطبل اسبهِ
ايكان ٞباغتُطاض اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝيف تكطٜـ ايؿ ٕٚ٪اي ١َٝٛٝسبني تأيٝـ اسبه١َٛ
ازبسٜس ٠ز ٕٚإ ٜبني املؿطع ايسغتٛض ٟآي ١ٝغشب ايجك َٔ ١صبًؼ ايٛظضا ٤بأنًُ٘ ٫ٚ
ا٫غًب ١ٝاملطًٛب ١يػشب ايجك ١مما ٬ٜسغ ٚدٛز اضباى يف قٝاغ ١ايؿكطتني ز ٚز َٔ املاز٠
 َٔ 61ايسغتٛض ايعطاق ٞؾؿ ٞاسباي ١اٚ٫ىل نُا اؾطْا ؾإٕ ايٛظاض ٠تعترب َػتك ١ًٝبػشب
ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ، ٤اَا يف اسباي ١ايجاْ ١ٝؾتعترب سه ١َٛتكطٜـ أعُاٍ عٓس
غشب ايجك َٔ ١صبًؼ ايٛظضا ٤ا ٟاجملًؼ بأنًُ٘ .نُا إ غشب ايجك َٔ ١صبًؼ ايٛظضا٤
انجط خطٛض َٔ ٠غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤٭ْ٘ يف اسباي ١اٚ٫ىل َٔ ايكعٛب١
تهًٝـ اسس اعها ٤صبًؼ ايٛظضا ٤ايص ٜٔغشبت عِٓٗ ايجك ١بايٛظاض ٠ازبسٜس ،٠يف سني يف
اسباي ١ايجاْ َٔ ١ٝاملُهٔ تهًٝـ اسس اعها ٤صبًؼ ايٛظضا ٤يف بتػٝري اَٛض ايٛظاضٚ ٠إ
ُعست ايٛظاضَ ٠ػتك.١ًٝ
انفرع انثانث

احلكىيح حبكى ادلستقيهح
قس تعس اسبه ١َٛحبهِ املػتك ١ًٝز ٕٚساد ١يكطاض ا ٚادطاُٜ ٤تدص َٔ قبٌ أ ٟغًط١
زغتٛض ١ٜإش مث ١عطف زغتٛضٜ ٟتِ تكٓ ٘ٓٝيف ايعسٜس َٔ زغاتري ايسٜ ٍٚكه ٞباعتباض
اسبهَ ١َٛػتك ١ًٝسهُاً (حبهِ ايسغتٛض)ٚ .ميهٔ امجاٍ ٖص ٙاسبا٫ت حبػب طبٝع ١ايٓعاّ
ايػٝاغ ٞباٯت: ٞ
( )1ينظر المادة  61ثامناً /د مف الدستور العراقي لسنة  .8115تقابمو المادتيف  64و65
مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي النافذ لسنة .8117
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ا : ً٫ٚاْتداب بطملإ أ ٚضٝ٥ؼ مجٗٛض ١ٜدسٜس
َٔ املتؿل عً ٘ٝزغتٛضٜاً أْ٘ عٓس اْ٫تٗا ١ٜ٫ٚ َٔ ٤ايربملإ (باْتٗاَ ٤سٜ٫ٚ ٠ت٘ ،أٚ
سً٘) ٚاْتداب بطملإ دسٜس تعترب اسبه ١َٛحبهِ املػتكْ ١ًٝعطاً يؿكساْٗا ثك ١ايربملإ
ايػابل بػبب اْعساّ ٚدٛزٚ ،ٙقٝاّ بطملإ دسٜس ،سٝح إٔ ثك ١ايربملإ ايػابل  ٫متتس
 ٫ٚتتش ٍٛيًربملإ اي٬سل ،ستٚ ٢ي ٛداٖ ٤ص ٙا٭خري بٓؿؼ ا٭غًب ١ٝاييت َٓشت اسبه١َٛ
يف ظٌ  ١ٜ٫ٚايربملإ ايػابل  ،يصيو مبذطز اْتداب بطملإ دسٜس تعترب اسبه ١َٛايكا١ُ٥
حبهِ املػتكٚ ١ًٝتتش ٍٛإىل "سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ" ،ضٜجُا ٜتِ تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس٠
تبعاً يًٛاقع ايػٝاغ ٞازبسٜس (ا٭غًب ١ٝازبسٜس ٠أ ٚاملػتُط )٠نٓتٝذ ١يْ٬تدابات.
اش اؾاض ايسغتٛض ايًبٓاْ ٞيػٓ 1926 ١املعسٍ عً ٢غب ٌٝاملجاٍ اىل اعتباض اسبه١َٛ
َػتك ١ًٝعٓس بس ١ٜ٫ٚ ٤صبًؼ ايٓٛاب (.)1
ٚإ اْتداب ضٝ٥ؼ دسٜس يًسٚي ١يف ا٭ْعُ ١ايؿب٘ ايط٥اغ ١ٝقس ٜػتتبع سهُاً (إَا عطؾً ٝا
أ ٚبٓل زغتٛض )ٟاعتباض اسبه ١َٛايكا ١ُ٥حبهِ املػتكٚ ١ًٝتتش ٍٛإىل سه ١َٛتكطٜـ
ا٭عُاٍ ضٜجُا ٜتِ تؿه ٌٝسه ، ١َٛسٝح ٜٛ ٫دس ْل زغتٛض ٟقطٜح ٜعترب اسبه١َٛ
َػتك ١ًٝسهُاً مبذطز اْتداب ضٝ٥ؼ دسٜس يًذُٗٛضٚ ،١ٜيهٔ دط ٣ايعطف عً ٢قٝاّ
اسبه ١َٛبتكس ِٜاغتكايتٗا ٖٚ ،صا َا أؾاض اي ٘ٝايسغتٛض ايؿطْػ ٞيػٓ 1958 ١ايصٜٓ ٟل
عً ٢إٔ "ٜعني ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜايٛظٜط ا٭َٗ ٜٞٗٓٚ ٍٚاَ٘ بٓا ً٤عً ٢تكسٖ ِٜصا ا٭خري
اغتكاي ١اسبهٜٚ ،١َٛعني ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜأعها ٤اسبهَٗ ٜٞٗٓٚ ١َٛاَِٗ بٓا ً٤عً ٢اقرتاح

َٔ ايٛظٜط ا٭.)2("ٍٚ
ٚن ٕٛضٝ٥ؼ ازبُٗٛضٜ ١ٜتٛىل َٗاّ ض٥اغ ١صبًؼ ايٛظضا ،٤ؾتشٛظ ايٛظاض ٠ايجك ١نُٓٝاً َٔ
ازبُع ١ٝايٛطٓ ٫ٚ ١ٝتكسّ ايجك ١بٗا ا ٫بٓا ً٤عً ٢طًب ايٛظٜط ا٭ .)3(ٍٚأ ٚدط ٣ايعطف أٜه ًا
إٔ ٜك ّٛضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜحبٌ ايربملإ (ازبُع ١ٝايٛطٓٚ )١ٝايسعْ٫ ٠ٛتدابات َبهط،٠

ٚخاق ١عٓسَا ٜ ٫ه ٕٛايطٝ٥ؼ ازبسٜس ميًو ا٭غًب ١ٝيف ازبُع ١ٝايٛطٓ ١ٝايكا.)4( ١ُ٥

( )1ينظر المادة /69ؼ 1مف الدستور المبناني لسنة  1986المعدؿ.
( )8ينظر المادة  8مف الدستور الفرنسي لسنة  1958المعدؿ.
( )3ينظر المادة  9مف الدستور الفرنسي لسنة  1958المعدؿ.
( )4ينظر المادة 18مف الدستور الفرنسي لسنة 1958المعدؿ.
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ثاْٝاً  :اغتكاي ١ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤أٚ ٚؾات٘ أ ٚاغتكايْ ١كـ اعهاٗ٥ا
َٔ املتعاضف عً ٘ٝزغتٛضٜاً يف ايٓعاّ ايٓٝاب ٞايربملاْ ٞإ ضٝ٥ؼ ايسٚيْ ١عطٜاً قاسب
ايػًط ١ايؿدك ١ٝيف اختٝاض ضٝ٥ؼ ايٛظضاٚ ، ٤قس تهٖ ٕٛص ٙايك٬سٚ ١ٝاغعٖٚ ١اَ ١يف
بعض ايسغاتريٚ ،قس ته ٕٛن ١ًٝ٦ؾتتش ٍٛاىل ق٬س ١ٝؾهًٚ ١ٝشيو عٓسَا تٓاط بايربملإ
أ ٚبٗ ١٦ٝايٓاخبني غًط ١ا٫ختٝاض ايؿعً ٞيطٝ٥ؼ ايٛظضا ٤حبٝح ٜكتكط زٚض ضٝ٥ؼ ايسٚي١
عً ٢اقساض َطغ ّٛايتػُٚ ، ١ٝعً ٘ٝؾإ ضٝ٥ؼ اسبهٚ ١َٛؾكاً يٓل ايسغتٛض ٚتبعاً يًٛاقع
ايػٝاغ ٖٛ ٞقاسب ايك٬س ١ٝيف اختٝاض (تػُ ،١ٝتعٝني ،اقرتاح ).....ايٛظاضٚ ٤بايتايٞ
ؾإٕ اغتكاي ١ضٝ٥ؼ اسبه ،١َٛأٚ ٚؾاتٜ٘ ،ػتتبع سهُاً اعتباض ايٛظضا ٤ايص ٜٔنإ ايػبب يف
صب ِٗ٦ٝحبهِ املػتكًٝني ،أ ٟاعتباض اسبه ١َٛبأنًُٗا حبهِ املػتكٜ ،١ًٝهاف إىل شيو إٕ
ايجك ١املُٓٛس ١يًشه َٔ ١َٛقبٌ ايربملإ ،متٓح عً ٢أغاؽ ايتهأَ بني ايٛظضاٚ ٤ضٝ٥ؼ
اسبه ١َٛباعتباضٜ ٙكٛز ايعٌُ اسبهٖٚ َٞٛصا ايتهأَ بني ضٝ٥ؼ اسبهٚ ١َٛايٛظضاٜ ٤تذػس
خاق ١يف ساي ١اغتكايٚ ،١نصيو يف سايَ ١ػا٤ي ١ضٝ٥ؼ اسبهٖٚ ١َٛصا دٖٛط َا ٜػُ ٢مببسأ
املػٚ٪ي ١ٝايتهآَٚ ١ٝاييت تعين َػٚ٪ي ١ٝاسبه ١َٛنًٗا اَاّ اجملًؼٚ ،شيو يف سايَ ١ا اشا
نإ ايتكطف املٛدب هلا ٖ ٛتكطف َتعًل بايػٝاغ ١ايعاَ ١يًشه ،١َٛحبٝح إٔ قطاض
غشب ايجكٖٓ ١ا ٪ٜز ٟاىل اغتكاي ١اسبه ١َٛبأنًُٗا .يصيو مبذطز اغتكاي ١ضٝ٥ؼ اسبه ١َٛأٚ
ٚؾات٘ تعترب اسبه ١َٛايكا ١ُ٥حبهِ املػتكٚ ١ًٝتتش ٍٛإىل سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ،ضٜجُا
ٜتِ تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس ،٠نصيو قس تعترب اسبه ١َٛحبهِ املػتكٚ ١ًٝتتش ٍٛإىل سه١َٛ
تكطٜـ ا٭عُاٍ يف ساي ١اغتكاي ١عسز أْ ٚػب َٔ ١أعهاٗ٥ا (ايجًح يف يبٓإ َج )ً٬أٚ
ؾكساْٗا َهَ َٔ ٕٛهْٛاتٗا (اغتكايَ ١ه ٕٛطا٥ؿ ٞخيٌ بايعٝـ املؿرتى) نُا دا ٤يف
َكسَ ١ايسغتٛض ايًبٓاْ ٫" ٞؾطع ١ٝ٭ ٟغًط ١تٓاقض َٝجام ايعٝـ املؿرتى" ٚيكس سسز
ايسغتٛض ايًبٓاْ ٞيػٓ 1926 ١املعسٍ اعتباض اسبهَ ١َٛػتك ١ًٝيف عس ٠سا٫ت َٓٗا .أ .اشا
اغتكاٍ ضٝ٥ػٗا .ب .اشا ؾكست انجط َٔ ثًح عسز اعهاٗ٥ا احملسز يف َطغ ّٛتؿهًٗٝا .ز.
بٛؾا ٠ضٝ٥ػٗا(.)1

( )1ينظر المادة  /69اوال أ-ب-ج مف الدستور المبناني المعدؿ لسنة  .1986كما اشار
المشرع العراقي في قانوف تحديد الرئاسات الثالث رقـ  8لسنة  8113اف مجمس الوزراء
يعد مستقيال اذا شغر اكثر مف نصؼ مناصب أعضائو سواء باالستقالة او االقالة او=
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ٚيكس اقسض ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤غعس اسبطٜط ٟبعس اع ٕ٬اغتكايت٘ بؿهٌ َؿاد ٧يف 4تؿطٜٔ
ايجاْ 2017 ٞتعُُٝاً ٜٛنح ايتعُ ِٝضقِ  2018 /21بتاضٜذ ٚ 2018/6/7املتعًل بٛدٛب
ايتكٝس بأسهاّ املاز 64 ٠ايؿكط َٔ 2 ٠ايسغتٛض يف َعطض تكطٜـ ا٫عُاٍ بعس اعتباض
اسبهَ ١َٛػتك.)1(١ًٝ
 ٫ٚمتاضؽ اسبه ١َٛق٬سٝاتٗا ايسغتٛض ١ٜقبٌ ًْٗٝا ايجك ٫ٚ ١بعس اغتكايتٗا أ ٚاعتباضٖا
َػتك ١ًٝا ٫باملعٓ ٢ايهٝل يتكطٜـ ا٫عُاٍ ،ا ٟمبعٓ ٢ا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜايعاز ١ٜاييت ٫
تتكـ با٭عُاٍ ايتكطؾ ١ٝا ٟا٫عُاٍ اييت تػتٛدب أخص قطاضات تهًَ ٕٛعَ ١يًشه١َٛ
اييت غتأت َٔ ٞبعسٖا  ،اَا خبكٛم دًػات صبًؼ ايٛظضا ٤ؾاْ٘ يف ظٌ تكطٜـ ا٫عُاٍ
 ٫ميهٔ إ ٜٓعكس صبًؼ ايٛظضاَ ٖٛٚ ٤ا جيُع عً ٘ٝانجط ايؿك٘ ايسغتٛضٜني ا ٫يف ساٍ ططأ
أَط غري َطتكب ٚاغتجٓا.)2(ٞ٥

= سحب الثقة اال انو ال يدخؿ ضمف حاالت تصريؼ االعماؿ وىو ما اغفؿ عنو المشرع
الدستوري في دستور  8115اذ لـ يتطرؽ الى ىذه الحالة بتاتاً.

