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الكويت :دراسة تطبيقية
د .فهد عيل الزميع
قسم القانون الخاص-
كلية الحقوق جامعة الكويت
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املقدمة:
يعود الفضل إلى ربط األنظمة القانونية بنظام السوق الحر أو ما يسمى بالنظام الرأسمالي إلى
ماكس فيبر ،Max Weberوالذى بين أن أحد اشتراطات نجاح نظام السوق الحر Free Marketهو
توافر نظام قانوني عقالني  ،Rational Legal Systemوذلك من خالل دراسته لألسباب وراء ظهور
الثورة الصناعية في بعض الدول األوربية بينما لم تبرز هذه الظاهرة في دول أخرى((( .وفي ذات النهج
يؤكد البروفيسور دوغ�لاس ن��ورث ((( Douglass Northعلى أن ما يميز ال��دول املتقدمة عن ال��دول
النامية الفقيرة هو درجة جودة مؤسساتها  ،Institutionsوعرف املؤسسات عن طريق نموذج قواعد
اللعبة التي تحكم النشاط االقتصادي ،مع اإلشارة إلى خصائص تطبيق هذه القواعد(((.
وي��واج��ه االق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت�ح��د م��ن فاعلية تطبيق ن�ظ��ام ال�س��وق
ال�ح��ر ،أب��رزه��ا ه��و ع��دم ت��واف��ر إط��ار تشريعي م�لائ��م يعمل على إع��ادة هيكلة االق�ت�ص��اد ليتخلص من
قبضة الفلسفة الريعية التي تسيطر على جوانبه االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألخالقية.
ونعتقد أن السبب الرئي�سي لعدم قدرتنا على توفير ه��ذا اإلط��ار التشريعي ،يرجع إل��ى ت�راج��ع وانهيار
الفكر القانوني الحديث في الكويت ،وهي مسألة تشترك معنا فيها غالبية دول الوطن العربي ،والتي
التزال أسرى للفكر القانوني التقليدي الذي أصبح جزء من املا�ضي ،واملرتكزعلى أهمية دور الدولة
املتدخلة في كافة األنشطة االقتصادية (((.فالقوانين التجارية في حقيقتها تتقاطع بالغاية مع أليات
العرض و الطلب في السوق  Price Systemمن حيث أن القوانين التجارية تسعى إلى تحفيزالتعامالت
و تحقيق الكفاءة املطلوبة (((.ولعل أه��م ما يميز القانون التجارية مقارنة مع غيره من القوانين هو
عدم اشتراط وجود الدولة لوجودها فهي في أصلها قانون عرفي نشأ و تطور في املجتمعات التجارية و
في كثيرمن االحيان كانت هذه املجتمعات هي الجهة املختصة بإنفاذ القانون دون أي تدخل من قبل
ال��دول��ة (((.بل أن العديد من فقهاء القانون التجاري السابقين ي��رون أن��ه من الخطأ أن يتم إص��دار
(((
قوانين تجارية و أنه يجب أن يستمراالطارالعرفي القائم في القرن الثامن عشر.
1
Curtis J. Milphaupt & Katharina Pistor, Law and Capitalism; What Corporate Crisis
Reveal about Legal Systems and Economic Development around the World, University of
 David M. Truوللمزيد حول نظرة ماكس ويبر حول القانون و الرأسمالية انظر Chicago Press 2008 at p18.)bek, Max Weber on Law and the Rise of Capitalism,  Wisconsin Law Review, 721 (1972
2
.اقتصادي أمريكي ،حصل على جائزة نوبل في االقتصاد عام 1993
3
  Douglass C. North, Institutions, Journal of Economic Perspectives- Vol 5, Number
1 (Winter 1991) at p 97.
4
للمزيد حول تدهور الفكر القانوني العربي انظر الدكتور عمرو الشلقاني  ،ازدهار و انهيار النخبة القانونية
املصرية  ،1805-2005دار الشروق 2013
5
Bruce L. Benson, The Spontaneous Evolution of Commercial Law, at p 645 (add
)the rest of the reference in the book
6
Bruce L. Benson, The Spontaneous Evolution of Commercial Law, at p 645 (add
)the rest of the reference in the book
7
Johannes W. Flume, Law and Commerce-The Evolution of Codified Business Law,
وقد كان من أهم أنصارهذه املدرسة الفقيه االنجليزي جون ويليم سميث و جديربالذكرأن هذه املدرسة أصبحت جزء من at p2
التاريخ و أصبح املتعارف عليه أن يتم إصدارقوانين تجارية لتنظيم العمل التجاري تكون صادرة من الدولة .ويجب التنويه إلى أن أول
عملية تقنين للقوانين التجارية كانت في العام  1794في مملكة برو�سي
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وال يعني ذلك أننا نرى بضرورة تغييب دور الدولة في الجانب التشريعي ،ولكن أرى أهمية إحداث
نقلة نوعية في هذا الدور وانتقال دور الدولة من الدولة املتدخلة  Monarchism Stateالتي تسعى-
وعادة ما تفشل-في السعي لحماية املجتمع إلى أن تصبح الدولة الحارسة.
ً
ولتوضيح ه��ذه املسالة وض��ع البروفيسور أوغ��س تعريفا لألطار التشريعي  Regulatory lawفي
سياق السوق الحر حيث ينص على أن « اإلطار التشريعي هو األساليب القانونية املستخدمة من
قبل الحكومات لتحفيز االقتصاد وأدوات ��ه للوصول إل��ى إنتاجية ال يمكن ال��وص��ول لها ف��ي حال
لم تتدخل الدولة وتركت النشاط لقوى السوق ((( ».Market Forcesو عملية تحرير القوانين
التجارية بدأت في االقتصاديات املتقدمة في منتصف القرن التاسع عشر ففي بريطانيا على سبيل
املثال صدرقانون للسماح بتحويل العملة للذهب في العام  1819وتم فتح الباب أمام منافسة شركة
(((
الشرق الهندية في العام  1834و تم إلغاء قوانين الذرة  Corn Lawsاملقيدة للتجارة في العام .1846
وأمام هذا التحرر بدأت سيطرة الدولة خاصة بعد الكساد العظيم في العام  1929و الحرب العاملية
الثانية وه��و االم��ر ال��ذي عارضه الكثير من الفالسفة االوروب�ي�ي��ن مثل أن��دري��ه سيغفريد وال��ذي إعتبر
هذا النمو لدور الدولة بداية النهاية لعصر جميل عاصروه في القرن التاسع عشر ((1(.ونرى الشاعر
الفرن�سي بول فاليري يوصف الدولة بأنها «الدولة مخلوق ضخم الجثة ،مزعج و ضعيف ،إنها عمالق
مشوه ،قوي جدا ،أخرق جدا ،إنها بنت القوة و القانون وقد أنجبناها من تناقضاتهما .وهي التحيا
إال بواسطة جمهرة من ضغارالناس الذين يحركون بحماقة يديها و قدميها التي الحياة فيها .أما عينها
(((1
الوحيدة فال ترى إال املالليم أو املليارات .الدولة صديقة الكل ،وعدوة الفرد».
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على العقبات القانونية في القوانين التجارية الناتجة عن
فلسفة الدولة القائمة على التدخل في األسواق والتي تمثل عقبة رئيسية لتحريراألسواق في الكويت.
وسيتم تسليط الضوء على تجارب الدول األخرى في رفع كفاءة التقا�ضي ودعم السلطات القضائية
كون أن املحاكم تعد أحد أهم األدوات املؤثرة في عملية اإلصالح اقتصادي وتحريراالسواق.
سأتناول في (املبحث األول) اإلطار التشريعي للبيئة التجارية في الكويت من خالل تقديم قراءة
نقدية للقوانين ذات الطبيعة الريعية وال�ت��ي تمثل عائق رئي�سي أم��ام تفعيل آل�ي��ات ال�س��وق الحر في
الكويت ،مع التعرض إلى املتطلبات التشريعية لخلق سوق حر مستقل ،و من ثم سننتقل إلى تقديم
ق�راءة فلسفية لطبيعة التشريعات في الكويت والتي تمثل العقبة الرئيسية أمام أي محاولة إلعادة
هيكلة االق�ت�ص��اد وأه�م�ي��ة إع ��ادة النظر بألية التشريع ال�ق��ائ�م��ة .وم��ن ث��م سيتم البحث ف��ي (املبحث
الثاني) درجة كفاءة التقا�ضي في الدول املقارنة حيث أن كفاءة السلطة القضائية في أي دولة تعتبر
ً
عامال رئيسيا من عوامل نجاح أي عملية إصالح اقتصادي حقيقي.
8
Anthony Ogus, Economics and the Design of Regulatory Law, at p104.
9
Micklethwait, John, and Adrian Wooldridge. The company: A short history of a
revolutionary idea. Vol. 12. Random House Digital, Inc., 2005. At p47
10
انظرأندريه سيغفريد ،روح الشعوب ،ترجمة عاطف املولى ،املركزالعربي لألبحاث و دراسة السياسات ()2015
صفحة 20-29
11
انظرأندريه سيغفريد ،روح الشعوب ،ترجمة عاطف املولى ،املركزالعربي لألبحاث و دراسة السياسات ()2015
صفحة 28-29
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ً
وختاما سأقدم في نهاية الورقة مجموعة من االقتراحات والتوصيات لتطويرالبيئة التشريعية في
ً
الكويت .وذلك وفقا للتقسيم التالي:
املبحث األول :القوانين الريعية املقيدة للسوق الحرفي دولة الكويت
املبحث الثاني :قراءة حول كفاءة التقا�ضي-دراسة مقارنة
الخاتمة والتوصيات
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املبحث األول :القوانين الريعية املقيدة للسوق ُ
الحر في دولة الكويت
دراس��ة القوانين الريعية املقيدة للسوق الحر ف��ي دول��ة الكويت ،تتطلب اب�ت��داءا إل��ى اإلش��ارة إلى
املتطلبات التشريعية ل�ض�م��ان استقاللية وح��ري��ة ال�س��وق (امل�ط�ل��ب األول) ،و م��ن ث��م ت�ق��دي��م ق �راءة
نقدية للقوانين الريعية املقيدة للسوق الحرفي دولة الكويت (املطلب الثاني) ،والتعرض إلى إشكالية
الفلسفة التشريعية في دولة الكويت (املطلب الثالث).

املطلب الأول :املتطلبات الت�شريعية لإقامة �سوق حر وم�ستقل

ً
تضطلع التشريعات التجارية بدورا هام في النشاط االقتصادي للدولة ،فيتم استخدامها عادة
كأداة لتحفيزوالحفاظ على آليات السوق ومعالجة اختالالته ،أو في حالة صدور قوانين تتعارض مع
طبيعة السوق الحرفإنها ستكون عقبة أمام النمو االقتصادي وتفعيل قواعد وآليات السوق الحر،
وعليه فأنه من األهمية بمكان أن تكون البيئة القانونية محفزة وق��ادرة على تفعيل آليات السوق
الحر وذل��ك لتحقيق التنمية امل�ن�ش��ودة .وتعتبر س�ي��ادة ال�ق��ان��ون رك��ن أس��ا�س��ي لتوافر س��وق ح��ر فعال
(((1
فبدون سيادة القانون ف��إن أي محاولة لتهيئة املناخ للتفعيل السوق الحر سيكتب لها الفشل.
فالتشريعات و ال�ت��دخ��ل التشريعي ل�ل��دول��ة مسألة خالفية فالبعض ي��رى أن ال�ت��دخ�لات التشريعية
للدولة تضعف كفاءة االس��واق  Market Efficiencyو املدرسة االخ��رى ت��رى أن التشريعات الجيدة
(((1
تؤدي إلى زيادة كفاءة االسواق و جعل هذه االسواق أكثرعدالة.

