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سامهت القيم والتقاليد املتوارثة للمجتمع الكوييت يف رسم معامل العملية السياسية وآلية صنع القرار يف
الكويت ،ومثل الدستور الكوييت منذ إقراره مطلع العام  3691منعطفا سياسيا واجتماعيا كبريا يف كيان
الكويت وضعت الفرد الكوييت يف نطاق مقبول من احلرية والصالة واملواطنة احلقيقية ،كما أعطى الدستور
صالحيات واسعة للربملان الكوييت (جملس األمة) ،لكن بشرط أن ال تتجاوز هذه احلرية والصالحيات
مساحة احلراك واملناورات السياسية املسموح هبا من قبل أمري البالد وأقطاب األسرة احلاكمة املتمثلني يف
السلطة ،إن العمل احلزيب حمظور يف الكويت ،ابملقابل أجاز الدستور حرية تكوين اجلمعيات والنقاابت،
وقد تبلورت داخل جملس األمة الكوييت وخالل املمارسات الربملانية املتعاقبة كتل سياسية هلا خصوصيتها
الفكرية والسياسية ،كما إن هناك عوامل خارجية دولية وإقليمية أصبح هلا أتثريها شبه الثابت على القرار
السياسي الكوييت املعاصر.
مقدمة:

مرت أكثر من مئة وبالبة وتسعون عام على نشأة الكويت ،تدرجت فيها نظم احلكم من مشيخة من
مشايخ اجلزيرة العربية إىل إمارة اتبعة للدولة العثمانية ،ومن مب تبعت بريطانيا العظمى بعد اهنيار األوىل ،مث
انلت الكويت استقالهلا عام  ،3693وأصبحت الكويت عضوا يف املنظمات واهليئات العربية والدولية،
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تشكيالت سياسية دستورية تواكب احلداثة السياسية يف املنطقة والعامل ،كما توسع أفقيا بشمول كل شرائح
اجملتمع الكوييت ابملشاركة السياسية وابلتأثري يف صناعة القرار السياسي ،ولكن برغم كل مراحل التطور
والتوسع السياسي فان املتمعن ملسرية التاريخ السياسي للكويت جيد إن اهلياكل األساسية لصناعة القرار
اثبتة وتكي نفسها مع االنفتاح السياسي.
يهدف البحث إىل توضيح آلية صنع القرار السياسي يف الكويت ،وأرتكز البحث لتحقيق هذه الغاية على
بالبة حماور ،األول استعرض نشأة وتطور العمل السياسي يف الكويت ،ابلتوق

عند احملطات البارزة

واملهمة من اتريخ الكويت واليت كان هلا أبر ابلغ يف حتديد معامل الكيان السياسي للكويت على الصعيدين
الداخلي واخلارجي ،أما احملور الثاين فقد وضح األطر الدستورية لدوائر صنع القرار السياسي الفعلية يف
الكويت (األمري ،ويل العهد ،رئيس الوزراء ،جملس األمة) ،سواء من خالل تناول الصالحيات الدستورية أو
من خالل توضيح التأثري ومساحة احلراك السياسي املتاحة للهياكل املذكورة ،أما احملور الثالث فقد سلط
الضوء على العوامل واملتغريات املؤبرة على صناعة القرار السياسي الكوييت ،الداخلية واخلارجية ،فقد
استعرض هذا احملور يف تناوله للمتغريات الداخلية التيارات السياسية الفاعلة ،والتجمعات املؤبرة يف الساحة
السياسية الكويتية ،كما مت إظهار خلفية كل تيار أو جتمع منها ،ويف معرض تناول املتغريات اخلارجية املؤثرة
على القرار السياسي الكوييت يف هذا احملور تطرق البحث إىل العوامل الدولية واليت حتددت ابلوالايت
املتحدة األمريكية وأورواب ،والعوامل اإلقليمية اليت حتددت بدول جملس التعاون اخلليجية وإيران والعراق.
 .1نشأة وتطور العمل السياسي يف الكويت

