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 المقدمة
للبرلمان في سبيل تحقيق التوازن بين السلطتين   المقارنة تعطي الدساتير

الحكومة في قة في ثح الحق طر التشريعية والتنفيذية في ظل النظام البرلماني، 

لقيود يضعها  مقابل قيام هذه األخيرة باستخدام حقها الدستوري في حل البرلمان وفقا  

 الحكومة في استعمال هذا الحق.  المشرع خشية إساءة

"إعفاء أو إقالة جماعية  حل البرلمان قنا لماهيةمن جهة أخرى، لو تطر و 

زاع ينشب بينهم وبين  في نبين لكافة أعضاء البرلمان بقصد تحكيم هيئة الناخ

  ة ، كما تعني الوسيلة الدستورية ذات التأثير المباشر بالنسب (1) تنفيذية" السلطة ال

 .(2) "التشريعية والتنفيذية توازن بين السلطتينلل

سحب الثقة من الوزارة  وسيلة مؤثرة في التوازن فإن وإذا كان حل البرلمان 

مانية ل في النظم النيابية البرلالح لحق ابلةهي وسيلة مق على االستقالة" إجبارهاو 

إلى " طرح الخالف بين  يؤدي  حل البرلمان، ذلك أن والنظم قريبة الشبه بها

 
ري والمؤسسات السياسية في الكويت، دراسة ح، النظام الدستو عثمان عبد الملك الصال  .د (1

خي وفي إطاره النظري وفي واقعه العملي ووسائل  تحليلية نقدية للنظام في إطاره التاري
 .   705، ص2003الجزء األول( النظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري، ) إصالحه 

مطبوعات جامعة الكويت،  لدستوري الكويتي،على الباز، السلطات العامة في النظام ا  ( د.2
 . 182  ، ص2006
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كما ان  ، (1)السلطتين على جمهور الناخبين لكي يعبروا عن رأيهم في هذا الخالف"

  إجبار الحكومة على االستقالة يمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة مع البرلمان 

 ديد.الج

مراكزهم القانونية   النواب  يفقد  الحل حق دامتخاس فيها يتم التي اللحظة ومنذ 

مما   ،أخرى  مرة انتخابهم يعاد  أن يجب  استعادتها أرادوا إذاف ،كأعضاء في البرلمان

 في يد السلطتين التشريعية والتنفيذية  بين الناشئ الخالف حسم في االحتكام يجعل

 الناخبين. 

 

 مشكلة البحث:
 له، أحكاما   ووضع الحل حق 1962عام الصادر  الكويتي الدستور رقر  لقد 

  من  107و  102 المادتين بأحكام  الوارد  النحو على بضمانات  الحق هذا أحاط كما

حل مجلس األمة  (2)حاالت ومع ذلك تمدنا الممارسات العملية بتعدد  ،الدستور

 أغلب أحكامه،  منها يتيكو ر الالدستو التي استمد على الرغم من أن النظم المقارنة 

 سواء كانت نظما  ، في العصر الحديث  تطبيقات لحل البرلمان نجد فيها قلما

 
في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية: ( د. محمد عبد المحسن المقاطع، الوسيط  1

دراسة للنظام في إطاره النظري وتطوره التاريخي وتطبيقاته العملية والتعقيب على ممارسات 
 . 449ص ،  2006الدستوري، السلطتين والتعليق على أحكام القضاء 

بحل مجلس   2022/ 8/  3الصادر بتاريخ  2022لسنة  136بصدور المرسوم األميري رقم (  2
 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية.هو العاشر األمة الكويتي، يعد هذا الحل 
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برلمانية بحتة كما في المملكة المتحدة، أو قريبة الشبه بالنظام البرلماني، كما في 

