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مقدمـــة
ٌتسم النظام السٌاسً الكوٌتً بخصابص تمٌزه إلى حد ما عن العدٌد من األنظمة
العربٌة  ،فعلى الرؼم من اإلحاطة اإلقلٌمٌة ؼٌر المنفتحة سٌاسٌا  ،إال أنه ٌبلحظ استمرارٌة
قدر نسبً من االنفتاح السٌاسً الداخلً الذي ظل ٌفرض نفسه على الحٌاة السٌاسٌة منذ ما
ٌزٌد عن  92عام .
وقد كانت مإشرات هذا األمر مجالس شبه منتخبة  ،وحركة شعبٌة فاعلة  ،وقوى
معارضة سٌاسٌة قادرة على التؤثٌر والفعل فً تحرٌك األوضاع نحو مزٌد من المشاركة
السٌاسٌة ،ولعل واحدة من أبرز أسباب تلك الظاهرة السٌاسٌة التً تخبو وتعود ،هً ظروؾ
النشؤة التً تؤسس بموجبها المجتمع السٌاسً الكوٌتً  .حٌث نشؤ المجتمع انطبلقا من تفاهم
ودي دون أن تقوم قوى اجتماعٌة أو سٌاسٌة بفرض إرادتها على األخرى  ،وقد أدى ذلك إلى
مبلحظتنا لقلة استخدام العنؾ فً حل النزاعات السٌاسٌة .
كما الحظنا نزوع المجتمع إلى المإسسٌة لحل خبلفاته على الرؼم من هشاشة
المصطلح والممارسة فً بعض األحٌان  ،فحٌن حدثت أزمة  1921طالب الناس بتشكٌل
مجلس شورى  ،فوافق الحاكم على هذا الطلب وتكرر األمر مع نفس الحاكم مع اشتداد األزمة
بصورة أكبر سنة  1938وتؤسس أول مجلس منتخب  ،ثم عادت األمور فً الخمسٌنات بٌن
مد وجزر حتى حدثت النقلة الكبرى بإصدار الدستور مع استقبلل الببلد عام . 1961
وتسعى الدراسة هنا إلى استعراض العوامل الفاعلة والمإثرة فً نشؤة الدٌمقراطٌة
فً الكوٌت فً محاولة لفهم العناصر التً تساهم فً االستقرار واألخرى المساهمة فً عدم
استقرار العملٌة السٌاسٌة فً الكوٌت ،وذلك الختبار التفاعل المجتمعً السٌاسً مع األزمات
وقدرته على التكٌؾ واالستمرارٌة .

البداٌات :
نشؤت الكوٌت فً القرن السابع عشر من مجموعة أسر ذات ارتباط قبلً متقارب
وسمٌت تلك المجموعة بالعتوب  ،حٌث كانوا قد نزحوا من عمق شبه الجزٌرة العربٌة
لٌستقروا بجوار الحصن الذي أسسته وحمته قبٌلة بنً خالد والتً كانت تفرض هٌمنتها
وسٌطرتها على المنطقة  ،األمر الذي أشاع جوا من االستقرار  .فكان أن استقر العتوب فً
منطقة حصن ( الكوت ) وكان ٌطلق علٌه ( الكوٌت ) على سبٌل التصؽٌر  . 1وٌبدو أن تلك
الحقٌقة قد أثرت إلى حد كبٌر على طبٌعة وسمات وصفات وخصابص المجتمع الجدٌد  ،حٌث
نشؤ وتوطدت أسسه بطرق وأسالٌب سلمٌة على ؼٌر العهد بالمنطقة المحٌطة  ،كما أن ذلك
المجتمع الجدٌد كان مطبل على البحر األمر الذي حتم ان ٌكون البحر موردا للرزق ومحورا
للعملٌة اإلنتاجٌة  ،مما أدى إلى أن ٌقوم ذلك المجتمع على دعابم اقتصادٌة مختلفة تماما عن
تلك السابدة داخل شبه الجزٌرة  ،وقد بدأ أولبك المهاجرون أول ما بداوا بتنظٌم شإون
ٌ 1إلطالع ػٍ ٝاٌّى٠ك ؼٛي ذان٠ؿ اٌى٠ٛد اٌٍ١اٌ ٟأٔظه
ػثك ا ٌؼى٠ى اٌهش١ك  ،ذان٠ؿ اٌى٠ٛد  ،قان اٌؽ١اج ت١هٚخ تك ْٚذان٠ؿ  -ومٌه أٔظه ؼٍ ٓ١ـٍف اٌش١ؿ ـىػً  ،ذان٠ؿ اٌى٠ٛد
اٌٍ١اٌ 5 ( ، ٟأظىاء ) قان ِٚىرثح اٌٙالي اٌؼهت ، ٟت١هٚخ  - 1970ومٌه اذش آنت ٟق٠ىٍ ، ْٛاٌى٠ٛد ٚظاناذٙا  -ومٌه ٌ١ف
ِهوٚق اٌشّالْ  ِٓ ،ذان٠ؿ اٌى٠ٛد  ،ت١هٚخ 1959
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مجتمعهم الجدٌد فكـان أن قاموا طوعا باختٌار قابـد من بٌنهم لٌكـون حاكمـا للمجتمع الجدٌد ،
فاختاروا ( صباح األول ) والذي توسموا فٌه الخٌر والصبلح  ،واتفقوا على أن ٌقوم هو
بتحمل أعباء الحكم وٌقوموا هم باإلنتاج على أن ٌتم تموٌل " المإسسة الحاكمة " البسٌطة
من حصٌلة ذلك اإلنتاج  .وقد تمٌز هذا المجتمع فً مراحله األولى – حتى قبٌل اكتشاؾ النفط
بقلٌل – بخاصتٌن  ،األولى هً البساطة الشدٌدة فً النظام السٌاسً حٌث اتضح أن تعٌٌن
الحاكم كان ٌخضع لنوع من " الموافقة " الشعبٌة بشكل أو بآخر  .حٌث كان الحاكم ٌعتمد
بشكل ربٌسً على تموٌل الشعب له سواء على المستوى الشخصً أو على مستوى تسٌٌر
شإون الببلد  .وقد أدت هذه الوضعٌة إلى إضفاء نوع من التفاهم المتبادل بٌن الحكام
والمحكومٌن مما ترتب علٌه أن ٌتعود الشعب الكوٌتً على تفاعل حكامه مع مطالبه .
وسنطلق على هذا النوع من التفاهم المتبادل مصطلحا " الحكم المشترك " .
أما الخاصٌة الثانٌة فقد كانت االعتماد الكامل أو شبه الكامل على أنشطة اقتصادٌة
وأنماط إنتاجٌة مرتبطة عضوٌا بالبحر  ،وقد كان النشاط الربٌسً فً هذا المجال هو الؽوص
على اللإلإ باإلضافة إلى التجارة  ،هذا النشاط اإلنتاجً أدى بالضرورة إلى ترسٌخ وتثبٌت
مهن وأنماط إنتاجٌة تدور فً فلكها كمهن البحارة وصناع السفن  ،ومبلك السفن وتجار
اللإلإ  ،وتكوٌنات اقتصادٌة واجتماعٌة اصؽر تتمٌز بارتباطها بتلك الصناعة بشكل ربٌسً أو
ثانوي  .فتوجه الكوٌتٌون إلى السفر وتجارة الترانزٌت ونقل البضابع  ،كما أقاموا المكاتب
التجارٌة التمثٌلٌة فً شرق أفرٌقٌا وعدن والهند وجنوب شرق آسٌا لتسهٌل عملٌة التبادل
تلك  .وبٌنما كان المجتمع الصؽٌر ٌتطور ضمن هذا اإلطار االقتصادي فقد كانت فبتً تجار
اللإلإ ومبلك السفن هما األكثر قدرة ( من بٌن الفبات األخرى ) على إضافة رصٌد اكبر
لقدراتهم المالٌة  ،وٌستتبع ذلك إضافة زخم أقوى لنفوذهم السٌاسً  ،فحٌث أن هاتٌن
الفبتٌن كانتا اقدر الفبات على الدعم المالً للحاكم ومإسسته السٌاسٌة البسٌطة  ،فقد أصبحتا
هما الشرٌكتان الربٌستان فً إدارة دفة الحكم فٌما أطلقنا علٌه مصطلح " الحكم المشترك "
وعندما نعرؾ بؤن الكثٌر من تجار اللإلإ كانوا فً نفس الوقت أصحاب سفن ٌتضح لنا
صعوبة الفصل المنهجً بٌن الفبتٌن حٌث أننا هنا نتحدث عن تكوٌن اجتماعً متشابه فً
الكثٌر من األحوال .
وعلى الرؼم من محاوالت الشٌخ مبارك الصباح (  ) 1915-1896للتفرد بالحكم إال
أنه لم ٌنجح فً تجاوز صبلبة بناء القوة التقلٌدي المتمثل بمبدأ الحكم المشترك  ،ولكنه
استطاع بالمقابل أن ٌبرم أول اتفاقٌة حماٌة مع برٌطانٌا العظمى (  . ) 1899وعندما توفى
مبارك الصباح (  ) 1915توالى فً الحكم ابناه جابر ثم سالم ؼٌر أن االثنٌن حكما مجتمعٌن
ست سنوات فقط  ،ولم ٌكن حكم سالم محل اتفاق بٌن أصحاب النفوذ نظرا لمحاولته التفرد
بالحكم مما جعله ٌبدو محاوال تخطً الحكم المشترك  .لذلك فانه حال وفاته فً  22فبراٌر
 ، 1921اجتمعت مجموعة من وجهاء البلد فً  24فبراٌر ورفعوا عرٌضة لؤلسرة الحاكمة
بؤنهم لٌسو على استعداد لتقبل األوضاع السابدة سابقا إال إذا كان لهم دور فً المشاركة
بالحكم عن طرٌق مجلس شورى ٌقوم بمعاونة الحاكم فً إدارة شإون الببلد  .باإلضافة إلى
ذلك فقد رشحوا ثبلثة من أفراد األسرة الحاكمة وهم عبد هللا السالم وأحمد الجابر وحمد
المبارك على أن تختار األسرة الحاكمة واحدا منهم شرٌطة أن ٌوافق الحاكم الجدٌد على إنشاء
مجلس الشورى  .وقد وافقت األسرة الحاكمة على هذه الشروط ومن ثم تم اختٌار أحمد الجابر
حاكما والذي قبل بدوره الشروط المعلنة وتم تؤسٌس أول مجلس للشورى عام . 1921
إال أن المجلس وبعد أشهر قبلبل من تشكٌله أصٌب بالخلل فحل نفسه تلقابٌا نتٌجة
لخبلفات شخصٌة بٌن أعضاء المجلس  ،وقد كان للمعتمد السٌاسً البرٌطانً كما ٌٌـدو دور
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فً إذكاء نار الخبلفات بٌن أعضاء المجلس  .لقد مثلت حادثة مجلس الشورى تلك () 1921
المحاولة األولى إلعادة موازٌن القوى الداخلٌة إلى سابق عهدها قبٌل حكم مبارك .وعلى
الرؼم من أن المجلس مات مٌتة طبٌعٌة إال أنه كان الخطوة األولى وعبلمة البداٌة فً التطور
2
المإسسً فً الكوٌت .

مجلس  1938التشرٌعً :
جاءت تجربة المجلس التشرٌعً (  ) 1939 – 1938أكثر نضوجا ووضوحا من
تجربة مجلس الشورى (  ) 1921حٌث تضمنت تلك التجربة انتخابات فعلٌة  ،وإصدار
دستور وتؤسٌس مجلس تشرٌعً واضطبلع ذلك المجلس بصبلحٌات واسعة جدا ( تشرٌعٌة
وتنفٌذٌة ) وعلى الرؼم من قصر عمر تلك التجربة (  6أشهر ) والتً انتهت بصدام بٌن
الحاكم ومإٌدٌه من جهة وأنصار المجلس من جهة أخرى  ،إال أنه كان نقلة نوعٌة فً
أسلوب المطالبة بمزٌد من المشاركة السٌاسٌة وقد تمٌزت تلك التجربة بمجموعة من
الخصابص أهمها أنها تمت من خبلل حركة منظمة سرٌة  ،كما أنها قدمت برنامجا إصبلحٌا
متكامل األبعاد باإلضافة إلى كونها حركة مرتبطة بعوامل وعناصر خارجٌة عربٌة .3
وحقٌقة األمر أن مجلس  1938لم ٌظهر فجؤة وبدون مقدمات أو نتٌجة لرد فعل لحدث
معٌن وإنما جاء ظهوره نتاجا لعوامل عدٌدة اختمرت لعدة سنوات فً البنٌة السٌاسٌة حتى
تمخضت عن المجلس التشرٌعً  .وقد كان من أبرز العوامل التً مهدت الطرٌق إلنشاء
المجلس العوامل التالٌة :
األثر الذي خلقته الثورة الفلسطٌنٌة (  ) 1939 – 1936فً تحرٌك المشاعر القومٌة
حٌث تم تشكٌل لجان المساندة وجمع التبرعات وتهرٌب السبلح للفلسطٌنٌٌن ،األمر الذي
أوجد بذور كتلة الشباب الوطنً وهً نفس التنظٌم الذي طالب بإنشاء المجلس  .4وقد
استطاعت مجموعة الشباب الوطنً أن تزٌد من عدد أعضاءها حٌث تنوعت خلفٌاتهم
االجتماعٌة واالقتصادٌة إال أنهم فً الؽالب كانوا تجارا إصبلحٌٌن أو فبات اجتماعٌة آخذه فً
البروز عن طرٌق الثروة أو التعلٌم  .كذلك فان األوضاع االقتصادٌة المتردٌة على المستوى
الدولً اإلقلٌمً والمحلً حٌث ساهم الحصار االقتصادي الذي فرضه ابن سعود على الكوٌت
بإلحاق ضرر بالػ باالقتصاد الكوٌتً مما أدى إلى ازدٌاد الدعم لمطالب الحركة .باإلضافة إلى
ارتباط مجموعة الحركة بدولة مجاورة وهً العراق خاصة خبلل حكم الملك ؼازي  ،مما أدى
إلى استخدام وسابل اإلعبلم العراقٌة كالصحافة واإلذاعة للضؽط على حاكم الكوٌت .
وقد قام المجلس بمجموعة هامة من اإلصبلحات متولٌا صبلحٌات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة
وقضابٌة مجردا بذلك الحاكم من أي قوة تذكر ومن معظم صبلحٌاته فً تصرٌؾ شإون الدولة
 .وقد أدى هذا الوضع إلى إلؽاء العمل بصٌؽة العمل القابمة على مبدأ الحكم المشترك وقد أدى
تقلص دور الحاكم إلى تراجع النفوذ البرٌطانً وكان ذلك أحد أهم األسباب وراء حل المجلس
وما تبعه من مظاهر عنؾ  .ففً دٌسمبر  1938أرسل الحاكم بدفعات شركة نفط الكوٌت إلى
المجلس التشرٌعً بناء على المادة الثالثة من الدستور والتً تحتم على الحاكم عرض أٌة
اتصاالت أو اتفاقٌات خارجٌة على المجلس األمر الذي أزعج السلطات البرٌطانٌة وحٌن رفض

 2ؼٍ ٓ١ـٍف اٌش١ؿ ـىػً ِ ،ظكن ٌاتك  ،اٌعىء اٌفاًِ ص . 132
ٌٍّ 3ى٠ك ؼٛي ِعًٍ  ، 1938أٔظه ٔعاج ػثكاٌماقن اٌعاٌُ  ،اٌرطٛن اٌٍ١اٌٚ ٟاإللرظاقٌٍ ٞى٠ٛد ت ٓ١اٌؽهت، 1939 – 1914 ٓ١
ِطاتغ ٌعً اٌؼهب – اٌما٘هج  – 1973ص ص . 238 -231
 4نٚوِان ٞوؼالْ  " ،اٌفٍ١ط ٚاٌمض١ح اٌفٍٍط١ٕ١ح " اٌٍّرمثً اٌؼهت ٟنلُ  26ئته 1981 ً٠ص ص 22 – 6
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المجلس الدفعات تم حله بعد أٌام قلٌلة  .5وقد حاول الحاكم أن ٌنشا مجلسا دون صبلحٌات
تذكر إال أن تلك المحاولة لم تلق النجاح  .وقد تلً أحداث " سنة المجلس " كما تعرؾ
بالتارٌخ الكوٌتً أن شهدت الببلد هدوءا سٌاسٌا ولربما كان أسباب هذا الهدوء التؽٌر الذي
عم الكثٌر من العناصر المسببة النشاء المجلس إضافة للحرب العالمٌة الثانٌة .6

حقبة الخمسٌنات :
لم تشهد الفترة التً بدأت من فبراٌر  1952الهدوء الذي شهدته الفترة السابقة لها.
فمنذ بداٌة تولً الشٌخ عبد هللا السالم للحكم  -والذي اعتبره البرٌطانٌون معاد لهم  –7بدأت
التحركات الداخلٌة على كافة المستوٌات االقتصادٌة والسٌاسٌة والتنموٌة  .وقد تمٌزت فترة
حكم عبد هللا السالم منذ بداٌتها بزٌادة كبٌرة فً دخل النفط بسبب المفاوضات التً قام بها منذ
تولٌه الحكم ومهارته التفاوضٌة ،وكذلك بسبب التؽٌٌرات فً االتفاقٌات النفطٌة التً كانت
الدول المجاورة كالعراق وإٌران تمران بهما .8
وقد أدت الثروة التً أصبحت بحوزة الحكومة إلى تؽٌرات أساسٌة أو بداٌة التؽٌر فً
بنٌة التحالفات االجتماعٌة والسٌاسٌة  .فالطبقة التجارٌة على سبٌل المثال أصبحت تلعب دورا
فعاال وملحوظا وبالذات تلك " المجموعة اإلصبلحٌة " التً ساهمت فً دعم المجلس
التشرٌعً (  . ) 1938فقد كان عبد هللا السالم ٌشاركهم الكثٌر من الهموم الخاصة بتردي
األوضاع اإلدارٌة الحكومٌة  .كما كان عبد هللا السالم ٌرتبط مع تلك الفبة الدٌنامٌة بعبلقة
شخصٌة وثٌقة خاصة وأنه كان قد لعب دورا داعما إلنشاء المجلس التشرٌعً ( ،) 1938
حٌث اختاروه ربٌسا للمجلس آنذاك  .وٌبدو أنه كان مقتنعا بؤهمٌة الدور الذي بإمكان هذه
الفبة أن تلعبه فً تنمٌة وتطوٌر الببلد ولذلك حاول إلى حد كبٌر أن ٌدافع عن مصالحهم
وٌحرص على إرضابهم  .ولٌس أدل على تلك العبلقة والحرص من دعم عبد هللا السالم
القوى الفتتاح وتؤسٌس بنك الكوٌت الوطنً ،والذي كان جل مإسسٌه من فبة التجار
اإلصبلحٌٌن  ،حٌث فاوض اإلنجلٌز من أجل تؤسٌس البنك ونجح فً إرؼامهم على قبول
البنك جنبا إلى جنب مع البنك البرٌطانً الذي كان ٌملك احتكارا مصرفٌا  .ثم قام بعد أن ضمن
التؤسٌس بإٌداع ملٌون جنٌه إسترلٌنً بدون فوابد  .9كما أن دعمه للفبة التجارٌة وحماٌته
لها اتضح عندما بدأت الشركات البرٌطانٌة بؽزو الكوٌت طبعا فً الفوز بمناقصات مشارٌع
التنمٌة الحكومٌة  ،حٌث أصدر أمرا أمٌرٌا بؤنه لن ٌسمح لتلك الشركات بالعمل فً الكوٌت
بدون شرٌك كوٌتً بنسبة  %51على األقل  ،األمر الذي فتح الباب لهم وللطبقة التجارٌة
الجدٌدة لبلستفادة من مناقصات المشارٌع التنموٌة الضخمة التً كانت الحكومة بصدد طرحها
كمناقصات عامة .10
 5ـاٌك اٌؼكٌأٔ ، ٟظف ػاَ ٌٍؽىُ إٌ١ات ٟف ٟاٌى٠ٛد ِ ،طثؼح فٙك اٌّهوٚق – اٌى٠ٛد – ط ٚ . 1978 ، 2واْ ٘ما اٌىراب لك طثغ
ألٚي ِهج ػاَ ٌٚ 1947ىٕٗ ِٕغ ِٓ قـٛي اٌى٠ٛد ِٚإٌفٗ واْ ٠شغً ِٕظة ٌىهذ١ه اٌّعًٍ اٌرشه٠ؼٚ ، 1938 ٟلك ذُ ذكاٚي
ِموهاخ اٌؼكٌأ ٟاٌفاطح تشىً ٚاٌغ ف ٟاٌى٠ٛد  ٟ٘ٚذؽر ٞٛػٍِ ٝؼٍِٛاخ ِّٙح تٙما اٌظكق ئال أْ اٌّموهاخ ال واٌد غ١ه
ِطثٛػح وىراب ؼر ٝا. ْ٢
 6ؼٛي ِٛلف اٌٍٍطاخ اٌثه٠طأ١ح اٌّؼاقٌٍّ ٞعًٍ أٔظه ِىرة اٌٛشائك اٌؼاِح اٌثه٠طأ١ح ٚػٍ ٝاألـض اٌٛشائك نلُ
I.O.R.R/15/5/205+206
ٚوّا ٠رضػ فاْ اٌّؼرّك اٌٍ١اٌ ٟاٌثه٠طأ ٟواْ لك أتٍغ ق٠ىٍ ِٓ ْٛشهوح ٔفظ اٌى٠ٛد ف 1938/10/13 ٟتأٔٗ ئلا ِا ؼكز ٚأْ لاَ
اٌّعًٍ تّفاطثح اٌشهوح ِثاشهج فأٗ ٠عة ػٍ ٝاٌشهوح ئػاقج اٌهٌاٌح أ ٚاٌهق ػٍٙ١ا ٌٍؽاوُ ٌٍّ ً١ٌٚعًٍ فاٌّطٍٛب ٘ ٛذعاً٘
اٌّعًٍ ذّاِا ػٍ ٝاأللً ف ٟاٌمضا٠ا إٌفط١ح .
P.R.O.F.O.371/82162
 7أٔظه اٌٛش١مح اٌثه٠طأ١ح
8
P.R.O.F.O.317/ 91334 - 98406
ٌٍّ 9ى٠ك ِٓ اٌرفاط ً١ؼٛي اٌّفاٚضاخ اٌر ٟأقخ ئٌ ٝئٔشاء تٕه اٌى٠ٛد اٌٛطٕ ٟأٔظه P.R.O.F.O.371/98324+403
 10ؼاٌٚد ته٠طأ١ا االٌرؽٛال اٌىاًِ ػٍِٕ ٝالظاخ ِشان٠غ اٌرّٕ١ح ف ٟاٌى٠ٛد ػٓ طه٠ك ـًّ شهواخ ته٠طأ١ح ١ٌٚ ٟ٘ٚاَ تهي
 ،ظ٘ ْٛاٚانقو  ،وٛ١ترً  ،وٌٛرٕى  ،أٛ٠تأه أٔظه P.R.F.O 371/98352
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وقد شهدت الكوٌت منذ بداٌة الخمسٌنات نشاطات سٌاسٌا متمٌزا ومتزاٌدا  ،وقد كان
المحور الربٌسً لتلك األنشطة هو القومٌة العربٌة  .وكانت العناصر الربٌسٌة والفاعلة فً
تلك األنشطة هً المتعلمون والمثقفون الكوٌتٌون و الوافدون العرب  .كما كانت األوضاع
اإلدارٌة المتردٌة لدى الدوابر الحكومٌة وعدم اإلنضباطٌة التً كانت ملحوظة بٌن بعض أفراد
األسرة الحاكمة دافعا الن ٌدعم التجار الكوٌتٌون هذا النشاط السٌاسً وٌتعاطفون معه  .وقد
برز هذا النشاط بشكل ربٌسً فً األندٌة والصحافة والتجمعات العامة والبٌانات السٌاسٌة
التً كانت توزع سرا  .وقد تكثفت هذه األنشطة بشكل ملحوظ سنة  1954حٌث بدت الكوٌت
وكؤنها مقبلة على تؽٌٌرات جذرٌة فً نظام الحكم .
كانت لتلك األنشطة حضور قوي على الساحة السٌاسٌة األمر الذي دفع بالحاكم إلى
إعبلنه العودة إلى مبدأ االنتخاب لبعض المجالس الحكومٌة كمجالس المعارؾ والبلدٌة
واألوقاؾ  .والجدٌر بالذكر بؤن عبد هللا السالم كان قد بدأ فً إقرار مبدأ االنتخاب للمجالس
المتخصصة منذ بداٌات تولٌه الحكم حٌث أجرٌت االنتخابات للبلدٌة والمعارؾ فً
 1951/11/25وللصحة واألوقاؾ فً  . 1951/12/1إال أن تلك المجالس وبالذات الصحة
والبلدٌة اختلفوا مع رإسابهم ؼٌر المنتخبٌن من أفراد األسرة الحاكمة مما أدى إلى إعاقة
العمل بمبدأ االنتخاب وتعثر االستمرار به  .وهكذا أجرٌت انتخابات مجلس المعارؾ
 1954/4/14والبلدٌة  1954/4/17وأخٌرا األوقاؾ .11 1954/4/22
وعلى الرؼم من كل هذا الزخم السٌاسً إال أن مفهوم المجالس المنتخبة عانى من
الكثٌر من التعثر وعدم االستقرار ،بسبب الخبلؾ الحاد داخل أوساط األسرة الحاكمة حول
المبدأ بحد ذاته ،ودرجة تعارضه مع الصبلحٌات الممنوحة ألفراد األسرة .هذه الخبلفات
وؼٌرها أدت إلى أن ٌقدم عبد هللا السالم استقالته من الحكم أكثر من مرة ،ونتٌجة لهذه
الخبلفات شكلت المجالس المنتخبة وفدا من ستة أشخاص ،اثنٌن عن كل مجلس منتخب،
لمقابلة الحاكم وتسلٌمه عرٌضةٌ ،طالبونه فٌها بإجراء مجموعة من اإلصبلحات ،وتشكٌل
مجلس استشاري ٌساعد الحاكم فً إدارة شإون الببلد  .ولم ٌتم االتفاق بٌن الوفد والحاكم
على حل مرض للطرفٌن مما أدى إلى استقالة جمٌع المجالس المنتخبة من مناصبها ،مما أدى
إلى تؤزم الوضع السٌاسً مجددا .12
وقد استمرت تلك األوضاع وسخونة العمل السٌاسً فً التصاعد حتى جاءت أحداث
العدوان الثبلثً على بور سعٌد  .حٌث خرجت الجماهٌر إلى الشارع متظاهرة ضد العدوان
وعندما طلب من الشرطة التدخل لقمع المظاهرات رفض مدٌر الشرطة آنذاك األمر ( جاسم
القطامً ) وقدم استقالته مسببة حول هذا الموضوع .13
أما فً بداٌات  1957فقد تم االتفاق مجددا على إجراء انتخابات جدٌدة للمجالس
المتخصصة ،على أن ٌشكل المنتخبون مجلسا استشارٌا ٌكون بمثابة البرلمان .وعندما عرض
الموضوع على المجلس األعلى ( مجلس مكون من بعض أفراد األسرة الحاكمة ) وافق
المجلس شرٌطة أن ال ٌرشح د .أحمد الخطٌب نفسه ،وقد وافق الخطٌب على ذلك الشرط .
وأجرٌت االنتخابات وبعد إعبلن النتابج طلب المجلس األعلى أٌضا من جاسم القطامً وعبد
الرزاق الخالد أن ٌنسحبا بعد فوزهما ،فما كان من الـ  56عضوا الذٌن كانوا قد فازوا لتوهم
The National Archives ( U.S.A ) 786D.OO/ 2-1452-13/1/1952 11
The National Archives ( U.S.A ) 786D.11/7-1254-12/7/1954 12
 13ظاٌُ اٌمطاِ ، ٟوراب ذىه ، ّٟ٠اٌى٠ٛد 2001
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إال أن قدموا استقالة جماعٌة احتجاجا على تدخل الحكومة  .وفً فبراٌر  1959دعت
مجموعة من القوى السٌاسٌة تحت اسم " لجنة األندٌة الكوٌتٌة " إلى حضور االحتفال الكبٌر
الذي كان سٌقام فً إستاد ثانوٌة الشوٌخ بحضور أحمد سعٌد من صوت العرب وذلك فً
الذكرى األولى لقٌام الجمهورٌة العربٌة المتحدة وقد ألقٌت مجموعة من الخطب والكلمات
تركزت حول ضرورة السعً للوحدة العربٌة والتندٌد باألنظمة الرجعٌة " التً تشكل عابقا
أمام الوحدة العربٌة " ولم ٌستثن ذلك التندٌد الكوٌت بالطبع . 14
وعلى الرؼم من أن الحكومة الكوٌتٌة كانت قد سمحت بإقامة هذا المهرجان ،إال أنه
ترتب على أحداث المهرجان أن حدثت صدا مات بٌن الشرطة والمشاركٌن فً المهرجان
واعتقاالت واسعة ،كما صدرت قرارات تم بموجبها إٌقاؾ صدور جمٌع الصحؾ وإؼبلق كافة
األندٌة الثقافٌة والرٌاضٌة ،وتجمٌد جمٌع النشاطات ذات الطابع الجماهٌري ،مما ترتب علٌه
تقلٌص وتحجٌم ملحوظ لكثافة النشاط السٌاسً الذي كان ٌدور بشكل واضح على الساحة
السٌاسٌة الكوٌتٌة  .وقد استمر هذا حتى قبٌل االستقبلل بقلٌل (  ) 1961عندما بدأت تلك
القٌود تخؾ بالتدرٌج .
وقد كانت ؼالبٌة عضوٌة وقٌادات هذه القوى السٌاسٌة تؤتً من بٌن المتعلمٌن فً
المجتمع ،والذٌن تبوأوا مراكز علٌا فً الدوابر الحكومٌة بسبب تؤهٌلهم  ،إال أن تلك التؽٌرات
فً العبلقة بٌن الحكومة والقوى السٌاسٌة قد أدت بٌن فترة وأخرى إلى إقاالت وتؽٌٌرات فً
المناصب اإلدارٌة .

