
الديمقراطية الكويتية
حدود المشاركة السياسية وإمكانية االستفادة منها

مطهر الصفاري

ورقة سياسية  )47(





مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
متهيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
نشأة احلياة الدميقراطية يف الكويت . . . . . . . . . . . . . . . 9
12 النظام السياسي الكوييت . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14  . . . . . . . . . . . التجربة الدميقراطية )الربملانية( بعد االستقالل
17 جملس األمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19 التطور الدستوري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21 التكتالت الدميقراطية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22  . . . . . . . . . . . . . احلركة الدستورية اإلسالمية )حدس(
27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلماعة السلفية
30 التجمع السلفي اإلسالمي. . . . . . . . . . . . . . . 
32 حزب األمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
34 الكتلة الشيعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ائتالف املعارضة
38 اجلبهة الوطنية حلماية الدستور وحتقيق اإلصالحات الدميقراطية . . 
39 التيار الليربايل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
40 اجملتمع املدين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

المحتويات



43 املطالب ابإلصالحات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
47 إمكانية االستفادة من التجربة . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 خامتة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
52 التوصيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
53 املراجع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
57  . . . . . . . . . . . . . ملحق.. أبرز احملطات لقضية )البدون(



5

الديمقراطية الكـويتية | حدود المشاركة السياسية وإمكانية اإلستفادة منها

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مقدمة
تعــد التجربــة الدميقراطيــة يف دولــة الكويــت مــن التجــارب الــيت تســتحق الدراســة والتقييــم، نظــراً 
للخصوصيــة الــيت متيــزت هبــا عــن دول جوارهــا اخلليجيــة، وكذلــك لطبيعــة وخصائــص املكــوانت 
السياســية واالجتماعيــة والطائفيــة للشــعب الكويــيت، حيــث يعــد جملــس األمــة اجمللــس الوحيــد 
الــذي حيظــى بصالحيــات ال تتوفــر لــدى مثيالتــه يف دول املنطقــة، فضــاًل عــن أن كثــراً منهــا يُعــنَّ 

أعضاؤهــا تعيينــاً، أمــا جملــس األمــة الكويــيت فيتشــكل وفــق آليــة االنتخــاابت املباشــرة.

وقــد اكتســبت التجربــة الدميقراطيــة الكويتيــة أمهيــة، نظــراً ألقدميتهــا، إذ تعــود البــداايت الرمسيــة 
هلــا إىل عــام االســتقالل عــن االحتــالل الربيطــاين يف عــام 1961، عنــد تشــكيل جملــس أتسيســي 
ليضــع دســتور الدولــة. ومنــذ أول انتخــاابت جمللــس األمــة الكويــيت يف عــام 1963 مل يكــن هنــاك 
تراجــع عــن املشــاركة السياســية )االنتخابيــة(، الــيت اتســمت ابالســتمرارية، رغــم حــاالت حــل جملــس 

األمــة املتكــررة.

وقــد عرفــت دولــة الكويــت مبكــراً العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، كاالحتــاد العــام لعمــال 
الكويــت واجلمعيــة الثقافيــة االجتماعيــة النســائية، وغرهــا، حيــث أتقلمــت مــع أنشــطتها وفعالياهتــا.

وميثــل اجملتمــع )الشــعب( الكويــيت، رغــم حمدوديــة تعــداد ســكانه؛ فسيفســاء للتنــوع اإليديولوجــي 
السياســي، والطائفــي، واالجتماعــي. وحيســب ملكوانتــه قدرهتــا حــى اللحظــة علــى التعايــش معــاً، 
الطائفيــة واحلــد مــن تداعياهتــا اإلقليميــة، رغــم شــدة االضطــراابت  وجتنيــب وطنهــا الصراعــات 
اإلقليميــة، وحماولــة أطــراف الصــراع جــر الكويــت إليهــا، وحــدوث بعــض احلــاالت الــيت أمكــن 

احتواؤهــا. 

احلديــث عــن الدميقراطيــة يف الكويــت كالســهل املمتنــع؛ فهــي منــوذج للدميقراطيــة مقارنــة بــدول 
اخلليــج العــريب اجملــاورة هلــا، بــل ويفــوق جملــس األمــة يف حراكــه ودوره الرقــايب كثــراً مــن الربملــاانت 
العربيــة عمومــاً، ومــن ضمنهــا تلــك الــيت يف األنظمــة اجلمهوريــة، إضافــة إىل وجــود منظمــات جمتمــع 
مــدين عريقــة متنوعــة جمــاالت العمــل، الــيت تتــوزع بــن التنمــوي املــادي والثقــايف والسياســي واخلــري 

اإلغاثــي اإلنســاين، ذات أتثــر كبــر، ســواء علــى الســاحة الكويتيــة أو اإلقليميــة. 
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هتــدف هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى التجربــة الكويتيــة، مــن خــالل اســتعراض مســرة املشــاركة 
السياســية، انطالقــاً مــن النشــأة، والتكتــالت السياســية، مســتعرضن نقــاط قوهتــا وضعفهــا، ومــن مث 
إمكانيــة االســتفادة مــن التجربــة الكويتيــة خليجيــاً، خصوصــاً يف ظــل وجــود مســات كثــرة مشــركة 
بــن جمتمعــات دول اخلليــج، الــيت تربــط بينهــا روابــط اجتماعيــة وثقافيــة وطيــدة، وكذلــك يف ظــل 
التطــور التنمــوي الــذي تشــهده الــدول اخلليجيــة وحميطهــا يف خمتلــف اجملــاالت، الــيت قــد تكــون 

هيــأت البيئــة اخلليجيــة للمشــاركة السياســية، وصعبــت إمكانيــة اســتمرار ذات النهــج الســائد. 

وختتتــم الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات الــيت قــد تســهم يف ترشــيد املمارســة السياســية ومبــا 
ينعكــس إجيــاابً علــى إدارة الشــأن العــام مــن قبــل الســلطات والنخــب الكويتيــة؛ مــواالة ومعارضــة.
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تمهيد
يعــود األصــل التارخيــي للدميقراطيــة )Democracy( إىل اليــوانن، وهلــا تعاريــف ومفاهيــم 
متعــددة تــدور حــول مفهوحمكــم الشــعب ابلشــعب وملصلحــة الشــعب. وغالبــاً مــا يطلــق اللفــظ 
علــى الدميقراطيــة الليرباليــة؛ ألهنــا النظــام الســائد للدميقراطيــة، وهــذا املعــى هــو الــذي اســتمدت منــه 
غالبيــة الدميقراطيــات السياســية مفاهيمهــا. ويطلــق مصطلــح الدميقراطيــة أحيــاانً علــى معــى ضيــق 
لوصــف نظــام احلكــم يف دولــة دميقراطيــة، أو مبعــى أوســع لوصــف ثقافــة جمتمــع سياســّية وأخالقيــة 

معّينــة تعتقــد ضــرورة تــداول الســلطة ســلمياً وبصــورة دوريــة.

والدميقراطية هي شــكل احلكم لشــعب راشــد أعضاؤه قادرون على التفكر واالنتقاد واملشــاركة، 
وتكون حينئذ جمموعة من االلتزامات وتباداًل للخدمات، ونظاماً واعياً من احلقوق والواجبات)1(.

وقد تناول أحد تعاريف مبادئ الدميقراطية األساسية ثالثة مرتكزات، هي:

-  احلرية: أي احرام احلرايت املدنية والسياسية للمواطنن.

-  املســاواة: يف بعديهــا؛ السياســي واالجتماعــي، مبعــى ضــرورة توفــر الظــروف االجتماعيــة 
واالقتصاديــة الــيت متكــن املواطنــن مــن ممارســة احلريــة واملشــاركة السياســية.

-  املشــاركة: مبعــى أن يكــون القــرار السياســي أو السياســة الــيت تتبناهــا الدولــة حمصلــة أفــكار 
ومناقشــات مجهــرة املواطنــن الذيــن ســوف يتأثــرون هبــذا القــرار أو تلــك السياســة.

الدميقراطــي)2(. ومعــامل  األعلــى  املثــل  أبعــاد  متثــل  احلريــة واملســاواة واملشــاركة،  املبــادئ؛  فهــذه 
القانــون،  وســيادة  ســلمياً،  الســلطة  وتــداول  االنتخــاب،  وآليــة  األكثريــة،  حكــم  الدميقراطيــة: 

والالمركزيــة. 

)1(   ســامي ذيبــان وآخــرون، قامــوس املصطلحــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، دار رايض الريــس للكتــب والنشــر، 
لنــدن، الطبعــة األوىل، 1990، ص 232.

)2(   علــي الديــن هــالل وآخــرون، الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف الوطــن العــريب، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 
الطبعــة الثالثــة، 1986، ص 11. 
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أنواع الديمقراطية

تتعــدد أنــواع الدميقراطيــة حبســب تنــوع آليــة ممارســة الشــعب حلقــه )الســلطة( يف حكــم نفســه، 
بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل تفويــض مــن خيتارهــم بطريقــة مباشــرة وملــدة حمــددة، وفــق مــا أييت:

-  الدميقراطيــة املباشــرة )Direct Democracy(: ميــارس فيهــا الشــعب حقوقــه كاملــة دون 
وســيط، مــن خــالل برملــاانت مفتوحــة، كمــا يف املــدن اليواننيــة القدميــة؛ مثــل أثينــا، وتصعــب 

ممارســتها يف هــذا العصــر يف ظــل التطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة واحلضريــة املتضخمــة.

 Parliamentary( التمثيليــة  أو  النيابيــة  الدميقراطيــة  أو  املباشــرة،  غــر  الدميقراطيــة   -
Democrocy(: أي الدميقراطيــة الربملانيــة؛ وهــي الــيت ميــارس فيهــا الشــعب حقوقــه مــن خــالل 

برملــاانت ومؤسســات ينتخــب هلــا الشــعب عــدداً مــن النــواب ابالنتخــاب احلــر املباشــر ملــدة حمــددة 
ســلفاً. وهــذا النــوع هــو الشــائع املعمــول بــه يف األنظمــة الدميقراطيــة.

-  الدميقراطيــة شــبه املباشــرة )Semi Direct Democracy(: تفــرض أن مثــة مؤسســة متثيليــة 
تعــرب عــن اإلرادة العامــة، ولكــن هــذه املؤسســة غــر كافيــة إلحــكام هــذا التعبــر ولضمــان مطابقتــه 
لــإرادة العامــة، فإنــه حيــق للشــعب أن يســتفيت كلــه عندمــا جيــد أمــراً هامــاً. وأيضــاً حــق الشــعب 
يف أن يقــرح مشــروعات بقوانــن أو يف اقــراح مــا يــرى ضرورتــه يف املصلحــة العامــة. وأخــراً جيــوز 
للشعب يف ظل الدميقراطية شبه املباشرة أن يعرض على قوانن صادرة عن السلطة التشريعية)3(.

الدميقراطيــة يف  مــن  النــوع  الشــعبية )Popular Democracy(: عــرف هــذا  الدميقراطيــة    -
الــدول اخلاضعــة لنفــوذ االحتــاد الســوفيييت، وال تعــرف هبــذا النــوع الــدول الغربيــة، كنظــم دميقراطيــة.

والدميقراطيــة الشــعبية دميقراطيــة احلــزب الواحــد عــرب حتالــف عريــض لقــوى الشــعب الفاعلــة، وأبــرز 
أمثلتهــا حتالــف قــوى الشــعب العامــل يف جتربــة مصــر الناصريــة يف الســتينيات)4(.

.)Mediatory Demcracy( الدميقراطية الوسيطة  -

النظــام الــذي مــن شــأن تعــدد االحــزاب السياســية فيــه منــع املواطنــن مــن اختيــار رئيــس احلكومــة 

)3(   خالد عبد الناصر، الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص 26.
)4(   املرجع السابق، ص 29.
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عــن طريــق االنتخــاابت الربملانيــة، بــل يعتمــد هــذا االختيــار علــى االتصــاالت الــيت تتــم بــن كبــار 
رجــال السياســة.

نشأة الحياة الديمقراطية في الكويت 
تــالزم ظهــور دولــة الكويــت ككيــان سياســي مســتقل، ميتلــك شــخصية اعتباريــة تعــرف هبــا 
الــدول، وعضــو يف العديــد مــن املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة؛ مــع إقــرار الســلطات حبــق مواطنيهــا 
يف املشــاركة السياســية، وقــد أســهمت جمموعــة مــن العوامــل الداخليــة واخلارجيــة يف ذلــك اإلقــرار 
العائد يف األســاس إىل خصوصيات مكوانت اجملتمع الكوييت، وموقع الدولة وخصائص جوارها، 
والــدور الربيطــاين، واألهــم هــو الرغبــة الــيت تولــدت لــدى حــكام دولــة الكويــت، املتعلقــة بتنــاوب 
احلكــم )منصــب األمــر( بــن فرَعــي األســرة احلاكمــة الرئيســن )فرَعــي جابــر وســامل(، والقبــول 
ابملشــاركة السياســية، مــع اإلقــرار بعــدم الســماح ابلتطــور الدســتوري كبقيــة نظــم امللكيــة الدســتورية.

كانــت إمــارات اخلليــج العــريب منــذ بدايــة ظهورهــا السياســي يســودها نظــام حكــم يقــوم علــى 
ــاً مــا يتــوىل الســلطة فيهــا شــيخ عشــرة أو قبيلــة ينحــدر مــن أســرة  أســاس قبلــي وعشــائري، وغالب
حاكمــة وصلــت إىل ســدة احلكــم مــن خــالل تطــور اترخيــي، وترســخ حكــم تلــك األســر بعــد توقيــع 
شــيوخها اتفاقيات احلماية مع بريطانيا يف القرن التاســع عشــر، وكان دور الشــيخ هو توفر الدعم 
السياســي والعســكري هلــا، ومتتعــت تلــك األســر مبوقــع ممتــاز علــى اخلريطــة االجتماعيــة الطبقيــة، 

ســواء ابلنســبة إىل التجــارة أو مصائــد اللؤلــؤ أو األراضــي الزراعيــة)5(.

متيــزت القبائــل يف الكويــت بصالبــة بنــاء القــوة التقليديــة املتمثــل مببــدأ احلكــم املشــرك، والتأثــر 
فيــه مــن خــالل اجملالــس املنتخبــة، والــيت مــا زالــت تتســم هبــا التجربــة الكويتيــة، ويعــود ذلــك إىل 

خصائــص اجملتمــع ومنــط جتــاره وعالقاتــه مــع اجملتمعــات والــدول احمليطــة بــه.

بــن املؤرخــن تبايــن حــول حتديــد اتريــخ معــن لظهــور الكويــت ككيــان، وتعــود بــداايت الكويــت 
الــيت اتفــق حوهلــا كثــر مــن املؤرخــن إىل هنايــة القــرن الســابع عشــر امليــالدي، فــآل صبــاح حيكموهنــا 

منــذ ســنة 1752.

)5(   حممــد جاســم حممــد، النظــم السياســية والدســتورية يف منطقــة اخلليــج العــريب واجلزيــرة العربيــة، مركــز دراســات اخلليــج 
العــريب، جامعــة البصــرة، 1984، ص 115. 
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ويف عــام 1899 أبــرم الشــيخ مبــارك الصبــاح )1915.1896( أول اتفاقيــة محايــة مــع بريطانيــا 
العظمــى، وعندمــا تــويف مبــارك الصبــاح )1915( تــوىل احلكــم ابنــاه جابــر مث ســامل، غــر أن االثنــن 
حكمــا جمتِمعــن ســت ســنوات فقــط، ومل يكــن حكــم ســامل حمــل اتفــاق بــن أصحــاب النفــوذ؛ نظــراً 
حملاولتــه التفــرد يف احلكــم، رغبــة يف ختطــي احلكــم املشــرك، لذلــك فإنــه حــال وفاتــه يف 22 أكتوبــر/

تشــرين األول 1921 اجتمعــت جمموعــة مــن وجهــاء البلــد، يف 24 فرباير/شــباط، ورفعــوا عريضــة 
لألســرة احلاكمــة أبهنــم ليســوا علــى اســتعداد لتقبــل األوضــاع الــيت كانــت ســائدة ســابقاً إال إذا كان 

هلــم دور ابملشــاركة يف احلكــم عــن طريــق جملــس شــورى يعــاون احلاكــم يف إدارة شــؤون البــالد)6(.

ويف عــام 1930 أنشــئ اجمللــس البلــدي، الــذي شــكل اجتاهــاً جديــداً حنــو مشــاركة الكويتيــن يف 
إدارة البــالد، فقــد اختــاروا عــن طريــق االنتخــاابت احملــدودة جملســاً يتكــون مــن 11 عضــواً ورئيســاً 
دائمــاً ومديــراً، ويُنتخــب األعضــاء واملديــر كل ســنتن، وجيتمــع األعضــاء مــرة يف األســبوع للتباحــث 
حــول وجهــات نظرهــم بشــأن حاجــة النــاس واملدينــة، وأهــم األعمــال املطلــوب إجنازهــا كانــت يف 
جمــاالت التعليــم واألمــن والصحــة واإلنشــاءات، وغرهــا، وكان اجمللــس يرأســه- بنــص املــادة الثانيــة 

مــن قانــون البلديــة- فــرد مــن آل الصبــاح.

وتلــت انتخــاابت البلديــة انتخــاابت لدوائــر املعــارف والصحــة واألوقــاف عــام 1936، وكان 
لتلــك االنتخــاابت أثرهــا الكبــر يف زايدة الوعــي مببــدأ الشــورى واملشــاركة يف تنظيــم شــؤون الدولــة 

مــن خــالل مؤسســاهتم)7(.

 وتوالــت جتــارب إنشــاء اجمللــس التشــريعي خــالل عامــي 1938 و1939، مببــادرة مــن التجــار 
حتــت اســم )الكتلــة الوطنيــة(، الــذي كان ســرعان مــا يتعــرض للحــل، يف عهــد األمــر- يف ذلــك 
الوقــت- الشــيخ أمحــد اجلابــر وانئبــه الشــيخ عبــد هللا الســامل الصبــاح، رغــم موافقــة األمــر املســبقة 
علــى إجــراء االنتخــاابت، حيــث أُعــدت قائمــة تضــم 320 انخبــاً اُســُتدعوا لــإدالء أبصواهتــم 
لالنتخــاابت الــيت فــاز فيهــا 14 عضــواً مــن بــن 20 مرشــحاً تقريبــاً، واختــر الشــيخ عبــد هللا الســامل 

)6(   غــامن النجــار، تطــور ونشــأة الدميقراطيــة يف الكويــت، اللقــاء الســنوي الواحــد والثالثــون، اجملالــس التشــريعية يف دول 
 https://cutt.us/xvFVS .2 جملــس التعــاون اخلليجــي، منتــدى التنميــة، البحريــن، 12.11 فرباير/شــباط 2010، ص
https:// .2018 7(   مســرة احليــاة الدميقراطيــة، موقــع جملــس األمــة الكويــيت، )د.ت(، اتريــخ االطــالع: 17 يوليو/متــوز(

cutt.us/d6fUm

https://cutt.us/xvFVS
https://cutt.us/d6fUm
https://cutt.us/d6fUm
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رئيســاً للمجلــس.

وبعــد أن ابشــر اجمللــس مهامــه قــام بصياغــة مشــروع دســتور الكويــت يف األســبوع األول مــن 
يوليو/متــوز 1938، ُحــددت فيــه اختصاصــات اجمللــس التشــريعي، وحــاز املشــروع إمجــاع أعضــاء 
اجمللــس، ورُفــع لألمــر للمصادقــة عليــه بتاريــخ 9 يوليو/متــوز 1938. وعلــى الرغــم مــن أن صيغــة 
الدســتور كانــت تتصــف ابإلجيــاز فإهنــا احتــوت مبــادئ دســتورية مهمــة؛ كمبــدأ الســيادة الشــعبية، 
وأن األمــة مصــدر الســلطات، وأعطــت اجمللــس ســلطة تشــريعية كاملــة وســلطة ماليــة واســعة، 

وكذلــك حــق املصادقــة علــى املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة.

لكــن اجمللــس التشــريعي األول مل يســتمر طويــاًل؛ فقــد ُحــلَّ، وبعــد أربعــة أايم مــن حلــه ُوزِّع أكثــر 
مــن مئــة دعــوة لبعــض املواطنــن تدعوهــم إىل االجتمــاع يف صبــاح اليــوم التــايل مــن أجــل التــداول 
يف أمــر انتخــاابت اجمللــس التشــريعي اجلديــد، وأســفر اللقــاء عــن الدعــوة إىل عقــد اجتمــاع موســع 
أكــد تبــي وثيقــة الدســتور الــيت أقرهــا احلاكــم يف عهــد اجمللــس التشــريعي األول، فضــاًل عــن االتفــاق 

علــى توســيع قاعــدة ممثلــي الشــعب حبيــث يصبحــون عشــرين عضــواً.

