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ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺁﻓـــﺎﻕ Ω 2014
ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﴩ
 328.369538ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ،ﺣﺴﲔ ﻋﲇ ﺣﺴﻦ.
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ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻪ ﰲ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺃﻭ ﻭﺍﺳﻄﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ
ﺇﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﲈ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ »ﻓﻮﺗﻮﻛﻮﰊ« ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳﱰﺟﺎﻉ ،ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﴍ.

 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
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ﺑﻔﻀﻞ ﺍﷲ ﻭﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﺃﲤﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﺇﲏ ﻷﲪﺪ ﺍﷲ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺇﻳﺎﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.

ﻭﺇﻧﻨﻲ ﺇﺫ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻛﺒﲑ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻷﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﲪﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻃﺸﺔ
ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻫﺘﲈﻡ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﳌﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﰐ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﻋﺮﻓﺎﲏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﰐ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺩﺭﰊ  ،ﰲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﱄ »ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ«.
ﻭﻓﻖ ﺍﷲ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﺳﺪﺩ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳋﲑ ﺧﻄﺎﻛﻢ.
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ﺇﱃ ﻭﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﱄ  » ..ﺩﻭﻟـــﺔ ﺍﻟﻜـﻮﻳﺖ «

ﺇﱃ ﻣﻼﻛﻲ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ..ﺇﱃ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﳊﺐ ﻭﺇﱃ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﳊﻨﺎﻥ  ..ﺇﱃ ﺃﻣﻲ ﺍﳊﺒﻴﺒﺔ

ﺇﱃ ﻣﻦ ﻛﻠﻠﻪ ﺍﷲ ﺑﺎﳍﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺭ  ..ﺇﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ  ..ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺇﱃ ﺗﻮﺃﻡ ﺭﻭﺣﻲ ﻭﺭﻓﻴﻘﺔ ﺩﺭﰊ  ..ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ  ..ﺯﻭﺟﺘﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ
ﺇﱃ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻼﺫﻱ ﻭﻣﻠﺠﺌﻲ  ..ﺇﱃ ﻣﻦ ﺗﺬﻭﻗﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﲨﻞ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ  ..ﺇﱃ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ

) ﻣﻴﺎﺭ ﻭ ﻋﲇ (

ﺇﱃ ﺳﻨﺪﻱ ﻭﻗﻮﰐ ﻭﻣﻼﺫﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﷲ  ..ﺃﺧﻮﺍﲏ ﻭﺃﺧﻮﺍﰐ

) ﻳﻮﺳﻒ  ،ﺯﻳﻨﺐ  ،ﺣﺴﻦ  ،ﻓﺎﻃﻤﺔ  ،ﻣﻬﺪﻱ (

ﺇﱃ ﻣﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﰲ ﺳﻨﺪﻱ ﻭﺩﻋﻤﻲ  ..ﺯﻣﻼﺋﻲ
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ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﻟﻀﲈﻥ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  ،ﻛﲈ ﻭﺿﺤﺖ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﲈ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ،ﻛﲈ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﻣﺪ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ  ،ﻛﲈ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻻﺣﺘﲈﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ .

ﻛﲈ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﲈﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺣﺮﺍﻙ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ .ﻛﲈ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪﹰ ﺍ ﺃﻛﺎﺩﻣ ﹰﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﲇ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﲆ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻨﻈﻤﻲ ﻟﺪﻳﻔﻴﺪ ﺇﻳﺴﺘﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ
ﻭﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺆﺳﴘ ﻟﺴﺎﻣﻮﻳﻞ ﻫﻨﺘﻴﻨﻐﺘﻮﻥ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﲈﺕ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﻷﳖﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
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ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎﺭﻱ ﻭﻣﺎﱄ ،ﻛﲈ ﺃﻛﺪ ﻋﲆ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 1962
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻛﲈ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻻ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﲥﺎ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﳌﺎﲏ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ .ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﲠﺪﻑ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﻪ ﻭﻣﻬﲈ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎﲥﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ.

ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻳﻤﺜﻞ ﺭﻛﻨﹰﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻻ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺃﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﺍﻟﻌﺼﺐ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻟﱪﳌﺎﲏ ﻷﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺍﻷﻧﺠﻊ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﲡﻨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻻﻏﱰﺍﺏ
ﳑﻴﺰﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﻃﺎﳖﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﹰ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺻﺤﺔ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﴫﻳﺔ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﲏ.

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻭﺃﺭﺳﺦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﳖﺠﺎ ﺷﻮﺭ ﹰﻳﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﳌﺤﻜﻮﻡ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﱃ
ﻋﴩ ﹰ
ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻭﻣﺴﺎﺋﻠﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﺪ ﲡﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴ ﹰﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺗﴩﻳﻌﻲ ﰲ
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ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺎﻡ 1938ﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻘﻮﻡ
ﻋﲆ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻭﺿﲈﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺃﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ 1961ﻡ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﰲ
1962/11/11ﻡ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﴩﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺃﳌﺎﴈ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ .ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻭﺗﺘﻀﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﴍﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺃﻣﲑ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﳌﺎﲏ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻠﻜﻲ .ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻋﲆ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﲈﺡ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻟﻠﻤﲈﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﲆ
ﻣﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ.
ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻮﳖﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺻ ﹼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻈﲈﺕ
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ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ...ﺍﻟﺦ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺣﺮﺍﻙ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ .ﻛﲈ ﺇﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻮﳖﺎ ﺳﺘﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪﹰ ﺍ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤ ﹰﻴﺎ ﰲ
ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﹰ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ .ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻨﻈﲈﺕ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﲈﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻧﺘﲈﺀﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ،
ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺒﲇ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺫﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﲈﲏ ﺃﻭ ﲢﺮﺭﻱ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺭﻙ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﴬﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻐﺔ
ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ.

ﺭﻏﻢ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﰊ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻣﻨﺬ ﻓﱰﺓ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲠﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ
ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﱂ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﲆ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﻟﻒ ﺳﻴﺎﳼ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺄﳖﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﺮﺡ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺍﺟﻬﻬﺎ .
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺑﺤﺚ ﻣﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.
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∫hC’G π°üØdG
ÊÉŸÈdG ΩÉ¶ædGh á«WGô≤ÁódG Ωƒ¡Øe
ﺃﺭ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻲ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ،ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ

ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ  ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﱄ ﺍﳊﻜﻢ »ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ

ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ »ﺃﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ« ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳞﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ.

ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ

15

ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﴫ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ

ﲥﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﳚﺐ ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﺘﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻭﺣﻘﺒﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻧﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﲆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ
ﳎﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻭﻻ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮ ﻭﻻ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻳﺆﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﻧﻈﻢ

ﺩﺭﻭﺍ
ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺗﺮﺍﺙ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺗﻠﻌﺐ ﹰ
ﹰ
ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﲆ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻜﻠﲈ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳖﺞ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻟﺪ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻛﻠﲈ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﻗﻠﺖ ﺍﳌﻀﺎﻳﻘﺎﺕ
ﻭﺍﺧﺘﻔﺖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﳌﺘﺰﻣﺘﺔ.

ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺷﺄﳖﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ

ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ .ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻴ ﹰﺒﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺛﻮﺏ ﺻﻮﺏ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﺒﺪﲏ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻛﲈ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﳖﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺤﻜﻮﻣﲔ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺣﺎﻛﻤﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.

ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ،ﻭﻣﻦ

ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﳉﲈﻫﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻭﻋﱪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺸﱰﻙ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺸﱰﻙ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﺘﺴﺎﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﲠﺎ.

ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻭﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻳﺘﺴﺎﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
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ﺧﻼﳍﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻮﳖﻢ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﲥﻢ ﺃﻭ ﻟﻐﺘﻬﻢ
ﺃﻭ ﺍﻧﺘﲈﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﳊﺰﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﺃﻭ ﻋﲆ

ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﻟﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﻳﺲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ؛

ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﺃﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ

ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺴﲈﺡ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،

ﺃﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﳖﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ

ﲑﺍ ﳛﺘﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ ﺗﺄﺛ ﹰ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣ ﹰﻘﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ.

ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ ﺃﻧﲈﻁ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﺎﻓﻆ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﹰ
ﺣﻼ ﻟﻠﻤﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ،ﻭﺇﻧﲈ ﻫﻲ

ﻣﺪﺧﻞ ﳊﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻛﲈ ﺃﳖﺎ ﺗﻘﱰﻥ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ

ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،ﻓﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،

ﻭﻻ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ،ﻭﺇﻧﲈ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻤﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﻭﺳﻜﻴﻨﺔ ﺍﺟﺘﲈﻋﻴﺔ

ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﺣﱰﺍﻡ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﲆ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﳛﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﴪﺓ ﺍﳋﺒﺰ

ﻭﺗﺴﺘﴩﻱ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﳌﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﴇ ﻭﻭﻫﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﲈﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ،ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻺﳍﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ.

ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﴏﻫﺎ

ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﰲ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﺎﺭ ﳍﺎ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺜﲑﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺳﺴﺎ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﲡﺘﻤﻊ ﺣﻮﳍﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ
ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﹰ

ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺣﻖ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ .ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﻏﺮﺍﺑﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺼﺖ ﻋﲆ ﺃﻥ ﲡﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﹰﻓﺎ ﳍﺎ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﻘﺎ ﹰﻗﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
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ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺣﺎﻟ ﹰﻴﺎ ،ﻛﲈ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﲣﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺣﺮ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻨﻔﻮﺫﻩ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﺮ ﺃﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
 .1ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ.

 .2ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ.

 .3ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳑﺜﲇ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ.

ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻪ
ﺑﺪﻭﳖﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﺟﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ
ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﳘﺎ:

ﺍﻷﻭﻝ :ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﲥﻢ ﻭﺿﲈﳖﺎ ،ﺇﺫ ﻳﺸﲑ
ﺟﻮﺯﺭﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ،ﻭﻳﺮ ﺑﺄﳖﺎ؛ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻭﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻋﱪ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ،ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺍ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻝﻐﺭﺑﻴﲔ ﻋﲆ ﴐﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﴏ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻫﻭ ﻧﻈﺎﻣﺎﹰ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃ ﹰﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﳌﻔﻜﺮﻭﻥ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺩﺍﻝ ) (Dahlﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﲆ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻫﻱ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻀﲈﻡ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﳞﻪ ،ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ.

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻧﻈﺎ ﹰﻣﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃ ﹰﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﰲ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
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ﺣﻜﲈ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﹰ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﹰ
ﺣﻜﲈ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺇﻧﲈ
ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﰲ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﲆ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ
ﺑﺄﳖﺎ ﻧﻈﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻋﻨﺎﴏ ﲬﺴﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
 ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀﲨﻌﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

 ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﳞﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﺃﻭ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊﺳﻨﻮﺍﺕ.
 -ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺰﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚﻓﺼﻠﻬﲈ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ.

ﺭﺋﻴﺴﺎ
 ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﹰﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﲆ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻤﻦ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ
ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ.

ﻭﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﹼ
ﻟﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ؛
ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻛﺎﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺎﲠﲈ ﻳﻌﺘﱪ ﻏﻴﺎ ﹰﺑﺎ ﹰ
ﻠﻮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺗﻌﺎﲏ ﻣﻦ ﹸﺧ ﹲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﹾ ﹲ
ﺑﱰ ﳌﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ :ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻛﺠﻮﻫ ﹴﺮ
ﺩﺕ ﹸ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻭﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻟﻪ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻪ .ﺇﺫﺍ ﲥﺪﹼ ﹾ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﱢ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﹶﻰ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﻪ ﻗﺪ
ﺃﻭ ﱠ
ﺗﺼﺒﺢ ﳊﻈﺖ ﺫﺍﻙ ،ﻧﻈﺎ ﹰﻣﺎ ﻟﴩﻋﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﻭﻣﺴﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﲠﺎ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﲑﻭﺭﺓ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻘ ﱠﻨ ﹶﻌﺔ
ﱠ
ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻣﻔﱰﺽ ﻛﲈ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﺔ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﰲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﹲ
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ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻤﲈﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﴍﺓ-:
k G
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ﻭﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﲈﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﴍ ﹰﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﻮﺍﺏ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ ﻫﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺣﻴﺚ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﱪ ﺇﴍﺍﻙ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﴫﺕ ﻋﲆ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﴫﺕ ﻋﲆ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺄﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﺃﺛﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺗﻘﺮﻳ ﹰﺒﺎ ) (400,000 - 300,000ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ
ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺗﻘﺮﻳ ﹰﺒﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﴩﻳﻦ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲥﻢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺎﻥ ﳛﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﳌﲈﺭﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻳﴪﺍ.
Indirect Democracy"á«HÉ«ædG" Iô°TÉÑŸG ÒZ á«WGô≤ÁódG :Ék«fÉK

ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ ﺃﻭ ﻛﲈ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎ ﹰﻧﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺗﻌﻨﻲ ﹶ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺣﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﳑﺜﻠﲔ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻋﻨﻪ
ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﺪ ﹶﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ
ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﳌﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ – ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺃﺛﻴﻨﺎ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ
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ﲨﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﲤﺖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﺍﺏ

ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺕ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﳞﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﲈﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﲆ ﺍﳊﻜﻢ.
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ﻭﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻓﺈﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﲈﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ

 1752ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻋﲆ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﻜﺎ ﹰﻣﺎ ﻋﲆ ﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭ .ﻓﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﺃﺗﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﲈ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻋﲆ ﻣﻦ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﲑ .ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﲈﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺃﺷﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﲠﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺪﻭﻟﺔ

ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﲆ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﳊﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻭﲡﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺧﺎﺻﺔ

ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺟﺪﺓ ﰲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻹﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﹰ

 1990ﺑﺄﳖﻢ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺧﻠﻒ ﻗﻴﺎﺩﲥﻢ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﳉﲈﻋﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺃﴎﺓ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﴩﻋﻴﺔ.

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻭﺃﺭﺳﺦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ

ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ

ﳖﺠﺎ ﺷﻮﺭﻳﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﳌﺤﻜﻮﻡ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆﻭﻥ

22

ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﺪ ﲡﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴ ﹰﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺗﴩﻳﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺎﻡ
 1938ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﲆ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻭﺿﲈﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ
ﻟﺘﺄﰐ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ  1961ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﴩﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﳌﺎﴈ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻴﻮﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﴘ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﻟﻸﻣﺔ ﻭﺇﻧﲈ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﴎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﻭﺃﻭﺍﴏ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ .ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﳎﺒﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺧﺮ ﺑﻞ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﻭﻗﺖ ﻭﺁﺧﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺃﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﰊ ﻣﺜﺎﱄ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻜﲈ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻴﺪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺊ ﻭﻛﲈ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺠﺢ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺃﺧﺮ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ
ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ.
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ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﲆ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺭﺳﺨﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻬﻦ
ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﲤﻠﻜﻬﺎ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻮﺹ ﻋﲆ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﺪﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻭﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ
ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ
ﻗﻴﻮ ﹰﺩﺍ ﻋﲆ ﺍﺣﺘﲈﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﳞﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﲆ
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﲆ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﲥﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻟﻴﺲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﱰﺷﻴﺢ ﻭﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻮﲥﻢ
ﻭﲤﻴﺰﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻘﺪﺭﲥﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻜﱪ ﰲ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻬﻢ ﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ .ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ.

ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﲆ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺣﻈﻬﺎ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻘﺪ ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻦ ﻧﻈﲑﲥﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳌﺤﻴﻄﺔ ﲠﺎ ﳑﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﲔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﺧﺮﺍﺋﻄﻬﻢ
ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﺳﻢ )ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ( ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﻣﺎﲏ ﻛﺎﺭﻝ ﺗﲑ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 1818ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
ﻭﺣﻜﺎﻣﻬﲈ .ﻟﻘﺪ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:
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ﲑﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ
ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻛﺒ ﹰ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ .ﺣﻴﺚ ﻭﻓﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﺠﺎﻟﺲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ )ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺎﺕ(
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺎﺕ ﺗﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻫﲇ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﻭﺟﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  1911ﺛﻢ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﲏ ـ ﻋﺎﻡ  1913ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ ﻋﺎﻡ ،1921
ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺃﻭﻝ ﳎﻠﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺎﻡ  1928ﺑﺎﺳﻢ )ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ( .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﺗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻧﻀﺞ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﺪﺩ
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻘﺔ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻳﻔﺎﺩ
ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﴩﺕ
ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ
ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﻧﺘﻠﻤﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﳌﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﲈﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ

ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻷﺧﺮ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺳﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﺼﻞ
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ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﻋﲆ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﻮﻩ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﴏﺡ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﲑ.
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ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﲆ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﺎﻡ
 ،1961ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻳﻜﻔﻞ ﳍﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﲥﻢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﺩﻭﺭ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﻟﺒﻼﺩ
ﺇﺫ ﺻﺪﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺃﻣﲑﻱ ﰲ  1961ﺑﺎﻟﺪﻋﻮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﴘ
ﻳﺘﻮﱃ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﳖﻰ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﴘ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﻨﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ .ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻢ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺻﺪﺭﻩ ﰲ  11ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1962ﻭﻧﴩﻩ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﲆ ﺃﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﲈﻉ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .1963
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ﻭﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  35ﰲ ﻋﺎﻡ 1962ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ،1963ﻭﺗﻄﺒﻴ ﹰﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (57ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ« ﻳﻌﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺒﲔ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺀ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
ﺗﴩﻳﻌﻲ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ،1963ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻭﳖﺎ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ
ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﲥﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (50ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻌﺎﻡ  1962ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ »ﻳﻘﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ
ﺗﻌﺎﻭﳖﺎ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺮﺽ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ«.
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ﺇﻥ ﴏﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻳﲈﺭﺱ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ،ﻓﺎﻷﻣﲑ

ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺫﺍﺗﻪ ﻣﺼﻮﻧﻪ ﻻ ﲤﺲ ،ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ.

ﻭﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﻴﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ :ﺣﻖ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ،

ﻭﺣﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﳍﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﴩﻁ ﻋﺪﻡ

ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (58ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺃﻧﻪ ﻋﲆ »ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻛﲈ ﻳﺴﺄﻝ ﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﻋﻦ ﺃﻋﲈﻝ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ« .ﻛﲈ ﻗﻀﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (102ﻻ ﻳﺘﻮﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻭﻻ
ﻳﻄﺮﺡ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻠﻜﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ

ﻋﻦ ﺃﻋﲈﻝ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻭﳚﻮﺯ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ.

ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺣﺪﻩ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﰊ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
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ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﲡﺎﻩ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺄﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ

ﺃﺧﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﳘﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﲈ.

ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ
ﹰ
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ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ،ﺍﻋﱰﺍ ﹰﻓﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ،ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﺪ ﺇﺣﺪ ﺃﻫﻢ
ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ،ﻷﳖﺎ ﲡﺴﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﲥﺎ ﰲ ﺃﻓﻀﻞ ﺻﻮﺭﻫﺎ
ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ .ﻓﺎﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺩﺩ ﹰ
ﺩﺍﺋﲈ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻟﻨﻮﻛﻠﻦ ﻭﻫﻮ »ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ«.

ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺠﺎﻟﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ »ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ« ﺑﲈ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻣﻦ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﳏﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ.ﻛﲈ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﲤﺜﻞ ﺑﻌﺪﹰ ﺍ
ﺷﻌﺒ ﹰﻴﺎ ﹰ
ﻣﻬﲈ
ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺗﻌﺪﺩ
ﹰ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﲈ ﻳﺜﺮﻱ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ ،ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﹰ
ﹰ
ﺃﺻﻮﻻ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﻬﻮ ﹰﺩﺍ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ،
ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﹰﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﲈﻋ ﹰﻴﺎ.
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ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺠﺮﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻴﻖ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻭﲤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻋﲆ ﻭﺍﻷﺳﻤﻰ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻋﲈﻝ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺃﺳﻨﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺃﻋﲈﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﻠﻄﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﲆ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺻﻮﺭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﻭﺗﺒﲔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
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ﻳﺒﺎﴍ ﺍﻷﻣﲑ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﺎﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
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 ﺣﻖ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ :ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﳊﻖ ﻟﻸﻣﲑ ﰲ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔﻋﲆ »ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﻟﻸﻣﲑ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ« .ﻓﺎﻷﻣﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﱰﺡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻻ
ﻳﺒﺎﴍ ﺫﻟﻚ ﺣ ﹰﻘﺎ ﺷﺨﺼ ﹰﻴﺎ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﴤ ﺃﻥ
ﻳﺒﺎﴍ ﺍﻷﻣﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻣﴩﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﲈ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻗﱰﺍﺡ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻗﺮﻩﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﲑ ﻓﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﴩﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻌﲔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﱰﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻛﲈ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﱰﺡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﴩﻭﻉ
ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﴩﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﻷﺻﲇ ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ،ﺛﻢ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻋﺎﻣﺔ ﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﴩﻭﻉ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﺍﻋﱰﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ
ﺍﳊﺬﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﻳﻌﺮﺽ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ .ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﳊﺬﻑ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻓﻴﲈ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻠﺴﺔ.
 ﺣﻖ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ :ﺇﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺉ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﱰﺡ ،ﻭﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺧﺬ
ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﺘﻮ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ
ﻋﲆ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﱰﺍﺿﻪ ﻋﲆ ﻣﴩﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ
ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﺃﻗﺮ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﱰﺍﺽ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻄﺒﻄﺎﺋﻲ.(34 ،2001،
ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (66ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﴩﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﺴﺒﺐ ،ﻭﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﲆ ﻣﴩﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺠﻠﺲ ،ﻓﻠﻸﻣﲑ ﺃﻥ ﻳﻌﱰﺽ ﻋﲆ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﻃﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ،
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ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺑﻤﻮﺳﻮﻡ ﻛﺎﻓ ﹰﻴﺎ ،ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﲆ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺮﻩ ﳌﺠﻠﺲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ
ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺃﺻﺪﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﱂ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻧﻔﺴﻪ .ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺃﺻﺪﺭﻩ
ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﻼﻏﻪ.

ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ :ﺇﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱﻳﻌﻄﻰ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﴬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﻋﻨﴫﺍ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ،ﲠﺬﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﻖ
ﺑﺪﻭﳖﻦ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﹰ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﻓﻴﻨﻔﺬ ،ﺃﻭ ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻴﻘﺮ ﳖﺎﺋ ﹰﻴﺎ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺑﲈ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ .ﳍﺬﺍ
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻘﴤ ﺑﺄﻥ ﻟﻸﻣﲑ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﲆ ﻣﴩﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﱂ
ﻳﺼﺪﻕ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﲆ ﻣﴩﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ
ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﺪ ﹰﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﻀﺖ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻺﺻﺪﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮﻩ.
 ﺣﻖ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ :ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻖ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﻷﻣﲑﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﲑ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳊﻖ ﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﺑﻨﺼﻪ ﻋﲆ ﺃﻧﻪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﴩﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﺴﺒﺐ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺮﻩ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺃﺻﺪﺭﻩ ﺧﻼﻝ
ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﺇﻟﻴﻪ.
 -ﺣﻖ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻟﻸﻣﲑ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻟﻸﻣﲑ ﺣﻖ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
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ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﲆ
ﻣﴩﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﻧﴩﻩ ،ﻓﺎﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﻦ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

 -ﻧﴩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺼﺪﻭﺭ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﲔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﴩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻡ ﻧﴩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﻧﴩﻩ.
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ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ

ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﳘﺎ:

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺑﺤﻜﻢ
ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﴪﻱ

ﺍﳌﺒﺎﴍ:

 -ﺍﻟﱰﺷﺢ

ﺇﻥ ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻃﺮﻳ ﹰﻘﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ

ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﳐﻔﺮ ﺍﻟﴩﻃﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﴩﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﴩ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﳚﺐ ﻋﲆ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﲬﺴﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﱰﺩﻩ.
 ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻋﻀﻮﺍ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ
ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﲆ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ
ﹰ
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ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺷﱰﻁ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﴩﻭﻁ ﳚﺐ
ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻀﻮ:
ﴍﻁ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ :ﻭﺫﻙ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﳌﺘﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ.
ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﴎﺓ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻓﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﴎﺓ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺍﳊﻖ ﰲﺍﻟﱰﺷﻴﺢ.

ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﳉﺎﻥ
ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﹰﻋﻀﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺃﻭ
ﹰ

ﺇﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻱ ﺍﻹﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ﺇﻥ ﺣﻖ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ
ﻣﺸﱰﻙ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻛﲈ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﳌﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﻴﺪﹰ ﺍ ﻋﲆ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺎﻗﱰﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﲔ ﻓﻼ
ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻻﻗﱰﺍﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﲔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﻣﻌﲔ ﻭﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﳛﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻗﱰﺍﺡ ﺇﱃ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻓﻜﺮﺗﻪ.
ﻭﻟﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﴩﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﱰﺣﻪ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﺍﻻﻗﱰﺍﺡ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﴩﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻗﱰﺍﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﻳﻔﱰﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻳﺴﻤﻰ
ﹰ
ﻗﺪ ﺩﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﰱ ﻭﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﲥﺎ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﱰﺍﺡ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺘﺤﺎﻝ ﺇﱃ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
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ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻓﻜﺮﲥﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.

ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﻻ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﳎﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.

ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ :ﻳﻘﻮﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﲑﺍ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﺍﻫﺎ ﻭﺍﻻﻋﱰﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺃﺧ ﹰ
ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺗﺼﺪﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ.

ﻭﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺳﻠﻄﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﳎﻠﺲ
ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻟﺘﻨﻈﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﲔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﺐ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻱ ﺑﲈ ﺟﺎﺀ ﰲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
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ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻈﲈﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺅ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﰲ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﲈﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺗﻮﺟﺪ

ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﴩﺍﺕ ﻣﻦ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﲈﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻳﺪﻝ ﻭﺟﻮﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﻋﲆ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﲡﺮﺑﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﲈﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺎﲥﺎ ﰲ

ﺍﻟﻌﴩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺛﺮﺕ

ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻭﻛﺎﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺪ ﰲ ﻧﺸﺄﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺪﺕ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ

ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﲆ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ.
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ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻣﻮﺟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﲤﺤﻮﺭ

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ

ﻭﺍﳌﺜﻘﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻭﻛﺎﻥ ﳚﻤﻌﻬﻢ ﰲ

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻛﲈ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳉﲈﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ

ﺧﻼﻝ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺣﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﹰ
ﻣﻜﻤﻼ
ﺩﻭﺭﺍ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺇﺫ ﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﹰ
ﻟﺪﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﲤﺜﻞ ﺭﻛﻨﹰﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﺍﳌﻌﺎﴏ ﻛﲈ ﺃﳖﺎ

ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺗﻌﺒﺊ ﺍﳉﲈﻫﲑ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻧﺸﺄﺕ ﺧﻼﻝ
ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﺘﻞ ﻋﺪﺓ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺫﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﺍﻷﺧﺮ ﺫﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺃﻭ ﺳﻴﺎﳼ ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﲇ .ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﹰ
ﻭﺇﲨﺎﻻ .ﻭﺑﻌﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ 1991
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲠﺎ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ

ﻇﻬﺮﺕ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻞ
ﺫﻟﻚ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺳﲈﺡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ

ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﹰ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻘﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎ
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﹰ

ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﹰ

ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﺩ ﺟﻮ ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻔﱰﺓ:
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ﻧﺸﺄﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﲑﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﳌﻌﱰﻑ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻡ  1952ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﴩ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻴﴘ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻋﺎﻡ ﳍﺎ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﲇ ﺍﳌﻄﻮﻉ  ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﴪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳋﻼﻳﺎ ﺍﻟﴪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺪ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﴫ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺃﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻨﴩ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻭﺍﺿﺢ
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﻳﺦ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﻋﻴﺞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ .ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﺳﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ
ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻧﻴﻪ ﻓﻬﺪ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﻭ ﺗﻮﱃ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻨﻔﻴﴘ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﺠﻰ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﲇ ﺍﳌﻄﻮﻉ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳉﲈﻋﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟ ﹰﻴﺎ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﲪﻮﺩ
ﲪﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ .ﺗﻌﺘﱪ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﺪﺭﲥﺎ ﻋﲇ
ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﺹ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﰲ
ﻓﱰﺓ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﳍﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﺠﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ.
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ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻔﱰﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻓﻮﺭ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﲆ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﻮﺿﻬﻢ ﻟﻐﲈﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
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 1980ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ،ﺛﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ  1981ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻴﺎﺭ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻋﲆ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ .ﻭﺍﺗﺴﻤﺖ ﻓﱰﺓ ﺍﻟﺜﲈﻧﻴﻨﺎﺕ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻧﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﲆ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳚﻌﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ .ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﲆ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﲥﻢ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ .ﻭﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻣﻦ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭ ﻭﳉﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ .ﻭﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2006
ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ.

ﻭﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  2008ﻳﻌﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﱪ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﲡﻤﻊ ﺍﻷﻣﺔ .ﻭﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  2009ﺧﺎﺽ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻔﺎﺯ
ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﲡﻤﻊ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  2012ﻓﻘﺪ ﺧﺎﺿﺖ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺷﺤﻮﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ
ﺍﻷﻣﺔ:
k
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ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺇﺣﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺸﺄﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
 2003ﻋﲆ ﺃﺛﺮ ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﻣﻊ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻭﻳﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻋﲆ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﲥﺪﻑ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺗﺒﻨﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ
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ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺗﻀﻢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﲬﺲ
ﻧﺴﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﲠﺪﻑ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﲈﺕ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻭﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮ.
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ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ
ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﲈﺡ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﹰ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﲈﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ،ﻛﲈ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﺒﻨﻲ
ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻲ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱ ﻭﺗﺒﻨﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ:
k G
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ﻇﻬﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻲ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ 1951ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﲪﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﲡﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻜﻴﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳉﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻭﻗﺎﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﲆ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻲ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻭﺗﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﻧﺠﺤﻮﺍ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻭ ﻇﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﳏﺪ ﹰﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺩﺕ
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ﺇﱃ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺰﺏ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﲤﺜﻠﺖ ،ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳉﲈﻫﲑﻱ ﻣﺜﻠﲈ ﻛﺄﻥ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﴫﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺠﺮ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﴏ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﴫﺍﻉ ﻋﲆ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﴏ .ﻛﲈ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻴﺔ ﻭﴏﺍﻉ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﳑﺎ ﺃﺩ ﺇﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺷﻌﺎﺭﺍﲥﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﲆ
ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻌﺚ.
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ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﲈﻝ ﻭﺍﳌﺜﻘﻔﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻓﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ
ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﳊﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺍﻹﻳﺮﺍﲏ ﻭﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﳍﻨﻮﺩ .ﻭﻗﺪ
ﲪﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻌﻬﻢ ﲡﺎﺭﲠﻢ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﴩﺕ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  1954ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺣﺰﺏ ﺷﻴﻮﻋﻲ
ﺗﻮﺯﻋﺎ
ﴎﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻧﴩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻢ »ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« .ﺗﻄﺒﻊ
ﹰ
ﴎﺍ ﻭﺗﻨﺘﴩ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﳍﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ
ﹰ
ﻭﺗﻨﻮﻋﺎ ﹰ
ﻳﻮﺳﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪﺩﻭﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﴩﻭﻉ ﺣﻮﺍﺭ
ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﳑﻦ ﻭﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺑﺎﻟﻮﻻﺀ
ﻟﻠﻮﻃﻦ .ﻭﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﻜﻢ
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ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﲏ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﲆ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻮﴇ ﰲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﴩﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،ﻭﲢﻜﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ
ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻛﲈ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ »ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﲈﱄ« ﻋﺎﻡ  ،1953ﻛﲈ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻟﻺﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ
ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺑﻮﺧﺎﺭﺳﺖ ﻋﺎﻡ ،1954ﻛﲈ
ﻧﺸﻂ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ »ﺍﲢﺎﺩ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ«.

ﻧﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﲆ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﲈﺋﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻷﺳﺎﳼ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺴﺢ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ.
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ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﹰ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎ
ﹰ
ﺍﻟﻌﴩﻳﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺩﻭ ﹰﻣﺎ ﺍﻧﺘﲈﺀﻩ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻣﺘﻪ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ
ﹰ
ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﻧﺴﺒ ﹰﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲢﻮﻱ ﺃﻋﺪﺍ ﹰﺩﺍ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ
ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﻣﺎﺩ ﹰﻳﺎ .ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ:
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ﺑﻌﺪ ﺍﳖﻴﺎﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﰊ ﻋﺎﻡ 1038ﻡ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻗﺎﺩﺓ
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭ ،ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﱃ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﻋﺮﺏ ﺍﳋﻠﻴﺞ » ﻋﺎﻡ  1939ﰲ ﺍﻟﺒﴫﺓ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﲈﺭ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﲏ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺼﻘﺮ ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﱪﺍﻙ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﻟﻠﱪﺍﻙ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮﺩﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﱰﺓ .ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﳊﻠﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
»ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﴩ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ« ﻳﺘﻮﱃ ﻧﴩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﱰﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﺰﰊ.
Üô©dG Ú«eƒ≤dG ácôM :Ék«fÉK

ﻇﻬﺮﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ ﰲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﲑﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮﻭﺍ ﺑﻤﺤﺎﴐﺍﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ،ﺯﺭﻳﻖ،
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﴐﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﲏ
ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ .ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﻮﺭﺝ ﺣﺒﺶ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻫﺎﲏ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﻭﺍﻧﺘﴩﺕ
ﻓﺮﻭﻉ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﲈ ﻟﻘﻴﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﻭﺿﻌﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﲥﻴﺄﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ
ﹰ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ – ﻛﲈ
ﺫﻛﺮ -ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﲑﻭﺕ ﻋﺎﻡ  ،1952ﻭﻧﻘﻞ
ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﻗﺪ ﲤﺖ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ
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ﻟﻨﻘﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺮﺱ ﻧﻔﺴﻪ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻣﺘﺪ
ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺇﱃ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
ﻭﻧﺠﺢ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﺧﻼﻳﺎ »ﺍﳊﺮﻛﺔ« ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ
ﲑﺍ ﻋﲆ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ ،1950
ﹰ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻣ ﹰ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﱰﺓ ﺣﻜﻤﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﻼﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ
ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﳎﻠﺔ ﻭﺟﺮﻳﺪﻩ
ﻭﺍﻧﺘﴩﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ ،ﻓﻈﻬﺮﺕ » ﳎﻠﺔ ﺍﻹﻳﲈﻥ »،
ﻭﺟﺮﻳﺪﺓ » ﺻﺪ ﺍﻷﻳﲈﻥ ﻭﺟﺮﻳﺪﺓ »ﺍﻟﻔﺠﺮ« ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻛﲈ ﻋﻤﻠﺖ »ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ« ﻋﲆ ﻧﴩ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ »ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﻫﲇ« ﻭ »ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ« ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ.
ﹰ
ﺃﻣﺎ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺗﻨﻈﻴﻢ » ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﴍﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﲪﻠﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ
ﳎﻠﺲ ﺗﴩﻳﻌﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  1954ﺗﺮﺃﺱ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﻭﻓﺪ ﳑﺜﲇ
ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﲢﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻮﻱ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﻣﺸﱰﻙ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ.
ﻭﻋﲆ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﲨﺎﻫﲑﻱ
ﺷﺨﺼﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ »ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 27
ﹰ
ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻭﲣﻮﻓﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺑﻔﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﲈﻉ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻓﺪ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
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ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﲔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﲪﺪ ﺍﻟﺮﺟﻴﺐ ﻣﻊ ﳑﺜﲇ ﺃﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﰲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﳌﺠﻼﺕ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﲥﺎ ﲢﺖ
ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﳑﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﴪﻳﺔ ﺇﱃ
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.
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ﺗﺄﺳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺎﻡ  1955ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ ﺃﲪﺪ
ﺍﳋﻄﻴﺐ ،ﻭﺃﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺍﳋﺮﺍﰲ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﳏﻤﺪ ،ﻭﻣﺮﺯﻭﻕ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻭﻗﺪ
ﺍﻗﺘﴫﺕ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﲆ ﺧﺮﳚﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﺣﺪﺩ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﰲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﲈﻳﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻋﲆ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮ ﺍﳌﻌﻴﴚ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ،ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﲆ ﻣﴫ ﻋﺎﻡ
 1956ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﴐﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ،ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺇﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺷﻘﺎﺋﻬﻢ ﺍﳌﴫﻳﲔ .ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﲡﻤﻌﺎﲥﻢ ﰲ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺳﻴﻄﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﲆ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ .ﻭﺍﻫﺘﻢ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﻋﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻠﺔ »ﺍﻟﻔﺠﺮ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ،ﻭﻧﴩﺕ ﻣﻘﺎﻻﲥﻢ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﻭﻫﺎﲨﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﳊﲈﻳﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﺖ ﻣﻊ ﲨﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﴏ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
***
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ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﻭﺍﺣﱰﺍﻡ

ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻭﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻨﻒ.

