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 مصطلحات: الفصل األول
 

 .لإلطالع فقط
 

 نشأة الكوٌت: الفصل الثانً
 
 .الذي تبنى حوله بٌوت صغٌرة الصغٌرالكوٌت تصغٌر كلمة كوت وتعنً الحصن  .1
 .(األصح براك بن غرٌر) بنى هذا الحصن محمد بن عرٌعر زعٌم بنً خالد .2
 .التل أو األرض المرتفعة بالقرٌن التً تعنًتسمى الكوٌت قدٌما  .3
 .تقع الكوٌت فً الشمال الغربً من الخلٌج العربً .4
إلى أم القصر إلى ( قطر)من الهدار إلى الزبارة ( مجموعة أسر من قبٌلة عنزة)هجرة العتوب  .5

 .الكوٌت
 :الهجرةأسباب  .6

 .الحروب والصراعات .أ 
 .المجاعات والقحط .ب 
 .استٌالء الفرس على البصرة .ج 
 .إلى الكوٌت( البرٌطانٌة)حوٌل تجارة شركة  الهند الشرقٌة ت .د 

التجارة البرٌة لخلٌفة والسٌاسة لصباح بن جابر، قام تحالف بٌن العائالت المهاجرة األولى فكانت  .7
 (. الجالهمة)تجارة البحر والغوص لجابر بن رحمة العتبً وبن محمد، 

وبرز مفهوم الحكم  ن جابر أمٌراانفض التحالف واختار أهل الكوٌت صباح ب 1756عام  .8
 .المشترك بٌن األسرة الحاكمة وتجار البلد 

 .العدل والشورى وكانت الشروط هً إقامة للكوٌت احاكم 15تعاقب  .9
 

 أهم األحداث الحاكم

 .أول حاكم صباح بن جابر 1

 عبدهللا بن صباح 2
 (عبدهللا األول)

 .أصبحت الكوٌت محطة تجارٌة
 .سفٌنة 800التجاري أسطول الكوٌت 

للحماٌة من غزوات نجد  1770أو  1760السور األول 
 .والمنتفق

 (.بنو كعب)معركة الرقة 

 .جابر العٌش جابر بن عبدهللا 3
 .للحماٌة من غزوات نجد والمنتفق سور الكوٌت الثانً

 .سنة الطاعون

 صباح بن جابر 4
 (صباح الثانً)

 .لوٌس بٌلًالمقٌم البرٌطانً الكولونٌل زٌارة 
ساعد الحكومة العثمانٌة على تحرٌر البصرة والمحمرة من بنو 

 .كعب
 .رفض رفع الراٌة اإلنجلٌزٌة

 .حكم فردي مبارك الصباح 7
للحماٌة من العثمانٌٌن، والخوف من  1899اتفاقٌة مع برٌطانٌا 

 .أبناء شقٌقٌه محمد وجراحانتقام 
 .الخدمات البرٌدٌة
 .1912مدرسة المباركٌة 

 .(الجمارك)تأسٌس أول دائرة حكومٌة 
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 .معركة الجهراء المباركسالم  9
 .1920السور الثالث 

 .حدا فاصال بٌن الوالء للدولة والوالء للقبٌلة 1920اعتبر عام 
 .الدولة األولى

 .1921مجلس الشورى  أحمد الجابر 10
 .1938المجلس التشرٌعً 

 .مجلس البلدٌة ومجلس المعارف
 .1934نفط التنقٌب عن ال
 .1922اتفاقٌة العقٌر 

 .1946تصدٌر النفط 
 .الدولة الثانٌة

 

 .الدولة الثالثة واألولى بعد االستقالل عبدهللا السالم 11
 .1961االستقالل 
 .1962الدستور 

 .1963مجلس األمة 

 .1973أزمة الصامتة عام  صباح السالم 12

 .الدولة الرابعة جابر األحمد 13
 .العدوان العراقً

 .أٌام 9 سعد العبدهللا 14

 .29/1/2006 صباح األحمد 15

 
 .بمرحلتٌن الترشٌح والمباٌعة اختٌار الحاكمبعد وفاة مبارك الصباح تمر عملٌة  .10
تقالٌد، كانت الحٌاة بسٌطة، العراف وفهً األالسلطة التشرٌعٌة أما  تنفٌذٌةالسلطة ٌمثل الالحاكم  .11

 القضاٌا الشرعٌة، (ٌعادل مدٌر الشرطة)الحاكم ٌفصل فً الخالفات الكبٌرة، قضاٌا السوق لشٌخ السوق 
 .فالقضاٌا المهنٌة ألهل الصنللقاضً، 

 (.العرف)القانون الواجب تطبٌقه + الشورى : بعض القٌود على الحاكم .12
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 السلطة التنفٌذٌة: الثالثالفصل 
 

والجانب المعاصر الحدٌث ( الحاكم راعٌا ووالدا)الجانب التقلٌدي : للسلطة التنفٌذٌة جانبان .1
 (.1962دستور الكوٌت )

 .نظام الحكم وسطا بٌن النظام البرلمانً والنظام الرئاسً .2
 .الكوٌت إمارة وراثٌة فً ذرٌة مبارك الصباح: المادة الرابعة .3
 (.رة المخططات ومشارٌع التنمٌةإدا) 1952مجلس اإلنشاء عام  : أول مجلس .4
اإلصالح + اإلشراف على المصالح العامة )اللجنة التنفٌذٌة العلٌا لتنظٌم الدوائر : 1954فً عام  .5

 (.الداخلً
دوائر، أسندت  10نظمت إلى  1959دائرة، فً  24هو  1954فً الحكومٌة عدد الدوائر  .6

 .ن فهم من أفراد الشعبشخصا من األسرة الحاكمة، أما المساعدي 11الرئاسة إلى 
ٌشبه فً ( ٌضم أفراد األسرة الحاكمة فقط)المجلس األعلى أو مجلس الشٌوخ : 1961عام  .7

 .تركٌبته مجلس الوزراء
 11برئاسة الشٌخ عبدهللا السالم وإدارة الشٌخ صباح السالم ضمت  1962عام : أول وزارة .8

 .وزٌرا من األسرة الحاكمة
 .اإلعالم وتم استثناء وزارةالداخلٌة،  –دفاع ال –الخارجٌة : وزارات السٌادة .9

أدٌرت  1963إلى انعقاد أول مجلس أمة ٌناٌر  1962منذ انعقاد المجلس التأسٌس ٌناٌر  .10
 .مادة 38البالد بدستور مؤقت وكان ٌتكون من 

