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 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

ــق جوهــر المواطنــة   ــا أداة تعمــ ــي عهدناهــــ »إن الديمقراطيــة التـ

الوطنية...  واالنتماء للوطـن وتعلــي مصلحة الوطــن وتعزز الوحدة  ِ

تجمــع وال تفــرق... ُتَّؤلــف وال تشــتت... تبنــي وال تهــدم...  وهــي 

تؤكــد االنضبــاط وااللتــزام وتنبــذ الفوضــى والعبــث واالنفــات... 

تدعــو للتســامح واالعتــدال وترفــض التعصــب والتطــرف«

»من النطق السامي«

لحضرة صاحب السمو

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

أمير الباد حفظه اهلل ورعاه

)بمناسبة افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث عشر(

)لمجلس األمة في ٣١ مايو ٢٠٠٩م(
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حفظه اهلل ورعاه
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 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

»يشــهد تاريــخ الكويــت علــى أن هــذه الدولــة الصغيــرة تمكنت دائمًا 

ــك بفضــل مــن  ــات مهمــا تعاظمــت وذل مــن تجــاوز المحــن والعقب

اهلل ووقــوف شــعبها صفــًا واحــدًا صلبــًا خلــف قياداتــه المتعاقبــة«

»من كلمة سمو ولي العهد الشيخ«

نواف األحمد الجابر الصباح

)في مجلس األمة بمناسبة مبايعة سموه وليًا للعهد في ٢٠ فبراير ٢٠٠٦م(
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في دولة الكويت

الشيخ عبداهلل السالم الصباح
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

نحن عبداهلل السالم الصباح
أمير دولة الكويت

ــدور  ــًا ب ــز، وإيمان ــا العزي ــة فــي اســتكمال أســباب الحكــم الديمقراطــي لوطنن رغب

هــذا الوطــن فــي ركــب القوميــة العربيــة وخدمــة الســام العالمــي والحضــارة 

اإلنســانية، وســعيًا نحــو مســتقبل أفضــل ينعــم فيــه الوطــن بمزيــد مــن الرفاهيــة 

والمكانــة الدوليــة، ويفــئ علــى المواطنيــن مزيــدًا كذلــك مــن الحريــة السياســية، 

والمســاواة، والعدالــة االجتماعيــة، ويرســي دعائــم مــا جبلــت عليــه النفــس العربيــة 

مــن اعتــزاز بكرامــة الفــرد، وحــرص علــى صالــح المجمــوع، وشــورى فــي الحكــم مــع 

الحفــاظ علــى وحــدة الوطــن واســتقراره.

وبعــد االطــاع علــى القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٦٢ الخــاص بالنظــام األساســي للحكم 

فــي فتــرة االنتقال.

وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه.

صدق األمير على الدستور بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٦٢ م.

نشر بالجريدة الرسمية »الكويت اليوم« بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٦٢ م.





السيد رئيس المجلس التأسيسي
والسادة رؤساء مجلس األمة



13 12
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في دولة الكويت

كلمة سعادة رئيس المجلس التأسيسي
عند تقديم مشروع الدستور إلى سمو األمير

صاحب السمو أميرنا

إنــه لشــرف كبيــر لزمائــي أعضــاء لجنــة الدســتور ولشــخصي أن 

نتقــدم إلــى ســموكم فــي هــذا اليــوم التاريخــي نيابــة عــن ا لمجلــس 

التأسيســي لمشــروع الدســتور الــذي رأيتــم وضعــه للبــاد علــى 

أســاس المبــادئ الديمقراطيــة المســتوحاه مــن واقــع الكويــت. وكل 

رجائنــا أن يأتــي هــذا الدســتور محققــًا آلمالكــم الكبيــرة لخيــر 

شــعبكم الوفــي األميــن.

والسام عليكم ورحمته وبركاته



13 12

عبد اللطيف ثنيان الغانم
رئيس المجلس التأسيسي

)١٩٦٢ - ١٩٦٣(
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عبد العزيز حمد الصقر
رئيس مجلس األمة للفصل التشريعي

األول )١٩٦٣ - ١٩٦٥(
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سعود عبد العزيز العبد الرزاق
رئيس مجلس األمة للفصل التشريعي

األول )١٩٦٥ - ١٩٦٧(
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 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

أحمد زيد السرحان
رئيس مجلس األمة للفصل التشريعي

الثاني )١٩٦٧ - ١٩٧٠(
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خالد صالح الغنيم
رئيس مجلس األمة للفصلين التشريعيين

الثالث )١٩٧١ - ١٩٧٥(
والرابع )١٩٧٥ - ١٩٧٦(
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 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

محمد يوسف العدساني
رئيس مجلس األمة للفصل التشريعي

الخامس )١٩٨١ - ١٩٨٥(
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أحمد عبدالعزيز السعدون
رئيس مجلس األمة للفصول التشريعية

السادس )١٩٨٥ - ١٩٨٦(
والسابع )١٩٩٢ - ١٩٩٦(
والثامن )١٩٩٦ - ١٩٩٩(



21 20

 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

جاسم محمد الخرافي
رئيس مجلس األمة للفصول التشريعية

التاسع )١٩٩٩ - ٢٠٠٣(
والعاشر )٢٠٠٣ - ٢٠٠٦(

والحادي عشر )٢٠٠٦ - ٢٠٠٨(
والثاني عشر )٢٠٠٨ - ٢٠٠٩(

والثالث عشر )٢٠٠٩ حتى تاريخ هذا اإلصدار(
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تمهيد
الحريــة والكرامــة اإلنســانية هــي أغلــى القيــم التــي يمكــن للبشــرية أن تنعــم بهــا. ولقــد خاضــت 

الشــعوب التــي ســبقتنا فــي هــذا المضمــار معــارك وحــروب فكريــة وسياســية مريــرة حتــى تنعــم بمــا 

توصلــت إليــه مــن إنجــازات كأنظمــة ديمقراطيــة، ترعــى حقــوق مواطنيهــا وتحافــظ علــى كرامتهــم.

وفــي الكويــت -هــذا البلــد الصغيــر- فــإن روح الممارســة الديمقراطيــة بــدأت منــذ عــام ١٧٥٢م، 

عندمــا وافــق المجتمــع فــي تلــك الفتــرة علــى تنصيــب آل الصبــاح حكامــًا علــى الكويــت عــن طريــق 

مــا عــرف باإلجمــاع والشــورى. فحكــم العائلــة الحاكمــة أتــى عــن طريــق ديمقراطــي أشــبه بمــا يعــرف 

اليــوم باالنتخابــات، حيــث وافقــت األغلبيــة مــن ســكان الكويــت علــى مــن ســيحكم هــذا المجتمــع 

الصغيــر البســيط، وهكــذا حصــل الكويتيــون علــى مــا أرادوا دون أن يفــرض عليهــم حاكــم، وكانــت تلــك 

المبايعــة هــي اللبنــة األولــى فــي صــرح النظــام الديمقراطــي فــي الكويــت.

وشــعب الكويــت هــو أول شــعب خليجــي انتخــب مجلســًا تشــريعيًا عــام ١٩٣٨، وهــو الــذي ســارع 

ــي إلــى  عقــب االســتقال عــام ١٩٦١ إلــى إرســاء قواعــد الحكــم المؤسســي ليتحــول المجتمــع القبل

مجتمــع الدولــة بنظامــه السياســي المتكامــل وبســلطاته الثــاث: التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة. 

ــا  ــي تضــع دســتورًا ويكــون له ــة الت ــرة العربي ــة الجزي ــى فــي منطق ــة األول ــت هــي الدول كمــا أن الكوي

ــًا مــن صــروح الديمقراطيــة بــكل أبعادهــا ومعانيهــا. مجلســًا منتخبــًا لألمــة يشــكل صرحــًا قوي

ــط لضمــان المشــاركة الشــعبية الواســعة فــي أمــور الحكــم  ــت الضواب ولقــد وضــع دســتور الكوي

والرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة وضمــان الحريــات األساســية للمواطنيــن، وحــدد األدوار والمهــام 

ــة. ــة والقضائي ــوازن بيــن الســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذي بمــا يكفــل الت

ونجــح مجلــس األمــة فــي أن يكــون األداة الديمقراطيــة التــي أتاحــت للجميــع فرصــة التعبيــر 

والمشــاركة فــي صنــع القــرارات، ونجــح كمؤسســة تشــريعية حقيقيــة أفــرزت للمجتمــع الكويتــي 

المؤسســات واآلليــات السياســية التــي أســهمت فــي دفــع مســيرة التطــور التــي شــهدتها الكويــت.

ولعــل أهــم مــا يميــز الممارســة الديمقراطيــة الكويتيــة هــو اســتمرارية روح التاحــم حتــى فــي أشــد 

حــاالت التوتــر واألزمــات التــي مــرت بهــا الكويــت كدولــة ونظــام. تجســد هــذا التاحــم بصفــة خاصــة 

إثــر االحتــال العراقــي للكويــت حيــن عّبــر الكويتيــون فــي مؤتمــر جــدة فــي أكتوبــر ١٩٩٠م عــن وقفتهــم 

الثابتــة صفــًا واحــدًا خلــف قيادتهــم الشــرعية. كمــا تجلــت تلــك الــروح أثنــاء أزمــة انتقــال الحكــم التــي 

طــرأت بعــد وفــاة المغفــور لــه الشــيخ/ جابــر األحمــد الصبــاح فــي ١٥ ينايــر ٢٠٠٦، حيــن توافــق نــواب 

الشــعب علــى تنحيــة المغفــور لــه الشــيخ/ ســعد العبــداهلل الســالم الصبــاح مــن منصــب اإلمــارة مراعــاة 
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وتقديــرًا لظروفــه الصحيــة وتفعيــل المــادة الثالثــة مــن قانــون تــوارث اإلمــارة، ومــن ثــم بايــع مجلــس 

ــاح ليصبــح  ــاح األحمــد الصب ــوزراء آنــذاك ســمو الشــيخ/ صب األمــة -وباإلجمــاع- رئيــس مجلــس ال

أميــرًا للبــاد فــي ٢٩ ينايــر ٢٠٠٦م.

إن للكويــت ســجًا حافــًا بالمشــاركة السياســية وعلــى المفكريــن ورجــال السياســة النظــر إلــى 

التجربــة الكويتيــة وتقويمهــا مــن المنطلــق العربــي اإلســامي، وليــس مــن المنطــق الغربــي الــذي يضــع 

ــر واألســس  ــا حســب المعايي ــل يجــب تقويمه ــة، ب ــرًا وشــروطًا محــددة للممارســة الديمقراطي معايي

ــي  ــى يأت ــة، حت ــة والسياســية والديني ــة والحضاري ــاد االجتماعي ــار األبع ــن االعتب ــن بعي ــة آخذي العادل

ــًا. ــًا ومنطقي التقييــم موضوعي

لقــد تعاهــد مــن تولــوا ســدة الحكــم عبــر الزمــان علــى االلتــزام بأســلوب الحــوار والتفاهم والشــورى 

كمنهــج الســتقرار الحكــم وشــرعيته، ومــن هنــا يجــب أن نفهــم التجربــة الديمقراطيــة الكويتيــة علــى 

أنهــا ديمقراطيــة نابعــة مــن عقيــدة الشــعب الكوييــت المســلم وتاريخــه وبيئتــه الخاصــة. وقــد شــكلت 

هــذه العوامــل صيغــة متميــزة مــن الممارســات الديمقراطيــة التــي تتنــوع فيهــا اآلراء والتوجهــات 

وتمــارس جميعهــا فــي إطــار مــن الحريــة والــود والتســامح والشــورى وســيادة القانــون.
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الكويت من النشأة إلى االستقالل

● نشأة الكويت )١٧١٦م(.

