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العالم

الكويت

أزمة «اإلصالح االقتصادي» تبلغ ذروتها بحل البرلمان
وصلت الصدامات على خلفية
الــجــدل االقــتــصــادي المستمر
في الكويت إلـ ّـى ذروتها مع
قرار أمير البالد حل البرلمان ،بعد
إعالنه «ساحة الفتعال األزمات»،
من دون تحديد موعد الجراء
االنتخابات النيابية المبكرة التي
الدستور خالل شهرين
يحددها
ّ
من موعد الحل
ب ـع ــد أشـ ـه ــر م ــن ال ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي راف ــق
«وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي»
ّ
الحكومية ،حــل أمـيــر الكويت صباح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـص ـ ـب ـ ــاح ،مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
(ال ـب ــرمل ــان) ،وذل ــك غ ــداة إع ــان رئيس
املجلس مــرزوق الغانم تأييده إجــراء
انتخابات نيابية مبكرة.
وبــرر الصباح قــراره ببروز «خلل في
ال ـع ـمــل ال ـب ــرمل ــان ــي» وتـ ـح ــول مـجـلــس
األم ـ ـ ــة إل ـ ــى «سـ ــاحـ ــة ل ـل ـج ــدل ال ـع ـق ـيــم
والـخــافــات وافـتـعــال األزمـ ــات» .وقــال
الـصـبــاح فــي خ ـطــاب تـلـفــزيــونــي« :إن
العمل البرملاني انطوى على انتهاك
للدستور وللقانون ،وتجاوز لحدود
السلطات األخرى ،وتدني لغة الحوار
عـ ـل ــى نـ ـح ــو غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ت ـح ـق ـي ـقــا
لـغــايــات قـصـيــرة ضيقة عـلــى حساب
مصلحة الوطن».
اإلجــراء الذي ال ُي ّ
عد غريبًا عن تاريخ

صدر قرار قضائي
ابتدائي يقضي ببطالن قرا
رفع سعر البنزين
الـكــويــت ،ذات أول بــرملــان فــي الخليج
(انتخب أول مجلس أمــة فــي الكويت
عام  ،)1963يأتي في ظروف اقتصادية
حـ ّـســاســة ،ويتضمن أهــدافــا سياسية
أي ـضــا ،إذ إن ال ــدع ــوة إل ــى انـتـخــابــات
م ـب ـك ــرة ت ــرم ــي إلـ ـ ــى م ـن ــع امل ـع ــارض ــة
الـتــي قــاطـعــت انـتـخــابــات تـمــوز 2013
مــن االس ـت ـعــداد ل ـخــوض االنـتـخــابــات
الجديدة ،وبالتالي إضعاف فرصها
في الفوز بنصيب معقول من مقاعد
الـ ـب ــرمل ــان .وف ـي ـمــا ل ــم ي ـح ــدد امل ــرس ــوم
ّ
ال ــذي أص ــدره الـصـبــاح لـحــل املجلس