وأمجــع األعضــاء املنتخبــون علــى اختيــار الشــيخ عبــد هللا الســامل رئيســاً للمجلــس الــذي أثــى علــى 
هــذه الثقــة الكبــرة، ودعاهــم إىل العمــل لوضــع دســتور ليصــادق عليــه احلاكــم، وذلــك قبــل أن 

يتمكــن اجمللــس مــن اســتئناف نشــاطه.

ويف الثــاين مــن يناير/كانــون الثــاين 1939 اجتمــع أعضــاء اجمللــس الســتعراض مســودة الدســتور 
مــن أجــل إقرارهــا بعــد أن أدخلــت عليهــا إضافــة تتيــح للحاكــم حــق حــل اجمللــس التشــريعي مــى 
نشــبت بســببه فتنــة عامــة يف البلــد واســتعصى حلهــا ابلطــرق الســلمية، علــى أن تشــمل اإلرادة 
القاضيــة ابحلــل أمــراً إبجــراء انتخــاابت للمجلــس خــالل أســبوع مــن اترخيــه. وبعــد مصادقــة اجمللــس 
على ذلك أُرســلت مســودة الدســتور إىل األمر ليصادق عليها، لكن احلاكم رفض املســودة وقدم 

بــداًل منهــا دســتوراً.

وبعــد خــالف يف وجهــات النظــر أصــدر األمــر، يف 7 مــارس/آذار 1939، أمــراً حبــل اجمللــس 
التشــريعي الثــاين الــذي مل يكــن قــد بــدأ بعــد)8(. وقــد اســتمر هــذا التدافــع والتنــازع بــن أعيــان اجملتمــع 

)8(   مسرة احلياة الدميقراطية، مرجع سابق. 
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الكويــيت وســلطاته احملليــة يف ظــل الوصايــة الربيطانيــة، حــى عــام حتــرر الكويــت عــن االحتــالل 
عــام 1961. الربيطــاين 

النظام السياسي الكويتي
حــددت املــادة الرابعــة مــن الدســتور الكويــيت النظــام السياســي أبنــه نظــام وراثــي: »الكويــت إمــارة 
وراثية يف ذرية مبارك الصباح، ويعن ويل العهد خالل سنة على األكثر من تولية األمر، ويكون 
تعيينــه أبمــر أمــري بنــاء علــى تزكيــة األمــر ومبايعــة مــن جملــس األمــة تتــم يف جلســة خاصــة، مبوافقــة 
أغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم اجمللــس. ويف حالــة عــدم التعيــن علــى النحــو الســابق يزكــي 
األمــر لواليــة العهــد ثالثــة علــى األقــل مــن الذريــة املذكــورة فيبايــع اجمللــس أحدهــم وليــاً للعهــد«)9(.

ويف البــاب الرابــع مــن الدســتور الكويــيت )الســلطات( الفصــل األول )أحــكام عامــة(، بينــت املــادة 
)50( طبيعــة العالقــة بــن الســلطات الثــالث )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة(: »يقــوم نظــام 
احلكــم علــى أســاس فصــل الســلطات مــع تعاوهنــا وفقــاً ألحــكام الدســتور، وال جيــوز ألي ســلطة 

منهــا النــزول عــن كل أو بعــض اختصاصهــا املنصــوص عليــه يف هــذا الدســتور«)10(.

وتوضــح املــواد 51 و52 و53 حجــم صالحيــات أمــر دولــة الكويــت “األمــر رئيــس الدولــة، 
وذاتــه مصونــة ال متــس” )املــادة 54(، ومــدى تركــز ســلطته وســيطرهتا علــى الســلطات الثــالث، 
فهــو شــريك جملــس األمــة يف التشــريع، ولــه حــق حــل اجمللــس، وهــو صاحــب الســلطة التنفيذيــة، 

والقضــاة ميارســون ســلطتهم ابســم األمــر:

-  مادة 51: السلطة التشريعية يتوالها األمر وجملس األمة وفقاً للدستور.

-  مــادة 52: الســلطة التنفيذيــة يتوالهــا األمــر وجملــس الــوزراء والــوزراء علــى النحــو املبــن 
ابلدســتور.

-  مادة 53: السلطة القضائية تتوالها احملاكم ابسم األمر يف حدود الدستور.

هــذه املــواد الدســتورية تبــن حجــم صالحيــة األمــر شــبه املطلقــة علــى مجيــع الســلطات، ومــن 

https://cutt. أغســطس/آب 2018.  االطــالع: 3  األمــة، )د.ت(، اتريــخ  موقــع جملــس  الكويــيت،  الدســتور     )9(
0zXhU/us

)10(   املرجع السابق.

https://cutt.us/0zXhU
https://cutt.us/0zXhU
https://cutt.us/0zXhU
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ضمنهــا التشــريعية والقضائيــة.

التجربــة الدميقراطيــة الكويتيــة تقــوم علــى عــدة ركائــز، لعــل أمههــا مــن الناحيــة الدســتورية هــي حــق 
انتخــاب جملــس األمــة، والصالحيــات الــيت ضمنهــا الدســتور للمجلــس وأعضائــه املنتخبــن، وعالقــة 
جملــس األمــة- بصفتــه ســلطة تشــريعية تشــارك أمــر الكويــت- مــع الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة، 
والركيــزة الثانيــة تتمثــل يف احلقــوق واحلــرايت الــيت كفلهــا الدســتور للمواطنــن، وحقهــم يف تشــكيل 

منظمــات اجملتمــع املــدين. 

وقــد اكتســبت التجربــة الكويتيــة، ســواء علــى صعيــد جملــس األمــة أو منظمــات اجملتمــع املــدين، 
لــدى كل مــن القائمــن عليهــا واملســتفيدين منهــا، وكذلــك علــى  مــن اخلــربة واملوثوقيــة  رصيــداً 
املســتوى اخلارجــي، الــذي وصلتــه مســامهات منظمــات اجملتمــع الكويتيــة، وخاصــة علــى الصعــد 

التنمويــة املاديــة واملعنويــة، ويف طليعتهــا الثقافيــة.

غــر أن قضــااي شــرحية البــدون مــا زالــت تشــكل نقطــة ضعــف مركزيــة يف ســجل احلقــوق واحلــرايت 
الكويــيت، إضافــة إىل ســقف اخلطــاب اإلعالمــي املرتفــع بنظــر اآلخريــن، حيــث يثــر بــن حــن وآخــر 
توتــرات علــى املســتوى احمللــي، وكذلــك علــى املســتوى اخلارجــي، حيــث توجــد يف الكويــت ظاهــرة 
رفــع بعــض الســفارات دعــاوى قضائيــة جتــاه بعــض الصحــف والكتــاب، حبجــة اإلســاءة لرموزهــا 

ومصــاحل دوهلــا وإســاءة العالقــات مــع الكويــت.
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التجربة الديمقراطية )البرلمانية( بعد االستقالل 
علــى  الربيطــاين، وحصلــت  االحتــالل  عــن  اســتقالهلا  الكويــت  عــام 1961 انلــت دولــة  يف 
االعــراف الــدويل، ومنــذ ذلــك الوقــت حرصــت قيــادة دولــة الكويــت علــى االنضمــام إىل عضويــة 
العديــد مــن املنظمــات الدوليــة، هبــدف أتكيــد اســتقالل دولتهــا، وتعزيــز ســيادهتا واســتقالل قرارهــا 
األهــداف  للتعــاون يف حتقيــق  والــدويل،  اإلقليمــي  اجملتمــع  مــع  التفاعــل  إىل  الوطــي، ابإلضافــة 

املشــركة، وخلــق شــراكات وثيقــة)11(. 

وقــد تعــددت القــراءات حــول حقيقــة الدوافــع الــيت أســهمت يف التحــول املبكــر لدولــة الكويــت 
يف اعتمــاد املشــاركة السياســية مــن خــالل االنتخــاابت الربملانيــة املتزامنــة مــع نيلهــا االســتقالل، 
والســماح بتكويــن منظمــات اجملتمــع املــدين ابســتثناء األحــزاب؛ بــن مــن يعدهــا حمصلــة للتــوازن 
االجتماعــي وبتأثــر طبيعــة النشــاط االقتصــادي واملوقــع اجلغــرايف والعالقــة مــع دول اجلــوار، وبــن 

آخريــن يعــزون الدافــع أو الســبب الرئيســي للعامــل اخلارجــي املتمثــل ابلــدور الربيطــاين.

فأصحــاب االجتــاه األول يعــدون الدعــم الشــعيب الكبــر الــذي حــازه أمــر الكويــت، الشــيخ عبــد 
هللا الســامل الصبــاح، إابن أزمــة االســتقالل، إضافــة إىل التهديــد العراقــي يف ذلــك الوقــت، ووجــود 
مطالبــات شــعبية لإصــالح السياســي؛ كلهــا دوافــع مهيئــة لتبــي النظــام الربملــاين، وابلفعــل فقــد 
صــدر القانــون رقــم )1( لســنة 1962 متضمنــاً النظــام األساســي للحكــم يف مرحلــة االنتقــال 
الــيت ســبقت إصــدار  الفــرة  مــن اإلمــارة إىل الدولــة، وكان مبنزلــة دســتور مؤقــت يطبــق خــالل 
الدســتور)12(∗ الدائــم، وأحــال القانــون مهمــة وضــع الدســتور الدائــم إىل اجمللــس التأسيســي املكــون 
مــن عشــرين عضــواً كان اختيارهــم ابالنتخــاب، إضافــة إىل أحــد عشــر وزيــراً كانــوا مجيعــاً مــن أســرة 
آل الصبــاح، وانتِخــب عبــد اللطيــف ثنيــان الغــامن رئيســاً للمجلــس التأسيســي، وانتخــب أمحــد 

حممــد اخلطيــب انئبــاً لرئيــس اجمللــس)13(.

)11(   مطهــر الصفــاري، الدبلوماســية الكويتيــة.. املقومــات واألدوار، مركــز الفكــر االســراتيجي للدراســات، إســطنبول، 
الطبعــة األوىل، 2018، ص 4.

)12(∗   الدســتور هو قانون الدولة األساســي الذي حيدد أســس نظام اجملتمع والدولة وتنظيم هيئاهتا وتشــكيلها، ونشــاطها، 
وحقــوق املواطنــن وواجباهتــم، وميثــل الدســتور تطــوراً مهمــا يف عالقــة الدولــة ابملواطــن إذ حيقــق عمليــة إخضــاع الدولــة للقانــون 

ابعتبــاره القانــون األساســي للدولــة.
)13(   مسرة احلياة الدميقراطية، موقع جملس األمة الكوييت، مرجع سابق.
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أمــا أصحــاب االجتــاه اآلخــر، الــذي ميثلــه الدكتــور عبــد هللا النفيســي، فــرون أن التجربــة النيابيــة 
يف دولــة الكويــت مل أتت نتيجــة لتــوازن اجتماعــي أو طبقــي أو خيــار كويــيت حمــض إزاء هــذه 
التجربــة، وإمنــا وليــد هــذه التشــكيلة مــن الظــروف، والتجربــة الدميقراطيــة يف الكويــت جــاءت بضغط 
بريطــاين ال مبجــرد ضغــط داخلــي، وهــي مــن قبــل عــام االســتقالل 1961، فقــد جــاء إىل الكويــت 
املبعــوث الربيطــاين وليــام لــوس، ســنوات 1959 و1960 و1961، وتكلــم مــع أمــر الكويــت 
الراحــل عبــد هللا الثالــث)14(∗، وأحل عليــه بضــرورة الشــروع ابلتجربــة النيابيــة، وكان هنــاك وفــد مــن 
األســرة احلاكمــة يعــارض هــذا التوجــه، فصرفهــم األمــر عبــد هللا الثالــث، ملبيــاً املطلــب الربيطــاين، 

وملبيــاً يف نفــس الوقــت املطالــب الداخليــة للكويتيــن بضــرورة الشــروع يف جتربــة نيابيــة)15(. 

ويعد دســتور دولة الكويت الصادر عام 1962 دســتوراً مكتوابً وجامداً؛ ألنه اشــرط إلمكانية 
تعديلــه وتنقيحــه شــروطاً وإجــراءات خاصــة أكثــر شــدة وتعقيــداً مــن تلــك املقــررة يف شــأن القوانــن 
العاديــة، ومــن حيــث أســلوب نشــأته أو طريقــة وضعــه فهــو دســتور تعاقــدي بــن احلاكــم والشــعب.

مل تكــن التجربــة النيابيــة )الدميقراطيــة( واملمارســة السياســية عمومــاً يف الكويــت بــال مشــاكل أو 
أزمــات، بــل مــرت ببعــض احملطــات املؤثــرة واملهمــة يف اترخيهــا. وعلــى مــدى األعــوام الثالثــن منــذ 
إعــالن صــدور الدســتور وحــى الغــزو العراقــي )1990.1961( شــهدت الكويــت ســتة جمالــس 
برملانيــة )63. 67. 71. 75. 81. 85(، وتوقفــت احليــاة النيابيــة الدســتورية مرتــن؛ األوىل 
ــل العمــل ببعــض نصــوص الدســتور، واســتمرت حالــة  عــام 1976 حيــث ُحــل اجمللــس، وُعطِّ
الفــراغ الدســتوري أكثــر مــن أربــع ســنوات تراجعــت فيهــا احلكومــة عــن فكــرة تعديــل الدســتور 
بســبب املعارضــة الشــعبية هلــا، أمــا األزمــة الثانيــة فقــد كانــت يف عــام 1986 حيــث ُحــل اجمللــس 

)14(∗   الشــيخ عبد هللا الســامل الصباح هو مؤســس دولة الكويت الدســتورية، فقد دشــن أول برملان يف البالد، وهو احلاكم 
احلــادي عشــر مــن أمــراء آل الصبــاح 1965.1950. شــهد عــام 1961 يف عهــده اســتقالل الكويــت، وإلغــاء معاهــدة 
احلمايــة املربمــة مــع بريطانيــا عــام 1899، واســتبدلت هبــا معاهــدة صداقــة وتعــاون، وأصبحــت الكويــت دولــًة مســتقلة ذات 
ســيادة، وعضــواً يف جامعــة الــدول العربيــة يف يوليو/متــوز 1961. أجريــت يف عهــده انتخــاابت الختيــار أول جملــس أمــة بعــد 
االســتقالل يف ينايــر/ كانــون الثــاين 1963، وتوالــت بعــد ذلــك اجملالــس النيابيــة. شــكلت يف عهــده أول وزارة يف الكويــت بعــد 
 االستقالل، وأجريت انتخاابت عامة الختيار عشرين عضواً يكونون اجمللس التأسيسي الذي اضطلع مبهمة وضع الدستور.

1 عبــد هللا الســامل الصبــاح مؤســس دولــة الكويــت الدســتورية، موقــع اجلزيــرة نــت، 3 أكتوبر/تشــرين األول 2010، اتريــخ 
https://cutt.us/k0vVd .2018 االطــالع: 6 أغســطس/آب

)15(   عبــد هللا النفيســي: بدايــة التجربــة الدميقراطيــة يف الكويــت، موقــع alnefisi ابليوتيــوب، 15 أكتوبر/تشــرين األول 
https://cutt.us/G5N05 .2018 2015، اتريــخ االطــالع: 12 أغســطس/آب

https://cutt.us/k0vVd
https://cutt.us/G5N05
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مــرة أخــرى، وأوقــف العمــل ابلدســتور، وســط احتجاجــات وضغــوط شــعبية مطالبــة بعــودة احليــاة 
الربملانيــة. ويف 20 أكتوبر/تشــرين األول 1992 عــادت مســرة التجربــة النيابيــة )الدميقراطيــة( بعــد 
انقطــاع دام أكثــر مــن ســت ســنوات منــذ عــام 1986، وبــدأ اجمللــس ممارســة مهامــه التشــريعية 
والرقابيــة، بعــد التحــرر مــن الغــزو العراقــي الــذي بــدأ يف 2 أغســطس/آب 1990، حيــث اســتمرت 
حكومــة الشــيخ ســعد العبــد هللا الســامل يف تدبــر شــؤون البــالد مــن مدينــة الطائــف الســعودية حــى 
مــا بعــد التحريــر يف 26 فرباير/شــباط 1991، ويف أبريل/نيســان 1991 صــدر مرســوم أمــري 

بتشــكيل حكومــة جديــدة إلعــادة اإلعمــار والبنــاء)16(.

أقليــة شــيعية، ابإلضافــة إىل  مــع وجــود  األغلبيــة،  ــنَّة  السُّ متعــدد، ويشــكل  الكويــيت  واجملتمــع 
فئــة البــدون)17(∗. ويبلــغ عــدد ســكان دولــة الكويــت )4.609.805(، عــدد الكويتيــن منهــم 
)1,394,440(، وتبلــغ نســبتهم مــن إمجــايل عــدد الســكان )30.25%(، يف حــن يبلــغ عــدد 

.)18()%69.75( وبنســبة   ،)3,215,365( الكويتيــن  غــر 

)16(   املرجع السابق.
)17(∗   البــدون: فئــة مــن ســكان الكويــت ال حتمــل جنســية أي دولــة، وبينمــا يعــدون أنفســهم مواطنــن كويتيــن جيــب أن 

ينالــوا حقــوق املواطنــة كاملــة ترفــض احلكومــة ذلــك، وهــو مــا أدى إىل أزمــة جمتمعيــة شــائكة حقوقيــاً وسياســياً.
ويُقّســم )البــدون( يف الكويــت إىل جمموعتــن؛ األوىل هــي )عدميــو اجلنســية القانونيــون(، وأصحاهبــا ال يتمتعــون أبي جنســية، 
وســيبقون كذلــك إىل أن مُينحــوا اجلنســية الكويتيــة، أو َيكتســبوا جنســية دولــة أخــرى. أمــا اجملموعــة الثانيــة فهــي فئــة )عدميــو 
اجلنســية الفعليــون(، وهــم الذيــن تقــول احلكومــة الكويتيــة إهنــم أخفــوا جنســياهتم الفعليــة ويصعــب إثبــات انتمائهــم إىل أي دولــة 

أخــرى.
 البــدون يف الكويــت، موقــع اجلزيــرة نــت، 31 ديســمرب/كانون األول 2015، اتريــخ االطــالع: 25أغســطس/آب 2018. 

 4fIKU/http://cutt.us

)18(   اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة، إحصــاء الســكان اليومــي، 25 ســبتمرب/أيلول 2018، اتريــخ االطــالع: 25 
 https://goo.gl/RYfycu  .2018 ســبتمرب/أيلول 

http://cutt.us/4fIKU
http://cutt.us/4fIKU
https://goo.gl/RYfycu
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مجلس األمة 
تعــد  الــيت  الكويــت  السياســية يف  للحيــاة  والرئيســية  األوىل  النــواة  الكويــيت  األمــة  ميثــل جملــس 
منوذجــاً متقدمــاً مقارنــة مبثيالهتــا اخلليجيــة، فعلــى الرغــم مــن عــدم الســماح ابلتعدديــة السياســية 
بصورهتــا احلزبيــة املعروفــة فــإن التيــارات السياســية حاضــرة يف املشــهد الكويــيت العــام، وتــؤدي أدوارهــا 

بالفتــات متعــددة، وتشــارك يف االنتخــاابت الربملانيــة بفاعليــة)19(.

يرتبــط وجــود جملــس األمــة ودوره ابســتقالل دولــة الكويــت عــن بريطانيــا، وتعــود جــذور اجمللــس 
إىل انتخــاابت 1961 مــن أجــل اجمللــس الدســتوري الــذي وضــع مســودة للدســتور واألســاس 
النتخــاابت عــام 1963 الــيت جــاءت مبجلــس األمــة األول. وأفــرزت انتخــاابت 1963 معارضــة 
قويــة يف الكتلــة الوطنيــة الــيت واجهــت سياســة احلكومــة يف عــدد مــن اجملــاالت، وكان حضــور 
املعارضــة واضحــاً يف انتخــاابت 1967 عندمــا اهتمــت احلكومــة بعــدم نزاهــة االنتخــاابت يف حماولــة 

لتقييــد جملــس النــواب)20(.

ويتكــون جملــس األمــة مــن مخســن عضــواً يُنتخبــون بطريــق االنتخــاب العــام الســري املباشــر، 
وتســتمر واليتــه االعتياديــة أربــع ســنوات، ويشــرط الدســتور الكويــيت أال يزيــد عــدد الــوزراء الذيــن 
يعينهــم أمــر الدولــة علــى ثلــث عــدد النــواب البالــغ عددهــم 50 عضــواً )أي أال يزيــد علــى 16 
وزيــراً(، خيتــار اجمللــس الرئيــس وانئبــه يف أوىل جلســاته، ولديــه عــدة جلــان دائمــة، ويعطيــه القانــون 

احلــق لتكويــن جلــان اســتثنائية ترفــع تقاريرهــا إىل رئيــس اجمللــس.