وق�ب��ل ال��دخ��ول بتقييم ال�ح��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��إن��ه م��ن ال �ض��روري أن ي�ت��م ت�ح��دي��د م��اه�ي��ة املتطلبات
التشريعية لخلق سوق حر مستقل قائم على قوى السوق والحد من سيطرة الدولة على األنشطة
االقتصادية.
ً
فوفقا لبعض الفقهاء يتمثل الحد األدنى للبنى التحتية القانونية للسوق الحر في ضرورة حماية
امللكية الخاص ة  Private Propertyوتعزيز التنافس الحر  free competitionوحرية التعاقد �free
 ،dom of contractأو م��ا يعرف ف��ي القانون بسلطان اإلرادة( ،((1خاصة ف��ي نطاق البيئة التجارية،
ويكتسب التدخل التشريعي أهمية خاصة ،في حال قيامه بدوره في معالجة بعض اختالالت السوق
 Market Failuresمثل قوانين البيئة وقوانين حماية املستهلك .ويهدف هذا التدخل التشريعي عادة
إل��ى نقل التكلفة الناتجة ع��ن أي م�م��ارس��ة إق�ت�ص��ادي��ة ي�ك��ون لها أث��ر على املجتمع م��ن �ك�اه��ل املجتمع
وتحميلها للمنشأة االقتصادية  ((1(.Internalizing the cost of doing businessو في حال الوصول
12
Samuel Bufford, International Rule of Law and the Market Economy-An Outline,
12 Southwestern Journal of Law & Trade in the Americas, 303 (2006) at p303.
13
Joseph Stiglitz, Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation,
& in Government and Markets: Towards a New Theory of Regulation, Edward J. Balleisen
David A. Moss (ed) at p 13.
14
 P.S. Atiyah, The Rise and Fall of Freeللمزيد حول التطور التاريخي و الفلسفي لحرية التعاقد انظر)dom of Contract, Oxford University Press (1985
15
Samuel Bufford, International Rule of Law and the Market Economy-An Outline,
للمزيد حول تأثير12 Southwestern Journal of Law & Trade in the Americas, 303 (2006) at p
Lloyd Dixon, Susan M. Gates, Kanika Kapur, Seth A.التشريعات على أصحاب املشاريع  305الصغيرة انظر
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ل�ه��ذه املرحلة وإل�غ��اء �ك�اف��ة امل�ع��وق��ات املؤسسية مثل التشريعات امل�ض��رة بالبيئة التجاري ة �Institu
 tional Impedimentsفإن أليات السوق الحر ستبدأ بإنتاج منافعها و تصبح االلية لتحقيق النمو
املطلوب و تحفز على االبتكار واليعني ب��أي شكل من االش�ك��ال أن السوق الحر هو الع�صى السحرية
فهناك إختالالت في السوق التي تبرر التدخل التشريعي و تجدراالشارة إلى أنني ال اتطرق إلى التبعات
االجتماعية السلبية التي قد تنتج عن السوق الحرو الدور املطلوب لتحملها ولكن التركيزهنا منصب
(((1
على التشريعات التجارية التي تشكل عائقا لعمل السوق الحر.
وي �ع��د ال�ت��دخ��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي مل�ع��ال�ج��ة إخ �ت�ل�االت ال �س��وق م��ن أح ��د أه ��م االس �ب��اب ال �ت��ي ت �ب��رر ت��دخ��ل
ال��دول تشريعيا في اليات عمل السوق الحر .فووفقا للبروفيسور جوزيف ستيغتلز( ((1فإنه يمكن
تقسيم هذه االختالالت إلى عدة أنواع .النوع االول يتناول التشريعات التي تهدف إلى معالجة التكلفة
الخارجية التي قد تنتج عن السوق الحر Externalitiesكما هو الحال عندما تقوم منشأة اقتصادية
باالضرار باالخرين نتيجة طبيعة أعمالها دون أن تجبر اليات السوق الحر هذه املنشأة على تعويض
املتضررين و املثال الشائع يتعلق بالتلوث البيئي وقوانين البلديات و التي تضع ال�ش��روط الخاصة
بالبناء فهذه القوانين تحول دون أن يقوم مصنع بشراء مجموعة أرا�ض��ي سكنية و بناء املصنع في
وسط حي سكني كون أن مثل هذا التصرف سيترتب عليه ضرر لساكني هذا الحي و إنخفاض قيمة
ممتلكاتهم نتيجة وجود مثل هذا املصنع و دون وجود أي قوانين ملعالجة مثل هذه التصرفات فإن
النتيجة تكون بحدوث ض��رر دون وج��ود اي ال�ت�زام قانوني قبل املصنع لتعويض املتضررين و عليه
نكون أم��ام حالة تستلزم التدخل التشريعي ملعالجة حالة االخ�ت�لال .أم��ا بالنسبة للنوع الثاني من
التشريعات فإنه يتضمن القوانين التي تهدف إل��ى حماية املنافسة كونها العمود الفقري لألسواق
الحرة .ختاما فإن النوع الثالث يشتمل على التشريعات التي تسعى إلى معالجة االختالالت الخاصة
بتوافر و صحة املعلومات مثل القوانين الخاصة بحماية املستهلك و التي تتضمن إلتزام قانوني على
املنشأت االقتصادية بنشراملعلومات الخاصة بمنتجاتهم حتى يستطيع املستهلك إتخاذ قراراته بناءا
(((1
على توافراملعلومة و بشكل صحيح.
باالضافة إل��ى معالجة اخ�ت�لاالت ال�س��وق كسبب وراء التدخل التشريعي ف��إن هناك سبب أخير
لتبرير التدخالت التشريعية و هو تحقيق العدالة االجتماعية  Distributive Justiceحيث أنه حتى
في ظل كفاءة االسواق فقد ينتج عنها عدم عدالة اجتماعية وسوء توزيع للثروة و عليه فإن الدولة
تتدخل لتحقيق هذه العدالة .ولكن مثل هذه التدخالت س��واءا بشكل ضرائب تصاعدية أو برامج
Seabury, Eric Talley, The Impact of Regulation on Small Business and Entrepenruship, Rand
)Working Paper 317 (February 2006

16

.William J. Baumol, The Free-Market Innovation Machine, Princeton University Press (2002) at p2

17
البروفيسور جوزيف ستيغلتز حائز على جائزة نوبل لإلقتصاد وكان كبير مستشاري الرئيس االمريكي
السابق بيل كلينتون ويعد البروفيسور ستيغلتز أحد أشرس املنتقدين للنظام االقتصادي القائم وله كتابات تنتقد
االثار السلبية للنظام الرأسمالي وبشكل خاص هيمنة االقلية التي متثل  1%على الثروة و لكن يجب التنويه إلى أنه
من أنصار النظام الرأسمالي شريطة التدخل ملعاجلة مثل هذه التدخالت ولعل من أهم كتاباته الرئيسية في نقد هذا
) The Price of Inequality, Jospeh Stiglitz, Penguin Press (2013التفاون كتابه االخير املعنون ب
18
Joseph Stiglitz, Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation,
& in Government and Markets: Towards a New Theory of Regulation, Edward J. Balleisen
David A. Moss (ed) at p18-19
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الرفاه أو دعومات مالية  Subsidiesمثل بدل البطالة من أصعب و أكثر التدخالت التشريعية التي
تستغل بشكل �سيء و هي مبررات لقوانين ينتج عنها أضرارإقتصادية و تهميش ألليات السوق.
ً
ولعل أحد أهم األفكار التي تؤثر سلبيا على السوق ،سيطرة “النظرة البريئة للقانون” على الفكر
ً
القانوني العربي ،وأقصد بالنظرة البريئة هو أنه دائما ما نفترض حسن النية لدى املشرع أو مصدر
القرار التنظيمي ،وأنه يهدف إلى تحقيق املصلحة العامة خاصة عندما يكون التشريع متعلق بقطاع
صناعي أو خدمي أو غيره من القطاعات االقتصادية ،حيث و عادة ما يكون الباعث املعلن للقانون
انه يصبو إلى تحقيق النفع والخيرللعامة.
ً
ولكن الحقيقة ليست دائما بهذه الصورة ،ففي كثيرمن األحيان يعتبرالقانون أداة في يد أصحاب
امل�ص��ال��ح ال�خ��اص��ة ي�س�ع��ون م��ن خ�لال�ه��ا ت�ع��زي��ز مصالحهم ال�خ��اص��ة وال�ت��ي ع��ادة م��ا ت�ك��ون ع�ل��ى حساب
املصلحة العامة للمجتمع( ،((1وعليه ينظرالكثيرمن الباحثين القانونين واالقتصاديين ألي تشريع أو
قرارتنظيمي تصدره الهيئات املتخصصة بنظرة تشوبها الريبة والشك.
وي�ف�ت��رض ف��ي البيئة التشريعية امل�ن��اس�ب��ة أن ت��زي��ل امل�ع��وق��ات أم��ام دخ��ول ال�س��وق ال�ح��ر Market
 ،Barriersوأن تهدف إل��ى معالجة الفشل في طبيعة عمل آلياته واملتمثلة في اخ�ت�لاالت السوق التي
سبق االش��ارة إليها .فهناك شبه إجماع ل��دى املنظمات الدولية و كثير من املتخصصين من أن دور
الدولة الحقيقية هو وضع االطر التشريعية الداعمة للنمو االقتصادي ((2(.حيث أثبتب العديد من
الدراسات لوجود عالقة وثيقة بين جودة التشريعات القائمة و النمو االقتصادي للدول ((2(.و عندما
يتعلق االم��ر بالتشريعات التجارية أو ذات الصلة بالسوق الحر ف��إن الفقه يقسمها إل��ى ثالثة أن��واع
من التدخالت التشريعية ،النوع االول يتعلق كما تم تبيانه أع�لاه بقوانين لتعزيز توافر املعلومة و
الشفافية  Information Requirementsو النوع الثاني تشريعات أمرة تمنع بعض املمارسات على
الشركات مثل حظر االتفاق على تثبيت االسعار بين املتنافسين  Price Fixingأو التداول في االوراق
املالية بناءا على معلومات غيرمعلنة و أخيرا تشريعات تلزم الشركات و املنشأت االقتصادية بالقيام
ببعض االعمال مثل إعطاء الحق للمستهلك بإسترجاع أو إستبدال السلع املباعة خالل فترة محددة
ك�م��ا ه��و م�ت�ع��ارف ع�ل�ي��ه ف��ي ق��وان�ي��ن ح�م��اي��ة املستهلك أو إل �زام ال�ب�ن��وك بتخصيص ج��زء م��ن عمليات
تمويلها للفئات ذات الدخل املحدود أو االقليات كما هو معمول به في ال��والي��ات املتحدة االمريكية
في ظل قانون اع��ادة االستثمار باملجتمعات ( Communities Reinvestment Act((2وتبرير مثل هذه
التدخالت في أعمال البنوك مرتبط بالسماح لهذه الشركات بالحصول على الترخيص البنكي ومثل
هذا الفهم للدور الحقيقي للتشريعات االقتصادية يكاد يكون شبه غائب في الكويت وهو األمر الذي
سأتناوله في املطلب القادم..
19
George J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, University of Chicago at p1.
20
Amenda J. Perry, The Relationship between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches, Journal of Law and Society, Vol 29
إضافة املراجع الناقدة لعملية حترير االسواق او ما يعرف بإجماع واشنطن Number 2, June 2002at p282-283.
21
Jamal Ibrahim Haidar, The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic
Growth, Journal of the Japanese and International Economics 26 (2012) at p286
22
Joseph Stiglitz, Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation,
& in Government and Markets: Towards a New Theory of Regulation, Edward J. Balleisen
David A. Moss (ed) at p 25
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املطلب الثاني :قراءة نقدية للقوانين الريعية املقيدة للسوق الحرفي دولة الكويت

