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  التيار التقدمي الكويتي

  مكتب اإلعداد والتثقيف
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الل الكويــت كانــت ســلطة األميــر مطلقــة فــي ظــل اإلمــارة التقليديــة قبــل اســتق
كحـاكم، باســتثناء فتــرتين قـصيرتين جرتــا فــي عهــد الـشيخ أحمــد الجــابر للحــّد 
مــن الحكــم المطلــق تمّثلــت األولــى فــي المطالبــة التــي تحققــت بإقامــة مجلــس 

 إلقامــــة نظــــام حكــــم ١٩٣٨، وأخــــرى فــــي العــــام ١٩٢١للــــشورى فــــي العــــام 
ونيو من ذلك العام ولكـن سـرعان مـا تـّم دستوري برلماني تحققت بين نهاية ي

 ليعـــود الحكـــم ١٩٣٩اإلجهـــاز عليهـــا فـــي بـــدايات شـــهر مـــارس مـــن العـــام 
، فيما تكررت فـي عهـد خلفـه الـشيخ عبدالّلـه الـسالم المطالبـات بـالحكم مطلقاً 

الدســتوري إلــى أن تهيــأت الظــروف المناســبة لــه بعــد نيــل الكويــت اســتقاللها 
ـــدما جـــرت انتخابـــات المجلـــس  الـــذي تـــولى ١٩٦٢ التأسيـــسي فـــي العـــام عن

  .وضع الدستور
  تاريخيـاً ن اسـتحقاقاً  من الحاكم، وٕانما كاحيث لم يكن الدستور منحة أو هبة

وثمـرة مطالبـات مـستمرة، ونتـاج ظـروف موضـوعية وعوامـل محليـة وخارجيــة 
ــــة فتــــرة صــــدور  ــــوطني العربيــــة والعالمي ــــامي حركــــة التحــــرر ال مــــن بينهــــا تن

جــة لتوحيــد الجبهــة الداخليــة بعــد أزمــة عبــدالكريم قاســم الــذي الدســتور، والحا
طالـــب بـــضم الكويـــت إلـــى العـــراق فـــي بدايـــة األيـــام األولـــى مـــن االســـتقالل، 

  .والنظرة الواقعية التي كان يتصف بها األمير حينذاك الشيخ عبداهللا السالم
  

  :لدستورة عن ا سريعنبذة
 مــادة، ولكنــه ١٨٣ يــضم عنــدما نتحــدث عــن الدســتور فإّنــه بــالمعنى الــضيق

بــــالمعنى الواســــع واألدق يــــضم إلــــى جانــــب هــــذه المــــواد الدســــتورية المــــذكرة 
  .التفسيرية للدستور وقانون توارث اإلمارة ذي الصفة الدستورية

  : هي على خمسة أبوابوتتوزع مواد الدستور
  . الدولة ونظام الحكم ويحوي ست مواد:الباب األول
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 ٧ مــادة مــن المــادة ١٩ساســية للمجتمــع ويحـوي  المقومـات األ:البــاب الثــاني
  .٢٦إلى المادة

ــاب الثالــث  ٢٧ مــادة مــن المــادة ٢٢ الحقــوق والواجبــات العامــة ويحــوي :الب
  .٤٩إلى المادة 

 إلـى ٥٠ مـادة مـن المـادة ١٢٣ويحـوي هـذا البـاب :  الـسلطات:الباب الرابـع
  : موزعة على خمسة فصول١٧٣المادة 

  .أحكام عامة: الفصل األول
  .رئيس الدولة: الفصل الثاني
  .السلطة التشريعية: الفصل الثالث
  :السلطة التنفيذية، وهو موزع على ثالثة فروع هي: الفصل الرابع

  .الوزارة: الفرع األول
  .الشؤون المالية: الفرع الثاني
  .الشؤون العسكرية: الفرع الثالث
  .السلطة القضائية: الفصل الخامس

  .ة وأحكام مؤقتة أحكام عام:الباب الخامس
كمـــــا أّن المـــــذكرة التفـــــسيرية للدســـــتور هـــــي جـــــزء ال يتجـــــزأ منـــــه، حيـــــث تـــــّم 
التــصويت عليهــا فــي المجلــس التأسيــسي، وال يجــوز تنقيحهــا إال وفــق أحكــام 

  .تنقيح الدستور
 فــي شــأن أحكــام ١٩٦٤ لــسنة ٤يــضم الدســتور أيــضًا القــانون رقــم أخيــرًا، و 

  . توارث اإلمارة
  
 انتقلــت الكويــت مــن صــيغة اإلمــارة التقليديــة والحكــم ١٩٦٢بوضــع دســتور و 

المطلــق إلــى صــيغة أوليــة ومحــدودة غيــر مكتملــة مــن اإلمــارة الدســتورية فــي 
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ظــل نظــام دســتوري وســط بــين النظــامين البرلمــاني والرئاســي مــع ميــل نحــو 
األول، وذلك ضمن معادلة لخصتها المادتان الرابعة والـسادسة مـن الدسـتور 

إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، وأّن نظـام في كون الكويت 
وبـالطبع ... الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعـاً 