 .فرنسا

على سبيل المثال هجرت فرنسا تطبيق حل الجمعية الوطنية منذ سنوات 

في دستور الجمهورية الخامسة   التنظيم الدستوري لهذا الحق منرغم على العديدة 

، بينما نجد تعدد (1) العموممجلس حل سبقتها المملكة المتحدة بالنسبة ل، كما 1958

 .لحاالت حل مجلس األمة الكويت 

هي وسيلة دستورية لحل الخالف الذي قد  التسليم بأن حل البرلمانومع 

  لذي يطرح نفسه لبرلمان، إال أن التساؤل اة واحكوميصل إلى حد األزمات بين ال

بمعنى تفرد الحكومة يدور حول خشية وجود فراغ تشريعي عند حل البرلمان 

ق الزمني لغياب النطا ةوما أهمي محددة؟بالسلطة عند غياب البرلمان لفترة غير 

ا من خالل بحثن نحاول مناقشته قد ما هذا ؟ في النظم المقارنة البرلمان بسبب الحل

   .تيحل البرلمان في الدساتير الفرنسية والدستور الكوي المعنون بــ

 خطة البحث:
في  لما كان حل البرلمان كوسيلة للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

هو أحد مظاهر النظم البرلمانية وتلك التي أخذت   مقابل سحب الثقة من الحكومة

 

 راجع:(1)

- Antonin-xavier fournier, le partage des pouvoirs entre le président et le 

premier ministre sous la vé république, l'association québécoise 

d'histoire politique, 2019, p 45. 
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مثل فرنسا ومصر   (1)م الرئاسيب النظاإلى جانببعض مظاهر النظام البرلماني 

، فإن هذه الوسيلة يجب  (2) مغرب العربي وغيرهاواألردن والبحرين ودول الوالكويت 

عدم وجود فراغ دستوري بسبب غياب   يضمن أن تكون وفق إطار دستوري  أوال  

يخضع الحل لقواعد  أن) المبحث األول(، على السلطة التشريعية دون أمد محدد 

 . الثاني(بحث )المالزمني لغياب البرلمان بسبب الحلر إلطال اتمثمنضبطة 

  لغياب البرلمان وانفراد الحكومة بالسلطة البرلمانحل المبحث األول: 

  غ تشريعي بسبب الحلضمانات عدم وجود فراالمبحث الثاني: 

 

 
 

تحدد طبيعة النظام السياسي هو صورة العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فعندما يكون  )1
ه الرئيس ئاسيا  ُينتخب فيا  ر هاتين السلطتين يكون النظام السياسي نظام نهناك فصل تام ما بي

ي نظاما  برلمانيا  تحتاج من قبل الشعب، أما إذا كان الفصل معتدال  بينهما فيكون النظام السياس
فيه الحكومة إلى ثقة البرلمان، وهناك نوع ثالث من النظم السياسية وهـو نظام حكومة الجمعية  

  ك ثمان عبد الملراجع: عة، راجع: السلطتين التشريعية والتنفيذي نبحيث يكون فيه دمج ما بي
تحليلية نقدية للنظام في إطاره النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، دراسة الصالح، 

)الجزء األول( النظام في إطاره إصالحه التاريخي وفي إطاره النظري وفي واقعه العملي ووسائل 
النظام الدستوري في  ي:الطبطبائ لعاد  د.  ؛2003النظري، الطبعة الثاني، التاريخي وفي إطاره 

 .   2001دون دار نشر ، الطبعة الرابعة منقحة،  الكويت،
في تلك األحوال )نظام شبه برلماني( أو نظام شبه رئاسي، بينما اعتبر الفقيه الدستوري  ويقال )2

 -طبيعة نظام الحكم في الكويت هو )أورليانيالكويتي الدكتور عثمان عبد الملك أن 
Orléaniste) وكان الملك ينتمي  1840 - -183نظام الحكم في فرنسا بين عامي إلى  نسبة

 . 256د. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، ص راجع:  Orléans لعائلة
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 المبحث األول 

 وانفراد الحكومة بالسلطة لغياب البرلمان حل البرلمان
دستوري بيد السلطة التنفيذية فإنه في حال  برلمان هو حق إذا كان حل ال

