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١ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  

  

  

  

 علي فھد الزمیع

 

  في دولة الكویت الى الدیمقراطیةتجربة االنتقال 

 

 في

 

 

  لماذا انتقل اآلخرون إلى الدیمقراطیة وتأخر العرب؟

  

  دراسة مقارنة لدول عربیة مع دول أخرى

 

  ٢٠٠٨ آذار/ مارس ٥

 

                                                             

  وزیر سابق في الكویتومفكر.  
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  مقدمة 

  

یع الدولیة اآلن یشھد العالم بأسره ریاح الدیموقراطیة العاتیة، بل إن الكثیر من المشار

. بات یحمل عنوان الدیموقراطیة، مثل ما تردد حول ما یسمى مشروع الشرق األوسط الكبیر

. في التحرك نحو الدیموقراطیة اومن ناحیة أخرى فدولة الكویت ذات تاریخ واضح نسبیً 

بكرة والتجربة الكویتیة واحدة من التجارب البارزة على صعید العالم العربي، ومن النماذج الم

  . والنادرة في مجتمع الجزیرة العربیة

  

التطبیق الدیمقراطي ھو خالصة تجارب كغیرھا "وفي ھذا الصدد یمكننا أن نقول أن 

من تجارب الحیاة وكما حال أیة تجربة فان الدیمقراطیة واقعة وظاھرة أقل درجة من حقیقة 

إنھا ثقافة عصر إنساني . وجودھا، ال تقوم على استنتاجات بل على فلسفة ومناھج وأفعال

بكاملھ یمكن أن توجد وتنمو وتتطور بقدر ما تزخر بھ روح الدیمقراطیة من قدرات على 

  ".تغییر اإلنسان والمجتمع 

  

كل ذلك یجعل مسألة االنتقال الدیموقراطي في دولة الكویت من المسائل الملحة والتي 

إنھا في الحقیقة تتعلق . والتثقیف یجب أن نتصدى لھا بالمناقشة والحوار والدعوة والتوعیة

بمسألة مشروع كویت المستقبل، بل أكثر من ذلك، ھي نموذج للتحول الدیمقراطي لشقیقاتھا 

أو بإلقاء الضوء على بعض  وقد ساھم في دراسة ھذه القضیة ككل ـ. من دول الخلیج العربیة

من األكادیمیین عناصرھا وموضوعاتھا ومشكالتھاـ عدد من أفراد النخبة في الكویت 

  .والسیاسیین واإلعالمیین والمثقفین

  

وفي ھذا المقام، نرى أنھ من الممكن إلقاء الضوء حول ھذه المسألة من زوایا إضافیة قد 

وھو ما نعرضھ ھنا من خالل . تساعد على توضیح الرؤیة وتعزیز الفكرة في حد ذاتھا

  : المحاور األساسیة التالیة

 ً   .طار المفھومي للدیموقراطیةاإل :أوال

  . تطور األوضاع وأھم العقبات أمام التجربة الكویتیة :اثانیً 

 ً   . أثر األوضاع اإلقلیمیة والدولیة على عملیة اإلصالح السیاسي في دول الكویت :اثالث
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  .مقارنة تجربة الكویت بتجربھ مالیزیا أخرى :ارابعً 

  .سیاسي في الكویتالھدف النھائي لعملیات اإلصالح ال :اخامسً 

  .شروط أساسیة لتفعیل عملیة اإلصالح السیاسي في دولة الكویت :اسادسً 

  .نحو میثاق وطني للفكر الدیموقراطي :اسابعً 

 ً   اإلطار المفھومي للدیموقراطیة: أوال

  

إن من أھم األمور في بحثنا ھذا أن نتفق على حدود لإلطار المفھومي للدیمقراطیة، حتى 

فمن المالحظ أن ھناك مشكلة في ھذا المجال لیس فقط على . ن نفس الشيءیمكننا التحدث ع

 ً مشكلة على مستوى العالم انعكست داخل مجتمعنا  مستوى المجتمع الكویتي بل ھي أصال

رأي الشیوعیون في  اوقدیمً . فھناك من یري أن الدیمقراطیة ھي حكم الشعب بالشعب

وبالتالي، یكون مفھوم الدیموقراطیة ھنا إعطاء حق . دیكتاتوریة البلوریتاریا قمة الدیموقراطیة

وھناك من یركز على أنھا حكم األغلبیة، والبعض اآلخر . الحیاة لألغلبیة على حساب األقلیة

وھناك من یري أنھا یجب أن تتقید . یحذر من دیكتاتوریة األغلبیة وغیاب حقوق األقلیات

وھناك من یري أن . حاكمیة اإللھیةبمفاھیم الشورى في اإلسالم ویخلط ذلك بفكر ال

الدیمقراطیة مسألة تتعلق بحریة االختیار في المجال السیاسي فقط، وتقف ھذه الحریة عند 

الحیاة الخاصة أو الحیاة العامة في مختلف المجاالت األدبیة والثقافیة واإلعالمیة والتجاریة 

  .والمھنیة والنقابیة

  

ي التنوع والتعددیة والقبول باآلخر بصفة مطلقة، والبعض یرى أن الدیمقراطیة تتمثل ف

مثل الحالة في (ومن یوافق على ذلك شریطة االلتزام بإطار عقائدي وفكري وسیاسي معین 

إیران التي تتبنى الدیمقراطیة والتنافس فیھا مفتوح ولكنھ محدود بحدود مبادئ الثورة أو ما 

ً ). یسمى بمصلحة النظام تجنب ظاھرة حوار الطرشان أن نتفق ، وحتى نامن الضروري، إذ

في مجتمعنا على نطاق مفھوم الدیمقراطیة التي نسعى لتأكیدھا ونتحرك لنواصل مسیرتنا 

 ١،وھنا نتفق بصفة عامة مع ما أورده األستاذ أحمد الدیین حول مفھوم الدیموقراطیة. نحوھا

  : حین قال أنھا تشمل

 صیة والعامةالحریة والمساواة في شتي جوانب الحیاة الشخ . 

                                                             

 .١٤ـ  ١٣ص  ،م٢٠٠٥الكویت،  ،، دار قرطاس للنشرمسارھا، واقعھا، تحدیاتھا، آفاقھا: الدیموقراطیة في الكویتین، أحمد دی ١
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 التسامح والحوار والتنوع والتعددیة والقبول باآلخر . 

 نظام انتخابي سلیم مدعوم بالضمانات . 

 سیادة األمة، وحقوق اإلنسان، والعدالة، وتكافؤ الفرص، وسیادة القانون . 

 الفصل بین سلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة . 

 أي نوع أو شكل مؤسسات مجتمع مدني دون وصایة حكومیة علیھا من . 

  

  تطور األوضاع وأھم العقبات أمام التجربة الكویتیة: اثانیً 

أن النظام الدیمقراطي لم ینشأ دفعة واحدة في أي من الدول التي  ایجب أن نعرف جمیعً 

ً لمواجھة مشكالت وعقبات كلما تغلب المجتمع على واحدة  یطبق فیھا اآلن، بل جاء نتیجة

وال یختلف األمر عندنا في الكویت، فھذه . ج تجربتھ الدیمقراطیةمنھا كلما اقترب من إنضا

ھي قاعدة نشأة وتطور كافة األوضاع الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة في أي من المجتمعات 

ولذلك سنعرض لتطور األوضاع في تاریخ الكویت وما نشأ عنھا من عقبات في . البشریة

  : ن خالل الموضوعات التالیةوذلك م. سبیل تطور التجربة الدیمقراطیة

 تطور األوضاع منذ نشأة الكویت وحتى بدایات القرن العشرین . 

 تطور األوضاع في النصف األول من القرن العشرین . 

 تطور األوضاع منذ منتصف القرن العشرین وحتى اآلن. 

  العقبات الرئیسیة التي نشأت في أثناء مسیرة تطور التجربة الدیموقراطیة

   .الكویتیة

  

  تطور األوضاع منذ نشأة الكویت وحتى بدایات القرن العشرین

 

كانت نواة الروح الدیمقراطیة كامنة في الظروف التي تشكلت بھا دولة الكویت في 

فقد تمكن الكویتیون في ھذا الجزء الكبیر من تاریخھم األول من . القرن السابع عشر المیالدي
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خالل التوافق على اختیار الحاكم، وانصرفوا للسعي من  انسبیً  اتأسیس مجتمع مستقر سیاسیً 

وراء لقمة العیش فأجادوا العمل في كافة المجاالت المتعلقة بالبحر، وھي الغوص، والصید، 

وفي الوقت ذاتھ اتسم إیقاع التطور بالبطء السائد في بدایة نشأة الكویت حیث . والتجارة، والمیناء

إال ما  احادً  احتى التاسع عشر ما یمكن اعتباره تغیرً  لم یحدث خالل القرون من السابع عشر

حدث في نھایة القرن التاسع عشر عندما بدأت الكویت تخرج من التبعیة العثمانیة إلى الحمایة 

   ٢.البریطانیة في عھد مبارك الصباح

  

  تطور األوضاع في النصف األول من القرن العشرین

خالل فترة حكم الشیخ أحمد  ا، خصوصً تالحقت األحداث في بدایات القرن العشرین

فقد كانت ھذه الفترة مفعمة بالتحوالت والمتغیرات السیاسیة ). ١٩٥٠ -  ١٩٢١(الصباح  الجابر

اعیة واالقتصادیة في الكویت ومن حولھا، بحیث یمكن اعتبار أن الكویت خرجت من واالجتم

أوضاع تاریخھا القدیم في ھذه الفترة األمر الذي كان البد معھ أن تتطور التجربة الدیموقراطیة 

ولكن المشكلة كمنت في أن . وتكسب مواقع جدیدة متمثلة في بدایة ظھور المجالس التشریعیة

ك كانت تسیطر علیھ شریحة ذات وضع خاص سیاسي واجتماعي واقتصادي ما المجتمع آنذا

ـ وبالتالي كانت ھذه التجربة بعیدة عن روح  البدو والشیعة - أدى إلى تھمیش الفئات األخرى

  .الدیمقراطیة التي تفترض المساواة في الحقوق والواجبات

 ً ن عقبات جدیدة أمام ھذه عن ذلك، نشأت في نھایة النصف األول من القرن العشری فضال

المحاولة الدیمقراطیة من أھمھا ظھور النفط وتركز السلطة االقتصادیة في ید الحكومة التي 

 ً كثیرة لتوزیع جزء من ھذه الثروة على المواطنین من خالل نظام التوظیف  بدأت تنفق أمواال

 .والخدمات العامة والتثمین والمشاریع والعقود الحكومیة

 منذ منتصف القرن العشرین وحتى اآلن تطور األوضاع

لم تختلف ھذه الفترة عن سابقتھا حیث تعرضت فیھا الكویت للعدید من التحوالت 

حیث تغیر . والمتغیرات الكبرى الداخلیة والخارجیة ما یمكن أن تشھده بالد أخرى في قرون

الرفاه في العالم،  المجتمع الكویتي من مجتمع فقیر إلى مجتمع یتمتع بواحد من أعلى مستویات

                                                             

 .٢٠٠٥نوفمبر  ٢، حول مستقبل الدیموقراطیة في الكویتعلى الزمیع،  ٢
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وترافق ذلك مع تنامي إیرادات النفط وسلطة الدولة المسیطرة علیھ مع تزاید اعتماد المواطنین 

في فرص االستثمار  اعلى الحكومة في إیجاد فرص العمل وتوفیر الخدمات المجانیة، بل وأیضً 

  . والعمل التجاري

الدیمقراطي من خالل إصدار وفي ھذه الفترة حدثت أول خطوة تشریعیة رسمیة للتحول 

وأعطي حق  - تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة -  الذي أنشأ دولة ذات ثالث سلطات ١٩٦٢دستور 

وفي غیاب . الترشح واالنتخاب لكل الكویتیین بما في ذلك الفئات التي كانت مھمشة في السابق

ت التكتالت السیاسیة الخلفیة الفكریة النظریة المتكاملة للدیمقراطیة، وعدم وجود أحزاب، نشأ

  .لتمثل مصالح قبلیة، أو طائفیة، أو فئویة

على أسس النظام السیاسي من خالل مجموعة من  ١٩٦٢وقد نص دستور الكویت عام 

  : المواد، أھمھا

  نظام الحكم في الكویت دیمقراطي، السیادة فیھ لألمة مصدر السلطات جمیعا

  ). ٦مادة (

  المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثیقة بین العدل والحریة والمساواة دعامات

  ). ٧مادة(المواطنین 

 دعامات المجتمع وتكفل األمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص  تصون الدولة

 ).٨مادة (للمواطنین 

 المال والعمل مقومات أساسیة لكیان الدولة االجتماعي وللثروة  الملكیة ورأس

مادة (جتماعیة ینظمھا القانون حقوق فردیة ذات وظیفة ا الوطنیة، وھي جمیعا

١٦ .(  

 ٢٨مادة (إبعاد كویتي عن الكویت أو منعھ من العودة إلیھا  ال یجوز .(  

 في الكرامة اإلنسانیة، وھم متساوون لدى القانون في الحقوق  الناس سواسیة

تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو  والواجبات العامة، ال

  ). ٢٩مادة (الدین 

 ٣٠مادة (الشخصیة مكفولة  الحریة .( 
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 االعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حریة القیام بشعائر األدیان طبقا للعادات  حریة

  ). ٣٥مادة (على أال یخل ذلك بالنظام العام أو ینافي اآلداب  المرعیة،

  حریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألوضاع التي یبینھا

 ).٣٧مادة (القانون 

 الجمعیات والنقابات على أسس وطنیة وبوسائل سلیمة مكفولة وفقا  حریة تكوین

یبینھا القانون، وال یجوز إجبار أحد على االنضمام  للشروط واألوضاع التي

  ). ٤٣مادة (إلى أي جمعیة أو نقابة 

 ٤٤مادة (والتكالیف العامة واجب وفقا للقانون  أداء الضرائب .(  

 ٥٤مادة (الدولة، وذاتھ مصونة ال تمس  األمیر رئیس .(  

 رئیس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقلیدیة، ویعفیھ من  یعین األمیر

ویعفیھم من مناصبھم بناء على ترشیح رئیس مجلس  منصبھ، كما یعین الوزراء

أعضاء مجلس األمة ومن غیرھم، وال  الوزراء، ویكون تعیین الوزراء من

  ).٥٦مادة (األمة  یعا على ثلث عدد أعضاء مجلسیزید عدد الوزراء جم

 یتألف مجلس  ً ینتخبون بطریق االنتخاب العام  ٣،ااألمة من خمسین عضو

الوزراء غیر  التي یبینھا قانون االنتخاب، ویعتبر لألحكام االسري المباشر، وفقً 

  ). ٨٠مادة (المنتخبین بمجلس األمة أعضاء في ھذا المجلس بحكم وظائفھم 

 ق علیھ األمیر  رال یصد ّ   ). ٧٩مادة (قانون إال إذا أقره مجلس األمة وصد

 ٨٣مادة (األمة أربع سنوات میالدیة من تاریخ أول اجتماع لھ  مدة مجلس.(  

 وزارة فور تشكیلھا ببرنامجھا إلى مجلس األمة، وللمجلس أن یبدي ما  تتقدم كل

  ). ٩٨مادة (بصدد ھذا البرنامج  یراه من مالحظات

  أعضاء مجلس األمة أن یوجھ إلى رئیس مجلس الوزراء والى  منلكل عضو

 ). ١٠٠مادة (الداخلة في اختصاصھم  الوزراء استجوابات عن األمور

 یحل مجلس األمة بمرسوم تبین فیھ أسباب الحل، على أنھ ال یجوز  لألمیر أن

المجلس وجب إجراء  األسباب مرة أخرى، وإذا حلّ  حل المجلس لذات

لمجلس الجدید في میعاد ال یجاوز شھرین من تاریخ الحل، فان لم االنتخابات ل

                                                             

 .١٩٦٣تأسس مجلس األمة سنة  ٣
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  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

تجر االنتخابات خالل تلك المدة یسترد المجلس المنحل كامل سلطتھ الدستوریة 

كأن الحل لم یكن ویستمر في أعمالھ إلى أن ینتخب المجلس  ویجتمع فورا

  ). ١٠٧مادة (الجدید 

 مصلحة العامة، وال سلطان األمة یمثل األمة بأسرھا ویرعى ال عضو مجلس

 ).١٠٨مادة (بالمجلس أو لجانھ  ألي ھیئة علیھ في عملھ

  

مما أدى إلى أن أھالي بعض المناطق ذات ، وفي نفس ھذه الفترة انتشر التعلیم والعمران

، المجتمعات القبلیة ـوغیرھم من الطوائف ـ قد دخلوا بقوة إلى الحیاة العامة والحیاة السیاسیة

ارسة الدیمقراطیة مشوبة بشيء من مصالح ھذه المجتمعات القبلیة والطائفیة، وأصبحت المم

 ً عن الصراع بین النواب والحكومة على نصیب أكبر من الثروة ارتبط بالمطالبة بالمزید  فضال

واستعرت ، كل ذلك جرى في أجواء ملتھبة عمت في منطقة الخلیج. من المزایا والمنح النقدیة

ت من أفغانستان وحتى العراق والجزیرة العربیة، وفي عالم انفتحت فیھ فیھا الحروب واألزما

وھبت فیھ ریاح الدیمقراطیة على العالم العربي واإلسالمي وأخذت ، الحدود التجاریة والثقافیة

نحو نشر  ازخمھا من القوى العالمیة الكبرى، التي أعلن بعضھا صراحة أنھا لن تألو جھدً 

  . م القوة العسكریةالدیمقراطیة ولو باستخدا

  

في السنوات األخیرة، أعلنت حكومة الكویت في أكثر من مناسبة عزمھا على تنفیذ 

وجاء في ھذا السیاق إنشاء المجلس األعلى . برنامج طموح لإلصالح السیاسي واالقتصادي

للتخطیط والتنمیة من حوالي خمسة عقود بحیث یكون آلیة الحكومة في تناول ھذه القضایا 

كما أن من . رى المتعلقة بالتنمیة في مختلف المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیةالكب

مھام المجلس اقتراح االستراتیجیات والخطط والحلول والقرارات لتعرض على مجلس الوزراء 

ولكن في الحقیقة یجب اإلقرار أن المجلس األعلى للتخطیط . التخاذ القرار التنفیذي في شأنھا

یة لم یحقق بدرجة واضحة األھداف المرجوة، وذلك لغیاب اإلرادة السیاسیة إلتباع أسلوب والتنم

قت على معظم االتفاقیات الدولیة الھامة في مجال  اویذكر أیضً . التخطیط ّ أن الكویت قد صد

 : اإلصالح السیاسي، ومنھا

  ١٩٩٦مایو  ٢١(العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة .( 

 مایو  ٢١(الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  العھد

١٩٩٦ .( 
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٩ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  معاھدة مناھضة التعذیب وغیره من المعامالت أو العقوبات القاسیة والمھینة

 ). ١٩٩٦مارس  ٢١(وغیر اإلنسانیة 

 أكتوبر  ١٣(للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  االتفاقیة الدولیة

١٩٦٨ .( 

 ١٩٩٤سبتمبر  ٢(التمییز ضد المرأة  القضاء على جمیع أشكال اتفاقیة .( 

  ١٩٩١أكتوبر  ٢١(اتفاقیة حقوق الطفل .( 

في الوقت ذاتھ لم تصدق الكویت على إحدى االتفاقیات الدولیة الھامة، وھي االتفاقیة 

  .لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأعضاء أسرھمة الدولی

ً  یظھر أن الكویت ،مما تقدم في طریق اإلصالح السیاسي، ولكن  اكبیرً  اقطعت شوط

فال تزال األحزاب محظورة، وال تزال . أمامھا مجموعة من المسائل التي تجب معالجتھا

على أعضاء األسرة الحاكمة،  االحكومة معینة وغیر منتخبة، وال تزال الوزارات السیادیة حكرً 

 االمعلوم أن الحریة السیاسیة مرتبطة عضویً ومن . كما أن الدولة تسیطر على معظم االقتصاد

  . بالحریة االقتصادیة

 العقبات الرئیسیة التي نشأت في أثناء مسیرة تطور التجربة الدیمقراطیة الكویتیة 

كان القرن العشرین فترة تحوالت خرجت بالكویت من أوضاع العصور الوسطى إلى 

كما دفع ذلك إلى الكثیر من التغیرات و. خضم الحیاة المعاصرة في القرن الحادي والعشرین

اإلیجابیة على صعید التطور السیاسي، فقد أوجد العدید من العقبات الھامة في سبیل تطویر التربة 

  : ومن أھم ھذه العقبات ما یلي. الدیمقراطیة ووصولھا إلى قمة نضجھا وأھدافھا النھائیة

  الساحة السیاسیةسیطرة النزعات القبلیة والطائفیة على قطاع كبیر من. 

 أوضاع األسرة الحاكمة. 

 مشكالت حریة التعبیر وعدم نزاھة اإلعالم الرسمي.  

 االرتقاء بنمط ومستوى معیشة المواطنین إلى مستویات مرفھة .  

 انعكاس التغیر الكبیر االقتصادي على التحوالت الفكریة والسیاسیة . 

 ة السیاسیةمشكلة عدم التوافق على مبادئ تحكم مسیرة تطور الحیا. 
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١٠ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 الفساد ومظاھره وأثر ذلك على اإلصالح السیاسي. 

 ضعف الثقة في النظام القضائي وضعف ثقافة سیادة القانون.  

 تأثیر أوضاع مؤسسات المجتمع المدني على اإلصالح السیاسي. 

 أثر برامج التنمیة البشریة على اإلصالح السیاسي. 

 أثر البرامج التنمویة على اإلصالح السیاسي. 

 عف نظام التخطیطض.  

 المشكالت والظواھر االقتصادیة وأثرھا على اإلصالح السیاسي. 

