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- هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة مقدمة الستكمال متطلبات 
درجة الماجستير في العلوم السياسية.

جامعة الشرق األوسط

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
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بفضل اهللا ومشيئته أمتمت هذه الدراسة، وإين ألمحد اهللا وأشكره عىل ما منحني إياه 
من القدرة والصحة والكفاية العلمية إلمتام هذه الدراسة.

وإنني إذ أتقدم بجزيل الشكر وكبري العرفان ألستاذي الدكتور حممد محد القطاطشة  
ودافعية  ثقة  من  إياه  منحني  وملا  علمية،  ومساعدة  واهتامم  رعاية  عظيم  من  يل  قدمه  ملا 

نحو العمل والبحث، مما كان له أكرب األثر يف مساعديت إلنجاز هذا العمل.
وأتوجه بخالص شكري وعرفاين لكل من قام بمساعديت وتوجيهي وإنارة دريب ، يف 

سبيل الوصول إىل نتيجة منطقية تقدم اإلضافة لوطني الغايل «الكويت».
وفق اهللا اجلميع وسدد عىل طريق اخلري خطاكم.
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لضامن  كضابط  يعمل  الذي  الكويت  دستور  وضع  عىل  بالتعرف  الدراسة  هدفت 
املشاركة الشعبية الواسعة يف أمور احلكم والرقابة عىل السلطة التنفيذية ، كام وضحت 
األدوات واملهام بني السلطات بام يكفل توازن السلطات الثالث الترشيعية ، التنفيذية 
والقضائية ، كام بينت واقع الديمقراطية الكويتية من خالل حتديد دور التيارات السياسية 
العاملة عىل الساحة الكويتية ومد تأثريها عىل النظام السيايس ، كام سامهت الدراسة 
يف توضيح االحتامالت املستقبلية للتعددية السياسية والتحقق من مد إمكانية إنتقال 

دولة الكويت إىل النظام الربملاين .
سياسية  مفاهيم  وجود  خالل  من  الكويت  دولة  يف  القرار  صناع  الدراسة  تفيد  كام 
املدين  ديمقراطية حقيقية مثل املشاركة السياسية، التعددية السياسية، منظامت املجتمع 
الكويت  إستقرار  يف  يساهم  منظم  ديمقراطي  حراك  خلق  يف  تساهم  اإلنسان  وحقوق 
التعددية  وجمال  الديمقراطي  املجال  يف  أكادميًا  ا  بعدً بإضافة  الدراسة  تفيد  كام  سياسيًا. 

السياسية لدراسة مستقبل النظام الربملاين يف النظام السيايس الكويتي.
عىل  حدثت  التي  التغريات  لدراسة  التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت 
الساحة السياسية الكويتية مع إجراء حتليل لكافة احلركات السياسية، واملنهج التحليل 
املدخالت  هي  وما  الكويتي  السيايس  النظام  ماهية  لتحديد  إيستن  لديفيد  النظمي 
واملخرجات والبيئة املؤثرة عىل النظام السيايس، واملنهج املؤسيس لسامويل هنتينغتون 
احلياة  تطور  لدراسة  التارخيي  واملنهج  التطور،  عىل  النظام  قدرة   مد دراسة  حيث  من 

الديمقراطية يف دولة الكويت والعملية االنتخابية يف دولة الكويت.
وقد توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج كان من أمهها أن يتم تفعيل دور منظامت 
بتحويل  اإلقتصاد  تطوير  الشعبية،  املطالب  عن  للتعبري  الوسيط  ألهنا  املدين  املجتمع 
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 1962 لدستور  الكامل  التطبيق  أمهية  عىل  أكد  كام  ومايل،  جتاري  مركز  إىل  الكويت 
من  مزيد  نحو  الدستور  تعديل  يتم  عندها  السياسية،  املطالب  ماهية  حتديد  يتم  وبعدها 
السيايس  التطور  مراحل  من  كمرحلة  السياسية  األحزاب  إقرار  إىل  باإلضافة  احلريات 

للنظام الكويتي.
فعاليته   ومد الربملاين  النظام  أمهية  عىل  املختلفة  الديمقراطية  التجارب  تؤكد  كام 
ال  أن  حيث  عام،  بشكل  الشعوب  إليها  تسعى  التي  الكاملة  الديمقراطية  حتقيق  يف 
متكامل  برملاين  نظام  وبدون  وتوجهاهتا  األحزاب  اختالف  بدون  حقيقية  ديمقراطية 
فالتعددية احلزبية هي خطوة مكملة نحو االنتقال للنظام الربملاين الكامل وهي تعبري عن 
الوصول  هو  العام  املظهر  حيث  من  الديمقراطية  وأساس  السيايس.  النظام  ديمقراطية 
حكومة  مسمياهتا  كانت  ومهام  شعبيه  حكومة  تكوين  هبدف  فيه  املشاركة  أو  احلكم  إىل 

برملانيه حكومة منتخبة أو حكومة شعبية.
فالنظام الربملاين يمثل ركنًا أساسيًا ال غنى عنه لألنظمة الديمقراطية، فال حرية وال  
ديمقراطية وال تنمية سياسية يف أي جمتمع كان إال بوجود األحزاب السياسية التي هي 
الوسيلة  هي  السياسية  األحزاب  ألن  ألربملاين  النظام  إىل  التحول  يف  األسايس  العصب 
األنجع لتفعيل املشاركة السياسية لد أفراد املجتمع وجتنبهم الشعور بالعزلة واالغرتاب 
ا من حيث املشاركة والتفاعل  السيايس داخل أوطاهنم وهو ما جيعل النظام الربملاين مميزً
السيايس بني مكونات الشعب. وبذلك فإن وجود النظام الربملاين هو دليل عىل حيوية 
املجتمع وصحة توجهه نحو التطور والتقدم وبناء دولة عرصية يسودها القانون الذي 

يعترب أهم الركائز لبناء جمتمع مدين.
تعترب التجربة الديمقراطية بدولة الكويت من أقدم وأرسخ التجارب الديمقراطية 
يف منطقة اخلليج العريب حيث انتهجت دولة الكويت منذ نشأهتا األوىل يف القرن الثامن 
إىل  ديمقراطية  مرتكزات  عىل  واملحكوم  احلاكم  بني  للعالقة  يؤسس  شوريًا  ا  هنجً عرش 
حد ما بحيث تضمن للمواطنني حق اختيار احلاكم ومبايعته ومسائلته يف كل ما يتعلق 
بشؤون احلكم وإدارة ألبالد وقد جتسد ذلك مؤسسيًا من خالل أول جملس ترشيعي يف 
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البالد عام 1938م والذي شكل نقطة انطالق حقيقة نحو بناء جمتمع ديمقراطي يقوم 
عىل تقسيم السلطات واملشاركة باحلكم وضامن توفري آليات املشاركة السياسية والرقابة 
ألشعبية لتأيت مرحلة استقالل دولة الكويت عام 1961م وإقرار الدستور الكويتي يف 
1962/11/11م لتزيد من ترسيخ هذا النهج الديمقراطي من خالل العمل عىل بناء 

ديمقراطية دستورية.
وشهدت الساحة السياسية الكويتية منذ عهد ما قبل االستقالل العديد من التيارات 
بكل  الكويتية  السياسية  الساحة  يف  دورها  متارس  كانت  التي  السياسية  واالجتاهات 
حرية مستفيدة من املناخ الديمقراطي الذي ساد يف دولة الكويت منذ عرشينيات القرن 
ألقومية  التيارات  من  العديد  الكويتية  السياسية  الساحة  عرفت  فقد  أملايض  العرشين 
التطور  مراحل  خمتلف  عرب  السياسية  التيارات  هذه  واستطاعت  والليربالية.  اإلسالمية 
تعزز  وأن  الديمقراطي،  احلراك  من  حلالة  تؤسس  أن  الكويت  دولة  يف  السياسية  احلياة 

الوعي السيايس للمواطن الكويتي.
وتتضح مشكلة الدراسة من املؤرشات املتعلقة بموضوع العملية السياسية يف دولة 
الكويت، واملتعلقة بالديمقراطية واالنتخابات حيث تعترب دولة الكويت بحسب الدستور 
الكويتي إمارة وراثية حيكمها أمري من ذرية الشيخ مبارك الصباح وهي تتبع نظام برملاين 
دستوري ملكي. يعترب األمري السلطة األعىل يف احلكومة الكويتية. وحتى يتسنى تكوين 
النظام  إىل  نصل  وعليه  سياسية  أحزاب  بتشكيل  السامح  من  البد  كاملة  ديمقراطية 
الربملاين  للمامرسة الديمقراطية احلقيقية والكاملة وبالتايل نتناول مشكلة الدراسة عىل 
تطبيق  خالل  من  الربملاين  النظام  إىل  الدستورية  اإلمارة  من  الكويت  دولة  انتقال   مد
السياسية  باألحزاب  املتمثلة  السياسية  املشاركة  خالل  من  الكاملة  السياسية  العملية 
واالجتامعية  والقانونية  السياسية  العوائق  هي  وما  البلد  تدير  منتخبة  حكومة  وتكوين 

التي تواجه انتقال دولة الكويت للنظام الربملاين. 
من  فالبد  الكويت  دولة  يف  السيايس  القرار  صنّاع  تفيد  كوهنا  الدراسة  أمهية  تكمن 
منظامت  السياسية  التعددية  السياسية  املشاركة  مثل  حقيقية  ديمقراطية  مفاهيم  وجود 
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إىل  يؤدي  ديمقراطي  حراك  خلق  أجل  من  الخ،   ... اإلنسان  وحقوق  املدين  املجتمع 
يف  أكاديميًا  ا  بعدً ستضيف  كوهنا  الدراسة  أمهية  إن  كام  سياسيًا.  الكويت  دولة  استقرار 
ا الفتقار الدراسات حول  املجال الديمقراطي والتعددية السياسية يف دولة الكويت نظرً
دولة الكويت املتعلقة بمستقبلها وإمكانية حتوهلا إىل النظام الربملاين. وقد تفيد منظامت 
املجتمع املدين املكونة من تنظيامت ذات انتامءات خمتلفة بعضها يقوم عىل أساس ديني، 
هذه  تدرك  فعندما  حترري  أو  علامين  توجه  ذو  وثالث  قبيل  أساس  عىل  اآلخر  والبعض 
التنظيامت غري الرسمية أمهية املفاهيم الرضورية للعملية الديمقراطية، تتكون بينهم لغة 
مشرتكة يسهل فيه التعامل مع بعضهم البعض يف خدمة املصلحة العليا مصلحة الوطن 

واملواطن وليس خدمة ملصالح طائفية أو قبلية ضيقة.
رغم تزايد املطالبات بنظام انتخايب يف دولة الكويت متمثل بالنظام الربملاين منذ فرتة 
النظام  عن  حتدثت  التي  والتقارير  املقاالت  من  العديد  وجود  ورغم  بالقصرية  ليست 
التجربة  تناولت  التي  السابقة  للدراسات  مراجعته  خالل  ومن  الباحث  أن  إال  الربملاين 
التي  الدراسات  مراجعة  وكذلك  هبا  املتعلقة  واإلشكاليات  الكويتية  الديمقراطية 
تناولت قضية إشهار األحزاب السياسية يف دولة الكويت وقضية املطالبات إلقامة نظام 
سيايس متمثل يف النظام الربملاين مل يعثر عىل أي دراسة أو مؤلف سيايس يطرح الواقع 
واملستقبل التي تواجه دولة الكويت بانتقاهلا للنظام الربملاين وهنا تتميز الدراسة احلالية 
احلالية  املطالبات  ظل  يف  املوضوع  هذا  إىل  تتطرق  التي  األوىل  األكاديمية  الدراسة  بأهنا 
إليه  تسعى  والتي  الربملاين  النظام  إىل  الدستورية  امللكية  من  الكويت  دولة  انتقال  نحو 
هي  وما  التحول  ماهية  حول  وشامل  متكامل  أكاديمي  طرح  تقديم  إىل  الدراسة  هذه 

التحديات التي ستواجهها .
لذلك ستقوم الدراسة يف بحث مد إمكانية انتقال دولة الكويت من نظام اإلمارة 

الدستورية إىل النظام الربملاين يف ظل العوائق السياسية والقانونية واالجتامعية.

áZÉÑ°üdG Ú°ùM

2013 âjƒμ````dG                   
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التي  هي  مثالية  حالة  هناك  أن   ، والدولة  باحلكم  اخلاصة  نظريتي  يف   أر
عن  «ممثلني  احلكم  يتويل  أن  وهي   ، الناجح  السيايس  النظام  تسود  أن  جيب 
إرادة الشعب» بالتعاون مع «أهل اخلربة والتخصص» الذين ال هيم أن يكونوا 

منتخبني من قبل الشعب أو ممثلني عن رغباته.
أفالطون
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إن موضوع الديمقراطية وحكم اإلنسان لنفسه هو موضوع هذا العرص وقضية عاملية 
تتطلب  زمنية  وحقبة  وضعية  يف  نعيش  بتنا  بأننا  االعرتاف  وجيب  املجتمعات  كافة  هتم 
أن يكون هناك أدنى قاسم من احلفاظ عىل كرامة اإلنسان ليحيا بحرية وديمقراطية يف 
جمتمع ال يعاقبه عىل ما يكتب وال كيف يفكر وال ماذا يقول أو يؤمن ضمن عقيدة ونظم 
ا  وتقاليد وتراث املجتمع. وال شك أن مشاركة املواطن بتقرير مصري الوطن تلعب دروً
 لد وتوجه  هنج  هناك  كان  فكلام  ولذلك  وترسيخها  املكاسب  عىل  احلفاظ  يف  ا  بارزً
املضايقات  وقلت  املكتسبات  ترسخت  كلام  الديمقراطية،  نحو  واألنظمة  املجتمعات 

واختفت املعارضة املتزمتة.
تعد الديموقراطية قيمة إنسانية عليا شأهنا يف ذلك شأن القيم اإلنسانية احلية، والتي 
ال يمكن ألي شعب من الشعوب االدعاء باحتكارها، ويمكن لكل الشعوب ممارستها 
مع مراعاة اخلصوصية املحلية. فليس عيبًا أن نستفيد من القيم اإلنسانية النافعة والتي 
للدكتاتوريات  حد  ووضع  والتمدن  احلضارة  صوب  الوثوب  عىل  الشعوب  تساعد 
والتسلط والتعسف البدين والروحي ويف تطوير آلية السلطة واملشاركة يف صنع القرار 
عىل أساس من العدالة واملساواة وحرية اإلنسان. كام تعرف بأهنا اختيار املحكومني نظام 

احلكم وحاكميهم عن طريق االنتخابات.
ومن  احلضاري،  والتقدم  واملساواة  العدالة  إىل  للوصول  وسيلة  هي  فالديموقراطية 
خالهلا تشارك اجلامهري يف عملية صنع القرار، وعرب قنوات الديموقراطية تشرتك بفعالية 
االنتخابات  وعرب  املجتمع،  ورخاء  تقدم  إىل  اهلادفة  امللحة  املهام  وتنفيذ  صياغة  يف 
والسياسية  القانونية  حقوقهم  عن  التعبري  يف  بتساو  املواطنون  يشرتك  الديموقراطية 

وذلك يف تغيري الصفوة السياسية أو إعادة انتخاهبا.
من  الناس   ويتساو اإلنسان،  وعقيدة  وحرية  إلرادة  احرتام  هي  فالديموقراطية   
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خالهلا يف احلقوق والواجبات بغض النظر عن جنسهم أو لوهنم أو عقيدهتم أو لغتهم 
أو انتامئهم السيايس أو االجتامعي أو احلزيب أو العرقي أو القومي أو الفكري، أو عىل 
حد تعبري لورد برايس أن الديموقراطية هي التي توفر احلقوق الرئيسية الثالثة لإلنسان؛ 
واحلقوق  احلكومة،  سيطرة  من  وممتلكاته  املواطن  شخص  حترير  أي  املدنية،  احلقوق 
الدينية، أي السامح بحرية التعبري عن اآلراء الدينية وممارسة العبادة، واحلقوق السياسية، 
أي حترير املواطن من سيطرة احلكومة يف األمور التي ال يبدو بوضوح أهنا تؤثر يف صالح 
الصحافة  حرية  األخرية  احلقوق  هذه  وتضمن  الدولة.  تدخل  حيتم  ا  تأثريً كله  املجتمع 

ا أساسيًا. باعتبارها حقً
األغلبية  حتافظ  خالهلا  من  والتي  األغلبية  حكم  أنامط  من  نمط  والديموقراطية 
هي  وإنام  والتعقيدات،  واملشكالت  للمعضالت  حالً  ليست  فهي  األقلية،  حقوق  عىل 
مدخل حلل الصعوبات ووسيلة لتحسني حياة املجتمع. كام أهنا تقرتن بمفهوم العدالة 
االجتامعية، فنجاح أي ديموقراطية وازدياد شعبيتها ال تقاس بعدد الدورات االنتخابية، 
وال باخلطاب اإلعالمي، وإنام تقاس بمد ما تقدمة من أمن ورخاء وسكينة اجتامعية 
الفساد  وحماربة  والتكنولوجيا  والعلم  والتجارة  والزراعة  الصناعة  يف  ملموس  وتقدم 
اخلبز  كرسة  من  وحيرمون  ديموقراطية  عىل  يتحصلون  ومن  اإلنسان،  آدمية  واحرتام 
املؤسسات  ووهن  الفوىض  و  والفساد  والفقر  واملجاعة  البطالة  جمتمعهم  يف  وتسترشي 
النظامية ومنظامت املجتمع املدين، يكفرون بالديموقراطية ويشعرون أن الديموقراطية 

أداة لإلهلاء السيايس.
الديمقراطية وعنارصها

يف  إما  الدولة  هوية  أركان  من  يعترب  مفهوم  وهو  الشعب  حكم  الديمقراطية  تعني 
اسم الدولة ضمنتها مواد دستورها ومن ثم صار هلا تعاريف كثرية بحسب الزاوية التي 
ا مشرتكة جتتمع حوهلا هذه األنظمة مثل حق األغلبية يف  ينظر منها النظام. و هناك أسسً
 احلكم وحق األقلية يف املعارضة. والديمقراطية بمفهومها الغريب مل تكن معروفة لد
اللغة  يف  ا  اشتقاقً أو  هلا  ا  مرادفً جتد  أن  عىل  استعصت  أن  غرابتها  من  بلغت  إذ  العرب 
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العربية فاستعملت اللفظة معربة بشكلها املعروف حاليًا، كام تكفل الديمقراطية احلرية 
واملساواة السياسية بني الناس وختضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة رأي عام حر 

له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه.
يف  تتوافر  أن  جيب  العنارص  من  جمموعة  أن   نر املحددات  هذه  خالل  ومن 

الديمقراطية وهي:
1. أن الشعب هو صاحب السيادة.
2. أن الشعب هو مصدر الرشعية.

3. أن احلكومة مسئولة أمام ممثيل املواطنني.
له  قيام  ال  التي  األساسية  اخلصائص  من  بمجموعة  الديمقراطي  النظام  ويتميز 
بدوهنا بحيث يصدق القول عىل أن كل نظام توجد يعترب نظام ديمقراطي، وأبرز هذه 

اخلصائص األساسية أمران مها: 
األول: سيادة الشعب أو األمة اإلقرار بحقوق األفراد وحرياهتم وضامهنا، إذ يشري 
جوزريف شومبيرت إىل آلية عمل الديمقراطيات، وير بأهنا؛ أنظمة ذات أحزاب متعددة 

ومتنافسة فيام بينها أنظمة تقلص سلطة احلكام عرب مؤسسها، تتعدد مراكز القرار فيها.
الثاين: الرشوط الواجب توافرها لقيام نظام حكم ديمقراطي، فقد أمجع العديد من 
نظاماً  هو  القائم  النظام  العتبار  أساسية  عنارص  وجود  رضورة  عىل  الغربيني  املفكرين 
من  مجلة  عىل  أكد  والذي   (Dahl) دال  روبرت  املفكرون  هؤالء  بني  ومن  ديمقراطيًا 
املبادئ جيب أن تتضمنها الديمقراطية وهي، حرية إنشاء اجلمعيات السياسية واالنضامم 
للمناصب  نفسه  ترشيح  يف  املواطن  حق  االنتخاب  حق  الرأي،  عن  التعبري  حرية  إليها 
السياسية، املنافسة السياسية، وجود بديل للدولة كمصدر للمعلومات، وجود انتخابات 

حرة ونزهيه، قيام املؤسسات السياسية التي تستمد سلطتها من الشعب.
ا ديمقراطيًا إذا توافرت هذه العنارص ولكن فإنه  يمكن اعتبار النظام السيايس نظامً
من غري املمكن توافر مجيع هذه العنارص يف أي نظام ديمقراطي، ولذلك فهو يستخدم 
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وإنام  الغنية  لألقلية  حكامً  أو  الواحد  للشخص  حكامً  ليس  فهو  املتعدد  احلكم  مصطلح 
هو حكم التعددية أو الكثرة وعىل الرغم من عدم توافر مجيع هذه العنارص يف أي نظام 
ديمقراطي فإن من املمكن وصف النظم السياسية التي حتتوي عىل غالبية هذه العنارص 
مخسة  عنارص  يف  البعض  بعضها  مع  العنارص  هذه  دمج  يمكن  ديمقراطية،  نظم  بأهنا 

أساسية وهي:
- توافر احلريات األساسية مثل حرية التعبري عن الرأي، حرية الصحافة، حرية إنشاء 

مجعيات سياسية وكذلك احلرية الدينية.
أربع  كل  مرة  أو  سنتني  كل  دوري  بشكل  تعقد  ونزهية  حرة  انتخابات  وجود   -

سنوات.
- التعددية السياسية بمعنى وجود حزبني سياسيني أو أكثر تتنافس للوصول إىل السلطة.

وكذلك  التنفيذية  السلطة  عن  الترشيعية  السلطة  فصل  وهو  السلطات  فصل   -
فصلهام عن السلطة القضائية مع حتديد وظيفة كل من هذه السلطات.

ا  - مبدأ سيادة القانون، وهو أن اجلميع متساوون أمام القانون حتى ولو كان رئيسً
حياكم  أن  جيب  القانون  خيالف  فمن  الدولة  يف  سيايس  منصب  أعىل  أو  الدولة 

ويعاقب.
ومن عنارص الديمقراطية هي الرشوط الثقافية واالجتامعية التحتية لكلّ ديمقراطية؛ 
ا للثقافة الديمقراطية، حتى املؤسسات  كالفكر والوعي العام وغياهبام يعترب غيابًا فادحً
لوٌ القيم الديمقراطية، وأن اختصار الديمقراطية يف  والعالقات االجتامعية تعاين من خُ
ٌ ملعنى النظام الديمقراطي: القائم عىل مبدأ احلرية كجوهرٍ  االنتخابات والتمثيل النزيه برتْ
سة للنظام االجتامعي وللنظام السيايس  دتْ قيمةُ احلرية كقيمة مؤسِّ له يف تارخيه. إذا هتدّ
أو تعرَّضت للعدوان ال يتبقى حينها من معنَى للديمقراطية كآليات سياسية شكليه  قد 
ا لرشعنه االستبداد باسم األغلبية والشعب وأصوات الناخبني  تصبح  حلظت ذاك، نظامً
قة باسم الرشعية  وهو  ة ومسوَّ وينتهي هبا املطاف إىل الصريورة ديكتاتورية جديدة مقنَّعَ

خطرٌ حقيقي ال مفرتض كام هو حال النازية يف أملانيا والفاشية يف إيطاليا.
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تعددت أشكال الديمقراطية حسب الفرتة الزمنية والظروف السياسية واالجتامعية 
التي أحاطت بمامرستها واختلفت كذلك أشكال الديمقراطية حسب اجلهة التي كانت 

متارس السلطة وتنقسم الديمقراطية إىل ديمقراطية مبارشة وديمقراطية غري مبارشة:-

 Direct Democracy Iô°TÉÑŸG á«WGô≤ÁódG k’hCG

وجود  دون  مبارشةً  السلطة  الشعب  يامرس  حيث  احلكم  أشكال  من  شكل  وهي 
حيث  بالشعب  الشعب  حكم  هي  املبارشة  فالديمقراطية  احلكم،  يف  عنه  ينوبون  نواب 
اعتمدت عىل املشاركة الشعبية يف احلكم عرب إرشاك املواطنني األحرار يف شؤون الدولة 
من  واحلرفيني  والتجار  للعبيد  يسمح  فلم  فقط  الرجال  املواطنني  عىل  اقترصت  حيث 
ويعتقد  السكان.  من  قليلة  فئة  عىل  اقترصت  وبذلك  باملشاركة  النساء  أو  املدينة  خارج 
كان  الذين  ولكن  نسمة  ألف   (400,000  -  300,000) تقريبًا  كانوا  أثينا  سكان  بأن 
يسمح هلم باملشاركة الشعبية كانوا تقريبًا ما بني عرشين إىل أربعني ألف نسمة فقد كانوا 
جيتمعون يف مكان معني ويقومون بالتصويت عىل القرارات التي هتم املواطنني ولذلك 
أطلق عليها الديمقراطية املبارشة حيث أن الشعب كان حيكم نفسه بنفسه دون وجود 
للديمقراطية  الراهن  الوقت  يف  واملامرسات  التطبيقات  بعض  وهناك  عنه،  ينوب  من 

املبارشة يف بعض الوحدات السكنية يف سويرسا.

