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عكســت تغريــده النائــب الســابق مبــارك 
الحــال  تركيــا  يف  املقيــم  الوعــان 
»العفــو  ملــف  عليــه  انتهــى  الــذي 
الشــامل«، بعــد أن تخــى النــواب عــن 
عــن  وتخلفهــم  بالقضيــة  التزامهــم 
حضــور االعتصــام الــذي دعــا لــه منســق 
بــدر  د.  الســابق  النائــب   ٣١ الـــ  كتلــة 
بعــد  الوعــان  فيتســاءل  الداهــوم، 
ســاعات مــن انتهــاء االعتصــام يف ١٣ 
ــة  ــس األم ــواب مجل ــن ن ــو ٢٠٢١ »أي يوني
عــن املشــاركة بتجمــع أمــس بســاحة 

اإلرادة؟«.

تغيري املوازين

تغــرت  الشــامل«  »العفــو  قضيــة 
موازينهــا بصــورة الفتــة يف الفصــل 
الترشيعــي الحــايل، فالقضيــة التــي 
األخــرة  االنتخابيــة  الحمــات  تصــدرت 
 ،٢٠٢٠ ديســمرب  يف  أقيمــت  التــي 
واجتمــع حولهــا املئــات مــن املرشــحني 
الوطنــي  »امليثــاق  عــى  ووقــع 
للعفــو الشــامل واملصالحــة الوطنيــة« 
مفتاحــا  وكانــت  منهــم،  العــرشات 
للنجــاح، تحولــت اىل عــبء عــى أصحــاب 
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قوتهــم  تراجــع  يف  وســببا  القضيــة، 
وتأثرهــم عــى الســاحة السياســية.

شــكل »العفــو الشــامل« ســاح شــعبي 
بيــد املدانــني يف قضيــة دخــول مجلس 
األمــة، إذ حصــدوا تضامن واســع حولهم 
أن  املواطنــني  مــن  العديــد  إلميــان 
ــة هدفــت اىل مكافحــة الفســاد  الحادث
دخــول  ومــا  والنيــايب،  الحكومــي 
يطلــق  كــا  اقتحامــه  أو   – املجلــس 
عليــه الطــرف اآلخــر – ســوى عمــل غــر 
مقصــود فرضتــه ظــروف التجمــع آنــذاك 
القصــد  وليــس  اإلرادة  ســاحة  يف 
ــة  ــكام القضائي ــا األح ــب، أم ــه التخري من
الصــادرة بحقهــم فمــن وجهــة نظــر 
مؤيديهــم فقــد خالفــت صحيــح الوقائع 
ــات  ــك املعطي ــداث. كل تل ــة األح وحقيق
العــب  تركيــا«  »مجموعــة  مــن  جعلــت 
ــد  ــحني ملقاع ــال مرش ــي يف إيص رئي
يف  قــرار  وأصحــاب  األمــة،  مجلــس 
التصعيــد الســيايس ضــد الحكومــة أو 

التهدئــة.

مجموعة تركيا

نتائــج االنتخابــات األخــرة، ونجــاح أغلبيــة 
لـــ »العفــو الشــامل« أعطــى  مؤيــدة 
ــة  ــوة »مجموع ــى ق ــة ع ــل واقعي دالئ
االنتخــايب  امللــف  إدارة  يف  تركيــا« 
ذلــك  يف  ســاهم  قضيتهــا،  لصالــح 
األمــة  مجلــس  رئيــس  ضــد  التصعيــد 
للعفــو  املعــارض   – الغانــم  مــرزوق 
الشــامل - الــذي كاد أن يخــر مقعــد 
الرئاســة يف الجلســة االفتتاحيــة بتاريخ 

١٥ ديســمرب ٢٠٢٠ بعــد فــرض األغلبيــة 
عــى أعضائهــا التصويــت بـــ »الباركــود«، 
للحكومــة  التصويتيــة  الكتلــة  أن  إال 

حســمت الفــوز لصالــح الغانــم.