 :سلطات وأدوار ومهام األمٌر .11
 

 .اختٌار رئٌس مجلس الوزراء رئٌس الجهاز التنفٌذي
 .الوزارة إصدار مرسوم تشكٌل

 .ٌتولى السلطات بواسطة الوزراء
 .ٌزكً ولً العهد

 .ٌختار النائب
 .معفً من المسئولٌة السٌاسٌة وذاته مصونة

. تعٌٌن وعزل الضباط القائد األعلى للقوات المسلحة
 .إعالن الحرب الدفاعٌة بمرسوم والحرب الهجومٌة محرمة

 .إعالن األحكام العرفٌة
 .األوسمة واألنواطٌقلد الرتب وٌمنح 

 .ٌصدر األوامر األمٌرٌة رئٌس الدولة الرمزي
 .تقدٌر مخصصات أفراد األسرة الحاكمة

 .كبٌر الدبلوماسٌٌن رئٌس الدولة الدبلوماسً
 .تعٌٌن السفراء والقناصل

 .ٌوفد وٌستقبل ممثلً الدول والمنظمات
لس تصدٌق بعض المعاهدات تتم بمشاركة مج)التوقٌع على المعاهدات 

 .(األمة
 .الدور الدبلوماسً من أهم األدوار

 .حل الخالفات بٌن السلطة التنفٌذٌة والسلطة التشرٌعٌة رئٌس الدولة التشرٌعً
 .افتتاح أدوار االنعقاد

 .حق مشترك مع مجلس األمة فً اقتراح تنقٌح الدستور

 .الجانب التقلٌدي من نظام الحكم األب الحاكم الراعً
 .وشٌخ القبٌلةرئٌس العشٌرة 
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 .ٌقدم النصٌحة وكلمته هً العلٌا

 .تصدر األحكام باسمه دور األمٌر القضائً
 .تعٌٌن القضاة ورجال النٌابة

 .(العفو العام ٌحتاج إلى قانون)حق تخفٌف الحكم أو العفو الجزئً 
 .أحكام اإلعدام ال تنفذ إال بعد تصدٌقها

 
وٌهٌمن على مصالح الدولة وٌرسم  ٌاسٌةمجلس الوزراء هو العمود الفقري للحٌاة الس .12

 .السٌاسة العامة
 .هٌئات ومؤسسات 7من المسئولٌة  األكبرٌتبع وزٌر مالٌة الذي ٌحظى بالقسط  .13
مجلس الوزراء ٌقوم بأعماله نٌابة عن رئٌس الدولة، وتعتبر مسؤولٌاته تضامنٌة  .14

وعند تساوي األصوات  وجماعٌة أمام األمٌر، ومداوالته سرٌة، وتصدر قراراته باألغلبٌة، 
 .ٌرجح جانب الرئٌس

 :اختصاصات مجلس الوزراء .15
 

 .الحكومٌةواإلشراف على سٌر العمل فً اإلدارات  رسم السٌاسة العامة

ٌقوم بالتفاوض وتوقٌع المعاهدات أما التصدٌق علٌها فإنها تحتاج إلى  إبرام المعاهدات
مشاركة مجلس األمة مثل معاهدات الصلح والتحالف والمتعلقة 

 .بأراضً الدولة والثروات الطبٌعٌة والتجارة والمالحة

 سواء كانت تنفٌذٌة أو مستقلة إصدار اللوائح
 بمرسوم  أو أداة تشرٌع ثانوي ٌلً القانون تصدر: التنفٌذٌة
 :تصدر بمرسوم بناء على قانون: المستقلة

 .لوائح الضبط قرارات إدارٌة وتنظٌمٌة لخدمة المواطن
 .لوائح تنظٌم وترتٌب المصالح واإلدارات

 

 بمرسوم أمٌري( السفراء والوكالء)الوظائف القٌادٌة والعلٌا  تعٌٌن الموظفٌن وعزلهم
 .الوظائف بقرار وزاري أو إداريباقً 

 .العفو عن الجرٌمة أو تخفٌض العقوبة ٌكون بمرسوم العفو عن العقوبة
 .العفو الشامل ٌكون بقانون

 .حسب األوامر األمٌرٌة منح األوسمة

 
 :اختصاصات مجلس الوزراء االستثنائٌة .16

 

 .فهً محرمةٌعلنها األمٌر بمرسوم أما الحرب الهجومٌة  إعالن الحرب الدفاعٌة

 .فً حال تعرض أمن الدولة للخطر أو وقوع اضطرابات داخلٌة إعالن األحكام العرفٌة
الحاكم العرفً  –العدوان اإلسرائٌلً  – 1967عام : التجربة األولى

 .جابر األحمد
الحاكم العرفً سعد العبد هللا  –بعد التحرٌر  – 1991: التجربة الثانٌة

 .أشهر وجددت شهرا 3لمدة 
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 :اختصاصات رئٌس مجلس الوزراء .17

 

 .رئاسة المجالس التخصصٌة .ترشٌح الوزراء لألمٌر

المسئول عن أعمال الجهاز التنفٌذي أمام األمٌر  .رئاسة الجلسات
 .ومجلس األمة

برئاسة الشٌخ عبدهللا السالم وإدارة الشٌخ صباح السالم ضمت  1962عام : أول وزارة .18
 .الحاكمةوزٌرا من األسرة  11

 .برئاسة جابر األحمد – 1971عام  –الوزارة السابعة : أطول وزارة .19
 .برئاسة صباح السالم – 1964عام  –الوزارة الثالثة : أقصر وزارة .20
 .برئاسة جابر األحمد –وزٌر  12 –الوزارة الخامسة : أصغر وزارة .21
 .برئاسة سعد العبدهللا –وزٌر  22 –الوزارة الرابعة عشر : أكبر وزارة .22
 –وزٌر من األسرة  11 –الوزارة األولى : أكبر وزارة تضم أبناء األسرة الحاكمة .23

 .برئاسة صباح السالم
معصومة . منحت المرأة حقوقها السٌاسٌة، وأول وزٌرة هً د 16/5/2005فً  .24

 .المبارك
 :ٌختار األمٌر ولً العهد خالل سنة على األكثر بالشروط التالٌة .25

 .من ذرٌة مبارك الصباح .أ 
 .30ا عاقال ال ٌقل عمره عن رشٌد .ب 
 .مسلما وابنا شرعٌا ألبوٌن مسلمٌن .ج 

 :إجراءات التعٌٌن .26
 .من اختصاص األمٌر: تقلٌدي ووراثً .أ 
 .حسب الدستور بمشاركة أعضاء مجلس األمة: حدٌث معاصر .ب 
 .تزكٌة األمٌر .ج 
 .عرض التزكٌة على مجلس األمة بجلسة سرٌة .د 
 .مباٌعة األغلبٌة .ه 
 .التعٌٌن بأمر أمٌري .و 
وٌقوم المجلس  3 ٌوافق المجلس على الترشٌح، ٌقوم األمٌر بتزكٌة لمإذا  .ز 