أن التجارب التارخيية والقيم والتقاليد املتوارثة ألي جمتمع من اجملتمعات تؤثر يف نوعية سلوك أفراده ،ويف
عالقاهتم املتبادلة ،ويف نوعية تفسريهم للماضي وتقييمهم للحاضر ونظرهتم للمستقبل ،وهذا ما يعرف
بـ(املتغري التارخيي للسياسة) ،وأتيت أمهية هذا املتغري يف العمل السياسي من الدور الذي يلعبه يف تفسري
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تطورات األحداث وإدراك التأثريات الداخلية واخلارجية ،وهو ما ينعكس أيضا على سلوك صانع القرار
السياسي يف تعامله مع القضااي املختلفة .إن استعراضا موجزا لتاريخ الكويت السياسي وظهور الدولة
احلديثة والوقوف عند بعض األحداث واملواق اليت لعبت دورا يف رسم احلياة السياسية يف الكويت يساعد
يف فهم آلية صنع القرار السياسي يف هذا البلد(.)3
يبدأ التاريخ السياسي للكويت بصورة فعلية منذ نزول (العتوب) وهم فخذ من قبيلة (عنزة) العربية يف هذه
املنطقة الواقعة يف الشمال الغريب للخلي العريب حوايل عام  ،)2(3139وبعد أن زاد عدد سكان الكويت
مبن هاجر أليها من البادية ومن البلدان اجملاورة ،ونشات املشكالت وأصبحت هنالك حاجة ملن يتفرغ
ملواجهتها وحلها ،رأى السكان يف هذا اجملتمع احمللي أن خيتاروا من بينهم حاكما ،وكان لـ (آل الصباح) من
النفوذ والشوكة داخل العتوب ،ما مكنهم من تسلم مقاليد السلطة ،وذلك حني امجع املستوطنون يف
الكويت عام  3172على انتخاب عميد أسرة الصباح الشيخ (صباح بن جابر الصباح) (-3172
 ،)3119حاكما هلم ،وهو بذلك يعد مؤسس احلكم يف إمارة الكويت وقد عرف فيما بعد ابسم (صباح
األول) وعندما تويف يف سنة  3119انتقل احلكم إىل أبنه (عبدهللا بن صباح اجلابر الصباح) (-3119
 )1814برغبة الكويتيني واختيارهم أيضا ،وغدا احلكم يف أسرة الصباح يتوارثه األرشد فاألرشد منهم (.)1
لقد أصبح للكويت كيان سياسي واضح املعامل يف فرتة حكم الشيخ (مبارك الصباح) ()3637-3969
والذي عرف فيما بعد بـ (مبارك الكبري) ،والذي برز بني حكام الكويت األوائل بوصفه أول من آمن وعمل
على إنشاء إمارة مستقلة ابلرغم من إحاطة الكويت وقتها جبريان أقوايء( ،)4وقد امتاز مبارك بشخصية قوية
طموحة ،ويف عهده دخلت الكويت يف طور جديد من اترخيها ،وجنح يف تثبيت نظام حكمه وأعلى من
شان الكويت واسهم إسهاما فعاال يف أحداث اجلزيرة العربية ،وأهم تغيري حدث يف نظام احلكم يف عهد
مبارك هو حصر ورابة احلكم يف األرشد من أبناء الشيخ مبارك وأحفاده( ،)7قبل تويل مبارك احلكم كان
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ينظر للكويت من قبل بريطانيا على أهنا جزء من اإلمرباطورية العثمانية ال يرقى إىل مستوى الدخول يف نزاع
مع العثمانيني من أجله ،لكن نية روسيا القيصرية إبنشاء حمطة كربى للتزود ابلفحم يف الكويت واليت
ترافقت مع الرتوي ابن الكويت ستكون احملطة النهائية خلط السكة احلديدية (برلني-بغداد) لفتت أنظار
الربيطانيني ألمهية الكويت يف ذلك الوقت ( ،)9وقد توافق هذا األمر مع خشية الشيخ مبارك من أن يقوم
العثمانيون بعمل عدائي ضده بسبب طموحه يف االستقالل والتوسع كما فعلوا مع حليفه ابن سعود يف
تلك الفرتة ( ،)1فتم توقيع معاهدة  3966بني بريطانيا ومشيخة الكويت املتمثلة مببارك الصباح ،وقد
نصت هذه املعاهدة على التزام الشيخ مبارك وحكام الكويت الذين سيلونه بعدم التفاوض على أو
ختصيص أي جزء من أراضي الكويت ألي دولة أخرى بدون موافقة احلكومة الربيطانية ،وابملقابل تعهدت
بريطانيا مبوجب هذه املعاهدة بدعم حكام الكويت وتقدمي احلماية واملساعدات املختلفة للكويت طاملا مل
خيلوا ابلتزاماهتم يف هذه املعاهدة (.)9
وبسبب الظروف الدولية اليت كانت حتيط ابإلمرباطورية العثمانية وعجزها العسكري عن مواجهة بريطانيا،
تعامل العثمانيون مع هذه املعاهدة بسياسة األمر الواقع اليت أفضت ابلتايل إىل إبرام اتفاقية بني بريطانيا
واإلمرباطورية العثمانية يف  26متوز/يوليو عام  ،3631اعرتفت فيها األخرية ابملعاهدة الربيطانية الكويتية،
وابن الكويت إمارة مستقلة تتمتع ابحلماية الربيطانية يكون فيها ممثل لإلمرباطورية العثمانية دون أن يكون
هلا أو له احلق ابلتدخل يف شؤون هذه اإلمارة ،كما مت االتفاق على أن تتوىل الشركة الربيطانية مد الفرع
النهائي من خط (برلني-بغداد) وهو يصل بني البصرة والكويت( ،)6ويف نفس العام  3631أجري أول
مسح جيولوجي ابلكويت قامت به بعثة البحرية امللكية الربيطانية وعثرت خالله على تسريبات سطحية
نفطية وغازية مبنطقيت حبرة وبرقان ،وقد أضاف هذا االكتشاف بعدا اقتصاداي يف حساب أمهية الكويت
ابلنسبة للقوى العظمى ( ،)31وقد قامت بريطانيا خالل القرنني التاسع عشر والعشرين بتوقيع عدد كبري من
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معاهدات الصداقة واحلماية مع حكام الكويت ( ،)33مث جات احلرب العاملية األوىل ()3639 -3634
اليت كانت من نتائجها تكريس اهليمنة والنفوذ الربيطاين على منطقة اخللي العريب ومن ضمنها الكويت.
يعد أتسيس جملس الشورى األول يف عام  3623يف عهد الشيخ (أمحد اجلابر الصباح) ()3671-3623
أول حماولة إلجياد حياة نيابية يف الكويت وانتخب له (محد الصقر) رئيسا وتشكل هذا اجمللس ابلتعيني
وليس ابالنتخاب من جمموعة من وجهاء وجتار الكويت ولذلك مل يكن فاعال ومؤثرا يف احلياة السياسية
( ،)32مب تشكل اجمللس التشريعي األول عام  1938نتيجة انتخاابت حمدودة وانتخب ويل عهد الكويت
آنذاك الشيخ (عبدهللا السامل الصباح) ( )3697-3671رئيسا له( ،)31وسار هذا اجمللس خبطوات جدية
للتصدي لألعباء امللقاة على عاتقه ،وأول ما عمله هذا اجمللس هو وضع قانون أساسي يعد أول وثيقة من
نوعها يف اتريخ الكويت* ،وبعد تردد وقع األمري هذه الوثيقة يف  2متوز  3619ولكن هذا اجمللس أيضا
اصطدم ابحلكومة وكان صداما مسلحا هذه املرة وقعت فيه حوادث قتل وسجن انتهت حبل اجمللس(،)34
وتشكل اجمللس التشريعي الثاين يف عام  3616ابلتعيني أيضا من ( )34عضو منهم ( )4من األمراء
والباقي من األعيان ( ،)37وجاء هذا اجمللس ضعيفا يف تكوينه ومقدرته على األداء وكان من الطبيعي أن
يفشل ،وأنسحب أعضائه الواحد تلو اآلخر إىل أن انتهى أمر هذا اجمللس (.)39
وبسبب احلرب العاملية الثانية ( )3647 -3616وانشغال بريطانيا هبا وبتبعاهتا وهي اليت مل تزل يف تلك
الفرتة مهيمنة على جمرى األحداث يف الكويت مرت البالد حبالة ركود سياسي لغاية عام ،)31(3671
ابلرغم من أن املستشارين الربيطانيني كانوا ابستمرار ينصحون حكام الكويت إبدخال مظاهر الدميقراطية

* من أهم بنود هذه الوثي قة هي املادة األوىل اليت تفيد أبن األمة مصدر السلطات ممث لة هبيئة نواهبا املنتخبني ،واملادة الثانية اليت ذهبت إىل أن
اجمللس التشريعي مرجع جلميع املعاهدات واالمتيازات الداخلية واخلارجية ،واملادة اخلامسة اليت نصت على إن ربيس اجمللس التشريعي هو الذي
ميثل السلطة التنفيذية يف البالد.
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إىل هذا البلد ملواجهة التدخالت اخلارجية احملتملة من اجلريان ،وأن هذه النصائح كانت من العوامل املهمة
اليت ساعدت على إجياد برملان منتخب وصحافة حرة فيما بعد(.)39
ويف  36متوز/يوليو  3674صدر قانون بتشكيل جلنة عليا لوضع سياسة موحدة لإلصالح الداخلي وتنظيم
دوائر احلكومة ،وانتهت اللجنة إبجياد واحد وعشرين دائرة ومصلحة تتوىل األمور واملرافق العامة ( ،)36ومنذ
صدور هذا القانون ولغاية العام  3693تطور نظام احلكم على أساس أن احلاكم هو الرئيس األعلى جلميع
السلطات وكلمته الفصل يف كل الشؤون وتعاونه اهليئات التالية" ،اجمللس األعلى" ويتكون من ( )9أعضاء
من األسرة احلاكمة ووظيفته إقرار القوانني واملصادقة على األنظمة واملوافقة على امليزانية وحتديد االجتاهات
املختلفة لسري األعمال الرئيسة يف األمارة ورفع مقرتحاته لألمري لكي يكون له الرأي األخري يف كل منها،
و"اللجنة التنظيمية" وتتكون من ( )1من اجمللس األعلى و( )1من رجال الكويت ،ووظيفته إصالح اجلهاز
اإلداري وتقدمي املقرتحات هبذا الصدد إىل اجمللس األعلى" ،الدوائر احلكومية" قبل إنشاء الوزارات احلالية
وكان عددها قليل وكانت للدوائر املهمة منها جمالس منتخبة أو معينة (.)21
ساد يف عهد حاكم الكويت الشيخ عبداالله السامل الصباح ( )3697-3671اعتقاد ابن الظروف اليت
عقدت فيها معاهدة  3966قد تغريت هلذا شرع ابلدخول يف مفاوضات ومكاتبات مع احلكومة الربيطانية
لبناء وضع يالئم هذه التغيريات ( ،)23واجتمعت جمموعة من العوامل واالعتبارات احمللية واإلقليمية والدولية
اليت دفعت ابلكويت إىل اإلسراع يف استكمال خطوات استقالهلا الفعلي ،فعلى املستوى احمللى ارتفعت
الدعاوى الوطنية املطالبة ابستقالل الكويت وإهناء احلماية الربيطانية ،وعلى الصعيد اإلقليمي أثرت احلركة
القومية العربية ومطالبتها للدول العربية بضرورة التمرد واالستقالل وإهناء العالقات اخلاصة ابلدول
االستعمارية على الوضع يف الكويت ،أما يف اجملال الدويل فقد تدهور الوضع الدويل اخلاص لربيطانيا ،فلم
تعد منذ هناية احلرب العاملية الثانية اإلمرباطورية اليت ال تغيب عنها الشمس وتقهقر مركزها يف سلم توازن
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القوى العاملي ،لذا مل تعد بريطانيا قادرة على احلفاظ على وضعها اخلاص يف الكويت ،فدخلت دول أخرى
يف حالة الصراع على املنطقة وبرواهتا يف مقدمتها الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت (السابق)،
ومن مث جاءت احملصلة النهائية لتفاعل مجيع هذه االعتبارات يف استقالل الكويت وانتهاء احلماية الربيطانية
عليها(.)22
ومتثلت واقعة استقالل الكويت يف تبادل حاكم الكويت الشيخ (عبد هللا السامل الصباح) واملندوب السامي
الربيطاين يف اخللي

