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ملخص

الرأي  مشاركة  لتعزيز  مقترحاً  نموذجاً  البحثية  الورقة  هذه  تقدم 
مفهوم  وفق  الكويت  بدولة  الحكومي  القرار  صنع  في  العام 
)اإلصالحات  مستويين  على  وذلك  المفتوحة«،  »الحكومة 
المقترحة- الممكنات الداعمة(. واستند بناء هذا النموذج باالطالع 
على طبيعة المشاركة المجتمعية في المسيرة الديموقراطية على 
مدى ستة عقود من وضع دستور دولة الكويت، إلى جانب استعراض 
تأثير  ونوع  طبيعة  ومالحظة  الحكومية،  القرارات  أنواع  مختلف 
المقارنات  ببعض  االسترشاد  تم  كما  منها.  كٍل  على  المجتمع 
العالمية  التجارب  من  لالستفادة   )Benchmarking( المعيارية 
المتبعة وفق 4 نطاقات مختلفة )عربية- دولية- أممية- خاصة(. 
عامة  تقديم مالمح  إلى  البحثية  الورقة  تهدف هذه  وبالمجمل، 
للنموذج الكويتي المقترح للمشاركة المجتمعية والتأثير الشعبي 
في شتى مجاالت العمل الحكومي التي تمس المواطن والمقيم. 
كما تضمنت التوصيات آفاقاً أخرى لالستكشاف في هذا المبحث. 
كما يجدر التنويه هنا أن الورقة البحثية ال تقدم أي مكونات لوضع 
االستراتيجية الوطنية للحكومة المفتوحة أو خطوات عملية نظراً 
بالجهات  متعلقة  وإجراءات  وبيانات  باختصاصات  ذلك  الرتباط 
بين  العالقة  لتطوير  مقترحة  عامة  مالمح  تقدم  وإنما  المعنية، 
الحكومة والمواطنين وفق كيان مؤسسي مستدام، وبيئة داعمة.  
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األهداف

تقديم قراءة وصفية للوضع الراهن حول أنواع ومدى 
تأثير الرأي العام في صناعة القرار الحكومي بدولة 

الكويت.

استخالص مجاالت المقارنة المعيارية من الممارسات 
العالمية بغرض تحسين التجربة الكويتية في 

المشاركة المجتمعية.

تقديم تصور نموذجي للتجربة الكويتية المرجوة في 
تمكين الرأي العام في صناعة القرار الحكومي.

تتلخص أهداف هذا البحث باآلتي:

.1

.2

.3

ترجع أهمية هذا البحث إلى الواقع الذي نشهده اليوم بعد مرور حوالي 
60 عاماً على وضع الدستور، حيث بات الشعب يمارس تأثيره بشكل 
متزايد، ويقدم رؤاه ومطالبه للسلطة التنفيذية )الحكومة وأجهزتها 
في  تتسم  الحالية  الممارسات  هذه  أن  إال  مباشر.  بشكل  المختلفة( 
أحيان  في  الدقيقة  المعلومة  أو  الشرعية  وغياب  بالعشوائية  غالبها 
أخرى، في حين ترجع في قوة تأثيرها إلى نفوذ القائمين عليها أو 
مدى انفتاح الطرف الحكومي المقابل لتلك المطالبات وردود األفعال. 
الرأي  لدور  عملية  توصيات  تقديم  في  البحث  أهمية  تكمن  وعليه، 

العام المرجو في صناعة القرار الحكومي بدولة الكويت.

أهمية البحث
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يشير الدستور الكويتي في مادته السادسة إلى 
ديمقراطي،  الكويت  في  الحكم  نظام   « أن 
السيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعا«. 
وبالنظر في هذه المادة من منظور مجتمعي 
الشعب في  واتصالي، تتجلى أهمية إشراك 
صناعة القرار الحكومي كي يحظى بسيادته 
)القضائية  الثالث  السلطات  على  الفعلية 
مذكرة  أكدت  كما  والتنفيذية(.  والتشريعية 
الدستور1 على هذا التوجه الحكومي نحو الدور 
أكثر  في  الخصوص  وجه  على  المجتمعي 
من موضع، حيث نصت على: »توجد كذلك 
وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي ال شك 
في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر 
مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن 
وفي  الحكم«،  شعبية  في  الفقري  العمود 
موضع آخر:« ...ما ُعرفت به حكومة الكويت 
وتجاوب  المواطنين  مصالح  على  حرص  من 

مع اتجاهات الرأي العام وأحاسيسه«.

ذات  ذاتها  بحد  الدستور  وضع  قصة  أن  كما 
صدر  »فقد  البحث،  بمحل  وارتباط  أهمية 
لتشكيل  بدعوة   1962 لسنة   1 رقم  القانون 
دستور  بوضع  ليضطلع  تأسيسي  مجلس 
للبالد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ 
الكويت  واقع  من  المستوحاة  الديموقراطية 
انتخاب  تم  األساس،  هذا  وعلى  وأهدافها. 

رجاالت  من  كوكبة  بعضوية  الدستور  لجنة 
23 جلسة  الكويت. وعقدت اللجنة المذكورة 
تخللها سجال طويل لم يخل من االختالفات 
القانونية  الطبيعة  على  المنصبة  والنقاشات 
أن تكون عليها مواد  التي يجب  واالخالقية 
المدنية  الدولة  لتلك  إعداده  المزمع  الدستور 

الناشئة«.2 

وبالتالي، فمن األهمية اليوم أن تنضج هذه 
الممارسات للمشاركة المجتمعية بعد التجربة 
عقود،  ستة  مدار  على  الطويلة  الديمقراطية 
الفاعلة  المشاركة  للمواطنين  يتيح  وبشكل 
مستقبلهم  على  تؤثر  التي  القرارات  في 
وفق إطار مؤسسي معاصر لمبادئ »الحكومة 
على  ذلك  انعكاس  يخفى  وال  المفتوحة«. 
جعل عملية التواصل بين الطرفين )الحكومة 
في  ثقة  وأعلى  انفتاحاً،  أكثر  والشعب( 
الحال  بطبيعة  وهذا  الحكومية.  المؤسسات 
ال يغفل الجوانب السياسية والقانونية -على 
الرغم من ارتباطها الوثيق- حيث تتسم هذه 
الخاصة،  ومنهجياتها  بأدواتها  المباحث 

والتي لم يتم التطرق لها في هذا البحث. 

البحث  هذا  يهدف  المنطلق،  هذا  من 
في  العام  الرأي  تأثير  مدى  استعراض  إلى 
فرص  واستشراف  الحكومي،  القرار  صناعة 
في  جديدة  برؤية  المستقبلية  أدواره  تعزيز 

المقدمة

المقدمة

2. وكالة األنباء الكويتية )كونا(، الكويت تحتفل غدًا بمرور 50 عامًا على إصدار الدستور، 10 نوفمبر 2012، بتصرف

1. الموقع الرسمي لمجلس األمة: www.kna.kw، المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، التصوير العام لنظام الحكم )ب(
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هذه  تقّدم  عملي،  وبشكل  الكويت.  دولة 
يراعي  الذي  الكويتي  النموذج  مالمح  الورقة 
بوضع  توصية  ويتضمن  البالد،  خصوصية 
المفتوحة«  لـ«الحكومة  وطنية  استراتيجية 
في دولة الكويت ضمن مركز الحكومة، وذلك 
في  المجتمعية  المشاركة  عملية  لتنظيم 
باقة  وفق  وتعزيزها  الحكومي،  القرار  صنع 

من التشريعات والمبادرات واإلجراءات. 

ال  البحثية  الورقة  أن  هنا  التنويه  ويجدر 
لوضع  مكونات  أو  عملية  خطوات  أي  تقدم 
ببيانات  الرتباطها  نظراً  االستراتيجية 
وإنما  المعنية،  بالجهات  مرتبطة  وإجراءات 
العالقة  لتطوير  مقترحة  عامة  مالمح  تقدم 
بين الحكومة والمواطنين وفق كيان مؤسسي 

وبيئة داعمة. 

على  يعتمد  الناجح  القرار  صنع  كان  ولما 
المناسب،  والتوقيت  الدقيقة  المعلومات 
وثورة  التكنولوجيا  تلعب  أن  البديهي  فمن 
آلية صنع  المعلومات دوراً حيوياً في تطوير 
القرار الحكومي وإشراك المواطن في صناعته 
و«يطلق  البيانات.  من  صلبة  قاعدة  وفق 
المعلومات  على  المبنية  القرارات  على 
والنماذج  التحليالت  بين  ما  مسميات  عدة 
والنماذج  اإلحصائية،  والتحليالت  التوقعية 
ومعلومات  البيانات  واستخراج  التحسينية 
البيانات  اسم  مؤخراً  عليها  وُأطلق  األعمال، 
ارتباطا  التسميات  هذه  كل  ترتبط  الكبرى. 
وهو  األسمى  للهدف  مكملة  وكلها  وثيقاً، 

اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة« 3. 

وتفصيالً، تنقسم هذه الورقة البحثية إلى 3 
أقسام، أولها تقديم نظرة عامة على كيفية 
صنع القرار الحكومي في دولة الكويت. وثانياً، 
حكومية،  لقرارات  واقعية  نماذج  تستعرض 
القرارات  هذه  تأثرت  كيف  فيها  موضحاً 
تشريعها  بطلب  سواء  المجتمع  بضغوطات 
مرحلة  خالل  مضمونها  بتحسين  أو  ابتداًءا 
الحق.  وقت  في  تعديلها  حتى  أو  إطالقها 
الرأي  أدوات  ألهم  عرضاً  البحث  يتناول  ثم 
العام المطبقة حالياً في دولة الكويت للتأثير 
في عملية صنع القرار مع االسترشاد ببعض 
 )Benchmarking( المعيارية  المقارنات 
المتبعة.  العالمية  التجارب  من  لالستفادة 
وأخيراً، يقدم القسم الثالث النموذج الكويتي 
مفهوم  وفق  المجتمعية  للمشاركة  المقترح 
من  بعدد  مدعماً  المفتوحة«،  »الحكومة 

التوصيات العملية، أبرزها:

المقدمة

3. القمة العالمية للحكومات، تحقيق التميز من خالل صنع القرار الحكومي اعتمادًا على البيانات: تمكين خدمات المستقبل 
بقوة التحليل، فبراير 2013، صفحة 5

مجلس األمة - الكويت www.kna.kwمصدر الصورة:
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للحكومة  المقترحة  اإلصالحات 
المفتوحة:

تكليف مجلس الوزراء لجهاز متابعة األداء . 	
الحكومي التابع له بإدارة ملف »الحكومة 

المفتوحة«.
لـ«الحكومة . 	 وطنية  استراتيجية  وضع 

مع  تنفيذها  على  واإلشراف  المفتوحة«، 
مختلف الجهات من خالل الجهاز.

تبني األمانة العامة لمجلس األمة قنوات . 	
العام  الرأي  تواصل  في  وفعالة  مؤسسية 

مع ممثلي السلطة التشريعية.
التدّرج في وضع إطار عمل رسمي وقانوني . 	

لعملية التأثير الشعبي الممارس من الرأي 
ممارسته  تتم  بحيث   )Lobbying( العام 
واألدوات  المصدر  معلوم  علني،  بشكل 

والمصالح.
بطلب . 	 الشعب  بحق  تسمح  آلية  دراسة 

مناقشة القوانين أو تعديلها في مجلس 

وطلبات  عرائض  توقيع  خالل  من  األمة 
رسمية وفق ضوابط شفافة وعادلة. 

مراجعة أو تفعيل التشريعات ذات الصلة . 	
بالمشاركة المجتمعية الفاعلة. 

الممّكنات الداعمة:

الحكومات . 	 لتآلف  الكويت  دولة  انضمام 
 Open Government( المفتوحة 

.)Partnership

مراحل . 	 كافة  ضمن  العام  الرأي  إشراك 
صنع القرار الحكومي.

للمبادرات . 	 موحدة  فعاليات  رزنامة  إعداد 
المجتمعية على مدار  بالمشاركة  المعنية 

العام. 
لرصد . 	 إلكترونية  منصات  استحداث 

مثل  واألقليات  الخاصة  الفئات  حاجات 
البدون والجاليات المقيمة، وبالتالي الحوار 

معها بالشكل األمثل.  

