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Abstract: 

In comparison with other similar systems; Kuwait has adopted a system acts as a reference to its all activities 

The system relies on the usual three basics concepts of constitutional, legislative and judicial systems.  All political, 

legal, and financial activities must be carried out according to the law, or within the scope of the law; otherwise 

these activities would be considered void and anyone can appeal against its validity.  However, applying this as an 

ultimately way would face some political and practical difficulties.  Therefore, there was a necessity to amend the 

text, or even exclude some activities such as issues related to the state sovereignty and complicated governmental 

activities; especially these activities which regulates legislative and executive departments, state’s internal security 

and foreign affair issues. Regardless the internal and external oppositions; which have many concerns about 

arbitrary actions that might result from this, the amendments and exclusions must be fully considered and enshrined 

as an indispensable practical necessity. 
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 18/84/4980البحث قبول  81/90/4980البحث  استالم

 :لخصالم
لجميع  على غرار األنظمة المقارنة تبّنى النظام الكويتي بأبعاده الثالثة الدستوري والتشريعي والقضائي فكرة الدولة القانونية, كأساس مرجعي

و على أساس األعمال والنشاطات العامة, بحيث يستوجب أن تصدر جميعها )سواء أكانت إدارية أو سياسية أو مالية ...إلخ( إما طبًقا للقانون, أ
ال وقعت باطلة وجاز الطعن فيها بكافة وسائل الطعون السياسية والقانونية والقضائية, لكن األخذ بهذه الفكرة على  القانون, أو في نطاق القانون, وا 

األساس, وهو الحال  إطالقها قد يصطدم ببعض االعتبارات العملية والسياسية, لذلك كان من الضروري "تلطيفها" من خالل إخراج بعضها من هذا
تصلة بشؤون الدولة بالنسبة ألعمال السيادة أو األعمال الحكومية, ال سيما بالنسبة لألعمال المنظمة لعالقات السلطة التنفيذية بالتشريعية, واألعمال الم

ظر عن االتجاهات المحلية والدولية المعارضة الخارجية, واألعمال المتعلقة بشؤون الحرب, وأخيًرا التدابير الخاصة بأمن الدولة الداخلي, وبغض الن
فحسب, ولكن للفكرة خوًفا من آثارها التعسفية في مواجهة الحقوق والحريات, إال أنه مع ذلك يتعين القول بها وتكريسها فعليًّا ليس كفكرة قانونية 

 كضرورة عملية ال يمكن االستغناء عنها.

 .ال السيادة أو أعمال الحكومة, الرقابة القضائية, الحصانة القضائية, مبدأ المشروعيةالدولة القانونية, أعم :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

ا ا بالغً المؤسس الدستوري الكويتي السلطة القضائية اهتمامً  أولى
يتضح و مكانتها المؤسساتية واألهداف الموكلة إليها, مع ا يناسب تمامً 

نظيمها وإلبراز ذلك من خالل ضخامة األحكام التي وجهت لت
ستقاللية لال, ولعل ما يرسخ هذه المكانة السامية 1صالحياتها الواسعة

المؤسساتية التي منحها إياها الدستور في إطار تبنيه لمبدأ الفصل بين 
 8094( من الدستور الكويتي الصادر عام 09نّص المادة )السلطات, 

على أساس مبدأ : "يقوم نظام الحكم )المعّدل والمتمم(, حيث جاء فيها
ا ألحكام الدستور, وال يجوز ألي الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقً 

سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها 
, وهو ما يوحي إلى إرادة المؤسس في تثبيت بناء 2في هذا الدستور"

سيما من خالل تكريس  ال ,مؤسساتي للدولة قائم على أساس التوازن
)التنفيذية أو  :ستقاللية الوظيفية لكل سلطة من السلطات العامةاال

التشريعية أو القضائية(, لكن االستقاللية الوظيفية المقصودة هنا ليست 
االستقاللية المطلقة القائمة على أساس الفصل المطلق بينها, بل المراد 

نفراد كل سلطة بمباشرة صالحياتها بدون توجيه أو تدخل من ابها 

الحاالت التي يسمح فيها الدستور بالتداخل  باستثناءسلطات األخرى, ال
 بينها في إطار التعاون والرقابة المتبادلة.

ذا كان هذا هو المبدأ السائد سواء في ظل الدستور الكويتي أو  وا 
ظهر فإن هناك من االستثناءات الدستورية التي قد ت   ,الدساتير المقارنة

رستها لوظائفها األساسية, وخير مثال تقييد بعض السلطات في مما
منع القضاء من رقابة  –سيما بالنسبة للسلطة القضائية ال–على ذلك 

أو أعماله  ,)أعمال البرلمان المتعلقة بسن القوانين :األعمال التشريعية
وكذلك منعه من رقابة بعض  ,المتعلقة بوسائل التأثير على الحكومة(

أو أعمال  ,يطلق عليها بأعمال السيادةأعمال السلطة التنفيذية والتي 
 الحكومة التي هي موضوع بحثنا.

أثارت نظرية أعمال السيادة الكثير من الخالفات الفقهية والقضائية ما 
لم تره أي نظرية أخرى من نظريات القانون, ويرجع ذلك ألهميتها من 

 ولخطورة النتائج المترتبة على وجودها في عالم القانون من جهة ,جهة
المشروعية وسيادة  مخالفة النظرية لمبدأا من المتفق عليه فقهيًّ و أخرى, 

القانون, فهي تمثل كما يرى البعض اعتداء على السلطة القضائية 
بحجب اختصاصها عن المنازعات التي تثار في شأن بعض أعمال 
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السلطة التنفيذية, كما تشكل اعتداء على حقوق األفراد وحرياتهم 
ا من موانع التقاضي, الذي بدوره يمثل أساس إنفاذ باعتبارها مانعً 

وأساس  ,ومحور نظامها القانوني ,سيادة القانون في الدولة
, األمر الذي يدعو إلى القلق بشأن تجريد حقوق األفراد 3مشروعيتها

 .4وحرياتهم من أهم الوسائل الدستورية للحماية
وضوع, هذا الملا سبب اختيارنا من هذا المنظور يظهر جليًّ 

عدة دوافع عملية متصلة بما تفرزه نظرية أعمال  عنوالذي يتمخض 
سيما القيود الواردة على سلطة القضاء في نظر  السيادة من نتائج, ال

الدعاوى الناشئة عن أعمال السيادة, وأثر ذلك على حقوق األفراد 
سيما في ظل  التي أصبح من الممكن انتهاكها بسهولة, ال هموحريات

االستثنائية لهذه الطائفة من األعمال دون إمكانية  الخصائص
ها بكل وسائل الطعن القضائية, األمر الذي يمثل ئأو إلغا ,مناهضتها

 النقطة "المظلمة" بالنسبة لمبدأ المشروعية.
من ثم نعتقد بأن الدراسة المقدمة سوف تسمح بتسليط الضوء 

أعمال السيادة أو على األبعاد التشريعية والفقهية والقضائية لنظرية 
في الفكر  هاوحدود هاأعمال الحكومة, مع بيان صور تطبيقاتها ونطاق

ا القانوني الكويتي, هذا التخصيص الجوهري من شأنه أن يقودنا أيضً 
براز مدى تصادم هذه  إلى تدقيق التطبيقات القضائية لهذه النظرية, وا 

لحماية التطبيقات مع األسس الدستورية والضمانات التي توفرها 
 الحقوق والحريات العامة. 

