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نحن عبد اهلل ال�سامل ال�صباح  -امري دولة الكويت,
رغبة يف ا�ستكمال ا�سباب احلكم الدميقراطي لوطننا العزيز.
واميانا بدور هذا الوطن يف ركب القومية العربية وخدمة ال�سالم
العاملي واحل�ضارة االن�سانية.
و�سعيا نحو م�ستقبل اف�ضل ينعم فيه الوطن مبزيد من الرفاهية
واملكانة الدولية ،ويفيء على املواطنني مزيدا كذلك من احلرية
ال�سيا�سية ،وامل�ساواة ،والعدالة االجتماعية ،وير�سي دعائم ما
جبلت عليه النف�س العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ،وحر�ص على
�صالح املجموع ،و�شورى يف احلكم مع احلفاظ على وحدة الوطن
وا�ستقراره.
وبعد االطالع على القانون رقم  1ل�سنة  1962اخلا�ص بالنظام
اال�سا�سي للحكم يف فرتة االنتقال.
وبناء على ما قرره املجل�س الت�أ�سي�سي.
�صدقنا على هذا الد�ستور وا�صدرناه:



الباب أ
الول
الدولة ونظام احلكم
(مادة )1

الكويت دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة تامة ,وال يجوز النزول
عن �سيادتها �أو التخلي عن �أي جزء من �أرا�ضيها.
و�شعب الكويت جزء من الأ مة العربية
( مادة )2

دي��ن ال��دول��ة الإ�سالم،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي
للت�شريع
(مادة )3

لغة الدولة الر�سمية هي اللغة العربية
( مادة )4

الكويت � إمارة وراثية يف ذرية املغفور له مبارك ال�صباح
ويعني ويل العهد خالل �سنة علىالأ كرث من توليه الأ مري ,ويكون
تعيينه ب�أمر�أمريي بناء علىتزكية الأ مري ومبايعة من جمل�س الأ مة
تتم ,يف جل�سة خا�صة ،مبوافقة �أغلبية الأ ع�ضاءالذين يت�ألف منهم
املجل�س  ويف حالة عدم التعيني علىالنحو ال�سابق يزكي الأ مري
لوالية العهد ثالثة علىالأ قل من الذرية املذكورة فيبايع املجل�س
�أحدهم وليا للعهد وي�شرتط يف ويل العهد �أن يكون ر�شيدا عاقال
وابنا �شرعيا لأ بوين م�سلمني ,ينظم �سائر الأ حكام اخلا�صة بتوارث


الإمارة قانون خا�ص ي�صدر يف خالل �سنة من تاريخ العمل بهذا
الد�ستور ,وتكون له �صفة د�ستورية ,فال يجوز تعديله � إال بالطريقة
املقررة لتعديل الد�ستور
( مادة )5

يبني ال�ق��ان��ون علم ال��دول��ة و�شعارها و�شاراتها و�أو�سمتها
ون�شيدها الوطني.
( مادة )6

نظام احلكم يف الكويت دميقراطي ,ال�سيادة فيه للأ مة م�صدر
ال�سلطات جميعا ,وتكون ممار�سة ال�سيادة علىالوجه املبني بهذا
الد�ستور .
❁❁❁



الباب الثاين
املقومات أ
ال�سا�سية للمجتمع الكويتي
( مادة )7

العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات املجتمع ,والتعاون والرتاحم
�صلة وثقى بني املواطنني.
( مادة )8

ت�صون الدولة دعامات املجتمع وتكفل الأ من والطم�أنينة وتكاف ؤ�
الفر�ص للمواطنني.
(مادة )9

الأ �سرة �أ�سا�س املجتمع ،قوامها الدين والأ خالق وحب الوطن،
يحفظ القانون كيانها ,ويقوي �أوا�صرها ،ويحمي يف ظلها الأمومة والطفولة.
(مادة )10

ترعى الدولة الن�شء وحتميه من اال�ستغالل وتقيه الإهمال
الأ دبي واجل�سماين والروحي.
( مادة)11

تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة �أو املر�ض
�أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات الت�أمني االجتماعي
واملعونة االجتماعية والرعاية ال�صحية


(مادة )12

ت�صون الدولة ال�تراث الإ�سالمي والعربي ,وت�سهم يف ركب
احل�ضارة الإن�سانية.
( مادة)13

التعليم ركن �أ�سا�سي لتقدم املجتمع ,تكلفه الدولة وترعاه
( مادة )14

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وت�شجع البحث العلمي
( مادة )15

تعني الدولة بال�صحة العامة و بو�سائل الوقاية والعالج من
الأ مرا�ض والأ وبئة
( مادة )16

امللكية ور أ����س امل��ال والعمل مقومات �أ�سا�سية لكيان الدولة
االجتماعي وللرثوة الوطنية ,وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة
اجتماعية ينظمها القانون .
( مادة )17

للأ موال العامة حرمة ،وحمايتها واجب علىكل مواطن .
(مادة )18

امللكية اخلا�صة م�صونة ،فال مينع �أحد من الت�صرف يف ملكه
� إاليف ح��دود القانون ،وال ينزع عن أ�ح��د ملكه � إال ب�سبب املنفعة
العامة يف الأ حوال املبينة يف القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها


فيه ,وب�شرط تعوي�ضه عنه تعوي�ضا عادال .
واملرياث حق حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية .
( مادة )19

امل�صادرة العامة للأ موال حمظورة ,وال تكون عقوبة امل�صادرة
اخلا�صة � إال بحكم ق�ضائي ,يف الأ حوال املبينة بالقانون .
( مادة )20

االقت�صاد الوطني �أ�سا�سه العدالة االجتماعية ,وقوامه التعاون
ال�ع��ادل بني الن�شاط العام والن�شاط اخل��ا���ص ,وهدفه حتقيق
التنمية االقت�صادية وزيادة الإنتاج ورفع م�ستوي املعي�شة وحتقيق
الرخاء للمواطنني ,وذلك كله يف حدود القانون .
( مادة)21

الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ،تقوم
على حفظها وح�سن ا�ستغاللها ،مبراعاة مقت�ضيات �أمن الدولة
واقت�صادها الوطني .
(مادة )22

ينظم القانون ,على�أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة
االجتماعية ,العالقة بني العمال و�أ�صحاب العمل ,وعالقة مالك
العقارات مب�ست�أجريها .



(مادة )23

ت�شجع الدولة التعاون واالدخار ,وت�شرف على تنظيم االئتمان .
(مادة )24

العدالة االجتماعية �أ�سا�س ال�ضرائب والتكاليف العامة .
( مادة )25

تكفل الدولة ت�ضامن املجتمع يف حتمل الأ عباء الناجمة عن
الكوارث واملحن العامة ,وتعوي�ض امل�صابني ب�أ�ضرار احلرب �أو
ب�سبب ت�أدية واجباتهم الع�سكرية .
(مادة )26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها ,وي�ستهدف
موظفو الدولة يف �أداء وظائفهم امل�صلحة العامة .
وال يوىل الأ جانب الوظائف العامة � إال يف الأ حوال التي يبينها
القانون .
❁❁❁



الباب الثالث
احلقوق والواجبات العامة
(مادة )27

اجلن�سية الكويتية يحددها القانون وال يجوز � إ�سقاط اجلن�سية
�أو �سحبها � إال يف حدود القانون .
(مادة )28

ال يجوز � إبعاد كويتي عن الكويت �أو منعه من العودة � إليها.
(مادة )29 -

النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ,وهم مت�ساوون لدى
القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم ب�سبب
اجلن�س �أو الأ �صل �أو اللغة �أو الدين
(مادة)30

احلرية ال�شخ�صية مكفولة.

(مادة )31

ال يجوز القب�ض على � إن�سان �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد
� إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل � إال وفق �أحكام
القانون.
وال يعر�ض �أي � إن�سان للتعذيب �أو للمعاملة احلاطة بالكرامة.
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(مادة ) 32

ال جرمية وال عقوبة � إال بناء علىقانون ,وال عقاب � إال على
الأ فعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ين�ص عليها.
(مادة )33

العقوبة �شخ�صية

(مادة )34

املتهم برئ حتى تثبت � إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها
ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع ويحظر � إيذاء املتهم
ج�سمانيا �أو معنويا.
(مادة )35

حرية االعتقاد مطلقة ،وحتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر
الأ ديان طبقا للعادات املرعية ,على � إال يخل ذلك بالنظام العام
�أو ينايف الآداب .
(مادة )36

حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ,ولكل � إن�سان حق التعبري
عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غريهما ,وذلك وفقا لل�شروط
والأ و�ضاع التي يبينها القانون .
(مادة ) 37

حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر مكفولة وفقا لل�شروط
والأ و�ضاع التي يبينها القانون .
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(مادة )38

للم�ساكن حرمة ,فال يجوز دخولها بغري � إذن �أهلها � ,إال يف
الأ حوال التي يعينها القانون وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه .
(مادة )39

حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية م�صونة ،و�سريتها
مكفولة ,فال يجوز مراقبة الر�سائل� ,أو � إف�شاء �سريتها � إال يف
الأ حوال املبينة يف القانون وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فيه.
(مادة )40

التعليم ح��ق للكويتيني ،تكفله ال��دول��ة وف�ق��ا للقانون ويف
حدودالنظام العام والآداب والتعليم � إلزامي جماين يف مراحله
الأ وىل وفقا للقانون .
وي�ضع القانون اخلطة الالزمة للق�ضاء علىالأ مية،
وتهتم الدولة خا�صة بنمو ال�شباب البدين واخللقي والعقلي.
( مادة )41

لكل كويتي احلق يف العمل ويف اختيار نوعه،
والعمل واج��ب على كل مواطن تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه
اخلري العام ,وتقوم الدولة على توفريه للمواطنني وعلى عدالة
�شروطه.
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(مادة )42

ال يجوز فر�ض عمل � إجباري على �أحد � إال يف الأ حوال التي يعينها
القانون ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل .
(مادة )43

حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على �أ�س�س وطنية وبو�سائل
�سلمية مكفولة وفقا لل�شروط والأ و�ضاع التي يبينها القانون ,وال
يجوز � إجبار �أحد على االن�ضمام � إىل �أي جمعية �أو نقابة .
(مادة )44

للأ فراد حق االجتماع دون حاجة لأ ذن �أو � إخطار �سابق,وال
يجوز لأ حد من قوات الأ من ح�ضور اجتماعاتهم اخلا�صة.
واالجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقا لل�شروط
والأ و�ضاع التي يبينها القانون ,على �أن تكون �أغرا�ض االجتماع
وو�سائله �سلمية وال تنايف الآداب .
(مادة )45

لكل ف��رد �أن يخاطب ال�سلطات العامة كتابة وبتوقيعه ,وال
تكون خماطبة ال�سلطات با�سم اجلماعات � إال للهيئات النظامية
والأ �شخا�ص املعنوية.
(مادة )46

ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني حمظور.
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(مادة )47

الدفاع عن الوطن واج��ب مقد�س ,و�أداء اخلدمة الع�سكرية
�شرف للمواطنني ,ينظمه القانون.
(مادة )48

�أداء ال�ضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
وينظم القانون � إعفاء الدخول ال�صغرية من ال�ضرائب مبا
يكفل عدم امل�سا�س باحلد الأ دنى الالزم للمعي�شة.
(مادة )49

مراعاة النظام العام واحرتام الآداب العامة واجب على جميع
�سكان الكويت .
❁❁❁
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الباب الرابع
ال�سلطات
الف�صل أ
الول � -أحكام عامة
  
(مادة )50

يقوم نظام احلكم على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات مع تعاونها وفقا
لأ حكام الد�ستور ،وال يجوز لأ ي �سلطة منها النزول عن كل �أو بع�ض
اخت�صا�صها املن�صو�ص عليه يف هذا الد�ستور.
(مادة )51

ال�سلطة الت�شريعية ي�ت��واله��ا الأ م�ي�ر وجم�ل����س الأ م���ة وفقا
للد�ستور.
(مادة)52

ال�سلطة التنفيذية يتوالها الأ مري وجمل�س ال��وزراء علىالنحو
املبني بالد�ستور.
(مادة )53

ال�سلطة الق�ضائية تتوالها املحاكم با�سم الأ م�ير ,يف حدود
الد�ستور.
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الف�صل الثاين  -رئي�س الدولة
(مادة )54

الأ مري رئي�س الدولة ،وذاته م�صونة ال مت�س.
(مادة )55

يتوىل الأ مري �سلطاته بوا�سطة وزرائه.
(مادة )56

يعني الأ مري رئي�س جمل�س الوزراء ,بعد امل�شاورات التقليدية،
ويعفيه من من�صبه  ،كما يعني الوزراء ويعفيهم من منا�صبهم بناء
على تر�شيح رئي�س جمل�س الوزراء.
ويكون تعيني الوزراء من �أع�ضاء جمل�س الأ مة ومن غريهم.
وال يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد �أع�ضاء جمل�س الأ مة .
(مادة )57

يعاد ت�شكيل الوزارة علىالنحو املبني باملادة ال�سابقة عند بدء
كل ف�صل ت�شريعي ملجل�س الأ مة.
(مادة )58

رئي�س جمل�س ال��وزراء وال��وزراء م�س�ؤولون بالت�ضامن �أمام
الأ مريعن ال�سيا�سة العامة للدولة ،كما ي�س�أل كل وزير �أمامه عن
�أعمال وزارته.
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(مادة )59

يحدد القانون امل�شار � إليه يف املادة الرابعة ال�شروط الالزمة
ملمار�سة الأ مري �صالحياته الد�ستورية.
(مادة)60

ي�ؤدي الأ مري قبل ممار�سة �صالحياته ,يف جل�سة خا�صة ملجل�س
الأ مة ,اليمني الآتية:
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحرتم الد�ستور وقوانني الدولة ،و�أذود
عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ,و�أ�صون ا�ستقالل الوطن
و�سالمة �أرا�ضيه»
( مادة )61

يعني الأ م�ير ,يف حالة تغيبه خ��ارج الأ م��ارة وتعذر نيابة ويل
العهد عنه ,نائبا ميار�س �صالحياته م��دة غيابه ,وذل��ك ب�أمر
�أمريي ,يجوز �أن يت�ضمن هذا الأ مر تنظيما خا�صا ملمار�سة هذه
ال�صالحيات نيابة عنه �أو حتديدا لنطاقها.
(مادة )62

ي�شرتط يف نائب الأ مري ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة 82
من هذا الد�ستور وان كان وزيرا �أو ع�ضوا يف جمل�س الأ مة فال
ي�شرتك يف �أعمال الوزارة �أو املجل�س مدة نيابته عن الأ مري .
(مادة )63

ي�ؤدي نائب الأ مري قبل مبا�شرة �صالحياته ,يف جل�سة خا�صة
17

ملجل�س الأ م��ة ,اليمني املن�صو�ص عليها يف امل��ادة  60م�شفوعة
بعبارة «و�أن �أكون خمل�صا للأ مري "
ويف حالة عدم انعقاد املجل�س يكون �أداء اليمني املذكورة �أمام
الأ مري .
( مادة )64

ت�سري بالن�سبة لنائب الأ مري الأ حكام املن�صو�ص عليها يف املادة
 131من هذا الد�ستور.
(مادة )65

للأ مري حق اقرتاح القوانني وحق الت�صديق عليها و� إ�صدارها
ويكون الإ�صدار خالل ثالثني يوما من تاريخ رفعها � إليه من جمل�س
الأ م��ة ,وتخف�ض هذه املدة � إىل �سبعة أ�ي��ام يف حالة اال�ستعجال,
ويكون تقرير �صفة اال�ستعجال بقرار من جمل�س الأ م��ة ب�أغلبية
الأ ع�ضاء الذين يت�ألف منهم.
وال حت�سب �أيام العطلة الر�سمية من مدة الإ�صدار.
ويعترب القانون م�صدقا عليه وي�صدر � إذا م�ضت املدة املقررة
للإ �صدار دون �أن يطلب رئي�س الدولة � إعادة نظره .
(مادة ) 66

يكون طلب � إعادة النظر يف م�شروع القانون مبر�سوم م�سبب,
ف� إذا �أقره جمل�س الأ مة ثانية مبوافقة ثلثي الأ ع�ضاء الذين يت�ألف
منهم املجل�س �صدق عليه الأ مري و�أ�صدره خالل ثالثني يوما من
� إبالغه � إليه فان مل تتحقق هذه الأ غلبية امتنع النظر فيه يف دور
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االنعقاد نف�سه ف�� إذا عاد جمل�س الأ م��ة يف دور انعقاد أ�خ��ر � إىل
� إقرار ذلك امل�شروع ب�أغلبية الأ ع�ضاء الذين يت�ألف منهم املجل�س
�صدق عليه الأ مري و�أ�صدره خالل ثالثني يوما من � إبالغه � إليه.
(مادة )67

الأ م�ير هو القائد الأ على للقوات امل�سلحة ,وهو ال��ذي يويل
ال�ضباط ويعزلهم وفقا للقانون .
( مادة )68

يعلن الأ مري احلرب الدفاعية مبر�سوم� ,أما احلرب الهجومية
فمحرمة.
( مادة ) 69

يعلن الأ مري احلكم العريف يف �أحوال ال�ضرورة التي يحددها
القانون ,وب��ا إلج��راءات املن�صو�ص عليها فيه ويكون �إع�لان
احلكم العريف مبر�سوم ,ويعر�ض هذا املر�سوم على جمل�س الأ مة
خالل اخلم�سة ع�شر يوما التالية له للبت يف م�صري احلكم العريف
و� إذا حدث ذلك يف فرتة احلل وجب عر�ض الأ م��ر على املجل�س
اجلديد يف �أول اجتماع له.
وي�شرتط ال�ستمرار احلكم العريف �أن ي�صدر بذلك قرار من
املجل�س ب�أغلبية الأ ع�ضاء الذين يت�ألف منهم
ويف جميع الأ حوال يجب �أن يعاد عر�ض الأ مر على جمل�س الأ مة,
بال�شروط ال�سابقة ,كل ثالثة �أ�شهر.
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(مادة ) 70

