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ــية  ــاحة السياس ــث يف الس ــدور األحادي ت
الكويتيــة حــول مصــر مجلــس األمــة بعــد 
تحديــد املحكمــة الدســتورية جلســة ١٩ 
الطعــون  يف  للنطــق  الجــاري  مــارس 
بطــان  طعــون  وأهمهــا  االنتخابيــة، 
االنتخابــات ألســباب مختلفــة عــى رأســها 
الــرورة  مرســوم  دســتورية  عــدم 
وفــق  االنتخابيــة  الجــداول  بتعديــل 
املوطــن الســكني للناخــب املقيــد يف 
للمعلومــات  العامــة  الهيئــة  ســجات 

املدنيــة.

االحتــاالت  الجريــدة  جريــدة  ونــرت 
القضائيــة لحكــم املحكمــة الدســتورية 

 - انتخابيــة  طعــون  محكمــة  بصفتهــا   -
املقــرر النطــق بــه يف جلســة تســبق 

بـــ ٤٨ ســاعة. اجتــاع مجلــس األمــة 

مؤرشات سياسية

الدســتورية  االحتــاالت  مــوازاة  يف 
سياســية  مــؤرشات  هنــاك  والقضائيــة، 
مــن شــأنها وضــع تكهنــات مبكــرة لحكــم 
ــل  ــس، وتتمث ــتقبل املجل ــة ومس املحكم
-تلــك املــؤرشات – يف األســاء التــي 
املكلــف  الــوزراء  رئيــس  سرشــحها 
لحكومتــه  الصبــاح  نــواف  أحمــد  الشــيخ 
الثالثــة، فإمــا أســاء تنتــزع فتيــل األزمــة 



أو تفجرهــا مجــددا، فــإن كان قــرار النــواف 
– ســواء كان بقناعــة أو إلــزام - بعــودة 
النيابيــة  الثقــة  فقــدوا  ممــن  الــوزراء 
مبكــرا، فهــذا مــؤرش أن املحكمــة باتجــاه 
قــرارا  وجــود  أو  األمــة،  مجلــس  إبطــال 
ــد  ــد أتخ ــب ق ــتقبل القري ــه يف املس لحل

فعليــا.

ــوزراء  ــس ال ــؤون مجل ــة لش ــر الدول فوزي
زيــادة  مهنــدس  هــو  الشــيتان  بــراك 
املعاشــات االســتثنائية للــوزراء، ورئيــس 
الجهــاز  املدنيــة،  الخدمــة  مجلــس 
ــر  ــوء األخ ــى الض ــذي أعط ــي ال الحكوم
بــن  واالنتخابيــة  السياســية  للتنقــات 
مقدمتهــا  ويف  الحكوميــة  الجهــات 
مؤسســة املوانــئ الكويتيــة، وكاهــا 
مــن امللفــات التــي أثــارت ســخطا شــعبيا 
واســعا وغضبــا نيابيــا شــديدا، فــإن كانــت 
ــة  ــتجواب يف الحكوم ــوره االس ــرص عب ف
فهــي  باملئــة،   ٥٠ إىل  تصــل  الســابقة 
الحكومــة،  إىل  عودتــه  حــال  معدومــة 

بــأي وزارة كانــت.

أمــا وزيــر املاليــة عبدالوهــاب الرشــيد 
فهــو املــدان األول نيابيــا بتصــدع العاقــة 
مللــف  إدارتــه  لســوء  الســلطتن  بــن 
االقرتاحــات النيابيــة الشــعبوية، وارتكابــه 
ــة  ــات اللجن ــه طلب ــيمة بتجاهل ــاء جس أخط
املاليــة الربملانيــة دون تقديــم بدائــل، 
وعــدم إيفائــه بالوعــود التــي أطلقهــا 
لتحســن  التريعــي  الفصــل  بدايــة 
معيشــة املتقاعديــن، وعــاوة عــى ذلك 
ــس  ــاء يف مجل ــوزراء األعض ــد ال ــو أح فه
بقــرارات  املتهمــن  املدنيــة  الخدمــة 

تعقيــدا،  موقفــه  يزيــد  ومــا  التنقــات. 
ــام  ــورة أم ــوال املنظ ــل األم ــوى غس دع
النيابــة حاليــا ضــد رشكــة شــغل فيهــا 
اســتجوابا  أن  شــك  وال  رفيعــا،  منصبــا 

ينتظــره يف حــال عودتــه للحكومــة.

