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مه  م��ي ال��ك��وي��ت��ي مخيَّ أق����ام ال��ت��ي��ار ال��ت��ق��دُّ
الربيعي األول، والذي شهد أجواًء اجتماعية 
م  املخيَّ ه��ذا  وتخلل  منتسبيه.  ب��ن  حافلة 
والتنويرية،  التثقيفية  املحاضرات  بعض 
السياسية  القضايا  مختلف  شملت  التي 

املحلية.
م���ي أح���م���د ال��دي��ن  ع��ض��و ال���ت���ي���ار ال���ت���ق���دُّ
أل��ق��ى م��ح��اض��رة ح��ول ال��ت��اري��خ السياسي 
ر ال���ك���ي���ان  ال���ك���وي���ت���ي، ت����ن����اول ف���ي���ه���ا ت����ط����وُّ
ال��س��ي��اس��ي واالج���ت���م���اع���ي واالق���ت���ص���ادي 
ف��ي ال��ك��وي��ت، م��ن��ذ ب��داي��ات��ه��ا، متوقفًا أم��ام 
ل في  م��ح��ط��ات ب����ارزة أس��ه��م��ت ف��ي ال��ت��ح��وُّ

املسار الديمقراطي.
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من املهم جدًا إلقاء الضوء على التاريخ السياسي 
في الكويت، ملا يحمله من سمات خصائص معينة، 
تختلف عن بقية بلدان املنطقة. فالتاريخ السياسي 
دائمًا ما يرتبط بنشوء الكيانات السياسية، في 
حني أن الكيان االجتماعي الكويتي سابق للكيان 

السياسي وتأسيس مدينة الكويت واإلمارة.
ارتبط الكيان السياسي في الكويت بهجرة 
العتوب. لقد نشأت الكويت في األساس كميناء 
بمنطقة شمال الخليج، حيث كان لها دور اقتصادي 
مهم يخدم شمال الجزيرة العربية والعراق. 
فالبريطانيون، على سبيل املثال، عندما أغلقوا 
وكالة شركة الهند الشرقية في البصرة عام 1775 

نقلوا مقرها إلى الكويت.
وكان االقتصاد الكويتي في تلك الفترة يعتمد 
على أنشطة محددة، مثل الغوص للحصول على 
اللؤلؤ، الذي لم يكن يشمل العوائل الحضرية داخل 
املدينة فقط، بل كانت هناك بعض القبائل التي 
ارتبطت بهذا العمل بشكل أو بآخر، كما اعتمدت 
الكويت على املالحة والتجارة عبر السفن، وكانت 
»القطاعة«، وهي السفن التي  نوعني: األول ُعرف بـ
تدور على سواحل الخليج العربي، والثاني »السفر«، 
ونقصد السفن التي كانت تصل إلى الهند وأفريقيا، 

ما كان يتطلب أسطواًل متطورًا.
كما أن هناك نشاطًا اقتصاديًا، بالتعاون مع 
البادية، وهو ما أطلق عليه تجارة »املسابلة«، وهي 
أن أبناء القبائل العربية في الصحراء يتبضعون في 
الكويت بنظام من االقتراض متفق عليه، إضافة إلى 

النمط االقتصادي في الصحراء.
ويجب أن نأخذ في االعتبار أن الكويت التاريخية 
ليست هي الكويت الحالية جغرافيًا، فقد كانت 
امتداداتها تصل إلى 57 ألف كيلومتر متربع، 
وتحديدًا نستطيع القول إن االمتداد يصل إلى جميع 

املناطق التي تدفع زكاة لحاكم الكويت بن صباح.

نظام اجتماعي وسياسي

عندما نأتي إلى النظام االجتماعي ما قبل 
النفط، كان الشيوخ موجودين، ولكن ضمن إطار 
اإلدارة، والسلطة االقتصادية كانت بيد التجار، 
اللؤلؤ، أو التجار الذين  وهم »الطواشني«، أي تجار 
يملكون أساطيل السفن، وفي الوقت نفسه هناك 
الطبقة الكادحة من فئات مختلفة من املجتمع 

الكويتي. 
أما الطابع السياسي الكويتي، فكان مختلفًا 
تمامًا عن دول املنطقة، فهي ليست إمارة أخذت بحد 
السيف، فما حدث أنه كان هناك تفويض شعبي 
لصباح األول، وحدث تسلسل ضمن عائلة الصباح 
في توارث اإلمارة، بخالف دول خليجية أخرى 
سيطرت على الحكم بالقوة، ونستطيع القول إن 
التاريخ السياسي للكويت نشأ مع نشأة اإلمارة 
واالتفاق على العهد مع بن صباح، أي كان أقرب إلى 

الشورى.

ل جذري تحوُّ

استمر توارث اإلمارة من األب إلى االبن حتى 
األمير الخامس، وهو الشيخ عبدالله بن صباح، 
رت في عهده الكويت بشكل كبير، وهو  الذي تطوَّ
أول حاكم كويتي سك عملة كويتية، ما يدل على 
قوة االقتصاد آنذاك، كما أنه ساعد مدحت باشا في 
الدولة العثمانية لفتح اإلحساء وقطر عام 1871، 
ونتيجة لهذا املوقف، كوفئت أسرة الصباح بمنحها 
إقطاعية في الفاو، في مزارع النخيل، ما وفر مصدر 

دخل إضافيًا لإلمارة.
م  ث الُحكم ألحد أبنائه، بل قسَّ هذا الحاكم لم يورِّ
ف أخويه محمد بإدارة  السلطة بني إخوانه، حيث كلَّ
املدينة وجراح بإدارة االقتصاد واملالية، في حني 

�صباح الأول حكم الكويت بتفوي�ض 
�صعبي اأقرب اإلى ال�صورى

الطليعة:22 فبراير 2012
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ى األخ الثالث )مبارك( شؤون البادية. تولَّ
 في هذه الفترة، نشأت مراكز قوى بني هؤالء 
اإلخوة، فعندما توفي الشيخ عبدالله، لم تنتقل 
السلطة إلى ابنه جابر، إنما انتقلت إلى أخيه محمد، 
قا  الذي استعان بأخيه اآلخر جراح، اللذين ضيَّ
على مبارك، وكان يبدو أنهما ليسا على وفاق معه، 
رت الخالفات والتناقضات، وكان لدى مبارك  وتطوَّ
ر مسار  ل مهم غيَّ طموح كبير، إلى أن حدث تحوُّ
الكويت بصورة كاملة، من نظام يعتمد على الشورى 
إلى سلطوي، عندما قفز الشيخ مبارك الصباح إلى 
نظام السلطة، بإقصائه ألخويه في مايو 1896، حيث 
انفرد بالسلطة والقرار، فأصبح الوضع مختلفًا عن 

السابق.