خســارة  تركيــا«  »مجموعــة  تجــاوزت 
معركــة الرئاســة وخيانــات بعــض النــواب 
ممــن حــروا االجتاعــات التنســيقية، 
أولويــة  الشــامل«  »العفــو  فقانــون 
مــن املمكــن إقــراره بوجــود األغلبيــة 
النيابيــة املؤيــدة للمبــدأ، مبــن فيهــم 
مــن صــوت للغانــم يف الرئاســة. وكــرد 
فعــل عــى أحــداث الجلســة االفتتاحيــة 
قُــدم  الرئاســة،  كــريس  وخســارة 
مجلــس  لرئيــس  األول  االســتجواب 
الخالــد،  صبــاح  الشــيخ  ســمو  الــوزراء 
وأيــد كتــاب عــدم التعــاون أكــر مــن ٣٠ 
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نائبــا قبــل مناقشــة االســتجواب، فكانــت 
أســقطت  شــديدة  سياســية  رســالة 
فــرة  تشــكيلها  يتجــاوز  مل  حكومــة 
اســتقالة  الخالــد  قــدم  اذ  الشــهر، 

.٢٠٢١ ينايــر   ١٣ يف  الحكومــة 

إحياء »العفو«

عــززت  السياســية،  الحادثــة  هــذه 
تركيــا«  »مجموعــة  تحالــف  قــوة  مــن 
واألغلبيــة النيابيــة الســيا عنــد النظــام 
ــا  ــو م ــة، وه ــاط الحكومي ــل األوس وداخ
دفــع رئيــس الــوزراء املكلــف الشــيخ 
ــح  ــارعة يف فت ــد اىل املس ــاح الخال صب
النــواب  مــع  مبــارشة  اتصــال  قنــوات 
مــن  بــه  يطيــح  آخــر  تصعيــد  لتفــادي 
ــدى  ــعي ل ــه الس ــه فرص ــد، ومينح جدي
مــرشوع  إلحيــاء  السياســية  القيــادة 
تركيــا«،  »مجموعــة  عــن  »العفــو« 
القوانــني  بعــض  حــول  والتنســيق 
املقرحــة ومنهــا تعديــل نظــام الدوائــر 

اإلعاميــة. والقوانــني  االنتخابيــة 

رئيــس  للقــاءات  مــواز  صعيــد  وعــى 
ــل  ــاء والكت ــع األعض ــف م ــوزراء املكل ال
مجلــس  رئيــس  نائــب  كُلــف  النيابيــة، 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزيــر الدولــة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء الســابق أنــس 
ــف  ــمي - مبل ــر رس ــكل غ ــح – بش الصال
ــادة  ــني القي ــا ب ــيق م ــو«، والتنس »العف
والنــواب  والحكومــة  السياســية 

امللــف. لحلحلــة  تركيــا«  و«مجموعــة 
مجلــس  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  أعلــن 
األمــة مبــارك الحريــص يف ١ فرباير ٢٠٢١ 

ــواب  ــع الن ــوزراء م ــس ال ــاءات رئي أن لق
أســفرت عــى االتفــاق لتشــكيل فريــق 
القوانــني  إلقــرار  نيــايب   – حكومــي 
التــي وردت يف بيــان عــدد مــن النــواب، 
أول  يف  وإقرارهــا  عرضهــا  وســيتم 

ــة. ــس األم ــة ملجل ــة مقبل جلس

تعليق الجلسات

صــدر يف ١٧ فربايــر ٢٠٢١ أمــر أمــري 
 - الدســتور  مــن   ١٠٦ املــادة  وفــق   –
ــة  ــس األم ــات مجل ــاد جلس ــل انعق بتأجي
إلتاحــة  األمــر  وفــر  شــهر،  ملــدة 
ــع  ــيق م ــد للتنس ــكايف للخال ــت ال الوق
ــض  ــول بع ــة ح ــة املعارض ــل النيابي الكت
وعــى  والخافيــة  الرئيســية  القضايــا 
وإعطــاءه  »العفــو«،  مســألة  رأســها 
حكومتــه  أعضــاء  اختيــار  يف  مهلــة 
بعــد الصدمــات التــي تلقتهــا الحكومــة 
انتقــد  أشــخاص  بتعيــني  الســابقة 
ــل  ــإن تأجي ــا، ف ــم، وأيض ــواب توزيره الن
الجلســات ســيخفف مــن ضغــط عامــل 
ــدأ  ــد أن ب ــة بع ــكيل الحكوم ــت لتش الوق
يثــر أعضــاء مجلــس األمــة ضــد الرئيــس 

املكلــف.