ومينــع الدســتور أعضــاء اجمللــس املعينــن مــن قبــل أمــر الدولــة )الــوزراء( يف جملــس األمــة مــن حــق 
التصويــت، هبــدف احلــد مــن التأثــر يف قــرارات اجمللــس واإلخــالل مببــدأ فصــل الســلطات.

)19(   تقدير موقف، انتخاابت جملس األمة الكوييت.. وفرص االســتقرار السياســي، مركز الفكر االســراتيجي للدراســات، 
 http://cutt.us/FCH5Y .2018 24 نوفمرب/تشرين الثاين 2016، اتريخ االطالع: 7 أغسطس/آب

)20(   اجلزيــرة نــت، قســم البحــوث والدراســات، جملــس األمــة الكويــيت، 3 أكتوبر/تشــرين األول 2004، اتريــخ االطــالع: 
https://goo.gl/ZMyDHH .2018 7 أغســطس/آب

http://cutt.us/FCH5Y
https://goo.gl/ZMyDHH
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جدول يوضح عدد املرات اليت حل فيها أمر الكويت واحملكمة الدستورية جملس األمة مع 
بيان األسباب الرئيسية وجهته.

    جهة الحلالسببالعامالمرة

1976األولى
وصــف احلــل أبنــه غــر دســتوري، وتوقــف العمــل ببعــض 
مــواد الدســتور لعــدم دعــوة األمــر إىل انتخــاابت جديــدة 

حبســب املــادة 107.
أمير الكويت

1986الثانية
وصــف احلــل أبنــه غــر دســتوري، وتوقــف العمــل ببعــض 
مــواد الدســتور لعــدم دعــوة األمــر إىل انتخــاابت جديــدة 

حبســب املــادة 107.
األمير

1999الثالثة
قبــل  مــن  الدســتورية  األدوات  اســتعمال  يف  التعســف 

اجمللــس. األميرأعضــاء 

2006الرابعة
قضيــة  يف  واحلكومــة  اجمللــس  بــن  والصــدام  التصعيــد 
تقليــص عــدد الدوائــر االنتخابيــة وتقــدمي اســتجواب لرئيــس 

الــوزراء.
األمير

2008الخامسة
اجمللــس  مــع  احلكومــة  الــوزراء وصــدام  اســتجواب  كثــرة 

احلكومــة. األميرواســتقالة 

األميركثرة استجواب الوزراء وصدام احلكومة مع اجمللس.2009السادسة

2011السابعة
كثــرة االســتجواابت املوجهــة لرئيــس احلكومــة والــوزراء، 
وحادثــة اقتحــام جملــس األمــة واســتقالة احلكومــة، وهتــم رشــا 

النــواب.
األمير

2012الثامنة
 2012 املنتخــب  اجمللــس  حلــت  الدســتورية  احملكمــة 
الكويــت  أمــر  ولكــن  املنحــل،   2009 جملــس  وأعــادت 

حلــه. أعــاد 
المحكمة الدستورية

2013التاسعة
احملكمــة الدســتورية حلــت اجمللــس بســبب عــدم دســتورية 
مرســوم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لالنتخــاابت، وأقــرت 

دســتورية قانــون نظــام الصــوت الواحــد.
المحكمة الدستورية

2016العاشرة
وانعكاســات  األمنيــة  والتحــدايت  اإلقليميــة  الظــروف 

الكويــت. علــى  وحماذيرهــا  األميرأخطارهــا 

املصدر: تقدير موقف، انتخاابت جملس األمة الكوييت.. وفرص االستقرار السياسي، مركز الفكر 
االسراتيجي للدراسات، مرجع سابق.
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يتفــق اإلطــار القانــوين لالنتخــاابت يف الكويــت مــع املعايــر الدوليــة إىل حــد بعيــد، إال أن عــدم 
املســاواة يف ثقــل الصــوت االنتخــايب هــو العيــب الرئيــس يف هــذا اإلطــار، وفقــاً ملنظمــة )دميوكراســي 

ريبورتنــغ إنرانشــوانل(.

يشــكل االفتقــار إىل األحــزاب صعــوابت هيكليــة، وحمدوديــة صالحيــات الربملــان ال تتماشــى 
مــع االلتزامــات الدوليــة، ومــن مث فاالنتخــاابت هلــا أتثــر حمــدود للغايــة فيمــن يعتلــي كرســي احلكــم. 
وتُفــرض قيــود علــى احلــق يف التصويــت لــكل مــن اجلنــود واملواطنــن املتجنســن الذيــن منعــوا مــن 

املشــاركة يف االنتخــاابت 20 عامــاً بعــد التجنــس)21(.

وقــد شــهدت مســرة التجربــة الربملانيــة الكويتيــة بعــض التجــاوزات غــر الدميقراطيــة، قــد تكــون 
انعكاســاً لعــدم تطــور اإلصالحــات الدســتورية السياســية، ومتأثــرة مبوجــة ثــورات الربيــع العــريب الــيت 
شــهدهتا بعــض البلــدان أدت إىل تعكــر العالقــة بــن املعارضــة والســلطات احلاكمــة. وتعــود وقائــع 
القضيــة إىل نوفمرب/تشــرين الثــاين 2011؛ حــن دخــل نــواب مبجلــس األمــة الكويــيت )الربملــان( 
مبــى اجمللــس برفقــة انشــطن سياســين، عقــب مظاهــرة نظمتهــا املعارضــة ضــد رئيــس الــوزراء الســابق 

الشــيخ انصــر احملمــد الصبــاح.

التطور الدستوري
العقــود املاضيــة، كمــا الحظنــا ســابقاً يف  النظــام الدســتوري الكويــيت ابلتطــور خــالل  اســتمر 
الســردية التارخييــة الــيت مــر هبــا النظــام، متفاعــاًل مــع اإلرهاصــات والتطلعــات احملليــة وحتــدايت البيئــة 
اإلقليميــة، وصــواًل إىل 13 يوليو/متــوز 2003، الــذي شــكل نقطــة حتــول يف النظــام الدســتوري، 
بســبب الفصــل بــن رائســة الــوزراء وواليــة العهــد ألول مــرة، فلــم يعــد ممكنــاً منــذ ذلــك الوقــت لــويل 
العهــد تــويل منصــب رئيــس الــوزراء؛ مــا حســن مــن إمكانيــة املســاءلة، حيــث عهــد للشــيخ صبــاح 
األمحــد اجلابــر الصبــاح برائســة احلكومــة فيمــا احتفــظ الشــيخ ســعد العبــد هللا بواليــة العهــد وقــد كان 

العــرف جيــري- حــى ذلــك التاريــخ- علــى أن يتــوىل ويل العهــد رائســة جملــس الــوزراء.

ويف عــام 2006، يف أعقــاب وفــاة الشــيخ جابــر األمحــد اجلابــر الصبــاح يف 15 يناير/كانــون 

)21(   مؤشــر التحــول حنــو الدميقراطيــة واقتصــاد الســوق يف الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا لعــام 2017.2016، مؤسســة 
برتلســمان، ترمجــة مركــز الفكــر االســراتيجي للدراســات، الطبعــة األوىل، 2018، ص 261.
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الثــاين 2006 مــن ذلــك العــام، قــام جملــس األمــة بــدور فعــال مــن خــالل ممارســة صالحياتــه 
الدســتورية يف أثنــاء أزمــة انتقــال احلكــم الــيت طــرأت بعــد وفــاة الشــيخ جابــر، وملــا كانــت واليــة العهــد 
للشــيخ ســعد العبــد هللا الســامل الصبــاح، فقــد نــودي بــه يف جملــس الــوزراء أمــراً للبــالد؛ عمــاًل ابلفقــرة 

األوىل مــن املــادة الرابعــة مــن قانــون تــوارث اإلمــارة.

ونظــراً لظروفــه الصحيــة الــيت حالــت دون اســتطاعته حتمــل أعبــاء احلكــم قــرر جملــس الــوزراء تفعيــل 
اإلجــراءات الدســتورية واملقــررة يف املــادة الثالثــة مــن قانــون تــوارث اإلمــارة واملتعلقــة بفقــد األمــر 
القــدرة الصحيــة علــى ممارســة صالحياتــه، وبعــد أن ثبــت جمللــس الــوزراء فقــدان األمــر هلــذه القــدرة، 
عــرض األمــر علــى جملــس األمــة الــذي وافــق ابإلمجــاع، جبلســته املعقــودة بتاريــخ 24 يناير/كانــون 

الثــاين 2006، علــى تنحيــة الشــيخ ســعد العبــد هللا الســامل الصبــاح مــن منصــب اإلمــارة.

ونظــراً خللــو منصــب ويل العهــد آنــذاك، ووفقــاً للمــادة الرابعــة مــن قانــون تــوارث اإلمــارة مــارس 
جملــس الــوزراء اختصاصــات رئيــس الدولــة وقــرر تزكيــة الشــيخ صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح ملنصــب 
أمــر دولــة الكويــت، وجبلســته املعقــودة بتاريــخ 29 يناير/كانــون الثــاين 2006 ابيــع جملــس األمــة 
ابإلمجــاع الشــيخ صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح أمــراً للبــالد، وأدى اليمــن الدســتورية أمــام جملــس 

األمــة جبلســة خاصــة عقــدت يف اليــوم ذاتــه.

ويف 7 فرباير/شــباط 2006 زكــى الشــيخ نــواف األمحــد اجلابــر الصبــاح وليــاً للعهــد، الــذي أدى 
اليمــن الدســتورية أمــام جملــس األمــة جبلســته املعقــودة بتاريــخ 20 فرباير/شــباط 2006. وهبــذا 
حســم جملــس األمــة أزمــة انتقــال احلكــم بثقــة وابقتــدار، ومــارس دوره الدســتوري مــن خــالل تفعيــل 

مــواد الدســتور وقانــون تــوارث اإلمــارة.

فقــد اســتحدث جملــس األمــة نظامــاً انتخابيــاً جديــداً، علــى غــر رغبــة األمــر، وشــارك بــدور 
حاســم يف أزمــة اخلالفــة. ويف عــام 2009 وافــق أمــر دولــة الكويــت ألول مــرة علــى الســماح 
ابمتثــال أحــد أعضــاء الســلطة التنفيذيــة، الــذي كان رئيــس الــوزراء، لتحقيــق برملــاين؛ مــا شــكَّل 

ضغطــاً علــى رئيــس الــوزراء ودفعــه لالســتقالة يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2011 )22(.

)22(   مؤشر التحول حنو الدميقراطية، مرجع سابق، ص 261.
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التكتالت الديمقراطية 
يتســم احلقــل السياســي يف اجملتمــع الكويــيت ابلتنــوع الثقــايف واإليديولوجــي واالجتماعــي، حيــث 
والقوميــة  واليســارية  اإلســالمية  بتصنيفاهتــا  والفكريــة،  السياســية  التيــارات  خمتلــف  فيــه  ظهــرت 
والليرباليــة، والــيت تفــاوت أتثرهــا مــن وقــت آلخــر، حبســب تصاعــد موجــات تنظيماهتــا األساســية 
يف الســاحتن اإلقليميــة والدوليــة. وقــد اتصفــت بيئــة املشــاركة السياســية يف دولــة الكويــت ابلقابليــة 
واملرونة من قبل السلطات الرمسية، اليت اعتمدت أسلوب إدارة الصراعات بن التيارات السياسية، 
واالســتعانة ببعضهــا علــى بعــض، يف تثبيــت نظــام حكمهــا، حبســب أولوايهتــا، وتقديراهتــا لدرجــة 

خطــورة هــذه التيــارات، متجنبــة مســايرة أســاليب األنظمــة القمعيــة.

مــع  السياســية،  للمشــاركة  الكويتيــة  البيئــة  الداخليــة يف هتيئــة  العوامــل  مــن  أســهمت جمموعــة 
مواءمتهــا أو ضبطهــا مــع القيــم القبليــة واألعــراف االجتماعيــة الــيت يغلــب عليهــا الطابــع األبــوي 
والتفويضــي يف إدارة الشــؤون العامــة لتلــك املكــوانت، ومتثيلهــا لــدى األطــراف األخــرى، ســواء 
كانــت الســلطة أو مكــوانت اجلــوار االجتماعيــة، ومــن هــذه العوامــل طبيعــة مكــوانت اجملتمــع 
املتعــددة خبصائصهــا االجتماعيــة والفكريــة، ونظــام احلكــم التشــاركي ابلتنــاوب، ومنظومــة االقتصــاد 
القائمــة علــى صيــد البحــر واللؤلــؤ والزراعــة والتجــارة وحيــاة الرعــي والتنقــل، هــذه كلهــا عوامــل 
أســهمت يف فــرض أســلوب التوافــق واملشــاركة بــن مكــوانت اجملتمــع الكويــيت، فجــاءت العوامــل 
اخلارجيــة والقابليــة متوفــرة، وهــي وفــود الالجئــن الفلســطينين، والكــوادر العربيــة الــيت اســتقدمت 
للتدريس والعمل اإلداري واملهي، وكثر منها ســبق هلا أن اخنرطت يف بلداهنا ابلتيارات السياســية 
والفكريــة، حيــث انتقلــت إىل الكويــت أبفكارهــا ونشــاطها التعبــوي، ابإلضافــة إىل دور الكويتيــن 

العائديــن مــن اخلــارج حمملــن ابإليديولوجيــا الثقافيــة والسياســية. 

مل يتوقــف التنــوع يف اجملتمــع الكويــيت املســيس حــول التصنيفــات التقليديــة؛ إســالمين ويســارين 
وقوميــن وليرباليــن، وال علــى النمطــن املعهوديــن علــى مســتوى الصنــف الواحــد؛ ومــن ضمنهــم 
اإلســالميون احلركيــون واألصوليــون )الســلفيون(؛ وإمنــا عرفــت الكويــت تنوعــاً مســبقاً داخــل هــذه 
األقســام، حيــث تعــد الســاحة الكويتيــة األوىل يف ولــوج الســلفين يف ميــدان العمــل السياســي 
املباشــر، وابألســاليب احلديثــة مقتديــن بتجربــة مجاعــة اإلخــوان املســلمن، بعــد ســنوات مــن إنــكار 
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مشــروعية العمــل السياســي والتنافــس علــى املواقــع السياســية، واألكثــر مــن ذلــك أن احلقــل الســلفي 
جتــاوز االنقســام الثنائــي بــن األصوليــن واحلركيــن اجلــدد، إىل تنــوع داخــل حقــل الســلفين ممارســي 

العمــل السياســي الرمســي.

وعــادة مــا تتكتــل الكتــل السياســية بتوجهاهتــا الفكريــة والسياســية املختلفــة، يف كتلــة أكــرب، ســواء 
قبــل االنتخــاابت أو يف داخــل جملــس األمــة، ككتــل معارضــة ومــواالة. ومثــة ظاهــرة يف التجربــة 
الربملانيــة الكويتيــة تتمثــل يف تكــرار فــوز الربملانيــن أعضــاء جملــس األمــة وتــوارث بعــض املقاعــد، مــع 

اإلقــرار حبصــول تغيــر يف نتائــج االنتخــاابت األخــرة 2016.

الحركة الدستورية اإلسالمية )حدس(
هــي كتلــة سياســية كويتيــة ُأسســت بعــد حتريــر الكويــت مــن الغــزو العراقــي يف عــام 1991، 
وتعــرف اختصــاراً بـــ)حــدس(، وكان إعــالن أتسيســها يف عــام 1989، لكــن الغــزو العراقــي وعوامــل 
أخــرى أجلــت التأســيس إىل 1991، وبعــد حتريــر الكويــت جــاءت هــذه التســمية لتؤكــد االلتــزام 

ابلنظــام الدســتوري وتنميــة القيــم اإلســالمية للمجتمــع الكويــيت.

تتبى احلركة الدســتورية اإلســالمية )حدس( اخلط اإلســالمي السياســي، وغالباً ما تشــارك احلركة 
يف انتخــاابت جملــس األمــة والبلديــة وانتخــاابت احتــادات الطــالب، وهلــا أعضــاء ميثلوهنــا يف جملــس 
األمــة الكويــيت، وكمــا ســنرى فقــد ســبق للحركــة أن جلــأت إىل مقاطعــة انتخــاابت جملــس األمــة، 

مــع مالحظــة ترجيــح املشــاركة لديهــا عــن املقاطعــة. 

أســس احلركــة الدســتورية اإلســالمية )حــدس( عــدد مــن الشــخصيات الكويتيــة املعروفــة ابالهتمــام 
ابلشــأن العــام، وكان يف املقدمــة: الشــيخ جاســم املهلهــل، وعيســى الشــاهن، والدكتــور انصــر 

الصانــع، واملهنــدس مبــارك الدويلــة، وأمثاهلــم مــن أبنــاء التيــار اإلســالمي ابلكويــت.

وللحركــة الدســتورية اإلســالمية امتــدادات فكريــة وتنظيميــة قدميــة يف اجملتمــع الكويــيت، وتصنــف 
علــى أهنــا متأثــرة أبفــكار مجاعــة اإلخــوان املســلمن، ويشــاع أن امتداداهتــا كانــت ضمــن التنظيــم 
الــدويل جلماعــة اإلخــوان املســلمن؛ حيــث تعــود البــداايت األوىل لوجــود فكــر مجاعــة اإلخــوان يف 
الكويــت إىل أربعينيــات القــرن املاضــي، حيــث وجــدوا البيئــة الدينيــة مهيــأة لنشــاطهم الفكــري، مــن 
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خــالل شــبكة مكونــة مــن اقتصاديــن ابرزيــن وشــيوخ، ينحــدرون مــن طبقــة مثقفــة، وقــد حافظــوا 
علــى عالقــة وديــة مــع الســلطة)23(.

وقــد أوىل اإلخــوان اهتمامــاً بقطــاع التعليــم؛ مــن خــالل بنــاء املــدارس وحتديــث املناهــج الدراســية، 
حيــث شــكل هــذا القطــاع حقــاًل للتوظيــف واســتقدام الكــوادر املؤهلــة مــن خــارج الكويــت. ويعــد 
رجــل األعمــال الكويــيت، عبــد العزيــز علــي املطــوع، الــذي التقــى مبؤســس مجاعــة اإلخــوان املســلمن 
حســن البنــا، أول املؤسســن للعمــل احلركــي يف الكويــت، حتــت اســم )مجعيــة اإلرشــاد اإلســالمي(، 

عــام 1952، وقــد ســاعدهم إخــوان مــن العــراق وســوراي وفلســطن)24(. 

كانــت العالقــة إجيابيــة بــن احلركــة والســلطات الكويتيــة، ومل تكــن حساســية األنظمــة السياســية 
يف دول اخلليــج جتــاه احلركــة اإلســالمية، وحتديــداً مجاعــة اإلخــوان املســلمن، موجــودة، بــل لقــد 
نشــأ تعــاون فيمــا بــن الطرفــن يف ســبيل مقاومــة التحــدايت الــيت كانــت تشــكلها القــوى القوميــة 
واليســارية مبختلــف توجهاهتــا وعالقاهتــا اإلقليميــة والدوليــة، وهــو مــا عــزز مــن عالقــة الطرفــن 

وحققــا مصــاحل مشــركة علــى الصعيديــن احمللــي واإلقليمــي حينهــا.

مــرت احلركــة حبــاالت مــن الصعــود واهلبــوط، متأثــرة بطبيعــة تكويــن احلركــة ووجــود بعــض الكــوادر 
غــر الكويتيــة فيهــا. وشــكل املوقــف مــن الغــزو العراقــي للكويــت حمطــة فارقــة يف مســرة احلركــة 
الســاحتن  علــى  السياســية  التطــورات  انعكســت  فقــد  املســلمن،  اإلخــوان  جبماعــة  وعالقتهــا 
الكويتيــة واإلقليميــة منــذ ذلــك الوقــت علــى عالقــة الكويتيــن جبماعــة اإلخــوان، حيــث أريــد مــن 
أتســيس احلركــة الدســتورية اإلســالمية )حــدس( تثبيــت وأتكيــد االنتمــاء واالهتمــام الوطــي لقيادهتــا 

ومنتســبيها. 
تنطلق احلركة الدستورية اإلسالمية من ثالث دعامات أساسية:)25(

-  أواًل: اإلســالمية؛ فهي تســعى جاهدة لتطبيق أحكام الشــريعة اإلســالمية الســمحة، وتنطلق 

)23(   كاريــن حلــود ططــر، اإلســالم والسياســة يف الكويــت، ترمجــة مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، الطبعــة األوىل، 
2017، ص55.

