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مقدمة
نحن التقدميني واليساريني واالشرتاكيني والشيوعيني الكويتيني لسنا
نبت ًا شيطاني ًا غريب ًا عن البيئة الكويتية واملجتمع الكويتي ،بل نحن نتاج
واقع اجتامعي وسيايس كويتي ،ونحن جزء ال يتجزأ من احلركة الوطنية
الكويتية وتارخيها ،نحن تنظيم سيايس ال خيفي هويته الطبقية وال يدعي
متثيل اجلميع ،مثلام تفعل األحزاب الربجوازية ،التي ختفي هويتها الطبقية
يعب عن مصالح ومهوم
من باب التضليل ،فنحن بوضوح تنظيم سيايس ّ
وتطلعات قطاع مهم وواسع من الشعب الكويتي ،وحتديد ًا العامل
واملوظفني يف القطاع النفطي والقطاع احلكومي والقطاع اخلاص،
واملتقاعدين ،وذوي الدخول البسيطة ،والكويتيني البدون وكل الناس
نعب عن هؤالء ،ولسنا تنظي ًام
البسطاء ،والطبقة الوسطى ،نحن نحاول أن ّ
سياسي ًا يضم نخبة معزولة وأقلية متسلطة من كبار الرأسامليني وأصحاب
النفوذ.
نحن تنظيم سيايس وطني عابر للطوائف واملناطق والقبائل والعائالت
نرفض الطائفية والقبلية ونتمسك باملواطنة الدستورية املتساوية ،فنحن
ككويتيني يفرتض أن نكون مجيع ًا مواطنني أحرار ًا متساوين ،نتمتع
بالعدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص من غري متييز طبقي.
وللعلم فإن أعضاء حركتنا وقادهتا هم يف معظمهم من الشباب الكويتي
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بينهم املنحدر من احلرض والقبائل ،وبينهم من ذوي االنتامء السني أو
الشيعي ،وبينهم من أبناء املناطق الداخلية واخلارجية ،وبينهم الرجال
والنساء ،من دون تفرقة أو متايز؛ فمن قادة حركتنا البارزين:
الدكتور فواز فرحان ،أمني اللجنة املركزية للحركة أي املسؤول الثاين
مبارشة بعد األمني العام ،الذي بلغ هذا العام سن األربعني ،وأمىض
يف احلركة عرش سنوات ..الدكتور محد األنصاري ،الطبيب والكاتب
الصحايف املعروف ،وهو عضو املكتب السيايس للحركة ومرشحنا
ومرشح الشباب الوطني لالنتخابات املقبلة يف الدائرة الثالثة ..فهد ماهر
الشطي املحامي الشاب ،املسؤول عن ملف العالقات الوطنية مع القوى
السياسية الكويتية األخرى ..املهندس البرتويل الشاب رجب بولند الذي
ساهم يف بناء احلركة منذ انطالقتها يف  ..2010عبداهلل أشكناين القيادي
الشبايب الديمقراطي ..حممد هنار الظفريي املنسق التنفيذي للحركة
التقدمية الكويتية ،وغريهم آخرون ال يسع املجال للحديث عن أدوارهم
املشهودة يف قيادة حركتنا من خمتلف املواقع ،نحن باختصار ال نمثل السنة
أو الشيعة أو احلرض أو أبناء القبائل ،وليست لدينا حماصصة ،بل مواطنة
متساوية وإنسانية متساوية.
وسأشري أثناء تناويل مسرية حزبنا وحركتنا إىل بعض أسامء رفاقنا
احلاليني والقدامى والسابقني ،ولعله من نافل القول إن هذه اإلشارات
لألسامء ستكون يف حدود مسامهة هذه األسامء يف املجاالت املعنية
واملتصلة باملوضوع املطروح ،وهي ليست تقيي ًام هلم ال سلب ًا وال اجياب ًا،
فلكل واحد منهم ما له وما عليه ..ناهيك عن أن هناك أسامء عديدة
قد ال أذكرها ليس النعدام أمهيتها ،بل أن بعضهم قادة ومناضلون هلم
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بصامهتم يف تارخينا أو يف مسريتنا احلارضة ،ولكن السياق ال يقتيض مثل
هذه اإلشارة هلم.
نعرف نحن التقدميني واليساريني والشيوعيني واالشرتاكيني
وعندما ّ
أنفسنا ،فنحن وطنيني كويتيني حتى النخاع ،ولكننا يف الوقت نفسه نعتز
هبويتنا القومية واحلضارية العربية واإلسالمية وال نتنكر هلا ،وإىل جانب
هذا كله نحن أمميني نؤمن بالتآخي اإلنساين والتضامن بني الشعوب
ونرفض العنرصية.
نحن تقدميون بمعنى أننا نعمل من أجل التقدم وجتاوز حالة التخلف،
وربام سألنا البعض :هل أنتم ليرباليون؟ ..ال لسنا ليبرىاليني ،ولكننا
نتمسك بمبادئ احلرية وندفع باجتاه التحديث ،ويف املقابل لسنا مثلام
يصورنا بعض خصومنا بأننا شعبويون ،نحن اشرتاكيون بمعنى أننا ضد
الرأساملية كنظام استغالل طبقي مأزوم ومتناقض وآيل إىل زوال ،وبديله
نظام حيقق العدل االجتامعي ويقوم عىل امللكية العامة امللكية االجتامعية
امللكية التعاونية ،ويقوم عىل التخطيط بدالً من فوىض االنتاج ،وهيدف إىل
خري الناس وتلبية حاجاهتم وليس إىل تكديس األرباح واألموال لكبار
الرأسامليني.
واالشرتاكية تعني العدل واملساواة وال تعني اإلحلاد مثلام يصورها
خصومها ..التدين وااليامن خيار شخيص ..نحرتم األديان واملعتقدات،
ولكننا ضد استغالل الدين يف الرصاع السيايس وضد قيام الدولة الدينية،
نحن مع دولة مدنية حديثة عادلة اجتامعي ًا يكون الناس فيها مواطنني
متساوين.
9

نحن اشرتاكيني ،ولكننا ندرك أن االشرتاكية هدف اسرتاتيجي مستقبيل
بعيد وليست هدف ًا مبارش ًا ،فنحن يف الكويت ويف هذه املرحلة نسعى من
أجل تغيري وطني وديمقراطي واجتامعي ..نريد كويت مستقلة عزيزة
اجلانب ..نريد اقتصاد ًا وطني ًا منتج ًا ومتنوع املصادر ال يعتمد عىل مورد
وحيد متذبذب األسعار وناضب ..ونريد قطاع ًا خاص ًا يقوم بدوره
يف تشغيل العاملة الوطنية ومتويل امليزانية العامة للدولة ..نريد احرتام
احلريات الشخصية والعامة ،ونريد حياة ديمقراطية سليمة ونظام ًا
ديمقراطي ًا برملاني ًا مكتمل األركان ،ودور ًا حقيقي ًا للناس يف إدارة شؤون
بلدهم ومشاركة شعبية فعلية يف صنع القرار السيايس واالقتصادي
والترشيعي ويف اإلدارة السياسية للدولة ..نريد حماربة الفساد ووقف
النهب املستمر للامل العام ..نريد عدالة اجتامعية وحل مشكالت
السكن وتوفري فرص العمل وإصالح التعليم وتطوير اخلدمات وحتسني
مستوى املعيشة لينعم الناس بحياة كريمة ..نريد فرص ًا متساوية ومتكافئة
للجميع ..نريد ح ً
ال عادالً وإنساني ًا وهنائي ًا لقضية الكويتيني البدون..
نريد معاجلة أوضاع الرتكيبة السكانية وفق املصلحة الوطنية وبمراعاة
حقوق اإلنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعاملة الوافدة التي جيب
محايتها من االستغالل البشع وجتارة البرش ..نريد كويت جديدة تتكون
وتتطور عىل أسس جديدة ..هذا نحن وهذا ما نريد.
وحتى يكون األمر واضح ًا وليكون اجلميع عىل بينة من حقيقتنا فالبد
من أن إلقاء نظرة عىل نشأة حزبنا يف  ،1975ودور رفاقنا يف احلركة
النقابية العاملية ويف احلركة الوطنية ومن أجل الديمقراطية والعدالة منذ
أكثر من مخسة وأربعني عام ًا.
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ال بد من عرض قصتنا ،وتوضيح ماذا فعلنا؟ وما هو تارخينا وما هي
جتاربنا ونجاحاتنا واخطاءنا ونواقصنا ،وكذلك ما هي أهدافنا؟
باختصار ،ال بد أن أكشف لكم وبكل شفافية :ما هي أجندتنا؟
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 1من نحن؟
تأسيس الحزب وانطالقته في السبعينات
في مواجهة االحتالل
تجربة املشاركة في املنبر الديمقراطي وانتقاد الذوبان فيه
استئناف الحزب في 2010
الحركة وأزمة «كورونا»

13

14

تأسيس الحزب وانطالقته في السبعينات:
مل يكن تأسيس حزبنا ،حزب احتاد الشعب يف الكويت عام 1975
والحق ًا انطالقة حركتنا ،احلركة التقدمية الكويتية يف  ،2010نتاج رغبات
ذاتية لدى جمموعة من األفراد ،وإنام كان تأسيس احلزب وجتدد انطالقته
عرب احلركة التقدمية الكويتية استجابة حلاجات موضوعية فرضها أوالً
تطور احلركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية ،وفرضها ثاني ًا
نمو حركة الطبقة العاملة ،ورضورة وجود تنظيم سيايس من طراز
جديد للحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية وللطبقة العاملة
والفئات الشعبية يستند إىل املاركسية اللينينية بوصفها املنهج العلمي
القادر عىل حتليل الواقع وتفسري تناقضاته وحركته واجتاهاته ،بحيث
يكون هذا املنهج العلمي مرشد عمل من أجل تغيري وطني وديمقراطي
واجتامعي للواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف يف بالدنا.
وطوال السنوات اخلمس واألربعني شارك حزب احتاد الشعب يف
الكويت والحق ًا احلركة التقدمية الكويتية يف خمتلف املعارك الرئيسية التي
خاضها شعبنا الكويتي وحركتة الوطنية والديمقراطية والتقدمية ،فقد
كان رفاقنا من القياديني النقابيني العامليني يف القطاع النفطي وزمالؤهم
اآلخرون خالل العام  1975يف طليعة املطالبني بتحرير املورد النفطي
من سيطرة رشكات النفط االحتكارية األجنبية ،ودعموا التوجه الوطني
15

الحركة التقدمية الكويتية

لنواب املعارضة حينذاك ويف مقدمتهم األستاذ عبداهلل النيباري للمطالبة
بتأميم تلك الرشكات األجنبية وحتقيق تلك اخلطوة املستحقة لالستقالل
االقتصادي لبالدنا.
وحققت احلركة النقابية العاملية الكويتية بقيادة رفاقنا وأصدقائنا من
النقابيني الوطنيني ،خطوات مهمة ومكاسب مهمة لصالح الطبقة العاملة
وتطوير العمل النقايب العاميل عىل نحو ديمقراطي ومؤسيس خالل عقدي
السبعينات والثامنينات وبداية التسعينات ،وكان لالحتاد العام لعامل
الكويت حينذاك بقيادة رفاقنا وأصدقائنا كلمة مسموعة يف الداخل
واخلارج.
واستذكر هنا أدوار رفاقنا من القادة النقابيني يف السبعينات والثامنينات
وبداية التسعينات:
نارص الفرج ،هنار عامر مكراد ،نارص ثالب ،جالل السهيل ،مطني زيد
عامش ،وبندر اخلريان ،وسعود هنار وشعيفان العتيبي ،وقبلهم عبداهلل
السعد يف نقابة عامل رشكة البرتول الوطنية الكويتية ..عبداهلل البكر،
عامر محود العجمي ،عبداهلل دغيشم ،راجح العصفور ،وقبلهم عويضة
املانع يف نقابة العاملني يف رشكة البرتول الوطنية ..وعيل املهنا ،وهايف
عصام العجمي ،وعيل اليوحة ،وقبلهم حسني اليوحة ،وسيد أمحد حممد
إبراهيم الرفاعي يف نقابة العاملني يف البلدية واإلطفاء ..وصالح الدرباس
وصالح املورجي يف نقابة العاملني يف وزارة الكهرباء واملاء ..فيام يكمل
مسريهتم اليوم رفاقنا النقابيون العامليون من أمثال مطلق الزعبي ،وعباس
عوض ،وعبدالعزيز بوراشد ،وحممد البلويش وغريهم.