 .بمباٌعة أحدهم
 .النٌابة عن األمٌر فً حالة غٌابة: اختصاص ولً العهد .27
 .تم الفصل بٌن منصب رئٌس مجلس الوزراء ووالٌة العهد 2003عام  .28
 .فقد أحد شروط أو فقد قدراته الصحٌة أو العقلٌة: فقدان ولً العهد لألهلٌة .29
فً حال خلو منصب األمٌر قبل تعٌٌن ولً العهد ٌمارس مجلس الوزراء اختصاصاته  .30

 .أٌام 8وٌختار أمٌرا خالل 
نواف  –سعد العبدهللا  –جابر األحمد  –صباح السالم : من تولوا منصب ولً العهد .31

 .األحمد
 .القوىأسلوب توزٌع + طبٌعة نظام الحكم : السلطة التنفٌذٌة تملك القوة والنفوذ لسببٌن .32
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 السلطة التشرٌعٌة: الفصل الرابع
 

الجهة التً تملك حق سن القانون، ومهام السلطة التشرٌعٌة بالكوٌت مشتركة بٌن األمٌر  .1
 .ومجلس األمة

 .ال ٌصدر قانون إال بعد إقرار مجلس األمة وتصدٌق األمٌر .2
 .مالٌةقوة المجلس مستمدة من مهمة صنع القوانٌن ومن أهم اختصاصاته الرقابة ال .3
 :اختصاصات مجلس األمة .4

 
 :اختصاص تشرٌعً .أ 
 

 :االقتراح
 .حكومً أو نٌابً

إذا رفض مشروع القانون ال 
ٌجوز تقدٌمه مرة أخرى فً 

 .دور االنعقاد ذاته

 :المناقشة واإلقرار
التصوٌت علنا عن طرٌق رفع الٌد 

أو المناداة باألسماء فً بعض 
 :الحاالت

 .مشروعات القوانٌن والمعاهدات
 .حاالت ٌشترط فٌها أغلبٌة خاصة

 10طلب الحكومة أو الرئٌس أو 
 .أعضاء

 :إعادة النظر أو التصدٌق
لألمٌر أن ٌصدق أو ال ٌصدق 

ٌوما أو أن ٌطلب إعادة  30خالل 
، ولمجلس األمة االستجابة النظر

لالعتراض التوفٌقً أو التصمٌم 
على رأٌه وٌستلزم ذلك موافقة  

ألمٌر الثلثٌن، وإذا لم ٌصدق ا
ٌوما ٌعتبر القانون  30خالل 
 .سارٌا

 :المعاهدات
له دور أساسً فً الموافقة 

على معاهدات الصلح والتحالف 
والمتعلقة بأراضً وثروات 
 .الدولة والتجارة والمالحة 

 
 :السلطة المالٌة .ب 
 

 :الضرائب
عضو مجلس األمة ٌستطٌع أن 

 .ٌقترح إنشاء أو إلغاء ضرٌبة

 :القروض
االقتراض ال ٌكون إال اإلقراض أو 

 .بقانون

 :االلتزامات واالحتكارات
تعهد الدولة إلى أطراف : االلتزام

أخرى بإدارة مرفق ما أو استثمار 
 .مورد من الثروة الوطنٌة

 
التعهد لجهة معٌنة دون  :االحتكار

غٌرها لممارسة نشاط معٌن ال 
 .ٌنافسها أحد

 :المٌزانٌة
تقدٌر تفصٌلً إلٌرادات الدولة 

 .ونفقاتها لفترة قادمة
 .السنة المالٌة من أول إبرٌل

المٌزانٌة تقدم قبل انتهاء السنة 
 .المالٌة بشهرٌن على األقل

 :الحساب الختامً
بٌان الحقائق التً وقعت خالل 

 .السنة المالٌة المنتهٌة
و  ،الحساب الختامً لإلٌرادات

 .الحساب الختامً للمصروفات
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 :سٌاسٌةالسلطة ال .ج 
 

 :السؤالحق 
الهدف منها هو الحصول على 

 .معلومات

 :طرح موضوع للمناقشة
أعضاء،  5ٌقدم الطلب بواسطة 

وٌشترك جمٌع األعضاء 
 .بالمناقشة

 :تشكٌل لجان تحقٌق
من حق المجلس تشكٌل اللجان 

واستدعاء الوزراء وجمٌع 
الموظفٌن وطلب الشهادات 

 .والوثائق منهم

 :إبداء الرغبة
إبداء رأٌه فً من حق المجلس 

المواضٌع العامة وللسلطة 
التنفٌذٌة حق فً تلبٌتها أو عدم 

 .تلبٌتها

 :االستجواب
محاسبة رئٌس مجلس الوزراء أو 

وقد ٌؤدي االستجواب إال الوزٌر 
 .اإلدانة وطرح الثقة بالوزٌر

 : طرح الثقة
هً اإلدانة السٌاسٌة وٌقدم من 

أعضاء والقرار ٌجب أن  10قبل 
األعضاء من غٌر  ٌكون بأغلبٌة

 .الوزراء
كما ٌمكن للمجلس إقرار عدم 

التعاون مع رئٌس مجلس 
 .الوزراء

 
 
 

 :لطات تشرٌعٌة مشتركةس
 

لألمٌر حق تشرٌع اقتراح القوانٌن والتصدٌق على القوانٌن التً ٌوافق علٌها مجلس األمة أو  .1
 .طلب إعادة النظر فٌها

الضرورة بٌن أدوار االنعقاد أو فً فترة حله على  لألمٌر الحق بإصدار مراسٌم بقانون فً حاالت .2
 .أن تعرض هذه المراسٌم على مجلس األمة فً أول اجتماع له

 .ٌوما من تارٌخ رفعه لألمٌر 30اإلظهار الخارجً للقانون خالل : إصدار القانون .3
 جرٌدة)عمل مادي ٌقصد به إعالم الناس بالقانون وٌتم النشر فً الجرٌدة الرسمٌة : النشر .4

 .، وٌبدأ العمل بالقانون بعد شهر من تارٌخ نشره( الكوٌت
 

عضوا، وٌعتبر الوزراء أعضاء فً المجلس، وال ٌجوز أن  50عدد أعضاء مجلس األمة هو  .1
 .وزٌرا 16ٌتعدى عدد الوزراء ثلث أعضاء المجلس أي 