 السلطة تعتبر نفسها هي  السلطة التنفيذية"غاب البرلمان لمدة غير محددة، فإن 

صاحب   البرلمانلغياب  ة يجعلها تنفرد بالسلط مما، (1) "القائمة الوحيدة السياسية

 األصيل في التشريع والرقابة. االختصاص 

تسعى لوجود التوازن بين الحكومة   الدساتير المقارنة من هذا المنطلق فإن

فتخلو الساحة السياسية للسلطة التنفيذية، وال   حتى ال يكون الحل جامدا  والبرلمان 

   ستقالة.حكومة على االإلجبار ال  في رقابته لمان متعسفا  ر البيكون 

متعددة، إال أن محورها هو الخالف بين السلطتين  وقد تكون أسباب الحل 

الذي يصل إلى حد تعطيل سير الحياة الديمقراطية في البالد، التشريعية والتنفيذية 

أم  وزاريا   صورتان للحل: إما حال  فإذا ما وقع الحل فإن أمام السلطة التنفيذية 

فإن الحل   تفاق أو االختالف بين الصورتين، وبصرف النظر عن أوجه اال رئاسيا  

 ى نحو ما نشرحه في نقطتين: عل، وليس جامدا   يجب أن يكون بسيطا  

 

 
 

1) FRANÇAIS ANGLAIS, Le retour au décisionnisme : l'exemple de 
l'interprétation des pratiques constitutionnelles par la doctrine 
française, 2018. p 354. 
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 الحل الرئاسي والحل الوزاري أوال: 

 الحل الرئاسي – 1
الحل الرئاسي هو صدور قرار حل البرلمان بأداة دستورية ال تكون إال   

فيقع الحل  في الدستور الكويتي، ية األمير  مراسيممثل ال، لرئيس الدولةبإرادة منفردة 

موقف  مع ال تتفق كانت هذه الرغبة  وإن تىالدولة حإلى رغبة رئيس  استنادا  

 الحكومة.

، في (1)  سنرى وهذه الصورة من صور حل البرلمان تتضح مالمحها، كما 

رئيس قديرية لالتي منحت سلطة ت 1958من دستور فرنسا  12نص المادة 

فقه الفرنسي " بالحل ال، أو كما يصفها جمعية الوطنيةلفرنسية في حل الالجمهورية ا

 .(2)السياسية بين الحكومة والبرلمان"شبه التقديري لوقف األزمات  الرئاسي

  سلطة حل الجمعية الوطنية هي  في رئيس الجمهورية الفرنسية وسلطة

  الهيئات  بعض  عم يتشارك كان  وان أخرى  ئةهي او جهة أية مع يتقاسمها ال تقديرية

 فقط االستشارة سبيل على
سية من  ورية الفرنرئيس الجمهوهي استشارات ال تقيد ، (3) 

 . الجمعية الوطنية توقيع قرار حل 

 

 من هذه الدراسة.  12انظر ما سيأتي الحقا ص ( 1)

 راجع:( 2)
- Depoyant, Florian , La dissolution en France sous la Vème République 

Dissertation, 4 Novembre 2020: https://www.ladissertation.com/ 

 ( راجع:3)
= 

https://www.ladissertation.com/profile/Florian-Depoyant.html
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 الحل الوزاري  – 2
على خالف الحل الرئاسي الذي يقع بإرادة منفردة لرئيس الدولة، فإن الحل 

ولة بطلب تبين فيه  لرئيس الد  التي تتقدمن الحكومة الوزاري يكون برغبة خالصة م

إلى الحل واالحتكام مرة   استحالة إنهاء الخالف مع البرلمان مما يقتضي اللجوء

التي ترى من   ابهاوأسب دوافعهاا الطلب الناخبين، على أن تبين في هذ  إلى  أخرى 

 الحل.خاللها ضرورة اللجوء إلى 

بين السلطتين التشريعية   فالة إنهاء الخالوقد تتعدد تلك األسباب، منها استح

ال يوافق  خاصةمعاهدة سياسية ذات أهمية الحكومة "لعقد  سعي، أو والتنفيذية

رئيس  إلى بها الحكومة  تلجأ أو غير ذلك من األسباب التي ، (1) "عليها البرلمان

   ة.سياسيحتى ال يتوقف سير الحياة ال البرلمانقرار حل توقيعه على لتطلب الدولة 

  الدستور  من  102 رسمتها المادة ، البرلمانمن صور حل  وهذه الصورة 

 أو  األمة مجلس حل بين مير الكويت لة سمو أئيس الدو ر عندما خيرت  (2)  الكويتي

  إمكانية  عدمعلى  األمة مجلس إصرارعند األزمات السياسية بسبب  الحكومة إقالة

 
= 

- Champagne Gilles, Théorie générale du droit constitutionnel, 10e éd. - 

Paris : Gualino, 2011, p 241. 

