
  



  

  

 لإلصالح وطين مرشوع عن "الوعالن مبارك"و "الرباك مسلم" بقيادة للمعارضة ائتالف أعلن

 لتعزيز قوانني عدة وتعديل الحريات، وتعزيز السيايس، العمل تطوير على العمل يتضمن

 :أهمها محاور عدة أسبوع قبل عنه أعلن الذى املرشوع ويتضمن .الفساد ومكافحة الشفافية

 العفو ملف واستكمال البدون، قضية الخدمات، االقتصادي، اإلصالح القضاء، استقاللية تعزيز

 .الرأي أصحاب عن

 من فريقا  " إن ديوانه، يف الصحفي املؤتمر استضاف الذي "الوعالن مبارك" السابق النائب وقال

 ".املأمولة اإلصالح عملية يف ستساهم أنها نعتقد ترشيعية وملفات محاور وضع الوطين الشباب

 بإصالح لقتتع ترشيعات يتضمن املرشوع أن إىل "البليهيس دمحم" السيايس الناشط أشار فيما

 على املناقصات وقرص الرشكات على والرضائب الدولة كأمال رسوم كرفع االقتصادي الوضع

 الدوائر وتعديل لالنتخابات عليا لجنة إنشاء يتضمن املرشوع" أن مضيفا   البورصة، يف املدرجة

 ." االحتياطي الحبس عقوبة وإلغاء املطبوعات قوانني وتعديل االنتخابية،

 كان الذي املعارضة اجتماع على بالتآمر البعض "الرباك مسلم" اتهم الصحفي باملؤتمر كلمته ويف

 أسماء ذكر دون الشخصية، الخالفات لتجاوز االستعداد وعدم الصحفي املؤتمر قبل عقده مقررا

 والقذف الذم بينهم كتلتني أنفسهم يعتربون متناقضني طرفني هناك" أن وأضاف بعينها،

 على مؤكدا ،"الوطين املعارضة اجتماع تخريب على واتفقوا يشء كل يف مختلفون همو والسب،

 .اإلصالحي مرشوعهم عن الرتاجع عدم

 عبدالعزيز الشاهني، أسامة الشالحي، صالح :هم نائبا عرش أحد االجتماع حضور يف رغبته وأبدى

 عبدهللا املضف، هلمهل بوصليب، سعود الحويلة، دمحم الحميدي، بدر املطر، حمد الصقعيب،

 النشطاء من عدد االجتماع يف شارك كما الكندري، وعبدالكريم مطيع، أحمد املضف، جاسم

 .األخري األمريي العفو شملهم الذين السابقني والنواب

 على املعارضة الشخصيات بعض من اعرتاضات الصحفي املؤتمر قبل األخرية الساعات وشهدت

 بداعي املعارضة نواب بعض واعتذار أخرى، شخصيات وةدع عدم أو بعينها، شخصيات حضور



  

  

 ثالثة إىل منقسمة اآلن املعارضة فإن "منظار"بـ خاصة ملصادر ووفقا .معهم التنسيق عدم

 "املسلم فيصل" بقيادة والثاين "حشد" بتيار يسمى ما أو "الرباك مسلم" يمثله األول اتجاهات،

 ".الوسيمي عبيد" النائب رأسه على والثالث

 وّجه عندما أشهر، ثمانية قبل الظهور يف املعارضة مكونات بني االختالف إرهاصات وبدأت

 بعد نائبا ، 32 عددهم البالغ األمة، مجلس يف الحاليني املعارضة نواب ألداء علنيا   انتقادا "الرباك"

 .القسم أداء من الجديدة حكومةال ملنع محاولة يف مارس 30 جلسة مقاطعتهم

 اليت الجلسة قاطعوا قد كانوا آخرين نوابا   تركيا يف املعارضني من عدد هاجم املايض، سبتمرب ويف

 االتهامات تبادل وزاد اإلعالمي الرتاشق وتفاقم الشامل، العفو قانون على التصويت شهدت

 املعارضة صفوف يف الخالفات إىل أشار قد الرباك وكان .املعارضة النيابية الكتلة أعضاء بني الحقا  

 بخريطة والسري الخالف إذابة" إىل النيابية املعارضة كتلة داعيا   الكويت، وصوله لدى ترصيحات يف