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وعندما شنت السلطة انقالهبا األول عىل الدستور يف صيف العام
 1976فقد شارك رفاقنا يف التصدي لذلك االنقالب واملطالبة بعودة
العمل بالدستور وعودة احلياة النيابية وتعرضوا لالعتقال واحلبس
والتحقيق وضمنهم رفاقنا من القيادات النقابية العاملية وكوادر حزب
احتاد الشعب يف الكويت نارص الفرج ،وهنار عامر مكراد ،وجالل
السهيل ،ونارص ثالب ،باإلضافة إىل أصدقائنا من القيادات النقابية العاملية
الوطنية :حسني اليوحة ،وعيل الكندري ،ورجا العتيبي ،إثر توزيعهم بيان
اهليئات الشعبية املعرتض عىل تعطيل العمل بالدستور ،هذا ناهيك عن
إصدارنا وتوزيعنا أعداد نرشة «االحتاد» والبيانات السياسية والكراسات
املعب عن املوقف الشعبي املعارض لذلك
التعبوية التي كانت الصوت ّ
االنقالب غري الدستوري يف ظل القيود الشديدة التي كانت مفروضة عىل
حرية الصحافة ،ومن بينها كتيبات جرى توزيعها عىل نطاق واسع نسبي ًا
وكانت والتزال ذات قيمة مرجعية حول تنقيح الدستور وحول مرسوم
قانون االجتامعات العامة.
وشارك حزب احتاد الشعب يف خمتلف مناشط احلركة الوطنية الكويتية
خالل تلك الفرتة ،فكان داع ًام للحمالت االنتخابية للمرشحني الوطنيني
وللمعارضة الوطنية الديمقراطية وعىل رأسها الدكتور أمحد اخلطيب
واملرحوم جاسم القطامي يف انتخابات وجمالس  1975و1981
و ،1985وكان رفاقنا هم القوة الرئيسية الداعمة لرتشيح النائب السابق
املرحوم الدكتور أمحد الربعي يف انتخابات جملس  1985عند خوضه
االنتخابات أول مرة يف الدائرة الثامنة ،باإلضافة إىل مشاركة رفاقنا مع
القوى والعنارص الوطنية األخرى يف إقامة ائتالف ملواجهة االنقالب
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األول عىل الدستور اختذ اسم «التجمع الديمقراطي» الذي عقد مؤمتره
التأسييس يف ديسمرب العام  1978بمنزل الشخصية الوطنية الكبرية
أمحد النفييس ،واستمر ذلك التجمع الديمقراطي قائ ًام بعد عودة احلياة
الدستورية ،وخاضت قائمته انتخابات  1981و ،1985وشارك الحق ًا
يف التصدي لالنقالب الثاين عىل الدستور يف العام .1986
ويف مواجهة االنقالب الثاين عىل الدستور يف العام  1986شارك حزبنا
ورفاقنا يف التصدي له جنب ًا إىل جنب مع خمتلف القوى السياسية والنيابية،
ومن بني ذلك املشاركة يف «جمموعة الـ  »45التي تأسست يف العام 1989
وضمت ممثلني عن خمتلف التوجهات السياسية والشعبية حيث تولت أمر
مجع عرشات آالف التوقيعات عىل العريضة الشعبية املطالبة بعودة العمل
بالدستور ،وما أعقبها من جتمعات شعبية حاشدة يف «دوواين االثنني»،
إذ كان من بني املشاركني يف تلك املجموعة الوطنية الضاغطة القائدان
النقابيان العامليان التقدميان البارزان :عبداهلل البكر ونارص ثالب ،ناهيك
عن الدور التعبوي املهم الذي لعبته البيانات والنرشات السياسية التي
صدرت عن حزب احتاد الشعب حينذاك ،واملواد اإلعالمية املهمة التي
صدرت عن «احلركة الدستورية  -حد» بقيادة الشخصية الوطنية املعروفة
الدكتور غانم النجار.
ويف العمل النسوي الديمقراطي استذكر دور رفيقاتنا يف جمموعة
فتاة الكويت ،ويف جلنة املرأة العاملة باالحتاد العام لعامل الكويت بداية
الثامنينات ويف عقد الثامنينات :إقبال العثيمني ،نوال العون ،وقبلهم
الفاضلة أم وليد مريم إدريس ،والحق ًا دور رفيقاتنا يف جتربة إنشاء جلنة
الدفاع عن قضايا املرأة بني  2012و.2015
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كام استذكر دور رفاقنا يف احلركة الطالبية والشبابية ويف تأسيس احتاد
الشبيبة الديمقراطية الكويتية يف  1976واملشاركة يف املهرجانات العاملية
للشباب والطلبة بدء ًا من مشاركتهم يف مهرجان الشبيبة والطلبة العاملي يف
كوبا صيف  1978وانتهاء باملشاركة بوفد شبايب كويتي كبري يف مهرجان
الشبيبة العاملي يف «سوتيش» خريف  ،2017وهنا استذكر الرفاق الرواد
وبينهم الراحالن راشد حممد املطارد وراشد عبداهلادي العجمي ،وكذلك
استذكر الرفيق الراحل سمري ياسني الصالح يف قيادة العمل الطاليب بني
 1976و ،1977وعثامن األمحد ،الذين تستكمل مسريهتم اليوم القيادات
الشبابية الديمقراطية من أمثال رفاقنا :عبداهلل أشكناين ،خالد العازمي،
وأسامة العبدالرحيم.
في مواجهة االحتالل:
عندما تعرضت البالد إىل الغزو الغاشم من النظام العراقي البائد
واحتالله البغيض ،فقد كان رفاقنا جزء ًا ال يتجزأ من حركة املقاومة
الشعبية التي خاضها شعبنا الكويتي األيب ،حيث صدرت عن حزب
احتاد الشعب يف الكويت بيانات تدعو إىل رفض االحتالل والتمسك
بالسيادة الوطنية والرشعية الدستورية ،وسامهت تلك البيانات مع غريها
من البيانات والنرشات الصادرة عن العديد من أطراف املقاومة الشعبية
يف تعزيز صمود الشعب الكويتي ،حيث يشري مؤرخ احلركات السياسية
الكويتية الدكتور فالح عبداهلل املديرس يف كتابه «مالمح أولية حول
نشاة التجمعات والتنظيامت السياسية يف الكويت (»)1975-1938
يف الصفحة  81من الطبعة الثانية من كتابه إىل أنه (أثناء فرتة االحتالل
العراقي للكويت ساهم «حزب احتاد الشعب» يف مقاومة االحتالل
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عن طريق إصدار املنشورات التي حتث الشعب عىل املقاومة والبقاء
يف الكويت ،ويعد «حزب احتاد الشعب» التنظيم السيايس الوحيد يف
عب عن رفضه هلذه االحتالل عن طريق إصدار بيانات
الداخل الذي ّ
موقعة باسم «احلركة الوطنية الكويتية» ،كام ساهم احلزب يف املقاومة
املدنية لالحتالل) ،وشارك عدد من رفاقنا يف تكوين جمموعات املقاومة
املسلحة وكان يف مقدمتهم األستاذ وليد الرجيب واألستاذ عىل اليوحة
واملرحوم األستاذ إسامعيل فهد إسامعيل ،فيام توىل رفاقنا وأصدقاؤنا يف
اخلارج التحرك من أجل حتشيد الدعم العاملي لقضيتنا الوطنية ،ومن بني
تلك اجلهود املشهودة املركزان النقابيان لالحتاد العام لعامل الكويت يف
دمشق والقاهرة بقيادة عبداهلل البكر وهايف عصام العجمي ،باإلضافة
إىل حترك حزبنا للحصول عىل تأييد األحزاب الشيوعية والعاملية العاملية
للقضية الكويتية ويف مقدمتها املواقف املشهودة لكل من احلزب الشيوعي
يف االحتاد السوفيايت ،واحلزب الشيوعي العراقي ،واحلزب الشيوعي
السوري.
تجربة المشاركة في المنبر الديمقراطي وانتقاد
الذوبان فيه:
ساهم رفاقنا خالل االحتالل يف اللقاءات التشاورية الرسية التي جرت
بني ممثيل القوى السياسية الكويتية الصامدين داخل الوطن ،وكذلك يف
تشكيل مركز تنسيقي للقوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية ضم :األستاذ
عبداهلل النيباري عن حركة التقدميني الديمقراطيني «مجاعة الطليعة»،
والشهيد فيصل الصانع عن حزب البعث ،واملرحوم فيصل املشعان
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عن «التجمع الوطني» ،وأمحد الديني عن حزب احتاد الشعب ،وثالثة
من الشخصيات الوطنية املعروفة هم الدكتور خالد الوسمي ،والدكتور
غانم النجار ،والدكتور عيل الزامل ،وكان ذلك املركز التنسيقي للقوى
الوطنية والديمقراطية والتقدمية الذي تأسس خالل االحتالل هو النواة
التي شكلت «املنرب الديمقراطي الكويتي» بعد التحرير مبارشة ،عندما
انعقد مؤمتره التحضريي يوم الثاين من مارس من العام  1991يف ديوان
الفرحان بالروضة ،بحيث تم توحيد نشاط تلك القوى وانتزاع صفتها
العلنية يف ظل واقع صعب ومعقد ولكنه كان يف الوقت نفسه واقع ًا حيمل
يف طياته التطلع واألمل يف بناء كويت جديدة عىل أسس جديدة بعد
حتريرها ،ولكن السلطة وهنجها وحتالفاهتا ومصاحلها الضيقة حالت دون
حتقيق ذلك اهلدف املأمول ،وأعادت البالد خطوات إىل الوراء ،بل لقد
حاولت التحلل حتى من التزامها يف املؤمتر الشعبي املنعقد يف جدة بعودة
العمل بالدستور بعد التحرير ،وذلك عندما تعمدت أن تعيد إىل الوجود
فرتة من الوقت يف العام  1991ما كان يسمى «املجلس الوطني» غري
الدستوري.
ونعرتف بأخطائنا ،ونقول إننا خالل الفرتة بني  1992و 2010ارتكبنا
يف قيادة حزب احتاد الشعب خطأ يصل إىل مستوى اخلطيئة باعتامدنا هنج ًا
تصفوي ًا أدى إىل ذوبان احلزب ضمن االئتالف الوطني العام يف إطار
«املنرب الديمقراطي الكويتي» الذي ترشفنا باملسامهة اجلدية يف تأسيسه
وانطالقته ونضاالته طوال عقدين من الزمن ،ولكن اخلطأ أو اخلطيئة
متثلت يف عدم احلفاظ عىل الوجود والنشاط املستقل حلزب الطبقة
العاملة ،وهو ما تم انتقاده بجدية وتصحيحه يف العام  ،2010وهذا
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درس قاس علينا أن نستفيد منه ونمنع تكراره ،فالتحالفات واالئتالفات
الوطنية والديمقراطية عىل أمهيتها ورضورهتا إال أهنا ليست بدي ً
ال عن
احلاجة لوجود حزب سيايس مستقل للطبقة العاملة والفئات الشعبية.