معارضة جديدة

وفرض الشيخ مبارك ضرائب جديدة على الكويت، 
لتمويل حمالته الحربية، وحدث اعتراض على توليه 
السلطة بهذه الطريقة، فجزء من الكويتيني وقفوا 
مع أبناء محمد جراح ومع يوسف اإلبراهيم في 
مناوءتهم للحكم الجديد، ونشأت صراعات، إال أنه 

مع وفاة اإلبراهيم انتهت املعارضة.
وفي هذه األثناء، نشأت معارضة كويتية، بسبب 
االحتالل البريطاني للعراق عام 1914. ففي هذه 
الفترة، كان الشيخ مبارك يريد دعم صديقه الشيخ 
خزعل، الذي كان مؤيدًا لالحتالل البريطاني، ولكن 
أهل الكويت رفضوا ذلك، وأكدوا تأييدهم للدولة 

العثمانية.

مجلس الشورى

استمرت هذه األمور فترة من الوقت، إلى أن ُتوفي 
مبارك، وجاء الشيخ جابر بن مبارك، وكان األمل أال 
يدخل الحروب ويخفف من الضرائب، وهذا ما حدث 
فعاًل، إال أن عهده لم يستمر طوياًل، حيث جاء بعد 
وفاته سالم املبارك، الذي كرر سياسات والده نفسها 

ى طموحه إلى دخول الكويت في  في الحروب، وأدَّ
خالفات مع البريطانيني، وكذلك مع ابن سعود، 
وشهدت هذه الفترة تذمرًا من الكويتيني تجاه هذه 
السياسة، وكانت هناك عرائض للمطالبة بالعودة 
إلى نظام الشورى، ومع وفاة الشيخ سالم في 
ك أهل الكويت، للمطالبة بمجلس  فبراير 1921، تحرَّ

للشورى، وأعدوا وثيقة تم التوقيع عليها.
ومع موافقة الشيخ أحمد الجابر على هذه الوثيقة، 

نشأ مجلس الشورى األول عام 1921، وأعضاؤه هم:
إبراهيم املضف، أحمد الخالد، أحمد الحميضي، 
خليفة الغانم، شمالن بن سيف عبدالرحمن النقيب، 
عبدالعزيز الرشيد، مرزوق البدر، مشعان الخضير، 

هالل املطيري ويوسف بن عيسى القناعي. 
هذا املجلس عقد مجموعة من الجلسات، وكانت 
هناك محاولة لتنظيم الشؤون املالية لإلمارة، 
وغيرها من األمور، إال أنه نشأت خالفات بني 
أعضائه، حيث انفرط عقده، وانحل تلقائيًا من ذات 

نفسه.
ولكن الكويتيني طالبوا في عهد أحمد الجابر 
بتنظيم خاص لإلمارة، والسيما أن هناك نظامًا 
برملانيًا ظهر إلى الوجود في العراق، فطالبوا بإنشاء 
بلدية ومجلس معارف.. وغيرهما من املجالس 

املتخصصة.
ل نقطة ملصلحة املجتمع  وهنا، ال بد أن نسجِّ
األهلي الكويتي، الذي كانت كل هذه املبادرات تتم 
عن طريقة، مثل التعليم النظامي والبلديات وإصالح 
األحوال، ولكن في النهاية رجعنا إلى مسألة السلطة 

واالنفراد بالقرار.
حدثت هناك تدخالت من بعض الشيوخ 
ت إلى استقالة  في مجلس املعارف والبلدية أدَّ
أعضائهما، ونشأت من جديد روح املعارضة في 

املجتمع. 
في هذه الفترة، اتسعت سلطات الشيخ أحمد 
الجابر، نتيجة توقيع امتياز عمليات التنقيب عن 
النفط، فأصبحت لديه قوة اقتصادية مستقلة عن 

مالمح من التاريخ السياسي في الكويت
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االقتصاد املحلي، ما جعل سلطة أحمد الجابر 
أكبر، ودفع التجار إلى املطالبة بمشاركة سياسية 
وإصالح لألوضاع وتطوير لنظام اإلمارة، وأفضت 
هذه األمور إلى تكوين كتلة وطنية بدأت تطالب 
بوجود برملان ومجلس منتخب ودستور. وقام 
مجموعة من أهل الكويت بتوجيه رسالة إلى الشيخ 

أحمد الجابر في يونيو 1938.
جرى كل هذا بالتزامن مع نصيحة بريطانية 
قدمها املقيم البريطاني في الخليج للمعتمد 
البريطاني في الكويت الذي أوصل رسالة إلى الشيخ 
أحمد الجابر، يطالبه فيها بإجراء إصالحات في 

اإلمارة.
استجاب الشيخ أحمد الجابر أمام الحراك املحلي 
والضغط الخارجي، للمطالب الشعبية، وبالفعل 
جرت انتخابات أول مجلس أمة تشريعي في الكويت 
في 29 يونيو 1938 في ديوان الصقر، وعدد املرشحني 
كان 20 شخصًا، فاز منهم 14 عضوًا بمقاعد مجلس 

األمة التشريعي األول، وهم:
عبدالله حمد الصقر، محمد ثنيان الغانم، يوسف 
بن عيسى القناعي، علي السيد علي سليمان 
الرفاعي، مشعان الخضير الخالد، حمد داود 
املرزوق، سليمان خالد العدساني، عبداللطيف 
ثنيان الغانم، يوسف صالح الحميضي، مشاري 
حسن البدر، سلطان إبراهيم الكليب، صالح عثمان 
الراشد، يوسف املرزرق وخالد عبداللطيف الحمد.. 
ثم استقال محمد ثنيان الغانم، لظروف عائلية، وأتى 

من بعده محمد بن شاهني الغانم.

