
 
 
 

 
 

 العمل السیاسي في الكویت: وھن السلطتین وسطوة الجماھیر
 
 

 2018 مارس 2الكویت 
 

 
تعیش الحیاة السیاسیة في الكویت واحدة من أسوء مراحلھا التاریخیة، فكثیر من العوامل التي مرت بھا في 

األخیرة دفعت العملیة الدیمقراطیة الى مزید من التراجع، ومزید من االنحراف في التشریع، فتعزز السنوات 
العمل الفردي داخل مجلس األمة وخارجھ، وغابت الرقابة الفاعلة على الحكومة. لقد أرادت السلطة خلق 

 ھذا الفراغ لحمایة مجلس الوزراء، ولكن األخیر فشل في ملئھ بمشروع دولة.
 

 ة القرارسطو
 

ففي وقت نجحت السلطة في كبح جماح مجلس األمة تشریعیا ورقابیا، وفي حین أرادت الحكومة أن تكون 
العبا منفردا على الساحة، فإن الضعف الذي رسم مالمح البرلمان نقل سطوة القرار الى المجامیع الشعبیة 

رضھ ثرا في توجیھ النواب وصنع القرار وفوالعائلیة والقبلیة والطائفیة، والتي تحولت الى القوى األكبر أ
على السلطة والحكومة، ساھم في ذلك تملك الجماھیر منصات إعالمیة عبر شبكات التواصل االجتماعي 
تحولت الى ند لإلعالم التقلیدي المسیطر علیھ من قبل المجامیع التجاریة، وتفوقت علیھ أحیانا كثیرة في 

 االنتشار وتوجیھ الرأي.
 

، "سیكولوجیة الجماھیر"، یرى العالم الفرنسي جوستاف لوبون أن "المحرضات القادرة على تھییج في كتابھ
الجماھیر متنوعة ومتعددة .. فنجدھا تنتقل في لحظة واحدة من مرحلة الضراوة األكثر دمویة الى مرحلة 

حیة ھولة أن یصبح ضالبطولة المطلقة. أن الجمھور یمكنھ بسھولة أن یصبح جالدا، ولكن یمكنھ بنفس الس
وشھیدا .. فھي تستطیع أن تعیش كل أنواع العواطف وتنتقل من النقیض الى النقیض بسرعة البرق وذلك 

 تحت تأثیر المحرض السائد في اللحظة التي تعیشھا".
 

یضیف لوبون "ھذه الصفة الحركیة المتغیرة التي تتمیز بھا الجماھیر تجعل من الصعب حكمھا وخصوصا 
قط جزء من السلطات العامة في یدھا"، ویحدد لوبون صفات الجماھیر بـ "سرعة االنفعال وخفتھا، عندما یس

 سرعة تأثرھم وسذاجتھ وتصدیقھ ألي شيء، وعواطفھا المتضخمة والبسیطة، تعصبھا واستبدادیتھا".
 

 البقاء واالستمرار
 

ألمة بأسرھا" أمام الحكم والحكومة صحیح أن تبني مطالب الجماھیر واحدة من واجبات النائب فھو "یمثل ا
وفق ما نص علیھ الدستور، إال أن ما یتبناه العضو الیوم ال یعكس "األمة" ومصلحتھا العامة بل الجزء الذي 



 
 
 

ما في خطورة ما یتبناه طال –عضو مجلس األمة  –لھ أثر على مستقبلھ السیاسي والبرلماني، فال یبالي 
 منصب.یحافظ على بقائھ واستمراره في ال

 
أو المجامیع  –وھو الواقع الذي بات یتحكم في العمل السیاسي الیوم بعد أن تفككت ركائزه، فحركة الجماھیر 

أخذت ترسم خطوط التشریعات وفق ما یخدمھا، فھي تملك ما یجعلھا مسیطرة  –ذات المصلحة المشتركة 
وة على ذلك فإن طرحھا "الشعبوي الى حد كبیر على القرار، الثقل االنتخابي والتأثیر اإلعالمي، عال

 العاطفي" قادر على جذب المؤیدین واحراج أعضاء مجلس األمة كال حسب دائرتھ االنتخابیة.
 

ضعف الحكومة في مواجھة النواب وترددھا أمام الشارع ساھم في تعزیز الواقع الجدید، فكل ما ترفضھ 
خت ت على مقترح قانون "التقاعد المبكر" ولكنھا رضفي البدایة تجبر على القبول بھ في النھایة، لقد اعترض

في األخیر، بل وتقر أن القانون لخدمة فئة محدودة من المواطنین، وال بد من اإلشارة ھنا الى أن سلوك 
الحكومة ھذا أفقدھا حلفاءھا في البرلمان، فھم من كانوا یتصدون للمطالبات الشعبویة، ولكنھم استوعبوا 

سائر فادحة في أكثر من مواجھة، فال ثقة في الحكومة وال أمان في التعامل معھا، وھو الدرس بعد تلقیھم خ
 ما دفعھم الى االنتقال الى صفوف الجماھیر.