وهــو مــا أكــده الوزيــر مبــارك الحريــص 
مــن  التــايل  اليــوم  يف  رصح  الــذي 
رئيــس  بحــرص  األمــري  األمــر  صــدور 
النــواب  مــع  التعــاون  عــى  الــوزراء 
يف  الحكومــي  التشــكيل  واســتكال 
أقــرب وقــت، وجــدد التأكيــد عــى رغبــة 
امللفــات  »طــي  بـــ  الحكومــة  رئيــس 
العالقــة والســعي الجــاد نحــو الوصــول 
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اىل اتفاقــات حــول العديــد مــن القضايــا 
ــق  ــني املتف ــا القوان ــا فيه ــة مب الراهن

عليهــا«.

بوابة االستقرار

ــد  ــد تصعي ــاءت بع ــابقة ج ــركات الس التح
ســيايس أىت مثــاره بتحريــك امليــاه 
اتخــاذ  مجــرد  أن  شــك  وال  الراكــدة، 
واملســتوى  الحجــم  بهــذا  خطــوات 
تركيــا«  »مجموعــة  لـــ  نجــاح  يعتــرب 
وحلفائهــم النــواب يف الكويــت، وهــو 
مــا عــزز أكــر مــن قــوة التحالــف يف 
الســاحة وااللتفــاف شــعبي حولهــم، 
وأكــد عــى أن »العفــو« أو »املصالحــة 
الوطنيــة« بوابــة االســتقرار، وال خيــار 
بــذل  ســوى  الــوزراء  رئيــس  أمــام 

امللــف. ألنهــاء  والتعــاون  الجهــد 
انفجــرت يف هــذا األثنــاء قضيــة الطعــن 
بــدر  د.  النائــب  بعضويــة  االنتخــايب 
املحكمــة  حــددت  أن  بعــد  الداهــوم 
 ٢٠٢١ مــارس   ٣ جلســة  الدســتورية 
تكهنــات  مــن  صاحبهــا  ومــا  للحكــم، 
املحكمــة  بتوجــه  واعاميــة  قانونيــة 
الدســتورية بإبطــال عضويتــه، وهــو مــا 
دفــع قضيــة »العفــو الشــامل« للراجــع 
اىل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث األولوية، 
فانطلــق حــراك جديــد منفصــل يســعى 
الدســتورية  املحكمــة  عــى  للتأثــر 
لحايــة عضويــة النائــب، وبــدأ ذلــك مــن 
ديــوان النائــب محمــد املطــر حيــث قــرر 
عــدد مــن النــواب عقــد وقفــة تضامنيــة 
اىل  تحولــت  أنهــا  إال  الداهــوم،  مــع 
وزيــر  حضــور  بعــد  صحفــي  مؤمتــر 

اىل  العــي  ثامــر  الشــيخ  الداخليــة 
النــواب تغيــر  الديــوان والطلــب مــن 
منــط الوقفــة تقديــرا لألوضــاع الصحيــة.

مسار جديد

املحكمــة  أجلــت  مــارس،   ٣ يف 
الدســتورية الحكــم اىل ١٤ مــارس ٢٠٢١، 
وبــدأ »العفــو الشــامل« يغيــب شــيئا 
ــد أن  ــيا بع ــاحة، ال س ــن الس ــيئا ع فش
قدمــت وزارة الداخليــة باغــات ضــد عــدد 
مــن النــواب الحاليني والنواب الســابقني 
ــة  ــس األم ــس مجل ــهم رئي ــى رأس وع
األســبق أحمــد الســعدون ملخالفتهــم 
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املؤمتــر  بعقــد  الصحيــة  االشــراطات 
الصحفــي، وهــو مــا ترتــب عليــه تصعيــد 
ســيايس وشــعبي واســع جديــد ضــد 
ــوزراء  ــس ال ــتقيلة ورئي ــة املس الحكوم
ــه اىل تقديــم  املكلــف، تســارعت أحداث
اســتجواب جديــد للشــيخ صبــاح الخالــد 
ــد  ــوم ومحم ــدر الداه ــني د. ب ــن النائب م
قبــل  أي   ،٢٠٢١ مــارس   ٨ يف  املطــر 
اليمــني  وأداءهــا  الحكومــة  تشــكيل 
فــرة  انقضــاء  وقبــل  الدســتورية، 
تعليــق الجلســات، وقبــل صــدور الحكــم 

