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 تمهيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ما بعد،........... أ والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
تبىن ابلتالحم وروح املواطنة والتعايش والتعددية، وتشجيع االختالف والتنوع واالبتكار، إن اجملتمعات 

. وهذه العوامل يف الدول املتقدمة تكون سبباً من أسباب النجاح نشطارالواواحلد من اخلالف والتنازع 
قوامه الدستور  م،ميهلنظام حي حيتاجانوتالقي األفكار والرغبات يف البناء، وال شك أن املواطنة والتعايش 

ولية والسلطة. فالرغبة احلقيقية لألمم يف التطور واالزدهار ؤ ابة الرأي العام والربط بني املسوسيادة القانون ورق
والرغبة  الذي يتطلب اإلرادة والتقدم ال تتم إال من خالل خلق نظام حاضن لإلصالح وحاٍم له، واألمر

 التغيري. أوالً ومن مث أييت بعد ذلك اإلصالحيف 
 

واملتمثل ابلقرآن  إن الدين اإلسالمي من خالل الوحي املنزل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم
الكرمي وهدي سنته النبوية الطاهرة، ومن خالل ما سطره اخللفاء الراشدون يف حكمهم قد تضمن معاين 

تحقيق مبادئ احلرية والعدالة لولية والسلطة ال انفصام بينهما، و ؤ ذي يربط بني املساحلكم الشرعي ال
ولية واليت ال ؤ االجتماعية واعتبار أن الفرد جزء فاعل يف إطار اجملتمع. إن أمسى ما حنتاج إليه هو خلق املس

م راٍع وكلكم : كلك تصلح األنظمة إال معها ومن خالهلا، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 . ول عن رعيتهؤ مس

 

من أحكام وما  وما يقوم عليه النظام السياسي ،رية يف حميطنا اإلسالمي والعريبمن اإلشكاالت الفكو 
وما تتحمله األمة الحقاً من نتائج، وحنن لسنا مبعزل  ومدى حتمل السلطة ملسؤولياهتا اثرآيرتتب عليه من 

 ي نشأذال لهعن أص حىت ابتعد ،عرب التاريختغيري معامله ي مت ذالو  ،وأتثرياته اإلشكال السياسيعن هذا 
 وُّليت: "  - رضي هللا عنه - قول سيدان أبو بكرتلخص يف ي اولياته، وهذسؤ يف حتمل السلطة مل منه

 .فإن أحسنت فأعينوين وإن أخطأت فقوموين.." عليكم ولست خبريكم،
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من خالل حكومة  إدارة شؤون الدولةعزل الشعب عن آلية اختاذ القرار وحقه يف فمن غري املعقول أن ي  
واملنتهى يف تقييم أعمال  ىمه ابعتبار أن إىل الشعب املبتدولياهتا أماؤ نتخبة تنبثق عنه وتتحمل كامل مسم

فال نصوص تردع وال دساتري  احلكومات وحماسبتها سياسيا وقضائيا، ومن دون هذه اآللية ختلق الفوضى
 . ولية السلطةؤ دائرة فراغية تقوم على عدم مس متنع، وستظل الشعوب يف

 

 : حلالة السياسيةا
فالفساد دمر سلطات  ى اإلطالق،متر الكويت يف مرحلة غري مسبوقة يف اترخيها، وتعد أسوأ مرحلة عل

الدولة وخنر مؤسساهتا، فأموال الدولة وثرواهتا الوطنية مستباحة، والدستور منتهك، والقوانني ابتت لعبة يف 
رتات العامة مصادرة، فيما ترعى السلطة رعاية مباشرة يد السلطة ت ستخدم وال ت طبق، والعدالة اتئهة، واحل

 نشر الفتنة يف البالد يف إطار مشروع يستهدف تفتيت اجملتمع وتقسيمه، وتكريس احلكم الفردي.
واد الدستور على فال دميقراطية بال حرية. وقد نصت م االدستور مت متزيقه ا كفلهة اليتالدميقراطي طرإن األ

 بشكل حقيقي. ق ممارسة هذه احلريةواطن وحامل أساس كفالة حرية
والكويت تعيش أزمة سياسية متمثلة بتمدد صالحيات األسرة على  2691منذ إعالن الدستور يف عام 

حتول فيها الشعب من خالل دفاع الشعب عن حقوقه الدستورية  حساب صالحيات الشعب ودميومة
للسلطة السياسية وحلفائها حملاوالهتم املستمرة للتطاول التشريعي والرقايب إىل التصدي  بنالربملان من الدور 
 للدستور وقوانني الدولة. وانتهاكها حرمتهبنزع على املال العام 

عرب التدخل الفاضح والفج يف  2691لقد مارست السلطة االنقالب املستمر على الدستور منذ عام 
االنقالب على والرامية إىل عن حقيقة نواتاها  كاشفةالعملية االنتخابية وتزوير إرادة األمة والتالعب هبا  
ون الدولة ، وطمس مبدأ سيادة األمة واالنفراد إبدارة ؤ نظام احلكم الدستوري وإلغاء حق األمة يف إدارة ش

 .وختريبهاالدولة والسيطرة على مقدراهتا ومؤسساهتا لنهبها 
 

اجمللس أثره يف وقوع أزمة سوق  فكان لغياب 2619ولقد انقلبت السلطة على النظام الدستوري يف 
املناخ اليت كادت أن هتوي ابقتصاد الدولة بسبب سوء الرقابة وسوء إدارة السلطة ، فقد قدرت بعض 

 املليارات. قد بلغت عشراتالتقارير الدولية آنذاك أن خسارة الدولة فقط يف سوق املناخ بعد تفرد السلطة 
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ابالنقالب على الدستور وشهدت  2619ك نفسه عام قامت السلطة ابنتهاج السلو  2699ويف عام 
فظهرت حركة شعبية لتواجه سوء إدارة الدولة  ،تلك الفرتة حالة اجلمود االقتصادي والتنموي والسياسي

واستبدادها وهي عبارة عن ائتالف من احلركات السياسية والربملانية واليت واجهتها السلطة بكل عنف 
وء إدارة السلطة اليت مت توثيقها بلجنة تقصي احلقائق الربملانية يف عام واستبداد، وأبرز حادثة على س

كان واليت  مع هذه الفاجعة  السلطة سوء تعاملهي أزمة االحتالل العراقي وهي برهان جلي على  2661
لشعب الكوييت الذي امتهنت كرامته ومضت الفاجعة دومنا أن املقدرات لرواح و ألاب نتيجتها ضياع
احرتام لعودة للحياة الدميقراطية و اب السلطة تعهدتفعندما سقط النظام خالل الغزو العراقي  حياسب أحد.

وحنن اليوم لن ننتظر أن يسقط النظام  مرة أخرى تعود النتهاك الدستور ناآل الدستور، وها هي السلطة
 حىت حترتم هذه السلطة الدستور وسنلزمها كشعب على احرتامه.

 

نفسه لالنقضاض على مكتسبات الشعب  السابق التحرير النهج العدائي لقد مارست السلطة بعد
الدولة من دولة مؤسسات وقانون ودستور وتعزيز مكانة الفرد، إىل كيان أشبه  بتحويلالدستورية واإلنسانية 

 ابملقاطعة وأقرب إىل شركة خاصة. 
 

ظام االنتخايب بتغيري الدوائر عامًا من إعالن الدستور يف الن 05وكذلك تالعبت السلطة ما يزيد عن 
 اً مرسومصدارها إب 2695يب وهي مغتصبة للسلطة عام ونظام التصويت من خالل تعديل النظام االنتخا

ن دائرة مبخالفة القانون السابق عليه، ريبتقسيم الكويت خلمس وعش 2695لسنة  96ابلقانون رقم 
إبرادة منفردة لتزييف إرادة الشعب  61/1559االنتخاب ابالنقالب على قانون السلطة مؤخراً قامت و 

 .ملقاعد متعددة نظام صوت واحد الذي تبىن 1521لسنة  15عن طريق إصدار املرسوم 
 

إن القواعد السياسية اليت تقوم عليها الدميقراطية قد قوضت وأصبح مصري التجربة الدميقراطية يف مهب 
ظام الصوت الواحد( من وسيلة بيد الشعب إىل وسيلة وحتولت السلطة التشريعية اآلتية عن طريق )ن ،الريح

بيد السلطة وأصبح الوضع يف اجمللس أقرب للمسرحيات منه إىل املواقف اجلادة واليت تضع مصلحة 
 الشعب نصب عينيها ومت إفراغ اجمللس والدستور وجعله شكالً وإطارا فارغاً دون معىن أو حمتوى.
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 احرتامعلى  1559تفعيل أدواهتم الدستورية وإلزام احلكومة منذ ن حاول بعض األعضاء داخل الربملاولقد 
ت أغلب احملاوالت ابلفشل بسبب تعمد املؤسسات والسلطات املختلفة تفريغ ءالدستور ولكن اب
قيام السلطة إىل بكافة الوسائل من خالل إفساد العملية السياسية حىت وصل األمر  الدستور من حمتواه

بعض وقد اعرتف ضيحة اإليداعات، شراء ذمم النواب وما عرف الحقا بفبدعم بعض املرشحني و 
نه استلمها من بعض إوالبعض قال  الشيخ انصر احملمد من رئيس الوزراء السابق ابستالمهم مبالغ النواب

أبناء األسرة احلاكمة. كما أفسدت السلطة العملية السياسية من خالل العبث ابملال العام من خالل 
مما حويالت املليونية واليت كان عراهبا رئيس الوزراء السابق وبعض املؤسسات احلكومية. فضيحة الت

بكافة  1556ستنهض معه رقابة الرأي العام وبداية احلراك الشعيب والذي طالب برحيل احلكومة منذ عام ا
دمي رئيس الوسائل وتعرض خالهلا الشعب جلميع صور القهر والعنف، حىت انل هذا الشعب ما متىن بتق

ستقالته وقبول هذه االستقالة من قبل األمري. ومت بعدها تكليف رئيس الوزراء االوزراء الشيخ انصر احملمد 
ذي صادق عليه. ومتت االنتخاابت الالحق والذي قام بدوره برفع مرسوم حل الربملان إىل األمري وال

على مترير القوانني وتشكيل جلان حتقيق  أن يوصل غالبية برملانية قادرة 1521ستطاع الشعب يف فرباير او 
 وإسقاط حكومة أبكملها من خالل عدم التعاون إن أرادت.

 

ختالف الرؤى السياسية بينهم واتساع بون اخلالف ا رغمأعضاء الغالبية منذ اليوم األول لقد حرص 
 والتشريعي والتوافق الفكري يف صفوفهم إال أهنم حاولوا من خالل طرح األولوتات املزج بني الدور الرقايب

ساد العملية السياسية وشق النسيج االجتماعي الشعبية يف حماسبة كل من تسبب إبف على املطالب
عالم يف حتقيق هذه األغراض وذلك من خالل جلان التحقيق اليت ألدوات اإل املشنيواالستخدام 

ئل للتخلص من العناصر ومنذ ذلك الوقت والسلطة منشغلة إبجياد وسا .1521شكلها جملس فرباير 
اليت متثل تيارا قوتاً يف الشارع السياسي، وابتت السلطة ختشى امتداد نفوذه وتناميه أكثر بني اجلماهري 
الشعبية، ومل يكن يف وسع السلطة أن تضرب منذ البداية هذه العناصر، ويف ذات الوقت ال تتحمل 

ساد ورموزه وممثليه وحلفائه وأعوانه من خالل السلطة أن ميارس ممثلو األمة دورهم احلقيقي بكشف الف
وهتريب الديزل وجتاوزات اإلعالم  التحويالتو اإليداعات  جلان التحقيق اليت شكلت، وهي جلان

 .الفاسد
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 1521ولكن النهج الفردي من قبل السلطة عاد مرة أخرى ملسرح األحداث فلم يكمل جملس فرباير 

إبطال على ه األوىل أقدمت السلطة من خالل احملكمة الدستورية مدة األربعة شهور وقبل أن ينهي دورت
اجمللس املعرب عن إرادة الشعب احلقيقية بسبب خطأ إجرائي ارتكبته احلكومة وهو بدعة مستوردة بينما هو 
يف حقيقة األمر انقالب قامت به السلطة السياسية وحلفاؤها على النظام الدستوري لكي متكن قوى 

 ث مبقدرات الدولة.الفساد من العب
 

بعد إبطال احملكمة الدستورية  فوراً فصول املسرحية عن طريق إصدار مرسوم الصوت الواحد  استكمالومت 
وكأنه يراد لألمة أن تكون شاهدة زور على انتهاك الدستور وأن نكون حنن كشعب  1521جملس فرباير 

دها األجيال الالحقة واليت ستفحص وكجيل معاصر داخل قفص االهتام يف حمكمة التاريخ اليت ستعق
 بدقة ما إذا كنا قد حافظنا على األمانة أم كنا هلا خائنني.

