صحيفة أوان  -المجالس التشريعية ودورھا التنموي على مح ّ
ك النقد

Page 1 of 3

Submit Query
الجمعة  ٢٠١٠/٢/١٢العدد٨٠٨:

العالم

المزيد

|

المجالس التشريعية ودورھا التنموي على مح ّك النقد
جلسات منتدى التنمية ..مصارحة خليجية  -خليجية لمعوقات الديمقراطية
المنامة  -سناء الغصيني

األع&وام الثال ثون ال&&تي م&&رّ ت من&ذ بدء تجرب&&ة منت&دى التنمي&ة
الخليجي كانت كافية للتطرق إلى تجر بة الم جالس التش&ريعية
في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،بھ&دف تقييم ھا ف&ي جم يع
جوانبھا ،واستخالص الدروس والعبر .ذلك أن ھذه المجا لس
ت&&ؤدي أدواراً رئيس&&ية ف&&ي تش&&كيل مح&&ددات سياس&&ات البل&&دان
المعني&ة وص&وغ اس&تراتيجياتھا التنموي&ة والفكري&ة والثقافي&&ة.
ولعل من المھم اإلشارة ھنا إلى أن ھ&ذا المن تدى ،ا لذي ص&ار
عالمة بارزة في الجدل الفكري في المنطقة ،ال يمثل بأي حال
نوع &ا ً م&&ن االحتج&&اج أو آلي&&ة واجب&&ة النف&&اذ ف&ي بل&&دان مجل&&س
التعاون ،بقدر ما ھو ناف&ذة يط&ل منھ&ا المعن يون عل&ى ال شأن

من اليمين رئيس الجلسة د .محمد الرميحي و المنسق العام د.
منيرة فخرو ومدير المشروع د .غانم النجار

