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  أ�وضاع الراهنة يف الكویت والتطورات اجلاریة تقر�ر حول

  ة و�امهتا املبارشةوس�یاسة احلركة التقدمية الكویتي 

 

 )٢٠١٩یونیو  ١٠أقرته اللجنة المركزیة في اجتماعها المنعقد یوم االثنین (

 

 

خالل الفترة الفاصلة بین إصدار  اتجاهات لتطور األوضاع واألحداث عندما نعرض ما شهدته البالد من

حول األوضاع الراهنة في الكویت والتطورات الجاریة وسیاسیة الحركة التقدمیة  السابقالتقریر 

فإنه یمكننا  ٢٠١٩في یونیو وٕاصدار هذا التقریر  ٢٠١٨یولیو  ٢١الكویتیة ومهماتها المباشرة في 

 :االتجاهات التالیةأن نلخصها في 

لمتكررة نهجها المتعنت في قضیة الحریات وعدم االستجابة للمطالبات امواصلة السلطة  -

 .بإحداث انفراج سیاسي جدي

انیة وتحویلها إلى بدستور البالد واستمرارها في إضعاف المؤسسة البرلم استخفاف السلطة -

 .ملحق تابع لها

یت في العدید وتراجع الكو  وفشلها في القیام بأبسط واجباتهاافتضاح قصور الحكومة وعجزها   -

 .من المؤشرات الدولیة

تبني السلطة نهجًا اقتصادیًا نیولیبرالیًا منحازًا لمصالح كبار الرأسمالیین مع افتقادها اإلرادة  -

 .السیاسیة الكافیة لتمریر القوانین والقرارات المتصلة بتنفیذ هذا النهج

 .االهتمامات الشعبیةبروز القضیة االجتماعیة المتصلة باألوضاع المعیشیة إلى صدارة  -

، واتخاذ الحكومة إجراءات في تفشي الفساد الذي یتخذ شكل النهب المنظم لمقدرات الدولة  -

 .بعض الفضائح المتصاص االستیاء الشعبي أو لتصفیة الحسابات بین مراكز القوى المتنافسة

 .ر ما جرى ترویجه من مشروع تنمويتعثّ   -
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إلقلیمیة التي تواجه البالد وقد تضطرها إلى تقلیص التحدیات الخارجیة والضغوط ا اشتداد  -

 .هامش االستقاللیة والتوازن في سیاستها الخارجیة

اتساع نطاق االستیاء الشعبي جراء تردي األوضاع العامة إال أّن الحركة الشعبیة تعاني ضعفاً  -

حركة شعبیة  ملحوظًا وتفتقد قوى المعارضة القدرة على المبادرة وتحویل االستیاء الشعبي إلى

 .ضاغطة باتجاه إحداث انفراج أو تحقیق شيء من اإلصالح

في هذا التقریر أضواء على مسار هذه االتجاهات وتناقضاتها وترابطها  وتأثیراتها المتبادلة  لقيوسن

 :وسیاسة الحركة التقدمیة تجاهها ومسارات تطورها

 

وعدم االستجابة للمطالبات المتكررة بإحداث مواصلة السلطة نهجها المتعنت في قضیة الحریات : أوالً 

 :انفراج سیاسي جدي

ها في منتصف شدأ ت علىالهجمة السلطویة على الحریات، التي كان ندفاعةتخفیف إ على الرغم من

إعادة الجنسیة الكویتیة لعدد من المواطنین المسحوبة على الرغم من صدور مراسیم بو  ،٢٠١٤العام 

وٕاصدار مراسیم أخرى بالعفو الخاص عن بعض المحبوسین في قضایا الرأي  منهم ألسباب سیاسیة

إال أّن النهج السلطوي المتعنت في قضیة الحریات لم یطرأ علیه تبدیل جدي، ، والتجمعات بعد اعتذارهم

حیث تتجاهل السلطة مطلب العفو عن المحكومین في قضایا الرأي والتجمعات، وأبقت على القرار 

خلو مقعدي النائبین  ونجحت في فرض قرارالجنسیة من المواطن أحمد الجبر وأسرته، الجائر بسحب 

الحربش والطبطبائي المحكومین في قضیة دخول المجلس، وواصلت إصدار أحكام جدیدة بحبس عدد 

