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 مسرية احلياة الدميقراطية يف الكويت

  

 
 أمير دولة الكويت الشيخ عبداهللا السالم الصباح يتسلم مسودة دستور دولة الكويت

 م١٩٦٢ نوفمبر عام ٨م وذلك في من رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغان

 

ة   م آاف ة ته ضية عالمي ذا العصر وق سه ، هو موضوع ه سان لنف م اإلن ة وحك إن موضوع الديمقراطي

ى                         . المجتمعات   اك أدن ة تتطلب أن يكون هن ة زمني ا نعيش في وضعية وحقب ا بتن ويجب االعتراف بأنن

ة         ا يكتب وال       قاسم من الحفاظ على آرامة اإلنسان ليحيا بحرية وديمقراطي ى م ه عل في مجتمع ال يعاقب

 .آيف يفكر وال ماذا يقول أو يؤمن ضمن عقيدة ونظم وتقاليد وتراث المجتمع

 

ب    ى المكاس اظ عل ي الحف ارزا ف ب دروا ب وطن تلع صير ال ر م واطن بقري شارآة الم ك أن م وال ش

ة نحو ال                       ات واألنظم دى المجتمع اك نهج وتوجه ل ان هن ا آ ذلك فكلم ا     وترسيخها ، ول ة ، آلم ديمقراطي

 .ترسخت المكتسبات وقلت المضايقات واختفت المعارضة المتزمتة
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ذ عام                دما وافق       ١٧٥٢وفي الكويت هذا البلد الصغير فإن روح الممارسة الديمقراطية بدأت من  م ، عن

اع  ا عرف باإلجم ى الكويت عن طريق م ا عل صباح حكام ى تنصيب آل ال رة عل ك الفت المجتمع في تل

ات ، حيث وافقت                 .والشورى ا يعرف باالنتخاب  فحكم العائلة الحاآمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بم

ى  . األغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط           وهكذا حصل الكويتيون عل

ويتي  ما أرادوا دون أن يفرض عليهم حكم ، وآان هذا البناء األول لتأهيل الديمقراطية في المجتمع        الك

 .الصغير

 

إن أهم ما يميز روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرارية روح العطاء حتى في أشد حاالت                

 .التوتر واألزمات التي مرت بها الكويت آدولة ونظام 

 

شورى                       اهم وال زام بأسلوب الحوار والتف ى االلت ان عل ى مر الزم ولقد تعاقب من تولوا سيادة الحكم عل

دما                     آمنهج ال  ان االحتالل العراقي للكويت عن تالحم خاصة إب ذا ال ستقرار الحكم وصالحيته ، وتجسد ه

شرعية  ١٩٩٠عبر الكويتيون جميعا في مؤتمر حدة في أآتوبر        ادتهم ال ان   .  بأنهم يقفون خلف قي د آ لق

د واضح         ذا تأآي صباح وه رة آل ال م أس تمرار حك ويتيين الس ن الك اعي م صويت الجم به بالت ك أش ذل

 .شرعيةلل

 

ت أول شعب خليجي انتخب     ت آان سياسية ، فالكوي شارآة ال ديم بالم ق وق اريخ عري ا ت ت له إن الكوي

 .م وآتب دستورا واختار أعضاءه لتمثيل الشعب١٩٣٨مجلسا تشريعيا عام 

 

ام     تقاللها ع ب اس ت عق ارعت الكوي د س ل    ١٩٦١وق سي وتحوي م المؤس د الحك اء قواع ى إرس م ، إل

ة                الكويت من مجتمع قب    شريعية وتنفيذي لي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات ت

ة                    . وقضائية   سها لمجلس األم ة ، وتأسي رة العربي ة الجزي باإلضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطق

 .الكويتي آصرح ديمقراطي والذي وضع الكويت على خارطة الدول الديمقراطية
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ى              ولقد وضع دستور الكويت الضواب     ة عل م والرقاب ط لضمان المشارآة الشعبية الواسعة في أمور الحك

ين                   وازن ب ل الت ا يكف ام بم السلطة التنفيذية وضمان الحريات السياسية للمواطنين، وحدد األدوار والمه

 .السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية 

 

حت للجميع الفرصة للتعبير والمشارآة في        ونجح مجلس األمة في أن يكون األداة الديمقراطية التي أتا         

رارات   نع الق ات      . ص سات واآللي ويتي المؤس ع الك رزت للمجتم ة أف شريعية حقيقي سة ت ح آمؤس ونج

 .السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها الكويت

 

ى    ر إل سياسة النظ اء ال رين وعلم ى المفك سياسية، وعل شارآة ال افال بالم ت سجال ح ا إن للكوي تجربتن

الكويتية وتقويمها من المنطلق العربي اإلسالمي وليس من المنطلق الغربي الذي يضع معايير وشروط       

ار                ين االعتب ة آخذين بع ايير واألسس العادل محدده للممارسة الديمقراطية بل يجب تقويمها حسب المع

 .وضوعيا ومنطقيا األبعاد االجتماعية والحضارية والسياسية والدينية ، حتى يأتي التقييم م

 

شعب                             دة ال ة من عقي ة نابع ا ديمقراطي ى أنه ة عل ة الكويتي ة الديمقراطي م التجرب ا يجب ان نفه ومن هن

ه الخاصة  ه وبيئت سلم وتاريخ ويتي الم ة    .الك ن الممارس ام صيغة م ى قي ل عل ذه العوام آزرت ه د ت وق

ا اآلراء والت              وع فيه ر        الديمقراطية نابعة من تجربة هذا الوطن التي تتن ات التعبي وجهات وتمارس حري

 .في ظل مناخ من الحرية والود والتسامح والشورى وسيادة القانون
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 ):م١٧١٦(نشأة الكويت 

  
  وتبدو فيها الحدود واضحة تمامًا وظهر اسم آاظمة للداللة على منطقة الكويت١٨خريطة األخوان أوتنز ، امستردام أوائل القرن ال 

 

ر                     يعود الوجود البشري في منطقة الكويت إلى أآثر من أربعة آالف سنة، آما تشير بقايا اآلثار التي عث

ين                  ة ب ة وبحري ة وصل بري ا حلق ذي جعله  عليها في المنطقة ، ويرجع ذلك إلى موقع الكويت المتميز ال

 .أجزاء العالم القديم ، مكنها من التحكم في الممر إلى تلك الحضارات

 

ا يحمل نفس                      ان ميناؤه ة وآ وفي أوائل القرن السابع عشر الميالدي عرفت منطقة الكويت باسم آاظم

 .االسم ويقع في الجزء الشمالي الغربي من جون الكويت
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ا             وقد آانت آاظمة محطة للقوافل القادمة من بالد فارس وم          رة وداخله ى شرقي الجزي ين النهرين إل ا ب

وت        ة الك صغير لكلم و ت ت وه م الكوي رين ث م الق رف باس ث ع دان حي ين بل اري ب رابط التج ت ال وآان

 )الحصن الصغير(

 

وتقع دولة الكويت في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية يحدها شرقا الخليج العربي ،                 

ين       غ مساحة الكويت         وشماال العراق ، ومن الجهت سعودية، وتبل ة ال ة العربي ة المملك ة والجنوبي  الغربي

ة    ١٧ر٨١٨ ة متفرق الل قليل سطة وت ة منب هول رملي ن س ت م ون سطح الكوي ع ويتك ر مرب و مت .  آيل

ي    سكان ف داد ال ل تع سمبر ٣١ووص نهم  ) ٢ر٢٠٨ر٧٩٠ (١٩٩٧ دي سمة م ويتي ) ٧٥٨ر٩٤٢(ن آ

  % ) .٦٦(سمة بنسبة ن) ١٫٤٤٩٫٨٤٨(، وغير آويتي %)٣٤(بنسبة 

 

ام           و ع رجح ه اريخ الم ن الت ة ، ولك ت الحديث شأة الكوي اريخ ن ول ت ون ح اب والمؤرخ ف الكت واختل

سلطة   ١٧١٦ د ال ى خال ان لبن ة وآ ذه المنطق ى ه ل إل ن األسر والقبائ ة م د مجموع دأ تواف ا ب م ، حينم

 .اتل أبنائهم على الحكموالنفوذ في حماية المنطقة وأهاليها إلى أن ضعفت قوتهم الحقا بسبب تق

 

 )م١٧٥٢(مبايعة أهل الكويت آلل الصباح 

 

ام   ي ع ة          ١٧٥٢ ف ة العربي ق الطريق ا وف باح األول حاآم روف ب ص ابر المع ن ج باح ب ر ص م اختي

ات               ين سكانها من خالف ع ب د يق ا ق ة والفصل فيم العشائرية من قبل آهل الكويت لتصريف شئون المدين

 يرجعون إليها في تصريف أمورهم حيث اتسعت نشاطاتهم في البر والبحر نظرا لحاجة الناس إلى قيادة

انهم                     ى آي رة من خارج الكويت وجوب المحافظة عل ولقد أدرك الكويتيون عقب موجات الهجرة الكبي

ه مع هجرة                 ووطنهم وآان الختيارهم ألسرة الصباح في هذا الوقت آحكام للكويت أهميته الكبرى إذا أن

ى البصرة عام     القبائل واألسر و   م تطورت  ١٧٧٥تحويل التجارة إلى الكويت نتيجة استيالء الفرس عل

شرق والغرب                ربط ال أ تجاري ي شطة ومرف ة ن ى مدين وأدى عدم استقرار   . الكويت من قرية صغيرة إل
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ت    روز الكوي ه ب ن نتائج ان م اري وسياسي وآ راغ تج ق ف ى خل ارس إل الد ف راق وب ي الع األوضاع ف

ى              آميناء حيوي ومع ت    درة عل طور الحياة في الكويت ظهرت الحاجة الماسة لقيادة تمتلك الشرعية والق

ه        يط ب ي تح ات الت ات والمجتمع دى الجه ه ل صالحه وتمثيل ع وم ة للمجتم امين الحماي بح آلل . ت واص

ذه                    م في ه دا الحك ا للحق وغ الصباح الرئاسة بعد مبايعة الكويتيين لما رأوا فيهم من حب الخير واتباع

ة             .  يتوارثه األرشد األآبر منهم إلى هذا اليوم         األسرة ل العربي د القبائ ا لتقالي اآم وفق ار الح وعملية اختي

 .تمر بمرحلتين أساسيتين هما الترشيح والمبايعة

 

 :مرحلة ترشيح احلاكم: املرحلة األوىل 

 

صباح                       ة ال ه من عائل اآم هو شرط النسب أي آون ر أن     إن الشرط األساسي الذي يجب توافره بالح  غي

ة                 ذه  . والية العهد ال تنتقل بالضرورة من أب إلى ابن بل من أرشد إلى ارشد أن تتعدى محيط العائل وه

 .الذي حصر تولي الحكم في ذريته) م١٩١٥م  ١٨٩٦(القاعدة آانت مطبقة حتى عهد مبارك الصباح 

 

 :مبايعة أهل الكويت للحاكم: املرحلة الثانية 

 

ذ عام            طبقا لألعراف القبلية ال    ة من شيخ      (م  ١٧٥٢عربية، وعمال بقاعدة عشائرية مطبق ار ال سنة اختي