يربم الأ م�ير املعاهدات مبر�سوم ويبلغها جمل�س الأ م��ة فورا
م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان ,وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد
� إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
ع�ل��ى�أن معاهدات ال�صلح والتحالف ,وامل�ع��اه��دات املتعلقة
ب�أرا�ضي الدولة �أو ثرواتها الطبيعية �أو بحقوق ال�سيادة �أو حقوق
املواطنني العامة �أو اخلا�صة،ومعاهدات التجارة وامل�لاح��ة،
والإقامة ,واملعاهدات التي حتمل خزانة الدولة �شيئا من النفقات
غري الواردة يف امليزانية �أو تت�ضمن تعديال لقوانني الكويت يجب
لنفاذها �أن ت�صدر بقانون.
وال يجوز يف �أي حال �أن تت�ضمن املعاهدة �شروطا �سرية تناق�ض
�شروطها العلنية .
(مادة ) 71

� إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد جمل�س الأ مة �أو يف فرتة حله,
ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ تدابري ال حتتمل الت�أخري ,جاز للأ مري
�أن ي�صدر يف �ش�أنها مرا�سيم تكون لها قوة القانون ,على�أن ال تكون
خمالفة للد�ستور �أو للتقديرات املالية الواردة يف قانون امليزانية.
ويجب عر�ض هذه املرا�سيم علىجمل�س الأ مة خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ �صدورها �،إذا كان املجل�س قائما ,ويف �أول اجتماع
له يف حالة احلل �أو انتهاء الف�صل الت�شريعي ,ف� إذا مل تعر�ض زال
ب�أثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغري حاجة � إىل � إ�صدار
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قرار بذلك �أما � إذا عر�ضت ومل يقرها املجل�س زال ب�أثر رجعي
ما كان لها من قوة القانون � ,إال � إذا ر�أى املجل�س اعتماد نفاذها يف
الفرتة ال�سابقة �أو ت�سوية ما ترتب من �آثارها بوجه �آخر.
( مادة ) 72

ي�ضع الأ مري ,مبرا�سيم ،اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال
يت�ضمن تعديال فيها �أو تعطيال لها �أو � إعفاء من تنفيذها ويجوز
�أن يعني القانون �أداة �أدنى من املر�سوم لإ�صدار اللوائح الالزمة
لتنفيذه .
( مادة ) 73

ي�ضع الأ مري ,مبرا�سيم ،لوائح ال�ضبط واللوائح الالزمة لرتتيب
امل�صالح والإدارات العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني.
(مادة )74

يعني الأ مري املوظفني املدنيني والع�سكريني واملمثلني ال�سيا�سيني
لدى الدول الأ جنبية ،ويعزلهم وفقا للقانون ,ويقبل ممثلي الدول
الأ جنبية لديه .
(مادة)75

للأ مري �أن يعفو مبر�سوم عن العقوبة �أو �أن يخف�ضها� ,أما
العفو ال�شامل فال يكون � إال بقانون وذلك عن اجلرائم املقرتفة
قبل اقرتاح العفو .
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(مادة )76

مينح الأ مري �أو�سمة ال�شرف وفقا للقانون .
(مادة )77

ت�سك العملة با�سم الأ مري وفقا للقانون .
(مادة )78

عند تولية رئي�س الدولة تعني خم�ص�صاته ال�سنوية بقانون,
وذلك ملدة حكمه.
الف�صل الثالث  -ال�سلطة الت�شريعية
(مادة )79

ال ي�صدر قانون � إال � إذا اقره جمل�س الأ مة و�صدق عليه الأ مري
(مادة )80

يت�ألف جمل�س الأ م��ة من خم�سني ع�ضوا ينتخبون بطريق
االنتخاب العام ال�سري املبا�شر ,وفقا للأ حكام التي يبينها قانون
االنتخاب.
ويعترب ال��وزراء غري املنتخبني مبجل�س الأ مة �أع�ضاء يف هذا
املجل�س بحكم وظائفهم
(مادة ) 81

حتدد الدوائر االنتخابية بقانون .
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(مادة ) 82

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الأ مة :
أ� � -أن يكون كويتي اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية وفقا للقانون
ب � -أن تتوافر فيه �شروط الناخب وفقا لقانون االنتخاب
ج � -أال تقل �سنه يوم االنتخاب عن ثالثني �سنة ميالدية
د � -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها
(مادة ) 83

مدة جمل�س الأ مة �أربع �سنوات ميالدية من تاريخ �أول اجتماع
له ,ويجري التجديد خالل ال�ستني يوما ال�سابقة على نهاية
تلك املدة مع مراعاة حكم املادة . 107
والأ ع�ضاء الذين تنتهي مدة ع�ضويتهم يجوز � إعادة انتخابهم .
وال يجوز مد الف�صل الت�شريعي � إال ل�ضرورة يف حالة احلرب،
ويكون هذا املد بقانون.
(مادة)84

� إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س الأ مة قبل نهاية مدته ,لأ ي
�سبب من الأ �سباب ,انتخب بدله يف خالل �شهرين من تاريخ � إعالن
املجل�س هذا اخللو ,وتكون مدة الع�ضو اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
و� إذا وقع اخللو يف خالل �ستة �أ�شهر ال�سابقة على انتهاء الف�صل
الت�شريعي للمجل�س فال يجري انتخاب ع�ضو بديل.
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(مادة ) 85

ملجل�س الأ مة دور انعقاد �سنوي ال يقل عن ثمانية �أ�شهر ,وال
يجوز ف�ض هذا الدور قبل اعتماد امليزانية .
(مادة ) 86

يعقد املجل�س دوره العادي بدعوة من الأ م�ير خالل �شهر
�أكتوبر من كل عام و� إذا مل ي�صدر مر�سوم ال��دع��وة قبل �أول
ال�شهر املذكور اعترب موعد االنعقاد ال�ساعة التا�سعة من �صباح
يوم ال�سبت الثالث من ذلك ال�شهر فان �صادف هذا اليوم عطلة
ر�سمية اجتمع املجل�س يف �صباح �أول يوم يلي تلك العطلة .
(مادة ) 87

ا�ستثناء من �أحكام املادتني ال�سابقتني يدعو الأ مري جمل�س الأ مة
لأ ول اجتماع يلي االنتخابات العامة للمجل�س يف خالل �أ�سبوعني
من انتهاء تلك االنتخابات ،فان مل ي�صدر مر�سوم الدعوة خالل
تلك املدة اعترب املجل�س مدعوا لالجتماع يف �صباح اليوم التايل
للأ �سبوعني املذكورين مع مراعاة حكم املادة ال�سابقة .
و� إذا كان تاريخ انعقاد املجل�س يف هذا الدور مت�أخرا عن امليعاد
ال�سنوي املن�صو�ص عليه يف امل��ادة  86من الد�ستور ,خف�ضت
مدة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف امل��ادة  85مبقدار الفارق بني
امليعادين املذكورين.
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(مادة ) 88

يدعى جمل�س الأ م��ة ،مبر�سوم ,الجتماع غري ع��ادي � إذا ر�أى
الأ مري �ضرورة لذلك� ,أو بناء على طلب �أغلبية �أع�ضاء املجل�س.  
وال يجوز يف دور االنعقاد غري العادي �أن ينظر املجل�س يف غري
الأ مور التي دعي من �أجلها � إال مبوافقة الوزارة .
( مادة ) 89

يعلن الأ مري ف�ض �أدوار االجتماع العادية وغري العادية .
(مادة ) 90

كل اجتماع يعقده املجل�س يف غري الزمان و املكان املقررين
الجتماعه يكون باطال ,وتبطل بحكم القانون ال�ق��رارات التي
ت�صدر فيه.
(مادة )91

قبل �أن يتوىل ع�ضو جمل�س الأ مة �أعماله يف املجل�س �أو جلانه
ي�ؤدي �أمام املجل�س يف جل�سة علنية اليمني الآتية :
« �أق�سم ب��اهلل العظيم �أن أ�ك��ون خمل�صا للوطن وللأ مري,
و�أن �أحرتم الد�ستور وقوانني الدولة ,و�أذود عن حريات ال�شعب
وم�صاحله و�أمواله ،و أ��ؤدي �أعمايل بالأ مانة وال�صدق «
(مادة ) 92

يختار جمل�س الأ مة يف �أول جل�سة له ,وملثل مدته ,رئي�سا ونائب
رئي�س من بني �أع�ضائه ,و� إذا خال مكان �أي منهما اختار املجل�س
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من يحل حمله � إىل نهاية مدته.
وي �ك��ون االن �ت �خ��اب يف جميع الأ ح � ��وال ب��الأ غ�ل�ب�ي��ة املطلقة
للحا�ضرين ,فان مل تتحقق هذه الأ غلبية يف املرة الأ وىل �أعيد
االنتخاب بني الأ ثنني احلائزين لأ كرث الأ �صوات ,فان ت�ساوى مع
ثانيهما غريه يف عدد الأ �صوات ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة
الثانية ,ويكون االنتخاب يف هذه احلالة بالأ غلبية الن�سبية فان
ت�ساوى أ�ك�ثر من واح��د يف احل�صول على الأ غلبية الن�سبية مت
االختيار بينهم بالقرعة.
وير�أ�س اجلل�سة الأ وىل حلني انتخاب الرئي�س �أكرب الأ ع�ضاء �سنا.
(مادة ) 93

ي�ؤلف املجل�س خالل الأ �سبوع الأ ول من اجتماعه ال�سنوي اللجان
الالزمة لأ عماله ,ويجوز لهذه اللجان �أن تبا�شر �صالحياتها خالل
عطلة املجل�س متهيدا لعر�ضها عليه عند اجتماعه.
(مادة)94

جل�سات جمل�س الأ مة علنية ,ويجوز عقدها �سرية بناء على
طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ع�شرة �أع�ضاء ,وتكون مناق�شة
الطلب يف جل�سة �سرية .
(مادة ) 95

يف�صل جمل�س الأ مة يف �صحة انتخاب �أع�ضائه ,وال يعترب
االنتخاب باطال � إال ب�أغلبية الأ ع�ضاء الذين يت�ألف منهم املجل�س 
ويجوز بقانون �أن يعهد بهذا االخت�صا�ص � إىل جهة ق�ضائية .
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(مادة )96

جمل�س الأ مة هو املخت�ص بقبول اال�ستقالة من ع�ضويته.
(مادة )97

ي�شرتط ل�صحة اجتماع جمل�س الأ م��ة ح�ضور أ�ك�ثر من ن�صف
�أع�ضائه ,وت�صدر القرارات بالأ غلبية املطلقة للأ ع�ضاء احلا�ضرين,
وذلك يف غري احلاالت التي ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
وعند ت�ساوي الأ �صوات يعترب الأ م��ر ال��ذي جرت املداولة يف
�ش�أنه مرفو�ضا.
(مادة )98

تتقدم كل وزارة فور ت�شكيلها بربناجمها � إىل جمل�س الأ مة،
وللمجل�س �أن يبدي ما يراه من مالحظات ب�صدد هذا الربنامج.
(مادة )99

لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأ م��ة �أن يوجه � إىل رئي�س جمل�س
الوزراء و � إىل الوزراء �أ�سئلة ال�ستي�ضاح الأ مور الداخلة يف اخت�صا�صهم,
ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
(مادة )100

لكل ع�ضو م��ن �أع�ضاء جمل�س الأ م��ة �أن يوجه � إىل رئي�س
جمل�س الوزراء و � إىل الوزراء ا�ستجوابات عن الأ مور الداخلة يف
اخت�صا�صاتهم.
وال جتري املناق�شة يف اال�ستجواب � إال بعد ثمانية �أيام على الأ قل
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من يوم تقدميه ،وذلك يف غري حالة اال�ستعجال و موافقة الوزير .
ومبراعاة حكم املادتني  101و  102من الد�ستور يجوز �أن
ي�ؤدي اال�ستجواب � إىل طرح مو�ضوع الثقة على املجل�س.
(مادة )101

كل وزير م�س�ؤول لدى جمل�س الأ مة عن �أعمال وزارته ,و� إذا قرر
املجل�س عدم الثقة ب�أحد الوزراء اعترب معتزال للوزارة من تاريخ
ق��رار عدم الثقة ويقدم ا�ستقالته فورا وال يجوز طرح مو�ضوع
الثقة بالوزير � إال بناء علىرغبته �أو طلب موقع من ع�شرة �أع�ضاء
اثر مناق�شة ا�ستجواب موجه � إليه وال يجوز للمجل�س �أن ي�صدر
قراره يف الطلب قبل �سبعة �أيام من تقدميه.
ويكون �سحب الثقة من الوزير ب�أغلبية الأ ع�ضاء الذين يت�ألف
منهم املجل�س فيما عدا الوزراء وال ي�شرتك الوزراء يف الت�صويت
على الثقة.
(مادة )102

ال يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء �أي وزارة ,وال يطرح يف جمل�س
الأ مة مو�ضوع الثقة به.
ومع ذلك � إذا ر�أى جمل�س الأ مة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف
املادة ال�سابقة عدم � إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ,رفع
الأ مر � إىل رئي�س الدولة ,وللأ مري يف هذه احلالة �أن يعفي رئي�س
جمل�س الوزراء ويعني وزارة جديدة� ,أو �أن يحل جمل�س الأ مة.
ويف حالة احلل � ,إذا قرر املجل�س اجلديد بذات الأ غلبية عدم
28

التعاون مع رئي�س جمل�س ال��وزراء املذكور اعترب معتزال من�صبه
من تاريخ قرار املجل�س يف هذا ال�ش�أن ,وت�شكل وزارة جديدة.
(مادة )103

� إذا تخلى رئي�س جمل�س ال��وزراء �أو الوزير عن من�صبه لأ ي
�سبب من الأ �سباب ي�ستمر يف ت�صريف العاجل من �ش�ؤون من�صبه
حلني تعيني خلفه.
(مادة )104

يفتتح الأ مري دور االنعقاد ال�سنوي ملجل�س الأ مة ,ويلقي فيه
خطابا �أمرييا يت�ضمن بيان �أحوال البالد و�أهم ال�ش�ؤون العامة
التي جرت خالل العام املنق�ضي وما تعتزم احلكومة � إجراءه من
م�شروعات و � إ�صالحات خالل العام اجلديد.
وللأ مري �أن ينيب عنه يف االفتتاح �أو يف � إلقاء اخلطاب الأ مريي
رئي�س جمل�س الوزراء.
(مادة )105

يختار جمل�س الأ م��ة جلنة من بني �أع�ضائه لأ ع��داد م�شروع
اجل��واب علىاخلطاب الأ م�ي�ري ,مت�ضمنا مالحظات املجل�س
و�أمانيه ,وبعد � إقراره من املجل�س يرفع � إىل الأ مري.
(مادة )106

للأ مري �أن ي�ؤجل ،مبر�سوم ,اجتماع جمل�س الأ مة ملدة ال تتجاوز
�شهرا ,وال يتكرر الت�أجيل يف دوراالنعقاد الواحد � إال مبوافقة املجل�س
وملدة واحدة ,وال حت�سب مدة الت�أجيل �ضمن فرتة االنعقاد.
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(مادة )107

للأ مري �أن يحل جمل�س الأ مة مبر�سوم تبني فيه �أ�سباب احلل,
على �أنه ال يجوز حل املجل�س لذات الأ �سباب مرة �أخرى.
و� إذا حل املجل�س وجب أ�ج��راء انتخابات للمجل�س اجلديد يف
ميعاد ال يجاوز �شهرين من تاريخ احلل.
فان مل جتر االنتخابات خالل تلك املدة ي�سرتد املجل�س املنحل
كامل �سلطته الد�ستورية و يجتمع فورا ك�أن احلل مل يكن وي�ستمر
يف �أعماله � إىل �أن ينتخب املجل�س اجلديد.
(مادة )108

ع�ضو املجل�س ميثل الأ مة ب�أ�سرها ,ويرعى امل�صلحة العامة ,وال
�سلطان لأ ي هيئة عليه يف عمله باملجل�س �أو جلانه.
(مادة )109 -

لع�ضو جمل�س الأ مة حق اقرتاح القوانني.
وكل م�شروع قانون اقرتحه �أحد الأ ع�ضاء ورف�ضه جمل�س الأ مة
ال يجوز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.
(مادة )110

ع�ضو جمل�س الأ مة حر فيما يبديه من الآراء والأ فكار باملجل�س
�أو جلانه ,وال جتوز م�ؤاخذته عن ذلك بحال من الأ حوال.
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(مادة )111 -

ال يجوز �أثناء دور االنعقاد ,يف غري حالة اجلرم امل�شهود�،أن
تتخذ نحو الع�ضو �إج��راءات التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو
احلب�س �أو �أي �إج ��راء ج��زائ��ي أ�خ��ر � إال ب���إذن املجل�س ،ويتعني
� إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من � إجراءات جزائية �أثناء انعقاده
على النحو ال�سابق كما يجب � إخطاره دوام��ا يف �أول اجتماع له
ب�أي � إجراء يتخذ يف غيبته �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه ,ويف جميع
الأ حوال � إذا مل ي�صدر املجل�س قراره يف طلب الأ ذن خالل �شهر
من تاريخ و�صوله � إليه اعترب ذلك مبثابة � إذن .
(مادة )112 -

يجوز بناء علىطلب موقع من خم�سة �أع�ضاء طرح مو�ضوع عام
على جمل�س االمه للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه
وتبادل الر�أي ب�صدده ,ول�سائر الأ ع�ضاء حق اال�شرتاك يف املناق�شة .
(مادة )113