الداهــوم. بعضويــة 

اتجهــت األنظــار اىل مبنــى املحكمــة 
الطعــن  نتيجــة  بانتظــار  الدســتورية 
االنتخــايب يف عضويــة الداهوم، واىل 
مجلــس الــوزراء بانتظــار إعــان الرئيــس 
ــة  ــاء الحكوم ــد أس ــاح الخال ــيخ صب الش
الجديــدة، ويف الوقت ذاته كان الرقب 
ســيد املوقــف ملعرفــة موقــف الخالــد 
مــن االســتجواب، وشــكلت تلــك األحــداث 
عــن  انفصــل  جديــد  ســيايس  مســار 
ــض  ــم بع ــامل«، رغ ــو الش ــار »العف مس
املحــاوالت النيابيــة بربــط األحــداث بهــا.

تهدئة الساحة

الداهــوم  د.  النائــب  عضويــة  أبطلــت 
ــه النائــب  يف ١٤ مــارس ٢٠٢١ ليحــل محل
االســتجواب،  يف  العازمــي  حمــدان 
وأصبــح االســتحقاق األول صعــود الخالــد 
اليمــني  أداءه  جلســة  يف  املنصــة 
لتهدئــة  مســاع  ويف  الدســتورية. 
الســاحة، وجــه أمــر البــاد ســمو الشــيخ 

 ٢٠٢١ مــارس   ١٦ يف  األحمــد  نــواف 
بســحب الباغــات املقدمــة ضــد النــواب 
الحالــني والســابقني منهــم، إال أن هــذا 
األمــر مل ينــزع فتيــل االســتجواب الــذي 

ظــل قامئــا مبحــور الباغــات.

الســاحة  انشــغال  اســتمر  وفيــا 
باالســتجواب  والسياســية  الربملانيــة 
وجلســة  الــوزراء  لرئيــس  املقــدم 
الداهــوم،  د.  عضويــة  بطــان  إعــان 
كا  بــني  أشــده  عــى  الــراع  وكان 
»العفــو  قضيــة  عــادت  املعســكرين، 
عــى  ولكــن  األضــواء،  اىل  الشــامل« 
لســان رئيــس املجلــس الغانــم الــذي 
أعلــن يف ٢٥ مــارس ٢٠٢١ عــن جــدول 
ــود  ــم بن ــة لتض ــة القادم ــال الجلس أع
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الحكومــة  قســم  الثــاث:  األزمــات 
ــت  ــوزراء والتصوي ــس ال ــتجواب رئي واس

الشــامل. العفــو  عــى 
أعلــن  جوهــر  حســن  د.  النائــب  وكان 
قبــل تريــح الرئيــس الغانــم أن »أمــام 
رئيــس الحكومــة مهلــة زمنيــة تنتهــي 
مــع جلســة القســم بتاريــخ ٣٠ مــارس 
تعهــد  التــي  القوانــني  جميــع  إلدراج 
بهــا علنــاً مــع كتلــة الـــ ١٦ بــدون اســتثناء 
ســيواجه  االتفــاق  بهــذا  تاعــب  وأي 
بتقديــم اســتجواب لرئيــس الــوزراء يف 

نفــس الجلســة«.

املتفــق  القوانــني  جميــع  إدراج  رشط 
عليهــا – عــى حــد بيــان جوهــر - يف 
كانــت تعجيزيــة وغــر  جلســة واحــدة 
قابلــة للتحقــق، فبعضهــا يشــكل خــاف 
ــل  ــات تعدي ــل اقراح ــايب مث ــايب – ني ني
وبعضهــا  االنتخابيــة،  الدوائــر  نظــام 
مل تنتــه اللجــان مــن إعــداد تقاريرهــا 
مؤكــدا  كان  املجلــس.  اىل  ورفعهــا 
أن بيــان كتلــة الـــ ١٦ مقدمــة ومتهيــد 
ــا  ــن ٣٠ نائب ــر م ــن أك ــر، إذ أعل ــدث آخ لح
مقاطعتهــم جلســة قســم الحكومــة 
وعــدم   ٢٠٢١ مــارس   ٣٠ املقــررة 
والــوزراء  الــوزراء  رئيــس  متكــني 
وذلــك  الدســتورية  اليمــني  أداء  مــن 
ولحقهــا  بيومــني،  انعقادهــا  قبــل 
ــاير  ــد الس ــر ومهن ــواب جوه ــم الن تقدي
جديــدا  اســتجوابا  املضــف  ومهلهــل 
لرئيــس الــوزراء ليلــة جلســة القســم.