 Indirect Democracy"á«HÉ«ædG" Iô°TÉÑŸG ÒZ á«WGô≤ÁódG :É k«fÉK

الديمقراطية غري املبارشة أو كام يطلق عليها أحيانًا الديمقراطية النيابية أو التمثيلية 
تعني حكمَ الشعب بواسطة فئة أو هيئة منتخبة من الشعب ويف هذا النوع من الديمقراطية 
وهو الشائع حاليًا يف كل الدول الديمقراطية، يقوم الشعب بانتخاب ممثلني ينوبون عنه 
يف احلكم ويتمثل ذلك يف انتخاب جمالس النواب والربملانات التي تقوم بتمثيل الشعب. 
ويعود السبب يف إتباع الديمقراطية النيابية إىل أن عددَ سكان الدول الديمقراطية أصبح 
أكثر بمئات آالف املرات من عدد سكان دولة – املدينة يف أثينا، وبذلك فإنه من املستحيل 



22

مجع السكان يف مكان معني والطلب منهم التصويت عىل قرارات ترشيعية أو سن قوانني 
جديدة. وبذلك فقد متت االستعانة بالنظام التمثييل حيث يقوم الشعب بانتخاب نواب 
مرة كل سنتني أو أربع سنوات حسب دستور الدولة من أجل سن القوانني والترشيعات 
ونزهية  حرة  انتخابات  وجود  عىل  يعتمد  النظام  وهذا  الدولة.  شؤون  إدارة  وكذلك 

وكذلك ضامن حرية التعددية السياسية للمنافسة عىل احلكم.

É¡dÉμ°TCGh âjƒμdG ádhO ‘ á«WGô≤ÁódG

ويف دولة الكويت هذا البلد الصغري فإن روح املامرسة الديمقراطية بدأت منذ عام 
دولة  عىل  ا  حكامً الصباح  آل  تنصيب  عىل  الفرتة  تلك  يف  املجتمع  وافق  عندما    1752
الكويت عن طريق ما عرف باإلمجاع والشور. فحكم العائلة احلاكمة أتى عن طريق 
ديمقراطي أشبه بام يعرف باالنتخابات حيث وافقت األغلبية من سكان دولة الكويت 
عىل من سيحكم هذا املجتمع الصغري البسيط وهكذا حصل الكويتيون عىل ما أرادوا 
املجتمع  يف  الديمقراطية  لتأهيل  األول  البناء  هذا  وكان  حكم  عليهم  يفرض  أن  دون 
استمرارية  هو  الكويتية  الديمقراطية  املامرسة  روح  يميز  ما  أهم  إن  الصغري.  الكويتي 
روح العطاء حتى يف أشد حاالت التوتر واألزمات التي مرت هبا دولة الكويت كدولة 
ونظام ولقد تعاقب من تولوا سيادة احلكم عىل مر الزمان عىل اإللتزام بأسلوب احلوار 
خاصة  التالحم  هذا  وجتسد  وصالحيته  احلكم  إلستقرار  كمنهج   والشور والتفاهم 
أكتوبر  يف  جدة  مؤمتر  يف  ا  مجيعً الكويتيون  عرب  عندما  للكويت  العراقي  اإلحتالل  إبان 
1990 بأهنم يقفون خلف قيادهتم الرشعية. لقد كان ذلك أشبه بالتصويت اجلامعي من 

الكويتيني الستمرار حكم أرسة آل الصباح وهذا تأكيد واضح للرشعية.
تعترب التجربة الديمقراطية يف دولة الكويت من أقدم وأرسخ التجارب الديمقراطية 
يف منطقة اخلليج حيث انتهجت الدولة الكويتية منذ نشأهتا األوىل يف القرن الثامن عرش 
هنجا شوريا يؤسس للعالقة بني احلاكم واملحكوم عىل مرتكزات الديمقراطية نوعا ما، 
بحيث يضمن للمواطنني حق اختيار احلاكم ومبايعته ومساءلته يف كل ما يتعلق بشؤون 
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احلكم وإدارة البالد وقد جتسد ذلك مؤسسيًا من خالل أول جملس ترشيعي يف البالد عام 
1938 والذي شكل نقطة انطالق حقيقة نحو بناء جمتمع ديمقراطي يقوم عىل تقسيم 
السلطات واملشاركة باحلكم وضامن توفري آليات املشاركة السياسية والرقابة الترشيعية 
لتأيت ملرحلة استقالل دولة الكويت عام 1961 وإقرار دستور البالد لتزيد من ترسيخ 

هذا النهج الديمقراطي من خالل العمل عىل بناء ديمقراطية دستورية.
وشهدت الساحة السياسية الكويتية منذ عهد ما قبل االستقالل العديد من التيارات 
بكل  الكويتية  السياسية  الساحة  عىل  دورها  متارس  كانت  التي  السياسية  واالجتاهات 
القرن  عرشينات  منذ  الكويت  دولة  ساد  الذي  الديمقراطي  املناخ  من  مستفيدة  حرية 
املايض فقد عرفت الساحة السياسية الكويتية عرب خمتلف مراحل تطور احلياة السياسية 
السيايس  الوعي  تعزز  وأن  الديمقراطي  احلراك  من  حلالة  تؤسس  أن  الكويت  دولة  يف 

للمواطن الكويتي.
املجلس  قيام  بيوم  الكويت  يف  الربملانية  املسرية  لتاريخ  يمكن  ال  أنه   نر سبق  مما 
الديمقراطية  روح  أن  مالحظة  من  البد  وإنام  لألمة  جملس  أول  انتخاب  أو  التأسييس 
والعالقة  الروابط  حيكم  الذي  السلوك  عىل  انعكست  قد  الكويتي  الشعب  يف  األصيلة 
بني احلاكم واملواطنني منذ نشأة الكويت حيث كانت العالقة بني القيادة وأبناء الشعب 
تعرف  أن  قبل  عريقة .وحتى  عربية  وأوارص  قيم  حتكمها  التي  الواحدة  األرسة  عالقة 
الكويت  كانت  فقد  املألوفة  واألشكال  بالصيغ  الديمقراطي  التطبيق  العربية  املنطقة 

جمبولة منذ تأسيسها عىل الشور والواصل والتالحم بني أفراد جمتمعها الصغري.
مما سبق ير الباحث أن اختالف الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية بني 
دولة وأخر بل ويف نفس الدولة بني وقت وآخر يؤدي إىل االختالف يف حتديد طريقة 
جيد  نظام  هناك  أن  فكام  زمان  لكل  يصلح  مثايل  انتخايب  نظام  هناك  فليس  أالنتخاب 
هناك نظام سيئ وكام أن هناك نظام نجح يف بلد ما، يف حني تعثر عند تطبيقه يف بلد أخر 
االنتخايب  النظام  يكون  أن  واملهم  مالئمة  وعدم  مالئمة  مسألة  هي  املسألة  فإن  ومنها 

أقرب ما يكون إىل التمثيل احلقيقي للوطن واملواطنني.
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اعتمد املجتمع الكويتي عىل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالبحر رسخت بدورها مهن 
تدور فيها فلكها السفر وبناء السفن ومتلكها وجتارة اللؤلؤ وغريها وكان النشاط الرئيس 
املبادرة  الفئات  هي  األنشطة  هذه  متتلك  التي  الفئة  وكانت  اللؤلؤ  عىل  الغوص  هو 
باملطالبة باإلصالح السيايس واالقتصادي حيث كانت أقدر الفئات عىل تقديم الدعم 
املايل للحاكم ونظامه السيايس من أجل قيامه بالدور املطلوب منه. باإلضافة إىل ذلك 
فأن الطبيعة التجارية ملجتمع الكويت قد خلقت توازنات سياسية واجتامعية ووضعت 

ا عىل احتامالت االستبداد بالسلطة. قيودً
عىل  القدرة  نفس  لدهيم  ولذلك  أنفسهم  احلكام  من  ثراء  أكثر  كانوا  التجار  فبعض 
ليس  واحلكم  السلطة  مارسوا  قد  لذلك  استشارهتم،  عىل  حريص  احلاكم  وكان  التأثري 
قوهتم  مصدر  يكن  ومل  واملبايعة  بالرتشيح  ولكن  النفوذ  وبسط  القوة  فرض  طريق  عن 
الدور  والدبلوماسية  اإلدارية  لقدرهتم  كان  بل  االختيار  أساس  هو  الثراء  يف  ومتيزهم 
الكرب يف مبايعتهم حكاما للبالد. وألن اإلمارة كانت تواجه بعض املخاطر والتحديات 

اخلارجية سواء من قبل بعض القبائل العربية أو من قبل الدولة العثامنية.
اتسمت العالقة بني الشعب الكويتي وحكامه عىل مر التاريخ بطبيعة خاصة الحظها 
الكويتيون وغري الكويتيني فقد متيزت هذه العالقة واختلفت عن نظريهتا يف الكيانات 
املحيطة هبا مما حدا ببعض اجلغرافيني إىل أن يسجلوا هذه العالقة املتميزة يف خرائطهم 
املجتمع  هلذا  السيايس  النظام  طبيعة  عىل  للداللة  الكويت)  اسم (مجهورية  فاستخدموا 
عام  العربية  للجزيرة  تري  كارل  األماين  العامل  رسمها  التي  اخلريطة  يف  التسمية  هذه 
1818 وهذه اإلشارة التارخيية تعزز طبيعة العالقة الديمقراطية اخلاصة بني الكويتيني 
وسياسية  واقتصادية  اجتامعية  بتطورات  تارخيها  خالل  الكويت  مرت  لقد  وحكامهام. 
يف  الديمقراطية  باملسرية  لربطه  والثقايف  الفكري  التطور  تقسيم  ويمكن  عديدة  وثقافية 

دولة الكويت إىل مرحلتني:
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ا بعد اجلمود الذي أصاب احلياة الثقافية والفكرية يف  شهدت هذه املرحلة انفتاحا كبريً
املجتمع الكويتي منذ بداياته وحتى احلرب العاملية األوىل. حيث وفد إىل الكويت العديد 
(الديوانيات)  األدبية  املجالس  وظهرت  العرب  من  والعلم  واألدب  الفكر  رجال  من 
الفقه  أحاديث  تتداول  الديوانيات  فكانت  الفكري.  لإلشعاع  مركز  بمثابة  كانت  التي 
وجهاء  بعض  بجهود  املنظم  األهيل  التعليم  قيام  ذلك  ودعم  وغريها  والشعر  واألدب 
اخلريية  اجلمعية  والدة  أنشأت املدرسة املباركية يف عام 1911 ثم تلتها  الكويت حيث 
 ،1921 عام  األمحدية  املدرسة  وأنشأت   1913 عام  ـ  واإلنساين  الثقايف  الطابع  ذات 
احلركة  قيام  كان  وقد  الكويت).  (جملة  باسم   1928 عام  كويتية  جملة  أول  وصدرت 
اخلطوات  هذه  تعد  حيث  الكويت  وجهاء  من  ومعنوي  مادي  بدعم  والفكرية  الثقافية 
الصحافة  كذلك  وظهرت  الكويت  يف  احلديث  التعليم  عليه  قام  الذي  األساس  بمثابة 
العربية واملحلية أيضا وأدت هذه العوامل جمتمعة إىل ظهور بدايات قوية ملرحلة اتسمت 

بالنضج يف كافة جوانب احلياة الفكرية واالجتامعية بالكويت.
 …ôμØdG è°†ædG á∏Môe :É k«fÉK

بدأت هذه املرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية حيث اكسب العامل االقتصادي هذه 
املرحلة الكثري من املالمح التي تشري إىل نضج احلركة الفكرية مثل النمو املستمر يف عدد 
املدارس جلميع مراحل التعليم املختلقة وما رافقها من تطوير يف العملية التعليمية وإيفاد 
انترشت  وكذلك  وأجنبية  عربية  جامعات  إىل  التخصصات  كافة  يف  العلمية  البعثات 
جمتمعة  العوامل  هذه  وأسهمت  والصحف  واملجالت  والدينية  الفكرية  املنتديات 
يف  وأمهيتها  الديمقراطية  بمفهوم  الكويتيني  معرفة  نتيجة  الديمقراطية  املسرية  دعم  يف 
احلياة مما دفع الكويتيني للعمل املتواصل من اجل حتقيق هذا اهلدف ونتلمس ذلك من 
خالل مطالبتهم بتطبيق مبادئ احلكم املشرتك من خالل جملس الشور وجملس البلدية 
الديمقراطية  املامرسة  إىل  إضافة  الترشيعية  واملجالس  واألوقاف  والصحة  واملعارف 
حصل  وهكذا  الكويتي.  للنظام  سمة  الديمقراطية  جعل  مما   األخر احلياة  جوانب  يف 
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رصح  يف  األوىل  اللبنة  هي  هذه  وكانت  ارتضوه  الذي  احلكم  نظام  عىل  الكويتيون 
الديمقراطية يف املجتمع الكويتي الصغري.

âjƒμdG ádhO ‘ …Qƒà°SódG Qƒ£àdG

عام  الصباح  السامل  اهللا  عبد  الشيخ  عهد  يف  استقالهلا  عىل  الكويت  حصلت  أن  بعد 
ديمقراطي  دستوري  نظام  لقيام  التمهيد  بدأ  إذ  جديدة  سياسية  مرحلة  بدأت   ،1961
يكفل هلم حقوقهم وحرياهتم ويكون هلم دور يف املشاركة يف احلكم وإدارة شؤون ألبالد 
تأسييس  ملجلس  عامة  انتخابات  إلجراء   بالدعو  1961 يف  أمريي  مرسوم  صدر  إذ 
يتوىل إعداد دستور دائم للبالد وبعد أن أهنى املجلس التأسييس من وضع الدستور وبني 
نظام احلكم عىل املبادئ الديمقراطية املستوحاة من واقع الكويت وأهدافها. وبعدها تم 
رفع الدستور إىل األمري وصادق عليه وأصدره يف 11 نوفمرب 1962، ونرشه يف اجلريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتامع جملس األمة عىل أال يتأخر هذا االجتامع عن شهر 

يناير سنة 1963.
áeC’G ¢ù∏› : k’hCG

 وصدر بعد ذلك قانون رقم 35 يف عام1962 يف شأن انتخاب أعضاء جملس األمة 
ا لنص املادة (57) من الدستور  الكويتي وأجريت هذه االنتخابات عام 1963، وتطبيقً
فصل  كل  بدء  عند  السابقة  باملادة  املبني  النحو  عىل  الوزارة  تشكيل  يعاد  تقول»  والتي 
الدستورية  لألسس  ا  وفقً وزارة  شكلت  التي  الوزارة  وقدمت  األمة.  ملجلس  ترشيعي 

اجلديدة يف 1963،وتعد هذه الوزارة األوىل يف النظام الربملاين الكويتي.
يأخذ النظام الدستوري يف الكويت بمبدأ الفصل بني السلطات مع تعاوهنا وال جيوز 
ألي سلطة أن تتنازل عن كل أو بعض اختصاصاهتا بحسب املادة (50) من الدستور 
مع  السلطات  فصل  أساس  عىل  احلكم  نظام  «يقوم  تقول  والتي  لعام 1962  الكويتي 
بعرض  أو  كل  عن  النزول  منها  سلطة  ألي  جيوز  وال  الدستور  ألحكام  ا  وفقً تعاوهنا 

اختصاصها املنصوص عليه يف هذا الدستور».
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الرقابة  أشكال  توافر  مع  السلطات  توازن  عىل  تؤكد  الدستوري  النص  رصاحة  إن 
والسلطة  التنفيذية  السلطة  من  الكويت  يف  الدستورية  السلطات  وتكون  بينها،  املتبادلة 
الترشيعية والسلطة القضائية. يامرس األمري السلطة التنفيذية وجملس الوزراء، فاألمري 
هو رئيس الدولة وذاته مصونه ال متس، ويتوىل سلطاته بواسطة وزرائه الذي يعينهم بعد 

املشاورات التقليدية مع أعضاء جملس األمة.
الوزراء  جملس  وأعضاء  رئيس  تعيني  إىل  باإلضافة  الدولة  رئيس  الدستور  منح  وقد 
وإصدارها،  عليها  والتصديق  القوانني  اقرتاح  حق  أمهها:  واختصاصات  صالحيات 
عدم  برشط  األمة  جملس  انعقاد  عدم  حال  يف  القانون  قوة  هلا  مراسيم  إصدار  وحق 

خمالفتها ألحكام الدستور.
والوزراء  الوزراء  جملس  «رئيس  عىل  أنه  الكويتي  الدستور  من   (58) املادة  تنص 
مسؤولون بالتضامن أمام األمري عن السياسة العامة للدولة، كام يسأل كل وزير أمامه 
عن أعامل وزارته». كام قضت املادة (102) ال يتوىل رئيس جملس الوزراء أي وزارة، وال 
يطرح يف جملس األمة موضوع الثقة به. أما الوزراء فلكل وزير مسؤول أمام جملس األمة 

عن أعامل وزارته وجيوز طرح الثقة به.
ملجلس  التضامنية  واملسؤولية  الوزراء  جملس  رئيس  مسؤولية  أن  يالحظ  تقدم  مما 
األمة،  جملس  أمام  فهي  الفردية  الوزير  مسؤولية  أما  وحده،  األمري  أمام  تكون  الوزراء 
وهذا القيد الدستوري ال ينسجم مع املبادئ العامة للنظام الربملاين الذي حيدد مسؤولية 

الوزارة التضامنية أو الفردية أمام املجلس النيايب املنتخب املعرب عن إرادة الشعب.
áeƒμ◊G :É k«fÉK

جتاه  للوزارة  اخلاص  باملركز  يتميز  الذي  الربملاين  النظام  يف  الوزارة  أمهية  وتتمثل 
رئيس الدولة الذي يعينها من ناحية، وجتاه السلطة الترشيعية التي تسأل أمامها من ناحية 

أخر وهي الوسيط بني رئيس الدولة والربملان ومهزة الوصل بينهام.
ا لألمهية اخلاصة التي حتتلها الوزارة يف النظام الربملاين، فقد وصفت بحكومة  ونظرً
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ا باملكانة التي حتتلها الوزارة يف النظام الربملاين، فالوزارة تعد إحد أهم  الوزارة، اعرتافً
مرتكزات النظام الربملاين، ألهنا جتسد مبدأ السيادة الشعبية وفكرهتا يف أفضل صورها 
إبراهيم  األمريكي  الرئيس  أطلقه  أن  بعد  دائامً  يردد  الذي  الديمقراطي  فاملبدأ  املمكنة. 

لنوكلن وهو «حكم الشعب بواسطة الشعب ملصلحة الشعب».
من  يمكنها  بام  املنتخبة «الربملان»  املجالس  أعضاء  بني  من  تشكل  الوزارة  أن  حيث 
من  الربملان  أعضاء  بقية  ويمكن  جهة،  من  أساسه  عىل  انتخبت  الذي  برناجمها  تنفيذ 
ا  بعدً متثل  الوزارة  أن  أخر.كام  جهة  من  الربنامج  ذلك  ضوء  عىل  وحماسبتها  مراقبتها 
ا لفكرة تداول السلطة، بعدها عمليه متحركة يف تنوع الوزراء وتعدد  شعبيًا مهامً تعزيزً
التنمية  جهود  دعم  يف  املنافسة  فكرة  ويدعم  سياسيًا،  الدولة  جتربة  يثري  بام  الوزارات 
وسياسات،  وبرامج  ا  جهودً واملتنامية  أصوالً  املستقرة  الدولة  لفكرة  ا  ترسيخً الوطنية، 
سياسيًا  املستجدة  والظروف  التطرق  ملتطلبات  استجابة  تلحقها  التي  للمتغريات  ا  وفقً

واقتصاديًا واجتامعيًا.
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تعد السلطة الترشيعية السلطة التي تتوىل وضع القواعد القانونية العامة واملجرده التي 
منتخبة من الشعب وهو الربملان  إىل هيئة  السلطة  وتستند هذه  األفراد  مجيع  تنطيق عىل 
ومتارس هذه اهليئة سلطة ترشيعية وفقا للقواعد املحددة بالدستور الذي يعترب القانون 
األعىل واألسمى للدولة وبجانب األعامل الترشيعية أسند هلذه اهليئة أعامل إضافية منها 
التنفيذية  السلطة  ومراقبة  املعاهدات  عىل  واملصادقة  للدولة  العامة  املوازنة  إقرار  سلطة 
وتعدد صور اهليئات الترشيعية بتعدد واختالف األنظمة الدستورية التي تنشئها وتبني 

كيفية تكوينها وتنظيم عملها.
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ‘ ÒeC’G QhO : k’hCG

املراسيم  خالل  من  وذلك  وزرائه  بواسطة  الترشيعية  العملية  يف  دوره  األمري  يبارش 
والعملية الترشيعية والتي متر باملراحل التالية:-
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- حق اقرتاح القوانني: لقد أعطى الدستور الكويتي احلق لألمري يف اقرتاح القوانني 
ال  القوانني  أحد  يقرتح  عندما  فاألمري  القوانني».  اقرتاح  يف  حق  لألمري  احلق  «أن  عىل 
ا شخصيًا بل له بصفته رئيس للسلطة التنفيذية، األمر الذي يقتيض أن  يبارش ذلك حقً
يبارش األمري هذا احلق عن طريق املراسيم ويطلق عىل املرشوع الذي تتقدم له احلكومة 
اقرتاح  األمة  جملس  أعضا  أحد  له  يتقدم  الذي  املرشوع  عىل  يطلق  فيام  قانون  مرشوع 

القانون.
- املناقشة والتصويت: حيث نص الدستور الكويتي عىل أن ال يصدر قانون إال أقره 
جملس األمة وصدق عليه األمري فكل عضو يف جملس األمة يقوم بمناقشة مرشوع قانون 
معني قبل أن يقرتح تعديل بعض نصوصه كام أن له أن يقرتح إضافة جديدة للمرشوع 
وتقرير  تفسريية  ومذكرة  األصيل  املرشوع  بتالوة  القوانني  مرشوعات  مناقشة  وتبدأ 
بصورة  املرشوع  لبحث  الكلمة  تعطى  ثم  تعديالت،  من  يتضمنه  وما  املختصة  اللجنة 
عامة ملقرر اللجنة وال جيوز ألي من احلكومة أو أعضاء املجلس الكالم يف املبادئ العامة 
أو  التعديل  اعرتاض  حق  عضو  ولكل  املجلس  بإذن  إال  مرتني  من  أكثر  من  للمرشوع 
احلذف  أو  التعديل  يقدم  أن  وجيب  تعديالت.  يعرض  فيام  املواد  يف  التجزئة  أو  احلذف 
أو التجزئة يف املواد فيام يعرض من تعديالت وجيب أن يقدم التعديل كتابة قبل اجللسة.