دائرة، من  25: 2006إلى  1980دوائر، من  10: 1980حتى  1961من : عدد الدوائر .2
 .دوائر 10: إلى اآلن 2006

 .ٌجٌد القراءة والكتابة – 30ال ٌقل عمره عن  –كوٌتً بصفة أصلٌة : شروط المرشح .3
أال  –مسجل فً الجدول االنتخابً  – 21ال ٌقل عمره عن  –كوٌتً بصفة أصلٌة : شروط الناخب .4

 .ٌكون محكوما  علٌه بجرٌمة مخلة بالشرف واألمانة
 

ٌالدٌة من تارٌخ أول اجتماع وال ٌجوز مد الفصل التشرٌعً إال سنوات م 4: الفصل التشرٌعً .1
 .بقانون وفً حاالت الضرورة أو فً حالة الحرب

 .أشهر 8ال ٌقل عن  سأن ٌجتمع فٌها المجلدور االنعقاد مدة زمنٌة  ٌستطٌع  .2
 .ٌبدأ دور االنعقاد بدعوة من األمٌر .3
إذا كانت الدعوة  –طلب األغلبٌة  -دعوة من األمٌر: حاالت ألدوار االنعقاد غٌر العادٌة 3هناك  .4

 .مثل عرض المراسٌم وفقدان األمٌر أو ولً العهد ألحد الشروطواجبة دستورٌا 
ٌشترط لصحة انعقاد الجلسة توافر النصاب أو حضور أكثر من نصف األعضاء، كما ٌشترط  .5

 .ا أو بعض أعضائهاحضور الوزارة برئٌسه
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 .المحكمة الدستورٌة هً الجهة المختصة بالنظر فً الطعون .6
 :إجراءات الطعن .7

 .أن ٌكون ناخبا أو مرشحا فً الدائرة .أ 
 .أن ٌتقدم بالطعن .ب 
 .ٌوما من إعالن النتائج 15أن ٌكون الطعن خالل  .ج 
 .أن ٌكون الطعن مسببا ومشفوعا بالمستندات .د 
 :التالًتفصل المحكمة الدستورٌة على النحو  .ه 
 .رفض الطعن .و 
 .قبول الطعن .ز 
 .إعالن بطالن العملٌة االنتخابٌة برمتها فً الدائرة .ح 

 :من حقوق أعضاء المجلس .8
 .الحصانة البرلمانٌة .أ 
 .المكافأة البرلمانٌة .ب 

 :سمات الدستور الكوٌتً .9
 

الوثٌقة األم مكتوبة صدرت عن المجلس التأسٌس وصادق األمٌر  دستور مكتوب
 .1962علٌها فً عام 

 أسلوب طرٌقة تعدٌل أو تنقٌح الدستور معقدة دستور جامد
بعض الجوانب ال ٌمكن تعدٌلها مثل األحكام الخاصة بالنظام األمٌري 

 .ومبادئ الحرٌة والمساواة
 .إجراء التنقٌح حق مشترك بٌن األمٌر وثلث األعضاء

 تتطلب موافقة األمٌر واألغلبٌة المطلقةالتعدٌل  مبدأالموافقة على 

 الكوٌت دولة عربٌة مستقلة ابع العربً واإلسالمًالط
 لغة الدولة الرسمٌة هً اللغة العربٌة

 دٌن الدولة اإلسالم والشرٌعة اإلسالمٌة مصدر رئٌسً للتشرٌع

 وراثٌة فً ذرٌة المغفور له مبارك الصباح طبٌعة نظام الحكم
 .أكد على الطبٌعة الدٌمقراطٌة والنٌابٌة المختلطة

 وسطا بٌن النظام الرئاسً والنظام البرلمانًاختار نظاما 

نظام المذهب االقتصادي فردي رأسمالً   االقتصاديطبٌعة النظام 
 .حرص على الملكٌة الفردٌة

 

 :بٌن السلطة التنفٌذٌة ومجلس األمة وسائل توازن .10
األولوٌة فً الكالم فً المجلس لرئٌس مجلس الوزراء والوزراء وتخصص لهم المقاعد  .أ 

 .األمامٌة
 .لألمٌر الحق فً تأجٌل اجتماعات مجلس األمة بمرسوم لمدة شهر .ب 
ال   جدٌدة فً موعد انتخاباتإجراء  بمرسوم وٌجبلألمٌر حق دستوري فً حل المجلس  .ج 

 .الشهرٌن ٌتجاوز
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 السلطة القضائٌة: الفصل السابع
 

 .وبٌن أجهزة الدولةهً الجهة التً ٌناط بها الفصل فً المنازعات بٌن الناس أو بٌنهم  .1
 .المبادئ العامة للقضاء تستهدف حسن سٌر العدالة واستقالل القضاء .2
 :مبادئ السلطة القضائٌة .3

 

المحاكم بجمٌع درجاتها تؤدي وظٌفتها مستقلة  عن جمٌع الهٌئات  استقالل القضاء
 .الحكومٌة أو السلطات األخرى

والقوانٌن بٌن اإلجراءات واألوضاع الدستور كفل حق التقاضً للناس  حق التقاضً

الالزمة لممارسة هذا الحق، ولكن بعض أعمال السٌادة ال تخضع 
 .لرقابة المحاكم

علنٌة على لتأكٌد الطمأنٌنة والثقة فً نفوس الناس حرص المشرع  علنٌة الجلسات
الجلسات، ولكن بعض الجلسات تستوجب السرٌة مثل الجلسات 

 الفردٌة أو التً تتعلق باآلداب والحٌاء العام أوالمتعلقة بالخصوصٌات 
  .التً تتعلق بأسرار الدولة

 
السلطة التنفٌذٌة تعٌن القضاة وترصد المٌزانٌات للمحاكم، : عالقة القضاء بالسلطة التنفٌذٌة .4

ومعاونً القضاء ٌتبعون السلطة التنفٌذٌة، ولكن المشرع أٌضا منع التدخل فً سٌر العدالة وعدم 
 .ة عزل القضاةقابلً

ال ٌجوز لمجلس األمة التدخل فً القضاء وال ٌجوز للقضاء : عالقة القضاء بالسلطة التشرٌعٌة .5

أن ٌشرعوا، ولكن القضاة ٌطبقون القوانٌن التً تصدرها السلطة التشرٌعٌة، والسلطة التشرٌعٌة 
 .هً التً تسن القوانٌن

 :درجات المحاكم .6

 .اهً المحكمة الرئٌسٌة العلً التمٌٌز
 .تعمل على توحٌد تفسٌر القانون

 . تقرر المبادئ القانونٌة التً تسٌر علٌها باقً المحاكم

 .تفصل فً الطعون المتعلقة بأحكام محاكم الدرجة األولى االستئناف
 .وٌتم فٌها طرح كل الوقائع من جدٌدتنظر للقضٌة من مبدئها 

