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الفقيه
«الصالح»
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متر علينا الذكرى السنوية لوفاة الفقيه الدستوري وعميد
كلية الحقوق يف جامعة الكويت االسبق أ .د .عثامن عبدامللك
الصالح الذي وافته املنية يف  18من اغسطس  ، 1993بعد ان
أمىض مايزيد عن  20عاما لخدمة القانون والفقه الدستوري
بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه من فرنسا عام . 1973
عثامن عبدامللك الصالح مل يكن قانونيا كغريه فقط؛ وامنا كان
ملهام وعاشقا للقانون واحكامه واىل تخصصه يف القانون
الدستوري الذي برز نجمه فيه ،وتألق باطروحاته وافكاره
ودراساته القيمة التي اخذت بها بعض املحاكم كاملحكمة
الدستورية ،وذلك عندما تعرضت عىل جواز اجابة الوزير عىل
االسئلة الربملانية الخاصة بحياة املرىض ،وكذلك آرائه الدستورية
التي كان يستمع لها الربملان  ،ومشوراته القانونية التي كان
يأخذ بها االمريين الراحلني الشيخ جابر االحمد والشيخ سعد
العبدالله عندما كان االخري وليا للعهد .
ومل يكن «الصالح» طامعا يف الوظائف القيادية وال راغبا يف
املناصب ،فقد رفض رحمه الله منصب مدير جامعة الكويت
عندما عرض عليه التقدم بطلب الرتشح ،كام رفض القبول
للعديد من املناصب ومنها املستشار يف الديوان االمريي عندما
عرض عليه االمر بحسب ما اكده مقربون من ارسته وكان جوابه
بانه جاهز لتقديم املشورة الدستورية والقانونية وبذات الوقت
ان يكون مع طلبته وزمالئه يف كلية الحقوق .
ورغم ان عمره القانوين والدستوري زاد عن العرشين عاما،
اال ان الفقيه عبدامللك انتج خاللها العرشات من املؤلفات
والبحوث والدراسات القانونية ،وانترشت آرائه وأفكاره القيمة
لكونها تالمس الواقع القانوين وتصديها للمسألة الدستورية
محل البحث ورمبا الجدل .
ورغم رحيله عنا لقرابة الثالثني عاما اال ان افكار عثامن
عبدامللك وآرائه مازالت حارضة اليوم لتجيب عىل العديد من
التساؤالت والفرضيات  ،وتساهم بشكل كبري عىل حل العديد
من القضايا و االنزعة الدستورية التي متر بنا فهو من كان
يتمتع يف طرح آراء وافكار لها بعد كبري من املعالجة وهو األمر
الذي ينم عن عمق الشخصية القانونية التي كان يتمتع بها
رحمه الله.

ملف العدد

الفقيه عثمان عبدالملك  20عاما من العطاء الدستوري

● توجه للدراسة في فرنسا
بعـد ان غـادر مصـر بسبب
مــواقـفــه الـسيــاسيـة
● تـولـى رئـاســة مجـلـة
الـحـقــــوق وعـمـــــادة
الحـقــوق واعـتــذر عـــن
منصـب مـديـر الجـامـعـة

يف الذكرى السنوية للفقيه الدستوري وعميد كلية الحقوق االسبق أ .د .عثامن
عبدامللك الصالح الذي وافته املنية يف  18من اغسطس  1993تخصص مجلة
ميسان ملف هذا العدد الستعراض جزء من مسرية الفقيه عثامن عبدامللك ونرش
عدد من املقاالت التي كتبها عدد الخرباء والباحثني وطلبة الدكتور عثامن.
كام تنفرد مجلة ميسان بنرش احد البحوث القانونية القيمة التي صاغها الفقيه
الصالح بعنوان « الديوانية» والتي مل يتم تداولها للنرش مسبقا والتي تناول
فيها الفقيه تعريف الديوانية الكويتية من الناحية القانونية وربطها باحكام
الدستور الكويتي .
ويف بداية هذا امللف نستعرض جزء من مسرية الفقيه ثم نتناول حديث ومقاالت
عدد من الخرباء والباحثني ثم عرض بحث الديوانية :
حصل الفقيه الدستوري عثامن عبدامللك الصالح عىل شهادة ليسانس القانون
من جامعة القاهرة  ،ثم مل يتمكن من اكامل دراسته العليا فيها بسبب مواقفه
السياسية اثناء فرتة الدراسة يف مرص فقرر استكامل دراسته العليا يف جامعة
السوربون يف جمهورية فرنسا وحصل منها عىل شهادة املاجستري والدكتوراه
يف عام  ، 1973ثم عني مدرسا يف كلية الحقوق بجامعة الكويت ثم استاذا

للقانون العام ورئيسا ملجلة الحقوق املتخصصة يف نرش البحوث والدراسات
القانونية املحكمة ثم عميدا لكلية الحقوق يف جامعة الكويت كام اعتذر الفقيه
عن منصب مدير الجامعة وكتب مقاال مطوال يرشح فيه اسباب اعتذاره .
كام قدم الفقيه الدستوري العديد من االستشارات القانونية والدستورية لكل
من سمو امري البالد الراحل الشيخ جابر االحمد وسمو ويل العهد الراحل الشيخ
سعد العبدالله  ،كام كان يقدم اآلراء و املشورة القانونية اىل العديد من اعضاء
مجلس االمة واللجان املشكلة فيه .
وصدر للفقيه عثامن عبدامللك العديد من املؤلفات ابرزها النظام الدستوري
الكويتي والسلطة الالئحية و الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني  ،والرقابة
الربملانية ،فضال عن نرش العديد من البحوث والدراسات واملقاالت القانونية يف
عدد من املجالت القانونية كمجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النرش العلمي
يف جامعة الكويت وعدد من الصحف اليومية يف الكويت  .وبعد استعراض
جزء بسيط ملسرية الفقيه نتناول جزء من املقاالت والبحوث التي كتبها عدد من
الخرباء والباحثني وطلبة الدكتور عثامن يف الذكرى السنوية لوفاته ثم نعرض
بحث الديوانية الذي ينرش الول مرة .
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ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

وزير العدل لـ«ميسان» مستذكر ًا عبدالملك:

اثرى المكتبة بمؤلفاته وشهدت اروقة المجلس على آرائه
ومازلنا ننتفع بعلمه العظيم
نعيش مرحلة اصالحية تقودها القيادة السياسية لحماية ارادة االمة وبرلمانها ومطهرة من كل زيف
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون
النزاهة املستشار جامل الجالوي انه
لعل من املصادفات الالفتة وسط زخم
االحداث الدستورية التي متر بها الكويت
وا لتي تتد ا ولها ا ملنتد يا ت ا لكو يتيه
وتغص بها وسائل التواصل االجتامعي
ان تأيت ذكرى رحيل الفقيه الدستوري
الكبري الذي القبه باالب الروحي للفقهاء
ا لد ستو ر يني ا لكو يتيني و ا ملشتغلني
با لقا نون ا لد ستوري ا ملرحوم با ذ ن
الله األستاذ الدكتور عثامن عبد امللك
الذي اثرى املكتبة الدستورية واالدارية
بالعديد من مؤلفاته والذي تخرج عىل
يديه الكرمية الكثري من الدارسني و
املشتغلني بالقانون .
وا وضح ا ملستشا ر ا لجالوي ملجلة
«ميسان» قائال  :كام شهدت أروقة
مجلس االمة مبواقفه الدستورية وآرائه
ا لتي ا نتفع بها نوا ب ا المة وكا نت الدستورية العضاء الربملان الكويتي عىل بزوغ فجره العلمي خريجا من جامعة
منارا لهم ينري الطريق أمام املامرسات مدار مسیرة استمرت عرشين عاما منذ القاهرة والجامعه الفرنسية عام 1973
وحتى غربت شمسه الدستورية املضيئة
عام  1993تاركا لنا ما ندين له به من علم
ومواقف مرشفة نذكره بها ونرتحم عليه
بالقدر املالئم النتفاعنا العظيم بعلمه
واجتهاده.
واضاف املستشار الجالوي قائال:
وكام بدات وسط هذا الزخم الدستوري
الذي نعيشه كمرحلة اصالحية تقودها
القيادة السياسية بشفافية تامة حامية
الرادة املواطن الكويتي وليعرب برملاننا
عن االرادة الحقيقية للمواطن الكويتي
مطهرة من كل زيف نذكره بخري ونسال
الله لقاء ما ورثه لنا من علم محتسبا عنده
جل وعال صدقة جارية له كعلم ينتفع به
وان يسكنه الفردوس االعىل مع النبيني
والصديقني والشهداء وان يلهم قيادتنا
التوفيق والسداد ويعوض بلدنا بالعديد
من الفقهاء االجالء ليكونوا سندا لوطننا
يف الرفعة والتقدم .
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ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

عثمان عبدالملك األستاذ و االنسان
بقلم الخبير الدستوري د.محمد الفيلي

عرفت الرجل يف ثالثة مراحل من حيايت  .عندما درست عليه فحرضت دروسه مبادة القانون الدستوري الكويتي
يف العام الدرايس األول و كان النظام املتبع آنذاك فصيل وكان اسم املادة وفق الجدول الدرايس قانون دستوري2
 .ومن بعد ذلك اقرتبت منه كطالب يف كلية الحقوق انتهى من دراسة املادة  .وبعد رجوعي من البعثة زاملته
كعضو من أعضاء هيئة التدريس  .يف كل مرحلة من هذه املراحل وقفت عىل بعض خصال الرجل .
قبل حضور دروس الدكتور عثامن
سبقته سمعة عنه بانه شديد يلزم عىل
الطالب ان يكون يف غاية االنتباه اثناء
د رسه و ا ال فا نه يحرج سيئ ا لحظ
بسخريته مع امكان «الخسف» بدرجاته .
حقيقة مل اجد أساسا صلبا لهذه السمعة
فدروسه ممتعة و سخريته تكاد تكون
ودودة وهي اقرب للتنبيه  .اكتشفت انه
قايس مزيف وفق تعبري الفرنسيني ,مفرط
الرقة ولكنه يخىش من استغالل رقته
فينسج حول نفسه شباكا من الحامية بهذه
السمعة  .وقد كان واحدا ممن يستخدمون
التعليم بالحوار مع املتعلم و لعل قلة عددنا
ساعدته عىل ذلك  .وال أزال اذكر حوارا معه
اثناء عرض أسلوب تنظيم االنتخاب ربطا
بالجنسية  ,هل يكفي ان يكون ذلك بقانون
ام يلزم قانون محدد بذاته ؟ كان توجهي
بان القوانني متامثلة يف درجتها وعليه
فكل قانون الحق من املنطقي ان يعدل
القانون السابق  ,طلب مني إعادة قراءة
املادة  80من الدستور يك ادرك بنفيس
خصوصية أداة التنظيم يف هذا املوضوع
 ,فكان اول درس تطبيقي بالنسبة يل
حول الجمع بني املبادئ العامة و احكام
النصوص .
بعد ا ن ا جتزت ا ملا د ة بقيت عالقتي
بالرجل قامئة فهو كريم بعلمه يلقى منه
السائل بشاشة وود يف اإلجابة بل هو
يحرص عىل مد الحوار مع طلبته القدامى .
فقد يبادرهم هو بالسؤال او يدعوهم ملكتبه
متى تلمس عندهم استعدادا للتعلم او رغبة
فيه .و من مظاهر اهتاممه مبن يتوسم فيه
اهتامما بالقانون انه كان يناقشهم يف
ما يشغل ذهنه من مسائل علمية او ألقل
كان يفكر بصوت عايل امامهم فان عن
الحدهم تساؤل او ابدى مالحظة توقف
و ناقش السؤال او الشبهة املثارة  .ولعل
حوارايت معه زادت من اهتاممي بالقانون
العام وعند تخرجي «حرضني» عىل اكامل
الدراسات العليا و تحديدا يف فرنسا وقد
كان يصف الدراسة فيها عىل نحو ممتع