 
 اسقاط القروض

 
التي عززت أكثر من سلطة الجماھیر  -حتى كتابة ھذا التقریر  –لم تكن تلك أول حادثة بل ھي األخیرة 

، فذھبت إلى ما ھو أبعد من ذلك بإحیاء مطالب اسقاط القروض عن المواطنین ورغباتھا ذات الجوانب المالیة
مجددا، وإن كانت الحكومة الیوم ضد تلك المقترحات، فإن التاریخ یذكر أنھا في سوابق ماضیة مشابھة 

ملیون دینار إذ وافقت على انشاء صندوقي "المعسرین"  ۸۰۰رضخت بطرق أخرى كلفة المال العام حوالي 
 سرة"، وھو ما یطرح تساؤال الى متى ستصمد الحكومة أمام المطالبات الجدیدة؟و"األ

 
یوم نتیجة ال -في كل المستویات  –وینسحب ذلك الى ما ھو أكثر تفصیال من القوانین، فمعظم التعیینات 

ذلك ل ضغوط نیابیة أساسھا تحركات مجامیع قبلیة وطائفیة وفئویة، ولیس كفاءات قادرة على إدارة العمل،
فإن الجھاز التنفیذي غارق في فشل اإلدارة والواسطة والرشاوى. الحكومة والبرلمان یقران بفشل الجھاز 
التنفیذي ولكنھما ال یملكان شجاعة اإلشارة الى موضع الخلل بشكل مباشر، والمفارقة أن النواب ینتقدون 

بتولي المسؤولیات، والحكومة تقر  غیر جدیرة -أغلبھا  –ضعف الجھاز وفي الوقت ذاتھ یفرضون أسماء 
بترھل جھازھا ومع ذلك تقبل بترشیحات النواب في المناصب، وتدور العملیة كلھا في إطار إرضاء الصوت 

 العالي لتلك المجامیع.
 

جمیع تلك العوامل ساھمت في خلق بیئة مشجعة لصوت الجماھیر العالي كال بحسب احتیاجاتھ، فھي تشعر 
مجامیع األخرى تنال نصیبھا من "ثروة المال العام"، وتشعر بغیاب العدالة وانعدام بالظلم حین تجد ال

المساواة حین تشاھد عملیة توزیع المناصب وفق "كوتا" ھي لیست جزءا منھا، فترى أن من حقھا جني 
بعض من المكاسب في خضم فوضى العملیة السیاسیة وضعف السلطتین، ونظریا ھو حق مشروع، أما 

 ھو حق مدمر متى ما تعارض مع اآللیة الصحیحة إلدارة شؤون البالد.عملیا ف
 



 
 
 

وھناك فئة جماھیریة تحاول أن تمثل الصوت العقالني في الطرح والمطالب، ولكنھا آخذة في التالشي مع 
استمرار الضعف الحكومي البرلماني، وبدأت ھي األخرى في االنتقال الى صفوف الجمھور ذو الصوت 

 یحقق االنتصارات تلو االنتصارات في مرمى السلطتین.العالي الذي 
 

 العمل السیاسي المنظم
 

الكویت كدولة خلیجیة تتفرد بنظام دیموقراطي ولكن في حقیقتھ غیر متكامل ویفتقد الى أھم عنصر فیھ وھو 
ل تالعمل السیاسي المؤسسي المنظم، فالحكم یتوجس من األحزاب السیاسیة فرفضھا، والحكومة تخشى الك

البرلمانیة فحاربتھا، والنواب یرون مصلحتھم في العمل الفردي، وھو ما یبرر قبول جمیع األطراف بالنظام 
االنتخابي ذو الصوت الواحد، ویعلل التنازالت من الجمیع إلبقاء الجماھیر في خانة الرضى وإن كان "شكلیا 

 ومؤقتا وخطرا على دیمومة الدولة".
 

ما یعطي مؤشرات إیجابیة على  -ل األحداث واألوضاع التي تمر بھا الدولة رغم ك -ال یلوح في األفق 
استیعاب أصحاب القرار والسلطتین التشریعیة والتنفیذیة لخطورة انحسار العمل السیاسي السلیم، وتالشي 

ع مالكتل البرلمانیة التي كانت محركا لتوجھات مجلس األمة، وزوال مفعول القوى السیاسیة ومؤسسات المجت
المدني ودورھا في توجیھ الشارع العام، وسطوة الصوت الجماھیري العالي على القرار، واألھم مما سبق 

 اصرار الحكومة على تجاھل مسؤولیتھا كجھاز تنفیذي یدیر مفاصل الدولة.
 

 استمرار تلك الصورة القاتمة لألوضاع تنذر بتوسع دائرة االنحراف للتشریعات الكویتیة التي وصلت الى
مرحلة غیر مسبوقة من التشابك والتناقض بعد سیطرة الجماھیر على رسم مسارھا، وبأزمات أعمق مع 
غالبیة الشارع العام الذي أخذت سقف مطالبھ ترتفع بصورة الفتة، وقد تتكون حالة أكبر من الكراھیة 

اإلصالح بعودة والرفض لوجود المؤسسة التشریعیة، وتولد مجتمع حاقد على الحكومة، فإن فات آوان 
العملیة السیاسیة الى مسارھا السلیم مع تطویرھا، فإن الخطر قد یمس مؤسسة الحكم التي تعاني الیوم من 

 فراغ في صفوفھا المستقبلیة.
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