 .تعتبر المرجعٌة النهائٌة ألحكام قضاٌا الجنح

 .محاكم الدرجة األولىمن  المحاكم الكلٌة
 .تختص بالنظر بجمٌع المنازعات

 .من محاكم الدرجة األولى المحاكم الجزئٌة
 .آالف 5تنظر فً كافة المنازعات التً تقل قٌمتها عن 

 .أحكامها نهائٌة للمنازعات التً تقل قٌمتها عن ألف دٌنار
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 :أنواع المحاكم .7

 .األحوال الشخصٌةدائرة  العادٌة
 .الدائرة الجزائٌة
 .الدائرة المدنٌة

 .الدائرة التجارٌة

تختص بالمنازعات اإلدارٌة التً ٌكون أحد أطرافها الدولة أو إحدى  اإلدارٌة
 .الهٌئات العامة

 .تعتبر رأس الكٌان القضائً التمٌٌز
 .تعمل على توحٌد تفسٌر القانون

 .علٌها باقً المحاكمتقرر المبادئ القانونٌة التً تسٌر 

 .تختص بالطعون الدستورٌة والطعون االنتخابٌة الدستورٌة
 .تفسر النصوص الدستورٌة

 .لم ترى طرٌقها للنور حتى اآلن العسكرٌة

 .تشكل فً الحاالت االستثنائٌة كالحروب واالضطرابات العرفٌة
 .ٌشارك فٌها القضاة وضباط الجٌش

 .1991وألغٌت فً ٌونٌو أنشأت فً الكوٌت بعد التحرٌر 

 .تختص بجرائم أمن الدولة الداخلً والخارجً أمن الدولة
 .كانت أحكامها نهائٌة ما لم تكن غٌابٌة

  1995أنشأت فً بداٌة السبعٌنات وألغٌت فً عام 

 .تحاكم الوزراء إذا ارتكبوا جرائم أثناء تأدٌة وظائفهم محكمة الوزراء

 
 :تدرج األحكام .8

 .ٌحسم موضوع النزاع كله أو جزء منه: القطعً ٌةقطعٌة وغٌر قطع
 ال ٌحسم موضوع النزاع ال كله وال جزئه: غٌر القطعً

 .حكم قابل للطعن: االبتدائً قابلٌة الطعن
 .غٌر قابل للطعن: النهائً

 .تصدر فً حضور الخصوم: حضوري حضوري أو غٌابً
 .تصدر فً الخصم الذي لم ٌسبق له الحضور: غٌابً
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 التنظٌمات والتٌارات السٌاسٌة: الفصل السادس
 

 :أهمٌة ودور منظمات المجتمع المدنً .1
 .الركٌزة األولى لبلورة األفكار واألطروحات السٌاسٌة .أ 
 .لها دور بارز فً قٌام تنظٌمات فكرٌة وسٌاسٌة ودٌنٌة .ب 

األندٌة األدبٌة ظهرت منظمات المجتمع المدنً فً الكوٌت فً العشرٌنات والثالثٌنات من خالل  .2
 .والثقافٌة والتعلٌمٌة وظهور النشاط السٌاسً

 :النشاط السٌاسً فً الكوٌت .3
 .بدأ مع الطفرة النفطٌة وموجة االستقالل .أ 
 .تمحور بداٌة فً األفكار القومٌة .ب 
وجمعٌة اإلرشاد ( حركات قومٌة)تبلور فً الخمسٌنات من خالل النادي الثقافً القومً  .ج 

 (.إسالمٌةحركات )اإلسالمً 
 :بعد غزو الكوٌت .1

 .حدوث نقلة نوعٌة فً طبٌعة وتوجهات الحركات السٌاسٌة .أ 
 .قامت التجمعات بالتوسع والعمل بدٌنامكٌة أقوى .ب 
 .تغٌر بعض التوجهات السٌاسٌة واألفكار األٌدلوجٌة بما ٌتناسب وآثار الغزو .ج 

 :أهمٌة التنظٌمات السٌاسٌة .2
 .تفعٌل الدٌمقراطٌة .أ 
 .ٌاسٌةتنظٌم المشاركة الس .ب 
 .تعبر عن الرأي الشعبً .ج 
 .تكمل دور مؤسسات الدولة .د 
 .ركن أساسً من أركان المجتمع المعاصر .ه 

 :أنواع التٌارات السٌاسٌة فً الكوٌت .3
 .تٌارات دٌنٌة .أ 
 .تٌارات قومٌة .ب 
 .تكتالت نٌاٌبة .ج 

 :السمات األساسٌة للتٌارات السٌاسٌة فً الكوٌت بعد الغزو .4
 .والتٌارات السٌاسٌة الزٌادة الملحوظة فً أعداد التجمعات .أ 
 .التركٌز واالهتمام بالشئون المحلٌة .ب 
 .السعً إلى إزالة أٌة توترات أو خالفات مع السلطة .ج 
 .المطالبة باحترام الدستور والتمسك به .د 
 .تقلص مساحة التوترات بٌن الكوٌت والدول األخرى .ه 
 .انحسار التوجهات القومٌة والٌسارٌة .و 
 .ات السٌاسٌةبروز تكتالت مستقلة ال تنتمً للتٌار .ز 
 .ارتفاع نسبة تمثٌل التٌارات السٌاسٌة فً مجلس األمة .ح 
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 المشاركة السٌاسٌة: الخامسالفصل 
 

 :قبل االستقالل .1

الحركة 
اإلصالحٌة 

 األولى

المجلس االستشاري 
 1921األول 

 (أحمد الجابر)

 .تأثرت الكوٌت بالحركات السٌاسٌة المجاورة
 .الحاكمةسوء اإلدارة والخالفات بٌن األسرة 

 
اجتمع التجار باألسرة الحاكمة وربطوا المباٌعة بقبول تشكٌل 

 .مجلس استشاري
 

من القبلة، عن  6من الشرق و 6عضوا،  12تكون من 
 .طرٌق التعٌٌن

 
 .لم ٌستمر طوٌال بسبب خالفات األعضاء
 .التعٌٌن تم على أساس الوجاهة والثروة

 .عدم احترام قاعدة األغلبٌة عند التصوٌت
 .اوز بعض األعضاء لصالحٌاتهمتج

 .انقطاع بعض األعضاء عن الحضور
 .رسالة الوكٌل السٌاسً البرٌطانً التً تتهم المجلس بالجهل

