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اكتمــل عقــد مؤيــدو كتــاب عــدم التعــاون 
املوجــه ضــد رئيس مجلــس الوزراء ســمو 
الشــيخ صبــاح الخالــد ليصبــح خيــار تقديــم 
ومــن  عنــه،  بديــل  ال  قــرارا  االســتقالة 
املتوقــع تقدميــه قبــل جلســة التصويــت 
املقــررة يــوم األربعــاء املقبــل، وهــو مــا 
ــم  ــارات الُحك ــول خي ــاؤل ح ــاب تس ــح ب يفت
املتاحــة للتعامــل مــع الوضــع الســيايس 

ــأزم؟ املت

خيارات الُحكم

يف  مؤكــد  الخالــد  اســتقالة  قبــول 
ظــل التصاعــد النيــايب ضــده وخســاراته 
الســيايس،  امللعــب  يف  املتواصلــة 
ولكــن هــل يعيــد الُحكــم تكليفــه؟ الخيــار 
فذلــك  سياســيا،  أمــا  دســتوريا،  متــاح 
يف  الدخــول  قــرر  النظــام  أن  يعنــي 
مواجهــة مبــارشة مــع أعضــاء مجلــس 
بــأن  رســالة  التكليــف  فإعــادة  األمــة، 
احــرام  النــواب  وعــى  خيــاره  الخالــد 
ســوى  أمامهــم  بديــل  وال  القــرار، 

معــه. التعامــل 

بيــد أن الشــواهد الســابقة تشــر اىل أن 
رســائل الُحكــم ال يســتجاب لهــا، فــا نقله 
الغانــم  مــرزوق  األمــة  مجلــس  رئيــس 
ــادة السياســية بتاريــخ ٦ مــارس  عــن القي
ــتخدام األدوات  ــادي اس ــب »تف ٢٠٢٢ بطل
الصحيــح  مكانهــا  غــر  يف  الدســتورية 
الظــروف  يراعــي  ال  متعســف  وبشــكل 
مبــارشة  تبعــه  ومواءمــة«،  توقيتــا 
ثالثــة  بعــد  الــوزراء  لرئيــس  اســتجواب 
أيــام مــن الرســالة، عــالوة عــى ذلــك 
فــإن إعــادة تكليــف الخالــد رئيســا للــوزراء 
مســبقا مل يغــر مــن إرصار النــواب عــى 

إعــادة اســتهدافه سياســيا حتــى يرحــل.

رئيس وزراء جديد

تكليــف رئيــس وزراء جديــد الخيــار التــايل 
أمــام الُحكــم، فمــن الناحيــة النظريــة مــن 
شــأنه خلــق أجــواء تهدئــة مــع مجلــس 
ــد أن  ــة تؤك ــة العملي ــن الناحي ــة، ولك األم
تنتــه  لــن  فاملعركــة  مؤقتــه،  التهدئــة 
برحيــل الخالــد، فهــو الشــق األول مــن 
حــل  فهــو  اآلخــر  الشــق  أمــا  األزمــة، 
مــرزوق  رئيســه  إلبعــاد  األمــة  مجلــس 
الغانــم، وال طريــق للوصــول اىل الغايــة 
ــى  ــد ع ــتمرار التصعي ــيلة اس ــوى وس س
ــا،  ــد أو وزرائه ــها الجدي ــة ورئيس الحكوم
مســاحة  زادت  الغانــم  اســتمر  فكلــا 

انتصــاره عــى معارضيــه.

النــواب  لبعــض  ســيفتح  املســار  هــذا 
نافــذة للقفــز مــن معســكر املعارضــن 
ــيايس،  ــط الس ــأة الضغ ــت وط ــد تح للخال
ويقلــل مــن عــدد املؤيديــن ألي كتــاب 
ــوزراء  ــس ال ــدم اىل رئي ــاون يق ــدم تع ع
معركــة  يف  أنفاســهم  أن  إال  الجديــد، 
إقصــاء الغانــم قصــرة، وقدرتهــم عــى 
مواقــع  يف  العــام  الــرأي  مواجهــة 
التواصــل االجتاعــي ضعيفــة، ال ســيا 
عمليــة  يف  شــارك  مــن  منهــم  وأن 
»تصويــت الباركــود«، مــا ســيضطرهم 
املجلــس  حــل  معركــة  اىل  لالنضــام 
مرغمــن، أي أن رئيــس الــوزراء الجديــد 
أخــرى،  سياســية  ملحرقــة  معــرض 
جديــد  إعــدام  أمــام  الحاكمــة  واألرسة 
ــة  ــتمرار معرك ــل اس ــا يف ظ ــد أبنائه ألح

الغانــم. النــواب مــع رئيســهم 
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حل مجلس األمة