فقد كان هـذا االنتقـال علـى محدوديتـه وعـدم اكتمالـه خطـوة كبيـرة إلـى األمـام 
االنتقال ، ب١٩٦٢العام  و ١٩٣٩  العام بين بما كانت عليه الحال قبلهاقياساً 

يحـدد صـالحيات يفتـرض أّنـه من الحكم المطلق إلى الحكـم الدسـتوري الـذي 
 للدســتور ذي النظــام الوســط بــين النظــامين البرلمــاني والرئاســي، األميــر وفقــاً 

 بمــا كانــت ولكــن تلــك الخطــوة نفــسها كانــت بمثابــة خطــوة إلــى الــوراء قياســاً 
رة دستورية ناجزة ، الذي كان يؤسس إلما١٩٣٨عليه الحال في ظل دستور 

  .وفق نظام برلماني
 يونيـو مـن ٢٩فعندما أصدر مجلس األمة التـشريعي األول بعـد انتخابـه فـي 

 الوثيقة الدستورية األولى المكونة من خمس مواد وأقّرها األمير ١٩٣٨العام 
ــذكر، فقــد كانــت تــنّص علــى أّن  األمــة مــصدر الــسلطات "مــن دون تعــديل ُي

مجلس األمة التشريعي مرجع لجميـع "، وأّن "منتخبينممثلة في هيئة نوابها ال
المعاهدات واالمتيـازات الداخليـة والخارجيـة واالتفاقـات وكـل أمـر يـستجد مـن 

بمـا أّن "، وأّنـه "هذا القبيل ال يعتبر شرعيا إال بموافقـة المجلـس وٕاشـرافه عليـه
لـس البالد ليس فيها محكمة استئناف فـإّن مهـام المحكمـة المـذكورة تنـاط بمج

رئـيس مجلـس "، وأّن "األمة التشريعي حتى تتشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض
أي أّن "... األمــــة التــــشريعي هــــو الــــذي يمّثــــل الــــسلطة التنفيذيــــة فــــي الــــبالد

مجلس األمة التشريعي لم يكن مجـرد سـلطة تـشريعية منتخبـة فحـسب، وٕانمـا 
 التـي تتركـز كان يمّثل ما كان ُيعـرف فـي الفقـه الدسـتوري بحكومـة الجمعيـة،

  .في أيديها السلطات الدستورية جميعها
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والحقا عندما أعّد نواب األمة المنتخبون في مجلس األمة التشريعي حينـذاك 
، الـذي عرضـوه "القانون األساسي الكويتي"مشروع الدستور الموسع المسمى 

علــى األميــر ليــصّدق عليــه وانحــل المجلــس قبــل أن ُيقــّر ويــصدر، فقــد كــان 
ـــك المـــشر  ـــأن ذل ـــام حكـــم ديمقراطـــي برلمـــاني ب ـــدة لقي وع يـــضع األســـس الوطي

القـــــانون "تنتخـــــب الـــــسلطة التـــــشريعية الـــــسلطة التنفيذيـــــة، حيـــــث كـــــان ذلـــــك 
ينتخــــب المجلــــس "يــــنّص فــــي مادتــــه الثالثــــين علــــى أن " األساســــي الكــــويتي

ــــة  ــــسمى الهيئ ــــة قوامهــــا ســــتة أعــــضاء وت ــــين أعــــضائه هيئ ــــشريعي مــــن ب الت
إذا قـرر المجلـس "الثانية والثالثون فقد نّصت علـى أّنـه ، أما المادة "التنفيذية

التــشريعي عــدم الثقــة بالهيئــة التنفيذيــة بأكثريــة األعــضاء الحاضــرين فُتعتبــر 
يعــّين مجلــس األمــة التــشريعي جميــع "، وقــضت المــادة الخمــسون بــأن "ُمقالــة

  ".القضاة العدليين
ولــــى والثانيــــة للعــــام وبــــالطبع فإننــــا عنــــدما نقــــارن الــــوثيقتين الدســــتوريتين األ

 فسنكتــشف أّن دســتورنا الحــالي يمّثــل خطــوة إلــى ١٩٦٢ مــع دســتور ١٩٣٨
الــوراء قياســا بهمــا، فهــو ال يقــيم نظامــًا ديمقراطيــًا برلمانيــًا، وٕانمــا يقــيم نظامــًا 
دستوريًا وسطًا بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأّنه ال يتـيح إمكانيـة طـرح 

  .هيك عن عدم تشكيلها باالنتخابالثقة في الحكومة ككل، نا
 في حقيقته هو دستور الحّد األدنى الذي تـّم التوافـق عليـه ١٩٦٢إّن دستور 

وبـالطبع فـإّن ... في ظروف تاريخية مختلفة، وبعـد أن تغّيـرت مـوازين القـوى
الحياة ال تعرف الثبات في الظروف التاريخية وال الجمود في تناسب مـوازين 

 لم يعد متاحـًا فـي العـام ١٩٣٨ما كان ممكنا في العام القوى، ومن هنا فإّن 
، وما هو قائم اآلن عرضة ألن يتغّير إما نحو األفضل أو ربما نحو ١٩٦٢