مبادرة دستورية

اختيار  املجلس، بمبادرة منهم،  وقرر أعضاء 
األمة  رئيسًا ملجلس  ليكون  السالم،  الشيخ عبدالله 
الحركة  التشريعي، نظرًا الستنارته وتعاطفه مع 

اإلصالحية.
مكونًا  التشريعي دستورًا  املجلس  ووضع 

»حكومة  نظام  من  ينطلق  مواد،  من خمس 
أن  على  األولى  املادة  الجمعية«، حيث نصت 
نوابها  بهيئة  ممثلة  السلطات،  »األمة مصدر 
أن  لتؤكد  الثالثة  املادة  ت  املنتخبني«، وجاء
واالمتيازات  املعاهدات  لجميع  مرجع  »املجلس 
أشارت  في حني  والخارجية جميعًا«.  الداخلية 
»أن مجلس  إلى  والخامسة  الرابعة  املادتان 
االستئناف  التشريعي هو محكمة  األمة 
السلطات  جميع  بني  يجمع  التنفيذية..  والسلطة 

والتنفيذية«. والقضائية  التشريعية 
وعندما عرض الدستور على الشيخ أحمد الجابر 
تردد في التوقيع عليه، إال أن ميزان القوى لم يكن في 
مصلحته، وطلب في املقابل تغيير كلمة ذات داللة، 
فالدستور يبدأ بالقول »نحن أحمد الجابر أمير 
الكويت«، إلى.. »نحن أحمد الجابر حاكم الكويت«، 
ووافق املجلس على هذا التعديل، وهناك فرق بني 
»أمير« التي تعني اإلمارة الدستورية، و»حاكم« التي 
تعني أن بيده الحكم والقرار والسلطة السياسية، 

وصدر الدستور األول بهذا االتجاه.
القرارات  وقد اتخذ املجلس التشريعي الكثير من 
املهمة، فكانت له إنجازات مهمة، مثل تأميم بعض 
الشركات االحتكارية في النقل واملشروبات الغازية 
والجلود و»املصران«، وفرض ضريبة ملصلحة 
التعليم، وأرسل بعثة دراسية إلى مصر، وأحضر 
طبيبًا إلنشاء مستوصف، وكذلك بنى قوة نظامية 
للشرطة، برئاسة غانم صقر الغانم، إضافة إلى 
شرطة خفر السواحل، برئاسة محمد عبدالعزيز 

القطامي، وإدارة للجوازات.. وغيرها من األمور.
وأصدر املجلس القانون األساسي، الذي رفض 
الشيخ أحمد الجابر التوقيع عليه، وحدث ذلك 
بالتزامن مع تغيير في موازين القوى، فالبريطانيون 
الذين كانوا مؤيدين للمجلس في فترة سابقة، بدأوا 
رون توجههم، عندما وجدوا أن املجلس يتدخل  يغيِّ
في العالقة بني شركة النفط والحاكم، وكان هناك 
خالف حول سكرتارية الحاكم، الذين كان لهم صفوة 

مالمح من التاريخ السياسي في الكويت
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ونفوذ وحاشية، حيث طالب املجلس بإبعادهم، 
وكذلك نجمت مشكلة العتراض املجلس على بعض 
مها املعتمد البريطاني لبعض  التسهيالت التي قدَّ
الكويتيني املهاجرين الذين حصلوا على الجنسية 
الهندية اإلنكليزية، وكذلك رفض املجلس االتفاقية 
التي وقعها البريطانيون نيابة عن الكويت مع 

السعودية.
رت األمور، إلى أن قام الشيخ أحمد الجابر  وتطوَّ
بحل املجلس، ثم أجريت انتخابات مجلس األمة 
التشريعي الثاني في ديسمبر 1938، في اتجاه 
إسقاط نواب املجلس السابق، حيث اتخذ قرارًا 
ت االنتخابات في  بتوسيع عضوية املجلس، وتمَّ
املدرسة املباركية، وفاز نواب املجلس املنحل بأغلبية 

ساحقة.
وصدر قرار من الحاكم، بتعليق جلسات املجلس، 

إلى أن تتم املوافقة على الدستور الجديد.
وفي مارس 1939، جرى احتفال نظمه اإلنكليز 
ملنح عبدالله السالم وسامًا، وفي خطاب املعتمد 
البريطاني والرد عليه من الشيخ أحمد الجابر، 
وصفت الكويت بأنها تحت الحماية البريطانية، 
حيث كان ألعضاء املجلس رأي آخر، فاتفاقية 1899 
برأيهم كانت تفويضًا لبريطانيا بشأن العالقات 
السياسية الخارجية للكويت مع الدول األخرى، 
وليست اتفاقية حماية، فرفضوا الكالم الذي قيل في 
هذه االحتفالية. وأرسلوا برقية للحاكم وللمعتمد 

البريطاني، أبدوا فيها اعتراضهم على ذلك.
وهنا تضافرت عوامل محددة: املوقف 
الحكومة  ابن سعود، وكذلك  البريطاني وموقف 
امللك في معارضتهم، لوجود  العراقية، وليس 
إلى  ى  أدَّ ما  القوى،  ر ميزان  مجلس منتخب، وتغيُّ
5 مارس  الثاني في  التشريعي  األمة  حل مجلس 

.1939
الحل،  قرار  قاموا بتحركات ضد  املجلس  أنصار 
أمام  كلمة حماسية  املنيس  الشهيد محمد  وألقى 
 - األمن  قوات  دت  املنيس، وتعمَّ الجمهور، واعتقل 

ما  الداخلي،  السوق  - عرضه في  بطريقة مستفزة 
أثار الناس، وحدث تبادل إلطالق النار، واستشهد 
القطامي، بعد إصابته، وأصيب وُجرح  محمد 
املنيس. وسقط  املرزوق، وأعدم محمد  يوسف 

الديمقراطية واملجلس. دفاعًا عن  الشهيدان 
ر األحداث، هربت بعض الشخصيات  ومع تطوُّ
إلى خارج الكويت، وجنحت السلطة بعدها إلى 
ت دعوة بعض أعضاء  التهدئة والحوار، بعدما تمَّ
املجلس مع يوسف بن عيسى القناعي ملقابلة الشيخ 
أحمد الجابر، وفجأة تم تفتيش املدعوين، وتم الزعم 
بوجود رسالة مع أحدهم، تطلب االنضمام إلى 
العراق، إال أن الحقيقة ال توجد مثل هذه الرسالة، 
ألنها إلى اآلن لم تظهر ولم يشاهدها أحد، ولألسف 
الشديد، فإن حل املجلس جاء ألنه كان يطالب 
بالتأكيد على استقالل الكويت ويرفض املساس 

بالوحدة الوطنية.