 ولصياغة هذه األفكار فقد فضلنا تبني المنهج الوصفي التحليلي ال
الدراسة النظرية لفكرة أعمال السيادة من حيث مفهومها ب المتعلقسيما 

ومميزاتها وخصائصها الرئيسة, إلى جانبه استعملنا في مناسبات عديدة 
ظيف الجهد االجتهادي في المنهج االستنباطي كأداة ضرورية لتو 

 البحث.
ولإللمام بجميع جوانب البحث فقد اقترحنا خطة متوازنة إلى حد كبير, 
تضمن المبحث األول فيها تطبيقات نظرية أعمال السيادة على 
المستوى الداخلي, من خالله حاولنا توضيح نطاق توظيف نظرية 

سيما  تشريعية, الأعمال السيادة في العالقة بين السلطتين التنفيذية وال
 ,من حيث نطاق أعمال السيادة في مجال التداخل الدستوري بينهما

ا لالعتداء على سبل رقابة هذه األعمال االستثنائية منعً  لكوكذ
البرلمان, في حين تضمن المبحث الثاني تطبيقات نظرية أعمال 
السيادة على المستوى الخارجي الذي بدوره تم اإلحاطة به من خالل 

األعمال المتعلقة بالتمثيل و ة األعمال المتعلقة بالمعاهدات الدولية, دراس
ا األعمال األعمال المتعلقة بالعالقات الدولية وأخيرً و الدبلوماسي, 

المتعلقة بالحرب, وفي األخير خاتمة البحث لتكون بمثابة حصيلة 
 .تيهماا وثمر المبحثين المذكورين آنفً 

 المبحث األول
 :ل السيادة على المستوى الداخليتطبيقات نظرية أعما

يمكننا أن نحصي عدة تطبيقات موضوعية لنظرية أعمال 
السيادة على الصعيد الداخلي, أي على الصعيد النظام القانوني 
الداخلي للدولة, ويشمل ذلك النشاط الوظيفي للسلطتين التنفيذية 

الدولة والتشريعية )المطلب األول(, وكذلك التدابير التي يتخذها رئيس 
 في مواجهة الحكومة )المطلب الثاني(.
 وسنتناولها على النحو اآلتي:

 المطلب األول
تطبيقات نظرية أعمال السيادة في مجال النشاط الوظيفي للسلطتين 

 :التنفيذية والتشريعية
من أجل اإلحاطة بنطاق أعمال السيادة على الصعيد الداخلي 

بير المتداخلة بين في مجال النشاطات والتدا خاّصة, هاوصور 
السلطتين التنفيذية والتشريعية, نرى بأنه من الضروري بحث فكرتين 
رئيستين وهما: نطاق التداخل المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية 

حدود نظرية أعمال السيادة في مجال و والتشريعية )الفرع األول(, 
 .العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية )الفرع الثاني(

 وسنتناولهما على النحو اآلتي:

 الفرع األول
 :نطاق التداخل المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

يقتضي مبدأ الفصل المرن بين السلطات إيجاد سبل للتداخل 
ا السلطتين التنفيذية والتشريعية, وهذا بين السلطات العامة, وخصوصً 

ة المتبادلة, بالنسبة للحالة في إطار التعاون وفي إطار الرقابيترّكز 
نالحظ وجود عدة أعمال وتدابير  –والتي هي محل دراستنا–األولى 

ذات طبيعة مختلطة تصدر باالشتراك بين البرلمان والسلطة التنفيذية, 
سيما  وال- 5منها التداخل في صياغة القوانين كتقديم مشاريع القوانين

وطلب  ,من طرف الحكومة -قانون الميزانية العامة والحساب الختامي
القراءة الثانية من طرف رئيس الدولة وغيرها, وجلها محصن فإذا 

ا لتجاوزه حصل وأن تدخل القضاء بنظر هذه العالقات عد عمله معيبً 
 . 6حدود اختصاصاته الطبيعية

ولعل من أهم تطبيقات هذه القاعدة في ظل الدستور الكويتي 
وة األمير مجلس األمة لعقد )المعدل والمتمم( نذكر دع 8094لعام 

أو دورة برلمانية استثنائية  ,منه 19ا للمادة دورة برلمانية عادية طبقً 
, وكذلك صدور المرسوم األميري بفض دور االنعقاد 11ا للمادة طبقً 
, وقراره الخاص بإحالة مشروع قانون إلى مجلس األمة 10ا للمادة طبقً 
رنامج الوزاري الذي تتقدم به , وتأجيل اجتماعه والب891ا للمادة طبقً 

, والخطاب األميري الذي 01ا للمادة الحكومة إلى مجلس األمة طبقً 
يلقيه األمير في دور االنعقاد السنوي لمجلس األمة, والذي يستعرض 

ا , وأخيرً 894ا للمادة فيه السياسة العامة الداخلية والخارجية للبالد طبقً 
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القوانين التي يقرها مجلس حق األمير في االعتراض على مشروعات 
 .997ا للمادة األمة طبقً 

هذا االتجاه في عدة  ةومن جهتها كرست محكمة التمييز الكويتيّ 
والذي ، 41/1/4989 سيما بواسطة حكمها المؤرخ في ال ,أحكام لها

جاء فيه: "إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التي تصدرها 
وليس بصفتها سلطة إدارة, والتي  ,الحكومة باعتبارها سلطة حكم

تصدرها في إطار وظيفتها السياسية كسلطة عليا, تتخذ ما ترى فيه 
أمن الوطن وسالمته, وللمحافظة على سيادة الدولة وكيانها ووحدتها 
الوطنية, ال تخضع بالتالي لرقابة القضاء, أما القرارات اإلدارية التي 

بأن تصدر في إطار القانون  تصدرها بصفتها سلطة إدارة, فإنها ملزمة
المنظم لها, وعليها أن تلتزم بضوابطه وحدوده, وفي هذه الحالة 

 .8تخضع لرقابة القضاء"
إلى جانب عملية صياغة القوانين يشكل اختصاص االعتراض 

أحد أهم صور التداخل الوظيفي بين  ,على القوانين المخول لألمير
ور الكويتي, والذي يندرج هو السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدست

اآلخر ضمن أعمال السيادة أو أعمال الحكومة غير الخاضعة للرقابة 
القضائية, ومن ثم ال يتعامل معها كعمل إداري بتطبيق المعيار 

يقرره الدستور لألمير  ا,سياديًّ  بل باعتباره عماًل  ,العضوي أو الشكلي
وليس هيئة إدارية  ,مأو رئيس الدولة بصفته هيئة سياسية أو هيئة حك

 .9بالمفهوم التقليدي
 ,كذلك يندرج ضمن نطاق أعمال السيادة أو أعمال الحكومة
, هاألعمال المخولة لألمير والمتعلقة بتكوين مجلس األمة وتشكيل

وكذلك قراراته المتضمنة وقف الجلسات أو حل مجلس األمة, إلى 
رة عن مجلس جانب أعماله المرتبطة بشكل مباشر بأعمال أخرى صاد

األمة, ومثالها قرارات األمير المتعلقة بإصدار القوانين أو نشرها بعد 
إلى جانب القوانين المالية والقوانين  ,المصادقة عليها من قبل البرلمان

بالنسبة للقرارات التي  ه, كما ينطبق التكييف القانوني ذات10ستفتائيةاال
اب أو تعديلها, وجميعها والمتعلقة بإعداد جداول االنتخ ,يصدرها سموه

بما يحصنها من الطعن  ,ندرج ضمن األعمال ذات الطابع السياديت
 هفيها باإللغاء أمام قاضي المشروعية, وهو االتجاه الذي تم تكريس

 .11ا بشكل مستقرقضائيًّ 
 الفرع الثاني

حدود نظرية أعمال السيادة في مجال العالقة بين السلطتين التنفيذية 
 والتشريعية

عدم إخضاع أعمال السيادة أو الحكومة لرقابة القضاء ال إن 
يرجع لطبيعتها الخاصة أو االستثنائية, بل الختالط مدلوالها وتكوينها 
مع أعمال السلطة العليا للدولة, والتي ال تحتاج بطبيعتها إلى تبريرها, 
كما ال تحتمل تقييدها أو إخضاعها إلى رقابة أي جهة مهما كانت 

سيما في  ال ,تطبيقات ذلك قرار األمير بحل البرلمان سلطتها, ومن
حالة وجود انسداد بينه وبين الحكومة, وقراراته المتعلقة بالعفو 

رغم أن ظاهرها يوحي بإدراجها ضمن االختصاصات  ,الخاص
 ,, وقراراته المتعلقة بالتصديق على المعاهدات واالتفاقيات12القضائية

 الخارجية والدولية. وكل األعمال المتعلقة بالعالقات
 هانطاقازدياد إن ازدياد صور أعمال السيادة أو الحكومة و 

بالموازاة مع التهديدات التي تمثلها بالنسبة للحقوق والحريات األساسية, 
تحصينها ضد كل وسائل الطعن السياسي واإلداري  خاّصة مع

ة والقضائي, كل ذلك جعل الفقه الدستوري يتردد في ترسيخ هذه النظري
 ,ا اهتمامه إلى استبدالها بحلول قانونية أقل خطورة, موجهً هاوتعميم

, وهو 13أو نظرية السلطة التقديرية ,كنظرية الظروف االستثنائية
, ولهذا ساد االعتقاد 14اا واسعً ترحيبً  لم يلق   -بدوره-الموقف الذي 