، باإلضافة إلى صدور حكم التمییز بتوسیع تعریف جرائم الشرف واألمانة وما یترتب علیه من المغردین

رفض إشهار قرار وزارة الشؤون بنطاق حاالت الحرمان من ممارسة الحقوق االنتخابیة، و  بتوسیع

تراجع الكویت على مستوى الحریة الشخصیة والحریة الدینیة وحریة ونشیر هنا إلى جمعیة الطلیعة، 

الصادر في دیسمبر " حریة اإلنسان العالمي"تكوین الجمیعات والتجمع والمجتمع المدني ضمن مؤشر 

عن ثالثة معاهد دولیة هي كاتو وفریزر واللیبرالیین التابع لمؤسسة فریدیریش نومان  ٢٠١٨

 .للحریات
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فعل یمكن  فردیًا یمكن أن یتبدل وال هو قرار انفعالي أو ردةالتضییق على الحریات لیس مزاجًا  إنّ 

 والقوى االجتماعیةسلطة طبقیة للطبیعة ال، وٕانما هو نهج یعكس التحاشیها أو التخفیف من حدتها

المتنفذة وما یرتبط بها من عقلیة المشیخة والقرارات الفردیة في إدارة الدولة والمصالح األنانیة 

 .الطفیلیة الضیقة للقوى المتنفذة المعادیة للدیمقراطیة

ز ونحن نركّ ... في نضالنا مركزیةیمثل حلقة ًا من أجل إطالق الحریات، تحدیدالنضال الدیمقراطي، و  إنّ 

 :تحقیق حالة انفراج سیاسي عبر أولویة في ظل میزان القوى الراهن علىاآلن 

 .قضایا الرأي والتجمعات المحكومین في عن عفوإصدار  -

 .قوانین واإلجراءات المقیدة لهاإطالق الحریات وٕالغاء ال -

 .سحب جنسیة المواطن أحمد الجبر وأسرتهبإلغاء القرار الجائر  -

 .االنتخابي للصوت الواحد المجزوء النظام المطالبة بتغییر -

أما المطالب  التي تحتل األولویة، اآلنیة المباشرة، هي المطالب هذه هي المطالب واالستحقاقاتإّن 

اطي برلماني اإلصالح الدیمقراطي والدستوري باتجاه إقامة نظام دیمقر واالستحقاقات المتصلة بتحقیق 

ن أ علیناحالة انفراج سیاسي یتطلب تحقیقه حدوث رئیسیًا لنضالنا  مّثل هدفاً مكتمل األركان، فإنها ت

 .هانحشد القوى من أجل المطالبة بتحقیق

وفي نضالنا الدیمقراطي علینا التمسك بمبادئ الدولة المدنیة والمواطنة الدستوریة المتساویة والدفاع 

الدیمقراطیة العامة، مع تمییز حركتنا عن الحریات الخاصة، بالقدر نفسه الذي ندافع فیه عن الحریات 

بوصفها حركة سیاسیة مدنیة تقدمیة دیمقراطیة ال تفصل في نضالها ضد السلطة وحلفها الطبقي عن 

نضالها ضد مشروع األحزاب الدینیة، مع التأكید على أولویة تغییر الواقع االجتماعي لتحقیق التقدم 

 .النشغال عنه بالهجوم على الموروث الدیني واالجتماعيوٕاقامة الدولة المدنیة الدیمقراطیة، وعدم ا

استخفاف السلطة بدستور البالد واستمرارها في إضعاف المؤسسة البرلمانیة وتحویلها إلى ملحق : نیاً ثا

 :تابع لها
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قبت األشهر األولى التي أع خالل األمة الحالي مجلسفي تعاملها مع لئن كانت الحكومة قد ارتبكت 

واضطرت إلى التضحیة باثنین من الوزراء الشیوخ بعد مناقشة استجوابیهما،  ،٢٠١٦نوفمبر انتخابات 

فإّن السلطة الیوم لم تستعد زمام المبادرة فحسب، وٕانما فرضت سطوتها وتمكنت من إضعاف المؤسسة 

مرات عبر التلویح بالحل مرة وشراء ذمم النواب  البرلمانیة ونجحت في تحویلها إلى تابع وطّیع لها

تكریس وهذا ما تمّثل في تخفت السلطة بدستور البالد على نحو صارخ ومتكرر، ، بل لقد اسومرات