األســـوأ، وٕان كانـــت ســـّنة الحيـــاة وقانونهـــا األهـــم هـــي التطـــور والتقـــدم بغـــض 
  .النظر عن التراجعات الوقتية
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  :بين النظامين البرلماني والرئاسي

، الــــــذي ال يمكــــــن االدعــــــاء أّنــــــه دســــــتور ١٩٦٢دســــــتور عنــــــدما نــــــتفحص 
ـــه أخـــذ بـــبعض  ديمقراطـــي مكتمـــل، وٕانمـــا هـــو دســـتور الحـــّد األدنـــى، نجـــد أّن

  : مثلمظاهر النظام البرلماني
  .رسة األمير سلطاته بواسطة وزرائه مما-
  . وجود برلمان منتخب من الشعب-
  . لفصل السلطات الثالث مع تعاونهاإقامة نظام مرن -
  . مجلس األمة وحّقه في الرقابةقرير مسؤولية الحكومة أمامت - 
  

 مظــاهر النظــام الرئاســيوفـي المقابــل نجــد أّن هـذا الدســتور قــد أخـذ بــبعض 
  :المتمثلة في

ــــرئيس ال- ــــصاصات الواســــعة والمــــؤثرة ل ــــى خــــالف النظــــام  االخت ــــة، عل دول
  .البرلماني

ختيار الوزراء من بين  القاعدة البرلمانية المعروفة التي توجب ا عدم اتباع-
ة ومـن خارجـه، النواب المنتخبين، وٕانما يتم اختيـارهم مـن داخـل مجلـس األمـ

  .غالبيتهم من خارجهجرت العادة في الكويت أّن و 
  .يلها إلى نيل ثقة مجلس األمة بها الحكومة الجديدة عند تشك عدم نيل-
 بـالوزراء  الثقة في الحكومة ككـل، وٕانمـاعلى طرح  عدم قدرة مجلس األمة-

فــرادى بعــد اســتجوابهم، أمــا رئــيس مجلــس الــوزراء فــال يمكــن طــرح الثقــة بــه، 
وٕانما يمكن فقط تقديم طلب بعدم إمكان التعاون معه بعد استجوابه، وهو مـا 
يوضـع أمـام رئـيس الدولــة كَحَكـم ليتخـذ قـراره فــي شـأن رئـيس مجلـس الــوزراء 
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 عمليــا علــى نحــو أو حــّل مجلــس األمــة، مــا يحــّصن رئــيس مجلــس الــوزراء
  .مبالغ فيه

  

  :دستور الحّد األدنىعيوب نواقص و 
  :العيوبو   النواقصيأتي في مقدمة هذه حيث

، الــذي يفتــرض أن يكــون عــدم اكتمــال الطــابع التمثيلــي لمجلــس األمــة -١
إذ أّن الوزراء غير المنتخبين، وهـم غالبيـة ... مؤسسة نيابية منتخبة بالكامل

 نــــسبتهم أن تــــصل إلــــى ثلــــث عــــدد النــــواب أعــــضاء مجلــــس الــــوزراء وتكــــاد
 وزيـــرًا يـــشملون وزيـــرًا محلـــًال مـــن النـــواب ١٦( فـــي مجلـــس األمـــة المنتخبـــين

 العــــضوية النيابيــــة ويــــشاركون فــــي حيــــث ُيمــــنح الــــوزراء، ) نائبــــاً ٤٩مقابــــل 
عـدم إمكـان ترشـيحهم إلـى : مختلف األعمال البرلمانية، باسـتثناء أمـرين همـا

ــــي  يــــشاركون فــــي انتخــــاب أعــــضائها، وعــــدم عــــضوية لجــــان المجلــــس، الت
مشاركتهم في التصويت علـى طلبـات طـرح الثقـة فـي الـوزراء منفـردين وعـدم 

ـــوزراء ـــيس ... التعـــاون مـــع رئـــيس مجلـــس ال وهـــذا يعنـــي أّن مجلـــس األمـــة ل
منتخبــا بالكامــل؛ مثلمــا هــي البرلمانــات فــي البلــدان الديمقراطيــة، وأّن طابعــه 

  .ال ناقصاالتمثيلي النيابي كان وال يز 
، إذ الضمانات الواسعة، التي تتمتع بهـا الحكومـة تجـاه مجلـس األمـة -٢

ال يـــشترط دســـتور الحـــّد األدنـــى حـــصولها علـــى الثقـــة النيابيـــة المـــسبقة، وال 
يمكن طرح الثقة في الحكومة ككل، وٕانمـا يمكـن فقـط أن يـتم طـرح الثقـة فـي 

الوزراء فال يمكـن كل وزير على حدة وذلك بعد استجوابه، أما رئيس مجلس 
أن ُتطرح فيه الثقة، وٕانما يمكـن فقـط تقـديم طلـب بعـدم إمكـان التعـاون معـه، 
وذلــك بعــد اســتجوابه، وهــو طلــب محفــوف بالمخــاطر ألّنــه يفــتح البــاب أمــام 
إمكانية حّل مجلس األمة نفسه بدال من إعفاء رئيس مجلس الـوزراء، فهـذان 
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لـــى نحـــو متـــساٍو أمـــام األميـــر الخيـــاران متاحـــان فـــي دســـتور الحـــّد األدنـــى ع
وفي المقابل، ليست هناك آلية مقررة ... للتعامل مع مثل هذا الطلب النيابي