ملجل�س االمة � إبداء رغبات للحكومة يف امل�سائل العامة ,وان
تعذر على احلكومة الأ خذ بهذه الرغبات وجب �أن تبني للمجل�س
�أ�سباب ذلك ,وللمجل�س �أن يعقب مرة واحدة علىبيان احلكومة .
(مادة )114

يحق ملجل�س الأ مة يف كل وقت �أن ي�ؤلف جلان حتقيق �أو يندب
ع�ضوا �أو �أكرث من �أع�ضائه للتحقيق يف �أي �أمر من الأ مور الداخلة
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يف اخت�صا�ص املجل�س ،ويجب علىالوزراء وجميع موظفي الدولة
تقدمي ال�شهادات و الوثائق و البيانات التي تطلب منهم .
(مادة )115

ي�شكل املجل�س �ضمن جلانه ال�سنوية جلنة خا�صة لبحث العرائ�ض
وال�شكاوى التي يبعث بها املواطنون � إىل املجل�س ,و ت�ستو�ضح اللجنة
الأ مر من اجلهات املخت�صة ,وتعلم �صاحب ال�ش�أن بالنتيجة.
وال يجوز لع�ضو جمل�س الأ مة �أن يتدخل يف عمل �أي من ال�سلطتني
الق�ضائية والتنفيذية .
(مادة )116

ي�سمع رئي�س جمل�س ال��وزراء و ال��وزراء يف جمل�س الأ مة كلما
طلبوا الكالم ,ولهم �أن ي�ستعينوا مبن يريدون من كبار املوظفني �أو
ينيبوهم عنهم و للمجل�س �أن يطلب ح�ضور الوزير املخت�ص عند
مناق�شة �أمر يتعلق بوزارته و يجب �أن متثل ال��وزارة يف جل�سات
املجل�س برئي�سها �أو ببع�ض �أع�ضائها.
(مادة )117

ي�ضع جمل�س الأ م��ة الئحته الداخلية مت�ضمنة نظام �سري
العمل يف املجل�س و جلانه و �أ�صول املناق�شة والت�صويت و ال�س�ؤال و
اال�ستجواب و �سائر ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الد�ستور و
تبني الالئحة الداخلية اجلزاءات التي تقرر على خمالفة الع�ضو
للنظام �أو تخلفه ع��ن جل�سات املجل�س �أو اللجان ب��دون عذر
م�شروع .
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(مادة )118

حفظ النظام داخل جمل�س الأ م��ة من اخت�صا�ص رئي�سه ,و
يكون للمجل�س حر�س خا�ص ي�أمتر ب�أمر رئي�س املجل�س وال يجوز لأ ي قوة
م�سلحة �أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه � إال بطلب
رئي�سه.
(مادة )119 -

تعني بقانون مكاف�آت رئي�س جمل�س الأ مة و نائبه و �أع�ضائه,
ويف حالة تعديل هذه املكاف�آت ال ينفذ هذا التعديل � إال يف الف�صل
الت�شريعي التايل .
(مادة )120 -

ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الأ م��ة وت��ويل الوظائف
العامة و ذلك فيما عدا احل��االت التي يجوز فيها اجلمع وفقا
للد�ستور ,ويف هذه احلاالت ال يجوز اجلمع بني مكاف�أة الع�ضوية و
مرتبات الوظيفة .
ويعني القانون حاالت عدم اجلمع الأ خرى .
(مادة )121

ال يجوز لع�ضو جمل�س الأ مة �أثناء مدة ع�ضويته �أن يعني يف
جمل�س � إدارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو
امل�ؤ�س�سات العامة .
و ال يجوز له خالل تلك امل��دة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر
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ماال من أ�م��وال الدولة �أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئا من �أمواله
�أو يقاي�ضها عليه ,ما مل يكن ذلك بطريق املزايدة �أو املناق�صة
العلنيتني� ,أو بالتطبيق لنظام اال�ستمالك اجلربي .
(مادة )122

ال مينح �أع�ضاء جمل�س الأ مة �أو�سمة �أثناء مدة ع�ضويتهم،
وي�ستثنى من ذلك الع�ضو الذي ي�شغل وظيفة عامة ال تتنافى مع
ع�ضوية جمل�س الأ مة

الف�صل الرابع  -ال�سلطة التنفيذية
الفرع أ
الول  -الوزارة
(مادة )123

يهيمن جمل�س الوزراء على م�صالح الدولة ,وير�سم ال�سيا�سة
العامة للحكومة ,ويتابع تنفيذها ،وي�شرف على�سري العمل يف
الإدارات احلكومية .
(مادة )124

يعني القانون مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء.
وت�سري يف �ش�أن رئي�س جمل�س الوزراء �سائر الأ حكام اخلا�صة
بالوزراء ,ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك.
(مادة )125

ت�شرتط فيمن يويل الوزارة ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة
 82من هذا الد�ستور .
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(مادة )126

قبل �أن يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء �صالحياتهم ي�ؤدون
�أمام الأ مري اليمني املن�صو�ص عليها يف املادة  91من هذا الد�ستور .
(مادة )127

يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء ريا�سة جل�سات املجل�س و الإ�شراف
على تن�سيق الأ عمال بني الوزارات املختلفة .
( مادة )128

مداوالت جمل�س الوزراء �سرية ,وت�صدر قراراته بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه ,و مبوافقة �أغلبيية احلا�ضرين ,و عند ت�ساوي الأ �صوات
يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س.
و تلتزم الأ قلية بر�أي الأ غلبية ما مل ت�ستقل.
و ترفع قرارات املجل�س � إىل الأ مري للت�صديق عليها يف الأ حوال
التي تقت�ضي �صدور مر�سوم يف �ش�أنها.
(مادة )129

ا�ستقالة رئي�س جمل�س الوزراء �أو � إعفاءه من من�صبه تت�ضمن
ا�ستقالة �سائر الوزراء �أو � إعفاءهم من منا�صبهم.
(مادة )130 -

يتوىل كل وزي��ر الأ ��ش��راف على �ش�ؤون وزارت��ه و يقوم بتنفيذ
ال�سيا�سة العامة للحكومة فيها ,كما ير�سم اجتاهات ال��وزارة و
ي�شرف على تنفيذها.
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(مادة )131

ال يجوز للوزير �أثناء توليه ال��وزارة �أن يلي �أي وظيفة عامة
�أخرى �أو �أن يزاول ,و لو بطريق غري مبا�شر ,مهنة حرة �أو عمال
�صناعيا �أو جتاريا �أو ماليا كما ال يجوز له �أن ي�سهم يف التزامات
تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة� ,أو �أن يجمع بني الوزارة و
الع�ضوية يف جمل�س � إدارة �أي �شركة
وال يجوز له خالل تلك املدة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ماال
من �أموال الدولة و لو بطريق املزاد العلني� ,أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها
�شيئا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه
(مادة )132

يحدد قانون خا�ص اجلرائم التي تقع من ال��وزراء يف ت�أدية
�أعمال وظائفهم ويبني � إجراءات اتهامهم و حماكمتهم و اجلهة
املخت�صة بهذه املحاكمة ,وذل��ك دون �إخ�لال بتطبيق القوانني
الأ خ��رى يف �ش�أن ما يقع منهم من �أفعال �أو جرائم عادية ,و ما
يرتتب على �أعمالهم من م�سئولية مدنية .
(مادة )133

ينظم القانون امل�ؤ�س�سات العامة و هيئات الإدارة البلدية مبا
يكفل لها اال�ستقالل يف ظل توجيه الدولة و رقابتها.
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الفرع الثاين  -ال�شئون املالية
(مادة )134

 � إن�شاء ال�ضرائب العامة و تعديلها و � إلغا�ؤها ال يكون � إال بقانون
وال يعفى �أحد من �أدائها كلها �أو بع�ضا يف غري الأ ح��وال املبينة
بالقانون وال يجوز تكليف �أحد ب��أداء غري ذلك من ال�ضرائب و
الر�سوم والتكاليف � إال يف حدود القانون.
(مادة )135

يبني القانون الأ ح�ك��ام اخلا�صة بتح�صيل الأ م ��وال العامة
وب� إجراءات �صرفها .
(مادة )136

تعقد القرو�ض العامة بقانون ,و يجوز �أن تقر�ض الدولة �أو �أن
تكفل قر�ضا بقانون �أو يف حدود االعتمادات املقررة لهذا الغر�ض
بقانون امليزانية .
( مادة ) 137 -

يجوز للم�ؤ�س�سات العامة و للأ �شخا�ص املعنوية العامة املحلية
�أن تقر�ض �أو تكفل قر�ضا وفقا للقانون .
(مادة )138

يبني القانون الأحكام اخلا�صة بحفظ �أمالك الدولة و � إدارتها و �شروط
الت�صرف فيها ,و احلدود التي يجوزفيها النزول عن �شئ من هذه الأمالك .
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(مادة )139

ال�سنة املالية تعني بقانون

(مادة )140

تعد الدولة م�شروع امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإيرادات الدولة
و م�صروفاتها و تقدمه � إىل جمل�س الأ مة قبل انتهاء ال�سنة املالية
ب�شهرين على الأ قل ,لفح�صها و � إقرارها.
(مادة )141

تكون مناق�شة امليزانية يف جمل�س الأ م��ة بابا بابا ،وال يجوز
تخ�صي�ص �أي � إيراد من الإيرادات العامة لوجه معني من و جوه
ال�صرف � إال بقانون.
(مادة )142

يجوز �أن ين�ص القانون على تخ�صي�ص مبالغ معينة لأ كرث من
�سنة واحدة � ,إذا اقت�ضت ذلك طبيعة امل�صرف ،على �أن تدرج يف
امليزانيات املتعاقبة االعتمادات اخلا�صة بكل منها� ,أو تو�ضع لها
ميزانية ا�ستثنائية لأ كرث من �سنة مالية .
(مادة )143

ال يجوز �أن يت�ضمن قانون امليزانية �أي ن�ص من �ش�أنه � إن�شاء
�ضريبة جديدة �أو زيادة يف �ضريبة موجودة� ,أو تعديل قانون
قائم �أو تفادي � إ�صدار قانون خا�ص يف �أمر ن�ص هذا الد�ستور على
وجوب �صدور قانون يف �ش�أنه.
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(مادة )144

ت�صدر امليزانية العامة بقانون

(مادة )145

� إذا مل ي�صدر قانون امليزانية قبل بدء ال�سنة املالية يعمل
بامليزانية القدمية حل�ين � �ص��دوره ،و جتبى ا إلي� ��رادات و تنفق
امل�صروفات وفقا للقوانني املعمول بها يف نهاية ال�سنة املذكورة.
و � إذا كان جمل�س الأ مة قد �أقر بع�ض �أبواب امليزانية اجلديدة
يعمل بتلك الأ بواب.
(مادة )146 -

كل م�صروف غري وارد يف امليزانية �أو زائد على التقديرات
الواردة فيها يجب �أن يكون بقانون,و كذلك نقل �أي مبلغ من باب
� إىل �أخر من �أبواب امليزانية .
(مادة )147

ال يجوز بحال جتاوز احلد الأ ق�صى لتقديرات الإنفاق الواردة
يف قانون امليزانية و القوانني املعدلة له .
(مادة )148

يبني القانون امليزانيات العامة امل�ستقلة و امللحقة ,و ت�سري يف
�ش�أنها الأ حكام اخلا�صة مبيزانية الدولة.
(مادة )149

احل�ساب اخلتامي للإ دارة املالية للدولة عن العام املنق�ضي
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يقدم � إىل جمل�س الأ م��ة خالل �أربعة الأ �شهر التالية النتهاء
ال�سنة املالية للنظر فيه و � إقراره
(مادة )150

تقدم احلكومة � إىل جمل�س الأ مة بيانا عن احلالة املالية للدولة
مرة على الأ قل يف خالل كل دور من �أدوار انعقاده العادية .
( مادة )151

ين� أش� بقانون ديوان للمراقبة املالية يكفل القانون ا�ستقالله,
و يكون ملحقا مبجل�س الأ م��ة ،و يعاون احلكومة و جمل�س الأ مة
يف رقابة حت�صيل � إيرادات الدولة و � إنفاق م�صروفاتها يف حدود
امليزانية ,و يقدم الديوان لكل من احلكومة و جمل�س الأ مة تقريرا
�سنويا عن �أعماله و مالحظاته.
(مادة )152

كل التزام با�ستثمار مورد من موارد الرثوة الطبيعية �أو مرفق
من املرافق العامة ال يكون � إال بقانون و لزمن حم��دود ,و تكفل
ا إلج��راءات التمهيدية تي�سري �أعمال البحث و الك�شف و حتقيق
العالنية واملناف�سة .
(مادة )153

كل احتكار ال مينح � إال بقانون واىل زمن حمدود .
(مادة )154

ينظم القانون النقد و امل�صارف ,و يحدد املقايي�س و املكاييل و املوازين .
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(مادة )155

ينظم القانون ��ش��ؤون املرتبات و املعا�شات و التعوي�ضات
والإعانات و املكاف�آت التي تقرر على خزانة الدولة .
(مادة )156

ي�ضع القانون الأ ح�ك��ام اخلا�صة مبيزانيات امل�ؤ�س�سات و
الهيئات املحلية ذات ال�شخ�صية املعنوية العامة و بح�ساباتها
اخلتامية .

   الفرع الثالث  -ال� ؤ
ش�ون الع�سكرية
(مادة )157

ال�سالم ه��دف ال��دول��ة ,و�سالمة ال��وط��ن أ�م��ان��ة يف عنق كل
مواطن,وهي جزء من �سالمة الوطن العربي الكبري
( مادة )158

اخلدمة الع�سكرية ينظمها القانون .

(مادة )159 -

الدولة وحدها هي التي تن�شئ القوات امل�سلحة و هيئات الأ من
العام وفقا للقانون .
(مادة ) 160

التعبئة ,العامة �أو اجلزئية ,ينظمها القانون .
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(مادة )161

ين� أش� جمل�س �أعلى للدفاع يتوىل �ش�ؤون الدفاع و املحافظة على
�سالمة الوطن و الإ�شراف على القوات امل�سلحة وفقا للقانون .

الف�صل اخلام�س  -ال�سلطة الق�ضائية
(مادة )162

�شرف الق�ضاء ,و نزاهة الق�ضاة و عدلهم� ,أ�سا�س امللك و
�ضمان للحقوق و احلريات .
   مادة 163 -

ال �سلطان لأ ي جهة على القا�ضي يف ق�ضائه ,وال يجوز بحال التدخل
يف �سري العدالة ,و يكفل القانون ا�ستقالل الق�ضاء و يبني �ضمانات
الق�ضاة و الأ حكام اخلا�صة بهم و �أحوال عدم قابليتهم للعزل .
(مادة )164 -

يرتب القانون املحاكم على اختالف �أنواعها و درجاتها ,و
يبني و وظائفها و اخت�صا�صاتها ,و يقت�صر املحاكم الع�سكرية,
يف غري حالة احلكم العريف ,علىاجلرائم الع�سكرية التي تقع
ن �أفراد القوات امل�سلحة و قوات الأ من ,و ذلك يف احلدود التي
يقررها القانون .
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(مادة )165

جل�سات املحاكم علنية � إال يف الأحوال اال�ستثنائية التي يبينها القانون .
(مادة )166

حق التقا�ضي مكفول للنا�س ،و يبني القانون ا إلج��راءات و
الأ و�ضاع الالزمة ملمار�سة هذا احلق .
(مادة )167 -

تتوىل النيابة العامة ال��دع��وى العمومية با�سم املجتمع ,و
ت�شرف على �ش�ؤون ال�ضبط الق�ضائي ,و ت�سهر على تطبيق القوانني
اجلزائية و مالحقة املذنبني و تنفيذ الأ حكام ويرتب القانون هذه
الهيئة و ينظم اخت�صا�صاتها و يعني ال�شروط و ال�ضمانات اخلا�صة
مبن يولون وظائفها و يجوز �أن يعهد بقانون جلهات الأ من العام
بتويل الدعوى العمومية يف اجلنح على �سبيل اال�ستثناء ,ووفقا
للأ و�ضاع التي يبينها القانون .
(مادة )168

يكون للق�ضاء جمل�س �أعلى ينظمه القانون و يبني �صالحياته.
(مادة )169

ينظم ال�ق��ان��ون الف�صل يف اخل�صومات الإداري� ��ة بوا�سطة
غرفة �أو حمكمة خا�صة يبني القانون نظامها و كيفية ممار�ستها
للق�ضاء الإداري �شامال والية الإلغاء و والية التعوي�ض بالن�سبة � إىل
القرارات الإدارية املخالفة للقانون.
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(مادة )170 -

يرتب القانون الهيئة التي تتوىل � إبداء الر�أي القانوين للوزارات
و امل�صالح العامة ,و تقوم ب�صياغة م�شروعات القوانني و اللوائح،
كما يرتب متثيل ال��دول��ة و �سائر الهيئات العامة أ�م��ام جهات
الق�ضاء.
(مادة )171

يجوز بقانون � إن�شاء جمل�س دولة يخت�ص بوظائف الق�ضاء الإداري و
الإفتاء و ال�صياغة املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني .
(مادة )172

ينظم القانون طريقة البت يف اخلالف على االخت�صا�ص بني
جهات الق�ضاء ,و يف تنازع الأ حكام.
(مادة )173