 

 داري للسلطة:الفساد اإل
لقد مت تعزيز الفساد السياسي واإلداري واملايل بصورة غري مسبوقة بتاريخ الكويت، حيث تنحدر اخلدمات 

والرتاضية إىل مستوتات متدنية، وأصبحنا ننافس بعض  الصحية والتعليمية واالجتماعية والسكنية والشبابية
 سيا يف احندار مستوى اخلدمات. آدول أفريقيا الوسطى ودول جنوب شرق 

 

فأزمة السكن تفاقمت بشكل خميف بسبب سياسة احتكار األراضي من قبل أصحاب السلطة 
مبائة ألف طلب أو أكثر،  السياسية وحلفائها التارخييني حىت أصبحت طلبات اإلسكان املرتاكمة تقدر

 .تصادية لألسر الكويتيةوكان من آاثرها تدهور األوضاع االجتماعية واالق
 

، اً كما ال تزال يف الدولة جامعة حكومية واحدة تفتقد حلرم اجلامعي املتكامل وتواجه تراكماً طالبياً كبري   
يم األساسي. وتضخمت أعداد البطالة وأصبحت نسبة األساتذة للطلبة عالية جداً، ابإلضافة الهنيار التعل

إىل  1552يف الدولة يف فرتة جتاوزت الفوائض املالية سنوتاً عشرات املليارات من الدوالرات منذ عام 
يزال مصريها جمهواًل بسبب فقدان الشفافية ابإلعالن عن حجم الفوائض وأسس  واليت ال 1522
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ي يعلن فيه عن منح مليارية لدول أخرى لبناء مشاريع صرفها واستثمارها وعوائد استثمارها يف الوقت الذ
 يف حني أن الشعب الكوييت حباجة ملثل هذه املشاريع يف وطنه.

 

ومن مظاهر الفساد اإلداري للسلطة السياسية تفشي ظاهرة الرشاوى على مجيع األصعدة واملستوتات 
اثر وتنخر يف جسد الدولة واليت تكون السياسية واإلدارية وحتولت الظاهرة إىل خالتا سرطانية خطرية تتك

سببًا لدمار الدول واهنيارها. ويلحق بفساد اإلدارة احلكومية تفشي الواسطة للحصول على خدمات 
ولية الدولة ؤ أساسية يف القطاعات الصحية والتعليمية والوظيفية واليت تعترب من صميم حقوق املواطنة ومس

اخلدمي جيب أن تكون مباشرة ودون وساطة مصطنعة وكأن املواطن  جتاه األفراد، فعالقة املواطن ابلقطاع
ويضاف ،  يطلب من األشياء ما ال يستحقه رغم أن الدستور قرر أن الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية

لفساد اإلدارة احلكومي ما يعرف بقضية )القروض(، اليت أرهقت اجملتمع من خالل ضعف املؤسسات 
ابتها على البنوك، فاحلكومة مل تعرتف يف ابدئ األمر بوجود مشكلة مث اضطرت املالية يف إحكام رق

لالعرتاف من خالل تبين حلول ترقيعية عن طريق ما يعرف بصندوق املعسرين وصندوق األسرة، ولكن 
ال تزال املشكلة قائمة، وتتعرض آالف  من األسر الكويتية ملوجات من الضغط االقتصادي املرهقة واليت 

أتثريها واضحاً على األمن اجملتمعي. ومن أمثلة فساد اإلدارة احلكومية قضية )املسرحني(، واليت ابلرغم بدا 
من وجود قانون لدعم العمالة الوطنية ابلقطاع اخلاص إال أن احلكومة فشلت فشاًل ذريعًا يف محاية 

كومة ليست فقط غري موظفي القطاع اخلاص وهو الذي حيظى برعاية حكومية كاملة، فأصبحنا أمام ح
قادرة على توظيف اخلرجيني الكويتيني يف خمتلف االختصاصات، بل أمام حكومة عاجزة عن محاية 
الكويتيني األكفاء الذين تعرضوا لعملية إهناء خدماهتم قسراً حبجج واهية حىت مت تكوين ما يعرف اليوم 

 . مبئات املسرحنيبقضية املسرحني والذي يقدر عددهم 
 

ضاتا املهمة واخلطرية على املستوى السياسي واالجتماعي واألمين، قضية )البدون( واليت ال تزال ومن الق
عالقة وتشكل خطرًا نفسيًا على األفراد املنتمني هلذه الفئة من خالل التضييق عليهم يف عيشهم ويف 

هتم وتوفري احلياة اإلنسانية حقوقهم اإلنسانية الطبيعية، فأصبح توفري احلقوق املدنية والقانونية وحفظ كراما
حقاً هلم على الدولة، وكذلك ضرورة اإلسراع مبنح اجلنسية الكويتية ملستحقيها خصوصاً أن احلكومة قد 
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ألف مستحق هلا، فلم يعد من املقبول أن حيرموا من حق االنتماء هلذا البلد وهم من  21اعرتفت أبحقية 
جهتها الكويت من احلروب القومية وحرب االستنزاف سطر أمسى التضحيات يف كل التحدتات اليت وا

وحرب حترير الكويت ومقاومة االحتالل العراقي. كما أن حرمان ذوي الشهداء وأبناء الكويتيات من 
املستحقني من االنتماء هلذا البلد، الذي مل يسكنوا إال أرضه ومل يرتبوا إىل يف حضنه ومل يتنفسوا إال هواه 

ن الكويت قد حرمت من انتماء أبنائها إليهم وقسوة على الكويت يف آٍن واحد حيث يعترب قسوةً ابلغة ع
 إليها.

 

 : اخللل االقتصادي
من  ٪65إن اقتصادان وحيد اجلانب يعتمد أساساً على إنتاج النفط وتصديره إذ تشكل إيراداته ما يفوق 

شبه الوحيد لكافة النشاطات ميزانية الدولة، ونظرًا لكون اإلنفاق احلكومي هو املصدر الرئيسي و 
االقتصادية أضحت عملية التنمية االقتصادية مرهونة مبا قد يطرأ على الصناعة النفطية من تطورات 
وتغريات. وهذه مسألة ال منلكها وإمنا ختضع لقوانني السوق النفطي وما يطرأ عليه من تغريات وحتوالت 

 . وتقلبات مرتبطة ابلعرض والطلب
 

وات املتعاقبة مدى التخريب الذي حلق هبذا القطاع وعمليات النهب املستمرة له والفساد لقد أظهرت السن
كل هذه و املشبوهة واملغلفة ابلفساد والرشاوى  الكربى واإلفساد الذي استشرى فيه وابلصفقات املليارية

خالل صفقات مت فضحها ولكن دون جدوى، هذا ما نعلم عنه ولكن هناك مئات املشاريع والعقود ال
الثالثني سنة املاضية واليت تقدر بعشرات املليارات مل ختضع للرقابة والفحص وهي بعيدة عن أعني الرقابة 
الشعبية ممثلة مبجلس األمة أو ديوان احملاسبة، فهذا القطاع املهم واحلساس أصبح يف وضع خطر، فإذا مل 

 ن مقبلون على كارثة بكل معىن الكلمة.نقف حبزم ضد سقوط واحندار هذا القطاع املهم واحليوي لنا فنح
كما يعاين اقتصادان من عدم التوازن بني اهلياكل واإلنتاج مما جيعله عرضة للخلل واالضطراب، وطريقة 
التوزيع فيه تتناىف مع مفاهيم العدالة االجتماعية ، حيث نشاهد بعد سنوات طويلة من إنتاج النفط 

وانتهت األمور إىل تركيز الثروة يف أيدي قلة، مستحوذة، مما أدى إىل التفاوت الكبري يف الدخول الفردية ، 
بروز الفوارق الطبقية بشكل حاد السيما يف السنوات األخرية، فربز الفرق الواضح بني أصحاب الثروات 
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الطائلة وأصحاب الدخول احملدودة اليت ال تكفي احتياجاهتم الضرورية يف ظل ارتفاع األسعار املستمر 
 .املتوازن واملتالزم مع مجود األجور والرواتب أو ارتفاعاهتا بشكل متدنٍ وغري 

 

 القمع السلطوي:
لقد قامت السلطة بضرب النسيج االجتماعي للدولة عن طريق خلق نزاع قبلي وطائفي وفئوي لضمان 
 السيادة للسلطة وحدها رغم عجز االحتالل العراقي الغاشم عن خلخلة الوحدة الوطنية. لقد جسد
الشعب الكوييت الصامد حقيقة التالحم مبقاومته لالحتالل فكانت املقاومة الشعبية املسلحة والعصيان 

ولقد قدمت املقاومة الكويتية كل التضحيات يف مواجهة احملتل وجتسد فيها معىن الوحدة الوطنية  ،املدين
احملتل، فقد قدم الكثري من أبناء  املتميزة ابلصالبة وتوحيد الصفوف والصرب واإلميان ببقاء الكويت وزوال

وبنات الكويت أرواحهم فداءً للوطن وسجلوا بذلك البطوالت الرائعة وكتبوا ابستشهادهم أسطراً تشع نوراً 
وكانوا حينها يتطلعون إىل وطن يتحرر وتسود فيه العدالة وتكافؤ الفرص وحرية الرأي، وطن للكرامة 

ة إىل هذه الوحدة اليت كرسها شهداؤان لكي حنقق استقرار الكويت واملساواة.  فنحن اليوم يف أشد احلاج
 وأمنها.

 

ومتر احلياة السياسية ابلكويت حالياً بظروف صعبة وعصيبة وحساسة، فاألوضاع احمللية احلالية تكتسب 
أمهية وخطورة استثنائية نظرًا لالضطراب الشديد يف األوضاع اإلقليمية، فالظروف اخلطرية يف املنطقة 
جعلت أنظمة احلكم فيها تثري أكثر من أي وقت مضى النعرة الفئوية والطائفية والقبلية، وتتطلب املسؤولية 
الوطنية من اجلميع التصدي لكافة االنتهاكات الدستورية اليت ختيم على وطنهم وانعكاسات ذلك على 

 مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
 

خالل التحالف مع شخصيات من أصحاب املاضي بضرب النسيج االجتماعي من وقد قامت السلطة 
املشبوه، والتحالفات السياسية مع بعض التيارات املصلحية وأصحاب املصاحل، عن طريق توزيع املناصب 
واملناقصات واملنح وقتل شرط الكفاءة وتكافؤ الفرص وأصبح معيار وأسس تعيني الوزراء يقوم على الرتضية 

عيداً عن أسس الكفاءة والقدرة، وهذا ما ينطبق على القيادات اإلدارية واحملاصصة والعالقات الشخصية ب
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حيث صرح رئيس الوزراء ذاته أبن أغلبية القيادات اإلدارية جاءت ابلواسطة وليس الكفاءة، وهو األمر 
الذي أدى إىل إحباط طموحات الشباب يف بناء البلد واالرتقاء به، وأصبحت اهلجرة من الوطن اهلدف 

للبعض اليائس من اإلصالح كما قال اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه "الغىن يف الغربة  املنشود
 وطن والفقر يف الوطن غربة".

 

يف قمع املسريات السلمية والتعسف  األمنية القبضةالقمعية ابستخدام  يف سياستهاالسلطة مؤخراً  ومتادت
املدوّنني يف مواقع التواصل االجتماعي والكتاب ألمن الدولة  القانوين وحماسبة النواتا لقمع معارضيها إبحالة

تزوير حداً ال يتصور باخلطورة  وبلغتحتياطي من جهات التحقيق. الستخدام احلبس ااوالتعسف يف 
ملان قيقية لألمة ومن مث قيام هذا الرب مبعزل عن اإلرادة احل ةإرادة األمة خبلق برملان صوري خلقته السلط

ت سرية قمعية للشعب الكوييت واليت مت تبنيها بوثيقة سرية صادرة من جملس الوزراء صدار توصياإب
ابلتضييق على احلرتات بفصل موظفي الدولة املسامهني واملتعاطفني مع حركة اإلصالح السياسي اليت 

أن العام، شهدهتا البالد مما يتناقض مع حقوق املواطنني األصيلة يف نقد السلطة والتعبري عن رأيهم يف الش
: "مىت استعبدمت  -رضي هللا عنه - اخلطاب بن وهذا جيعلنا نستذكر املقولة اخلالدة للخليفة الراشد عمر

 الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا".
 