دســتوريا لتــداول مناصــب الــسلطة التنفيذيــة، مثلمــا هــي الحــال فــي أي نظــام 
ديمقراطي، بل أّن هناك ما يشبه االحتكار الدائم أو طويـل األمـد للعديـد مـن 

  .هذه المناصب
ــاب الحيــ -٣ ــة المنظمــةغي ، التــي هــي أحــد أهــم مكونــات النظــام اة الحزبي

الــديمقراطي، مــا أدى إلـــى تكــريس الطـــابع الفــردي للعمليـــة االنتخابيــة، التـــي 
  .يخوضها المرشحون فرادى

  .انعدام آليات التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية -٤
  

  : في الدستورالحريات
التـي يمكـن  يكفلهـا الدسـتور، هناك أنواع مختلفة من الحريـات والحقـوق التـي

  :من بينهاتصنيفها عدة تصنيفات وأقسام، 
ـــصيقة بالشخـــصية -١ ـــات والحقـــوق الل ، مثـــل اإلقـــرار بـــأّن العقوبـــة الحري

  .شخصية، وحرية التنقل واختيار مكان اإلقامة
 مثــل حريــة الــرأي والبحــث العلمــي، وحريــة ،الحريــات والحقــوق الفكريــة -٢

لـــيم، وحريـــة الـــصحافة، وحريـــة االجتمـــاع، وحريـــة االعتقـــاد، والحـــق فـــي التع
  .، ولكن الدستور تجاهل حرية الحصول على المعلومات الجمعياتينتكو 

يـار  مثـل حريـة اخت،حريات وحقوق ذات مضمون اقتـصادي اجتمـاعي -٣
نوع العمـل، والحريـة النقابيـة، ولكـن الدسـتور تجاهـل اإلقـرار بحـق اإلضـراب 

ـــا عـــن العمـــل ـــل حّق أصـــيًال ومكفـــوًال انتزعتـــه الطبقـــة العاملـــة فـــي ، الـــذي يمّث
البلدان الرأسمالية منذ أواسط القرن التاسـع عـشر، فقـد أقّرتـه فرنـسا فـي العـام 
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؛ ثــــم بريطانيــــا فــــي العــــام ١٨٦٦، وبعــــدها أقّرتــــه بلجيكــــا فــــي العــــام ١٨٦٤
  .، وهو اليوم حّق ديمقراطي معترف به في معظم البلدان١٨٧١

 مثـل حريـة االنتخـاب، وحريـة مخاطبـة ،سـيحريات ذات مضمون سيا -٤ 
  .السلطات العامة

  
مــن جانــب الــصلة بالقــانون إلــى كــذلك يمكــن تقــسيم الحريــات والحقــوق و 

  :نوعين
ــات وحقــوق مطلقــة ال ينظمهــا القــانون -١  الحريــة الشخــصية، ، مثــلحري

وحريـــة االعتقـــاد، وعـــدم إبعـــاد الكـــويتي عـــن الكويـــت، وحريـــة االجتماعـــات 
  .الخاصة

، مــن دون أن يــصادر القــانون أصــل يــات وحقــوق ينظمهــا القــانونحر  -٢
الحــّق أو هـــذه الحريــة بـــدعوى التنظـــيم، مثــل حريـــة االجتمــاع العـــام، وحريـــة 

  .الصحافة، وحرية تأسيس الجمعيات
  

  :من محتواه الديمقراطي المحدود" دستور الحّد األدنى"إفراغ 

 إمـا  مـن محتـواهنجـح المـسعى الـسلطوي إلفـراغ الدسـتورطـوال نـصف قـرن، 
 بــالتواطؤ مــع الغالبيــة النيابيــة بــاالنقالب مباشــرة علــى الوضــع الدســتوري أو

تمريــر وذلــك عبــر ،  للــسلطة فــي معظــم المجــالس النيابيــة المتعاقبــةالمواليــة
مجموعــة مــن القــوانين المقيــدة للحريــات الشخــصية والعامــة والــسالبة للحقــوق 

  :ثلة ذلكلديمقراطية المقررة في الدستور، ومن أما
 منـه الحريـة الشخـصية، وهـي ٣٠بينما يقر الدستور في المـادة  نجد أّنه -١

إحــدى الحريــات المطلقــة، التــي ال يجــوز تنظيمهــا بقــانون، تــأتي الممارســات 



 ١٠

ـــ واإلجــراءات الحكوميــة والــدعوات  علــى ١٣ النيابيــة مــن شــاكلة الــضوابط ال
الحفــالت ومنــع الكتــب لتــضّيق علــى الحريــات الشخــصية لألفــراد، فتــصادر 

طــالع حقهــم فــي الفــرح والغنــاء؛ وتفــرض علــيهم وصــايتها فيمــا يحــّق لهــم اال
  .عليه وما ال يحّق لهم ذلك