- حق االعرتاض: إن حق االعرتاض هو حق تنفيذي يمنح لرئيس السلطة التنفيذية 
لكي يظهر الربملان املساوئ املرتتبة عىل تنفيذ القانون املقرتح، وللربملان احلرية يف األخذ 
برأي الرئيس أو العدول عنه. وبذلك يكون حق االعرتاض حقق فيتو توقيفي ألنه يتعني 
لدراسته  الربملان  إىل  يرده  أن  القانون  مرشوع  عىل  اعرتاضه  حالة  يف  الدولة  رئيس  عىل 
مرة ثانية، فإذا عاد األخري وأقر املرشوع مرة أخر صدر القانون رغم اعرتاض رئيس 

الدولة عليها (الطبطائي،2001، 34).
تنص املادة (66) من الدستور الكويتي عىل أن يكون طلب إعادة النظر يف مرشوع 
القانون بمرسوم مسبب، وعىل ذلك إذا مل يوافق األمري عىل مرشوع القانون الذي وافق 
عليه املجلس، فلألمري أن يعرتض عىل املرشوع طالبًا من جملس األمة إعادة النظر فيه، 
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عىل  بناء  املرشوع  يف  النظر  بإعادة  املجلس  ويلتزم  كافيًا،  بموسوم  االعرتاض  ويكون 
األسباب الواردة يف املرسوم فإذا أقره ملجلس ثانية بموافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف 
مل  فإن  إليه،  إبالغه  من  يوما  ثالثني  خالل   وأصدره  األمري  عليه  صدق  املجلس  منهم 
تتحقق هذه األغلبية امتنع النظر فيه يف دور االنعقاد نفسه. فإن مل تتحقق هذه األغلبية 
امتنع النظر فيه يف دور االنعقاد نفسه، فإذا عاد جملس األمة يف دور انعقاد آخر إىل إقرار 
ذلك املرشوع بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم املجلس صدق عليه األمر وأصدره 

ا من إبالغه. خالل ثالثني يومً
-حق التصديق: إن حق التصديق هو جزء من العملية الترشيعية، فهو العمل الذي 
يعطى به رئيس الدولة اإلقرار الرضوري الذي ال يمكن أن يصبح القانون واجب النفاذ 
بحق  يقصد  هبذا  الترشيعية،  العملية  يف  أساسيًا  ا  عنرصً التصديق  يعترب  وبذلك  بدوهنن 
هنائيًا،  فيقر  يرفض  أو  فينفذ،  الترشيع  عىل  يوافق  أن  الدولة  لرئيس  يكون  أن  التصديق 
وهو ما عدلت عنه الدساتري احلديثة وأخذت بام يسمى بحق االعرتاض التوفيقي. هلذا 
جاء الدستور الكويتي يقيض بأن لألمري حق التصديق عىل القوانني وحق التصديق هو 
مل  وإذا  األمة،  جملس  أقره  الذي  القانون  مرشوع  عىل  بموافقته  األمري  جانب  من  إعالن 
جملس  من  إليه  رفعه  تاريخ  من  ا  يومً ثالثني  خالل  القانون  مرشوع  عىل  األمري  يصدق 
ا عليه ويصدر إذا مضت املدة املقررة لإلصدار دون أن يطلب  األمة يعترب القانون مصدقً

رئيس الدولة إعادة نظره.
- حق االعرتاض: يظهر حق االعرتاض يف حالة عندما يعرض القانون عىل األمري 
من  فيطلب  عليه  االعرتاض  يوجب  ما  القانون  أحكام  بعض  يف   فري عليه  للتصديق 
جملس األمة إعادة النظر يف القانون ولقد تعرض الدستور حلق االعرتاض بنصه عىل أنه 
يكون طلب إعادة النظر يف مرشوع القانون بمرسوم مسبب فإذا أقره جملس األمة ثانية 
خالل  وأصدره  األمري  عليه  صدق  املجلس  منهم  يتألف  الذين  األعضاء  ثلثي  بموافقة 

ثالثني يوما من إبالغه إليه.
القوانني  اقرتاح  حق  لألمري  أن  عىل  الكويتي  للدستور  ا  وفقً لألمري  اإلصدار  حق   -
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عىل  األمري  بتصديق  الترشيع  عملية  تكتمل  حيث  وإصدارها  عليها  التصديق  وحق 
من  فاإلصدار  ونرشه،  إصداره  بعد  إال  للتطبيق  قابالً  يكون  ال  لكنه  القانون،  مرشوع 

إجراءات السلطة التنفيذية الالزمة لوضع القانون موضع التطبيق.
- نرش القانون: هو أمر واجب عىل السلطة التنفيذية ويقصد به إعالم األفراد بصدور 
اإلصدار  وقت  من  أسبوعني  خالل  القانون  بنرش  التنفيذية  السلطة  وتقوم  معني  قانون 

وذلك حتى ال تعمد السلطة التنفيذية عن طريق عدم نرش القانون أو تأخر نرشه.
 áeC’G ¢ù∏› :É k«fÉK

يتكون الربملان الكويتي من جملس واحد وهو جملس األمة ويتألف جملس األمة من 
نوعني من األعضاء ومها:

الكويتي  الدستور  نص  ما  وذلك  األمة  بمجلس  تعينهم  تم  أعضاء  األول:  النوع 
عليه وهو اعتبار الوزراء من غري املنتخبني بمجلس األمة أعضاء يف هذا املجلس بحكم 

وظائفهم.
الرسي  االنتخاب  طريق  عن  األمة  جملس  يأتون  الذين  األعضاء  فهم  الثاين:  النوع 

املبارش:
- الرتشح

يقوم  أن  وهو  معينًا،  ا  طريقً املرشح  يسلك  أن  من  بد  ال  األمة  ملجلس  الرتشيح  إن 
ساعات  خالل  االنتخابية  الدائرة  بمقر  الرشطة  خمفر  إىل  كتابة  الرتشيح  طلب  بتقديم 
عىل  وجيب  لالنتخاب  بالدعوة  املرسوم  لنرش  التالية  أيام  العرشة  خالل  اليومي  العمل 
كل من يريد ترشيح نفسه أم يدفع مبلغ مخسني دينار كمرسوم مشاركة يف اإلنتخابات 

الربملانية يف مسرتده.
- االنتخاب

ينتخبون  ا  عضوً مخسني  من  يتألف  األمة  جملس  أن  عىل  الكويتي  الدستور  نص  فقد 
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عن طريق االنتخاب العام، ولكن قانون االنتخاب اشرتط جمموعة من الرشوط جيب 
توافرها يف العضو:

حق  من  املتجنس  ويمنع  اجلنسية  كويتي  العضو  يكون  بأن  وذك  اجلنسية:  -رشط 
الرتشيح يف جملس األمة أو التعيني يف أي هيئة نيابية.

-أن ال يكون من أعضاء األرسة احلاكمة فأعضاء األرسة احلاكمة ليس هلم احلق يف 
الرتشيح.

جلان  من  للجنة  ا  رئيسً أو  العامة  النيابة  أو  القضاء  رجال  من  املرشح  يكون  ال  -أن 
ا فيها. الناخبني أو عضوً

-إجادة اللغة العربية كتابة وقراءة أي اإلجادة العامة باألصول والقواعد العامة للغة 
العربية.

âjƒμdG ádhO ‘ á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG äÉ°UÉ°üàNG

حق  وهو  املجلس  أعضا  من  عضو  لكل  األصل  يف  مقرر  القوانني  اقرتاح  حق  إن 
الداخلية  الالئحة  وتضع  احلكومة  به  تتمتع  كام  األمة،  جملس  أعضاء  به  يتمتع  مشرتك 
ا عىل عدد األعضاء الذين يمكن أن يتقدموا باقرتاح قانون معني فال  ملجلس األمة قيدً
جيوز أن يوقع االقرتاح بقانون أكثر من مخسة أعضاء، ويرجع ذلك إىل منع التكتل بني 
أعضاء املجلس ملساندة اقرتاح معني وبأغلبية كبرية تنتهي بإقراره قبل التصويت عليه. 

وحييل الرئيس االقرتاح إىل جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية إلبداء الرأي يف فكرته.
أحد  اقرتحه  قانون  مرشوع  وكل  املوافقة  حالة  يف  القانونية  الصيغة  يف  ولوضعه 
األعضاء ورفضه جملس األمة ال جيوز ألحد من األعضاء تقديمه ثانية يف دور االنعقاد 
أعضاء  من  يقدم  والذي  قانون،  مرشوع  يسمى  احلكومة  من  املقدم  واالقرتاح  ذاته، 
احلكومية  األجهزة  أن  فيها  يفرتض  بقوانني  واملشاريع  بقانون  ا  اقرتاحً يسمى  املجلس 
الصيغة  يف  ووضعتها  األعضاء  من  املقدمة  مثيالهتا  من  وأعمق  أوىف  بشكل  درستها  قد 
الشؤون  جلنة  إىل  فتحال  األعضاء  من  املقدمة  بقوانني  االقرتاح  أما  املناسبة.  القانونية 
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قبل  قانونية  صيغة  يف  ووضعها  فكرهتا  يف  الرأي  وإبداء  لفحصها  والقانونية  الترشيعية 
إحالتها إىل اللجان املختصة.

األسلوب  بإتباعه  حمدد  غري  القانون  نطاق  املجلس  جعل  الترشيع  سلطة  حدود 
التقليدي يف رسم العالقة بني القانون والالئحة ألن هناك جماالت ال يمكن أن تنظم إال 

بقانون، وجماالت أخر يمكن للسلطة التنفيذية أن تنظمها عن طريق اللوائح.
دور املجلس يف العملية الترشيعية: يقوم جملس األمة بحق اقرتاح القوانني ومناقشتها 
ا سلطة املجلس جتاه املراسيم  وإقراراها واالعرتاض عليها من قبل رئيس الدولة، وأخريً

بقوانني تصدر يف غيبته.
ويتضح مما سبق اتساع سلطة جملس األمة يف الترشيع القانوين وهذا ال يمنع جملس 
معني  موضوع  لتنظم  لوائح  أصدرت  أن  التنفيذية  للسلطة  سبق  قانون  يصدر  أن  األمة 
وإذا كانت هذه اللوائح تعارض القانون وجب عىل السلطة التنفيذية التقدي بام جاء يف 

القانون.
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 تعترب منظامت املجتمع املدين الركيزة األوىل لبلورة األفكار واألطروحات والرؤ
السياسية والتي هلا دور بارز يف قيام تنظيامت فكرية وسياسية ودينية يف البالد، وتوجد 
وجود  ويدل  املختلفة،  االهتاممات  ذات  النفع العام  مجعيات  من  العرشات  الكويت  يف 
سامت  ذات  راسخة  ديمقراطية  جتربة  إرساء  يف  الكويت  أسبقية  عىل  التنظيامت  هذه 
خاصة ختتلف عن مثيالهتا من الدول الواقعة يف اإلقليم اجلغرايف نفسه، كانت بداياهتا يف 
العرشينات والثالثينات من القرن املايض من خالل أندية أدبية وثقافية وتعليمية أثرت 
يف حياة الناس ويف العمل التطوعي والنضج السيايس، وكان هلذه األندية واجلمعيات 
األوىل  اللبنات  لتشكل  غدت  التي  املدين  املجتمع  مؤسسات  نشأة  يف  األسد  نصيب 
للتطور الفكري والسيايس يف البالد، والتي أثرت بدورها عىل قيام التنظيامت والتيارات 

ا. السياسية الحقً
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بدأ النشاط السيايس مع الطفرة النفطية وموجة االستقالل واحلكم الوطني ومتحور 
املتعلمون  قوامها  وكان  والعربية،  القومية  األفكار  ذات  السياسية  األنشطة  يف  بداية 
يف  جيمعهم  وكان  العرب.  الوافدين  إىل  إضافة  الكويتية  االقتصادية  والنخبة  واملثقفون 
من  نشاطها  اإلسالمية  اجلامعات  بدأت  كام  القومي،  الثقايف  النادي  اخلمسينات  بداية 

خالل مجعية اإلرشاد القومي.
وتنظيم  الديمقراطية  لتفعيل  املهمة  األدوات   إحد السياسية  التنظيامت  تعترب 
ا مكمالً  املشاركة السياسية يف احلياة العامة، إذ تلعب هذه املؤسسات شبه الرسمية دورً
أهنا  كام  املعارص  املدين  املجتمع  أركان  من  أساسيًا  ركنًا  ومتثل  الدولة  مؤسسات  لدور 
خالل  نشأت  املختلفة.  السياسية  لألنشطة  اجلامهري  وتعبئ  الشعبي  الرأي  عن  تعرب 
اقتصادي  طابع  ذو  واألخر  ديني  طابع  ذو  بعضها  عدة  وكتل  تيارات  الكويت  مسرية 
السياسية  احليوية  السياسية  التنظيامت  وجود  ويعكس  قبيل.  أو  مذهبي  أو  سيايس  أو 
العراقي 1991  االحتالل  من  الكويت  حترير  وبعد   . وإمجاالً الكويتيون  هبا  يتمتع  التي 
ظهرت جمموعات متنوعة من التنظيامت والتجمعات السياسية بصورة علنية حيث مثل 
ذلك نقلة نوعية لعمل وأساليب التيارات السياسية يف التعامل مع القضايا املجتمعية. 
احلكومة  وسامح  الكويت  يف  السياسية  احلرية  هامش  من  التجمعات  هذه  واستفادت 
هذا  تقسيم  سيتم  ذلك  عىل  السياسية.وبناء  احلياة  يف  بالعمل  التنظيامت  هذه  ألنشطة 

املبحث إىل املطالب التالية:
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السياسية   للقو ا  واضحً ا  نشاطً االستقالل  بعد  ما  مرحلة  يف  الكويت  شهدت 
املسلمني،  اإلخوان  حركة  ظهور  مع  املايض  القرن  منصف  منذ  ا  وخصوصً اإلسالمية 
من  جو  ساد  أن  بعد  الكويت  إىل  اإلسالمية  الفكرية  الشخصيات  من  العديد  وصول 
االنفتاح السيايس والفكري يف البالد ومن أهم التنظيامت اإلسالمية يف الكويت يف تلك 

الفرتة:
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نشأت اجلمعية كمؤسسة خريية ملساعدة ذوي احلاجة وهي التنظيم الوحيد واملعرتف 
مدعوة لنرش  خريية  كجمعية  والعمل عام 1952  االجتامعية  الشؤون  دائرة  قبل  من  به 
الثقافة اإلسالمية. يعود الفضل لتأسيس اجلمعية إىل الشيخ يوسف بن عييس القناعي. 
عبد  هلا  عام  مراقب  أول  وكان  املسلمني  األخوان  حركة  إنشاء  تم  اجلمعية  خالل  ومن 
العزيز العيل املطوع ، قانون اجلمعية يدعو إىل عدم التدخل يف الشؤون السياسية. إال أنه 
وبفضل التنظيامت الرسية داخل اجلمعية تم تكوين اخلاليا الرسية التي وذلك مع توافد 

أعضاء مجاعة األخوان املسلمني يف مرص والدول العربية األخر للعمل يف الكويت.
واضح  حضورهم  وكان  ثقافتهم  لنرش  احلكومية  املدارس  إىل  اجلمعية  نشاط  أمتد 
بمدرسة ثانوية الشويخ وذلك لوجود املدرسني العرب والعديد من الطلبة من الدول 
بعد  الثقافية  األندية  عودة  بعد  الطلبة.  جتميع  عن  املسؤول  الدعيج  أمحد  كان  و  العربية 
االجتامعي  اإلصالح  مجعية  إىل  اجلمعية  أسم  تغيري  تم  السامل  عبداهللا  الشيخ  استلم  أن 
يف ديوانيه فهد اخلالد و توىل رئاستها يوسف النفييس ومن ثم يوسف احلجى و بعدها 
عبداهللا العيل املطوع عضو اللجنة التنفيذية جلامعة األخوان دوليًا ورئيسها احلايل محود 
محد الرومي. تعترب مجعية اإلصالح االجتامعي من التنظيامت اجليدة وذلك لقدرهتا عيل 
يف  األخوان  حركة  انحسار  بعد  القومية  احلركات  سقوط  بعد  وذلك  الفرص.  اقتناص 
فرتة اخلمسينات والستينات من القرن املايض. كذلك يرجع هلا الفضل بتأسيس مجعية 
إحياء الرتاث التي كان من مؤسسيها أعضاء باجلمعية كجاسم العون و خالد السلطان 

عضو اللجنة الثقافية بجمعية اإلصالح االجتامعي.
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السياسية  الساحة  عىل  الشيعة  والتجار  والوجهاء  التقليدي  للتيار  تامة  سيطرة  بعد 
واالجتامعية والربملانية يف الكويت لفرتات طويلة، استطاع جمموعة من الشباب تنظيم 
أنفسهم يف العمل االجتامعي فور حصوهلم عىل اهليئة اإلدارية يف مجعية الثقافة االجتامعية. 
ومن ثم خوضهم لغامر العمل السيايس ألول مرة من خالل انتخابات املجلس البلدي 
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1980 حيث استطاع أحد كوادر اجلمعية احلصول عىل عضوية املجلس، ثم انتخابات 
عىل  االجتامعية  الثقافة  مجعية  تيار  من  أعضاء  ثالثة  حصل  حيث   1981 األمة  جملس 
صفوف  ضمن  انشقاقات  حصول  الثامنينات  فرتة  واتسمت  األمة.  جملس  عضوية 

العاملني يف مجعية الثقافة االجتامعية ألسباب فكرية وتنظيمية. 
التمسك  عىل  نفسه  الوقت  يف  مؤكدا  الوطني  للعمل  إسالمية  رؤية  التحالف  يتبنى 
الكامل بدستور البالد، ويتميز التحالف عن بقية التيارات اإلسالمية بتأييده للحقوق 
السياسية للمرأة عالوة عىل تأييده تعديل املادة الثانية من الدستور جيعل اإلسالم املصدر 
الرئييس والوحيد للترشيع عىل خلفية رؤيتها مدارس الفقه اإلسالمي وبخاصة يف قضايا 
الفقه السيايس. ويركز التحالف عىل أمهية إجياد البيئة املنسبة لتوفري تكافؤ الفرص بني 
ا وواجبات. وعىل مستو اهليكل التنظيم يتشكل التحالف  املواطنني ومساواهتم حقوقً
من أمني عام ونائب األمني العام وجملس الشور وجلان املناطق. ويف انتخابات 2006 

فقد نجح اثنان من التحالف اإلسالمي الوطني يف الوصول إىل عضوية جملس األمة.
 أخر مرة  للظهور  الوطني  اإلسالمي  االئتالف  اسم  يعود   2008 انتخابات  ويف 
التحالف  الشيعية  اإلسالمية  التيارات  من  ملجموعة  تنسيقي  تنظيمي  إطار  عرب  ولكن 
اإلسالمي الوطني جتمع األمة. ويف انتخابات 2009 خاض االئتالف االنتخابات ففاز 
بعضوية املجلس جتمع امليثاق الوطني. أما يف انتخابات 2012 فقد خاضت التيارات 
اإلسالمي  االئتالف  إطار  عن  بعيدا  مستقلة  بصفة  االنتخابات  الشيعية  واملجموعات 
جملس  إىل  الوصول  من  الوطني  اإلسالمي  التحالف  مرشحوا  استطاع  حيث  الوطني. 

األمة:
á«eÓ°SE’G »æWƒdG ≥aGƒàdG ácôM :É kãdÉK

تعترب حركة التوافق إحد التنظيامت السياسية نشأة، فقد أعلن عن قيامها يف يناير 
اإلسالمي  والتحالف  االجتامعية  الثقافية  اجلمعية  تيار  مع  انشقاق  أثر  عىل   2003
الوطني. ويتبنى نظرية والية الفقيه وتنطلق رسالة احلركة عىل لعمل التوافق مع خمتلف 
ذات  القضايا  من  جمموعة  تبني  إىل  احلركة  وهتدف  الكويتي  املجتمع  يف  التجمعات 
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السياسية   القو بني  الوطني  املشرتك  العمل  تعزيز  منها  اإلسالمية  أو  الوطنية  الصبغة 
جتاه  املسؤولية  حتمل  يف  املرأة  دور  وتعزيز  ومساندة  الكويتي.  املجتمع  يف  واالجتامعية 
املجتمع والتعددية السياسية من خالل إشهار األحزاب السياسية، وتضم احلركة مخس 
 القو مع  التوافق  مع  عالقات  تطوير  إىل  احلركة  وتسعى   الشور جملس  ضمن  نساء 
بينهم  املشرتكة  واخلصائص  السامت  تفعيل  هبدف  الوطنية،   والقو السنية  اإلسالمية 

.وبني هذه القو

ájQÉ°ù«dG äGQÉ«àdG

الشباب العريب من  الذي كانت حتتويه الكويت من  والسيايس  ساهم التنوع الثقايف 
خمتلف الدول يف السامح بانتشار بعض األفكار الشيوعية يف الساحة السياسية الكويتية 
عاملة  طبقة  وجود  ظل  يف  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  املجال  يف  ا  وخصوصً
عربية كبرية يف الكويت. وظهور العديد من النقابات العاملية التي سعت إىل محاية حقوق 
العاملني من العرب وغريهم وتشجيعهم عىل اعتناق األفكار اليسارية، كام ساهم تبني 
حزب البعث العريب للنهج االشرتاكي يف زيادة انتشار الفكر اليساري وتبنيه يف الكويت. 

ومن أهم التنظيامت اليسارية يف الكويت:
»cGÎ°T’G »Hô©dG å©ÑdG ÜõM : k’hCG

ظهر حزب البعث العريب االشرتاكي يف الكويت عام1951 عندما توافد إىل الكويت 
عددا من املهاجرين العرب للعمل بعد تدفق الثروة النفطية ومحل هؤالء جتربتهم احلزبية 
الوهاب  وعبد  فلسطني،  من  علوش  ناجي  أبرزهم  من  وكان  الكويت.  إىل  والتنظيمية 
البعث  حزب  نجاح  متثل  التي  العربية  التحرير  جلبهة  السابق  العام  األمني  من  الكيايل 
العراقي يف فلسطني، وقام هؤالء عىل إنشاء حزب البعث العريب االشرتاكي يف الكويت. 
وتركز نشاطه بداية عىل العامل العرب الوافدين والطالب العاملني يف الدوائر احلكومية، 

ونجحوا بتشكيل منظمة بعثية يف الكويت.
ا يف الساحة السياسية الكويتية نتيجة لعدة عوامل أدت  و ظل نشاط حزب البعث حمددً
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إىل انحسار وعدم شعبية هذا احلزب يف الكويت، وهذه العوامل متثلت، بغياب القيادات 
الكويتية ذات الثقل والتأثري اجلامهريي مثلام كأن أمحد اخلطيب يف حركة القوميني العرب 
حيث كانت قيادة حزب البعث يف الكويت معظمها من الوافدين العرب. ومن العوامل 
العربية  باجلمهورية  واملتعلق  البعث  وحزب  النارص  عبد  بني  تفجر  الذي  الرصاع  ا  أيضً
الشارع  وأن  خاصة  الكويت  يف  البعث  حزب  عىل  الرصاع  هذا  انعكس  حيث  املتحدة 
الكويتي يف ذلك الوقت كان معظمه لعبد النارص. كام أن الشعارات التي رفعها حزب 
البعث والتي تدعو إىل االشرتاكية ورصاع الطبقي مما أد إىل تفضيل بعض الكويتيني 
عىل  فلسطني  وحترير  العربية  الوحدة  إىل  شعاراهتا  تدعو  والتي  العرب  القوميني  حركة 

حزب البعث سامهت يف انحصار نشاط البعث.
¿ƒ«Yƒ«°ûdG :É k«fÉK

العرب  واملثقفني  العامل  طريق  عن  الكويت  يف  اللينينية  املاركسية  األفكار  دخلت 
واألجانب الذين تدفقوا إىل الكويت يف أواخر األربعينيات من القرن املايض مع تدفق 
والتشييد  اخلدمات  قطاعات  يف  العمل  أجل  من  اهلجرة  جاءت  حيث   ، النفطية  الثروة 
والبناء. وكان من بني هؤالء الوافدين من ينتمي إىل احلزب الشيوعي العراقي واحلزب 
الشيوع اإليراين واحلزب الشيوعي اهلندي الذي كان يضم العديد من العامل اهلنود. وقد 
محل هؤالء معهم جتارهبم احلزبية وانترشت خاليا األحزاب الشيوعية يف القطاع النفطي 

واملعاهد التعليمية.
شيوعي  حزب  أول  وكان   1954 عام  يف  الكويتية  الديمقراطية  العصبة  وتأسست 
ا  توزعً تطبع  الكويتي».  الشعب  «راية  باسم  خاصة  نرشة  هلا  وكان  الكويت،  يف  رسي 
أبرزهم  من  كان  والذين  هلا،  املنتمني  واألعضاء  العصبة  مواقف  وتنترش  ا  رسً ا  وتنوعً
يوسف إبراهيم الغانم، والذين حددوا اهلدف من العصبة بأنه عبارة عن مرشوع حوار 
أبواب  ذلك  سبيل  يف  وفتحت  للشعب  الفصل  كلمة  فيه  تكون  والسلطة  الشعب  بني 
وبالوالء  البلد  خلدمة  بالسعي  العصبة  وصفتهم  ممن  الكويتيني  مجيع  أمام  العضوية 
للوطن. وطرحت العصبة برناجمها الليربايل الذي دعا إىل إعالن الدستور وإقامة احلكم 
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الربملاين ومواجهة النفوذ الربيطاين وإعالن االستقالل والقضاء عىل الفساد والفوىض يف 
اإلدارة احلكومية، وانتقاد سياسة الرشكات النفطية األجنبية ، وحتكم اخلرباء الربيطانيني 

يف شؤون البالد.
كام عمل الشيوعيون الكويتيني عىل تأسيس «اإلحتاد العاميل» عام 1953، كام شاركوا 
يف العام نفسه يف املؤمتر الثالث الحتاد العامل العاملي املوايل لإلحتاد السوفييتي الذي أقيم 
كام  عام1954،  بوخارست  يف  عقد  الذي  الرابع  املؤمتر  يف  وكذلك  النمسا،  يف  فيينا  يف 

نشط العديد من الشيوعيني الذين درسوا يف اخلارج لتشكيل «احتاد موظفي احلكومة».
واضح  بشكل  نفسها  عن  تعلن  بقيت  الدوام  وعىل  السياسية  التنظيامت  أن   نر
وكذلك تعلن عن انتامئها وبراجمها السياسية دون أي معوقات من جانب احلكومة ومن 
السياسية  النشاطات  أو  االنتخابات  يف  املشاركة  من  متنعها  قانونية  معوقات  أي  دون 
املختلفة يف البالد، فقد تعاملت السلطة مع هذه التنظيامت من واقع االعرتاف بالدور 
األسايس هلا يف العملية السياسية ويتضح ذلك من خالل فسح احلكومة املجال للعديد 
من الشخصيات السياسية التي تنتمي هلا التنظيامت للمشاركة يف صنع السياسة العامة 

للدولة سواء من خالل دورهم يف جملس األمة أو من خالل مشاركتهم يف احلكومة.

