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بطاقة التعريف

نا ٍد خليجي  ..للتنمية
أكثر من  ١٢٠مفكرا ورجل أعمال يجتمعون سنويا للحوار »عكس التيار «
اخت((ار منت((دى التنمي((ة الخليج((ي ف((ي لقائ((ه الس((نوي الح((ادي
والثالثين المجالس التشريعية في المنظو مة الخليج ية لتك(ون
محور نقاشاته خ(الل ال يومين الم حددين لل قاء الس(نوي ال(ذي
يعقد في مملكة البح(رين ع لى مدى ي(ومين غ ٍد وب عد غ ٍد في
 ١١و ١٢فبراير .المنتدى الفكري يج مع في ع ضويته نخ بة
من أھل الف كر والق لم الخليجيي(ن من شتى مج(االت المعرف(ة،
والمھتمي((ن ف((ي الش((أن الع((ام تح((ت مظل((ة التنمي((ة »التح((دي
األك((بر والھ((اجس األعظ((م« .يحم((ل المنت((دى ھ((ذا الل((واء من((ذ
الع(((ام  ١٩٧٩حي(((ث تحق(((ق ل(((ه اللق(((اء األول ف(((ي العاص(((مة

جانب من المشاركين الخليجيين خالل اللقاء السنوي التاسع
والعشرين لمنتدى التنمية الخليجي ،المنعقد في العاصمة
البحرينية