التحصین المبالغ فیه لرئیس مجلس الوزراء تجاه االستجوابات الموجهة إلیه عبر إحالتها إلى اللجنة 

ات الخاصة التشریعیة في مجلس األمة والتصویت على عدم دستوریتها، ومقاطعة الحكومة الجلس

من الالئحة الداخلیة لمجلس األمة، وفرض عدم  ٧٢للمجلس التي جرى تقدیم طلباتها وفق المادة 

تصویت المجلس على قانون التقاعد المبكر الذي سبق أن أقّره المجلس وتم رده والتصویت على 

 قانون بدیل، 

بطرح عدد من  الحالیین اكتفاء َمْن یدعون معارضة الحكومة من النواب فإنّ وفي هذا السیاق، 

وعدم تحشید وحدها ضمن األطر النیابیة  وكذلك االستجوابات المطالب واالستحقاقات والوعود االنتخابیة

أدى إلى الرأي العام الشعبي للتحرك من أجل المطالبة بها والضغط على الحكومة والنواب لتمریرها، 

مة اإلداریة وٕالغاء قانون المسيء وقراري ذریع في تمریر تعدیل قانوني الجنسیة والمحكفشلهم ال

 .عار البنزین، ناهیك عن إجهاض معظم االستجوابات النیابیةزیادات الكهرباء وأس

بممارسة العمل ضمن  االكتفاء انسداد أفق اإلصالح والتغییر عبر لقد استنتجت حركتنا منذ وقت طویل

المنتخبة وفق مجالس الفي ظل من أي وقت مضى تعزز أكثر  واقع، وهو وحدها القنوات البرلمانیة

ما كشفته إلى تجاهل  في المقابل ال یدفعنا مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ولكن هذا االستنتاج

للرأي العام الشعبي الضاغط في  مؤثر من دور العملیة عبر التاریخ البرلماني الكویتي الخبرات الواقعیة

مرفوضة أو إجبار السلطة وغالبیة النواب على إسقاط مشروعات قوانین  إمكانیة تمریر قوانین معینة

في نضالنا السیاسي المرتكز باألساس إلى النضال  ونستفید منه ما یجب أن نؤكده شعبیًا، وهو

لكیفیة تفعیل  اً ضع تصور أن نومن المهم هنا ، الضارة الجماهیري، بعیدًا عن النزعة العدمیة السلبیة

 .وٕاعادة االعتبار لربط النضال الجماهیري بالنضال البرلماني أشكال النضال الجماهیري وتنظیمه

وتردي الخدمات والبنیة  افتضاح قصور الحكومة وعجزها وفشلها في القیام بأبسط واجباتها: ثالثاً 

 :وتراجع الكویت ضمن العدید من المؤشرات الدولیة التحتیة
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كشفت الحكومة الحالیة عجزًا فاضحًا وفشلت فشًال ذریعًا في القیام بأبسط واجباتها، وهذا ما برز 

بوضوح في العجز عن التعامل مع األزمة التي تسببت فیها األمطار في خریف العام الماضي، والعجز 

شركة الدرة عن التشغیل الكامل لمستشفیي جابر والجهراء بعد افتتاحهما الرسمي، وفشل ما یسمى 

ستة  هاتراجع مثل وتراجع الكویت ضمن العدید من المؤشرات الدولیةالمعنیة بتوفیر العمالة المنزلیة، 

مبادرة (عن شبكة الحلول المستدامة  ٢٠١٩مراكز في مؤشر السعادة العالمي الصادر في مارس 

وتراجع ترتیب جامعة الكویت ضمن قائمة الجامعات في العالم إلى  ،)٢٠١٢أطلقتها األمم المتحدة في 

غیاب الكویت عن قائمة ترتیب هو كان األسوأ بل ، ٢٠١٩من بین ألف جامعة في العام  ٨٠١المرتبة 

الصادر عن مركز التنافسیة العالمي التابع للمعهد الدولي  ٢٠١٩الدول للتنافسیة العالمیة لعام 

ره في لوزان بسویسرا الذي یقیس التقریر تنافسیة الدول عبر أربعة محاور رئیسیة للتنمیة اإلداریة ومق

 .وهي األداء االقتصادي، الكفاءة الحكومیة وفعالیة بیئة األعمال والبنیة التحتیة

وتراجع  مظاهر تدني مستوى األداء الحكومي وسوء اإلدارة السیاسیة للدولة والتخبط في القرارات إنّ 