هزة عنيفة

يــدرك رئيــس الــوزراء املكلــف أن نهــج 
اتبعــه  الــذي  السياســية  املوامئــة 
الفصــل  أعــال  بدايــة  يف  النــواب 
لهــزة  تعــرض  الحــايل  التريعــي 
عنيفــة نتيجــة انحــراف قــرارات ومواقــف 
الشــيتان والرشــيد، وارتداداتهــا أصابــت 
ــه  ــات قبول ــذي ب ــواف ال ــد الن ــيخ أحم الش



وغــر  متأرجحــا  والشــعبي  النيــايب 
مجلــس  جلســات  تعطــل  بعــد  مســتقر 
األمــة بســبب غيــاب الحكومــة واعتذارهــا 
عــن الحضــور منــذ ١٠ ينايــر املــايض، كــا 
باتــوا  الذيــن  أنفســهم  النــواب  أصابــت 
املواقــف  يف  التناقــض  ســندان  تحــت 

الشــعبي. الغضــب  ومطرقــة 

الشــيتان  الوزيريــن  عــودة  فــإن  لــذا، 
والرشــيد – أو أي منهــا - إىل حقائبها 
عظــم  كــر  معركــة  النــواب  ســيعتربه 
ــم،  ــواف ضده ــد الن ــيخ أحم ــا الش يقوده
وزاريــة  لحقائــب  تدويرهــا  حــال  ويف 
عــى  لالتفــاف  خطــوة  فإنهــا  أخــرى 
أدواتهــم الدســتورية واســتخفاٌف بهــم. 
وجميــع الشــواهد الربملانيــة التاريخيــة 

عــودة وزراء مســتجوبن  أن  تشــر إىل 
لحقائبهــم   - املنصــة  يصعــدوا  مل   -
كلفتهــا  قــرارات  ألخــرى،  تدويرهــم  أو 
وخيمــة  وعواقبهــا  عاليــة  السياســية 

عــى رئيــس الحكومــة قبــل الــوزراء.

موقف عدايئ

النيــايب  املوقــف  مــن  األهــم  ولعــل 
ــو  ــا، ه ــال عودته ــن يف ح ــن الوزيري م
داخــل  اإلثنــن  بــن  العــدايئ  املوقــف 
عــى  يخفــى  فــا  الــوزراء،  مجلــس 
املتابعــن واملراقبــن للشــأن الســيايس 
الــراع والخصومــة بينهــا، وأثــر ذلــك 
ــرف  ــكل ط ــي، ف ــتقرار الحكوم ــى االس ع
ســعى للتخلــص مــن اآلخــر، وهذا الســلوك 
ــة  ــه أي حكوم ــن أن تواجه ــا ميك ــر م أخط
البينيــة،  الثقــة  أعضاؤهــا  يفقــد  حــن 
إلســقاط  مســتعدة  عنارصهــا  وتكــون 
املحافظــة  مقابــل  بأكملهــا  الحكومــة 

الوزاريــة. مقاعدهــا  عــى 

ــن  ــب ع ــا ال تغي ــابقة وآثاره ــائل الس املس
بــر وبصــرة الشــيخ أحمــد النــواف خــال 
ــا  ــرر تجاوزه ــإن ق ــي، ف ــكيل الحكوم التش
الشــيتان  بإعــادة  قدمــا  واملــي 
حكومتــه  إىل  منهــا  أيــا  أو  والرشــيد، 
الثالثــة، رغــم كل املخاطــر عــى شــخصه 
عمــر  أن  يعنــي  هــذا  فــإن  وحكومتــه، 
إبطــال  فإمــا  طويــا،  ليــس  املجلــس 
القريــب  يف  حــل  أو  قــادم  دســتوري 
العاجــل، ويف كا الحالتــن فــإن خســائر 
ــيمة. ــتكون جس ــواف س ــد الن ــيخ أحم الش
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