المشهد السياسي الكويتي
بعد استقالة الحكومة
أحداث ..ومطالب

 ١٧نوفمبر ٢٠١٩
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مع انطالقة أعامل دور االنعقاد احلايل ملجلس األمة ،برزت عىل السطح
جمموعة مؤرشات عن حالة األزمة والشلل السيايس الذي تعاين منه البالد،
وهذه املؤرشات مل تكن وليدة تلك اللحظة ،بل أهنا تراكمت لسنوات
عدة حتى انفجر الوضع ،وارتفع سخط قطاعات واسعة من املواطنني
عربوا عنها بتجاوهبم مع محلة «#بس ـ مصخت» التي أطلقها النائب
السابق صالح املال العتصام سلمي صامت بساحة اإلرادة يوم األربعاء
 6نوفمرب  ،2019والقت تفاعال من جمموعات متباينة األولويات كل
منها حيمل قضاياه اخلاصة املتفاقمة ،وسقطت تداعياهتا عليهم نتيجة سوء
إدارة السلطة التنفيذية.
وقد أكد احلضور عىل وجود حالة من الرتدي يف األوضاع العامة،
سواء عىل املستوى السيايس يف ظل املعاناة من استرشاء أنواع من اإلفساد
والفساد يف قطاع متشعبة ،يضاف إىل ذلك تدين مستوى اخلدمات التي
تقدمها السلطة التنفيذية ،وعجزها عن طرح حلول لقضايا التزال عالقة
البتعادها عن مهامها ودورها املقرر دستوريا.
أفىض هذا األمر إىل تصاعد التذمر الشعبي ،ومطالبات رفعتها القوى
الديمقراطية والوطنية يف بيان مشرتك هلا دعت فيه إىل استقالة احلكومة
وقدوم أخرى حتمل منهجا إصالحيا تكون قادرة عىل خلق مناخ إجيايب
ملعاجلة األزمة السياسية اخلانقة ،وإقرار قانون انتخايب يتغلب عىل
سلبيات احلايل ،ويتيح املجال لسلطة ترشيعية متارس دورها الصحيح؛
كام مل تتوان هذه القوى يف الدفع بأية مشاريع حقيقية تعيد شكل االتزان
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للحياة املعيشية املضطربة لألفراد يف املجتمع الكويتي وفق مفهوم العدالة
االجتامعية الغائب عن أجندة السلطتني (((.
وكان املنرب الديمقراطي الكويتي قد أصدر بيانا يف  4نوفمرب 2019
أكد فيه عىل رضورة وقف الفساد والتصدي له ،ووقف اهلدر العام
للفوائض املالية التي تذهب لغري مستحقيها ،وداعام للتحركات الشعبية
السلمية املعربة عن حالة من االستياء والتذمر لتدهور األوضاع العامة يف
الكويت.
استجوابني وإحالة واستقالة
يف  12نوفمرب  2019ناقش جملس األمة استجوابني ،األول موجه
إىل وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان التي أعلنت
اسقالتها فور انتهاء االستجواب مع تقديم طلب لطرح الثقة ،وكان
الالفت ما طرحته الوزيرة من أن «اإلصالح أصبح مستحيال ،والرشكات
باتت أقوى يف قاعة عبداهلل السامل ،وأهنا مل تواجه يف هذه املساءلة نواب
األمة بل املقاولني» (((.
أما االستجواب الثاين الذي نوقش يف جلسة علنية فكان موجها إىل
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية حيث ُقدم مع هنايته أيضا طلبا لطرح
الثقة ،وخرجت مؤرشات تدل عىل ارتياح احلكومة بتجاوز آثار الطلب
بنجاح يف ارتفع فيه مؤيدي طرح الثقة.
((( بيان القوى السياسية املدنية بمناسبة الذكرى  57إلصدار الدستور وللمطالبة بتصحيح املسار
املختل للدولة 11 ،نوفمرب .2019
((( جريدة اجلريدة (الكويت) 13 :نوفمرب .2019
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ويف  14نوفمرب  2019أحال النائب األول لرئيس الوزراء ووزير
الدفاع كل املخالفات املتعلقة باملعامالت التي تتضمنها حسابات صندوق
اجليش واحلسابات ذات الصلة إىل النائب العام ،ويأيت هذا القرار بعد أن
انتهت جلنة التحقيق املشكلة بقرار من وزير الدفاع إىل وجود أطراف
معنية بتلك املخالفات تستدعي اإلحالة إىل النائب العام.
