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في  الشعب  اتحاد  لحزب  تاریخي  کامتداد  الکویتیة  التقدمیة  الحرکة  تأسیس  جاء 
الکویت الذي تأسس في العام 1975 تعبیرًا عن الحاجة الموضوعیة للطبقة العاملة 
عن  والمعّبر  لمصالحها  الممثل  المستقل  السیاسي  حزبها  وجود  إلی  الشعبیة  والفئات 
والدیمقراطیة  الوطنیة  الحرکة  تطور  سیاق  في  وذلك  التاریخي،  السیاسي  دورها 

والتقدمیة في الکویت من جهة وتطور الحرکة العمالیة من جهة أخرى.

وبرنامجنا وتحلیلنا وخطابنا وأسلوب  أنفسنا  تمییز  المهم  فإنه من  السیاق  وفي هذا 
عملنا علی مستویات عدة، بتمییز المضمون الطبقي لحرکتنا وانحیازها االجتماعي نحو 
الحداثي  الدیمقراطي  مضمونها  وتمییز  والمهمشة،  الشعبیة  والفئات  العاملة  الطبقة 

المدني ونضالها ضد الرأسمالیة وعدائها لإلمبریالیة.

ومن المهم الربط بین نشاطنا السیاسي الیومي ومواقفنا وخطابنا وعالقاتنا وتحرکاتنا 
الجماهیریة ونضالنا الفکري التي ال تمثًّل أعماال منفصلة وتحرکات مجزأة، وإنما هي 
واالقتصادي  السیاسي  برنامجنا  تحقیق  إلی  تهدف  مترابطة  وتحرکات  أعمال 
واالجتماعي والثقافي والبیئي الذي یضم قسمین: قسم أول مرحلي أو تکتیکي قریب 

ومتوسط األجل، وقسم آخر استراتیجي بعید األجل.
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ترى الحرکة التقدمیة الکویتیة أّن تحّکم المصالح الطبقیة الضیقة للقوى االجتماعیة 
ما  لکل  األساسیة  العلة  مکمن  هو  الطفیلي  الرأسمالي  وحلفها  السلطة  في  المتنفذة 
تعانیه بالدنا ویشکو منه شعبنا من مشکالت متفاقمة ومصاعب متزایدة وتراجعات 

مؤسفة علی مختلف المستویات، متمّثلة في:

• الفساد المتفّشي والنهب المنظم لمقدرات البالد.

المسار  وتعطیل  الحریات  علی  والتضییق  القرار  في  االنفراد  نهج  تکریس   •
الدیمقراطي.

• سوء اإلدارة السیاسیة واالقتصادیة والمالیة للدولة.

علی  سلبًا  انعکس  ما  الفرص  وتکافؤ  المساواة  وانعدام  االجتماعیة  العدالة  غیاب   •
مستوى المعیشة العام؛ وصعوبة الحصول علی سکن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع 
األسعار؛ وتردي نوعیة التعلیم والخدمات؛ وتدهور البنیة التحتیة، والتراجع في العدید 

من المؤشرات الدولیة.

• التفتیت المتعمد للمجتمع الکویتي وتأجیج النعرات القبلیة والطائفیة والفئویة.

الریعي  االقتصاد  إطار  في  لإلمبریالیة  التبعیة  وتکریس  التنموي،  األفق  انسداد   •
وتأدیة  األسعار  ومتذبذب  وناضب  وحید  طبیعي  مورد  علی  الکامل  شبه  واالعتماد 
وظیفة متخلفة في إطار التقسیم الدولي للعمل تتمّثل في تصدیر النفط الخام واستیراد 

السلع.

أین تکمن العلة؟ 02



تتبنی حرکتنا التقدمیة الکویتیة برنامجًا استراتیجیًا بعید المدى إلنجاز مهمات مرحلة 
التغییر الوطني والدیمقراطي واالجتماعي وصوًال إلی االشتراکیة، وهي مرحلة تاریخیة 

طویلة، حیث یتمّثل هذا البرنامج االستراتیجي في األهداف األربعة التالیة:

• صیانة االستقالل الوطني للبالد، واستکمال مشروع بناء الدولة الکویتیة الحدیثة علی 
أسس وطنیة دیمقراطیة مدنیة.

• إقامة نظام الحکم الدیمقراطي.

• السیر في طریق التنمیة المعتمدة علی الذات التي یکون اإلنسان محورها وهدفها.

• بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل وموّجه علی نحو اجتماعي عادل لصالح 
القوى االجتماعیة الشعبیة الواسعة وصوًال إلی االشتراکیة.
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الواسعة  الشعبیة  االجتماعیة  القوى  بین  ومجتمعنا  بالدنا  في  الرئیسي  التناقض  یقوم 
صاحبة المصلحة في إنجاز مثل هذه المهام من طبقة عاملة وفئات شعبیة تضم العمال 
والموظفین والمتقاعدین وأصحاب المهن واألنشطة االقتصادیة الصغیرة والمتوسطة 
الوضع  والمستفیدة من  المتنفذة  االجتماعیة  القوى  وبین  المحلي،  باإلنتاج  والمرتبطة 
الطغمة  المسیطر من  الکبیر  الطفیلي  الرأسمالي  الطبقي  والحلف  السلطة  القائم في 
المالیة وکبار الوکالء التجاریین والمالکین العقاریین والمنتفعین من أصحاب المراکز 

البیروقراطیة الکبیرة، التي تحاول اإلبقاء علیه وتکریسه وترفض اإلصالح والتغییر.