بضرورة اإلبقاء على نظرية أعمال السيادة مع تحديد صورها 
أربعة مجموعات فقط هي: األعمال المنظمة لعالقة  الموضوعية ضمن

ون الدولة الخارجية, ؤ األعمال المتعلقة بشو الهيئة التنفيذية بالبرلمان, 
ا التدابير الخاصة باألمن وأخيرً  ,األعمال المتعلقة بشؤون الحربو 

 .15الداخلي
 المطلب الثاني

تطبيقات نظرية أعمال السيادة في مجال عالقة رئيس الدولة 
 الحكومةب

ا من صور مبدأ الفصل المرن بين السلطات الدستورية أيضً 
التداخل الوظيفي بين جهازي رئاسة الدولة والحكومة, والذي يفضي 
إلى إحداث تبعية وخضوع بينهما تفرضهما قواعد الدستور, األمر الذي 
يحتم تحقيق التجانس السياسي بينهما في إطار التعاون واالشتراك, 

 ,ذلك إذا حصل أي شرخ في العالقة بين المؤسستين لكن على نقيض
يمكن لرئيس الدولة أن ينفرد باتخاذ تدابير سيادية في مواجهة ف

ا, وهو الموضوع الذي سوف الحكومة دون إمكانية مناقضتها قضائيًّ 
 :اآلتييننتناوله في خضم الفرعين 

نطاق التداخل الوظيفي بين رئيس الدولة  –الفرع األول 
 .والحكومة

حدود نظرية أعمال السيادة في مجال عالقة  –الفرع الثاني 
 رئيس الدولة بالحكومة. 

 وسنتناولهما على النحو اآلتي:
 الفرع األول

 نطاق التداخل الوظيفي بين رئيس الدولة والحكومة
)المعدل والمتمم(  8094لقد تبنى الدستور الكويتي الحالي لعام 

ولعل من أهمها الصالحيات عدة خصائص من النظام البرلماني, 
الواسعة المنوطة لرئيس الدولة أو األمير, والتي يزاولها بصفة مستقلة 

من الدستور,  00و 04ا ألحكام المادتين ومنفصلة عن الحكومة طبقً 
تعيين رئيس مجلس الوزراء, و , هومن جملتها ترشيح ولي العهد وتعيين
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وظائف المدنية تعيين نائب عن األمير إلى جانب التعيين في الو 
 والعسكرية السامية.

كما يتولى تعيين رئيس المجلس الدستوري ويملك حق إخطاره, 
وهو ما اعتبره البعض كأهم صور أعمال السيادة في مجال التعيينات, 
خاصة بالنظر إلى خصوصية أعمال المجلس الدستوري وطبيعته 

لتعيين , مما يستدعي إعفاء المرسوم الصادر با16المؤسساتية الخاصة
في هذه الحالة من الرقابة القضائية, وهو االتجاه الذي لم يسايره 

ا بالشروط التي يحددها ن التعيين في الحالة المذكورة مقيدً أل ؛البعض
ا لتدخل ا وجيهً سببً  تعدّ النظام الداخلي للمجلس, ومن ثم فإن مخالفتها 

لغا ,القاضي اإلداري لفحص مشروعيتها العضوي ها بتطبيق المعيار ئوا 
 لقبول الدعوى.

على صعيد آخر ينفرد سموه بممارسة النشاطات السيادية ذات 
العالقة بالسياسة العامة للدولة, ومثالها تحديد السياسة العامة الداخلية 

عالن الحرب الدفاعيةو والخارجية للبالد وتوجيهها,  والحالة  ,ا 
عالوة  على , 17ا للقوات المسلحةبصفته قائدً  ,والطوارئ ,االستثنائية

توجيه عمل كل من البرلمان والحكومة عن طريق ما يسمى بالخطاب 
( بين السلطات للفصل Arbitreا" )المباشر, والتدخل بصفته "حكمً 

ا بين الحكومة والبرلمان في حالة وجود انسداد مؤسساتي بينهما طبقً 
 من الدستور. 894للمادة 

يتمتع بها رئيس  يف هنا بأن الهالة المعنوية الكبيرة التيضون
ا بين السلطات, تستهدف إعالء منصب الدولة أو األمير بصفته حكمً 

الرئاسة عن الصراعات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان, وبالتالي 
من السلطة التنفيذية التي  افسموه ال يمارس صالحياته بصفته جزءً 

في  اتتبع لها الحكومة, بل بصفته المسؤول األول عن المؤسستين معً 
نفراده بسلطة اتخاذ أقصى التدابير في اآن واحد, ولعل ما يبرر ذلك 

ا سيما العزل الحكومي أو الحل البرلماني طبقً  مواجهة كل منهما, ال
النطواء  ؛امن الدستور, دون إمكانية مناقضة إرادته قضائيًّ  891للمادة 

 .ذلك على أعمال السيادة المانعة من الرقابة القضائية

 ثانيالفرع ال
حدود نظرية أعمال السيادة في مجال العالقة بين رئيس الدولة 

 والحكومة
إن التدابير الخاصة التي يتخذها رئيس الدولة أو األمير في 
إطار نظرية أعمال سيادة تتسم بأهمية كبيرة على الصعيدين 
المؤسساتي والوظيفي, وهو يحتاج في تنفيذها على معيار قانوني 

لذلك سعى المؤسس الدستوري إلى تعزيز الرقابة  جوهري هو المرسوم,
من خالل إشراك األمير مؤسسات  ؛الداخلية على هذه األعمال

دستورية أخرى في صياغة هذا المرسوم, كما سمح استثناء بتدخل 
ها إن كان هناك ئإلغا وأ ومراقبتهاالقضاء اإلداري لفحص هذه المراسم 

 وجه لذلك.

:  "السلطة من الدستور أنّ  08في هذا الصدد نصت المادة 
ا للدستور", بما يدل أن التشريعية يتوالها األمير ومجلس األمة وفقً 

التشريع في دولة الكويت يمكن أن يكون مصدره برلماني فيسمى حينئذ 
القانون, ويمكن أن يكون مصدره األمير فيسمى حينئذ المرسوم أو 

ريعي مخول لألمير ختصاص التش, في الحالة األخيرة فإن اال18الالئحة
بصفته المسؤول األول على رأس السلطة التنفيذية, لكن ذلك ال يعني 

ختصاص, طالما أن الدستور يقيده بصياغتها استقالله بمباشرة هذا اال
على مستوى مجلس الوزراء, بما يعطي لجميع أعضاء المجلس حق 

م أو المشاركة في عملية الصياغة الالئحية, األمر الذي يجعل المراسي
يظهر من القراءة السطحية  حسبما ا,وليس فرديًّ  اجماعيًّ  اللوائح عماًل 

, وحتى بالنسبة الختصاصه بالمبادرة 19من الدستور 08للمادة 
, والتي 20من الدستور 90ا للمادة بالقوانين )مشاريع القوانين( طبقً 

ا توازي اختصاص مجلس األمة بالمبادرة بواسطة اقتراح القوانين طبقً 
منه, فإنه مقيد بإشراك كل من رئيس مجلس الوزراء  890ادة للم

والوزير المختص, بما يدل على تعميم فكرة العمل الجماعي في مجال 
داخلية على الرقابة المباشرة النشاط الالئحي, والذي بدوره يكرس 

 سيما تلك الصادرة في إطار أعمال السيادة.  المراسيم او اللوائح, ال
ر في هذا الصدد بأن الدستور الكويتي الحالي من الجدير بالذك

وعلى غرار الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة لعام  ,8094لعام 
فقد عمد إلى تحديد المجال التشريعي المحجوز للبرلمان,  ,8001

يزاوله  ,وجعل المجال الموجود خارجه من اختصاص األمير الالئحي
ا التشريع في كما يمكنه أيضً  عن طريق اللوائح أو المراسيم المستقلة,

مجال تشريع البرلمان بواسطة اللوائح التفويضية, بشرط تحقق غياب 
أو تحقق أحد صور الظروف  ,أو الحل ,األخير إما بسبب العطلة

 .21االستثنائية
ا بنظرية أعمال السيادة من ولعل أكثر المراسيم أو اللوائح ارتباطً 

الصادرة في ظل الظروف  نذكر المراسيم ,ضمن األصناف السابقة
سيما حالة الحرب  من الدستور, ال 99ا للمادة االستثنائية طبقً 

والتعبئة العامة,  ,والطوارئ ,والحصار ,والحالة االستثنائية ,الدفاعية
والتي من الراجح إدراجها ضمن األعمال التي تخرج من كل أشكال 

أو الدستورية  الرقابة, سواء القضائية إلدراجها ضمن أعمال السيادة,
بسبب تجميد الدستور في ظل هذه الحاالت من أجل تطبيق 

وهذا ما كرسته محكمة القضاء اإلداري  المشروعية االستثنائية,
تصدر من  بقولها:  49/4/8008ها المؤرخ في المصري في حكم

الحكومة باعتبارها سلطة حكم ال سلطة إدارة اللوائح الالزمة لتنظيم 
العامة األخرى داخلية كانت أو خارجية, أو  عالقاتها بالسلطات

ا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل, أو للذود عن تتخذها اضطرارً 
سياستها في الخارج, وجلها يخرج من نطاق الرقابة المعهودة 

هذا  –من جهتها–محكمة التمييز الكويتي , كما كرست 22للقضاء"
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ها الصادر بتاريخ سيما حكم االتجاه بواسطة عدة أحكام لها ال
89/84/498123. 

