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الدســتور،  أن  عــى  الكويتيــون  يجمــع 
يف  األقــدم  السياســية  الوثيقــة 
قبــل  إقــراره  ُمنــذ  يحــظ  مل  املنطقــة، 
ــايل  ــق املث ــا بالتطبي ــا تقريب ــتون عام س
مــا ورد فيــه مــن مــواد  الــذي يرتجــم 
الدولــة  بــن  العالقــة  شــكل  تحــدد 

والشــعب، وحــدود الســلطات الترشيعيــة 
بينهــم،  فيــا  والقضائيــة  والتنفيذيــة 
الكويتيــن  حيــاة  ينظــم  واقــع  اىل 

. مســتقبلهم و

يتقــاذف الكويتيــون مســؤولية تعطيــل 
الدســتور بــن ثالثــة أركان رئيســية، األرسة 
الحاكمــة والحكومــة والربملــان، ومؤخــرا 
اتســعت دائــرة املســؤولية لتضــم رئيــس 
مجلــس األمــة كطــرف معنــي بســالمة 
إلدارة  والالئحيــة  الدســتورية  اإلجــراءات 
ــعب  ــك الش ــة، وكذل ــس األم ــات مجل جلس
مــن حيــث اختياراتهــم ملمثليهــم يف 
مجلــس األمــة، أو كونهــم الوعــاء الــذي 
تتشــكل منــه الــوزارة بحقائبهــا وقياديها.

تعطيل الدستور

عليــه  واالعتــداء  الدســتور  تعطيــل 
مــن  وتعليقــه،  تنقيحــه  محــاوالت   ..
الشــعارات الدارجــة يف الخطــاب النيــايب 
والســيايس منــذ ســنوات، وتلقــى رواجــا 
ــا يف  ــذي يردده ــام ال ــارع الع ــدى الش ل
التواصــل  ومواقــع  الخاصــة  تجمعاتــه 
االجتاعــي. وال يغيــب الخطــاب الحكومي 
ــن  ــداث م ــه لألح ــواء برؤيت ــذه األج ــن ه ع
ــعاراته يف  ــع ش ــا يرف ــو أيض ــه، فه زاويت
مواجهــة الطــرف اآلخــر، اســتجواب غــر 
ألحــكام  مخالفــة  أســئلة   .. دســتوري 
املحكمــة الدســتورية وغــره، ويجــد هــذا 
الخطــاب قبــوال لــدى أنصــار الحكومــة مــن 

واملواطنــن. النــواب 

بنظــر  الســابق،  املشــهد  يلخــص 
الدســتورية  األزمــة  واجهــة  الكثريــن، 
مــا  أن  إال  الكويــت،  تعيشــها  التــي 



دالالت  ذات  تفاصيــل  الواجهــة  خلــف 
غــر مطمئنــة تجــاه مســتوى االعتقــاد 

مبــواده. والقناعــة  بالدســتور 

ــن  ــرة ب ــنوات األخ ــراع يف الس ــدور ال ي
الُحكــم والحكومــة وأعضــاء مجلــس األمــة 
الدســتور  مــن  محــدودة  مســاحة  يف 
تتمثــل يف املــواد ١٠٠ و١٠١ و١٠٢ املنظمة 
ألداة االســتجواب، ومــن يســيطر عليهــا 
النظــام  يف  القــوى  مراكــز  ميتلــك 
الســيايس، فالحكومــة تســعى للهيمنــة 
ــس  ــا – رئي ــة كيانه ــس لحاي ــى املجل ع
- مــن  الشــيوخ منهــم  ووزراء ال ســيا 
أشــد أداة رقابيــة، يف املقابــل، تعتــرب 
الحيــاة  رشيــان  الربملانيــة  املســائلة 
ــرد  ــواب، فبمج ــة للن ــية واالنتخابي السياس
التلويــح بهــا تخضــع الحكومة للمســتجوب 
ــا. ــن له ــواب املبتزي ــات الن ــق طلب أو تحق