د في                  ٩صباح األول   (صباح بن جابر المعروف ب       اء البل شيوخ ووجه ة ال أتي بقي ارة ب ى رأس اإلم  عل

نهم ومشاورتهم        ا بي اليوم التالي إلعطائه البيعة وذلك بعد أن يشترطوا عليه إقامة العدل والمساواة فيم

رأي ي ال ك      ف ى ذل دهم عل ستقرة فيعاه د الم ا للقواع بالد طبق ئون ال دير ش ه وأن ي تبداد في دم االس  وع

 .مشترطا عليه الوالء وتنفيذ أحكامه
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 :تاريخ الكويت وأثره يف ترسيخ الدميقراطية

ا                        ا فلكه دور فيه دورها مهن ت البحر رسخت ب صادية مرتبطة ب اعتمد المجتمع الكويتي على أنشطة اقت

اء  سفر وبن ؤ ال ى اللؤل رئيس هو الغوص عل شاط ال ان الن ا وآ ؤ وغيره ارة اللؤل ا وتج سفن وتملكه ال

سياسي واالقتصادي                        ة باإلصالح ال ادرة بالمطالب ات المب شطة هي الفئ ذه الن ك ه وآانت الفئة التي تمتل

دور          ه بال ل قيام ن اج سياسي م ه ال اآم ونظام الي للح دعم الم ديم ال ى تق ات عل در الفئ ت أق ث آان حي

 .وب منهالمطل

 

ة   ات سياسية واجتماعي د خلقت توازن ت ق ع الكوي ة لمجتم ة التجاري د أن الطبيع ك نج ى ذل باإلضافة إل

 .ووضعت قيودا على احتماالت االستبداد بالسلطة

 

أثير                         ى الت درة عل ا الق سه له شكلون ف انوا ي ذلك آ ام أنفسهم ول راء من الحك ر ث فبعض التجار آانوا أآث

م ليس عن    ) آل الصباح (تشارتهم وهنا نجد أن   وآان الحاآم حريص على اس     قد مارسوا السلطة والحك

راء                     زهم في الث وتهم وتمي طريق فرض القوة وبسط النفوذ ولكن بالترشيح والمبايعة ولم يكن مصدر ق

 .هو أساس االختيار بل آان لقدرتهم اإلدارية والدبلوماسية الدور الكبر في مبايعتهم حكاما للبالد

 

ة أو                   وألن اإلمار  ل العربي ل بعض القبائ ة آانت تواجه بعض المخاطر والتحديات الخارجية سواء من قب

ا                  من قبل الدولة العثمانية فقد دفعت المخاطر المستمرة الكويت الى أن توقيع معاهدة حماية مع بريطاني

ام  ز        ١٨٩٩ع ت أن تتمي ة الكوي تطاعت دول ة واس اع الخارجي ن الطم ا م صالحها وتحميه ق م م تحق

ة حتى نالت الكويت استقاللها في                       بط دة قائم يج وظلت المعاه دان الخل  ١٩ابعها الخاص عن سائر بل

 .م١٩٦١يونيو عام 
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وقد جاءت صورة الكويت ضمن خريطة جزيرة العرب . م ١٨١٨برلين )  علم الجغرافيا الحديث يعتبر أحد مؤسسي( خريطة الجغرافي األلماني آارل ريتر 

 نقًال عن آتاب علم األرض. م ١٨٦٧المنشورة باللغة األلمانية عام 

  

 :اجملتمع الكويتي ودوره يف ترسيخ الدميقراطية

ة خاصة ال       اريخ بطبيع ر     اتسمت العالقة بين الشعب الكويتي وحكامه على مر الت ون وغي ا الكويتي حظه

بعض   دا ب ا ح ا مم ات المحيطة به ا في الكيان ة واختلفت عن نظيرته ذه العالق زت ه د تمي ويتيين فق الك

زة في خرائطهم فاستخدموا اسم  ة المتمي ذه العالق سجلوا ه ى أن ي رافيين إل ة الكويت(الجغ ) جمهوري

ذا التس               ذا المجتمع فنجد ه الم           للداللة على طبيعة النظام السياسي له مية في الخريطة التي رسمها الع

ة         ١٨١٨ألماني آارل تير للجزيرة العربية عام         وهذه اإلشارة التاريخية تعزز طبيعة العالقة الديمقراطي

 .الخاصة بين الكويتيين وحكامهم
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سيم            ا تق لقد مرت الكويت خالل تاريخها بتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية عديدة ويمكنن

 : الفكري والثقافي لربطه بالمسيرة الديمقراطية في الكويت إلى مرحلتينالتطور

 

 : مرحلة االنفتاح الفكري-١ 

ع        ي المجتم ة ف ة والفكري اة الثقافي ذي أصاب الحي ود ال د الجم ر بع ا آبي ة انفتاح ذه المرحل هدت ه  ش

ر واألدب    حيث وفد إلى الكويت العديد  . الكويتي منذ بداياته وحتى الحرب العالمية األولى        من رجال الفك

فكانت . والعلم من العرب وظهرت المجالس األدبية الديوانيات التي آانت بمثابة مرآز لإلشعاع الفكري              

نظم بجهود                     ي الم يم األهل ام التعل ك قي الديوانيات تتداول أحاديث الفقه واألدب والشعر وغيرها ودعم ذل

ة   ١٩١١ي عام بعض وجهاء الكويت حيث أنشأت المدرسة المبارآية ف  ة الخيري م ثم تلتها والدة الجمعي

ام   ساني  ع افي واإلن ابع الثق ام  ١٩١٣ذات الط ة ع ة األحمدي شأت المدرس م وصدرت أول ١٩٢١ وأن

ادي                 ).مجلة الكويت (باسم  م  ١٩٢٨مجلة آويتية عام     دعم م ة ب ة والفكري ة الثقافي ام الحرآ ان قي د آ وق

يم الحديث في         ومعنوي من وجهاء الكويت حيث تعد هذه الخطو        ه التعل ام علي ات بمثابة األساس الذي ق

دايات                     ى ظهور ب ة إل ذه العوامل مجتمع الكويت وظهرت آذلك الصحافة العربية والمحلية أيضا وأدت ه

  .قوية لمرحلة اتسمت بالنضج في آافة جوانب الحياة الفكرية واالجتماعية بالكويت

 

 :  مرحلة النضج الفكري -٢

حرب العالمية الثانية وقد اآسب العامل االقتصادي هذه المرحلة الكثير من المالمح      هي مرحلة ما بعد ال    

يم       ل التعل ع مراح دارس لجمي دد الم ي ع سمر ف و الم ل النم ة مث ة الفكري ضج الحرآ ى ن شير إل ي ت الت

ى                   ة التخصصات إل ة في آاف ات العلمي اد البعث المختلفة وما رافقها من تطوير في العملية التعليمية وإيف

جامعات عربية وأجنبية وآذلك انتشرت المنتديات الفكرية والندية الدبية والمجالت والصحف وأسهمت            

ة         وم الديمقراطي ويتيين بمفه ة الك ة معرف ة نتيج سيرة الديمقراطي م الم ي دع ة ف ل مجتمع ذه العوام ه
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تل                ذا الهدف ون ك من   وأهميتها في الحياة مما دفع الكويتيين للعمل المتواصل من اجل تحقيق ه مس ذل

ارف                       ة والمع شورى ومجلس البلدي م المشترك من خالل مجلس ال ادئ الحك خالل مطالبتهم بتطبيق مب

اة األخرى                 والصحة واألوقاف والمجالس التشريعية إضافة إلى الممارسة الديمقراطية في جوانب الحي

 .مما جعل الديمقراطية سمة للنظام الكويتي

 

ام الح   ى نظ ون عل صل الكويتي ذا ح رح      وهك ي ص ى ف ة األول ي اللبن ذه ه ت ه ضوه وآان ذي ارت م ال ك

 .الديمقراطية الشامخ في المجتمع الكويتي الصغير 

 

ام المجلس التأسيسي أو انتخاب أول مجلس                    وم قي وال يمكن التاريخ للمسيرة البرلمانية في الكويت بي

تي قد انعكست على السلوك     لألمة وإنما البد من مالحظة أن روح الديمقراطية األصيلة في الشعب الكوي           

ادة                         ين القي ة ب شأة الكويت حيث آانت العالق ذ ن واطنين من الذي يحكم الروابط والعالقة بين الحاآم والم

 .وأبناء الشعب عالقة األسرة الواحدة التي تحكمها قيم وأواصر عربية عريقة 

 

د آانت الكويت    وحتى قبل أن تعرف المنطقة العربية التطبيق الديمقراطي بالصيغ واألشكا       ل المألوفة فق

 .مجبولة منذ تأسيسها على الشورى والواصل والتالحم بين أفراد مجتمعها الصغير
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 :التجارب الدميقراطية قبل االستقالل

ا                       ات من تاريخه صلة الحلق سلة مت ة من سل إن التجربة الديمقراطية التي تعيشها الكويت ليست إال حلق

 .ب قرنين من الزمن السياسي الذي يمتد إلى ما يقار

اآم        ين الح ة ب رام والثق رأي واالحت ادل ال شاورة وتب ة والم ي المحب ن التواصل ف نهج م ذا ال ى ه وعل

والمحكوم سارت الحياة في الكويت فكانت الدولة السباقة في المنطقة عندما أقامت مجلسا للشورى في               

 .م١٩٢١عام 

 

 ):١٩٢١(جملس الشورى 

ة                  ١٩٢١ يعد قيام مجلس الشورى عام       سلطات في الدول د ال سهم في تحدي نظم ي م أول حدث سياسي م

 .وطريقة إدارتها وأول مشارآة مباشرة من الشعب في إدارة شؤون البالد

تم                      ابر ف د الج شيخ احم د ال حيث نادى وجهاء الكويت بضرورة المشارآة في إدارة شؤون البالد في عه

ه لم اعي ومجموعة مع سى القن ن عي شيخ يوسف ب ة ال ة تزآي ب بإقام ضة تطال ه عري وا ل ه فرفع قابلت

 .مجلس للشورى يعين ويساعد الحاآم على تسيير أمور البالد ويتولى األمير رئاسته

 :وأثمر لقاء وجهاء الكويت عن ميثاق نص على اآلتي

ذه                        إجراء ه ه ب د اهللا وميثاق ى عه ذنا عل ا واتخ د اتفقن ة ق ذه الوثيق بسم اهللا نحن الواضعين أسماءنا به

 :د اآلتيةالبنو

 .إصالح بيت الصباح آي ال يجري بينهم خالف في تعيين الحاآم: أوال

 .الشيخ أحمد الجابر والشيخ حمد المبارك ، والشيخ عبداهللا السالم: أن المرشحين لهذا األمر هم : ثانيا

 .هإذا اتفق رأي الجماعة على تعيين شخص من الثالثة يرفع األمر إلى الحكومة للتصديق علي: ثالثا

