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الحياة الدستورية …
رهن اإلصالحات السياسية 

السابقة لالنتخابات املقبلة



ــيخ  ــد الش ــمو ويل العه ــاب س ــل خط حم
الرســائل  مــن  العديــد  األحمــد  مشــعل 
السياســية، بــدءاً مــن االلتــزام بالدســتور 
إىل انتقــاد شــديد للســلطتني الترشيعيــة 
الشــعب  لتحميــل  وصــوال  والتنفيذيــة، 
مســؤولية االختيــار الســليم ملمثليه يف 
االنتخابــات املرتقبــة بعــد أشــهر، إذ قــال 
ــار  ــون االختي ــم أال يك ــل منك ــموه »نأم س
ــة«،  ــة أو للقبيل ــب للطائف ــه التعص أساس
ــز  ــا العزي ــاء وطنن ــدكم أبن ــاف »نناش وأض

مســار  تصحيــح  فرصــة  تضيعــوا  ال  أن 
املشــاركة الوطنيــة حتــى ال نعــود إىل 

ــه«. ــا علي ــا كن م

نجاح االنتخابات

العهــد  ويل  ســمو  وتطلعــات  متنيــات 
لنتائــج االنتخابــات املقبلــة تعتــر مرتفعــة 
االنتخــايب  النظــام  ظــل  يف  اآلمــال 
ســلوكيات  مــن  غــر  الــذي  القائــم 
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املرشــحني والناخبــني وطبيعــة العمــل 
الشــعب  تحميــل  فــإن  لــذا  الرملــاين، 
بيئــة  يف  االختيــار  حســن  مســؤولية 
دميقراطيــا  ورديئــة  سياســيا  مشــوهة 
لــن يحقــق األهــداف املرجــوة مــن حــل 
ــرا   ــؤ مبك ــن التنب ــن املمك ــل م ــان، ب الرمل
ينتظرهــا  التــي  الجديــدة  الصفحــة  أن 
الكويتيــون لــن يكتــب لهــا نجــاح طويــل 
األمــد، فقــد تكــون االنتخابــات القادمــة 
ونتائجهــا بدايــة لـــ »إجــراءات اخــرى ثقيلة 
الوقــع والحــدث« كــا وصفهــا الشــيخ 
ــا  ــى ترحيب ــذي الق ــه ال ــعل يف خطاب مش

وشــعبيا. وسياســيا  نيابيــا 

القــادم  االنتخــايب  االســتحقاق  نجــاح 
يتطلــب عمــا مبكــرا وتهيئــة الظــروف ملــا 
يبــدو أنهــا »الرحلــة األخــرة« مــن الحيــاة 
الكويتيــة،  والدميقراطيــة  الدســتورية 
ــة  ــام مهم ــني أم ــواب الحالي ــأن الن ــذا ف ل
شــائكة، ولكنهــا غــر مســتحيلة وتتطلــب 
والوفــاء  التنــازل،  وبعــض  التعــاون 
النظــام  إلصــاح  االنتخابيــة  بوعودهــم 
ال  اإلصــاح  مســار  فخارطــة  الســيايس، 
ــا  ــع قواعده ــا لوض ــدا أو وقت ــب جه تتطل
تنســيقا  تتطلــب  ولكنهــا  ومتطلباتهــا، 
ونوايــا صادقــة، فاألغلبيــة العظمــى مــن 
قدمــوا  الحــايل  األمــة  مجلــس  أعضــاء 
أفكارهــم ورؤاهــم بهــذا الشــأن، ســواء 
بعــد  أو  االنتخابيــة  حماتهــم  خــال 
االقرتاحــات  عــر  الرملــان  وصولهــم 

بقوانــني.

تعديل الدوائر

ملســار  األوىل  الخطــوة  أن  شــك  ال 
ــر  ــام الدوائ ــل نظ ــن تعدي ــدأ م ــاح تب اإلص

عــى  النــواب  يجمــع  حيــث  االنتخابيــة، 
العمــل  لتعزيــز  الخطــوة  هــذه  رضورة 
عــى  والقضــاء  والجاعــي،  املشــرتك 
ــته  ــذي عاش ــردي ال ــل الف ــلبيات العم س
النــواب  وقــدم  الســابقة،  املجالــس 
يف الفصــل الترشيعــي الحــايل عــرشة 
الشــأن،  هــذا  يف  بقوانــني  اقرتاحــات 
إعــادة  عــى  إجــاع  شــبه  وهنــاك 
ــر إىل عــرشة مــع اختــاف  تقســيم الدوائ
للناخــب، أي  عــدد األصــوات املســتحقة 
الدوائــر  لتغيــر  املشــرتكة  األرضيــة  أن 

متوفــرة.

ومــا تتطلبــه االســتعدادات لانتخابــات 
العليــا  الهيئــة  قانــون  إقــرار  القادمــة 
تتحــق  حتــى  لانتخابــات  املســتقلة 
معايــر النزاهــة والشــفافية بالتــوازي 
مــع تأكيــد ســمو ويل العهــد عــى عــدم 
الحاكمــة  األرسة  أو  الحكومــي  التدخــل 
األجهــزة  إرشاف  فاســتمرار  فيهــا، 
يف  نتائجهــا  يبقــى  عليهــا  الحكوميــة 
ــبق وأن  ــون س ــذا القان ــك، وه ــرة الش دائ
النــواب،  مــن  وعــدد  الحكومــة  قدمتــه 
ــة  ــني أغلبي ــرتكة ب ــات املش ــن االلتزام وم