عـنـدمــا يتبنـى رأيــا
كــان يـدافـــع عـنـه
بـشـدة و ال يـلـتـفـت
لعواقـب الرأي مـادام
مـقتـنعــا بسـالمــة
االستخالص فال يهادن
سلطـة او رأيــا عـامـ ًا
واكاد أقول عاطفي شاعري  .وقد بادر
بالتواصل مع املكتب الثقايف لسفارة دولة
الكويت يف باريس ملعرفة معاهد اللغة
التي يتعامل معها املكتب  .بعد سفري
تواصلت معه للحصول عىل تزكية ففعل .
عند عوديت من البعثة زاد التقارب
اإلنساين بيننا فكان مكتبه يف داره مكان
نسهر فيه  .يف هذه الفرتة اكتشفت بعض
مظاهر محبته للحياة  .كان يصف نفسه
بانه طباخ ماهر ولعله كان كذلك  ,بل
ارجح ذلك فاللغة الشاعرية التي كان
يستخدمها لوصف أسلوب اعداد بعض
أنواع الطعام ال تستقيم اال ملن هو
يهوى هذا االمر  .أيضا كان يهتم بالنبات

و بالحيوان  .عندما يتبنى رأيا كان يدافع
عنه بشدة و ال يلتفت لعواقب الرأي مادام
مقتنعا بسالمة االستخالص فال يهادن
سلطة او رأيا عاما  .ومع شدته يف تبني
الرأي الذي يختاره اال ان مذهبه يف العالقة
اإلنسانية يجعل االختالف يف الرأي ال
يفسد الود  .اختلفت معه يف مسألة علمية
وقد كنا يف جمع من الزمالء  .كنت شديدا
يف التعبري عن رأيي ولعل قناعتي بالرأي
مع عنفوان الشباب يفرس ذلك كام ان
بعض الزمالء ساهم يف احتدام النقاش
خاصة ان احد طريف النقاش عميد الكلية
و الطرف االخر زميل شاب فكيف لألصغر
ان يختلف مع األكرب ؟! مل يعجبني جو
الحوار يف املجلس فابتعدت عن ارتياد
مجلسه كعميد للكلية لفرتة .وهو مجلس
يغلب عليه الطابع اإلنساين والعلمي فلم
يكن مكتب عميد الكلية باعتباره الرئيس
اإلداري للكلية فقط بل كان أيضا مكتب
أستاذ قديم يجتمع فيه مع زمالئه و أبنائه
الذين اصبحوا زمالء له يتطارحون الرأي
ويتداولون يف مواضيع مختلفة يغلب
عليها الجانب القانوين .اخربين احد
الزمالء ان الرجل يستشعر انك مل تعد
ترتاد مجلسه فسكت وقد كان مينعني من
معاودة ارتياد مجلسه خليط من التوجس
والغضب  .واتت مناسبة وهي نهاية
العام امليالدي و بداية عام جديد  .فوجئت
باتصال منه يهنئني ببداية العام الجديد
 ,اتصاله انهى الجفوة وعلمني ان الكبري
يكرب بالتعايل عن الصغائر ,وعلمني هذا
املوقف أيضا ان التصعيد يف النقاش
يرصفه عن البحث عن الحقيقة اىل لدد
يجعل الدفاع عن الذات واالنتصار للنفس
يأد الحقيقة و يضعف املوضوعية  .بعد
هذا املوقف استمرت العالقة بيننا كأفضل
ما تكون العالقة بني زميلني احدهام
أستاذ لألخر  .رحمه الله كان عاملا جليال
واستاذا فاضال و اب لطلبته وال تزال
كتاباته مرثية للفقه يف مجاالت القانون
الدستوري .
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ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

شذرات من كتاب السلطة الالئحية لإلدارة
بقلم :عبدالرحمن المشعل

إن الناظر يف شأن األمم وتطور أفكارها يجد ال
محالة أن تطورها مرهو ٌن بالحفاظ عىل ذاكرتها،
وذاكرة كل أمة هم مفكروها ،والحفاظ عليهم هو
حفا ٌظ عىل ذاكرتها .فمفكروا األمة يعملون دامئاً
عىل تجديد خاليا ذاكرتها حتى ال تقع يف أخطاء
املايض.
صح هذا فنقول ،ال شك أن يف قلب الذاكرة
وإن َّ
القانونية الكويتية يجلس د.عثامن عبدامللك
الصالح .و ُح َّق له أن يتنزل هذه املنزلة مبا قدمه
ٍ
اسهامات جليلة وآرا ٍء نفيسة يف املكتبة
من
ٍ
لباحث
القانونية .ويكفي أن نعلم أن من امل ُحال
يف القانون العام ،ال سيام الدستوري واإلداري
الكويتي ،أن يتجاوز ذكر د.عثامن يف بحثه.
وليس من شأن هذه املقالة أن تذكر ما للدكتور
عثامن من فضائل وخصال يع ُّز وجودها بني
الباحثني القانونني ،وليس شأنها ذكر سريته
الزاهرة وأخالقه الحميدة ،فقد كفاين اآلخرون
ذكر ذلك .إمنا غرض املقالة أن تُلقي الضوء عىل
عم ٍل من أعامل الدكتور  ،وهو كتاب :السلطة
الالئحية لإلدارة يف الكويت ،وأن نتناوله بيشء
من اإليجاز ،نُبني فيها كيف كان يفكر د.عثامن
ويتناول املسائل القانونية ويعرضها.
تأصيل منهجي
ٌ
يف القسم األول يجيب الدكتور عن سؤال :من
هي الجهات التي متلك مامرسة السلطة الالئحية؟
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اجتها ٌد فذ

والحقيقة أن يف املبحث األول والثاين ال يزيد ما
كتبه الدكتور عن رشح ووصف ملواد الدستور
ومضمونها ،التي يبدو بشكل كبري أن ال اشكال
فيها ،ولكن يف املبحث الثالث يظهر ا جتهاد
الدكتور وترجيحه بني اآلراء .وسؤال هذا املبحث
هو :هل تصديق األمري عىل مرشوعات املراسيم
هو اجراء شكيل أم لألمري سلطة تقديرية بحيث
يستطيع الرفض؟
ويوضح الدكتور بأن اإلجاية ليست بتلك
السهولة املتوهمة وأن املسألة تحتمل األمرين.
ويبدأ بعرض الرأي املخالف أوالً ،والذي قد
تتوهمه العقول التي تقرأ مواد الدستور قراءة
مبتورة .ثم يسهب يف عرض رأيه املؤيد للقول
بأن لألمري السلطة التقديرية يف القبول أو
الرفض ،ويؤصل رأيه عىل أساس أن
ميكانيكية قاعدة التوقيع والتوقيع املجاور
يف النظام الربملاين األورلياين يقتيض
هذ ا ا لفهم  .وعىل ضوء هذ ه ا لطبيعة
يضع الدكتور قاعدة مهمة منهجية يف
تفسري الدستور الكويتي وهي أن التفسري
الصحيح يجب أن يتوقف عىل فهم صحيح
لهذه الطبيعة الخاصة التي اتبعها الدستور
بتبنيه النظام الربملاين األورلياين ،وكلام
حاد امل ُفرس عن هذا اإلطار التفسريي كلام
حاد عن الفهم الصحيح لتفسري نصوص
الدستور .ومعلوم أن لتفسري الدستور
مناهج ومدارس عدة متبعة بني الدول ،من
أهمها املدرسة األصالنية واملدرسة النصوصية
ومدرسة التفسري الحي واملدرسة النفعية.
ورمبا يرجع األمر التجاهني تتشعب املدارس
التفسريية منهام ،االتجاه األول يُعطي مكانة
عالية للنصوص ونوايا املرشعني ،واالتجاه
اآلخر يُعيل من مكانة الزمان واملكان املتغريان
بطبيعتهام .ومن كالم الدكتور عثامن يتبني
لنا أنه ينحو نحو االتجاه األول الداعم لتفسري
الدستور تفسريا ً أصولياً.

يف املسألة الخامسة تحديدا ً من القسم الثاين
تربز عقلية د.عثامن واسهامه العلمي .فهو
يتناول سؤا الً طرحه الفقيه الفرنيس بونارد
 Bonnardويرى أن الفقه القانوين مل يُق ِّد م
إجابة كافية مرضية إىل اآلن .والسؤال حول
مسألة حدود الالئحة التنفيذية ونطاقها .فمن
املعلوم أن املرشع قد ينص رصاحة عىل ما يجب
عىل اإلدارة تنفيذه وتقريره يف لوائحها ،وهنا ال
تثور إشكالية حول حدود التنفيذ .ولكن تكمن
اإلشكالية عندما ال تصدر دعوة من املرشع لإلدارة
بإصدار الئحة تنفيذية للقانون ،ومبا أنها متلك
صالحية اصدار اللوائح التنفيذية من تلقاء نفسها
دون دعوة ،استناد ا ً للدستور ،فيكون السؤال:
ما هو الحد الفاصل الذي يجب عىل الالئحة
التنفيذية أن تقف عنده؟
والفقيه بونارد عندما طرح هذا السؤال أجاب
عليه بوضع معيار للمسألة قائ ٌم عىل التفريق
بني القواعد املوضوعية واإلجرائية .فإذا كانت
القواعد التي أتت بها الالئحة قواعد موضوعية
فهي إذن غري جائزة ،ألن من شأنها أن تعدل
مضمون القانون ،بينام لو كانت قواعد إجرائية
فال بأس بها .ومن شأن هذا املعيار تقييد حدود
سلطة اإلدارة يف تنفيذها للقانون ،وهو ما جعل
قضاء مجلس الدولة الفرنيس يأخذ مبعيار آخر
من شأنه إعطاء اإلدارة مساحة وحرية أكرب لتنفيذ
القانون.
وينقد د.عثامن كل من هذين الرأيني ويأخذ عىل
عاتقه مهمة اإلجابة .وهو يرى بأن اإلجابة تكمن
يف املعيار القائم عىل أساس الطبيعة التنفيذية
واإلدارية للالئحة .فملخص إجابته لسؤال بونارد:
متى ميكن للالئحة أن تكمل القانون دون أي
تعدل فيه؟ تكون اإلجابة :عندما تحرتم الالئحة
طبيعتها التنفيذية واإلدارية .ولكن ما املقصود
بالطبيعة التنفيذية واإلدارية لالئحة؟ يجيب
الدكتور بالقول إن العالقة بني الالئحة والقانون
الذي صدرت لتنفيذه هي ما يشكل الطبيعة
التنفيذية للالئحة .فال يكفي للالئحة التنفيذية أن
ال تخالف نص القانون أو روحه بل عليها أن توجِد
عالقة وحدة بينها وبني القانون لضامن تنفيذه،
وعليه فكل حكم ولو كان موضوعياً الزماً لتنفيذ
القانون يكون حكامً صحيحاً .وال تكفي املوافقة،
بل يستلزم األمر املطابقة .وميارس القضاء رقابته
عىل عنرصي الغرض والسبب للتحقق من ذلك.
أما طبيعتها اإلدارية فمضمونها أن الالئحة ال
يكفي أن تتطابق مع قانونها بل عليها أن تخضع
لألحكام التي تعلوها يف سلم املرشوعية .فهي ال
تستطيع أن تخالف الدستور مثالً وال قانوناً آخر
ليس قانونها الذي جاءت لتنفيذه .وخالصة رأي
د.عثامن ،أن الطبيعة التنفيذية للالئحة تحدد

ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

العالقة بينها وبني قانونها ،وتجعل العالقة عالقة
مطابقة ،بينام الطبيعة اإلدارية تحدد العالقة
بينها وبني النظام القانوين ككل وتجعل العالقة
عالقة موافقة .و هذا الرأي يقف يف املنتصف ،ال
يضيق عىل اإلدارة بشكل كبري كام ذهب بونارد،
وال يطلق عنان اإلدارة واسعا كام ذهبت أحكام
مجلس الدولة ،ولكن يعطي التنفيذ معنى ضيقاً
نسبياً.
إيجاد الثغرات ودعوة املرشع
من الدالئل عىل دقيق نظر الدكتور ورجاحة
فكره هو ما يقع عليه من ثغرات ترشيعية أثناء
عرضه للمسائل القانونية والتي ويقدم لها حالً
للمرشع .من ذلك ما عرضه يف موضوع اللوائح
التفويضية .فهو بعد أن طرح هذا املوضوع
ورشحه ،ذكر أن الدستور قد سكت عن تنظيم
مسألة مصري مدة التفويض يف حال ُحل مجلس
األمة قبل أن تنتهي هذه املدة؟ ثم عرض اآلراء
املختلفة حول ذلك .فمن الفقهاء من ذهب إىل
سقوط التفويض إذا ُحل املجلس الذي أصدر
قانون التفويض ،باعتبار أن السلطة التنفيذية
متارس هذه الصالحية نيابة عن املرشع صاحب
االختصاص األصيل .وينتقد د.عثامن هذا الرأي
باعتباره مبني عىل فكرة الوكالة يف القانون
الخاص ،والتي يصعب قبولها يف القانون العام.
ومنهم من ذهب إىل اعتبار أن قانون التفويض
ال يختلف عن غريه من القوانني ومن ثم ال يسقط
برحيل املجلس إال بقانون آخر أو إذا ُحددت مدة
ينتهي عندها أثره .وينتقد الدكتور كذلك هذا
الرأي ،ملا فيه من توسع يف تطبيق التفويض الذي
هو أصالً استثناء من األصل ،وقد يؤدي إىل نزعة
استبدادية ألن السلطة التنفيذية ستجد نفسها يف
ِحل من رقابة املرشع طوال فرتة غيابه التي قد متتد
إىل شهرين .ومن املالحظ هنا أن الدكتور يف نقده
للرأي األول ينقده بناء عىل القاعدة األساسية له
التي بُني عليها ،وهي فكرة الوكالة ،بينام يف نقد
للرأي الثاين ينقده بحسب الغاية والهدف الذي
من أجله تم تقرير هذه الصالحية االستثنائية .وكل
ذلك دليل عىل عمق نظر الدكتور الذي يُقلب اآلراء
ويطالعها من جميع جوانبها قبل التسليم بها.
ثم يرشع الدكتور ببناء رأيه ،فيقرر أوالً مسألة
هي محل اتفاق بني أغلب الفقهاء وليس فيها
خالف كبري ،وكأن لسان حاله «تعالوا إىل كلمة
سواء» ،فيرشع مبا فيه االتفاق ثم يبني محل
الخالف .فيقول أوالً أن مسألة سقوط التفويض
بعد انتهاء الفصل الترشيعي هي مسألة مقررة
وال داعي لنقاشها .ألن املجلس ال ميلك أصال
أن يجعل مدة التفويض متجاوزا ً مدة نيابته.
أما يف حالة حل املجلس قبل نهاية التفويض،
فهو يؤيد نسبياً الرأي األول ولكن يخالفه يف
األساس الذي بُني عليه .فهو يرى أن التفويض
تصيبه حاله ممكن أن نسميها بالوقف أو التعليق،
ألنه فقد رشطاً من رشوط تطبيقه ،وهو وجود

د .عبدالله النفييس وبجانبه د .عثامن عبدامللك الصالح يلقي بيان اإلرضاب عن التدريس

مجلس يراقب مامرسة السلطة التنفيذية للوائح
التفويض .وهنا رمبا يتساءل القارئ من أين أىت
الدكتور بهذا الرشط؟ وهنا مرة أخرى تتضح
مسألة املنهجية عند الدكتور والذي يقرر أن
نصوص الدستور وروحه تستلزم هذا الرشط.
فام متارسه السلطة التنفيذية هو أمر يف غاية
الخطورة ،وتركها مبعزل عن أي رقابة هو ما ال
تقبله طبيعة األشياء ،ومن ثم كان الزماً لالستمرار
مبامرسة هذه الصالحية وجود مجلس قائم
يراقب املامرسة .ولكن ،يكمل الدكتور رأيه بنتيجة
رمبا تكون غريبة بعض اليشء ،وهي أنه لو جاء
مجلس جديد منتخب وما زالت مدة التفويض مل
تنت ِه ويف نفس الوقت ما زالت رشوط تطبيقه
متوفرة ،جاز للسلطة التنفيذية أن متارس
صالحيات التفويض طوال الفرتة املتبقية ،وذلك
دون حاجة لتفويض
جديد .ورمبا يتساءل أحدهم لِ َم ال نحتاج
نب رأيه
لتفويض جديد؟ نقول ألن الدكتور مل ي ِ
عىل أساس فكرة الوكالة ،ولكنه أسس رأيه عىل
توافر رشوط املامرسة ،فإن وجدت وجدت
الصالحية عىل أثرها ،والعكس بالعكس.
أفكار جديدة ثورية
«إن زمن إعطاء أجوبة ميتة عىل أسئلة حية قد
فات» هذا ما قاله رئيس محكمة التمييز الفرنسية
عام  1970م ،وهو ما أجده يلخص موقف
د.عثامن يف مسألة مدى وجوب إلتزام اإلدارة يف
إصدار اللوائح .ورأي الفقه التقليدي هنا هو عدم
وجود أي إلتزام قانوين عىل اإلدارة يف إصدار
اللوائح .ويقدم الفقه التقليدي عدة حجج لذلك،
أهمها أن الرضورة العملية تستلزم منح اإلدارة
حرية تقدير ظروف إصدار اللوائح والتنفيذ وما
يستتبع ذلك من تقدير للوقت وتحديد للوسيلة.

وأقىص ما يدعيه هذا الرأي التقليدي أن الواجب
ا مل ُلقى عىل عاتق اإلدارة هو واجب سيايس
ال قانوين ،وكل ما يثريه من مسؤولية فهي
مسؤولية سياسية.
وبعد هذا الرشح للرأي التقليدي يبدأ الدكتور
بتوجيه سهام النقد لألفكار التي يراها قد عفا
عليها الزمن وجعلها يف مصاف األفكار البالية.
فيبدأ بتقرير أن الرأي التقليدي قد أعطى فكرة
الرضورة العملية أهمية أكرب من فكرة املرشوعية،
وهو ما ال ميكن قبوله يف الوقت الحارض .ثم يؤكد
الدكتور فكرة محورية وجوهرية هنا ،ورمبا تكون
هي مربط الفرس يف املوضوع ،وهي أن الفكر
التقليدي قد غاب عن باله أن فكرة االختصاص
يف القانون العام ال تخلق حقاً فحسب ،بل تضع
واجباً كذلك .مبعنى أن الدستور عندما مينح هذه
الصالحية أو السلطة لإلدارة فهو ال مينحها حقاً
متارسه كيفام شاءت مبوجب تقديراتها الواسعة،
بل يضع بجانب ذلك واجباً عليها باستخدامها
دون تخاذل منها أو تخيل .والقول بخالف ذلك
يؤدي ال محالة إىل جعل السلطة الترشيعية مبثابة
مجلس استشاري للسلطة التنفيذية ،تُقرر األوىل
أمورا ً ،ثم يُرتك املجال للثانية بتقدير تنفيذها من
عدمه .وعليه ،فمخالفة اإلدارة لهذا الواجب املبني
عىل مبدأ املرشوعية مينح األفراد الحق يف الطعن
عىل موقف اإلدارة السلبي من عدم إصدار الئحة،
ألنه مبوجب الوظيفة التنفيذية لإلدارة هي ملزمة
قانونياً بإصدار الالئحة.
ويف الختام نقول ،كل ما عرضناه هو فقط
مبثا بة شذ را ت بسيطة بينا فيها كيف كا ن
الدكتور منهجياً يف بناء أفكاره ،فهو ال يُلقى اآلراء
واألحكام دون أن يؤصل أوالً القاعدة األساسية ثم
يبني عليها رأيه .وهذه املنهجية جعلته جريئاً يف
عرض أفكاره ولو خالف كبار الفقهاء يف القانون
الفرنيس والفقه التقليدي.
العدد  - 6أغسطس 2022
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ماذا قال الفقيد لعبدالكريم قبل وفاته بأشهر؟

من اليمني الطلبة :أحمد البداح ،عبدالحميد كاكويل ،عامر الفوزان ،جارس الدبوس ،خلفه
فاضل الجمييل ،فيصل العسكري ،فهد البسام ،وسمي الوسمي ،طارق الطاحوس ،محمد
خريبط ،عيل الربجس ،الصورة أخذت يف مكتب العميد د .عثامن عبدامللك عام 1992
متر اليوم الذكرى السنوية لوفاة أستاذنا
املرحوم الدكتور عثامن عبدامللك الصالح.
وبهذه املناسبة وبحكم كوين أحد طلبته
فقد كان لزاماً عيل اإلشارة إىل مناقب
الدكتور عثامن فقد كان يتمتع بشخصية
قوية وذو هيبة فضالً عن أنه كان أستاذا ً
بارعاً سواء من الناحية األكادميية مبا
تركه من انتاج علمي قيم وما يتمتع به من
قدرات خاصة يف رشح املادة العلمية ملقرر
القانون الدستوري عالو ًة عىل مساهامته
بإبداء اآلراء الدستورية يف العديد من
القضايا الدستورية التي شغلت الرأي
العام.
ولعيل أذكر واقعة حدثت يل معه يف عام
 1993وأذكرها ألول مره حيث كنت متجهاً
لحضور محارضة يف إحدى القاعات
الدراسية ومررت بجانب مكتب عميد الكلية
وكان د .عثامن واقفاً يدخن خارج املكتب
فتوقفت عنده وسلمت عليه وسألته بعض
األسئلة التي تخص املنهج الدرايس ثم
أطرق يفكر لفرتة من الزمن ثم قال العبارة
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كـان يتمتـع الدكتـور
عـثـمـان عـبـدالملك
الـصـالـح بشخصيــة
قـويـــة وذو هـيـبــة

د.عبدالكريم ربيع العنزي

التالية « :من عام  1973إىل عام 1993
كايف صح!؟ فقلت له :الله يطول عمرك
دكتور وانتهى الحوار.
وبعد  3أشهر تقريباً علمت بخرب وفاته
فكأنه كان يحس بدنو أجله رحمه الله
رحمة واسعه وجزاه الله خري الجزاء.