 المبحث الثاني
 تطبيقات نظرية أعمال السيادة على المستوى الخارجي

ما يميز نظرية أعمال السيادة على الصعيد الخارجي أو الدولي 
أو من حيث  ,سواء من حيث أسس الرقابة ,طبيعتها الخاصة

ال, والتي اإلجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لمباشرة هذه األعم
 ,ا من تمتع الدولة بكامل سيادتها على إقليمهاتستمد مرجعيتها جميعً 

مع فرض احترام الدول األخرى لهذه السيادة في إطار االحترام 
المتبادل, وهذا األساس يرمي بظالله على كل التصرفات الداخلة في 
هذا النطاق, ويدخل في إطار هذه األعمال إبرام المعاهدات الدولية 

ا وأخيرً  ,التمثيل الدبلوماسي )المطلب الثاني(و لمطلب األول(, )ا
 األعمال المتعلقة بالحرب الدفاعية )المطلب الثالث(.

 :اآلتيوسنتناولها على النحو 
 المطلب األول

 األعمال المتعلقة بالمعاهدات الدولية
, سواء بين الدول هاتسمح المعاهدات الدولية بتنظيم العالقات وضبط

, ويرجع هنا 24أو بينها وبين الهيئات الدولية المختلفة ,نهابي أكانت
للسلطة التنفيذية وحدها اختصاص مزاولة كل األعمال والتدابير 

من  االمتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية, ليس بصفتها جزءً 
السلطات العامة الداخلية, بل بصفتها ممثلة للدولة باعتبارها أحد 

 .25ي العامأشخاص القانون الدول
 :اآلتييننحاول اإللمام به من خالل دراسة الفرعين سهذا ما 

أنواع المعاهدات الدولية المرتبطة بأعمال  -الفرع األول 
 السيادة.

الرقابة على أعمال السيادة المتعلقة بالمعاهدات  –الفرع الثاني 
 الدولية.

 وسنتناولهما على النحو اآلتي: 
 الفرع األول

 الدولية المرتبطة بأعمال السيادة أنواع المعاهدات
من الدستور الكويتي رئيس الدولة أو األمير  19تخول المادة 

اختصاص إبرام المعاهدات بمرسوم, قبل أن يقوم بعرضها على مجلس 
بداء الرأي بشأنها, وفور التصديق عليها األمة لال طالع عليها وا 

العادي وأقل من  ونشرها تكتسي المعاهدة قوة قانونية موازية للقانون
, ولهذا تقتضي المادة المذكورة أن تكون كل معاهدات 26الدستور
أو ثرواتها  ,والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة ,والتحالف ,الصلح

 ,أو الخاصة ,أو حقوق المواطنين ,أو بحقوق السيادة ,الطبيعية
نة والمعاهدات التي تحمل خزا ,واإلقامة ,والمالحة ,ومعاهدات التجارة

 أو تتضمن تعدياًل  ,ا من النفقات غير الواردة في الميزانيةالدولة شيئً 

في شكل قانون إلدراجها ضمن النظام  صادرةً -لقوانين الكويت 
القانوني الداخلي, والذي يرجع اختصاص إصداره لمجلس األمة ضمن 

 .27الظروف العادية
رجع إلى القاضي صالحية تفسير المعاهدات توفي المقابل 

ولية من أجل توضيح وضبط المعنى المراد من كل بند من بنودها الد
 بإدخال أي تعديل على من خالل مهمة التفسير, دون أن يكون مخواًل 

له مطابقة المعاهدة ألحكام النظام القانوني  تد, فإذا تأكّ 28مضمونها
الداخلي, كان له أن يحدد ما يمكن تطبيقه منها على الحالة 

أجل تفادي خرق القاضي الختصاص السلطة  المعروضة أمامه, ومن
والذي يندرج ضمن أعمال السيادة, فإنه  ,التنفيذية في إبرام المعاهدات

مجبر بالعودة إلى التفسير الذي تبنته الحكومة بشأن كل اتفاقية على 
, من أجل معرفة المعنى الواجب التطبيق في النزاع المقدم ةحد

 .29أمامه
 19هدات الدولية فقد ميزت المادة أما على صعيد تصنيف المعا

من الدستور الكويتي بين نوعين من المعاهدات: النوع األول وهي 
المعاهدات واالتفاقات التي ال تحتاج إلى تصديق مجلس األمة لدخولها 
حيز النفاذ, وتشمل المعاهدات التي ال يترتب عليها أية نفقات من 

قوق الكويتيين العامة أو التي ال تمس بح ,الخزانة العامة للدولة
والخاصة, أما النوع الثاني فهي تلك المعاهدات واالتفاقيات التي تحتاج 
لتصديق مجلس األمة حتى تصبح نافذة, وتشمل المعاهدات التي 

أو فيها مساس بحقوق  ,يترتب عليها تحميل خزانة الدولة نفقات معينة
لتصديق على الكويتيين العامة والخاصة, وفي كلتا الحالتين يرجع ا

وبمراعاة المصلحة  ,المعاهدات واالتفاقيات الدولية لإلرادة الحرة للدولة
العامة الداخلية قبل كل شيء, ويبقى هذا النوع من األعمال من أهم 
أعمال السيادة على الصعيد الخارجي التي ال تحتاج ألي تبرير من 
 طرف الدولة لتوضيح موقفها, كما ال تخضع ألي نوع من أنواع

 الرقابة القضائية أو السياسية.
 الفرع الثاني

 :الرقابة على أعمال السيادة المتعلقة بالمعاهدات الدولية
يرجع إلى رئيس الدولة أو األمير اختصاص  -اظاهريً –إذا كان 

ا, ألنه ا مطلقً ا انفراديًّ إبرام المعاهدات الدولية, فهذا ال يمثل اختصاصً 
مسبقة للبرلمان كإجراء دستوري إلزامي, ا إلى المصادقة اليحتاج مبدئيًّ 

الذي ينطوي على المشاركة الفعلية لممثلي الشعب في تحديد وتوجيه 
السياسة العامة الخارجية للدولة, كما ينطوي على فكرة التريث 
والمراجعة الدقيقة قبل الدخول في أي التزام دولي قد يرهق كاهل الدولة 

, كما تتجسد الحماية الداخلية 30عنها ىبالتزامات او أعباء هي في غن
على غرار –من االتفاقيات والمعاهدات الدولية في النظام الكويتي 

من خالل إحاللها المركز الثاني في القوة  -غالبية األنظمة المقارنة
القيمة القانونية بالمعيارية بعد الدستور مباشرة, وهذا ما يجعلها تتمتع 
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الذي يعطي للبرلمان إمكانية تعديلها للقانون العادي, وهو األمر  نفسها
 أو التحلل منها بواسطة إصدار قانون الحق.