يعني القانون اجلهة الق�ضائية التي تخت�ص بالف�صل يف
املنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني و اللوائح ,و يبني �صالحياتها
و الإجراءات التي تتبعها.
و يكفل القانون حق كل من احلكومة وذوي ال�ش�أن يف الطعن
لدي تلك اجلهة يف د�ستورية القوانني و اللوائح.
ويف حالة تقرير اجلهة املذكورة عدم د�ستورية قانون �أو الئحة
يعترب ك�أن مل يكن .
❁❁❁
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الباب اخلام�س
�أحكام عامةو �أحكام م ؤ�قتة
(مادة )174 -

للأ مري و لثلث �أع�ضاء جمل�س الأ مة حق اقرتاح تنقيح هذا
الد�ستور بتعديل �أو حذف حكم �أو اكرث من �أحكامه� ،أو ب� إ�ضافة
�أحكام جديدة � إليه.
ف� إذا وافق الأ مري و �أغلبية الأ ع�ضاء الذين يت�ألف منهم جمل�س
الأ مة على مبد أ� التنقيح و مو�ضوعه ,ناق�ش املجل�س امل�شروع املقرتح
مادة مادة ,و ت�شرتط لإقراره موافقة ثلثي الأ ع�ضاء الذين يت�ألف
منهم املجل�س ,وال يكون التنقيح نافذا بعد ذلك � إال بعد ت�صديق
الأ مري عليه و � إ�صداره ,و ذلك باال�ستثناء من حكم املادتني  65و
 66من هذا الد�ستور.
و� إذا رف�ض اقرتاح التنقيح من حيث املبد أ� �أو من حيث مو�ضوع التنقيح
فال يجوز عر�ضه من جديد قبل م�ضي �سنة على هذا الرف�ض.
وال يجوز اقرتاح تعديل هذا الد�ستور قبل م�ضي خم�س �سنوات على العمل به.
(مادة )175 -

الأ حكام اخلا�صة بالنظام الأ مريي للكويت و مببادئ احلرية
و امل�ساواة املن�صو�ص عليها يف ه��ذا الد�ستور ال يجوز اق�تراح
تنقيحها ما مل يكن التنقيح خا�صا بلقب الأ م��ارة �أو باملزيد من
�ضمانات احلرية وامل�ساواة
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(مادة )176

�صالحيات الأ مري املبينة يف الد�ستور ال يجوز اقرتاح تنقيحها
يف فرتة النيابة عنه .
(مادة )177

ال يخل تطبيق هذا الد�ستور مبا ارتبطت به الكويت مع الدول
و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات.
(مادة )178

تن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم
� إ�صدارها ,و يعمل بها بعد �شهر من تاريخ ن�شرها ,و يجوز مد هذا
امليعاد �أو ق�صره بن�ص خا�ص يف القانون .
(مادة )179

ال ت�سري �أحكام القوانني � إال على ما يقع من تاريخ العمل بها,
وال يرتتب عليها �أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ.و يجوز ,يف غري
امل��واد اجلزائية ,الن�ص يف القانون على خ�لاف ذل��ك مبوافقة
�أغلبية الأ ع�ضاء الذين يت�ألف منهم جمل�س الأ مة .
(مادة )180

ك��ل م��ا ق��ررت��ه القوانني و اللوائح و املرا�سيم و الأ وام ��ر و
القرارات املعمول بها عند العمل بهذا الد�ستور يظل �ساريا ما مل
يعدل �أو يلغ وفقا للنظام املقرر بهذا الد�ستور ,و ب�شرط �أال يتعار�ض
مع ن�ص من ن�صو�صه .
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(مادة ) 181 -

ال يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور � إال �أثناء
قيام الأ حكام العرفية يف احلدود التي يبينها القانون وال يجوز
ب�أي حال تعطيل انعقاد جمل�س الأ مة يف تلك الأ ثناء �أو امل�سا�س
بح�صانة �أع�ضائه .
(مادة )182

ين�شر هذا الد�ستور يف اجلريدة الر�سمية و يعمل به من تاريخ اجتماع
جمل�س الأ مة ,على �أال يت�أخر هذا االجتماع عن �شهر يناير .1963
(مادة ) 183 -

ي�ستمر العمل بالقانون رقم  1ل�سنة  1962اخلا�ص بالنظام
الأ �سا�سي للحكم يف فرتة االنتقال كما ي�ستمر �أع�ضاء املجل�س
الت�أ�سي�سي احلاليون يف ممار�سة مهامهم املبينة بالقانون املذكور
� إىل تاريخ اجتماع جمل�س الأ مة .
�أمري دولة الكويت
عبداهلل ال�سامل ال�صباح

		                
			

�صدر يف ق�صر ال�سيف يف  14جمادى الثاين  1382هـ
                                      املوافق  11نوفمرب  1962م
47

املذكرة التف�سريية
لد�ستور دولة الكويت
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أ�و ًال  :الت�صوير العام لنظام احلكم

امتثاال لقوله تعايل « و�شاورهم يف الأ مر « وا�ست�شراق ًا ملكانة من
كرمهم يف كتابه العزيز بقوله « و�أمرهم �شورى بينهم « وت�أ�سي ًا
ب�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف امل�شورة والعدل  ،ومتابعة لركب
تراثنا الإ�سالمي يف بناء املجتمع و� إر�ساء قواعد احلكم  ،وبرغبة
واعية يف الإ�ستجابة ل�سنة التطور وا إلف��ادة من م�ستحدثات الفكر
الإن�ساين وعظات التجارب الد�ستورية يف الدول الأ خرى  ...بهدي
ذلك كله  ،وبوحي هذه املعاين جميعا  ،و�ضع د�ستور دولة الكويت .
ولقد تالقت هذه الأ �ضواء وتلك املعاين املتكاملة عند �أ�صل
جوهري يف بناء العهد اجلديد  ،قام مبثابة العمود الفقري لهذا
الد�ستور  ،وهو احلفاظ على وحدة الوطن وا�ستقراره  .فلقد امتاز
النا�س يف هذا البلد عرب القرون  ،بروح الأ �سرة تربط بينهم كافة
 ،حكام ًا وحمكومني  .ومل ينل من هذه احلقيقة ذات الأ �صالة
العربية  ،ما خلفته القرون املتعاقبة يف معظم ال��دول الأ خ��رى
من �أو�ضاع مبتدعة ومرا�سم �شكلية باعدت بني حاكم وحمكوم
 .ومن هنا جاء احلر�ص يف الد�ستور الكويتي على �أن يظل رئي�س
الدولة �أب ًا لأ بناء هذا الوطن جميعا  ،فن�ص ابتداء على �أن عر�ش
ا إلم��ارة وراثي يف �أ�سرة املغفور له مبارك ال�صباح (مادة ، ) 4
ثم ن�أى بالأ مري عن �أي م�ساءلة �سيا�سية وجعل ذاته م�صونة ال مت�س
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(مادة  )54كما �أبعد عنه م�سببات التبعة وذلك بالن�ص على �أن
رئي�س الدولة يتوىل �سلطاته الد�ستورية بوا�سطة وزرائه ( مادة
 )55وهم امل�س�ؤولون عن احلكم �أمامه (مادة  )58و�أمام جمل�س
الأ مة ( املادتان  101و. ) 102

وتنبثق عن هذا أ
ال�صل اجلوهري يف احلكم الد�ستوري أ�مور
فرعية متعدة أ�هما مايلي -:

 -1يلزم ا�صدار القانون املبني لأ حكام وراثة العر�ش يف �أقرب
فر�صة لأ نه ذو �صفة د�ستورية  ،فيعترب مبجرد �صدوره جزءا متمما
للد�ستور فال يعد اال بالطريقة املقررة لتعديل هذا الد�ستور  .وقد
التزمت املادة الرابعة هذا النهج  ،حتى ال تنوء الوثيقة الد�ستورية
الأ �صلية بتفا�صيل �أحكام هذه الوراثة  ،وحتى تتاح درا�سة هذه
الأ حكام التف�صيلية الدقيقة يف �سعة من الوقت وروية من التفكري
 .لذلك ن�صت املادة املذكورة على �أن ي�صدر القانون املنوه عنه
خالل �سنة من تاريخ العمل بالد�ستور  ،واكتفت ببيان �أ�سلوب
الوراثة و�أهم �شروط ويل العهد .
 -2يقت�ضي مبد أ� ممار�سة الأ مري ل�سلطاته الد�ستورية بوا�سطة
وزرائه  ،حلول املرا�سيم الأ مريية حمل الأ وامر الأ مريية  ،ولكن
ترد على هذا املبد أ� ا�ستثناءات ثالثة � ،أولها اختيار ويل العهد بناء
على مبايعة جمل�س الأ مة (مادة ، )4وثانيها ال ميار�س بطبيعته � إال
ب�أمر �أمريي وهو تعيني رئي�س الوزراء و� إعفا�ؤه من من�صبه (مادة
 . )56وثالثها وثيق ال�صلة بالأ مري وهو اختيار نائب عنه ميار�س
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م�ؤقتا  ،يف حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ويل العهد عنه
 ،كل �أو بع�ض �صالحياته الد�ستورية ( م��ادة  ، )61وفيما عدا
هذه الأ مور الثالثة يكون املر�سوم هو الأ داة الد�ستورية ملمار�سة
ال�سلطات الأ مريية املقررة بالد�ستور  ،وقد حر�صت بع�ض ن�صو�ص
الد�ستور ( كاملواد  66و 68و )69على ذكر كلمة ( مبر�سوم ) وذلك
توكيدا للحكم املنوه عنه وبرغم كفاية ن�ص املادة  55يف الداللة
عليه  ،ومن ثم ال يفيد عدم ذكر هذه الكلمة يف �سائر الن�صو�ص
�أي �شك يف �سريان حكم املادة  55عليها كامال غري منقو�ص .
 -3اقت�ضى احلر�ص على وحدة الوطن وا�ستقرار احلكم �أن
يتلم�س الد�ستور يف النظام الدميقراطي الذي تبناه طريقا و�سطا
بني النظامني الربملاين والرئا�سى مع انعطاف �أكرب نحو �أولهما ملا
هو مقرر �أ�صال من �أن النظام الرئا�سي � إمنا يكون يف اجلمهوريات
 ،و� إن مناط قيامه كون رئي�س الدولة منتخبا من ال�شعب لب�ضع
�سنوات وم�سئوال �أمامه بل و أ�م��ام ممثليه على نحو خا�ص  .كما
�أريد بهذا الإنعطاف �أال يفقد احلكم طابعه ال�شعبي يف الرقابة
الربملانية �أو يجايف تراثنا التقليدي يف ال�شورى ويف التعقيب
ال�سريع على �أ�سلوب احلكم وت�صرفات احلاكمني  .ولي�س يخفى
�أن الر�أي � إن تراخي وامل�شورة � إن ت�أخرت  ،فقدا يف الغالب �أثرهما
 ،وفات دورهما يف توجيه احلكم والإدارة على ال�سواء .
على �أن هذه الف�ضائل الربملانية مل تن�س الد�ستور عيوب النظام
الربملاين التي ك�شفت عنها التجارب الد�ستورية  ،ومل حتجب
عن نظره ميزة اال�ستقرار التي يعتز بها انظام الرئا�سي  .ولعل
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بيت الداء يف علة النظام الربملاين يف العامل يكمن يف امل�سئولية
الوزارية الت�ضامنية �أمام الربملان  ،فهذه امل�سئولية هي التي يخ�شى
�أن جتعل من احلكم هدفا ملعركة ال هوادة فيها بني الأ حزاب  ،بل
وجتعل من هذا الهدف �سببا رئي�سيا للإ نتماء اىل هذا احلزب
�أو ذاك  ،ولي�س �أخطر على �سالمة احلكم الدميقراطي �أن يكون
هذا الإنحراف �أ�سا�سا لبناء الأ حزاب ال�سيا�سية يف الدولة بدال
من الربامج واملبادىء  ،و�أن يكون احلكم غاية ال جمرد و�سيلة
لتحقيق حكم �أ�سلم وحياة �أف�ضل  ،و� إذ �آل �أمر احلكم الدميقراطي
� إىل مثل ذلك � ،ضيعت احلقوق واحلريات با�سم حمايتها  ،وحرف
العمل ال�سيا�سي عن مو�ضعه لي�صبح جت��ارة با�سم الوطنية ،
ومن ثم ينفرط عقد الت�ضامن ال��وزاري على �صخرة امل�صالح
ال�شخ�صية اخلفية  ،كما تت�شقق الكتلة ال�شعبية داخل الربملان
وخارجه مما يفقد املجال�س النيابية قوتها وال�شعب وحدته ،
لذلك كله كان ال مفر من الإتعاظ بتجارب الدول الأ خرى يف هذا
امل�ضمار  ،واخلروج بالقدر ال�ضروري عن منطق النظام الربملاين
البحث برغم �أن نظام الأ مارة وراثي .
ويف حتديد معامل ذلك النهج الو�سط بني النظامني الربملاين
والرئا�سى  ،وتخري مو�ضع د�ستور دولة الكويت بينهما  ،تتالقى
م�شقة الإ�ستخال�ص النظري مب�شقة وزن املقت�ضيات املحلية والواقع
العملي  ،و�أوالهما مع�ضلة فقهية  ،وثانيهما م�شكلة �سيا�سية  ،وخري
النظم الد�ستورية هو ذلك الذي يوفق بني هذين الأ مرين  ،ويحل
يف �آن واحد كلتا املع�ضلتني .
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وق��د عمل الد�ستور على حتقيق ه��ذا التوفيق ب�ين النظام
الربملاين والنظام الرئا�سي بالأ �سلوب املزدوج التايل :
أ�  -جعل الد�ستور حجر الزاوية يف كفاية الإ �ستقرار
يف احلكم متمثال يف الأ مور الآ تية :
 -1كون نظام الإمارة وراثيا ( كما �سبق البيان ) .