● مبايعة أهل الكويت آلل الصباح )١٧٥٢م(

● الحكم في الكويت وتفعيل مبدأ الشورى )١٧٥٠- ١٨٩٦(.

● التجارب السياسية قبل االستقال )١٨٩٦ - ١٩٦٠(.

الفصل األول
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خريطة األخوان أوتنز، أمستردام أوائل القرن الـ ١٨ وتبدو فيها الحدود 
واضحه تماماً وظهر اسم كاظمة للداللة علي منطقة الكويت
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نشأة الكويت )١٧١٦م(:
ُعرفــت منطقــة الكويــت -قديمــًا- باســم »كاظمــة« وكان ميناؤهــا يحمــل االســم نفســه ويقــع فــي 

الجــزء الشــمالي الغربــي مــن جــون الكويــت. ويعــود الوجــود البشــري فــي هــذه المنطقــة إلــى أكثــر مــن 

أربعــة آالف ســنة، كمــا تشــير إلــى ذلــك الحفريــات وبقايــا اآلثــار التــي عثر عليها، إال أن النشــأة الفعلية 

للكويــت كمجتمــع بــدأت فــي أوائــل القــرن الثامــن عشــر وبالتحديــد العــام ١٧١٦م حيــن توافــدت علــى 

هــذه المنطقــة مجموعــة مــن األســر والقبائــل أطلقــت عليهــم تســمية »العتــوب« وكانــوا مزيجــًا مــن آل 

الصبــاح وآل خليفــة والجاهمــة وقبائــل أخــرى عديــدة إضافــة إلــى مجموعــة مــن البــدو الرحــل قدمــوا 

جميعــًا مــن نجــد فــي الجزيــرة العربيــة، وكان قــد ســبقهم إليهــا بنــو خالــد الذيــن كانــت لهــم الســلطة 

والنفــوذ فــي حمايــة المنطقــة وأهاليهــا. وكان لبنــي خالــد »كــوت« أي حصــن صغيــر فــي القريــن جنــوب 

الجــون ومنــه أخــذت الكويــت )تصغيــر كلمــة كــوت( إســمها الــذي عرفــت بــه حتــى يومنــا هــذا.

وقــد كانــت الكويــت - بســبب موقعهــا التجــاري وميناؤهــا الممتــاز لرســو الســفن وقربهــا مــن 

مغاصــات اللؤلــؤ- محطــة للقوافــل القادمــة مــن بــاد فــارس ومــا بيــن النهريــن إلــى شــرق الجزيــرة 

ــا. ــاد الشــام وأوروب ــدي وب ــط الهن ــدان المحي ــن بل ــر التجــاري بي ــت المم ــا، وكان ــة وداخله العربي

مبايعة أهل الكويت آلل الصباح )١٧٥٢م(:
فــي عــام ١٧٥٢م أختيــر صبــاح بــن جابــر المعــروف بـــ »صبــاح األول« حاكمــا وفــق الطريقــة 

ــن  ــع بي ــد يق ــا ق ــة والفصــل فيم ــف شــؤون المدين ــت لتصري ــل أهــل الكوي ــة العشــائرية مــن قب العربي

ســكانها مــن خافــات، نظــرا لحاجــة النــاس الــى قيــادة يرجعــون إليهــا فــي تصريــف أمورهــم حيــث 

اتســعت نشــاطاتهم فــي البــر والبحــر ولقــد أدرك الكويتيــون عقــب موجــات الهجــرة الكبيــرة مــن خــارج 

ــاح فــي هــذا الوقــت  ــى كيانهــم ووطنهــم وكان الختيارهــم أســرة الصب الكويــت وجــوب المحافظــة عل

كحــكام  للكويــت أهميتــه الكبــرى، إذ أنــه مــع هجــرة  القبائــل واألســر وتحــول التجــارة الــى الكويــت 

نتيجــة اســتياء الفــرس علــى البصــرة عــام ١٧٧٥م، تطــورت الكويــت مــن قريــة صغيــرة الــى مدينــة 

نشــطة ومرفــأ تجــاري يربــط الشــرق بالغــرب. وأدى عــدم اســتقرار األوضــاع فــي العــراق وبــاد فــارس 

الــى خلــق فــراغ تجــاري وسياســي وكان مــن نتائجــه بــروز الكويــت كمينــاء حيــوي. ومــع تطــور الحيــاة 

فــي الكويــت ظهــرت الحاجــة الماســة لقيــادة تمتلــك الشــرعية والقــدرة علــى تأميــن حمايــة المجتمــع 

ومصالحــه وتمثيلــه لــدى الجهــات والمجتمعــات التــي تحيــط بــه، وأصبــح آلل الصبــاح الرئاســة بعــد 

مبايعــة الكويتييــن لهــم وغــدا الحكــم فــي هــذه األســرة يتوارثــه األرشــد األكبــر منهــم الــى هــذا اليــوم. 

وتمــر عمليــة اختيــار الحاكــم وفقــًا لتقاليــد القبائــل العربيــة بمرحلتيــن أساســيتين همــا الترشــيح 

والمبايعــة.
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المرحلة األولى: مرحلة ترشيح الحاكم:
ــة  ــه مــن عائل ــم هــو شــرط النســب أي كون ــره فــي الحاك ــذي يجــب تواف إن الشــرط األساســي ال

الصبــاح، غيــر أن واليــة العهــد ال تنتقــل بالضــرورة مــن أب إلــى ابــن بــل مــن أرشــد دون إلــى ارشــد أن 

تتعــدى محيــط العائلــة. وهــذه القاعــدة كانــت مطبقــة حتــى عهــد الشــيخ مبــارك الصبــاح )١٨٩٦م - 

١٩١٥م( الــذي حصــر تولــي الحكــم فــي ذريتــه.

 المرحلة الثانية: مبايعة أهل الكويت للحاكم:
طبقــا لألعــراف القبليــة العربيــة، وعمــا بقاعــدة عشــائرية مطبقــة منــذ عــام ١٧٥٢م )ســنة اختيار 

الشــيخ صبــاح بــن جابــر المعــروف بـــ »صبــاح األول« علــى رأس اإلمــارة( بأتــي بقيــة الشــيوخ ووجهــاء 

البلــد فــي اليــوم التالــي لإلختيــار والترشــيح وذلــك بعــد أن يشــترطوا عليــه إقامــة العــدل والمســاواة 

فيمــا بينهــم ومشــاورتهم فــي الــرأي وعــدم التفــرد بــه، وأن يديــر شــؤون البــاد طبقــا للقواعــد 

المســتقرة، فيعاهدهــم علــى ذلــك مشــترطا عليهــم الــوالء وتنفيــذ أحكامــه.
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الحكم في الكويت وتفعيل مبدأ الشورى )١٧٥٢-١89٦م(:
ال يمكــن التأريــخ للمســيرة البرلمانيــة فــي الكويــت بيــوم قيــام المجلــس التأســيس أو انتخــاب أول 

ــع  ــي المجتم ــة والمتجــذرة ف ــة األصيل ــن ماحظــة أن روح الديمقراطي ــد م ــا الب ــة وإنم ــس لألم مجل

الكويتــي قــد انعكســت علــى الســلوك الــذي يحكــم الروابــط والعاقــات بيــن الحاكــم والمواطنيــن منــذ 

نشــأة الكويــت، حيــث كانــت العاقــة بيــن القيــادة وأبنــاء الشــعب عاقــة األســرة الواحــدة التــي تحكمهــا 

قيــم وأواصــر عربيــة عريقــة.

وحتــى قبــل أن تعــرف المنطقــة العربيــة التطبيــق الديمقراطــي بالصيــغ واألشــكال المألوفــة 

فقــد كانــت الكويــت مجبولــة منــذ تأسيســها علــى الشــورى والتواصــل والتاحــم بيــن أفــراد مجتمعهــا 

ــرة تنتشــر فــي  ــة مصغ ــات محلي ــع برلمان ــي هــي فــي الواق ــن الت ــك مــن خــال الدواوي ــر، وذل الصغي

أحيــاء الكويــت القديمــة يتبــادل فيهــا أهــل الــرأي والشــورى آراءهــم ثــم تتــوارد فيمــا بعــد حتــى 

ــا  ــة وجيرانه ــة الكويتي ــراد العائل ــن أف ــع بي ــم وتجم ــًا، وبشــكل دائ ــت تقريب ــي كل بي ــد ف أصبحــت تعق

وأصدقائهــم، كمــا أن موضوعــات النقــاش فيهــا مفتوحــة علــى كل مــا يجــري علــى ســاحة االهتمــام 

العــام للمواطنيــن وفــي كل المجــاالت الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وغيرهــا، انهــا 

ــة. ــة خليجي ــة عربي ــة وبنكه ــروح الديمقراطي ــي ل تجســيد كويت

لقــد اعتمــد المجتمــع الكويتــي علــى أنشــطة اقتصاديــة مرتبطــة بالبحــر، رســخت بدورهــا مهنــًا 

تــدور فــي فلكهــا كالســفر البحــري الشــراعي وبنــاء الســفن وتملكهــا وتجــارة اللؤلــؤ وغيرهــا، إضافــة 

الــى نشــاط رئيســي آخــر هــو الغــوص علــى اللؤلــؤ وكانــت الفئــات التــي تمتلــك هــذه األنشــطة هــي 

ــى  الفئــات المبــادرة الــى المطالبــة باالصــاح السياســي واالقتصــادي حيــث كانــت أقــدر الفئــات عل

تقديــم الدعــم المالــي للحاكــم ونظامــه السياســي مــن أجــل قيامــه بالــدور المطلــوب منــه.

باإلضافــة إلــى ذلــك نجــد أن الطبيعــة التجاريــة لمجتمــع الكويــت قــد خلقــت توازنــات سياســية 

واجتماعيــة ووضعــت قيــودًا علــى احتمــاالت المغــاالة فــي اســتخدام الســلطة.