المقدمة

اإلصالحات المقترحة للحكومة المفتوحة

الممّكنات الداعمة

النموذج الكويتي للمشاركة المجتمعية

  قنوات تواصل فعالة كيان مؤسسي
مع مجلس األمة

إطار عمل للتأثير 
الشعبي.

آلية شعبية لطلب 
مناقشة القوانين 

وتعديلها.

مراجعة أو تفعيل 
التشريعات ذات 

الصلة. 
استراتيجية وطنية

االنضمام لتآلف 
الحكومات المفتوحة.

إشراك الرأي العام في 
مختلف مراحل صنع 

القرار الحكومي.

بالتوائم مع مبادئ وتطبيقات »الحكومة المفتوحة« العالمية.

رزنامة حكومية موحدة 
للفعاليات.

منصات استشارية لرصد 
حاجات الفئات الخاصة 

والجاليات.

تعزيز دور التواصل 
الحكومي.
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تعزيز دور التواصل في عملية صنع القرار . 	
للرأي  أكثر فهماً  يكون  بحيث  الحكومي 
الخطاب  العام، وأشد وضوحاً في صياغة 
الرسمي وبيان مبررات التشريع والقرار عند 

الحاجة. 

كيف تتم صناعة القرار الحكومي في دولة الكويت؟

المقدمة

بالقرار  المقصود  وصف  بداية  المهم  من 
وصف  وفق  إيراده  يمكن  والذي  الحكومي، 
الدكتور فاروق العمر، رغم تقييده هنا بالقرار 
السياسي إال أنه ينطبق في وصفه على بقية 
الناس:  حياة  تمس  التي  الحكومية  القرارات 
تتوافر  الذي  القرار  السياسي هو ذلك  »القرار 
مختلفة  عناصر  مجموعة  من  واحدة  فيه 
أهمها أن يكون صادراً عن شخص ذي صفة 
السلطة  أجهزة  أحد  خالل  من  أو  سياسية 
يتعلق  موضوع  على  منصباً  أو  السياسية، 
بالسياسة العامة للدولة.  وال بد أن تتوافر في 
أو  استراتيجياً  نوعه،  كان  أياً  السياسي  القرار 

يومياً، شروط من بينها 4: 
السلطة  	 عن  صورة  بمعنى  الشرعية: 

القانونية المخولة.
تملك  	 التي  القوة  وجود  بمعنى  واإللزام: 

تنفيذه.
الشؤون  	 يمس  أنه  بمعنى  العمومية: 

ألفراد  الرئيسية  واالحتياجات  العامة 
المجتمع.

على  مبني  السليم  الحكومي  القرار  ولكون 
»القيمة  أن  إلى  والمعلومات،  الدراسات 

الفعلية للمعلومات ال تظهر إال عندما يحتاج 
هذه  تكون  ما  وعادة  القرار.  صانع  إليها 
صانع  ذاكرة  في  محفوظة  إما  المعلومات 
من  استدعاءها  األمر  يتطلب  أو  نفسه  القرار 

أطراف وجهات خارجية«5. 
الحكومية  األجهزة  استعانة  يفّسر  ما  وهذا 
الديوان  من  بدءاً  الدولة  في  القرار  ومتخذي 
األميري نزوالً عند أصغر األجهزة الحكومية( 
القيادة  فريق  ضمن  المستشارين  من  بنخبة 
تم  كما  استشارية.  عقود  ضمن  أو  العليا 
استحداث العديد من الجهات الحكومية التي 
منها  القضايا  مختلف  في  مشورتها  تقدم 
والتنمية،  للتخطيط  األعلى  المجلس  مثالً 
وغيرها  الكويتية.  والدراسات  البحوث  ومركز 

من جهات.
وبطبيعة الحال، تتعّدد أنواع القرار الحكومي 
بصناعته  المعنية  الجهة  وفق  وأدواته 
واتخاذه، حيث المراد من هذه الورقة البحثية 
وصياغة  صناعة  في  المواطن  دور  تعزيز  هو 
اتخاذه  وليس  الحكومي  القرار  مالمح  ورسم 
بالنيابة عن الجهات المعنية. وفيما يلي أبزر 

أنواع القرار الحكومي: 

4.   جريدة األنباء الكويتية، مفهوم ومضمون صنع القرار السياسي، 14 ديسمبر 2016
5.   جريدة األنباء الكويتية )مصدر سابق(
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المقدمة

أواًل- المصادر التشريعية

الكويت  دولة  في  التشريعية  الدورة  تمر 
بعدة محطات وفقاً لنوع المصادر التشريعية 
من  المصادر  هذه  وتتكون  منها.  المستمدة 
جميع القوانين والمراسيم األميرية والقرارات 
الوزارية، مع مراعاة أن هذه المصادر ال تأخذ 
بالجريدة  نشرها  بعد  إال  القانونية  الصفة 
بكافة  شاملة  موسوعة  باعتبارها  الرسمية 

التشريعات القانونية والقضائية بالدولة.

ثانيًا- السياسات العامة

 6 العامة  للسياسات  الكويت  مركز  إطالق  تم 
باألمانة  استراتيجي  تفكير  منصة  بوصفه   ،
والتنمية  للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة 
 .)Strategic Think Tank Platform(
وصياغة  تحليل  في  المركز  هذا  وًيعنى 
األولويات  تهم  التي  العامة  السياسات 
االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بالتخطيط 
منهج  وفق  وذلك  الكويت  بدولة  التنموي 
المشورة  تقديم  يضمن  وتشاركي  علمي 
التوجهات  الستشراف  القرار  لصناع  الفنية 
المستدامة  التنمية  فرص  وخلق  المستقبلية 
والحوكمة الرشيدة. وعليه، فإن المركز يلعب 
األمانة  لجهود  داعماً  واستشارياً  بحثياً  دوراً 
في  متوسط  إداري  مستوى  على  العامة 
ملزمة  صفة  دون  وذلك  التنظيمي،  الهيكل 

تذكر على بقية الجهات الحكومية. 

ثالثًا- الخدمات الحكومية

تقدم  التي  الحكومية  الخدمات  تختلف 
للجمهور وفق طبيعة أهدافها والمستفيدين 
منها. فبداية تنّفذ الحكومة على مدار العام 
والتنموية  العمرانية  المشروعات  من  عدداً 
ألغراض  إنشائية  أو  إسكانية  كانت  سواء 
الموافقة  ويتم  الحكومية.  المرافق  تطوير 
خطط  ضمن  المشروعات  هذه  تنفيذ  على 
على  تعرض  التي  الحكومية  الموازنات 
وقت  في  مراقبتها  ويتم  األمة  ممثلي 
يحظى  كما  األمة.  مجلس  من  كذلك  الحق 
المواطنون من أصحاب األعمال بحق تعهيد 
تعاقدات  نظام  خالل  من  المشروعات  هذه 

متكامل للمناقصات والمشتريات الحكومية.
الحكومية  الجهات  تطلق  آخر،  جانب  من 
الحمالت والمبادرات المختلفة، وهي الجهود 
اإلعالمية والمجتمعية التي تنظمها الجهات 
ترويجية  أو  توعوية  ألغراض  الحكومية 
في  إال  المواطنون  فيها  يشارك  وال  وغيرها. 
األعمال  أصحاب  مع  التجاري  التعاقد  حدود 
شابه.  وما  استشارية  أو  تسويقية  ألغراض 
في  الجمهور  إلشراك  الجهات  بعض  وتبادر 
استطالعات الرأي والحلقات النقاشية المرتبطة 
بفهم الرأي العام ودراسة احتياجاته، ولكنها 

بطبيعة الحال غير ملزمة وعشوائية.  
والمقيمون  المواطنون  ُينجز  وأخيراً، 
معامالتهم الحكومية عبر القنوات التقليدية 
واإللكترونية لخدمة مختلف فئات المجتمع. 
في  بالضرورة  تشركهم  ال  الحكومة  لكن 

 6. الموقع الرسمي لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية: www.scpd.gov.kw، مراكز األمانة، مركز 
الكويت للسياسات العامة



1111

السياسي للبالد.
أعمال  القضائية على  الرقابة  وثانياً، تتجلى 
الحكومة والبرلمان، حيث تضطلع به المحكمة 
تفسير  حق  ولها  لقانونها،  وفقاً  الدستورية 
الدستور والنظر في دستورية القوانين وصحة 
انعقاده.  وصحة  البرلمان  أعضاء  عضوية 
المحكمة  أبطلت  فقد  تاريخية،  سابقة  وفي 
اإلجراءات  لمخالفة  البرلمان  الدستورية 
إلى  القضائية  الرقابة  تمتد  كما  للدستور. 
المراسيم  لمشروعية  اإلدارية  المحكمة  نظر 
الحكومة  تتخذها  التي  اإلدارية  والقرارات 
السلطة  تعزيز  مؤخراً  تم  كما  وأجهزتها. 
خالل  من  القضائية  السلطة  على  الشعبية 
يتيح  والذي  القضاء«7،   »مخاصمة  إقرار 
مخاصمة رجال القضاء والنيابة في حال وقع 
أو  من عمل أحدهم تواطؤ مع أحد الخصوم 
غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة 

استعمال السلطة المخولة له وفقا للقانون. 
في  الدستور  نص  فقد  المالية  الرقابة  أما 
للمراقبة  ديوان  بقانون  ينشأ   »:151 المادة 
ويكون  استقالله،  القانون  يكفل  المالية 
ملحقاً بمجلس األمة«. وقد صدر القانون رقم 
30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والذي 
العامة، وذلك عن  األموال  رقابة  يعمل على 
له  المخولة  االختصاصات  ممارسة  طريق 
كما  لقانونه.  وفقاً  والحقة  سابقة  رقابة  من 
جهاز  بإنشاء   2015 لسنة   23 القانون  صدر 
مسبقة  رقابة  لتحقيق  الماليين  المراقبين 

فعالة على األداء المالي للدولة.

المقدمة

7. التعديالت البرلمانية بجلسة 17 يونيو 2020، على مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية 
والتجارية )مخاصمة القضاء(

على  للوقوف  الخدمات  تصميم  عملية 
اقتراح  في  استباقي  بشكل  تفضيالتهم 
مواعيد وأماكن وآلية وسهولة الحصول على 
مرتبطة  أمور  من  وغيرها  الحكومية  الخدمة 
بحاجات المجتمع. وفي المقابل، تبادر بعض 
الجمهور  آراء  باستطالع  الحكومية  الجهات 
حول جودة الخدمات ومدى رضاهم عنها في 

وقت الحق.     

رابعًا- المحاسبة والرقابة

على  والرقابة  المحاسبة  منظومة  تتكون 
عدة  من  )الحكومة(  التنفيذية  السلطة 
تليها  السياسية،  الرقابة  أولها  مستويات، 
وأخيراً  المالية،  الرقابة  وثالثاً  القضائية، 
الرقابة الشعبية ممثلة برقابة مؤسسات النفع 
النشطاء  جانب  إلى  اإلعالم  ووسائل  العام 

السياسيين والمجتمعيين. 
من  السياسية  الرقابة  الدستور  رسم  فبداية، 
السلطة التشريعية )مجلس األمة( على أعمال 
ولجان  مناقشة  وطلب  سؤال  من  الحكومة 
تحقيق واستجواب وطرح الثقة وسحبها، وهي 
شروطها  منها  ولكل  البرلمانية  األعمال  من 
لمجلس  الداخلية  والالئحة  للدستور  وفقاً 
على  البرلمانية  الرقابة  حد  ويصل  األمة. 
أعمال الوزراء إلى سحب الثقة من الوزير، األمر 
ويتطّلب  وظيفته  مهام  معتزالً  يعتبر  الذي 
تقديم استقالته الفورية. كما قد تصل األمور 
رئيس  مع  التعاون  عدم  طلب  تقديم  إلى 
السياسية بدولة  الرقابة  الوزراء، وبذلك تكون 
المستقبل  وترسم  فاعلة،  رقابة  الكويت 
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المقدمة

8. جريدة األنباء الكويتية )مصدر سابق(
9. مختار التهامي وعاطف عدلي العبد، الرأي العام،2005، صفحة 18

10. عمر حمزة التركماني، الجماعات السياسية الضاغطة ودورها في تعزيز الحكم الرشيد، مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة العدد 26، يونيو 
2018، صفحة 33

في   2016 لسنة   2 رقم  القانون  صدر  كما 
الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  شأن 
المالية،  بالذمة  الخاصة  واألحكام  »نزاهة«، 
الشفافية  مبدأ  إرساء  إلى  تهدف  والتي 
والنزاهة ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره 