من خالل االجتماعات الدائمة جمللس التعاون اخلليجي للوصول إىل ما يؤدي  كوييتكنا نتطلع كشعب  
متاسكها والوصول إىل العملة اخلليجية املوحدة واحلدود املفتوحة والسوق إىل هنضة الشعوب اخلليجية و 

املشرتكة ووسائل النقل املتقدمة وحق العمل للخليجي يف أي دولة من دول اخلليج والتكامل االقتصادي 
والدفع ابملزيد من احلرتات من خالل املشاركة الشعبية الفاعلة يف صنع القرار وصوال إىل وحدة وتالحم 

الذي يؤدي  ةدول اخلليج ألهنا الطريق الوحيد حلماية هذه املنظومة فهي سياج األمان والدرع الواقي
إال أن السلطة عندان بدالً من محاية حقوق املواطنني وحرتاهتم وقعت لتماسك وتالحم اجلبهة الداخلية، 

 تفاقية أمنية لتحول اخلليج أبكمله إىل سجن كبري.اعلى 
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 احلاجة للتغيري:
لقد سطر اتريخ الكويت السياسي العديد من املواقف الوطنية الرائعة للشعب الكوييت، جتلت فيها روحه 
الوطنية، وبرز فيها إحساسه ابملسؤولية العامة. ويشهد التاريخ أيضا أن مجيع مبادرات اإلصالح والتطوير 

بنتها القوى الوطنية مبختلف اجتاهاهتا، واحلفاظ على الثروة الوطنية إمنا كانت مبادرات شعبية حبتة صاغتها وت
 على حنو اضطرت معه السلطة إىل القبول هبا.

 

وإذ عرّب الشعب الكوييت أكثر من مرة ويف مناسبات عدة، داخل الربملان وخارجه، عن رفضه وغضبه جتاه 
الوطنية ما تقوم به السلطة، وإذ متادت السلطة كثريا واندفعت، وجتاهلت صوت العقل ونداء املصلحة 

العليا، وإذ ابن بشكل جلي ال لبس فيه انسداد أفق العمل الربملاين التقليدي وقصوره يف مواجهة آتمر 
السلطة على احلكم الدميقراطي واملكتسبات الشعبية، وإذ ثبت أيضا أن العمل الشعيب غري املنظم ال ميكن 

يب بشقيه السياسي وامليداين،  وأن السبيل أن يردع السلطة عن غيها، فقد تبني أنه ال بديل عن العمل الشع
الوحيد إلنقاذ الكويت هو تعاضد قواها السياسية املؤمنة ابلدميقراطية وابلتداول الدميقراطي للسلطة، 

 وتضامنها حتت راية واحدة ووفق رؤية موحدة تتضمن برانجما لإلصالح الدستوري والتشريعي.
 

، مراعاة حداثة عهد املشاركة 2691حني صياغة دستور  نيان املقصد األساسي لآلابء املؤسسلقد ك
الشعبية يف احلكم آنذاك ومترينًا على وضعهم اجلديد، وعربوا عن ذلك صراحة بتأكيدهم على تضمن 

 بعض التضييق من منطلق سنة التطور متهيدا إلعادة النظر يف الدستور بعد تطبيقه. 2691دستور 
 

ستمرارها إضافة النصوص القانونية والدستورية ولو اتسمت ابلكمال ا اليف حإن السلطة التقليدية لن ينفع 
والوضوح، فقد عودتنا على االنقضاض على النصوص وتفريغها من حمتواها، وهي لن تعدم الوسائل دائماً 
للقيام بذلك وال جمال اليوم لضمان احرتام الدستور والقانون واستقرار األوضاع وازدهارها إال من خالل 

 ولية وأتيت ابلتداول السلمي للسلطة.ؤ مة منتخبة قادرة على حتمل املسكو ح
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وألن األمم تتقدم ابألفكار فقد بدأت حضارتنا اإلسالمية من خالل ما أمر هللا به نبينا الكرمي بكلمة 
النتشال الكويت من  الوطين"اقرأ"، ومن هذا املنطلق يتم تقدمي هذا املشروع الفكري لإلصالح السياسي 

 حلالة اليت تعيشها إىل احلالة اليت تستحقها.ا
 : على النحو التايل وطينالسياسي اللذا يقدم االئتالف مشروع اإلصالح 
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 الرؤية

 
 

 ) إقامة نظام دميقراطي برملاين كامل
 حيقق مبدأ " السيادة لألمة مصدر السلطات مجيعا"(

 
 

 

 الهدف

 
 يسعى املشروع لتحقيق األهداف التالية:

 

 توفري بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام الربملاين الكامل.أوال: 
 اثنيا: فك االرتباط املخل بني النظامني الرائسي والربملاين .

 اثلثا: تفعيل سيادة األمة على السلطات الثالث.
 رابعاً: تدعيم احلرايت وحقوق اإلنسان.

 لرشيد ومكافحة الفساد.خامساً: تطوير سلطات الدولة لتحقيق احلكم الصاحل وا
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 صالح السياسيإلمسارات ا
 

ميثّل اإلصالح السياسي الدميقراطي اآلليات واألرضية الالزمة اليت ميكن أن يتأسس عليها احلكم الصاحل 
خطوات عملية دستورية وأخرى تشريعية حتقق رؤية مشروع  ال من خالل تبينإوالرشيد، وال يتأتى ذلك 

 "(.لسيادة لألمة مصدر السلطات مجيعاا"كامل حيقق مبدأ   برملايننظام  ةإقامعن طريق )اإلصالح 
 

الدولة، فميدان  يفالسلطات الدستورية  وتطوير أدواتمة تدعيم سيادة األ علىوتعمل تلك املسارات 
تساهم من  وطين يكفل إشهار اهليئات السياسية على أساس ىل تنظيم قانوينإ ةحباج السياسيالعمل 

، ويتطلب للوصول اىل احلكومة الربملانية اعتماد قانون تدعيم أركان النظام الربملاين يفاهليئات خالله تلك 
للقوائم ميهد لقيام الشعب ابختيار القوائم للتنافس يف تشكيل  نتخاابت قائم على التمثيل النسيبجديد لال
 احلكومة.

 

 من خالهلا يتمصالحات دستورية ولضمان وصول إدارة رشيدة لقيادة احلكومة يتطلب معه القيام إب
 ملباشرةمن ممثلي األمة  شرتاط نيلها الثقةاو متكني القائمة الفائزة ابالنتخاابت الربملانية من تشكيل احلكومة 

مد على تفعيل تتع اليتصالحات الدستورية من اإل اً لتطوير األدوار الربملانية يتطلب عددوكذلك ، أعماهلا
عضاء أة كزتادة عدد يوالرقاب يةالتشريعممارسة أعماله من بشكل حقيقي كينه مة ومتأدوات عضو جملس األ

ن أكما عضائها على قدم املساواة.  أومة و عضائه من مساءلة احلكأاجمللس وتفعيل جلساته وجلانه ومتكني 
قاف يو اإلأتعطيل و الأدواره من خالل تقييد صور االعاقة داء أأىل متكني الربملان من إاملسارات هتدف 

 الظروف االستثنائية مامل يكن ذلك مبوافقة الربملان. يفحقية السلطة التنفيذية ملساره وتقييد أ
 

اندى  يدوار السلطة القضائية دستورتا وتشريعيا لتحقيق العدل الذصالح تطوير أومن ضمن مسارات اإل
 ن.هذا الشأ إليه التجربة البشرية يفبه الدستور وفقا ألحدث ما وصلت 

 

لعامة وتضع ضماانت تعزز احلرتات ا مجلة من التشريعات اليت املطلوبة بتبينمل الصورة الدميقراطية وتكت
 وتكافح الفساد. الدولة اإلصالح اإلداري يف تفعل جوانب التنمية وتساهم يفنسان و اكرب حلقوق اإل
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الكامل من  الربملاينحية حنو استكمال النظام صالهداف اإلشروع لتحقيق متطلبات الرؤية واألويسعى امل
 :خالل املسارات التالية

 

 :والً: اإلصالحات الدستورية أ
 : اثنياً: اإلصالحات التشريعية 

 

 أوالً: اإلصالحات الدستورية:
ومن  2691أتيت املبادئ واإلصالحات الدستورية انطالقاً من املكتسبات الدستورية اليت تضمنها دستور 

 ن احلرتات ومزيد من املشاركة احلقيقية الفاعلة من قبل الشعب.بينها جواز تعديل نصوصه ملزيد م
 

وهتدف بنود اإلصالحات الدستورية إىل إدخال تعديالت جوهرية على الدستور احلايل هبدف االنتقال 
 إىل النظام الربملاين الكامل على حنو جيعل مبدأ سيادة األمة واقعاً قائماً.

 

 التحول إىل النظام الربملاين: .2
أثبتت جتربة الكويت السياسية فشل االرتباط املخل بني النظامني الرائسي والربملاين يف حتقيق التنمية لقد 

املنشودة والقدرة على توفري إدارة رشيدة ملؤسسات الدولة األمر الذي يتطلب االنتقال إىل النظام الربملاين 
 الكامل، وذلك من خالل العناصر التالية:

 القائمة الفائزة يف انتخاابت جملس األمة برائسة الوزارة. يكلف أمري البالد رئيس .أ
 تشكيل احلكومة وفق النظام الربملاين )حكومة منتخبة(. .ب
 وجوب حصول احلكومة على ثقة جملس األمة. .ج
 عدم تقدمي احلكومة برانمج عملها يوجب استقالتها. .د
 إلغاء الربط القائم بني أعداد النواب والوزراء. .ه
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 الربملان:محاية وحتصني  .1
رغم أن الدستور قد قرر أن نظام احلكم ابلكويت دميقراطي، إال أن املظهر الوحيد هلذه الدميقراطية يكاد 
ينحصر يف "جملس األمة". ونتيجة لسعي السلطة الدائم للحد من األدوار التشريعية والرقابية جمللس األمة،  

ع تكريس النهج الفردي، وذلك يتحقق من خالل كان البد من رعاية مظهر اإلرادة والسيادة الشعبية ومن
 العناصر التالية:

 أ. تقييد حق احلكومة ابلدعوة لالنتخاابت الربملانية املبكرة.
ب. صحة انعقاد جلسات جملس األمة دون حضور احلكومة مع خضوع الوزراء لقواعد الغياب املقررة 

 عضاء جملس األمة.أعلى 
لضرورة أو األحكام العرفية، حبيث ال  متس هذه احلالة االستثنائية ج. تقليص صالحيات إصدار مراسيم ا

 ابلنظام االنتخايب وتشكيل الربملان أو صالحياته، أواملوازنة العامة للدولة.
 

 . تدعيم وتفعيل أدوار جملس األمة وعضو الربملان:2
، مل 2691ف احمليطة بعام أثبتت التجربة ضعف البناء الداخلي جمللس األمة، فما كان مناسباً للظرو     

ه الداخلي، وذلك يتحقق من ؤ يعد مناسباً يف ظروفنا احلالية مما يتطلب معه تطوير تشكيل جملس األمة وبنا
 خالل العناصر التالية:

 اسب مع زتادة القاعدة االنتخابية.أ. زتادة أعضاء جملس األمة مبا يتن
 والوزراء. ب. توحيد إجراءات حجب الثقة عن رئيس جملس الوزراء

 ج. اعتماد العلنية يف أعمال اجمللس جبلساته وجلانه وتقليص أحوال السرية أتكيداً للرقابة الشعبية.
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 . ضمان استقاللية السلطة القضائية وتدعيم أدوارها :6
نزاهة واستقاللية القضاء من أهم دعائم الدول املتقدمة والناجحة واملستقرة، والتجربة الدميقراطية أكدت 

مما يتطلب معه تدعيم دور القضاء  ،إقحام احلكومات املتعاقبة للقضاء يف خضم الصراعات السياسية
 واستقالليته، وذلك يتحقق من خالل العناصر التالية:

 .التنفيذيةعن السلطة  للقضاءأتكيد االستقاللية اإلدارية واملالية  -أ
 دعم اجلانب املؤسسي يف القضاء واألجهزة املعاونة. -ب
 أدوار واختصاصات وآلية تشكيل اجمللس الدستوري )احملكمة الدستورية(.حتديد  -ت
 داري واألجهزة املعاونة له من خالل االلتزام إبنشاء جملس للدولة.تعزيز القضاء اإل -ث

 

 . مبادئ دستورية أخرى :0
السرية( واليت وضع ضوابط على املواد الدستورية اخلاصة مبوازنة الدولة وابألخص بنود امليزانيات اخلاصة ) -

 جيب أن ختضع بصورة كاملة لرقابة الربملان.
( يف إطار يضمن عدم العبث به وكذلك القدرة على تطويره 216تغيري آلية تعديل الدستور )مادة. -

 إجيااًب آبليات حمددة من واقع التجارب الدستورية العاملية.
ارها شرطًا أساسيًا يف النظام الربملاين النص على أحقية تشكيل اهليئات السياسية يف الدستور ابعتب -

 الكامل.
 