( )1إذ جاء فيو "حرصاً عمى حسف وانتظاـ سير العمؿ وبما اف التعميـ قد نص عمى
الطمب مف جميع الوزراء:

 .1حصر ممارسة صالحياتيـ خالؿ فترة تصريؼ اعماؿ إدارتيـ في نطاؽ االعماؿ
االدارية العادية بالمعنى الضيؽ المنصوص عميو في البند  8مف المادة  64مف

الدستور .8 .في حالة اعتبار أف ثمة ق ار اًر ادارياً يدخؿ في نطاؽ االعماؿ التصرفية التي

تقتضي الضرورة اتخاذه مف خالؿ فترة تصريؼ االعماؿ إيداع مشروع قرار رئاسة
مجمس الوزراء لالستحصاؿ بشأنو عمى الموافقة االستثنائية لفخامة رئيس الجميورية
ودولة رئيس مجمس الوزراء" .ينظر الحريري يصدر تعميماً بشأف تصريؼ االعماؿ،

جنوبية 89 ،حزيراف  8118متاح عمى الموقع االلكتروني:

janoubia.com

( )8حسيف زلغوط ،المادة  69مف الدستور تحصر عمؿ حكومة تصريؼ االعماؿ بالشؤوف
االدارية الضيقة ،تاريخ الزيارة  8،تشريف الثاني  8117متاح عمى الموقع االلكتروني:
aliwaa.com. Lb
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ادلطهة انثاَي

حم انربدلاٌ
ٜعس سٌ ايػًط ١ايتٓؿٝص ١ٜيًربملإ ايٛغ ١ًٝاييت تػتطٝع َٔ خ٬هلا ايسغاتري يف
اْ٫عُ ١ايٓٝاب ١ٝايربملاْ ١ٝاجياز ْٛع َٔ ايتٛاظٕ ٚايتعا ٕٚبني ايػًطتني ايتؿطٜع١ٝ
ٚايتٓؿٝصٜٚ . ١ٜعترب سٌ اجملًؼ ايتؿطٜع ٞعٔ ططٜل إْٗاْٝ ٤ابتـ٘ قبـٌ ايٓٗاٜـ ١ايطبٝعـ١
يًؿكٌ ايتؿطٜع ٞأِٖ سل ٜكطض ٙايسغتٛض يف َٛادٗ ١ايػًط ١ايتؿطٜع ،١ٝؾٗ ٛايػ٬ح
املكابٌ أ ٚاسبـل املٛاظٕ يًُػٚ٪ي ١ٝايٛظاض ١ٜاملكطض ٠أَاّ اجملًؼ ايتؿطٜع.ٞ
ٚمث ١تػاُٜ ٍ٩جاض ؾاشا مت سٌ ايربملإ ٌٖ تبك ٢اسبه ١َٛمتاضؽ اختكاقاتٗا بايهاٌَ
ٚنإٔ اسبٌ مل ٜهٔ ،اّ تتش ٍٛاىل سه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ سٝح مثَ ١ػا ٌ٥حيهط عً٢
اسبه ١َٛايتعطض هلا ا ٟايتهٝل َٔ ْطام عًُٗا؟ .يف ايٛاقع إ ذبسٜس اختكاقات
اسبه ١َٛأثٓا ٤سٌ ايربملإ َٔ املػا ٌ٥اييت ططست يًبشح ٚايٓكاف بني ايؿكٗاٚ ٤قس
اْكػُٛا اىل ادباٖني :
االجتاِ االول

االختصاص انكايم نهحكىيح
ذبتؿغ ايػًط ١ايتٓؿٝص ١ٜبهاٌَ اختكاقاتٗا أثٓا ٤اسبٌ ز ٕٚا ٟضقاب َٔ ١ايػًط١
ايتؿطٜعٚ ١ٝشيو طبكاً يٓعط ١ٜاملٛت املسْٜٚ ٞػتٓس اْكاض ٙيف ذبسٜس ايٛنع ايكاْْٞٛ
يًربملإ املٓشٌ عً ٢أغاؽ ٖص ٙايٓعطٚ ١ٜاييت تؿبٗ٘ بؿكس ايؿدك ١ٝايكاْ ١ْٝٛيإلْػإ
باملٛت ٚاييت َٔ ْتا٥ذ٘ اختؿا ٤اجملًؼ املٓشٌ ٚؾكس ٙيكؿت٘ ايٓٝابَٚ ١ٝا ٜطتبط بصيو
ايتٛقـ عٔ عكس ا٫دتُاعات َٚباؾط ٠ايٛظٝؿ ١ايتؿطٜعٚ ١ٝايطقابٜ ، ١ٝؿكس أعها ٤اجملًؼ
املٓشٌ سكاْاتِٗ ٚاَتٝاظاتِٗ ،اييت ناْٛا ٜتُتع ٕٛبٗا ٚقت سٌ اجملًؼٚ ،اييت تطتبط
مبباؾطٚ ٠نايتِٗٚ ،عًٜ ٘ٝكبش ٕٛأؾطازاً عازٜني(.)1
 َٔٚاِٖ اسبذر املٜ٪س ٠ي٬ختكام ايهاٌَ يًشه ١َٛاثٓا ٤سٌ ايربملإ املتعًك١

حبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٖ ٞإ ايتطبٝل ايعًُ ٞيًٓعاّ ايسغتٛضٜ ٟسٍ بٛنٛح عً ٢إ
ا٫قٌ ٖ ٛاستؿاظ اسبه ١َٛاييت تك ّٛحبٌ ايربملإ بػًطاتٗا ٚاختكاقاتٗا ناًَ ١ؾكس
)1) George Moragne، "Situation et Rapports des Pouvoirs Publics en
cas de Dissolution "، R.D.P.S.P en France et à l’étranger، librairie
du droit et de jurisprudence ، Mai/juin 1978، p630.
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ساٚيت بعض اْ٫عُ ١ايسغتٛض ١ٜاييت تتبَٓ ٢بسأ ا٫ختكام ايهاٌَ اثٓا ٤اسبٌ ايتدؿٝـ
َٔ سس ٠تطبٝل ٖصا املبسأ ٚشيو سطقاً عً ٢عسّ ا٫بتعاز َٔ َٓطل ايٓعاّ ايربملاْ ٞايصٟ
ٜكه ٞبإخهاع اعُاٍ اسبه ١َٛيطقاب ١ايربملإ(.)1
نُا جيب ايتؿطق ١بني اسبه ١َٛاملػتكٚ ١ًٝاسبه ١َٛاييت قاَت حبٌ ايربملإ ،ؾاسبه١َٛ
اييت قاَت حبٌ ايربملإ ز ٕٚتكس ِٜاغتكايتٗا  ٫تعاٍ تتُتع بايكسض ٠عً ٢إزاض ٠ؾ ٕٚ٪ايب٬ز
مبػاْس ٠نُٓ َٔ ١ٝايربملإَ ،ازاّ مل ٜػشب َٓٗا ايجك ،١خب٬ف اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝاييت
ؾكست ثك ١ايربملإ ،٭ْٗا مل تعس تػتطٝع ذبٌُ أعبا ٤ؾ ٕٚ٪اسبهِ(.)2
ٚيكس تبٓت ايعسٜس َٔ ايسغاتري أغايٝب طبتًؿ ١يػس ايؿطاؽ ايطقاب ٞايص ٟقس ٜٓؿأ ْتٝذ١
سٌ ايربملإ ،ثِ اْ٘ َع ٚدٛز ايربملإ َٔ ايٓاس ١ٝايسغتٛض ١ٜؾإ ايطقاب ١ايربملاْ٫ ١ٝ
تباؾط يف سا٫ت تأد ٌٝادتُاعات ايربملإ ٚاْتٗا ٤ايؿكٌ ايتؿطٜع َٔٚ ،ٞدٗ ١أخط٣
يٝؼ ٖٓايو َا ميٓع ايربملإ املٓتدب ازبسٜس َٔ بػط ضقابت٘ عً ٢مجٝع ا٫عُاٍ اييت

قاَت بٗا اسبه ١َٛاثٓا ٤ؾرت ٠اسبٌ(.)3
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ْل ايسغتٛض ايؿطْػ ٞيف ظٌ ازبُٗٛض ١ٜايجايج ١قطاس ١عً ٢بعض

اَٛ٫ض حيعط عً ٢اسبه ١َٛايتططم ايٗٝا  ،سٝح ميٓع ايكاْ ٕٛايكازض يف1878 /4/13
ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜايؿطْػ ١ٝاع ٕ٬ساي ١ايطٛاض ٨اثٓا ٤اسبٌ ٚ ،نصيو سعط ايكاْ ٕٛايكازض يف
 1879/12/14عً ٢اسبه ١َٛؾتح اعتُازات اناؾ ١ٝاثٓا ٤اسبٌ عً ٢اعتباض إ ايربملإ ٖٛ
املػٝطط نكاعس ٠عً ٢اٜ٫طازات ٚايٓؿكات ايعاَ ١اييت  ٫ميهٔ إ تتِ ا ٫بكاْ.)4(ٕٛ
ٚإ َٔ ايس ٍٚاييت اخصت با٫ختكام ايهاٌَ يًشه ١َٛاثٓا ٤سٌ ايربملإ ٖ ٞاْهًرتا
إش تؿري ايتكايٝس ايسغتٛض ١ٜايربملاَْٚ ١ٝا دط ٣عً ٘ٝايٛاقع ايعًُ ٞيف اْهًرتا عًَٓ ٢ح
( )1لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع ينظر مرزوقي عبد الحميـ ،حؽ الحؿ في ظؿ
النظاـ النيابي البرلماني بيف النظرية والتطبيؽ ،اطروحة دكتورة مقدمة الى كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،قسـ الحقوؽ ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  ،8114،ص.313
( )8مرزوقي عبد الحميـ ،مصدر سابؽ ،ص.315

( )3د .احمد عبدالمطيؼ ابراىيـ السيد ،دور رئيس الدولػػة في النظاـ البرلماني ،رسالة
دكتو اره ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمس ،1996 ،ص.358
( )4د .عالء عبد المتعاؿ ،حؿ البرلماف في االنظمة الدستورية المقارنة ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،8114 ،ص.339
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اسبه ١َٛاختكاقات ناًَ ١يف ؾرت ٠اسبٌ ٚيٝؼ ٖٓايو َا حيس ٖص ٙا٫ختكاقات غ٣ٛ

ايٓاس ١ٝا٫خ٬قٚ ١ٝا٫زبٚ .)1(١ٝبصيو تتُتع اسبه ١َٛبهاٌَ اختكاقاتٗا يف اسباي ١ايجاْ ١ٝاىل
سني تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس.٠
االجتاِ انثاَي

اختصاص احلكىيح تتصريف االعًال (االختصاص ادلقيذ)
ٖٓايو ادبا ٙيف ايؿهط ايسغتٛض ٟاسبسٜح حبكط اختكاقات اسبه ١َٛاثٓا ٤سٌ
ايربملإ يف أنٝل اسبسٚز اي٬ظَ٫ ١غتُطاض ١ٜايسٚي ١يف ٖص ٙايؿرتٚ ٠تٛقـ اسبه ١َٛخٍ٬
ؾرت ٠سٌ ايربملإ "حبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ أ ٚسه ١َٛتكطٜـ ايؿ ٕٚ٪ازباض "١ٜاٟ
ا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜيف اسبسٚز ايسْٝا ز ٕٚاملػاؽ با٭َٛض ايػٝاغٚ ١ٝبايتاي ٞنُإ تػٝري
املطاؾل ايعاَٚ ١تكس ِٜاشبسَات ايعاَ ١باْتعاّ اىل سني عٛز ٠امل٪غػات ايسغتٛض ١ٜاىل
عًُٗا ٚاملككٛز َٓٗا ايربملإ.
 َٔٚاِٖ اسبذر املٜ٪س ٠ي٬ختكام املكٝس يًشهَ ٖٛٚ ١َٛا اؾاض اي ٘ٝايؿكَٛ ١ٝضاْر
"بأْ٘ يٝؼ َٔ املٓطك ٞإ متٓح اسبهٚ ١َٛخاق ١اييت اقبشت  ٫ذبع ٢بجك ١ايربملإ
ؾأقسَت عً ٢سً٘ ٚنعاً قاْْٝٛاً اؾهٌ َٔ ايص ٟنإ هلا يف ايعطٚف ايعاز ١ٜيف ظٌ ٚدٛز
ايربملإ ايصٜ ٟبػط ضقابت٘ عً ٢مجٝع أعُاهلا"(.)2
نُا إ ا٫خص با٫ختكام ايهاٌَ اثٓا ٤سٌ ايربملإ ٪ٜز ٟاىل ؾكسإ ايطقاب ١ايربملاْ١ٝ
عً ٢اعُاٍ اسبهٚ ١َٛبايتاي ٞيٝؼ َٔ املعكَٓ ٍٛح اسبه ١َٛا٫ختكام ايهاٌَ خٖ ٍ٬صٙ

ايؿرت ٠ايعَٓ.)3(١ٝ

( )1د .دانا عبد الكريـ ،حؿ البرلماف وآثاره القانونية عمى مبدأ استم اررية اعماؿ الدولة ،دراسة
تحميمية مقارنة ،رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية القانوف ،جامعة السميمانية،
 ،8117ص.117
)2( George Morange، op. Cit.،p630

وبالمعنى نفسو ينظر .رائد ناجي ،حؽ حؿ البرلماف في األنظمة المقارنة ،ط  ،1دار
الكتاب العربي ،الجزائر ،8118،ص.114

( )3واف كانت ىذه الحجة غير دقيقة كونيا تتجاىؿ وجود العديد مف الدساتير التي تتضمف
بعض االحكاـ التي تكفؿ قد اًر متفاوتاً مف الرقابة البرلمانية عمى عمؿ الحكومة خالؿ=
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٪ٜٚنس ؾكٗاٖ ٤صا ا٫دبا ٙإ اعطا ٤ا٫ختكاقات ايهاًَ ١يًشه ١َٛاثٓا ٤سٌ ايربملإ
ٜتٓاقض َع َٓطل ايٓعاّ ايربملاْ ٞايكا ِ٥عً ٢زعاَيت ايتٛاظٕ بني ايػًط ١ايتؿطٜع١ٝ
ٚايتٓؿٝص ،١ٜؾاسبه ١َٛقس تٓتٗع نعـ ايربملإ ٚتبازض حبً٘ غاعٚ ١ٝضا ٤تًو ا٫ختكاقات
(.)1
اييت تٓط ٟٛعً ٢قطاضات غٝاغٖ ١ٝاَ ١ت٪ثط عً ٢سٝا ٠ايسٚي ١يف اسبانط ٚاملػتكبٌ
 َٔٚتطبٝكات ا٫خص با٫ختكام املكٝس سبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ايسغتٛض ايؿطْػٞ
يػٓ 1946 ١إش حيسز ٖصا ايسغتٛض اختكاقات اسبه ١َٛاثٓا ٤سٌ ازبُع ١ٝايٛطٓ ١ٝيف
تكطٜـ اَٛ٫ض ازباضٜٚ ١ٜؿرتط ته ٜٔٛسهٚ ١َٛسسٚ ٠طٓ ١ٝضباٜس ٠ملٛادَٗ ١طسً١ٝ
اْتكايٚ ١ٝا٫ؾطاف عً ٢اْ٫تدابات ازبسٜس ،٠نُا تػتجٓ ٢نٌ َٔ ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا٤
ٚٚظٜط ايساخً ١ٝيف اسبه ١َٛاْ٫تكايٜٚ ،١ٝعني ضٝ٥ؼ ازبُع ١ٝايٛطٓ ١ٝضٝ٥ػاً جملًؼ ايٛظضا٤
ايصٜ ٟك ّٛبسٚض ٙبتعٝني ٚظٜط ايساخً ١ٝبا٫تؿام َع َهتب ازبُع ١ٝايٛطٓ ،١ٝنُا ٜكّٛ

بتعٝني ٚظضا ٤ايسٚي َٔ ١بني اعها ٤اجملُٛعات ايربملاْ. )2(١ٝ
ٚيكس سسز ايسغتٛض ايسمناضن ٞيػٓ 1953 ١اختكاقات اسبه ١َٛاثٓا ٤ؾرت ٠سٌ ايربملإ
بتكطٜـ اَٛ٫ض ايهطٚض ١ٜاي٬ظَ ١يػطض تػٝري ايعٌُ ايطمس ٞز ٕٚاْكطاع( .)3بُٓٝا اؾاض
ايسغتٛض ايًبٓاْ ٞيػٓ 1926 ١املعسٍ اْ٘ عٓس سٌ ايربملإ ٜػتُط َهتب صبًؼ ايٓٛاب
بتكطٜـ أعُاي٘ ست ٢اْتداب اجملًؼ ازبسٜس(.)4
اَا ؾُٝا ٜتعًل مبٛقـ ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓٚ َٔ 2005 ١نع اسبه ١َٛأثٓا ٤سٌ
ايربملإ َٚس ٣اغتُطاضٜتٗا يف مماضغ ١ق٬سٝاتٗا ايسغتٛض ١ٜؾكس أؾاض اىل َػأي ١سٌ
ايربملإ اش دا ٤ؾ" .٘ٝثاْٝاًٜ -سع ٛضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ،١ٜعٓس سٌ صبًؼ ايٓٛاب ،اىل
=وقت حؿ البرلماف عمى سبيؿ المثاؿ ما جرى عميو العمؿ في ىولندا عمى استمرار
البرلماف المنحؿ في القياـ بوظيفتو التشريعية حتى يتـ انتخاب اعضاء البرلماف الجديد
وعقد اجتماعو االوؿ اذ اشار الدستور اليولندي لسنة " 1815يصبح الحؿ نافذاً اعتبا اًر

مف اليوـ الذي يتـ فيو انعقاد المجمس المنتخب حديثاً" .ينظر المادة  3/64مف الدستور
اليولندي لسنة . 1815

( )1د .عالء عبد العاؿ  ،مصدر سابؽ  ،ص .188
( )8ينظر المادة  58مف الدستور الفرنسي لسنة 1946الممغي.
( )3ينظر المادة  8/15مف الدستور الدنماركي لسنة .1953
( )4ينظر المادة  55مف الدستور المبناني لسنة  1986المعدؿ.
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اْتدابات عاَ ١يف ايب٬ز خَ ٍ٬س ٠اقكاٖا غتَٜٛ ٕٛاً َٔ تأضٜذ اسبٌٜٚ ،عس صبًؼ ايٛظضا٤