الخليج&&ي ،ويس&&تفيدون م&&ن الطروح&&ات المختلف&&ة للمش&&اركين
ف&&ي تحدي&&د األولوي&&ات ،والعم&&ل عل&&ى تالف&&ي الس&&لبيات ،لجھ&&ة
االستفادة القصوى مما يتم تناوله في المنتدى ،بغية توجيه كثير من السياسات في بلدان المجلس.
بھذه الروحية التي تستشعر الحاجة إلى التعاون من الجميع ،في سبيل توطيد البنيان الخليجي ككل ،بدأت في المنا مة أ مس
أعمال منتدى التنمية الخليجي في نسخته الحادية والثالثين ،والھدف كان وضع التجارب التشريعية في الخل يج ع لى م حك
النقد وميزان التنمية.
ولعل انطالق خطة التنمية في دولة الكويت لم يكن مصادفة ،بل جاء استكماالً لرؤية المركز المالي ،في ظل ت حديات ليس&ت
بالقليل&&ة سترص&&د مس&&يرة مس&&تقبلية تمت&&د ح&&تى الع&&ام  ،٢٠٣٥وھ&&ي المس&&يرة ال&&تي فك&&ت الس&&لطة التش&&ريعية قي&&دھا مؤخ&&راً
بمرس&&وم ق&&انون ،لتنض&&م الكوي&&ت ب&&ذلك إل&&ى التج&&ارب الخليجي&&ة التنموي&&ة ،عل&&ى غ&&رار تجرب&&ة دب&&ي والتج&&ربتين البحريني&&ة
والسعودية ،حيث تطمح إلى أن تكون مركزاً عالميا ً لجذب االستثمارات ،واالبتعاد تدريجيا ً عن مركزية النفط االقتصادية.
تدرجت جلسات المنتدى ھذا العام بين كونھا حوارية معتدلة وساخنة ،تخللتھا مكاشفات ومصارحات جري ئة حول التركيب&ة
السياسية والخصوصية الخليجية ،إضافة إلى ظھور بعض الخالفات بشأن بعض األمور الفكرية والتوجھات السياسية.
وتنوعت الجلسات التنموية بين استعراض التجربة التشريعية الكويتية واإلماراتية والبحرينية ،إضافة إ لى مش&اركة ال مرأة
السياسية في الكويت .وقد حظي&ت التجرب&ة الكويتي&ة بالح ضور ف&ي جلس&ات الل قاء األر بع ،بو صفھا »التجر بة الديمقراط ية
األقوى خليجيا ً«.
الجلسة األولى
الديمقراطية الكويتية ..سقف عال
تتميز بشفافية قضائية ومشاركة سياسية فعالة
نال&&ت الورق&&ة ال&&تي تق&&دّم بھ&&ا أس&&تاذ العل&&وم السياس&&ية ف&&ي جامع&&ة الكوي&&ت د.غ&&انم النج&&ار ،كث&&يرا م&&ن الش&&د والج&&ذب بي&&ن
المتح&&اورين الخليجيي&&ن ف&&ي الجلس&&ة األول&&ى للمنت&&دى ،ال&&تي أدارھ&&ا الزمي&ل ال&&دكتور محم&&د الرميح&&ي .وق&&د س&&بق أن نش&&رت
»أوان« ملخصا ً أول من أمس عن الدراسة التي رصدت نشأة وتطور الديمقراطية في الكويت.
ثالث مراحل في ديمقراطية الكويت
تحدث الدكتور النجار في شرحه للتجربة التشريعية في الكويت عن ثالث مراح&ل ف&ي عم&ر التجرب&ة الديمقراط ية الكويت ية،
مشيراً في ھذا السياق إلى تجربة أولى فشلت وانتھت بالحل غير الدستوري ،وثان ية انتھ&ت بال تأزيم ،وثال ثة ،ھ&ي التجر بة
الراھنة ،التزال قيد االمتحان .إال أنه أكد على الجانب اإليجابي للتجربة ،من حيث تكريسھا عددا من األسبقيات في المنطق&ة
العربية عموما ً والخليجية على وجه الخصوص .وخل&ص إل&ى أن التجر بة الكويت ية حق قت قف&زة ھائ لة في اآلون&ة األ خيرة،
عندما تم إقرار الحقوق السياسية للمرأة ،ودخولھ&ا قا عة البرلم&ان من دون و ساطة »الكو تا« ،إ ضافة إل&ى تع&&ديل الدوائ&ر
االنتخابية ،وفصل والية العھد عن رئاسة مجلس الوزراء.
الكويت ..نموذج يحتذى
وفي سياق ردود الفعل على ما قاله الدكتور النجار ،وتعقيبا ً على ما طرحه الدكتور محمد الرميحي بشأن التجرب&ة الكويتي&ة
وتجربة دبي ،جاءت المحصلة بإجماع على أن الكويت فاعل رئيس في التجربة الديمقراطية الخليجية.
الخليجيون المشاركون اقتحموا الخصوصية الكويتية في الحديث عن أسباب وتداعيات الخالف&ات السياس&ية و حل البرل مان.
إال أن القطري علي الك&واري تص&دى لكث&ير من الطروح&ات ا لتي اعت&بر البع&ض أن ھا ش&طت عن الق صد ،مطالب&ا ً بأن ت كون
التجربة الكويتية نموذجا ً يحتذى ،بعيداً عن التجريح أو البحث عن الھ نات .و قال» :إن ھا -التجر بة الكويت ية -ن موذج علي نا
أن نذھب إليه ونصحح أخطاءه ،ال أن نطعن به« .لم ي قف الك&واري عن&د الثغ&رات ،ب&ل ع&دّ د اإليجاب يات أو مم&يزات الف&رادة
التي تتفوق بھا الكويت على نظيراتھا من دول الخليج .فالكويت ھي الدولة الوحيدة في الخليج التي تنشر حساب ميزانيتھا
الختامي ،وھي البلد الوحيد الذي يحقق فائضا ً في صادرات النفط ،والوحيد ا لذي يتوف&ر عل&ى سلطة قض&ائية ش&فافة ونظ&ام
محاسبة قوي ومشاركة سياسية فعالة.
اعتراضات ..ولكن
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آخرون اختلفوا مع بعض طروحات ورقة الدكتور غانم النج&ار ،رب ما ب سبب ورق ته المشاك سة للحكوم&ة ،إذا صح التعب&ير.
فقد تعرضت الورقة النتقادات م&ن البع&ض ال&ذين رأوا أ نه م&ن األف ضل أن ت كون أ كثر محا سبة للجھ&ة التش&ريعية .و حرص
البعض اآلخر على التركيز على ما أثاره النجار عن دخول التيارات الدينية في صميم التجربة الديمقراطية الكويتي&ة ،وت مت
تسميتھم بالمتأسلمين ،ما أثار رد فعل من جانب عضو الحرك&ة الد ستورية الكويت ية النائ&ب الس&ابق د.ناص&ر الص&انع ،ال&ذي
دعا إلى االبتعاد عن التأطير ،ودافع عن المفھوم التعددي والمنفتح لإلسالم.
تمول ھا وس&ائل إ عالم خارج ية .لك&ن م&ا قال&ه النج&ار
الصانع اعتبر أن التجربة الديمقراطية الكويتية تتعرض لحملة شعواء ّ
من أن بعض الدول الخليجية ال يناسبھا االنفتاح الديمقراطي في الكوي&ت ،وتعم&ل ع لى ح& ّده ،أ ثار المش&اركة الس&عودية في
المنتدى.
الوزير السابق عبد_ النيباري داف&ع ع&ن ا لدور التنم&وي للبرل مان ،ا لذي و صفه بأ نه ذو »س&قف ع&ال« ،ع لى ا لرغم م&ن
كونه معارضا ً ،كما وصف نفسه.
تاريخ النشر ١٢-٠٢-٢٠١٠ :