االنتخابيــة. حماتهــم  خــال  النــواب 

نقل األصوات

اإلصــاح  ملــف  يســتكمل  وحتــى 
النــواب  عــى  يســتوجب  الســيايس، 
النظــام  يف  خطــرة  ثغــرة  إصــاح 
االنتخــايب وهــي التاعــب بنقــل األصــوات، 
رئيســيا  دورا  الثغــرة  لهــذه  كان  فقــد 
يف تغيــر الــوزن العــددي واالجتاعــي 
لكثــر مــن الدوائــر االنتخابيــة، مــا نتــج 
عنــه مخرجــات إنتخابيــة ال تعكــس التمثيــل 



الحقيقــي للدوائــر مــن حيــث طبيعتهــا 
هجــرة  ثقافــة  مــن  وعــززت  الســكانية، 
ماديــة  ملصالــح  الدوائــر  بــني  األصــوات 
فــإن  لــذا  وفئويــة،  وقبليــة  وطائفيــة 
إقــرار  تتطلــب  الفجــوة  هــذه  معالجــة 
قانــون التصويــت وفــق العنوان املســجل 
يف البطاقــة املدنيــة، علــا بــأن هــذا 
القانــون مقــدم مــن عــدد مــن النــواب 
وســبق للحكومــة تقدميــه للمجلــس يف 

الســابق. الترشيعــي  الفصــل 

االنتخــاب  قانــون  شــهد  فقــد  وأخــرا، 
بقضايــا  املــدان  فيــه  يُحــرم  تعديــا 
واألنبيــاء،  االلهيــة  بالــذات  املســاس 
حــق  مــن  وغرهــا  األمريــة  والــذات 
كانــت  وإن  حتــى  واالنتخــاب  الرتشــح 
العقوبــة القضائيــة جنحــة وليســت جنايــة، 
ويــدرك الكثــر مــن النــواب الحاليــني أن 
إلغــاء هــذا التعديــل تبــوء مركــزا متقدمــا 
مجــال  وال  االنتخابيــة،  حماتهــم  خــال 
لعــودة أســاء لهــا وزنهــا الســيايس 
الســابقني  النــواب  أمثــال  والنيــايب 
ــد  ــوم وخال ــدر الداه ــراك ود. ب ــلم ال مس
الطاحــوس وغرهــم، إال بإعــادة األمــور 

التعديــل. قبــل  عليــه  كانــت  مــا  إىل 

التنازل والتضحية

القوانــني متفــق عليهــا نيابيــا وسياســيا 
وحتــى شــعبيا، ورغبــة ســمو ويل العهد 
مــؤرش  القــادم  املجلــس  يف  بالحيــاد 
املجلــس  يف  الحكومــة  لحيــاد  مؤكــد 
رســم  بإعــادة  يتعلــق  فيــا  الحــايل 
مفاصــل العمليــة االنتخابيــة، وهي ســمة 
وفرصــة قــد ال تتكــرر يف عهــود أخــرى 
للســلطة، ولكــن هــل النــواب – الجميــع 

ــة  ــني بيئ ــتعدون لتحس ــتثناء – مس ــا اس ب
االنتخابــات املقبلــة؟

مــا ال يــدع مجــاال للشــك أن اإلجابــة عــى 
ــن«،  ــم .. ولك ــتكون »نع ــاؤل س ــذا التس ه
فهنــاك فئــة من النــواب تــرى يف تعديل 
لحظوظهــا  إضعــاف  االنتخــايب  النظــام 
ــودة  ــد ع ــرى ال تري ــة أخ ــاح، وفئ يف النج
الــراك والداهــوم وغرهــم إىل الســاحة 
الرملانيــة، وفئــة ســتصور عمليــة اإلصاح 
الســيايس أحــد أشــكال التدخــل الحكومي 
إلســقاطهم وإحــال مجموعــة جديــدة 
فمــن  لــذا  التوجهــات،  معروفــة  غــر 
أي  ســتعارض  األغلبيــة  أن  املتوقــع 
الراهــن،  والظــرف  الوقــت  يف  تعديــل 
بتقدميهــا  االنتخــايب  الشــارع  وســيعد 

يف الفصــل الترشيعــي املقبــل.
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جديــرة  نظــر  وجهــة  نيابيــة  فئــة  لــكل 
ناحيتــه  مــن  االعتبــار  بعــني  تؤخــذ  بــأن 
بيــد  االنتخابيــة،  ومصلحتــه  الشــخصية 
أن القبــول بهــذه اآلراء واألعــذار يعنــي 
املوافقــة عــى تأجيــل إصــاح النظــام 
مســمى،  غــر  أجــل  إىل  الســيايس 
ســلبيات  القــادم  املجلــس  وتوريــث 

الســابقة. املجالــس 

حق دستوري

ــل  ــدم التدخ ــد ع ــمو ويل العه ــان س إع
األمــة  مجلــس  رئاســة  انتخابــات  يف 
ولجانــه مبثابــة تنــازل عــن حــق دســتوري 
للحكومــة ليكــون املجلــس ســيد قراراتــه 
جديــدة«،  ومرحلــة  صفحــة  و«فتــح 
مشــعل  الشــيخ  قدمــه  مــا  ومقابــل 

األحمــد مــن مســاحة عمــل شــبه مطلقــة 
يفــرض  ذلــك  فــإن  القــادم،  للمجلــس 
عــى النــواب مــن جانبهــم التنــازل عــن 
حســابات الربــح والخســارة ألجــل املصلحــة 
للبــدء  والتضحيــة  العليــا،  الدميقراطيــة 
لتحســني  االنتخابيــة  البيئــة  بإصــاح 
أمــام  الدســتورية  فالحيــاة  مخرجاتهــا، 
القــادم،  املجلــس  يف  طــرق  مفــرتق 
أو  الدولــة  يف  تدفقهــا  يســتمر  فإمــا 
»إجــراءات أخــرى ثقيلــة الوقــع والحــدث« 

الســيايس. املشــهد  تنتظــر 
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