يف ٖص ٙاسبايَ ١ػتكٜٛٚ ً٬ٝاقٌ تكطٜـ اَٛ٫ض اي. )1("١َٝٛٝ
ظبس َٔ خ ٍ٬ايٓل ايسغتٛض ٟاع ٙ٬إ املؿطع ايعطاق ٞنإ ٚانشاً خبكٛم ايٛنع
ايكاْ ْٞٛيًشه ١َٛاثٓا ٤سٌ ايربملإ أٜاً نإ ْٛع اسبٌ "شات ٞاّ ٚظاض "ٟسٝح جيعٌ
صبًؼ ايٛظضاَ ٤ػتكٜٚ ٬ٝبك ٢يف ٚظٝؿت٘ ملُاضغ ١تكطٜـ ا٫عُاٍ اي ١َٝٛٝسبني تعٝني
اسبه ١َٛازبسٜسٚ .٠إ اختكاقات اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝتكتكط عً ٢تكطٜـ اَٛ٫ض ازباض١ٜ
ٚايطٚت ١ٝٓٝاملأيٛؾ ١يًذٗاظ ا٫زاض ٟبايسٚي ٫ٚ ١تتهُٔ ا ٟبعس غٝاغ ٞميهٔ إ ٜه ٕٛضب ً٬
ٯثاض غٝاغ ١ٝيف املػتكبٌ َٔٚ ،ايبس ٜٞٗإٔ تػتُط ٖص ٙاسبه ١َٛيف َباؾطٚ ٠ظا٥ؿٗا
اي ١َٝٛٝاىل إ ٜتِ تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس.٠
يف اسبكٝكْ ١أٌَ َٔ املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞتبين ضقاب ١ؾعاي ١متاضؽ عً ٢سه١َٛ
تكطٜـ ا٭عُاٍ اثٓا ٤سٌ ايربملإ مبا ٜهُٔ عسّ قسٚض أ ٟقطاض خاضز اختكام ٖصٙ
اسبه َٔ ،١َٛخ ٍ٬إخهاعٗا يطقاب ١قها ١ٝ٥عًٝا يف ٖصا ايؿإٔ نطقاب ١احملهُ ١ا٫ذباز١ٜ
ايعًٝا .
َٔ خَ ٍ٬ا عطنٓا ٙس ٍٛا٫ختكاقات ايهاًَٚ ١املكٝس ٠سبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ
ٚاِٖ اسبذر املٜ٪س ٠يهٌ َُٓٗا ْٜ٪س بسٚضْا ا٫دبا ٙايجاْ ٞايص ٟحيكط اختكاقات
اسبه ١َٛيف انٝل اسبسٚز اي٬ظَ ١يهُإ عسّ ارباش قطاضات غٝاغ ١ٝتػتسعَ ٞػا٤يتٗا
ٚبايتاي ٞاسبؿاظ عًَ ٢بسأ زميٚ ١َٛاغتُطاض ١ٜاملطاؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاططاز ٖٛٚ ،انجط
َٓطكٚ ٘ٝاْػذاَاً َع اغؼ ايٓعاّ ايربملاْٚ ٞايك ٍٛبػري شيو ٜعس اعتسا ً٤قاضخاً عًَ ٢بسأ
غٝاز ٠ا٭َ٪ٜٚ ١ز ٟبايتاي ٞاىل اخت ٍ٬ايتٛاظٕ بني ايػًطات ٚ .يف ن ٬اسبايتني  -أ ٟساي١
غشب ايجك َٔ ١اسبهٚ ١َٛسٌ ايربملإ ٜ -تِ تكًٝل اختكاقات اسبه ١َٛاملػتك١ًٝ
ٚاقتكاضٖا عً ٢تػٝري ا٭َٛض اي ١َٝٛٝؾكط اغتٓازاً ملبسأ اغتُطاض ١ٜاإلزاض . ٠اش  ٫جيٛظ إٔ
٪ٜز ٟشيو اىل دبطٜس اسبه ١َٛاملػتك َٔ ١ًٝمماضغ ١ا ١ٜغًطات حبذ ١إٔ  ٫سهِ زٕٚ
َػٚ٪ي ،١ٝيصا زعا ايبعض اىل نطٚض ٠ازبُع بني ٖص ٜٔاَ٫ط ٜٔاملتعاضنني عٔ ططٜل تبين

( )1ينظر المادة  8/64مف دستور جميورية العراؽ لسنة .8115
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قاعس" ٠ا٫ختكام ازبع ٞ٥يًشه ١َٛاملػتك "١ًٝاغتجٓا َٔ ً٤قاعس" ٠عسّ ا٫ختكام
ايهً ٞيًشه ١َٛاملػتك "١ًٝسبني تؿه ٌٝاسبه ١َٛازبسٜس ٠اييت تتُتع بجك ١ايربملإ(.)1
ٚيكس أؾاض قاْ ٕٛذبسٜس َس ١ٜ٫ٚ ٠ضٝ٥ؼ ازبُٗٛضٚ ١ٜضٝ٥ؼ صبًؼ ايٓٛاب ٚضٝ٥ؼ صبًؼ
ايٛظضا ٤ضقِ  8يػٓ 2013 ١ايعطاق ٞاىل سٌ ايربملإ نٛاسس َٔ ٠اسبا٫ت اييت تكبح ؾٗٝا

اسبه ١َٛيف ساي ١تكطٜـ ا٫عُاٍ إش دا ٤ؾ.٘ٝ
اٜ" -:٫ٚعس صبًؼ ايٛظضا ٤سه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ يف اسبا٫ت ايتاي ١ٝب -سٌ صبًؼ
ايٓٛاب ْؿػ٘ قبٌ اْتٗا ٤زٚضت٘ اْ٫تداب.١ٝ
ثاْٝا -:تكتكط َُٗ ١سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ عً ٢تكطٜـ اَٛ٫ض اي ١َٝٛٝا٫عتٝاز١ٜ
ؾكط(.)2
ُٜٚجاض ايتػا ٍ٩س ٍٛايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛيٛنع اسبه ١َٛايعطاق ١ٝيًؿرت)2018 -2014( ٠
بعس اْتٗا ٤عُط ايسٚض ٠ايربملاْ ٌٖ ١ٝتُعس سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ناًَ ١ايك٬سٝات
مبٛدب ايسغتٛض ايعطاق ٞا ٌٖ ٟحيل يًشهٚ ١َٛؾكاً يًُعطٝات ايكاْٚ ١ْٝٛايسغتٛض ١ٜإ
متاضؽ ق٬سٝاتٗا ايسغتٛض ١ٜبؿهٌ ناٌَ اّ تعس سه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ ٚبايتاي ٞتكٝٝس
َٔ تًو ايك٬سٝات؟.
يكس شٖبت احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا اىل بٝإ ضأٜٗا بؿإ طًب تؿػري ايٛنع ايكاْْٞٛ
يًشه ١َٛيف عاّ  ٖٞ ٌٖ 2010سه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ ٚبايتايَ ٞاٖ ٞاملٗاّ اييت تك ّٛبٗا
خٖ ٍ٬ص ٙايؿرتٚ ٠تاضٜذ اعتباض شيو ْاؾصاً عًٚ ٢ؾل ايسغتٛض ،اّ سه ١َٛبهاٌَ ق٬سٝاتٗا
اىل ايكٚ ..." :ٍٛدبس احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا َٔ تسقٝل ايطًب ي٘ اْ٘ مل ٜٓكب عً ٢طًب
تؿػري َازَ ٠عَٛ َٔ ١ٓٝاز ايسغتٛض يتهَٛ ٕٛنٛع زضاغٚ ١تسقٝل احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا

( )1د .عادؿ الطبطبائي ،اختصاصات حكومة تصريؼ االعماؿ ،مصدر سابؽ ،ص-33
.38
( )8ينظر المادة /6اوال مف قانوف تحديد مدة والية رئيس الجميورية ورئيس مجمس النواب
ورئيس مجمس الوزراء رقـ  8لسنة .8113
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ٚتكس ِٜايتؿػري املطًٛب عًٚ ٢ؾل اختكاقاتٗا املٓكٛم عً ٘ٝيف املاز /93( ٠ثاْٝاً)

َٔ ايسغتٛض(.")1
يف اسبكٝك ١مل حيسز املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞايٛنع ايكاْ ْٞٛيًشه ١َٛعٓس اْتٗا ٤املس٠
ايسغتٛض ١ٜيسٚض ٠صبًؼ ايٓٛاب ٚاحملسز ٠بأضبع غٓٛات ،نُا مل ٜتِ ازضاز سه ١َٛتكطٜـ
ا٫عُاٍ نُٔ ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٛظضا ٤ضقِ  103يػٓ 2014 ١اييت مل تتعطض اىل ساي١
ذب ٌٜٛصبًؼ ايٛظضا ٤اىل صبًؼ يتكطٜـ اَٛ٫ض ايٜٛ ٫ٚ .)2(١َٝٛٝدس اْ ٟل زغتٛضٟ
قطٜح ممهٔ إ تعس مبٛدب٘ ٖص ٙاسبه ١َٛسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ  ،ؾًِ تػشب ايجكَٔ ١
صبًؼ ايٛظضاٚ ٤ؾل املاز 61 ٠ثآَا /زٚ ،نصيو مل حيٌ صبًؼ ايٓٛاب ٚؾل املاز 64 ٠ا٫ٚ
َٔ ايسغتٛضٚ ،سٝح  ٫ادتٗاز يف َٛضز ايٓل ،ؾ ٬جيٛظ عً ٢سػب تعبري ايبعض إط٬م
تعبري (سه ١َٛتكطٜـ أعُاٍ) أ( ٚسه ١َٛطٛاض )٨أ( ٚسه ١َٛإْكاش ٚطين)(.)3
ٚبصيو اٌُٖ املؿطع ايسغتٛض ٟايٓل عً ٢ايهجري َٔ اسبا٫ت اييت تٓتٗ ٞباسبه١َٛ
بتكطٜـ ا٭عُاٍ َٓٗا اْتٗا ١ٜ٫ٚ ٤زٚض ٠صبًؼ ايٓٛاب ،ؾكس ْعِ ايسغتٛض َٛقـ ضٝ٥ؼ

( )1ينظر قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ  38اتحادية  8111بشأف بياف الرأي بصدد
حكومة ىؿ ىي تصريؼ االعماؿ اـ حكومة بكامؿ صالحياتيا تاريخ القرار في
 . 8111/4/14متاح عمى الموقع االلكترونيhttps//www.iraqfsc.iq/t.2010 :

( )8استمرت حكومة إبراىيـ الجعفري بتصريؼ األعماؿ منذ انتخابات مجمس النواب الع ارقػي
فػػي  15كػػانوف األوؿ عػػاـ  8115والػػى حػػيف اختيػػار نػػوري المػػالكي رئيسػاً لمػػوزراء ومػػنح

الثقة لو بتاريخ  .8116/5/81مف الق اررات التي صدرت عف حكومة الجعفػري إثنػاء مػدة

تصريؼ األعماؿ بتاريخ  8116/3/89تحديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء العػراؽ عػدا
إقمػػيـ كردسػػتاف لمػػدة ( )31يوم ػاً تنتيػػي فػػي  .8116/5/3منشػػور فػػي الوقػػائع العراقيػػة،

العدد  4181في .8116/4/16

( )3اياد عبد المطيؼ سالـ ،تصريؼ االمور اليومية ...ماذا ...والى أيف؟ متاح عمى الموقع
االلكتروني ،تاريخ الزيارة  3تموز https://kitabat.com/2018/07/03 8118

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )66السنة ()19

929

ازبُٗٛض ١ٜعٓس اْتٗا ٤زٚض ٠صبًؼ ايٓٛاب اييت تكه ٞباْتٗا ١ٜ٫ٚ ٤ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض١ٜ

ٜٚػتُط مبُاضغَٗ ١اَ٘ إىل َا بعس اْتٗا ٤اْتدابات صبًؼ ايٓٛاب ازبسٜس ٚادتُاع٘(.)1
ٚنإ ا٭دسض باملؿطع ايسغتٛض ٟإٔ ٜأت ٞبٓل َؿاب٘ ٜٓعِ َٛقـ ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤عٓس
اْتٗا ١ٜ٫ٚ ٤صبًؼ ايٓٛابٜٓٚ ،ل عً ٢اغتُطاض ٙبتكطٜـ ا٭عُاٍ سبني اختٝاض ضٝ٥ؼ
ٚظضا ٤دسٜس َٔ قبٌ صبًؼ ايٓٛاب ايص ٟغٓٝتدب أغ ٠ٛمبا ؾعً٘ بايٓػب ١يطٝ٥ؼ
ازبُٗٛض.١ٜ
ٚبسٚضْا ميهٔ ايك ٍٛإ اسبه ١َٛايعطاق ١ٝيف ايؿرت 2018-2014 ٠نٛاقع ساٍ ٜؿرتض إ
تعس سه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ ْ٫تٗا ١ٜ٫ٚ ٤ايربملإ  َٔٚثِ عسّ ٚدٛز ضقٝب عًٗٝا ؾتكبح
سهَ ١َٛكٝس ٠ايك٬سٝات ،ؾاشا عسْا اىل قاْ ٕٛذبسٜس َس ١ٜ٫ٚ ٠ايط٥اغات ايج٬خ ضقِ 8
يػٓ 2013 ١ظبس اْ٘ قس سسز اسبا٫ت اييت تكبح ؾٗٝا اسبه ١َٛيف ساي ١تكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ
نُٓٗا اْتٗاَ ٤س ٠ايسٚض ٠اْ٫تداب ١ٝجملًؼ ايٓٛاب ٚاغتكاي ١صبًؼ ايٛظضا ٤أ ٚضٝ٥ػ٘ مما
ٜعٗط َس ٣ايتٓاقض بني َا دا ٤يف ايكاْٚ ٕٛايسغتٛض.
نُا إ املؿطع ايسغتٛض ٟقس َٓح َس ٠ظَٓ ١ٝقسضٖا َٜٛ 45اً إلدطا ٤اْتداب صبًؼ
ايٓٛاب قبٌ اْتٗاَ ٤س ٠زٚضت٘ يهٜ ٫ ٞهٖٓ ٕٛاى ا ٟؾطاؽ يًػًطٖٚ ١ص ٙاملسٚ ٠ؾكاً يًُعاٜري
ايسغتٛض ١ٜتعس ناؾ ١ٝإلدطا ٤اْ٫تدابات ٚاع ٕ٬ايٓتا٥ر ٚعٛز ٠صبًؼ ايٓٛاب  َٔٚثِ
ايتكٜٛت عًَٓ ٢ح ايجك ١يًٛظاض ٠ازبسٜسٚ ،)2(٠يف ساي ١اشا َا طايت ايؿرت ٠ايعََٓ ١ٝا بعس
اْ٫تٗا ٤ايكاْ ْٞٛملس ٠صبًؼ ايٓٛاب ؾتكبح ايٛظاض ٠ز ٕٚضقاب ١ؾٝه ٕٛايٛنع ايسغتٛضٟ
يًشه ٖٛ ١َٛشات ايٛنع يف ساي ١سٌ صبًؼ ايٓٛاب املٓكٛم عً ٘ٝيف املاز/64 ٠ثاْٝا َٔ
ايسغتٛض ٚبايتايٜ ٞه ٕٛايٛقـ ايكاْ ْٞٛيًشه ٖٞ ١َٛسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ اي١َٝٛٝ
يػٝاب ايطقاب ١ايربملاْٚ ١ٝؾكساْٗا ثك ١ايربملإ.

