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Kuwait, as a political entity was established in in the beginning of
the 1
 8th century, where Al-Atob tirbes descended form Inza tribe
settled in it. The ruling family of Al-Sabah has emerged in Kuwait.
The dynasty of that family ruled Kuwait since mid of 18th century
when sheikh Sabah bin Jabir ruled during the period (17521764) till the sheikh Nawaf Al-Jabir Al-Ahmed Al-sabah who
ascended to power on 29 Sep. 2020.
The system of rule in Kuwait based on Shura until 19th
century, where the rule depended on British support. This kind of
support has led to the emergence of opposing political movements.
These political movements developed with the political, economic,
and social transformations in Kuwait and the world. Demands of
the political movements have been met by establishing legislative
and consulting councils including the counseling council in 1921
and the legislative council in 1938.
All these developments paved the way to make the prince
of Kuwait announced the decree No. 25 1961. This decree enacted
the election of legislative council, which held its first sessions on
10 Jan. 1
 962. Kuwaiti constitution was issued in 1962, which
organized the three authorities. Kuwait has faced several changes,
Iraq invasion in 1
 990, US invasion to Iraq in 2003, Arab spring
events in 2010-2011, war in Yemen, and Saudi-Qatar crisis. The
political system of Kuwait deals with all these changes wisely,
which helps the continuity of this regime, and maintains Kuwaiti
sovergnity and unity.
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امليخص:
أتسست الكويت ككيان سياسي يف بداية القرن الثامن عشر وقد استوطنت قبائل العتوب املنحدرين من قبيلة
عنزة الكويت حوايل  1752وبرزت أسرة آل صباح كأسرة سياسية حاكمة فيها .مت إعالن استقالل الكويت يف
 29آب من عام  1961وأتخذ الكويت بنظام جيمع بني مظاهر كل من النظام الربملاين والنظام الرائسي وهو
نظام حكم وراثي .وقد شهدت املنطقة أحداث أقليمية القت بضالهلا على الدولة الكويتية.
فرضية الدراسة :إن فرضية الدراسة تتمحور حول سؤال جوهري مؤداه كيف أثرت املتغريات األقليمية يف النظام
السياسي يف دولة الكويت وكيف كان دور نظام احلكم واملؤسسات الدستورية يف التعامل مع هذه املتغريات.
هدف الدراسة :هتدف إىل التعريف بدولة الكويت من حيث النشأة وتطور املؤسسات السياسية والدستورية واليت
ساعدت النظام يف التعامل مع أهم تلك املتغريات من أجل استمرار نظام احلكم فيها واحلفاظ على وحدة الدولة.
منهجية الدراسة :اعتمدت الدراسة على املنهج التارخيي وكذلك على املنهج الوصفي ومنهج التحليل النظمي من
أجل بيان هذه املتغريات وحتليلها.
هيكلية الدراسة:انتظمت الدراسة يف ثالث مباحث رئيسية و املبحث األول تناول نشأة الكويت وتطور نظامها
السياسي أما املبحث الثاين قد تناول اهم املتغريات األقليمية اليت شهدهتا منطقة الشرق االوسط واخلليج العريب أما
املبحث الثالث تناول أثر املتغريات األقليمية على املستوى الداخلي وعلى املستوى اخلارجي.
مث جاءت اخلامتة واملصادر.
الكي ات املفتاحمة :التغريات األقليمية ،آاثرها ،الكويت.

