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تعــاين الحيــاة السياســية يف الكويــت 
كل  رغــم  متواصلــة  إخفاقــات  مــن 
خــال  شــهدتها  التــي  املتغــرات 
مســتوى  عــى  املاضيــة  الســنوات 
والتنفيذيــة،  الترشيعيــة  الســلطتني 
تغــر  أن  اىل  ذلــك  البعــض  ويعــزو 
نهــج  يف  تغيــرا  يصاحبــه  ال  األســاء 
اإلدارة الحكوميــة أو املعارضــة النيابيــة، 
مســار  اســتمرار  اىل  يــؤدي  مــا  وهــو 
بــني  والتصــادم  الســيايس  التصعيــد 

. لســلطتني ا

ولكــن مــا هــو »النهــج« املطلــوب احالــه 
ــة  ــية يف الدول ــة سياس ــق انفراج لتحقي
ــة – ألي  ــرج اإلجاب ــن تخ ــار؟ ل ــح املس تصل

ســيايس - عــن اطــار احــرام الدســتور 
نصوصــه  وتطبيقــه  مبادئــه  وتفعيــل 
ــات،  ــون الحري ــام وص ــال الع ــة امل وحاي
فهــو النظــام الــذي تقــوم عليــه الدولة، 
ومنظــم  الحكــم،  رشعيــة  وأســاس 
العاقــة بــني الســلطتني، ومحــدد واجبــات 
وحقــوق الشــعب، فهــل فعــا االلتــزام 
ــة؟  ــن األزم ــروج م ــا للخ ــتور مفتاح بالدس
تفعيلــه  املطلــوب  النهــج  هــذا  هــل 

ميكــن أن يشــكل ضانــة لاســتقرار؟

دستور مهجن

الســلطتني  أعضــاء  أن  إال  نعــم،  نظريــا 
الترشيعيــة والتنفيذيــة – واالســتثناء هنــا 
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شــبه مســتحيل – يدركــون أن التمســك 
بدســتور ٦٢، بــكل مــا يحملــه مــن مبــادئ 
مــع  يســتقيم  أن  ميكــن  ال  ونصــوص 
واالنتخابيــة،  السياســية  مشــاريعهم 
فهــو يتقاطــع ويتعــارض معهــا، لــذا فقــد 
املاضيــة  الســنوات  مــدى  عــى  صنعــا 
ــتخدم  ــتور، يس ــواز للدس ــا م ــا هجين نظام
الدميقراطيــة لتعزيــز ديكتاتوريــة التوجــه 
والقــرار والتفــرد بالــرأي، وتكــر تحــت 
العدالــة  باســم  القوانــني  كل  مظلتــه 
واملســاواة وانتــزاع الحقــوق، قواعــده 
أو  الشــخصية  األهــواء  عــى  مبنيــة 
االنتخابيــة  واملصالــح  االنتقاميــة، 

والسياســية.

ــر  ــذي يس ــو ال ــني ه ــام الهج ــذا النظ ه
واملحــرك  اليــوم،  الكويــت  يف  الحيــاة 
الرئيــي ألجهــزة الدولــة، ومــا يعقــد 
مــن األزمــة، أنــه بــات ثقافــة األغلبيــة مــن 
شــيوخ ووزراء ونــواب ومواطنــني، وحتــى 
العامــة  املارســة  وأصبحــت  وافديــن، 
عــن  تخــرج  ال  الدولــة  ادارة  لشــؤون 
نطاقــه يف كافــة األعــال، واستحســن 
الجميــع العبــث يف اســتبدال املفاهيــم 
واملصطلحــات واألفعــال غــر القانونيــة 
ــة. ــة ومقبول ــدو مرشوع ــى تب ــرى حت بأخ

تآكل الدميقراطية

الكويــت  يف  الدميقراطيــة  تآكلــت 
بشــكل متســارع يف الســنوات األخــرة، 
وابتلــع النظــام الدســتوري الهجــني كل 
الســليم،  الســيايس  العمــل  أخاقيــات 
الربملانيــة  املارســات  كل  وشــوه 
ــى  ــتجوابات – ع ــل االس ــا، فتأجي وأدواته
ســبيل املثــال ال الحــر - اىل آجــال بعيــدة 