)24(   املرجع السابق، ص 57.
االطــالع: 13  اإلســالمية، )د.ت(، اتريــخ  الدســتورية  احلركــة  موقــع  اإلســـــــالمية،  الدستــــــورية  تعريــــف ابحلـــــركة     )25(

 https://cutt.us/QUk9b  .2018 أغســطس/آب 
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يف رؤاهــا الوطنيــة اإلصالحيــة املختلفــة مــن تعاليــم الديــن اإلســالمي، بوصفــه نظامــاً شــاماًل جلوانــب 
حيــاة املســلم كلهــا.

-  اثنيــاً: الدســتورية؛ فهي تلتــزم ابعتبــار دســتور 1962 القانــون األساســي الواجــب االحــرام 
واالتبــاع يف الدولــة، وتدافــع عــن حقــوق املواطنــن واملقيمــن الدســتورية، داعمــة جهــود تطويــره ملزيــد 

مــن املشــاركة الشــعبية واحلــرايت العامــة.

الكويــيت،  الشــعب  أبنــاء  مــن  مــن متطوعــن  يــدار  الشــعبية؛ فاحلركة كيــان شــعيب،  -  اثلثــاً: 
ويســتهدف حتقيــق املصلحــة العامــة للشــعب، بعيــداً عــن املصلحــة الشــخصية جملاميــع الضغــط 

املنظمــة. الفســاد  وعصــاابت 

احلركــة الدســتورية اإلســالمية شــاركت يف مجيــع انتخــاابت جملــس األمــة )الشــرعية( منــذ 1992، 
وحصــدت مقاعــد برملانيــة عديــدة يف مســرهتا الطويلــة، وقــام ممثلوهــا يف الربملــان بتقــدمي وإقــرار 

العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة اهلامــة.

تعرضــت عالقــة احلركــة الدســتورية اإلســالمية جبماعــة اإلخــوان املســلمن يف مصــر وبعــض فــروع 
التنظيــم للضــرر، بســبب موقــف اجلماعــة الرافــض لتدخــل القــوات األجنبيــة يف حتريــر دولــة الكويــت 
مــن الغــزو العراقــي، علــى الرغــم مــن أن التنظيــم الــدويل نشــر يف اليــوم األول لغــزو الكويــت )الثــاين 
مــن أغســطس/آب 1990( بيــاانً يديــن فيــه قــرار صــدام حســن ويدعــوه إىل ســحب جيشــه 
الفــوري. لكــن التنظيــم الــدويل تبــى موقفــاً آخــر عنــد إطــالق عمليــة )عاصفــة الصحــراء( الــيت شــنتها 
قــوى التحالــف الــدويل بغــرض حتريــر الكويــت يف 17 يناير/كانــون الثــاين 1991، ينتقــد فيــه 
وجــود القــوات األجنبيــة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة ويدعــو إىل االحــراس مــن تدخــل البــالد األجنبيــة 

يف الشــؤون الداخليــة للمســلمن)26(.

ومل تلتــزم فــروع اإلخــوان املســلمن يف األقطــار العربيــة مبوقــف التنظيــم الــدويل، فقــد أيــد كل 
مــن فــرع الكويــت وفــرع العــراق موقــف الكويتيــن، ودعمــوا كل فعــل يهــدف إىل حتريــر الكويــت، 

وشــكلت جلــان شــعبية ملناصــرة الشــعب الكويــيت، كمــا حــدث يف اليمــن.

)26(   ســامي انصر اخلالدي، األحزاب اإلســالمية يف الكويت: الشــيعة، اإلخوان، الســلف، الكويت، دار النبأ، 1999، 
ص 182.
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عقــب ثــورات الربيــع العــريب، الــيت اندلعــت هنايــة عــام 2010 ومطلــع عــام 2011، تعرضــت 
احلركــة الدســتورية )حــدس(، الــيت كانــت تتمتــع بــدور ابرز يف احليــاة السياســية الكويتيــة للكثــر 
مــن الضغــوط والتحــدايت، علــى الرغــم مــن أن احلركــة الدســتورية اإلســالمية كانــت تشــارك منــذ 
أمــد بعيــد يف االنتخــاابت الربملانيــة، كمــا ذكــر آنفــاً، فقــد تســبب ظهــور األحــزاب الســلفية احلركيــة 
البــالد، وقمــع مجاعــة اإلخــوان  الطيــف اإلســالمي، وتنامــي احلكــم االســتبدادي يف  مؤخــراً يف 
املســلمن يف بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي، تســبب يف خســائر إضافيــة للحركــة، وحــّد مــن قدرهتــا 
علــى املشــاركة السياســية، فقاطعــت انتخــاابت عامــي 2012 و2013. لكنهــا أعلنــت، يف مايــو/

أاير 2016، أهنــا قــررت املشــاركة يف الــدورة التاليــة مــن االنتخــاابت الربملانيــة. ويف انتخــاابت 26 
نوفمرب/تشــرين الثــاين 2016، كان أداؤهــا جيــداً وحصــدت أربعــة مقاعــد مــن أصــل مخســة، يف 

حــن فــازت املعارضــة األوســع بنحــو نصــف املقاعــد.

بــّرر قــادة احلركــة العــودة إىل املشــاركة بتعابــر واقعيــة وعمليــة، فقالــوا إن املقاطعــة مسحــت للربملــان 
بتربيــر سلســلة مــن القوانــن االرتكاســية، وابعــدت احلركــة عــن اجملتمــع الكويــيت. واحلــال أن الليونــة 
احليويــة هلــذه احلركــة وقابليتهــا للتأقلــم رســخت حضورهــا كطــرف طبيعــي يف النظــام السياســي 
الكويــيت، متامــاً كمــا أن هــذه العــودة أكــدت قــدرة السياســات الكويتيــة علــى مقاومــة الضغــوط 

وجَّهــة ضــد مجاعــة اإلخــوان مــن الشــركاء األقــوى يف جملــس التعــاون)27(.
ُ
امل

توجــد عالقــات تكامليــة بــن احلركــة الدســتورية ومجعيــة اإلصــالح االجتماعــي الــيت ُأسســت يف 
عــام 1963، وتعــد مــن أكــرب وأقــدم مجعيــات النفــع العــام يف الكويــت؛ وكانــت امتــداداً طبيعيــاً 

جلمعيــة )اإلرشــاد( الــيت ُأسســت عــام 1952.

وتركز برامج مجعية اإلصالح االجتماعي على أهداف معينة:

-  املســامهة يف تعزيــز االجتاهــات اإلجيابيــة جلميــع شــرائح اجملتمــع حنــو عمــل اخلــر واالســتقامة 
وشــغل أوقــات الفــراغ مبــا يفيــد وينفــع.

-  الشراكة اجملتمعية مع مؤسسات اجملتمع املختلفة فيما يعود ابخلر على املصلحة العامة.

)27(   مــارك لينــش، آفــاق جمهولــة: األحــزاب اإلســالمية مــا بعــد مجاعــة اإلخــوان، مركــز كارنيغــي للســالم، 16 ديســمرب/
https://cutt.us/OFoeY .2018 كانــون األول 2016، اتريــخ االطــالع: 25 أغســطس/آب
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-  توفــر البيئــة الربويــة والدعويــة الصاحلــة للشــباب واجملتمــع الــيت تســهم برفــع املســتوى الربــوي 
واإلميــاين للفــرد واجملتمــع.

قيــم اجملتمــع وأخالقــه وعاداتــه اإلســالمية، واحملافظــة علــى نســيجه االجتماعــي،  -  ترســيخ 
واحملرمــات. الضــارة  والعــادات  االجتماعيــة  اآلفــات  ومكافحــة 

-  تشجيع أعمال الرب واخلر، ومناصرة احلق والعدل يف ظل املبادئ اإلسالمية.

-  مجع األمة على مبادئ اإلسالم ودعوهتا لألخذ به عقيدة ومنهجاً وسلوكاً.

-  املســامهة يف تطويــر املناهــج للجهــات املختصــة يف كل الشــؤون؛ كالربيــة والتعليــم واإلعــالم، 
فيمــا يعــود ابخلــر علــى املصلحــة العامــة وفقــاً للتشــريع اإلســالمي.

-  املســامهة يف إجيــاد احللــول الناجعــة للمعضــالت الــيت تواجــه اجملتمــع اإلســالمي، والســعي حنــو 
حتقيقها.

ومجعيــة اإلصــالح مهيكلــة ومركــزة بشــدة ومتحــدة، ومنظمــة علــى أســاس تقســيم العمــل الواضــح 
)نشــاطات خريــة وسياســية واجتماعيــة وثقافيــة وإعالميــة وماليــة(، وهــي مؤلفــة مــن وســطاء لربــط 
اإلدارة مــع خمتلــف املســتوايت. وجملــس الشــورى هــو الســلطة العليــا الــيت تديــر مجيــع فــروع احلركــة، 
وهــو ينســق خمتلــف اهليــاكل املســتقلة بذاهتــا، ويضــع االســراتيجيات، وينشــر املعلومــات، ويقــوم 
ابلعمــل الدعائــي، ويبتــدع هويــة مجعيــة، ويســتفيد مــن امتيــاز الوصــول إىل صانعــي السياســات)28(.

نقاط القوة

-  الظهور املبكر يف احلياة السياسية الكويتية وإقامة حتالفات سياسية واجتماعية، ورصيد من 
اإلجنــازات يف تشــكيل املؤسســات، واالســتفادة منهــا. وتتمتــع احلركــة بكفــاءة إدارة كوادرهــا لبعــض 
املؤسســات الرمسيــة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، لعــل أبرزهــا وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 

وبيــت الــزكاة. 

-  أهنــا متتعــت براتبيــة وهيكليــة تنظيميــة حُمكمــة، فرضــت درجــة عاليــة مــن التجانــس والتســاوق 
اإليديولوجــي والســلوكي علــى أعضائهــا.

)28(   كارين حلود ططر، اإلسالم والسياسة يف الكويت، مرجع سابق، ص 65.64.
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-  تبنّــت إيديولوجيــة وســطية، حــددت طبيعــة ممارســاهتا السياســية وعقيدهتــا الدينيــة، واعتمــدت 
علــى مرجعيــة مراوحــة مــن املفكريــن واملثقفــن.

-  متتلــك اجلماعــة عــدداً مــن املؤسســات الكبــرة والفاعلــة، وتعــد مجعيــة اإلصــالح االجتماعــي 
مــن أبرزهــا، وكذلــك اهليئــة اخلريــة اإلســالمية العامليــة واحتــادات الطــالب.

-  رصيد من التحالفات السياســية، ســواء مع الســلطة أو املعارضة، مبختلف توجهاهتا الفكرية 
والطائفية.

-  الفوز املتكرر يف احتادات الطالب، وبعض النقاابت األخرى.

نقاط الضعف

-  فقــدت احلركــة القــدرة علــى متثيــل األغلبيــة الســنية الــذي عرفــت بــه ســابقاً، نتيجــة دخــول 
بعــض اجلماعــات الســلفية حقــل التنافــس السياســي. 

الدســتورية  املطالبــة ابإلصالحــات  برفــع ســقف  املتعلــق  التصعيــد  الرغبــة يف  مــن  اخلشــية    -
والسياســي، الــيت ظهــرت يف أثنــاء الربيــع العــريب بــن األعــوام 2013.2011، أضعــف قــدرة 

احلركــة علــى املبــادرة وأهــدر عليهــا فــرص.

-  تركــز أعضــاء )حــدس( يف أبنــاء التيــار اإلســالمي، وحمدوديــة اخلــروج مــن دائرهتــا إىل دائــرة 
احلركــة الوطنيــة.

-  وقــوع احلركــة الدســتورية يف بيئــة إقليميــة معاديــة لتوجههــا السياســي، تتعمــد تصنيفهــا ضمــن 
شــبكة تنظيميــة إقليميــة، وتعمــل القــوى اإلقليميــة علــى حتريــض الســلطات الكويتيــة للتضييــق علــى 

احلركــة الدســتورية واملؤسســات التابعــة هلــا، وتشــويه رموزهــا.

الجماعة السلفية 
تعــد احلركــة الســلفية يف دولــة الكويــت مــن أوائــل اجلماعــات واحلــركات الســلفية الــيت اقتحمــت 
ميــدان العمــل السياســي واملشــاركة السياســية، وحتديــداً املشــاركة االنتخابيــة، مدفوعــة بعــدد مــن 
العوامــل الــيت كان جلماعــة اإلخــوان املســلمن الــدور األبــرز فيهــا؛ مــن حيــث اإلهلــام والتنافــس، 
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ولتأثر كثر من الشــيوخ الســلفية أبدبيات اإلخوان املســلمن وســلوكياهتم، وانتســاب بعضهم إليها 
قبــل أن يعتزلوهــا ويتبنــوا االجتــاه الســلفي، والعكــس صحيــح؛ فقــد اســتطاعت اجلماعــة اســتقطاب 

بعــض الرمــوز الســلفية إىل صفهــا. 

تعــود بــداايت الســلفية يف الكويــت إىل أتثرهــا ابلدعــوة اإلصالحيــة للشــيخ حممــد عبــد الوهــاب، 
الــذي تنتســب إليــه مــا يطلــق عليهــا ابلدعــوة )الوهابيــة(، الــيت عرفــت بدايــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، ومنهــا انتشــرت إىل دولــة الكويــت كامتــدادات لتفاعــالت القبائــل العربيــة )الريفيــة(، 
فقــد اقتصــر ظهورهــا يف املناطــق غــر احلضريــة يف دولــة الكويــت، لكــون جمتمعــات األخــرة جتاريــة، 

وفيهــا تيــارات ثقافيــة وسياســية مــن قبــل. 

كانــت احلركــة الســلفية يف البــداايت األوىل يف الكويــت عفويــة وتركــز جهودهــا حــول الدعــوة 
اإلســالمية وتصحيــح العقيــدة مــن الشــركيات، وكانــت األســرة احلاكمــة يف الكويــت ال تشــجعها؛ 
خشــية مــن أن تســهم مســتقباًل يف تشــكيل نفــوذ لألســرة احلاكمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
لتقويــض مجاعــة  تعاملــوا معهــم الحقــاً  الصبــاح  لكــن آل  يتبنــون دعمهــا؛  الــيت كان حكامهــا 

اإلخــوان املســلمن الــيت كانــت حتتكــر متثيــل الفضــاء اإلســالمي)29(.

ويف ســتينيات وســبعينيات القــرن املاضــي؛ القــرن العشــرين، بــدأ رمــوز الســلفية يــزداد تباينهــم مــع 
مجاعــة اإلخــوان املســلمن، وحتديــداً حــول الرؤيــة واملوقــف مــن اجلماعــات الصوفيــة وممارســاهتا، 

ومــن مث اجتــه بعــض الســلفين للتنظيــم احلركــي.

بــدأت الســلفية يف الكويــت بوصفهــا أيديولوجيــا دينيــة يف هنايــة حقبــة الســتينيات، ومــا لبثــت 
أن تعــززت مواقعهــا بعــد الثــورة اإليرانيــة، وحماولــة النظــام اإليــراين تصديــر الثــورة للداخــل الكويــيت، 
وخالل عقد الثمانينيات تعّرضت الكويت للعديد من اهلجمات اإلرهابية اليت نفذهتا اجلماعات 

اإلرهابيــة املواليــة إليــران)30(.

وتُعــّد مجعيــة إحيــاء الــراث اإلســالمي)31(∗ 1981، أول كيــان تنظيمــي جيمــع ســلفيي الكويــت، 

)29(   كارين حلود ططر، اإلسالم والسياسة يف الكويت، مرجع سابق، ص 87.81.
)30(   حممــد الدابــويل، التجمــع الســلفي الكويــيت.. بــن الصعــود واالحنســار، موقــع املرجــع دراســات وأحبــاث حــول اإلســالم 

https://cutt.us/rIzrg .2018 احلركــي، 19 مايــو/أاير 2018، اتريــخ االطــالع: 9 أغســطس/آب
يــت تيمنــاً جبمعيتهــا اخلريــة العابــرة لألوطــان، مجعيــة إحيــاء  )31(∗   اجلماعــة الســلفية، املعروفــة أكثــر ابســم إحيــاء الــراث، مسُّ

https://cutt.us/rIzrg
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وقــد ُأّســس بدعــم مــن الدولــة الكويتيــة والتجــار األثــرايء ممــن تبنّــوا الفكــر الســلفي علــى يــد الداعيــة 
الســلفي، مصــري املولــد كويــيت اجلنســية، عبــد الرمحــن عبــد اخلالــق)32(∗، إال أهنــا أخــذت طابعــاً 

خــراّيً مــن حيــث مجــع التربعــات مــن التجــار واألثــرايء وإعــادة توزيعهــا.

بتــويل عبــد الرمحــن عبــد اخلالــق زمــام األمــور ابجلمعيــة أخــذت الســلفية يف الكويــت طورهــا 
احلركــي مهتمــة ابلشــأن السياســي يف الفكــر الســلفي وضــرورة طــرق أبــواب االحتجــاج، وبعــد حتريــر 
الكويــت مــن العــراق عــاد التيــار الســلفي الكويــيت طــوره األصــويل، وهــو مــا أصبــح مصــدر ضيــق 

للســلفين احلركيــن ابلكويــت)33(.

وطــوال حقبــة الثمانينيــات احتضنــت مجعيــة إحيــاء الــراث مكــوانت التيــار الســلفي الكويــيت 
كافــة، ســواء كان أصوليّــاً أو حركيّــاً، إال أنــه يف مرحلــة مــا بعــد حــرب اخلليــج األوىل ظهــر العديــد 
مــن التوجهــات احلركيــة السياســية، الــيت ُتطالــب بتطبيــق الشــريعة اإلســالمية، وتغيــر نظــم اجملتمــع.

أعقبــت  الــيت  السياســية  اخلّضــات  سلســلة  مــن  الرئيــس  املســتفيد  الســلفية  اجلماعــة  كانــت 
انتفاضــات الربيــع العــريب عــام 2011؛ ففــي حــن أن االحتجاجــات يف الكويــت مل تــؤدِّ إىل تغيــر 
فــوري للنظــام، فإهنــا أهلمــت تيــاراً معاِرضــاً متعــّدد األوجــه طالــب ابإلصــالح السياســي ووضــع حــد 
للفســاد. واشــتملت هــذه املعارضــة، الــيت أســقطت احلكومــة يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2011، 
علــى جمموعــات قبليــة، وإســالمين، وشــخصيات ليرباليــة. وقــد قطــع اإلخــوان حلفهــم الســابق مــع 
مــوا، علــى ألســنة نــّواب وصنّــاع رأي مقرّبــن مــن  النخبــة احلاكمــة وانضمــوا إىل التظاهــرات، فاهتُِّ

احلكومــة، أبهنــم اجلهــة املنظِّمــة األساســية لالحتجاجــات)34(.
الراث اإلسالمي.

)32(∗   غادر عبد الرمحن عبد اخلالق بلده األصلي مصر يف شــبابه للدراســة يف اململكة العربية الســعودية. وقد انتســب إىل 
الســلفية يف أثناء دراســته يف اجلامعة اإلســالمية يف املدينة املنورة يف شــبابه، ويقال إنه كان مقّرابً من مجاعة اإلخوان املســلمن 
الســعودية، الــيت أثــرت يف تفكــره بصــورة عميقــة. وصــل عبــد اخلالــق إىل الكويــت عــام 1965 للعمــل مدّرســاً لطــالب املرحلــة 

الثانويــة، وســرعان مــا أصبــح مرجــع احلركــة الســلفية الوليــدة.
يـَُعــّد الشــيخ عبــد الرمحــن عبــد اخلالــق واحــداً مــن أهــم املفكريــن الســلفين املعاصريــن، وألّــف عشــرات الكتــب عــن الوســائل الــيت 

علــى الســلفين تنفيــذ نشــاطهم السياســي واالجتماعــي مــن خالهلــا.
ســلطان ابل، الســلفية الكويتية ونفوذها املتنامي يف بالد الشــام، صدى معهد كارنيغي للســالم، 7 مايو/أاير 2014، اتريخ 

https://cutt.us/PU5SU .2018 االطالع: 22 أغسطس/آب
)33(   حممــد خمتــار قنديــل، املمولــون املنســيون.. هــل يقــود ســلفيو الكويــت الســلفية العامليــة؟، موقــع إضــاءات، 22 فربايــر/

 http://cutt.us/wDPmc .2018 شــباط 2016، اتريخ االطالع: 11 أغســطس/آب
)34(   املرجع السابق.

https://cutt.us/PU5SU
http://cutt.us/wDPmc
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التجمع السلفي اإلسالمي 
هــو جتمــع سياســي ســي ســلفي يف الكويــت، برائســة خالــد ســلطان بــن عيســى، ُأســس عــام 
1981، ويهــدف إىل أســلمة القوانــن وتطبيــق الشــريعة اإلســالمية يف مجيــع شــؤون األمــة، واألمــر 
ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر ابملوعظــة احلســنة، ونصــرة قضــااي املســلمن، والعمــل علــى إصــالح 

شــؤون األمــة، وحماربــة الفســاد، واملســامهة يف التنميــة اجملتمعيــة واالقتصاديــة)35(.