 2د ،.جامعة القادسية،

العراقMohammad.abdulhamza@qu.edu.iq ،
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املبحث األول :نشأة الكويت وتطور نظامها السماسي
ويف هذا املبحث من الدراسة سوف نتناول نشأة دولة الكويت وتطور نظامها السياسي عرب املراحل التارخيية اليت مرت هبا
هذه الدولة ،وذلك من خالل مطلبني رئيسيني يتناول املطلب األول نشأة الكويت أما املطلب الثاين فيتناول تطور النظام السياسي
و املؤسسات الدستورية.
املطيب األول :نشأة الكويت
يعتقد أن اتريخ الكويت ال يتجاوز الثالمثائة عام إذ اختلف املصادر التارخيية ،حول السنة اليت أتسست يف القرن السابع
عشر ،وختتلف هذه املصادر فيما بينها حول حتديد العام الذي أتسست به وشخصية مؤسسها
فأن كلمة (كويت) ما هي إال تصغري للكلمة العربية (كوت) أو احلصن املبيت الصغري والن دل ذلك على شيء فإمنا
يدل على االصل املتواضع للبلدة اليت اصبحت فيما بعد عاصمة دولة الكويت املعاصرة .وقد اتفق املؤرخون والكتاب املتخصصني
بدراسة بلدان اخلليج العريب ابن قبيلة العتوب اليت قدمت من اجلزيرة العربية يف هناية الفرن السابع عشر اليت اسست الكويت
()1
احلديثة.
وقد أتسست الكويت ككيان سياسي يف بداية القرن الثامن عشر ،وشكلت منذ ذلك التاريخ نقطة ارتكاز لكيان سياسي
واضح ،وإن كانت معاملة سيئة التحديد) .استوطن قبائل العتوب  -املنحدرين من قبيلة عنزة  -الكويت حوايل سنة 1715م
وبرزت أسرة آل صباح كعائلة سياسية حاكمة فيها ،وجاء منها ممليلية غري منقطعة من احلكام منذ منتصف القرن الثامن عشر).
تطورت الكويت انطالقا من موقعها االسرتاتيجي وعلى رأس اخلليج اقتصاداي بسبب نشاطها الذي اعتمد على الغوص،
وبناء السفن ،وجتارة السفر البشري بعيدة املدى.
لكن األمهية الدولية للكويت بقيت مبهمة رغم ككل .وبعد وفاة صباح بن جابر عام 1762م استلم ابنه عبد هللا بن
صباح األول احلكم والذي حكم لفرتة طويلة استمرت حىت عام 1812م ،ويف فرتة حكمه مت رفع أول علم لألمارة وهو العلم
السليمي وذال لتمييز السفن الكويتية بعد أن أصبح المارة اصول۔ حبري.
وبعد وفاة عبد هللا بن الصباح األول يف عام  1815م تسلم ابنه جابر بن عبد هللا الصباح احلكم ،ويف عام  1815م مت
بناء السور الثاين حول مدينة الكويت ،وذلك بسبب نية بندر السعدون شيخ قبائل املنتفق أن يغزو الكويت ،وقد كان طول السرت
()2
2300م ،ويف عام  1859م
تويف الشيخ جابر بن علي ابن الصباح وتوىل ابنه صباح جابر الصباح احلكم ويف عهده اتسعت التجارة وكثرة أموال
الكويت وبعد وفاة صباح جابر الصباح يف عام 1866م توىل ابنه عبد هللا بن صباح احلكم ،وقد اشتهر ابسم عبد هللا الثاين
()3
احلسباح ،ويف عام 1866م أصدر أول عملة كويتية ،لكنها مل تستمر طويال.
ويف  17مايو من عام  1862م تويف الشيخ عبد هللا بن صباح الصباح و توىل احلكم بعده أخوه الشيخ حممد بن صباح
الصباح ،لكنه مل يلبث طويال يف احلكم حىت اغتاله اخوه مبارك الصباح يف عام 1896م .استوىل الشيخ مبارك الصباح على احلكم
يف عام  1896الی 1915م من أخيه الشيخ حممد الصباح الذي تويف مقتول ،ورغم أن مبارك سعي يف البداية للحصول من
اإلمرباطورية العثمانية على اعرتاف للكويت إال أن املقرتحات العثمانية بتعيني مسئول عثماين للحجر الصحي مقيم يف الكويت قد
أقنعته مبزااي التقارب مع بريطانيا للحفاظ على استقالله ،وعلى الرغم من تردد بريطانيا ومماطلتها األولية يف التجاوب مع مساعيه،
إال أن القلق من مد النفوذ األملاين والروسي إىل املنطقة يف أواخر القرن التاسع.
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وكان أول وزير للخارجية بتاريخ الكويت وذلك ابلوزارة األوىل يف عام  1662ويف عهده مت اجراء االنتخاابت الثانية
جمللس األمة الكوييت وقد استمر يف احلكم حىت  31ديسمرب  ،1677وتوىل بعد ذلك احلكم الشيخ جابر األمحد الصباح احلكم
يف الكويت للفرتة من عام ( )2006-1677وقد واجه الشيخ جابر حتدايت كبرية متثلت ابحلرب العراقية االيرانية ومن مث غزو
العراق للكويت واحتالهلا عام 1990وغزو الوالايت املتحدة االمريكية للعراق واسقاط نظام صدام حسني عام  .2003ويف 15
يناير من عام  2006تويف الشيخ صباح األمحد ونودي ابلشيخ سعد العبد هللا أمري الكويت ولكن مت عزله بقرار من الربملان وبويع
الشيخ صباح األمحد الصباح أمري الدولة الكويت يف  26يناير سنة  2006وقد كان يف وقتها رئيس اجمللس الوزراء وادي اليمني
الدستورية من نفس العام حيث توىل الشيخ الصباح حكم الكويت بصورة فعلية عام  2006بعد تصويت الربملان ابالمجاع على
االطاحة بسلفه الشيخ سعد العبدهللا الصباح بعد  9اايم فقط من حكمه وكانت هذه هي املرة األوىل يف اتريخ الدولة الكويتية اليت
يكون فيها للهيئة التشريعية (جملس األمة) دور ابرز الختيار األمري .وقد اعتربت انتصاراً للدميقراطية الناشئة ابلكويت رغم رمزية
)5
التصويت ( وبعد تسعة عقود وسنة واحدة منذ والدته يف  16حزيران  1929وتوليه منصب رئيس اخلارجية عام  1963ورئيساً
للوزراء عام  2003وأمرياً لدولة الكويت عام  2006تويف الشيخ صباح األمحد يف  28ايلول  2020وتوىل األمري نواف اجلابر
األمحد الصباح مقاليد احلكم يف  29ايلول  2020وقد استمر الشيخ نواف على نفس النهج الذي سار عليه امراء الكويت منذ
إعالن االستقالل عام  1961فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الدستور والتعامل مع املعارضة ابللني واحلكمة من أجل احلفاظ على
استقرار نظام احلكم و سالمة وأمن ووحدة دولة الكويت.
وميكن توضمح التسيسل التارخيي لتعالقب شموخ وحكام الكويت عيى حكم االمارة وك ا ييي:
 -1الشيخ صباح بن جابر امللقب ب (صباح األول) )1764-1752( ،م وهو أول حكام منطقة الكويت
 -2الشيخ عبدهللا بن صباح بن جابر الصباح امللقب ب (عبد هللا األول) ()1815-1646
 -3الشيخ جابر بن عبد هللا الصباح امللقب ب (جابر األول) ()1859– 1815
-4الشيخ صباح جابر الصباح (صباح الثاين) ()1866-1859
 -5الشيخ عبد هللا بن صباح الصباح (عبدهللا الثاين) ()1892-1866
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ويف عام  1621تويف الشيخ سامل الصباح و تويل الشيخ أمحد اجلابر الصباح احلكم يف الكويت ( )1950-1921بعد
وفاة عمه الشيخ سامل الصباح ويف عام  1950تويف الشيخ أمحد اجلابر الصباح وتوىل احلكم الشيخ عبدهللا السامل الصباح يف 25
فرباير  1650ويف فرتة حكمه مت انشاء ا ومسي الحقا ابسم "أبو الدستور" ألنه هو الذي أمر بصياغة دستور لتنظيم احلياة
السياسية يف الكويت وي عام  1961مت الغاء معاهدة احلماية الربيطانية اليت وقعت يف  23يناير  1959ومت إعالن استقالل
الكويت ،ويف  11نوفمرب  1962مت إصدار دستور الدولة و يف  7سبتمرب  1661م صدر قانون جديد بعد االستقالل بشأن
العلم الوطين بدولة الكويت ليكون العلم اجلديد رمزا الستقالل الكويت ويف هتدد مت افتتاح أول جلسة اجمللس األمة فقي  26يناير
 1663ويف  14مايو  1663انضمت الكويت إىل األمم املتحدة ويف عام  1665تويف الشيخ عبدهللا السامل الصباح وتوىل
احلكم الشيخ صباح السامل الصباح (.)1977-1965

Volume: 4

عشر دفعت الربيطانيني إىل حسم موقفهم بضم الكويت بشكل هنائي إىل مناطق نفوذهم" .وأشار الوكيل الربيطاين الدائم
يف وزارق اهلند السري آرثر توديل إىل ذلك قائال« :إننا ال نريد الكويت ،ولكننا ال نريد أن ايخذها أخرون» وتبعا لذلك وقعت
بريطانيا معاهدة سرية مع الشيخ مبارك الصباح يف  23كانون الثاين  /يناير 1866م ،تعهد الشيخ مبارك مبوجبها و الزم نفسه
«أال يقبل وكيال أو قائمقام من جانب أي دولة أو حكومية يف الكويت أو يف أي قطعة أخرى من حدوده بغري رخصة من الدولة
()4
الية القيصرية اإلجنليز بينه) كما ألزم مبارك نفسه وورثته وخلفه من بعده «ابال يفوض ،وال يبيع ،وال يؤجر.

