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مدرس ،مساعد قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة
الموصل

مستخلص البحث:
ساهمت القيم والتقاليد المتوارثة للمجتمع الكويتي في رسم معاالم العملياة السياساية

وآلية صنع القارار فاي الكوياتم ومثا الدساتور الكاويتي مناق ارارارل مالاع العاام 3691

منعاف ااس سياسااياس واجتما ي ااس كبي ا ارس فااي كيااات الكوياات ويااعت الفاارد الكااويتي فااي نااااق

مقبو مت الحرية والعدالة والمواانة الحقيقياةم كماا ط اال الدساتور صا حيات واساعة

للبرلماات الكاويتي (مجلااا اةماةلم لكاات بأارا طت زتتجااول هااقل الحرياة والصا حيات
مساحة الحراك والمناورات السياسية المسموح بها مات ربا طميار الاب د وطرااار اةسار

الحاكمة المتمثليت في السالاةم ات العما الحلباي مح اور فاي الكوياتم بالمقابا طجاال
الدستور حرياة تكاويت الجمعياات والنقابااتم وراد تبلاورت داخا مجلاا اةماة الكاويتي

وخاااا

الممارسااااات البرلمانيااااة المتعاربااااة كتاااا سياسااااية لهااااا خصوصاااايتها الفكريااااة

والسياسيةم كما ات هناك وام خارجية دولية وارليمية طصبح لهاا تثثيرهاا أابل الثابات
لل القرار السياسي الكويتي المعاصر.

مقدمة:

مرت أكثر من مئة وثالثة وتسعون عام على نأى ا الكويىت ،تىدرجت في ىا
نظىىم الحكىىم مىىن مأىىيخة مىىن مأىىايج الجزي ىرا العربيىىة ةل ى ةمىىارا تابعىىة للدولىىة
العثماني ىىة ،وم ىىن ث ىىم تبع ىىت بري اني ىىا العظمى ى بع ىىد ان ي ىىار ا ولى ى  ،ث ىىم نال ىىت
الكويى ىىت اسى ىىتقالل ا عى ىىام  ،1691وأصى ىىبحت الكويى ىىت عا ى ىوات فى ىىي المنظمى ىىات
وال يئات العربية والدولية ،ولقد ت ور العمل السياسي في الكويىت خىالل تلىك
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الم ارحىىل المىىركورا ،حي ى توسىىع عمودي ىات ب نأىىا تأىىكيالت سياسىىية دسىىتورية
تواكىىا الحداثىىة السياسىىية فىىي المن قىىة والعىىالم ،كمىىا توسىىع أفقيىىا بأىىمول كىىل
أى ىرائل المجتم ىىع الك ىىويتي بالمأ ىىاركة السياس ىىية وبالتى ى ثير ف ىىي ص ىىناعة القى ىرار
السياسىىي ،ولكىىن بىىرحم كىىل م ارحىىل الت ىىور والتوسىىع السياسىىي ف ى ن المىىتمعن
لمسىىيرا التىىاريج السياسىىي للكويىىت يجىىد ةن ال ياكىىل ا ساسىىية لصىىناعة الق ىرار
ثابتة وتكيف نفس ا مع االنفتاح السياسي.
ي دف البح ةل توايل آلية صنع القرار السياسي في الكويىت ،وأرتكىز
البح لتحقيق هره الغايىة على ثالثىة محىاور ،ا ول اسىتعرة نأى ا وت ىور
العمىىل السياسىىي فىىي الكوي ىت ،بىىالتوقف عنىىد المح ىىات البىىارزا والم مىىة مىىن
تىىاريج الكويىىت والت ىىي كىىان ل ىىا أث ىىر بىىالا فىىي تحدي ىىد معىىالم الكيىىان السياس ىىي
للكويىىت عل ى الصىىعيدين الىىداخلي والخىىارجي ،أمىىا المحىىور الثىىاني فقىىد واىىل
ا ىىر الدسىىتورية لىىدوائر صىىنع القىرار السياسىىي الفعليىىة فىىي الكويىىت (ا ميىىر،
ول ى ىىي الع ىى ىىد ،رئ ى ىىيس الىى ىىوز ار  ،مجلىى ىىس ا م ى ىىة) ،س ى ى ىوا م ى ىىن خ ى ىىالل تن ى ىىاول
الص ى ىىالحيات الدس ى ىىتورية أو م ى ىىن خ ى ىىالل توا ى ىىيل التى ى ى ثير ومس ى ىىاحة الحى ى ىراك
السياسي المتاحة لل ياكل المركورا ،أما المحور الثال فقد سل الاىو على
العوامىىل والمتغيىرات المىىلثرا على صىىناعة القىرار السياسىىي الكىىويتي ،الداخليىىة
والخارجية ،فقد استعرة هرا المحور فىي تناولىل للمتغيىرات الداخليىة التيىارات
السياسية الفاعلة ،والتجمعىات المىلثرا فىي السىاحة السياسىية الكويتيىة ،كمىا تىم
أظ ى ىىار خلفيى ىىة كى ىىل تيى ىىار أو تجمى ىىع من ى ىىا ،وفى ىىي معى ىىرة تنى ىىاول المتغي ى ىرات
الخارجية الملثرا عل القرار السياسي الكويتي في هرا المحور ت ىرق البحى
ةلى ى العوام ىىل الدولي ىىة والت ىىي تح ىىددت بالوالي ىىات المتح ىىدا ا مريكي ىىة وأوروب ىىا،
والعوامى ىىل اإلقليميى ىىة التى ىىي تحى ىىددت بى ىىدول مجلى ىىس التعى ىىاون الخليجيى ىىة واي ى ىران
والعراق.
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مجتم ى ى ىىع م ى ى ىىن
أن التج ى ى ىىارا التاريخي ى ى ىىة والق ى ى ىىيم والتقالي ى ى ىىد المتوارث ى ى ىىة
المجتمع ىىات ت ىىلثر ف ىىي نوعي ىىة س ىىلوك أفى ىراده ،وف ىىي عالق ىىات م المتبادل ىىة ،وف ىىي
نوعي ىىة تفس ىىيرهم للماا ىىي وتقي ىىيم م للحاا ىىر ونظى ىرت م للمس ىىتقبل ،وه ىىرا م ىىا
يعىىرف ب ى (المتغيىىر التىىاريخي للسياسىىة) ،وتى تي أهميىىة هىىرا المتغيىىر فىىي العمىىل
السياسي من الدور الر يلعبل في تفسير ت ىورات ا حىدا وادراك التى ثيرات
الداخلية والخارجية ،وهو ما ينعكس أياا عل سلوك صانع القىرار السياسىي
فى ىىي تعاملى ىىل مى ىىع القاى ىىايا المختلفى ىىة .ةن استع ارا ى ىات مى ىىوج اتز لتى ىىاريج الكويى ىىت
السياسي وظ ور الدولة الحديثة والوقوف عند بعة ا حدا والمواقف التىي
لعبىىت دو اتر فىىي رسىىم الحيىىاا السياسىىية فىىي الكويىىت يسىىاعد فىىي ف ىىم آليىة صىىنع
القرار السياسي في هرا البلد(.)1
يبدأ التاريج السياسي للكويت بصورا فعليىة منىر نىزول (العتىوا) وهىم فخىر
من قبيلة (عنزا) العربية فىي هىره المن قىة الواقعىة فىي الأىمال الغربىي للخلىي
العربىىي ح ىوالي عىىام  ،)2(1119وبعىىد أن زاد عىىدد سىىكان الكويىىت بمىىن هىىاجر
ألي ا مىن الباديىة ومىن البلىدان المجىاورا ،ونأى ت المأىكالت وأصىبحت هنالىك
حاجة لمن يتفرغ لمواج ت ا وحل ا ،رأى السكان في هىرا المجتمىع المحلىي أن
يختىىاروا مىىن بيىىن م حاكم ىات ،وكىىان لى ى (آل الصىىباح) مىىن النفىىور والأىىوكة داخىىل
العتىوا ،مىىا مكىن م مىىن تسىىلم مقاليىد السىىل ة ،ورلىىك حىين اجمىىع المسىىتو نون
في الكويت عام  1172على انتخىاا عميىد أسىرا الصىباح الأىيج (صىباح بىن
جىىابر الصىىباح) ( ،)1119-1172حاكم ىات ل ىىم ،وهىىو بىىرلك يعىىد ملسىىس الحكىىم
في ةمارا الكويت وقد عرف فيمىا بعىد باسىم (صىباح ا ول) وعنىدما تىوفي فىي
سىىىنة  1119انتقى ىىل الحكى ىىم ةل ى ى أبنى ىىل (عبى ىىداب بىىىن صى ىىباح الجى ىىابر الصى ىىباح)
( )1111-1119برحب ىىة الك ىىويتيين واختيى ىىارهم أياى ىات ،وح ىىدا الحكى ىىم ف ىىي أس ى ىرا
الصباح يتوارثل ا رأد فا رأد من م(.)3
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لق ىىد أص ىىبل للكوي ىىت كي ىىان سياس ىىي واا ىىل المع ىىالم ف ىىي فتى ىرا حك ىىم الأ ىىيج
(مبىىارك الصىىباح) ( )1617-1169والىىر عىىرف فيمىىا بعىىد ب ى (مبىىارك الكبيىىر)،
والر برز بين حكام الكويت ا وائل بوصفل أول من آمن وعمل عل ةنأا
ةمىىارا مسىىتقلة بىىالرحم مىىن ةحا ىىة الكويىىت وقت ىىا بجيىران أقويىىا ( ،)1وقىىد امتىىاز
مبارك بأخصية قوية موحة ،وفي ع ده دخلت الكويت في ور جديد مىن
تاريخ ا ،ونجل في تثبيت نظام حكمل وأعل من أ ن الكويت واس م أس امات
فعاالت في أحدا الجزيرا العربية ،وأهم تغيير حد في نظىام الحكىم فىي ع ىد
مبارك هو حصر وراثة الحكم في ا رأد مىن أبنىا الأىيج مبىارك وأحفىاده(،)7
قبل تولي مبىارك الحكىم كىان ينظىر للكويىت مىن قبىل بري انيىا على أن ىا جىز
م ى ىىن اإلمب ار وري ى ىىة العثماني ى ىىة اليرقىى ى ةلى ى ى مس ى ىىتوى ال ى ىىدخول ف ى ىىي ن ى ى از م ى ىىع
العثمىىانيين مىىن أجلىىل ،لكىىن نيىىة روسىىيا القيصىرية ب نأىىا مح ىىة كبىىرى للتىىزود
بىىالفحم فىىي الكويىىت والتىىي ترافقىىت مىىع التىىروي ب ى ن الكويىىت سىىتكون المح ىىة
الن ائية لخ السكة الحديدية (برلين-بغداد) لفتىت أنظىار البري ىانيين هميىة
الكويت في رلك الوقت( ،)9وقد توافق هرا ا مر مىع خأىية الأىيج مبىارك مىن
أن يقوم العثمانيون بعمل عدائي اده بسبا موحل في االسىتقالل والتوسىع
كمىىا فعلىوا مىىع حليفىىل ابىىن سىىعود فىىي تلىىك الفتىرا( ،)1فىىتم توقيىىع معاهىىدا 1166
بىىين بري اني ىىا ومأىىيخة الكوي ىىت المتمثلىىة بمب ىىارك الصىىباح ،وق ىىد نصىىت ه ىىره
المعاهدا عل التزام الأيج مبارك وحكام الكويت الرين سيلونل بعدم التفاوة
دولة أخرى بدون موافقة
عل أو تخصيص أ جز من أرااي الكويت
الحكومىة البري انيىىة ،وبالمقابىىل تع ىدت بري انيىىا بموجىىا هىره المعاهىىدا بىىدعم
حكىىام الكويىىت وتقىىديم الحمايىىة والمسىىاعدات المختلفىىة للكويىىت المىىا لىىم يخلىوا
بالتزامات م في هره المعاهدا(.)1
وبس ى ىىبا الظ ى ىىروف الدولي ى ىىة الت ى ىىي كان ى ىىت تح ى ىىي باإلمب ار وري ى ىىة العثماني ى ىىة
وعجزها العسكر عن مواج ة بري انيا ،تعامل العثمىانيون مىع هىره المعاهىدا