ونظــرًا للمقــدرة الماليــة لبعــض التجــار الذيــن كانــوا يشــكلون فئــة لهــا ثقــل اقتصادي فــي المجتمع، 

فقــد كان الحاكــم حريصــًا علــى استشــارتهم، وهكــذا انتقلــت الســلطة مــن حاكــم الــى الــذي يليــه مــن 

ــد  ــح لنظــام سياســي يعتم ــال تتشــكل مام ــع هــذا االنتق ــي ساســة ويســر. وم ــاح ف حــكام آل الصب

ــع مــن مــرور  ــاك مــا يمن ــا وتعزيزهــا. وليــس هن ــة ودعمه ــى ترســيخ الديمقراطي الشــورى ويطمــح ال

البــاد بظــروف اســتثنائية فــي بعــض مراحــل تطورهــا مــن اإلمــارة الــى الدولــة وفــي ظــل تحديــات 

اقليميــة صعبــة.

إن قــراءة تاريــخ الحكــم وعاقتــه بالديمقراطيــة هــو ذاتــه قــراءة المعانــي فــي تطــور نظــام الحكــم 

نحوهــا وعلــى الوجــه التالــي حيــن نســتعرض األحــداث التــي رافقــت انتقــال الســلطة مــن أميــر الــى 

أميــر فــي أســرة الصبــاح الكريمــة منــذ صبــاح األول العــام ١٧٥٢، وحتــى صبــاح الرابــع العــام ٢٠٠٦.
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تداول الحكم في اإلمارة وتفعيل مبدأ الشورى )١٧٥٢ - ١89٦(
تعاقــب علــى حكــم إمــارة الكويــت - منــذ منتصــف القــرن الثامــن عشــر وحتــى العــام ١٨٩٦ - ســت 

حــكام، هــم:

)صباح األّول - ١٧٥٢ - ١٧٦٢(صباح بن جابر١ - 

)عبداهلل األّول - ١٧٦٢ - ١٨١٥(عبداهلل بن صباح٢ -

)جابر األّول - ١٨١٥ - ١٨٥٩(جابر بن عبداهلل٣ -

)صباح الثاني - ١٨٥٩ - ١٨٦٦(صباح بن جابر4 -

)عبداهلل الثاني - ١٨٦٦ - ١٨٩٢(عبد اهلل بن صباح٥ -

)محمد األّول - ١٨٩٢ - ١٨٩٦(محمد بن صباح٦ -

- وهكــذا علــى مــدى قــرن ونصــف )١٧٥٢ - ١٨٩٦( تمســك جميــع حــكام الكويــت الســتة بمبــدأ 

الشــورى والرجــوع إلــى أهــل الكويــت فــي كل مــا يتعلــق بــإدارة شــئونهم، وكانــت عدالــة األميــر ونزاهــة 

القاضــي الشــرعي يمثــان ضمانتــان للبعــد عــن الظلــم أو االســتبداد.
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التجربة السياسية الكويتية قبل االستقالل )١900-١9٦0م(:
لعــل أهــم مــا يميــز بدايــة القــرن الثامــن عشــر فــي الشــأن الكويتــي الداخلــي أن الشــيخ مبــارك 

ــوا الظــروف  ــر)١٩١٥-١٩١٧( والشــيخ ســالم )١٩١٧-١٩٢١( قــد واجه ــه الشــيخ جاب ــاح وولدي الصب

االســتثنائية التــي كانــت تمــر بهــا البــاد والمنطقــة قبيــل وأثنــاء نشــوب الحــرب العالميــة األولــى 

)١٩١4-١٩١٩(، لكــن عــادت الشــورى مــرة أخــرى مــع بدايــات عهــد الحاكــم العاشــر الشــيخ/ أحمــد 

بــن جابــر الصبــاح )١٩٢١-١٩٥٠( ثــم تطــورت بإصــدار الدســتور وإنشــاء البرلمــان فــي عهــد المغفــور 

لــه الشــيخ/ عبــد اهلل الســالم الصبــاح )١٩٥٠-١٩٦٥( وذلــك علــى النحــو التالــي :

)٧( مبارك الصباح )١89٦ - ١9١٥(:
كان الحــرص علــى اســتقالية الكويــت كإمــارة مســتقلة هــو الدافــع الرئيســي لتولــي الشــيخ/ 

مبــارك الحكــم عنــوة العــام ١٨٩٦ فــي وقــت كانــت األوضــاع الخارجيــة تتســم بالقاقــل واالضطــراب 

ويشــتد فيــه الصــراع بيــن اإلمبراطوريتيــن )العثمانيــة المترنحــة، والبريطانيــة الطامحــة( علــى إخضاع 

المنطقــة لنفوذهمــا السياســي واالقتصــادي. وقــد كان الشــيخ/مبارك رجــل دولــة يتســم بالفطنــة 

والدهــاء والقــوة. وقــد بــدأ حكمــه بإبــرام اتفاقيــة للحمايــة مــع بريطانيــا فــي ٢٣ ينايــر ١٨٩٩، ثــم أنشــأ 

فــي مايــو ١٨٩٩ نظامــًا جمركيــًا لتحصيــل ضريبــة قدرهــا ٥٪ مــن قيمــة جميــع الــواردات بمــا فيهــا 

القادمــة مــن الموانــئ التركيــة كمــا أخضــع الســفن القادمــة للكويــت للتفتيــش.

-  فــي ١٩١١ أدخــل وألول مــرة إلــى الكويــت الخدمــات الطبيــة الحديثــة بالمستشــفى األمريكــي 

وبنفــس العــام أنشــأ المدرســة المباركيــة.

- في ١٩١٢ أنشأ خطًا للتلغراف الاسلكي، وأول مستشفى للنساء.

- في ١٩١٣ منح اإلنجليز امتياز التنقيب عن النفط.

والخاصة أن الشيخ مبارك قد حافظ على كيان الكويت وحفظ لها استقالها السياسي.

)8( جابر بن مبارك )١9١٥ - ١9١٧(:
لــم يســتمر حكمــه وهــو االبــن األول للشــيخ مبــار ســوى أربعــة عشــر شــهرًا ازدهــرت فيهــا التجــارة 

بيــن الكويــت وبــاد الشــام. فــي ظــروف غلبــت عليهــا انهمــاك البلــدان األوروبيــة فــي الحــرب العالميــة 

األولى.
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)9( سالم بن مبارك )١9١٧ - ١9٢١(:
وقــد حكــم بنفــس أســلوب والــده وأخيــه وفــي عهــده وقعــت معركــة الجهــراء فــي 4 إبريــل ١٩٢٠ 

والتــي دافــع فيهــا الكويتيــون ببســالة عــن أراضيهــم وحافظــوا علــى وحدتهــا. وقــد توفــاه اهلل فــي ٢٧ 

فبرايــر ١٩٢١.

)١0( أحمد الجابر )١9٢١ - ١9٥0(:
وتولــى الشــيخ أحمــد الجابــر الحكــم وعمــره ٣٥ ســنة وكان قــد أعــد إعــداد طيبــا إلدارة الحكــم. 

جديــر بالذكــر أنــه كان قــد ُبويــع بواســطة أول مجلــس للشــورى فــي الكويــت فــي ابريــل ١٩٢١ والــذي 

تشــكل مــن ١٢ عضــوًا مــن وجــوه البلــد ودون لهــم ميثاقــا خطيــا بــأن تكــون جميــع األحــكام علــى أســاس 

المشــاورة والحكــم بالشــرع وقواعــد اإلســام. لكــن هــذا المجلــس لــم يــدم ألكثــر مــن شــهرين بعــد أن 

حلــت الخافــات بيــن أعضائــه فحــل نفســه تلقائيــًا.

وكان الشــيخ أحمــد الجابــر فــي بدايــة حكمــه يجلــس يوميــًا فــي مــكان عــام بالمدينــة لتلقــي 

الشــكاوى والتظلمــات بشــكل شــخصي مــن أهــل الكويــت ويبــت فيهــا.

المجلس البلدي ١930:
قامــت أول تجربــة انتخابيــة فــي هــذا المجتمــع الصغيــر عــن طريــق إنشــاء المجلــس البلــدي عــام 

١٩٣٠. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه الكويتيــون يســعون جاهديــن لوضــع اســس ومعاييــر لتنميــة وخدمــة 

مجتمعهــم شــكل هــذا المجلــس اتجاهــًا جديــدًا نحــو مشــاركة الكويتييــن فــي إدارة البــاد، حيــث اختــار 

الكويتيــون عــن طريــق االنتخابــات )المحــدودة( مجلســًا يتكــون مــن ١١ عضــوا ورئيــس دائــم ومديــر، 

وينتخــب األعضــاء والمديــر كل ســنتين. يجتمــع األعضــاء مــرة فــي االســبوع للتباحــث حــول وجهــات 

ــم  ــا فــي مجــاالت التعلي ــام به ــوب القي ــة وأهــم األعمــال المطل ــاس والمدين نظرهــم بشــأن حاجــة الن

واألمــن والصحــة واالنشــاءات وغيرهــا. وكان المجلــس يرأســه - بنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون 

البلديــة - فــردًا مــن آل الصبــاح .

وتلــت انتخابــات البلديــة  انتخابــات لدوائــر المعــارف والصحــة واألوقــاف عــام )١٩٣٦(، وكان لتلــك 

االنتخابــات أثرهــا الكبيــر فــي زيــارة الوعــي بمبــدأ الشــورى والمشــاركة فــي تنظيــم شــؤون الدولــة  مــن 

خال مؤسســاتها.

ــوزراء مصغــر يقــوم  وتطــورت مهــام البلديــة وتعــددت اختصاصاتهــا، فكانــت عبــارة عــن مجلــس لل

بمهــام كل الــوزارات حيــث كانــت المهــام بســيطة تتــاءم مــع  بســاطة المجتمــع الكويــت فــي تلــك الفتــرة .
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المجلسان التشريعيان األول والثاني )١938-١939(:
ــون ضــرورة المشــاركة  ــة- رأى الكويتي ــة وخارجي ــر ظــروف داخلي ــام ١٩٣٨ -وتحــت تأثي ــي الع ف

بالحكــم بشــكل أكثــر نيابيــة وديمقراطيــة مــن أجــل عمــل إصاحــات عــدة فــي المجــاالت السياســية 

ــة. ــة واالقتصادي واالجتماعي

وفــي اطــار الســعي النشــاء مجلــس تشــريعي أنشــأ بعــض تجــار البلــد تجمعــًا تحــت مســمى »الكتلــة 

الوطنيــة« كانــت أهدافــه:

١ - المطالبة بقيام مجلس تشريعي على أساس انتخابات حرة نزيهة.

٢ - تمتع المجلس بكل الصاحيات لإلشراف على تنظيم شؤون اإلمارة.

واختــار أعضــاء الكتلــة ثاثــة ممثليــن عنهــم ليرفعــوا رســالة للشــيخ أحمــد الجابــر، تضمنــت رغبــة 

المشــاركة فــي تســيير أمــور البــاد اعتمــادا علــى أســاس المبايعــة وجعــل الحكــم شــوريًا بيــن الحاكــم 

والمحكــوم، وأن التطــور فــي مختلــف جوانــب الحيــاة يحتــم األخــذ بمبــدأ الشــورى، فاســتجاب الحاكــم 

لرغبتهــم وقــرر إجــراء اإلنتخابــات، وأيــده فــي ذلــك نائبــه الشــيخ »عبــد اهلل الســالم الصبــاح«.