 ."األهداف محددة واحدة طريق

 الذي ،(األمة مجلس ورئيس الوزراء رئيس) الرئيسني رحيل شعار الرباك وصف األخري املؤتمر ويف

 أي يتحقق ومل بذلك تنادون كامال عاما   جلستم" :قائال   ،"الفاشل"بـ األمة مجلس يف نواب رفعه

 ".الكوييت الشعب أغلبية أجله من انتخبكم الذي الشامل العفو ومنها الكوييت للشعب هدف

ريد ال لكننا"و الرئيسني رحيل شعار مع أنه "الوعالن" أوضح فيما  مواطن فنعر املشاعر، دغدغة ن

ريد وال ملموس كيشء املرشوع هذا وقدمنا ملموس، يشء اىل حاجة يف والكويت الخلل  أن ن

 .معه ومن هو موقفه يف والتشكيك املزايدة بعدم مطالبا   ،”الناس على نضحك

 يف الوطين، لإلصالح رؤيتها 2020 مايو لها موحد بيان يف أعلنت قد وائتالفات تيارات 10 وكانت

 يمثل يزال ال 1962 دستور إن" البيان وقال واحدة، مطالب وراء املعارضة بأن أوحى مشهد

 إفراغه محاوالت ووقف انتهاكه عدم على العمل ويجب البالد، يف العامة للحياة صالحة أرضية

 املساس تستهدف محاوالت أي ورفض الديمقراطية، املضامني من فيه املتوافر ىناألد الحد من

 السعي مع وديمقراطية، واجتماعية شعبية ومكتسبات وحقوق حريات من عليه نص بما



  

  

أكّد ." وتعميقها لتطويرها  كل يعطي نهايئ بشكل الكويت يف البدون مشكلة إنهاء" رضورة على و

 بأن واإلقرار اآلخر، والرأي الرأي واحرتام واإلقصاء الكراهية خطاب وتجريم نبذ و حقه حق ذي

أكيد متنوعة املجتمع مكونات  وأشار ،"واقعة كحقيقة معه والتعامل التنوع هذا احرتام على والت

 الكويت أبناء وعودة والحريات الرأي قضايا كل عن شامل عفو صدور أهمية إىل حينها يف البيان

 نهايئ، قضايئ حكم دون من املواطنني من ُسحبت اليت الجنسيات ادةوإع واملنفيني، املهجرين

 املجتمع فعاليات من مشرتكة لجنة تشكيل عرب الحايل االنتخاب قانون تعديل إىل باإلضافة

 السياسية، الهيئات وإشهار بتأسيس والسماح ،لالنتخابات املستقلة الهيئة وإنشاء لصياغته،

 تكويت نظام وتفعيل املجتمعي، واالستقرار األمن يحفظ بما السكانية الرتكيبة خلل وإصالح

 السلطة تشكيل يكون أن رضورة وأخريا؛ الخارج، من العاملة استقدام عملية وضبط الوظائف،

 وبأغلبية الربنامج، لهذا وفقا   الوزراء اختيار يكون وأن واضح، تنموي برنامج على قائم التنفيذية

 .بالدستور ورد   كما السيايس، بالقرار الشعبية ركةباملشا القناعة تعكس برملانية

 العمل وحركة الكويتية، التقدمية والحركة الكوييت، الديمقراطي املنرب من كل البيان على ووّقع

 والحركة الكويتية، الشعبية والحركة العرويب، والتيار املدنية، الديمقراطية والحركة الشعيب،

 .الشعب راية وتجمع امليثاق، وتجمع الكويتية، ليرباليةال والحركة اإلسالمية، الدستورية

  



  

  

 الوطن   مرشوعات اإلصالح 

 ففي األخرية، العرش السنوات يف الوحيدة املحاولة هو املعارضة أعلنته الذي األخري املرشوع يكن مل

 السيايس لإلصالح مرشوع عن أيضا   "الرباك مسلم" بقيادة املعارضة ائتالف أعلن 2014 عام

 تعديالت إىل الدعوة املرشوع واشتمل كامل، ديمقراطي برملاين نظام إىل التحّول لىع يقوم

 الربملانية باالنتخابات الفائزة القائمة البالد أمري يكلف أن أبرزها الدستور من مادة 36 لـ دستورية

