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تقال إلى الدیمقراطیة تناقش ھذه الورقة الحالة السیاسیة التي كانت علیھا الكویت حتى لحظة االن

م، وھو العام الذي أقر فیھ الدستور الكویتي لیصبح اإلطار المرجعي للدولة، والحالة ١٩٦٢عام 

نحو  -قطعھا الكویتیون منذ نشأة كیانھم المجتمعي -التي تتحدث عنھا الورقة ھي حصیلة مسیرة 

سھا، فذلك بحث آخر لیس ھذا بناء الدولة الحدیثة، وھي ال تناقش مسیرة التجربة الدیمقراطیة نف

إطارا للبحث، ثم  –من عوامل دافعة للدیمقراطیة  - إنھا تجعل ما توصل إلیھ الباحثون. مجالھ

وإذا كانت الثقافة السیاسیة والنخبة . تسلط الضوء على الحالة الكویتیة في ظل ھذه العوامل

ل نحو الدیمقراطیة بحسب المناضلة والضغط الخارجي ھي العوامل الثالثة التي تدفع لالنتقا

رأي أغلبیة الباحثین، فإن ھذه الورقة تكشف التطور الذي وصلت إلیھ حالة الثقافة السیاسیة في 

المجتمع الكویتي، والمستوى الذي بلغتھ النخبة الكویتیة المناضلة، وحجم الضغوط التي دفعت 

  .بصناع القرار لالتجاه نحو الدیمقراطیة

قة إلى سرد تاریخي لتجربة االنتقال إلى الدیمقراطیة في المجتمع ولكي ال تتحول ھذه الور

الكویتي، فإني أقترح مراجعة موضوعیة سریعة للعوامل الدافعة لعملیة االنتقال الدیمقراطي، 

وإذا كنت ال أزعم بأني سأسھم . وھي عوامل حظیت بنقاشات في بحوث وأوراق علمیة عدیدة

، إذ أن ھذه الورقة لیست مخصصة لدراسة تلك العوامل بمناقشة مستفیضة حول تلك العوامل

بقدر ما ھي مخصصة لفحص التجربة الكویتیة والواقع الذي سبق وواكب ظروف االنتقال 

التاریخي نحو الدیمقراطیة، فإن تحدید تلك العوامل وفحصھا في ضوء البیئة الثقافیة والسیاسیة 

ھمیة ألنھ یحیل المفاھیم المجردة الجامدة إلى أدوات الكویتیة والعربیة اإلسالمیة أمر في غایة األ

متحركة تساھم بقدر كبیر في فھم التطورات والتحوالت التي تشھدھا مجتمعاتنا العربیة 

واإلسالمیة خاصة في مجال توسیع المشاركة السیاسیة وإدارة الحكم والتي تعتبر جوھر العملیة 

  . الدیمقراطیة

  مراجعة سریعة) ١

لدیمقراطیة باھتمام كبیر في الفكر الغربي فاق كل الجوانب األخرى، حیث انشغل حظیت قضیة ا

باحثون في العلوم السیاسیة وعلم التاریخ وعلم االجتماع وغیره ببحث وتحلیل مقومات ھذه 

القضیة، حتى راكموا دراسات وأبحاث شاملة كشفت عن اتجاھات مھمة خاصة في مجال تحدید 

 . ایا االنتقال الدیمقراطيالعوامل الرئیسیة في قض
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 ١(Verba Sidney)وفیربا  (Almond, Gabriel)و في ھذا السیاق، تشیر أعمال آلموند 

إلى ضرورة توفر القیم والثقافة  ٢(David H. Smith)وسمیث  (Alex Inkeles)وإنكیلیس 

ل والتسامح السیاسیة كعامل رئیسي تسبق عملیة االنتقال الدیمقراطي، مشیرین بذلك إلى االعتدا

واللطف والفعالیة والمعرفة والمشاركة، بینما یضع آخرون، مثل سایمور مارتن لیبسیت 

(Seymour Martin Lipset)  ٣ورونالد انجلھارت(Ronald Inglehart)  وصمویل

، مستوى الرخاء االقتصادي عامال آخر یصاحب عملیة ٤(Samuel Huntigton)ھانتغتون 

یؤكد كثیر من الباحثین على وجود نخبة سیاسیة مناضلة من أجل  االنتقال، وفي الوقت نفسھ

 Robert)الدیمقراطیة كعامل حاسم في عملیة االنتقال الدیمقراطي، مثل روبرت داھل 

Dahel)ودانكورت راستو  ٥(Dankwart Rustow)وارند لیبھارت  ٦(Arned 

Liphart)ویرى آخرون مثل لورنس ھوایتھید  ٧ ،(Laurence Witehead)وبرھان  ٨

، أن دعم الدول الغربیة ذات التجربة العریقة بالدیمقراطیة أمر مطلوب في عملیة ٩غلیون

االنتقال الدیمقراطي، كدعم الوالیات المتحدة األمریكیة لدول أمریكا الالتینیة أو كدعم االتحاد 

  .األوروبي لدول المجموعة السوفیتیة السابقة واحتضانھا اقتصادیا وسیاسیا

  

  دیمقراطیة حاكمة ) ١ – ١

غیر أن تلك البحوث وھي تناقش االنتقال إلى الدیمقراطیة افترضت ابتداء وجود دولة ذات 

سیادة لھا حدود جغرافیة بمفھومھا القطري المعاصر، وشعب ینتمي لقومیتھا ویشكل أفراده 
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٢  )Becoming Modern: Individual Change in Sex Developing Countries1974,Cambridge, Mass./ London: Harvard 
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Hopkins University Press(  

٤  )The Third Wave 1991, University of Oklahoma Press(  

٥  )Polyarchy: Participation and Opposition 1971, Yale University Press, New Haven(  

٦  )Transition to Democracy: Towards a Dynamic Model 1970, Comparative Politics, No2(  

٧  )Democracy in Plural Societies; A Comparative Exploration 1977, Yale University Press, New Haven(  

٨  )The Consolidation of Fragile Democracies, European Consortium for Political Research (ECPR), paper, zit. 

Nach: Pridham, Geoffrey 1990(  

 أبریل ٢٤ - ٢٣ فاس – المغربیة المملكة – العربي الحضاري المشروع ندوة إلى مقدمة ورقة العربي، العالم في الدیمقراطیة غلیون، برھان  ٩

٢٠٠١.  



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٤ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ثبت ھویاتھم شھادات ت) أي الدولة(بكافة انتماءاتھم العرقیة واإلثنیة مواطنون، وتصدر لھم 

وانتماءھم لھا، كما تملك تلك الدولة حكومة وجیشا وجھازا إداریا وأمنیا ودبلوماسیا ومصرفا 

مركزیا وعملة وطنیة وعلما ونشیدا وتاریخا ومناسبات قومیة، أي أن تلك البحوث افترضت 

االنتقال  عند النخب على األقل، وأن محاولة) قومیة/ ثقافة قطریة(وجود ما یمكن أن نطلق علیھ 

إلى الدیمقراطیة تتم في إطار النزاع مع السلطة حول إعادة تحدید الحقوق والواجبات لرعایا 

الدولة، وھذا الواقع یكاد ینطبق على الدول األوروبیة واألمریكیة التي خرجت من نظام القرن 

بین أجیال  متراكمة) قومیة/ ثقافة قطریة(الوسیط منذ ما یقارب الثالثة قرون، والتي اكتسبت 

قومیة، غیر أنھا لم تضع في اعتبارھا تلك المجتمعات / متعاقبة وأكسبتھم قیما ومفاھیم قطریة

التي لم تنفك عن الثقافة السیاسیة للعصر الوسیط إلى عھد قریب، وظلت أسیرة نظام استعماري 

  .حرمھا من التحول إلى نظام الدولة القطریة حتى مطلع القرن الماضي

ة التي نناقش االنتقال إلیھا لیست نھجا تمارسھ مجموعة إلدارة الخالف بینھا، إنما والدیمقراطی

یقوم على أسس العدالة والمساواة والحریة،  (Governances System)ھي نظام حكم

ویحقق مبادئ مثل فصل السلطات واستقالل القضاء والحریات السیاسیة، ویدعم مؤسسات 

اسیة لكافة المواطنین البالغین، ویوفر التعددیة السیاسیة المجتمع المدني، ویضمن حقوقا سی

وتداول السلطة، وھذا النظام بھذا التحدید ھو أحد إفرازات الدولة القطریة المعاصرة ونتاج 

الرأسمالیة السائدة، ولیس بالضرورة صالحا لنموذج آخر من الدول، ولعل األدبیات التي تتحدث 

قدیم نظام معدل للدیمقراطیة دلیل على ما نقول، إذ أن النظام عن اللیبرالیة الجدیدة وتحاول ت

الدیمقراطي كان البد أن یعتریھ التغییر طالما أن نموذج الدولة القطریة قد تأثر بالعولمة، 

القومیة عند الحدیث / والتأكید على ھذه الحقیقة ضروري لتسلیط الضوء على الثقافة القطریة

  .عن االنتقال إلى الدیمقراطیة

  

  خصوصیة االنتقال الدیمقراطي في المجتمعات اإلسالمیة) ٢ -١

الثقافة السیاسیة لدي المسلمین كانت إلى عھد قریب متأثرة بالنظام الدولي الذي ساد العصر 

الوسیط، وھو نظام كان سائدا قبل بزوغ اإلسالم بقرون وانضوت تحتھ القوة اإلسالمیة الصاعدة 

ام یقسم العالم إلى ملل ویجعل مناطقھا المأھولة مجاال للنفوذ كواقع مفروض، وكان ھذا النظ

، ولقد كانت الجزیرة العربیة قبل اإلسالم مسرحا )دار(السیاسي سماھا المسلمون فیما بعد 

لتنافس الدیانات الیھودیة والمسیحیة والمجوسیة، ولقد تناوبت القوى الدینیة تلك في ضم مناطق 
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على مدار التاریخ، وما عام الفیل في التاریخ العربي إال امتداد  من الجزیرة إلى مجال نفوذھا

لحملة مسیحیة من أجل تصفیة النفوذ الیھودي بالیمن، وما نشوء الوثنیة القرشیة الممتزجة 

بالدیانة اإلبراھیمیة سوى شكل حیادي من العقائد یتفادى الصدام مع تلك الدیانات المتصارعة 

  .١٠فیةللحفاظ على التجارة اإلیال

لقد جاء اإلسالم في ظل نظام دولي شھد صراعا دینیا وتنافسا على مناطق المصالح والنفوذ،  

واستطاع بنجاح اختزال منطقة النفوذ المجوسیة والیھودیة ومناطق الحیاد العربیة وكافة 

أن  المناطق اآلسیویة واألفریقیة التابعة لدار المسیحیة الشرقیة أو الغربیة، وكان من الطبیعي

خضوعا للنظام السیاسي الدولي السائد، ومع بروز ) دار إسالم(یطلق على منطقة نفوذه الجدیدة 

  :اإلسالم كقوة عظمى في النظام الدولي السائد، أصبح شكل العالم السیاسي كاآلتي

مناطق نفوذ أربع، المنطقة األولى تمثل القوة األعظم دار اإلسالم، وھي تمتد من ) أوال

شرقا إلى شواطئ األطلسي غربا، والمنطقة الثانیة ھي منطقة نفوذ الكنیسة  حدود الصین

الغربیة والتي تقع الیوم في دائرة أوروبا الغربیة، والمنطقة الثالثة ھي التي تمثل الكنیسة 

الشرقیة والتي تقع الیوم في دائرة روسیا وأوروبا الشرقیة وتركیا األوروبیة، والمنطقة 

 .ما وراؤھا، وبین مناطق النفوذ تلك مساحات كبیرة مفتوحة للجمیعالرابعة ھي الصین و

فإن الھویة السیاسیة لمناطق النفوذ ھي ) الصین وما وراءھا(باستثناء المنطقة الرابعة ) ثانیا

الرابطة الدینیة، فدار اإلسالم ھویتھا السیاسیة اإلسالم، وأوروبا الشرقیة ھویتھا 

 ·ھویتھا الكاثولیكیةاألرثوذكسیة، وأوروبا الغربیة 

المدینة التي عادة ما تكون محمیة بجدران / الوحدة السیاسیة لھذا النظام ھي الدولة )ثالثا

حصینة وبوابات تفتح وتغلق مثل دمشق وبغداد والقاھرة والقسطنطینیة ورومیة وغرناطة 

 ·وطلیطلة وبخارى وسمرقند والقیروان وغیرھا

في الغالب إلى توفیر الحمایة الخارجیة واألمن الداخلي المدینة /تتجھ مھام الدولة) رابعا

والدفاع عن النظام القائم، وتتفاوت بعد ذلك األنظمة بتوسعھا في المھام أو اقتصارھا على 

 . المھام المذكورة

المدینة،  /ولیس للدولة) الدار(یكتسب المرء المواطنة بخضوعھ لمنطقة النفوذ ) خامسا

یكتسبون المواطنة من تلك الدار بغض النظر عن الدولة التي فالخاضعین لدار اإلسالم 
                                                             

  .العربي الثقافي والمركز كومبیونشر ،١٩٩٢ قریش إیالف سحاب، فكتور  ١٠
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ترعاه إن كانت أمویة باألندلس أو عباسیة ببغداد أو فاطمیة بالقاھرة أو حمدانیة في حلب، 

  .والخاضعین لنفوذ الكنیسة الشرقیة أو الغربیة یكتسبون المواطنة كذلك لمنطقة النفوذ تلك

وال أربعة عشر قرنا ثقافة سیاسیة مستمدة من مفاھیمھ لقد ظل ھذا النظام یغذي المسلمین ط

وقیمھ وموازینھ، ولعلھ ال یزال بیننا بقایا ذلك الجیل الذي عاش المواطنة العثمانیة وفق ثقافة 

 Larry)سیاسة العصر الوسیط، فإذا كانت الثقافة السیاسیة كما یقول الري دایموند 

Diamond) "رد إرث من الماضي لشعب ما، بل كبنیة من األفضل تصورھا بأنھا لیست مج

، فإن الحدیث عن االنتقال إلى ١١"جیولوجیة ذات ترسبات من عدة مراحل وأحداث تاریخیة

الدیمقراطیة یبدو شائكا في ظل مزیج من ثقافتین أحدھما عمیقة الجذور تنتمي إلى العصر 

اجھ تحدیات اإلحالل الوسیط واألخرى حدیثة وافدة تشكل قشرة رقیقة في العقل المسلم وتو

  .واالستبدال

وال یقتصر األمر في العالم العربي على تحدیات الثقافة السیاسیة بل أن بعض مناطقھ تواجھ  

، فنسبة سكان البوادي في العالم العربي تشكل الرقم األكبر بین ١٢تحدیات التكوین الحضري

لحدیث عن الدولة وثقافتھا الشعوب العربیة، مما یضع تحدیات ثقافة التحضر في مرتبة قبل ا

القومیة أصبحت ال تواجھ صعوبة اإلحالل مكان / لكن المالحظ ھو أن الثقافة القطریة . القطریة

ثقافة العصر الوسیط فحسب، بل إن فكرتي القومیة العربیة واألممیة اإلسالمیة باتتا تحاربانھا 

  .باعتبارھا مؤامرة استعماریة إلضعاف العرب والمسلمین

  

  العوامل الدافعة لالنتقال إلى الدیمقراطیة  )٣-١

قلما تتم عملیة االنتقال إلى الدیمقراطیة دون مقدمات تجبر الحكم التسلطي على التنازل، 

فالدیمقراطیة في كل تجارب األمم حق ینتزع عندما تصبح تكلفة الحكم التسلطي عالیة الثمن، 

  :نحو التحول إلى الدیمقراطیة، وھي كاآلتيولذا فإنھا ال تتم إال ضمن عوامل تدفع باألوضاع 

  

                                                             

  )بیروت الساقي، دار ،١٩٩٤ الدیمقراطیة مصادر دایموند، الري(  ١١

  بیروت الساقي، دار م،١٩٩٨ الخلل؟ أین والسیاسة، العرب األنصاري، جابر محمد  ١٢
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یرى معظم الباحثین أن الثقافة السیاسیة شرط أساسي یسبق الدعوة  :الثقافة السیاسیة) أوال

للدیمقراطیة، وإذا كان صعبا تحقیق ھذا الشرط على المستوى الجماھیري فإنھ لیس صعبا 

، حیث )براغماتیة( ذرائعیةأنھا تحقیقھ على مستوى النخب، وھذه الثقافة یصفھا دایموند ب

تعزز االنفتاح الفكري وتسھل المساومة والتسویة وتكبح دور األیدلوجیة في العمل السیاسي 

حیث تكرس الثقة االجتماعیة والحس مدنیة، وخطر االستقطاب النزاعي، وھي كذلك 

یة بین النخب التعاوني وااللتزامات الرئیسیة بالنظام واألمة والمجتمع وتشكل روابط عامود

، حیث تتأثر بالتطور االقتصادي والتحریك االجتماعي متغیرةوجماھیرھا، وھي كذلك 

  .والمدني والممارسة المؤسساتیة والتجربة التاریخیة واالنتشار الدولتي

یشتمل على معرفة النظام  معرفيتوجیھ : كما تصنف عناصر ھذه الثقافة إلى أنماط ثالثة 

یتضمن إثارة العواطف حول النظام  عاطفيخاصة بھ، وتوجیھ السیاسي والمعتقدات ال

یتضمن إلتزامات بالقیم واألحكام السیاسیة المتعلقة بأداء النظام  قیميالسیاسي، وتوجیھ 

السیاسي ومدى صلتھ بھذه القیم، ورغم أن كثیر من جیل الباحثین في الستینات والسبعینات 

قال الدیمقراطي، إال أن األجیال التي تبعتھا من قلل من أھمیة ھذا العامل في عملیة االنت

الباحثین وجدت في ذلك عنصرا جوھریا، خاصة بعد تجارب الدول النامیة والمعسكر 

  .االشتراكي

 

أن الدیمقراطیة تبدأ  (Dankwart Rustow)یرى دانكورت راستو : نخبة مناضلة) ثانیا

–زمنیة أو في مراحل تاریخیة  عندما تقرر فئة صغیرة نسبیا من النخبویین، في فترات

بقبول التعدد داخل الوحدة، وخوض صراعاتھا سلمیا في إطار قوانین  -شھدت تغیرا أساسیا

ألنھم یدركون أن ثمن محاولة ) براغماتیا(ویأتي االختیار ذرائعیا . وإجراءات دیمقراطیة

ن أن بروز تلك إخضاع منافسیھم السیاسیین یفوق كلفة التسامح معھم، ویرى معظم الباحثی

النخبة ذات الثقافة السیاسیة المشار لھا آنفا یغني عن نقل تلك الثقافة إلى الجماھیر، فھي 

قادرة على صناعة الرأي العام والتأثیر على الجماھیر لصالح مطالبھم الدیمقراطیة، غیر أن 

نخب غیر موحدة ونخب موحدة : بعض الباحثین یفترض وجود ثالثة أنماط من النخب

  . یدلوجیا ونخب موحدة بالتراضيأ
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٨ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

یؤكدان أن  ١٣(John Higley)وجون ھیغلي  (Michal Burton)لكن مایكل بیرتون 

النخب الموحدة بالتراضي ھي وحدھا القادرة على أن تنشأ نظاما مستقرا قابال للتطور نحو 

  .دیمقراطیة حدیثة

  

كثیر من دول أوروبا الشرقیة  لقد برزت أھمیة ھذا العامل إبان تحول: الدعم الخارجي) ثالثا

من فضائیات وصحافة وإنترنت ودراما  -إلى الدیمقراطیة، إذ لعب اإلعالم الخارجي

دورا أساسیا في زعزعة الحكم التسلطي وتعزیز الثقة بالحركة المطالبة  - سینمائیة

ا حاسما بالدیمقراطیة، كما أدى الدعم االقتصادي الذي تلقتھ تلك الدول من العالم الغربي دور

في تجاوز أعباء االنتقال من االشتراكیة إلى الرأسمالیة، ولم یقتصر ھذا الدعم على مساعدة 

االنتقال إلى الدیمقراطیة بل ساھم في تقریر مصیر بعض الشعوب أو إنقاذھا من استبداد 

شعوب أخرى، مثلما حصل في تیمور الشرقیة والبوسنة والھرسك وكوسوفو ومقدونیا 

  . وغیرھا

غم الدور الناجح الذي لعبھ ھذا الدعم في مناطق كثیرة من العالم إال أنھ لم یكتب لھ ور

النجاح في كل مرة، فلقد أخفق ھذا العامل في دعم الحركة المطالبة بالدیمقراطیة في 

  .الصین في العقد الماضي

 

بھا تؤكد أن تقترن الدیمقراطیة إلى حد كبیر بالرأسمالیة، وتكاد تجار: مستوى الرفاه) رابعا

الموجة (نجاحھا مرتبط بالنمو االقتصادي، وھو ما یذكره صمویل ھانتغتون في كتابھ 

، إذ یؤكد على العالقة الواضحة بین )التحول للدیمقراطیة في نھایة القرن العشرین: الثالثة

 مستویات التطور االقتصادي ونموه وبین الدیمقراطیة، وعلى أن الفقر ھو العقبة الكأداء في

وجھ النمو الدیمقراطي، وھو یعلل الفورة الدیمقراطیة المعاصرة بالنمو االقتصادي العالمي 

  .في الخمسینات والستینات

من إثباتات للعالقة القویة بین التطور  (Lipset)وباإلضافة إلى ما قدمھ لیبسیت  

لیال قدما د (Dimond)ودایموند  (Inkeles)االقتصادي والدیموقراطیة، فإن انكیلیس 

أكثر وضوحا لوجود تلك العالقة، فبعد الصعوبات التي واجھتھا عملیات االنتقال إلى 
                                                             

١٣  )The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns 1989, American Social Review 55:17-32(  



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٩ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

الدیمقراطیة في دول المعسكر الشرقي، ظھرت مقاالت صحافیة عدة تشیر إلى ھذه العالقة، 

الدیمقراطیة الغربیة كابوس للعالم (مقاال بعنوان ) ھیرالد تریبیون الدولیة(حیث نشرت 

الغرب من التبشیر بالدیمقراطیة كعالج لمشاكل دول على شفا اإلفالس وفي یحذر ) الثالث

مجتمعات تمزقھا العرقیة والطائفیة وتشھد تعدادا سكانیا یصل مراحل االنفجار وتعاني من 

مع التنمیة یمكن (كما نشرت الصحیفة نفسھا مقاال آخر بعنوان . نقص في المواد األولیة

أنھ ما لم یكن دخل الفرد السنوي في مستوى : أوضح كاتبھ) للصین أن تلتحق بالدیمقراطیة

  .سبعة آالف دوالر أمریكي فان الدیمقراطیة لن تكون مستقرة

غیر أنھ من الضروري التأكید على قناعة الكاتب بأن مستوى الرفاه أو النمو االقتصادي 

ر المسیرة لیس عامال دافعا لالنتقال إلى الدیمقراطیة، إنما ھو یعد عامال الستمرا

الدیمقراطیة ونجاحھا، واألمثلة التي یستشھد بھا الباحثون تدل على أن دوال عدیدة رغم 

الصعوبات االقتصادیة التي واجھتھا، قد نجحت في اإلنتقال إلى الدیمقراطیة، لكنھا عجزت 

  .بالمقابل عن االستمرار بسبب تلك الصعوبات

  

  الثقافة السیاسیة بالكویت) ٢

الحكم في الكویت شرعیتھ في بدایة األمر من أحد القوتین المتنافستین في  لم یكتسب نظام

العثمانیة والفارسیة، فلقد طاردھم الفرس من الزبارة حتى دفعوا بھم إلى أم قصر : الخلیج

، وطردتھم السلطات العثمانیة من أم قصر حتى نزحوا إلى الكویت )منطقة نفوذ عثمانیة(

قد استخدمھم آل عریعر كخط دفاع أول لحمایة موطنھم اإلحساء ، ول)منطقة نفوذ آل عریعر(

من الھجمات، واستغل آل صباح الضعف الذي أصاب حكم آل عریعر ونزاع الورثة وضربات 

الوھابیین الموجعة لھم لیتصرفوا باستقاللیة تامة، وانتزعوا االعتراف بھم مستثمرین حاجات 

سي العثماني في البصرة، ومھادنة الوھابیین في داخل ، والنزاع الفار)اإلنجلیز(الوافد الجدید 

  .١٤الجزیرة

ھجري، فإن األسرة الحاكمة ١١١٠وإذا صح أن الشیخ صباح األول تولي الحكم منذ عام 

الكویتیة تكون قد نجحت في االستمرار في الحكم أكثر من ثالثة قرون، وھي فترة زمنیة تعد 

، مما یجعلھم أعرق مؤسسة سیاسیة في العالم العربي، تاریخ األسر التي تتوارث الحكممدیدة في 

                                                             

١٤  Alan Rush, AlSabah: History & Genealogy 1987, Ithaca Press, London  
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١٠ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

، ومن ١٥)تاریخ شاھق على جغرافیة صغیرة(وھو تاریخ یصفھ أحد رجال األسرة الحاكمة 

المؤكد أنھ خالل تلك القرون الثالثة قد تشكلت ثقافة سیاسیة اختص بھا ھذا الكیان الناشئ، وھو 

  : ما یمكن إجمالھ في العناصر التالیة

  

  ) البراغماتیة(الذرائعیة ) ١ - ٢

لم تأت قرارات الحكم بوحي من أي فكر مسبق أو أیدلوجیة سیاسیة أو دینیة، وكان النظر إلى 

النتائج العملیة المثمرة التي تنتھي إلیھا قراراتھ ھي الخط السیاسي العام لمؤسسة الحكم، 

عتبارات المثالیة التي قد تضر فقد تجاوز آل صباح كل اال) سالم األول(وباستثناء العھد التاسع 

بمصلحة الحكم، واستجابوا لمقتضیات المبادئ الدینیة والقومیة واإلنسانیة في الحدود التي ال 

  ·تتعارض مع براغماتیة المؤسسة الحاكمة

ولعل ھذا یفسر المواقف المتعاكسة التي كان یقفھا الحكم في الموضوع الواحد، ففي العھد الثاني 

هللا األول مع العثمانیین في مواجھة الوھابیین وزود قواتھم المرابضة اصطف الشیخ عبد

بالجھراء باإلمدادات العسكریة، وفي نفس الوقت اشترك مع الوھابیین في حرب ضد سلطان 

عمان الذي كان یفرض رسوما عند مضیق ھرمز، كما كسب صداقة اإلنجلیز في التعاون معھم 

  .شاطھم التجاري إلى میناء الكویتضد الفرنسیین مما شجعھم على نقل ن

وفي عھد مبارك الكبیر تم توقیع معاھدة مع اإلنجلیز لضمان الحمایة من سیطرة العثمانیین، إال 

أن ذلك لم یدفعھ للتخل علنا عن صفتھ العثمانیة، فقد اعتذر للمقیم البریطاني عن إنزال العلم 