فــي اليــوم التالــي لموافقــة األميــر علــى إجــراء االنتخابــات، تــم إعــداد قائمــة تضــم ٣٢٠ ناخبــًا، 

تــم اســتدعاؤهم لــإلدالء بأصواتهــم لانتخابــات علــى التــي فــاز فيهــا ١4 عضــوًا مــن بيــن ٢٠ مرشــحا 

تقريبــا. وتــم اختيــار الشــيخ عبــد اهلل الســالم رئيســًا للمجلــس.

وبعــد أن باشــر المجلــس مهامــه قــام بصياغــة مشــروع دســتور الكويــت فــي األســبوع األول مــن 

يوليــو ١٩٣٨، حــددت فيــه اختصاصــات المجلــس التشــريعي، وحــاز المشــروع علــى إجمــاع أعضــاء 

ــو ١٩٣٨ م. ــخ ٩ يولي ــه بتاري ــر للمصادقــة علي ــم رفعــه لألمي المجلــس، وت

-  علــى الرغــم مــن أن صيغــة دســتور )١٩٣٨( كانــت تتصــف باإليجــاز، إال أنهــا احتــوت مبادئ دســتورية 

مهمــة كمبــدأ الســيادة الشــعبية وأن األمــة مصــدر الســلطات وأعطــت المجلــس ســلطة تشــريعية 

كاملــة، وســلطة ماليــة واســعة، وكذلــك حــق المصادقــة علــى المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة. 

ــارف  ــة المع ــة، ولجن ــة المالي ــة الشــؤون السياســية، واللجن ــا لجن ــس عــدة لجــان منه -  وشــكل المجل

وشــهدت الــدورة األولــى العديــد مــن اإلنجــازات حيــث تــم افتتــاح مــا ال يقــل عــن عشــر دوائــر 

حكوميــة جديــدة، منهــا دوائــر الماليــة والشــرطة واألمــن والجــوازات... الــخ.

-  لــم يســتمر المجلــس التشــريعي األول مــدة طويلــة فقــد أحاطــت بــه عــدة ظــروف عجلــت مــن نهايتــه 

بحــل المجلــس.
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-  وبرغــم مــا انتهــت إليــه األمــور، إال أن هــذه التجربــة أثــرت المســيرة الديمقراطيــة بأحداثهــا، وكانــت 

هــذه المحاولــة أكثــر نضجــًا مــن ســابقتها »١٩٢١م«، لكونهــا أثيــرت مــن ِقبــل حركــة منظمــة ذات 

برنامــج متكامــل، والرتبــاط هــذه المرحلــة بعوامــل وعناصــر خارجيــة عربيــة.

-  بعــد أربعــة أيــام تقريبــًا مــن حــل المجلــس تــم توزيــع أكثــر مــن مئــة دعــوة لبعــض المواطنيــن تدعوهــم 

الــى االجتمــاع فــي صبــاح اليــوم التالــي مــن أجــل التــداول فــي أمــر االنتخابــات للمجلــس التشــريعي 

الجديــد، وأســفر اللقــاء عــن الدعــوة الــى عقــد أجتمــاع موســع يحضــره عــدد أكبــر مــن أهــل الــرأي 

ــم  ــوا مــن ضمــن المجتمعيــن. وت ــم يكون ــن ل ومــن بينهــم أعضــاء المجلــس التشــريعي الســابق الذي

خــال هــذه االجتمــاع الموســع التــداول فــي شــأن االنتخابــات القادمــة واالتفــاق علــى توحيــد الكلمــة 

وتصفيــة النفــوس وتبنــي وثيقــة الدســتور التــي أقرهــا الحاكــم فــي عهــد المجلــس التشــريعي األول 

فضــا عــن االتفــاق علــى توســيع قاعــدة ممثلــي الشــعب بحيــث يصبحــون عشــرين عضــوًا.

-  وأجمــع األعضــاء المنتخبــون علــى اختيــار الشــيخ عبــد اهلل الســالم رئيســا للمجلــس، الــذي أثنــى 

علــى هــذه الثقــة الكبيــرة، ودعاهــم الــى العمــل لوضــع دســتور لمصادقتــه مــن قبــل الحاكــم وذلــك 

قبــل أن يتمكــن المجلــس مــن اســتئناف نشــاطه.

-  وفــي يــوم ٢ ينايــر ١٩٣٩م اجتمــع أعضــاء المجلــس الســتعراض مســودة الدســتور مــن أجــل إقرارهــا 

بعــد أن أدخــل عليهــا إضافــة تتيــح للحاكــم حــق حــل المجلــس التشــريعي متــى نشــبت بســببه فتنــة 

عامــة فــي البلــد واســتعصى حلهــا بالطــرق الســلمية، علــى أن تشــمل اإلرادة القاضيــة بالحــل أمــرًا 

ــم  ــك ت ــى ذل ــس عل ــة المجل ــد مصادق ــس خــال أســبوع مــن تاريخــه، وبع ــات للمجل باجــراء انتخاب

إرســال مســودة الدســتور الــى االميــر  ليصــادق عليهــا لكــن الحاكــم رفــض المســودة وقــدم بــدال منهــا 

دســتورًا آخــر رأى أنــه األنســب للكويتييــن. 

-  وبعــد خــاف فــي وجهــات النظــر أصــدر األميــر فــي ٧ مــارس ١٩٣٩ أمــرًا بحــل المجلــس التشــريعي 

الثانــي الــذي لــم يكــن قــد بــدأ بعــد.

التطورات السياسية حتى االستقالل:
مهمــا يكــن حجــم المشــاكل السياســية المشــار إليهــا آنفــًا فقــد غطــى عليهــا الحــدث األهــم وهــو 

اكتشــاف أحــد أكبــر أحــواض النفــط فــي العالــم فــي الكويــت بمنطقــة برقــان فــي إبريــل ١٩٣٨، ثــم 

تصديــر أول شــحنة منــه فــي ٣٠ يونيــو ١٩4٦ بعــد االنتهــاء مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع ظهــور 

ــة فــي الكويــت تطــل عليهــا مــن الخــارج، أمــا بالداخــل فقــد ظهــرت  ــدأت األطمــاع العراقي النفــط ب

بشــائر الفكــر الكويتــي الدســتوري لــدى المواطنيــن الســيما وأن التعليــم والثقافــة كان لهمــا النصيــب 

األكبــر مــن اإلنفــاق بعــد بدايــة تدفــق المــوارد النفطيــة.
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في دولة الكويت

)١١( عبداهلل السالم الصباح )١9٥0 - ١9٦٥(:
)أبو الدستور(

-  بعــد وفــاة ابــن عمــه المغفــور لــه الشــيخ/ أحمــد الجابــر الصبــاح تســلم الشــيخ/ عبــداهلل الســالم 

الصبــاح الحكــم فــي ٢٩ فبرايــر ١٩٥٠ وفــي عهــده حصلــت الكويــت علــى اســتقالها وانتقلــت مــن 

اإلمــارة إلــى الدولــة، وفــي عهــده كذلــك صــدر دســتور دولــة الكويــت.

-  ففــي هــذه الفتــرة اجتمعــت مــن العوامــل واالعتبــارات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي دفعــت 

ــة  ــاوي الوطني ــت الدع ــي وارتفع ــى اإلســراع نحــو اســتكمال خطــوات اســتقالها الفعل ــت إل بالكوي

المطالبــة باســتقال الكويــت وإنهــاء الحمايــة البريطانيــة. وعلــى الصعيــد اإلقليمــي أثــرت الحركــة 

القوميــة العربيــة ومطالبتهــا للــدول العربيــة بضــرورة التمــرد واالســتقال وإنهــاء العاقــات الخاصــة 

ــة  ــة المتأصل ــة الكويتي ــك الرغب ــى الوضــع فــي الكويــت، باإلضافــة إلــى تل بالــدول االســتعمارية عل

مــن أجــل مزيــد مــن العاقــات العميقــة مــع كافــة الــدول واألقطــار العربيــة، وإلــى المشــاركة فــي 

ــًا إلــى اكتســاب عضويتهــا. أمــا  أنشــطة مختلفــة خاصــة بجامعــة الــدول العربيــة للتمهيــد تدريجي

فــي المجــال الدولــي فقــد تدهــور الوضــع الدولــي الخــاص ببريطانيــا، فلــم تعــد منــذ نهايــة الحــرب 

ــوازن  ــي ســلم ت ــر مركزهــا ف ــا الشــمس، وتقهق ــب عنه ــي ال تغي ــة الت ــة اإلمبراطوري ــة الثاني العالمي

القــوى العالمــي، لــذا لــم تعــد بريطانيــا قــادرة علــى الحفــاظ علــى وضعهــا الخــاص فــي الكويــت، 

فدخلــت دول أخــرى فــي حلبــة الصــراع علــى المنطقــة وثرواتهــا فــي مقدمتهــا الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة واالتحــاد الســوفيتي، ومــن ثــم جــاءت المحصلــة النهائيــة لتفاعــل جميــع االعتبــارات 

ســالفة الذكــر فــي واقعــة اســتقال الكويــت وانتهــاء الحمايــة البريطانيــة عليهــا، وتمثلــت الواقعــة 

فــي تبــادل أميــر الكويــت الشــيخ عبــداهلل الســالم الصبــاح والمنــدوب الســامي البريطانــي مذكرتيــن 

ــة عــام ١٨٩٩م وإعــان اســتقال  ــج عنهمــا مباشــرة إلغــاء اتفاقي ــة نت تاريخيتيــن شــديدتي األهمي

الكويــت التــام فــي ١٩ يونيــو ١٩٦١م.

ــت  ــى الفــور ممارســة ســيادتها، فطلب ــت عل ــدأت الكوي ــام نفســه )١٩٦١( ب ــو مــن الع -  وفــي ٢١ يوني

ــة واألمــم المتحــدة. ــدول العربي ــة ال ــى كل مــن جامع االنضمــام إل

-  واســتطاعت الكويــت االنضمــام لألمــم المتحــدة عــام ١٩٦٣ كمــا تــم تبــادل العاقــات الدبلوماســية 

الكاملــة مــع العــراق، وكذلــك مــع االتحــاد الســوفيتي ودول أوروبــا الشــرقية.

ــأت  ــة، وتهي ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــًا ف ــة عضــوًا كام ــد أشــهر قليل ــت بع ــذا أصبحــت الكوي -  وهك

البــاد للتحــول الديمقراطــي وبــدأت مرحلــة جديــدة بعــد االســتقال بالتوجــه رأســًا نحــو النظــام 

البرلمانــي.
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الفصل األول

الشيخ عبداهلل السالم يؤدي القسم الدستوري في أول جلسة لمجلس األمة عام ١٩٦٣م امتثااًل 

ألحكام الدستور بالرغم من مرور ١٣ سنة من توليه الحكم.