مالمح من التاريخ السياسي في الكويت
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مالمح من التاريخ السياسي في الكويت

وثيقة 1921
بإجراء  وميثاقه  الله  عهد  على  واتحدنا  اتفقنا  قد  الورقة،  بهذه  أسماءنا  الواضعون  »نحن 

اآلتية: البنود 
الحاكم. تعين  في  الخالف  بينهم  يجري  ال  كي  الصباح،  بيت  إصالح  أواًل: 

ث��ان��ي��ًا: إن امل��رش��ح��ن ل��ه��ذا األم���ر ه��م: ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ج��اب��ر، ال��ش��ي��ح ح��م��د امل��ب��ارك وال��ش��ي��خ 
السالم. عبدالله 

ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ث��الث��ة، ي��رف��ع األم���ر  ال��ج��م��اع��ة ع��ل��ى ت��ع��ي��ن أي ش��خ��ص م��ن  ات��ف��ق رأي  ث��ال��ث��ًا: إذا 
عليه. للتصديق  البريطانية(  الحكومة  هنا  )واملقصود 

شورى. مجلس  رئيس  بصفته  يكون  املذكور  املعن  رابعًا: 
ال��ب��الد ع��ل��ى أس��اس  ال��ص��ب��اح واأله��ال��ي ع��دد م��ع��ل��وم إلدارة ش��ؤون  آل  خ��ام��س��ًا: ينتخب م��ن 

واالنصاف«. العدل 
ت مبايعته  وتمَّ البنود،  وافق على هذه  الذي  الجابر،  أحمد  الشيخ  الوثيقة على  وطرحت هذه 

اإلمارة. وتولى 

ر�صالة اأهل الكويت اإلى اأحمد اجلابر 1938
حضرة صاحب السمو األمير الجليل أحمد الجابر أدام الله بقاءه

يا صاحب السمو
إن األساس الذي بايعتك عليه األمة لدى أول يوم من توليك الحكم، هو جعل الحكم بينك وبينها على أساس 

الشورى التي فرضها اإلسالم ومشى عليها الخلفاء الراشدون في عصورهم الذهبية.
ر األحوال  ى إلى تناسي هذه القاعدة األساسية، كما أن تطوُّ غير أن التساهل الذي حصل من الجانبن أدَّ
النصيحة، راغبن  إليك  ي��ب��ادورا  أن  البالد ظروفًا دقيقة، دف��ع بعض املخلصن من رعاياك  وال��زم��ان واجتياز 
التفاهم وإياك على ما يصلح األمور ويدرأ عنهم وعنك عوادي األيام وتقلبات الظروف، ويصون لنا كيان بلدنا، 
ويحفظ استقاللنا، غير قاصدين إال إزالة أسباب الشكوى، وإصالح األحوال عن طريق التفاهم مع املخلصن 
من رعاياك، متقدمن إليك بطلب تشكيل مجلس تشريعي مؤلف من أحرار البالد، لإلشراف على تنظم أمورها، 
وقد وّكلنا حاملي كتابنا هذا ليفاوضوك على هذا األساس، والله نسأل أن يوفق الجميع ملا فيه صالح البالد.

جماعتك املخلصون
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تم اعتقال بعض نواب املجلس التشريعي واملؤيدين 
له، أمثال: يوسف املرزوق وسليمان العدساني وصالح 
عثمان الراشد وعبداللطيف ثنيان الغانم وسيد علي 

سيد سليمان الرفاعي ومشعان الخضير الخالد. 
وأمضى هؤالء في السجن خمس سنوات، وأفرج عنهم 
في أبريل من عام 1944. والتساؤل املطروح هو: ملاذا لم 
ر الحركة الديمقراطية في تلك الفترة؟ نقول إن  تتطوَّ
ر موازين  نشوب الحرب العاملية الثانية عام 1939، غيَّ
ر بشكل  قوى عديدة، وكذلك املوقف البريطاني الذي تغيَّ
الت الديمقراطية. وهنا، عاشت الكويت في  يناهض التحوُّ
حالة من االنفراد بالسلطة، وقامت بإنشاء مجلس شورى 

بالتعيني، وهو إجراء شكلي لم ينجح. 

تطور جديد

ومع اإلفراج عن املعتقلني في عام 1944، بعد محاولة 
من الشيخ حافظ وهبة، حدث في عام 1946 تطور تاريخي 
مهم في االقتصاد الكويتي، عندما بدأ تصدير النفط 
بكميات تجارية، فلم تعد هناك أهمية كبيرة للنظام 
االقتصادي القديم، حيث نشأ وضع جديد، وأيضا أعمال 
ووظائف في شركة النفط، وهناك ميزانية للدولة، وبدأت 
البعثات التعليمية تظهر بكثافة، إال أنه مع كل هذه 
التطورات لم يكن هناك تطور سياسي ملموس، حتى 
املطالبات بإنشاء ناٍد أدبي ثقافي قوبل بالرفض، على 
الرغم من إنشاء ناٍد أدبي في العام 1924. بعدها، حدث 
تطور سريع داخل املجتمع الكويتي، فعندما توفي الشيخ 
ر ميزان القوى، حيث  أحمد الجابر في 29 يناير 1950 تغيَّ
ب الشيخ عبدالله السالم حاكما في 25 فبراير 1950  ُنصِّ
لوجوده خارج الكويت، وكان مستنيرا بفكره ومتعاطفا 
مع الحركة اإلصالحية الديمقراطية، وفي الوقت نفسه 

حدث رخاء في عهده.
أو بآخر،  السالم كان مقيدا بشكل  الشيخ عبدالله 
التوجهات  الكبار يرفضون  األسرة  أفراد  ألن جزءًا من 

القوى ملصلحته تماما،  فلم يكن ميزان  الديمقراطية، 
للمجالس  انتخابات  ولكن مع ذلك، سمح بإجراء 
1951، فصار هناك مجلس منتخب  املتخصصة عام 