في إط��ار تعرضنا بقراءة نقدية للقوانين الريعية املقيدة للسوق الحر في دول��ة الكويت ،سنتناول
ً
(أوال) ق �راءة نقدية للقوانين املنظمة للنشاط االقتصادي للسوق الكويتي ،و (ثانيا) ق �راءة نقدية
للقوانين املنظمة للنشاط االقتصادي للدولة.
ً
أوال :قراءة نقدية للقوانين املنظمة للنشاط التجاري للسوق الكويتي:
يكاد يجمع الفقه الحديث م��ن أن التشريعات االقتصادية املنظمة لعمل األس��واق تسعى إلى
تحقيق إحدى هدفين رئيسين وهما :معالجة أحد االختالالت الناتجة عن طبيعة عمل السوق الحرو
الهدف الثاني هو املساعدة في مزيد من تحريراألسواق من خالل تأصيل الحرية االقتصادية .ويعرف
بعض الفقهاء ال�ح��ري��ة االق�ت�ص��ادي��ة على أن�ه��ا ح��ق االف �راد لتحقيق مصالحه الشخصية م��ن خالل
التعاقد من خالل السوق الحر voluntary exchangeضمن اطرقانونية تضمن هذا الحق وتحميها
الدولة .بل أن البعض يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من خالل تعريفه الحرية االقتصادية على أنها
(((2
حرية االفراد من أي تدخالت تشريعية لتنظيم أعماله االقتصادية.
ويدخل ضمن اإلط��ار التشريعي للسوق الحر في دول��ة الكويت ،العديد من التشريعات التي تبدو
للوهلة األول��ى أنها تصبو إل��ى تحقيق هذين الهدفين ،ولكن ب�ق�راءة متأنية لهذه القوانين يتضح أنها
تشكل عقبات أمام تفعيل دور السوق الحروآلياته ،وتزيد من اختالالت السوق .ويعود السبب وراء
هذا االمرإلى نموذج التنمية املتبع في غالبية الدول العربية منذ عهد االستقالل و من ضمنها الكويت
و القائم على إعطاء الدولة دورا محوري في عملية التنمية و تهميش دور السوق الحر وقد إنعكست
ه��ذه الفلسفة على التشريعات القائمة في دول��ة الكويت و التي تعطي ال��دول��ة دورا محوري فيها من
خ�لال رف��ع راي��ة حماية االق�ت�ص��اد املحلي .وي��أت��ي ترتيب دول��ة الكويت ف��ي امل��ؤش�رات العاملية الخاصة
بالحرية االقتصادية ليؤكد هذه الحقيقة فوفقا ملؤشرindex of economic freedom by heritage
 foundationفقد تم تصنيف الكويت في املرتبة  74من أصل  137دولة و تم وضعها من ضمن الفئة
الثالثة والتي تشمل ال��دول التي تعتبر نسبيا حرة عندما يتعلق االم��ر بالتجارة ((2(.وذات االم��ر ن�راه في
تقرير سهولة االعمال الصادر من البنك الدولي حيث أن تصنيف الكويت في العام  2016كان 101
(((2
من أصل  180دولة تقريبا بينما معدل تصنيف الدول في الشرق االوسط وشمال أفريقيا كان .56
فعلى سبيل امل�ث��ال ف��إن ق �راءة متأنية ل�ق��ان��ون ال�ت�ج��ارة ال�ك��وي�ت��ي (ق��ان��ون رق��م  86لسنة ،)1980
وال��ذي يعد اإلط��ار القانوني العام للعمل التجاري في الكويت ،يتضح أن فلسفة التشريع التجاري
في الكويت قائمة على أس��س ريعية تتعارض مع فلسفة السوق الحر وتحد بشكل كبير من تحقيق
النمو االقتصادي املنشود .حيث يضع القانون العديد من القيود القانونية على ممارسة األجانب
للعمل التجاري في الكويت إال من خالل وكيل كويتي .بمعنى أخر فإن مسألة توافر االهلية التجارية
23  Ivana Barkovic & J.J. Strossmayer, Economic Freedom as Precondition for Economic
Prosperity: Croatian Experience, at p 566
24 http://www.heritage.org/index/ranking
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/انظرتقريردول الكويت للعام  2016متاح 25
kuwait/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/KWT.pdf
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لدى املتعاقدين منحصرة للكويتي حيث أن االهلية التجارية هي اهلية ذات طبيعة خاصة وليست
مرتبطة بصالحية وقدرة الشخص الطبيعي أواالعتباري من القيام بالعمل محل التقنين ولكنها أقرب
إل��ى املنع من التصرف ألسباب يرتأيها امل�ش��رع .حيث أن القانون رق��م  68لسنة  1980نظم مسألة
االهلية التجارية حيث نصت امل��ادة  18على أن «ك��ل كويتي بلغ إح��دى و عشرين سنة ،ول��م يقم به
مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع املعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهال لإلشتغال بالتجارة ».و
نصت املادة  24من ذات القانون على أنه « اليجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ،واليجوز
أن تباشر أع�م��اال ت�ج��اري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت إال ع��ن ط��ري��ق وك�ي��ل ك��وي�ت��ي ».و ي��أت��ي ه��ذا االم��ر تطبيقا للقاعدة
العامة ال��واردة في امل��ادة  84في القانون املدني رق��م  67لسنة  1980واملنظمة لألهلية حيث نصت
املادة  84على أن «كل شخص أهل للتعاقد ،مالم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها» .و عليه
فإن الشركات االجنبية تعتبر فاقدة لألهلية التجارية الالزم توافرها للدخول في مثل هذه التعامالت
التجارية لألسباب املشارإليها أعاله و املتمثلة بضرورة أن يتم التعاقد من خالل وكيل الكويتي السيما
أن املشرع لم يشترط توافر الوكيل كشرط شكلي فقد جاءت صياغة املادة  24من القانون رقم 68
لسنة  1980لتؤكد أن الطريق الوحيد لعمل الشركات االجنبية هو أن تقوم بأعمالها في الكويت عن
طريق وكيل كويتي مما يعني أن دور الوكيل ليس شرطا شكليا يتحقق بمجرد تسجيل أو تحديد وكيال
كويتيا وإنما يجب أن يكون دور الوكيل الكويتي إيجابيا ويكون بمثابة القناة التي تمارس الشركة
االجنبية أعمالها التجارية من خالله.
ً
وبتحليل ه��ذا القيد التشريعي ،فإنه يتبين لنا أن��ه ال يسعى لتحقيق أي��ا م��ن الهدفين الرئيسين
املشار إليهم أع�لاه ،فهو ال يعالج أحد اختالالت السوق الحر وال يهدف إلى تحرير األس��واق من خالل
إلغاء أح��د القيود أم��ام ال��دخ��ول في ال�س��وق .وق��د يعتقد البعض أن ه��ذا القيد التشريعي من شأنه
أن يوفر حماية لالقتصاد املحلي ،إال أنه في حقيقته يسبب الضرر للمجتمع ،حيث أن وجود وكيل
محلي يعد بمثابة تكلفة إضافية أمام الشخص األجنبي الذي يهدف إلى ممارسة العمل التجاري في
الكويت ،وبطبيعة ال�ح��ال ف��إن مثل ه��ذه التكلفة سيتم نقل عبئها على املستهلك النهائي ،ف��ي ص��ورة
أضافة تكلفة الوكيل املحلى على الخدمة أو السلعة في السوق الكويتي ،مما يزيد من سعرها مقارنة
بالسوق الخارجي والسؤال الذي يفترض سؤاله في تحديد الفوائد من وراء مثل هذه القيود هو مدى
استفادة املجتمع املتمثل باملستهلكين من مثل هذه القيود أم أنها في حقيقتها هي قيود لدخول السوق
لحماية الطبقة التجارية.
وينبغي التأكيد على أننا لسنا بصدد الحديث عن مدى أهمية الوكاالت التجارية ،والتي لها دور
ب��ارز ف��ي االق�ت�ص��اد ال�ع��ال�م��ي ،وإن�م��ا م��ا نقيمه ه��و اش�ت �راط وج��ود ال��وك�ي��ل مل�م��ارس��ة أي عمل ت�ج��اري في
السوق الكويتي وإضفاء الصبغة االحتكارية لهذا الوكيل ،دون منح املستثمر األجنبي حرية االختيار
ب�ي��ن م�م��ارس��ة ن�ش��اط��ه داخ ��ل دول ال�ك��وي��ت م�ب��اش��رة أو م��ن خ�ل�ال وك�ي��ل ت �ج��ارى .وم�ث��ل ه��ذه ال�ق��وان�ي��ن
تذكرنا ب��ال( guildsطوائف التجار) حيث كانت ال��دول أن��ذاك تعطي حقوق إحتكارية ملجموعة من
التجار ملمارسة أعمال تجارية محددة و في بعض االحيان اعطائهم حقوق احتكارية ملناطق جغرافية
محددة( ((2ويمكن إعتبار قوانين التجارة الخاصة بالكويت نسخة حديثة لقوانين طوائف التجار في
أوروبا القرون املتوسطة.
26   Micklethwait, John, and Adrian Wooldridge. The company: A short history of a revolutionary idea. Vol. 12. Random House Digital, Inc., 2005. At p13-14
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وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ق��ان��ون رق��م  116لسنة  2013ف��ي ش��أن تشجيع االس�ت�ث�م��ار امل�ب��اش��ر ف��ي دول��ة
الكويت ،قد نص على إمكانية قيام املستثمر األجنبي بمارسة التجارة في الكويت بناء على ترخيص
من «هيئة تشجيع االستثمار املباشر» ودون حاجة لوكيل كويتي ،فإن قيد « الوكيل املحلى» ال يزال
ً
موجودا ويعد هو األصل وقانون االستثمار املباشر يعد استثناء على هذا األصل .وعلى الرغم من أن
قانون االستثماراملباشرسمح لألجانب تملك شركات كويتية بالكامل إال أن هذه املسألة مازالت تعد
االستثناء.
ويرجع السبب وراء تصنيف قيد « الوكيل املحلى» كقيد ريعي ،هو أن الوكيل الكويتي في كثيرمن
األحيان يقوم بالحصول على عائد مالي ليس بسبب قيامه بأعمال حقيقية ،ولكن بسبب استخدام
«جنسيته» كأداة لتمكين األجنبي من الدخول في السوق املحلي.
وف��ي ذات النهج نجد أن قانون الشركات (ق��ان��ون رق��م  1لسنة  ،)2016م��ازال يتطلب أن يتملك
الكويتي  %51من أي شركة كويتية ،ومثل هذا الشرط الذي كان يعكس فكر اقتصادي وسيا�سي في
ستينيات القرن املا�ضي ،أصبح جزء من هذا املا�ضي ،ولكن مازلنا نرى أن له مكان في قانون الشركات
الصادرفي عام  2016وعادة ما يكون حماية االقتصاد الوطني املبرر املستخدم لتبريرمثل هذه القيود
ويجب االشارة إلى أن مثل هذه الحجج كانت تستخدم قبل عدة قرون في الواليات املتحدة االمريكية
لإلعتراض على تأسيس البنك االمريكي الثاني  Second Bank of the United Statesحيث كانت من
ضمن الحجج املستخدمة هوالخشية من سيطرة املستثمرين االجانب على البنك ((2(.وهوذات النهج
املتبع في قانون املناقصات رقم  37لسنة  1964والصادرعام  ،1964حيث تتطلب املادة  5من قانون
ً
رقم  37لسنة  1964بشأن املناقصات العامة ،فيمن يتقدم بعطاء في املناقصات العامة « أوال :أن
ً
ً
ً ً
ً
يكون كويتيا تاجرا فردا كان أو شركة مقيدا في السجل التجاري ومسجال لدى غرفة تجارة وصناعة
ً
– الكويت.ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق
شريطة أن تقوم لجنة املناقصات املركزية بوضع نظام خاص الشتراط الشركة األجنبية في مناقصات
األعمال الكبيرة” .وهذه املتطلبات كما تم تبيانه أعاله ال تعدو إال أن تكون شروط مقيدة أمام تحرير
األس ��واق ،وتتضمن تكلفة اقتصادية إض��اف�ي��ة دون أن ي�ك��ون لها أي م��ردود اق�ت�ص��ادي للمجتمع أو
للمستهلك .وه��ذه القوانين هي أمثلة للطبيعة االحتكارية لبعض القوانين التجارية في دول��ة الكويت
التي تتعارض مع الفلسفة التشريعية للقوانين التجارية وغاياتها والتي سبق تناولها في املطلب االول.
ً
ثانيا :قراءة نقدية للقوانين املنظمة للنشاط التجاري للدولة:
بعد أن تم التطرق إلى أوج��ه القصور في بعض القوانين التجارية املنظمة للنشاط االقتصادي
في السوق الكويتي ،وم��دى تأثيرها في عمل السوق الحر وتفعيل ألياته باإلضافة إل��ى تبيان الطبيعة
الريعية لهذه القوانين ،فإنه من األهمية بمكان تقييم القوانين املنظمة للنشاط االقتصادي للدولة،
ً
والتي تمثل في حقيقتها تحديا وعقبة رئيسية لتحول السوق الكويتي إلى اقتصاد السوق الحر(.((2
,
27  James Willard Hurst, The Legitimacy of the Business Corporation in the Law of the United
States 1780-1970, The Lawbook Exchange Ltd, 2010 at p 34
ً
قد يعترض البعض على ه��ذه العبارة على أس��اس أن االقتصاد الكويتي قائما أص�لا على اقتصاد السوق الحر ولكنني شخصيا 28
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ال تزال الدولة -ممثلة في السلطة التنفيذية -مسيطرة بصورة شبه كامل على مفاصل النشاط
االقتصادي في السوق الكويتي ،وإن كان بشكل غيرمباشر ،ولعل أكبرمعوق أمام تفعيل آليات السوق
الحر والبدأ في عملية إص�لاح شاملة تتمثل بضرورة تحرير القوانين املتعلقة بالنشاط االقتصادي
للدولة.