Mohammed Abdulhamza KHAWAN

 -6الشيخ حممد بن صباح الصباح ()1896-1892
-7الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبري) ()1915-1892
 -8الشيخ جابر املبارك الصباح (جابر الثاين) ()1917-1915
 -9الشيخ سامل املبارك الصباح ()1921 -1917
 -10الشيخ محد اجلابر الصباح ()1950-1921
-11الشيخ عبدهللا السامل الصباح (عبدهللا الثالث) ()1965-1950
 -12الشيخ صباح السامل الصباح (صباح الثالث) ()1977-1965
 -13الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح (جابر الثالث) ()2006-1977
 -14الشيخ سعد العبدهللا السامل الصباح ( 15كانون الثاين  24-2006كانون الثاين )2006
 -15الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح (صباح الرابع) ( 29كانون الثاين  29-2006أيلول )2020
()6
 -16الشيخ نواف األمحد الصباح ( 29أيلول  -2020وما زال يف احلكم حلد االن)
املطيب الثاين :تطور النظام السماسي واملؤسسات الدستورية يف الكويت
ضل احلكم يف الكويت قائما على أساس الشورى حىت القرن التاسع عشر امليالدي حيث مت اعتماد الشيخ مبارك الصباح
على الدعم الربطاين من أجل فرض أسلوب احادي الدارة احلكم ،مبتعدا بذلك عن أسلوب الشورى اليت كانت معموال هبا قبل
توليها احلكم" "1وعليه ادرك الكويتيون خطوره هذا األسلوب وعدم مشاركته يف إدارة بلده فظهرت أوىل حركات املعارضه
()7
السياسية بعد وفاه مبارك الصباح يف ضل حتوالت داخلية وخارجية شهدهتا البالد.
أتخذ الكويت بنظام جيمع بني مظاهر كل من النظام الربملاين والنظام الرائسي ومؤدى النظام الربملاين اليت أتخذ به اساسا
أنظمة احلكم الوراثية يف الغالب من االحوال – أن رئيس الدولة يسود وال حيكم وابلتايل فهو غري مسؤول سياسيا ذلك انه ميارس
()8
سلطاته بواسطة الوزارة املسؤولة
أوال :التنظم ات الدستورية يف الكويت لقبل االستقالل
شهدت الكويت ظهور تنظيمات دستورية وسياسية قبل االستقالل متثلت ابجمللس االستشاري عام  1921واجمللس
التشريعي عام  1938بعد سلسلة من املطالبات والتحركات الشعبية املطالبة ابالصالح واضفاء الشرعية على نظام احلكم يف
()9
الكويت.ومن اهم هذه التنظيمات الدستورية اليت شهدهتا الكويت قبل االستقالل هي:
 -1اجمليس االستشاري 1921م
يف عهد حاكم الكويت العاشر الشيخ أمحد اجلابر سنة  ،1921قدم بعض اعيان الكويت ووجهائها عريضة يطالبون فيها
بتشكيل جملس استشاري تكون مهمته أصالح شؤون احلكم ويكون عوننا لألمري يف دارة احلكم يف البالد وقد تضمنت الوثيقة
بنوت وازداد ختلفهم عن جلسات اجمللس اضافة إىل وصول كتاب إىل اجمللس من جمهول ينتقد فيه اعضاء اجمللس انتقادا شديدا.
 -2اجمليس التشريعي 1938م
أدت سوء االوضاع الداخلية إىل تشكيل مجعية سرية من اثين عشر عضوا من املعارضني هتدف إىل اصالح االوضاع
الداخلية وتنمية الوعي والروح القومية واخذت تطبع املنشورات وتوزعها سرا وقد تضمنت هذه املطالب اقامة حكم دستوري ورفض
معاهدة احلماية املفروضة على الكويت  1899واتمني بعض االحتكارات للشركات واملناداة ابلوحدة القومية مع العراق الذي كان
يدعم هذا النشاط امللك غازي .وقد حاول الشيخ أمحد اجلابر هتدئة العناصر الوطنية وذلك بزايرته العراق يف مايس  1938حيث
وعد إبدخال االصالحات وخاصة اجملال االقتصادي والتعليم وقدمت الكتلة الوطنية عدة مطالب إىل الشيخ أمحد اجلابر
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ويف عام 1957م أعاد اجمللس األعلى طرح مشروع اجمللس املوحد وشكلت جلنة لتنظيم االنتخاابت لكن هذه العملية مل
تتم وحل اجمللس قبل انعقاده بذلك بدات االزمة السياسية يف الكويت واليت استمرت حىت إعالن االستقالل 1961م
اثنما :املؤسسات بعد االستقالل
وبعد اإلعالن عن استقالل الكويت بفرتة قصرية وابلتحديد يف  29آب من عام  1961أصدر الشيخ عبد هللا السامل
الصباح مرسوما أمرياي ،من مادتني االوىل حددت االمساء اليت تؤلف هيئة التنظيم إلصدار دستور للبالد يستمد احكامه من
ظروفها ونصت املادة الثانية من املرسوم أن على اهليئة وضع مشروع قانون انتخاب اعضاء اجمللس التأسيسي وقد جنحت اهليئة
بوضع قانون االنتخاب رقم  25لسنة  1961النتخاب اعضاء اجمللس التأسيسي وابلفعل فقد اجريت االنتخاابت وقسمت
الكويت إىل عشر دوائر انتخابية ينتخب من كل دائرة انئبان ( )10وابلفعل اجريت االنتخاابت إىل اجمللس التأسيسي يف  30كانون
االول  1991وكانت مدته سنة واحدة لوضع دستور للبالد ،عقد اجمللس التأسيسي أول جلساته يف  20كانون الثاين 1962
وكان يضم عشرين عضوا منتخبني عن طريق االنتخاب العام املباشر يضاف اليهم الوزراء من غري اعضاء اجمللس وكانوا احد عشر
()11
وزيرا .وقد انتخب السيد عبد هللا ثنيان الغامن رئيسا للمجلس ابلتزكية والدكتور أمحد حممد اخلطيب انئبا للرئيس
أوالا :السيطة التشريعمة
يقوم نظام احلكم يف دولة الكويت على أساس الفصل بني السلطات مع تعاوهنا وفقاً ألحكام الدستور ،وال جيوز ألي
سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاهتا املنصوص عليها يف الدستور ( ،)12وبذلك تكون الكويت قد اختارت نظاما جيمع
ما بني النظام الربملاين والنظام الرائسي .مع أرجحية للنظام الرئيسي ( ،)13وعند دراسة النظام السياسي الكوييت جند أن الدستور
أيخذ أصالً ابلنظام الربملاين ،ولكنه أيضاً يتبىن معه املظاهر اليت تدعو إىل تقريبه جزئياً من النظام الرائسي ( )14ومن بني هذه
املظاهر:
 -1وفقاً للمادة ( )56من الدستور الكوييت جيوز أن يكون الوزير من ابني أعضاء جملس األمة أو من خارج اجمللس.
 -2وفقاً للمادة ( )98من الدستور الكوييت ،الوزارة املكلفة ال حتتاج إىل منح الثقة من جملس األمة على برانمج السياسي ،بل
تستأنس احلكومة مبالحظات جملس األمة على برانجمها السياسي ،مبعىن أن هذه املادة الدستوري ال تلزم احلكومة ابألخذ
مبالحظات جملس األمة اليت تبديها على برانجمها السياسي.
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واقتصرت هذه املطالب على تشكيل جملس تشريعي يتوىل ادارة شؤون البالد وقد استجاب الشيخ أمحد اجلابر ملطالب
الكتلة الوطنية وبعد اجراء انتخاابت حمدودة تشكل اجمللس التشريعي األول عام  1938وانتخب ويل العهد انذاك الشيخ عبدهللا
السامل رئيساً له ،ومت ابلفعل انتخاب اعضاء اجمللس الذي ضم  14عضوا سار اجمللس بعمل دؤوب لتحقيق األهداف اليت وضعها
وكانت ابكورة اعماله وضع قانون اساسي الذي يعد الوثيقة االوىل من نوعها وبعد تردد وقع أمري الكويت الشيخ جابر األمحد
الصباح الوثيقة يف  2متوز  1938نتيجة للضغوطات اليت مورست عليه داخلياً وخارجياً .استمر اجمللس يف العمل ستة اشهر مث
حل وقد شهدت الكويت نتيجة لذالك هيجان شعيب استمر ملدة طويلة وتزامن معه عمليات اعتقال واسعه واراقه دماء ألول مرة
يف البالد ويف عام 1939م دعا الشيخ أمحد اجلابر صباح اىل تشكيل جملس تشريعي اثين يتكون من  14عضوا معينني وقد كان
للمجلس األول (1938م) إجنازات عديدة ومنها انشاء إدارة حكومية واعاده تنضيمها على أسس جديده ومنها الغاء الضرائب
على الصادرات الكويتية واتسيس دائرة الشرطة واجنازات أخرى.