والبلدية. للمعارف واألوقاف  للصحة وآخر 

حراك شعبي

فالرأي  الحني بدستور،  ذلك  الكويت طالبوا في  أهل 
إمارة دستورية، وما حصل في هذه  أننا  القائم هو 
أو  األندية، سواء كانت رياضية  إنشاء  الفترة هو 
تراخيص للصحف، فأصبحت  إعطاء  ثقافية.. وكذلك 
نت حركات سياسية  البلد، فتكوَّ هناك حركة داخل 
املسلمني في  وتيارات، حيث نشأت حركة اإلخوان 
إلى  العرب، إضافة  القوميني  ثم حركة  الكويت، ومن 
الشيوعي، من  واليسار  العربي  للبعث  أخرى  تنظيمات 
الديمقراطية، فحدثت مطالبات  العصبة  خالل تنظيم 
الذي هو  السوق،  لعقد مؤتمر دستوري في مسجد 
1955، النتخاب  املباركية في مايو  املدرسة  بجانب 

هيئة شعبية لوضع دستور. 
طبعا، السلطة منعت بالقوة انعقاد مثل هذا املؤتمر، 
ولكن الحركة الوطنية نشطت، وخصوصا بعد العدوان 
الثالثي على مصر في العام 1956. ونتذكر حينها عندما 
أصدر مدير الشرطة - آنذاك - الشيخ صباح السالم أمرًا 
لقائد قوة الشرطة بقمع املتظاهرين، واستقال جاسم 
القطامي و19 آخرون من مناصبهم ووظائفهم في 
الشرطة، لرفضهم هذا األمر، ما يدل على قوة الحركة 

الوطنية. 
ومع استمرار املطالبات الشعبية بإجراء انتخابات 
عامة، أجريت هذه االنتخابات، وعندما فاز د. أحمد 
الخطيب وجاسم القطامي ويعقوب الحميضي، حدث 
استنفار ملراكز النفوذ التي رفضت النتيجة، وطالبوا 
موا  بإبعاد هؤالء الثالثة، لكن النواب الفائزين رفضوا وقدَّ
استقاالتهم. ونشأت في هذه األثناء »الرابطة الكويتية«، 

موازين القوى ال�صيا�صية تقلبت..
والبع�ض اعترب الد�صتور خطاأ تاريخيًا

الطليعة:29 فبراير 2012
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ت أبناء التجار املستنيرين، بالتحالف مع  التي ضمَّ
القوميني العرب، وطالبت باإلصالحات. وفي هذه الفترة، 
ازداد نفوذ الحركة الوطنية، وارتفعت حدة طرحها، مقابل 

التشدد من بعض األطراف في السلطة واألسرة. 
ففي مناسبة الذكرى السنوية األولى للوحدة بني 
مصر وسوريا عام 1959، أقيم مهرجان في ثانوية 
الشويخ، احتفاال بهذه املناسبة. فألقى جاسم القطامي 
كلمة باسم األندية الكويتية، قال فيها »نحن نتطلع أن 
يكون للشعب دستوره ونوابه ووزراؤه، وينتهي الحكم 
العشائري، ويقوم حكم برملاني دستوري«. وعلى اثره، تم 
فض االحتفال واستدعاء جاسم القطامي وأحمد الخطيب 
واتخذت السلطة قرارا بإغالق األندية، بما في ذلك األندية 
الرياضية وجميع الصحف، ما عدا الجريدة الرسمية 

»الكويت اليوم«. 

استقالل الكويت

في عام 1958، كان هناك أمر آخر يجري، وهو أن هناك 
اتجاها لتنال الكويت استقاللها، بحيث تصبح جزءًا من 
االتحاد العربي الهاشمي بني اململكة األردنية والعراقية، 
فجاءوا بخبير قانوني، وهو عبدالرزاق السنهوري، 
وتم تكليفه بوضع قوانني لدولة حديثة، واستمر وضع 
األساس لدولة حديثة، على الرغم من فشل مشروع الدولة 

الهاشمية.
الكويت استقاللها، وبعدها  نالت   1961  وفي عام 
الكويت  25 يونيو طالب عبدالكريم قاسم بضم  في 
ات معينة. وكانت  ادعاء انطالقا من  العراق،  إلى 
العربي والدولي، سواء  االعتراف  هناك مشكلة في 
املتحدة، وشكل وفد  األمم  أو  العربية  الجامعة  في 
األحمد مع شخصيات كويتية،  الشيخ جابر  برئاسة 
أهمية وجود دستور  الوفد بتوصيات تؤكد  حيث عاد 
تاريخ  كانت تطالب وهناك  الوطنية  فالحركة  وبرملان. 
السالم كان يميل  االتجاه، والشيخ عبدالله  سابق بهذا 

باتجاه  األولى  الخطوة  ت  فتمَّ الشيء،  للقبول بهذا 
املشترك،  املجلس  الدستوري، من خالل تأسيس  النظام 
األجواء النتخابات مجلس  الوقت نفسه تهيئة  وفي 
الكويت  تكون  بأن  »الوطنيون«  تأسيسي، وقتها طالب 
بالرفض، حيث  املطلب قوبل  لكن هذا  دائرة واحدة، 
دائرة، فحدثت   20 إلى  الكويت  القانون بتقسيم  صدر 
إلى صيغة  التوصل  تم  املقاطعة، حتى  توجهات نحو 
10 دوائر. وصدر  الكويت إلى  وسط، تمثلت في تقسيم 
القانون رقم 1 لسنة 1962، وهو النظام األساسي للحكم 
الوطنية، نتيجة  املعارضة  االنتقال. طبعا،  فترة  في 
االجتماعي واملجتمعي وقيادتها  بالواقع  اللتصاقها 
الفوز باالنتخابات،  السياسي، نجحت في  للحراك 
الخطيب منصب نائب رئيس  د. أحمد  حيث تولى 
الشويخ  فاز عن دائرة  التأسيسي، حيث  املجلس 
التي  الدستور  إعداد  والجهراء. وتم تشكيل لجنة 
الحميضي  شملت شخصيات معارضة، مثل يعقوب 
وأخرى مستنيرة، مثل وزير العدل حمود الزيد الخالد، 
العبدالرزاق  العبدالله وسعود  الشيخ سعد  إلى  إضافة 