كفاح مستحق

باالســتجواب  املتعلقــة  املــواد  حايــة 
كفــاح  الحكومــة  ســلطة  مــن 
الدســتورية  الحيــاة  لحايــة  مســتحق 
الربملــاين،  والعمــل  والدميقراطيــة 
واســتحقاق أكــرب عــى النــواب لحفظــه 
والرقــايب  الترشيعــي  االنحــراف  مــن 
بــد مــن اإلشــارة  وســوء اســتغالله. وال 
هنــا، إىل أن املجالــس األخــرة شــهدت 
االســتجواب  ألداة  للــوزراء  اســتخداما 
النيابيــة ضــد زمالئهــم أعضــاء الحكومــة، 
وذلــك أحــد أوجــه االنحــراف يف التعامــل 
ــة. ــتورية الربملاني ــبات الدس ــع املكتس م

أخــد النــزاع بــن الســلطتن عــى مــواد 
سياســيا  األكــرب،  الزخــم  االســتجواب 

حتــى  ســنوات  مــدى  عــى  وإعالميــا، 
تهمشــت بقيــة مــواد الدســتور وتراجعــت 
بالدولــة  ارتباطهــا  وانفــك  أهميتهــا، 
والشــعب وهــي املنظمــة للعالقــة فيــا 
ــان  ــدم إمي ــك ع ــاهم يف ذل ــا، س بينه
األغلبيــة مــن أعضــاء الــوزارة أو مجلــس 
الدســتور  مــع  التعامــل  بوجــوب  األمــة 
الوعــي  وتراجــع  متكاملــة،  كوثيقــة 
ــوص، ال  ــة النص ــة بقي ــن أهمي ــعبي ع الش
بالواجبــات والحقــوق  ســيا املتعلقــة 

والحريــات.

التفاته جدية

فعــى ســبيل االسرتشــاد، انطلقــت حملــة 
األعضــاء  نيابيــة، واعتصــام يف مكاتــب 
ــادة  ــل امل ــد تعطي ــة، ض ــس األم يف مجل
١٠٢ مــن الدســتور بالتزامــن مــع تســجيل 
والتنفيذيــة  الترشيعيــة  الســلطتن 
مخالفــة دســتورية تتمثــل يف تصويــت 
حكومــة العاجــل مــن األمــور عــى مرشوع 
مــع  املتقاعديــن«،  »منحــة  قانــون 
ــى  ــتوري ع ــوين ودس ــاع قان ــبه اج ش
ــراء  ــتورية اإلج ــدم دس ــى ع ــة ع املخالف
أن  بيــد  الــرورة،  حالــة  وجــود  لعــدم 
الجانــب االنتخايب والســيايس والشــعبي 
ألــزم الســلطتن بتجاوزهــا، ومبعنــى آخر، 
ــمح  ــا يس ــتور مب ــن الدس ــواد م ــل م تعطي

بتمريــر املنحــة.

اإلعــالم  وزيــر  أصــدر  آخــر،  حــدث  ويف 
املســتقيل د. حمــد روح الديــن – وهــو 
نائــب يف مجلــس األمــة - قــرارا وزاريــا 
بوقــف إصــدار تراخيــص جديــدة للصحــف 
بيــان  أو  األســباب  إبــداء  دون  اليوميــة 
أي  ودون  الوقــف،  قــرار  رسيــان  مــدة 
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وشــعبي  وســيايس  نيــايب  اعــرتاض 
تعطيــال  متثــل  التــي  الخطــوة  عــى 
لقانــون املطبوعــات والنــرش الــذي نــص 

الصحافــة. حريــة  عــى 

مــن  بســيط  جــزء  الســابقة  األمثلــة 
ــات  ــجلتها املارس ــى س ــواهد ال تح ش
مــدى  عــى  والنيابيــة  الحكوميــة 
تراجــع  اىل  أدت  الســنوات  عــرشات 
ــة  الدســتور كوثيقــة تنظيميــة بــن الدول
بــن  سياســية  وكقيمــة  واملواطنــن، 
عــن  الحديــث  ومــع  والشــعب،  الُحكــم 

انتخابــات نيابيــة قادمــة، فــإن الدســتور 
والسياســين  املرشــحن  مــن  ينتظــر 
مــواده  كل  تجــاه  جديــة  أكــر  التفاتــه 
االســتجواب  مــواد  عــى  حــرا  وليــس 
ــرا  ــر تأث ــل األك ــم العام ــائلة، فه واملس

العــام. الــرأي  صنــع  يف 
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