نريان غري صديقة

»مجموعــة  النــواب  قــرارات  أصابــت 
تركيــا« بنــران قاتلــة، وال ميكــن اعتبارها 
النــواب  تفريــط  بعــد  »الصديقــة«  بـــ 
بجلســة »العفــو الشــامل« بالتزامــن مع 
ــذه  ــربر يف ه ــر م ــيايس غ ــد س تصعي
املرحلــة، وكان باإلمــكان تأجيــل كل تلــك 
التطــورات ملــا بعــد الجلســة، أو انتظــار 
مــا تســفر عنــه االتصــاالت للوصــول اىل 

ــاص. ــو خ عف

الشــامل  العفــو  أضــواء  انطفــأت 
االســتجواب  تقديــم  بعــد  والخــاص 
الثــاين لرئيــس مجلــس الــوزراء وإعــان 
النــواب مقاطعــة الجلســة، األمــر الــذي 
أربــك امللــف الــذي كان يبحــث الهــدوء 
ــوت  ــن كل ص ــيايس وع ــتقرار الس واالس
ممكــن إلقــرار القانــون حتــى وإن كان 
ــروف  ــرار مع ــة ق ــل الحكوم ــن قب رده م

ســلفا.

اىل  وحــروا  قرارهــم،  النــواب  نفــذ 
الدخــول  دون  األمــة  مجلــس  مبنــى 
حيــث  الســامل  عبداللــه  قاعــة  اىل 
تعقــد الجلســة، بيــد أن النصــاب – بحــده 
األدىن - كان حــارضا مــا وفــر للحكومــة 
الدســتورية  اليمــني  ألداء  الغطــاء 
مــن  األول  بندهــا  الجلســة  لتتجــاوز 
جــدول األعــال، وأعلــن الرئيــس الغانــم 
دون  بهــدوء  الداهــوم  مقعــد  خلــو 
تقريــر  وســقط  واعــراض،  تصويــت 
حيــث  مــن  الشــامل  العفــو  اقراحــات 
ــب  ــى طل ــس ع ــق املجل ــدأ، وواف املب
االســتجوابات  تأجيــل  الــوزراء  رئيــس 
املقدمــة لــه أو املزمــع تقدميهــا اىل 
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وأقــرت  الثــاين،  االنعقــاد  دور  نهايــة 
الجلســة. ورفعــت   .. القوانــني  بعــض 

عزل الغانم

الجلســة  نتائــج  مــع  النــواب  تعامــل 
التصعيــد،  ملســار  مكمــان  باتجاهــني 
األول تقديــم طلــب بعــزل رئيــس مجلــس 
األمــة، والثــاين تقديــم طلــب بإلغــاء 
يكــن  ومل  االســتجوابات،  تأجيــل  قــرار 
لســقوط تقريــر »العفــو الشــامل« محل 
ــاوز  ــم تج ــة، إذ ت ــل النيابي ــن ردة الفع م
الحــدث دون اعتبــار اىل أن امللــف كان 
ــول إن  ــن الق ــا ميك ــات، وهن أول األولوي
املــوت  مرحلــة  يف  دخلــت  القضيــة 

وترشيعيــا. سياســيا  اإلكلينيــي 

كانــت الجلســة التاليــة املنعقــدة يف 
إذ  بأحداثهــا،  صاخبــة   ٢٠٢١ أبريــل   ١٣
ادراج طلــب عــزل رئيــس  ســقط طلــب 
مجلــس األمــة عــى جــدول األعــال، 
عــى  املعرضــني  النــواب  وارتكــب 
الــوزراء  رئيــس  اســتجوابات  تأجيــل 
سياســيا  خطــأ  تقدميهــا«  »املزمــع 
القــرار  إللغــاء  طلــب  بتقدميهــم 
ضمنيــا  يعنــي  مــا  وهــو  الســابق، 
التصويــت، وأدركــوا  بنتيجــة  إقرارهــم 
متأخــرا جســامة الخطــأ بتقديــم الطلــب 
املجلــس  رئيــس  اســتغله  الــذي 
مــرزوق الغانــم بعرضــه عــى املجلــس 
ــحب  ــوا س ــورا، فحاول ــه ف ــت علي للتصوي
الطلــب إال أن التصويــت قــد بــدأ وانتهــى 
جديــدة  مرحلــة  لتبــدأ  اســقاطه،  اىل 
ــن  ــايب، ولك ــي الني ــراع الحكوم ــن ال م
ــة إال  ــوان »ال جلس ــت عن ــرة تح ــذه امل ه
برحيــل الرئيســني«، وتعطلــت الجلســات 
النــواب  بعــض  لجلــوس  العامــة نظــرا 
واعــراض  الحكومــة،  مقاعــد  عــى 
ــا  ــل واعتذاره ــذا الفع ــى ه ــرة ع األخ