استئناف الحزب في :2010
عندما استأنف حزبنا وجوده ونشاطه املستقلني يف الرابع عرش من
مارس من العام  2010فقد شارك مبارشة يف قيادة احلملة الشعبية
ضد قانون اخلصخصة عرب البيانات واملقاالت والندوات العامة
واللقاءات التلفزيونية واملشاركة يف فعاليات نقابية عاملية وشعبية رافضة
للخصخصة ،حيث نجحت تلك احلملة يف إدخال تعديالت ذات أمهية
كربى عىل مرشوع قانون اخلصخصة بعد مروره بصورته السيئة يف املداولة
األوىل ملجلس األمة ،وكان من بني تلك التعديالت حظر خصخصة
النفط والتعليم والصحة ،ويف تثبيت نسبة العاملة الكويتية عىل ما كانت
عليه قبل اخلصخصة ضمن أي مرفق تتم خصخصته ،ومنح احلكومة
«السهم الذهبي» املقرر ،ولألسف فإن هناك اآلن حماوالت من احلكومة
وكبار الرأسامليني لالنقضاض عىل تلك التعديالت واستباحة القطاع
العام وخصخصته من دون ضوابط ،وهي حماوالت جيب التصدي هلا
مثلام حدث يف ربيع العام  ،2010وكذلك مثلام حدث يف أبريل من العام
 2016عرب اإلرضاب العاميل الكبري يف القطاع النفطي الذي قطع الطريق
عىل خصخصة هذا القطاع واالنتقاص من احلقوق العاملية املكتسبة.
وبدء ًا من العام  2010شاركت حركتنا ورفاقنا يف إعادة االعتبار
إىل راية التقدم االجتامعي ومطالب العدالة االجتامعية املناهضة للنظام
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الرأساميل ،الذي يواجه أزمة بنيوية عاصفة ،وكان هذا يف إطار ما شهده
ويشهده العامل بأرسه من إعادة االعتبار إىل االشرتاكية كبديل تارخيي
عادل للرأساملية.
وساهم ويساهم رفاقنا من النقابيني العامليني مع زمالء هلم خملصني
آخرين يف اجلهود النشطة املبذولة منذ العام  2010لتصحيح مسار احلركة
النقابية العاملية واستعادة وضعها املؤسيس الديمقراطي ودورها املفرتض
يف الدفاع عن احلقوق العاملية ،وهو ما حتقق جزئي ًا خصوص ًا يف نقابات
عامل القطاع النفطي ..وتكتسب مثل هذه اجلهود أمهية استثنائية يف هذا
الوقت الذي يتم فيه استهداف الطبقة العاملة والفئات الشعبية بتوجهات
اقتصادية واجتامعية حتاول حتميلهم عبء سوء اإلدارة االقتصادية للدولة
وتنفيع كبار الرأسامليني الطفيليني.
ومنذ العام  2010شاركت احلركة التقدمية الكويتية يف خمتلف أشكال
احلراك الشعبي املناهضة للفساد ورشوة النواب ،وضد انتهاك مبدأ
احلصانة الربملانية املوضوعية ،ولرفض القمع البولييس للتجمعات ،ويف
التصدي ملرسوم قانون الصوت الواحد املجزوء.
وعارضت حركتنا عرب العديد من ندواهتا وبياناهتا ومشاركاهتا يف
جتمعات شعبية النهج القمعي الذي اعتمدته السلطة سياسة هلا يف صيف
العام  2014عرب إسقاط اجلنسية الكويتية ألسباب سياسية ،وإغالق
الصحف والقنوات التلفزيونية ،ومالحقة الناشطني واملدونني واملغردين
وذوي الرأي املعارض ،وكان عدد من رفاقنا من ضمن أولئك املواطنني
والناشطني الذين تعرضوا لالعتقال واملحاكمة ،كام كانت حركتنا يف
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صدارة اجلهود املبذولة لتوحيد احلراك الشعبي عىل أسس ديمقراطية،
حيث كنا يف قيادة «اجلبهة الوطنية حلامية الدستور» خريف وشتاء ،2012
كام سامهت احلركة يف أعامل التحضري لتأسيس «ائتالف املعارضة» يف
العام  2013وبداية العام  2014وأبدت جمموعة من املالحظات ،التي مل
يؤخذ هبا وكان جتاهلها سبب ًا يف فشل ذلك االئتالف.
ويف الوقت نفسه فقد انتقدت حركتنا علن ًا وبوضوح االنحرافات
واألخطاء والسلبيات التي رافقت احلراك ..ولعلنا أخطأنا بعدم اختاذ
مواقف حازمة ومبكرة ضد ما شهده احلراك من تعايل ألصوات طائفية
وارتباط البعض بأجندات ألطراف سلطوية أو رجعية.
وكانت حركتنا يف مقدمة القوى الديمقراطية واملدنية التي تصدت
يف العام  2012ملحاوالت نواب «جملس األغلبية» يف التعدي عىل
الطابع املدين للدولة وفرض صيغة الدولة الدينية عرب اقرتاحهم تنقيح
املادة  79من الدستور ،وأقامت حركتنا حلقة نقاشية موسعة ضد ذلك
املرشوع يوم االثنني  7مايو  2012بمقر اجلمعية الثقافية االجتامعية
النسائية باخلالدية للتصدي لذلك املرشوع دعت إليها حشد ًا واسع ًا من
السياسيني واملفكرين واحلقوقيني والكتاب وقيادات مؤسسات املجتمع
املدين الرافضني ملرشوع الدولة الدينية.
ودعمت حركتنا بوضوح وعىل أسس مبدأية قضية الكويتيني البدون
وطالبت بحل إنساين عادل وهنائي لقضيتهم العادلة ،بام يف ذلك مشاركة
عدد من قادة احلركة وأعضائها يف التجمعات التي أقيمت يف تيامء خالل
العامني  2011و.2012
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وطوال هذه السنوات حرص حزب احتاد الشعب يف الكويت والحق ًا
حركتنا التقدمية الكويتية أن تكون مثلام هي باألساس حركة وطنية عابرة
للطوائف والقبائل واملناطق والعائالت ،حركة سياسية متارس دورها
كمعارضة وطنية ديمقراطية تقدمية مسؤولة وغري موجهة نحو أشخاص
وإنام هي معارضة ضد هنج ومصالح ضيقة وتوجهات وسياسات
وقرارات ترى حركتنا أهنا ضارة بمصالح اجلامهري الشعبية ومتعارضة مع
املبادئ الديمقراطية ..فيام طرحت حركتنا يف املقابل مطالب واقرتاحات
إصالحية تنطلق من الواقع وقابلة للتحقق ،أي باختصار مل نكن كام قد
يتهمنا البعض حاملني وحملقني بعيد ًا أرض الواقع ،بل كنا األقرب له
واأللصق به ،ولكن الفرق بيننا وبني غرينا أننا نمتلك منهج ًا علمي ًا هو
املنهج املاركيس الذي نفهم من خالله الواقع ولكننا ال نستسلم له ،نرى
الواقع يف حركته وتبدله وتغريه وتناقضاته واحتامالته ،وال نراه واقع ًا
ساكن ًا ،نرى الواقع بمنهجنا العلمي ونسترشف اجتاهات تطور هذا الواقع
وآفاقه ،ونناضل لتغيري هذا الواقع ..هذه هي واقعيتنا.
ولتوضيح أمر حركتنا التقدمية فإن احلركة ليست جمرد مجاعة سياسية،
وإنام هي تنظيم سيايس له وضع مؤسيس ديمقراطي ،فهي تعقد مؤمتر ًا
ملندوبني يمثلون أعضاء احلركة ،وهذا املؤمتر هو الذي يقر برنامج احلركة
ونظامها الداخيل ،وقد عقدت حركتنا مؤمترها األول يف  29يوليو ،2016
ومؤمترها االستثنائي يف  23ديسمرب  ،2017حيث مثل املؤمتران نقلتني
نوعيتني يف عمل حركتنا ،باإلضافة إىل مؤمترين عقدنامها عندما كنا نعمل
حتت اسم التيار التقدمي يف  2014و ،2016ويتم انتخاب قيادة احلركة
من هذه املؤمترات ،وهي قيادة مجاعية ،كام أن برنامج احلركة ونظامها
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الداخيل مها نتاج العقل اجلامعي وليست اجتهادات وآراء فردية ..ويف
مؤمتراتنا هناك مراجعة ألعاملنا ومواقفنا وهناك نقد ونقد ذايت وحماسبة
عىل األخطاء وحماولة لتصحيحها.
ولعل كل متابع منصف للحياة السياسية يف الكويت يعلم أن احلركة
التقدمية الكويتية هي احلركة األنشط يف إعالن مواقفها جتاه ما تشهده
البالد من تطورات وأحداث وما يربز من قضايا ومشكالت ..سواء
عرب البيانات أو الندوات أو األحاديث واللقاءات التلفزيونية أو وسائل
التواصل االجتامعي واملشاركة يف التجمعات العامة والفعاليات الشعبية..
وهدفنا من وراء ذلك هو رفع مستوى الوعي السيايس واملسامهة يف
تشكيل وتعبئة الرأي العام الشعبي وحتويله إىل قوة ضاغطة.
وكثري ًا ما يوجه لنا السؤال :ماذا قدمتم للناس؟
وردنا واضح :نحن ال نقدم منافع شخصية وال نقدم خدمات ،وإنام
نقدم للناس أشياء أهم أال وهي الوعي السيايس والوطني والوعي
الديمقراطي والوعي الطبقي وأساليب التحرك والعمل اجلامعي املنظم،
فهذه هي أهم ما حيتاجه الناس إلصالح أحوال البلد ولتحقيق التغيري
املنشود.
ونحن يف احلركة التقدمية نعتمد يف عملنا وحتقيق أهدافنا عىل جمموعة
من الركائز يأيت يف املقدمة منها أسلوب النضال اجلامهريي ،ألن اجلامهري
الشعبية هي قوة التغيري احلقيقية ،ويف هذا السياق فإننا ننبذ األساليب
الفوضوية واملغامرة ..ونحن يف عملنا السيايس نرى أن االنتخابات
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والعمل الربملاين هو جزء من العمل السيايس وال يمكن أن يكون له تأثري
مامل يرتبط بالقدرة عىل تعبئة الرأي العام الشعبي ..ونحن نسعى من أجل
حتقيق إصالحات ولكننا ال نكتفي هبا ،ونرى رضورة إحداث تغيريات
وحتوالت عميقة.
الحركة وأزمة «كورونا»:
يف األشهر املاضية عندما اجتاح العامل فريوس كورونا املستجد فقد
حرصت حركتنا عىل الدعوة لتحقيق التضامن االجتامعي واإلنساين
بموازة حتقيق التباعد اجلسدي.
ودعت حركتنا إىل معاجلة املصاعب احلياتية واملعيشية التي يعانيها
الناس وباألساس الفئات املهمشة والفقرية ،ورفضت مرشوعات احلزم
التحفيزية االقتصادية املوجهة ملصلحة كبار الرأسامليني ،ودعت إىل
الرتكيز عىل مساعدة أصحاب النشاطات االقتصادية احلرفية واإلنتاجية
واخلدمية الصغرية واملتوسطة ،وعارضت حركتنا تعديل قانون العمل
للمساس بحقوق العامل واملوظفني يف القطاع اخلاص واالنتقاص من
أجورهم واجازاهتم والتغطية عىل ترسحيهم اجلامعي من العمل ،ونبهت
حركتنا إىل خطورة وأرضار الدعوات العنرصية البغيضة ،يف الوقت الذي
دعت فيه إىل معاجلة وإصالح األوضاع فور اجتياز اجلائحة وبينها أوضاع
الرتكيبة السكانية بعيد ًا عن الطرح العنرصي ووفق احتياجات االقتصاد
الكويتي واخلدمات العامة وضمن معايري حقوق اإلنسان واحلقوق
العاملية ،كام دعت حركتنا إىل التطوع خالل مقاومة اجلائحة ،بل شارك
رفاقنا خصوص ًا من الشباب والعامل يف هذه احلمالت وقدموا نامذج رائعة
27

الحركة التقدمية الكويتية

يف محالت التربع بالدم وتوزيع املواد الغذائية والوقائية.
ونحن يف احلركة التقدمية الكويتية نفخر بأن رفاقنا ،بمن فيهم بعض
قادة احلركة يقفون يف الصفوف األمامية يف املحاجر ورحالت االجالء
واالجنحة املخصصة للكورونا يف املستشفيات مع زميالهتم وزمالئهم،
ونخص بالذكر منهم رفاقنا :د .محد األنصاري ،د .فواز فرحان ،د .عيسى
توفيق ،د .عبداهلل حسني ،د .حسني القطان ،ود .عبداهلل الزعايب ،الذين
مل يتوانوا عن أداء واجبهم يف خدمة شعبهم وجمتمعهم من دون فضل أو
منّة.