االستقبلل وصدور الدستور والمؤسسة:
فً أقل درجة ممكنة من اإلعبلم المبلبم لمثل هذه المناسبات تم إعبلن استقبلل الكوٌت
فً  . 1961/6/19وقد حصلت الكوٌت على استقبللها وسط ظروؾ تؽٌٌر عارمة فً الوطن
العربً  .كما كانت الحكومة الكوٌتٌة حتى ذلك الوقت تزٌد بالتدرٌج تكوٌن مإسسات البنً
التحتٌة التً ستتولى إدارة دفة شإون الببلد  .وقد أضاؾ االستقبلل بالنسبة للكوٌت مسإولٌة
إدارة عبلقاتها الخارجٌة بشكل كامل حٌث كانت برٌطانٌا تضطلع بتلك المهمة استنادا على
اتفاقٌة الحماٌة المبرمة فً . 1899
ولكن بعد أٌام قبلبل من إعبلن االستقبلل أعلن عبدالكرٌم قاسم ربٌس الوزراء العراقً
آنذاك تبعٌة الكوٌت للعراق وبطبلن استقبللها ،كما هدد باستخدام القوة لضم الكوٌت .وقد
جلبت هذه القضٌة أنظار العالم وتدخلت فٌها كافة األطراؾ على المستوٌات الثبلث الدولً
اإلقلٌمً العربً واإلقلٌمً الخلٌجً  .كما ترتب على ذلك أن تم إنزال برٌطانً عسكري
لمواجهة أي احتمال هجوم عسكري عراقً كما تدخلت جامعة الدول العربٌة فً اتجاه معاكس
لرؼبات وطموحات عبدالكرٌم قاسم . 15
وقد قامت الحكومة الكوٌتٌة بعد االستقبلل بؤشهر قلٌلة بإعبلن رؼبتها تبنً نظام
الحكم البرلمانً  .وقد كان الدافع وراء هذا اإلعبلن مجموعة من العوامل مثل تهدٌدات
عبدالكرٌم قاسم والتً دفعت إلى التعجٌل بهذا االتجاه ولم تكن الدافع الربٌسً وراءه  .كذلك
ِ 14ماتٍح شفظ١ح ِغ ظاٌُ اٌمطاِٟ
 15ػٓ اٌٛضغ اٌٍ١اٌ ٟـالي األوِح قاـً اٌؼهاق ٚاٌّٛالف اٌر ٟئذفمذٙا اٌم ٜٛاٌٍ١اٌ١ح اٌّفرٍفح ؼ١اي األوِح ِٚطاٌة لاٌُ أٔظه
١ٌ :س اٌىت١ك ، ٞشٛنج  14ذّٛو  1958ف ٟاٌؼهاق  ،قان اٌهش١ك تغكاق  1979ص 358-352
ومٌه أٔظه اٌرظه٠ػ اٌهٌّ ٟاٌم ٞأقٌد تٗ ؼىِٛح اٌى٠ٛد ف ٟاٌعه٠كج اٌهٌّ١ح اٌى٠ٛد اٌ َٛ١اٌظاقنج تران٠ؿ 1961/7/2
 ٌٚرفاط ً١أـه ٜؼٛي األوِح أٔظه ِانشا قٚواي  ،أوِح اٌى٠ٛد  ،قان إٌٙان ت١هٚخ  . 1973ومٌه أؼّك فٛو ، ٞترهٚي ٚقـاْ ،
قان اٌشهق اٌعك٠ك ِ ،ظه . 1961
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كان دور الطبقة التجارٌة ( وبالذات جماعة مجلس  ) 1938المتحمسة لئلصبلح السٌاسً
والمرتبطة بالقوى السٌاسٌة فً الكوٌت واضحا فً الدفع بهذا االتجاه  ،فقد تشكلت لجنة
مباشرة بعد حركة قاسم لزٌارة مجموعة من الدول العربٌة وشرح الموقؾ لهم على ضوء
آخر التطورات ومطالبتهم بدعم استقبلل الكوٌت  .كانت اللجنة برباسة الشٌخ جابر األحمد (
األمٌر الحالً ) وأعضاءها اؼلبهم من التجار  .وقد تقدمت اللجنة حال انتهاء جولتها بتقرٌر
ٌتضمن مجموعة من التوصٌات كان أهمها التؤكٌد على ضرورة انتهاج النظام البرلمانً للحكم
 .أما العامل الثالث فقد كان االتفاق الذي تم بٌن عبد هللا السالم وقٌادات القومٌٌن العرب ( د.
أحمد الخطٌب  ،جاسم القطامً ) والذي ترتب علٌه موافقتهم على الدعم الكامل للحكومة
شرٌطة انتهاج النظام البرلمانً كشكل للحكم  ،وكان أن طلب من جاسم القطامً تولً منصب
أول وكٌل لوزارة الخارجٌة .وقد كان عبد هللا السالم ٌعرؾ جٌدا العبلقة التنظٌمٌة والسٌاسٌة
التً تربط هذه القوى السٌاسٌة بالكوٌت مع القوى السٌاسٌة العربٌة ،فكان بذلك ٌرٌد أن ٌوفر
ؼطاءا سٌاسٌا للنظام الكوٌتً بتكوٌن وزارة الخارجٌة بتعٌٌنه أول وكٌل للوزارة ،حٌث نتج
عن ذلك التكلٌؾ أن ٌكون جهاز الوزارة فً مجمله من أصحاب االتجاهات القومٌة  .وقد
اشترط جاسم القطامً على عبد هللا السالم أن ٌعفٌه من المهمة عند بدء انتخابات مجلس
األمة رؼبته بخوض االنتخابات وقد وافق الحاكم على ذلك .أما العامل الرابع فهو اختفاء
مجموعة من الشخصٌات  -بالذات من أفراد األسرة الحاكمة – من على المسرح السٌاسً
والتً كان باإلمكان أن تلعب دورا معارضا للمضً فً هذا االتجاه  ،لقد أدت هذه العوامل
باإلضافة إلى عوامل أخرى كدعم جمال عبدالناصر وؼالبٌة الزعماء العرب لهذا النهج  ،كذلك
الكتابات الكثٌرة فً الصحؾ البرٌطانٌة والتً كانت تطالب بتوسٌع قاعدة المشاركة السٌاسٌة
فً الكوٌت من أجل الحفاظ على استقبللها بالتؤكٌد ساعدت عبد هللا السالم على اتخاذ قرار
انتهاج النظام البرلمانً كؤساس للحكم .
وهكذا تمت الدعوة النتخاب عشرٌن عضوا للمجلس التؤسٌسً والذي انحصرت
مهمته بإعداد ومناقشة وإقرار الدستور ومن ثم عرضه على الحاكم إلقراره نهابٌا ثم إجراء
انتخابات مجلس األمة استنادا على الدستور  .ولم ٌنس المشرع إصدار قانون ٌحكم الفترة
االنتقالٌة وهً الفترة التً ٌتم فٌها المجلس التؤسٌسً مداوالته حتى مصادقة األمٌر على
الدستور  .إال أنه كانت هناك نقطة خبلؾ ربٌسة بٌن ممثلً الحكومة من جهة ،وبٌن القوى
السٌاسٌة والتجار من جهة أخرى،أال وهً عدد الدوابر االنتخابٌة وتقسٌماتها  .وقد تم
االتفاق على حل وسط وهو تقسٌم الكوٌت إلى عشر دوابر انتخابٌة بدال من العشرٌن دابرة
حسب رإٌة الحكومة أو دابرة واحدة حسب رإٌة " المعارضة " .16
جاءت نتابج االنتخابات لصالح " المجموعة التجارٌة " وقد انتخب عبداللطٌؾ ثنٌان
ربٌسا ( كان عضوا فً مجلس  1938وسجن لمدة  4سنوات ونصؾ ) ود  .أحمد الخطٌب
ناببا للربٌس  .وقد كانت حوارات المجلس جٌدة  ،ولم ٌحدث تهدٌد مباشر لمبدأ النظام
البرلمانً  ،فعلى الرؼم من أن بعض النقاط شهدت نقاشا مستفٌضا وحادا فً بعض األحٌان
إال أن معظم األمور تم الموافقة علٌها بؤؼلبٌة ساحقة وقد أنجز المجلس التؤسٌسً مهمته
الصعبة خبلل السنة وهً فترة قصٌرة أخذا باالعتبار جدة الموضوع وتعقٌداته وتشعباته .
إن سرعة اإلنجاز ال تعنً بالضرورة بؤنه لم تكن هناك مشاكل وخبلفات انعكست بشكل
واضح داخل لجنة الدستور ،وهً لجنة انتخبها المجلس التاسٌسً لمناقشة مسودة الدستور
التً كان قد أعدتها لجنة الخبراء الدستورٌٌن  .وقد تشكلت لجنة الدستور من خمسة أشخاص
ِ 16ماتٍح شفظ١ح ِغ ػثكاٌؼى٠ى اٌظمه نئ ً١أٚي ِعًٍ أِح ومٌه ِماتٍح ِٕشٛنج ِغ ـاٌك اٌؼكٌأ ٟؼ١س ٠موه أٔٗ واْ ؼٕٙ١ا فٟ
ٌٕكْ ٚاضطه ٌٍؼٛقج ٌٍّشانوح ف ٟاٌٛطٛي ئٌ ٝلٌه اٌؽً اٌٌٛظ ػثكاٌفراغ ٍِ١ع ، ٟنظاي  ٚذان٠ؿ  ،قان اٌٛطٓ اٌى٠ٛد 1975
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أربعه من أعضاء المجلس المنتخبٌن ( كلهم من التجار ) والخامس كان الشٌخ سعد العبد هللا
كممثل للحكومة واألسرة الحاكمة .أما نقاط الخبلؾ والتً كادت أن توصل اللجنة إلى طرٌق
مسدود فهً :17
الق ضٌة األولى كانت تتعلق بكٌفٌة اختٌار الوزراء وهل ٌجب أن ٌتم اختٌارهم من بٌن
األعضاء المنتخبٌن ،أم من خارجهم ،أم أن ٌكون مشتركا من االثنٌن  .وإذا كان االختٌار
مشتركا فما هً النسبة للوزراء المنتخبٌن فً الحكومة  .وقد تضمنت هذه القضٌة أٌضا
تحدٌد سقؾ أعلى لعدد الوزراء ،حٌث اقترح الشٌخ سعد ممثل الحكومة أن تكون الحكومة 22
وزٌرا والجانب اآلخر اقترح 15وزٌرا  .وتؤتً أهمٌة هذا السقؾ بسبب أن الوزراء ٌعتبرون
أعضاء فً المجلس حال تعٌٌنهم فبل بد والحال كذلك أن ٌكون هناك حد أقصى لعددهم .
أما القضٌة الثانٌة فحول األؼلبٌة المطلوبة لسحب الثقة من الوزٌر حٌث أصر الشٌخ
سعد على أن تكون بؤؼلبٌة الثلثٌن بٌنما األطراؾ األخرى أصرت على األؼلبٌة البسٌطة .
وأخٌرا كانت القضٌة الثالثة تدور حول تقدٌم الحكومة الستقالتها بعد كل فصل
تشرٌعً حٌث عارض الشٌخ سعد هذا المبدأ بٌنما أصرت األطراؾ األخرى فً اللجنة علٌه
.18
ترتب على هذا الخبلؾ أن طلب ربٌس المجلس من الحاكم أن ٌتدخل والذي وعد
بمناقشة الموضوع مع الشٌخ سعد ،وترتب على ذلك أن وافق الشٌخ سعد على أن ٌصبح
السقؾ األعلى للوزراء  16وزٌرا ( ال ٌزٌدون على ثلث أعضاء المجلس المنتخبٌن ) ،وان
تستقٌل الحكومة بعد نهاٌة كل دورة انتخابٌة أو فصل تشرٌعً ،أما أعضاء اللجنة اآلخرٌن
فقد وافقوا على اختٌار الوزراء من خارج األعضاء المنتخبٌن على شرط أن ٌكون وزٌرا
واحدا على األقل منتخبا ،كما وافقوا على إعطاء الوزراء حق التصوٌت داخل المجلس
باستثناء التصوٌت على طرح الثقة فً الوزراء  .وهكذا تم حل اإلشكال الربٌسً الذي واجه
التجربة فً بداٌتها .19
وعلى الرؼم من أن هناك بعض القضاٌا التً تم االتفاق علٌها داخل اللجنة فقد قام
بعض أفراد األسرة الحاكمة بإثارتها مجددا داخل المجلس التؤسٌسً،
إال أن ذلك النقاش وان كان قد اتسم بالحدة فً بعض الحاالت اثبت أنه لم ٌسبب
مشكلة حقٌقٌة عند التصوٌت  .فقد كان بعض األعضاء من المجموعة التجارٌة ٌلمحون
بطرٌقة ؼٌر مباشرة لبلتفاق الذي تم فٌتم التراجع عن الموقؾ بعد ذلك .
كذلك فإن الدور الذي لعبه الحاكم عبد هللا السالم فً حل الخبلفات وإظهار حسن النٌة
ساعد كثٌرا فً إنجاز العمل بالشكل المطلوب ،حٌث أمر عبدهللا السالم الوزراء من أفراد
األسرة الحاكمة بعدم التصوٌت على الدستور وقصر التصوٌت على األعضاء المنتخبٌن فقط،
رؼبة منه فً أن ٌكون الدستور صادرا عن هٌبة شعبٌة منتخبة  ،وقد بدا لبعض أفراد األسرة
Suhail Shuhaiber , Political Development in Kuwait , Continuity and Change in an Independent 17
Arab Gulf State , Ph.Dthesis , Oxford University , 1981
ِ 18ؽاضه ئظرّاػاخ ٌعٕح اٌكٌرٛن ٚاٌّعًٍ اٌرأٌٍِ ، ٍٟ١ؽك ِعٍح اٌؽمٛق – ظاِؼح اٌى٠ٛد – اٌؼكق اٌصاٌس – إٌٍح اٌصاٌصح
ٚاٌؼشهٌ ْٚثرّثه . 1999
ِ 19ظكن ٌاتك Shuhaiber
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الحاكمة أن عبد هللا السالم ٌقدم الكثٌر من التنازالت مما سٌإدي إلى تراجع المكانة السٌاسٌة
واالجتماعٌة لؤلسرة  ،حٌث أدى هذا األمر إلى التقاءهم بعبد هللا السالم وعدم مشاركة بعضهم
بالحكومة األولى واستقالة من شارك منهم بعد فترة قصٌرة  .وقد واجه عبد هللا السالم هذه
المجموعة ببل تردد مصرا على االلتزام بالدستور .20
كما ساعد على إنجاز المهمة وإصدار الدستور بهذه الفترة القصٌرة التفاهم الواضح
بٌن الطبقة التجارٌة والعناصر القومٌة النشطة سٌاسٌا سواء داخل المجلس أو خارجه .
حٌث كانت القوى السٌاسٌة تطالب باإلصبلح منذ زمن وعلى الرؼم من أن المجموعة لم تكن
راضٌة تمام الرضى عن الدستور ولكنهم اعتبروا صدور الدستور بحد ذاته مكسبا ال ٌعوض.
باإلضافة إلى ذلك فقد كانت مساهمة الخبٌر الدستوري د .عثمان خلٌل عثمان فً شرح
اإلشكالٌات اإلصبلحٌة فً المفاهٌم الدستورٌة وإعادة صٌاؼتها دورا كبٌرا فً تسهٌل تجاوز
الكثٌر من التعقٌدات .وقد تم إقرار المجلس التؤسٌسً للدستور فً  9نوفمبر  1962واعتمده
الحاكم كما قدم إلٌه وبدون إجراء أٌة تعدٌبلت فً  12نوفمبر  . 1962وهكذا نجد أن الدستور
الكوٌتً لم ٌؤت بصٌؽة المنحة ،وإنما تمت صٌاؼته من خبلل مجلس تؤسٌسً منتخب .وهكذا
ٌتضح بؤن الدستور الكوٌتً لم ٌؤت أوٌوضع بصٌؽة المنحة ،بل جاء للوجود من خبلل مجلس
تؤسٌسً منتخب تمت فٌه مناقشة كافة القضاٌا.
بعد أن تم إصدار الدستور والذي بموجبه تم وضع العبلقة بٌن الحاكم والمحكوم فً
إطار واضح ومحدد  ،قامت الحكومة بالدعوة النتخابات عامة من أجل انتخاب خمسٌن عضوا
لمجلس األمة الجدٌد ،وقسمت الكوٌت إلً عشر دوابر انتخابٌة ( خمسة أعضاء عن كل دابرة
) وقد جاءت النتابج ممثلة لقطاعات أوسع من المجتمع الكوٌتً أكثر مما كان الوضع علٌه فً
المجلس التؤسٌسً تشكلت المجموعات الربٌسة داخل المجلس على النحو التالً :
 - 1أفراد األسرة الحاكمة الذٌن أصبحوا فً المجلس بسبب تعٌٌنهم كوزراء
 - 2الفبة التجارٌة والتً تقلصت قوتها عما كان علٌه الوضع فً المجلس التؤسٌسً
إال أنهم استمروا فً لعب دور أساسً وربٌسً وقد شكلوا بصورة عامة
مجموعة متجانسة فً توجهها العام باستثناء فبة صؽٌرة والتً ارتبطت
بمجامٌع أخرى داخل المجلس
 - 3المهنٌون والطبقة الوسطى والتً ٌمكن تقسٌمها إلى :
أ  -النشطون سٌاسٌا وهم بشكل عام قومٌون عرب وقد اكسبهم نشاطهم
المتمٌز والمنظم قدرة على التحرك داخل المجلس مع وضوح الهدؾ .
ب -مجموعة ؼٌر محددة األهداؾ وؼٌر واضحة المعالم السٌاسٌة  ،وهم
منقسمون كمجموعة إلى أما عناصر مإٌدة للحكومة  ،أو عناصر مإٌدة
للقومٌٌن العرب بشكل عام  ،أو عناصر مرتبطة بؤحد أفراد األسرة
الحاكمة  ،والذي قد ال تلتقً مصالحه بعض األحٌان مع مصالح
الحكومة  ،أو عناصر تمثل انتماءات  ،طابفٌة  ،أو قبلٌة  ،بشكل
ؼٌر مإطر .