 .المعين المذآور يكون بصفته رئيسا لمجلس الشورى: رابعا

 .ينتخب من آل الصباح واألهالي عدد معلوم إلدارة شئون البالد على أساس العدل واإلنصاف: خامسا
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ن     ون م ين يتك شكيل مجلس شورى مع ى ت ابر عل د الج شيخ أحم ق ال ار ) ١٢(وواف م اختي ضوا وت ع

شرق وستة آخرين     م حيث١٩٢١أعضاء المجلس في أغسطس      ة ال  تم اختيار ستة منهم يمثلون منطق

 :يمثلون منطقة القبلة وهم

 )رئيسا( حمد عبداهللا الصقر -١

  يوسف بن عيسى القناعي-٢

  أحمد الفهد الخالد -٣

  عبد الرحمن خلف النقيب-٤

  مشعان الخضير الخالد-٥

  أحمد صالح الحميضي-٦

  مرزوق الداود البدر -٧

 ي بن سيف  شمالن بن عل-٨

  هالل فجحان المطيري -٩

  إبراهيم المضف-١٠

  خليفة شاهين الغانم -١١

  عبد العزيز أحمد الرشيد -١٢

 

ة               ) حمد الصقر ( ونالحظ أن الرئاسة آانت ل       ادة الرابع ا الم وقد يعني ذلك أن الرئاسة التي نصت عليه

درا                ,شرفية بحكم المنصب      د فضل أن يمنح األعضاء ق اآم ق ار          أو أن الح ة، بحيث يخت ر من الحري أآب

نهم  ن بي سا م راد   . األعضاء رئي اد أف ت ،إال أن إبع اء الكوي د وجه ل بي ين بالكام ة التعي زت طريق وترآ

 .األسرة الحاآمة منها يخالف نص الفقرة الخامسة من الميثاق

وده أن الم                      شاورة وجرى إقرار ميثاق هام في إطار التعاون بين المجلس والحاآم حيث جاء في أحد بن

مطلوبة في األمور الداخلية والخارجية التي لها عالقة بالبلد، من جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو حسن                 

 .نظام
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ين أعضائه،        ات ب واستمر المجلس في انعقاده قرابة الشهرين، إال أن لك لم يدم طويال حيث دبت الخالف

 .لقائياوتفاقمت على أثرها الخالفات الشخصية بينهم، فحل المجلس نفسه ت

 .وتعد هذه التجربة األولى التي يشكل فيها الكويتيون مجلسا رسميا يعاون الحاآم في إدارة شئون البالد

 ويأتي عقب مجلس الشورى هذه تجربة رائدة أخرى تبرز دور الديمقراطية في الحكم، حيث قامت أول 

 .م١٩٣٠ عام تجربة انتخابية في هذا المجتمع الصغير عن طريق إنشاء المجلس البلدي

 

 ) :م١٩٣٠(اجمللس البلدي 

اعي      (آان الشيخ    ذه                  ) يوسف بن عيسى القن ت، وتبنى ه ة في الكوي شاء بلدي رة إن من المتحمسين لفك

شيخ                   الفكرة بعد زيارة قام بها للبحرين وطرحها على تجار الكويت فالقت قبوال منهم، ثم ناقشوها مع ال

 . على الفكرة احمد الجابر حاآم البالد آنذاك، الذي وافق

 

ام     ت ع ة الكوي شأة بلدي ت ن ة      ١٩٣٠وآان ة تجرب اريخهم لممارس ي ت ويتيين ف ى للك ة األول م الفرص

 . االنتخابات، حيث اختار الكويتيون مجلسا للبلدية عن طريق االنتخابات 

 

ون                          ان الكويتي ذي آ ويتي، في الوقت ال ومثلت هذه التجربة منعطفا آبيرا في سبيل تطور المجتمع الك

شهدها          سايروا التطورات التي ي يسعون جاهدين لوضع أسس ومعايير لتنمية وخدمة مجتمعهم، حتى ي

وشكل المجلس البلدي اتجاها جديدا نحو مشارآة الكويتيين في إدارة البالد .العالم والدول المحيطة بهم 

 .ووضع األسس األولية للتنظيمات الجديدة للحكم واإلدارة

 

دي من                    م صدر قان  ١٩٣١وفي عام    ألف المجلس البل ى أن يت ه عل ى من ادة األول ون البلدية، ونصت الم

تم          صباح، وي رئيس من آل ال إثنى عشر عضوا باإلضافة إلى الرئيس ،وحددت المادة الثانية أن يكون ال

ة        ام البلدي انون مه م االنتخاب ،وحدد الق ة من يحق له ادة الثالث ا حددت الم اآم آم ل الح ه من قب تعيين

 .هاواختصاصات
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 : من آل من١٩٣٢وتشكل المجلس البلدي بعد إجراء االنتخابات عام 

  يوسف بن عيسى القناعي -١

  مشعان الخضير الخالد -٢

  سليمان خالد العدساني -٣

  السيد على السيد سليمان-٤

  محمد احمد الغانم-٥

  نصف بن يوسف النصف-٦

  السيد زيد سيد محمد-٧

  أحمد معرفي-٨

 لمرزوق حمد الداود ا-٩

  مرزوق الداود البدر-١٠

  مشاري الحسين البدر-١١

  يوسف الصالح الحميضي-١٢

 

ابر    ( وانتخب األعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية، وأسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ             داهللا الج عب

 ).الصباح 

 

ر     وتلت انتخابات البلدية انتخابات لدوائر المعارف والصحة واألوقاف وآان لتلك اال           ا الكبي نتخابات أثره

 .في زيادة الوعي لمبدأ المشورة والمشارآة بتنظيم شئون الدولة من خالل مؤسسات الدولة

 

ل                 ام آ وم بمه ارة عن مجلس وزراء مصغر يق وتطورت مهام البلدية وعددت اختصاصاتها، فكانت عب

 .ي تلك الفترةالوزارات بالوقت الحالي، فكانت المهام بسيطة تتالءم مع المجتمع الكويتي ف
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ع       ى جمي ق عل ي تطب ا الت ا ونظمه لطتها، وقوانينه ا س ة له صية اعتباري شأتها شخ ذ ن ة من وللبلدي

وآان المجلس البلدي يقوم   .ولقد آانت مؤسسة تتفاعل مع المجتمع وتلبي حاجاته ومطالبة          .المواطنين  

از                ة والجه دير البلدي وم م ة ،يق ذي بإنجاز العمل ،ومع        بدور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقاب التنفي

بالد           اد     , األيام تطور هذا الجهاز التنفيذي ليتمشى مع التطور الذي شهدته ال سع ليتجاوب مع االزدي وات

  .المستمر في حاجات المجتمع والتوسع في أهداف البلدية

 

 
  م١٩٥٣اجتماع المجلس البلدي برئاسة الشيخ فهد السالم الصباح 
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 ) :١٩٣٦(جملس املعارف 

 )م١٩٣٩)  (م١٩٣٨(اجمللسان التشريعيان األول والثاني 
 

 :١٩٣٨اجمللس التشريعي األول 
ديل جوهري                   ١٩٣٨رأي الكويتيون عام      ة بضرورة إدخال تع ة وخارجي أثير ظروف داخلي م، وتحت ت

ام                       على نظام الحكم، ليصبح حكما نيابيا ديمقراطيا ،وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النظ

سياسي  ه ال ت وتاريخ ي الكوي توري ف ام. الدس ي ذات الع ددت ف شارآة  وتج ويتي للم شعب الك ة ال  رغب

صادية             ة واالقت اة االجتماعي االت الحي ف مج ي مختل الحات ف ل إص ل عم ن أج ر م شكل اآب الحكم ب ب

 .والسياسية

شريعي األول          س الت ام المجل ى قي ي أدت إل ات الت م المعطي ال أه ن إجم ى ٢/٧/١٩٣٨(ويمك م إل

  :هي) م ٢١/١٢/١٩٣٨

  

  

 

 



مسرية احلياة الدميقراطية 
  يف الكويت

 
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ١٧ -    
 

 .رتفاع الضرائب ،وعدم إنشاء الخدمات والمرفق الحيوية قصور في إدارة مرافق البالد وا-١

ارف              -٢ ة والمع  تعرف الكويتيون على بعض معالم الديمقراطية الحديثة من خالل انتخابات دوائر البلدي

 .والصحة واألوقاف، مما أسهم في بلورة مفهوم المشارآة الشعبية

مي في بعض البلدان العربية وآانت النزعة       تأثر بعض المبتعثين للدراسة خارج الكويت بالتيار القو        -٣

 .القومية عندهم تسير جنبا إلى جنب مع المطالبة بالتحرر والوحدة والديمقراطية

  

ا تحت مسمى             د تجمع شأ بعض تجار البل ة  (وفي إطار السعي إلنشاء مجلس تشريعي أن ة الوطني  )الكتل

 :أهدافه

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

 . تمتع المجلس بكافة الصالحيات لإلشراف على تنظيم شئون اإلمارة-٢

 

 DEGAURY يوبناء على هذه األهداف أجرت الكتلة الوطنية العديد من اللقاءات مع الكابتن ديغور            

ه                   الوآيل السياسي البريطاني في الكويت، وورد وقتها خطاب من المقيم البريطاني في الخيلج يطلب في

تم                 من   اد صيغة ي ى إيج الوآيل السياسي البريطاني في الكويت إبالغ رسالة شفهية إلى الحاآم تدعوه إل

ة          . بموجبها إشراك المواطنين في الحكم     اروا ثالث وحين علم أعضاء الكتلة الوطنية بفحوى الرسالة اخت

ادا   ممثلين لهم ليرفعوا رسالة للشيخ احمد الجابر تضمنت رغبة المشارآة في تسيير أمو   بالد، اعتم ر ال

وم، وأن التطور في مختلف جوانب                       اآم والمحك على أن أساس المبايعة هو جعل الحكم شوريا بين الح

ك           ى ذل ده عل ات، وأي رر إجراء االنتخاب رغبتهم وق اآم ل الحياة يحتم األخذ بمبدأ الشورى، فاستجاب الح

 ).عبداهللا السالم الصباح(نائبه الشيخ 
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ة تضم            في اليوم التالي ل    م استدعاؤهم       ٣٢٠موافقة األمير على إجراء االنتخابات تم إعداد قائم ا ت  ناخب

 مرشحا تقريبا وبعد فرز األصوات فاز بالعضوية آل         ٢٠ عضوا من بين     ١٤لإلدالء بأصواتهم النتخاب    

 :من 

  عبداهللا حمد الصقر-١

  محمد ثنيان الغانم-٢

  يوسف بن عيسى القناعي-٣

 سليمان السيد على السيد -٤

  مشعان الخضير الخالد-٥

  حمد الداود المرزوق-٦

  سليمان خالد العدساني-٧

  عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم-٨

  يوسف الصالح الحميضي -٩

  مشاري حسن البدر-١٠

  سلطان إبراهيم الكليب -١١

  صالح عثمان الراشد-١٢

  يوسف مرزوق الداود-١٣

  خالد عبد اللطيف الحمد-١٤

 .رئيسا للمجلس) عبداهللا السالم الصباح(ار الشيخ وتم اختي

 

و                 م يحدد   ١٩٣٨بعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في األسبوع األول من يولي

ر للمصادقة                     ه لألمي م رفع اع أعضائه وت ى إجم فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز المشروع عل