هبدي من املبادئ والتوجهات األساسية السابق ذكرها وصواًل إىل جوهر النظام الربملاين الكامل، نقرتح 
 : النصوص الدستورية التالية فيما يلي لتحقيق األهداف املرجوة
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 النص املقرتح النص القائم
 62املادة 

يات والنقاابت على أسس وطنية وبوسائل حرية تكوين اجلمع
سلمية مكفولة وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون، وال 

 جيوز إجبار أحد على االنضمام إىل مجعية أو نقابة

 النص املقرتح
حرية تكوين اهليئات السياسية واجلمعيات والنقاابت على 

اع أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط واألوض
 .اليت يبينها القانون

  02 املادة
 .السلطة التشريعية يتوالها األمري وجملس األمة وفقاً للدستور

 النص املقرتح
 للدستورالسلطة التشريعية يتوالها جملس األمة وفقاً 

  01 املادة
السلطة التنفيذية يتوالها األمري وجملس الوزراء والوزراء على  

 .النحو املبني ابلدستور

 النص املقرتح
راء والوزراء ابسم األمري على السلطة التنفيذية يتوالها جملس الوز 

 النحو املبني ابلدستور.
 ( 00)مادة 

 يتوىل األمري سلطاته بواسطة وزرائه
 النص املقرتح

 النحو املبني ابلدستور. لىيتوىل األمري سلطاته ع
 (09)مادة 

يعني األمري رئيس جملس الوزراء، بعد املشاورات التقليدية، 
اء ويعفيهم من مناصبهم بناء ويعفيه من منصبه. كما يعني الوزر 
 على ترشيح رئيس جملس الوزراء.

 ويكون تعيني الوزراء من أعضاء جملس األمة ومن غريهم.
وال يزيد عدد الوزراء مجيعا على ثلث عدد أعضاء جملس 

 األمة.
 

 النص املقرتح
يكلف األمري أبمر أمريي خالل ثالثة أتام من إعالن النتائج 

األمة رئيس القائمة احلاصلة على  الرمسية النتخاابت جملس
 أكرب عدد من األصوات الصحيحة بتشكيل احلكومة.

ويقوم رئيس الوزراء املكلف بعرض حكومته على األمري خالل 
أربعة عشر يوما من صدور خطاب التكليف ليصدر األمري 

 خالل الثالثة أتام التالية مرسوما بتشكيلها.
حصوهلا على ثقة أغلبية وال تباشر احلكومة أعماهلا إال بعد 

األعضاء الذين يتألف منهم جملس األمة يف جلسة خاصة 
يدعى هلا خالل سبعة أتام من اتريخ صدور مرسوم تشكيل 

ن على التشكيل احلكومي و وال يباشر الوزراء الالحق احلكومة.

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72410
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72410
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72411
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72411
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عماهلم إال بعد حصوهلم على ثقة اجمللس يف أول جلسة تلي أ
 صدور مرسوم التعيني.

قة اجمللس يصدر أمر حصول احلكومة املكلفة على ثوعند 
 أمريي بتعيني رئيس الوزراء على النحو السابق.

، يكلف حصول  احلكومة املكلفة على الثقةويف حال عدم 
األمري رئيس القائمة احلاصلة على اثين أكرب عدد من 
األصوات الصحيحة يف انتخاابت اجمللس بتشكيل احلكومة، 

 يف هذه احلالة. ات السابقةالفقر وتسري أحكام 
 

ويف حال عدم حصول احلكومة املكلفة الثانية على الثقة، 
يكلف األمري رئيس القائمة احلاصلة على اثلث أكرب عدد من 
األصوات الصحيحة يف انتخاابت اجمللس بتشكيل احلكومة، 

 وتسري أحكام الفقرات السابقة يف هذه احلالة.
 

جملس األمة على ثقة  عدم حصول هذه احلكومةويف حال 
يوما من  تسعنيتتم الدعوة النتخاابت مبكرة جديدة خالل 

اتريخ إعالن النتائج الرمسية آلخر انتخاابت للمجلس وذلك 
 من الدستور. 251ابالستثناء من املادة 

 من أعضاء جملس األمة. والوزراء ويكون تعيني رئيس الوزراء
ملدد املنصوص عليها ويف مجيع األحوال جيب أال يزيد جمموع ا 

يوماً من اتريخ إعالن النتائج الرمسية  تسعنييف هذه املادة على 
 جمللس األمة.
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 (09)مادة 
رئيس جملس الوزراء والوزراء مسؤولون  ابلتضامن أمام األمري 
عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن 

 أعمال وزارته

 النص املقرتح
ع بريريريريريريريرئيس جملريريريريريريريس الريريريريريريريوزراء أو الريريريريريريريوزراء لألمريريريريريريري حريريريريريريريق االجتمريريريريريريريا 

 ون البالد .ؤ لالستيضاح حول املسائل املتعلقة بش

 90 املادة
 .لألمري حق اقرتاح القوانني وحق التصديق عليها وإصدارها

إلصدار خالل ثالثني يومًا من اتريخ رفعها إليه من ويكون ا
جملس األمة، وختفض هذه املدة إىل سبعة أتام يف حالة 
االستعجال، ويكون تقرير صفة االستعجال بقرار من جملس 

  .األمة أبغلبية األعضاء الذين يتألف منهم
  .وال حتسب أتام العطلة الرمسية من مدة اإلصدار 
قًا عليه ويصدر إذا مضت املدة املقررة ويعترب القانون مصد 

  .لإلصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره

 النص املقرتح
تقدم مشروعات القوانني مبراسيم ويكون لألمري حق التصديق 

ويكون اإلصدار خالل ثالثني يومًا من  .عليها وإصدارها
 اتريخ رفعها إليه من جملس األمة، وختفض هذه املدة إىل سبعة
أتام يف حالة االستعجال، ويكون تقرير صفة االستعجال بقرار 

  .من جملس األمة أبغلبية األعضاء الذين يتألف منهم
  .وال حتسب أتام العطلة الرمسية من مدة اإلصدار 
ويعترب القانون مصدقًا عليه ويصدر إذا مضت املدة املقررة  

 مرسوم طلب اإلعادة بنظره. صدوردون لإلصدار 
 91 املادة

األمري هو القائد األعلى للقوات املسلحة، وهو الذي يويل  
  .الضباط ويعزهلم وفقاً للقانون

 النص املقرتح
ولية كون تتالقائد األعلى للقوات املسلحة، و األمري هو 

 الضباط وعزهلم مبرسوم وفقاً للقانون.
  96 املادة

يعلن األمري احلكم العريف يف أحوال الضرورة اليت حيددها 
ون إعالن القانون، وابإلجراءات املنصوص عليها فيه. ويك

احلكم العريف مبرسوم، ويعرض هذا املرسوم على جملس األمة 
خالل اخلمسة عشر يومًا التالية له للبت يف مصري احلكم 
العريف. وإذا حدث ذلك يف فرتة احلل وجب عرض األمر 

 النص املقرتح:
يكون إعالن احلكم العريف مبرسوم، يف أحوال الضرورة اليت 

 حيددها القانون، وابإلجراءات املنصوص عليها فيه. 
رسوم على جملس األمة يف أول اجتماع له يلي ويعرض هذا امل

، أو خالل للبت يف مصري احلكم العريف إعالن احلكم العريف
اخلمسة عشر يوماً التالية له يف حال صدوره بني أدوار االنعقاد 

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72424
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72424
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72426
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72428
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72428
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  .على اجمللس اجلديد يف أول اجتماع له
ويشرتط الستمرار احلكم العريف أن يصدر بذلك قرار من  

  .س أبغلبية األعضاء الذين يتألف منهماجملل
ويف مجيع األحوال جيب أن يعاد عرض األمر على جملس  

  .األمة، وابلشروط السابقة، كل ثالثة أشهر

 أو بعد انتهاء الفصل التشريعي.
ويشرتط الستمرار احلكم العريف أن يصدر بذلك قرار من  

ويف مجيع  .األعضاء الذين يتألف منهمثلثي اجمللس أبغلبية 
األحوال جيب أن يعاد عرض األمر على جملس األمة، 

  .وابلشروط السابقة، كل ثالثة أشهر
 

وقت وقف حالة  أي أن يقرر أبغلبية أعضائه يفوللمجلس 
 .احلكم العريف

  15 املادة
لغها جملس األمة فوراً مشفوعة يبيربم األمري املعاهدات مبرسوم و 

مبا يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها 
  .والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية

 

ة لى أن معاهدات الصلح والتحالف، واملعاهدات املتعلقع
أبراضي الدولة أو ثرواهتا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق 
املواطنني العامة أو اخلاصة، ومعاهدات التجارة واملالحة، 
واإلقامة، واملعاهدات اليت حتمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات 
غري الواردة يف امليزانية أو تتضمن تعديالً لقوانني الكويت جيب 

  .انونلنفاذها أن تصدر بق
وال جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطاً سرية تناقض 

  .شروطها العلنية

 النص املقرتح
ت ربم املعاهدات مبرسوم ويبلغ فيها جملس األمة فوراً مشفوعة مبا 
يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها 

  .والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية
 

ى أن معاهدات الصلح والتحالف، واملعاهدات املتعلقة عل
أبراضي الدولة أو ثرواهتا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق 
املواطنني العامة أو اخلاصة، ومعاهدات التجارة واملالحة، واإلقامة، 
واملعاهدات اليت حتمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غري الواردة 

ن تعدياًل لقوانني الكويت جيب لنفاذها أن يف امليزانية أو تتضم
 تصدر بقانون مبوافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس.

وال جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطًا سرية  
  .تناقض شروطها العلنية

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72429
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=72429
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 (12)مادة 
إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد جملس األمة أو يف فرتة حله، 

يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري، جاز  ما يوجب اإلسراع
لألمري أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون، على 
أن ال تكون خمالفة للدستور أو للتقديرات املالية الواردة يف قانون 

 امليزانية.
وجيب عرض هذه املراسيم على جملس األمة خالل مخسة 

لس قائما، ويف أول عشر يوما من اتريخ صدورها، إذا كان اجمل
اجتماع له يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا مل 
تعرض زال أبثر رجعي ما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة 
إىل إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ومل يقرها اجمللس زال 
أبثر رجعي ما كان هلا قوة القانون، إال إذا رأى اجمللس اعتماد 

اثرها بوجه آ لفرتة السابقة أو تسوية ما ترتب مننفاذها يف ا
 آخر.

 

 النص املقرتح
إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد جملس األمة أو بعد انتهاء 
الفصل التشريعي، ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل 
التأخري، جاز أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة 

ة للدستور أو للتقديرات املالية القانون، على أن ال تكون خمالف
لنظام االنتخايب وتعديالته،  اب ماسةأو الواردة يف قانون امليزانية 

كما ال تسري أحكام هذه املادة على قانون تنظيم االستفتاء 
 .216العام يف تنقيح الدستور وفق أحكام املادة 

وجيب عرض هذه املراسيم على جملس األمة خالل مخسة 
ريخ صدورها، إذا كان اجمللس قائما، ويف أول عشر يوما من ات

اجتماع له يف حالة انتهاء الفصل التشريعي، فإذا مل تعرض زال 
أبثر رجعي ما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة إىل إصدار 
قرار بذلك. أما إذا عرضت ومل يقرها اجمللس زال أبثر رجعي ما  

تماد نفاذها يف الفرتة كان هلا قوة القانون، إال إذا رأى اجمللس اع
 اثرها بوجه آخرآالسابقة أو تسوية ما ترتب من 

ويكون إقرار اجمللس للمراسيم مبوافقة أغلبية األعضاء الذين 
 يتألف منهم اجمللس.

  11 املادة
يضع األمري مبراسيم لوائح الضبط واللوائح الالزمة لتنفيذ  

هلا أو إعفاء من  ال يتضمن تعديالً فيها أو تعطيالالقوانني مبا 
وجيوز أن يعني القانون أداة أدىن من املرسوم إلصدار  .تنفيذها

 .اللوائح الالزمة لتنفيذه

 النص املقرتح
يذ القوانني مبا زمة لتنفتوضع مبراسيم لوائح الضبط واللوائح الال 

  .هلا أو إعفاء من تنفيذها ال يتضمن تعدياًل فيها أو تعطيالً 
وجيوز أن يعني القانون أداة أدىن من املرسوم إلصدار اللوائح 

 .الالزمة لتنفيذه
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  12 املادة
يضع األمري، مبراسيم، لوائح الضبط واللوائح الالزمة لرتتيب 

  املصاحل واإلدارات العامة مبا ال يتعارض مع القوانني

 النص املقرتح:
توضع مبراسيم، لوائح الضبط واللوائح الالزمة لرتتيب املصاحل 

 . واإلدارات العامة مبا ال يتعارض مع القوانني
  16 املادة

يعني األمري املوظفني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني 
لدى الدول األجنبية، ويعزهلم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول 

 .األجنبية لديه

 ح:النص املقرت 
 ي عنين املوظفون املدنيون والعسكريون مبراسيم.

 

ويعني األمري املمثلني السياسيني لدى الدول األجنبية مبرسوم، 
  ة .ويتم عزهلم وفقاً للقانون، ويقبل مبراسيم ممثلي الدول األجنبي

  19 املادة
 .للقانون مينح األمري أومسة الشرف وفقا

 النص املقرتح
 . ة الشرف مبراسيم وفقاً للقانونمينح األمري أومس

 (95)مادة 
يتألف جملس األمة من مخسني عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب 

 تخاب.العام السري املباشر، وفقا لألحكام اليت يبينها قانون االن
ويعترب الوزراء غري املنتخبني مبجلس األمة أعضاء يف هذا  

 اجمللس حبكم وظائفهم.