علم یتناقض مع الوضع المستقل الذي تدعیھ العثماني عن سفنھ عندما نبھھ المقیم إلى أن رفع ال

وبالرغم من تعاونھ مع اإلنجلیز في إبعاد النفوذ العثماني عن المنطقة، إال إنھ قبل . ١٦الكویت

العطایا التي جاءتھ من العثمانیین، والتي تمثلت في زیادة الراتب ومیدالیات ذھب وفضة ووسام 

عن موقفھ الذرائعي ویحسم فیھا موقفھ، فإنھ فعل  ولما كان البد لھ من لحظة یتخلى فیھ. امتیاز

ذلك عندما نشبت الحرب بین البریطانیین والعثمانیین، إذ وقف بجانب البریطانیین بشكل واضح 

ومعلن عند احتالل جنوب العراق، لقد كان بالمنطق البراغماتي یلتحق بمركب ناج ویفر من 

لي من خالل المبررات التي قدمھا عام مركب یغرق، ویمكن فھم خطابھ البراغماتي بشكل ج

                                                             

  الكاتب مع حدیث في الصباح العلي جابر الشیخ  ١٥

  الریاض – المریخ دار ،١٩٨١ العربي الخلیج في البریطاني السالم إبراھیم، الغني عبد العزیز عبد. د  ١٦
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١١ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

م للبعثة األلمانیة عند رفضھ بناء خط حدیدي ینتھي بالكویت، إذ برر رفضھ بأنھ لیس ١٩٠٠

من رعایا تركیا رغم إقراره بأن السلطان خلیفة المسلمین، وإنھ ال یمكنھ الموافقة على أمر ال 

أن شیوخ العرب اآلخرین لن یوافقوا یقبلھ العرب بمنح األجانب موقعا لھم على أرض عربیة، و

على التنازل عن أماكن الكأل لخط سكة حدید أجنبي، وأنھ ال یستطیع أن یضمن سالمة الخط في 

  ·١٧ظھیر الكویت وحفظ دماء المسافرین علیھ، فال نفوذ لھ على بقیة العرب بالمنطقة

موقف من الموجة الناصریة وفي عھد الشیخ عبدهللا السالم تتكرر ھذه النزعة البراغماتیة في ال

الشیخ الحاكم من أن التأثیر المصري ینتشر ) بیل(وحرب السویس، إذ حذر الممثل البریطاني 

سریعا وأن ذلك التوسع لن یكون من مصلحة المشیخة في شئ، ولكي یطمئن بیل أكد الشیخ 

ن یحضر المؤتمر عبدهللا السالم أنھ لیس مھتما بالسیاسة القومیة، وأنھ خالل وجوده في مصر ل

ورغم أن المسؤولین المصریین والكویتیین تبادلوا . ١٨اإلسالمي المقرر عقده في القاھرة

الزیارات في ذلك الوقت، وتم استقبال أنور السادات بحفاوة بالغة، وقابلھا المصریون بحفاوة 

عن والئھ  مماثلة عند استقبال الشیخ عبدهللا المبارك الذي وصف قادة الثورة باألبطال وعبر

من أن تقع عیون المصریین على (للقومیة العربیة، إال أنھ عند عودتھ كشف عن عمیق قلقھ 

وكانت الحماسة للقومیة العربیة ھي السبیل الوحید لتفادي اإلعالم المصري . ١٩)عوائد النفط

ان الكاسح، وھذا ما دفعھ للطلب من برید الكویت الكف عن إرسال البرید إلى إسرائیل، حیث ك

البریطانیون یسیطرون على الخدمات البریدیة في الكویت، وھو ما استجابت لھ بریطانیا فیما 

  .بعد

وفي الوقت الذي كانت تتدھور فیھ العالقات المصریة البریطانیة كانت العالقات الكویتیة مع  

لغت في الطرفین تنعم بالثبات واالزدھار، إذ كانت حمالت التبرع لمصر في أوجھا بالكویت، وب

م حوالي ملیونین وخمس وسبعین ألف دوالر أمریكي، ونشرت جریدة ١٩٥٦نھایة نوفمبر 

قائمة بأسماء الشیوخ الذین قدموا تبرعات سخیة وكان من ضمنھا الشیخ عبدهللا ) أخبار الیوم(

دوالر أمریكي، وحثت المشیخة شركة نفط الكویت والبنك  ٢٥٠٠٠السالم الذي تبرع بمبلغ 

، وسرت موجة مقاطعة للبضائع البریطانیة وبلغت ٢٠للشرق األوسط على التبرع البریطاني

غیر أنھ مع ازدیاد العواطف . اوجھا بقیام الدوائر الحكومیة إلغاء صفقات شراء سلع بریطانیة

م بلغ معدل ١٩٥٦المعادیة لبریطانیا ازداد تصدیر النفط أیضا، ففي نھایة نوفمبر من عام 
                                                             

١٧  )I.O) L/P&S/20/C.239, A. K.  

١٨  )F.O) 371/1/120684 PRO, 20 FEB. 1956  

١٩  )F.O) 371/1/120684 PRO, 9 MAR. 1956  

٦٨٤  ٢٠A. 86/11-2656, NA, 26 NOV. 1956  
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١٢ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

یون برمیل یومیا، أي ما یعادل ضعف الكمیة المصدرة من منتصف صــــادرات النفط مل

  . ٢١نوفمبر

وفي ظروف العیش الصعبة والكدح المتوالي والجھل المتفشي یصعب تصور وجود خطاب 

قفل المنطقة من كل (سیاسي شعبي في المشیخة، حیث سعت حكومة الھند البریطانیة إلى 

میة، وكانت بذلك ترید حمایة مصالحھا من وعي المؤثرات الدولیة من سیاسیة وثقافیة وإعال

، وكانت الثقافة اإلمبریالیة تملي ٢٢)أھل المنطقة، لذا حرمتھا من التعلیم والعالج ومظاھر المدنیة

منارا في منطقة یسكنھا أناس (نظرة بریطانیة استعالئیة بحیث كانت ترى المقیمیة البریطانیة 

مكن وصف المواقف السیاسیة الشعبیة المتخذة منذ عھد ، وی٢٣)تلفھم البربریة ویكتنفھم الجھل

م بأنھا ال تخرج عن الخطاب الدیني أو التجاري، فالتجار ورجال ١٩٣٨مبارك حتى قیام مجلس 

الدین ھم النخبة التي تصنع رأي العامة في ذلك الوقت، وھذا ما یعكسھ موقف الشیخ محمد 

خ مبارك الحكم وتبعھ ثالثة من األعیان، الفارسي الذي رفض الطریقة التي تولى بھا الشی

وموقف الشیخ محمد الشنقیطي الذي قاد حركة العصیان للحیلولة دون إمداد البریطانیین في 

، وموقف التجار الذین فروا إلى البحرین احتجاجا على فرض ٢٤جنوب العراق بالمقاتلین

  . الضرائب اإلضافیة

ل الثقافة السیاسیة في االتفاق الذي تم بین لكن الخطاب الدیني یظھر جلیا كشكل من أشكا

م، والذي تأسس وفقھ أول ١٩٢١االولیغارشیة الكویتیة والشیخ أحمد الجابر عند مبایعتھ عام 

مجلس شورى عرفتھ الكویت، وبعدھا اتسعت قاعدة النخبة لتشمل ثقافة عصریة متأثرة بمدن 

اد، وتعد اإلرسالیة العربیة للكنیسة االحتكاك في القارة الھندیة واألفریقیة والبصرة وبغد

، وقد أمدت تلك ٢٥م١٩١١اإلصالحیة في أمریكا أول من أوجد تعلیما عصریا وذلك في عام 

المدرسة المجتمع الكویتي بأول دفعة من كویتیین یتقنون اإلنجلیزیة بجانب الطباعة، وقامت 

الشیخ أحمد الجابر  بعدھا مدارس أسسھا الكویتیون وفق النموذج العصري، كما شھد عصر

فكرة االقتراع والتصویت إلنتخاب مجالس للبلدیة والمعارف، وھذا یعكس فكرا متمدنا یعبر عن 

وقد نمت حركة سیاسیة إصالحیة تحاكي في خطابھا ما . فكرة المجتمع المدني والمصلحة العامة

                                                             

٢١  )F.O) 371/120646, PRO, 11DEC.1956  

  الریاض المریخ، دار ،١٩٨١ لبریطانیةا الھند حكومة إبراھیم، الغني عبد العزیز عبد. د  ٢٢

  السابق المرجع  ٢٣

  بیروت الكتب، دار مطابع ،١٩٦٢ السیاسي الكویت تاریخ خزعل، الشیخ خلف حسین  ٢٤

  بیروت،  والتوزیع للنشر أمواج دار،  ٢٠٠١ أمریكیة إنجلیزیة رؤیة ١٩٩٦ – ١٩٤٥ الكویت جویس، مریم  ٢٥
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١٣ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

م یعتبر األول ١٩٣٨ھو قائم في بغداد، ولذا فقد انتھى سعیھا بتأسیس مجلس شورى آخر عام 

  . من نوعھ في تاریخ المنطقة

لقد جاء ھذا المجلس بما یشبھ الحركة االنقالبیة التي جردت األمیر من سلطاتھ، ورغم أن 

الخطاب الدیني جاء في مقدمة الرسالة التي وجھت إلیھ من األولیغارشیة الكویتیة، غیر أن 

التي قدمھا عضو المجلس الشــــیخ النخبة رفضت الصیغة الدینیة للخطاب السیاسي للمجلس و

، واستبدلتھ بمقترح واضح یبدو من نصوصھ التأثر الواضح ٢٦یوسف القناعي لعمومیتھا

بالدیمقراطیة العراقیة، حیث تضمن مفاھیم سیاسیة كالسلطة ومصدرھا واألمة والقانون 

زات وغیرھا، وإیرادات البالد ومصروفاتھا ومحكمة استئناف وسلطة تنفیذیة ومعاھدات وامتیا

، غیر أن النخبة لم تكن أقل براغماتیة من الحكم، فلقد ٢٧وھذه مفاھیم تنتمي للثقافة القطریة

أعطت تفسیرا لألمة بما یخدم مصالحھا ویضمن فوزھا، وحرمت الغالبیة من الكویتیین من 

البدو الحرفیین والمھنیین ومعسري الحال والبحارة والمنحدرین من أصول فارسیة أو أفریقیة و

، واستعانت بضغوط اإلنجلیز على الحاكم لتحقیق أغراضھا، ولجأت إلى ٢٨من حق االنتخاب

  .٢٩تحریض العراق ضد الكویت بعد فشلھا في إنجاز مھام المجلس

و مع مطلع الخمسینات وصلت الثقافة السیاسیة مرحلة متقدمة ضمن التعددیة الفكریة والسیاسیة 

عن تلك ) أیام الكویت(في كتابھ الصادر في مطلع الخمسینات  الشرباصي. التي بلغتھا، ویذكر د

في الكویت تیارات أربعة، ھناك تیار الفكرة اإلسالمیة، وتیار القومیة، وتیار (التعددیة باآلتي 

ولقد خاضت تلك التیارات تنافسا بینھا منذ ذلك . ٣٠)المصلحة اإلقلیمیة، وتیار النزعة اإلنسانیة

وبت فترات االزدھار واالنحسار داخل الساحة السیاسیة في الكویت، غیر الوقت حتى الیوم، وتنا

أنھا بنشاطھا جعلت الساحة الكویتیة من أكثر الساحات حیویة على المستوى السیاسي في 

المنطقة العربیة ولم تعد مستوردة للثقافة السیاسیة بل تحولت إلى منطقة تأثیر مھمة في المنطقة 

  . السیاسیةومصدرة للفكر والثقافة 

ولم تقتصر البراغماتیة على العمل السیاسي فحسب، بل انعكست منذ عھد صباح األول على 

التعامل التجاري الذي تجاوز التحریم الدیني في تداول الفوائد الربویة والتھریب، فقد تشكلت 

                                                             

  مطبوعة غیر خطیة نسخة م،١٩٣٨ التشریعي المجلس حول العدساني خالد مذكرات  ٢٦

  السابق المرجع  ٢٧

٢٨  Alan Rush, AlSabah: History & Genealogy 1987, Ithaca Press, London  

  السابق المرجع  ٢٩

  .القاھرة ن العربي الكتاب دار ،١٩٥٣ الكویت أیام الشرباصي، احمد  ٣٠
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١٤ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

النجدیین  ثروة كثیر من التجار اإلیرانیین من تھریب البضائع إلى إیران، وثروة كثیر من التجار

من التھریب إلى بقیة نجد، وثروة بعض تجار األسر الكویتیة المعروفة من التھریب إلى العراق 

كما شكل ھذا النھج مجتمعا منفتحا مقارنة بالمجتمعات المجاورة ال یتخطاه إال المجتمع . أو الھند

مصدرا للضروریات البحریني، إذ جاء انفتاحھ نتیجة التأثر البالغ بمجتمع البصرة التي كانت 

وإذا كان نتیجة ذلك االنفتاح ھو انضمام . وللكمالیات، وتعاملھ التجاري مع موانئ الھند وأفریقیا

دیانات ومذاھب وأجناس مختلفة للمجتمع الكویتي، إال أن ذلك كلھ تعرض في عھد سالم المبارك 

وكان أول ھذه لكثیر من التغییرات التي اقتضتھا میول سالم الدینیة، ) ١٩٢١– ١٩١٧(

  .التغییرات إصداره أوامر للیھود بعدم إنتاج الخمور، وثانیھا منع الدعارة داخل أسوار المدینة

وخالل حرب السویس لم یقطع التجار الكویتیون، الذین أبدوا مشاعر قومیة فیاضة انعكست 

المصانع بتبرعات سخیة، عالقاتھم مع وكاالتھم التجاریة رغم دعوة المقاطعة، حیث استمرت 

  .٣١في بریطانیا تتلقى سرا طلباتھم من سلعھا

غیر أن الكویت استمرت في نھجھا البرغماتي وسبقت دول المنطقة في علمنة الفكر وتحدیث 

أنماط الحیاة، وقد استطاعت التوافق على دستورا یضع للدین االعتبار األول دون منحھ صفة 

األمریكي في خطابھ لوزارة الخارجیة احتكاریة في التشریع، وھو ما حدى بدایتون ماك 

األمریكیة إلى وصف الدستور الكویتي بأنھ لیبرالي یمت إلى حد بعید بصـــــــلة لالئحة 

  . ٣٢الحقوق

  

  القطریة ) ٢ – ٢

والمقصود بھا الوعي باالنتماء القطري وإدراك مصالحھ، وھي تعتبر خطوة أولى نحو فكرة 

وإذا كان من الصعب معاینة ھذه الخاصیة في . الجتماعيالوطن والمواطنة والشعب واالتفاق ا

ظل خضوع معظم بقاع العالم اإلسالمي لنظام العصر الوسیط، فإنھ في الحالة الكویتیة یمكن 

  .مالحظتھا من خالل النزعة االستقاللیة لدي الحكم، والتعامل المبكر مع فكرة السیادة

  

                                                             

٤٨٦  ٣١D. 5112/11-2656, NA, 26 NOV. 1956  

٧٨٦  ٣٢D. 03/12-2262, NA, 22 DEC. 1962  
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١٥ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

  االستقاللیة ) أوال

وخصوصیة كویتیة انعكست على سلوك الكویتیین السیاسي  وھي تعبیر عن إحساس قطري

والثقافي واالجتماعي خالل التاریخ، وتبرز بوضوح في سیاسات الحكم التي ظل مستمرا 

وإذا كانت مؤسسة الحكم تغاضت في فترات كثیرة من . علیھا إلى ما قبل الغزو العراقي

ا ظلت تقاوم كل تدخل أجنبي یمس تاریخھا عن استقاللیتھا في السیاسات الخارجیة إال إنھ

أن الكویت حافظت على " ١٨١٦ھیبتھا في الداخل، یقول بوكینھام الذي زار الكویت عام 

ففي . ٣٣استقاللیتھا، وناسھا یتمیزون بطباع عالیة من االستقامة والمھارة والجدیة والشجاعة

ھند البریطانیة ضمن العھد الخامس اعتذر عبد هللا الثاني للبریطانیین عن إدراج شركة ال

الشركات التي یمكنھا زیارة میناء الكویت خشیة منح العثمانیین مبررا لزیادة نفوذھم على 

كل المغریات والمحاوالت ) ١٩١٥-١٨٩٦(إمارتھ، وفي العھد السابع قاوم مبارك األول

رك لجوء مبا ٣٤عبد العزیز إبراھیم· التي بذلھا العثمانیون لفرض سیطرتھم علیھ، ویفسر د

للبریطانیین إنما جاء لحمایة استقاللیتھ من العثمانیین، فالبریطانیون آنذاك لم یكونوا یسعون 

لحیازة أرض بقدر ما كان سعیھم إلبعاد القوى األخرى عن الھند، ولقد بالغ سالم األول 

في نزعتھ االستقاللیة حتى كادت عالقاتھ مع البریطانیین أن تنفرط، ) م١٩٢١ –م ١٩١٧(

مع البریطانیین والسعودیین ) م ١٩٥٠ – ١٩٢١م(توترت عالقات أحمد الجابر  بینما

والعراقیین عندما حاولوا النیل من استقالل حكمھ الداخلي، إذ رفض كل الحلول التي تقترح 

تعیین موظفین تحت إدارة حكم آخر داخل الكویت لمراقبة التجارة أو التھریب، كما عارض 

لكویت في اللقاءات الرسمیة، وأضطر لمناورة بریطانیا أي محاولة لتخفیض مستوى ا

بالتحالف مع بن سعود، وحاول تجاوز المقیم السیاسي لیخاطب حكومة لندن أو الحاكم العام 

في الھند، ولقد بین لھم إنھ إذا كان ال یستطیع الشكوى من بریطانیا، فإنھ سیلجأ إلى هللا، 

نب خارجین من الحكم القضائي للمشیخة، ورفض مقترح بریطانیا لمعاملة الفرس كأجا

  .وكان بذلك یغلق بابا فتحتھ بریطانیا بالبحرین فأضحى المقیم ھو الحاكم

ولقد واجھ الشیخ أحمد الجابر تھدیدات مبطنة وصریحة من بریطانیا كادت تصل مداھا  

وظل صامدا وتھرب من ضغوطھم بالذھاب إلى فیلكا، وحذره المقیم بأن مصیره قد یصل 

، ولكن كان رد الشیخ كان حازما إذ أنھ ٣٥إلى ما وصل إلیھ حاكمي البحرین والمحمرة

                                                             

  الریاض المریخ، دار ،١٩٨١ بالخلیج البریطاني السالم إبراھیم، الغني عبد العزیز عبد. د  ٣٣

  السابق المرجع  ٣٤

٣٥  Alan Rush, AlSabah: History & Genealogy 1987, Ithaca Press, London  
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١٦ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

اعتبر أن موافقتھ على المقترحات البریطانیة ستجعلھ حاكما بال رعایا، وفي العھد الحادي 

حاول البریطانیین أن یقیدوا الكویت بمصالحھم بشكل یستفز ) م ١٩٦٥ –م  ١٩٥٠(عشر

آنذاك، حیث عمل مھندس الدولة میجور ھاستد على ترسیة  الشعور القومي المتصاعد

العقود واالمتیازت الخاصة على البریطانیین، كما منع موظفو وزارة الخزانة البریطانیة 

والمصرفیین البریطانیین بیع نفط الكویت بغیر الجنیھ اإلسترلیني، وقاوموا تأســـــیس بنوك 

استطاع أن یلغي كل ذلك ویحافظ على ) م١٩٦٥ -م١٩٥٠(وطنیة غیر أن عبد هللا الثالث 

  .٣٦استقاللیة القرار الكویتي

قام المندوب السامي ھالفورد بزیارة الشیخ عبد هللا  ١٩٥٩بعد أحداث األول من فبرایر  

المبارك واقترح علیھ أن یناقش مع حاكم الكویت ما حدث من مظاھرات وأحداث في 

حیث أوضح الشیخ عبد هللا بجالء أنھ ال ینوي الكویت، غیر أنھ ووجھ بمعارضة واحتجاج 

  .٣٧التحدث بقضایا داخلیة مع الحكومة البریطانیة

ولعل معاناة مؤسسة الحكم في الحفاظ على استقاللیة قرارھا الداخلي وصل مرحلة بالغة  

، فلقد انتھت الموائمة بین االستقاللیة )وحتى اآلن ١٩٧٧منذ (الحرج في العھد الثالث عشر

  ·جابة للضغوط الخارجیة إلى غزو الكویت واحتاللھاواالست

  

   اإلحساس المبكر بفكرة السیادة) ثانیا

كان إحساس الكویتیین بأنھم كیان صغیر مستقل وخارج إطار نفوذ الدول العظمى مبكرا، ولعل  

یؤكد في رده على األلمان عدم تبعیتھ ) م ١٩١٥ –م ١٨٩٦(ھذا ما جعل مبارك الكبیر

، وھو ما دفع الكویتیین لبناء ٣٨انیة رغم اعترافھ بالسلطان كخلیفة المسلمینللدولة العثم

، وھو ما دفع )م١٩٢١ –م  ١٩١٧(السور الذي یحمي مدینة الكویت في عھد سالم المبارك

كذلك التجار إلى رفض مقترح بن سعود إلقامة جمرك سعودي بالكویت لجمع الضرائب 

انتھاكا لسیادة الكویت، بل إن معركة حمض بین  من التجار السعودیین، إذ اعتبروا ذلك

الكویتیین والسعودیین ما ھي إال معركة حدودیة یدعي كل طرف منھما سیادتھ على 

) م١٨١٤ –م ١٧٧٦(ولقد كان للكویتیین تصور لحدودھم منذ عھد عبد هللا األول. األرض
                                                             

٣٦  )F.O) 371/140081, PRO, 12 FEB. 1959  

  الریاض المریخ، دھر ،١٩٨١ بالخلیج البریطاني السالم إبراھیم، الغني عبد العزیز عبد. د  ٣٧

  السابق المرجع  ٣٨
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١٧ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

وفي أحد . ٣٩ءوالذي أرسل إمدادات عسكریة للعثمانیین عندما دخلوا حدوده بالجھرا

إن مبارك رجل ھمجي ال یوثق بھ وال یعلم (المراسالت السریة البریطانیة قال النسدون 

أین تبدأ ممتلكاتھ وال أین تنتھي، وكان یرى حدوده وارتباطنا معھ كحدود أرضھ غیر 

، بینما كان مبارك یرى أن حدوده تنتھي عند صفوان وأم قصر وجزیرة بوبیان، ٤٠)محدد

م في جزیرة بوبیان اعتبر أن ھذا ١٩٠٢تمركزت القوات التركیة في عام ولذلك عندما 

، واستعدى القوات البریطانیة في الكویت، غیر أن ٤١التمركز یمثل خرقا للوضع الراھـــــن

م بین البریطانیین والعثمانیین والتي تنازلت فیھا بریطانیا عن استقاللیة ١٩١٣اتفاقیة 

السیادة وأكدت على فكرة استقاللیة الحكم، إذ عرفت فیھ  الكویت لفترة قصیرة ألغت فكرة

حیث یحكم الشعب نفسھ دون أن  Autonomyالكویت بأنھا محافظة ذات حكم أتونومي 

، ویجوز لشیخ الكویت كما كان شأنھ )النموذج المصري(تكون لھ سیادة على األرض 

ركان العلم إذا رغب في بالماضي أن یرفع العلم العثماني مع إضافة كلمة كویت في أحد أ

ذلك، بشرط أال تتدخل الدولة العثمانیة في الشؤون اإلداریة للكویت بما في ذلك مسألة وراثة 

الحكم التي لیس للدولة منھا إال إصدار فرمان التعیین، كما ال یجوز احتالل الكویت عسكریا 

وتعترف مع إعطائھم الحق في وضع مندوب لحمایة مصالح مواطني الدول األخرى، 

وإلى جانب ذلك . الحكومة العثمانیة بشرعیة االتفاقات التي وقعھا مبارك مع البریطانیین

نص المشروع على حدود الكویت المثبتة في االتفاق وھي محاطة بالخط األحمر، حیث 

تشكل الكویت مركزھا وتمتد إلى كور الزبیر في أقصى شمالھا، والقرین في أقصى جنوبھا 

ئرة جزر وربھ وبوبیان ومسكان وفیلكا وعوھھ وكبر وقاروه وأم المرادم ویدخل ضمن الدا

كما نص المشروع أن للشیخ الحق في أمالكھ بالبصرة . والمقطع مع جزر صغیرة أخرى

  .، غیر أن ھذه المعاھدة لم یعمل بھا لدخول تركیة الحرب ضد بریطانیة٤٢في حدود القانون

  

  الطابع السلمي للنزاعات ) ٣ – ٢

شھد التاریخ الكویتي نزاعات دمویة كثیرة بین المتخاصمین، بل لقد اتسمت معظم لم ی

خصوماتھم بالطابع السلمي والتسامح، ورغم شھرة الكویتیین بكثرة النقد واالحتجاج إال أنھم ال 

                                                             

  السابق المرجع  ٣٩

  السابق المرجع  ٤٠

  بیروت الكتب، دار مطابع ،١٩٦٢ السیاسي الكویت تاریخ خزعل، الشیخ خلف حسین  ٤١

  .الریاض المریخ، دھر ،١٩٨١ بالخلیج البریطاني السالم إبراھیم، الغني عبد العزیز عبد. د  ٤٢
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١٨ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

عن ) م١٩١٥ –م ١٨٩٦(یتجاوزون التعبیر السلمي عن غضبھم، ولقد عبر الشیخ مبارك الكبیر

، وقد برز ذلك في أول )دجاج لھم مناقیر من حدید(ف الكویتیین على أنھم ھذه الخاصیة بوص

، ٤٣حركة عصیان قادھا الشیخ محمد الشنقیطي ضد مساعدة اإلنجلیز في احتالل جنوب العراق

إذ لم یتجاوز الكویتیون حدود االحتجاج والعصیان، ولم یلجأ الحكم في المقابل إلى البطش، كما 

سف اإلبراھیم في حث الكویتیین على الثورة على النظام، كما لم یتسع لم تفلح كل محاوالت یو

م إذ كان ضحایاھا أقل ١٩٣٨نطاق المواجھة الدمویة بین النظام وأنصار مجلس الشورى عام 

من عدد الید الواحدة، ولم تشھد الكویت إال حوادث معدودة ألعمال العنف أرتكبھا شق من 

  .ات، وأخرى أرتكبھا شق من التیار اإلسالمي في الثمانیناتالیسار الكویتي في أواخر الستین

ولقد انعكس ھذا على تداول الحكم الذي اتسم بالسلمیة، مما جعل ذلك من أبرز سمات المؤسسة 