صنع القرار السياسي في الكويت

واثق محمد براك

[]546

بسياس ىىة ا م ىىر الواق ىىع الت ىىي أفا ىىت بالت ىىالي ةلى ى ةبى ىرام اتفاقي ىىة ب ىىين بري اني ىىا
واإلمب ار ورية العثمانية في  26تموز/يوليو عام  ،1613اعترفت في ا ا خيرا
بالمعاهىىدا البري انيىىة الكويتي ىىة ،وب ى ن الكويىىت ةم ىىارا مسىىتقلة تتمتىىع بالحماي ىىة
البري انيىىة يكىىون في ىىا ممثىىل ليمب ار وريىىة العثمانيىىة دون أن يكىىون ل ىىا أو لىىل
الحق بالتدخل في ألون هره اإلمارا ،كما تم االتفاق على أن تتىول الأىركة
البري انية مىد الفىر الن ىائي مىن خى (بىرلين-بغىداد) وهىو يصىل بىين البصىرا
والكوي ىىت( ،)6وف ىىي نف ىىس الع ىىام  1613أج ىىر أول مس ىىل جيول ىىوجي بالكوي ىىت
قام ىىت ب ىىل بعث ىىة البحري ىىة الملكي ىىة البري اني ىىة وعث ىىرت خالل ىىل على ى تس ىىريبات
س ى حية نف يىىة وحازيىىة بمن قتىىي بح ىرا وبرقىىان ،وقىىد أاىىاف هىىرا االكتأىىاف
بعىىدات اقتصىىاديات فىىي حسىىاا أهميىىة الكويىىت بالنسىىبة للقىىوى العظم ى ( ،)11وقىىد
قامىىت بري انيىىا خىىالل القىرنين التاسىىع عأىىر والعأىرين بتوقيىىع عىىدد كبيىىر مىىن
معاهدات الصداقة والحماية مع حكام الكويت( ،)11ثم جا ت الحىرا العالميىة
ا ول ى ى ( )1611 -1611التى ىىي كانى ىىت مى ىىن نتائج ى ىىا تك ى ىريس ال يمنى ىىة والنفى ىىور
البري اني عل من قة الخلي العربي ومن امن ا الكويت.
يعد ت سيس مجلس الأىورى ا ول فىي عىام  1621فىي ع ىد الأىيج (أحمىد
الجابر الصباح) ( )1671-1621أول محاولة إليجاد حياا نيابية فىي الكويىت
وانتخى ىىا لى ىىل (حمى ىىد الصى ىىقر) رئيس ى ىات وتأى ىىكل هى ىىرا المجلى ىىس بى ىىالتعيين ولى ىىيس
باالنتخىىاا مىىن مجموعىىة مىىن وج ىىا وتجىىار الكويىىت ولىىرلك لىىم يكىىن فىىاعالت
ىلثر ف ىىي الحي ىىاا السياس ىىية( ،)12ث ىىم تأ ىىكل المجل ىىس التأى ىريعي ا ول ع ىىام
وم ى ات
 1631نتيج ىىة انتخاب ىىات مح ىىدودا وانتخ ىىا ول ىىي ع ىىد الكوي ىىت آن ىىراك الأ ىىيج
(عبىىداب السىىالم الصىىباح) ( )1697-1671رئيس ىات لىىل( ،)13وسىىار هىىرا المجلىىس
بخ ى ىوات جدي ىىة للتص ىىد للعب ىىا الملق ىىاا على ى عاتق ىىل ،وأول م ىىا عمل ىىل ه ىىرا
المجل ىىس ه ىىو وا ىىع ق ىىانون أساس ىىي يع ىىد أول وثيق ىىة م ىىن نوع ىىا ف ىىي ت ىىاريج
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الكويىىت ،وبعىىد تىىردد وقىىع ا ميىىر هىىره الوثيقىىة فىىي  2تمىىوز  1631ولكىىن هىىرا
المجلس أياات اصى دم بالحكومىة وكىان صىدامات مسىلحات هىره المىرا وقعىت فيىل
حى ىواد قت ىىل وس ىىجن انت ىىت بح ىىل المجل ىىس( ،)11وتأ ىىكل المجل ىىس التأى ىريعي
الثاني في عىام  1636بىالتعيين أياىات مىن ( )11عاىو مىن م ( )1مىن ا مى ار
والباقي من ا عيان( ،)17وجا هرا المجلس اعيفات في تكوينىل ومقدرتىل على
ا دا وكان من ال بيعي أن يفأل ،وأنسحا أعاائل الواحد تلو اآلخىر ةلى
أن انت أمر هرا المجلس(.)19
وبسىىبا الحىىرا العالميىىة الثانيىىة ( )1617 -1636وانأىىغال بري انيىىا ب ىىا
وبتبعات ا وهي التي لم تىزل فىي تلىك الفتىرا م يمنىة على مجىرى ا حىدا فىي
الكويت مرت البالد بحالة ركود سياسي لغاية عىام  ،)11(1671بىالرحم مىن أن
المستأ ىىارين البري ىىانيين ك ىىانوا باس ىىتمرار ينص ىىحون حك ىىام الكوي ىىت ب دخ ىىال
مظاهر الديمق ار ية ةل هرا البلىد لمواج ىة التىدخالت الخارجيىة المحتملىة مىن
الجي ىران ،وأن هىىره النصىىائل كانىىت مىىن العوامىىل الم مىىة التىىي سىىاعدت عل ى
ةيجاد برلمان منتخا وصحافة حرا فيما بعد(.)11
وفي  16تموز/يوليو  1671صدر قانون بتأكيل لجنة عليا لواع سياسة
موحدا ليصالح الداخلي وتنظيم دوائر الحكومة ،وانت ت اللجنة ب يجاد واحد
وعأرين دائرا ومصلحة تتول ا مور والم ارفىق العامىة( ،)16ومنىر صىدور هىرا
القىىانون ولغايىىة العىىام  1691ت ىىور نظىىام الحكىىم عل ى أسىىاس أن الحىىاكم هىىو
ال ىرئيس ا عل ى لجميىىع السىىل ات وكلمتىىل الفصىىل فىىي كىىل الأىىلون وتعاونىىل
ال يئى ىىات التاليى ىىة" ،المجلىىىس ا عل ى ى " ويتكىىىون مى ىىن ( )1أعاى ىىا مى ىىن ا س ى ىرا
( )مىىن أهىىم بنىىود هىىره الوثيقىىة هىىي المىىادا ا ولى التىىي تفيىىد بى ن ا مىىة مصىىدر السىىل ات
ممثلىة ب يئىىة نواب ىىا المنتخبىىين ،والمىىادا الثانيىة التىىي رهبىىت ةلى أن المجلىىس التأىريعي
مرج ىىع لجمي ىىع المعاه ىىدات واالمتي ىىازات الداخلي ىىة والخارجي ىىة ،والم ىىادا الخامس ىىة الت ىىي
نصت عل ةن رئيس المجلس التأريعي هو الر يمثل السل ة التنفيرية في البالد.
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الحاكم ىىة ووظيفت ىىل أقى ىرار القى ىوانين والمص ىىادقة على ى ا نظم ىىة والموافق ىىة على ى
الميزانية وتحديد االتجاهات المختلفة لسير ا عمال الرئيسة فىي ا مىارا ورفىع
مقترحاتى ىىل للميى ىىر لكى ىىي يكى ىىون لى ىىل ال ى ى أر ا خيى ىىر فى ىىي كى ىىل من ى ىىا ،و"اللجنى ىىة
التنظيميىىة" وتتكىىون مىىن ( )3مىىن المجلىىس ا عل ى و( )1مىىن رجىىال الكويىىت،
ووظيفتل أصالح الج از اإلدار وتقديم المقترحات ب را الصدد ةلى المجلىس
ا عل ى " ،الىىدوائر الحكوميىىة" قبىىل ةنأىىا الىىو ازرات الحاليىىة وكىىان عىىددها قليىىل
وكانت للدوائر الم مة من ا مجالس منتخبة أو معينة(.)21
ساد في ع د حاكم الكويت الأيج عبىداب السىالم الصىباح ()1697-1671
اعتقىىاد ب ى ن الظىىروف التىىي عقىىدت في ىىا معاهىىدا  1166قىىد تغيىىرت ل ىىرا أىىر
بالدخول في مفاواىات ومكاتبىات مىع الحكومىة البري انيىة لبنىا واىع يالئىم
ه ىىره التغييى ىرات( ،)21واجتمع ىىت مجموع ىىة م ىىن العوام ىىل واالعتب ىىارات المحلي ىىة
واإلقليميىىة والدوليىىة التىىي دفعىىت بالكويىىت ةل ى اإلس ى ار فىىي اسىىتكمال خ ىوات
استقالل ا الفعلىي ،فعلى المسىتوى المحلى ارتفعىت الىدعاوى الو نيىة الم البىة
باسىىتقالل الكويىىت وان ىىا الحمايىىة البري انيىىة ،وعل ى الصىىعيد اإلقليمىىي أثىىرت
الحركىىة القوميىىة العربيىىة وم البت ىىا للىىدول العربيىىة باىىرورا التمىىرد واالسىىتقالل
وان ىا العالقىات الخاصىة بالىدول االسىتعمارية على الواىع فىي الكويىت ،أمىىا
في المجال الدولي فقد تدهور الواع الدولي الخاص لبري انيىا ،فلىم تعىد منىر
ن ايى ىىة الحى ىىرا العالميى ىىة الثانيى ىىة اإلمب ار وريى ىىة التى ىىي ال تغيى ىىا عن ى ىىا الأى ىىمس
وتق قر مركزها في سلم توازن القوى العالمي ،لىرا لىم تعىد بري انيىا قىادرا على
الحف ىىاظ على ى وا ىىع ا الخ ىىاص ف ىىي الكوي ىىت ،ف ىىدخلت دول أخ ىىرى ف ىىي حال ىىة
الصى ى ار على ى المن قىىىة وثروات ىىا ف ىىي مقىىىدمت ا الوالي ىىات المتح ىىدا ا مريكي ىىة
واالتحاد السوفيتي (السابق) ،ومن ثم جا ت المحصلة الن ائية لتفاعل جميىع
هره االعتبارات في استقالل الكويت وانت ا الحماية البري انية علي ا(.)22
وتمثلىىت واقعىىة اسىىتقالل الكويىىت فىىي تبىىادل حىىاكم الكويىىت الأىىيج (عبىىد اب
السىىالم الصىىباح) والمنىىدوا السىىامي البري ىىاني فىىي الخلىىي العربىىي ،نيابىىة عىىن
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حكومة صاحبة الجاللة السىير ويليىام لىويس ) (Sir William Lewisمىركرتين
ت ىىاريخيتين أ ىىديدتي ا همي ىىة ن ىىت عن م ىىا مباأى ىرا ةلغ ىىا اتفاقي ىىة عى ىىام 1166
واعى ىىالن اسى ىىتقالل الكويى ىىت التى ىىام فى ىىي  16حزيران/يونيى ىىو  ،)23(1691وقبلى ىىت
الكوي ىىت عاى ىوات ف ىىي الجامع ىىة العربي ىىة ف ىىي  21تموز/يولي ىىو  ،1691وألغي ىىت
المديريات لتحل محل ا الو ازرات ،وألفىت أول و ازرا فىي الكويىت بعىد االسىتقالل
برئاسىىة الأىىيج (صىىباح السىىالم الصىىباح) ( )1611 -1697وكىىان وليىات للع ىىد
وقت ا ،وأجريت في 31كانون ا ول/ديسمبر  1691انتخابات عامة الختيىار
( )21عا ى ى ىوات لتكى ى ىىوين المجلى ى ىىس الت سيسى ى ىىي ليقى ى ىىوم بم مى ى ىىة واى ى ىىع دسى ى ىىتور
للبالد( ،)21وبدأت فترا انتقاليىة مىن اليىوم التىالي إلصىدار القىانون رقىم  1لسىنة
 1692الصادر في  9كانون الثاني/يناير  1692واستمرت حت يوم العمىل
بالدسى ىىتور الجديى ىىد فى ىىي  21أى ىىبا /فبراير  1693الى ىىر تحى ىىدد إلتمامى ىىل سى ىىنة
واح ى ىىدا( ،)27وتبادل ى ىىت الكوي ى ىىت التمثي ى ىىل الدبلوماس ى ىىي م ى ىىع معظ ى ىىم دول الع ى ىىالم
وبخاصة مع الدول العربية والدول الكبىرى واناىمت ةلى هيئىة ا مىم المتحىدا