 مـن صـون لحريـة المراسـلة ٣٠ على خالف ما قرره الدستور فـي المـادة -٢
  .قابتها على التراسل اإللكترونياول الحكومة أن تفرض ر تح
 مــن الدســتور حريــة تكــوين الجمعيــات والنقابــات ٤٣بينمــا تكفــل المــادة  -٣

يـــأتي قـــانون جمعيـــات النفـــع العـــام ليمـــنح الحكومـــة ســـلطة شـــبه مطلقـــة فـــي 
إشــــهار مــــا تــــشاء مــــن جمعيــــات أو منــــع إشــــهارها، باإلضــــافة إلــــى تمكــــين 

لقة في اتخاذ قرارات بحـّل مجـالس اإلدارات المنتخبـة الحكومة من سلطة مط
  .لجمعيات نفسها وتصفيتها نهائياً أو ا

ــــــة ٤٤كــــــذلك الحــــــال مــــــع المــــــادة  -٤  ــــــت حري ــــــي كفل  مــــــن الدســــــتور، الت
ـــورع  ـــسلطةاالجتماعـــات، حيـــث ال تت ـــسية غيـــر ال  عـــن اتخـــاذ إجـــراءات بولي

ا مــا تبقــى معهــودة لمنــع عــدد مــن االجتماعــات العامــة، التــي ال يــسري عليهــ
  .من مواد المرسوم بقانون غير الدستوري

قــانون المحكمــة اإلداريــة، الــذي يحــّصن القــرارات الحكوميــة فــي قــضايا  -٥
الجنـــسية واإلقامـــة وتأســـيس دور العبـــادة مهمـــا كانـــت جـــائرة ويمنـــع القـــضاء 

ادة اإلداري مـــن النظـــر فيهـــا، وذلـــك علـــى خـــالف مـــا قـــرره الدســـتور فـــي المـــ
  . التقاضي من كفالة لحقّ ١٦٦

حـــّق األفـــراد ذوي الـــشأن فـــي  الـــذي يـــسلب  قـــانون المحكمـــة الدســـتورية-٦ 
  . من الدستور١٧٣لذي تقّره المادة اللجوء المباشر إلى القضاء الدستوري، ا
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تدقيق بعض المصطلحات والمفاهيم المتصلة بمطالب اإلصالح 

  :الديمقراطي

  

  ":اإلمارة الدستورية"مصطلح 
، فهي إمارة "دستور"، ويحكمها "أميري" أن نظام الدولة المفهوم المباشر هو

وهي بذلك عكس اإلمارة ذات الحكم المطلق أو المشيخة ذات . دستورية
والكويت إمارة دستورية في حّدها األدنى، وال يمكن أن . الحكم الفردي

  .تتحقق اإلمارة الدستورية إال في إطار نظام برلماني كامل
  

  ":بةالحكومة المنتخ"مصطلح 
الحكومة المنتخبة في األنظمة الديمقراطية الرئاسية غير الوراثية تعني 
انتخاب رئيس الدولة، أما في األنظمة الديمقراطية البرلمانية الوراثية أو غير 
الوراثية فإّن مصطلح الحكومة المنتخبة يعني أن يكون رئيس مجلس 

النتباه إلى أنه في ويجب ا. الوزراء والوزراء من بين أعضاء البرلمان فقط
األنظمة البرلمانية ال يتم انتخاب رئيس مجلس الوزراء والوزراء مباشرة، بل 
. يتم تعيينهم من بين أعضاء البرلمان، وهذا يحقق فكرة الحكومة المنتخبة

  .ولعل التعبير األدق هو النظام البرلماني الكامل
  

  :النظام البرلماني الكاملمفهوم 
عبية الوزارة، ومن أجل التخلص من آثار الحكم من أجل تحقيق مبدأ ش

الفردي، تأتي المناداة بالنظام البرلماني الكامل الذي يقوم على أربعة أركان 
  :هي
  . وجود أحزاب سياسية-
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  .تداول ديمقراطي للسلطة -
  . ضرورة نيل الحكومة ثقة البرلمان-
لمنازعات  ال طرفًا في اأن يكون رئيس الدولة َحَكَمًا بين السلطات -

  .السياسية
اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء من بين أعضاء البرلمان بما  -  

  .يسهل محاسبتهم دون أي تعقيدات
  
  

  :دستور يتعارض مع النظام الرأسماليللالنهج االقتصادي االجتماعي 

  بــين مـن أّن هنـاك عـددًا لـيس قلــيًال مـن التجـارالمفارقـة أّنـه علـى الـرغم مــن
 تـأثيرات المـّد نـا نجـد أنّ  أال أنّ ،١٩٦٢لـس التأسيـسي فـي العـام أعـضاء المج

 فـــي بدايـــة ســـتينيات القـــرن العـــشرين  وانتـــشار األفكـــار االشـــتراكيةالتحـــرري
 تبينـــه فـــي تركـــت بـــصماتها علـــى الـــنهج االقتـــصادي االجتمـــاعي الـــذي تـــمّ 

نظـــام االقتـــصاد "الدســـتور فـــي الموقـــف تجـــاه النظـــام الرأســـمالي ومـــا يـــسمى 
   ".الحر