موعدًا إلجراء االنتخابات املبكرة ،من
امل ـف ـتــرض بـمــوجــب ال ــدس ـت ــور ،إج ــراء
انتخابات نيابية مبكرة فــي غضون
شهرين من موعد الحل.
ويــأتــي اإلجـ ــراء بـعــد فـشــل ق ــرار أخير
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ـ ــي ام ـ ـت ـ ـصـ ــاص غ ـضــب
املواطنني من ارتفاع أسعار البنزين،
جـ ـ ـ ـ ــراء س ـ ـيـ ــاسـ ــة رفـ ـ ـ ــع الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـت ــي
اعتمدتها الكويت أخيرًا .وكان القرار
قد ّ
أقر منح املواطنني كميات مجانية
مــن الـبـنــزيــن شـهــريــا لتعويضهم عن
ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــاره ب ـعــد خ ـفــض ال ــدع ــم.
ال ـقــرار الـحـكــومــي ج ــاء تـحــت ضغوط
ّ
لكن الشارع ّ
عده أقل من الالزم
نيابية،
ً
وتـعـطـيــا جــزئـيــا لــ«وثـيـقــة اإلص ــاح
االقتصادي» التي سعت إلى «إصالح
امل ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة وإع ـ ــادة رس ــم دور
الـ ــدولـ ــة ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد وزيـ ـ ـ ــادة دور
القطاع الخاص».
وشهد البرملان صدامات مع الحكومة
أخـ ـيـ ـرًا ب ـع ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات االق ـت ـص ــادي ــة
االشـكــالـيــة ،مــا أدى إل ــى احـتـجــاجــات
برملانية واسـتـجــوابــات انتهت بقرار
قضائي ابتدائي يقضى ببطالن قرار
رف ــع سـعــر الـبـنــزيــن وب ــإع ــادة السعر
ال ـقــديــم ف ــي ح ـكــم ق ــاب ــل لــاسـتـئـنــاف،
فيما قدمت الحكومة مقترحًا بتزويد
امل ــواط ــن ال ـكــوي ـتــي ب ـ ـ  75ل ـتــر بـنــزيــن
ش ـ ـهـ ــريـ ــا .كـ ـم ــا اش ـ ـتـ ــد ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع بــن
الـبــرملــانـيــن وال ـح ـكــومــة أخ ـي ـرًا حيث
جــرى استجواب عــدد مــن املسؤولني،
إض ــاف ــة إلـ ــى ط ـل ـب ــات أخـ ـ ــرى كـ ــان قــد
قدمها نواب برملانيون.
ُ
ويـ ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،اســت ـجــوب
ال ــوزي ــر أن ــس ال ـصــالــح بـتـهـمــة «س ــوء
والعشوائية إضــرارًا بمصالح
اإلدارة
ً
امل ــواط ـن ــن مـتـمـثـلــة ف ــي ال ــزي ــادة غير
امل ــدروس ــة أو امل ـبــررة ألس ـعــار الــوقــود
والـتـفــريــط فــي حماية مـصــادر النفط
وض ـ ـي ـ ــاع ث ـ ـ ـ ـ ــروات ال ـ ـب ـ ــاد وافـ ـتـ ـق ــاد
ال ـص ــدق ـيــة ف ــي الـ ـتـ ـع ــاون م ــع أع ـض ــاء
مجلس األمة».
وأوردت وك ــال ــة «كـ ــونـ ــا» الــرس ـم ـيــة،
أن األم ـي ــر ال ـص ـبــاح اع ـت ـمــد قـ ــرار حل
مجلس األمة «بعد االطالع على املادة
 107م ــن ال ــدس ـت ــور ون ـظ ـرًا لـلـظــروف
اإلقليمية الدقيقة ومــا استجد منها
من تطورات ،وما تقتضيه التحديات
األم ـن ـيــة وانـعـكــاســاتـهــا املـخـتـلـفــة من
ض ــرورة مواجهتها بـقــدر مــا تحمله
م ــن م ـخــاطــر ومـ ـح ــاذي ــر ،األم ـ ــر ال ــذي
ي ـف ــرض الـ ـع ــودة إل ــى ال ـش ـعــب مـصــدر
السلطات الختيار ممثليه».
وك ــان م ــرزوق الـغــانــم قــد ق ــال أول من
أم ــس ،فــي تصريحات لقناة «ال ــراي»
الـكــويـتـيــة إن ال ـب ــاد تـمــر ف ــي مرحلة

أميركا

كلينتون تتقدم ترامب بـ 4نقاط
كشف استطالع أجرته صحيفة "واشنطن
بــوســت" وشـبـكــة "إي ــه بــي ســي ن ـيــوز" عن
تقدم املرشحة الديموقراطية في االنتخابات
الــرئــاسـيــة ه ـيــارى كلينتون ،ب ـفــارق أربــع
ن ـقــاط ع ــن مـنــافـسـهــا ال ـج ـم ـهــوري دونــالــد
ترامب ،وذلك قبيل ثالثة أسابيع على موعد
االنتخاب.
ُوأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن االس ـت ـطــاع
أج ــري خــال أكـثــر الـفـتــرات الـصــاخـبــة في
ح ـم ـلــة ت ــرش ــح ت ــرام ــب ،ب ـعــد ال ـك ـشــف عن
تسجيل فيديو لــه يتحدث فيه على نحو
ّ
سيئ عن النساء ،وفي الوقت الذي اتهمته
عدة نساء بالتحرش بهن.
وت ـ ـفـ ـ ّـوقـ ــت ك ـل ـي ـن ـت ــون ب ـن ـس ـب ــة  %47مــن
األصـ ــوات بــن الـنــاخـبــن املحتملني مقابل
 ،%43وه ــو ت ـقــدم طـفـيــف فــي ظــل هامش
الخطأ فــي االسـتـطــاع ال ــذي بلغت نسبته
 ،%4وح ـص ــل م ــرش ــح الـ ـح ــزب الـلـيـبــرالــي
غــاري جونسون على  ،%5بينما حصلت