الحاكمة والتي نشأت عبر اتفاق تاریخي أختار فیھ الرواد األوائل من الكویتیین صباح 

  ).ھجري ١١٩٠م الموافق ل ١٧٧٦المتوفى في سنة (األول

وباستثناء األحداث العنیفة التي صاحبت خالفة مبارك األول، فإن توارث الحكم ظل خالیا من  

أیة قطرة دم طوال تاریخ األسرة، إذ كانت فروع آل صباح تقوم بتنحیة سلمیة لبعضھا من أجل 

ھما  تضییق التنافس على وراثة الحكم، حیث خلف صباح األول فرعین كبیرین من ذریتھ بعده

آل عبد هللا وآل سلمان، غیر أن آل سلمان تنحوا بإرادتھم عن المنافسة ولم یستغلوا فرصة 

استقرار جابر األول بالبحرین وغیابھ الطویل عن الكویت لالستیالء على الحكم، بل لقد عملوا 

وبذلك تنحت فروع سلمان عن الوراثة وھم آل مالك وآل . ٤٤على مجیئھ لتسلم مھام منصبھ

ولما تفرع من صباح الثاني تسعة أبناء كان لسبعة منھم ذریة، فإن . ن السلمان وآل دعیجسلما

دائرة التنافس على توارث الحكم اتسعت من جدید وصار األخوة یتوارثون الحكم بینھم حتى 

جاء مبارك الكبیر وحصره في ذریتھ، وخرج من ذلك آل جراح وآل عذبي وآل جابر العبد هللا 

) بریطانیا(عبد هللا وآل سعود بن محمد، ولقد أشرك مبارك الكبیر طرفا دولیا وآل خلیفة ال

ثم جاءت ذریة مبارك بخمسة فروع ھي آل جابر وآل سالم وآل . لضمان وراثة الحكم في ذریتھ

حمد المبارك وآل ناصر المبارك وآل عبد هللا المبارك، غیر أنھ فعلیا لم یتوارث الحكم إال آل 

ولیس ھناك ما یفید أن الفروع الثالثة تنحت بإرادتھا عن التوارث، خاصة وأن  جابر وآل سالم،

سالم المبارك (اسم حمد المبارك قد جاء ضمن ترشیحات الحكم أبان االنتقال من العھد التاسع

 ١٩٥٠ –م ١٩٢١الشیخ احمد الجابر الصباح من (إلى العاشر) م١٩٢١ –م ١٩١٧الصباح من 
                                                             

  .الخطر منھ ویخشى السیاسیین المحركین ومن المشاغبین من الشیخ ھذا بأن سمعت إني: بالبصرة البریطاني العام الملكي اكمالح نائب عنھ قال  ٤٣

٤٤  Alan Rush, AlSabah: History & Genealogy 1987, Ithaca Press, London  
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١٩ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ك شغل منصب نائب الحاكم وكان من أقوى مرشحي الحكم أبان العھد ، وأن عبد هللا المبار)م

  ·الحادي عشر

ورغم أن ھذا التداول لم یكن یخلو من تنافس وخصام، إال أن المؤسسة اختارت أسالیب متعددة 

مركز الحكم أكثر األسالیب إتباعا " الدیرة"للتعبیر عن الغضب أو االحتجاج، وكان االبتعاد عن 

إذ اختار سالم األول العیش في الصحراء بین القبائل أبان حكم أبیھ وأخیھ  في ھذا الصدد،

، بینما ترك عبد هللا المبارك الكویت لإلقامة في الخارج طوال الثالثین عاما األخیرة من ٤٥جابر

عمره، واختار فھد السالم كثرة األسفار واالبتعاد المتعمد غیر أن المنیة وافتھ مبكرا في أحد 

  . رحالتھ

وما زال بعض القیادات السیاسیة یفضل اإلقامة بالخارج أبان فترة احتجاجھ والتي قد تطول 

أشھرا، وكأسلوب آخر لالحتجاج فقد قام جابر العلي باعتزال العمل السیاسي الرسمي واالكتفاء 

 بمراقبة الساحة السیاسیة، بینما لجأ البعض إلى تغذیة التوتر الداخلي باستخدام التحالفات مع

  ·القوى السیاسیة الفاعلة بالمجتمع وإحراج الحاكم

  

  النخبة المناضلة) ٣

  القوى السیاسیة ) ١ - ٣

شھدت الكویت اإلرھاصات األولى لتشكل النخبة السیاسیة المناضلة من أجل الدیمقراطیة في 

 عھد مبارك الكبیر، وكما أشرنا في ما سبق إلى أنھا لم تخرج في خطابھا عن الخطاب الدیني،

وتمثلت في استنكار األسلوب غیر السلمي الذي تسلم فیھ مبارك الحكم من أخویھ، وفي التعاون 

وفي عھد سالم الصباح تم استرضاء ھذه النخبة الدینیة . مع اإلنجلیز الحتالل الجنوب العراقي

المعارضة، حیث فرضت كثیر من التعالیم الدینیة ومنعت بعض مظاھر اإلباحیة التي كان 

بھا وبادرت بخطوات نحو التعاون مع العثمانیین، غیر أن ھذه السیاسة أدخلت الكویت  مسموحا

في بؤرة التوتر مما أوجد معارضة من النخبة التجاریة، إذ وجدت أن الشیخ سالم كلفھا كثیرا 

بالدخول في حرب مع سعود دون مشاورتھم، كما كلفھا أكثر بالتخلي عن الموقف البراغماتي 

ي یراعي القوى اإلنجلیزیة والعثمانیة والوھابیة، كما أعطى اھتماما أكثر للصحراء التاریخي الذ

                                                             

  السابق المرجع  ٤٥
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٢٠ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

دون البحر الذي یعتبر نافذة الرزق بالنسبة للكویتیین، خاصة وأن الكویت كانت بمثابة میناء 

  .یزود منطقة نجد بحاجیاتھا فحرمھم الشیخ سالم من ھذا المصدر المھم بمحاربتھ البن سعود

م بالمطالبة بتأسیس مجلس شوري یرجع إلیھ في ١٩١٨تذمرھم واحتجاجھم عام ولقد وصل  

القضایا الكبیرة لكي یكون كابحا لمغامرات الحاكم، ولقد تحدثوا بذلك مع الوكیل السیاسي 

البریطاني الذي أید اقتراحھم، بل لقد طرح فكرة خطیرة وھي نقل الحكم إلى أحد آل صباح من 

  .٤٦ر صباح الثانيغیر ورثة مبارك وھو جاب

في نھایة الثالثینات تشكلت بوضوح نخبة سیاسیة ذات نھج عصري في الشكل والمضمون، إذ 

ھدفھا المطالبة بقیام مجلس تشریعي منتخب ) الكتلة الوطنیة(شكلت تنظیما سریا أطلقت علیھ 

ر یشیر ولعل دخول مفردات الوطن إلى العمل السیاسي في ھذا الوقت المبك. یقوم بمھام الحكم

إلى مدى التطور الكبیر الذي وصل إلیھ الخطاب السیاسي الكویتي، غیر أن ھذه النخبة لم تخرج 

من اإلطار الفكري لألولیغارشیة الكویتیة التي حصرت مفھوم األمة باألعیان واألثریاء، وبدا أن 

بالخطاب  محافظ متأثر: المجتمع الكویتي یشھد والدة نخب سیاسیة تتكون من تیارین، أحدھما

تغییري متأثر بالخطاب اللیبرالي : الدیني ویسعى لتحقیق مطالبھ بالتفاوض مع الحاكم، واآلخر

ومن رموز التیار . البراغماتي ویسعى لتحقیق مطالبھ بالضغط على الحكم من الداخل والخارج

المحافظ الشیخ یوسف القناعي عضو مجلسي الشورى األول والثاني والشــیخ عبد العزیز 

الرشید مؤسس مجلة الكویت، بینما یبرز كل من السادة عبد هللا الصقر وعبد اللطیف الثنیان 

  .٤٧الغانم وخالد العدساني من رموز التیار اآلخر وأعضاء نادي الشبیبة

ویشیر التاریخ إلى أن التیار المحافظ استسلم عند المواجھ القمعیة التي قام بھا الحكم لتعطیل  

فیما ظل التیار التغییري یناضل ویواجھ وكاد یصل إلى مرحلة العنف، م، ١٩٣٨مجلس شورى 

وقد شاع عنھ أنھ كان یخطط لمحاولة انقالبیة من أجل انتزاع الحكم من آل صباح، خاصة أنھ 

بعد صدور قرار بحل المجلس وإغالق نادي الشبیبة صودرت كمیات من األسلحة في المحالت 

  .التجاریة ومن األھالي

ع مطلع الخمسینات بات واضحا أن التیارین المتنافسین بین النخبة باتا حقال خصبا غیر أنھ م

للجماعات واألحزاب السیاسیة العربیة، إذ دخلت جماعة اإلخوان المسلمین لتشكل لھا تنظیما 

                                                             

٤٦  )I.O); R/15/1/5/513، وكان وجابر لسالم وعم لمبارك أخ وھو عاما، ٧٦ العمر من یبلغ وكان آنذاك فیلكا حاكم الجابر هللا عبد والد وھو 

  .سالم من بدال الحكم لوراثة ١٩١٨ عام للبریطانیین بالنسبة المرشحین أقوى

  مطبوعة غیر خطیة نسخة م،١٩٣٨ التشریعي المجلس حول العدساني خالد مذكرات  ٤٧
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٢١ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

سریا لھ واجھة علنیة ھي جمعیة اإلرشاد اإلسالمي، كما دخلت حركة القومیین العرب بزخمھا 

وبرزت بموازاة ذلك وجوه جدیدة من التیار الدیني مثل . ادي الثقافي القوميتحت واجھة الن

السادة عبد العزیز المطوع وعبد الرزاق العسكر وعبد العزیز المزیني وعلي الجسار وعبد هللا 

المطوع وخالد المسعود ومحمد العدساني وعبد هللا سلطان الكلیب وعبد هللا بودي ومحمد بودي 

عود سمیط وغیرھم، أما من التیار القومي فقد برز السادة أحمد السقاف وأحمد وخالد الجسار وس

الخطیب ویوسف إبراھیم الغانم وعبد هللا الصانع ویوسف مشاري الحسن وعبد الرزاق البصیر 

  .وعبد هللا أحمد حسین وغیرھم

إلى منطقة فرص العمل لتتحول البالد  -بفورتھا النفطیة –وفي تلك الفترة ازدھرت في الكویت 

جذب، حیث انتقلت إلیھا أعداد كبیرة من الفلسطینیین والمصریین والسوریین حاملین معھم 

أفكارھم السیاسیة، وتحول المجتمع الكویتي بعد ذلك إلى مرآة للنخبة العربیة بكل فصائلھا 

ونزاعاتھا ومشاحناتھا، ووصل األمر بالقنصلیة األمریكیة إلى أن تنقل قلقھا في منتصف 

، وأن رفاقھم من ٤٨لخمسینات من وجود قلة من الكویتیین أعضاء بالحزب الشیوعيا

الفلسطینیین والمصریین واإلیرانیین والعراقیین والسوریین كانوا یستغلون األندیة الثقافیة لنشر 

  .أفكارھم، وقد كان أن لجأ الحكم آنذاك لطرد أعداد من أفراد النخب السیاسیة العربیة

اط السیاسي على الرجال فقط بعد أن شاركت نسوة في المظاھرات ضد اإلنجلیز ولم یقتصر النش

م توجھت شاحنات وعلى ظھرھا نساء ١٩٥٦نوفمبر  ٣٢إبان العدوان الثالثي على مصر، ففي 

كویتیات من عائالت بارزة نحو شارع دسمان متجھات إلى قصر الحاكم ومطالبات بوقف ضخ 

یلقى القبض على ناشطات سیاسیات ویطلق سراحھن مباشرة  النفط، وألول مرة بتاریخ الكویت

غیر أن ما لم یألفھ المجتمع الكویتي ویبدو أنھ جاء مستوردا ھو أعمال العنف . ٤٩بعد ذلك

والتفجیر، إذ وقعت في األول من دیسمبر تسعة انفجارات موجھة ضد المصالح البریطانیة 

و تطور في فكر النخبة سیصل بھا بعد ، وھ ٥٠األمریكیة في منطقة توجد بھا أنابیب نفط

  .االستقالل إلى العمل الثوري

  مؤسسات المجتمع المدني) ٢ - ٣

                                                             

٧٨٦  ٤٨D.00/9-2654, NA, 26 SEP. 1954  

٤٩  )F.O) 371/140246, PRO, 29 OCT. 1959  

٥٠  )F.O) 371/149158, PRO, 1 FEB. 1960  
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٢٢ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

مؤسسات المجتمع المدني منبر مھم لعمل النخب، وھي وتؤثر بفاعلیة في صناعة الرأي العام، 

ولقد لعبت دورا مبكرا في تھیئة األجواء لالنتقال للدیمقراطیة، إذ شھدت الكویت مطلع 

احتجاجا على القیود التي فرضھا ) التاكسي(ثالثینات أول إضراب نظمھ سواقو األجرة ال

كما تأسس فیھا مجلسا منتخب للمعارف . ، وھو عمل تنظمھ في العادة النقابات المھنیة٥١الحكم

من أجل اإلشراف على العملیة التعلیمیة وبناء المدارس، وفي مطلع الخمسینات تأسست 

كانت تنظم المسابقات الریاضیة فیما بینھا، كالنادي األھلي والجزیرة  مجموعة نواد ریاضیة

والعروبة، وأنشأت غرفة للتجارة والصناعة لرعایة مصالح التجار والصناعیین وتأسس ناد 

وقد . ٥٢للعمال وآخر للمعلمین باإلضافة إلى جمعیة اإلرشاد اإلسالمي والنادي الثقافي القومي

القتراع النتخاب مجالس إداراتھا، وھي فضال عن إثرائھا الحوار كانت كلھا تمارس عملیات ا

العام في المجتمع والدفع بالخالفات المتوازیة نحو الحلول الوسطیة، إال أنھا كذلك كانت تكرس 

  .فكرة االقتراع واالنتخاب والتمثیل النیابي

زدیاد بشكل تفادى معھ ومع نھایة الخمسینات كانت أعداد األندیة الریاضیة والثقافیة آخذة باال

الذي عبر عن  Jill Crystal٥٣الحاكم إیقافھ أو مقاومتھ، وھو ما وصفھ كتاب جیل كریستال 

م، ١٩٥٩إعجاب البریطانیین بقدرة الحاكم في معالجة االضطرابات التي وقعت في فبرایر عام 

في تشكیل األندیة فلقد كانت فترة الخمسینات ملیئة بالنشاطات السیاسیة المحمومة التي انعكست 

م عندما تشكل وفد ١٩٥٦نوفمبر عام  ٤، ویبرز دور ھذه المؤسسات في ٥٤وإصدار الصحف

منھم برئاسة مدیر المعارف لمقابلة الحاكم في جزیرة فیلكا لمطالبتھ بموقف حازم لمناصرة 

اقب مصر أمام العدوان علیھا، وعندما رفض مقابلتھم التقى بھم نائبھ فیما بعد وحذرھم من عو

ولقد بلغت ھذه األندیة ذروة تأثیرھا على الرأي العام إبان احتفاالت الوحدة . ٥٥اإلخالل باألمن

الضابط (بین مصر وسوریة، حیث أعلن المدیر العام لشركة السینما السید جاسم القطامي 

أن عائلة الصباح قد حكمت الكویت مدة : في احتفال حاشد بإستاد ریاضي) السابق بالشرطة

عام حكما عشائریا، وأنھا قد أصبحت اآلن منافیة للعصر وضد المد القومي الذي یجب أن  ٣٠٠

، وھو ما اعتبرتھ نسیر معھ، وما لم یتم اتباع ذلك المد القومي فإننا نبیح ألنفسنا القیام بعمل آخر

                                                             

  مطبوعة غیر خطیة نسخة م،١٩٣٨ التشریعي المجلس حول العدساني خالد مذكرات  ٥١

  القاھرة العربي، الكتاب دار ،١٩٥٣ الكویت أیام الشرباصي، أحمد  ٥٢

٥٣  Jill Crystal ,Oil and Politics in the Gulf 1995,London,Cambridge  

  بیروت،  والتوزیع للنشر أمواج دار،  ٢٠٠١ أمریكیة إنجلیزیة رؤیة ١٩٩٦ – ١٩٤٥ الكویت جویس، مریم  ٥٤

  السابق المرجع  ٥٥
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٢٣ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

السلطة الحاكمة تھدیدا فأرسلت الشرطة لتحاصر وتغلق األندیة الریاضیة والسیاسیة واتحاد 

  . ٥٦الخریجین والمعلمین واألدباء العرب، كما علقت إصدار الصحف

  

وبالرغم من خلو الكویت من أیة صحیفة یومیة أو أسبوعیة حتى نھایة الخمسینات إال أنھا ظلت 

وقد كان . تستورد الصحافة العربیة كاللبنانیة والعراقیة والمصریة التي تكاد تصل یومیا

اءة األھرام والمصري واألخبار وروزالیوسف والدعوة الكویتیون الذین یقبلون على قر

والھالل،قد بدؤوا صلتھم بالصحافة من خالل اإلصدارات الشھریة والدوریة، حیث ظھرت 

  . مجلة الكویت لعبد العزیز الرشید وكاظمة والبعث التي توقفت بعد مجموعة إصدارات

البعثة : یة مطبوعة وھيوفي مطلع الخمسینات كانت اإلصدارات عبارة خمس مجالت شھر 

بلغ ) أخبار األسبوع(، ثم صدرت مجلة أسبوعیة تحت اسم ٥٧والرائد والیقظة واإلیمان واإلرشاد

  . ألف نسخة، وقد كانت دائمة النقد للسیاسات الحكومیة آنذاك ٢٥توزیعھا 

ریض ضد ورغم تلك البدایة المتواضعة للصحافة الكویتیة إال أنھا تحولت إلى أداة نقد للحكم وتح

وفي نھایة شھر . اإلمبریالیة، فقد ظھر الخطاب الیساري مبكرا مما جعل الحكم یعطل بعضھا

إن حركات التحریر تنمو (أعاد النادي الثقافي إصدار مجلة اإلیمان لتكتب  ١٩٥٦مارس 

، كما تضمنت الصحف الكویتیة في نھایة )وتتطور بازدیاد لتسقط اإلقطاع واإلمبریالیة والرجعیة

م ھجوما كاسحا على شركة نفط الكویت متھمة القائمین علیھا ببیع النفط في السوق ١٩٥٩م عا

  .السوداء واختالس األموال

  

  الدعم الخارجي) ٤

  ) م١٩٢١ –م ١٩١٧(في عھد الشیخ سالم المبارك ) ١ – ٤

م بعد معاناتھم المرھقة ١٩١٨جاء اھتمام البریطانیین بتأسیس مجلس للشورى بالكویت عام 

الل تعاملھم مع الشیخ سالم المبارك، ولقد برز األخیر كثغرة في ترتیباتھم السیاسیة بالخلیج خ

م، حیث فرضت بریطانیا حصارا عاما على ١٩١٧أبان الحرب مع األتراك واأللمان في عام 
                                                             

٥٦  )F.O) 371/140081, PRO, 3 FEB 1959  

  القاھرة العربي، الكتاب دار ،١٩٥٣ الكویت أیام الشرباصي، أحمد  ٥٧
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٢٤ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ولقد  ٥٨مراكز أعدائھا في المنطقة، وكانت الكویت أھم مركز للتموین بین ثالثة مراكز بالمنطقة

ارتفاع األسعار حالة أسالت لعاب التجار الكویتیین المشتھرین بالتھریب آنذاك لتجاوز كان 

التعلیمات البریطانیة، مما أغضب اإلنجلیز وأجبرھم على المطالبة بإنزال قواتھم لفرض حصار 

حول مدینة الكویت لتنظیم الصادرات تحت إشرافھم، وجاء رفض الشیخ سالم مبررا ھذه المرة 

ومع إصرار الكویتیین على مخالفة . ٥٩ھالي الكویت وتھدید التجار بھجر الكویتبمعارضة أ

التعلیمات ھددت بریطانیا بحصار الكویت ومنع تفریغ السفن إال بمعرفتھا، وعرضت على 

الحاكم نقل مقر إقامتھ إلى البصرة أو الھند حتى یزیل الحرج بینھ وبین رعیتھ، ولقد وافق سالم 

ع البریطانیین للتفكیر بتأدیبھ أو تغییره، وھو ما جعلھم ینسقون مع بن بعد ذلك غیر أنھ دف

لشن حملة عسكریة علیھ بالجھراء كادت تودي بحیاتھ لوال تدخلھم، كما دفعھم لفتح  ٦٠سعود

  .قنوات حوار مع األعیان طالما أستخدمھم الشیخ سالم مبررا في قراراتھ

التي تمت مع الوھابیین، وتشیر الوثائق ) ناشي أبو(ولقد برز دور األعیان في مفاوضات مقھى  

م، إذ قام ١٩١٨البریطانیة أن الحوار مع األعیان بشأن الحكم وصل مراحل متقدمة في عام 

المعتمد السیاسي بتأیید مطلبھم بتشكیل مجلس شورى یكون كابحا لمغامرات الحاكم، وشاورھم 

یر ورثة مبارك، وتم اقتراح جابر في نقل الحكم إلى أحد آل صباح من غ) كما سبق ذكره(

وقد ظلت فكرة المجلس التشریعي تتعاظم في نفوس الكویتیین بتحریض من . صباح الثاني

، إذ أجتمع )١٩٢١الشیخ أحمد الجابر سنة (بریطانیا إلى أن جاءت لحظة مبایعة الحاكم الجدید

ین للخالفة وانتخاب وجھاء البلد في دیوان ناصر البدر وتعاھدوا على تحدید أسماء المرشح

، وقد كان نتیجة الدعم الخارجي والنزاع حول ٦١مجلس للشورى من أجل إدارة شؤون البالد

  .الخالفة داخل األسرة أن استجاب الحكم لھذه المطالب

  

  )م ١٩٥٠–م ١٩٢١(في عھد الشیخ أحمد الجابر) ٢ – ٤

خل اإلنجلیزي تجاوز الحد لم یكن الشیخ أحمد الجابر مشاكسا كسابقھ لإلنجلیز، غیر أن التد

المعھود الذي یھدد استقاللیة القرار الداخلي وھیبة الحاكم أمام رعیتھ وأمام زعماء المنطقة، 

ولقد بلغ الخالف . وھو أمر یعتبره آل الصباح من الخطوط الحمراء التي ال یسمحون بتجاوزھا
                                                             

  بیروت الكتب، دار مطابع ،١٩٦٢ السیاسي الكویت تاریخ خزعل، الشیخ خلف حسین  ٥٨

  السابق المرجع  ٥٩

  السابق المرجع  ٦٠

  السابق المرجع  ٦١
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٢٥ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

اع الكویتي العراقي، وكانت مداه بینھما في تباین المواقف من النزاع الكویتي السعودي والنز

جمیعھا متعلقة بالجمرك والحدود والضرائب والقضاء، وكانت بریطانیا تحاول فرض حلول 

تمس سیادة الحاكم على أراضیھ رفضھا جمیعا الشیخ أحمد، مما جعلھا تعتقد أنھ غیر متعاون 

ت بریطانیا ولقد شعر الشیخ أحمد بعمق اإلھانة عندما عرض. معھا وأن موقفھ یدعو لألسف

تخفیض مستوى الوفود بین األطراف المتنازعة والطلب منھ بالكشف عن كل المراسالت 

، وقد بلغ خالفھ معھا بأن رفع شكواه إلى الحاكم العام في الھند معلنا لھم أنھ لیس لھ ٦٢الخارجیة

یخ أحمد بعد ذلك سوى الشكوى  تعالى، ولقد رأى المعتمد البریطاني أنھ ال بد من إضعاف الش

ومع ازدیاد الحركة الشعبیة اصبح ھناك عدة . بتشجیع األعیان المطالبة بقیام مجلس شورى

: یرمي إلى حكم بریطاني مباشر، وثالثھا: یرمي إلى تغییر الحاكم، وثانیھا: اتجاھات، أولھا

ر یرمي إلى االنضمام للعراق، أما بریطانیا فقد كانت تخشى الخیار الثالث، وال ترى بالخیا

 ١٣األول مجاال ما لم ینطلق من رغبتھا، لھذا تقدم الوكیل السیاسي إلى الشیخ أحمد الجابر في 

م بنصیحة مفادھا إدخال إصالحات في البالد وإشراك الشعب في إدارتھا، ولكن ١٩٣٨یونیو 

، لذا بدأ الوكیل السیاسي اتصاالتھ بالمعارضة لجس نبض فكرة المستشار ٦٣الشیخ لم یوافق

إلنجلیزي أو الحكم المباشر، فانقسمت المعارضة إزاء ذلك واتفقوا على التمسك بالصباح ولكن ا

م عارضا علیھ ١٩٣٨یونیو  ١٨، وعاد المقیم السیاسي االتصال بالشیخ في ٦٤ضمن نظام نیابي

م تشكیل مجلس كالذي كان موجودا أیام مبارك الصباح، ولقد أید ولي العھد الشیخ عبد هللا السال

تلك المطالب خشیة تطور الحركة اإلصالحیة إلى حركة انقالبیة، أما الحاكم فقد رأي أن ما 

جاء إلى الكویت على سفینتھ لیأخذ " آل فیض"یحدث ال یعدو عن كونھ فعل شخص عراقي من 

  .لشركة البترول اإلنجلیزیة" جص"

البریطانیة أخذت تنحو  غیر أن الشیخ اضطر للرضوخ في نھایة األمر عندما الحظ أن النصیحة

إنھ لو  :م١٩٣٨یولیو  ١٨منحى األم، فلقد كتب المقیم البریطاني بالخلیج كولونیل فاول في 

رفض الشیخ أحمد المطالب اإلصالحیة للمجلسیین فإن الورقة األخیرة كانت ھي على شكل 

وما دفع  .٦٥عریضة موقعة من أعیان الكویت یطالبون فیھا بحكم مباشر من البریطانیین

البریطانیین لذلك لیس فقط إضعاف الشیخ أحمد الجابر بل خشیتھم من تحول الحركة اإلصالحیة 

إلى حركة وحدویة مع العراق، فقد ذكرت الوثائق البریطانیة من مراسالت السفارة في بغداد 

                                                             

  القاھرة الحدیثة، الفنیة المطبعة ،١٩٧٣ للكویت واالقتصادي السیاسي التطور،  الجاسم القادر عبد نجاة. د  ٦٢

  السابق المرجع  ٦٣

  السابق المرجع  ٦٤

٦٥  IDO: File 225/N  
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٢٦ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ول للوكیل البریطاني بالخلیج أن نوري السعید ذكر أن الشباب الكویتي الساخط استطاع الوص

إلى الملك وطلبوا منھ النظر في قضیتھم، وشجعھم الملك على السیر في خطتھم دون الرجوع 

إلى وزرائھ، كما شجع الصحافة ونظم دعایة في إذاعتھ تتناول المضایقات التي یالقیھا الكویتیین 

