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الرهــان عــى نجــاح الحــوار الوطنــي 
لتحقيــق االســتقرار الســيايس وإعــادة 
الســلطتني  بــني  العالقــة  ترتيــب 
باتجــاه  والتنفيذيــة  الترشيعيــة 
يناقــض  رهــان  والتعــاون،  التهدئــة 
ــة،  ــة املتقلب ــة الكويتي ــة السياس طبيع
ال  التــي  النــواب  غريــزة  ويعاكــس 
البقــاء دون افتعــال أزمــات  تســتطيع 
مــع  يتوافــق  وال  صفقــات،  لجنــي 
سياســيا  الحكومــة  ضعــف  حقيقــة 

الشــعبية. للثقــة  والفاقــدة  وفنيــا، 
الحــوار  أن  تؤكــد  املعطيــات  تلــك 
الوطنــي لــه وجــه آخــر مغايــر ملــا يتــم 
التســويق لــه مــن اســتقرار وتعــاون، 
فنهايتــه قــد ال تعنــي بدايــة جديــدة 
الســلطتني،  تجمــع  بيضــاء  وصفحــة 
التصعيــد  مــن  أخــرى  مرحلــة  بــل 
ــواء  ــودة أج ــة لع ــة، ومقدم واملواجه
الحكومــة  بــني  والتأزيــم  الصــدام 
واملجلــس الترشيعــي، فكيــف ذلــك؟

الوجه اآلخر للحوار الوطني: 
مرحلة جديدة من الصدام 

والتصعيد السيايس
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الزاوية األخرى

عــى  الظاهــرة  الصــورة  تكــون  قــد 
الفريــق  أن  السياســية  الســاحة 
األمــة  مجلــس  لرئيــي  املعــارض 
الــوزراء  ومجلــس  الغانــم  مــرزوق 
ســمو الشــيخ صبــاح الخالــد خــر أهــم 
الوطنــي  الحــوار  بنهايــة  معاركــه 
اســتخدام  األمــري  الديــوان  وإعــالن 
ســمو أمــر البــالد الشــيخ نــواف األحمــد 
ــيم  ــدار مراس ــتوري يف إص ــه الدس حق
العفــو الخــاص، عــالوة عــى االنقســام 
نائبــاً   ٣١ الـــ  مجموعــة  يف  الحــاد 
وتفككهــا والرتاشــق اإلعالمــي الــرشس 
بــني أعضائهــا، بيــد أن رؤيــة األحــداث 
ــدور  ــر إىل أن ص ــرى تش ــة أخ ــن زاوي م
ــة  ــا – املدان ــة تركي ــن مجموع ــو ع العف
بدخــول  إعالميــا  املعروفــة  بالقضيــة 
املجلــس – ســتفتح لنــواب أمثــال محمــد 
وثامــر  املويــزري  وشــعيب  املطــر 
ومبــارك  املونــس  وخالــد  الســويط 
الحجــرف بابــا جديــدا ملواصلــة التصعيــد 

الرئيســني. ضــد 

فاملجموعــة التــي يطلــق عليهــا كتلــة 
ــني  ــد الرئيس ــا ض ــرى يف حملته الـــ ٩ ت
املؤسســة  رئاســة  عــن  إلبعادهــا 
الترشيعيــة ورئاســة الحكومــة مســارا 
سياســيا ال تراجــع عنــه، وصــدور العفــو 
ــا« يعطيهــا ضــوءا  عــن »مجموعــة تركي
أخــرا لرفــع ســقف املعارضــة بعيــدا 
عــن االتهامــات الســابقة لهــم بتخريــب 
العفــو، يســاهم يف ذلــك  مســاعي 
ــى أرض  ــم ع ــد معه ــب جدي ــول الع دخ

امليــدان وهــو النائــب الســابق د. فيصل 
املســلم بجانــب آخــرون أمثــال د. بــدر 
العمــري  عبداللطيــف  ود.  الداهــوم 
ومحمــد هايــف ود. عــادل الدمخــي، وال 
شــك أن مســاءلة ســمو رئيــس مجلــس 
ســالحا  الخالــد  صبــاح  الشــيخ  الــوزراء 

أساســيا يف هــذه املعركــة.