 .الحكومة بتشكيل

ريخها، يف مسبوقة غري بمرحلة تمر الكويت أن املرشوع مقدمة يف وجاء  سلطات دمر فالفساد" تا

 والقوانني منتهك، والدستور مستباحة، الوطنية وثرواتها الدولة فأموال مؤسساتها، ونخر الدولة

 فيما مصادرة، العامة والحريات تائهة، والعدالة ُتطبق، وال ُتستخدم السلطة يد يف لعبة باتت

 املجتمع تفتيت هدفيست مرشوع إطار يف البالد يف الفتنة نرش مبارشة رعاية السلطة ترعى

 منذ" أنه وأضاف .اإلعالم يف املنشور املرشوع تعبريات حسب "الفرد الحكم وتكريس وتقسيمه،

 على األرسة صالحيات بتمدد متمثلة سياسية أزمة تعيش والكويت 1962 عام يف الدستور إعالن

 بالشع فيها تحول الدستورية حقوقه عن الشعب دفاع وديمومة الشعب صالحيات حساب

 وحلفائها السياسية للسلطة التصدي إىل والرقايب الترشيعي الدوربن من الربملان خالل من

 ".الدولة وقوانني للدستور وانتهاكها حرمته بنزع العام املال على للتطاول املستمرة ملحاوالتهم

 حيث واقتصاديا ، سياسيا   الداخلي للواقع املفصل الرسد األول؛ اإلصالح مرشوع طابع على وغلب

ريخ استعرض  1980 عام قانون وانتقاد ،1967 منذ التنفيذية السلطة مع ورصاعه الربملان تا

 قانون باسم املشهور 2012 لقانون انتقاد ثم دائرة، 25 إىل االنتخابية الدوائر بتقسيم الخاص

 وتأخر والفساد والرشاوي األرايض واحتكار السكن أزمة إىل املقدمة أشارت فيما .الواحد الصوت

  .املستمرة "البدون" أزمة وكذلك الجامعات، بناء يف الكويت



  

  

 للخلل عرضة يجعله مما واإلنتاج الهياكل بني التوازن عدم إىل املرشوع أشار واقتصاديا ،

 حسب حاد، بشكل الطبقية الفوارق بروز إىل ىأد مما قلة، أيدي يف الرثوة وتركزي واالضطراب،

 .تعبرياتهم

 نظام إقامة" هي واحدة رؤية على قامت فقد نفسه املرشوع يف املقرتح اإلصالح مالمح أما

 خمسة يتبعها ،"جميعا السلطات مصدر لألمة السيادة مبدأ يحقق كامل برملاين ديمقراطي

  :هي أهداف

ية بيئة توفري · ي وترشيعية دستور  .الكامل  الربملاين النظام لقيام ةرضور

  .والربملاين  الرئايس النظامني بني املخل  االرتباط فك ·

 .الثالث السلطات  على األمة سيادة تفعيل ·

يات تدعيم ·  .اإلنسان وحقوق الحر

 .الفساد  ومكافحة والرشيد الصالح الحكم لتحقيق الدولة سلطات تطوير ·

 من الربملانية باالنتخابات الفائزة القائمة تمكني :وهي مطالبه بأبرز حينها يف املرشوع واشتهر

 الحكومة حق وتقييد أعمالها، ملبارشة األمة ممثلي من الثقة نيلها واشرتاط الحكومة تشكيل

 الحكومة حضور دون األمة مجلس جلسات انعقاد وصحة املبكرة، الربملانية لالنتخابات بالدعوة

 بما األمة مجلس أعضاء وزيادة العرفية، األحكام أو الرضورة مراسيم إصدار صالحيات وتقليص

 الدستورية، تشكيل وآلية واختصاصات أدوار وتحديد االنتخابية، القاعدة زيادة مع يتناسب

 يف السياسية الهيئات تشكيل أحقية على والنص اإلداري، القضاء لتعزيز الدولة مجلس وإنشاء

 .الكامل ربملاينال النظام يف أساسيا   رشطا   باعتبارها الدستور

 شديدة بمقدمة صفحة، 34 من مخترصة نسخة يف صدر فقد ،2022 لعام الحايل املرشوع أما

 ديسمرب من الخامس انتخابات" أن القول ديباجيته يف مستفتحا   الكوييت، الواقع عن االختصار