 یكمن أساسها فيزمة السلطة، التي أل  مظاهرإنما هي  الكویت ضمن العدید من المؤشرات الدولیة

بعیدًا عن تلبیة  مصالح طبقیة ضیقة لقوى اجتماعیة طفیلیةانحیاز نهج الدولة وسیاساتها وقراراتها ل

ساحقة من المواطنین متطلبات إصالح األوضاع العامة والنهوض بالبالد وتحقیق مصالح الغالبیة ال

.. .والسكان، وذلك بالطبع من دون إغفال تدني كفاءة وفساد معظم القائمین على إدارة شؤون الدولة

ما یتطلب التأكید على الحاجة الملحة لوجود حكومة ذات نهج إصالحي تضم رجال دولة مقتدرین 

 .إلصالح أوضاع البالد والنهوض بها

 :والنهج النیولیبرالي للحكومةالمعیشیة  بروز القضیة االجتماعیة :رابعاً 

وز القضیة االجتماعیة المعیشیة في بر  أوالً یمكن مالحظة ثالثة عناصر متشابكة في هذا الشأن تتمثل 

تدنیة، بل اشتداد معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبیة المهمشة وذات الدخول المعلى السطح مع 

في تبني السلطة نهجًا اقتصادیًا  ثانیاً جراء ارتفاع تكالیف المعیشة، وتتمثل  حتى الفئات المتوسطة

في افتقاد السلطة اإلرادة السیاسیة الكافیة لتمریر مشروعات القوانین  ثالثاً نیولیبرالیًا صریحًا، وتتمثل 

 . والقرارات لتنفیذ هذا النهج ووضعه موضع التطبیق وذلك جراء المعارضة الشعبیة لها
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المستهلك أن ع أّن البیانات الرسمیة المتصلة باألسعار تحاول أن تخفي حقیقة التضخم والغالء، إال مو 

 .فاع األسعار في العدید من السلعیلمس ارت

فیما تستمر معاناة الكویتیین البدون من تعسف جهاز المقیمین بصورة غیر شرعیة في تجدید هذا  

وحرمانهم من العدید من الحقوق وأهمها الحق في العمل، والضغط على عدد من الجهات  البطاقات

، بینما الحكومیة لفصل أعداد كبیرة من العاملین منهم لدیها بصفة وقتیة، وتعطیل حساباتهم المصرفیة

 .لیس هناك أفق جدي لحل هذه القضیة سوى الوعود الحكومیة والمماطلة والتسویف

في القطاع الخاص من عدم انتظام العدید من الشركات في  عاني العمال الوافدونومن جانب آخر ی

مرتفعة الزیادة ال صرف أجورهم ألشهر عدیدة، باإلضافة إلى معاناتهم من ارتفاع تكالیف المعیشة بعد

 .على رسوم الخدمات الصحیة وتطبیق التعرفة الجدیدة للكهرباء

فقد ارتفع عدد الباحثین عن عمل من الكویتیین  ٢٠١٩فبرایر  ووفقًا للبیانات الرسمیة المنشورة في

معاش تقاعدي وغیر مسجلین في  دیهمالمسجلین لدى القوى العاملة، من الذین ال یعملون ولیس ل

 .٢٠١٨في المئة عن عددهم في یولیو  ٢٧مواطنین بزیادة  ١٦١٠٥إحدى الجهات الحكومیة إلى 

في سداد أقساط  من المواطنین ن معسرین ومتعثرینوبرزت على السطح مشكلة وجود مقترضی

فإن  للبیانات الرسمیة المنشورةالقروض والفوائد للبنوك وشركات االستثمار والشركات التجاري، فوفقًا 

عدد األحكام القضائیة التي صدرت بمطالبات مالیة ضد مواطنین خالل السنوات الخمس الماضیة بلغ 

مواطنًا علیهم ضبط وٕاحضار في مطالبات مالیة،  ٤٢٢٩٩حكما قضائیًا، وأن هناك حالیًا  ١٤٣٦٨٠

رضین مواطنًا علیهم أوامر منع سفر لألمر ذاته، هذا ناهیك عن أن عدد المقت ٥٨٣٤٢وكذلك 