( )1تنص المادة  78مف دستور جميورية العراؽ لسنة " 8115اوال -تنتيي والية رئيس
الجميورية بانتياء دورة مجمس النواب .ثانياً -يستمر رئيس الجميورية بممارسة ميماتو
إلى ما بعد انتياء انتخابات مجمس النواب الجديد واجتماعو ،عمى أف يتـ انتخاب رئيس

جديد لمجميورية خالؿ  31يوماً مف تاريخ أوؿ انعقاد لممجمس لو".
( )8ينظر المادة  /56ثانياً مف دستور جميورية العراؽ لسنة .8115
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يف ايٛاقع املؿهً ١اييت تعرت ٟايٛنع ايػٝاغ ٞيف ايعطام ايتٓاقهات ٚاملجايب ايٛاضز٠
يف ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١مما خًل ؾطاغاً زغتٛضٜاً از ٣اىل ؾتح ايباب عًَ ٢كطاع٘ٝ
َٔ خ ٍ٬زب ٤ٛاغًب ايهتٌ ايػٝاغ ١ٝاىل ا٫دتٗازات ايؿدك ،١ٝؾا٭َِ  ٫تٓهر  ٫ٚتُشهِ
بٛثٝك ١ايسغتٛض ؾكط ،ؾايتؿػريات ٚايػٛابل املعتُس ٠يف اهل٦ٝات ايتؿطٜعٚ ١ٝا٭عطاف
ايسغتٛضٚ ١ٜأسهاّ ايكها ٤دعَ ٤هٌُ ٚاغاغ َٔ ٞايبٓا ٤ايسغتٛض ٟايعاّ ٚعً ٢غبٌٝ
املجاٍ بًذٝها ٚؾطْػا مل ٜتططم زغتٛضُٖا اىل سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٚع شيو تٛاتط
ايعطف عً ٢ايعٌُ بٗا.
ادلثحث انثانث

حذود صالحياخ حكىيح تصريف االعًال
إ اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝأ ٚيف سهِ املػتك ١ًٝتتٛىل بتهًٝـ َٔ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١تكطٜـ
ا٫عُاٍ ايعاز ١ٜأ ٚازباض ١ٜسبني تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜسٚ .٠إ ذبسٜس َهُ ٕٛاملػاٌ٥
ازباض ١ٜاييت تتٛىل سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ايكٝاّ بٗا ٜعترب َٔ ايعٛاٌَ ا٫غاغ ١ٝاييت
ذبسز َس ٣ؾطع ١ٝايتكطؾات اييت تك ّٛبٗا ٖص ٙاسبهَٚ ، ١َٛا اشا ناْت قس تكطؾت يف
ْطام اختكاقٗا اّ خطدت عٓ٘.
ٚسبه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ْٛعإ َٔ ا٫ختكاقات َٓٗا اي ١َٝٛٝا٫عتٝاز ١ٜاييت ٜك ّٛبٗا
ايٛظٜط َٜٝٛاً تأَٓٝاً ٫غتُطاض زٚاّ َطاؾل ايسٚيٚ ،١ا٫ختكاقات ا٫غتجٓاٚ ١ٝ٥ته ٕٛيف
ساي ١ايهطٚض ٠اييت تكته ٞايتسخٌ عً ٢اغاؽ غ ١َ٬ايسٚيٚ ١ؾل ايكاْ.)1(ٕٛ
يف ايٛاقع إٕ ذبسٜس ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ بؿهط ٠ا٭عُاٍ ازباض ١ٜغري
ٚانش ١اش َا تعاٍ ٖص ٙايؿهط ٠غاَهٚ ١غري ٚانش ١املعامل ٚاسبسٚز ؾُا ٖ ٞايتكطؾات
اييت ته ٕٛنُٔ ْطام تكطٜـ ا٭عُاٍ ازباض ١ٜأ ٚاي١َٝٛٝ؟ َٚا ٖ ٞتًو اييت تعترب
خاضد ١عٔ ٖصا املؿّٗٛ؟  ٌٖٚإٕ ٖصا املعٝاض ثابتُ يف ايعطٚف ايعازٚ ١ٜا٫غتجٓا ١ٝ٥أّ
َتػَريُ بتػري ايعطٚفَٚ ،ا ٖ ٛزٚض ايكها ٤ا٫زاض ٟاشا دباٚظت سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ
ق٬سٝاتٗا؟ ؾُٝا  ًٜٞغٓٛنح ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ
ٚا٫غتجٓاَٛ ١ٝ٥نشاً أِٖ ا٫عُاٍ اييت ربطز عٔ ْطام ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ
غٛا ٤يف اجملاٍ ايسغتٛض ٟاّ ا٫زاضٚ ٟشيو نُٔ َطًبني.
( )1زىراء عبد الحافظ محسف ،مصدر سابؽ ،ص.118-111
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ادلطهة االول

صالحياخ حكىيح تصريف االعًال يف انظروف انعاديح
بايطغِ َٔ إ َععِ ايسغاتري تعط ٞسبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ اسبل مبُاضغ١
ق٬سٝاتٗا باملعٓ ٢ايهٝل يتكطٜـ ا٫عُاٍ ا ٫اْ٘ َٔ ايكعٛب ١ذبسٜس َاٖ ١ٝا٫عُاٍ اييت
تسخٌ نُٔ ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚشيو يعسّ ٚدٛز ْل زغتٛض ٟأٚ
تؿطٜع ٞحيسز تًو ا٫عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل(.)1
ٚإ ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل يف ايعطٚف ايعاز ١ٜتٓشكط
با٭عُاٍ اإلزاض ١ٜايعاز ١ٜاييت تتُشٛض س ٍٛتػٝري ا٭َٛض ايٚ ١َٝٛٝا٫عُاٍ ايطٚتٖٞٚ ،١ٝٓٝ
تًو ا٫عُاٍ اييت  ٫جيٛظ تأدًٗٝا ا ٚإٜكاؾٗا  ٕ٫شيو تعط ٌٝيًُطاؾل ايعاََٚ ١جاٍ شيو إ
ٜٛقع ٚظٜط ايهٗطبا ٤عكساً َع ٚظٜط ايٓؿط يتذٗٝع احملطات ايهٗطبا ١ٝ٥بايٛقٛز.
ٜٚككس با٭َٛض ازباض ١ٜا ٚايعاز ١ٜاييت تتٛىل اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝتكطٜؿٗا ٖ ٞتًو ا٭َٛض
اييت  ٫تطتب يف َكابٌ َباؾطتٗا َػٚ٪ي ١ٝاسبه ١َٛايػٝاغ ١ٝأَ ٚػٚ٪ي ١ٝاسس ايٛظضا٤
ٚبصيو اقبح َبسأ اغتُطاض ١ٜاملطاؾل ايعاَٜٛ َٔ ٖٛ ١دب بكا ٤اسبه ١َٛيتكطٜـ اَٛ٫ض

ايعاز ١ٜز ٕٚغٛاٖا(.)2

ٚيكس عّطف ايؿك ٘ٝايؿطْػ ) Waline( ٞتكطٜـ ا٭َٛض ازباض ١ٜبا٭َٛض اييت تتػِ بكؿ١
ا٫غتعذاٍ ٚاييت ٜ ٫ه ٕٛهلا قؿ ١غٝاغ.)3(١ٝ
ٚحيهِ قاعس ٠تكطٜـ ا٫عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل َبسأ ٖاّ َ ٖٛٚبسأ اغتُطاض ١ٜاملطؾل
ايعاّ ٖٚصا املبسأ ٜٛدب بكا ٤اسبه ١َٛعٓس اغتكايتٗا أ ٚاعتباضٖا َػتك ١ًٝيتكطف ا٫عُاٍ
ايٚ ١َٝٛٝي ٛؾكست نٝاْٗا اسبه َٞٛاملؿطٚع .ؾايػًط ١ايعاًََ ١عَ ١مبُاضغ ١ايك٬سٝات
اي٬ظَ ١يتأَني غري املطؾل ايعاّ غرياً َٓتعُاً َٚػتُطاً ٫ٚ ،حيذب املعٓ ٢ايهٝل
يتكطٜـ ا٭عُاٍ سل سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ عٔ تٛقٝع ايكاْ ٕٛتأَٓٝاً يػري ايعٌُ
ايتؿطٜعٚ ٞعسّ تعط ً٘ٝعُ ً٬مببسأ عسّ سسٚخ أ ٟؾطاؽ زغتٛض ٟيف ايػًط ١ايتؿطٜع،١ٝ
( )1ينظر المادة  8/64مف الدستور المبناني لسنة  1986المعدؿ.
( )8ربيع مفيد الغصيني ،الوزير في النظاـ السياسي ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت،
 ،8113ص.185
( )3د .ساـ دلة ،حكومة تصريؼ االعماؿ ،مصدر سابؽ ،ص  16ىامش .4
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َٓ َٔٚطًل ايعٌُ عً ٢عسّ اْكها ١ًَٗ ٤ايطعٔ ٚاييت تػٛؽ سل ٖص ٙاسبه َٔ ١َٛارباش
ايتسابري ايهؿ ١ًٝإىل تؿاز ٟغكٛط ٖص ٙاسبكٛم(.)1
ؾُعٝاض ذبسٜس اختكاقات اسبه ١َٛاملػتكٜ ١ًٝك ّٛعً ٢اغاؽ ارباش قطاضات ازاض ١ٜقطؾ١
 ٫تجري َػٚ٪يٝتٗا ايػٝاغ ١ٝدبا ٙايربملإ ٚاييت  ٫ذبٌُ بعسا غٝاغٝاً اىل داْب ايكطاضات
شات ايطبٝع ١ايعادً.)2(١
ٚؾُٝا  ًٜٞغٓٛنح يف ٖصا املطًب اِٖ ا٫عُاٍ اييت ربطز عٔ ْطام ٚق٬س ١ٝسه١َٛ
تكطٜـ ا٫عُاٍ َٓٗا َا ٜتعًل بازباْب ايسغتٛضَٗٓٚ ٟا َا ٜتعًل بازباْب ا٫زاض،ٟ
ٚنصيو ايتططم اىل زٚض ايكها ٤ا٫زاض ٟايصٜ ٟتٛىل َُٗ ١ؾشل ايكطاضات ايكازض َٔ ٠سه١َٛ
تكطٜـ ا٫عُاٍ يًتأنس َٔ عسّ دباٚظٖا يٓطام اختكاقاتٗا يف تكطٜـ ا٭عُاٍ ازباض١ٜ
ٚشيو نُٔ ث٬خ ؾطٚع:
ايؿطع ا : ٍٚ٫ا٫عُاٍ اييت ربطز عٔ ْطام سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف اجملاٍ ايسغتٛضٟ
إ مجٝع أعُاٍ اسبه ١َٛشات ايطابع ايسغتٛض ٟربطز غايباً َٔ ْطام ا٫عُاٍ ازباض ١ٜأٚ
ايعاز ٫ٚ ١ٜتتطًبٗا سا٫ت ا٫غتعذاٍ ٚايعطٚف ا٫غتجٓا ١ٝ٥اييت متط بٗا ايسٚي ١ؾٗ ٞا٫عُاٍ
اييت تأخص طابعاً غٝاغٝاً خيطز عٔ ق٬س ١ٝسه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍٚ ،ايػبب يف سذب
ٖص ٙاملػا ٌ٥عٔ اسبه ١َٛيهْٗٛا تتطًب ضقاب ١بطملاْٚ ١ٝاقتكاضٖا يف بعض ايس ٍٚعً٢
مماضغ ١ايتٛقٝع اجملاٚض زباْب ضٝ٥ؼ ايسٚيٖ َٔٚ .١ص ٙا٫عُاٍ ٖ:ٞ
 .1ا٫قرتاح بتعس ٌٜايسغتٛض :
إ اقرتاح تعس ٌٜايسغتٛض َٔ ا٫ختكاقات املُٗٚ ١اشبطري ٠اييت جيب إٔ متاضؽ َٔ
قبٌ سه ١َٛناًَ ١ا٫ختكاقات ،يصا  ٫جيٛظ يًشه ١َٛاملػتك ١ًٝتكسَ ِٜكرتسات يتعسٌٜ
( )1ينظر ق ػرار المجمػػس الدسػػتوري المػػرقـ  1/8115فػػي  6/8/8115الػػذي ابطػػؿ القػػانوف
المػػرقـ  679/8115الػذي يتعمػؽ بتأجيػؿ النظػر بالمراجعػات امػاـ المجمػس الدسػتوري ،إذ
تػنص المػادة  19مػف دسػتور لبنػاف لسنة  " 1986انو مف حؽ رئػيس الػوزراء مراجعػة
المجمػس لمراقبػة دسػتورية القػوانيف؛ لممزيػد ينظػر سػميـ جريصاتي ،تصريؼ األعماؿ

بالمعنى الضيؽ ،مػا حػدوده؟ تاريخ الزيارة  8113 /11/16بحػث منشػور عمػى الموقػع
االلكتروني:

http://` www.alahednews.com/b/essaydetails.php

( )8لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع ينظر د .عادؿ الطبطبائي ،اختصاصات
الحكومة المستقيمة "دراسة مقارنة ،مصدر سابؽ  ،ص .67-56
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ايٓكٛم ايسغتٛض ١ٜأ ٚايػاْ ٤كٛم زغتٛض ١ٜخ ٍ٬ؾرت ٠تكطٜـ ا٫عُاٍ ،٭ٕ أَطاً نٗصا
ٜطتبط بػٝاغات ايسٚي ١ايعًٝا ٚن َٔ ْ٘ٛايكطاضات املكري ،١ٜاييت  ٫تٓسضز ذبت َؿّٗٛ
تكطٜـ ا٭عُاٍ(.)1
 .2اقرتاح َؿطٚعات ايكٛاْني :
ٜكع ٖصا ا٫ختكام خاضز إطاض اختكام سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ٭ٕ اقرتاح
املؿاضٜع ٜٓسضز ذبت َؿٗ( ّٛغٝاغات ايسٚي )١اييت ربطز عٔ ق٬س ١ٝتًو اسبه ١َٛأٚ
إَهاْ ١ٝتطى ٖص ٙاملُٗ ١سبه ١َٛناًَ ١ا٫ختكام ٖصا أ .ً٫ٚأَا ثاْٝاً ؾإ تًو املؿاضٜع
قس ذبٌُ ايسٚي ١أعباَ ٤اي ٖٞٚ ١ٝأٜهاً خاضز اختكاقٗا .أَا ثايجاً ؾإٕ َؿاضٜع ايكٛاْني
حباد ١إىل غًط ١تؿطٜع ١ٝيتؿطٜعٗا ٚسػبُا تتطًب٘ ايٓكٛم ايسغتٛضْ٫ٚ ،١ٜتٗا ٤ايسٚض٠
ايتؿطٜع ١ٝؾإٕ تًو املؿاضٜع تبك ٢سرباً عًٚ ٢ضم(.)2
ا ٫اْ٘ ٜسخٌ نُٔ اختكام سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف تكطٜـ املػا ٌ٥ايعادً١
ايتٛقٝع عًَ ٢طاغ ِٝضٝ٥ؼ ايسٚيٚ ١املكازق ١عًَ ٢ؿطٚعات ايكٛاْني اييت ٜكطٖا ايربملإ
ؾاشا ناْت املس ٠احملسز ٠يف ايسغتٛض ٫عرتاض ضٝ٥ؼ ايسٚي ١عًَ ٢ؿطٚع ايكاْ ٕٛقس اْتٗت
عٓس بسا ١ٜا٫ظَ ١ايٛظاض ١ٜؾٝكبح َٔ اختكام اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝاعُاٍ قاعس ٠ايتٛقٝع
اجملاٚض عً ٢اقساض ايكاْٚ ،ٕٛإ نإ ايبعض ٜط ٣إ اسبه ١َٛاملػتك ٫ ١ًٝمتًو غًط١
ايتٛقٝع عً ٢قطاضات ضٝ٥ؼ ايسٚي ١ن ٕٛايتٛقٝع اجملاٚض ٜػتعٌُ نأزا ٠يتش ٌٜٛاملػٚ٪ي١ٝ
ايػٝاغ َٔ ١ٝضٝ٥ؼ ايسٚي ١اىل ايٛظاض ٠املػٚ٪ي ١غٝاغٝاً ؾٗ ٛمبجاب ١اع َٔ ٕ٬قبٌ ايٛظٜط
( )1حدثت بعض الوقائع في بمجيكا والتي ُيمكف أف تعطي تصو ار مغاي اًر ،فحدث أف تقدمت
الحكومة المستقيمة في عاـ  1968بطمب لتعديؿ الدستور وقد قبؿ البرلماف ىذا الطمب.
وحقيقة األمر إف اإلجراء الذي اتخذ مف قبؿ الحكومة المستقيمة ليس أكثر مف متابعة
اإلجراءات لطمب قدـ عاـ  1965فيو ليس طمباً جديداً ،ىذا إضافة إلى الظرؼ
االستثنائي في ذلؾ الوقت الذي جعؿ مف الضروري المجوء إلى التعديؿ .وىذه الواقعة ال

يمكف أف نسمـ مف خالليا بيذا االختصاص الخطير لحكومة تصريؼ األعماؿ الجارية

ينظر د .عادؿ الطبطبائي ،مصدر سابؽ ،ص.49

( )8ىادي عزيز عمي ،الصالحيات المحدودة لحكومة تصريؼ األعماؿ القادمة ،اراء وافكار،
الرأي ،العدد ،تاريخ الزيارة  3187 https://almadapaper.ner 8114/5/ 87متاح
عمى الموقع االلكتروني.
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عٔ َػٚ٪يٝت٘ عٔ تٛقٝع٘ اَاّ ايربملإ ٖٚصا ٜعين اْ٘ ٜتشٌُ َػٚ٪ي ١ٝا٫ثاض ايٓادب ١عٔ

ارباش ايكطاض( ،)1ا ٫إ ٖصا ايطأ ٫ ٟميهٔ ا٫خص ب٘  ٕ٫شيو ٪ٜز ٟاىل ؾًٌ يف َ٪غػات
ايسٚي ،١ؾاشا نإ ضٝ٥ؼ ايسٚي ١يف ايٓعاّ ايربملاْ ٞغري َػٚ ٍٚ٪إمنا تتشٌُ املػٚ٪ي١ٝ
اسبهٚ ١َٛاشا ناْت ٖص ٙاملػٚ٪يَ ١ٝعس ٫ٚ ١َٚميهٔ اثاضتٗا يف ٚد٘ اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝؾإ
بإَهاْٗا اَ٫تٓاع عٔ ايتٛقٝع عً ٢قطاضات اييت قس تجري َػٚ٪يٝتٗا أ ٚإ تطؾض ارباش قطاض
يف َٛنٛع َا حبذ ١اْ٘ خيطز عٔ ْطام اختكاقٗا احملسز يف تكطٜـ اَٛ٫ض ازباض١ٜ
عٓسَا ٜهٖ ٕٛصا ايكطاض غري َ ِ٥٬يًشه َٔ ١َٛايٓاس ١ٝايػٝاغ ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ضؾض
ايٛظٜط ايؿطْػ "Felix Gouin” ٞبعس اغتكايت٘ اغتكباٍ ايعع ِٝايؿٝتٓاَٖٛ ٞؾ ٞنٕٛ
شيو ٜتذاٚظ ْطام تكطٜـ اَٛ٫ض ازباض ١ٜاييت ٜتشسز بٗا اختكام سهَٛت٘ املػتك.)2(١ًٝ

 .3إقساض املطاغٚ ِٝايكطاضات اييت تتهُٔ تعس ٬ٜيًٓكٛم ايتؿطٜع.)3(١ٝ
ربطز ٖص ٙايطا٥ؿ ١عٔ تكطٜـ ا٭عُاٍ ازباض ١ٜ٭ُٖٝتٗا َٔ دٗٚ ١يعسّ اْػذاَٗا َع
َهُ ٕٛتكطٜـ ا٭عُاٍ َٔ دٗ ١أخط ،٣ؾايتؿٜٛض  ٫ميٓح إ ٫سبه ١َٛسا٥ع ٠عً ٢ثك١
ايربملإ ٚناًَ ١ا٫ختكام ،اَا عٓسَا ته ٕٛقس ؾكست ٖص ٙايجك ١ؾاْ٘ ٜ ٫عس ٖٓاى صباٍ
٫غتُطاض ٖصا ايتؿٜٛض ،أَا يٛا٥ح ايهطٚض ٠اييت تكسضٖا اسبه ١َٛأثٓا ٤ايعطٚف
ا٫غتجٓا ١ٝ٥ؾٗ ٞنُٔ اختكام تكطٜـ ا٭عُاٍ يصات ايػبب ايص ٟزؾع املؿطع ملٓشٗا
ٖصا ا٫ختكام َٛ ٖٛٚادٗ ١ايعطف ا٫غتجٓا ٞ٥مبا  َٔ٪ٜبكا ٤ايسٚيٚ ١اغتُطاض اسبٝا ٠ؾٗٝا
بؿهٌ َٓتعِ .
.4سٌ ايربملإ.