 . 312، ص مرجع سابق عادل الطبطبائي: النظام الدستوري في الكويت، د.)1
مطبوعات جامعة لسلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، الى الباز، ع. دراجع:  ( 2

، مرجع سابق، الدستوري في الكويت ئي، النظامالطبطباعادل ؛ د. 245ص ،2016الكويت، 
 .  579ص
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طلب من  الحكومة سوى ال مما ال يكون أمام الوزراء، مجلس رئيس مع التعاون 

وإصدار مرسوم أميري بحل مجلس  من الدستور 102ق المادة رئيس الدولة تطبي

وإلى جانبه توقيع رئيس مجلس  موقعا منه  ضوء مبدأ المشروعية، في، األمة

 الوزراء.

رورة ذكر األسباب  فليس من الض صدر مرسوم حل مجلس األمة مسببا  وإذا 

فقد يرد في رئيس الدولة، للحل أمام  عند دوافعها لهاالحكومة خالذاتها التي عبرت 

هي  ة الشعبية مرة أخرى علت االحتكام لإلراد ج (1)أخرى مرسوم الحل أسباب 

 للسير الطبيعي مرة أخرى للحياة السياسية دون أزمات سياسية.السبيل 

  

 : الحل البسيط والحل الجامدثانيا

 سيطالبالحل  – 1
فكرة التي رسمها المشرع  لل طبيقا  األغلب تالصورة  الحل البسيط للبرلمان هو

  أم وزاريا   رئاسيا   فهو إما حال  ة، ستوري للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذي الد 

 

لم يكن بينها متضمنا عدة أسباب  1976بحل مجلس األمة عام  األمر ( على سبيل المثال 1
الدوافع للحل تتلخص في تعطيل مشروعات  ت تلك وكانحكومة، ال دوافع تلك التي وردت في 

نما ورد في األمر األميري أن من  ، بيبعض أعضاء المجلس بضياع الجلساتالقوانين وتعمد 
، استغالل الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية و ،الديمقراطيةاستغالل  -: أسباب الحل

الكويت  ، حل مجلس األمةم ب1976-8-29ألمر األميري الصادر بتاريخ اللتفاصيل راجع: 
 . 1، ص9/1976/ 2ت، عدد اليوم، الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكوي
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نتخاب البرلمان  زمني ال عدد من الضمانات أهما االلتزام بالنطاق المع مراعاة 

ب غيافراغ دستوري يتمثل ب حتى ال يكون في الدولة بعد حل البرلمان القديم،الجديد 

    الحكومة بالسلطة.ر محددة فتنفرد يغالبرلمان مدة 

 الجامدالحل  – 2
البسيط هو الصورة التي تتوافر من خاللها ضمانات عودة  ن الحلإذا كا

بدء من تاريخ الحل، فإن الحل  زمنية محددة مرة أخرى خالل فترة التشريعية  السلطة

على النقيض من  هو  dissolution purبالفرنسية  ما يطلق عليه هو أوالجامد 

  دون ضمانات بإجراء  حيث يصدر قرار الحل، فكرة الحل البسيط المرسوم دستوريا  

يمكن وصف الحل الجامد " بالحل غير  وبذلك انتخابات جديدة خالل فترة محددة، 

مشرع الدستوري، مما الف الصورة التي رسمها الخالدستوري( ألنه يصدر على 

 .ان لمدة غير محددةياب البرلمالسلطة وغ بانفراد تيح  ي
بعد  1976م ا عفي الكويت حل مجلس األمة  ومن أمثلة الحل الجامد 

أولى   اد دعي النعقلمجلس األمة الذي   (1) التشريعي ور عام واحد من الفصل مر 

 

الكويت اليوم،  ،م بحل مجلس األمة1976-8-29األميري الصادر بتاريخ  مرألا: راجع ( 1
 . 1، ص9/1976/ 2ت، عدد الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكوي

در مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي  يص على أنه"وقد نصت المادة الرابعة منه ) 
ملي وتوفير الحكم الديمقراطي التطبيق العللنظر في تنقيح الدستور لتالفي العيوب التي أظهرها 

السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، على أن يكون التنقيح متفقا  مع روح شريعتنا 
  ). ..."ربية األصيلةقاليدنا العاإلسالمية الغراء ، مأخوذا  عن ت
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في وصدر األمر األميري بحل المجلس  ،11/11/1975في  هجلسات

اب أعضاء مجلس األمة اء انتخرين إلجر ام بمدة الشه، دون االلتز 29/8/1976

 لفصل تشريعي جديد.