 ةومحاول وتغلغله ونفوذه الفساد وقوة الوباء ظروف رغم الكوييت الشعب أن أثبتت 2020



  

  

 نتائج فكانت ترتاجع ومل تكرس مل الشعب عزيمة أن إال اليومية املواطن حياة يف واقع كأمر فرضه

 سنوات 10 خالل املعارضة أن مضيفا   ،"يجتمعان ال والفساد الشعب إرادة أن ورسالتها االنتخابات

 طوال لإلصالح حقيقي مرشوع أي السلطات تقدم ومل والتهجري، والسجن للمالحقة تعرضت

 .الفرتة هذه

 العام الرأي ونظر رقابة تحت يكون ليك اآلن املرشوع نرش هدف أن نفسه الوقت يف مشريا

 واملرحلة الوحيد املدخل هو الدستور أحكام احرتام" أن إىل ومؤكدا   السلطات، مصدر والشعب

 ".سيايس استقرار لحالة للوصول محدد زمين جدول ضمن مراحل تتلوها أن يجب واليت األوىل

 منوهة النواب، إىل املعارضة بها تتقدم "ترشيعية حزم" مجرد أنه إىل املرشوع مسودة أشارت فيما

 باستباحة املتورطني ومحاسبة الفساد مللفات فتحا   الترشيعي العمل هذا يصاحب أن أهمية إىل

 بحثا وإنما سيةالسيا الحسابات وتصفية للتشويه التوظيف عن امللف بهذا النأي مع" العام، املال

 عن نغفل ال أن يجب كما إهداره، تم الذي األمة لحق واسرتجاعا   للعدالة وتحقيقا الحقيقة عن

 لتكرار منعا سياسية ألسباب جناسيهم وسحب مواطنتهم إهدار تم عمن الظلم رفع استكمال

 .املسودة تعبري حسب ،"الظاملة املمارسة هذه مثل

 ومكافحة والحريات، السيايس، العمل تطوير :هي أساسية ورمحا 7 األخري اإلصالح مرشوع شمل

 ملفني إىل باإلضافة والبدون، والخدمات، االقتصادي، واإلصالح القضاء، واستقاللية الفساد،

 الجنسيات عودة واستكمال الرأي، أصحاب عن األمريي العفو استكمال :هما أولوية ذات

 .املسحوبة

 املفوضية قانون :هي قوانني 4 إصدار املعارضة اقرتحت سيايس،ال العمل لتطوير األول املحور يف

 قانون وتعديل األمة، مجلس الئحة وتعديل السياسية، الهيئات تنظيم وقانون لالنتخابات، العليا

 .االنتخابية الدوائر

 تعديل :أبرزها قانونية تعديالت 10 إصدار املرشوع اقرتح بالحريات، الخاص الثاين املحور ويف

 واملسموع، املريئ قانون وتعديل املعلومات، تقنية قانون الغاء أو وتعديل والنرش، املطبوعات نقانو



  

  

 للدول اإلساءة ويف الرأي عن التعبري قضايا يف االحتياطي الحبس وإلغاء الجزاء، قانون وتعديل

 منية،األ القيود حظر قانون وتعديل الجزائية، واملحاكمات اإلجراءات قانون وتعديل الصديقة،

 الجنح، ألحكام االعتبار رد مدة وإلغاء الجنايات ألحكام واحدة لسنة االعتبار رد مدة وتخفيض

 .السلمية بالتجمعات يسمح بما التجمعات تنظيم قانون وتعديل

 املصالح، تعارض حظر قانون إقرار :هي قوانني 7 املرشوع اقرتح الفساد، ملكافحة الثالث املحور ويف

 نرش بوجوب العامة األموال حماية قانون وتعديل املعلومات، على االطالع قح قانون وتعديل

رير نرش قانون وإصدار العام، املال قضايا يف التحقيق حفظ قرارات  عن ودورية سنوية أداء تقا

رية، والصناديق لالستثمار العامة الهيئة أعمال  مكافحة هيئة إنشاء قانون تعديل و االستثما

 الجهاز لحوكمة الوطين اإلطار تطبيق حول قانون إصدار  للمبلّغ، أكرث يةحما لضمان الفساد