  

 سیطرة النزعات القبلیة والطائفیة على قطاع كبیر من الساحة السیاسیة

ورغم كون  -  تكون مجتمع الكویت بصفة أساسیة من خالل القبائل العربیة، ولذلك

فال تزال القبیلة ھي  -  شار العمران الحضريالكویتیین كلھم من المسلمین ونشأة الدولة وانت

والمجتمع بشكل عام یعیش الثقافة القبلیة والتي تتمثل في نشأة مجموعات الضغط . األساس

حتى ولو كانت  - وھذه المجموعات تعمل على أساس قبلي أو. السیاسي أو حتى االقتصادي

لون مع بعضھم البعض بأسلوب تجد أفرداھا یتعام - ال تنتسب إلى قبیلة واحدة اتضم أطرافً 

وقد انعكس ھذا الطابع القبلي على أسلوب الحكم، . القبیلة من حیث القیادة والوالء والفزعة

فالمجموعات القبلیة تعتمد قوة حضورھا على قربھا أو بعدھا من األسرة الحاكمة، وتشكل ھذه 

ھي سند النظام األساسي  األوضاع القبلیة أھمیة خاصة في المؤسسة العسكریة واألمنیة والتي

ونالحظ أن النظام في الكویت یقیم . واألخیر لفرض سیطرتھ بعد استنفاذ الوسائل األخرى

ویحافظ بقدر اإلمكان على التوازن ما بین مختلف التجمعات القبلیة ویشجعھا على التنافس في 

  .التقرب إلى النظام دون أن یسمح ألي منھا تجاوز دورھا

  

الكویت إلیران والعراق فقد انتشرت فیھا مجموعات طائفیة كبیرة لمتاخمة  اونظرً 

ساھمت في تعمیق بعض األزمات السیاسیة في بعض األحیان وخضعت للضغط في دول 

 ااجتماعیً  ابدأت لطوائف تأخذ وضعً و أخرى، وتمت محاولة استیعابھا في إطار وطني،

تتعامل معھا مؤسسات الحكم بأسلوب مشابھ لوضع القبائل، وبالتالي  امشابھً  اوسیاسیً  اواقتصادیً 

  .للتعامل مع القبائل
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١١ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

فقد صبغت الحیاة السیاسیة في كثیر من األحیان باستقطابات قبلیة  ،ورغم كل ذلك

البرلمان، وكذلك : وطائفیة وحتى إثنیة، وانعكس ذلك في بناء المؤسسة الدیمقراطیة األھم

یتم خوض  - ربة برلمانیة وبلدیة كبیرةوھي صاحبة تج - ففي الكویت. المجالس البلدیة

ع الناخبون في یتجم ااالنتخابات لیس من قبل مجموعات سیاسیة بالمعاییر المعاصرة، بل غالبً 

طائفیة، األمر الذي نشأ عنھ تقلید إجراء انتخابات فرعیة لتصفیة المتنافسین تشكیالت قبلیة أو 

ً وتبني القبیلة لمرشح واحد في الدائرة المعنیة، و فقد . إال أنھ واقع فعلي ارغم تحریم ذلك قانون

  ٤:على المجموعات التالیة) ١٩٨٤ – ٨١(توزعت الكتل النیابیة في مجلس األمة الخامس 

 العوازم، مطیر، العجمان، الرشید، العنوز، الظفیر، ( انائبً  ٢٧: المؤسسة القبیلة

  ). الفضول

 للتیارین المحافظ واإلصالحي انائبً  ١٤: التجار.  

 للشیعة المعتدلین والمتشددین(نواب  ٥: لتیار الدیني الشیعيا.(  

 نواب مناصفة لإلخوان المسلمین والسلفیین ٤: التیار الدیني السني .  

 نواب، ولكنھم فازوا بصفتھم القبلیة ٦: الطبقة الوسطى.  

 لم یفز أحد: العمال. 

  

القدرة العالیة یبرز ھذا الوضع خاصیة فریدة للممارسة السیاسیة في الكویت، وھي 

للكیانات القبلیة والطائفیة على تنظیم صفوفھا والتنسیق بین المرشحین من أبنائھا واالتفاق على 

اسم مرشحھا الذي سیخوض االنتخابات العامة قبل موعدھا بوقت كاف، ومن ثم حسم نتیجة ھذه 

والملفت  ٥".الفرعیة"وذلك عبر ما یعرف باالنتخابات . قبل أن تبدأ - إلى حد كبیر - االنتخابات

، الالنتباه ھنا أن قواعد االنتخابات الفرعیة ھي نفسھا قواعد االنتخابات النیابیة العامة تقریبً 

األمر الذي یؤكد أن الكیانات القبلیة التقلیدیة لدیھا القدرة على استیعاب معطیات الحداثة السیاسیة 

رورة بما یتوافق مع منطق تلك وتوظیفھا لتكریس نموذجھا القیمي الموروث، ولیس بالض

 ٢٥وقد ساعد على تزاید النفوذ القبلي في الكویت تقسیم الدوائر االنتخابیة إلى . الحداثة السیاسیة

                                                             

  .١٦/١/٢٠٠٤ ،٧١٥: ، العددالحوار المتمدن، "الدیمقراطیة المعاقة في الخلیج" ، عبدالنبي العكري ٤

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=13699 

  .على اإلنترنت الجزیرة - المعرفة، موقع ٣/١٠/٢٠٠٤، "االنتخابات الكویتیة بین خصوصیة التقالید وتحدیات التحدیث"، البیومي غانم إبراھیم ٥

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF97CB16 - 1547 - 4CB0 - 874E - D5466EE9DE7B.htm#3 
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١٢ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

دائرة مما جعل الناخبین یتجھون بأصواتھم إلى أشخاص بعینھم ولیس إلى تیارات أو أفكار 

  . سیاسیة معینة

صور نشأة حركات سیاسیة قویة وواسعة في ظل ھذا المناخ القبلي والطائفي یصعب ت

. االنتشار یجتمع أفرادھا حول أفكار أو مصالح معینة خارج المعیار القبلي أو الدیني أو الطائفي

ومن الضروري أن یحدث تغییر جذري في األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة یؤدي 

 ً عد الحرب العالمیة الثانیة، فقد كانت حتى ب إلى تغییر مفاتیح االنتماء كما حدث في الیابان مثال

، وبعد الحرب قام الجنرال ماكآرثر بدعم حركة إنشاء اتقلیدیً  اإقطاعیً  اقبلیً  اذلك الوقت مجتمعً 

أحزاب ونقابات عمال واتحادات منتجین، فتغیرت مفاتیح االنتماء وتجمع الناس حول مصالحھم 

  . وخرجوا من أسلوب حیاتھم القبلي اإلقطاعي

 وضاع األسرة الحاكمةأ

أوضاع األسرة الحاكمة التي تولت قیادة البالد منذ نحو أربعة قرون  امن العقبات أیضً 

  : ومن أھم مشكالت اإلصالح السیاسي فیما یتعلق بذلك ما یلي. من الزمان

 قدم ھذه األسرة في الحكم ورسوخ نفوذھا في المجتمع وتناسقھا مع قبلیة المجتمع .

ھ من مظاھر االستقرار ولكنھ في الوقت ذاتھ جعل بعض أقطاب وھذا في حد ذات

ولكن كان االتجاه الغالب نحو . ھذه األسرة ال یقبلون بیسر مسألة التغییر

عندما تحرك الشیخ عبد هللا السالم الصباح وأصدر الدستور  االدیمقراطیة واضحً 

 .١٩٦٢عام 

 تولى أعضائھا العدید من استمرار سیطرة األسر الحاكمة على الحیاة السیاسیة و

رئاسة الوزراء، الدفاع، الداخلیة، (المناصب الوزاریة في القطاعات السیادیة 

  .)الخارجیة

 حیث تلقي . ظھور مشكالت في اآلونة األخیرة في تحدید من سیخلف في الحكم

خالفات أجنحة األسرة الحاكمة بظاللھا على ترشیح من سیخلفون الحكام الحالیین، 

الف یعد من أكبر العقبات في سبیل تفعیل آلیة اتخاذ القرارات في مؤسسة وھذا الخ

  .الحكم
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١٣ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 مشكالت حریة التعبیر وعدم نزاھة اإلعالم الرسمي

  

یالحظ في الكویت مساحة متاحة لحریة التعبیر، كما أنھا تتزاید بإنشاء الصحف الجدیدة 

ذه المساحة من منابر التعبیر وحریة ورغم ھ. ووجود القنوات الفضائیة الكویتیة غیر الحكومیة

الرأي إال أنھا لیست بالقدر المناسب لتعزیز درجة الشفافیة ومحاصرة الفساد وتطویر الحیاة 

. فال تزال قوانین النشر والمطبوعات تحتاج إلى تطویر. السیاسیة والممارسة الدیموقراطیة

كما أن السلطات . حریة التعبیر من منابر اھامً  اوكذلك غیاب وجود أحزاب رسمیة یوصد منبرً 

والتي ال تزال شدیدة التأثیر . تستعین بأجھزة اإلعالم الرسمیة في التغطیة على مظاھر الفساد

على الرأي العام المحلي، فترصد لھا المیزانیات وھي بالتالي تتولى أمر الدعایة والتغطیة على 

  . الحقائق وصرف األنظار عن ھموم المجتمع

 ط ومستوى معیشة المواطنین إلى مستویات مرفھةاالرتقاء بنم

شھدت الكویت منذ منتصف القرن الماضي ارتقاءً بنمط ومستوى معیشة المواطنین إلى 

للمعاییر الدولیة مع نمو المیول االستھالكیة المتطرفة لدى المواطنین  امستویات مرفھة وفقً 

رسمي والشعبي نحو سیاسة الرفاھیة رغم بأكثر مما تطیقھ قدراتھم اإلنتاجیة، وتزاید االتجاه ال

على الحكومة وأقل قدرة  اوھو ما یجعلھم أكثر اعتمادً . دعوات الحكومة المتزایدة لترشید اإلنفاق

على حق  افالنظام الدیمقراطي یقوم أساسً . على تكوین قاعدة قویة للحیاة السیاسیة في البالد

  . ن یصرفونھادافعي الضرائب في تقریر أمور حیاتھم واختیار م

 انعكاس التغیر الكبیر االقتصادي على التحوالت الفكریة والسیاسیة

ترافق التغیر االقتصادي الكبیر مع بدایة ابتعاث الكویتیین إلى الدراسة في الخارج 

في حقبة  الفكریة وتوافد العمالة العربیة إلى دول الخلیج العربیة والمشبعة بالتسییس والتوجھات

 حیث شھد القرن الماضي صعود النخب االجتماعیة والسیاسیة ٦.لى السبعینیاتإ األربعینیات

 ً عن  الجدیدة نتیجة للتوسع في التعلیم ونمو القطاع الخاص وتوسع الفئات المشتغلة فیھ، فضال

كما تزامن ذلك مع ازدھار . التي ازداد تعلمھا وانخرطت في النظام اإلداري الحكومي النخب

                                                             

، ندوة اإلصالح السیاسي في العالم العربي من منظور مقارن، ورقة مقدمة إلى "حول اإلصالح السیاسي في دول الخلیج العربیة"علي الزمیع،  ٦

  . ٢٠٠٥دیسمبر  ٤ ،الكویت
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١٤ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

تیة وإنشاء اإلذاعات المسموعة والمرئیة وانتشار نشاط السیاحة للخارج حركة الصحافة الكوی

 ً على . بما یجري على الساحة العربیة والدولیة اكبیرً  اوسیاسیً  اثقافیً  امما أتاح للمجتمع احتكاك

التیار اللیبرالي،  :خلفیة ذلك تشكلت وتطورت ثالثة تیارات فكریة أساسیة في الكویت، ھي

  .والتیار اإلسالميوالتیار القومي، 

 التیار اللیبرالي

أوائل العشرینیات من  كانت إرھاصات الحركة اإلصالحیة في الكویت قد برزت في

االقتصاد  القرن الماضي حین قاد التجار حركة احتجاج تطالب بتحدید تدخل العائلة الحاكمة في

وحتى السبعینیات  ریخومنذ ذلك التا. وبتنظیم طریقة اختیار حاكم البالد وتأسیس مجلس شورى

. كلھ الخلیج منطقة نشطت الحركة اللیبرالیة الكویتیة وقادت اتجاه الدعوة إلى التغیر اللیبرالي في

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن ھذا التیار قد انضمت إلیھ تیارات أخرى كان لھا مكان في السابق 

ونشیر ھنا على وجھ . ا الوضعولكن األوضاع اإلقلیمیة والعالمیة لم تمكنھا من االحتفاظ بھذ

  . الخصوص إلى التیار الیساري

  

فإن مطالب اللیبرالیین الكویتین خالل القرن الماضي حامت حول  ،وعلى العموم

السیاسیة، وقضیة اإلصالح االجتماعي، وقضیة السفور والحجاب التي  الدیمقراطیة والمشاركة

إلیھا األصوات النسائیة التي تطالب  احتلت مكانة متقدمة في طروحات اللیبرالیین وجذبت

في المجتمع إذ أن كل الدعوات اللیبرالیة ظلت ھامشیة  الكن أثر ذلك كلھ لم یكن عمیقً . بالتحرر

  . الفعل ولم تستطع ھزیمة االتجاھات التقلیدیة والقبلیة والطائفیة في المجتمع ومحدودة

 التیار القومي 

وتزامنتا في مراحل التطور  مع الدعوة القومیة الكویت تداخلت الدعوة اللیبرالیة في

بالدعوة القومیة العربیة الصاعدة في بیروت  افالتیار القومي الكویتي نشأ متأثرً . والصعود

ضد بریطانیا  انشأتھا ضد الحكم التركي، ثم الحقً  ودمشق والقاھرة، والموجھة في أوائل

وتعزیز العداء ضد  - بیة إلى االستقاللالدعوات العر وقد تفاعل الشباب الكویتي مع. وفرنسا

وقت انتشار الفكر القومي العربي في صفوف العائدین من البعثات الدراسیة في  - بریطانیا

الدول العربیة وبین الطلبة والمدرسین والوافدین العرب، وكانت أطروحات القومیین الكویتیین 

  .الخلیج روبةوالوحدة العربیة، وتأكید ع تدور حول المطالبة بالتحرر
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١٥ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  

 التیار اإلسالمي 

التیار اإلسالمي لھ جذوره في الثقافة الدینیة للمجتمع الكویتي بخلفیات من المذاھب السنیة 

فھناك . وقد تأثر بكل تأكید بالحركات الدینیة التي تدور في المنطقة. والشیعیة على حد سواء

ربیة على ید الشیخ محمد بن عبد الفكر السلفي الذي كان األقدم في الظھور في الجزیرة الع

الوھاب، وإن كان لم یتجھ ھذا التیار نحو االھتمام بالقضایا السیاسیة بزخم واضح إال في العقود 

الثالثة الماضیة في مواجھة ظاھرة الثورة اإلسالمیة في إیران وتصاعد دوره في أفغانستان، 

حركة األخوان المسلمین التي  اوھناك أیضً . ظھر بقوة على ساحة األزمة العراقیة اومؤخرً 

في  امن الخمسینییات خصوصً  اانطلقت من مصر وانتشر فكرھا في بعض دول الخلیج اعتبارً 

بالمدارس الفكریة  اكما أن الطوائف الشیعیة في الخلیج تأثرت كثیرً .. الكویت والبحرین

  .والسیاسیة في كل من إیران والعراق

بعض مالمح مواقف التیارات اإلسالمیة من العملیة ویمكن في ھذا المقام اإلشارة إلى 

  : السیاسیة كما یلي

  أضحت التیارات الدینیة على اختالف مذاھبھا تقبل النظام الدیمقراطي من باب

. اكتساب الشرعیة الدستوریة، ولكن لیس من قبیل اإلیمان الحقیقي بالمواطنة الدستوریة

لباطنیة، فھي تأخذ الدستور كحصان طرواده تختبئ یشوبھ الكثیر من التقیة وا اوموقفھا جمیعً 

 . داخلھ لحین النفاذ إلى داخل األسوار

 لكل من التیارات الدینیة السنیة مرجعیة إسالمیة كما یفھما : 

  ً بضرر أصغر لدفع ضرر  التیار السلفي، وھو یعتبر الخیار الدیمقراطي قبوال

 ً م مشاركة المرأة في االنتخاب یحر أكبر، وفي ھذا الصدد فان التیار السلفي مثال

والترشیح لالنتخابات البرلمانیة والبلدیة والحزبیة أو تسلم المسئولیة في 

   .المؤسسات األھلیة مثل الجمعیات

 یقبل بالنظام الدیمقراطي وبمشاركة  - وھو األخوان المسلمون -  تیار آخر

یة أو البلدیة، المرأة السیاسیة ولكن لیس إلى حد ترشیحھا لالنتخابات البرلمان

. ولكنھ مع توظیف مشاركتھا في االنتخابات إلنجاح مرشحي التیار من الرجال

 اوإن كان بعض اآلراء المعلنة لھذا التیار أصبحت ال تمانع في ذلك خصوصً 

   .ابعد صدور تشریعات تجیز الحقوق السیاسیة للمرأة مؤخرً 
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١٦ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 وھو یقبل من حال  - سنةوھو یضم المتنورین من اإلسالمیین ال -  التیار الثالث

 . األصل بمشاركة المرأة في االنتخابات البرلمانیة والبلدیة والجمعیات األھلیة

  

المتعلقة  ا، ھو معارضتھا للقوانین الوضعیة خصوصً اوما یجمع ھذه التیارات جمیعً 

باألحوال الشخصیة وتقنین الحقوق، واشتراطھا أن تكون الشریعة ھي مصدر التشریع، وأن 

ھل ھي دینیة أم مدنیة؟ : فق جمیع القوانین معھا لالتفاق على تحدید موقفھا من مفھوم الدولةتتوا

وما ھو مفھوم كل منھا لكل من النوعین؟ باإلضافة إلى عدم وضوح المصطلحات والمفاھیم 

والواضح أن حقیقة موقفھم . إلخ.. .الخاصة بالشورى، والدیمقراطیة، والمواطنة، والحاكمیة 

إلیمان بضرورة قیام الدولة الدینیة اإلسالمیة، وھو ما لم یأتِ بھ اإلسالم حیث ینقل عن ھو ا

إلى أن اإلسالم یتضمن عنصرین یشكالن أساس » رسالتھ«الشیخ محمد عبده أنھ خلص في 

وقد اقتبست أوروبا  .مبدأ حریة اإلرادة، واستقالل الفكر والعقل: المدنیة الحدیثة وجوھرھا ھما

بدأین، بعد أن انطفأت جذوتھما عندنا، وكان ذلك عن طریق الحروب الصلیبیة، وما ھذین الم

وجدوا حریة في دین، وعلما وشرعا «نتج عنھا من تعرف الصلیبیین على حال المسلمین؛ إذ 

« وھناك المحطة األندلسیة حیث  ،»وصنعة مع كمال في یقین، وتعلموا حریة الفكر وسعة العلم

ف الممالك إلى بالد األندلس بمخالطة حكامھا وأدبائھا، ثم عادوا إلى كسب السفار من أطرا

شعوبھم لیذیقوھم حالوة ما كسبوا، وأخذت األقطار من ذلك العھد تتراسل، والرغبة في العلم 

والنتیجة التي یرید الشیخ أن یصل إلیھا أننا لسنا في غربة عن عصرنا وعن تیار . »تتزاید

ره مقتبس من عناصر مدنیتنا ودیننا، ویكفینا أن نتذكر مبادئ اإلسالم المدنیة الغربیة؛ ألن جوھ

الحقیقیة كما كانت علیھ قبل ظھور الخالف والتعددیة المذھبیة حتى نجد أنفسنا والحضارة 

نفي السلطة "كما ینقل عن اإلمام محمد عبده أنھ  ٧".األوروبیة الحدیثة على صعید واحد

 - ومراعاة لخصوصیتنا الثقافیة - مع ذلك امن الضروري تجاوبً  وفي مقابل ذلك یكون ٨".الدینیة

أن نبشر بالدولة اإلیمانیة التي یكون فیھا احترام لحریة العقیدة واختالف المواطنین فیھا مع ترك 

  . السلطة للمؤسسات المدنیة الدیمقراطیة

  

 ً ي والتحالف مع إلى قبول النظام الدیمقراط التیار الدیني الشیعي في الكویت أكثر میال

القوى الدیمقراطیة ومشاركة المرأة، ولكن تظل المرجعیة الدینیة ھي مرجعیتھم في النظام 

                                                             

 .٢٠٠١یونیو  ١١: البیان، مجلة "عبده اإلمام محمد"فیصل خترش،  ٧

 .المرجع السابق ٨
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١٧ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

فإن نظام الدولة  - وھي النموذج في ھذه الحالة - وفي ضوء التجربة اإلیرانیة. السیاسي

القرارات اإلسالمي، كما یتصوره أنصار ھذا التیار، یعطى للمراجع الدینیة الكلمة النھائیة في 

ویتمثل . وفي بنیة الدولة وقیاداتھا وكذلك في القرارات المھمة من قبل تنظیمات ھذا التیار

التزامھم بمرجعیتھم الدینیة على حساب المواطنة الدستوریة ما قام بھ البعض من مراسم لتأبین 

  . رغم كل ما یعتبره البعض من أنھ من قیادات اإلرھاب في المنطقة" مغنیة عماد"

ومن ناحیة أخرى وفي الوقت الذي تبنى فیھ تیار اإلسالم السیاسي المرونة في  -  ذاھ

فإنھم ال یبدون  - "وأولي األمر منكم.. وأطیعوا"من قاعدة  االتعاطي مع النظام الحاكم وانطالقً 

اللیبرالیة والیساریة، وفي ھذا تغلیب للخالف  امع القوى الدیمقراطیة وخصوصً  اتسامحً 

إن المعضلة األساسیة في التعاطي مع ھذا التیار، ھي الجدل حول استناده في . العقائدي

  .مرجعیتھ إلى المراجع الدینیة ولیس اإلرادة الشعبیة

یالحظ تعاظم قوة تیارات التطرف الفكري بالتزامن مع تصاعد األحداث في  ا،وأخیرً 

في  ال الخلیج خصوصً المناطق المجاورة وانتشار جماعات اإلرھاب وامتداد نشاطھا إلى دو

المملكة العربیة السعودیة مع ظھور بعض الحوادث في الكویت، وذلك في خضم تصاعد 

في أعقاب  االمواجھة على الصعید الدولي واإلقلیمي مع التیارات اإلسالمیة المتشددة، خصوصً 

لى في الوالیات المتحدة، وتطور األمر إلى قیام ما یسمى الحرب ع ٢٠٠١سبتمبر  ١١أحداث 

فوجود الكویت في وسط منطقة ملتھبة مع انتقال بعض مظاھر التوتر إلى داخلھا، . اإلرھاب

  . كلھا أمور ال تساعد على توفیر المناخ المناسب لمزید من تطویر التجربة الدیمقراطیة الكویتیة

 اوفي النھایة، یظل األمر على الساحة السیاسیة الخلیجیة العربیة حتى اآلن معقودً 

جة األولى للقوى الدینیة والطائفیة والقبلیة، ولیس للتیارات الفكریة والسیاسیة ما لم تحدث بالدر

  . تغیرات ھیكلیة في ھذه البالد على مختلف األصعدة االجتماعیة واالقتصادیة واإلداریة والثقافیة
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١٨ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  مشكلة عدم التوافق على مبادئ تحكم مسیرة تطور الحیاة السیاسیة

تالفات في توجھات التیارات السیاسیة والفكریة الرئیسیة في رغم ما یبدو من اخ

تشترك في نظرتھا التقلیدیة إلى األمور وفي محدودیة فھمھا لمسألة  االكویت، إال أنھا جمیعً 

وبذلك . اإلصالح واقتصارھا على أن ذلك لن یتحقق إال إذا تم تحقیق ما ھو على أجندتھا فقط

شترك في مشكلة تغلیب المصلحة السیاسیة على المصلحة فكل ھذه التیارات بال استثناء ت

  : الوطنیة

  فالكثیر من اللیبرالیین یفضلون استھداف تحقیق مآربھم التحرریة ولو على حساب ثقافة

 . مجتمعاتھم بأبعادھا العقائدیة أو القومیة

 والكثیر من القومیین یقدمون االنتماء القومي على حقوق اإلنسان وحریات المواطنین 

 . وكرامتھم ومعتقداتھم

 على اختالف فئاتھم وطوائفھم -  ومعظم اإلسالمیین -  ً لشيء سوى  اال یقیمون وزن

إلیدیولوجیاتھم وتیاراتھم، حتى ولو كان ذلك اجتھادات تختلف عن المصالح الوطنیة 

المشتركة مع غیرھم، وكذلك ما یشعر بھ البعض من انتماء قومي أو حاجة إلى ممارسة 

 . العامةالحریات 

  