Mohammed Abdulhamza KHAWAN

 -3ال ميلك جملس األمة طرح الثقة ابحلكومة ،واستعاض الدستور عن ذلك بتقرير عدم امكان اجمللس (الربملان) التعاون مع رئيس
)15
جملس الوزراء وفقاً للمادة (( .)102
.)16
 -4ثنائية السلطة التشريعية بني جملس األمة وأمري البالد وفقاً للمادة ( )51من الدستور الكوييت (
لقد أوضح الدستور الكوييت القواعد اليت تنظم عمل السلطة التشريعية ووظيفتها وهي:
أ -األمري
يبني الدستور الكوييت الوظائف التشريعية لألمري وتتلخص هذه الوظائف ابلتايل:
 -القرتاح القوانني :لألمري حق اقرتاح القوانني وذلك حسب (املادة  )65من الدستور الكوييت واليت مبوجبها منح هذا احلق

(.)17

 التصديق عيى القوانني وإصدارها :منح الدستور الكوييت األمري حق التصديق على القوانني ،مبوجب منطوق املادة ( )65منالدستور هو نتيجة توافق ارادة األمري وجملس األمة

(.)18

 االعرتاض :نصت املادة ( )66من الدستور أن يكون طلب اعادة النظر يف مشروع القانون مبرسوم ،فاذا اقره جملس األمةمبوافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس ،صدق عليه األمري وأصدره خالل ثالثني يوماً من إبالغه اايه.
 إصدار املراسمم بقوانني :منح الدستور الكوييت أمري البالد احلق يف إصدار مراسيم هلا قوة القانون وذلك يف احلاالت اليتتوجب االسراع وال حتمل التأخري.
ب -جميس األمة
جملس األمة هو اهليئة التشريعية يف الكويت .ويضم هذا اجمللس  66عضواً 50 ،منهم منتخبون ملدة ارع سنوات و 16
عضوا من الزوراء الذي يعينهم األمري وحيصلون على عضوية جملس األمة حبكم منصبهم الوزاري .من خالل ثالث امور مهمة
وهي:
 -1يضم اجمليس نوعني من األعضاء :أعضاء منتخبون وأعضاء حبكم وظائفهم (معينني).

 -2حدد الدستور يف املادة ( )80عدد األعضاء املنتخبني بـ (مخسون) عضواً وعلى ذلك فأن هذا العدد ليس قابالً للزايدة
(.)19
الطارئة على عدد السكان ،أو ابألحرى على عدد من يتمتعون حبق االنتخاب

 -3اما أعضاء جملس األمة املعينني حبكم وظائفهم ،وهم الوزراء الذين أيتون من خارج اجمللس ،كذلك حددت املادة ( )56من
الدستور عدد الوزراء أبنه ((ال يزيد عدد الوزراء مجيعاً على ثلث عدد أضاء جملس األمة ( ’ )20كذلك اشرتط الدستور الكوييت
عدم جواز اشرتاك اعضاء السلطة التنفيذية الذين هم أعضاء يف اجمللس سواء كانو معينني يف اجمللس أم منتخبني أي أعضاء
(.)21
أصليون يف التصويت على الثقة أبحد الوزراء أو التصويت .على مبدأ التعاون مع رئيس الوزراء
 -4اما عن اختصاصات السلطة التشريعية يف الكويت فتتمحور يف ثالث قضااي رئيسة وهي (: )1
 -5الشؤون التشريعمة :وتشمل تشريع القوانني

 -6الشؤون السماسمة :وتشمل القرارت وتوجيه األسئلة واالستجواب للوزراء ،طلبات الناقشة أو التحقيق وتلقي ومعاجلة
العرائض والشكاوي من املواطنني.

 -7الشؤون املالمة :وتشمل املناقشة والتصديق على امليزانيات العامة للبالد وحساابهتا السنوية واقرار ميزانية اجمللس.
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اثنما :السيطة التنفمذية
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حصر الدستور الكوييت لسنة  1962منصب أمري البالد يف (ذرية املغفور له مبارك الصباح) ،رأس األسرة احلاكمة لكنه
(.)22
أخذ بنظام البيعة الذي عرفه الفكر السياسي اإلسالمي

Volume: 4

أ  -األمري

وقد الزم الدستور الكوييت أمري البالد عقب توليه املنصب أن يزكي احد ابناء البيت احلاكم ملنصب والية العهد ،على أن
يقوم الربملان مببايعته من يزكيه األمري يكون التعني يف احد االسلوبني أما تقليدي وراثي أو حديث معاصر يقوم على الدستور ويف
احلالتني جيب أن يتم اختيار ويل العهد يف خالل سنة على األكثر من توليه األمري ،وال شك أن هذه الطريق تفسح للربملان جماالً
(.)23
أوسع يف خصوص اختيار رئيس الدولة
أما عن حقوق األمري التنفيذية فقد وسع الدستور دائرة احلقوق التنفيذية لألمري ومنحه سلطة تنفيذية يف بعض املسائل
ذات الصلة حبياة الدولة بصورة عامة ،وميكن أن نوردها على سبيل احلصر:
 حق تعني رئيس الوزراء واقالتهم قيادة القوات املسلحةب -احلكومة (جميس الوزراء)
احلكومة وحسب الدستور الكوييت تضم رئيس جملس الوزراء والوزراء ،فضالً هذين العنصرين عنصر اثلث ،هو جملس
(.)24
الوزراء الذي يشرتك فيه رئيس الوزراء والوزراء مجيعاً
رئيس جملس الوزراء :نصت املادة ( )56من الدستور الكوييت على انه (يعني األمري ريس جملس الوزراء بعد املشاورات
التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعني الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس جملس الوزراء ،ويكون تعيني الوزراء من
أعضاء جملس األمة ومن غريهم ،وال يزيد عدد الوزراء مجيعاً على ثلث اعضاء جملس األمة ( .)25أما عن اختصاصات السلطة
التنفيذية الواردة يف الدستور فهي:
 رسم السياسة العامة للبالد (املادة .)123 حتديد قانون جرائم الوزراء (املادة .)123 تنظيم املؤسسات العامة واهليئات وادارة البلدية (املادة )133 انشاء الضرائب وحتصيل األموال العامة وحفظ أمالك الدولة (املادة )134 اعداد امليزانية السنوية للدولة وتقدمي بيان عن احلالة املالية للدولة مرة على األقل خالل كل دور انعقاد عادي جمللس األمة (املادة)150
 الرقابة املالية من خالل جهاز (ديوان احملاسبة) ويعاون احلكومة وجملس األمة يف رقابة حتصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاهتايف حدود امليزانية (املادة .)151
 استثمار موارد الدولة وتنظيم االحتكار وفقاً للقانون (املادة .)155 تنظيم العملة واملرتبات والتعويضات واإلعاانت (املادة )155 حفظ األمن والسالم يف الدولة وتنظيم اخلدمة العسكرية وإعالن التعبئة العامة أو اجلزئية ،املواد (– 159 – 158 – 157.)161 – 160
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السيطة القضائمة
شدد الدستور الكوييت استقالل القضاء وخاصة فيما يتعلق ابلفصل يف املنازعات وإصدار األحكام والعقوابت.ان استقالل
يعين أوالً ،أن اهليكل القضائي هو الذي يقرر احلكم مستقالً عن اي ضغط سواء أكان ذلك من السلطة التشريعية أم السلطة
(.)26
التنفيذية على حد سواء ،ابلرغم من أنه وثيق الصلة والذي يربط القضاء هباتني السلطتني
وينقسم القضاء يف دولة الكويت على عدة انواع وهي:
أ -القضاء العادي :وهو الذي ينظر يف املنازعات املدنية والتجارية ،كما يفصل يف الدعوى العمومية اليت ترفع عن ارتكاب جرمية
معينة وقد أشار الدستور الكوييت إىل هذا النوع ي القصاء يف املواد ()168 – 167 – 165 – 164 – 163 – 162