 .املاليني املراقبني جهاز قانون وتعديل الحكومي، اإلداري

 أن يجب هامة ترشيعات 9 أن املعارضة قالت القضاء، استقاللية بتعزيز املتعلق الرابع املحور ويف

 أمام للطعن مواطن لكل الحق وإعطاء يا،العل الدستورية املحكمة إنشاء قانون :هي تصدر

 و الوزراء، محكمة قانون وتعديل القضاء، تنظيم وقانون القضاء، مخاصمة انون و الدستورية،

 الجنسية قانون تعديل و الجنسية، إسقاط أو سحب بمسائل للنظر الكلية باملحكمة دائرة إنشاء

 الجنائية األدلة تبعية ونقل بات، يئقضا حكم على بناء الجنسية فقد أو إسقاط أو سحب ليكون

 قضايا بضم العمومية الدعوى توحيد وقانون العامة، للنيابة الجنايئ واملعمل الرشعي والطب

 .العامة النيابة إىل الجنح

 قانون :هي قانونية ترشيعات 7 املرشوع اقرتح االقتصادي، باإلصالح الخاص الخامس املحور ويف

 الرشكات أرباح على رضائب فرض وقانون الخاص، للقطاع قدمةامل الدولة أمالك رسوم رفع

 ذات املناقصات يف املشاركة الرشكات على الكويت بورصة يف اإلدراج اشرتاط وقانون املساهمة،

 الحكومي الدعم وسحب الخاص القطاع لدى الوطنية العمالة نسبة رفع وقانون العالية، القيمة

 كويتية مساهمة أو حكومية رشكات إنشاء وقانون املقررة، بالنسبة امللزتمة غري الرشكات من



  

  

 ومنع الدولة، مزيانية وتمويل الدولة إيرادات تعظيم أجل من نفطية مشتقات إىل النفط لتحويل

 .العامة املناقصات قانون وتعديل العامة، والخدمات السلع مقابل االنتفاع رسوم زيادة

 واملتقاعدين والتعليم الصحة يف فرعية محاور شمل بالخدمات، املتعلق األخري املحور ويف

 رعاية تقديم :مثل عامة توصيات بل بأغلبها ترشيعية اقرتاحات املرشوع يقدم ومل والتوظيف،

 هيكلة إعادة خالل من الصحي النظام تطوير و املجتمع، أفراد لكل ومستدامة شاملة صحية

 نظم وتطوير والشفافية، الجودة ملعايري وفقا لعملا وأنظمة بيئة وتحسني الصحية القطاعات

 مستقل اعتباري كيان وإنشاء القرار، ملتخذي معلوماتية تحتية بنية لتأسيس الصحية املعلومات

 املعاشات ألصحاب اإلسالمي بالتمويل يختص االجتماعية للتأمينات العامة للمؤسسة تابع

 شاملة ورؤية الطالب، سجل وبرنامج العايل، لتعليما حوكمة املتقاعدين، عالوة وزيادة التقاعدية،

 .العمل سوق باحتياجات التعليم مخرجات لربط

 تعديل و العامة، الوظائف تكويت قانون إصدار يتم أن املرشوع اقرتح التوظيف يخص وفيما

 العاملني للكويتيني الوظيفي األمان وقانون الخاص، بالقطاع الوطنية العمالة دعم قانون

 .الخاص بالقطاع

 محددي لغري واالجتماعية املدنية الحقوق :هما فقط بندين املرشوع اقرتح البدون، محور يف وأخريا

 .مستحقني الغري أوضاع ومعالجة املستحقني تجنيس وقانون الجنسية،

  



  

  

 آراء نقدية للمرشوع 

 نجاحهم بمدى سرتتبط صالحلإل املتتالية املعارضة مرشوعات وتأثري جدوى أن الباحثني بعض يرى

 والنواب النخب من واسعة أطياف تبيّن  ومدى املعارضة، لصف الداخلي الخالف تقليل يف

 وجود دون القانوين اإلصالح على الرتكزي أن كما .طرف أي يعلنها اليت اإلصالح لرؤية والناشطني

 للمرشوع، املجتمع اهتمام من يقلل قد األخرى الجوانب لكافة بنائية ومقرتحات حاكمة رؤية