وهــذا يضــع عــى طاولــة الحكــم خيــار 
ــان  ــل الربمل ــتور، ح ــن الدس ــادة ١٠٢ م امل
وقــد  جديــدة،  انتخابــات  اىل  والدعــوة 
املســار  أنــه  األوىل  للوهلــة  يبــدو 
األنســب واألرسع للوصــول اىل اســتقرار 
اىل  تحولــه  احتاليــة  ولكــن  ســيايس، 
عــبء مرتفعــة جــدا، فالحمــالت االنتخابيــة 
لهجــات  الحاكمــة  األرسة  ســتُعرض 
ــل  ــى األق ــة ع ــذه املرحل ــادة – يف ه ح
ــة  ــا يف املعادل ــن ضعفه ــد م ــا يزي - م
باتجــاه  بقــوة  وســتدفع  السياســية، 
الدســتوري  الحكومــة  حــق  مصــادرة 
يف املشــاركة بالتصويــت عــى مقعــد 
ــاد،  ــا بالحي ــة والزامه ــس األم ــة مجل رئاس
وســتخلق موجــة غــر عقالنيــة لتعديــل 
غــر  بصــورة  األمــة  مجلــس  الئحــة 
مدروســة كعالنيــة التصويــت عــى منصب 
ــالوة عــى  ــة عزلــه، وع الرئيــس وإمكاني
ذلــك ارتفــاع ســقف الخطــاب االنتخــايب 
الشــعبوي ذو التكاليــف املاليــة ال ســيا 
مــع ارتفــاع ســعر برميــل النفــط الكويتــي.

أمــا مخرجــات تلــك االنتخابــات، فســتعيد 
املبطــل  املجلــس  مخرجــات  ســيناريو 
األغلبيــة  حيــث   ٢٠١٢ فربيــر  األول 
املعارضــة، التــي ســتتدخل يف التشــكيل 
ــة،  ــس األم ــس مجل ــرض رئي ــوزاري وتف ال
وتحيــي  الشــعبوية،  القوانــن  وتقــر 
ــذا  ــددا، وه ــامل مج ــو الش ــروع العف م
ــى  ــادر ع ــس وزراء ق ــب رئي ــع يتطل الوض
يقــدم  أن  ال  التفاهــات  ملــف  إدارة 
تنــازالت، عــى حســاب الدســتور أو الدولة.

األحــداث  بعــد  الُحكــم،  عــن  يغيــب  ال 

مجلــس  بأعضــاء  الثقــة  أن  األخــرة، 
األمــة أصبحــت معدومــة، فحــن يوقــع 
ألمــر  مناشــدة  بيــان  عــى  نائبــا   ٤٠
البــالد بالعفــو عــن بعــض املدانــن يف 
ــم  ــيايس، وتعهده ــع س ــا ذات طاب قضاي
بتحقيــق االســتقرار رغــم وجــود الخالــد 
ــن  ــة املجلس ــدة رئاس ــى س ــم ع والغان
التنفيــذي والتريعــي، ومــن ثــم صــدور 
الوطنــي  بالحــوار  أمريــة  توجيهــات 
ثــم  ومــن  العفــو،  مراســيم  وبعدهــا 
تبــدأ االنســحابات وتقــدم االســتجوابات، 
يكــون  قــد  مجــددا  بهــم  الثقــة  فــأن 
ــاق  ــن اتف ــد ع ــن يرت ــراتيجيا، فم ــأ اس خط
أي  مــن  ينســحب  أن  الطبيعــي  مــن 
متليــه  مــا  حســب  مســتقبلية  اتفاقــات 
عليــه الظــروف واملصلحــة السياســية أو 

االنتخابيــة.
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ولكــن، مــاذا لــو ارتبــط حــل مجلــس األمــة 
مرســوم  االنتخابيــة؟  الدوائــر  بتغيــر 
رضورة بإعــادة تحديدهــا أســوة مبرســوم 
»الصــوت الواحــد« الــذي أقــرت برعيتــه 
النظــام  هــل  الدســتورية؟  املحكمــة 
مســتعد ملواجهــة تصعيــد شــعبي جديــد 

ــارع؟ ــزول للش ــل اىل الن ــد يص ق

والية العهد ورئاسة الوزراء

أيــا كان الخيــار الــذي ســيتبناه النظــام، 
ــدة،  ــه معق ــابات أمام ــك أن الحس ــال ش ف
ــية  ــة سياس ــة تصفي ــش حال ــاألرسة تعي ف
عــى  األمــة  مجلــس  وزحــف  ألبنائهــا، 
صالحيــات الحكومــة الدســتورية يتواصــل، 
واملعــارك النيابيــة النيابيــة تشــتد بصورة 

غــر مســبوقة وأثرهــا ميتــد اىل أرسة 
الحكــم والحكومــة، والنظــام بحاجــة اىل 

ــراف. ــكل األط ــوازن ل ــد الت ــرار يعي ق

ــد  ــة بع ــرة انتقالي ــة إىل ف ــت بحاج الكوي
فشــل الســلطتن التريعيــة والتنفيذيــة 
بهــا،  يحيــق  الــذي  الخطــر  إدراك  يف 
وتأخــر قطارهــا عــن اإلصالحــات السياســية 
واالقتصاديــة أســوة بــدول الخليــج، ومــع 
املتغــرات العامليــة ورصاعــات األقطــاب 
ــد  ــة العه ــج والي ــون دم ــد يك ــة، ق الدولي
مــع رئاســة الــوزراء لفــرة مؤقتــة مخرجــا 
إلعــادة التــوازن بــن الســلطتن وفــض 
التشــابك بينهــا، بيــد أن هــذا التوجــه 
يتطلــب أن يكــون هنــاك مــروع ُحكــم 
وحاكــم وبرنامــج عمــل حكومــة جنبــا اىل 

ــب. جن
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