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 زماتاأل من للخروج وطنیة ومصالحة حوار مؤتمر لعقد دعوة السیاسیین والنشطاء النواب من عدد یتبنى
 الى ادتع أنھا اال المحلیة، الساحة على جدیدة الدعوات تلك تكن لم وإن الكویت، منھا تعاني التي المتتالیة
 لفیةخ على ومواطنین والسابقین الحالیین النواب من عدد بسجن نافذ استئناف حكم صدور بعد الواجھة

 .األمة مجلس دخول قضیة
 

 بینھم كوالتشكی التخوین خطاب واستبدال األطراف، جمیع بین الثقة بناء إعادة أوال یتطلب وطني حوار أي
 القبلیة،و والطائفیة الشخصیة الخالفات تأثیر عن بعیدا للنقاش القضایا وطرح عقالني، سیاسي بخطاب

 بین ترالتو أسباب وتشخیص السابقة األحداث دراسة سبق، عما أھمیة یقل وال واالنتقام، اإلقصاء ورغبات
 .والحكومة النظام مع سیما ال األطراف، جمیع

 
 حوارات سابقة

 
 - نیةالملیو االیداعات قضیة تفجر عقب حالتھما أضعف في وھما - طلبتا أن والحكومة للسلطة سبق لقد

 المبطل رایرفب مجلس انتخابات بعد األول رئیسیین، مشھدین في وذلك المعارضة السیاسیة القوى مع الحوار
 لكتلةل مقاعد أربعة الى ثالثة من الحكومة قدمت حین البرلمان، على األغلبیة كتلة وسیطرت ۲۰۱۲ األول

 قوبلف األقل علي حقائب ستة على حصولھا على وأصرت التفاوض رفضت" األغلبیة" أن اال الوزارة في
 .بالرفض طلبھا

 
 هللاعبد. ود شرار هللا ضیف محمد المستشارین مبعوثیھ عبر البالد أمیر طلب حین الثاني، المشھد أما

 حوارال قمة انتھاء لحین اإلرادة ساحة في للحكومة معارض سیاسي مھرجان تأجیل ذاتھا الكتلة من المعتوق
 وترتب األمیري، الدیوان بھا یقبل لم شروطا وضعت الكتلة أن إال ،۲۰۱۲ اكتوبر في اآلسیوي التعاون

 للدموع ةوالمسیل الصوتیة القنابل فیھا استخدمت أمنیة مواجھة تلتھا المحدد موعدھا في الندوة إقامة ذلك على
 .اآلسیویة القمة إقامة خالل

 
 لذاتل اإلساءة قضایا في المدانین المواطنین من عدد عن أمیري عفو صدور الحادثتین، تلك عن یغیب وال

 بھدف ۲۰۱۳ مجلس انتخابات وقبیل الواحد، الصوت مرسوم بسالمة الدستوریة المحكمة حكم بعد األمیریة



 
 
 

 دض السیاسیة والحمالت تتوقف، لم لسموه اإلساءة دعاوى أن إال جدیدة، صفحة وفتح االحتقان تخفیف
 .تھدأ لم والبرلمان الحكومة

 
 سلطة شرسة

 
 مناأل استھداف الى سیاسي من الخالف وتطور التصعید، ظل في مجدیا یعد لم الحوار أن السلطة أدركت
 بنكیة یالتلتحو ضوئیة وصور مرئیة لتسجیالت تسریبات بعد وذلك القضائي، بالنظام والمساس الوطني

 نم مجموعة وتورط صحتھا عدم الحقا وتبین الحكومة، من الدستوریة المحكمة في قضاة تلقاھا رشوة عن
 .لھا الترویج السیاسیین من عدد وتبني اختالقھا في األسرة أبناء