الحركة 
اإلصالحٌة 

 الثانٌة

المجلس التشرٌعً 
 1938األول 

 .سوء األوضاع الداخلٌة
 .الخالفات بٌن األسرة الحاكمة

 
 :عضو( 12)قٌام جمعٌة الكتلة الوطنٌة 

 .إصالح األوضاع الداخلٌة
 .نشر الفكر القومً

 .تروٌج المنشورات السرٌة
 أٌدها بعض أفراد األسرة الحاكمة مثل الشٌخ عبدهللا السالم

 
العائالت عائلة من  150عملٌة االنتخاب كانت محدودة على 

التجارٌة والمتعلمة وتم استبعاد الشٌعة والبحارة وصٌادي 
 .اللؤلؤ

 .عبدهللا السالم رئٌسا للمجس تقدٌرا لهتقرر اختٌار الشٌخ 
 

 :من اإلنجازات
كانت سن قوانٌن عامة للقضاء واألمن والصحة والمعارف 

بناء مبنى جدٌد /إلغاء الضرائب/بمثابة الدستور
 .تكوٌن الشرطة النظامٌة/إنشاء المدارس/للجمارك

 
 .إحساس الحاكم بأنه دون صالحٌات

 .صوصٌاتهتجاوز صالحٌات الحكم والتدخل فً خ
 .تدخله فً المعاهدات النفطٌة

 .رغبته باالحتفاظ بمخزن السالح تحت سلطته
 .معارضة الطبقات المحرمة من التمثٌل بالمجلس

 .نزاع بٌن أحد أفراد الشرطة وأحد التجار
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تم حل المجلس بعد حدوث اشتباكات واضطرابات، وأطلق 
 .الكوٌتٌون على هذه السنة بسنة المجلس

  
 

التشرٌعً  المجلس 
 1938الثانً 

 .عضو 20ناخب، وكان ٌتكون من  400اشترك فٌها 
الوثٌقة )قدم الحاكم دستور جدٌد والغً الدستور القدٌم 

 .لٌثبت حقه فً االعتراض( األساسٌة
أصر المجلس على صالحٌاته واختصاصاته مما أدى إلى حل 

المجلس وحدوث مواجهات دموٌة أدت إلى سجن وإعدام 

 .ألعضاءوهرب بعض ا

 مجلس الشورى 
1939 

 .أوجده الحاكم المتصاص غضب العامة
 .من األسرة الحاكمة 4عضو منهم  14تكون من 

 .كان برئاسة الشٌخ عبدهللا السالم
فشل لضعف تكوٌنه وعدم قدرته على اتخاذ القرارات وعدم 

 .وجود الصالحٌات

 
 :األزمات السٌاسٌة بعد االستقالل .2

 65-64األولى األزمة الدستورٌة 
 مجلس األمة األول

 .الوزارة الثالثة برئاسة الشٌخ صباح السالم
عضو اعترضوا على الجمع بٌن تولً الوزارة والوظائف  28

 .من الدستور 131العامة حسب المادة 
تغٌبوا عن حضور الجلسات لعرقلة الوزراء من أداء الٌمٌن 

 .الدستورٌة
مع استبعاد بعض استقالت الحكومة وتشكلت حكومة جدٌدة 

 .الوزراء

 1967األزمة الدستورٌة الثانٌة 
 مجلس األمة الثانً

 .قامت الحكومة بنقل األصوات والتزوٌر باالنتخابات
 .أعضاء بالنتائج 7طعنت المعارضة وبعض من المرشحٌن و

استمر هذا المجلس ولكنه كان ضعٌفا ولم ٌكن فً مستوى 
 .اتجاهات وطموحات المواطنٌن

 1976الدستورٌة الثالثة األزمة 
 مجلس األمة الرابع

عدم تقدٌم الحكومة برنامجها الوزاري واالكتفاء بالخطاب 
 .األمٌري

 :حل األمٌر المجلس بصورة مفاجئة
 .تعطٌل مشروعات القوانٌن

 .التهجم على الوزراء
 .األوضاع اإلقلٌمٌة الحرجة

 .انعدام التعاون
 .استغالل بعض األعضاء لمناصبهم

 .إلى نظام دٌمقراطً مستمد من التراث العودة
 

أغلقت الحكومة الصحف وحلت مجالس إدارات جمعٌات النفع 
 .العام

 :أسباب الحل 1986األزمة الدستورٌة الرابعة 

 .قصور التعاون
استجوابات الوزراء والتهجم على المسئولٌن وتورط البعض 
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 .منهم فً أزمة المناخ
 .عرقلة القوانٌن

 .اإلقلٌمٌة الحرجةالظروف 
 

 .ظهرت دٌوانٌات االثنٌن المطالبة بعودة المجلس 1990أزمة المجلس الوطنً 
سعت الحكومة إلى حل وسط بتشكٌل مجلس وطنً استشاري 

 .عضو معٌن 25منتخب و  25مكون 
 .لم ٌدم بسبب الغزو العراقً
 .كان حال شاذا غٌر دستوري

التعدٌل على عاد المجلس الوطنً بعد التحرٌر وتم 
اختصاصاته بحذف النص على صالحٌته فً مراجعة التجربة 

 .البرلمانٌة

 .لكثرة تقدٌم االستجوابات 1999حل عام  99-97أزمة االستجوابات 

 .وفاة الشٌخ جابر األحمد 2006أزمة الخالفة السٌاسٌة 
 .نودي بولً العهد أمٌرا للبالد

 .أهلٌته نظرا لحالته الصحٌة أقر مجلس الوزراء عدم
قام مجلس األمة بعقد جلسة سرٌة وتم فٌها سحب مسند 

 .اإلمارة وتخوٌل مجلس الوزراء للقٌام بمسئولٌاته
قام مجلس الوزراء بترؤس الدولة وزكى الشٌخ صباح 

 .األحمد أمٌرا للبالد

وفق مجلس األمة على مباٌعة الشٌخ صباح األحمد أمٌرا 
 .للبالد

 .دستوري وقانونً سلستم تجاوز أزمة الحكم بحل 

 .قامت الحكومة بتشكٌل لجنة 2006أزمة الدوائر االنتخابٌة 
استقالة وزٌر اإلعالم أنس الرشٌد احتجاجا على تردد 

 .الحكومة
 .تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعدٌل الدوائر

 .حدث هرج ومرج بٌن النواب
 .نائب قاموا بتحرٌك الشارع وخاصة الشباب 29

دون وأحمد الملٌفً وفٌصل المسلم بتقدٌم أول قدم أحمد السع
 .استجواب لرئٌس مجلس الوزراء