 -2عدم الن�ص على � إ�سقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة
ي�صدره جمل�س الأ م��ة  ،والإ�ستعا�ضة عن ذلك الأ �صل الربملاين
بنوع من التحكيم يح�سمه الأ مري مبا يراه حمققا للم�صلحة العامة
 ،وذلك � إذا ما ر�أى جمل�س الأ مة عدم � إمكان التعاون مع رئي�س
جمل�س الوزراء ( مادة  )102وب�شرط �أال ي�صدر قرار بذلك بناء
على ا�ستجواب وبعد الإنتهاء من مناق�شته ( والإ�ستجواب ال جتوز
مناق�شته �أ�صال � إال بعد ثمانية �أيام على الأ قل من تقدميه ما مل
يوافق من وجه � إليه الإ�ستجواب على الإ�ستعجال ) ويجب �أي�ضا �أن
يكون قرار املجل�س بعدم التعاون �صادرا مبوافقة �أغلبية الأ ع�ضاء
الذين يت�ألف منهم املجل�س ( فيما عدا ال��وزراء  -م��ادة)101
ف� إن �أمكن اجتياز هذه العقبات جميعا و�صدر قرار املجل�س بعدم
التعاون مع رئي�س جمل�س ال ��وزراء مل يرتتب على ذل��ك تنحيه
(وال��وزراء بالتايل ) عن ال��وزارة كما هو مقرر بالن�سبة للوزير
 ،و� إمنا يكون الأ مري حكما يف الأ مر  � ،إن �شاء �أخذ بر�أي املجل�س
و�أعفى الوزارة  ،و� إن �شاء احتفظ بالوزارة وحل املجل�س  .ويف هذه
احلالة � إذا ا�ستمر رئي�س الوزارة املذكورة يف احلكم وقرر املجل�س
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اجلديد  -بذات الأ غلبية املنوه عنها  -عدم التعاون معه �أعترب
معتزال من�صبه من تاريخ قررا املجل�س اجلديد يف هذا ال�ش�أن ،
وت�شكل وزارة جديدة .
وال يخفى ما يف هذه ال�ضمانات من كفالة ال�ستقرار الوزارة
يف جمموعها  ،بل لعلها  ،من الناحية العملية ال مندوحة من �أن
ت�ؤدي � إىل ندرة ا�ستعمال هذا احلق الربملاين  .كما �أن رئي�س جمل�س
الوزراء الذي ي�صل تربم جمل�س الأ مة به ومعار�ضته ل�سيا�سته حد
تعري�ض املجل�س نف�سه للحل  ،وتعري�ض �أع�ضائه �أنف�سهم خلو�ض
معركة � إنتخابية مريرة  ،لي�س من ال�صالح العام حت�صينه �أكرث
من ذلك �أو كفالة بقائه يف احلكم � إىل �أبعد من هذا املدى .
ويف مقابل ال�ضمانات املقررة لرئي�س جمل�س الوزراء على النحو
ال�سابق وجب الن�ص على �أال يتوىل مع الرئا�سة �أي وزارة  ،وهو �أمر
له �أهميته من ناحية �سري العمل احلكومي  ،ومبراعاة �ضخامة
�أعباء رئا�سة ال��وزارة يف التوجيه العام للحكم  ،والتن�سيق بني
الوزارات واجتاهاتها  ،وحتقيق رقابة ذاتية ميار�سها رئي�س جمل�س
الوزراء على ال��وزارات املختلفة  ،مما ي�ضاعف �أ�سباب احلر�ص
على ال�صالح العام والتزام هذه ال��وزارات للحدود الد�ستورية
والقانونية املقررة .
 -3و�ضع قيود �أي�ضا على امل�سئولية ال�سيا�سية الفردية للوزراء
 ،بحيث ال يجوز طرح الثقة بالوزير � إال بناء على رغبته هو �أو
بطلب موقع من ع�شرة من �أع�ضاء املجل�س على الأ قل (�أي خُ م�س
الأ ع�ضاء) وذلك � إثر مناق�شة � إ�ستجواب على النحو املبني �آنفا يف
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�ش�أن رئي�س جمل�س ال��وزراء  ،مع � إلتزام املواعيد ال�سابق بيانها
ملناق�شة الإ�ستجواب  ،ثم لإ�صدار ق��رار من املجل�س يف �ش�أنه ،
وبا�شرتاط موافقة �أغلبية الأ ع�ضاء ال�سابق بيانها كذلك  ،ف� إن
�صدر القرار على الرغم من كل هذه العقبات �أعترب الوزير معتزال
من�صبه من تاريخ قرار عدم الثقة  ،وقدم ا�ستقالته وجوبا � إىل
رئي�س الدولة � إ�ستيفاء لل�شكل القانوين (م��ادة  )101ولذلك ال
يبقى الوزير يف من�صبه ولو � إرت�أى رئي�س الدولة حل جمل�س الأ مة
والرجوع اىل ر�أي ال�شعب  .ومن امل�أمول باطمئنان �أن يحول جو
التعاون املن�شود والذي حر�ص الد�ستور على تهيئة �أ�سبابه  ،دون
اللجوء � إىل هذا ا إلج��راء الإ�ستثنائي البحت  ،فال�صالح العام
هو رائد الوزير يف احلكم  ،وهو كذلك رائد املجل�س يف الرقابة
 ،فوحدة هذا الهدف كفيلة ب�ضمان وحدة الإجتاه وتالقي املجل�س
واحلكومة  ،يف تقدير �صالح املجموع  ،على كلمة �سواء .
 -4اقت�ضت ظروف املالءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك �أال
ي�ؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة الربملانية التي توجب �أن يختار
الوزراء من بني �أع�ضاء الربملان  ،ومن ثم متنعه تعيني وزراء من
خارج الربملان  ،وهي قاعدة ترد عليها � إ�ستثناءات متفاوتة يف بع�ض
الد�ساتري الربملانية  .ومن ثم متنع تعيني وزراء من خارج الربملان
 ،وهى قاعدة ترد عليها � إ�ستثناءات متفاوتة يف بع�ض الد�ساتري
الربملانية  .لهذا مل ي�شرتط الد�ستور �أن يكون الوزراء �أو « ن�صفهم
على الأ قل « من �أع�ضاء جمل�س الأ مة  ،تاركا الأ مر لتقدير رئي�س
الدولة يف ظل التقاليد الربملانية التي توجب �أن يكون الوزراء قدر
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امل�ستطاع من �أع�ضاء جمل�س الأ مة  .ويف ذلك �أي�ضا مراعاة لتلك
حلقيقة احلتمية وهي قلة عدد �أع�ضاء جمل�س الأ مة (وهم خم�سون
ع�ضوا ) تبعا لعدد ال�سكان  ،مما قد يتعذر معه وجود العدد الكايف
من بني ه�ؤالء الأ ع�ضاء ل�سد حاجة البالد من الوزراء الالزمني
حلمل �أعباء الدولة يف هذه املرحلة التاريخية من حياتها  ،مع
�ضرورة احتفاظ املجل�س كذلك بعدد كاف من الأ ع�ضاء القادرين
على �أداء ر�سالة هذا املجل�س وجلانه املتعددة  .لذلك كله قررت
الفقرة الثانية من املادة  56من الد�ستور �أن « يكون تعيني الوزراء
من �أع�ضاء جمل�س الأ م��ة وم��ن غريهم « وبذلك يكون التعيني
وجوبيا من الفئتني يف �ضوء الأ �صل الربملاين املذكور والتقاليد
الربملانية املنوه عنها  ،ومقت�ضى ذلك  -كما �سبق  -التو�سع قدر
امل�ستطاع يف جعل التعيني من داخل جمل�س الأ مة .
و� إيراد هذا احلكم اخلا�ص بتعيني وزراء من غري �أع�ضاء جمل�س الأ مة،
مع تعمد ترك ما تت�ضمنه الد�ساتري امللكية عادة من ن�ص على �أن « ال يلي
الوزارة �أحد �أع�ضاء البيت املالك « �أو « �أحد من الأ �سرة املالكة « ي�ؤدى
� إىل جواز تعيني الأ �سرة احلاكمة وزراء من خارج جمل�س الأ مة  .وهذا هو
الطريق الوحيد مل�شاركتهم يف احلكم نظرا ملا هو معروف من عدم جواز
تر�شيح �أنف�سهم يف الإنتخابات حر�صا على حرية هذه الإنتخابات من
جهة  ،ون�أيا بالأ �سرة احلاكمة عن التجريح ال�سيا�سي الذي قلما
تتجرد منه املعارك الإنتخابية من جهة ثانية .
وي�شفع لهذا الإ�ستثناء يف �أ�سلوب احلكم الربملاين بالن�سبة � إىل
الكويت ب�صفة خا�صة كون الأ �سرة احلاكمة من �صميم ال�شعب
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حت�س ب�إح�سا�سه وال تعي�ش يف معزل عنه  .كما ي�شفع له �أي�ضا كون
عدد �سكان دولة الكويت قد ا�ستلزم الأ خذ بنظام املجل�س الواحد
 .فلم يعد هناك جمل�س ثان ( جمل�س �شيوخ �أو جمل�س �أعيان )
ميكن لأ ع�ضاء البيت احلاكم الإ�سهام عن طريق التعيني فيه يف
�شئون الدولة العامة .
 -5ابتدع الد�ستور فكرة ال تخفى �أهميتها برغم عدم جماراتها
لكمال �شعبية املجال�س النيابية  ،فقد ن�صت املادة  80على �أن «
يعترب الوزراء غري املنتخبني مبجل�س الأ مة �أع�ضاء يف هذا املجل�س
بحكم وظائفهم»  ،وهو �أمر كان ال مندوحة معه من �ضابطني ،
�أولهما و�ضع حد �أعلى لعدد الوزراء � ،سواء كانوا وزراء عاديني �أو
وزراء دولة  ،وهو ما قررته العبارة الأ خرية من املادة  56بقولها
« ال يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد �أع�ضاء جمل�س الأ مة
« وبهذا التحديد ال يكون هناك خوف من �إغ��راق جمل�س الأ مة
( وعدد �أع�ضائه �أ�صال خم�سون ع�ضوا ) ب�أع�ضاء غري حمددي
العدد من الوزراء املعينني من خارج املجل�س مبا يخ�شى معه امل�سا�س
ب�شعبية املجل�س النيابي �أو ب�أهمية قرارته� .أما ال�ضابط الثاين
فمبتكر كذلك وهو ا�شرتاط �أال ي�شرتك الوزراء يف الت�صويت على
الثقة ب�أحدهم ( املادة � )101أو على مو�ضوع عدم التعاون مع رئي�س
جمل�س الوزراء ( املادة  )102وي�شمل هذا احلظر الوزراء جميعا
ولو كان من �أع�ضاء جمل�س الأ مة املنتخبني  .وحكمة هذا الن�ص
كذلك ما هو مقرر �صراحة �أو بحكم الواقع من ت�ضامن الوزراء
وت�ساندهم يف مثل ه��ذه املنا�سبة  ،فمنعهم من اال��ش�تراك يف
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الت�صويت يف هذين الأ مرين يدع جمال البت فيه كامال لأ ع�ضاء
جمل�س الأ مة غري الوزراء .
 -6مل يقيد الد�ستور ا�ستعمال احلكومة حلق احلل ب�أي قيد
زمني كما فعلت بع�ض الد�ساتري الربملانية  ،اكتفاء بالقيد التقليدي
الهام الذي مبقت�ضاه � إذا حل املجل�س ال يجوز حله لذات الأ �سباب
مرة أ�خ��رى  ،مع وجوب �إج��راء الإنتخابات للمجل�س اجلديد يف
ميعاد ال يجاوز �شهرين من تاريخ احلل و� إال ا�سرتد املجل�س املنحل
كامل �سلطته الد�ستورية حلني اجتماع املجل�س اجلديد واجتمع
فورا ك�أن احلل مل يكن ( مادة . )107
 -7يف ن�صو�ص متفقة من الد�ستور ترك جمال وا�سع لت�صرف
رئي�س الدولة �أو ال�سلطة التنفيذية دون رجوع �سابق � إىل جمل�س
الأ مة �أو دون الرجوع � إليه كلية  ،ومثال ذلك � إختيار نائب الأ مري
(مادة  )61و� إعالن احلرب الدفاعية (مادة  )68و� إعالن احلكم
العريف ( مادة  )69و� إبرام املعاهدات فيما مل ي�ستثن منها بالذات
( مادة  )70والإ�ستعا�ضة بثقة رئي�س الدولة يف ت�شكيل الوزارة عن
ح�صولها على ثقة جمل�س الأ مة عقب كل جتديد النتخابات هذا
املجل�س (مادة . )98
 -8ي�سند هذه ال�ضمانات والن�صو�ص جميعا ن�ص املادة 174
املقرر ل�ضوابط تعديل الد�ستور  ،فقد ا�شرتطت هذه املادة لإدخال
�أي تعديل على �أحكام الد�ستور موافقة الأ مري على مبد أ� التعديل
�أوال  ،ثم على مو�ضوعه  ،وجعلت حق رئي�س الدولة يف هذا اخل�صو�ص
« حق ت�صديق » باملعنى الكامل ال جمرد حق اعرتا�ض توقيفي كما
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هو ال�ش�أن يف الت�شريعات العادية وفقا للمادة  52من الد�ستور
 ،ولذلك ن�صت الفقرة الثانية من امل��ادة  174يف �صراحة على
ا�ستثناء حكمها من حكم املادة  52املذكورة  .بل و�أ�ضافت الفقرة
الثالثة من املادة � 174أنه « � إذا رف�ض اقرتاح التنقيح من حيث
املبد أ� �أو من حيث مو�ضوع التنقيح فال يجوز عر�ضه من جديد
قبل م�ضي �سنة على هذا الرف�ض « والرف�ض هنا �شامل حلالتي
ح�صوله من جانب الأ مري �أو من جانب جمل�س الأ مة  .وبهذا الو�ضع
ال يكون تعديل ما للد�ستور � إال بر�ضاء اجلهتني اللتني تعاونتا من
قبل يف و�ضعه  ،الأ مري والأ مة  ،وعربت عن هذا الرتا�ضي ديباجة
الد�ستور عندما ن�صت على �صدور الإرادة الأ مريية بالت�صديق
عليه و� إ�صداره « بناء ملا قرره املجل�س الت�أ�سي�سي « .
ب  -قدر الد�ستور من الناحية الثانية � -ضرورة احلذر من
املبالغة يف �ضمانات ال�سلطة التنفيذية :