 
 ارضینالمع تجاه شراسة أكثر لتكون السلطة دفع الكویت، تاریخ من المھمة المحطات تلك في الحوار فشل
 الحین، ذلك من األحداث وجھ فتغیر وقنوات، صحفا واغلقت الجناسي لسحب سالحا القانون فاستخدمت لھا،
 .الیوم الى ثمنھ یدفع الجمیع یزال وال

 
 القوى فموازین والمصالحة، للحوار الحالیة الدعوات عن فصلھا یمكن ال األمس أحداث من ذكره سبق ما

 .آخر الى معسكر من تحولت االصطفافات وحتى تبدلت، المفاوضات وشروط الیوم، اختلفت
 

 ملفاتثالث 
 

 لحكما بیت ترتیبات أوال قیمة، ذات نتیجة عن یبحث جدي حوار أي یتضمنھا أن یجب ملفات ثالث ھناك
 متقدم موقع أو اإلمارة مسند على الشیوخ صراعات الى جذورھا في تعود األزمات معظم أن إذ للمستقبل

 التطبیق عدم يف اإلشكالیة فھل للدولة، كنظام إقرارھا منذ الدستوریة التجربة تقییم ثانیا األسرة، صفوف في
 مانيوالبرل الرئاسي بین ما الھجین النظام في خلل ھناك أم الحالي، للزمان صالحة تعد لم النصوص أن أم

 البرلمان؟ في تأثیرا واألكثر األقوى الكتلة ویجعلھا الحكومة لكفة أكثر یمیل الذي
 

 ملحوظ صاعدت مقابل كثیرا تراجع السیاسي فالعمل السیاسیة، والقوى بالنخب مرتبط فھو األخیر، الملف أما
 بل الدولة، ومستقبل العام الشأن قواعد من تنطلق ال األخیرة السنوات في النقاشات فإن لذا االنتخابي، للعمل

 قدانف حساب على ذلك كان وإن أصواتھ وضمان الشعبي الشارع إلرضاء االنتخابیة الحسابات دوافع من
 .للبلد المستقبلي األمان

 
 رفط كل حق فمن االنتخاب، قانون تعدیل أو الشامل العفو كقانون أخرى ملفات طرح عدم ذلك یعني وال

 لشقا على واالتفاق األساسیة، المعضالت حل ولكن مرئیاتھ، وفق محددة ملفات تبني حوار في یشارك
 المختلف ترحةوالمق القائمة بالتشریعات یتعلق فیما القانوني الشق على االتفاق یسھل أن شأنھ من السیاسي

 بلتقری قابل سیكون أخر خالف أي فإن الجمیع، منھا ینطلق موحدة مسطرة األساس كان ما فمتى علیھا،
 .حولھ النظر وجھات

 
 



 
 
 

 طرف محاید
 

 سالمیةاال السیاسیة التیارات بین ما العالقة وأن سیما ال السھلة، بالمھمة لیست والمصالحة، الحوار إحیاء
 االتھامات تبادل ةثقاف علیھا وتسیطر اإلقلیمیة، بالظروف كثیرا متأثرة األخیرة السنوات في والشیعیة السنیة

 أن مستحیل ھوشب متعاكسة خطوط في تسیر ومطالبھم الدینیة، المعتقدات في والطعن الجوار، لدول بالتبعیة
 یتولى الطرفین من ومقبول محاید طرف ھناك یكون أن معھ یستدعي الذي األمر الطاولة، على تلتقي

 .الدعوات وتوجیھ العامة، السیاسیة المطالبات وتوحید حولھا واالتفاق األولویات ترتیب مسؤولیة
 

 مستحیلةو االستقرار، لتحقیق والشعب الدولة تجاه وطنیة النوایا كانت ما متى ممكنھ المصالحة مساعي نجاح
 الفاتالخ أن طالما الحوار طاولة على الجمیع یجلس لماذا ولكن العراقیل، وضع ترید األطراف كانت ما متى

 ام؟االنقس حالة من مستفیدان والحكومة والنظام ؟“المشاھدین” إعجاب یثیر الطائفي والخطاب والتصعید
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