اإلماراتية باحثا عن الكفاءة في األداء في المنطقة.
على مدى أكثر من ربع قرن عاش الخلي(ج العر بي سلس(لة ت حديات ومت غيرات سياس(ية واقت صادية واجتماعي(ة ،تمثل(ت ف(ي
حروب وقعت في الخل يج أث مرت ت حوالت جذري(ة في سياس(ة المنطق(ة م(رورا باألز مات االقت صادية والتو ترات والنزاع(ات
اإلقليمية والجانبية ،التي تركت آثارھا على أطراف العالقات .إال أن المحصلة كانت ثبات مجلس التعاون الخليجي كمنظومة
راسخة ونموذج عربي أثبت أنه األقدر على مواجھة الصعاب ووحدة الموقف والمسير والمسار.
الخصوصية الخليجية رغ(م شدة الص(عاب ،تمكن(ت من عب(ور س(فينة الو حدة الخليج ية إل(ى ب(ر األم(ان ،ونج حت في أوق(ات
االستحقاق في إثبات رسوخ المنظومة ع(بر االجتماع(ات الخليج ية المتتالي(ة »المنتظم(ة عل(ى م ستويات القم(ة« والموا قف
الناجم(ة عنھ(ا وا لتي ك(ان آخرھ(ا الق مة الخليجي(ة ف(ي الكوي(ت ،وعنوانھ(ا األ برز الممل كة ال سعودية ال(تي كا نت أ مام فوھ(ة
تھدي((دات أمني((ة .كم((ا أن((ه عل((ى ال((رغم م((ن جم((ود المش((اريع الخليجي((ة المش((تركة كالس((وق المش((تركة ،واالتح((اد الجمرك((ي،
واكتفاء بعضھا بالشعارات ،وإصابة آخرھا أي الوحدة النقدية بانتكاسة ،عقب تراجع دولتين من أصل ست عن الدخول في
العملة الموحدة ،إال أن التماسك بين الدول األعضاء خالل القمة لم يمنع من انطالق(ة لب نة المش(اريع االقتص(ادية واإلنمائي(ة
في القمة األخيرة وبينھا العملة وبمباركة من المنسحبين.
لعل ھذا ال يعدو كونه مؤشرا على إمكانية توغل فكرة التنمية واالنفتاح والقبول بالتغيير لدى الخليجيين في ع صر تتش(ابك
فيه القوى العالمية ،لدرجة أن انھيار حجر في الدومينو يعني أن السبحة ال يمكن وقف فرطھا حتى انھي(ار الحج(ر األخ(ير،
على األقل كما أثبتت االزمة االقتصادية العالمية الراھنة ،والتي حضرت بحكم آنيتھ(ا في االجت ماع ال سنوي األخ(ير لمنت(دى
التنمية والمنعقد العام الفائت بعنوان الطفرة النفطية الثالثة.
لق(د كان الف تا ً ق(رع ج(رس اإل نذار من قب(ل القيمي(ن ع لى منت(دى التنمي(ة ،ف(ي و قت ي(رزح في(ه الن فط ت حت ض(غوط إنتاجي(ة
وتص((ديرية وطلبي((ة ش((تى ل((دول تعي((ش عل((ى ھب((ة أراض((يھا الحبل((ى بال((ذھب األس((ود ،الحج((ر األس((اس ف((ي قي((ادة ميزانياتھ((ا
وتطوير مشاريعھا .ولعل الطريق الذي سلكته دبي اإلمارة التي قررت الرضى بواقعھا النفطي المتواضع عن طر يق ا طالق
العنان لمشاريع بنى تحتية خدماتية وسياحية خيالي(ة ف تح الم جال لترس(يخ قنا عة جد يدة بش(أن التنمي(ة الخليج ية و ضرورة
التخلي التدريجي عن ھبة النفط في بناء الدول على غرار التجربة القطرية والرؤية البحرينية ،وفي الكويت خرجت الرؤية
الس((امية بق((رار التح((ول إل((ى مرك((ز م((الي وتج((اري ،مدعوم( ً(ة بخط((ة تنمي((ة ت(م إط((الق س((راحھا التش((ريعي المب((دئي مؤخ((راً،
والخطة قد تكون شبه الوحيدة المرھونة بتوقيت محدد يُلزمھا الوفاء بمشاريعھا الموزعة على القطاعات الحيوية كافة.
من المالحظ أن محطات منتدى التنمية على مدى الثالثين سنة الما ضية ا ستطاعت اإلحا طة بمخت لف ال ھواجس ال(تي ُتقل(ق
الكي((ان الخليج((ي الواح((د كالمس((تقبل والش((باب واإلع((الم والديمقراطي((ة والتط((رف واإلص((الح والنف((ط واالقتص((اد والسياس((ة
والعالق((ات اإلقليمي((ة والدولي((ة ،لك((ن نج((اح المنت((دى باس((تمراريته ط((وال ھ((ذا الوق((ت يفت((ح العي((ن أك((ثر عل((ى قض((ية التنمي((ة
واستدامتھا أم(ام الم(ؤمنين ب ھا ،الص(امدين ت حت و طأة ال ضغوطات والتح(ديات ،مت سلحين بل غة ال حوار بع يداً ع(ن الح سبة
النمطية العربية وبعكس الت يار الس(ائد ا سير الخطا بات وال(ورق ،فم(ا كان م(ن ب(اب ع ضوية المن تدى إال أن يتوس(ع ليف(وق
عدده المئة والعشرين مثقفا ومفكرا وناش(طا خليجي(ا ..بينھ(م ر جال أع مال لم تمنعھ(م ص(فقات ال مال وا لثروة م((ن االھت مام
بصفقة أكثر استدامة تعنى باإلنتاج الفكري واالستثمار في العنصر البشري ،فجاء اختيارھم وانتماؤھم طوعيا إراديا.
يرفض المنتدى أي دعم مادي على حساب أھدافه ،ما يجعله محافظا ً على طابعه االستقاللي الداعم لنظرية التحرير من كل
ما ھو مقولب ومنقول ،إال أنه يستحق إلنتاجه الفكري الم(ترجم ع لى شكل كت(ب ودرا سات أن يخ(رج من سوقه األكادي مي
إلى السوق األكبر.
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ويبدو أن المنتدى متيقن من ھذه الفكرة ،بدليل أنه أخرج نفسه من مجرد ناد للنخبة ،بفتحه المجال أمام الشباب للم شاركة
في لقاءاته السنوية واندماجه في أجواء التنمية ..في الطريق نحو العضوية.
تاريخ النشر ١٠-٠٢-٢٠١٠ :

مطرقة التشريع في الميزان

يستعد منتدى التنمية الخليجي في لقائ(ه الس(نوي ال حادي
والثالثي((ن المنعق((د ف((ي البح((رين المق((رر غ((داً وبع((د غ((د الخمي((س والجمع((ة  ١١و ١٢فبراي((ر  ،٢٠١٠لط((رح موض((وع
»المجالس الت شريعية في دول مجل(س التع(اون الخلي جي« ،من خالل خ مس أوراق ع مل تس(تعرض ت جارب المجال(س
التش((ريعية ف((ي دول مجل((س التع((اون ،وتنطل((ق م((ن س((ؤال مح((وري» :ھ((ل ج(اءت التج((ارب البرلماني((ة محف(زة أم معيق(ة
للتنمية في كل دولة؟«.
ويتطرق اللقاء إلى ثالثة محاور:
 - ١استعراض شامل م قارن ب ين دول الخلي(ج ،وذل(ك من خالل ورق(ة ي عدھا أ ستاذ الع لوم السيا سية في جامع(ة المل(ك
سعود الدكتور عبدالكريم الدخيل.
 - ٢تجارب محـددة وذلك من خالل ثالث أوراق:
 تجربة المجلس الوطني االتحادي في اإلمارات أعدھا الدكتور عبدالرحيم شاھين عضو المجلس االتحادي. نشأة وتطور الديمقراطية في الكويت ،يعدھا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار. تجربة البحرين يعدھا الدكتور عبدالعزيز أبل. - ٣المرأة والمشاركة السياسية ،وذلك من خالل ورقة تعدھا الدكتورة مريم حسن تتناول المشاركة السياسية
للمرأة في الكويت.