واليوم أصبح واضح ًا للجميع أن العامل ما بعد الكورونا لن يكون مثلام
كان عليه قبلها ،ومن بني تلك املتغريات انكشاف فشل النظام الرأساميل
يف مواجهة اجلائحة ،حيث مل تعد الرأساملية تصلح اقتصادي ًا وال اجتامعيا
وال صحي ًا وال انساني ًا إلدارة املجتمع اإلنساين ،وبرزت عىل السطح
مالمح أزمة اقتصادية جديدة وشديدة ،وستحاول الرأساملية وأنظمتها
السياسية القاء عبء هذه األزمة عىل كواهل العامل والفئات الشعبية،
ولعل ما تشهده الواليات املتحدة األمريكية املعقل الرئييس للنظام
الرأساميل ومركزه اإلمربيايل شاهد ملموس عىل مدى عمق واتساع
أزمة الرأساملية كنظام قائم عىل الظلم االقتصادي والتهميش االجتامعي
والتمييز العنرصي واالستبداد السيايس الذي كان مسترت ًا وبدأ ينفضح،
بينام يشهد العامل اليوم يف املقابل ،وهذا ما بدأنا مالحظته يف الكويت،
اجتاه ًا متنامي ًا نحو األفكار االشرتاكية ،كام نلحظ يف الكويت تنامي
احلس الطبقي املناهض للرأساملية والرافض للخصخصة لدى قطاعات
واسعة من الرأي العام ،وهو حس طبقي علينا أن نسعى لتطويره ليصبح
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وعي ًا طبقي ًا ،خصوص ًا مع اتساع قاعدة تق ّبل خطابنا السيايس وتفهمه،
مع أنه يف املقابل تصاعدت الدعوات العنرصية البغيضة ،التي علينا أن
نتصدى هلا.
ومن غري مبالغة يمكن القول إن آفاق ًا جديدة تنفتح أمامنا كتقدميني
ويساريني واشرتاكيني وشيوعيني ،وعلينا أن نكون مؤهلني للتعامل
معها ،فعىل سبيل املثال ال احلرص فإن قضية العدالة االجتامعية والدفاع
عن املكتسبات الشعبية وعن املستوى العام للمعيشة ورفض االنتقاص
منهام هي القضية املرشحة ألن تكون يف صدارة القضايا واالهتاممات،
وهذه القضية هي دوم ًا هي قضيتنا األوىل كتقدميني ويساريني وشيوعيني
واشرتاكيني ،وذلك قبل أي طرف آخر.
هذا نحن ..هذا هو حزب احتاد الشعب منذ تشكل قبل مخسة وأربعني
عام ًا ..هذه هي جردة رسيعة حلساب احلركة التقدمية الكويتية ..هذا ما
قمنا به.
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مدخل ال بد منه لفهم األسباب الطبقية
التساؤالت والردود
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ماذا نريد؟ ..ما هي أجندتنا؟ ..ما هو البديل الذي نطرحه؟ ..كيف
نرى طريق الكويت نحو التغيري؟ ..وبم خيتلف ما نطرحه عام يطرحه
سوانا؟ ..وكيف نسعى للوصول إىل ما نريد حتقيقه؟
ما هو تقييمنا للهامش الديمقراطي املحدود؟ وملاذا نرى أن دستور
 1962ليس دستور ًا ديمقراطي ًا ،ومع ذلك ندافع عنه؟ ..وما هي
اقرتاحاتنا لإلصالح السيايس الديمقراطي؟ ..بم ختتلف نظرتنا إىل
الفساد املسترشي عن نظرة اآلخرين؟ ..ما هو مفهومنا املختلف
للتنمية؟ ..عجز امليزانية بني اإلنكار واملعاجلة املستحقة؟ ..بم خيتلف
منظورنا للعدالة االجتامعية عام يعلنه اآلخرون الذين يرددون الشعار
ذاته؟ ..ملاذا نرفض اخلصخصة وما هو موقفنا جتاه القطاع اخلاص؟..
ملاذا نرفض بعض الرضائب ونطالب بفرض رضائب أخرى؟ ..ما الفرق
بيننا كحزب للطبقة العاملة مع احلركة النقابية العاملية؟ ..ملاذا نرفض
أن نسميها مشكلة البدون؟ ..ما هو حتليلنا املختلف ملسألة الرتكيبة
السكانية؟ وما هو احلل الذي نقرتحه؟ ..ملاذا نعارض مفهوم الوحدة
الوطنية والتعايش بني مكونات املجتمع الكويتي وندعو إىل املواطنة
الدستورية املتساوية؟ ..ملاذا قاطعنا االنتخابات؟ وملاذا سنشارك فيها؟
تغي؟ ..كيف نتعامل مع القوى السياسية األخرى؟ ..بم ختتلف
ما الذي ّ
معارضتنا عن املعارضات األخرى؟
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مدخل البد منه لفهم األسباب الطبقية:
سأحاول هنا أن أجيب عن هذه التساؤالت وغريها من التساؤالت
التي تثار حول خطنا السيايس وتصوراتنا وما نطرحه كحركة تقدمية
كويتية.
ولكن بدء ًا البد من توضيح أمر ،وهو معرفة األسباب احلقيقية ملا شهدته
وتشهده الكويت من تراجع عن مرشوع بناء الدولة الكويتية احلديثة،
وعودهتا نحو هنج املشيخة واالنفراد بالقرار بدالً من استكامل مسار
التطور الديمقراطي الذي جرى تعطيله ،واالنتهاك املستمر لدستور احلد
األدنى وحماوالت العبث به ،وإفساد احلياة السياسية والعملية االنتخابية،
وسوء اإلدارة السياسية للدولة وتدين كفاءة احلكومات املتعاقبة ،وكذلك
تكريس الطبيعة الريعية لالقتصاد واالعتامد عىل مورد وحيد وناضب
ومتذبذب األسعار وانسداد األفق التنموي ،وما تعانية الكويت من
تردي لألوضاع العامة يف العديد من املجاالت كام يكشف ذلك الواقع
امللموس قبل املؤرشات والتقارير الدولية ،واسترشاء الفساد وعمليات
النهب املنظم لألموال العامة واالستحواذ عىل مقدرات الدولة ،وجتاهل
متطلبات العدالة االجتامعية وغياب تكافؤ الفرص وتركز الثروة أكثر
فأكثر بأيدي القلة مقابل اشتداد املعاناة املعيشية للفئات الشعبية ،بام يف
ذلك تدهور أوضاع ما يسمى الطبقة الوسطى.
وكذلك فأن ما تعانيه البالد من مشكالت عامة ،بعضها مشكالت
مزمنة مثل مشكلة السكن ،واستمرار معاناة الكويتيني البدون ،وما
تشكو منه من اختالالت خطرية مثل ما يسمى اختالل الرتكيبة السكانية،
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وغريها من مشكالت عميقة ومستديمة واختالالت خطرية ليست
صدف ًا ،وال هي جمرد أخطاء يف التطبيق أو ممارسات شخصية ،وإنام
نرى أن هلذه املشكالت واالختالالت أسباهبا املادية واالجتامعية ،وهلا
جذورها العميقة التي تتمثل باألساس يف سبب رئييس هو:
حتكّم املصالح الطبقية الضيقة للقوى االجتامعية املتنفذة املتمثلة يف
حتالف السلطة وكبار الرأسامليني الطفيليني ،وما تبع ذلك من فرض
هنجها غري الديمقراطي؛ وسياساهتا االقتصادية واالجتامعية املتناقضة
مع مصالح األغلبية الساحقة من املواطنني؛ واشتداد تنافس ورصاعات
مراكز القوى داخلها بينام جرى يف املقابل هتميش دور الغالبية الساحقة
من الناس.
وهذا الوضع املتناقض واملختل واملأزوم ال يمكن معاجلته عرب الرتوش
والتحسينات الشكلية ..كام ال إصالحه عرب جهود شخصية أو فردية
مبعثرة ،مهام كانت أمهيتها ،وإنام يتطلب األمر باألساس تغيري ميزان
القوى تغيري ًا جذري ًا وهذا ال يمكن أن يتحقق مامل تكن هناك حركات
سياسية وشعبية واجتامعية ونقابية منظمة متتلك منهج ًا وبرامج بديلة
للوضع القائم ،ومتتلك القدرة عىل التحرك والتأثري ،وليس فقط تسجيل
املواقف واالكتفاء باملعارضة السلبية ،وهذا ما حتاول حركتنا التقدمية
الكويتية أن تقوم به ضمن إمكاناهتا املتاحة وجهودها املثابرة وذلك يف
ظل واقع صعب وحتديات بالغة التعقيد ،ولكننا عازمون عىل مواصلة
مسرية اإلصالح والتغيري الوطني والديمقراطي واالجتامعي.
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التساؤالت والردد:
ً
أوال :ماذا نريد؟ ..ما هي أجندتنا؟ ..ما هو البديل الذي نطرحه؟..
كيف نرى طريق الكويت نحو التغيير؟
باختصار نحن نريد من جهة وكحد أدنى حتقيق إصالحات وطنية
وديمقراطية واجتامعية تعالج املشكالت واالختالالت ،ولكننا ال
نظن أن مثل هذه اإلصالحات يمكن أن تكون كافية مامل يتحقق تغيري
جدي وعميق ،تغيري وطني وديمقراطي واجتامعي ينهي حتكم املصالح
الطبقية الضيقة للقوى االجتامعية املتنفذة املتمثلة يف حتالف السلطة وكبار
الرأسامليني الطفيليني ،ويفكك هنجها غري الديمقراطي ويعيد البلد إىل
مسار التطور الديمقراطي باجتاه النظام الديمقراطي الربملاين املكتمل
األركان؛ ويتخىل عن سياساهتا االقتصادية واالجتامعية املتناقضة مع
مصالح األغلبية الساحقة من املواطنني؛ ويعيد االعتبار إىل دور الناس
يف تقرير شؤون بلدها بدالً من أن تكون البلد ساحة لتنافس ورصاعات
مراكز القوى والنفوذ.
ثانيًا :ما هو تقييمنا للهامش الديمقراطي املحدود؟ وملاذا نرى أن
دستور  1962ليس دستورًا ديمقراطيًا ،ومع ذلك ندافع عنه؟ ..وما
هي اقتراحاتنا لإلصالح السياسي الديمقراطي؟
لدينا هامش حمدود من احلريات يتعرض للهجوم املستمر والتقليص
والتضييق عليه ،ولدينا دستور حد أدنى يتضمن بعض املكتسبات
االجتامعية والشعبية والديمقراطية ،ولكنه ليس دستور ًا ديمقراطي ًا،
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يف ظل غياب التعددية السياسية واحلزبية وغياب التداول الديمقراطي
للسلطة التنفيذية.
ونحن عندما ندافع عن دستور  1962فنحن ندافع فقط عن املكتسبات
االجتامعية والشعبية والديمقراطية التي تعرضت والتزال تتعرض
للهجوم ،وال نتمسك به إال كأرضية وهو ليس سقف ًا ،لذلك نطالب دوم ًا
بتعميق املكتسبات الديمقراطية وتوسيعها ،أي عملي ًا ندعو إىل دستور
ديمقراطي مكتمل األركان عرب تطوير دستور احلد األدنى هبذا االجتاه،
عندما تتوافر موازين القوى املناسبة ،التي هي اليوم خمتلة لصالح قوى
التحالف الطبقي املسيطر للسلطة وكبار الرأسامليني الطفيليني.