كما يشارك القضاء في الرقابة على االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية بمناسبة نظره في الدعاوى المرتبطة بها, مع اإلشارة إلى أن 

مة ءدور القاضي كما نعلم هو تطبيق القانون وليس فحص مال
لهذا يملك اختصاص تفسير المعاهدة مثله مثل البرلمان, القانون, و 

ا, فإذا كانت ا أو جزئيًّ دون أن يتعدى ذلك إلى استبعاد تطبيقها كليًّ 
ا للمعاهدة قبل المصادقة عليها بما ا مسبقً الحكومة قد أعدت تفسيرً 

يسمى مذكرة التفسير, كان على القاضي الرجوع إليها من أجل معرفة 
الحقيقي الذي تبنته الحكومة من كل بند من بنود المعنى الصحيح و 

المعاهدة, وليس له هنا أن ينفرد بتفسيرها بصفة مستقلة قد تشكل 
ا لمبدأ الفصل بين ا مع التفسير الحكومي, كما قد تشكل خرقً تعارضً 

السلطات, وهذا ما كرسته محكمة التمييز الكويتي في حكمها المؤرخ 
ن كانت في : "....إن ونّصه   1/4/4981في  نظرية أعمال السيادة وا 

األصل قضائية النشأة, إال أنها في الكويت ذات أساس تشريعي, يرجع 
إلى بداية نظامنا القضائي الحديث الذي أقرها بنصوص صريحة في 
صلب قانون السلطة القضائية, والذي استبعد أعمال السيادة من والية 

ولة, واستجابة لمقتضيات ا لدواعي الحفاظ على كيان الدالقضاء تحقيقً 
 .31أمنها في الداخل والخارج ورعاية لمصالحها األساسية..."

كما تجدر اإلشارة في هذا الصدد أن المراد بفكرة الرقابة 
القضائية على المعاهدات الدولية هو بحث المشروعية الداخلية 
والخارجية ألعمال اإلدارة المرتبطة بالمعاهدة, دون أن يمتد ذلك إلى 

أو البحث في األسباب التي وقفت  ,ابة بواعث الدخول في المعاهدةرق
ا للتدخل في اختصاص السلطة التنفيذية وراء الدخول فيها, وذلك تفاديً 

ا للقاضي عن التي أبرمت وصادقت على المعاهدة, بما يشكل  خروجً 
ا لمبدأ الفصل بين السلطات, حدود عمله, والذي بدوره يمثل خرقً 

من المعاهدات واالتفاقيات تكون لها أبعاد  اكبيرً  ان صنفً أخاصة و 
سياسية أكثر منها قانونية, وهذا ما كرسته محكمة التمييز الكويتية 

بخصوص  8011سيما بواسطة حكمها الصادر عام  بشكل مستقر, ال
, أو بمناسبة 32تحديد نطاق تطبيق معاهدة بروكسل للشحن البحري

لدول مجلس التعاون الموقعة في شروط تطبيق االتفاقية االقتصادية 
 0والتي وافقت عليها الكويت بواسطة القانون رقم  ,18/84/4998

 .499133لسنة 
 المطلب الثاني

 األعمال المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي
الوظيفة الدبلوماسية خط الوصل الرئيس بين الدولة وغيرها  تعدّ 

 أو منظمات دولية كانوا دواًل أالعام سواء  ,من أشخاص القانون الدولي
فإنه يرجع إلى السلطة  ,أنها إحدى صور أعمال السيادة وبما .حكومية

التنفيذية وحدها اختصاص تحديدها وتوجيها, ويعود إلى السفراء 
والقناصل وسائر المبعوثين الدبلوماسيين للدولة صالحية تنفيذها 

ذ وتطبيقها, دون أن يكون لهم حق االنحراف عن مقتضياتها, باتخا
الوظيفة  وبإدراج .قرارات أو تدابير بناء على سلطتهم التقديرية

ضمن أعمال السيادة فإن النشاط الدبلوماسي يرجع إلى  الدبلوماسّية
وبما  ,ا إلرادتها الذاتيةسلطة الدولة المستقلة التي تقرره وتوجهه وفقً 

ا محصنً  النشاط الدبلوماسي ا الخاصة, وهذا ما يجعلهيخدم مصالح
 أنواع الرقابة ومنها القضائية. من كل

هذا ما سوف نحاول اإللمام به من خالل دراسة الفرعين 
 :اآلتيين

نطاق تطبيق أعمال السيادة في مجال التمثيل  -الفرع األول 
 الدبلوماسي.

حدود تطبيق أعمال السيادة في مجال التمثيل  -الفرع الثاني 
 الدبلوماسي.

 وسنتناولهما على النحو اآلتي:

 فرع األولال
 نطاق تطبيق أعمال السيادة في مجال التمثيل الدبلوماسي

تشتمل األعمال المتعلقة بالنشاط الدبلوماسي للدولة والمخولة 
للسفراء والقناصل وسائر المبعوثين الدبلوماسيين, على كل التدابير 

والقرارات  ,واإلجراءات المتعلقة بحماية رعايا الدولة المقيمين في الخارج
, عالوة على تنفيذ البرامج هاتعلقة بإنشاء العالقات السياسية أو قطعالم

, والمبدأ المستقر في هذا 34المتعلقة بالتنسيق والتعاون الدوليين وغيرها
الصدد إدراج هذه األعمال ضمن أعمال السيادة التي تعبر عن سلطة 
الدولة العليا, وهذا ما يفسر إخراجها من دائرة األعمال الخاضعة 

, كما أن علة عدم اختصاص القضاء الداخلي بهذه 35قابة المشروعيةلر 
مباشرة,  همالمسائل الدولية هي عدم مساسها بمصالح األفراد وحقوق

النعدام  ؛األمر الذي يجعل طلبات األفراد أمام القضاء غير مقبولة
ي الصفة والمصلحة, عالوة على ذلك يؤسس عدم اختصاص شرط  

 ,ها على طبيعة سياسية خالصةءل انطواالقضاء بنظر هذه األعما
أو قطع العالقات  ,كاعتراف الدولة بدولة أخرى أو حكومة أجنبية

أو االنسحاب  ,أو االنضمام إلى منظمة أو هيئة دولية ,السياسية معها
 وغيرها من األعمال.  ,منها

 الفرع الثاني
 حدود تطبيق أعمال السيادة في مجال التمثيل الدبلوماسي

تمثيل الدبلوماسي بوجهيه السلبي واإليجابي عمل سيادي ال يعدّ 
خالص, تختص بمزاولته فقط الدول كاملة السيادة بوصفه أحد صور 
 ,سموها الخارجي, في حين أن الدول ناقصة السيادة كالدول المحمية

والدول المشمولة بالوصاية, فليس بإمكانها مزاولة هذه الوظيفة, ومن 
سال مبعوثين دبلوماسيين من طرفها, أو أن ثم ليس لها أن تقوم بإر 

ا بواسطة الدولة الحامية أو الدولة القائمة باإلدارة تتولى تمثيلها خارجيًّ 
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ا, ويبقى لها فقط حق التمثيل السلبي القائم إال في حدود ضيقة جدًّ 
 على أساس قبول مبعوثين من الدول األخرى.

عمال الداخلة من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن غالبية األ
ضمن العالقات الدبلوماسية الدولية تدخل ضمن أعمال السيادة أو 

, 36أعمال الحكومة, األمر الذي يفسر تمتعها بالحصانة القضائية
 مقاضاة مبعوث دبلوماسي عن أعمال أو تدابير ولذلك فال يجوز مثاًل 

اتخذها في إطار وظيفته المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي, ألن الحصانة 
 الدبلوماسية التي يتمتع بها ال ترتبط بصفته الشخصية بوصفه ممثاًل 

, فإذا حصل 37بل لطبيعة األعمال السيادية التي يقوم بها ,ادبلوماسيًّ 
 ن على القاضي الدفع برفض الدعوى شكاًل ا تعيّ وأن تم مقاضاته وطنيًّ 

ختصاص, وهو ركن جوهري في دون التطرق للموضوع لعدم اال
تم إثارته من أحد تولو لم  ,القاضي من تلقاء نفسه رهييث ,الدعوى

 الخصوم الرتباطه بالنظام العام.
ويدخل في هذا اإلطار كل األعمال الموضوعية المتعلقة 

سيما التدابير المتعلقة بسير مرفق التمثيل  ال ,بالتمثيل الدبلوماسي
من  الدبلوماسي, والقرارات الصادرة بشأن تحديد عالقة الدولة مع غيرها

, واألعمال المتعلقة بحماية الرعايا هاالدول والمنظمات األجنبية وتوجيه
الوطنيين في الخارج, واألعمال المتعلقة بعمليات المفاوضات 
والتصديق, وفي المقابل فإن اإلجراءات واألعمال التي تزاولها السلطة 
التنفيذية على الصعيد الداخلي, والمرتبطة بصفة مباشرة أو غير 

تندرج ضمن أعمال اإلدارة وليس  ,رة بوظيفة التمثيل الدبلوماسيمباش
أعمال الحكم ومن ثم تفقد طبيعتها السيادية, األمر الذي يبرر قبول 
الطعن فيها أمام القضاء, لكن تضييق مجال الرقابة القضائية على 

ال يعني تحريرها من كل  ,أعمال الدولة المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي
تخضع ألنماط أخرى من الرقابة فإنها بالعكس و قابة الداخلية, أنواع الر 

تشمل الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية الكويتية, إلى 
جانب الرقابة المؤسساتية الداخلية من خالل مشاركة البرلمان لألمير 

 في التصديق على جميع األعمال المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي.

