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بعض  بشأن  االنقسام  عىل  عالوة  اخلارج،  إىل  املواطنني 
القضايا اخلالفية مثل قضية العفو العام. 

السياقات احلاكمة للعملية االنتخابية

متثلت السياقات الداخلية التي حكمت انتخابات جملس 
أمة 2022، يف االجتاهات التالية:

تعد  املرشحني:  خمتلف  جتاه  الدولة  أجهزة  حياد   -1
التي  االنتخابات  أكثر  من  واحدة   2022 انتخابات 
شهدهتا الكويت عىل مدار تارخيها والتي اتسمت بالنزاهة 
القيادة السياسية  والشفافية، وهو ما جاء استجابة لنداء 
برضورة التحيل باملسئولية خالل املرحلة املقبلة، إذ وجه 
ويل عهد الكويت الشيخ مشعل األمحد اجلابر الصباح يف 
كلمة له نيابة عن أمري البالد الشيخ نواف األمحد يف 26 
سبتمرب 2022، رسالة إىل الشعب الكويتي حلسن اختيار 
حجم  إدراك  اجلميع  من  نطلب  »إننا  قائاًل:  يمثله،  من 
املسئولية الوطنية امللقاة عىل عاتقكم يف املشاركة اإلجيابية 
يف عملية االنتخابات واختيار القوي األمني املؤمن بربه 
فوق  وشعبها  الكويت  مصلحة  يضع  والذي  بوطنه  ثم 

كل اعتبار«.
العام  الرأي  من  الرئييس  التيار  كان  السياق،  هذا  ويف 
يف  احلادث  للتغري  مؤيدًا  والفكرية  السياسية  والنخبة 
ملجلس  القانونية  اللجنة  إصدار  بعد  الناخبني  جداول 
الوزراء يف منتصف أغسطس 2022، »مرسوم التصويت 
تعديل  إجراء  تم  وبموجبه  مرة،  ألول  املدنية«  بالبطاقة 
عىل جداول الناخبني بناًء عىل عناوين السكن التي تظهر 
يف بطاقاهتم املدنية، وحماربة ظاهرة رشاء األصوات عىل 
نحو أثر بالتأكيد عىل نتائج االنتخابات خاصة بعد أن تم 
نقل آالف الناخبني من دوائرهم السابقة إىل دوائر أخرى 
أجربوا عىل االنتقال إليها بسبب أماكن سكنهم، كام تم 
إضافة مرسوم آخر، يقيض بإضافة 19 منطقة جديدة إىل 

الدوائر االنتخابية اخلمس. 
امللمح  يعد  املُقاطِعة:  املعارضة  قوى  مشاركة  عودة   -2
السياسية  التيارات  لتلك االنتخابات حتول بعض  املميز 
عن املقاطعة إىل املشاركة، إذ مل تكن هناك ثنائية »املشاركة 
أم املقاطعة« التي سادت يف انتخابات ديسمرب 2020 بل 
الشخصيات  بعض  مشاركة  االنتخابات  هذه  شهدت 

سبتمرب   29 يف  األمة  جملس  انتخابات  الكويت  شهدت 
التي خاضها 305 مرشحًا من بينهم  املايض )2022(، 
لتمثيلهم يف  نائبًا  منهم 50  الكويتيون  اختار  امرأة،   22
»تصحيح  شعار  حتت  عرش،  السابع  الترشيعي  الفصل 
املايض  أغسطس   2 املجلس يف  بعد حل  خاصة  املسار« 
جراء ارتفاع حدة املواجهات السياسية بني جملس األمة 
السياسية  التجربة  آفات  من  واحدة  وهي  واحلكومة، 
الديمقراطي  التطور  بني  تالزم  حيدث  مل  إذ  البالد،  يف 
واالستقرار السيايس لدرجة أن أحد التعليقات الشهرية 
استقالة  أو  األمة  جملس  حل  أي  باحلل«  »احلل  يقول: 