وال تزال الدولة مسيطرة على عوامل اإلنتاج ،وعليه فإن السوق الحرفي حقيقته مختطف من قبل
القطاع العام ،ويتزايد ذلك في ظل استمرارسيطرة الدولة على غالبية األرا�ضي ،واستمراراستخدام
ً
ً
ً
ً
قانون تنظيم أمالك الدولة وغيره من القوانين ،مما يشكل عائقا قانونيا واقتصاديا رئيسيا أمام أي
عملية إعادة هيكلة اقتصادية للدولة ،فاملرسوم بقانون في شأن نظام أمالك الدولة رقم 1980/105
ه��و ف��ي حقيقته ق��ان��ون احتكاري ريعي م��ن ال�ط�راز األول ،وإن كانت غايته النظرية نبيلة ف��إن الواقع
العملي أثبت فشله ،وأثرة السلبى على املناخ االقتصادي في الكويت ،وأصبح محل تشكيك من قبل
ً
الكثير-سواء بحق أم ال-واألخطرمن ذلك أصبح في حقيقته العائق األول أمام الدخول في أي سوق،
ً
نظرا الحتكارالدولة لكثيرمن األرا�ضي وفي كثيرمن األحيان دون وجود دواعي تنموية حقيقية .باملقابل
ن��رى دول��ة مثل ال��والي��ات املتحدة االمريكية سعت بعد احتكار الحكومة ل�لأرا�ض��ي ف��ي القسم الغربي
للبالد قيامها بشكل فوري بعرض هذه االرا�ضي للمزاد العلني و نقل ملكية هذه االرا�ضي بأسرع وقت
(((2
ممكن للملكية الخاصة وهو االمرالذي نتج عنه ثورة عمرانية.
يضاف إلى ذلك قانون رقم  7لسنة  2008بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة
املشابهة «  ،”B.O.Tقائم على ذات الفلسفة ،وعلى الرغم من أهمية هذه القوانين في الواقع العملي
خاصة فيما يتعلق باملشاريع العمالقة إال أن امتداد هذه القوانين لقطاعات مثل القطاع التعليمي
والصحي في حقيقته مضرعلى املدى البعيد .و اليعني ذلك أن الدولة يجب أن تمتنع عن تملك أرا�ضي
أو منشأت اق�ت�ص��ادي ف�ه��ذا ال�ط��رح ي��ؤدي إل��ى خ�لال م��ن ن��وع أخ��ر حيث أن امللكية بطبيعتها تتضمن
جانب إجتماعي وهذا االمرمتعارف عليه حتى في الدول ذات النظام الرأس مالي مثل الواليات املتحدة
االمريكية فقد إعترض على سبيل املثال املجلس االستشاري االقتصادي االمريكي على تخصيص
الشركة االمريكية لتخصيب اليورانيوم وضرورة إبقائها تحت مظلة القطاع العام.
ً
ختاما فإن املتمعن في القطاعات االقتصادية التي يحق للقطاع الخاص الدخول فيها في الكويت،
يجد أن العامل املشترك لهذه القطاعات هو وج��ود عوائق حقيقية  Barriers of Entryللدخول في
هذه القطاعات س� ً
�واء كانت تعليمية أو صحية أو مالية أو صناعية أو متعلقة باالتصاالت ،ويواجه
املستثمرعائقين يمثالن تحديان رئيسيان ملمارسة نشاطه:
التحدي األول هو الحصول على ترخيص من الحكومة للدخول في القطاع املستهدف ،ولألسف
ف��إن دور الحكومة ال يتمثل بمراجعة م��دى استيفاء ال�ش��روط املطلوبة للدخول ف��ي ه��ذا االستثمار
(ش��روط مالية أو فنية) ولكن ال��دور الواقعي هو ربط مثل هذه التراخيص واملوافقات بمدى حاجة
السوق لشركة جديدة تنافس القائمين ،والحجة الرئيسية التي عادة ما تستخدم تتمثل بأن السوق
مازالت أعتقد بأن االقتصاد الكويتي قائم بشكل رئي�سي على أسس وفلسفة االقتصاد املوجه.
29  James Willard Hurst, The Legitimacy of the Business Corporation in the Law of the United
States 1780-1970, The Lawbook Exchange Ltd, 2010 at p41-42
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ال يحتمل دخ��ول ش��رك��ة ج��دي��دة ول�ع��ل ن�ق��اش م��دى ض��رورة الترخيص لشركة ات�ص��االت ثالثة دليل
واقعي على هذه الحقيقة والواقع أثبت أنه في نهاية املطاف إستطاعت شركة االتصاالت الثالثة من
(((3
تحقيق نجاحات.
وم�ث��ل ه��ذا ال��دور يتعارض م��ع أس��اس�ي��ات ال�س��وق ال�ح��ر القائم على املنافسة ال�ح��رة ،وعليه فإن
الحكومة وال�ج�ه��ات الرقابية يتطلب منها ال�ت��أك��د م��ن ت��واف��ر ال�ش��روط الفنية ،وت��رك ق �رار م��ا إذا كان
السوق يحتمل دخول شركة جديدة للمستثمرين أنفسهم ،فهم أقدر على الوصول ملثل هذا القرار
كون أنهم سيخاطرون بأموالهم الخاصة فقد يكون السوق متشبع بما هو قائم و التتوافرجدوى من
وراء دخ��ول شركة جديد في اي قطاع ولكن يبقى السؤال من هو املناط به تحديد ه��ذا االم��ر؟ هل
هي الحكومة أو صاحب رأس امل��ال ومما الشك فيه فإن صاحب رأس امل��ال يجب أن يكون في النهاية
صاحب القرارالنهائي.
التحدي الثاني يتمثل بالحصول على الدعم اللوجستي من قبل الحكومة وهو ما ال يفترض أن
يكون ،ولكن الواقع العملي ونتيجة احتكار الحكومة ألحد عوامل اإلنتاج الرئيسية واملتمثل باحتكار
األرا�ض��ي ال��ذي سبق الحديث عنه يجعل الدخول في أي قطاع رئي�سي من التحديات التي تواجه أي
عملية لتحرير األس��واق .وباإلضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص من الحكومة فإن املستثمر ال
يستطيع البدأ في نشاطه دون الحصول على أرض من الحكومة نظرا لندرة األرا�ضي التي تم تحريرها.
فعلى سبيل املثال ف��إن تأسيس أي جامعة خاصة غير متصور دون الحصول على أرا�ض��ي من قبل
الحكومة لعدم توافرأرا�ضي محررة.
املطلب الثالث :إشكالية الفلسفة التشريعية في دولة الكويت
يتمثل غياب اي قراءة فلسفية لطبيعة التشريعات في الكويت العقبة الرئيسية أمام أي محاولة
إلعادة هيكلة االقتصاد أو إعادة النظر في ألية التشريع القائمة ،وأحد أبرز اإلشكاليات التي تواجه
عملية وض��ع التشريعات في الكويت هو غياب العمل املؤس�سي التشاركي إلع��داد القوانين ً
بناء على
ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ،وب�ش�ك��ل خ��اص غ�ي��اب دراس ��ة أث ��اره��ذه ال�ت�ش��ري�ع��ات ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة االق�ت�ص��ادي��ة
والتجارية في السوق الكويتي.
ي��رج��ع ذل��ك إل��ى ت�راج��ع ث�ق��اف��ة التحليل االق�ت�ص��ادي ل�ل�ق��ان��ون ف��ي ال�ك��وي��ت وال ��دول ال�ع��رب�ي��ة بشكل
عام ،والذي يقوم على تطبيق للنظريات واملعادالت االقتصادية على القانون بتحليل وقياس تأثير
القانون على املجتمع( . ((3ومدرسة التحليل االقتصادي للقانون وهي مدرسة فقهية وعملية تؤمن بأن
القوانين قائمة على افتراضية واقعية هي «وج��ود أساس اقتصادي للقوانين» ،ووفقا لهذا األساس
ً
االق�ت�ص��ادي ت�ت�ح��دد درج��ة ك�ف��اءة ال�ق��وان�ي��ن اق�ت�ص��ادي��ا ،وتستمد منها معايير وض��واب��ط ق�ي��اس م��دى
صالحية مشروعات القوانين والنظم باإلضافة إلى استخدام النظريات االقتصادية لتحليل ودراسة
القوانين.
وتهتم ه��ذه امل��درس��ة بتحليل تأثير ال�ق��ان��ون على االق�ت�ص��اد ،وتأثير االق�ت�ص��اد على تطور األنظمة
قدرت أرباح شركة فيفا للعام  2015ما يقارب  43مليون ديناركويتي ما يعادل  86فلس للسهم الواحد 30
31
Law and economics Encyclopedia, History of Law and Economic, Ejan Mackay, at p65
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ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تطبيق ال�ن�ظ��ري��ات االق�ت�ص��ادي��ة ع�ل��ى ال�ق��وان�ي��ن ال�ق��ائ�م��ة ل�ت�ح��دي��د ال�ج��دوى
االقتصادية للقوانين .ومن أهم املواضيع التي تهتم مدرسة التحليل االقتصادي للقانون بتقديمها،
هو تحليل التأثيراملتوقع على سلوك األفراد في حالة إقرارتعديل أو إلغاء أي قانون .فعلى سبيل املثال
ينظراالقتصاديين للعقوبات القانونية على أنها بمثابة سعرأو قيمة لعمل ما.³
ففي املخالفات امل��روري��ة على سبيل امل�ث��ال ،ف��إن الغرامة امل��روري��ة ه��ي السعر أو القيمة الواجب
دفعها في حالة مخالفة إحدى قواعد ملرور ،وتكون ردة فعل األفراد مبنية على عامل رئي�سي أال وهو
السعر أو القيمة ال��واج��ب دفعها في حالة القيام بفعل ممنوع بموجب القانون ،وكلما زادت تكلفة
القيمة يقل اإلقبال على إتيان هذا الفعل ،كما هو الحال في األسواق ،حيث يقل الطلب على املنتج
ً
كلما ارتفع سعره ،وذلك استنادا على نظرية األسعار ،والتي تنص على انه كلما ارتفع سعر سلعة ما
قل الطلب على هذه السلعة وزاد الطلب على السلع البديلة.
بمعنى آخرفإنه من خالل استخدام النظريات االقتصادية والتحليل الكمي نستطيع قياس مدى
تغير السلوك البشري الذي ينتج عن أي قانون ،وذلك يجعلنا نستطيع تحليل الجدوى االقتصادية
ألي قانون بقياس مدى فاعليته.
ً
ولنعطي مثاال على هذا التحليل من واقعنا القانوني ،وهو اتجاه األف�راد بصورة محدودة للغاية
لتأسيس شركة التوصية البسيطة ،وذلك ألن منافع تأسيس هذا النوع من الشركات يقل عن القيمة
أو التكاليف املصاحبة لها ،وال نقصد هنا التكاليف املالية ،ولكن التكلفة بمفهومها الواسع لتشمل
متطلبات وشروط التأسيس واملسؤولية القانونية املرتبطة بنوع الشركة وغيرها من القيود على هذا
النوع من الشركات ،مما دفع األف�راد إلى االتجاه لتأسيس الشركات في أشكال أخ��رى ،وهو ما يمثل
في االقتصاد االتجاه لسلعة بديلة ،وذلك النخفاض تكلفة أشكال الشركات األخرى مقارنة بشركة
التوصية البسيطة.
ً
ولتوضيح أهمية التحليل االق�ت�ص��ادي للقانون ،نعطي م�ث��اال أخ��ر :حيث نجد أن قوانين
تحديد األسعار ،تؤدي في أغلب األح��وال إلى خلــق ســوق ســوداء لبيــع وشـــراء السلع التي شملها هذا
القانــون ،واإلح��اط��ة الكاملة بهذه املسألة تتطلب أن يتم فهم نظرية األس�ع��ار ،وأن تحديد سعر أي
سلعة عن طريق تدخل حكومي ،يؤدي إلى التأثير على قوى العرض والطلب ،األمر الذي سينعكس
ً
سلبا على دال��ة ال�ع��رض ،ونتيجة ل��ذل��ك ف��إن دال��ة الطلب ل��ن يتم استيفائها ،وي��دف��ع السعر املقيد
ببعض املنتجين إلى تجميد نشاطهم اإلنتاجي أو البحث عن نشاط اقتصادي آخر يحقق لهم الربح
ً
املرغوب فيه ،مما سيؤثر سلبا على كمية العرض في السوق ،وي��ؤدي إل��ى خلق س��وق س��وداء ،ترتفع
فيه األسعار بصورة مبالغ فيها ،وهو األم��ر ال��ذي يناقض الهدف األسا�سي من مثل هذا القانون وهو
ً
تخفيض األسعار؛ وهذه النتيجة ال يمكن أن يتم التوصل لها مسبقا ،دون االستعانة بعلم االقتصاد
بشكل عام ونظرية األسعاربشكل خاص.
وق��د يعتقد ال�ق��ارئ أن ه��ذه امل�س��أل��ة ال تتعدى أن ت�ك��ون ن�ق��اش ف�ك��ري وأ �ك�ادي�م��ي ال ينعكس على
الواقع العملي ،ولكن الحقيقة هي أن هذه املدرسة الفكرية أصبحت جزء من الواقع العملي امليداني
للتشريع في العديد من دول العالم؛ وعلى سبيل املثال فإنه على املستوى الفيدرالي في الواليات املتحدة
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األمريكية وعلى مستوى الواليات ،تم إنشاء نظام مراجعة للقوانين القائمة وملشاريع القوانين مبني
ع�ل��ى التحليل االق�ت�ص��ادي بشكل ع��ام وع�ل��ى تحليل امل�ن��اف��ع وال�ت�ك��ال�ي��ف) )Cost benefit analysis
لهذه القوانين ،ولعل الجدول اآلت��ي واملعد من قبل (روب��رت هاهن) يشمل غالبية األدوات التي يتم
استخدامها ف��ي  20والي��ة أمريكية عندما يتعلق األم��ر بتقييم ال�ق��وان�ي��ن ب�ن��اء على أس��ال�ي��ب التحليل
االقتصادي للقانون(.((3
ملخص دراسة :توجهات عشرون والية أمريكية فيما يتعلق بالوسائل املتبعة
لتقييم القوانين من ناحية اقتصادية
−تقييم التأثير المالي للقانون على ميزانية الوالية.
−تقييم التأثير االقتصادي للقانون على القطاع الخاص.
−تأثير القانون على المشاريع الصغيرة.
−تأثير القانون على مستوى التوظيف في الوالية.
−تأثير القانون على الدورة المستندية والمتطلبات الورقية (مثال:
خلق سجالت خاصة لتطبيق القانون).
−دراسة البديل عن التدخل التشريعي( ،مثال :عدم تدخل الوالية
واالعتماد على اقتصاديات السوق).
−دراسة التبريرات في حالة أن الفوائد أقل من التكاليف.
Robert Hahn, State and Federal Regulatory Reform: A Comparative Analysisاملصدر:

وغ ��ال� �ب� �ي ��ة ال � � ��والي � � ��ات ل ��دي� �ه ��ا دل � �ي� ��ل م� �ت� �ك ��ام ��ل ل �ت �ط �ب �ي ��ق ه � � ��ذه امل� �ع ��اي� �ي ��ر ب � ��ل إن ب� �ع ��ض ه ��ذه
ال� ��والي ��ات ت �س �ت �ل��زم أن ت �ت��م امل �راج �ع ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة م ��ن خ�ل��ال ل �ج �ن��ة م�س�ت�ق�ل��ة ل �ل �ت��أك��د م ��ن م�ص��داق�ي��ة
ال �ن �ت ��ائ ��ج .وع �ل ��ى امل �س �ت ��وى ال �ف �ي ��درال ��ي ف� ��إن ال �ه �ي �ئ��ات ال �ف �ي��درال �ي ��ة م �ل��زم��ة ب� ��أن ت �ق ��وم ب � ��ذات ال�ع�م��ل
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ق��وان �ي��ن وال� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ت ��ي س �ت �ك �ل��ف االق �ت �ص ��اد أك �ث ��ر م ��ن  100م �ل �ي��ون دوالر
 .و يرى البعض أن الحكومات التي ال تتبنى دراسة و تحليل التشريعات من منظور املنافع و التكاليف
 Cost-Benefit Analysisتقامربمستقبل مواطنيها.
وأمام هذا التطبيق الواقعي للفلسفة التشريعية القائمة على التحليل االقتصادي للقانون فإن
الحاجة إلعادة النظرفي أليات التشريع في الكويت تصبح مسألة ذات أولوية خاصة إذا ما أردنا تقديم
وثيقة إصالح شاملة إلعادة هيكلة االقتصاد الكويتي يكون عمادها تحليل القوانين التجارية القائمة
و أي قوانين أخرى مقترحة من خالل منظور التحليل االقتصادي للقانون.