 :دستور النهائية على النحو التالي فجاءت صيغة ال١٩٣٨ يوليو ٩عليه بتاريخ 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 :نحن حاآم الكويت

 

شريعي           انون في صالحية المجلس الت ذا الق بناء على ما قرره مجلس األمة التشريعي ، صادقنا على ه

 :وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ

 

 .األمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين: المادة األولى

 

 :على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين اآلتية :لمادة الثانيةا

ان             :  قانون الميزانية  -١ ا آ ة إال م ا بصورة عادل أي تنظيم جميع واردات البالد ومصروفاتها وتوجيهه

 ).فيها(من أمالك الصباح الخاصة فليس للمجلس التدخل 

ين    (يث  والمراد به األحكام الشرعية والعرفية بح     :  قانون القضاء  -٢ هيأ لها نظام يكلف تحقيق العدالة ب

 .الناس

 .والمراد به صياغة األمن داخل البالد وخارجها إلى أقصى الحدود:  قانون األمن العام-٣

 .والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البالد الراقية:  قانون المعارف -٤

ان  ) وأهلها (والمراد به سن قانون صحي يقي البالد   :  قانون الصحة  -٥ أخطار األمراض واألوبئة أيا آ

 .نوعها 

ا من              :  قانون العمران  -٦ ل م ار وآ ر اآلب سجون وحف اء ال ة وبن د الطرق خارج المدين شمل تعبي وهو ي

 ).داخل المدينة وخارجها(شأنه تعمير البالد 

انون الطوارئ-٧ سلطة حق :  ق اجئ يخول ال ر مف بالد لحدوث أم ي ال انون ف ه سن ق راد ب ذ والم  تنفي

 .األحكام المقتضية صيانة األمن في البالد

 . آل قانون آخر تقتضي مصلحة البالد تشريعه-٨
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ل                 : المادة الثالثة  ة وآ ة والخارجي ازات الداخلي ع المعاهدات واالمتي مجلس األمة التشريعي مرجع لجمي

 .أمر يستجد من هذا القبيل ال يعتبر شرعيا إال بموافقة المجلس وإشرافه عليه 

 

ة                         : المادة الرابعة  ذآورة بمجلس األم ة الم ام المحكم إن مه ة استئناف ف ا محكم بالد ليس فيه ا أن ال بم

 .التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض

 

 .رئيس مجلس األمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البالد: المادة الخامسة

 

ادى األ    ن جم شر م ادي ع ة الح وم الجمع رر ي ة    تح سين هجري بعة وخم ة وس ف وثالثمائ ام أل ي ع ول

 .من جوالي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثالثين ميالدي) الثامن(الموافق 

 

 حاآم الكويت 

 أحمد جابر الصباح

 

د المجلس                         ذا الدستور يع بالد وبموجب ه م في ال وبذلك يكون المجلس قد وضع أول دستور ينظم الحك

سلطة القضائية    السلطة التشريعية ويمارس إلى ج    ة ال الرغم من   .انبها السلطة التنفيذية وبصفة مؤقت ب

 .إشارة الدستور ضمنيا بمبدأ استقاللها

 

دأ    ة آمب تورية هام ادئ دس وي مب ا تحت از، إال أنه تور تتصف باإليج ن أن صيغة الدس رغم م ى ال وعل

شريعية آامل          . السيادة الشعبية  سلطات، وأعطت المجلس سلطة ت ة   وأن األمة مصدر ال ة، وسلطة مالي

 .واسعة، وآذلك حق المصادفة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية
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ارف                 ة المع ة، ولجن ة المالي سياسية، واللجن شئون ال ة ال ا لجن وشهدت  .وشكل المجلس عدة لجان منه

ا                           دة، منه ة جدي ر حكومي ل عن عشر دوائ ا ال يق اح م م افتت الدورة األولى العديد من اإلنجازات حيث ت

 :ويمكن إيجاز أهم إنجازات المجلس باآلتي. الخ.. ر المالية والشرطة واألمن والجوازات دوائ

 

ة         ) ١ تورية والالئح ة الدس ا الوثيق ن أهمه ي م رارات الت دار الق وانين وإص ن الق ة وس ع األنظم وض

 .الداخلية للمجلس وقانونا النتخاب أعضاء غرفة التجارة وإعداد مشروع لقانون الجنسية الكويتية

 .محاربة الرشوة والفساد) ٢

 .إصالح أنظمة القضاء) ٣

رر                     ) ٤ ذلك ق ادة جلب المدرسين من الخارج، وآ توسيع نطاق صالحيات مجلس المعارف من حيث زي

ا دعم  يم، آم رأة التعل سنى للم ا ت ى أثره ات، وعل يم الفتي ة لتعل صفوف االبتدائي تح ال جلب مدرسات لف

ا  ي للخ ات التعليم ال البعث س إرس ل   المجل ل والتنزي صف واردات النق شريعي ن س الت د المجل رج ورص

 . المؤقتة لحساب دائرة المعارف لتوسيع نطاق عملها 

 .إلغاء االحتكارات على بعض األنشطة والمهن) ٥

 .اإلصالح في دائرة األمن واإلدارة) ٦

 .اإلصالح في دائرة الجمارك) ٧

 . اإلصالح في دائرة الجمارك) ٨

ة المالية، حيث خولت المادة الثانية من الدستور المجلس التشريعي حق اإلشراف     اإلصالح في دائر  ) ٩

وأصبح للكويت ميزانية مستقلة عن . على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا ألغراض البلد ومرافقة     

رادات      ى اإلي ضرائب عل ة ال يم جباي ى تنظ راف عل ة لإلش دائرة المالي شاء مجلس ل اآم إلن ة الح ميزاني

 .ق صرفهاوطر
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ا                 ة أهمه ه عدة ظروف عجلت من نهاي د أحاطت ب ة فق رة طويل شريعي األول فت لم يستمر المجلس الت

النفط                    ا يتعلق ب ذات فيم ة وبال ك    .استئثاره بالسلطات الثالث ، وتأثيره على المصالح البريطاني د ذل وعن

 :م بحل المجلس بكتاب هذا نصه١٩٣٨ ديسمبر ٢١أمر األمير في 

 

ا بحل                   لحضرة  (  د امرن أن ق دوا ب رئيس المجلس التشريعي األخ عبداهللا السام المحترم بعد التحية اعتم

 )المجلس التشريعي الحالي وال نزال معتمدين تشكيل يقوم مقام المجلس المذآور فاعتمدوا ذلك ودمتم 

 

 حاآم الكويت

 أحمد الجابر الصباح

 

ة  ذه التجرب ور، إال أن ه ه األم ا انتهت إلي رغم م ر وب ت أآث داثها وآان ة بأح سيرة الديمقراطي رت الم أث

ذه                    ) م١٩٢١(نضجا من سابقتها     اط ه امج متكامل والرتب ة منظمة ذات برن ل حرآ رت من قب آونها أثي

 .المرحلة بعوامل وعناصر خارجية عربية

  

 :م١٩٣٩اجمللس التشريعي الثاني 

ة دع                     ر من مائ ع أآث م توزي ى         بعد أربعة أيام تقريبا من حل المجلس ت دعوهم إل واطنين ت بعض الم وة ل

د، وأسفر                   االجتماع في صباح اليوم التالي من أجل التداول في أمر االنتخابات للمجلس التشريعي الجدي

اللقاء عن الدعوة إلى عقد اجتماع موسع يحضره عدد أآبر من أهل الرأي ومن بينهم أعضاء المجلس                 

ين وتم من خالل هذا االجتماع الموسع التداول في         التشريعي السابق الذين لم يكونوا من ضمن المجتمع       

ا                شأن االنتخابات القادمة واالتفاق على توحيد الكلمة وتصفية النفوس وتبني وثيقة الدستور التي أقره

شعب بحيث                       ي ال ى توسيع قاعدة ممثل اق عل شريعي األول فضال عن االتف الحاآم في عهد المجلس الت

 .يصبحوا عشرين عضوا
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سة ط مناف ضوية     ووس از بع ة ف ائل إعالني شرات ورس ن ن ة م ة االنتخابي ا الدعاي تخدمت فيه ادة اس  ح

 :المجلس آل من

  يوسف بن عيسى القناعي -١

  حمد الداود -٢

  خالد عبد اللطيف الحمد-٣

  مشعان الخضير الخالد-٤

  محمد بن شاهين-٥

  سلطان إبراهيم الكليب-٦

  عبداهللا الصقر-٧

  مشاري الحسن البدر-٨

  عبد اللطيف محمد الثنيان-٩

  السيد على السيد سليمان-١٠

  أحمد بن خميس -١١

  يوسف الصالح الحميضي-١٢

  على البنون-١٣

  سليمان خالد العدساني-١٤

  الراشد صالح عثمان-١٥

  علي العبد الوهاب المطوع-١٦

  مشاري هالل المطيري-١٧

  محمد احمد الغانم-١٨

  نصف اليوسف النصف-١٩

 ف عبد الوهاب العدساني يوس-٢٠
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رة          ة الكبي ذه الثق وأجمع األعضاء على اختيار الشيخ عبد اهللا السالم رئيسا للمجلس ، الذي أثنى على ه

ن          س م تمكن المجل ل أن ي ك قب اآم ، وذل ل الح ن قب صادقة م تور لم ع دس ل لوض ى العم اهم إل ، ودع

 .استئناف نشاطه

 

ا          م اجتمع أعضاء المجلس     ١٩٣٩ يناير   ٢وفي يوم    الستعراض مسودة الدستور وذلك من أجل إقراره

ة في               ه عام شبت بأسبابه فتن شريعي متى ن بعد أن أدخل عليها إضافة تتيح للحاآم حق حل المجلس الت

ات  إجراء انتخاب را ب الح أم شمل اإلرادة القاضية ب ى أن ت سلمية ، عل الطرق ال ا ب د واستعصى حله البل

د   . للمجلس خالل أسبوع من تاريخه        ى               وبع م إرسال مسودة الدستور إل ك ت ى ذل مصادقة المجلس عل

سب        ه األن را رأي بأن تورا أخ ا دس دال منه دم ب سودة وق اآم رفض الم ن الح ا لك صادق عليه ر لي األمي

 .للكويتيين

اني        ١٩٣٩ مارس   ٧و بعد خالف في وجهات النظر اصدر األمير في            م أمر بحل المجلس التشريعي الث

 .الذي لم يبدأ بعد

  

 
 مبنى مجلس األمة الكويتي السابق
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  احلكم الدستوري بعد االستقالل

 

 
 توقيع اتفاقية االستقالل

 

ى         ت إل ت بالكوي ي دفع ة الت ة والدولي ة واإلقليمي ارات المحلي ل واالعتب ن العوام ة م ت مجموع اجتمع

ة                        دعاوى الوطني ى ، ارتفعت ال ى المستوى المحل ي ،فعل اإلسراع في استكمال خطوات استقاللها الفعل

ة          ة البريطاني ة           وعل . المطالبة باستقالل الكويت وإنهاء الحماي ة القومي رت الحرآ صعيد اإلقليمي أث ى ال