الجلســات. حضــور  عــن 

جمعــان  د.  الســابق  النائــب  يقــول 
يف  املقيمــني  أحــد  وهــو  الحربــش، 
ــات  ــل الجلس ــى تعطي ــا ع ــا، تعليق تركي
يف تغريــدة نرشهــا بحســابه بتاريــخ ٢٧ 
أبريــل ٢٠٢١ » األخــوة نــواب املعارضــة 
الجلــوس يف مقاعــد الــوزراء احتجــاج 
إىل  يــؤدي  لكنــه  راقــي  ســيايس 
الدميوقراطيــة  النظــم  يف  نتائــج 
الصــوت  دميقراطيــة  أمــا  الحقيقــة 
ــع  ــتجوابات املزم ــطب االس ــد وش الواح
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جلســة  أي  انعقــاد  ومنــع  تقدميهــا 
وبالتــايل منــع أي مســاءلة فقــد يكــون 

هــذا مــا ينتظــره الطــرف اآلخــر«.

الخسارة الدستورية

اتخذتــه  الــذي  الســيايس  املوقــف 
أداء  قبــل  مــن  النيابيــة  األغلبيــة 
دفــع  تاهــا  ومــا  القســم  الحكومــة 
ملــف العفــو الشــامل مثنــه، إذ أغلــق 
بابــه اىل بدايــة دور االنعقــاد الثــاين 
ــتور  ــن الدس ــادة ١٠٩ م ــص امل ــق ن – وف
- الــذي يبــدأ عــادة نهايــة شــهر أكتوبــر 
مــن كل عــام، إضافــة اىل ذلــك، فــإن 
املقبــل  االنعقــاد  دور  يف  مناقشــته 
ــر  ــداد تقري ــه وإع ــادة تقدمي ــي إع يعن
جديــد بشــأنه، ويف حــال رد الحكومــة 
لــه – وفقــا لســوابقها ومــن االســتحالة 
أصــوات  ثلثــي  عــى  الحصــول  نظريــا 
املوعــد  فــإن   – إلقــراره  املجلــس 
دور  يف  بدايــة  ســيكون  الجديــد 
 ،٢٠٢٣ أكتوبــر  أي  الثالــث،  االنعقــاد 
وهــو اإلجــراء املحــدد يف املــادة ٦٦ 

الدســتور. مــن 

»مجموعــة  أدركــت  النهايــة،  بهــذه 
ســاحها  فقــدت  أنهــا  تركيــا« 
ــا  ــرت قضيته ــا« وخ ــعبي »إعامي الش
املحاولــة   – أخــرى  مــرة  »دســتوريا« 
األوىل كانــت يف الفصــل الترشيعــي 
األحــداث  مجريــات  أن  بــل   – الســابق 
وضــع ملفهــم بــني ســندان املكتســبات 
الرقابيــة ومطرقــة العاقــة مــع الحلفاء 
ــو  ــكلية، وه ــت ش ــي بات ــواب الت ــن الن م

املجموعــة  انقســام  اىل  أدى  مــا 
ــرباك ود.  ــلم ال ــة مس ــق بزعام اىل فري
الوعــان،  ومبــارك  الحربــش  جمعــان 

املســلم. فيصــل  د.  بقيــادة  وآخــر 

انقسام مجموعة تركيا

ــهد  ــن املش ــامل« ع ــو الش ــل »العف رح
وانقســمت  والربملــاين،  الســيايس 
بينهــا،  فيــا  تركيــا«  »مجموعــة 
السياســية  القيــادة  أمــام  فضعفــت 
ورئيــس  الحكومــة  مواجهــة  ويف 
ــات  ــم، إذ ب ــرزوق الغان ــة م ــس األم مجل
شــبه  النــواب  مــع  التحالــف  أن  جليــا 
يعــد  مل  معهــم  والتنســيق  انتهــى، 
وتأثــرا  دورا  لهــم  يعــد  ومل  قامئــا، 
يف إدارة املعــارك السياســية، وداللــة 
ذلــك اعــراض الحربــش »العلنــي« عــى 
ــم  ــروا أوراقه ــات، فخ ــل الجلس تعطي
ــاس يف  ــم األس ــل له ــت متث ــي كان الت
السياســية  القيــادة  عــى  الضغــط 

والحكومــة.