العريب ،نيابة عن حكومة صاحبة اجلاللة السري ويليام لويس (Sir William

)Lewisمذكرتني اترخييتني شديديت األمهية نت عنهما مباشرة إلغاء اتفاقية عام  3966وإعالن استقالل
الكويت التام يف  36حزيران /يونيو  ،)21(3693وقبلت الكويت عضوا يف اجلامعة العربية يف 21
متوز/يوليو  ،3693وألغيت املديرايت لتحل حملها الوزارات ،وألفت أول وزارة يف الكويت بعد االستقالل
برائسة الشيخ (صباح السامل الصباح) ( )3611 -3697وكان وليا للعهد وقتها ،وأجريت يف  11كانون
األول /ديسمرب  3693انتخاابت عامة الختيار ( )21عضوا لتكوين اجمللس التأسيسي ليقوم مبهمة وضع
دستور للبالد( ،)24وبدأت فرتة انتقالية من اليوم التايل إلصدار القانون رقم  3لسنة  3692الصادر يف 9
كانون الثاين /يناير  3692واستمرت حىت يوم العمل ابلدستور اجلديد يف  29شباط/فرباير  3691الذي
حتدد إلمتامه سنة واحدة ( ،)27وتبادلت الكويت التمثيل الدبلوماسي مع معظم دول العامل وخباصة مع
الدول العربية والدول الكربى وانضمت إىل هيئة األمم املتحدة يف  34أاير/مايو  ،)29(3691وقد أقر
اجمللس التأسيسي مشروع الدستور ابإلمجاع جبلسته املنعقدة بتاريخ  1تشرين الثاين /نوفمرب  ،3692ومت
تقدمي الدستور إىل أمري دولة الكويت الشيخ عبداالله السامل الصباح يف  9تشرين الثاين /نوفمرب 3692
(كان يلقب من حيكم الكويت حباكم الكويت وذلك حىت  36متوز/يوليو  3693حيث أصبح اللقب
أمري الكويت) ،وصادق األمري على الدستور دون تغيري يف  33تشرين الثاين /نوفمرب  ،3692ونشر يف
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جريدة الدولة الرمسية (الكويت) يف  32تشرين الثاين /نوفمرب  ،)21(3692ومت العمل به يف  29شباط
/فرباير .3691
وشهدت الكويت منذ بداية العهد الدستوري يف  29شباط /فرباير  3691ولغاية آخر انتخاابت برملانية
يف حزيران  /يونيو  )13( 2116برملاان منتخبا قابلها ( )29حكومة ،وطفت على الساحة السياسية منذ
ذلك الوقت عدة أزمات خانقة أطاحت معظمها ابلربملان املنتخب حلساب فرض هيبة احلكومة ،حيث
تعرض الربملان الكوييت (جملس األمة) للحل ( )9يف األعوام ،2119 ،2119 ،3666 ،3699 ،3619
.)29( 2116
 .2اإلطار الدستوري لصنع القرار السياسي يف الكويت-:

مثل الدستور الكوييت منعطفا سياسيا واجتماعيا كبريا يف كيان دولة الكويت ،ألنه يعد قفزة تقدمية مهمة
ابجتاه احلياة الربملانية ،وإرساء قواعد الدميقراطية ،ودخول معرتك احلياة املعاصرة ،ووضعت هذه اخلطوة الفرد
الكوييت يف نطاق مقبول من احلرية والعدالة واملواطنة احلقيقية ،عرب جتاوز الكثري من مفاهيم البنية القبلية
التقليدية اليت كانت سائدة قبل االستقالل( ،)26ابلرغم من إن الدستور قد حدد واقع نظام احلكم يف املادة
(الرابعة) ،ابب (الدولة ونظام احلكم) ،ابن الكويت إمارة وراثية يف ذرية مبارك الصباح ،وعلى ذلك ،فنظام
احلكم يف دولة الكويت تواريب حمصور أبسرة آل الصباح ابالستناد إىل املعطيات التارخيية اليت جعلت من
أسرة آل الصباح املؤسس احلقيقي للكيان السياسي الكوييت ،وتثبيت حقيقتها التارخيية ،وخباصة شخص
الشيخ مبارك الصباح الذي يعد املؤسس الفعلي لإلمارة اليت انتقلت الكويت يف عهده من واقعها القبلي
اجتماعيا ،إىل وثبتها املدنية املعاصرة املتطابقة وواقع تبدل البنية االقتصادية وتطورها والذي توج ابالستقالل
والدخول يف العهد الدستوري (.)11
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ويعد دستور دولة الكويت دستورا مكتواب وجامدا ،ألنه اشرتط إلمكانية تعديله وتنقيحه شروطا وإجراءات
خاصة أكثر شدة وتعقيدا من تلك املقررة يف شان القوانني العادية ،ومن حيث أسلوب نشأته أو طريقة
وضعه ،فهو دستور تعاقدي بني احلاكم والشعب ،وقد عمل الدستور على حتقيق التوازن بني النظام الربملاين
والنظام الرائسي ابألسلوب املزدوج ،فمن مظاهر النظام الربملاين أن رئيس الدولة غري مسئول وذاته مصونة
وال متس ألنه يتوىل سلطاته من خالل وزرائه ،إضافة إىل األخذ بنظام الفصل املرن بني السلطات واليت تقيم
تعاوان فيما بينها ،أما املظاهر اليت تقرتب من النظام الرائسي فهي-:
أوال :أنه مل أيخذ على حنو مطلق بقاعدة النظام الربملاين التقليدي اليت توجب أن خيتار الوزراء من بني
أعضاء الربملان بل أجاز اختيار الوزراء من داخل وخارج الربملان.
اثنيا :أن تشكيل أي وزارة جديدة ال حيتاج إىل ثقة جملس األمة بل إىل ثقة رئيس الدولة (األمري).
اثلثا :عدم النص على إسقاط الوزارة كلها بقرار عدم ثقة يصدره جملس األمة.
رابعا :أن مسئولية الوزارة تكون أمام رئيس الدولة (األمري) ،فرئيس جملس الوزراء والوزراء ابلتضامن أمام
األمري.
ويتكون دستور دولة الكويت من ( )391مادة ومذكرة تفسريية ،وقد قسمت تلك املواد على مخسة أبواب
أساسية األول (الدولة ونظام احلكم) ،والثاين (املقومات األساسية للمجتمع الكوييت) ،والثالث (احلقوق
والواجبات العامة) ،والرابع (السلطات) ،واخلامس (األحكام العامة واألحكام املؤقتة)( ،)13وسيتم يف
الفقرات التالية من هذا احملور من البحث استعراض اهلياكل املسامهة يف عملية صنع القرار السياسي الكوييت
ضمن اإلطار الدستوري.
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أ .األمري-:
األمري هو رئيس الدولة ،وذاته مصونة ال متس ،ولقبه (حضرة صاحب السمو أمري الكويت)( ،)12ويتوىل
األمري السلطتني التشريعية والتنفيذية ،يساعده جملس األمة (السلطة التشريعية) وجملس الوزراء (السلطة
التنفيذية) ،كما أن احملاكم تتوىل السلطة القضائية ابسم األمري ،واألمري هو القائد األعلى للقوات املسلحة،
وهو الذي يويل الضباط ويعزهلم وفقا للقانون وعلى ذلك ،فاألمري هو الذي يتوىل سلطاته بواسطة وزرائه،
وهو الذي يعني رئيس جملس الوزراء ،بعد املشاورات التقليدية ،وهو الذي يعني الوزراء ويعفيهم من
مناصبهم بناء على ترشيح رئيس جملس الوزراء( .)11ويف غياب وجود األحزاب يف الكويت توجد لألمري
سلطة واسعة يف االختيار ،ال حيدها إال ضرورة أن يكون التعيني بعد (املشاورات التقليدية) منسجما مع
حجم الكتل النيابية يف الربملان ،حيث أن تشكيل الوزارة يعاد عند بدء كل فصل تشريعي جمللس األمة،
تلك املشاورات اليت ال يلتزم األمري بنتيجتها وان كان يلتزم إبجرائها( ،)14ويتخذ األمري قراراته أيضا عرب
حضور وترأس جملس الوزراء يف بعض األحيان عند اقتضاء الضرورة ومناقشة جدول أعماله دون التصويت
على القرارات ،والبد أن يكون ألرائه دورا رئيسيا يف توجيه القرارات لوزنه األديب والسياسي ،وأتثري خربته
لبقائه الطويل يف احلكم (سواء بصفته أمريا أو وليا للعهد قبل ذلك) ،وحياده ،مما جيعله صاحب الكلمة
الفصل عند اختالف اآلراء قبل التصويت على القرارات اليت حتتاج إىل توقيعه حىت تكتسب الصفة الرمسية
( ،)17كما يعلن األمري األحكام العرفية يف أحوال الضرورة ،ويكون إعالن احلكم العريف مبرسوم ويعرض هذا
املرسوم على جملس األمة خالل اخلمسة عشر يوما التالية له للبت يف مصري احلكم العريف وإذا حدث ذلك
يف فرتة حل اجمللس وجب عرض األمر على اجمللس اجلديد يف أول اجتماع له* ،ويربم األمري املعاهدات
*