أما عن اقرتاحاتنا لإلصالح السيايس الديمقراطي ،فنحن نرى ّ
أن
املدخل األول لإلصالح ،سواء كان إصالح التعليم أو إصالح اإلدارة
احلكومية أو إصالح الترشيعات أو حتقيق التنمية ،هو اإلصالح السيايس
الديمقراطي ،أي أن تكون هناك مشاركة شعبية حقيقية يف عملية اختاذ
القرار السيايس ،أي أن يكون القرار السيايس قرار ًا ديمقراطي ًا ،وأن تكون
اإلدارة السياسية للدولة معربة عن مصالح أوسع الفئات الشعبية يف
املجتمع وليست ممثلة ملصالح قلة حمدودة من كبار املتنفذين ،وأن تكون
اإلدارة السياسية للدولة إدارة تقودها عنارص كفؤة ونظيفة ،وليست إدارة
سياسية مرتهلة وحمتكرة وفاسدة.
ويف البداية البد من خلق بيئة مناسبة لتحقيق إصالح سيايس ديمقراطي
من خالل:
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 -1انفراج يف احلياة السياسية وإهناء حالة االحتقان عرب إلغاء القيود
املفروضة عىل احلريات الشخصية والعامة ،وإصدار قانون للعفو الشامل
عن قضايا الرأي والتجمعات ،وإغالق ملف سحب اجلنايس ألسباب
انتقامية.
 -2تنظيم احلياة السياسية عرب متهيد الطريق لقيام حياة حزبية منظمة
عرب قانون ديمقراطي إلشهار اجلامعات السياسية ،حيقق االنتقال من
العمل الفردي عىل املستويات االنتخابية والربملانية وفتح املجال أمام
العمل السيايس املنظم واجلامعي ،بحيث تكون اجلامعات السياسية جزء ًا
من املنظومة السياسية الدستورية.
 -3تغيري النظام االنتخايب للصوت الواحد املجزوء ووضع نظام
انتخايب ديمقراطي عادل يستند إىل وجود قوائم ومتثيل نسبي ،بام يساعد
عىل تنمية البيئة السياسية.
 -4إفساح املجال أمام ممارسة أشكال من التداول الديمقراطي للسلطة
التنفيذية ،وصوالً إىل إدارة سياسية كفؤة.
هذه هي العناوين األساسية لإلصالح الديمقراطي والدستوري الذي
يفتح املجال أمام إقامة نظام ديمقراطي برملاين مكتمل األركان تكون فيه
السلطة لألمة مصدر السلطات مجيع ًا ويكون الركيزة لدولة ديمقراطية
مدنية حديثة حيكمها القانون وتسودها العدالة.
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ثالثًا :بم تختلف نظرتنا إلى الفساد املستشري عن نظرة
اآلخرين؟
نحن يف احلركة التقدمية الكويتية ال نطرح الفساد من زاوية كونه
ممارسات فردية الستغالل النفوذ وحتقيق منافع خاصة أو تنفيع الغري،
فحسب ،مثلام هي النظرة السائدة ،وإنام نحن نطرح قضية الفساد من
زاوية أوسع ،من كون الفساد:
أوالً :أنه جزء من بنية النظام استناد ًا إىل الطبيعية الطفيلية ملصالح القوى
الطبقية املتنفذة ،وأصبح الفساد جزء ًا من منظومة احلياة االقتصادية
والسياسية وعنرص ًا مكون ًا للثقافة السائدة.
وثاني ًا :من زاوية أن الفساد يف الكويت حتول عملي ًا إىل هنب منظم
ملقدرات الدولة.
وثالث ًا :من زاوية أن الفساد ليس جمرد فساد مايل وإداري ،بل هو
باألساس فساد سيايس.
ورابع ًا :أن الفاسدين مل يعودوا أفراد ًا وإنام هم أقرب ما يكونون إىل
مافيات للجريمة املنظمة هلا سطوهتا ونفوذها داخل السلطات العامة
وأذرعها اإلعالمية والنيابية واإلجرامية وتتحكم يف العديد من مفاصل
الدولة ،وبعضها جتاوز فساده املستوى املحيل إىل مستويات عاملية.
وخامس ًا :معركة الفساد بالنسبة لنا ليست معركة قانونية أو إدارية،
كام ال يمكن اختزال املعركة ضد الفساد واإلفساد يف حماربة شخص أو
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أشخاص من دون تقليل من أمهية حماسبة األشخاص الفاسدين ..وإنام
نحن نرى أن املعركة ضد الفساد هي باألساس معركة سياسية كربى
ومعركة طبقية ،وجيب أن تكون من أولويات النضال من أجل التغيري
الوطني والديمقراطي واالجتامعي ..أي أننا نربط قضية مكافحة الفساد
بقضية الديمقراطية وبقضية الرصاع الطبقي.
ونرى أن مكافحة الفساد تتطلب اختاذ قرارات وإجراءات جدية من بينها:
 -1قرار سيايس بكشف قضايا الفساد وعدم لفلفتها ومالحقة
الفاسدين وعدم التغطية عليهم وحماكمتهم علني ًا وحماسبتهم جزائي ًا ،أي ًا
كانت اسامؤهم ومواقعهم ،ومصادرة األموال املنهوبة وإعادهتا إىل خزينة
الدولة.
 -2تطهري اجلهاز احلكومي من العنارص الفاسدة ،وتكليف عنارص
جديدة كفوءة وذات سجل نظيف لتويل املناصب القيادية يف الدولة
عىل مستويات الوكالء والوكالء املساعدين وأعضاء جمالس إدارات
املؤسسات واهليئات العامة والرشكات النفطية وممثيل احلكومة يف
الرشكات التي تساهم فيها احلكومة.
 -3وقف إفساد احلياة السياسية والربملانية واملؤسسات اإلعالمية،
وذلك بوضع حد للتدخل السلطوي وللامل السيايس يف االنتخابات،
وحتديد سقف أعىل لإلنفاق االنتخايب ،وكشف مصادر متويل احلمالت
االنتخابية ووسائل اإلعالم.
ومن دون اختاذ مثل هذه القرارات واإلجراءات فال صدقية إطالق ًا ألي
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ادعاء بمكافحة الفساد.
رابعًا :ما هو مفهومنا املختلف للتنمية؟
نحن نرى التنمية يف بلد مثل الكويت يعتمد عىل مورد وحيد وناضب
ومتذبذب األسعار ليست ترف ًا فكري ًا ،وال هي خيار من بني خيارات،
وإنام هي قضية مصريية ..قضية حياة أو موت ،يتعلق هبا مصري البلد
ومصري األجيال املقبلة ومستقبل الكويت.
وعندما نتحدث عن التنمية فإننا ال نتحدث عن تنمية اقتصادية فحسب،
مثلام يطرح كثريون ،وإنام نقصد بالتنمية التنمية اإلنسانية ،التنمية التي
يكون هدفها اإلنسان وحمورها اإلنسان.
بمعنى توسيع اخليارات املتاحة أمام اإلنسان ،وتوفري املزيد من البدائل
أمام الناس وحتسني نوعية حياهتم ورفع كفاءاهتم وضامن حقوقهم
وحرياهتم ..وتعبئة الناس هبدف زيادة قدراهتم عىل التحكم بمصائرهم
ومستقبلهم ..واالستثامر يف قدرات البرش ،سواء يف التعليم أو الصحة
أو املهارات حتى يكونوا منتجني وخالقني ..وكفالة توزيع عوائد النمو
االقتصادي الذي حتققه الدولة توزيع ًا عادالً.
أما خطط التنمية التي سبق أن ُأ ّقرت يف الكويت فهي يف الغالب
خطط تقدم رسد ًا لقائمة من املرشوعات املطلوب تنفيذها وجتميع ًا
حسابي ًا للميزانيات السنوية عىل مدى زمني حمدد ،ورصد ًا للتكاليف
املالية للعقود واملناقصات املتصلة هبا ،حيث جرى حتديد نسب وأرقام
مستهدفة ،ومعظمها مل يتحقق باعرتاف التقارير احلكومية نفسها.
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وهي خطط مل تكن ذات أثر اجيايب مبارش عىل دور املواطن الكويتي،
حيث نجد أنّه عىل الرغم مما تم إنشاؤه من املرشوعات وبناء املنشآت
واملرافق وشق الطرق وإقامة اجلسور ،إال ّ
أن هذا مل ينعكس عىل أرض
الواقع عىل مستوى عدد العاملني والفنيني واملهندسني الكويتيني الذين
جرى تشغيلهم لتنفيذ هذه املرشوعات ،وال عىل مستوى اخلربات
العملية واملهارات التي اكتسبها الشباب الكويتي من وراء تنفيذ رشكات
املقاوالت هلذه املرشوعات ذلك لسبب بسيط وهو أن هذه الرشكات ال
تش ّغل العاملة الوطنية.
ومن قضايا التنمية التي نركز عليها ،نركز عىل عنوانني أساسيني:
العنوان األول هو تغيري أولويات الصناعة النفطية باالعتامد عىل تصنيع
النفط بدالً من تصديره كامدة خام عرب التوسع يف الصناعة النفطية يف
جماالت التكرير واملشتقات النفطية والبرتوكيامويات والصناعات املعتمدة
عليها ،بدالً من الرتكيز عىل تصدير النفط اخلام ،بحيث يتم تطوير القوى
املنتجة برشي ًا ومادي ًا يف هذه املجاالت ..وزيادة نسب العاملة الوطنية
يف رشكات املقاوالت اخلاصة يف القطاع النفطي ورشكات الصناعات
البرتوكياموية اخلاصة بحيث ال تقل عن  50يف املئة ملنع التوظيف الومهي
هلا ،ولتمكينها من اكتساب خربات العمل.
والعنوان اآلخر ،هو التجهيز الستعادة دور الكويت كميناء ومركز
جتاري عرب االستفادة من موقع الكويت وإمكاناهتا يف أي مرشوع تنموي،
والتجهيز الستعادة دور الكويت التارخيي كميناء نشط وكمركز جتاري
خيدم منطقة شاميل اخلليج ،والتهيئة جلعل الكويت نقطة اتصال يف خطوط
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املواصالت الدولية أو للربط القاري ،مع االهتامم بربط هذا التوجه
باملرشوع الصيني العظيم املسمى «الطريق واحلزام» أو «طريق احلرير
اجلديد» أو «طريق احلزام االقتصادي لطريق احلرير ،وطريق احلرير
البحري لقرن الـ  »21الذي يشمل تشييد شبكات من الطرق وسكك
احلديد وأنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية وخمتلف
البنى التحتية الذي طرحته الصني ،وهذا ما يتطلب تبني توجهات مثل
االهتامم اجلدي بتطوير الكليات واملعاهد التطبيقية والدورات التدريبية
املهنية املحلية واخلارجية يف جماالت املالحة والنقل البحري وخدمات
املوانئ واجلامرك والتخليص اجلمركي والتخزين والشحن والنقل الربي
واجلوي.
خامسًا :عجز امليزانية بني اإلنكار واملعالجة املستحقة؟
نحن ال ننكر أن هناك عجز ًا يف امليزانية بسبب انخفاض أسعار النفط،
ولكننا يف املقابل ندرك جيد ًا يف الوقت ذاته أن عجز امليزانية اليعود فقط
إىل انخفاض أسعار النفط ،عىل الرغم من أمهيته ،ولكنه:
 يعود باألساس إىل الطبيعية الريعية للنهج االقتصادي والسياساتاالقتصادية املتبعة.
 يعود إىل سوء اإلدارة املالية للدولة ،وكذلك إىل اهلدر والتنفيعوالفساد يف تسعري املناقصات وعقود الرشاء احلكومية.
 يعود إىل املبالغة واالنفالت فيام يسمى األوامر التغيريية عليها هبدفتنفيع كبار املقاولني واملوردين.
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 يعود إىل النهب املنظم الذي تعرضت له مقدرات الدولة واحتياطياهتاواستثامراهتا واالستيالء املربمج عىل أمالكها العامة بأبخس األسعار
وبدالت االجيار الرمزية.
 كام يعود عجز امليزانية العامة للدولة إىل عدم قيام القطاع اخلاصبوظيفته االجتامعية يف املسامهة باالقتصاد الوطني.
فهذه هي األسباب احلقيقية لعجز امليزانية ،وهي التي جيب عالجها
واحلد منها ،بدل التوجه نحو خفض بنود اإلنفاق االجتامعي وخفض
الدعوم وزيادة الرسوم عىل اخلدمات العامة ورفع أسعار السلع ،مثلام
تطرح احلكومة اآلن.