وفي ھذه الحالة . كل ھذه التیارات السیاسیة یؤمن بنظریة الفسطاطین، إما معھ أو ضده

إنھا . لیذھب كل شيء إلى الجحیم حتى ولو كان ذلك مصالح الوطن كما یراھا غالبیة المواطنین

 وقد عبّر عن كل. ثقافة عامة مشتركة تؤمن بتغلیب المصالح السیاسیة على المصلحة الوطنیة

". ال صوت یعلو على صوت المعركة: "ھؤالء الرئیس المرحوم جمال عبد الناصر حینما قال

حتى ولو كان صوت الحریة، أو صوت المظلوم، أو صوت الجائع، أو حتى صوت من یرى 

  .بإخالص وجھة نظر مختلفة في مصلحة الوطن

یة عن ھذه إن مسیرة اإلصالح السیاسي تتطلب أن تتخلى التیارات السیاسیة والفكر

الثقافة السلبیة المشتركة، ویقبل الجمیع بالحوار الموضوعي، والنزول على رغبة أغلبیة الشعب 

وعلیھ، فھناك حاجة ماسة . دون حجر على المواطنین وحجبھم عن حقھم في تقریر مصیرھم

 إلى وجود تیارات سیاسیة وطنیة ال یطلب منھا االبتعاد عن المؤثرات الخارجیة، ولكن تكون

  . منطلقاتھا األساسیة مبینة على توافق حول قضایا وطنیة ودستوریة بالدرجة األولى
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١٩ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  

  الفساد ومظاھره وأثرھا على اإلصالح السیاسي 

 

إلحاق الضرر باألفراد  إلى وھو یؤدي ٩،الفساد یعني الخلل واالضطراب والتلف

َ : " انھ وتعالىلقول الحق سبح امن سلوك اإلنسان وحده مصداقً  ئوالجماعات، وھو ناش ر ھَ َ ظ

ونَ  عُ ِ ج ْ َر ْ ی م َّھُ ل َ َع ُوا ل ل مِ َ َّذِي ع َ ال ض ْ ع َ َھُم ب یق ِ ِ لِیُذ اس َّ ي الن دِ ْ ی َ ْ أ ت َ ب َ س َ ا ك َ م ِ ِ ب ر ْ ح َ ب ْ َال ِّ و ر َ ُ فِي الب اد َ َس  ١٠".الف

   ١١.أن الفساد ھو أكبر معوق للتنمیةلذلك أظھرت الدراسات  اومصداقً 

  

ال تخلو منھا دولة على وجھ األرض، ویكاد ال یختلف اثنان على أن الفساد ظاھرة 

ویعتمد انتشار الفساد على . ولكن ما یھمنا ھو حجم ھذا الفساد وطبیعة البیئة التي یحدث فیھا

 - عندما یحدث في مجتمع یتصف بالمشاركة السیاسیةمن المعروف أنھ حالة المجتمع المعني، ف

یة الصحافة واستقاللھا عن السلطة واستقاللیة القضاء وشفافیة القرارات وتوفر البیانات وحر

الفساد  فإن - التنفیذیة وحیویة المجتمع المدني من خالل األحزاب والنقابات والجمعیات والھیئات

ویتعرض المتھمون فیھ للكشف والمساءلة والعقوبة والتنحیة من وظائفھم  امحاصرً  كونی

ا ، ربیة الیوموھذا ما نراه في الدول الغ. غیرھم یرتدع ، وبالتاليالرسمیة ذا لم تتوفر البیئة إأمّ

ِ  ".......... - ة كما یصفھا القرآن الكریمعَ افَ دَ أو بیئة المُ  االصحیة المذكورة سابقً  َّ عُ هللا ْ ف َ ال د ْ َو ل َ و

ضُ  ْ ر َ تِ األ َ د َ َس ف َّ ٍ ل ض ْ ع َ ب ِ ھُم ب ضَ ْ ع َ َ ب اس َّ  ظاھرة ومشكلة حادةفإن الفساد یصبح  - ١٢.........".الن

إضعاف ھیبة الدولة ، وعرقلة اإلصالح السیاسي، والجھود التنمویة إفشال إلىیؤدي بدوره و

  . أمام المجتمعویفقدھا المصداقیة والحكومة 

  

                                                             

 .٦٨٨حیاء التراث، ص إ: ٢ ، مج)١٩٧٣( ٢، ط المعجم الوسیط ٩

 .٤١: سورة الروم ـ آیة ١٠

١١ C. Gray and D. Kaufmann, “Corruption and Economic Development,” Finance and Development 

(March 1998), pp. 7 - 8. 

 .٢٥١ :سورة البقرة ـ آیة ١٢
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٢٠ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

وقد تضخم مؤشر الفساد من خالل ضعف المشاركة السیاسیة وعدم نضج التجربة 

. اسبةالدیمقراطیة األمر الذي أتاح الفرصة لدوائر الفساد للعمل وبحریة ودون رقابة أو مح

وھناك الكثیر من مظاھر ضعف التجربة الدیمقراطیة التي تتسبب في ذلك وفیما یسمى بظاھرة 

  : المواطنة المنقوصة، ومن أھم ھذه المظاھر

  عدم مالئمة قانون االنتخاب الذي یوجد ظروف مناسبة للضغط على الناخبین

 . لصالح جھات وأطراف سیاسیة معینة

 والطائفیة التي تحمي من ینتمي إلیھا وتحصل لھ  استمرار وجود الضغوط القبلیة

 . على مزایا لیس بالضرورة أن یكون من مستحقیھا

 عن ممارسة  - وھي تشكل نصف المجتمع - محاولة بعض التیارات تعطیل المرأة

 . حقوقھا السیاسیة التي أقرھا القانون

 یحصل  عدم وجود نظام للضرائب یجعل كل طرف یؤدي للدولة حقوقھا مقابل ما

 . علیھ منھا

 استخدام الممیزات البرلمانیة من قبل بعض النواب لتحقیق مصالح شخصیة. 

  إجراءات تقدیم الخدمات عن طریق االتصال المباشر بین المراجع والمسؤول، وھنا

 . فال رقابة على المسؤول وال حمایة للمراجع. تظھر فرصة الفساد

 سیادة القانون ضعف الثقة في النظام القضائي وضعف ثقافة 

ھناك الكثیر اآلن من ضعف الثقة في النظام القضائي، سواءً من حیث تعقد إجراءات 

. التقاضي أم من حیث ضمان حیاد األحكام تحت الضغوط السیاسیة أو غیرھا من الضغوط

والقضاء المستقل النزیھ سیف مسلط على رقاب من تسول لھ نفسھ االنحراف، وفي غیاب ھذه 

ً  ایصبح الجو مناسبً  الصفات عنھ النتشار الفساد وظھور المزید من صوره ومجاالتھ، نتیجة

للكثیر من الظروف تم القفز على الكثیر من القواعد القانونیة، بحیث أصبح استخدام النفوذ 

األمر الذي . والضغوط السیاسیة واالجتماعیة أكثر قوة من القانون وأحكامھ في كثیر من األحیان

  . ادة القانون بأسلوب یشعر فیھ الجمھور بطریقة مباشرةیتطلب فرض سی
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٢١ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 تأثیر أوضاع مؤسسات المجتمع المدني على اإلصالح السیاسي 

 

تقوم مؤسسات المجتمع المدني في الكویت بنشاطاتھا في حریة نسبیة بعیدة عن مجال 

یعود السبب في وقد . السیطرة المباشرة للدولة رغم ضعف أدائھا ومشاركتھا في الحیاة العامة

ذلك إلى صراع القوى السیاسیة والشعبیة للھیمنة علیھا واستخدامھا كواجھات بدیلة عن 

باإلضافة إلى ھیمنة الدولة على كثیر من القطاعات التي تنشط فیھا . األحزاب السیاسیة

  .مؤسسات المجتمع المدني

  

حداثة نشأة الدولة  إلىكما تعود المساحة المتاحة للحركة أمام مؤسسات المجتمع المدني 

المركزیة، واستمراریة عالقات المجتمع المدني التقلیدیة، وإلى ظروف الوفرة االقتصادیة، 

وقد كانت البدایات الحقیقیة في الكویت للمجتمع . اواالستقاللیة النسبیة للقوى االجتماعیة اقتصادیً 

فإن  ،وللعلم. رن الماضيالمدني بالتعریف الحدیث قد ظھرت منذ نھایة العشرینات من الق

تنظیمات المجتمع المدني في الكویت قد ظھرتا بعد قرن كامل من ظھورھا في مصر وبلدان 

  .المشرق العربي

  

إن أقدم أشكال المؤسسات المدنیة الحدیثة في الكویت ھي األندیة والجمعیات، وقد بدأت 

اضیة، وبعضھا تخصصیة األندیة أدبیة ودینیة، ثم تطورت إلى جمعیات أندیة ثقافیة وری

، ثم تداخلت معھا في مرحلة ثانیة الجمعیات بمختلف أنواعھا )الخ... الخریجون، النساء(

ونالحظ في عدد من الحاالت ھیمنة فئة مذھبیة أو قبلیة أو ). المھنیة، والنسائیة، والتخصصیة(

ٍ أو جمعیة، كما نالحظ تنافسً  اخل المؤسسة الواحدة، بین ھذه المجموعات د اإثنیة معینة على ناد

في الدمج االجتماعي فإن بعضھا لم تتجاوز  امھمً  اوإذا كانت األندیة والجمعیات قد لعبت دورً 

  .التقسیمات المذھبیة والقبلیة

  

  ١٣:ویمكن القول أن مؤسسات المجتمع المدني الكویتي قد مرت بثالث مراحل متمایزة

لقرن العشرین، وقد غلب على ھذه المرحلة جاءت مع بدایات النصف األول ل: المرحلة األولى

مشاركة النخبة السیاسیة الحاكمة ذاتھا في تكویناتھا بجانب فئات التجار، 

                                                             

 موقع إسالم أونالین، من ١٢/١١/٢٠٠٠، "الخلیجیة؟ الدیمقراطیة ھل یدعم. .ازدھار المجتمع المدني"رمضان عویس،  ١٣

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2000/11/article6.shtml 
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٢٢ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

م لم یكن  َ كما غلبت على أھدافھا النواحي الثقافیة واألدبیة والتنمویة، ومن ث

أن تأتي مطالبھا ومواقفھا متناغمة إلى حد كبیر مع مطالب النخبة  اغریبً 

  .الحاكمة

وترجع إلى خمسینیات القرن العشرین والستینیات، حیث بدأت الكویت تعرف : المرحلة الثانیة

 ً م بدأت مطالب وتشكیالت  شكال َ ا للدولة بالمعنى الحدیث، ومن ث ً أكثر تبلور

مؤسسات المجتمع المدني تنحو نحو الجوانب السیاسیة وقضایا المشاركة 

   .فعالیات تصب في ھذا االتجاه وقد شھدت الكویت في ھذه الفترة. الشعبیة

مرحلة الطفرة النفطیة، حیث بدأت عوائد النفط تؤتي ثمارھا وبدأت خطط : المرحلة الثالثة

التنمیة االقتصادیة تتبلور بشكل واضح، كما أن مؤسسات الدولة بدأت في 

الترسخ، وتدعمت سیاسات الدولة في مجال التعلیم والخدمات بالشكل الذي 

ا الحاضر، وھو ما وضع دولة الكویت في مراتب متقدمة في نراه في وقتن

تصنیفات التنمیة البشریة، كما بدأت الكویت تأخذ بنظام التمثیل البرلماني 

  . المنتخب

وبالنظر إلى طبیعة التنظیمات المدنیة الراھنة في دولة الكویت نالحظ أنھا تتنوع ما بین 

فیة، في حین تفتقد أھم عناصرھا وھو األحزاب دینیة ونسائیة وخیریة ومھنیة وتعاونیة وثقا

ومن الظواھر . السیاسیة، وھو األمر الذي تكاد تعرفھ التجربة الكویتیة وإن كان بشكل مستتر

الفریدة ـ والتي لھا خصوصیة في دولة الكویت نوعان من التكوینات المدنیة ال یتم تسجیلھما أو 

جھة رسمیة حكومیة أخرى، وتمثالن  إشھارھما لدى وزارات العمل أو الشؤون أو أي

  .الدیوانیة، والحسینیة: خصوصیة كویتیة، وھما

فھي أبنیة یتبرع بھا المیسرون من الشیعة إلقامة المناسبات الدینیة  ،أما الحسینیات

وما یدعو  - من شعائر عاشوراء، إلى الزواج، والعزاء، وكمنابر لنشر الدعوة - واالجتماعیة

من  اسینیات من مؤسسات المجتمع المدني أنھ یتم إنشاؤھا طواعیة أو تبرعً إلى اعتبار ھذه الح

وأھم من ذلك، . مؤسسھا بإرادتھ الحرة، ثم تصبح ملكیة عامة ألبناء المجتمع المحلي من الشیعة

  .أنھا تصبح وسیلة فعالة لنشر الوعي والتعبئة السیاسیة واالجتماعیة ألبناء الطائفة الشیعیة

ً وبالمنطق نفسھ  فریدا لالجتماع والتداول والسجال الحر في دولة  اكویتیً  نجد شكال

الكویت، وھو المعروف باسم الدیوانیة، وھي مجلس في بیت كبار المیسورین من أبناء األسر 
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٢٣ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

المرموقة تستضاف فیھ االجتماعات العامة لصفوات منتقاة من المھتمین بالقضایا الوطنیة 

وانیة الكویتیة تؤدي كل الوظائف التي تؤدیھا أي منظمة من والعامة، وبھذا المعنى فإن الدی

 اتلعب دورً  منظمات المجتمع المدني، وقد ازداد عدد الدیوانیات في السنوات األخیرة، وھي

  .مھما في العملیة السیاسیة

یجمع بین  اكویتیً  امدنیً  اتعتبر إبداعً  - بھذا الشكل وتلك الوظیفة - والدیوانیة الكویتیة

سات التقلیدیة لمجلس األسرة أو العشیرة أو القبیلة، وبین الممارسات الحدیثة لجمعیات الممار

الخریجین أو حتى األحزاب السیاسیة، ومثل الحسینیات فإن الدیوانیات الكویتیة ال تظھر في 

  .سجالت وزارة الشؤون االجتماعیة ضمن جمعیات النفع العام

 اھامً  امؤسسات المجتمع المدني، فھي تلعب دورً وال یجب أن ننسى القبیلــــة كأحد أھم 

 ً كعنصر محدد من عناصر التجربة الدیمقراطیة باعتبار مفھوم القبیلة في صورتھ  اوبارز

ورغم وجود العدید من اآلراء التي تشیر  ١٤.الحیاتیة أساس التجربة السیاسیة لدول تلك المنطقة

ا على صعید قضایا  النحسار ھذا الدور لصالح الدولة القومیة الحدیثة ً فإن دورھا ما زال مؤثر

التنمیة السیاسیة والبناء االجتماعي، وھو ما یؤثر في النھایة في تجربة المشاركة السیاسیة 

  . وآلیات التنمیة السیاسیة

: باإلضافة إلى ھذا وذاك، فھناك خصوصیة أخرى للمجتمع المدني الخلیجي، ھي

عمل لمساعدة المحتاجین الذین ال تصلھم لخدمات الرعایة الجمعیات والصنادیق الخیریة، والتي ت

وقد فوجئت السلطات في دول . االجتماعیة والصحیة الحكومیة وال جھود الجمعیات الخیریة

منطقة الخلیج بالنمو السریع في أنشطة الجمعیات والصنادیق الخیریة، مع مزید من طلبات 

ا أدت إلیھ من شكوك حول بعض ھذه وم - ٢٠٠١سبتمبر  ١١اإلشھار، ولكن بعد أحداث 

سارعت الحكومة إلى تقیید منح الرخص المخصصة لھذه المؤسسات، كما  - الصنادیق الخیریة

  .شكك البعض في أن وراء ھذه الجمعیات والصنادیق تنظیمات سیاسیة معظمھا إسالمیة

ً  امتزایدً  اویمكن اعتبار دولة الكویت أكثر بلدان الخلیج التي تشھد تسییسً   اكبیرً  اونفوذ

 ً  لتنظیمات غیر حكومیة، حتى إن بعض المراقبین یتوقعون تحول بعض ھذه التنظیمات مستقبال

 ١٥.في التطور السیاسي للبالد امھمً  اسیاسیً  اأن تلعب دورً  - على األقل -  إلى أحزاب سیاسیة أو

                                                             

 .مرجع سابقرمضان عویس،  ١٤

 . ٧/١١/٢٠٠٥ ،١٣١٧ :، العددالحوار المتمدن، "العالم العربي والمجتمع المدني"حواس محمود،  ١٥

www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=49841 
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٢٤ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

المنظمات  طارهینظم اإلطار السیاسي والقانوني الذي تعمل في إ ١٩٦٢لسنة  ٢٤فالقانون رقم 

الجمعیات األھلیة  لھذا القانون تراقب وزارة الشؤون االجتماعیة عمل اووفقً . المدنیة في الكویت

على ھذا القانون  ١٩٦٥ومنعت التعدیالت التي أدخلت سنة . التي تتلقى مساعدات حكومیة

جتماع، ولكن والدستور الكویتي یسمح بحریة اال. الجمعیات األھلیة من ممارسة النشاط السیاسي

فال توجد أحزاب سیاسیة رسمیة في الكویت، ولكن توجد  ١٦الواقع، ھذا الحق مقید على أرض

ة والشیعة ومن  جماعات شبھ سیاسیة من ّ العشائر والتجار والناشطین المعتدلین من السن

من  كویتيوبذلك، یتألف المجتمع المدني ال. اعلنیً  االلیبرالیین والقومیین تتخذ لنفسھا شكال منظمً 

  .جمعیات النفع العام والنقابات العمالیة والعدید من الجماعات غیر الرسمیة

وإذا كان ھذا الالحسم الدستوري أو القانوني في المسألة الحزبیة لم یمنع الممارسة 

وتجلى ذلك في  ١٧الدیمقراطیة أن تأخذ مجراھا، فإنھ ترك بصمات واضحة على ھذه الممارسة،

  : أمرین أساسیین ھما

  إن المعارضة السیاسیة اتجھت إلى جمعیات النفع العام المھنیة والثقافیة والدینیة حیث

لھا واتخذت منھا في بعض الحاالت واجھات اجتماعیة لممارسة  اوجدت فیھا متنفسً 

  . النشاط السیاسي وبخاصة في الفترات السابقة إبان السبعینیات والثمانینیات

  وعدم وضوح القوى التي تشكلھا، إذ یمتد التصنیف مرونة خریطة القوى السیاسیة

تضم القومیین والیساریین واللیبرالیین واإلسالمیین  االسیاسي على مساحة واسعة جدً 

  . والقبلیین والمستقلین والحكومیین) الشیعة/ اإلخوان/ السلفیة(

أن ویمیل المواطن الكویتي عادة إلى واحد من مكونات ھذا الطیف دون أن یعني ذلك 

ما  الدیھ أي نوع من االلتزام السیاسي الذي تعرفھ األحزاب الرسمیة في البلدان األخرى، وغالبً 

یعطي صوتھ لمن یتوسم فیھ القدرة على قضاء مصالحھ والوقوف بجانبھ وقت الحاجة، وقد 

  .لنصرة الصاحب أو ابن القبیلة" الفزعة"یعطي صوتھ ھكذا على سبیل 

األحزاب الرسمیة فإن التجمعات السیاسیة التي تنتھج  وفي ھذا السیاق الخالي من

الحداثة اللیبرالیة تحاول التنسیق بین مرشحیھا الذین یخوضون المعركة االنتخابیة على أساس 

 ً تعجز تلك  ابرامج نابعة من رؤى وأفكار التجمع أو التیار الذي ینتمي إلیھ المرشح، وأحیان

والمفارقة الملفتة للنظر ھنا ھي أن تلك التجمعات التجمعات عن تحقیق مثل ھذا التنسیق، 
                                                             

 http://www.undp - pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=15 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن موقع  ١٦

 .سابق مرجعالبیومي غانم،  إبراھیم ١٧
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٢٥ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

في اللحاق بھا  االسیاسیة ذات الطابع الحدیث باتت تلھث خلف التكوینات القبلیة التقلیدیة طمعً 

  . على درب االنضباط وااللتزام التنظیمي

ً  ٤٠.٠٠٠جمعیة یبلغ عدد أعضائھا  ٥٥ویوجد في الكویت  ،ھذا انتظموا في  اعضو

یق أھداف مختلفة مثل إصالح وضع المرأة في المجتمع، والعمل من أجل اللیبرالیة جمعیات لتحق

  .واالقتصادیة، وترویج القیم اإلسالمیة السیاسیة

في الكویت الجمعیات التعاونیة االستھالكیة التي توفر السلع الغذائیة  اوھناك أیضً 

من %  ٨٠أكثر من  یطر علىواالستھالكیة من خالل مراكز بیع بالتجزئة، مع العلم بأنھا تس

وفي كثیر من األحیان یتخذ الناشطون السیاسیون من انتخابات .. سوق التجزئة في مجال األغذیة

  . الجمعیات التعاونیة مرحلة أولى نحو الوصول إلى االنتخابات التشریعیة

 أثر برامج التنمیة البشریة على اإلصالح السیاسي

وبالتالي، یعتمدان في تطویرھما على . ا نشاط للبشرالسیاسة والممارسة الدیمقراطیة ھم

من ھنا تبرز أھمیة التنمیة البشریة في عملیة . مستوى العناصر البشریة المنخرطة فیھما

ً . اإلصالح السیاسي في الكویت بین مستوى التنمیة  اواضحً  اویمكن أن نالحظ أن ھناك ارتباط

الكویت، والدلیل على ذلك التقدم النسبي  لدولة البشریة ومدى التقدم في التطور السیاسي

لألوضاع السیاسیة، وأن الكویت بصفة عامة تتقدم فیھا األمور كلما ارتفع مستوى التنمیة 

  . البشریة

وحول مفھوم التنمیة البشریة یشیر عبد اللطیف یوسف الحمد إلى أنھا عبارة عن 

بمجرد كونھم  -  مى، إذ أن للبشرتوسیع خیارات البشر بھدف تحقیق الغایات اإلنسانیة األس"

ً  احقً  -ا بشرً  للجوانب المعنویة ) ویتسع المفھوم..... (اومعنویً  افي العیش الكریم مادیً  أصیال

والحیاة اإلنسانیة الكریمة مثل التمتع بالحریة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وتوافر 

وغایة عملیة اإلصالح السیاسي جوھر  إذن تحقیق عزة وكرامة اإلنسان ھو ١٨.....".الفرص

                                                             

  . تب اإلقلیمي للدول العربیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المك"٢٠٠٣ تقدیم لتقریر التنمیة اإلنسانیة للعام"عبد اللطیف یوسف الحمد،  ١٨

http://www.undp.org/rbas/ahdr/ahdr2/arabic/Ara_Forwards.pdf 
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٢٦ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

الحریات العامة في الصحافة والنشر وفي  وبالتبعیة االجتماعیة، وذلك لن یكون إال بتوسیع