يف اخلامس من حزيران/يونيو عام  3691أعلن أمري الكويت الشيخ صباح السامل الصباح (أمري الكويت من  24تشرين الثاين/نوفمرب

 13-3697كانون األول /ديسمرب  )3611األحكام العرفية يف البالد ملدة ثالثة أشهر تبدأ من  31حزيران /يونيو وتنتهي يف  27أيلول/
سبتمرب من نفس العام بسبب اندالع احلرب العربية – اإلسرائيلية حينها ،وعني ويل عهده ورئيس الوزراء وقتها الشيخ جابر األمحد اجلابر
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مبرسوم ويبلغها جملس األمة فورا مشفوعة مبا يناسب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوه القانون بعد إبرامها
والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية ،على أن معاهدات الصلح والتحال وحقوق السيادة أو حقوق
املواطنني العامة واخلاصة واملعاهدات اليت حتمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غري الواردة يف امليزانية أو
تتضمن تعديال لقوانني الكويت جيب لنفاذها أن تصدر بقانون ،وال جيوز يف أي حال أن تتضمن
املعاهدات شروطا سرية (.)19
ب .وىل العهد-:
إن الدارس املدقق للدستور الكوييت ،البد من أن يالحظ تلك الصالحيات الواسعة اليت يتمتع هبا رئيس
الدولة (األمري) ،وذلك ملمارسة سلطاته الدستورية مدى احلياة ،مرتبطة بشروط خاصة اليت جيب أن تتوافر
فيه ،ويف حالة فقدان بعض هذه الشروط ،أو فقدانه القدرة الصحية ملمارسة سلطاته ،فقد رسم الدستور
طريق النتقال ممارسة صالحيات األمري إىل ويل العهد ،أما بصورة مؤقتة أو دائمة ( ،)11وميثل ويل العهد يف
الكويت الشخص الثاين يف السلطة واختاذ القرار فهو الذي يرث احلكم مىت شغر منصب األمري ألي سبب
كان ويعترب مساعدا له يف احلكم وله دور كبري يف صنع القرار السياسي مكمال لدور األمري عرب التشاور
والتنسيق بني االثنني( ،)19وأكثر األمثلة وضوحا الدور الذي لعبه الشيخ سعد العبدهللا الصباح (أمري
الكويت من  37كانون الثاين /يناير  24 - 2119كانون الثاين /يناير  )2119عندما كان وليا للعهد،
سواء على الصعيد الداخلي أو اخلارجي عندما مثل الكويت يف املفاوضات املصريية مع العراق يف جدة يف
احلادي والثالثني من متوز/يوليو  3661واليت سبقت حرب اخللي الثانية ،ورئيس الدولة (األمري) هو الذي
الصباح (أمري الكويت من  13كانون األول /ديسمرب  37 -3611كانون الثاين /يناير  )2119حاكما عرفيا ،وجددت هذه األحكام يف
 31تشرين األول /أكتوبر  ، 3691مث رفعت يف األول من كانون الثاين /يناير  .3699ويف األول من شباط  3663ويف حرب اخللي الثانية
أعلن أمري الكويت الشيخ جابر األمحد الصباح األحكام العرفية ملدة ثالثة أشهر وعني ويل عهده ورئيس الوزراء وقتها الشيخ سعد العبد هللا
الصباح (أمري الكويت من  37كانون الثاين /يناير  24-2119كانون الثاين /يناير  )2119حاكما عرفيا.
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يعني ويل العهد خالل سنة على اكثر من توليه احلكم ،ويكون تعيينه أبمر أمريي بناءا على تزكية ومبايعة
من جملس األمة تتم يف جلسة خاصة ،ومبوافقة أغلبية األعضاء الذين يتأل

منهم اجمللس ويف حالة عدم

التعيني على النحو السابق يزكى األمري لوالية العهد ثالثة على األقل من الذرية املذكورة ،فيبايع اجمللس
احدهم وليا للعهد( ،)16ال توجد لويل العهد اختصاصات دستورية حمددة غري النيابة عن األمري يف حالة
غيابة ،ومما اعتاد عليه يف الكويت أن يكون ويل العهد رئيسا جمللس الوزراء( ،)41لكن يف الثامن من
متوز/يوليو  2111قام أمري الكويت آنذاك الشيخ جابر األمحد الصباح ( )2119-3611خبطوة غري
مسبوقة بفصل املنصبني ،والية العهد عن رائسة الوزراء ،حيث أبقي ويل العهد الشيخ سعد العبد هللا
الصباح (أمري الكويت من  37كانون الثاين /يناير  24-2119كانون الثاين /يناير  )2119مبنصبه،
وكل

الشيخ صباح األمحد الصباح (أمري الكويت منذ  26كانون الثاين /يناير  )2119برائسة جملس

الوزراء ،بسبب تردي وضع الشيخ سعد الصحي وعدم قدرته على إدارة شؤون جملس الوزراء(.)43
وتعد خطوة فصل والية العهد عن رائسة جملس الوزراء فرصة كبرية لتوسيع وتطوير التجربة الدميقراطية
الكويتية مستقبال ،من خالل إمكانية تكلي

شخص من غري األسرة احلاكمة ليكون رئيسا للوزراء ،وهذا

األمر ال شك سيخدم احلياة السياسية يف الكويت نظرا الن الدستور الكوييت شرع جمللس األمة حق
استجواب بل وإسقاط الوزراء عن طريق حجب الثقة عنها ،ومشكلة الكويت األساسية اليت بسببها
اندلعت ستة أزمات بني احلكومة والربملان انتهت حبل الربملان وإجراء انتخاابت جديدة هي أن احلكومة
تريد برملاان ال يثري أزمات يف وجهها ،واملعارضة الربملانية ال تك
احلاكمة كي يسهل حماكمته برملانيا بدال من حل الربملان (.)42