والتجمــع الســلفي يتبــع مجعيــة إحيــاء الــراث، الــيت تنفــي ارتباطهــا بــه، إعالميــاً، حــى ال تقــع حتــت 
طائلــة القانــون الكويــيت الــذي حيظــر علــى مجعيــات النفــع العــام التدخــل يف السياســة أو املشــاركة يف 
االنتخــاابت، وقــد أسســه الســلفيون بعــد حتريــر الكويــت عــام 1992 ليكــون الواجهــة السياســية 

للجمعية)36(.

ويعــد )التجمــع الســلفي اإلســالمي(، جنــاح سياســي وممثــل، للجماعــة الســلفية الــيت تشــارك 
يف السياســة الربملانيــة الكويتيــة منــذ عــام 1981. ويف حــن أن مجعيــة إحيــاء الــراث اإلســالمي 
والتجمــع الســلفي اإلســالمي مهــا كيــاانن منفصــالن رمسيــاً، فإنــه ســرٌّ معــروف أهنمــا جناحــان 
مؤسســان للجماعــة الســلفية جيمــع بينهمــا ترابــٌط وثيــق، حــى إن موظّفــن مــن مجعيــة إحيــاء الــراث 
اإلســالمي يتولــون، يف بعــض املناطــق الكويتيــة، تنظيــم احلمــالت االنتخابيــة للتجمــع الســلفي 

اإلســالمي)37(.

المشاركة االنتخابية)38( 

أول مشــاركة للتجمــع الســلفي كانــت يف االنتخــاابت الربملانيــة الكويتيــة يف 1981، وجنحــت 
حينهــا يف احلصــول علــى مقعــد واحــد، أمــا يف جملــس 1982 فحصــل التيــار علــى مقعديــن، ويف 
مرحلــة مــا بعــد احلــرب مل يكــن للتجمــع حضــور انتخــايب ابرز؛ إذ قــد يفــوز مبقعــد أو اثنــن أو ال 
شيء، إال أن الصعود الكبر لـ)التجمع( كان يف انتخاابت جملس األمة يف مايو/أاير 2008؛ إذ 

 http://cutt.us/UbUuH .35(   ويكيبيداي، إعادة حترير(
)36(   رجــب الدمنهــوري، احلالــة الســلفية يف الكويــت.. البــداايت واملــآالت، موقــع جلينــات، 11 أبريل/نيســان 2009، 

1681-http://lojainiat.net/c  .2018 اتريــخ االطــالع: 16 أغســطس/آب
)37(   ســلطان ابل، هديــة األمــر: ســلفيو الكويــت يدفعــون الثمــن بعــد منحهــم دوراً أكــرب، معهــد كارنيغــي للســالم، 21 

https://cutt.us/fi61x .2018 أاير/مايــو 2018، اتريــخ االطــالع: 12 أغســطس/آب
)38(   حممد الدابويل، التجمع السلفي الكوييت.. بن الصعود واالحنسار، مرجع سابق.

http://cutt.us/UbUuH
http://lojainiat.net/c-1681
http://lojainiat.net/c-1681
https://cutt.us/fi61x
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جنــح حينهــا التيــار الســلفي، ويف املقدمــة منــه )التجمــع الســلفي(، وحصــد حنــو 10 مقاعــد تقريبــاً، 
فيمــا حصــد التيــار اإلســالمي تقريبــاً نصــف مقاعــد الربملــان.

نقاط القوة 

-  اخلــربة والرصيــد الراكمــي، والعالقــات اإلجيابيــة مــع الســلطات احلاكمــة، حيــث يعــد التيــار 
الســلفية وأكثرهــا حداثــة يف  التيــارات  أقــدم  مــن  الكويــيت بشــقيه؛ األصــويل واحلركــي،  الســلفي 
التعامــل مــع الشــأن السياســي، ويتمتــع التيــار الســلفي بعالقــات إجيابيــة مــع األســرة احلاكمــة، 
بوصفهــم حلفــاء دائمــن، وهــو مــا وفــر لــه امتيــازات ماديــة ووظيفيــة علــى حســاب التيــار اإلســالمي 

احلركــي )حــدس(.

املؤسســات  وبعــض  واإلغاثيــة،  التعليميــة  املــدين،  اجملتمــع  منظمــات  مــن  لعــدد  امتالكــه    -
االســتثمارية.

نقاط الضعف

لتميــز عالقتهــم )الســلفين( ابألســرة  -  لشــكوك يف احنيــاز مواقفهــم لناحيــة الســلطة، نظــراً 
احلاكمــة ونظــرة اجملتمــع واملكــوانت السياســية إليهــم علــى أهنــم حلفــاء دائمــون للســلطة، وفــق 
منطلــق معتقدهــم بضــرورة طاعــة والة األمــر، وهــو مــا يضعــف مــن صــورة اجلماعــة ومصداقيــة 

مواقفهــا.

-  تراجــع حصــاد التجمــع الســلفي يف انتخــاابت أعــوام 2009، 2012، 2013، تراجعــاً 
كبــراً، انعكــس ســلباً علــى الوجــود الســلفي يف جملــس األمــة؛ إذ كان ال يتعــدى عــدد املقاعــد 
الــيت حيصــل عليهــا التجمــع الســلفي 3 مقاعــد، ويف انتخــاابت 2016، فشــل التجمــع متامــاً يف 

احلصــول علــى أي مقعــد.

-  مشــاركة التيــار الســلفي وطبيعــة أدائــه يف أثنــاء املشــاركة السياســية أفقدتــه ميزتــه عــن غــره مــن 
التيــارات اإلســالمية احلركيــة، الــيت طاملــا صــور التيــار الســلفي نفســه بديــاًل عنهــا منهجــاً وممارســة.

-  النشــاط اخلارجــي للســلفين كشــف عــن رغبــة يف التمــدد اخلارجــي والتحــول إىل تنظيــم عابــر 
للحــدود، متطلــع إىل أداء دور سياســي إقليمــي؛ فقــد بــى الســلفيون الكويتيــون شــبكات واســعة 
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عابــرة للحــدود الوطنيــة مــن خــالل دعــم اجلماعــات الســلفية ماليــاً يف مجيــع أحنــاء العــامل، مــا جيعلهــم 
مــن املمولــن الرئيســين للحركــة الدوليــة، وقــد وفّــر هلــم هــذا األســلوب يف العمــل نفــوذاً كبــراً يف 
احلركــة الســلفية علــى املســتوى العاملــي. وجتمــع خمتلــف اجلماعــات الســلفية الكويتيــة أمــوااًل ضخمــة 
مــن املواطنــن الكويتيــن لرعايــة جمموعــة متنّوعــة مــن اجلماعــات الســلفية املســلحة يف ســورية، وهــو 

مــا أســهم فيمــا حــدث مــن شــرذمة وطائفيــة داخــل املعارضــة الســورية املســلحة)39(.

-  االنشــقاقات يف صفــوف التيــار الســلفي، وتعــدد الكيــاانت املمثلــة لــه أفقدتــه وحدتــه وثقلــه 
السياســي. 

وتــُـرْبِز نتائــج االنتخــاابت األخــرة معــاانة التيــار الســلفي )التجمــع الســلفي( مــن حالــة االحنســار 
الشــعيب والتنظيمــي؛ وذلــك ألســباب عــّدة)40(:

-  االنقســام الســلفي الســلفي: منــذ عــام 1996 والتيــار الســلفي منقســم علــى ذاتــه، وأثـّـر ذلــك 
يف أدائــه االنتخــايب، فالتيــار احلركــي عــادة مــا كان يدفــع مبرشــحن لــه، يف االنتخــاابت التشــريعية 
1999، مثــل )وليــد الطبطبائــي(؛ مــا قلــل مــن حظــوظ وفــرص التجمــع الســلفي، ممثــل الســلفية 

االصوليــة.

-  انقســام التنظيمــات: املشــهد اإلســالمي منقســم علــى ذاتــه بــن تنظيمــات ُســّنية وأخــرى 
ــنية منقســمة علــى ذاهتــا؛ مــا بــن ســلفي وإخــوان، فمثــاًل جنحــت احلركــة  شــيعية، والتيــارات السُّ
الدســتورية اإلســالمية )حــدس( احملســوبة علــى اإلخــوان، يف احلصــول علــى 4 مقاعــد، وهــو مــا 

خصــم مــن رصيــد التجمــع الســلفي)41(.

حزب األمة
أســس حــزب األمــة كأول حــزب سياســي يف الكويــت ومنطقــة اخلليــج عامــة، يف 29 ينايــر/

كانــون الثــاين 2005، حيــث مينــع تكويــن األحــزاب، وكانــت بدايــة احلــزب عندمــا قــام عــدد مــن 
الشــخصيات اإلســالمية احملســوبة على تيار الســلفية العلمية بتقدمي طلب إىل رئيس جملس الوزراء 

)39(   ســلطان ابل، الســلفية الكويتيــة ونفوذهــا املتنامــي يف بــالد الشــام، صــدى معهــد كارنيغــي للســالم، 7 مايــو/أاير 
https://cutt.us/PU5SU .2018 أغســطس/آب   22 االطــالع:  اتريــخ   ،2014
)40(   حممد الدابويل، التجمع السلفي الكوييت.. بن الصعود واالحنسار، مرجع سابق.

)41(   حممد الدابويل، املرجع السابق.

https://cutt.us/PU5SU
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الكويــيت، الشــيخ صبــاح األمحــد، يطلبــون فيــه إشــهار حــزب سياســي ابســم )حــزب األمــة(، وتزامــن 
مــع طلــب أتســيس احلــزب طلــب آخــر قــدم إىل رئيــس جملــس األمــة وأعضــاء اجمللــس لدعــم هــذا 

التوجــه وإقــرار قانــون إشــهار األحــزاب السياســية)42(.

ــه لــه اهتــام مبخالفــة القانــون الكويــيت، واهتــم مؤسســوه أيضــاً ابلســعي  ومبجــرد إشــهار احلــزب ُوجِّ
لتغيــر نظــام احلكــم.

يــرأس احلــزب حاكــم املطــري، ومــن مؤسســيه وأعضائــه: ســيف اهلاجــري، وعــواد الظفــري، 
املبــارك، وحامــد  الظــراين، وحممــد  اخلنــن، وارشــيد  العبــديل، وحممــد  احلمــد، وســاجد  وفيصــل 

احلمــدان.

وحــول عالقتهــم ابحلركــة الســلفية العلميــة يف الكويــت قــال املؤسســون: »لســنا فرعــاً عــن احلركــة 
الســلفية العلميــة، بــل حنــن مظلــة جديــدة يوجــد فيهــا إســالميون مــن تيــارات متنوعــة، واحلركــة 
الســلفية العلميــة ســتبقى علــى مــا هــي عليــه بوصفهــا حركــة علميــة فكريــة اجتماعيــة ابلدرجــة 

األوىل«.

 مل تؤثــر االهتامــات الــيت وجهــت للحــزب وقياداتــه مبخالفــة القوانــن، حيــث قــرر يف عــام 2008 
خــوض االنتخــاابت الربملانيــة بـــ12 مرشــحاً خســروا مجيعهــم، وهــو مــا دفــع احلــزب إلعــالن عــدم 
انتخــاابت  قاطــع  فقــد  منتخبــة، وعليــه  شــعبية  إطــار حكومــة  إال يف  االنتخــاابت  املشــاركة يف 
2009، ولكــن احلقيقــة الــيت أقرهتــا األوضــاع يف الكويــت آنــذاك أن احلركيــن مل يكونــوا بنفــس 

درجــة أتثــر األصوليــن، إذ كانــوا خمتفــن شــيئاً مــا عــن الســاحة عربيــاً وحمليــًا)43(.

تعــرض احلــزب للعديــد مــن اخلالفــات بــن مؤسســيه حــول مجلــة مــن القضــااي احملليــة واملواقــف 
اإلقليميــة، ســواء تلــك املتعلقــة ابهتــام بعــض قياداتــه بســوء اســتغالل مواقعهــم داخــل احلــزب ملصــاحل 
شــخصية، أو املتعلقــة ابلدخــول يف حتالفــات مــع قــوى املعارضــة، إضافــة إىل االهتامــات املوجهــة 
لرئيس احلزب حاكم املطري )املقيم خارج الكويت( إبساءة العالقة مع اململكة العربية السعودية.

)42(   حــزب األمــة الكويــيت.. طموحــات وصراعــات الســلفية العلميــة، بوابــة احلــركات اإلســالمية، 18 مايــو/أاير 2019، 
https://cutt.us/QO5rX  .2019 اتريــخ االطــالع: 24 مايــو

)43(   حممد خمتار قنديل، املمولون املنسيون.. هل يقود سلفيو الكويت السلفية العاملية؟، مرجع سابق.

https://cutt.us/QO5rX
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يعــد ســقف املطالــب الــيت يتبناهــا حــزب األمــة عاليــاً مقارنــة مبــا اعتــادت املكــوانت السياســية 
واالجتماعيــة يف دولــة الكويــت- ســواء الليرباليــة منهــا أو اإلســالمية- علــى املطالبــة بــه؛ حيــث 
يدعــو إىل تعديــل الدســتور حبيــث يســمح صراحــة بتأســيس األحــزاب السياســية والتــداول الســلمي 
للســلطة، وحــق األمــة يف اختيــار احلكومــة والســلطة اختيــاراً حــراً مباشــراً، والفصــل بــن الســلطات 
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة واملاليــة، وضمــان اســتقالل القضــاء ومشوليــة مرجعيتــه الشــرعية، 
وعــدم خضوعــه للســلطة التنفيذيــة إدارايً أو ماليــاً، إضافــة إىل أتييــد حقــوق املــرأة يف االنتخــاب 

والرشــح وغرهــا)44(.

الكتلة الشيعية
يعــد الشــيعة أقليــة بــن مكــوانت اجملتمــع الكويــيت، وتعــود أصوهلــم إىل قبائــل عربيــة، وبعضهــم 
قدمــوا مــن إيــران، وليســت هنــاك إحصائيــات حمــددة حــول نســبتهم مــن إمجــايل عــدد الســكان، 

لكــن التقديــرات تشــر إىل أن الشــيعة يشــكلون حنــو ربــع ســكان الكويــت.

يف عــام 1963 ظهــر أول وجــود علــي للتنظيــم الديــي الشــيعي يف الكويــت متمثــاًل بـ)مجعيــة 
الثقافــة االجتماعيــة(، الــيت ظهــرت يف عهــد االســتقالل، والــيت متثــل خمتلــف اجلماعــات الشــيعية، 
وتعــد هيئــة شــبه سياســية، وقــد اختذهــا الشــيعة واجهــة اجتماعيــة ودينيــة، علــى الرغــم مــن أهنــا 
مســجلة رمسياً كهيئة خرية)45(. وانتظمت احلركة اإلســالمية الشــيعية يف تيارين أساســين؛ الدعوة 
والشــرازي، وكانــوا يفتقــرون إىل هيــكل سياســي حــى مطلــع الســبعينيات وقــدوم قيــادات حــزب 

الدعــوة فاريــن مــن قمــع النظــام العراقــي. 

ومنــذ ذلــك احلــن ميــارس الشــيعة السياســة كغرهــم مــن القــوى السياســية يف دولــة الكويــت، مــن 
خــالل مجعيــات ومنظمــات مدنيــة سياســية، لعــدم مســاح الســلطات بتكويــن األحــزاب؛ ومــن أبــرز 
هــذه اجلمعيــات التحالــف اإلســالمي الوطــي، وهيئــة خــدام املهــدي، ومجاعــة دار الزهــراء الــيت متثــل 
كبــار جتــار الشــيعة، إىل جانــب جتمــع علمــاء املســلمن الشــيعة يف الكويــت، وحركــة التوافــق الوطــي 

اإلســالمية، وغرهــا.

)44(   حزب األمة الكوييت.. طموحات وصراعات السلفية العلمية، مرجع سابق. 
)45(   فــالح عبــد هللا املديــرس، احلركــة الشــيعية يف الكويــت، دار قرطــاس للنشــر، الطبعــة األوىل، الكويــت، 1999، ص 

.15
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فعقــب انــدالع الثــورة اإليرانيــة وتبــي قيادهتــا شــعار تصديــر الثــورة، أتثــر بعــض شــيعة الكويــت، 
وخصوصــاً فئــة الشــباب، وال ســيما املنتمــن إىل الفئــات الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى، مشــكلن 
تيــاراً ثــورايً يطمــح إىل اإلطاحــة ابألنظمــة احملافظــة واســتبداهلا بنظــام مجهــوري إســالمي، متخــذاً 
مــن النمــوذج اإليــراين مثــاًل لــه)46(، وقــد متكــن هــذا التيــار مــن اإلطاحــة ابلتيــار التقليــدي املؤســس 
جلمعيــة الثقافــة االجتماعيــة، وإن كانــت أســباب الصــراع ســابقة النــدالع الثــورة اإليرانيــة لكنهــا 
ابلتأكيــد أســهمت يف تعزيــز فــرص التيــار الثــوري علــى حســاب التقليــدي، الــذي حتــول نشــاطه إىل 

العنــف، مســتنكراً موقــف احلكومــة الكويتيــة الداعــم للعــراق يف احلــرب مــع إيــران.

فقــد شــهدت الســاحة الكويتيــة مــن عــام 1980 حــى عــام 1988 موجــات مــن أعمــال العنــف 
السياســي متثلــت يف انتشــار العمليــات اإلرهابيــة، وتوزيــع املنشــورات الــيت حتــرض علــى القضــاء علــى 
النظــام السياســي يف الكويــت، وحماولــة اغتيــال األمــر يف عــام 1985، وارتبطــت أمســاء بعــض 
الشــيعة الكويتيــن ابلتفجــرات الــيت حدثــت يف عــام 1986 وتفجــرات يناير/كانــون الثــاين ومايــو/

أاير ويوليو/متــوز عــام 1987 وغرهــا.  

فالشــيعة إذن ليســوا كتلــة واحــدة، فكثــرون يعملــون ضمــن املرجعيــة الدينيــة، وبعضهــم اآلخــر 
ينشــط يف األوســاط العلمانيــة، وعــادة مــا ينحــاز العلمانيــون إىل التوافــق مــع الســلطات، يف حــن 
تتســم مواقــف األصوليــن ابلتأثــر ابلصراعــات اإليديولوجيــة )الشــيعية( وامتداداهتــا اإلقليميــة، وإن 

كانــت بدرجــة أقــل مــن مثيالهتــا الشــيعة يف دول اجلــوار.

التحالف اإلسالمي الوطني
هــو تكتــل سياســي شــيعي، تعــود بداايتــه إىل هنايــة الســتينيات، وُأســس يف عــام 1988، ويف 
التســعينيات عــرف ابســم التحالــف اإلســالمي الوطــي. وكان اهلــدف منــه- حبســب  منتصــف 
املؤسســن- أن يقــدم رســالة تربويــة تثقيفيــة يف أوســاط الشــباب، الذيــن كان هلــم ســبق التأســيس، 
وكانــوا يعرفــون بتجمــع شــباب مجعيــة الثقافــة؛ نســبة جلمعيــة الثقافــة االجتماعيــة، إحــدى مجعيــات 
النفــع العــام الــيت ُأشــِهَرت بقــرار مــن وزارة الشــؤون عــام 1963 )47(، لكنــه منــذ الوهلــة األوىل 

)46(   املرجع السابق، ص 22.
)47(   التعريــف ابلتحالــف اإلســالمي الوطــي، املوقــع الرمســي للتحالــف اإلســالمي الوطــي، )د.ت(، اتريــخ االطــالع: 25 

 #5=http://q8nia.org/?page_id .2018 أغســطس/آب
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كان مهتمــاً ابلسياســة، حيــث عــرف ذاتــه أبنــه »جتمــع عقائــدي سياســي وطــي”، يف حماولــة أن 
يعكــس التعريــف دوائــر االنتمــاء واالهتمــام للتحالــف اإلســالمي الوطــي، وهــي الدائــرة العقديــة 
)العقيدة(، ســواء ببعدها الديي الواســع أو ببعدها الطائفي الضيق، وقد يدخل االمتداد الطائفي 
علــى مســتوى اإلقليمــي، ودائــرة االنتمــاء األخــرى الــيت حــرص مؤسســو التحالــف علــى وصفــه هبــا 
وضمنهــا هــي الدائــرة )الوطنيــة(، أتكيــداً هلــا رمبــا بدوافــع وضــع حــد للحســاابت الطائفيــة اإلقليميــة، 
وإن كانــت املرجعيــة الطائفيــة وبعــض التفاعــالت السياســية مــع األحــداث اإلقليميــة ذات الســمة 

الطائفيــة قــد أضــرت بصــورة االســتقالل الوطــي للتحالــف. 