 والسياسية، واالجتماعية االقتصادية مشاكلهم لحل برامج وجود عادة الشعوب تفّضل حيث

 يف أوضح كان الذي األمر وهو تواجههم، اليت الحقيقية التحديات لتفكيك عملية مقرتحات عرب

 كافة على الكويت لحالة التفصيلي الواقع استعراض مقدمات من بدا حيث ،2014 عام مرشوع

 املرشوع يف يظهر مامل وهو الواقع، لتحسني وتسعى الشارع نبض لديها املعارضة أن املستويات،

 اإلصالح مقرتحات يف وضوحا أكرث األخري كان بينما تمهيده، يف جدا   مخترصا   بدا الذي األخري

 جاء اكم .والترشيعية الدستورية اإلصالحات على تركزيهما يف املرشوعني واشرتك االقتصادي،

 أدرج لكنه والدستورية، الترشيعية اإلصالحات بني وفصل محاوره عدد يف أقل 2014 مرشوع

 اإلصالح مرشوعي بني وباملقارنة .املقرتح التعديل وأمامها تعديلها يجب مادة لكل مفصال   جدوال  

 ليحاو املرفق الجدول .وتطورها املعارضة رؤية مالمح نستنتج أن يمكن ،2022و 2014 لعامي

 .املرشوعني يف واالختالفات املشرتكات أبرز حول النظر لفت

  



  

  

 

 2022 مرشوع 2014 مرشوع 

 

 االسرتاتيجية الرؤية

 كامل برملاين ديمقراطي نظام إقامة

 مصدر لألمة السيادة مبدأ يحقق

 جميعا السلطات

 

 منصوصة غري

 موجزة إشارات بالتفصيل مذكورة والتحديات الواقع رفع

 إصالحات - دستورية إصالحات الحلول نوع

 عامة توصيات - ترشيعية

 توصيات - ترشيعية إصالحات

 عامة

 مجملة مفصلة املقرتحة الحلول

 أولوية ذو ملف 2 + محاور 7 توصيات + 5 املحاور عدد

 

 املحاور أو األهداف

 فك - الكامل الربملاين النظام

 الرئايس النظامني بني االرتباط

 على األمة سيادة تفعيل -والربملاين

 تدعيم - الثالث السلطات

 - اإلنسان وحقوق الحريات

 .الفساد مكافحة

 - الحريات -السيايس العمل تطوير

 القضاء استقاللية -الفساد مكافحة

 -الخدمات - االقتصادي اإلصالح-

 .البدون

 املقرتح القوانني عدد

 تعديلها أو إصدارها

 قانون 54 دستورية مواد 5 + قانون 20

 

 



  

  

 مسلم" السابق النائب إىل رسالة "األنصاري حمد" التقدمية للحركة العام األمني وّجه جانبه من

 أن :أبرزها اإلصالح، مرشوع ورقة حول وانتقادات مالحظات تضمنت "حشد" عام أمني "الرباك

 بالفعل، األمة مجلس أعمال جدول على مطروح بعضها قوانني ملقرتحات عناوين تتضمن الورقة

 والتدقيق والدراسة البحث من مزيد إىل تحتاج بقوانني املقرتحات هذه بعض أن إىل وأشار

 السيايس العمل تطوير محور يف الثاين البند مثل معالجتها، من بد ال وسلبيات نواقص وتتضمن

 وهو تحديدا، أكرث يكون أن يجب كان الذي السياسية، الهيئات وتنظيم إنشاء بقانون الخاص

 حرية يعزز بحيث وطنية، أسس على للعمل السياسية الهيئات إلشهار ديمقراطي بقانون املطالبة

 بهذا النيابية املقرتحات معظم هي مثلما والعراقيل، القيود عليها يفرض وال السيايس العمل

 على االعتبار رد مدة لخفض الدعوة حول الحريات محور يف التاسع البند إىل أشار كما .الشأن

 اإلصالح مرشوع يف املقرتح النص بأن السياسية، والقضايا والتجمعات الرأي قضايا يف املحكومني

 ألحكام واحدة لسنة االعتبار رد مدة بتخفيض الجزاء قانون بتعديل يطالب حيث اإلشكاليات، يثري