ومالحقة مرتكبيه وفقاً للقانون.
تمارسه  الذي  الشعبي  الدور  يأتي  وأخيراً، 
المدني  المجتمع  ومنظمات  اإلعالم  وسائل 
وجمعية  الشفافية  كجمعية  المعنية 
العام  المال  حماية  وجمعية  المحامين 
وغيرها،  والمراجعين  المحاسبين  وجمعية 
أعمال  لرقابة  المجتمعي  دورها  لممارسة 
وتظل  والتنفيذية.  التشريعية  السلطتين 
غير  الحال  بطبيعة  المؤسسات  هذه  جهود 
ملزمة وتقتصر على التوعية وتقديم البيانات 

االستنكارية أو التصورات اإلصالحية. 
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 تعاريف ومصطلحات 

تتكرر هذه المصطلحات في سياق الورقة البحثية، وبالتالي يمكن الرجوع للوصف المحاذي 
لها في الجدول أدناه لفهم المعنى المقصود بشكل أكثر دقة من تعريفها الشمولي المتعارف 

عليه:

المقدمة

المصطلح الوصف

»أي قرار تقوم السلطة السياسية الحاكمة بإصداره يوصف بأنه سياسي سواء كان 
داخلياً أو خارجياً ما دام له تأثير شامل على المجال االقتصادي أو االجتماعي أو 

العسكري أو غير ذلك«8.
القرار الحكومي )أو السياسي(

» هـو التيـار اليـومي الـذى يغلب صـوته صوت اآلخرين في الصحافة وجلسات 
البرلمان«9

بمعنى آخر، هو الرأي المعلن من أفراد المجتمع ومؤسساته تجاه القرارات الحكومية 
سواء بالتأييد أو المعارضة، ويمكن استخالصه عبر عدة طرق مثل رصد تغطيات 
وسائل اإلعالم ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي أو إجراء استطالعات الرأي 

العام والحلقات النقاشية وغيرها.

الرأي العام

» المجال الذي تمارس فيه جماعات منظمة نشاطها من أجل تحقيق مصالح 
مشتركة عن طريق التأثير بما لها من نفوذ في الهيئات العامة «10  .

أي هو عملية ممنهجة تهدف لدفع متخذ القرار الحكومي للتجاوب مع مطالبات 
المؤسسات أو األفراد للقيام بفعل ما يخدم مصلحتها أو االمتناع عنه، ويسمى 

  .)Lobbying( كذلك في بالضغط الشعبي

التأثير الشعبي

»ثقافة الحكم القائم على سياسات وممارسات مبتكرة مستوحاة من مبادئ 
الشفافية والمساءلة والمشاركة التي تعزز الديمقراطية والنمو الشامل« 11  الحكومة المفتوحة

»يتوالها األمير ومجلس األمة وفقا للدستور« 12.  السلطة التشريعية

»يتوالها األمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور« 13.  السلطة التنفيذية

» تتوالها المحاكم باسم األمير في حدود الدستور«14. السلطة القضائية

 11.  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الحكومة المفتوحة: السياق واآلفاق المستقبلية، 2016، صفحة 1
 12.  الدستور الكويتي )مصدر سابق(، مادة 51 
 13.  الدستور الكويتي )مصدر سابق(، مادة 52 
 14.  الدستور الكويتي )مصدر سابق(، مادة 53 
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المنهجية

وصفية  منهجية  وفق  البحثية  الورقة  هذه  إعداد  تم 
الراهن من  الوضع  بذلك على تحليل  وتحليلية، مستندة 
خالل النظر في مواد الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية، 
البحثية.  الورقة  بمجال  المرتبطة  التشريعات  عن  فضالً 
ووسائل  الرسمية  الحكومية  المواقع  محتوى  رصد  تم  كما 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  واإلقليمية  المحلية  اإلعالم 
الستخالص القضايا المذكورة في البحث من زوايا متعددة. 
وتم استطالع رأي حوالي 7 مسؤولين في القطاعات الحكومية 
لمعرفة مرئياتهم حيال موضع  واالستشارية،  واألكاديمية 
البحث والنموذج المقترح. إلى جانب دراسة لحاالت واقعية 
ما سبق  وبناء على  عالمية.  تجارب  مع  ومقارنات معيارية 
مالمح  استخالص  تم  فقد  للباحث،  العملية  الخبرة  ووفق 
المجتمعية في صنع  للمشاركة  المقترح  الكويتي  النموذج 
لتحسين  عملية  توصيات  تقديم  مع  الحكومي  القرار 
المجتمعية  المشاركة  من  العام  الرأي  تمكين  في  التجربة 

والتأثير الشعبي في دولة الكويت.

هجية
المن
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النتائج

هل يسهم الرأي العام في 
التأثير على القرار الحكومي؟ 

تاريخياً، فإن الرأي العام له أدواراً 
ملموسة في شتى مجاالت وقضايا 

المجتمع الكويتي، وقد أخذ مسميات 
رمزية وأشكاالً متعددة مثل السلطة 

الشعبية، والشارع السياسي، ومؤسسات 
المجتمع المدني أو النفع العام، 

ووسائل اإلعالم )تسمى كذلك السلطة 
الرابعة(، إلى جانب النشطاء السياسيين 

والمجتمعيين. و» تعتبر قوة اعتراض 
وقوة اقتراح في نفس الوقت )...(. 

وتختلف عن األحزاب في كونها ال 
تسعى للوصول إلى السلطة السياسية 

بل لتحقيق مصالح معينة مادية أو 
معنوية.« 15 

وحتى في فترة ما قبل االستقالل 
ووضع الدستور، كان هناك »قوى 

مرجحة متعددة؛ مثل: علماء الدين، 
والغواصون، والقوى العاملة، والبدو، 

والقرويون، والشيعة )العرب والعجم(، 
والمثقفون. ورغم أن هذه القوى 

مرت بثالث مراحل متباينة من حيث 
تأثيرها السياسي؛ فإن دورها في 

تحقيق التوازن بين قوة العنصرين 
الرئيسيين الشيوخ والتجار ظل واضًحا 

على الدوام. وتطور دور هذه القوى 
تدريجياً من كونها عنصراً ثانوياً في 

الحياة السياسية بالكويت حتى أصبحت 
مكوناً سياسياً رئيسياً عام 1962، وذلك 

ألن األغلبية الكبيرة من المرشحين 
في انتخابات مجلس األمة التأسيسي 

لعام 1961، وغالب األعضاء المنتخبين 
في المجلس التأسيسي؛ كانوا ينتمون 
إلى تلك القوى، وصوتوا لصالح دستور 

 .16 »1962

ولعله من المفيد هنا اإلشارة إلى 
أن االسهام المراد به هنا هو عملية 

المشاركة في صياغة أو رسم مالمح أي 
قرار يمس شتى مجاالت حياة المجتمع، 
مثل مصادر التشريعات المناط تنفيذها 

من الحكومة باختالف أشكالها 
)كالمراسيم، والقوانين، والقرارات(، 

والسياسات الحكومية، إلى جانب 
الخدمات الحكومية )كالمشروعات، 

والمبادرات، والحمالت، والمعامالت(، 
وأخيراً المحاسبة والرقابة )وتشمل 

الدور الشعبي لإلصالح، وكشف الفساد 
اإلداري(. 

وبنظرة عامة على دور الرأي العام 
في تشكيل ضغط شعبي مؤثر بدولة 

الكويت، فقد شهدت السنوات الماضية 

16. عبدالرحمن اإلبراهيم، القوى المرجحة: إطار تحليلي جديد لتاريخ الكويت الحديث، موقع جدلية )ملخص مترجم(، 
فبراير 2020

15. أحمد عباس مغير الجبوري، األحزاب السياسية والجماعات الضاغطة، أبريل 2011
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نماذج عدة لحمالت شعبية قد نجحت 
بتحقيق أغراض محددة )بشكل كامل 

أو جزئي(، منها حملة »ناطر بيت« لحل 
مشكلة اإلسكان، و«خلوها تخيس« لمواجهة 
جشع تجار األسماك والمواد الغذائية وغيرها. 

وهناك حمالت شعبية أكثر تنظيماً وانتشاراً 
الرتباطها بمطالب سياسية مستحقة مثل 

حملة حقوق المرأة السياسية. 

كما شهدت العديد من المشاريع الحكومية 
تجاذبات سياسية وضغوطات شعبية أدت 

إلى إيقافها أو تعديلها نظراً لوجود شبهات 
تحوم حول نزاهتها أو جدواها، ومن أبرز 

األمثلة في السنوات الماضية مشاريع مثل: 
مصفاة التكرير الرابعة )مصفاة الزور(، 

والمدينة الترفيهية، والمدينة اإلعالمية، 
والفحم المكلسن وغيرها. وهناك بعض 

المشاريع األخرى، والتي على الرغم من 
بساطتها إال أنها قد تكون نتاج رغبة شعبية 
بعيدة عن التكسب السياسي، مثل مطالبات 

إيقاف هدم صالة التزلج، والتي لم يحظ 
بالقبول الكاف.

ومن الممكن كذلك تناول بعض األمثلة 
وفق أنواع القرار الحكومي األربعة والمذكورة 
أعاله، وإن كانت هذه األمثلة قد تمت ضمن 
وقائع مختلفة، وأحياناً كردود فعل أكثر من 

كونه عمالً منهجياً:

1. المصادر التشريعية- قانون 
الدوائر االنتخابية

مرت االنتخابات البرلمانية في دولة الكويت 

بالعديد من المحطات، منها 3 تعديالت 
على نظام تقسيم الدوائر االنتخابية. إال أن 

هذه التعديالت لم تكن بالشيء السهل، 
فقد واجهت مقاومات حكومية- نيابية 

حتى استقرت إلى ما هي عليه اليوم.  

وبالنظر في أبرز محطات التغيير، فقد 
كان النظام االنتخابي السابق ينقسم إلى 

نحو 25 دائرة انتخابية. وفي ظل تجاذبات 
ومطالبات متزايدة لتعديل هذا النظام قوبل 

العديد منها بالرفض وحل المجلس، حتى 
تم أخيراً إصدار القانون رقم 42 لسنة2006 

17 ، والذي أعاد تقسيم الدوائر االنتخابية 

إلى 5 دوائر فقط.  وُيعزى هذا التعديل 
التشريعي على وجه التحديد، إلى جهود 
عدة أبرزها حملة »نبيها خمس« المعنية 
بتعديل قانون الدوائر االنتخابية لما القته 

من أصداء واسعة على الصعيد السياسي 
واإلعالمي والمجتمعي. حيث نجحت 

الحملة المذكورة في توظيف أدوات فعالة 
في تحقيق أهدافها، مثل وضوح رسالتها 

اإلعالمية، وهويتها )اللون البرتقالي(، 
واستقطاب رموز من مختلف أطياف 

المجتمع.    

2. السياسات العامة- وثيقة 
اإلصالح االقتصادي والمالي

ضمن جهودها لتنويع مصادر الدخل 
وإصالح هيكلية االقتصاد المحلي، أعلنت 

وزارة المالية عن وثيقة اإلصالح االقتصادي 

17. الموقع الرسمي لمجلس األمة:  www.kna.kw، القانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر االنتخابية 
لعضوية مجلس األمة، الدراسات والبحوث

18. جريدة القبس الكويتية، القبس تنفرد بنشر وثيقة اإلصالح المالي واالقتصادي، 14 مارس 2016، اقتصاد
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والمالي 18، والتي تضمنت أكثر من 43 
إصالحاً وإجراًء. ومنذ إطالق الوثيقة في عام 
2016، واجهت الحكومة ضغوطات شعبية 

ونيابية قاسية نتيجة الخوف من »مس 
جيب المواطن« مما أنتج عنه المساومة 

وتعديل مسمى ومحتوى الوثيقة لتصبح » 
وثيقة استدامة« في عام 2018. وفي وقت 
الحق، تم تفكيك بعض مضامين الوثيقة 

لتسهيل تنفيذ مشاريعها، مثل طرح 
االكتتاب في مشروع مصفاة شمال الزور، 

وخطة رفع تصنيف سوق الكويت لألوراق 
المالية ضمن األسواق الناشئة وغيرها.   