»Hô©dG »eƒ≤dG QÉ«àdG

ا للتيارات السياسية القومية منذ نشأهتا احلديثة يف بداية  ا واضحً عرفت الكويت نشاطً
ا انتامءه وارتباطه بقضايا أمته  العرشينات من القرن املايض وأظهر الشعب الكويتي دومً
ا يف ظل األزمات الكبرية التي عاشتها األمة العربية يف منتصف القرن املايض  وخصوصً
يف  وجدت  والتي  العربية  الدول  يف معظم  التحرر القومي  حركات  من  العديد  وظهور 
ا كبرية من املواطنني العرب العاملني فيها بيئة  الكويت املستقرة نسبيًا والتي حتوي أعدادً
خصبة للعمل القومي ودعمها سياسيًا وماديًا. ومن أشهر التنظيامت السياسية القومية 

التي عرفتها الكويت يف مرحلة ما قبل االستقالل:
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بعد اهنيار احلركة اإلصالحية يف الكويت والبحرين وديب عام 1038م واعتقال قادة 
إىل  هؤالء  من  عدد  تداعى  املجاور،  البلدان  بعض  إىل  األخر  البعض  وهروب  احلركة 
العراقية  احلكومة  بمساعدة  البرصة  يف  عام 1939   » اخلليج  عرب  احتاد  مجعية  تشكيل 
البلدان  هذه  أبناء  معاناة  إظهار  هو  اجلمعية  هذه  تأسيس  من  األسايس  الغرض  وكان 
من قبل االستعامر الربيطاين واملطالبة بحق حترير مصري الشعب العريب يف منطقة اخلليج 

العريب، واملطالبة بأن يشارك أبناء هذه البلدان يف احلكم من خالل اإلصالح السيايس.
وكان من أبرز أعضاء هذه اجلمعية من الكويتيني عبداهللا الصقر وحممد الرباك، وكان 
اجلمعية  نشاطات  أبرز  ومن  الفرتة.  تلك  يف  مشهودة  وقومية  سياسية  نشاطات  للرباك 
عليه  أطلق  مكتب  وتأسيس  الثانية  العاملية  احلرب  يف  احللفاء  دول  ضد  بالدعاية  القيام 
فرتة  بعد  اجلمعية  ونشاط  أخبار  نرش  يتوىل  العريب»  اخلليج  يف  والنرش  الدعاية  «مكتب 
للجمعية  اإلعالمي  الدعم  وتقلص  الثانية  العاملية  باحلرب  العامل  انشغال  نتيجة  طويلة 

وافتقارها إىل الربنامج السيايس والتنظيم احلزيب.
Üô©dG Ú«eƒ≤dG ácôM :É k«fÉK

ظهرت حركة القوميني العرب يف مطلع اخلمسينات القرن املايض يف أروقة اجلامعة 
األمريكية يف بريوت بني الطالب الذين تأثروا بمحارضات الدكتور قسطنطني، زريق، 
الصهيوين  اخلطر  ومواجهة  الوحدة  رضورة  فيها  أكد  التي  القومية  ومفاهيمه  وأفكاره 
الطالب  هؤالء  أبرز  ومن  العريب.  املجتمع  يف  التغيري  عملية  يف  العربية  النخبة  ودور 
وانترشت  اخلطيب  أمحد  والكويتي  اهلندي،  هاين  والعراقي  حبش،  جورج  الفلسطيني 
فروع احلركة يف عدة عواصم عربية، ومنها بالطبع العواصم اخلليجية، كام لقيت احلركة 
ظهور  مع  النتشارها  الظروف  هتيأت  حيث  بخاصة  الكويت  يف  مالئمة  أفضل  ا  وضعً
كام   – مقدمتهم  ويف  العربية  اجلامعات  يف  الدارسني  الطالب  وعودة  التجارية  النخبة 
ذكر- أمحد اخلطيب، بعد أن خترج من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام 1952، ونقل 
نشاطه إىل الكويت. وقد متت اإلفادة من عودة أمحد اخلطيب إىل الكويت واخلليج العريب 
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وامتد  احلركة  خلدمة  نفسه  كرس  أن  بعد  إليها،  العرب  القوميني  حركة  نشاطات  لنقل 
نشاطه إىل صفوف الطالب والتجار والوافدين العرب.

استثمر  عندما  الكويت،  يف  «احلركة»  خاليا  أول  تشكيل  يف  اخلطيب  أمحد  ونجح 
حالة االنفراج الديمقراطي الذي ساد الكويت يف مرحلة اخلمسينات من القرن املايض 
 ،1950 عام  الكويت  عىل  ا  أمريً الصباح  السامل  عبداهللا  الشيخ  أصبح  بعدما  ا  خصوصً
والذي أتبع سياسية لليربالية حيث شهدت فرتة حكمه ظهور عدد من املجالت واجلرائد 
واألندية الرياضية والثقافية والروابط الشعبية فبلغ عددها أكثر من عرشين جملة وجريده 
 ،» اإليامن  جملة   » فظهرت  املجال،  هذا  يف  الثقافية  العرب  القوميني  جهود  وانترشت 
وجريدة « صد األيامن وجريدة «الفجر» التي سامهت يف خلق قاعدة مجاهريية عريضة 
هلا يف الكويت. كام عملت «حركة القوميني العرب» عىل نرش أيديولوجيتها من خالل 
أصبح  الذي  القومي»  الثقايف  و «النادي  األهيل»  مثل «النادي  األندية  من  عدد  تأسيس 

ا لتجمع احلركة. مركزً
أما عىل صعيد السياسة الداخلية الكويتية فيعترب تنظيم « حركة القوميني العرب يف 
اختاذ  يف  الشعب  بإرشاك  املطالبة  يف  كبري  دور  له  كان  الذي  األسايس  التنظيم  الكويت 
القرار السيايس، حيث قادت احلركة محلة املطالبة من أجل وضع دستور للبالد وتأسيس 
جملس ترشيعي منتخب من قبل الشعب. ففي عام 1954 ترأس أمحد اخلطيب وفد ممثيل 
األندية الكويتية الذي قدم عريضة حتمل توقيعات الشعب الكويتي التي حتوي املطالب 
الشيخ  الوفد  قابل  وقد  واألوقاف،  والصحة  واملعارف  للبلدية  مشرتك  جملس  بتأسيس 
عبداهللا السامل الذي وعدهم بأن يبحث األمر ولكنه مل يستجب هلذه املطالب وأعلن عن 

تشكيل «اهليئة التنفيذية العليا» املكونة من الشيوخ.
وعىل أثر ذلك دعت حركة القوميني العرب من خالل األندية إىل اجتامع مجاهريي 
مهامها  من  والتي  ا،  شخصً  27 من  تتكون  التي  األهلية»  التنفيذية  «اهليئة  النتخاب 
هذه  من  السلطة  وختوفت  الترشيعي  املجلس  انتخابات  وإجراء  للدستور  التحضري 
الدعوة وهددت بفض هذا االجتامع بالقوة عن طريق وفد مكون من مدير دائرة املعارف 
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عبد العزيز حسني ورئيس قسم الشؤون االجتامعية محد الرجيب مع ممثيل أألندية ويف 
نفس الوقت قامت السلطات بإغالق مجيع الصحف واملجالت وسحب امتيازاهتا حتت 
ذريعة قانون الصحافة، مما اضطر احلركة للجوء إىل أسلوب توزيع املنشورات الرسية إىل 

إطالق احلريات العامة ووفق ممارسات السلطة غري الديمقراطية.
ÚéjôÿG …OÉf :É kãdÉK

تأسس هذا النادي من قبل نخبة من الشباب الكويتي عام 1955 من أبرزهم أمحد 
اخلطيب، وأمحد قاسم، وخالد اخلرايف، وعبد الوهاب حممد، ومرزوق خالد الغانم، وقد 
اقترصت عضويته عىل خرجيي اجلامعات فقط وحدد أهدافه يف إلغاء احلامية الربيطانية 
املعييش   املستو ورفع  للبالد  واخلارجية  الداخلية  املشكالت  ومواجهة  الكويت  عىل 
للمواطنني، وقيام الكويت بمسؤوليتها القومية. وأثناء العدوان الثالثي عىل مرص عام 
1956 دعا النادي إىل اإلرضاب العام يف البالد ومقاطعة البضائع الربيطانية والفرنسية 
إىل  اجلبهة  يف  للقتال  املتطوعني  وتعبئة  الدولتني،  علمي  حتمل  التي  والبواخر  والسفن 
يف  وجتمعاهتم  القومي  الشباب  إطار  يف  أعضاؤه  وعمل  املرصيني.  أشقائهم  جانب 
النادي  واهتم  النادي.  نشاطات  عىل  العرب  القوميني  حركة  أعضاء  وسيطر  الكويت، 
العربية،  بالقضايا  للمطالبة  أفكاره  تطورت  ثم  الداخلية،  بالقضايا  تأسيسه  بداية  يف 
والتعددية  الديمقراطية  لقضايا  تصدت  التي  «الفجر»  جملة  خالل  من  ذلك  عن  وعرب 
وحرية االنتخاب، ونرشت مقاالهتم بتأييد القضايا العربية يف مرص وفلسطني والعراق، 
وسياسة  القائمة،  األوضاع  وانتقدت  الكويت  عىل  الربيطانية  احلامية  معاهدة  وهامجت 

احلكومة اخلارجية، وتعاطفت مع مجال عبد النارص وسياسته القومية.
* * *
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واحرتام  االختالف،  يف  احلق  ملزاولة  الطبيعية  النتيجة  هو  السيايس  التعدد 
الرأي اآلخر، وقبول منطق احلوار، يف ظروف عادية، ويف ظل سيادة القانون 
أشكال  من  شكل  أي  إىل  اللجوء  دون  وحيول  السيايس،  العمل  يضبط  الذي 

العنف.
أ.عبدالقادر العلمي
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تعد األحزاب السياسية من أهم مؤسسات املجتمع املدين حيث أن املجتمع املدين هو 
عبارة عن جمموعة من املؤسسات واملنظامت املدنية غري احلكومية التي يعرب هبا املجتمع 
ا عىل الدفاع عن  احلديث عن نفسه وعن مطالبه وأهدافه وغاياته، وبحيث يكون قادرً

نفسه يف مواجهة املجتمع السيايس املتمثل يف الدولة.
األنظمة  طبيعة  هبا  تقتيض  رضورة  فهي  بالغة  أمهية  السياسية  األحــزاب  حتتل 
أهم  هلم  وتبني  الشعب   لد العامة  الثقافة  تكوين  عىل  تساعد  أهنا  حيث  الديمقراطية 
الديمقرايطة  التجارب  تؤكد  حيث  هادئة،  حياة  إىل  تؤدي  التي  واملكاسب  األهداف 
ال  حيث  احلزبية،  والتعددية  الديمقراطية  احلياة  بني  وثيقة  عالقة  وجود  عىل  املختلفة 
ديقمراطية حقيقية بدون اختالف باإلجتاهات السياسية بدون أحزاب سياسية تنظم هذا 
االختالف، فغياب التعدد السيايس واحلزيب دليل عىل عدم ديمقراطية النظام السيايس 
والديمقراطية من حيث املظهر العام ها هي إطار عام تعمل ضمنه جمموعة من األحزاب 
السياسية هبدف الوصول إىل احلكم أو املشاركة يف، وهذا هو أساس الديمقراطية سواء 

سميت ديمقراطية غربية، أو ديمقراطية ليربالية، ديمقراطية تعددية.
فال  الديمقراطية،  األنظمة  لبناء  عنه  غنى  ال  أساسيًا  ركنًا  احلزبية  التعددية  متثل 
حرية وال ديمقراطية وال تنمية سياسية يف أي جمتمع كان، إال بوجود أحزاب سياسية، 
فاألحزاب السياسية هي الوسيلة األنجع لتفعيل املشاركة السياسية لد أفراد املجتمع 
التعددية  فإن  وبذلك  أوطاهنم،  داخل  السيايس  واإلغرتاب  بالعزلة  الشعور  وجتنيبهم 
احلزبية ووجود األحزاب السياسية هو دليل حيوية املجتمع وصحة توجهه نحو التطور 
لبناء  الركائز  أهم  يعترب  الذي  والقانون،  النظام  يسودها  عرصية  دولة  وبناء  والتقدم، 

جمتمع مدين.
بينها  السلمي  التنافس   ومد الدولة  يف  السياسية  األحزاب  وجود  أصبح  هنا  ومن 
حتقيق  يف  التعددية  نجاح   ومد الدولة،  داخل  الديمقراطي  احلراك  فعالية  عىل  دليل 



46

اهلدف املرجو منها يف العملية السياسية داخل املجتمع. فمهام امتلكت الدولة من أسس 
ومقومات احلياة الديمقراطية، تبقى هذه الديمقراطية منقوصة إىل حد كبري إذا مل تتضمن 
ا من التفاعل السيايس بني اجتاهات وتيارات وأيدلوجيات خمتلفة متثلها جمموعة من  نوعً
الدستورية  األسس  مع  ومتوافق  وشامل  علني  بشكل  تعمل  التي  السياسية  األحزاب 
للدولة، بحيث يؤدي التنافس احلزيب يف النهاية إىل ترسيخ مبدأ حق االختالف واحرتام 

الرأي األخر يف املجتمع.

á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G ¿ƒª°†e

يرتبط مفهوم األحزاب السياسية باألهداف والغايات التي دعت إىل نشأهتا، والتي 
عليه  استقرت  الذي  األمر  وهو  فيها،  املشاركة  أو  السلطة  إىل  الوصول  أمهها  من  يعترب 
قبل  ما  إىل  يمتد  والذي  السلطة،  عىل  السياسية  اخلالفات  نشوء  منذ  اجلامعات  بعض 
املبحث  هذا  ويف  السياسية.  لألحزاب  حقيقيًا  ا  نشوءً شهد  والذي  عرش  التاسع  القرن 
سيتم توضيح مفهوم األحزاب السياسية ونشأهتا وتطورها التارخيي يف املطلبني التالني:

á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G Ωƒ¡Øe

اختلفت وتعددت تعريفات األحزاب السياسية باختالف أمهيتها وأهدافها والغاية 
ا من أمهيتها األيديولوجية، أو االشرتاك  التي أنشأت لتحقيقها إذ يعرفها البعض انطالقً
يف وجهات النظر بني أعضاء احلزب باعتبارها اجتامع عدد من الناس يعتقدون العقيدة 

السياسية نفسها.
احلزب  أن  ومبادئه  عقائده  حتليل  حيث  من  لألحزاب  تعريفه  يف  البعض  وينطلق 

السيايس هو «اجتامع أشخاص يعتقدون العقيدة السياسية نفسها».
مما سبق يالحظ أن هذا التعريف اعتمد عىل االشرتاك يف وجهات النظر بني أعضاء 
احلزب بام يتعلق باملفاهيم السياسية وبمراقبة جمر احلياة السياسية، وبالتايل يلخص إىل 

أن احلزب هو اجتامع من الناس يتبنون أو ينادون بمذهب سيايس واحد. 
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من  جمموعة  عن  عبارة  هو «  احلزب  أن  عىل  التعريفات  من  الكثري  أمجعت  هنا  ومن 
كيفية  عىل  ومتفقون  املواضيع  من  العديد  حول  األفكار  بنفس  يشرتكون  الذين  األفراد 

صنع قيادة سياسة تقود البالد بأحسن طريقة ممكنة.
ويف ذات االجتاه تم تعريف احلزب السيايس بأنه: «جمموعة من الناس ذوي االجتاه 
الواحد والنظرة املتامثلة واملبادئ املشرتكة حياولون أن حيققوا األهداف التي يؤمنون هبا، 
وهم يرتبطون ببعضهم وفقا لقاعدة أو قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم حتدد عالقتهم 

وأسلوهبم ووسائلهم يف العمل».
الصفات  يغطي  ال  أنه  احلزب  تعريف  يف  االجتاه  هذا  مثل  أن  كباحث   ير سبق  مما 
الكاملة للحزب السيايس وكذلك اإلملام بجميع عنارصه األساسية وبالتايل تكون أقرب 

إىل تشكيل نوادي اجتامعية من كوهنا حزب سيايس.
عن  سيايس  تعبري  باعتباره  السيايس  احلزب  تعريف  إىل  البعض  ذهب  املقابل،  ويف 
الطبقات االجتامعية، وهو املنظور املاركيس للحزب السيايس، إذ قيل هنا أن التحزب 
التي  الكادحة  الطبقات  طليعة  فهو  اجتامعية،  طبقة  عن  املنظم  «التعبري  هو:  السيايس 
وإقامة  احلكم،  إىل  والوصول  وصوره  أشكاله  بشتى  االستغالل  تصفية  إىل  تسعى 

ديكتاتورية الربوليتاريا».
فمفهوم احلزب حسب التصنيف املاركيس يعتمد عىل مقدرته عىل االندماج باجلامهري 
من خمتلف طبقات املجتمع، وحشد طاقاهتم وجهودهم من أجل خدمة أهداف احلزب 

التي هي باملحصلة تتواءم مع أهداف اجلامهري وحتقق طموحاهتم.
مما سبق ير الباحث أن أغلب التعريفات املشرية ملدلول األحزاب السياسية عبارة 
إىل  الوصول  إىل  هتدف  ومعتقداهتا  مبادئها  يف  تتفق  األفراد  من  جمموعة  بني  تنظيم  عن 
سدة احلكم يف الدولة إال أن األحزاب السياسية وهبذا املفهوم تشتمل عىل جمموعة من 

املقومات أو العنارص األساسية. 
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ال يقترص مضمون األحزاب عىل جمموعة من األشخاص متفقني يف بعض املعتقدات 
وكذلك ال يقترص دورها عىل الوصول اىل السلطة يف الدولة، إذ أن األحزاب السياسية 
هلا دور فعال يف تنمية املجتمع سياسيًا باعتبارها أحد أدوات التنمية السياسية، وأيضا هلا 
دور يف تنمية املجتمع مدنيًا من حيث التعليم والثقافة واحلياة االجتامعية، وملا كان من 

أهدافها الوصول اىل السلطة فهي متثل أداة مراقبة للحكومة واألحزاب احلاكمة.
ا  متنوعً واجتامعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا  ا  نشاطً السياسية  االحزاب  متارس  ذلك،  وعىل 
ومتعدد األوجه واألشكال، وعىل الرغم من أن جممل نشاط األحزاب السياسية يتمحور 
حول السعي اىل الوصول اىل السلطة السياسية من أجل حتقيق براجمه وغاياته، إال أنه ال 
يمكن عزل هذا اهلدف عن األمهية والفوائد التي تتحقق من خالل الدور الذي تقوم به 

ا يتمثل دور األحزاب السياسية يف األمور التالية:- األحزاب السياسية، وعمومً
- التجنيد السيايس واملشاركة يف احلياة السياسية: توفر األحزاب فرصة مناسبة لكل 

أفراد املجتمع فرصة املسامهة واملشاركة بعملية صنع القرار السيايس فيه.
- التنشئة السياسية: حيث أن قيام األحزاب بالتعبئة والتثقيف السيايس ألعضائها 

تساهم يف رفع مستو الوعي السيايس لد أفراد املجتمع بشكل عام.
- متثيل اآلراء املختلفة والتعبري عنها: حيث تقوم األحزاب ببلورة وجهة نظر سياسية 

واحدة عىل مستو احلزب، والتعبري عنها أمام اهليئات السياسية.
عىل  للحكومة  واملحاسبة  املراقبة  بدور  األحزاب  تقوم  حيث  واملحاسبة:  املراقبة   -
من  وهذا  خارجها،  أو  احلكومة  إطار  داخل  األحزاب  هذه  كانت  سواء  أعامهلا، 

ا مهامً يف التأثري عىل السلطة السياسة. دون شك يلعب دورً
السيايس  للنظام  الرشعية  إعطاء  يف  ا  هامً ا  دورً األحزاب  تلعب  الشعبية:   عطاء   -
األحزاب  هذه  كانت  سواء  السياسية،  العملية  يف  مشاركتها  خالل  من  القائم، 
احلزب  ذات  الدول  ويف  خارجها.  أو  التنفيذية  والسلطة  احلكومة  إطار  داخل 
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الواحد تزداد أمهية احلزب يف إعطاء الرشعية للنظام السيايس، ويستخدم خاصة 
يف تثبيت احلكومة ونرش أيديولوجيتها وكسب التأييد هلا.

- جتميع املصالح والتعبري عنها: تقوم األحزاب بتجميع القضايا واملصالح املشرتكة 
ألعضائها ومؤيدهيا من أجل صيغتها يف برناجمها السيايس إىل جانب القضايا العامة التي 

هتم عامة أفراد املجتمع.
- تنمية وتعزيز الشعور الوطني والقومي واملسامهة يف عملية التحرر الوطني: حيث 
ا يف قيادة  ا هامً تلعب األحزاب السياسية يف املجتمعات اخلاضعة إلستعامر خارجي دورً

نضال املجتمع من أجل التحرر واإلستقالل.

á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G ´GƒfCG

الداخلية،  الناحية  من  ذاهتا  األحزاب  تنظيامت  حسب  السياسية  األحزاب  تنقسم 
بعض  تلعب  كام  وأيديولوجيته.  احلزب  مبادئ  حيث  من  األحزاب  تنقسم  وكذلك 
ا مهام يف تنوع األحزاب داخله، والتي تنعكس  األنظمة السياسية يف الدول املختلفة دورً
حسب عالقتها بالنظام السيايس للدولة، وهو ما يتمثل يف ظهور حكم أو نظام احلزب 
الواحد أو نظام تعدد األحزاب، باإلضافة إىل طبيعة العالقة بني هذه األحزاب وهو ما 
إىل  راجع  التصنيفات  يف  لألحزاب  التعدد  فهذا  الدولة.  داخل  األحزاب  بنظم  يعرف 
الفوارق بني األحزاب فيام خيتص بأيديولوجيتها وطبيعتها وتركيبها وحجمها وأهدافها 
وغري ذلك من األسس، ويضاف إىل ذلك التغريات والتطورات الدائمة واملستمرة التي 
أنواع  تناول  سيتم  احلزبية  األنواع  وتفصيل  ولتوضيح  السياسية.  األحزاب  عىل  حتدث 

األحزاب السياسية.

ájÒgÉª÷G ÜGõMC’Gh QOGƒμdG ÜGõMCG : k’hCG

األحزاب  وتنوع  تعدد  يف  قيلت  التي  التصنيفات  أهم  من  التصنيف  هذا  يعترب 
السياسية، ومن أهم ما معطيات  هذا النوع من األحزاب:-



50

QOGƒμdG ÜGõMCG 

تشكلت األحزاب السياسية يف بداية نشأهتا بصورة أحزاب الكوادر، إذ كانت عىل 
شكل جلان حملية تضم شخصيات ذات نفوذ وسمعة لتويل منصب سيايس وكانت تلك 
اللجان تتمتع باستقالل كبري، بحيث كانت األحزاب السياسية تشبه احتاد كان يسيطر 

عليه شخصية معينة هي شخصية النائب.
وبشكل عام، تتفق أحزاب الكوادر مع مفهوم الليربالية السائد خالل القرن التاسع 
األحزاب  عنها  نشأت  والتي  الربجوازية  الطبقة  عىل  أصوهلا  يف  تعتمد  والتي  عرش، 
املحافظني،  أحزاب  عنها  نشأت  والتي  األرستقراطية  الطبقة  عىل  تعتمد  أو  الليربالية، 
االقرتاع  تطبيق  وبداية  املقيد  االقرتاع  مبدأ  مع  متوافقة  كانت  ذلك  إىل  باإلضافة  وهي 

العام، حيث كان الناخب يضع ثقته يف صفوة خمتارة هلا مكانتها االجتامعية.
حيث ازدادت أمهية أحزاب الكوادر منذ تطبيق التصويت املقيد وإىل حني التصويت 
الوجهاء  من  جمموعة  اشرتاك  وجود  عن  تعرب  كانت  السياسية  احلياة  أن  إذ  العام، 
واملتنفذين يف املظاهر السياسية العامة للوصول إىل السلطة، فهي ال تضم إال عدد قليل 
من املقتدرين واملؤثرين سياسيًا جيعلها يف حل عن البحث لتوسيع هيئاهتا والتي ينصب 
خاصة  بصورة  والربجوازية  الوجهاء  أصوات  عىل  احلصول  هبدف  التأثري  يف  عملها 

للوصول إىل عضوية الربملان.
الدولة  تقسيم  تقابل  حملية  جلان  إىل  موزعة  األحزاب  هذه  كانت  األمر  حقيقة  ويف 
قوي،  تنظيم  إىل  بحاجة  تكن  مل  فإهنا  احلزب  أعضاء  عدد  لقلة  ا  ونظرً انتخابية،  دوائر 
بحيث كان أعضاء احلزب يتمتعون باستقالل كبري عن مركزية احلزب، إذ أن األجهزة 
النحو،  هذا  وعىل  عليهم،  واسعة  سلطات  عامة  بصفة  متارس  تكن  مل  للحزب  املركزية 
الشخصيات  مجع  إىل  هتدف  بحيث  املختارة،  القلة  بأحزاب  الكوادر  أحزاب  عرفت 
البارزة ذات النفوذ، فإما أن تكزن هذه الشخصيات ذات نفوذ أديب يمكنها من ممارسة 
تأثري معنوي، أو تكون ذات نفوذ بارز بسبب ثرائها والذي يسمح هلا باملساعدة يف تغطية 
هيتم  عام-  السياسية-وبشكل  األحزاب  من  النوع  فهذا  األنتخابية،  احلمالت  نفقات 

بنوعية األعضاء وال تلتفت إىل كثرة عددهم.
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من  النوع  نشوء  يف  األثر  واملحدد  املقيد  لالنتخاب  العام  االقرتاع  لتعاقب  كان 
انتخاب  يف  آرائهم  ملعرفة  املواطنني  من  كبرية  أعداد  إىل  الرجوع  تم  بحيث  األحزاب، 
املرشحني للنيابة، بحيث تعهدات األحزاب يف حتشيد صفوفها بجامعات كثرية العدد، 
يمثل  الذي  احلزب  باسم  السياسية  احلياة  معرتك  خلوض  وتعدهم  توجههم  بحيث 
معتقداهتم وأهدافهم، وبالتايل توسع نطاق اخلالفات السياسية من خالف بني قلة من 

الوجهاء إىل خالف قطاعات كبرية من الشعب يف سبيل تقرير سياسة معينة.
استقطاب  عىل  تعمل  فهي  العام،  الرأي  إىل  مبارشة  بالتوجه  األحزاب  هذه  وتقوم 
ذلك  ويتم  والثقايف،  االجتامعي  مستواهم  عن  النظر  وبرصف  الفئات،  كل  من  متزنني 
واالستعراضات  كاملهرجانات  وتعبئتها،  اجلامهري  حتريك  شأهنا  من  أساليب  بواسطة 
أجل  من  مطالبها  وتتبنى  الشعبية،  الفئات  إىل  خاص  بشكل  تتوجه  وهي  واملظاهرات، 

ربطها هبا.
حزب  أن  حتى  اجلامهريي،  احلزب  شكل  االشرتاكية  األحزاب  أغلب  تبنت  وقد 
العامل الربيطاين والذي يعود له الفضل يف ابتكار صورة من صور أحزاب الكوادر، بدأ 
ومنذ عام 1927م، بقبول العضوية املبارشة يف احلزب، بحيث أصبح احلزب مركبًا من 
تشكيلني أحدمها غري مبارش والذي يقبل أعضاء من األشخاص البارزين يف النقابات 
واجلمعيات، وتشكيل مبارش مكون من مجاهري انضمت إىل احلزب دون اشرتاط انتامئها 

إىل نقابات أو مجعيات.
األملاين،  الديمقراطي  االشرتاكي  احلزب  األحزاب،  هذه  عىل  األمثلة  أهم  ومن 
إصالحات  إىل  احلزب  دعا  العرشين  القرن  بداية  وخالل  عام 1875،  يف  ظهر  والذي 
نع هذا احلزب من العمل السيايس، إال  مجهورية واجتامعية، إال أنه وأثناء حكم (هتلر) مُ
يتوىل  الثانية، واستطاع يف عام 1966م أن  احلرب العاملية  بعد انتهاء  أنه استعاد نشاطه 

احلكم بعد حتالفه مع احلزب الليبريايل.
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ينطلق هذا التنوع من حيث املبادئ التي تسري عليها األحزاب السياسية، فهي إما أن 
ا للنظام الذي تأسس عليه احلزب، ويف املقابل يالحظ  تتبع أيديلوجية حمددة ومميزة وفقً
السياسية.  برباجمها  الناخبني  إرضاء  طريق  عن  السلطة  إىل  تستند  األحزاب  من  نوع 
باإلضافة إىل نوع من األحزاب ترتبط فقط بمؤسسها فيكون الوالء احلزيب أساسه الوالء 

هلذا الشخص ذاته وفيام ييل بيان هلذه األحزاب:
á«LƒdƒjójE’G ÜGõMC’G

هذا النوع من  يتبع   األحزاب ومن جهة أخر أحزاب اليسار أهم نامذج هذه  متثل 
أو  بمبادئ  تتمسك  التي  وهي  اجلامهري،  أحزاب  قائمة  حتت  املصنفة  تلك  األحزاب 
أهم  برامج  من  عنها  ينتج  وما  هبا  التمسك  ويعد  ومميزة،  حمددة  وأفكار  إيديولوجيات 
رشوط عضوية احلزب. ومن أمثلة أحزاب الربامج: األحزاب االشرتاكية الديمقراطية 
تعبئة  تتم  حيث  حمدد،  حزيب  برنامج  عىل  عملها  يرتكز  الربامج  وأحزاب  والشيوعية. 
الناخبني حول مواضيع منصوص عليها بوضوح يف الربنامج السيايس حلزهبم، وتستند 
بسهولة  تتميز  وبالتايل  أيديولوجية،  قيم  إىل  السيايس  الربنامج  يف  الواردة  السياسات 
تقدم  فهي  أفضل،  بطريقة  احلزب  أهداف  بفهم  للناخب  يسمح  ما  وهو  إليها،  التعرف 
خيارات  لديه  بأن  يشعر  الناخب  جتعل  متنافسة،  برامج  بني  واضحة  خيارات  للناخب 

موثقة.
أما األحزاب الربمجاتية، فإن هذا النوع من األحزاب يتمتع بوجود تنظيم حزيب له 
برنامج يتصف باملرونة مع متغريات الواقع، بمعنى إمكانية تغيري هذا الربنامج أو تغيري 

ا لتطور الظروف. اخلط العام للحزب وفقً
¢UÉî°TC’G ÜGõMCG 

ويقوده  احلزب  ينشئ  الذي  هو  فالزعيم  زعيم،  أو  بشخص  ترتبط  مسامها  من  هي 
وهذا  له،  األعضاء  بعض  والء  نقص  من  خشية  دون  املسار،  هذا  ويغري  مساره  وحيدد 
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أو  العائيل  أو  العشائري  أو  القبيل  الطابع  أو  الكاريزمية  لقدرته  مرده  للزعيم  االنتامء 
الطبقي الذي يمثله الزعيم.