مبادئ التحالف اإلسالمي الوطني
-  اإلسالم مرجعنا وعقيدتنا ومنهج حياتنا.

-  الوطن سندان ومالذان، عنه نذود وإايه حنمي.

-  دستوران سور الوطن وحامي حريتنا.

-  حرية العقيدة والتعبر حق للمواطن وهبا استقرار الوطن.

-  الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والطائفية أساٌس يف حركتنا الوطنية.

-  نتبــى مبــدأ العدالــة االجتماعيــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن املواطنــن ونتصــدى للتمييــز 
والتفرقــة.

-  ننــادي ابحلكمــة يف سياســة الدولــة اخلارجيــة، وحســن العالقــة مــع دول اجلــوار املبــي علــى 
االحــرام املتبــادل وعــدم تدخلهــا يف شــؤوننا الداخليــة.

-  قضــاايان العربيــة واإلســالمية ومقدســاتنا حمــل اهتمامنــا، نتفاعــل معهــا ونبــذل مــن أجلهــا 
الغــايل والنفيــس، وخاصــة قضيــة فلســطن والقــدس العزيــزة.

-  نؤمن حبركة الشعوب املنادية ابحلرية والعدالة االجتماعية.
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وجود الشيعة في البرلمان
يتفــاوت عــدد املقاعــد الــيت حيصــل عليهــا الشــيعة يف جملــس األمــة مــن دورة برملانيــة إىل أخــرى، 
وأكــرب نتيجــة حلصوهلــم علــى مقاعــد كانــت يف انتخــاابت جملــس األمــة عــام 2012 إذ حــازوا 17 
مقعــداً مــن 50 مقعــداً، وقــد حلتــه احملكمــة الدســتورية، مث تراجعــت مقاعدهــم إىل تســعة فقــط يف 
انتخــاابت يوليو/متــوز 2013، ويف انتخــاابت عــام 2016 زاد تراجــع عــدد مقاعــد الشــيعة إىل 

ســبعة فقــط.

عــدد مقاعــد التحالــف اإلســالمي الوطــي يف جملــس األمــة دورة 2016 كان مخســة نــواب هــم: 
عــدانن ســعد عبــد الصمــد، وأمحــد الري، والدكتــور خليــل عبــد هللا، ومبــارك النجــادة، وهــاين 

مشــس.

نقاط القوة

-  لــدى القــوى الشــيعية مــوارد ماليــة شــبه مضمونــة حتصــل عليهــا مــن أمــوال املنتمــن هلــا، متكنهــا 
من ممارســة أنشــطتها بفاعلية، وتنفيذ خططها.

-  متتلــك القــوى الشــيعية قاعــدة انتخابيــة اثبتــة، ال ميكــن أن تعطــي صوهتــا لغــر املرشــحن 
لطائفتهــا. املنتمــن 

-  تتمتع القوى الشيعية العلمانية بعالقات جيدة مع األسرة احلاكمة، وحتظى ابمتيازات.

نقاط الضعف

-  ضعــف قــدرات القــوى الشــيعية علــى إقامــة حتالفــات سياســية تتجــاوز الطائفيــة والقبليــة 
االجتماعيــة.

-  وجــود شــبهة عالقــة بــن القــوى الشــيعية واملرجعيــات الشــيعية يف دول اجلــوار، علــى حســاب 
الــوالء الوطــي وســلطات الكويــت.

-  اخنــراط بعــض الكويتيــن الشــيعة يف تنظيمــات مســلحة نفــذت هجمــات داخــل الكويــت، 
وتعمــل علــى تكويــن تشــكيالت ميليشــياوية، وجتمــع الســالح وختزنــه داخــل الكويــت.
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ائتالف المعارضة
ُأســس يف فرباير/شــباط مــن عــام 2013؛ مــن تيــارات سياســية ونــواب ســابقن وجماميــع شــبابية 
معارضــة لنهــج االنفــراد ابلســلطة، للمطالبــة إبصالحــات دميقراطيــة، ومــن بــن هــذه األطــراف: 
حركة العمل الشــعيب )حشــد(، واحلركة الدســتورية اإلســالمية )حدس(، واحلركة الدميقراطية املدنية 
)حــدم(، واحلركــة اإلصالحيــة الكويتيــة )حــراك(، ومظلــة العمــل الكويــيت )معــك(، وممثلــون عــن 
كتلــة العمــل الشــعيب، وكتلــة التنميــة واإلصــالح، والنــواب الســابقون املســتقلون، ونقابيــون، واالحتــاد 

الوطــي لطلبــة الكويــت، والتيــار التقدمــي الكويــيت.

مت إقــرار إعــالن مبــادئ لالئتــالف، مــع مالحظــة أن التيــار التقدمــي الكويــيت الــذي شــارك بنشــاط 
قــد أبــدى مالحظــات حــول األطــراف املشــاركة ومســتقبل عمــل  يف اإلعــداد لقيــام االئتــالف 
االئتــالف، وإذ مل تُناقــش قبــل تشــكيل املكتــب السياســي فقــد آثــر التيــار التقدمــي عــدم املشــاركة 
يف ذلــك املكتــب، مــع اســتمراره عضــواً يف اجلمعيــة العموميــة الــيت مل تعقــد أي اجتمــاع آخــر هلــا 
بعــد التأســيس، يف حــن شــاركت األطــراف األخــرى يف عضويــة املكتــب السياســي، وتــوىل مســلم 

الــرباك منصــب املنســق، وقــام االئتــالف ببعــض األنشــطة.

 يالحــظ أن احلضــور السياســي لالئتــالف قــد تالشــى بعــد انتخــاابت جملــس 2013، بعــد 
صــدور حكــم احملكمــة الدســتورية بعــدم قبــول الطعــن يف مرســوم قانــون الصــوت الواحــد، يف حــن 
شــاركت بعــض األطــراف املشــكلة لالئتــالف يف االنتخــاابت ملرســوم الصــوت الواحــد، وشــاركت 
بعــض األطــراف املشــكلة لالئتــالف يف االنتخــاابت الثانيــة بعــد صــدور حكــم احملكمــة الدســتورية 

برفــض الطعــن يف عــدم دســتوريته، وذلــك علــى خــالف قــرار االئتــالف مبقاطعتهــا)48(.

الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق اإلصالحات الديمقراطية
 تشــكلت يف 9 ســبتمرب/أيلول مــن عــام 2012 مــن شــخصيات سياســية ونشــطاء ينتمــون إىل 
تيــارات سياســية وجماميــع شــبابية ونــواب ســابقن ينتمــون إىل املعارضــة، مــن بينهــا: التيــار التقدمــي 
املدنيــة )حــدم(، وكتلــة  الدميقراطيــة  الدســتورية اإلســالمية )حــدس(، واحلركــة  الكويــيت، واحلركــة 

)48(   التيــارات السياســية يف الكويــت، صــادر عــن التيــار التقدمــي الكويــيت، مكتــب التوعيــة والتثقيــف، )د.ت(، اتريــخ 
 http://cutt.us/AeLO2 .33 االطــالع: 17 أغســطس/آب 2018، ص

http://cutt.us/AeLO2
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العمل الشــعيب، وكتلة التنمية واإلصالح، ونواب األغلبية يف جملس فرباير/شــباط 2012 املبطل، 
ومظلة العمل الكوييت )معك(، وذلك هبدف التصدي لتوجه الســلطة إىل تغير النظام االنتخايب 
وفــرض نظــام الصــوت الواحــد، واختــارت اجلبهــة هيئــة تنفيذيــة، وتــوىل أمحــد الديــن مــن التيــار 
التقدمــي مســؤولية املنســق العــام لتلــك اجلبهــة، الــيت أصــدرت بيــاانت سياســية وقدمــت مذكــرات 
قانونيــة إىل اجمللــس األعلــى للقضــاء وجملــس الــوزراء، وشــاركت يف عــدد مــن الفعاليــات السياســية.

واجهــت اجلبهــة مصاعــب وتعقيــدات مــن جــراء الطابــع الشــخصي للتمثيــل فيهــا بــداًل مــن 
تشــكيلها مــن تنظيمــات سياســية، مــا أدى إىل تعطــل عملهــا والبحــث عــن آليــة أخــرى للتنســيق 
بــن أطــراف املعارضــة. انفــرط عقــد اجلبهــة بعــد انتخــاابت ديســمرب/كانون األول 2012 وفــق 

مرســوم قانــون الصــوت الواحــد. 

التيار الليبرالي
تراجــع حضــور التيــار الليــربايل يف الســنوات األخــرة حلســاب التيــارات اإلســالمية والقبليــة، ويضــم 
التيــار الليــربايل خليطــاً مــن القوميــن واليســارين، ويركــز ثقلــه وحضــوره يف األوســاط اإلعالميــة، 

فهــو ميتلــك ويســتحوذ علــى العديــد مــن املواقــع اإلعالميــة املهمــة، اخلاصــة واحلكوميــة.

ويعــد املنــرب الدميقراطــي أكــرب جتمــع هلــذا التيــار، ويعــده بعــض املراقبــن السياســين الوجــه اآلخــر 
الناطقــة  الطليعــة األســبوعية  البعــض مبجموعــة )الطليعــة(؛ نســبة إىل جريــدة  لليســار، ويســميه 
ســقوط  بعــد  وجــود، خاصــة  هلــا  يعــد  مل  املنــرب  اليســارية يف خطــاب  األدبيــات  لكــن  ابمسهــم. 
الشــيوعية، وأصبــح اخلطــاب يصــب يف خانــة حقــوق اإلنســان وحريــة اإلبــداع والفكــر وحقــوق 

املــرأة)49(.

والتجمــع الشــعيب الليــربايل ظهــر داخــل برملــان 1999، حيــث أعلــن عنــه ســتة نــواب وصفــوا 
أنفســهم أبهنــم شــعبيون ينحــازون ملصلحــة اجلماهــر وليرباليــون يف الوقــت نفســه. ومــن أبــرز قادتــه 

رئيــس جملــس األمــة الســابق أمحــد الســعدون ومســلم الــرباك.

)49(   عبــد احلميــد بــدر الديــن، خريطــة التجمعــات السياســية يف الكويــت، 3 أبريل/نيســان 2004، اتريــخ االطــالع: 1 
 3BjnZ/http://cutt.us .2018 ســبتمرب/أيلول

http://cutt.us/3BjnZ
http://cutt.us/3BjnZ
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المجتمع المدني
للمجتمــع املــدين الكويــيت- كغــره مــن اجملتمعــات، وخاصــة العربيــة- امتــدادات ثقافيــة وجتــارب 
موروثــة انبعــة مــن قيــم اجملتمــع وعاداتــه الــيت توارثتهــا األجيــال، متعلقــة بضــرورة التعــاون والتكافــل، 
وإكــرام الضيــف، وإطعــام عابــري الســبيل، وإغاثــة امللهــوف، ونصــرة املظلــوم، علــى الصعيديــن 

الفــردي واجلماعــي.

وتعــد الديوانيــات جتمعــات سياســية واجتماعيــة تــؤدي وظائــف اجتماعيــة واقتصاديــة وجتاريــة 
وبعــد ذلــك سياســية، إذ بلــورت اجتاهــات سياســية وفكريــة لكــي تعــرب عــن آرائهــا ومطالبهــا جتــاه مــا 
تؤمــن بــه مــن أفــكار وبرامــج سياســية تطرحهــا يف محالهتــا االنتخابيــة أو يف الصحــف واجملــالت الــيت 
تعــرب عــن لســان حاهلــا كجــزء مــن احلالــة الدميقراطيــة يف الكويــت، وكبديــل عــن غيــاب األحــزاب 
السياســية، وأدت كذلــك دوراً يف ممارســة الضغــوط علــى احلكومــات الكويتيــة املتعاقبــة لتحقيــق 

املطالــب الشــعبية)50(.

وتتعــدد منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف الكويــت وتتنــوع جمــاالت عملهــا وفقــاً ألهــداف 
أتسيســها الظاهــرة وتلــك الكامنــة، بــن السياســية والثقافيــة واإلغاثيــة، ومجيعهــا تســهم يف التنميــة؛ 
نظــراً لعــدم الســماح بتأســيس األحــزاب، الــذي اضطــر القــوى السياســية إىل ممارســة أنشــطتها حتــت 

مظلــة منظمــات اجملتمــع املــدين.

واحلرفيــة  املهنيــة  النقــاابت  ضمــن  الكويــت،  يف  املــدين  اجملتمــع  منظمــات  تصنيفــات  وتتــوزع 
اجلامعيــة،  واملعاهــد  العمــال،  ونقــاابت  الطالبيــة،  والنــوادي  احملامــن،  واالحتــادات، كنقــاابت 

اخلريــة. واجلمعيــات  واملدونــن، 

وتســهم منظمــات اجملتمــع املــدين يف تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا وحتســينها، ومهمــا اختلفــت 
تســميتهم-املدافعون عــن حقــوق اإلنســان، أو املنظمــات غــر احلكوميــة حلقــوق اإلنســان، أو 
نقــاابت احملامــن، أو النــوادي الطالبيــة، أو نقــاابت العمــال، أو املعاهــد اجلامعيــة، أو املدونــون أو 
اجلمعيــات اخلريــة الــيت تعمــل مــع فئــات عرضــة للتمييــز- فــإن العناصــر الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين 

)50(   مفيــد الزيــدي، التجربــة الدميقراطيــة الكويتيــة: بــن االســتمرار والتعثــر، جملــة املســتقبل العــريب، العــدد 447، مايــو/
أاير 2016، ص65.
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تعمل ألجل مســتقبل أفضل وتتشــارك يف أهداف عامة لتحقيق العدالة واملســاواة واحرام الكرامة 
اإلنســانية.

وتصنــف األمــم املتحــدة )اجملتمــع املــدين( علــى أنــه القطــاع الثالــث مــن قطاعــات اجملتمــع؛ جنبــاً 
إىل جنــب مــع احلكومــة وقطــاع األعمــال. ويتكــون قطــاع اجملتمــع املــدين مــن منظمــات اجملتمــع 
املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة. وتقــر األمــم املتحــدة أبمهيــة الشــراكة مــع اجملتمــع املــدين؛ ملــا 

يضطلــع بــه مــن تعزيــز مثــل املنظمــة ودعــم عملهــا)51(.

وعنــد النظــر إىل واقــع اجملتمــع املــدين يف الكويــت جنــد أن هنــاك أكثــر مــن 414 منظمــة جمتمــع 
مــدين، وحنــو 70 مجعيــة حتــت اإلشــهار، وهــو مــا يعــي وجــود نســبة مهمــة مــن املنظمــات، لكــن 
هنــاك العديــد مــن املشــكالت الــيت تعــاين منهــا منظمــات اجملتمــع املــدين يف الوقــت الراهــن، وعلــى 
رأســها اعتمــاد اجلمعيــات علــى األفــراد، حيــث إن معظــم اجلمعيــات التطوعيــة تقــرن أمساؤهــا أبفــراد 
معينــن يقومــون إبدارهتــا وتوجيــه سياســتها، يف غيــاب عمليــات التخطيــط اجلماعــي واملشــاركة يف 
صناعــة القــرار، وغالبــاً مــا حيافــظ علــى وجــود هــذه اجلمعيــات هــؤالء األفــراد نتيجــة وجــود ســلطة مــا 
ميلكوهنــا. وابإلضافــة إىل ذلــك جنــد أن هــذه اجلمعيــات تعــاين مــن ضعــف الدعــم املــايل، واعتمــاد 

معظمهــا علــى الدعــم احلكومــي، وهــو مــا يؤثــر يف اســتقالليتها وأيضــاً يف عملهــا)52(.

وقــد أدت خصائــص اجملتمــع الكويــيت، وأتثــر تكويناتــه العشــائرية والطائفيــة والفئويــة، إىل أن 
تقــوم هــذه الشــرائح، وخاصــة العشــائرية، إبجــراء انتخــاابت متهيديــة، غــر رمسيــة، بــن املنتمــن 
إليهــا، هبــدف االتفــاق علــى مرشــح تتكتــل لــه أصــوات العشــرة لتضمــن فــوز ممثلهــا يف االنتخــاابت 
الرمسيــة، ســواء يف جملــس األمــة أو حــى بعــض منظمــات اجملتمــع املــدين، وهــو مــا دفــع املكــوانت 
السياســية والفئات املتنافســة إىل أن جتعل من ضمن حمددات اختيار مرشــحيها خلفيته العشــائرية 
واجلهويــة الــيت ميكــن أن تســاعد يف فــوزه يف االنتخــاابت. ومل تقــف هــذه التأثــرات العصبويــة عنــد 
هــذا احلــد، بــل أســهمت يف إعــادة تكييــف كثــر مــن القــوى السياســية والثقافيــة لرباجمهــا مبــا يتــواءم 

مــع رؤى هــذه املكــوانت العصبويــة ومصاحلهــا.

https://cutt.us/td1TW .2018 51(   اجملتمع املدين، موقع األمم املتحدة، )دت(، اتريخ االطالع: 3 مايو/أاير(
)52(   مروة عمار، اجملتمع املدين يف الكويت وفعاليته كمدخل لإصالح االقتصادي، موقع سي إن إن عريب، 4 نوفمرب/

https://cutt.us/HgH7B .2018 تشرين الثاين 2016، اتريخ االطالع: 8 مايو/أاير

https://cutt.us/td1TW
https://cutt.us/HgH7B
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والقانــوين  التشــريعي  اإلطــار  وتطويــر  مراجعــة  جيــب  إنــه  القــول  ميكــن  األســاس  هــذا  وعلــى 
واملؤسســي املنظــم لعمــل اجملتمــع املــدين الكويــيت مــن خــالل حريــة تكويــن اهليئــات واملنظمــات 
النقابيــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وإعــادة النظــر يف التشــريعات املوجــودة مبــا حيقــق تنظيمــاً جديــداً 
إدراج  مــن خــالل  املــدين  الدولــة واجملتمــع  بــن  مــا  العالقــة  الطموحــات، وتطويــر طبيعــة  حيقــق 
قضــااي تنميــة اجملتمــع املــدين كأحــد املكــوانت األساســية يف اخلطــط اخلمســية التنمويــة للدولــة. 
وأيضــاً إشــراك اجملتمــع املــدين يف فــرق ملتابعــة هــذه اخلطــط التنمويــة للدولــة هبــدف تقييــم ومراجعــة 
مــدى التقــدم يف إجنــاز املشــروعات اخلاصــة ابلتنميــة، مــن خــالل إشــراكه يف تنفيــذ بعــض الربامــج 

التطوعيــة)53(. واملبــادرات  التنمويــة  واملشــروعات 

وإقــراراً ابجلهــود واملســامهات اإلنســانية والتنمويــة الــيت قدمتهــا دولــة الكويــت ومنظمــات اجملتمــع 
املــدين الكويتيــة، كرمــت األمــم املتحــدة، يف ديســمرب/كانون األول 2014، مبقرهــا يف نيويــورك 

أمــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح، ومنحتــه لقــب قائــد إنســاين.

)53(   مروة عمار، اجملتمع املدين يف الكويت وفعاليته كمدخل لإصالح االقتصادي، مرجع سابق. 
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المطالب باإلصالحات
علــى الرغــم ممــا متثلــه التجربــة الدميقراطيــة الكويتيــة مــن جتربــة عربيــة رائــدة يف ترســيخ املمارســة 
الدميقراطيــة مــن خــالل املؤسســاتية القائمــة علــى املشــاركة العامــة واحلــرايت املرتفعــة والرقابــة، فــإن 
احتبــاس املنــاخ السياســي يف البــالد يطــرح تســاؤالت عــن فعاليــة الضمــاانت الدميقراطيــة الكويتيــة، 
وإمكانيــة مراجعتهــا وتعديلهــا وتطويرهــا خصوصــاً بعــد حــاالت االحتقــاانت املتكــررة بــن املعارضــة 

والســلطات احلاكمــة.

عــدم االســتقرار مســة مميــزة يف احليــاة النيابيــة الكويتيــة، فعــادًة مــا حُيــلُّ الربملــان مبكــراً، ويُدعــى إىل 
انتخــاابت برملانيــة عاجلــة، فمثــاًل خــالل الســنوات العشــر املاضيــة مل يكتمــل أي فصــل تشــريعي؛ 
حيث حّل جملس األمة يف أعوام 2008، 2009، 2012 ، 2013، ويف كل مرة كان يدعى 
إىل إجــراء انتخــاابت تشــريعية مبكــرة، وحالــُة عــدم االســتقرار تلــك كان التيــار الســلفي جــزءاً مــن 

مكوهنا)54(.