 النص املقرتح
يتألف جملس األمة من مئة عضو ينتخبون بطريق االنتخاب العام 

 قانون االنتخاب. يبينهاالسري املباشر، وفقا لألحكام اليت 
من عضوية  ويعترب الوزراء أعضاء يف هذا اجمللس على أن مينعوا

 جلانه.
 (92)مادة 

 . حتدد الدوائر االنتخابية بقانون
 النص املقرتح

 بقانون.حيدد جملس األمة النظام االنتخايب 
  99 املادة

بدعوة من األمري خالل شهر أكتوبر  العادي يعقد اجمللس دوره
من كل عام. وإذا مل يصدر مرسوم الدعوة قبل الشهر املذكور 
اعترب موعد االنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 
الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رمسية 

  .اجتمع اجمللس يف صباح أول يوم يلي تلك العطلة

 النص املقرتح
مبرسوم يصدر خالل شهر  جمللس األمةالدور العادي عقد ي

أكتوبر من كل عام. وإذا مل يصدر مرسوم الدعوة قبل الشهر 
املذكور اعترب موعد االنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم 
األحد الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة 

  .رمسية اجتمع اجمللس يف صباح أول يوم يلي تلك العطلة
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  91 املادة
استثناء من أحكام املادتني السابقتني يدعو األمري جملس األمة 
ألول اجتماع يلي االنتخاابت العامة للمجلس يف خالل 

اابت، فإن مل يصدر مرسوم أسبوعني من انتهاء تلك االنتخ
الدعوة خالل تلك املدة اعترب اجمللس مدعوًا لالجتماع يف 
صباح اليوم التايل لألسبوعني املذكورين مع مراعاة حكم املادة 

  .السابقة
وإذا كان اتريخ انعقاد اجمللس يف هذا الدور متأخراً عن امليعاد  

ضت من الدستور، خف 99السنوي املنصوص عليه يف املادة 
مبقدار الفارق بني  90مدة االنعقاد املنصوص عليها يف املادة 

  .امليعادين املذكورين

 النص املقرتح:
استثناء من أحكام املادتني السابقتني ي دعى جملس األمة 
مبرسوم ألول اجتماع يلي االنتخاابت العامة للمجلس خالل 

رسوم أسبوعني من اتريخ إعالن النتائج الرمسية، فإن مل يصدر م
الدعوة خالل تلك املدة اعترب اجمللس مدعوًا لالجتماع يف 
صباح اليوم التايل لألسبوعني املذكورين مع مراعاة حكم املادة 

  .السابقة
وإذا كان اتريخ انعقاد اجمللس يف هذا الدور متأخراً عن امليعاد  

من الدستور، خفضت  99السنوي املنصوص عليه يف املادة 
مبقدار الفارق بني  90نصوص عليها يف املادة مدة االنعقاد امل

  .امليعادين املذكورين
  99 املادة
جملس األمة، مبرسوم، الجتماع غري عادي إذا رأى  ىيدع

  .اء على طلب أغلبية أعضاء اجمللساألمري ضرورة لذلك، أو بن
وال جيوز يف دور االنعقاد غري العادي أن ينظر اجمللس يف غري  

 .األمور اليت دعي من أجلها إال مبوافقة الوزارة

 النص املقرتح:
ي دعى جملس األمة مبرسوم الجتماع غري عادي، أو بناء على 

 طلب أغلبية أعضاء اجمللس.
غري العادي أن ينظر اجمللس يف غري وال جيوز يف دور االنعقاد 

 .األمور اليت دعي من أجلها إال مبوافقة الوزارة
 

  96 املادة
 .يعلن األمري فض أدوار االجتماع العادية وغري العادية

 ملقرتحالنص ا
 .يعلن مبرسوم فض أدوار االجتماع العادية وغري العادية
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 69مادة 
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها بربانجمها إىل جملس األمة، 
وللمجلس أن يبدي ما يراه من مالحظات بصدد هذا 

 .الربانمج
 

 النص املقرتح
يتقدم رئيس الوزراء بربانمج عمل احلكومة إىل جملس األمة 

وماً من اتريخ حصوهلا على ثقة اجمللس، وعلى خالل ثالثني ي
 اجمللس مناقشة الربانمج خالل أسبوعني من اتريخ تقدميه.

 

وإذا امتنع رئيس الوزراء عن تقدمي برانمج العمل ألي سبب 
خالل املهلة احملددة، تعترب احلكومة اليت يرأسها مستقيلة اعتبارا 

ام الواردة يف املادة وتطبق األحك من اليوم التايل النتهاء املهلة 
 يف هذه احلالة.( من الدستور 09)

 252مادة 
كل وزير مسؤول لدى جملس األمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر 
اجمللس عدم الثقة أبحد الوزراء اعترب معتزال للوزارة من اتريخ قرار 
عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. وال جيوز طرح موضوع الثقة 

لى رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر ابلوزير إال بناء ع
مناقشة استجواب موجه إليه. وال جيوز للمجلس أن يصدر 

 قراره يف الطلب قبل سبعة أتام من تقدميه.
 

ويكون سحب الثقة من الوزير أبغلبية األعضاء الذين يتألف 
منهم اجمللس فيما عدا الوزراء. وال يشرتك الوزراء يف التصويت 

 على الثقة.

 نص املقرتحال
ول لدى جملس األمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر ؤ كل وزير مس

اجمللس حجب الثقة أبحد الوزراء اعترب معتزال للوزارة من اتريخ 
الثقة ويقدم استقالته فورا. وال جيوز طرح موضوع  حجبقرار 

الثقة ابلوزير إال بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء ،وال 
قراره يف الطلب قبل سبعة أتام من جيوز للمجلس أن يصدر 

 تقدميه.
 

الوزير أبغلبية األعضاء الذين يتألف  عنويكون حجب الثقة 
 منهم اجمللس.
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 251مادة 
ال يتوىل رئيس جملس الوزراء أي وزارة، وال يطرح يف جملس 

  .األمة موضوع الثقة به
ومع ذلك إذا رأى جملس األمة ابلطريقة املنصوص عليها يف 

لسابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس الوزراء، رفع املادة ا
األمر إىل رئيس الدولة، ولألمري يف هذه احلالة أن يعفي رئيس 

  .جملس الوزراء ويعني وزارة جديدة، أو أن حيل جملس األمة
احلل إذا قرر اجمللس اجلديد بذات األغلبية عدم  ويف حالة

عترب معتزال منصبه من التعاون مع رئيس جملس الوزراء املذكور ا
 اتريخ قرار اجمللس يف هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

 

 النص املقرتح
ال يتوىل رئيس جملس الوزراء أي وزارة. وللمجلس أن يطرح 
موضوع الثقة به وفق األوضاع واإلجراءات املنصوص عليها يف 

الثقة عن  من الدستور. وإذا قرر اجمللس حجب 252املادة 
 حجبالوزراء اعترب معتزال منصبه من اتريخ قرار رئيس جملس 

ويقدم استقالته فورا، وتستمر الوزارة يف تصريف  عنهالثقة 
 من الدستور. 252العاجل من األمور وفقا لنص املادة 

رئيس جملس الوزراء أبغلبية األعضاء  عنويكون حجب الثقة 
 الذين يتألف منهم اجمللس.

يكلف رئيس القائمة ء عن رئيس الوزراوعند حجب الثقة 
وفق أحكام  جمللس األمة انتخاابتالتالية يف ترتيب نتائج آخر 

 .من الدستور 09املادة 
قائمة بتشكيل حكومة سبق أن حجبت  أن تكلفجيوز وال 

 الثقة عن رئيسها.
 

 252املادة 
إذا ختلى رئيس جملس الوزراء أو الوزير عن منصبه ألي سبب 

ف العاجل من شؤون منصبه من األسباب يستمر يف تصري
 حلني تعيني خلفه.

 النص املقرتح
عن منصبه ألي سبب أو الوزير   إذا ختلى رئيس جملس الوزراء

من األسباب يستمر يف تصريف العاجل من شؤون منصبه 
من  09ة وتسري األحكام الواردة يف املاد حلني تعيني خلفه.

 الدستور يف هذه احلالة.



28 
 

 256مادة 
دور االنعقاد السنوي جمللس األمة ويلقي فيه يفتتح األمري 
ون العامة ؤ تضمن بيان أحوال البالد وأهم الشخطااًب أمريتًا ي

اليت جرت خالل العام املنقضي وما تعتزم احلكومة إجراءه من 
  .مشروعات وإصالحات خالل العام اجلديد

ولألمري أن ينيب عنه يف االفتتاح أو يف لقاء اخلطاب األمريي  
 .جملس الوزراء رئيس

 النص املقرتح
يفتتح األمري دور االنعقاد السنوي جمللس األمة ويلقي فيه 

ون العامة ؤ تضمن بيان أحوال البالد وأهم الشخطااًب أمريتًا ي
 اليت جرت خالل العام املنقضي.

ولألمري أن ينيب عنه يف االفتتاح أو يف إلقاء اخلطاب األمريي 
 ويل العهد.

  259 املادة
لألمري أن يؤجل، مبرسوم، اجتماع جملس األمة ملدة ال جتاوز 
شهراً، وال يتكرر التأجيل يف دور االنعقاد إال مبوافقة اجمللس 

 .فرتة االنعقاد وملدة واحدة، وال حتسب مدة التأجيل ضمن

 النص املقرتح
يؤجل مبرسوم، اجتماع جملس األمة ملدة ال جتاوز شهرًا بعد 
موافقة اجمللس، وال يتكرر التأجيل يف دور االنعقاد إال مبوافقة 
اجمللس وملدة واحدة، وال حتسب مدة التأجيل ضمن فرتة 

 .االنعقاد
  251 املادة

 
لألمري أن حيل جملس األمة مبرسوم تبني فيه أسباب احلل، على 

 .أنه ال جيوز حل اجمللس لذات األسباب مرة أخرى
جراء االنتخاابت للمجلس اجلديد إوإذا حل اجمللس وجب 

 .ليف ميعاد ال جياوز شهرين من اتريخ احل
فإن مل جتر االنتخاابت خالل تلك املدة يسرتد اجمللس   

املنحل كامل سلطته الدستورية وجيتمع فوراً كأن احلل مل يكن. 
  .ويستمر يف أعماله إىل أن ينتخب اجمللس اجلديد

 

 النص املقرتح
 
جتوز الدعوة النتخاابت مبكرة جمللس األمة مبرسوم وذلك  

 .ن الفصل التشريعيفقط يف دور االنعقاد األخري م
على أن جترى االنتخاابت اجلديدة للمجلس يف ميعاد ال 

 .جياوز شهرين من اتريخ الدعوة
فإن مل جتر االنتخاابت خالل تلك املدة يسرتد اجمللس كامل   

سلطته الدستورية وجيتمع فوراً، ويستمر يف أعماله إىل أن 
  .92ينتخب اجمللس اجلديد مع مراعاة حكم املادة 
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 (229)مادة 
يسمع رئيس جملس الوزراء والوزراء يف جملس األمة كلما طلبوا 
الكالم، وهلم أن يستعينوا مبن يريدون من كبار املوظفني أو 
ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير املختص 
عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. وجيب أن متثل الوزارة يف 

 أعضائها.جلسات اجمللس برئيسها أو ببعض 

 النص املقرتح
ضور جلسات جملس األمة حبرئيس جملس الوزراء والوزراء يلتزم 

وهلم املشاركة يف مناقشاته. ويسمع رأيهم كلما طلبوا الكالم، 
وهلم أن يستعينوا مبن يريدون من كبار املوظفني لتقدمي الرأي 

 الفين.
 وللمجلس طلب حضور من يريد يف جلسات اجمللس أو جلانه.

 219ادة امل
مداوالت جملس الوزراء سرية، وتصدر قراراته حبضور أغلبية 
أعضائه، ومبوافقة أغلبية احلاضرين، وعند تساوي األصوات 

  .يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس
 

  .وتلتزم األقلية برأي األغلبية ما مل تستقل 
  
وترفع قرارات اجمللس إىل األمري للتصديق عليها يف األحوال  

  .تضي صدور مرسوم يف شأهنااليت تق

 النص املقرتح
مداوالت جملس الوزراء سرية، وتصدر قراراته حبضور أغلبية 
أعضائه، ومبوافقة أغلبية احلاضرين، وعند تساوي األصوات 

  .يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس
 

  .وتلتزم األقلية برأي األغلبية ما مل تستقل 
 

تصديق عليها يف األحوال وترفع قرارات اجمللس إىل األمري لل 
اليت تقتضي صدور مرسوم يف شأهنا، وتعترب املراسيم انفذة 

 مبرور شهر من اتريخ رفعها.
 291مادة 

تتوىل النيابة العامة الدعوى العمومية ابسم اجملتمع وتشرف على 
ون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانني اجلزائية ؤ ش

ويرتب القانون اهليئة وينظم  م.وتنفيذ األحكا املذنبنيومالحقة 
اختصاصاهتا ويعني الشروط والضماانت اخلاصة مبن يولون 

وجيوز أن يعهد بقانون جلهات األمن بتويل الدعوى  .وظائفها
العمومية يف اجلنح على سبيل االستثناء، وفقًا لألوضاع اليت 

 .يبينها القانون

 النص املقرتح
نح ابسم ية يف اجلناتات واجلتتوىل النيابة العامة الدعوى العموم

ون الضبط القضائي وتسهر على ؤ اجملتمع وتشرف على ش
تطبيق القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ األحكام. 