وذلك خمافة �أن تطغى هذه ال�ضمانات على �شعبية احلكم،
�أو ت�ضيع يف التطبيق جوهر امل�سئولية الوزارية التي هي جماع
الكلمة يف النظام ال�برمل��اين  .ومم��ا يبعث على االطمئنان يف
هذا ال�ش�أن ويدفع تلك املظنة اىل حد كبري  ،ما �أثبتته التجارب
الد�ستورية العاملية من �أن جمرد التلويح بامل�سئولية فعال عادة يف
درء الأ خطاء قبل وقوعها �أو منع التمادي فيها �أو الأ �صرار عليها
 ،ولذلك تولدت فكرة امل�سئولية ال�سيا�سية تاريخيا عن التلويح
�أو التهديد بتحريك امل�سئولية اجلنائية للوزراء  ،وقد كانت هذه
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امل�سئولية اجلنائية هي الوحيدة املقررة قدميا  ،كما �أن جتريح
الوزير � ،أو رئي�س جمل�س ال��وزراء مبنا�سبة بحث مو�ضوع عدم
الثقة �أو عدم التعاون  ،كفيل ب�إحراجه والدفع به � إىل اال�ستقالة ،
� إذا ما ا�ستند هذا التجريح � إىل حقائق دامغة و�أ�سباب قوية ترتدد
�أ�صدا�ؤها يف الر�أي العام  ،كما �أن هذه الأ �صداء �ستكون حتت نظر
رئي�س الدولة باعتباره احلكم النهائي يف كل ما يثار حول الوزير
�أو رئي�س جمل�س الوزراء  ،ولو مل تتحقق يف جمل�س الأ مة الأ غلبية
الكبرية الالزمة لإ�صدار قرار«بعدم الثقة» �أو « بعدم التعاون » كما
�أن �شعور الرجل ال�سيا�سي احلديث بامل�سئولية ال�شعبية والربملانية
 ،وح�سه املرهف من الناحية الأ دبية لكل نقد �أو جتريح  ،قد حمال
الوزيرالربملاين على التعجيل بالتخلي عن من�صبه � إذا ما الح له
�أنه فاقد ثقة الأ مة �أو ممثليها  ،وقد بلغت هذه احل�سا�سية �أحيانا
حد الإ�سراف مما ا�ضطر بع�ض الد�ساتري احلديثة للحد منها
حر�صا على القدر الالزم من اال�ستقرار الوزاري .
ومن وراء التنظيم الد�ستوري مل�سئولية الوزراء ال�سيا�سية  ،توجد
كذلك وب�صفة خا�صة رقابة الر�أي العام التي ال �شك يف �أن احلكم
الدميقراطي ي�أخذ بيدها ويوفر مقوماتها و�ضماناتها  ،ويجعل
منها مع الزمن العمود الفقري يف �شعبية احلكم  .وهذه املقومات
وال�ضمانات يف جمموعها هي التي تفي  ،على املواطنني بحبوحة من
احلرية ال�سيا�سية  ،فتكفل لهم  � -إىل جانب حق االنتخاب ال�سيا�سي -
خمتلف مقومات احلرية ال�شخ�صية (يف املواد 34 ، 33 ، 32، 31 ، 30
من الد�ستور) وحرية العقيدة (املادة  )35وحرية الر�أي ( املادة )36
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وحرية ال�صحافة والطباعة والن�شر ( مادة  ، )37وحرية املرا�سلة
(املادة  )39وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات (املادة  )43وحرية
االجتماع اخلا�ص وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات
(املادة  )44وحق تقدمي العرائ�ض � إىل ال�سلطات العامة ( املادة )45
ويف جو ملىء بهذه احلريات ينمو حتما الوعي ال�سيا�سي ويقوى الر�أي
العام ،وبغري هذه ال�ضمانات واحلريات ال�سيا�سية  ،تنطوي النفو�س
على تذمر ال و�سيلة د�ستورية ملعاجلته ،وتكتم ال�صدور �آالما ال متنف�س
لها بالطرق ال�سلمية  ،فتكون القالقل  ،ويكون اال�ضطراب يف حياة
الدولة  ،وهو ما ا�شتهر به النظام الريا�سى يف بع�ض دول �أمريكا
الالتينية  ،وما حر�ص الد�ستور على جتنبه وجتنب الكويت �أ�سبابه .
ويتجاوب مع هذه املعاين كذلك ما يخفى من �ضرورة مرور
احلياة الد�ستورية اجلديدة  ،ذات الطابع الربملاين الوا�ضح بل
الغالب  ،بفرتة مترين على الو�ضع اجلديد ،يتبني خاللها ما
قد يكون يف هذا الو�ضع من تو�سعة �أو ت�ضييق  ،وهي �أن ت�ضمنت
بع�ض الت�ضييق � إن ذلك منطق �سنة التطور  ،وفيه مراعاة حلداثة
العهد بهذه امل�شاركة ال�شعبية يف احلكم ومتهيد لإعادة النظر يف
الد�ستور بعد ال�سنوات اخلم�س الأ وىل من تطبيقه بن�ص الفقرة
الأ خرية من املادة  174وبال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف تلك املادة
 ،كما يدخل يف االعتبار من هذه الناحية ما عرفت به حكومة
الكويت من حر�ص على م�صالح املواطنني  ،وجتاوب مع اجتاهات
الر�أي العام و�أحا�سي�سه .
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ومن ناحية �أخرى ال تزال ال�شعبية موفورة يف �أحكام الد�ستور
بالقدر ال�ك��ايف  ،فلمجل�س الأ م��ة اب�ت��داء ح��ق �إب ��داء م��ا ي��راه من
مالحظات على برنامج كل وزارة جديدة ( م��ادة  ، )98وله يف
مواجهة رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء حق ال�س�ؤال ( مادة ، )99
وحق اال�ستجواب ( مادة  )100وحق �سحب الثقة من الوزراء فرادي
( مادة  ، )101وحق االحتكام � إىل رئي�س الدولة يف كيان الوزارة
ب�أ�سرها باعتبارها م�سئولة بالت�ضامن �أمام الأ مري  ،والتزام ر�أي
املجل�س اجلديد يف �ش�أن رئي�س جمل�س الوزراء � إذا جدد تعيينه فظل
رئي�سا للوزارة بعد الإنتخابات وانعقاد املجل�س اجلديد (مادة)102
كل ذلك بالإ�ضافة � إىل ما يرجى مع الزمن مع تناق�ص عدد الوزراء
الذين يعينون من غري �أع�ضاء جمل�س الأ مة  ،ومن التجاوب واقعيا
كما �سبق مع اجتاهات املجل�س املذكور وعدم الرغبة يف خمالفة
نظره ولو كانت لهذه املخالفة و�سيلة �شكلية يف الد�ستور .
ويف النهاية فامل�س�ألة قبل كل �شىء مالءمة �سيا�سية  ،تعرب
عن واقع الدولة وتتخري �أقدر الأ �صول النظرية على التزام احلد
ال�ضروري من مقت�ضيات هذا الواقع .
ثاني ًا  :التف�سري اخلا�ص لبع�ض الن�صو�ص :