تجمعه  کانت  وإن  آخر  بشري  مجتمع  أي  شأن  شأنه  الکویتي  المجتمع  أن  ذلك   
نفسه مجتمع  الوقت  ولکنه في  عامة،  واهتمامات وتحدیات وطنیة  بالضرورة قضایا 
بل  ومتنوعة،  مختلفة  اقتصادیة  ومواقع  مصالح  ذات  اجتماعیة  طبقات  إلی  منقسم 
السیاسیة  ومطالبها  ومواقفها  وتوجهاتها  للواقع  نظراتها  فإن  وبالتالي  متناقضة، 
واالقتصادیة واالجتماعیة متباینة لیس بسبب اختالف المرجعیات واالجتهادات الفکریة 
واالجتماعیة  االقتصادیة  والمصالح  المواقع  اختالف  بسبب  باألساس  وإنما  فحسب، 

الطبقیة.
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في هذا السیاق ذاته للبرنامج االستراتیجي بعید المدى تتبنی حرکتنا التقدمیة الکویتیة 
برنامجًا قریب المدى ومتوسطًا للمهمات المباشرة لإلصالح والتغییر تتمّثل أبرز مهماته 

في: 

أوال: الحفاظ علی سیادة الکویت واستقاللها الوطني وتعزیز َمَنعتها في مواجهة الضغوط 
والفئویة  والقبلیة  الطائفیة  النعرات  وتسعیر  اإلرهابیة  واألعمال  الخارجیة  والتدخالت 
في  متماسکة  داخلیة  جبهة  وجود  یتطّلب  ما  وهذا  تسییسها،  ومحاوالت  والمناطقیة 
إطار نظام دیمقراطي یکفل حریات المواطنین وحقوقهم ویعید االعتبار إلی مشروع 
بناء الدولة الکویتیة الحدیثة، مثلما یتطّلب بناء جیش نوعي ذي کفاءة واقتدار في 
اإللزامي،  التطّوع والتجنید  آلیات  الجمع بین  تسلیحه وتدریبه وجاهزیته یعتمد علی 
وتعبئة قوة االحتیاط واستدعائها وقت الحاجة؛ وإشراك الشعب في منظومة الدفاع عن 
عن  وتدافع  الوطنیة،  المصالح  تراعي  خارجیة  سیاسة  انتهاج  یتطّلب  کما  الوطن، 
مصالح الشعوب العربیة الشقیقة مع تأکید اإلنتماء العربي للکویت، وحق تقریر المصیر 
لجمیع شعوب العالم، وترفض أسلوب العقوبات االقتصادیة االبتزازي، وتسعی لتعزیز 

الصداقة مع الشعوب والبلدان األخرى.

ثانیًا: تحقیق المواطنة الدستوریة المتساویة القائمة علی المساواة وتکافؤ الفرص في 
إطار الدولة الکویتیة المدنیة الدیمقراطیة العادلة اجتماعیًا، وذلك عبر إلغاء أي تمییز 
الطائفیة  النعرات  تأجیج  لمحاوالت  والتصدي  الجنس،  أو  الطائفة  أو  األصل  بسبب 
والقبلیة والفئویة والمناطقیة، مع التنبیه إلی خطورة الدعوات الساذجة أو المغرضة إلی 
والقبلیة  الطائفیة  المجتمع  مکونات  بین  المشترك"  "التعایش  یسمی  ما  تحقیق 
هذه  اعتبار  خالل  من  النزعات،  هذه  تکریس  شأنها  من  التي  والمناطقیة،  والفئویة 

المکونات تمثل أسسًا یجب القبول بها لتشکیل کیان الدولة وعالقات المواطنة.
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ثالثًا: إقامة نظام حکم دیمقراطي تکون السیادة فیه لألمة مصدر السلطات جمیعًا، 
الحکم  إدارة شؤون  في  الشعبیة  الفئات  أوسع  مشارکة  تکفل  علی ضمانات  ویتوفر 
الطبقي  الحلف  احتکار  عن  دیمقراطي  کبدیل  الوطنیة،  والثروة  واالقتصاد  والدولة 
بین  الربط  مع  الضیقة.  مصالحة  وفق  وتوجیههما  والنفوذ  للسلطة  المسیطر 
االقتصادیة  الحقوق  وضمان  االجتماعیة  والدیمقراطیة  السیاسیة  الدیمقراطیة 

واالجتماعیة والمعاشیة للمواطنین والسکان في إطار من العدالة االجتماعیة.
وفي المقابل البد من التصدي لمحاوالت القوى المعادیة للدیمقراطیة ضمن السلطة 
والحلف الطبقي الرأسمالي الطفیلي المسیطر إلعاقة عملیة التطور الدیمقراطي وتقیید 

ممارسة المواطنین لحقوقهم وحریاتهم الدیمقراطیة.

ویترکز نضالنا الدیمقراطي علی العناوین واالستحقاقات والمطالب التالیة:

• تحقیق انفراج سیاسي للخروج من األزمة الممتدة التي تعیشها البالد منذ العام 2011،  
وما أدت إلیه من اختالل في میزان القوى لصالح الحلف الطبقي المسیطر عبر فرض 
ترسانة من القوانین المقیدة للحریات وتوسیع دائرة المالحقات والقضایا السیاسیة... 
بحیث یبدأ االنفراج بإطالق الحریات وإلغاء القوانین المقیدة لها، وتحقیق عفو شامل 
والقضایا  والتجمعات  الرأي  قضایا  في  والمحکومین  والمالحقین  المعتقلین  عن 

السیاسیة دون استثناء.
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• عدم المساس بالضمانات الدیمقراطیة األساسیة الواردة في دستور العام 1962، بوصفه 
دستور الحد األدنی، ووضعها موضع التطبیق نصًا وروحًا، وتعزیزها وتوسیعها، وصوًال 