   ١٩.المنتدیات المفتوحة

في  اومن المعروف أن المجتمع الكویتي یعاني من تعقد مشكالتھ التنمویة وخصوصً 

خیر من القرن الماضي نقلة كبیرة في فرغم أن النفط قد أحدث في النصف األ. جانبھا السیاسي

إال  - وأنھ قد بدأت عملیة السیر في اتجاه الممارسة الدیمقراطیة - تطور الحیاة المادیة للمجتمع

أن تطور الحیاة السیاسیة لم یتواكب بالقدر الكافي مع ھذه النقلة المادیة والمالیة والمعیشیة 

من أخطر المظاھر السلبیة السیاسیة  اس بعضً بل قد یكون قد كر. الضخمة التي أحدثھا النفط

فال یختلف اثنان حول أن أكثر ما نحتاجھ من أبنائنا وقادة . التي نأمل تجاوزھا في المستقبل

المستقبل ھو المشاركة والمبادرة واحترام القانون والقدرة على التعبیر والحوار والتفكیر 

لك الكثیر مما ال یمكن أن ینمو إال في ظل مناخ واإلبداع واحترام التعددیة والرأي اآلخر وغیر ذ

   ٢٠.سیاسي معین

  

التنمیة البشریة ھنا تأتي بمفھومھا الواسع والمتكامل، فال یعقل أن تتطور الحیاة 

  : السیاسیة دون معالجة المشكالت الرئیسیة للتنمیة البشریة، ومن أبرزھا

  كاف مع المشكالت التي األزمة الفكریة التي تمنع المواطنین من التعاطي بوعي

یواجھھا المجتمع، وتجعلھم ینقادون وراء زعامات شخصیة أو طائفیة وقبلیة أو االنقیاد 

 . لشعارات عامة براقة ولیس ألفكار محددة وبرامج سیاسیة وتنمویة واضحة

  الخلل في القدرة على المنافسة في سوق العمل مما یجعل المواطنین معتمدین بدرجة

رد الدولة التي توزعھا علیھم من خالل أنظمة مختلفة من أھمھا أنظمة كبیرة على موا

 . الخدمة المدنیة

  عدم المیل إلى المبادرة باالستثمار في القطاع الخاص سواء من قبل الشباب في قطاع

الصناعات الصغیرة أم من قبل كبار رجال األعمال في القطاعات التي تؤدي إلى تنویع 

 . ن حالة االقتصاد الریعيمصادر الدخل والخروج م

                                                             

. ٢٤/١/٢٠٠٤ ،"مجتمعیة  قراءة… التدافع والتنافس، سمة المجتمعات المتحركة "الھادي مرھون،  عبد ١٩

http://www.nuwab.gov.bh/default.asp?action=article&id=2803 

 إبریل ،، الدوحة ـ قطرملتقى القیادات الخلیجیة، محاضرة في "تنمیة البشریة وإعداد قادة المستقبل في دول الخلیج العربیةال"على الزمیع،  ٢٠

٢٠٠٤. 
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٢٧ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

یجب أن نشیر ھنا إلى عدم كفاءة النظام التربوي، وعدم قیام  ،على صعید آخر

المؤسسات التربویة بدور رائد في تنشئة األجیال في جو من الحریة واإلبداع والطموح والتفوق، 

تتناسب مع  مخرجات النظام التربوي أقل بكثیر من الضجة اإلعالمیة حولھا، وال كما أن نوعیة

الموارد التي تنفق علیھا، ومھارات خریجیھا ال ترتقي إلى مستوى المھارات المطلوبة في سوق 

وھنا تشیع ثقافة استھالك الثروة ولیس إنتاجھا، ویتكرس لدى الجمیع مفھوم أن كل . العمل

 ً ھذا إن كان  ااألطراف إنما یسلكون شتى الوسائل للحصول على نصیب من الثروة، ال یھم إذ

إن في ذلك نشر لثقافة الفساد لدى . مقابل عمل أم لمجرد تعیین الفرد دون حاجة حقیقیة إلیھ

القاعدة الشعبیة، وبالتالي تقبل بما یحدث طالما أنھا تحصل على نصیب، ناھیك أن القیادات التي 

 ً طة ألنھا إلى االنخراط في أعمال الفساد، ببسا تنشأ من خالل ھذه القاعدة الشعبیة أكثر میال

  . المسألة إذا مسألة تربیة. وسیلة للحصول على المزید من الثروة

  أثر البرامج التنمویة على اإلصالح السیاسي 

إذا كان ینظر إلى التنمیة بمفھومھا العام على أنھا عملیة شاملة ذات مضامین اقتصادیة 

ل - واجتماعیة وسیاسیة ّ في أحدھا یقود دون مناص  أي أنھا عملیة ال تقبل التجزئة، وأن أي تحو

ّ على تعریفھ معظم الباحثین ل وتغییر في البقیة، وھذا ما استقر ّ فإن التنمیة االقتصادیة  -  إلى تحو

واالجتماعیة في دولة الكویت لم تحدث سوى في إطارھا االقتصادي واالجتماعي كالتعلیم 

لكن التنمیة . وما شابھ ذلك والصحة والخدمات االجتماعیة وإیجاد قاعدة صناعیة وتوزیع الثروة

السیاسیة كنشاط یقوم بھ المواطن العادي من أجل التأثیر في صناعة القرار الحكومي، ظلت 

األمر الذي أدى إلى التشكیك في  ٢١.الغائب األكبر لدى صانع القرار، ولدى الباحثین والكتاب

في دول المنطقة  اوخصوصً  التنمیة وتكامل جوانبھا بما یشمل التنمیة السیاسیة،" شمول"حتمیة 

  . لتمویل عملیة التنمیة" الضرائب"ذات االقتصاد الریعي التي تعتمد على مصادر دخل غیر 

یجب أن یتركز في  - في دولة الكویت اخصوصً  - فالحقیقة أن ھدف التنمیة األساسي

 ً ومن ثم . نفطیةمن االستمرار في استھالك الثروة الریعیة ال تمكن المجتمع من إنتاج الثروة بدال

 - عن طریق الضرائب - ینھض المجتمع باحتیاجاتھ بما في ذلك تخصیص جزء من موارده

  . لتمویل میزانیة الدولة التي تقدم لھ الخدمات

                                                             

  .٢٥/١٠/٢٠٠٥ قضایا الخلیج، من موقع "آفاق التنمیة السیاسیة في الخلیج العربي" ،نحمزة الحس ٢١

 http://www.gulfissues.net/mpage/gulfarticles/article005.htm 
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٢٨ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

فمن جھة . وجدیر بالذكر أن الدولة الریعیة في الكویت قد لعبت دورین متناقضین

ة، وعززت مركزیة اتخاذ القرار، سلبیة، ساعدت الثروة في تعزیز أجھزة السلطة اإلداری

والسیطرة على قنوات التعبیر، كما ساھمت الثروة في صرف المواطنین الخلیجیین عن 

 ً لیس ذلك فقط، بل أضعفت الحاجة . الموضوع السیاسي والمشاركة في صناعة القرار إجماال

ّع إلى اقتحام الخطوط الحمراء السیاسیة وممارسة النقد العلني ح . تى في حدوده الدنیاوربما التطل

فبالنسبة لكثیر من مواطني الكویت بدت المشاركة السیاسیة كما لو كانت وسیلة ألھداف أخرى 

ض على األقل عن  ّ یمكن تحقیقھا عبر التوظیف وتحسین الوضع المعاشي، وھي بھذا تعو

  . المشاركة في صناعة القرار والتأثیر فیھ

ّ لدول ة الكویت التي خاضت آفاق التنمیة االقتصادیة ومن جھة إیجابیة ثانیة، كان البد

، والتي یمكن مالحظتھا على وجھ اواالجتماعیة أن تواجھ آثارھا في میدان السیاسة أیضً 

ّمة كانت الكویت في  االخصوص في توسع وتطور الخدمات التعلیمیة والتي أوجدت نخبً  متعل

ي كان في طور النمو السریع ومن ثم البدایة في أشد الحاجة إلیھا في جھازھا البیروقراطي الذ

ً  اأصبحت مؤخرً  على جھاز الخدمة المدنیة ومیزانیة الدولة من خالل زیادة أعداد  اتشكل ضغط

أما األثر اإلیجابي الثاني لعملیات التنمیة التي . طالبي الوظائف عن احتیاجات األجھزة الحكومیة

في العقد األخیر إلى دخول ثورة  اتمت في دولة الكویت فھو أن ھذه العملیات أدت خصوصً 

ففي البدایة كانت سیطرة الحكومات واإلعالم الجماھیري . االتصاالت والمعلومات إلى المجتمع

وسیلة للتأطیر الذھني والثقافي للمواطنین، لكن ثورة االتصاالت والمواصالت والمعلومات 

كار واألخبار والمعلومات رحبة من األف اواإلعالم بدأت تفتح أمام جماھیر الكویت آفاقً 

  . والتواصل السیاسي مما دفع بأجھزة االتصال واإلعالم الحكومیة إلى االھتمام بالسیاسة

 ضعف نظام التخطیط 

ولذلك یفاجأ . وھو ما یؤدي إلى عدم معرفة المجتمع عن اتجاھات الحكومة وبرامجھا

ھا دون قدر مناسب من الشفافیة الناس بأنباء عن مشاریع استراتیجیة كبرى جرى البدء في تنفیذ

یسمح بالمعرفة المسبقة عنھا وعن أھدافھا، وجدواھا التنمویة، وكیفیة إسنادھا وإلى من تسند 

إلى عم وجود خطط  ویؤدي ضعف نظام التخطیط. إلخ... وبأي مقابل، وما ھو حجم العمل

مر بضعف قواعد ویرتبط ھذا األ. محددة وآلیات فاعلة لتقییم األداء ومحاسبة المقصرین

المعلومات وعدم إتاحتھا بیسر وبالتفصیل أمام العدید من الجھات المھتمة في المجتمع مما یجعل 
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٢٩ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 ً لمن یحاولون استغالل السلطة، وھم في ھذه الحالة مطمئنون على صعوبة إثبات  االمناخ آمان

  .المشاركین فیھاو علمیات الفساد والوقوف على حجمھا وأبعادھا

والمشكلة تكمن في . ى، تقدم الدولة العدید من الخدمات للجمھورمن ناحیة أخر

إجراءات تقدیم ھذه الخدمات، فالمواطن حینما یتقدم بطلب الخدمة ال یتعامل مع المؤسسة بقدر 

وھنا تندلع الشرارة األولى الستغالل السلطة من خالل . ما یتعامل مع موظف مسؤول مباشرة

اسي أو االجتماعي، كما یمكن أن تستخدم الخدمات لرشوة الرشوة أو استخدام النفوذ السی

  . السیاسیین

 المشكالت والظواھر االقتصادیة وأثرھا على اإلصالح السیاسي 

من االستعراض السابق لألوضاع الداخلیة في دولة الكویت یتضح أن العامل الرئیسي 

الریعي عمق بعض الذي غیر وجھ الحیاة فیھا ھو ظھور النفط وتشكل نمط من االقتصاد 

مثل تمركز القوة  -  أخرى اوغیّر أوضاعً  -  كالقبلیة والطائفیة - المشكالت االجتماعیة والسیاسیة

كما أنھ أدى إلى مزید من االحتكاك بالمجتمعات المحیطة والثقافات الغریبة  - في ید الحكومات

  .وخفف من وزن القوة السیاسیة للمجتمعات

إلى تزاید  - في السنوات األخیرة ام إیراداتھ خصوصً وتعاظ - وقد أدى ظھور النفط

تمركز القوة االقتصادیة في ید الدولة رغم االتجاه إلى الخصخصة وتوسیع دور القطاع الخاص 

وقد أدت ھذه السلطة االقتصادیة والمالیة للحكومة إلى تغییر منظومة القوى . في االقتصاد

قوة معتمدة  -  سیاسیة الثانیة بعد الحكومة في السابقوھم القوة ال - السیاسیة، حیث أصبح التجار

 ً عن  على الدولة وغیر قادرة على االحتفاظ باستقالل سیاسي تام عن الحكومة، ھذا فضال

فاالقتصاد غیر حر . على موارد الدولة االمواطنین الذین أصبحوا معتمدین بالكامل تقریبً 

كما أنھا أكبر محتكر لتوظیف العمالة . توالحكومة أكبر محتكر لعقود المقاوالت والمشتریا

وبذلك فھي لدیھا قوة تستطیع بھا التأثیر بدرجة كبیرة في مجریات األمور بین أوساط . الوطنیة

الرأي العام، وھو ما یضعف قوة أیة تیارات فكریة أو سیاسیة أمام ھذه القوة الدھماء لإلیرادات 

  . النفطیة العمالقة

  

تصاد، جرت في اآلونة األخیرة مجموعة من الدراسات حول وفیما یتعلق بحریة االق

وكانت لجھات رسمیة مشاركة في ھذا الشأن، . مدى مالءمة آلیات المنافسة في السوق المحلیة
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، وطالبت بكسر الكثیر ٢٢كما أن جھات دولیة ذات شأن قدمت مقترحات محددة في ھذا المجال

وھو ما یشكل . اریة سواء حكومیة أم خاصةمن التشریعات واألوضاع التي تنشئ مراكز احتك

مراكز قوة تیسر عملیة استغالل الظروف والسلطات واإلمكانات في مزید من عملیات الفساد 

وعلى نطاق واسع على مستوى  الیس فقط على مستوى المصالح والقوى الكبرى، بل أیضً 

ً . القاعدة العریضة ساد الملحوظ في االتجار من ذلك یعبر عنھ الف اوال نستطیع القول أن شیئ

  . باإلقامات والكفاالت، مما یعزز فلسفة الفساد كقیمة اجتماعیة

  

وقد ارتبطت ھذه السیطرة على مصادر الدخل بعد ظھور النفط بما قامت بھ الدولة من 

تنفیذ خطة واسعة النطاق لرفع مستوى معیشة الشعب، وقد نجحت في ذلك عن طریق تقدیم 

ى أعلى مستوى إضافة إلى توزیع شيء من الثروة النفطیة بطرق مختلفة الخدمات المجانیة عل

  .من أھمھا التوظیف الحكومي، ونظام االستمالكات، وعقود اإلنشاءات والتوریدات

  

ً  -  ھذا األمر  - في الخمسینیات إلعطاء دفعة لعملیة التحول االجتماعي وإن كان مقبوال

فقد یؤدى إلى دفع المجتمع إلى أن یستخدم الكل ما  -  وھو ما حدث بالفعل - إال أنھ إذا استمر

لدیھ من ضغوط للحصول على أكبر قدر من ھذه الثروة مع تجاھل المسئولیة عن إنتاج الثورة، 

أو على األقل المساھمة في تمویل ما یحصل علیھ المواطن من خدمات من خالل نظام 

إنھ خیر مناخ . ون مقابل من جھتكفالسائد أن تحصل على ما یمكنك بأي وسیلة وبد. للضرائب

   .إلفساد الحیاة السیاسیة

  

أصبح مرتبطا  - واالستقرار في األمد القصیر والمتوسط -  كما أن مستوى المعیشة

ولكن الوضع ال یتحمل حدوث صدمات ینخفض فیھا سعر . باستقرار إیرادات النفط أو نموھا

وزیادة االعتماد  - ر الدولة والخصخصةفالتطورات االقتصادیة وتراجع دو. النفط وإیراداتھ

كلھا ظروف یفترض أن تؤدي إلى زیادة ثقل  - على الضرائب والرسوم لتمویل الموازنة

بما في  -  لكن قصور اإلصالح اإلداري والشفافیة. المواطن الحر ونمو قدرتھ على التعبیر الحر

                                                             

  : بعنوان البنك الدولي إلى اللجنة العلیا للتنمیة وإصالح المسار االقتصاديتقریر مقدم من  ٢٢

Competition Law & Policy for Kuwait: a suggested approach and recommendations, December 

2002 
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من شأنھ  - فاعلة وقویةذلك ما یحیط بمشاریع الخصخصة من شكوك، مع بقاء مؤسسة الفساد 

  . أن یعمق المشكالت التي یواجھھا اإلصالح السیاسي

  

 ً الختفاء التوترات  امواتیً  اوإذا ما نظرنا إلى نموذج الدولة الریعیة نجد أنھ یوفر مناخ

الكفایة یجب . القابلة لالستثمار السیاسي في مرحلة االنتقال من مجتمع الكفاف إلى مجتمع الكفایة

ا بصورة نسبیة وضمن شروط البیئة الخاصة، لكنھ ال یكفي لتفسیر الحراك أن تعرف ھن

بل ربما أمكن القول أنھ یفسر سبب اختفاء التوترات ذات المنشأ . السیاسي في مرحلة الكفایة

خاصة مع  -  مثل انتفاضات الخبز في دول أخرى - االقتصادي البحت في مختلف األوقات

لكن خارج اإلطار المعیشي .. یل دون ضغوط تضخمیة قاسیةاستمرار قدرة الدولة على التمو

البحت، فإنھ یجب أن نأخذ بعین االعتبار أیضا أن مرحلة الكفایة توفر فرصا لظھور وعي 

من الناحیة الفعلیة فان عملیات التنمیة . .بالذات ال یمكن فصلھ عن التطلعات السیاسیة

مكن مقاربتھ بالطبقة الوسطى التي تالشى االقتصادیة في الكویت أوجدت الفرصة لظھور ما ی

عند أفرادھا الھم المعیشي، وحصلوا على قدر من التعلیم وسافروا إلى خارج البالد وتوافرت 

لھم فرصة التواصل مع الغیر، وھي كلھا مقدمات إلعادة التفكیر في الذات وصیاغة الھویة من 

دید الذي ولد في مرحلة الكفایة ینظر إلى نضیف إلى ھذا أن الجیل الج.. خالل المقارنة مع الغیر

مستوى المعیشة القائم باعتباره حقا مكتسبا، وبالتالي فان الصعوبات االقتصادیة الناشئة عن 

أو عدم مكافأتھا للحاجات المستجدة والمتزایدة تتحول  -  إن حدثت -  انخفاض عائدات البترول

مثل التوزیع غیر المتساوي  -ا إن أفكارً إلى دوافع للسخط السیاسي عند ھذا الجیل، وعندئذ ف

إلى سخط سیاسي وبحث  ایمكن أن تترجم سریعً  - للثروة، أو عدم تغییر طاقم الحكم أو خطابھ

   ٢٣.عن بدائل

  

 ً   أثر األوضاع اإلقلیمیة والدولیة على عملیة اإلصالح السیاسي في دولة الكویت: اثالث

  

وكلنا نذكر . اودولیً  اا یدور حولھا إقلیمیً ال یمكن تصور أن دولة الكویت تعیش منبتة عم

كیف أن الغزو العراقي على دولة صغیرة الحجم كالكویت أقام الدنیا ولم یقعدھا إال بإسقاط 

وبالتالي، فإن تحلیل المؤثرات على تطور األوضاع السیاسیة في ھذه المنطقة ال . النظام العراقي

  : ة علیھا، وأھمھایجب أن یغفل أثر األوضاع اإلقلیمیة والدولی
                                                             

. ٢٥/٩/٢٠٠٥، مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، من موقع "مواجھتھاالستبداد وآلیات إعادة إنتاجھ والسبل الممكنة ل"توفیق سیف،  ٢٣

http://www.ibn - rushd.org/forum/Saif.html 
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 العالقات مع دول الخلیج العربیة 

 ً لنشأة العدید من المشكالت،  كانت العالقات بین دول الخلیج على ضفتیھ مجاال

في الفترة التي بدأت فیھا موازین القوى العالمیة واإلقلیمیة في التغیر مع دخول القرن  اخصوصً 

  : ة التالیةوسنعرض لذلك من خالل المحاور الرئیسی. .العشرین

 المشكالت في العالقات بین دول الخلیج العربیة 

دول الخلیج العربیة، إال الكویت ورغم االرتباط الثقافي والجغرافي واإلثني الوثیق بین 

   :، أھمھاھذا المجال أن التاریخ الحدیث قد شھد عدد من المشكالت غیر البسیطة في

 الخالفات على األرض . 

 ة السعودیة بأنھا وراء معارضة اإلصالح ومحاوالت منع اتھام المملكة العربی

 . نحو الدیمقراطیة الحكومات األخرى من التوجھ

 حروب الخلیج

على الجانب العربي من  اكبیرً  اصار قطبً ، ومنذ ذلك الحین ١٩٣٢استقل العراق عام 

حربھ معھا فبدأ بإیران في . أثار العراق مشكالت مع جیرانھ امنذ ذلك الحین أیضً الخلیج، و

ً  امنذ الثالثینیات ومرورً بضم الكویت  تھمطالب، و١٩٨٨ - ١٩٨١أعوام  بالستینیات وانتھاء

ومنذ نشأة أزمة العراق مع الكویت اعتبرت أزمة بین . من خالل العدوان العراقيبالتسعینیات 

في قي لم یظھر أمل لتجاوزھا إال بعد سقوط النظام العرا، وكل دول الخلیج العربیة والعراق

والتي انتھت بشبھ إجماع رسمي وشعبي في الكویت ودول الخلیج العربیة  ٢٠٠٣حرب عام 

  . على قناعة تتمثل في أھمیة تواجد قوات أجنبیة في ھذه المنطقة

 المشكالت في العالقات مع إیران

وقد . وھي دولة كبرى وذات حضارة كبیرة تشغل إیران الضفة الشرقیة للخلیج بأكملھا،

  : بینھا وبین جمیع دول الخلیج العربیة مجموعة من المشكالت، أھمھا اومً نشأت د

  التأثیر القوي للمرجعیة الدینیة في إیران على الطوائف الشیعیة في كل دول الخلیج

 .العربیة

 المشكالت الناجمة عن الملف النووي اإلیراني. 