áª¶æŸG ÒZ ÜGõMC’Gh áª¶æŸG ÜGõMC’G :É kãdÉK

تعد األحزاب غري املنظمة هي متفرعة عن أحزاب الكوادر، فهي تقترص عىل بعض 
أن  كام  للحزب،  إقليمي  انتشار  ال  حيث  اإلقليمية  التنظيامت  بعض  وعىل  الربملانيني 
املنظمة فهي  األحزاب  احلزب. أما  املركزية يف  ا عن اهليئة  احلزب مستقلون متامً أعضاء 
متثل أحزاب اجلامهري، وقد تكون ليربالية وديمقراطية أو استبدادية، إال أهنا تتميز بوجود 
متويل  مصادر  بتوفري  املنظمة  األحزاب  تتميز  بذلك  وهي  واسعة.  شعبية  حزبية  قاعدة 
مرتبطون  فهم  ألعضاء  بالنسبة  أما  املنظمة،  غري  األحزاب  توفرها  التي  تلك  من  أكرب 
ال  التي  تلك  هي  املنظمة  غري  فاألحزاب  وعليه،  احلزب.  يف  املركزية  للهيئة  وتابعون 
متتلك بنية داخلية متامسكة، إما بسبب تباعد  االجتاهات داخل احلزب، وإما هبدف ترك 
إىل  األمر   يتعد بل  بحرية،  ومواقفهم  آرائهم  للتعبريعن  املتحزبني  أمام  ا  واسعً املجال 
ترك نواب احلزب يف الربملان حرية التصويت يف الربملان، وهو ما يؤدي إىل انقسام نواب 
الراديكايل  للحزب  بالنسبة  احلال  هو  كام  اهلامة،  القضايا  عىل  التصويت  أثناء  احلزب 

الفرنيس واألحزاب يف الواليات املتحدة األمريكية.

ÜGõMC’G Oó©Jh óMGƒdG Üõ◊G :É k©HGQ

تعكس طبيعة النظام السيايس يف أي جمتمع نفسها عىل النظام احلزيب املوجود فيه، كام 
ا عىل طبيعة النظام السيايس فيه، وقد  ا واضحً أن طبيعة النظام احلزيب يف املجتمع ترتك أثرً
جرت هناك العديد من املحاوالت لدراسة وحتديد طبيعة األنظمة احلزبية،وعىل الرغم 
من االختالفات بني كل هذه املحاوالت، إال أنه يمكن القول أن جوهر هذه التصنيفات 

يقوم عىل تقسيم األنظمة احلزبية إىل نوعني من األنظمة هي:
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هذا النوع من االنظمة احلزبية موجود يف البلدان التي يوجد فيها حزبني عىل األقل، 
نوعني  إىل  تصنيفه  ا  أيضً ويمكن  السياسية.  السلطة  عىل  للسيطرة  بينهام  فيام  ويتنافسان 
حزبني  بني  السيايس  النشاط  فيه  يدور  الذي  هو  النظام  هذا  احلزب:  ثنائي  النظام  مها؛ 
تأثريمها  ولكن   ،أخر أحزاب  جانبهام  إىل  يوجد  وفد  الرأي العام،  يستقطبان  أساسني 

يكون شبه معدوم يف احلياة السياسية.
عىل  أو  وحيدين،  حزبني  فيها  يوجد  التي  الدول  يف  موجود  النظام  هذا  فإن  وعليه 
األقل حزبني رئيسني، وهنا يمكن اإلشارة إىل نموذج الواليات املتحدة األمريكية حيث 
يوجد فيها عدة أحزاب، ولكن هناك حزبني رئيسيني مها احلزب الديمقراطي واحلزب 
وحزب  العامل  حزب  فيها  يوجد  التي  لربيطانيا  بالنسبة  احلال  وكذلك  اجلمهوري. 

املحافظني.
أنظمتها  يف  تستند  األوروبية  الدول  يف  العامة  القاعدة  إن  احلزبية  التعددية  نظام 
السياسية واحلزبية عىل التعددية احلزبية، حيث تقوم عىل أساس حرية إنشاء األحزاب 
أفضل  يف  الديمقراطي  احلكم  مبادئ  من  مبدأ  اعتبارها  من  ا  انطالقً وذلك  السياسية 

صورة. 
وطبقا هلذه الصورة، فإنه يوجد يف الدولة عىل األقل ثالثة أحزاب سياسية، تتنافس 
فيام بينها للسيطرة عىل السلطة السياسية، وقد حيصل كل منهام عىل عدد معني من املقاعد 
يف السلطة الترشيعية لكنه من الصعب ألي منها أن يقوم بمفرده باحلصول عىل األغلبية 
يكون  ما  عادة  السبب  وهلذا  الوزارة).  أو  التنفيذية (احلكومة  السلطة  لتشكيل  الالزمة 
هناك حتالفات واتفاقيات بني أكثر من حزب منها تشكيل السلطة التنفيذية. ومن األمثلة 

عىل هذا النظام أملانيا، فرنسا، سويرسا وغريها من الدول.
»°ùaÉæàdG ÒZ »Hõ◊G ΩÉ¶ædG 

وهو يطلق عىل نظام احلزب الواحد أو دكتاتورية احلزب الواحد، فهو احلزب احلاكم 
ممثالً  نفسه  ويعترب  مسؤوليته،  أو  أعضائه  بواسطة  الدولة  يف  العمة  األمور  يسري  والذي 
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لألمة، وال يقبل بوجود معارضة، كام وأنه يعترب نفسه مصدر السلطات واملوجه العام 
لسياسة لدولة.

âjƒμdG ádhO ‘ á«Hõ◊G ájOó©àdG πÑ≤à°ùe

املنطقة، فهي دولة   احلديثة عىل مستو دولة الكويت حاليا أحد أهم نامذج الدولة 
النيابية  احلياة  ومتارس  القانون،  سيادة  عىل  وحتافظ  حديثًا  ا  دستورً متلك  مؤسسية، 
ا ضمن إطار الدستور،  باستمرارية رغم بعض حاالت حل جملس األمة والتي تبقى دومً
السياسية  احلريات  من  بالعديد  وتتمتع  قوية،  قضائية  سلطة  الكويت  دولة  متتلك  كام 

واالجتامعية إضافة بالطبع إىل وجود مؤسسات جمتمع مدين قوية وفاعلة.
     وقد قرر الدستور الكويتي لعام 1962 بأن نظام احلكم يف دولة الكويت ديمقراطي، 
ومجيع املؤرشات املذكورة أعاله تعزز الصبغة الديمقراطية للنظام السيايس الكويتي أن 
دول الكويت ال زالت تعاين من بعض أوجه القصور يف مسريهتا الديمقراطية، حيث أن 
احلريات  من  وغريها  الصحف،  إصدار  وحرية  االجتامع  حرية  عىل  القيود  بعض  هناك 
التعددية  بغياب  يتمثل  الديمقراطية  التجربة  قصور  يف  األهم  اجلانب  أن  إال  العامة، 
السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة، رغم أن األساس هلذه العملية السياسية وهو 
خالل  من  الكويتية  السياسية  الساحة  عىل  فعلية  بصورة  موجود  السياسية  األحزاب 
نشاطها  متارس  التي  الفكرية  وأيدولوجيتها  اجتاهاهتا  بمختلف  السياسية  التنظيامت 
النيابية  باحلياة  تشارك  حيث  حرية،  وبكل  السنني  عرشات  منذ  الكويت  يف  السيايس 
ا، بام يؤكد أن السلطة السياسية يف  بفاعلية واضحة، كام أهنا تشارك يف احلكومات أيضً
ا، كام أن  ا واقعً دولة الكويت تعرتف بوجود هذه التنظيامت وتتعامل معها باعتبارها أمرً
الدستور الكويتي مل ينص عىل منع إنشاء األحزاب السياسية ووجود تعددية حزبية يف 

البالد.
املتعلقة  والسياسية  القانونية  الناحيتني  عىل  الضوء  إلقاء  سنحاول  املبحث  هذا  ويف 

بإمكانية قيام تعددية حزبية يف الكويت.
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األحزاب  تكوين  حرية  توافر  الديمقراطية  األنظمة  يف  السياسية  التعددية  تفرتض 
السياسية واالنتامء إليها والتي يقصد هبا حرية تشكيل التنظيامت السياسية املستقلة عن 
للسلطة  امتداد  تعترب  التي  السياسية  األحزاب  حرية  تشكيل  جمرد  ال  التنفيذية،  السلطة 
السياسية  املنظامت  تشكيل  حرية  عىل  قيود  أية  وجود  عدم  يقتيض  مما  وهو  احلاكمة، 
وترشيح ممثليها باالنتخابات سواء أكانت رسمية أم فعلية عىل إنشاءها، وبالتايل ضامن 

عدم إقصاء أية فئة أو مجاعة من حق االنتساب إىل حزب أو تكتل سيايس.
وعند تفحص القوانني التي بينها الدستور الكويتي لعام 1962 املتعلقة تنظيم احلقوق 
واحلريات واملامرسة الديمقراطية، يالحظ أن معظم هذه القوانني قد تم ترشيعه، حيث 
يتصل  ما  عدا  ما  كبري،  حد  إىل  أكتملت  قد  الكويتية  القانونية  املنظومة  أن  القول  يمكن 

بحرية تشكيل األحزاب السياسية، حيث ال يوجد قانون ينظمها.
وبالرجوع إىل الدستور الكويتي يالحظ أنه ينص يف املادة (6) عىل أنه «نظام احلكم 
ا، وتكون ممارسة السيادة  بالكويت ديمقراطي، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات مجيعً
حلرية  واضحة  ضامنات  أية  من  خال  الدستور  أن  إال  الدستور»،  هبذا  املبني  الوجه  عىل 
األحزاب.  تشكيل  حرية  ينظم  ترشيع  أي  اآلن  حتى  يصدر  ومل  األحزاب،  تشكيل 
وبالرجوع إىل قانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن األندية ومجعيات النفع العام يالحظ 
أو  مجعية  أو  نادٍ  أي  إشهار  قول  يف  مطلقة  سلطة  االجتامعية  الشؤون  وزارة  يمنح  أنه 
ما  وهو  السياسية  والتنظيامت  األحزاب  تشكيل  حرية  يف  عقبة  يشكل  بام  وهو   ، رفضه 
يمنع حتقيق التداول السلمي للسلطة يف البالد. مع التأكيد عىل أن العديد من التنظيامت 
والقو السياسية يف الكويت تقوم بعمل مشابه نسبيًا لدور األحزاب السياسية إال أهنا 

تفتقد إىل اإلشهار احلزيب الذي يوفر هلا بيئة أفضل للعمل السيايس.
خيص  فيام  عربوا  الكويت  دستور  وضعوا  الذين  الدستوريني  اخلرباء  أن  هنا  ويذكر 
التعددية احلزبية عن موقف مزدوج، فمن جهة هم مرنون ومساحمون مع إشهار األحزاب 
ملثام املادة (43) من الدستور الكويتي «حرية تكوين اجلمعيات والنقابات عىل أسس 
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ا للرشوط واألوضاع التي يبنها القانون، وال جيوز  وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقً
ا ما ورد يف املذكرة التفسريية للتعليق  إجبار أحد عىل االنضامم إىل مجعية أن نقابة». وأيضً
عليها التي تربر عدم النص عىل اهليئات التي تشمل مدلوهلا العام بصفة خاصة األحزاب 
السياسية «وذلك حتى ال يتضمن النص الدستوري اإللزام بإباحة األحزاب، كام عدم 
إيراد هذا اإللزام يف صلب املادة ال معناه حرض تقرير دستوري يقيد يف املستقبل ألجل 
فالنص  وعليه   ، لذلك  حمالً  إذا  أحزاب  بتكوين  السامح  من  املرشع  ويمنع  مسمى  غري 
الدستوري املذكور ال يلزم بحرية تكوين األحزاب وال حيظرها، وإنام يفوض للمرشع 

العادي دون أن يأمره يف هذا الشأن أو ينهاه».
ومن هنا فإن الدستور الكويتي وكذلك املذكرة التفسريية للدستور قد تركت للمرشع 
، ولكن عدم  أمر تنظيم التعددية احلزبية بقانون من املفرتض أن يصدر آجالً أم عاجالً
صدوره ال حيول دون وجود حياة حزبية تستمد مرشوعيتها من الدستور الذي مل حيظر 
قيام األحزاب، واألصل دائام يف الترشيعات الدستورية والقانونية هو اإلباحه مامل تعلن 

احلرمة فيه.
ولتأكيد عدم وجود أي عوائق قانونية حتول دون قيام األحزاب السياسية يف الكويت، 
ا العديد من مشاريع القوانني املقدمة من نواب جملس األمة الكويتي والتي  جاءت مؤخرً
تدعوا إىل إشهار األحزاب السياسية يف الكويت، وتنظر اللجنة الترشيعية يف جملس األمة 

الكويتي حاليًا اقرتاح بقانون إلشهار األحزاب السياسية يف الكويت.
á«°SÉ«°ùdG á«MÉædG :É k«fÉK

ا عن الناحية القانونية املتعلقة بإشهار األحزاب السيايس، فإن الواقع السيايس  بعيدً
واإلشكاليات السياسية املتعلقة بإشهار األحزاب السياسية تفرض نفسها عىل الساحة 
أثارت   1962 عام  البالد  دستور  وإقرار  الكويت  استقالل  فمنذ  الكويتية،  السياسية 
السياسية  املعادلة  أطراف  بني  االختالف  من  الكثري  السياسية  األحزاب  إشهار  قضية 
بني  أو  املتعاقبة،  واحلكومات  القائمة  السياسية  التنظيامت  بني  سواء  دولةالكويت  يف 

التنظيامت السياسية نفسها.
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     فعىل صعيد املواقف الرئيسية من إشهار العمل احلزيب والتعددية احلزبية يف الكويت، 
فهي تتأرجح بني التأييد والرفض، وللمؤيدين منطقهم وحججهم وللرافضني مربراهتم 
وبراهينهم، وقد انقسم الكويتيون حول رضورة العمل احلزيب، فهناك املخالفون الذين 
يعتقدون أن أرضية البالد غري مهيأة للعمل احلزيب والتعددية احلزبية يف الوقت احلارض، 
تبرش  ال  املجال  هذا  يف  العربية  الدول  جتارب  بأن  يرون  الذين  ا  أيضً املخالفون  وهناك 
احلايل  النظام  شكل  عرب  حتقيقه  يمكن  ال  ما  حتقيق  يف  جدواها  عدم  ثبت  بعدما  باخلري 
القائم يف دولة الكويت. وهناك املؤيدون الذين يرون يف وجود األحزاب السياسية مزايا 
مجه وحسنات كثرية، فهم يؤكدون أن العمل احلزيب املنظم هو خري وسيلة ملامرسة اللعبة 
السياسية، وأن العمل الترشيعي والرقايب واحلسايب يف الربملان ال يستقيم من دون العمل 
وجود  البالد  سيجنب  السياسية  األحزاب  إشهار  أن  املؤيدون  يعترب  كام  املنظم،  احلزيب 

جتمعات سياسية تعمل حتت األرض.
أمهيه  حول  السياسية  والتنظيامت   القو آراء  تباينت  الرأيني،  هذين  إىل  واستنادا 
األحزاب  أمهية  عىل  امجاع  شبه  وجود  مع  ورضورهتا،  الكويت  يف  احلزبية  التعددية 

السياسية يف احلراك الديمقراطي ويف تطوير البنية السياسية واالجتامعية يف املجتمع.
 وفيام ييل مواقف أهم التنظيامت السياسية من التعددية احلزبية وإشهار األحزاب يف 

الكويت:
:»àjƒμdG »WGô≤ÁódG ÈæŸG

دولة  وبناء  املواطنني  وحريات  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الديمقراطية  حتقيق  أن 
القانون ال يتم إال يف ظل التعددية السياسية واحلزبية وتداول السلطة بشكل ديمقراطي، 
ا عىل إصدار قانون ينظم العمل احلزيب يف الكويت. ورغم ذلك  هلذا يعمل املنرب جاهدً
فإن املنرب ير أن تسمية جتمع أو حركة أو منرب تعد أكثر قبوالً لد املجتمع الكويتي 

رغم أهنا حتمل املعنى نفسه لكلمة «حزب».
(¢SóM) á«eÓ°SE’G ájQƒà°SódG ácô◊G

 متتلك حركة اإلخوان املسلمون رأي واضح يف تقنني العمل احلزيب، حيث ال ير
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العقائدية  الناحية  من  ا  رضرً اإلسالمية  الدستورية  باحلركة  املسمى  السيايس  جناحها 
بتشكيل األحزاب. وتر احلركة الدستورية اإلسالمية أن املشاركة الشعبية الفعلية يف 

البالد ال تتحقق إال يف اختاذ ثالث خطوات عملية مهمة:
1 - تأليف التشكيل الوزاري من أغلبية شعبية.

2 - تقنني احلزيب السيايس يف البالد.
3 - حتريك مرشوع وطني عام للبحث عن مواطن النزاع يف النظام السيايس الكويتي 

ا لتكرارها. والعمل عىل القضاء عليها منعً
وبذلك تر احلركة رضورة تقنني العمل احلزيب كجزء من اسرتاتيجية شاملة هدفها 
اإلصالح اجلذري ملشاكل البالد. ويقول الناطق الرسمي باسم احلركة عيسى الشاهني: 
يف   الكرب النقائض  من  أنه  أعتقد  بل  فحسب،  السياسية  األحزاب  إشهار  أؤيد  "ال 
حياتنا السياسية عدم تقنني وتنظيم العمل احلزيب مع بداية احلياة الدستورية عام 1962" 
ا: «أعتقد أن الظروف مهيأة يف الوقت الراهن لتقنني العمل احلزيب يف دولة  ويقول أيضً
الكويت وكل ما يقال حول سلبيات العمل احلزيب هو رؤ ضيقة تتم عن خوف وهلع 

غري مربرين».
á«Ø∏°ùdG IƒYódG 

بالرغم من أن السواد األعظم من علامئها ومنظرهيا يف خارج الكويت من املخالفني 
رصاحة لتشكيل األحزاب السياسية، إال أن الكثري من علامء الدعوة السلفية يف الكويت 
ا، فالكثري منهم يؤمن برضورة تشكيل األحزاب ووجوهبا يف بعض  ا خمتلفً حيملون اعتقادً
األحيان ما يوحي بتناقض كبري يف فهم علامء السلف لطبيعة االجتاه الدعوي وحدوده. 
فاملخالفون من علامء الدعوة السلفية داخل أو خارج الكويت يرون يف تشكيل األحزاب 

ا عن النهج اإلسالمي وسبيالً للتفرقة بني املسلمني. ا رصحيً ا وخروجً ا كبريً رضرً
ويف رؤيتها الشاملة لإلصالح السيايس يف الكويت والتي أعلنتها احلركة عام 2007 
كان هناك تأكيد عىل رضورة إقرار حق إشهار األحزاب السياسية باعتبار أن الدستوري 
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الكويتي ال يعارض ذلك، كام ورد يف املذكرة التفسريية هلا.
»©«°ûdG »eÓ°SE’G √ÉŒ’G

 مد وما  احلزبية  التشكيالت  موضوع  يف  ا  متامً مغايره  نظرة  الشيعي  االجتاه  يمتلك 
الشيعي  اإلسالمي  االجتاه  أن  ورغم  الكويتي.  املجتمع  عىل  اإلجيابية  وأثرها  توافقها 
املؤمن بنظرية والية الفقيه ينبذ تشكيل األحزاب التي تنطلق من مضامني فكرية عقائدية 
كوهنا تساهم يف خلق نخبة مميزة وتقسم املجتمع إىل طبقات بحيث تعطي بعض الفئات 
يف   ير الشيعي  االجتاه  ذلك،  ورغم  املجتمع.  طبقات  بقية  حساب  عىل  االمتيازات 
اإلصالحي  العمل  يقتضيها  ملحه  رضورة  العمل  منهاج  يف  يتعلق  الذي  املنظم  العمل 
العمل  ينبذ  الشيعي  اإلسالمي  االجتاه  أن  بمعنى  وسياسية  فكرية  تعدديه  يعيش  بلد  يف 

احلزيب بمفهومة التنظريي أو املوضوعي ويتبناه بمفهومة املنهجي والعميل.
áeC’G ÜõM 

إن اإلعالن عن تأسيس حزب األمة جاء ليؤكد أن الدستور الكويتي ال يعارض إنشاء 
االحزاب السياسية يف الكويت، وأن مؤسيس احلزب يعتربون أنفسهم رواد التحرك يف 
سبيل إقرار حق إشهار األحزاب السياسية يف الكويت، وقد قام احلزب بتقديم مرشوعه 
لقانون األحزاب السياسية يف الكويت منذ تأسيسه، كام أنه أكد كل املشاريع التي تقدم 

هبا نواب جملس األمة للوصول إىل قانون لألحزاب السياسية يف الكويت.