 .تم حل المجلس حال دستورٌا
بعد إجراء االنتخابات العامة من جدٌد عادت غالبٌة مجموعة 

 10ومؤٌدٌهم مما أدى إلى موافقة المجلس على نظام  29
 .دوائر
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 واالجتماعٌةتحدٌات االقتصادٌة ال: الفصل الثامن
 

 :التحدٌات التً تواجهها الكوٌت فً الفترة المعاصرة .1
 .ثروة النفط وبدائلها .أ 
 .المعضلة السكانٌة .ب 
 .مشكلة غٌر محددي الجنسٌة .ج 

 
 ثروة النفط

 :(أو ظهور النفط)آثار البترول  .2
 .االهتمام بالبنٌة التحتٌة  واإلنفاق على الخدمات العامة ومجاالت التعلٌم .أ 
 .وعمل المرأة المدارساإلقبال على  .ب 
 .متعدد الجنسٌات شبه متنافرالواحد البسٌط إلى مجتمع المجتمع  تغٌر .ج 
 .تغٌرت العائلة الكوٌتٌة الممتدة إلى العائلة النواة .د 
 .تنفٌذ المخطط الهٌكلً للبالد وبناء مناطق سكن جدٌدة .ه 
ع لصرا رأصبحت سٌاسة التثمٌن أسلوبا غٌر مباشرا لتوزٌع الثروة، وظهور بواد .و 

 .اقتصادي جدٌد بٌن الشرائح االجتماعٌة
 .ار السن والمعاقٌن ووفرت قروضا للزواجبتكفلت الدولة بك .ز 
 .ولة بالتوظٌف، وأصبحت الرواتب عبئا على المٌزانٌة العامةتكفلت الد .ح 

 
 :األضرار النفطٌة نتٌجة الغزو .3

 .بئر 732تم إشعال وتدمٌر  .أ 
 .التجمٌعتدمٌر مٌناء الشحن وجزٌرة الشحن ومراكز  .ب 
 .اإلضرار باحتٌاطً نفط الكوٌت .ج 

 
 المشكلة اإلسكانٌة

 :اآلثار المترتبة على الخلل السكنً .4
 .االعتماد على العمالة الخارجٌة وتعطٌل الكوادر الكوٌتٌة .أ 
 .ظهور النفور من األعمال الٌدوٌة أو الشاقة، واالكتفاء باألعمال اإلدارٌة واإلشرافٌة .ب 
 .رتفاع نسبة الجرٌمة واالنحرافارتفاع معدل الذكور أدى إلى ا .ج 
 .أصبح الشعب الكوٌتً أقلٌة فً وطنه .د 
 .أصبح الوافدون عبئا على برامج التنمٌة والهوٌة الكوٌتٌة .ه 

 
 :مقترحات لسٌاسة إسكانٌة ناجحة .5

 .المحافظة على الشخصٌة الكوٌتٌة عن طرٌق االنتقاء فً جلب العمالة .أ 
 .فً المرافق اإلستراتٌجٌةسٌطرة المواطن على عملٌات التشغٌل واإلدارة  .ب 
 .تنوٌع مصادر وجذور العمالة الوافدة .ج 
 .االستفادة كم قدرات وكفاءات المواطن الكوٌتً .د 

 .جلب العمالة حسب الحاجة الفعلٌة .ه 
 .أال ٌزٌد عدد الوافدٌن عن نصف جملة سكان الكوٌت .و 
 .التركٌز على التعلٌم المٌدانً والتدرٌب .ز 
 .انب األمنٌةالوافدة ومراعاة الجوترشٌد العمالة  .ح 
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 مشكلة البدون
 :أسباب نشأة البدون .6

وظهور لجان الجنسٌة لم ٌستوعب البعض فكرة  1959عند ظهور قانون الجنسٌة عام  .أ 
 .أهمٌتها ها أو جهلالجنسٌة أو أهمل

 .البعض من البدون جاء متأخرا بطرق قانونٌة أو بالتسلل .ب 
 .البعض أخفوا هوٌاتهم لالستفادة من امتٌازات هذه الفئة .ج 
من الحصول على إقامة أو جواز لدخول  ثغرات فً قانون اإلقامة استثنت أبناء العشائر .د 

 .الكوٌت
 . سهولة إجراءات التطوع فً الجٌش والشرطة .ه 
 .الهجرة إلى الداخل من مناطق البادٌة أو الدول المحٌطة .و 

 
هم هم كوٌتٌون بالتأسٌس، والذٌن قدموا بعضهم  1920الكوٌتٌٌن الموجودٌن قبل عام  .7

 .سيبالتجن
أطلق علٌهم لقب البدون وكانوا ٌحصلون على عدة امتٌازات مثل إجازة  1965فً نهاٌة عام  .8

 .القٌادة وشهادات المٌالد والوظائف الحكومٌة والعسكرٌة، ما عدا السكن وقروض الدولة
 .أطلق علٌهم مسمى غٌر كوٌتً وطولبوا بإبراز جنسٌاتهم األصلٌة 1985عام  .9

 .أطلق علٌهم مقٌمون بصورة غٌر قانونٌة وشكلت لجنة لهم 1993فً نهاٌة عام  .10
 :اآلثار السٌاسٌة واألمنٌة لفئة البدون .11

 .التأثٌر على سمعة الكوٌت دولٌا .أ 
 .الكوٌت بحاجة لتوطٌن هؤالء من أثبت الوالء واإلخالص .ب 
 .الكوٌت خسرت المالٌٌن على تعلٌمهم وتدرٌبهم، والدول األخرى تحاول جذبهم .ج 
 .نهم ٌشكلون جزءا من النسٌج االجتماعً فً الكوٌتاألغلبٌة م .د 

 :الحلول والبدائل .12
 .أساسا للتجنٌس 1965اعتبار إحصاء عام  .أ 
 .تجنٌس أقارب الكوٌتٌٌن وأبناء الكوٌتٌات .ب 
 .مثل الفنٌٌن واالطباء والمدرسٌنتجنٌس الكفاءات  .ج 
 .تجنٌس العسكرٌٌن .د 
 .الغزو العراقً التأكد من والء الفرد وإخالصه من خالل مراجعة دوره فً .ه 
 .التعامل مع كل حالة على حدة .و 

  



 ptth//:tiawuk10.sserpdrow.moc~  18~  الطالب عٌسى حٌدر: إعداد

 

 تطورات التعلٌمٌة والثقافٌةال: الفصل التاسع
 

 :مراحل التعلٌم .1
 :المسجد .أ 

 ٌلعب المسجد دورا أساسٌا فً المجتمعات اإلسالمٌة. 