(.)27

ب -القضاء اإلداري :وهو الذي ينظر يف املنازعات اليت تقوم بني األفراد وبني السلطات االدارية ،وقد تتخذ هذه املنازعة احدى
صورتني ،أما طلب الغاء قرار اداري غري مشروع ،واما طلباً آخر ال يستهدف الغاء قرار اداري معني ،مث طلب تعويض جلرب ضرر
(.)28
مادي أو أديب أصاب الفرد :بسبب تصرف اداري غري مشروع ،أو طلب تنفيذ عقد ابرمته االدارة وما إىل ذلك من الطلبات
ج-القضاء الدستوري :وهو القضاء املختص ابلنظر بدستورية القوانني إذ يراقب عمل كل من السلطة التشريعية ويسمى برقابة
احملكمة على دستورية القوانني أو اللوائح ويف حالة تقرير اجلهة يف دستورية القوانني أو اللوائح ،ويف حالة تقرير اجلهة املذكورة عدم
(.)29
دستورية قانون أو الئحة يعد كأن مل يكن
د -القضاء العريف :وهو القضاء الذي ينظر يف التصرفات اليت تصدر ابملخالفة لألوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على
اجراء األحكام العرفية ،وينظمه قانون األحكام العرفية رقم ( )22لسنة  ،1967والذي أشار فيه إىل انشاء حماكم عرفية يف هذه
اجلرائم ( ،)30وأجاز القانون جمللس الوزراء أن خيول السلطة القائمة على اجراء األحكام العرفية بعض اجلرائم اليت يعاقب عليها
(.)31
القانون العام (املادة  )6من الدستور الكوييت
ه-القضاء العسكري :وهو القضاء الذي ينظر يف اجلرائم اليت يرتكبها افراد القوات املسلحة وقوات األمن

93

(.)32

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

أوالا – غزو العراق ليكويت واحتالله عام 1990م
قام اجليش العراقي بشن هجوم على الكويت يف 2أغسطس 1990واستمرت العملية يومني وانتهت ابستيالء القوات
العراقية على كامل األراضي الكويتية يف  4أغسطس  1990مث تالها تشكيل حكومة مؤقتة براسه العقيد عالء حسني خالل
( 8-4أغسطس) حتت مسمى مجهورية الكويت مث أعلنت احلكومة املؤقته يف يوم  9أغسطس  1990ضم الكويت للعراق
وإعالن الوحدة معه وإلغاء مجيع السفارات والبعثات الدبلوماسية يف الكويت ويف املقابل فقد تشكلت احلكومة الكويتية يف املنفى
يف مدينة الطائف يف اململكة العربية السعودية حيث تواجد أمري الكويت الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح ()2006-1977
وويل العهد الشيخ سعد العبدهللا الصباح والعديد من الوزراء والنواب وافراد القوات املسلحة الكويتية
استمر احتالل العراق للكويت  7اشهر وانتهى بتحري الكويت يف 26فرباير 1991م من قبل قوات التحالف الدويل
بقيادة الوالايت املتحدة االمريكية وبرطانيا ( .)33لقد مثل احتالل العراق للكويت اكرب حتدي لوجود دولة الكويت على اخلارطة
السياسية وذلك مثل الغزو واالحتالل حتدي لنظامها السياسي القائم وأسرة ال صباح احلاكمة وقد كان جلهود األمري الراحل جابر
األمحد اجلابر الصباح الكبرية إضافة إىل ما يتمتع به من محكه سياسية وعالقات قوية مع الرؤساة وامللوك العرب املؤثر يف حترير
الكويت وإعادة السيادة هلا وذلك من خالل إصدار العديد من القرارات اليت انهضت الغزو وطالبت العراق ابالنسحاب وصوال
إىل استخدام القوى املسلحة الستخراجه حيث صدرت العديد من القرارات من قبل اجلامعة العربية املتحدة وجملس االمن الدويل
اليت ادانت الغزو العراق للكويت وتشكيل حتالف دويل من أجل إخراجه من الكويت
وقد اعتذر الرئيس األسبق صدام حسني لشعب الكوييت عن ما امساه أخطاء املاضي وذلك يف رسالة بثها التلفزيون العراقي
والقاها بنيابة عنه وزير االعالم آنذاك حممد سعيد الصحاب يف 2001/11/5
وقدرفضت الكويت هذا االعتذار.