يف � إطار الت�صوير العام ال�سابق بيانه لأ ركان احلكم الد�ستوري
لدولة الكويت  ،ووفقا ملا �صاحب بع�ض الن�صو�ص من �آراء �أو
مناق�شات يف خالل حت�ضريها  ،تالحظ الأ مور الآتية يف تف�سري
تلك الن�صو�ص :
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املادة  : 1ون�صت هذه املادة على عدم جواز النزول عن �سيادة الكويت،
ويق�صد بهذه العبارة ت�سجيل حر�ص الكويت على �سيادته ك�أ�صل  ،ولكن
هذا الأ �صل ال يتعار�ض مع ما هو متعارف عليه بني ال��دول من تبادل
التجاوز عن بع�ض مظاهر ممار�سة ال�سيادة كالإعفاءات الق�ضائية مثال
لرجال ال�سلك ال�سيا�سي �أو لبع�ض القوات الع�سكرية التابعة لدولة �أجنبية
�أو لهيئة دولية � .أما التنازل عن ذات �سيادة الدولة كليا �أو جزئيا فال
يجوز وفقا لهذا الن�ص الد�ستوري  ،و�أي خروج عليه يعترب خروجا على
الد�ستور �أو تعديال له ي�ستلزم اتباع االج��راءات الد�ستورية املقررة يف
الد�ستور فيما يتعلق بتنقيحه .
وق��د ا�ستعمل يف الفقرة الثانية من ه��ذه امل��ادة ا�صطالح « و�شعب
الكويت» بق�صد ت�سجيل �أن للكويت كيانها ال�سيا�سي املتميز منذ قرون
مما يجعل من الكويتيني �شعبا باملعنى الد�ستوري  ،ولكنه جزء من الأ مة
العربية  ،فوجب �أال تدخل عليه �أداة التعريف حتى ال يكون يف هذا املزيد
من التخ�صي�ص ما يجايف وحدة هذه الأ مة ال�شاملة  ،ولذلك كان
اال�صطالح املذكور �أف�ضل من ا�صطالح «ال�شعب الكويت» و�أكرث
جتاوبا مع القومية العربية .
املادة  : 2مل تقف هذه املادة عند حد الن�ص على �أن « دين الدولة
الإ�سالم» بل ن�صت كذلك على �أن ال�شريعة الإ�سالمية  -مبعنى الفقه
الإ�سالمي  -م�صدر رئي�سي للت�شريع  ،ويف و�ضع الن�ص بهذه ال�صيغة
توجيه للم�شرع وجهة � إ�سالمية �أ�سا�سية دون منعه من ا�ستحداث �أحكام
من م�صادر �أخرى يف �أمور مل ي�ضع الفقه اال�سالمي حكما لها � ،أو يكون
من امل�ستح�سن تطوير الأ حكام يف �ش�أنها مت�شيا مع �ضرورات التطور
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الطبيعي على مر الزمن  ،بل � إن يف الن�ص ما ي�سمح مثال بالأ خذ
بالقوانني اجلزائية احلديثة مع وجود احلدود يف ال�شريعة الإ�سالمية
 ،وكل ذلك ما كان لي�ستقيم لو قيل « وال�شريعة اال�سالمية هي امل�صدر
الرئي�سي للت�شريع « � إذ مقت�ضى هذا الن�ص عدم جواز الأ خذ عن م�صدر
�آخر يف �أي �أمر واجهته ال�شريعة بحكم مما قد يوقع امل�شرع يف حرج
بالغ � إذا ما حملته ال�ضرورات العملية على التمهل يف التزام ر�أي الفقه
ال�شرعي يف بع�ض الأ مور وبخا�صة يف مثل نظم ال�شركات  ،والت�أمني ،
والبنوك  ،والقرو�ض  ،واحلدود  ،وما � إليها .
كما يالحظ بهذا اخل�صو�ص من الن�ص الوارد بالد�ستور  -وقد قرر
�أن « ال�شريعة اال�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع « � إمنا يحمل امل�شرع
�أمانة الأ خذ ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ما و�سعه ذلك  ،ويدعوه � إىل
هذا النهج دعوة �صريحة وا�ضحة  ،ومن ثم ال مينع الن�ص املذكور من
الأ خذ  ،عاجال �أو �آجال  ،بالأ حكام ال�شرعية كاملة ويف كل الأ مور � إذا
ر�أى امل�شرع ذلك .
املادة  : 5اللفظ الوارد يف هذه املادة عن « الأ و�سمة « يق�صد به
املعنى الوا�سع الذي ي�شمل كل ما يجري جمرى الأ و�سمة كالأ نواط
والنيا�شني والقالدات وما � إليها  .وهذا هو مدلول لفظ �أو �سمة
الوارد كذلك يف املادتني  76و 122من الد�ستور .
املادة  ( : 6ومثلها املواد  79 ، 57 ، 56 ، 51وغريها ) ا�ستعمل
هنا لفظ « الأ مة» ترديدا لعبارة املبد أ� الدميقراطي القائل « :الأ مة
م�صدر ال�سلطات» ودون جمافاة لكون الأ مة  -كما �سبق يف املادة
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الأ وىل من الد�ستور � -أمة واحدة هي الأ مة العربية  ،ومن ثم يكون
املق�صود بلفظ « �أمة « عند تخ�صي�صها بدولة الكويت  -كما هو
ال�ش�أن يف املادة  6ومثيالتها � -أبناء الأ مة العربية يف � إطار دولة
الكويت � ،أي «الأ مة العربية يف الكويت» .
املادة � : 9إي��راد عبارة « يف ظلها « بهذه امل��ادة لي�س من مقت�ضاه
عدم رعاية الأ طفال الطبيعيني ( �أي غري ال�شرعيني )  ،وهم �ضحية
جرمية غريهم  -ولعلهم �أوىل برعاية الدولة نظرا لتخلي والديهم
عنهم  -و� إمنا جاء ذكر هذه العبارة جماراة للأ �صل يف الطفولة وهو
�شرعيتها  ،و� إيحاء مبا ي�ؤثر املجتمع ويحر�ص عليه الدين من �أن تكون
الطفولة يف ظل روابط الأ �سرة ال�شرعية .
املادة : 16تن�ص هذه املادة على �أن « امللكية ور�أ�س املال والعمل
مقومات �أ�سا�سية لكيان الدولة االجتماعي وللرثوة الوطنية  ،وهي
جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون « .
ويالحظ �أن هذا الن�ص � إمنا يحدد مكان املجتمع الكويتي من
التيارات االجتماعية واالقت�صادية التي تتنازع العامل يف الع�صر
احلا�ضر  ،لقد ح�سم الن�ص الأ مر حيث جعل املقومات الأ �سا�سية
للمجتمع املذكور ثالثة  ،يكمل كل منهما الآخر وي�ضبطه  ،الأ ول
هو « امللكية « �أي حق الفرد يف ان يتملك  ،وهذه رخ�صة قانونية قد
ال تتبلور فعال يف متلك واقعي لكل النا�س � ،أو قد تتبلور عمال يف �أي
�شىء مما يقبل التملك قل قدره �أم كرب  ،و�أيا كان نوعه �أو م�صدره
ويكتمل هذا الركن الأ ول ركن ثان هو «ر�أ�س املال» ويق�صد به حق
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كل فرد يف جمع ما متلكه ،ويف ادخاره �أو تنميته وا�ستثماره .ومن
ثم يجوز �أن يتجمع امللك يف �صورة « ر�أ�س مال « وهو ما تتميز به
الدميقراطيات الغربية عن الدميقراطيات ال�شعبية املعروفة يف
دول الكتلة ال�شرقية  ،وبذلك يكون هذا اللفظ مكمال للركن الأ ول
ومانعا من انحراف املجتمع الكويتي نحو اال�شرتاكية املتطرفة ،
على �أن لفظ « ر�أ�س املال « ال يعني تلك ال�صورة املعيبة من ر�أ�س
املال املتطرف �أو امل�ستغل  ،فلي�ست هذه � إال انحرافا بر�أ�س املال عن
ر�سالته االجتماعية  ،وهو � إنحراف حر�صت املادة على �شجبه ب�أن
جعلت « العمل  :ركنا ثالثا يف املجتمع ( يحد من غلواء ر�أ�س املال
وت�سلطه ) وجعلت لكل من هذه الأ رك��ان الثالثة  -برغم كونها
حقوقا فردية  -وظيفة اجتماعية ينظمها القانون  ،ومعنى ذلك
رعاية الدولة لر�أ�س املال يف � إطار �صالح املجتمع  ،ودون � إ�سراف �أو
ت�سلط �أو ا�ستغالل ت�أباه العدالة االجتماعية .
ومما جتب مالحظته كذلك ب�صدد هذه املادة � ،أن الن�ص فيها
على �أن لهذه احلقوق « وظيفة اجتماعية « مل يق�صد به بالذات
حتديد امللكية  ،ب��ل ق�صد ب��ه تنظيم وظيفتها مب��ا فيه �صالح
اجلماعة � إىل جانب حق املالك  ،ومظاهر التنظيم االجتماعي
للملكية عديدة تهدف � إىل منع الأ �ضرار مب�صلحة املجموع �أو � إ�ساءة
ا�ستعمال احلق  ،ومن �أمثلة ذلك فر�ض تكاليف �أو ارتفاقات على
ر�أ�س املال ل�صالح الدولة �أو املجموع  ،وكذلك نزع امللكية للمنفعة
العامة وفقا لل�ضوابط املبينة باملادة  18من الد�ستور ( �أي يف
الأ حوال التي يبينها القانون  ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه ،
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وب�شرط التعوي�ض عنها تعوي�ضا عادال )  ،ولهذا عندما �أرادت
بع�ض الد�ساتري � إباحة حتديد امللكية الفردية بالذات �أوردت مادة
خا�صة بذلك  .هذا ف�ضال عن �أن مو�ضوع حتديد امللكي الفردية
� إمنا يثار خا�صة ب�صدد ملكية الأ را�ضي الزراعية يف البالد التي
تعترب هذه الأ را�ضي �أ�سا�س االقت�صاد الوطني  ،ولي�س هذا هو
احلال يف دولة الكويت .
املادة  : 20تكمل هذه املادة جمموعة املواد ال�سابقة عليها ابتداء
باملادة  16ال�سالفة الذكر  ،وب�صلة وثيقة مع تلك املادة بالذات
 .فامللكية ور أ����س املال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من
الن�شاط � ،أحدهما خا�ص  ،والآخر عام  .ولذلك حر�صت املادة
الع�شرون على توكيد التعاون بني هذين النوعني وحددت هدفه وهو
حتقيق التنمية االقت�صادية وزيادة الإنتاج ورفع م�ستوى املعي�شة
وحتقيق الرخاء للمواطنني  ،ولقد �أ�ضيف � إىل املادة و�صف هذا
التعاون ب�أنه « العادل» حتى ال يطغى �أي من الن�شاطني املذكورين
على الآخر  ،والعدل هنا �أمر تقريبي ال يعني التعادل احل�سابي �أو
املنا�صفة بينهما  ،فامل�س�ألة مرتوكة للم�شروع داخل هذا التحديد
العام املرن  ،يقدر يف كل جمال مدى تدخل الدولة مبا يتفق وحالة
البالد ومقت�ضيات التوفيق بني ال�صالح العام وم�صالح الأ فراد،
فيو�سع نطاق الن�شاط العام مثال يف الأ مور ذات ال�صلة الوثيقة
ب�أمن الدولة �أو �أ�سرارها �أو االقت�صاد القومي  ،يف حني يو�سع على
الن�شاط احلر مثال يف الأ مور التجارية وا�شباع احلاجات العامة
اجلارية  .وامل�شرع هو الأ مني على �أداء هذه املهمة والقيام بهذا
التقدير ح�سب منطق زمانه ومقت�ضيات املو�ضوع الذي ي�شرع له .
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ولي�س من امل�ستطاع �أن ي�سبقه ال�شارع الد�ستوري بتحديد يف هذا
ال�ش�أن �أكرث من ذلك التحديد املرن الذي ورد باملادة املذكورة .
امل��ادة  : 21ن�صت هذه امل��ادة على �أن الدولة تقوم على حفظ
ال�ثروات الطبيعية وح�سن ا�ستغاللها «مبراعاة مقت�ضيات �أمن
الدولة واقت�صادها الوطني » ويق�صد بهذه العبارة �أن تراعي الدولة
يف هذا ال�ش�أن �أمرين معا � ،أولهما ما قد يقت�ضيه �أمن الدولة من
قويد على كيفية احلفظ �أو اال�ستغالل  ،وعلى من قد يعهد � إليهم
بهذا العمل �أو ذاك  ،فقد يكون مورد الرثوة وثيق ال�صلة بالدفاع
�أو الأ من العام يف احلال �أو م�ستقبال  ،كما قد ينطوى على �أ�سرار
توجب اتخاذ بع�ض ال�ضمانات اخلا�صة عند حفظه �أو ا�ستغالله
 .والأ مر الثاين هو �أن تراعي الدولة عند ا�ستغاللها لأ ي م�صدر
من م�صادر الرثوة �أو مورد من مواردها دور هذا امل�صدر �أو املورد
يف االقت�صاد الوطني يف جمموعة  ،وبذلك يدخل �ضمن املخطط
العام للتنمية االقت�صادية  ،وهو خمطط له �أهميته البالغة يف
اقت�صاد الدولة مما يقت�ضى �أن ي�صدر به قانون خا�ص  ،جماراة
احلكم هذه املادة واملادة  20ال�سالفة الذكر .
املادة  : 24قررت هذه املادة �أن « العدالة االجتماعية �أ�سا�س
ال�ضرائب والتكاليف العامة « وبذلك �شمل هذا احلكم كل
ال�ضرائب �سواء كانت عامة �أو حملية  ،وغري ذلك من التكاليف
العامة كالر�سوم وما يجري جمراها القانوين.
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امل��ادة  : 29ن�صت ه��ذه امل��ادة على مبد أ� امل�ساواة يف احلقوق
والواجبات ب�صفة عامة  ،ثم خ�صت بالذكر �أهم تطبيقات هذا
املبد أ� بقولها « ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ �صل �أو
اللغة �أو الدين « وقد �آثرت هذه املادة �أال ت�ضيف � إىل ذلك عبارة
« �أو اللون �أو الرثوة «  -برغم ورود مثل هذه العبارة يف الإعالن
العاملي حلقوق االن�سان  -وذلك الن �شبهة التفريق العن�صري ال
وجود لها يف البالد  ،ف�ضال عن كفاية ن�ص امل��ادة يف دفع هذه
ال�شبهة  .كما �أن التفريق بني النا�س ب�سبب الرثوة �أمر منتف بذاته
يف املجتمع الكويتي  ،فال حاجة للن�ص على نفيه بحكم خا�ص .
املادة : 31ن�صت الفقرة الثانية من هذه املادة على عدم تعري�ض
الإن�سان  ،الذي كرمه اهلل  ،للتعذيب �أو املعاملة احلاطة بالكرامة
 ،واملق�صود بهذا الإن�سان هو ال�شخ�ص ال�برىء ال��ذي مل تثبت
بعد � إدانته  ،فان �أدين بالطريق القانوين والق�ضائي املقرر كان
الأ مر �أمر عقاب جمرم  ،مما اليعترب تعذيبا �أو حطا بالكرامة ،
ولهذا العقاب �ضماناته التي تن�ص عليها املواد  34 ,33، 32من
الد�ستور  ،ومل يجد الد�ستور �ضرورة للن�ص �صراحة على حظر «
العقوبات الوح�شية « برغم ورود هذا احلظر يف الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان  -وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات ال مكان
له �أ�صال يف املجتمع الكويتي وال توجد مظنة تقريره م�ستقبال حتى
يلزم الن�ص على حظره  ،ف�سكوت الد�ستور بهذا اخل�صو�ص ي�ؤكد
�أ�صالة حظر العقوبات الوح�شية .
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املادة  : 33ن�صت هذه املادة على كون « العقوبة �شخ�صية» وذلك
تطبيقا لقوله تعاىل  « :وال تزر وازرة وزر �أخرى» .
املادة : 35تقرر هذه املادة « حرية االعتقاد « مطلقة لأ نها ما دامت
يف نطاق « االعتقاد « �أي «ال�سرائر» ف�أمرها � إىل اهلل ولو كان ال�شخ�ص
ال يعتقد يف دين ما  .ف�إن جاوز الأ مر نطاق ال�سرائر وظهر يف �صورة
«�شعائر» وجب �أن تكون هذه ال�شعائر طبقا للعادات املرعية وب�شرط
�أال تخل بالنظام العام �أو تنافى الأ داب  ،واملق�صود بلفظ « الأ ديان «
يف هذه املادة الأ ديان ال�سماوية الثالثة  ،الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية
 .ولكن لي�س معنى ذلك على �سبيل االل��زام منع الأ دي��ان الأ خ��رى من
ممار�سة �شعائرها كلها �أو بع�ضها  � ،إمنا يكون الأ مر يف �ش�أنها مرتوكا
لتقدير ال�سلطة العامة يف البالد دون �أن تتخذ حلريتها �سندا من املادة
 35املذكورة .
امل��ادة  : 39ن�صت ه��ذه امل��ادة على حرية املرا�سلة الربيدية
والربقية والهاتفية وكفالة �سريتها ومنع «مراقبة الر�سائل » . .
واملق�صود بالر�سائل يف هذه العبارة الأ خرية كل ما �سبق ان ذكرته
املادة من �أنواع املرا�سلة  ،بريدية كانت �أو برقية �أو هاتفية .
املادة  : 40التعليم  -مبقت�ضى هذه املادة  -حق للكويتيني تكفله
الدولة وفقا للقانون ويف ح��دود النظام العام والآداب  ،وهو،
ك�سائر احلقوق واحلريات العامة  ،حم��دود طبيعيا ب�إمكانيات
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الدولة ومدى طاقتها  ،كما �أن الن�ص على التزام هذا احلق حدود
النظام العام والآداب � إمنا هو حت�صيل حا�صل ( ال يخلو من النفع
والتذكرة ) ذلك لأ ن احلقوق واحلريات جميعها � إمنا تقوم داخل
تلك احلدود .
وقد ت�ضمنت هذه املادة كذلك الن�ص على �أن « التعليم � إلزامي
جماين يف مراحله الأ وىل وفقا للقانون « ويق�صد باملراحل الأ وىل
ما يبلغ نهاية التعليم املتو�سط  ،وال ينبغي �أن يتجاوز الإلزام هذه
املرحلة  -وهي مرحلة يف ذاتها متقدمة  -لأ ن يف التجاوز م�سا�س ًا
بحرية الوالدين يف توجيه �أوالده ��م  ،ف�ضال عن تعذر تقرير
هذا ا إلل��زام للبنات يف تلك ال�سن ومبراعاة واقع تقاليدنا بهذا
اخل�صو�ص .
وحيث يكون الإلزام يجب �أن تكون كذلك جمانيته � إذ ال يت�صور
مع الإلزام حتميل ويل الأ مر بامل�صروفات الدرا�سية  ،وبذك جاء
حكم املجانية مكمل للن�ص اخلا�ص بالإلزام � ،أما مو�ضوع املجانية
يف غري نطاق ا إلل ��زام ف�أمر يخت�ص بتنظيمه امل�شرع العادي
وتف�صله قوانني التعليم  ،ولي�س يف هذا الن�ص الد�ستوري ما مينع
البته من �أن متتد املجانية � إىل كل مراحل التعليم الأ خرى كما هو
احلال الآن يف دولة الكويت وكما يرجى �أن يبقى دوما فيها .
املادة  : 41الن�ص يف هذه املادة على �أن « لكل كويتي احلق يف
العمل ويف اختيار نوعه» معناه �أال ت�صادر الدولة حرية الفرد يف �أن
يعمل تاجرا مثال �أو �صانعا �أو غري ذلك  ،فهو الذي يختار لنف�سه
نوع عمله يف ميدان الن�شاط احلر  ،دون �أن يلزم مثال بنوع عمل
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والده �أو جده  ،كما �أن هذه احلرية تتعلق بن�شاط الأ فراد اخلا�ص يف
املجتمع  ،ومن ثم ال �ش�أن لها ب�أعمال املوظف يف وظيفته العامة .
ويالحظ من ناحية �أخرى �أن هذه املادة ال تعني حق كل فرد يف
� إلزام الدولة ب�أن توفر له عمال و� إال تعر�ضت للم�سئولية  ،وذلك الن
� إلتزام الدولة بهذا اخل�صو�ص حمدودا ب�إمكانياتها  ،ولذلك قالت
العبارة الأ خرية من املادة « وتقوم الدولة على توفريه للمواطنني «
ومل تقل « وتوفر الدولة العمل للمواطنني ».
كذلك تلتزم هذه احلرية  -وغريها من احلريات  -بقيد عام
ال يحتاج لن�ص خا�ص  ،و�أن ورد الن�ص عليه �صراحة يف املادة 49
من الد�ستور  ،وهو �أن يراعي النا�س يف ممار�سة ما لهم من حقوق
وحريات النظام العام والآداب .
املادة  : 42تق�ضي هذه املادة على �أي �صورة كانت لل�سخرة  ،ما مل
يكن اجلرب يف حالة من احلاالت اال�ستثنائية التي يعينها القانون
 ،وال يكون تقرير ه��ذه احل��االت ت�شريعيا � إال «ل�ضرورة قومية»
ويجب يف جميع الأ حوال �أن يكون العمل اجلربي « مبقايل عادل «
وب� إ�سقاط �أي من هذه احلدود يكون الت�شريع املقرر للإ جبار قانونا
غري د�ستوري  .كما �أن الن�ص على«القانون» ك�أداة لتعيني الأ حوال
اال�ستثنائية للعمل االجباري  -ومثله �سائر الن�صو�ص الد�ستورية
امل�شابهة  -يجعل من غري اجلائز د�ستوريا �أن يتم هذا التعيني
ب�أداة �أخرى غري « القانون» .
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املادة  : 43تقرر هذه املادة « حرية تكوين اجلمعيات والنقابات»
دون الن�ص على«الهيئات» التي ت�شمل يف مدلولها العام ب�صفة
خا�صة أالح���زاب ال�سيا�سية  ،وذل��ك حتى ال يت�ضمن الن�ص
الد�ستوري ا إلل��زام ب�إباحة �إن�شاء هذه أالح��زاب  ،كما أ�ن عدم
�إيراد هذا ا إللزام يف �صلب املادة لي�س معناه تقرير حظر د�ستوري
يقيد امل�ستقبل ألجل غري م�سمى ومينع امل�شرع من ال�سماح بتكوين
أ�حزاب �إذا ر أ�ى حمال لذلك  ،وعليه فالن�ص الد�ستوري املذكور ال
يلزم بحرية أالحزاب وال يحظرها  ،و�إمنا يفو�ض أالمر للم�شرع
العادي دون أ�ن ي أ�مره يف هذا ال� أش�ن أ�و ينهاه .
امل���ادة : 44حتفظ ه��ذه امل ��ادة الج�ت�م��اع��ات ال�ن��ا���س اخلا�صة
حريتها  ،فال يجوز للقانون  -وال للحكومة من باب �أوىل � -أن
توجب احل�صول على � إذن بهذه االجتماعات �أو � إخطار �أي جهة
عنها مقدما  ،كما ال يجوز لقوات الأ من � إقحام نف�سها على تلك
االجتماعات  ،ولكن هذا ال مينع الأ فراد �أنف�سهم من اال�ستعانة
برجال ال�شرطة  ،وفقا لالجراءات املقررة  ،لكفالة النظام �أو
ما � إىل ذلك من �أ�سباب � .أما االجتماعات العامة �سواء كانت يف
�صورتها املعتادة يف مكان معني لذلك � ،أو �أخذت �صورة مواكب
ت�سري يف الطريق العام � ،أو جتمعات يتالقى فيها النا�س يف ميدان
عام مثال  ،فهذه على اختالف �صورها ال�سابقة ال تكون � إال « وفقا
لل�شروط والأ و�ضاع التي يبينها القانون » وب�شرط �أن تكون �أغرا�ض
االجتماع ( �أو املوكب �أو التجمع ) وو�سائله �سلمية وال تنايف الآداب.
وحتديد املعنى الدقيق لالجتماع العام واملعيار الذي يفرق بينه
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وبني االجتماع اخلا�ص  ،أ�م��ر يبينه بالتف�صيل ال�لازم القانون
الذي ي�صدر بهذا اخل�صو�ص .
وال يخفى كذلك �أن �ضمانات « االجتماع اخلا�ص « التي ن�صت
عليها هذه املادة ال تعني ال�سماح با�ستغالل هذه احلرية الرتكاب
جرمية �أو ت�آمر يحظره القانون  ،فهذه احلالة ي�ضع لها القانون
اجلزائي وقانون ا إلج��راءات اجلزائية الأ حكام الالزمة ل�ضمان
�أمن الدولة و�سالمة النا�س مبا تت�ضمنه هذه الأ حكام من عقوبات
و�إج��راءات وقائية حتول دون ارتكاب اجلرمية وتتعقب مرتكبها
ولو كان �شخ�صا واحدا معت�صما مب�سكنه  ،ولي�س اجتماعا خا�صا
يف هذا امل�سكن .
امل���ادة  : 50ق��ررت ه��ذه امل ��ادة ��ص��راح��ة « م�ب��د أ� الف�صل بني
ال�سلطات « ب��دال من تقريره دالل��ة من واق��ع الأ ح�ك��ام اخلا�صة
بال�سلطات العامة ،وذلك دفعا لكل خالف �أو جدل حول هذا املبد أ�
 .وقد حظرت املادة نزول �أي من ال�سلطات الثالث « الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية  ،عن كل او بع�ض اخت�صا�صها املن�صو�ص
عليه يف الد�ستور  ،واملق�صود ب�صفة خا�صة هو منع تنازل ال�سلطة
الت�شريعية عن كل اخت�صا�صها �أو بع�ضه لل�سلطة التنفيذية ،
مبعنى عدم جواز التنازل عن فئة من الأ مور �أو نوع من الت�شريعات
�أو االخت�صا�صات  ،مما ي�سمى تفوي�ضا بال�سلطة  ،ولكن هذا الن�ص
ال مينع ال�سلطة الت�شريعية من �أن تفو�ض احلكومة بتوىل �أمر
معني بالذات ولظرف خا�ص بدال من �أن يتواله امل�شرع بقانون ،
ويف هذه احلالة قد يبني هذا القانون بع�ض التوجيهات او الأ حكام
76