الجلسة الثانية التجربة اإلماراتية ..مفارقة النمو االقتصادي والجمود السياسي

ف&&ي الجلس&&ة الثاني&&ة طغ&&ت أج&&واء التجرب&&ة الكويتي&&ة ف&&ي
الجلسة األولى على استعراض التجربة التشريعية اإلماراتية التي أعدھا عضو المجلس الوطني االت حادي في اإلم&&ارات
الدكتور عبدالرحيم شاھين بعنوان »تجربة المجلس الوطني االتحادي محفزة أم معيقة للتنمية«.
ولم يفت الدكتور شاھين في بداية الجلسة أن يرد على ذلك ،مؤكداً ضرورة االھتمام بخصوص&ية اإل مارات ،ومع تبراً أن
تجربة الكويت ال ينبغي أن تؤخذ ش&ماعة .إال أ نه ا عترف ف&ي نھا ية المط&اف بأنھ&ا من أف ضل التج&ارب عل&ى الم ستوى
العربي ال الخليجي فقط.
ووص&&ف ش&&اھين دور المجل&&س االتح&&ادي بأن&&ه دور »المتلق&&ي« ،وأن أزم&&ة اإلم&&ارات المالي&&ة محلي&&ة ،ف&&ي حي&&ن أن دور
المجلس محدود ماليا ً وھو ال يملك أية صالحيات في ھذا الجانب .كما اعترف شاھين بأن العضو ال يملك مساندة شعبية
أو جماعات داعمة له ،باإلضافة إلى أن معظم األعضاء يفتقرون إلى الخبرة البرلمانية.
واستعرض شاھين ما يطلق عليه البعض ظاھرة »التدرج« بشأن تطور التجربة اإلماراتية ،مشيراً إلى أن ذل&ك ال ي عدو
كونه عذراً أو جموداً .واعتبر أن ذلك يؤثر سلبا ً في المحصلة على التجارب الخليجية المجاورة .وخلص شاھين إلى أن
النظام السياسي في اإلمارات »ال يملك الرغبة في منح أبنائه صالحيات سياسية« ،لكنه استدرك قائالً إن منطقة الخليج
ليست أفضل حاالً من باقي البلدان العربية ،باستثناء الكويت والبحرين .وأضاف أن الشارع اإلماراتي ليس مغيبا ً لكن ال
يوجد حراك سياسي شعبي ضاغط أصالً .وقال» :الحقوق تنتزع وال تمنح«.
م&&ن جھ&&ة أخ&&رى ،ص&&نفت بع&&ض الم&&داخالت تجرب&ة الكوي&&ت الديمقراطي&&ة بأنھ&&ا »أق&&وى تجرب&&ة خليجي&&ة« ،فيم&&ا وص&&فت
التجربة اإلماراتية بأنھا »األضعف« ،وھو ما قال البعض إنه أمر يثير اإلحباط .وتس&اءل بع&ض المت&داخلين في الجلس&ة
الثانية عما إذا كان&ت التجرب&ة الكويتي&ة ق&د أ ثرت سلبا ً ع لى التجرب&ة اإلمارات ية ،في ما خ لص البع&ض اآلخ&ر إ لى أن من
األجدى الحديث عن مجلس استشاري ال تشريعي في دولة اإلمارات.