عن املطالبة برئيس وزراء من غري األسرة
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ج .جملس الوزراء:
جمللس الوزراء (من الناحية الدستورية) دورا أساسيا يف رسم سياسة الدولة الداخلية واخلارجية ،إال أن حرية
رئيس الوزراء (وهو من األسرة احلاكمة) يف اختيار أعضاء وزارته تسمح له ابختيار األشخاص الذين ميكن
التعامل معهم دون معارضة ،وهو ما يكسب اجمللس دورا تنفيذاي ابلدرجة األساس طاملا يتم إسناد منصب
رئيس الوزراء إىل أحد أفراد األسرة احلاكمة( ،)41يعني األمري رئيس جملس الوزراء بعد املشاورات التقليدية
ويعفيه من منصبه ،كما يعني الوزراء بعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس جملس الوزراء ،وحيضر
األمري ويرتأس بعض جلسات جملس الوزراء ذات األمهية اخلاصة ابلسياسة الداخلية واخلارجية ،مثل ترأسه
اجللسة األوىل ألي جملس وزراء مشكل حديثا ،ويعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي جمللس
األمة (.)44
تظهر فعالية هذا اجمللس ويربز دوره يف صنع القرار السياسي الكوييت من خالل أنشطة بعض الوزارات
السيادية واليت غالبا ما تسند إىل أحد أفراد األسرة احلاكمة ،فوزارة اخلارجية هي املسئولة عن الشؤون
السياسية اخلارجية ،ودورها األساسي يكون عرب تقدميها املعلومات الالزمة لصانع القرار عن طريق سفاراهتا
وممثلياهتا ،وما تقدمه من حتليالت واقرتاحات وأراء ،إضافة لتمثيل الكويت ورعاية مصاحلها يف اخلارج ،وأن
انتماء وزير اخلارجية لألسرة احلاكمة تعطيه دورا مشاركا يف صنع القرار السياسي اخلارجي ،مما يساعد
هيئات الوزارة وممثلياهتا على ممارسة دورها التنفيذي يف تنشيط العالقات الديبلوماسية ،كما تقوم إدارة
الصحافة والثقافة يف الوزارة بتوجيه النشاط الثقايف واإلعالمي والدعائي لسفاراهتا وقنصلياهتا يف اخلارج
والرتوي لسياسات الكويت ،وأبرز من توىل وزارة اخلارجية الكويتية الشيخ صباح األمحد الصباح (أمري
الكويت احلايل) ،للفرتة من الثامن والعشرين من كانون الثاين /يناير  3691ولغاية العشرين من نيسان/
أبريل  3663مث توىل وزارة اخلارجية فرتة ابنية من الثامن عشر من تشرين األول  3662ولغاية متوز /يوليو
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 ،2111وطوال سنوات اشتغاله كوزير للخارجية لعب الشيخ صباح األمحد الصباح دورا فعاال يف السياسة
اخلارجية الكويتية على املستوايت اإلقليمي والعريب والدويل.
وتساهم وزارة النفط يف صنع القرار عرب سياستها النفطية ،ضمن منظميت األوبك واألوابك( ،)47وميارس هذا
الدور وزير النفط عرب مشاركاته يف مؤمترات هاتني املنظمتني ،ومع ذلك تبقى قدرة الوزير على اختاذ القرار
حمدودة ،ألن مواقفه يف هذه املؤمترات تكون مبنية على توجيهات مسبقة من األمري ورئيس الوزراء حتدد له
كميات اإلنتاج النفطي اليت تستطيع الكويت االلتزام هبا ضمن السق احملدد من املنظمات النفطية العاملية
(األوبك واألوابك) ،وتبني التوجيهات املسبقة لوزير النفط احلد األعلى من التنازالت اليت ميكن أن يقدمها،
وتضع له اخلطوط األساسية ملواق الكويت يف هذه املؤمترات ( ،)49أن السياسة النفطية الكويتية من األمهية
مبكان إهنا كانت أحد األسباب املعلنة من قبل حكومة العراق يف مطلع التسعينات الجتياح الكويت يف
الثاين من آب .)41( 3661
أما وزارة الداخلية فتكاد تكون اكثر أتثرا وأتثريا ابلقرار السياسي ،فان سياسة هذه الوزارة السكانية واليت
ختص قضااي اهلجرة للكويت واإلقامة ومنح اجلنسية تعكس وترتبط بطبيعة عالقات حكومة الكويت
اإلقليمية والعربية والعاملية ،وبتطور احلياة الربملانية يف الكويت تنامى دور وزارة الداخلية الكويتية يف التهيئة
لالنتخاابت وتنظيمها وابلتايل تعرضها حلمالت اهتام ابلقيام ابنتهاك احلقوق املدنية (الدستورية) من قبل
التيارات السياسية املتنافسة واملتصارعة يف الكويت ،ولطاملا كان وزير الداخلية هدفا لالستجواابت يف جملس
األمة ،آخرها كان يف الثالث والعشرين من حزيران /يونيو  ،2116حيث صعد وزير الداخلية الكوييت
احلايل الشيخ جابر اخلالد الصباح إىل منصة االستجواب يف قاعة عبداالله السامل يف جملس األمة الكوييت
لتفنيد حماور استجواب قدم حبقه من قبل كتلة (التجمع الشعيب الليربايل الربملانية املعارضة) عرب النائب
مسلم الرباك الذي ركز يف احملور األول لالستجواب على توقيع الوزير اخلالد خالل فرتة االنتخاابت املاضية
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على عقد لتنفيذ إعالانت انتخابية خمالفة لقانون األموال العامة ،وقانون املناقصات احلكومية ،وكذلك
قانون إنشاء ديوان احملاسبة.
أما وزارة الدفاع وحملدودية القدرات العسكرية الكويتية فان دورها يكون عرب شخص الوزير ونشاطاته من
خالل انتسابه لألسرة احلاكمة ،ووجوده يف جملس الوزراء(.)49
د .جملس األمة-:
تناول دستور دولة الكويت ابلبحث موضوع السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ،وقد حنا يف
خطه السياسي منحى الدميقراطية الربملانية اليت هي أساس النظام الدستوري ،جامعا يف إطارها بني اجتاهي
النظام السياسي الكوييت األساسيني :الربملاين والرائسي ،ولقد حددت املادة ( )71من الدستور هذه
الناحية بشكل جلي ال لبس فيه وال أهبام فقالت" :يقوم نظام احلكم على أساس فصل السلطات مع
تعاوهنا وفقا ألحكام الدستور ،وال جيوز ألي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها املنصوص
عليه يف الدستور"( ،)46وأن أي قانون ال يكون انفذا إال إذا مجع موافقة مشرتكة بني جملس األمة ورئيس
الدولة ،أي عرب توافق ممثلي القاعدة الشعبية ورأس اهلرم احلاكم ،ويف ذلك تقول املادة  16من الدستور:
" ال يصدر قانون إال إذا أقره جملس األمة وصادق عليه األمري"( ،)71أذا رأى جملس األمة عدم أمكان
التعاون مع رئيس جملس الوزراء ،رفع األمر إىل رئيس الدولة ،ولألمري يف هذه احلالة أن يعفي رئيس جملس
الوزراء ويعني وزارة جديدة ،أو أن حيل جملس األمة ( ،)73وكما حدث مع جمالس األمة لألعوام  3619و
 3699و  3666و  2119و  2119و .2116
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أن إنشاء األحزاب حمظور يف الكويت ،لكن املادة ( )41من الدستور أجازت حرية تكوين اجلمعيات
والنقاابت على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون اخلاص
هبذه اجلمعيات ،وقد تبلورت داخل جملس األمة الكوييت ذي األعضاء اخلمسة والستني وخالل املمارسات
الربملانية املتعاقبة كتل سياسية هلا خصوصيتها الفكرية والسياسية ،من ابرز هذه التيارات يف الوقت
احلاضر-:
أوال :اإلسالميون السنة (أخوان مسلمون  -سلفيون  -حركة سلفية -مستقلون) :شكلوا داخل الربملان ما
يسمى ابلكتلة اإلسالمية وابرز نواهبا وليد الطبطبائي من احلركة السلفية وامحد الدعي من التجمع السلفي.
اثنيا :اإلسالميون الشيعة (التحال