بسم اهلل العلي القدير
ــة  ــد الدســتوري فــي دول ــة العه ــاده مرحل ــدأ بانعق ــذي نب ــة ال ــس األم ــى لمجل ــدورة األول ــح ال نفتت

ــا الصاعــدة نحــو  ــات ســير دولتن ــة مــن حلق ــر حلق ــي تعتب ــة الت ــي هــذه المرحل ــت المســتقلة ف الكوي

هدفهــا األعلــى يســعدني أن أهنئكــم بثقــة الشــعب بكــم حيــن إختاركــم لتحملــوا أمانــة تمثيلــه وأن أكــرر 

وصيتــي لكــم )كوالــد ألبنائــه( أن تحرصــوا علــى وحــدة الصــف فــي هــذه الدولــة العربيــة المتمســكة 

ــا أن أقســم بــاهلل العظيــم  ــوم األغــر مــن تاريــخ بادن ــه ليســعدني فــي هــذا الي بدينهــا وتقاليدهــا وإن

أن أحتــرم الدســتور وقوانيــن الدولــة وأذود عــن حريــات الشــعب ومصالحــه وأموالــه وأصــون اســتقالل 

الوطــن وســالمة أراضيــه.

واهلل ولي التوفيق.
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أمير دولة الكويت الشيخ عبداهلل السالم الصباح

يتسلم مسودة دستور الدولة من رئيس المجلس التأسيسي

السيد/ عبداللطيف ثنيان الغانم - ٨ نوفمبر ١٩٦٢م.

كلمة حضرة صاحب السمو األمير المعظم 
عند تقديم مشروع الدستور لسموه

- أبنائي األعزاء

نحمــد اهلل العلــي القديــر الــذي اتــاح لنــا فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن حيــاة شــعبنا العزيــز 

تحقيــق امنيتنــا فــي وضــع دســتور للبــاد يقــوم علــى اســس ديمقراطيــة ســليمة ويتفــق وتقاليدنــا 

ــا. ويتجــاوب وآمــال امتن

ونحــن اذ نبــارك اليــوم هــذه الخطــوة ونصــدر الدســتور، نشــكر لكــم جميعــًا مــا بذلتــم مــن جهــود 

مخلصــة، ومــا أظهرتــم مــن روح األخــوة الصادقــة اثنــاء عملكــم.

 واهلل نسأل ان يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه الخير والصاح.
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الحكم الدستوري والمسيرة البرلمانية ١9٦١-١99١م

● دستور دولة الكويت.

● أزمتي الممارسة الديمقراطية )١٩٧٦، ١٩٨٦(.

● توحد الشعب والقيادة إثر الغزو العراقي للكويت.

الفصل الثاني
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الحكم الدستوري والمسيرة البرلمانية )١9٦١-١99١(
يعتبــر الدعــم الشــعبي الكبيــر الــذي حــاز عليــه اميــر البــاد المرحــوم الشــيخ/ عبــد اهلل الســالم 

ــات  ــك الوقــت ووجــود مطالب ــد العراقــي فــي ذل ــى التهدي ــان أزمــة االســتقال، إضافــة ال ــاح إب الصب

ــد صــدر  ــل فق ــي. وبالفع ــي النظــام البرلمان ــة لتبن ــع مهيئ ــا دواف شــعبية لإلصــاح السياســي... كله

ــًا النظــام األساســي للحكــم فــي فتــرة االنتقــال مــن اإلمــارة  القانــون رقــم )١( لســنة ١٩٦٢ متضمن

الــى الدولــة وكان بمثابــة دســتور مؤقــت يطبــق خــال الفتــرة التــي ســبقت إصــدار الدســتور الدائــم 

وأحــال القانــون مهمــة وضــع الدســتور الدائــم الــى المجلــس التأسيســي المكــون مــن عشــرين عضــوًا 

تــم اختيارهــم باالنتخــاب إضافــة الــى أحــد عشــر وزيــرًا كانــوا جميعــا مــن أســرة الصبــاح وتــم انتخــاب 

الســيد عبــد اللطيــف ثنيــان الغانــم رئيســًا للمجلــس التأسيســي، كمــا انتخــب الدكتــور/ أحمــد محمــد 

الخطيــب نائبــًا لرئيــس المجلــس.

دستور دولة الكويت
الدســتور هــو قانــون الدولــة األساســي، الــذي يحــدد أســس نظــام المجتمــع والدولــة وتنظيــم 

هيئاتهــا وتشــكيلها ونشــاطها وحقــوق المواطنيــن وواجباتهــم ويمثــل الدســتور تطــورًا مهمــا فــي عاقــة 

الدولــة بالمواطــن، إذ يحقــق عمليــة إخضــاع الدولــة للقانــون باعتبــاره القانــون األساســي للدولــة. 

ويعــد دســتور دولــة الكويــت الصــادر فــي عــام ١٩٦٢م دســتورًا مكتوبــًا وجامــدًا، ألنــه اشــترط 

إلمكانيــة تعديلــه وتنقيحــه شــروطًا واجــراءات خاصــة أكثــر شــدة وتعقيــدًا مــن تلــك المقــررة فــي شــأن 

ــن الحاكــم  ــو دســتور تعاقــدي بي ــه، فه ــث أســلوب نشــأته أو طريقــة وضع ــة ومــن حي ــن العادي القواني

والشــعب. 

ــوازن بيــن النظــام البرلمانــي والنظــام الرئاســي باالســلوب  وقــد عمــل الدســتور علــى تحقيــق الت

المــزدوج فمــن مظاهــر النظــام البرلمانــي أن رئيــس الدولــة غيــر مســئول وذاتــه مصونــه وال تمــس ألنــه 

يتولــى ســلطاته مــن خــال وزرائــه إضافــة الــى األخــذ بنظــام الفصــل المــرن بيــن الســلطات والتــي 

تقيــم تعاونــًا فيمــا بينهــا. أمــا المظاهــر التــي تقتــرب مــن النظــام الرئاســي فهــي فيمــا يلــي:

١ -  أنــه لــم يأخــذ علــى نحــو مطلــق بقاعــدة النظــام البرلمانــي التقليــدي التــي توجــب أن يختــار 

الــوزراء مــن بيــن أعضــاء البرلمــان بــل أجــاز اختيــار الــوزراء مــن داخــل وخــارج البرلمــان.

٢ -  أن تشكيل أي وزارة جديدة ال يحتاج إلى ثقة مجلس األمة بل إلى ثقة رئيس الدولة )األمير(.

٣ - عدم النص على إسقاط الوزارة كلها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس األمة.

ــوزراء  ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــر (، فرئي ــة ) األمي ــس الدول ــام رئي ــون أم ــوزارة تك 4 -  أن مســئولية ال
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ــر. ــام األمي ــن أم مســئولون بالتضام

ويتكــون دســتور دولــة الكويــت مــن )١٨٣( مــادة ومذكــرة تفســيرية، وقــد قســمت تلــك المــواد علــى 

ــي،  ــع الكويت ــات األساســية للمجتم ــم، والمقوم ــة ونظــام الحك ــواب أساســية تشــمل: الدول خمســة أب

والحقــوق والواجبــات العامــة، والســلطات واالختصاصــات لــكل مــن:

ب - السلطة التشريعية. أ - رئيس الدولة. 

د - السلطة القضائية. ج- السلطة التنفيذية. 

باإلضافة إلى باب خامس حول األحكام العامة والمؤقتة.

وهكــذا... ُيعــد عــام ١٩٦٢م هــو العــام الــذي بــدأت معــه الكويــت وفــي عهــد ســمو األميــر/ 

عبــداهلل الســالم الصبــاح تخطــو خطواتهــا الدســتورية األولــى نحــو النهــج الديمقراطــي لتأخــذ بهــذا 

المبــدأ فــي نظامهــا السياســي. وقــد ركــز أول مجلــس نيابــي منتخــب علــى اإلصــاح وتنظيــم الدولــة 

ــة. هــذا وتوفــي  ــة الحديث ــي أو اإلداري ووضــع أســس الدول ســواء فــي المجــال االقتصــادي أو األمن

الشــيخ/ عبــداهلل الســالم الصبــاح فــي ٢4 نوفمبــر ١٩٦٥ وكان المجلــس النيابــي فــي منتصــف الفصــل 

ــذاك. التشــريعي األول آن

)١٢( صباح السالم )١9٦٥ - ١9٧٧(:
تولــى الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح اإلمــارة فــي ٢4 نوفمبــر ١٩٦٥، وفــي عهــده نرصــد األحــداث 

التاليــة فــي مســيرة الحيــاة الديمقراطيــة بدولــة الكويــت.

- تأسست جامعة الكويت وتم افتتاحها في ٢٧ نوفمبر ١٩٦٦.

- صدرت مجموعة قوانين هامة مثل:

● قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات.

● قانون المحاماة.

● قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

● قوانين تأمين النفط.

● قانون الخدمة اإللزامية العسكرية.

-  أصــدر ســموه مرســومًا أميريــًا بحــل مجلــس األمــة فــي الفصــل التشــريعي الرابــع بتاريــخ ٢٩ 

أغســطس ١٩٧٦ بســبب فقــدان التعــاون بيــن الســلطتين.

ــع ســنوات  ــت ألرب ــة فــي الكوي ــاة النيابي ــس - وألول مــرة - مســيرة الحي ــد توقفــت بحــل المجل -  وق

ونصــف مــن ســبتمبر ١٩٧٦ وحتــى مــارس ١٩٨١.
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)١3( جابر األحمد )١9٧٧ - ٢00٦(:
-  نــودي بســمو الشــيخ/ جابــر األحمــد الجابــر الصبــاح أميــرًا للبــاد بتاريــخ ٣١ ديســمبر ١٩٧٧ وهــو 

اليــوم الــذي توفــي فيــه ســلفه المغفــور لــه الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح.

-  وفــي ٢4 أغســطس ١٩٨٠ أصــدر األميــر مرســومًا بدعــوة مجلــس األمــة إلــى االنعقــاد خــال مــدة 

ال تجــاوز شــهر فبرايــر ١٩٨١.

-  فــي ١٦ ديســمبر ١٩٨٠ صــدر مرســوم أميــري رقــم )٩٩( لســنة ١٩٨٠ بإعــادة تقســيم الدوائــر 

االنتخابيــة ليصبــح عددهــا ٢٥ دائــرة بــداًل مــن عشــرة، بحيــث يمثــل كل دائــرة نائبــان.

-  أســفرت االنتخابــات التــي أجريــت فــي فبرايــر ١٩٨١ عــن فــوز ٣٥ عضــوًا مــن المجلــس الســابق 

)الرابــع( ودخــول ١٥ عضــوًا جديــدًا، ورأس المجلــس الخامــس )٩ مــارس ١٩٨١ - ١٩ ينايــر ١٩٨٥( 

الســيد/ محمــد يوســف العدســاني.