ٜعترب طًـب سـٌ ايربملـإ َـٔ قبـٌ اسبهَٛـَ ١ـٔ ا٫ختكاقـات بايػـ ١اشبطـٛضٚ ٠شات
ايطبٝع ١ايػٝاغ َٔٚ ،١ٝايطبٝع ٞإٔ خيطز ٖصا ا٭َط عٔ ْطام تكطٜـ ا٭عُاٍ ازباض.١ٜ

( )1سارة عمي صالح البياتي ،التوقيع المجاور وتطبيقاتو في االنظمة البرلمانية العراقية
" دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية القانوف والعموـ السياسية ،جامعة
كركوؾ ،8118 ،ص.75
( )8لممزيد ينظر د .عادؿ الطبطبائي ،مصدر سابؽ ،ص.138
( )3المصدر نفسو ،ص . 51
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ايؿطع ايجاْ : ٞا٫عُاٍ اييت ربطز عٔ ْطام سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ يف اجملاٍ ا٫زاضٟ
إٕ َٔ أِٖ ٚغا ٌ٥اإلزاض ٠يف ذبكٝل أٖساؾٗا إقساض ايكـطاضات اإلزاضٜـ ١بٓٛعٗٝـا ايؿطزٜـ١
ٚايتٓعٚ ١ُٝٝتعس ايكطاضات ايؿطز ١ٜنُٔ املػا ٌ٥ازباضٚ ١ٜايعادً ١نْٗٛا  ٫تعترب َٔ سٝـح
َٛنٛعٗا شات اُٖ٪َ ١ٝثط . ٠نكطاض ايتكسٜل عًَٓ ٢ح اَ٫تٝاظ ،أَا قطاض َٓح اَ٫تٝاظ ؾٗٛ
خاضز عٔ إطاض تكـطٜـ ا٭عُـاٍ ازباضٜـ ١شبطٛضتـ٘  ،اَـا يف صبـاٍ ايكـطاضات ا٫زاضٜـ ١شات
ايطبٝع ١اي٥٬ش ١ٝؾٗ ٞتكطض قٛاعس عاَ ١صبطزٚ ٠تعرب بؿهٌ قطٜح عٔ اضاز ٠ايػـًط ١ايعاَـ١
يف تٓع ِٝأَط َعني ٚتعاجل َٛنٛعات ضبـسزٚ ٠تـسخٌ نـُٔ َؿٗـ ّٛؾـ ٕٚ٪ا٫زاض ٠ايعاَـ١
ست ٢ي ٛاخصت ؾـهٌ قـطاض ٚظاض ٟاَ ٚطغـ ّٛؾكـس قـطض صبًـؼ ايسٚيـ ١ايؿطْػـ ٞإ اقـساض
اسبه ١َٛدس ٍٚتطقٝات ملٛظؿ ٞا٫زاض ٠املسْٜ ١ٝسخٌ نُٔ ؾهط ٠تكطٜـ املػا ٌ٥ازباض١ٜ
اييت ربتل بٗا اسبه ١َٛاملػتك .)1(١ًٝإ َٔ ايتكطؾات ٚايكطاضات اييت ربطز بطبٝعتٗا عٔ
ْطام تكطف ا٭عُاٍ ازباض ١ٜؾٗ ٞتتهُٔ أبعازًا غٝاغٚ ١ٝانش ٖٞٚ ١نا٫ت:)2(ٞ

 .1ايكطاضات اييت تعسٍ يف ٚنع امل٪غػات ٚاملطاؾل ايعاَ ١ؾٗص ٫ ٙميهٔ إٔ ته ٕٛنُٔ
ْطام تكطٜـ ا٭َٛض ايطٚت ١ٝٓٝاييت تهطًع بٗا املطاؾل ايعاَ ،١نُـا إْٗـا يٝػـت َـٔ
طبٝع ١ا٭َٛض ايعادًـ ١ؾٗـ ٞذبتـاز إىل زضاغـٚ ١متشـٝل ٖٚـصا أَـط  ٫ميهـٔ سبهَٛـ١
تكــطٜـ ا٭عُــاٍ ايكٝــاّ بــ٘ ٚقــس أنــس ٖــصا ا٫دبــاَ ٙؿــٛض اسبهَٛــ( ١زيؿٛيؿ ٝـ٘)
" "delvolveيف َطايعت٘ اشباق ١يف قهَٜٝٛ ١ٝات ازبعا٥ط.
 .2ايكطاضات اييت تتهُٔ تعس ٬ٜيٮْعُ.١
 .3ايكطاضات اييت تتهُٔ تعس ٬ٜأَ ٚػاغ ًا باسبكٛم اييت ٜعرتف بٗا ايكإْٛ
 .4قطاضات ايتعٝني يف ايٛظا٥ـ ايعًٝا اييت تتهـُٔ طابعـاً غٝاغـٝاً  ٫ميهـٔ اْهـاض ٙاش ٫
جيٛظ هلا إقساض أٚاَط تعٓٝٝات يف ايـسضدات اشباقـ ،١نـ ٕٛشيـو ٜٓـسضز ذبـت َؿٗـّٛ
ا٭عُاٍ ايػٝاغ ١ٝاحملعٛض ايكٝاّ بٗا َٔ قبٌ سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ.
 .5ذبسٜس اغعاض ايػًع ٚاشبسَات يتأثريٖا عً ٢صبُٛع ا٫قتكاز ايٛطين.

( )1المصدر نفسو ،ص.48
( )8عمي حميد كاظـ ،حكومة تصريؼ األعماؿ ،مجمس النواب ،دائرة البحوث ،بغداد،
 ،8113ص .7ولممزيد ينظر د .عادؿ الطبطبائي ،مصدر سابؽ ،ص.55-53
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ايؿطع ايجايحَٛ :قـ ايكها ٤ا٫زاض َٔ ٟقطاضات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ
يف ظٌ عسّ ٚدٛز َعٝاض ثابت أ ٚزقٝل ميهٔ َٔ خ٬ي٘ سكط َا ٜسخٌ َٔ اعُاٍ يف
ْطام ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚا٫عُاٍ اييت ربطز َٓٗا ٚشيو يعسّ ٚدٛز ْل
زغتٛض ٟأ ٚتؿطٜع ٞحيسز تًو ا٫عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل ٜتٛىل ايكها ٤اإلزاضْ ٟؿػ٘ غًط١
غس ٖصا ايٓكل ايتؿطٜعٚ ،ٞمبا إ ا٫عُاٍ ايكازض َٔ ٠سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ
ا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜايكابً ١ايطعٔ بٗا يس ٣ضبهُ ١ايكها ٤ا٫زاض ٟؾٗ ٞايؿٝكٌ ايٓٗا ٞ٥يًشهِ
ٚتكسض بػًطتٗا املطًك ١اشا ناْت تًو ا٫عُاٍ تعس نُٔ ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ
ا٫عُاٍ َٔ عسَ٘.
ٚيكس عطف صبًؼ ايسٚي ١ايؿطْػ ٞا٫عُاٍ ايعاز ١ٜأ ٚازباض ١ٜيف قطاض ي٘ عاّ  1966بأْٗا:
"تًو ا٭عُاٍ اييت  ٫تعطض َػٚ٪ي ١ٝايٛظاض ٠صبتُع ١أ ٚايٛظٜط املعين إىل ْتا٥ر غٝاغ١ٝ
٭ٕ اسبه ١َٛأ ٚايٛظاض ٠ذبهِ بجك ١ايؿعب املُجٌ بايربملإ ٚاسبه ١َٛاملػتك ١ًٝتهٕٛ
ؾاقس ٠يجك ١ايربملإ مما جيعًٗا غري قازضٚ ٠غري شات ق٬س ١ٝزغتٛض ١ٜيتتدص قطاضات

غٝاغ.)1("١ٝ
ٚاغتكط صبًؼ ؾٛض ٣ايسٚي ١ايًبٓاْ ٞيف قطاض ي٘ ضقِ  522بتاضٜذ ٚ1999/5/5اغتٓازاً اىل
ايؿكٚ ١ا٫دتٗاز ايؿطْػ ٞعً ٢ايتُٝٝع بني ْٛعني َٔ ا٫عُاٍ  ،ا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜايتكطؾ١ٝ
اييت  ٫جيٛظ يًشه ١َٛاملػتك ١ًٝايكٝاّ بٗا  ٖٞٚا٫عُاٍ اييت تطتبط بػٝاغ ١ايسٚي ١ايعًٝا
ٚاشبٝاضات ا٫غاغٚ ١ٝاملٛانٝع املكري ١ٜاسبػاغ ١نعكس ا٫تؿاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي ١ٝأٚ
قطف اعتُازات ٖاَ، ١أ ٚاقطاض اشبطط ا٫منا ١ٝ٥ايؿاًَٚ ١ايط ١ًٜٛاَ٫س اييت تؿطض عً٢
اسبه ١َٛايعتٝسٚ ،٠بني ا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜايعاز ١ٜاييت ميهٔ يًشه ١َٛاملػتك ١ًٝايكٝاّ بٗا
 ٖٞٚاييت تتُشٛض س ٍٛتػٝري اَٛ٫ض ايٚ ١َٝٛٝا٫عُاٍ ايطٚت ١ٝٓٝاييت  ٫ميهٔ دبُٝسٖا
طَ ١ًٝس ٠اغتكاي ١اسبهٚ ١َٛاييت  ٫تكٝس َبسٝ٥اً اسبهَٛات اي٬سك ١يف اْتٗاز ايػٝاغ ١ايعًٝا
اييت تطتٗٝ٦ا  ٫ٚتطٖل َايٝتٗا ٚنصيو ا٭عُاٍ اإلزاض ١ٜاييت  ٫بس َٔ إدطاٗ٥ا ٫ضتباطٗا مبٌٗ
سسزٖا ايكاْ ٕٛذبت طا ١ً٥ايػكٛط ٚاإلبطاٍ(.)2
( )1د .أمؿ عبد اليادي مسعود ،حػكومػة تصريػؼ األعمػاؿ ..مفيوميػا وصالحياتيػا .مصدر
سبؽ ذكره.
( )8ينظر قرار مجمس شورى الدولة رقـ  588تاريخ  1999/5/5مجمة القضاء االداري
العدد  ،14المجمد الثاني  ،8113صفحة  .536نقال عف فوزي حبيش ،الصالحية=
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ٚربطز ا٫عُاٍ ايتكطؾ ١ٝيف املبسأ ٚبطبٝعتٗا َٔ ْطام ا٫عُاٍ ايعاز ٫ٚ ١ٜحيل يف
املطًل سبهَ ١َٛػتك ١ًٝإ تك ّٛبٗا ٖ ٕ٫ص ٙا٫عُاٍ تًعّ َػٚ٪ي ١ٝاسبه ١َٛاَاّ صبًؼ
ايٓٛاب َا جيعٌ ايػُاح هلص ٙاسبه ١َٛغري املػٚ٪ي ١املػتك ١ًٝبإدطاٗ٥ا ٪ٜز ٟاىل نٝاع
املػٚ٪يٚ ١ٝبايتاي ٞاحملاغب.)1(١
نُا اغتٓس صبًؼ ؾٛض ٣ايسٚي ١ايًبٓاْ ٞيف قطاض سسٜح ي٘ إىل ايؿك٘ ايؿطْػ ٞيف ذبسٜس
ا٭عُاٍ ازباض ،١ٜسٝح أؾاض ٜعطف ا٭عُاٍ ازباض" ١ٜبأْٗا ا٭عُاٍ املًش ١ايهاغط ١اييت ٫
ذبتٌُ ايتأد ٌٝأ ٚاإلضدا ٤سبني تأيٝـ ايٛظضا ٠ازبسٜسٚ ٠اييت بػبب غطعتٗا تػتٛدب
ارباش قطاضات ؾٛض ١ٜأ ٚتًو اييت تهَ ٕٛكتكط ٠عً ٢تٓؿٝص َُٗ ١اإلزاض ٠اي َٔ ١َٝٛٝز ٕٚإٔ
تٓط ٟٛعً ٢أ ١ٜقعٛب ١خاق ١أ ٚعً ٢أ ٟخٝاض زقٝل"(.)2
ٚايكها ٤اإلزاض ٟمبا ميًه٘ َٔ قسض ٠عً ٢إيػا ٤ايكطاضات اإلزاض ١ٜغري املؿطٚع ١ؾٗ ٛأنجط
ؾاعً ١ٝنذٗ ١ضقاب ١ٝمما ٜك ّٛب٘ ايربملإ إش ٜتشكل زاُ٥اً َٔ َس ٣ايتعاّ اسبه ١َٛيٓطام
اختكاقاتٗا ايص ٟمتاضغ٘ يف ظٌ ظطٚف ٚاقع ١ٝأَ ٚازَ ١ٜع ١ٓٝمبعٓ ٢إٔ ايكهاٜ ٤تشكل
بسٚض ٙمما إشا ناْت ؾطٚط مماضغٖ ١ص ٙا٫ختكاقات َتٛاؾط ٠بايهاٌَ ،ؾٜٗ ٫ ٛكتكط إشًا
عً ٢ايتشكل َٔ ايٛدٛز املاز ٟيًٛقا٥ع ٚإمنا يٝتأنس أٜهاً مما إشا ناْت ٖص ٙايٛقا٥ع َٔ
طبٝع ١تربض ايكطاض املتدص(.)3
ؾايكان ٞاإلزاضٜ ٟبشح يف ضنٔ ا٫ختكام ٜٚتأنس َٔ إٔ ايكطاض ايكازض ٖ ٛنُٔ
اختكاقات سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍٜٚ ،هٖ ٕٛصا ايكطاض نُٔ تًو ا٫ختكاقات يف
ؾطنني ،ا٭ ٍٚإشا نإ نطٚضٜاً ٫غتُطاض املطاؾل ايعاَ ١أ ٚمما ٜتطًب٘ شيو ا٫غتُطاض،
ٚايؿطض ايجاَْ ٞا إشا نإ ٖصا ايكطاض ي٘ قؿ ١ايهطٚضٚ ٠ؾكاً يًعطٚف اييت قسض ؾٗٝا.