ﺃ.ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
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ﺗﻌﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﲏ ﻫﻮ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﲈﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﱪ ﲠﺎ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ
ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﲢﺘﻞ ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﴐﻭﺭﺓ ﺗﻘﺘﴤ ﲠﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﳖﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﺒﲔ ﳍﻢ ﺃﻫﻢ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻳﻄﺔ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ
ﺩﻳﻘﻤﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﻹﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺍﳊﺰﰊ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻋﺪﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺎ ﻫﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲠﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ﺳﻤﻴﺖ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ،ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ.

ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺭﻛﻨﹰﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻓﻼ
ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺃﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺎﻥ ،ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻓﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻧﺠﻊ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻭﲡﻨﻴﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻹﻏﱰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﻃﺎﳖﻢ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺻﺤﺔ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﴫﻳﺔ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﲏ.

ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻣﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
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ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻤﻬﲈ ﺍﻣﺘﻠﻜﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ
ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﲔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﹰ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﺣﱰﺍﻡ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﺧﺮ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.
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ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﻧﺸﺄﲥﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻌﺾ ﺍﳉﲈﻋﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﻧﺸﻮ ﹰﺀﺍ ﺣﻘﻴﻘ ﹰﻴﺎ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﺄﲥﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺒﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﲔ:
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ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﺫ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻧﻄﻼ ﹰﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺷﱰﺍﻙ
ﰲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪﻩ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺃﻥ ﺍﳊﺰﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻫﻮ »ﺍﺟﺘﲈﻉ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«.

ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺍﻻﺷﱰﺍﻙ ﰲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﳊﺰﺏ ﺑﲈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﳎﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﺇﱃ
ﺃﻥ ﺍﳊﺰﺏ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﲈﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻨﺎﺩﻭﻥ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺳﻴﺎﳼ ﻭﺍﺣﺪ.
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ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﲆ ﺃﻥ ﺍﳊﺰﺏ ﻫﻮ » ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺻﻨﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳑﻜﻨﺔ.

ﻭﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺄﻧﻪ» :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﲡﺎﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳌﺘﲈﺛﻠﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﳛﻘﻘﻮﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﲠﺎ،
ﻭﻫﻢ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﲢﺪﺩ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ
ﻭﺃﺳﻠﻮﲠﻢ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ«.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮ ﻛﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﴏﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ
ﺇﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﺍﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﳖﺎ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﳼ.

ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻌﺒﲑ ﺳﻴﺎﳼ ﻋﻦ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﳌﺎﺭﻛﴘ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺇﺫ ﻗﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻫﻮ» :ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺻﻮﺭﻩ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱪﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻳﺎ«.
ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺰﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺎﺭﻛﴘ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﲆ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺎﳉﲈﻫﲑ
ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺣﺸﺪ ﻃﺎﻗﺎﲥﻢ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﺰﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﳌﺤﺼﻠﺔ ﺗﺘﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳉﲈﻫﲑ ﻭﲢﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﲥﻢ.

ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﺸﲑﺓ ﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺗﺘﻔﻖ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﲥﺎ ﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ
ﺳﺪﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﲠﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
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ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﲆ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﳍﺎ
ﺩﻭﺭ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧ ﹰﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ.

ﹰ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﹰﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﲈﻋ ﹰﻴﺎ
ﻭﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﹰ
ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ،ﻭﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳎﻤﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺮﺍﳎﻪ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺰﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻋﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
 ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻓﻴﻪ.

 ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.

 ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﳊﺰﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

 ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺤﺎﺳﺒﺔ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆﺃﻋﲈﳍﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ
ﺩﻭﺭﺍ ﹰ
ﻣﻬﲈ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻳﻠﻌﺐ ﹰ

ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎ ﹰﻣﺎ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
 ﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ :ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﹰﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﻭﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﺰﺏ
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ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﺰﺏ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﴩ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﳍﺎ.

 ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ :ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﺆﻳﺪﳞﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﲥﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.

 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ :ﺣﻴﺚﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎ ﹰﻣﺎ ﰲ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻹﺳﺘﻌﲈﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﹰ
ﻧﻀﺎﻝ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ.
á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G ´GƒfCG

ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺫﺍﲥﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﺰﺏ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ .ﻛﲈ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻌﺾ
ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﲈ ﰲ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﹰ
ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺰﺏ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻈﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻴﲈ ﳜﺘﺺ ﺑﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ،ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﲢﺪﺙ ﻋﲆ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
k G
ájÒgÉª÷G ÜGõMC’Gh QOGƒμdG ÜGõMCG :’hC

ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺖ ﰲ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ-:
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ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﺄﲥﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ،ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ
ﺷﻜﻞ ﳉﺎﻥ ﳏﻠﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﻟﺘﻮﱄ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻴﺎﳼ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺒﲑ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﲢﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ.

ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺗﺘﻔﻖ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﴩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﱪﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﺳﺘﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﲔ،
ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﻗﱰﺍﻉ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻗﱰﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻳﻀﻊ ﺛﻘﺘﻪ ﰲ ﺻﻔﻮﺓ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.

ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻭﺇﱃ ﺣﲔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺷﱰﺍﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ
ﻭﺍﳌﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻀﻢ ﺇﻻ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎﲥﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺼﺐ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﲠﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﱪﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ.

ﻭﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺇﱃ ﳉﺎﻥ ﳏﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺰﺏ ﻓﺈﳖﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮﻱ،
ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
ﹰ
ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺰﺏ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳊﺰﺏ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲤﺎﺭﺱ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻋﲆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ،
ﻋﺮﻓﺖ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ،ﺑﺤﻴﺚ ﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﲨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ،ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﺰﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﺃﺩﰊ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻷﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ-ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ -ﳞﺘﻢ
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﻛﺜﺮﺓ ﻋﺪﺩﻫﻢ.
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ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻻﻗﱰﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻭﺍﳌﺤﺪﺩ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ

ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﰲ ﲢﺸﻴﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺑﺠﲈﻋﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻭﺗﻌﺪﻫﻢ ﳋﻮﺽ ﻣﻌﱰﻙ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ
ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﲥﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ

ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺧﻼﻑ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ

ﻣﺘﺰﻧﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ،ﻭﺑﴫﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ

ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﳉﲈﻫﲑ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ،ﻛﺎﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ

ﻭﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

ﺭﺑﻄﻬﺎ ﲠﺎ.

ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳉﲈﻫﲑﻱ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ

ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﲏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ،ﺑﺪﺃ
ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1927ﻡ ،ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ ﰲ ﺍﳊﺰﺏ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳊﺰﺏ ﻣﺮﻛ ﹰﺒﺎ ﻣﻦ

ﺗﺸﻜﻴﻠﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﴍ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ

ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﱃ ﺍﳊﺰﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﱰﺍﻁ ﺍﻧﺘﲈﺋﻬﺎ

ﺇﱃ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﲨﻌﻴﺎﺕ.

ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻷﳌﺎﲏ،

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،1875ﻭﺧﻼﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺍﳊﺰﺏ ﺇﱃ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ

ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻜﻢ )ﻫﺘﻠﺮ( ﹸﻣﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺇﻻ

ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﰲ ﻋﺎﻡ 1966ﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﱃ
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﲢﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﲑﺍﱄ.
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ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ
ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻳﺪﻳﻠﻮﺟﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﳑﻴﺰﺓ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺰﺏ ،ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻼﺣﻆ

ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺑﱪﺍﳎﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺆﺳﺴﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﳊﺰﰊ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻮﻻﺀ
ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻓﻴﲈ ﻳﲇ ﺑﻴﺎﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ:
á«LƒdƒjójE’G ÜGõMC’G

ﲤﺜﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﻧﲈﺫﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ

ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﲢﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﳉﲈﻫﲑ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ

ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﳑﻴﺰﺓ ،ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﲠﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻫﻢ

ﴍﻭﻁ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳊﺰﺏ .ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ :ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ .ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺰﰊ ﳏﺪﺩ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ

ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﳊﺰﲠﻢ ،ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺇﱃ ﻗﻴﻢ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﺑﻔﻬﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪﻡ
ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﲡﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ

ﻣﻮﺛﻘﺔ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﱪﲨﺎﺗﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺰﰊ ﻟﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ
ﺍﳋﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
¢UÉî°TC’G ÜGõMCG

ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﲈﻫﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺯﻋﻴﻢ ،ﻓﺎﻟﺰﻋﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﳊﺰﺏ ﻭﻳﻘﻮﺩﻩ

ﻭﳛﺪﺩ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﻭﻳﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﺭ ،ﺩﻭﻥ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻭﻻﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ
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ﺍﻻﻧﺘﲈﺀ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ ﻣﺮﺩﻩ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺰﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺒﲇ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﲇ ﺃﻭ
ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ.
k
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ﺗﻌﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﻭﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ،ﻛﲈ ﺃﻥ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺰﺏ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﲤﺎ ﹰﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺰﺏ .ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻬﻲ
ﲤﺜﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﳉﲈﻫﲑ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﳖﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ .ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ
ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮﻥ
ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺰﺏ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﲤﺘﻠﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﲈﺳﻜﺔ ،ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﺰﺏ ،ﻭﺇﻣﺎ ﲠﺪﻑ ﺗﺮﻙ
ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﺤﺰﺑﲔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ
ﺍﳌﺠﺎﻝ
ﹰ
ﺗﺮﻙ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﳊﺰﺏ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ
ﺍﳊﺰﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳍﺎﻣﺔ ،ﻛﲈ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ
ﺍﻟﻔﺮﻧﴘ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
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ﺗﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺃﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺰﰊ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ،ﻛﲈ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻗﺪ
ﺃﺛﺮﺍ
ﹰ
ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺗﱰﻙ ﹰ
ﺟﺮﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ،ﻭﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺤﺎﻭﻻﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﲆ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﻲ:
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﺑﲔ ﻋﲆ ﺍﻷﻗﻞ،
ﻭﻳﺘﻨﺎﻓﺴﺎﻥ ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ
ﳘﺎ؛ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﳊﺰﺏ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﲔ ﺣﺰﺑﲔ
ﺃﺳﺎﺳﲔ ﻳﺴﺘﻘﻄﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻓﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﲈ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺃﺧﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﲑﳘﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﺑﲔ ﻭﺣﻴﺪﻳﻦ ،ﺃﻭ ﻋﲆ
ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺰﺑﲔ ﺭﺋﻴﺴﲔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺰﺑﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﳊﺰﺏ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﲈﻝ ﻭﺣﺰﺏ
ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﲔ.

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼ ﹰﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺃﻓﻀﻞ
ﺻﻮﺭﺓ.
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﲆ ﺍﻷﻗﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﻋﲆ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ
ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ( .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻋﲆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺳﻮﻳﴪﺍ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
»°ùaÉæàdG ÒZ »Hõ◊G ΩÉ¶ædG

ﻭﻫﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻓﻬﻮ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳊﺎﻛﻢ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﲑ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ،ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﹰ
ﳑﺜﻼ
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ﻟﻸﻣﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻛﲈ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ.
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ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻧﲈﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﺣﺪﻳ ﹰﺜﺎ ﻭﲢﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﲤﺎﺭﺱ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﲤﻠﻚ
ﹰ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﻭ ﹰﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻛﲈ ﲤﺘﻠﻚ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﲏ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ.

ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻌﺎﻡ  1962ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ،
ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﴍﺍﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺃﻥ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺎﲏ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﻣﺴﲑﲥﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﲈﻉ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻒ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﲡﺎﻫﺎﲥﺎ ﻭﺃﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﴩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻭﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻛﲈ ﺃﳖﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ،ﺑﲈ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ،ﻛﲈ ﺃﻥ
ﺃﻣﺮﺍ ﹰ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﱰﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﻭﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﹰ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﻣﻨﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﺗﻔﱰﺽ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﲈﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻻ ﳎﺮﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﻫﻮ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﴤ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳌﻨﻈﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺗﺮﺷﻴﺢ ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺇﻧﺸﺎﺀﻫﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﲈﻥ
ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﱃ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﺗﻜﺘﻞ ﺳﻴﺎﳼ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻌﺎﻡ  1962ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﲈﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﴩﻳﻌﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻛﺘﻤﻠﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ.

ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺺ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (6ﻋﲆ ﺃﻧﻪ »ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ
ﲨﻴﻌﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﹰ
ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳌﺒﲔ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ« ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺿﲈﻧﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳊﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﻭﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﺗﴩﻳﻊ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (24ﻟﺴﻨﺔ  1962ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻼﺣﻆ
ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺃﻱ ﹴ
ﻧﺎﺩ ﺃﻭ ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻭ
ﺭﻓﻀﻪ  ،ﻭﻫﻮ ﺑﲈ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻤﻨﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒ ﹰﻴﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﳖﺎ
ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺇﱃ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﳊﺰﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﱪﻭﺍ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺰﺩﻭﺝ ،ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻢ ﻣﺮﻧﻮﻥ ﻭﻣﺴﺎﳏﻮﻥ ﻣﻊ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﻣﻠﺜﲈ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (43ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﲆ ﺃﺳﺲ
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ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﴩﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ
ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﻋﲆ ﺍﻻﻧﻀﲈﻡ ﺇﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ« .ﹰ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﱪﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﲆ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ »ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﻛﲈ ﻋﺪﻡ
ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻻ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﴬ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﻘﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻷﺟﻞ
ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﳌﴩﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﲈﺡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﹰ
ﳏﻼ ﻟﺬﻟﻚ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻨﺺ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻻ ﳛﻈﺮﻫﺎ ،ﻭﺇﻧﲈ ﻳﻔﻮﺽ ﻟﻠﻤﴩﻉ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﻳﻨﻬﺎﻩ«.

ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻠﻤﴩﻉ
ﹰ
ﺃﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﱰﺽ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﹰ
ﻋﺎﺟﻼ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺪﻡ
ﺁﺟﻼ ﺃﻡ
ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻻ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﴩﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﳛﻈﺮ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺩﺍﺋﲈ ﰲ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﺎﺣﻪ ﻣﺎﱂ ﺗﻌﻠﻦ
ﺍﳊﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺟﺎﺀﺕ
ﹰ
ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺣﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﺑﻌﻴﺪﹰ ﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺎﻡ  1962ﺃﺛﺎﺭﺕ
ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﰲ ﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺑﲔ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
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ﻓﻌﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ،ﻭﻟﻠﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻬﻢ ﻭﺣﺠﺠﻬﻢ ﻭﻟﻠﺮﺍﻓﻀﲔ ﻣﱪﺭﺍﲥﻢ
ﻭﺑﺮﺍﻫﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﴐﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻏﲑ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﴐ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻻ ﺗﺒﴩ
ﺑﺎﳋﲑ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﺍﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﱪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺎﱄ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﳌﺆﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ
ﲨﻪ ﻭﺣﺴﻨﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻓﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳌﲈﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻭﺍﳊﺴﺎﰊ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳊﺰﰊ ﺍﳌﻨﻈﻢ ،ﻛﲈ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺆﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺠﻨﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺟﻮﺩ
ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﻳﲔ ،ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﳘﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﴐﻭﺭﲥﺎ ،ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻪ ﺍﲨﺎﻉ ﻋﲆ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.