لـديـه قـدرات خـاصـة
فـي شـرح الـمــــادة
الـعـلميــة لـمـقــرر
القـانـون الـدستـوري

ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

«ميسان» تنفرد بنشر بحث «الديوانية» للفقيه
والذي يتداول ألول مرة منذ وفاته

يتسلم شهادة الدكتوراه يف جمهورية فرنسا
بقلم  :الدكتور عثمان عبد الملك الصالح

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم « وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل
يل من لدنك سلطانا نصريا»
صدق الله العظيم
اللهم إن الحق قديم ال يبطله باطل اللهم ان االمر امر شهادة بالحق ال يجوز لصاحب رأى أن
يحبسها يف صدره أو عىل لسانه  ...ومن يكتمها فانه آثم قلبه ولسانه وشفتاه  ...اللهم نسالك أن
يظل هذا القلم مع اقالم أخرى يردد نداء الحق ال ميل من تكراره حتى تستجيب له عقول وتهوى اليه
أفئدة  ...ونواجه املسائل مبوضوعية تفرضها أمانة تحمل املسؤولية ومقتضيات املصلحة العامة
لهذا البلد األمني  ...اللهم الهمني سداد الراي وصواب القول واهدين اليك رصاطا مستقيام ..وبعد،
فامتثاال لقوله تعاىل « وذكر فان الذكرى تنفع املؤمنني» وتأسيا بسنة رسوله الكريم يف قول الحق
والجهر بالعدل  ...وتدعيام لدميوقراطية هذا البلد األمني يف كيانها املستقل الناهض  ...وإميانا
بفضيلة الحوار الهادف البناء  ،نطلق العنان لهذا القلم ليمس موضوع الساعة وهو موضوع يف
غاية الحساسية ملا يحيط به من ظروف ومالبسات  ،ولوال إميان بأنه موضوع ينتظر أن يتناوله هذا
الحوار املجرد عن العواطف بحسبانه فرض عني علينا يتعني أداؤه  ...لرددنا القلم عنه ولرصفناه اىل
موضوع آخر  .۰۰۰أيرس مدخال وأرحب مخرجا واقل اثارة للعواطف واألحاسيس .
وعند تالقي هذه األضواء ،وبوحي تلك املعاين املتكاملة  ،و بهدی ذلك كله  ...نعرض للموضوع
يف بنود أربعة عىل الوجه التايل :
* الديوانية مؤسسة اجتامعية ثقافية سياسية .
* االساس القانوين للديوانية بصفتها صورة من صور مامرسة حرية االجتامع.
* التكييف القانوين لطبيعة الديوانية وتحديد مدلولها القانوين.
* النتائج املرتتبة عىل كون الديوانية اجتامع من نوع خاص .

عندمـا استثنـى المشـرع
الـديـوانيـة كـان يعـلـم
جـيـدا ما تمثلـه كنظــام
وعـرف اجتماعي متأصـل
فـــي وجــدان الـنـــاس
وعـاداتهـم وتقاليـدهـم

الــدور السيـاسـي الــذي
تـقـوم بــه الـديـوانـيــة
ال يظهــر فـي مـنـاسبــة
االنـتخـابـات فقـط وانمـا
يستمـر بعـد االنـتخـابـات
العدد  - 6أغسطس 2022
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ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

أوالً :الديوانية مؤسسة اجتامعية ثقافية
سياسية

لـعـبـت الديـوانـيـة دورا
هــامـ ًا فـي الـمـجــاالت
الـسيـــاسـيـــة وفـــي
تـــطــــور نـــظــــــام
الـحـكـم فــي الكويـت

ان الديوانية مؤسسةان الديوانية تلعب دورا
كبريا واساسيا يف املجاالت االجتامعية والثقافية
والسياسية .ونعرض لهذا الدور بإيجاز شديد
بعد أن نبني األصل اللغوي والتاريخي لكلمة
«ديوانية» ،واملعنى االصطالحي لها .
أ  -أصل التسمية واملعنى االصطالحي لها :
جاء يف املنجد أن كلمة «ديوان» وجمعها
دواوين تعني الكتاب الذي تجمع فيه قصائد
الشعراء ،كام تعني املكان الذي يجتمع فيه
للفصل يف الدعاوى  ،او النظر يف شؤون
الدولة  ...وكلمة « الديوان» كام جاء يف دائرة
املعارف االسالمية اصلها فاريس ويذكر ابن
خلدون يف مقدمته «أن أصل هذه التسمية
أن كرسی نظر يوما إىل كتاب ديوانه وهم
يحبسون عىل أ نفسهم كأ نهم يحا د ثون
فقال «دیوانه» أي مجانني بلغة الفرس
فسمي موضعهم بذلك وحذفت الهاء لكرثة
االستعامل فقيل ديوان ثم نقل هذا االسم
اىل كتاب هذه األعامل املتضمن للقوانني
والحسابات.
وقيل انه اسم للشياطني بالفارسية سمي
الكتاب بذلك لرسعة نفوذهم يف فهم األمور
ووقوفهم عىل الجيل منها والخفي وجمعهم
ملا شذ وتفرق ثم نقل إىل مكان جلوسهم لتلك
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الدكتور عثامن عبد امللك الصالح

األعامل  ....واول من وضع الديوان يف الدولة
االسالمية هو عمر بن الخطاب ريض الله عنه».
واذا كان هذا هو األصل التاريخي واللغوي
للتسمية فأننا سوف نستعمل كلمة «الديوانية»
يف عد ة مو ا ضع من هذ ا ا ملقا ل مبعنی
ا صطالحي يختلف عن مد لولها ا للغو ي ،
فنعني بكلمة ديوانية  :ما جرى به العرف
من اجتامعات داخل املنازل او أمامها ملناقشة
موضوعات عامة متفرقة حول مجمل األوضاع
العامة والقضايا  ،أي تلك الصورة من صور
مامرسة حرية االجتامع ،التي تستمد حاميتها
من العرف املستقر واحكام الدستور ونصوص
قانون االجتامعات العامة والتجمعات».

فــكــــرة تـــأسـس أول
مـدرسـة أهليـة نظاميــة
فــي الكـويـــت كــــان
مـنـبـعـهــا ديــوانـيـــة
الـشيــخ يـــوسـف بـــن
عـيـسـى الـقـنـــاعـــي

ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

ب  -دور الديوانية يف املجاالت
االجتامعية والثقافية :
لقد لعبت الديوانية وال تزال تلعب دورا
ا جتامعيا وثقافيا كبريا .ففيها تقام حفالت
األعراس وفيها يتسامر أبناء الحي ،وهي
املرتع الخصب الذي تدور فيه حوارات األدب
واملناقشات الفقهية  .ويف مجتمعها الصغري،
كثريا ما تعرث عىل الحكمة البليغة ،والفكرة
الصائبة  ،والراي األصيل  ،ذلك أن ( هذا املجتمع
الصغري ) يضم مستويات شتى من الناس عىل
اختالف مذاهبهم ،وتباين ثقافاتهم منهم من مل
يقرا كتابا لكنه ميارس مشاكل الحياة اليومية،
ومنهم من همه البحث ،يف بطون الكتب ،وبني
هؤالء وأولئك مستويات مختلفة علام وثقافة
واخالقا .و ال تتجاوز الحقيقة حني نقول أن
بعض «الدواوين» قد تخصصت بالتدارس
يف فرع من فروع العلم واألدب ،ومثال ذلك:
ديوانية الشيخ يوسف بن عيىس القناعي التي
اختصت بتدارس علوم اللغة والفقه ،وديوانية
عبد الله مال صالح التي اختصت بتدارس األدب
القديم.
ولعله من املفيد أن نشري ونحن يف هذا
الصدد إىل أن فكرة تأسس أول مدرسة أهلية
نظامية يف الكويت كان منبعها ديوانية الشيخ
يوسف بن عيىس القناعي فظهرت املدرسة
املباركية ثم تلتها املدرسة األحمدية  ،وان اول
ناد اديب شكل يف الكويت عام  1923كان
مقره يف «دیوان» محمد صالح الجوعان.
وأن أول مكتبة أهلية انشات يف الكويت قد
اتخذت لها مقرا يف ديوانية بيت «ابن عامر».
وان أول نادي ريايض يف الكويت وهو النادي
األهيل الذي افتتح رسميا يف شهر يوليو سنة
 1952كانت بدايات نشأته يف ديوانية مشعان
الخضري الخالد ،وهكذا يتضح ما للديوانية من
دور كبري يف املجاالت االجتامعية والثقافية
والفكرية .
جـ  -دور الديوانية يف املجاالت السياسية :

تأسيس النادي االهيل يف الكويت عام 1952

لعبت الديوانية دورا هاما يف املجاالت
ا لسيا سية ويف تطور نظا م ا لحكم يف
الكويت ...يصف السيد عبد الله زكريا
األنصاري هذا الدور يف كتابه عن الديوانية
املوسوم «حوار يف مجتمع صغري» قائال
ان املجتمع الصغري هو «الديوانية» يضم
مجموعة من الناس يتحاورون ويتداورون
يف مختلف شؤون الحياة ...وال شك أن
لهذه املجتمعات تأثريا ودورا يف بلورة
األمور وتحليلها  ،فهي اشبه بالربملانات،
لكنها ليست بالصيغة القانونية التي
العدد  - 6أغسطس 2022
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ملف العدد
ذكرى وفـاة د .عثمـان عبـدالملك

كـلـمـة « الــديـوان»
كمـا جـاء فـي دائـرة
المعـارف االسـالميـة
اصـلـهـا فــارســـي

تتمتع بها الربملانات ،وليس لها حصانات
 ،لذلك فالحوار الذي يدور فيها يأخذ
طابع الصدق والرصاحة والحرية الكاملة،
بعفوية تامة وبدون تكلف وسوف يتضح
لنا هذا الدور بأبدائنا املالحظات التالية:

انتخابهم عام  1938والذين ا جتمعوا يف
ديوانية احدهم وهو عبد الله الصقر الدعوة
اىل الشيخ عبد الله السامل الصباح ليتوىل
رئاسة اول مجلس نيايب يف الكويت ملا أظهره
من تأييد للمطالب الشعبية .

العامة دون أن ترتكز عىل اساس قانوين
صحيح  ،وقد كانت جميع هذه االنتخابات
تتم يف الدواوين ونذكر منها عىل سبيل املثال
تلك االنتخابات الفرعية التي جرت يف ديوانية
الرومي يف منطقة الدعية  .وفاز بها فيصل
القضيبي وبدر املضف .