  · ٦٦من الحكم

الكویتیین قد ولقد مارس العراق ضغطا من خالل إذاعتھ وصحافتھ التي أعلنت أن األحرار 

صمموا على تقدیم عرائض للحكومة العراقیة من أجل وحدة اندماجیة بین العراق والكویت، 

ونشرت اتھامات مباشرة للشیخ أحمد حول تشجیعھ تھریب البضائع المحظورة إلى العراق، وبدا 

 أن الشیخ قد تأثر كثیرا من ھذه الحملة مما دفعھ إلرسال سكرتیره الخاص إلى بعض الصحف

  . لمطالبتھا بعدم التدخل بالشأن الداخلي الكویتي

ظلت تقاریر ممثلي بریطانیا بالخلیج تعكس العالقة الودیة مع أعضاء المجلس التشریعي، ورغم 

أن ھذا المجلس تحاشى االصطدام مع البریطانیین، إال أنھ عندما بدأت االتصاالت مع شركة نفط 

ھذه األخیرة عن االستجابة لطلبات المجلس بحجة م امتنعت ١٩٣٨الكویت مباشرة في سبتمبر 

أنھا شركة أجنبیة وان ترخیصھا باسم شیخ الكویت، وھو ما قبلھ المجلس دون مماحكة، غیر أنھ 

، ٦٧لم یمض وقت طویل حتى أظھرت بریطانیا ندمھا على وجود ھذا المجلس والدور الذي یلعبھ

دیسمبر من شركة النفط إلى الشیخ وأرسلھ إلى فقد بدا علیھا االنزعاج عندما أرسلت صك شھر 

أكتوبر  ١٩المجلس بدال من وضعھ في جیبھ، یقول تقریر صادر من الوكیل السیاسي في 

م أن بریطانیا خشیت أن یوضع دخل النفط مستقبال تحت تصرف المجلس وتفقد األسرة ١٩٣٨

  .كالحاكمة بذلك نفوذھا، لذلك قررت أن تأخذ المبادرة لتحول دون ذل

ولم یحل الشیخ أحمد الجابر المجلس إال بعد أن حصل على تأكید بالموافقة من بریطانیا على 

، ولقد واجھ الشیخ المقیم البریطاني وھاجمھ على دعمھ لفكرة المجلس التي أوصلت ٦٨إجراءاتھ

داء كبش ف) دیكوري(وبعد القضاء على المجلس تحول المقیم البریطاني . الحال على ما ھو علیھ

یتھمھ الطرفان، فالشیخ أحمد یتھمھ بالتواطؤ مع خصومھ وعلمھ المسبق بمؤامرة الغتیالھ بینما 

  ·٦٩یتھمھ المطالبین بالمجلس بأنھ غدر بھم ولم یساندھم رغم تشجیعھ لھم

  
                                                             

٦٦  )I.O) L/P's 12/10/7, Fi: 20 APR. 1939  

٦٧  )I.O) L/P's 12, Co. 30 Fi, 19 OCT. 1938  

٦٨  )I.O) L/P's 12 Co. 30 F, 20 OCT. 1939  

٦٩  Alan Rush, AlSabah: History & Genealogy 1987, Ithaca Press, London  
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  )م١٩٦٥ –م ١٩٥٠(في عھد الشیخ عبد هللا السالم ) ٣ – ٤

موجھا نحو  -دولة ذات نظام شبھ دیمقراطي لتحویل الكویت إلى  - لم یكن الضغط الخارجي  

الحكم المحلي، بل كان موجھا ضد البریطانیین، فلقد كان الكتشاف النفط في الكویت عامال 

رئیسیا إلصرار الوالیات المتحدة األمریكیة أن تكون شریكا فیھ، إذ مارست ضغوطھا منذ 

قدھا شـــــــیخ الكویت للتنقیب عن البدایة إللغاء شرط الجنسیة البریطانیة من أیة اتفاقیة یع

م لتتناصف شركة النفط اإلنجلیزیة اإلیرانیة مع ١٩٣٤، وقد نجحت ضغوطھا عام ٧٠النفط

نفط الخلیج لیؤسسوا شركة واحدة باسم شركة نفط الكویت للتنقیب، وقبلت بریطانیا ذلك كارھة 

و ما برز فیما بعد عندما طالبت أمریكا ألنھا تعلم أنھا بذلك لم تعد سیدة الموقف بالكویت، وھ

بتعیین قنصل لھا في الكویت یرعى مصالح رعایاھا العاملین في الشركة، غیر أن بریطانیا 

وجدت أن مثل ھذا المطلب سیفتح بابا واسعا لدول أخرى بالمطالبة بتعیین قنصل، وباألخص 

ینجم عنھ أخطار تعرض وھو مما دول الجوار كالعراق والسعودیة وإیران ومصر وسوریة، 

، غیر أن واشنطن لم تأبھ لمثل ھذه المبررات وظلت تلح على ٧١الكویت لسیاسات عربیة قومیة

بریطانیا، وأرسلت وفدا من الشیوخ األمریكیین لزیارة الكویت لتقف بنفسھا على سبل إنفاق 

لزیارة الوالیات ) حاكمشقیق ال(، كما دعت الشیخ فھد السالم ٧٢المخصصات األمریكیة العسكریة

المتحدة األمریكیة، ولكي تتفادى بریطانیا المتاعب التي ستخلقھا أمریكا لھا في حالة اإلصرار 

وخالفا للبریطانیین الذین استمروا في م طلبھا بفتح القنصلیة، ١٩٥١على الرفض قبلت في 

سعیدا جدا بوجود قنصل تحفظھم تجاه الوجود الدبلوماسي األمریكي كان الشیخ عبد هللا السالم 

، غیر أن قدوم أكثر من مائة ألف وافد إلى الكویت للعمل بھا فتح مبررا قویا ٧٣أمریكي في دولتھ

  .م١٩٥٦لمعظم الدول التي لھا رعایا بافتتاح قنصلیات، وھو ما طالبت بھ مصر ثم سوریة عام 

المنظمات والھیئات  وفي نھایة الخمسینات كانت الكویت قد دشنت عضویتھا في كثیر من 

الدولیة والعربیة، مما أوجد لھا طابعا استقاللیا غیر معلن، ولم تعد بریطانیا مطمئنة على مستقبل 

وجودھا بالكویت في ظل تنامي السیاسات القومیة بالمنطقة ما لم تغیر من أسلوب سیطرتھا على 

أن مشیخة الكویت دولة  مصالحھا، لذلك فقد أعلنت بریطانیا وبوضوح ردا على سؤال برلماني

                                                             

٧٠  Archibald Chisholm,The First Kuwait Oil concession Agreement:A Record of the Negotiations:1911-

1934,London:Frank Cass,1975  

  بیروت،  والتوزیع للنشر أمواج دار،  ٢٠٠١ أمریكیة إنجلیزیة رؤیة ١٩٩٦ – ١٩٤٥ الكویت جویس، مریم  ٧١

  السابق المرجع  ٧٢

  السابق المرجع  ٧٣
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ورغم أن رأیا قویا في الحكم . ٧٤مستقلة وأن حكومة صاحبة الجاللة ملزمة بتوفیر الحمایة لھا

یرى خطورة إعالن االستقالل في مثل ھذه الظروف بما یعنیھ من تخل بریطانیا عن تعھداتھا 

م على إعالن االستقالل بحمایة الكویت، إال أن الشباب من أعضاء األسرة الحاكمة حثوا الحاك

وقد كانت التخوفات تنصب حول مطالبة العراق . ٧٥التام لضمان استمرار حكم العائلة بالكویت

بالكویت بعد إعالن االستقالل، وحول تغذیة التوتر الداخلي الذي تقوده الحركة القومیة بشقیھا 

الساحة المحلیة من كفاءات في الكویت، وعجز الحكم عن تسییر األمور في البالد في ضوء خلو 

وأمام ھذه التحدیات طالبت . كویتیة قادرة على ذلك، وباألخص في العمل الدبلوماسي الخارجي

وعلى ذمة التقاریر األمریكیة آنذاك فإن األمیر النخبة بمشاركة فعلیة في إدارة شؤون البالد، 

تھ في التخلي عن أي من ممارساتھ عبد هللا السالم لم یكن راغبا ال ھو وال أي فرد من أفراد عائل

ففي الثالثین من دیسمبر من  ،٧٦في السیطرة على السلطة، لكن حكمتھ دفعتھ لتفھم حتمیة التغییر

م تم انتخاب عشرین عضوا لمجلس تأسیسي یضع مسودة لدستور البالد، غیر أن ١٩٦١عام 

  . لواحد وعشرین عاما فقطھذه المرة كان الناخبون ھم الذكور الكویتیون الذین تجاوزوا ا

 

                                                             

٧٤  )FO) 371/149167,PRO.12 FEB1960  

٧٥  F.O)371/156837,PRO,25 June 1961(  

٧٨٦  ٧٦D.00/81461,NA 14 AUG 1961  



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٢٩ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

  الخالصة) ٥

تلك المراجعة السریعة تكشف أن الكویت رغم حداثتھا ككیان سیاسي، إال أن مجتمعھا قطع 

لقد تبین أن ثقافة الكویتیین السیاسیة ال تخلو كثیرا . شوطا في تمھید الدرب لالنتقال للدیمقراطیة

جایا الصحراء القدیمة التي ظلت جذورھا ، ولعل ذلك یعود إلى س)البراغماتیة(من الذرائعیة 

حیة، وھي سجایا صنعتھا قسوة البیئة وصعوبة الحیاة لتضع المنفعة ھدفا، أو لعلھا تعود إلى 

مقتضیات التجارة التي تمرس فیھا الكویتیون منذ نشأتھم، وھي تكرس المقایضة والحلول الوسط 

غیر أن تلك . یتجاوز النقد واالعتراضوالمسالمة، وھذا ما یفسر سلوكھم االحتجاجي الذي ال 

الثقافة لم تخل من اإلحساس بالقطریة، فتاریخ الكویت كلھ صراع من أجل تكریس الكیان 

واستقاللیتھ، ولم یقتصر الصراع على الدولة العثمانیة فحسب، بل شمل العراق والسعودیة 

لفقر وشیوع الجھل، كما ونوایا اإلنجلیز، ولھذا جاءت فكرة الوطن مبكرة عند نخبتھا رغم ا

. جاءت فكرة المشاركة الشعبیة في الحكم في فترة كانت دول عمالقة في أوروبا تخطو نحوھا

كما تفاعلت نخبتھا مع األفكار الحدیثة المتعلقة بالدولة والدیمقراطیة بشكل ناضج، وھي ثقافة 

  .تعاقب علیھا أكثر من جیل قبل البدء في االنتقال للدیمقراطیة

أن أعلنت الكویت استقاللھا كانت قد قطعت شوطا طویال في إدارة أمورھا، إذ كانت ویوم 

الخمسینات فترة تم فیھا حیاكة نسیج الدولة بدءا بالتشریعات ومرورا بإنشاء الدوائر الحكومیة 

ویوم أن أعلنت بریطانیا عن رغبتھا في منح . وانتھاء باالنخراط في مؤسسات المجتمع الدولي

تقاللھا لتصبح دولة مستقلة، لم تكن ھناك عوائق جمة إلعالن الطابع الدیمقراطي الكویت اس

  .لنظام الدولة، فالثقافة المتاحة كانت كافیة لعملیة البدء

من المالحظ أن النخبة الكویتیة لم تعد تقتصر على أبناء األسر المیسورة من المتعلمین كما ھو و

لقد توسعت لتشمل فئات وقطاعات متنوعة انخرط بعضھا األمر في الثالثینات واألربعینات، بل 

وقد . بقوة في الخطاب السیاسي العربي باتجاھاتھ القومیة واإلسالمیة والماركسیة واللیبرالیة

لعبت ھذه النخب على اختالف توجھاتھا دورا بارزا في صناعة الرأي العام الكویتي بشكل أثار 

ت أن تختطف الجماھیر من الحكم فترة طویلة مخاوف اإلنجلیز وھواجس الحكم، واستطاع

وتدفعھا في درب المطالبة باإلصالحات السیاسیة، األمر الذي جعلھا رقما مھما في حساب 

  .الحاكم یوم أن قرر االنتقال بالحكم إلى النظام الدیمقراطي

یة الدولیة غیر أن قرار االنتقال إلى الدیمقراطیة لم تصنعھ عوامل محلیة بحتة، فقد لعبت السیاس

لقد كان تقاسم النفط بین األمریكان واإلنجلیز أشبھ بمسمار . واإلقلیمیة دورا بارزا في إنضاجھ
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جحا الذي قض مضجع اإلدارة البریطانیة والتي لم یكن أمامھا إال أن تتخلى عن أسلوب حكومة 

لق البریطاني وقد جاء قرار االستقالل لیضع حدا للق. الھند البریطانیة للحفاظ على مصالحھا

  . ویدفع بالحكم الكویتي لمواجھة التحدیات واألطماع اإلقلیمیة

لقد كانت الكویت وال تزال كنزا یسیل لھ لعاب الطامعین، وال تتم حمایتھا إال بالتفاھم مع  

وإذا كان الحاكم قد اختار الدیمقراطیة لیضمن تفاھمھ مع الداخل، فإنھ بعد أن . الداخل والخارج

القاتھ مع الخارج لم یتوان عن التراجع عن خیاره الدیمقراطي، غیر أن النخبة قد تمكن من ع

 .اتسعت، والثقافة قد وسعت الجماھیر، وصار التراجع عن الدیمقراطیة في الكویت مكلفا
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  المناقشات

  الكویت وتجربة االنتقال إلى الدیمقراطیة

  احمد الشاھي: رئیس الجلسة 

  

  *عبد الحسین شعبان ١-٤

اشكر الدكتور إسماعیل الشطي على بحثھ القیم وأود التعقیب على الورقة المتمیزة وھي   

حیث أوضحت معوقات االنتقال إلى ، ورقة غنیة في تناول موضوع الدیمقراطیة في الخلیـج 

الدیمقراطیة أو العقبات التي تحول دون تعزیز الدیمقراطیة، وأریـد أن أتناول قضیة رئیسیة ھي 

ً موضوع الع القة بین العامل الموضوعي والعامل الذاتي في االنتقـال إلى الدیمقراطیة خصوصا

ً في موضوع االنتقال إلى  ونحن نتحدث عن دور النخب الفكریة والسیاسیة، التي لعبت دورا

الدیمقراطیة او وضع اللبنات للتحول الدیمقراطي، باالستفادة من بعض ألیات الدیمقراطیة، كما 

  . تي جرى الحدیث عنھافي الكویت ال

إذا كان دستور الیونسكو یقول ان الحرب تبدأ بالعقول قبل ان تبدأ على األرض، ولھذا ینبغي  

ً، فالدیمقراطیة بھذا المعنى تبدأ أیضا بالعقول والنفوس قبل ان تبدأ  صنع السالم في العقول أیضا

ً وتشریعات وقوانین ومؤسسات، على ارض الواقع  ً وحقوقا وساھمت النخب مساھمة مفاھیما

كبیرة في تعزیز وفي تفعیل العامل الموضوعي كما ساھمت في تھیئة ظروف وإمكانات الضغط 

ً مما ورد في . على السلطات الحاكمة باتجاه تعزیز االنتقال صوب الدیمقراطیة وھنا وانطالقا

ً حتى یغ ً الى القرآن الكریم الیغیر هللا ما بقوما وا ما بأنفسھمدستور الیونسكو واستنادا ّ   .یر

    ً اعتقد ان تسلیط األضواء على دور النخبة باالعتماد على العامل الذاتي سیكون مھما

وبدون تبیئة الدیمقراطیة من . في تعزیز الجانب الموضوعي لتھیئة االنتقال إلى الدیمقراطیة

ن ینجز عملیة خالل التراكم الموضوعي والتطور الطویل االمد، فال یمكن للعامل الذاتي وحده ا

ل الدیمقراطي وسنكون امام ارادویة او اسقاط الرغبات على الواقع ّ   .التحو

درجة الثقافـة السیاسیة : لعل العامل الموضوعي یتوفر بتوفر سلسة من القضایا أوال  

التي تفضل المحاضر واشار الیھا حین تحدث عن درجة تطـور المجتمع، ثم التراث االجتماعي، 

لسیاسي في المجتمع وتطور األحزاب والقوى السیاسیة ومؤسسات المجتمع ودرجة الحراك ا
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ثم ھناك عوامل موضوعیة أخرى . المدني وقبول السلطة والمعارضة بقواعد اللعبة الدیمقراطیة

على سبیل المثال، مشاركة المرأة والتعلیم واالعتراف باالقلیات كلھا عوامل مساعدة في 

إلى أي : ود ان اتوجھ بسـؤال لكي نختم ھذه المداخلة السریعةوأ. موضوع تعزیز الدیمقراطیة

حد یمكن الحدیث عن موضوع الدیمقراطیة دون الحدیث عن قضایا حقوق اإلنسان؟ اذ ان 

موضوع الدیمقراطیة الیكفي لكي یكون حكم األغلبیة أو التداولیة عبر االنتخابات حسب أو 

ئ وموضوع حقوق اإلنسان شئ أخر اذ ال یكفي فھذا ش. التناوبیـة في المسؤولیات واالدارة

فحقوق االغلبیة في الحكم من . حصول االغلبیـة على الحكم باالنتخابات لیتم ضمان الدیمقراطیة

  .دون ضمان حقوق االقلیة ومن دون وجود المعارضة تؤدي الى اختالل في العملیة الدیمقراطیة

بحقوقھا سواء اكانت اقلیـة قومیة او  ان ھدر حقوق االقلیة وعدم السماح لھا بالتمتع   

وعلى سبیل المثال فیما . دینیة او مذھبیة او سیاسیة یؤدي الى دكتاتوریة األغلبیة على االقلیـة

یتعلق بأوضاع الكویت، فإن قضایا البدون وعدم تمتعھم بحقوق المواطنة الكاملة، یؤدي الى 

السس التي تقوم علیھا دولة بمواطنین اضعاف مضمون التوجھات الدیمقراطیة ویھدد بزعزعة ا

  ناقصي الحقوق؟ 

  

  كاظم الموسوي ٢-٤

اشكر األخ الشطي على ھذه الموضوعیة التي تناول بھا موضوع الدیمقراطیة ولكن ھو 

وأوضحت الدراسة التجربة التاریخیة وتمنیت لو تطرق أیضا إلى  ١٩٦٢توقف عند العام 

. ھذا جانب ١٩٦٢اطیة في الكویت منذ عام المعوقات التي أثرت على تجربة الدیمقر

وھناك جانب آخر التیارات السیاسیة التي ذكرھا لم ینورنا أو یضعنا في أسماء 

الشخصیات التي لھا دور أیدلوجي ودور فكري في زرع ھذه التجربة على األرض ثم 

 دور العامل الخارجي، العامل الخارجي ذكره بشكل معین لعب دور ما ولكن كما نعرف

ان العامل الخارجي لعب دور أساسي في كل الفترة التاریخیة الذي تفضل عنھا في 

  .الحدیث فسؤالي عن ھذه القضایا
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  حسین العمري ٣-٤

  شكرا سیدي الرئیس 

اثني بالشكر والتقدیر للدكتور إسماعیل الشطي على الورقة الذكیة والمفیدة للغایة : أوال

ندي فقط في الحقیقة سؤال منعزل بالخروج عن وھي تفتح لنا أبواب كثیرة للنقاش وع

 ٦٢ولكنھ لم یولي أحداث ما بعد عام  ٦٢النص ألنھ الزم نفسھ في الحدیث عن ما قبل 

فیھ غموض في تفسیر المصطلح امتداد الفكر لدار اإلسالم والبراكماتیة : ثانیا. ٩٠إلى 

  شكرا. ألتینكما جاء في النص ال ادري اختلف معھ في التفسیر في ھاتین المس

  

  *رفیق عبد السالم بو شالكة ٤-٤

 

ھنالك میل إلعطاء الثقافة أو ما یسمى بالثقافة السیاسیة دورا مبالغا فیھ، وھذا أشبھ ما  

یكون بقشرة موز ألقت بھا دوائر االستشراق التقلیدي الساعیة إلى حفر خندق بین الثقافات 

لثقافة الغربیة قیاسا ببقیة الثقافات والحضارات من جھة، ثم إلى تأكید التمایز الجوھري ل

" المعجزة الیونانیة"العالمیة سواء كان ذلك بسبب جذورھا الفكریة الصلبة التي تعود إلى 

على ما یقولون، أو بسبب جذورھا الروحیة واألخالقیة الممتدة في اإلرث الیھودي 

ر عالم اإلجتماع المسحي، أو بسبب الجمع التولیفي بین ھذین العاملین على نحو ما یذك

األلماني ماكس فیبر في معرض تساؤلھ عن دواعي نشأة النظام الرأسمالي الحدیث في 

دون غیره من الثقافات العالمیة ) وتحدیدا في الشق البروتستانتي منھ(الفضاء األوروبي 

ورغم أن ھذا الخطاب االستشراقي اضطر للتراجع تحت مطارق النقد التاریخي . األخرى

ثم أدبیات ما بعد الكولونیالیة " تعادل الثقافات"ت المدرسة التأویلیة المؤكدة على ثم توجھا

على نحو ما یرز في كتابات أدورد سعید وبعض رموز الیسار األوروبي واألمریكي إال 

أن الخطاب االستشراقي بدأ في العودة إلى الواجھة مجددا إلى أوساط األكادیمیا والبحث 

الم في أجواء من االحتفالیة بانتصار القیم الثقافیة والمجتمعیة ودوائر السیاسة واإلع

لقد غدا أمرا مألوفا بعد سقوط المعسكر . الغربیة بعد اكسائھا طابع الكونیة القاھرة

الشیوعي، ثم حادثة الحادي عشر من سبتمبر، عذا أمرا مألوفا دمغ الثقافة العربیة 
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لممانعة عن ابتالع قیم الحداثة السیاسیة ممثلة اإلسالمیة والمسلمین بالجمود من جھة ثم با

  . في المنظومة اللیبرالیة الدیمقراطیة

أما على الصعید العربي فقد نحت بعض النخب الفكریة والسیاسیة منحى التشدید على ما 

تسمیھ بالثقافة السیاسیة الدیمقراطیة وذلك بغایة تأجیل المطلب الدیمقراطي وااللتفاف 

كما أن بعض . احتكاریة واستبعادیة لقوى سیاسیة واجتماعیة معینة علیھ، ثم لغایات

الحكومات العربیة عملت ھي األخرى على استخدام ممقولة الثقافة السیاسیة وما تسمیھ 

بلتأھیل الثقافي لاللتفاف على مطلب اإلصالح السیاسي واالنتقال الدیمقراطي بحجة أن 

تساب حقھا في االختیار والتقریر ألنھا الشعوب لیست مھیأة على الوجھ األكمل الك

مازالت قاصرة عن فھم كنھ العملیة الدیمقراطیة، وعلى التخلق بقیمھا وثقافتھا، وتبعا لذلك 

وھكذا یجب ...البد من المسك بیدھا ومزید أرشادھا وتعلیمھا قبل منحھا الحق في االختیار

لى غایة أن یخرج ھذا الطفل من إعطاء األولویة للخبز والتعلیم على الحریة السیاسیة، إ

طور القصور إلى النضج، ومن عمى الجھل إلى نور المعرفة حتى یكون جدیرا وقتھا 

أما من جھة بعض النخب فقد تم استدعاء مقولة الثقافة السیاسیة . بنیل حقوقھ السیاسیة

لجعل الدیمقراطیة حكرا على قوى دون غیرھا وعلى صفوة من القوى السیاسیة 

، وھكذا "تسبعت بقیمھا الرفیعة"ماعیة التي امتلكت ناصیة الثقافة الدیمقراطیة وواالجت

عوض أن تكون الدیمقراطیة أداة لمداولة الشأن العام وإدخال أوسع القوى إلى ساحة 

الحركة السیاسیة أصبحت مدخال لالحتكار واستبعاد القوى االجتماعیة وأداة إلحالل 

بثقافة الدیمقراطیة محل الراي العام والقوى الشعبیة " الطالئعیة والمستنیرة"النخب 

الواسعة المنعوتة بالجھل والعاطفیة واالنفعالیة، وفي محاولة لتسییج الدیمقراطیة بحدود 

استبعادیة صارمة عمدت ھذه األطراف إلى رفع المطلب العلماني كشرط الزم 

المرء أن یحدد خندقھ وموقعھ للدیمقراطیة ولدخول الحیاة السیاسیة جملة، وتبعا لذلك على 

بدقة بین أن یكون علمانیا دیمقراطیا مستنیرا، أو أن یكون خصیما للدیمقراطیة والحداثة 

السیاسیة، ومما یزید األمر تعقیدا على تعقیداتھ حینما یتم تبني علمانیة صلبة ومنغلقة على 

  .طریقة الالئكیة الفرنسیة

من الحمولة االیدیولوجیة التي ألصقت بھا،  لقد غدا أمرا الزما تجرید الدیمقراطیة

وتحریرھا من آفتي االحتكار واالستبعاد، ومن ثم افتكاكھا من أیدي النخبة وبسطھا بین 

أیدي الناس واإللقاء بھا في قلب حركة المجتمع حتى تتوفر الفرصة الكافیة الختبار 

ظ بھ، ویعدل ما یمكن على أرض الواقع، فیحتفظ بما یجب االحتفا" النظام الدیمقراطي"
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وھذا یقتضي فك العالقة االعتباطیة المزعومة بین الدیمقراطیة وما یسمى الثقافة . تعدیلھ

الدیمقراطیة كما نفھمھا . السیاسیة والتأكید بدال من ذلك على طابعھا االجرائي الوظیفي

، أو إذا ھي جملة من األدوات اإلجرائیة التي تسمح بتنظیم الشأن السیاسي بصورة ناجعة

شئنا تعریفا اكثر بساط فھي عالج عملي لداء االستبداد السیاسي لما توفره من آلیات 

ضابطة ومنظمة للحیاة السیاسیة مثل علویة القانون والفصل بین السلطات وتوزیع السلطة 

بدل مركزتھا واستقالل المجتمع المدني عن المجتع السیاسي والسماح بتنظیم األحزاب 

مستقلة، وال یحتاج المرء أن یكون علمانیا حتى یقبل ھذه األلیات الوظیفیة؟ والجمعیات ال