ﻭﻓﻴﲈ ﻳﲇ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﰲ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ:
:»àjƒμdG »WGô≤ÁódG ÈæŸG

ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﱰﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ،
ﳍﺬﺍ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﱪ ﺟﺎﻫﺪﹰ ﺍ ﻋﲆ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﱪ ﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﱪ ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﹰ
ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺭﻏﻢ ﺃﳖﺎ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﻠﻤﺔ »ﺣﺰﺏ«.
(¢SóM) á«eÓ°SE’G ájQƒà°SódG ácô◊G

ﲤﺘﻠﻚ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺗﻘﻨﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺮ
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ﴐﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﹰ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .ﻭﺗﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺛﻼﺙ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ:
 - 1ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ.
 - 2ﺗﻘﻨﲔ ﺍﳊﺰﰊ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
 - 3ﲢﺮﻳﻚ ﻣﴩﻭﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻜﺮﺍﺭﻫﺎ.
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﹰ

ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﴐﻭﺭﺓ ﺗﻘﻨﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﲔ:
"ﻻ ﺃﺅﻳﺪ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺾ ﺍﻟﻜﱪ ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻨﲔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ "1962
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ» :ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﻫﻮ ﺭﺅ ﺿﻴﻘﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﺧﻮﻑ ﻭﻫﻠﻊ
ﻏﲑ ﻣﱪﺭﻳﻦ«.
á«Ø∏°ùdG IƒYódG

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﲈﺋﻬﺎ ﻭﻣﻨﻈﺮﳞﺎ ﰲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ
ﴏﺍﺣﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﲈﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎ ﹰﺩﺍ ﳐﺘﻠ ﹰﻔﺎ ،ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﴬﻭﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻭﺟﻮﲠﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﲈﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ.
ﻓﺎﳌﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﲈﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺮﻭﻥ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﹰ
ﻭﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﻭﺧﺮﻭﺟﺎ ﴏ ﹰﳛﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﲑﺍ
ﹰ
ﹰ
ﴐﺭﺍ ﻛﺒ ﹰ
ﻭﰲ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻋﺎﻡ 2007
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﴐﻭﺭﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
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ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻚ ،ﻛﲈ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﳍﺎ.
»©«°ûdG »eÓ°SE’G √ÉŒ’G

ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﻐﺎﻳﺮﻩ ﲤﺎ ﹰﻣﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻣﺪ
ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ
ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻳﻨﺒﺬ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
ﻛﻮﳖﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻧﺨﺒﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻳﺮ ﰲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﰲ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﴐﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﻪ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﰲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﻌﺪﺩﻳﻪ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻳﻨﺒﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳊﺰﰊ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﲇ.
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ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺳﴘ ﺍﳊﺰﺏ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﰲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﴩﻭﻋﻪ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ،ﻛﲈ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺪ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ
ﲠﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎﻫﻴﻪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  ،ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﰐ:
k G
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 .1ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ،ﺍﻧﻄﻼ ﹰﻗﺎ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ
ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﺤﴬﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺠﺢ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
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 .2ﺇﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩ
ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺳﻴﻌﻄﻲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻀﲈﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﳍﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﺫﺍ
ﲢﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﻃﻤﺌﻨﺎﻥ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺿﻮﺡ ﻣﺴﻠﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ.

 .3ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ ﹰ
ﺣﺘﲈ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ
ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺣﻞ.

 .4ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺳﺘﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ ﳑﺎ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﳞﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻧﻀﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﲡﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺘﻌﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮ ،ﻭﳞﺪﻑ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
 .5ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﻘﻨﻨﺔ ﺣﺘﲈ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻋﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻏﲑ
ﺍﳌﺮﴈ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﲥﺎ ﺩﻭﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﱰﻛﺔ.

 .6ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻬﻨﻲ ،ﻛﻮﳖﺎ
ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﺣﱰﺍﻣﻬﺎ
ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ.

 .7ﺣﺘﲈ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳑﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﴬﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻋﲆ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﲥﺎ.
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 .1ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﰊ ﺍﳊﺎﱄ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﲆ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ،ﺑﻞ ﺗﺘﻌﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﱪ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺃﻣﲑﻱ ﻗﺪ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﲡﻤﻊ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ .ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻓﻘﻂ .ﺑﻴﻨﲈ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻭﺍﳊﺴﺎﰊ ﻓﻘﻂ.
 .2ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻪ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﲆ
ﻗﺪﺭﲥﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳉﲈﻫﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﲠﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﴪﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ
ﺟﻮﺍ ﻏﲑ ﳏﺒ ﹰﺒﺎ ﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .ﻓﻬﺬﻩ
ﲠﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ .ﺧﻠﻘﺖ ﹰ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺎﲏ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﻮﳖﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻧﲈﺫﺝ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﺍﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻛﲈ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺸﻮﻫﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ
ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﻭﺗﺮﻋﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .ﻓﺒﻴﻨﲈ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻭﺳﻂ ﺟﻮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﲑﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﲥﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﻣﺬﺍﻫﺐ
 .3ﹰ
ﻭﻋﻘﺎﺋﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﴍﺍﺋﺢ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﲔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺗﻘﻨﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﻋﺪﺓ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ
ﺟﺬﺭﻳﺔ ﲤﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﰐ ﻋﲆ
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ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ .ﹰ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻘﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻧﺘﲈﺀﺍﲥﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﲔ
ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺲ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﺘﻤﻊ
ﻋﲆ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ.
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ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻃﻔﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  1986ﺑﻌﺪ ﺣﻞ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﲥﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪﹰ ﺍ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻓﺮﺿﺖ ﹰ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻋﲆ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﲥﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺎﲥﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻗﱰﺍ ﹰﺑﺎ
ﻣﻦ ﺍﳍﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﺍ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ،
ﹰ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺔ ﻋﲆ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﳑﺜﻠﻴﻪ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﱰﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﲈﺡ ﲠﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ
ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﻋﱰﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
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ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﻓﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﻘﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ،ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﲇ ،ﺭﻏﻢ
ﺇﴏﺍﺭﻫﺎ ﻋﲆ ﻋﺪﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻼﺣﻆ
ﻣﴩﻋﺎ ﺑﺎﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺃﺣﺰﺍﺏ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﹰ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (43ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﲆ »ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ« ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﲆ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺑﺎﺣﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ،
ﻛﲈ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻈﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﻘﻴﺪ ﻭﻳﻤﻨﻊ
ﺍﳌﴩﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﲈﺡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﺭﺃ ﴐﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻻ ﳛﻈﺮﻫﺎ ،ﻭﺇﻧﲈ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﴩﻉ.

ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻌﻈﻤﻬﲈ ﻋﲆ ﴐﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﳎﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﳖﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻋﲆ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻮﺍﺓ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺟﺪﺍﻝ
ﻓﻴﻪ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺗﻄﺮﺡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻭﳏﺪﺩﺓ ﻭﳍﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻭﻣﻨﺎﴏﳞﺎ ،ﻛﲈ ﺃﳖﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺜﻠﲔ ﻳﻤﺜﻠﻮﳖﺎ
ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﳼ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﴢ ،ﳑﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻮ
ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻭﻣﺆﻛﺪﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻘﻂ.
***
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﳼ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﱰﻙ ﻷﻓﺮﺍﺩ

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﺸﻴﺌﺘﻬﻢ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﳉﻨﺎﻳﺔ،

ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﴫﺍﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ،ﻭﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﲔ
ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺑﺪ  ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﴩﺍﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ،ﻭﺇﻏﺮﺍﺀ ﻣﺜﻘﻔﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺯﻋﲈﺋﻪ
ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﴍﺍﺀ ﺍﻟﻀﲈﺋﺮ ﺑﺎﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ.

ﺳﺎﻃﻊ ﺍﳊﴫﻱ

ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﱃ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﲑﺍﺕ ﻭﺻﺪﺍﻡ ﺑﲔ
ﺍﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﴩﻃﺔ ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﳌﺒﻄﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
)ﻓﱪﺍﻳﺮ (2012ﺩﺧﻞ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﲣﻠﻠﻪ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﴫﳛﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻧﱪﺓ ﹴ
ﲢﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﲑ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﻔﺘﺢ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﻣﲑﻱ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ ،ﺇﱃ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺃﻭ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﳌﺒﻄﻞ ،ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺇﻳﺎﻩ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻺﺗﻴﺎﻥ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﳐﺮﺝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﺎﺩﻝ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ،ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﱰﺷﺢ ،ﻛﲈ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺃﳖﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﲑﺍﺕ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﱰﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﻣﲑﻱ ،ﻭﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ.
ﻳﺸﲑ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺴﲑ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻋﲆ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ
ﻟﺘﻼﰲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﴎﺓ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺑﲔ ﺍﻷﴎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻬﺪ
ﻳﺘﻐﲑ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻕ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻐﲑﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲤﻴﻞ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻡ،
ﻭﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ.

ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻳﻀﻴﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻘﺒﻠﺔ
ﻋﲆ ﳐﺎﺽ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ،ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﲨﺎﻉ ﻋﲆ ﺃﴎﺓ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻭﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﴎﺓ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺒﻂ
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ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،

ﻭﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺒﲑﺓ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﻤﺘﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ،ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﲡﻤﺪﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺛﻢ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻓﺎﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،ﻛﻼﻋﺒﲔ

ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺟﺪﺩ ،ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﲡﻤﺪﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﲢﻮﻟﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻋﺮﺑ ﹰﻴﺎ ﻭﺧﻠﻴﺠ ﹰﻴﺎ ،ﺇﱃ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﺰﺍﻭﺝ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻊ ﲨﻮﺩ ﺳﻴﺎﳼ ﻭﺗﻨﻤﻮﻱ.

ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﳐﺘﻠ ﹰﻔﺎ
ﻭﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ)ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ( ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﹰ

ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﲨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ

ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﺗﻐﲑﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺎﻥ

ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ

ﻳﺮﻧﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ.
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ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺃﻱ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻷﻣﲑ ﻓﻴﻪ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺣﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ ،ﻭﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺍﻩ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺷﻜﲇ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ

ﲢﺖ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﺰﻳﻔﺔ ،ﺗﻌﺮﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﺃﳖﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻛﲈ

ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (6ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﺃﻥ »ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﲨﻴﻌﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﹰ

ﺍﳌﺒﲔ ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ« ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﲆ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ

ﻣﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (4ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺃﻥ »ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ ﰲ

ﺫﺭﻳﺔ ﺍﳌﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ«  ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺛ ﹰﻴﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﹰ
ﺃﺻﻼ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ.

ﻛﲈ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﱠ
ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﳜﻠﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﴘ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ،
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ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﴘ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﴘ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﴘ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻌﻴﻨﲔ )ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ(.
k G
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ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ،ﻣﻊ ﺗﻄﻌﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﺍﻗﺘﴣ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﲆ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻤﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻃﺮﻳ ﹰﻘﺎ ﹰ
ﻭﺳﻄﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ
ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﻣﻊ ﺇﻧﻌﻄﺎﻑ ﺃﻛﱪ ﻧﺤﻮ ﺃﻭﳍﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﹰ
ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ
ﺇﻧﲈ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻨﺎﻁ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻛﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺘﺨ ﹰﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺒﻀﻊ
ﹰ
ﻭﻣﺴﺌﻮﻻ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺑﻞ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﳑﺜﻠﻴﻪ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ،ﻛﲈ ﺃﺭﺍﺩ ﲠﺬﺍ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ ﺃﻻ ﻳﻔﻘﺪ
ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﳊﻜﻢ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﳚﺎﰲ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ
ﺍﻟﴪﻳﻊ ﻋﲆ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺗﴫﻓﺎﺕ ﺍﳊﺎﻛﻤﲔ.

ﻭﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ،ﻭﲣﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻴﻨﻬﲈ ،ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﻤﺸﻘﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﲇ ﻭﺃﻭﻻﳘﺎ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﺛﺎﻧﻴﺘﻬﲈ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺨﲑ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ،ﻭﳛﻞ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﳌﻌﻀﻠﺘﲔ ،ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ
ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﻌﻄﻒ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻈﺎﻣﲔ؛ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻫﻲ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻲ ﻏﲑ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺫﺍﺗﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﲤﺲ ،ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺋﻪ )ﻣﺎﺩﺓ
 55ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ( ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺑﺎﺟﺘﲈﻋﻬﻢ ﻭﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﻢ ﳎﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﳞﻤﲔ ﻋﲆ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
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ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (80ﻋﲆ ﺃﻥ »ﻳﺘﺄﻟﻒ ﳎﻠﺲ
ﻋﻀﻮﺍ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﴪﻱ ﺍﳌﺒﺎﴍ« .ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ
ﹰ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﺎ )ﻣﺎﺩﺓ .(50

ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺑﻪ ﺟﺰﺋ ﹰﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ؛ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺧﻄﲑﺓ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﲏ ﳚﻌﻞ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺇﺳﻤﻴﺔ ﻳﺴﻮﺩ ﻭﻻ ﳛﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺟﻌﻞ ﻟﻸﻣﲑ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﻣﺆﺛﺮﺓ ﳑﺎ
ﻳﻘﺮﺑﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ،ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ )ﻣﺎﺩﺓ  (56ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺠﻠﺲ
ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺑﻞ ﺗﻜﻔﻴﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﺍﻷﻣﲑ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺽ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺗﺮﺗﺐ ﻧﻔﺲ
ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ.
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ﻳﻘﺘﴫ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﲆ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﳌﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﻃﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﰊ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭ ﲨﻴﻊ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﻫﻲ:
ﺭﻛﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ:

ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﲆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (80ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﲆ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ
ﺍﻷﻣﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﻋﻀﻮ ،ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺘﺨﺎﺏ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺒﺎﴍ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﻋﲆ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺑﻞ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ
ﺃﻫﻢ ﻋﻨﴫ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻘﺮﺭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﱄ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ.
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ﺭﻛﻦ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺄﴎﻫﺎ

ﻃﺮﺣﺖ ﰲ ﺍﻝﻔﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﺪﺓ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﲑﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﺃﺧ ﹰ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﳌﻤﺜﻠﻴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺩﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻫﺠﺮﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  1789ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺈﻃﻼﻉ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳛﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﲈ ﳛﺪﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺘﻘﺎﴇ ﺭﺍﺗﺒﻪ
ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﳍﻢ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ .ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﻼﻑ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻓﺘﻘﻮﻡ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻌﺘﱪ ﹰ
ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻦ
ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﺲ ﹰ
ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳌﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻨﺤﴫ
ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍﺓ
ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺃ ﹰﻳﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻭﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﲥﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﲥﻢ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﺮﻛﻦ ﺇﱃ
ﺿﻤﲑﻩ ﻓﻴﲈ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻭﻳﺮﺍﻩ.
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ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﰊ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻳﻨﻴﺒﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﴩﻳﻊ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻋﲆ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﲈﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺘﴩﻳﻊ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ،ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻭ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﻭﻧﺼﺖ ﻋﲆ ﻫﺫﺍ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (108ﻣﻦ
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ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺖ« ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻷﻱ ﻫﻳﺌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ
ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﳉﺎﻧﻪ «.

ﻭﺗﻄﺒﻴ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﻥﻔﺳﻪ ،ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (28ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻄﻼﻥ ﻛﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ
ﺍﻧﺘﺨﺎﰊ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻘ ﹰﺎ ﻋﲆ ﴍﻁ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﻋﲆ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﻭﻇﺎﺉﻔﻩ ﻣﺴﺘﻘ ﹰ
ﻼ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ،
ﻑﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﲔ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺭ ﺍﺷﱰﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ
ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﴍﺓ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻻﺷﻚ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.
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ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﻭﺍﻧﲈ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ
ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻗﱰﺍﺣﺎﺕ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﲇ-:
k G
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ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﴐﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ
ﲠﺎ ﻭﻣﴩﻭﻋﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺮ ﹰﻓﺎ ﻓﻜﺮ ﹰﻳﺎ ،ﻛﲈ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﴐ ﹰﺑﺎ ﻣﻦ ﴐﻭﺏ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ
ﹰ
ﺗﺄﺻﻴﻼ ﻭﺗﺘﻮ ﹰﳚﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺎﺋﻢ ،ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻣﺜﺎﻟ ﹰﻴﺎ ،ﻭﺇﻧﲈ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ
ﹰ
ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﹰ
ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪ ﺍﳌﺮﺀ
ﻣﻬﲈ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ
ﹰ
ﻧﺼﺎ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺪﻉ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻛﲈ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﹰ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ
ﺧﻴﺎﺭﺍ
ﹰ
ﺃﻧﻪ ﱂ ﳛﻈﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺇﻧﲈ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﹰ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻭﻣﺮﺟﻊ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﻄﻮﺍﺀ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﲆ ﺃﻳﺔ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ
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ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﲇ " :ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﺪ ﹰﻓﺎ ﳌﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﻫﻮﺍﺩﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﺑﻞ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﺳﺒ ﹰﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴ ﹰﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﲈﺀ ﺍﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺧﻄﺮ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻑ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﹰ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ.
ﻛﲈ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻨﺬ ﻓﱰﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺷﻬﺪﺕ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺸﻬﺪ
ﹰ
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻛﺒﲑ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﰲ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻋﲆ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﴎﺍﻉ
ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﴍﻭﻁ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﻭﻧﻈﻢ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ،
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ،ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﺳﻬﻞ ﻭﺃﺟﺪ ﰲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ
ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﱰﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ.
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ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﳛﺪﺩ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﲆ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮ ﹰﻧﺎ
ﹰ
ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺇﺟﺘﲈﻋ ﹰﻴﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻳﻨﻈﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺘﻐﲑﺓ ،ﺇﺫﺍ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﺳﻨﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﹰ ﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺭﺑﻂ ﺗﴩﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﴩﻋﲔ ﻣﻮﻗ ﹰﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻷﻭﺿﺢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (28ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﻧﴘ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ  1793ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺩﺍﺋﲈ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻩ
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ﻭﻟﻴﺲ ﳉﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﱃ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﲏ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﺑﻴﻨﲈ ﺇﱃ
ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻓﺴﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﳉﲈﻋﺔ
ﻋﲆ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻴﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﲥﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﺻﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ
ﳑﻨﻮﻋﺎ:
ﹰ
ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻘﺮﺭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﲆ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻛﲈ ﺗﻐﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ
ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﻛﲈ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ
ﺃﻣﺮﺍ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ.
ﹰ

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﻣﻨﺢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  1958ﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ  1958ﺍﻟﻔﺮﻧﴘ ،ﺩﺳﺘﻮﺭ  1949ﺍﻷﳌﺎﲏ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺍﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ )ﺩﺳﺘﻮﺭ  1962ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺩﺳﺘﻮﺭ  1978ﺍﻹﺳﺒﺎﲏ( ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
)ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ( ﺃﻣﺮ ﺩﺍﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲠﺎ ﻳﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻞ ﺍﻋﺘﱪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎ ﹰﻣﺎ ﺗﻌﻠﻮ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﲆ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﴩﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﲈ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ
ﻭﻳﻐﺪﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﹰ
ﺑﺎﻃﻼ.

ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺮ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺫﺍﲥﺎ ﺗﻘﺘﴤ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﳑﻜﻨﹰﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳛﻜﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﻐﲑ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻏﲑ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻛﲈ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻼ
ﳚﻮﺯ ﳉﻴﻞ ﺃﻥ ﳛﺠﺰ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺇﻻ
ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﻟﻪ ،ﻓﺒﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻤﻮﻩ ،ﻭﺍﳊﻞ ﻫﻮ ﺗﺼﻌﻴﺐ
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ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻗﺎﻧﻮ ﹰﻧﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﹰﻳﺎ ﻳﻀﻊ ﺣﺪﻭ ﹰﺩﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﲈ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﺘﴤ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺘﴪﻉ ،ﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﲨﻴﻊ
ﹰ
ﻣﻘﺒﻮﻻ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻣﺮﺍ
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﹰ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﳊﲈﻳﺔ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻜﻢ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ.

ﻭﰲ ﻣﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻊ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﻢ ﹰ
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻓﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺩﻭﺭﺍ ﹰ
ﳑﺎﺛﻼ ﻟﺪﻭﺭ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﹰ
ﹰ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻷﻣﲑ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳏﺠﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ
ﺃﻥ ﺍﳌﴩﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﳌﻦ ﻳﺘﻮﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺍﻟﺪﺍﺭﺝ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻌﺒﲑ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  174ﻭ 175
ﲑﺍ ﳏﺎﻳﺪﹰ ﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺃﻱ ﺍﲡﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
ﻭ  ،176ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺒ ﹰ
ﻳﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﱃ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻵﻥ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻗﱰﺍﺣﺎﺕ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ) ،(79ﻛﲈ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﻲ ﻓﱰﺓ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻮﻧﺖ ﳉﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﴩﻭﻉ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ
ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺗﻨﻮﻋﺎ ،ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ
ﺑﻴﻨﲈ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﹰ

ﻭﺍﻟﴫﺍﻉ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻼﺣﻆ ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱰﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﲥﺎ ﻭﻧﺨﺒﻬﺎ ،ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺻﺎﺋﺒﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﻳﺘﻀﺢ

ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻟﴫﺍﻉ ﺳﻠﺒﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﺮﺩ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﲆ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﹰ
ﺭﻓﻀﺎ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ

ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﲈﺳﻚ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﻋﱰﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺭﻓﺾ ﻣﺒﺪﺃ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﲆ ﺍﳍﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳜﺰ ﲠﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﲈﺳﻚ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻞ ﳎﻤﺘﻊ ﳛﱰﻡ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺎﻡ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﹰ
ﺷﻜﻼ
ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﲢﱰﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺘﲈﺳﻜﺔ

ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺸﺔ ،ﻓﲈ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺇﻻ ﻭﺗﱪﺯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺒﲑﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻮﴇ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ.

ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻋﲆ ﻣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻧﲔ

ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﲆ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﺤﺠﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ

ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﳚﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﻋﲆ ﺩﺳﺘﻮﺭ  1962ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩ

ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻬﻢ ﻭﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺑﺎﻷﴎ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﻫﻢ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻋﲆ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻴﺎﳖﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ،ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﻴﺎﲏ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻼﻡ

ﺗﻨﻮﻋﺎ ﺑﻔﻀﻞ
ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﰲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ،ﻓﺒﻴﻨﲈ ﺇﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﹰ

ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﱰﺣﺎﻝ ﻭﺍﳍﺠﺮﺍﺕ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﺎﻧﺖ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﻘﺪﺭﲥﺎ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﲆ

ﻣﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻭﺑﲔ ﺗﺒﻴﻨﻪ

ﻭﺑﲔ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﲥﻤﻴﺸﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﲆ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﻭﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﲈﺳﻂ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ
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ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﲢﻮﻝ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﲔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﳑﻦ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﳼ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﳌﺤﺼﻠﺔ ﺑﺮﺯﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻻ ﲢﻤﻞ ﺃﻱ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻨﲈ ﻟﺪﳞﺎ ﺃﻗﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﲪﻠﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ
 1986ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺃﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﳑﺎ ﺃﺩ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﲤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﲔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ  ،1990ﻓﻤﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺧﺮﻭﺝ ﻋﴩﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ
ﻋﲆ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺘﴫﻳﺢ ﺃﻥ ﻟﺪﳞﻢ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ
ﺃﺧﺮ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﳜﺮﺟﻮﺍ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ.

ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﺗﱪﺯ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻭﺿﻌﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﳌﻴﻼﺩ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﻷﻋﲈﳍﻢ
ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻛﲈ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ﺳﻠﻮﻙ ﳏﺪﺩ ﺃﻭ ﺇﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﲆ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﻋﲆ ﻃﺮﺡ
ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﳛﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻭﻥ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺇﴏﺍﺭﻫﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﹰ
ﺣﻼ
ﺇﻧﺴﺎﻧ ﹰﻴﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳ ﹰﻴﺎ.
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ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﳼ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﺟﺘﲈﻋﻲ ،ﻭﺭﺑﲈ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﴩﻋﻲ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﴫﺍﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺧﺪﻳﻌﺔ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻫﻨﺎﻙ ﲨﺎﻋﺔ ﲢﻤﻞ ﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺗﻌﱰﺽ ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﴍﻋﻲ ،ﻭﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻻﻳﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﴍﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺍﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﳏﺎﻓﻈﺔ
ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﲢﺎﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﻏﻀﺎﺏ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ
ﻫﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﴍﻋﻲ ،ﻛﲈ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﻢ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ .ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻫﻲ ﲨﺎﻋﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺇﱃ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﳉﲈﻋﺔ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﳉﲈﻋﺔ،
ﻓﻠﻘﺪ ﺍﻋﱰﺿﻮﺍ ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﴍﻋﻲ ،ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﴍﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﴎﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻴﺼﻮﺗﻮﺍ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﴍﻋﻲ ﺃﻭ
ﺇﺟﺘﲈﻋﻲ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﳌﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﺧﻮ ﹰﻓﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﻮﻥ ﻳﺘﻬﻤﻮﳖﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳉﺪﻳﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﻟﺪﳞﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺣﺴﻤﺖ ﺃﻣﺮﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺇﺧﱰﺍﻕ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲈ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺇﻥ ﻋﺰﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺃﻋﲈﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ
ﺃﺩ ﺇﱃ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﲈﺳﻚ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ﻭﳜﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎ ﹰﻧﺎ ﺿﻌﻴ ﹰﻔﺎ
ﻳﻀﻴﻒ ﻋﲆ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺃﻭ ﻱ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻭﻳﻘﻮﳞﺎ ﻭﻳﻄﻮﺭ ﻗﺪﺭﺍﲥﺎ ﻋﲆ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ
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ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻹﴍﺍﻛﻬﺎ ﺑﺎﳍﻢ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﲏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﻭﻳﺸﻌﺮﻫﺎ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﰲ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﺣﱰﺍﻡ ،ﺇﻥ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﱂ ﲢﺴﺐ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﲈﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻭﻻ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰﺍﺟﻊ
ﻗﺪﺭﺍﲥﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒ ﹼﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ ﻭﻋﺎﻣﻠﺔ .ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺧﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﱰﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲣﲇ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﲡﺎﻩ
ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﺻﺎﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺇﺟﺘﲈﻋﻴﺔ
ﺃﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻹﻧﻜﲈﺵ ﻭﺍﻹﻧﺴﺤﺎﺏ.
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺸﻜﻚ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ
ﻭﻧﻮﺍﻳﺎﻫﻢ ،ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺃﺩﺕ ﻟﺮﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﻗﺪﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻀﻴﻖ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﺰﳍﺎ.
ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻛﱪ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺍﳌﻘﺎﻫﻲ ﻛﲈ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﲆ
)ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺗﻮﻳﱰ( ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﱪﺯ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﲔ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻭﺷﺒﺎﻥ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﲢﺮﻙ ﺃﻭ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺛﻘﺎﰲ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ ﺷﻌﺮﻱ ﺃﻭ ﺃﺩﰊ ﻭﺳﻴﺎﳼ ،ﻫﺬﺍ
ﺍﳊﺮﺍﻙ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭﻟﻘﻮﺓ ﻣﺮﺍﺩﻓﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﺟﻬﺎﺕ
ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ
ﺑﺎﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻭﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻟﴩﻋﻴﺔ ،ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻻ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻟﲔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻗﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  2005ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﰊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1962ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻭﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺃﻣﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻷﲪﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﰲ
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ﺳﻨﺔ  1999ﺑﻤﻨﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺾ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ.

ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﲈﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ  ،40%ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﰲ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﺑﻴﻨﲈ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ  2009ﺑﻌﺪ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻡ  2005ﺇﻻ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﰲ  2012ﺧﲆ
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ  2012ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ
ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.

ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﳊﻘﻮﻗﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﲈ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻭﺑﺎﺭﺯ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ
ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
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ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻷﺑــﺮﺯ ﰲ ﺣﺴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﺮﳞﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻠ ﹰﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﺄﻟﻮ ﹰﻓﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻫﺬﻩ
ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ،
ﹰ
ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲤﻨﻌﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﺎﺗﺖ ﲤﺜﻞ ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ،
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺇﺫ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻭﺭﻏﻢ ﺍﳌﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﻣﺜﻘﻔﲔ ﻭﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﲤﺜﻞ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ،ﻭﻳﻘﴤ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﲔ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻛﲈ ﹸﳚﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻄﺎﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ.
80

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺪﺃ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﻜﻞ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺸﻜﻞ
ﻋﻨﴫﺍ ﹰ
ﻣﻬﲈ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺟﺘﲈﻋﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،ﻓﻬﻲ ﺍﳌﺤﺮﻙ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﹰ
ﺑﺄﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﲈﺀ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ،ﻳﺘﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻳﻨﻔﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲥﺎﻡ ،ﻭﻳﺮﻭﻥ ﰲ
ﳏﺎﻭﻻﲥﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻣﴩﻭﻋﺔ.
ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﴫﺍﻉ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﱰﻧﺖ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﴩﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳋﻄﺮ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﳉﺰﺀ
ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳉﲈﻋﺎﺕ .ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﺈﻥ
ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ
ﺍﻹﴐﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﲈﻟﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻷﻥ ﺍﳊﴬ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻵﻥ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﲤﺎﺭﺱ
ﻧﻔﻮ ﹰﺫﺍ ﳎﺘﻤﻌ ﹰﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋ ﹰﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻧﺴﻖ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﲑﺍ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﳍﺬﺍ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺒﻠﻴﺔ ﹰ
ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒ ﹰ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﻮﺩ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .ﻛﲈ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ
ﺩﺍﺋﺮﺗﲔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺘﲔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﺍﳌﺆﺳﴘ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
***
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الف�صل الرابع
خامتة (االنتائج والتو�صيات)
نحن عىل أبواب عهد جديد نرجو ان تبدأ الكويت انطالقتها بتقوية اوارص

الصداقة واألخوة مع شقيقاهتا الدول العربية للعمل بتكاتف وتآزر عىل ما

فيه خري العرب وحتقيق أماين األمة العربية كام أن الوضع اجلديد يتطلب منا

العمل عىل االنتامء للجامعة العربية وهيئة االمم املتحدة وغريها من املنظامت

التي تعمل خلري العامل وأمنه وسالمه كلام كان ذلك يف اإلمكان.

الشيخ عبداهلل السامل الصباح
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من املالحظ أن الدراسة قد قامت باإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها ساب ًقا مثل:
ما فرصة انتقال الكويت إىل النظام الربملاين؟ فاإلجابة تكمن بأن دورية االنتخابات
الربملانية يف احلالة الكويتية سامهت جزئ ًيا يف ترسيخ عمليات التحول الديمقراطي
ولكن ليست بصورة جذرية أو عميقة .وهذا يتطلب إعادة بناء ثقافة سياسية ديمقراطية
تقوم عىل منظومة قيم ديمقراطية ،وهذا اجلانب يشكل األمهية الكربى يف عمليات
التحول الديمقراطي .وقد ناقشت الدراسة الفرضية التي مفادها :انتقل النظام السيايس
الكويتي بصورة تدرجيية ليصبح نظا ًما ديمقراط ًيا ،إال أن عملية التحول الديمقراطي يف
الكويت التي اتسمت بدورية االنتخابات قد ترددت يف مكان ما ،كام ان النظام السيايس
الكويتي عالق يف املنطقة الرمادية .وأثبتت الدراسة من خالل فصوهلا اخلمسة صحة
هذه الفرضية وتطابقها مع احلالة الكويتية ،إذ إن النظام السيايس يتحول بشكل تدرجيي
نحو الديمقراطية لكنه مل يصل بعد إىل هناية املسار ،وهو ما يثبت صحة الفرضية التي
استندت إليها الدراسة.

ولتحقيق هدف هذه الدراسة حاول الباحث إلقاء الضوء عىل واقع الديمقراطية
الكويتية منذ إصدار دستور  1962وتنظيم العالقة بني احلاكم واملحكوم يف كافة
مؤسسات الدولة ،وتنظيم املنهج السيايس وماهيه املشاركة السياسية يف إدارة شؤون
الدولة ،كام سلط الباحث العديد من اإلضاءات عىل دور القوى السياسية ومدى
إمكانية حتقيق التعددية السياسية (بإقرار قانون األحزاب السياسية) عىل الواقع السيايس
واقعا
الكويتي ،وبالتايل يستنتج مدى فرص دولة الكويت من االنتقال إىل النظام الربملاين ً
و مستقبلاً .
حيث أن النظام السيايس الكويتي يقع بني النظامني الربملاين والرئايس مع ميالنه نحو
النظام الربملاين والذي أكد الدستور ذلك من خالل مظاهر النظام الربملاين التقليدي بأن
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يكون رئيس الدولة وراثي غري مسئول وذاته مصانة ،وأن يتوىل سلطته بواسطة وزراءه
من خالل رسم السياسات العامة للدولة وإدارة مصاحلها.

أما مظاهر النظام الرئايس الذي أخذ به النظام السيايس الكويتي هو أن جملس األمة

ال يملك طرح الثقة بالوزارة بل إقرار عدم تعاون ،وهي نفس آثار قرار سحب الثقة من

احلكومة.

ويف الناحية القانونية والدستورية فنرى أن من يطالب باإلصالح السيايس والتطور

نحو النظام الربملاين أول ما ترشع بتعديل قانون املادة رقم( )79عىل باقي مواد الدستور,

مما يعنى نسفا بالكامل لدستور الدولة و تفريغه من حمتواه وؤد ملواد األساسية يف دستور
الدولة و تعارضها مع مدنيه الدولة و ديمقراطيتها مما يدخلنا يف مرحلة شك ،لذلك فإننا
نتطلب العديد من التعديالت القانونية والدستورية احلقيقية أمهها:

•محاية القيم األساسية للدستور حيث أنه ال جيوز للمرشع الدستوري أن يعدل يف
الدستور بام خيالف قيمه ألن التعديل يف تلك احلالة يكون باطلاً .
•جيب أن تكون القوانني األساسية هي من حتمي الديمقراطية من اندفاع األغلبية
ألن الواقع أثبت أن الديمقراطية النيابية ال تكفي حلامية قيم الديمقراطية من

األزمات السياسية.

•جيب أن يكون التغيري نحو األفضل ،أي أن يكون ملزيد من احلريات نحو حتقيق
الدولة املدنية.

كام أن للرصاع االجتامعي زاوية مهمة يف األزمة السياسية بدولة الكويت ،ألن

مؤخرا ،من خالل حتيز
املجتمع يعاين من متزق داخيل بدأ يطفو عىل الساحة السياسية
ً

املعارضة السياسية لفئة وقبائل معينة ترفض التنوع ومبدأ هيمنه الثقافة االجتامعية
األحادية عىل عموم املجتمع ،فال يتحقق التامسك االجتامعي إال من خالل جمتمع حيرتم

احلريات ويساوي بني الناس أمام القانون ويسعى لتخفيف الفوارق اإلجتامعية يف ظل
التنوع اإلجتامعي احلاصل يف الكويت ،ألن املجتمعات الغري ديمقراطية والتي ال حترتم
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التنوع والفوارق اإلجتامعية تكون متامسكة شكلاً لكن يف احلقيقة هي هشة متا ًما مما قد
تؤدي إىل فوىض اجتامعية واسعة.

حيث أن تراجع دولة الكويت يف بعض القوانني منها قانون عمل املرأة والفصل بني
النساء والرجال هو ختيل واضح عن قيم التنوع والتحول إىل التفسري الضيق للرشيعة
اإلسالمية مما أصاب فئات اجتامعية أخرى باالنكامش واالنسحاب.
لذلك عزل املرأة عن عامل الرجل يف أعامل كثرية ال يسهم يف التامسك االجتامعي
والتأكيد عىل ذلك التوجه هو عدم قدرة املرأة عىل الوصول إىل كرايس الربملان يف جملس
فرباير  ،2012كام خلت احلكومة من العنرص النسائي يف ذلك املجلس ،مما يؤكد تصاعد
مأزق التجانس االجتامعي الكويتي.