 - 1يف ا لد يوا نية وضع ا ول میثا ق  - 4يف الديوانية تاسس اول حزب
 - 7الديوانية جهة رقابية عىل النائب
سيايس يف الكويت :
سيايس يف الكويت :
اثناء نیابته :
يف شهر يوليو من عام  1938ای بعد
عىل اثر وفاة الشيخ سامل مبارك الصباح
ان الدور السيايس الذي تقوم به الديوانية
الحاكم التاسع للكويت يف  22فرباير سنة تشكيل املجلس الترشيعي مبارشة وبإيعاز
 1921وقبل أن يتم اختيار خلف له اجتمع منه تأسس أول حزب سيايس يف الكويت ال يظهر يف مناسبة االنتخابات فقط وامنا
بعض أعيان الكويت ووجهاؤها يف « ديوانية» تحت اسم « كتلة الشباب الوطني» حيث جرى يستمر بعد االنتخابات  ،ذلك أن رواد
نارص البدر واتفقوا عىل تقديم عريضة انتخاب أعضاء مجلس ادارة الكتلة يف ديوانية الديوانية يقومون مبراقبة نوابهم الذين
تتضمن مطالبهم  ،ولقد امثر هذا االجتامع عن الشيخ يوسف بن عيىس القناعي وتم اختيار اختارتهم املنطقة التي تقع فيها الديوانية
تدوین میثاق قام عىل أساس منه اول مجلس السيد أحمد زيد الرسحان سكرتريا لها كام اعضاء يف املجلس النيايب  ...وعىل ضوء
استشاري يف الكويت عام  1921ويعترب هذا اختري السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم هذ ه ا لرقا بة يتحد د مصري ا لنا ئب يف
االنتخابات القادمة .
رئيسا فخريا لها.
األول من نوعه يف تاريخ الكويت السيايس.
ونقتطف يف هذ ا ا لشأن من مضا بط
 - 2يف الديوانية جرت االنتخابات ألول  - 5يف الديوانية جرت محاولة انتخاب مجلس األمة مقطعا مام قاله احد النواب
اثناء مناقشة مرشوع القانون رقم 13
ثاين مجلس ترشيعي يف الكويت :
مجلس نيايب يف الكويت :
لسنة  1963يف شان االجتامعات واملواكب
يقول السيد خالد سليامن العدساين يف والتجمعات .
يف عام  1938اسفرت املفاوضات بني
حيث يقول النائب مؤكد ا ً الدور الرقايب
اعضاء « الكتلة الوطنية» عن االتفاق بني مذكراته عن هذه املحاولة انه «يف ليلة االثنني
الحاكم واملحكومني عىل انشاء اول مجلس  27شوال سنة  1357هـ ارسلت  104دعوة لرواد الديوانية يف املنطقة عىل النائب هناك
نيايب يف الكويت ،وقد جرت االنتخابات لبعض الكويتيني ندعوهم للحضور صباح شییء ذكره األخ الزميل  ....وهو اآلن صار
األعضاء ذلك املجلس والتي شارك فيها ( )100اليوم التايل يف دار الحاج محمد عبد الرحمن يف الحقيقة تقليدا يف هذا البلد أي أنه مع
عائلة من العائالت املعروفة يف الكويت يف محمد البحر للتداول يف انتخاب املجلس األسف بعد كل جلسة تطلع اشاعات كثرية،
«ديوانية» آل الصقر حيث تم انتخاب  14الترشيعي الجديد» اال أن هذه املحاولة قد أن فالن قال كذا  ،وأن قرارا اتخذه املجلس
فيخرج اناس ويقولون أن قرار املجلس
فشلت.
عضوا للمجلس املذكور.
مل يتخذ وتكون النتيجة أن اهايل املنطقة
يريدون محاسبة نائبهم  ،تعال يا نائب ،
 - 3يف الديوانية تم اختيار أول رئيس  - 6يف الديوانية جرت ما سميت
نحن انتخبناك للمصلحة العامة  ،هل صحيح
باالنتخابات الفرعية :
ألول مجلس نيايب يف الكويت :
انه حدث هذا يف املجلس؟ فهذه اصبحت
وهي انتخابات تجرى قبيل االنتخابات عادة اآلن أن كل يوم وثان يطلبك أهل
لقد وجه أعضاء املجلس الترشيعي بعد
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الحـوار الـذي يدور في
الديـوانيـة يأخذ طابع
الصــدق والصــراحـة
والحـريــة الكــامـلـة

املنطقة تعالی یا فالن عندنا وفهمنا ماذا
حدث ،ما هي القصة ،فاصبح تقليدا اآلن يف
البلد.
ثانيا :األساس القانوين للديوانية
بصفتها صورة من صور مامرسة حرية
االجتامع:
أ -الديوانية اجتامع يستند
إىل العرف الثابت املستقر:
ا لد يو ا نية جذ ر من جذ و ر ا ملجتمع
ا لكو يتي ميتد عرب ا لتا ر يخ حتى نشأ ة
الكويت عام  ، 1709حيث ظهر هذا النوع
من االجتامعات مع بداية نشأته  ،ذلك أن
اول دیوان ظهر يف الكويت كان مضيف
أول حاكم للبالد حينذاك وهو صباح األول
ثم تطورت الديوانية شيئا فشيئا إىل أن
أصبحت كام هي معروفة يف يومنا الحايل
يقول السيد خالد محمد املقامس يف هذا
الخصوص :آن الديوانية الكويتية منط
مميز وفريد يف املنطقة  ،ولها موقع كبري
يف نظامنا االجتامعي والسيايس« ،فهي
تشكل احد اعمدة العادات املوروثة والتقاليد
الصحيحة املتأصلة يف الرتكيبة االجتامعية
والتي ورثناها عن اجدادنا منذ نشأة هذا
الوطن ال ميكن االستغناء عنها».
ثم يضيف يف موقع آخر من كتابه عن
«الديوانية الكويتية» :أن املرش ع عندما
استثنى الديوانية كان يعلم جيدا ما متثله
كنظا م و عرف ا جتام عي متأ صل يف
وجدان الناس وعاداتهم وتقاليدهم ،وأنه
وفق استبيان ا جراه يف هذا الخصوص
تبني له أن جميع من شاركوا فيه يؤيدون
وجود الديوانية ويؤكدون عىل أنه ال ميكن
االستغناء عنها  ،وأن هذا ما يؤكد بان العرف
االجتامعي متأصل يف الوجدان  ،وأنه ال

ميكن تصور الحياة االجتامعية او السكنية
يف الكويت دون الديوانية  ،كمكان لاللتقاء
وكصورة من صور الحق يف االجتامع
والتعبري عن الرأي.
ومام ال ريب فيه أن حق األفراد يف االجتامع
يف «الدواوين» املنترشة عىل ارض الكويت
والتي بلغ عددها «عىل ساحل مدينة الكويت»
وحدها يف يوم من االيام ما يزيد عن مائتني
وخمسني ديوانا ،هو حق ثابت لهم حتى قبل
العمل بالدستور  .حيث كان يستمد حاميته من
العرف الثابت املستقر الذي يحفظ لهذه الصورة
من صور االجتامعات حريتها  ،فال يجيز
للحكومة أن توجب الحصول عىل اذن بها او
اخطار ای جهة عنها مقدما .كام ال يجيز لقوات
األمن اقحام نفسها عىل مثل هذا االجتامع  ..ومل
يسجل تاريخ الكويت السيايس حتى اآلن أي
سابقة مست بهذا الحق أو نالت منه .
ب -الديوانية اجتامع يستمد ضامنه
وحاميته من الدستور :
الديوانية كام سرنى بعد قليل ال يتعدى
كونها احدى صور مامرسة حرية االجتامع
وهي حرية تتصل اتصاال وثيقا بحريتي
العقيدة والتعبري عن الرأي ،بل أنها ليست يف
واقع األمر ،سوى وسيلة من وسائل التعبري
عنهام  .ذ لك أن جميع ا لحر يا ت ا لفكر ية
تستلزم حرية االجتامع فاذا كان لألفراد الحق
يف أن يطوروا نشاطهم بصورة حرة وجب
أن يتمتع بحق االجتامع دون الحاجة االذن او
اخطار سابق  ،وال يجوز ألحد من قوات األمن
حضور اجتامعات كام يكون لهم الحق يف
تكوين الجمعيات.
وحر ية ا ال جتامع حر ية اساسية كفلها
االسالم وصانها الخلفاء الراشدون  .واكدتها
اعالنات حقوق االنسان وال يكاد يخلو دستور
من الدساتري من اضفاء الحامية عليها.

ولقد نص الدستور الكويتي عىل الحق يف
االجتامع يف مادته  44فذكر أن « :لألفراد حق
االجتامع دون حاجة الذن او اخطار سابق  ،وال
يجوز ألحد من قوات األمن حضور اجتامعاتهم
الخاصة  ،وا الجتامعات العا مة وا ملوا كب
والتجمعات مباحة وفقا للرشوط واألوضاع
التي ببينها القانون  ،عىل أن تكون اغراض
االجتامع ووسائله سلمية وال تنايف اآلداب».
ولقد جاء يف املذكرة التفسريية للدستور تعليقا
عىل هذه املادة ما نصه »... :تحفظ هذه املادة
االجتامعات الناس الخاصة حريتها  ،فال يجوز
للقانون – وال للحكومة من باب أوىل  -أن
توجب الحصول عىل اذن بهذه االجتامعات أو
أخطار ای جهة عنها مقدما كام ال يجوز لقوات
األمن اقحام نفسها عىل تلك االجتامعات  .ولكن
هذا ال مينع األفراد أنفسهم من االستعانة برجال
الرشطة  ،وفقا لإلجراءات املقررة  ،لكفالة النظام
أو ما إىل ذلك من أسباب  .أما االجتامعات العامة
سواء كانت يف صورتها املعتادة يف مكان معني
لذلك أو أخذت صورة مواكب تسري يف الطريق
العام ،أو تجمعات بتالقى فيها الناس يف ميدان
عام مثال ،فهذه عىل اختالف صورها السابقة ال
تكون اال «وفقا للرشوط واألوضاع التي يبينها
القانون»  ،وبرشط « أن تكون اغراض االجتامع
( أو املوكب أو التجمع) ووسائله سلمية وال
تنايف اآلداب» .وتحديد املعنى الدقيق الالجتامع
العام و املعيار الذي يفرق بينه وبني االجتامع
الخاص  ،امر يبينه بالتفصيل الالزم القانون
الذي يصدر بهذا الخصوص .
وهكذا يتضح جليا أن الديوانية بصفتها
صورة من صور مامرسة حرية االجتامع
فضال عن أنها تجد اساسها يف العرف املستقر
فانها تستند اىل نصوص الدستور وتتمتع
بحامية مستمدة من رصیح نصوصه .
وال يفوتنا أن نشري ونحن يف هذا الصدد اىل ان
القضاء يف الدول املختلفة يحرص كل الحرص عىل
صيانة حرية األفراد يف االجتامع اىل درجة
العدد  - 6أغسطس 2022
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املغاالة واالرساف يف الحامية  ...وعىل األخص
يف الواليات املتحدة األمريكية حيث قررت املحكمة
العليا االتحادية يف حكمها الذي أصدرته يف قضية
Committee of Industrial Organisation
 .Haugue Vعام  1939عدم دستورية الئحة
تشرتط الحصول عىل إذن كتايب من رئيس البوليس
يف املدينة قبل عقد اي اجتامع يف شوارعها او
طرقها او حدائقها العامة  .هذا ولقد بلغ توسع
املحكمة العليا يف حامية حرية االجتامع ذروته
القصوى بحكمني اصدرتهام يف يوم واحد عام
 1951واتصل األمر فيهام بحرية عقد االجتامعات
دون الحصول عىل اذن سابق وذلك يف قضية
 Niemietrov .Marylandوالتي قررت فيها
املحكمة عدم دستورية ترشيع يشرتط الحصول
عىل اذن سابق قبل عقد االجتامع عىل اساس ان
يف ذلك تقييدا للحرية يتعارض مع النصوص
الدستورية التي قررت حامية حرية الرأي وحرية
االجتامع  .كام قررت يف القضية الثانية وهي قضية
 Kunz V. New Yorkبراءة أحد القساوسة ،وكام
قد عقد اجتامعات دينية يف بعض شوارع نيويورك
دون الحصول عىل اذن سابق .كام شجبت يف نفس
الحكم رفض منح القسيس األذن (استنادا اىل أنه قد
سبق وان منح اذنا فاستعمله يف اجتامع شدد فيه
الهجوم عىل بعض الطوائف الدينية مام هدد بوقوع
اضطراب يف األمن ) وقررت يف ذلك أن رفض منح
االذن دون فحص الظروف الجديدة يعترب نوعا من
العقاب مل يأذن به الشارع.

اىل العرف الثابت املستقر .وكان املرشع
يعلم علم اليقني ما متثله الديوانية كنظام
وعرف اجتامعي متأصل يف روح الجامعة
ووجدانها ،وانه من العسري تجاهله أو عدم
االعتداد به .لذلك نجده عند وضعه للقانون
رقم  13لسنة  1963يف شان االجتامعات
واملواكب والتجمعات قد ضمن حق األفراد يف
االجتامع يف الدواوين حني نص يف مادته
األوىل عىل أن «ال يعترب اجتامعا عاما يف حكم
هذه املادة ما جرى به العرف من اجتامعات
يف الدواوين» .كام نجد املرشع عند وضعه
للمرسوم بالقانون رقم  65لسنة 1979
يف شان االجتامعات العامة والتجمعات
الذي نص عىل منع االجتامعات العامة دون
اذن مسبق من وزارة الداخلية وخص هذه
االجتامعات بأحكام مضيقة لحرية االجتامع
 ،قد استثني يف مادته الثالثة «الديوانية»
عىل اعتبارها ليست اجتامعا عاما وال ترسي
عليها األحكام الخاصة بهذا االجتامع ويف
مقدمتها رشط الحصول عىل إذن مسبق لعقد
االجتامع  ...وهكذا نجد أن «الديوانية»بصفتها
احدى صور مامرسة حرية االجتامع تستمد
ايضا حاميتها من املرش ع العادي وعىل
وجه الخصوص من نص املادة  3من قانون
االجتامعات العامة والتجمعات نفسه  ،رغم
ما يتصف به هذا القانون من التضييق عىل
حرية االجتامع.