احلكومة أو االثنني معًا.
وقد أجريت االنتخابات يف مخس دوائر للمرة السادسة، 
وهو النظام االنتخايب املتبع منذ سنوات، بحيث تنتخب 
كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، عىل أن يكون لكل ناخب 
حق اإلدالء بصوته ألربعة من املرشحني يف الدائرة املقّيد 
وضمت  مرشحًا،   48 األوىل  الدائرة  يف  ترشح  إذ  فيها، 
الدائرة الثانية 48 مرشحًا، أما الدائرة الثالثة فتنافس فيها 
47 مرشحًا، يف حني شهدت الدائرة الرابعة تنافس 80 
مرشحًا، وأخريًا الدائرة اخلامسة جاءت يف املرتبة األوىل 

يف عدد املرشحني والناخبني إذ ضمت 82 مرشحًا.
أما فيام خيص عدد الناخبني، فقد بلغت أعدادهم إمجااًل 
آالف  و407  رجاًل  و99  ألف   388 منهم   ،795911
و812 امرأة، يتوزعون عىل الدوائر اخلمس، يف الدائرة 
ويف  وناخبة،  ناخب  ألف   100 من  أكثر  يبلغون  األوىل 
ألف،  الثالثة 138  الدائرة  ألف، ويف  الثانية 90  الدائرة 
اخلامسة  الدائرة  ويف  ألف،   208 الرابعة  الدائرة  ويف 
شئون  إلدارة  الرسمية  لإلحصاءات  وفقًا  ألف،   270
إجراء  وتصادف  الداخلية.  لوزارة  التابعة  االنتخابات 
نواف  الشيخ  الثانية حلكم  الذكرى  االنتخابات مع  هذه 
األمحد )سبتمرب 2020(. كام أهنا االنتخابات الثانية التى 

جترى يف عهده.
يف  الديوانيات  دور  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  ويف 
أمة  انتخابات  يف  للمرشحني  االجتامعية  التفاعالت 
الدعاية  يف  بديلة  ساحات  إىل  اللجوء  تزايد   ،2022
وبشكل  االجتامعي  التواصل  وسائل  مثل  االنتخابية 
من  قطاع  سفر  مع  تزامن  ما  وهو  »تويرت«،  خاص 
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أمة  جملس  النتخابات  املقاطعة  السياسية  والتيارات 
2020، ومن أبرزها، »العمل الشعبي« )حشد(، و«املنرب 
الديمقراطي الكويتي«، والتي أعلنت أن عودهتا جاءت 
يونيو   22 يف  خطابه  خالل  البالد  أمري  لدعوة  استجابة 
2022 إىل املشاركة يف تصحيح املشهد السيايس للبالد، 
يف  املعارضة  الـ5«  »كتلة  مشاركة  استمرار  إىل  إضافة 

الربملان السابق. 
العملية  يف  للمشاركة  العائدين  املرشحني  أبرز  ومن 
عبدالعزيز  أمحد  كامل،  عقد  دام  غياب  بعد  االنتخابية 
أربع  دورات  يف  السابق  األمة  جملس  رئيس  السعدون 
و)1996- و)1996-1992(   )1986-1985(
الدائرة  عن  مرشح  وهو   ،)2012 و)فرباير   )1999
احلركة  فإن  »حشد«،  رئيس  أعلنه  ملا  ووفقًا  الثالثة، 
مها  االنتخابات،  هذه  خلوض  أشخاص  ثالثة  رشحت 
متعب عايد الرثعان، ممثاًل عن احلركة يف الدائرة الرابعة، 
وباسل  اخلامسة،  الدائرة  يف  الدورسي  مساعد  وحممد 

البحراين يف الدائرة األوىل. 
سابقًا  املقاطع  الكويتي«،  الديمقراطي  »املنرب  أن  كام 
لالنتخابات رشح ممثله الوحيد عزام بدر العميم خلوض 
االنتخابات عن الدائرة الثالثة، إضافة لذلك، فإن »كتلة 
الـ5 املعارضة« رشحت زعيمها د.حسن جوهر النائب 
السابق خلوض االنتخابات يف الدائرة األوىل، إىل جانب 
ومهند  الثانية،  الدائرة  يف  املال  وبدر  املضف،  اهلل  عبد 
أنه  غري  الثالثة.  الدائرة  عن  املضف  ومهلهل  الساير 
يف  السياسية  التيارات  بعض  مشاركة  عدم  رغم  ُلوحظ 
لتوجهات  دعمها  أعلنت  أهنا  إال   2022 أمة  انتخابات 