ويعــد خليفــة األمــر موضوعــاً ســاخناً يف الكويــت؛ إذ ال تــؤول اخلالفــة وراثــًة إىل االبــن األكــرب 
بــل حتــدد األســرة احلاكمــة اخلليفــة بتوافــق اآلراء. ويقضــي التقليــد الســائد يف أســرة الصُّبــاح احلاكمــة 
أبن يتبــادل منصــَب األمــر فرعــا األســرة الرئيســان؛ جابــر وســامل، ومــع ذلــك فقــد خُتطيــت هــذه 
القاعــدة عــام 2006، عندمــا خلــف الشــيُخ ُصبــاُح األمحــُد الشــيَخ الراحــَل جابــَر األمحــد؛ ألن 

الوريــث املعــن، الشــيخ ســعد العبــد هللا، كان مريضــاً جــدًا)55(. 

بعــد  السياســية  البنيــة  وتغيــر  الدســتوري  الكويــت حباجــة إىل اإلصــالح  السياســي يف  الواقــع 
ســنوات طويلــة مــن اجلمــود والتعثــر؛ مــن خــالل وضــع برانمــج عمــل لإصــالح يُعــدَّل فيــه الدســتور، 
ومُتنــح املزيــد مــن احلــرايت، مــع التوافــق علــى صيغــة مشــركة بــن احلكومــة وقــوى املعارضــة، مبختلــف 
اجتاهاهتا، لتجّنب التهديدات أو االهتزازات الداخلية أو اخلارجية، واحلفاظ على املكتســبات يف 
جوانــب االســتقرار السياســي والرفاهيــة االقتصاديــة والتماســك االجتماعــي واألمــي، وجتنُّــب تكــرار 

مــا حــدث يف دول عربيــة شــبيهة ابحلالــة الكويتيــة.

)54(   حممد الدابويل، التجمع السلفي الكوييت.. بن الصعود واالحنسار، مرجع سابق. 
)55(   مؤشــر التحــول حنــو الدميقراطيــة واقتصــاد الســوق يف الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا لعــام 2017.2016، مؤسســة 

برتلســمان، ترمجــة مركــز الفكــر االســراتيجي للدراســات، الطبعــة األوىل، 2018، ص 261.
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واالجتماعيــة  )الطائفيــة  الكويــت  لســكان  املتنوعــة  االجتماعــي  التكويــن  خصائــص  وحتفــز 
والسياســية(، ظاهــرة التعصــب، وتنعكــس آاثرهــا علــى املمارســة السياســية والتعامــل مــع القضــااي 

فاعــل. املطلبيــة واالنتخــاابت، وللقبيلــة دور 

والتعصــب ظاهــرة اترخييــة تعــد مــن أبــرز التحــدايت الــيت تقلــق االســتقرار وتواجــه التطــور السياســي 
مهمــا اســُتحِدثت مؤسســات حديثــة، مــا مل يرافقهــا تطويــر يف الوعــي والتنميــة السياســية. وحتفــز 
جمموعــة مــن العوامــل والتفاعــالت السياســية والثقافيــة ظاهــرة التعصــب فتتســبب بنقــل الصــراع مــن 
دولة إىل أخرى، وقد أســهم ســوء اســتخدام وســائل اإلعالم احلديث يف إذكاء هذه الظاهرة بداًل 

مــن العمــل علــى زايدة التواصــل والتعــارف بــن املكــوانت االجتماعيــة والثقافيــة.

غالبــاً مــا تراعــي املكــوانت السياســية واالجتماعيــة يف خطاهبــا وعالقاهتــا الســلطات احلاكمــة 
وتنزههــا، لكنهــا يف املقابــل تبالــغ يف تشــدد مواقفهــا بعضهــا جتــاه بعــض، وأحيــاانً قــد تفضــل النخبــة 
احلاكمــة ذلــك النهــج االنشــغايل بــن تلــك املكــوانت، وتــرى فيــه تعزيــزاً ألمهيــة موقعهــا ودورهــا 

املرجعــي والتحكيمــي.

الســمة األخــرى للتجربــة الربملانيــة هــي حضــور املــرأة الكويتيــة يف جملــس األمــة، ونشــاطها يف 
الفضــاءات العامــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، وإن كان يتفــاوت مــن وقــت آلخــر؛ فقــد 
انتخــب الشــعب الكويــيت ضمــن نوابــه اخلمســن أربــع نســاء فــزن مبقاعــد نيابيــة عــن ثــالث دوائــر 
انتخابيــة هــي األوىل والثانيــة والثالثــة، وهبــذا يكــون جملــس 2009، قــد رســم خارطــة طريــق ورؤيــة 
جديــدة لــدور املــرأة ليــس فقــط يف العمــل الربملــاين بــل يف حيــاة الكويتيــن السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة. لكــن نســبة حضــور املــرأة الكويتيــة يف الــدورات االنتخابيــة غــر اثبتــة أو متقاربــة، 

حيــث تتبايــن بــن دورة وأخــرى.

غيــاب األحــزاب السياســية يف الكويــت مــن أبــرز نواقــص احليــاة السياســية الكويتيــة، غــر أن 
هــذا مل مينــع وجــود مجعيــات سياســية متثــل أيديولوجيــات خمتلفــة إىل جانــب متثيلهــا خمتلــف شــرائح 
اجملتمــع.)56( فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور الكويــيت لــه إرثــه التارخيــي يف املنطقــة فإنــه ال يقــدم أي 

)56(   الكويــت بــن العشــائرية والدميقراطيــة، ســكاي نيــوز عربيــة، 27 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2012، اتريــخ االطــالع: 22 
 http://cutt.us/KEq2f .2018 يوليو/متوز
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ضمــاانت لفكــرة أو حريــة أتســيس األحــزاب السياســية أو تشــكيلها وتنظيمهــا، وظلــت هــذه 
اإلشــكالية قائمــة حــى اآلن وأحــد حمــاور اجلــدل والتــأزم بــن الســلطة احلاكمــة وقــوى املعارضــة، 

ســواء خــارج الربملــان أو داخلــه)57(.

ونتيجــة العالقــة العدائيــة بــن احلكومــة والربملــان فقــد ُحــل الربملــان ســت مــرات منــذ عــام 2006 
يف عهــد األمــر ُصبــاح األمحــد الصُّبــاح، ونظــراً لعــدم وجــود أحــزاب سياســية منظمــة، ال يوجــد أي 
برانمــج تشــريعي منظــم ألي أغلبيــة يف الربملــان، أمــا املبــادرات التشــريعية يف الربملــان فقائمــة علــى 
التحالفــات الربملانيــة املخصصــة. وجتاوبــت احلكومــة مــع املطالبــات حبكومــة منتخبــة، والســماح 
قانــوانً بتكويــن األحــزاب يف عــام 2014، ابالعتقــاالت وجتريــد املعارضــن مــن املواطنــة، وفقــاً 

ملنظمــة )هيومــان رايتــس واتــش()58(.

ال تســتمد حكومــة الكويــت شــرعيتها مــن انتخــاابت دميقراطيــة تنطــوي علــى تصويــت أغلبيــة يف 
اجمللــس الوطــي، املصــدر األوحــد للتشــريع، وميــارس جملــس األمــة حقوقــاً حمــددة فيمــا يتعلــق ابلرقابــة 
علــى الســلطة التنفيذيــة؛ فبإمكانــه إلغــاء املراســيم الــيت يصدرهــا األمــر عندمــا ال يكــون اجمللــس يف 
حالــة انعقــاد، وحيــق لــه أيضــاً االعــراض علــى تعيــن رئيــس الــوزراء، إضافــة إىل إمكانيــة إقالــة الــوزراء 
أبغلبيــة األصــوات، بيــد أن آليــات الرقابــة هــذه يعريهــا الضعــف؛ نظــراً ألن وزراء احلكومــة أعضــاٌء 

يف الربملــان حبكــم مناصبهــم، وحيــق هلــم التصويــت يف حــاالت حمــددة.

وقــد أحدثــت التغيــرات الــيت أدخلهــا األمــر منفــرداً علــى القانــون االنتخــايب عــام 2012 خلــاًل 
كبــراً يف التــوازن الدقيــق بــن الســلطتن التنفيذيــة والتشــريعية، وأدت إىل زايدة االحتجاجــات مــن 

خــارج الربملــان ومقاطعــة االنتخــاابت)59(. 

لــكل ذلــك عــادة مــا تطالــب املعارضــة إبصالحــات دســتورية، حيــث دعــا )ائتــالف املعارضــة 
الكويتيــة( إىل »إقامــة نظــام دميقراطــي برملــاين كامــل، حيقــق مبــدأ الســيادة لألمــة مصــدر الســلطات 
كلها«، وطالب يف بيانه بعد مؤمتر مجع أطراف املعارضة اإلسالمية والليبرالية والقبلية بتعديالت 
دســتورية أتخــذ مــن رئيــس الدولــة )األمــر( صالحيــة تعيــن رئيــس احلكومــة وجتعلهــا للقائمــة الفائــزة 

)57(   مفيد الزيدي، التجربة الدميقراطية الكويتية: بن االستمرار والتعثر، مرجع سابق، ص 72.
)58(   مؤشر التحول حنو الدميقراطية، مرجع سابق، ص 261.

)59(   مؤشر التحول حنو الدميقراطية، املرجع السابق.
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أبكثــر مقاعــد الربملــان كمــا يف الدميقراطيــات الغربيــة)60(.

واعتــرب أن »القواعــد السياســية الــيت تقــوم عليهــا الدميقراطيــة قـُوِّضــت، وأصبــح مصــر التجربــة 
الدميقراطيــة يف مهــب الريــح، وحتولــت الســلطة التشــريعية اآلتيــة مــن طريــق )نظــام الصــوت الواحــد( 
مــن وســيلة بيــد الشــعب إىل وســيلة بيــد الســلطة«، وأنــه »مت تعزيــز الفســاد السياســي واإلداري 
واملــايل بصــورة غــر مســبوقة يف اتريــخ الكويــت، حيــث تنحــدر اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة 

واالجتماعيــة والســكنية والشــبابية والرايضيــة إىل مســتوايت متدنيــة«)61(.

)60(   محــد جاســم، الكويــت: املعارضــة تعلــن مشــروعها لتعديــل الدســتور... و”احلكومــة املنتخبــة”، صحيفــة احليــاة، 12 
http://cutt.us/q9Hn5  .2018 أبريل/نيســان 2014، اتريــخ االطــالع: 3 يناير/كانــون الثــاين

)61(   املرجع السابق.

http://cutt.us/q9Hn5
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إمكانية االستفادة من التجربة 
مــن املعــروف عــن الكويتيــن عمومــاً أهنــم انشــطون سياســياً ومدنيــاً إىل حــد مــا، ال ســيما ابملقارنــة 
بتقليــد  فخــورون  عــام  بوجــه  والكويتيــون  العــريب.  اخلليــج  بــدول  األخــرى  امللكيــة  األنظمــة  مــع 
املشــاركة السياســية الفعَّالــة، وتــربز الكويــت مــن بــن مجيــع أعضــاء جملــس التعــاون اخلليجــي فيمــا 
يتعلــق ابالســتقرار واألداء، وال ســيما أداء برملاهنــا. يف الوقــت نفســه مثــة اســتياء متنــاٍم بشــأن أداء 
مؤسســات الدولــة، ال ســيما حالــة الشــلل الــيت جنمــت عــن التوتــر بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة 
التشــريعية، ويرجــع هــذا إىل البنيــة الدســتورية الــيت تُقــّزِم دور الربملــان إىل حــد كبــر، وال متنحــه حــق 

تشــكيل احلكومــة)62(. 

تعــد دولــة الكويــت مقارنــة جبراهنــا مــن دول املنطقــة متقدمــة يف املشــاركة السياســية، الــيت تعــود 
بدايتهــا إىل العــام الــذي انلــت فيــه االســتقالل عــن االحتــالل الربيطــاين وأتســيس دولــة الكويــت 
احلديثــة، مطلــع ســتينيات القــرن املاضــي 1961، عنــد أتســيس جملــس األمــة، ومنظمــات اجملتمــع 
املدين؛ كاالحتاد العام لعمال الكويت واجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية. ومنذ ذلك الوقت، 
وعلــى الرغــم مــن حــاالت التصعيــد املتقطــع بــن وقــت وآخــر يف عالقــة الســلطة التنفيذيــة والديــوان 
األمــري مــع جملــس األمــة املنتخــب، والــذي حيظــى بــدور تشــريعي ورقــايب إىل حــد مــا، مل يكــن مثــة 
تراجــع عــن خيــار املشــاركة السياســية املتمثلــة ابنتخــاابت جملــس األمــة أو عمــل منظمــات اجملتمــع 
املــدين، ابســتثناء مرتــن؛ األوىل عــام 1976، اســتمرت أربــع ســنوات، وأخــرى عــام 1986، 
وحــاالت احلــل املتكــررة الــيت مل حَتُــْل دون اســتمرار التجربــة؛ وهــو مــا انعكــس إجيــاابً علــى التفاعــل 
والتفاهــم بــن الكويتيــن وجنَّــب الكويــت الحقــاً امتــدادات الصراعــات يف دول اجلــوار، وفــوق ذلــك 
أزال كثــراً مــن اهلواجــس الــيت تــراود الرافضــن للمشــاركة السياســية يف الــدول ذات النظــم السياســية 

الوراثيــة، مــن تداعيــات تلــك املشــاركة.

احلديــث عــن إمكانيــة تكــرار منــوذج املشــاركة السياســية يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي قــدمي 
متجــدد، تــزداد أمهيتــه يومــاً بعــد آخــر، خصوصــاً يف ظــل تراكــم صــور التغيــر والتطــور الــيت شــهدهتا 
شــعوب هــذه الــدول يف اجلوانــب التعليميــة والثقافيــة ومنــط احليــاة، وسياســات الــدول االقتصاديــة 

)62(   مؤشر التحول حنو الدميقراطية، مرجع سابق.
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واملاليــة، فكثــر مــن مواطــي هــذه الــدول تلقــوا جــزءاً مــن تعليمهــم بــدول أجنبيــة )دميقراطيــة(، 
وكثــرون ســافروا إىل تلــك الــدول وشــاهدوا طبيعــة العالقــة التشــاركية بــن املواطنــن ومؤسســات 

دوهلــم.

بــن الدميقراطيــة )املشــاركة السياســية( والضرائــب وأنظمــة  لطاملــا كانــت هنــاك عالقــة طرديــة 
بــدأت اجملتمعــات األوروبيــة تشــهد صــور  الســابع عشــر، عندمــا  القــرن  العمــل، منــذ  وظــروف 
اختيــار متثيــل العمــال واملواطنــن عمومــاً أمــام أصحــاب العمــل واحلــكام، ومــن مث فــإن اإلصالحــات 
تلــك اإلصالحــات علــى  العــريب، وانعكاســات  تنتهجهــا دول اخلليــج  بــدأت  الــيت  االقتصاديــة 
السياســات املاليــة املتعلقــة ابإلنفــاق وتقــدمي اخلدمــات واالمتيــازات الــيت كان حيصــل عليهــا مواطنــو 
دول اخلليــج، ســتدفع املواطنــن للحديــث عــن كيفيــة اإلنفــاق وآلياتــه وأحقيتــه، ومــن ضمنهــا 
األمــوال املتعلقــة ابملســاعدات اخلارجيــة والصفقــات التجاريــة والعســكرية، وضــرورة املشــاركة يف 

القــرارات.

زايدة عــدد أفــراد األســر احلاكمــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي العــريب، وتعــدد األجيــال 
والفــروع، قــد تكــون عامــاًل آخــر يســهم يف دفــع األنظمــة السياســية لــدول اخلليــج إىل التوجــه حنــو 
النهــج الدميقراطــي، لتعــدد األمــراء أصحــاب التطلعــات السياســية وصعوبــة التوافــق فيمــا بينهــم؛ وإن 
كان التحــول متدرجــاً، ســواء مــن حيــث تكويــن املؤسســات املنتخبــة عــرب انتخــاب غالبيــة أعضائهــا 
مــع االحتفــاظ حبــق تعيــن بعــض األعضــاء، أو مــن انحيــة تقنــن الصالحيــات الدســتورية لتلــك 
املؤسسات بشرط موافقة امللك أو األمر، أو من انحية الزمن الذي يضغط لسرعة اإلصالحات 

السياســية، جتنبــاً لتكــرار جتربــة ثــورة الربيــع العــريب عنــد أي منعطــف متــر بــه دول املنطقــة.

هلذه الدول جتربة حمدودة من املشاركة السياسية، بصرف النظر عن صالحيات تلك املؤسسات، 
متمثلــة يف انتخــاابت اجملالــس البلديــة ابململكــة العربيــة الســعودية، وانتخــاب بعــض أعضــاء اجمللــس 
النيــايب بدولــة اإلمــارات املتحــدة، ومتتلــك مملكــة البحريــن منوذجــاً جيــداً مــن انتخــاابت جملســها 
النيــايب، رغــم حــدة الصــراع الطائفــي فيهــا وامتداداتــه اإلقليميــة، وانتخــاابت جملــس األمــة يف دولــة 

الكويــت، حمــط التنــاول يف هــذه الدراســة. 

إن التوجــه حنــو تعزيــز املشــاركة السياســية يف دول اخلليــج ســيعزز الــوالء الوطــي للمواطنــن جتــاه 



49

الديمقراطية الكـويتية | حدود المشاركة السياسية وإمكانية اإلستفادة منها

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

دوهلــم وأنظمتهــا السياســية، وحيــد مــن ابتــزاز الــدول األجنبيــة لألنظمــة السياســية، وسيســهم يف 
زايدة التواصــل بــن خمتلــف مكــوانت اجملتمــع، حــى وإن بــدأت دوافــع التصويــت يف البــداايت 
فــإن اســتمرار التجربــة مــع تقييمهــا وتقوميهــا كفيــل  األوىل قبليــة أو مناطقيــة أو حــى طائفيــة؛ 

برشــيدها، مبــا ينعكــس إجيــاابً علــى شــعوب وأنظمــة دول اخلليــج العــريب. 
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خاتمة
إىل عصــر  اإلمــارة  عهــد  منــذ  الكويــت  دولــة  الدميقراطيــة يف  احليــاة  تتبــع مســرة  مــن خــالل 
الدولــة صاحبــة الدســتور والســيادة، ميكــن مالحظــة أهنــا عايشــت ومارســت الشــورى الدميقراطيــة، 
وتطــورت مــن بداايهتــا يف الدواويــن حيــث احلاكــم واحملكومــون علــى لقــاء دائــم ومســتمر، شــبيهة 
ابلربملــاانت الصغــرة شــبه اليوميــة، الــيت عــرب عنهــا يف مرحلــة الحقــة جملــس األمــة كســلطة انتخــب 

الشــعب ممثليــه فيهــا.

أثبتــت جتــارب الســنوات األخــرة بعــد التغيــر العــريب أن حكومــة الكويــت واجهــت يف واقــع 
احلــال معارضــة شــديدة وامتــالك املواطنــن- وخصوصــاً املعارضــة- املزيــد مــن الثقــة للمطالبــة إبجــراء 
إصالحــات دميقراطيــة ودســتورية، حيــث أثبــت احملتجــون واملتظاهــرون واملقاطعــون داخــل الربملــان أو 
يف الشــارع الكويــيت أهنــم جنحــوا يف إحــراج الســلطة السياســية ورئيــس الــوزراء املعــن عنــد الضــرورة، 
بــل اســتطاعوا أن يضغطــوا لتغيــر األخــر بشــخص آخــر ليحــل حملــه، وهــي ســابقة مل حتصــل يف 

دولــة الكويــت مــن قبــل)63(. 

لكن يعد غياب األحزاب بتوصيفها القانوين الدستوري، على الرغم من املنافسات الفاعلة بن 
املكــوانت السياســية واالجتماعيــة، والــدور املشــهود ملنظمــات اجملتمــع املــدين مبختلــف توجهاهتــا؛ 
إضعافــاً جلوهــر وصــورة التجربــة الدميقراطيــة يف الكويــت، ويثــر إشــكاليات عديــدة تتعلــق أساســياهتا 
بطبيعة توجهات وممارسات نظام احلكم فيها، ومدى توفر منظومة العناصر الرئيسية للدميقراطية، 
وتوزيــع الصالحيــات بــن الســلطات الثــالث )التنفيذيــة، والتشــريعية، والقضائيــة(، ومــن مث نوعيــة 
العالقــة بــن هــذه الســلطات، وكذلــك ممــا يــزد احلاجــة إىل تطويــر التجربــة زايدة عــدد أفــراد األســرة 
احلاكمــة وانتقــال احلكــم مــن اجليــل املؤســس إىل األبنــاء واألحفــاد، ويف ظــل التحــدايت الــيت قــد 

تواجههــا عمليــة انتقــال الســلطة واســتمرار تداوهلــا بــن أســر احلكــم. 