إلی دستور دیمقراطي برلماني کامل.
• احترام الحریات الشخصیة وإطالق الحریات والحقوق الدیمقراطیة األساسیة: حریة 
في  والحق  االجتماع؛  وحریة  النشر؛  وحریة  التعبیر؛  وحریة  الرأي؛  وحریة  المعتقد؛ 
وحریة  واالجتماعي؛  النقابي  النشاط  وحریة  العمل؛  عن  واإلضراب  السلمي  التظاهر 

التنظیم السیاسي والحزبي.
التعددیة السیاسیة والحزبیة، وتداول السلطة دیمقراطیًا علی أرض  • تجسید مبادئ 
المبنیة علی أسس  السیاسیة  الواقع، بدءًا من سن قانون دیمقراطي إلشهار األحزاب 

وطنیة، وتشکیل هیئة قضائیة مستقلة معنیة بشؤون األحزاب.
المتعلقة  المواد  جمیع  وإلغاء  جنسیته،  في  الکویتي  المواطن  بحق  المساس  حظر   •
من  اإلداري  القضاء  وتمکین  إسقاطها،  أو  الجنسیة  سحب  في  الحکومة  ید  بإطالق 
وإنهاء  الجنسیة  توحید  علی  التأکید  مع  الجنسیة،  وسحب  منح  شؤون  علی  الوالیة 

الحرمان المطلق للمواطن الکویتي بالتجنس من حقوق المواطنة الکاملة.
في  القضاء  استغالل  محاوالت  ورفض  القضائیة  للسلطة  النسبي  االستقالل  تحقیق   •
وإقرار  فاسدة،  عناصر  أي  من  والنیابة  القضاء  وتطهیر  السیاسیة،  الحسابات  تصفیة 

قانون فعال لمخاصمة القضاء وأفراده.
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• إلغاء القیود المفروضة علی حق التقاضي أمام المحکمة اإلداریة في قضایا الجنسیة 

واإلقامة والصحف ودور العبادة، وتخفیض رسوم التقاضي أمام المحکمة الدستوریة، 

وإلغاء نظام االدعاء المختص بالتحقیق واالدعاء في قضایا الجنح باعتباره جهازًا أمنیًا، 

وتوسیع صالحیات النیابة العامة کجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنایات.

• إلغاء الوصایة الحکومیة المفروضة علی مؤسسات المجتمع المدني، وتعدیل القوانین 

المخلة بمبدأ استقاللیتها.



رابعًا: انتهاج توجه اقتصادي وطني بدیل یستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور 

ومستقل لمعالجة ما تعانیه البنیة االقتصادیة الرأسمالیة الریعیة المشوهة والتابعة من 

واتباع  قرارات  واتخاذ  سیاسات  وتبني  أهداف  تحدید  عبر  وذلك  هیکلیة،  اختالالت 

إجراءات تحقق:

التي یکون  والمستدامة  الشاملة  للتنمیة  االستراتیجي  العلمي  التخطیط  نهج  اعتماد   •

اإلنسان محورها وهدفها األول، وااللتزام بتنفیذها، وتتضمن خطط قصیرة وانجازیة، 

اإلنتاج  فروع  بین  التناسب  وتحقیق  ومواردها  البالد  طاقات  تعبئة  تستهدف  بحیث 

تراعي  التراکم واالستهالك علی أسس  بین  توزیعًا سلیمًا  الدخل  والخدمات، وتوزیع 

العدالة االجتماعیة.

• تنویع مصادر الدخل واألنشطة االنتاجیة، والتوسع في الصناعات النفطیة وخصوصًا 

التکریر والبتروکیماویات، واالهتمام باستغالل الثروة السمکیة، وتطویر قطاع المالحة 

التقنیة  األسالیب  واعتماد  المیاه  مصادر  وتوفیر  بالزراعة  واالهتمام  البحري.  والنقل 

الحدیثة في الزراعة، وتوفیر القروض المیسرة وتشجیع الجمعیات التعاونیة اإلنتاجیة 

الزراعیة.
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• االستخدام العقالني الرشید وطویل األمد للثروة النفطیة وإبقائها بید الدولة ورفض 
هیمنتها  إلعادة  الکبرى  العالمیة  النفط  أمام سعي شرکات  األبواب  خصخصتها وسد 
علیها تحت غطاء اتفاقیات المشارکة في اإلنتاج، وربط سیاسة إنتاج النفط وتصدیره 
بحجم  ربطها  وکذلك  الفعلیة؛  واحتیاجاته  الوطني  اقتصادنا  تطویر  بمتطلبات 
االحتیاطیات النفطیة الحقیقیة القابلة لالستخراج، وتخفیض تکالیف انتاج النفط عبر 
قیام شرکات النفط التابعة لمؤسسة البترول الکویتیة بعملیات االنتاج بدًال من شرکات 
المقاوالت والمقاولین من الباطن، التي أدت إلی رفع تکالیف االنتاج، واستعمال مصادر 
الطاقة  مثل  المیاه  وتحلیة  الکهربائیة  الطاقة  لتولید  األخرى  النظیفة  البدیلة  الطاقة 

الشمسیة وطاقة الریاح واألمواج.
• تطویر القطاع المشترك، واستثمار المال االحتیاطي العام للدولة في مشاریع منتجة 
من أجل رفع وتائر النمو االقتصادي، ورفض التصفیة النهائیة لقطاع الدولة (القطاع 
في  وباألساس  الخصخصة،  عبر  للدولة  االقتصادي  الدور  تقلیص  ومحاوالت  العام) 
والنشاطات  والصحة  التعلیم  وتقدیم خدمات  والمصافي  والغاز  النفط  انتاج  مجاالت 
االقتصادیة المنتجة والناجحة في القطاع العام. مع التأکید علی أهمیة الدور الریادي 
العمل  فرص  لتوفیر  بل  فقط،  اإلنتاج  لتعظیم  لیس  کضمانة  االقتصاد  في  للدولة 

للمواطنین وعدالة التوزیع وحمایة النشاطات الخدمیة الحیویة.
• وقف الهدر والتنفیع ومکافحة الفساد في قطاعات الدولة ووضع ضوابط تحد من 

المبالغة في تسعیر المناقصات والمشتریات الحکومیة، وضبط األوامر التغییریة.