ِ 20ؽاضه اظرّاػاخ ٌعٕح اٌكٌرٛن – ِظكن ٌاتك
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هذه المجموعة المتناقضة على كافة األصعدة أخذ دورها ٌتعاظم بالتدرٌج إلى أن
استطاعت التؤثٌر على األحداث داخل المجلس وتؤخذ زمام المبادرة من التجار اإلصبلحٌٌن
والقومٌٌن العرب .

بداٌة األزمات الدستورٌة :
انقضت السنة األولى من عمر المجلس على خٌر ما ٌرام ولم ٌبدر خبللها ما ٌمكن
وصفه بؤي تعثر فً التجربة  ،إال أن دور االنعقاد العادي الثانً لم ٌكن انعكاسا لما سبقه فً
مجلس األمة أو المجلس التؤسٌسً  ،ونستطٌع القول بؤن حادثة أو أزمة المادة  131دللت
بشكل واضح على الصراع وبروز مراكز قوى ؼٌر تقلٌدٌة داخل المجلس .
وقد دل هذا على أن هناك تؽٌٌرات حدثت فً المجتمع الكوٌتً لم تستطع القوى
السٌاسٌة واالقتصادٌة السابدة استٌعابها فكان أن تفجر الخبلؾ بشكل كاد أن ٌودي بالتجربة
البرلمانٌة ككل .
بشكل مبسط وحسبما أثٌر وأعلن على المؤل فقد كانت أزمة المادة  131عبارة عن
خبلؾ حول تفسٌر معنى المادة  131من الدستور خبلل تشكٌل الحكومة الثالثة حٌث تنص
على التالً -:
" ال ٌجوز للوزٌر أثناء تولٌه الوزارة أن ٌلً أي وظٌفة عامة أخرى أو أن ٌزاول
ولو بطرٌق ؼٌر مباشر  ،مهنة حرة أو عمبل صناعٌا أو تجارٌا أو مالٌا كما ال ٌجوز له أن
ٌسهم فً التزامات تعقدها الحكومة أو المإسسات العامة  ،أو أن ٌجمع بٌن الوزارة
والعضوٌة فً مجلس إدارة أي شركة .
وال ٌجوز له خبلل تلك المدة كذلك أن ٌشتري أو ٌستؤجر ماال من أموال الدولة ولو
بطرٌق المزاد العلنً  ،أو أن ٌإجرها أو ٌبٌعها شٌبا من أمواله أو ٌقاٌضها علٌه " .21
خبلل تشكٌل حكومة  1964أدخلت أسماء جدٌدة للوزارة فما كان من بعض أعضاء
مجلس األمة إال أن أعلنوا عن عزمهم على معارضة تلك الحكومة بوجود أولبك الوزراء .
وأوضحوا أن تعٌٌن هإالء الوزراء ٌتعارض بشكل واضح مع المادة  131كما تمادى بعض
األعضاء إلى درجة اتهامهم أولبك الوزراء بالفساد  .22كانت مجموعة الطبقة الوسطً ؼٌر
المحددة المعالم هً األكثر نشاطا فً هذا االتجاه من بٌن مجموعات األعضاء فً المجلس .
وقد تم تصعٌد الوضع لدرجة أن ستة وعشرٌن عضوا من تلك المجموعة انسحبوا من الجلسة
الـتً كـان ٌفتـرض فٌها أن تقدم الحكومة ٌمٌنها الدستوري مما أعاق إجراءات تشكٌل
الحكومة .23
ترتب على ذلك أن واجهت حكومة ربٌس الوزراء الشٌخ صباح السالم أزمة حقٌقٌة
خاصة وأن الشٌخ عبد هللا السالم الحاكم كان خارج الببلد عندما تفجرت األزمة  .فما كان من
ربٌس الوزراء إال أن تقدم للحاكم حال عودته بطلب حل المجلس للخروج من تلك األزمة  .إال
 21قٌرٛن قٌٚح اٌى٠ٛد – ِطثؼح اٌؽىِٛح – . 1962
ِ 22ضثطح ِعًٍ األِح . 1964/12/15
ِ 23ضثطح ِعًٍ األِح ٚ 1965/1/19لك وأد ئؼكِ ٜضاػفاخ ذٍه األوِح ئٌرماٌح نئ ً١اٌّعًٍ ػثكاٌؼى٠ى اٌظمه  ،أٔظه
ِضثطح اٌّعًٍ تران٠ؿ . 1965/2/16
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أن عبد هللا السالم رفض طلب ربٌس الوزراء وأمره بتشكٌل حكومة جدٌدة تإخذ فٌها وجهة
نظر مجلس األمة باالعتبار.
هناك أسباب عدٌدة كانت وراء حدوث ما أصطلح على تسمٌته بؤزمة المادة 131
وترتبط تلك األسباب بشكل أو بآخر بالمشاركٌن فٌها ،كما ترتبط بنفس القدر بالذٌن بقوا
خارجها ولم ٌشتركوا فً إثارتها  .فبعض األعضاء الذٌن شاركوا فً األزمة كانوا مقتنعون
بؤن تلك الحكومة لم تكن فً المستوى المطلوب  ،والبعض اآلخر كان ٌقوم بذلك بسبب عداء
شخصً بٌنهم وبٌن بعض الوزراء الجدد  ،والبعض كان ٌقوم بذلك لكونه مقتنعا بؤنه كان
مرشحا للوزارة أسقطت أسماإهم فً آخر لحظة وتم استبدالها بالوزراء الجدد  ،وأخٌرا تلك
الفبة المرتبطة بؤحد أفراد األسرة الحاكمة والتً ترى من مصلحتها خلق أزمة لمجلس األمة .
وبشكل عام فان تلك المجموعة البرلمانٌة التً أسقطت حكومة  1964لم ٌكن ٌجمعها
أي قاسم مشترك أو أي تصور سٌاسً استراتٌجً موحد ٌستطٌعون على أساسه االستمرار
لكً ٌكونوا مجموعة برلمانٌة فعلٌة ومإثرة ذات إطار واضح ومحدد  .ربما لهذا السبب ال
تستطٌع أن تنطلق علٌهم أكثر من الوصؾ الفضفاض الؽٌر محدد المعالم السٌاسٌة بؤنهم
مجموعة الطبقة الوسطى  ،وقد جاء دورهم الفعال والمإثر إبان أزمة المادة  131نتٌجة
لتضافر العدٌد من األهداؾ والتقاء ؼاٌات مختلفة اتفقت فٌما بٌنها على أسلوب اإلثارة فحدثت
األزمة حٌث أننا ال نبالػ ان قلنا بؤنه ربما كان كل عضو من هذه المجموعة ٌحمل هدفا خاصا
به لمشاركته فً أحداث األزمة ومعارضته تشكٌل الحكومة .
والحقٌقة إن عددا بسٌطا جدا من هذه المجموعة باإلمكان تصنٌفه كمعارضة بٌنما
تقؾ األؼلبٌة الساحقة من هذه المجموعة بشكل واضح مع الحكومة وباإلمكان بسهولة
تصنٌؾ ؼالبٌة هإالء كمإٌدٌن تقلٌدٌٌن للحكومة  ،ولو كانت هذه المجموعة قد نشطت على
أسس سٌاسٌة سلٌمة واضحة األهداؾ الستطاعت بسهولة أن تشكل خطرا على المجموعات
البرلمانٌة المتجانسة داخل مجلس األمة كاألسرة الحاكمة والتجار والقومٌٌن العرب  .إال أن
تشكٌل كتلة سٌاسٌة متجانسة من بٌن هذه المجموعة المتنافرة لم ٌحدث ألسباب تتعلق
بدٌنامٌتها الداخلٌة أو بمعنى آخر أن األسباب التً جمعتها كانت تحمل فً نفسها بذور فرقتها
.
إال إننا نستطٌع القول بؤن هذه المجموعة – مع محدودٌة أفقها السٌاسً – استطاعت
أن تإدي ؼرضا ربٌسا وهو مضاٌقة المجموعتٌن الربٌستٌن المتجانستٌن وهما مجموعة
التجار اإلصبلحٌٌن ومجموعة القومٌٌن العرب ومإٌدٌهم  ،حٌث سببت تصرفات هذه
المجموعة أن تقدم ربٌس المجلس عبدالعزٌز الصقر باستقالته من منصبه كربٌس وهو زعٌم
كتلة التجار اإلصبلحٌٌن داخل المجلس  .كما حدث أن تضامنت المجموعتان ،القومٌٌن والتجار
فً االنسحاب من إحدى الجلسات احتجاجا على قٌام تلك المجموعة بإصدار بعض التشرٌعات
التً اعتبروها مناقضة للدستور ،ثم تطور الموقؾ إلى أن تقدم ثمانٌة أعضاء فً المجلس
بشكل جماعً بتقدٌم استقالتهم احتجاجا على إقرار تلك التشرٌعات .24

بداٌة األزمات السٌاسٌة:
 24أٔظه ِضاتظ ِعًٍ األِح ٚ 1966/1/4 ٚ 1965/12/28 ٚ 1965/12/21 ٚ 1965/6/26لك واْ األػضاء اٌصّأ١ح اٌمٓ٠
ذمكِٛا تاٌرماالذ ُٙئؼرعاظا ُ٘ ق .أؼّك اٌفط١ة ٚظاٌُ اٌمطاِٚ ٟػٍ ٝاٌؼّه ٚناشك اٌرٛؼ١ك ٌٚاِ ٟإٌّّ١ٌٍٚ ً١اْ اٌّطٛع
ٚػثكاٌهواق اٌفاٌك ٠ٚؼمٛب اٌؽّ١ض. ٟ
___________________________________________________ ________________________________________________
ص11/
ٚنلح أ١ٌٚح ِمكِح ئٌ ٝاٌٍماء اٌٛاؼك ٚاٌصالشٌّٕ ْٛرك ٜاٌرّٕ١ح اٌثؽه - 2010/2/12-11 ٓ٠ال ٠عٛو ٔشه٘ا ئال تالْ ـطٟ

جاءت وفاة حاكم الكوٌت عبد هللا السالم فً نوفمبر  1965لتفتح الباب ألحداث درامٌة
مقبلة على الساحة السٌاسٌة  .فخبلل حكمه استطاع عبد هللا السالم أن ٌقوم بدور صمام
األمان بٌن الفبات المعارضة لوجود مجلس األمة خاصة من بٌن أفراد األسرة الحاكمة من
جهة  ،وبٌن الفبات االجتماعٌة المختلفة التً تدعمه وترى ضرورة وجود هذا الشكل من
أشكال الحكم من جهة أخرى  .ومن المفٌد أن نذكر هنا بؤن الثمانٌة أعضاء الذٌن استقالوا من
مجلس األمة بشكل جماعً احتجاجا على إصدار تشرٌعات من قبل المجلس وصفوها بؤنها
منافٌة للدٌمقراطٌة لم ٌقوموا بتقدٌم استقالتهم إال بعد وفاة عبد هللا السالم  .فقد كانت وفاته
بالنسبة لهم تمثل تقلٌصا كبٌرا لقنوات الحوار بٌنهم وبٌن الحكومة  .كما أنه بعد ستة أشهر
من وفاة عبد هللا السالم ( ماٌو  ) 1966قامت الحكومة بحل المجلس البلدي .ولم ٌحتج على
هذا الموضوع إال عدد قلٌل جدا من األعضاء وبشكل ؼٌر مإثر على اإلطبلق .
وقد تزامن حل المجلس البلدي مع إقرار مٌزانٌة شاملة للتثمٌن (استمبلك األراضً)
بقٌمة  222ملٌون دٌنار  ،كان الهدؾ منها إنهاء مشكلة التثمٌن إلى األبد  ،حٌث تقدم
المجلس البلدي بمجموعة من الدراسات والمقترحات الواضحة والمحددة األهداؾ ،والتً
كانت لو طبقت فعبل ستإدي الى التقلٌص من النزؾ المستمر الذي ٌقوم به التثمٌن للمال العام
دون مبرر .
وكذلك فانه خبلل انتخابات مجلس األمة ( ٌ 25ناٌر  ) 1967تم اإلببلغ عن العدٌد من
األمور ؼٌر السوٌة فً إجراءات سٌر االنتخابات ،األمر الذي دل على أن الحكومة تدخلت
بشكل ؼٌر مباشر وفً دوابر انتخابٌة معٌنه فقط لمنع وصول بعض المرشحٌن إلى المجلس .
وردا على هذا التصرؾ فقد قامت مجموعة من األعضاء المنتخبٌن باالشتراك مع مجموعة
من المرشحٌن بإصدار بٌان قوي ٌتهمون الحكومة فٌه بؤنها ضالعة فً تزوٌر االنتخابات .25
ٌبدو أن الحكومة لم تتوقع أن ٌلتحم التجار مع المعارضة فً التندٌد بدور الحكومة فً
االنتخابات  .إال أن التجار قاموا بإصدار بٌانات مشتركة مع مرشحً المعارضة تندد بلؽة
واضحة ال ٌعترٌها الؽموض ،و تسمى األشٌاء بمسمٌاتها منتقدة التزوٌر الذي قامت به
الحكومة  .على الرؼم من أن بعض أولبك التجار كانوا قد أعلن فوزهم رسمٌا فً االنتخابات،
إال أنهم استمروا فً إعبلن موقفهم الواضح من تصرؾ الحكومة ،واعتبروا أن " فوزهم "
كان حٌلة حكومٌة لكسر الصؾ الشعبً وبالتالً رفض الفابزون منهم المشاركة فً جلسات
المجلس .
تشكلت العناصر التً نددت بتدخل الحكومة فً االنتخابات من مجموعتٌن ربٌسٌتٌن
وهما مجموعة التجار ومجموعة المعارضة ( فً ؼالبٌتها قومٌٌن عرب إال أنها تضم فبات
مختلفة أٌضا)  ،وٌختلؾ أسلوب التجار فً المعارضة كثٌرا عن أسلوب مجموعة المعارضة،
حٌث بإمكاننا أن نطلق علٌه أسلوب " المعارضة اإلنسحابٌة " فإذا أخذنا باالعتبار التنسٌق
الوثٌق والمشترك بٌن التجار والمعارضة خبلل الفترة التً لحقت االنتخابات  ،فإنه من
المحتمل أن مبدأ التجار فً " المعارضة اإلنسحابٌة " قد أثر على بعض قٌادات المعارضة
وتؤثروا به  .لقد كان من الطبٌعً جدا أن ٌقؾ التجار ضد أي صدام عنٌؾ مع الحكومة والذي
قد ٌتطور إلى أحداث من الصعب التحكم بها ،وبؽض النظر عن السبب المباشر الذي أدى إلى
تخلً قٌادات المعارضة عما كان متوقعا منها من قٌادة عمل جماهٌري فً صدام مباشر مع
السلطة  ،فقد كان تقدٌرهم لحجم رد فعل الحكومة المتوقع مبالؽا ً فٌه .
ٔ 25شهخ ظه٠كج أـثان اٌى٠ٛد تران٠ؿ  1967/1/28ت١أا شك٠ك اٌٍٙعح ٠ر ُٙاٌؽىِٛح تاٌرى٠ٚه ٚلك ٚلغ ػٍِ 28 ٗ١هشؽا ِٓ ضّٕ6 ُٙ
وأٛا لك فاوٚا تاالٔرفاتاخ  .غأُ إٌعانِ ،كـً ٌٍرطٛن اٌٍ١اٌ ٟف ٟاٌى٠ٛد ،قان لهطاي،ط.2000، 3
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قوى موقؾ الحكومة خبلل ما تبقى من الستٌنات بسبب تعمق الخبلفات داخل صفوؾ
المعارضة  ،حٌث أدت نتابج حرب  1967وخسارة العرب لتلك الحرب إلى بروز تلك الخبلفات
على السطح بشكل أكثر حدة  ،والحقٌقة فً األمر أن هذا لم ٌكن مقتصرا على المعارضة فً
الكوٌت فقط  ،ولكنه انسحب على كافة القوى المإٌدة للقومٌٌن العرب على امتداد الوطن
العربً .
تركز ذلك الخبلؾ حول تحلٌل نتابج الحرب  ،وتحدٌد مسإولٌة الخسارة وقد نتج عن
هذا الخبلؾ أن برزت فً الكوٌت ثبلث مجموعات مختلفة كبلهما ٌتهم اآلخر بتهم عدٌدة.
تشكلت أصؽر تلك المجموعات من ؼالبٌة العناصر التً عارضت قرار قٌادة المعارضة
بالجنوح إلى السلم إزاء تزوٌر االنتخابات .وقد كانت تلك العناصر فً ؼالبٌتها من الشباب
المتعلم والنقابٌون ،وٌؤتون من طبقات متباٌنة اجتماعٌا  ،تبنت المجموعة خطا ماركسٌا
واضحا  ،كما رفعت شعار الكفاح المسلح كطرٌق وحٌد لئلطاحة باألنظمة التقلٌدٌة فً الخلٌج
العربً  .وقد قامت المجموعة بوضع بعض المتفجرات فً أماكن متعددة فً الكوٌت خبلل
الذكرى األولى لتزوٌر االنتخابات (  ،) 1968وكذلك عند زٌارة شاه إٌران للكوٌت ( ) 1969
 ،كان الؽرض من تلك المتفجرات إعبلمً بالدرجة األولى  ،حٌث لم ٌنجم عنها إصابات تذكر.
إال أن قوات األمن استطاعت القبض على ؼالبٌة المشاركٌن فً هذه المجموعة وأودعتهم
السجن  ،كما قامت عن قصد بنشر محاكماتهم بالتفصٌل وبشكل علنً ،وفً محاولة إلظهار
الثقة بالنفس قام األمٌر بعد إعبلن األحكام على أفراد المجموعة بإصدار عفو عام عنهم .
أما المجموعة الثانٌة فهً التً أطلق علٌها فً وقت الحق (  ) 1972اسم التجمع
الوطنً فقد كانت بقٌادة جاسم القطامً  .وقد كان الدعم الواضح من هذه المجموعة لمواقؾ
جمال عبدالناصر سببا ربٌسٌا فً الخبلؾ مع المجموعتٌن األخرٌٌن وباإلمكان أن نصؾ هذه
المجموعة بكونها مجموعة إصبلحٌة تتبنى بعض المفاهٌم االشتراكٌة .
أما المجموعة الثالثة فهً التً عرفت آنذاك باسم التجمع الدٌمقراطً ومن أبرز
عناصرها د .أحمد الخطٌب وسامً المنٌس وعبد هللا النٌباري وأحمد النفٌسً وتعتبر هذه
المجموعة أكثر المجموعات انتشارا على الصعٌد اإلعبلمً وهً مجموعة ذات نزعه
اشتراكٌة  .أدى المنع الحكومً لممارسة األحزاب السٌاسٌة لنشاطها بشكل علنً إلى أن تتجه
أنشطة المعارضة إلً جمعٌات النفع العام بشقٌها المهنً والثقافً  .وقبٌل تعرض جبهة
المعارضة للتصدع فقد كانت عناصر المعارضة تسٌطر على العدٌد من تلك الجمعٌات مثل نادي
االستقبلل  ،جمعٌة المعلمٌن  ،جمعٌة الخرٌجٌن  ،جمعٌة المحامٌن  ،االتحاد العام لعمال
الكوٌت  ،االتحاد الوطنً لطلبة الكوٌت وجمعٌات أخرى ؼٌرها  .كما كانت المعارضة تملك
امتٌاز الطلٌعة األسبوعٌة  ،والرابد األسبوعٌة كونها تصدر عن جمعٌة المعلمٌن واالتحاد
الشهرٌة كونها تصدر عن االتحاد الوطنً لطلبة الكوٌت  .وفً نفس الوقت كان للمعارضة
عبلقة وثٌقة مع كل من الهدؾ األسبوعٌة وأخبار الكوٌت الٌومٌة إال أن أهم جمعٌة من بٌن
هذا الكم كان نادي االستقبلل الثقافً حٌث كان نشاطه انعكاس ومإثر للتوجه السٌاسً
لمجموعة المعارضة .
حالما بدأت الخبلفات بٌن مجموعات المعارضة حتى انعكس ذلك على الصراع حول
السٌطرة على تلك الجمعٌات والمإسسات المختلفة ،وهكذا حدثت ألول مرة فً نادي االستقبلل
أن تنافست أكثر من قابمة على مقاعد مجلس اإلدارة ،حٌث مثلت إحداها مجموعة الخطٌب
واألخرى مجموعة القطامً  .وقد تصعد حجم الخبلؾ إلى درجة البلعودة حٌث بدأت مجموعة
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القطامً باالنسحاب تدرٌجٌا من النادي خاصة بعد فوز المجموعة المنافسة باالنتخابات ،فكان
أن انتقلت مجموعة القطامً إلى كل من جمعٌة المعلمٌن وجمعٌة الخرٌجٌن  .كما أنه من
المفٌد أن نذكر بؤن مجموعة القطامً تمتلك نفوذا وتؤثٌرا قوٌٌن داخل أوساط وزارة الخارجٌة
وجهازها الدبلوماسً واإلداري على حد سواء وقد استمرت مجموعة الخطٌب فً سٌطرتها
على نادي االستقبلل ومجلة الطلٌعة األسبوعٌة  .أما المجموعة الثالثة وهً األصؽر فقد كانت
تنشط بؤشكال مختلفة من خبلل االتحاد العام لعمال الكوٌت وكذلك لبلتحاد الوطنً لطلبة
الكوٌت حٌث ٌعكس ذلك كون ؼالبٌة أفراد هذه المجموعة ٌنتمون الى فبتً العمال والطلبة .
وبؽض النظر عن حجم وحدة الخبلفات بٌن هذه المجموعات ،إال أنه ٌجب التؤكٌد على
أنهم جمٌعا استمروا فً موقفهم المعارض للسلطة بؤن كانت انتقاداتهم لبعضهم البعض تركز
بالدرجة األولى على قرب هذه المجموعة أو تلك من موقؾ الحكومة فً قضٌة ما .
باإلضافة إلى " المعارضة االنسحابٌة " التً كان ٌقوم بها التجار فقد مثلت
مجموعات المعارضة ضؽوطا متزاٌدة على الحكومة أدت إلى وضعها فً شبه عزله سٌاسٌة.
لم ٌكن النظام السٌاسً الصؽٌر ٌتحمل وجود قطاعات بهذا النشاط  ،وهذه القدرات
خارجه  ،حٌث كانت مشاركة مجموعات المعارضة بكافة أشكالها فً مجلس األمة هً بمثابة
دعم النظام ككل  .ولـم ٌنفع وجود مجلس اقتنع حتـى بعـض أعضاءه بؤنه مــزور بؤن ٌعٌد
الثقة للنظام ،بل أن النقاشـات ؼٌـر المفٌـدة والعقٌمـة فـً كثٌر من جوانبها داخل المجلس
المـزور (  ) 1972 – 1967أرؼمت الحكومة على إعادة النظر فً سٌاستها التً أنتهجتها
منذ  . 1966وهكذا وجهت ما ٌشبه دعوة للصلح  .ففً ٌ 24ونٌو  ( 1972أشهر قلٌلة قبٌل
انتخابات مجلس األمة الجدٌد )  ،قام الشٌخ جابر األحمد ولً العهد وربٌس مجلس الوزراء
بإلقاء خطاب طوٌل وذا مؽزى بٌن فٌه أسفه النسحاب بعض الفبات ( التجار على األخص )
من مهمة التنمٌة الوطنٌة وبناء الوطن  ،ولم ٌنس جابر األحمد فً خطابه أن ٌهاجم أعضاء
مجلس األمة ( المزور بالطبع ) الذٌن كانوا بعٌدٌن كل البعد عن المسإولٌة فكان أن قدموا
مصالحهم الشخصٌة على مصلحة بلدهم .26

