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يف  السياســية  الحيــاة  عجلــة  بــدأت 
انتهــاء  قــرب  مــع  بالــدوران  الكويــت 
فــرة اإلجــازة الربملانيــة، فعــى صعيــد 
املعســكر الحكومــي بــدأ رئيــس مجلس 
الخالــد  صبــاح  الشــيخ  ســمو  الــوزراء 
ــاريع  ــد املش ــرة يف تفق ــوات متأخ خط
التنمويــة الجــاري تنفيذهــا، واإلعــان 
عــن املســتقبلية منهــا، فيــا عــادت 
لهجــة التصعيــد النيــايب ضــد الحكومــة 
األمــة  مجلــس  ورئيــس  ورئيســها 
بذلــك  مســتحرضة  الغانــم  مــرزوق 
مــا  بــكل  األول  االنعقــاد  دور  أحــداث 

حملــه مــن شــلل ترشيعــي ورقــايب.

االستقالة أم االستمرار؟

ال توجــد خيــارات عــى طاولــة رئيــس 
لــدور  اســتعدادا  الــوزراء  مجلــس 
الدخــول  ســوى  املقبــل  االنعقــاد 
ــتجوابات  ــقط االس ــدة تس ــة جدي بحكوم
أعــال  جــدول  عــى  مــن  القامئــة 
مجلــس األمــة، وتســتبعد الــوزراء ممــن 
باتــوا عبئــا عــى الســلطة التنفيذيــة 
ال  الخيــار  وهــذا  األخــرة،  اآلونــة  يف 
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يعنــي تحقيــق االســتقرار والتعــاون مع 
الســلطة الترشيعيــة، فاألزمــة املرحلــة 
مــن دور االنعقــاد املــايض تتمثــل يف 
االســتجوابات املؤجلــة لرئيــس الــوزراء.

أعــال  جــدول  أن  بالذكــر  والجديــر 
املجلــس يتضمــن عــرشة اســتجوابات، 
الــوزراء،  لرئيــس  موجــه  نصفهــم 
باإلضافــة اىل اســتجوابات كل مــن، وزير 
الصحــة د. باســل الصبــاح، وزيــر املاليــة 
االقتصاديــة  للشــئون  الدولــة  ووزيــر 
وزيــر  حــادة،  خليفــة  واالســتثار 
لشــئون  الدولــة  ووزيــر  الخارجيــة 
النــارص  أحمــد  د.  الــوزراء  مجلــس 
الصبــاح، وزيــر الداخليــة ثامــر العــي 
الصبــاح، وأخــرا وزيــر الدولــة لشــئون 
البلديــة ووزيــر الدولة لشــئون اإلســكان 
الشــايع. شــايع  العمــراين  والتطويــر 

مواجهة االستجوابات

ســمو  اســتجوابات  مواجهــة  تأجيــل 
نهايــة  اىل  ميتــد  أجــل  اىل  الرئيــس 
حالــة  وخلــق  الثــاين،  االنعقــاد  دور 
بعيــدة  معهــا  التعامــل  يف  جديــدة 
املتعــارف  الدســتورية  األطــر  عــن 
عليهــا، حقــق لرئيــس الــوزراء هــدف 
البقــاء واالســتمرار وتجــاوز أزمــة كتــاب 
ــدم  ــة لع ــاون، وأدى بالتبعي ــدم التع ع
مناقشــة اســتجوابات الــوزراء بحجــة » ال 
ــة«،  ــس املنص ــود الرئي ــات اال بصع جلس
أزمــة  خلقــت  املقابــل  يف  ولكنهــا 
مــع  األفــق  يف  تلــوح  بــدأت  جديــدة 

الثــاين. االنعقــاد  دور  قــرب 

الحكومــة  اســتقالة  حــال  ففــي 
ورئيســها،  أعضائهــا  أي  مجتمعــة، 
الخالــد  الشــيخ صبــاح  تكليــف  وإعــادة 
فهــو  الجديــدة،  الــوزارة  بتشــكيل 
تقديــم  إعــادة  بــاب  يفتــح  بذلــك 
بدايــة  يف  مجــددا  لــه  االســتجوابات 
دور االنعقــاد القــادم بــكل مــا ســتحمله 
ســيايس  تصعيــد  مــن  املرحلــة  تلــك 
وبالتــوازي،  ضــده،  جديــد  وإعامــي 
فــإن االســتقالة والعــودة ســتثر أزمــة 
قــرار  فهــل  ودســتورية،  ترشيعيــة 
ــب  ــى طل ــة ع ــة باملوافق ــس األم مجل
تأجيــل االســتجوابات يف دور االنعقــاد 
الســابق ســيبقى قامئــا؟ أم ســينتفي 
رئيــس  اســتقالة  بعــد  وأثــره  حكمــه 
الحكومــة؟ كــون قــرار املجلــس كان بناء 
عــى طلــب مــن رئيــس حكومــة انتهــت 
بحثــا  يتطلــب  الجانــب  هــذا  دســتوريا. 
دســتوريا مبكــر لتجــاوز أي تصعيــد يف 