  لم تقتصر المساجد على إقامة الشعائر اإلسالمٌة، بل شكل فٌها حلقات دراسة
 .على ٌد الشٌخ

  فٌها تعلٌم قراءة القرآن الكرٌم وتفسٌره وتجوٌده، وأحكام العباداتكان ٌتم. 
 :الكتاتٌب .ب 

 كان المال أو المطوع ٌتخذ منزله مكانا للتعلٌم. 

 كان ٌتم فٌها تعلٌم القراءة والحساب وحفظ القرآن الكرٌم وتجوٌده. 

 كان المال متفرغا لهذا العمل وٌتقاضى أجرا من أولٌاء األمور. 

 المال قاسم والمال عابدٌن أشهر الكتاتٌب. 
 :التعلٌم األهلً .ج 

  مثل الشٌخ ٌوسف القناعً بإقامة وتموٌل مدارس أهلٌةفكر المشاٌخ والتجار. 

  افتتحت المدرسة المباركٌة وكان ٌتم فٌها تدرٌس الدٌن ومسك  1912عام
 .الدفاتر وحسابات الغوص واللغة اإلنجلٌزٌة

  ن ٌتم فٌها تدرٌس القراءة والكتابة افتتحت المدرسة األحمدٌة، وكا 1921عام
 .والدٌن والحساب والهندسة والتارٌخ

 :تعلٌم المرأة .د 

  افتتحت مدرسة الوسطى كأول مدرسة نظامٌة للبنات 1936عام. 

  مدارس 4وصل عدد مدارس البنات إلى  1946عام. 
 :استقدام المدرسٌن .ه 

  للعمل فً مدرسٌن  4طلب مجلس المعارف من الشٌخ أمٌن الحسٌنً بإرسال
 .1937الكوٌت، ووصلت أول بعثة فلسطٌنٌة فً عام 

 فً األربعٌنٌات ازدادت بعثات المدرسٌن من فلسطٌن ومصر وسورٌا . 
 :التعلٌم النظامً الحدٌث .و 

 فً الخمسٌنٌات بنت الدولة المدارس النظامٌة. 

 وفرت الدولة وسائل التعلٌم والغذاء والمالبس للطلبة وكان التعلٌم مجانٌا. 

 سنة  14سنوات إلى  6صدر قانون التعلٌم اإللزامً من عمر  66/1967 عام
 .أي مرحلتً االبتدائٌة والمتوسطة

 :التعلٌم الخاص .ز 

  كانت هناك عدة مدارس أهلٌة فً الكوٌت مثل مدرسة اإلرسالٌة  1917فً عام
 .األمرٌكٌة ومدرسة إسماعٌل كدو

  أنشئت المدرسة الوطنٌة الجعفرٌة 1938عام. 
 :الفنًالتعلٌم  .ح 

  1982صدر مرسوم إنشاء الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً عام. 
 :التعلٌم الجامعً .ط 

  أول بعثة طالبٌة للخارج وكانت إلى بغداد 1924عام. 

  (.اآلداب-التربٌة-العلوم)أنشأت جامعة الكوٌت  1966عام 

  لعربٌة المفتوحة فرعها فً الكوٌتفتحت الجامعة ا 4114عام. 
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 سٌاسة الكوٌت الخارجٌة: الفصل العاشر
 

القرارات التً تحدد أهداف الدولة الخارجٌة، واألعمال  :تعرٌف السٌاسة الخارجٌة بشكل عام .1
 .التً تنفذها لتنفٌذ هذه القرارات

هً منهج العمل الذي ٌتبعه الممثلون الرسمٌون للدولة بهدف : خاصتعرٌف السٌاسة بشكل  .2
 .مع أهداف الدولة إقرار أو تغٌٌر مواقف معٌنة بما ٌتواكب

أو ( سٌاسٌة أو اقتصادٌة)بالدبلوماسٌة حقٌق المصالح الوطنٌة ت: السٌاسة الخارجٌةأهداف  .3
 .بالحرب

 
 :أهداف السٌاسة الخارجٌة للكوٌت .4

 .خصائص األمن السٌاسً والعسكري .أ 
 .المبادئ والقٌم وهً حماٌة المصالح العربٌة والقٌم اإلسالمٌة .ب 
 .الدولة للدول العربٌة والعالم الثالثمفهوم العدالة وإسهام فائض  .ج 
 
، وبقاء من خالل ضمان االستقرار واألمن الداخلً تعنً هذه األهداف استمرار تماسك الدولة)

العربٌة، مع األخذ بعٌن االعتبار مبادئ القومٌة العربٌة والبعد البالد خارج الصراعات 
 .(اإلسالمً واإلنسانً

 
 :ةأهم مالمح سٌاسة الكوٌت الخارجً .5

 .لٌست سٌاسة ذاتٌة المنبع بل هً خارجٌة التأثٌر والتوجه .أ 
 .مركزٌة السٌاسٌة الخارجٌة تتمثل فً السلطة التنفٌذٌة وبالتحدٌد وزارة الخارجٌة .ب 
 .قدرات الكوٌت الدفاعٌة ضد التهدٌدات الخارجٌة محدودة .ج 
والوسٌط  مصدر استمرار الكوٌت كوحدة سٌاسٌة متكاملة هو قٌامها بدور الدولة المانحة .د 

 .السٌاسً، ولعب الدور الفكري واإلعالمً
التحدٌات الخارجٌة التً واجهتها الكوٌت من إٌران والعراق تركت بصماتها على سٌاسة  .ه 

 .الكوٌت
 

 :المحاذٌر التً تواجهها سٌاسة الكوٌت .6
 نال ٌمكن للكوٌت عزل نفسها عن العالم الخارجً وفً الوقت نفسه ال ٌمكن أن تكو .أ 

 .نشطة للغاٌة
 .ٌجب تطوٌر ودعم الهٌكل الداخلً والتأكٌد على الممارسة الدٌمقراطٌة .ب 
 .دراسة دور الكوٌت كدولة مانحة للمساعدات والقروض على أساس المصلحة الوطنٌة .ج 
 .تجنب النزاعات والصراعات اإلقلٌمٌة .د 
 .اتخاذ الحٌطة والحذر من التعامل مع العراق .ه 
 .ول الكبرىالحذر والتروي فً التهجم اإلعالمً على الد .و 
 .المساهمة مع دول المنطقة فً الحد من امتالك األسلحة التقلٌدٌة وغٌر التقلٌدٌة .ز 
 .أهمٌة تكثٌف الحضور والتواجد الدبلوماسً .ح 

 .حث باقً دول العالم على التواجد الفعلً بالكوٌت من خالل فتح السفارات والقنصلٌات .ط 
 . لمنظمات العالمٌةتعزٌز سمعة ومكانة وأنشطة الكوٌت الدولٌة خاصة لدى ا .ي 

 