• االهتمام بقطاع الدولة (القطاع العام) في االقتصاد وتوسیعه، وتحسین إدارته وإعادة 
تنظیم مؤسساته وتنشیط فعالیتها وفقًا ألصول اإلدارة الحدیثة، ومراقبة أدائها، وذلك 
عبر إحداث إصالح إداري شامل بحیث یتم تطویر اإلدارة الحکومیة لتکون في خدمة 
المواطنین والمجتمع، وتوجیه نشاط جهاز الدولة ککل بشکل أکثر انتظامًا وانسجامًا، 
ومعالجة مشاکل التضخم الوظیفي وانخفاض اإلنتاجیة والفساد اإلداري، ووضع أسس 
الشکلیات اإلداریة  الوظیفي، والتخفیف من  للترقیة والتقدم  موضوعیة عادلة وشفافة 
في  واالتصاالت  للمعلومات  الحدیثة  التقنیة  من  واالستفادة  والروتین،  والبیروقراطیة 

تطویر الخدمات اإلداریة.
• تصحیح االختالالت الطفیلیة التي یعاني منها القطاع الخاص عبر تشدید اجراءات 
الشباب  تشغیل  في  االجتماعیة  مسؤولیاته  وتحمیله  نشاطاته  علی  والتفتیش  الرقابة 
األجر  من  نسبة  الدولة  تتحّمل  بحیث  القیادیة،  الوظائف  من  وتمکینهم  الکویتي 
للعمالة  الوظیفي  لإلحالل  متصاعدة  نسب  وفرض  الوقت،  مرور  مع  تنازلیًا  تنخفض 
للدولة عبر دفع  العامة  المیزانیة  والمساهمة في تمویل  الخاص،  القطاع  الوطنیة في 
ضریبة علی أرباح الشرکات وضریبة تصاعدیة علی الدخول الکبیرة، مع ضرورة تحّمل 
القطاع  في  االنتاجیة  النشاطات  وتشجیع  االقتصادیة،  اختیاراته  تبعات  القطاع  هذا 
االقتصادي  البناء  إعادة  في  لیسهم  الالزمة  والحوافز  التسهیالت  وتقدیم  الخاص، 
وتوازنه، بدًال من اختالله الناجم عن غلبة االستثمارات في قطاعات االقتصاد الساخنة 

کالمال والعقار.
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إعادة تنظیم  التعاونیة عن طریق  الجمعیات  • وضع سیاسة عقالنیة لالستیراد، ودعم 
القطاع التعاوني وتطویره وتعزیز دوره في فروع االقتصاد الوطني اإلنتاجیة والخدمیة، 
وتربیة  والزراعة  الصغیر  الصناعي  االنتاج  من  کًال  التجزئة  تجارة  جانب  إلی  لیشمل 
الدواجن وخدمات اإلسکان، مع تأکید مبادئ الحرکة التعاونیة في العضویة المفتوحة 
الفساد،  من  التعاوني  القطاع  تخلیص  علی  والعمل  الدیمقراطیة  واإلدارة  والمشارکة 
الحکومیة  الوصایة  من  وتحریره  المساهمین  والشفافیة من جانب  للرقابة  وإخضاعه 
ومتوسطي  لصغار  والحمایة  التسهیالت  وتوفیر  خصخصته،  ورفض  علیه،  المفروضة 

التجار. 
• تغییر نظام تأجیر أمالك الدولة في القسائم الصناعیة والخدمیة التي جرى تقسیمها 
وإعادة تأجیرها بحیث تکون القیمة االیجاریة المدفوعة للدولة بنسبة جدیة من القیمة 

االیجاریة، وزیادة ایجارات الشالیهات بما یتناسب مع قیمتها السوقیة واالیجاریة.



من  وتحویلها  الفرص،  وتکافؤ  والمساواة  االجتماعیة  العدالة  مبادئ  تحقیق  خامسًا: 
شعارات إلی واقع اقتصادي واجتماعي، ومعالجة ما تعانیه الفئات الشعبیة الواسعة من 

مشکالت تؤثر سلبًا علی مستوى معیشتها، وذلك من خالل:

واالجتماعیة، ورفض  الشعبیة  والمکتسبات  للمعیشة  العام  بالمستوى  المساس  • عدم 
الناس،  بحیاة  المتصلة  الدعوم  وتخفیض  الضروریة  االجتماعي  اإلنفاق  بنود  تقلیص 
القیمة المضافة المرهقة للمستهلکین  والتصدي للتوجه الحکومي الستحداث ضریبة 
العامة  العامة، والعمل علی تحسین مستوى الخدمات  ولزیادة الرسوم علی الخدمات 

من تعلیم وصحة.
تقع  التي  االقتصادیة،  األزمة  أعباء  الشعبیة  والفئات  العاملة  الطبقة  تحمیل  رفض   •
والمالي  االقتصادي  النهج  علی  البالد  مقدرات  إدارة  في  الفشل  مسؤولیتها ومسؤولیة 