- أقر هذا المجلس العديد من القوانين وأهمها:

● قانون إنشاء بيت الزكاة.

● قانون إنشاء الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

● قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

● قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر.

● قانون مكافحة المخدرات.

● قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

● قانون إنشاء الهيئة العامة الستثمار االحتياطيات النقدية.

-  أكمــل المجلــس الخامــس دورتــه الدســتورية )الفصــل التشــريعي الخامــس( وهــي أربــع ســنوات 

مياديــة وكانــت الجلســة الختاميــة بتاريــخ ١٩ ينايــر ١٩٨٥م.

-  بتاريــخ ٩ مــارس ١٩٨٥م افتتــح ســموه الفصــل التشــريعي الســادس لمجلــس األمــة بعــد أن أجريــت 

االنتخابــات لهــذا المجلــس فــي ٢٠ فبرايــر ١٩٨٥م، وانتخــب الســيد/أحمد عبدالعزيــز الســعدون 

رئيســًا لــه. وقــد أنجــز هــذا المجلــس خــال عمــره القصيــر قانونــي جرائــم المفرقعــات، وإجــازة 

األمومــة، ونتيجــة لتــأزم العاقــة بيــن الســلطتين وحفاظــًا علــى الوحــدة الوطنيــة تــم حــل المجلــس 

فــي ٣ يوليــو ١٩٨٦م.
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أزمتا الممارسة الديمقراطية )١9٧٦-١98٦(:
ــل احتاجــت لكــي  ــات ب ــا مشــاكل أو أزم ــت ب ــي الكوي ــة ف ــة الممارســة الديمقراطي ــم تكــن تجرب -  ل

ــا.  ــي تاريخه ــة ف ــرة والهام ــرور ببعــض المحطــات المؤث ــى الم ــًا ال تنضــج وتتطــور طبيعي

-  وعلــى مــدى األعــوام الثاثيــن مــن إعــان صــدور الدســتور وحتــى الغــزو العراقــي )١٩٦١-١٩٩٠( 

شــهدت الكويــت ســت مجالــس برلمانيــة )١٩٦٣-١٩٦٧-١٩٧١-١٩٧٥-١٩٨١-١٩٨٥(.

-  لقــد توقفــت الحيــاة النيابيــة الدســتورية مرتيــن األولــى عــام ١٩٧٦ حيــث تــم حــل المجلــس وتعطيــل 

العمــل ببعــض نصــوص الدســتور واســتمرت حالــة الفــراغ الدســتوري ألكثــر مــن أربــع ســنوات 

تراجعــت فيهــا الحكومــة عــن فكــرة تعديــل الدســتور بســبب المعارضــة الشــعبية لهــا، أمــا األزمــة 

الثانيــة فقــد كانــت فــي عــام ١٩٨٦ حيــث تــم حــل المجلــس مــرة أخــرى وأوقــف العمــل بالدســتور 

ــاة البرلمانيــة. وســط احتجاجــات وضغــوط شــعبية مطالبــة بعــودة الحي

ــي  ــة ف ــة الثاني ــة النيابي ــي شــكلت مامــح األزم ــة الت ــل اإلقليمي ــى صعيــد االعتبــارات والعوام -  وعل

الكويــت نجــد أن العــراق كان منخرطــًا فــي حربــه الطويلــة مــع إيــران وقــد كانــت التهديــدات 

ــة التــي أصابــت الكويــت مــن جــراء هــذه الحــرب أحــد العوامــل األساســي فــي  السياســية واألمني

إنهــاء التجربــة البرلمانيــة بشــكل مؤقــت، ناهيــك عــن قيــام العــراق بغــزو الكويــت فــي ٢ أغســطس 

١٩٩٠ وتوقــف كافــة أشــكال الحيــاة الطبيعيــة حتــى التحريــر فــي ٢٦ فبرايــر ١٩٩١.

الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح
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توحد الشعب والقيادة اثر الغزو العراقي للكويت:
أثبــت الكويتيــون للعالــم أجمــع أثــر تعــرض الكويــت للعــدوان العراقــي الغــادر فــي الثانــي مــن 

أغســطس ١٩٩٠م - أن العاقــة بيــن الكويتييــن وحكامهــم عاقــة خاصــة ومتينــة عاقــة األب بأبنائــه 

عاقــة عميقــة الجــذور عاقــة تمتــد إلــى أكثــر مــن ثاثمائــه ســنة وكانــت وقفــة الكويتييــن أمــام 

العــدوان العراقــي وقفــة رجــل واحــد، وهكــذا هــم دائمــًا فــي الملمــات والشــدائد وكان هــذا االحتــال 

اختبــار مصيــري لنظــام الشــورى والديمقراطيــة فــي الكويــت. وســوف يســجل التاريــخ بحــروف مــن نــور 

ذلــك الــدور الكبيــر الــذي قــام بــه بطــل التحريــر المغفــور لــه الشــيخ/ ســعد العبــداهلل الســالم - ولــي 

العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء آنــذاك - فــي لــم شــمل الكويتييــن خــارج الوطــن أثنــاء فتــرة االحتــال 

وحرصــه علــى توفيــر احتياجاتهــم الماليــة والمعيشــية إلــى أن زالــت الغمــة وتحقــق التحريــر.

ــه  ــى في ــذي التق ــر ١٩٩٠م ال ــي أكتوب ــة الســعودية ف ــة العربي ــر جــدة الشــعبي بالمملك ــي مؤتم وف

الحاكــم مــع شــعبه أثنــاء محنــة االحتــال تعاهــد الطرفــان علــى التكاتــف والتــآزر والتعــاون والعمــل 

ضمــن إطــار دســتور ١٩٦٢ لبنــاء كــوت مــا بعــد الغــزو لتكــون أكثــر قــوة وأكثــر عطــاًء ممــا ســبق. وقامــت 

القيــادة السياســية بعــد تحريــر الكويــت فــي ٢٦ فبرايــر ١٩٩١م بتحديــد تاريــخ ٥ أكتوبــر ١٩٩٢م 

موعــدًا النتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة، وعــودة الحيــاة البرلمانيــة مجــددًا.

الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح
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قاعة عبداهلل السالم مباشرة بعد الغزو الغاشم

حرائق آبار النفط الكويتية





التجربة الديمقراطية في الكويت منذ التحرير )١99١-٢0١١(

● عودة الحياة النيابية.

● الفصل بين رئاسة الوزراء ووالية العهد.

● مجلس األمة يبايع الشيخ/ صباح األحمد أميرًا للباد.

● مجلس ٢٠٠٩ وتمثيل المرأة الكويتية نيابيًا.

● سمو رئيس مجلس الوزراء صاعدًا إلى المنصة.

الفصل الثالث
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في دولة الكويت

التجربة الديمقراطية في الكويت منذ التحرير )١99١-٢0١١(
إثــر الغــزو العراقــي الغاشــم فــي ٢ أغســطس ١٩٩٠ اســتمرت حكومــة الشــيخ/ ســعد العبــد اهلل 

الســالم تدبيــر شــئون البــاد مــن مدينــة الطائــف الســعودية حتــى مــا بعــد التحريــر فــي ٢٦ فبرايــر 

١٩٩١م. وفــي أبريــل ١٩٩١م صــدر مرســوم أميــري بتشــكيل حكومــة جديــدة إلعــادة اإلعمــار والبنــاء.

عودة الحياة النيابية  )١99٢(:
فــي ٢٠ أكتوبــر ١٩٩٢ عــادت الحيــاة النيابيــة بعــد انقطــاع دام أكثــر مــن ســت ســنوات منــذ العــام 

١٩٨٦م وبــدأ المجلــس الســابع برئاســة الســيد/ أحمــد عبــد العزيــز الســعدون فــي ممارســة مهامــه 

ــور خــال هــذا الفصــل التشــريعي الســابع  ــي رأت الن ــن الت ــة، ومــن أهــم القواني التشــريعية والرقابي

ــي: )١٩٩٢ - ١٩٩٦( مــا يل

● قانون حماية المال العام.

● قانون استقالية القضاء.

● قانون محاكمة الوزراء.

● قانون المديونيات الصعبة.

● قانون الرعاية السكنية االجتماعية.

● قانون عقوبة اإلعدام في حق تجار المخدرات.

● قانون منع االختاط.

● قانون رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

-  وألول مــرة فــي تاريــخ المجالــس النيابيــة الكويتيــة يتــم تشــكيل لجنــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 

ضمــن لجــان مجلــس األمــة الكويتــي فــي ذلــك الفصــل.

-  فــي ٢٠ أكتوبــر ١٩٩٦م بــدأ الفصــل التشــريعي الثامــن لمجلــس األمــة برئاســة الســيد/ أحمــد 

عبدالعزيــز الســعدون وفــي هــذا الفصــل أنجــزت مجموعــة مــن القوانيــن أهمهــا: 

● قانون بتعديل العمل في القطاع األهلي.

●  قانــون بالموافقــة علــى اتفاقيــة حظر اســتحداث وإنتاج وتخزين واســتعمال األســلحة الكيميائية، 

وتدميــر تلك األســلحة.

● قانون بزيادة رأس مال بنك التسليف واالدخار.

● قانون بانضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

● قانون بالموافقة على اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

● قانون التأمين الصحي على األجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.



47 46

الفصل الثالث

-  ونتيجة لتأزم العاقات بين السلطتين، صدر في مايو ١٩٩٩ مرسوم أميري بحل مجلس األمة.

الســيد/ جاســم محمــد  برئاســة  التاســع  التشــريعي  الفصــل  الجديــد أعمــال  المجلــس  -  باشــر 

الخرافــي فــي ١٧ يوليــو ١٩٩٩م واســتمر حتــى ٣٠ يونيــو ٢٠٠٣م، مســتكمًا مدتــه الدســتورية 

)األربــع ســنوات(، وخالهــا أنجــزت مجموعــة مــن القوانيــن وأهمهــا:

● قانون حقوق الملكية الفكرية.

● قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

● قانون السماح لغير الكويتيين بتملك األسهم في الشركات المساهمة الكويتية.

● قانون إنشاء الجامعات الخاصة.

● قانون تنظيم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في دولة الكويت.

● قانون مكافحة عمليات غسيل األموال.