مــع  الحكوميــة  االتصــاالت  وتوقفــت 
القنــوات  عــرب  تركيــا«  »مجموعــة 
الوزاريــة وغرهــا لتخــر أيضــا »العفــو 
ــا  ــع رشوطه ــادت اىل مرب ــاص«، وع الخ
األول، تقديــم كتــاب اعتــذار والعــودة 
ثــم  ومــن  الحكــم  وتنفيــذ  البــاد  اىل 
أســوة  وذلــك  خــاص،  عفــو  صــدور 
النائبــان  بهــا  قــام  التــي  باإلجــراءات 
ود.  الطبطبــايئ  وليــد  د.  الســابقان 
السياســية  فالقيــادة  الخنــة.  فهــد 
ــا أن »العفــو الكريــم«  والحكومــة أدركت
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– وهــو تعبــر عــن صــدور عفــو خــاص 
االســتقرار  يحقــق  لــن   – اعتــذار  دون 
بــني  الهــدوء  ويعيــد  الســيايس 
ال  والتنفيذيــة  الترشيعيــة  الســلطتني 
ســيا بعــد التحــول يف األولويــات اىل 

الرئيســني«. »رحيــل 

مكاسب النواب

النــواب الحلفــاء  يف املقابــل، حقــق 
شــعبية  مكاســب  الكويــت  يف 
باعتبارهــم املعارضــة الجديــدة البديلــة 
يف  ونجحــوا  تركيــا«،  »مجموعــة  عــن 
املجموعــة  ســلطة  مــن  التخلــص 
عليــه  كانــت  عــا  باملقارنــة  عليهــم 
ــا،  ــا بعده ــة وم ــات االنتخابي ــاء الحم أثن
تحــت  كانــوا  أن  فبعــد  الحــال،  وتبــدل 
أصبحــت  تركيــا«،  »مجموعــة  رحمــة 
وقيــادة  رحمتهــم،  تحــت  املجموعــة 
ــع  ــة م ــة العاق ــم طبيع ــهد ورس املش

منفرديــن. بيدهــم  الحكومــة 

تغــرت قواعــد اللعبــة متامــا، وأصبحــت 
والنــواب  الحكومــة  بــني  املواجهــة 
ورئيــس  رئيســها  عــى  املعرضــني 
مجلــس األمــة ال متــت لقضيــة العفــو 
الدســتور  إطــار  يف  وتلعــب  بصلــة، 
وأخــرى  قدميــة  بســوابق  وخارجــه، 
»مجموعــة  ذهــول  وســط  جديــدة، 
الســيايس  التحــول  هــذا  مــن  تركيــا« 
الــذي أخرجهــم مــن موقــع الرشيــك 
الرئيــي يف مواجهــة الحكومــة اىل 
ــارج. ــن الخ ــهد م ــني للمش ــرد متابع مج

بدائل أخرى

ــث  ــا« أن تبح ــة تركي ــى »مجموع ــات ع ب
عــن بدائــل أخــرى بعيــدا عــن النــواب 
وقــد  قضيتهــم،  اىل  الحيــاة  إلعــادة 
املرحلــة  هــذه  يف  األنســب  يكــون 
مــع  مبــارشة  اتصــال  قنــاة  فتــح  هــو 
القيــادة السياســية عــرب الحكومــة دون 
ــذه  ــل ه ــي ظ ــايب، فف ــرف ني ــود ط وج
الظــروف املعقــدة قــد تخلــق عودتهم 
أجــواء جديــدة يف الســاحة السياســية 
ــة  ــون اإلجاب ــد يك ــذا ق ــة، وه والربملاني
مبــارك  الســابق  النائــب  ســؤال  عــى 

الوعــان »أيــن النــواب؟«.
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