وحلق ذلك تقديم رئيس جملس الوزراء استقالة احلكومة ((( ،يف الوقت
الذي أعلن فيه رئيس جملس األمة عن اعتقاده بعدم وجود اجتاه حلل
جملس األمة ((( ،وسط تضارب لآلراء بشأن األسباب التي دعت احلكومة
لتقديم استقالتها وإن ُغلفت بستار ترتيب وتعديل العمل احلكومي ،حيث
طفت عىل السطح اهتامات متبادلة هبدر املال العام وخالفات واضحة بني
الوزراء ((( ،وهو رصاع داخيل بات واضحا للجميع ،يستلزم وقفة جادة
لتجاوز رصاع ُينقل ملجلس األمة ويسبب مزيدا من االنقسام ،فرتدي
األوضاع العامة وتفيش الفساد وارتفاع نغمة التذمر والسخط عليها يدلل
عىل فشل اإلدارة احلكومية ،وأن املعضلة الرئيسية تتعلق هبا (((.
تسريبات وبيانات
خالل هذه األثناء خترج ترسيبات مل يعلن عن مصدرها احلقيقي بشأن
قرار اإلحالة الذي قام به النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع إىل
((( تعترب احلكومة املستقيلة هي السابعة التي يتوالها الشيخ جابر املبارك الصباح ،وتشكلت يف
ديسمرب ،2017وقد ترأس املبارك احلكومة للمرة األوىل يف نوفمرب .2011
((( جريدة اجلريدة (الكويت) 15 :نوفمرب .2019
((( عىل وقع اخلالفات ..استقالة احلكومة الكويتية ،جريدة الرشق األوسط 15 ،نوفمرب .2019
((( بيان صحايف للمنرب الديمقراطي الكويتي بشأن استقالة احلكومة 14 ،نوفمرب .2019
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النائب العام تضمنت التجاوزات املالية واهتامات لبعض األشخاص ،ما
يشري إىل رصاع حمتدم وكبري بني «أقطاب» وأطراف ،والترصحيات التي
نقلها موقع رئاسة األركان العامة للجيش نقال عن وزير الدفاع من أن
«أسباب تقديم احلكومة الستقالتها هو الرغبة يف إعادة ترتيب الفريق
احلكومي مل يصب احلقيقة» ،بل أهنا تكمن يف «جتنب احلكومة من عدم
التزامها بقسمها من خالل تقديمها لإلجابات حول ما تم توجيهه من
استفسارات وإستضاحات لسمو رئيس جملس الوزراء حول التجاوزات
التي متت يف صندوق اجليش واحلسابات املرتبطة به» (((.
أعقب ذلك بيان صحايف أصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
رافضا لكل االهتامات املوجهة إليه ،وأعلن فيه استعداده للمثول أمام
القضاء الكويتي لكشف احلقيقة ،وقال يف بيان أنه «من غري املستغرب من
األخ النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة املوضوع
إىل النيابة العامة وترسيبه للكتب الرسية الصادرة منه ،وتعمده إخفاء
احلقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي ،ال سيام الردود الواردة له ويف هذا
التوقيت بالذات وبعد استقالة احلكومة ،رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ
أكثر من سبعة أشهر ،وهو ما يثبت األهداف والتطلعات السياسية التي
يبتغيها والتي ال تنطيل عىل أهل الكويت وال تغيب عن فطنتهم» (((.
ويف يوم األحد  17نوفمرب  2019قرر النائب العام املستشار رضار
العسعويس إحالة بالغ وزير الدفاع الشيخ نارص الصباح ضد وزير
((( ترصيح للنائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصرب صباح األمحد منشور يف
احلساب الرسمي لرئاسة األركان العامة للجيش الكويتي عىل التويرت ،السبت  16نوفمرب .2019
((( جريدة اجلريدة (الكويت) 17 :نوفمرب .2019
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الداخلية الشيخ خالد اجلراح ،واخلاص يف صفقة اجليش اىل جلنة التحقيق
بمحكمة الوزراء.