وتحديد مدلولها أهمية خاصة من حيث تحديد
نطاق تطبيق أحكام قانون االجتامعات العامة
والتجمعات ،وكذلك نطاق تطبيق العقوبات.
الجزائية وعىل األخص تلك الواردة يف قانون
االجتامعات نفسه  .ونعرض يف فقرتني
 - 1للتكييف القانوين لطبيعة الديوانية
 - 2لتحديد املدلول القانوين لها
أ -التكييف القانوين لطبيعة الديوانية :
الديوانية هي صورة من صور مامرسة
حرية االجتامع ولكن :الديوانية هل هي
ا جتامع عام يخضع لألحكام املضيقة يف
قانون التجمعات ؟
واذا مل تكن كذلك فهل هي اجتامع خاص
ينطبق عليها ما ينطبق عىل هذا االجتامع من
أحكام  ،واذا مل تكن ال هذا وال ذاك فهل هي
اجتامع من نوع خاص ؟
وال يكتمل ا لتكييف ا لقا نو ين للطبيعة
القانونية للديوانية اال باإلجابة الواضحة عن
هذه التساؤالت.
ونقول يف هذا الخصوص :
 - 1الديوانية ليست اجتامعا عاما :

وال حاجة بنا أن نتوقف طويال أمام هذا
األمر ،ذلك أن املرسوم بالقانون رقم 65
لسنة  1979يف شان االجتامعات العامة
ثالثاً :التكييف القانوين لطبيعة الديوانية والتجمعات قد أكده بكل رصاحة ووضوح يف
جـ  -الديوانية اجتامع يستند يف
مادته الثالثة حيث تقول « ال يعترب اجتامعا
مرشوعيته اىل قانون التجمعات نفسه :وتحديد مدلولها القانوين
عاما ما جرى به العرف من اجتامعات يف
للتكييف ا لقا نو ين لطبيعة ا لد يو ا نية الدواوين  »...وواضح من هذا النص أن
سبق لنا وان بينا أن الديوانية اجتامع يستند
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اطالق العدد دون تحديد وال يستثنى هذا
الديوانية بصفتها صورة من صور مامرسة ب  -املدلول القانوين للديوانية :
االستثناء اال بنص خاص ويف أضيق الحدود .
حرية االجتامع ليست اجتامعا عاما.
يتحدد هذا املدلول بتحديد البعد املكاين  ،ومل يرد يف القانون مثل هذا النص.
والبعد العددي  ،والبعد املوضوعي للديوانية
 - 2الديوانية ليست اجتامعا خاصا :
 - 3البعد املوضوعي للديوانية :
 ..وهذا ما نعرف له فيام ييل :
تنص املادة األوىل من املرسوم بالقانون
تقول املادة الثالثة من القانون يف هذا
رقم  65لسنة  1979يف شان االجتامعات  - 1البعد املكاين للديوانية :
الخصوص «ال يعترب اجتامعا عاما ما جرى به
العامة والتجمعات عىل ما ييل« :يعترب
نقصد بالبعد املكاين هو نطاق املكان الذي العرف من اجتامعات يف الدواوين الخاصة ،
اجتامعا عاما يف تطبيق أحكام هذا القانون
كل ا جتامع يحرضه او يستطيع حضوره تنعقد فيه الديوانية بصلتها صورة من صور داخل املنازل او امامها للكالم يف موضوعات
متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام
عرشون شخصا عىل األقل للكالم او املناقشة مامرسة حرية االجتامع ...
تقول املادة  3من قانون االجتامعات العامة محدد بالذات» .ونستطيع أن نستخلص من
موضوع او موضوعات عامة أو امور او
مطالبات تتعلق بفئات معينة » .وعن طريق والتجمعات «ال يعترب اجتامعا عاما ما جرى به هذا النص األمور اآلتية :
ا -ان الديوانية دعوة مفتوحة وفقا للتقاليد
مفهوم املخالفة لهذا النص نستطيع أن العرف من اجتامعات يف الدواوين الخاصة ،
ندرك أن أهم ما مييز االجتامع الخاص عن داخل املنازل أو امامها  .»...وواضح من هذا للكالم وا لنقا ش يف موضوعا ت متفرقة
االجتامع العام هو عدد األشخاص الذين النص أن البعد املكاين للديوانية ليس محددا مختلفة متعددة.
 - 2ان الديوانية ال تفقد طبيعتها وتصبح
يحرضونه  ،حيث يجب أن يكون هذا العدد بحجرة معينة داخل املنزل  ،بل يجوز أن يكون
اقل من عرشين شخصا ،ودون حاجة اىل االجتامع داخل سور املنزل  ،أو أمام املنزل اجتامعا هاما اال اذا توافر رشطان هام :
 األول هو أن يكون االجتامع الذي عقدمناقشة باقي املعايري نستطيع القول بان خارج اسواره  ،أو كام يقول الخبري الدستوري
هذا كاف الستبعاد الديوانية من أن تكون ملجلس األمة عند مناقشة القانون رقم  13فيها كان بناء عىل دعوة عامة .
والرشط الثاين هو ان تكون تلك الدعوة
اجتامعا خاصا .ذلك أن املرشع رغم عدم لسنة  1963يف احدى جلسات مجلس األمة
اعتباره الديوانية اجتامعا عاما قد اطلق عدد «داخل ديوانية أو أمام الديوانية او يف شبه لبحث موضوع هام محدد بالذات  .كالحديث
الحضور يف اجتامعاتها دون أي تحديد .الديوانية»  ..فكل اجتامع يف هذه األماكن ال مثال يف مسالة سياسية عامة تهم الدولة  ،أو
مام يفتح معه الباب للقول بان هذا العدد تنطبق عليه أحكام قانون االجتامعات العامة يف مشكلة من مشاكل األمن التي تثار يف البلد
ألي سبب من األسباب ،أو يف عالقة الدولة
يجوز أن يتعدى العرشين شخصا وهو متى ما توافرت فيه الرشوط األخرى .
بدولة اجنبية مثال او بدولة صديقة او بدولة
ما يخرج الديوانية من أن تكون اجتامعا
شقيقة .
 - 2البعد العددي:
خاصا .
فاذا تحقق هذان الرشطان خرجت الديوانية
سبق وان بينا انه يستفاد من نص املادة عن طبيعتها اجتامع من نوع خاص ال تنطبق
 - 3الديوانية اجتامع من نوع خاص :
األوىل من القانون ان من معايري االجتامع عليه نصوص قانون االجتامعات اىل كونها
يتضح لنا مام سبق أن الديوانية ليست الخاص اال يزيد عدد من يحرضه عن تسعة اجتامعا عاما ينطبق عليه ما تضمنه القانون
اجتامعا عاما برصيح نص املادة  3من قانون عرش شخصا  ،ومبراجعة نص املادة الثالثة من احكام يف هذا الخصوص ..اما تحقق
االجتامعات العامة والتجمعات  ،كام يتضح لنا من نفس القانون نجد انها قد أطلقت عدد أحد هذين الرشطني دون األخر (كام لو كانت
كذلك انها ليست اجتامعا خاصا .....وحقيقة الحضور دون اي تحديد .ومن هنا ينفتح هنالك دعوة عامة لالجتامع ولكن ملناقشة
األمران التكييف القانوين الصحيح لطبيعة الباب للقول بأنه يجوز أن يحرض ما ينعقد موضوع خاص  ،او اذا ما كان االجتامع عفويا
الديوانية  ،هو انها اجتامع من نوع خاص من اجتامعات يف الدواوين اى عدد كان من بطريقة تلقائية يف الديوانية داخل املنزل او
وسيزداد االمر وضوحا عندما نعرض فيام ييل االشخاص ..ذلك أن تحديد الحضور بعدد امامه للحديث يف موضوعات متفرقة او يف
معني هو استثناء من األصل العام  ،وهو موضوع عام) فال يخرج الديوانية عن
لتحديد مدلولها القانوين .
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طبيعتها بصفتها اجتامعا من نوع خاص .
ففي كال الحالتني السابقتني ال يعترب االجتامع
اجتامعا عاما ال يجوز عقده اال بعد الحصول
عىل ترخيص مسبق من املحافظ ،بل تظل
الديوانية محافظة عىل طبيعتها اجتامع من نوع
خاص ال تنطبق عليه احكام االجتامع العام التي
تضمنها القانون رقم  65لسنة  1979يف شان
االجتامعات العامة والتجمعات .
رابعاً :النتائج املرتتبة عىل كون الديوانية
اجتامع من نوع خاص
يرتتب عىل كون الديوانية اجتامع من نوع
خاص  ،يخرج من حضرية االجتامعات العامة،
نتائج يف غاية األهمية نوجزها فيام ييل :
أ  -الديوانية ا جتامع ال يستلزم انعقاده
الحصول عىل ترخيص او اذن مسبق من
ا ملحا فظ ا لذ ي تقع ا لد يوا نية يف د ا ئرة
اختصاصه.
ب  -الديوانية اجتامع ال يجوز لرجال
الرشطة أو األمن حضوره او فضه.
ج  -الديوانية اجتامع ال يحتاج اىل اذن
خاص المتداده اىل ما بعد الساعة الثانية
عرشة الديوانية اجتامع ال يستلزم أن يكون له
لجنة نظام للمحافظة عىل النظام فيه .
د -الديوانية اجتامع ال ينطبق عليه الحظر
الوارد يف املادة  8من قانون االجتامعات
العامة والتجمعات ()4
و  -الديوانية اجتامع ال محل له لتطبيق
العقوبات الواردة يف الباب الثالث ( املواد
من  )20 - 15من قانون االجتامعات العامة
والتجمعات .
ز -ومن األهمية مبكان أن نشري ونحن يف
هذا الصدد اىل أن كون الديوانية اجتامعا -
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ظـهـرت الـديـوانـيـــة
السياسية في الكويت
عــــام  1921أثـنـــاء
تـأسيـس الـمـجـلـس
التشريعـي األول فكان
يجتمع فيها المرشحون
لـطـرح مــا عـنـدهــم
مـن أفـكـار وتطــورات
من نوع خاص ال يعني أنه ال يجوز استعامل
مكربات الصوت فيها  .ذلك أن الديوانية كام .
القول ليست يف حقيقتها اال صورة من صور
مامرسة حرية االجتامع وهذه الحرية بدوره
مرتبطة ارتباطا وثيقا بحرية الرأي التي
ليس استعامل مكربات الصوت اال وسيلة من
وسائل مامرستها .وهذا هو عني ما انتهت اليه
املحكمة العليا االتحادية يف الواليات املتحدة
بحكمها ا لذ ي أصد رته

عام  1948يف قضية سايا ضد نيويورك
والتي دار البحث فيها حول دستورية الئحة
متنع استعامل مكربات الصوت يف الشوارع
والحدائق العامة اال بعد اذن رصيح من رئيس
البوليس  ،حيث انتهت املحكمة اىل تقرير
أن الالئحة املذكورة تتعارض مع الحامية
الدستورية الرصيحة لحرية الرأي التي ليس
استعامل مكربات الصوت اال وسيلة من
وسائل مامرستها .
وفضال عن ذلك نجد أن املحكمة العليا
األمريكية قد قررت يف عام  1949يف
قضية كوفا كس ضد كو بر وا لتي د ا ر
ا لبحث فيها ا يضا حو ل ال ئحة متنع
استعامل مكربات الصوت بأنواعها يف
الشوارع والطرق العامة بإحدى املدن ،
فقالت املحكمة محددة النطاق املسموح به
لحرية الراي « أن هذه الحرية موداها ان
مينح القرد الفرصة الكافية املخاطبة عقول
اآلخرين ممن يقبلون طواعية أن يعريوه
آذانهم  .والحق أنه ال مانع مينع ،وفقا
للنظام القانوين يف الكويت ،من استعامل
مكربات الصوت يف الدواوين ما دام ذلك
االستعامل يجري يف حدود املعقول وال
يسبب ازعاج اآلخرين.