املبحث الثاني :قراءة حول كفاءة التقا�ضي -دراسة مقارنة-

ً
ً
يعد القضاء عامال رئيسيا وراء نجاح أي عملية إص�لاح تشريعي ،وتؤكد الدراسات العلمية أنه
ال يمكن تطوير البيئة التجارية وخلق تنمية اقتصادية دون تطوير عمل املحاكم ،لذا فعند الحديث
عن اإلطارالتشريعي لتحريراألسواق فإنه من األهمية بمكان التطرق إلى كفاءة التقا�ضي في الدولة.

وأحد أبرز املحددات التي تحدد توجهات املستثمرين هو مدى كفاءة الجهاز القضائي في الدولة
املستوردة لالستثمار ،على سبيل املثال فإن املستثمرين أكدوا أنهم على استعداد لزيادة استثماراتهم
Robert Hahn, State and Federal Regulatory Reform: A Comparative Analysis at p41-43, in Matthew D. Adler & Eric
130

32

في العديد من الدول مثل البرازيل والبيرو والفلبين بشرط أن يتم تطويراملحاكم في هذه الدول.
وينبغي أال يفهم كالمنا على أن��ه نقد للسلطة القضائية في الكويت ،ولكن هو تأكيد على أن أي
عملية إص�ل�اح اق�ت�ص��ادي ال يمكن أن تتم دون أن يتم إش �راك السلطة القضائية وت�ح��دي��د دوره��ا
لتنفيذ م�ث��ل ه��ذه ال�خ�ط��ط ،ف�س��رع��ة ال�ب��ت ف��ي ال�ق�ض��اي��ا وخ��اص��ة ال�ت�ج��اري��ة وال �ق��درة الفنية ع�ل��ى فهم
الفلسفة االقتصادية الجديدة القائمة على السوق الحر ،يجب أن تكون في قلب أي عملية إصالح
حقيقية في الكويت.
ول� �ن� ��أخ� ��ذ ال � �ب � �رازي � ��ل ك� �م� �ث ��ال ع �م �ل ��ي ف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب �م �س ��أل ��ة س� ��رع� ��ة ال � �ب� ��ت وت �ن �ف �ي ��ذ األح � �ك� ��ام
ً
ل� �ت� �ب� �ي ��ان أث� � ��اره� � ��ا االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ،ف � ��إن � ��ه وف� � �ق � ��ا ل� �ب� �ع ��ض اإلح � �ص � ��ائ � �ي � ��ات ف � � ��إن ح � �ج� ��م ال� �ق� �ض ��اي ��ا
امل� � �ت � ��أخ � ��ر ال� � �ب � ��ت ف � �ي � �ه� ��ا وص � � � ��ل إل � � � ��ى  6م �ل ��اي � �ي � ��ن ق � �ض � �ي� ��ة ب � �م � �ع � ��دل  700ق � �ض � �ي� ��ة ل � �ك � ��ل ق � ��ا�ض � ��ي
 .واألثر الناتج عن هذه الحقيقة هو أن البنوك أصبحت تتردد في اإلقراض وإن أقرضت فإنها تفرض
بفوائد عالية لتعويض أي تأخيرفي التنفيذ على املدينين.
ومن األهمية بمكان التأكيد على أن سرعة البت في القضايا ليست مسألة إدارية فقط فاملسألة
تتطلب تعديالت تشريعية للحد من القضايا الكيدية التي تغرق املحاكم.
وي�م�ك��ن تقسيم ال�ع��وام��ل ال�ت��ي م��ن امل�م�ك��ن أن ت�س��اه��م بتطوير ك�ف��اءة ال�ت�ق��ا�ض��ي إل��ى ث�لاث��ة م�ح��اور
رئيسية ،القواعد اإلجرائية التي تحكم وتنظم التقا�ضي ،وتطويراملستوي الفني للسلطات القضائية
كشرط من شروط تحرير األسواق ،ودراسة مقارنة للكفاءة املؤسسية للسلطات القضائية .وسيتم
ً
تناول كل محور في مطلب منفصل وفقا للتقسيم التالي:
املطلب األول :القواعد اإلجرائية التي تحكم وتنظم التقا�ضي
املطلب الثاني :تطويراملستوي الفني للسلطات القضائية كشرط من شروط تحريراألسواق
املطلب الثالث :دراسة مقارنة للكفاءة املؤسسية للسلطات القضائية
املطلب األول :القواعد اإلجرائية التي تحكم وتنظم التقا�ضي
إن مسألة القواعد اإلج�رائ�ي��ة املنظمة للتقا�ضي بشكل ع��ام ،وال�ق��واع��د التي تحكم م��ن يتحمل
تكلفة التقا�ضي بشكل خ��اص لها أث��ر مباشر ف��ي تحديد ك�ف��اءة التقا�ضي كونها ق��د ت��ؤدي إل��ى ارت�ف��اع
القضايا غير ال�ج��ادة  ،frivolous casesوإغ �راق ساحات القضاء في قضايا ما �ك�ان من املفترض أن
ت�ص��ل إل��ى أروق ��ة امل�ح��اك��م .وأح��د وس��ائ��ل ال�ح��د م��ن ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ق�ض��اي��ا يتمثل بتحميل ال�ط��رف
الخاسر ملصاريف املحاماة الفعلية للطرف الرابح بالقضية أو ما يعرف  Loser Pays Ruleوهو األمر
املعمول في بريطانيا وغيرها من الدول مثل فرنسا وكندا
ً
وتأتي أهمية هذه القاعدة من كونها تحد من القضايا غير الجادة ،حيث أن املدعي يعلم مقدما
أن قضيته سيترتب عليها تكلفة مالية أك�ب��ر بسبب تحمله تكاليف محامي امل��دع��ي عليه الحقيقية.
ول�ع��ل األث��ر امل�ب��اش��ر ف��ي ح��ال التطبيق الفعلي ل�ه��ذه ال�ق��اع��دة ه��و تقليل ع��دد القضايا امل�ن�ظ��ورة أم��ام
امل�ح��اك��م ،مما س�ي��ؤدي إل��ى التقليل م��ن ه��در م��وارد املحاكم وتوظيف ه��ذه امل��وارد للنظر والبحث في
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القضايا الجادة .وتأتي القوانين االجرائية لتشكل جزء رئي�سي من منظومة القوانين املطلوب توافرها
لتفعيل و االستفادة من كفاءة االسواق فحق االفراد بالتعويض و استخدام حق التقا�ضي يعتبرأحد
أوجه عمل االس��واق الحرة بحيث يعتبر حافز للمتضررين للجوء للقضاء ملعالجة اختالالت السوق
ولعل الية الدعاوى الجماعية  Class Actionو التي بدأت في الواليات املتحدة االمريكية و إنتشرت
للعديد من الدول في العالم و أصبحت جزء ال يتجزأ من منظومة القواعد االجرائية املتبعة في الدول
املتقدمة.
ً
م�ث��اال أخ��ر للقواعد اإلج�رائ�ي��ة التي سيكون لها أث��ر فيما يتعلق بتقليل الضغط الغيــر مبرر على
امل �ح��اك��م ه ��ي ق ��اع ��دة  ،offer of judgment rulesوه ��ي ق��واع ��د ت �ه��دف إل ��ى ت�ش�ج�ي��ع ال �ت �س��وي��ات ما
ب�ي��ن امل�ت�ق��اض�ي��ن خ ��ارج أروق ��ة امل �ح��اك��م .وع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ت��م إدخ ��ال ت�ع��دي��ل تشريعي
ي �ه��دف إل ��ى ت�ش�ج�ي��ع ال �ت �س��وي��ات ل�ل�ق�ض��اي��ا ،وال ب��د م��ن ال�ت��أك�ي��د ه�ن��ا أن �ن��ا ب �ص��دد ق�ض��اي��ا ج ��ادة ول�ك��ن
ه ��ذه ال �ق��اع��دة ت �ه��دف إل ��ى ت�ق�ل�ي��ل ال�ض�غ��ط ع�ل��ى امل �ح��اك��م م��ن خ�ل�ال ح��ث امل�ت�ق��اض�ي��ن ع�ل��ى ال�ت�س��وي��ة
.
ف � �ف � ��ي ب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ا ت � � ��م إع � � � � � ��داد ف � ��ري � ��ق ب � ��رئ � ��اس � ��ة ال� � � �ل � � ��ورد وول � � � � ��ف  Lord Woolfل �ب �ح ��ث
ال� � �ت� � �ح� � ��دي� � ��ات ال� � �ت� � �ـ � ��ي ت � � ��واج � � ��ه ن � � �ظ� � ��ام ال � �ت � �ق � ��اض � �ـ � ��ي ال � �ب � �ـ � ��ري � �ط � ��ان � ��ي وذل� � � � � ��ك ف � � ��ي ع� � � � ��ام ،1995
خ � ��اص � ��ة ب � �ع� ��د أن ت� �ب� �ي� �ـ ��ن أن ال � �ق � �ض � ��اء اإلن � �ج � �ل � �ي� � ـ� ��زي م� �ك� �ل� ��ف وب � � �ط� � ��يء وإج � � � � �راءات� � � � ��ه م� �ع� �ق ��دة
 .وملعالجة هذه التحديات تبين للورد وولف أن إجراءات التقا�ضي املدنية والتجارية تحتاج إلى إعادة
هيكلة كاملة وقد قام بتقديم ما يقارب  300توصية متعلقة بذلك األمر.
ولعل أحد النتائج الرئيسية لهذا األمر ،تمثلت في التعديل الذي تم على قانون املرافعات املدنية
وال�ت�ج��اري��ة اإلن�ج�ل�ي��زي ،وال ��ذي ي�ن��ص ع�ل��ى أن��ه ف��ي ح��ال ق�ي��ام أح��د ال�خ�ص��وم ب�ت�ق��دي��م ت�س��وي��ة مكتوبة
للطرف األخ��ر وق��ام ال�ط��رف األخ��ر برفض ه��ذه التسوية ،وص��در حكم املحكمة بقيمة وش��روط أقل
من تلك املشمولة بعرض التسوية ،فإن املحكمة ستقوم بفرض ما يمثل غرامة على الخصم الذي
قام برفض عرض التسوية ولم يستطع الحصول على حكم بشروط أفضل من تلك التي بالتسوية.
والهدف من وراء مثل هذه الغرامات-إن صح اعتبارها غرامة-توقيع عقوبة على تعنت هذا الخصم
ً
ورفضه للتسوية التي كانت عادلة بدليل أن املحكمة أصدرت حكما أقل من التسوية.
ول�ع��ل ال �ق��ارئ ي�ت�س��اءل ع��ن ع�لاق��ة م�ث��ل ه��ذه ال�ق��واع��د اإلج�رائ�ي��ة بتحرير األس ��واق وت�ع��زي��ز ك�ف��اءة
القضاء؟ واإلجابة تتمثل في أن هذه القواعد ستؤدي إلى خلق جو عام يؤدي إلى فض املنازعات خارج
أروقة املحاكم ،األمر الذي سيؤدي إلى معالجة اإلشكالية األولى التي تعاني منها املحاكم في الكويت،
واملتمثلة بتزايد ع��دد القضايا غير الجادة األم��ر ال��ذي يترتب عليه تأخر الفصل في القضايا كظاهرة
عامة واستهالك موارد املحكمة بشكل غيرفعال.
املطلب الثاني :تطويراملستوى الفني للسلطات القضائية كشرط من شروط تحريراألسواق
ي�ق�ص��د ب��امل�س�ت��وى ال�ف�ن��ي ل�ل�س�ل�ط��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،ه��و ق��درت �ه��ا ع�ل��ى م��واك �ب��ة ال �ت �ط��ورات ف��ي ال�ب�ي�ئ��ة
االقتصادية واستيعابها ،وال يقصد بذلك أي تقليل وانتقاص من هذه السلطات القضائية ،حيث
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نجد السلطات القضائية في ال��دول املتقدمة تحرص على القيام بمراجعات دوري��ة لتقييم وتحديد
أوجه النقص التي تعاني منه ،وذلك لكي تستطيع مواكبة التطورات في البيئة التجارية.
فعلى سبيل املثال فإن محاكم والية نيوجير�سي في الواليات املتحدة األمريكية قامت بتشكيل فريق
عملفيالعام2013لبحثأليةتطويرقدراتاملحاكمللتعاملمعالنزاعاتالتجاريةWorkingGroupon
،BusinessLitigationوكانهذاالفريقمشكلمنمحامينوقضاةلبحثهذهاملسألة.وقدأكداملشاركين
على ضرورة أن يكون القضاة املختصين في مثل هذه النزاعات يتمتعون بخلفية جيدة في إدارة األعمال
 .ولعل مثل هذا األمر متصور في الواليات املتحدة األمريكية ،والتي تشترط لدراسة القانون حصول
ً
ال�ط��ال��ب على درج��ة ال�ب�ك��ال��وري��وس مسبقا .وعليه ف��إن ال�ع��دي��د م��ن القانونيين ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األم��ري�ك�ي��ة يحملون ب�ك��ال��وري��وس ف��ي إدارة األع �م��ال وف��روع�ه��ا .يمكن االس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة في
الكويت ،بتعاون بين معهد القضاء الكويتي وجامعة الكويت أوأحد جمعيات النفع العام مثل جمعية
املحاسبين أو الجمعية االقتصادية ،وذلك لتقديم دبلوم متخصص في إدارة األعمال.
ولعل من أه��م توصيات فريق العمل في والي��ة نيوجير�سي هو أن يتم تصنيف القضايا التجارية
املعقدة  Complex business litigationبرقم معين حتى يتم عزلها عن القضايا التجارية العادية وأن
يكون هناك اختصاص قيمي ملثل هذه القضايا يتمثل بحد أدنى يبلغ  200ألف دوالر أمريكي .ونرى
أنه في الهند تم إستحداث محكمة خاصة لتحصيل الديون  Debt Recovery Tribunalالتي تتجاوز
قيمتها حد معين وذلك لضمان حقوق الدائنين و التيسير عليهم في عملية تحصيل حقوقهم و تشير
إحدى الدراسات إلى أنه نتج عن عملية االصالح إنخفاض تكلفة االقتراض ملا نسبته  ،%2-1بمعنى
أخرفإن حماية حقوق الدائنين نتج عنها إنخفاض تكلفة االقتراض.
وك�م��ا ه��و معلوم ف��إن مسألة ال��وض��وح واس�ت�ق�رار املفاهيم تعد مسألة ج��وه��ري��ة لنجاح أي بيئة
تجارية ،حيث يأتي القانون في كثير من األحيان ليخلق ضبابيةً ،
سواء بسبب سوء صياغة القوانين
أو تفسير معين تقوم املحاكم بتبنيه ،وأم��ام ه��ذه الحقيقة ف��إن بعض املحاكم العليا تسمح-ضمن
ضوابط محددة -بتلقي استفسارات مجردة حول تفسير بعض القوانين ،كما هو الحال في محاكم
والية داالويرحيث أن محكمة داالويرالعليا مخولة وفقا لدستور الوالية بإصدارأراء قانونية مرجعية
في حال االستفسارمن قبل املحاكم األخرى.
وال��وض��ع ف��ي الكويت ال يختلف ع��ن ال��والي��ات املتحدة األمريكية ،م��ن حيث أهمية وض��ع معالجة
خاصة للقضايا التجارية املعقدة ،والتي ستتزايد في حال أنه تم تحرير األس��واق ،أو البدء في عملية
إص�ل�اح اق�ت�ص��ادي شاملة ف��ي ال�ك��وي��ت .ول�ع��ل اآلل�ي��ة ال�ت��ي تبنتها والي��ة نيوجير�سي تتناسب م��ع طبيعة
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن ن��اح�ي��ة استقالليتها وف��ي ن�ف��س ال��وق��ت ت�ب�ع��دن��ا ع��ن ال�ب��دائ��ل التي
انتهجتها دول خليجية أخرى مثل قطروإمارة دبي.
فهذه ال��دول واإلم��ارات الخليجية والتي تعد من ال��دول امل�ص��درة ل�رأس امل��ال ،أصبحت في اآلون��ة
األخيرة تتنافس الستقطاب رأس املال األجنبي ،فحجم االستثمارات األجنبية في العام  2012تجاوز
 24مليار دوالر ،وه��ذا األم��ر يشكل ظاهرة جديرة بالدراسة ،ولكن ليس من منظور الحجم واملنافع
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االقتصادية ولكن من منظور تأثير تدفق هذه األم��وال الضخمة على النظم القانونية لهذه ال��دول،
وسيادة القانون في مجتمعاتنا الخليجية.
وأب� � ��رز م ��ا ظ �ه��رع �ل��ى ال �س �ط��ح ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ف ��ي ال �ع �ق��د األخ� �ي� ��ر ،ي �ت �ع �ل��ق ب �ظ ��اه ��رة امل �راك ��ز
امل��ال �ي��ة ال �ح ��رة  ،Financial Free Zonesوه ��ي ت�خ�ت�ل��ف ع ��ن امل �ن��اط��ق ال �ح ��رة ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ي
ب��اس�ت�ي �راد وإع� ��ادة ت�ص��دي��رال�ب�ض��ائ��ع ،ف��امل �راك��زامل��ال�ي��ة ال �ح��رة ت�س�ع��ى إل ��ى اس�ت�ق�ط��اب وت��أس�ي��س م�راك��ز
م��ال �ي��ة ف ��ي ال ��دول ��ة ت �ك��ون ب �م �ع��زل ع ��ن ال �ن �ظ��ام ال �ق��ان��ون��ي ف ��ي ال ��دول ��ة .وك��ان ��ت دول� ��ة اإلم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل�ت�ح��دة م�م�ث�ل��ة ب��إم��ارة دب ��ي ص��اح�ب��ة امل �ب ��ادرة األول ��ى م��ن ن��وع�ه��ا ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ،وال ن �ك��ون ق��د ب��ال�غ�ن��ا أن
ق�ل�ن��ا إن �ه��ا األول� ��ى ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ع��ال��م وذل ��ك ف��ي ال �ع ��ام  ،2004ح �ي��ث ت ��م ت��أس �ي��س م��رك��ز دب ��ي امل��ال��ي
ال�ع��ال�م��ي  ”Dubai International Financial Center “DIFCوق��د ق��ام��ت ق�ط��ر بتبني ذات املفهوم
م ��ن خ ل��ال ت��أس �ي��س م��رك��ز ق �ط��ر امل ��ال ��ي وذل� ��ك ف ��ي ع ��ام .”Qatar Financial Center “QFC 2005
وتقوم فلسفة املراكزاملالية الحرة في منطقة الخليج العربي على خلق مناطق حرة تتمتع باستقاللية
قانونية وم��ال�ي��ة ع��ن ال��دول��ة ،ب�ه��دف توفير بيئة للعمل مشابهه ل�ل��دول املتقدمة ل�ج��ذب املستثمرين
األج��ان��ب ،م��ن خ�لال عزلهم ع��ن البيئة القانونية واملالية املحلية .فهذه امل�راك��ز ه��ي ف��ي حقيقتها دول��ة
داخ��ل الدولة املنشأة لها ،فالنظام القانوني السائد في هذه املراكز قائم على اللغة اإلنجليزية وعلى
ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��ون��ي ال�ع��ام  ،Common Law Systemوه�ن��اك ج�ه��از تشريعي لكل م��رك��ز ون�ظ��ام قضائي
مستقل عن الدولة متخصص باملسائل التجارية واملدنية يترأسه قضاة أجانب ،ففي العام 2015
على سبيل املثال كانت القيمة املالية للقضايا املتداولة في هذه املحاكم يتجاوز مليار دوالر أمريكي،
وبمعنى أخ��ر وبلغة أه��ل امل��ال واألع�م��ال ف��إن ه��ذه امل�راك��ز تهدف إل��ى خلق ميزة تنافسية لهذه ال��دول.
ولعل من أهم مساوئ هذا النظام هو أنه يخلق نظام قضائي وقانوني م��وازي للقائم ،ويذكرنا هذا
األمر باملحاكم املختلطة في مصر في القرن التاسع عشر ،ومن وجهة نظري أفضل أن يكون التطوير
ً
من ضمن الجهازالقضائي القائم ،بدال من استحداث نظام أخرموازي يعمل في كيان منفصل داخل
الدولة.
وع�ل��ى الجانب اآلخ��ر ف��إن تطوير القضاء وتقليص م��دة ال�ت�ق��ا�ض��ي ،سيكون ل��ه تكلفة اقتصادية
ً
على السلطة التنفيذية كما هو الحال في ال�ب�رازي��ل ،فوفقا للنائب العام البرازيلي ف��إن حجم قضايا
التعويض واملطالبات املالية على الحكومة البرازيلية تعادل الناتج القومي البرازيل ،بمعنى أخر فإن
هناك متطلبات judicial liabilityعلى الحكومة البرازيلية خارج نطاق الدين العام ،وأي عملية تطوير
للقضاء وتسهيل عملية التقا�ضي سيعجل من استحقاق هذا الدين بل أنه سيترتب عليه إفالس الدولة
 .وال يعني هذا أنه يجب تعطيل عملية تطويراملرفق القضائي.