فىىي  11أيار/مىىايو  ،)29(1693وقىىد أقىىر المجلىىس الت سيسىىي مأىىرو الدسىىتور
باإلجما بجلستل المنعقدا بتاريج  3تأرين الثاني/نوفمبر  ،1692وتم تقىديم
الدستور ةلى أميىر دولىة الكويىت الأىيج عبىداب السىالم الصىباح فىي  1تأىرين
الثىىاني /نىىوفمبر ( 1692كىىان يلقىىا مىىن يحكىىم الكويىىت بحىىاكم الكويىىت ورلىىك
حت ى  16تموز/يوليىىو  1691حي ى أصىىبل اللقىىا أميىىر الكويىىت) ،وصىىادق
ا مي ىىر على ى الدس ىىتور دون تغيي ىىر ف ىىي  11تأى ىرين الث ىىاني /ن ىىوفمبر ،1692
ونأىىر فىىي جري ىدا الدولىىة الرسىىمية (الكويىىت) فىىي  12تأ ىرين الثىىاني /نىىوفمبر
 ،)21(1692وتم العمل بل في  21أبا /فبراير .1693
وأ دت الكويت منر بدايىة الع ىد الدسىتور فىي  21أىبا  /فب اريىر 1693
ولغاية آخر انتخابات برلمانية في حزيىران /يونيىو  )13( 2116برلمانىات منتخبىات
قابل ىىا ( )29حكوم ىىة ،و ف ىىت على ى الس ىىاحة السياس ىىية من ىىر رل ىىك الوق ىىت ع ىىدا
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أزمى ىىات خانقى ىىة أ احىىىت معظم ى ىىا بالبرلمى ىىان المنتخى ىىا لحسى ىىاا فى ىىرة هيبى ىىة
الحكوم ىىة ،حيى ى تع ىىرة البرلم ىىان الك ىىويتي (مجل ىىس ا م ىىة) للح ىىل ( )9ف ىىي
ا عوام .)21(2116 ،2111 ،2119 ،1666 ،1619 ،1619
 .5اإلاار الدستوري لصنع القرار السياسي في الكويت-:
مث ىىل الدس ىىتور الك ىىويتي منع فى ىات سياس ىىيات واجتماعيى ىات كبيى ى اتر ف ىىي كي ىىان دول ىىة
الكويىىت ،نىىل يعىىد قفىزا تقدميىىة م مىىة باتجىىاه الحيىىاا البرلمانيىىة ،وارسىىا قواعىىد
الديمق ار يىىة ،ودخىىول معتىىرك الحيىىاا المعاص ىرا ،وواىىعت هىىره الخ ىىوا الفىىرد
الكويتي في ن اق مقبول من الحرية والعدالة والموا نة الحقيقية ،عبر تجاوز
الكثير من مفاهيم البنية القبلية التقليدية التي كانت سائدا قبل االستقالل(،)26
بىىالرحم مىىن ةن الدسىىتور قىىد حىىدد واقىىع نظىىام الحكىىم فىىي المىىادا (الرابعىىة) ،بىىاا
(الدولىىة ونظىىام الحكىىم) ،ب ى ن الكويىىت ةمىىارا وراثيىىة فىىي رريىىة مبىىارك الصىىباح،
وعل رلك ،فنظام الحكم في دولة الكويت توارثي محصور ب سرا آل الصباح
باالستناد ةل المع يات التاريخية التي جعلت من أسرا آل الصباح الملسس
الحقيقى ىىي للكيى ىىان السياسى ىىي الكى ىىويتي ،وتثبيى ىىت حقيقت ى ىىا التاريخيى ىىة ،وبخاص ى ىةت
أخص الأيج مبارك الصباح الر يعد الملسس الفعلىي ليمىارا التىي انتقلىت
الكويت في ع ىده مىن واقع ىا القبلىي اجتماعيىات ،ةلى وثبت ىا المدنيىة المعاصىرا
المت ابق ىىة وواق ىىع تب ىىدل البني ىىة االقتص ىىادية وت وره ىىا وال ىىر ت ىىو باالس ىىتقالل
والدخول في الع د الدستور (.)31
ويعىىد دسىىتور دولىىة الكويىىت دسىىتو اتر مكتوب ىات وجامىىدات ،نىىل اأىىتر إلمكانيىىة
تعديلل وتنقيحل أرو ا واجى ار ات خاصىة أكثىر أىدا وتعقيىدات مىن تلىك المقىررا
فىىي أى ن القىوانين العاديىىة ،ومىىن حيى أسىىلوا نأى تل أو ريقىىة واىىعل ،ف ىىو
دستور تعاقد بين الحاكم والأىعا ،وقىد عمىل الدسىتور على تحقيىق التىوازن
بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي با سلوا المزدو  ،فمن مظاهر النظام
البرلمىىاني أن رئىىيس الدولىىة حيىىر مسىىئول وراتىىل مصىىونة وال تمىىس نىىل يتىىول
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س ىىل اتل م ىىن خ ىىالل وز ارئ ىىل ،ةا ىىافة ةلى ى ا خ ىىر بنظ ىىام الفص ىىل الم ىىرن ب ىىين
السل ات والتي تقىيم تعاونىا فيمىا بين ىا ،أمىا المظىاهر التىي تقتىرا مىن النظىام
الرئاسي ف ي-:
طوزس :أنىىل لىىم ي خىىر عل ى نحىىو م لىىق بقاعىىدا النظىىام البرلمىىاني التقليىىد التىىي
توجىا أن يختىىار الىوز ار مىىن بىين أعاىىا البرلمىان بىىل أجىاز اختيىىار الىىوز ار
من داخل وخار البرلمان.
ثانياس :أن تأكيل أ و ازرا جديدا ال يحتا ةل ثقة مجلس ا مىة بىل ةلى ثقىة
رئيس الدولة (ا مير).
ثالثاااس :عىىدم الىىنص عل ى ةسىىقا الىىو ازرا كل ىىا بق ىرار عىىدم ثقىىة يصىىدره مجلىىس
ا مة.
رابع ااس :أن مسىىئولية الىىو ازرا تكىىون أمىىام رئىىيس الدولىىة (ا مير)،ف ىرئيس مجلىىس
الوز ار والوز ار مسئولون بالتاامن أمام ا مير.
ويتكون دستور دولة الكويت من ( )113مادا ومركرا تفسيرية ،وقد قسمت
تلىك المىواد على خمسىة أبىواا أساسىية ا ول (الدولىة ونظىىام الحكىم) ،والثىىاني
(المقومات ا ساسية للمجتمع الكويتي) ،والثال (الحقوق والواجبات العامة)،
والرابع (السل ات) ،والخىامس (ا حكىام العامىة وا حكىام الملقتىة)( ،)31وسىيتم
في الفقرات التالية مىن هىرا المحىور مىن البحى اسىتعراة ال ياكىل المسىاهمة
في عملية صنع القرار السياسي الكويتي امن اإل ار الدستور .
ط .اةمير-:
ا مير هو رئىيس الدولىة ،وراتىل مصىونة ال تمىس ،ولقبىل (حاىرا صىاحا
الس ىىمو أمي ىىر الكوي ىىت)( ،)32ويت ىىول ا مي ىىر الس ىىل تين التأى ىريعية والتنفيري ىىة،
يسى ى ىىاعده مجلى ى ىىس ا مى ى ىىة (السى ى ىىل ة التأ ى ى ىريعية) ومجلى ى ىىس الى ى ىىوز ار (السى ى ىىل ة
التنفيرية) ،كما أن المحاكم تتول السل ة القاائية باسم ا مير ،وا مير هو
القائد ا عل للقوات المسلحة ،وهو الر يولي الابا ويعزل م وفقات للقىانون
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وعل رلك ،فا مير هو الر يتول سل اتل بواس ة وزرائل ،وهو الر يعين
رئ ىىيس مجل ىىس ال ىىوز ار  ،بع ىىد المأ ىىاورات التقليدي ىىة ،وه ىىو ال ىىر يع ىىين ال ىىوز ار
ويعفي م من مناصب م بنا عل ترأيل رئيس مجلس الوز ار ( .)33وفي حياا
وج ىىود ا حى ىزاا ف ىىي الكوي ىىت توج ىىد للمي ىىر س ىىل ة واس ىىعة ف ىىي االختي ىىار ،ال
يحىىدها ةال اىىرورا أن يكىىون التعيىىين بعىىد (المأىىاورات التقليديىىة) منسىىجمات مىىع
حجىم الكتىىل النيابيىىة فىي البرلمىىان ،حيى أن تأىكيل الىىو ازرا يعىىاد عنىد بىىد كىىل
فصل تأريعي لمجلىس ا مىة ،تلىك المأىاورات التىي ال يلتىزم ا ميىر بنتيجت ىا
وان كان يلتزم ب جرائ ا( ،)31ويتخىر ا ميىر ق ار ارتىل أياىات عبىر حاىور وتىرأس
مجلىىس الىىوز ار فىىي بعىىة ا حيىىان عنىىد اقتاىىا الاىىرورا ومناقأىىة جىىدول
أعمالىىل دون التصىىويت على القى اررات ،والبىىد أن يكىىون ارئىىل دو اتر رئيسىىيات فىىي
توجي ىىل القى ى اررات لوزن ىىل ا دب ىىي والسياس ىىي ،وتى ى ثير خبرت ىىل لبقائ ىىل ال وي ىىل ف ىىي
الحك ىىم (سى ىوا بص ىىفتل أميى ى اتر أو وليى ىات للع ىىد قب ىىل رل ىىك) ،وحي ىىاده ،مم ىىا يجعل ىىل
صاحا الكلمة الفصل عند اختالف اآل ار قبل التصويت عل القى اررات التىي
تحت ىىا ةلى ى توقيع ىىل حتى ى تكتسىىىا الص ىىفة الرس ىىمية( ،)37كم ىىا يعل ىىن ا ميى ىىر
ا حكىىام العرفيىىة فىىي أح ىوال الاىىرورا ،ويكىىون ةعىىالن الحكىىم العرفىىي بمرسىىوم
ويعرة هرا المرسوم عل مجلس ا مة خالل الخمسة عأر يومىا التاليىة لىل
للبىىت فىىي مصىىير الحكىىم العرفىىي وارا حىىد رلىىك فىىي فتىرا حىىل المجلىىس وجىىا
ع ىىرة ا م ىىر على ى المجل ىىس الجدي ىىد ف ىىي أول اجتم ىىا ل ىىل ،ويب ىىرم ا مي ىىر
( ) في الخامس من حزيران/يونيو عام  7691أعلن أمير الكويت الشتي بتحاا اللتال
الصتتتحاا (أميتتتر الكويتتت متتتن  42تشتتترين اليتتتاني/نوف حر  17 -7691كتتتانون ا/ /
ديل حر  )7611ا/حكام العرفية في الحالد ل دة ثالثة اشهر تحدأ من 71حزيران/يونيتو
تنتهي في 41أيلو  /سحت حر من نفس العام بلحب اندالع الحرب العربيتة -اإلستراييلية
حينها ،عين لتي عهتد ئيتيس التوءئاق اتهتا الشتي اتابر ا/ح تد الصتابر الصتحاا
(أميتتتر الكويتتت متتتن  17كتتتانون ا / /ديلتتت حر  71 - 7611كتتتانون اليتتتاني /ينتتتاير
 )4009حاك ا ً عرفياً ،اددت هته االحكتام فتي 70تشترين ا / /اكتتوبر ،7691ثت
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المعاهدات بمرسوم ويبلغ ا مجلس ا مة فو ار مأفوعة بما يناسا من البيان،
وتكون للمعاهدا قوه القانون بعد ةبرام ا والتصديق علي ا ونأىرها فىي الجريىدا
الرس ىىمية ،على ى أن معاه ىىدات الص ىىلل والتح ىىالف وحق ىىوق الس ىىيادا أو حق ىىوق
الم ىوا نين العامىىة والخاصىىة والمعاهىىدات الت ىي تحمىىل خ ازنىىة الدولىىة أىىيئا مىىن
النفقىىات حيىىر ال ىواردا فىىي الميزانيىىة أو تتاىىمن تعىىديال لق ىوانين الكويىىت يجىىا
لنفاره ىىا أن تص ىىدر بق ىىانون ،وال يج ىىوز ف ىىي أ ح ىىال أن تتا ىىمن المعاه ىىدات
أرو ا سرية(.)39
ر .ولي العهد-:

ةن ال ى ى ىىدارس الم ى ى ىىدقق للدس ى ى ىىتور الك ى ى ىىويتي ،الب ى ى ىىد م ى ى ىىن أن يالح ى ى ىىظ تل ى ى ىىك
الصىىالحيات الواسىىعة التىىي يتمتىىع ب ىىا رئىىيس الدولىىة (ا ميىىر) ،ورلىىك لممارسىىة
سل اتل الدستورية مدى الحياا ،مرتب ة بأرو خاصة التىي يجىا أن تتىوافر
فيل ،وفي حالة فقدان بعة هره الأرو  ،أو فقدانل القىدرا الصىحية لممارسىة
سىىل اتل ،فقىىد رسىىم الدسىىتور ريىىق النتقىىال ممارسىىة صىىالحيات ا ميىىر ةل ى
ولىىي الع ىىد ،أمىىا بصىىورا ملقتىىة أو دائمىىة( ،)31ويمثىىل ولىىي الع ىىد فىىي الكويىىت
الأىىخص الثىىاني فىىي السىىل ة واتخىىار القىرار ف ىىو الىىر يىىر الحكىىم متى أىىغر
سىبا كىان ويعتبىر مسىاعدات لىل فىي الحكىم ولىل دور كبيىر
منصا ا ميىر
فىىي صىىنع الق ىرار السياسىىي مكم ىالت لىىدور ا ميىىر عبىىر التأىىاور والتنسىىيق بىىين
االثن ىىين( ،)31وأكث ىىر ا مثل ىىة وا ىىوحات ال ىىدور ال ىىر لعب ىىل الأ ىىيج س ىىعد العب ىىداب
ئفع في ا /متن كتانون اليتاني /ينتاير  .7691فتي ا /متن شتحاط  7667فتي
حرب الخليج اليانية أعلن أميتر الكويت الشتي اتابر ا/ح تد الصتحاا ا/حكتام العرفيتة
ل دة ثالثة أشهر عين لي عهد ئييس الوءئاق اتها الشي ستعد العحتد ا الصتحاا
(أمير الكوي من  71كانون اليتاني /ينتاير  42 - 4009كتانون اليتاني /ينتاير )4009
حاك ا ً عرفياً.
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الص ىىباح (أمي ىىر الكوي ىىت م ىىن  17ك ىىانون الث ىىاني /ين ىىاير  21 - 2119ك ىىانون
الثاني /يناير  )2119عندما كان وليىات للع ىد ،سىوا على الصىعيد الىداخلي أو
الخارجي عندما مثىل الكويىت فىي المفاواىات المصىيرية مىع العىراق فىي جىدا
ف ىىي الح ىىاد والثالث ىىين م ىىن تموز/يولي ىىو  1661والت ىىي س ىىبقت ح ىىرا الخل ىىي
الثانيىىة ،ورئىىيس الدولىىة (ا ميىىر) هىىو الىىر يعىىين ولىىي الع ىىد خىىالل سىىنة على
ا كثر من توليل الحكم ،ويكون تعيينل ب مر أمير بنا ات على تزكيىة ومبايعىة
مىىن مجلىىس ا مىىة تىىتم فىىي جلسىىة خاصىىة ،وبموافقىىة أحلبيىىة ا عاىىا الىىرين
يت لف من م المجلس وفي حالة عدم التعيين عل النحو السابق يزك ا مير
لوالية الع د ثالثة عل ا قل من الررية المركورا ،فيبايع المجلس احدهم وليات
للع د( ،)36التوجد لولي الع د اختصاصات دسىتورية محىددا حيىر النيابىة عىن
ا ميىىر فىىي حالىىة حيابىىة ،وممىا اعتىىاد عليىل فىىي الكويىىت أن يكىىون ولىىي الع ىىد
رئيسىىا لمجلىىس الىىوز ار ( ،)11لكىىن فىىي الثىىامن مىىن تموز/يوليىىو  2113قىىام أميىىر
الكوي ىىت آن ىىراك الأ ىىيج ج ىىابر ا حم ىىد الص ىىباح ( )4009 -7611بخ ىىوا حي ىىر
مسىىبوقة بفصىىل المنصىىبين ،واليىىة الع ىىد عىىن رئاسىىة الىىوز ار  ،حيى أبقى ولىىي
الع ىىد الأ ىىيج س ىىعد العب ىىد اب الص ىىباح(أمير الكوي ىىت م ىىن  17ك ىىانون الث ىىاني/
يناير 21 -2119كانون الثاني/يناير  )2119بمنصبل ،وكلف الأىيج صىباح
ا حم ىىد الص ىىباح (أمي ىىر الكوي ىىت من ىىر  26ك ىىانون الثاني/ين ىىاير )2119برئاس ىىة
مجلىىس الىىوز ار  ،بسىىبا تىىرد واىىع الأىىيج سىىعد الصىىحي وعىىدم قدرتىىل عل ى
ةدارا ألون مجلس الوز ار (.)11
وتعىىد خ ىىوا فصىىل والي ىة الع ىىد عىىن رئاس ىة مجلىىس الىىوز ار فرص ىة كبي ىرا
لتوسىىيع وت ىىوير التجربىىة الديمق ار يىىة الكويتيىىة مسىىتقبالت ،مىىن خىىالل ةمكاني ىة
تكليىىف أىىخص مىىن حيىىر ا سىىرا الحاكم ىة ليكىىون رئيسىىا للىىوز ار  ،وهىىرا ا مىىر
الأىىك سىىيخدم الحيىىاا السياسىىية فىىي الكويىىت نظى اتر الن الدسىىتور الكىىويتي أىىر
لمجلس ا مة حق استجواا بل واسقا الوزارا عن ريق حجا الثقة عن ىا،
ومأىىكلة الكويىىت ا ساسىىية التىىي بسىىبب ا انىىدلعت سىىتة أزمىىات بىىين الحكومىىة
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والبرلمان انت ت بحل البرلمان واج ار انتخابىات جديىدا هىي أن الحكومىة تريىد
برلمانى ىىا ال يثيى ىىر أزمى ىىات فى ىىي وج ى ىىا ،والمعاراى ىىة البرلمانيى ىىة ال تكى ىىف عى ىىن
الم البة برئيس وز ار من حير ا سىرا الحاكمىة كىي يسى ل محاكمتىل برلمانيىا
بدال من حل البرلمان(.)12
ج .مجلا الولراء-:

لمجل ىىس ال ىىوز ار (م ىىن الناحي ىىة الدس ىىتورية) دو اتر أساس ىىيات ف ىىي رس ىىم سياس ىىة
الدولى ىىة الداخليى ىىة والخارجيى ىىة ،ةال أن حريى ىىة رئى ىىيس الوز ار (وهى ىىو مى ىىن ا س ى ىرا
الحاكمة) في اختيار أعاا و ازرتل تسمل لل باختيار ا أخاص الرين يمكن
التعامىىل مع ىىم دون معاراىىة ،وهىىو مىىا يكسىىا المجلىىس دو اتر تنفيىىريات بالدرجىىة
ا سى ىىاس المى ىىا يى ىىتم ةسى ىىناد منصى ىىا رئى ىىيس الى ىىوز ار ةل ى ى أحى ىىد أف ى ىراد ا س ى ىرا
الحاكم ىىة( ،)13يع ىىين ا مي ىىر رئ ىىيس مجل ىىس ال ىىوز ار بع ىىد المأ ىىاورات التقليدي ىىة
ويعفي ىىل م ىىن منص ىىبل ،كم ىىا يع ىىين ال ىىوز ار ويعف ىىي م م ىىن مناص ىىب م بن ىىا على ى
ترأيل رئيس مجلس الوز ار  ،ويحار ا مير ويترأس بعىة جلسىات مجلىس
الىىىوز ار رات ا هميى ىىة الخاصى ىىة بالسياسى ىىة الداخليى ىىة والخارجيىىىة ،مثى ىىل ت أرسى ىىل
مجلس وز ار مأكل حديثات ،ويعاد تأكيل الو ازرا عند بد
الجلسة ا ول
()11
كل فصل تأريعي لمجلس ا مة .
تظ ر فعالية هرا المجلىس ويبىرز دوره فىي صىنع القىرار السياسىي الكىويتي
من خالل أنأ ة بعة الو ازرات السيادية والتي حالبات ما تسند ةل أحىد أفىراد
ا س ى ىرا الحاكمى ىىة ،ف ى ىو ازرا الخارجيى ىىة هى ىىي المسى ىىئولة ع ى ىن الأى ىىلون السياسى ىىية
الخارجيىىة ،ودورهىىا ا ساسىىي يكىىون عبىىر تقىىديم ا المعلومىىات الالزمىىة لصىىانع
الق ىرار عىىن ريىىق سىىفارات ا وممثليات ىىا ،ومىىا تقدم ىل مىىن تحلىىيالت واقت ارحىىات
وأ ار  ،ةاافة لتمثيل الكويت ورعاية مصىالح ا فىي الخىار  ،وأن انتمىا وزيىر
الخارجي ىىة للسى ىرا الحاكم ىىة تع ي ىىل دو ار مأ ىىاركات ف ىىي صى ىنع القى ىرار السياس ىىي
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الخارجي ،مما يساعد هيئات الىو ازرا وممثليات ىا على ممارسىة دورهىا التنفيىر
في تنأي العالقات الديبلوماسية ،كما تقوم ةدارا الصحافة والثقافة في الو ازرا
بتوجيل النأا الثقافي واإلعالمي والدعائي لسىفارات ا وقنصىليات ا فىي الخىار
والتىىروي لسياسىىات الكويىىت ،وأبىىرز مىىن تىىول و ازرا الخارجيىىة الكويتيىىة الأىىيج
صىىباح ا حمىىد الصىىباح (أميىىر الكويىىت الحىىالي) ،للفتىرا مىىن الثىىامن والعأىرين
من كانون الثاني /يناير  1693ولغاية العأرين من نيسان /ابريل  1661ثم
تىىول و ازرا الخارجيىىة فت ىرا ثانيىىة مىىن الثىىامن عأىىر مىىن تأ ىرين ا ول 1662
ولغايىىة تمىىوز /يوليىىو  ،2113و ىوال سىىنوات ةأىىتغالل كىىوزير للخارجيىىة لعىىا
الأيج صباح ا حمد الصباح دو اتر فعاالت في السياسة الخارجية الكويتيىة على
المستويات اإلقليمي والعربي والدولي.
وتسى ىىاهم و ازرا الى ىىنف فى ىىي صى ىىنع الق ى ىرار عبى ىىر سياسى ىىت ا النف يى ىىة ،اى ىىمن
منظمتي ا وبك وا وابك( ،)17ويمارس هرا الىدور وزيىر الىنف عبىر مأىاركاتل
في ملتمرات هاتين المنظمتين ،ومع رلك تبق قدرا الوزير عل اتخىار القىرار
محىىدودا ،ن مواقفىىل فىىي هىىره المىىلتمرات تكىىون مبنيىىة على توجي ىىات مسىىبقة
مىىن ا ميىىر ورئىىيس الىىوز ار تحىىدد لىىل كميىىات اإلنتىىا النف ىىي التىىي تسىىت يع
الكويىىت االلت ىزام ب ىىا اىىمن السىىقف المحىىدد مىىن المنظمىىات النف يىىة العالميىىة
(ا وبىك وا وابىىك) ،وتبىىين التوجي ىىات المسىىبقة لىوزير الىىنف الحىىد ا على مىىن
التنى ىىازالت التى ىىي يمكى ىىن أن يقى ىىدم ا ،وتاى ىىع لى ىىل الخ ى ىىو ا ساسى ىىية لمواقى ىىف
الكويىىت فىىي هىىره المىىلتمرات( ،)19أن السياسىىة النف يىىة الكويتيىىة مىىن ا هميىىة
بمكىىان ةن ىىا كانىىت أحىىد ا سىىباا المعلنىىة مىىن قبىىل حكومىىة الع ىراق فىىي م لىىع
التسعينات الجتياح الكويت في الثاني من آا .)11(1661
أمىىا و ازرا الداخليىىة فتكىىاد تكىىون ا كثىىر ت ى ث اتر وتى ثي اتر بىىالقرار السياسىىي ،ف ى ن
سياس ىىة ه ىىره ال ىىو ازرا الس ىىكانية والت ىىي تخ ىىص قا ىىايا ال جىىرا للكوي ىىت واإلقام ىىة
وم ىىنل الجنس ىىية تعك ىىس وتى ىرتب ب بيع ىىة عالق ىىات حكوم ىىة الكوي ىىت اإلقليمي ىىة
والعربي ىىة والعالمي ىىة ،وبت ىىور الحي ىىاا البرلماني ىىة ف ىىي الكوي ىىت تن ىىام دور و ازرا
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الداخلية الكويتية في الت يئة لالنتخابات وتنظيم ا وبالتالي تعراى ا لحمىالت
ات ام بالقيام بانت ىاك الحقىوق المدنيىة (الدسىتورية) مىن قبىل التيىارات السياسىية
المتنافس ى ىىة والمتص ى ىىارعة ف ى ىىي الكوي ى ىىت ،ول الم ى ىىا ك ى ىىان وزي ى ىىر الداخلي ى ىىة ه ى ىىدفات
لالستجوابات في مجلس ا مة ،آخرها كان في الثال والعأرين من حزيىران/
يونيو  ،2116حي صعد وزير الداخلية الكويتي الحالي الأيج جىابر الخالىد
الصىىباح ةل ى منصىىة االسىىتجواا فىىي قاعىىة عبىىداب السىىالم فىىي مجلىىس ا مىىة
الكىىويتي لتفنيىىد محىىاور اسىىتجواا قىىدم بحقىىل مىىن قبىىل كتلىىة (التجمىىع الأىىعبي
الليب ارل ىىي البرلمانيى ىىة المعارا ىىة) عبى ىىر النائ ىىا مسى ىىلم البى ىراك ال ىىر رك ىىز فىىىي
المحىىور ا ول لالسىىتجواا عل ى توقيىىع الىىوزير الخالىىد خىىالل فت ىرا االنتخابىىات
المااىىية على عقىىد لتنفيىىر ةعالنىىات انتخابيىىة مخالفىىة لقىىانون ا مىوال العامىىة،
وقانون المناقصات الحكومية ،وكرلك قانون ةنأا ديوان المحاسبة.
أمىىا و ازرا الىىدفا ولمحدوديىىة القىىدرات العسىىكرية الكويتيىىة ف ى ن دورهىىا يكىىون
عبىىر أىىخص الىىوزير ونأىىا اتل مىىن خىىالل انتسىىابل للس ىرا الحاكمىىة ،ووجىىوده
في مجلس الوز ار (.)11
د .مجلا اةمة-:
تنىىاول دسىىتور دولىىة الكويىىت بالبح ى مواىىو السىىل ات العامىىة(التأ ىريعية
والتنفيريى ىىة والقاى ىىائية) ،وقى ىىد نحى ىىا فى ىىي خ ى ىىل السياسى ىىي منح ى ى الديمق ار يى ىىة
البرلمانية التي هي أسىاس النظىام الدسىتور  ،جامعىات فىي ة ارهىا بىين اتجىاهي
النظام السياسي الكويتي ا ساسيين :البرلمىاني والرئاسىي ،ولقىد حىددت المىادا
( )71مى ى ىىن الدسى ى ىىتور ه ى ى ىره الناحيى ى ىىة بأى ى ىىكل جلى ى ىىي ال لى ى ىىبس فيى ى ىىل وال أب ى ى ىىام
فقالت":يقوم نظام الحكم عل أساس فصل السل ات مع تعاون ا وفقات حكام
سىىل ة من ىىا النىىزول عىىن كىىل أو بعىىة اختصاصى ا
الدسىىتور ،وال يجىىوز
()16
المنصوص عليل في الدستور"  ،وأن أ قانون ال يكون نافرات ةال ةرا جمىع
موافق ىىة مأ ىىتركة بى ىين مجل ىىس ا م ىىة ورئ ىىيس الدول ىىة ،أ عب ىىر تواف ىىق ممثل ىىي
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القاعدا الأعبية ورأس ال رم الحاكم ،وفىي رلىك تقىول المىادا 16مىن الدسىتور:
"ال يصدر قانون ةال ةرا أقره مجلس ا مة وصادق عليل ا ميىر"( ،)71أرا رأى
مجلس ا مة عىدم أمكىان التعىاون مىع رئىيس مجلىس الىوز ار  ،رفىع ا مىر ةلى
رئيس الدولة ،وللمير في هىره الحالىة أن يعفىي رئىيس مجلىس الىوز ار ويعىين
و ازرا جديىىدا ،أو أن يحىىل مجلىىس ا مىىة( ،)71وكمىىا حىىد مىىع مجىىالس ا مىىة
للعوام  1619و 1619و 1666و 2119و 2111و.2116
أن ةنأىىا ا حىزاا محظىىور فىىي الكويىىت ،لكىىن المىىادا ( )13مىىن الدسىىتور
أجازت حريىة تكىوين الجمعيىات والنقابىات على أسىس و نيىة وبوسىائل سىليمة
مكفولة وفقا للأرو وا واا التي يبين ا القانون الخىاص ب ىره الجمعيىات،
وق ىىد تبل ىىورت داخ ىىل مجل ىىس ا م ىىة الك ىىويتي ر ا عا ىىا الخمس ىىة والس ىىتين
وخالل الممارسات البرلمانية المتعاقبىة كتىل سياسىية ل ىا خصوصىيت ا الفكريىة
والسياسية ،من ابرز هره التيارات في الوقت الحاار-:
طوز :اإلس ى ى ىىالميون الس ى ى ىىنة (أخى ى ى ىوان مس ى ى ىىلمون -س ى ى ىىلفيون -حرك ى ى ىىة س ى ى ىىلفية-
مسىىتقلون) :أىىكلوا داخىىل البرلمىىان مىىا يسىىم بالكتلىىة اإلسىىالمية وابىىرز نواب ىىا
وليد ال ب بائي من الحركة السلفية واحمد الدعي من التجمع السلفي.
ثانياااااس :اإلسى ىىالميون الأى ىىيعة (التحى ىىالف الى ىىو ني اإلسى ىىالمي -تجمى ىىع العدالى ىىة
والسالم -تجمىع الميثىاق الىو ني -حركىة التوافىق الىو ني اإلسىالمية) :وابىرز
نواب ا عدنان عبد الصمد وأحمد الر وحسين القالف وصالل عاأور.
ثالث ااس :الليبراليىىون :وهىىره الكتلىىة تتكىىون مىىن تجمعىىان ،ا ول هىىو (كتلىىة العمىىل
الأعبي) التي نأ ت داخل برلمان  1666من مجموعة من النواا الليبراليين
من مختلف أ ياف المجتمع الكىويتي ،أبىرزهم احمىد السىعدون ومسىلم البىراك،
والتجمىىع الثىىاني(المنبر الىىديمق ار ي) وهىىو مىىن أقىىدم االتجاهىىات الليبراليىىة فىىي
الحياا السياسية الكويتية ويمثلل داخل البرلمان أمينل العام عبداب النيبار .
اربعااس :المسىىتقلون :بقيىىة النىواا وهىىم مسىىتقلون مىىن تجمعىىات قبائليىىة وحالبىىا مىىا
يميلون ةل ال ىرف الحكىومي فىي احلىا القاىايا وي لىق علىي م تسىمية(نواا
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الخىىدمات)( ،)72مثىىل (عبىىداب ارعىىي الفحمىىا  ،علىىي ال ىىاجر  ،جمىىال العمىىر،
الل العيار).
الوظيفة ا ساسية لمجلس ا مىة هىي التأىريع ،لكىن دوره فىي التى ثير على
القرار السياسي الكويتي عل الصعيدين الداخلي والخارجي آخر بالتنىامي مىع
ت ىىور ا سىىاليا الديمق ار يىىة للعمىىل السياسىىي فىىي الكويىىت ،المدعمىىة أص ىالت
بصالحيات واسعة للمجلس نص علي ا الدستور الكويتي ،وبىنفس الوقىت فى ن
هىىرا الىىدور حيىىر مسىىموح لىىل أن يتجىىاوز مسىىاحة المنىىاورات السياسىىية المسىىموح
ب ىىا مىىن قبىىل أميىىر الىىبالد وأق ىىاا ا س ىرا الحاكمىىة الممثلىىين بالسىىل ة (ولىىي
الع د ،رئيس الوز ار ).
 .1المتغيرات المؤثر لل صنا ة القرار السياسي في الكويت-:

ط .المتغيرات الداخلية-:

تخلى ىىو السى ىىاحة السياسى ىىية الكويتيى ىىة مى ىىن وجى ىىود أ نى ىىو مى ىىن التأى ىىكيالت
الحزبي ىىة ،وتسىىىي ر التجمعى ىىات والمجموعى ىىات التى ىىي تمثى ىىل التي ىىارات السياس ىىية
واالقتصى ىىادية وال ائفيى ىىة المختلفىىىة عل ى ى السىىىاحة حاليى ىىا ،وهنال ىىك العديى ىىد مى ىىن
ا س ىىباا الت ىىي أدت ةلى ى حي ىىاا ا حى ىزاا السياس ىىية ،من ىىا اعتق ىىاد الحكوم ىىة
الكويتيىىة بى ن السىىماح بتأىىكيل أحىزاا سياسىىية منظمىىة فىىي الىىبالد سىىيلد ةلى
ةفساح المجال أمام القوى الخارجيىة لمىد نفورهىا ةلى داخىل الىبالد ،كمىا تعتبىر
تقالي ىىد المجتم ىىع الك ىىويتي أن ا حى ى ازا السياس ىىية م ىىا ه ىىي ةال وس ىىيلة إلح ىىدا
الفرقة والأتات بين أفراد المجتمع ،وان القات من تلك ا سباا لم تنأ أحىزاا
سياسىية ،ونأى ت فىي المقابىىل جمعيىات وأأىكال تنظيميىىة أخىرى تمثىل مختلىىف
التيارات والتوج ات السياسية( ،)73ويمكن حصرها في ما يلي-:
طوزس :المنبىىر الىىديمق ار ي :وتأ ىىكل هىىرا اإلئ ىىتالف مىىن ان ىىدما عىىدا جمعي ىىات
قوميىىة عربيىىة وليبراليىىة مثىىل (التجمىىع الىىو ني ،حركىىة القىىوميين العىىرا ،كتلىىة
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الأ ىىباا ال ىىو ني) ف ىىي الث ىىاني م ىىن آرار/م ىىارس  ،1662وم ىىن أب ىىرز أعا ىىاله
(جاسم الك امي ،احمد الخ يا).
ثانياس :الحركىة الدسىتورية اإلسىالمية (حىدس) :وهىي الجنىاح السياسىي لجماعىة
اإلخى ىوان المس ىىلمين ف ىىي الكوي ىىت ،وت ىىم اإلع ىىالن رس ىىميات ع ىىن م ىىيالد الحركى ىىة
الدس ى ىىتورية اإلس ى ىىالمية ف ى ىىي الثالث ى ىىين م ى ىىن آرار/م ى ىىارس  ،1661وم ى ىىن أب ى ىىرز
أعاالها (حمود حمد الرومي).
ثالث ااس :كتلىىة العمىىل الأىىعبي :وتاىىم مختلىىف ال ىوان ال يىىف السياسىىي والعرقىىي
واالجتمىىاعي والىىديني فىىي الكويىىت ،كمىىا تاىىم أياىىا بعىىة أصىىحاا النفىىور
وأعا ىىا برلم ىىانيين س ىىابقين ،وم ىىن أب ىىرز أعا ىىالها (احم ىىد الس ىىعدون ،مس ىىلم
البراك).
رابعااااس :التجمىىع اإلسىىالمي :تتأىىكل هىىره المجموعىىة مىىن العناصىىر اإلسىىالمية
السىىلفية المعتدلىىة ،وظ ىىرت ةلى الوجىىود ول مىرا فىىي تاريخ ىىا خىىالل المرحلىىة
التي سبقت االنتخابات البرلمانية في عام  ،1611ومىن أبىرز أعاىاله (احمىد
الدعي ).
خامساس :التحالف اإلسالمي الىو ني :يمثىل التحىالف الىو ني الجنىاح الأىيعي
داخىىل التيىىار اإلسىىالمي فىىي الحيىىاا السياسىىية الكويتيىىة ،وتىىم ت سيسىىل فىىي عىىام
 ،1693ومن أبرز أعااله الأيج حسين المعتوق.
سادساس :التجمع الدستور  :وهو تجمع سياسي يحظ بدعم كبير مىن ا سىرا
الحاكمىىة ورجىىال القبائىىل النافىىرين ،وعىىرف هىىرا التجمىىع بتبنيىىل الوااىىل للبىرام
والرلى المدافعة عن التجار ورجال ا عمال ،وهو ما يبرر سبا تسىميتل مىن
قبى ىىل الى ىىبعة بى ى ى "مجموعى ىىة الغى ىىرف التجاريى ىىة" ،ومى ىىن أبى ىىرز أعاى ىىاله (خالى ىىد
الحسن).
ساااابعاس :المس ىىتقلون :ب ىىرز المس ىىتقلون كعناص ىىر م ىىلثرا ف ىىي الس ىىاحة السياس ىىية
الكويتيى ىىة ،لكى ىىن دون أن يكى ىىون ل ى ىىم تنظى ىىيم محى ىىدد ياى ىىم م ،وتتغيى ىىر ب ى ىرام
المستقلين وأولويات م مع تغير الدورات البرلمانية ،وأكل الن المستقل مالرات
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مناسىىبات ومركىىز جىىرا قوي ىات ولئىىك الىىرين اليرحبىىون فىىي االلت ىزام فىىي الب ىرام
السياسية الم روحىة على السىاحة( ،)71ومىن م (عبىداب ارعىي الفحمىا  ،جمىال
العمر ،الل العيار).
الأك في أن هناك رحبة أعبية خليجية وااىحة فىي المأىاركة السياسىية،
أو ف ىىي المزي ىىد من ىىا ،وتختل ىىف اس ىىتجابة الحكوم ىىات ل ىىره الرحب ىىة م ىىن دول ىىة
خليجيىىة ةل ى أخىىرى ،وقىىد كأىىفت التجىىارا ةن اسىىتجابة دولىىة مىىا ل ىىرا الت لىىع
الأىىعبي ،وقيام ىىا بتلبيىىة هىىره الرحبىىة ،أو تلبيىىة جىىز من ىىا ،كثي ى اتر مىىا يكىىون لىىل
صداه لدى حكومات الدول ا خرى( ،)77ففي الحاد عأر من آا/أحس س
 2113قىىام مثقفىىون وأسىىتارا جامعىىات كويتيىىون بصىىياحة عرياىىة قىىدموها ةل ى
السل ات الكويتية وحملت توقيع أكثر من ( )71أخصات ،بين م وز ار سابقون
وبرلمانيون ورجال أعمال ونأ ا سياسيون ،و ىالبوا في ىا ب عىادا النظىر فىي
دس ىىتور ال ىىبالد أل ىىر يج ىىر العم ىىل ب ىىل من ىىر ( )11عامى ىات ،و الب ىىت العريا ىىة
باىىرورا أن تىىتم تلىىك الخ ىىوا فىىي ة ىىار مجموعىىة مىىن اإلصىىالحات السياسىىية
واالقتص ىىادية الت ىىي تحت ىىا ةلي ىىا الكوي ىىت ،كم ىىا ن ىىادى الموقع ىىون با ىىرورا أن
يع ىىي الدسىىتور الجديىىد هامأ ىات أكبىىر للحريىىات والمأىىاركة الأىىعبية فىىي الحيىىاا
السياسية(.)79
وفي خ وا أخرى البت الحركة الدستورية اإلسالمية التي تعد احىد اكبىر
التجمع ىىات اإلس ىىالمية ف ىىي الكوي ىىت بص ىىياحة نظ ىىام ق ىىانوني جدي ىىد يق ىىوم على ى
مبىىادا الأ ىريعة اإلسىىالمية ،وكانىىت الحركىىة قىىد واىىعت هىىرا ا مىىر فىىي قمىىة
ا هداف التي تاىمن ا برنامج ىا الىر خااىت بىل االنتخابىات البرلمانيىة فىي
حزيران/يونيو  ،2113ووج ت الحركة بيانات ةل قادا دول مجلس التعىاون فىي
اجتمى ى ىاع م ف ى ىىي ن اي ى ىىة ك ى ىىانون ا ول/ديس ى ىىمبر  2113الب ى ىىت في ى ىىل بتوس ى ىىيع
المأىىاركة الأىىعبية فىىي الحكىىم والثىىروا دون تبىىا ل ومكافحىىة الفسىىاد السياسىىي
وا خالقي والمالي في أج زا الحكم والمجتمع دون تمييز أو محاباا(.)71
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أن المعادلىىة السياسىىية الداخليىىة فىىي الكويىىت يمكىىن وصىىف ا أن ىىا معادلىىة
تتك ىون مىىن ىرفين ،ال ىىرف ا ول مجلىىس ا مىىة وتوج اتىىل اإلصىىالحية ،ةمىىا
ال ىىرف ا خىىر مىىن المعادلىىة ف ىىو الحكومىىة متمثلىىة بالعائلىىة الحاكمىىة ،ومىىدى
المرون ىىة وحجىىىم التنىىىازالت التى ىىي مى ىىن الممكى ىىن أن تب ىىدي ا ه ىىره الحكوم ىىة م ىىن
مصالح ا المادية أو السياسية.

ر .المتغيرات الخارجية-:

يمكىىن للمتتبى ىع لسياسىىة الكوي ىىت الخارجيىىة من ىىر اسىىتقالل البل ىىد ع ىىام 1691

ولغايىىة اآلن تحديىىد العوامىىل الخارجيىىة المىىلثرا عل ى صىىناعة الق ىرار السياسىىي
الكىىىويتي ،بعوامى ىىل دوليى ىىة متمثلىىىة بالت ى ى ثيرات ا مريكي ىىة وا وروبيىىىة ،وعوامى ىىل
ةقليمية متمثلة بدول مجلس التعاون الخليجي العربية والعراق وايران ،حي لم
تخر أيىة مسى لة سياسىية م مىة للكويىت (على الصىعيد الخىارجي) عىن ة ىار
تلىىك العوامىىل المىىركورا ،وكانىىت عالقىىات الكويىىت بتلىىك الىىدول هىىي التىىي ترسىىم
معالم السياسة الخارجية الكويتية.
ترتب الواليات المتحدا ا مريكية مع دول الخلي العربية والكويت ةحىداها
بعالقىىات ةسىىتراتيجية سياسىىية واقتصىىادية وعسىىكرية ،لكىىن فىىي السىىنين ا خي ىرا
حاولت أمريكا أن تفرة عل تلك الدول بما في ا الكويت ت بيق قىيم توسىيع
الحريىىات ،والمأىىاركة الأىىعبية فىىي الحكىىم ،ونمىىو ملسسىىات المجتمىىع المىىدني،
لكى ىىن النتيجى ىىة هى ىىي اسى ىىتجابات متوااى ىىعة مى ىىن حكومى ىىات هى ىىره البلى ىىدان بقى ىىدر
الى ىىدعوات ا مريكيى ىىة الخافتى ىىة لت بيى ىىق هى ىىره القى ىىيم ،وروجى ىىت تلى ىىك الحكومى ىىات
ودعمى ىىت ال ى ى أر القائى ىىل ب ن ى ىىا دع ى ىوات لتنفيى ىىر قى ىىيم حريبى ىىة عل ى ى المجتمعى ىىات
الخليجيىىة ،بىىل يىىرها الىىبعة ةلى وصىىف أهىىل الخلىىي ب ى ن م حيىىر مسىىتعدين
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لف م مغزى الديمق ار ية ،والحريات السياسية ،وحقوق المىرأا( ،)71ومىن المعتقىد
أن مصالل أمريكا في المن قة وبخاصة فىي الكويىت أكبىر مىن أهميىة ت بيىق
تلك المفاهيم المركورا بالنسبة مريكىا ،وبالتىالي سىتقوم أمريكىا باسىتخدام هىره
القىىيم لالبت ىزاز السياسىىي فق ى  ،وسىىتبق هيكليىىة العالقىىات الكويتيىىة -ا مريكيىىة
مثل ما هي متينة واستراتيجية.
أن الحى ىوار الخليج ىىي -ا وروب ىىي ب ىىديالت م ىىن الحى ىوار العرب ىىي  -ا وروب ىىي
ألر مني بالفأىل لعىدم أتفىاق الجىانبين على ماىمونل ومن لقاتىل ،حيى أراد
ا وروبي ىىون حصى ىره ف ىىي المج ىىال االقتص ىىاد  ،بينم ىىا رأى الع ىىرا أن الحى ىوار
يجىىا أن يأىىمل الجوانىىا كافىىة ،وال سىىيما الميىىدان السياسىىي ،لمىىا وروبىىا مىىن
نفور وقدرا عل الت ثير في قاىايا المن قىة ،وقىد أصىر ا وربيىون على رأي ىم
الىىر رفاىىل العىىرا وقبلىىل الخليجيىىون ،ممىىا أدى ةل ى نمىىو مأىىروع م وت ارجىىع
المأىىرو العربىىي فىىي الح ىوار م ىىع أوروبىىا ،وبالتىىالي ف ى ن التعىىاون الخليج ىىي-
ا وروبى ىىي كى ىىان مثم ى ى اتر لى ىىدول المجلس(ومن ى ىىا الكويى ىىت) عل ى ى المى ىىدى البعيى ىىد،
و الما كانت دول أوروبا ةل جانا الكويىت فىي قاىاياها الخارجيىة الم مىة،
وهو ارتبا صا في صالل أمن الكويىت أياىا كمىا حىد فىي حىرا الخلىي
الثانية عام .)76(1661
نقىىل مجلىىس التعىىاون الخليجىىي( )من قىىة الخلىىي مىىن العمىىل الفىىرد ةل ى
العمل الجماعي ،وقد أكد النظام ا ساسي لمجلس التعىاون فىي ديباجتىل على