 للمجلــــس الـتأسيــــسي المنعقــــدة يــــوم ١٩فعنــــدما نعــــود إلــــى محــــضر الجلــــسة 
، نجـــــد أّن وزيـــــر الـــــصحة عـــــضو ١٩٦٢ ســـــبتمبر مـــــن العـــــام ١١الثالثـــــاء 

المجلــــس التأسيــــسي عبــــدالعزيز الــــصقر قــــد طلــــب مــــن الخبيــــر الدســــتوري 
هـــــل النظـــــام : "للمجلـــــس تحديـــــد طبيعـــــة النظـــــام االقتـــــصادي للدولـــــة، قـــــائالً 

 الكويــت الــذي ســتنتهجه اشــتراكي أو رأســمالي أم موّجــه أم االقتــصادي لدولــة
فـــرد الخبيـــر الدســـتوري للمجلـــس التأسيـــسي الـــدكتور عثمـــان خليـــل "... حـــر؟

إّن النــصوص تؤيــد الملكيــة الفرديــة وهــذا يعنــي أّن المالــك حــر فــي : "عثمــان
التملك، ولكن ليس ذلك على حساب المصلحة العامة،، بل يمكن للدولـة أن 
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 وحــدودا فــي شــأن الملكيــة الفرديــة، فــإذن المــراد هــو أن نأخــذ تــضع نــصوصا
باالشتراكية المعتدلة، وهذا هو موقفنا بين القوى المتصارعة حاليا فـي العـالم 

أنـا أريـد أن أعـرف مـا : "فأعاد عبدالعزيز الـصقر سـؤاله"... الشرقية والغربية
و طريقنــا هــو نظامنــا االقتــصادي فــي األنظمــة الموجــودة فــي العــالم، وأيــن هــ

فأوضـــح "... فـــي النظـــام االقتـــصادي، هـــل هـــو نظـــام حـــر أم نظـــام موّجـــه؟
الحريـة تتنـافى فـي نظـر الكثيـرين مـع : "الخبير الدستوري للمجلـس التأسيـسي

ـــة  ـــي أن الحري ـــق بينهمـــا، بمعن ـــين، ولكـــن يمكـــن التوفي ـــافر الكلمت ـــه لتن التوجي
ل حريــة لهــا ليــست مطلقــة فهــي تقبــل التوجيــه والتــدخل مــن جانــب الدولــة ككــ

ومـا نريـده بهـذا أّن الفـرد . من الضوابط ما يجعلها ال تمس المـصلحة العامـة
ـــك ـــة مـــصونة ولكـــن كـــال األمـــرين يخـــضع . حـــر فـــي التمل ـــة الفردي إّن الملكي

 ورداً "... لتوجيه الدولة، وعليه فاقتصادنا حر ولكنه خاضع لتوجيهات الدولة
االقتـصاد موجهـا فقـط هـل يكـون : "على سـؤال محـدد مـن عبـدالعزيز الـصقر
: أجــــاب الخبيــــر الدســــتوري قــــائالً " أو أّن الدولــــة تتــــدخل فــــي نطــــاق واســــع؟

ــــشاط الحــــر والنــــشاط العــــام" ــــصاد مــــشترك بــــين الن وطلــــب بعــــض "... االقت
ــق  األعــضاء تأجيــل مناقــشة المــادة بانتظــار المــذكرة التفــسيرية للدســتور، فعّل

إّن : انم قــــــائالً رئــــــيس المجلــــــس التأسيــــــسي عبــــــداللطيف محمــــــد ثنيــــــان الغــــــ
، وتـم االتفـاق علـى تأجيـل المناقـشة ةالتفسيرات، التي أتى بها الخبير واضـح

 للمجلــــس ٢٦إلــــى جلــــسة الحقــــة، حيــــث اســــتؤنفت المناقــــشة فــــي الجلــــسة 
، ووفقـا لمحـضرها ١٩٦٢ نوفمبر من العـام ٣التأسيسي المنعقدة يوم السبت 

 من ٢٠ير المادة فقد سأل عضو المجلس التأسيسي سليمان الحداد عن تفس
 هـل نفهـم مـن هـذه المـادة أّن الدولـة تتبـع نظامـا اقتــصادياً "المـذكرة التفـسيرية 

قلنـا أّن النظـام االقتـصادي هـو : "، فأجاب الخبير الدسـتوري للمجلـس"؟معيناً 
عبارة عن نظام اقتصادي يقوم على أساس احتـرام الملكيـة الفرديـة مـع جعـل 
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حيـــاة االجتماعيـــة، ويعتبـــر هـــذا وضـــعا هـــذه الملكيـــة متفقـــة مـــع مقتـــضيات ال
اقتـــصاديا وســـطا بـــين االشـــتراكية المتطرفـــة وبـــين الرأســـمالية المتطرفـــة فهـــو 
تعبير عما نسميه باالشتراكية المعتدلـة، فهـذا هـو المكـان الوسـط، الـذي رأت 
ــه خيــر األمــور الوســط ولــذلك تخيرتــه دون أحــد المظهــرين  لجنــة الدســتور أّن