محاولة التوازن ثم العودة للوراء
عل ى الرؼم من أن الدعوة التً وجههــا ولً العهــد فً خطابه الذي اشتهر باسم "
خطاب  24حزٌران " كانت تعنً تراجعا واضحا من الحكومة عن موقفها السابق  ،إال أن
األثر الذي تركته بٌن مجموعات المعارضة المختلفة هو تعمٌق أكثر وترسٌخ أكبر للخبلفات
بٌنهما .27
وقد اعتبر التجار الدعوة على أنها بادرة طٌبة إال أنهم لم ٌعلنوا رؼبتهم فً التجاوب
معها  .أما مجموعة الخطٌب فعلى الرؼم من أنهم عبروا عن شكهم ورٌبتهم من تلك الدعوة
ولم ٌرحبوا بها إال أنهم قرروا خوض االنتخابات بشكل مفاجا  .وقد خاضت المجموعة
االنتخابات وفازت بعدد من المقاعد  .ؼٌر أن مجموعة القطامً قررت مقاطعة االنتخابات
ٔ 26ض اٌفطاب  -ظه٠كج اٌهأ ٞاٌؼاَ . 1970/6/25
 27أٔظه ػٌٍ ٝث ً١اٌّصاي اٌطٍ١ؼح  1970/7/1ومٌه  Shuhaiberص  179 – 175ومٌه ت١اْ ػثكاٌؼى٠ى اٌظمه ظه٠كج اٌٍ١اٌح
. 1970/12/31
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حٌث اشترطت المجموعة لخوضها االنتخابات تؽٌٌرات أساسٌة فً قانون االنتخاب لضمان
حسن سٌر العملٌة االنتخابٌة .
وهكذا جاءت دعوة الحكومة لتعمق الخبلفات العمٌقة أصبل بٌن مجموعة المعارضة
الربٌسٌتٌن  .اتضح أن أي أمل فً ردم الهوة بٌن المجموعتٌن أصبح بعٌد المنال  .فبوجود
إحدى المجموعتٌن داخل المجلس واألخرى خارجه أصبحت الخبلفات متؤصلة بشكل ٌصعب
ردمه أو عبلجه .
جرت أحداث الفصل التشرٌعً الثالث (  ) 1975 – 1971بدون إشكالٌات ربٌسة
تذكر ،فعلى الرؼم من أن أؼلبٌة األعضاء كانوا مإٌدٌن للحكومة إال أن المعارضة استطاعت
( بالتعاون مع بعض األعضاء المستقلٌن ) أن تثٌر بشكل جٌد مجموعة من القضاٌا األساسٌة
والهامة .وقد استفادت المعارضة من كون جلسات المجلس ٌتم نقلها بالكامل فً الصحافة
الٌومٌة  ،حٌث تم استخدام تلك الوسٌلة االعبلمٌة الحٌوٌة للضؽط على الحكومة فً العدٌد
من القضاٌا ،أخذا فً االعتبار أن إحدى أولوٌات الحكومة هً الحفاظ على السمعة الطٌبة فً
الداخل والخارج  .نتج عن هذا الوضع أن استطاعت المعارضة تحقٌق مجموعة من األهداؾ
داخل المجلس على الرؼم من قلتها من حٌث العدد  ،وعلى األخص فٌما ٌتعلق بقضاٌا النفط
واتفاقٌة المشاركة على سبٌل المثال  .ومما ال شك فٌه أن الضؽط النشط داخل البرلمان أدى
إلى استفادة الحكومة من الدخل الزابد نتٌجة لتعدٌل اتفاقٌة المشاركة كما أدى ذلك الضؽط إلى
قٌام الحكومة فً وقت الحق بتؤمٌم الصناعة النفطٌة .
أدى ارتفاع أسعار النفط فً عام  1973والسنوات التً تلت إلى زٌادة مقدرة الحكومة
على تقوٌة نفسها اقتصادٌا ،وبالتالً زٌادة قدرتها على التحكم فً مقدرات األمور على
الصعٌد الداخلً  .نجم عن ذلك زٌادة ملفتة للنظر فً اإلنفاق العام  ،كما نجم عنه زٌادة كبٌرة
فً عدد الشركات المساهمة العامة الجدٌدة ( بالذات فً النصؾ الثانً من السبعٌنات ) والتً
ساهمت الحكومة فً العدٌد منها  ،ترتب على ظهور شركات مساهمة عدٌدة وبشكل
أخطبوطً مفاجا أن ابتدأت فبات اجتماعٌة مختلفة تدخل سوق األسهم الكوٌتٌة وترتبط به .
فً وسط هذه الظروؾ التً جاءت كآثار مباشرة الرتفاع أسعار النفط اختتم مجلس
األمة الثالث أعماله وتمت الدعوة النتخاب مجلس األمة الرابع سنة  ، 1975وقد شارك
الجمٌع فً هذه االنتخابات سواء المعارضة بمجموعاتها المختلفة  ،أو التجار  ،أو المستقلٌن
والمإٌدٌن للحكومة  .إال أن إحدى الظواهر الجدٌدة التً صاحبت هذه االنتخابات هً زٌادة
األهمٌة السٌاسٌة لمجموعات عرقٌة  ،وقبلٌة  ،وحتى عابلٌة  ،مع العلم بؤن هذه المجموعات
لم ٌكن لها دور بنفس الحجم فً االنتخابات السابقة .
الظاهرة األخرى التً جاءت لصالح الحكومة خبلل انتخابات  1975كانت زٌادة حدة
الخبلؾ والصدام بٌن مجموعة المعارضة الربٌستٌن  ،مجموعة القطامً والتً أصبحت تعرؾ
اآلن بالتجمع الوطنً  ،ومجموعة الخطٌب  .حٌث أنه للمرة األولى تتنافس المجموعتان ضد
بعضهما البعض فً انتخابات عامة  ،وقد تصعد األمر لدرجة أن كل مجموعة نافست األخرى
فً نفس الدوابر االنتخابٌة وكل مجموعة هاجمت األخرى علنا وباالسم  ،مما أدى إلى خسارة
المجموعتٌن لفرصة أكبر فً إٌصال عدد أكثر من الذي وصل مجلس األمة  .بشكل عام
وبصرؾ النظر عما بدى من تشرذم وتفتت فً عضوٌة مجلس األمة  ،إال أن المجلس خبلل
فترة انعقاده وحتى قٌام الحكومة بحله بعد قرابة السنة والنصؾ من تشكٌله قد ساده النقاش
البناء والحوار المثمر والمفٌد .
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لم ٌستمر مجلس األمة الرابع طوٌبل فبعد أقل من سنة ونصؾ من انتخابه وبالتحدٌد
فً أؼسطس  1976أقدمت الحكومة على حل ذلك المجلس  ،وتعلٌق مجموعة من مواد
الدستور  ،كما ؼٌرت فً قانون المطبوعات بإضافتها المادة  35مكرر للقانون مما أتاح
المجال التخاذ إجراءات صارمة حٌال الصحؾ التً ال تلتزم بالصمت إزاء إجراءات الحكومة.
كانت األسباب وراء تلك اإلجراءات كما أعلنت الحكومة  ،مجلس األمة وأعضاءه والظروؾ
الخارجٌة المحٌطة بالكوٌت . 28
إال أن األمر كما ٌبدو قد نتج عن عوامل خارجٌة وداخلٌة  .فقد نشطت الكوٌت بشكل
ملحوظ فً محاوالتها للتوسط بٌن الفبات والعناصر المتنازعة فً لبنان من أجل إنهاء الحرب
األهلٌة ،ولكن جمٌع تلك المحاوالت باءت بالفشل مما ترك انطباعا عاما حول احتمال تكرار
التجربة اللبنانٌة فً الكوٌت كونها ( أي الكوٌت ) الدولة العربٌة المرشحة الحتبلل مرتبة
لبنان من حٌث الحرٌة النسبٌة " والوضع المرٌح " بالنسبة للصحافة والنشر  .الشاهد أن
أوساط كثٌرة محلٌة وعربٌة وؼربٌة أخذت تضخ فً هذه الفكرة إعبلمٌا حتى باتت هاجسا
ملموسا  .باإلضافة إلى الحرب اللبنانٌة فان الضؽط اإلقلٌمً ،وهو لٌس بؤمر جدٌد  ،من أجل
إنهاء التجربة البرلمانٌة فً الكوٌت والتجارب المماثلة فً المنطقة ( حل المجلس الوطنً فً
البحرٌن  ) 1975بدا أنه فً هذه المرة قد نجح فً أن ٌصل إلى نتٌجة .مع إدراكنا ألهمٌة
العوامل الخارجٌة فً معادلة اتخاذ قرار من هذا النوع  ،إال أننا فً نفس الوقت مقتنعون بؤن
تؽٌٌرا ما فً تقدٌرات متخذ القرار على المستوى الداخلً جعلته ٌصبح أكثر تقببل للضؽوط
الخارجٌة  .فالضؽوط الخارجٌة على الكوٌت فً هذا االتجاه لٌست جدٌدة على اإلطبلق ولكن
الحكومة الكوٌتٌة كانت عادة ما تصمد أمامها  ،لذا فإننا نعتقد أنه كانت هناك مجموعة من
العوامل على المستوى الداخلً ٌسرت على متخذ القرار الكوٌتً المضً فً هذا االتجاه وهو
متٌقن بقلة الخسابر خاصة من حٌث فقدان الثقة الشعبٌة فً النظام  ، 29وٌبدو أن أهم هذه
العوامل هً :
 - 1ترتٌبات مستقبلٌة متوقعة داخل االسرة الحاكمة ،ومحاولة تقلٌص النفوذ الذي بدا
متزاٌدا الحد اجنحة االسرة ،وبالذات ذات النفوذ داخل مجلس االمة ،ولم ٌكن
هناك سبٌل للتعامل مع ذلك الوضع دون التخلص من مجلس االمة واٌقاؾ الحٌاة
النٌابٌة وتعطٌل الدستور.
 - 2دخول فبات هامة ومإثرة اجتماعٌا فً معامبلت سوق األسهم التً كانت
تشجعها وتدفع بها الحكومة بشكل مبالػ فٌه  .هذه الوضعٌة خلقت ما ٌمكن
تسمٌته " باللوثة المالٌة " فً تارٌخ الكوٌت ،وقد تؤثرت قطاعات واسعة من
المجتمع بهذه الحالة لتتحول إلى جمع المال وتنشؽل به ،وٌبدو أي إجراء تتخذه
الحكومة مهما عظم مقبوال – حتى ولو كان حل مجلس األمة مثبل – طالما أنه
ال ٌإثر على معامبلت سوق األسهم  .وحٌث أن هذه الفترة كانت الفترة الذهبٌة

ٔ 28ظٛص لهاناخ اٌؽً ٚاٌّٛاق اٌكٌرٛن٠ح اٌّؼطٍح فٚ ٟشائك اٌفٍ١ط ٚاٌعى٠هج اٌؼهت١ح  ،ئطكاناخ ِعٍح قناٌاخ اٌفٍ١ط
ٚاٌعى٠هج اٌؼهت١ح – ظاِؼح اٌى٠ٛد ٚشائك  1976طاقنج . 1981
 29فإ٠أشاي ذاّ٠ى إٌٍكٔ١ح  ، 1976/8/31أق ٜذٛل١غ ئذفال١ح اٌعىائه (  ) 1975ت ٓ١اٌؼهاق ٚئ٠هاْ ئٌ ٝذغ١١ه تؼض ظٛأة اٌّؼاقٌح
اإللٍ١ّ١ح  ،وّا لاِد ؼىِٛح اٌثؽه ٓ٠ف ٟط١ف  1975تؽً ِعٍٍٙا اٌٛطٕ ٟإٌّرفة تؼكَ ِهٚن ٌٕح ػٍ ٝأرفاتٗ ٚلك ذفاٚذد نقٚق
اٌفؼً اٌؼهت١ح ئواء ـطٛج اٌؽىِٛح اٌى٠ٛر١ح تؽً اٌّعًٍ – أٔظه اٌٍ١اٌح  ، 1976/8/31األـثان األ٘هاَ  1976/9/1 – 8/31اٌصٛنج
ٚاٌعّٛٙن٠ح اٌؼهال١رٔ ٓ١فً اٌران٠ؿ اٌٍاتك  .ػٌٍ ٝث ً١اٌّصاي ٚاٌؽظه .
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ألسهم الشركات المساهمة الكوٌتٌة بسبب اإلنفاق الحكومً فقد كان من الطبٌعً
أن ال ٌنتقد ؼالبٌة التجار اإلجراء الحكومً .30
بل أن الصحؾ اللٌبرالٌة المحسوبة على الوسط التجاري ( التقلٌدي أو خبلفه )
أٌدت اإلجراء الحكومً بشكل ؼٌر متوقع  .وقد انضم إلى التجار العدٌد من
المهنٌٌن ومتعلمً الطبقة الوسطى الذي إن لم ٌكن مإٌدا فهو على أحسن
األحوال ؼٌر مكترث لحل مجلس األمة  .وهكذا تم تحٌٌد قطاعات هامة ومإثرة
فً المجتمع كان بإمكانها أن تلعب دورا مإثرا فً معارضتها لحل المجلس  .كان
جمٌع المشاركٌن فً سوق األسهم ٌخشون قٌام مجلس األمة بدور معوق الزدٌاد
نشاط السوق وبالتالً التقلٌص من حجم مصالحهم  ،والحق ٌقال أن مجلس
األمة كان سٌقوم حقا بذلك الدور الرقابً إن عاجبل أم آجبل .
 - 3كانت المعارضة المنقسمة على بعضها عامبل مساعدا مهما فً تشجٌع الحكومة
التخاذ قرار كهذا ومبررا منطقٌا ألن تتوقع فً المقابل معارضة هامشٌة  .فقد
خسرت المعارضة فً نفس الوقت بعض عناصرها الذٌن آثروا االنضمام إلى
طابور سوق األسهم بدال من الوقوؾ فً صؾ المعارضة  .وهكذا عوقبت
الصحٌفة الٌومٌة الوحٌدة التً اعترضت على إجراءات الحل والصحؾ األسبوعٌة
األربع باإلؼبلق لمدد مختلفة  .حٌث أؼلقت الوطن الٌومٌة لمدة شهر والطلٌعة
والهدؾ والرابد والرسالة لمدة ثبلثة أشهر لكل منهم .
وقد كان أن شجعت تلك المعارضة الهامشٌة الحكومة ألن تتمادى فً إجراءاتها
فقامت بحل جمعٌات النفع العام الخمس التً شاركت فً التوقٌع على بٌان ٌندد بإجراءات
الحل كما قامت بمضاٌقة ومبلحقة عناصر االتحاد الوطنً لطلبة الكوٌت الهٌبة التنفٌذٌة الذٌن
شاركوا فً التوقٌع على البٌان  ،وقد كانت تلك الهٌبات الشعبٌة هً جمعٌة المعلمٌن ورابطة
األدباء ونادي االستقبلل وجمعٌة الصحافٌٌن وجمعٌة المحامٌن .
قامت الحكومة على إثر حلها لمجالس إدارات الجمعٌات المذكورة بتعٌٌن أشخاص من
خارجها إلدارة الجمعٌات ثم كان أن قررت الحكومة إعادة فتح باب االنتخاب لكافة الجمعٌات
المعنٌة باستثناء نادي االستقبلل الذي اعتدت الحكومة على موجوداته ورفضت السماح
بإعادة نشاطه مرة أخرى بل وتم حله بشكل نهابً وتم تسلٌم مقره إلى نادي المعاقٌن الكوٌتً
.
شهدت الفترة الواقعة ما بٌن حل المجلس وحتى العودة من جدٌد للحٌاة البرلمانٌة فً
فبراٌر  1981تطورات جذرٌة عصفت بالوضع السٌاسً العام فً الشرق األوسط كله  .وقد
كانت جمٌع هذه األحداث ذات مستوى بالػ األهمٌة من حٌث تؤثٌرها على الوضع الدولً بشكل
عام وعلى المنطقة العربٌة على وجه الخصوص  ،فعلى سبٌل المثال زٌارة الربٌس المصري
انور السادات للقدس  .والؽزو اإلسرابٌلً لجنوب لبنان عام  1978والثورة اإلٌرانٌة التً
أطاحت بالشاه  ،وأحداث الحرم المكً بقٌادة جهٌمان وأخٌرا الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة  .هذه
األحداث وتسارعها كان أكبر من طاقة النظام الكوٌتً الصؽٌر على االستٌعاب بل نستطٌع
 30ـالي اٌفرهج ِا ت ( 1982 ٚ 1974 ٓ١تاٌرصٕاء  3 ٚ 1980اٌشٛٙن األـ١هج ِٓ  ) 1979تٍغ ػكق اٌشهواخ اٌٍّاّ٘ح اٌّمفٍح اٌرٟ
ذُ ذأٌ 236 ً١شهوح تهأٌّاي ِعّٛػٗ  ْٛ١ٍِ 1417قٕ٠ان و٠ٛر ٟأٔظه االلرظاق ٞاٌى٠ٛرِ ٟعٍح غهفح ذعانج ٚطٕاػح اٌى٠ٛد ٕ٠ا٠ه
. 1982
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القول بؤن بعض تلك األحداث قد أثرت وبشكل مباشر على األوضاع الداخلٌة فً الكوٌت بشكل
واضح .
وعلى المستوى الداخلً كان بروز المجموعات اإلسبلمٌة ونفوذها على الساحة
المحلٌة كقوى سٌاسٌة ذات شؤن أمرا ملحوظا  ،وقد كانت هذه المجموعات مقسومة أوال بٌن
المذهبٌن الربٌسٌٌن فً اإلسبلم سنة وشٌعة ومن ثم مقسومة إلى مجموعات أصؽر داخل
المذهبٌن نفسهما  ،فبٌن السنة كانت هناك جماعة األخوان المسلمٌن  ،السلفٌٌن  ،حزب
التحرٌر وجماعة التبلٌػ والدعوة أما بٌن الشٌعة فقد كانت هناك مجموعتٌن ربٌسٌتٌن وهما
مجموعة جمعٌة الثقافة االجتماعٌة ومجموعة الشٌرازي  .وتعتبر جماعتً اإلخوان المسلمٌن
والسلؾ أهم مجموعتٌن بٌن السنة على المستوى المحلً فً الكوٌت  ،وتسٌطر جماعة
اإلخوان المسلمٌن على جمعٌة نفع عام هً جمعٌة اإلصبلح االجتماعً والتً تصدر مجلتها
األسبوعٌة " المجتمع " كما أنه منذ  1982فقد تمكنت العناصر الطبلبٌة للجماعة من
السٌطرة على االتحاد الوطنً لطلبة الكوٌت وكذلك مجلته االتحاد كما أن الجماعة قد حققت
قفزة كبٌرة حٌن استطاعت الدفع بمشروع البنك اإلسبلمً " بٌت التموٌل" إلى الوجود
بمساهمة كبٌرة من الحكومة فً رأسماله  .أما جماعة السلؾ وهً أصؽر عمرا وعددا ،
ولكن لٌس بؤي حال من األحوال أقل نشاطا وطموحا  ،فقد حصلت على إشهار جمعٌة خاصة
بها وهً جمعٌة إحٌاء التراث اإلسبلمً وتصدرمجلة اسبوعٌة تدعى الفرقان  .أما جماعة
الثقافة االجتماعٌة فقد كانوا ٌسٌطرون على جمعٌة الثقافة االجتماعٌة حتى حلها وٌصدرون
نشرة خاصة بها ذات توزٌع محدد  .أما جماعة الشٌرازي فلٌس لدٌهم إال منتدٌاتهم الخاصة
لبللتقاء واالجتماع .
إال أننا نستطٌع التؤكٌد على أنه ٌتوفر لهذه المجموعات معٌن ال ٌنضب من التبرعات
المادٌة والمعنوٌة والتزام قوى من قبل أعضابها فً نفس الوقت  ،األمر الذي ٌقوي من
نشاطها وٌكثؾ من جهودها .
خبلل فترة ؼٌاب المجلس وزعت داخل الكوٌت وخارجها كمٌة كبٌرة من البٌانات
واألدبٌات بصورة سرٌة وقد ركزت تلك المطبوعات بشكل أو بآخر على التندٌد بالنظام
الكوٌتً بشكل مباشر والمطالبة بعودة الدٌمقراطٌة .
كما حدث خبلل فترة ؼٌاب المجلس أن حدثت مجموعة من التفجٌرات وأعمال العنؾ
السٌاسً فً الكوٌت كانت فً مجملها لتصفٌة حسابات عربٌة  ،كما كان الهجوم على المسجد
الحرام بمكة سببا مهما لجزع وقلق السلطات الكوٌتٌة خاصة وأن عددا ال بؤس به من
المحاصرٌن أو المنتمٌن للمجموعة المحاصرة كانوا من الشباب الكوٌتً  .ومما ال شك فٌه أن
الثورة اإلٌرانٌة واألحداث التً سبقتها وتلتها قد زادت من مخاوؾ النظام الكوٌتً خاصة وأن
نسبة ال بؤس بها من الكوٌتٌٌن هم شٌعة من أصول إٌرانٌة وبالتالً هناك احتمال تؤثرهم
بؤحداث إٌران .
وقد حدثت فعبل محاوالت من قبل بعض المجموعات اإلسبلمٌة الشٌعٌة ألن تستفٌد من
إرهاصات األوضاع المحٌطة ولتحقق بعض المكاسب السٌاسٌة عبر تجمعات مسجد شعبان
بقٌادة السٌد أحمد عباس المهري  ،إال أن أثر تلك المحاوالت والتجمعات كان سلبٌا فً إثارته
وتؤجٌجه للبعد الطابفً  ،كما أنها لم تإد إلى حل المؤزق السٌاسً بل زادت فً تؤزٌمه ،وٌبدو
أن الحكومة أٌضا استؽلت ذلك التطور ،وساعدت على التشرذم الطابفً داخل المجتمع
الكوٌتً أكثر فؤكثر .
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كان ؼٌاب المجلس واألحداث التً تلته على المستوى الداخلً والخارجً سببا لقوى
المعارضة الكوٌتٌة للتؤمل فً أوضاعها والبدء فً فتح حوار مشترك ،هدفا إلعادة بناء جبهة
معارضة مشتركة وتوحٌد جهودهم فالجمعٌة الوحٌدة التً ال زالت تحت سٌطرة إحدى
مجموعات المعارضة ( التجمع الوطنً ) هً جمعٌة الخرٌجٌن  ،هذا إذا استثنٌنا اإلتحاد العام
لعمال الكوٌت بسبب وضعٌته المهنٌة والنقابٌة الخاصة  .ومع ذلك فإن تلك الجمعٌة كانت
تعانً من محاوالت المجموعات اإلسبلمٌة السٌطرة علٌها وقد تكررت تلك المحاوالت فً كل
سنة  .أمام هذه المحاوالت والضؽوطات بدأت مجموعة " التجمع الوطنً " بالتنسٌق بشكل
مباشر مع " التجمع الدٌمقراطً" لكسر حدة تلك المحاوالت من قبل المجموعات اإلسبلمٌة،
وقد كان لذلك النوع من التنسٌق أن ٌإتً ثماره وٌنجح فً تحقٌق أؼراضه  .وقد ترتب على
هذه الخطـوة أن أخذ التعاون بٌن المجموعتٌن ٌنتقل وٌتؤكد فً مجاالت أوسع على الساحة
السٌاسٌة .
كما أنه من المإكد أن الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة لعبت دورا مباشرا فً إقبلق وذعر
السلطات الكوٌتٌة خاصة بسبب تؤثٌرها على الوضع الداخلً فً الكوٌت  ،إزاء هذا الوضع
أعلنت الحكومة تشكٌلها فً فبراٌر  1982للجنة أطلقت علٌها إسم لجنة النظر فً تنقٌح
الدستور والتً ضمت فً عضوٌتها أعضاء ٌمثلون قطاعات مختلفة وواسعة من المجتمع
الكوٌتً  .كان الؽرض من اللجنة كما أعلنت الحكومة هو النظر فً مشروع الحكومة
ومقترحاتها لتنقٌح الدستور ومن ثم تقوم اللجنة بتقدٌم تقرٌر تضمنه تعدٌبلتها على مشروع
الحكومة . 31
كان موقؾ المعارضة – والتً بدأت تنسق فٌما بٌنها كما أسلفنا – الرفض التام
لتشكٌل اللجنة والمطالبة بعودة المجلس حسب الدستور دون قٌد أو شرط  .أما المجموعات
اإلسبلمٌة والتً أصبحت اآلن قوى سٌاسٌة ٌحسب لها حساب فقد شنت حملة موسعة
ومنظمة فً اتجاه تؽٌٌر المادة الثانٌة من الدستور لكً تصبح الشرٌعة اإلسبلمٌة " المصدر
" الربٌسً للتشرٌع بدال من " مصدر " كما هً المادة فً وضعها الحالً  .فكان أن كثفت
هذه المجموعات اتصاالت مع أعضاء لجنة النظر فً تنقٌح الدستور فبعثت لهم برسابل
شخصٌة وتم تنظٌم األنشطة العامة باسم الدستور اإلسبلمً من أجل الضؽط على اللجنة
للتوصٌة فً تقرٌرها بتؽٌٌر المادة الثانٌة من الدستور .
كان أن أدت الحملة أؼراضها  ،كما شكلت تلك الحملة بالنسبة للمجموعات اإلسبلمٌة
وعناصرها فرصة ال تعوض للتدرب على أسلوب وتقنٌة شن الحمبلت والتً كتب لها فٌها
النجاح  .وترتب على ذلك أن أوصت اللجنة فً تقرٌرها بتؽٌٌر المادة الثانٌة من الدستور
لتصبح الشرٌعة اإلسبلمٌة المصدر الربٌسً للتشرٌع .
وتجدر اإلشارة إلى أن الحساسٌة المفرطة وبالذات من قبل الحكومة إزاء تؽٌٌر المادة
تؤتً مما قد ٌإدي إلٌه ذلك التؽٌٌر من تفسٌرات  .حٌث أن هنالك آراء إسبلمٌة لها وزنها
وتؤثٌرها تإكد على أن اإلسبلم ٌتعارض مع مبدأ الحكم الوراثً  ،وبالتالً فإنه فً حالة التزام
المجموعات اإلسبلمٌة أو حتى مجموعة إسبلمٌة واحدة بهذا الرأي فسٌإدي ذلك بالضرورة
إلى الصدام مع األسرة الحاكمة  ،على العموم لم ٌكن هذا هو التؽٌٌر الوحٌد الذي اقترحته
اللجنة فً تقرٌرها وإنما تضمن التقرٌر مجموعة من المقترحات لم تكن على اإلطبلق بؤقل
ٔ 31ض لهاناخ ذشىٌ ً١عٕح إٌظه ف ٟذٕم١ػ اٌكٌرٛن اٌهأ ٞاٌؼاَ 1980/2/10
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وزنا وال أثرا من تؽٌٌر المادة الثانٌة األمر الذي أدى إلى عدم حماس الحكومة للتقرٌر وعدم
رضاها عن أداء اللجنة  .ولم تنشر الحكومة التقرٌر بؤي شكل من األشكال ؼٌر أنها حلت
اللجنة حالما سلمت تقرٌرها  .وسكتت الحكومة وكؤنها تٌقنت من الخطؤ الذي ارتكبته فً
تشكٌلها للجنة من األساس .
كانت النتٌجة التً ترتبت على عمل اللجنة محبطة لآلمال بالنسبة للحكومة مما
أوصلها إلى طرٌق مسدود  .وكان اتخاذ قرار الخروج من ذلك الطرٌق المسدود إلحداث
انفراج سٌاسً أمرا ملحا لدى الحكومة .
كانت التطورات السٌاسٌة على المستوٌٌن الداخلً والخارجً تضؽط بشكل مرهق
على الحكومة من أجل الخروج من ذلك المؤزق السٌاسً  .كانت هناك آمال عرٌضة لدى
الحكومة بؤن تقوم لجنة تنقٌح الدستور بدعم مشروع الحكومة الذي كان فً مجمله ٌجعل من
مجلس األمة لٌس أكثر من مجلس استشاري ال سلطة فعلٌة له  ،وبالتالً تقوم الحكومة بعد
دعم اللجنة بإجراء التعدٌبلت على الدستور وتعٌد المجلس كما ترؼب هً  .ؼٌر أن اللجنة
اتخذت موقفا مؽاٌرا تماما مما ترك الحكومة أمام خٌار وحٌد وهو العودة إلى مجلس األمة
والدستور كما هما وبدون أي تؽٌٌر  ،اللهم إال تؽٌٌر جوهري فً قانون االنتخاب لكً ٌضمن
للحكومة بعض النتابج سلفا على األقل وسنؤتً على هذا الموضوع فٌما بعد .
كان وجود مجلس األمة كجهاز تشرٌعً ورقابً ٌقوم بدور مساعد للحكومة بشكل
منقطع النظٌر  .كما كان وجود المجلس كمإسسة ٌتم فٌها النقاش العلنً للكثٌر من األمور
أداة مطلوبة للتخفٌؾ من الضؽط الشعبً واإلضرابات  .باإلضافة إلى ذلك فقد كان المجلس
ٌقوم بدور كبٌر فً تحدٌد مإشرات العبلقات والسٌاسة الخارجٌة الكوٌتٌة .
كان المجلس على الرؼم من كل القصور الموجود فٌه ٌساعد على ترشٌد القرار
السٌاسً بشكل بالػ  ،أن لم ٌكن بؤي شًء آخر فعلى األقل عن طرٌق إجراءاته الطوٌلة
والمعقدة والتً تتضمن أسلوبا إجرابٌا ومناقشات ومشاورات عبر لجان وأخذ آراء مختصٌن
والمسإولٌن ذوي العبلقة  .هذا األسلوب اإلجرابً الذي ساهم بشكل كبٌر فً ترشٌد القرار
اختفى نهابٌا خبلل ؼٌاب المجلس فلم تكن الحكومة تملك الجهاز الذي ٌضمن لها مرور
تشرٌع ما بؤي تنقٌح على نفس الدرجة من الكثافة  ،فقد كان دور الحكومة التقلٌدي خبلل
وجود المجلس هو مجرد اقتراح القوانٌن ومن ثم ٌقوم مجلس األمة بعملٌة ؼربلة واسعة
النطاق عبر لجنته التشرٌعٌة ومشاوراته الخاصة والعامة والتً ال تستثنً اآلراء الشعبٌة .
أصبح مجلس الوزراء فً هذه الحالة هو السلطة النهابٌة فً كل شًء وأصبح
بالتالً مسإوال عن األخطاء التً تحدث سواء فً المجال التشرٌعً والتنفٌذي  ،وقد ترتب
على هذا أن القوانٌن التً تم إصدارها خبلل فترة ؼٌاب المجلس أخذت شٌبا فشٌبا تقل حولها
المداوالت وتقل فٌها بالتالً مٌزة الترشٌد السٌاسً .
حددت الحكومة بشكل فجابً موعد االنتخابات بتارٌخ  23فبراٌر  1981وأصدرت
قانونا جدٌدا لبلنتخاب أخذ رقم  1982/99والذي زٌد بموجبه عدد الدوابر االنتخابٌة من
عشرة دوابر إلى خمس وعشرٌن دابرة .
منذ إصدار القانون كانت أصؽر دابرة انتخابٌة ( رقم  ) 3تحوي ناخبٌـن عددهـم
( )1272ناخبا بٌنما تحوي الدابرة رقم (  ) 13على  ) 2785ناخبا  .وعلى هذا األساس فإن
الصوت الواحد فً الدابرة الثالثة ٌساوي تقرٌبا ثبلثة أصوات فً الدابرة  . 13بنفس الطرٌقة
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فإن الصوت الواحد فً الدابرتٌن رقم (  ) 2ورقم ( ٌ ) 3ساوي تقرٌبا  3أصوات فً كـل من
الدوابر رقم (  ) 13أو (  ) 22أو (  . ) 23فإذا كانت المشكلة المتصدي لها القانون / 99
 1982هً صحة التمثٌل النسبً فعبل فقد كان األجدى على القانون أن ٌقسم الدوابر رقم ( 13
) و (  ) 22و (  ) 23إلى ستة دوابر بدال من ثبلث .32
فً ٌوم  23فبراٌر  1981جرت انتخابات الكوٌت مع نزول ما ٌقارب الخمسمابة
مرشح ٌتنافسون على خمسٌن مقعدا فً خمس وعشرٌن دابرة انتخابٌة  .وقد كان عدد
المرشحٌن أكبر رقم ٌصل إلٌه فً تارٌخ االنتخابات الكوٌتٌة  ،ولم ٌقتصر االهتمام باالنتخابات
ونتابجها على الشعب الكوٌتً فحسب بل وصل إلى الكوٌت مراسلون أجانب من كافة الدول
لتابعة االنتخابات والحملة االنتخابٌة فً هذه البقعة الساخنة من العالم  .وتمٌزت الحملة
االنتخابٌة بكونها أقوى وأنشط حملة انتخابٌة شهدتها االنتخابات الكوٌتٌة فً تارٌخها .
وشارك فً االنتخابات جمٌع القوى والقطاعات السٌاسٌة واالجتماعٌة  .فباإلضافة إلى
المجموعات التقلٌدٌة التً كانت تخوض االنتخابات فً السابق فقد شارك فً هذه االنتخابات
المجموعات اإلسبلمٌة بمرشحٌها  ،التجمع الشعبً وعناصر االتحاد العام لعمال الكوٌت .
جاءت النتابج لصالح الحكومة وكانت مدعاة لرضاها عن األسلوب الذي انتهجته خبلل
االنتخابات والتكتٌك الفعال الذي استخدمته  .فقد خسر جمٌع عناصر المعارضة الربٌسٌة
االنتخابات كما فاز العدٌد من العناصر المإٌدة للحكومة كما فاز ألول مرة عناصر من
المجموعات اإلسبلمٌة المسٌسة .
لم تكن النتٌجة مرضٌة للحكومة فحسب ولكنها كانت مرٌحة ومطمبنة بالنسبة للدول
العربٌة المجاورة  .حٌث ٌبدو أنهم أحسوا أخٌرا بوجود نموذج باإلمكان استٌعابه وتطبٌقه أن
هم أرادوا ذلك مع أقل الخسابر الممكنة  ،فً تقدٌرنا أن النتابج التً ظهرت كانت مبررة
لؤلسباب التالٌة :
التوزٌع المدروس للدوابر االنتخابٌة من قبل الحكومة  .وكذلك االستقطاب الطابفـً (
سنة وشٌعة ) حٌث لعب هذا العامل دورا هاما فً تحجٌم البعد الوطنً العام  .وٌعود بروز
البعد الطابفً بشكل ملحوظ فً هذه االنتخابات إلى الثورة اإلٌرانٌة  ،ودخول الجماعات
اإلسبلمٌة للمعترك االنتخابً شٌعة كانوا أم سنة مما رسخ االستقطاب باإلضافة إلى الحرب
العراقٌة اإلٌرانٌة  .إلى جانب هذه األسباب فقد كان هناك الجانب االقتصادي حٌث أدت
التطورات التً طرأت على الوضع االقتصادي المحلً والتً نتجت عن استمرار االرتفاع فً
أسعار النفط خلقت فبة اجتماعٌة جدٌدة صؽٌرة ولكنها مإثرة سٌاسٌا  ،إال أنها فً نفس
الوقت ذات والء ؼٌر ملتزم  .هذه المجموعة عبارة عن ؼالبٌة المستفٌدٌن من إنشاء
وتؤسٌس العدٌد من الشركات المساهمة المقفلة والخلٌجٌة  .وقد قامت هذه المجموعة بتؤٌٌد
عناصر معٌنة فً االنتخابات والتً تتفق والسماح الستمرارٌة التداول فً سوق األوراق
المالٌة ركزت هذه المجموعة الكثٌر من هجومها على عناصر المعارضة مع العلم بؤن فبة
ؼٌر بسٌطة من هذه المجموعة كانت فً السابق من المإٌدٌن الربٌسٌٌن بل ومن األعضاء
الفاعلٌن ضمن المعارضة  .كما أدت اإلجراءات القمعٌة ضد مجموعات المعارضة منذ 1976
إلى الحد من فعالٌة ودٌنامٌة تلك المجموعات  .حٌث أدت تلك اإلجراءات على سبٌل المثال
إلى حرمانهم من الجمعٌات والمنتدٌات التً كانوا ٌجتمعون وٌلتقون فٌها بشكل شرعً
ومكشوؾ  .إال أن الجانب اإلٌجابً الذي شهدته هذه االنتخابات لصالح المعارضة هو النزعة
Jasim Al-Jarkhi , Electoral Process in Kuwait : A Geographical Study , Unpublished Ph.D. Thesis, 32
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الجدٌدة للتعاون والتقارب فً وجهات النظر بٌن أفراد المعارضة سواء على مستوى
المرشحٌن أم على مستوى القواعد بشكـل عام وبالتحدٌد كان ذلك واضحا بٌن التجمع
33
الدٌمقراطً والتجمع الوطنً .