3. الخدمات )المشروعات( 
الحكومية- مسار الدّراجات في 

جسر جابر

بعد تحول مشروع جسر جابر إلى مقصد 
لممارسي هواية ركوب الدراجات الهوائية 

على امتداد 36 كيلو متراً في دولة الكويت، 
توالت حوادث الطرق المؤسفة في ظرف 

زمن قصير على الرغم من المطالبات 
المستمرة لتدارك الموقف. وكانت القشة 

التي قصمت ظهر البعير هي وفاة الشاب 
سعد السبيعي 19 ، والذي سبق أن دعا 

إلى ضرورة استحداث حارة لذات الغرض 
لتضمن سالمة الدّراجين من تدفق السيارات 

المسرعة. ولألسف أن مطالب السبيعي لم 
تر النور إلى أن توفاه اهلل، من خالل اقتراح 

برغبة مقدم من عضو مجلس األمة الدكتور 
عبدالكريم الكندري.    

4. المحاسبة والرقابة- قضايا 
المال العام والمرافق العامة

أسهم الرأي العام في إثارة العديد من 
القضايا التي ما زال بعضها في مجراه 

القانوني. وتتنوع مجاالت المحاسبة والرقابة 
التي أشعل فتيلها الرأي العام، حيث 

تشمل جملة من قضايا حماية المال العام 
مثل اختالسات مؤسسة التأمينات الشهيرة 

أو شركة )KGL( أو اإليداعات والتحويالت 
المليونية. وبطبيعة الحال، فال يمكن إغفال 

يقظة الجهات القضائية واألمنية هنا، إال 
أن محور بحثنا يصب في دور الرأي العام 

في إثارة ومتابعة القضايا العامة التي تمس 
مكتسبات الوطن.

 كما يندرج في هذا الشأن قضايا بسيطة 
نسبياً في الرقابة الشعبية، مثل الرقابة على 

إصالح الطرق وتطاير الحصى في الطرق 
العامة مما شّكل ضغطاً شعبياً على الوزراء 

المتعاقبين على وزارة األشغال على وجه 
الخصوص، حتى بادر أحد الوزراء السابقين 

بتحويل الضغط الشعبي إلى فرصة إعالمية، 
حيث قام بتلقي الشكاوى عبر حسابه 

الخاص بتويتر 20، ومن ثم إرسال الفريق 
الفني المختص لردم الشارع التالف في 

ظرف ساعات أو أيام قليلة، مع الحرص على 
توثيق منطقة الصيانة بالصور 21. وبطبيعة 

الحال، كان هذا التعاطي الحكومي الشفاف 
ممارسة غير معتادة ومحل إشادة شعبية.

19. مدونة الزيادي: www.AlziadiQ   . com تقرير الراي عن وفاة الدّراج سعد السبيعي دهسًا على جسر الشيخ جابر، 
18 ديسمبر 2019

20. الحساب الرسمي لعبدالرحمن المطوع وزير األشغال األسبق: @AAMAlmutawa، تويتر، 20 ديسمبر 2016   
21.  الحساب الرسمي لعبدالرحمن المطوع وزير األشغال األسبق: @AAMAlmutawa، تويتر، 21 ديسمبر 2016      
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نماذج عالمية للتأثير الشعبي 

تهدف عمليات المقارنات المعيارية 
أو المرجعية )Benchmarking( إلى 

االطالع على التجارب الناجحة بغرض 
االستفادة منها في تطوير التجربة 
المحلية. وال خالف أن لكل مجتمع 

وبيئة خصوصية تفرض نفسها على 
النموذج المالئم للتأثير الشعبي. إال أنه 
في سياق محاولة هذه الورقة البحثية 

تقديم رؤية جديدة آلفاق التأثير 
الشعبي في دولة الكويت، فمن المهم 

قبل الخروج بالنموذج المأمول النظر في 
بعض الممارسات العالمية التي يمكن 
االستفادة منها. وتركز األمثلة المختارة 

على 4 تجارب من بيئات مختلفة 
)عربية ودولية وأممية وخاصة(. 

1. المثال األول: التجارب 
اإلماراتية في المشاركة 

المجتمعية والتأثير الشعبي

تمارس الحكومات الراغبة في تبني 
مفهوم »الحكومة المفتوحة« أسلوب 

إداري يتم من خالله إتاحة المجال 
للمواطنين في رسم السياسات العامة 

وتلقي مرئياتهم من خالل منصات 
رقمية أو غيرها. ومن الممكن النظر 

في تجارب دولة اإلمارات التي حققت 
تفاعل ملحوظ في المشاركة المجتمعية 
من خالل مبادرات الهاكاثون والبيانات 

المفتوحة والمجالس الشبابية وغيرها 
من ممارسات ضمن مختلف المراحل 

)قبل، وأثناء، وبعد صناعة القرار 
الحكومي(. ويمكن استعراض 3 تجارب 

مختارة مع مالحظة أنها بالمجمل 
مبادرات حكومية ذات صبغة تشاورية:  

المشاركة بتوليد األفكار  	
االبداعية- جلسة العصف 

الذهني اإلماراتي  

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 

اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي في ديسمبر 2013، دعوة للمشاركة 

في أكبر عصف ذهني في العالم عبر 
منصة »تويتر« لتطوير قطاعي الصحة 

والتعليم في الدولة. ونتج عن هذه 
المبادرة توليد أكثر من 82 ألف فكرة 

ومقترح تم عرضها في خلوة وزارية 
وذلك وفق آلية واضحة لتلقي وفرز 

وتحليل اآلراء ثم اإلعالن - على مراحل- 
بشكل شفاف عن تطبيق األفكار 

والمقترحات المالئمة على أرض الواقع.
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المشاركة بالتشريع- مختبر  	
التشريعات 

أطلقت حكومة اإلمارات مبادرة »مختبر 
التشريعات« في يناير 2019، في خطوة 
تهدف إلى تشكيل بيئة تشريعية مرنة 

تتيح استحداث تشريعات جديدة أو تطوير 
التشريعات الحالية القائمة على التقنيات 

الناشئة في مجاالت التنّقل والقطاع الصحي 
وتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد والذكاء 

االصطناعي وغيرها. وبطبيعة الحال يعتمد 
النموذج التشغيلي للمختبر على إشراك 

المبتكرين في مختلف مراحل البحث 
والتقييم والتطبيق للتشريعات المعتمدة 

للتجربة. وعليه، باتت الحكومة أكثر إنفتاحاً 
وفهماً الحتياجات نماذج األعمال الجديدة 

 Apple Pay والمشاريع الريادية الخالقة مثل
و Uber و AirBnb وغيرها. 

المشاركة في التطوير والرقابة-  	
مجلس محمد بن راشد الذكي 

أطلقت حكومة دبي في عام 2015 مجلساً 
افتراضياً يتيح لجميع شرائح المجتمع 
التفاعل والمشاركة عبر تقديم األفكار 

والمالحظات واإلجابة عن األسئلة التي 
يطرحها حاكم دبي. وتخضع المبادرة لنظام 

متابعة يضمن التعامل مع كل فكرة أو 
شكوى ضمن إطار زمني محدد وإجراءات 

عمل شفافة.

تحليل المقارنة المعيارية: يتضح من 
التجارب اإلماراتية المذكورة أنها تشترك 

في مجملها بأنها مبادرات حكومية خالصة. 
أي أن الحكومة هي من بادرت بإشراك 

المواطنين فيما تراه مناسباً من المبادرات، 
ثم تولت فرز ما تراه مالئماً من األفكار وفق 

معاييرها، وأخيراً تطبيق ما يتم اعتماده 
من متخذ القرار الحكومي دون الحاجة 

للرجوع لصاحب الفكرة. وعليه، فالمبادرات 
المذكورة تتسم بكونها حكومية، وغير 
إلزامية )تشاورية(. والجانب اآلخر الذي 

ينبغي مالحظته هنا هو اختالف نظام 
ومكونات السلطات الدستورية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة عن دولة الكويت. 

مجاالت االستفادة: من الممكن االستفادة 
من المبادرات المطروحة انها قائمة على 

منصات تكنولوجية وتحليل متقدم 
للبيانات الكبرى )Big Data(، مما يجعل 

عملية فرز وتحليل البيانات وبالتالي اتخاذ 
القرار الحكومي مسألة في غاية السهولة 

والكفاءة. والجانب اآلخر، هو اشتراك 
المبادرات المذكورة بوجود جهاز حكومي 

يشرف على إدارتها، وغالباً يكون ذو صفة 
سيادية ومركزية في الجهاز الحكومي 

)مثال: األمانة العامة لمجلس الوزراء- األمانة 
العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي(. 
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2. المثال الثاني: التجارب 
البريطانية في تنظيم الرأي العام 

والتأثير الشعبي

تتمّيز التجربة البريطانية في تنظيم دور 
الرأي العام وممارسة التأثير أو الضغط 

الشعبي، باآلتي:

ممارسة الضغط الشعبي على الحكومة  	
أو نواب البرلمان تتطلب من القائمين 

على تلك الجهود بإدراج بياناتهم 
في سجل رسمي لممارستها سواء على 

الصعيد الشخصي أو المؤسسي، ويمكن 
كذلك ممارسته عبر وكاالت وسيطة تقوم 

بهذا الدور بالنيابة عن عمالئها بشكل 
احترافي )على غرار دور مكاتب المحاماة 

بالترافع عن موكليها أمام المحاكم(. 

ممارسة الضغط الشعبي تخضع لمواثيق  	
أخالقية ومهنية   تتبناها الجمعيات 

المعنية، بحيث يتم من خاللها 
تنظيم مسائل الشفافية واالفصاح، 

والكفاءة والتخصص، وسرية المعلومات 
والخصوصية، إلى جانب أخالقيات 
العمل المرتبطة بتضارب المصالح 

وغيرها.

ممارسة الضغط الشعبي والمشاركة  	
المجتمعية تتم وفق دليل إرشادي 26  

ينظم العالقة بين الحكومة والقائمين 
على تقديم مرئياتهم ومالحظاتهم. 

المشاركة في مراجعة السياسات  	

الحكومية مفتوحة لكافة مواطني 
المملكة المتحدة والمقيمين على 

أرضها، حيث شاركوا حتى اآلن في 
مراجعة أكثر من 5 آالف سياسة مختلفة 

خالل السنوات العشرين الماضية. 

سن تشريعات تسمح لعامة الشعب  	
)من مواطنين ومقيمين( بحق المطالبة 
بالتشريع ومعارضة مواقف نوابهم من 

خالل التوقيع على عرائض 27  تتيح 
إعادة مناقشة أو تعطيل تشريع معين 

في حال تم توقيعه بعدد معين )على 
سبيل المثال: في حال توقيع العريضة 

من 10 آالف شخص تكون الحكومة 
ملزمة بدراسة الموضوع والرد، وفي حال 

الوصول ألكثر من 100 ألف توقيع فيتم 
مناقشة الطلب رسمياً في البرلمان(. 

تحليل المقارنة المعيارية: يتضح  	
من التجارب البريطانية المذكورة أنها 

تشترك في مجملها بأنها مبادرات 
متعددة المنشأ )حكومية، مدنية، 

شعبية(. كما أنها مبادرات ذات طبيعة 
ندية وديموقراطية بحيث تضفي 

على الطرف المقابل سلطة شرعية 
في تنفيذ رؤاه في حال كسب التأييد 

الالزم لها. كما ال بد من مراعاة اختالف 
نظام ومكونات السلطات الدستورية في 

المملكة المتحدة عن دولة الكويت، فضالً 
عن قوانين األحزاب السياسية المعمول 

بها هناك.
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مجاالت االستفادة: من الممكن  	
االستفادة من المبادرات المطروحة في 
سياق تنظيم عمليات التأثير والضغط 

الشعبي وفق لوائح شفافة وعادلة 
لممارسيها، بحيث تكون المؤسسة أو 

الفرد الراغب في الدفاع عن قضية ما 
أن يكشف بوضوح عن هويته ومصالحه 

ومصادر دعمه المادي والمعنوي بقوة 
القانون. كما يمكن االستفادة من 
التشريعات التي تمنح األفراد حق 

المشاركة في صنع القرار بشكل موازي 
لما يقدمه ممثلوهم في البرلمان، وذلك 

من خالل الصفة الشرعية للعرائض 
وغيرها من أدوات دستورية.  
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 )OECD( 3. المثال الثالث: نموذج
للمشاركة المجتمعية في 

»الحكومات المفتوحة«

ــاحات  ــم مس ــول العال ــات ح ــي الحكوم ُتعط
العــام  الــرأي  مــع  الحــوار  مــن  متفاوتــة 
الحكومــي.  القــرار  صنــع  فــي  والمشــاركة 
ــوذج  ــالل نم ــن خ ــك م ــح ذل ــن توضي ويمك
المشــاركة المجتمعيــة للحكومــات المفتوحــة 
والتنميــة  التعــاون  بمنظمــة  الخــاص 
ــن 3  ــون م ــذي يتك ــة )OECD(، وال االقتصادي

:  28 مســتويات 

اتاحة المعلومات والبيانات لألطراف األخرى. 	
جعل الجمهور المستهدف أكثر دراية وحساسية لقضايا محددة. 	
تشــجيع أصحــاب المصلحــة علــى االرتبــاط بالمســألة واتخــاذ االجــراءات  	

الالزمة.