مرشحة "حزب الخضر" جيل شتاين على
.%2
وف ـ ــي ال ـس ـب ــاق امل ـق ـت ـصــر ع ـل ــى كـلـيـنـتــون
وت ــرام ــب ،تـفـ ّـوقــت املــرشـحــة الديموقراطية
بحصولها عـلــى  %50مــن األصـ ــوات بني
ال ـنــاخ ـبــن امل ـح ـت ـم ـلــن وامل ـس ـج ـل ــن ،بينما
ح ـصــل ت ــرام ــب ع ـلــى  %46ب ــن الـنــاخـبــن
املحتملني ،و %44بني املسجلني.
وف ــي غـضــون ذل ــك ،واص ــل دون ــال ــد تــرامــب
هجماته على هيالري كلينتون ،التي نشر
موقع "ويكيليكس" خطابات لها ملصلحة
مصرف "غولدمان ساكس" ،تكشف مزيدًا
من التفاصيل عن عالقتها مع املؤسسات
ال ـك ـبــرى ف ــي وول س ـتــريــت .وب ـعــد اتـهــامــه
وس ــائ ــل اإلعـ ــام "بــال ـف ـســاد" وال ـع ـمــل على
"ت ــزوي ــر" االن ـت ـخ ــاب ــات ،مل ــح ت ــرام ــب إل ــى أن
كلينتون تستخدم م ــواد منشطة واقـتــرح
إخضاعها لفحوص قبل املناظرة املقبلة.
(األخبار)

ّ
رئيس مجلس األمة المنحل ،مرزوق الغانم :لن نستطيع تجاوز هذه المرحلة من دون فريق حكومي جديد (أ ف ب)

«دق ـ ـي ـ ـقـ ــة واس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة» ،وت ـش ـه ــد
«تحديات أمنية اقليمية واقتصادية
وداخـلـيــة وخــارجـيــة» .وأض ــاف «هــذه
امل ــرح ـل ــة ل ــن نـسـتـطـيــع ت ـج ــاوزه ــا ما
ل ــم ي ـكــن ه ـنــاك فــريــق ح ـكــومــي جــديــد
 ...وال ـعــودة الــى صـنــاديــق االق ـتــراع»،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أنـ ـ ـ ــه أبـ ـ ـل ـ ــغ «وج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـن ـظ ــر
الشخصية هذه إلى القيادة السياسية
وأن القرار النهائي بيد األمير».
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة امل ـ ـت ـ ـفـ ــاق ـ ـمـ ــة ب ــن
املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة ،فــي األص ــل،
إلى تضرر الكويت من هبوط أسعار

ال ـن ـفــط خ ــال ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن ،إذ
تـعـتـمــد ال ــدول ــة ال ـع ـضــو ف ــي منظمة
«أوبك» ،على إيرادات النفط في تمويل
أك ـث ــر م ــن  90ب ــامل ـئ ــة م ــن مـيــزانـيـتـهــا
العامة .وكــان حجم االنـفــاق الكويتي
على الدعم يبلغ  2.9مليار دينار (9.6
مليارات دوالر) أي ما يمثل نحو 15
باملئة من إجمالي مصروفات السنة
املالية الحالية ،ويذهب جزء أساسي
مــن ه ــذا الــدعــم إل ــى الـطــاقــة بمختلف
أنواعها.
أمــا تراجع الحكومة عن قــرارهــا أمام

ال ـض ـغــط الـشـعـبــي وال ـن ـيــابــي ،فليس
األول م ــن ن ــوع ــه ،إذ إن ـه ــا تــراج ـعــت
ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي تـ ـح ــت ض ـغــط
إضــراب عمال النفط عن خطة سميت
«الـبــديــل االسـتــراتـيـجــي» وسـعــت إلى
خ ـف ــض ال ـن ـف ـق ــات وإص ـ ـ ــاح مــرت ـبــات
ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ــوظ ــائ ــف الـحـكــومـيــة
وفـ ــي مـقــدمـتـهــم ع ـم ــال ال ـن ـفــط الــذيــن
يـ ـحـ ـصـ ـل ــون عـ ـل ــى مـ ــرت ـ ـبـ ــات ومـ ــزايـ ــا
وظيفية ال تقارن بنظرائهم العاملني
في وظائف حكومية أخرى.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