أوراق عمل

تنشر »أوان « ملخصا ً لدراستين سيتم استعراضھما غ(داً
خالل المنتدى أعدھما كل من أستاذ العلوم السياسية في
جامعة الكويت د.غانم النجار ،وتجربة المجلس الوطني االتحادي في اإلمارات للدكتور عبدالرحيم شاھين عضو
المجلس االتحادي .كما ستتابع »أوان « فعاليات المنتدى على مدى يومين.
التجربة الديمقراطية وعصا التجار السحرية
على الرغم من استمرار حلقة الس(جال السيا سي ال(داخلي با لدوران ب ين مجل(س األ مة والحكو مة متمثل(ة ب سيناريوھات
تتعدد مشاھد الحبكة فيھا بين جلسات حامية وأسئلة ھجومية ومشادات كالمية من ّكھة بلھجة فكاھي(ة ،ظاھرھ(ا التھري(ج
وباطنھا التجريح ،وصوالً إلى استجوابات متتالية لم تستثن رئيس الوزراء شخصيا ً ،ولو بجلسة سرية ،إال أن المش(ھد
السياسي والديمقراطي في الكويت ،يقفز باتجاه كسر الجمود وفض االحتقان وتعزييز الديمقراطية.
تتوافق ھذه الرؤية مع نظرة أستاذ العل(وم السيا سية ف(ي جامع(ة الكوي(ت د .غانم النج(ار عض(و من تدى التنمي(ة الخليج(ي
والمشارك في لقا ئه الثالث ين المقب(ل حول م جالس التش(ريع في المنظو مة الخليج ية في ور قة بعن(وان »نش(أة وتط(ور
الديمقراطية الكويتية«.
نموذج غير قابل للتصدير
النجار يتمسك بصفة عدم ال توازن ك سمة للمجتم(ع الكوي(تي تطب(ع النظ(ام السيا سي واالقت صاد الري عي ،ع لى اعتب(ار أن
الحكومة جھاز غير متماس(ك ر غم قوت ھا المؤس سية من ج ھة ،وب ضغط ق(وى سياس(ية عليھ(ا من ج ھة أخ(رى .تحل يل
النجار يصل في نھاية الم طاف إ لى أن(ه ،وعل(ى ا لرغم م(ن مرجعي(ة الد ستور في تحدي(د ھو ية النظ(ام السيا سي ،إال أن
الحكومة ال تتوقف عن محاولة االستئثار بالسلطة بصفتھا المسيطر على موازين القوى داخل المجتمع.
لكن بحسب النجار ،ذلك ال يمنع م(ن وج(ود تط(ور سياس(ي حقيق(ي يدفع باتج(اه االنفت(اح ،وأن الم شاركة المجتمع ية ف(ي
اتخاذ القرار ساھمت في تقليص االنفراد الحكومي في السلطة.
ال يقتصر تبرير النجار بشأن التحديات السياسية بتسجيله مالحظات على الخلل في موازين القوى السياسية ،بل وي عدد
سسلة مؤشرات أخرى تتعدى الداخل باتجاه الجوار اإلقليمي المعادي والضاغط ،خاصة أن نموذج الديمقراطية الكويتية
وتطوره يصعب تصديره.
االنقالب النفطي
السيطرة الحكومية في ظل وجود برلمان غير حزبي ،وضيق القاعدة االنتخابي(ة بع يدا ع(ن شريحة معين(ة من ال شباب،
وكيفية تشكيل الحكومة وعوامل أخرى ،يجعل النجار يطلق في دراسته صفارة إ نذار تق(ول »الديمقراطي(ة الكويت ية ف(ي
أزمة حادة« ،وال يكتفي النجار بالبحث عن مؤشرات حديثة لدعم وجھة نظره ،ف(األمر مص(دره تراكم تاريخي وعوا مل
ومسببات أبرزھا اختفاء الحياة البرلمانية عن الكويت لمدة  ١٤عاما كدليل واضح على عمق ما يسميه »باألزمة«.
خ(الل اس(تعراض التط(ور السياس(ي ف((ي الكوي((ت يبق(ى د خول النف((ط ف((ي بداي((ة الخمس(ينيات االنق((الب األب((رز عل(ى س((احة
المتغيرات ،فعلى الرغم من دخول طبقة التجار على الخط ،ودورھا في التنمية من جھة ،وفي دعم الم جالس التش(ريعية
من جھة ،وفتح الباب أمامھا للمنافصات الضخمة .وا لتي عرف ق سم من ھا بالمجموع(ة اإلص(الحية ،إال أن ب قاء ال(ثروة