 یة السیما مع استمرار تخوف دول الخلیج العربیة من الدولة اإلیرانیة ونوایاھا التوسع

 .المطالبة بالبحرین، واحتالل الجزر اإلماراتیة
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 مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

أن مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة قد جاء لیدعم مصالح ھذه الدول  المعروفمن 

التعاون لدول  مجلسھل سیتمكن : ولكن ھناك سؤال كبیر. خروج بریطانیا من المنطقةبعد 

 االتجاه المتنامي إلىلخلیج العربیة من توفیر إطار فعال لتجاوب أعضائھ مع متطلبات ا

من ھذه الدول في اتجاه  اكبیرً  االدیموقراطیة في الشرق األوسط الكبیر؟ سیتطلب ذلك جھدً 

ومما یالحظ  .اإلصالح السیاسي والتغلب على العقبات الداخلیة التي تعیق السیر في ھذا االتجاه

ربة المجلس غیاب الدعم الشعبي لھذه المسیرة لغیاب المشاركة الشعبیة في اإلطار على تج

كما أن المراقب یالحظ عدم وجود جدید في تحرك منظومة المجلس، . المؤسسي لتجربة المجلس

  . اوقد یكون ذلك بسبب أن ھذه الدول لیس لدیھا الكثیر الممكن لتفعلھ سویً 

 الح الدولیة االستراتیجیة وقوع المنطقة في قلب دائرة المص

جاء قدر الكویت ودول الخلیج العربیة أن تقع في مركز دائرة المصالح الدولیة 

  : االستراتیجیة، والتي من أھمھا

  ً من %  ٧٥حتى أفغانستان وتضم  اتقع دول الخلیج العربیة في منطقة تمتد شرق

 .احتیاطیات النفط والغاز

 بر مناطق األزمات الدولیة في غرب االتصال الجغرافي لدول المنطقة بأك

 .ووسط آسیا

  ًعلى  ااستراتیجیً  اقرب ھذه المنطقة من عمالقة ثالثة یمكن أن یشكلوا خطر

 .الصین، والھند، وروسیا: وھم. مصالح أمریكا والغرب في مرحلة ما

 ،٢٤الشعور بالخطر المحدق وبالحساسیة المفرطة تجاه التھدیدات الخارجیة 

یات التي تفرضھا الحكومة االنتقالیة في العراق، مع التوتر أضف إلى ذلك التحد

 .الذي یفرضھ النظام الثیوقراطي اإلیراني

  وقوع ھذه المنطقة في مركز شبكة الطرق البریة التي یجري إنشاؤھا في إطار

 اذلك المشروع الذي یسمیھ البعض أیضً  ٢٥مشروع طریق الحریر الجدید،

  ٢٦".الطریق إلى السالم"

                                                             

 ،م١٤/١/٢٠٠٤ ،شیرین حامد فھمي: ترجمة وتحریر"  رؤیة أمریكیة جدیدة.. الخلیج دون السعودیة" ، مركز واشنطن لسیاسة الشرق األدنى ٢٤

 إسالم أونالینمن موقع  ،The New Pillar: Conservative Arab Gulf States and U.S.Strategy ملخص كتاب

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/01/article06.shtml 
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 ً ذا ھو قدر دول ھذه المنطقة، ویصعب معھ أن نتخیل أن لدیھا قدرة ملموسة على ، ھاإذ

فھل سیجعلھا ذلك . مقاومة تحرك ھذه المصالح االستراتیجیة لدول العالم، ولیس أمریكا فقط

  أكثر قابلیة للتجاوب مع الضغوط الدولیة في اتجاه اإلصالح السیاسي؟

  

  الضغوط السیاسیة الدولیة

أنھا مرحلة  -  والعالم من حولھا -  لة التي تمر بھا دول الخلیج العربیةما یمیز المرح

وھي كلھا ضغوط تدفع . تكتلت فیھا الضغوط الدولیة من جمیع األشكال ومن كل حدبٍ وصوب

  : ونعرض ھنا ألھم الموضوعات في ھذا الشأن، وھي. باتجاه التغییر واإلصالح السیاسي

  

 والغرب ع دول المنطقة نحو أمریكا ھشاشة الوضع السیاسي الداخلي یدف

دول الخلیج انھمرت األموال من كل حدب وصوب على في المنطقة بعد اكتشاف النفط 

العربیة، وقد حدثت تغیرات في المنطقة كان من أبرزھا التجربة الدستوریة والدیمقراطیة 

تسارع  -  ة منھاالصغیر اخصوصً  -  وبكل تأكید فإن مثل ھذا الوضع یجعل ھذه الدول. الكویتیة

أزمة  من خالل اوقد ظھر ذلك جلیً . إلى عقد التحالفات واالتفاقیات مع أمریكا والدول الغربیة

. االستعانة بقوات أجنبیةو ٢٧الغزو العراقي للكویت وما استتبعتھ من تأثیرات داخلیة وإقلیمیة،

وأصبحت تعاني  فمعظم ھذه الدول لم تتمكن من إیجاد كیانات مؤسسیة وشعبیة تعزز وجودھا

مثل (ودولیة ) مثل إیران(من مخاطر تصادم مصالح جھات إقلیمیة ) مثل اإلمارات والبحرین(

  ). أمریكا

                                                                                                                                                                              

  الجدید  طریق الحریر: الجسر األوروبي اآلسیوي ٢٥

The Eurasian Land - Bridge: The New Silk Road - locomotive for worldwide economic 

development - EIRNA Special Report. http://www.eirna.com/html/reports/eurasiae.htm 

  مشروع تطویر بنى تحتیة دولیة عالیة األھمیة: الطریق إلى السالم ٢٦

The Road to Peace: World Wide Infrastructure Development, critical for survival, LaRouche's Eurasian 

Land - Bridge development proposal. http://peace.rolf - witzsche.com/landbridge/ 

  .رمضان عویس، مرجع سابق ٢٧
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  االتجاه العالمي نحو الدیمقراطیة

تجاه العملیة الخلیجیة السیاسیة  القیاداتتوجھات یالحظ حدوث شيء من التغیر في 

وقد تواكب ھذا االتجاه مع ما . راقي للكویتالعالدیمقراطیة، وخاصة في أعقاب أزمة الغزو 

یسود العالم من حركة تطالب بنشر الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان بخالف ما یتردد عن 

واإلشكال ھنا ھو أن . مشروع الشرق األوسط الكبیر، أو باألحرى أزمة الشرق األوسط الكبیر

 انقیضً  تعتبر الدیمقراطیة رة العربیة ترى أنمن القوى الفاعلة والتیارات الفكریة في الجزی اكثیرً 

ً  ٢٨.المجتمعثقافة لإلسالم ولخصوصیات  اعقدیً  أو  ولعل تجربة التیار اإلسالمي التركي تقدم حال

وھذا نموذج یثبت أن الدیمقراطیة . یؤید اتجاه الغرب نحو التغییر السیاسي في منطقتنا انموذجً 

  . تستطیع أن تعیش في المجتمع المسلم

 حرب على اإلرھابال

بحسب المعاییر   الحدیث حول مكافحة اإلرھاب ومالحقة الجماعات والدول المصنفة

لدى الكثیر من المتطلعین نحو  ابالغً  ااألمریكیة في قائمة اإلرھاب أو الراعیة لإلرھاب یثیر قلقً 

من  إرساء دعائم دولة القانون، والحریات الفردیة، والحقوق السیاسیة، وإخراج المجتمع

مشكالت غیاب التمثیل السیاسي الحقیقي والشرعیة المنبعثة من اإلرادة الشعبیة والتبعیة القھریة 

  ٢٩.للخارج على حساب مصالح األفراد والجماعات

 تعزز حالة العولمة

. أصبحت العولمة تتخطي الحواجز الثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة بین األمم والشعوب

 ً عزلة عما یسود العالم من اتجاھات عامة أو المعارضة لدرجة الصدام العیش في  افلم یعد ممكن

وھذا بالتأكید لھ تأثیر كبیر على تطور الحیاة . امع اتجاھات التطور الرئیسیة السائدة عالمیً 

   .السیاسیة في الدول النامیة، ومن بینھا الكویت

  

                                                             

لقیت في " األضداد اجتماع :دور العامل الدیني في التحول الدیمقراطي في السعودیة"، إبراھیمفؤاد  ٢٨ ُ مؤتمر مستقبل الدیمقراطیة في كلمة أ

   .شئون سعودیة، من موقع ٢٢/١/٢٠٠٤دن، ، لنالسعودیة

http://www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue13/article13r/issue13rt5.htm 

على اإلنترنت  الخلیج، من موقع قضایا ١٧/١١/٢٠٠٥، "الخیار الثالث اإلرھابالخیارات الدولیة الدیكتاتوریة أو "هللا الراشد،  عبد ٢٩

http://www.gulfissues.net/mpage/gulfarticles/article001.htm 
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٣٦ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  مقارنة تجربة الكویت بتجربة مالیزیا: ارابعً 

تجربة الدیمقراطیة في الكویت بما جرى في الدول الصناعیة من الصعب مقارنة 

الدیمقراطیة الكبرى، فالدیمقراطیة جاءت نتیجة تطور األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة 

ففي أمریكا نشأ النظام الدیمقراطي بعد أن أصبحت المستعمرات . والسیاسیة في ھذه المجتمعات

وبعد أن فرض مجلس العموم البریطاني . یطانیا ذاتھاالبریطانیة في أمریكا أكثر ثراءً من بر

من الضرائب على األمریكیین، قام ھؤالء برفض ھذه الضرائب قائلین أنھ ال یجب أن  امزیدً 

تفرض علیھم دون أن یكون لھم مشاركة دیمقراطیة في ذلك، وأعلنوا االستقالل عن بریطانیا، 

  . وقامت حرب االستقالل، واستقلت أمریكا

ف مختلفة في بالدنا، فنحن نعیش في اقتصاد ریعي، وال ندفع ضرائب، وال الظرو

فالتجربة الكویتیة تعتبر من أكثرھا . أن نقارن بتجارب الدیمقراطیة في البالد العربیة ایسعنا أیضً 

ً اتقدمً  . على أحسن تقدیر ادیمقراطیً  ، وما ھو موجود منھا في عدد من الدول العربیة یعتبر شكال

العراقیة الحدیثة لم تأت باألمن والرخاء للعراقیین، وتجربة سوار الذھب في السودان  فالتجربة

والغریب فیھا أن العسكر ھم الذین رعوھا وانسحبوا . انتھت بانقالب، وأحدثھا تجربة موریتانیا

ولكن ھناك من ینتقدھا ویقول إنھا تجربة دیمقراطیة على رمال متحركة في . إلى ثكناتھم

  . الصحراء

  : أمام ذلك لنحاول أن نقارن تجربتنا بتجربة إحدى الدول اإلسالمیة، وھي مالیزیا

 نشأة الدیمقراطیة في مالیزیا. 

 أبرز مظاھر الدیمقراطیة في مالیزیا.  

 خالصة تقییم التجربة الدیمقراطیة في مالیزیا.  

 مقارنة التجربتین الدیمقراطیتین المالیزیة والكویتیة. 

 ي مالیزیانشأة الدیموقراطیة ف

  حیث تعود األسس األولى لقیام  ٣٠..اعامً  ١٣٠نشأت الدیمقراطیة في مالیزیا منذ أكثر من

بین بریطانیا  )بانكور(عندما تم توقیع اتفاقیة  ١٨٧٧النظام السیاسي المالیزي إلى عام 

 ھونج(وبموجب ھذه االتفاقیة التزم السلطان بقبول النفوذ البریطاني، وقام . وسلطان بیرال

بوضع مجلس استشاري في الوالیة ) بیراك(المندوب البریطاني الثاني بإقناع سلطان ) لو

                                                             

  .اإلسالم والدیموقراطیةمكتب من موقع ، ٢٠٠٨ ،١٢، العدد "التجربة الدیمقراطیة في مالیزیا"سعد علي حسین التمیمي،  ٣٠

 http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=print&sid=474 
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٣٧ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

لیكون بمثابة جمعیة تشریعیة في الوالیة، وتم تأسیس مجالس مشابھة في الوالیات األخرى 

 ً من  الخاضعة للحمایة البریطانیة، واتسعت وظیفة المجلس بمرور الوقت لتشمل كال

 . تنفیذیةالوظائف التشریعیة وال

 الدیمقراطیة"و" االتحاد"على أھمیة  -  بدعم بریطاني - اتفاق النخب المالویة والصینیة "

 . من المد الشیوعي في مناخ الحرب الباردة اخوفً 

  والتي تم وضعھا كأساس للنظام الفیدرالي في مالیزیا فقد حدثت " اتحاد المالیو"أما اتفاقیة

خاصة باتحاد المالیو، وتكونت الحكومة الفیدرالیة من نتیجة تسویة للعدید من القضایا ال

المندوب السامي البریطاني والمجلس التنفیذي والمجلس التشریعي، وقامت االتفاقیة بتأسیس 

 ً عن مجلس  مجلس الحكام مع رئیس منتخب، ولكل والیة مجلس تنفیذي خاص بھا فضال

واستمر العمل بدستور عام  ،باالتحادالوالیة للتعامل مع الشؤون التي ال ترتبط بشكل مباشر 

 .عندما حصلت مالیزیا على استقاللھا ١٩٥٧حتى عام  ١٩٤٨

  وتألفت من " لجنة رید"تم تشكیل لجنة عرفت باسم  - لالستقالل اوتمھیدً  -  ١٩٥٦وفي عام

خبراء دستوریین من استرالیا والھند وباكستان وبرئاسة اللورد رید من المملكة المتحدة من 

  : یاغة الدستور المالیزي، واحتوى التقریر على مبادئ أساسیة یمكن إجمالھا فیما یليأجل ص

  . تأسیس حكومة مركزیة قویة مع وجود والیات تتمتع باستقالل ذاتي - ١

  .حمایة وضع وكرامة الحكام - ٢

  .اختیار ملك دستوري لالتحاد من بین حكام الوالیات - ٣

  .قومیة عامة لكل اإلتحاد - ٤

  .حمایة وضع المالیویین والمصالح الشرعیة للمجتمعات األخرى - ٥

  وعندما تشكلت مالیزیا ١٩٥٧آب عام  ٣٠في ضوء ذلك وضع الدستور الجدید للبالد في ،

تم تعدیل الدستور لیالئم دخول والیات صباح وساراواك  ١٩٦٣أیلول عام  ١٦في 

أدى إلى تعدیل الدستور مرة ١٩٦٥وسنغافورة، إال أن خروج سنغافورة من االتحاد عام 

 . أخرى بھذا الخصوص

  أبرز مظاھر الدیمقراطیة في مالیزیا

  وجود لجنة انتخابات مستقلة
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٣٨ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

أعضاء ھذه اللجنة معینون من قبل الملك، وتتألف ھذه اللجنة من الرئیس ونائبھ وثالثة أعضاء  

ع ھؤالء األشخاص بسمة النزاھة واالستقامة وبدون أي انتماءات سیاسیة، وترتكز آخرین، ویتمت

  :وظائف لجنة االنتخابات فیما یلي

  .إجراء تسجیل سنوي للناخبین وإعادة النظر في القوائم االنتخابیة - ١

التي إدارة االنتخابات العامة لمجلس النواب والجمعیات التشریعیة في الوالیات واالنتخابات  - ٢

  .تحصل نتیجة حدوث فراغ في أحد المناصب بشكل عرضي

إعادة النظر في سجالت الناخبین على نطاق البرلمانات والوالیات في فترات فاصلة ال تقل  - ٣

  .أعوام بین موعد إكمال الفحص األول وموعد بدء المراجعة التالیة) ١٠(عن 

دیمقراطیة من خالل ضمان قیام وتتضمن سیاسة اللجنة حمایة ومراقبة وحفظ العملیة ال

ومن أجل أداء واجباتھا االنتخابیة یتم تخویل اللجنة بطلب المساعدة من . انتخابات عادلة ونزیھة

جمیع الھیئات العامة، وتقوم تلك الھیئات بتقدیم المساعدة المطلوبة من أجل ضمان قیام اللجنة 

االنتخابات الخاصة بالبرلمانات  بعملھا على أتم وجھ، واللجنة مسؤولة عن تنظیم وتوجیھ

والجمعیات التشریعیة في الوالیات، ویتم اتخاذ الخطوات األساسیة لضمان إمكانیة توفیر تسھیالت 

  .إداریة مالئمة من أجل ضمان إدارة فاعلة لالنتخابات في أي عملیة انتخابیة

  

  التعددیة الحزبیة والسیاسیة 

اسیة في مالیزیا تعددیة حقیقیة ولیست شكلیة، یمكن القول أن التعددیة الحزبیة والسی

ویمكن تناول تلك التعددیة على مستویین أولھما مستوى األحزاب الشریكة في االئتالف الحاكم وال 

، وثانیھما مستوى األحزاب التي تقف في الجبھة المعارضة احزبً ) أربعة عشر(یقل عددھا عن 

  .وھي األخرى كبیرة العدد

  التنافس السیاسي 

من األسس الضروریة والجوھریة لقیام الدیمقراطیة بشكل حقیقي في أي بلد قیام 

انتخابات دوریة عادلة ونزیھة ضمن مدة زمنیة معینة، وھذا ھو واقع الحال في مالیزیا، فمنذ 

، ١٩٧٤، ١٩٦٩، ١٩٦٤، ١٩٥٩تم إجراء انتخابات عامة في األعوام  ١٩٥٧استقاللھا عام 

وآخرھا انتخابات العام الحالي . ٢٠٠٤، ١٩٩٩، ١٩٩٥، ١٩٩٠، ١٩٨٦، ١٩٨٢، ١٩٧٨

التي أبرزت مواقف القومیات المالویة والصینیة والھندیة، وھو ما یوازي أوضاع  ٢٠٠٨

  .التركیبة العرقیة لدینا في دول الخلیج العربیة
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٣٩ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 خالصة تقییم التجربة الدیمقراطیة في مالیزیا

  في مالیزیا، ولكنھا وكما یقول المالیزیون ھناك أسس رصینة ومتینة لوجود الدیمقراطیة

وأسس تلك الدیمقراطیة . أنفسھم عنھا دیمقراطیة مالیزیة تتمیز عن الدیمقراطیة الغربیة

المالیزیة ستستمر حتى ولو تغیر األشخاص ألنھا استندت وتركزت في قیامھا على 

وال ننسى أن . دالمؤسسات السیاسیة وھو األساس الحقیقي لقیام الدیمقراطیة في أي بل

وأصبح اقتصادھا یقترب من  امالیزیا في ظل ھذه الدیمقراطیة قد نمت اقتصادیً 

االقتصاد في الدول الصناعیة، ومواطنوھا یدفعون الضرائب فھم یتمتعون بمتوسط دخل 

 .دوالر ٦١٨٠حدود  ١٩٩٠مرتفع بلغ عام 

 یة وجود تیار فكري كانت المشكلة األساسیة في تاریخ التجربة الدیمقراطیة المالیز

إسالمي غیر رشید تمثل في حركة ماویة إسالمیة ال تؤمن بمبدأ المواطنة للجمیع 

تلك الفكرة التي لم . وروجت لفكرة سیطرة المالویین المسلمین في مقابل األقلیة الصینیة

الذي ركز على جوانب التنمیة  - رئیس الوزراء األسبق -  یعالجھا مشروع مھاتیر محمد

 .ادیة دون محتوى فكري عمیق یعالج المشكالت العرقیةاالقتص

  في ضوء دروس ھذه التجربة السابقة ظھرت في االنتخابات األخیرة مواقف تتجاوز

قضیة القومیات وكان رائد ھذا التیار أنور إبراھیم الذي تقول عنھ جریدة نیوزویك 

ذل في أواخر تسعینا: "العربیة ُ جن وأ بعد من الساحة وسُ ُ الماضي، عاد  ت القرنبعدما أ

ھذا التمرد كان على سیاسة  ٣١".أنور إبراھیم بطریقة الفتة على رأس تمرد معارض

 التمییز اإلیجابي المستند إلى"رئیس الوزراء السابق مھاتیر محمد الذي تبنى برنامج 

 العرق والممتد على نطاق واسع في مالیزیا الذي أعطى الغالبیة المالیو اإلثنیة في عھد

 تیر امتیازات كبیرة في مجال المشاریع التجاریة جعلتھا تتقدم على الصینیین الذینمھا

  ٣٢".كانت لھم السیطرة لفترة طویلة

  اللتین سادتا في السابق،  یشن أنور وحلفاؤه ھجوما على المحسوبیة والمحاباة" لذلك

مكافحة واتخاذ إجراءات ل ویعدون بتحقیق العدالة االجتماعیة واالنفتاح والشفافیة

ْ األقلیات الصینیة والھندیة في مالیزیا، التي "وكان نتیجة ذلك أن  ٣٣".الفساد ت َ ر َ ج َ ھ

ّل ربع وعشر السكان على التوالي، األحزاب اإلثنیة المتحالفة مع الحكومة لمصلحة  تشك

. الشعبي وحزب العمل الدیموقراطي المنتمي إلى یسار الوسط مرشحي حزب العدالة
                                                             

 .١٦، ص ٢٥/٣/٢٠٠٨عدد  ،نیوزویك العربیة ٣١

 .١٨المرجع السابق، ص  ٣٢

 .١٨المرجع السابق، ص  ٣٣
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٤٠ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

أصل ھندي دراماتیكیة جدا، فقد انسحب كثیرون من حزب  رین منوكانت ثورة المتحد

ّ زعیم المؤتمر خسر مقعده المؤتمر الھندي المالیزي الموالي  ٣٤".للحكومة، حتى إن

 ً أؤمن : "التفت حولھ قومیات مالیزیا، فھو القائل بالتالي نجد أن أنور إبراھیم قد قدم حال

مسألتان تعنیان اإلنسان وتتجاوزان  ، إنھمابقوة بالدیمقراطیة والحریة أكثر من السابق

  ٣٥".العرق والدیانة

  

   مقارنة التجربتین الدیمقراطیتین المالیزیة والكویتیة

  

  نشأت الدیمقراطیة في مالیزیا قبل مدة طویلة من االستقالل وتأكدت بعد االستقالل، أما في

 . ١٩٦٢إذ نشأت بعد االستقالل عام . االكویت فھي حدیثة نسبیً 

  سیطرة الفكر الدیني المرتبط بخلفیات عرقیة أضعف التجربة المالیزیة في أحد مراحلھا

الحدیثة، وھو ما یمكن أن یكون في بالدنا إذا ما اختلطت المشكالت االقتصادیة مع 

  .الخالفات العرقیة والطائفیة

 ت فھي بلد صغیر مالیزیا دولة كبیرة وتتكون من اتحاد فیدرالي للوالیات المالیزیة، أما الكوی

 . المساحة والتعداد، ویعیش فیھا عدد من األجانب یفوق تعداد الكویتیین أنفسھم

  مالیزیا تتمتع باقتصاد صناعي متنامي ومواطنوھا یدفعون الضرائب، أما في الكویت

 . على دخل النفط وال ندفع الضرائب افاقتصادنا نفطي ریعي ونعیش أساسً 

 التحاد من بین حكام الوالیات، وبالتالي فمالیزیا ملكیة الملك یُختار كملك دستوري ل

دستوریة، أما في الكویت فاألمیر رئیس السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وأبناء 

األسرة الحاكمة یشاركون في السلطة التنفیذیة في الوزارات السیادیة ویشاركون في السلطة 

  . التشریعیة بحكم مناصبھم الوزاریة

 الیزیا ھناك لجنة انتخابات مستقلة تتركز مھامھا في إجراء تسجیل سنوي للناخبین في م

وإعادة النظر في القوائم االنتخابیة، وإدارة عملیة إدارة االنتخابات العامة لمجلس النواب 

والجمعیات التشریعیة في الوالیات، وتتضمن سیاسة اللجنة حمایة ومراقبة وحفظ العملیة 

لیس لدینا في الكویت لجنة . خالل ضمان قیام انتخابات عادلة ونزیھةالدیمقراطیة من 

ویشرف عدد من ) وزارة الداخلیة(انتخابات مستقلة وإنما تنظم االنتخابات السلطة التنفیذیة 

  . القضاة على سیر العمل في مقار االنتخاب
                                                             

 .١٩ -  ١٨المرجع السابق، ص  ٣٤

 .٢٠ص  ،٢٥/٣/٢٠٠٨، عدد نیوزویك العربیة ٣٥
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٤١ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  في الكویتھناك تعددیة حزبیة وسیاسیة حقیقیة في مالیزیا، ولیس لدینا أحزاب رسمیة .