ألف مواطن،  ٤٢٩هو بحدود  ٢٠١٨الكویتیین وفق بیانات بنك الكویت المركزي المنشورة في نوفمبر 

في المئة من الكویتیین مقترضون، وقد سبق لحركتنا أن دعت إلى وضع تعریف  ٨٠ما یعني أن نحو 

نواقص صندوق  مناسب للبیئة الكویتیة للمعسرین یراعي االختالف عن كثیر من بلدان العالم، وتالفي

المعسرین، الذي كان یقصر المساعدة فقط على المتعثرین في السداد، ومن تبلغ أقساط قروضهم أكثر 

من رواتبهم، وكذلك ضرورة أن تكون هناك معالجة عادلة اجتماعیًا لمشكالت الغالء  في المئة ٥٠من 

نین إلى االقتراض مرة وأكثر وارتفاع اإلیجارات والصحة والتعلیم التي هي السبب في اضطرار المواط

لتلبیة حاجاتهم األساسیة، إلى جانب دراسة إمكانیة التوجه لزیادة رأس مال بنك االئتمان المملوك 
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للدولة وتوسیع اختصاصاته لتشمل الشراء االختیاري لمدیونیات المواطنین بحدود مبلغ معین، مع 

ح ومن دون فوائد، مع وضع بدائل إعادة جدولة القروض بحیث یسدد المواطن القرض بشكل مری

 .عادلة لغیر المقترضین

 رأسمالیًا نیولیبرالیاً  اإلعالن بوضوح عن تبنیها نهجاً تواصل السلطة وحلفها الطبقي وفي المقابل 

بنود اإلنفاق االجتماعي الضروریة واستهداف المكتسبات االجتماعیة الشعبیة  یستهدف تقلیص

اجتماعیة  ةني وٕاخضاعهما للقطاع الخاص من دون قیامه بأي وظیفوتصفیة القطاعین العام والتعاو 

 .وتحمیل الطبقة العاملة والفئات الشعبیة أعباء أي عجز في المیزانیة

أعلنت الحكومة أكثر من مرة عن عزمها على تمریر العدید من مشروعات القوانین التي تمس حیث 

استحداث وزیادة الرسوم على الخدمات  معیشة الناس، ومن بینها مشروع قانون إطالق یدها في

العامة، وقانون ضریبة المبیعات، وقانون البدیل االستراتیجي، الذي سیتضرر منه العدید من العاملین 

وهناك محاوالت في القطاعین الحكومي والنفطي تحت ذریعة توحید الرواتب والبدالت والمكافآت، 

االلتفاف على حظر خصخصة إنتاج النفط والغاز الطبیعي حكومیة لتعدیل قانون الخصخصة باتجاه 

والمصافي ومرفقي التعلیم والصحة، وتصریحات حول توجه الحكومة لخصخصة الجمعیات التعاونیة، 

 .ومحاوالت متكررة لخصخصة بعض مرافق القطاع النفطي

نقطة الضعف ولكن  معارضة شعبیة واسعة لهذا التوجه الرأسمالي النیولیبرالي، وبالتأكید فإن هناك

من حیث انقساماتها  ةتكمن في األوضاع المؤسفة التي تعیشها الحركة النقابیة العمالی الرئیسیة

من النقابات واالتحادات وما تعانیه الحركة النقابیة العمالیة من  عددوسیطرة عناصر انتهازیة على 

فاف الطبقي، خصوصًا في تشكیل تغلیب لالستقطابات الطائفیة والقبلیة والفئویة على حساب االصط

ما أدى إلى إضعاف دور الحركة القیادیة في المؤسسات النقابیة، القوائم واالنتخابات وتوزیع المناصب 

 فإنولهذا ... النقابیة العمالیة وبالتالي قدرتها على التصدي لمثل هذا النهج الرأسمالي النیولیبرالي

 .أولویة رئیسیة في مهماتنا النضالیة تمثل استعادة دورهاتصحیح أوضاع الحركة النقابیة العمالیة و 

اإلرادة السیاسیة الكافیة لتمریر القوانین ال تمتلك السلطة  أنّ یمكن مالحظة  إال أنه ذلك كله ومع

والقرارات المتصلة بتنفیذ هذا النهج الرأسمالي النیولیبرالي، وهذا ما نلمسه في عدم قدرتها على تمریر 

