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الوزراء رئيس سمو   فليستقيل  



رئيس الوزراءسمّو ليستقيل ف  

 

 ه، واألوساط القانونية والسياسية والدستورية تتداول3162يونيو  61منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 

مدى وجود حول  تباحثاليتّم حيث ، ونه ومعانيهمضمتحليل  الي هدفتوتناقشه في جلسات حوارية موّسعة 

ب تص مالنقاشات من وجهة نظري ل كثرةخطأ إجرائي من عدمه. مدى وقوع حالة ضرورة من عدمها أو 

هذا الحكم الستصدار  خالل تداول الدعوى امام المحكمة الدستورية الجهود التي بذلت فانجوهر الموضوع 

 خاللها ي حلقات مطّولة ال تحملفعندما يتم بحث و تحليل الحكم  مع األسف تم تفريغها من هدفهاو التاريخي

إن الحكم بنظري واضح المضمون وتفنيد ف .أو نظرة متعمقة في ما احتواه الحكم من مؤشر خطر جديد أي

 .كما يتداول البعض ال يستلزم اإلطالة محتواه

ّرق يتط من  أنني لم أجدإال حوله، رّدة فعل الشعبأترقب و توالىالتعليقات التي ت اتابع الحكم و أنا منذ صدور

فحكم المحكمة  .في طياته المذكور المؤّشر الخطر الذي أبرزه الحكم تجاهإلى أو يبدي رّدة فعل واحدة 

 .وأشّدد على كلمة آخرعلى خطأ حكومي آخر،  ط الضوءسلّ الدستورية 

الحكومة  خطاء ترتكبهااأل تلك لكنجرائية !! إأخطاء  وغالبا ما تكونأخطاء الحكومة باتت عديدة ومتكّررة 

وقع نتائجها على الشعب الكويتي وميزانية  العودة معها الي نقطة الصفر،و مكننا تداركهاثم تقول يريحية بكل أ

 طّور البالد ونمّوها كبير وفادح.الدولة وت

ن الحكومة لي أ ءه فشل و يلحقه فشل ....... يبدو، فشل وراحكومتنا الخطأ يجّر اآلخر، والفشل يجّر اآلخر مع

صامدة كما  كتشف الشعب خطأها فان الحكومة ال يحرجها ال الخطأ وال الفشل !!!ولما يباتت تستسهل الخطأ 

و ما هي قيمة الكشف عن أخطاء الحكومة . فما تتم حتى مساءلتهموال  يتم استبدالهمال  فيها الالعبونهي حيث 

ع الحكومة من ارتكاب تلك ما الذي سوف يرد ها ان لم تكن هناك محاسبة فعلية؟!الفائدة من فضح فشل

 ؟ األخطاء

( لسنة 36ن المحكمة قد حكمت "بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم )أ الدستوريلقد ورد في منطوق الحكم 

في شأن  6613( لسنة 23بإنشاء اللجنة الوطنية العليا لإلنتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 3163

في مضمونه، أوضح مفّصالً الخطأ  ه النقطة القانونية" وعندما تناول الحكم هذأعضاء مجلس األمة. إنتخابات

في موضوع  هنوعبأنه ليس أول خطأ من  الذي وقعت به الحكومة وأجهزتها. ومن المعلوم لدى الجميع

اجريت بتاريخ إبطال عملية االنتخاب برمتها، التي كذلك إلى أّدى  فقد سبقه كذلك خطأ اإلنتخابات،

في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، لبطالن حل مجلس األمة  3/3/3163

  .وبطالن دعوة الناخبين النتخاب أعضاء مجلس األمة التي تمت على أساسها هذه االنتخابات

تقول الحكومة: أخطأنا لنغلق الصفحة ونفتح صفحة  كل خطأ و كل فشل و كل فضيحة، لدى مطاففي نهاية 

في الحكومة ن التصرف الوحيد الذي تجيده إ، وإذا بالصفحة األخرى تكون كسابقتها. بيضاء جديدة أخرى

 أو ،سؤولهذا المسؤول او استبدال ذاك المعزل  جادة شيء ما( هوانها تستطيع إستبعد حالة الفشل )وأنا أ

ن لم ! وإتطوي الصفحةمن ثم و دون الشخص المتسبب حقيقة في الخطأ شخص أو أكثرعلى المسؤولية  إلقاء



خرج عن تكرار وجود نفس األسماء و ها الجديدة لن تتن تشكيلفا ،تستمر الحكومة نفسها و بذات اعضائها

 . ذات الوجوه تقريباً 

حول لهم وال قوة، بل عندما لة او عزل بعض موظفيها من الذين ال لجة حاالت فشل الحكومة ليست بمساءمعا

ر على كافة المستويات بسبب خطأ )إجرائي( من الحكومة، فال يبلغ مستوى الفشل ان تتعرض األمة للخسائ

قل من ان تتقدم الحكومة و على رأسها رئيسها باالستقالة فورا مع اعتذارها لألمة عن تعريضها عالج أ

 رفات الحكومة.للخسائر و األضرار التي نتجت من جراء رعونة تص

 في البالد المتحّضرة التي تحترم السيناريو نفسه بذات حصللو ن خطأ من األخطاء التي وقعت فيها حكومتنا إ