الوطين اإلسالمي  -جتمع العدالة والسالم  -جتمع امليثاق الوطين -

حركة التوافق الوطين اإلسالمية) :وابرز نواهبا عدانن عبد الصمد وأمحد الري وحسني القالف وصاحل
عاشور.
اثلثا :الليرباليون :وهذه الكتلة تتكون من جتمعان ،األول هو (كتلة العمل الشعيب) اليت نشأت داخل برملان
 3666من جمموعة من النواب الليرباليني من خمتل أطياف اجملتمع الكوييت ،أبرزهم امحد السعدون ومسلم
الرباك ،والتجمع الثاين (املنرب الدميقراطي) وهو من أقدم االجتاهات الليربالية يف احلياة السياسية الكويتية
وميثله داخل الربملان أمينه العام عبداالله النيباري.
رابعا :املستقلون :بقية النواب وهم مستقلون من جتمعات قبائلية وغالبا ما مييلون إىل الطرف احلكومي يف
اغلب القضااي ويطلق عليهم تسمية (نواب اخلدمات)( ،)72مثل (عبدهللا راعي الفحماء ،علي اهلاجري،
مجال العمر ،طالل العيار).
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الوظيفة األساسية جمللس األمة هي التشريع ،لكن دوره يف التأثري على القرار السياسي الكوييت على
الصعيدين الداخلي واخلارجي آخذ ابلتنامي مع تطور األساليب الدميقراطية للعمل السياسي يف الكويت،
املدعمة أصال بصالحيات واسعة للمجلس نص عليها الدستور الكوييت ،وبنفس الوقت فان هذا الدور غري
مسموح له أن يتجاوز مساحة املناورات السياسية املسموح هبا من قبل أمري البالد وأقطاب األسرة احلاكمة
املمثلني ابلسلطة (ويل العهد ،رئيس الوزراء).
 .3املتغريات املؤثرة على صناعة القرار السياسي يف الكويت-:

أ .املتغريات الداخلية-:
ختلو الساحة السياسية الكويتية من وجود أي نوع من التشكيالت احلزبية ،وتسيطر التجمعات واجملموعات
اليت متثل التيارات السياسية واالقتصادية والطائفية املختلفة على الساحة حاليا ،وهنالك العديد من
األسباب اليت أدت إىل غياب األحزاب السياسية ،منها اعتقاد احلكومة الكويتية ابن السماح بتشكيل
أحزاب سياسية منظمة يف البالد سيؤدي إىل إفساح اجملال أمام القوى اخلارجية ملد نفوذها إىل داخل
البالد ،كما تعترب تقاليد اجملتمع الكوييت أن األحزاب السياسية ما هي إال وسيلة إلحداث الفرقة والشتات
بني أفراد اجملتمع ،وانطالقا من تلك األسباب مل تنشا أحزاب سياسية ،ونشات يف املقابل مجعيات وأشكال
تنظيمية أخرى متثل خمتل التيارات والتوجهات السياسية ( ،)71وميكن حصرها يف ما يلي-:
أوال :املنرب الدميقراطي :وتشكل هذا االئتالف من اندماج عدة مجعيات قومية عربية وليربالية مثل (التجمع
الوطين ،حركة القوميني العرب ،كتلة الشباب الوطين) يف الثاين من آذار/مارس  ،3662ومن أبرز أعضاؤه
(جاسم الكطامي ،امحد اخلطيب).
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اثنيا :احلركة الدستورية اإلسالمية (حدس) :وهي اجلناح السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني يف الكويت،
ومت اإلعالن رمسيا عن ميالد احلركة الدستورية اإلسالمية يف الثالثني من آذار/مارس  ،3663ومن أبرز
أعضاؤها (محود محد الرومي).
اثلثا :كتلة العمل الشعيب :وتضم خمتل

الوان الطي

السياسي والعرقي واالجتماعي والديين يف الكويت،

كما تضم أيضا بعض أصحاب النفوذ وأعضاء برملانيني سابقني ،ومن أبرز أعضاؤها (امحد السعدون،
مسلم الرباك).
رابعا :التجمع اإلسالمي :تتشكل هذه اجملموعة من العناصر اإلسالمية السلفية املعتدلة ،وظهرت إىل
الوجود ألول مرة يف اترخيها خالل املرحلة اليت سبقت االنتخاابت الربملانية يف عام  ،3693ومن أبرز
أعضاؤه (امحد الدعي ).
خامسا :التحال

اإلسالمي الوطين :ميثل التحال

الوطين اجلناح الشيعي داخل التيار اإلسالمي يف احلياة

السياسية الكويتية ،ومت أتسيسه يف عام  ،3691ومن أبرز أعضاؤه الشيخ حسني املعتوق.
سادسا :التجمع الدستوري :وهو جتمع سياسي حيظى بدعم كبري من األسرة احلاكمة ورجال القبائل
النافذين ،وعرف هذا التجمع بتبنيه الواضح للربام والرؤى املدافعة عن التجار ورجال األعمال ،وهو ما
يربر سبب تسميته من قبل البعض بـ"جمموعة الغرف التجارية" ،ومن أبرز أعضاؤه (خالد احلسن).
سابعا :املستقلون :برز املستقلون كعناصر مؤبرة يف الساحة السياسية الكويتية ،لكن دون أن يكون هلم
تنظيم حمدد يضمهم ،وتتغري برام املستقلني وأولوايهتم مع تغري الدورات الربملانية ،وشكل النه املستقل
مالذا مناسبا ومركز جذب قواي ألولئك الذين ال يرغبون يف االلتزام يف الربام السياسية املطروحة على
الساحة ( ،)74ومنهم (عبدهللا راعي الفحماء ،مجال العمر ،طالل العيار).
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استجابة

احلكومات هلذه الرغبة من دولة خليجية إىل أخرى ،وقد كشفت التجارب إن استجابة دولة ما هلذا التطلع
الشعيب ،وقيامها بتلبية هذه الرغبة ،أو تلبية جزء منها ،كثريا ما يكون له صداه لدى حكومات الدول
األخرى ( ،)77ففي احلادي عشر من آب/أغسطس  2111قام مثقفون وأستاذة جامعات كويتيون بصياغة
عريضة قدموها إىل السلطات الكويتية ومحلت توقيع أكثر من ( )71شخصا ،بينهم وزراء سابقون
وبرملانيون ورجال أعمال ونشطاء سياسيون ،وطالبوا فيها إبعادة النظر يف دستور البالد ألذي جيري العمل
به منذ ( )41عاما ،وطالبت العريضة بضرورة أن تتم تلك اخلطوة يف إطار جمموعة من اإلصالحات
السياسية واالقتصادية اليت حتتاج إليها الكويت ،كما اندى املوقعون بضرورة أن يعطي الدستور اجلديد
هامشا أكرب للحرايت واملشاركة الشعبية يف احلياة السياسية (.)79
ويف خطوة أخرى طالبت احلركة الدستورية اإلسالمية اليت تعد احد اكرب التجمعات اإلسالمية يف الكويت
بصياغة نظام قانوين جديد يقوم على مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وكانت احلركة قد وضعت هذا األمر يف
قمة األهداف اليت تضمنها برانجمها الذي خاضت به االنتخاابت الربملانية يف حزيران /يونيو ،2111
ووجهت احلركة بياان إىل قادة دول جملس التعاون يف اجتماعهم يف هناية كانون األول /ديسمرب 2111
طالبت فيه بتوسيع املشاركة الشعبية يف احلكم والثروة دون تباطؤ ومكافحة الفساد السياسي واألخالقي
واملايل يف أجهزة احلكم واجملتمع دون متييز أو حماابة (.)71
أن املعادلة السياسية الداخلية يف الكويت ميكن وصفها أهنا معادلة تتكون من طرفني ،الطرف األول جملس
األمة وتوجهاته اإلصالحية ،إما الطرف األخر من املعادلة فهو احلكومة متمثلة ابلعائلة احلاكمة ،ومدى
املرونة وحجم التنازالت اليت من املمكن أن تبديها هذه احلكومة من مصاحلها املادية أو السياسية.
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ب .املتغريات اخلارجية-:
ميكن للمتتبع لسياسة الكويت اخلارجية منذ استقالل البلد عام  3693ولغاية اآلن حتديد العوامل اخلارجية
املؤبرة على صناعة القرار السياسي الكوييت ،بعوامل دولية متمثلة ابلتأثريات األمريكية واألوروبية ،وعوامل
إقليمية متمثلة بدول جملس التعاون اخلليجي العربية والعراق وإيران ،حيث مل خترج أية مسالة سياسية مهمة
للكويت (على الصعيد اخلارجي) عن إطار تلك العوامل املذكورة ،وكانت عالقات الكويت بتلك الدول
هي اليت ترسم معامل السياسة اخلارجية الكويتية.
ترتبط الوالايت املتحدة األمريكية مع دول اخللي العربية والكويت إحداها بعالقات اسرتاتيجية سياسية
واقتصادية وعسكرية ،لكن يف السنني األخرية حاولت أمريكا أن تفرض على تلك الدول مبا فيها الكويت
تطبيق قيم توسيع احلرايت ،واملشاركة الشعبية يف احلكم ،ومنو مؤسسات اجملتمع املدين ،لكن النتيجة هي
استجاابت متواضعة من حكومات هذه البلدان بقدر الدعوات األمريكية اخلافتة لتطبيق هذه القيم،
وروجت تلك احلكومات ودعمت الرأي القائل ابهنا دعوات لتنفيذ قيم غريبة على اجملتمعات اخلليجية ،بل
يذهب البعض إىل وص