لعـــضو ســـليمان الحـــداد عمـــا إذا كانـــت االشـــتراكية فتـــساءل ا"... المتطـــرفين
اقتـصاد "المعتدلة تتنافى مع االقتـصاد الحـر، فأوضـح الخبيـر الدسـتوري أّنـه 

حر ولكنه موّجه أو مدار بمعنـى أّنـه إلـى جانـب النـشاط الحـر يوجـد إشـراف 
: فأّيـد العـضو الحـداد توضـيح الخبيـر وقـال..." الدولة ورقابتها والنشاط العام

...  أقصد إليه أن يسجل أّن االقتصاد في الكويت اقتصاد حـر موّجـههذا ما
وأثنــــى وزيــــر الــــصحة عــــضو المجلــــس التأسيــــسي عبــــدالعزيز الــــصقر علــــى 

فــي تحديــد طبيعــة العالقــة بــين القطــاع العــام والقطــاع " العــادل"إدخــال كلمــة 
الخاص مطالبا بتوضيح أكثر لتفادي طغيان قطاع على أخـر، وقـّدم اقتراحـا 

 الـــشأن، فأّكـــد الخبيـــر الدســـتوري أّن لجنـــة الدســـتور توصـــلت إلـــى هـــذا بهـــذا
أال يطغــــى "حيــــث كانــــت تقــــصد " العــــادل"االســـتنتاج عنــــدما وضــــعت كلمــــة 

النشاط العـام علـى النـشاط الخـاص وال يطغـى النـشاط الخـاص علـى النـشاط 
العــام، فمــا يقــصده الــوزير هــو فعــال الــذي قــصدته اللجنــة وهــو المــسّجل فــي 

وبـذلك انتهـت المناقـشة "... التفسيرية ونحن متفقـون تمامـا علـى ذلـكالمذكرة 
فــي المجلــس التأسيــسي إلــى مــا انتهــت إليــه مــن وصــف لنظامنــا االقتــصادي 
كاقتــصاد حــر موّجــه ولــيس اقتــصادا رأســماليا حــرا أو متطرفــا، بــل لقــد ُأشــير 
أكثر من مرة في محاضر المجلس التأسيـسي إلـى أّنـه أقـرب إلـى االشـتراكية 

  . المعتدلة ونظام وسط بين االشتراكية المتطرفة والرأسمالية المتطرفة
مالمح هذا النهج االقتصادي االجتماعي في بعض التوجهـات ونجد بعض 

  :، ومن بينهاوالضمانات الواردة في الدستور
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  : ، مثلحماية المواطنين من التسلط االقتصادي الرأسمالي -١
االقتـصاد،   القطـاعين العـام والخـاص فـيالتأكيد على التعاون العادل بـين -

ة، كمـا بما يعني عدم إمكان التصفية النهائيـة للقطـاع العـام عبـر الخصخـص
  .٢٠في المادة 

الوظيفــــة االجتماعيــــة للملكيــــة ورأس المــــال وعــــدم التعامــــل  التأكيــــد علــــى -
  .١٦ما كحّق مطلق كما في المادة معه

  . من الدستور٢١دة ة، كما في الماحرمة تملك الثروات الطبيعي -
  .٢٢أجرين والعمال كما في المادة حماية المست -
الــنص علــى أّن االقتــصاد الــوطني أساســه العدالــة االجتماعيــة فــي المــادة  -

  .٢٤ من الدستور، وأّن العدالة االجتماعية أساس الضرائب وفق المادة ٢٠
ي مثـــل تحـــريم العمـــل بالـــسخرة فـــ: حمايـــة الفئـــات المهمـــشة اقتـــصادياً  -٢

، ٤٨، وٕاعفـاء الـدخول الـصغيرة مـن الـضرائب فـي المــادة ٤٢ و٤١المـادتين 
، وتــــوفير الخــــدمات الــــصحية فــــي ٤٠ و١٣ومجانيــــة التعلــــيم فــــي المــــادتين 

، وكفالــة الدولــة المــواطنين وتقــديم المعونــة فــي حــاالت الــشيخوخة ١٥المــادة 
تقرير ، و ١١والمرض والعجز عن العمل والتأمين االجتماعي كما في المادة 

الـضمان االجتمـاعي فـي حـاالت الكــوارث والمحـن العامـة والحـروب كمـا فــي 
  .٢٥المادة 

  
  

  :اإلصالح الدستوري المستحق
ــًا فــي مواجهــة ١٩٦٢إّن الموقــف الــدفاعي عــن دســتور   الــذي تــشّكل تاريخي

االنقالبــات الــسلطوية علــى الدســتور، يجــب أن ُيــصحح فيتحــّول إلــى موقــف 
ديمقراطيــة المتحققــة فــي دســتور الحــّد األدنــى، مــع الــدفاع عــن المكتــسبات ال



 ١٦

المطالبــــة بإصــــالحات دســــتورية تــــستكمله كدســــتور ديمقراطــــي علــــى طريــــق 
  .تعزيز مفهومي اإلمارة الدستورية والحكومة البرلمانية

اســتكمال االنتقــال إلــى النظــام البرلمــاني هــو عنــوان اإلصــالح الدســتوري إّن 
هذا اإلصالح الدستوري يعود أول مـا المستحق، وهناك أساس تاريخي لمثل 