وإنما جماعات ضغط تمثل القبائل والطوائف وبعض التیارات السیاسیة وتعمل بصفة غیر 

  ٣٦.بل إن االنتخابات الفرعیة ممنوعة بحكم القانون. رسمیة أو قانونیة

  ًبقوة "التف حولھ الشعب، وھو اإلیمان  اأنتجت تجربة مالیزیا في االنتخابات األخیرة اتجاھ

إنھما مسألتان تعنیان اإلنسان وتتجاوزان العرق . یة أكثر من السابقالدیمقراطیة والحر

نتجاوز فیھ مشكالتنا العرقیة والقبلیة والطائفیة  اوھذا یقدم لنا في الخلیج نموذجً  ٣٧،"والدیانة

من خالل االستفادة من تجربة أنور إبراھیم األخیرة المتمثلة في محاولة إیجاد حالة من 

القوى واإلثنیات المختلفة على مبادئ المواطنة والمصالح المشتركة التوافق السیاسي بین 

 . بین أبناء الوطن الواحد

  الھدف النھائي لعملیات اإلصالح السیاسي في الكویت: اخامسً 

في ضوء التحوالت التي یشھدھا العصر الحالي على المستوى اإلقلیمي والعالمي، فإن 

ت السیاسیة أھدافھا في استكمال البنى الدیمقراطیة األمور كلھا تدفع باتجاه بلوغ اإلصالحا

وفي ضوء ذلك یبدو أن الغایة النھائیة لبناء . بالصیغ التي تتناسب وكل مجتمع على حدة

وھذه صیغة تتطابق مع الدساتیر الحالیة في ھذه  ٣٨،"الملكیة الدستوریة"الدیمقراطیة ھي صیغة 

  : الة دول الخلیج العربیةالدول، مع ضرورة مراعاة األمور التالیة في ح

 فالحریة السیاسیة مرتبطة بالحریة .. تحقیق كامل أھداف اإلصالح االقتصادي

من سیطرة الحكومة على الثروة والجزء  ااالقتصادیة، وھوما یتطلب التحول تدریجیً 

في نظام االقتصاد الحر الذي یتحمل فیھ  ااألكبر من القطاع اإلنتاجي، والدخول تدریجیً 

الملكیة : ١٦الدستور مادة (الخاص والقوى العاملة الوطنیة مسؤولیات اإلنتاج  القطاع

المال والعمل مقومات أساسیة لكیان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنیة، وھي  ورأس

، وفي ظل ھذا النظام یكون )حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمھا القانون جمیعا

 ً التنفیذیة، وتسود فیھ قوانین المنافسة الحرة وأنظمة  عن السلطة البنك المركزي مستقال

ویجب أن تقترن عملیة اإلصالح االقتصادي ھذه . .ضمان الشفافیة ومحاربة الفساد

. .على استھالك الثروة النفطیة ابالرجوع عن الدعوات الحالیة لسیاسة الرفاھیة اعتمادً 

                                                             

 .یكا ھي انتخابات فرعیة داخل كل من الحزبیناالنتخابات التمھیدیة للحزبین الجمھوري والدیموقراطي في أمرأن الحظ  ٣٦

 .٢٠، ص ٢٥/٣/٢٠٠٨، عدد نیوزویك العربیةمن تصریحات أنور إبراھیم الزعیم المالیزي ـ  ٣٧

 .مرجع سابقأحمد دیین،  ٣٨
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٤٢ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

كومة في الحصول على الخدمات نحو إنھاء اعتماد المواطنین على الح اواالتجاه تدرجیً 

 االتي یرى فیھا الكثیرون وخصوصً . .المجانیة وعلى الدخل من خالل الوظیفة الحكومیة

یعتمدون على  فالكثیر منھم في الكویت.. على الدولة املزمً  ادستوریً  امن السیاسیین حقً 

وعھ، الحق في العمل وفي اختیار ن لكل كویتي: "٤١ما ورد في الدستور في المادة 

على كل مواطن تقتضیھ الكرامة ویستوجبھ الخیر العام، وتقوم الدولة  والعمل واجب

والحقیقة أن ھذا لیس ھو المعنى الذي ". للمواطنین وعلى عدالة شروطھ  على توفیره

 النص في ھذه المادة على أن: "فالمذكرة التفسیریة تقول في ھذه المادة.. قصده الدستور

معناه أال تصادر الدولة حریة الفرد  - العمل وفي اختیار نوعھ لكل كویتي الحق في -

في أن یعمل تاجرا مثال أو صانعا أو غیر ذلك، فھو الذي یختار لنفسھ نوع عملھ في 

ویالحظ من ناحیة أخرى أن ھذه المادة ال تعني حق كل فرد ...... میدان النشاط الحر

 ً للمسؤولیة، وذلك ألن التزام الدولة بھذا  وإال تعرضت في إلزام الدولة بأن توفر لھ عمال

وتقوم الدولة على "الخصوص محدود بإمكانیاتھا، ولذلك قالت العبارة األخیرة من المادة 

ھذا ھو نص الدستور . ."وتوفر الدولة العمل للمواطنین"، ولم تقل "توفیره للمواطنین

 اوتأسیسً .. اسي الحاليلواقع التحرك السی اونص المذكرة التفسیریة، وھو مخالف كثیرً 

سیؤدي بالتأكید  -  وبالتالي تحریر سوق العمل الكویتیة - على ذلك، فإن تحریر االقتصاد

دیمقراطیة العاملین المنتجین . .إلى تكریس الحقوق السیاسیة وإنضاج حالة الدیمقراطیة

 . دافعي الضرائب

 وم المواطنون بإنتاج ویق - بما في ذلك سوق العمل - في ظل ھذا النظام تتحرر السوق

. الثروة ولیس استھالكھا وتعتمد الدولة على إیراداتھا السیادیة من الضرائب والرسوم

وبذلك یتأسس للمواطنین حق في اختیار أسلوب تصریف شؤون الدولة واختیار من 

وھذا ھو ثمن الحریة السیاسیة . .یقومون على ذلك ومحاسبتھم على مستوى أدائھم

  .یث أن الواجب ھو الذي ینشئ الحقوالدیمقراطیة، ح

  انتشار ثقافة التنمیة، حیث ال یمكن تصور الحیاة الدیمقراطیة تسیر بأسلوب صحي دون

ھو تحقیق الغایات  -  وما یجتھدون فیھ ویتنافسون حولھ -  أن یكون ھدف الجمیع

ذلك، بدون . التنمویة في شتى المجاالت السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة

 . تكون اللعبة السیاسیة لعبة المنافسة على اغتنام أكبر جزء من الكعكة لیس إال

 حیث من المعروف أننا عبر جل تاریخنا العربي نشأنا على  ،انتشار ثقافة الدیمقراطیة

ورغم وجود مبادئ في اإلسالم تدعم بقوة سلطة . ثقافة سیاسیة تعتمد على فكرة الرعیة

الحاكم، إال أن تاریخ الممارسة السیاسیة عبر تاریخنا لم یشھد الشعب وتحدد مسؤولیة 
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٤٣ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

في ظل ذلك ال توجد حریات بالمعني . ممارسات وتجارب یمكن وصفھا بالدیمقراطیة

وما . الدیمقراطي، بل ھي سیطرة كاملة من حاكم مطلق أو قادة ورموز في المجتمع

والتي یفترض  -  لى الساحةنالحظھ حتى یومنا ھذا أن التیارات السیاسیة الموجودة ع

ال تزال تنتمي إلى ھذه الثقافة،  -  فیھا أن تنمي ثقافة الدیمقراطیة بین قواعدھا الشعبیة

وال تتعامل في الغالب بأسلوب دیمقراطي داخل كیاناتھا التنظیمیة، كما أنھا جمیعھا لم 

عمالیة ومن تنشأ من منطلقات دیمقراطیة، بل نشأت كحركات نضالیة قومیة أو دینیة أو 

ثم مع الزمن تحولت إلى كیانات أو أحزاب سیاسیة دون أن تكون في داخلھا قواعد 

 .فكریة دیمقراطیة حقیقیة

 ضمان سیادة القانون ومحاربة الفساد وضمان أكبر قدر من الشفافیة . 

 ضمان استقالل السلطة القضائیة وتبعیة جھاز االنتخابات والمؤسسات العقابیة لھا . 

  ًعلى ما تقدم، یمكن القول بأن جل التیارات واألحزاب السیاسیة الموجودة على  اتأسیس

 : الساحة تفتقر إلى نظریة یمكن االتفاق علیھا بشأن الثقافة السیاسیة، ومن مؤشرات ذلك

 أو القومي أو الحزبي أو  -  یرى معظم التیارات السیاسیة أن االنتماء األممي

 . لة الحدیثةمقدم على االنتماء للدو - المذھبي

  ًعلى الثوابت والخصوصیة  ایرى التیار المحافظ في التجاوب مع العصر خروج

على خالف ما بشر بھ . الثقافیة، وھو بذلك یقود الشارع السیاسي نحو الجمود

رواد حركة التجدید اإلسالمي في العصر الحدیث، من أمثال جمال الدین 

 . األفغاني وعبد الرحمن الكواكبي

 ار اللیبرالي في التمسك بالخصوصیة الثقافیة والثوابت عقبة كبیرة في ویرى التی

سبیل التجاوب مع العصر والتقدم، وھو بذلك ال یملك مقومات القیادة على 

 . مستوى الشارع السیاسي

  لم توجد إلى اآلن التیارات التي تحاول حل معضلة الموازنة بین الثوابت

د، وبین متطلبات التجاوب مع العصر والخصوصیة الثقافیة من جانب دون جمو

من جانب آخر بمرونة ال تؤدي إلى انتشار القیم اللیبرالیة االجتماعیة التي 

فإنھ من المحتم أن  ،وعلى العموم. تتصادم بقوة مع المجتمع وثقافتھ العامة

یتوصل التیاران المتضادان إلى إطار عام للثقافة السیاسیة والدیمقراطیة التي 

كما ھو الحال في البالد العریقة في . دة من خالل التنوعتحقق الوح

 . الدیمقراطیة
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٤٤ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  ال نكاد نقف على برنامج واضح لكل من االتجاھین تجاه مختلف القضایا

والشؤون االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وكل ما یظھر من كل جانب 

 .باألساس ھو رفض اآلخر

 ن، مما أدى إلى طرح برامج تقلیص دور المفكرین وتنامي دور السیاسیی

 . سیاسیة غیر واقعیة وتعتمد على أسالیب میكافیلیة وشعارات جماھیریة

  الشارع السیاسي یعیش حالة ضیاع االتجاه وتذبذب الحركة نتیجة عدم وجود

أطروحات فكریة وسیاسیة واقعیة وواضحة تعالج قضایا النھضة والتنمیة 

السیاسیة بالمواجھة والجمود وعدم  وھو ما یصیب الحیاة. والتطور السیاسي

الحركة ویجعل الشارع السیاسي في حالة تشرذم وإحباط، أو على األقل في 

  . حالة ال مباالة

  ضمان حریة كافة وسائل التعبیر عن الرأي بما في ذلك الصحافة والنشر وكافة الوسائل

 .المسموعة والمرئیة

 سیطرة أصحاب النفوذ، فھي رغم  تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني وتحریرھا من

وجودھا وتمتعھا بحریة نسبیة بعیدة عن مجال السیطرة المباشرة للدولة إال أنھا ال 

ما یسیطر على كل منھا قوى سیاسیة تستخدمھا  اتمارس دورھا بالقدر المطلوب، وغالبً 

كواجھات لحركتھا أكثر منھا مؤسسات للتعبیر الدیمقراطي عن آراء منتسبیھا من 

لمواطنین أو عن مصالحھم أو كمؤسسات توفر لمنتسبیھا فرص اإلبداع واالجتھاد ا

ومن المعروف أنھ في عصرنا الحالي تعتبر مؤسسات المجتمع من . وإبراز الطاقات

.. القوى القائدة لعملیات التطور والتنمیة السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة

لدینا إال أنھا تظل بعیدة عن دورھا الحقیقي في  ورغم قدم مؤسسات المجتمع المدني

الدیوانیات، : حیث تقوم بھذا الدور مؤسسات تقلیدیة، منھا.. الحیاة السیاسیة

والحسینیات، والقبیلة، واألندیة، والجمعیات التعاونیة، وجمعیات النفع العام المھنیة 

 . والثقافیة والدینیة

 وھو  - جتمع المدني والصحافة والنشرإطالق حریة تشكیل األحزاب ومؤسسات الم

بما یوفر للمواطنین منابر تعبر عن مصالحھم  - المطلب األساسي إزاء ھذه األوضاع

ً . .ووجھات نظرھم ذا أغلبیة معینة وھو ما  اوبالتالي، تفرز االنتخابات التشریعیة برلمان

ة الحكومة ففكر. .یترتب علیھ أن تكون الحكومة منتخبة ولیست معینة كما ھو اآلن

والمعارضة غیر ممكن توضیحھا في الوضع الحالي، حیث أن الحكومة ال تعبر عن 

  .اتجاه معین تظھر في مواجھتھ المعارضة البرلمانیة
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٤٥ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  تفعیل أدوار أجھزة الثقافة والتربیة واإلعالم، فھي المسؤولة عن تطویر الثقافة ونشر

لتأكید المناخ  -  من الضروريو.. الوعي ومعالجة أسباب األزمة الفكریة وأعراضھا

أن یكون التركیز على تفعیل مؤسسات القطاع الخاص في ھذه  -  الدیموقراطي

المجاالت، فقد أثبتت تجربة سیطرة مؤسسات الدولة على ھذه األنشطة انجرافھا نحو 

محاولة قولبة المواطنین في أنماط موحدة بأسلوب مستعار من الدول ذات الثقافة 

وھذا التنمیط للمواطنین من خالل . .كانت في أوروبا في القرن الماضيالشمولیة التي 

خطاب واحد ووحید ھو في الحقیقة مخالف لفكرة الدیمقراطیة التي تسعى كما أسلفنا إلى 

ولذلك، نؤكد مرة أخرى على ضرورة تفعیل مؤسسات . .تحقیق الوحدة من خالل التنوع

 . فیة والتربویة واإلعالمیةالقطاع الخاص وتنافسھا في المجاالت الثقا

  شروط أساسیة لتفعیل عملیة اإلصالح السیاسي في دولة الكویت: اسادسً 

  

لإلصالح السیاسي في دول الخلیج العربیة سنجد أنھا  ٣٩إذا ما أردنا أن نضع وصفة

 ً . لعالج األزمة وتفعیل عملیة اإلصالح السیاسي اتتضمن العدید من العناصر التي تمثل شروط

  : ذه العناصر ما یليوأھم ھ

 التبني المجتمعي للدیمقراطیة واإلصالح السیاسي.  

 توافر اإلرادة السیاسیة لإلصالح لدى مؤسسة الحكم. 

  ً  .لألسس العلمیة اإدارة عملیة التغییر وفق

  

 التبني المجتمعي للدیموقراطیة واإلصالح السیاسي

  

سسیة واالقتصادیة والقانونیة إذا كان للدیمقراطیة متطلباتھا وأبعادھا الثقافیة والمؤ

والسیاسیة، فإنھ ال یقل أھمیة عن ذلك، بل یأتي في مقدمتھ، وجود قوى سیاسیة واجتماعیة تؤمن 

بلغة أخرى، فإن وجود .. ٤٠بالدیمقراطیة وتبشر بھا وتعمل من أجل ترسیخ مقوماتھا وقواعدھا

ة للكفاح من أجل إنجاز تطور والمستعد -  القوى السیاسیة واالجتماعیة المؤمنة بالدیمقراطیة

إنما یمثل حجر الزاویة في تحویل الدیمقراطیة إلى مطلب اجتماعي شعبي،  - دیمقراطي حقیقي

                                                             

  .نستعیر ھنا مصطلح الوصفة الطبیة ٣٩

   فارس نت ، من موقع٨/١١/٢٠٠٢ ،"والتجربة البحرینیة. .دول الخلیج"یوسف حامد المشعل،  ٤٠

http://alsaha.fares.net/sahat?14@200.Wgdhu3mhgEf.0@.ef3b341/18 
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٤٦ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 ً .. عن تنسیق األنشطة والجھود والمبادرات التي من شأنھا تعمیق المكتسبات الدیمقراطیة فضال

 االشعب، أي أنھا ال تمثل مطلبً فقد تكون الدیمقراطیة ال تمثل قضیة أساسیة بالنسبة إلى أغلبیة 

  .انخبویً  ا، وإن كانت مطلبً اشعبیً  ااجتماعیً 

  

وإذا كانت الدیمقراطیة ال تمثل أولویة لدى القطاع األكبر من المواطنین في الوقت 

الراھن، فإن ھذه لیست حالة أبدیة غیر قابلة للتغییر، بل إن إمكانات تحریك تلك الكتلة الكبیرة 

قائمة وممكنة متى توافر بعض العوامل المساعدة على ذلك، ، یمقراطيفي إطار مشروع د

وعلى رأسھا وجود نخب وقوى وتیارات سیاسیة واجتماعیة وفكریة تؤمن بالدیمقراطیة 

  . وتمارسھا وتعمل على نشر قیمھا في صفوف القطاعات الشعبیة األوسع

 توافر اإلرادة السیاسیة لإلصالح لدى مؤسسة الحكم 

من الضروري أن تتوافر أرضیة شعبیة تقبل بعملیة اإلصالح السیاسي وتتبناھا، إذا كان 

ومؤسسة الحكم ھنا .. فال بد بالمقابل أن تتكون لدى مؤسسة الحكم إرادة سیاسیة للقیام بذلك

فاإلعالن الرسمي عن تبني مؤسسة الحكم .. تشمل القیادة العلیا والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة

بل یجب أن یشعر المواطنون والقوى السیاسیة .. یاسي ال یكفي من حیث الشكللإلصالح الس

أن ھناك أجندة إصالحیة حقیقیة  -  وكذلك المراقبون على الساحة الدولیة -  المختلفة في المجتمع

یتبناھا الحكم، ویعمل على تنفیذھا، ویتفاعل في شأنھا مع مختلف القوى في المجتمع، ویطورھا 

وعلى ھذه المؤسسات . ك مع المصلحة العامة للوطن كما یعبر عنھا المواطنونكلما توافق ذل

الحاكمة أن تسارع في تبني ھذا الخیار قبل أن یمر الزمن وتفرض علیھا أجندات من الخارج أو 

  .من الداخل قد ال تكون بالضرورة ھي األفضل

  

 لألسس العلمیة اإدارة عملیة التغییر وفقً 

بل ھي یجب أن . ي نصبو لھا لیست مجرد تداعیات أحداث عشوائیةإن عملیة التغییر الت

ومن والمعروف أن الناس . ألحدث األسس العلمیة اتكون عملیة منظمة ومبرمجة تدار وفقً 

وھذه الفئة على . بطبیعتھا ال ترحب بصورة مطلقة بالتغییر، ومنھم من یقاومھ حمایة لمصالحھ

ومة، منھا تعمد الفھم الخاطئ للتغییر، والنقد الالذع وجھ الخصوص تتخذ أسالیب متعددة للمقا
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٤٧ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

مع االنفعال في الرفض، والتعطیل لكسب الوقت، واللجوء إلى  ،والتشویش على أطروحاتھ

  .الحرب الكالمیة، وتقدیم االتفاقات الخادعة والوعود الكاذبة

من  لذلك، من الضروري على جھات إدارة التغییر واإلصالح السیاسي أن تتبع عددا

بلورة رؤیة واضحة : الوسائل التي تضمن مواجھة ھذه المقاومة وتحقیق األھداف، ومنھا

والتبشیر بھا بصفة مستمرة، واإلعداد الجید للتغییر، والمرونة والمناورة، مع اإلنصات للناس 

بعنایة، واالنفتاح على أكبر عدد ممكن من األفراد والتجمعات، وحسن التعامل مع مشاعر الناس 

فیما یتعلق بماضیھم وما ھم علیھ من ثقافة ومعتقدات، وتوقع المفاجآت، الواقعیة في  اصوصً خ

  .% ١٠٠عدم انتظار تحقق األھداف بنسبة 

  نحو میثاق وطني للفكر الدیمقراطي: اسابعً 

إن اللقاءات العلمیة والعصف الذھني حول قضایا الدیمقراطیة ومستقبلھا ھو من األمور 

بحیث نصل في النھایة إلى میثاق .. انحتاج أن یكون ھذا الجھد المتواصل مثمرً ولكننا .. الھامة

تشمل  Road Mapونقترح لتحقیق ھذا الھدف خارطة طریق .. وطني للفكر الدیمقراطي

  :الخطوات الرئیسیة التالیة

إعداد قائمة متطلبات رئیسیة لصیاغة المیثاق الوطني للعمل الدیمقراطي، تشمل  )١

 : یةالعناصر التال

 اإلطار المفھومي للدیمقراطیة بعناصره المختلفة . 

  مبادئ الدستور التي تمثل المرجعیة الثقافیة للمجتمع في ظل الدیمقراطیة وتحكم

وھي الحاسمة والمھیمنة في عملیة تطویر الحیاة .. المسیرة السیاسیة

 . الدیمقراطیة

 آلیات العمل الدیمقراطي . 

 ة الالزمة للتحقق الكامل لحالة الدیمقراطیةالشروط االجتماعیة واالقتصادی . 