 أن يعين وهذا القضايا، واعأن بني تفريق دون من الجنح ألحكام االعتبار رد مدة وإلغاء الجنايات

 األمانة وخيانة واالختالسات لفسادا قضايا يف املدانني من للعديد سنة خالل االعتبار رد يتم

رية، املناصب وتويل األمة ملجلس الرتشح من بالتايل وسيتمكنون واالغتصاب، واملخدرات  وهو الوزا

 الدعوة بوصف االقتصادي إلصالحا محور على أيضا علّق الذي األنصاري تعبري حسب مثري، أمر

 37 رقم القانون من الرابعة املادة لنص ومخالفة "خطرية دعوة" النفطي القطاع لخصخصة

 النفط إنتاج تخصيص يجوز ال أنه على تنص اليت التخصيص عمليات تنظيم شأن يف 2010 لسنة

 خصخصة أمام بابال فتح شأنها ومن والصحة، التعليم ومرفقي النفط ومصايف الطبيعي والغاز

ريعها على األبواب وفتح الحيوي القطاع لهذا الدولة بملكية واملساس النفطي القطاع  أمام مصا

 .عليه للسيطرة الرأسماليني كبار

 تفصيل إىل تحتاج غامضة عبارات على يحتوى املرشوع بأن بالقول تعليقاته األنصاري واختتم

 بيانات على مبنية مالية منظومة تطوير" على ينص الذي الخدمات محور يف الرابع البند مثل

 "الرباك مسلم" األنصاري دعا حيث بالبدون، الخاص السابع املحور يف وكذلك ،"صحية اقتصادية



  

  

 قانون اقرتاح تبين أو ،2012 عام باملجلس تقديمه له سبق الذي بقانون االقرتاح طرح إعادة إىل

 فساد قضية إدراج عدم سبب عن ذاته لوقتا يف تساءل كما .الشأن بهذا املحامني جمعية

 .باملرشوع املذكورة الفساد قضايا ضمن "االجتماعية التأمينات"

 اإلصالح مرشوع نجاح احتمالية ومدى املعارضة بمستقبل الجزم يصعب نفسه، السياق يف

 ركزمل موقف تقدير وأوضح .عليها ستؤثر اليت واملحددات لألوضاع كلية بصورة النظر دون الوطين،

 يف ترتكز القادمة السنوات يف املعارضة مستقبل ستحدد اليت التحديات أن املايض، الشهر "منظار"

  :هي أساسية عوامل 5

  على   للضغط  أخرى  مرة  إليه  االحتكام  إىل  نيتهم  ومدى  والجماهري،  بالشارع   املعارضة  عالقة .1

 السلطات. 

 رئييس  تعديل  هناك  أن  حيث  العفو،  بعد   العائدين  السابقني  للنواب  السيايس  العمل  مستقبل .2

  من  األمري  يف  القدح  بتهمة   أدينوا  الذين  األفراد  يمنع  املفعول  ساري  يزال  ال  االنتخابات   لقانون

   املستقبلية. االنتخابات يف  الرتشح

  بني   خالفا    هناك  أن  ويبدو  فيذية،التن  والسلطة  األمة"،  "مجلس  مع  للتعامل  املعارضة  رؤية .3

  هجومية   بعضهم  ترصيحات  وبدت   األمر،  هذا  حول  األمريي   بالعفو  املشمولني  املعارضني

   توافقية. اآلخر والبعض

 والرتكيبة  االقتصادي  والوضع  الفساد  مثل:  البالد  يف  الهامة   القضايا   من   املعارضة   موقف .4

  الجوانب  كافة   يف  املزمنة  املشاكل   لحل  رؤيتها   املعارضة   ستقدم   وكيف   وغريها،   السكانية

 رؤيتهم. يتبنون وتجعلهم املواطنني ثقة لتنال والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية

  وهو  القادمة،   لالنتخابات   واالستعداد  شعبيتها  وتمتني  صفوفها  تنظيم  على  املعارضة   قدرة  .5

 . للعلن  الداخلية املعارضة خالفات ظهور مع خاصة لها األكرب التحدي

 



  

  

 عملية يف  أرسع وخطوات دور لها يكون أن يجب الدولة أن البعض يرى اآلخر، الجانب على

 من بعودتهم والسماح املعارضني عن العفو يف األمري اتخذها اليت للخطوة استكماال   اإلصالح،