 

 

 الثاني المبحث 

 ريعي بسبب الحل فراغ تش عدم وجودضمانات  
إذا كانت وسيلة حل البرلمان هي فكرة تم هجرها في الواقع السياسي 

، بينما اليزال تكرارها بسبب الخالف بين  والدستوري لبعض الدول كما في فرنسا

الواقع السياسي والدستوري الكويتي، فإنه بصرف النظر   فيحكومة ومجلس األمة ال

أن تكون في إطارها الدستوري،  الحد منها، يجب  نية تكراراها أوعن مدى إمكا 

 لضمان تحقيق التوازن المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

  من خالل تحديد فترة الغياب ضمانات حل البرلمانأوال: 
ن من خالل تحديد مدة ي لضمانات حل البرلمانتطرق لإلطار الدستور 

حتى   ل البرلمان في نفس السنةكرار حوعدم تغيابه إلى حين انتخاب مجلس جديد 

   ولو اختلفت أسباب الحل.
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 (الجديد الزمني لدعوة البرلمان اإلطار)عدم غياب البرلمان – 1
عني عدم وجود إطار  الحل في بعض النظم المقارنة ال يتضاؤل فكرة 

حقوق  وإعالن " 1789، فالتاريخ الدستوري الفرنسي منذ قيام ثورة توري تستند إليهدس

المعدل في عام  1958ان والمواطن"، وحتى دستور الجمهورية الخامسة اإلنس

 نظم الحل كفكرة دستورية حتى وإن تم تحصينها.  2008

سبتمبر عام   3على سبيل المثال حصن الدستور الفرنسي الصادر في 

 التشريعي  الكيان : " لس التشريعي إذ نص بالمادة الخامسة منه على أنمجال 1791

 4 الدستوري الصادر في الميثاق ، ثم جاء (1)"الملك قبل من حله يتم نا مكني ال

بوضع ضمانات لعدم الغياب حدود لهذا التحصين  ليضع 1814 عام يونيو

 الملك تدعىسي ( منه على أن "50) عندما نص في المادةالمستمر للبرلمان 

 اب و ن مجلس حل أيضا ويستطيع انعقادهما دورة يمد  وكذلك عام كل المجلسين

 غضون  فى آخر  مجلس يدعو  ان عليه يجب  الحالة هذه  فى ولكن المقاطعات،

 . . "أشهر ثالثة مهلة

  عام  أغسطس 14 الصادر في الدستوري  الميثاقانتهج  ذات االتجاهوعلى 

 الملك  يستدعى" ( على أن: 42مادته ) انات عندما نص فيالضمذات ` 1830

 مجلس حل أيضا ويستطيع اانعقادهم دورة يمد  وكذلك :عام كل المجلسين

 

(1) Histoire de l'Assemblée nationale, 1. Le temps de l’invention (1789- 

1799) : La naissance de l’Assemblée nationale=  http://www.assemblee-

nationale.fr 

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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 غضون  في آخر مجلس يدعو  أن عليه يجب الحالة هذه فى ولكن النواب،

 .(1) ."أشهر ثالثة مهلة

إلى  دعت    Dupont ترأسها مؤقتة حكومة تشكيل تم 1848وفي عام 

استطاع  1848 مايو 4و فيعض 900م تكوين برلمان من انتخابات عامة وت

  اندلعت  لكن لم يكتب لهذا البرلمان االستمرار إذ  ،(2) في فرنسا العبودية إلغاء

(  Louis Jacob)الجنرال كان من نتائجها تكليف 1848 يونيو في ثورات

  رئاسيا،  ما نظا تبنى الذي  1848 نوفمبر 4 وصدور دستور بتشكيل حكومة

 التنازل  الملك يستطيع ال"  أن:  على همن الواردة بالفصل الخامس  51دة الماب نص و 

  دورة  يمد أن  وال ، الوطنية الجمعية حل يستطيع وال األرض، من جزء أي عن

 ".  والقوانين الدستور بقوة  ،وذلك كانت طريقة بأي يعلقها أن وال ، انعقادها

في عدم   ضمانات الحل المتمثلةوعلى الرغم من ذلك، ترسخت فكرة 

شهر وستة أشهر، أترددت بين ثالثة غياب البرلمان الجديد لمدة طويلة 

نصت  1852 عام يناير 14دستور لفصل السادس من الواردة با 35مادة فال

.  ويحله دورته  ويمد ويؤجله، التشريعي، الكيان  اإلمبراطور يستدعى "  على أن: 