والسیاسي واإلداري للحلف الطبقي المسیطر.
• توفیر فرص عمل للشباب الکویتي وتحسین بیئة العمل، والعمل علی زیادة إنتاجیة 
لتشمل  االجتماعیة  التأمینات  مظلة  وتوسیع  البطالة  مشکلة  ومعالجة  الکویتي  الفرد 

الضمان ضد التعّطل عن العمل.
• سن قانون إیجارات عادل یراعي مصالح جمهور المستأجرین من السکان وأصحاب 
المشروعات  انجاز  المالك، واإلسراع في  المحالت ویأخذ بعین االعتبار مصالح صغار 
علی  العقاریة  الضریبة  قیمة  وزیادة  للسکن،  المتاحة  المساحات  وتوسیع  اإلسکانیة، 
الملکیات الکبیرة واألراضي الفضاء غیر المستغلة، تمهیًدا لتحریرها، ومنع المضاربة 

بالعقار.

13المهمات المباشرة لإلصالح والتغییر علی المدیین القریب والمتوسط



المهمات المباشرة لإلصالح والتغییر علی المدیین القریب والمتوسط 14

وتقویة  السلع،  أسعار  علی  الصارمة  المراقبة  أساس  علی  تقوم  أسعار  سیاسة  وضع   •
أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنیة بحمایة المستهلك من رفع األسعار 
القضائي.  الضبط  وإعطائها صفة  الفعالة  الرقابة  ومنحها صالحیات  التجاري،  والغش 
للمواطنین  بالنسبة  التموینیة  بالبطاقة  والمشمولة  المدعومة  السلع  قائمة  وتوسیع 
بارتفاع  بربطها  واألجور  للرواتب  متحرك  سلم  واعتماد  المتدنیة،  الدخول  أصحاب 
علی  مباشرة  غیر  ضرائب  فرض  وعدم  المستهلك)،  أسعار  (مؤشر  المعیشة  تکالیف 

المستهلکین.
• توسیع نطاق الخدمات العامة وتحسین مستواها ونشرها علی قدم المساواة في جمیع 
النوعیة  الخدمات  توفیر  مع  والتعلیمیة،  الصحیة  الخدمات  وباألخص  المناطق، 
کالخدمات العالجیة المتخصصة وزیادة َأسّرة المستشفیات، وعدم التمییز في تقدیم 
الخاصة  للمعاهد  فروع  وفتح  الجنسیة،  أساس  علی  للمرضی  الصحیة  الخدمات 
الترفیهیة  الخدمات  وتوفیر  العامة  الحدائق  عدد  وزیادة  المحافظات،  في  والتطبیقیة 

والمرافق الریاضیة المناسبة لألطفال والشباب واألسر والمسنین.
• تعدیل قوانین العمل واستکمال نواقصها، من خالل توحیدها وتضمینها حقوقًا أوسع 
الوافدین  للعمال  خصوصًا  التعسفي،  الفصل  ومنع  لعملهم  أفضل  وشروطًا  للعمال 

والعمال الکویتیین البدون المحرومین من أبسط هذه الحقوق.
وتکوین  العمل،  عن  اإلضراب  حق  وضمان  النقابیة،  والحریات  الحقوق  احترام   •
التأسیس،  بالتسجیل عن طریق إیداع وثائق  النقابات الجدیدة علی أساس االکتفاء 
النقابیین في مرافق العمل، وضمان حریة  النقابي وحریة نشاط  واإلقرار بحق التفرغ 
غالبیة  یشکلون  الذین  الوافدین  وللعمال  البدون  الکویتیین  للعمال  النقابي  العمل 

الطبقة العاملة ویخضعون ألبشع أنواع االستغالل.

 



عن  بعیدًا  البدون،  الکویتیین  لقضیة  عادل  وطني  انساني  نهائي  حل  إقرار  سادسًا: 
النظرة العنصریة والمعالجات الوقتیة والتشریعات الترقیعیة، وذلك عبر تمکینهم من 

نیل حقوقهم اإلنسانیة والمدنیة، وإعادة فتح باب التجنیس.

والمدنیة  االجتماعیة  المجاالت  کافة  في  للرجال  المساوي  النساء  حق  ضمان  سابعًا: 
واالقتصادیة والسیاسیة، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمییز ضدهن، وتوفیر بیئة آمنة لهن 

لضمان مشارکتهن في مختلف جوانب الحیاة بالمجتمع، وذلك من خالل:

• معالجة المشکالت النوعیة، التي تعانیها بعض الفئات کالکویتیات المتزوجات من 
غیر الکویتیین، وتعدیل قانون الجنسیة الکویتیة بما یسمح بتجنیس أبنائهن.

• سن قانون أحوال شخصیة عادل ومتطور یواکب العصر.
• مساواتهن في تولي المناصب القیادیة بالدولة.

• الحصول علی الرعایة السکنیة المتساویة.
• الحصول علی العالوات االجتماعیة ألطفال النساء العامالت في الدولة المتزوجات من 

غیر الحاصلین علیها.
• مساعدة النساء علی الجمع بین مهامهن العائلیة وعملهن في المجتمع.

• ضمان حقوق الطفولة واألمومة.
• توفیر دور الحضانة وخصوصًا ألطفال النساء العامالت.
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• تخصیص مراکز لالستشارات األسریة.
• تفعیل االتفاقیات والمعاهدات الدولیة ذات الصلة بالنساء واألطفال (اتفاقیة القضاء 
علی جمیع أشکال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب 

التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحکومة عند التصدیق علیها.
• ضمان البیئة االمنة عبر سن قانون ضد التحرش سواء في العمل او باألماکن العامة.