 فتيل األمري بها نزع حيث الكويت، وخارج داخل وإشادة ترحيبا القت اليت الخطوة وهي املنفى،

 وتخفيف الكويت، خارج معارضة كتل تشكيل على الطريق قطع مثل اسرتاتيجية، أزمات عدة

 واالحتقان االستقطابات وتسكني القادمة، التحديات ملواجهة والربملان الحكومة بني الزناع حدة

 والدعوة شاملة وطنية مصالحة رعاية للسلطة يمكن هل :مطروحا   السؤال ليبقى .املجتمعي

 القوى كل وتحشد الطريق منتصف يف املعارضة تقابل بحيث السياسية، القوى يشمل ملؤتمر

 وإقليميا ؟ وسياسيا   اقتصاديا   امللحة الكويت قضايا تجاه والتيارات

  



  

  

 : املصادر 

 

  ، 2022  يناير   الجديد،  الخليج   السيايس،  لإلصالح  وطن   مرشوع   عن   تعلن   الكويتية  املعارضة -
https://cutt.ly/XIuvwYr 

 https://cutt.ly/EIucv7j ، 2014  الوطن،  املعارضة،   الئتالف السيايس  اإلصالح  مرشوع  -

  ، 2022  يناير  الرأي،   الوطن،   اإلصالح   مرشوع   على   تعّلق   التقدمية  الحركة -
https://cutt.ly/KIucTsP 

  الحركة   الوطن،   اإلصالح  مرشوع  حول  الكويتية  السياسية  والتنظيمات   للقوى  مشرتك  بيان  -
 https://cutt.ly/dIucp2j  ،2020  التقدمية، 

يز   الرأي،   الرئيسني،   رحيل   أم  الوطن   اإلصالح   مرشوع  -   ، 2022  الفضلي،  عبدالعز
https://cutt.ly/iIucAp0 

  ، 2022  يناير   األنباء،   الوطن،   اإلصالح   مرشوع   عن   نرتاجع   لن   الرباك:   مسلم  -
ly/9IucXwihttps://cutt. 

  ،2018  الراشد،   سال   محم   االسرتاتيجي،   التفكي   مجموعة   الكويت،   ف   الوطن  اإلصالح  -
https://cutt.ly/AIuc7Ql 

  يناير   ،22  رصيف  صفوفهم،   توحيد   عن  عاجزون   وهم   سيايس  إصالح   إىل  يسعون   كويتّيون   معارضون -
2022 ،https://cutt.ly/JIuvf3R  

 https://cutt.ly/AIuvlBN  ،2022 يناير  يوتيوب،   الوطن،  اإلصالح  مرشوع   إعالن  مؤتمر   نص -

  ارس م   الجديد،   الخليج   األغلبية،   نواب   تهاجم   بالخارج  الكويتية  املعارضة   العام:  العفو   قضية   بسبب  -
2021 ، https://cutt.ly/jREst9w 

يم   العفو   حول   التفاهم  سابقون:   نواب  - يدة،   طرف،   أي  من  مزايدة   دون  الكر   ، 2021  سبتمرب   الجر
https://cutt.ly/2IiEcoK 

  ، 2021  للدراسات،  االسرتاتيجي  الفكر  مركز  الكويت،   ف  السياسية  األزمة  -
https://cutt.ly/QbIAHkX 
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  ، 2021  بواشنطن،   الخليج  معهد  الالركيا،   لؤي  الكويت،  ف   الدائم   الجمود   سياسة -
y/ibISs0Phttps://cutt.l 

  ، 2021  مارس   القبس،  الحكومة،   قسم   جلسة   مقاطعة  يعلنون   نائبا    30 -
https://cutt.ly/dIiEKuF 

  ، 2021  األوسط،   الرشق  الرميحي،   محم   الكوييت،  السيايس  املرسح   على   قراءته   يمكن   ما -
https://cutt.ly/ubISlY9 

  والشئون  للدراسات   منظار   جديدة،   كويت   تتشكّل   هل   األمريي:   والعفو   الوطن   الحوار  -
 https://cutt.ly/EY4VUXS  ،2021  نوفمرب  السياسية،
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