ويعني الشروط  العامة وينظم القانون اختصاص النيابة
  .والضماانت اخلاصة مبن يولون وظائفها
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 296مادة 
 

ومات اإلدارية بواسطة غرفة أو ينظم القانون الفصل يف اخلص
حمكمة خاصة يبني القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء 
اإلداري شاماًل والية اإللغاء ووالية التعويض ابلنسبة إىل 

 .القرارات اإلدارية ملخالفة القانون

 النص املقرتح
ينظم القانون الفصل يف اخلصومات اإلدارية بواسطة جملس 

ة ممارسته للقضاء اإلداري شامالً والية اإللغاء يبني كيفيو للدولة 
 ووالية التعويض ابلنسبة للقرارات اإلدارية املخالفة للقانون.

 

 215مادة 
يرتب القانون اهليئة اليت تتوىل إبداء الرأي القانوين للوزارات 
واملصاحل العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانني واللوائح،  

وسائر اهليئات العامة أمام جهات كما يرتب متثيل الدولة 
 .القضاء

 النص املقرتح
يلحق القانون مبجلس الدولة اهليئة اليت تتوىل إبداء الرأي 
القانوين للوزارات واملصاحل العامة، وتتوىل صياغة مشروعات 
القوانني واللوائح، كما متثل الدولة وسائر اهليئات العامة أمام 

 جهات القضاء.
 212مادة 

نون إنشاء جملس دولة خيتص بوظائف القضاء جيوز بقا
وص عليها يف املادتني اإلداري واإلفتاء والصياغة املنص

 السابقتني.

 النص املقرتح
يرتب القانون إنشاء جملس الدولة ويبني نظامه واألقسام امللحقة 

 وص عليها يف املادتني السابقتني.به وفق األحكام املنص

 212مادة 
القضائية اليت ختتص ابلفصل يف املنازعات يعني القانون اجلهة 

املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح ويبني صالحياهتا واإلجراءات 
 اليت تتبعها.

ويف حالة تقرير اجلهة املذكورة عدم دستورية قانون أو الئحة 
 يعترب كأن مل يكن

وكفل القانون حق كل من احلكومة وذوي الشأن يف الطعن 

 النص املقرتح: 
اجمللس الدستوري هيئة قضائية مستقلة، يتكون من تسعة 

على أن يكون  ،أعضاء ممن ال تقل خربهتم عن عشرين عاما
ثلثي األعضاء من محلة اإلجازة اجلامعية يف القانون. ويتم 

من ثالث جهات وفقا  ترشيح أعضاء اجمللس الدستوري
 ى النحو اآليت:للقانون عل

ترشح السلطة القضائية ثلث أعضاء اجمللس الدستوري من  -
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 دستورية القوانني واللوائح. أمام تلك اجلهة يف
 

مستشاري حمكمة االستئناف والتمييز على أال يشغلوا منصباً 
 .وقت الرتشيح  غري قضائي

ترشح السلطة التشريعية من غري أعضائها  ثلث أعضاء  -
اجمللس الدستوري يتم التصويت عليهم أبغلبية األعضاء الذين 

 ف منهم جملس األمة.يتأل
ترشح السلطة التنفيذية من غري أعضائها  ثلث أعضاء  -

 اجمللس الدستوري.
عضاء اجمللس الدستوري مرسوم ابلتعيني بعد أويصدر يف مجيع 

إجراءات الرتشيح من اجلهات السابقة، وال جيوز  استكمال
ألعضاء اجمللس الدستوري اجلمع بني العضوية وبني تويل أي 

 وظائف أخرى.أعمال أو 
ثين عشر عاما، امدة العضوية يف اجمللس الدستوري وتكون 

ن عد أعضاء اجمللس كل أربع سنوات ملويتم التجديد لثلث مقا
ستكمل املدة، وال يسري شرط املدة على أول تشكيل ا

 للمجلس الدستوري.
ويراعى يف التجديد، أو عند خلو املقعد الطريقة املعتمدة يف 

 مراعاة جهة التعيني واالختصاص.تكوين اجمللس مع 
وينتخب أعضاء اجمللس الدستوري رئيساً منهم على أن يكون 
من مرشحي السلطة القضائية وانئبا عنه من أعضاء اجمللس، 
وجيب أن يكون الرئيس وانئبه من محلة اإلجازة اجلامعية يف 

 القانون.
 

خيتص اجمللس الدستوري ابلفصل يف املنازعات القضائية  
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علقة بدستورية القوانني واللوائح، ويكفل القانون حق كل املت
من: األشخاص  واحلكومة وجملس األمة يف الطعن املباشر 
لدى اجمللس الدستوري، ويف حال إصدار اجمللس قرار عدم 

 دستورية قانون أو الئحة يعترب كأن مل يكن.
 

أبغلبية األعضاء وذلك يف  يصدر اجمللس الدستوري قراراته
قصاه ستون يوما من اتريخ قبول الطعن، وتكون قرارات موعد أ

اجمللس مسببة وملزمة جلميع السلطات على أن يرفق مع القرار 
رأي  األقلية إن وجد،  وتنشر القرارات ومرفقاهتا يف اجلريدة 

 الرمسية خالل أسبوعني من اتريخ صدور القرار.
وآلية  يرتب القانون اجمللس الدستوري واإلجراءات املتبعة به

 ه.ؤ لضماانت اليت يتمتع هبا أعضاالعمل، وا
 (216)مادة 

لألمري ولثلث أعضاء جملس األمة حق اقرتاح تنقيح هذا 
الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو 

 إضافة أحكام جديدة إليه.
 

فإذا وافق األمري وأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم جملس 
قيح وموضوعه، انقش اجمللس املشروع األمة على مبدأ التن

املقرتح مادة مادة، وتشرتط إلقراره موافقة ثلثي األعضاء الذين 
يتألف منهم اجمللس، وال يكون التنقيح انفذا بعد ذلك إال بعد 
تصديق األمري عليه وإصداره، وذلك ابالستثناء من حكم 

 من هذا الدستور. 99و  90ملادتني ا

 (216)مادة 
وم أو لثلث أعضاء جملس األمة حق اقرتاح تنقيح لألمري مبرس

هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو 
 إضافة أحكام جديدة إليه.

 

فإذا وافق أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم جملس األمة على 
مبدأ التنقيح وموضوعه، انقش اجمللس خالل شهر املشروع 

األعضاء الذين يتألف منهم  يق ثلثاملقرتح مادة مادة ، فإذا واف
اجمللس على التنقيح، يصدر بقانون على أن يعرض على 

 الشعب ابستفتاء عام مباشر خالل الستني يوماً الالحقة.
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وإذا رفض اقرتاح التنقيح من حيث املبدأ أو من حيث موضوع 
التنقيح فال جيوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا 

قرتاح تعديل هذا الدستور قبل مضي مخس الرفض. وال جيوز ا
 سنوات على العمل به.

 
 

 %05كثر من أ التنقيح موافقاً عليه عند مشاركةويعترب قانون 
وف الناخبني النتخاابت ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعلى األقل من املقيدين يف كش

من نسبة األصوات الصحيحة  %95ومبوافقة  جملس األمة
 .املشاركة يف االستفتاء

 

ويرفع جملس األمة قانون التنقيح لألمري إلصداره ونشره خالل 
 شهر من اتريخ االستفتاء.

ويكون التنقيح واجب النفاذ يف كل األحوال مبجرد مرور  
 االستفتاء.املوافقة على   يوماً من اتريخنيست

من هذا الدستور على  99و 90وال تسري أحكام املادتني 
 هذه املادة.

التنقيح ال جيوز عرضه من جديد قبل مضي  عند رفض اقرتاح
 سنة على هذا الرفض.
شراف على االستفتاء واجلهة اليت تتوىل ينظم القانون آلية اإل

 عملية االستفتاء.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مذكرة تفسريية لدستور دولة الكويت

 
 أوال: التصوير العام لنظام احلكم:

 شورى وأمرهم " بقوله العزيز كتابه يف كرمهم من ملكانة واستشرافاً  ر" األم يف رهموشاو  ىل "تعا لقوله امتثاال
 بناء يف اإلسالمي تراثنا لركب ومتابعة والعدل، املشورة يف وسلم عليه هللا صلى رسوله بسنة أتسياً " و بينهم

 الفكر مستحداثت نم واإلفادة التطور لسنة االستجابة يف واعية وبرغبة ،احلكم قواعد وإرساء اجملتمع
 ،مجيعا املعاين هذه وبوحي ، كله ذلك ديهب األخرى، الدول يف الدستورية التجارب وعظات اإلنساين

 . الكويت دولة دستور وضع
 مبثابة قام ،اجلديد العهد بناء يف جوهري أصل عند املتكاملة املعاين وتلك األضواء هذه تالقت ولقد

 عرب البلد هذا يف الناس امتاز فلقد .واستقراره الوطن وحدة على احلفاظ وهو ،الدستور هلذا الفقري العمود
 العربية، األصالة ذات احلقيقة هذه من ينل ومل .وحمكومني حكاماً  ،كافة بينهم تربط األسرة بروح ،القرون

 حاكم بني ابعدت شكلية ومراسم مبتدعة أوضاع من األخرى الدول معظم يف املتعاقبة القرون خلفته ما
 ،مجيعا الوطن هذا ألبناء أابً  الدولة رئيس يظل أن على الكوييت الدستور يف احلرص جاء هنا ومن. وحمكوم

 عن ابألمري أنى مث (،(4 مادة الصباح مبارك له املغفور أسرة يف وراثي اإلمارة عرش أن على ابتداء فنص
 وذلك التبعة، مسببات عنه أبعد كما (،06مادة ) متس ال مصونة ذاته وجعل سياسية مساءلة أي

 ولة أمامؤ ( وأن احلكومة مس09(مادة  األمري ابسم التنفيذية السلطة يتوىل الوزراء جملس أن على ابلنص
 (. (102و ( 101) األمة، املاداتن جملس

 

 مايلي: أمهها متعددة فرعية أمور الدستوري احلكم يف اجلوهري األصل هذا عن وتنبثق
 فيعترب ،دستورية صفة ذو ألنه فرصة أقرب يف العرش وراثة ألحكام املبني القانون إصدار يلزم  -2

 التزمت وقد الدستور.  هذا لتعديل املقررة ابلطريقة إال يعد فال للدستور متمما جزءا صدوره مبجرد
 وحىت الوراثة، هذه أحكام بتفاصيل األصلية الدستورية الوثيقة تنوء ال حىت النهج، هذا الرابعة املادة
 نصت لذلك. التفكري من وروية الوقت من سعة يف الدقيقة التفصيلية األحكام هذه راسةد تتاح
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 واكتفت ،ابلدستور العمل اتريخ من سنة خالل عنه املنوه القانون يصدر أن على املذكورة املادة
 . العهد ويل شروط وأهم الوراثة أسلوب ببيان

 حمل األمريية املراسيم حلول تنفيذية ابسم األمري،مبدأ تويل جملس الوزراء والوزراء السلطة ال ويقضي  -1
 على بناء العهد ويل اختيار أوهلا ، ثالثة استثناءات املبدأ هذا على ترد ولكن ، األمريية األوامر
 الوزراء رئيس تكليف وهو أمريي أبمر إال بطبيعته ميارس ال واثنيها (،6) مادة األمة جملس مبايعة

 يف مؤقتا، ميارس عنه انئب اختيار وهو ابألمري الصلة وثيق ، واثلثها((56بتشكيل احلكومة مادة 
 (،92) الدستورية مادة صالحياته بعض أو كل،  عنه العهد ويل نيابة وتعذر اإلمارة خارج تغيبه حالة
 املقررة األمريية السلطات ملمارسة الدستورية األداة هو املرسوم يكون الثالثة األمور هذه عدا وفيما

 حكم سرتان يف شك أي النصوص سائر يف الكلمة هذه ذكر عدم يفيد ال مث تور، ومنابلدس
 منقوص. غري كامال عليها 55 املادة

اقتضى احلرص على وحدة الوطن واستقرار احلكم أن يتبىن الدستور النظام الدميقراطي الربملاين   -2
 ن تكوني يف احلكم الذي يلزم أام الوراثلتناسب هذا النظام مع الواقع السياسي للدولة وقيام النظ