• إضفاء حمایة جدیة للنساء من العنف األسري، وتوفیر مالجئ رسمیة مناسبة.  
• ترکیز االهتمام علی قضایا المرأة المهمشة سواء کانت المرأة الکویتیة أو الکویتیة 

البدون أو الوافدة أو العاملة المنزلیة.

ثامنًا: مکافحة الفساد عبر تطهیر جهاز الدولة من العناصر الفاسدة ووقف إفساد الحیاة 
السیاسیة والبرلمانیة والمؤسسات اإلعالمیة، وکشف مصادر تمویل الحمالت االنتخابیة 
الفساد  مکافحة  قوانین  في  الثغرات  وسّد  النواقص  واستکمال  اإلعالم،  ووسائل 

وتضارب المصالح وغسیل األموال.

مستوى  ورفع  جودته  ضمان  علی  والعمل  وتطویره،  التعلیمي  النظام  إصالح  تاسعًا: 
االقتصادي  التطور  باحتیاجات  التربوي  والنهج  التعلیم  سیاسة  وربط  مخرجاته، 
واالجتماعي والثقافي والعلمي للبالد، وتطویر المناهج الدراسیة بحیث تعالج متطلبات 
التفکیر  علی  النشء  وتعّود  اإلیجابیة  المجتمعیة  بالقیم  التمسك  مع  المعاصرة  الحیاة 
العلمي والنقدي وتغرس في نفوسهم الثقافة الوطنیة والقیم الدیمقراطیة، وذلك من 

خالل:



• رفع مستوى التعلیم اإللزامي إلی نهایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلها، ومعالجة ظاهرة 
التسرب من مراحل التعلیم المختلفة، ومحاربة ظاهرة الغش في االمتحانات.

• االهتمام بتوجیه الطالب نحو الفروع العلمیة، مع  زیادة عدد معاهد التدریب المهني 
والتعلیم الصناعي والتطبیقي وتنویع فروع التخصص فیها وتطویرها.

نطاق  وتوسیع  العلمي،  البحث  وحریة  والعالي  الجامعي  التعلیم  استقاللیة  ضمان   •
جامعة  من  أکثر  وجود  خالل  من  والعالي  الجامعي  التعلیم  نظام  من  المستفیدین 

حکومیة، وتوفیر خیاري التعلیم المشترك والمنفصل.
• ربط البحث العلمي بالتطویر واإلنتاج، وتحویل العلم إلی قوة منتجة. وتأسیس مراکز 
مع  الوطني،  االقتصاد  وتطویر  خلق  في  للمساهمة  العلوم  فروع  مختلف  في  أبحاث 
العمل علی زیادة میزانیة البحث العلمي وتقلیل الصعوبات اإلداریة والبیروقراطیة التي 

یواجهها الباحثون. 
التعلیم،  جودة  یضمن  بما  للمعلمین،  والمهنیة  العلمیة  للقدرات  المستمر  التطویر   •
وتطبیق رخصة المعلم، وتحسین ظروف عمل المعلمین بإرساء العالقات بینهم وبین 
واألعباء  الحصص  نصاب  وتخفیض  دیمقراطیة،  أسس  علی  اإلداریة  التعلیم  أجهزة 

اإلداریة اإلضافیة.
التکدس  ومحاربة  العمل،  سوق  باحتیاجات  والبعثات  الجامعات  قبول  ربط   •

التخصصي.
تحقیق  مع ضمان  بعد،  عن  والتعلم  االنتساب  ذلك  في  بما  التعلم،  مجاالت  توسیع   •

المتطلبات األساسیة للدراسة األکادیمیة والتعلیم والتدریب.
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عاشرًا: نشر ثقافة عقالنیة مستنیرة من خالل العمل علی:

والمسموع  المرئي  واإلعالم  والنشر  الصحافة  وحریة  واإلبداع  الفکر  حریة  ضمان   •
وحمایة الحقوق األدبیة والفنیة.

والفنون  والسینما  والمسرح  والفن  األدب  برعایة  واالهتمام  الوطنیة  الثقافة  تطویر   •
الجمیلة.

• نشر الثقافة التنویریة العقالنیة المتسامحة واالنفتاح علی الثقافة اإلنسانیة، والعمل علی 
التصدي لنزعات االنغالق والتزمت.

• حمایة التراث الشعبي الکویتي من االندثار.
• إنشاء مراکز ثقافیة في مختلف محافظات البالد، ونشر المکتبات العامة.

• االهتمام بثقافة الطفل.
الدیالکتیکي  المنظور  تأصیل  في  االهتمام  التفکیر،  في  العلمي  المنهج  استخدام   •

والفلسفة المادیة.

 



حادي عشر: معالجة الخلل في الترکیبة السکانیة المتمثلة في االنخفاض المریع لنسبة 
المواطنین إلی إجمالي عدد السکان، بعیدًا عن أي طرح عنصري والحرص علی مراعاة 
حقوق اإلنسان، والحقوق العمالیة، واحتیاجات االقتصاد الکویتي والخدمات العامة عبر:

• تأهیل قوة العمل الوطنیة ، خصوصًا في القطاعات الحیویة کالنفط وإنتاج الکهرباء 
والماء، واالعتماد علیها وعلی العمالة المستقرة والوافدین العاملین بدًال من جلب المزید 

من العمالة األجنبیة الجدیدة.
• جدیة سیاسة اإلحالل للمواطنین في مختلف القطاعات، وتغییر الموقف السلبي الذي 

یتخذه القطاع الخاص تجاه تشغیل العمالة الوطنیة.
کلفة  وتحّمل  وافدة،  عمالة  استخدامهم  بسبب  أکبر  کلفة  األعمال  أرباب  تحمیل   •