بعض املرشحني كـ«احلركة التقدمية الكويتية«.
3- حمورية القضايا الداخلية يف برامج املرشحني: كانت 
ملخاطبة  املرشحني  اهتامم  حمور  هي  الداخل  قضايا 
الناخبني خالل املراحل املختلفة للدعاية االنتخابية، عىل 
اإلقليمية  والتهديدات  اخلارجية  التحديات  من  الرغم 
انتفاضة  مثل  خمتلفة  اجتاهات  من  بالكويت  حتيط  التي 
املرأة التي حتولت إىل احتجاجات شعبية واسعة النطاق 
يف إيران، فضاًل عن الفوىض املزمنة يف العراق، وهتديدات 
التنظيامت اإلرهابية واملليشيات املسلحة العابرة للحدود 

الرخوة لدول اخلليج.

االنتخابية  للربامج  األساسية  العنارص  ارتكزت  وقد 
انتخابات األمة 2022، عىل حماربة  ملعظم املرشحني يف 
الفساد ومحاية املال العام، وتعزيز احلريات العامة وإلغاء 
مشكلة  وحل  والتعبري،  الرأي  حلرية  املقيدة  القوانني 
الشباب،  بقضايا  واالهتامم  التعليم  وتطوير  اإلسكان، 
اجلامعة  خرجيي  أوساط  يف  وخاصة  للبطالة  والتصدي 
أغلبية  ظل  يف  )التكويت(  الوطنية  الكوادر  وتأهيل 
إلصدار  إضافة  امليسء،  قانون  وتعديل  شبابية  سكانية 
قانون عفو   ملن أدينوا داخل الكويت أو خارجها بسبب 

أنشطتهم السياسية أو آرائهم الفكرية.
االنتخابية  العملية  اإلسالمية  لتيارات  ا استباق   -4
الدستورية  احلركة  أعلنت  القيم«:  قة  ي »وث بإصدار 
اإلسالمية »حدس« )اجلناح السيايس إلخوان الكويت( 
تكثيف  اإلسالمية، عن  التيارات  من  مع عدد  بالتعاون 
من  ممكن  عدد  أكرب  حلصد  والتعبئة  احلشد  يف  جهودها 
املقاعد يف انتخابات أمة 2022، وهو ما دفعها الستباق 
العملية االنتخابية بإصدار »وثيقة القيم« والتي تضمنت 
عددًا من البنود املتشددة ومن أبرزها الفصل بني اجلنسني 
وتقييد حرية االختيار للمرأة ومنع إقامة احلفالت الغنائية 
وغريها من البنود التي ألزمت مرشحي التيار اإلسالمي 
بالتوقيع عىل بنودها وااللتزام بتنفيذها فيام بعد، وهو ما 
تم التعبري عنه بالعمل عىل تأييد القوانني اإلسالمية ومنع 
الرأي  قطاعات  بعض  اعتربت  وقد  الوثنية.  سات  املامر
إىل  إشارة  »قندهارية« يف  الوثيقة  أن هذه  الكويتي  العام 

القيود املتشددة التي تطبقها حركة طالبان يف أفغانستان.
عانت  الليربالية:  التيارات  ملمثيل  ضعيفة  شاركة  م  -5
 2022 األمة  انتخابات  يف  الليربالية  التيارات  بعض 
القواعد  تتعلق بضعف  من »ضعف« شديد العتبارات 
التيارات  املجتمعية الداعمة هلا من ناحية، وحماولة ممثيل 
تضييق  والسلفي،  اإلخواين  بشقيها  السنية،  سالمية  اإل
اخلناق عىل الليرباليني لفرض سيطرهتم عىل جملس األمة 
)أبرز  الديمقراطي«  الوطني  »التحالف  فإن  لذا  القادم، 
هادي  حممد  باملرشح  سوى  يدفع  مل  الليربالية(  التيارات 
اجتاهات  ذلك  دفع  وقد  اخلامسة.  الدائرة  يف  احلويلة 
عديدة إىل وصف االنتخابات بأهنا انتخابات ديمقراطية 