وبالتايل فإن اإلجراءات التي نقرتحها خلفض العجز يف امليزانية تتمثل يف:
 -1وقف اهلدر والتنفيع والفساد.
 -2ضبط تسعري املناقصات وعقود الرشاء احلكومية.
 -3احلد من املبالغة واالنفالت فيام يسمى األوامر التغيريية عليها.
 -4إلزام رشكات القطاع اخلاص بتوفري فرص عمل للشباب الكويتي،
بدالً من قرص فرص العمل فيها عىل العاملة الوافدة ،وزيادة النسب املقررة
للعاملة الوطنية يف هذه الرشكات إىل نسب مؤثرة وليست رمزية ،وذلك
كخطوة باجتاه خفض اإلنفاق عىل الباب األول من امليزانية العامة للدولة
وللتخفيف من تضخم اجلهاز الوظيفي اإلداري للدولة.
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 -5شمول خمتلف الرشكات الكربى والبنوك واألثرياء وكبار املضاربني
يف العقار واألسهم برضيبة الدخل ،التي يفرتض أن تكون تصاعدية
لتمويل امليزانية العامة للدولة ،وذلك انطالق ًا مما قرره الدستور من وظيفة
اجتامعية لرأس املال.
سادسًا :بم يختلف منظورنا للعدالة االجتماعية عما يعلنه
اآلخرون الذين يرددون الشعار ذاته؟
كثريون يتحدثون عن العدالة االجتامعية وكوهنا مبدأ نبي ً
ال وهدف ًا
سامي ًا ،ولكننا عندما نتحدث عن العدالة االجتامعية فإننا ال نبحث عنها
يف جمال األفكار النبيلة واملبادئ السامية ،وإنام نبحث عن حتققها أو غياهبا
يف إطار الواقع االقتصادي واالجتامعي والسيايس.
وبالنسبة لنا إن العدالة االجتامعية هي نقيض الظلم االجتامعي يف ظل
النظام الرأساميل ،والظلم االجتامعي له مستويات ثالثة أوهلا :االستغالل
الطبقي ،وثانيها :التفاوت الطبقي يف الثروة واحلصول عىل احلقوق وتوفري
اخلدمات ،وثالثها :االمتيازات الطبقية التي حتصل عليها قلة وحترم منها
األكثرية ..ونحن عندما ندعو إىل حتقيق العدالة االجتامعية فإننا البد
أن نكافح ضد الظلم الطبقي ،ضد االستغالل الطبقي ،ضد التفاوت
الطبقي ،وضد االمتيازات الطبقية ،وال نكتفي بالعمل عىل التخفيف منها
واحلد من بعض مظاهرها ..ونحن نختلف عن كثريين يف أننا نرى أنه ال
يمكن أن تتحقق العدالة االجتامعية بصورة كاملة يف ظل النظام الرأساميل،
الذي هو بطبعه نظام لالستغالل الطبقي والتفاوت الطبقي وتركيز
الثروات بأيدي كبار الرأسامليني واالستحواذ عىل مقدرات االقتصاد
45

الحركة التقدمية الكويتية

وموارد البالد وحرمان الغالبية منها أو االكتفاء بإلقاء بعض فتات املائدة
إليها ..والفارق األسايس بيننا نحن وبني غرينا من الذين يرفعون شعار
العدالة االجتامعية هو أننا نربط العدالة االجتامعية مع قضية النضال ضد
الرأساملية بوصفها نظام ًا استغاللي ًا ظامل ًا.
نحن يف الكويت بلد يمتلك ثروة نفطية طائلة واحتياطيات مالية
وافرة ،وال يزيد عدد مواطنيه عن املليون وأربعمئة ألف كويتي ،ولكن
مع ذلك ال يمكن إنكار التفاوت الطبقي يف جمتمعنا ،فالثروة ترتكز بأيدي
القلة وفق معامل جيني لرتكز الثروات ،وهذه القلة هي التي تستحوذ
عىل مناقصات الدولة وعقودها وتستأثر بالقسائم التجارية والصناعية
والشاليهات واملزارع ،فيام الغالبية جمرد موظفني صغار وعامل ومهنيني
تعتاش عىل رواتب شهرية ال تكفيها إىل هناية الشهر ،وتعاين نحو 80
يف املئة من األرس جراء القروض والفوائد واألقساط وهناك عرشات
آالف أحكام احلبس وقرارات منع السفر بسبب اإلعسار أو التعثر يف
السداد ،كام تشكو غالبية الناس ،بل غالبية الكويتيني من ارتفاع األسعار
واالجيارات ،وال تستطيع غالبية األرس الكويتية أن حتصل عىل سكنها
اخلاص اعتامد ًا عىل دخلها ،وتضطر بسبب سوء التعليم العام إىل إرهاق
نفسها بأقساط مدارس التعليم اخلاص ..بل نكون واضحني فإن هناك
فقر ًا نسبي ًا يف صفوف الكويتيني حيتاج تسليط الضوء عليه.
وبالتايل فإن العدالة االجتامعية بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس
ليست جمرد فكرة سامية ومبدأ نبيالً ،وإنام هي مطلب حيوي البد من
السعي لتحقيقه عىل أرض الواقع.
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سابعًا :ملاذا نرفض الخصخصة وما هو موقفنا تجاه القطاع
الخاص؟
قبل اإلجابة عن هذا السؤال ،لنتخيل مع ًا صورة الوضع يف الكويت لو
أقر قانون اخلصخصة كام كان عليه يف صورته األوىل يف  2010قبل حظر
خصخصة النفط والتعليم والصحة ،ولو حتقق لدعاة تصفية القطاع العام
ما يريدون فإن العواقب ستكون وخيمة عىل الفئات الشعبية وسيشتد
التفاوت الطبقي ،وسيتقلص هامش العدالة االجتامعية ،وسينعكس هذا
كله سلب ًا عىل معيشة الغالبية الساحقة من املواطنني ...فلن تكون الثروة
النفطية ملك املجتمع ،بل ملك قلة من كبار الرأسامليني ،ولن يكون
التعليم حق ًا وخدمة عامة وإنام سلعة جتارية ،وكذلك العالج والصحة،
وسيصعب عىل الشباب الكويتي أن حيصل عىل فرص عمل يف املرافق
العامة التي جرت خصخصتها.
واآلن ،نحن ال نعارض اخلصخصة من باب املعارضة من دون سبب..
ونحن ال نعارض اخلصخصة ألننا نعرتض عىل أن يكون هناك دور
اقتصادي للقطاع اخلاص ،بل نحن نؤيد أن يقوم القطاع اخلاص بدوره
االقتصادي عىل أكمل وجه ،وذلك يف إطار متطلبات تنمية اقتصادنا
يتحمل القطاع اخلاص خياراته االستثامرية وال
الوطني وعىل أساس أن
ّ
حيملها للدولة عندما خيرس ،وأن يؤدي القطاع اخلاص وظيفته االجتامعية
ّ
يف توفري فرص للعاملة الوطنية ويف متويل امليزانية العامة للدولة عرب دفع
رضائب تصاعدية عىل الدخول الكبرية.
إننا نعارض اخلصخصة ألسباب موضوعية وملربرات دستورية
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واقتصادية واجتامعية جدية ..وهذه األسباب واملربرات نسوقها كالتايل:
أوالً :نعارض اخلصخصة ألهنا تتعارض مع الدستور ،فاخلصخصة
تعني تقليص ثم تصفية الدور االقتصادي للدولة وحتديد ًا تصفية قطاع
الدولة أو القطاع العام وتسليمه إىل املستثمرين وأصحاب املال واألعامل،
وحرص دور الدولة يف األمور املتصلة فقط بالدفاع واألمن والعالقات
الدبلوماسية وإصدار الترشيعات وتنفيذها ..حيث ينص الدستور يف
املادة العرشين منه عىل ّ
أن االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتامعية
وقوامه التعاون العادل بني النشاط العام والنشاط اخلاص ،وبالتايل ّ
فإن
تصفية النشاط العام أو القطاع العام أو قطاع الدولة يف االقتصاد من
التصور الدستوري لالقتصاد الوطني ،بحيث ستكون
شأنه اإلخالل هبذا
ّ
اهليمنة للقطاع اخلاص.
ثاني ًا :نحن ندرك جيد ًا أمهية الدور الريادي الذي لعبه قطاع الدولة أو
القطاع العام وكذلك القطاع املشرتك منذ أواسط اخلمسينيات يف تأسيس
الرصوح الكربى لالقتصاد الوطني ،مثل رشكة الصناعات الوطنية،
ومصايف تكرير النفط اخلام ،وصناعات الكيامويات البرتولية ،وناقالت
النفط ،وهو الدور الذي جيري اآلن جتاهله ،بل يتم تشوهيه واالعرتاض
عليه والدعوة إىل تصفيته ،بينام القطاع اخلاص يعتمد بشكل كامل عىل
اإلنفاق احلكومي من مقاوالت وعقود ،أي أنه قطاع طفييل ،فكيف يتم
تسليمه مقدرات االقتصاد الوطني؟
ثالث ًا :نحن نرفض االندفاع نحو خصخصة قطاعات يفرتض أن
تستمر بيد الدولة مثل النفط الذي هو ثروة وطنية ،حيث ينص الدستور
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يف املادة  21منه عىل أن الثروات الطبيعية مجيعها ومواردها كافة ملك
للدولة ،وكذلك نرفض خصخصة التعليم يف الكويت ألنه ليس له مثيل
وال سوابق يف البلدان املتقدمة ،التي يفرتض أن تكون لنا املثال والنموذج
يف تطوير التعليم ،ففي بريطانيا ال تزيد نسبة تالميذ املدارس اخلاصة
عن سبعة يف املئة ،أما يف الواليات املتحدة األمريكية ّ
فإن هذه النسبة
تقل عن  11يف املئة مع مالحظة ّ
أن غالبية املدارس اخلاصة هناك هي
مدارس دينية ،ويف اليابان ّ
فإن نسبة املدارس اخلاصة يف مرحلتي التعليم
اإللزاميتني االبتدائية واإلعدادية ال تزيد عن  1يف املئة لألوىل و 5يف املئة
لألخرية.
رابع ًا :نحن نعرتض عىل تصفية قطاع الدولة أو القطاع العام وبيعه
إىل القطاع اخلاص خصوص ًا يف عدم توافر احلد األدنى من املسؤولية
االجتامعية لرأس املال ،وهذا ما يتضح يف عدم وجود نظام رضائبي يلزم
القطاع اخلاص بتمويل ميزانية الدولة ،وعدم التزام القطاع اخلاص بتوفري
فرص عمل جديدة للعاملة الوطنية ،وتدين النسب املقررة يف قانون دعم
العاملة الوطنية وعدم التزام تطبيقها
خامس ًا :نحن نعرتض عىل اخلصخصة ألننا ندرك أن من نتائجها
زيادة األسعار عىل اخلدمات والسلع التي تنتجها املرشوعات العامة بعد
خصخصتها ،ناهيك عن عدم وجود ضامنات حلامية مصالح املستهلك
من حيث مستوى األسعار وجودة السلع واخلدمات يف جمال إنتاج السلع
أو اخلدمات ذات الطبيعة االحتكارية أو اإلسرتاتيجية.
سادس ًا :نحن نرفض خصخصة اجلمعيات التعاونية وحتويلها إىل
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رشكات جتارية ألهنا ملكية اجتامعية جيب احلفاظ عليها وينص الدستور
عىل أن تشجع الدولة التعاون ملا له من دور يف التخفيف من أعباء احلياة
والتكافل بني أفراد املجتمع.
سابع ًا :نحن نرفض اخلصخصة لعدم وجود ضامنات حقيقية للعامل
الكويتيني سواء العاملني منهم حالي ًا يف مؤسسات عامة ستتم خصخصتها
أو بالنسبة لتشغيل عاملة كويتية جديدة يف املستقبل ،ولدينا جتارب سلبية
خطرية يف املؤسسات واملرافق التي متت خصخصتها مثل حمطات الوقود
ومصنع امللح والكلورين ،وما حدث لعدد كبري من العاملني يف اخلطوط
اجلوية الكويتية عندما كانت مستهدفة باخلصخصة ،حيث تم ترسيح
العاملني الكويتيني ومل يتم تشغيل عاملة كويتية جديدة.