سکنهم وعالجهم، وزیادة الحد األدنی ألجورهم، وتمکینهم من الحقوق النقابیة.
• محاربة تجارة اإلقامات وتجریمها، وإلغاء نظام الکفالة واستبداله بنظام الدعوة إلی 

العمل.
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االجتماعیة واالقتصادیة  المشکالت  الکویتي من جملة من  الشباب  یعاني  ثاني عشر: 
والنفسیة وانتشار الیأس والخوف من المستقبل بین صفوفهم، ما یؤثر سلبًا علی حیاتهم 
یتطلب  وهذا  المجتمع،  في  ودورهم  انتاجیتهم  وبالتالي  تقدمهم  ومسیرة  وصحتهم 
وضع الحلول والتصورات العالجیة لمشاکل الشباب، واالهتمام بقضایا النشء، وتهیئة 
األجواء المناسبة من أجل إطالق إمکانیاتهم الخالقة لما لها من أهمیة لتطویر المجتمع 

وتنمیته، وذلك من خالل:

• تهیئة األجواء المناسبة من أجل إطالق اإلمکانات الخالقة للشباب.
• إطالق حریة الشباب في إنشاء منظماتهم الشبابیة االجتماعیة.

• زیادة عدد الساحات الریاضیة ومراکز الشباب وتحسین نوعیتها وتمکین الشباب من 
إدارتها دیمقراطیًا عن طریق انتخاب مجالس إداراتها.

• زیادة عدد أماکن الترفیة والحیاة االجتماعیة والنوادي العلمیة والثقافیة المخصصة 
للشباب.

• توجیه الریاضة نحو هدف العنایة بالشباب وبصحتهم الجسمانیة وتصریف طاقاتهم 
وقضاء أوقات فراغهم بشکل مجد.

• رفض خصخصة األندیة الریاضیة األهلیة القائمة، مع السماح بإنشاء أندیة خاصة.
• اتخاذ تدابیر حازمة وجادة لمکافحة انتشار المخدرات.

االنتخابیة  العملیة  فیها  بما  العامة،  الحیاة  في  الشباب  مشارکة  أمام  المجال  إفساح   •
وذلك بتخفیض سن الناخب إلی 18 سنة. 



• احترام رغبة الشباب باالستقاللیة والسماح لهم بالسکن المستقل.
األدبي  التفرغ  حق  وإعادة  اإلنساني،  التطور  مع  متواکبة  وأدبیة  ثقافیة  بیئة  خلق   •
للشباب الکویتي الراغب بالبحث والتألیف، وإفساح المجال أمام الشباب لالنتفاع من 
األدبیة  انتاجاتهم  علی  المسبقة  الرقابة  وإلغاء  والثقافیة،  األدبیة  والمنشآت  المسارح 

والفنیة.
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ثالث عشر: االهتمام بالبیئة وسالمتها ونظافتها وحمایتها من التلوث وتراکم النفایات 
الطبیعیة  الموارد  علی  والمحافظة  والمجتمع،  الفرد  سالمة  علی  حفاظا  بأنواعها 
وبناء منظومة  البیئي،  الوعي  ونشر  استنزافها،  ومنع  الجوفیة  والمیاه  النفط  وخصوصًا 
المتصلة  والمعاییر  واللوائح  والقوانین  االتفاقیات  وتطبیق  البیئة،  لحمایة  متکاملة 
بالبیئة، وتحدید اشتراطات لمستویات التلوث، ومعاقبة الشرکات والمصانع المخالفة 
لشروطها، وإلزامها بوضع نظم للتوافق البیئي واستخدام تقنیات تحد من التلوث الذي 
التلوث  من  للحد  حازمة  إجراءات  واتخاذ  جّدّیة  وسیاسات  خطط  وإعداد  تسببه، 
صدیقة  الذکیة  للمباني  الدولیة  المعاییر  مع  متوافقة  بناء  أسالیب  واتباع  والتصحر، 
تواجه  التي  التحدیات  أخطر  من  باتت  التي  المناخ،  تغییر  بقضیة  واالهتمام  البیئة، 
البشریة الیوم. وعلیه فان أهم التطلعات المستقبلیة للحرکة تنصب في تحقیق نظام 
المتمثل  البیئیة"  بذلك مفهوم "العدالة  الکویتیة محققا  البیئة  یعنی بحمایة  متکامل 
بتحمیل الجهات الحکومیة وکبرى الشرکات الرأسمالیة في الدولة المسؤولیة الکاملة 
أي  تبعات  متحملة  و  الالزمة  االشتراطات  متبعًة  الفنیة  الناحیة  من  اجراءاتها  لسالمة 
أنشطة من شأنها زیادة انبعاث الملوثات، أو تراکم النفایات بکافة أنواعها، أو تدهور 
مع   الضارة.  االنشطة  من  وخالفه  األحیائي  والتنوع  بالدولة  والنباتیة  الفطریة  الحیاة 
الدولیة  المعاییر  بکافة  ملتزمة  للبیئة)  تدشین صناعات خضراء (صدیقة  علی  العمل 
واالشتراطات المالئمة للکویت بهدف تقلیل تراکم النفایة (کإنتاج الوقود من النفایة 
التدویر  بالمواد معادة  المحلیة  السوق  المتطورة في تعزیز  التقنیات  البلدیة، استغالل 
والتخلص اآلمن والمالئم من اإلطارات المستعملة) ووقف استغالل األراضي في الردم 
الجوفیة واستحالة استصالح  المیاه  غیر الصحي الذي من شأنه زیادة احتمالیة تلوث 

بعض المناطق للسکن اآلدمي.