دول     ة بال ات الخاص اء العالق تقالل وإنه رد واالس ضرورة التم ة ب دول العربي ا لل ة ومطالبته العربي

د من                     ة المتأصلة من أجل مزي االستعمارية على الوضع في الكويت ، باإلضافة إلى تلك الرغبة الكويتي

ة مع           العالقات العميقة مع آافة الدول واألقطار        ات العميق شطة من العالق العربية والى المشارآة في أن

د         ة للتمهي دول العربي آافة الدول واألقطار العربية ، وإلى المشارآة في أنشطة مختلفة خاصة بجامعة ال

ى        دريجيا إل د ت ة للتمهي دول العربي ة ال ة خاصة بجامع ا في مختلف ساب عضويتها ، أم ى اآت دريجيا إل ت

ا       ذ             اآتساب عضويتها أم د من م تع ا، فل دولي الخاص لبريطاني دهور الوضع ال د ت دولي فق في المجال ال
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وازن              نهاية الحرب العالمية الثانية اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس وتقهقر مرآزها في سلم ت

دخلت دول           القوى العالمي ، لذا لم تعد بريطانيا قادرة على الحفاظ على وضعها الخاص في الكويت ، ف

ر اد      أخ ة واالتح دة األمريكي ات المتح دمتها الوالي ي مق ا ف ة وثروته ى المنطق صراع عل ة ال ي حال ى ف

ة         ي واقع ذآر ف الفة ، ال ارات س ع االعتب ل جمي ة لتفاع صلة النهائي اءت المح م ج ن ث سوفيتي ، وم ال

اء الحماية  استقالل الكويت النهائية لتفاعل مع االعتبارات سالفة الذآر في واقعة استقالل الكويت وانته            

شيخ   ذاك  ال ت  آن ر الكوي ادل أمي ي تب ة ف ت الواقع ا ، وتمثل ة عليه صباح / البريطاني سالم ال د اهللا ال عب

ام      سير ويلي ة ال احبة الجالل ة ص ن حكوم ة ع اني ، نياب سامي البريط دوب ال ذآرتين والمن ي م  لوس

م وإعالن استقالل الكويت التام   ١٨٩٩تاريخيتين شديدتى األهمية نتج عنهما مباشرة إلغاء اتفاقية عام          

 .م١٩٦١ يونيو ١٩في 

 

 يونيو من نفس العام بدأت الكويت على الفور ممارسة سيادتها ، فطلبت االنضمام إلى آل من        ٢١وفي  

 .جامعة الدول العربية واألمم المتحدة

 

ريم                     و د الك واء عب على الرغم من تأييد الدول العربية الخطوة التي خطتها الكويت ومبارآتها ، إال أن الل

ارة                       ى إث ا إل د فيه ة عم قاسم حاآم العراق آنذاك اتخذ موقفا مختلفا فلقد أرسل برقية تهنئة إلى أمير دول

دى إلى تفجر الوضع في المنطقة      األطماع العراقية في الكويت دون اإلشارة إلى استقالل الكويت ، مما أ           

ي     ميا ف ه رس ن في ؤتمر صحفي أعل م لم واء قاس د الل ره عق ريعا أث داث س صعيد األح د ت و ٢٥بع  يوني

 .م ضم الكويت باعتبارها مقاطعة تابعة للبصرة١٩٦١

 

ة             وآرد فعل تهديد العراقي قامت بريطانيا بالضغط على حاآم الكويت الستخدام الفقرة الرابعة من اتفاقي

اآم الكويت مسئولية مساعدة الكويت                     ا ح الصداقة الكويتية البريطانية والتي تنص على تحمل بريطاني

 .إذا ما طلبت الكويت تلك المساعدة
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وافق الحاآم بعد تردد على استخدام الفقرة الرابعة ، فتقدم بطلب مساعدة من بريطانيا استناد إلى أنباء                 

ة ، في   عن تحرآات عسكرية عراقية ، وقام الجن     ود البريطانيون بالتمرآز قرب الحدود الكويتية العراقي

 م١٩٦١األول من يوليو 

 

ة بصرف النظر عن معارضة                             دول العربي ة ال امال في جامع ة عضوا آ د اشهر قليل أصبحت الكويت بع

ة   ت للجامع ضمام الكوي ة الن راق الحاج وة   . الع شكيل ق ى ت ة إل دول العربي ة ال ان أن توصلت جامع وآ

ة  ة  عربي ت بتغطي ة ، حيث أقامت الكوي صحراء الكويتي ي ال ة المرابطة ف وات البريطاني ت محل الق حل

 .مصاريف هذه القوة العربية

 

صيد            ى ال ل عل ه نجاح مماث إن هذا النجاح الذي حققته الكويت على الصعيد الدبلوماسي العربي لم يقابل

ضمام ا الكويت لالن دة قامت به شلت محاوالت عدي دولي ، حيث ف دة ال م المتح ة األم ى عضوية هيئ  إل

اد                ان االتح د آ بسبب الفيتو السوفيتي الذي آان العائق الرئيس أمام انضمام الكويت للهيئة الدولية ، وق

 .السوفيتي يستخدم الفيتو في هذه الحالة نظرا الرتباطه الوثيق بالحكومة العراقية

 

ان أن      م بعد ١٩٦٣واستطاعت الكويت االنضمام لألمم المتحدة عام        ريم قاسم فك د الك م عب  اإلطاحة بحك

راق ،                   ة مع الع تم قبول الكويت آعضو عامل في األمم المتحدة آما تم تبادل العالقات الدبلوماسية الكامل

 .وآذلك مع االتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية

 

ة أو            ة العربي م المتحدة   لقد آانت الجوالت التي خاضتها الكويت من أجل انضمامها سواء للجامع  األم

ه                         ذي وجهت ا آانت االتهامات والهجوم القاسي ال ة االستقالل ، آم ة حديث قاسية ومرهقة بالنسبة لدول

ا بعض المالمح                         و جزئي م المتحدة للكويت تفسر ول الوفود العراقية في آل من الجامعة العربية أو األم

دول ا  ر من ال ا عن الكثي ز به ي تمي ويتي، والت ام الك ت أو الخاصة بالنظ ه آان اورة ل ة سواء مج لعربي

ال         ى سبيل المث اني آأسلوب       : البعيدة عنه، تلك الخصائص عل ام البرلم ا للنظ ابي، اتخاذه اد اإليج الحي

 .للحكم وتمتها بالحرية، آل هذه المقومات آانت وما زالت تميز النظام الكويتي عن غيره
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 انتهاج احلكم الدميقراطي للنظام السياسي الكويتي

ذلك                      أعلنت   اني ، وب ام البرلم ا ستتبنى النظ ة لالستقالل أنه ة التالي السلطات الكويتية بعد األشهر القليل

ة النتخاب عشرين عضوا للمجلس التأسيسي تكون           دعت الحكومة إلى انتخابات عامة النتخابات عام

د من العوامل التي خدم                    ت ودعمت   مهمته وضع الدستور ، وقد جاء هذا اإلعالن آنتيجة لتضافر العدي

اتجاه السلطة إلى األخذ بالنظام البرلماني ، وباستطاعتنا في هذا اإلطار تحديد عدة عوامل رئيسة لعبت                

  التهديد العراقي،-:دورا أساسيا في الدفع باتجاه اتخاذ قرار آهذا ، هذه العوامل هي 

 

شعبي           ه         وجود فئة من التجار الليبراليين المتحمسين لإلصالح السياسي، الدعم ال ذي حاز علي ر ال  الكبي

  .أمير البالد إبان أزمة االستقالل والتطور اإليجابي للعالقة بين الحاآم والشعب

 

 
 صباح بعد حفل افتتاح المجلس التأسيسيالمغفور له أمير دولة الكويت الراحل الشيخ عبداهللا السالم ال

 وإلى جانبه السيد عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي
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 اجمللس التأسيسي وإعداد الدستور

م           انون رق سنة  ) ١(في أعقاب االستقالل صدر الق رة       ١٩٦٢ل م في فت ام األساس للحك ضمنا النظ م، مت

اط         االنتقال، وآان بمثابة دستور مؤقت يطبق خال      د أن دائم، وق رة التي سبقت إصدار الدستور ال ل الفت

: ( القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبالد، إذ نصت المادة األولى منه على أن  

ة المستوحاة                 ادئ الديمقراطي ى أساس المب م عل يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحك

ا      ) من واقع الكويت وأهدافها      شارآه فيه ا ي سية، وإنم ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسي

 .األمير ،إذا ال يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إال بعد تصديق األمير عليه وإصداره

 

 :وقد تكون المجلس التأسيسي من نوعين من األعضاء

 

 :وعددهم عشرون عضوا هم السادةأعضاء منتخبون باالقتراع العام السري المباشر : أوال

 

  أحمد خالد الفوزان -١

 أحمد محمد الخطيب.  د-٢

  حمود زيد الخالد-٣

  خليفة طالل الجري-٤

  سعود عبد العزيز العبد الرزاق -٥

  سليمان أحمد الحداد-٦

  عباس حبيب مناور المسيلم -٧

  عبد الرزاق سلطان أمان-٨

  عبد العزيز حمد الصقر -٩

  فهد الالفي الشمري  عبداهللا-١٠

  عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم -١١
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  على ثنيان صالح األذينة-١٢

  مبارك عبد العزيز الحساوي -١٣

  محمد رفيع حسين معرفي-١٤

  محمد وسمي ناصر السديران -١٥

  محمد يوسف النصف-١٦

  منصور عيسى المزيدي -١٧

  نايف حمد جاسم الدبوس-١٨

 ضي  يعقوب يوسف الحمي-١٩

  يوسف خالد الخلد المطيري-٢٠

  

 أعضاء بحكم وظائفهم ، وهم الوزراء: ثانيا

 

 جابر األحمد الجابر الصباح /الشيخ

 خالد العبداهللا السالم الصباح/ الشيخ

 جابر العلي السالم الصباح / الشيخ

 سعد العبداهللا السالم الصباح/الشيخ

 سالم العلي السالم الصباح /الشيخ

 الم الصباحصباح الس/الشيخ

 صباح األحمد الجابر الصباح /الشيخ

 مبارك الحمد الصباح/الشيخ

 عبداهللا الجابر الصباح /الشيخ

 محمد األحمد الجابر الصباح/ الشيخ

 مبارك العبداهللا األحمد الصباح/الشيخ
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وزارة          ١٩٦٢لسنة  ) ١(من القانون رقم    ) ٣٦( وأجازت المادة    ولى ال  م الجمع بين عضوية مجلس وت

د                         لأل ز حم د العزي د ، عب د الخال ود الزي سادة حم وزراء هم ال ون ال عضاء المنتخبين واألعضاء المنتخب

 .الصقر ، ومحمد يوسف النصف

 

أحمد / عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي آما انتخب الدآتور            / وتم انتخاب السيد  

 .محمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس

 

  

 
 عبداللطيف ثنيان الغانم يترأس إحدى جلسات المجلس التأسيسي

 

ة للمجلس             )م١٩٦٢ فبراير   ٢٧( وفي اجتماع المجلس بتاريخ      شة مشروع الالئحة الداخلي د مناق ، عن