االستراتیجي الذي اضطرت إلى تعدیله، وكذلك التردد في طرح مشروع قانون ضریبة  قانون البدیل



8 
 

، وذلك ألنها تدرك حجم المعارضة الشعبیة لمثل هذه القوانین والقرارات وتخشى من القیمة المضافة

 .حدوث تداعیات اجتماعیة وسیاسیة عند محاولة تمریرها تشریعیًا أو عند وضعها موضع التطبیق

كان األمر فإّن القضیة االجتماعیة المعیشیة تشّكل أحد أبرز اهتماماتنا كحركة وذلك بحكم طبیعة وأّیًا 

الطبقة االجتماعیة العمالیة والفئات الشعبیة التي نمثلها، وعلینا أن نحرص دومًا على الربط بین 

والمطالبة بتحسین  یةدفاعنا عن المكتسبات االجتماعیة الشعبیة ورفض التوجهات النیولیبرالیة الرأسمال

بقضیة العدالة االجتماعیة على قاعدة العداء للرأسمالیة وكشف طبیعتها االستغاللیة  مستوى المعیشة

، وٕابراز ذلك بوضوح في خطابنا السیاسي واإلعالمي واالنتخابي ونضالنا وتناقضاتها وأزمتها

 .الجماهیري

 :الفساد كنهب منظم واإلجراءات الحكومیة: خامساً 

ت على درجات متدنیة في التقریر لیستطیع أحد أن یجادل في تفشي الفساد في الكویت، التي حصال 

ال  ٢٠١٩في ینایر  األخیر لمؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة

 .درجة من مئة درجة ٤١تتجاوز 

للجوء إلى بعض اإلجراءات التي ولكن ما یجب مالحظته خالل السنة الماضیة أّن السلطة بدأت في ا

امتصاص االستیاء الشعبي في القضایا التي تحّولت إلى قضایا رأي عام مثل إحالة بعض  إما تستهدف

تشغیل مكیفات المدارس، وٕاحالة بعض مسؤولي وزارة التربیة إلى التحقیق والتقاعد في فضیحة عدم 

اعد بعد فضیحة عجز البنیة التحتیة عن مسؤولي هیئة الطرق ووزارة األشغال إلى التحقیق والتق

التعامل مع مشكلة األمطار، وكذلك ما جرى اتخاذه من إجراءات بهدف تصفیة الحسابات بین بعض 

 .مراكز القوى كما في فضیحة ضیافات وزارة الداخلیة، وكذلك فتح التحقیق في قضیة یوروفایتر

 توصلت إلیه الحركة في تقریرها السابق من أنّ ال یزال صحیحًا االستنتاج الذي في تقدیرنا فإنه و 

من  اً الیوم جزءأصبح الفساد الفساد لم یعد مجرد ممارسات فردیة وال هو مجرد سلوك تنفیعي، وٕانما 

یكمن االقتصادیة والسیاسیة، بل یجري تكریسه ضمن الثقافة االجتماعیة السائدة، و منظومة بنیة ال

المتنفذة، وال الطفیلیة لمصالح القوى الطبقیة  ةفي الطبیع یرةلهذه الظاهرة الخط الموضوعي األساس

، بل لقد تعدى األمر الفساد المسؤول وأخالق المسؤول اآلخرالشخصي لهذا  تنحصر في السلوك

قدرات البالد، كما لم یعد لم عملیات نهب منظمة كاستغالل للنفوذ وتحّول إلى ما یمكن أن یكون
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سلطات في الممتدة ، وٕانما تحّول الفساد إلى مؤسسة لها أذرعها معزولینأفرادًا ن الفاسدون والمفسدو

إجرامیة مرتبطة بقوى  أذرع مؤشرات على وجود هناك وربما ،الدولة وأجهزتها وكذلك أذرعها اإلعالمیة

  .الفساد

، یجب أن تكون كبرى معركة سیاسیة وطبقیة باألساس إن المعركة ضد الفساد واإلفساد هيومن هنا ف

نرى إن نبالغ عندما  لعلنا الو  ...واالجتماعي الوطني والدیمقراطي من أجل التغییر من أولویات النضال

، شید أوسع القوى الشعبیة المتضررةلتح نقطة ارتكاز هامة یجب أن تكون المعركة ضد الفساد واإلفساد