صحیح أن ھذه اآللیات قد نشأت في بیئة لیبرالیة وتغذت بشكل أو بآخر من المواریث 

المسیحیة المعلمنة ضمن سیاقات التجربة الغربیة، ولكن ھذا ال ینفي كونھا قابلة للخرج 

موطن "، وعلى االنتقال إلى بیئة حضاریة وثقافیة غیر من طور الخصوصیة إلى العالمیة

مع ما یقتضیھ ذلك من محاوالت التعدیل والتصویب بحسب مالبسات " الوالدة األصلي

الوضع المنقول إلیھ، كما ھو شأن العدید من المؤسسات والھیاكل واألفكار التي اكتسبت 

لقول أن ھذه األلیات وبصورة أكثر وضوحا یمكن ا. طابع العالمیة قدیما وحدیثا

الدیمقراطیة یمكنھا أن تتفاعل مع الخزان الثقافي والحضاري العربي اإلسالمي، وأن 

تتبادل التأثیر مع األوضاع التاریخیة الحیة للمجتمعات العربیة اإلسالمیة لتجترح ھذه 

من الواضح أن النظام الدیمقراطي، ومھما . المجتمعات ما یناسب حاجاتھا وأولویاتھا

انت نقائصھ وثغراتھ إال أنھ یظل أفضل البدائل والحلول الممكنة التي تسمح بالقضاء ك

على معطلة االستبداد أو في الحد األدنى التخفیف من وطأتھ، طبعا ھذا ال ینفي أمكانیة 

ابتداع معالجات وحلول أخرى في المستقبل المنظور، ولكن بما أن السیاسة لیست مجرد 

واألحالم فإن النظام الدیمقراطي ومھما كانت سوءاتھ یظل أفضل  تجریب خیالي للتطلعات

  .الحلول الممكنة ما لم تقبت معالجات أخرى نجاحھا وجدواھا واقعا ال نظرا

وجماع القول أن مقولة الثقافة السیاسیة لیست إال شماعة یتم استخدامھا لاللتفاف على  

ا انتقلت من الحكم العسكري الشمولي فأمریكا الجنوبیة حینم. المطلب الدیمقراطي ال غیر

إلى الحكم الدیمقراطي لم یقع انتقال نوعي في ثقافتھا السیاسیة، لم یقع انتقال للثقافة 

السیاسیة الكاثولوكیة المسیحیة إلى ثقافة لیبرالیة وال وقع أیضا أي انتقال حتى في مستوى 

أما إذا افترضنا فعال أن ھناك . ىقناعتھم البرلمانیة في إدارة الشان السیاسي ھذه نقطة أول

عالقة تربط الدیمقراطیة بما یسمى بالقیم الثقافیة أو الثقافة السیاسیة فال أتصور أن الثقافة 

العربیة اإلسالمیة على ھذه الدرجة من الجمود والھشاشة التي تستحق كل ھذا الحدب 
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و الطوجو أكثر تطورا من واإلدانة، ال أتصور أن الثقافة السیاسیة في كینیا أو وزمبیا أ

الثقافة السیاسیة في مصر أو العراق أو سوریا أو تونس أو الجزائر ھذا تجدیف فارغ ال 

لقد أحدث اإلسالم ثورة في مجال القیم الثقافیة السیاسیة للعرب كان من أھم . معنى لھ

كما رفع  مظاھرھا نزع الھالة القدسیة عن الحكام وإنزالھم المنزلة البشریة االعتیادیة،

المسافة بین الحاكم والمحكوم واعتبار السلطة مجرد والیة إلدارة الشؤون العام للناس 

  . ولیس قوة غیبیة خارقة أو قاھرة

أما الیوم فھناك محاوالت فكریة جادة یبذلھا مفكرون عرب ومسلمون تھدف إلى تبیئة  

میة أمثال سلیم العوا واستیعاب الدیمقراطیة داخل المنظومة الفكریة والروحیة اإلسال

وطارق البشري وراشد العنوشي وفھمي ھویدي وحسن الترابي وغیرعم كثیر، تواصال 

مع تراث اإلحیائیة اإلسالمیة المعاصرة منذ السید جمال الدین األفغاني ومحمد عبدة وعبد 

 الرحمن الكواكبي وبقیة تالمیذھم في الشرق اإلسالمي التي بذلت جھودا معتبرة في إعادة

تجدید منابع الثقافة اإلسالمیة من خالل التشدید على قیمة الحریة اإلنسانیة وتقیید الحكم 

ھتمام من الثقافة إلى وإدانة االستبداد السیاسي، ولذا من الضروري إعادة توجیھ مركز اال

السیاسة ومشاغلھا ورھاناتھا، وأنا ممن یزعم أن عطالة االنتقال الدیمقراطي في العالم 

العربي والعالم اإلسالمي عامة إنما یعود أساسا إلى ممانعة الخارج المتحالف مع جیوب 

مما النخب في الداخل لتأجیل المطلب الدیمقراطي وإن قدروا على إلغائھ جملة، أكثر 

الواضح أن األطراف الدولیة لیس لدیھا مصلحة مباشرة في انتقال .یتعلق األمر بقیم الثقافة

السلطة في العالم العربي ألن أي عملیة انتقال ال بد وأن تأتي بالقوى الوطنیة والقومیة 

واإلسالمیة الغیر منسجمة ضروروة مع مصالح ورھانات الخارج، وھذا یعني أن القوى 

الخارج ومصالحھ ال تستطیع أن تصمد أمام إرادة الناخبین، ولذلك غدا مألوفا المرتبطة ب

في األوساط السیاسیة واألكادیمیة الغربیة الھروب من مواجھة المشكل السیاسي والتركیز 

" اللبرلة"یوجد الیوم حدیث متتال عن مطلب العلمنة و. بدال من ذلك على موضوعة الثقافة

في العالم العربي، وھذا معناه أن القوى األجنبیة ترید أن تقوم كشرط ال زم للدیمقراطیة 

بعملیات جراحیة تطال الثقافة والقیم العامة بما یتیح تداول السلطة ال حقا في دائرة النخب 

المطلوبة أمریكیا، وھذا األمر حسب رأینا أشبھ ما یكون بمناطحة الصخر ألن شعوب 

القضایا والمشاغل الكبرى التي تعنیھا وكذا  المنطقة لدیھا وعي مرھف وعمیق بنوعیة

بطبیعة القوى السیاسیة واالجتماعیة المعبرة عن مصالحھا، ولذلك ما أن تتقدم لضنادیق 

  .االقتراع حتى تفاجئ الكثیر، ولعل ھذا ما یفسر محنة الدیمقراطیة في العالم العربي
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  :الجانب الثاني

رب إلى الوصف بالمعضلة المزمنة التي لم ینجح لدینا مشكلة حقیقیة في العالم العربي أق 

العرب في حلھا أو السیطرة علیھا إلى حد الیوم رغم المحاوالت المضنیة التي بذلت في 

ھذا االتجاه، أعني بذلك مشكلة التجزئة واالنقسام العربي وما تولد عنھ من أزمة الشرعیة 

لدولتھ المحلیة الموصوفة تجاوزا إلى أي وجھة یتحدد والء العربي ھل : والوالء السیاسین

في بعض أدبیات الكتاب المغاربیة بالدولة الوطنیة الحدیثة والوموصوفة لدى أشقائھم 

ُطریة والتجزئة، ھل یتجھ إلى دولة التجزئة  أم إلى دولة " الواقعة"المشارقة بدولة الق

  الوحدة العربیة المأمولة مستقبال؟ 

في دوامة التمزق واالستقطاب الحاد بین المحلي  مازال یتحبط الوعي السیاسي العربي

ُطري والقومي األوسع، ولیس من المنتظر حل ھذا اإلشكال ما لم یھتد العرب إلى حل  الق

" المحلي"عملي على أرض الواقع یتمكنون بموجبھ من إیجاد معادلة سیاسیة مستقرة بین 

بعض المثقفین والنشطاء یوجد الیوم توجھ لدى . ، وربما اإلسالمي األوسع"القومي"و

السیاسییین العرب نحو تصفیة الحساب مع كل المیراث السیاسي العربي، بحلوه ومره، 

فقد وجدوا في انكسار المشروع القومي، فرصة مناسبة للكفر بكل حدیث . وبخیره وشره

عن ھویة سیاسیة جامعة للعرب،وبكل ھیاكل التضامن والتنسیق العربي تشبثا بخطاب 

والتجزئة، وھكذا غدا مألوفا إرجاع كل مظاھر الخلل واالنكسار الذي یعانیھ  االنقسام

العرب الیوم إلى تعلقھم المثالي والحالم بمطالب الوحدة العربیة والتكامل العربي على ما 

یقول ھؤالء بدل تغلیب لغة الواقع والعقل التي تقتضي االعتراف باألمر الواقع ومده 

الذي أوصل العرب إلى ھذا الھوة السحیقة دولة الوحدة ولیس بالشرعیة الالزمة، وكأن 

دولة التجزئة التي ظلت عصیة على الترویض والتعالي عن ارتباطاتھا ومصالحھا 

والیوم یعود خطاب . الضیقة والمحروسة بسیطرة النظام العالمي وقوة الجیوش األجنبیة

وما شابھ " الوطن أوال" دولة التجزئة تحت واجھات وشعارات مخادعة من قبیل مقولة

ذلك، بحیث یتم تغلیف خیار إدارة الظھر للجوار العربي وفتح األراضي والألجواء أمام 

القوى األجنبیة بالمصلحة الوطنیة والقومیة، وكأن األمر بطولة ما بعدھا بطولة، ووالء 

  .وطني ما بعده والء
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٣٨ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

انت وقوفا في وجھ القوى كان من الممكن للمرء أن یصدق دعوى الوطنیة ھذه لو أنھا ك

الحقیقة الجلیة والواضحة أن . والمصالح األجنبیة ولیست إدارة الظھر للجوار العربي

لیست إال " الحمیة الوطنیة المزعومة"مقولة الوطنیة ھذه كلمة حق أرید بھا باطل ألن ھذه

حتى بمعناھا مصلحة أجنبیة وقرارا أجنبیا مغلفا، ثم لو تعلق األمر فعال بالمصالح الوطنیة 

القطري الضیق، أین توجد ھذه المصلحة ھل ھي مع بالد الجوار وشركاء التاریخ واللغة 

والملة أم مع القوى البعیدة التي تجیش الجیوش وتحشد العتاد للسیطرة واالحتالل؟ أیھما 

  أقرب للمصلحة الوطنیة ھل العراق أم الوالیات المتحدة األمریكیة؟ 

  

ال ینكرھا إال جاھل بأوضاع االجتماع السیاسي العربي أو جاحد مكابر  الحقیقة الثابتة التي

بأسباب إخفاق العرب، ھي كون العرب یعانون حالة من االنقسام المریع والمشل لكل 

عوامل النھوض واالقتدار االقتصادي والسیاسي والعسكري، وأن الذي جعل العرب على 

مرتبة دون دول جنوب شرق الصحراء في  كثرة ثرواتھم وظاقاتھم المادیة والبشریة في

مستوى التعلیم والصحة والمشاركة السیاسیة ھي دول االنقسام والتشرذم العربي ولیس 

التضامن والتكامل العربي، الیقین الثابت أن دولة االنقسام والتجزئة بمصالحھا الضیقة 

، وھي التي أخرت وبارتباطاتھا الخارجیة ھي التي أوصلت العرب إلى ھذه الھوة السحیقة

یخیل لبعض الدول . ركبھم قیاسا بأمم كثیرة من أمم العالم لیس لھا خبرة وال تاریخ یذكر

العربیة أنھا بمجرد امتالكھا مقعدا في األمم المتحدة، وبمجرد رفعھا للعلم وعزف النشید 

ألمم الوطني قد امتلكت ناصیة االقتدار والمنعة، وأنھا أمة قومیة ال تختلف شیئا عن ا

الغظیمة مثل الصین وأمریكا والھند، والغریب في األمر أنھ في الوقت الذي تتحرك دول 

العالم نحو مزید التغاضد والتوحد ودخول مرحلة الوحدة القاریة الواسعة التي تفوق الدولة 

القومیة یتجھ العرب نحو مزید الشرذمة واالنقسام، حتى أصبح أقصى ما یتمناه المرء أن 

. العرب نحو مزید التشرذم الطائفي والعرقي فیزیدون وھنا إلى وھن عظمھم ال یندفع

ولعل الحالة العراقیة التي أصبح من المألوف توزیع حصص الحكم المستقبلي فیھا على 

. أساس طائفي وعرقي تقدم المثال األبرز على ھذه األزمة الكالحة التي یتخبط فیھا العرب

یقتنع بما ھو قائم من أوضاع العرب التي سیطرت فیھا وفعال كان من الممكن للمرء أن 

دولة االنقسام والتجزئة لو كانت ھذه األخیرة منتوج خیار واع وإرادي للعرب ولم تكن 

قرارا أجنبیا فرضتھ علیھم التوازنات الدولیة والمصالح الخارجیة، أي لو كان العرب ھم 
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رابطة بینھم ولیس القوى الخارجیة الذین رسموا خطوط حدودھم واختاروا شكل العالقة ال

  .والمصالح األجنبیة

لیس المطلوب من العرب إعادة رسم حدودھم وال التخلي عن كیاناتھم الصغیرة، وال 

أعالمھم ومعزوفاتھم الوطنیة وال حل جیوشھم العاطلة، المطلوب منھم فقط قدرا من 

دفاعا عن مصالح االلتزام بمصالحھم العامة ومعاضدة جھودھم إلى بعضعم البعض 

كیاناتھم الصغرى وكیانھم األعم، أما أن یطالب العرب بالتخلي عن آخر الحصون التي 

أي حقھم في الطموح إلى الوحدة والتكامل العربي - یلوذون بھا في مرحلة مرحلة ضعفھم 

، فھذا أشبھ ما یكون بمن یرید أن یقطع أخر أغصان -والتشدید على ھویتھم الجامعة

یقف علیھا، فھل من مصلحة العرب التخلي عن تطلعاتھم في التكامل  الشجرة التي

  .والوحدة بعد أن فشلت دولة االنقسام العربي في تسجیل شيء یذكر من المكاسب

الطموحات والتطلعات الكبرى لیست مجرد أحالم مریضة بل قد نكون في ظروف  

لھم للشعوب واألمم وأوضاع تاریخیة محددة أھم محفزات الفعل التاریخي الحي والم

الحیة، أو لم تخرج الممالك االیطالیة من شرور التمزق والتشرذم بسبب شعور الطلیان 

بوحدتھم الجامعة التي عاضدتھا حركة جاري بلدي الوحدویة؟ أولم یكن حلم بروسیا 

  الموحدة عامال مھما في قیام ألمانیا الحدیثة؟ 

ن حدودھم القائمة التي ھي أمر واقع ال وجماع القول ال أحد یطلب من العرب التخلي ع

یمكن تجاوزه، كما أن ال أحد یقبل خیار الضم واإللحاق بالقوة العسكریة الذي لم یجلب 

للھرب إال الكوارث وتوفیر المسوغات للتدخل األجنبي، ولكن ال أحد لھ درایة بأوضاع 

ه كیانات االنقسام العصر ولھ قدر من الوالء لھذه األمة المعطوبة یمكنھ أن یعتبر ھذ

  . العربي قادرة على انجاز شيء من مقومات النھضة والمنعة العربیة

   

  

الحل الذي دعا لھ الدكتور الشطي، لیس حال جدیدا في حقیقة األمر، الكاتب المغربي عبد  

في كتابھ الثقافة العربیة دعا العرب التخلص من مطلب الوحدة  ٦٧هللا العروي بعد ھزیمة 

بدال من ذلك كامل مقومات الشرعیة الساسیة واألخالقیة " الوطنیة"إعطاء الدولة العربیة و

بما یمدھا بأسباب البقاء والتطور، ومما ذكره العروي أن المثقف العربي مازال یتشبث 
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بحلم الوحدة العربیة ألنھ مازال وقعا تحت تأثیر األدبیات الفقھیة والسیاسة الشرعیة 

ولكن . أسماه طوبى الخالفة على أنقاض دولة االنقسام السلطانيالقدیمة التي تعلقت بما 

ھل لدینا دول قومیة : دھونا ھنا نكون صرحاء مع أنفسنا ومع العالم وأن ال نتعلق باألوھام

في العالم العربي؟ ھل كیاناتنا السیاسیة تستحق فعال وصف الدولة القومیة الحدیثة؟ ھل 

  قومیة فعال؟ الكویت والبحرین وتونس ولبنان دول 

ھذه كیانات تجزئة ھشة وضعیفة ال تمتلك مقومات الدولة، وال مقدرات االستقالل في 

القرار واإلرادة، وإذا كانت الدول القومیة العریقة مثل ااكیانات األوروبیة تتجھ إلى 

التكامل والوحدة القاریة الجامعة رغم الحروب الدمویة التي جرت بینھا، فما بالنا نحن 

دون غیرنا نراھن على الالنقسام والتشرذم ونتنكب عن كل عوامل التعاضد  العرب

والتكامل العربي، لماذا نحن فقط نتشبث بالھویات المحلیة على حساب العویات الكبرى 

أنا أفھم األشقاء المصریین حینما یقولون نحن دولة قومیة، ألن مصر فعال . والجامعة

وإن كان ذلك ال ینفصل عن امتدادھا ونفوذھا  - یةتمتلك بعضا من مقومات الدولة القوم

أما أن تأتي الحلقات الضعیفة التي ال تمتلك شیئا من مقومات االستقالل  -العربي األوسع

واالقتدار االقتصادي والسیاسي مثل الكویت وتونس والبحرین لبنان وتدعي أنھا كیانات 

  .قومیة راسخة فھذا تلبیس وتعلق باألوھام لیس أكثر

  

  *فارس البریزات ٥-٤

ومن المسائل التي ركز علیھا . في موضوع تعریف الدیمقراطیة طرح أكثر من تعریف

األستاذ الكریم من الكویت مسالة االنتقال إلى الدیمقراطیة التي اتفق على تعریفھا مع ما 

الدكتور عصام النقیب، ألنھ ذكر تداول السلطة . ذكره من التعاریف األولیة للدیمقراطیة

في الكویت حسب ما نعرف . بموجب انتخابات حرة ودوریة تقوم على مشاركة الجمیع

المرأة لیس لھا حق االنتخاب أو الترشیح إذا كان ھذا الكالم صحیح أي دیمقراطیة نتحدث 

إذا كانت كلھا مسائل نسبیة حتى في األردن أو في أي بلد عربي أخرى ھي مسائل نسبیة 

التي نتعامل فیھا حتى نقدر نصل إلى خالصات منطقیة  لذلك دعونا نحدد المصطلحات

  .واقعیة بحیث نقدر نشتغل علیھا نطورھا
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  محمد المشارقة ٦-٤

أنا اغتم ھذه الفرصة لتوجیھ سؤال في إطار المقاالت التي طلعت حول الخلیج وحول 

الشرط  السعودیة من الوالیات المتحدة وكذلك الصحافة اإلسرائیلیة، ذكر انھ إذا لم ینسحب

الدیمقراطیة بمعنى مشاركة كل السكان باالنتخابات وبمعنى احترام حقوق اإلنسان 

للمقیمین في ھذه البلدان وكان یقصد بذلك الباكستانیین والھنود والعدید من العاملین الذین 

یقیمون في ھذه البلدان لسنوات طویلة على الوالیات المتحدة ان تمارس ضغوط من اجل 

سیات مثل أي بلد في العالم إلى أي حد ھذا الكالم یمكن قبولھ في بلدان منح ھؤالء جن

  .الخلیج، والى أي مدى سوف یقلب كل المعادلة وبما فیھا التوازن العربي في ھذه البلدان

  

  *مصطفى عبد العال ٧-٤

شكرا عندما قرأت ورقة الدكتور الشطي أدھشتني جدا حالة براجماتیة األسرة الحاكمة 

السؤال من . وھذه حالة متمیزة. م نجحوا في ان یلعبوا على العثمانیین واإلنجلیزیعني انھ

طیب لماذا في الكویت لم یحصل تراكم ما ھو السبب ، بعد استماعي لك بعد قراءة الورقة

  .أكید فیھ سبب ادي لعدم حدوث تراكم رغم ھذا الكم الكبیر من الفعل السیاسي

اذ فارس یعني صعب ان تكون الكویت ھي النموذج، الزم ال اتفق مع األست:النقطة الثانیة

النموذج یكون دولة كبیرة فالكویت علي مافیھا من نشاط سیاسي من الصعب علیھا بمكان 

ان تكون نموذج إقلیمي صعب الن الضغوط الخارجیة علیھا كبیرة واالحساس بالتھدید 

یوجد فیھا مساحة من إدارة السؤال عندي لماذا ال تكون دولنا مثل الكویت التي . عالي

یعني الكویت التعاني من ذبح الناس او . الدكتاتوریة بالمعني الذي قالھ الشیخ راشد

تعذیبھم بشكل منھجي كما ھو الحال في العدید من االنظمة العربیة السؤال ھو في ظل ھذا 

ن تیار الواقع لماذاالیوجد توجھ سیاسي خلیجي، نسمع عن التیار القومي لكن ما نسمع ع

خلیجي لماذا ال یشكل أھل الخلیج حزب خلیجي ھل الفكرة الخلیجیة ھي فقط في مواجھة 

األخر الغیر خلیجي لكنھا غیر متبلورة كفكرة سیاسیة داخلیة یتبناھا مثقفین خلیجیین 

یشكلون الحزب الخلیجي العربي أو الحزب الخلیجي المتحد أو وغیره حتي یمكن ان 

  .ثیر القطري لكل دولة خلیجیةیتفادوا محدودیة التأ
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.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

  *علي ربیعھ ٨-٤

النظام اللیبرالي  یوجد تعلیق بسیط على ورقة الشطي فیما یتعلق بتبني الحكم في الكویت

العامالن تشترك  ھذان. وربط ھذا النظام بعامل قساوة الحیاة والطقس وعامل التجارة

دیمقراطیة إذا كان  تكن ھناك فیھما مع الكویت كل من قطر والبحرین واإلمارات فلماذا لم

أنا أرى أن العامل : أوال .فیھا نفس العوامل التي أدت إلى النظام الدیمقراطي في الكویت

الدائم على حساب أراضي  الجغرافي عامل أساسي جدا بحكم السعودیة وتھدیداتھا بالتوسع

  .ن العراقیتجزأ م الكویت والتھدید الدائم من العراق على أساس أن الكویت جزء ال

للحل كذا مرة  فیما یتعلق بالنخبة السیاسیة تعرضت التجربة البرلمانیة في الكویت: ثانیا

القیادة السیاسیة  ولم یكن ھناك دور للنخبة السیاسیة في أحداث عملیة ضغط على ٨٦- ٧٦

ر ولم یكن ھناك أي تأثی للعودة إلى الدیمقراطیة فرجوع الدیمقراطیة جاء بفعل إرادة النظام

الكویت في المستقبل للحل  من قبل النخبة السیاسیة وھنا تكمن الخطورة فیما إذا تعرضت

  .والتأجیل فما ھو دور النخبة السیاسیة في المستقبل

كان ھناك دعم  .الدعم الخارجي ال یمكن التعویل علیھ –الدعم الخارجي : النقطة األخیرة

ھذا ال یمكن  یر وھو الدور األمریكيبعد التحر ٩١خارجي لعودة الحیاة النیابیة في 

كانت ھناك مصلحة  التعویل علیھ ألن الدعم الخارجي یرتبط ارتباطا وثیقا بالمصلحة فإذا

وإذا انتفت ھذه  للوالیات المتحدة أو للغرب في الدیمقراطیة في الكویت كان ھناك ضغط

  المصلحة فال یمكن أن ننتظر أي مساعدة من الخارج

  

  توفیق السیف ٩-٤

اشكر الدكتور الشطي على الورقة الكریمة والحقیقة ھناك الكثیر من النقاط التي ربما لم 

لنقل تقع . أرید ان اطرح مسالة إقامة دیمقراطیة في وسط معزول. یشار إلیھا قد تركت

الكویت بین مجموعة دول ال تعتبر الدیمقراطیة إحدى مھمات السیاسة فیھا مثل المملكة 

أال یبدوا كما عرض في الورقة ان . والعراق والدول المحیطة األخرى العربیة السعودیة

المشروع الدیمقراطي في الكویت لیس ھو مسار تراكم ولكن ھو أشبھ ببرنامج جرى 

االتفاق علیھ بین النخبة في الكویت وعائلة ال الصباح، یعني لنقل تجاوزا بین التجار 

األخرى یبدوا كانت مھملة حسب ما یدور في المثقفین وال الصباح ولكن المناطق والفئات 



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٤٣ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ونتیجة اإلھمال  ١٩٦٢بعد . الورقة لیس ھناك إشارات كثیرة إلیھا خالل السنوات األخیرة

ھذه األطراف اتضح ان أثارھا صارت مدمرة نحن نجد مثال في الثمانینیات بدایة 

لھا موقف سیاسي من الثمانینیات حتى اآلن ھنالك قلق في النخبة الكویتیة السیاسیة التي 

أصوات ما یسمى بأصوات القبائل أو البدو الذي تعتبر محبرة تقلیدا لصالح الحكومة أو ما 

  .یسمى نواب الخدمات

نقطة أخرى، ھناك حاجة إلى مناقشة االقتراح الذي ذكره األستاذ رفیق بوشالكة حول 

لكن نحن نالحظ ان الثقافة السیاسیة والتأكید على انھ ال عالقة لھا بالدیمقراطیة و

الحكومات العربیة تراھن على عدم أھمیة الثقافة السیاسیة في مسالة الدیمقراطیة، تراھن 

على ان كل قرار تتخذه أو كل سیاسة تقررھا سوف یقبللھا الناس الحقیقة في الكویت عدد 

الناس الذین صوتوا للمجلس الوطني الذي كان مخالف للدستور ال یقل عن عدد الناس 

ذین صوتوا لمجلس األمة الذي ینص علیھ الدستور ویعبر عن الدیمقراطیة وھذا دلیل ال

على وضع الناس كمتلقین ولیسو كمانحین شرعیة ھذه لھا عالقة جوھریة بموضع الثقافة 

  .واعتقد أنھا كانت نقطة تستحق التركیز. السیاسیة

  

  رسول الجشي ١٠-٤

اطیة بالخلیج نكون قد أضررنا بالدیمقراطیة، حبیت ان أبین أننا عندما نتحدث عن الدیمقر

ارجع إلى كالم الدكتور حسیب، الذي قال ان ھنالك دیمقراطیات في الخلیج أننا عندما 

نشید بالدیمقراطیة فإننا نعطي شرعیة لألنظمة التي ھي ابعد ما تكون عن الدیمقراطیة 

أقطار في  ٦تحكم  حتى لو وجدت فیھا برلمانات ووجد فیھا انتخاب أنھا أنظمة اسر

الخلیج وال یمكن في أي حال من األحوال ان نتجاوز ھذه الحقیقة لنظفي شرعیة على ھذه 

األنظمة ونقول إنھا سمحت باالنتخاب، إذا نظم الخلیج لھا طبیعة خاصة تختلف عن 

الدیمقراطیة، قد تكون الدیمقراطیة في مصر أو سوریا أو في لبنان عرجا أو في تونس 

لكن تظل ھناك امكانیة ان تطلق علیھا دیمقراطیة ونحللھا سلبا أو إیجابیا أما والمغرب و