ة الدستور                    التأسيسي، اتفق أن يكون عدد     دا لجن ة أعضاء، ع  أعضاء آل لجنة من لجان المجلس ثالث

 .فتألف من خمسة أعضاء
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 :، تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت السادة التالية أسماؤهم)١٩٦٢ مارس ٣(وفي جلسة 

 

  يعقوب يوسف الحميضي

  عبد اللطيف ثنيان الغانم

  حمود الزيد الخالد 

 سالمسعد العبد اهللا ال/  الشيخ

  سعود عبد العزيز العبد الرزاق

 

م ١٩٦٢ مارس ١٧وترأس لجنة الدستور عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعقدت اللجنة جلستها األولي في 

وبر            ٢٣،وآان مجموع جلساتها      جلسة حيث عقدت آخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من أآت

تور   ١٩٦٢ شروع الدس ت م ا وأحال ت أعماله ا أنه شته   م، وفيه سي لمناق س التأسي ى المجل ه إل بأآمل

 .وإقراره 

 

ر              ولضمان أن يكون مشروع الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس األمة المنتخبين، فقد وجه الوزراء غي

ان                               ه وإن آ ه أن د نظر الدستور جاء في ا حول التصويت عن صباح بيان رد أسرة ال المنتخبين فقد من أف

سنة  ) ١(القانون رقم    ا ١٩٦٢ل وزراء أعضاء في          م بالنظ ل ال ال يجع رة االنتق م في فت م األساسي للحك

ائفهم                 م وظ وزراء األعضاء في المجلس بحك إن ال يهم ف المجلس لهم ما لسائر األعضاء وعليهم ما عل

ين                     ك لألعضاء المنتخب قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يترآوا أمر ذل

 )وحدهم 

 

س  دأ المجل د ب ي    وق تور ف شروع الدس ي م ر ف يس النظ سطس ١٢( التأس سته  )١٩٦٢ أغ ي جل ، وف

م أخذ التصويت             ) م١٩٦٢ أآتوبر   ٣٠(المنعقدة بتاريخ    تمت تالوة مواد مشروع الدستور مادة مادة، ث

سادة                على المشروع وذلك بالمناداة على األعضاء فردا فردا وتمت الموافقة عليه باإلجماع من جميع ال

 .أعضاء المجلس 
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وفمبر    ٣(وقد أقر المجلس مشروع الدستور باإلجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ           ديم     )م١٩٦٢ ن م تق ، وت

 الدستور إلى المغفور له صاحب السمو 

 

ى الدستور    ١٩٦٢ نوفمبر   ٨عبداهللا السالم الصباح أمير دولة الكويت في        / الشيخ   م، وصدق األمير عل

ي   ر ف وفمبر ١١دون تغيي ي  ١٩٦٢ ن شر ف ي     م، ون ت  ف مية  الكوي ة الرس دة الدول وفمبر ١٢جري  ن

 .م١٩٦٢

 

 دستور دولة الكويت وترسخ مبادئ الدميقراطية

تور  ا           ( الدس يم هيئاته ة وتنظ ع والدول ام المجتم س نظ دد أس ذي يح اس، ال ة األس انون الدول و ق ه

ة ال       ي عالق ا ف ورا مهم تور تط ل الدس اتهم ويمث واطنين وواجب وق الم شاطها وحق شكيلها ون ة وت دول

 )بالمواطن، إذا يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون األساس للدولة 

 

ام  ي ع صادر ف ت ال ة الكوي د دستور دول ة ١٩٦٢ويع ه اشترط إلمكاني دا، ألن ا وجام  م دستورا مكتوب

ة،  تعديله وتنقيحه شروطا وإجراءات خاصة أآثر شدة وتعقيدا من تلك المقررة في شأن القوانين ال     عادي

 .ومن حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه، فهو دستور تعاقدي بين الحاآم والشعب

 

وقد عمل الدستور على تحقيق الوازن بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي باألسلوب المزدوج، فمن               

ولى سلطاته                  ه يت  من   مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة غير مسئول وذاته مصونة وال تمس ألن

ا                          ا بينه ا فيم يم تعاون سلطات والتي تق ين ال ام الفصل المرن ب ا  . خالل وزرائه، إضافة إلى األخذ بنظ أم

 :المظاهر التي تقترب من النظام الرئاسي فهي فيما يلي 
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 أنه لم يأخذ على نحو مطلق بقاعدة النظام البرلماني التقليدي التي توجب أن يختار الوزراء من بين -١

 .مان بل أجاز اختيار الوزراء من داخل وخارج البرلمانأعضاء البرل

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

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

ة      -٤ يس الدول ام رئ ون أم وزارة تك سئولية ال ر األم(  أن م وزراء    ) ي وزراء وال س ال رئيس مجل ،ف

 .مسئولون بالتضامن أمام األمير

 

ى خمسة                 ) ١٨٣(ويتكون دستور دولة الكويت من       واد عل ك الم د قسمت تل سيرية، وق ذآرة تف مادة وم

 :أبواب أساسية وهي آالتالي

 

 الدولة ونظام الحكم: الباب األول 

سيا من             بين الباب األول ارتباط الكويت باألمة العربية وا        شريعة اإلسالمية مصدرا رئي إلسالمية وأن ال

م    / وأن نظام اإلمارة وراثي في ذرية المغفور له الشيخ . مصادر التشريع  ام الحك ا نظ مبارك الصباح، أم

 .فهو ديمقراطي والسيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعا

 

 المقومات األساسية للمجتمع الكويتي: الباب الثاني

ا          بين الباب الثان   ا دعامات المجتمع آم ة والمساواة وجعله دل والحري سامية آالع ي عددا من المبادئ ال

ية    ات أساس ل مقوم ال والعم ة وراس الم ى أن الملكي د عل ة وأآ وال العام ة الخاصة واألم صان الملكي

مة لكيان الدولة االجتماعي، وللثروة الوطنية، وأن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناج

  .عن الكوارث والمحن العامة
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 الحقوق والواجبات العامة: الباب الثالث

 : بين الباب الثالث والخاص بالحقوق والواجبات العامة حقوق المواطنين وواجباتهم وهي فيما يلي 

 . الحق في اآتساب الجنسية وعدم جواز إسقاطها إال بحدود القانون-

 .ويت أو منعهم من العودة إليها عدم جواز إبعاد المواطنين عن الك-

 . تساوي الناس أمام القانون-

 . آفالة الحرية الشخصية-

ة أو                               - ه في اإلقام د حريت ه أو تقيي د إقامت شه أو تحدي سه أو تفتي سان أو حب ى إن  عدم جواز القبض عل

 .التنقل

ه  أنه ال جريمة وال عقوبة إال بقانون وأن العقوبة شخصية وأن المتهم ب           ( أقر مبدأ    - رئ حتى تثبت إدانت

 )في محاآمة قانونية

 . حرية االعتقاد وحرية الرأي والبحث العملي والصحافة المراسالت البريدية مكفولة-

 . حرمة المساآن-

 . إلزامية التعليم ومجانيته والحق في العمل واختيار نوعه -

 . حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية-

 .ماعات العامة والمواآب حرية التجمع واالجت-

 . حرية مخاطبة السلطات العامة-

 . حظر تسليم الالجئين السياسيين-
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 السلطات: الباب الرابع

 :بين الباب الرابع الخاص بالسلطات اختصاصات آل سلطة على حدة وهي فيما يلي

 

 : رئيس الدولة- أ

ه مصونة ال تمس         ة وأن ذات رئيس الدول ه،      وصف الدستور األمير ب ولى سلطاته من خالل وزرائ ، ويت

ى               . ويعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه       اء عل يهم من مناصبهم بن وزراء ويعف ين ال آما يع

د                        ي العه ة ول ذر نياب ارة وتع ه خارج اإلم ترشيح رئيس مجلس الوزراء ،آما يعين األمير في حالة تغيب

 .يعنه نائبا يمارس صالحيته مدة غيابه وذلك بأمر أمير

ه                  وات المسلحة ول وألمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، وهو القائد األعلى للق

ه حق         صالحية إعالن الحرب الدفاعية، والحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، آما ل

 .إبرام المعاهدات بمرسوم شرط إبالغ مجلس األمة

  

 
 عبدالعزيز حمد الصقر يترأس إحدى جلسات مجلس األمة في الفصل التشريعي األول
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   السلطة التشريعية- ب

وانين  تختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس األمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية ل             لق

وال يصدر قانون إال إذا أقره مجلس األمة وصدق عليه األمير، ويتألف مجلس األمة من خمسين عضوا 

ة أعضاء                     ين بمجلس األم ر المنتخب وزراء غي د ال ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر ،ويع

ى المر      .في المجلس بحكم وظائفهم      شترط عل ة وي ع سنوات ميالدي شح لعضويته أن   ومدة المجلس أرب

ة          ٣٠يكون آويتيا بصفة أصلية وأن ال يقل عمره يوم االنتخاب عن             ة العربي راءة اللغ د ق  سنة وأن يجي

 .وآتابتها

 

 :وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية في ثالث قضايا رئيسة وهي 

 

 .وتشمل مشروعات القوانين ، المراسيم والمعاهدات:  الشئون التشريعية -١

ات             : لسياسية   الشئون ا  -٢ وزراء ،طلب ه األسئلة واالستجوابات لل وتشمل القرارات والرغبات، وتوجي

 .المناقشة أو التحقيق، تلقي ومعالجة العرائض والشكاوي من الموطنين

سنوية ،    :  الشئون المالية  -٣ وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية ال

 .س وإقرار ميزانية المجل

 

ه ال يجوز حل المجلس                  ى أن ه أسباب الحل عل هذا ويحق لألمير أن يحل مجلس األمة بمرسوم يبين في

لذات األسباب مرة أخرى، وإذا حل وجب إجراء االنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز شهرين                  

 .من تاريخ الحل
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 : السلطة التنفيذية-ج

ة              يمثل مجلس الوزراء السلطة التنفيذي     ة للحكوم سياسة العام ة، ويرسم ال ة ويهيمن على مصالح الدول

ولى أي          . ويتابع تنفيذها  د، وهو ال يت ا للعه وزراء ولي وقد جرى العرف على أن يكون رئيس مجلس ال

اون                . وزارة وال يطرح مجلس األمة موضع الثقة فيه        ة التع ة عدم إمكاني ك إذا رأى مجلس األم ومع ذل

ة           مع رئيس مجلس الوزراء ،ر     ى رئيس الدول ع األمر إل ر   (ف ه أن يعفي رئيس مجلس           ) األمي ذي ل وال

الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس األمة وفي حالة الحل إذا قرر مجلس األمة الحديد بذات                  

رار                             اريخ ق زال من منصبه من ت ر معت ذآور اعتب وزراء الم اون مع رئيس مجلس ال األغلبية عدم التع

 .رة جديدةالمجلس وتشكل وزا

 