=االستثنائية لمحكومة المستقيمة تأميف مقتضيات الدولة الضرورية ،شؤوف لبنانية ،العدد
 ،4788تاريخ الزيارة  81حزيراف  ،8113متاح عمى الموقع االلكتروني:
?http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx
( )1ينظر سميـ الجريصاني ،مصدر سبؽ ذكره.
( )8ينظر قرار مجمس شورى الدولة رقـ  2010-2009/655تاريخ  .2010/7/5نقال عف
د .ساـ دلة ،حكومة تصريؼ االعماؿ ،مصدر سابؽ ،ص 16ىامش.3
( )3د .محمود عاطؼ البنا ،القضاء اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1978 ،ص.65
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ؾعٓسَا تتذاٚظ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ اختكاقاتٗا ٚتتدص بعض ايكطاضات اييت ميهٔ
إ تًعّ اسبه ١َٛاييت غتشٌ ضبًٗا ميهٔ ايًذ ٤ٛاىل ايكها ٤ا٫زاضٖٚ .ٟصا َا انس ٙصبًؼ
ايسٚي ١ايبًذٝه ٞعٓسَا قطض عاّ  1975إ اختكاقات ايٛظضا ٤املػتكًٝني  ٫ميهٔ
مماضغتٗا ا ٫يف سسٚز نٝكٚ ١نطٚض ١ٜيٮٖساف اييت تربض ٚدٛزٖا(.)1
ٚعً ٢ايطغِ َٔ إ ايسغتٛض ايبًذٝه ٞمل ٜٓل عً ٢سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ٚمل حيسز
اختكاقاتٗا ،سٝح  ٫تٛدس ا ٟإؾاض ٠بػٝط ١٭سس ا٭غباب اييت ت٪ز ٟإىل ذبٍٛ
اسبه ١َٛناًَ ١ا٫ختكام إىل سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ا ٫إ ايٛاقع ايعًُ٪ٜ ٞنس بكٛض ٍ٠
قاطع ١بأْٗا َٛدٛز َٔ ٠خ ٍ٬قطاضات ايكها ، ٤ؾؿ ٞسهِ اخط جملًؼ ايسٚي ١ايبًذٝه ٞيف
قه )Berckx( ١ٝقطض (أْ٘ خ ٍ٬املس ٠اييت ته ٕٛاسبه ١َٛقس ؾكست أغاغٗا ايربملاْٞ
ٚباْتعاض إٔ ٜعاز ذبسٜس ايػٝاغ ١ايعاَ ،١ؾإٔ ايٛظٜط  ٫مياضؽ إ ٫تكطٜـ املػاٌ٥
ازباض.)2()١ٜ
ٚيكس ؾٗست بًذٝها سه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ ملسَٜٛ194 ٠اً بني اعٛاّ ( )2008-2007
ٚاط ٍٛسه ١َٛتكطٜـ اعُاٍ اغتُطت ملسَٜٛ 541 ٠اً بني اعٛاّ ( )2011-2010مت َٔ
خ٬هلا ارباش مجً َٔ ١ايكطاضات اييت تتهُٔ دباٚظ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ سبسٚز
اختكاقاتٗا(. )3
ٚعً ٢اثط شيو قطض صبًؼ ايسٚي ١ايبًذٝه ٞبإ سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ أ ٚسه١َٛ
ايؿ ٕٚ٪ازباض ١ٜتتعاٌَ َع املػا ٌ٥غري ايػٝاغ ١ٝيٮَٛض ايٚ ١َٝٛٝاغتُطاض املػا ٌ٥اهلاَ١
اييت بسأت قبٌ ايؿرت ٠اْ٫تكايٚ ١ٝاييت تتهُٔ مجٝع املػا ٌ٥ايػٝاغ ١ٝاييت قطضت قبٌ
تًو ايؿرتٚ ،٠اَٛ٫ض ايعادًٚ ١اييت  ٫ميهٔ تأدًٗٝا بؿهٌ َعكٖٚ ٍٛص ٙمت ٌٝاىل تهُني
املٝعاْٚ ١ٝازاض ٠ايٛنا٫ت ؾب٘ املػتكًٚ ١ا٫يتعاَات ايسٚي.)4(١ٝ

( )1اورده د .عادؿ الطبطبائي  ،مصدر سابؽ  ،ص.168
( )8المصدر نفسو  ،ص.118
)3( Hemant Kumar dash ،Belgium: A nation state in Crisis، Jawaharlal
Nehru University 30 may،2015، p9-8 .
)4( Van Aelst Peter, Caretaker government and Caretaker conventions,
28 June، 2016, p .6 .
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نُا دا ٤يف قطاض سسٜح جملًؼ ايسٚي ١ايبًذٝه ٞامل٪ضر يف  21ابطٚ 2016 ٌٜاملتعًل بإيػا٤
قطاض خام بايكٛاعس املتكً ١بايػهٔ املعسَ يًتػٜٛؼ َٔ قبٌ ايباعجٝني ايعكاضٜني
ايعَُٝٛني ٚايٛنا٫ت ايعكاض.)1(١ٜ
ادلطهة انثاَي

صالحياخ حكىيح تصريف االعًال يف انظروف االستثُائيح
ٖٓاى اعُاٍ ربطز عٔ ْطام ا٫عُاٍ ازباض ١ٜبطبٝعتٗا ٚيهٔ ْعطاً يًعطٚف ا٫غتجٓا١ٝ٥
أ ٚايعادً ١اييت تٛادٗا ايسٚي ١دبعًٗا تٓسضز نُٔ ٖصا ايٛقـ عً ٢غب ٌٝا٫غتجٓا ٤ؾكس
تتعطض ايسٚي ١إىل ظطٚف اغتجٓا ١ٝ٥غري عاز ١ٜتٗسز ٚدٛزٖا ٚاغتُطاضٖا نإٔ ٜٗسزٖا خطط
سطب خاضد ١ٝأ ٚانططابات زاخًَ ١ٝجٌ ايعكٝإ املسْ ٞأ ٚيعًُٝات اضٖابَٓ ١ٝعُ ،١أ ٚقس
تٓتر ٖص ٙايعطٚف عٔ أظَ ١اقتكاز ١ٜأ ٚنٛاضخ طبٝع ١ٝأ ٚعاَ ١حبٝح  ٫تُعس ايكٛاعس
ايسغتٛضٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛناؾ ١ٝأ ١ُ٥٬َ ٚملٛادٗ ١تًو ايعطٚف مما ٜتٛدب َع٘ ارباش تسابري
ٚإدطا٤ات غطٜعٚ ١قاضَ ١ملٛادٖٗ ١ص ٙايعطٚف ايطاض ١٥بٛاغط ١تؿطٜعات تٛنع
خكٝكاً هلصا ايػطضٚ ،اييت ربتًـ يف طبٝعتٗا َٚساٖا عٔ تًو ايتؿطٜعات اييت تطبل يف
ايعطٚف ايعاز ،١ٜ٭ْٗا دبس أغاغٗا يف ساي ١ايهطٚض ٠اييت تكه ٞبإٔ غ ١َ٬ايسٚي ١ؾٛم
ايكاْٚ ،ٕٛباعتباض ايكاْٚ ٕٛغ ١ًٝيًشؿاظ عً ٢أَٔ ايسٚيٚ ١سػٔ غري َطاؾكٗا ايعاَٚ .١دبسض
ا٫ؾاض ٠إ ايعطٚف ا٫غتجٓا ١ٝ٥متٓح اسبه ١َٛغًطات ٚاختكاقات اٚغع بهجري مما متًه٘
يف ايعطٚف ايعاز ٕ٫ ١ٜاَتٓاع اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝعٔ ايتكطف يف َجٌ ٖص ٙايعطٚف ٜعطض
َبسأ اغتُطاض ١ٜايسٚي ١يًدطط بٌ ٜعطض ؾطعٚٚ ١ٝدٛز ازبُاع ١ايػٝاغ.)2(١ٝ
أَا عٔ طا٥ؿ ١ا٭عُاٍ اييت ميهٔ يًشه ١َٛإٔ متاضغٗا يف َٛادٗ ١ايعطٚف ا٫غتجٓا ١ٝ٥ؾٗٞ
نٌ َا ٜػتًعَ٘ ايعطف ا٫غتجٓاٚ ٞ٥تتطًب٘ ساي ١ايهطٚض ٠حبٝح ميهٔ هلا إ ربطز عٔ
اطاض ايتكطف اي َٞٛٝيٮعُاٍ ٚتتدص قطاضات ٖاَ ١ز ٕٚاملػا٤ي ١ايربملاْ .١ٝؾؿ ٞاجملاٍ
ايسغتٛض ٟميهٔ تٓع ِٝا٫غتؿتا٤ات ٚاقرتاح َؿاضٜع ايكٛاْني ٚست ٢طًب سٌ ايربملإ ،أَا
يف اجملاٍ اإلزاض ٟؾًإلزاض ٠إٔ تكسض ايكطاضات اي٥٬ش ١ٝايتٓعٚ ١ُٝٝقطاضات ايتعٝني شات ايبعس
( )1رحمة الباىي ،مياـ حكومة تصريؼ االعماؿ وحقيقة وجود فراغ في الدولة ،حقائؽ اوف
اليف 8116/8/7 ،متاح عمى الموقع اإللكترونيhttps:// www.turess.com :
( )8د .عادؿ الطبطبائي ،مصدر سابؽ ،ص.43
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ايػٝاغٚ ٞايكطاضات ا٫قتكاز ١ٜاملُٗٚ ١غريٖا َٔ ايكطاضات اييت تػتًعَٗا نطٚضَٛ ٠ادٗ١
ايعطف ا٫غتجٓا ٞ٥أ ٚساي ١ايهطٚض.٠
ٚيف قطاض يًُذًؼ ايسغتٛض ٟايًبٓاْ ٞضقِ  7/2014بتاضٜذ  2014/11/28سسز ؾ٘ٝ
ايعطٚف ا٫غتجٓا" ١ٝ٥باْٗا ايعطٚف ايؿاش ٠اشباضقٚ ١اييت تٗسز ايػ ١َ٬ايعاَٚ ١ا٭َٔ ايعاّ
يف ايب٬ز  َٔٚؾأُْٗا ضمبا تعطٜض نٝإ ا ١َ٫يًعٚاٍ ٖٚ ،ص ٙايعطٚف ا٫غتجٓا ١ٝ٥تعطٞ
ؾطع ١ٝاغتجٓا ١ٝ٥غري َٓكٛم عًٗٝا  ٫يف اسهاّ ايسغتٛض ا ٚايكٛاعس شات ايك١ُٝ
ايسغتٛض ... ١ٜنُا إ ايعطف ٚايؿك٘ سسزا" تكطٜـ ا٫عُاٍ "َٚا قس ٜسخٌ يف ْطاق٘ تًو
ايكطاضات اييت َٔ ؾإٔ عسّ ارباشٖا إ ٜٓتر عٓ٘ ؾطاؽ ناٌَ ٫سس ايػًطات ايسغتٛض٫ٚ ١ٜ
تتكـ با٭عُاٍ ايتكطؾ ١ٝاييت تػتٛدب قطاضات تهًَ ٕٛعَ ١يًشه ١َٛاييت غتأتٞ
بعسٖاٚ ،شيو عُ ٬مببسأ اغتُطاض ١ٜايعٌُ يف َطاؾل ايسٚي.)1("...... ١
ؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ؾؿ ٞغابك ١زغتٛض ١ٜيف ايتاضٜذ ايسغتٛض ٟايًبٓاْ ٞانططت اسبه١َٛ
املػتك ١ًٝيف عٗس سه ١َٛضؾٝس نطاَ ٞعاّ ٚ 1969اييت ناْت ا٫ط ٍٛيف تاضٜذ يبٓإ اىل
مماضغ ١ناؾ ١اختكاقات سه ١َٛزغتٛض ١ٜعاز ١ٜطٛاٍ ؾرت ٠اظَ ١سه ١َٝٛسٝح اغتُطت
ا٫ظَ ١ايسغتٛض ١ٜاييت تًت اغتكاي ١اسبه ١َٛغبع ١اؾٗط َتتاي ١ٝانططت َعٗا سه١َٛ
ايطٝ٥ؼ نطاَ ٞاىل مماضغ ١ناؾ ١اعُاهلا يف ايػٝاغ ١ايساخًٚ ١ٝاشباضدٚ ١ٝيف اقساض املطاغِٝ
ٚيف عكس ادتُاعات صبًؼ ٚظضا٫ ٤رباش قطاضات عادً.)2(١
نُا دا ٤يف قطاض صبًؼ ؾٛض ٣ايسٚي ١ايًبٓاْ ٞضقِ  614بتاضٜذ  1969/12/17ايصٟ
ٚنع ضنا٥ع َٚؿٗ ّٛتكطٜـ ا٫عُاٍ بٓا ً٤عً ٢ادتٗاز ٚاغتجٓ ٢بعض ايتسابري ٚا٫دطا٤ات
َٔ ْطام تكطٜـ ا٫عُاٍ ايعازٚ ١ٜاعطاٖا بعساً زغتٛضٜاً َٚؿطٚعاً سبه ١َٛتكطٜـ
ا٫عُاٍ اش دا ٤ؾٚ ......" ٘ٝسٝح اْ٘ ٜػتجَٓٗٓ ٢ا ايتسابري ايهطٚض ١ٜتؿطنٗا ظطٚف
اغتجٓا ١ٝ٥تتعًل بايٓعاّ ايعاّ ٚأَٔ ايسٚي ١ايساخًٚ ٞاشباضدٚ – ٞنصيو ا٫عُاٍ ا٫زاض١ٜ
( )1سمير خمؼ ،ىؿ يحؽ لمجمس النواب بعقد جمسة لمتشريع في ظؿ حكومة مستقيمة،
تاريخ الزيارة 8118/9/8

متاح عمى الموقع االلكترونيhttps://www.vdle.mef :

( )8جورج ابو صعب ،تصريؼ االعماؿ ال يمنع الحكومة المستقيمة مف ممارسة
اختصاصات حفظ النظاـ وتنفيذ التزامات لبناف الدولية ،تاريخ الزيارة  14كانوف ثاني
 8111متاح عمى الموقع االلكتروني:
https://www.lebanese-forces.com/2011/01/14/121581
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اييت جيب ادطاٖ٩ا يف ٌَٗ ضبسز ٠بايكٛاْني… إ َا ٜربض َساخً ١ايٛظاض ٠املػتك ١ًٝيف ٖصٙ
ايعطٚف ا٫غتجٓا ١ٝ٥يٝؼ ْطام ا٫عُاٍ ايعاز ١ٜاملٛن ٍٛايٗٝا تكطٜؿٗا اش إ تسابريٖا
ربطز عٔ ٖصا ايٓطام – ٚامنا اسبطم عً ٢غ ١َ٬ايسٚيٚ ١أَٔ اجملتُع ٚعً ٢غ١َ٬
ايتؿطٜع ٚيف ٖص ٙاسبا٫ت ربهع تسابري ايٛظاض ٠املػتكٚ ١ًٝتكسٜط ظطٚف ارباشٖا اٜاٖا اىل
ضقاب ١ايكها ٤ا٫زاض ٟبػبب ؾكسإ ايطقاب ١ايربملاْٚ ١ٝاْتؿا ٤املػٚ٪ي ١ٝايٛظاضٚ .١ٜسٝح إ
ٖص ٙاسبسٚز ٚايهٛابط تطَ ٞيف غاٜتٗا اىل اسبطم عًَ ٢كاحل ايب٬ز اسب َٔ ١ٜٛٝإ تٗسض
يف ؾرت ٠ظٚاٍ املػٚ٪ي ١ٝايٛظاض ٖٞٚ ١ٜسسٚز ٚنٛابط ٜٛؾطٖا ايٓعاّ ايربملاْ ٞتأَٓٝاً يكٝاّ
اسبهِ ايكاحل ايػً.)1("…ِٝ
ٚدا ٤يف اغتؿاض ١٦ٖٝ ٠ايتؿطٜع ٚا٫غتؿاضات يف ٚظاض ٠ايعسٍ ضقِ  478تاضٜذ 2005/7/7
َا سطؾٝت٘ٚ" :سٝح إ املبسأ املتعاضف عً ،٘ٝايص ٟحيهِ تكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ قبٌ
اسبه ١َٛاملػتك ٖٛ ١ًٝشاى ايص ٟجيس َكسض ٙيف ايكطاض املبس ٞ٥ايؿٗري ايكازض عٔ صبًؼ
ؾٛض ٣ايسٚي ١ايؿطْػ ٞبتاضٜذ ٚ ،1952/4/4مبكتهاَ ٫ ٙؿط َٔ ٚدٛز غًطَٓ ١اط بٗا
تأَني اغتُطاضٚ ١ٜزمي ١َٛاسبٝا ٠ايٛطٓ ١ٝبني تاضٜذ اغتكاي ١اسبهٚ ١َٛتاضٜذ تأيٝـ
اسبه ١َٛازبسٜس ،٠ؾتُػ ٞايك٬س ١ٝا٫غتجٓا ١ٝ٥يًشه ١َٛاملػتك ١ًٝا ٚاملعترب ٠نصيو