املطلب الثالث :درا�سة مقارنة للكفاءة امل�ؤ�س�سية لل�سلطات الق�ضائية
بعد أن ت��م اس�ت�ع�راض بعض الحلول اإلج�رائ�ي��ة لتسهيل عملية التقا�ضي ،ف��إن املرحلة الثانية
تتمثل بتقييم الكفاءة املؤسسية ألي سلطة قضائية ،ويمكن تقييم الكفاءة م��ن خ�لال النظر إلى
عدد وحجم القضايا املخصصة لكل قا�ضي ،والدعم الفني املتاح للقضاة ،باإلضافة إلى سرعة البت
والفصل في القضايا املنظورة ،واملستوى الفني لألحكام الصادرة من السلطة القضائية.
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وقبل الدخول في تحليل هذه العناصر فإنه من األهمية بمكان ،تبيان وضع السلطة القضائية
في الكويت من خالل اإلحصائيات املتاحة ،وتأتي أهمية بحث هذه املسألة هو أنه في حال كان هناك
إع ��ادة هيكلة حقيقية ل�لاق�ت�ص��اد وت�ح��ري��ر ل�ل�أس��واق ف��إن��ه س�ي�ك��ون ه�ن��اك ض�غ��ط ك�ب�ي��ر ع�ل��ى السلطة
القضائية ،وعليه فإنه من ال�ض��روري بحث أليات تطوير التقا�ضي في الكويت ،حتى ال نقع بالخطأ
ال��ذي وقعت فيه بعض ال��دول مثل ال�ب�رازي��ل وق��ت م��ا قامت ب��إدخ��ال إص�لاح��ات اقتصادية نتج عنها
إغراق القضاء بكثيرمن القضايا.
ويجب أن ال ينظر إل��ى دع��وات تطوير التقا�ضي على أنها انتقاص م��ن ق��در السلطة القضائية أو
قدراتها ،ولكن هذا األمر أصبح من املسلمات حتى في الدول العريقة ولنأخذ فرنسا على سبيل املثال
التي تعد مرجع رئي�سي للفكر القانوني العربي ،ففي العام  1997أعلن الرئيس الفرن�سي عزمه البدأ
ببرنامج تطويرالقضاء الفرن�سي ،وقام بتوجيه عبارات ناقدة لوضع السلطة القضائية الفرن�سي ،والتي
ً
تؤثرسلبيا على املواطنين الفرنسيين ،وان ازدياد حجم القضايا يهدد بخنق العدالة الفرنسية .ولعل
ألية عمل املحاكم الفرنسية التجارية  ،Tribunal de Commerceجديرة بالبحث حيث أن عمل
القضاة فيها تطوعي ومجاني ،ويتم تعيينهم من خالل اتحادات التجاروغرف التجارة لديهم ،وتختص
هذه املحاكم بالنزاعات التجارية بين التجاروالشركات وهناك أكثرمن  135محكمة تجارية في فرنسا
 .وال أقصد من ذلك أن يتم تبنى هذا النظام في الكويت ،ولكن من الضروري النظر في تجارب الدول
األخرى واالستفادة منها بما يتناسب مع ظروفنا الخاصة.
ً
وت �زاي��دت أه�م�ي��ة ت�ط��وي��ر أداء ال�س�ل�ط��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة ع��امل�ي��ا ،وي�م�ك��ن ال��وق��وف ع�ل��ى ذل��ك بمتابعة
االنتشارالكبير ملا يعرف بمؤشرات قياس أداء السلطات القضائية على مستوي العالم ،ومن ضمنها
مؤشرات قياس سرعة الفصل في املنازعات املنظورة أمام القضاء.
ففي الواليات املتحدة األمريكية ،على سبيل املثال ،تم وضع إطارزمني للفصل في القضايا ،وذلك
بالتعاون بين اتحاد املحامين واتحاد املحاكم الوطنية ،ففي القضايا املدنية والتجارية تم وضع إطار
زمني لحل  %75من هذه القضايا خالل فترة ال تتجاوز مدة  180يوم ،وبالنسبة للقضايا الجنائية تم
تحديد مدة  90يوم للفصل بما نسبته  %75من القضايا.
وب��دأت تظهر مثل ه��ذه امل��ؤش�رات لقياس أداء السلطات القضائية ولتحديد أوج��ه ال��دع��م التي
تحتاجها ال�س�ل�ط��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة لتحقيق أه��داف�ه��ا ،وع ��ادة م��ا ت�ك��ون ه��ذه األم ��ور م��ن خ�ل�ال السلطة
ً
القضائية حفاظا على استقالليتها .باإلضافة إلى ما سبق فإن في دول مثل الواليات املتحدة األمريكية
ذات النظام الفيدرالي ،فإن املحاكم تلعب دور رئي�سي لتحقيق استراتيجية كل والية ففي والية داالوير
 ، Delawareتعتبر املحاكم أحد أهم أسباب نجاح هذه الوالية الصغيرة في استقطاب أكثر من %60
من الشركات الكبرى في الواليات املتحدة األمريكية ،والتي يطلق عليها أسم عاصمة العالم للشركات
 .Corporate Capital of the Worldفسرعة محاكمها في البت في املسائل التجارية املعقدة وشديدة
التعقيد ،جعل منها والية مميزة وجاذبة لالستثمار ،في ظل تمتعها بميزة تنافسية هامة ،حيث نجد أن
الفصل في الدعوى التجارية شديدة التعقيد ،يتم خالل مدة ال تتجاوز  60يوم في املتوسط العام،
وف��ي العام � 2007ك�ان معدل م��دة الفصل في القضايا املنظورة  37.8ي��وم ،والجدير بالذكر أن هذه
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املدة تشمل سماع رأي الخبراء وغيرهم من املعاونين حيث أن كل خصم يقوم بتقديم خبيرمن جانبه
لتبيان وجهة نظره.
وبالنظر إلى الوضع في الكويت فإننا نرى أن السلطة القضائية بحاجة إلى وضع وتبني مؤشرات
قياس أداء حتى ال تترك الساحة إلى أراء شخصية ،أو أجندات خاصة لتقييم كفاءة التقا�ضي فلغة
األرق��ام ال تكذب .فتوفير الدعم الفني ال�لازم للسلطة القضائية سيساهم بشكل مباشر بأي عملية
إعادة هيكلة لالقتصاد الكويتي وسيرتقي ببيئة األعمال التجارية في الكويت.
القطاع التطوعي ومؤسسات املجتمع املدني وتحريراألسواق:

قد يتفاجأ القارئ بهذا العنوان الفرعي ،وعالقته بموضوع الورقة ولكن الحقيقة هي أنه ال يمكن
الحديث عن تحريراألسواق وإعادة هيكلة االطارالقانوني واالقتصادي في الكويت ،دون الحديث عن
قطاع العمل التطوعي واملجتمع املدني ودور مؤسساته .يعود السبب وراء ذل��ك إل��ى حقيقة علمية
تتمثل بأن تحرير األسواق ليس مقصورا فقط على الجانب االقتصادي ،ولكن في حقيقته يتمحور
حول تحريراملجتمع من قبضة الدولة ،بل أن وجود قطاع تطوعي وغيرربحي فعال ،يعتبرأحد أعمدة
االقتصاد ال�ح��ر ،وت��أت��ي مؤسسات املجتمع امل��دن��ي لتكون بمثابة الرقيب على أي ت�ج��اوزات ف��ي عمل
املؤسسات االقتصادية واملالية ويأتي دور هذه املؤسسات لخلق التوازن بين السوق الحر بمفهومه
االقتصادي والدولة من جانب أخر.
وأصبح هذا القطاع جزء ال يتجزأ من الدولة الحديثة ،ويعد أحد أهم القطاعات في الدول
املتقدمة وف��ي املجتمعات ال�ح��دي�ث��ة ،فعلى سبيل امل�ث��ال (ك��ان ع��دد املتطوعين ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األمريكية في ع��ام  2013أكثر من  61مليون متطوع ،و �ك�ان ع��دد ساعات العمل التطوعي  7.7مليار
ساعة عمل تطوعي ،وقدرت تكلفة هذه الساعات بما يتجاوز  173ملياردوالر.
وعليه فإن العمل التطوعي ما إذا تم تحفيزه ،ووضعه في بيئة عمل صحية فإن له أث��ار إيجابية
على تماسك املجتمعات وتعزيزاملواطنة وتنمية القيم اإلنسانية لدى املواطنين ،باإلضافة إلى الجانب
االقتصادي لهذا القطاع .ولعل غياب ثقافة التطوع والعمل املؤس�سي في ال��دول العربية تعود إلى
هيمنة الدولة على غالبية مجاالت الحياة ،وهواألمرالذي أدى إلى إندثارمؤسسات رئيسية كانت جزء
من ثقافتنا وحاضنة للعمل التطوعي ،مثل األوقاف األهلية ،ومفهوم وقف الوقت الذي أصبح جزء
من التاريخ ،نتيجة الهيمنة الحكومية على كافة مناحي حياة املواطن ،وقتل مؤسسات املجتمع املدني
الحاضن الرئي�سي للعمل التطوعي.
وال أبالغ عندما أقول إن أحد أسباب تخلفنا في الدول العربية ،يعود إلى قتل مؤسسات املجتمع
املدني ،وهيمنة الدولة وغياب ما يسمى القطاع الثالث ،ففي بريطانيا تجاوز عدد مؤسسات العمل
التطوعي  160ألف مؤسسة ،وجاءت مساهمة هذه املؤسسات بما يقارب  12مليار جنيه إسترليني،
وهوما يعادل مساهمة القطاع الزراعي في االقتصاد ،بل أن هذا القطاع يساهم في خلق فرص عمل،
حيث تم تقديرعدد العاملين بأجرفي هذه املؤسسات بأكثرمن  800ألف شخص.
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الخاتمة والتوصيات
إن مسألة االنتقال إلى سوق حروالتخلص من القيود الحكومية ،ليست عملية تتطلب التعديل
ً
التشريعي فقط ،فاملسألة أكثرتعقيدا وتحتاج إلى نظرة شاملة قادرة على تطويراملؤسسات الحيوية
واملرتبطة بعملية االنتقال.
وال�ب��داي��ة يجب أن ت�ك��ون ب��االت�ف��اق على دور ال��دول��ة ف��ي مرحلة م��ا بعد االن�ت�ق��ال ،وب�ن� ً�اء عليه يتم
إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتمكينها من أداء الدور الجديد املنوط بها ،وهذه العملية ليست باليسيرة
وتتطلب وضع خارطة طريق واضحة املعالم ،وتعزيزها بالكفاءات املطلوبة وهو األمراألصعب في ظل
انتشارمبدأ الغنيمة السياسية.
وباإلضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة دور األجهزة الحكومية ،تأتي مسألة تطوير القضاء وتجهيزها
للمرحلة الجديدة القائمة على أساسيات السوق الحر؛ وكما تم تبيانه أع�لاه ف��إن املسألة تنقسم
إل��ى قسمين ،األول متعلق بتعديل القوانين اإلج�رائ�ي��ة للحد م��ن ال��دع��اوي الكيدية ،والقسم الثاني
يتعلق بتطويرودعم السلطة القضائية من الجانب الفني حيث املرحلة القادمة-في حال استطاعتنا
الوصول لها-ستتطلب تعامل مختلف وستكون السلطة القضائية تلعب دور رئي�سي إن لم يكن األهم
في هذه املرحلة االنتقالية.
وأمام كل هذه التحديات نرى أن املسألة برمتها تطرح بطريقة ال يتصور معها إال تحقيق الفشل.
ً
ً
فالخصخصة على سبيل املثال ،يتم طرحها على أنها عالجا مريرا ،يجب على الجميع تحمله ملواجهة
ً
التحديات االقتصادية املقبلة عليها الدولة ،بينما املسألة هي عكس ذلك تماما ،فاملستفيد األول من
الخصخصة هو املواطن واملستهلك خاصة في القطاعات الخدمية مثل القطاع السياحي واإلعالمي
وغيرها م��ن القطاعات الخدمية .ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ف��إن ق��ان��ون الخصخصة ق��د ضمن ح�ق��وق غير
مسبوقة للعمالة الوطنية ،وإن عملية االنتقال سيترتب عليها توفيرفرص متعددة للمواطنين بتحقيق
أهدافهم الوظيفية ،حيث في ظل أليات السوق فإن املجتهد سيكافأ ،ولن يكون هناك القيود الواردة
ً
حاليا على الوظيفة العامة ،مثل الترقية باألقدمية والجمود الوظيفي وغيرها من القيود التي يجب
ً
توافرها نظرا لطبيعة القطاع العام بينما ال نراها في السوق الحر.
ً
ختاما فإنه نتيجة هذا البحث فإنني أو�صي باآلتي:
 -1تشكيل لجنة من أه��ل االختصاص القانوني واالق�ت�ص��ادي لتحديد وتبيان القوانين املقيدة
ألليات السوق الحر ،والتعديالت املطلوبة لتحريراألسواق ،بما يضمن الحماية الالزمة خالل الفترة
االنتقالية لطبقة محدودي الدخل واملتوسطة .وكما تم تبيانه أعاله فإنه من األهمية بمكان أن تكون
السلطة القضائية ممثلة في هذه اللجنة من خالل معهد القضاء الكويتي.
 -2دعوة السلطة القضائية لتبني مؤشرات وقتية لقياس سرعة وسالسة البت في القضايا املطروحة
على القضاء الوطني ،وهذا األمرأصبح متعارف عليه ومنتشرفي العديد من الدول كما تم تبيانه في هذا
البحث ،ويعد بمثابة قياس موضوعي يكون بمثابة مؤشر لتمكين السلطة القضائية من تحديد أوجه
التطويراملطلوبة ملرفق القضاء ،والذي يعد من أهم مرتكزات أي عملية إصالح اقتصادي.
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 -3تشكيل ل�ج�ن��ة م��ن ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي�ي��ن امل�خ�ت�ص�ي��ن ،إلع ��ادة ال�ن�ظ��ر ب��ال�ع��دي��د من
القواعد القانونية اإلجرائية املوجودة حاليا والتي ال تحد من القضايا الكيدية التي باتت ترهق مرفق
القضاء وتأثرسلبا على القضايا الجادة.
 -4تقديم الدعم الكامل لرجال السلطة القضائية ،من خالل إع��ادة هيكلة الجانب اإلداري في
السلطة القضائية من خالل استحداث وظيفة املساعد القضائي  ،law clerksكما هو معمول به في
بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية ،حيث تعد هذه الوظيفة من أرقى الوظائف في الواليات املتحدة
األمريكية ،وتستقطب خريجي أفضل الجامعات .ويأتي دور املساعد القضائي ليكون بمثابة املساعد
امل�ب��اش��ر للقا�ضي م��ن خ�لال إج �راء عمليات البحث وال�ن�ظ��ر ف��ي امل�س��ائ��ل ال�خ��اص��ة بالقضية ملساعدة
القا�ضي على اتخاذ القراراملناسب.
 -5إيجاد معادلة واضحة  Weighted Caseload Measureعلى غرارما هو معمول به في الواليات
املتحدة األمريكية ،لتحديد الحد األق�صى من القضايا التي يفترض على كل قا�ضي النظرفيها ،وذلك
لضمان الجودة وعدم إرهاق القضاة بعدد كبيرمن القضايا األمرالذي سيترتب عليه بطبيعة الحال
انخفاض في مستوى الجودة .ويمكن إتباع بعض ما قامت به محاكم منتانا ، Montanaحيث قامت
املحكمة العليا بتشكيل لجنة لتحديد النقص في الجهاز القضائي والعدد املطلوب من القضاة لسد
هذا النقص ،وندعو السلطة القضائية في الكويت لتبني نفس اآللية من خالل تأسيس وحدة تختص
ب�ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال��دراس��ات ،وي�ع��د امل�ع�ه��د ال�ق�ض��ائ��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ،امل��ؤس�س��ة األن�س��ب لعمل م�ث��ل ه��ذه
الدراسات وتقديمها للمجلس األعلى للقضاء.
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