التجربــة  تطــور  لعــدم  الكويتيــن  السياســين  الفاعلــن  عــن ضعــف رضــى  تعــرب  شــواهد  فثمــة 
الدميقراطيــة، ومــن ضمنهــا التجربــة )الربملانيــة(، رغــم عمرهــا الطويــل، تتمثــل يف تكــرار حــاالت حــل 
جملــس األمــة، ســواء مــن قبــل أمــر الدولــة أو الســلطات القضائيــة، وارتباطهــا بكثــرة اســتجواابت 

)63(   مفيد الزيدي، التجربة الدميقراطية الكويتية: بن االستمرار والتعثر، مرجع سابق، ص 71.
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الــوزراء مــن قبــل أعضــاء جملــس األمــة، واحتجاجــات املعارضــة والقــوى القبليــة حــول تقســيم الدوائــر 
االنتخابيــة، وعــدم الســماح بتكويــن األحــزاب السياســية الــيت ميكــن أن حتــد مــن العصبيــات القبليــة 
والطائفيــة، مــن خــالل توســعة دائــرة عصبياهتــا الضيقــة إىل عصبيــة واســعة علــى امتــداد الدولــة، 

شــرط أال يســمح بتكويــن أحــزاب علــى أســس طائفيــة. 

فقــد توفــرت عوامــل كثــرة إبمكاهنــا املســامهة يف هتيئــة البيئــة السياســية إلصالحــات دســتورية 
والتحــول إىل امللكيــة الدســتورية أو مــا يشــبهها حبــدود متوســطة توســع دائــرة الشــراكة يف الســلطة، 
وميكــن االســتفادة يف هــذا الصــدد مــن جتربــة اململكــة املغربيــة اهلامشيــة؛ وأتيت يف مقدمــة تلــك 
العوامــل عمــر التجربــة الربملانيــة الطويــل، واخلــربة السياســية، وخاصــة االنتخابيــة، الــيت اكتســبتها 
الســلطة واملعارضــة يف التعامــل مــع نتائجهــا، إضافــة إىل مســاحة احلــرايت الواســعة مقارنــة بــدول 
اجلــوار، ووجــود منظمــات جمتمــع مــدين متعــددة تقــوم أبدوار متنوعــة وفاعلــة علــى املســتوين احمللــي 

واخلارجــي.
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التوصيات
تســتحق التجربة الدميقراطية لدولة الكويت أن تتجاوز اإلشــكاليات اليت تظهر بن حن وآخر 
وتــربز حمدوديــة الفاعليــة وســلبيات التجربــة؛ لكــي تواصــل مســرة اإلصالحــات السياســية ومأسســة 

صالحيــات الســلطات مــن أجــل مواكبــة التنميــة، وتكــون ملهمــة لــدول اجلــوار واملنطقــة.

فعلــى الرغــم ممــا تتعــرض لــه التجربــة الكويتيــة مــن عثــرات، ومــا يتخللهــا مــن ثغــرات فإهنــا تعــد 
متقدمــة زمــاانً وممارســة علــى دول اجلــوار، لذلــك علــى هــذه الــدول أن تعطيهــا حقهــا مــن الدراســة 
والتقييــم واالســتفادة منهــا، فيكفــي أهنــا مل تتســبب خــالل العقــود املاضيــة فيمــا ختشــاه األنظمــة 

الوراثيــة، وتوصــي الدراســة التيــارات السياســية ودول املنطقــة ابلتــايل:

-  تبــي سياســات تشــجع علــى املشــاركة اجملتمعيــة مــن خــالل منظمــات اجملتمــع املــدين، وتوســيع 
دائــرة احلقــوق واحلــرايت ضمــن املرجعيــات املتفــق عليهــا.

-  وضــع تشــريعات تضمــن حــق املشــاركة السياســية، املعتمــدة آليــة االنتخــاابت، يف اختيــار 
ممثلــي املواطنــن يف املؤسســات املنتخبــة.

أعضائهــا  وضمــاانت  املنتخبــة،  املؤسســات  املنطقــة صالحيــات  دول  دســاتر  تضمــن    -  
املؤسســات. تلــك  علــم  آليــات  اللوائــح  وتنظــم  املنتخبــن، 

-  مينــع القانــون املنظــم أتســيس منظمــات اجملتمــع املــدين، وعلــى وجــه التحديــد األحــزاب، علــى 
أســس طائفيــة أو مناطقيــة أو قبليــة، ومينــع عليهــا االرتباطــات اخلارجيــة.

العــام،  الشــأن  وإدارة  السياســية  املمارســة  ترشــيد  واملعارضــة  الســلطات  عاتــق  علــى  يقــع    -
الوطنيــة. للوحــدة  تعزيــزاً  اإلقليميــة،  الصراعــات  وجتنيبهــا  الداخليــة  اجلبهــة  وحتصــن 
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كارنيغي للسالم، 21 أاير/مايو 2018، اتريخ االطالع: 12 أغسطس/آب 2018. 

https://cutt.us/fi61x

عبــد احلميــد بــدر الديــن، خريطــة التجمعــات السياســية يف الكويــت، 3 أبريل/نيســان 	 
3BjnZ/http://cutt.us  .2018 ســبتمرب   1 االطــالع:  اتريــخ   ،2004

عبــد هللا الســامل الصبــاح مؤســس دولــة الكويــت الدســتورية، موقــع اجلزيــرة نــت، 3 أكتوبــر/	 
https://cutt.us/ .2018 تشــرين األول 2010، اتريخ االطالع: 6 أغســطس/آب

k0vVd

عبــد هللا النفيســي، بدايــة التجربــة الدميقراطيــة يف الكويــت، موقــع alnefisi ابليوتيــوب، 	 
 .2018 أغســطس/آب   12 االطــالع:  اتريــخ   ،2015 األول  أكتوبر/تشــرين   15

https://cutt.us/G5N05

علي أسعد وطفة، مالمح التجربة الدميقراطية يف الكويت.. املتغرات اجملتمعية للممارسة 	 
االنتخابيــة، موقــع آراء حــول اخلليــج، )د.ت(، اتريــخ االطــالع: 26 يوليو/متــوز 2018. 

 http://cutt.us/q01om

مركــز 	  العــريب،  الوطــن  يف  اإلنســان  وحقــوق  الدميقراطيــة  وآخــرون،  هــالل  الديــن  علــي 
.1986 الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

غــامن النجــار، تطــور ونشــأة الدميقراطيــة يف الكويــت، اللقــاء الســنوي الواحــد والثالثــون، 	 
اجملالــس التشــريعية يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي، منتــدى التنميــة، البحريــن، 12.11 

https://cutt.us/xvFVS .2010 فرباير/شــباط
فــالح عبــد هللا املديــرس، احلركــة الشــيعية يف الكويــت، دار قرطــاس للنشــر، الكويــت، 	 

.1999 األوىل،  الطبعــة 

https://cutt.us/PU5SU
https://cutt.us/PU5SU
https://cutt.us/fi61x
http://cutt.us/3BjnZ
http://cutt.us/3BjnZ
https://cutt.us/k0vVd
https://cutt.us/k0vVd
https://cutt.us/G5N05
http://cutt.us/q01om
https://cutt.us/xvFVS
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كارين حلود ططر، اإلســالم والسياســة يف الكويت، ترمجة مركز دراســات الوحدة العربية، 	 
بروت، الطبعة األوىل، 2017.

الثــاين 	  نيــوز عربيــة، 27 نوفمرب/تشــرين  العشــائرية والدميقراطيــة، ســكاي  بــن  الكويــت 
http://cutt.us/KEq2f  .2018 يوليو/متــوز   22 االطــالع:  اتريــخ   ،2012

مــارك لينــش، آفــاق جمهولــة: األحــزاب اإلســالمية مــا بعــد مجاعــة اإلخــوان، مركــز كارنيغــي 	 
أغســطس/آب   25 االطــالع:  اتريــخ   ،2016 األول  ديســمرب/كانون   16 للســالم، 

https://cutt.us/OFoeY  .2018
اجملتمــع املــدين، موقــع األمــم املتحــدة، )د.ت(، اتريــخ االطــالع: 3 مايــو/أاير 2018. 	 

https://cutt.us/td1TW

جملــس األمــة الكويــيت، اجلزيــرة نــت، قســم البحــوث والدراســات، 3 أكتوبر/تشــرين األول 	 
https://goo.gl/ZMyDHH .2018 2004، اتريــخ االطــالع: 7 أغســطس/آب

السياســية، 	  النخــب  وعــي  تشــكيل  إعــادة  مطلــوب  الكويتيــة:  الدميقراطيــة  أزمــة  احلمامصــي،  حممــد 

موقــع العــرب، 24 يونيو/حزيــران 2017، اتريــخ االطــالع: 23 يوليو/متــوز 2018. 
 7imFn/http://cutt.us

املرجــع 	  موقــع  واالحنســار،  الصعــود  بــن  الكويــيت..  الســلفي  التجمــع  الدابــويل،  حممــد 
دراســات وأحبــاث حــول اإلســالم احلركــي، 19 مايــو/أاير 2018، اتريــخ االطــالع: 9 

https://cutt.us/rIzrg  .2018 أغســطس/آب 
حممــد جاســم حممــد، النظــم السياســية والدســتورية يف منطقــة اخلليــج العــريب واجلزيــرة العربيــة، 	 

مركــز دراســات اخلليــج العــريب، جامعــة البصــرة، 1984.
حممــد خمتــار قنديــل، املمولــون املنســيون.. هــل يقــود ســلفيو الكويــت الســلفية العامليــة؟، 	 

موقع إضاءات، 22 فرباير/شباط 2016، اتريخ االطالع: 11 أغسطس/آب 2018. 
http://cutt.us/wDPmc

مــروة عمــار، اجملتمــع املــدين يف الكويــت وفعاليتــه كمدخــل لإصــالح االقتصــادي، موقــع 	 
ســي إن إن عــريب، 4 نوفمــرب / تشــرين الثــاين 2016، اتريــخ االطــالع: 8 مايــو/أاير 

https://cutt.us/HgH7B  .2018

http://cutt.us/KEq2f
https://cutt.us/OFoeY
https://cutt.us/td1TW
https://goo.gl/ZMyDHH
http://cutt.us/7imFn
http://cutt.us/7imFn
https://cutt.us/rIzrg
http://cutt.us/wDPmc
https://cutt.us/HgH7B
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مســرة احليــاة الدميوقراطيــة، موقــع جملــس األمــة الكويــيت، )د.ت(، اتريــخ االطــالع: 17 	 
https://cutt.us/V7jHz .2018 يوليو/متــوز

مطهــر الصفــاري، الدبلوماســية الكويتيــة.. املقومــات واألدوار، مركــز الفكــر االســراتيجي 	 
للدراســات، إســطنبول، الطبعــة األوىل، 2018.

املســتقبل 	  جملــة  والتعثــر،  االســتمرار  بــن  الكويتيــة:  الدميقراطيــة  التجربــة  الزيــدي،  مفيــد 
.2016 أاير/مايــو   ،447 العــدد  العــريب، 

مؤشــر التحــول حنــو الدميقراطيــة واقتصــاد الســوق يف الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا لعــام 	 
للدراســات،  االســراتيجي  الفكــر  مركــز  ترمجــة  برتلســمان،  مؤسســة   ،2017.2016

الطبعــة األوىل، 2018.
اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة، إحصــاء الســكان اليومــي، 25 ســبتمرب/أيلول 2018، 	 

https://goo.gl/RYfycu .2018 اتريــخ االطــالع: 25 ســبتمرب/أيلول

https://cutt.us/V7jHz
https://goo.gl/RYfycu
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ملحق.. أبرز المحطات لقضية )البدون()64(
1959: صدور قانون اجلنسية الكوييت.	 
1965: الكويت جتري إحصاء سكانياً وتعتمده أساساً لقبول طلبات منح جنسيتها.	 
1965 – 1991: قُبــل )البــدون( يف خمتلــف وزارات الدولــة، خاصــة الداخليــة والدفــاع، 	 

اللتــن كانــوا يشــكلون نســبة كبــرة فيهمــا، كمــا كان يُقبــل أبناؤهــم يف املــدارس احلكوميــة.
1991: حادثــة الغــزو العراقــي للكويــت وتداعياهتــا تــؤدي إىل التضييــق احلكومــي علــى 	 

)البــدون(، بعــد أن ُوجهــت هلــم هتمــة التعــاون مــع النظــام العراقــي آنــذاك ألن معظمهــم 
كانــوا مــن أصــول عراقيــة.

1993 – 1996: احلكومــة الكويتيــة تشــكل جمموعــة مــن اللجــان الرمسيــة للتعاطــي مــع 	 
مشــكلة )البــدون( وســبل حلهــا.

:2000 جملــس األمــة الكويــيت )الربملــان( يصــدر قانــوانً ينــص علــى جتنيــس ألفــْي شــخص 	 
ســنوايً مــن )البــدون( الذيــن يقيمــون يف البــالد منــذ عــام 1965 علــى األقــل.

يونيو/حزيــران 2001: جملــس األمــة يوافــق علــى جتنيــس ألفــْي شــخص مــن )البــدون( 	 
مبوجــب قانــون مماثــل لقانــون صــادر يف العــام الــذي قبلــه.

ديســمرب/كانون األول 2001: احلكومــة الكويتيــة متنــح اجلنســية ألكثــر مــن 600 مــن 	 
)البــدون( قالــت إهنــم قدمــوا مــا يثبــت أهنــم كانــوا يعيشــون يف الكويــت منــذ عــام 1965 

إضافــة إىل خلــو ســجالهتم مــن أيــة قضــااي جنائيــة.
أبريل/نيســان 2004: نــواب كويتيــون معارضــون ينســحبون مــن جلســة خاصــة للربملــان 	 

احتجاجــاً علــى عــدم وجــود خطــط للحكومــة حلــل قضيــة عشــرات اآلالف مــن )البــدون(.
مايــو/أاير 2004: مــدارس خاصــة كويتيــة تطــرد العشــرات مــن أبنــاء )البــدون( بســبب 	 

ختلفهــم عــن دفــع الرســوم املدرســية، ممــا أدى لتجــدد إاثرة نقــاش القضيــة.
أكتوبر/تشــرين األول 2004: النــواب اإلســالميون يف جملــس األمــة الكويــيت )الربملــان( 	 

يتقدمــون ابقــراح مينــح )البــدون( مــا ُوصــف حبقوقهــم املدنيــة الــيت حترمهــم منهــا الدولــة.

)64(   موقــع اجلزيــرة نــت، البــدون يف الكويــت، 31 ديســمرب/كانون األول 2015، اتريــخ االطــالع: 25 أغســطس/آب 
 http://cutt.us/qpzHR .2018

http://cutt.us/qpzHR
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أبنــاء 	  التحــاق معظــم  قبــول  تقــرر  الكويتيــة  الربيــة  أكتوبر/تشــرين األول 2004: وزارة 
)البــدون( مبراحــل التعليــم اخلــاص جمــاانً، بتمويــل مــن صناديــق خريــة حكوميــة وأهليــة.

نوفمرب/تشــرين الثاين 2005: احلكومة الكويتية تصدر تعليمات بتجهيز كشــوف أبمساء 	 
العســكرين )البدون( ممن خدموا البالد متهيداً لتجنيســهم.

29 مايــو/أاير 2007: جملــس األمــة يقــر مشــروع قانــون يقضــي بتجنيــس ألفــْي شــخص 	 
مــن )البــدون( وحييلــه إىل احلكومــة.

10 ديســمرب/كانون األول 2009: جملــس األمــة يفشــل يف عقــد جلســته املقــررة لبحــث 	 
احلكومــة  يتهمــون  النــواب  وبعــض  القانــوين،  النصــاب  اكتمــال  لعــدم  )البــدون(  ملــف 
إبجهــاض اجللســة عمــداً بســبب دعــوة برملانيــن جملموعــة مــن )البــدون( إىل التجمــع أمــام 

مقــر اجمللــس تزامنــاً مــع اجللســة.
8 يناير/كانون الثاين 2010: جملس األمة يقر ســحب )قانون احلقوق املدنية والقانونية 	 

واالجتماعيــة لغــر حمــددي اجلنســية( ملناقشــته مــع الســلطة التنفيذيــة واخلــروج حبــل توافقــي 
للقضية.

19 فرباير/شــباط 2011: مصــادر أمنيــة كويتيــة تؤكــد إصابــة 30 شــخصاً يف اشــتباكات 	 
جــرت بــن الشــرطة ومئــات احملتجــن مــن )البــدون(، واعتقــال حنــو 50 مــن املتظاهريــن.

10 مارس/آذار 2013: الشرطة الكويتية تستخدم قنابل مدمعة لتفريق مظاهرة نظمها 	 
)البــدون( للمطالبــة ابملزيــد مــن )احلقوق(.

17 ديسمرب/كانون األول 2011: شرطة مكافحة الشغب الكويتية تطلق الغاز املدمع 	 
لتفريــق مئــات املتظاهريــن مــن )البــدون( يف منطقــة اجلهــراء مشــال غــريب العاصمــة الكويــت، 

وتعتقــل 25 منهــم.
املدمــع 	  والغــاز  امليــاه  تســتخدم  الكويتيــة  الشــرطة  األول 2011:  ديســمرب/كانون   20

لتفريــق مئــات مــن )البــدون( الذيــن نظمــوا مظاهــرة للضغــط علــى احلكومــة ملنحهــم )حقــوق 
املواطنــن(.

20 ديســمرب/كانون األول 2011: )اهليئــة املركزيــة للمقيمــن غــر الشــرعين( تعلــن أن 	 
احلكومــة تــدرس منــح اجلنســية لـــ34 ألــف شــخص مــن )البــدون( حلــل هــذه املشــكلة.
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23 ديســمرب/كانون األول 2011: املئــات مــن )البــدون( يتظاهــرون للمطالبــة ابحلصــول 	 
علــى اجلنســية الكويتيــة.

14 يناير/كانــون الثــاين 2012: الشــرطة الكويتيــة تفــرق مظاهــرات يف اجلهــراء والصليبيــة 	 
)غــرب الكويــت العاصمــة( نظمهــا مئــات مــن )البــدون( للمطالبــة مبنحهــم جنســية البــالد.

1 مايــو/أاير 2012: شــرطة مكافحــة الشــغب الكويتيــة تفــرق حنــو مئــيْت حمتــج مبنطقــة 	 
اجلهــراء مــن )البــدون( املطالبــن مبنحهــم )حقوقهــم املدنيــة والقانونيــة(.

فرباير/شــباط 2013: منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقــول إن احلكومــة الكويتيــة دأبــت 	 
علــى منــع )البــدون( مــن تنظيــم املظاهــرات الســلمية، وتطالبهــا حبــل مشــكلتهم.

20 مــارس/آذار 2013: الربملــان الكويــيت يقــر بقــراءة اثنيــة قانــوانً مينــح اجلنســية الكويتيــة 	 
لقرابــة أربعــة آالف شــخص مــن )البــدون( خــالل عــام 2013.

مــارس/آذار 2013: منظمــة العفــو الدوليــة ترحــب بســن الربملــان الكويــيت قانــون منــح 	 
اجلنســية لنحــو أربعــة آالف مــن )البــدون(، وتقــول إن علــى احلكومــة أن تكثــف جهودهــا 

إلجيــاد حــل دائــم للمشــكلة.
14 أبريل/نيســان 2013: انعقــاد املؤمتــر األول لبحــث مشــكلة )البــدون( يف الكويــت 	 

بتنظيــم مــن )جمموعــة-29(، ومشــاركة منظمــات حقوقيــة دوليــة وحمليــة وخــرباء قانونيــن 
ومؤسســات جمتمــع مــدين.

2 أكتوبر/تشــرين األول 2013: قوات األمن الكويتية تســتخدم الغازات املدمعة وقنابل 	 
الصــوت لتفريــق مظاهــرة للمئــات مــن )البــدون( خرجــت للمطالبــة بتجنيســهم واالعــراف 

بـ«حقوقهــم املدنية”.
الثــاين 2014: احلكومــة الكويتيــة تعلــن أن عشــرات اآلالف مــن 	  10 نوفمرب/تشــرين 

)البــدون( ميكــن أن حيصلــوا علــى جنســية مجهوريــة جــزر القمــر حلــل مشــكلتهم، ورفــض 
جمتمعــي واســع للمقــرح.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/fe3431a4-7809-4074-bd68-75f19e83c544


مركــز مســتقل غــر رحبــي، يُعِــّد األحبــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــرب تكنولوجيــا االتصــال، إســهاماً 

منــه يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــر املبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر االسراتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تنــاول قضــااي التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضــرورايت التعايــش الســلمي، واملشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 



مجاالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األبحاث والدراسات: 
العلميــة يف جمــاالت  املنهجيــة  الدراســات واألحبــاث وفــق  إعــداد  املركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: املركــز،  ختصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية واألهلية، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضــااي الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

د املهــارات. ابلتعــاون مــع كادر علمــي حُمــرف وُمتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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