أهل اخللي ابهنم غري مستعدين لفهم مغزى الدميقراطية ،واحلرايت السياسية،

وحقوق املرأة ( ،)79ومن املعتقد أن مصاحل أمريكا يف املنطقة وخباصة يف الكويت أكرب من أمهية تطبيق تلك
املفاهيم املذكورة ابلنسبة ألمريكا ،وابلتايل ستقوم أمريكا ابستخدام هذه القيم لالبتزاز السياسي فقط،
وستبقى هيكلية العالقات الكويتية – األمريكية مثل ما هي متينة واسرتاتيجية.
أن احلوار اخلليجي  -األورويب بديال من احلوار العريب – األورويب ألذي مين ابلفشل لعدم أتفاق اجلانبني
على مضمونه ومنطلقاته ،حيث أراد األوروبيون حصره يف اجملال االقتصادي ،بينما رأى العرب أن احلوار
جيب أن يشمل اجلوانب كافة ،وال سيما امليدان السياسي ،ملا ألورواب من نفوذ وقدرة على التأثري يف قضااي
املنطقة ،وقد أصر األوربيون على رأيهم الذي رفضه العرب وقبله اخلليجيون ،مما أدى إىل منو مشروعهم
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وتراجع املشروع العريب يف احلوار مع أورواب ،وابلتايل فان التعاون اخلليجي -األورويب كان مثمرا لدول اجمللس
(ومنها الكويت) على املدى البعيد ،وطاملا كانت دول أورواب إىل جانب الكويت يف قضاايها اخلارجية
املهمة ،وهو ارتباط صب يف صاحل أمن الكويت أيضا كما حدث يف حرب اخللي الثانية عام .)76(3663
نقل جملس التعاون اخلليجي(*) منطقة اخللي من العمل الفردي إىل العمل اجلماعي ،وقد أكد النظام
األساسي جمللس التعاون يف ديباجته على تنسيق السياسة اخلارجية للدول األعضاء( ،)91والتعاون اخلليجي
كان قائما ابلفعل منذ أمد بعيد ،وقد حتول من التعاون املفروض من خالل بريطانيا لتسهيل وجودها يف
املنطقة ،ومن خالل التعاون التكافلي واملساعدات بني دول اخللي  ،إىل تعاون مؤسسي من خالل
اتفاقيات بنهائية ومجاعية ،وهو تعاون مل ينقطع ،وإن كانت وتريته قد زادت بعد اكتشاف النفط ،واستقالل
دوله ،وبعد أن أهنت إجناز البنية التحتية ملشروعاهتا التنموية ( ،)93وللكويت الكثري من املواق

السياسية

اليت تندرج ضمن إطار التضامن اخلليجي ،وأن الرؤية الكويتية للتعاون اخلليجي تركز على التعاون
االقتصادي ،مث التعاون الثقايف واالجتماعي ،ودعت الكويت يف حمافل خليجية ويف مناسبات عديدة إىل
بناء قاعدة اقتصادية مشرتكة قوامها املؤسسات املالية واالستثمارية والصناعية لتكريس صيغة اقتصادية
خليجية جديدة تؤثر يف السياسة الدولية ( ،)92وقد عقدت الكويت ابلفعل عدة اتفاقيات مع دول اخللي
العربية يف هذا اجملال ،منها-:
أوال .اتفاقية التعاون االقتصادي بني الكويت وعمان عام .3612
اثنيا .اتفاقية التعاون االقتصادي والرتبوي بني الكويت والبحرين يف  36حزيران /يونيو .3611

(*)جملس التعاون لدول اخللي العربية هي منظمة إقليمية عربية مكونة من عضوية ( )9دول تطل على اخللي العريب هي السعودية واإلمارات
والكويت وقطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ،أتسس اجمللس يف  27أاير /مايو  3693ابالجتماع املنعقد يف أبو ظيب ابإلمارات العربية
املتحدة ،كما يعد كل من العراق ابعتباره دولة عربية مطلة على اخللي العريب واليمن (الذي ميثل االمتداد االسرتاتيجي لدول جملس التعاون
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اثلثا .اتفاقية التعاون االقتصادي بني الكويت واإلمارات يف  27متوز/يوليو .3611
رابعا .اتفاقية التعاون االقتصادي بني الكويت والسعودية يف  32آذار/مارس .3617
خامسا .اتفاقية التعاون االقتصادي والثقايف بني قطر والكويت يف عام .)91(3619
كانت إليران والتزال أطماع اترخيية يف منطقة اخللي العريب ،وسوف تستمر إيران يف استثمار مكاسبها اليت
قربتها من الكويت نظري مواقفها يف حرب اخللي الثانية اليت اندلعت أبر دخول العراق للكويت يف
آب/أغسطس  ،3661وصمتها حيال بداايت االحتالل األمريكي للعراق عام  ،2111من دون أن
تتنازل عن موقفها الداعي إىل إبعاد القوى األخرى عن اخللي ( ،)94وستظل العالقات الكويتية  -اإليرانية
حمكومة بتوجهات الوالايت املتحدة األمريكية يف املنطقة ،أكثر من رغبة الكويت نفسها ،وصانعوا السياسة
الكويتية ال ينكرون أن إيران هي حجر الزاوية الثابت يف معادلة األمن اخلليجي ،وما جهود الوالايت
املتحدة األمريكية لالقرتاب من إيران سلبا أو إجيااب إال إقرار بدورها اإلقليمي ( ،)97وأن عالقة الكويت
إبيران ال ختتل

عن مثيالهتا من العالقات اخلليجية  -اإليرانية ،واليت حتاول يف اآلونة األخرية ابن يكون

موقفها اجتاه إيران خارج التنظري السياسي األمريكي يف املنطقة (على األقل يف العلن) ،وأن يبىن هذا املوق
على قاعدة املصاحل املشرتكة وعدم التدخل ابلشئون الداخلية للبلدان ،والكويت من بني الدول اخلليجية
اليت تدعو للتقرب أكثر من إيران ،منطلقة من إمياهنا ابن املواجهة والتضاد ستؤدي حتما إبيران إىل اختاذ
مواق

وإجراءات ختل ابلوضع الداخلي هلذه البلدان ابستثمار النفوذ والتأثري اإليراين فيها املرتكز على

املواطنني اخلليجيني ذوي األصول اإليرانية ،كم أن الدول اخلليجية تعلم جيدا ابن أمريكا ال تستطيع محايتها
وجتنيبها مثل تلك األوضاع إذا حدثت وكما حصل يف العراق أابن االحتالل األمريكي.