ولية يف رأس اهلرم الوزاري وأال تكون يف مواجهة الشعب عند نقد ؤ األسرة احلاكمة خارج دائرة املس
رادة األمة العمل احلكومي التنفيذي، وأن يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء يف الربملان وانعكاساً إل

دة تكون لألمة، فمن ن السيالربملان واألمة، تكريسًا ملبدأ أولية السياسية أمام اؤ مما يتبعه قيام املس
ولية تقف النصوص الدستورية عاجزة عن التطبيق وخارجة عن دائرة التقييم مما ؤ دون هذه املس

السلبية إقامة نظام ال جيعل جيعلها عرضة للوجود الشكلي دون التكريس الفعلي ويكون من آاثرها 
لوجود خلل يف طريقة نشوء السلطة التنفيذية وإدارهتا وخلل مقابل  ولية بقدر السلطة فيؤديؤ املس

 يف آلية حماسبتها.
إجياد وزارة قادرة لذلك رغبة يف النأي الكامل ابألسرة احلاكمة عن التجريح السياسي، ورغبة يف 

ها، رتقاء أبدائمة، ورغبة يف تطوير املؤسسات واالولية السياسية الكاملة أمام األؤ على حتمل املس
 ن يتم تبين النظام الربملاين الكامل.فقد كان لزاماً أ
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عد ضمانة لشعبية احلكم ورقابة األمة على السلطات اليت أنشأهتا من يإن قيام احلكومة الربملانية   -6
 أن يف شك ال اليت العام الرأي خالل الرقابة الالحقة يف االنتخاابت الالحقة ابإلضافة لرقابة

 يف الفقري العمود الزمن مع منها وجيعل ، وضماانهتا مقوماهتا ويوفر بيدها ذأيخ الدميقراطي احلكم
 حببوحة املواطنني على تفيء، اليت هي جمموعها يف والضماانت املقومات وهذه . احلكم شعبية

 مقومات خمتلف  - السياسي االنتخاب حق جانب إىل - هلم فتكفل ، السياسية احلرية من
 املادة العقيدة وحرية الدستور، من 34 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 اداملو  الشخصية يف احلرية
 املادة املراسلة وحرية ، 37 والنشر مادة والطباعة الصحافة وحرية ،36 املادة الرأي وحرية ،35
 وعقد اخلاص االجتماع ، وحرية43 املادة والنقاابت واجلمعيات تكوين اهليئات وحرية ،39

 العامة السلطات إىل العرائض تقدمي وحق ،44 املادة والتجمعات واملواكب العامة االجتماعات
 وبغري العام، الرأي ويقوى السياسي الوعي حتما ينمو احلرتات هبذه مليء جو ، ويف 45 املادة
 ، ملعاجلته دستورية وسيلة ال تذمر على النفوس تنطوي ، السياسية واحلرتات الضماانت هذه

 يف االضطراب ويكون ، القالقل فتكون ، السلمية ابلطرق اهل متنفس ال آالما الصدور وتكتم
 .الدولة حياة
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 التفسري اخلاص لبعض النصوص:

 : 62املادة
اجلمعيات والنقاابت وهي من احلقوق الشعبية اهليئات السياسية و و  األحزاب تقرر هذه املادة حرية تكوين

جتماعي والوظيفي واليت تعترب ضمانة يف يف التنظيم وتكريس العمل املؤسسي على الصعيد السياسي واال
ؤسسات ملللسلطات العامة يف الدولة و نظام فاعل عملية تكريس احلقوق الدستورية من خالل خلق 

 اجملتمع املدين.
 

 :09مادة 
األمري بتكليف رئيس القائمة احلاصلة على أكرب عدد من األصوات الصحيحة يف انتخاابت جملس  يقوم

نتخاابت، مع عدم جواز عزله بقرار فردي من األمري حبيث ختضع احلكومة أبعضائها األمة فوراً بعد اال
 09هلا طبقاً ألحكام املادة اابتداءً قبل ممارسة أعم منحها الثقة أو عدم حصوهلا عليهاللقواعد الربملانية يف 

 أو الحقاً عن طريق حجب الثقة.
 

س، وال يعين هذا احلرمان الكامل من مباشرة بعض وال متارس احلكومة أعماهلا إال بعد نيل ثقة اجملل
الصالحيات الضرورية والالزمة إلدارة الدولة مؤقتاَ حىت نيل الثقة، بذلك يقصد هبذه العبارة أن للحكومة 
قبل نيل تلك الثقة ممارسة األعمال التنفيذية الالزمة إلدارة الدولة حىت اتريخ جلسة الثقة على أال متارس  

يف حال اعتذار القائمة احلاصلة على أكرب عدد من األصوات عن  و إال بعد ثقة اجمللس. كامل أعماهلا،
يث عدد تشكيل احلكومة أو عدم حصوهلا على ثقة اجمللس، يكلف األمري رئيس القائمة التالية من ح

ا ويف حال تعذر تشكيل احلكومة املكلفة الثانية أو عدم حصوهلمر أمريي، األصوات يف االنتخاابت أب
على ثقة اجمللس يكلف األمري رئيس القائمة احلاصلة على اثلث أكرب عدد من االصوات الصحيحة يف 

عدم حصول هذه احلكومة األخرية على ثقة الربملان تقوم احلكومة املكلفة  ويف حالاالنتخاابت، 
ان تنفيذاً ابعتبارها حكومة تصريف عاجل من األمور إبصدار مرسوم الدعوة النتخاابت مبكرة للربمل
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ن اتريخ إعالن النتائج الرمسية يوميا م تسعنيمن الدستور حبيث جترى االنتخاابت خالل  09حلكم املادة 
 خر انتخاابت جمللس األمة.آل

 :01مادة 
 واملقصود األمة، جمللس تشريعي فصل كل بدء عند احلكم عن القائمة الوزارة تنحي املادة هذه أوجبت
 اجمللس خالهلا استكمل سواء ،األمة جمللس وأخرى انتخاابت بني تفصل اليت الفرتة التشريعي ابلفصل

 للمادة وفقا سنوات أربع اجمللس مدة لكون نظرا الدستور يف املقررة العادية األربعة االنعقاد أدوار كل
 العادي. الدستوري اأجله قبل الدعوة املبكرة لالنتخاابت بسبب يستكملها مل أو(، 92)

من الدستور اليت جعلت التشكيل الوزاري إمنا  09أمر قررته املادة  جديدة وزارة وتشكيل رةالوزا وتنحي
يكون انعكاساً لنتيجة انتخاابت جملس األمة، ابإلضافة لضرورة حصول احلكومة بعد تشكيلها على ثقة 

 الربملان قبل مباشرة أعماهلا.
 

 :96مادة 
ية مبرسوم ، وذلك مراعاة لضرورات السرعة يف عمليات مبقتضى هذه املادة يكون إعالن األحكام العرف

الدفاع ، ولكن هذا النص ، وكل نص مماثل له يف الدستور،  ال مينع احلكومة من أخذ رأي جملس األمة 
، وهذا أمر مرتوك لتقدير احلكومة دون إلزام، بل لعل شعبية حت الظروف بذلكيف األمر مقدما إذا مس
 ا. اء مادام مستطاعاإلجر احلكم حتبذ مثل هذا 

 أول اجتماع له اذا كان كذلك اشرتطت هذه املادة عرض مرسوم احلكم العريف على جملس األمة يف
ذا صدر بني أدوار االنعقاد أو بني الفصول التشريعية خلطورة إصدار إمخسة عشر يوما  خالل أو منعقدا،

كام الدستور ابلتايل البد من عرضه خالل هذا النوع من املراسيم واليت قد تصل ملرحلة تعطيل العمل أبح
ال مينع من إجراء العرض قبل  ، ولكن هذاملدة هي احلد األعلى ملهلة العرضمخسة عشر يوما، وهذه ا

 ، بل إنه من املستحسن أن يتم ذلك يف أقرب فرصة ممكنة .ذلك
 

 :12املادة 
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تشريعية الطبيعية عن جراءات القد حتتاج السلطة التنفيذية يف مواجهة حدث طارئ أن ختتزل بعض اإل
ستثناء على األصل العام، ولكن حددت املادة بعض اطريق صياغة هذا النوع من املراسيم وهي 

املوضوعات اليت ال جيوز معها إصدار هذه املراسيم، وخلطورة هذه املراسيم جيب أن تعرض على اجمللس 
نعقاد غري عادي إذا صدرت ائم، فيدعى لدور قائماً أم غري قاا سواء كان اجمللس خالل مخسة عشر يوم
نتهاء الفصل التشريعي سواء اس جللسة غري عادية إذا صدرت بعد خر جملآيدعى  بني أدوار االنعقاد، أو

ن أو بسبب الدعوة املبكرة لالنتخاابت، فال متضي هذه املراسيم دو  92مبضي املدة املقررة وفق املادة 
 بتداءً.ااملوافقة عليها من جملس األمة 

 

  :69املادة
أوجبت هذه املادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها بربانجمها إىل جملس األمة ، ويف حال 

 ،09عدم التقدمي وبفوات املدة املمنوحة تعترب احلكومة مستقيلة وتطبق األحكام الواردة يف النصوص 
دد هذا الربانمج، واجمللس طبعا يناقش يف هذه احلالة. ويقوم اجمللس بتقدمي مالحظاته بص 252و

ولة يف النهاية ؤ كمس  -، وهي رمسيا للحكومة، ويبلغها وتفصيال، مث يضع مالحظاته مكتوبةالربانمج مجلة 
 البد وأن حتل هذه املالحظات املكان الالئق هبا وابجمللس املذكور.  –أمام اجمللس 

 

 :66مادة 
أو  للدولة، العامة السياسة حول الوزراء جملس رئيس إىل توجه مناإ املادة هذه يف عليها املنصوص األسئلة
 فيسأل الوزراء أما هبا، امللحقة أو الوزراء جملس لرائسة التابعة اهليئات بربانمج عمل احلكومة أو علقفيما يت

 وإال ،النقد أو التجريح معىن إىل االستفهام معىن جياوز ال السؤال أن ومعلوم وزارته، أعمال عن منهم كل
  . الدستور من 100 املادة عليه نصت كما استجوااب أصبح

 

 :252،251،252املواد 
 يقدم أن عليه وتوجب عنه، الثقة حجب قرار اتريخ من منصبه معتزال الوزير اعتبار 101 املادة تقرر

 بعد ر، املذكو  الوزير من يصدر تصرف أي أن ذلك ومقتضى الدستوري، للشكل استيفاء فورا، استقالته
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 احلكم احلالة هذه يف يطبق أن دون يكن، مل وكأن ابطال الدستور بقوة يعترب الثقة، حجب قرار صدور
 تعيني حلني منصبه ونؤ ش من العاجل تصريف يف الوزير ابستمرار القاضي الدستور من 103 ابملادة الوارد

 أما اجلديد، الوزير تعيني حلني آخر وزير إىل مؤقتا بوزارته يعهد أو منه بدال وزير فورا يعني وبذلك خلفه،
 املادة تطبيق من مندوحة فال 102 للمادة وفقا الثقة حبجب قرار يصدر فيه الذي الوزراء جملس رئيس

أسباب التخلي فقد يكون بسبب  دكذلك قد تتعد وزاري، فراغ هناك يكون ال حىت شأنه يف 103
خر آيف من اهليئة السياسية التابع هلا رئيس الوزراء عرضي كعدم القدرة الصحية أو الوفاة، او االستقالة 

نع الدستور ، ويف هذه احلاالت ال ميانتخاابت برملانية شارك فيها بصفته رئيساً للقائمة السياسية اليت ميثلها
رئيس الوزراء الذي سرت عليه و انئب عنه يف ذات القائمة اليت ينتمي هلا أخر آمن إعادة تكليف رئيس 

أبمر تكليف  نفس القائمة  فتمكن، لي عن املنصب وفق تنظيم قانون اهليئات السياسية أحكام التخ
وهذا أصل من أصول النظام الربملاين. وقد يكون سبب التخلي وفق أحكام  لتشكيل احلكومةجديد 
يف الالحق من الدستور حبجب الثقة عن رئيس الوزراء، ففي هذه احلالة يوجه أمر التكل 251املادة 

يتجاوز أن خر انتخاابت برملانية، على أنه ال جيوز اسل األصوات  الصحيحة يف لئمة التالية يف تسللقا
 09وفق أحكام املادة  عدد تشكيل احلكومة ثالث حكومات من قوائم خمتلفة سبق أن انلت الثقة

لثالث يكون بتمكني ا فاحلد األعلى ،251وفق أحكام املادة  ومارست أعماهلا مث حجبت عنها الثقة
من حيث الرتتيب يف نتائج انتخاابت جملس األمة ويف حال حجبت الثقة عن احلكومة  قوائم األوىل

الثالثة، فال جمال هنا من صدور أمر تكليف رابع ويكون إهناء تلك املعضلة ابلدعوة املبكرة لالنتخاابت 
تكليفات هو يف  ةز ثالثمن الدستور، ولكن املعيار يف عدم جتاو  251 ابالستثناء من أحكام املادة

احلكومات اليت صدر فيها أمر أمريي ابلتعيني بعد نيل الثقة وممارسة أعماهلا فرتة من الزمن. والشك أن 
املمارسات السياسية هي املعيار الضابط لوجود حلول دستورية لألزمات السياسية يف النظام الربملاين طاملا 

 اتفقت مع األصل الدستوري.
 