âjƒμdG ádhO ‘ á«Hõ◊G ájOó©àdG äÉ«Ñ∏°Sh äÉ«HÉéjEG

هناك العديد من اإلجيابيات والسلبيات بخصوص التعددية احلزبية وماهيه عملها يف 
الكويت ، وسيتم التطرق هلا من خالل اآليت:

âjƒμdG ‘ á«Hõ◊G ájOó©àdG äÉ«HÉéjG : k’hCG

ا من جتربة االحزاب . 1 يصعب استقامة العمل الربملاين دون العمل احلزيب، انطالقً
من  الربملاين  العمل  ممارسات  تنجح  حيث  املتحرضة،  العامل  دول  من  الكثري  يف 

خالل وجود أحزاب تنتمي إليها فئات الشعب املختلفة.
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إن إشهار األحزاب السياسية يف الكويت سيؤدي إىل جتنب البالد فكرة وجود . 2
مراجعة  فرصة  املواطنني  وسيعطي  األرض،  حتت  تعمل  قد  سياسية  جتمعات 
أفكار هذه األحزاب وحرية االنضامم الرسمي هلا والتحاور معها ومعرفة ماذا 
باإلطمئنان  الشعور  إىل  بالتايل  سيؤدي  ما  ومنهجية  فكرية  مضامني  من  حتمل 

نتيجة لوضوح مسلك تلك القو والتجمعات.
السلطتني . 3 أداء  حتامً  سيتحسن  األمة  جملس  يف  السياسية  األحزاب  بوجود 

التي  والفنية  اإلجرائية  اإلشكاليات  من  الكثري  وستنتهي  والتنفيذية  الترشيعية 
عادة ما تعيق عمل املجلس وتؤدي إىل تعطيل دوره يف معاجلة التحديات خاصة 

مع كثرة القضايا املستعصية التي حتتاج إىل حل.
املنهجية التي تتبعها عادة األحزاب ستعطي فرصة التدريب املهني للكثريين مما . 4

ينتج عنه طبقة مؤهلة للعمل يف احلقل السيايس يكون لدهيا القدرة عىل الوصول 
إىل املناصب السياسية والنقابية وبالتايل إنضاج العمل السيايس جتديدة من جهة، 
جهة  من  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  نطاق   ليتعد العمل  نطاق  وتوسعة 

أخر، وهيدف ذلك لتعزيز دول العمل الديمقراطي يف البالد.
غري . 5 التجمعات  صيغ  عن  النموذجي  البديل  حتام  املقننة  األحزاب  ستكون 

والطائفية،  والعائلية  والعرقية  والعشائرية  القبلية  التجمعات  مثل  عنها  املريض 
والتي ال يمكن هلا أن تنهض بالدولة ومؤسساهتا دون برامج وأهداف مشرتكة.

كوهنا . 6 املهني،  العمل  إىل  باملعارضة  االرتقاء  يف  األحزاب  تلعبه  الذي  الدور 
واحرتامها  واستقرارها  السياسية  السلطة  عافية  تؤكد  صحية  ظاهرة  تعتربها 

للرأي اآلخر.
حتام ستساهم الربامج التوعية التي ستتبناها األحزاب السياسية يف تفعيل دور . 7

اإلعالم وحريته وتنويع اجتاهاته مما سيؤدي بالرضورة إىل تقليل سيطرة احلكومة 
عىل وسائل اإلعالم احلالية وأجهزهتا.
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âjƒμdG ‘ á«Hõ◊G ájOó©àdG äÉ«Ñ∏°S :É k«fÉK

من . 1 احلكومة  فيه  تتشكل  ال  والذي  الكويت  يف  املتبع  احلايل  النيايب  للنظام  ا  وفقً
قبل األغلبية املسيطرة عىل املجلس من أعضاء الربملان، بل تتعني احلكومة عرب 
مرسوم أمريي قد يراعي فيه تركيبة املجلس، وبالتايل فإن فكرة النظام احلزيب يف 
البالد قد ال تكون ذات أمهية طاملا أن جتمع األغلبية لن يكون هلا احلق يف تشكيل 
تتوالها  التنفيذ  آلية  بينام  فقط.  برامج  هناك  تكون  سوف  أنه  بمعنى  احلكومة. 
الثالث  أطرها  يف  املعارضة  عىل  سيقترص  األحزاب  دور  أن  أي   ،أخر جهة 

الترشيعي والرقايب واحلسايب فقط.
عىل . 2 واملراهنة  العريب  الوطن  يف  السياسية  لألحزاب  الناجحه  غري  التجارب  إن 

قدرهتا يف استيعاب اجلامهري من جهة، واستيعاهبا للمتغريات الرسيعة التي يمر 
ا غري حمببًا هلا عند املجتمع الكويتي. فهذه  هبا العامل من جهة أخر. خلقت جوً
األحزاب السياسية التي باتت تعاين من ضعف شديد يف التأثري كوهنا أصبحت 
نامذج مشوهة حلقيقة العمل احلزيب اتصفت بالطابع املؤقت لتحقيق الوصول إىل 
السلطة. كام أن الصورة املشوهة لألحزاب السياسية العربية يعود سببه الرئييس 
إىل البيئة السياسية التي عاشت وترعرت فيها هذه األحزاب. فبينام يقوم التنظيم 
احلزيب يف العامل املتقدم وسط جو ديمقراطي ينعم بالثقافة واالستقرار السيايس 
واالقتصادي، فإن األحزاب السياسية العربية قد نشأ معظمها يف جو من الفقر 

واجلهل والتخلف االجتامعي والسيايس وسيطرة القبيلة والعشرية والدين.
مذاهب . 3 إىل  تنتمي  املحلية  الساحة  أفرزهتا  التي  والتجمعات   القو ألن  ا  نظرً

ورشائح  فئات  كافة  أحدها  يمثل  أن  الصعب  من  فإنه  وبالتايل  خمتلفة،  وعقائد 
هو  مما  أكثر  املجتمع  أبناء  بني  الشقاق  ويزيد  الفرقة  بالتايل  سيعزز  مما  املجتمع 
عليه اآلن. ومن هنا فإنه البد من أن يصاحب تقنني العمل احلزيب عدة متغريات 
املتبع يف السلطة وقناعة أصحاب القرار السيايس  جذرية متس النظام السيايس 
عىل  يأيت  والتي  للشعب  الدستورية  املكاسب  من  املزيد  إعطاء  بأمهية  البالد  يف 
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 ا البد من فصل القو رأسها تسهيل مشاركة الشعب السلطة يف احلكم. وأيضً
وبني  عليها  الكويت  أهل  كل  جيتمع  ال  التي  العقائدية  انتامءاهتا  بني  السياسية 
براجمها اإلصالحية التي متس كل املستويات يف املجتمع والتي يمكن أن جيتمع 

عىل تأييدها املواطن.

âjƒμdG ádhO ‘ á«Hõ◊G ájOó©àdG πÑ≤à°ùe

يالحظ أن الساحة السياسية الكويتية قد شهدت طفرة واضحة يف نشاط التنظيامت 
السياسية بعد عودة احلياة الدستورية والربملانية التي تعطلت منذ عام 1986 بعد حل 
إال  آنذاك،  الكويت  دولة  شهدهتا  التي  الدستورية  السياسية  لألزمة  نتيجة  األمة  جملس 
الداخلية  الكويتية  الساحة  عىل  السياسية  وتداعياته  للكويت  العراقي  الغزو  ظروف  أن 
ا كان البد للتنظيامت السياسية الكويتية أن تتجاوب معه من خالل  ا جديدً فرضت واقعً
إحداث جمموعة من التحوالت عىل براجمها السياسية وارتباطاهتا اخلارجية مع األحزاب 

السياسية العربية وأيدولوجياهتا املختلفة.
اقرتابًا  أكثر  بشكل  االحتالل  بعد  الكويت  دولة  يف  السياسية  التنظيامت  وظهرت 
الداخلية،  والقضايا  الشؤون  عىل  ا  وتركيزً الكويتية  واهلوية  الكويتي  الوطني  اهلم  من 
املجتمع  يف  الديمقراطي  احلراك  يف  نوعية  قفزة  إحداث  التنظيامت  هذه  واستطاعت 
الكويتي سواء من خالل مشاركتها يف صنع السياسة العامة للبالد من خالل ممثليها يف 
جملس األمة واحلكومة، أو من خالل دورها يف التثقيف السيايس للمواطنني الكويتيني 
وزيادة وعي املواطن الكويتي بحقوقه السياسية وتشجيعة عىل ممارسة حقه يف املشاركة 

السياسية واختياره ممثليه يف جملس األمة.
ورغم عدم وجود قانون لتنظيم العمل احلزيب والتعددية احلزبية يف دولة الكويت، 
وعدم اعرتاف السلطة بوجود األحزاب السياسية أو السامح هبا، إال أن هذه التنظيامت 
السياسية مارست دور األحزاب السياسية يف العديد من تفاصيلها وكل ما كان يميزها 
السلطة  باعرتاف  واقع  أمر  وهي  فقط  اإلشهار  قضية  هو  السياسية  األحزاب  عن 
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العمل  حرية  التنظيامت  هلذه  الكويت  دستور  فيه  منح  الذي  الوقت  ففي  والدستور، 
تعامل  جاء  األشكال،  من  شكل  بأي  نشاطها  يقيد  ومل  السياسية  واملشاركة  السيايس 
رغم  الفعيل،  الواقع  يف  سياسية  أحزاب  باعتبارها  السياسية  التنظيامت  هذه  مع  السلطة 

إرصارها عىل عدم إصدار قانون لألحزاب السياسية.
يالحظ  الكويت  يف  احلزبية  للتعددية  والسياسية  القانونية  للناحية  دراسة  ويف       
أحزاب  لتأسيس  املنظم  القانوين  الترشيع  بامكان  ا  مرشعً الباب  ترك  قد  الدستور  أن 
اجلمعيات  تكوين  «حرية  عىل  الكويتي  الدستور  من  املادة (43)  نصت  حيث  سياسية 
والنقابات»، دون النص عىل اهليئات التي تشمل مدلوهلا العام بصفة خاصة، األحزاب 
السياسية، وذلك حتى ال يتضمن النص الدستوري اإللتزام يف باحه إنشاء األحزاب، 
كام أن عدم إيراد هذا اإللتزام يف صلب املادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد ويمنع 
الدستوري  فالنص  وعليه  لذلك،  رضورة   رأ إذا  أحزاب  بتكوين  السامح  من  املرشع 

املذكور ال يلزم بحرية األحزاب وال حيظرها، وإنام يفوض األمر للمرشع.
تأكيد  خالل  ومن  الكويتية  السياسية  التنظيامت  فإن  السياسية،  الناحية  من  أما       
احلقيقي  الربملاين  احلكم  ونظام  احلزبية  التعددية  نحو  التحول  رضورة  عىل  معظمهام 
عىل  وجودها  أن  ا  أيضً تؤكد  فإهنا  ومراقبتها،  للحكومة  نواب  جملس  إفراز  عىل  القائم 
الساحة السياسية الكويتية باعتبارها نواة ألحزاب سياسية حقيقية هو أمر واقع ال جدال 
فيه، فهذه التنظيامت تشارك باالنتخابات وبصورة علنية وتطرح برامج سياسية واضحة 
وحمددة وهلا أعضاءها ومنارصهيا، كام أهنا تشارك يف احلكومة من خالل ممثلني يمثلوهنا 
كتنظيم أو تيار سيايس وليس بشكل شخيص، مما يعزز حقيقة أن األحزاب السياسية هي 
 واقع ملموس يف احلياة السياسية الكويتية، وإن إشهار األحزاب السياسية ليس سو

خطوة مكملة ومؤكدة هلذا الواقع فقط.
* * *
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عندما يسيطر حزب سيايس واحد عىل السلطة يف الدولة، فإنه ال يرتك ألفراد 
الشعب حرية إظهار مشيئتهم ؛ ألنه يعترب معارضته نوع من اخليانة واجلناية، 
ويعاقب مرتكبها برصامة بالغة تصل إىل حد اإلعدام، ويتخذ التدابري الالزمة 
والتلقني  املدارس  يف  التدريس  خالل  من  وإرادته،  الشعب  نفوس  يف  للتأثري 
وزعامئه  الشعب  مثقفي  وإغراء  واجلرائد،  بالنرشات  والبيانات   ، املعابد  يف 

باألموال واملنافع ورشاء الضامئر بالرتب واملناصب.
ساطع احلرصي
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بني  وصدام  مسريات  هناك  التأزم،  ذروة  إىل  الكويت  يف  السيايس  الوضع  وصل 
القانون  بقوة  املبطل  املجلس  غالبية  من  لنواب  توقيف  وحاالت  والرشطة،  املتظاهرين 
الترصحيات  يف  تصعيد  وختلله  الشحن  مرحلة  السيايس  املناخ  دخل  (فرباير2012) 
السياسية حتمل نربة حتدٍ من كل األطراف، األزمة ليست جديدة، لكن الفصل األخري 
اإلنتخابات  يف  التصويت  آلية  بتعديل  األخري  األمريي  املرسوم  خلفية  عىل  انفتح  منها 
أو  املعارضة،  ترفضه  ما  وهو  واحد  صوت  إىل  ناخب،  لكل  أصوات  أربعة  من  النيابية 
غالبية املجلس املبطل، معتربة إياه حماولة لإلتيان بمجلس مريح للحكومة، حيث تعترب 
احلكومة أن املرسوم خمرج دستوري وعادل، وهي متمسكة بموقفها، وقررت أن تكون 
االنتخابات وقد بدأ التسجيل بالفعل ملن يرغب يف الرتشح، كام أعلنت وزارة الداخلية 
أهنا لن تسمح للمعارضة بالقيام بمسريات خمالفة للقانون وأعلنت املعارضة مقاطعتها 
اعتمدت  بل  بذلك،  تكتف  ومل  األمريي،  املرسوم  عن  الرتاجع  يتم  حتى  االنتخابات 
ممارسة الضغط عىل احلكومة مستخدمة يف ذلك قوة الشارع من خالل املسريات الشعبية 

والندوات. 
يشري حجم األزمة إىل أن النظام السيايس يف دولة الكويت يسري إىل مرحلة جديدة، 
حيث اعتادت التجربة الديمقراطية يف هذا البلد الصغري عىل آلية التوافق، والتمسك به 
لتاليف األزمات واإلنفجارات السياسية، التوافق داخل األرسة احلاكمة، وبني احلكومة 
املشهد  أن  يبدو  املجتمع،   يف  والتجارية  السياسية   والقو األرسة  وبني  األمة،  وجملس 
يتغري يف شكل غري مسبوق، اللغة السياسية تغريت أصبحت متيل اىل املواجهة والصدام، 

ورفع سقف املطالب.
يشتكي كثري من الكويتيني من أن املجال يضيق أمام آلية التوافق، وأن الكويت مقبلة 
عىل خماض ال أحد يعرف كيف سينتهي، ومع كل ذلك فهناك إمجاع عىل أرسة آل الصباح 
وحقها يف احلكم وكل ما يريده هو تغيري صيغة العالقة مع األرسة، فهناك مطالب بضبط 
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والقانون،  الدستور  عىل  لاللتفاف  النفوذ  استخدام  وعدم  برملانية،  وبحكومة  الفساد، 
املدة  هذه  وخالل  قرن،  نصف  يمتد  التجربة  عمر  لكن  كبرية،  تبدو  قد  مطالب  وهي 
كالعبني  فالطائفة،  السيايس،  فاإلسالم  القبيلة  دخلت  ثم  التجربة،  جتمدت  الطويلة 
سياسيني جدد، ومع كل ذلك جتمدت التنمية، حتولت الكويت من نموذج للديمقراطية 

عربيًا وخليجيًا، إىل نموذج لتزاوج نصف ديمقراطية مع مجود سيايس وتنموي.
ا  خمتلفً سياسيًا  ا  إطارً الكويت  يف  السياسية  لألزمة  العريب)  بـ(الربيع  يسمى  ما  وفر 
الربيع  جاء  حتى  استمر  داخلها  يف  األزمات  وتكرار  التجربة  مجود  إن  القول  فيمكن 
العريب، وبعد نصف قرن من اجلمود تغريت الكويت واملنطقة، وتغري العامل وبالتايل حان 
وقت التغيري يف التجربة وتطويرها وليس االنقالب عليها، وهذا ما يبدو أن الكويتيني 

يرنون إليه.

âjƒμdG ádhO ‘ »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG

نظام  العربية،  السياسية  النظم  من  كالعديد  الكويت،  دولة  يف  الرئايس  النظام  يعترب 
ملكي مطلق، أي أنَّ األمري فيه يمسك بزمام األمور وحده دون منازع، وعىل الرغم من 
الفصل بني السلطات الذي نراه يف دولة الكويت، إال أن هذا الفصل شكيل وهذا ما يندرج 
حتت إطار الديمقراطية املزيفة، تعرف دولة الكويت نفسها عىل أهنا نظام ديمقراطي كام 
جاءت يف املادة (6) من الدستور الكويتي والذي ينص عىل أن «نظام احلكم يف الكويت 
ا، وتكون ممارسة السيادة عىل الوجه  ديمقراطي، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات مجيعً
املبني هبذا الدستور»، يقوم النظام الديمقراطي عىل تداول السلطة بشكل سلمي، وهذا 
يف  وراثية  إمارة  أن «الكويت  عىل  تنص  التي  الدستور  نفس  من  املادة (4)  تعارضه  ما 
ذرية املغفور له مبارك الصباح» ، فكيف يكون احلكم ديمقراطي إذا كان وراثيًا أي أنه 

ال يوجد تداول للسلطة أصالً وهذا يعني أنه ال يوجد حكم ديمقراطي حقيقي.
كام أن هناك من يقول بأنَّ نظام احلكم يف الكويت خيلط بني النظام الربملاين والنظام 
الرئايس، ومن املعروف يف العامل أنَّ النظام الفرنيس هو خري من يمثل هذا النظام املختلط، 
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حيث  الكويتي،  السيايس  والنظام  الفرنيس  النظام  بني  شبه  وجه  هناك  يوجد  ال  ولكن 
من  ينتخب  ال  الكويتي  األمري  ولكن  الشعب  من  مبارشة  ينتخب  الفرنيس  الرئيس  أنَّ 
الكويتي  بعكس  مبارشة  الشعب  من  ينتخب  الفرنيس  النواب  جملس  وكذلك  الشعب، 

الذي يكون جزء من أعضائه معينني (من خالل الوزراء).
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أخذ الدستور الكويتي باملظاهر اجلوهرية للنظام الربملاين، مع تطعيمه بالنظام الرئايس 
من  كل  مظاهر  استعراض  ومن  للنظام،  التفسريية  املذكرة  تصور  من  ذلك  لنا  ويظهر 
النظام الربملاين والنظام الرئايس يف الدستور، اقتىض احلرص عىل وحدة الوطن وإستقرار 
ا بني النظامني  ا وسطً احلكم أن يتلمس الدستور يف النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقً
الربملاين والرئايس مع إنعطاف أكرب نحو أوهلا ملا هو مقرر أصالً من أن النظام الرئايس 
إنام يكون يف اجلمهوريات، وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبًا من الشعب لبضع 
سنوات ومسئوالً أمامه بل وأمام ممثليه عىل نحو خاص، كام أراد هبذا االنعطاف أال يفقد 
احلكم طابعه الشعبي يف الرقابة الربملانية أو جيايف تراثنا التقليدي يف الشور والتعقيب 

الرسيع عىل أسلوب احلكم وترصفات احلاكمني.
ويف حتديد معامل النهج الوسط بني النظامني الربملاين والرئايس، وختري موضع دستور 
دولة الكويت بينهام، تتالقى مشقة اإلستخالص النظري بمشقة وزن املقتضيات املحلية 
والواقع العميل  وأوالمها معضلة فقهية، وثانيتهام مشكلة سياسية، فخري النظم الدستورية 
هو ذلك الذي يوفق بني هذين األمرين، وحيل يف آن واحد كلتا املعضلتني، وقد عمل 
الدستور عىل حتقيق هذا التوفيق بني النظام الربملاين والنظام الرئايس باألسلوب املزدوج.
الربملاين  النظامني  بني  يقع  الكويتي  الدستور  أخذه  الذي  النظام  أن   نر سبق  مما 
مظاهر  للنظامني؛  عديدة  مظاهر  فهناك  األول  النظام  نحو  ينعطف  ولكنه  والرئايس 
النظام الربملاين؛ حيث أخذ الدستور بعض مظاهر النظام الربملاين التقليدي وهي رئيس 
الدولة وراثي غري مسؤول وذاته مصونة ال متس، ويتوىل سلطاته بواسطة وزارئه (مادة 
55 من الدستور) الذين يشكلون باجتامعهم وبرئاسة رئيسهم جملس وزراء هيمني عىل 

مصالح الدولة ويرسم السياسة للدولة . 
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جملس  «يتألف  أن   عىل   (80) املادة  عليه  نصت  ما  وذلك  منتخب،  برملان  وجود   
ا ينتخبون بطريقة االنتخاب العام الرسي املبارش».  األخذ بنظام  األمة من مخسني عضوً

الفصل املرن بني السلطات مع التعاون فيام بينها (مادة 50). 
لرئيس  الرئايس؛  النظام  من  جزئيًا  تقربه  التي  املظاهر  بعض  الكويتي  الدستور  أخذ 
سلطات  للرئيس  جيعل  الربملاين  النظام  كان  فإن  وخطرية  واسعة  اختصاصات  الدولة 
مما  ومؤثرة  فعلية  سلطات  لألمري  جعل  الكويتي  الدستور  فإن  حيكم  وال  يسود  إسمية 
يقربه بذلك من النظام الرئايس، مل يأخذ بالقاعدة الربملانية التي توجب اختيار الوزراء 
من داخل أعضاء الربملان، فقد أجاز الدستور (مادة 56) اختيارهم من داخل املجلس 
وتقرير  األمري،  ثقة  تكفيها  بل  املجلس  ثقة  إىل  اجلديدة  الوزارة  حتتاج  ال  وخارجه، 
به  أخذ  الذي  الرئايس  النظام  خصائص  .ومن  الدولة  رئيس  أمام  الوزارة  مسؤولية 
ذلك  عن  واستعاض  بالوزارة،  الثقة  طرح  األمة  جملس  يملك  ال  الكويتي  الدستور 
بصورة تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس الوزراء، وهذه الصورة، ترتب نفس 

آثار قرار سحب الثقة من احلكومة.
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يقترص دور الشعب عىل إنتخاب جملس األمة باسمه ملدة معقولة، حيث أن دستور 
دولة الكويت اختار النظام الديمقرطي النيايب، وعندما قرر مجيع أركانه وهي:

 ركن الربملان املنتخب: 
نص الدستور الكويتي عىل هذا الركن يف املادة (80) منه عندما نص عىل أن جملس 
إضافة  املبارش،  احلر  اإلنتتخاب  طريق  عن  ينتخبون  عضو،  مخسني  من  يتكون  األمة 
بباقي  واختصاصه  احلكومة،  بمراقبة  األمة  جملس  اختصاص  املعاهدات  قرار  ذلك  إىل 

الشؤون املالية.
مما سبق نر أن هذه املادة مل تكتف عىل ركن الربملان املنتخب بل زاد عليه التأكيد عىل 
أهم عنرص يف هذا الركن وهو أن يتمتع الربملان بسلطات واختصاصات حقيقية ولذلك 

يقرر سلطات فعالة سواء يف املجال الترشيعي أو الرقايب أو املايل ملجلس األمة.



71

 ركن عضو الربملان يمثل األمة بأرسها 
طرحت يف الفقه الدستوري عدة نظريات بشأن حتديد العالقة بني الناخبني وأعضاء 
الوكالة  نظرية  هي  النظريات  هلذه  والقانوين  الدستوري  الوجه  من  وتكييفها  الربملان 
واختيار  اإلنتخاب  إىل  ذهبت  التي  النظرية  ا  وأخريً اإللزامية  الوكالة  ونظرية  العامة 
النظم  تاريخ  يف  الزمن  من  حقبة  النظريات  هذه  من  كل  سادت  وقد  ملمثليه،  الناخب 
قيام  قبل  سادة  كانت  والتي  اإللزامية  الوكالة  نظرية  هجرت  حيث  املختلفة  الدستورية 
الثورة الفرنسية 1789 ذلك أن شأن هذه النظرية أن النائب وهو الوكيل يلتزم بإطالع 
الناخبني عن احلالة التي وصل إليها يف تنفيذ هذه النظرية وأن يكون هناك تبادل وجهات 
النظر بني النائب والناخبني يف كل مسألة حيتاج فيها األمر إىل مثل هذا الرأي ويف هذه 
احلالة عىل النائب أن يلتزم بام حيدده الناخبون وما يصدرونه من آراء وتوجيهات وعليه 
ال خيرج عن احلدود التي حددها ولكن من شأن تلك النظرية أن النائب يتقاىض راتبه 
ونفقاته من الناخبني الذين يقومون بتحديد أجرة النائب وهلم عزل النائب. وأما نظرية 
الوكالة العامة وهي خالف نظرية اإللزامية فتقوم عىل أساس أن النائب يعترب وكيالً عن 

مجيع األمة والشعب ليس وكيالً عن دائرته اإلنتخابية فقط.
و نظرية االنتخاب املجرد التي تقوم عىل أساس أن مهمة الناخبني وعملهم ينحرص 
يف قيامهم باختيار من يرونه أكثر صالحية لتمثيلهم يف الربملان وتوليهم مسؤولية مبارشة 
الترشيع والرقابة نيابة عن الناخبني وأن دور الناخبني وبعد عملية االنتخاب تنقطع أيًا 
إىل  يركن  بل  انتخابه  بمجرد  وآرائهم  وتوجيهاهتم  لتوصياهتم  خيضع  وال  الناخبني  عن 

ضمريه فيام يقرره ويراه.
IOhófi IóŸ áe C’G πãÁ ¿ÉŸÈdG øcQ :É kãdÉK

الترشيع   يف  الناخبني  عن  ينيبون  الربملان  أعضاء  أن  أساس  عىل  النيايب  النظام  يرتكز 
الرقابة  أعامل  ممارسة  يف  التدخل  للمواطنني  جيوز  ال  فإنه  األساس  هذا  وعىل  واملراقبة 
والترشيع  طوال مدة والية الربملان، وجملس األمة يف دولة الكويت وفقاً للدستور هو 
مستقل عن الناخبني الذين اختاروه طوال مدة واليته، ونصت عىل هذا املادة (108) من 
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الدستور الكويتي بوضوح ال لبس فيه عندما نصت» ال سلطان ألي هيئة عليه يف عمله 
باملجلس أو جلانه ».