 تبادرإليها الحكم في مضمونه، لكانت التي أشار البالد ، تلك في العالممكانتها  شعبها وتحفظنفسها و 

لم يسمح و لكان الخطأ  منذ اليوم األول من اكتشافبكاملها  تهاإقال او تمتبتقديم استقالتها  الحكومة فوراً 

إن كان خطأ واحد كفيل بإقالة حكومة  خر.آ حكومي في أي تشكيل اعضائها أي عضو من أو عودةبوجود 

 ،أما في بالدنا ؟!!أخطاء عدةبالكامل وعدم عودة أعضائها إلى تلك المناصب في المستقبل، فما بالنا من 

 وال حسيب و ال رقيب! ،فآخر آخر فشلمن فشل إلى تتّجه الحكومة ف

في قرارين  خطأ من الحكومة هاسبّبكن يألم قضية الداو.  موضوع ويحضرني كذلك في سياق متّصل

 ة البالدبسمع ضررالو مسّ ال ضافة الىفا إن كلّ قرارا؟! صادرين خالل اقل من شهر واحد من مجلس الوزراء

 ياراتمل 2صل إلى تخسائر فادحة و هدر أموال باألمة و أموال الشعب  إصابة ،أمام نظيراتهاالتجارية 

الحكومة: حصل خطأ، حصل خير...ملقية بالمسؤولية في نهاية األمر على  رد كان كيفدوالراً أمريكياً. و

 سياسةاود الحكومة تعثم ومن  ، ممن ينطبق عليهم لقب العبد المأمور، وعملت على عزلهمبعض األطراف

 !! ستمر ونقلب صفحة بيضاءخلينا ن

و استهتار و عبث بكرامة الشعب و بها من خزي ا الحكومة سوداء ثم سوداء لما يشوالصفحات التي تقلبه

من  اً سودالحكماء من الشعب بات يصيغ كتاباً أموال األمة، ونهج الحكومة بسياسة الالمباالة واستغفال عقول أ

هو و الحكومة لحفظ ماء الوجه و  تقديم استقالته بالسيد رئيس الوزراء إلى ؤّديتيجب أن  خطاء كانأ. التاريخ

لة ءالمسا نتن تضمّ وإمحاسبة صارمة ودقيقة وشاملة  جراءالكويتي، أو على األقل تتسبب في إكراما للشعب إ

صفحة ، نجدها مع اآلسف تبادر في سياسة )حصل خير و لنفتح إن وجدت أركانها لألطراف المعنية الجزائية

؟!! شخصياً ال باستمرارة التي تفتحها الحكومة خير، وأين هي هذه الصفحات الجديدأين هو هذا ال جديدة( !!

نفسها المعايير  متّبعيناألشخاص نفسهم  يخطهاتطول  سوداء متتالية اتحصفأرى صفحات تطوى بل 

 .رادة األمةة فوق إوالخاصذاتها، معتلين مناصبهم حاملين مصالحهم الشخصية  األخطاءمرتكبين و

واألموال  فائت؟ ماذا عن الجهد الضائع والوقت الألضرار التي لحقت بالشعب والدولةعن ا ذاولكن ما

هللا ونظر إلى الجوهر، يبالقشور كي ال  ء الشعبيتّم إلهاأنه  في نالخالصة تكموالتطّور الغائب؟!  مصروفةال

 إخفاؤه.يستر من هذا الجوهر الذين يتقّصدون 

، التي كثر عقدهاحوارية الحلقات الفي و تحليالته من تداول مضمون الحكم  نصح جموع الشعب بانه بدالً أ

الحكومة  هذه بجالء أن كشف لنا عندماالحكم المذكور  أبرزهمن باب أولى أن يتنبّه للخطر الذي  على الشعب



 ان يقر بالمسؤولية ويتقبل بأن يخضع و كل عضو فيه مجلس الوزراء ويجب على ،ال تصلح إلدارة البلد

أن  المتحضرة فعليها فوراً البلدان  كان غير ذلك و كان لدى الحكومة نية ان تتشبه بحكومات إن و للمساءلة،

 .في أي تشكيل آخر لها أو ألي من اعضائها بالكامل دون عودةتتقدم باستقالتها 

تعرف كيف تدير البلد وتحترم الدستور والقوانين وقد شّدد الحكم شك أننا بحاجة لحكومة من لم يعد هناك 

لو كنا في بالد تحترم نفسها لكان استقال بأننا إن كانت مؤلمة كررها وأعلى هذه النقطة، والحقيقة الدستوري 

ني مرتين فهذا تخدعن " أن تخدعني مرة فهذا عيب عليك، أ يقول المثل. أول خطأ منذ رئيس مجلس الوزراء

 ؟!!منصت، فهل من من جديديدق  رإن ناقوس الخط فها ،عيب علي"

 

 المحامي / عادل عبدالهادي
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 للتواصل معنا...

 يرجى التواصل معنا عبر:

 

 

 

 -مجمع بالزا -حولي -الكويت

 شارع العثمان -الطريق الدائري الثالث

 11و  11الطابق الثالث مكتب 

 القادسية 10161ص.ب. 
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