عنرصا مهام يف
أما القبيلة ،فالكويت ككل املجتمعات اخلليجية والعربية تشكل
ً
النسيج االجتامعي ،لكن ما حدث يف الكويت هو أن االنتامء إىل القبيلة أصبح بديلاً عن
املواطنة وال يلغيه بالرضورة ،بمعنى آخر تغليب مصلحة القبيلة عىل املصلحة الوطنية
لدى بعض أبناء القبائل ،وما أكد لنا ذلك هو هيمنه بعض أبناء القبائل عىل عدد معني
من مقاعد جملس األمة الكويتي من حيث حجمها وطموحها السيايس كرغبة مرشوعه،
مما جيعل القبلية اليوم تساهم وتشارك يف عدم االستقرار السيايس يف دولة الكويت.
لذلك باملجمل فإن سلوك املعارضة السياسية يف جملس فرباير  2012املبطل مل يلقى
ً
تناقضا من السلطة نفسها ،ويرجع ذلك إىل
استحسا ًنا لدى عامة الشعب ألنه كان أكثر
عضوا يف الربملان مل ينجزوا ربع ما وعدوا به
ضعف خمرجات الشعب الذي أفرز لنا 33
ً
ناخبيهم من ترشيع قوانني مهمة وحقيقية التي تتعلق بالفساد ،النزاهة املالية ،واستقاللية
القضاء .فعىل الرغم من أن النظام السيايس الكويتي هو نظام أرسي حمافظ تساهم يف
إستقرار البلد من دافع احلكم األبوي إال أهنا مع الوقت تصل إىل مرحلة ال تستطيع
تطوير املجتمع بسبب املشكل املرتاكمة مما يستدعي التطور واللجوء إىل تداول السلطة
عىل شكل احلكم امللكي الدستوري ،بأن تبقى األرسة احلاكمة هلا مكانتها اإلجتامعية
وإحتفاظها بحقوقها السياسية الكاملة ،وإدارة البلد من خالل إنتخاب الشعب ملمثليه،
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لكن ما نراه اليوم يف الكويت بأن الشعب مل يصل ملستوى النضج عىل صعيد الشأن
السيايس ،القانوين واالجتامعي حتى نتمكن من اإلنتقال إىل النظام الربملاين كام هي
األسباب التالية:
 من الناحية الثقافية والنضج السيايس فإن مجيع ديمقراطيات العامل الناجحة وصلتإىل مرحلة التطور والنجاح بعد جتربة مديدة من حكم النخبة السياسية إىل أن وصل
عامة الناس ملستوى وعي يتمكنون به من اختيار أفضل من يمثلهم يف إدارة البلد ،كام
هو احلال يف بريطانيا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش حيث كان التصويت يقترص
عىل مالك األرايض وال حيق لعامة الناس بالرتشح أو االنتخاب .كام أنه يف الواليات
املتحدة األمريكية مل يكن مسموح لتصويت "العبيد" بعد االستقالل وإقرار الدستور يف
جملس الشيوخ ،أما ما حصل يف الكويت فتم إرشاك كافة أطياف الشعب يف االنتخابات
أساسا ملرحلة النضج السيايس احلقيقي الذي
مبارشة دون تدرج ودون وصول الشعب
ً
بدوره يساهم يف حسن االختيار ،هلذا نرى أن الديمقراطية الكويتية يف اآلونة األخرية
التروج سوى لألفكار اهلدامة عىل وزن اسقاط القروض و استنزاف امليزانية العامة مما
يؤدي إىل إفالس الدولة وباملقابل القت تلك األفكار قبول ورىض من أغلبية الشعب.
 من الناحية االقتصادية فإن مجيع الديمقراطيات الناجحه والتداول الناجح للسلطةتكون يف جمتمعات انتاجية وصلت إىل مستوى االقتصاد احلقيقي ،وليست إقتصاديات
ريعية يف ظل إنعدام اإلنتاجية احلقيقية .حيث أنه يف أوروبا تم تداول السلطة بشكل
ناجح عندما بدأت الثورة الصناعية بتغيري املجتمع أقتصاد ًيا وعلم ًيا .كام أن هناك أمثلة
أخرى من نجاح كل من اليابان ،كوريا اجلنوبية ،تايوان وسينغافورة يف التداول احلقيقي
للسلطة بعد حتقيقها لنجاحات اقتصادية هائلة .لكن الوضع اإلقتصادي يف الكويت
ال خيرج عن الدولة الريعية مقابل إنتاجية ضعيفة جدً ا يف ظل اإلعتامد الكبري عىل
النفط كمصدر وحيد للدخل وقطاع ضخم لتوزيع تلك الثروة عىل الشعب من خالل
الرواتب العالية التي يتقاضاها غالبية الشعب الكويتي آخر الشهر.
 -من الناحية القانونية فإن مجيع ديمقراطيات العامل التي تتداول السلطة لدهيا
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القوانني الدستورية الصارمة التي حتمي ديمقراطيتها من تعسف خمرجات الشعب
السيئة التي حتاول تغيري الديمقراطية وإستغالل السلطة التنفيذية ملصاحلها .واملثال
عىل ذلك يف أوروبا حيث أهنا متتلك نصوص قانونية متنع وصول األحزاب النازية أو
الفاشية الغري مؤمنة يف الديمقراطية واملساواة بني أفراد املجتمع إىل احلكم عن طريق
االنتخابات ،حيث تضمن االحتاد األورويب يف أهم نصوصه التأسيسية من إستغالل
الديمقراطية للوصول إىل احلكم .باإلضافة إىل أن دستور الواليات املتحدة األمريكية
ينص عىل إحرتام احلريات العامة واملساواة بني أفراد املجتمع وأن أي قانون معيق
للحريات ويقيدها يسقط من قبل املحكمة الدستورية .أما الوضع يف الكويت ال نجد
تلك النصوص التي حتمي النظام الدستوري من تعسف الشعب وخمرجاته التي قد
تصل بشخص إقصائي ال يؤمن باملساواة وحرية اآلخرين إىل سدة رئاسة الوزراء.
ومن خالل تلك النتائج التي طرحها الباحث توصل إىل العديد من التوصيات أمهها:
 أن يتم تفعيل دور منظامت املجتمع املدين ،حيث تلعب هذه املنظامت باعتبارهاً
دورا مهماً وفاعلاً يف
رشيكا أساس ًيا للكيانات واملؤسسات التنفيذية والترشيعيةً ،
حركة اإلصالح السيايس ينبع من دورها كأداة رقابية مجاهريية ،ووسيط للتعبري
عن مطالب القاعدة الشعبية.

 تطوير اإلقتصاد بشكل واضح وحتويل الكويت إىل مركز مايل واقتصادي تساهميف تغيري العقلية الريعية بأن يكون املجتمع إنتاجي يساهم يف تطوير املجتمع
اقتصاد ًيا وعلم ًيا.

 أن يكون هناك تطبيق حقيقي وجدي وواضح لدستور  ،1962حتى نتأكد منسالمة تطور الشعب يف ثقافته الدستورية والقانونية ويتيح لنا املجال يف التطور
الديمقراطي احلقيقي.

 أن يتم حتديد ماهيه املطالبات السياسية بشكل واضح وسليم وأن تكون الطلباتمعقولة يف ظل الواقع السيايس احلايل ،وأن تقر قوانني حتافظ عىل الشكل
الديمقراطي والدستوري دون مساس بحريات اآلخرين والتفاضل يف املساواة
فيام بينهم.
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 إقرار األحزاب السياسية هي خطوة ديمقراطية إىل األمام ،لكنها حتتاج إىل أرضيةخصبة تساهم يف احلفاظ عىل تلك املطالب وتطويرها ،ولن تكون األرضية
خصبة إال يف حال التوجه نحو إحرتام أقلية املجتمع.

 من الرضورة أن تكون التعديالت الدستورية ملزيد من احلريات وإال يتم إعتبارهاتعديالت باطلة.
 زيادة الوعي الثقايف بني أفراد املجتمع وأن يتم تنشئته تنشئة سياسية قانونية حقيقيةتساهم يف تطوير املجتمع سياس ًيا نحو مزيد من احلريات واملشاركة السياسية يف
إدارة الدولة ومؤسساهتا.
 أن يزداد التامسك االجتامعي من خالل تغليب مصلحة الوطن عىل مصلحة القبيلةمن خالل إحرتام األقليات اإلجتامعية األخرى ومعاقبة كل من يتعدى عليها،
وإقرار حقوق املرأة االجتامعية ومساواهتا مع أخيها الرجل يف املشاركة الوطنية
دون تفريق بينهام.

لذلك يرى الباحث من خالل املطالبات احلالية للنظام الربملاين يف ظل األوضاع
السياسية ،االقتصادية ،القانونية واالجتامعية املرتاجعة ،الذي يشبه الكويت جتربة
أوروبا املريرة قبل احلرب العاملية الثانية بسبب ترسعها يف املطالبات يف احلكومة الشعبية
من غري النظرة الواقعية ،هذا إذا كنا فعال كشعب قد وصلنا ملرحلة تداول السلطة .حيث
أننا نريد يف الوقت احلايل تطوير الديمقراطية الكويتية بالقوانني احلديثة و سد الثغرات
الدستورية عىل مجيع املجاالت و فوق هذا مراقبة تطبيق تلك القوانني .عىل سبيل املثال
قانون حماربة الفرعيات ومتزيق املجتمع فقط موجودة يف النصوص و من غري أي تطبيق
فعيل من قبل السلطة .وغريها من القوانني األخرى مثل النزاهة والذمة املالية والوحدة
الوطنية التي جيب أن ترشع و تطبق حالاً حتى يصل مستوى الشعب للنضج الفعيل،
حيث أنه يف حال تم جتاوز كافة تلك العوائق يعدّ ل الدستور نحو مزيد من حريات
املشاركة السياسية بإقرار قانون لألحزاب السياسية وتنظيم العملية الديمقراطية يف
تداول السلطة وصولاً إىل النظام الربملاين مستقبلاً يف ظل تناسق شعبي متوافق مع
السلطة ،كام هو احلال يف سائر الدول الديمقراطية دون خوف من املجهول.
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املالحق
د�ستور دولة الكويت
الباب الأول :الدولة ونظام احلكم
مادة 1 -
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ،وال جيوز النزول عن أو التخيل عن أي جزء من

أراضيها وشعب الكويت جزء من األمة العربية.
مادة 2 -

دين الدولة اإلسالم ،والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع.
مادة 3 -
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية
مادة 4 -
الكويت إمارة وراثية يف ذرية املغفور له مبارك الصباح ويعني ويل العهد خالل سنة عيل األكثر من

توليه األمري ،ويكون تعيينه بأمر أمريي بناء عيل تزكية األمري ومبايعة من جملس األمة تتم ،يف جلسة

خاصة ،بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم املجلس ويف حالة عدم التعيني عيل النحو السابق يزكي
األمري لوالية العهد ثالثة عيل األقل من الذرية املذكورة فيبايع املجلس أحدهم وليا للعهد ويشرتط
يف ويل العهد أن يكون رشيدا عاقال وابنا رشعيا ألبوين مسلمني ،ينظم سائر األحكام اخلاصة بتوارث

اإلمارة قانون خاص يصدر يف خالل سنة من تاريخ العمل هبذا الدستور ،وتكون له صفة دستورية،

فال جيوز تعديله إال بالطريقة املقررة لتعديل الدستور  
مادة 5 -

يبني القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني
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مادة – 6
نظام احلكم يف الكويت ديمقراطي ،السيادة فيه لألمة مصدر
السلطات مجيعا ،وتكون ممارسة السيادة عيل الوجه املبني هبذا الدستور
الباب الثاين :املقومات األساسية للمجتمع الكويتي
مادة 7 -
العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع ،والتعاون والرتاحم صلة وثقى بني املواطنني
مادة 8 -
تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني
مادة 9 -
األرسة أساس املجتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ،حيفظ القانون كياهنا ،ويقوي

أوارصها ،وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة
مادة 10 -

ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه اإلمهال األديب واجلسامين والروحي
مادة 11 -
تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل كام توفر هلم

خدمات التأمني االجتامعي واملعونة االجتامعية والرعاية الصحية
مادة 12 -

تصون الدولة الرتاثاإلسالمي والعريب ،وتسهم يف ركب احلضارة اإلنسانية
مادة 13 -
التعليم ركن أسايس لتقدم املجتمع ،تكلفه الدولة وترعاه
مادة 14 -
ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي
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مادة 15 -
تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة

مادة 16 -

امللكية ورأس املال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة االجتامعي وللثروة الوطنية ،وهي

مجيعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتامعية ينظمها القانون
مادة 17 -

لألموال العامة حرمة ،ومحايتها واجب عيل كل مواطن

مادة 18 -

امللكية اخلاصة مصونة ،فال يمنع أحد من الترصف يف ملكه إال يف حدود القانون ،وال ينزع عن

أحد ملكه إال بسبب املنفعة العامة يف األحوال املبينة يف القانون ،وبالكيفية املنصوص عليها فيه،

وبرشط تعويضه عنه تعويضا عادال واملرياث حق حتكمه الرشيعة اإلسالمية
مادة 19 -

املصادر العامة لألموال حمظورة ،وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال بحكم قضائي ،يف األحوال

املبينة بالقانون

مادة 20 -
االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتامعية ،وقوامه التعاون العادل بني النشاط العام والنشاط

اخلاص ،وهدفه حتقيق التنمية االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع مستوي املعيشة وحتقيق الرخاء

للمواطنني ،وذلك كله يف حدود القانون
مادة 21 -

الثروات الطبيعية مجيعها ومواردها كافة ملك الدولة ،تقوم عيل حفظها وحسن استغالهلا ،بمراعاة

مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني
مادة 22 -

ينظم القانون ،عيل أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتامعية ،العالقة بني العامل

وأصحاب العمل ،وعالقة مالك العقارات بمستأجرها
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مادة 23 -
تشجع الدولة التعاون واالدخار ،وترشف عىل تنظيم االئتامن
مادة 24 -
العدالة االجتامعية أساس الرضائب والتكاليف العامة
مادة 25 -
تكفل الدولة تضامن املجتمع يف حتمل األعباء النامجة عن الكوارث واملحن العامة ،وتعويض

املصابني بأرضار احلرب أو بسبب تأدية واجباهتم العسكرية
مادة 26 -

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني هبا ،ويستهدف موظفو الدولة يف أداء وظائفهم

املصلحة العامة وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال التي يبينها القانون
الباب الثالث :احلقوق والواجبات العامة

مادة 27 -
اجلنسية الكويتية حيددها القانون وال جيوز إسقاط اجلنسية أو سحبها إال يف حدود

القانون

مادة 28 -
ال جيوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها
مادة 29 -
الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون لدي القانون يف احلقوق والواجبات العامة،ال

متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين
مادة 30 -
احلرية الشخصية مكفولة
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مادة 31 -
ال جيوز القبض عىل إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل

إال وفق أحكام القانون وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة
مادة 32 -

ال جريمة وال عقوبة إال بناء عيل قانون ،وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي

ينص عليها

مادة 33 -
العقوبة شخصية
مادة 34 -
املتهم برئ حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن له فيها الضامنات الرضورية ملامرسة حق

الدفاع وحيظر إيذاء املتهم جسامنيا أو معنويا
مادة 35 -

حرية االعتقاد مطلقة،وحتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقا للعادات املرعية ،عيل إال

خيل ذلك بالنظام العام أو ينايف اآلداب
مادة 36 -

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة

أو غريمها ،وذلك وفقا للرشوط التي يبينها القانون
مادة 37 -

حرية الصحافة والطباعة والنرش مكفولة وفقا للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون
مادة 38 -
للمساكن حرمة ،فال جيوز دخوهلا بغري إذن أهلها ،إال يف األحوال التي يعينها القانون وبالكيفية

املنصوص عليها فيه
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مادة 39 -
حرية املراسلة الربيدية والربقية واهلاتفية مصونة ،ورسيتها مكفولة ،فال جيوز مراقبة الرسائل ،أو

إفشاء رسيتها إال يف األحوال املبينة يف القانون وباإلجراءات املنصوص عليها فيه
مادة 40 -

التعليم حق للكويتيني،تكفله الدولة وفقا للقانون ويف حدودالنظام العام واآلداب والتعليم

إلزامي جماين يف مراحله األوىل وفقا للقانون ويضع القانون اخلطة الالزمة للقضاء عيل األمية ،وهتتم
الدولة خاصة بنمو الشباب البدين واخللقي والعقيل
مادة 41 -
لكل كويتي احلق يف العمل ويف اختيار نوعه ،والعمل واجب عىل كل مواطن تقتضيه الكرامة

ويستوجبه اخلري العام ،وتقوم الدولة عىل توفريه للمواطنني وعىل عدالة رشوطه
مادة 42 -

ال جيوز فرض عمل إجباري عىل أحد إال يف األحوال التي يعينها القانون لرضورة قومية وبمقابل

عادل

مادة 43 -
حرية تكوين اجلمعيات والنقابات عىل أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للرشوط

واألوضاع التي يبينها القانون ،وال جيوز إجبار أحد عىل االنضامم إىل أي مجعية أو نقابة
مادة 44 -

لألفراد حق االجتامع دون حاجة ألذن أو إخطار سابق ،وال جيوز ألحد من قوات األمن حضور

اجتامعاهتم اخلاصة واالجتامعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقا للرشوط واألوضاع التي
يبينها القانون ،عيل أن تكون أغراض االجتامع ووسائله سلمية وال تنايف اآلداب
مادة 45 -
لكل فرد أن خياطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،وال تكون خماطبة السلطات باسم اجلامعات

إال للهيئات النظامية واألشخاص املعنوية
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مادة 46 -
تسليم الالجئني السياسيني حمظور
مادة 47 -
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ،وأداء اخلدمة العسكرية رشف للمواطنني ،ينظمه القانون
مادة 48 -
أداء الرضائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغرية من

الرضائب بام يكفل عدم املساس باحلد األدنى الالزم للمعيشة
مادة 49 -

مراعاة النظام العام واحرتام اآلداب العامة واجب عىل مجيع سكان الكويت
الباب الرابع
السلطات
الفصل األول -أحكام عامة
مادة 50 -
يقوم نظام احلكم عىل أساس فصل السلطات مع تعاوهنا وفقا ألحكام الدستور ،وال جيوز ألي

سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها املنصوص عليه يف الدستور
مادة 51 -
السلطة الترشيعية يتوالها األمري وجملس األمة وفقا للدستور
مادة 52 -

السلطة التنفيذية يتوالها األمري وجملس الوزراء عيل النحو املبني بالدستور
مادة 53 -
السلطة القضائيةتتوالها املحاكم باسم األمري ،يف حدود الدستور
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الف�صل الثاين -رئي�س الدولة