بدون ديمقراطيني أو باألحرى بدون ليرباليني.
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مل  للمرأة:  نسائية  كوتا  ختصيص  إىل  الدعوة  غياب   -6
احلسابات  ضمن  للمرأة  مقاعد  ختصيص  يكن موضوع 
يف  املرشحات  النساء  إليها  تدعو  التي  املطالب  أو 
للمرأة،  اإلجيايب  بالتمييز  يعرف  فيام   ،2022 انتخابات 
بل خاضت املرأة السباق االنتخايب بال دعم ترشيعي، مع 
األخذ يف االعتبار أن إحدى األفكار التي دعا إليها رئيس 
ختصيص  يف  متثلت  الغانم  مرزوق  السابق  األمة  جملس 
مقاعد للمرأة يف املجلس النيايب، إال أن ذلك مل يتحقق. 
معدالت  يف  متواصل  تراجع  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا، 
جملس  من  بدءًا  األخرية  النيابية  املجالس  يف  املرأة  متثيل 
2009 حتى جملس 2020. وكان الفتًا للنظر أن العديد 
بل  باملرأة  املتعلقة  القضايا  عىل  يركزن  مل  املرشحات  من 
الذي  الرجل واملرأة، األمر  تناولن قضايا متعددة ختص 
الناخبني  عن  كمرشحات  أنفسهن  يطرحن  أهنن  عكس 

ككل وهو ما يسهم يف بناء الثقة مع الناخب الكويتي.

الدالالت العاكسة لنتائج انتخابات ٢٠٢٢

انتخابات  نتائج  عن  املعربة  الدالالت  من  عدد  هناك 
جملس أمة 2022، يمكن تناوهلا عىل النحو التايل:

نتائج  تشري  الربملانية:  النخبة  دوران  معدل  تزايد   -1
كفتها  رجحت  التغري  عوامل  أن  إىل   2022 انتخابات 
عىل عوامل االستمرار، عىل نحو يعكس انفتاح ودوران 
النخبة الربملانية وليس انغالقها ومجودها، إذ بلغت نسبة 
مل  الذي  السابق  األمة  بمجلس  مقارنة   %54 التغيري 
نائب   24 سوى  االنتخابات  هذا  يف  أعضائه  من  ينجح 
ثالثة  بينهم  مقاعدهم  السابقني  النواب  بقية  خرس  بينام 
من الوزراء السابقني يف حكومة رئيس احلكومة السابق 
الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح، وهم وزير اإلعالم 
والثقافة السابق محد روح الدين الكندري، ووزير الشئون 
لشئون  الدولة  ووزير  املجتمعية  والتنمية  االجتامعية 
اإلسكان والتطوير العمراين السابق مبارك العرو، ووزير 
الدولة لشئون جملس األمة السابق حممد عبيد الراجحي. 
يف حني فاز 26 نائبًا يف االنتخابات، بينهم 15 نائبًا للمرة 
األوىل، مع األخذ يف االعتبار سقوط النواب الذين كانوا 

داعمني للحكومة.
2- عودة رموز قوى املعارضة املختلفة: حصدت النخبة 

املراكز األوىل  الكويتية معظم  املعارضة  أو قوى  املضادة 
يف الدوائر االنتخابية اخلمس، بحصوهلا عىل 28 مقعدًا 
من أصل 50، أي أكثر من نصف مقاعد املجلس. ومن 
الربملان  يف  أعضاًء  صاروا  الذين  املعارضة  نواب  أبرز 
املقبل، مبارك احلجرف، ومهلهل املضف، وعبد الكريم 
وحسن  املضف،  اهلل  وعبد  الساير،  ومهند  الكندري، 
املويزري،  وشعيب  املطري،  وحممد  املال،  وبدر  جوهر، 