الجلسة الثالثة ازدواجية التشريع البحرينية ..بلبلة حوارية

الجلس&&ة الثالث&&ة المخصص&&ة لبح&&ث ورق&&تي عم&&ل التجرب&&ة
البحريني&&ة التش&&ريعية م&&ع النائ&&ب البحري&&ني ال&&دكتور عب&&دالعزيز أب&&ل ،وورق&&ة ال&&دكتورة م&&ريم حس&&ن م&&ن الكوي&&ت ع&&ن
المشاركة السياسية للمرأة في الكويت بعنوان »المواطنة الكويتية وحق المشاركة ف&ي االنتخا بات« ،ل&م تن صف ال مرأة.
لم يكن ذلك بسبب غياب ما يم كن مناقش&ته عن الت جربتين البحريني&ة والكويتي&ة المث&يرة ،بل ألن ال خالف السيا سي في
البحرين بين المعارضين والمؤيدين لدس&تور ال عام  ٢٠٠٢عل&ى مجر يات الجلس&ة و لد نوع&ا ً م&ن البلب لة الحواري&ة ال تي
انصبت على انتقاد المعارضين لورقة أبل ،النائب الحالي والمعارض السابق.
أب&&ل اس&&تعرض التط&&ور الت&&دريجي للتجرب&&ة التش&&ريعية البحريني&&ة وص&&الحيات مجلس&&ي الش&&ورى والن&&واب عل&&ى مس&&مع
المشاركين في المنتدى واألعض&اء الب حرينيين المعارض&ين لد ستور  ،٢٠٠٢ا لذي ي سمونه بالمن حة ،وي نادون بالعودة
إلى دستور  ١٩٧٣أي الشعبي .وفي ھذا السياق تطرق المعارضون لما أسموھا إشكالية ثقافة المنحة والحق والتشدد.
كما انتقدوا ازدواجية التشريع الممنوحة لمجلسي النواب والشورى ،باعتبار أن مجلس الشورى »حكومي« الحسبة.
وظھرت في الجلسة بعض األصوات التي تعترض على ما أورده أبل في ورقته بالتساؤل» :كيف يمك&ن ألربعي&ن ع ضوا
نيابيا منتخبا أن يقابله  ٤٠عضوا معينا من قبل الدولة في مجلس الشورى« .إال أن البعض عبر عن رأي وسط ال يزال
لديه أمل »في إنقاذ ما يمكن إنقاذه«.
كما تصاعدت بعض األ صوات ال&تي قا لت إنھ&ا ضد تحد يد الھوي&ة الدين ية للدو لة ض&من الدس&تور .و في ال سياق قي&ل إن
التجربة التشريعية في البحرين ليست تعبيراً عن اإلرادة .لكن أبل في المقابل دافع عن ورقت&ه قائالً إن&ه ا لتزم في ھا بم&ا
طلب منه بحسب ما حدده المنتدى ،من دون التعرض لتفاصيل القضايا البحرينية الداخلية.
وحضرت الت يارات اإل سالمية ب قوة ف&ي تعب&ير الخ&وف م&ن ثقا فة التش&دد ال&تي تقتح&م الم جالس التش&ريعية ،وال&تي تھ&دد
وجود المرأة ،وھو الخوف الذي امتد إلى محاضرة الدكتورة مريم حسن حول المش&اركة السيا سية لل مرأة ف&ي الكوي&ت.
فق&د ع&رف وض&ع الم&رأة الكويتي&&ة مرا حل متناق ضة تراوح&ت بي&ن مرحل&ة ال عز ف&ي الخمس&ينيات والس&تينيات م&ن الق&رن
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الماضي ،إلى مرحلة التراجع في الثمانينيات مع طغيان الحركات الدينية وسيطرتھا على الساحة السياسية.
في سياق الجلسة ومداوالتھا حظيت تجربة المرأة الكويتية بقدر كبير من اإلشادة من جانب المشاركين البح&رينيين .فق&د
رأى ھؤالء في المرأة الكويتية محاربة حتى النھاية .وعلى الرغم من خيبتھا األولى في عدم دخول المجلس النيابي في
مشاركتھا األولى ،إال أنھا ل&م تغ&ب ع&ن الس&احة وبقي&ت ص&ورتھا حاض&رة في المجتم&ع ،لتتمك&ن ف&ي نھاي&ة المط&اف م&ن
ف&&رض حض&&ورھا السياس&&ي الفاع&ل ب&دخولھا إل&&ى مجل&&س األم&&ة ب&&إرادة جماھيري&&ة بعي&&داً ع&&ن نظ&&ام الحص&&ص »الكوت&&ا«،
بخالف كثيرات من البحرينيات الالتي اخترن الغياب.