 ثالثالمطلب ال
 األعمال المتعلقة بالحرب الدفاعية

تندرج التدابير واألعمال التي تتخذها الحكومة والسلطات 
أعمال السيادة, التي ال يجوز مناقضتها  ضمنالعسكرية الوطنية كلها 

الرتباطها بالمصالح العليا للدولة  ؛أو الطعن فيها أمام القضاء اإلداري
انحصار طبيعتها فضاًل عن  والتي ال تحتاج ألي وسيلة لتبريرها,

السياسية, التي تدعو المؤسسات المعنية للتحرك ليس بصفتها جهات 
إدارية بالمفهوم التقليدي, بل بصفتها جهات سياسية أو جهات حكم 

 ذات سيادة.
 :اآلتيينهذا ما سوف نحاول توضيحه من خالل الفرعين 

 صور أعمال السيادة في مجال إعالن الحرب -الفرع األول 
 الدفاعية.

 إجراءات إعالن الحرب الدفاعية. -الفرع الثاني 
 وسنتناولهما على النحو اآلتي: 

 الفرع األول
 صور أعمال السيادة في مجال إعالن الحرب الدفاعية

تشمل أعمال السيادة في مجال إعالن الحرب الدفاعية أو 
ير واإلجراءات المتصلة بس ,من قرار إعالن الحرب اإلستراتيجية كاًل 

التدابير التي تتخذها اإلدارة حيال رعايا الدولة و العمليات الحربية, 
المعادية كإبعادهم أو اعتقالهم أو فرض الحراسة على أموالهم, 

ت هذه العمليات تمّ أسواء  ,الطلبات الناشئة عن األضرار الحربيةو 
أم خارج نطاقه وغيرها, وكل هذه التدابير  ,الحربية على أرض الوطن

ضمن أعمال السيادة المحصنة من أي رقابة بما فيها الرقابة تندرج 
األعمال اإلدارية المنفصلة عن العمليات وفي المقابل فإن  .38القضائية

سيما أعمال الضبط اإلداري بهدف حماية األمن العام,  الحربية, ال
والتي تتخذها اإلدارة المركزية على الصعيد الوطني واإلدارات 

 إدارية صعيد اإلقليمي أو المحلي, كلها تشكل أعمااًل الالمركزية على ال
بالمفهوم التقليدي, ومن ثم يجوز الطعن فيها باإللغاء أمام القضاء 

 اإلداري. 
على الصعيد الموضوعي ميز الفقه بين نوعين من األعمال 

 االستثنائية المتعلقة بالحرب وهما: 
لها األمر األعمال التي تقع خارج حدود الدولة: ومثا - أواًل 

بتغيير اتجاه السفن أو الحجز عليها, أو الحجز على ما تحمله من 
التدابير و االستيالء على األموال الواقعة في إقليم العدو, و سلع ومواد, 

التي تتخذها الدولة من أجل تغطية األضرار التي لحقت بمواطنيها 
الدول األعمال المتعلقة بسالمة  -ا بسبب الحرب خارج اإلقليم, ثانيً 

 وتدابير أمنها الداخلي: والتي قسمها الفقه إلى قسمين: 
*القسم األول: ويشمل التدابير واإلجراءات الخاصة بأعمال 

األحكام  :مثل ,سيما إجراءات األمن الداخلي الدولة أو الحكومة, ال
جراءات الصحة والوقاية, ويشترط هنا أن تكون القرارات  العرفية وا 

أنها ذات طبيعة عامة وغير شخصية تحت طائلة اإلدارية الصادرة بش
 البطالن. 

*القسم الثاني: وتشمل هذه الطائفة من األعمال إعالن حالة 
عالن حالة و من الدستور,  90ا للمادة طبقً  ,األحكام العرفية في البالد ا 

نها من الدستور  91)مادة  من الدستور, 91لمادة لا ها طبقً ئالحرب وا 
درج ضمن األعمال الخاصة أو األعمال الكويتي(, وكالهما ين

االستثنائية المرتبطة بسيادة الدولة, ومن ثم ال يجوز للقاضي اإلداري 
ال عدّ  من جهتين, عمله غير مشروع  التدخل لحفص مشروعيتها, وا 

الفصل بين  أخرقه مبدواألخرى تجاوزه حدود صالحياته , إحداهما 
 .39لتدخله في عمل السلطة التنفيذية ؛السلطات
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 الفرع الثاني
 إجراءات إعالن الحرب الدفاعية

فإن إعالن الحرب  ,من الدستور الكويتي 91ا لنص المادة طبقً 
الدفاعية هي من اختصاص األمير وحده بصفته أعلى سلطة في 
الدولة, ويكون ذلك بمقتضى معيار جوهري هو المرسوم, مع التذكير 

الهجومية, بحكم  تليسأن الحرب المقصودة هنا هي الحرب الدفاعية و 
ا, وبصفة عامة نقصد ا مطلقً أن األخيرة يحرمها الدستور تحريمً 

ا عن سيادتها وحماية بالحرب الدفاعية التي تقوم بها الدولة دفاعً 
ألراضيها, في حالة وجود خطر أو اعتداء حال أو وشيك يهدد األمن 

بالنسبة  الداخلي أو الخارجي للدولة, ومن تطبيقاته المعاصرة القليلة
الحرب الدفاعية التي أعلنتها دولة الكويت لتحرير  ,لموضوع بحثنا

أراضيها من االحتالل العراقي بالتعاون مع دول التحالف عام 
800940 . 

فقد ضبطها المؤسس  ,أما عن إجراءات إعالن الحرب الدفاعية
الدستوري من عدة أوجه, حيث يتولى األمير إعالن الحالة بمقتضى 

المؤرخ  8091لسنة  41ا للقانون رقم , طبقً هاقوة القانون نفسمرسوم له 
المتضمن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لعام  0/9/8091في 

ا لتفويض دستوري , ويتم إصدار المرسوم في هذه الحالة وفقً 8094
, يمتد أجله القانوني لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر, مع 41وليس تشريعي

ثالثة أشهر أخرى بناء على قرار يصدر من جواز تمديدها لمدة 
 .42هئمجلس األمة بأغلبية أعضا

مع التذكير بأن االستشارة الدستورية اإللزامية التي ربطها 
المؤسس الدستوري بإصدار المرسوم المتضمن إعالن الحرب 
الدفاعية, تشمل البرلمان الذي يبقى في حالة اجتماع استثنائي طيلة 

هذا من أجل تمكين األمير من استشارة ممثلي فترة إعالن الحالة, و 
الشعب في كل اإلجراءات والتدابير المراد اتخذاها خالل فترة الحرب, 

ا من أجل عرض تداعيات الحرب كما يجتمع مجلس الوزراء وجوبً 
ا عً جتم  بمشاركة جميع أعضاء الحكومة, والذي بدوره يظل م   تها,ومناقش

 بصفة استثنائية طيلة هذه الفترة.
ا االستشارة اإللزامية للمجلس األعلى للدفاع الذي يتكون وأخيرً 

ووزراء  ,وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ,امن األمير رئيسً 
ورئيس األركان  ,والقائد العام ,والمالية ,والداخلية ,والدفاع ,الخارجية

العامة, والذي يسمح بتقديم المشورة الفنية والتقنية لألمير بشأن أمور 
 حرب.ال

التي أوجب المؤسس الدستوري  وتباينها, تلك إن تعدد الجهات
الكويتي على األمير استشارتها في شؤون الحرب, إنما الغرض منه 
ضمان اتخاذ أفضل القرارات بمشاركة مؤسساتية واسعة, كما يسمح 
بتثبيت رقابة داخلية واسعة على هذه األعمال, خاصة وأنها الرقابة 

ي هذا الشأن, بعد ثبوت تحصين هذه األعمال من الوحيدة المتاحة ف

جميع صور الرقابة القضائية, بحكم إدراجها ضمن أعمال السيادة أو 
 الحكومة.