خاتمة
هنا نقف عند نهاية هذه الدراسة التي طولت يف موضوع الديوانية كصورة من مامرسة
حرية االجتامع والتي نرجو أن تكون قد القت الضوء الكايف عىل جوانب املوضوع ونأمل
أن تكون من قبيل العمل النافع يف هذا الخصوص .
«ولله الحجة البالغة» عليه توكلنا واليه انبنا وهو ويل السداد والتوفيق وآخر دعوانا ان
الحمد لله رب العاملني.
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الحماية من اإلفالس ...والتسوية الوقائية
(الجزء الثاين :إعادة الهيكلة)
ُّ
التعث املايل أمراً ُمع َتا َداً بعد انتشار جائحة
أصبح
كوفيد -19وتأثريها السلبي املبارش عىل مشاريع
جدَ املرشع الكويتي
األعامل الكويتية ،ولهذا فقد َو َ
خاص باإلفالس ،فكان القانون
رضورة إصدار قانونٍ
ٍّ
رقم .2020/71
وإ ْذ يُع َت َب تخفيف ِ
شدَّ ة قواعد اإلفالس عىل املشاريع

ُّ
املتعثة غاي ًة ترشيعي ًة بالنظر إىل صعوبة الواقع املايل
واالستثامري يف الكويت ،فإنَّ عىل املرشع يف الوقت
نش حال ًة من الثقة يف
نفسه أن يَح ِم َي حقوق الدائنني ويَ ُ َ
ُّ
التعث.
هذا الواقع بعد
سنتع َّمق يف هذا الجزء يف الكيفية التي نظر عربها
املرشع إىل إعادة الهيكلة؟ (املبحث األول) ،ثم تحديد ما
ُّ
التعث الذي يُ َبِّر إعادة الهيكلة؟ (املبحث الثاين).
هو

كيف نظر املرشع إلعادة الهيكلة؟
عندما يَ ِ
ص ُل املرشوع التجاري إىل درجة تعثُّ ٍ
جوهري ٍة  ،يُصب ُِح من الصعب عليه االستمرار
بذات الهيكل والنشاط وأسلوب التدفُّقات النقدية
السابقة؛ والسبب هو أ َّن االستمرار يف ذات
الطريق يعني اإلفالس ال محالة.
ويف نفس الوقت ،ال يكون املرشوع يف هذه
ِ
امليؤوس
املرحلة من التعثُّ قد بَلَ َغ من الفشل الح َّد
منه ،بل يكون قد حافظ عىل أركان املرشوع،
وعىل عالقات التوريد والترصيف التي ميكن
أن تَج َع َل املرشوع يَتَ َح َّو ُل نحو سكة األرباح من
ٍ
جديد.
لكن الرشط األسايس الذي ميكن أن يسمح
للمرشوع أن يَ ُعو َد لنشاطه الطبيعي وأن يستَ ِعي َد
تغي موقف الدائنني؛ والسبب
توا ُزنَه املايل ،هو ُّ
كل دائنٍ بالسداد يف ذات الوقت،
أنَّه إذا طالب َّ
فإ َّن املرشوع الذي ما يزال يَح ِم ُل بارقة أم ٍل ،
سينتهي إىل اإلفالس بسبب ثقل املطالبات املالية.
فإذا ً يكون األمل الوحيد الستمرار املرشوع هو
إبرا ُم اتِّفاقٍ مع الدائنني عىل جدولة الديون أو
تقسيطها أو أية صيغ ٍة أخرى تَح ِمي املرشوع من
املطالبات بكامل الديون ويف ذات الوقت أو يف
ٍ
أواقات مختلف ٍة.
ويف املقابل ،يكون عىل املرشوع املدين أن
يُق ِّد َم أوراق اعتامده للدائنني عىل شكل ُمخط ٍَّط
ٍ
جديد للنشاط واملعامالت املالية؛ وهنا بالضبط
يَظ َه ُر معنى إعادة الهيكلة.
ٍ
يل
هيك
َّط
ط
خ
م
ع
و
حيث إ َّن الهيكلة تَع ِني
ضْ
َ
َ
ُ
ٍّ
للمرشوع من حيث أمواله ،وشكله القانوين،
ورأس ماله (حتى األسهم حكم متييز تجاري ،رقم
 ،13لعام  ،)2002-4-8 ،2001واحتياط َّياته،
ونشاطه ،وعالقاته.
وهكذ ا  ،تعني « إعا د ة ا لهيكلة ا لوقا ئية »
«َ »Preventive Restructuringوضْ َع الهيكل
املايل القديم ب ُر َّم ِت ِه عىل طاولة البحث والتغيري،
ذلك بغاية إصالح املرشوع ،ولذلك ُس ِّم َي ْت هذه
الهيكلة أيضاً بإعادة التنظيم املايل.
أي أ َّن الهدف من إعادة الهيكلة هو الوصول به
ٍ
جديد للمرشوع قاب ٍل للحياة من جه ٍة،
إىل هيك ٍل

أ .هشام عماد العبيدان

ماجستير في قانون الشركات

ويلِ ُك القدرة عىل الوفاء بالديون بصورتها
َ
ُقسطة وفق اتفاقية
الجديدة أو مبواعيدها ا مل َّ
إعادة الهيكلة من جه ٍة أخرى.
وقد وصف القضاء األمرييك مثاالً عن حالة
إعادة الهيكلة؛ يف توحيد مجموع ٍة من منشآت
األعامل يف منشأ ٍة واحد ٍة  ،مع إقرار آلية عم ٍل
بسط ٍة لهذه املنشأة املو َّحدة.
ُم َّ
وميكن اختصار وجهة نظر املرشع الكويتي
ٍ
جديد يف قانون اإلفالس
يف إعادة الهيكلة كنظامٍ
 ،2020/71كالتايل:

إعـــادة الـهـيـكـلـة
جـراحـي
إجــراء
هـي
ٌّ
ٌ
يــؤ ِّدي إلــى وقـــوع
مؤسسة المدين تحت
َّ
الـدراســة والتخطيط
باالتِّفـاق مـع الدائنين

اج املساعدة
• إعادة الهيكلة هي آلي ٌة ُم َع َّق َد ٌة تَحتَ ُ
ض
يف التخطيط واإلرشاف عىل التنفيذ :فقد فَ َر َ
قانون اإلفالس الكويتي مساعدة شخص يُع ِّينه
قايض اإلفالس يُس َّمى أمني إعادة الهيكلة (املادة
 34إفالس) ،ويت ُّم اقرتاح هذا األمني من لجنة
اإلفالس التي يُعيِّ ُن َها وزير الصناعة والتجارة من
ذوي الخربة يف الشؤون املالية أو القانونية أو
االقتصادية (املادة  11إفالس) ،رغم ذلك يَبقَى
رشفَاً عىل إعادة الهيكلة (املادة
قايض اإلفالس ُم ِ
 1إفالس).
خ ُذ عىل هذه القاعدة أ َّن تحديد مصدر
يُؤ َ
الخربة التي ت َُسا ِع ُد يف إعادة الهيكلة قد يكون
غري منطق َّياً إذا كانت الخربة املطلوبة خارج ًة عن
تخصص لجنة اإلفالس ،وهذا يَع ِني أنَّها
إطار
ُّ
ُعي أميناً غري كف ٍء.
ميكن أن ت ِّ
• إعادة الهيكلة هي طلب إجراء تغيري يف
املرشوع من املدين أو الدائنني أو الجهة الرقابية
(املادة  97إفالس) :حيث إ َّن إعادة الهيكلة ليست
فتض أن
خطو ًة استباقي ًة من املدين بل إجرا ٌء يُ َ َ
يَحتَوي عىل تغيريٍ جذر ٍّي يف املرشوع ،ميكن أن
يطلبه الدائنون أو الجهة الرقابية التي تَع ِني البنك
املركزي أو هيئة أسواق املال أو وزارة التجارة
والصناعة أو وحدة التأمني (املادة  1إفالس).
لذا ،فإ َّن إعادة الهيكلة هي إجراء يَح ِم ُل معنى
تغيري وجه املرشوع ،وليس فقط التسوية عىل
كيفية سداد الديون ،بحيث ميكن أن يَطلُ َبه املدين
أو حتى الدائنون والجهة الرقابية عىل شكل
تغيريٍ واجبٍ عىل املرشوع يُق ُّره قايض اإلفالس.
ش قانون اإلفالس الكويتي إىل
رغم ذلك ،مل يُ ِ ْ
طبيعة التغيري الجذري التي تُ يِّز إعادة الهيكلة
وتَ َر َك األمور لقايض اإلفالس مبساعدة األمني
وفقاً مل ُج َريَ ِ
ات الواقع ،وهو أم ٌر كان يجب تَ َدا ُركُ ُه
عرب اقرتاح أوجه التميُّز التي تتمتَّع بها إعادة
ٍ
افرتاضات؛ مثل تخفيض رأس
الهيكلة عىل شكل
املال ،أو تحويل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
إىل غري محدودة أو تخفيض العاملة واألجور إىل
النصف ،وغريها.
ٍ
ٍ
• إعادة الهيكلة هي إجرا ء هادف إىل إنقاذ
املرشوع القابل لالستمرار :ال ميكن إنقاذ املرشوع
يئ ،لذا ،فإ َّن إعادة الهيكلة
املنهار بشك ٍل نها ٍّ
العدد  - 6أغسطس 2022
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ت َِ
َشت ُ
ط وجود إمكانية لالستمرار حتى ميكن قبول
خطَّة الهيكلة الجديدة.
حيث إ َّن إعادة الهيكلة التي تَعتَ ِم ُد عىل تغيري
الشكل القانوين للمرشوع مثالً ،ال ميكن أن تُق ِّد َم
ري
وال أن تُ َؤ ِّخ َر شيئاً إذا كان رأس املال املتبقِّي غ ُ
ص َل تآكل رأس
قاد ٍر عىل تدوير رأس املال؛ أي إذا َو َ
املال إىل الدرجة التي ال ُي ِك ُن معها رشاء السلع أو
البضائع املطلوبة لتسيري نشاط املرشوع.
يف مثل هذه الحاالت ،ال ميكن الحديث عن
إعادة الهيكلة ،فعىل الرغم من أ َّن هامش التغيري
أوسع يف إعادة الهيكلة عنه يف التسوية ،وميكن
إعادة هيكلة مشاريع شبه مفلس ٍة ،لكن يف جميع
األحوال يجب أالَّ تكون وضعية املرشوع املطلوب
إعادة هيكلته فاشل ًة متاماً أو غري قابل ٍة إلعادة
النشاط ،عندها يكون ال ب َّد من البدء بإجراءات
شهر اإلفالس.
لكن يبقى التقييم األهم ملعايري إعادة الهيكلة يف
التعثُّ املايل املرشوط القرتاح هذه الهيكلة.
بر إعادة الهيكلة؟
ما هو التعثُّ الذي يُ َ ِّ
بالنظر إىل ُع ْمقِ إجراء إعادة الهيكلة ،وإمكانية
التأثري جذرياً يف شكل ومستقبل املرشوع ،فقد
ِض املرشع معايريا ً أصعب
كان من املُتَ َوقَّع أن يَفر َ
لتطبيق هذه الهيكلة.
بنا ًء عليه ،فقد َس َم َح قانون اإلفالس الكويتي رقم
 2020/71بطلب إعادة الهيكلة فقط يف الحاالت
التالية:
• التوقُّف عن الدفع حتى يف حالة توفر أموال
ٍ
ضامنات كافي ٍة ،دون الخوف ِمن أو توقُّع هذا
أو
التوقف :ففي حالة التو قُّع ميكن للمدين طلب
التسوية فقط ،أ َّما إعادة الهيكلة فال ُيكن طَلَبُ َها من
املدين أو الدائنني أو الجهة الرقابية إالَّ مع التوقًّف
يل عن الدفع.
الفع ِّ
وهذا يَ ُعو ُد لطبيعة إعادة الهيكلة؛ فقد يكون
املدين را ِغ َباً بحرمان بعض الدائنني من جز ٍء من
ٍ
ظروف تَد فَ ُع إىل
حقوقهم ،فيقوم باصطناع
الخشية من عدم السداد ،ثم يطلب إعادة الهيكلة عرب
تخفيض رأس املال وجدولة الدين ،ولهذا ال تجوز
إعادة الهيكلة يف هذه الحالة.
ومن جهة أخرى ،قد يكون الدائن عىل عالق ٍة
وثيق ٍة باملدين ،ويف ذات الوقت يَرغ َُب الدائن
ٍ
منافس له ،ولذلك يطلب
بتعطيل أعامل دائنٍ آخ ٍر
إعادة الهيكلة خشي ًة من التوقُّف عن الدفع حتى
تتوقَّف املطالبات للمدين ،وهنا أيضاً ال تجوز إعادة
الهيكلة.
وإذا نظرنا برؤي ٍة سطحي ٍة إىل هذه القاعدة،
اج
وجدناها سليمةً؛ عىل اعتبار أ َّن إعادة الهيكلة تَحتَ ُ
ٍ
ربر
إىل ظهور
ظروف جوهري ٍة من التعثُّ املايل تُ ِّ
تغيري وجه املرشوع ألجل الوفاء بالديون.
أ َّما إذا نظرنا بشك ٍل أكرث عمقاً ،وجدنا أ َّن حالة
التوقع أو الخشية من التوقًّف عن الدفع قد تكون
إنذارا ً حقيقياً وفعلياً لحدوث تعثُّ مايل جوهري
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خاصة بالنسبة
قد يؤدِّي إىل اإلفالس بشك ٍل رسيعٍَّ ،
ِ
للرشكات املدرجة يف البورصة والتي قد تَفق ُد جزءا ً
جوهرياً من قي َم ِت َها السوقية ،ثم يَ ْن َها ُر مركزها املايل
خالل بضعة جلسات تداو ٍل.
بنا ًء عليه ،كان يجب عىل املرشع تَ ْر َك تقدير
جوهرية حالة التوقُّع أو الخشية لقايض اإلفالس
يخص إعادة الهيكلة.
حتى فيام ُّ
• العجز يف املركز املايل ،دون الخوف ِمن
أو توقُّع هذا العجز :وهذا يعني أ َّن وقوع املدين
تجعل املدين يتوقَّف عن الدفع ،ومل
بضائق ٍة مالي ٍة مل ْ
ٍ
ضعف يف مركزه املايل ،فهي ال ميكن أن
تكشف عن
ْ
تؤدِّي إىل إعادة الهيكلة ،وهو ما يكون تقديره عائدا ً
لسلطة محكمة املوضوع (متييز تجاري ،رقم ،207
لعام .)2003-02-18 ،2003