النفطية في يد الحاكم حرر تمويل الميزانية من التجار .كل ذلك لم يمنع ،و فق الن جار ،م(ن اس(تمرار الن ھج الديمقراط(ي
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وتعزيزه ،وصوال الى صدور الدستور عقب االستقالل عن بريطانيا ،ما وصفه النجار بالنق لة النوعي(ة ف(ي مأسس(ة ن ظام
الحكم.
ھذه النقلة كانت مدعومة بعوامل خارجية تجلت في م شكلة ض(م الكو يت إل(ى ال عراق في حقب(ة ع بدالكريم قاس(م ،وتأث(ر
الكوي((ت ف((ي موج((ة القومي(ة العربي((ة وقياداتھ((ا الك((ويتيين أمث((ال احم((د الخطي((ب وجاس((م القط((امي ،ف((ي حي((ن ك((ان الداخ((ل
الكويتي يعيش حالة من التعثر ،وعدم االستقرار والنضج لمفھوم المجالس المنتخبة.
دولة المؤسسات
بدأت مالمح المأسسة تتبلور ما بعد االستقالل ،وإعالن الرغب(ة ف(ي ت بني الحك(م البرل ماني ،وبع(د مخ(اض ع سير لوالدة
المجل((س التأسيس((ي ف((ي أج((واء ع((دم التالق((ي بي((ن الحكوم((ة والق((وى السياس((ية والتج((ار .وك((ان الھ((دف مناقش((ة وإق((رار
الدستور ،معلنا حقبة جديدة تمثلت في والدة األزمات الدستورية والسياسية.
بقي المجتمع الكويتي مقسما الى فئات حكومية وتجار إصالحيين وقوميين عرب وفئة قليلة من ال شباب »المارك سي«،
باإلضافة إلى جبھة برلمانيين معارضين ،لم تستطع تشكيل كتلة سياسية متجانسة ،ألن ھا لم تن شط عل(ى أ سس سيا سية
سليمة.
الحل والربط
وبقيت عالقات الشد والجذب بين تلك الفئات يأخذ مداه وينعكس عقب انتخابات المجالس التشريعية ،وب(دأت ظاھرة حل
المجالس بالظھور وتجمي(د م(واد د ستورية ،في ظ(ل تراج(ع الثق(ة الش(عبية ف(ي النظ(ام ،وان شغال الفئ(ات الكويتي(ة بجم(ع
المال ودخول سوق األسھم ،فيما عرف حينھا باللوثة المالية.
كل ذلك لم يكن معزوال ع(ن المتغ(يرات في المنطق(ة ك(الثورة اإليراني(ة ،وز يارة ا لرئيس ال سادات إل(ى ت(ل أبي(ب ،والغ(زو
اإلسرائيلي لبيروت ،والحرب العراقية اإليرانية.
موجة السلف وغيرھم
إال أن التحول الداخلي األبرز ،كان في بروز المجموعات اإلسالمية في الداخل الكويتي التي تغلغلت في شريان المجت مع
االجتماعي والطالبي واالقتصادي بفئتيه السني والشيعي ،ما عزز الشرخ الطائفي الداخلي وعزز الصدام السياسي.
استطاعت الحركة المعارضة للحكومة تقوية نفسھا منذ السبعينيات حتى وصلت الى قوة منظ مة ف(ي اوا خر الثمانين يات
تمثل(ت ف(ي الحرك((ة الدس((تورية ال(تي أخ((ذت عل(ى عاتقھ(ا المطالب(ة بع((ودة العم(ل بالد ستور محرك(ة قاع((دة شعبية ،إال أن
الغليان الداخلي كان بانتظار حدوث بركان إثر توغل القوات العراقية إلى الكويت والدخول في أتون الغزو.
محصلة مرنة
محصلة التجربة التشريعية بين جانب مضيء وآخر محبط ،تخلله خمسة حلول للمجالس التشريعية ف(ي  ٧٦و ٨٦و٩٩
باإلضافة إلى حلين  ٢٠٠٦و ،٢٠٠٨وعام على قضايا التشريع في الحقبة األخيرة ،ق ضية ال(دوائر االنتخابي(ة ،وح قوق
المرأة ،وكسر احتكار الصحف .وتوقف النجار في الحقبة األ خيرة عن(د تغ يير جذري حقيق(ي في الن ظام تم ثل في ف صل
والية العھد عن رئاسة الوزراء ،ملخصا بذلك إنجازات المسيرة الديمقراطية ومدى المرونة وقابلية التغيير.
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