أصحــاب  	 مــن  والخبــرة  والمعلومــات  واإلدراك  التعليقــات  جميــع 
المصلحــة.

ليــس هنــاك التــزام بوضــع آراء أصحــاب المصلحــة فــي االعتبــار فــي  	
النتيجــة النهائيــة.

توفير الفرص للمشاركة في عمليات السياسة. 	
قد يستتبع ذلك أن يكون للمشاركين تأثير على صنع القرار. 	
ــاج المشــترك،  	 ــمل عناصــر المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار/ اإلنت يمكــن أن تش

ــة المعنييــن. ــلطة بيــن أصحــاب المصلح ــة مــن الس حصــة متوازن

المعلومات

االستشارة

االرتباط

النتائج
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تبــذل  المعياريــة:  المقارنــة  تحليــل 
المنظمــة جهــوداً واضحــة فــي ســياق إرســاء 
علــى  المفتوحــة«  »الحكومــة  مفاهيــم 
أجمــع.  العالــم  ودول  أعضاءهــا  مســتوى 
ــة  ــى أن منظم ــا إل ــارة هن ــم اإلش ــن المه وم
ــتقلة  ــة مس ــة دولي ــر منظم الـــ )OECD( تعتب
وال تنضــوي دولــة الكويــت ضمــن قائمــة 
أعضاءهــا. وفــي حيــن أن التقاريــر والبرامــج 
ــا  ــر منه ــادية أكث ــر إرش ــا تعتب ــي تقدمه الت
بموائمــة  بالغالــب  تتــم  أنهــا  إال  إلزاميــة 
ــات  ــة والممارس ــدول المعني ــن ال ــة بي توافقي

العالميــة المعتبــرة فــي هــذا المجــال. 

الممكــن  مــن  االســتفادة:  مجــاالت 
االســتفادة مــن المبــادرات المطروحــة مــن 
ــة  ــال »الحكوم ــي مج ــة الـــ )OECD( ف منظم
لتطبيــق  طريــق  كخارطــة  المفتوحــة« 
أداءهــا.  ومتابعــة  الكويــت  فــي  التجربــة 
ولعــل البدايــة المثاليــة تكون بانضمــام دولة 
الكويــت لتآلــف الحكومــات المفتوحــة الــذي 
  Open Government( المنظمــة  تتبنــاه 
التآلــف  Partnership(29.   ويقــدم هــذا 
برنامجــاً عمليــاً ألي دولــة ترغــب فــي تطبيق 
مفاهيــم »الحكومــة المفتوحــة« بشــريطة 
إقراراهــا بتعهــد مكتــوب والتزامــات أخــرى 

تضمــن تنفيذهــا الفعلــي.

Official Website of the OGP: www.opengovpartnership.org
Official website of the CitezenLab: www.citizenlab.co  

29
30

.

.

النتائج
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 Citizen( 4. المثــال الرابــع: تجربــة
ــا  ــف التكنولوجي ــي توظي Lab( 30 ف
والتأثيــر  المجتمعيــة  للمشــاركة 

الشــعبي

علــى   )Citizen Lab( منصــة  تعتمــد 
 Artificial( االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
Intelligence( وتحليــل البيانــات الكبــرى 
)Big Data(. وهــي مــن إنتــاج شــركة ناشــئة 
تأسســت عــام 2015 تتخــذ مــن العاصمــة 
البلجيكيــة بروكســل مقــراً لهــا، ونجحــت 
ــن  ــدد م ــى ع ــا عل ــة تقنياته ــة فاعلي بتجرب
ــة  ــة الراغب ــات الجهــات الحكومي ــدول ومئ ال
فــي إشــراك المجتمــع فــي تطويــر خدماتهــا 

ــي.  ــي وتفاعل ــكل منهج بش

تعتبــر  المعياريــة:  المقارنــة  تحليــل 
ــركة  ــه الش ــاً تصمم ــاً إلكتروني ــة منتج المنص
ــات  ــن الحكوم ــا م ــح عمالءه ــورة لصال المط
المنصــة  حقــوق  وترجــع  العالــم.  حــول 
ــا  ــورة مم ــركة المط ــام للش ــة المق ــي نهاي ف
يعنــي احتفاظهــا  - أو اطالعهــا علــى أقــل 
تقديــر- بجــزء مــن البيانــات التــي تتســم 
معنيــة  المنصــة  أن  كمــا  بالخصوصيــة. 
بالمقــام األول بفتــح قنــاة ثنائيــة االتجــاه 
والمتعامليــن  الحكوميــة  الجهــات  بيــن 
)مــن مواطنيــن ومقيميــن( للمشــاركة بصنــع 
مــا  علــى  ومالحظاتهــم  بآرائهــم  القــرار 

الحكوميــة. الجهــة  تطرحــه 

الممكــن  مــن  االســتفادة:  مجــاالت 
اســتخدام المنصــة لــدى الجهــات الحكوميــة 
ذات الطابــع الخدمي أو المبــادرات الحكومية 
ــدم  ــث تق ــي. حي ــف الذهن ــة بالعص المعني
المنصــة حلــوالً تقنيــة متقدمــة فــي التعامل 

ــا.  ــرى وتصنيفه ــات الكب ــع البيان م
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ال خــالف أن لــكل مجتمــع وبيئــة خصوصيــة تفــرض نفســها علــى شــكل النمــوذج المالئــم 
ــة هــذه الورقــة البحثيــة تقديــم رؤيــة جديــدة آلفــاق  ــر الشــعبي. وفــي ســياق محاول للتأثي
التأثيــر الشــعبي فــي دولــة الكويــت، فمــن المهــم قبــل الخــروج بالنمــوذج المأمــول، النظــر 
ــي  ــتثنينا ممثل ــو اس ــي )ل ــرار الحكوم ــى الق ــعبي عل ــط الش ــة للضغ ــة األدوات المتاح بفاعلي
الشــعب فــي مجلــس األمــة(، حيــث نجدهــا تنقســم إلــى نوعيــن بشــكل متفــاوت التنظيــم 

واإلمكانيــات، وهــي:

1. النوع األول- التأثير الشعبي المؤسسي

يســتمد التأثيــر الشــعبي المؤسســي قوتــه فــي دولــة الكويــت مــن خــالل المجتمــع المدنــي 
ومؤسســاته ســواء الرســمي منهــا أو غيــر الرســمي. ومــن الممكــن تحديد أنــواع هذه المؤسســات 

وفــق مــا وصفــه الدكتــور علــي الزعبــي بخريطــة المجتمــع المدنــي 31 :

النموذج الكويتي للمشاركة 
المجتمعية والتأثير الشعبي 

جمعيات 
النفع العام

اتحادات 
أصحاب 
األعمال

الجمعيات/ 
المبرات 
الخيرية

التنظيمات 
المهنية

الفرق 
الشعبية

الجمعيات 
التعاونية

األندية 
واالتحادات 

الرياضية

التنظيمات 
االجتماعية 

العرفية 
)كالدواوين و 

الحسينيات(

النقابات/ 
االتحادات 
العمالية

الوقف

31. علي كنعان، اإلعالم والمجتمع، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 2020، صفحة 69 و 70

ي
النموذج الكويت
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أعــاله،  للخريطــة  اإلضافــة  يمكــن  كمــا 
ــالت  ــا التكت ــي تقوده ــات الت ــل الكيان مجم
حركــة  الديموقراطــي،  )المنبــر  السياســية 
الدســتورية  الحركــة  الشــعبي،  العمــل 
واالقتصاديــة  وغيرهــا(،  اإلســالمية 
)العوائــل واألقطــاب التجاريــة(، إلــى جانــب 
المجتمعيــة )تجمعــات غيــر مشــهرة رســمياً 
لكــن معتــرف بهــا شــعبياً مثــل القوائــم 
الكويــت،  دواويــن  وتجمعــات  الطالبيــة، 

وغيرهــا(. الثمانيــن  ومجموعــة 

ــه وفقــاً للمــادة 43  ــا أن وينبغــي اإلشــارة هن
مــن الدســتور الكويتــي فــإن:« حريــة تكويــن 
ــة  ــس وطني ــى أس ــات عل ــات والنقاب الجمعي
وبوســائل ســلمية مكفولــة وفقــا للشــروط 
ــوز  ــون، وال يج ــا القان ــي يبينه ــاع الت واألوض
إجبــار أحــد علــى االنضمــام إلــى أي جمعيــة 
أو نقابــة«. وعليــه، فــإن نطــاق هــذه المــادة 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس ــق عل ينطب
الرســمية وليــس العرفيــة. كمــا أن صالحيــات 
ونفــوذ هــذه المؤسســات علــى عمليــة صنــع 
كبيــر  بشــكل  متفاوتــة  الحكومــي  القــرار 
ــة  ــة وتاريخي ــارات تنظيمي ــدة اعتب ــاً لع وفق

ــة.   ــية ومالي وسياس

2. النــوع الثانــي- الضغــط الشــعبي 
الفــردي

 ويقتصــر هــذا النــوع علــى دور الناشــطين 
أو  سياســية مخضرمــة  رمــوزاً  كانــوا  ســواء 
مــن ذوي الطموحــات السياســية، وكذلــك 
الكفــاءات المتخصصــة مــن أصحــاب الــرؤى 

التنمويــة فــي مجــال محــدد وممــن ينحدرون 
وثقافيــة  أكاديميــة  خلفيــات  مــن  عــادة 

واجتماعيــة متنوعــة. 

ويشــترك النوعيــن المذكوريــن أعــاله بوجــود 
أدوات مشــتركة فــي التأثيــر علــى القــرار 
التصــورات  تقديــم  ومنهــا  الحكومــي، 
ــات  ــم كمطالب ــي تمثله ــة الت ــة بالفئ الخاص
أو  المهنــة  وتنظيمــات  والبــدالت  الكــوادر 
بالشــأن العــام كالتركيبــة الســكانية والوضــع 
االقتصــادي العــام وغيرهــا. ونظــراً لتنــوع 
طيــف الناشــطين المتبنيــن لهــذه القضايــا، 
فقــد يحــدث أن تختلــط القــرارات الشــعبية 
ــع  ــة م ــاس اليومي ــات الن ــدغ حاج ــي تدغ الت

األطروحــات الوطنيــة المدروســة. 

ي
النموذج الكويت

 Peterson, J.E, The GCC States: Participation, Opposition and the Fraying of The Social Contract  
 The London School of Economics and Political Sciences, P11 ,)2012 )December

32.