ترقب الشارع

يف مــوازاة ذلــك، يشــعر نــواب مــن 
ومهلهــل  جوهــر  حســن  د.  بينهــم 
الكنــدري  عبدالكريــم  ود.  املضــف 
الســاير  ومهنــد  املضــف  وعبداللــه 
ود. حمــد روح الديــن بالقلــق مــن آثــار 
األخــرة  املفاوضــات  يف  املشــاركة 
ــكيك  ــر، والتش ــكل أو بآخ ــا بش أو دعمه
وإعالميــا،  سياســيا  طالهــم  الــذي 
فرتقــب الشــارع ملواقفهــم املقبلــة 
ــدة  ــة واح ــى طاول ــهم ع ــد جلوس - بع
يف  يضعهــم   - والخالــد  الغانــم  مــع 
لتصنيفهــم  تقييــم  إعــادة  مرحلــة 
صفــة  نــزع  أن  شــك  وال  الســيايس، 
بـــ  واســتبدالها  عنهــم  املعارضــة 
»األعضــاء  أو  الجــدد«  »الحكوميــني 
الجــدد« يف كتلــة رئيــس مجلــس األمــة 

مخاوفهــم. أســوأ 

الـــ  كتلــة  أن  النــواب  هــؤالء  ويــدرك 
يف  سياســيا  فخــا  لهــم  ســتنصب   ٩
أول اســتجواب يقــدم لرئيــس مجلــس 
عــدم  طلــب  أيــدوا  فهــم  الــوزراء، 
ــد يف  ــاح الخال ــيخ صب ــع الش ــاون م التع
اســتجوابا  وقدمــوا  األول،  اســتجوابه 
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ــال  ــدول أع ــى ج ــا ع ــزال قامئ ــه ال ي ل
مجلــس األمــة، عــالوة عــى سلســلة 
رحيــل  إىل  تدعــو  وترصيحــات  بيانــات 
موقــف  أي  فــإن  بالتــايل  الرئيســني، 
الســابقة  ملواقفهــم  معاكــس 
ــة  ــواب الحكوم ــة ن ــيضعهم يف خان س
تحصــني  بصفقــة  االتهامــات  ويؤكــد 
يف  ولعــل  العفــو.  مقابــل  الرئيــس 
لهــا  تعــرض  التــي  الرشســة  الحملــة 
النائــب د. عبيــد الوســمي بســبب تبــدل 
ــن  ــب ع ــن تغي ــرة ل ــرا، ع ــه مؤخ مواقف
النــواب وهــم يقيمــون خياراتهــم يف 
عــام  بوجــه  الحكومــة  مــع  التعامــل 

خــاص. بوجــه  واالســتجوابات 

د.  الســابق  النائــب  دعــم  وبخــالف 
املســلم لكتلة الـ ٩، فإنه من املستبعد 
أن يضحــي النائبــان الســابقان مســلم 
الــراك وجمعــان الحربــش بتاريخهــا 

شــعبية  حايــة  لتوفــر  الســيايس 
ــع  ــض م ــواب يتناق ــيايس للن ــاء س وغط
الرئيســني،  مــن  مواقفهــم«  »حــدة 
ــت  ــم تح ــتكون مواقفه ــا س ــم أيض فه
ومــؤرش  الشــعبية،  الرقابــة  مجهــرة 
ذلــك بياناتهــم األخــرة التــي حاولــت 
ان تــوازن بــني رغبتهــم بالعفــو الخــاص 
ــى  ــم ع ــالد وتأكيده ــودة إىل الب والع
املحافظــة عــى األدوات الدســتورية.

ضعف الحكومة

هــذا عــى صعيــد الجانــب النيــايب، أمــا 
الجانــب الحكومــي، فلــم يعــد رسا أن 
قــادرة  غــر  الــوزراء  مجلــس  رئاســة 
عــى اتخــاذ قــرارات دون عرضهــا عــى 
موافقــات  وأخــذ  السياســية  القيــادة 
مســبقة عليهــا، ومل يعــد رسا كذلــك أن 
الــوزراء مل تعــد مرجعيتهم السياســية 
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مجلــس  برئيــس  متمثلــة  والتنفيذيــة 
تضعــف  لــن  الحالــة  وهــذه  الــوزراء، 
أيضــا  بــل  فقــط،  ورئيســها  الحكومــة 
املوقعــني  النــواب  موقــف  تضعــف 
عــى بيــان املناشــدة، وســيدفعهم 
مركــب  مــن  القفــز  اىل  الواقــع  هــذا 
مــن  والتحلــل  التصعيــد  اىل  التعــاون 
االســتقرار  بتحقيــق  تعهداتهــم 
الســيايس خوفــا مــن غضــب الشــارع.