 
 :راجع  )1

-Charte constitutionnelle du 14 août 1830 at : ,http://www.assemblee-

nationale.fr 

(2) MARCEL MORABITO. Histoire constitutionnelle de la France de 

1789 à s jours, paris, MONTCHRESTIEN, 2019, P46. 

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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 يعلن  وكذلك .أشهر ستة مهلة  غضون  في آخر مجلس يدعو  أن  عليه  ويجب

  .(1(." جلساته ختام

وص الدستورية  النصوفق المدة الزمنية لغياب البرلمان لئن كانت و 

الجديد،  منذ تاريخ الحل وحتى دعوة المجلس التشريعي سالفة الذكر تحتسب 

يفترض معها عدم دعوة البرلمان أن أي منها لم يتعرض للحالة التي  إال

 . ياب البرلمان وإحداث فراغ دستوري الحال كما هو عليه بغالجديد وترك 

ن المشرع  أ اءاستقر وبالقياس على الوضع في الكويت، يمكننا 

الدستوري الكويتي قد انتهج ذات الضمانة التي وردت بالدساتير الفرنسية 

 مع وجود مالحظتين: القديمة

 قلص من اإلطار الزمني لغياب مجلس األمة، فأوجباألولى أنه 

ضرورة إصدار مرسوم دعوة الناخبين النتخاب ة على السلطة التنفيذي

 (. 2) القديم المجلس  ريخ حلمن تا المجلس الجديد في خالل شهرين

  تتعسف لم يشأ أن أما المالحظة الثانية: أن المشرع الدستوري الكويتي 

  جزاء وضع حقها في دعوة البرلمان الجديد ف بإساءة استخدام السلطة التنفيذية 

 

1( Champagne Gilles, op, cit, p56. 
  المجلس  حل وإذا " ...أنه على 1962 المعاصر الكويتي الدستور من 2/  107 المادة تنص(  2

 تجر لم فان الحل تاريخ من شهرين يجاوز ال ميعاد في الجديد للمجلس االنتخابات إجراء وجب
  لحل ا كأن فورا ويجتمع الدستورية سلطته كامل المنحل المجلس يسترد المدة تلك خالل االنتخابات

 ".الجديد المجلس ينتخب أن إلى أعماله في ويستمر يكن لم



 

- 15 - 

من التقاعس في إجراء انتخابات خالل  التنفيذية  على موقف السلطة (1)

ود فراغ  جس القديم تجنبا لو ودة المجلتمثل في ع شهرين من تاريخ الحل، 

 .تشريعي

 عدم تكرار حل البرلمان في ذات السنة – 2
  6 -3التي تراوحت بين  باإلضافة إلى المدة الدستورية لغياب البرلمان 

، زاد المشرع الدستوري الفرنسي نات الحلكأحد ضماير الفرنسية أشهر في الدسات

(  51ذية في حل البرلمان إذا نصت المادة )من القيود الوارد على حق السلطة التنفي

 ، وزاريتين أزمتين حدثت إذا : "(2)أنه  على1946 عام  أكتوبر 27 دستور من 

  49 المادتين في ا عليه المنصوص  الشروط ظل وفى نفسها، شهرا   18ال فترة  خالل

  بعد  الوطنية الجمعية حل يقرر أن الوزراء مجلس من الدستور يستطيع  50و

  بمرسوم  الحل عن اإلعالن يتم و  ،القرار لهذا ووفقا  . الوطنية الجمعية  رئيس مشورة

 

النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الصالح،  كللتفاصيل راجع: عثمان عبد المل ( 1
مرجع سابق، النظام الدستوري في الكويت ،  الطبطبائي:عادل  ؛512مرجع سابق، ص الكويت، 