(ل مجلا التعاوت لدو الخليج العربية هي من مة ارليمية ربية مكونة مت ياوية
(9ل دو تا لل الخليج العربي هي الساعودية واإلماارات والكويات وراار وسالانة
ُ مااات ومملكااة البحااريتم تثسااا المجلااا فااي  52آيااار /مااايو  3623بازجتماااا
المنعقد في طبو بي باإلمارات العربية المتحد م كما يعد ك مت العراق با تبارل دولة
ربيااة مالااة لاال الخلاايج العربااي والاايمت (الااقي يمث ا ازمتااداد ازسااتراتيجي لاادو
مجلااا التعاااوت الخليجاايل دوز مرأااحة للحصااو لاال يااوية المجلااا الكاملااة
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()91
تنسىيق السياسىة الخارجيىة للىدول ا عاىا  ،والتعىاون الخليجىي كىان قائمىات
بالفعىل منىىر أمىىد بعيىىد ،وقىىد تحىىول مىن التعىىاون المفىىروة مىىن خىىالل بري انيىىا
لتس يل وجودها في المن قة ،ومىن خىالل التعىاون التكىافلي والمسىاعدات بىين
دول الخلىي  ،ةلى تعىىاون ملسسىىي مىىن خىىالل اتفاقيىىات ثنائيىىة وجماعيىىة ،وهىىو
تعىىاون لىىم ينق ىىع ،وان كانىىت وتيرتىىل قىىد زادت بعىىد اكتأىىاف الىىنف  ،واسىىتقالل
دولل ،وبعد أن أن ت ةنجاز البنية التحتية لمأىروعات ا التنمويىة( ،)91وللكويىت
الكثيىىر مىىن المواقىىف السياسىىية التىىي تنىىدر اىىمن ة ىىار التاىىامن الخليجىىي،
وأن الرليىىة الكويتيىىة للتعىىاون الخليجىىي تركىىز عل ى التعىىاون االقتصىىاد  ،ثىىم
التعى ىىاون الثقى ىىافي واالجتمى ىىاعي ،ودعى ىىت الكويى ىىت فى ىىي محافى ىىل خليجيى ىىة وفى ىىي
مناسبات عديدا ةل بنا قاعىدا اقتصىادية مأىتركة قوام ىا الملسسىات الماليىة
واالسىىتثمارية والصىىناعية لتك ىريس صىىيغة اقتصىىادية خليجيىىة جديىىدا تىىلثر فىىي
السياسة الدولية( ،)92وقد عقدت الكويت بالفعل عدا اتفاقيات مع دول الخلىي
العربية في هرا المجال ،من ا-:
أوالت .اتفاقية التعاون االقتصاد بين الكويت وعمان عام .1612
ثانيى ىات .اتفاقي ىىة التع ىىاون االقتص ىىاد والترب ىىو ب ىىين الكوي ىىت والبحى ىرين ف ىىي 16
حزيران/يونيو .1613
ثالثات .اتفاقيىة التعىاون االقتصىاد بىين الكويىت واإلمىارات فىي  27تموز/يوليىو
.1613
رابعات .اتفاقية التعاون االقتصاد بين الكويت والسعودية فىي  12آرار/مىارس
.1617
خامسى ىات .اتفاقي ىىة التع ىىاون االقتص ىىاد والثق ىىافي ب ىىين ق ىىر والكوي ىىت ف ىىي ع ىىام
.)93(1611

حياااث يمتلاااك كااا مااات العاااراق والااايمت ياااوية بعااا
والصحية والثقافية.
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كانىت إليىران والتىزال أ مىىا تاريخيىىة فىىي من قىىة الخلىىي العربىىي ،وسىىوف
تستمر ةيران في استثمار مكاسب ا التي قربت ا من الكويىت نظيىر مواقف ىا فىي
حرا الخلي الثانية التي اندلعت أثر دخول العراق للكويت في آا/أحس س
 ،1661وصىىمت ا حيىىال بىىدايات االحىىتالل ا مريكىىي للع ىراق عىىام  ،2113مىىن
دون أن تتنازل عن موقف ا الداعي ةل ةبعىاد القىوى ا خىرى عىن الخلىي (،)91
وس ىىتظل العالق ىىات الكويتي ىىة -اإليراني ىىة محكوم ىىة بتوج ىىات الوالي ىىات المتح ىىدا
ا مريكيىىة فىىي المن قىىة ،أكثىىر مىىن رحبىىة الكويىىت نفس ى ا ،وصىىانعوا السياسىىة
الكويتي ىىة الينك ىىرون أن ةيى ىران ه ىىي حج ىىر الزاوي ىىة الثاب ىىت ف ىىي معادل ىىة ا م ىىن
الخليجىي ،ومىا ج ىود الواليىات المتحىدا ا مريكيىة لالقتى ارا مىن ةيىران سىلبات أو
ةيجابات ةال ةقرار بدورها اإلقليمي( ،)97وأن عالقة الكويت بى يران التختلىف عىن
مثيالت ىا مىن العالقىات الخليجيىىة -اإليرانيىة ،والتىي تحىىاول فىي اآلونىة ا خيىرا
ب ن يكون موقف ا اتجاه ةيىران خىار التنظيىر السياسىي ا مريكىي فىي المن قىة
(عل ى ى ا قى ىىل فى ىىي العلى ىىن) ،وأن يبن ى ى هى ىىرا الموقى ىىف عل ى ى قاعى ىىدا المصى ىىالل
المأىىتركة وعىىدم التىىدخل بالأىىئون الداخليىىة للبلىىدان ،والكويىىت مىىن بىىين الىىدول
الخليجيى ىىة التى ىىي تى ىىدعو للتقى ىىرا أكثى ىىر مى ىىن ةي ى ىران ،من لقى ىىة مى ىىن ةيمان ى ىىا ب ى ى ن
المواج ىىة والتاىىاد سىىتلد حتم ىات ب ى يران ةل ى اتخىىار مواقىىف واج ى ار ات تخ ىىل
بالواع الداخلي ل ره البلىدان باسىتثمار النفىور والتى ثير اإلي ارنىي في ىا المرتكىز
عل ى الم ىوا نين الخليجيىىين رو ا صىىول اإليرانيىىة ،كىىم أن الىىدول الخليجيىىة
تعلىىم جيىىدات ب ى ن أمريكىىا التسىىت يع حمايت ىىا وتجنيب ىىا مثىىل تلىىك ا واىىا ةرا
حدثت وكما حصل في العراق أبان االحتالل ا مريكي.
اتسى ىىمت العالقى ىىات الكويتيى ىىة -العراقيى ىىة ولفت ى ىرا ويلى ىىة مى ىىن تاريخ ى ىىا بعى ىىدم
االسىتقرار ،ولعىل سىبا رلىك يعىود ةلى الأىعور المتىوار للعىراقيين (حكومىات
ومىوا نين) وعلى اخىىتالف ا نظمىىة السياسىىية بى ن الكويىىت جىىز مىىن العىراق،
وللعى ىراق أى ىواهده التاريخي ىىة وحجج ىىل الموا ىىوعية الت ىىي ت ىىدعم ه ىىرا االعتق ىىاد،
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والت ى ى ثير الع ارقى ىىي فى ىىي الكويى ىىت قى ىىديم ،فى ىىي الجوانى ىىا السياسى ىىية واالجتماعيى ىىة
والثقافية وا دبية ،السىيما فىي الع ىدين الملكىي والجم ىور ا ول ،ومىن أبىرز
المأاكل التي واج ت هره العالقات قاية الحىدود بىين البلىدين ،والتىي كانىت
سىىببات أيا ىات ةل ى جانىىا أسىىبابات أخىىرى خلىىف االجتيىىاح الع ارقىىي للكويىىت ع ىىام
 ،1661والر أدى ةل ق ع العالقات بين الجىانبين ،فاىالت عىن أنىل أاىاف
المزيد من المأاكل بين ما ،وكرس من التباعد والخالف بين ال رفين ،وأس م
بأكل مباأر في ةثارا التىوتر والعىدا بىين البلىدين( ،)99ولكىن المتىابع للموقىف
الكويتي من المتغيىرات السياسىية التىي أى دت ا السىاحة العراقيىة منىر االحىتالل
ا مريكىىي عىىام  ،2113يجىىد أن هىىرا الموقىىف كىىان وااىىحاة منىىر بدايىىة الحىىرا،
من خالل الدعم اللوجستي الكبير الر قدمتل الكويىت للقىوات ا مريكيىة أبىان
حرب ىىا على العىراق واحتالل ىىا لىىل ،وبعىىد االحىىتالل ا مريكىىي ،أعربىىت الكويىىت
عن دعم ا وت ييىدها للحكومىات الع ارقيىة التىي تأىكلت بعىد عىام  ،2113وقيىام
رلسا هره الحكومات بزيىارا الكويىت ،ب ىدف تعزيىز عالقىات البلىدين ،فاىالت
عن استاافت ا ومأاركت ا في كثير من الملتمرات واالجتماعات لدول جوار
العراق التي عدت لدعم ومساعد العراق في محاولل إلعىادا ا مىن واالسىتقرار
ةليل ،وتمكينل من تجاوز أوااعل الراهنة ،كما أ دت الساحة العراقية نأىا
بع ىىة الأ ىىركات الكويتي ىىة ف ىىي مج ىىالي االتص ىىاالت وال اق ىىة ،ب ىىدف تعزي ىىز
عالقىىات البلىىدين االقتصىىادية ،مىىع رلىىك ورحىىم الت ىىور الىىر أ ى دتل العالقىىات
ب ىىين البل ىىدين بع ىىد ع ىىام  ،2113ف ن ىىا ال تى ىزال تع ىىاني م ىىن تراكم ىىات المرحل ىىة
السابقة في ظل وجود واستمرار القاايا العالقة بين ما ،السيما قاايا الحدود
والديون والمفقودين( ،)91من الملكد أنىل مىا أن يتعىاف العىراق مىن مىا هىو فيىل
م ىىن ت ىىداعيات االح ىىتالل ا مريك ىىي ،ويس ىىتعيد مكانت ىىل اإلقليمي ىىة الت ىىي تناس ىىا
حجمىىل وتاريخىىل ،فى ن الكويىىت ستأى د معىىاودا للتى ثير الع ارقىىي في ىىا وبمختلىىف
الجوانا.
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سل البح الاو عل آلية صناعة القرار السياسىي فىي الكويىت ،حيى
تن ىىاول المح ىىور ا ول م ىىن البحى ى تبي ىىان نأى ى ا وت ىىور العم ىىل السياس ىىي ف ىىي
الكويىىت ،مواىىحات ا حىىدا التاريخيىىة الم مىىة التىىي أدت ةل ى ت سىىيس دوائىىر
ص ىىنع القى ىرار الحالي ىىة ،أم ىىا المح ىىور الث ىىاني فق ىىد أس ىىتعرة اإل ىىار الدس ىىتور
لصنع القرار السياسي في الكويت ،وأمل تواىيل الصىالحيات والىدور الىر
منحىىل دسىىتور الكويىىت ل ياكىىل صىىنع الق ىرار السياسىىي الفاعلىىة (ا ميىىر ،ولىىي
الع ىىد ،رئىىيس الىىوز ار  ،مجلىىس ا مىىة) ،فىىي حىىين رهىىا المحىىور الثال ى ةل ى
توايل المتغيرات الملثرا عل صناعة القرار السياسي في الكويت ،الداخلية
والخارجي ىىة ،وبخاص ىىة تل ىىك الت ىىي تسى ى م ف ىىي رس ىىم السياس ىىة الكويتي ىىة وتفس ىىر
ةتجاهات ا ،ولقد خلص البح في سياق تناولل ل را المواىو ةلى جملىة مىن
االستنتاجات سيتم رح ا في الفقرات التالية.
لىىم تسىىتفد الحيىىاا السياسىىية فىىي الكويىىت الأىىي الكثيىىر مىىن المرحلىىة التىىي
كان ىىت في ىىا تتب ىىع للدول ىىة العثماني ىىة ،حيى ى أن م ىىدا ال يمن ىىة البري اني ىىة على ى
الكويت أحنت تلك الحياا ،وكان تحفيز البري انيون ومأورت م لأيوخ الكويت
الدافع ا كبر للت ور السياسي فىي الكويىت ،كمىا ظ ىر أن البعىد التىاريخي لىل
ا ثىر البىالا فىي تحديىىد دوائىر صىنع القى ارر السياسىىي فىي الكويىت ،وأن ا سىرا
الحاكم ى ى ىىة (آل الص ى ى ىىباح) س ى ى ىىمحت وأ ى ى ىىجعت نم ى ى ىىو العم ى ى ىىل السياس ى ى ىىي ف ى ى ىىي
الكويت(ما ى را أحيان ىات وفىىي أحيىىان مت وعىىة) ،لكن ىىا لىىم تفىىر فىىي أ ع ىىد
بنفورها ومكانت ا السياسية المسىتمدا مىن الحىق التىاريخي لتلىك ا سىرا ،والىر
ت ىىم تركيى ىزه دس ىىتوريات ف ىىي ص ىىالحيات أق ىىاا ا سى ىرا الحاكم ىىة (ا مي ىىر ،ول ىىي
الع د ،رئيس الوز ار ).
بىىالرحم مىىن دسىىتور الكوي ىىت يعىىد عالمىىة مميىىزا للحداثىىة السياسىىية مقارن ىىة
بالمن قىىة ،لكىىن يلخىىر عليىىل جمىىوده واأىىت ار ل لمت لبىىات صىىعبة يجىىا توافرهىىا