بقضیة الدیمقراطیة  نربط قضیة مكافحة الفساد السیاسي والجماهیري أن ضالنافي ن ومن المهم

محاسبة  من دون تقلیل ألهمیةال نختزلها في محاربة شخص أو أشخاص، أو  الصراع الطبقيقضیة وب

 .األشخاص الفاسدین والمفسدین

 :تعّثر ما جرى ترویجه من مشروع تنموي :دساً سا

بدأت تبرز ، "تطویر الجزر ومدینة الحریر"طرح مشروع ما یسمى مشروع بعد حملة ترویجیة واسعة ل

على السطح مؤشرات على تعثر هذا المشروع، فمن جهة فقد استردت الحكومة مشروع القانون 

السابق المقدم إلى مجلس األمة حول تطویر الجزر ومدنیة الحریر، وعلى الرغم من تكرار الوعود لم 

لى خلفیة یتم تقدیم مشروع قانون بدیل، فیما تعرض المشروع إلى هجوم نیابي وٕاعالمي موّجه ع

الصراعات بین مراكز القوى داخل السلطة وحلفها الطبقي، واقتصر التصدي لهذا الهجوم على شخص 

النائب األول وحده سواء في لجان المجلس أو عبر اللقاء التلفزیوني معه، ما یعكس غیاب التضامن 

... ة وغیر معتادةالحكومي، وبسبب خالفات داخل مجلس أمناء المشروع فقد جرت إقالتهم بصورة مثیر 

 .ال یقودنا إلى االستعجال باستنتاج أّن المشروع قد طویت صفحته التعثر ولكن هذا

إّن تعثر هذا المشروع یكشف جانبًا من التأثیرات السلبیة لصراعات مراكز القوى في السلطة والحلف 

 .خیارات تنمویةالطبقي، كما یكشف عدم جدیة السلطة والقوى االجتماعیة المتنفذة في تبني 

المجلس األعلى  قدمتها إلىومن جانبنا ستواصل حركتنا الدفاع عن مقترحاتها التنمویة العشرة التي  

ة ولیس التنمیة االقتصادیة مفهوم التنمیة اإلنسانی تتبنى التي مقترحاتال، وهي للتخطیط والتنمیة

ركیز الحكومي على الخصخصة وتولي بدور القطاع العام والقطاع المشترك بدًال من الت تعنى، و فحسب

 .القطاع الخاص قیادة عملیة التنمیة، مع ضرورة تحمیل هذا القطاع مسؤولیاته االجتماعیة
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اشتداد التحدیات الخارجیة والضغوط اإلقلیمیة التي تواجه البالد وقد تضطرها إلى تقلیص : سابعاً 

 :هامش االستقاللیة والتوازن في سیاستها الخارجیة

النهج لثنیها عن اشتدت في السنة األخیرة التحدیات الخارجیة والضغوط التي تتعرض لها الكویت 

هذا ما لمسناه في استثناء كوشنر صهر في سیاستها الخارجیة، و  إلى حد ما المستقل نسبیًا والمتوازن

ي مورس ، والضغط الذ٢٠١٩الرئیس ترامب الكویت من جولته الخلیجیة التي قام بها في فبرایر 

لمشاركة الكویت في ما یسمى مؤتمر األمن والسالم في الشرق األوسط الذي انعقد في وارسو في 

فبرایر الماضي بحضور رئیس وزراء الكیان الصهیوني، فیما لم یتم التوصل بعد إلى حل نهائي 

األزمة  لمشكلة وقف انتاج النفط في المنطقة المقسومة، وتعرضت الكویت إلى ضغط شدید بعد تفاقم

األمیركیة اإلیرانیة في أعقاب انسحاب واشنطن من االتفاق النووي مع إیران وفرض عقوبات جدیدة 

 .  واشتداد التوتر العسكري في المنطقة

لسیاسة والتوازن في ا خط االستقاللیة النسبیةوهذا ما یدفعنا إلى تأكید موقفنا المؤید من جهة ل

حمایة البالد واستقاللها ومواجهة الضغوط على أّن لوقت ذاته مع تأكیدنا في االخارجیة الكویتیة 

الخارجیة تتطلب وجود جبهة داخلیة متماسكة تقوم على قاعدة المشاركة الشعبیة والحریات، وال یمكن 