33.  القمة العالمية للحكومات، آفاق جديدة إلشراك المواطن: أثر اإلعالم االجتماعي على الخدمات الحكومية في 
الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، فبراير 2013، صفحة 13
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وسائل داعمة للتأثير الشعبي

ــة  ــات الجماهيري ــك الفعالي ــرز كذل ــا تب كم
ــواب األمــة أو غيرهــم  التــي يســتضيفها ن
ــات المذكــورة أعــاله، والتــي تأتــي  مــن الفئ
والمهرجــات  كالنــدوات  عــدة  بأشــكال 
الموقــف  للجمــوع  تبــّرر  التــي  الخطابيــة 
الحكومــي  للتوجــه  غالبــاً  المعــارض 
ودواعيــه. وفــي حــاالت أخــرى قــد تتجــه 
ــى  ــط عل ــراك أنش ــو ح ــات نح ــذه الخطاب ه
شــكل وقفــات احتجــاج واعتصامــات كمــا 
ــس  ــاورة لمجل ــاحة اإلرادة« المج ــهدته »س ش
األمــة فــي أعقــاب األحــداث الجماهيريــة 
ــابات  ــم الحس ــة تضخ ــت قضي ــي صاحب الت
البنكيــة لبعــض نــواب األمــة فــي عــام 2011 

ــداث.  ــن أح ــا م ــا تبعه وم

ومــن الوســائل المتبعــة كذلــك فــي التأثيــر 
الشــعبي غيــر الرســمي هــو الدواويــن، والتــي 
اجتماعيــة  منصــة  بكونهــا  غالبــاً  تتســم 
خفــت  قــد  الدواويــن  أن  »إال  ورجاليــة. 
بريقهــا فــي اآلونــة األخيــرة نظــراً لكــون 
الحيــاة السياســية باتــت أكثــر تعقيــداً، كمــا 
أن إلتزامــات الحيــاة العامــة قــد جعلــت مــن 
إلتــزام المســؤول بالحضــور المنتظــم أكثــر 
صعوبــة، ناهيــك عــن ترجيــح كفــة الطــرق 

والبيروقراطيــة«32.   الرســمية 

وال يمكــن اليــوم إغفــال دور وســائل التواصــل 
االجتماعــي فــي التأثيــر الشــعبي، إال أنــه 
»يتعّيــن علــى الحكومــات، لفهــم إمكانيات 
اســتخدام مواقــع اإلعــالم )وســائل التواصــل( 

االجتماعــي فــي توفيــر الخدمــات، أن تفهــم 
ــز مواقــع  أوالً وظائفهــا وخصائصهــا. فتتمي
االجتماعــي  التواصــل(  )وســائل  اإلعــالم 
بأمريــن أساســيين: التفاعليــة، وطبيعتهــا 
مــن  المعلومــات  توليــد  فــي  المتأصلــة 

ــددة«33.   ــادر متع مص

ــل  ــائل التواص ــال دور وس ــن إغف ــا ال يمك كم
المجــال  فــي  و»تأثيراتهــا  االجتماعــي 
الســــياسي مــن خــالل حشــــد الضغــوط على 
األنظمــة التخــاذ قــرارات معينــة أو االمتنــاع 
عــن قــرارات أخــرى، وتســهيل المشــاركة 
أمــور  خــالل  مــن  السياســية  الحيــاة  فــي 
مثــل التصويــت فــي االنتخابــات وإجــراء 
ــر  ــات ونش ــرأي وإدارة المناقش ــتطالعات ال اس
األفــكار وتبادلهــا عبــر اإلنترنــت، وتنامــي 
الحــدود  عبــر  وتناقلهــا  التغييــر،  عــدوى 

الجغرافيــة.«34 

التواصــل  لوســائل  التأثيــر  هــذا  ويتزايــد 
الكويــت، ال ســّيما  االجتماعــي فــي دولــة 
أن الكويــت تشــهد معــدالت عاليــة فــي 
التواصــل  ووســائل  االنترنــت  اســتخدام 
االجتماعــي )األولــى عالميــاً نســبة إلــى عــدد 
الرقميــة  )الحالــة  لتقريــر  وفقــاً  الســكان( 

 .  35»)2020

التــي  المنصــات  الحــال تتنــوع  وبطبيعــة 
ينشــط فيهــا الكويتيــون فــي الحديــث عــن 
قضاياهــم اليوميــة وفــق مــا يثيــره المؤثرون 
جانــب  إلــى  والمتخصصــون  والناشــطون 
ــر  الخدمــات اإلخباريــة التــي ذاع صيتهــا عب

ي
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34.   جمال سند السويدي، من القبيلة إلى الفيسبوك: وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية، 
2013
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ــن  ــم م ــى الرغ ــطة. وعل ــوم النش ــج الوس تروي
االنتقــادات التــي تواجــه هــذا النــوع مــن 
النشــاط العــام بوصفــه قــادراً علــى خلــق 
حالــة مــن اإلغــراق أو التجييــش اإللكترونــي 
 ،)bots( عبــر الحســابات الوهميــة المبرمجــة
إال أنهــا تظــل منصــات هامــة فــي رصــد 
المــزاج العــام. وتســتخدم الحكومــات فــي 
ــة  ــوالً ذكي ــك حل ــل ذل ــد وتحلي ــبيل رص س
)مثــل CARMA  36 وغيرهــا( لرصــد وتصنيف 
منصــات  عبــر  تداولــه  يتــم  مــا  وتحليــل 
البيانــات  وتحديــد  االجتماعــي،  التواصــل 
ــرأي  ــادة ال ــيكولوجية لق ــة والس الديموغرافي

ــا.    فيه

علــى  الفعالــة  األمثلــة  أبــرز  مــن  ولعــل 
تحليــل البيانــات الكبــرى ومنصــات الرصــد، 
للرئيــس  االنتخابيــة  الحملــة  حققتــه  مــا 
حيــث  أوبامــا.  بــاراك  األســبق  األمريكــي 
أســهمت البيانــات فــي »معرفــة التوجهــات 
الرئيســية وميــول الناخبيــن، ونتيجــة لذلــك 
تمكــن فريــق التحليل مــن تحديــد الموضوع 
الــذي تركــز عليــه مجموعــة ديموغرافيــة 
ــع  ــوع م ــذا الموض ــر ه ــف يتغي ــة وكي معين
الزمــن، ونــوع المعلومــات التــي قــد تغيــّر آراء 
ــع  ــن م ــل الناخبي ــة تفاع ــن، وكيفي الناخبي
ــك.«   37 ــر ذل ــددة، وغي ــية مح ــة سياس قضي

مــن جانــب آخر، فمــن المهــم اإلشــارة إلى أن 
الحكومــة قــد مارســت بعض التجارب بشــكل 
غيــر منتظــم حقــق بعضهــا االستحســان ولــم 
ــدى  ــى م ــر عل ــض اآلخ ــاح البع ــف النج يحال

الديمقراطيــة.  مســيرة  مــن  عقــود  ســتة 
مبــادرات  سلســلة  التجــارب،  هــذه  ومــن 
الديــوان األميــري )الكويــت تســمع، الكويــت 
تفخــر، كفو..وغيرهــا(. كمــا تبّنــت الحكومــة 
فكــرة إقامــة جلســات نقاشــية مثــل جهــود 
وزارة التجــارة 38 فــي إشــراك الشــباب فــي 
تحســين بيئــة أعمــال المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة وتطويــر آليــة العمــل والخدمــات 
بقيــادة  والفنيــة  والتمويليــة  اللوجســتية 
ــب  ــى جان ــان، إل ــد الروض ــاب خال ــر الش الوزي
ــن  ــة القواني ــي صياغ ــن ف ــراك المواطني إش
 ،  39 التطــوع  قانــون  التــي تمســهم مثــل 
والــذي تــم طرحــه فــي عهــد وزيــرة الشــؤون 
ــراً  ــد الصبيــح. وأخي ــة الســابقة هن االجتماعي
دعــوة وزيــرة األشــغال األعمــال الدكتــورة رنــا 
ــاركة  ــى المش ــن إل ــوع المواطني ــارس جم الف
فــي اســتبيان خــاص بتعديــل الئحــة الرعاية 
الســكنية  عبــر الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة 
ــح  ــا يتض ــكنية 40.  وكم ــة الس ــة للرعاي العام
مجــدداً بــأن هــذه الجهــود ال تعــدو عــن 
كونهــا مبــادرات اجتهاديــة لمتخــذي القــرار 
فــي إشــراك المجتمــع دون وجــود أي صفــة 
إلزاميــة لتنفيــذ مخرجــات هــذه المبــادرات. 

التــي  الرائــدة  الحكوميــة  األمثلــة  ومــن 
تدعــو الورقــة البحثيــة للبنــاء عليهــا، تجربــة 
»جهــاز متابعــة األداء الحكومــي 41 » التابــع 
رئيــس  ســمو  وبإشــراف  الــوزراء،  لمجلــس 
الجهــاز  مســيرة  وتعــود  الــوزراء.  مجلــس 
تاريخيــاً إلــى عــام 2002 حيــث كان يحمــل 
اســم »جهــاز خدمــة المواطنيــن وتقييــم 

ي
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أداء الجهــات الحكوميــة« ضمــن صالحيــات 
ــي  ــاز ف ــا كان الجه ــع. كم ــؤوليات أوس ومس
ذلــك الحيــن بحكــم دوره المؤثــر، ثــم مــا 
لبــث إلــى أن تــم تعديلــه بمرســوم آخــر عــام 
2004، ثــم أخــذ شــكله ومســماه الحالــي منــذ 
ــل.   ــؤوليات أق ــات ومس ــام 2007 بصالحي ع
ومــن الممكــن النظــر باختصاصــات الجهــاز 
ــاءه  ــوم إنش ــي مرس ــا ورد ف ــق م ــة وف الحالي
ــرض  ــا لغ ــاالت توظيفه ــث مج ــدف بح به

ــي: ــة، وه ــة البحثي الورق

ــس  	 ــس مجل ــرارات رئي ــذ ق ــة تنفي متابع
ــداد  ــة وإع ــات المعني ــدى الجه ــوزراء ل ال
تقاريــر دوريــة ِبشــأن الموقــف التنفيــذي 
لــكل منهــا والتنســيق مــع هــذه الجهات 
هــذه  تحقيــق  مــن  التأكــد  بغــرض 
منهــا  المنشــودة  األهــداف  القــرارات 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــزم ف ــا يل ــراح م واقت

متابعــة تنفيــذ القــرارات الوزاريــة بمعرفة  	
التابعــة  والجهــات  المعنيــة  الــوزارات 
لهــا واعــداد تقريــر دوري بشــأن الموقــف 
التنفيــذي لــكل منهــا والعــرض علــى 
لتحقيــق  يلــزم  بمــا  المختــص  الوزيــر 
األهــداف المنشــودة مــن قراراتــه داخــل 

ــه. ــة ل ــة التابع ــوزارة أو الجه ال

متابعــة الموقــف التنفيــذي للمشــروعات  	
جهــة  أو  وزارة  كل  داخــل  الحكوميــة 
ــات  ــذه الجه ــع ه ــيق م ــة بالتنس حكومي
ــوء البرنامــج الزمنــي المعتمــد  ــي ض وف
للتنفيــذ والعــرض علــى الوزيــر المختــص 

بالمقترحــات الالزمــة لإلســراع فــي إنهــاء 
ــروعات. ــذه المش ه

وضــع نظــم الســتطالع الــرأي العــام فــي  	
ــاء  ــبل االرتق ــي وس ــتوى األداء الحكوم مس

بــه.

عــن  	 المحاســبة  ديــوان  تقاريــر  دراســة 
الســنوية  والمراجعــة  الفحــص  نتائــج 
ــوان  ــة الدي للجهــات التــي تخضــع لرقاب
ــون  ــاً لقان ــائه أو طبق ــون إنش ــاً لقان طبق
بالتعــاون  العامــة  األمــوال  حمايــة 
اآلليــات  واقتــراح  الجهــات  هــذه  مــع 
هــذه  لمعالجــة  المناســبة  والتوصيــات 
تالفيهــا  علــى  والعمــل  المالحظــات 

. مســتقبالً

الــوزارات  	 بيــن  التنســيق  متابعــة 
الحكوميــة فــي تنفيــذ مــا  والجهــات 
مــن  الــوزراء  بــه مــن مجلــس  تكلــف 
أعمــال ومهــام مشــتركة، واإلشــراف علــى 
ــوزارات الخدميــة  أعمــال مجلــس وكالء ال
ــا  ــاز رئيس ــس الجه ــون رئي ــة ويك واإلداري

المجلــس. لهــذا 

مــا يكلــف بــه مــن مهــام أو اختصاصــات  	
أخرى.  

الســلطة  نّفــذت  فقــد  المقابــل،  وفــي 
التشــريعية عــدد مــن المبــادرات إلشــراك 
الــرأي العــام بشــكل طوعــي وبصفة تشــاورية 
ــة  ــالً اللجــان البرلماني ــر ملزمــة، منهــا مث غي
أو الجلســات النقاشــية بيــن النــواب والشــباب 

ي
النموذج الكويت

39.  جريدة الجريدة الكويتية، الصبيح: مشروع قانون العمل التطوعي على طاولة مجلس الوزراء، 24 مايو 2015
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ــس  ــق مجل ــا أطل ــة. كم ــاب المصلح أو أصح
األمــة »البوابــة التشــريعية« فــي موقعــه 
تتيــح  حيــث   ،42 الرســمي   اإللكترونــي 
ــن  ــاركة المواطني ــة مش ــة إمكاني ــذه البواب ه
بتقديــم اقتراحاتهــم للتأثيــر فــي القوانيــن 
التــي تبحثهــا لجــان مجلــس األمــة المختلفة 
علــى شــكل مشــاريع أو مقترحــات بقوانيــن.  