هلذه األسباب واملربرات جمتمعة فإننا نعارض اخلصخصة.
ثامنًا :ملاذا نرفض بعض الضرائب ونطالب بفرض ضرائب أخرى؟
نحن لسنا مع الرضائب بشكل مطلق وال ضدها بشكل مطلق ،معيارنا
بوضوح هو معيار طبقي ،معيارنا هو محاية مصالح الطبقة العاملة
والفئات الشعبية والطبقة الوسطى ،مصالح الغالبية ،فهناك رضائب غري
عادلة اجتامعي ًا مثل رضيبة القيمة املضافة التي يدفعها املستهلك أي ًا كان
مستوى دخله إضافة عىل قيمة الفاتورة ،وهذه الرضيبة نعارضها ،بينام
نؤيد الرضيبة العادلة املتمثلة يف الرضيبة التصاعدية عىل الدخول الكبرية
لألثرياء والرشكات الكربى والبنوك واملضاربني عىل العقار واألسهم،
التي تزداد مع ارتفاع الدخل ،وتساهم يف متويل امليزانية العامة للدولة.
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تاسعًا :ما الفرق بيننا كحزب للطبقة العاملة مع الحركة النقابية
العمالية؟
الطبقة العاملة يف كل بلدان العامل حتتاج إىل نقابات عاملية تدافع عن
مصاحلها االقتصادية وتسعى حلامية حقوقها وحتسني رشوط عملها
وزيادة أجورها ومنع االنتقاص من مكاسبها ،والنقابات العاملية تضم
العامل مجيع ًا بغض النظر عن توجهاهتم الفكرية والسياسية ومستوى
وعيهم ..والطبقة العاملة بحسها الطبقي العفوي تنشئ نقاباهتا.
كام حتتاج الطبقة العاملة يف رصاعها الطبقي عىل املستويني السيايس
والفكري إىل جانب املستوى االقتصادي إىل حزب سيايس يمثلها ،إىل
هيئة أركان حرب تقودها ،إىل تنظيم سيايس حيقق وجود الطبقة العاملة
كطبقة اجتامعية بذاهتا هلا دور تارخيي واجتامعي وسيايس ،وليس فقط
دور ًا اقتصادي ًا.
هذا هو دور حزب الطبقة العاملة الذي يضم الطليعة املنظمة للطبقة
العاملة ،وبالرضورة فإن حزب الطبقة العاملة ال يشمل العامل مجيع ًا ،وإن
كان يعرب عنهم ،ويف الوقت نفسه ال تقترص عضويته عىل العامل وحدهم،
بل يضم كل دعاة اخليار االشرتاكي الذين يرون أن هناك دور ًا تارخيي ًا
واجتامعي ًا وسياسي ًا للطبقة العاملة ،والذين انحازوا للفكر االشرتاكي
العلمي أو حتديد ًا الفكر املاركيس ،أي ًا كان منحدرهم االجتامعي أو
الطبقي من مثقفني وطلبة وغريهم.
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عاشرًا :ملاذا نرفض تسمية قضية الكويتيني البدون بمشكلة
البدون؟
لقد راجعنا أنفسنا وقلنا لو أهنا مشكلة البدون ،فإن الناس ليسوا مشكلة
بمعنى مشكلة جيب التخلص منها أو منهم ،وإنام البدون يعانون من
مشكلة ،بل من مشكالت ،وبالتايل فهم أصحاب قضية ،وهذه القضية
جيب معاجلها وحلها ،ومن جانب آخر وألن الدولة نفسها تعرتف بأن
هناك عرشات اآلالف من البدون احلاليني يستحقون اجلنسية الكويتية،
فهم بالتايل كويتيون بدون ،وهلذا فقد اعتمدنا التسمية األدق وهي قضية
الكويتيني البدون وليس مشكلة البدون.
ومل تنشأ قضية الكويتيني البدون من فراغ ،بل تتحمل احلكومات
املتعاقبة مسؤولية وجود هذه القضية واملامطلة يف حلها لعقود طويلة
واستمرار معاناة عرشات آالف الكويتيني البدون جراء حرماهنم من
أبسط حقوقهم ،مع ما يرتتب عىل ذلك من تداعيات خطرية.
أما احلل اإلنساين والنهائي والعادل الذي نراه لقضية الكويتيني البدون
فيتمثل يف:
 -1التخيل عن املعاجلات العنرصية مثل اإلبعاد اجلامعي واملعاجلات
الرتقيعية الوقتية اجلزئية مثل اإلقامة الدائمة مع احلرمان املستمر من
اجلنسية لألجيال املتعاقبة ،والنظر إىل القضية من منظور أمني حمدود.
 -2دمج الكويتيني البدون يف املجتمع الكويتي واكتساهبم اجلنسية ،مع
منح أولوية خاصة لإلرساع يف معاجلة أوضاع أبناء املواطنات الكويتيات
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وأرس الشهداء واألرسى.
 -3ضامن حقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية احلقوق اإلنسانية
واملدنية األساسية للكويتيني البدون.
حادي عشر :ما هو تحليلنا املختلف ملسألة التركيبة السكانية؟ وما
هو الحل الذي نقترحه؟
هناك انخفاض مريع لنسبة املواطنني إىل إمجايل عدد السكان (حيث ال
تزيد نسبة املواطنني إىل إمجايل عدد السكان عن  30.2يف املئة وفق بيانات
اهليئة العامة للمعلومات املدنية يف مايو .)2018
ولكن هناك أسباب ًا اقتصادية واجتامعية وسياسية أدت لوجود هذا اخللل
يف الرتكيبة السكانية ،وهي أسباب أعمق من حرصها يف جتار اإلقامات،
الذين ندينهم ونطالب بكشفهم ومعاقبتهم.
ومن بني هذه األسباب منذ اخلمسينات كون الكويت مركز استقطاب
للعاملة الوافدة ..وكذلك حاجة الكويت لالستعانة بالعاملة الوافدة
بسبب نقص العاملة الكويتية يف بعض اخلدمات والقطاعات ..وتوسع
نمط احلياة االستهالكية يف املجتمع الكويتي الذي فرض وجود
العاملة املنزلية ..وطبع ًا ،هناك حرص كبار رشكات املقاوالت والبنوك
والرشكات التجارية ورشكات اخلدمات عىل جلب عاملة يسهل استغالهلا
بصورة بشعة بسبب كوهنا رخيصة األجر وال تتمتع بحقوق نقابية وال
حتميها القوانني وليس لدهيا تأمني اجتامعي ..وأخري ًا دور جتار اإلقامات
يف ظل تراخي الدولة وتواطؤها معهم.
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وبالتايل جيب فإن أي معاجلة ملسألة اختالل الرتكيبة السكانية جيب أن
تعالج هذه األسباب أوالً ..وثاني ًا جيب االبتعاد عن أي طرح عنرصي
يتصل باملسألة واحلرص عىل مراعاة حقوق اإلنسان واحلقوق العاملية
واحتياجات االقتصاد الكويتي واخلدمات العامة ،أما من حيث تفاصيل
املعاجلة ،فيمكن القول إهنا تتصل بالتايل:
 -1تغيري املوقف السلبي الذي يتخذه القطاع اخلاص جتاه تشغيل العاملة
الوطنية الذي يسهم يف زيادة عدد العاملة.
 -2حتميل أرباب األعامل كلفة أكرب بسبب استخدامهم عاملة وافدة،
وحتمل كلفة سكنهم وعالجهم ،وزيادة احلد األدنى ألجورهم ،ومتكينهم
ّ
من احلقوق النقابية.
 -3تغيري نمط املعيشة االستهالكي الذي يساهم يف زيادة عدد العاملة
اهلامشية ،وخصوص ًا العاملة املنزلية التي يبلغ عددها أكثر من  678ألف ًا
يف هناية  2017أي ما يعادل ثلث إمجايل عدد العاملة الوافدة ،وهو أمر
صعب التحقق عىل املدى املنظور ،ولكن يمكن العمل عىل ضبط هذا
السلوك واحلد منه.
 -4متكني العاملة الوطنية والعاملة الوافدة املقيمة يف البالد من العمل
اإلضايف خارج ساعات العمل يف نطاق أعامهلم األساسية ،بحيث
تنخفض احلاجة جللب عاملة جديدة من اخلارج ،فهناك حاجات ملحاسبني
ومهندسني وفنيني وباعة وسائقي سيارات ألوقات عمل جزئية يف العديد
من املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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 -5جدية سياسة اإلحالل للمواطنني يف نختلف القطاعات.
 -6ويرتبط بموضوع معاجلة اخللل يف الرتكيبة السكانية وجود حل
هنائي انساين عادل لقضية الكويتيني البدون ودجمهم يف املجتمع.
ثاني عشر :ملاذا نعارض مفهوم الوحدة الوطنية والتعايش بني
مكونات املجتمع الكويتي وندعو إلى املواطنة الدستورية املتساوية؟
جمتمعنا الكويتي مثل أي جمتمع يضم طوائف وقبائل وفئات وعائالت
خمتلفة ،ولكن املشكلة يف هناك َم ْن يريد تفتيت جمتمعنا عىل أساس سنّة
وشيعة أو حرض وبادية أو مناطق داخلية وخارجية أو عائالت وغري ذلك
من التقسيامت واهلويات السابقة لتكوين الدولة احلديثة وتكريس هذه
االنقسامات وإثارة هذه النعرات وحتويلها إىل رصاعات ومهية ،وهذا ما
نرفضه.
والواقع أننا من عامل وصغار موظفني ومتقاعدين وفئات شعبية
ومهمشني ،بل حتى الطبقة الوسطى سواء كنا سنّة وشيعة وحرض وأبناء
قبائل فإننا نواجه نفس املشكالت يف تدين اخلدمات والغالء وارتفاع
أسعار األرايض واالجيارات والتعليم والتوظيف ،ما عدا قلة قليلة من
املنتفعني واألثرياء ..وكانت جتربة الغزو واالحتالل شاهد ًا تارخيي ًا عىل
عدم أمهية هذه التقسيامت واهلويات.
أما الوحدة الوطنية فهي شعار مجيل ولكنه فضفاض ،وللعلم فقد
جرى استغالل شعار الوحدة الوطنية من أنظمة استبدادية لقمع أي
اختالف ..وهناك بعض من يطرح شعار التعايش السلمي بني مكونات
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املجتمع الكويتي ،وهذا نرفضه ،لسبب واضح وهو أننا نرفض تقسيم
املجتمع الكويتي إىل مكونات هبذا املعنى االجتامعي املتخلف السابق
لتكوين الدولة احلديثة من شاكلة املكون السني واملكون الشيعي واملكون
احلرضي واملكون القبيل وغري ذلك من املكونات التي متهد الطريق لقيام
نظام حماصصة بغيض مثلام هي احلال يف العراق منذ  2003أو لبنان،
فتكون هناك مكونات طائفية ومكونات قبلية ومكونات عائلية وغريها،
وكل مكون له كيان وله متثيل ،ومنفصل عن املكون اآلخر ،ولكنها
مكونات تتعايش سلمي ًا ،هذا مرفوض ..نحن بوضوح مع تأكيد املواطنة
الدستورية املتساوية وتكافؤ الفرص والعدالة االجتامعية ،التي من شأهنا
جتاوز تلك االنقسامات والنعرات واهلويات والرصاعات الومهية ..أما
اهلوية اجلامعة بالنسبة لنا فهي اهلوية الوطنية ،وأما االنقسامات املفهومة
يف ظل الدولة احلديثة فهي االنقسامات الطبقية بني الذين يملكون وال
يعملون والذين يعملون وال يملكون ،بني القلة الطبقية املستأثرة بخريات
البلد واملجتمع وبني الغالبية الساحقة التي حتصل عىل فتات املائدة.