ومحدان العازمي. 
السعدون  أمحد  السابق  األمة  جملس  رئيس  حصل  كام 
عىل  للحكومة  املعارضة  بمواقفه  املعروف  عامًا(   87(
أعىل نسبة من األصوات تعد األعىل عىل مستوى البالد، 
إذ حقق فوزًا ساحقًا بتسجيله أكثر من 12 ألف و200 
صوت يف الدائرة الثالثة، وهو ما يعطيه الصالحية لتويل 
الربملان  رئيس  أن  خاصة   2022 األمة  جملس  رئاسة 
االنتخابات،  هذه  يف  يشارك  مل  الغانم  مرزوق  السابق 
ومن ثم فإن رئاسة السعدون للربملان املقبل ستتم إما من 
خالل تزكية النواب له أو حسمها بالتصويت واحلصول 
فشل  إذا  املؤيدين،  النواب  أصوات  من  عدد  أكرب  عىل 

خيار التزكية.
القوى  فازت  مقاعده:  عىل  اإلسالمي  التيار  حفاظ   -3
اإلسالمية املمثلة بشقيها السلفي واإلخواين بـ 10 مقاعد 
يف جملس األمة 2022، حيث حافظت احلركة الدستورية 
اإلخوان(  جلامعة  الرسمي  )املمثل  »حدس«  اإلسالمية 
االنتخابات  هذه  يف  الثالثة  االسرتاتيجية  مقاعدها  عىل 
من خالل أسامة الشاهني )الدائرة األوىل( وعبد العزيز 
الثانية(،  الدائرة  الثالثة( ومحد املطر )  الصقعبي )الدائرة 
كام فاز اثنان من املقربني من اإلخوان، ومها فالح ضاحي 
أما  الرابعة(.  )الدائرة  فهاد  وعبداهلل  الثانية(،  )الدائرة 
السلفي«  اإلسالمي  »التجمع  يف  املمثل  السلفي  التيار 
و«جتمع ثوابت األمة« وبعض املستقليني السلفيني، فقد 
فاز يف هذه االنتخابات بـ 5 مقاعد من خالل مرشحيه 
وعادل  هايف  وحممد  الطشة  ومبارك  العبيد  محد  وهم: 

الدخمي وعامر العجم.
تلك  شهدت  الشيعي:  التيار  ملمثيل  جديد  صعود   -4
عليها  حصلت  التي  املقاعد  عدد  ازدياد  االنتخابات 
الشيعة.  عىل  املحسوبة  والشخصيات  والتيارات  القوى 
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العدالة  »جتمع  يف  املمثل  الشيعي  التيار  حصد  فقد 
وبعض  الوطني«  اإلسالمي  و«التآلف  والسالم«، 
األمة  انتخابات  يف  مقاعد   9 عىل  الشيعة،  املستقلني 
2022، من خالل النواب: حسن جوهر وأسامة الزيد 
وشعيب  الصالح  وخليل  عاشور  وصالح  الري  وأمحد 
عيل شعبان وجنان رمضان بوشهري وخليل أبل وهاين 
حسني شمس، وهو ما يعني فوز هذا التيار بثالثة مقاعد 
فاز  حيث   2020 الترشيعية  االنتخابات  عن  إضافية 
حينذاك بـ 6 مقاعد فقط بينام يف انتخابات 2012 كانت 
األعىل بالنسبة هلم، إذ حصلت القوى الشيعية وقتها عىل 
17 مقعدًا، ولذلك فإن صعود التيار الشيعي جمددًا أعاد 
خماوف بعض قوى املعارضة التي ظهرت إبان انتخابات 
دورهم  تنامي  من  الشيعة  صعود  يؤدي  أن  من   2012
االنتامءات  تغليب  عىل  والعمل  الكويت  يف  السيايس 