الغانم.  ثنيان  املجلس عبداللطيف  ورئيس 

مساومة سياسية

االجتماعات وتناولت  اللجنة سلسلة من  وعقدت 
الرئاسي  النظام  الرئيسة، مثل  القضايا  العديد من 
االتفاق على نظام وسط يشمل  تم  أن  إلى  البرملان،  أو 
اإلسالمية، وكذلك  الشريعة  آخر حول  االثنني، ونقاش 
األمة،  النواب في مجلس  الوزراء من غير  عضوية 
إن  القول  السياسية. وتستطيع  الهيئات  إلى  إضافة 
الدستور هو نتيجة مساومة سياسية معينة. وفي 
عام 1963، أجريت انتخابات مجلس األمة األول، وفازت 
املعارضة بكتلة كبيرة، تمثلت في ثمانية نواب، وكذلك 
إنجازات  أنجزت  الديمقراطية  الوطنية  الحركة  التجار. 
املجتمع  إنشاء مؤسسات  الدستور، مثل  أخرى غير 
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ثم  الطالبية، من  العمالية والحركة  والنقابات  املدني 
الحديثة.  الدولة  أمام استحقاقات  الكويت  أصبحت 
هناك بعض الشيوخ تعامل مع الدستور على أنه خطأ 
أول محاولة إلفراغ  تاريخي يجب تصحيحه، وبدأت 
الديمقراطي بإصدار سلسلة من  الدستور من محتواه 
نواب  استياء  إلى  ذلك  ى  وأدَّ للحريات،  املقيدة  القوانني 
املجلس، من  مت استقالتها من  قدَّ املعارضة، والتي 
الشيخ عبدالله  1965 بعد وفاة  بيان شهير عام  خالل 

السالم.

تزوير 1967

الحركة الوطنية استجمعت صفوفها وقواعدها 
لخوض انتخابات مجلس األمة الثاني التي أجريت في 25 
يناير 1967، وتأتي أهميتها بأنه مع هذا املجلس يكون 
قد مضى خمس سنوات على بدء العمل بالدستور، وهذا 
املجلس هو الذي سيقوم بتنقيح الدستور نحو األفضل، 
حيث تألفت كتلة قوية من املعارضة لخوض االنتخابات، 
نت من حسن فالح رئيس اتحاد نقابات البترول، إلى  تكوَّ
عبدالعزيز الصقر رئيس غرفة التجارة، مرورا بأحمد 
الخطيب وجاسم القطامي وسامي املنيس وعبدالله 
النيباري وأحمد السعدون وآخرين، وكان املتوقع أن تفوز 
هذه األغلبية الوطنية، وتضافرت مجموعة من العوامل 
ت إلى تزوير فج لالنتخابات، حيث دخلت الشرطة  أدَّ
بالقوة لنقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى األصلية، 
من دون أن تغلق هـذه الصناديق أو تختم بالشمع األحمر، 
ومن دون مرافقة القاضي ومتدربي اللجان، وتم استبدال 

أوراق الناخبني، والغريب أنها جاءت كلها بلون واحد!
حدث اعتراض من املعارضة والقريبني منهم، وصدر 
بيان، كان التوجه أن تقوم الحركة الوطنية بتحرك 
كبير، ولكن بسبب اختالف املصالح بني التجار الذين 
ى ذلك إلى  طالبوا بالتهدئة،  وقيادة الحركة الوطنية وأدَّ
انفضاض واسع للجماهير القريبة من الحركة الثورية 
الشعبية التي قامت ببعض األعمال االحتجاجية ضد 
عمليات التزوير. الحقيقة، أنه حدث تطور سلبي آخر 

في العالم العربي وهزيمة حزيران 1967، وضعفت 
معها الحركة التحريرية العربية وأصبح هناك ميزان 
مختلف للقوى. ومع ذلك، حاولت الحركة الوطنية أن 
ر، ال  تقوم بدورها في ظل أوضاع صعبة: مجلس مزوَّ
توجد صحافة، قيود على االجتماعات. فمجموعة حركة 
الشعبية الثورية، ممثلة بعناصرها، مثل: د.أحمد الربعي 
وعبداللطيف الدعيج وأحمد الديني وناصر الغانم.. 
وغيرهم، قامت بتوزيع منشورات والتعبير عن االحتجاج 
في الذكرى الثانية للتزوير وزرع قنابل صوتية في مبنى 
وزارة الداخلية وبيت وزير الداخلية ومبنى مجلس األمة، 
وحدثت هناك عمليات اعتقال واسعة بني صفوف الحركة. 
ووجدت السلطة نفسها تتراجع عن أسلوبها، عندما 
انتقد رئيس الوزراء حينها الشيخ جابر األحمد بعض 

السياسات العامة والوعد باإلصالح.
فكان واضحًا أن انتخابات 1971 ستجري من دون 

عمليات تزوير.

تشكيالت سياسية

الحركة الوطنية هنا انقسمت إلى قسمني: األول 
يريد املشاركة، واآلخر يريد املقاطعة، وهو ما يؤكد 
حالة االنشقاق التي حدثت في حركة القوميني العرب، 
لت إلى ثالثة أجنحة، اليسار وهم الحركة  التي تحوَّ
الثورية الشعبية، مجموعة أحمد الخطيب وسامي 
لوا حركة التقدميني  املنيس وعبدالله النيباري الذين شكَّ
الديمقراطني، في حني أن املجموعة الثالثة، بقيادة جاسم 

القطامي، أسسوا الحقًا التجمع الوطني.
 وخاضت حركة التقدميني االنتخابات، وفاز كل من د. 
أحمد الخطيب وسامي املنيس وعبدالله النيباري وأحمد 
النفيسي، في ظل مقاطعة األطراف األخرى. أما اليسار 
الوطني، فكانت قوته في الحركة النقابية، سواء العمالية 
ع الوطني، فكان ثقلهم  أو الطالبية. أما جماعة التجمُّ

حينها في جمعية الخريجني.
وبدأت الجماعات اإلسالمية والدينية في هذه الفترة 
تنشط بشكل ملحوظ، حيث لم يكن لها أي دور في 

مالمح من التاريخ السياسي في الكويت
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النشاط السياسي واالجتماعي، على الرغم من تكونها في 
العام 1947. وفرضت التحديات الجديدة واقعا مختلفا. 