  .ھذه نقطة. الخلیج فاالساس في نظم الحكم مختلف

التي أردت ذكرھا ھي أیضا جواب على الدكتور مصطفى عبد العال نحن : النقطة الثانیة

الب دائما باالبتعاد نبتعد عن اإلقلیمیة، أنت طلبت منا ان نشكل حزب خلیجي نحن كنا نط



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٤٤ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

سنة عندما شكلوا مجلس  ٢٠عن ھذا االتجاه الن الكیان الخلیجي سانده األمریكان منذ 

ومجلس التعاون كان یراد بھ سلخ الخلیج العربي من األمة  ١٩٨١التعاون في سنة 

العربیة ونجحوا إلى حد كبیر إحنا اآلن بصدد تحركات سیاسیة جدیدة من اجل ان نخرج 

لمأزق الذي وضعنا فیھ نأمل انتھاء الموضوع ونطور تفكیرنا لیكون تفكیر قومي من ھذا ا

  .اكثر مما ھو تفكیر إقلیمي

  

  *راشد الغنوشي  ١١-٤

الذي ."العصر الوسیط"لدي على ورقة الدكتور الشطي مالحظات قصیرة مثل مصطلح

م االروبي لتاریخ بالنسبة لماذا؟ معلوم أن ھذا تعبیرا عن التقسی" وسیط. "ورد في مداخلتھ

العالم بحسبان اروبا مركزا العالم، وأن تاریخھا الخاص ھو تاریخ للعالم عبر 

تاریخ " تصنیع"ولقد أمكن لھا أن تسوق ھذا االصطالح بعد أن تمكنت من.العصور

متماسك سمتھ تاریخ أوروبا على أنھ تاریخ الحضارة في والدتھا وازدھارھا في أثینا 

ا في عصور نھضتھا الجدیدة ویتوسط الطورین عصر انحطاط وروما ثم في انباعثھ

ومعلوم أن أدوارنا الحضاریة التي قدنا فیھا . وتخلف وظلمات سموه العصر الوسیط

أي المتخلف " الوسیط"الحضارة البشریة إنما كانت في ذلك العصر الذي وصموه ب

. وتاریخ الحضارةوھو صحیح في حقھم، ظلم وتعسف في حقنا، بل في حق العلم . المظلم

وإذا سلمنا بأن العصر الوسیط ھو عصر التخلف والظلم والظلمات فلیس شیئا غیر الذي 

تغرق فیھ أمتنا وتكتوي بناره منذ عدة قرون وال سیما بعد وقوعنا تحت وطأة االحتالل 

فھذا عصرنا الوسیط بین ماض مجید .الغربي المباشر أو ھذا الذي ال نزال نكتوي بناره

أنا على یقین بأن األخ .ل واعد نستأنف فیھ دورنا الحضاري ومكاننا بین االممومستقب

الدكتور الشطي یعلم ذلك وأكثر منھ ویشاركني ھذا التقدیر ولكني فقط أردت أن ال تفوتني 

  .المناسبة لتجلیة ھذه الحقیقة أمام االجیال الجدیدة

الدكتور الشطي وكأنھ یشید فھمت من ورقة االخ العزیز ": القطریة"و" دار اإلسالم" 

،باعتبار أن كلیھما -مع انھ منھم-بالقطریة في نوع من التعالي على القومیین أو اإلسالمیین

ال تمأل القطریة عینھ بل یظل مھما قبل بھا وتعامل معھا كأمر واقع ینظر الیھا بقدر أو 

ربیة واالسالمیة آخر من الجفاء باذال وسعھ في تجاوزھا الى أشكال أرقى من الوحدة الع

سواء أكان ذلك من منطلق الوفاء للدین أو التاریخ أو انسجاما مع روح العصر، السیما 
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وأن ھذه الكیانات القطریة لم تصنعھا أیدینا وال حیكت خیوطھا من أجلناولمصلحتنا، وإنما 

وما شھدت أمتنا في .صنعھا المحتل على عینھ ومن أجل مصالحھ وتأبید ضعفنا وھواننا

." دھا غیر المذلة والھوان، فلیس في القطریة ما یباھي بھ وطني أو قومي أو اسالميعھ

تعبیر عن فضاء حضاري سیاسي اقتصادي وأمني كان ینظمھ االسالم " ودار االسالم

في  -ولم ینشئ تعدد االمارات. وتتحرك وتتعایش في رحابھ شعوب ولغات ودیانات شتى

ل ھذا الفضاء الممتد من الصین الى افریقیا ما تحت داخ -معظم فترات التاریخ االسالمي

إنھ . بوجودھا" الذمي" الصحراء حواجز وحدودا یشعر المسلم وحتى المواطن غیر المسلم

فضاء یشبھ الفضاء االروبي الیوم بل ھو أكثر انفتاحا منھ، فموضوع الجنسیة مثال أي 

ونظرة واحدة .الفضاء االروبي حق المواكنة في ذلك الفضاء كان أیسر بكثیر من مثیلھ في

فالرجل نشأ وتعلم .للوظائف التي شغلھا ابن خلدون مثال داخل ذلك تثبت تفوقھ عن أمثالھ

وشغل " الجزائر" في تونس ثم انتقل الى بعض البالد المجاورة التي شملھا بعد ذلك اسم 

حیث شغل " المغرب"فیھا وظائف إداریة، ثم انتقل الى إمارة فاس ثیما سمي بعد ذلك

وزیرا ودبر انقالبا فشل فسجن ثم ھرب الى االندلس فشغل ھناك منصب حاجب أي 

لیتأمل في تجاربھ وفي أوضاع "الجزائر" رئیس وزراء ثم عاد الى قلعة بني حماد في

المدینة "بتونس"وأحوال العمران بھا، ثم عاد الى موطنھ األصلي "دار االسالم" االمة

جودا بحدوده المعروفة الیوم مجرسا في جامعھا األعظم، ثم ولیست القطرالذي لم یكن مو

ما لبث أن ضاق بھ الحال فاشرأب عنقھ الى المشرق فاتجھ الى مصر حیث شغل منصب 

التدریس للفقھ المالكي في األزھر وقاضیا للقضاة ما یشبھ منصب وزیر عدل ثم ذھب الى 

ة بین أھلھا وبین التتر وتوصل بالد الشام حیث كانت تتعرض لھجمات التتر فقام بالسفر

الى صیغة وفاق ثم عاد الى مصر وتوفي بھا كان كل ذلك في القرن الثامن الھجري 

ذلك طرف من وضعنا الحضاري السیاسي قبل ستة قرون حیث :الرابع عشرالمیالدي

كانت أمتنا تعیش في إطار دار االسالم الذي كان على مستوى من االنفتاح لم یبلغ شأوه 

ولك أن تقارن حالنا یومھا بحالنا الیوم زمن . وإن كان یدرج صوبھ-بعد- ء االروبيالفضا

حیث لم نضف الى القاموس السیاسي غیر مصطلح البدون " الدولة القطریة" تعاسة

  . وأمثالھ مما یعد بحق فضیحة وصفحة من أشد صفحات الدولة القطریة سوادا

ل فیھ قدر من اللطف وأخرى بحجم وعودا الى موضوع دول تدار بالدكتاتوریة بشك  

كبیر من العنف، وأنا شخصیا لو أنھ فرض علي خیار العیش في ظل إحداھما الخترت 

  .النوع األول



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٤٦ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

وفي موضوع العوامل المعیقة للتحول الدیمقراطي في بالد العرب ما من شك في أن 

لماذا حرم  .العامل الخارجي عنصر أول في تعویق بالد العرب عن السیر في ھذا الطریق

الجزائریون من الدیمقراطیة؟ كان ذلك عقابا لھم أن طمحوا الى التخلص من التبعیة 

للخارج،وھو عقاب لم یكد یتعرض لمثلھ خالل ھذه العشریة من القرن العشرین غیر 

العراق لنفس السبب أي الطموح الى تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتھا قوى السیطرة 

جعل السماح بسلطة القرار لشعوبنا معناه تجاوز الخطوط الحمراء في  الغربیة لشعوبنا بما

التسلح وفي تھدید الكیان الصھیوني وفي استعادة السیطرة على ثرواتنا واستعادة وحدتنا 

بینما تشجیع الدیمقراطیة في أماكن أخرى قاد الى انھیار األحالف المضادة والھرولة في 

أن قوى السیطرة الغربیة كان لھا دور إعاقي  ما من شك في. الدخول تحت السیطرة

للدیمقراطیة في مصر وتونس والجزائر بینما في الكویت األمر اختلف ولیس األمر یعود 

إلى الكویتیین فقط وإنما الى تقاطع في ظرف خاص بین المصالح الخارجیة وبین الرغبة 

ولكن عندما تتجاوز . نھبالمعنى الذي سبق الحدیث ع" الدیمقراطیة" الداخلیة في قدر من

النخبة الكویتیة الخطوط الحمراء، ال بد من تدخل خارجي مباشر أو غیر مباشر إلیقافھا 

  !عند حد معین كما حصل سابقا

أخیرا یبدو العامل األساسي في موضوع شرعیة الحكم ومدى ما یتوفر علیھ من قدر   

في .سائدة بین الحاكم والمحكوممن السماحة أو التشدد یعود الى نوع الثقافة السیاسیة ال

قسم یعیش حالة من الطالق : العالم العربي ھناك نوعان من األنظمة المستبدة كما سبق

الثقافي والسیاسي بین الحاكم والمحكوم، وھو الغالب علىالدول التي مرت بتجربة تحدیث 

ذج التقلیدیة فوقي صارم حال معظم الجمھوریات بینما الدول التي ال تزال قریبة من النما

في الحكم والثقافة، ال تزال العالقة بین الحاكم والمحكوم لم تصل درجة القطیعة والصدام 

وھو الغالب على دول الخلیج واألردن والیمن والمغرب ولذلك رأینا حجم .الواسع

الدكتاتوریة لیس فیھا بالغلظة والعنف الموجودین في الدول التي تبنت الحداثة مثل مصر 

الجزائر والعراق وسوریا یعني ھذه الدول التي فیھا تمیز ثقافي بین نخبة الحكم وتونس و

  .الحدیثة، وبین الشعب الذي مازال عربیا مسلما
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  *خیر الدین حسیب ١٢-٤

أنا اعتقد انھ یجب الحكم على تجربة الكویت بالمعاییر النسبیة للدیمقراطیة في الخلیج، 

أم " دیمقراطیة"ن في الخلیج سواء نسمیھا وھي لذلك افضل تجربة موجودة حتى اآل

ً لما تفضل بھ األخ على ربیعھ، ففي عام "دیمقراطیة نسبیة"أنسمیھا  تم  ١٩٧٦؟ وخالفا

تعلیق الدستور وحل المجلس في الكویت، بعد البحرین، كما تم حلھ مرة أخرى فیما بعد، 

العائلة الحاكمة لكن النخب في الكویت ضغطت الستئناف الحیاة البرلمانیة واضطرت 

الدستور في الكویت ھو عقد بین التجار والمثقفین من ناحیة . بالتالي إلى إعادة االنتخابات

حاولت العائلة الحاكمة ان تخرج عن ھذا التعاقد . وبین العائلة الحاكمة من ناحیة أخرى

كما . یةولكن الحركة الشعبیة الواسعة في الكویت مارست دورھا في اعادة الحیاة البرلمان

لقد أتیح لي ان . أن مجلس األمة یشھد حیویة في المناقشات ومحاسبة بعض الوزراء

احضر بعض جلسات مجلس األمة الكویتي أكثر من مرة، وأستطیع القول أن النقاش فیھ 

على مستوى عال وطریقة إدارة الجلسات والطریقة التي یجلس ویناقش فیھا الوزراء 

ً یعتز فیھ یح ان المرأة لم یتم منحھا بعد حق االنتخاب، ولكن صح. تمثل نموذجا

. الدیمقراطیة في العالم لم تحصل مرة واحدة ولم تكن المرأة تتمتع بحق االنتخاب ابتداء

ھذا ال یعني تبریر ما ھو حاصل في الكویت، ولكن الزمن واصرار المرأة على حقوقھا، 

وقھا، كما حصل لغیرھا في وبمساعدة من القوى األخرى، ستتمكن من الحصول على حق

كما أعتقد انھ لوال ضغوط . بلدان أخرى، كما حصل في بریطانیا أم الدیمقراطیات

السعودیة في السبعینیات على البحرین والكویت وتعلیق الدستور وحل المجالس المنتخبة، 

ً اكثر مما أشعت حتى اآلن صحیح أنھ ال . لكان من الممكن لھذه التجربة ان تشع خلیجیا

توجد أحزاب، ولكن عملیا ھناك دیوانیات ھي أقرب الى مؤسسات أھلیة وفیھ تیارات 

الشيء . سیاسیة نشطة مثل التیار اإلسالمي والتیار اللیبرالي والمنبر الحر وغیرھا

ً وأن  األخیر، سیدي الرئیس، ھو أنني أتمنى على األخ عبد هللا النیباري ان ال یظل ساكتا

  .كلمتینیعلق على الموضوع ولو ب

  

  عبد هللا النیباري ١٣-٤

حتى تبین كیفیة االنتقال إلى  ١٩٦٢وركزت على ما قبل  ١٩٦٢الورقة توقفت عند :أوال

التأثیر في الكویتي قد یكون لھ أسباب جغرافیة كما ذكر على ربیعھ ولكن لھ . الدیمقراطیة
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اح ھو الذي قتل مبارك الصب –الكویتیون اختلفوا مع مبارك الصباح .أسباب داخلیة أیضا

إخوانھ واستلم الحكم واعلن المعاھدة مع اإلنجلیز وھو أقوى حاكم تولى الحكم في 

كانت ھناك نزعة  ١٩٢١وفي عام . الكویت، الكویتیون اختلفوا معھ وھاجر بعضھم

التي تكلم عنھا  ١٩٣٨و – ١٩٣٧وتكرر ذلك في عام . المطالبة بالمشاركة السیاسیة

كانت  ١٩٣٨ناك معارضة والمعارضة تتمثل في التجار في عام كانت ھ. الدكتور الشطي

ھنا حركة المجلس واستولى التجار على كل قرار حتى انھم قالوا للحاكم ال تجتمع مع 

اإلنجلیز إال بوجودنا وعندما وصل تدخلھم إلى اتفاقیة النفط واصطدموا باإلنجلیز وقوى 

اآلن مازال طابع الشارع . نجلیز المجلسالحاكم وصار فیھ قتال، القى الحاكم بموافقة اال

طابع النقد، المطالبة بالمشاركة موجود تاریخیا في الكویت تطور بحدة مع التطور 

ولذلك الكالم عن الكویت . وربما ال یمكن ان تنزع الكویت من محیطھا اإلقلیمي. السیاسي

ال یمكن ان .باإلقلیموعن تطورھا الدیمقراطي أو انتقالھا إلى الدیمقراطیة موضوع تأثیر 

تبقى الكویت واحة معزولة وبالتأكید العامل الخارجي سواء مثلما تفضل األستاذ راشد أو 

السعودیة العراق أیضا تؤثر في . المصالح العالمیة أو المصالح اإلقلیمیة في المنطقة

عیل االنتقال إلى الدیمقراطیة في الكویت، تفعیل الدیمقراطیة یعني تف. الوضع الداخلي

مجلس النواب قلیال . عملیة اتخاذ القرار الذي ذكره األخ راشد وقال ھناك خطوط حمراء

النفط في  –ما اثر في السیاسة الخارجیة حتى اآلن لم یتم تجربتھ إال في موضوع النفط 

في موضوع التحول من االمتیاز إلى المشاركة كان البرلمان  ١٩٧٢الكویت في سنة 

اآلن ما ھو . إعطاء معنى أو سمعة للتجربة الدیمقراطیة في الكویتوھو . الكویتي مؤثراً 

یعني لنقل . مدى إمكانیة تطویر ھذه التجربة لتكون فاعلة اكثر على األقل القرار الداخلي

ان فیھ خط احمر ال نتجاوزه لكن فیھ إمكانیة تطویر في الداخل وفي الخارج فیھ طبعا 

  .عوامل عدیدة ال بد من توفرھا

الدستور الكویتي دستور جید نسبیا وفیھ نص على المجلس المنتخب رغم انھ فیھ :أوال

ھل یمكن ان یكون المجلس مؤثر . وزراء معینین یصبحون أعضاء معینون في المجلس

الدستور ینص على ان . في تشكیل الحكومة، ان یكون لھ الحق في نزع الثقة من الوزراء

ة فإذا حل المجلس وعاد المجلس واخذ نفس الحاكم لھ حق حل المجلس أو حل الحكوم

القرار بنزع الثقة من رئیس الوزراء یكون الحاكم مجبر باقالھ رئیس الوزراء وفقا لما 

الشيء األخر ان تعیین الحاكم أو لولي العھد الذي ھو الحاكم القادم، حسب . نص الدستور

س النواب فإذا لم نص الدستور یتم من خالل قیام الحاكم بالترشیح ویعرض على مجل
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. ویختار المجلس منھم واحد لیكون ولي عھد ٣یوافق علیھ المجلس على الحاكم ان یرشح 

ھذا ماذا یعني ھذا یعني إعطاء المجلس سلطة تفاوضیة في تعیین الحاكم القادم لو كان فیھ 

شارع حتى ورأى عام وقوى سیاسیة فاعلة بإمكانھا ان تتفاوض مع الشخص األكثر 

فھذا مجال موجود في الدستور الكویتي . ة واألكثر شعبیة من أفراد األسرة الحاكمةلیبرالی

اآلن . الدستور یتیح مجال للتطویر الدیمقراطي من خالل آلیات. كدستور ولیس كممارسة

الحقیقة فیھ تحدي في الكویت انھ كنموذج ممكن حتى لو كان محدود ان یساعد في تطویر 

لتحدیث بحیث ان التجربة الدیمقراطیة في منطقة الخلیج فقدت آلیات دیمقراطیة ویواجھ ا

ممكن بسبب الثقافة السیاسیة وعدم وجود التنظیمات : شيء من بریقھا السباب عدة أوال

ذھب بریق التجربة الكویتیة في  ١٩٩٢اآلن بعد . السیاسیة ھذه كانت إشكالیة الكویت

صغیرة واصبح المجلس یتدحرج  الخلیج وھناك تحدي اآلن غطس الكویتیون في مشاكل

إلى ان یكون مجلس خدمات تحكمھ قدرة النائب على ان یخدم أفراد الناخبین وھذا بسبب 

عدم قدرة القوى وعدم تطورھا إلى الدرجة التي تجعلھا تعرض برنامجھا أو اجندة 

تعارض . اآلن القوى السیاسیة المنظمة ھذه یعارض بعضھا اإلصالحات. سیاسیة للتطویر

جود استراتیجیة اقتصادیة، المجلس یعارضھا إلرضاء الناس على حساب مصلحة و

نموذج الكویت اآلن . الشعب المستقبلیة، في قضیة إصالح المیزانیة أو تنمیة المجتمع

یفتقر إلى وجود اجندة للتطویر لدى القوى السیاسیة التي أعمتھا المصلحة االنتخابیة وأنا 

وسؤال . ل موضع التطویر الدیمقراطي في البالد العربیةاطرح في ھذا المجال سؤال حو

لماذا لم تنجح القوى السیاسیة العربیة في خلق تطور سیاسي فیھ ارث دیمقراطي یعني كل 

األحزاب والتنظیمات انتھت وحتى الحركة اإلسالمیة اآلن ربما تنتھي بالرغم من شعبیتھا 

النموذج العربي . ون بھ من شعبیة في ھذاالتي ھي نفس ما كان القومیین والیساریین یتمتع

لم تستمر فیھ قوى تحرر قوى الحریة وقوى الدیمقراطیة وقوى العدل االجتماعي كلھا 

ذابت وانتھت ولم تترك ارث ولم تؤثر على السلطات االستبدادیة الموجودة حالیا، السؤال 

لتركیب االجتماعي؟ ھل لماذا ھل ألنھ ال توجد فلسفة؟ ھل ھي الثقافة اإلسالمیة؟ ھل ھو ا

  ھي اثر النفط واالقتصاد الریعي؟ 
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  تعقیب ختامي إسماعیل الشطي

ربما بعض التعلیقات التي ذكرت نتیجة لعدم قراءة البحث أو ربما لعدم وقوفھا عند   

البحث ال یرید ان یقیم التجربة الدیمقراطیة في البدایة ذكرت ذلك ھذا لیس . ھدف البحث

ھذا مجال دراسة أخرى الذي یحب إشارة . بة الدیمقراطیة في الكویتمجاال لتقییم التجر

منى لتقیم التجربة الدیمقراطیة في تعلیقي على بحث الدكتور على الكواري المنشور في 

كتاب من قبل مركز دراسات الوحدة العربیة حول الخلیج العربي والدیمقراطیة، فیھ تقییم 

بة الدیمقراطیة في الكویت، ھذه الورقة لیست وفق مسطرة معینة سیاسیة وتقییم التجر

وما بعد أو كیف صارت  ١٩٩٢ولذلك الحدیث عن . تقییما للتجربة الدیمقراطیة الكویتیة

الدیمقراطیة ھل أعطت المرأة حقھا أو لم تعطیھا ھل تراجعت أم تقدمت ھذا الموضوع 

إلى الدیمقراطیة آخر یحتاج إلى حدیث أخر نحن نتحدث فقط ھل الكویت قبل االنتقال 

كانت حائزة على الشروط أم ال وحتى حین نتحدث عن الدیمقراطیة اذكر ان الكویت فیھا 

  .ما یشبھ الدیمقراطیة لن اقرر أنھا دیمقراطیة لحساسیة ھذا األمر

یا جماعة نتكلم عن الدیمقراطیة وحین نتكلم عن الدیمقراطیة وأؤكد إنھا : األمر الثاني

الضرورة ان نؤمن بھما الدولة القطریة والرأسمالیة، بدلیل ان مرتبطة بشیئین لیس ب

الدیمقراطیة لم تنشئ في دول اشتراكیة أو شیوعیة ھي مرتبطة بشیئیین الرأسمالیة 

والدولة القطریة ھل یعني تقریر ھاتین الحقیقتین أنني مؤمن بالرأسمالیة أو مؤمن بالدولة 

ھذا بحث . ألممیة اإلسالمیة ھذا لم یذكره البحثالقطریة، وال أومن بالقومیة العربیة أو ا

مجرد موضوعي یرید ان یتحدث عن حالة وال یقدم بدیال لألممیة اإلسالمیة أو بدیال 

أبدا تحدثت عن مدى نجاح تطبیق الدیمقراطیة وتطبیق الدیمقراطیة . للقومیة العربیة

یجیة رغم ان األخ وكذلك الحدیث حول لماذا لم تنشئ مؤسسات خل. مرھون بعوامل عدة

لكن ھناك مؤسسات أھلیھ على مستوى دول المجلس ومنتدى . رسول الجشي عارض ذلك

فیھ . التنمیة فیھ النخبة الخلیجیة فیھ أیضا المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبیع وغیر ذلك

منتدیات ألننا نؤمن كذلك بالخلیج یجب ان تنشئ مؤسسات مجتمع مدني ضاغط على 

ھذا المقصود ولیس المقصود التجرد من الفكرة العربیة أو الفكرة النظام الخلیجي 

اإلسالمیة، المقصود إیجاد مؤسسات قادرة على خلق وعي داخل المجتمع الخلیجي قادرة 

سؤال طرح من األخ علي . على ممارسة ضغط كذلك على مؤسسات صناعة القرار

خرى في الخلیج دیمقراطیة، ربیعة لماذا قساوة الطقس ووجود التجار لم یجعل الدول األ

أنا أتكلم عن لون القساوة والتجارة ھما عامل في وجود نزعة براكماتیة في البحرین 
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عندكم نزعة بركماتیة في السعودیة أصال فیھ نزعة بركماتیة فأنا أتكلم ان النزعة 

راشد  أمر آخر تكلم الشیخ. البركماتیة البداوة تؤھلھا تؤھل لھا وكذلك التجارة تؤھل لھا

اإلرادة األجنبیة على . الغنوشي ان العامل الرئیسي ھو اإلرادة األجنبیة ھذا لیس صحیح

مرات مصالحھا تتعارض مع وجود الدیمقراطیة في الخلیج وقد تعیقھا، لكن أھل . إطالقھ

لیس صحیح الكالم الذي قالھ األخ ربیعة ان  ١٩٨٦الكویت بعد حل المجلس عام 

لس االمة خاضوا نضال وناس دخلت المعتقل وسجنوا ناس الكویتیین عندما حل مج

وكانت ھناك مظاھرات واحتكاك ما بین النظام والشعب واعتقاالت كل ھذا تم من اجل 

یا جماعة الدیمقراطیة لیست ھبھ انتزعناھا . عودة العمل بالدستور وممارسة الدیمقراطیة

یة لكن مجتمع قادر على ان یكون انتزاعا نعم مجتمع صغیر قد تنظر إلیھ بكثیر من الھامش

ً . حي   وشكرا

  

  تعقیبات الحقة

  سامي ناصر خلیفة  ١٤-٤

أوال وبالرغم من االنحیاز الكبیر الذي أبداه الباحث الدكتور إسماعیل الشطي لألبعاد 

اإلیجابیة في منظار زاویة الرؤیة للتاریخ الكویتي خصوصا في ما آلت إلیھ الدراسة من 

. بد من التأكید على القیمة العلمیة الكبیرة التي تحتویھا دراسة الدكتور الشطيخالصة، إال أنھ ال

في فترة  تلك الدراسة التي تطرقت إلى جانب مھم في منظومة الحكم الدیموقراطي في الكویت

التأسیس والتي طالت مدة لم تتجاوز العقود من الزمن، ما یؤھل تلك الدراسة ألن تتبوأ موقعا 

  .صادر الرئیسة التي یرجع إلیھا الباحث في قراءتھ لتاریخ الكویت الحدیثبارزا بین الم

الخصوصیة الكویتیة التي ساقھا الباحث الدكتور الشطي لھا ما یمیزھا في أطرھا : ثانیا

االجتماعیة والسیاسیة والعقدیة بصورة یصبح من الصعب تطبیق النماذج الغربیة في فھم 

اریخ والتي أجاد الباحث سردھا في بدایة الدراسة مما انعكس الدیموقراطیة وطبیعتھا عبر الت

  .على ذھنیة القارئ بصورة تلقائیة وھو یسعى للتعرف على ما یصبو إلیھ الباحث

المراجعة المكتبیة التي جاء بھا الباحث ساھمت مساھمة فاعلة كمدخل معین : ثالثا

ون علیھا شكل أنظمة الحكم ومساعد على فھم حالة التباین بین الصورة التي یجب أن یك
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وھذا بالتأكید سیساھم . الدیموقراطي في العالم، وبین واقع النظام الذي تعیشھ الكویت منذ نشأتھا