اخلليجي) دوال مرشحة للحصول على عضوية اجمللس الكاملة حيث ميتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض جلان اجمللس كالرايضية
والصحية والثقافية.
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اتسمت العالقات الكويتية  -العراقية ولفرتة طويلة من اترخيها بعدم االستقرار ،ولعل سبب ذلك يعود إىل
الشعور املتوارث للعراقيني (حكومات ومواطنني) وعلى اختالف األنظمة السياسية ابن الكويت جزء من
العراق ،وللعراق شواهده التارخيية وحججه املوضوعية اليت تدعم هذا االعتقاد ،والتأثري العراقي يف الكويت
قدمي ،يف اجلوانب السياسية واالجتماعية والثقافية واألدبية ،السيما يف العهدين امللكي واجلمهوري األول،
ومن أبرز املشاكل اليت واجهت هذه العالقات قضية احلدود بني البلدين ،واليت كانت سببا أيضا إىل جانب
أسبااب أخرى خل

االجتياح العراقي للكويت عام  ،3661والذي أدى إىل قطع العالقات بني اجلانبني،

فضال عن أنه أضاف املزيد من املشاكل بينهما ،وكرس من التباعد واخلالف بني الطرفني ،وأسهم بشكل
مباشر يف إابرة التوتر والعداء بني البلدين ( ،)99ولكن املتابع للموق

الكوييت من املتغريات السياسية اليت

شهدهتا الساحة العراقية منذ االحتالل األمريكي عام  ،2111جيد أن هذا املوق كان واضحا منذ بداية
احلرب ،من خالل الدعم اللوجسيت الكبري الذي قدمته الكويت للقوات األمريكية أابن حببها على العراق
واحتالهلا له ،وبعد االحتالل األمريكي ،أعربت الكويت عن دعمها وأتييدها للحكومات العراقية اليت
تشكلت بعد عام  ،2111وقيام رؤساء هذه احلكومات بزايرة الكويت ،هبدف تعزيز عالقات البلدين،
فضال عن استضافتها ومشاركتها يف كثري من املؤمترات واالجتماعات لدول جوار العراق اليت عدت لدعم
ومساعد العراق يف حماوله إلعادة األمن واالستقرار إليه ،ومتكينه من جتاوز أوضاعه الراهنة ،كما شهدت
الساحة العراقية نشاط بعض الشركات الكويتية يف جمايل االتصاالت والطاقة ،هبدف تعزيز عالقات البلدين
االقتصادية ،مع ذلك ورغم التطور الذي شهدته العالقات بني البلدين بعد عام  ،2111فإهنا ال تزال تعاين
من تراكمات املرحلة السابقة يف ظل وجود واستمرار القضااي العالقة بينهما ،السيما قضااي احلدود والديون
واملفقودين ( ،)91من املؤكد أنه ما أن يتعاىف العراق من ما هو فيه من تداعيات االحتالل األمريكي،

521

مركز الدراسات اإلقليمية  -دراسات إقليمية )81( 2

ويستعيد مكانته اإلقليمية اليت تناسب حجمه واترخيه ،فان الكويت ستشهد معاودة للتأثري العراقي فيها
ومبختل اجلوانب.
خامتة واستنتاجات-:

سلط البحث الضوء على آلية صناعة القرار السياسي يف الكويت ،حيث تناول احملور األول من البحث
تبيان نشأة وتطور العمل السياسي يف الكويت ،موضحا األحداث التارخيية املهمة اليت أدت إىل أتسيس
دوائر صنع القرار احلالية ،أما احملور الثاين فقد أستعرض اإلطار الدستوري لصنع القرار السياسي يف
الكويت ،ومشل توضيح الصالحيات والدور الذي منحه دستور الكويت هلياكل صنع القرار السياسي
الفاعلة (األمري ،ويل العهد ،رئيس الوزراء ،جملس األمة) ،يف حني ذهب احملور الثالث إىل توضيح املتغريات
املؤبرة على صناعة القرار السياسي يف الكويت ،الداخلية واخلارجية ،وخباصة تلك اليت تسهم يف رسم
السياسة الكويتية وتفسر اجتاهاهتا ،ولقد خلص البحث يف سياق تناوله هلذا املوضوع إىل مجلة من
االستنتاجات سيتم طرحها يف الفقرات التالية.
مل تستفد احلياة السياسية يف الكويت الشيء الكثري من املرحلة اليت كانت فيها تتبع للدولة العثمانية ،حيث
أن مدة اهليمنة الربيطانية على الكويت أغنت تلك احلياة ،وكان حتفيز الربيطانيون ومشورهتم لشيوخ
الكويت الدافع اكرب للتطور السياسي يف الكويت ،كما ظهر أن البعد التارخيي له األثر البالغ يف حتديد
دوائر صنع القرار السياسي يف الكويت ،وأن األسرة احلاكمة (آل الصباح) مسحت وشجعت منو العمل
السياسي يف الكويت (مضطرة أحياان ويف أحيان متطوعة) ،لكنها مل تفرط يف أي عهد بنفوذها ومكانتها
السياسية املستمدة من احلق التارخيي لتلك األسرة ،والذي مت تركيزه دستوراي يف صالحيات أقطاب األسرة
احلاكمة (األمري ،ويل العهد ،رئيس الوزراء).
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ابلرغم من دستور الكويت يعد عالمة مميزة للحداثة السياسية مقارنة ابملنطقة ،لكن يؤخذ عليه مجوده
واشرتاطه ملتطلبات صعبة جيب توافرها للتعديل ،بينما يعتقد أن عملية تنقيح الدستور أصبحت ضرورة
ملحة لكل أطراف العملية السياسية مبا فيها األسرة احلاكمة اليت وضعت لرموزها (األمري ،ويل العهد ،رئيس
الوزراء) صالحيات ما عادت تتالءم مع روح العصر وتطور التناول السياسي ،وبنفس السياق يؤخذ أيضا
على الدستور مرونته املفرطة ببعض األمور ومنها استجواب الوزراء ،حيث إبمكان عضو واحد من جملس
األمة طلب وتنفيذ االستجواب ،مما جعل تلك الصالحية أداة للتهديد واالبتزاز السياسي ،وابلتايل تعطيل
األداء احلكومي وأتخري اإلصالحات وتطوير اخلدمات املقدمة ،وخباصة عندما تكون أغلب مواضيع
االستجواابت غري مهمة وال تعين شيئا لكثري من الكويتيني ،وأن أداء جملس األمة وفاعليته يعتمد على
نوعية أعضاؤه يف كل دورة ،فأما أن ينحى ابجتاه التصادم مع احلكومة أو املهادنة.
أن انعدام وجود األحزاب يف الكويت حيصر املتغريات الداخلية املؤبرة على صناعة القرار السياسي ابلتيارات
اليت تتبلور يف جملس األمة عقب كل انتخاابت ،واليت طاملا عكست املزاج السياسي للمجتمع الكوييت على
اختالف املسافة بني تلك التيارات وبني احلكومة واألسرة احلاكمة ،أما املتغريات اخلارجية املؤبرة فهي عبارة
عن جمموعة من العوامل الدولية واإلقليمية اليت أصبحت شبه اثبتة يف اتريخ السياسة الكويتية املعاصرة،
متمثلة ابلعاملني األمريكي واألورويب دوليا ،ودول جملس التعاون اخلليجي وإيران والعراق إقليميا.
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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 3691, 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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