()34

اثنما – غزو الوالايت املتحدة االمريكمة ليعراق واسقاط نظام صدام حسني عام 2003
قادت الوالايت املتحدة األمريكية حرب شاملة اطاحت ابلرئيس العراقي األسبق صدام حسني مبوجب قرارات جملس األمن
الدويل واليت نتج عنها آاثر أقليمية ودولية امتدت إىل كل جملس التعاون اخلليجي ومنها دولة الكويت .وقد تعاملت الكويت بعد
ذلك بروح األخوة والتعاون مع الوضع السياسي يف العراق وحاول شيخ الكويت مد جسور الثقة والتعاون مع العراق ،اذا زار أمري
الكويت العراق مرتني من أجل التعاون والتشاور يف كافة القضااي اليت هتم البلدين ويف عام  2012ساعد أمري الكويت يف التوصل
إىل صفقة بقيمة  500مليون دوالر لتسوية نزاع قانوين طويل األمد بني شركيت الطريان العراقية والكويتية بسبب مزاعم سرقات
ارتكبها الرئيس صدام حسني على نطاق واسع.
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هناك الكثري من األحداث اليت شاهدهتا الساحة األقليمية واليت كان هلا اتثريكبري على النظام السياسي منذ أن انلت
الكويت استقالهلا عام  1961م ومن هذه األحداث ازمة االستقال ل عام  1961والثورة اإليرانية ( )1979-1978واحلرب
العراقية -اإليرانية ( .)1988-1980اواجهت الكويت العديد من هذه املتغريات واألحداث األقليمية واليت كادت أن تغري من
طبيعة نظامها السياسي ومؤسساهتا الدستورية وخاصة يف عهد حكم كل من الشيخ صباح األمحد الصباح ()2006 – 1977
والشيخ صباح األمحد جابر الصباح ( )2020 – 2006ومن أهم هذه املتغريات هي:
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اثلثا :الربمع العريب
الثورات العربية ،أو الربيع العريب يف االعالم ،هي حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت يف بعض البلدان العربية
خالل أواخر عام  2010ومطلع  ،2011متأثرة ابلثورة التونسية اليت اندلعت جراء احراق حممد البو عزيزي نفسه وجنحت يف
االطاحة ابلرئيس السابق زين العابدين بن علي ،وكان من أسباهبا األساسية انتشار الفساد والركود االقتصادي وسوء األحوال
املعيشية ،اضافة إىل التضييق السياسي وعدم نزاهة االنتخاابت يف معظم البالد العربية .وال زالت هذه احلركة مستمرة حىت هذه
اللحظة .جنحت الثورات ابإلطاحة خبمسة أنظمة حىت اآلن ،فبعد الثورة التونسية جنحت ثورة  25يناير املصرية أبسقاط الرئيس
السابق حممد حسين مبارك ،قم ثورة  17فرباير الليبية بقتل معمر القذايف واسقاط نظامه فالثورة اليمنية اليت أجربت علي عبد هللا
صاحل على التنحي ،مث الثورة السودانية يف  2019استطاعت اسقاط الرئيس السابق عمر البشري .تاله انقالب  3يونيو واالطاحة
ابلرئيس حممد مرسي ووضع دستور  2013يف مصر .وقيام االحتجاجات يف كل من البحرين واملغرب واجلزائر واالردن.
رابعا :احلرب يف الم ن
انطلقت ثورة الشباب ضد نظام احلكم عام  2011مث تطورت األحداث ووصلت إىل حالة احلرب يف مارس  ،2015مث
تطور النزاع بعد أن تقدمت قوات احلوثي واحتالل مدينة عدن وهروب الرئيس عبد ربه منصور هادي إىل السعودية االمر الذي
دفع ابلعربية السعودية إىل انشاء حتالف اطلق ما يسمى عليه بتحالف دعم الشرعية يف اليمن وتوجيه ضرابت ملقرات وجيش
احلوثي يف اليمن حيث بدأت عاصفة احلزم يف  2015/3/25مبشاركة دول عربية واجنبية ألهناء سيطرة احلوثيني على مقاليد
()35
احلكم يف اليمن.
ولعل حرب اليمن وتداعياهتا الداخلية واخلارجية كان هلا أتثري مباشر على استقرار منطقة اخلليج العريب بصورة عامة
والكويت بصورة خاصة واصبح الشغل الشاغل للمسؤولني يف املنطقة.
كانت الكويت أول من سارعت إىل الدعوة حلوار جيمع االطراف املتقاتلة يف اليمن ومتكنت فعلياً يف شهر ميسان عام
 2016من عقد أول املفاوضات يف الكويت ومل يتوصل الفرقاء اليمنيون خالل هذه املفاوضات اليت استمرت قرابة ثالثة اشهر إىل
()36
اتفاق حلل االزمة نتيجة عدم التزامهم ابجراءات بناء الثقة واليت من ابرزها االفراج عن املعتقلني.
ويف مفاوضات السويد اليت عقدت هناية عام  2018اعلنت الكويت استعدادها ألستضافة مراسيم التوقيع على اتفاق
سالم بشأن اليمن يف حالة التوصل إىل تسوية بني الفرقاء.
ويف تشرين الثاين عام  2019جددت الكويت إعالن استعدادها الستضافة الفرقاء اليمنني وقال مندوب الكويت لدى
جملس االمن الدويل السفري منصور العتيب (ان بالده مستعدة ألستضافة االطراف اليمنية حتت رعاية االمم املتحدة للوصول إىل
اتفاق هنائي وشامل هلذه األزمة).
كما دعت الفرقاء اليمنني الكويت إىل االلتزام ابتفاق الرايض الذي وقع يف  5تشرين الثاين  2019بني احلكومة اليمنية
واجمللس االنتقايل اجلنويب برعاية امللك سلمان بن عبد العزيز والرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي وويل عهد ابو ظيب الشيخ حممد
(.)37
بن زايد
ومل ينجح جملس التعاون اخلليجي خالل عشر سنوات من تزعم عبد اللطيف الزايين رائسة اجمللس يف اجياد حلول لألزمة
اليمنية رغم املبادرة اخلليجية اليت تبناها اجمللس.
ومع اختيار الكوييت انيف احلجرف يف شباط عام  2020اميناً عاماً جمللس التعاون اخلليجي سارع للقيام ابالعمال من
شأهنا اجياد حل االزمة اليمنية حيث دعى احلجرف القيادات يف اليمن إىل تغليب مصلحة الدولة والشعب وتوحيد الصفوف واجياد
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حل سلمي لألزمة اليمنية على اساس املبادرة اخلليجية وآلياهتا التنفيذية وخمرجات احلوار الوطين الشامل وقرار جملس األمن الدويل
()38
 2219الذي اختذ مبوجب الفصل السابع.
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اما على صعيد االمم املتحدة قد بذلت الكويت جهود كبرية حلل األزمة اليمنية فقد اكد الشيخ صباح خالد الصباح يف
كلمة بالده امام اجلمعية العامة لالمم املتحدة أن استمرار االزمة اليمنية وما حتمل من هتديدات متزايدة وخطرية لألمن واالستقرار
األقليم ي ارتبط ابلواقع املرصود حول كيفية التعاطي مع قرارت جملس األمن املتعلقة ابليمن وأشاد بدور السعودية يف تفعيل اتفاق
()39
الرايض ومبادرهتا للسالم يف اليمن.
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وقد أشاد كبار املسؤولني اليمنيني ابلدور الكبري الذي أدته الكويت يف دعم واستقرار وحدة اليمن وحكومتها الشرعية سواءً
من خالل تقدمي الدعم االنساين أو من خالل املواقف يف املنظمات األقليمية والدولية .وقال وزير اخلارجية اليمين أن مشاورات
السالم اليت رعتها الكويت وتقدمي املشورة من خالل دعم خطط االستجابة االنسانية لألمم املتحدة مبيناً أن التمويل لعام 2018
(.)40
بلغ اكثر من  227مليون دوالر
وابلرغم من كل اجلهود الدولية والعربية حلل الصراع يف اليمن فان احلرب ما زالت مستمرة ومل جتد هلا حالً شامالً بسبب
اختالف الرؤى واملصاحل بني األطراف اليمنية اليت ختوض الصراع املسلح الدامي والتدخالت األقليمية والدولية اليت تدعم كل طرف
على حساب الطرف األخر حبسب املصاحل االسرتاتيجية هلا ودون مراعاة للجوانب االنسانية واالخالقية وحلجم الدمار والضحااي
اليت يتعرض هلا ابناء الشعب العريب يف اليمن.
خامسا :اخلالف السعودي القطري