 .   614ص 
 ثالثة  هناك  1946 أكتوبر 27 في  الصادر  الفرنسي الدستور جببمو  أنه  إلى  اإلشارة تجدر(  2

 و  الجمهورية، ومجلس الوطنية، الجمعية: هما لتنفيذيةوا التشريعية السلطتين في  بارزة عناصر
 :راجع ،الوزارة

- FRANCIS HAMON et MICHEL TROPER , Droit constitutionnel ,  31 è 

éd , Dalloz , 2009 .p 433. 
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 شهرا   18 ال انقضاء بعد  إال  السابقة الفقرة أحكام تسري  . والالجمهورية لرئيس

 .."يعيالتشر  المجلس من األولى

 1958  عام  أكتوبر  4ة المعاصر الصادر في  مهورية الخامس أما دستور الج

الجمعية الوطنية أي  حل رئيس الجمهورية الفرنسية ب طةل سمنه  12أقر بالمادة  فقد 

المجلس المنتخب باالنتخاب العام المباشر، حيث يمارس الرئيس هذه السلطة 

  بين  ب المطلو  التوازن  إلقامة وجوهرية ،جهة من محايدة سلطة كونه من انطالقا

 . أخرى  جهة من، والتنفيذية التشريعية السلطتين

  حل  الجمهورية لرئيس يحق حق لنا يتضح المذكورة المادة وباستقراء

الفرنسي غرفتي البرلمان  ورؤساء األول الوزير مع ورالتشا بعد  الوطنية الجمعية

  ل ال تق  مدة في جديدة انتخابات تجرى  ان على الوطنية ومجلس الشيوخ( الجمعية)

  الجمعية  حل  يجوز وال الحل تاريخ من يوما 40 عن تزيد  وال يوما 20 عن

 . انتخابها تلي  التي السنة خالل أخرى  مرة  لوطنيةا

عدم تكرار حل البرلمان مرتين متتاليتين خالل السنة  تبني فكرة والمالحظ 

  ، 1946 مهورية الفرنسية الرابعة الج دستوري  فيكأحد األفكار الدستورية التي وردت 

دستور  كما قلص السابقة، الفرنسية الدساتير  لهوهو لم تتنبه ، 1958 والخامسة

الخامسة من مدة غياب البرلمان فألزم السلطة التنفيذية بإصدار قرار الجمهورية 

 تزيد  وال يوما 20 عن تقل ال  مدةبعد حل الجمعية الوطنية خالل  دعوة الناخبين

 .الحل تاريخ من وماي 40  عن
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من الدستور الكويتي الحالة التي   107ذات النهج، افترضت المادة  وعلى

خالف سياسي بين الحكومة ومجلس األمة، وتنتهي بحل المجلس،   قد ينشب فيها

بعدم تكرار حل المجلس الجديد لذات الخالف حتى يمنح المجلس الجديد بعد 

 التشريعي. الف خالل فصله تقديم حلول لذلك الخالفرصة في   انتخابه

 حل مجلس األمة أثناء األحكام العرفية معد :ثانيا
يتبين أن إصدار األحكام   الكويتي، الدستور من 181 المادة باستقراء نص 

أن  ك(، ذل1)األمة مجلس  لصدور مرسوم بحل العرفية في الكويت تعد مانعا  

األعمال التي  ي من قبيل المشرع الدستوري الكويتي افترض بأن األحكام العرفية ه

ت التي  واإلجراءا قوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة،ت

لرئيس الدولة سمو أمير البالد ، وينعقد االختصاص تتخذ للدفاع عن سالمة البالد 

بالضرورة  مما يتعين ،(2)بإعالنها، ن في أحوال الضرورة التي يحددها القانو ، منفردا

 أثناء إعالن األحكام العرفية.م غياب السلطة التشريعية عد 

 

 هذا  أحكام من حكم أي تعطيل يجوز ال" من الدستور الكويتي على أنه" 181المادة تنص  ( 1
 تعطيل  حال بأي يجوز وال. القانون  يبينها التي الحدود  في العرفية األحكام قيام أثناء إال الدستور