معالجات جذرية وحقيقية
جاءت استقالة احلكومة كمطلب شعبي لتجاوز اجلمود يف األداء العام،
ولكن هناك متطلبات وجب إنجازها إذا ما أردنا اخلروج من املأزق
السيايس بحثا عن حلظة إصالحية متكننا من بلورة مسار سليم ،فحالة
التذمر الشعبي ليست مقصورة عىل رشائح أو قطاعات معينة ،بل أخذت
باالتساع التدرجيي ،ومن يتابع خمتلف الوسائل اإلعالمية ،وبالذات
وسائل التواصل االجتامعي ،يلحظ هذه النغمة ودرجة حدهتا وسخطها
يف ظل ارتفاع حدود التجاوزات املالية وحاالت الفساد ،دون أن نغفل
لطبيعة الرصاع الدائر بني «األقطاب» ،وهو الرصاع الذي ينفجر بني تارة
وأخرى.
املشهد السيايس الكويتي حيتاج إىل معاجلات جذرية ،ال حلول مبتورة
مؤقتة تؤجل إنجاز مرشوع الدولة املدنية احلديثة القائمة عىل دستور
 1962بام حيمله من حقوق جيب تكريسها ال االنتقاص منها عرب قوانني
صدرت تستهدف اخلصوم ،وواجبات جيب أن يعيها اجلميع حتى ال نفقد
اهلوية الكويتية التي ث ّبت أسسها ومبادئها الدستور الكويتي ،فال يكفي
اليوم القبول فقط باستقالة احلكومة وتغيري أعضائها ،بل إىل هنج وفكر
وبرنامج ينتشل الكويت من أزمتها الطاحنة.
نحن أحوج ما نكون إليه هو بناء أرضية سليمة تعيد املسار الكويتي إىل
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بوصلته وجادته ،بعيدا عن أجندات معينة حياول البعض فرضها ،تنطلق
من ثالثة مبادئ:
األول :تطبيق املساءلة السياسية وفقا لنصوص الدستور يف حماسبة
املسؤولني.
الثاين :جتاوز السياسات التي ثبت عجزها وفشلها نحو أخرى
بديلة تصون االستقالل وتضمن سيادة القانون وحتقق التنمية وترسخ
الديمقراطية.
الثالث :إهناء حالة االنفراد بالسلطة واحتكار صنع القرار.
ويف مقابل ذلك هناك جمموعة من املطالب السياسية والشعبية تتطلب
تبنيها يف املرحلة الراهنة دون أي تأخري يف إنجازها ،من أمهها:
 -1أن يكون تشكيل احلكومات قائام عىل منهج إصالحي جديد ،ورؤية
لكويت املستقبل ،ال شعارات عامة دون برنامج عميل ،وإصالح اإلدارة
احلكومية من خالل تبني برامج تنموية إلعادة املسار الكويتي لوضعه
الصحيح والطبيعي ،وأن ينحى التشكيل احلكومي نحو مفهوم «شعبية
الوزارة» ،يف اختيار رئيسها ووزرائها ،وحمو مفهوم وزارات السيادة.
 -2وقف الفساد ودعم التحركات اإلجيابية التصدي له ،ووقف اهلدر
العام للفوائض املالية التي تذهب لغري مستحقيها ،وإحالة املتجاوزين
عىل املال العام جلهات االختصاص وعدم التسرت عليهم ،واسرتداد
األموال املنهوبة.
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 -3رضورة تعديل النظام االنتخايب احلايل بقانون صادر من جملس
األمة ،والذهاب إىل آخر يقيض عىل السلبيات التي انغمست داخل
املجتمع الكويتي ،عندما تغلبت االنتامءات الضيقة عىل االنتامء األكرب ،بام
يفتح املجال للعمل السيايس املنظم من خالل العمل اجلامعي القائم عىل
أسس وبرامج وطنية ،يضاف إىل ذلك أمهية إشهار األحزاب والتجمعات
السياسية حتى يكون عملها ضمن إطار قانوين.
 -4لقد أدى احلراك الشعبي السابق ( )2011 - 2009إىل وضع غري
مريح ،ما يعني رضورة خلق أرضية وبيئة تصاحلية بني خمتلف األطراف،
بداية من طرح مسألة العفو العام عمن أدينوا بقضايا الرأي أو املوقف
السيايس ،وتكريس مبدأ حق املواطنة من خالل تعديل قانون اجلنسية
ليكون هناك دور حموري أكرب للسلطة القضائية.
 -5إلغاء كافة القوانني املقيدة للحريات العامة الصادرة يف فرتة احلراك
الشعبي السابق التي كانت موجهة أساسا لتصفية اخلصوم السياسيني ،أو
أية قوانني أخرى حتد منها.