والســؤال المشــروع اآلن هــو: لمــاذا تحتــاج 
ــعبي  ــوت الش ــدة الص ــع ح ــة أن ترف الحكوم
الخطــوة  هــذه  أن  والحقيقــة  تجاههــا؟ 
ينبغــي النظــر لهــا كتطــور طبيعــي لنضــج 
التجربــة الديموقراطيــة فــي دولــة الكويــت، 
االجتماعــي.  للعقــد  مســتحقة  ومراجعــة 
حيــث مــن المفتــرض أن تتشــارك الحكومــة 
البلــد  مســتقبل  رســم  فــي  الشــعب  مــع 
يســود  وأن  وتعاونــاً،  عمقــاً  أكثــر  بشــكل 
الحــوار المفتــوح لمصلحــة الوطــن. والحديــث 
ــة  ــر للدول ــي ينظ ــث سياس ــس حدي ــا لي هن
ــي  كحكومــة ومعارضــة وإنمــا منظــور اتصال
ــذ  ــن متخ ــل بي ــل األمث ــبل التواص ــر لس ينظ
ــعب(.  ــي بالقرار)الش ــة( والمعن القرار)الحكوم
تعزيــز  أســباب  تلخيــص  الممكــن  ومــن 
المشــاركة المجتمعيــة فــي 3 نقــاط جوهرية، 

ــي: ه

المسائلة. 	

الشفافية. 	

المشاركة. 	

بتفصيــل أكثــر، فــال يمكــن أن نغفــل أن 
تقويــة الجانــب الشــعبي قــد يكــون كذلــك 
ــة  ــي األم ــى ممثل ــط عل ــائلة وضغ ــة مس ورق
ــول،  ــدوره المأم ــوم ب ــس أو ال يق ــن يتقاع مم
عمليــة  الخطــوة  هــذه  ســتجعل  كمــا 
المحاســبة والمســائلة مفتوحــة حيــث تخضع 
لتشــريعات ومواثيــق أخالقيــة تنظــم عمــل 
القائميــن عليهــا وفــق مســؤوليات وجــزاءات 
ينظمهــا القانــون. والجانــب اآلخر أن مأسســة 
الــرأي العــام تعنــي أن يكــون أكثــر شــفافية 
ومعلــوم المصــدر والتمويــل والهويــة، كما أن 
ذلــك يعنــي العمــل بمقتضــى برامــج وطنية 
ــث  ــن أحادي ــوارات م ــل الح ــة، فتنتق مدروس
الدواويــن العابــرة إلــى مشــاريع دولة يســتثمر 
ــال  ــد والم ــت والجه ــا الوق ــن فيه ــن يؤم م
ــة  ــاركة المجتمعي ــا أن المش ــا، كم لتحقيقه
الفاعلــة ســتقضي علــى االقصــاء، بحيــث 
والمؤسســات  الحكوميــة  الجهــات  تلتــزم 
ــآراء  ــا ل ــا ومنصاته ــح منابره ــة بفت اإلعالمي

ــة.     المعارض

ي
النموذج الكويت
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لدولــة  المقتــرح  النمــوذج  فــإن  وبالتالــي، 
اســتراتيجية  بصياغــة  يتلخــص  الكويــت 
ــراف  ــت إش ــة تح ــة المفتوح ــة للحكوم وطني
بحكــم  الحكومــي«  األداء  متابعــة  »جهــاز 
مرســوم  فــي  لــه  الممنوحــة  الصالحيــات 
مركــز  فــي  الســيادي  وموقعــه  اإلنشــاء، 
هــذه  تتضمــن  أن  وينبغــي  الحكومــة. 
االســتراتيجية إطــاراً زمنيــاً منســجماً مــع برامج 
ــتهدفات  ــع مس ــاً م ــة، ومتوائم ــل الحكوم عم

 .2035 جديــدة  كويــت  رؤيــة 

ي
النموذج الكويت
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التوصيات

وبشــكل عملــي يمكــن تلخيــص أبــرز مخرجــات هــذه الورقــة البحثيــة فــي 11 توصيــة عمليــة 
تشــّكل فــي مجملهــا مالمــح النمــوذج الكويتــي المأمــول فــي المشــاركة المجتمعيــة لتحويــل 
التأثيــر الشــعبي مــن كونــه ممارســات غيــر منظمــة إلــى التأثيــر المؤسســي الفعــال. وفيمــا 

يلــي أبــرز التوصيــات المقترحــة:

الرأي العام وصناعة القرار الحكومي في دولة الكويت32
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تكليف مجلس الوزراء لجهاز 
متابعة األداء الحكومي التابع 

له بإدارة ملف »الحكومة 
المفتوحة«

إعداد رزنامة فعاليات موحدة 
للمبادرات الحكومية

التدّرج في وضع إطار عمل 
رسمي وقانوني لعملية التأثير 

الشعبي الممارس من الرأي 
العام

تفعيل دور الرأي العام ضمن 
كافة مراحل صنع القرار 

الحكومي

وضع الجهاز الستراتيجية 
وطنية لـ »الحكومة 

المفتوحة«

استحداث منصات إلكترونية 
لرصد حاجات الفئات الخاصة 

واألقليات مثل البدون 
والجاليات المقيمة

اإلصالحات المقترحة للحكومة 
المفتوحة 

الممّكنات الداعمة

اعتماد آلية تسمح بحق 
الشعب بطلب مناقشة 

القوانين أو تعديلها في 
مجلس األمة

تعزيز دور التواصل في عملية 
صنع القرار الحكومي بحيث 
يكون أكثر فهماً للرأي العام

تبني األمانة العامة لمجلس 
األمة قنوات مؤسسية وفعالة 
في تواصل الرأي العام مع 
ممثلي السلطة التشريعية

انضمام دولة الكويت 
لتآلف الحكومات المفتوحة 
 Open Government(

)Partnership

مراجعة أو تفعيل التشريعات 
ذات الصلة
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للحكومــة  المقترحــة  اإلصالحــات 
المفتوحــة 

ــة . 1 ــاز متابع ــوزراء لجه ــس ال ــف مجل تكلي
ــف  ــإدارة مل ــه ب ــع ل ــي التاب األداء الحكوم
يكــون  بحيــث  المفتوحــة«:  »الحكومــة 
الجهــة المعنيــة بتنســيق الجهــود محليــاً 
ــع  ــة موض ــط الالزم ــع الخط ــاً، ووض ودولي
التنفيــذ لضمــان تحقيــق التقــدم المرجــو 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ف

وضــع الجهــاز الســتراتيجية وطنيــة لـــ . 2
»الحكومــة المفتوحــة«: وذلــك مــن خــالل 
لتطبيــق  وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع 
مفاهيم وممارســات )الحكومــة المفتوحة( 
المعنيــة بتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة 
فــي صناعــة القــرار الحكومــي. إلــى جانب 
ــة  ــى منص ــام عل ــراف الع ــيس واإلش تأس
ــة  ــرارات الحكومي ــرض الق ــة لع إلكتروني
وإتاحــة التفاعــل الشــعبي معهــا بشــكل 

ــمي. ــفاف ورس ش

األمــة . 3 لمجلــس  العامــة  األمانــة  تبنــي 
قنــوات مؤسســية وفعالــة فــي تواصــل 
الســلطة  ممثلــي  مــع  العــام  الــرأي 
ــة  ــر دوري ــكل أكث ــك بش ــريعية: وذل التش
وشــفافية فــي دورتــه التشــريعية عنــد 
تواصــل الــرأي العــام مــع ممثلــي الســلطة 

التشــريعية.

التــدّرج فــي وضــع إطــار عمــل رســمي . 4

الشــعبي  التأثيــر  لعمليــة  وقانونــي 
 )Lobbying( ــرأي العــام الممــارس مــن ال
علنــي،  بشــكل  ممارســته  تتــم  بحيــث 
والمصالــح:  واألدوات  المصــدر  معلــوم 
تفعيــل دور الــرأي العــام فــي العمــل 
الوطنــي ومســيرة التنميــة، مــن خــالل 
تحويــل المشــاركة المجتمعيــة إلــى عمــل 
مشــجعة  بيئــة  عبــر  ومؤسســي  منظــم 
داعمــة  وتشــريعات  المفتــوح،  للحــوار 
واالحتــرام.  الحريــة  تســودها  بأجــواء 
تمكيــن  الخطــوة  هــذه  وســتتيح 
المواطنيــن مــن رســم مالمــح مســتقبلهم، 
والعمــل يــداً بيــد حكومتهــم وبرلمانهــم 
ــن  ــم م ــة تمكنه ــالل أدوات فاعل ــن خ م
المشــاركة المجتمعيــة بشــكل منظــم دون 
ــرى  ــلطات األخ ــؤوليات الس ــاس بمس المس
تحقــق  وكــي  الدســتور.  كفلهــا  التــي 
ــن  ــوة، فم ــا المرج ــوة أهدافه ــذه الخط ه
ــدود  ــاق مح ــى نط ــا عل ــن تطبيقه الممك

الحكوميــة.  الخدمــات  مثــل تحســين 

اعتمــاد آليــة تســمح بحــق الشــعب بطلــب . 5
فــي  تعديلهــا  أو  القوانيــن  مناقشــة 
مجلــس األمــة مــن خــالل توقيــع عرائــض 
وطلبــات رســمية وفــق ضوابــط شــفافة 
وعادلــة: والمقصــود هنــا ضــرورة التعامــل 
ــن  ــادرة ع ــات الص ــض والبيان ــع العرائ م
مؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل جدي 
ورســمي، مــع بحــث إمكانيــة التجــاوب 
ــا  ــوغ مؤيديه ــال بل ــي ح ــاً ف ــا عملي معه
عــدداً محــدداً مــن المشــاركين، كإقــرار 
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ــة  ــون مهن ــل قان ــة أو تعدي ــدالت معين ب
قــد ال تحظــى  أمــور  مــا وغيرهــا مــن 
هــذا  إيجــاد  وبالتالــي  نيابــي،  بتأييــد 
الخيــار الشــعبي إللــزام الجهــات المعنيــة 

ــته. ــرار ومناقش ــدارس الق بت

ذات . 6 التشــريعات  تفعيــل  أو  مراجعــة 
ــز دور  ــة تعزي ــب عملي ــد تتطل ــة: ق الصل
ــة  ــاركة المجتمعي ــي المش ــام ف ــرأي الع ال
مراجعــة لعــدد مــن التشــريعات مثــل 
األداء  متابعــة  جهــاز  إنشــاء  مرســوم 
النفــع  جمعيــات  وقانــون  الحكومــي، 
العــام وغيرهــا مــن تشــريعات ذات صلــة 
وفــق األداة التشــريعية المالئمــة )مرســوم، 

قرار..وغيرهــا(. قانــون، 

الممّكنات الداعمة

موحــدة . 7 فعاليــات  رزنامــة  إعــداد 
هنــا  والمــراد  الحكوميــة:  للمبــادرات 
تنســيق المبــادرات المعنيــة بالمشــاركة 
الجهــات  مختلــف  مــن  المجتمعيــة 
وفــق  ُتــدار  بحيــث  الحكوميــة، 
مســتهدفات ســنوية ومشــاركة فاعلــة مــن 

. لجميــع ا

لرصــد . 8 إلكترونيــة  منصــات  اســتحداث 
حاجــات الفئــات الخاصــة واألقليــات مثل 
وبالتالــي  المقيمــة،  والجاليــات  البــدون 
ــّكل  ــل: تش ــكل األمث ــا بالش ــوار معه الح
هــذه الفئات الســواد األعظم فــي البلد، إال 
أنهــا تــكاد تكــون مغّيبــة في صنــع القرار 