مادة 54 -
األمري رئيس الدولة،وذاته مصونة ال متس
مادة 55 -
يتوىل األمري سلطاته بواسطة وزرائه
مادة 56 -
يعني األمري رئيس جملس الوزراء ،بعد املشاورات التقليدية ،ويعفيه من منصبه ،كام يعني الوزراء

ويعفيهم من مناصبهم بناء عىل ترشيح رئيس جملس الوزراء ،ويكون تعيني الوزراء من أعضاء جملس
األمة ومن غريهم ،وال يزيد عدد الوزراء مجيعا عىل ثلث عدد أعضاء جملس األمة
مادة 57 -
يعاد تشكيل الوزارة عيل النحو املبني باملادة السابقة عند بدء كل فصل ترشيعي ملجلس األمة
مادة 58 -
رئيس جملس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام األمري عن السياسة العامة للدولة،كام

يسأل كل وزير أمامه عن أعامل وزارته
مادة 59 -

حيدد القانون املشار إليه يف املادة الرابعة الرشوط الالزمة ملامرسة األمري صالحياته الدستورية
مادة 60 -
يؤدي األمري قبل ممارسته صالحياته ،يف جلسة خاصة ملجلس األمة ،اليمني اآلتية:
"أقسم باهلل العظيم أن أحرتم الدستور وقوانني الدولة،وأذود عن حريات الشعب ومصاحله

وأمواله ،وأصون استقالل الوطن وسالمة أراضيه"
مادة 61 -

يعني األمري ،يف حالة تغيبه خارج األمارة وتعذر نيابة ويل العهد عنه ،نائبا يامرس صالحياته مدة
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غيابه ،وذلك بأمر أمريي ،جيوز أن يتضمن هذا األمر تنظيام خاصا ملامرسة هذه الصالحيات نيابة عنه
أو حتديدا لنطاقها
مادة 62 -
يشرتط يف نائب األمري الرشوط املنصوص عليها يف املادة  82من هذا الدستور وان كان وزيرا أو

عضوا يف جملس األمة فال يشرتك يف أعامل الوزارة أو املجلس مدة نيابته عن األمري
مادة 63 -

يؤدي نائب األمري قبل مبارشة صالحياته ،يف جلسة خاصة ملجلس األمة ،اليمني املنصوص عليها

يف املادة  60مشفوعة بعبارة " وأن أكون خملصا لألمري" ويف حالة عدم انعقاد املجلس يكون أداء اليمني
املذكورة أمام األمري
مادة 64 -
ترسي بالنسبة لنائب األمري األحكام املنصوص عليها يف املادة  131من هذا الدستور
مادة 65 -
لألمري اقرتاح القوانني وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون اإلصدار خالل ثالثني يوما من

تاريخ رفعها إليه من جملس األمة ،وختفض هذه املدة إىل سبعة أيام يف حالة االستعجال ،ويكون تقرير
صفة االستعجال بقرار من جملس األمة بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهموال حتسب أيام العطلة

الرسمية من مدة اإلصدارويعترب القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت املدة املقررة لإلصدار دون

أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره
مادة 66 -

يكون طلب إعادة النظر يف مرشوع القانون بمرسوم مسبب ،فإذا أقره جملس األمة ثانية بموافقة

ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم املجلس صدق

عليه األمري وأصدره خالل ثالثني يوما من إبالغه إليه فان مل تتحقق هذه األغلبية امتنع النظر فيه

يف دور االنعقاد نفسه فإذا عاد جملس األمة يف دور انعقاد أخر إىل إقرار ذلك املرشوع بأغلبية األعضاء
الذين يتألف منهم املجلس صدق عليه األمري وأصدره خالل ثالثني يوما من إبالغه إليه
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مادة 67 -
األمري هو القائد األعىل للقوات املسلحة ،وهو الذي يويل الضباط ويعزهلم وفقا للقانون
مادة 68 -
يعلن األمري احلرب الدفاعية بمرسوم ،أما احلرب اهلجومية فمحرمة
مادة 69 -

يعلن األمري احلكم العريف يف أحوال الرضورة التي حيددها القانون ،وباإلجراءات املنصوص

عليها فيه ويكون إعالن احلكم العريف بمرسوم ،ويعرض هذا املرسوم عيل جملس األمة خالل اخلمسة

عرش يوما التالية له للبت يف مصري احلكم العريف وإذا حدث ذلك يف فرتة احلل وجب عرض األمر عيل
املجلس اجلديد يف أول اجتامع له ويشرتط الستمرار احلكم العريف أن يصدر بذلك قرار من املجلس

بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم ويف مجيع األحوال جيب أن يعاد عرض األمر عيل جملس األمة،

بالرشوط السابقة ،كل ثالثة أشهر
مادة 70 -

يربم األمري املعاهدات بمرسوم ويبلغها جملس األمة فورا مشفوعة بام يناسب من البيان ،وتكون

للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونرشها يف اجلريدة الرسمية عىل أن معاهدات
الصلح والتحالف ،واملعاهدات املتعلقة بأرايض الدولة أو ثرواهتا الطبيعية أو بحقوق السيادة أو

حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة ،ومعاهدات التجارة واملالحة،واإلقامة ،واملعاهدات التي حتمل
خزانة الدولة شيئا من النفقات غري الواردة يف امليزانية أو تتضمن تعديال لقوانني الكويت جيب لنفاذها

أن تصدر بقانون وال جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة رشوطا رسية تناقض رشوطها العلنية
مادة 71 -

إذا حدث فيام بني أدوار انعقاد جملس األمة أو يف فرتة حله ،ما يوجب اإلرساع يف اختاذ تدابري ال

حتتمل التأخري ،جاز لألمري أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون ،عيل أن ال تكون خمالفة
للدستور أو للتقديرات املالية الواردة يف قانون امليزانية وجيب عرض هذه املراسيم عيل جملس األمة
خالل مخسة عرش يوما من تاريخ صدورها ،إذا كان املجلس قائام ،ويف أول اجتامع له يف حالة احلل

أو انتهاء الفصل الترشيعي ،فإذا مل تعرض زال بأثر رجعي ما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة إىل

إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ومل يقرها املجلس زال بأثر رجعي ما كان هلا من قوة القانون ،إال إذا

رأي املجلس اعتامد نفاذها يف الفرتة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر
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مادة 72 -
يضع األمري ،بمراسيم،اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانينبام ال يتضمن تعديال فيها أو تعطيال هلا أو

إعفاء من تنفيذها وجيوز أن يعني القانون أداة أدين من املرسوم إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه
مادة 73 -

يضع األمري ،بمراسيم،لوائح الضبط واللوائح الالزمة لرتتيب املصالح واإلدارات العامة بام ال

يتعارض مع القوانني
مادة 74 -

يعني األمري املوظفني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني لدي الدول األجنبية،ويعزهلم

وفقا للقانون ،ويقبل ممثيل الدول األجنبية لديه
مادة 75 -

لألمري أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن خيفضها ،أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون وذلك

عن اجلرائم املقرتفة قبل اقرتاح العفو
مادة 76 -

يمنح األمري أوسمة الرشف وفقا للقانون
مادة 77 -
تسك العملة باسم األمري وفقا للقانون
مادة 78 -
عند توليه رئيس الدولة تعني خمصصاته السنوية بقانون ،وذلك ملدة حكمه
الف�صل الثالث -ال�سلطة الت�شريعية

مادة 79 -
ال يصدر قانون إال إذا اقره جملس األمة وصدق عليه األمري
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مادة 80 -
يتألف جملس األمة من مخسني عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام الرسي املبارش ،وفقا

لألحكام التي يبينها قانون االنتخاب ويعترب الوزراء غري املنتخبني بمجلس األمة أعضاء يف هذا
املجلس بحكم وظائفهم
مادة 81 -
حتدد الدوائر االنتخابية بقانون
مادة 82 -
يشرتط يف عضو جملس األمة
أ  -أن يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية وفقا للقانون
ب  -أن تتوافر فيه رشوط الناخب وفقا لقانون االنتخاب
ج  -أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية
د  -أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها
مادة 83 -
مدة جملس األمة أربع سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتامع له ،وجيري التجديد خالل الستني يوما

السابقة عيل هناية تلك املدة مع مراعاة حكم املادة  107واألعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم جيوز
إعادة انتخاهبم وال جيوز مد الفصل الترشيعي إال لرضورة يف حالة احلرب ،ويكون هذا املد بقانون
مادة 84 -
إذا خال حمل أحد أعضاء جملس األمة قبل هناية مدته ،ألي سبب من األسباب ،انتخب بدله يف خالل

شهرين من تاريخ إعالن املجلس هذا اخللو ،وتكون مدة العضو اجلديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع اخللو

يف خالل ستة أشهر السابقة عىل انتهاء الفصل الترشيعي للمجلس فال جيري انتخاب عضو بديل
مادة 85 -

ملجلس األمة دور انعقاد سنوي ال يقل عن ثامنية أشهر ،وال جيوز فض هذا الدور قبل اعتامد

امليزانية
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مادة 86 -
يعقد املجلس دوره العادي بدعوة من األمري خالل شهر أكتوبر من كل عام وإذا مل يصدر مرسوم

الدعوة قبل أول الشهر املذكور اعترب موعد االنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من

ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع املجلس يف صباح أول يوم ييل تلك العطلة
مادة 87 -

استثناء من أحكام املادتني السابقتني يدعو األمري جملس األمة ألول اجتامع ييل االنتخابات العامة

للمجلس يف خالل أسبوعني من انتهاء تلك االنتخابات،فان مل يصدر مرسوم الدعوة خالل تلك
املدة اعترب املجلس مدعوا لالجتامع يف صباح اليوم التايل لألسبوعني املذكورين مع مراعاة حكم املادة

السابقة فذا كان تاريخ انعقاد املجلس يف هذا الدور متأخرا عن امليعاد السنوي املنصوص عليه يف املادة

 86من الدستور ،خفضت مدة االنعقاد املنصوص عليها يف املادة  85بمقدار الفارق بني امليعادين

املذكورين

مادة 88 -
يدعي جملس األمة،بمرسوم ،الجتامع غري عادي إذا رأي األمري رضورة لذلك ،أو بناء عيل طلب

أغلبية أعضاء املجلس وال جيوز يف دور االنعقاد غري العادي أن ينظر املجلس يف غري األمور التي دعي

من أجلها إال بموافقة الوزارة
مادة 89 -

يعلن األمري فض أدوار االجتامع العادية وغري العادية
مادة 90 -
كل اجتامع يعقده املجلس يف غري الزمان و املكان املقررين الجتامعه يكون باطال ،وتبطل بحكم

القانون القرارات التي تصدر فيه
مادة 91 -

قبل أن يتوىل عضو جملس األمة أعامله يف املجلس أو جلانه يؤدي أمام املجلس يف جلسة علنية

اليمني اآلتية «أقسم باهلل العظيم أن أكون خملصا للوطن ولألمري ،وأن أحرتم الدستور وقوانني الدولة،
وأذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله ،وأؤدي أعاميل باألمانة والصدق»
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مادة 92 -

خيتار جملس األمة يف أول جلسة له ،وملثل مدته ،رئيسا ونائب رئيس من بني أعضائه ،وإذا خال

مكان أي منهام اختار املجلس من حيل حمله إىل هناية مدته ويكون االنتخاب يف مجيع األحوال باألغلبية

املطلقة حلارضين ،فان مل تتحقق هذه األغلبية يف املرة األويل أعيد االنتخاب بني احلائزين ألكثر
األصوات ،فان تساوى مع ثانيهام غريه يف عدد األصوات اشرتك معهام انتخاب املرة الثانية ،ويكون

االنتخاب يف هذه احلالة باألغلبية النسبية فان تساوي أكثر من واحد يف احلصول عىل األغلبية النسبية
ثم االختيار بينهم بالقرعة ويرأس اجللسة األويل حلني انتخاب الرئيس أكرب األعضاء سنا
مادة 93 -

يؤلف املجلس خالل األسبوع األول من اجتامعه السنوي اللجان الالزمة ألعامله ،وجيوز هلذه

اللجان أن تبارش صالحياهتا خالل عطلة املجلس متهيدا لعرضها عليه عند اجتامعه
مادة 94 -

جلسات جملس األمة علنية ،وجيوز عقدها رسية بناء عيل طلب احلكومة أو رئيس املجلس أو

عرشة أعضاء ،وتكون مناقشة الطلب يف جلسة رسية
مادة 95 -

يفصل جملس األمة يف صحة انتخاب أعضائه ،وال يعترب االنتخاب باطال إال بأغلبية الذين يتألف

منهم املجلس وجيوز بقانون أن يعهد هبذا االختصاص إىل جهة قضائية
مادة 96 -

جملس األمة هو املختص بقبول االستقالة من عضويته

مادة 97 -

يشرتط لصحة اجتامع جملس األمة حضور أكثر من نصف أعضائه ،وتصدر القرارات باألغلبية

املطلقة لألعضاء احلارضين ،وذلك يف غري احلاالت التي تشرتط فيها أغلبية خاصةوعند تساوي
األصوات يعترب األمر الذي جرت املداولة يف شأنه مرفوضا
مادة 98 -
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها بربناجمها إىل جملس األمة ،وملجلس أن يبدي ما يراه من مالحظات

بصدد هذا الربنامج
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مادة 99 -
لكل عضو من أعضاء جملس األمة أن يوجه إىل رئيس جملس الوزراء و إىل الوزراء أسئلة الستيضاح

األمور الداخلة يف اختصاصهم ،وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة عيل اإلجابة
مادة 100 -

لكل عضو من أعضاء جملس األمة أن يوجه إىل رئيس جملس الوزراء و إىل الوزراء استجوابات

عن األمور الداخلة يف اختصاصاهتم وال جتري املناقشة يف االستجواب إال بعد ثامنية أيام عيل األقل

من يوم تقديمه ،وذلك يف غري حالة االستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم املادتني  101و 102
من الدستور جيوز أن يؤدي االستجواب إىل طرح الثقة عىل املجلس
مادة 101 -
كل وزير مسؤول لدى جملس األمة عن أعامل وزارته ،وإذا قرر املجلس عدم الثقة بأحد الوزراء

اعترب معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا وال جيوز طرح موضوع الثقة

بالوزير إال بناء عيل رغبته أو طلب موقع من عرشة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه وال جيوز

للمجلس أن يصدر قراره يف الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية
األعضاء الذين يتألف منهم املجلس فيام عدا الوزراء وال يشرتك الوزراء يف التصويت عيل الثقة
مادة 102 -
ال يتوىل رئيس جملس الوزراء أي وزارة ،وال يطرح يف جملس األمة موضوع الثقة به ومع ذلك

إذا رأى جملس األمة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس
الوزراء ،رفع األمر إىل رئيس الدولة ،ولألمري يف هذه احلالة أن يعفي رئيس جملس الوزراء ويعني

وزارة جديدة ،أو أن حيل جملس األمةويف حالة احلل ،إذا قرر املجلس اجلديد بذات األغلبية عدم
التعاون مع رئيس جملس الوزراء املذكور اعترب معتزال منصبه من تاريخ قرار املجلس يف هذا الشأن،

وتشكل وزارة جديدة
مادة 103 -

إذا ختيل رئيس جملس الوزراء أو الوزير عن منصبه ألي سبب من األسباب يستمر يف ترصيف

العاجل من شؤون منصبه حلني تعيني خلفه
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مادة 104 -

يفتتح األمري دور االنعقاد السنوي ملجلس األمة ،ويلقي فيه خطابا أمرييا يتضمن بيان أحوال

البالد وأهم الشؤون العامة التي جرت خالل العام املنقيض وما تعتزم احلكومة إجراءه من مرشوعات

و إصالحات خالل العام اجلديد ولألمري أن ينيب عنه يف االفتتاح أو يف إلقاء اخلطاب األمريي رئيس
جملس الوزراء

مادة 105 -

خيتار جملس األمة جلنة من بني أعضائه ألعداد مرشوع اجلواب عيل اخلطاب األمريي ،متضمنا

مالحظات املجلس وأمانيه ،وبعد إقراره من املجلس يرفع إىل األمري
مادة 106 -

لألمري أن يؤجل،بمرسوم ،اجتامع جملس األمة ملدة ال تتجاوز شهرا ،وال يتكرر التأجيل يف

دوراالنعقاد الواحد إال بموافقة املجلس وملدة واحدة ،وال حتسب مدة التأجيل ضمن فرتة االنعقاد
مادة 107 -

لألمري أن حيل جملس األمة بمرسوم تبني فيه أسباب احلل ،عيل أنه ال جيوز حل املجلس لذات

األسباب مرة أخري وإذا حل املجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس اجلديد يف ميعاد ال جياوز

شهرين من تاريخ احللفان مل جتر االنتخابات خالل تلك املدة يسرتد املجلس املنحل كامل سلطته
الدستورية و جيتمع فورا كأن احلل مل يكن ويستمر يف أعامله إىل أن ينتخب املجلس اجلديد
مادة 108 -

عضو املجلس يمثل األمة بأرسها ،ويرعى املصلحة العامة ،وال سلطان ألي هيئة عليه يف املجلس

أو جلانه

مادة 109 -

لعضو جملس األمة حق اقرتاح القوانني وكل مرشوع قانون اقرتحه أحد األعضاء ورفضه جملس

األمة ال جيوز تقديمه ثانية يف دور االنعقاد ذاته
مادة 110 -

عضو جملس األمة حر فيام يبديه من اآلراء واألفكار باملجلس أو جلانه ،وال جتوز مؤاخذاته عن

ذلك بحال من األحوال
106

مادة 111 -
ال جيوز أثناء دور االنعقاد ،يف غري حالة اجلرم املشهود ،أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق

أو التفتيش أو القبض أو احلبس أو أي إجراء جزائي أخر إال بإذن املجلس،ويتعني إخطار املجلس بام
قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده علىالنحو السابق كام جيب إخطاره دواما يف أول اجتامع له

بأي إجراء يتخذ يف غيبته ضد أي عضو من أعضائه ،ويف مجيع األحوال إذا مل يصدر املجلس قراره يف