 الخاتمة
لقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أن أعمال السيادة أو 

شدها من أهم الوظائف المنوطة بالسلطة التنفيذية وأ ,أعمال الحكومة
ا من جهة حيويتها ا ومتناقضً ا مزدوجً ا قانونيًّ تكييفً , وهي تحمل  اخطرً 

, ومن جهة أخرى تهابالنسبة لتجسيد المصالح العليا للدولة وحماي
خطورتها بالنسبة للحقوق والحريات بتحصينها من الرقابة القضائية, 

ا بأن الدور االستشاري الملزم لكل من البرلمان وحتى إذا أسلمنا مسبقً 
محكمة الدستورية في الظروف العادية, أو البرلمان ومجلس الوزراء وال

ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية والمجلس األعلى للدفاع في 
ا على الظروف االستثنائية السيما حالة الحرب, يشكل في حد ذاته قيدً 

سلطات أعمال السيادة بإخضاعها لرقابة مؤسساتية داخلية واسعة, فإن 
لتأطير هذه األعمال بسبب الطبيعة  غير كاف   نعّدههذا القيد 

االختيارية لهذه االستشارة على مستوى الموضوع, بحكم أن الدستور 
ولكن اختيارية على  ,الكويتي جعلها إلزامية على مستوى اإلجراءات

 مستوى موضوع قراراتها.
سهولة  خاّصة مع ,هذه الخطورة التي تمثلها هذه األعمال

كل الوسائل  -إلى حدٍّ ما-في غياب  انحرافها على مبدأ المشروعية
القانونية والقضائية لمناقضتها أو للحد منها أو لرقابتها, جعلت بعض 
الدساتير المقارنة يسعى لتأطير نطاقها الموضوعي من خالل تحديدها 

من أجل منع التمادي والتوسع في  ؛في الدستور على سبيل الحصر
 الدستور الفرنسي مثاًل تطبيق حاالتها بشكل مفرط, وهذا ما فعله 

)المعدل والمتمم(, لكن في  8001للجمهورية الخامسة الصادر عام 
المقابل لم نجد أي أثر لهذا اإلصالح الدستوري بالنسبة للدستور 

, رغم التأكيدات الفقهية العديدة القائلة 8094الكويتي الحالي لعام 
 بأهمية تبني مبدأ التحديد الدستوري ألعمال السيادة.

في إطار السعي للسيطرة على آثار أعمال السيادة أو و 
سعت بعض األنظمة إلى تفضيل مبدأ الرقابة الدستورية,  ,الحكومة

أو المحكمة  ,كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية في ألمانيا
الدستورية في سويسرا, حيث تم االستفادة من الخصائص الموضوعية 

د والموضوعية ودوره كمرجع حاسم سيما الحيا ال–للقضاء العالي 
من أجل تكريس رقابة حقيقية على سلطات رئيس  -لحماية الدستور

الدولة في مجال مزاولة أعمال السيادة, وهو األمر الذي يستدعي 
في الكويت من أجل  هاتعزيز سلطات المحكمة الدستورية وصالحيات

 بلوغ هذه الغاية.
إلى أن البرلمان يمثل ا توصلت بعض األنظمة المقارنة وأخيرً 

في مجال  عليها,رقابة الضمانة حقيقية لتقييد سلطات رئيس الدولة و 
مباشرته ألعمال السيادة, وهذه المكانة الخاصة التي يستمدها البرلمان 
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إنما ترجع النتخابه مباشرة من طرف الشعب صاحب السيادة, األمر 
رى السلطات الذي يجعله يكرس مبدأ السيادة الشعبية, ومن جهة أخ
ا اختصاصه والصالحيات الواسعة التي يخولها له الدستور, وخصوصً 

برقابة أعمال السلطة التنفيذية, وهو األمر الذي من الموسع تحقيقه 
 بالنسبة للنظام الكويتي من خالل تعزيز صالحيات مجلس األمة. 

من خالل النتائج المقدمة حاولنا قدر المستطاع الخروج ببعض 
التي نعتقد بأنها ستشكل إضافة حقيقية بالنسبة لموضوع التوصيات 

في خضم التجربة الدستورية الكويتية, وسنوجزها على النحو  ,البحث
 اآلتي:

ا لخطورة أعمال السيادة أو الحكومة على حقوق األفراد نظرً  -8
بسبب تحصينها من كل صور الرقابة القضائية, نوصي  هم؛وحريات

بضرورة تأطير نطاقها وصورها على سبيل  المؤسس الدستوري الكويتي
الحصر, من أجل منع التمادي في تطبيقها بدون أي حدود دستورية, 

ا في صنف كبير من ا وراجحً مستقرً  أصبحن هذا االتجاه أمع اإلشارة ب
  سيما النظام الدستوري الفرنسي الحالي. األنظمة المقارنة, ال

إعالن ومباشرة  إن توسيع جهات االستشارة المسبقة على -4
أعمال السيادة أو الحكومة, ال يكفي للقول بوجود حدود وقيود على 
استعمال هذه السلطات, طالما أن االستشارة المذكورة هي استشارة 

لكنها اختيارية من حيث الموضوع, بما  ,إجبارية من حيث اإلجراءات
على  يجعلها ضرورة غير قادرة على تثبيت رقابة داخلية حقيقية وفعالة

الدور االستشاري  ةهذه األعمال, ألجل ذلك نوصي بتعزيز وتقوي
 , الهاللمؤسسات الدستورية المشاركة في إعداد أعمال السيادة وتوجيه

 ,ومجلس األمة ,ومحكمة التمييز ,سيما المحكمة الدستورية العليا
 والمجلس األعلى للدفاع بالنسبة لحالتي الحرب ,ومجلس الوزراء

 ظروف االستثنائية.الدفاعية وال
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تنظيم بـ"الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور المعنون  1

 ."وصالحيات السلطة القضائية
المعدل  2690من الدستور الكويتي الصادر عام  02المادة  2
  والمتمم.
ولية السلطة التنفيذية عن ؤ فواز خلف عليان الدروبي, مس 3
ال السيادة في النظام الديمقراطي, دراسة مقارنة, وعالقتها بأعمأعمالها 

األردن, مصر, فرنسا, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الشرق 
 .99, ص  0222األوسط, األردن, 

 . 96 , صالمرجع السابق 4
نعتقد هنا بأنه من غير المرجح التسرع في انتقاد ظاهرة ازدياد عدد  5

 ,ر الحكومي, بوصفها اعتداء على صالحيات البرلمانالقوانين ذات المصد
ن لذلك مبرر مشروع من ا لمبدأ الفصل بين السلطات, طالما أومن ثم خرقً 
: من ناحية أولى ثقل إجراءات اقتراح القوانين من طرف النواب, ثالثة نواح  

ومن ناحية ثانية اعتماد الحكومة على عدد كبير من الخبراء والمتخصصين 
فتقر إليهم البرلمان, وهذا ما يجعل مشاريع القوانين أكثر دقة وأكثر الذين ي

فاعلية مقارنة بمقترحات القوانين ذات المصدر البرلماني, ومن ناحية ثالثة 
وأخيرة تأخر البرلمان في اقتراح القوانين بسبب االنشغال الدائم للنواب 

س, األعمال عالم ليا: ية والخاصة. في تفصيل ذلك راجعبمصالحهم الحزب
الحكومية بين الحصانة المطلقة والرقابة القضائية, رسالة دكتوراه في القانون, 

 . 00 - 02, ص 0226كلية الحقوق, جامعة تيزي وزو, الجزائر, 
مريم خدير, الرقابة القضائية على  :في تفصيل ذلك راجع 6

أعمال السيادة في النظام القضائي الجزائري, مذكرة ماجستير في 
 - 86, ص 0229انون, كلية الحقوق, جامعة أم البواقي, الجزائر, الق
86. 

عادل الطبطائي, المحكمة الدستورية الكويتية, تكوينها,  7
اختصاصاتها, إجراءاتها, )دراسة تحليلية مقارنة(, لجنة التأليف 

 . 268 , ص0220والتعريب والنشر, الكويت, 
نعقدة بتاريخ حكم محكمة التمييز الكويتية, الجلسة الم 8

لسنة  964, 906, 946, الطعن المقيد بالجدول بأرقام 08/8/0229
 2, محكمة التمييز, الدائرة اإلدارية األولى, الكويت, إداري /0220

 )حكم غير منشور(.
عبد الفتاح حسن, قضاء اإللغاء, دار النهضة العربية,  9

 . 06, ص 2660القاهرة, الطبعة األولى, 
 

 

 
ولية الدولية عن أعمال ؤ المجيد فتياني, مسحاتم رشيد عبد  10

جامعة القدس, , في القانون السيادة, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير
 . 80, ص 0226فلسطين, 
في مصر في عدة المحكمة اإلدارية العليا وهو ما كرسته  11

والذي  20/20/2666أحكام لها السيما حكمها الصادر المؤرخ في 
ار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين قر  نحيث إ جاء فيه: "...