توكيل  كل  بطالن  االنتخاب  قانون  من  املادة (28)  قررت  نفسه،  للمبدأ  ا  وتطبيقً
انتخايب إذا كان معلقاً عىل رشط، وعدم االعتداد به، ومن ناحية اقتصار دور الناخبني 
عىل اختيار أعضاء جملس األمة، الذي له وحده مبارشة وظائفه مستقالً يف ذلك عنهم، 
جملس  مع  الشعب  اشرتاك  مظاهر  من  مظهر  أي  نصوصه  بني  يضمن  مل  الدستور  فإن 
األمة يف مبارشة شئون احلكم وحماولة إقحام الشعب يف ذلك الشك وخمالفة للدستور.

 âjƒμdG ádhO ‘ ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG

سواء  الدستورية  التعديالت  إدخال  يمكن  ال  االصالح  منظومة  تكتمل  أن  بمجرد 
يف  النظر  إعادة  األمر  يستوجب  وانام  مستحدثة،  مواد  إضافة  أو  مواده  بعض  بتعديل 
الترشيعات والقوانني القائمة التي تنظم العملية السياسية برمتها، ومن أبرز االقرتاحات 

يف هذا اخلصوص ما ييل:- 
á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G ¿ƒfÉb QGó°UEG : k’hCG

أن احلديث عن األحزاب السياسية يف الكويت ورضورة وجودها وأمهية االعرتاف 
أو  األمنيات  رضوب  من  رضبًا  ليس  أنه  كام  فكريًا،  ا  ترفً ليس  تنظيمها  ومرشوعية  هبا 
فالقراءة  قائم،  حقيقي  لواقع  ا  وتتوجيً تأصيالً  ذلك  اىل  الدعوة  تأيت  وإنام  مثاليًا،  ا  تصورً
أن  وهو  مهامً  ا  انطباعً املرء   لد تولد  التفسريية  ومذكرته  الكويتي  للدستور  األوىل 
ا يف شأن األحزاب السياسية، فهو مل يدع إىل إنشائها كام  الدستور الكويتي مل يتضمن نصً
ا لتقدير ظروف املالئمة  ا وفقً ا مفتوحً أنه مل حيظر قيامها يف املستقبل، وإنام ترك ذلك خيارً
وهذا  لذلك،  مناسبًا  الوقت  كان  ما  متى  وتنظيمها  إنشائها  إىل  يعمد  حيث  السياسية، 

انطباع يبدو للوهلة األوىل أنه صحيح.
تتعلق  اشارة  أية  عىل  الدستور  مواد  إنطواء  عدم  هو  االنطباع  هذا  صحة  ومرجع   
السيايس  للنظام  العام  التصور  يف  التفسريية  املذكرة  نص  إن  بل  السياسية،  باألحزاب 
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ا ملعركة ال هوادة  يقرر ما ييل: " فهذه املسؤولية هي التي نخشى أن جتعل من احلكم هدفً
فيها بني األحزاب، بل جتعل من هذا اهلدف سببًا رئيسيًا لإلنتامء اىل هذا احلزب أو ذاك، 
ا لبناء  اإلنحراف أساسً هذا  الديمقراطي من أن يكون  وليس أخطر عىل سالمة احلكم 

األحزاب السياسية يف الدولة بدال من الربامج واملبادئ.
تشهد  زالت  وما  شهدت  بقليل  سنة  األربعني  عىل  تزيد  فرتة  ومنذ  الكويت  أن  كام 
ا سياسيًا كبري العدد غري قليل من التجمعات والتكتالت اإلجتامعية واإلقتصادية  نشاطً
والفكرية التي تلتقي يف هناية املطاف عىل رؤية أو تصور أو طروحات سياسية حمددة، 
وهو ما جيعل تلك التجمعات والتكتالت، ولذا فقد أضحى من األمهية بمكان اإلرساع 
يف إصدار قانون ينظم احلياة احلزبية من حيث رشوط تشكيل األحزاب، ونظم قيامها، 
أن  من  إنطالقا  السياسية،  احلياة  يف  ودورها  متويلها،  ومصادر  تأسيسها،  وإجراءات 
تعامل احلكومة مع األحزاب أسهل وأجد يف ظل وجود عدد من األعضاء يفتقدون 

اخلربة والدراية القانونية التي من املفرتض أن تكون موجودة يف العمل احلزيب.
 πjó©à∏d »àjƒμdG Qƒà°SódG á«∏HÉb :É k«fÉK

وأسلوب  شكلها  حيدد  هو  ولذلك  الدولة،  يف  السلطة  ظاهرة  قانون  الدستور  ينظم 
احلكم فيها، فيحدد السلطات العامة من حيث تكوينها ووظائفها وأسلوب توليها، ويف 
مرحلة متقدمة أصبحت الدساتري حتدد الفلسفة اإلقتصادية واإلجتامعية للدولة، وتنظيم 
مركز الفرد يف حصوله يف الدول عىل احلقوق واحلريات العامة، وإذا كان الدستور قانونًا 
كانت  وإذا  اإلجتامعية،  الظاهرة  هو  التنظيم  موضوع  كان  وإذا  إجتامعيًا،  ا  سلوكً ينظم 
هذه الظاهرة بطبيعتها متغرية، إذا جيب أن تكون القاعدة املنظمة قابلة للتغيري، وبذلك 
القانون  ترشيع  ربط  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة  الواقع،  عن  ا  جدً بعيدة  القاعدة  سنصل 
بالديمقراطية يقود إىل القول بعدم جواز منع تعديل القانون عىل اإلرادة الشعبية ولذلك 
بعض  تعديل  من  املانعة  النصوص  من  ا  موقفً املرشعني  بعض  وحتى  الفقه  بعض  أخذ 
أحكام الدستور، ولعل اخلطاب األوضح يف هذا املجال ما قررته املادة (28) من إعالن 
احلقوق الفرنيس الصادر عام 1793 والتي تقرر أن من حق الشعب دائام تعديل دستوره 
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وليس جليل أن يلزم األجيال الالحقة بإرادته، وإذا كانت اإلعتبارات السابقة تقود إىل 
منطقية تعديل الدستور، فإن هناك إعتبارات أخر تقود إىل التأين يف التعديل، بينام إىل 
اجلامعة  وإتفاق  الدستور  فسمو  الكويتي،  الدستور  من  معينة  مواضع  يف  التعديل  منع 
عىل وجود قيم تشكل حجر الزاوية يف حياهتا يقود إىل وجوب التعديل أصعب أو حتى 

ا: ممنوعً
هذه  وظائف  ويقرر  الدولة  يف  العامة  السلطات  الدستور  حيدد  الدستور:  سمو 
وظيفته  سيفقد  الدستور  فإن  القوانني  يف  تغري  كام  أحكامه  تغيري  عىل  قادرة  السلطات 
املعيارية، كام أن مثل هذا األمر سيجعل التفريق بني السلطة التأسيسة والسلطات املنشأة 

ا غري واضح. أمرً
احتالل  حالة  معينة  ظروف  يف  الدستور  أحكام  تعديل  منح  األساسية:  القيم  محاية 
جزء من إقليم الدولة وبالنسبة لدستور 1958 أو محاية أحكام معينة من التعديل مثل 
الشكل اجلمهوري للدولة دستور 1958 الفرنيس، دستور 1949 األملاين، أو الشكل 
امللكي للحكم (دستور 1962 الكويتي، دستور 1978 اإلسباين) أو احلقوق واحلريات 
األحكام  وهذه  الدساتري  يف  دارج  أمر  األوروبية)  الدساتري  وأكثر  الكويتي  (الدستور 
النظام  جوهر  يمس  هبا  املساس  وأن  للدولة  السيايس   النظم  يف  الزاوية  حجر  تشكل 
القيمة  يف  تدرج  لوجود  للقول  الفقه  ببعض  دفعت  األحكام  وهذه  للدولة،  السيايس 
ا تعلو يف القيمة عىل  القانونية لنصوص الدستور بل اعترب بعض الفقه بأن هناك أحكامً
خيالفها  بام  الدستور  يف  يعدل  أن  الدستوري  للمرشع  جيوز  ال  ولذلك  الدستور  أحكام 

. ويغدو تعديله يف هذه احلالة باطالً
مما سبق نر أن فكرة الدستور ذاهتا تقتيض أن يكون تعديله ممكنًا، ألنه قانون حيكم 
السلوك اإلجتامعي، فال يستقيم أن نقول أن موضوع القاعدة متغري وحكم القاعدة غري 
ا يتعارض مع املبدأ الديمقراطي ذاته، فال  قابل للتغيري كام أن عدم جواز التعديل مطلقً
جيوز جليل أن حيجز عىل من يأيت بعده، ومع ذلك فإن وظيفة الدستور ذاته ال تستقيم إال 
بتوفري قدر من اجلمود له، فبدون هذا اجلمود يفقد الدستور سموه، واحلل هو تصعيب 
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للسلطات  ا  حدودً يضع  معياريًا  قانونًا  يظل  أن  للدستور  يمكن  كي  التعديل  إجراءات 
ا محايته من التعديل املترسع، بل أنه جعل مجيع  العامة، كام أن هذه الوظيفة تقتيض أيضً
، ألن الدساتري اليوم أصبحت  ا مقبوالً أحكامه غري قابلة للتعديل أصبح يف الواقع امرً
اندفاع  من  الديمقراطية  حتمي  التي  األساسية  القوانني  بوظيفة  متزايد  بشكل  تقوم 
األغلبية، فقد أثبت الواقع أن الديمقراطية النيابية ال تكفي حلامية قيم الديمقراطية من 

اإلندفاع الذي حتكم االزمات.
ويف مد قابلية الدستور الكويتي للتعديل فقد تفاعل واضعو الدستور الكويتي مع 
االعتبارات التي حتكم الدساتري فجعلوا دستورهم قابالً للتعديل ولكن وفق إجراءات 
ا مماثالً لدور  خاصة أشد من إجراءات تعديل القانون، وقد جعلو للسلطة التنفيذية دورً
السلطة الترشيعية يف تعديل القانون عىل نحو جيعل التعديل مستحيالً من دون موافقة 
أن  قرر  عندما  الدساتري  من  كثري  يف  العام  بالتوجه  الكويتي  الدستور  أخذ  وقد  األمري، 
مسائل معينة حمجوبة عن التعديل. وإذا ما استعملنا قواعد التحليل اللغوي فإننا نجد 
أن املرشوع الدستوري يوجه رسالة ملن يتوىل تعديل الدستور، فهو ال يستخدم التعبري 
القانوين الدارج وهو تعديل ولكنه يستخدم تعبري تنقيح وذلك يف املواد 174 و 175 
التنقيح  لفظ  فإن  كان  اجتاه  أي  يف  التغري  يعني  ا  حمايدً ا  تعبريً التعديل  كان  وإذا  و 176، 
يفرض أن التغيري اىل األفضل فقط، والدستور الكويتي مل يتم تعديله إىل اآلن، وإن كان 
قد قدمت اقرتاحات بتعديل حكم املادة الثانية منه واملادة (79)، كام أن احلكومة قي فرتة 
تعطيل أحكام الدستور كونت جلنة للنظر يف دراسة أفكار لتعديل بعض أحكام الدستور 
للتفكري  سياسية  دعوات  ظهرت  وقد  الدستور،  لتعديل  مرشوع  بأي  تتقدم  مل  ولكنها 
بتعديل الدستور كوسيلة للتعامل مع توتر العالقة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية أو 

كأسلوب للتعامل مع سوء أداء السلطات العامة.
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ا، نجدها تنتقل يف الوقت نفسه حلالة من التفكك  بينام تزداد املجتمعات احلديثة تنوعً
األنظمة  فشل  إىل  الرتاجع  هذا  ويعود  املالحظ،  وغري  التدرجيي  اإلجتامعي  والرصاع 
السياسية بمكوناهتا ونخبها، يف التعامل مع التنوع وإدارته إدارة صائبة وعادلة، ويتضح 
أن واحدة من أكثر القضايا التي جتعل التنوع يتحول لرصاع سلبي تتفاقم عندما تنفرد 
حيث  ومقاومة،  ا  رفضً ينتج  مما  الثقافات  بقية  عىل  بالسيطرة  املجتمع  يف  واحدة  ثقافة 
اإلعرتاف بالتنوع ورفض مبدأ هيمنة ثقافة  يتطلب  أن الطريق إىل التامسك اإلجتامعي 
ذات طابع أحادي عىل عموم املجتمع وعىل اهلويات اجلانبية التي خيز هبا، فال يمكن أن 
أمام  الناس  بني  ويساوي  احلريات  حيرتم  جممتع  ظل  يف  إال  اإلجتامعي  التامسك  يتحقق 
القانون ويسعى لتخفيف الفوارق اإلجتامعية يف ظل التنوع، وهذا يعني أن املجتمعات 
شكالً  متامسكة  تبدو  قد  الفوارق  فيها  وتكثر  التنوع  حترتم  ال  والتي  الديمقراطية  غري 
لكل منها يف احلقيقة هشة، فام أن يتغري ميزان القو بني الفئات إال وتربز بينها تعبريات 

الفوىض اإلجتامعية والتصادم.
قرنني  من  أكثر   مد وعىل  الوقت  مرور  مع  تشكل  مهاجر  جمتمع  الكويتيون  يعد 
ونصف من الزمان، وهذا يؤكد عىل وجود هوية وطنية كويتية نحجت التجربة املشرتكة 
تقود  تارخيية  وثيقة  بصفته   1962 دستور  عىل  الكويتيون  وجيمع  ببنائها،  للكويتيني 
عالقتهم بحكومتهم وببعضهم البعض وباألرس احلاكمة، وهم جيمعون بنفس الوقت 
عىل حدود الدولة وكياهنا املستقل، هناك يف دولة الكويت واقع كياين كويتي منذ استالم 
ا بفضل  صباح األول للحكم يف أواسط القرن الثامن عرش، فبينام إزداد الكويتيون تنوعً
عانت  الوسطى  الطبقة  ونمو  واهلجرات  والرتحال  والسفر  واحلداثة  والتعليم  التغري 
الدولة من ضعف يف مقدرهتا عىل تطبيق العدالة واملساواة بني هذه الفئات املختلفة فعىل 
مر العقود تفاقمت احلالة الكويتية عدة أبعاد تقع بني رعايا التنوع ومقاومته وبني تبينه 
وإسرتاتيجية  املعامل  واضحة  سياسة  وجود  عدم  عىل  يدل  وهذا  وهتميشه،  رفضه  وبني 
يزداد  حيث  الكويت،  يف  االجتامعي  التامسط  عىل  وأثره  التنوع  مع  للتعامل  مدروسة 
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األمر أمهية بعد وجود الربيع العريب ألن الكويت متر بمرحلة التعامل مع استحقاقات 
املرحلة يف ظل واقعها املتنوع وإكتشافها لرشوط التعايش بني فئاهتا املختلفة.
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لقد تطورت قضية البدون بصورة طبيعية من جراء حتول فئة من الناس ومن القبائل 
الوطن  هذا  أكان  سواء  بالوطن  صلتهم  انقطعت  ممن  للكويت  القادمني  من  وغريها 
البدون  قضية  برزت  باملحصلة  إيران،  يف  أو  السعودية  يف  أو  أسايس  بشكل  العراق  يف 
عام  ففي  الكويتية،  اجلنسية  محلة  من  أقرباء  لدهيا  بينام  جنسية  أي  حتمل  ال  فئة  بصفتها 
لبداية   أد مما  الكويتي  اإلحصاء  من  جزء  البدون  أعتبار  عن  الكويت  توقفت   1986
ا إجراءات  إنتشار التخوف والتذمر من الوضع اجلديد يف صفوفهم، وقد صدرت أيضً
مس  الذي  األكرب  الزلزال  أن  إال  الكويتني،  كبقية  والعالج  التعليم  حقوق  من  متنعهم 
هذه املجموعة كان العراق للكويت 1990، فمنذ ذلك الوقت خاصة عند حترير دولة 
الكويت، وخروج عرشات اآلالف من البدون وضعت دولة الكويت إجراءات مشددة 
دول  من   أخر سفر  جوازات  لدهيم  أن  وبترصيح  إعالن  كل  يف  مؤكدة  البدون  عىل 

أخر وعليهم أن خيرجوا لتسوية أوضاعهم.
من  مشددة  إجــراءات  الكويت  دولة  وضعت  السفر،  جوازات  تربز  مل  وعندما 
شاكلة منع البدون من العمل ومن إصدار شهادت الزواج وامليالد واألوراق الرسمية 
بتحويل  الوضع  هذا  ساهم  وبالتايل  اإلجراءات  هذه  والعمل،  املدرسة  يف  والتسجيل 
ألعامهلم  البدون  فقدان  بعد  خاصة  يوم،  كل  يف  بالظلم  تشعر  مهمشة  لفئة  البدون 
عن  ينتج  قد  وهذا  االمني  بالقيد  يعرف  ما  عليه  بعضهم  أن  كام  الدولة،  يف  ووظائفهم 
سلوك حمدد أو إإلحتجاج عىل األوضاع وبسبب الربيع العريب تشجع البدون عىل طرح 
قضيتهم يف الشارع، وهذا التفاعل حيول قضية البدون لقضية وطنية كويتية، األمر الذي 
زاد من إرصارهم عىل التظاهر واإلحتجاج السلمي للضغط من أجل حل القضية حالً 

إنسانيًا وسياسيًا.



78

 á«°SÉ«°ùdG ICGôŸG ácQÉ°ûe :É k«fÉK

هناك تداخل واضح بني ما هو سيايس وما هو إجتامعي، وربام كان اجلانب الديني 
أو الرشعي هو أقل عوامل الرصاع يف هذه املسألة، وإن كان هو البارز اىل درجة خديعة 
شعار  حتمل  مجاعة  هناك  االسالمية،  الرشيعة  تفسريات  يف  معركة  هناك  بأن  املراقب 
والية  قضية  وتعتربها  رشعي،  منطلق  من  السياسية  املرأة  حقوق  عىل  تعرتض  السلف 
عامة، ال جيوز للنساء ممارستها، ولكن احلقيقة أن موقف عدد من هؤالء يعكس حالة 
إجتامعية أكثر مما هي حالة رشعية، فهم ينتمون اىل مناطق إنتخابية معظمها قبلية وحمافظة 
جتاه قضايا املرأة، وحتى يف القضايا األقل اثارة للجدل مثل قضية حقوق املرأة السياسية.

أن بعض أفراد هذه املجموعة الربملانية حتاول عدم إغضاب ساحتها السياسية، أكثر مما 
هي تعرب عن موقف رشعي، كام أن هناك مجاعة االخوان املسلمني وحلفاؤهم، وهؤالء 
مجاعة  هي  اإلخوان  مجاعة  أن  فرغم  املواقف.  يف  العنيف  التذبذب  من  حالة  يمثلون 
سياسية وليست دينية، ورغم وجود عدد من املنتمني إىل تيار الليربالية اإلسالمية داخل 
هذه اجلامعة، إال إن موقفها تعكسه اإلنتهازية السياسية التي هي جزء من تقاليد اجلامعة، 
فلقد اعرتضوا عىل حقوق املرأة السياسية من منطلق رشعي، فاملسألة إجتامعية وليست 
رشعية، ولكنهم رسعان ما عادوا ليصوتوا ضد هذه احلقوق، ليس من منطلق رشعي أو 
ا من خسارة مواقع  إجتامعي، بل من منطلق املزايدة الرشعية مع مجاعات السلف، خوفً
إنتخابية، احلكومة الكويتية التي كان الليرباليون يتهموهنا بعدم اجلدية يف قضية حقوق 
النساء، أثبتت أن لدهيا أغلبية برملانية مرحية إذا قررت وحسمت أمرها، فقد استطاعت 

إخرتاق كل الكتل السياسية بام فيها االسالمية والقبلية إلقرار القانون.
اإلجتامعي  الوسط  ويف  التعليم  ويف  كثرية  أعامل  يف  الرجل  عامل  عن  املرأة  عزل  إن 
ا  أد إىل عيشها يف عامل منفصل ال يسهم يف التامسك اإلجتامعي وخيلق منها كيانًا ضعيفً
بيئة  يف  نشأت  التي  تلك  هي  املجتمع  يف  الفاعلة  فاملرأة  املجتمع  مشكالت  عىل  يضيف 
صحية خمتلطة بني الرجال والنساء أكانت تلك البيئة يف املنزل أو يف املدرسة واجلامعة 
أن  عليه  املرأة  عىل  حيافظ  أن  يريد  الذي  العمل  مواقع  يف  أو  العام  النفع  مجعيات  ي  أو 
وهذا  معها،  تتعايش  التي  البيئة  يف  نفسها  محاية  عىل  قدراهتا  ويطور  ويقوهيا  يمكنها 
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يف  بحقها  ويشعرها  والسيايس  والثقايف  واإلنساين  اإلجتامعي  باهلم  إلرشاكها  سيؤدي 
التعبري عن نفسها يف أجواء من املساواة واإلحرتام، إن حماوالت خلق بيئة عازلة للمرأة 
مل حتسب ملصلحتها وال ملصلحة التامسك االجتامعي وال ملصلحة الرجال الذين ترتاجع 
الرتاجع  إن  أخر  بمعنى  وعاملة.  ومديرة  كزميلة  املرأة  مع  البنّاء  التعامل  عىل  قدراهتم 
الذي شهدته الكويت يف بعض القوانني مثل قانون العمل عمل املرأة وقوانني الفصل 
باجتاه  الكويت  ذهبت  فقد  التنوع  قيم  عن  واضح  ختيل  بداية  كان  والرجال  النساء  بني 
إجتامعية  فئات  أصاب  بدوره  وهذا  اإلسالمية،  للرشيعة  الضيق  للتفسري  أقرب  خيار 

أخر منها الشباب باإلنكامش واإلنسحاب.
األخرين  بسلوك  املشكك  األسلوب  خالل  من  ضيق  طريق  يوجد  أنه  يالحظ 
ونواياهم، أفكار اإلسالم السيايس أدت لردود فعل ناقدة، فقد أصاب التفسري الضيق 

للدين املرأة بالكثري من السلبيات وذلك ألنه ساهم يف عزهلا.
خارج  الكويت  دولة  يف   كرب تغيريات  وقعت  املاضية  السنوات  اخلمس  يف  ولكن 
عىل                                 والنقاش  احلوار  ثقافة  اتسعت  كام  املقاهي  اتسعت  فقد  عليها،  املتعارف  األطر 
(الفيس بوك وتويرت) وبدأت تربز من هذا الوسط حالة التقاء بني فتيات وشبان ملناقشة 
هذا  وسيايس،  أديب  أو  شعري  وصالون  ثقايف  جملس  لتأسيس  أو  حترك  لقيادة  أو  قضية 

احلراك يتحول لبديل ولقوة مرادفة للديوانية الذكورية الكويتية.
وبعد جهد طويل قامت به ناشطات احلركة النسائية يف دولة الكويت وبدعم جهات 
مدافعة عن حقوق املرأة، والتجمع منذ الصباح الباكر أمام الربملان الكويتي، وقبل البدء 
الدستورية  وحقوقنا  السياسية  املرأة  حلقوق  األوان  آن  شعار  وحتت  العلنية  باجللسات 
ومطالبنا الرشعية، قابلتها الفتات مناهضة ال حلقوق املرأة وحقوق املرأة يف بيتها من قبل 
جهات املوالني للتيار االسالمي السلفي، قام جملس األمة الكويتي 2005 وألول مرة 
بإقرار قانون منح املرأة الكويتية حق التصويت والرتشيح وذلك بتعديل البند األول من 
القانون اإلنتخايب املعمول به منذ سنة 1962 والذي يعطي فقط الرجل حق التصويت 
والرتشيح، حيث قام أمري دولة الكويت الشيخ جابر األمحد الصباح بإصدار مرسوم يف 
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من  األمة  جملس  إىل  تقديمه  تم  وقد  السياسية  احلقوق  الكويتية  املرأة  سنة 1999 بمنح 
قبل احلكومة الكويتية من أجل التصويت عليه ولكنه رفض عدة مرات.  