بعد إنتخابات مجلس 1981
ٌتضح اذا بؤن محاوالت الحكومة لتنقٌح الدستور لم تكن مجرد محاوالت عابرة من خبلل
انشابها لجنة النظر فى تنقٌح الدستور ،والتى كانت قد انتهت من عملها فىٌ 22ونٌو  1982و
اوصت بتنقٌح مادتٌن ،هما المادة الثانٌة من الدستور بحٌث تصبح الشرٌعة االسبلمٌة المصدر
الربٌسى للتشرٌع بدال من مصدرا ربٌسٌا  ،وهى توصٌة ال تقبلها الحكومة ،و كذلك اوصت
بتعدٌل المادة رقم  82من الدستور ،وذلك بزٌادة عدد اعضاء مجلس االمه المنتخبٌن من -52
 62عضوا ،وهو تعدٌل لم ٌكن على أٌة حال من المقترحات التً هدفت لها الحكومة من
عملٌة تنقٌح الدستور .وقد دل السلوك الذي قامت بها الحكومة بان مشروع التنقٌح هو
مشروع جدي ومن اولوٌاتها .كما اتضح أن الدعوة الجراء انتخابات فً فبراٌر  1981كان
مرتبطا بزٌادة عدد الدوابر االنتخابٌه من  12إلى  25دابرة انتخابٌه ،حٌث ان النتابج ستكون
وفق ماتشتهٌه السلطة .كما ٌتضح كذلك بان ذلك الحرص على التخلص من المعارضٌن
وزٌادة عدد الموالٌن لم ٌكن فقط للسٌطرة على العملٌة السٌاسٌة واتخاذ القرار فً مجلس
االمه ،ولكنها كانت من المقرر لها ان تكون الخطوه الحاسمه فً القضاء على الدستور
وتحوٌل مجلس االمة الى مجلس استشاري .وبالتالً فقد تقدمت الحكومة بمشروعها لتنقٌح
الدستور الى مجلس االمه فً الخامس من ابرٌل  .341982والمبلحظ بان المشروع ظل مدرجا
على جدول اعمال مجلس االمة لفترة طوٌلة ،حٌث ٌبدو ان نتابج االنتخابات االٌجابٌه جدا
بالنسبة للحكومة خففت من االحساس بالضؽط علٌها .كما ٌبدو ان انشؽال المجتمع برمته فً
تداول االسهم المحموم بما عرؾ الحقا بازمة المناخ كان احد مبررات التعامل بهذه
الصورة 35.وهكذا لم ٌتم التصوٌت على مبدأ التنقٌح إال فً جلسة  14دٌسمبر  ، 1982أي
بعد ماٌقارب العامٌن من االنتخابات .وقد وافق على التنقٌح من حٌث المبدأ  37عضو من
بٌنهم الوزراء ( 16وزٌر ) أي فقط  21عضو من النواب المحسوبٌن على الحكومة ،بالمقابل
فقد عارض مبدأ التنقٌح  27عضوا منتخبا ٌمثلون كافة التوجهات السٌاسٌة 36.وٌتضح هنا
بانه على الرؼم من كل المحاوالت الحكومٌة لبلتٌان بمجلس موال ٌدعمها فً تنقٌح الدستور
وتعدٌلها للدوابر االنتخابٌه ،اال انها لم تستطٌع تؤمٌن االؼلبٌه من بٌن االعضاء المنتخبٌن.
والواضح هنا بان المشروع الذي قدمته الحكومه لتنقٌح الدستور قد افصح بما ال ٌدع مجاال
للشك عن توجه الحكم و رإٌته للدستور كعابق امام السلطة التنفٌذٌة فً ادارة شبون الدولة.
وقد وضع مشروع التنقٌح المسؤلة فً نصابها الحقٌقً و أخرجها من دابرة النواٌا الى دابرة
الفعل والرإٌة والتصور الذي سنوضحه فً السطور التالٌة .

المشروع الحكومً لتنقٌح الدستور

 33غأُ إٌعان‘ِكـً ٌٍرطٛن اٌٍ١اٌ ٟف ٟاٌى٠ٛد ،قان لهطاي ٌٍٕشه ،اٌى٠ٛد ،ط2000 ،3
ِ 34ضثطح ظٍٍح ِعًٍ االِح تران٠ؿ  5اته.1982 ً٠
 35ذؼك أوِح إٌّاؾ ِٓ أشك األوِاخ اٌر ٟػظفد تااللرظاق اٌى٠ٛر ٟاٌّؼاطهٚ ،لك ذٍفظد ذٍه االوِح تأ١ٙان ٌٛق إٌّاؾ ٛ٘ ٚ
اٌٍٛق "اٌّٛاوٌ "ٞركاٚي االٚناق اٌٍّ١ح ٚ ،اٌم ٌُ ٞذمُ اٌكٌٚح ترٕظ ٚ ّٗ١ذمٕ ٕٗ١تً أٙا شعؼد اٌركاٚي ف ٗ١ؼر ٝاْ غاٌث١ح اٌثٕٛن قـٍد
ف ٟػٍّ١ح اٌركاٚي ذٍه فؽ ٓ١أٙان اٌٍٛق اؼكز اـرالالخ نئٍ١ح ف ٟااللرظاقٌ ٚ .ؼً االشىاي االوثه واْ ف ٟذكـً اٌؽىِٛح  ٚاٌضغظ
ػٍِ ٝعًٍ االِح الطكان ذشه٠ؼاخ وأد فِ ٟعٍّٙا ذٙكف اٌ ٝؼّا٠ح اشفاص ِرٕفم ِٓ ٓ٠اٌٍّاءٌح اٌمأ١ٔٛح.
 36وافح اٌظؽف اٌى٠ٛر١ح ف 15 ٟقٍّ٠ثه . 1982
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تقدمت الحكومه بمشروعها لتنقٌح الدستور متضمنا تعدٌبلت اساسٌة للمواد التالٌة , 65 , 52
112 , 125 , 124 , 121 , 122 , 95 , 93 , 91 , 87 , 83 , 82 , 73 , 71 , 69 , 66
 .ولم ٌقتصر التعدٌل فقط على كثرة المواد المراد تعدٌلها ،ولكن اتضح بان مضمون التعدٌل
ذاته كان بمحصلته النهابٌة مقلصا لصبلحٌات السلطه التشرٌعٌة لصالح السلطة التنفٌذٌة الى
درجة ٌمكن وصفها بانه بمثابة تحوٌل كامل بمجلس االمة لكً ٌصبح سلطه استشارٌة  .وقد
ترتب بمقابل التحرك الحكومً تحرك شعبً واسع ضد تنقٌح الدستور ،وقد تم عقد الندوات
الجماهٌرٌة وعقد اللقاءات المستمرة مع نواب المجلس القناعهم بعدم قبول التصوٌت على
التنقٌح من حٌث الموضوع .وقدآتت هذه الحمله الموسعه أكلها ،حٌث قررت لجنة الشبون
التشرٌعٌة والقانونٌة بمجلس االمة رفض المشروع ،فما كان من الحكومة بعد تقٌٌمها
للموقؾ الرافض للمشروع إال ان قامت بسحبة بصوره نهابٌة ،الن التصوٌت على الدستور
من حٌث الموضوع ٌحتاج الى نسبة ثلثً االصوات وهو مالم تكن الحكومة واثقة منه  .ولعل
المذكرة التارٌخٌة التً وجهها زعٌما الحركة الوطنٌه فً الكوٌت احمد الخطٌب و جاسم
القطامً الى مجلس االمة قد لعبت دورا هاما الٌضاح حقٌقة المشروع الحكومً‘ خاصة وان
المذكرة قد تعاون على اعدادها عدد من ابرز الخبراء الدستورٌٌن الكوٌتٌٌن .وتتلخص
اهداؾ تلك التعدٌبلت بالتالً :
 _1شل الصبلحٌات التشرٌعٌة للمجلس بحٌث ال ٌستطٌع إصدار اى قانون تعترض علٌه
الحكومة.
 _2منح السلطة التنفٌذٌة صبلحٌات تشرٌعٌة واسعة أثناء انعقاد المجلس التشرٌعى تحت
مظلة القوانٌن.
 _3منح السلطة التنفٌذٌة صبلحٌات تشرٌعٌة و مالٌة واسعة فٌما بٌن ادوار االنعقاد (العطل)
دون الرجوع للمجلس ،و تصعٌب عملٌة إلؽاءها بعد انعقاده و نفاذ جمٌع اثارها التى
تمت حتى ،و لو قرر ثلثا اعضاء مجلس االمة المنتخبٌن بطبلنها.
 _4التوسع الؽٌر المبرر بؤي مقٌاس لصبلحٌات الحكومة بإعبلن قٌام األحكام العرفٌة
وممارسة سلطات استثنابٌه خطٌرة.
 _5تقٌد قدرة المجلس المنتخب فى محاسبة الوزراء و الرقابة على االجهزة الحكومٌة".
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ولعله من المفٌد اإلشارة هنا أن أجواء تنقٌح الدستور و توقٌته لم ٌكن مناسبا للحكومة ،حٌث
حدث انهٌار اقتصادي ضخم ٌعتبر من اكبر الكوارث االقتصادٌة فً الببلد ،و ذلك فً سبتمبر
 1982بما عرؾ بازمة سوق المناخ ،و ما نتج عن ذلك من تداعٌات أثرت بصورة بالؽة على
العملٌة السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة .و بالتالً و على الرؼم من أن سحب الحكومة
لمشروع تنقٌح الدستور من المجلس ٌعد كسبا لحركة المعارضة إن جاز التعبٌر ،إال أن أحداث
األزمة االقتصادٌة الطاحنة و مسبولٌة الحكومة و تراخٌها فً معالجة األزمة ربما ؼطى بشكل
ملحوظ على موضوع الدستور بصورة أو بؤخرى  .و على الرؼم من ذلك فسنرى كٌؾ أن
تداعٌات هذا األمر قد أدت بصورة ما إلى اإلطاحة بوزٌر العدل من خبلل استجوابه فً مجلس
( . )1985و ٌبدو أن السنتٌن البلحقتٌن ( 1983و  ) 1984كانتا قد كرستا للتعامل مع أزمة
المناخ و الذي كان فً مجملة تعامبل ترقٌعٌا فاقم المشكلة بدال من أن ٌخففها .