ثالث عشر :ملاذا قاطعنا االنتخابات؟ وملاذا سنشارك فيها؟ ما الذي
ّ
تغير؟
بداية نحن نؤكد صحة مشاركتنا يف املقاطعة يف االنتخابات النيابية
يف  2012و 2013كموقف سيايس احتجاجي ورافض ملرسوم قانون
الصوت الواحد املجزوء ،الذي ال نزال نعارضه ،لكننا نؤكد يف املقابل
بأن املقاطعة هي موقف سيايس وليست مبدأ ثابت ًا ،وكانت املقاطعة ذات
رضورة ومعنى عندما كانت حركة اجلامهري يف صعود ،عىل خالف ما هي
عليه اليوم.
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واألمر اآلخر أننا ضد االنسياق وراء االنقسام سياسي ًا حول ثنائية
املقاطعني واملشاركني يف صفوف املواطنني والقوى السياسية ،والتأكيد
عىل حقيقة أن الرصاع السيايس إنام يدور حول النهج احلكومي والترشيعي
املتبع يف إدارة شؤون الدولة وما يتم اختاذه من سياسات وترشيعه من
قوانني ملصلحة القلة املنتفعة واملتنفذة وذلك عىل حساب الغالبية الساحقة
من املواطنني ،والدفاع عن احلريات واحلقوق الديمقراطية واملكتسبات
االجتامعية الشعبية ورفض املساس هبا.
وغري هذا فنحن ضد أوهام اإلصالح من الداخل ،التي يطرحها
البعض ،ويف الوقت نفسه فإننا ضد نزعة العدمية السياسية واالنعزال عن
الناس.
الذي تبدل أننا أخذنا بعني االعتبار مستجد ًا سياسي ًا مه ًام برز يف
االنتخابات النيابية التي جرت يف  26نوفمرب  2016يتمثل يف مشاركة
أكرب نسبة تصويت يف تاريخ احلياة الربملانية الكويتية بعد مشاركة املرأة
يف العملية االنتخابية ،إذ بلغت نسبة املشاركة  70.7يف املئة ،بينام نجد يف
املقابل ّ
أن نسبة املشاركة يف انتخابات جملس األمة لعام  2012التي جرى
إبطاهلا كانت بحدود  60يف املئة فقط ،ما يعني واقعي ًا أن الغالبية الساحقة
من الناخبني قد شاركت يف االنتخابات املاضية ،وبالتايل فلم يعد ممكن ًا
القول ّ
بإن هناك مقاطعة مؤثرة ،وهذا مستجد مهم ال يمكننا أن نغفله
أو نتجاهله ،فنحن لسنا نخبة من املثقفني املنعزلني عن الناس غري معنية
بتوجهاهتم ،وإنام نحن حركة سياسية تعمل وسط الناس ومعنية بتلمس
توجهاهتم.
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وبالنسبة لنا كتقدميني ويساريني ّ
فإن خوض االنتخابات النيابية بالنسبة
ال ينطلق من األوهام حول القدرة عىل حتقيق إصالحات وإحداث تغيري
من داخل املجلس بمعزل عن دور الناس وضغط الرأي العام الشعبي،
وإنام نرى أن االنتخابات والعمل الربملاين يمثالن منرب ًا ملخاطبة اجلامهري
ولتعبئة الرأي العام الشعبي للتصدي للهجوم عىل احلريات واحلقوق
الديمقراطية واملكتسبات االجتامعية الشعبية ورفض املساس هبا وفضح
النهب املنظم خلريات البالد ومقداراهتا وكشف قوى الفساد ،وبالتايل
البد من ربط العمل االنتخايب والعمل الربملاين بالعمل السيايس وتشكيل
الرأي العام الشعبي الضاغط.
ونحن نأخذ بعني االعتبار أن االنتخابات النيابية والعمل الربملاين ال
يزاالن يمثالن بالنسبة لغالبية الشعب الكويتي جماالً مه ًام للعمل السيايس،
عىل الرغم من كل القيود والضغوط والنواقص والسلبيات التي يعانيها
العمالن االنتخايب والربملاين.
فعىل ضوء ذلك كله قررت احلركة التقدمية الكويتية التعامل مع هذا
الواقع بكل تناقضاته وتعقيداته ،ويف الوقت نفسه العمل ما أمكن عىل
تغيريه عرب املشاركة يف االنتخابات والعمل الربملاين ولكن من خالل اتباع
أسلوب خمتلف عن األسلوب السائد يف العملني االنتخايب والربملاين،
وذلك باالستناد إىل تقاليد احلركة الوطنية الكويتية واالستفادة من
جتارب املعارضة الديمقراطية يف جمالس األمة األوىل خالل الستينات
والسبعينات من القرن املايض عندما كان يتم اجلمع والربط بني العملني
االنتخايب والربملاين من جهة والعمل السيايس اجلامهريي من جهة أخرى،
لتحريك الرأي العام الشعبي وتعبئته للضغط عىل احلكومة واملجلس
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من أجل مواجهة السياسات والقوانني السيئة والدفع باعتامد سياسات
وترشيعات متوازنة نسبي ًا ،وهو اخلط الذي ستعتمده احلركة التقدمية
الكويتية يف نشاطيها االنتخايب والربملاين وستحرص عىل االلتزام به،
وذلك ليس خللق معارضة نيابية حترص نشاطها وتعزل نفسها يف أروقة
جملس األمة فحسب ،وإنام خللق معارضة شعبية ورأي عام شعبي مستنري
يسند املعارضة النيابية ،مهام كانت أقلية ،ويسهم يف تصحيح ميزان القوى
املختل ،ويعيد االعتبار إىل دور الناس يف الدفع نحو اإلصالح والتغيري.
أما عن املرشحني ،فهناك رفيقنا الدكتور محد األنصاري الذي سيخوض
االنتخابات يف الدائرة الثالثة ممث ً
ال للشباب الوطني يف الدائرة ،كام أننا ندعم
مرشح احلركة النقابية العاملية ومرشح التجمع العاميل القيادي النقايب
العاميل عباس عوض الذي سيخوض االنتخابات يف الدائرة اخلامسة،
وسنبحث مستقب ً
ال من يمكننا أن ندعم غريهم يف الدوائر األخرى.
رابع عشر :كيف نتعامل مع القوى السياسية األخرى؟
يف املجتمع الكويتي طبقات اجتامعية خمتلفة ذات مصالح طبقية متباينة،
وبالتايل فهناك تعبريات سياسية عن هذه الطبقات واملصالح تتمثل يف
التنظيامت والقوى السياسية ..وبالنسبة لنا كموقف عام يف العالقة مع
القوى السياسية األخرى نرى:
 -1رضورة تعاون القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية وحتالفها يف
النضال من أجل إنجاز مهام التغيري الوطني الديمقراطي واالجتامعي.
 -2ربام تكون هناك تقاطعات أو اتفاقات جزئية أو مرحلية حول قضية
59

الحركة التقدمية الكويتية

معينة أو جمموعة قضايا مع قوى سياسية أخرى ،ولكن هذه التقاطعات
واالتفاقات اجلزئية أو املرحلية ال ترتقي إىل درجة التحالف يف غياب
التوافق عىل مهام املرحلة.
 -3يف العالقة مع القوى السياسية نحن نؤكد عىل تكافؤ القوى
السياسية ،فليس هناك طرف قائد وطرف ثانوي أو تابع ،وعدم االنفراد
بالقرارات واملواقف ،مع حفظ حق كل طرف يف استقالليته الفكرية
والسياسية والتنظيمية ،وأن القرارات السياسية يتم اختاذها بالتوافق
وليس باألغلبية.
 -4أن التحالفات السياسية ليست دائمة وال هي أبدية ،وإنام يرتبط
تأسيسها ونشاطها بمرحلة تارخيية معينة أو ظرف سيايس أو مهامت حمددة
تنتهي فيها هذه التحالفات بانتهائها.
خامس عشر :بم تختلف معارضتنا عن املعارضات األخرى؟
نحن حركة سياسية متارس دورها كمعارضة وطنية ديمقراطية تقدمية
مسؤولة وغري موجهة نحو أشخاص ،وإنام حركتنا معارضة ضد قوى
اجتامعية وسياسية ،وموجهة ضد مصالح طبقية ضيقة وضد قوانني وضد
توجهات وسياسات وقرارات ترى حركتنا أهنا ضارة بمصالح اجلامهري
الشعبية ومتعارضة مع املبادئ الديمقراطية.
ونحن ال نعارض من أجل املعارضة ،كام أننا ال نكتفي بالنقد
والرفض ،عىل الرغم من أمهية النقد والرفض ،بل نحاول تقديم البدائل
والتصورات.
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نحن كحركة معارضة لدينا برنامج ،وبالتايل فإن سياستنا ومواقفنا
ليست ردات أفعال وال هي جمرد وجهات نظر واجتهادات ،وإنام هي
جزء من رصاع سيايس يدور داخل املجتمع والدولة.
وغري هذا هناك أمر مهم جيب توضيحه وهو أن احلركة التقدمية كحركة
سياسية مدنية تقدمية ديمقراطية ال تفصل يف نضاهلا ضد السلطة وضد
حلفها الطبقي عن نضاهلا ضد مرشوع قيام الدولة الدينية الذي تسعى
األحزاب الدينية لتحقيقه.
سادس عشر :ما هو أسلوبنا لتحقيق أهدافنا؟
نحن نعتمد النضال اجلامهريي بكافة أشكاله وأساليبه أساس ًا لعملنا،
بمعنى أننا ال نناضل نيابة عن الناس أو بمعزل عن الناس ،وإنام نناضل مع
الناس ومن أجل الناس ونعمل عىل رفع مستوى وعيهم وتنظيم حركتهم
وتعبئتهم ،واالعتامد عىل دور اجلامهري الشعبية يف فرض اإلصالحات
وإحداث التغيري الوطني والديمقراطي واالجتامعي.
هذا أسلوبنا يف العمل السيايس ،ونرفض بالطبع الفوضوية واإلرهاب
والتطرف واملغامرة ،التي ترض أكثر مما تنفع ،ويف املقابل فإن العمل الربملاين
بالنسبة لنا هو جمرد شكل من أشكال النضال السيايس اجلامهريي ،وليس
بدي ً
ال عنه.
إن احلركة التقدمية حركة سياسية وليست مجاعة ضغط ،ونحن
التقدميني أو اليساريني أو االشرتاكيني أو الشيوعيني الكويتيني لسنا
مراقبني سياسيني لألحداث واألوضاع وال جمرد متابعني للتطورات،
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كام أننا ال نكتفي بتسجيل املواقف من باب تسجيل املواقف أو االكتفاء
بإيصال رسائل ومطالبات إىل السلطة ،وإنام نحن حزب سيايس يسعى ألن
يكون له تأثري عىل القرار ملصلحة القوى االجتامعية الشعبية ،والعنرصان
املهامن لتحقيق تأثرينا السيايس يتمثالن يف:
 -1تعزيز صلتنا باجلامهري الشعبية لنتمكن من املسامهة يف تشكيل رأي
عام شعبي مؤثر.
 -2حتقيق متثيل برملاين مناسب للحركة ،بحيث تكون لدينا إمكانية
استخدام املنرب الربملاين لطرح سياستنا وتوضيح مواقفنا والتأثري عىل
القرار السيايس والترشيعي واالقتصادي.
***
واآلن وقد أوضحت َم ْن نحن؟ وماذا نريد؟ ..فإنني أتوجه إىل شباب
وشابات الكويت املتطلعني إىل كويت جديدة وأدعوهم إىل االنضامم
إىل حركتنا التقدمية الكويتية ودعمها ،فهي التنظيم السيايس الوطني
العابر للطوائف والقبائل واملناطق ،وهي التنظيم السيايس الذي يمتلك
منهج ًا علمي ًا يسرتشد به ،وهي تنظيم سيايس مؤسيس وديمقراطي يقوم
عىل العمل اجلامعي املنظم والقيادة اجلامعية ،وهي حزب الطبقة العاملة
والفئات الشعبية ،وهي حزب التقدم واالشرتاكية.
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