انفراج نسبي

إال أنه في انتخابات 1975 شاركت غالبية أطراف 
الحركة الوطنية، وأصبحت هناك حالة من اإلفراج 
النسبي في البلد، انعكس على الصحافة وعلى مؤسسات 
عات سياسية أخرى، مثل  املجتمع املدني وتأسيس تجمُّ

ع الدستوري واألحرار الدستوريني. التجمُّ
في هذه الفترة، كان هناك تطور في صفوف اليسار 
الوطني، ونشأ من بني مجموعة من النقابيني والشباب 
حزب اتحاد الشعب، كحزب يمثل الطبقة العامة، وأنشئ 
إصدارات  لها  وكانت  الديمقراطية،  اتحاد الشبيبة 
له  وكان  والشبيبة،  االتحاد  نشرتي  مثل  إعالمية، 
الوجود األهم كان  الطالبية، لكن  الحركة  وجود داخل 
الحالة  هذه  أن  إال  العمالية.  النقابية  الحركة  داخل 
 1976 أغسطس  إلى  جئنا  عندما  طوياًل،  تستمر  لم 
األمر  بإصدار  الدستور،  على  األول  االنقالب  وتم 
ببعض  العمل  وتعليق  األمة  بحل مجلس  األميري 

الدستور. مواد 

مالمح من التاريخ السياسي في الكويت
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شهد صيف عام 1976 االنقالب األول على 
الدستور، عندما صدر أمر أميري بتعليق العمل 
ببعض مواده، وتم حل مجلس األمة حاًل غير 

دستوري وُفرضت قيود على حرية الصحافة. 
والتساؤل الذي يطرح اآلن، ملاذا جرى هذا 
االنقالب؟ الحقيقة أن هذا األمر ُيعزى ألسباب 
كثيرة، فقد نشأت في الكويت في تلك الفترة 
بعد الفورة النفطية في عام 1973، طغمة مالية 
برجوازية طفيلية أكثر رجعية وتخلفًا، وال تريد 
حياة ديمقراطية، وفي الوقت نفسه حدث صراع 
داخل األسرة على منصب والية العهد عندما وردت 
معلومات أن حالة أمير الصحية سيئة جدًا، فكانوا 
ال يريدون أن يكون هناك مجلس أمة يقرر ولي 
العهد املقبل العتبارات معينة، خصوصًا في ظل 
النفوذ والواضح للشيخ جابر العلي داخل املجلس، 
فأرادت بعض األطراف قطع الطريق عليه، وهذا ما 

حصل.

االنقالب على الدستور

وردًا على حل مجلس األمة، صدر بيان من 
عدد من جمعيات النفع العام احتجاجًا على 
ع عليه آنذاك نادي االستقالل،  هذا االنقالب، وقَّ
االتحاد العام لعمال الكويت، رابطة األدباء، رابطة 
االجتماعيني، جمعية املحامني، جميعة الصحافيني 

واالتحاد الوطني لطلبة الكويت.
وقد رفض التوقيع على هذا البيان كل من جمعية 

االصالح االجتماعي وجمعية الخريجني.
وتشكلت في املقابل حكومة غير دستورية، 
دخلها ألول مرة االخوان املسلمون عن طريق رئيس 
جمعية االصالح حينها يوسف الحجي، ودخلها 
أيضًا عدد من الشخصيات التي التصقت بالتيار 
الوطني، مثل عبدالله إبراهيم املفرج وحمود 

النصف وعبدالعزيز حسني.
وأصدرت الحكومة الحقًا قانون منع التجمعات 
عام 1979، إال أن البلد خالل السنوات من 1977 
إلى 1980 كان في حالة تململ. وعلى الرغم من 
بعض العرائض واملطالبات الداعية إلى عودة قطار 
الديمقراطية ومجلس األمة، إال أن الحراك الفعلي 
اتخذ أشكااًل مختلفة، أهمها تمرد املجندين عام 
1979 عندما خرجوا بتظاهرة خارج أسوار الكلية 
العسكرية واملعسكرات الخاصة بهم في مسيرة إلى 

منزل الشيخ سعد العبدالله.
وفي هذه الفترة، ايضًا، ظهرت حركة مسجد 
شعبان التي ال يجب النظر إليها على أنها حركة 
طائفية، فاملطالب التي طرحت كانت عادلة وشارك 
في هذه الحركة، سنة وشيعة، وألقى الدكتور أحمد 
الخطيب خطابًا فيها، إضافة الى شخصيات وطنية 

مشاركة.
إال أنه بعد الثورة االيرانية، أصبح هناك نوع من 

االنقسام املذهبي داخل املجمع.

محاولة التنقيح

هذه الثورة أحدثت تغييرًا عند السلطة، فكان 
التفكير في عودة الحياة النيابية، وفي هذه األثناء 
ظهرت الثورة االفغانية أيضا، إذن جملة من 
املعطيات أثرت على السلطة، وكان لها اتجاه ضاغط، 
وهنا شكلت لجنة لتعديل الدستور وتنقيحه 
جاءت بالتعيني، وقدمت السلطة مقترحاتها للجنة 
باتجاه املزيد من الصالحيات املمنوحة لها مقابل 
تقليص الدور البرملاني التشريعي والرقابي ملجلس 
األمة، ومع ذلك رفضت هذه اللجنة املعينة جميع 
املقترحات الحكومية، ما عدا اقتراح زيادة أعضاء 
مجلس األمة إلى 60 عضوًا، واقترحت اللجنة تعديل 
املادة الثانية من الدستور ولم تكن محصلة نتائج 

م�صروعان متواجهان: النهج ال�صلطوي..
 وبناء الدولة الدميقراطية احلديثة

الطليعة:7 مارس 2012
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اللجنة مرضية لبعض الشيوخ.

عودة املجلس

األمة، ولكن  القرار بعودة مجلس  وهكذا صدر 
املعارضة  بافرازاتها واضعاف  التحكم  عن طريق 
الدوائر  تفتيت  اتجاه نحو  فكان هناك  الوطنية، 
ُيقسم  انتخابي  إلى نظام  العشر  االنتخابية 
انتخابية، ونحجت في  دائرة   25 إلى  الكويت 
الوطني  التيار  ذلك، حيث سقط كل مرشحي 
الوسمي، وعرض  د. خالد  باستثناء  الديمقراطي 
الدستور على ذلك املجلس  مشروع تنقيح 
املبدأ، وبقي موضوع  الذي وافق عليه من حيث 

مادة منفصلة. لكل  التصويت عليه 
النقابات  وهنا برزت حركة شعبية داخل 
الوطنية،  الطالبي وبني كل األطراف  والقطاع 
النواب وتعقد  إلى  وتشكلت وفود ضاغطة تذهب 
الخطيب وجاسم  الدكتور أحمد  ندوات، ووجه 
القطامي رسالة إلى أعضاء مجلس األمة يشرحان 
الحكومية، وكذلك ال  التعديالت  فيها خطورة 
الوسمي  د. خالد  لعبه  الذي  الكبير  الدور  ننسى 
التصويت  »العوازم« بعدم  النواب  إقناع  في 
القوى  الحكومية، وأصبح ميزان  للمقترحات 
أن  إلى  الحراك، وأدى ذلك  مختلفًا بفضل هذا 
الخاص بتنقيح  الحكومة مشروعها  تسترد 

الدستور عام 1983.