 :ومن أهم اختصاصات السلطة التنفيذية الواردة في الدستور ما يلي

 . رسم السياسة العامة للبالد-١

 . تحديد قانون جرائم الوزراء-٢

 . تنظيم المؤسسات العامة والهيئات وإدارة البلدية-٣

 . إنشاء الضرائب وتحصيل األموال العامة وحفظ أمالك الدولة -٤

ل دور          إعداد الميزا  -٥ ل خالل آ نية السنوية للدولة وتقديم بيان عن الحالة المالية للدولة مرة على األق

 .انعقاد عادي لمجلس األمة 

ويعاون الحكومة ومجلس األمة في رقابة تحصيل ) ديوان المحاسبة( الرقابة المالية من خالل جهاز -٦

 .إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية 

 .تثمار موارد الدولة وتنظيم االحتكار وفقا للقانون اس-٧

 . تنظيم العملة والمرتبات والتعويضات واإلعانات-٨

 . حفظ األمن والسالم في الدولة وتنظيم الخدمة العسكرية وإعالن التعبئة العامة أو الجزئية-٩
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  السلطة القضائية: د

ات   نص الدستور على أن العدل والنزاهة أساس الملك وضما         ل التقاضي للناس      . ن للحقوق والحري وآف

وبين القانون واإلجراءات واألوضاع الالزمة لممارسة هذا االستقالل ويعتمد التشريع في دولة الكويت             

ة باسم المجتمع               دعوى العمومي ة ال ة العام ولى النياب انون الوضعي، وتت شريعة اإلسالمية والق على ال

ذ            وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر        ذنبين وتنفي ة الم ة ومالحق وانين الجزائي على تطبيق الق

 .األحكام

انون ويبني صالحياته               ى ينظمه الق انون تنظيم القضاء       ( هذا وللقضاء مجلس أعل انون    ) ق ين الق ويع

ين  وائح ويب وانين والل ة بدستور الق ي تختص بالفصل في المنازعات المتعلق ة الت ا لدستور الجه وفق

دى                   .  التي تتبعها  صالحيتها واإلجراءات  شأن في الطعن ل ة ذوي ال ل من الحكوم ويكلف القانون حق آ

ا          .تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح        انون    .ويبين صالحيتها واإلجراءات التي تتبعه ل الف ويكف

وائح                   وانين والل وينبغي  . حق آل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية الق

 .٩٦  ١٠/٩٥ة إلى استقالل القضاء والذي صدر بالقانون اإلشار

 

 : األحكام العامة واألحكام المؤقتة بين الباب الخامس األحكام العامة والمؤقتة مثل أن : الباب الخامس

ة ثلثي أعضاء مجلس                       ) أ شرط موافق يح الدستور ب راح تنق لألمير ولثلث أعضاء مجلس األمة حق اقت

 .األمة

ادئ الخا) ب ن      المب د م ا إال بمزي وز تنقيحه تور ال يج ا الدس ي نص عليه ساواة الت ة والم ة بالحري ص

 .الحريات والمساواة

 .ال يجوز تنقيح صالحيات األمير في فترة النيابة عنه) ج

ا                     ) د ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء قيام األحكام العرفية في الحدود التي يبينه

 .وز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس األمة أو المساس بحصانة أعضائهالقانون وال يج

ام د ع نهج  ١٩٦٣ويع ي نحو ال ا الدستورية األول ه الكويت تخطو خطواته دأت مع ذي ب ام ال  م هو الع

 .الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي
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الح وتنظيم الدولة سواء في  وقد رآز أول مجلس نيابي منتخب على اإلصالح وتنظيم منتخب على اإلص           

ي أو اإلداري صادي أو األمن ال االقت ين  . المج اون ب ي التع ل ف ك متمث ة ول ة الحديث ووضع أسس الدول

 )الحكومة(والسلطة التنفيذية ) مجلس األمة ( السلطتين التشريعية 

ة من              صرًا للمجالس النيابي ًا أل ١٩٨٦ - ١٩٦٣والجدول التالي يوضح موجزًا مخت رز   م ، وبيان هم وأب

 .إنجازاتها 

 التاريخ
 نهاية/بداية

 الفصل
التشريعي

رئيس 
 اإلنجازات أهم مالحظات المجلس

  م٢٩/١/١٩٦٣
 األول م٣/١/١٩٦٧

عبدالعزيز 
حمد الصقر
  سعود
  

عبدالعزيز 
العبدالرزاق

جرت انتخابات 
  م٢٣/٢/١٩٦٤ - الج  -:تكميلية في

  م٩/٢/١٩٦٦
 م٢٩/١٢/١٩٦٦

 قانون -  قانون الصناعة-قانون االستيراد 
 إعادة تشكيل مؤسسة الخطوط -اإللزامي  التعليم

 إنشاء بنك التسليف واالدخار-وية الكويتية 
 إصدار الالئحة الداخلية -الميزانية العامة للدولة 

وإعادة تشكيلها   تشكيل الوزارات-لمجلس األمة 
 . بسبب الجمع بين التجارة والعمل الحكومي

  م٢٧/٢/١٦٧
أحمد زيد  الثاني م٣٠/١٢/١٩٧٠

 السرحان

جرت انتخابات 
ييلية ف   :تكم

 م١٠/٥/١٩٦٧

قانون دعم الدول العربية في حربها ضد إسرائيل 
 قانون تنظيم -انتخابات المجلس البلدي   قانون-

  تنظيم أعمال البريد-قيد المواليد والوفيات 
 قانون - إنشاء محكمة أمن الدولة -والمحاماة 

 . يةتراخيص المحالت التجار

 م٢٠/١/١٩٧١
 م٨/١/١٩٧٥

خالد صالح  الثالث 
 الغنيم

جرت انتخابات 
  :تكميلية في

 م٩/٢/١٩٧٢

 قانون -قانون بإنشاء المحكمة الدستورية 
رجال الجيش والشرطة والحرس  بتعديل مرتبات

 قانون بإغاثة المتضررين من جراء -الوطني 
 قانون -اإلسرائيلي على لبنان وسورية  لعدوان
  قانون الوصية-لشرآة العربية للمالحة إنشاء ا

 المرسوم بقانون الخاص باتفاقية -الواجبة 
واالجتماعي  لصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

 قوانين خاصة - قانون تحديد الدوائر االنتخابية -
 قانون محكمة -والنشر  بتعديل المطبوعات

ا

ا

 . التمييز
  
  
  
  
  
  
  



مسرية احلياة الدميقراطية 
  يف الكويت

 
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ٤١ -    
 

 التاريخ
 نهاية/بداية

 الفصل
عيالتشري

رئيس 
 اإلنجازات أهم مالحظات المجلس

 م١١/٢/١٩٧٥
 الرابعم٢٩/٨/١٩٧٦

خالد 
صالح 
 الغنيم

حل المجلس 
  :في

 م٢٩/٨/١٩٧٦
 بأمر أميري

 -  قوانين تأميم النفط-قانون الخدمة اإللزامية العسكرية 
 قانون إساءة  -قانون إساءة استعمال أجهزة الهاتف 

يل الميزانية العامة  قانون بتعد-استعمال أجهزة الهاتف 
 قانون -بتعديل الهيئة العامة لإلسكان   قانون-للدولة 

 -للتنمية  بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي
قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء الشرآة العربية 

 . لالستثمارات البترولية

  م٩/٣/١٩٨١
  الخامس م١٩/١/١٩٨٥

محمد 
يوسف 
العدساني

ت جرت انتخابا
  :تكميلية في

م١٠/٤/١٩٨٢

قانون بالموافقة على النظام األساسي لمجلس التعاون 
 قانون بتعديل بعض أحكام قانون -الخليج العربية  لدول

 قانون إنشاء -الزآاة   قانون إنشاء بيت-الجنسية الكويتية 
  قانون زيادة مرتبات-الهيئة العامة للمعلومات المدنية 

سكريين وزيادة المعاشات الموظفين المدنيين والع
 -العامة للتعليم التطبيقي   قانون إنشاء الهيئة-التقاعدية 

  قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون-قانون بشأن األحداث 
 - قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها -القصر 

الزراعة والثروة  قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون
ئة العامة الستثمار االحتياطات  قانون إنشاء الهي-السمكية 
قانون بالموافقة على االتفاقية االقتصادية  - النقدية

بالموافقة على   قانون-الموحدة لدول مجلس التعاون 
  . اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

  م٩/٣/١٩٨٥
  السادس م٣/٧/١٩٨٦

أحمد 
عبدالعزيز 
السعدون

حل المجلس في 
م ١٩٨٦-٧-٣

 بأمر أميري
 .  قانون إجازة األمومة-قانون جرائم المفرقعات 
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 :الكويت بعد العدوان العراقي ومواصلة النهج الدميقراطي

 

 
 س األمةدبابات النظام العراقي تقف أمام مجل

 

 
 حرق القاعة الرئيسية لمجلس األمة
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ن أغسطس    اني م ي الث ادر ف ي الغ دوان العراق ت للع ر تعرض الكوي ه أث الم بأجمع ون للع ت الكويتي أثب

ين ال  ١٩٩٠ ة ب ة        م، أن العالق ة عميق ه عالق ة األب بأبنائ ة عالق ة خاصة ومتين امهم عالق ويتيين وحك ك

الجذور عالقة تمتد إلى أآثر من ثالث مائه سنة وآانت وقفة الكويتيين أمام العدوان العراقي وقفة رجل        

شورى     ام ال صيري لنظ ار م تالل اختب ذا االح ان ه شدائد وآ ات وال ي الملم ا ف م دائم ك ه د ذل واح

 .ي الكويت والديمقراطية ف

 

وبر                  سعودية في أآت ة ال ة العربي م ١٩٩٠وبناء على ما تم االتفاق عليه في مؤتمر جدة الشعبي بالمملك

اون            آزر والتع اتف والت الذي التقى فيه الحاآم مع شعبه أثناء محنة االحتالل فقد تعهد الطرفان على التك

ا سبق              ر           لبناء آويت ما بعد الغزو لتكون أآثر قوة وأآثر عطاء مم د تحري سياسية بع سلطة ال  وقامت ال

 . م موعدا النتخاب أعضاء مجلس األمة١٩٩٢ أآتوبر ٥م بتحديد تاريخ ١٩٩١ فبراير ٢٦الكويت في 

 

 

 
 مبنى مجلس األمة بعد تجديده
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 قاعة مجلس األمة بعد إعادة تشييدها

 

  .والجدول التالي يوضح موجزًا مختصرًا للمجالس النيابية التي قامت بعد التحرير 

 التاريخ

 نهاية/بداية

 الفصل

التشريعي
 اإلنجازات أهم حظاتمال رئيس المجلس

  م٢٠/١٠/١٩٩٢

 م٥/١٠/١٩٩٦
 السابع

أحمد عبدالعزيز 

 السعدون

جرت انتخابات 

  :تكميلية في

م١٥/٢/١٩٩٣ 

قانون حماية المال العام ، قانون 

للقطاع  خاص بطرح أرض فضاء

الخاص للمساهمة في حل المشكلة 

اإلسكانية ، قانون استقاللية القضاء ، 

 قانون محاآمة الوزراء ، قانون

المديونيات الصعبة ، قانون الرعاية 

قانون اإلعدام  السكنية االجتماعية ،

في حق تجارة المخدرات ، قانون منع 

 االختالط ، إنشاء لجنة الدفاع عن

حقوق اإلنسان ، قانون إعطاء حق 

التصويت للمتجنسين ، لجنة حماية 

 . المال العام
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 التاريخ

 نهاية/بداية

 الفصل

 التشريعي
 اإلنجازات أهم مالحظات س المجلسرئي

 