طلب األذن خالل شهر من تاريخ وصوله إليه اعترب ذلك بمثابة إذن
مادة 112 -

جيوز بناء عيل طلب موقع من مخسة أعضاء طرح موضوع عام عىل جملس األمة للمناقشة

الستيضاح سياسة احلكومة يف شأنه وتبادل الرأي بصدده ،ولسائر األعضاء حق االشرتاك يف املناقشة
مادة 113 -

ملجلس األمة إبداء رغبات للحكومة يف املسائل العامة ،وان تعذر عىل احلكومة األخذ هبذه

الرغبات وجب أن تبني للمجلس أسباب ذلك ،وللمجلس أن يعقب مرة واحدة عيل بيان احلكومة
مادة 114 -

حيق ملجلس األمة يف كل وقت أن يؤلف جلان حتقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق

يف أي أمر من األمور الداخلة يف اختصاص املجلس ،وجيب عيل الوزراء ومجيع موظفي الدولة تقديم
الشهادات و الوثائق و البيانات التي تطلب منهم
مادة 115 -
يشكل املجلس ضمن جلانه السنوية جلنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث هبا

املواطنون إىل املجلس ،و تستوضح اللجنة األمر من اجلهات املختصة ،وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة
وال جيوز لعضو جملس األمة أن يتدخل يف عمل أي من السلطتني القضائية والتنفيذية
مادة 116 -
يسمع رئيس جملس الوزراء و الوزراء يف جملس األمة كلام طلبوا الكالم ،وهلم أن يستعينوا بمن

يريدون من كبار املوظفني أو ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير املختص عند مناقشة
أمر يتعلق بوزارته و جيب أن متثل الوزارة يف جلسات املجلس برئيسها أو ببعض أعضائها
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مادة 117 -
يضع جملس األمة الئحته الداخلية متضمنة نظام سري العمل يف املجلس و جلانه و أصول املناقشة

والتصويت و السؤال و االستجواب و سائر الصالحيات املنصوص عليها يف الدستورو تبني الالئحة

الداخلية اجلزاءات التي تقرر عىل خمالفة العضو للنظام أو ختلفه عن جلسات املجلس أو اللجان بدون

عذر مرشوع

مادة 118 -
حفظ النظام داخل جملس األمة من اختصاص رئيسه ،و يكون للمجلس حرس خاص يأمتر بأمر

رئيس املجلس ال جيوز ألي قوة مسلحة أخرى دخول املجلس أو االستقرار عىل مقربة من أبوابه إال

بطلب رئيسه

مادة 119 -
تعني بقانون مكافآت رئيس جملس األمة و نائبه و أعضائه ،ويف حالة تعديل هذه املكافآت ال ينفذ

هذا التعديل إال يف الفصل الترشيعي التايل
مادة 120 -

ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس األمة وتويل الوظائف العامة و ذلك فيام عدا احلاالت التي جيوز

فيها اجلمع وفقا للدستور ،ويف هذه احلاالت ال جيوز اجلمع بني مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة

ويعني القانون حاالت عدم اجلمع األخرى
مادة 121 -

ال جيوز لعضو جملس األمة أثناء مدة عضويته أن يعني يف جملس إدارة رشكة أو أن يسهم يف

التزامات تعقدها احلكومة أو املؤسسات العامة و ال جيوز له خالل تلك املدة كذلك أن يشرتي أو
يستأجر ماال من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ،ما مل يكن ذلك
بطريق املزايدة أو املناقصة العلنيتني ،أو بالتطبيق لنظام االستمالك اجلربي
مادة 122 -
ال يمنح أعضاء جملس األمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم ،ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل

وظيفة عامة ال تتناىف مع عضوية جملس األمة
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الف�صل الرابع -ال�سلطة التنفيذية

الفرع األول-الوزارة
مادة 123 -
هييمن جملس ال��وزراء عىل مصالح الدولة ،ويرسم السياسة العامة للحكومة ،ويتابع

تنفيذها،ويرشف عيل سري العمل يف اإلدارات احلكومية
مادة 124 -

يعني القانون مرتبات رئيس جملس الوزراء و الوزراء وترسي يف شأن رئيس جملس الوزراء سائر

األحكام اخلاصة بالوزراء ،ما مل يرد نص عىل خالف ذلك
مادة 125 -

تشرتط فيمن يويل الوزارة الرشوط املنصوص عليها يف املادة  82من هذا الدستور
مادة 126 -
قبل أن يتوىل رئيس جملس الوزراء و الوزراء صالحياهتم يؤدون أمام األمري اليمني املنصوص

عليها يف املادة  91من هذا الدستور
مادة 127 -

يتوىل رئيس جملس ال��وزراء رياسة جلسات املجلس و اإلرشاف عىل تنسيق األعامل بني

الوزاراتاملختلفة

مادة 128 -
مداوالت جملس الوزراء رسية ،وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه ،و بموافقة احلارضين،

و عند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس و تلتزم األقلية برأي األغلبية ما مل تستقل
و ترفع قرارات املجلس إىل األمري للتصديق عليها يف األحوال التي تقتيض صدور مرسوم يف شأهنا
مادة 129 -
استقالة رئيس جملس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من

مناصبهم
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مادة 130 -
يتوىل كل وزير األرشاف عىل شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ،كام

يرسم اجتاهات الوزارة و يرشف عىل تنفيذها
مادة 131 -

ال جيوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن ييل أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ،و لو بطريق غري

مبارش ،مهنة حرة أو عمال صناعيا أو جتاريا أو ماليا كام ال جيوز له أن يسهم يف التزامات تعقدها
احلكومة أو املؤسسات العامة ،أو أن جيمع بني الوزارة و العضوية يف جملس إدارة أي رشكة وال جيوز

له خالل تلك املدة كذلك أن يشرتي أو يستأجر ماال من أموال الدولة و لو بطريق املزاد العلني ،أو أن

يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه
مادة 132 -

حيدد قانون خاص اجلرائم التي تقع من الوزراء يف تأدية أعامل وظائفهم ويبني إجراءات اهتامهم و

حماكمتهم و اجلهة املختصة هبذه املحاكمة ،وذلك دون إخالل بتطبيق القوانني األخرى يف شأن ما يقع

منهم من أفعال أو جرائم عادية ،و ما يرتتب عىل أعامهلم من مسئولية مدنية
مادة 133 -

ينظم القانون املؤسسات العامة و هيئات اإلدارة البلدية بام يكفل هلا االستقالل يف ظل توجيه

الدولة و رقابتها

الفرع الثاين -ال�شئون املالية

مادة 134 -
إنشاء الرضائب العامة و تعديلها و إلغاؤها ال يكون إال بقانون وال يعفى أحد من أدائها كلها أو

بعضا يف غري األحوال املبينة بالقانون وال جيوز تكليف أحد بأداء غري ذلك من الرضائب و الرسوم

والتكاليف إال يف حدود القانون
مادة 135 -
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يبني القانون األحكام اخلاصة بتحصيل األموال العامة وإجراءات رصفها
مادة -136
تعقد القروض العامة بقانون ،و ال جيوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو يف حدود

االعتامدات املقررة هلذا الغرض بقانون امليزانية
مادة 137 -

جيوز للمؤسسات العامة و لألشخاص املعنوية العامة املحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا

للقانون

مادة 138 -
يبني القانون األحكام اخلاصة بحفظ أمالك الدولة و إدارهتا و رشوط الترصف فيها ،و احلدود

التي جيوز النزول عن شئ من هذه األمالك
مادة 139 -
السنة املالية تعني بقانون
مادة 140 -

تعد الدولة مرشوع امليزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة و مرصوفاهتا و تقدمه إىل جملس

األمة قبل انتهاء السنة املالية بشهرين عىل األقل ،لفحصها و إقرارها
مادة 141 -

تكون مناقشة امليزانية يف جملس األمة بابا بابا ،وال جيوز ختصيص أي إيراد من اإليرادات العامة

لوجه معني من و جوه الرصف إال بقانون
مادة 142 -

جيوز أن ينص القانون عىل ختصيص مبالغ معينة ألكثر من سنة واحدة ،إذا اقتضت ذلك طبيعة

املرصف،عىل أن تدرج يف امليزانيات املتعاقبة االعتامدات اخلاصة بكل منها ،أو توضع هلا ميزانية
استثنائية ألكثر من سنة مالية
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مادة 143 -
ال جيوز أن يتضمن قانون امليزانية أي نص من شأنه إنشاء رضيبة جديدة أو زيادة يف رضيبة

موجودة ،أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص يف أمر نص هذا الدستور عىل وجوب

صدور قانون يف شأنه
مادة 144 -

تصدر امليزانية العامة بقانون
مادة 145 -

إذا مل يصدر قانون امليزانية قبل بدء السنة املالية يعمل بامليزانية القديمة حلني صدوره،و جتبى

اإليرادات و تنفق املرصوفات وفقا للقوانني املعمول هبا يف هناية السنة املذكورة و إذا كان جملس األمة
قد أقر بعض أبواب امليزانية اجلديدة يعمل بتلك األبواب
مادة 146 -

كل مرصوف غري وارد يف امليزانية أو زائد عىل التقديرات الواردة فيها جيب أن يكون بقانون ،و

كذلك نقل أي مبلغ من باب إىل أخر من أبواب امليزانية
مادة 147 -

ال جيوز بحال جتاوز احلد األقىص لتقديرات اإلنفاق الواردة يف قانون امليزانية و القوانني املعدلة له
مادة 148 -

يبني القانون امليزانيات العامة املستقلة و امللحقة ،و ترسي يف شأهنا األحكام اخلاصة بميزانية

الدولة

مادة 149 -

احلساب اخلتامي لإلدارة املالية للدولة عن العام املنقيض يقدم إىل جملس األمة خالل أربعة األشهر

النتهاء السنة املالية للنظر فيه و إقراره
مادة 150 -

تقدم احلكومة إىل جملس األمة بيانا عن احلالة املالية للدولة مرة عىل األقل يف خالل كل دور من

أدوار انعقاده العادية
112

مادة 151 -
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة امللية يكفل القانون استقالله ،و يكون ملحقا بمجلس األمة،و يعاون

احلكومة و جملس األمة يف رقابة حتصيل إيرادات الدولة و إنفاق مرصوفاهتا يف حدود امليزانية ،و يقدم

الديوان لكل من احلكومة و جملس األمة تقريرا سنويا عن أعامله و مالحظاته
مادة 152 -

كل التزام باستثامر مورد من موارد الثروة الطبيعية أومرفق من املرافق العامة ال يكون إال بقانون و

لزمن حمدود ،و تكفل اإلجراءات التمهيدية تيسري أعامل البحث و الكشف و حتقيق العالنية واملنافسة
مادة 153 -
كل احتكار ال يمنح إال بقانون واىل زمن حمدود
مادة 154 -
ينظم القانون النقد و املصارف ،و حيدد املقاييس و املكاييل و املوازين
مادة 155
ينظم القانون شؤون املرتبات و املعاشات و التعويضات واإلعانات و املكافآت التي تقرر عىل

خزانة الدولة

مادة 156
يضع القانون األحكام اخلاصة بميزانيات املؤسسات و اهليئات املحلية ذات الشخصية املعنوية

العامة و بحساباهتا اخلتامية

الفرع الثالث  -الشؤون العسكرية
مادة 157 -
السالم هدف الدولة ،وسالمة الوطن أمانة يف عنق كل مواطن ،وهي جزء من سالمة الوطن

العريب الكبري

مادة 158 -
اخلدمة العسكرية ينظمها القانون
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مادة 159 -
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات املسلحة و هيئات األمن العام وفقا للقانون
مادة 160 -
التعبئة ،العامة أو اجلزئية ،ينظمها القانون
مادة 161 -
ينشأ جملس أعىل للدفاع يتوىل شؤون الدفاع و املحافظة عىل سالمة الوطن و اإلرشاف عىل القوات

املسلحة وفقا للقانون

الف�صل اخلام�س  -ال�سلطة الق�ضائية

مادة 162 -
رشف القضاء ،و نزاهة القضاة و عدهلم ،أساس امللك و ضامن للحقوق و احلريات
مادة 163 -
ال سلطان ألي جهة عىل القايض يف قضائه ،وال جيوز بحال التدخل يف سري العدالة ،و يكفل

القانون استقالل القضاء و يبني ضامنات القضاة و األحكام اخلاصة هبم و أحوال عدم قابليتهم للعزل
مادة 164 -

يرتب القانون املحاكم عىل اختالف أنواعها و درجاهتا ،و يبني و وظائفها و اختصاصاهتا ،و

يقترص املحاكم العسكرية ،يف غري حالة احلكم العريف ،عيل اجلرائم العسكرية التي تقع ن أفراد القوات

املسلحة و قوات األمن ،و ذلك يف احلدود التي يقررها القانون
مادة 165 -

جلسات املحاكم علنية إال يف األحوال االستثنائية التي يبينها القانون
مادة 166 -
حق القايض مكفول للناس،و يبني القانون اإلجراءات و األوضاع الالزمة ملامرسة هذا احلق
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مادة 167 -
تتوىل النيابة العامة الدعوى العمومية باسم املجتمع ،و ترشف عىل شؤون الضبط القضائي ،و

تسهر عىل تطبيق القوانني اجلزائية و مالحقة املذنبني و تنفيذ األحكام ويرتب القانون هذه اهليئة و ينظم
اختصاصاهتا و يعني الرشوط و الضامنات اخلاصة بمن يولون وظائفها و جيوز أن يعهد بقانون جلهات

األمن العام بتويل الدعوى العمومية يف اجلنح عىل سبيل االستثناء ،ووفقا لألوضاع التي يبينها القانون
مادة 168 -
يكون للقضاء جملس أعىل ينظمه القانون و يبني صالحياته
مادة 169 -

ينظم القانون الفصل يف اخلصومات اإلدارية بواسطة غرفة أو حمكمة خاصة يبني القانون نظامها و

كيفية ممارستها للقضاء اإلداري شامال والية اإللغاء و والية التعويض بالنسبة إىل القرارات اإلدارية

املخالفة للقانون

مادة 170 -
يرتب القانون اهليئة التي تتوىل إبداء الرأي القانوين للوزارات و املصالح العامة ،و تقوم بصياغة

مرشوعات القوانني و اللوائح ،كام يرتب متثيل الدولة و سائر اهليئات العامة أمام جهات القضاء
مادة 171 -

جيوز بقانون إنشاء جملس دولة خيتص بوظائف القضاء اإلداري و اإلفتاء و الصياغة املنصوص

عليها يف املادتني السابقتني
مادة 172 -

ينظم القانون طريقة البت يف اخلالف عىل االختصاص بينجهات القضاء ،و يف تنازع األحكام
مادة 173 -
يعني القانون اجلهة القضائية التي ختتص بالفصل يف املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني و

اللوائح ،و يبني صالحياهتا و اإلجراءات التي تتبعهاو يكفل القانون حق كل من احلكومة و ذوي
الشأن يف الطعن لدي تلك اجلهة يف دستورية القوانني و اللوائح ويف حالة تقرير اجلهة املذكورة عدم

دستورية قانون أو الئحة يعترب كأن مل يكن.
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مادة 174 -

لألمري و لثلث أعضاء جملس األمة حق اقرتاح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من

أحكامه،أو بإضافة أحكام جديدة إليه فإذا وافق األمري و أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم جملس
األمة عىل مبدأ التنقيح و موضوعه ،ناقش املجلس املرشوع املقرتح مادة مادة ،و تشرتط إقراره موافقة
ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم املجلس ،وال يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إال بعد تصديق األمري

عليه و إصداره ،و ذلك باالستثناء من حكم املادتني  65و  66من هذا الدستور وإذا رفض اقرتاح
التنقيح من حيث املبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فال جيوز عرضه من جديد قبل ميض سنة عىل

الرفض وال جيوز اقرتاح تعديل هذا الدستور قبل ميض مخس سنوات عىل العمل به
مادة 175 -

األحكام اخلاصة بالنظام األمريي للكويت و بمبادئ احلرية و املساواة املنصوص عليها يف هذا

الدستور ال جيوز اقرتاح تنقيحها ،ما مل يكن التنقيح خاصا بلقب األمارة أو باملزيد من ضامنات احلرية
واملساواة

مادة 176 -

صالحيات األمري املبينة يف الدستور ال جيوز اقرتاح تنقيحها يف فرتة النيابة عنه

مادة 177 -

ال خيل تطبيق هذا الدستور بام ارتبطت به الكويت مع الدول و اهليئات الدولية من معاهدات و

اتفاقات

مادة 178 -
تنرش القوانني يف اجلريدة الرسمية خالل أسبوعني من يوم إصدارها ،و يعمل هبا بعد شهر من

تاريخ نرشها ،و جيوز مد هذا امليعاد أو قرصه بنص خاص يف القانون
مادة 179 -

ال ترسي أحكام القوانني إال عىل ما يقع من تاريخ العمل هبا ،وال يرتتب عليها أثر فيام وقع قبل

هذا التاريخ و جيوز ،يف غري املواد اجلزائية ،النص يف القانون عىل خالف ذلك بموافقة أغلبية األعضاء

الذين يتألف منهم جملس األمة
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مادة 180 -
كل ما قررته القوانني و اللوائح و املراسيم و األوامر و القرارات املعمول هبا عند العمل هبذا

الدستور يظل ساريا ما مل يعدل أو يلغ وفقا للنظام املقرر هبذا الدستور ،و برشط أال يتعارض مع نص

من نصوصه

مادة 181 -
ال جيوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء قيام األحكام العرفية يف احلدود التي

يبينها القانون وال جيوز بأي حال تعطيل انعقاد جملس األمة يف تلك األثناء أو املساس بحصانة أعضائه
مادة 182 -

ينرش هذا الدستور يف اجلريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ اجتامع جملس األمة ،عىل أال يتأخر هذا

االجتامع عن شهر يناير 1963
مادة 183 -

يستمر العمل بالقانون رقم  1لسنة  1962اخلاص بالنظام األسايس للحكم يف فرتة االنتقال كام

يستمر أعضاء املجلس التأسييس احلاليون يف ممارسة مهامهم املبينة بالقانون املذكور إىل تاريخ اجتامع

جملس األمة.

***
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