مجلس جدٌد و تحد جدٌد
 37اٌطٍ١ؼح فِ ٟؼهوح اٌكّ٠مهاط١ح ،اٌى٠ٛد. 1984 ،
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و ٌبدو ان انشؽال الحكومة فً الفشل الذرٌع الذي افقدها روح المبادرة بعدما كان ٌظن بؤنه
نجاح كاسح فً مجلس  ،1981قد انساها ان انتخابات قادمة ستعقد فً  1985بدون دراسة
معمقة للدوابر التً عدلتها الحكومة سابقا عام  . 1982وقد دل التعدٌل السابق محدودٌة و
قصر نظر الذي خطط لجعل الدوابر تفرز نتابجا لتنقٌح الدستور ،فكان أن جاءت نتابج
انتخابات مجلس  1985مؽاٌرة تماما عاد فٌها كافة الوجوه التً خسرت عام  ،1981باالضافة
الى مجموعة جدٌده من النواب الشباب الذٌن اضافوا زخما لقوى المعارضة بكافة اتجاهاتها
السٌاسٌة .و بالتالً ترتب على نتابج انتخابات  1985أن لم تعد الحكومة قادرة على االبقاء
على سٌطرتها على مجلس األمة كما كانت الصورة فً المجلس السابق  .وهكذا برز المجلس
الجدٌد بتحدٌات و بروحٌة تصادمٌة مع الحكومة منذ االٌام االولى ،تجلت فً اإلصرار على
التمٌٌز بٌن الخطاب االمٌري التقلٌدي و بٌن برنامج الحكومة و الذي ال تقدمه الحكومة عادة
مكتفٌة بالخطاب االمٌري ،كذلك فقد تصادم المجلس مع الحكومة حول صبلحٌات المجلس
الرقابٌة و االشرافٌة على البنك المركزي ،و الذي انتهى االمر به الى هزٌمة الحكومة من
خبلل التصوٌت على تعٌٌن النابب حمد الجوعان لهذه المهمة .أ ما ثالثة األثافً ،و لربما كانت
أكثرها اٌبلما للحكومة فقد كانت اإلطاحة بوزٌر العدل و الشإون القانونٌة الشٌخ سلمان
الدعٌج  ،على الرؼم من أنه من أحد أفراد األسرة .و لعل المثٌر لبلنتباه هو ان الشٌخ سلمان
الدعٌج كان ٌمثل الجهة األساسٌة بالحكومة التً أعدت مشروع تنقٌح الدستور ،كذلك فان ما
ٌلفت االنتباه انه قدم استقالته بعد استجوابه و مطالبة عدد كاؾ من النواب كتابة بسحب الثقة
منه على خلفٌة عبلقة مالٌة فً معالجة ذٌول أزمة المناخ  .أ نه مما ٌجدر ذكره هنا هو أن
المستجوبٌن كانا ناببٌن من الشباب ألول مرة احدهما ٌمثل التٌار اللٌبرالً ( ان جاز التعبٌر )
و اخر ٌمثل االتجاه االسبلمً .
انطبلقا من هذه الخلفٌة لم ٌكن هناك مقدرة لدى الحكومة التعامل طوٌبل مع مجلس بهذه
الصورة و بهذا االندفاع .ففً صٌؾ  1986و بعد أن قام عدد من النواب بالتقدم بؤكثر من
طلب استجواب لبعض الوزراء فً وقت واحد تقدم الوزراء باستقالة جماعٌة ،فكان أن صدر
فً ٌ 3ولٌو  1986أمر أمٌري بحل مجلس االمة مستندا فً مقدمته إلى "تعرض أمن الببلد
إلى مإامرات خارجٌة شرسة  ...و أزمة اقتصادٌة شدٌدة  ....و بدال من أن تتضامن الجهود
و تتعاون كل االطراؾ الحتواء هذه االزمة تفرقت الكلمة و انقسم الرأي و ظهرت تكتبلت و
أحزاب أدت الى تمزٌق الوحدة الوطنٌة و تعطٌل االعمال  ,حتى تعذر على مجلس الوزراء
االستمرار فً مهمته "  .و قد تضمن االمر االمٌري اربع مواد نصت االولى منها على ان "
ٌحل مجلس االمة و ٌوقؾ العمل باحكام المواد  56فقرة  3و  127و  174و  181من
الدستور  " ...ونصت المادة الثانٌة بان " ٌتولى االمٌر و مجلس الوزراء االختصاصات
المخولة لمجلس االمة بموجب الدستور " ,و قررت المادة الثالثة أن " تصدر القوانٌن
بمراسٌم امٌرٌة‘وٌجوز عند الضرورة اصدارها باوامر امٌرٌة "
كما صدر امر امٌري آخر بتعدٌل قانون المطبوعات و النشر ٌقضً بفرض الرقابة المسبقة
38
على الصحؾ وهو امر ٌحدث الول مرة فً الكوٌت .
وقد تصدت لهذه االجراءات التجمعات السٌاسٌة الممثلة فً مجلس االمة المنحل ،وصدر بٌان
مشترك برفضها ،و فً وقت الحق بدأ اعضاء مجلس االمة المنحل فً تكتٌل انفسهم للمطالبة
 38ظه٠كج اٌٛطٓ  ٚظه٠كج اٌمثً . 1986 ٛ١ٌٛ٠ 4
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بعودة العمل بالدستور و الحٌاة النٌابٌة ،ففً  25فبراٌر  ،1988بمناسبة العٌد الوطنً  ،وقع
 26ناببا ( أي أكثر من نصؾ عدد أعضاء المجلس وهم من مختلؾ االتجاهات ) على مذكرة
موجهة الى االمٌر جاء فٌها " إن الؽاء اجراءات الثالث من ٌولٌو  1986و التً تم بموجبها
تجاوز االحكام المقررة فً الدستور لنظام الحكم الدٌمقراطً  ،اصبحت مطلب كل كوٌتً
مخلص لٌتسنى له ان ٌمارس دوره الدستوري بالمساهمة _ عبر ممثلٌه فً مجلس االمة _
فً صناعة القرارات التً تمس شإونه و احتٌاجاته و همومه و مراقبة حسن تطبٌقها و
39
متابعة آثارها ضمن أحكام دستور . " 1962
و على الرؼم من تشابه اجراءات حل مجلس االمة فً  1976و  1986 ،اال ان هناك فروقا
اساسٌة بٌن الحلٌن ،تتلخص فً ان اجراءات  1986كان و راءها سبب معلن هو ضٌق
الحكومة ذرعا باالستجوابات التً تقدم بها أعضاء فً مجلس االمة ضد الحكومة ،بٌنما لم
ٌكن هناك سبب معروؾ لحل  . 1976كما أن حل  1976صدر معه التزام وتعهد حكومً
بعودة المجاس بعد أربعة سنوات ،األمر الذي لم ٌكن مذكورا على االطبلق عام  ‘ 1986حٌث
لوحظت حدة االجراءات الحكومٌة بما ٌوحً بعدم الرؼبة بالعودة للحكم الدستوري  .وقد
برزت إحدى أهم المإشرات على ذلك التوجه بفرض الرقابة المسبقة على الصحافة بصورة
ؼٌر مسبوقة .و بالمقابل فقد شهدت الساحة السٌاسٌة موقفا رافضا لبلجراءات الحكومٌة
تمخض فً و قت الحق عن تؤسٌس "الحركة الدستورٌة" ممثلة لتحالؾ قوى المعارضة
المطالبة بعودة العمل بالدستور بٌنما كانت حركة المعارضة فً حقبة السبعٌنات أضعؾ من
40
ذلك بكثٌر.
وفً دٌسمبر  1989بدا أن حركة المعارضة قد اصبحت أكثر تنظٌما و تماسكا حٌث تم االعبلن
عن تاسٌس تكتل ٌ ،جمع نحو ثبلثٌن من أعضاء مجلس األمة المعارضٌن لئلجراءات ؼٌر
الدستورٌة ‘ و هم من مختلؾ االتجاهات .وقد أعلنوا عن نفسهم من خبلل إعداد عرٌضة
شعبٌة تطالب بعودة العمل بالدستور .إذ تم جمع أكثر من  35ألؾ توقٌع من المواطنٌن علٌها
 ،وتشكلت لجنة شعبٌة من ؼٌر النواب أطلق علٌها اسم " لجنة ال " 45تضمنت قٌادات
شعبٌة و نقابٌة و ناشطٌن سٌاسٌٌن  ،بهدؾ تسلٌمها إلى الدٌوان األمٌري‘ و لكن مسإولً
الدٌوان رفضوا استبلم العرٌضة الشعبٌة ‘ فدعا النواب المواطنٌن إلى حضور اجتماعات فً
عدد من دٌوانٌاتهم لشرح الموقؾ و التحرك من أجل المطالبة بعودة الوضع الدستوري‘ وهو
41
ما أطلق علٌه الحقا حركة " دٌوانٌات االثنٌن " .
وقد جابهت الحكومة هذه الحركة الشعبٌة بالقمع باديء ذي بدء ،إال أن الحركة أخذت فً
االتساع وتنوعت وسابل نشاطها مستخدمة أشرطة الفٌدٌو والكاسٌت لنشر أفكارها
ومطالبها 42.فما كان من الحكومة إال اللجوء للمناورة وذلك عن إعبلنها رؼبتها بالحوار.
ورؼبة من الحكومة إضعاؾ دور المعارضٌن أعلنت أن حوارها ذاك ٌستهدؾ كافة شرابح
الشعب و فباته دون استثناء .وقد استجاب النواب لهذه االقتراح  ،وشاركوا فً جلسات
ٚ 39ش١مح غ١ه ِٕشٛنج تران٠ؿ  25فثها٠ه  ٚ 1988اٌعك٠ه تاٌموه ٘ ٛأْ ذان٠ؿ  25فثها٠ه ٘ ٛاٌؼ١ك اٌٛطٕ ٟف ٟاٌى٠ٛد.
 40فالغ ِك٠هي ،اٌؽهوح اٌكٌرٛن٠ح ف ٟاٌى٠ٛد ،قان لهطاي ٌٍٕشه ،اٌى٠ٛد2002 ،
ٌ 41ؼٍٗ ِٓ اٌّف١ك اٌرٛض١ػ ٕ٘ا تاْ ؼهوح قٛ٠أ١اخ االشٕ ٟ٘ ٓ١لاذٙا اٌؽهوح اٌكٌرٛن٠حٌ ٚ ،ىٓ اٌؼٕظه اٌؽهو ٟف ٟاٌؽهوح واْ
اٌكٛ٠أ١اخ اٌر ٟذعّؼد تٙا ل ٜٛاٌّؼانضح  ٚاذضػ فٚ ٟلد الؼك ِك ٜفاػٍ١رٙا  ٚاوػاظٙا ٌٍٍٍطح, .لك واْ اٌٍثة ف ٟاـر١ان
اٌك١ٔٛ٠اخ واقاج ٌٍرؽهن و ْٛاٌكٛ٠أ١اخ لك ذُ اٌرصٕائٙا ِٓ لأ ْٛاٌرعّؼاخ اٌم٠ ٞم١ك ؼه٠ح اٌرعّؼاخ ٚ ،تاٌراٌ ٟوأد ل ٜٛاٌّؼانضح
ذؼ ٟلٌه ذّاِا ٚ ،ذؼ ٟأٙا ذٍرفكَ ٌالؼا لأ١ٔٛا ٌٍّ١ا ،االِه اٌم ٞأٚلغ اٌٍٍطح اٌى٠ٛر١ح فِ ٟؽظٛن أرٙاوٙا ٌٍمٕا ٔ ْٛتاالضافح اٌٝ
أرٙاوٙا ٌٍؼاقاخ اٌّرؼانف ػٍٙ١ا  ٚلٌه ؼ ٓ١لاِد أظٙىج االِٓ ف ٟاوصه ِٓ ِهج ترط٠ٛك ٘مٖ اٌك١ٔٛ٠ح ا ٚالرؽاَ ذٍه اٌكٛ٠أ١ح ،االِه
اٌمٌ ٞثة اٌرٙعأا شؼث١ا ٚاٌؼا.
 42أطكنخ اٌٍعٕح االػالِ١ح ٌٍؽهوح أوصه ِٓ  37ت١أا ذٛض١ؽ١ا 15 ٚ ،شه٠ظ واٌ١د طٛذٚ ،ٟشالشح أشهطح ف١ك.ٛ٠
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الحوار ،التً شملت ممثلٌن عن جمعٌات النفع العام ،والشخصٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة ‘
وعددا من المواطنٌن.
وقد اتضح أن "الحوار" لم ٌكن إال جزء من خطة حكومٌة للتصدي لحركة المعارضة .فعلى
الرؼم من أن ماٌزٌد عن ال  %82من الذي قابلهم ربٌس الوزراء خبلل مسلسل الحوار كانوا
قد أكدوا أن المخرج من حالة االحتقان السٌاسً ٌتمثل بعودة العمل بالدستور ،إال أن الحكومة
أعلنت عن نٌتها تشكٌل مجلس جدٌد أسمته المجلس الوطنً دون االلتفات إلى نتابج الحوار.
وعلى الرؼم من أن المجلس المقترح كان ٌتضمن انتخابا جزبٌا ،إال أن اإلشكالٌة كانت فً
الدور والصبلحٌات المتاحة لذلك المجلس .فلم ٌكن للمجلس أي صبلحٌات تذكر ،حٌث الٌعدو
عن كونه مجلس استشاري دون أي صبلحٌات ،و بالتالً الٌمكن مقارنته بؤي شكل من
األشكال بمجلس األمة كونه سلطة تشرٌعٌة واضحة المعالم محددة بدستور مكتوب.
وقد أعلنت الحركة الدستورٌة و تكتل النواب معارضتها للمبادرة الحكومٌة ،خاصة بعد أن
وجهت الحكومة الدعوة للناخبٌن النتخاب المجلس الوطنً فً ٌونٌو  . 1992وقد نظمت
المعارضة حملة واسعة دعت فٌها المواطنٌن لمقاطعة االنتخابات ،ونظمت لجانا لدعم
المقاطعة فً كافة المحافظات ،كما كان ملحوظا تطور أسلوب مراقبة االنتخابات و نقل
المعلومات وذلك لرصد نسبة المشاركة باستخدام و سابل االتصال الحدٌثة .وعلى الرؼم من
أن االنتخابات أجرٌت فً موعدها ،إال أن أثر المقاطعة كان واضحا على كافة المستوٌات و
األصعدة 43.ومع ذلك فان الحكومة استمرت فً اتجاهها نحو تثبٌت حقابق جدٌدة على األرض
فً سبٌل تفكٌك الواقع الدستوري و إفراغ الدستور من محتواه .وكان أن بدأ المجلس الوطنً
أعماله فً أواخر ٌونٌو  1992متزامنا مع تشكٌل حكومة جدٌدة .إال أن القدر كان ٌخبًء
ماهو أكبر من احتماالت تفجر الوضع الداخلً بالكوٌت ،فقد تحركت القوات العراقٌة و قامت
بؽزو الكوٌت فً الثانً من أؼسطس  ،أي بعد أقل من شهرٌن من إجراء انتخابات المجلس
الوطنً .و بالتالً توقؾ الصراع السٌاسً الداخلً لٌبدأ الشعب الكوٌتً والحكومة حقبة
جدٌدة وبتحدٌات من نوع جدٌد.

الؽــزو
حالما دخلت القوات العراقٌة الكوٌت حاولت وسعت إلى إجراء عدة اتصاالت مع أقطاب
المعارضة " الحركة الدستورٌة " من النواب ،رؼبة من السلطات العراقٌة الؽازٌة فً تشكٌل
حكومة منهم ،و كانت أبرز تلك االتصاالت مع النابب  /األسٌر فٌصل الصانع وهو النابب
البرلمانً الوحٌد الذي كان ٌرتبط بعبلقة سٌاسٌة قدٌمة مع حزب البعث الحاكم فً العراق.
وقد طلبت منه القٌادة العراقٌة أن ٌقوم بتشكٌل حكومة من النواب المعارضٌن لٌتولوا السلطة
فً الببلد ،إال أن الصانع رفض الفكرة ،وقد كان كاتب هذه السطور على اتصال مع الصانع
حتى قبل ٌومٌن من اختطافه وأفراد أسرته وضٌوفه .وعلى الرؼم من مضً ما ٌزٌد عن 19
عاما إال أنه لم ٌظهر له أثر ،و ٌرجح أنه قد تمت تصفٌته خاصة وأن عددا من الذٌن كانوا قد
 43ذإوك ِظاقن اٌّؼانضح تاْ ٍٔثح اٌّشانوح ف ٟأرفاتاخ اٌّعًٍ اٌٛطٕ ٌُ ٟذرعاٚو اي %40تّٕ١ا اػٍٕد اٌؽىِٛح أٙا ٚ ،%62
ٌٛاء ألثٍٕا تٙمٖ إٌٍثح اَ ذٍه فٍٕثح اٌّشانوح ػاقج ف ٟاالٔرفاتاخ اٌؼاق٠ح الذمً فِ ٟؼكٌٙا ػٓ .%82
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تم اسرهم عادوا الى الببلد .وبالتالً لم تنتهز المعارضة الوطنٌة الفرصة لبلستٌبلء على
السلطة مما أعطاها صدقٌه وطنٌة كبرى فً التعامل مع السلطة الكوٌتٌة التً لم تكن بمستوى
الحدث و لم تستطع إدارة األزمة بالصورة المطلوبة  .وقد انعكس هذا األمر فً المإتمر
الشعبً الذي انعقد أثناء االحتبلل خبلل شهر أكتوبر بمدٌنة جدة عام  . 1992وتم االتفاق فٌه
مع األسرة الحاكمة على عودة العمل بدستور  1962حالما تتحرر الببلد على الرؼم من أن
منظمً المإتمر كانوا ٌسعون إلى إظهاره للعالم كمإتمر وحدة وطنٌة بالصٌػ العامة دون
تحدٌد ،كما ٌبدو أن األسرة الحاكمة أدركت آنذاك أن شرعٌتها قد رسخت أساسا فً دستور
44
. 1962

عودة الشرعٌة الدستورٌة
حالما تحررت الببلد و عادت الحكومة بدأت القوى السٌاسٌة بالتحرك و مراقبة مدى التزام
الحكومة بتعهداتها بمإتمر جدة و لم ٌطل األمر حتى ألقى أمٌر الببلد خطابا أكد فٌه االلتزام
بدستور  1962و حدد موعدا لبلنتخابات النٌابٌة فً أكتوبر  . 1992إال أن التباٌن الحكومً
كان ٌظهر بشكل أو بؤخر بصور مختلفة منها إعادة انعقاد " المجلس الوطنً " و مع أنه ال
ٌإثر بالحٌاة السٌاسٌة  ،إال أن عودته كانت تمثل بعدا رمزٌا لزمن االنفراد بالسلطة المطلقة.
ومن جانب آخر قامت الحكومة فً دٌسمبر  1991بإلؽاء الرقابة على الصحافة ،كما أعلنت
العدٌد من التجمعات السٌاسٌة عن نفسها 45.واجتمعت القوى السٌاسٌة واألفراد الذٌن صمدوا
فً وجه االحتبلل بالتوقٌع  31مارس  1991على وثٌقة " رإٌة مستقبلٌة لبناء الكوٌت "
حددوا فٌها رإٌتهم للدٌمقراطٌة و دستور  1962كؤساس لطبٌعة و نظام الحكم  46.وكان أن
عادت االنتخابات النٌابٌة فً أكتوبر  1992و عاد إلى المجلس ؼالبٌة نواب مجلس 1985
الذي تم حله  .وٌبدو أن الحكومة قد أدركت جٌدا طبٌعة المرحلة كما شعرت باندفاعٌة المجلس
و رؼبته فً محاسبة الحكومة حسابا عسٌرا على أحداث  1992و ما سبقها  ،فكان أن أخذت
زمام المبادرة بتعٌٌنها لستة من أبرز النواب المنتخبٌن كؤعضاء فً الحكومة وهو أمر ٌحدث
للمرة األولى ،وكان أبرز نجاح حققته الحكومة سٌاسٌا بهذا الصدد ،وعن طرٌق هإالء النواب
الوزراء ،أنها نجحت فً إفشال المشروع البرلمانً بتشكٌل لجنة تحقٌق فً أحداث الؽزو و
تحوٌلها إلى لجنة تقص حقابق فقط  .أما ما كان الفتا للنظر أٌضا خبلل هذه الفترة فهو بروز
تكتل من شباب األسرة الحاكمة أعلن عن نفسه من خبلل وثٌقة داخلٌة صدرت فً ٌ 13ولٌو
 1992وشملت توقٌعات  11فردا من األسرة الحاكمة وهو تطور ؼٌر مسبوق خاصة ما
تضمنته الوثٌقة من مبادئ و التزام بالدٌمقراطٌة على النحو التالً :

 44ئْ ِاؼكز ف ٟاٌّإذّه اٌشؼث ٟف ٟاورٛته ٠ 1990ؼط ٟطٛنج ٚاضؽح ػٓ طث١ؼح اٌظهاع ؼٛي اٌكٌرٛن .فؼٍ ٝاٌهغُ ِٓ اٌٛضغ
اٌؽهض اٌم ٞوأد ف ٗ١اٌثالق ذهوغ ذؽد االؼرالي ئال أْ اٌرظٛن اٌؽىٌٍّ ِٟٛإذّه ٌُ ٠فهض ػٓ وِ ٗٔٛإذّه ٌٍؼاللاخ اٌؼاِح ذظٙه فٗ١
اٌؽىِٛح ذّاٌه اٌشؼة اٌى٠ٛر ٚ ٟذأ١٠كٖ ٌؽىِٛرٗ اٌشهػ١ح ،ق ْٚأْ ٠ظكن ِٕٙا أ ٞاٌرىاَ تطث١ؼح اٌؽىُ تؼك ذؽه٠ه اٌثالق ،أ ٚاػالْ ٔ١ح
اٌؽىِٛح ػٛقذٙا ٌٍؼًّ تكٌرٛن  1962ؼاٌّا ذرؽهن اٌثالقٚ .لك أقخ ضغٛط اٌّؼانضح اٌ ٝئؼكاز ذغ١١هاخ ظمن٠ح ف ٟتهٔاِط
اٌّرؽكشِ ٚ ٓ١ؽر ٜٛاٌىٍّاخ اٌر ٟذُ ئٌمائٙا .فمك ذُ ذغ١١ه اٌّرؽكز تاٌُ اٌشؼة اٌى٠ٛرٌ ٟى٠ ٟظثػ اٌٍ١ك ػثكاٌؼى٠ى اٌظمه  ٛ٘ٚ ،أٚي
نئ ً١الٚي ِعًٍ أِح و٠ٛر .ٟوّا فهضد اٌّؼانضح ئقـاي ظٍّح ِٓ اٌؼثاناخ ػٍ ٝوٍّح اٌؽىِٛح ذٛضػ اٌرىأٙا تكٌرٛن ٚ 1962
اٌكّ٠مهاط١ح ٟ٘ٚ ،ذغ١١هاخ ٌُ ذىٓ ِٛظٛقج تاالٌاي٘ٚ .ىما فهضد إٌؼانضح شىال ِغا٠ها ٌّا وأد اٌؽىِٛح لك ـططد ٌٗ ٌمٌه
اٌّإذّهٚ .تاٌراٌ ٟواْ اٌؼًّ ِٓ ٘ما إٌّطٍك ٌرؽه٠ه اٌثالق ِٓ اؼرالي قوراذٛن ٞفٌ ٟث ً١ػٛقج ٌٍشهػ١ح اٌكٌرٛن٠ح.
 45فالغ ِك٠هي ،اٌرعّؼاخ  ٚاٌرٕظّ١اخ اٌٍ١اٌ١ح اٌى٠ٛر١ح تؼك اٌرؽه٠ه ،قان لهطاي ،1999 ،اٌى٠ٛد.
ٚ 46ش١مح نؤ٠ح ٍِرمثٍ١ح ٌثٕاء اٌى٠ٛدِ 31 ،اني .1991
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أوال:

نبذ أي تمٌٌز طابفً أو عابلً  ,أو مذهبً  ,و أن الكوٌت كل واحد فٌه
المواطنٌن سواسٌة  ,كما حدد الدستور و نظمت القوانٌن .

ثانٌا:

إننا نرفض التصنٌؾ الفبوي للمجتمع بتمٌٌز الكوٌتٌٌن إلى درجتٌن  ,و ندعو
إلى توحٌد الحقوق والواجبات للجمٌع .

ثالثا:

إننا نإمن بان الدستور  ,الذي اتفق علٌه أهل الكوٌت قد أنصؾ الحاكم و
المحكوم  ,و البد من التمسك به والحفاظ علٌه عقدا ٌجسد الشرعٌة و العدالة .

رابعا:

إننا نعٌش فً عالم متؽٌر متطور  ،اإلنسان محوره  ,و المعانً اإلنسانٌة و
الحضارٌة منهجه  ,و من ثم فإن الحرٌة و الدٌمقراطٌة مسؤلة تتطلب التواإم و
التبلإم معها أكثر انفتاحا  ,و بمنهج أكثر انضباطا و حٌادٌة .