ــات  ــع توجه ــجم م ــذي ينس ــي ال الحكوم
الدولــة وحاجــات تلــك الفئــات. ولعنــا 
نخــص هنــا فئــات البــدون والجاليــات 
المقيمــة، بحيــث ترصــد وتســتقبل هــذه 
ــم  ــل مطالبه ــم وتحّل ــات حاجاته المنص
اإلنســانية بالشــكل األمثــل. ال ســيما أن 
هــذه الفئــات تســتفيد مــن الخدمــات 
الحكوميــة بشــكل يومــي تقريبــاً بــدًءا 
مــن قوانيــن اإلقامــة والكفالــة، ومــروراً 
التعليميــة  والمرافــق  العمــل  بقوانيــن 
ــي  ــة الت ــالت الحكومي ــة والمعام والصحي
تمــس شــتى مجــاالت حياتهــم. ولعــل 
فــي  بإشــراكهم  مالئمــاُ  بــات  الوقــت 
ــر  ــع القــرار مــن خــالل منصــات ومناب صن
ذات طابــع تشــاوري تقــوم الحكومــة مــن 
خاللهــا بســماع اآلراء والمقترحــات بشــكل 
دوري وشــفاف لتدارســها وتطبيــق المالئم 
بدايــة  تتــم  أن  الممكــن  ومــن  منهــا. 
بالمجتمــع المدنــي ممثــالً بالجمعيــات 
المهنيــة التــي ينحــدر تحــت مظلتهــا 
جمعيــة  مثــل  المقيميــن  مــن  الكثيــر 
والمحاســبين  والمهندســين  المعلميــن 
وغيرهــا، بحيــث تســهم بنقــل رؤاهــم 
ومطالبهــم للجهــات المعنيــة كحلقــة 

ــمية.   ــل رس وص

انضمــام دولــة الكويــت لتآلــف الحكومات . 9
 Open Government( المفتوحــة 
عالمــي  تآلــف  وهــو   :)Partnership
تنضــوي تحتــه حتــى اليــوم أكثــر مــن 

ت
صيا

التو
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75 دولــة مــن حكومــات العالــم. ويســتلزم 
االنضمــام لهــذا التآلــف معاييــر أوليــة 
تحــدد موقــع الدولــة المرشــحة ضمــن 
ــا  ــة«، كم ــة المفتوح ــات »الحكوم تطبيق
تتطلــب المصادقــة علــى ميثــاق عالمــي 
أو خارطــة  الشــأن ووضــع خطــة  بهــذا 
حكومــي  جهــاز  إشــراف  تحــت  عمــل 

محــدد.

تفعيــل دور الــرأي العــام ضمــن كافــة . 10
ــك  ــي: وذل ــرار الحكوم ــع الق ــل صن مراح
التشــخيص ودراســة  بــدًءا مــن مرحلــة 
األثــر التشــريعي، مــروراً بمرحلــة الصياغــة 
التقييــم  مرحلــة  وأخيــراً  والمناقشــة، 
مجالــس  عضويــة  وضمــن  والمراجعــة، 
اإلدارة فــي الهيئــات الحكوميــة أو اللجان 
القــرار،  صنــع  منصــات  مــن  وغيرهــا 
ــرأي  ــؤوليات ال ــة لمس ــة واضح ــن آلي وضم
العــام وصالحياتــه، وعلــى عكــس مــا هــو 
متــاح حاليــاً حيــث يشــارك الشــعب فــي 
ضــوء مــا يطرحــه اإلعــالم مــن معلومــات 
ــة  ــة أو نيابي ــات حكومي ــّربة، وتصريح مس

مقتضبــة أو موّجهــة.

ــع . 11 ــة صن ــي عملي ــل ف ــز دور التواص تعزي
أكثــر  يكــون  بحيــث  الحكومــي  القــرار 
وضوحــاً  وأشــد  العــام،  للــرأي  فهمــاً 
فــي صياغــة الخطــاب الرســمي وبيــان 
ــة:  ــد الحاج ــرار عن ــريع والق ــررات التش مب
ــاً  ــي دوراً حيوي ــل الحكوم يلعــب التواص
فــي توضيــح مبــرات القــرارات الحكومية، 

حيــث يبــدأ دوره فــي رصــد الــرأي العــام 
تأثيــراً  الطــرق  بأكثــر  والتواصــل معــه 
األفعــال  ردود  تقييــم  ثــم  وفاعليــة، 
األمثــل.  بالشــكل  معهــا  والتعاطــي 
الحكومــي  االتصــال  أدوات  وتتنــوع 
والحمــالت  اإلعالميــة  األنشــطة  بيــن 
التوعويــة والتواصــل االجتماعــي وغيرهــا 
ــة  ــع األدل ــمل وض ــا يش ــائل. كم ــن وس م
لفــرق  التأهيليــة  والبرامــج  اإلرشــادية 
الحكوميــة  العامــة  والعالقــات  اإلعــالم 
ــل  ــز التواص ــة مرك ــراف ومتابع ــت إش تح

الحكومــي. 
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خلصــت هــذه الورقــة البحثيــة إلــى وجــود ممارســات محليــة غيــر 
منظمــة فــي التأثيــر الشــعبي علــى القــرارات الحكوميــة، حيــث 
تتأثــر عمليــة صناعــة القــرار الحكومــي بشــكل عــام بــردود أفعــال 
الــرأي العــام ومطالباتــه. والتأثيــر هنــا قــد يأخــذ أشــكاالً متعــددة 
فأحيانــاً يســهم بســرعة التنفيــذ أو إيقافــه، وبتشــريع موضــوع أو 

التحقيــق فيــه. 

العقــود  مــدار  علــى  الكويــت  دولــة  تجربــة  فــي  وبالنظــر 
ــتوى  ــالف مس ــة باخت ــارب العالمي ــوع التج ــة، وتن ــتة الماضي الس
ديموقراطيتهــا وطبيعتهــا، تتجلــى أهميــة تعزيــز مشــاركة 
ــرار  ــع الق ــي صن ــة ف ــاً وفاعلي ــر تنظيم ــكل أكث ــام بش ــرأي الع ال
الحكومــي بمختلــف أنواعــه، وذلــك كنهــج داعــم للمؤسســة 
البرلمانيــة وأدواتــه الدســتورية. وعليــه، حاولــت هــذه الورقــة 
تقديــم نموذجــاً يهــدف ألن تكــون تجربتنــا الكويتيــة أكثــر 

نضجــاً، وبمعاييــر تراعــي الخصوصيــة المحليــة. 

وبالمختصــر، فقــد تناولــت هــذه الورقــة البحثيــة فــي مقدمتهــا 
أهميــة البحــث وأهدافــه، إلــى جانــب لمحــة عامــة عــن صناعــة 
القــرار فــي دولــة الكويــت، ومــا يرتبــط بهــا مــن تعاريــف وأنــواع 
وفــق اجتهــاد الباحــث. كمــا تــم تنــاول المنهجيــة العلميــة التــي 
تــم اتباعهــا فــي إعــداد البحــث وصــوالً إلــى نتائجــه وتوصياتــه. 
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وأخيــراً، تــم تقديــم أمثلــة محليــة وعالميــة لتأثيــر الــرأي العــام 
فــي القــرار الحكومــي مع بيــان أوجــه التأثيــر ومجاالت االســتفادة 
ــوذج  ــح النم ــة لمالم ــوط العام ــم الخط ــن تقدي ــالً ع ــا، فض منه
الكويتــي المقتــرح لتعزيــز دور الــرأي العــام والتأثيــر الشــعبي فــي 

صناعــة القــرار الحكومــي.

إن الطريــق نحــو التغييــر اإليجابــي طويــل بــال شــك. ولربمــا 
يكــون مــن األجــدى أن تبــدأ أولــى خطــوات تنفيــذ هــذا النمــوذج 
بحــوار وطنــي بمبــادرة حكوميــة ومباركــة نيابيــة وبمشــاركة 
شــعبية واســعة ممثلــة بمؤسســات المجتمــع المدنــي واإلعالمــي 
ــن  ــد م ــود العدي ــى وج ــارة إل ــن اإلش ــد م ــا ال ب ــن. كم والمهتمي
ــث،  ــذا المبح ــة به ــة المرتبط ــا الفرعي ــية والزواي ــاد الرئيس األبع
ــق بالمجــاالت  ــر لكــون غالبهــا متعل ــرة بالبحــث أكث وهــي جدي
ــث  ــاق الباح ــارج نط ــع خ ــا تق ــث إنه ــية، حي ــة والسياس القانوني
الــذي تنــاول الموضــوع مــن منظــور اتصالــي ومجتمعــي بحــت. 
وأخيــراً، شــّكل شــح البيانــات الكميــة والتاريخيــة علــى وجــه 
التحديــد تحديــاً فــي تقديــم الصــورة الكاملــة لتأثيــر الــرأي 
ــكل  ــز بش ــم التركي ــه ت ــة، وعلي ــات الالزم ــرض المقارن ــام وع الع
ــرأي العــام فــي حــال تــم  ــر علــى استشــراف مســتقبل دور ال أكب
توظيــف االتصــال الحكومــي نحــو تحقيــق مزيــد مــن الحريــات، 

والممارســات الديموقراطيــة الحضاريــة.    

الخاتمة
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شكر خاص

شــكر خــاص مقــدم إلــى كل مــن ســاهم فــي إثــراء هــذه الورقــة 
البحثيــة، وباألخــص:

معالــي/ عبدالعزيــز دخيــل الدخيــل- الوزيــر األســبق، ورئيــس  	
جهــاز المراقبيــن المالييــن بدولــة الكويــت ســابقاً

ســعادة الدكتــور/ خالــد مهــدي- األميــن العــام للمجلــس  	
األعلــى للتخطيــط والتنميــة بدولــة الكويــت

الســيد/ خالــد الحشــاش- المستشــار فــي مكتــب األميــن العــام  	
للمجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة بدولــة الكويــت

األســتاذ الدكتــور/ محمــد عايــش- رئيــس قســم االتصــال  	
الشــارقة فــي  األمريكيــة  بالجامعــة  الجماهيــري 

الدكتــور/ أحمــد الشــريف- عضــو هيئــة التدريــس فــي قســم  	
اإلعــالم بجامعــة الكويــت

الســيد/ محمــد باهــارون- مديــر عــام مركــز دبــي لبحــوث  	
ــدة ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــوث( بدول ــة )بح ــات العام السياس

الســيد/ روبــن جــوردون فيراليــت- المستشــار الســابق فــي  	
مكتــب رئاســة الــوزراء البريطانــي، والشــريك المؤســس لشــركة 
منــارة جلوبــال لالستشــارات االتصالية بدولــة اإلمــارات العربية 

المتحــدة

4141



سعد عبدهللا الربيعان

ــن  	 ــة م ــات العام ــري والعالق ــل الجماهي ــي التواص ــوس ف بكالوري
ــارقة )2006( ــة الش جامع

مستشار في التواصل الحكومي والعالقات العامة 	

 ممــارس معتمــد فــي العالقــات العامــة وعضــو فــي معهــد  	
  )MCIPR, Chart.PR( ببريطانيــا  العامــة  للعالقــات  االعتمــاد 

عضو مؤسس/ رئيس سابق لمجلس األعمال الكويتي بدبي  	

عضو المجلس االستشاري لكلية االتصال بجامعة الشارقة 	

مؤلف كتاب »درس الزلق: دروس في تجارة أبناء العاقول« 	

مؤلــف مشــارك لكتــاب »االتصال الحكومــي: النظريــة والتطبيق«،  	
الصــادر عــن المركز الدولــي لالتصــال الحكومي

ــدة  	 ــب عمــود متخصــص فــي التواصــل الحكومــي فــي جري كات
القبــس الكويتيــة، ومجلتــي »فوربس الشــرق األوســط«، و »هارفارد 

بزنــس ريفيــو العربيــة«

عضــو لجــان تحكيــم فــي عــدد مــن الجوائــز اإلقليميــة فــي مجال  	
ــالم والتواصل اإلع

الباحث في سطور

s_alrubaiaan@
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عن شركة »سلكة« للعالقات 
العامة والمسؤولية االجتماعية

تأسســت »ســلكة« فــي عــام 2013 فــي دبــي، كشــركة متخصصــة 
فــي تقديــم الخدمــات االستشــارية فــي االتصــال الحكومــي، 
ــة،  ــة بالعربي ــات العام ــي العالق ــص ف ــوى المتخص ــراء المحت وإث
إلــى جانــب تصميــم وإدارة المبــادرات المجتمعيــة المبتكــرة 
علــى مســتوى منطقــة الخليــج العربــي. وتحمــل »ســلكة« حقــوق 
برنامــج “فلــس بالنيــت” للثقافــة الماليــة، والمعنــي بنشــر الوعــي 
ــة  بيــن أوســاط الجيــل الصاعــد مــن األطفــال والشــباب فــي دول
اإلمــارات. كمــا نفخــر بالحصــول علــى عالمــة دبــي للوقــف 

ــرة. ــة المبتك ــات االتصالي ــف الخدم ــم وق لتقدي
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