اجمللس فيما منهم  يتألف الذين األعضاء أغلبية هي 102 و 101 املادتني يف عليها نصوصامل واألغلبية
 و الوزير الذي طرح يف حقه موضوع حجب الثقة.أعدا رئيس الوزراء 
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 :225مادة 
راء داخل آمن أقوال و  بديهحلصانة املطلقة من خالل ما يتتحقق احلماية وفق هذه املادة بشعور النائب اب

جلانه وتدخل من ضمن اآلراء ما يستدل به النائب من واثئق تدعيمًا لرأيه يف املوضوعات  اجمللس أو
 جداراً مانعاً من ممارسة حقه يف الرقابة. أو معلومات املطروحة يف اجمللس وال ختلق سرية أي واثئق

 :291مادة 
ث من دوهنا لن يشعر ن توحيد الدعوى العمومية هي القاعدة اليت تضمن مبدأ الفصل بني السلطات حيإ

ذوو الشأن ابالطمئنان، ومن هنا يكون تويل النيابة العامة الدعوى العمومية يف اجلنح واجلناتات على 
 السواء.

 
 :296مادة 

القضاء اإلداري حيتاج لبيئة خاصة ختلق معه القواعد اإلدارية واملبادئ املشتقة عنها مما يتيح لتلك البيئة إجياد 
ا من خالل خلق حمكمة إدارية عليا وحمكمة القضاء اإلداري، واحملاكم التأديبية، وهيئة اجلودة الالزمة هل
 مفوضي الدولة.

 
 :212مادة 

 وإجراءاهتا تشكيلها يف يراعى خاصة حمكمة إىل  واللوائح  القوانني دستورية مبراقبة يعهد نأ الدستور آثر
 معه تتعارض قد مما ، حدة على حمكمة كل هادالجت ذلك يرتك أن من بدال ، الكبرية املهمة هذه طبيعة
 وجهات ملختلف دراسة دون للشجب القوانني واللوائح يعرض أو الدستورية النصوص تفسري يف اآلراء
ألمة واحلكومة يف تشكيلها إىل جانب رجال اواالعتبارات، فقد قررت املادة ضرورة إشراك جملس  النظر

التفسري  القضائي الصحيح ألحكام القوانني، ويف مقدمتها القضاء يف الدولة وهم األصل يف قيام 
 الدستور، قانون القوانني. 

يراعى فيها قيام كل سلطة من السلطات الثالث  اثالثي اوتقسم العضوية يف اجمللس الدستوري تقسيم
ذلك أن وال مينع  , األعضاء من محلة اإلجازة اجلامعية يف القانون ابرتشيح ثلث املقاعد وأن يكون ثلث
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أن يراعى عند التجديد أو اخللو جهة  ىاإلجازة اجلامعية يف القانون، عليكون مجيع األعضاء من محلة 
 التعيني واالختصاص ابلطريقة اليت قام عليها التشكيل مقدما.

ويستثىن من اشرتاط املدة احلكم الدستوري األول، والذي البد أن يتجاوز املدد املقررة من أجل قيام جملس 
 ضع للحساب الزمين يف حالة التجديد للثلث.خي
 

 اثنياً: اإلصالحات التشريعية:
هتدف اإلصالحات التشريعية لتدعيم قيام النظام الربملاين الكامل من خالل توفري البيئة التشريعية  -

الالزمة لتعزيز احلرتات العامة ومحاية حقوق اإلنسان وتطوير آليات العمل السياسي وإصالح القضاء 
كافحة الفساد وحتقيق مبادئ العدالة واملساواة بني أفراد الشعب مما يشكل ضماانت عديدة للمجتمع وم

ام املواطنة احلّقة. كما هتدف خر حتقيقًا ملبدأ احرت ق اجلميع دون أن يطغى طرف على اآلحتفظ حقو 
وسعه ذلك ويدعى  صالحات التشريعية إىل حتميل املشرع أمانة األخذ أبحكام الشريعة اإلسالمية مااإل

 إىل هذا النهج دعوة صرحية واضحة.
 

 وفيما يلي بيان أبهم القوانني اليت جيب إصدارها أو تعديل ما هو قائم منها:
وذلك من أجل تنظيم احلياة السياسية مبا يتفق مع التوجه حنو  قانون إنشاء اهليئات السياسية: (2

 النظام الربملاين الكامل.
وذلك من أجل وضع نظام انتخايب  ء جملس األمة والدوائر االنتخابية:قانون تنظيم انتخاب أعضا (1

يتماشى مع املبادئ الدستورية وتعزيز املواطنة وحيقق العدالة واملساواة بني الناخبني، وحيول دون 
 تفشي الرشوة االنتخابية ويكافح التصويت على أسس اجتماعية أو طائفية. 

وذلك من أجل ضمان استقالهلا وعدم أتثرها  دستورية:قانون )اجمللس الدستوري( احملكمة ال (2
 مبيول السلطة، ومن أجل رفع مستوى الكفاءة والقدرة، ومن أجل تسهيل التقاضي أمامها.

وذلك من أجل تعزيز استقاللية القضاء وإعادة تنظيم السلك القضائي  قانون تنظيم القضاء: (6
 .والنيابة العامة وحتصينهما، وتسهيل خماصمة القضاة
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وذلك من أجل وضع آلية فعالة للرقابة واحملاسبة يف نطاق الوقاية من  قانون مكافحة الفساد: (0
تفشي الفساد والكشف عن حاالت الفساد وتعارض املصاحل يف كافة أجهزة الدولة مبا يف 

 ذلك جملس األمة وجملس الوزراء والقضاء والنيابة العامة.
عزيز الرقابة الشعبية على جلسات اجمللس وجلانه وذلك من أجل ت قانون الئحة جملس األمة: (9

وتطوير أداء أعضاء جملس األمة والتزامهم بنصوص الدستور، ومن أجل مسايرة التعديالت 
 الدستورية.

وذلك من أجل ضمان حماسبة فعالة ملن ينتهك القانون من الوزراء دون  قانون حماكمة الوزراء: (1
 اانت الدستورية. مبالغة يف التحصني ومن غري إهدار للضم

حمكمة ملحقة يف جملس وذلك من أجل إسناد الفصل فيها إىل  قانون تنظيم الطعون االنتخابية: (9
 يف الطعون على درجتني حتقيقا للعدالة. الدولة تفصل

وذلك من أجل احلد من تفشي احملسوبية واحتكار املناصب العليا  قانون تعيني القياديني: (6
 .يها وضمان تويل األكفاء وفق قواعد املساواة والعدالةومكافحة التعيني السياسي ف

وذلك من أجل إسناد الدعوى العمومية يف قضاتا اجلنح إىل  قانون توحيد الدعوى العمومية: (25
 النيابة العامة ورفع يد وزارة الداخلية عنها.

يف  وذلك من أجل حتديث وتطوير القانون مبا يتناسب مع التطورات العاملية قانون اجلزاء: (22
 التشريعات اجلنائية لضمان أقصى قدر من محاية حقوق اإلنسان وضمانة للعدالة.

وذلك من أجل حتديث وتطوير القانون، ابإلضافة إىل إصدار  قانون اإلجراءات واحملاكمات: (21
 قانون إبنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي واخلرباء واألدلة اجلنائية.

ك من أجل إاتحة الفرصة للرأي العام واملؤسسات وذل قانون حق االطالع على املعلومات: (22
 اإلعالمية للوصول إىل املعلومات بسهولة ويسر.

وذلك من أجل ضمان استقاللية اجلهة اليت تقدم الرأي القانوين ألجهزة  قانون جملس الدولة: (26
 الدولة وضمان توفري عنصر الكفاءة واالقتدار يف الدفاع عن حقوق الدولة أمام احملاكم، ومن

 خالل هذا القانون يتم إزالة كافة النصوص املانعة من اللجوء للقضاء.
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وذلك من أجل توفري أقصى قدر ممكن من احلماية الفعالة  املفوضية العليا حلقوق اإلنسان: (20
 حلقوق اإلنسان يف الكويت.

ن رأيه قوال ع إلغاء كافة النصوص القانونية اليت حتول بني الفرد وممارسة حقوقه األساسية يف التعبري (29
 أو كتابة أو من خالل االجتماعات العامة والتجمعات واإلضراب عن العمل.

وذلك من أجل حترير وسائل  القوانني ذات الصلة بتنظيم اإلعالم املقروء واملرئي واملسموع: (21
 اإلعالم من هيمنة السلطة، وتعزيز الشفافية وحرية التعبري.

وذلك من أجل معاجلة جذرية  حمددي اجلنسية:القوانني ذات الصلة ملعاجلة أوضاع غري  (29
 ألوضاعهم.

من أجل تفعيل دور الديوان ومنحه صالحية حتريك الدعوى العمومية وإلغاء  قانون ديوان احملاسبة: (26
كامال لرقابة مؤسسات الدولة وخضوعها خضوعاً  ميع جهات و ما يتعلق ابملصروفات السرية جل

 ابلسلطة التنفيذية.ي ارتباط للديوان أجملس األمة وإلغاء 
 ( من الدستور.16)قانون ينظم عملية االستفتاء املنصوص عليها يف املادة  قانون االستفتاء: (15
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 سياسات عامة :

رتكز على معيار دستوري واضح هو ن كافة التعديالت الدستورية واملشاريع بقوانني اليت نطرحها تإ: أوالً 
 .شعبية "حنو املزيد من احلرتات واملكتسبات ال"

درج يف إطار اإلصالح السياسي، بعيداً كل نن كافة التعديالت الدستورية واالقرتاحات بقوانني تإ: اثنياً 
 عن أي اختالفات فكرية أو طائفية.البعد 

عرب القنوات واملؤسسات الدستورية اليت تتيح للشعب حق  وطينصالح السياسي الن حتقيق اإلإاثلثاً: 
 لية الدميقراطية.السلمي عرب اآل التغيري

سلمية ومشروعة ، حتافظ على املمتلكات  الوطينصالح السياسي بعاً: كافة وسائل تنفيذ مشروع اإلرا
 العامة واخلاصة وحتافظ على السلم االجتماعي.

قدرة خامساً: استخدام كل وسائل الضغط الشعيب، متحلني ابلصرب والعزمية ووضوح اهلدف مع اإلميان ب
 نقاذ البلد.صالح املطلوب إلعلى حتقيق اإلالشعب الكوييت 

سادساً: العمل على زتادة الوعي الشعيب أبمهية استكمال البنيان الدميقراطي من خالل كافة الوسائل 
 .وتعزيز ثقة الشعب يف قدراته على إحداث التطوير اإلجيايب املطلوباإلعالمية وامليدانية املتاحة 

وعه اإلصالحي من خالل تنفيذ خطة زمنية لتحقيق األهداف يسعى االئتالف لتحقيق مشر  :سابعاً 
 ليات وبرامج عمل.آواألهداف اإلسرتاتيجية عن طريق  املرحلية
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 اخلامتة:

إن االلتزام ابلرؤية واألهداف والسياسات واخلطوات املذكورة يف هذا املشروع اإلصالحي واالميان هبا 
غاية اليت ينشدها كل حمب للكويت مع كلمته على الواحرتامها جدير أبن يرشد احلراك اإلصالحي وجي

ركة أو فئة ليس مشروعاً حلو  مشروع وطن وشعب ملني أن تنال ثقة اجلميع ودعمهم فيصبح هذا املشروعآ
 أو طائفة أو قبيلة.

 

ة هبدي من هللا تعاىل مث بعزمية خملصة لبناء وطن أمجل، وإبرادة صادقة لالستجابة لسنة التطور، ورغبة واعي
يف االستفادة من تطورات الفكر اإلنساين وعظات التجارب الدستورية يف الدول األخرى، وبوحي هذه 

تتعاهد األطراف املشاركة يف ائتالف املعارضة على السعي اجلاد لتنفيذ بنود برانمج املعاين مجيعا، 
 .والدستوريةوفق اآلليات الدميقراطية  الوطيناإلصالح السياسي 

 

ابلعرفان والتقدير جهود رجاالت الكويت وشباهبا ونسائها طوال الفرتة الفائتة، وسط  نسجلوأخريًا 
ظروف استثنائية من الرتهيب والتخوين، مستشعرين عظم املسؤولية وكرب األمانة واحلرص الالحمدود على 

ارجية، وطننا احلبيب، وسفينته متخر عباب حميٍط هادٍر ووسط موٍج كاسٍر من التحدتات الداخلية واخل
 تقبل املوىل القدير جهود املخلصني وابركها.