الجلسة الرابعة الدخيل :الكويت صاحبة التجربة التشريعية األبرز في الخليج

ف&&ي الجلس&&ة الرابع&&ة اس&&تعرض ال&&دكتور عب&&دالكريم ال&&دخيل التج&&ارب التش&&ريعية الخليجي&&ة المختلف&&ة ،واض&&عا ً التجرب&&ة
التشريعية الكويتية ،التي بدأت منذ العام  ،١٩٦٢في صدارة التجارب وقال إنھا األبرز.
وخلص الدخيل إلى أن دول الخليج لن تصل إلى تجربة برلمانية يكون في ھا رئ يس الحكوم&ة في المحص&لة م&ن األغلبي&ة
البرلمانية ،بخالف النظام الرئاسي .وقال إن النظام البرلماني ھو من ي حدد مالم&ح الحكو مة ،ومنطق&ة الخلي&ج قد ت كون
مھيأة ليكون فيھا نظام رئاسي أكثر تشابھا ً مع التجربة الفرنسية.
وف&ي ال سياق اع&&ترض الب عض عل&ى تس&&مية اللق&اء الح&ادي والثالثي&ن للمنت&دى بأن&ه مخص&ص لبح&ث موض&&وع المجال&س
التش&&ريعية .وق&&د ش&&كك ھ&&ؤالء بالفعالي&&ة التش&&ريعية لتل&&ك المج&&الس ،محمّلي&&ن مفھ&&وم الدول&&ة الريعي&&ة والعقلي&&ة القبلي&&ة
مس&&ؤولية العج&&ز والض&&عف .وف&&ي مداخل&&ة لل&&دكتور غ&&انم النج&&ار توق&&ف عن&&د نقط&&ة المج&&الس ال&&تي ال تش&&رع ،مفض&الً أن
يسميھا »مجالس البدون«.
ومن ثم فقد ركزت النقاشات على وظائف أخرى للمجالس التشريعية خاصة ف&ي مج لس األم&ة الكو يتي ف&ي اختي&ار ول&ي
العھد ،ووجود وزراء منتخبين في المجلس ،ما يقلص فرصة تعيين أعضاء بحك&م من صبھم .و قد ا عترض البع&ض ع لى
أن يكون للمجالس التشريعية أكثر من وظيفة ألنھا حينھا يصبح لھا اسم آخر.
إال أن الباحث الدخيل صوب النقاشات بتحديده لنوعية االس&تعراض ال&ذي ناقش&ه والمتمث&ل في ع&دم خرو جه عن اإل طار
النظ&&&ري والعلم&&&ي لإلط&&ار الع&&ام للمج&&الس التش&&&ريعية م&&ن حي&&ث البني&&&ة )مجل&&&س واح&&&د أو مجلس&&&ان( واالختصاص&&&ات
)الميزانية ..الرقابة .(...وأشار إلى أن التقيي&م ھن&ا ال ي ھدف إ لى محا سبة ديمقراطي&ة األنظ مة ،بق&در ما ھ&و اس&تعراض
لتجربتھا ،وھي تجربة تستحق الدراسة والتوقف عندھا.
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