-  بــدأ الفصــل التشــريعي التاســع بتاريــخ ١٧ يوليــو ١٩٩٩ برئاســة الســيد/ جاســم محمــد الخرافــي 

وفيــه قــدم بعــض األعضــاء ثمانيــة اســتجوابات وقدمــت الحكومــة اســتقالتها فــي ٢٠٠١/١/٢٩ 

ــا برئاســة ســمو الشــيخ/ ســعد  ــان كانت ــر ٢٠٠١، والحكومت ــد فــي فبراي ــدت بتشــكيل جدي ــم أعي ث

ــاح. ــداهلل الصب العب

صاحب السمو مفتتحًا أحد أدوار اإلنعقاد
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في دولة الكويت

الفصل بين رئاسة الوزراء ووالية العهد:
ــة العهــد حيــث عهــد لســمو  ــوزراء ووالي ــم الفصــل ألول مــرة بيــن رئاســة ال ــو ٢٠٠٣ ت -  فــي ١٣ يولي

الشــيخ/ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح برئاســة الحكومــة فيمــا احتفــظ ســمو الشــيخ ســعد 

العبــداهلل بواليــة العهــد وقــد كان العــرف يجــري -حتــى ذلــك التاريــخ- علــى أن يتولــى ولــي العهــد 

ــوزراء. ــس ال رئاســة مجل

-  فــي ١٩ يوليــو ٢٠٠٣ بــدأت أعمــال الفصــل التشــريعي العاشــر برئاســة الســيد/ جاســم محمــد 

ــس فــي ٢١  ــري بحــل المجل ــًا بمرســوم أمي ــاث ســنوات فقــط منتهي ــة الث الخرافــي واســتمر قراب

مايــو ٢٠٠٦م.

- خال هذا الفصل التشريعي أنجز المجلس مجموعة من القوانين وأهمها:

●  قانــون معاملــة رعايــا دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة معاملــة الكويتييــن فيمــا يتعلــق 

بتملــك األراضــي والعقــارات المبنيــة فــي الكويــت.

● قانون في شأن إعادة تنظيم بلدية الكويت.

● قانون تنظيم االحتراف الرياضي.

● تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة )السماح للمرأة بالمشاركة السياسية(.

● قانون المطبوعات والنشر.

-  فــي ١٥ ينايــر ٢٠٠٦ انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى أميــر البــاد المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ/ جابــر 

األحمــد الجابــر الصبــاح. ولمــا كانــت واليــة العهــد لســمو الشــيخ/ ســعد العبــد اهلل الســالم، فقــد 

نــودي بــه فــي مجلــس الــوزراء أميــرًا للكويــت.
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إحدى جلسات المجلس
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في دولة الكويت

مجلس األمة والمبايعة الدستورية
لصاحب السمو الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح - أميرًا للبالد

ولسمو الشيخ/ نواف األحمد الجابر الصباح - وليًا للعهد

ــاء أزمــة انتقــال  ــه الدســتورية أثن ــدور فعــال مــن خــال ممارســة صاحيات قــام مجلــس األمــة  ب

الحكــم التــي طــرأت بعــد وفــاة المغفــور لــه الشــيخ/ جابــر األحمــد الجابــر الصبــاح بتاريــخ ١٥ ينايــر 

٢٠٠٦ ففــي هــذا اليــوم نــادى مجلــس الــوزراء بولــي العهــد الشــيخ/ ســعد العبــد اهلل الســالم الصبــاح 

أميــرًا للبــاد عمــًا بالفقــرة األولــى مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون تــوارث اإلمــارة )١(.

ونظــرًا لظروفــه الصحيــة التــي حالــت دون اســتطاعته تحمــل أعبــاء الحكــم قــرر مجلــس الــوزراء 

تفعيــل اإلجــراءات الدســتورية والمقــررة فــي المــادة الثالثــة مــن قانــون تــوارث اإلمــارة والمتعلقــة بفقــد 

األميــر القــدرة الصحيــة علــى ممارســة صاحياتــه. وبعــد أن َثُبــَت لمجلــس الــوزراء فقــدان ســمو 

األميــر لهــذه القــدرة، عــرض األمــر علــى مجلــس األمــة الــذي وافــق باالجمــاع بجلســته المعقــودة 

ــاح مــن منصــب  ــد اهلل الســالم الصب ــة ســمو الشــيخ/ ســعد العب ــى تنحي ــر ٢٠٠٦ عل ــخ ٢4 يناي بتاري

اإلمــارة.

ونظــرًا لخلــو منصــب ولــي العهــد آنــذاك، ووفقــًا للمــادة الرابعــة مــن قانــون تــوارث اإلمــارة مــارس 

مجلــس الــوزراء اختصاصــات رئيــس الدولــة،  وقــرر تزكيــة الشــيخ/ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح 

لمنصــب أميــر دولــة الكويــت. وبجلســته المعقــودة بتاريــخ ٢٩ ينايــر ٢٠٠٦ بايــع مجلــس األمــة باإلجمــاع 

الشــيخ/ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــرًا للبــاد. وأدى ســموه اليميــن الدســتورية أمــام مجلــس 

األمــة بجلســة خاصــة عقــدت فــي اليــوم ذاتــه.

- وبتاريــخ ٧ فبرايــر ٢٠٠٦ زكــى ســموه الشــيخ/ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح وليــًا للعهــد والــذي 

أدى اليميــن الدســتورية أمــام مجلــس األمــة بجلســته المعقــودة بتاريــخ ٢٠ فبرايــر ٢٠٠٦.

وبهــذا حســم مجلــس األمــة أزمــة انتقــال الحكــم بثقــة واقتــدار ومــارس دوره الدســتوري مــن خــال 

تفعيــل مــواد الدســتور وقانــون تــوارث اإلمــارة.

)١( تنــص المــادة )٣( مــن قانــون تــوارث اإلمــارة فــي الكويــت رقــم )4( الصــادر فــي ٣٠ أبريــل ١٩٦4 علــى مــا يلــي: »يشــترط 

لممارســة األميــر صاحياتــه الدســتورية أال يفقــد شــرطا مــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي ولــي العهــد. فــإن فقــد أحــد هــذه 

الشــروط أو فقــد القــدرة الصحيــة علــى ممارســة صاحياتــه - فعلــى مجلــس الــوزراء - بعــد التثبــت مــن ذلــك - عــرض األمــر علــى 

مجلــس األمــة فــي الحــال لنظــره فــي جلســة ســرية. فــإذا ثبــت للمجلــس بصــورة قاطعــة فقــدان الشــرط أو القــدرة المنــوه عنهمــا  

ــة أو انتقــال  ــي العهــد بصفــة مؤقت ــى ول ــر إل ــات األمي ــف منهــم  انتقــال ممارســة صاحي ــن يتأل ــي األعضــاء الذي ــة ثلث قــرر بأغلبي

رئاســة الدولــة إليــه نهائيــا«.
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سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
في مجلس األمة عقب مبايعته أميرًا للباد في ٢٩ يناير ٢٠٠٦

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
في مجلس األمة عقب مبايعته وليًا للعهد في ٢٠ فبراير ٢٠٠٦
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)١٤( صباح األحمد )٢9 يناير ٢00٦(
تعكــس أجــواء االنتقــال الســلس لرئاســة الدولــة إلــى ســمو الشــيخ/ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح 

ــي  ــة والت ــة الكويتي ــة الديمقراطي ــا التجرب ــز به ــي تتمي ــة الت ــك الخصوصي ــا - تل ــا رأين بوضــوح - كم

اتخــذت فيمــا بعــد أبعــادًا أكســبتها المزيــد مــن الحيويــة والقــوة.

وفيمــا يلــي أهــم األحــداث السياســية التــي حفلــت بهــا تلــك الحقبــة الهامــة مــن المســيرة الكويتيــة 

علــى طريــق الحريــة والديمقراطيــة والنمــاء:

-  تشــكلت فــي ٩ فبرايــر ٢٠٠٦ أول حكومــة برئاســة ســمو الشــيخ/ ناصــر المحمــد األحمــد الجابــر 

الصبــاح والتــي لــم تســتغرق ســوى ١4٣ يــوم حيــث واجهــت فــي مجلــس األمــة مــا يمكــن تســميته 

بموجــة جديــدة مــن المــد الديمقراطــي، إذ بلــغ عــدد االســتجوابات خــال الفصــل التشــريعي 

ــس. العاشــر ســبعة اســتجوابات، أدى آخرهــا لحــل المجل

-  ففــي ١٧ مايــو ٢٠٠٦ توجــه ثاثــة مــن أعضــاء مجلس األمة باســتجواب لســمو رئيــس مجلس الوزراء 

حــول موضــوع »الدوائــر االنتخابيــة« )وتلــك كانــت ســابقة أولــى فــي تاريــخ الكويــت البرلمانــي، إذ 

ــدم االســتجواب لرئيــس الــوزراء وليــس لوزيــر فــي الحكومــة(، ولــم تتــم مناقشــة االســتجواب نظــرا 
ُ
ق

لصــدور مرســوم أميــري فــي ٢١ مايــو ٢٠٠٦ بحــل المجلــس... لعــدم التعــاون بيــن الســلطتين كمــا 

صــدر مرســوم النتخابــات أعضــاء المجلــس الجديــد فــي ٢٩ يونيــو ٢٠٠٦.

-  باشــر المجلــس الجديــد برئاســة الســيد/ جاســم محمــد الخرافــي أعمــال الفصــل التشــريعي 

الحــادي عشــر فــي ١٢ يوليــو ٢٠٠٦ واســتمر حتــى ١٩ مــارس ٢٠٠٨، وخــال هــذه الفتــرة تــم إصــدار 

العديــد مــن القوانيــن وأهمهــا:

● قانون إعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة.

● قانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة في ميزانية الدولة.

● قانون تنظيم العمل في اللجنة األوليمبية الكويتيين واألندية الرياضية.

● قانون دعم األندية الرياضية.

● قانون حماية المنافسة.

● قانون الرعاية االجتماعية للمسنين.

● قانون بشأن االعام المرئي والمسموع.

● قانون في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥.

● قانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

.B.O.T قانون بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل ●
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-  خــال الفصــل التشــريعي الحــادي عشــر وجــه المجلــس للحكومــة ســبعة اســتجوابات لــوزراء 

اإلعــام، والصحــة، والنفــط، والماليــة، واألوقــاف والشــئون اإلســامية، والتربيــة والتعليــم وخالــة 

اســتقالت الحكومــة الثانيــة لســمو الشــيخ/ ناصــر المحمــد الصبــاح )فــي 4 مــارس ٢٠٠٧(. ثــم لــم 

ــة  ــات النيابي ــك، إذ تصاعــدت المطالب ــد ذل ــس بع ــن الحكومــة والمجل ــة بي تســتمر األجــواء إيجابي

حــول بعــض القضايــا مثــل: زيــادة الرواتــب، وإســقاط القــروض، ووقــف إزالــة التعديــات علــى أمــاك 

الدولــة، ممــا عجــل بصــدور المرســوم األميــري رقــم )٨٢( لســنة ٢٠٠٨ بحــل المجلــس، وتــم تحديــد 

موعــدًا لانتخابــات النيابيــة فــي ١٨ مايــو ٢٠٠٨.