 ."  أعضائه بحصانة المساس أو األثناء تلك في األمة مجلس انعقاد
يعلن األمير الحكم العرفي في أحوال  " أن ر الكويتي على( من الدستو 69نص المادة )ت ( 2

 عالن األحكام العرفية.إ األمير سلطة إصدار قرار  والتي تمنح "الضرورة التي يحددها القانون 
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 الخاتمة
  فإن بعض النظم  األمة الكويتيعلى الرغم من تكرار حاالت حل مجلس 

م البرلماني بعض مظاهر النظا دمجت التي  البرلمانية كما في المملكة المتحدة وتلك

في ل البرلمان ، هجرت تطبيق حرئاسي( )شبه النظام الرئاسي كما في فرنسا مع 

لفكرة الحل من أجل التوازن بين  ملي على خالف اإلطار المرسوم دستوريا  الواقع الع

 تين التشريعية والتنفيذية.السلط

تدرج فكرة حل البرلمان في التاريخ الدستوري  د وقفنا خالل الدراسة إلى وق

ادتين  بالم ةالوارد الضمانات الدستورية مدى االختالف في لنقف على  الفرنسي،

 من الدستور الفرنسي  12، والمادة 1962 حاليالكويتي ال من الدستور 107، 102

، لعلنا نجد خاللها سببا للحد من تطبيقات الحل في 2008م والمعدل في عا 1958

من   12تطبيقات للمادة لواقع السياسي الفرنسي الذي شهد اث في الكويت كما يحد 

، 1962 الل أعوامفقط خمسة مرات خة الدستور الفرنسي بحل الجمعية الوطني

 2 في، بينما يعد حل مجلس األمة الكويتي 1997، 1988، 1981 ، 1968

هو الحل العاشر في  2022 لسنة 136 رقم األميري  المرسومالصادر بو  8/2022/

   سي والدستوري الكويتي.الواقع السيا

كويتي عن  والواقع أن تعدد حاالت الحل في الواقع الدستوري والسياسي ال

عبر بأي حال عن إهدار ضمانات الحل وأهمها القيد الزمني ال يفرنسي نظيره ال
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من   107المادة يابية من جديد بعد حل البرلمان وهذا ما جسدته لعودة الحياة الن 

 الدستور الكويتي. 

 

 :البحثنتائج 
في مقابل  والدستوري الكويتي  السياسي تطبيقات الحل في الواقع تعدد  – 1

 للحل.  غم من توافر ذات الضمانات الدستوريةعلى الر ه الفرنسي  نظير 

لدولة أو قد يرفضها رئيس ال والمبررات الحكومية لطلب الح الدوافع- 2

  تقتضي توقيع قرار الحل.أخرى  أسباب يرى 

وقد   1976لم يتحقق الحل الجامد في الكويت سوى مرة واحدة عام - 3

من الدستور  107المادة الوارد ب د الزمنيللبعه وصف بأنه غير دستوري الفتقاد 

 .بضرورة إجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين من تاريخ الحل

لضمان عدم غياب البرلمان مدة طويلة بعد الحل قلصتها  البعد الزمني -4

( يوما بينما استقرت المادة 40 -20إلى ) 1958من الدستور الفرنسي  12المادة 

 . من حل مجلس األمة يوما( 60على مدة )كويتي  من الدستور ال 107

من   107ة الماد  أوردتهاعودة المجلس القديم هي ضمان دستورية  -5

مما يعد تميزا عن يوما(  60الزمني) السلطة التنفيذية بالبعد  الدستور الكويتي إللزام

 من الدستور الفرنسي.  12ذات الضمانة الواردة بالمادة 
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الفترة  ي في أن تكون ي مع نظيره الفرنسيتفق المشرع الدستوري الكويت-6

 تكرارعدم  عن طريق فكرة الفصل التشريعي محمية من حل البرلمان األولية من 

  .األسباب الحل لذات 

 توصيات البحث
في الواقع  ان حل البرلمفكرة تطبيق  النظم التي هجرت االستفادة من  – 1

 العملي

إال و الحل الوزاري  لب الحكومة مقنعة من أجل ط أسباب  يجب أن تكون - 2

 اعتبر طلبها تعسف في استخدام حق الحل.

 .ده من ضمانات عودة البرلمانلما يفتقالحل الجامد  البعد عن تطبيق- 3
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