توجیھ قائمة المتطلبات لكل من التیارات الفكریة والسیاسیة الرئیسیة والطلب من كل  )٢

 .منھا أن تعد صیاغة مقترحة لنص المیثاق وفق رؤیتھا

اللقاء بین كافة الفرقاء لدراسة مقترح كل تیار على حدة ومناقشتھ في أطروحاتھ من  )٣

عن ضغوط  ابین یُختارون لھذا الغرض، مع مراعاة أن تتم ھذه اللقاءات بعیدً خالل معق

 . الدوائر اإلعالمیة
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٤٨ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

ُدم من مقترحات وما  )٤ التوصل في نھایة العمل إلى تألیف نص للمیثاق مبني على ما ق

ظھر في المناقشات، بحیث یخرج المیثاق كإطار عام للثقافة السیاسیة والدیمقراطیة التي 

 .میع ویؤدي إلى تحقق الوحدة من خالل التنوعیتبناه الج
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٤٩ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا
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٥٠ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا
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٥١ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا
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  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا
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  .٣١العدد 

من موقع  ،م٨/١١/٢٠٠٢ ،"والتجربة البحرینیة . .دول الخلیج"  ،یوسف حامد المشعل .٣٥

 :فارس نت
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  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  المناقشات

  

  رغید الصلح: رئیس الجلسة الثانیة

  

  نبیل الحیدرى  ١ - ٢

  

ھذا بحث قیم یقدمھ الدكتور على فھد الزمیع حیث یقول إنھ ال توجد مشكلة فى الدستور 

 ً أختلف . وصالحیة األمیر مقیدة حسب الدستور الكویتى ذاتھ ویقول ال مشكلة فى الدستور أصال

لدولة األمیر رئیس ا( ٥٤معھ حیث الدستور یعطى صالحیات كبیرة لألمیر، فحسب المادة 

یعین األمیر رئیس مجلس الوزراء ویعفیھ من (تنص  ٥٦، وفي المادة )وذاتھ مصونة ال تمس

ال یصدر قانون إال إذا صادق ( ٧٩، والمادة )منصبھ كما یعین الوزراء ویعفیھم من مناصبھم

ً ). لألمیر أن یحل مجلس األمة( ١٠٧، والمادة )علیة األمیر  ، في الواقع إن األسرة الحاكمةاإذ

ھي صاحبة الصالحیة المطلقة وتسیطر على السلطات الثالث وھناك سیطرة من قبل العائلة 

وھذه مشكلة في الدستور . األمیریة على رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والداخلیة والخارجیة

وھناك مشكلة . بالمائة من الموارد االقتصادیة ٩٨ھذا بجانب أن األمیر وعائلتھ یمتلكون . نفسھ

وھناك مشكلة . ى ھي عدم استقاللیة القضاء أو عدم قدرتھ على محاسبة العائلة الحاكمةأخر

ألف إنسان یعیشون فى البلد لفترة طویلة ویخدمونھا والزال  ١٠٠البدون، حیث ھناك أكثر من 

   .بعضھم مبعدین ولیسوا لھم حقوق المواطنة، وبعضھم ھاجر ولجأ للخارج

  

  ضیاء الفلكي  ٢ - ٢

  

من تجربة الكویت وتأثیرھا علي  اتور علي الزمیع، وال أرید أن أقلل إطالقً أشكر دك

منطقة الخلیج ولكن یبدو لي أنھ ركز علي شكلیة الدیمقراطیة بوجود انتخابات ومجلس نواب 

، من مظاھر الدیمقراطیة والشك في ذلك ً ولكننا تربینا على قول الشاعر . ودستور وھذه، حقیقة

. الدستور وكیفیة العمل بھو ، أي المھم ھو جوھر ھذا المجلس"یح محرفكلٌ عن المعنى الصح"

 ١٩٥٨وفي العراق عام  ١٩٥٢كلنا نعرف أنھ كانت ھناك محاوالت بعد الثورة في مصر عام 

وأنا . للتعبیر عبر طریق سیادة الشعب والدیمقراطیة االقتصادیة من أجل تحویل وتوزیع الثروة

أعتقد أنھ ال یجب أن نقارن الكویت بالغرب . في شأن الضرائب أستغرب مقارنة الكویت بالغرب

في مسألة الضرائب، ولكن یجب أن نسأل كیف توزع الثروة بالكویت؟ وما ھي حصة األسرة 
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الحاكمة؟ وما ھي حصة التجار والمنتفعین بالدیمقراطیة اآلن؟ وأخیرا ھناك موضوع التوافق 

ذي حصل في العراق ھو توافق رؤساء الكتل وھي كتل أرى أن التوافق ال. الذي أثیر في الجلسة

  .وباإلجمال أرجو االھتمام بجوھر الدیمقراطیة ال بشكلیاتھا. مغلقة، فالشعب ال یعرف من نوابھ

  

  

   سعید شھابي ٣ - ٢

  

لألوقاف  اأشكر دكتور علي الزمیع، الصدیق العزیز، وأذكر لھ أنھ عندما كان وزیرً 

دة ندوات ومؤتمرات عن الفكر اإلسالمي وتجدیده فھو رجل مھتم وعقد ع ااھتم بالفكر كثیرً 

ً . عندي عدة نقاط. بالفكر أوافق علي ما قالھ األخ ضیاء، فما ھي الدیمقراطیة؟ الدیمقراطیة  أوال

. ال تعنى االنتخابات فقط، حتى لو انتخبت الجھاز المسؤول عن التعذیب، یعتبر ذلك دیمقراطیة

. على أن الكویت مقارنة بدول الخلیج لدیھا تجربة متقدمة ایع أیضً ولكن اتفق مع دكتور الزم

والمشكلة ھي أنھ الدیمقراطیة عادة ترتبط عندنا باالستعمار، فبعد انسحاب انجلترا من الكویت 

ً . وكأن الدیمقراطیة ال تأتي إال عن طریق االستعمار. والبحرین جاءت الدیمقراطیة  ھذا فضال

فیما عدا إعطاء المرأة و .طیة في الكویت جمدت منذ وضع الدستورعن أن التجربة الدیمقرا

كما أن . وتعدیل الدوائر، أي أنھ لم یحدث تحول جوھري للتجربة الدیمقراطیة احقوقھا مؤخرً 

تكرار حل المجلس علي ید األمیر یقلل من شأن الدیمقراطیة، وبقاء عدد المقاعد عند الخمسین 

وھناك البعد القبلي الذي یمثل مشكلة كبیرة، فكما . على التجربة ابرغم زیادة السكان یؤثر أیضً 

یقول الدكتور أحمد الخطیب ال یمكن ممارسة أي دیمقراطیة بالكویت ألن اإلنسان یصوت للقبیلة 

وأخیرا مشكلة البدون مشكلة كبیرة وتحتاج إلى التعاطي معھا بشكل . ولیس للمشروع السیاسي

  .مل معھا مؤخراجدي وإن كان ھناك بعض التعا

  

  منصور یوسف العجب  ٤ - ٢

  

ً خاصة فأنا عملت في وزارة ، بالرغم أننى سودانى إال أن الكویت تمثل لھ مكانة

 stateالتخطیط السودانیة ودرست بالمعھد العربي بالكویت فھل یمكن التمییز بین بناء الدولة 

building  وبناء األمةnation building. حد كبیر إلى ء الدولة یعتمد والمسألة ھي أن بنا

المؤسسات أما بناء األمة فإنھ یعتمد علي العدالة، وھنا نمیز بین أمرین التنمیة والنمو،  على قیام

فقد یكون ھناك نمو بدون تنمیة، ولكن ال تحدث تنمیة بدون نمو، وال یمكن للنمو أن یستمر 
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نا في تقدیري أنھ حتى یكون ھناك بناء وأ. والمھم في التنمیة ھو اإلنسان ورفاھیتھ. بدون تنمیة

وإنما محكوم ببناء الدولة ومؤسساتھا وبسیادة  - األمر لیس مسألة دین وال لغة وال مصالح - أمة

تطرق دكتور الزمیع للدولة والسوق، ولكن السوق، عندي، في مجتمعاتنا یستحیل أن . القانون

ومن ھنا ننتقل إلى دور . بسیادة القانونیحقق مكاسب بالنسبة للفئات العریضة ألن غیر محكوم 

الدولة الحدیثة التي تنظیم نفسھا واآلخرین من خالل المشاركة الشعبیة، الدولة الحدیثة التي توفر 

وھذا ال یحدث عندنا  االخدمات األساسیة، والتي تتكامل مع القطاع الخاص بمسؤولیة شدیدة جدً 

ً . لألسف ر أن السوق ھو مرادف للدیمقراطیة غیر مطبق مفھوم اإلصالح السیاسي باعتبا اإذ

وبالتالي فالدول المطبقة للسوق مفترض أنھا أحسن دولة دیمقراطیة في العالم وھذا غیر . اآلن

ھذا بجانب أن قیام النظام الضریبي، في تقدیري، محكوم بالقوانین الموضوعیة . صحیح

لخارجیة تخفف من ذلك االقتصاد لالقتصاد الذي ھو اقتصاد ریعي، وصحیح أن االستثمارات ا

ستضطر الدول الریعیة  الریعي الذي یعتمد علي البترول فقط، لكن لو الوضع االقتصادي تدني

في اعتقادي ھي بناء األمة، والمھم ھو أن اللغة والدین  االمسألة المھمة جدً . إلى فرض ضرائب

لحلقة االقتصادیة، المھم ھو والعرق عوامل مساعدة فقط، علینا أن نبحث عن بناء األمة في ا

البد أن یستفیدوا  state holdersوكل األطراف  balance of interestتوازن المصالح 

   .من معدالت النمو العالیة

 

  أحمد الشاھي ٥ - ٢

  

ال یمكن فصل القبائل عن الحكم، وال یمكن تجاھل دور الحكام في تحقیق الوحدة، فھذان 

لخلیج مجالس الشیوخ، وھذه المجالس مكملة للدولة، والشیخ ھناك في ا. اأمران مھمان جدً 

ھذا تطور حدث في . مسؤول عن أھلھ وتلبیة مطالب الناس، وھذا ال یحدث في الدول العربیة

والمسألة األخرى ھي أنني أعتقد أن سیطرة الدولة علي . والشیوخ یستمعون للشعوب، الخلیج 

ملك في الدول األخرى، والتطور الحادث بالخلیج أي زعیم أو  الدخل القومي أفضل من سیطرة

  .أود أن اسمع تعلیق كاتب الورقة. سببھ الحكام والشیوخ

  

  جورج القصیفى  ٦ - ٢

  

ً : عندي عدد من المالحظات خلل في كل أقطار الخلیج النفطیة ذات  ھناك أوال

بعد بلورة أشكال االقتصادیات الریعیة، وھناك انفصام بین الجھد والمكافئة واألجر ولم یتم 



 www.arabsfordemocracy.org - الجماعة العربية للديمقراطية

٥٦ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

جدیدة وخالقة والبد من حل ھذه المعضلة حتى یأخذ المواطن مكانة ویقوم بدوره، أي استنباط 

كما یجب أن یتم التركیز فى الخلیج، على وجھ . آلیات لخلق المواطن ولیس شراء المواطن

لنوعیة الخصوص، على نوعیة التعلیم ولیس فقط على كمیة التعلیم، فالمشكلة تأتى اآلن في ا

  .ولیس الكمیة

  

شبھ إجماع رسمي "ورد تحت فقرة حروب الخلیج في الورقة بأنھا قد انتھت إلي 

وشعبي في الكویت ودول الخلیج العربیة على قناعة تتمثل في أھمیة تواجد قوات أجنبیة في ھذه 

م دولة، إذا حدث ھذا، وأننا البد أن نحضر قوات أجنبیة حتى نقی اھذه شيء خطیر جدً ". المنطقة

  .بأن لھذه القوات مصالحھا الخاصة البعیدة كل البعد عن المصالح الوطنیة اعلمً 

  

اب تیار اإلسالم  اوألن كاتب الورقة كان وزیرً  ّ لألوقاف أرى أن ھناك أھمیة لتشجیع كت

باسم  االمستنیر واستكتابھم، واذكر فى ھذا أنني عندما كنت أعمل باألمم المتحدة نشرت كتابً 

الثقافیة والمجتمعیة للتنمیة البشریة العربیة، حیث كتب الدكتور محمد عابد الجابري حول  األبعاد

األبعاد "، وكتب الدكتور محمد محمود اإلمام حول "تأصیل الفكر الدیمقراطي فى اإلسالم"

لإلمام محمود " اإلسالم عقیدة وشریعة"وھناك كتاب . ولیس البعد الفردي" المجتمعیة للتنمیة

بخصوص مؤشرات  اوأخیرً  .وھو من أجمل ما كتب ضمن فكر التنویر اإلسالمي شلتوت،

الدیمقراطیة أرى أن ھناك أھمیة للتركیز على حریة الصحافة كمؤشر للدیمقراطیة أھم بكثیر من 

  . مؤشر االنتخابات

  

  

  

  

  جمعھ القماطي  ٧ - ٢

    

لكن في الحقیقة . ة مھمةتجربة الكویت في إطار التحول االنتقالي إلي الدیمقراطیة تجرب  

، بل ھناك االنظام ھناك نظام ملكي وھناك عدة أنظمة ملكیة في العالم العربي، وھي أسریة أیضً 

  . جمھوریات وجماھیریات متجھة إلي الملكیة في الجوھر إن لم یكن في االسم
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 ھذا النموذج مھم بالنسبة لنا في العالم العربي، وسیزداد أھمیتھ، فبرغم الخصوصیة

الدستوریة للكویت مقارنة بجیرانھا، ھل یمكن القول أن ھناك أمل في أن تتحول الملكیة في 

الكویت إلي ملكیة دستوریة ولیس إلى ملكیة مطلقة؟ أنا أعتقد أنھ برغم الخصوصیة 

واإلیجابیات، فالكویت الزالت ملكیة مطلقة والملكیات في العالم العربي لیست دستوریة كما في 

فھل یمكن أن . وفي المغرب ھناك مطالب بأن یتحول الملك من حاكم إلي حكم. الإسبانیا مث

ننتقل إلي الدیمقراطیة بدون أن تتحول الملكیات إلي دستوریة؟ أو أن یكون ھناك صفقة أو عقد 

، علي تقاسم السلطة والثروة ولو بنسبة اأو انتقالیً  ااجتماعي بین الشعب واألسرة الحاكمة، مرحلیً 

وأعتقد أن ھذا . بالمائة ھي نصیب الشعب ٢٠، أي تكون ٢٠إلى  ٨٠حتى وإن كانت محددة، 

  .سیكون أفضل من األحوال التي نعیشھا اآلن

  

  عبد الوھاب األفندي ٨ - ٢

  

قد یكون ھناك سوء فھم تجاه معنى الدیمقراطیة أو إعطائھا صورة مثالیة أكثر من 

ھي توازن سلمي بین القوي، ولیس بالضرورة أن في الواقع وعبر تاریخھا الدیمقراطیة . الالزم

ولھذا ال یمكن أن نقول عن . تكون عادلة أو خالیة من عالقات القوى، ألنھا لیست عالقات مثالیة

: لكن لدي تساؤل. التجربة الكویتیة سوي أنھا غیر نموذجیة في ھذا المجال إذا كان ھناك توازن

ً لماذا تعتبر الحكومة أن تقدیم االستجوابا حل البرلمان وإقالة  أحمرا یؤدي إلى ات للوزراء خط

لماذا . الوزراء مع أن ھذا جزء مھم في العملیة الدیمقراطیة؟ وھناك أمر آخر یدور حول القبلیة

نحن نصر على أن النموذج العربي الدیمقراطي یجب أن یكون خارج عن المجتمع؟ وأطرح 

. ى تغییر المجتمعات العربیة حتى یتم تحدیثھاھنا، ألول مرة، مسألة إصرار النخب العربیة عل

الثورات التي حدثت في بعض الدول العربیة دمرت المجتمعات ولم تحدثھا، بل وأدت إلي ردة 

فلماذا ال نفكر نحن في حل . قبلیة أحیانا متعمدة كما نري في العراق ولیبیا ومصر وغیرھا

ً  خالق یطور نماذج دیمقراطیة تكون أقرب للقبول ألننا   مجتمعات قبلیة؟ أصال

  

  غسان إبراھیم ٩ - ٢

  

جوھر الدستور في الكویت، كما تقولون، في حالة مثالیة ووضع دیمقراطي سلیم، لكن 

لم یتطرق الدستور ألي ممارسة دیمقراطیة حقیقیة خاصة بالنسبة لألحزاب فكیف یمكن أن نتكلم 

لد كتجربة نموذجیة في الخلیج وال یوجد عن ممارسة وانتقال إلي حكم دیمقراطي سلیم في ھذا الب
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  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

وإذا لم یتطرق الدستور لھذه النقطة حتى وقتنا ھذا، فمتى سیأخذ . ھناك تطرق لقضیة األحزاب

الموضوع في االعتبار؟ وبالنسبة للحكومة وأجھزة السلطة التنفیذیة، نجد أنھا تمارس دورھا 

في قطاع التنمیة البشریة، وبالتالي أنا  كأب أو كزعیم قبیلة ینفق األموال في كل القطاعات إال

أتساءل كیف یمكن الحدیث عن نظام دیمقراطي سلیم إذا لم توجد تنمیة بشریة قادرة على تكوین 

إن إھمال ھذا الجانب  .وتؤدي واجباتھا وتطلب السلطات القیام بما علیھا؟، كوادر تعرف حقوقھا

أشكال ممارسة الدیمقراطیة، ألن انتشار  یحول دون تطبیق أي شكل من) أي التنمیة البشریة(

  .الجھل واألمیة سیعمي بصیرة الشعوب واألمم عن ممارسة حقھا في قیادة البالد

  

أشرت في كلمتك لقضیة أن الحكم في الكویت یتم بالتراضي وقلما حدث سفك دماء، أود 

بعد أن یكون سفك أن أشیر أیضا أنھ حتى في األنظمة الدیكتاتوریة ھناك أیضا حكم بالتراضي، 

الدماء من أجل الوصول إلى السلطة، وبمجرد ما تمكنت القیادات الدكتاتوریة من الوصول إلى 

وبكالم آخر . السلطة وقیادة وتسلم زمام األمور تتم السلطة بالتراضي وتوزیع المھام والثروات

 قراطیة إن وجود تراض في الكویت على نظام الحكم ال یعني بأي شكل أنھا ممارسة دیم

  

  :عبد الجلیل الوالي ١١ - ٢

  

ً . لدي أربع مالحظات سریعة مفھوم الدیمقراطیة، حتى اآلن لیس لدینا في العالم  أوال

العربي تعریف واضح للدیمقراطیة، ولذلك عندما تطرح تجربة الدیمقراطیة في الكویت فھذه 

سنة لم  ٥٠مر علیھ أكثر من  الدستور الذي اثانیً . التجربة قد ال تصلح لبلد آخر مثل اإلمارات

ً . وینبغى أن نقر بأن تطبیق الدستور یختلف عن نصھ یتغیر، لماذا لم یتغیر؟ الوعي الثقافي : اثالث

نحن : ارابعً . للفرد في الكویت غیر مؤھل لفھم الدیمقراطیة مقارنة بتجارب الشعوب األخرى

یاسیة لیس لدیھا برامج، وأن نخشى علي ھذه التجربة التي طرحتھا في الكویت أن القوي الس

القوي الدینیة تحاول استغالل الدیمقراطیة للسیطرة علي السلطة، وإذا وصل اإلسالمیون للسلطة 

  .ستكون العملیة مختلفة تماما لما نریده

  

  خدیجة صفوت ١٢ - ٢

   

كما تصور ماركس عندما احتل اإلیطالیون لیبیا  - ھناك اعتقاد بأن وجود قوات أجنبیة

ھل معنى ذلك أن حلول قوى أجنبیة . یساعد على قیام الدیمقراطیة -  بنھایة النمط التقلیدي ابً ترحی
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٥٩ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

 ً ھل نفھم من ذلك أن وجود قواعد  ا؟فى منطقة الخلیج یبشر للدیمقراطیة أو یضع لھا شروط

عسكریة أمریكیة بمنطقة الخیلج أو العراق أو أى وطن عربى عامل تثویر؟ وھناك موضوع 

ي ال أرى مقدم الورقة قد أشار إلى الوجود األمریكي في الكویت؟ وما العالقة بین آخر ھو أنن

  العودة أو النكوص إلى القبلیة؟و ذلك

  

  ناصر الخلیفة ١٣ - ٢

  

قرأت أھم النقاط األولي للورقة وھي جیدة وتحكي عن الحالة في الخلیج بشكل عام 

ام أود أن أقول أن في الخلیج عرب وللتعلیق على الورقة بشكل ع .وحالة الكویت بشكل خاص

نشعر معكم باختالل الموازین على المستوى المحلى .. مثلكم أیھا األخوة في العالم العربي

والعربي والعالمي، ونشعر أن البعض منكم ینظر إلي الحالة السیئة في بالده وینظر إلي حاالت 

ً بعض منا المرفھة بدون معرفة الحقائق، والتي منھا إن الكثی ر من مواطني الخلیج فقراء مقارنة

لذلك الصورة لدى . بالثروات التي یملكھا من في السلطة وأعوانھم وبعض المرتزقة األجانب

بعضكم مشوشة، البد لكم من الغوص في واقعنا السیاسي واالجتماعي وعدم االنبھار بالمدن 

شركات العالقات العامة  الحدیثة والعمارات المرتفعة والمؤتمرات المزیفة المدارة من قبل

  .اإلعالن التابعة لھمو اإلعالمیة والتي یستفید منھا المتنفذون أصحاب الفنادق وشركات الدعایة

  

إذا أردنا إجراء مقارنة بین دول الخلیج، التي تستلم كل صباح من الریع النفطي أكثر 

إن . ثل لوكسمبورجمن بلیونین من الدوالرات، إذن فلنقارنھا بالنرویج أو بدولة صغیرة م

الشعوب تشعر بتغیر أسالیب إدارة الحكم وإن من یحكم الخلیج اآلن لیسوا كمن كانوا یحكمون 

شعبھ، حیث كان الصغار والكبار  في السابق كان الحاكم یستمد شرعیتھ من رضا. من قبل

ت ھناك یأتون للمجلس خمسة أو ستة أیام في األسبوع ویجادلون الحاكم أمام الناس، وإذا كان

أما اآلن فإن معظمنا یعتقد بأن البالد تحكم وتدار من قبل حكام غیر مرئیین . مشكالت یتم حلھا

)virtual rulers( یستمدون شرعیتھم من رضا القوي األجنبیة، وال یعیرون أي اھتمام، ال ،

 من قریب وال من بعید، لحاجات مواطنیھم الحقیقیة والمعیشیة، أو یستمعون إلى مطالبھم

إضافة إلى ذلك عممت بعض الطبقات الحاكمة سیاسة الفساد واإلفساد المتمثلة في . الشرعیة

خلق شخصیة تسمى بالخلیجي بشكل تأصیلي، وفرض تلك النغمة المتسمة بعنصریة والتي ال 

 ً ً اتعني للمواطن البسیط شیئ آخرا یتمثل في محاولة عزل ذلك  ا، ولكنھا تعني للطبقات الحاكمة شیئ

على قاعدة  اان عن محیطھ العربي واإلسالمي وكأنھ یعیش في فضاء خارجي لیس مبنیً اإلنس
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٦٠ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

جغرافیة وتاریخیة وثقافیة ودینیة وسیاسیة منبعھا وحمایتھا مرتبط بما حولھا من أمتھا العربیة 

إلى جانب محاولة خلق فراغ فكري وسیاسي، واالبتعاد عن المكونات الروحیة . واالسالمیة

لفكریة والثقافیة لشعوب المنطقة بما في ذلك محاربة اللغة العربیة من خالل تعلیم والسیاسیة وا

، وكان )alienation(یطلق علیھ التعلیم الحدیث، وھو غیر ذلك فھو تعلیم یتسم باإلغتراب 

لقد استغلت ھذه المؤسسات مراكزھا . لمؤسسات أجنبیة الدور األكبر في إقناع من اقتنعوا بھ

ً السیاسیة والب ال ینتمي ال  یروقراطیة لتطبیق تلك الحملة الشعواء على لغة القرآن مما خلق جیال

ّ أداة . إلى األرض وال إلى اإلنسان وال إلى محیطھ العربي اللغة، كما وصفھا برتراند راسل، ھي

  . الفعل، وبدونھا ال تستطیع األمة أن تدعي أنھا أمة ذات رسالة أو ماضي أو حاضر أو مستقبل

ة إلى الفساد السیاسـى ھناك الفساد المالى واإلدارى، حیث استشرى نوعان وإضاف

ُرضت من قبل الطبقات الحاكمة وجعلت المواطن یعتمد : إضافیان من الفساد فساد الثقافة التي ف

بعكس قصة ! علي الحكومـة في كل شيء حتى ال یسأل أین یذھب المال العام وأین یصرف

ً حدثت أیام عمر بن الخطاب عن ً  ایطلب من هللا أن یعطیھ خیرً  دما رأي رجال ھل : ، فقالوماال

أما الفساد اآلخر فھو ظھور القدوة السیئة التى . رأیت السماء تمطر ذھبا؟ قم وابحث عن رزقك

ال تتورع عن ممارسة الفساد، بمعنى النھب من قبل بعض المتنفذین ألموال وممتلكات الدولة 

  .قاربھم وأزالمھم على حساب المواطن البسیطبشتى الطرق وتقدیم المنافع أل

  