  . في بلورة رؤیة منصفة لألحداث السیاسیة واالجتماعیة التي سردھا الباحث في دراستھ

سي في الكویت یجد من یمعن النظر في الدراسات التي وثقت نشأة التاریخ السیا: رابعا

. أن العالقة بین الحاكم والمحكوم كانت شدیدة االضطراب على مدار التاریخ السیاسي الحدیث

فمنذ مطلع القرن الماضي سجل التاریخ حركات احتجاج شعبیة كبیرة ومتعددة ضد إقحام 

بعضھا  الكویتیین في الحروب، ثم تلتھا مطالبات شعبیة عدیدة في المشاركة السیاسیة كاد یصل

إلى الصدام المسلح، وال یخفى على أحد إجادة مؤسسة الحكم في الكویت لنمط فرید من اللعبة 

السیاسیة التي تبنى على محور التوازنات بین القوى الوطنیة في البالد لضمان عدم بروز أي 

لم یجید من ھنا أعتقد أن الباحث . قدرة من شأنھا أن تملك مقومات الھیمنة السیاسیة على البالد

  .إبراز تلك اإلجادة

   

  :تسجیل بعض المالحظات الشكلیة منھا أما في ما یتعلق بمادة البحث فیمكن

، ذكر الباحث أن الفرس قد )١٠صفحة(تحت عنوان الثقافة السیاسیة في الكویت : أوال

من الزبارة حتى دفعوا بھم إلى أم قصر، وطردتھم السلطات : "طاردوا نظام الحكم في الكویت

وأعتقد أن تلك الحقائق بحاجة إلى أدلة قطعیة ". العثمانیة من أم قصر حتى نزحوا إلى الكویت

ن أن آل صباح نزحوا من نجد إلى المناطق التي  ّ ومصادر محكمة، خصوصا وأن التاریخ قد دو

أكثر من قرن من الزمن  قبل تقع جنوب االحساء غرب الخلیج ثم إلى الكویت، أما ما تم شراءه

من قبل بعض أفراد الحكم، فلم تكن سوى نتیجة ) الزبیر(الك وأراضي في جنوب العراق من أم

لسعیھم إلى تحسین أوضاعھم المعیشیة خصوصا إذا أخذنا باالعتبار خصوبة تلك األراضي 

  .وقربھا من میاه شط العرب العذبة

یتیة تكون األسرة الحاكمة الكو: "أن) ١٠صفحة(یقول الباحث تحت العنوان نفسھ : ثانیا

قد نجحت في االستمرار في الحكم أكثر من ثالثة قرون، مما یجعلھا أعرق مؤسسة سیاسیة في 

العالم العربي، ومن المؤكد أنھ خالل تلك القرون الثالثة قد تشكلت ثقافة سیاسیة اختص بھا ھذا 

ى فترة اكتشاف أعتقد أن األمر بحاجة إلى دقة أكثر، فمھنة الحكم في الكویت حت". الكیان الناشئ

النفط في العشرینات وجني عائداتھ المالیة في األربعینات من القرن الماضي، كانت ثانویة في 

عدة أسر أخرى وكانت تمثل العمود الفقري لالقتصاد  مقابل مھنة التجارة والغوص التي مارسھا
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٥٣ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

الد لم تأت نتیجة الكویتي حتى عھد النفط، وبالتالي فإن الثقافة السیاسیة التي تبلورت في الب

لعراقة األسرة الحاكمة في الحكم بقدر ما كانت نتیجة للمطالبات الشعبیة التي قادتھا طبقة التجار 

الفرص االقتصادیة األخرى، أمال في المشاركة بجني عائدات  بعد اكتشاف النفط واضمحالل

انت السبب األساس تلك المطالبات ك. النفط المالیة جنبا إلى جنب مع أسرة الحكم في الكویت

وراء بلورة معالم ثقافة سیاسیة لرقعة أرض لم تتوفر بھا مقومات السیادة الوطنیة في ظل وجود 

  .القوى الثالثة اإلقلیمیة الكبرى المحیطة بھا

ذكر الباحث العدید من األحداث والمواقف التي ) ١٠صفحة(تحت عنوان الذرائعیة : ثالثا

عاصر مع اإلیحاء بأنھا ولیدة لحركة التغییر االجتماعي جرت في الكویت عبر التاریخ الم

والسیاسي الداخلي، دون اإلشارة إلى الدور الخارجي األساس وراء كل تلك األحداث ابتداء من 

ھجرة الوافدین اإلیرانیین مطلع القرن الماضي وبناءھم لالقتصاد الحرفي في الكویت، مرورا 

د الشام بُعید الحرب العالمیة الثانیة ومساھماتھم الفاعلة بھجرة المثقفین العرب من العراق وبال

في النھضة الفكریة والثقافیة، انتھاء بھجرة الكفاءات السیاسیة والفكریة من الفلسطینیین في 

األربعینات واستقدام الحكومة آلالف المصریین في الخمسینات ومساھماتھم الفاعلة في قطاعي 

لقد ارتبطت عوامل الصحوة الشعبیة التي ترجمت معظم . البالد التعلیم والتربیة العقائدیة في

األحداث التي سردھا الباحث بالعنصر األجنبي الذي وفد إلى الكویت وساھم بفاعلیة في تطویر 

  .الثقافة السیاسیة فیھا

أعتقد أن المشكلة التي كانت تعاني منھا ) ١٤صفحة (تحت عنوان االستقاللیة : رابعا

ھو الال استقاللیة في القرار السیاسي  ١٩٦٢رة تاریخھا السیاسي حتى عام الكویت طیلة فت

الكثیر من األحداث التي ال تدل على استقاللیة ) نقیضا لما أراد إثباتھ(الحاكم، وقد سرد الباحث 

: حین أكد أن) ١١الصفحة(الحكم في الكویت شمل جمیعھا في وصف غایة في الدقة جاء في 

وال أوقع دلیلین ". اتي كان كمن یلتحق بمركب ناج لیفر من مركب یغرقمنطق الحكم البراغم"

إضافة إلى اتفاقیة الحمایة البریطانیة  –على عدم استقاللیة القرار السیاسي للحكم في الكویت 

عن ال  ١٩١٣من أن یعلن البریطانیون في اتفاقیتھم الحدودیة مع العثمانیین عام  - ١٨٩٩عام 

الجانب الكویتي في اتفاقیة ) كوكس(أیضا تمثیل المندوب السامي البریطاني استقاللیة الكویت، و

مع مالحظة أن سر . رسم الحدود بینھا وبین العراق والسعودیة في الثالثینات من القرن الماضي

بقاء الحكم األسري قائما في البالد طیلة تلك الفترة ھو حالة الال استقالل التي اتسمت بھا سیاسة 

الكویت، والتي كانت وراء عدم استطاعت أي من الدول الثالثة اإلقلیمیة الكبرى من الحكم في 

  .ابتالعھا أو ضمھا إلیھا
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أكد الباحث الطابع السلمي ) ١٧صفحة(تحت عنوان الطابع السلمي للنزاعات : خامسا

لدى المجتمع الكویتي حكاما ومحكومین مستشھدا بنظام توارث اإلمارة السلمي وطبیعة 

وھذا قد یكون قریبا من الواقع السیاسي التاریخي للكویت، ولكن . رضة الشعبیة في البالدالمعا

أعتقد أنھ ما یعكر صفو استنتاج الباحث ھو كثرة الحروب والمعارك الدمویة التي مرت بھا 

الكویت والتي دفعت نتیجتھا آالف القتلى والجرحى الكویتیین لم تأت من فراغ، بل نزعة القتال 

اجھات القتالیة كانت مستشریة في نفوس الكثیر من ساسة الحكم في فترات طویلة من والمو

تاریخ الكویت "تاریخ الكویت والتي وثقھا المؤرخ حسین خلف الشیخ خزعل في كتابھ 

  ).١٩٦٢بیروت  –دار الكتاب " (السیاسي

لم یتطرق الباحث إلى ) ٢٠صفحة(تحت عنوان مؤسسات المجتمع المدني : سادسا

تجاوزات الصارخة التي ارتكبتھا الحكومة ضد حقوق المواطنین في الكویت والذي تمثل في ال

سلب حق المواطنین في تشكیل تنظیماتھم على أسس دستوریة وضمن أطر قانونیة، تلك 

التنظیمات التي تعتبر من أھم معالم بناء مقومات المجتمع المدني في عالم الیوم خصوصا وأنھا 

لعالقة بین الحاكم والمحكوم في الدول التي تسعى إلى تحقیق الشكل األمثل في باتت تحدد شكل ا

لقد ساھمت مؤسسة الحكم بفاعلیة في عرقلة العمل الشعبي والتنظیم . التكامل الدیموقراطي

النقابي كرافدین مھمین في تأسیس معالم النھضة المعاصرة للبالد، وباتت تالحق القوى السیاسیة 

نیة في البالد بھدف إضعافھا وتحجیمھا ضاربة بعرض الحائط كل األعراف والتجمعات الوط

التي جبل علیھا أھل الكویت والتي تستدعي تبني الحكومة آللیات شعبیة تساعد في تكریس 

  .المشورة السیاسیة في البالد وھذا ما لم نراه عبر التاریخ الكویتي الحدیث

  

  سمیر عبد الرحمن الشمیري  ١٥-٤

ً وخادعة في عیـن الوقت الدیمقراط أفرطت نخب في ، یة كلمة أنیقة وساحرة تھمس نغما

رماتھا ، استخدامھا على غیر مقاصدھا  ً في لــي عنقـھا واستباحة حُ ، وال یجـدون حرجا

وســط حشــد كثیـف للجمل والمالفـظ البراقة ، استخدمت كمشجب یعلـق علیھا الغسیـل المتســخ 

  . قلـبوالمعزوفات اآلسـرة لل
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فھـي كلمة غامضة وواضحـة وسھلة االستخدام ومرنة إلى درجة استعمالھا في مآرب جارحة 

من أن ، ولقد لخـص معناھا المفكر الفرنسي موریس دوفرجیة ، لمعنى ومفھوم الدیمقراطیة 

  )).أن یختار المحكومون نظام الحكم وحاكمیھم عن طریق االنتخاب((الدیمقراطیة تعني 

فالدیمقراطیة ، یمقراطیة والشمولیة واحتكار السلطة والعنف واإلقصـاء بون شاسع فما بین الد

  . ال تتجانس وسیاسة قعقعــة السیوف أو وضعھا في الحلقوم، تقف على مسافة واحدة من الجمیع 

ً ، فالدیمقراطیة دون مواطنة متساویة وعدالة اجتماعیة  ً لفظیا لیست إال ریاضة لسانیة وترفا

  . إلعالمــيللتلمیع ا

وأســس ، ) م١٧٥٦(أن الكویت تشكل في القرن الثامن عشر المیالدي ، لست بحاجة للقول 

، م١٩٣٩، م١٩٣٨وتشھـد الكویت انتخابات تشریعیة وبلدیة في ، م١٩٢١مجلس للشورى عام 

شھدت البالد تجربة في الحیاة البرلمانیة ابتداء ، وبعد استقالل الكویت في مطلع الستینات 

ل البرلمان عام ، م١٩٦٣نتخابات أول مجلس لألمـة في عام با لیعاد ، م ١٩٧٦إلى أن حُ

  .م١٩٨٥م ولیحل مرة أخرى عام ١٩٨١البرلمان 

إن التجربة الدیمقراطیة الكویتیة بحاجة ماسة إلى مُدارسة متفحصة، وال یمكن بتر التجربة 

لبرلمانیة التي تجري عادة بصورة الدیمقراطیة في أي بلد من البلدان وحصرھا في االنتخابات ا

ً  –شكلیة  ً شامال ً حیاتیا والشك أن ھناك مقومات ومعوقات  –غیر آبھین أن الدیمقراطیة نظاما

إننا نحتاج إلى معرفة طبیعة . للتجارب الدیمقراطیة،وظروف مواتیة لالنتقال الدیمقراطي

توجھ الدیمقراطي؟ ومستوى األنظمة السیاسیة والنخب السیاسیة السائدة في البلدان ذات ال

المشاركة السیاسیة إذا ما عرفنا أن المشاركة في العملیة السیاسیة في الكویت ھي حق فقط لـ 

 وكیف لتجربة دیمقراطیة أن تستقیم.. من السكان ویستثنى من ذلك البدون والمرأة%  ١٥

كلي أو جزئي في صیغتھا في ظل غیــاب التعـــددیة السیاسیــــة وإقصـاء المرأة بشــكل 

   .وخلل في المواطنــة، المشاركـــة الدیمقــراطیة 

   

  - :منھــج ورقــة البحــث -١

الكویت وتجربة االنتقال إلى ((إسماعیل الشطي والموسومة ب . الورقة المقدمة من د

قـد تقصـدت غایتھا في الكشـف عن التطور الذي وصلت إلیھ حالة الثقافة ، )) الدیمقراطیة
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٥٦ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

وحجـم الضغوط التي دفعــت بصناع القرار لالتجاه ، والنخبة الكویتیة المناضلة ،  السیاسیة

أن الورقة لیست متخصصــة ، وحسـب ما بینھ الباحث في المقدمة ، صـوب الدیمقراطیة 

لدراسة العوامل بقـدر ما ھي مخصصـھ لفحص التجربة الكویتیة والواقع الذي سبــق وواكب 

  . الدیمقراطیة االنتقال التاریخي نحو

ً في أھداف وغایات الورقة  ً شدیدا ھذا ، وحسب حـدود معرفتي المنھجیة ألــحظ تعاجما

ً ، التعاجم وااللتباس  ً یبسط صاحب الورقة ، قـد أثر على تضاریس وبنیان النص الحقـا فحینا

النخبة و، أال وھي الكشف عن التطور الذي وصلت إلیھ حالة الثقافة السیاسیة ، غایات لبحثھ 

  ،وحجـم الضغوط التي دفعت بصناع القرار لالتجاه صوب الدیمقراطیة ، السیاسیة المناضلة 

یؤكــد الباحث أن الدراسة لیست متخصصـة لدراسة العوامل بقـدر ما ، وفي الضفة األخرى 

ھي مخصصـة لفحص التجربة الكویتیة والواقع الذي سبق وواكب االنتقال التاریخي نحو 

  ... ،یة الدیمقراط

وال یسعني في ھذا السیاق إال أن أومئ إلى أن الدكتور الشطي بسـط غایات من الناحیة 

إال أنھا تحمـل غایة واحـدة وھي ، إذا ما كانت قراءتنا سطحیة ، الدیكوریة قـد تبدو متباینة 

البـد من ضبـط مقاصـد وغایات ، وعلیھ ... دراسة عوامل التحول الدیمقراطي في الكویت

لدراسة كي نزیح غشاوة االلتباس ونتجاوز الشكوك والمظنات إلى نوع من الجـالء ا

والتي لم تساعدنا الورقة على الفھـم ، والتبصـر في فحص التجربة الكویتیة الدیمقراطیة 

فاإلجادة ... العمیق والحصیـف لھذه التجربة الدیمقراطیة إال بصورة شكلیة التالمس األعماق

ً لعمل حاذق ورصین في صیاغة إشكالیة ً رئیسیا طاھا تشكل مدماكا ُ   . البحث والسیر على خ

   - :بنیــة النــــص -٢

  :النــص یتقـوم على العناصر التالیـة 

  ،النخبة المناضلة  -٣، الثقافة السیاسیة الكویتیة  -٢، مراجعة سریعة  -١

  . الخــالصــة -٥، الــدعم الخـارجي -٤
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وعندما ، لقـد أفلح الباحث في اختیار عناوین مھمـة وملفتة ، ان النص توجــد ھـزة عمیقة في بنی

ً في السـرد والعرض والتحلیل   ...نتعمق في القراءة ال نجــد اشباعا

وتحت ھذه العناوین الرئیسیة والفرعیة كان بإمكان الباحث أن یقـدم صورة عمیقـة وشائقة 

روف االنتقال الدیمقراطي ف ُ إذا ما أحســن توظیف ھذه ، ي الكویت ومفیــدة لمقومات وظ

 ً ً حسنا    - :ولعل أبرز مثال على ذلك، العناوین توظیفا

   -:خصــوصیة االنتقال في المجتمعات اإلسالمیة) ٢-١

وبعـد ، یثیر استفھامات جمــة عن المجتمعات اإلسالمیة وھـویتھا وثقافتھا ، ھذا عنوان فرعي  -

كنا ننتظر من ... ة العظمى في العالم عند مجيء اإلسالمأن یبسط لنا الباحث القوى السیاسی

الباحث أن یبین لنا خصوصیة اإل نتقال الدیمقراطي في المجتمعات اإلسالمیة بروح نقـدیة 

ً لذلك، تفكیكیة  من أن االنتقال إلى ، ویتوصل الباحث إلى استنتاج سریع ... وال نرى أثرا

ً في ظل مزیج م ً وشائكا ، والثقافة الحـدیثة ، ثقافة العصر الوسیط ، ن ثقافتین الدیمقراطیة صعبا

ً عن معیقات التكوین الحضري ً ، فالدكتور الشطـي .. فضـال یقــدم قراءة سریعة ال تعطـي نورا

ً للمتمدرسین الطامحین للنطاسة والغوص في األعماق ال في الحواشــــي   . ساطعا

  -:الثقــــافة السیــاسیة الكــویتیــة) ٢

ً ، فالتھمت السطور قراءة بعیني ، ـد استبشرت بھذا العنوان لق  ً واضحا عسى أن أجــد شرحا

فلقد . واكتشفت بعد حین إني ألھث خلف سراب. لطبیعة البنیة الثقافیة السیاسیة الكویتیة وسماتھا

ً عن السی، أتكأ الباحث على المنھج التاریخي كلیة في سـرد األحداث والوقائع  اق وأبتعد كثیرا

، والمقاصد التي كنا نتوخاھا من البحث في تبیان الثقافة السیاسیة الكویتیة ومكوناتھا وسماتھا 

ألنھ أضعف النـص وأوصلھ إلى ، ولذلك نعتقد إن ھذا العنوان وما احتواه یحتاج إلى إعادة نظر 

  . درجة ساطعة من السردیة

المناضلة ومؤسسات المجتمع المـدني ینطبق على ما جاء في سیاق النخبة ، وما ینطبق على ھذا 

لالبتعاد ولو بقدر ما عن السرد والنفحـة ، فالبد من إعادة بناء ھرمي وفكري لھذا العنوان ، 

  . المدرسیة التلقینیة
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   -:وھنــاك مالحظات عامــة نجملھا على النحو التالي

في الورقة أدى إلى حیث غاب النقـد بشكل كلي ، ھناك قادحة المعة افتقرت لھا الورقة ) ١ 

فالجرأة والتحلیل المتقن والنقد البناء یقوي الورقة ، اختالل في توازن النــص وفقـد نكھتھ وقوتھ 

ً عن غیاب ، البحثیة ویثري التجارب الدیمقراطیة ویكشــف النقائص المسكوت عنھا  فضـال

ً للبحــــث ً علمیا ً وعمقا   . التناغم والتناسق في النص الذي یضفي نضجـا

ً بما حوتھ الورقة من معلومات سردیة تاریخیة للحالة السیاسیة الكویتیة ) ٢ وإن كنـت معجبا

أن السرد التاریخي قد أثقل ، إال أنھ یؤسفني القول ، والتكون التاریخي للنظام السیاسي الكویتي 

، حیث أفتقـر للصیاغة الحسنة ، كاھل النص وشكل عالمة من عالمات ضعـف النص ال قوتھ 

في تشكیل بنیة ، وعجـز الباحث عن االستخدام األمثل للوقائع والحوادث التاریخیة واألرقام 

وغابت المعلومات ، أو إضافة معلومات مھمة إلى ذھن القارئ ، نصـیـھ متماسكة ومفیدة 

  . مما سلب النص بعض عناصر قوتھ، المرفوقة بنفــس أكادیمي متسـق ومتناغم 

ً ، شخصیة بحثیة مستقلة ومتفردة ال ألمس في النـص ) ٣ فلقـد أتحفنا ، فال نلحـظ اجتھادا فكریا

وكأن ھذا العرض ألفكار ھؤالء المفكرین یغني ، الباحث بأقوال لرھــط من المفكرین الغربیین 

  . عن التحلیل والنقد والجرأة الفكریة

ً لكثرت الصفحات، وإنما لم) ٤ سألة ما تطرح من قضایا إن أھمیــة العمل البحثي ال یعود أساسا

فیخلد العمل الجاد لما احتواه العمل من عـرض وتحلیل . بصورة منھجیة وعلمیة وأكادیمیة

وجرأة في النقـد والمحاورة وكشـف ما ھـو مســتتر بصورة بحثیة سلیمة تنم عن الخبرة 

البحثي عاكـسة  والمعرفة وعلى العقلیة المنفتحة والمرنة والقادرة على القبــض بناصیة التكنیك

الواقع بحلوه ومــره وراصــدة إیقاع الحیاة وتغیراتھا بعین نقدیـة ثاقبة ترى أبعــد ما وراء 

  . األكمة

ً تخالجني رغبة قویة في توجیھ تحیة للدكتور إسماعیل الشطي لمثابرتھ في إبراز تجربة  وأخیرا

ل في ھذا المضمار لتقدیم ورقة وأقــدر بقـوة جھــده المبذو، التحول الدیمقراطي في الكویت 

 ً مفیدة للقارئ والمتخصص عن التجربة الدیمقراطیة في الكویت فلقـد أصاب كبــد الحقیقـة بدایة

في بحثــھ وذلك بمراجعتھ السریعة وعرضھ الشائق ألفكار مفیــدة لجملة من المفكرین عن 

ً إال أنھ ل م یواصــل ھذا النفــس حتى التحول الدیمقراطي وسار بنفـس أكادیمي سلیم بدایة

  ... النھایة
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ویقول اإلمام محمـد بن ، فلكل حصان كبــوة ، ھذه مالحظات ال تنتقــص من أھمیــة الورقة 

ورأي غیري عندي خطــأ یحتمل ، رأیي عندي صواب یحتمل الخطأ ((، إدریس الشافعي 

  )). الصواب

  

  عبد الجلیل الغربللي ١٦-٤

عیل الشطي لتعرفنا عن قرب لمرافئ التجربة الكویتیة إسما. أبحرت بنا ورقة د  

المتعددة، وتصف لنا العوامل المحیطة بكل مرفأ من تلك المرافئ التاریخیة، وكنت آمل أن یقف 

الدكتور في المرفأ األخیر لیقیم تلك المسیرة، ویستشرف المستقبل خصوصا والتجربة لم تستقر 

عمل على تآكل التجربة، وكما صرح وزیر الحكومة على أرض صلبة، تتھددھا عوامل داخلیة ت

، بل أن من "أن الشعب الكویتي مل من الحكومة ومن المجلس " مؤخرا األخ ضیف هللا شرار 

یراقب عن قرب للممارسة الدیمقراطیة في الكویت یجدھا قد ابتعدت عن مرفأھا اآلمن لتعصف 

اتھا، وما ستؤول إلیھا األمور في مثل ھذا بھا أمواج عاتیة ال قبل للكویتیین بتبعاتھا، وإفراز

  .البحر اللجى

ب    ي تجن اءة ف ا نجحت بكف اریخي وأحسب أنھ ي سردھا الت ة بسالم ف لذلك عبرت الورق

ا  ي أثبتتھ ي رأی ة ف ى نتیجة مھم ة، ووصلت إل ل للتجرب ع الخطر والزل ى مواق تسلیط الضوء عل

ودھم ف ي صنع الورقة بجالء ومفادھا أن الكویتیون نجحوا بجھ م للمشاركة ف ي وضع تصور لھ

ئون  ي إدارة ش ي ف ل السیاس ار العم ة احتك رة الحاكم وا لألس م یترك آخر، ول كل أو ب رار بش الق

  .دولتھم كما ھو الحال في األسر الحاكمة في بقیة دول الخلیج

لذلك فتعقیبي سیتناول محطات أقف عندھا للمزید من فھم التجربة، وآمل أن ینظر لھا   

إسماعیل في ورقتھ حول المسیرة الدیمقراطیة في الكویت من . الصورة التي رسمھا د الستكمال

  .النقد الذاتي لھذه التجربة

  :١٩٣٨مجلس سنة : المحطة األولى  -١

ا  ١٩٣٨لقد كانت تجربة مجلس الشورى لسنة    ا أن تستمر، وم ب لھ م یكت دة ل ة رائ تجرب

ریعیة و لطتین التش اع الس ة اجتم ك التجرب ز تل ورى یمی س الش لطة مجل ت س ة تح التنفیذی

ة الصالحیات،  ا كاف ة ولھ ة للدول وانین، وتضع میزانی الذي یعتبر حكومة منتخبة تسن الق
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س المنتخب  ي المجل وھو األمر الذي وضع الحاكم في وضع حرج لتركز الصالحیات ف

  .األمر الذي عجل بحلھ ومالحقة أعضاءه

یة حدود مشاركة ممثلي الشعب في صنع وھنا تكمن المشكلة متمثلة في عدم حسم قض  

والقوى السیاسیة من جھة  –األسرة من جھة  - واتخاذ القرار بین طرفي المعادلة 

أخرى، فكل طرف لھ حساباتھ في الحدود التي یطلبھا في المشاركة، وتعارض الحدود 

أدى إلى صدام وإلى عدم قبول مبدأ الدیمقراطیة المتمثل في حكم الشعب من خالل 

یمثلون السلطة التنفیذیة (ثلي الشعب، ومن المالحظ أن أعضاء المجلس المنتخبین مم

لم یكونوا بحاجة لسلطة تراقب أداءھم كما الصیغة الدیمقراطیة القائمة ) بمفھومھا الحالي

حالیا، واكتفوا بإخالص وتفاني من انتخبھم الشعب في تسییر عجلة البالد، فاجتمعت في 

والصالحیات، األمر الذي سبب إحراجا للسلطة الحاكمة من خالل أیدیھم كافة السلطات 

تحفظ المجلس على بعض االتفاقات والتي كان اإلنجلیز طرفا رئیسیا فیھا، فكان السؤال 

حول من یحكم البالد سببا لنقض سلطات المجلس المنتخب وحلھ، وساء األمر عندما دب 

بینھم لوأد التجربة الدیمقراطیة في  الخالف بین أعضاء المجلس واستغلت تلك الخالفات

البالد، ولتتركز السلطة في ید الحاكم الذي تعلم الدرس بعدم التفریط لمجالس منتخبة 

لتحكم البالد، واستمر الحال إلى أن بدأ ثمرات النفط تؤتى أكلھا، فاستمرأ أبناء األسرة 