خامسا:

إننا متفقون على توسعة قاعدة المشاركة الشعبٌة و تعزٌزها هدؾ من أهداؾ
الحكم األساسٌة  ,و هً ال تتؤتً بؽٌر تشجٌع مبدأ االنتخابات و تعمٌمه .

سادسا:

إن االتجاه الدٌمقراطً العالمً المعاصر ٌتطلب تهٌبة واعٌة لمجتمع واع
لحقوقه و واجباته الدستورٌة  ,و هذا ما ٌتطلب وعٌا كامبل ألبناء النظام -
بالدرجة األولى -و كافة الشعب بالدستور و القوانٌن المتعلقة بالحرٌات و
الحقوق والواجبات  ,و ضرورة أن ٌؤخذ اإلعبلم الرسمً دورا أكبر فً تحقٌق
ذلك .

سابعا:

ضرورة العمل على بناء دولة المإسسات  ,التً ٌحكمها نظام و بناء مإسسً ال
ٌتؽٌر بتؽٌر األفراد .

ثامنا:

إن القانون و عدالته و حزمه صمام األمان للمجتمع  ,و ٌجب أن ٌطبق القانون
على الجمٌع دونما تمٌٌز أو مفاضلة  ,و نحن مطالبون أكثر من ؼٌرنا بالتمسك
فٌه .

تاسعا:

الحفاظ على المال العام جزء ال ٌتجزأ من الحفاظ على الحكم نفسه .

عاشرا:

إبعاد الحكم عن أي نزاعات أو صراعات سٌاسٌة أو انتخابٌة أو عابلٌة  ،بل
العمل على نبذ الصراعات ،التً ترتقً إلى البعد العابلً أو الطابفً أو القبلً و
االبتعاد الكامل عن أي ساحة انتخابٌة  ،نؤٌا بالحكم عن كل شاببة  ،كما أننا ال
نرى مبررا لذلك و لم ٌكن الحكم مستهدفا من أحد قط .

أحد عشر :إننا مإمنون بضرورة تشاور أبناء النظام مع القابمٌن على السلطة فٌه ومشاركته
الرأي فً المسابل العامة و المهمة من خبلل اجتماعات دورٌة و منظمة. 47
و تعكس هذه الوثٌقة تطورا ملحوظا فً الفكر السٌاسً لبعض شباب أسرة الصباح ٌ،وحً
بانسجام إٌجابً مع متطلبات التطور الدٌمقراطً .إال أن المبلحظ بؤن التجربة العملٌة لعدد من
الذٌن وقعوا على الوثٌقة لم تكن على المستوى المطلوب من االلتزام بتلك المباديء ،وبالذات
من أولبك الذٌن تقلدوا مناصب عالٌة فً الحكومة،مع أن عددا آخر من الموقعٌن الزالوا
ٌعلنون تمسكهم بتلك المباديء.

ٚ 47ش١مح غ١ه ِٕشٛنج  ٚ .1992 ٛ١ٌٛ٠ 13اٌعك٠ه تاٌموه اْ ذٍه اٌص١مح ٌُ ٠ؼٍٓ ػٕٙا اال تؼك فرهج لانتد إٌٍح ِٓ ذمكّٙ٠ا ٌىثان
اٌشفظ١اخ ف ٟاالٌهج.
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و فً الوقت ذاته  ،شهدت الساحة السٌاسة بعض اتصاالت بٌن القوى السٌاسٌة الشعبٌة و
شباب األسرة وبالذات كون الساحة السٌاسٌة قد أصبحت تعج بالتجمعات السٌاسٌة  .فباالضافة
إلى تؤرجح تلك التجمعات بٌن البقاء والزوال والتشظً فانه بالمقابل بدأت تكتبلت نٌابٌة تظهر
الى حٌز الوجود ،وهً عبارة عن تحالفات بٌن تجمعات سٌاسٌة أو أفراد داخل المجلس .ولم
ٌثبت حتى اآلن قدرة تلك التكتبلت على الصمود أمام الضؽوط المختلفة .وبقراءة متفحصة
التجاهات التصوٌت ألعضاء تلك التكتبل ت ٌتضح أنها لم تكن على درجة عالٌة من االلتزام،
وٌإكد أعضاء تلك التكتبلت بؤنهم لٌسوا تنظٌمات سٌاسٌة و بالتالً هناك درجة عالٌة من
المرونة العضاء تلك التكتبلت فً سلوكهم التصوٌتً .مهما كان األمر إال أنه ٌبدو بؤن صٌؽة
الكتل البرلمانٌة ستظل على الساحة السٌاسٌة البرلمانٌة لفترة قادمة و تلعب دورا مإثرا فً
الحٌاة السٌاسٌة ،ومن أبرز تلك الكتل هً التكتل الشعبً وكتلة العمل االسبلمً وهناك
محاوالت النشاء كتلة المستقلٌن وهً كتلة فً مجملها تتشكل من النواب المدعومٌن حكومٌا
و لم ٌسع نواب التوجه اللٌبرالً الى تاسٌس تكتل خاص بهم و ان كانت مواقفهم متقاربة
جدا.
وقد جرت انتخابات مجلس  1996دون اشكالٌات تذكر إال أنه تم حل المجلس فً شهر ماٌو
عام  ،1999ومع ذلك فقد كان الحل ألول مرة حبل دستورٌا أي أن أمر الحل قد حدد موعد
االنتخابات بشهرٌن ،أي فً ٌولٌو  1999وقد أصدر األمٌر بعد حل المجلس مباشرة تعدٌبل
على قانون االنتخاب ٌتٌح فٌه للمرأة ممارسة حقوقها السٌاسٌة كاملة  ،إال أن المجلس رفض
رؼبة األمٌر بعد انعقاده مباشرة بفارق صوتٌن فقط  .وهً مسؤلة الفتة لبلنتباه فكٌؾ ٌرفض
المجلس أمرا أمٌرٌا؟ والواقع هو أن التصوٌت على موضوع حقوق المراة السٌاسٌة فً
بداٌات مجلس  1999لم تكن فقط بٌن الرافضٌن والمإٌدٌن لحقوق المرأة ،و لكنه عكس حجم
التناقضات بٌن القوي والشخصٌات السٌاسٌة بما فً ذلك أفراد من األسرة الحاكمة ،بل و حتى
أعضاء فً الحكومة.
وقد انهى مجلس  1999مدته و اجرٌت انتخابات مجلس  2223أٌضا دون اشكاالت تذكر
وكانت ابرز قضٌتان دارتا فً أروقة المجلس هما قضٌة تخفٌض الدوابر االنتخابٌة وقضٌة
حقوق المرأة وفً حٌن فشل المجلس فً تخفٌض الدوابر نجحت الحكومة فً تمرٌر حقوق
المرأة فً  16ماٌو  ، 2225من خبلل تعدٌل المادة االولى من قانون االنتخاب.

تؽٌٌرات جذرٌة ومخاض عسٌر
كان النظام السٌاسً الكوٌتً على موعد مع تغٌٌرات جذرٌة ابتداءا من سنة  ،2003ولربما
كانت سرعة وتٌرتها وحدة تحوالتها غٌر المسبوقة ،جعلت منها مخاضا عسٌرا قد ٌكون من
ضمن تداعٌاته االزمة السٌاسٌة التً اشتعلت فً سنة  2009كما سنرى.
فقد بدا واضحا على سبٌل المثال ان االتفاق الذي تم ترتٌبه لعدة سنوات لم ٌعد ممكنا االستمرار
به .فقد تسبب مرض الشٌخ سعد العبدهللا ولً العهد ورئٌس الوزراء الى عدم تمكنه من القٌام
بمهامه كرئٌس للوزراء  ،اال انه ونظرا لتحسس سمو االمٌر الشٌخ جابر االحمد من مسالة
اعفاء الشٌخ سعد من منصبه فقد تم االتفاق مع الشٌخ صباح االحمد على ان ٌكون هو رئٌسا
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للوزراء بالتكلٌف على ان ٌبقى الشٌخ سعد محتفظا بالمنصب رسمٌا .اال انه وبعد تطبٌق تلك
الصٌغة لعدة سنوات ثبت فشلها .وقد اضطر االمٌر فً نهاٌة االمر الى القٌام بقرار تارٌخً
وهو فصل والٌة العهد عن رئاسة الوزراء ،وبالتالً تكلٌف صباح االحمد رسمٌا برئاسة
الوزراء وسعد العبدهللا ولٌا للعهد فقط .والالفت للنظر ان مبدأ الفصل كان مرفوضا نقاشه ،وٌعد
من الخطوط الحمراء ،بل وتم اعتباره احٌانا تعدٌا على مسند االمارة ،خاصة وانه كان من
ضمن مطالب دعاة االصالح السٌاسً ،وبالتالً لم ٌكن ٌتصور احد ان ٌتم هذا االجراء
التارٌخً  ،والذي ظل من ضمن مكونات نظام الحكم الكثر من  40عاما ،السباب صحٌة بحتة.
اال انه  ،وبصرف النظر عن االسباب التً دعت الى حدوث هذا االجراء  ،فان فصل المنصبٌن
كان حدثا تارٌخٌا بامتٌاز ،وتاتً اهمٌته بانه والول مرة فقد انهى الحصانة المفترضة التً
ٌمنحها دمج المنصبٌن لرئٌس الوزراء ،وبالتالً مساءلته حسب الدستور ،حٌث فً حالة الدمج
لم ٌكن من المالئم محاسبة الشخص الذي سٌصبح االمٌر القادم .اما فً حالة الفصل فانه قد فتح
الباب على مصراعٌه لمحاسبة رئٌس الحكومة ،وهو االمر الذي اتضح وحدث حٌن تم
استجواب الشٌخ ناصر المحمد رئٌس الوزراء فً اواخر .2009
كذلك فقد انجزت حكومة رئٌس الوزراء الشٌخ صباح االحمد انجازا تارٌخٌا آخر فً تقدٌمها
لطلب تعدٌل المادة االولى من قانون االنتخاب التاحة الفرصة القرار الحقوق السٌاسٌة للمراة.
وهو االمر الذي جرت محاولة سابقة له فً  1999ولكنها لم تنجح ،بسبب رفض مجلس االمة،
وعدم جدٌة الحكومة فً دعم االجراء الذي طالب به امٌر البالد آنذاك الشٌخ جابر االحمد .ففً
شهر ماٌو  2005نجحت الحكومة فً الحصول على االغلبٌة المطلوبة لتمرٌر التعدٌل
المطلوب ،مما ٌعنً تغٌرا اساسٌا وجذرٌا فً طبٌعة الممارسة السٌاسٌة واحداث توازن مطلوب
فً بنٌة القاعدة الناخبة تواصل تجاهله الكثر من  40عاما.
كما جرى فً ذات الحقبة اصدار قانون جدٌد للمطبوعات تلخصت اهمٌته فً كسر احتكار
الصحف وفتح المجال امام البث الفضائً لقنوات التلفزة الخاصة .وعلى الرغم من ان هناك
الكثٌر من المثالب المرتبطة بالقانون وبالذات ما ٌختص منها بتشدٌد العقوبات على الصحافٌٌن،
وزٌادة الموضوعات المحرمة والممنوع الحدٌث عنها ،اال ان كسر احتكار اصدار الصحف
والسماح الصحاب الصحف اللجوء للقضاء فً حالة سحب امتٌاز الصحٌفة ،كان من ضمن
اٌجابٌات القانون المذكور .وحتى صدور القانون المذكور كانت هناك  5صحف عربٌة ٌومٌة
وصحٌفتٌن انجلٌزٌتٌن ،اما الٌوم  ،()2009فهناك  15صحٌفة ٌومٌة عربٌة و 3صحف ٌومٌة
انجلٌزٌة بٌنهم منافسة محتدمةٌ .ضاف الى ذلك عدد الٌحصى من الفضائٌات والصحف
االلكترونٌة والمدونات االلكترونٌة .وقد ادى هذا الوضع الى تداخالت وتداعٌات غٌر متوقعة،
منها اندفاع بعض مالك تلك الوسائل االعالمٌة ،الى االثارة وربما التعدي على اشخاص بعٌنهم،
كما تحرك العدٌد من نواب مجلس االمة الى اتهام رئاسة الحكومة بالهٌمنة على وسائل االعالم
وتحوٌله الى ما اسموه باالعالم الفاسد.
وتعد واحدة من اهم تطورات واحداث تلك الحقبة التً بدات منذ عام  2003ولعله الحدث االهم،
وهو كٌفٌة تعامل النظام السٌاسً مع ازمة الحكم التً كان من المفترض ان تهدد اركان النظام
السٌاسً برمته .ففً ٌ15ناٌر  2006توفً امٌر الٌالد الشٌخ جابر االحمد .وبالتالً قام مجلس
الوزراء وبموجب الصالحٌات الممنوحة له وفقا للفقرة االولى من المادة الرابعة من قانون
توارث االمارة بالمناداة بولً العهد الشٌخ سعد العبدهللا امٌرا على البالد .اال ان مجلس الوزراء
تبع ذلك وبموجب صالحٌاته وفقا للمادة الثالثة من القانون ذاته ،وبعد التاكد من عدم قدرة االمٌر
الصحٌة على ممارسة مهامه الموكلة الٌه ،بالطلب من مجلس االمة النظر فً طلب تنحٌة االمٌر
من منصبه ،وقد تم تخصٌص جلسة خاصة لمجلس االمة فً ٌ 24ناٌر للنظر فً الطلب .إال أن
المفاجأة كانت فً تلقً رئٌس مجلس االمة طلبا من االمٌر الشٌخ سعد العبدهلل ٌطلب فٌها
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تخصٌص جلسة خاصة لتادٌته القسم الخاص بتولٌه االمارة امام مجلس االمة .وقد قام رئٌس
مجلس االمة بتخصٌص جلسة النظر فً طلب تنحٌة االمٌر الساعة العاشرة صباحا من ٌوم 24
ٌناٌر ،وخصص موعدا آخر فً الساعة السادسة مساء للنظر فً طلب اداء االمٌر الشٌخ سعد
للٌمٌن الدستورٌة .الشك ان وراء تلك القرارات واالجراءات ،كانت هناك ازمة سٌاسٌة مستعرة
بٌن اركان االسرة الجاكمة ،كان من الممكن ان تنتهً الى ما قد الٌحمد عقباه .كانت احدى
مؤشرات تلك االزمة ذلك البٌان الذي صدر عن مجلس الوزراء فً ٌ 23ناٌر  2006معلنا عن
االجتماع الذي عقد برئاسة رئٌس الوزراء الشٌخ صباح االحمد بدار سلوى وجمع االسرة
الحاكمة الذٌن اٌدوا االجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء بالطلب بتنحٌة االمٌر الشٌخ سعد بسبب
ظروفه الصحٌة .ومع ان مجلس االمة قد عقد جلسته صبٌحة ٌوم ٌ 24ناٌر ووافق على طلب
مجلس الوزراء تنحٌة االمٌر  ،اال ان رسالة االمٌر الشٌخ سعد التً ابلغ فٌها مجلس االمة
رغبته بالتنحً عن االمارة وصلت بعد اتخاذ مجلس االمة لقراره باعفائه من مهامه .وكان ذلك
مؤشرا آخر على التداعٌات الحادة داخل مجموعة من االسرة الحاكمة والتً لم تكن مؤٌدة
العفاء الشٌخ سعد.
وحالما صدر قرار مجلس االمة بتنحٌة االمٌر حتى اصبح مجلس الوزراء هو القائم بمهام
االمٌر وفقا لقانون توارث االمارة ،خاصة لعدم وجود ولً للعهد،وبالتالً قام مجلس الوزراء
بتزكٌة الشٌخ صباح االحمد امٌرا على البالد وتم عرض الطلب على مجلس االمة والذي نظر
فً الطلب بجلسة خاصة ٌوم ٌ 29ناٌر  2006والذي اقر تلك التزكٌة باالجماع ،ثم قام االمٌر
باداء الٌمٌن الدستورٌة بجلسة خاصة عقدت فً ذات الٌوم .منهٌا بذلك اشد ازمة حكم تمر بها
البالد خالل اقل من اسبوعٌن ،دون ان ٌتم تحرٌك اي قوات امنٌة ،بل تم االحتكام فٌها للدستور،
وتمت تزكٌة امٌر البالد عن طرٌق البرلمان المنتخب ،بٌنما كانت العادة ان ٌتم ذلك داخل اروقة
االسرة الحاكمة ،االمر الذي مثل نقلة جذرٌة فً اسلوب ونمط ادارة الحكم ،بغض النظر عن
تفاصٌل ما جرى فالسابقة التارٌخٌة التعنٌها التفاصٌل كثٌرا .وفً  7فبراٌر قام االمٌر الشٌخ
صباح االحمد بتزكٌة اخٌه الشٌخ نواف االحمد ولٌا للعهد.
وعلى إثر ذلك تمت تسمٌة رئٌس وزراء جدٌد وهو الشٌخ ناصر المحمد الصباح والذي كان
ٌشغل حتى ذلك الحٌن منصب وزٌر الدٌوان االمٌري ،والذي كان له دور محوري ابان ازمة
الحكم اآلنفة الذكر .ومنذ ان تولى الشٌخ ناصر المحمد مهامه حاز على استقبال وترحٌب جٌد
من كافة القوى السٌاسٌة وتم اطالق لقب االصالحً علٌه ،اال ان االمور لم تكن تسٌر نحو
التوافق المتوقع ،بل بدأ التخبط اول مابدا فً كٌفٌة التعامل مع مشكلة الدوائر االنتخابٌة ،والتً
تحولت بسرعة كبٌرة الى قضٌة شعبٌة وبالذات عندما تحولت القٌادة وزمام المبادرة الى فئة
شبابٌة رفعت شعار "نبٌها خمسة" واتشحت باللون البرتقالً .وقد كان التخبط الحكومً واضحا
فً مسالة الدوائر االنتخابٌة منذ الحكومة السابقة ،حٌث تم عرض عدة مشارٌع متناقضة .إال ان
تشكٌل لجنة من خمسة وزراء سابقٌن هم ناصر الروضان وعبدالعزٌز الدخٌل وخالد العٌسى
واحمد الجاسر وعلى زمٌع ،ودعمها لمشروعها بجعل الدوائر خمسة بدال من  ، 25كان متقدما
على المشارٌع الحكومٌة المتناقضة ،بل ومتقدما حتى على المشارٌع البرلمانٌة التً كانت تامل
فً  10دوائر .ونظرا لتداعٌات واحتقان الوضع السٌاسً حول موضوع الدوائر  ،وتسرب
احادٌث عن توجه حكومً الجراء تعدٌالت على الدستور  ،وقٌام وزٌر االعالم بتقدٌم استقالته
فً التاسع من ماٌو  ، 2006فقد تم حل مجلس االمة والدعوة النتخابات مبكرة بشكل مفاجًء.
وقد كانت تلك االنتخابات االولى التً تتم بمشاركة المراة ،والتى استدعت اصدار قانون
ضرورة للتعامل مع عدم تسجٌل المراة فً الكشوف االنتخابٌة لمرة واحدة فقط .بالطبع لم ٌكن
متوقعا ان ٌكون اداء المراة فً تلك االنتخابات مرضٌا السباب كثٌرة كان اهمها فجائٌة الموعد.
اال ان االهم من ذلك كان الموضوع الرئٌسً فً الحملة االنتخابٌة وهو الدوائر االنتخابٌة حٌث
فاز غالبٌة المطالبٌن بتخفٌض الدوائر الى خمس دوائر  .وهكذا  ،وما ان اعلنت نتائج
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االنتخابات ،واتضح ان االتجاه الشعبى مؤٌد بقوة لتخفٌض الدوائر ،حتى رضخت الحكومة
واٌدت المشروع ،وتم اقرار تعدٌل الدوائر وتخفٌضها الى خمس من خالل مجلس االمة فً 17
ٌولٌو .2006
اال ان االزمات لم تتوقف عند هذا الحد بل انها لم تكن تتوقف حتى تبدا ثانٌة .وبدا رئٌس
الوزراء االصالحً كما اطلق علٌه فً بداٌة تولٌه لمهامهٌ ،فقد رصٌده فً وسط النواب شٌئا
فشٌئا ،حتى وصلت المسالة الى طرٌق مسدود فً وجه تهدٌد بعض النواب باستجوابهم لرئٌس
الوزراء نفسه وانهم لن ٌكتفوا فقط بمساءلة وزٌر مختص .وفً اطار تلك التداعٌات قام االمٌر
فً  2008بحل مجلس االمة والدعوة النتخابات مبكرة فً غضون ٌ 60وما ،وكانت تلك
االنتخابات هً اول انتخابات تتم فً ضوء تقسٌم الدوائر الجدٌد على اساس خمس دوائر .اال ان
نتائج االنتخابات لم تدل على تغٌر كبٌر فً التوجهات ،ولم تتغٌر كثٌرا الخرٌطة االنتخابٌة ،اال
ان بعض المرشحٌن التقلٌدٌٌن اما انهم انسحبوا مبكرا بسبب تغٌر الدوائر او انهم قرروا فً
لحظة متاخرة عدم خوضهم االنتخابات .اما المراة فً مشاركتها الثانٌة خالل اقل من سنتٌن فقد
كان ادائها افضل بكثٌر من  ، 2006فمع انها لم تفز ،اال انها حققت مراكز متقدمة مقارنة ب
 . 2006كان واضحا ان الصدام بٌن المجموعة االكثر نشاطا فً المجلس وبٌن رئٌس الوزراء
اصبح من الصعب تجنبه ،ومع صدور وسائل االعالم الجدٌدة وتبنً عدد منها الموقف المؤٌد
لرئٌس الوزراء ،بل هً مقربة منه ،وتبنٌها هجوما حادا ضد النواب الذٌن اخذوا ٌهاجمون
رئٌس الوزراء بوضوح والتشكٌك بامانته وذمته المالٌة من خالل اثارة ما عرف بقضٌة
مصروفات مكتب رئٌس الوزراء ،وفً النهاٌة تقدٌم استجواب بحق رئٌس الوزراء نفسه،
وشلت الدولة لفترات متقطعة ،وبدأ الحدٌث عالٌا حول احتمال اعفاء رئٌس الوزراء من مهمته،
كما افادت مصادر مؤكدة بان اجتماع االسرة الحاكمة برئاسة االمٌر قد توصل الى اعفائه من
منصبه  ،وتم استعراض البدائل لرئاسة الوزراء ،ومن ثم قام سمو االمٌر بحل مجلس االمة
والدعوة النتخابات مبكرة فً غضون ٌ 60وما ،بٌنما ساد حدٌث متواتر عن توجه قوي لتجمٌد
الدستور واٌقاف الحٌاة البرلمانٌة ،اال ان ذلك التوجه تم التحول عنه فً اللحظات االخٌرة ،كما
كان واضحا فً خطاب الحل الذي القاه امٌر البالد الشٌخ صباح االحمد .وهكذا جرت
االنتخابات الثانٌة خالل اقل من سنة ،وهً ثالث انتخابات فً ثالث سنوات منذ تولً الشٌخ
ناصر المحمد رئاسة الوزراء ،وهً مؤشر على حجم المشكلة .ظل رئٌس الوزراء ٌتجنب
صعود المنصة ومواجهة االستجواب .جاءت نتائج االنتخابات وبها مضامٌن ورسائل محددة،
فمن جانب  ،حققت انتخابات  2009نتٌجة تارٌخٌة على مستوى عال حٌن فازت  4نساء بمقاعد
النٌابة بدون اٌة مساعدة قانونٌة كنظام الحصص مثال .بل ان النائبات اللواتً فزن حققت
بعضهن مراكز متقدمة فً دوائر انتخابٌة صعبة .وبالمقابل حققت الحكومة اختراقا مرٌحا داخل
الجسم البرلمانً حٌث فاز عدد غٌر قلٌل من النواب الذٌن سٌقفون مع الحكومة فً جملة قضاٌا.