َػٓس ٠ؾكط عًَ ٢طتهع تأَني َكتهٝات ايسٚي ١ايهطٚض .)2("١ٜعًُاً إٔ ٖصا املبسأ ايعاّ
ا٫دتٗاز ٟايؿطْػ ٞقس دط ٣تهطٜػ٘ يف املاز َٔ 69 ٠زغتٛض يبٓإ يػٓ 1926 ١املعسٍ .
ٚيف اسسخ اناؾ ١سبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚق٬سٝاتٗا دا ٤يف ايكاْ ٕٛايتٓع ُٞٝاملػطبٞ
ضقِ ٚ 13،065ايكازض بتاضٜذ  2015/5/19املتعًل بتٓع ِٝتػٝري اؾػاٍ اسبهٚ ١َٛايٛنع
ايكاْ ْٞٛ٭عهاٗ٥ا  ٖٛٚمبجاب ١ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٛظضا ٤اغتٓازا يًُازَٔ 87 ٠
ايسغتٛض املػطب ،ٞؾؿ ٞايباب ايطابع َٔ ٖصا ايكاْ ٕٛبعٓٛإ ايكٛاعس اشباق ١بتكطٜـ
اسبه ١َٛاملٓتَٗٗ ١ٝاَٗا يٮَٛض ازباضَٗٚ ١ٜاّ اسبه ١َٛازبسٜس ٠قبٌ تٓكٝبٗا َٔ قبٌ
صبًؼ ايٓٛاب ٜطاز بعباض" ٠تكطٜـ اَٛ٫ض ازباض "١ٜارباش املطاغٚ ِٝايكطاضات ٚاملكطضات
ا٫زاض ١ٜايهطٚضٚ ١ٜايتسابري املػتعذً ١اي٬ظَ ١يهُإ اغتُطاض ١ٜعٌُ َكاحل ايسٚي١
٪َٚغػاتٗاٚ ،نُإ اْتعاّ غري املطاؾل ايعاَ ٫ٚ ،١تٓسضز نُٔ "تكطٜـ اَٛ٫ض ازباض١ٜ
( )1جورج ابو صعب  ،مصدر سبؽ ذكره.
( )8د .ساـ دلة ،حكومة تصريؼ االعماؿ ،مصدر سابؽ ،ص  16ىامش .4
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"ايتسابري اييت َٔ ؾأْٗا إ تًعّ اسبه ١َٛاملكبً ١بكؿ ١زاَٚ ١ُ٥ػتُطٚ ٠خاق ١املكازق١
عًَ ٢ؿاضٜع ايكٛاْني ٚاملطاغ ِٝايتٓعٚ ،١ُٝٝنصيو ايتعٝني يف املٓاقب ايعًٝا(.)1
بصيو ؾإ تكطٜـ ا٫عُاٍ يٝؼ ؾكط ضبكٛضاً با٭عُاٍ ايٚ ١َٝٛٝايعاز ١ٜبٌ بات حيتٌُ
ايتٛغٝع أ ٚايتهٝٝل يف ايتطبٝل عٓسَا تتٛاؾط ظطٚف اغتجٓا ١ٝ٥طاض ١٥تتطًب َٔ اسبه١َٛ
املػتك ١ًٝارباش قطاضات ٚتسابري تٛدب محاَ ١ٜكاحل ايسٚيٚ ١سؿغ ْعاَٗا ايعاّ ٚايتعاَاتٗا
ايسٚي .١ٝؾبإَهإ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ إ متاضؽ ق٬سٝات سه ١َٛزغتٛض ١ٜيهٔ
مبٛانٝع ضبسٚزٚ ٠يؿرت ٠ظَٓ ١ٝضبسزٚ ٠اسرتاَاً ملٌٗ قاْ ١ْٝٛأ ٚزغتٛضَ ١ٜػكط.١
ْػتٓتر مما تكسّ شنط ٙاْ٘ نًُا ناْت ايعطٚف عاز ١ٜيتؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس ٠يتشٌ
َهإ سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍٚ ،شيو خَ ٍ٬سَ ٠عكٛي ١نًُا ٜهٝل ْطام ق٬سٝات
سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ،يف سني عٓسَا ته ٕٛايعطٚف اغتجٓا ١ٝ٥أ ٚطاض ١٥نًُا تأخط أٚ
طاٍ تؿه ٌٝاسبه ١َٛازبسٜسٚ ٠بايتاي ٞاتػعت ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ملٛادٗ١
ًَؿات ٚطٓ ١ٝناغط ١أ ٚأعُاٍ طاض ١٥أ ٚعادً ١أ ٫ ٚذبتٌُ ايتأدٚ ٌٝاْ٫تعاض.
ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ ميهٔ ايك ٍٛإ ْطام عٌُ سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ غٛا ٤يف ايعطٚف
ايعاز ١ٜأ ٚا٫غتجٓاٜ ١ٝ٥بك ٢عطن ١يًتذاشبات ٚاملُاضغ ١ايػٝاغ ١ٝيف ا٭ْعُ ١ايػٝاغ١ٝ
املدتًؿٜٚ ، ١هٝل ٜٚتػع صباٍ تطبٝك٘ تبعاً يعُط ا٭ظَ ١ايػٝاغٜٚ ،١ٝبك ٢يًكها ٤اإلزاضٟ
ايسٚض ايباضظ يف ايٓعط يًطع ٕٛاملكسَ ١أَاَ٘ بكطاضات سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ.
اخلامتـح
بعس إٔ اْتٗٓٝا َٔ حبجٓا املٛغ" ّٛسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚسسٚز مماضغتٗا
يك٬سٝاتٗا" .اغتدًكٓا بعض ايٓتا٥ر ٚٚنعٓا بعض املكرتسات اييت ْأٌَ إ تهٕٛ
دسٜط ٠باٖ٫تُاّ.