االنقالب الثاني

وفي انتخابات 1985 فازت قوى املعارضة من 
جديد وبقوة، ولكن الفرحة لم تستمر عندما انقلبت 
السلطة مرة ثانية على الدستور في 3 يوليو 1986 

مع فرض الرقابة املسبقة على الصحف.
وهنا علينا أن ننظر إلى التنظيمات السياسية 
الوطنية، فكانت ظروف العمل السياسي صعبة، 
والتنظيمان الوحيدان اللذان كانا يصدران بيانات 
بانتظام هما حزب اتحاد الشعب واتحاد الشبيبة 

الرتباطهما بالحركة النقابية.
وفي عام 1989 نشأت فكرة توجيه العريضة 
الشعبية لألمير للمطالبة بعودة العمل بالدستور 

وعودة الحياة النيابية.
الـ45 من شخصيات شملت كل  فتشكلت لجنة 
م هذه 

ُّ
األطياف، اال أن الديوان األميري رفض تسل

العريضة التي وقعها آالف الكويتيني، مما استدعى 
إقامة اجتماع بني لجنة الـ 45، نواب املجلس املنحل 
في يوم االثنني 4 ديسمبر 1989 في ديوانية جاسم 
القطامي في الشامية، ومنها انطلقت ديوانيات 
االثنني، والتجمع الثاني كان في النزهة في ديوانية 
مشاري العنجري، وقامت قوات األمن بإغالق 
الديوانية، وكان قائد القوات في تلك الفترة الوزير 

الحالي أحمد الرجيب.

قمع وانهيار

واستمرت الحركة االحتجاجية مقابل التعسف 
السلطوي، ففي كيفان ووضعت أسالك شائكة، إلى 
القبائل  أن وصلنا الجهراء، فكانت السلطة ترى ان 
هي حلف استراتيجي بالنسبة لها، وجاء القمع 
بشدة هذه املرة، واعتقل أحمد الشريعان، وتكرر هذا 

االمر في الفروانية وكان القمع أشد.
وفي مناسبة عيد األضحى، أغلقت الخالدية 
بأكملها عندما كان الناس متجهني إلى ديوانية 
أحمد السعدون، فتم االتجاه إلى ديوانية صالح 
الفضالة في العديلية ولكن القوات الخاصة قامت 
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بالقاء القنابل املسيلة للدموع.
وطرحت السلطة في هذه الفترة مسألة الحوار مع 
الحركة الدستورية الوطنية، اال ان هذه الحوارات لم 
تكن ذات فعالية ألن السلطة كانت قد أقرت مشروع 
»املجلس الوطني« غير الدستوري كبديل عن 
مجلس األمة، ورفضت املعارضة ذلك وبدأت حملة 
اعتقاالت حيث اعتقل د. أحمد الخطيب وعبدالله 
النيباري وأحمد النفيسي والشهيد خالد الصانع 

وآخرين.
وانفردت السلطة بكل شيء وبكل القرارات، 
وشهدت هذه الفترة 1986 - 1990 زيادة السرقات 
والنهب ملقدرات الدولة، في هذه األثناء جاء الغزو 

العراقي وانهارت كل مقومات البلد بسرعة كبيرة.

مشروع كويت املستقبل

هذه ملحات من تاريخ الكويت السياسي، وخالصة 
هذا التاريخ أن الشعب الكويتي شعب حي، ولم 
يحصل على الديمقراطية كمنحة وانما كاستحقاق 
م في سبيلها شهداء..  وبعد مطالبة تاريخية قدَّ
وإذا كانت سنة 1921 اعتمدت كسنة لتحديد من هو 
الكويتي بصفة أصلية، فكان من املفترض أن يتم 
التعامل مع سنة 1990 كسنة أساس جديدة للكويت 
الجديدة، ولكن »ال طبنا وال غدا الشر« ألن هناك 
مشروعني: مشروع النهج السلطوي ومشروع بناء 
الدولة الكويتية الحديثة على أسس ديمقراطية، 
وال بد أن يحسم هذا التناقض ملصلحة مشروع 

املستقبل: الكويت الحديثة على أسس ديمقراطية.
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مالمح من التاريخ السياسي في الكويت

�صالة دميقراطية

عندما أغلقتا ديوانية العنجري في النزهة، كان القرار هو عمل اعتصام، فطلبنا من حمود الرومي إقامة صالة العشاء 
وقراءة طوال السّور حتى يتجمع أكبر عدد من الناس، فصلى السني بجانب الشيعي، من لم يكن على وضوء ومن لم  يكن 

يصلي من قبل، بمعنى آخر كانت صالة ديمقراطية بامتياز.

دور وطني م�صهود

استذكر أحمد الدين الدور الذي لعبته القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية أثناء فترة الغزو العراقي للكويت، مشيدًا بالدور الذي 
قام به وليد الرجيب في إنشاء وحدة للمقاومة باالشتراك مع اللواء ناصر بوعركي وإصدارهما نشرة »الوطنيون األحرار«، وكذلك 
د. غانم النجار ومحمد القديري وآخرين وإصدارهم نشرة حركة املقاومة الكويتية )حماك(، وكذلك املنشورات التي أصدرها حزب 
اتحاد الشعب باسم الحركة الوطنية، حيث كانت الدعوات نحو الحفاظ على الشرعية الدستورية والدفاع عن الكويت ضد املحتل. 
كما ال ننسى دور علي اليوحة وصقر العنزي، والدور التاريخي لفيصل الصانع الذي على الرغم من عضويته في حزب البعث فإنه 

رفض االنصياع ألوامر العراقين ورفض االحتالل وظل متمسكًا بهويته الكويتية.