يعود أصل االزمة إىل عام  2014ملا قامت كل من السعودية واإلمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر رداً على
انتهاك قطر التفاق الرايض الذي وقع يف نوفمرب عام  2013والذي نص على عدم دعم حركة األخوان املسلمني أو أي من
املنظمات أو التنظيمات أو االفراد الذين يهددون امن واستقرار دول جملس دول التعامل اخلليجي عن طريق العمل األمين املباشر
أو عن طريق التأثريات السياسية ( )40واختذ هذا االجراء ألجبار قطر على الرتاجع عن موقفها يف مساندة األخوان املسلمون بعد
أن قامت قطر بدعم نظام الرئيس حممد مرسي يف مصر وهو الرئيس اخلامس جلمهورية مصر العربية واألول بعد ثورة  25يناير وقد
توىل احلكم يف  24يونيو 2012م وبقي معتقال منذ اتريخ عزله حىت وفاته يف  17يونيو 2019م بعد توجيه عده هتم اليه منها
()41
التخابر مع قطر وحركة محاس وافشاء اسرار االمن القومي املصري أثناء فرته رائسته
ويف أعقاب انقالب اجليش املصري بقيادة عبد الفتاح السيسيي 3يوليو عام  2013واالطاحة بنظام حممد مرسي بعد
مظاهرات كبرية شهدهتا مصر معارضه له واألخرى مؤيده له مسحت قطر للقيادات األخوانية ابلتجمع يف الدوحة كما قامت قطر
ايضاً بدعم حزب النهضة يف تونس ومحاس يف فلسطني وحكومة طرابلس يف ليبيا .بينما دعمت كل من السعودية واإلمارات
(حركة فتح) يف فلسطني وحكومة طربق يف ليبيا وأصدرت السعودية مرسوماً جعل من األخوان املسلمني منظمة ارهابية.
إن قطر وعلى الرغم من صغر حجمها إال اهنا تنتهج سياسة االنفتاح إىل عدة شركاء دوليني وتقيم معهم عالقات قوية
كرتكيا وايران.و لقد اتسمت السياسة القطرية يف هذه املرحلة مبعاكسة التحالف السعودي ،اإلماراي وخاصة يف القضااي اليت هتم
يف الشأن األقليمي.
سادسا :احلرب اإلسرائميمة عيى فيسطني
كان للكويت مواقف اثبتة يف دعم الشعب الفلسطيين منذ أن انلت استقالهلا عام 1961م حيث قامت مبساندة كفاح
الشعب الفلسطيين من أجل بناء دولته املستقلة واسرتجاع حقوقه املختصبة كذلك قدمت الكويت الدعم الكبري حلركات التحرر
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الفلسطيين وكافة املعارك اليت خاضتها اجليوش ضد إسرائيل ومنها حرب حزيران 1967م وحرب تشرين 1973م ويف أثناء احلرب
اإلسرائيلية على غزة عام  2014كان للكويت موقف داعم لصمود الشعب الفلسطيين ورفض العدوان االسرائلي على مدينة غزة
واليت نتج عنها استشهاد حنو الفي فلسطيين 11000الف اخرين جبروح خمتلفة،وتدمري حنو 11الف وحدة سكنية كليا
162وحدة دمرت بشكل جزيء .فبادرت الكويت بتقدمي مبلغ 200مليون دوالر العادة ما دمرت احلرب اإلسرائيلية على قطاع
غزة.
ومع تصاعد خطوات التطبيق مع إسرائيل بعد توايل الدول العربية املوقعة على ذلك أعلنت احلكومه الكويتية ردا على
تصريح الرئيس األمريكي السابق ترامب حول نية الكويت طبيع عالقاهتا مع إسرائيل،ان الكويت تؤيد القضية الفلسطينية
ومتمسكة حبل الدولتني وتؤكد اهنا لن تقبل أي تطبيع ما مل يكن هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ومؤشر على استمرار
النهج الثابت للكويت وحكومتها حول قضية العرب األوىل فلسطني أثناء حكم أمري الكويت السابق الشيخ صباح األمحد اجلابر
الصباح وتويل األمري الشيخ نواف األمحد الصباح مقاليد احلكم.
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املبحث الثالث
قبل وبعد الربيع العريب مرت الكويت أبزمة عدم االستقرار احلكومي ما بني عام  2006و  2013حيث شهدت البالد
استقالة عشر حكومات يف هذه الفرتة ،اضافة إىل ذلك حدثت سجاالت وخالفات يف الشارع الكوييت متأثرة ابألحداث األقليمية
اليت شهدهتا املنطقة ويف هذا املبحث من الدراسة سوف نتناول أثر هذه املتغريات على الداخل الكوييت وكذلك أتثريها على سياسة
الكويت اخلارجية.
املطيب االول :أثر املتغريات األلقيم مة عيى املستوى الداخيي
تعد الكويت من اكثر الدول اخلليجية انفتاحاً من حيث ممارسة احلرية السياسية املتمثلة بوجود الربملان واالعالم احلر.
اجملاالت اليت هتم الشأن الداخلي غالباً ما أتي من الربملان والسؤال الذي يطرح نفسه ما أثر هذه املتغريات على طبيعة
ونظام احلكم يف الكويت ميكن االجابة على هذا التساؤل من خالل االنتخاابت الربملانية اليت جرت يف الكويت وكذلك التداول
السلمي للسلطة وتويل نواف األمحد اجلابر الصباح مقاليد احلكم يف  29ايلول  2020وكيف تعامل مع هذه املتغريات ففي ما
يتعلق ابلربيع العريب وما احدثه من أتثري على الداخل الكوييت وخاصة يف انتخاابت  2012ارتفع رصيد بعض االحزاب السياسية
االسالمية وحصل األخوان املسلمون على  5مقاعد وحصل حزب (التجمع السلفي) على  5مقاعد واحلزب الشيعي على
(.)42
مقعدين وخسر التيار الليربايل اغلب مقاعده
وكذلك واجه الشيخ صباح األمحد يف هذه املرحلة حتدايت كبرية ومنها هبوط اسعار النفط وكذلك املعارضة املتزايدة يف
الربملان (جملس األمة الكوييت) املطالبة ابالصالح وحتسني األوضاع املعاشية واخلدمية والصحية حيث قام األمري حبل الربملان بعدة
مرات مع استمرار النواب يف استجواب وزارء احلكومة املعينني من قبل العائلة املالكة .أما فيما يتعلق ابلربيع العريب فقد شهدت
الكويت احتجاجات كبرية مطالبة ابإلصالح وتوسيع سلطة الربملان يف تشريع القوانني اجلديدة والرقابة واحملاسبة من أجل أصالح
األوضاع السياسية واالقتصادية .ومن أجل ختفيف هذه االحتجاجات أمر الشيخ صباح مبنح ألف دينار كوييت و ( 3590دوالر)
وقسائم طعام جمانية لكل كوييت وانتشرت مزاعم حينها أبن بعض املشرعني تلقوا رشوة بقيمة ( 350مليون دوالر) من احلكومة
للتأثري على اصواهتم إىل جانب شائعات عن تطورهم يف قضااي فساد تتمثل ابختالس اموال الدولة .وشهدت الكويت اضطراابت
ومواجهات مع الشرطة ودخل املتظاهرون الربملان لفرتة وجيزة وهم يلوحون ابالعالم الكويتية ويرددون النشيد الوطين للبالد
واهلتافات اليت تطالب ابلصالح والتغيري.
وقد تعامل الشيخ الصباح حبكمة متناهية عن هذه االحتجاجات من خالل الوعود اليت قطعها ابإلصالحات وابداء املرونة
الكافية للتعاطي مع هذه التطورات وبذلك استطاع احلفاظ على السلطة والدولة يف أن واحد يف ظل ظروف أقليمية ابلغة التعقيد
اسقطت من خالهلا ثورات الربيع العريب أنظمة دكتاتورية كان هلا من القوة والتأثري على املستوى األقليمي والدويل.
أما يف انتخاابت  2020فان السمة البارزة يف هذه االنتخاابت وانتخاب  30عضو هم يف سن  45وهذا يؤشر بوصول
الشباب الذين يقودون حركة التغيري واالصالحات يف البالد.
املطيب الثاين :أثر املتغريات األلقيم مة عيى املستوى اخلارجي
تعد جتربة الكويت يف احلياد فريدة بني دول اخلليج العريب وذلك حبكم موقعها اجلغرايف والسياسة احلكيمة اليت سار عليها
رجاالت احلكم يف هذه الدولة ،لقد تعامل نظام احلكم يف الكويت مع مجيع القضااي األقليمية حبنكة ودبلوماسية رشيدة األمر
الذي حقق جناحاً كبريا على مستوى األقليمي واملستوى الدويل.
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أثر املتغريات األلقيم مة عيى املستوى الداخيي واخلارجي لدولة الكويت