 -6طرح برنامج تنموي اقتصادي متوازن لفتح جماالت أكرب لتوسيع
موارد الدولة املالية دون االعتامد عىل مصدر ريعي وحيد ناضب ،مع
التأكيد عىل رفض أية مشاريع تستهدف بيع وتصفية القطاعات العامة
بالدولة للقطاع اخلاص املعتمد أساسا عىل ما تقدمه الدولة من تسهيالت
ومنح مالية له ،دون أن تكون له قدرة إنتاجية تنمي االقتصاد الكويتي.
 -7معاجلة الظروف املعيشية الصعبة التي يعاين منها املجتمع الكويتي،
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والدفع باجتاه أن يكون للسلطة التنفيذية موقفا حاسام وحازما جتاهها من
خالل ضبط عمليات الغالء الفاحش واملضاربات يف السوق ،وإعادة
النظر يف كافة القرارات هبذا اخلصوص حتقيقا ملبدأ العدالة االجتامعية،
ورفض أي توجه لسحق الطبقة املتوسطة يف املجتمع ،وهي الطبقة القادرة
عىل خلق التوازن املجتمعي.
 -8حل القضايا العالقة مثل قضية غري حمددي اجلنسية وفقا
لإلحصاءات والبيانات الرسمية املتوافرة ،وعدم املامطلة يف إنجازها،
بام يكفل حق املستحقني بالتمتع باجلنسية الكويتية ،وتوفري إطار قانوين
وإنساين مستقر لضحايا اإلمهال عن هذا امللف.
إن الكويت متر اليوم بمنعطف تارخيي صعب يستلزم توحيد اجلهود
الرامية لتصحيح االعوجاج يف املسار السيايس ،وإعادة رسم خارطة
طريق جديدة حمدداهتا الرئيسية االلتزام التام بدستور  1962بام وفره من
ضامنات وفق معادلة رسمت املادتني الرابعة والسادسة منه أطر النظام،
وطبيعة العالقات بني السلطات وصوال إىل االستقرار املنشود الذي طال
أمده ،فالوحدة الوطنية ليست شعارا يرفع وقت األزمات بقدر ما جيب
أن يتحول إىل برنامج يدفع نحو تغيري شامل يتطلع إليه أفراد املجتمع.
وهذا األمر له مقتضياته التي تبدأ من عملية تفعيل املساءلة السياسية
الدستورية والقانونية لكل من يثبت عليه الضلوع املبارش يف حاالت
الفساد السرتداد هيبة دولة املؤسسات التي أخذت باالنحسار بسبب
فشل إدارة السلطة التنفيذية هلا ،وعدم اجلنوح خلف االنتامءات الضيقة،
الذي أفىض إىل انشقاق جمتمعي له انعكاساته السيئة.
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ولذا ،فإن يؤكد املنرب الديمقراطي الكويتي عىل أن الفساد والرتاجع
املجتمعي مها نتاج احلكومات املتعاقبة سواء بنهج تشكيلها أو برفض
مبدأ املحاسبة ،وهو ما يعني أن عملية التغيري الوزاري أضحت مطلبا
مستحقا عىل أن تكون شاملة ومتوافقة مع تطلعات الشعب الكويتي ،وأن
يكون التشكيل احلكومي وفق منهج إصالحي ،وأن يكون أعضاؤها عىل
قدر كبري من املسؤولية ،فال ُيكتفى برحيل البعض ،بل يف البدء بصورة
جدية بإحالة املسؤولني للجهات القضائية املختصة وفق اإلجراءات
السليمة والصحيحة ،فاجلميع يف الوقت الراهن ينتظر حماسبة املتسبب
واملنتفع (((.

((( بيان املنرب الديمقراطي الكويتي بعنوان «رضورة التصدي للفساد ..ونطالب بحكومة شعبية»،
 17نوفمرب .2019
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إن الكويت متر اليوم بمنعطف
تارخيي صعب يستلزم توحيد اجلهود
الرامية لتصحيح االعوجاج يف املسار
السيايس وإعادة رسم خارطة طريق
جديدة حمدداهتا الرئيسية االلتزام
التام بدستور  1962بام وفره من
ضامنات وفق معادلة رسمت املادتني
الرابعة والسادسة منه أطر النظام،
وطبيعة العالقات بني السلطات
وصوال إىل االستقرار املنشود الذي
طال أمده ،فالوحدة الوطنية ليست
شعارا يرفع وقت األزمات بقدر
ما جيب أن يتحول إىل برنامج يدفع
نحو تغيري شامل يتطلع إليه أفراد
املجتمع.
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