املذهبية عىل املصالح الوطنية الكويتية.
الكويتية  املرأة  النسائي: متكنت  للعنرص  نسبي  5- متثيل 
اخلالد  عالية  مها:  نيابيني،  مقعدين  عىل  احلصول  من 
)2365 صوتًا من الدائرة الثانية( والوزيرة السابقة جنان 
الثالثة(،  الدائرة  من  صوتًا   4321( بوشهري  رمضان 
أمة  جملس  عن  مرة  ألول  املرأة  غابت  أن  بعد  خاصة 
2020 بخسارة النائبة املثرية للجدل صفاء اهلاشم وقتها 
ملقعدها الذي حافظت عليه يف االنتخابات السابقة لـ3 
دورات متتالية. وعىل الرغم من أن هذا العدد ليس كبريًا 
خاصة أن عدد املرتشحات يف تلك االنتخابات بلغ 22 
مرة  للمرأة  النسائي  التمثيل  يعكس عودة  أنه  إال  امرأة، 
نساء   4 متّكنت   2009 العام  يف  أخرى،  بعبارة  ثانية. 
العام  لكن يف  بجدارة،  والفوز  الربملان  إىل  الوصول  من 
2012 تقّلص عدد النواب النساء إىل 3 ثم إىل 2 يف العام 
2013 وبعدها إىل مقعد نسائي وحيد يف العام 2016، 
العام  يف  نسوي  حضور  دون  الكويتي  الربملان  ليعود 

2020، ثم عودة احلضور يف العام 2022.
الربملاين: إن  النخبوي  للتجنيد  القبيل  االنتامء  حمورية   -6
األمة 2022  انتخابات جملس  ما كشفت عنه  أبرز  أحد 
هو استمرار تأثري االنتامء القبيل يف الفوز باملقعد النيايب، 
عىل الرغم من إصدار احلكومة الكويتية قرارًا يقيض بمنع 
االنتخابات الفرعية التي جترهيا القبائل قبل االنتخابات 
تشتيت  عدم  هبدف  أكثر  أو  مرشح  الختيار  العامة 

األصوات. وكان الفتًا للنظر نجاح اثنني )مرزوق اخلليفة 
يف الدائرة الرابعة وحامد البذايل يف الدائرة الثانية( رغم 
أهنام يقبعان داخل السجون بتهمة املشاركة يف انتخابات 
فرعية. وال يوجد نص قانون يتعامل مع مثل هذه احلالة 
فيام خيص احلصانة الربملانية وتطبيقها عىل من صدر بحقه 

حكم وبدأ يف تنفيذه قبل الفوز بالعضوية.
وجتدر اإلشارة إىل أن قبيلة »الدوارس« تعد إحدى القبائل 
يعد  بل   ،2022 أمة  جملس  يف  بمقاعد  ممثلوها  فاز  التي 
أبنائها.  أحد  السعدون  أمحد  املخرضم  الربملاين  املرشح 
ومن بني القبائل التي حصل أبنائها عىل عدد من املقاعد 
يف جملس األمة 2022، قبيلة العوازم التي فاز أبنائها بـ 
ومرزوق  العازمي،  سامل  محدان  خالل،  من  مقاعد،   3
أبناء  حصل  بينام  العمرية،  الطامر  وخالد  احلبيني،  فالح 
مبارك  الصيفي  وهم:  مقاعد،  مخسة  عىل  العجامن  قبيلة 
الصيفي، وحممد هادي احلويلة، مبارك هيف احلجرف، 
وحممد حسني املهان، وعامر حممد العجمي، يف حني فاز 
أبناء قبيلة مطري بعدد أربعة مقاعد، من خالل، النواب، 
وعبيد  املطريي،  مساعد  وماجد  املطريي،  هايف  حممد 
ذلك  ولعل  الساير.  طالل  وامهند  املطريي،  الوسمي 
أن  األمحد  صباح  الشيخ  الراحل  األمري  مقولة  يعكس 

»الكويت هي القبائل«. 