Mohammed Abdulhamza KHAWAN

ففي ضل حكم أمري الكويت صباح األمحد الصباح ،لعبت الكويت دوراً فعاالً يف خمتلف الصراعات يف املنطقة .فكانت
وسيطاً مهماً يف احلرب اليمنية واستضافت برعاية االمم املتحدة ممثلني عن كافة اطراف الصراع كما تعد الكويت الوسيط الرمسي
الوحيد يف االزمة اخلليجية بعد قطع كل من اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر عالقاهتا يف قطر  5يونيو  2017وينسب إىل
أمريها الراحل جناحه يف عمل وقف عسكري مبيت من دول احلصار الذي قادته السعودية لغزو قطر اشار اليه وزير الدولة لشؤون
الدفاع القطري خالد العطية يف مقابلة مع قناة اجلزيرة ( )43من جانب اخر سامهت الكويت يف تقدمي الدعم يف القضية الفلسطينية
وعرب كل املراحل التارخيية اليت مرت هبا هذه القضية العربية ومنها تقدمي مبلغ  200مليون دوالر ألعادة اعمار ما دمرته احلرب
االسرائيلية على غزة يف صيف عام  ،2014وغريها من املساعدات .كما قدمت الكويت دعم لالجئني السوريني ففي عام
()44
 2013بلغ حجم املساعدات االنسانية لالجئني السوريني اكثر من  130مليون دوالر.
أما فيما يتعلق ابلعراق فقد استضافت الكويت عام  2018مؤمتر املاحنني الذي تعهدت الدول املشاركة فيه بتقدمي (30
مليار دوالر) العادة اعمار العراق بعد احلرب مع تنظيم داعش (.)2017 – 2014
كما انتهجت الكويت نفس الدبلوماسية يف التعامل مع القضااي األقليمية والدولية بعد وفاة الشيخ صباح األمحد صباح
وانتقال السلطة إىل األمري نواف األمحد اجلابر الصباح حيث حتضى الكويت اآلن بعالقات أقليمية متطورة مع مجيع دول اجلوار
وكذلك مع الدول األقليمية والدولية ابلرغم من تعقد هذه الصراعات وتطورها ودخول من جملس التعاون اخلليجي فيها.
اخلامتة
من خالل هذه الدراسة اليت تناولت املتغريات األقليمية وأثرها على النظام السياسي يف دولة الكويت حيث تضمنت
بداايت أتسيس دولة الكويت وتويل أسره ال صباح مقاليد احلكم فيها منذ القرن الثامن عشر وقد ساعدت العوامل الداخلية
واخلارجية هذه االسره من إقامة دولة الكويت ابلتعاون مع النخب االجتماعية واالقتصادية وكذالك أتسيس نظام سياسي قائم
على أساس الشورى قبل االستقالل من خالل أتسيس اجملالس االستشارية والتشريعية ومنها اجمللس االستشاري عام  1921م
واجمللس التشريعي عام  1938وكذالك اجملالس البلدية واإلدارية وبعد االستقالل وإقامة الدستور عام  1962م مهدت هذه
األسرة القامة نظام وراثي دميقراطي متثل القامة املؤسسات التشريعية والتنفيذية املنتخبة.
وقد شهدت الكويت الكثري من املتغريات السياسية على املستوى األقليمي القت بضالهلا على النظام السياسي يف دولة
الكويت متت االشاره اليها من خالل هذا البحث ابلتفصيل.
وقد تعامل حكام الكويت حبنكة وعقالنية فذه استطاعو من خالهلا التغلب على كل هذه املتغريات واحلد من اتثريها على
الداخل الكوييت واحلفاظ على استقالل ووحددة الكويت ارضا وشعبا واسره حاكمة.
أهم النتائج والتوصمات
 -1ضرورة اعطاء صالحيات تشريعية ورقابية جمللس األمة الكوييت ومنها سحب الثقة من احلكومة يف حال اخالهلا بواجباهتا
الدستورية وذلك من أجل حتقيق التنمية وحماربة الفساد
 -2استمرار النهج األبوي من قبل أمري الكويت نواف األمحد اجلابر الصباح يف تعامله مع املعارضة الوطنية وروح االجيابية سواءً
داخل جملس األمة أو خارجه ومبا يزيد من الثقة بني الشعب واحلكومة والعائلة احلاكمة وحيافظ على وحدة البالد ونظامها
السياسي
 -3تعزيز دور املرأة الكويتية يف املشاركة السياسية من خالل القانون االنتخايب جديد حيقق ذلك
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 -4ميكن للكويت أن تؤسس نظام قانوين جديد حيكم عمل املعارضة الوطنية (قانون لألحزاب)
 -5ضرورة االهتمام املتزايد حلل املشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت برزت بعد تراجع اسعار النفط وجائحة كوروان
واليت القت بضالهلا على اجملتمع الكوييت
 -6و على ا ملستوى اخلارجي استمرار سياسة احلياد االجيايب لدولة الكويت مما يعزز من دورها الفاعل يف حل القضااي العربية
واألقليمية
 -7استمرار الكويت اباللتزام بقرارات االمم املتحدة وجامعة الدول العربية وجملس التعاون اخلليجي واملنظمات الدولية واألقليمية
يسهم يف تعزيز مكانتها السياسية يف مجيع احملافل الدولية
 -8ضرورة تشكيل جلنة ملتابعة وتفعيل قرارات مؤمتر املاحنني للعراق الذي عقد يف الكويت ألعادة اعمار العراق وتقدمي املبلغ الذي
رصد هلذا الغرض ( 30مليار دوالر)
 -9مواصلة اجلهود من قبل أمري الكويت وحكومتها ألجياد حل سريع وانجع للحرب يف اليمن اليت ابتت تشكل هتديد للسلم
واألمن الدوليني يف منطقة اخلليج العريب والعامل.
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