صنع القرار السياسي في الكويت

واثق محمد براك

[]523

للتعىىديل ،بينمىىا يعتقىىد أن عمليىىة تنقىىيل الدسىىتور أصىىبحت اىىرورا ملحىىة لكىىل
أ ى ىراف العملي ىىة السياس ىىية بم ىىا في ىىا ا سى ىرا الحاكم ىىة الت ىىي وا ىىعت لرموزه ىىا
(ا ميىىر ،ولىىي الع ىىد ،رئىىيس الىىوز ار ) صىىالحيات ماعىىادت تىىتال م مىىع روح
العصىىر وت ىىور التنىىاول السياسىىي ،وبىىنفس السىىياق يلخىىر أياىات على الدسىىتور
مرونتل المفر ة ببعة ا مور ومن ا استجواا الوز ار  ،حي ب مكان عاو
واحىىد مىىن مجلىىس ا مىىة لىىا وتنفيىىر االسىىتجواا ،ممىىا جعىىل تلىىك الصىىالحية
أداا للت دي ىىد واالبتى ىزاز السياس ىىي ،وبالت ىىالي تع ي ىىل ا دا الحك ىىومي وتى ى خير
اإلصى ىىالحات وت ى ىىوير الخى ىىدمات المقدم ى ىىة ،وبخاصى ىىة عن ى ىىدما تكى ىىون أحل ى ىىا
مواايع االستجوابات حير م مة والتعني أيئات لكثير من الكويتيين ،وأن أدا
مجلىىس ا مى ىة وفاعليتىىل يعتم ىىد عل ى نوعي ىىة أعاىىاله ف ىىي كىىل دورا ،ف م ىىا أن
ينح باتجاه التصادم مع الحكومة أو الم ادنة.
أن انعىىدام وجىىود ا حىزاا فىىي الكويىىت يحصىىر المتغيىرات الداخليىىة المىىلثرا
على صىىناعة القىرار السياسىىي بالتيىىارات التىىي تتبلىىور فىىي مجلىىس ا مىىة عقىىا
كىىل انتخابىىات ،والتىىي المىىا عكسىت المى از السياسىىي للمجتمىىع الكىىويتي على
اخ ىىتالف المس ىىافة ب ىىين تل ىىك التي ىىارات وب ىىين الحكوم ىىة وا سى ىرا الحاكم ىىة ،أم ىىا
المتغي ىرات الخارجيىىة المىىلثرا ف ىىي عبىىارا عىىن مجموعىىة مىىن العوامىىل الدوليىىة
واإلقليميىىة التىىي أصىىبحت أىىبل ثابتىىة فىىي تىىاريج السياسىىة الكويتيىىة المعاص ىرا،
متمثلىة بالعىاملين ا مريكىي وا وروبىي دوليىات ،ودول مجلىس التعىاون الخليجىىي
وايران والعراق ةقليميات.
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Policy Making In Kuwait
Wathiq Mohammed Barrak
Political and Strategic Studies dept. Regional Studies Center, Mosul
University
Abstract
The inherited traditions in Kuwaiti society contributed to draw
the signs of political operation and the mechanism of decision
making. The constitution of Kuwait represented, since it has been
adopted early 1963, a huge social and political turning point in
Kuwait, that but citizens within a permitted extent of freedom,
justice and real citizen ship. Also, the constitution gave the
parliament (nation council) wide authorities on condition not
exceeding the allowed range of political moving and maneuver by
Emir and the ruling family. The actions of parties are for bidden in
Kuwait, against, the constitution admitted to form societies and
unions. Thus political blocs that of private policies and thoughts,
appeared inside the Kuwait nation council during successive
parliament practices. Beside, foreign regional and international
factors which almost has steady impacts on contemporary political
decision in Kuwait.
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( )22المعلومات متاحة عل موقع مجلس ا مة الكويتي في أبكة المعلومات الدولية عل الراب -:
-http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=161
( )23قلعجي ،المصدر السابق ،ص.16

( )21عبدالعزيز الرأيد ،المصدر السابق ،ص .311

( )27عبدالمجيد مص ف وعثمان فيظ اب ،المصدر السابق ،ص .279
( )29عبدالعزيز الرأيد ،المصدر السابق ،ص .311

( )21المعلومات متاحة عل موقع مجلس ا مة الكويتي في أبكة المعلومات الدولية عل الراب -:
-http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=162
( )21واثىىق محمىىد ب ىراك ،ا زمىىة بىىين الحكومىىة والبرلمىىان فىىي الكويت..جىىرورها وتىىداعيات ا ،نأ ىرا (تحلىىيالت
ةستراتيجية) ،العدد ( ،31مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة الموصل.)2111 ،

( )26قلعجي ،المصدر السابق ،ص.13
( )31المصدر نفسل ،ص .71

( )31المعلومات متاحة عل موقع مجلس ا مة الكويتي في أبكة المعلومات الدولية عل الراب -:
-http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=163
( )32قلعجي ،المصدر السابق ،ص.72
( )33نفس المكان.

( )31المصدر نفسل ،ص .73

( )37الأمر  ،المصدر السابق ،ص .61

( )39المعلومات متاحة عل موقع مجلس ا مة الكويتي في أبكة المعلومات الدولية عل الراب -:
-http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=8#
( )31قلعجي ،المصدر السابق ،ص.77
( )31الأمر  ،المصدر السابق ،ص .67
( )36قلعجي ،المصدر السابق ،ص.73
( )11محمد العلي( ،السل ة التنفيرية في الكويت) ،مقالة منأورا في أبكة المعلومىات الدوليىة ومتاحىة على
الراب -:

-m-aou4.com/Data/Lessons/GR131/part3.doc

واثق محمد براك
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( )11س ىىعد الأ ىىمر ( ،أمي ىىر الكوي ىىت يحس ىىم الي ىىوم قا ىىية فص ىىل والي ىىة الع ىىد) ،مقال ىىة منأ ىىورا ف ىىي ص ىىحيفة
(الأرق ا وس ) السعودية ،العدد  8 ،8888تموز /يوليو .3002
( )12براك ،المصدر االسبق.
( )13مأرف الأمر  ،المصدر السابق ،ص .69
( )11المعلومات متاحة عل موقع مجلس ا مة الكويتي في أبكة المعلومات الدولية عل الراب -:
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=8
( )17األوبك ( :)OPECمنظمة الدول المنتجة للنفط ،وهي منظمةة اللمةةة ت(ة ( )21دولةة هةي

(العةةة،اا ،الجرا ةةة ،،لةبةةةةل ،اللةةةعودةة ،الإلوةةةة ،،نطةةة ،،اكمةةةل،ا ،،نةةةروة  ،األإلةةةوادو،،
نةجة،ةل ،انغوال ،اة،ان) ،تألل ،ي بغداد ال  ،1691مق،هل ي فيينا ،تعتمد دول المنظمةة
الةةص دةةلد،اتلل النفطةةةة ااتمةةلدا إلبةةة،ا لتدقةةةا مةةدموللل ،وةعمةةل لا(ةةل األوبةةك لرةةةلد
العل ةةدا ،مةةن بةةةط الةةنفط ةةي اللةةوا العللمةةةة ،تملةةك الةةدول األا(ةةل ةةي هة المنظمةةة مةةل
ةت،اوح بةن ثلثي و ث ثة ل،بلع االدتةلطي العللمي من النفط.
 -ا وابك ( :)OAPECمنظمىة الىدول العربيىة المصىدرا للىنف  ،وهىي منظمىة حيىر حكومبىة ت ىدف ةلى

تعمىىق التعىىاون ا قتصىىاد بىىين أعاىىائ ا فىىي مجىىال الىىنف  ،أنأىىئت المنظمىىة باتفاقيىىة أبرمىىت فىىي 6
ك ىىانون الث ىىاني /ين ىىاير  1691ببي ىىروت ب ىىين ك ىىل م ىىن :دول ىىة الكوي ىىت ،والمملك ىىة العربي ىىة الس ىىعودية،

والمملكىىة الليبيىىة آنىىراك ،واتفىىق فيمىىا بىىين هىىره الىىدول عل ى أن تكىىون دولىىة الكويىىت مق ى اتر للمنظمىىة ،ثىىم
عى ىىدلت االتفاقيى ىىة المنأى ىىئة للمنظمى ىىة كى ىىي يفسى ىىل المجى ىىال أمى ىىام دول عربيى ىىة أخى ىىرى لالناى ىىمام ةل ى ى

عاىىويت ا ،ليرتفىىع عىىدد ا عاىىا مىىن ثىىال

دول ليصىىبحوا عأىىر دول وهىىي (الع ىراق ،مصىىر ،ليبيىىا،

الجزائر ،سوريا ،السعودية ،الكويت ،البحرين ،ق ر ،اإلمارات).

( )19مأرف الأمر  ،المصدر السابق ،ص .61
( )11عرفت هره اإلحدا

فيما بعد بحرا الخلي الثانية ( 2آا 2 -1661آرار .)1661

( )11مأرف الأمر  ،المصدر السابق ،ص .61
( )16قلعجي ،المصدر السابق ،ص.71

( )71المعلومات متاحة عل موقع مجلس ا مة الكويتي في أبكة المعلومات الدولية عل الراب -:
-http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=9
( )71قلعجي ،المصدر السابق ،ص.96
( )72براك ،المصدر االسبق.
( )73احمدددب الدددباليفي دددي (( ،ق ىىوى المعارا ىىة السياس ىىية وأنم ىىا عالقت ىىا ب ىىالنظم الحاكم ىىة))( ،التقري ىىر
السىىنو ا ول ،الخلىىي فىىي عىىام ( ،1 ،)2113مركىىز الخلىىي للبحىىا  ،اإلمىىارات العربيىىة المتحىىدا،
 ،)2111ص.12
( )71نفس المكان.
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( )77صىىدقة يحي ى فااىىل(( ،أهىىم العوامىىل المىىلثرا عل ى العالقىىات بىىين دول مجلىىس التعىىاون الخليجىىي))،
(التقريىىر السىىنو ا ول ،الخل ىىي فىىي ع ىىام ( ،1 ،)2113مركىىز الخلىىي للبح ىىا  ،اإلمىىارات العربي ىىة

المتحدا ،)2111 ،ص.221

( )79احمب الباليفي

ي (( ،أهم الت ورات السياسية -نظرا عامىة))( ،التقريىر السىنو ا ول ،الخلىي فىي

عام ( ،1 ،)2113مركز الخلي للبحا  ،اإلمارات العربية المتحدا ،)2111 ،ص.33

( )71المصدر نفسل.

( )71العجمي ،ص .911

( )76المصدر نفسل ،ص .111
( )91المصدر نفسل ،ص .111
( )91المصدر نفسل ،ص .111
( )92المصدر نفسل ،ص .171
( )93المصدر نفسل ،ص .117
( )91المصدر نفسل ،ص .916
( )97المصدر نفسل ،ص .912

( )99محمىىد عبىىد الىىرحمن يىىونس العبيىىد (( ،الكويىىت والمتغي ىرات السياسىىية فىىي الع ىراق ،))2111 -2113
مجلة دراسات ةقليمية ،العدد ( ،12مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة الموصل ،)2111 ،ص .221

( )91المصدر نفسل ،ص .223