يعــود إلــى الوثيقــة الدســتورية التــي أقامــت مجلــس األمــة التــشريعي فــي العــام 
، ويعـــود بعـــد ذلـــك إلـــى االقتراحـــات الملموســـة فـــي هـــذا االتجـــاه عنـــد ١٩٣٨

  .١٩٦٢صياغة مشروع الدستور الحالي في العام 
ه األدنـى تنقـيح عـدد  استكمال االنتقال إلـى النظـام البرلمـاني فـي حـدّ ويتطلب

 مـن الدســتور لقــصر عــضوية ٨٠مـن مــواد الدســتور، بـدءا مــن تنقــيح المــادة 
 بحيــث تتقــدم كــل ٩٨مجلــس األمــة علــى النــواب المنتخبــين، وتنقــيح المــادة 

وزارة فـــور تـــشكيلها ببرنامجهـــا إلـــى مجلـــس األمـــة لتنـــال الثقـــة النيابيـــة علـــى 
طــرح الثقــة فــي الــوزراء  بحيــث يمكــن ١٠٢ و١٠١أساســه، وتنقــيح المــادتين 

ورئيس مجلس الوزراء من دون الحاجـة إلـى المـرور بآليـة االسـتجواب، ومـن 
دون تفريــــق بــــين طــــرح الثقــــة فــــي الــــوزراء أو فــــي رئيــــسهم واعتبــــاره معتــــزال 
لمنــصبه شــأنه شــأنهم مــن تــاريخ عــدم الثقــة بــه، وعــدم اشــتراط تحكــيم رئــيس 

التخــاذ قــراره إمــا بإعفــاء الدولــة عنــد طــرح الثقــة فــي رئــيس مجلــس الــوزراء 
الرئيس أو بحّل مجلـس األمـة، مثلمـا هـي الحـال اآلن عنـد تقـديم طلـب عـدم 

 مـــن الدســـتور، أو تعـــديل ١١٦إمكـــان التعـــاون معـــه، وأخيـــرا تنقـــيح المـــادة 
الالئحة الداخليـة لمجلـس األمـة، بمـا يـؤدي إلـى تأكيـد صـحة انعقـاد جلـسات 

، حتـى ال يـؤدي غيابهـا إلـى مجلس األمة من دون اشتراط حـضور الحكومـة
  .تعطيل جلسات المجلس مثلما حدث وتكرر
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رقم 
  المادة

  الصياغة المقترحة  المادة في صياغتها الحالية

حرية تكوين الجمعيات والنقابـات   ٤٣
ــــــة وبوســــــائل  ــــــى أســــــس وطني عل
ســــــلمية مكفولــــــة وفقــــــًا للــــــشروط 

. واألوضـــاع التـــي يبينهـــا القـــانون
وال يجــــــــوز إجبــــــــار أحــــــــد علــــــــى 

ضمام إلــــــى أي جمعيــــــة أو االنــــــ
  .نقابة

 والجمعيـات األحـزابحرية تكـوين 
والنقابـــــــات علـــــــى أســـــــس وطنيـــــــة 
وبوســـــــائل ســـــــلمية مكفولـــــــة وفقـــــــًا 
للــــشروط واألوضــــاع التــــي يبينهــــا 

ـــــانون ـــــار أحـــــد . الق وال يجـــــوز إجب
 هيئـــة أوعلــى االنــضمام إلــى أي 

  .جمعية أو نقابة
٨٠ /

الفقرة 
الثان
  ية

 ويعتبر الوزراء غير المنتخبين
بمجلس األمة أعضاء في هذا 

  .المجلس بحكم وظائفهم

ويحق للوزراء غير المنتخبين 
بمجلس األمة حضور جلساته 

والمشاركة في مناقشاته من دون 
  .أن يكون لهم حق التصويت

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها   ٩٨
ببرنامجها إلى مجلس األمة، 

وللمجلس أن يبدي ما يراه من 
  .نامجمالحظات بصدد هذا البر 

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها 
ببرنامجها إلى مجلس األمة، 

حيث يصّوت المجلس على الثقة 
  .بها قبل أن تباشر عملها

كل وزير مسؤول لدى مجلس   ١٠١
  األمة

مجلس الوزراء والوزراء ورئيس 
مجلس الوزراء مسؤولون لدى 

مجلس األمة، وٕاذا قرر المجلس 
عدم الثقة بأحد الوزراء أو رئيس 

مجلس الوزراء اعتبر معتزال 
  .للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة



 ١٨

ال يتولى رئيس مجلس الوزراء   ١٠٢
أي وزارة، وال يطرح في مجلس 

األمة موضوع الثقة به، ومع 
ذلك إذا رأى مجلس األمة 

بالطريقة المنصوص عليها في 
المادة السابقة عدم إمكان 
التعاون مع رئيس مجلس 

مر إلى رئيس الوزراء، ُرِفع األ
الدولة، ولألمير في هذه الحالة 
أن يعفي رئيس مجلس الوزراء 
ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل 

  .مجلس األمة

ال يتولى رئيس مجلس الوزراء 
  .أي وزارة

  
    

  
  
  
 