  م٧/١٠/١٩٩٦

 م٤/٥/١٩٩٩
 الثامن

أحمد عبدالعزيز 

 السعدون

جرت انتخابات 

  :تكميلية في

م ١٩/٢/١٩٩٧ 

  

وحل المجلس 

  :في

 م٤/٥/١٩٩٩

 -قانون بتعديل العمل في القطاع األهلي 

على اتفاقية حظر  قانون بالموافقة

استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 

  الكيميائية وتدمير تلكاألسلحة

 .األسلحة

قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 

التسليف   قانون بزيادة رأس مال بنك-

 قانون بالموافقة على -واالدخار 

 انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء

 . المنظمة العالمية للملكية الفكرية

قانون بإنشاء محفظة مالية لدعم 

ريع الصغيرة الحرفي والمشا النشاط

 . للكويتيين

 قانون بالموافقة على اتفاق امتيازات

وحصانات الوآالة الدولية للطاقة 

 .الذرية

قانون إلغاء النصوص المانعة من 

بعض الهيئات والمؤسسات  خضوع

العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون 

 . المناقصات العامة

قانون التأمين الصحي على األجانب 

. ابل الخدمات الصحيةوفرض رسوم مق
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 التاريخ

 نهاية/بداية

 الفصل

 التشريعي
 اإلنجازات أهم مالحظات رئيس المجلس

 

  م١٧/٧/١٩٩٩

 م٣٠/٦/٢٠٠٣
 التاسع

جاسم محمد 

 الخرافي

جرت انتخابات 

الفصل التشريعي 

التاسع بعد 

 شهرين من حل

المجلس السابق 

  . له

 

جرت انتخابات 

  :تكميلية في

م ٢٤/١/٢٠٠٠

 )٢١ (رةئفي الدا

  

جرت انتخابات  و

  :تكميلية في

م ١٦/٢/٢٠٠١

)١٠(رة ئفي الدا

 . قانون حقوق الملكية الفكرية  -١

الوطنية  قانون دعم العمالة  -٢

وتشجيعها للعمل في الجهات غير 

 . الحكومية

الكويتيين  قانون السماح لغير  -٣

بتملك األسهم في الشرآات المساهمة 

 . الكويتية

العقارات  اءات ملكيةقانون إدع  -٤

 . المملوآة للدولة

 . قانون إنشاء الجامعات الخاصة  -٥

االستثمار المباشر  قانون تنظيم  -٦

. لرأس المال األجنبي في دولة الكويت

 . الوزراء تعديل قانون محاآمة  -٧

قانون مكافحة عمليات غسيل   -٨

 . األموال

بحماية  قانون األحكام المتعلقة  -٩

 . العقارية للدولةالملكية 
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 التاريخ

 نهاية/بداية

 الفصل

 التشريعي
 اإلنجازات أهم مالحظات رئيس المجلس

  م١٩/٧/٢٠٠٣

 م٢١/٥/٢٠٠٦
 العاشر

جاسم محمد 

 الخرافي

تم حل المجلس 

  بتاريخ

 م٢١/٥/٢٠٠٦

معاملة رعايا دول مجلس التعاون   -١

معاملة الكويتيين  لدول الخليج العربية

علق بتملك األراضي والعقارات فيما يت

 . المبنية في دولة الكويت

قانون إجراءات التفتيش الخاصة   -٢

بضبط األسلحة والذخائر والمفرقعات 

 . حيازتها وإحرازها المحظور

قانون في شأن إعادة تنظيم بلدية   -٣

 . الكويت

إسهام القطاع الخاص في  قانون  -٤

لة تعمير األراضي الفضاء المملوآة للدو

 . السكنية ألغراض الرعاية

 . قانون تنظيم االحتراف الرياضي  -٥

قانون  من) ١(قانون بتعديل المادة   -٦

م في شأن ١٩٦٢لسنة ) ٣٥(رقم 

السماح (انتخابات أعضاء مجلس األمة 

 . )بالمشارآة السياسية للمرأة

 . قانون المطبوعات والنشر  -٧

 م١٢/٧/٢٠٠٦
الحادي 

 عشر

جاسم محمد 

 افيالخر
- 

قانون إعادة تحديد الدوائر  -١

  األمة االنتخابية لعضوية مجلس

 . )٢٥تحديد الدوائر االنتخابية إلى (

انعقاده  وال يزال المجلس مستمرًا في

 . حتى هذه اللحظة
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 لمغفور له أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباحا

 م١٩٩٩-١٠-٢٦يفتتح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي التاسع بتاريخ 

 

 
 لية واالقتصادية بمجلس األمةاجتماع اللجنة الما
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 اجتماع لجنة شؤون اإلسكان بمجلس األمة
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 :ًجملس األمة يبايع الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح أمريا للبالد

 

د                 قام مجلس األمة بدور ف     م التي طرأت بع ة الحك عال من خالل ممارسة صالحياته الدستورية أثناء أزم

اريخ                  صباح بت ابر ال د الج ابر األحم شيخ ج ه ال اير    ١٥وفاة المغفور ل ادى         ٢٠٠٦ ين وم ن ذا الي م ففي ه

ى من                         الفقرة األول ًال ب بالد عم رًا لل صباح أمي سالم ال داهللا ال مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ سعد العب

م                        ال اء الحك ه أعب ه الصحية التي تحول دون تحمل رًا لظروف ارة ونظ مادة الرابعة من قانون توارث اإلم

ارة              وارث اإلم انون ت ة من ق ادة الثالث قرر مجلس الوزراء تفعيل اإلجراءات الدستورية المقررة في الم

 .والمتعلق بفقد األمير القدرة الصحية على ممارسة صالحياته 

 

ذي                         وبعد أن ثبت لمجلس     ة ال ى مجلس األم درة عرض األمر عل ذه الق ر له دان سمو األمي وزراء فق  ال

اريخ  ودة بت سته المعق اع بجل ق باالجتم اير ٢٤واف داهللا ٢٠٠٦ ين شيخ سعد العب ة سمو ال ى تنحي م عل

 .السالم الصباح من منصب اإلمارة 

 

و                 انون ت ة من ق ادة الرابع ًا للم ارة مارس مجلس    ونظرًا لخلو منصب ولي العهد آنذاك ، ووفق ارث اإلم

ر              صباح لمنصب أمي ابر ال د الج شيخ صباح األحم ة ال رر تزآي ة ، وق الوزراء اختصاصات رئيس الدول

اير    ٢٩دولة الكويت وبجلسته المعقودة بتاريخ       شيخ صباح             ٢٠٠٦ ين اع ال ة باإلجم ايع مجلس األم م ب

بالد        ين الدستوري      . األحمد الجابر الصباح أميرًا لل سة خاصة           وأدى سموه اليم ة بجل ام مجلس األم ة أم

 .عقدت في اليوم ذاته 

 

اريخ  ر ٧وبت ذي أدى   ٢٠٠٦ فبراي د وال ًا للعه صباح ولي ابر ال د الج واف األحم شيخ ن موه ال ى س م زآ

 .م ٢٠٠٦ فبراير ٢٠اليمين الدستورية أمام مجلس األمة آنائب لألمير بجلسته المعقودة بتاريخ 
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انون      وبهذا واجه مجلس األمة أزمة الحك   واد الدستور وق ل م م ومارس دوره الدستوري من خالل تفعي

 . توارث اإلمارة 

 

 
 حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

 م٢٠٠٦-١-٢٩مام مجلس األمة بعد مبايعته أميرًا للبالد بتاريخ يؤدي اليمين الدستورية أ

 

 
 حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

  الفصل التشريعي الحادي عشريفتتح دور االنعقاد العادي الثاني من
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 اجتماع لجنة شؤون الشباب والرياضة بمجلس األمة

 

  

 
 اجتماع لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بمجلس األمة
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 :اخلامتة

 

ل       سوما، وآ وعا مح بح موض ديمقراطي أص ار ال عارات، والخي ست ش ة، ولي ة ممارس  إن الديمقراطي

رارية النهج الديمقراطي، المؤشرات تؤآد أن السلطة والشعب في الكويت تتقاسمان الحرص على استم       

ه،                    شعوب لنيل ر من ال فتجربة الكويت أثبتت أن الديمقراطية خيار نهائي وأسلوب حياة وحكم تسعى آثي

ة، وحصل                    ة الطاحن ورة والحروب األهلي فحصلت بعض البلدان على الديمقراطية من خالل العنف والث

شأة     ي لن ور الطبيع اهم والتط الل التف ن خ ر م بعض اآلخ ا ال ات  عليه صائب لمعطي م ال ع والفه المجتم

نهج            ت ال ي عرف دول الت شعوب وال ذه ال دول، ه ن ال ا م ت وغيره ي الكوي ال ف و الح ا ه صر، آم الع

الديمقراطي تسعى بكل ما أوتيت من قوة الحفاظ عليه واستمرارية هذا المكتسب الحضاري، لذا دعمت                

ين   (الوزارة  الكويت مفهوم الديمقراطية بمزيد من اإلجراءات أهمها شعبية          مشارآة ستة أعضاء منتخب

ام   وزاري لع شكيل ال اني   ) م١٩٩٢ضمن الت د هو منصب النائب الث ة لمنصب جدي واستحداث الحكوم

م                        انون رق ى الق اء عل ة بن ة أمن الدول اء محكم لرئيس مجلس الوزراء من خارج األسرة الحاآمة، وإلغ

دفاع            م، وإحالة جميع القضايا المنظورة أمامها إلى ال       ٥٥/١٩٥٥ ة لل ة دائم شاء لجن ة وإن اآم المدني مح

ين المجلس            ١٩٩٢عن حقوق اإلنسان في عام       م، وإصدار جريدة ناطقة بلسان مجلس األمة للتنسيق ب

 .م١٩٩٨والحكومة وذلك في عام 

 

أقلم                ى الت درة عل اهم، الق ونستطيع القول أن الديمقراطية منحت الشعب الكويتي القدرة على الفهم والتف

ا                     مع مستجدا  ارف عليه سياسية المتع صادية وال ة واالقت ايير االجتماعي ا وفق المع ت العصر واألخذ به

وع                 سانية بتن سبات اإلن دون القفز على المعطيات الحاضرة أو تحجر ورفض للمفاهيم المعاصرة والمكت

ة اهللا  والتجربة الكويتية أثبتت أن الخيار الديمقراطي هو الذي نأى بالدولة بعد توفيق ورع . مصادرها اي

ذي                      سلطة آال ى ال صراع عل اعي وال سياسي واالجتم حتى في أحلك ظروف االحتالل عن دائرة العنف ال

  .تتعرض له بعض البلدان في ظل الظروف السياسية واالقتصادية الحرجة التي تمر بها المنطقة

 