ــه  ــادي وإصالحات ــف االقتص ــا أن املل ك
عــى  والريبــة  العــام  الديــن   –
هيــكل  وتعديــل  واالنتقائيــة  الدخــل 
مــن  اســتبعد   – الــخ  الرواتــب..  جــدول 
ليقــني  الوطنــي  الحــوار  مباحثــات 
جــدل  مثــار  أنــه  املشــاركة  األطــراف 
شــديد وخــالف حــاد، ولكنــه يبقــى ملفــا 
بــني  ســيضعها  حكوميــة  أولويــة  ذو 
ســندان انهيــار اقتصــاد الدولــة وجفــاف 
ماليتهــا، ومطرقــة اســتجواب رئيســها، 
ــدة  ــوة واح ــة خط ــت الحكوم ــإن أقدم ف
نحــو الدفــع بهــذا امللــف نحــو الواجهــة 
مجــددا، فإنهــا ســتخر حتــى حلفائهــا 

ــة الـــ ١٧. ــواب كتل ــن ن م

االقتصــادي  امللــف  عــى  ويضــاف 
ــع يف  ــة، ويض ــل أهمي ــر ال يق ــف آخ مل
طريــق االســتقرار الســيايس املنشــود 
عــدد  تعديــالت  ملــف  وهــو  ألغامــا، 
ــيء  ــان امل ــا حرم ــني منه ــن القوان م
مجلــس  والئحــة  االنتخــايب  والنظــام 
القوانــني  تلــك  فــكل  وغرهــا،  األمــة 
ستســبب تصدعــا داخــل جبهــة النــواب 
الـــ ٤٠ املوقعــني عــى بيــان املناشــدة، 

مــن  الحكومــة  مــع  خالفــات  ويفجــر 
ــابهة  ــد مش ــواء تصعي ــق أج ــأنها خل ش
ينايــر  شــهر  يف  حدثــت  التــي  لتلــك 
ــن ٣٥  ــر م ــالن أك ــت بإع ــايض وانته امل
مــع  التعــاون  لعــدم  تأييدهــم  نائبــا 

الحكومــة. رئيــس 

فواتري نيابية

كــا أن أمــام الحكومــة فواتــر ضخمــة 
تنتظــر ســدادها لعــدد مــن نــواب الـــ ٤٠، 
فجــزء منهــم ال تعنيــه مراســيم العفــو 
الخــاص أو إقــرار ترشيعــات إلصالحــات 
فليســت  اقتصاديــة،  أو  سياســية 
البيــان،  عــى  توقيعهــم  مثــن  تلــك 
والرتقيــات  التعيينــات  ســتكون  بــل 
الخــارج  يف  والعــالج  واملناصــب 
واملناقصــات وغــره مــن املارســات 
واملصلحــي  االنتخــايب  الطابــع  ذات 
ــي  ــة الت ــر الحقيق ــي الفوات ــاص ه الخ
الحكومــة،  طاولــة  عــى  ســيضعونها 
رفضهــا  أو  ســدادها  عــن  والتأخــر 

باهظــا. مثنــه  ســيكون 

مــا انتهــى لــه وعليــه الحــوار الوطنــي 
يف صورتــه الظاهــرة نجــاح يف تقريــب 
وجهــات النظــر بــني الحكومــة ومجلــس 
زاويــة  ومــن  واقعيــا  ولكــن  األمــة، 
أخــرى قــد يكــون جمــرة تــزداد حرارتهــا 
مــع الوقــت لــن يصمــد كثــر مــن النــواب 
ال  االســتقرار  فأجــواء  لهيبهــا،  أمــام 
تعــرف  ولــن  للنــواب،  انتصــارا  تحقــق 

الحكومــة كيفيــة االســتفادة منــه.
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