الرئي�سية التي يجب �أن تلتزمها احلكومة يف ممار�سة هذا احلق ،
كما ال يتعار�ض ن�ص هذه املادة مع « قوانني ال�سلطة التامة « حيث
تقت�ضي �ضرورة ا�ستثنائية �أن تعهد ال�سلطة الت�شريعية � إىل ال�سلطة
التنفيذية مبواجهة �أمر هام معني يف جملته  ،كمواجهة ازمة نقدية
�أو اقت�صادية �أو ع�سكرية مثال .
وحكمة احلظر املن�صو�ص عليه يف هذه املادة الرغبة يف مقاومة
م��ا لوحظ م��ن ميل املجال�س الت�شريعية �أحيانا � إىل ت��رك مهمة
الت�شريع يف عدد متزايد من الأ م��ور لل�سلطة التنفيذية مما مي�س
جوهر ال�شعبية يف �أخ�ص �شىء و�أقربه ل�صميم ال�سيادة والت�شريع .
املادة � : 56أ�شارت هذه املادة � إىل «امل�شاورات التقليدية» التي
ت�سبق تعيني رئي�س جمل�س الوزراء  ،وهي امل�شاورات التي ي�ستطلع
مبوجبها رئي�س الدولة وجهة نظر ال�شخ�صيات ال�سيا�سية �صاحبة
ال ��ر�أي يف ال�ب�لاد ويف مقدمتها رئي�س جمل�س الأ م ��ة ور ؤ�� �س��اء
اجلماعات ال�سيا�سية  ،ور�ؤ�ساء ال��وزارات ال�سابقني الذين يرى
رئي�س ال��دول��ة من املفيد �أن ي�ستطلع ر أ�ي�ه��م  ،وم��ن � إليهم من
�أ�صحاب الر�أي ال�سيا�سي .
وبناء على هذه امل��ادة يكون تعيني ال��وزراء وعزلهم مبر�سوم
أ�م�يري  ،وذلك على خالف تعيني رئي�س جمل�س ال��وزراء وعزله
كما �سبق  .كذلك جعلت هذه امل��ادة احلد الأ على لعدد ال��وزراء
«ثلث عدد �أع�ضاء جمل�س الأ مة» والإلتزام بعدم جتاوز هذا الثلث
معناه �أن احلد الأ على املذكور هو �ستة ع�شر وزيرا نظرا لكون عدد
�أع�ضاء جمل�س الأ مة خم�سني ع�ضوا  ،ويح�سب �ضمن عدد الوزراء
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املذكور رئي�س جمل�س ال��وزراء ووزراء الدولة  ،ولذلك بالذات
و�ضعت كلمة « جميعا  :يف الفقرة الأ خرية من املادة حيث تقول « وال
يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد �أع�ضاء جمل�س الأ مة « .
ويالحظ كذلك �أن هذا الن�ص ال مينع تعيني نائب لرئي�س جمل�س
ال��وزراء ( من بني ال��وزراء و�ضمن عددهم الد�ستوري ) � إذا طر�أت
�ضرورة تقت�ضى ذلك .
املادة � : 57أوجبت هذه املادة تنحي الوزارة القائمة عن احلكم عند
بدء كل ف�صل ت�شريعي ملجل�س الأ مة  ،واملق�صود بالف�صل الت�شريعي
الفرتة التي تف�صل بني انتخابات و�أخرى ملجل�س الأ مة � ،سواء ا�ستكمل
خاللها املجل�س كل �أدوار الإنعقاد الأ ربعة العادية املقررة يف الد�ستور
(نظرا لكون مدة املجل�س �أربع �سنوات وفقا للمادة � ، 83أو مل ي�ستكملها
ب�سبب حل املجل�س قبل �أجله الد�ستوري العادي .
وتنحى ال��وزارة وت�شكيل وزارة جديدة  -ولو كان �أع�ضا�ؤها
كلهم �أو بع�ضهم �أع�ضاء بالوزارة ال�سابقة � -أمر توجبه الأ �صول
الربملانية التي تذهب يف هذا ال�ش�أن � إىل �أبعد من ذلك املدى � ،إذ
تقرر ان الوزارة اجلديدة ال ي�ستقر بها املقام � -أوال تعني �أ�صال
تعيينا نهائيا  � -إال بعد احل�صول على ثقة املجل�س النيابي اجلديد
وه��ذا أ�م��ر منطقي لأ ن جتديد ا إلن�ت�خ��اب معناه التعرف على
اجلديد من ر�أي الأ مة  ،وهذا اجلديد ال ي�صل � إىل احلكومة � إال
ب�إعادة ت�شكيل الوزارة وفقا الجتاهات وعنا�صر املجل�س اجلديد ،
ولكن املادة 57مل ت�صل يف هذا امل�ضمار الربملاين � إىل هذا احلد ،
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واكتفت مبجرد � إعادة ت�شكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه �أمري
البالد ،على �أن يكون هذا التعيني نهائيا وغري معلق على � إ�صدار
قرار من املجل�س بالثقة بالوزارة اجلديدة  ،و�أمري البالد يراعى
عند � إعادة ت�شكيل ال��وزارة يف هذه احلالة الأ و�ضاع اجلديدة يف
املجل�س النيابي وما قد يقت�ضيه ال�صالح العام من تعديل املجل�س
النيابي وما قد يقت�ضيه ال�صالح العام من تعديل يف ت�شكيل الوزارة
�أو تغيري يف توزيع املنا�صب الوزارية بني �أع�ضائها .
كذلك يتيح هذا الن�ص للأ مري فر�صة د�ستورية طبيعية لتحديد ثقته
بالوزارة وال��وزراء اذا ما �أدوا ر�سالتهم يف ال��وزارة على النحو املر�ضي
 ،او الح�لال وزي��ر جديد حمل من مل يكن من ال��وزراء ال�سابقني عند
ح�سن ظن الأ م�ير والأ م��ة به � ،أو لو�ضع الوزير يف من�صب وزاري �أكرث
مالءمة من من�صبه ال�سابق  ،و� إتاحة هذه الفر�صة للأ مري  ،على هذا
النحو الد�ستوري الربملاين الطبيعي  ،يكفي �سموه م�ؤونة الإلتجاء � إىل
الو�سائل الد�ستورية العنيفة كا�ستعمال حقه يف � إقالة ال��وزارة �أو � إعفاء
بع�ض الوزراء من منا�صبهم .
املواد  61اىل  : 64هذه املواد خا�صة بنائب الأ مري  ،وال يخفى
أ�ن��ه يف حالة وج��ود « ويل عهد « للإ مارة ف�إنه هو ال��ذي �سيكون
بحكم مركزه هذا نائبا للأ مري  ،مادام ال يتعذر قيامه بهذه املهمة
 ،ف� إن مل يكن م�ستطيعا ذلك �أو كان غائبا عن الإمارة طبقت املواد
املنوه عنها يف �ش�أن نائب الأ مري .
وي�لاح��ظ ان ل�ل�أ م�ير احل��ق يف تنظيم ممار�سة �صالحياته
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الد�ستورية نيابة عنه �أو حتديد نطاقها  ،وذلك يف كلتا احلالتني ،
�أي �سواء ناب عنه ويل العهد �أو �شخ�ص غريه .
املادة  : 69مبقت�ضى هذه امل��ادة يكون �إع�لان الأ حكام العرفية
مبر�سوم  ،وذلك مراعاة ل�ضروروات ال�سرعة يف عمليات الدفاع
 ،ولكن هذا الن�ص  ،وكل ن�ص مماثل له يف الد�ستور  ،ال مينع
رئي�س ال��دول��ة واحلكومة من أ�خ��ذ ر�أي جمل�س الأ م��ة يف الأ م��ر
مقدما � إذا �سمحت الظروف بذلك  ،وهذا �أمر مرتوك لتقدير
الأ مري وحكومته دون � إلزام  ،بل لعل �شعبية احلكم حتبذ مثل هذا
الإجراء ما دام م�ستطاعا .
كذلك ا�شرتطت هذه املادة عر�ض مر�سوم احلكم العريف على
جمل�س الأ مة خالل خم�سة ع�شر يوما  ،وهذه املدة هي احلد الأ على
ملهلة العر�ض  ،ولكن هذا ال مينع من � إجراء العر�ض قبل ذلك  ،بل
� إنه من امل�ستح�سن �أن يتم ذلك يف �أقرب فر�صة ممكنة .
املادة  : 70ت�ضمنت هذه املادة فقرة �أخرية ال يجوز مبقت�ضاها
يف �أي حال � ،أن تت�ضمن املعاهدة �شروطا �سرية تناق�ض العلنية ،
وذلك درءا ملخاطر ال�سرية التي تبلغ حد التناق�ض بني ما خفي
وما �أعلن  ،وهو تناق�ض يتنافى مع الرقابة الربملانية التي ن�صت
عليها املادة املذكورة  ،كما يخالف الإجتاء الدويل يف �ش�أن ت�سجيل
املعاهدات لدى منظمة الأ مم املتحدة ليحتج بها يف �أعمال تلك
املنظمة � ،أما ال�سرية التي ال تتناق�ض مع �شروط املعاهدة املعلنة
 � ،إمنا تكملها وتعمل على تنفيذها  ،فال ي�شملها احلظر يف هذه
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املادة  ،بل لعل ال�ضرورات وامل�صلحة العامة تقت�ضيها يف بع�ض
الأ حيان .
امل���ادة  : 78م��ا ت �ق��رره ه ��ذه امل� ��ادة م��ن تعيني خم�ص�صات
رئي�س الدولة بقانون عند توليه احلكم وملدة حكمه يجعل هذا
التقدير ال يناق�ش � إال مرة واحدة فور التولية  ،ثم يتكرر � إدراج
هذه املخ�ص�صات يف امليزانيات ال�سنوية للدولة دون العودة � إىل
مناق�شتها زيادة �أو نق�صا .
وي�لاح��ظ �أن نائب الأ م�ي�ر ( � إذا مل يكن ه��و ويل العهد وله
خم�ص�صاته املقررة قانونا ) حتدد خم�ص�صاته بوا�سطة الأ مري
وت�صرف من خم�ص�صاته  ،ولذلك مل تن�ص املادة املذكورة على
كيفية حتديد خم�ص�صات نائب الأ مري .
امل��ادة � : 82أوردت ه��ذه امل��ادة ال�شروط ال��واج��ب توافرها يف
ع�ضو جمل�س الأ مة  ،ومن بينها �شرط اجلن�سية الكويتية « ب�صفة
�أ�صلية وفقا للقانون « وبذلك يكون املرجع يف حتديد معنى هذا
اال�صطالح هو قانون اجلن�سية  ،وفيه تبني �شروط اجلن�سية
الأ �صلية  ،متميزة عن �أحوال ك�سب اجلن�سية بطريق التجن�س ،
وبهذا احلكم الد�ستوري يبطل العمل ب��أي ن�ص ت�شريعي قائم
ي�سمح للمتجن�س مبمار�سة حق الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الأ مة
�أيا كانت املدة التي م�ضت � ..أو التي مت�ضى  -على جتن�سه ..
ومن ثم يكون الرت�شيح حقا لأ بناء هذا املتجن�س � إذا ما �أدخلهم
قانون اجلن�سية �ضمن حاالت اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية  ،وهو احلكم
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ال�صحيح املعمول به يف الدول املختلفة .
ويالحظ �أن التفريق بني الوطني اللأ �صلي � -أو الأ �صيل -
والوطني بالتجن�س � ،أمر وارد يف الد�ساتري عامة يف �ش�أن ممار�سة
احلقوق ال�سيا�سية  ،وهو تفريق حتدده �أغلبية الد�ساتري بعدد
معني من ال�سنني تعترب فرتة مترين على الوالء للجن�سية اجلديدة
 ،كما �أن فيه �ضمانات للدولة �أثبتت التجارب العاملية �ضرورتها .
�أما �شروط الناخب فلم تتعر�ض لها هذه املادة �أو غريها من
مواد الد�ستور  ،و� إمنا يتوىل بيانها قانون الإنتخاب ( بناء على
� إحالة من املادة  80من الد�ستور ) التي تقول � إن ت�أليف جمل�س
الأ مة يكون « وفقا للأ حكام التي يبينها قانون االنتخاب « وبذلك
ي�صح لقانون االنتخاب �أن ي�سمح للمتجن�س مبمار�سة حق الإنتخاب
دون قيد ( وهو �أقل خطورة من حق الرت�شيح �أو الع�ضوية ) كما
يجوز له �أن يقيد ا�ستعمال هذا احلق مب�ضي مدة على التجن�س .
املادة  : 90ن�ص هذه املادة ال مينع د�ستوريا من اجتماع املجل�س
يف غري الزمان واملكان املقررين الجتماعه  ،اذا دعت �ضرورة
لذلك ووفقا لنظرية ال�ضرورة وب�شروطها القانونية املقررة .
املادة : 92ن�صت الفقرة الأ خرية من هذه املادة على �أن « ير�أ�س
اجلل�سة الأ وىل  -ملجل�س الأ م��ة  -حلني انتخاب الرئي�س �أكرب
الأ ع�ضاء �سنا « ومقت�ضى هذا الن�ص �أنه � إذا تخلف الأ كرب �سنا من
بني الأ ع�ضاء توىل الريا�سة �أكرب الأ ع�ضاء احلا�ضرين .
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املادة � : 98أوجبت هذه املادة على كل وزارة جديدة �أن تتقدم
فور ت�شكيلها بربناجمها � إىل جمل�س الأ م��ة  ،ولكنها مل ت�شرتط
لبقاء الوزارة يف احلكم طرح مو�ضوع الثقة بها على املجل�س  ،بل
اكتفت ب�إبداء املجل�س مالحظاته ب�صدد هذا الربنامج  ،واملجل�س
طبعا يناق�ش الربنامج جملة وتف�صيال  ،ثم ي�ضع مالحظاته
مكتوبة  ،ويبلغها ر�سميا للحكومة  ،وهي  -كم�سئولة يف النهاية
�أمام املجل�س  -البد و�أن حتل هذه املالحظات املكان الالئق بها
وباملجل�س املذكور.
املادة  : 99الأ �سئلة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة  � ،إمنا توجه
� إىل رئي�س جمل�س ال��وزراء عن ال�سيا�سة العامة للحكومة � ،إما
الهيئات التابعة لريا�سة جمل�س الوزراء �أو امللحقة بها في�س�أل عنها
وزير دولة ل�شئون جمل�س الوزراء � ،أما الوزراء في�س�أل كل منهم
عن �أعمال وزارته  ،ومعلوم ان ال�س�ؤال ال يجاوز معنى اال�ستفهام
� إىل معنى التجريح �أو النقد و� إال �أ�صبح ا�ستجوابا مما ن�صت عليه
املادة  100من الد�ستور .
املواد  101و 102و : 103تقرر املادة  101اعتبار الوزير معتزال
من�صبه من تاريخ ق��رار عدم الثقة به  ،وتوجب عليه �أن يقدم
ا�ستقالته فورا  � ،إ�ستيفاء لل�شكل الد�ستوري  ،ومقت�ضى ذلك �أن �أي
ت�صرف ي�صدر من الوزير املذكور  ،بعد �صدور قرار عدم الثقة به
 ،يعترب بقوة الد�ستور باطال وك�أن مل يكن  ،دون �أن يطبق يف هذه
احلالة احلكم الوارد باملادة  103من الد�ستور القا�ضي با�ستمرار
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الوزير يف ت�صريف العاجل من �شئون من�صبه حلني تعيني خلفه ،
وبذك يعني فورا وزير بدال منه �أو يعهد بوزارته م�ؤقتا � إىل وزير �آخر
حلني تعيني الوزير اجلديد � ،أما رئي�س جمل�س الوزراء الذي يتكرر
قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة  102فال مندوحة من تطبيق
املادة  103يف �ش�أنه حتى ال يكون هناك فراغ وزاري  ،والأ غلبية
املن�صو�ص عليها يف املادتني  101و ( 102وهى �أغلبية الأ ع�ضاء
الذين يت�ألف منهم املجل�س فيما عدا الوزراء ) مقت�ضاها �أنه � إذا
كان عدد الوزراء من �أع�ضاء جمل�س الأ مة ع�شرة مثال فالأ غلبية
الالزمة ل�سحب الثقة من الوزير هي �أغلبية الأ ع�ضاء الأ ربعني غري
الوزراء � ،أي واحد وع�شرون �صوتا على الأ قل .
املادة  : 113ن�صت هذه املادة على �أن ملجل�س الأ مة ان يعقب مرة
واح��دة على بيان احلكومة املت�ضمن تعذر أ�خ��ذه��ا بالرغبة التي
ابداها املجل�س  ،واملق�صود بهذا التعقيب ان يناق�ش املجل�س املو�ضوع
بالتف�صيل الذي يراه وينتهي من هذه املناق�شة � إىل تعقيب مكتوب
يبعث به � إىل احلكومة دون �أي � إجراء �آخر يف هذا ال�ش�أن من جانب
املجل�س ما مل يرى حتريك امل�س�ؤولية الوزارية على �أ�سا�س ن�ص �آخر
غري هذه املادة  ،كن�ص املادة  100مثال اخلا�ص بحق اال�ستجواب .
املادتان  121و : 131حتظر املادة  121على ع�ضو جمل�س الأ مة
�أن يعني �أثناء مدة ع�ضويته يف جمل�س ادارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف
التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة  ،وذلك باملعنى
ال�شامل لبلدية الكويت مثال وغريها من الهيئات املحلية التي قد
تن� أش� يف يوم من الأ يام .
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واملحظور يف �ش�أن ال�شركات هو « التعيني « اثناء مدة الع�ضوية
 ،ف�إن كان التعيني �سابقا على الع�ضوية النيابية فال مانع د�ستوريا
من اال�ستمرار يف ع�ضوية جمل�س االدارة بعد الفوز بع�ضوية جمل�س
الأ مة  ،لأ ن املادة مل جتعل من هذه احلالة حالة « عدم جمع « (
كما هو ال�ش�أن يف املادة  131اخلا�صة بالوزراء ) بل جعلتها حالة
حظر مقيد بفرتة معينة  .وهذا التفريق يف احلكم بني ع�ضو جمل�س
الأ مة والوزير منطقي نظرا لأ ن الع�ضو ال ميار�س �سلطة تنفيذية
و� إمنا ي�ؤدي مهمة متثيلية ورقابية  ،يف حني ميار�س الوزير تلك
ال�سلطة ويتوىل ريا�سة العمل الإداري يف وزارته  ،وبقدر ال�سلطة
يكون احلذر ويكون احلر�ص على دفع مظنة الإنحراف بالنفوذ �أو
� إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة .
وبهذه الروح  ،وحتت �ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكان
ال�صدارة يف �أعمال املواطنني وحيث تتدخل احلكومة � إىل حد
كبري يف امل�شرو عات و�أوج��ه الن�شاط االقت�صادي  ،لزم تخفيف
قيود الع�ضوية يف هذا اخل�صو�ص بحيث ال مينع الع�ضو من مزاولة
مهنته احلرة �أو عمله ال�صناعي �أو لتجاري �أو املايل  ،كما مل يحظر
عليه التعامل مع الدولة بطريق املزيادة �أو املناق�صة العلنيتني � ،أو
بالتطبيق لنظام الإ�ستمالك اجلربي  ،وذلك مبراعاة �أن يف هذه
الإ�ستثناءات من النظام اجلربي القانوين ما يكفل عدم ا�ستغالل
النفوذ وينفي مظنة الإنحراف.
ولكل ذلك حظرت املادة  131على الوزير � -أثناء الوزارة � -أن
يتوىل وظيفة عامة �أو يزاول ولو بطريق غري مبا�شر « مهنة حرة
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�أو عمال �صناعيا �أو جتاريا �أو ماليا « �أو �أن ي�سهم يف التزامات
تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة ( او البلديات ) �أو �أن يجمع
بني ال��وزار والع�ضوية يف جمل�س الإدارة �أي �شركة  ،ومن باب
�أوىل �أن يتوىل ريا�سة جمل�س الإدارة فيها  .وكذلك منعته املادة
املذكورة من �أن ي�شرتى �أو ي�ست�أجر ماال من �أموال الدولة (باملعنى
الوا�سع ال�شامل للحكومة املركزية والهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات
العامة) ولو بطريق املزاد العلني � ،أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئا
من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه  .ومنع مزاولة هذه الأ مور ولو بطريق
غري مبا�شر مقت�ضاه �أنه ال يجوز للوزير �أن ميار�س هذه الأ عمال
بوا�سطة ا�شخا�ص يعملون ب�أ�سمه �أو حل�سابه ولكن هذا الن�ص ال
مينع من �أن تكون للوزير �أ�سهم �أو �سندات �أو ح�ص�ص يف �شركة
تتمتع بال�شخ�صية املعنوية مع ما ت�ستتبعه هذه ال�شخ�صية من
انف�صال عن ا�شخا�ص امل�ساهمني وحملة ال�سندات واحل�ص�ص ،
واتباع للإ جراءات وال�ضوابط القانونية املقررة من حيث � إدارة
ال�شركات  ،وتوزيع الأ رباح فيها  ،وخ�ضوعها لرقابة الدولة .
امل��ادة  : 125ح��ددت هذه امل��ادة �شروط ال��وزراء (بالإحالة يف
ذلك � إىل املادة  )82ومن هذه ال�شروط �شرط اجلن�سبة الكويتية
« ب�صفة �أ�صلية « وقد اقت�صر هذا احلكم على الوزراء باعتبارهم
�أ�صحاب املنا�صب ال�سيا�سية التي يرقى تنظيمها � إىل م�ستوى
الن�صو�ص الد�ستورية � ،أما من عدا ال��وزراء من كبار املوظفني
 ،كوكالء ال��وزارات والوكالء امل�ساعدين  ،فلي�س الد�ستور جمال
حتديد �شروطهم كما فعل بالن�سبة للوزراء  ،و أ�من��ا جمال ذلك
هو قانون التوظيف العادي ولهذا وردت املادة على النحو املذكور
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برغم ما ارت�آه بع�ض الأ ع�ضاء من �ضرورة مد احلكم الوارد يف
هذه املادة � إىل الوظائف املذكورةوما �أبداه املجل�س الت�أ�سي�سي من
ارت�ضاء لهذا الر�أي .
املادة  : 136تن�ص هذه املادة على �أن « ال تعقد القرو�ض العامة
االبقانون  ،ويجوز بقانون كذلك �أن تقر�ض الدولة �أو �أن تكفل
قر�ضا « وتنظم العبارة الأ وىل االقرتا�ض والعبارة الثانية االقرا�ض
�أو الكفالة  .ويف مدلول هذه العبارة الأ خ�يرة يكون االقرا�ض �أو
الكفالة بقانون � ،سواء كان هذا القانون خا�صا بقر�ض معني لدولة
معينة مثال� ،أو كان قانونا ينظم م�ؤ�س�سة مهمتها االقرا�ض وفقا
لأ �س�س قانونية مو�ضوعة كما هو ال�ش�أن بالن�سبة � إىل ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية مثال  ،كما ال ي�شمل � إقرا�ض الدولة
موظفيها وفقا لقانون التوظيف �أو لقانون خا�ص بذلك .
املادتان  152و : 153ت�شرتط هاتان امل��ادت��ان �أن يكون منح
االلتزام واالحتكار بقانون  ،وهذا احلكم ال ي�سرى االابتداء من
تاريخ العمل بالد�ستور �أخذا مببد أ� عدم رجعية القوانني املن�صو�ص
عليه �صراحة يف املادة 179من الد�ستور ،وبذلك تعترب �صحيحة
وتظل �سارية كل االلتزامات واالحتكارات املمنوحة قبل التاريخ
املذكور وفقا للإ جراءات القانونية التي كانت مقررة وقت منحها
 � ،إمنا ال يجوز جتديدها �أو تعديلها بعد ذلك التاريخ � إال بقانون
 ،كما يلزم د�ستوريا توقيت مدة ما مل ي�سبق حتديده منها بزمن
معني  ،وي�سري هذا احلكم على جميع الن�صو�ص املماثلة كاملادة
 136التي �سبق التنويه عنها .
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املادة  : 167مراعاة لواقع الكويت اجازت هذه املادة على �سبيل
اللإ �ستثناء � « -أن يعهد القانون جلهات الأ من العام يف نطاق
اجلنح يتوىل الدعوى العمومية ( بدال من النيابة العامة �صاحبة
الدعوى العمومية �أ�صال ) وذل��ك « وفقا للأ و�ضاع التي يبينها
القانون « ومقت�ضى هذا الن�ص عدم جواز التو�سع يف هذه الرخ�صة
لأ نها ا�ستثناء  ،واال�ستثناءات جتري يف �أ�ضيق احلدود  ،كما يلزم
�أن يبني القانون» الأ و��ض��اع « امل�شار � إليها يف امل��ادة الد�ستورية
املذكورة  ،و�أن يكفل للقائمني بالدعوى العمومية املنوطة بجهات
الأ م��ن ما تقت�ضيه هذه الأ مانة اخلطرية من م�ؤهالت قانونية
يف القائمني بها  ،وتنظيم � إداري يكفل لهم القدر ال�ضروري من
احليدة واال�ستقالل  ،والبعد عن �أ�صداء ما ي�لازم عمل جهاز
الأ من العام من ات�صال يومي باجلمهور واحتكاك بالكثريين من
النا�س كل يوم  .فبهذه ال�ضمانات يحقق هذا الطريق اال�ستثنائي
الفوائد املرجوة دون �أن يكون ذلك على ح�ساب العدالة �أو احلقوق
واحلريات .
املادة  : 169وردت بهذه املادة عبارة بوا�سطة غرفة �أو حمكمة
خا�صة واملق�صود بالغرفة دائرة من دوائر املحكمة.
املادة � : 173آثر الد�ستور �أن يعهد مبراقبة د�ستورية القوانني
( واللوائح ) � إىل حمكمة خا�صة ي��راع يف ت�شكيلها واجراءاتها
طبيعة هذه املهمة الكبرية  ،بدال من �أن يرتك ذلك الجتهاد كل
حمكمة على حدة  ،مما قد تتعار�ض معه الآراء يف تف�سري الن�صو�ص
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الد�ستورية �أو يعر�ض القوانني ( واللوائح ) لل�شجب دون درا�سة
ملختلف وجهات النظر واالعتبارات  ،ووفقا لهذه امل��ادة يرتك
للقانون اخلا�ص بتلك املحكمة الد�ستورية جمال � إ�شراك جمل�س
الأ مة بل واحلكومة يف ت�شكيلها � إىل جانب رجال الق�ضاء العايل
يف الدولة وهم الأ �صل يف القيام على و�ضع التف�سري الق�ضائي
ال�صحيح لأ ح�ك��ام القوانني  ،ويف مقدمتها الد�ستور  ،قانون
القوانني .
يف �ضوء ما �سبق من ت�صوير عام لنظام احلكم  ،ووفقا لهذه
الإي�ضاحات املتفرقة يف �ش�أن بع�ض املواد على وجه اخل�صو�ص
يكون تف�سري �أحكام د�ستور دولة الكويت .

واهلل ويل التوفيق ...
❃ ❃ ❃
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