-  فــي ١ يونيــو ٢٠٠٨ بــدأ المجلــس برئاســة الســيد/ جاســم محمــد الخرافــي أعمــال الفصــل 

التشــريعي الثانــي عشــر وبحكومــة يرأســها ســمو الشــيخ/ ناصــر المحمــد الصبــاح، ويعتبــر هــذا 

المجلــس هــو األول الــذي يأتــي وفقــا لنظــام الدوائــر الخمــس التــي صــدر بشــأنها القانــون )4٢( 

لســنة ٢٠٠٦ ولتتحــول الكويــت علــى إثــره مــن ٢٥ إلــى ٥ دوائــر وفــي هــذا الفصــل التشــريعي أنجــز 

ــي أهمهــا: المجلــس بعــض القوانيــن وفيمــا يل

●  قانــون بإنشــاء صنــدوق لمعالجــة أوضــاع المواطنيــن المتعثريــن في ســداد القروض االســتهاكية 

والمقســطة تجاه البنوك وشــركات االســتثمار.

● قانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت.

● قانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

-  لــم تســتمر حكومــة ســمو الشــيخ/ ناصــر المحمــد الرابعــة ســوى ثمانيــة أشــهر إذ فــي ١٨ نوفمبــر 

٢٠٠٨ قــدم ثاثــة مــن النــواب االســتجواب الثانــي لســمو رئيــس الــوزراء والــذي قدمــت علــى إثــره 

الحكومــة اســتقالتها فــي ٢٥ نوفمبــر ٢٠٠٨ وتــم قبولهــا فــي ١4 ديســمبر ٢٠٠٨.

-  مــا إن بــدأت الحكومــة الخامســة لســمو الشــيخ/ ناصــر المحمــد الصبــاح أعمالهــا فــي ١٢ ينايــر 

٢٠٠٩ حتــى واجهتهــا ثاثــة اســتجوابات وكلهــا فــي شــهر مــارس ٢٠٠٩.

-  ترتــب علــى موجــة االســتجوابات تلــك أن قدمــت الحكومــة اســتقالتها لعــدم التعــاون، فصــدر 

المرســوم األميــري رقــم )٨( فــي ١٨ مــارس ٢٠٠٩ بحــل المجلــس.
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مجلس ٢009 وتمثيل المرأة الكويتية نيابيًا:
ــاث  ــة عــن ث ــع نســاء فــزن بمقاعــد نيابي ــه الخمســين- أرب ــي -ضمــن نواب -  انتخــب الشــعب الكويت

دوائــر انتخابيــة هــي األولــى والثانيــة والثالثــة وبهــذا يكــون مجلــس ٢٠٠٩ قــد رســم خارطــة طريــق 

ورؤيــة جديــدة لــدور المــرأة ليــس فقــط فــي العمــل البرلمانــي بــل فــي حيــاة الكويتييــن السياســية 

ــة. ــة واالقتصادي واالجتماعي

فالمــرأة الكويتيــة وإن ســاهمت فــي مناصــب اإلدارة العامــة واحتلــت مواقــع مؤثــرة كوزيــرة ورئيســة 

جامعــة وســفيرة ووكيلــة وزارة، إال أنهــا فــي مجلــس ٢٠٠٩ قــد احتلــت مكانهــا ومكانتهــا ليــس بالتعييــن 

وإنمــا باالنتخــاب الحــر المباشــر وعــن طريــق صناديــق االقتــراع.

-  فــي ٢٩ مايــو ٢٠٠٩ تشــكلت الحكومــة الســابعة والعشــرين فــي تاريــخ الكويــت السياســي منــذ 

االســتقال، والسادســة التــي يترأســها ســمو الشــيخ/ ناصــر المحمــد الصبــاح.

-  وفــي ٣١ مايــو ٢٠٠٩ ثــم افتتــاح دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الثالــث عشــر 

لمجلــس األمــة برئاســة الســيد/ جاســم محمــد الخرافــي.

ــة وبعــد االســتجواب قــدم  ــر الداخلي ــواب باســتجواب ضــد وزي ــو ٢٠٠٩ تقــدم أحــد الن -  فــي ٨ يوني

ــح الوزيــر. ــراع كانــت لصال ــر إال أن نتيجــة االقت ــًا بطــرح الثقــة فــي الوزي ــواب طلب عشــرة مــن الن

-  بتاريــخ ٢٧ أكتوبــر ٢٠٠٩ افتتــح دور االنعقــاد العــادي الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الثالــث عشــر 

لمجلــس األمــة. وفــي هــذا الــدور التشــريعي أنجــز المجلــس بالتعــاون مــع الحكومــة مجموعــة مــن 

أهــم القوانيــن االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى اإلطــاق وأبرزهــا مــا يلــي:

)١( قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع األهلي.

)٢( قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية.

)٣( قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

)4( قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠ بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات )٢٠١١/٢٠١٠ - ٢٠١٣/٢٠١4(.

)٥( قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برنامج وعمليات التخصيص.

)٦( قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٠ بإصدار الخطة السنوية ٢٠١١/٢٠١٠.

)٧(  قانــون رقــم ٣٩ لســنة ٢٠١٠ بتأســيس شــركات كويتيــة مســاهمة تتولــى بنــاء وتنفيــذ محطــات 

القــوى الكهربائيــة وتحليــة الميــاه فــي الكويــت.
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ــًا  ــى وفق ــر تتول ــة أو أكث ــون رقــم 4٠ لســنة ٢٠١٠ فــي شــأن تأســيس شــركة مســاهمة كويتي )٨(  قان

ــة مــدن للعمــال. ــم وتنفيــذ وتشــغيل وصيان ــام بتصمي ــة القي ــل للدول ــاء والتشــغيل والتحوي لنظــام البن

)٩(  قانــون رقــم 4٩ لســنة ٢٠١٠ بشــأن المســاهمة ودعــم مشــاريع القطــاع الخــاص الصغيــرة 

العربــي. والمتوســطة فــي الوطــن 

ــي شــأن  ــم 4٧ لســنة ١٩٩٣ ف ــون رق ــل بعــض أحــكام القان ــم ٥٠ لســنة ٢٠١٠ بتعدي ــون رق )١٠(  قان

ــة الســكنية. الرعاي

)١١(  قانــون رقــم ٥١ لســنة ٢٠١٠ بإنشــاء صنــدوق لمعالجــة أوضــاع المواطنيــن المتعثريــن فــي ســداد 

القروض االســتهاكية والمقســطة تجاه البنوك وشــركات االســتثمار.

-  وهكــذا يحســب لهــذا المجلــس إقــراره لمجموعــة مــن القوانيــن النوعيــة البالغــة األهميــة اقتصاديــًا 

وماليــًا واجتماعيــًا، لتبــدأ الكويــت مرحلــة جديــدة مــن النمــاء والبنــاء بغــرض التحــول لتصبــح مركــز 

ماليــًا وتجاريــًا مرموقــًا بالمنطقــة.

-  كذلــك كان أداء المجلــس لــدوره الرقابــي قويــًا بالنظــر إلــى مــا طــرح مــن اســتجوابات لــوزراء عــدة 

ــة  ــب عــدم إمكاني ــات طــرح الثقــة وكت ــاح الســت وطلب فــي حكومــات الشــيخ ناصــر المحمــد الصب

التعــاون إضافــة إلــى األســئلة وطلبــات المناقشــة واالقتراحــات أثنــاء الجلســة.

المرأة الكويتية تدخل مجلس األمة



57 56

 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

سمو رئيس مجلس الوزراء صاعدًا إلى المنصة
)تطور في الممارسة الديمقراطية(

-  فــي هــذا الــدور وبتاريــخ ١٥ نوفمبــر ٢٠٠٩ -وفــي حــدث برلمانــي سياســي غيــر مســبوق- صعــد 

ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء ألول مــرة فــي تاريــخ الكويــت إلــى المنصــة تفعيــًا لنصــوص 

الدســتور، ونجحــت الحكومــة فــي عبــور االســتجواب المقــدم مــن أحد النواب بشــأن »مصروفات 

ديــوان رئيــس الــوزراء والشــيكات«، وذلــك بتجديــد الثقــة فــي ســموه ورفــض كتــاب عــدم التعــاون.

ــرة  ــى المنصــة للم ــاح إل ــد الصب ــد ســمو الشــيخ/ ناصــر المحم ــي ١٣ ديســمبر ٢٠١٠ صع -  وف

الثانيــة خــال عــام واحــد فــي اســتجواب قدمــه ثاثــة مــن أعضــاء المجلــس فــي موضــوع 

ــر ٢٠١١  ــي ٥ يناي ــي جلســة ســرية عقــدت ف ــات«، وف ــى الحري ــدي عل ــاك الدســتور والتع »انته

ــاون. ــاب عــدم التع ــد وُرفــض كت ــي ســموه مــن جدي ــة ف تجــددت الثق

-  جديــر بالذكــر أنــه فــي ٨ مايــو ٢٠١١ وبعــد أكثــر مــن ســت أســابيع علــى اســتقالة الحكومــة أدت 

الحكومــة الســابعة لســمو الشــيخ/ ناصــر المحمــد الصبــاح اليميــن الدســتورية أمــام ســمو أميــر 

البــاد لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن العمــل النيابــي والحكومــي والتــي تتواكــب مــع تنفيــذ أكبــر خطــة 

تنمويــة طموحــة للبــاد حتــى هــذا التاريــخ.
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الفصل الثالث

سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
معتليًا المنصة



59 58

 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

صورة مجلس األمة أثناء االحتفاالت باألعياد الوطنية
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الفصل الثالث

مجلس األمة ومبنى السادة األعضاء
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 مسيرة الحياة الديمقراطية

في دولة الكويت

الخاتمة

إن المتتبــع لمســيرة الحيــاة الديمقراطيــة فــي الكويــت منــذ عهــد اإلمــارة الــى عصــر الدولــة 

صاحبــة الدســتور والســيادة ســوف ياحــظ أنهــا عايشــت ومارســت الديمقراطيــة والشــورى وتطــورت 

ــى لقــاء دائــم ومســتمر فــي البرلمانــات  مــن بداياتهــا فــي الدواويــن، حيــث الحاكــم والمحكوميــن عل

ــر  ــت الكبي ــك البي ــس األمــة ذل ــة الحقــة - مجل ــا فــي مرحل ــر عنه ــي عب ــة والت ــرة شــبه اليومي الصغي

ــي الشــعب. لممثل

لقــد كانــت الشــورى هــي المنهــج واالســلوب لعاقــة العــروة الوثقــى بيــن الحاكــم والمواطنيــن، ومــا 

الديمقراطيــة الكويتيــة إال تجربــة متميــزة بعروبتهــا وإســامها وقيمتهــا الخليجيــة األصيلــة التــي 

يــذوب فيهــا الفــرد داخــل الجماعــة ويســعى الجميــع الــى حيــاة أفضــل يســودها الوئــام والســام 

والطمأنينــة.

وهكــذا... تســتمر الحيــاة البرلمانيــة والسياســية مفعمــة بأجــواء الديمقراطيــة، ينعــم مــن خالهــا 

ــح فــي  ــره والراب ــر مصي ــة فــي تقري ــار، والحري ــة فــي االختي ــر، والحري ــة فــي التعبي المواطــن بالحري

النهايــة هــو الوطــن... الكويــت.
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في دولة الكويت
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