املقبــل. االنعقــاد  دور  بدايــة 

ــوزراء  ــس ال ــتمرار رئي ــال اس ــا يف ح أم
وقبــول اســتقالة الــوزراء فقــط، فــإن 
للغطــاء  اســتمرارا  لــه  ســيوفر  ذلــك 
بتأجيــل االســتجوابات اىل  الترشيعــي 
نهايــة دور االنعقــاد الثــاين، ويُجنبــه 
تقديــم اســتجوابات جديدة ال ســيا وأن 
ــع  ــب املواضي ــل أغل ــا تحم ــة حالي القامئ
لــن  جديــدة  مســائلة  فــأي  العامــة، 
تضيــف جديــدا مــامل يحــدث تطــور خــال 

الفــرة القادمــة.
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عــى  الربملانيــة  اإلجــازة  قاربــت 
االنتهــاء، وكل امللفــات العالقــة بــن 
والتنفيذيــة  الترشيعيــة  الســلطتن 
وســرث  تــراوح،  مكانهــا  يف  ظلــت 
األول،  قضايــا  الثــاين  االنعقــاد  دور 
والتنفيذيــة،  والترشيعيــة  السياســية 
رئيــس  أبــداه  الــذي  التفــاؤل  ورغــم 
ــرا،  ــم مؤخ ــرزوق الغان ــة م ــس األم مجل
ــأوىل  ــاين، ف ــف األم ــع يخال ــإن الواق ف
متطلبــات حلحلــة القضايــا هــي القــدرة 
أي  مــن  بتجــرد  القــرار  اتخــاذ  عــى 
ــة  ــة، والجدي ــية أو نيابي ــارات سياس اعتب
يف فتــح امللفــات وانجازها، ومحاســبة 

القياديــن. قبــل  الــوزراء 

األغلبية النيابية

غالبيــة  فــإن  آخــرا،  وليــس  وأخــرا 
جلســات  »ال  شــعار  رفعــوا  النــواب 
حــادة  بصــورة  الرئيــس«  بصعــود  اال 
تجعــل مــن الراجــع عــن هــذا املبــدأ 
ــد  ــيا بع ــيايس ال س ــار س ــة انتح مبثاب
التجييــش اإلعامــي والســيايس يف 
الــذي  األمــر  املــايض،  االنعقــاد  دور 
يضعهــم يف موقــع يفــرض عليهــم 
عــى  والرصيحــة  املبــارشة  اإلجابــة 
موازيــن  تغيــر  شــأنه  مــن  تســاؤل 
العاقــة بــن الســلطتن .. هــل املبــدأ ال 

قامئــا؟ يــزال 

ــبق  ــة األس ــس األم ــس مجل ــدو أن رئي يب
أن  مبكــرا  استشــعر  الســعدون  أحمــد 
هنــاك توجهــا للراجــع عــن هــذا املبــدأ 

فكتــب مغــردا »أحســنت األمــة اختيارهــا 
بقســمها  األغلبيــة  وبــرّت  لألغلبيــة، 
باحــرام الدســتور بقرارهــا، إمــا يعتــي 
االســتجواب  منصــة  الــوزراء  رئيــس 
ويســرد املجلــس الدســتور واملــادة 
١٠٠ منــه، أو لــن تكــون هنــاك جلســة. 
الثابــت  الدســتوري  املوقــف  وبهــذا 
لألغلبيــة ال مــكان للمحــاوالت البائســة 
منصــة  مــن  الــوزراء  رئيــس  لحايــة 

.٢٠٢١ ســبتمرب   ٦ تاريــخ  االســتجواب.« 

املشهد القادم

هــذه الصــورة العامــة للمشــهد الحايل 
واملتوقــع يف الفــرة القادمــة، تفرض 
ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  عــى 
الشــيخ صبــاح الخالــد البحــث عــن اإلجابات 
البيــت  ترتيــب  وإعــادة  أوال،  الســابقة 
ــبق  ــا، ويس ــل ثاني ــن الداخ ــي م الحكوم
التعامــل  يف  نهجــه  تغيــر  هــذا،  كل 
ــرارات  ــا ق ــا، فأم ــات والقضاي ــع امللف م

حازمــة أو استســام عاجــز.
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