یخ عبد هللا السالم في استغالل تلك األوضاع بشكل كبیر لدرجة وقوف حاكم الكویت الش

أمام رغبات شیوخ األسرة في الثراء السریع واستغالل ثروات البلد، مما أدى إلى 

نزاعات بینھم آثر كل من الشیخ عبد هللا المبارك والشیخ فھد السالم لمغادرة الكویت 

احتجاجا على الحاكم الذي عمل على الحد من رغباتھم في المزید من اإلثراء خالل فترة 

ینات فكانت تلك الھواجس التي كانت تدور في عقل ھذا الرجل في عدم ترك الخمس

مقدرات البالد ضحیة لرغبات وأھواء بعض أفراد األسرة الحاكمة، فكانت ثمرة بعد 

النظر ھذه أن تولى وضع دستور یعمل على مأسسة نظام الحكم، ویفتح الباب على 

تشریعي یكون رقیبا على أوامر مصراعیھ لیتولى الشعب انتخاب من یمثلھ في مجلس 

الحكومة، ویحد من تركز السلطة، ونفوذ األسرة الحاكمة، والزال ھناك من یعتقد من 

أبناء األسرة أن الشیخ عبد هللا السالم ورط األسرة الحاكمة بھذا الدستور ویكیلون لھ 

ة الخلیج في اللوم عندما ابتدع ھذه البدعة التي لم یسبقھ إلیھا أحد في دول ومشایخ منطق

  .ذلك الوقت
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فكان غیاب الدیمقراطیة في دول الخلیج سببا إلثارة أبناء األسرة الحاكمة في الكویت   

التساؤالت حول الحد من سلطاتھم أسوة ببقیة شیوخ دول الخلیج، ذوي السلطة الال 

محدودة المعروفة لألخوة في المؤتمر وال حاجة للتوسع في شرح تلك السلطات، لذلك 

  .ي المد الدیمقراطي في بقیة دول الخلیج إنما یصب في مصلحة التجربة الكویتیةتنام

، فھي عامل استقرار خارجي لترسیخ قواعد )اشمعنى إحنا غیر الباقین(وتتراجع مقولة   

الدیمقراطیة في الكویت، وتنھي الجدل حول جدوى الدیمقراطیة في بعض األوساط 

  .الكویتیة

  

  :٦٣ر دستو: المحطة الثانیة  -٢

وتعكس ھذه المحطة ولوج الكویت لبوابة الدیمقراطیة ولكن لألسف لم یتم   )١  

بلورتھا بشكل ناضج لتتماشى مع أسس الدیمقراطیات الغربیة، جاءت بتفصیل 

الدستور على المقاس الكویتي الذي أنتزع منھ ركن رئیسي للدیمقراطیة تمثل في 

ة یرأسھا الحاكم أو ولي عھده الذي تداول السلطة، فالسلطة التنفیذیة أي الحكوم

یختار حكومتھ، ھذه الحكومة ال تملك أغلبیة برلمانیة تمكنھا من تنفیذ برنامجھا 

دون إعطاء وزن للمعارضة في البرلمان، ھذا الخلل الفادح في الدستور خلق 

جوا غیر مواتیا للحكومة فھي ال تملك أغلبیة، وتعتمد على آلیة المسایرة، 

مریر برامجھا وقوانینھا، وتكلفة مثل ھذه اآللیة كبیرة جدا عملت على واإلقناع لت

تشویھ التجربة، فمن خالل ھذه اآللیة التسامحیة فتحت الباب على مصراعیھ 

البتزاز ھنا وھناك، ولإلثراء الغیر مشروع ولتمریر رغبات األعضاء المراد 

مریر سیاستھا وبرامجھا استمالتھم، فھي الطریقة الوحیدة المتاحة أمام الحكومة لت

  .ومیزانیاتھا

مما زاد الطین بلھ أن السلطات الحاكمة والمتعاقبة بعد وفاة الشیخ عبد هللا السالم   )٢  

لم تكن تؤمن بھذا القید المسمى بالدستور، وال بالدیمقراطیة، ولم تسلم بالمبادئ 

مقراطیة كما الحاكمة للنظام السیاسي، وجاءت تصرفاتھا لتثبت عدم إیمانھا بالدی

قامت بمحاولة مكشوفة لتزویر االنتخابات، كما  ٦٧نص علیھا الدستور ففي عام 

أنھا عمدت إلى حل المجلس كلما ضاق بھا األمر، ولم تجد أغلبیتھا المفقودة، 



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٦٢ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

وعمدت إلى محاولة فاشلة لتنقیح الدستور وإعادة صیاغتھ لینسجم مع رؤیتھا 

ني للقفز فوق النصوص الدستوریة للدیمقراطیة، واستخدمت المجلس الوط

المحددة للنظام السیاسي في البالد، وفشلت في محاولتھا احتواء الدیمقراطیة 

  .وتفریغھا من محتواھا إلى كیان استشاري ال صالحیة لھ، وال فاعلیة

ھذا التوجس ومنذ البدایة خلق جوا من الترقب والحذر من القوى السیاسیة،   )٣  

نحت لھا الفرصة إفراغ التجربة الدیمقراطیة من محتواھا فالسلطة تحاول كلما س

فھي ال تؤمن بھا أصال، وغیر مقتنعة بالتعایش مع الصیغة التي وردت 

بالدستور، والقوى السیاسیة من باب الترقب والحذر عطلت إمكانیة تنقیح 

الدستور للمزید من الدیمقراطیة، وھو الشيء الغریب أن واضعي الدستور كانوا 

سون أن الصیغة الدیمقراطیة على المقاس الكویتي من شأنھا أن تفرز یتحس

أوضاعا معیبة فجاءت في فقرة من فقراتھ أن ھذا الدستور وبعد فترة خمسة 

سنوات یمكن تنقیحھ إلى المزید من الدیمقراطیة فماذا كان یقصد المشرع من ھذه 

  .الفقرة؟

بعد فترة تبدأ في مسار تداول لقد كان التصور أن التجربة الدیمقراطیة یمكن     

السلطة، وتكوین األحزاب السیاسیة التي تسعى للحكم لتنفیذ برامجھا التنمویة 

واإلصالحیة ولم تكن الكویت في ذلك الوقت مھیأة لھذه الخطوة، ولكن المشرع 

كان یعلم أن حكومة دون أغلبیة برلمانیة سیكتب لھا الفشل ولن تتمكن من أن 

  . تستمر

ان من المؤمل عندما تحقق ھاجس المشرع أن یبدأ بإعادة النظر في فاعلیة لذلك ك    

الحكومة، وتعدیل الدستور لكي یسمح بحكومة أغلبیة برلمانیة لتتولى شئون البلد، 

األمر الذي لم یحدث بل على العكس عندما تحقق ھاجس المشرع عملت السلطة 

أعضاء المجلس بتبني سیاسة إلى تزییف االنتخابات، أو حل المجلس، أو استمالة 

الجزرة والعصاه، وھو أمر لم یدر بخلد المشرع الذي وضع فكرة تنقیح الدستور 

  .للمزید من المكاسب الدیمقراطیة كحل ال شكالیتھا وعقباتھا
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وعلى عكس ھذا التصور فتنقیح الدستور عند بعض رموز األسرة الحاكمة یعني     

  .عملیة مراقبة أداء السلطة التنفیذیةمصادرة سلطات المجلس، وغلّ یده في 

لیس غریبا بعد ذلك أن تقف القوى السیاسیة موقف الحذر من أیة دعوة لتنقیح     

".. من لسعتھ الشوربة ینفخ في الزبادي " الدستور ومثلما یقول المثل المصري 

فلم یتم تفعیل المادة الخاصة بتعدیل الدستور لمزید من مظاھر الدیمقراطیة ولسان 

فكال الطرفین " إقظب مجنونك ال یجیك اللي أجن منھ " حال ھذه القوى یقول 

القوى السیاسیة من جانب، واألسرة الحاكمة من جانب آخر على النقیض ألھداف 

  .تنقیح الدستور

وعلیھ یبقى الوضع على ما ھو علیھ وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء،     

احة الدیمقراطیة في وسط محیط ال والمتضرر ھنا ھي الكویت بل الحریة، وو

یعرفون من الدیمقراطیة إال أسمھا، فلم یمارسوھا، وال تعرفوا على مزایاھا 

  .وعیوبھا

  

  :الوضع الحالي: المحطة الثالثة  -٣

إذا كان الطرف الرئیسي في النظام الحاكم ال یرید وال یرغب بدفع العجلة،   )١  

فھذا ال یعني أن الممارسة الحالیة وأقصد ھنا عجلة الدیمقراطیة إلى األمام، 

للدیمقراطیة منسجمة مع تطلعاتھ السیاسیة، بل على العكس فلقد أفرزت سلبیات 

كثیرة، ومتعددة الجوانب أقلھا شلل قدرة وحركة السلطة التنفیذیة من خالل إساءة 

استخدام األدوات الرقابیة الدستوریة، ولم تنجح الحكومة في كسب أغلبیة مریحة 

الرغم من وسائل مبتكرة لكسب النواب فمؤسسات الدولة ودوائرھا الرسمیة على 

مستنفرة لخدمة معامالتھم ومعامالت ناخبیھم، وتحول الكرسي النیابي عند 

البعض كمصباح عالء الدین، فلیس غریبا أن ینفق النائب من ھؤالء میزانیة دولة 

مھ الصغیرة منھا إفریقیة صغیرة للوصول إلى مبتغاه، ولیحقق بعدھا أحال

والكبیرة، ومع ذلك فالمجلس إذا ما انتفض لسبب أو آلخر، فالظاھر غیر الباطن 

تجد التحالفات والتربیطات إلسقاط ھذا الوزیر أو النیل من ذاك، خلقت ھذه 

الظروف وضعا سیاسیا بائسا، انعكس على مجمل أوضاع البلد، وفقد الناس 
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٦٤ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

لسیاسي بین المجلس من جھة والحكومة األمل في غد أفضل وسط ھذا التنازع ا

  .من جھة أخرى

  

 ١٨/٣/٢٠٠٢یكفي أن أنوه لمقالة كتبھا األخ سامي النصف في جریدة األنباء في     

  :یعبر فیھا عن ھذا الوضع فیقول

الزمیل محمد عبد القادر الجاسم مسؤول وعلى إطالع بحسب موقعھ كرئیس "     
ي في ساحة العمل السیاسي الكویتي، على أن ما یجر" الوطن"لتحریر الزمیلة 

إضافة إلى ما نعلمھ عن اھتماماتھ الخاصة بقضایا الدیمقراطیة وشؤونھا 
وشجونھا، الزمیل بو عمر ذكر في ختام ندوة عقدت قبل أیام كالما خطیرا جدا 
عن أن نوابا كانوا عمالء لدول أخرى وارتبطوا بمخابراتھا وكانوا ینقلون إلیھا 

قد تكون مرتبطة باألولى  –لكوالیس، كما أشار إلى نقطة مھمة ما یدور خلف ا
  .حول المبالغ المالیة الھائلة التي تدفع كمصاریف الحمالت االنتخابیة –

أمر خطیر كھذا یحوجنا إلى الدعوة لتبني الحكومة أو بعض النواب قانونا     
ھا، كما یوجب الشفافیة في عملیات التمویل االنتخابیة، ویحدد مبالغ قصوى ل

یوجب فرض عقوبات تصل إلى الخیانة العظمى وحكم اإلعدام على من یقوم 
  . "بتلك األفعال الشائنة الصارة بمصلحة الوطن

لذلك التجربة الدیمقراطیة في الكویت تشوھت، والبدائل محدودة، وعلینا أن     

في نتعامل مع الوضع القائم بعد إدخال التحسینات وھي النقطة التي سأتناولھا 

  .محطتنا الرابعة

  

  :أفكار لترشید وإصالح العمل النیابي في الكویت: المحطة الرابعة  

وانتشالھا من .. الحاجة أصبحت أكثر من ماسة لجبر عثرات تجربتنا الدیمقراطیة    

وتحولھا إلى أداة إما .. واقعھا المحبط لآلمال وتطلعات الشعب الكویتي البسیط

واقع سیاسیة، أو استخدام تجربتنا وعلى ظھرھا لتصفیة حسابات، أو ابتزاز لم

  .تبنى أمجاد شخصیة



 .arabsfordemocracy.orgwww –الجماعة العربیة للدیمقراطیة 

٦٥ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ن األعضاء    فنحن نعیش واقع من التقیھ السیاسیة، ففي الظاھر نجد أن مجموعة م

ع  ف مواق دافع وتكش ت، ت الح الكوی ن مص ذود ع ي ال لبة ف ف ص ف بمواق تتص

ال.. الفساد اطن ب ي الب ورا ولكن كل ذلك في الظاھر من الناس، بینما یخف وي، وأم

ة  اھر لخدم وع الظ أن یط اھرة ب ذه الظ ورة ھ لطان، خط ن س ا م زل هللا بھ ا أن م

وزیر  ة ب الباطن، بمعنى تطویع الشعارات والمواقف الوطنیة وقد تصل لطرح الثق

اطن  ور الب یة ألم الح السیاس ات والمص ة التربیط تجواب لخدم لة االس ت مقص تح

وا ار الم ا شيء، یحت اس عنھ م الن ى التي ال یعل م عل ذب مشاعره، ویحك طن وتتذب

ھ السیاسیة تختلط األوراق،  ذه التقی ع ھ ب، وم م الغی ي عل الظاھر، حیث الباطن ف

د  ى النخاع، وتبتع وتغیب المصلحة الوطنیة، وتسقط رؤوس ربما كانت وطنیة حت

ى كف  تقبلھا عل تجربتنا الدیمقراطیة شیئا فشیئا عن مرفأھا اآلمن، لكي یصبح مس

أ عفریت، تتقاذف ى مرف ھا األمواج إلى مصیر مجھول ویتضاءل فرص رسوھا عل

  .آمن یقیھا من ھذا الموج المتالطم

ونقول وبا التوفیق بأنھ آن األوان لمجموعة مخلصة أن تعمل على صیاغة   

الضوابط التي یمكن إدخالھا على مواد الالئحة الداخلیة للمجلس لكي تعمل على 

ع حد كلما أمكن ذلك لحالة الفلتان السیاسي، أو تقنین السلوكیات المنفلتة، وتض

حتى تمریر مشروع بقانون یتضمن ھذه الحدود لمن ال حدود لھ، ویضفي طابع 

  .االستقرار وھدوء البال ألي مخطط سواء كان وزیرا أو نائبا أو مدیرا

  

  :نــواب الخدمـــات -١

بوضع حد لتلك  أعتقد أنھ من المھم أن نضع حدا لتشویھ العمل النیابي وذلك  

الزرافات من النواب یطرقون أبواب األجھزة التنفیذیة لتمریر شتى أنواع 

المعامالت مثلما ھو معروف، وباختصار فإن ترشید ھذا األمر یستلزم من 

العضو الذي یرید متابعة أمر من أمور ناخبیھ أن یتقدم بكتاب إلى رئیس 

وعلى المأل في الجلسة  المجلس العتماد قیامھ بھذا الدور، على أن یعلن

القادمة أسماء األعضاء الذین قاموا بمتابعة طلبات ناخبیھم في األجھزة 

  .الحكومیة، ولعرض عدد المعامالت لكل عضو
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٦٦ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

من جانب آخر یتضمن التشریع سواء في الالئحة أو القانون مواد صریحة   

تحظر على أي وزیر التعامل بشكل أو بآخر مع معامالت النواب ما لم 

  .عتمدھا رئیس المجلسی

  

  :الحضور وفعالیة النواب في اللجان  -٢

نتیجة لشلل بعض اللجان وعدم فعالیتھا یتم استعراض وبشكل علني أسماء   

األعضاء الذین یتغیبون عن حضور الجلسات ویترك أمر العذر أو بدون 

  .عذر لرئیس اللجنة وقبولھ للعذر من عدمھ

عضو الذي یتكرر غیابھ عن اللجنة على أن تفرض عقوبات معینة على ال  

ویعلن ذلك، ویمكن دراسة عقوبات تدریجیة تتضمنھا الالئحة الداخلیة 

  .للمجلس، تنتھي بفصل العضو من المجلس

  

  :االســــتجواب  -٣

لمنع قیام المستجوبین بإثارة الجمھور بمنع حضور الجمھور، ماعدا   )١  

  .ضیوف المجلس

ن المستجوبین أو ممن یتعاطفون مع یمنع التصریح أو التلمیح م  )٢  

  .االستجواب بقضیة طرح الثقة

بعد إعطاء الفرصة للمستجوبین والوزیر المسئول یتم تحویل   )٣  

االستجواب ورد الوزیر على لجنة یتم انتخابھا في بدایة الفصل 

التشریعي لدراسة ومتابعة االستجواب، ویقوم المستجوبین بتقدیم 

اردة في رد الوزیر، لكي تتابع اللجنة رد أسئلتھم على النقاط الو

الوزیر علیھا، أو یمكن متابعة ھذه النقاط في غرفة مغلقة یتم فیھا 

  .مناقشة رد الوزیر
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٦٧ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ترفع اللجنة المختصة تقریرھا حول متابعتھا لالستجواب، ویصوت   )٤  

  .على توصیاتھا

 إذا كانت نتائج التصویت بعدم قناعة المجلس برد الوزیر سواء  )٥  

المكتوب أو ما طرحھ في اللجنة المخولة بمتابعة االستجواب وتقریر 

اللجنة بعدم قناعتھا بردود الوزیر یتم عندھا التصویت على طرح الثقة 

  .كما تنص علیھ لوائح المجلس

  

  :الجلسـات العامـة للمجلـس -٤  

الجلسات في إثارة مشاعر الناس، وبث الفرقة بین نظرا الستغالل ھذه   

وفئات المجتمع، وشق صف الوحدة الوطنیة دون قصد، فتخصص طوائف 

  .الجلسات العامة لمناقشة وإقرار میزانیة الحكومة

فیما عدا ذلك یتحول المجلس من خالل لجانھ لمطبخ یتم فیھ متابعة   

الخطوات اإلصالحیة للحكومة، ومناقشة مقترحاتھا، ورفع توصیاتھا كل 

  .ات أو التعدیل علیھاأسبوعین للمجلس إلقرار تلك التوصی

  

وعموما، فھذه عینة محدودة من تلك الضوابط التي یراد لھا لجم االندفاع   

وجموح العمل النیابي، وبالطبع یمكن اقتراح العدید من تلك الضوابط لسد 

بقیة الثغرات، بعدھا تصاغ ھذه األفكار على شكل مشروع الئحة جدید، 

وة المخلصین في المجلس یطرح كمطلب شعبي لیجد استجابة من األخ

  .للتصویت علیھ وإقراره

بقي كلمة أخیرة أن البعض قد ینظر إلى تلك الضوابط كقیود تفرض على 

الدیمقراطیة، أو أنھا تحد من فاعلیة المجلس، ونقول لھم أن أیة نتائج سلبیة 

تتأتى من وضع ھذه الضوابط موضع التطبیق ستكون أقل ضررا من 

الوضع القائم ستؤدي حتما لوأد الدیمقراطیة،  الوضع الحالي، فسلبیات

  :ولذلك
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٦٨ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

فإن وضع ضوابط للعمل النیابي ھو أخف الضررین، وسیحمي الدیمقراطیة   

من أن توأد في مھدھا، وسیجنب الشعب شرورا كثیرة، أقلھا الفتن والتمزق 

الفئوي والقبلي، والطائفي، وعلیھ فلتتكاتف الجھود لتعویم النموذج 

ي الكویت بدال من التفرج على حالة غرقھا في وسط البحر، الدیمقراطي ف

  .في دواویننا" الھضلمة " عیوننا ال نفعل شئ سوى " باقین " ونحن 

  

  :مسك الختام: المحطة األخیرة  

ن    ة م ة متخوف ي، دول المنطق اض دیمقراط ى مخ ا عل ئنا أم أبین ة ش ل مقبل ة كك المنطق

ا األس ة، خوفھ ا الدیمقراطی ات خطواتھ ي تبع تقرار السیاس دم االس ول ع دور ح ي ی اس

د رددھم وتق د لتخوفھم، وت ومھم أح م واھتزاز ھیبة الدولة كما یصورونھا بالطبع، وال یل

ث قدم وتراجعھم قدمین ن حی ن الشكوك م ، المھم أن التجربة الكویتیة ینظر لھا بكثیر م

ى ا رف عل ان لنتع د ح ب أن األوان ق ة، وأحس روف دول المنطق ا لظ ح موائمتھ لمالم

  .الرئیسیة إلنضاج التجربة الكویتیة على نار ھادئة، ولیس على صفیح ساخن

ا النجاح ألن األحزاب   )١   ب لھ م یكت ال جدال أن التجربة الحزبیة في الوطن العربي ل

ر  ائل التغیی ال وس بة ألعم ك األدوات المناس ا، وال تمل ر واقعھ ة لتغیی ك رؤی ال تمل

  .حتى عند استالمھا للسلطة

ك   )٢   ن تل ا أي م ة منھ ة أیدلوجی السبب الثاني أن األحزاب وكثیر منھا قائمة على رؤی

در  دھا إذا ق الرؤیة تتمكن من كسب الشارع لوصولھا إلى البرلمان، ولكن یسقط بی

ن  زل ع ا بمع ذ قراراتھ اء، وتتخ س األخط تكرر نف لطة فس ولى الس ا أن تت لھ

ان ى البرلم ة  الشعارات األیدلوجیة التي أوصلھا إل ا عن أی ا مختلف ن یكون أدائھ ول

  .حكومة یتم تشكیلھا على الشكل التقلیدي القائم حالیا
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٦٩ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ن األحزاب السیاسیة لكي   )٣   ى أسس م العمل السیاسي والدیمقراطیة البد أن یقوم عل

  .یتم تداول السلطة فما العمل؟ وكیف تحل تلك اإلشكالیة؟

ى األ  )٤   ذي عل ار ال كین باإلط ن المتمس ي م ھ إنن ن خالل ل م یة أن تعم زاب السیاس ح

  .بغض النظر عن الخلفیة األیدلوجیة

ات      اكل واختناق ل لمش اول ح ار یتن ذا اإلط ا  Constraintsھ اني منھ ي یع والت

ھ  دین علی المجتمع، االقتصادیة منھا واالجتماعیة، وأي حزب یرغب في حشد مؤی

اھیر  ام الجم ا أم ك أن یضع برنامج واضح، وإجراءات یلتزم بھ ن تل بحل بعض م

د  ة، فحزب ق ع التنموی ات المجتم القضایا، والسیاسات التي سیتبعھا في إطار متطلب

ى  د وصولھ إل ي سیتخذھا عن یركز على قضیة مكافحة المخدرات واإلجراءات الت

ن خطوات  ھ م ا سیقوم ب دھا م أتي بع د ی السلطة، ویضع ذلك على سلم أولویاتھ وق

ل ھؤالء الخریجین لتوفیر فرص العمل لخریجي الجام ن خالل إعادة تأھی ات م ع

  .لتناسب متطلبات سوق العمل

ین      و مع دل نم ق مع ن تحقی ا سیتمكن م ي معھ ة الت ى الكیفی حزب آخر قد یركز عل

و لمعالجة العجز  لنتائج المحلي اإلجمالي، وربط ذلك بالموارد المتأتیة من ھذا النم

  .ن تحقیق ھذا الھدففي المیزانیة وسیاستھ الضریبیة التي ستمكنھ م

ي سوق العمل،      ة ف ة األجنبی دیل أوضاع العمال ي تع ھ ف حزب ثالث قد یرى أولویت

ك اإلجراءات  ن تل ق م وكیفیة إحالل العمالة الوطنیة محل تلك األجنبیة بحیث یتحق

  .إصالح وضع العمالة في البالد

ي النظام التعلیمي السائد، و     ي وحزب رابع قد یأتي متصور للتغییر ف السیاسات الت

ا،  ھ أن یوفرھ ن ل سیتبعھا إلحداث ھذا التغییر، والموارد المالیة الالزمة وكیف یمك

ى  وما النتائج المتوقعة من إجراءاتھ إذا تمكن من تحقیقھا أن تأتي بنتائج إیجابیة عل

  .المجتمع

  

ي ما قصدتھ من تلك األمثلة التي أوردتھا على سبیل إیضاح الفكرة وھي أن العمل ا     لحزب

ارب،  ف المش م مختل إن أي حزب سیض ھ ف ع، وعلی ة للمجتم ة تنموی ى رؤی وم عل د وأن یق الب
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٧٠ 
.مسودة أولیة، یستفاد منھا في البحث العلمي وال یجوز التصرف فیھا بأیة طریقة  

ا  اه الیساري ألن م ع االتج ب م ى جن وتعدد في االتجاھات، فھذا اتجاھھ إسالمي، یعمل جنبا إل

ة،  ة المقنع ة، البطال یم، المیزانی اع التعل ة أوض ة معالج ي كیفی زب ف ة الح ي رؤی م ھ یجمعھ

ة المخدرات،  ي، كیفی فتح أبواب التصدیر للمنتجات الوطنیة، تشجیع االستثمار المحلي واألجنب

  .إلخ. ……تفعیل التعاون بین دول الخلیج، استغالل الموارد النفطیة المتاحة 

ا      دلوجي أی ي إطار أی إذن العمل الحزبي ال یعني أن تكون وسائل الوصول إلى السلطة ف

ي ت ي الوسائل الت ذا الحزب أو ذاك كان، بل تنحصر ف رجیح ھ اھیر لت ام الجم ارات أم یح خی ت

ب  ھا لكس زاب وتنافس راع األح ون ص ھ، لیك یلتزم ب ذي س امج ال وي، والبرن اه التنم ا لرؤی تبع

  .الساحة على أسس براغماتیة وموضوعیة وحضاریة

ل      یة للعم ح الرئیس دد المالم ب أن یح در یج ذي سیص زاب ال انون األح إن ق ة ف وعلی

ي، وشرو زم الحزب ھ، ویلت ذي ذكرت ى اإلطار ال ث ال یخرج عل ى الساحة بحی ط ممارستھ عل

ق  ذین سیكونون األدوات لتحقی ھ ال بتبعات ھذا اإلطار العلمي لكي ینخرط تحت جناحھ مریدی

  .برنامج الحزب

ھ الخطوة      أكتفي بھذا التصور، وال أدعي لنفسي أنھ التصور األمثل، ولكن على قناعة أن

ق ي الطری ى ف كل موضوعي  األول ده بش ذا التصور أو نق ویب ھ ن تص أس م حیح، وال ب الص

ل  حیحة للعم د الص ل القواع ا ال تمث احة، ولكنھ ا الس ج بھ ي تع ارات الت یة التی ن حساس د ع بعی

  .السیاسي الحزبي كما تتطلبھ عملیة إنضاج التجربة الدیمقراطیة في الطریق الصحیح

احة      ؤمنین أن الس ن الم إنني م س ف ى العك اد وعل ارات ذات أبع ن تی ا م ا فیھ ة بم الحالی

ارات  ك التی ن تل اس م ى أس زاب عل كیل األح ى تش ین عل ن المتحفظ ي م ط تجعلن ة فق أیدلوجی

وستكون النتائج وخیمة إذا ما قام النظام الحزبي علیھا، ومن األفضل أن ندع التجربة كما ھي 

  .علیھ من أن ندخلھا في نفق مظلم

 