 .أن تتحقق عبر االنفراد السلطوي بالقرار

 :اتساع االستیاء الشعبي وضعف المعارضة: ثامناً  

یتسع على نحو ملحوظ نطاق االستیاء الشعبي جراء تردي األوضاع والخدمات العامة ونهج التضییق 

على الحریات وتفشي الفساد والنهب المنظم لمقدرات البالد وسوء اإلدارة السیاسیة للدولة وحالة 

بل فإّن الحركة اإلحباط العامة السائدة في المجتمع من غیاب أي أفق جدي لإلصالح،  إال أّنه في المقا

الشعبیة تعاني ضعفًا ملحوظًا جراء النهج السلطوي في التضییق على الحریات واإلجراءات القمعیة 

تفتقد القدرة  خصوصاً  المعارضة السیاسیة عمومًا وقوى قوىال نجد أنّ المتصلة بسحب الجناسي، فیما 

نفراج أو تحقیق شيء من على تحویل االستیاء الشعبي إلى حركة شعبیة ضاغطة باتجاه إحداث ا

كثیر من رموزها مع السلطة ل والمصالح المتشابكة بحكم الطبیعة الطبقیة البرجوازیةاإلصالح، وذلك 

وغیاب تقالیدها النضالیة واقتصارها على العمل  وبحكم ضعف مكوناتها التنظیمیةوحلفها الطبقي، 
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وبسبب التكوین واالستقطاب الفئوي والطائفي والقبلي لمعظم القوى السیاسیة بما فیها  ،البرلماني وحده

 .بعض قوى المعارضة

فترة الحراك الشعبي  خالل جراء تشابك بعض األجندات والمواقفوتؤكد حركتنا استنتاجها السابق بأنه 

فهناك في واقع الحال أصبح هناك خلط مربك عند الحدیث عن المعارضة، فقد  ٢٠١٤و ٢٠١٠بین 

ولیست معارضة واحدة، هناك معارضة تقدمیة وطنیة دیمقراطیة نفخر بأننا نسعى إلى " معارضات"

قد نتقاطع معها في بعض المطالب، مع اختالفنا معها في العدید من " معارضة شعبویة"تمثیلها، وهناك 

من منطلقات رجعیة وطائفیة، " المعارضة"وهناك أطراف تدعي منطلقات ومناهج العمل والمواقف، ال

ومرتبط بأجندات التنظیم  وهذه ال تحمل برنامجًا دیمقراطیًا بل إن برنامجها معاٍد للدیمقراطیة والتقدم

أو بهذا الشیخ أو القطب الكبیر من أقطاب السلطة أو  أو أطراف إقلیمیة الدولي لإلخوان المسلمین

 والعناصر في بعض المنتمین إلى األحزاب الدینیة تتمّثل "المعارضة"ذه األطراف مدعیة ، وهذاك

خالل فترات ومواقف معینة، وأمثال هؤالء ألحقوا الضرر بالمعارضة وبالحراك  القبلیةللتكوینات  المكرسة

 .الشعبي وبقضیة الدیمقراطیة

بعد تحلیله  في تعاملها مع القوى السیاسیة األخرى بما سبق أن أقره مؤتمرها األول وتسترشد حركتنا

إقامة تحالف أو تجنب من حیث  ،"ائتالف المعارضة"و" الجبهة الوطنیة لحمایة الدستور"لتجربتي 

هذه القضیة  عند التعامل مع حدودأضیق البالعمل المشترك في  واالكتفاءجبهة ثابتة مع هذه القوى، 

 .سیاسي، مع التأكید على استقاللیتنا وخطنا الالمعلنة أو ذلك المطلب المطروح

وستواصل حركتنا دورها كجماعة سیاسیة معارضة ذات وجهة مدنیة تقدمیة وطنیة دیمقراطیة تربط بین 

النضال الوطني والنضال االجتماعي والنضال الدیمقراطي، وتتمسك بأسالیب النضال الجماهیري، بما 

وتعبئتها وتنظیم  فیها النضال البرلماني، من خالل رفع مستوى الوعي السیاسي للجماهیر الشعبیة

حركتها وتشكیل رأي عام شعبي ضاغط، وترفض حركتنا الغوغائیة والمعارضة من أجل المعارضة، كما 

 .على أن تركز معارضتها ضد النهج والسیاسات ولیس ضد األشخاصص ستحر 

 

 