( )1ينظر المادة  37مف القانوف التنظيمي رقـ  165 – 13والصادر بتاريخ 8115/5/19
المتعمؽ بتنظيـ تسيير اشغاؿ الحكومة والوضع القانوني ألعضائيا .منشور القانوف في
الجريدة الرسمية عدد  6348بتاريخ  18جمادي االخرة 1436في  8ابريؿ ،8115
ص.3515
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أ : ٫ٚايٓتا٥ر
 .1دا٤ت اغًب ايسغاتري خاي َٔ ١ٝاعطا ٤تعطٜـ ٚانح ٚزقٝل ملكطًح سه ١َٛتكطٜـ
ا٫عُاٍ َٔ نُٓٗا ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١ايص ٟمل ٜهع َعامل ٚانش ١هلصا
املكطًح أ ٚذبسٜس ْطام َٚهُ ٕٛعًُ٘ .اش ٜٛ ٫دس ْل زغتٛض ٟأ ٚتؿطٜع ٞحيسز
َؿٗ ّٛسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل يتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚامنا اغًبٗا بٓٝت
عً ٢ادتٗازات ؾكٗٚ ١ٝقها.١ٝ٥
 .2إ أغاؽ ٚدٛز سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ قا ِ٥عً ٢ايتٛؾٝل بني َبسأُٖ ٜٔا َبسأ
اغتُطاض ١ٜايسٚي ١بٗسف اغتُطاض اسبٝا ٠ايعاََ ٖٛٚ ،١ا ٜعطف ٚؾكاً يًؿك٘ ٚا٫دتٗاز
اإلزاض ٟمببسأ اغتُطاض ١ٜاملطاؾل ايعاََٗٓٚ ،١ا املطاؾل ايسغتٛضَٚ ،١ٜبسأ املػا٤ي١
ايربملاْ ١ٝيًشه ١َٛعٔ غٝاغتٗا ايعاَ . ١يصيو إٕ ٖصا ايتش ٍٛيٝؼ صبطز ذب ٍٛيف
ايتػُٚ ١ٝإمنا ٖ ٛذب ٍٛأ ٚتػٝري يف ْطام ايك٬سٝات أٜهاً.
 .3تعس سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ سه ١َٛاْتكاي ١ٝؾطنٗا ايٛاقع ايػٝاغ ٞازبسٜس ٚيهٓٗا
شات ق٬سٝات ٚاختكاقات َكٝسٚ ٠ضبسٚز ٠يهُإ غري ايعٌُ اسبه َٔ َٞٛايٓاس١ٝ
ا٫زاض ،١ٜؾايطبٝع ١ا٫زاض ١ٜايتٓع ١ُٝٝذبتِ ٚدٛز سه٪َ ١َٛقت ١تهُٔ اغتُطاض
املطاؾل ايعاَٚ ١امل٪غػات  ،ؾك٬سٝات ٖص ٙاسبه ١َٛضبكٛض ٠يف تكطٜـ ا٫عُاٍ
ايعادًٚ ١ايهطٚض ١ٜحبٝح تهُٔ عسّ خطٚدٗا عٔ ايٓطام احملسز هلا سؿاظاً عً٢
غٝازَ ٠بسأ املؿطٚع.١ٝ
 .4تعس سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ ا٫ثاض املرتتب ١عً ٢اغتكاي ١اسبه ١َٛغٛا َٔ ٤تًكا٤
ْؿػٗا اْ ٚتٝذ ١يػشب ايجك ١أ ٚسذبٗا ٚسٌ ايربملإ  ٖٞٚغري ضبه ١َٛبهٛابط
قاْ ١ْٝٛتؿكٚ ١ًٝٝزقٝكٚٚ ١انش ١ؾٗ ٞسه٪َ ١َٛقتَ ١ا بني اغتكاي ١اسبهٚ ١َٛتؿهٌٝ
اسبه ١َٛازبسٜس ٠ست ٫ ٢حيسخ ؾطاؽ زغتٛض. ٟ
 .5سكط املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞسايتني سبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ مبٛدب املازتني
(/61ثآَاً ف ز  /64ٚفُٖ )2ا غشب ايجك َٔ ١صبًؼ ايٛظضاٚ ٤سٌ ايربملإ زٕٚ
ا٫ؾاض ٠اىل اسبا٫ت ا٫خط ٣اييت ْل عً ٘ٝقاْ ٕٛذبسٜس  ١ٜ٫ٚضٝ٥ؼ ازبُٗٛضٚ ١ٜضٝ٥ؼ
صبًؼ ايٓٛاب ٚضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤ضقِ  8يػٓ َٔ 2013 ١نُٓٗا اْتٗا ٤ايسٚض٠
اْ٫تداب ١ٝجملًؼ ايٓٛاب ايعطاقٚ ٞاغتكاي ١صبًؼ ايٛظضا ٤أ ٚضٝ٥ػ٘ مما ٜبني َس٣
ايتٓاقض بني ايكاْٚ ٕٛايسغتٛض.
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 ٫ .6تتكٝس سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ با٭عُاٍ ازباض ١ٜأ ٚايعاز ١ٜبٌ قس تتٛغع يف ْطام
عًُٗا عٓسَا تتٛاؾط ظطٚف اغتجٓا ١ٝ٥طاض ١٥تتطًب َٔ اسبه ١َٛاملػتك ١ًٝارباش
قطاضات ٚتسابري تٛدب محاَ ١ٜكاحل ايسٚيٚ ١سؿغ ْعاَٗا ايعاّ ٚايتعاَاتٗا ايسٚي١ٝ
ؾبإَهإ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ إ متاضؽ ق٬سٝات سه ١َٛزغتٛض ١ٜيهٔ
مبٛانٝع ضبسٚزٚ ٠يؿرت ٠ظَٓ ١ٝضبسزٚ ٠اسرتاَاً ملٌٗ قاْ ١ْٝٛأ ٚزغتٛضَ ١ٜػكط.١
 .7عسّ ٚدٛز َعٝاض ثابت أ ٚزقٝل ميهٔ َٔ خ٬ي٘ سكط َا ٜسخٌ َٔ اعُاٍ يف ْطام
ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚا٫عُاٍ اييت ربطز َٓٗا ٚشيو يعسّ ٚدٛز ْل
زغتٛض ٟأ ٚتؿطٜع ٞحيسز تًو ا٫عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝل عً ٢ايطغِ َٔ إ َععِ
ايسغاتري تعط ٞسبه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ اسبل مبُاضغ ١ق٬سٝاتٗا باملعٓ ٢ايهٝل
يتكطٜـ ا٫عُاٍ .يصا ٜتٛىل ايكها ٤اإلزاضْ ٟؿػ٘ غًط ١غس ٖصا ايٓكل ايتؿطٜع،ٞ
ن ٕٛا٫عُاٍ ايكازض َٔ ٠سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ ا٫عُاٍ ا٫زاض ١ٜايكابً ١ايطعٔ
بٗا يس ٣ضبهُ ١ايكها ٤ا٫زاض ٟاش ٜكسض بػًطت٘ املطًك ١اشا ناْت تًو ا٫عُاٍ تسخٌ
نُٔ ق٬سٝات سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٔ عسَ٘.
ثاْٝاً :املكرتسات
ْ .1سع ٛاملؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞاىل ٚنع َعامل ٚانشٚ ١قطحي ١سبه ١َٛتكطٜـ
ا٫عُاٍ ٚتبين َٛقـ املؿطع ايسغتٛض ٟايًبٓاْ ٞيف ايٓل يف ايسغتٛض عً ٢اسبا٫ت
اييت تكبح ؾٗٝا اسبه ١َٛسه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ َٓٗا اْتٗا ٤ايسٚض ٠اْ٫تداب ١ٝجملًؼ
ايٓٛاب ٚاغتكاي ١صبًؼ ايٛظضا ٤ا ٚضٝ٥ػ٘ ٚاغ ٠ٛاٜهاً مبا اؾاض اي ٘ٝقاْ ٕٛذبسٜس ١ٜ٫ٚ
ضٝ٥ؼ ازبُٗٛضٚ ١ٜضٝ٥ؼ صبًؼ ايٓٛاب ٚضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤ضقِ  8يػٓ2013 ١
تؿازٜاً ٭ ٟرببطات زغتٛض. ١ٜ
ْ .2سع ٛاملؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞاىل ازضاز سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚسا٫ت تطبٝكٗا
ْٚطام عًُٗا نُٔ ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٛظضا ٤ضقِ  103يػٓ 2014 ١اييت مل
ٜتعطض اىل ساي ١ذب ٌٜٛصبًؼ ايٛظضا ٤اىل سه ١َٛتكطٜـ اَٛ٫ض اي ١َٝٛٝسبني تؿهٌٝ
صبًؼ ٚظضا ٤دسٜس .
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ْ .3كرتح عً ٢املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞتعسْ ٌٜل املاز 61 ٠ثآَاً /ز بعسّ دعٌ
ايٛظاضَ ٠ػتك ١ًٝبعس قطاض غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظاض ٤با٭غًب ١ٝاملطًك ١يعسز
اعها ٤صبًؼ ايٓٛاب ٚإمنا ٜػتُط ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظاض ٤يف َٓكب٘ يتكطٜـ اَٛ٫ض
اي ١َٝٛٝملس ٫ ٠تعٜس عً ٢ث٬ثني َٜٛاً اىل سني اختٝاض ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤ازبسٜس ٚؾكاً
٭سهاّ املاز َٔ 76 ٠ايسغتٛض اغ ٠ٛمبا دا ٤يف ْل ايؿكط ٠ز َٔ ايبٓس ثآَاً َٔ
املاز َٔ 61 ٠ايسغتٛض اشبام بػشب ايجك َٔ ١صبًؼ ايٛظضاٚ ٤قاْ ٕٛذبسٜس ايط٥اغات
ايج٬خ ضقِ  8يػٓ.2013 ١
ْ .4سع ٛاملؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞإىل تبين ضقاب ١ؾعاي ١متاضؽ عً ٢سه ١َٛتكطٜـ
ا٭عُاٍ اثٓا ٤سٌ ايربملإ مبا ٜهُٔ عسّ قسٚض قطاض خاضز اختكام ٖص ٙاسبه١َٛ
َٔ خ ٍ٬إخهاعٗا يطقاب ١قها ١ٝ٥عًٝا يف ٖصا ايؿإٔ نطقاب ١احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا.
ادلصـادر
ا -:ً٫ٚايهتب ايعطب. ١ٝ
 -1ز .أمحس اب ٛؾاز ،ٟصبُٛع ١املباز ٤٣ايكاْ ١ْٝٛاييت قطضتٗا ازبُع ١ٝايعُ١َٝٛ
يكػُ ٞايؿتٚ ٣ٛايتؿطٜع جملًؼ ايسٚي ١يف مخػ ١عؿط عاّ ،زاض ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط،٠
ب-ت.
 -2ز .دابط داز ْكاض  ،ا٫غتذٛاب نٛغ ١ًٝيًطقاب ١ايربملاْ ١ٝعً ٢أعُاٍ اسبه ١َٛيف
َكط ٚايهٜٛت ،زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط. 1999، ٠
 -3ز .ضا٥س ْاد ،ٞسل سٌ ايربملإ يف ا٭ْعُ ١املكاضْ ،١ط  ،1زاض ايهتاب ايعطب،ٞ
ازبعا٥ط.2012،
 -4ز .ضبٝع َؿٝس ايػكٝين ،ايٛظٜط يف ايٓعاّ ايػٝاغَٛ" ٞقع٘ ،زٚض ،ٙق٬سٝات٘"،
َٓؿٛضات اسبًيب اسبكٛق ،١ٝبريٚت. 2003 ،
 -5ز .ايػٝس قرب ،ٟسه ١َٛايٛظاض ،٠حبح ذبً ًٞٝيٓؿأٚ ٠تطٛض ايٓعاّ ايربملاْ ٞيف
اْهًرتا ،املطبع ١ايعامل ، ١ٝايكاٖط.1953، ٠
 -6ز .غًُٝإ ايطُاَ ،ٟٚباز ٤٣ايكاْ ٕٛاإلزاض ،ٟزاض ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط.1973 ،٠
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 -7ز .عازٍ ايطبطبا ،ٞ٥اختكاقات اسبه ١َٛاملػتكً" ١زضاغَ ١كاضَْ ،"١طادعٚ ١تكسِٜ
ز .طع ١ُٝازبطف ،ط٪َ ،1غػ ١ايهٜٛت يًتكسّ ايعًُ ،ٞايهٜٛت. 1986 ،
 -8ز .ع ٤٬عبس املتعاٍ ،سٌ ايربملإ يف اْ٫عُ ١ايسغتٛض ١ٜاملكاضْ ،١زاض ايٓٗه ١ايعطب،١ٝ
ايكاٖط.2004 ،٠
 -9ز .عبس اهلل ابطاْٖ ِٝاقـَ ،س ٣تٛاظٕ ايػًط ١ايػٝاغَ ١ٝع املػٚ٪ي ١ٝيف ايسٚي١
اسبسٜج ،١زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1981، ٠
 -10ز .عً ٞايػٝس ايباظ ،ايػًطات ايعاَ ١يف ايٓعاّ ايسغتٛض ٟايهٜٛيت ،صبًؼ ايٓؿط
ايعًُ، ٞداَع ١ايهٜٛت .2006،
 -11ز .عً ٞمحٝس ناظِ ،سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُاٍ ،صبًؼ ايٓٛاب ،زا٥ط ٠ايبشٛخ ،بػساز،
.2013
 -12عُطٖ ٚاؾِ ضبٝع ،ايطقاب ١ايربملاْ ١ٝيف ايٓعِ ايػٝاغ ،١ٝزضاغ ١يف دبطب ١صبًؼ ايؿعب
املكـطَ ،ٟطنــع اٖ٫ــطاّ يًسضاغــات ايػٝاغٚ ١ٝا٫غرتاتٝذ ،١ٝايكــاٖط.2002 ،٠
 -13ز .ضبُــس أمحــس ضبُــس غــٛبط ،ايٛظٜط يف ايٓعِ ايػٝاغ ١ٝاملعاقط ،٠زضاغ١
َكاضْ ،١ب. 2010 ،ّ.
 -14ز .ضبُس غاَط ايرتنا ،ٟٚزٚض ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤يف ايٓعاّ ايٓٝاب ٞايربملاْٞ
"زضاغَ ١كاضَْٓ ،"١ؿٛضات اسبًيب اسبكٛق ،١ٝبريٚت.2017 ،
 -15ز .ضبُٛز عاطـ ايبٓا ،ايكها ٤اإلزاض ،ٟزاض ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط.1978 ،٠
ثاْٝا ً  -:ايطغاٚ ٌ٥ا٫طاضٜح ازباَع١ٝ
 .1امحس عبس ايًطٝـ ابطاٖ ِٝايػٝس ،زٚض ضٝ٥ؼ ايسٚيــ ١يف ايٓعاّ ايربملاْ ،ٞضغاي١
زنتٛضا ،ٙنً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١عني مشؼ.1996 ،
 .2اٜٗاب ظن ٞغ ،ّ٬ايطقاب ١ايػٝاغ ١ٝعً ٢اعُاٍ ايػًط ١ايتٓؿٝص ١ٜيف ايٓعاّ ايربملاْ،ٞ
اططٚس ١زنتٛضا ،ٙنً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١ايكاٖط.1983 ، ٠
 .3سػٔ ضبُس عً ٞسػٔ ايبٓإَ ،بسأ قابً ١ٝقٛاعس املطاؾل ايعاَ ١يًتػٝري ٚايتطٜٛط
"زضاغَ ١كاضْ ١يف تطٛض ْؿاط املطاؾل ايعاَ ١ا٫قتكاز ،"١ٜاططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ١
اىل صبًؼ نً ١ٝايكاْ ٕٛيف داَع ١املٛقٌ.2005 ،
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 .4زاْا عبس ايهط ،ِٜسٌ ايربملإ ٚأثاض ٠ايكاْ ١ْٝٛعًَ ٢بسأ اغتُطاض ١ٜاعُاٍ ايسٚي،١
زضاغ ١ذبًَ ١ًٝٝكاضْ ،١ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١اىل صبًؼ نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع١
ايػًُٝاْ.2007 ،١ٝ
 .5زٚي ١امحس عبساهلل ايربٜؿاْه ،ٞاملػٚ٪ي ١ٝايػٝاغ ١ٝيًٛظاض" ٠زضاغَ ١كاضْ ،"١اططٚس١
زنتٛضاَ ٙكسَ ١اىل صبًؼ نً ١ٝاسبكٛم يف داَع ١املٛقٌ.2017 ،
 .6غاض ٠عً ٞقاحل ايبٝات ،ٞايتٛقٝع اجملاٚض ٚتطبٝكات٘ يف اْ٫عُ ١ايربملاْ ١ٝايعطاق١ٝ
"زضاغَ ١كاضْ "١ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١اىل صبًؼ نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايعً ّٛايػٝاغ،١ٝ
داَع ١نطنٛى.2018 ،
 .7صبٝس صبٗ ٍٛزضٜٚـ سػني ايعضجيا ،ٟٚنُاْات َبسأ غري املطؾل ايعاّ "زضاغ١
َكاضْ "١ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١اىل صبًؼ نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ.2004 ،
َ .8طظٚق ٞعبس اسبً ،ِٝسل اسبٌ يف ظٌ ايٓعاّ ايٓٝاب ٞايربملاْ ٞبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل،
اططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١اىل نً ١ٝاسبكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ ، ١ٝقػِ اسبكٛم ،داَع١
اسباز شبهط ،باتٓ.2014 ،١
ثايجاً  -:ايبشٛخ ٚاملكا٫ت
 .1ز .ظٖطا ٤عبس اسباؾغ ضبػٔ ،سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ بني ايتؿطٜع ٚايتطبٝل ،حبح
َٓؿٛض يف صبً ١ايكاْٚ ٕٛايكها ،٤بػساز ،ايعسز ايػابع.١١۹۹ ،
 .2ز .غاّ زي ،١سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ "َٔ املؿٗ ّٛايػٝاغ ٞاىل ا٫ساط ١ايكاْ"١ْٝٛ
صبً ١ايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛداَع ١اَ٫اضات ايعطب ١ٝاملتشس ،٠ايعسز.68 ،2016 ،
 .3ز .غاّ زيَ ،١س ٣اسبُا ١ٜايسغتٛض ١ٜيًُطاؾل ايعاَ ،١صبً ١ايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛنً١ٝ
ايكاْ ،ٕٛداَع ١اَ٫اضات ايعطب ١ٝاملتشس ،٠ايعسز  ،65ايػٓ.2016 ،30 ١
 .4ز .عازٍ ايطبطباَ ،ٞ٥ؿٗـ ّٛايربْـاَر ايـٛظاض ٟؾـ ٞايسغـتٛض ايهٜٛيت ،حبـح َٓؿـٛض
ؾـ ٞصبًـ ١اسبكـٛم ،ايهٜٛت ،ايعسز ا٭.۹۹۹۹ ،ٍٚ
 .5ز .عكاّ غعٝس عبس ايعبٝسٚ ٟز .زٚي ١امحس عبس ﷲ ايربٜؿاْه ،ٞايجك ١ايٓٝابٚ ١ٝايٛظاض٠
"زضاغَ ١كاضْ "١صبً ١نً ١ٝايكاْ ٕٛيًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ، ١ٝداَع ١نطنٛى ،ازبع٤
ا ،ٍٚ٫اجملًس ،7ايعسز .2018 ،24
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 .6غػإ اب ٛطبٝذ ،سه ١َٛتكطٜـ ا٭عُـاٍَ ،كاٍ َٓؿـٛض ؾـ ٞصبًـ ١ايكـإْٛ
ٚايكهـا ٤ايعسز ايجايح ،بػـساز.2010 ،
 .7زَ .اظٕ ي ًٛٝضانٚ ٞز .عًْٜٛ ٞؼ امساع ،ٌٝايتطٛض اسبسٜح يف املباز ٨اسبانُ١
يًُطؾل ايعاّ يف ؾطْػا ٚقُٝتٗا ايكاْ ،١ْٝٛصبً ١نً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١ايٓٗط ،ٜٔاجملًس
 ،19ايعسز .2017 ،5
ضابعاً  :ايسغاتري
 .1ايسغتٛض اهلٛيٓس ٟيػٓ.1815 ١
 .2ايسغتٛض ايبًذٝه ٞيػٓ 1831 ١املعسٍ.
 .3ايسغتٛض ايًبٓاْ ٞيػٓ1926 ١املعسٍ.
 .4ايسغتٛض ايؿطْػ ٞيػٓ1946 ١املًػ.ٞ
 .5ايسغتٛض ايسمناضن ٞيػٓ.1953 ١
 .6ايسغتٛض ايؿطْػ ٞيػٓ1958 ١املعسٍ .
 .7ايسغتٛض ايهٜٛيت يػٓ.1962 ١
 .8زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ.2005 ١
 .9ايسغتٛض املػطب ٞيػٓ 2011 ١ايٓاؾص.
 .10ايسغتٛض ايتْٛػ ٞيػٓ 2014 ١ايٓاؾص.
 .11ايسغتٛض املكط ٟيػٓ2014 ١ايٓاؾص.
خاَػاً  :ايكٛاْني ٚاْ٫عُٚ ١ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ
 .1قاْ ٕٛذبسٜس  ١ٜ٫ٚضٝ٥ؼ ازبُٗٛضٚ ١ٜضٝ٥ؼ صبًؼ ايٓٛاب ٚضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤ضقِ
 8يػٓ.2013 ١
 .8ايكاْ ٕٛايتٓع ُٞٝاملػطب ٞضقِ  065 -13املتعًل بتٓع ِٝتػٝري اؾػاٍ اسبه١َٛ
ٚايٛنع ايكاْ ْٞٛ٭عهاٗ٥ا ايكازض بتاضٜذ َٓ .2015/5/19ؿٛض ايكاْ ٕٛيف ازبطٜس٠
ايطمس ١ٝعسز  6348بتاضٜذ 12مجاز ٟا٫خط1436 ٠يف  2ابطَ .2015 ٌٜتاح عً٢
املٛقع ا٫يهرتadala.justice.gov.ma ْٞٚ
 .3ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٓٛاب ايًبٓاْ ٞيػٓ 1994 ١املعسٍ.
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 .4ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٓٛاب ايعطاق ٞايٓاؾص يػٓ.2007 ١
 .5ايٛقا٥ع ايعطاق ١ٝايعسز  4273بتاضٜذ .2013/4/8
 .6ايٛقا٥ع ايعطاق ،١ٝايعسز  4021يف .2006/4/16
غازغاً :املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ
 .1اضٜر محاز ،٠سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ،اْ٫با ،٤تاضٜذ ايعٜاض.2017/11/5 ٠
www.alanba.com.kw
 .2ز .أٌَ عبس اهلازَ ٟػعٛز  ،سـهَٛـ ١تكطٜــ ا٭عُـاٍَ ..ؿَٗٗٛـا ٚق٬سٝاتٗـا.
تاضٜذ ايعٜاض.2016/6/20 ٠
=http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id

 .3اٜاز عبس ايًطٝـ غامل  ،تكطٜـ اَٛ٫ض ايَ ...١َٝٛٝاشاٚ ...اىل أ ٜٔ؟ ،تاضٜذ ايعٜاض٠
 3متٛظ .2018
https://kitabat.com/2018/07/03
 .4اسبطٜطٜ ٟكسض تعُُٝاً بؿإٔ تكطٜـ ا٫عُاٍ ،دٓٛب29، ١ٝسعٜطإ َ 2018تاح عً٢
janoubia.com

املٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ

 .5دٛضز اب ٛقعب ،تكطٜـ ا٫عُاٍ  ٫ميٓع اسبه ١َٛاملػتك َٔ ١ًٝمماضغ ١اختكاقات
سؿغ ايٓعاّ ٚتٓؿٝص ايتعاَات يبٓإ ايسٚي ،١ٝتاضٜذ ايعٜاض 14 ٠ناْ ٕٛايجاْ2011 ٞ
https://www.lebanese-forces.com/2011/01/14/121581
 .6سػني ظيػٛط ،املاز َٔ 69 ٠ايسغتٛض ذبكط عٌُ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ بايؿٕٚ٪
ا٫زاض ١ٜايهٝك ،١تاضٜذ ايعٜاض 8 ٠تؿط ٜٔايجاْ.2017 ٞ

aliwaa.com. lb

 .7خً ٌٝمحازَ ،٠كــاٍ َــٔ ايتهًٝـ إيــ ٢ايتأيٝـ إيــ ٢ايتكطٜـ،
 org،www.tayyarتاضٜذ ايعٜاض.۹١/۹۹/١١۹٨ . ٠
 .8ضمح ١ايباَٖٗ ،ٞاّ سه ١َٛتكطٜـ ا٫عُاٍ ٚسكٝكٚ ١دٛز ؾطاؽ يف ايسٚي ،١سكا٥ل
ا ،ٜٔ٫ ٕٚتاضٜذ ايعٜاض.2016/8/7 ٠

https:// www.turess.com

 .9غً ِٝدطٜكات ،ٞتكطٜـ ا٭عُاٍ باملعٓ ٢ايهٝلَ ،ـا سـسٚزٙ؟ تاضٜذ ايعٜاض٠
 2013/11/16حبح َٓؿٛض عً ٢املٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ
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http//: www.alahednews.com/b/essaydetails.php?eid=20319

،١ًٝ َػتك١َٛع يف ظٌ سهٜ يًتؿط١اب بعكس دًػٛٓ ٌٖ حيل جملًؼ اي، مسري خًـ.10
https://www.vdle.me-f ْٞٚيهرت٫قع اٛ امل٢ً َتاح ع2018/9/8 ٠اضٜذ ايعٜتاض

١يٚات ايسٝ تأَني َكته١ًٝ املػتك١َٛ يًشه١ٝ٥غتجٓا٫ ا١ٝس٬ ايك،ـٝ سبٟظٛ ؾ. ز.11
.2013 ٕطاٜ سع20 ٠اضٜذ ايعٜ تاض،4722  ايعسز،١ْٕٝ يبٓاٚ٪ ؾ،١ٜضٚايهط
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?
١َٛ بكسز سهٟإ ايطأٝ بؿإٔ ب2010 ١ٜ اذباز38 ِا ضقًٝ ايع١ٜذباز٫ ا١ُ قطاض احمله.12
.2010/4/14 ذ ايكطاض يفٜاتٗا تاضٝس٬ بهاٌَ ق١َٛعُاٍ اّ سه٫ـ اٜ تكطٖٞ ٌٖ
https//www.iraqfsc.iq/t.2010

:ْٞٚيهرت٫قع اٛ امل٢ًَتاح ع

ظٛ مت7 ٠اضٜذ ايعٜ تاض، املٓرب اسبط،ٍعُا٫ـ اٜ تكط١َٛ سه١ٖٝ َا،ٟ َٗسًٞ ع. ز.13
.2018
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/6967

اؾهاضٚ ٤ اضا، ١َعُاٍ ايكاز٫ـ اٜ تكط١َٛ سبه٠زٚات احملسٝس٬ ايك،ًٞع عٜ ععٟ ٖاز.14
:ْٞٚيهرت٫قع اٛ امل٢ً َتاح ع2014/27/5 ٠اضٜذ ايعٜتاض. 3087  ايعسز،ٟايطأ
https:// almadapaper.net
١َٛ اسبه١تعًل باغتكايٜ2016 ١ًٜٝٛد31 ضر يف٪َ 2016١ٓ يػ94  عسزٞاغ٥ اَط ض.15
١ْٝػٛ ايت١ٜضُٛٗ يًذٞس ايطمس٥ض يف ايطاٛ َٓؿ، ٍعُا٫ـ اٜ تكط١ًاقٛؿٗا مبًٝتهٚ
. www.legislation.tn

.2707 ١ ايكؿش2016 تٚ ا2  يف63 ايعسز
١ٝ املكازض ا٭دٓب-: ًغابعا
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