إضافة إلى كل ماسبق یوجد في الخلیج حالة شاذة أخرى، حیث أصبح المواطنین في 

، وھذه مشكلة معقدة وخطرة لم تمر بھا أیة ابالمائة في سنوات قلیلة جدً  ٨أغلب دولھ أقل من 

شعوب المنطقة ودولھا في  مما جعل! تجربة إنسانیة على مدى العصور الحدیثة أو الماضیة

مواجھة أخطار محدقة، دیموغرافیة سیاسیة وأمنیة، تصل إلى حد اإلجرام بحق شعوب المنطقة 

 اوالتي عبر عنھا أحد المثقفین الخلیجیین بأن تلك التغیرات الدیموغرافیة السریعة تعتبر تعدیً 

ّ كذلك، على الحقوق اإلنسانیة لشعوب المنطقة في أحد المنتدیات  منذ أربع سنوات. وھي

بالمائة من  ٢٠البریطانیة قلت نحن نود أن نضمن للطبقات الحاكمة والمتنفذین والتابعین لھم 

مقابل أن یتمكن المواطنون من اإلشراف على كیفیة صرف  االدخل العام على مدى عشرین عامً 

على حاجات بالمائة من الدخل العام لدول المنطقة وذلك لإلنفاق منھا على التنمیة و ٨٠

الممسكة بزمام  - ما ھو موجود اآلن یتمثل في سیطرة األقلیة. المواطنین والبناء للمستقبل

على كل شيء بما في ذلك القلیل الذي یعلن عنھ كمشروعات لخدمة  -  السلطة وبعقلیة الغزو

المواطنین حیث تجد أقارب من في السلطة ھم من یحصلون على عطاءات ھذه المشروعات 
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٦١ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

بطرق مختلفة، ولیس للمواطن أي قدرة على وضع حد لذلك النھب المخفي ال من خالل  الكبرى

  . مؤسسات رقابیة برلمانیة أو مؤسسات تنفیذیة

  

إنھا حالة شاذة ومخالفة حیث تجد المتنفذین في الحكم وفي السلطة السیاسیة وفي 

بال حدود، وفي مؤسسات الدولة من وزارات أو مؤسسات أخرى تابعة لھا ویملكون سلطات 

. نفس الوقت تجدھم في التجارة واألعمال والبنوك وشركات التأمین، وفي الصحافة واإلعالم

ھذه طفرة شكلیة، یراھا . ھذا ھو الوضع العام القائم في أغلب دول مجلس التعاون الخلیجي

المتنفذون بعضكم وتصیبھ باالندھاش واالنبھار بدون معرفة حقیقیة أن المستفید الوحید منھا ھم 

في السلطة السیاسیة الذین یبنون ناطحات السحاب على األراضي العامة ویُنشئون المدن الجدیدة 

فالمواطنون . لكي یسكنھا أناس وشعوب غیر موجودة على حساب مصلحة الوطن والمواطنین

یعجزون عن الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بعد امتالك المنتفذین لألراضي 

ویعجزون عن الحصول على ، ابعة للدولة والتي ھي ملك للمواطنین والدولة مؤتمنة علیھاالت

العالج األولي حیث ینتظر المواطنون الساعات الطویلة في مستشفیات استنفدت قدراتھا 

وكثیر من المتنفذین . االستیعابیة منذ عشرات السنین كنتیجة حتمیة الزدیاد أعداد األفواج القادمة

ائرات خاصة وعندما یشعرون بألم بسیط یستطیعون التوجھ إلى مستشفیات الوالیات لدیھم ط

إن . المتحدة أو أوروبا أو حتى تایلند، ولذلك فھؤالء ال یشعرون بمأساة المواطن العادي البسیط

ھذه الحالة الشاذة والطفرة الكاذبة على حساب المواطن البسیط ومستقبلھ السیاسي وأمنھ 

  .یمكن لھا االستمرار بشكلھا الحالياالجتماعي ال 

  

محاطة ) منطقة الخلیج(وفي نفس الوقت یجد المواطن أن المنطقة التي یعیش فیھا 

بحزام من المشكالت، فالشعب الفلسطیني یقبع تحت احتالل استعماري وحصار متوحش وغیر 

ً إلى المشكالت التي تواجھھا ا لشعوب العربیة إنساني، والعراق محتل ومعرض للتفتیت، إضافة

األخرى والتي ترزح تحت أثقال كبیرة من وضع اقتصادي وسیاسي صعب وتحدیات دولیة تھدد 

مستقبل وأمن تلك الدول ووحدتھا، ومشكالت إیران وصراعھا مع الغرب، ومشكالت أفغانستان 

ال یمكن لدول منطقة الخلیج حمایة نفسھا من تأثیر كل تلك . والصومال والسودان والیمن

تحدیات واألخطار المحیطة بھا من كل جانب بدون السماح للمواطن في دول الخلیج من ال

المشاركة السیاسیة وحریة الرأي والتمتع بالعدالة االجتماعیة ومحاربة الفساد وجعل ذلك 

المواطن الھدف األسمى في أي برنامج أو مشروع سیاسي واقتصادي واجتماعي من قبل من 

  .یملكون القرار السیاسي
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٦٢ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  

بعض األخوة الیوم أبدوا إعجابھم ببعض الشیوخ، وأنا اعترف بأن ھناك بعض الصفوة 

في االھتمام بالتعلیم وحتى تقنین وتطویر شكل  اریادیً  امن المثقفین اإلیجابیین ممن كان لھم دورً 

 ودستور الكویت والدور الكبیر الذي لعبھ الشیخ عبدا  السالم. الدولة والمشاركة السیاسیة

لكن من بیدھم السلطة الیوم من و ،الصباح رحمھ هللا ال یمكن إنكاره من أي شخص منصف

بعض الملوك والشیوخ في الخلیج وبمساعدة بعض أعوانھم، لم یعودوا یتصرفون كما كان 

بدون تفرقھ ألنھ یعرف  االشیوخ یتصرفون في السابق حیث كان الشیخ ھو أب للمواطنین جمیعً 

 ً ھم ال بناء على قوتھ وال على ذكائھ وال على قدراتھ العقلیة أو حتى المالیة ل ابأنھ أصبح شیخ

 ً كنتاج لتوافق اجتماعي بین مكونات الشعب، أو نتیجة لتدخل الدول  اوإنما أصبح شیخ

أن یأخذ مصالحھم  ااالستعماریة في فرضھ على شعبھ قبل مغادرتھم المنطقة مما جعلھ ملزمً 

م وصل األمر ببعضھم إلى االبتعاد عن شعبھ، ومن ثم لم یعد ھؤالء الیو. وآرائھم في االعتبار

یتواصلون مع شعوبھم أو یستمعون لھم أو حتى یقبلون حدیث المخلصین من أبناء الخلیج الذین 

علیھا وإنما یطالبون أصحاب القرار بإیقاف  اال یشككون في شرعیة أنظمتھم وال یمثلون خطرً 

في بناء مجتمعھ بدون وصایة من فئة ھمھا األول ھو مصالحھا  االفساد وإعطاء المواطن دورً 

فإن المقارنة مع الدول العربیة التي تمر بظروف قاسیة ، لذلك. الشخصیة ولیس المصلحة العامة

المقارنة یجب أن . سیاسة واقتصادیة ومكبلة مثل مصر أو األردن والیمن ھي مقارنة غیر عادلة

  . ل مثل بلجیكا ولكسمبرج وسویسرا أي أصغر الدول األوروبیةتكون بمقارنة دول الخلیج مع دو

  

سنة عندما التقیت بأحد كبار  ١٥وفي ھذا السیاق أود أن أشیر أنھ منذ أكثر من 

المسؤولین الخلیجیین وسألني عن رؤیتى لوضع العالم العربي في القرن الواحد والعشرین، 

وقلت لھ إن القرن الواحد والعشرون ، ورةتحدثت لھ عن تجربة كل من كوریا الجنوبیة وسنغاف

وقفزت في تقدمھا اإلنساني والعلمي ، ونھضت، سیشھد كل الشعوب األخرى وقد تطورت

وقررت االنتقال لخلق حضارات جدیدة في الفضاء الخارجي واالبتعاد عن األرض الملوثة 

خ عابر للقارات من والمتعبة بالبشر، ویبقى فقط العرب لدیھم زعماء لدى كل واحد منھم صارو

قلت لھ إن أمة ال یملك .. أمریكا وروسیا والصین والكل منھم یطلق صواریخھ على اآلخر

وال العدالة ، وال الكرامة اإلنسانیة، وال المشاركة السیاسیة، اإلنسان فیھا حریة إبداء الرأي

التخلف والمرض وال یمكن لھا أن تخرج من مستنقع ، االجتماعیة، ال یمكن لھا أن تبني حضارة

ال یمكن ألمة ما أن تتقدم ما دام شأنھا یدار من قبل عقلیات تشعر بأنھا ال شرقیة وال . والجھل

غربیة وأصبحت موھومة بنظرة اآلخر ورضاه ولیس بنظرة المواطن ورضاه، ال یمكن لھا 
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٦٣ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

ع وھي موجودة في بیوتھا تصار، التقدم وھي تحارب الكفاءات المخلصة بدعوى عدم وجودھا

التھمیش بعد أن سدت الطرق أمامھا في المشاركة في صنع مستقبل أمتھا ومستقبل و األلم

  .أوطانھا، وأصبح أھل الثقة، وماھم بثقة، مكان أھل الكفاءة والثقة الحقیقیة

  

اعتمادھم على اقتصاد ریعي ناضب  یواجھھا أھل الخلیج ھي والمشكلة األخرى التي

في بعض دولھ، شخص واحد أو بضعة أشخاص، وینفق على ، ویتحكم بمداخلیھ، )نفط وغاز(

كما إن بعض تلك الدول أصبحت . ھوى ھؤالء بدون رقیب أو حسیب من الشعوب أو ممثلیھم

بل ، الغازو بتحكمھم في دخول النفط تطبق اشتراكیة ھجینة حیث لم یكتف بعض المستنفذین

ى رؤوس إدارتھا، وتقوم ھذه قاموا بتأسیس شركات حكومیة استثماریة ووضعوا أنفسھم عل

الشركات الحكومیة بمنافسة المواطن في رزقھ الخاص من خالل تجارة أو صناعة أو خدمات 

 اوتجاریً  ارأسمالیً  اوأصبحت تلك الشركات العمالقة المملوكة للدولة تلعب دورً . بسیطة

ال یمكن أن إن المنطقة . في محاربة نشوء طبقة وسطى تخلق توازن في المجتمع اواحتكاریً 

تبقى جزر معزولة في مأمن من الكوارث والمشكالت والعالم یمر بظروفٍ قاسیة، بدون ربط 

ولكن كیف لدول الخلیج ذلك وھي مبتالة . المنطقة بمحیطھا العربى من خالل التكاتف والتكامل

ببعض مسؤولیھا الذین یعتقدون أنھم یملكون من الذكاء مایؤھلھم للعب دور الرأسمالیین 

الوحیدین في العالم، والعارفین بكل شيء من اإلبرة إلى الطیارة بدون أخذ مستقبل المنطقة 

  وشعوبھا فى االعتبار؟ 

   

  على خلیفة الكواري ١٤ - ٢

  

دار كمشروعات  ُ أعتقد أن الكثیر من أبناء الخلیج یرى أن دول الخلیج بشكل عام ت

دار كمشرو ُ ع تجاري من قبل استشاریین یكون لھم شخصیة ألفراد وحكام مباشرین، فكل دولة ت

ھي  بفضل دستورھا لكن الكویت. في بعض الدول الكلمة األخیرة في القضایا االستراتیجیة

–والمسألة ھنا . یطرح ھذه الفكرة ١٩٦٢االستثناء، فھي تتمیـز بوجود مشروع دولة، ودستور 

یة أن تدفع بھذه التجربة أرى أن ھناك فرصة سیاسیة للقوي الشعب -  علي الزمیع.كما تطرق د

  .وتصحح مسارھا، البد من االستفادة من الدستور فھو حمایة للشعب والنظام

  

واضح أنھ في الكویت عندما یحل البرلمان الكویتى وعندما تكون ھناك مسألة مھمة  

تتجمع كل القوى السیاسیة وتفرض وجھة نظرھا ویعود البرلمان، حتى في موضوع الدوائر 
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  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

السؤال ھنا ھو لماذا ال یكون أو الیوظف . القوى السیاسیة رأیھا على الحكومة الخمس فرضت

أمور أخرى كتفعیل دور المحكمة  ھذا التفوافق بین القوى والتیارات األھلیة في صالح تقویم

الوزراء على أساس الكفاءة؟ إن المشكل األساسي ھو تحویل  الدستوریة أو اختیار رئیس مجلس

إلى وفاق دائم على ، عندما تتعرض التجربة الدیمقراطیة في الكویت مؤقتالوفاق األھلي ال

  تفعیل التجربة؟

  

  علي الزمیع: تعقیب ختامي ١٥ - ٢

  

ٍ أو ذم اسأحاول أن أكون موضوعیً  أنا مقتنع أن التجربة الكویتیة من . سواء في مدح

فقط بل علي أكثر تجارب التطور واإلصالح السیاسي تقدما لیس علي المستوي الخلیجي 

سیجدھا أنھا ورقة نقدیة للتجربة الكویتیة، ولیس ورقة  امن یقرأ الورقة جیدً . المستوي العربي

وصفیة، وألني كنت وزیر أوقاف سابق ووزیر تخطیط سابق، فكان في استطاعتي أن أقدم 

ً وصفیة ور بشأن الدست. والبد أن یفھم في إطار أوسع اكل ما ذكر ھنا قد یكون مبتورً . ورقة

أقول كل ما ذكر ھنا حقیقة ویجب أن یرتبط بالمواد الدستوریة األخرى، فالدیمقراطیة مفھوم 

توازني وال یمكن منح السلطة التشریعیة صالحیات كاملة ونزع صالحیات السلطة التنفیذیة ألن 

و ھذا معناه أن السلطات التنفیذیة ستكون في ید البرلمان، وھذا یؤثر على مبدأ دستوري آخر ھ

  .الفصل بین السلطات

  

والوزراء، لكن البرلمان لھ صالحیة اسقاط ، األمیر بالفعل یعین رئیس الوزراء 

واألمیر یتم انتخابھ وعزلھ من البرلمان، فعندما ینتخب ولي . الوزراء، وھذا ما تم مرات عدیدة

مھ هللا، وضع الدكتور السنھوري، رح. العھد من البرلمان فإن األمیر في النھایة یكون منتخبا

ً بأي دستور عربي آخر امتقدمً  اكویتیً  ادستورً    .مقارنة

  

كمیزانیة للدولة في  ابالنسبة للنواحى المالیة واالقتصادیة، الدخل القومي یناقش سنویً 

البرلمان وبإشراف دیوان المحاسبة، ثم مشروع المیزانیة یناقش وفي نھایة السنة البرلمانیة یأتي 

وكل االستجوابات . تقریر دیوان المحاسبة التابع للبرلمان كسلطة رقابیة حساب ختامي مرفق مع

من خالل تقریر دیوان المحاسبة الذي ھو عین لإلرادة الشعبیة الممثلة  االبرلمانیة تتم دائمً 

بالبرلمان، وبالتالي كل الفوائض المالیة تذھب، بحكم القانون، إلى صندوق سیادي أي صندوق 

ومن ھنا الجانب المالي . أنھا طبقت التجربة الكویتیة اعلنت النرویج رسمیً أ. أجیال المستقبل
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  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

محكوم، حتى مرتب األمیر یصدر بھ قانون من مجلس األمة، ومصاریف األسرة الحاكمة 

  . وتغییر مرتب األمیر یجب أن یصدر بقانون

  

وھذه حال  والفساد موجود،. وللتجربة الكویتیة إسقاطاتھا علي الخلیج، وھذه قضیة ھامة

ولقد قمت بانتقاد الممارسة السیاسیة، وأرى أن المجتمع . وفى النھایة األمر نسبي. دول كثیرة

غیر مھیأ كما أن القوي السیاسیة غیر مھیأة لھذا الجانب، إذن العیب لیس في الدستور وإنما في 

امج ذاتیة، والمشكلة ھي أن القوي السیاسیة ضعیفة وأنانیة وتقدم بر. الممارسة السیاسیة

. والسلطة التنفیذیة سعیدة بأن القوي السیاسیة تتخلي عن المعارضة مقابل فتات تحصل علیھ

وأعتقد أن ھناك نوعین من الحل لمجلس االمة، حل غیر دستوري وتم مرتین، أما الحل 

 –عندما یُرفع إلیھ مسألة عدم التعاون من مجلس الوزراء  -  الدستوري ممكن فمن حق األمیر

یحل مجلس األمة والدعوة النتخابات مباشرة خالل شھرین، فإن لم یدعو األمیر ینعقد أن 

وفي الواقع عندما حاولوا التالعب بالنص خرجت . تحت قبة البرلمان االمجلس القدیم تلقائیً 

الحل الدستوري جزء . اعتصامات ومظاھرات، وأجبرت السلطة التنفیذیة علي إجراء انتخابات

اسیة، فكما أن ھناك استجوابات وطرح ثقة وإسقاطات لوزارات ومحاكمة خاصة من اللعبة السی

لقد غامرت الحكومة أكثر من مرة بحل حل . للوزراء، فبالتالي ھناك أداة أخري لخلق التوازن

دستوري ویأتي مجلس أشد من السابق علیھ وتسیر العملیة ھكذا ولكن ھذا جزء من التوازن 

  . البد وأن یحترم الدیمقراطي والدستور الذي

  

نعم أؤید الدكتور سعید في أن الدیمقراطیة لیست صندوق انتخابات، وإشكالیة 

أما بشأن دور السوق، یجب أن . الدیمقراطیة لیست للوصول القبلي ولكن ضمن معاییر كثیرة

ً  ایتواكب تطور السوق مع تطور اإلصالح السیاسي حتى نخلق نموذجً   ا، ولم أخجل أیضً أمثال

  . لحدیث عن الفساد وسیادة القانونمن ا

  

في الخمسینیات وحتى نھایة  انعم مقابلة األمیر كان سائدً : القبلیة والتطور السیاسي

وأؤید ما قالھ ناصر . الستینیات، أما اآلن فال أحد یقابل األمیر، ألننا اآلن نمتلك مؤسسات

األموال مقبول لیس مقارنة الخلیفة، فحتى سلوك الدول الخلیجیة غیر الدستوریة في إنفاق 

ً بباقي دولنا العربیة واإلسالمیة لیس ھذا ھو المنشود، ولكن . بالصورة المثلى، ولكن مقارنة

  . المنشود ھو المقارنة باألمثل ولیس األسوأ
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٦٦ 
  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

نعم خلق المواطن ولیس شراء المواطن، أخي جورج، ھذه لألسف لعبة سیاسیة، فالدولة 

یاسیة، ثم یأتي مجلس األمة یطالب الدولة بزیادة رواتب أخري تزید الرواتب وھذه ممارسة س

  .إنھا ممارسة سیاسیة. حتى یكسب شعبیة، وھكذا

  

أنا أقوم بتحیید أمریكا وإسرائیل في ھذه العملیة، فالمشكلة فینا نحن، وما إذا كانت قوانا 

د قوات أجنبیة، أما قضیة القناعة، شعبیة ورسمیة، بوجو. السیاسیة تمتلك رؤى وبرامج سلیمة

فأنا عندما یطلب مني كتابة شيء علمي فأنا أصف الموجود وال أستطیع أن أرفع شعار أدافع فیھ 

 اعن دول الخلیج، ولكن أستطیع القول أن ھناك قناعة سیاسیة لدي جھات كثیرة، غیر أن جزءً 

انتقاد األداء  في الكویت تم. منھا ال تعتقد أن ھذه القوات یمكن أن تساھم في أي شيء اكبیرً 

حرب التسعینیات، لكن اإلمارات طالبت  السیاسي الحكومي لرفضھا استدعاء قوات أجنبیة أثناء

. بعد انتھاء األزمة لتبریر استعانتھا بقوات أجنبیة ابذلك، كما حوسبت الحكومة الكویتیة شعبیً 

وات األمریكیة اآلن الصراع الذي یجري في العراق، ھل تعتقدون أن ھناك من یحبذ وجود الق

إنني . لكن الخوف مما ھو أدھى وأمر یدفع إلى ذلك. ھذه القناعة في العراق اھناك؟ ال توجد أبدً 

أصف حالة سلبیة، وإذا أردنا ممارسة سیاسیة البد أن تتنبھ القوي السیاسیة، ففي النھایة أنا 

ً . أصف حالة واقعنا دون أن أحبذه وجود قوات (ما ھو جریمة وإن اإیجابیً  اوأنا ال اعتبر ھذا شیئ

  .، ولكن الواقع العربي أوصلنا لھ بأیدي أمریكیة وإسرائیلیة)أجنبیة

  

سنة، والفساد  ١٠٠٠نعم، ألن الوضع الظالمي الذي نعیشھ أرجعنا : اإلسالم المستنیر

وفي الكویت .. مرفوض والسلطة األبویة للدولة مرفوضة، وحریة اإلعالم والصحف مطلوبة

  .خیص وھناك تطورات إیجابیة أخرىألغي طلب التر

  

لكن الكثیر ، مسألة البدون صارت ظاھرة عالمیة، من الناحیة اإلنسانیة فھى غیر مقبولة

في الكویت انخفض عدد البدون . من الدول بھا بدون مثل السعودیة ومصر والوالیات المتحدة

ً  ٤٠ألف إلي  ١٢٠من  اسیة تستغل القضیة في ھناك معالجة، غیر أن بعض القوي السی األف، إذ

  . صراعھا مع بعضھا البعض

  

وضعت عنوان إدارة التغییر التي البد : ما تحدث عنھ الدكتور أحمد والدكتورة خدیجة

أن تكون عاقلة، فقد انتھي عھد الثورات والناس غیر مستعدة أن تخرج إلي الشارع اآلن، فما 

  .نریده إدارة للتغییر
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  .لعلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقةمسودة أولية، يستفاد منها في البحث ا

  

جید ولكن الممارسة ھي التي یمكن أن تجعلھا إمارة دور األسرة حسب الدستور وضع 

للدستور، األمیر فقط یقوم  ااألسرة الحاكمة لیس لھا دور طبقً . دستوریة ولیس تعدیل الدستور

واختیار ولي العھد ویجب أن یقبلھ  - وقد یرفضھ البرلمان - بدورین، ھما تعیین رئیس الوزراء

فى النواحى السیاسیة واإلداریة ا ستور لیس لھا دورً فإذن األسرة في الد. أو یرفضھ البرلمان

  .افي حاالت كثیرة، فوزیر النفط أتي شعبیً  اكما أن اختیار الوزراء أصبح شعبیً ، والمالیة

  

مشاركة المرأة حتى لو لم تنجح ولكن أعتقد أنھا مشاركة ایجابیة، فقد تم كسر الحاجز 

أة، وبدأت الجماھیر تحضر ندوات للمرشحات كما بدأ الرجال یضعون في برامجھم أدوارا للمر

  .في ھذا الشأن اإیجابیً  اوالمرحلة القادمة ستشھد دورً 

  

وأختم بالقول أن القوي السیاسیة بالكویت لیست أسوأ من القوي السیاسیة الموجودة في 

  .وكلنا بالھم شرق. البلدان العربیة فكلھم سواء

 