تقدميهــا،  املزمــع  حــد  اىل  وصلــت 
وشــطب محــاور ورفــع اســتجوابات عــن 
جــدول األعــال، كلهــا ردود فعــل غــر 
تحمــل  اســتجوابات  عــى  دســتورية 

دســتورية. شــبهات 

العبــث،  مــن  القوانــني  تســلم  ومل 
فاملنظومــة الترشيعيــة فقــدت توازنهــا 
 ٦٢ دســتور  مــع  تتعــارض  وأصبحــت 
ومتســقه مــع النظــام الهجــني، فقوانــني 
مثــل حرمــان املــدان يف قضايا املســاس 
ــه  ــن حقوق ــة م ــة واألمري ــذات اإللهي بال
اإلعــدام  عقوبــة  وتطبيــق  السياســية، 
املســاس  قضايــا  يف  املــدان  عــى 
وفــرض  واألنبيــاء،  اإللهيــة  بالــذات 
ســكان  جميــع  عــى  الوراثيــة  البصمــة 
الدولــة، وكذلــك التضييــق عــى الحريــات 
منــاذج  جميعهــا  أشــكالها،  بكافــة 
لترشيعــات صــدرت باملخالفــة للمبــادئ 
الدســتورية، بعلــم مقدميهــا مــن النــواب 
ــم  ــوزراء، ودع ــة وال ــن الحكوم ــد م وبتأيي

مــن الجمهــور لهــا.

اإلصالح مستحيل

يف خطــاب اســتقالتها الشــهر، قالــت 
ــان  ــبق د. جن ــة األس ــغال العام ــر األش وزي
مســتحيل  أصبــح  اإلصــاح  أن  بوشــهري 
ــت  ــي بات ــامل الت ــه الس ــة عبدالل يف قاع
مختطفــة، وكــرر وزيــرا الدفــاع والداخليــة، 
الشــيخ حمــد جابــر العــي والشــيخ أحمــد 
ــرا  ــتقالتها مؤخ ــان اس ــور يف بي املنص
الــذي  الوقــت  يف   « األســباب  ذات 
نســعى فيــه جاهديــن للعمــل واالنجــاز إال 
ــبه  ــاح ش ــق اإلص ــح تحقي ــف أصب ــه لألس أن

مســتحيل«.
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يوســف  املســتقبل  النائــب  ويقــول 
الفضالــة يف بيــان اســتقالته مــن عضويــة 
األزمــات  مــن  خــروج  ال   « األمــة  مجلــس 
ــتور  ــودة إىل روح الدس ــة إال بالع املتتالي
والرشعيــة الشــعبية فهــذه املارســات 
غــر الدســتورية خلقــت مناخــا سياســيا 
ســلبيا طغــت عليــه عــدم الثقــة والتخويــن 
مجلــس  أروقــة  يف  بالتعامــل  والحــدة 
ــا  ــراف م ــع األط ــن جمي ــه م ــة وخارج األم
يجعــل االســتمرار يف العمــل الســيايس 

ــث«. ــن العب ــا م ــاخ رضب ــذا املن به

يف  طــرف  أي  البيانــات  تلــك  تحــرك  مل 
الــوزراء  اســتقبل  فالحكــم  الدولــة، 
املســتقيلني يشــكرهم عــى جهودهــم 
بــدالء  عينــت  والحكومــة  بهــا،  ويشــيد 
عنهــم ومل تعنيهــا األســباب، والنــواب 
النائــب  اســتقالة  لقبــول  يضغطــون 

ومل  مقعــده،  عــى  للحصــول  الفضالــة 
ــاء  ــا ج ــامة م ــد جس ــرف عن ــف أي ط يتوق
يف بيانــات االســتقاالت .. ســارت الحيــاة 
السياســية بنمطهــا املشــوه يف ظــل 
بقبــول  الهجــني،  الدســتوري  النظــام 

الجميــع. ورىض 

لــذا فــإن اإلصــاح يف الكويــت يف ظــل 
العوامــل الســابقة .. مســتحيل.
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