التحدٌات التً تواجهها الدٌمقراطٌة فً الكوٌت
محصلة التطور السٌاسً فً الكوٌت ٌدل على أن الدٌمقراطٌة الكوٌتٌة فً أزمة حادة  .فمن
بٌن حوالً  48سنة للحٌاة البرلمانٌة فً الكوٌت فان البرلمان اختفى بشكل أو بآخر حوالً
 14عاما و هً داللة رقمٌة على عمق األزمة  .ومن الناحٌة المنهجٌة فقد إرتؤٌنا أن نقسم
تلك التحدٌات إلى قسمٌن ،تحدٌات هٌكلٌة و تحدٌات سٌاسٌة .و المقصود هنا بالتحدٌات
الهٌكلٌة هو ذلك النوع من التحدٌات الذي ٌتطلب تؽٌٌرات تشرٌعٌة قانونٌة أو مإسسٌة ،و
المثال على ذلك هو ضٌق القاعدة االنتخابٌة على سبٌل المثال و الذي تم تعدٌل جزء أساس
منه عندما تمكن مجلس االمة من الموافقة على تعدٌل المادة االولى من قانون االنتخاب الؼٌا
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صفة الذكورة كشرط من شروط الناخب .أما النوع الثانً من التحدٌات فهو التحدٌات
السٌاسٌة و هً ذلك النوع من التحدٌات المرتبط بالتطور السٌاسً أو/و موازٌن القوى ،و
المثال على ذلك هو أنه وحتى فترة قرٌبة كان الجمع بٌن منصبً ولً العهد و ربٌس الوزراء
بشخص واحد ٌمثل تحدٌا لمسٌرة الدٌمقراطٌة ،وهو أمر تم انهابه منذ عام  .2223و تعكس
هذه التحوالت المحورٌة فً بنٌة العملٌة السٌاسٌة المرونة و القابلٌة للتحول و التؽٌر و هً
سمة من سمات النظام السٌاسً فً الكوٌت كما سنؤتً عل ذلك الحقا .وسنحاول بصورة
مختصرة عرض ما نراه تحدٌات تواجه المسار الدٌمقراطً فً الكوٌت
التحدٌات الهٌكلٌة:
-1

البرلمان ؼٌر الحزبً :على الرؼم من أن الدستور الكوٌتً ال ٌمنع إنشاء االحزاب إال
أنه لم ٌتم تقنٌن االحزاب السٌاسٌة  .ومع ذلك فان التنظٌمات السٌاسٌة تعمل بشكل
علنً دون تدخل ٌذكر من السلطة التنفٌذٌة .بل أن تلك التنظٌمات ،وهً عادة ما تؤخذ
تسمٌات ك "تجمع" أو "تكتل" أو "حركة" أو "منبر" أو" إبتبلؾ" ،نجدها تخوض
االنتخابات و تسمً مرشحٌن تحت اعبلناتها .ولعله الٌؽٌر من االمر شًء اعبلن حزب
االمة  ،مثبل عن نفسه باسم حزب ،والٌعنً ذلك بانه اول حزب سٌاسً فً الكوٌت،
بقدر كونه اول حزب ٌطلق على نفسه اسم حزب.

-2

القاعدة االنتخابٌة الضٌقة :تعانً القاعدة االنتخابٌة فً الكوٌت من الضٌق الشدٌد فحتى
فترة قرٌبة لم ٌكن للمراة حق سٌاسً كما ان الشباب دون ال 21عاما محرومون من
ممارسة حقهم السٌاسً ،وذات االمر ٌنطبق على العسكرٌٌن باستثناء عسكرًٌ الحرس
الوطنً وهو امر ٌعكس تناقضا كبٌرا .وقد خطت الكوٌت خطوات مهمة فً طرٌق
المساواة السٌاسٌة عندما دفعت الحكومة بمساندة العدٌد من النواب و نجحت فً تعدٌل
المادة االولى من قانون االنتخاب لتتٌح الفرصة للمراة للمشاركة السٌاسٌة الكاملة
منهٌة جدال عقٌما ظل طافٌا على الساحة السٌاسٌة الكثر من  42عاما.

 -3تشكٌل الحكومة ٌ :عانً الدستور الكوٌتً من خلل أساسً ٌتمثل فً العضوٌة القسرٌة
للوزراء الذٌن ٌتم تعٌٌنهم فً الحكومة كنواب فً مجلس االمة .وٌمتد هذا الخلل إلى
تحدٌد الحد االقصى لعدد الوزراء حٌث ال ٌجوز أن ٌزٌد عن  16وزٌرا ،و ذلك لكً
ٌصبح هناك امكانٌة واقعٌة لتمرٌر القرارات التً تحتاج الؼلبٌة الثلثٌنٌ, .ضع هذا
االمر عببا آخر على الحكومة حٌث لٌس بامكانها ان تزٌد عدد أشخاص الوزارة عن 16
 .وٌترتب على هذا االمر ان نجد عدد لٌس بالقلٌل ٌحمل اكثر من حقٌبة وزارٌة و
احٌانا ثبلث حقابب .كذلك فان االشتراط الدستوري على ان ٌتم تشكٌل الحكومة بمدة
التتجاوز االسبوعٌن بعد اعبلن نتابج االنتخابات قد نتج عنه استعجال فً التشكٌل قد
تترتب علٌه اشكالٌات كثٌرة.
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استقبلل القضاء  :على الرؼم من أن الممارسة القضابٌة فً الكوٌت تتمتع بقدر البؤس
به من االستقبللٌة ،إال أن الدور المحوري الذي تلعبه وزارة العدل فً شإون القضاء
الزالت تمثل قلقا مشروعا بحاجة الى المعالجة.

التحدٌات السٌاسٌة
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الخلل فً مٌزان القوى السٌاسً :هناك خلل واضح فً موازٌن القوى السٌاسٌة لصالح
الحكومة .فبلٌمكن الي تنظٌم سٌاسً مهما تمتع بشعبٌة عالٌة ان ٌنافس الهٌمنة
الحكومٌة على الحٌاة االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة .فالحكومة تملك الثروة
الوطنٌة وهً النفط كما ان الحكومة توظؾ ماٌزٌد عن  %94من المواطنٌن ،وهً
تملك ماٌزٌد عن  %98من االرض.
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تدخل الحكومة فً العملٌة االنتخابٌة :التدخل الحكومً فً االنتخابات من خبلل دعمها
المباشر لمرشحٌن معٌنٌٌن ٌمثل واحدا من ابرز االشكالٌات السٌاسٌة فً العملٌة
االنتخابٌة و الٌبدو ان هناك توقفا عن ذلك السلوك .وٌرفع عدد الباس به من نواب
المجلس او الشخصٌات العامة اصواتهم عالٌا ضد ماٌصفونه بالتدخل الحكومً وهو
ٌنقسم الى نوعٌن اولها الدعم المالً المباشر ،وقد وصلت ضؽوط النواب فً هذا االمر
الى حد التحقٌق مع البنك المركزي عن المبالػ المصروفة قبٌل االنتخابات بقلٌل .أما
ثانً اشكال ذلك الدعم فٌتمثل بالتسهٌبلت الحكومٌة العضاء مإٌدٌن لها عن طرٌق
التسهٌل لهم بما ٌسمى الواسطة لناخبٌهم فً سبٌل دعم موقفهم االنتخابً.
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ضعؾ الثقافة السٌاسٌة و االلتزام الدٌمقراطً :منذ ان صدر الدستور الكوٌت عام
 1962قامت السلطة التنفٌذٌة بالعبث بالعملٌة الدٌمقراطٌة عدة مرات ،كان أولها
التزوٌر المباشر لبعض الدوابر االنتخابٌة عام  ،1967وقد تم االستعانة بخبرات عربٌة
مشهود لها فً مجال تزوٌر االنتخابات ،وهو أمر لم ٌتكرر مرة اخرى .أما ثانٌها فقد
كان الحل ؼٌر الدستوري لمجلس االمة وتعلٌق بعض مواد الدستور عام  1976وحتى
عودة المجلس لبلنتخابات عام  1981ة الذي اسهبنا فً ذكر حٌثٌاته سابقا .أما رابعها
و اقساها فقد كانت حبل ؼٌر دستوري للمجلس مرة اخرى عام  ،1986وقد رافق هذا
الحل تقٌٌد حرٌة الصحافة حٌث تم فرض الرقابة المسبقة على الصحافة الول مرة فً
الكوٌت , .على الرؼم من ان هناك حبل للمجلس قد جرى فً ماٌو  ، 1999إال أن ذلك
كان فً حدود الصبلحٌات الدستورٌة الممنوحة لبلمٌر حٌث اجرٌت االنتخابات خبلل
شهرٌن اي فً ٌولٌو من نفس العام وهو ماٌنص علٌه الدستور و ربما ٌعكس شٌبا من
النضج فً التعامل مع العملٌة السٌاسٌة .الشاهد ان هذه الوضعٌة المتارجحة و عدم
الثبات على شكل مستقر لنظام الحكم ٌسهم فً اضعاؾ الثقافة السٌاسٌة ،فبل ٌعود
المواطن ٌعرؾ ماهو النظام االمثل و ماهً درجة التزام نظام الحكم بالدٌمقراطٌة و
الدستور .وٌنتج عن ذلك اشكالٌة أخرى وهً ان شبح الحل ٌكون دابما حاضرا للخروج
من اي مازق سٌاسً بٌن الحكومة و المجلس ،فبل ٌصبح الدستور و اجراءاته محبل
للثقة.
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الوضع االقلٌمً المعادي :التتمتع الكوٌت بصورة عامة بموقع إقلٌمً مشرق
للدٌمقراطٌة حٌث كان الوضع المنفتح نسبٌا فً الكوٌت مدعاة للضؽوط المستمرة من
الدول المجاورة و بالذات الشقٌقة منها .و لبن كانت هناك إرهاصات و بوادر لتحوالت
انفتاحٌة فً المنطقة فسوؾ ٌكون ذلك لصالح التطور الدٌمقراطً فً الكوٌت.وبالتالً
ٌصبح الحدٌث عن مدى امكانٌة تطبٌق النموذج الدٌمقراطً الكوٌتً على دول الخلٌج
االخرى امرا المعنى له ،فالتطور الدٌمقراطً الكوٌتً له صٌرورته الذاتٌة ،وإشكاالته
الخاصة ،والتً الٌمكن باي حال من االحوال تصدٌرها.
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ضعؾ المجتمع المدنً والهٌمنة الحكومٌة على حركته الفاعلة سواء بالتشرٌع او فً
التموٌل.
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جوانب اٌجابٌة
-1

البعد التارٌخً ٌ :مثل االمتداد التارٌخً للبعد االنفتاحً للسٌاسة المحلٌة فً الكوٌت
عنصرا هاما فً استمرارٌة التجربة البرلمانٌة رؼما عن كل الهزات .وٌنعكس البعد
التارٌخً اهمٌة على طبٌعة النشؤة االولى للمجتمع و التً قامت على التوافق بٌن فباته
المختلفة ،و الطبٌعة السلمٌة لحسم الخبلؾ السٌاسً ،فالعنؾ إن حدث فهو استثناء
للقاعدة و لٌس العكس.
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دستور  :1962جاء صدور دستور  1962لٌمثل محور ارتكاز اساسً فً رسوخ
البنٌان الدٌمقراطً فً الكوٌت .ففً كل مرة تحاول فٌها السلطة االنفراد بالقرار محولة
الؽاء التزامها بالصٌؽة التعاقدٌة بٌنها و بٌن الشعب ،كانت قوى المعارضة تستند على
الدستور  .حدث ذلك فً اواخر السبعٌنات و اواخر الثمانٌنات ،فلم تكن قوى المعارضة
بحاجة الى صٌؽة تعاقدٌة جدٌدة ،و لكنها كانت فً وضع اقوى حٌث كل ماعلٌها ان
تقوم به هو تذكٌر الحكومة بانحرافها و الضؽط فً سبٌل عودتها للدستور ،و حتى اآلن
فان نسبة نجاح المعارضة فً ذلك االمر كانت عالٌة جدا.
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ظهور التجمعات السٌاسٌة :تمثل التجمعات السٌاسٌة رافدا مهما للحٌاة السٌاسٌة ،وقد
كانت الكوٌت حبلى بتلك التنظٌمات منذ الثبلثٌنات و حتى الٌوم ،و لربما ان ماٌساعد
على ظهور تلك التنظٌمات هو درجة االنفتاح السٌاسً و المرونة النسبٌة فً التعامل
مع تلك التنظٌمات
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الصحافة الحرة المستقلة :تتمتع الصحافة الكوٌتٌة بدرحة عالٌة من الحرٌة فً
معالجتها للحٌاة السٌاسٌة فً الببلد .و الصحافة الكوٌتٌة مملوكة للقطاع الخاص و
تتباٌن الى درجة كبٌرة فً مواقفها السٌاسٌة من االحداث المحلٌة.
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قلة العنؾ كؤسلوب لحل النزاع :كما اسلفنا أعبله فان ظاهرة استخدام العنؾ لحسم
الخبلؾ السٌاسً تكاد تكون معدومة ضمن العملٌة السٌاسٌة فً الكوٌت .فعلى الرؼم
مما قد ٌبلحظه المراقب من حدة النقد الموجه للحكومة اال انه من النادر ان ٌحدث
اعتداء حكومً على هذا الخصم او ذاك .و لعل أسوأ فترة مرت بها الكوٌت بهذا الصدد
كانت مابٌن  1986و  1992و التً كان أداء الحكومة فٌها سٌبا للؽاٌة بطرٌقة تعاملها
مع مناوبٌها ،ومع ذلك فان ذلك التعامل الفج بالمقاٌٌس الكوٌتٌة ،فانه الٌصل الى الى
درجة القسوة التً قد ٌواجهها معارضون فً الدول المجاورة .وتساعد قلة العنؾ او
استخدامه الى سبلسة و استقرار العملٌة السٌاسٌة والى نزع الخوؾ من الراي اآلخر.

-6

المرونة و القابلٌة للتؽٌٌر :من المبلمح االٌجابٌة فً النظام السٌاسً الكوٌتً مرونته و
قابلٌته للتؽٌٌر ،فعلى سبٌل المثال كنت قد نشرت بحثا سنة  2222حول التحدٌات التً
تواجهها الدٌمقراطٌة فً الكوٌت ،و كان من ضمن تلك التحدٌات مثبل مشكلة الجمع
بٌن منصبً ولً العهد و ربٌس الوزراء فً شخص واحد ،اما المشكلة الثانٌة فكانت
حرمان المراة من حقوقها السٌاسٌة ،وهكذا وجدنا منصب ولً العهد ٌفصل عن منصب
ربٌس الوزراء منذ  2223كما وجدنا المراة قد حصلت على حقوقها السٌاسٌة منتصؾ
عام  .2225و هذان مإشران على قابلٌة النظام للتؽٌٌر .اما المثال االخر فقٌام مجلس
االمة بالؽاء قانون امن الدولة (و هو قانون اجراءات استثنابٌة) منذ عام .1994

 -7الخبلفات العلنٌة لؤلسرة :تختلؾ االسرة الحاكمة فً الكوٌت عن ؼٌرها من االسر
كونها منفتحة على المجتمع و تتفاعل معه سٌاسٌا بصورة ملحوظة .كما ان الخبلفات
الخاصة باالسرة ٌتم تداولها علنا فً الصحافة ،بل انه عادة ماٌلجؤ احد افراد االسرة
للتعبٌر عن راٌه فً الصحافة ضد راي الحد افراد االسرة .و مع ان هذا االمر قد ٌرى
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فٌه البعض نقطة سلبٌة ،إال أن جوانبه االٌجابٌة ال ٌجب ان تحجب .فهً تجعل من افراد
االسرة جزءا من الحٌاة العادٌة للمجتمع.
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الدٌوانٌة  :تمثل الدٌوانٌة محورا اساسٌا فً الحٌاة السٌاسٌة فً الكوٌت بصورة
الٌوجد لها مثٌل فً المجتمعات االخرى .وقد لعبت الدٌوانٌة منذ عشرٌنٌات القرن
الماضً دورا سٌاسٌا هاما حٌث عقدت فٌها االتفاقٌات ،و اجرٌت فٌها االنتخابات ،و
اقٌمت فٌها المنتدٌات السٌاسٌة .و بالتالً لم ٌكن مستؽربا بان تقوم حركة المعارضة
فً اواخر الثمانٌنات باستخدام الدٌوانٌات كنقاط انطبلق فً مطالبتها بعودة العمل
بالدستور.
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رسوخ الممارسة االنتخابٌةٌ :تمتع الكوٌتٌون بادراك عال لتقنٌة االنتخابات .وٌعود ذلك
الى كثرة الممارسة االنتخابٌة فً الكوٌت على كافة المستوٌات واالصعدة ابتداءا من
المدارس،الى الجامعات ،الى الجمعٌات التعاونٌة ،الى جمعٌات النفع العام ،الى االندٌة
الرٌاضٌة ،إلى النقابات وؼٌرها مما اوجد فهما فنٌا لمجرٌات العملٌة االنتخابٌة تكرست
و ترسخت بالممارسة التً ال ٌكاد ٌمر شهر دون ممارسة انتخابٌة ما.

الخبلصــة :
على الرؼم من مبلحظتنا وجود العدٌد من النواقص فً التجربة الدٌمقراطٌة بالكوٌت،
إال أن التطور السٌاسً فً المجتمع الكوٌتً كان ٌدفع دابما نحو تثبٌت قدر كبٌر من االنفتاح
والمشاركة المجتمعٌة فً اتخاذ القرار .وقد أدى ذلك الوضع إلى تؤسٌس جملة من المكاسب
الهٌكلٌة فً النظام السٌاسً ساهمت فً تقلٌص االنفراد الحكومً بالسلطة.
و ٌبدو أن جانبا مهما من ذلك التطور كان محكوما بالنمط الذي تم بموجبه تؤسٌس
المجتمع فً مراحل نشؤته األولى .فالمجتمع الكوٌتً كان قد تؤسس بالتراضً بٌن مجموعة
من المهاجرٌن على صٌؽة سلمٌة حول طبٌعة السلطة .وقد انعكس ذلك األمر على طبٌعة
العبلقة التبادلٌة بٌن الحاكم و المحكوم ،باإلضافة إلى قدر ملحوظ من االنفتاح السٌاسً ،
وشٌوع النهج السلمً فً حل النزاعات الداخلٌة.
كما ٌتضح كذلك أن المحٌط الجؽرافً  ،والتحوالت اإلقلٌمٌة ،إضافة إلى كون الكوٌت
مٌناءا بحرٌا قد أسهموا فً إضافة عوامل محركة لصفة االنفتاح السٌاسً ،خاصة وأن
االعتماد على البحر والسفر كان قبل النفط سمة أساسٌة من سمات المجتمع.
ومع أن دخول النفط فً بداٌة الخمسٌنٌات أدى إلى حدوث ما ٌشبه االنقبلب
السٌاسً ،حٌث أصبح الحاكم ٌملك الثروة األساسٌة فً الببلد ،وبالتالً تحرر من االعتماد
على التجار فً تموٌل مٌزانٌة الدولة ،إال أن معطٌات النشؤة األولى للمجتمع و صٌؽة الحكم
المشترك ظلت مإثرة فً تعزٌز مزٌد من المبادئ الدٌمقراطٌة ،األمر الذي أدى فً المحصلة
إلى صدور الدستور عام  ،1962الذي أحدث نقلة نوعٌة فً مؤ سسة نظام الحكم .كما ال ٌخفى
كذلك أثر القوى السٌاسٌة الفاعلة فً التؤثٌر على مجرٌات األحداث  ،باإلضافة إلى وجود
حاكم مستنٌر فً تلك الحقبة المحورٌة ،وعدم إؼفال الدور الذي لعبه العامل الخارجً فً
إحداث تلك النقلة النوعٌة.
لقد كان بإمكان الحاكم آنذاك أن ٌنشا مجلسا للشورى بصبلحٌات مقٌدة ،كما كان
بإمكانه أن ٌصدر دستورا أقل صبلحٌة من دستور  ،1962إال أن جملة العوامل المذكورة
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أعبله أدت إلى صدور دستور متقدم على مرحلة التطور السٌاسً فً الببلد ،حٌث قلصت تلك
الوثٌقة من صبلحٌات الحكم.
إال أنه وعلى الرؼم من أهمٌة الدور المرجعً الذي لعبه و ٌلعبه الدستور فً تحدٌد
هوٌة النظام السٌاسً ،وتؤطٌر العبلقة بٌن الحاكم والمحكوم ،فإن السلطة التنفٌذٌة مابرحت
تحاول التحرر من تلك الصٌؽة الدستورٌة فً اتجاه مزٌد من االستبثار بالسلطة .وتعكس تلك
المحاوالت المستمرة (حل المجلس 1976و  )1986استمرار االنكشاؾ الهٌكلً وعدم توازن
القوى داخل المجتمع ،حٌث تسٌطر الحكومة على موازٌن القوى داخل المجتمع.
وٌبدو أن عدم التوازن ذاك سٌظل سمة بارزة و مستمرة فً طبٌعة النظام السٌاسً و
االقتصادي الرٌعً للمجتمع الكوٌتً .ومن المتوقع أن ٌإدي ذلك األمر إلى استمرار حالة
عدم االستقرار السٌاسً سواء بسبب الحكومة ،كونها ؼٌر متماسكة كجهاز ،على الرؼم من
قوتها المإسسٌة ،أو بسبب القوى السٌاسٌة التً تسعى إلى الضؽط على الحكومة إلحداث أثر
على مسار إتخاذ القرار .اال ان السٌاق التطوري للدٌمقراطٌة فً الكوٌت قد ٌجعلنا نفكر
بطرٌقة اخرى انطبلقا من انه من الصعب  ،بل وؼٌر المقبول ،تحدٌد رإٌتنا المستقبلٌة لكٌؾ
ستإول الٌه االمور من خبلل احداث راهنة نعٌش فٌها ونتاثر بمعطٌاتها ،فالمطلوب هو ان
نسعى الى رإٌة المتؽٌرات فً اطارها وسٌاقها التطوري عبر فترة زمنٌة طوٌلة ،وربما ٌكون
هذا المنظور هو الذي قد ٌإدي الى تحوالت دٌمقراطٌة حقٌقٌة  ،تدفع المجتمع نحو مزٌد من
االستقرار واالنتاج ،وتطوٌر العملٌة السٌاسٌة برمتها.
خبلل المسٌرة الدٌمقراطٌة فً الكوٌت وبالذات تلك التً بدأت فً الممارسة على اساس
الدستور عام  1962لوحظ ان الست انتخابات االولى والتً بدات فً انتخابات مجلس االمة
مابٌن  1963وحتى انتخابات  1985قد شابها قصور كبٌر ،وومشاكل جمة .كان محور
الخبلؾ وبالذات من جانب الحكومة حول ما اذا كان ضرورٌا االبقاء عاى الدستور ذاته ،حٌث
تم تزوٌر االنتخابات عام  1967وحل مجلس االمة حبل ؼٌر دستوري فً 1976و ، 1986
تبع تلك الست ؼٌر المستقرة ست انتخابات اخرى مابٌن  1992وحتى انتخابات  ،2228كانت
اكثر استقرارا من حٌث االلتزام بالدستور  ،حٌث لم ٌتم فٌها اي حل ؼٌر دستوري ،على
الرؼم من انه تم حل المجلس اربع مرات ،اال انه بالمقابل كان فً اطار المسوؼات
الدستورٌة .وفً هذا االطار جاءت انتخابات  2229ورقمها  13وهً بمثابة بداٌة لست
انتخابات جدٌدة ،وقد تمخض عنها اٌضا حدث تارٌخً ؼٌر مسبوق اال وهو تقدٌم استجواب
لربٌس الوزراء وصعوده المنصة وان كان فً اطار جلسة سرٌة .كذلك حدوث اربعة
استجوابات فً ٌوم واحد ،فهً كلها قفزات نحو تعزٌز الممارسة الدٌمقراطٌة .فلربما تكون
حقبة الست الجدٌدة ابتداءا من  2229فً طرٌقها لكسر الجمود واالحتقان السٌاسً.
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