وهنا ميكن التدليل عىل ذات الثغرة املوجودة يف
ٍ
توقف
الفقرة السابقة؛ من حيث أ َّن توقُّع حدوث
ٍ
مخاوف
يل قد يكون مبنياً عىل
عن الدفع أو عج ٍز ما ٍّ
جوهري ٍة جِد يَّ ٍة  ،ال تَ َن ُح الدائنني أ َّي ٍ
وقت إلعادة
يل ،لذا،
الهيكلة بعد أن يت َّم التوقُّف أو العجز الفع ِّ
كانت إعادة الهيكلة فرصة إلنقاذ املرشوع يف مرحلة
التوقُّعات.
ينص املرشع عىل َم ْن ِح
لذلك ،كان يُفَضَّ ل أن َّ
قايض اإلفالس صالحية البدء بإجراءات إعادة
تبي من طلب اإلعادة وجو َد
الهيكلة يف حال َّ
ٍ
مخاوف خطري ٍة عىل توازن املرشوع ،مبا يدلُّ عىل
إمكانية حدوث انهيا ٍر رسيعٍ ال ُي ِك ُن تَ َد ا ُركُ ُه يف
املركز املايل ،األمر الذي يُوج ُِب البدء بإعادة الهيكلة
وفق تقدير قايض املوضوع.

النتائج
مؤسسة املدين تحت الدراسة والتخطيط
 - 1إعادة الهيكلة هي إجرا ٌء
جراحي يؤدِّي إىل وقوع َّ
ٌّ
باالتِّفاق مع الدائنني ،ومبساعدة أمني إعادة الهيكلة ،وبإرشاف قايض اإلفالس.
يل؛ أي أن
فع
يل
ما
ز
عج
 - 2يجب أن يتوقَّف املدين عن تسديد ديونه ،أو أن يَ َق َع املدين يف حالة
ٍ
ٍّ
ٍّ
ربرا ً إلعادة الهيكلة.
تكون أمواله غري كافي ٍة لتسديد ديونه حتى يكون ذلك ُم َّ

التوصيات
ٍ
افرتاضات ،ثم تَ ْر ُك املجال
 - 1اقرتاح املرشع لصو ٍر نظرية بخصوص إعادة الهيكلة عىل شكل
التطبيقي لتقدير األمني وقايض اإلفالس.
ِ
ِ
ُ
َقت ُح ُهم لجنة اإلفالس ،وتَ ْرك املجال لقايض
 - 2عدم حرص تعيني أمني إعادة الهيكلة فيْ َمن ت َ
تخصصاً.
عي األجدر ،واألدق
ُّ
اإلفالس حتى يُ ِّ
َ - 3م ْن ُح قايض اإلفالس صالحية تطبيق إعادة الهيكلة يف حالة التوقُّع أو الخوف من التوقُّف
عن تسديد الديون أو العجز يف املركز املايل إذا كانت هذه الحالة تستدعي تطبيق الهيكلة بتقديره.
 - 4فرض حالة الخوف من االنهيار املايل الخطري والرسيع للمرشوع ،كمعيا ٍر لتطبيق إعادة
الهيكلة يف حالة توقُّع حدوث توقُّف عن الدفع أو عجز يف املركز املايل.

االخيرة

من تجاربهم
law media

محاربة االحتكار
سلوك ال شعار

لإلعالم القانوني

رئيس التحرير المحامي  /د .حسين العبداهلل

بقلم /محمد البغلي

رئيس قسم االقتصاد يف جريدة الجريدة

يف وقت يتجه العامل نحو تعظيم قيم
حامية املنافسة ومحاربة االحتكار ،من خالل
تقييد املامرسات االحتكارية وكشفها وفرض
الغرامات والعقوبات عىل املتسببني بها،
فضالً عن تشجيع التنافس بني الرشكات
وفتح األسواق مبا يصب يف النهاية مبصلحة
املستهلكني ،نعاكس نحن يف الكويت هذا
االتجاه العاملي بشكل الفت من خالل تفريغ
القانون املعني بحامية املنافسة من محتواه.
و بينام يتجه ا لعا مل رشقه و غر به ،
بشيوعيته ورأسامليته ،نحو تعزيز مفاهيم
حام ية ا ملنا فسة و محا ر بة ا ال حتكا ر ،
باعتبارهام مقوضني للنشاط االقتصادي
ومن املامرسات الضارة باملستهلكني ،فإنّ
الكويت كعادتها تتخلّف عن ال َّركب ،بدليل
استبدال القانون رقم  72لسنة  2020بشأن
حامية املنافسة ،الذي ألغى القانون السابق
(قانون رقم  10لسنة  )2007يف شأن حامية
املنافسة بدعوى تطويره ومواكبة االتجاهات
العاملية بهذا الشأن ...يف حني ان الواقع كان
عكس ذلك.
غري أنه بعد املقارنة بني القانونني ،ميكن
بسهولة مالحظة أن القانون الجديد الصادر
يف نوفمرب  2020قد»ميع» عمليات تجريم
االحتكار بشكل الفت ،السيام عند إزالة الفقرة
«د» يف تعريف عملية السيطرة من أنها
«وضع يتمكن من خالله شخص أو مجموعة
أشخاص تعمل معا ،بشكل مبارش أو غري
مبارش ،من التحكم يف سوق املنتجات ،وذلك
باالستحواذ عىل نسبة تجاوز  35يف املئة
من حجم السوق املعنية» ...إىل النص الجديد
الذي ع ّرف السيطرة بأنها «العالقة القانونية
أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو
مجتمع اىل التأثري الحاسم».
و ما بني ا لتعر يفني ميكن ا لقو ل إ ن
التعريف السابق الذي حدد نسبة الـ  35يف
املئة كوضع للسيطرة ،ترتتب عليه إجراءات

قا نونية وعقو با ت  ،كا ن أ كرث وضوحا
وجزما من التعريف الجديد الذي مل يضع
نسبة بديلة ،وحمل من العموميات ما يجعل
تطبيقه أكرث عرضة للتقدير أو حتى املزاجية،
بل إن هذا التعديل نسف العمود الفقري الذي
تقوم عليه عمليات مكافحة االحتكار يف
أي خاضع للقانون،
تحديد نسبة ال يتجاوزها ّ
وإال اعتُرب مخالفا.
ولعل هذا التعديل بات مريحا لرشيحة
غري محدودة من املتحكمني يف توريد السلع
االستهالكية أو الغذائية أو الدوائية ،لدرجة
االحتكار ،ألنّ القانون مل يضع سقفا لتعريف
معي ،وتركها فضفاضة
السيطرة عىل سوق ّ
بال تحديد.
يف ا لحقيقة  ,ال تزا ل أمثلة ا الحتكا ر
يف ا لسوق ا ملحيل صا رخة يف رشكا ت
وقود السيارات ،إذ ترجع ملكية الرشكتني
لعائلة واحدة ،أو رشكات توصيل األغذية
واملستلزمات ،إذ ترجع ملكية أكرب رشكتني
يف السوق ملالك أجنبي واحد ،ناهيك عن
رشكات بيع السيارات التي ,وال تزال الدولة
تضمن االحتكار باشرتاطها مثال إصدار
قانون لتأسيس بعض الكيانات االقتصادية،
مثل رشكات االتصاالت أو البنوك ،فهذا من
صميم عمل املستثمرين ال الدولة ،التي يجب
أن تنحرص مسؤوليتها يف تنظيم القطاعات
والخدمات وحامية املنافسة ،خصوصا اذا
كانت الدولة أصال ال متتلك هذه القطاعات
أو تديرها.
حامية املنافسة ليست شعارا ً يقال بل باتت
سلوكا ينترش بصورة عاملية وله ارتباطات
ع ّد ة بالحد من التضخم وحركة األسعار
بأي
وحتى األمن الغذايئ واالقتصادي
ّ
دولة ...وهذه مفاهيم يجب أن تستوعبها
اإلدارة الحكومية ،وإال فال قيمة لترشيع
فضفاض ال يحدد قواعد السيطرة واالحتكار
يف السوق بصورة حاسمة.
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