رابع عشر: التأکید علی انتهاج سیاسة خارجیة وطنیة مستقلة کأحد ضمانات استقالل 

بالدنا وَمَنَعتها، وهذا ما یتطلب:

• التمسك بثوابت السیادة الوطنیة، والوفاء بالتزامات الکویت الدولیة، وبناء عالقات 

حسن جوار إقلیمیة، ورفض الخضوع للضغوط والتدخالت الخارجیة والتصدي لها. 

• المساهمة الفاعلة بوقف الحرب علی الیمن فورًا، ورفض استخدام الحصار والعقوبات 

االقتصادیة کأدوات للضغط السیاسي، والمساهمة في إعادة إعمار البلدان العربیة التي 

تعرضت للدمار والتخریب بسبب الحروب والتدخالت الخارجیة.

• التأکید علی وحدة أراضي الدول العربیة واستقاللها وسیادتها، ورفض مشاریع تقسیم 

المقسم. 

• إنهاء الوجود العسکري األجنبي في البالد والمنطقة.

المیادین  في  الخلیجي  التعاون  مجلس  دول  بشعوب  تجمعنا  التي  الروابط  تعزیز   •

التعاون  مجلس  منظومة  دور  وتفعیل  والثقافیة،  واالجتماعیة  واالقتصادیة  السیاسیة 

الخلیجي بما یخدم مصلحة شعوب دول الخلیج,

• التأکید علی انتماء الکویت للوطن العربي، وتفعیل دور الجامعة العربیة بما یخدم 

مصالح قوى التحرر العربیة.
 

 

23المهمات المباشرة لإلصالح والتغییر علی المدیین القریب والمتوسط



المهمات المباشرة لإلصالح والتغییر علی المدیین القریب والمتوسط 24

• تأکید التزامات الکویت في التضامن بکل أشکاله مع الشعب العربي الفلسطیني في 
الدولة  وإقامة  لالجئین  العودة  حق  وضمان  المحتلة  أراضیه  تحریر  أجل  من  نضاله 
الوطني  التراب  کامل  علی  الموحدة  القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطینیة 
بما  وأذرعها،  االمبریالیة  مواجهة  في  الکفاحي  العربي  التضامن  وتحقیق  الفلسطیني، 
فیها الکیان الصهیوني المزروع في المنطقة، ورفض أي شکل من أشکال التطبیع مع 

هذا الکیان االستیطاني التوسعي العدواني.
• التضامن مع حرکات التحرر ودعم نضال الشعوب لنیل استقاللها، ودعم نضال شعب 

الصحراء الغربیة في سبیل التحرر من االحتالل.
• رفض سیاسة الهیمنة الدولیة، وسیاسة الضغط علی الدول عبر العقوبات االقتصادیة 
التي تتضرر منها الشعوب ولیس األنظمة، والمساهمة في وضع قواعد نظام دولي یقوم 
علی مبادئ االحترام المتبادل بین الدول والتضامن بین الشعوب، ووقف جمیع أنواع 

الحروب وحل الخالفات بالحوار علی مبدأ تحقیق المصلحة المشترکة للشعوب.
• المساهمة في وضع قواعد نظام اقتصادي دولي جدید یخدم أهداف التنمیة الوطنیة 
وتعزیز االستقالل الوطني للبلدان النامیة وتحقیق التعاون متبادل المنفعة، مع العمل 
النفطیة والحصول علی أسعار عادلة  علی تعزیز وحدة األوبیك لمواجهة االحتکارات 
بلدان  اقتصادات  مع  الکویتي  االقتصاد  تکامل  أسس  توفیر  في  والمساهمة  للنفط، 
منطقة الخلیج والجزیرة والبالد العربیة واالهتمام بالتعاون االقتصادي مع الدول ذات 

التوجهات االشتراکیة.



لإلصالح  المباشرة  للمهمات  برنامجها  تطرح  عندما  الکویتیة  التقدمیة  الحرکة  إّن 
واالجتماعي،  والدیمقراطي  الوطني  للتغییر  االستراتیجي  برنامجها  إطار  في  والتغییر 

فإنها تؤکد علی أن خطنا السیاسي یقوم علی الرکائز األربع الرئیسیة التالیة:
 

واالحتجاجیة  المطلبیة  أشکاله  بمختلف  الجماهیري  النضال  اعتماد  األولی:  الرکیزة 
اإلصالح  لتحقیق  رئیسي  کطریق  واالجتماعیة  واالقتصادیة  والبرلمانیة  والسیاسیة 
السیاسي  الوعي  مستوى  ورفع  الشعبي  العام  الرأي  تعبئة  خالل  من  وذلك  والتغییر، 
الشعبیة وتنظیم حرکتها، مع نبذ األسالیب  الوطني والدیمقراطي والطبقي للجماهیر 

الفوضویة والمغامرة.

الرکیزة الثانیة: الربط بین النضاالت الوطنیة والدیمقراطیة واالجتماعیة وعدم وضعها 
في تعارض غیر مبرر.

وتنسیق  والتقدمیة  والدیمقراطیة  الوطنیة  والعناصر  القوى  تعاون  الثالثة:   الرکیزة 
جهودها.

الرکیزة الرابعة: التأکید علی أنًّ اإلصالحات لیست بدیال للتغییرات والتحوالت العمیقة 
إصالحات  لتحقیق  السعي  مع  یتنافی  ال  المقابل  في  التغییر  وأن  إحداثها،  المطلوب 
متنوعة في مختلف جوانب الحیاة، فاإلصالح تراکم کمي والتغییر نقلة نوعیة ال انفصال 

بینهما وال تعارض.
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