يف  نسبتها  أن  إال   ،40% جتاوزت  الوطنية  العاملة  نسب  من  رئيسية  نسبة  املرأة  متثل 
بعد   2009 عام  االنتخابات  يف  نساء  أربعة  وصلت  وبينام  حمدودة،  القيادية  املواقف 
إقرار احلقوق السياسية الكاملة عام 2005 إال أن جملس األمة املنتخب يف 2012 خىل 
التجانس  مأزق  يتصاعد  هنا  من  أيضا،  املرأة  من  حكومة 2012  خلت  وقد  املرأة،  من 

اإلجتامعي الكويتي مع نصف املجتمع.
حلقوقها  احرتام  إىل  يؤدي  السياسية  حقوقها  عىل  املرأة  حصول  أن  يتضح  سبق  مما 
دعت  القرار،  صنع  يف  الشعبية  املشاركة  قاعدة  توسيع  أجل  ومن  الطبيعية  اإلنسانية 
املبذولة  اجلهود  تعزيز  يف  وبارز  مهم  دور  هلام  يكون  بأن  والترشيعية  التنفيذية  السلطة 

إلعطاء املرأة حقوقها السياسية التي كلفها الدستور.
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الكويتية اإلنتخابات  نتائج  حسم  يف  األبــرز  الصوت  متثل  القبيلة  زالت  ما 
ملعرفة  داخليًا  القبائل  جترهيا  التي  تلك  وهي  الفرعية،  باإلنتخابات  يعرف  ما  وبات 
ا يف كل الدورات االنتخابية التي جرت يف دولة الكويت، هذه  ا مألوفً مرشحيها، مظهرً
للكثريين،  متثل  باتت  الكويتية،  اإلنتخابات  قوانني  متنعها  والتي  الفرعية،  اإلنتخابات 
يكون  أن  للشخص  يكفي  األحيان  من  كثري  يف  إذ  العامة،  لإلنتخابات  األولية  النتائج 

مرشح القبيلة ليضمن مقعده يف جملس األمة الكويتي.
ورغم املحاوالت املتعددة من احلكومة يف التخفيف من دور القبيلة يف االنتخابات، 
وحماوالت مثقفني وتيارات سياسية متأثرة من هذه الظاهرة، إال أن القبيلة ما زالت متثل 
األساس يف اختيار املرشحني لعضوية املجلس، ويقيض قانون االنتخابات يف الكويت 
بمعاقبة املنظمني لإلنتخابات الفرعية أو املشاركني فيها بالسجن إىل ما يصل إىل ثالث 
بتقديم  سواء  الناخبني  توجهات  عىل  للتأثري  حماولة  أية  ذاته  القانون  رم  جيُ كام  سنوات، 

عطايا نقدية أو عينية الختيار مرشحه عىل حساب اآلخر.
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هذا التأثري للقبيلة، مل يكن وليد اللحظة، أو بدأ مع بداية احلياة السياسية يف الكويت، 
بل إن املجتمع الكويتي ككل املجتمعات اخلليجية وأغلب املجتمعات العربية، تشكل 
ا مهامً يف النسيج اإلجتامعي للبلد، فهي املحرك واألساس لكل ما يتعلق  القبيلة عنرصً
يف  إقتصادية  حتى  أو  إجتامعية  أو  سياسية  كانت  عن  واجتاهات  ممارسات  من  بأفرادها 
بتغليب  بعضها  يتهم  الكويتيني،  قبل  من  للقبيلة  االنتامء  هذا  وأمام  األحيان،  بعض 
يف  ويرون  االهتام،  هذا  ينفون  القبائل  أبناء  لكن  الوطن،  مصلحة  عىل  القبيلة  مصلحة 

حماوالهتم للحصول عىل أكرب عدد من مقاعد الربملان طموحات مرشوعة.
يتفاقم ويزداد الرصاع االجتامعي إذا اقرتنت الندرة يف املوارد املتاحة برشاسة التنافس 
عليها بني خمتلف قطاعات املجتمع، وقد يبلغ اخلطر أقصاه إذا استأثرت مجاعة ما باجلزء 
األكرب من املوارد عىل حساب باقي اجلامعات. وإذا ما تم التسليم بمثل هذه الرؤية فإن 
بعض  وقيادة  املتكررة  االستجوابات  خالل  من  السلطة  مع  التصادم  إىل  البدو  دفع  ما 
اإلرضابات العاملية فهو ألن احلرض يف دولة الكويت اآلن يمثلون أقلية مهيمنة متارس 
ا جمتمعيًا ال يتناسب إحصائيًا مع تعداد املجموعة، فهم يشكلون نسق االجتاهات  نفوذً

العامة للمجتمع.
وهلذا  الكويت،  دولة  يف  السياسية  احلياة  يف  ا  كبريً ا  دورً للقبلية  أن  يالحظ  سبق  مما 
الدور آثاره اإلجيابية والسلبية عىل املجتمع واحلراك السيايس بشكل عام يعود ملجموعة 
يف  وبكثافة  معينة  مناطق  يف  القبائل  أبناء  تركز  أن  كام  الفرضية.  صدق  تؤكد  حقائق 
القبلية  تساهم  وبالتايل  املؤسيس،  السيايس  العمل  يف  باالنقسام  يؤثر  انتخابيتني  دائرتني 

بعدم االستقرار السيايس يف 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 سابًقا مثل: 
االنتخابات  دورية  بأن  تكمن  فاإلجابة  الربملاين؟  النظام  إىل  الكويت  انتقال  فرصة  ما 
الديمقراطي  التحول  عمليات  ترسيخ  يف  جزئًيا  سامهت  الكويتية  احلالة  يف  الربملانية 
ولكن ليست بصورة جذرية أو عميقة. وهذا يتطلب إعادة بناء ثقافة سياسية ديمقراطية 
عمليات  يف  الكربى  األمهية  يشكل  اجلانب  وهذا  ديمقراطية،  قيم  منظومة  عىل  تقوم 
التحول الديمقراطي. وقد ناقشت الدراسة الفرضية التي مفادها: انتقل النظام السيايس 
الكويتي بصورة تدرجيية ليصبح نظاًما ديمقراطًيا، إال أن عملية التحول الديمقراطي يف 
الكويت التي اتسمت بدورية االنتخابات قد ترددت يف مكان ما، كام ان النظام السيايس 
اخلمسة صحة  الدراسة من خالل فصوهلا  وأثبتت  الرمادية.  املنطقة  عالق يف  الكويتي 
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.
الديمقراطية  واقع  عىل  الضوء  إلقاء  الباحث  حاول  الدراسة  هذه  هدف  ولتحقيق 
كافة  يف  واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة  وتنظيم   1962 دستور  إصدار  منذ  الكويتية 
إدارة شؤون  السياسية يف  املشاركة  السيايس وماهيه  املنهج  وتنظيم  الدولة،  مؤسسات 
ومدى  السياسية  القوى  دور  عىل  اإلضاءات  من  العديد  الباحث  سلط  كام  الدولة، 
إمكانية حتقيق التعددية السياسية )بإقرار قانون األحزاب السياسية( عىل الواقع السيايس 
الكويتي، وبالتايل يستنتج مدى فرص دولة الكويت من االنتقال إىل النظام الربملاين واقًعا 

و مستقباًل.
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)79( عىل 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 باطاًل.
• جيب أن تكون القوانني األساسية هي من حتمي الديمقراطية من اندفاع األغلبية 	

الديمقراطية من  قيم  تكفي حلامية  النيابية ال  الديمقراطية  أن  أثبت  الواقع  ألن 
األزمات السياسية.

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

ألن  الكويت،  بدولة  السياسية  األزمة  يف  مهمة  زاوية  االجتامعي  للرصاع  أن  كام 
املجتمع يعاين من متزق داخيل بدأ يطفو عىل الساحة السياسية مؤخًرا، من خالل حتيز 
االجتامعية  الثقافة  هيمنه  ومبدأ  التنوع  ترفض  معينة  وقبائل  لفئة  السياسية  املعارضة 
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 شكاًل لكن يف احلقيقة هي هشة متاًما مما قد 
تؤدي إىل فوىض اجتامعية واسعة.

حيث أن تراجع دولة الكويت يف بعض القوانني منها قانون عمل املرأة والفصل بني 
التفسري الضيق للرشيعة  التنوع والتحول إىل  النساء والرجال هو ختيل واضح عن قيم 

اإلسالمية مما أصاب فئات اجتامعية أخرى باالنكامش واالنسحاب.
االجتامعي  التامسك  يسهم يف  كثرية ال  أعامل  الرجل يف  عامل  املرأة عن  لذلك عزل 
والتأكيد عىل ذلك التوجه هو عدم قدرة املرأة عىل الوصول إىل كرايس الربملان يف جملس 
فرباير 2012، كام خلت احلكومة من العنرص النسائي يف ذلك املجلس، مما يؤكد تصاعد 

مأزق التجانس االجتامعي الكويتي.
يف  مهام  عنرًصا  تشكل  والعربية  اخلليجية  املجتمعات  ككل  فالكويت  القبيلة،  أما 
النسيج االجتامعي، لكن ما حدث يف الكويت هو أن االنتامء إىل القبيلة أصبح بدياًل 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 2012 املبطل مل يلقى 
استحساًنا لدى عامة الشعب ألنه كان أكثر تناقًضا من السلطة نفسها، ويرجع ذلك إىل 
ضعف خمرجات الشعب الذي أفرز لنا 33 عضًوا يف الربملان مل ينجزوا ربع ما وعدوا به 
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 
تستطيع  إىل مرحلة ال  الوقت تصل  أهنا مع  إال  األبوي  دافع احلكم  البلد من  إستقرار 
تطوير املجتمع بسبب املشكل املرتاكمة مما يستدعي التطور واللجوء إىل تداول السلطة 
تبقى األرسة احلاكمة هلا مكانتها اإلجتامعية  بأن  الدستوري،  امللكي  عىل شكل احلكم 
وإحتفاظها بحقوقها السياسية الكاملة، وإدارة البلد من خالل إنتخاب الشعب ملمثليه، 
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الشأن  صعيد  عىل  النضج  ملستوى  يصل  مل  الشعب  بأن  الكويت  يف  اليوم  نراه  ما  لكن 
هي  كام  الربملاين  النظام  إىل  اإلنتقال  من  نتمكن  حتى  واالجتامعي  القانوين  السيايس، 

األسباب التالية:
- من الناحية الثقافية والنضج السيايس فإن مجيع ديمقراطيات العامل الناجحة وصلت 
أن وصل  إىل  السياسية  النخبة  مديدة من حكم  بعد جتربة  والنجاح  التطور  إىل مرحلة 
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 
أنه يف الواليات  الناس بالرتشح أو االنتخاب. كام  عىل مالك األرايض وال حيق لعامة 
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 
مبارشة دون تدرج ودون وصول الشعب أساًسا ملرحلة النضج السيايس احلقيقي الذي 
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 للسلطة 
تكون يف جمتمعات انتاجية وصلت إىل مستوى االقتصاد احلقيقي، وليست إقتصاديات 
السلطة بشكل  تداول  تم  أوروبا  أنه يف  احلقيقية. حيث  اإلنتاجية  إنعدام  ريعية يف ظل 
ناجح عندما بدأت الثورة الصناعية بتغيري املجتمع أقتصادًيا وعلمًيا. كام أن هناك أمثلة 
أخرى من نجاح كل من اليابان، كوريا اجلنوبية، تايوان وسينغافورة يف التداول احلقيقي 
الكويت  اإلقتصادي يف  الوضع  لكن  هائلة.  اقتصادية  لنجاحات  بعد حتقيقها  للسلطة 
عىل  الكبري  اإلعتامد  ظل  يف  جًدا  ضعيفة  إنتاجية  مقابل  الريعية  الدولة  عن  خيرج  ال 
النفط كمصدر وحيد للدخل وقطاع ضخم لتوزيع تلك الثروة عىل الشعب من خالل 

الرواتب العالية التي يتقاضاها غالبية الشعب الكويتي آخر الشهر.
لدهيا  السلطة  تتداول  التي  العامل  ديمقراطيات  مجيع  فإن  القانونية  الناحية  من   -
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الشعب  خمرجات  تعسف  من  ديمقراطيتها  حتمي  التي  الصارمة  الدستورية  القوانني 
واملثال  ملصاحلها.  التنفيذية  السلطة  وإستغالل  الديمقراطية  تغيري  حتاول  التي  السيئة 
عىل ذلك يف أوروبا حيث أهنا متتلك نصوص قانونية متنع وصول األحزاب النازية أو 
إىل احلكم عن طريق  املجتمع  أفراد  الديمقراطية واملساواة بني  الغري مؤمنة يف  الفاشية 
إستغالل  من  التأسيسية  نصوصه  أهم  يف  األورويب  االحتاد  تضمن  حيث  االنتخابات، 
الديمقراطية للوصول إىل احلكم. باإلضافة إىل أن دستور الواليات املتحدة األمريكية 
معيق  قانون  أي  وأن  املجتمع  أفراد  بني  واملساواة  العامة  احلريات  إحرتام  عىل  ينص 
للحريات ويقيدها يسقط من قبل املحكمة الدستورية. أما الوضع يف الكويت ال نجد 
قد  التي  وخمرجاته  الشعب  تعسف  من  الدستوري  النظام  حتمي  التي  النصوص  تلك 

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 باعتبارها 
رشيًكا أساسًيا للكيانات واملؤسسات التنفيذية والترشيعية، دوًرا مهاًم وفاعاًل يف 
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 تساهم 
املجتمع  تطوير  يف  يساهم  إنتاجي  املجتمع  يكون  بأن  الريعية  العقلية  تغيري  يف 

اقتصادًيا وعلمًيا.
نتأكد من  1962، حتى  - أن يكون هناك تطبيق حقيقي وجدي وواضح لدستور 
سالمة تطور الشعب يف ثقافته الدستورية والقانونية ويتيح لنا املجال يف التطور 

الديمقراطي احلقيقي.
- أن يتم حتديد ماهيه املطالبات السياسية بشكل واضح وسليم وأن تكون الطلبات 
الشكل  عىل  حتافظ  قوانني  تقر  وأن  احلايل،  السيايس  الواقع  ظل  يف  معقولة 
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 أرضية 
األرضية  تكون  ولن  وتطويرها،  املطالب  تلك  عىل  احلفاظ  يف  تساهم  خصبة 

خصبة إال يف حال التوجه نحو إحرتام أقلية املجتمع.
- من الرضورة أن تكون التعديالت الدستورية ملزيد من احلريات وإال يتم إعتبارها  

تعديالت باطلة.
- زيادة الوعي الثقايف بني أفراد املجتمع وأن يتم تنشئته تنشئة سياسية قانونية حقيقية 
تساهم يف تطوير املجتمع سياسًيا نحو مزيد من احلريات واملشاركة السياسية يف 

إدارة الدولة ومؤسساهتا.
- أن يزداد التامسك االجتامعي من خالل تغليب مصلحة الوطن عىل مصلحة القبيلة 
من خالل إحرتام األقليات اإلجتامعية األخرى ومعاقبة كل من يتعدى عليها، 
وإقرار حقوق املرأة االجتامعية ومساواهتا مع أخيها الرجل يف املشاركة الوطنية 

دون تفريق بينهام.
األوضاع  ظل  يف  الربملاين  للنظام  احلالية  املطالبات  خالل  من  الباحث  يرى  لذلك 
جتربة  الكويت  يشبه  الذي  املرتاجعة،  واالجتامعية  القانونية  االقتصادية،  السياسية، 
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 حااًل حتى يصل مستوى الشعب للنضج الفعيل، 
حريات  من  مزيد  نحو  الدستور  يعّدل  العوائق  تلك  كافة  جتاوز  تم  حال  يف  أنه  حيث 
يف  الديمقراطية  العملية  وتنظيم  السياسية  لألحزاب  قانون  بإقرار  السياسية  املشاركة 
مع  متوافق  شعبي  تناسق  ظل  يف  مستقباًل  الربملاين  النظام  إىل  وصواًل  السلطة  تداول 

السلطة، كام هو احلال يف سائر الدول الديمقراطية دون خوف من املجهول.
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املالحق

د�صتور دولة الكويت

الباب الأول: الدولة ونظام احلكم 

مادة - 1

التخيل عن أي جزء من  أو  النزول عن  تامة، وال جيوز  الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة 
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 
النحو السابق يزكي  التعيني عيل  يتألف منهم املجلس  ويف حالة عدم  الذين  خاصة، بموافقة أغلبية 
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

ويقوي  كياهنا،  القانون  حيفظ  الوطن،  وحب  واألخالق  الدين  املجتمع ،قوامها  أساس  األرسة 
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

وهي  الوطنية،  وللثروة  االجتامعي  الدولة  لكيان  أساسية  مقومات  والعمل  املال  ورأس  امللكية 
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 
فيه،  عليها  املنصوص  القانون، وبالكيفية  يف  املبينة  األحوال  يف  العامة  املنفعة  بسبب  إال  ملكه  أحد 

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

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 

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

وتعويض  العامة،  واملحن  الكوارث  عن  النامجة  األعباء  حتمل  يف  املجتمع  تضامن  الدولة  تكفل 
املصابني بأرضار احلرب أو بسبب تأدية واجباهتم العسكرية

مادة - 26

وظائفهم  أداء  يف  الدولة  موظفو  ويستهدف  هبا،  بالقائمني  تناط  وطنية  خدمة  العامة  الوظائف 
املصلحة العامة وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال التي يبينها القانون

الباب الثالث: احلقوق والواجبات العامة

مادة - 27

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

حق  ملامرسة  الرضورية  الضامنات  فيها  له  تؤمن  قانونية  حماكمة  يف  إدانته  تثبت  حتى  برئ  املتهم 
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

والتعليم  واآلداب  العام  حدودالنظام  ويف  للقانون  وفقا  الدولة  للكويتيني،تكفله  حق  التعليم 
إلزامي جماين يف مراحله األوىل وفقا للقانون ويضع القانون اخلطة الالزمة للقضاء عيل األمية، وهتتم 

الدولة خاصة بنمو الشباب البدين واخللقي والعقيل
مادة - 41

الكرامة  تقتضيه  والعمل واجب عىل كل مواطن  نوعه،  اختيار  العمل ويف  احلق يف  لكل كويتي 
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

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

للدولة،كام  العامة  السياسة  أمام األمري عن  بالتضامن  الوزراء والوزراء مسؤولون  رئيس جملس 
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:
ومصاحله  الشعب  حريات  عن  الدولة،وأذود  وقوانني  الدستور  أحرتم  أن  العظيم  باهلل  "أقسم 

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 82 من 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 60 مشفوعة 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 131 من 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 
العطلة  أيام  يتألف منهموال حتسب  الذين  بأغلبية األعضاء  بقرار من جملس األمة  صفة االستعجال 
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

املنصوص  وباإلجراءات  القانون،  حيددها  التي  الرضورة  أحوال  يف  العريف  احلكم  األمري  يعلن 
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 
أن معاهدات  الرسمية عىل  اجلريدة  والتصديق عليها ونرشها يف  إبرامها  بعد  القانون  قوة  للمعاهدة 
أو  السيادة  بحقوق  أو  الطبيعية  ثرواهتا  أو  الدولة  بأرايض  املتعلقة  واملعاهدات  والتحالف،  الصلح 
التي حتمل  التجارة واملالحة،واإلقامة، واملعاهدات  العامة أو اخلاصة، ومعاهدات  حقوق املواطنني 
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

األجنبية،ويعزهلم  الدول  لدي  السياسيني  واملمثلني  والعسكريني  املدنيني  املوظفني  األمري  يعني 
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�صلطة الت�صريعية

مادة - 79

ال يصدر قانون إال إذا اقره جملس األمة وصدق عليه األمري
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مادة - 80

وفقا  املبارش،  الرسي  العام  االنتخاب  بطريق  ينتخبون  عضوا  مخسني  من  األمة  جملس  يتألف 
هذا  يف  أعضاء  األمة  بمجلس  املنتخبني  غري  الوزراء  ويعترب  االنتخاب  قانون  يبينها  التي  لألحكام 

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 107 واألعضاء 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

اعتامد  قبل  الدور  هذا  فض  جيوز  وال  أشهر،  ثامنية  عن  يقل  ال  سنوي  انعقاد  دور  األمة  ملجلس 
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 
تلك  الدعوة خالل  يصدر مرسوم  مل  االنتخابات،فان  تلك  انتهاء  من  أسبوعني  للمجلس يف خالل 
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 
امليعادين  الفارق بني  85 بمقدار  املادة  الدستور، خفضت مدة االنعقاد املنصوص عليها يف  86 من 

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

علنية  املجلس يف جلسة  أمام  يؤدي  أو جلانه  املجلس  أعامله يف  األمة  يتوىل عضو جملس  أن  قبل 
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 
ألكثر  احلائزين  بني  االنتخاب  أعيد  األويل  املرة  يف  األغلبية  هذه  تتحقق  مل  فان  حلارضين،  املطلقة 
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

اللجان الالزمة ألعامله، وجيوز هلذه  السنوي  يؤلف املجلس خالل األسبوع األول من اجتامعه 
اللجان أن تبارش صالحياهتا خالل عطلة املجلس متهيدا لعرضها عليه عند اجتامعه

مادة - 94

أو  املجلس  رئيس  أو  احلكومة  طلب  عيل  بناء  رسية  عقدها  وجيوز  علنية،  األمة  جملس  جلسات 
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 
تساوي  خاصةوعند  أغلبية  فيها  تشرتط  التي  احلاالت  غري  يف  وذلك  احلارضين،  لألعضاء  املطلقة 

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

الثقة به ومع ذلك  الوزراء أي وزارة، وال يطرح يف جملس األمة موضوع  ال يتوىل رئيس جملس 
إذا رأى جملس األمة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس 
الوزراء ويعني  رئيس جملس  يعفي  أن  احلالة  الدولة، ولألمري يف هذه  رئيس  إىل  األمر  رفع  الوزراء، 
األغلبية عدم  بذات  اجلديد  املجلس  قرر  إذا  احلل،  األمةويف حالة  جملس  أن حيل  أو  جديدة،  وزارة 
التعاون مع رئيس جملس الوزراء املذكور اعترب معتزال منصبه من تاريخ قرار املجلس يف هذا الشأن، 

وتشكل وزارة جديدة
مادة - 103

الوزير عن منصبه ألي سبب من األسباب يستمر يف ترصيف  أو  الوزراء  إذا ختيل رئيس جملس 
العاجل من شؤون منصبه حلني تعيني خلفه
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مادة - 104

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

يف  التأجيل  يتكرر  وال  شهرا،  تتجاوز  ال  ملدة  األمة  جملس  اجتامع  يؤجل،بمرسوم،  أن  لألمري 
دوراالنعقاد الواحد إال بموافقة املجلس وملدة واحدة، وال حتسب مدة التأجيل ضمن فرتة االنعقاد

مادة - 107

أنه ال جيوز حل املجلس لذات  لألمري أن حيل جملس األمة بمرسوم تبني فيه أسباب احلل، عيل 
ميعاد ال جياوز  للمجلس اجلديد يف  انتخابات  املجلس وجب أجراء  األسباب مرة أخري وإذا حل 
سلطته  كامل  املنحل  املجلس  يسرتد  املدة  تلك  خالل  االنتخابات  جتر  مل  احللفان  تاريخ  من  شهرين 

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
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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 عليالنحو 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

للمناقشة  األمة  جملس  عىل  عام  موضوع  طرح  أعضاء  مخسة  من  موقع  طلب  عيل  بناء  جيوز 
الستيضاح سياسة احلكومة يف شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر األعضاء حق االشرتاك يف املناقشة

مادة - 113

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

هبا  يبعث  التي  والشكاوى  العرائض  لبحث  خاصة  جلنة  السنوية  جلانه  ضمن  املجلس  يشكل 
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

يف  يسهم  أن  أو  رشكة  إدارة  جملس  يف  يعني  أن  عضويته  مدة  أثناء  األمة  جملس  لعضو  جيوز  ال 
املدة كذلك أن يشرتي أو  العامة و ال جيوز له خالل تلك  التزامات تعقدها احلكومة أو املؤسسات 
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�صلطة التنفيذية

الفرع األول-الوزارة
مادة - 123

ويتابع  للحكومة،  العامة  السياسة  ويرسم  الدولة،  مصالح  عىل  ال��وزراء  جملس  هييمن 
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 82 من هذا الدستور
مادة - 126

املنصوص  اليمني  األمري  أمام  يؤدون  الوزراء صالحياهتم  و  الوزراء  رئيس جملس  يتوىل  أن  قبل 
عليها يف املادة 91 من هذا الدستور

مادة - 127

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

كام  فيها،  للحكومة  العامة  السياسة  بتنفيذ  يقوم  و  وزارته  شؤون  عىل  األرشاف  وزير  كل  يتوىل 
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 
تعقدها  التزامات  يف  يسهم  أن  له  جيوز  ال  كام  ماليا  أو  جتاريا  أو  صناعيا  عمال  أو  حرة  مهنة  مبارش، 
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

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

الفرع الثاين -ال�صئون 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

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

جملس  إىل  تقدمه  و  مرصوفاهتا  و  الدولة  إليرادات  الشاملة  السنوية  امليزانية  مرشوع  الدولة  تعد 
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 
ميزانية  هلا  توضع  أو  منها،  بكل  اخلاصة  االعتامدات  املتعاقبة  امليزانيات  يف  تدرج  أن  املرصف،عىل 

استثنائية ألكثر من سنة مالية
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مادة - 143

رضيبة  يف  زيادة  أو  جديدة  رضيبة  إنشاء  شأنه  من  نص  أي  امليزانية  قانون  يتضمن  أن  جيوز  ال 
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

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

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

التي تقرر عىل  التعويضات واإلعانات و املكافآت  املرتبات و املعاشات و  القانون شؤون  ينظم 
خزانة الدولة

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

العامة و بحساباهتا اخلتامية
الفرع الثالث - الشؤون العسكرية

مادة - 157

الوطن  سالمة  من  جزء  وهي  مواطن،  كل  عنق  يف  أمانة  الوطن  وسالمة  الدولة،  هدف  السالم 
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�صلطة الق�صائية

مادة - 162

رشف القضاء، و نزاهة القضاة و عدهلم، أساس امللك و ضامن للحقوق و احلريات
مادة - 163

يكفل  و  العدالة،  سري  يف  التدخل  بحال  جيوز  وال  قضائه،  يف  القايض  عىل  جهة  ألي  سلطان  ال 
القانون استقالل القضاء و يبني ضامنات القضاة و األحكام اخلاصة هبم و أحوال عدم قابليتهم للعزل

مادة - 164

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

و  القضائي،  الضبط  شؤون  عىل  ترشف  و  املجتمع،  باسم  العمومية  الدعوى  العامة  النيابة  تتوىل 
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

و  القوانني  بدستورية  املتعلقة  املنازعات  يف  بالفصل  ختتص  التي  القضائية  اجلهة  القانون  يعني 
القانون حق كل من احلكومة و ذوي  تتبعهاو يكفل  التي  اللوائح، و يبني صالحياهتا و اإلجراءات 
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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الباب اخلام�س: اأحكام عامة و اأحكام موؤقتة

مادة - 174

تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من  لألمري و لثلث أعضاء جملس األمة حق اقرتاح 
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 65 و 66 من 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

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

العمل هبذا  عند  هبا  املعمول  القرارات  و  األوامر  و  املراسيم  و  اللوائح  و  القوانني  قررته  ما  كل 
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 1 لسنة 1962 اخلاص 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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