 لالنتخاب يعد من أعمال السيادة التي تخرج من نطاق الرقابة القضائية
. 92, البند 429ق, ص  88مجموعة المبادئ القانونية السنة  ...".
حسام مرسي, أصول القانون اإلداري, التنظيم اإلداري, الضبط  :ذكره

, 0228كندرية, الطبعة األولى, اإلداري, العقود اإلدارية, جامعة اإلس
 . 068 - 060ص 

اعتقد جانب راجح من الفقه الدستوري بأن اختصاص رئيس  12
الدولة أو األمير المتعلق بالعفو الخاص أو المصادقة على أحكام 

من قبيل أعمال السيادة أو أعمال الحكومة, ألننا هنا  يعدّ اإلعدام ال 
ة, ومن ثم فهو يخرج من بصدد عمل قانوني يتبع السلطة القضائي

نطاق أعمال الرئيس أو األمير المرتبطة بشؤون الحكم أو المصالح 
العليا للدولة, إال أن هذا الموقف لقي معارضة فقهية شديدة بسبب عدم 
قدرته على التمييز بين األعمال القضائية واألعمال اإلدارية واألعمال 

خدير, المرجع  مريمطابع السيادي. في تفصيل ذلك راجع: ذات ال
عبد اهلل حباب الرشيدي, تطور القضاء اإلداري في و  .42السابق, ص 

دولة الكويت, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الكويت, الطبعة 
 .69, ص 0220األولى, 
محمود سامي جمال الدين, القضاء اإلداري في دولة الكويت,  13

مطبوعات الجامعة, اإلدارية والية القضاء اإلداري,  ىالمنازعات الدعاو 
 .  202, ص 2666الكويت, الطبعة األولى, 

  . 200 – 202 , صهنفس المرجع السابق 14
مطبوعات جامعة عمار نعيم العوادي, أعمال السيادة,  15

 . 9, ص 0226القانون, العراق, بغداد, كلية 
في مجال التعيينات من أشهر تطبيقات نظرية أعمال السيادة  16

الذي منحه والده  جوزيف بونابرت, ة األمير نابليونقضيالقيادية نذكر 
مستندا في  2604رتبة جنرال فرقة سنة اإلمبراطور نابليون بونابرت 
المؤرخ في  من قرار مجلس الشيوخذلك على المادة السادسة 

تحديد ألقاب أعضاء بلإلمبراطور يسمح التي بموجبها و  6/22/2600
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لكن الرتبة المذكورة تهم والتزاماتهم, أسرته وحالتهم المدنية وتنظيم واجبا
كشف ء الضباط ممن يستحقونها ضمن إدراج أسماتفترض أن يتم 

الحولية العسكرية, لكن بعد سقوط ضمن األقدمية الذي ينشر كل سنة 
ا لم يكن مدرجً نابليون جوزيف بونابرت تبين بأن اسم اإلمبراطورية 

لذلك ولية العسكرية, الحالمرشحة للرتبة ضمن ضمن قائمة الجنراالت 
ا بتجريد جوزيف نابليون من رتبته حينها قرارً وزير الحربية أصدر 

كجنرال فرقة لمخالفة الشروط القانونية في التعيين, وهو األمر الذي 
, وقد استخلص الفرنسيواجهه األخير بالطعن أمام مجلس الدولة 

تقر من المسبأنه:     " David" دافيدالمستشار "مفوض الحكومة 
ا وقضاء أن اختصاص رئيس الدولة بالتعيين في الوظائف تشريعً 

المدنية والعسكرية السامية إنما هو مقيد بتحقق جملة من الشروط 
الموضوعية التي تحددها األنظمة الداخلية لكل وظيفة قيادية على 

, ولهذا فإنه من الخطأ تحصين قرارات التعيين القيادية من الرقابة ةحد
ألن  ة أو الحكومة؛على خلفية إدراجها ضمن أعمال السيادالقضائية, 

صيانة احترام القانون في هذه الحالة أولى من التطبيق المجرد 
للنظرية...", وفي األخير خلص المفوض إلى تجريد جوزيف نابليون 

ة لرئيس الدول قة رغم أن أعمال التعيين المحجوزمن رتبته كجنرال فر 
 مريم خدير, المرجع السابق, ص. ذكرته: تدخل ضمن أعمال السيادة. 

محمد عبد المحسن المقاطع, الوسيط في النظام الدستوري  17
الكويتي ومؤسساته السياسية, دراسة للنظام في إطاره النظري وتطوره 
التاريخي وتطبيقاته العملية والتعقيب على ممارسات السلطتين والتعليق 

ق, جامعة الكويت, الطبعة على أحكام القضاء الدستوري, كلية الحقو 
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 . 92 - 92, ص 0220جامعة الشرق األوسط, األردن, 
 من الدستور. 19ا للمادة طبقً  27
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العلوم القانونية واالقتصادية, مجلة الفاعلة في المجتمع الدولي, 

 . 24, ص 0224العدد األول, الرباط, جامعة الحسن األول, تصدرها 
ولي , دراسة في القانون الدمحمد حافظ غانم, المعاهدات 29

د قاهرة, ال توج, الوتطبيقاتها في العالم العربي, دار النهضة العربية
 .  200, صسنة النشر

فارس وسمي الظفيري, إبرام المعاهدات الدولية وتطبيقها في  30
, في القانون النظام القانوني الكويتي, دراسة تطبيقية, رسالة ماجستير
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يفاد بعثات دبلوماسية دائمة يتم ب , لكن تنفيذ الطرفين"بين تراضي الوا 
جراءات متسلسلة, بداية من ذلك عمليًّ  تبادل ا يستدعي عدة مراحل وا 
إذا كان التمثيل هذا نوع , مع تحديد الدبلوماسي بين الطرفينالتمثيل 

االتفاق على االتفاق على ثم  ,مقيم أو غير مقيمفي إطار تمثيل 
الذي يعقبه اجتماع وزيري خارجية البلدين من  ,صيغة البيان المشترك
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أجل تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية لكل منهما بواسطة رسالة اعتماد 
من اتفاقية فينا للعالقات ى طبقا للمادة الرابعة / فقرة أولخاصة 

 .2692 لعام الدبلوماسية

ها في مباشرة التمثيل , سيادة الدولة وحقرحيمة لدغش 35
الدبلوماسي, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة أبي بكر بلقايد, 

 . 292, 206, ص 0224تلمسان, الجزائر, 
, دراسة تحليلية في لدولية, العالقات اعلي عودة العقابي 36

 . 6, ص 0222صول والنشأة والتاريخ والنظريات, بغداد , األ
شادي عدنان الشديفات, حصانة المبعوث الدبلوماسي,  37

المالحقة القضائية أم اإلفالت من العقاب؟ مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
 - 860ص , 0226, األول, العدد 24الشرعية والقانونية, المجلد 

869 . 
المة, أعمال السيادة وأثرها على عبد الرحمن سالم أحمد س 38

مبدأ المشروعية في فلسطين, دراسة تحليلية مقارنة بين النظم القانونية 
, الجامعة اإلسالمية, في القانون والشريعة اإلسالمية, رسالة ماجستير

 . 246, ص 0226غزة, جامعة 
ولية اإلدارية لإلدارة عن األعمال ؤ صبرينة بلعود, المس 39

, كلية الحقوق, جامعة بجاية, في القانون ة ماجستيرالحكومية, رسال
 . 28, ص 0226الجزائر, 
  من الدستور. 96المادة  40
 طبًقا للمادة األولى منه. 41
ا للمادة الثانية من نفس القانون. وفي هذه الحالة أوجب طبقً  42

عرض المراسيم بقوانين المشار إليها على المؤسس الدستوري أن يتم 
نهاية الثالثة أشهر المذكورة بخمسة عشر يومًا على  مجلس األمة قبل

على  ااألقل أو قبل نهاية الثالثة األشهر الممتدة بخمسة عشر يومً 
 األقل, وهذا طبًقا للمادة الثالثة من القانون نفسه.

 
 