املسارات املستقبلية للعالقة بني مجلس األمة واحلكومة

انتهاء  بعد  ما  مرحلة  يف  الرئيسية  التساؤالت  أحد  إن 
حكومة  تشكيل  ثم  احلكومة،  واستقالة  االنتخابات 
جديدة، يتصل بالعالقة بني تلك احلكومة وجملس األمة 
والتي  العالقة،  تلك  أبعاد  صياغة  يف  »الرئيسني«  ودور 
إذا سيكون هناك حتول جديد يف  ما  بناًء عليها سيتحدد 
التعاون ويصبح جملس األمة خمتلفًا مقارنة  أوارص  دعم 
العملية  إدارة  يف  اخللل  سيستمر  أم  السابقة  باملجالس 
اخليار  أن  ويبدو  التوازنات.  لنفس  واخلضوع  السياسية 
الثاين األقرب للحدوث السيام أن رأيس قوى املعارضة 
يدعمون خيار املناكفة للوصول إىل مرحلة رئيس وزراء 
أقرب  ليكون  احلاكمة،  األرسة  خارج  من  أي  شعبي 
املغريب  النموذجني  شاكلة  عىل  الدستورية  اإلمارة  إىل 

واألردين.
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نواب  وبعض  السياسيني  النشطاء  من  عدد  أطلق  وقد 
 ،2022 انتخابات  يف  مقاعد  حصدوا  الذين  املعارضة 
تضمنت  »تويرت«  االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  محلة 
كل  يصبح  أن  منها،  اهلدف  )#نبيها_تزكية(،  هاشتاج 
جوهر  وحسن  للمجلس،  رئيسًا  السعدون  أمحد  من 
نائبًا للرئيس، إذ أكد النشطاء من خالل هذه احلملة أنه 
يستوجب استكامل مهام املرحلة احلساسة التي تشهدها 
باستبعاد  اختالفات  أي  وجود  تتحمل  وال  البالد 
املشهد  من  سياسيًا  والفاسدة  شعبيًا  املنبوذة  األطراف 

السيايس وتويل من يصلح لقيادة جملس األمة 2022.
صعود  أن  إىل  الكتابات  يف  رئييس  اجتاه  يشري  ثم،  ومن 
قوى املعارضة قد يعد مؤرشًا الحتامل جتدد الرصاع بني 
املقبلة،  املرحلة  خالل  األمة  جملس  وأعضاء  احلكومة 
التنفيذية  السلطتني  بني  التعاون  عدم  يرجح  نحو  وعىل 
إنجاز  يف  يسهم  عمل  برنامج  خالل  من  والترشيعية 
التي  البلد  حتتاجها  التي  التنموية  املشاريع  من  حزمة 
تشهد أزمات اقتصادية وسياسية، وامليض قدمًا يف تنفيذ 
مضمون اخلطاب الذي ألقاه ويل عهد الكويت نيابة عن 

وقتها  فيه  انتقد  والذي   2022 يونيو   22 يف  البالد  أمري 
الوحدة  هددت  التي  والرصاعات  اخلالفات  تفاقم 
الوطنية بالبالد، معلنًا أنه عقب انتهاء االنتخابات ستتخذ 
الدولة إجراءات أخرى لتصحيح مسار املشهد السيايس، 
قائاًل: »ستكون لنا يف حالة عودة فرصة تصحيح املسار 

إجراءات أخرى ثقيلة الوقع واحلدث«.
جملس  تركيبة  عن  الناجتة  األّولية،  للمؤرشات  وطبقًا 
والشيعة  والسلفيني  اإلخوان  من  أغلبية  وهي   2022
للتأزيم،  جملسًا  ذلك  يكون  قد  املعارضني،  واملستقلني 
ويل  حديث  ظل  يف  السيام  احلل،  مصريه  جيعل  قد  بام 
من  التعاون«  »عدم  إزاء  متشددة  إجراءات  عن  العهد 
آخر  اجتاه  يرى  ذلك،  مقابل  يف  اجلدد.  األعضاء  جانب 
جملس  داخل  القرارات  بعض  مترير  أن  األدبيات  يف 
وخاصة  االقتصادية  القضايا  بعض  مع  والتعامل  األمة 
مترير امليزانية وإعادة هيكلة االقتصاد وفرض الرضائب 
حمط  سيكون  املضافة،  القيمة  رضيبة  مثل  اخلاصة 
خالل  األمة  وجملس  احلكومة  بني  العالقة  يف  االختبار 

املرحلة املقبلة.
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