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نجحت، باقتدار، الحركة الدستورية 

ورموزها في المجلس في حجب االنظار عن 

االزمة العامة التي تعيشها البالد 

المتمثلة في حالة الشلل الحكومي 

العام الذي تعاني منه البالد منذ فترِة 

واستطاعت بقدرة تثير االعجاب، ان تغير 

من   102مسار االحداث عن تفعيل المادة 

الدستور والتعامل بجدية مع طلب عدم 

التعاون، وادخلتنا في نفق قضية 

جديدة، شئنا ام أبينا، فقد اخذت من 

نا الشيء الكثير في اهتمامنا ومتابعت

 االيام االخيرة.

فمن ذلك النقاش المسؤول الراقي، 

والوقوف الحكيم امام المسؤولية 

الوطنية، وذلك الحديث الجاد عن ضرورة 

التصدي لحالة االنهيار العامة التي 

تعاني منها البالد بأسلوب دستوري راق 

يخرج البالد من محنتها، استطاعت 

ر ان تنقلنا الحركة الدستورية باقتدا

من هذا المعسكر لنجد انفسنا في معسكر 

آخر، مضطرين فيه للدفاع عن شخص 

الوزير يوسف االبراهيم الذي تعرضت 

كرامته لالمتهان من دون وجه حق، 

والدفاع عن صفة وزير التربية في 

حكومة ال نثق لحظة في دعمها ومساندتها 

له، وكل خوفنا ان يكون رأسه كبش فداء 

ا للحركة الدستورية وغيرها يقدم قربان



من   102نظير موقفهم من تفعيل المادة 

 الدستور!!.

ال احد يعرف ما دار بين نواب الحركة 

الدستورية والشيخ صباح األحمد، ولكن 

األكيد ان النائب محمد البصيري، بعد 

كل ذلك العويل والتشنج، تراه مبتسما 

في وجه الوزير االبراهيم في جلسة مجلس 

الخيرة وكأن شيئا لم يحدث!! األمة ا

والنائبان الدويلة والصانع وغيرهما 

 كأن على رؤسهم الطير!!

 ترى ما الذي تم االتفاق عليه؟

لم يعهد عن الشيخ صباح االحمد بالذات 

تقديمه التنازالت ألي طرف على حساب 

مصلحة الكويت فهل ان هناك ثمنا 

سياسيا لتراجع الحركة الدستورية عن 

 الوزير االبراهيم؟! ثورتها على

أيا كان الصحيح، فاألكيد ان الثمن 

 الحقيقي سيدفع من كيسنا!!

*  *  * 

 وقفة: 

قرأت بامعان مقالة الشيخ ناصر صباح 

االحمد للزميلة 'الرأي العام'، ولست 

هنا بصدد تناول افكاره التي سبق 

كثيرا لبوعبدهللا طرحها وتبنيها، ولكني 

بحجم األلم  شعرت بين سطور تلك المقالة

والمرارة اللذين يشعر بهما الشيخ 

ناصر من خالل تجربته العملية الحكومية 

القصيرة، فالواضح ان الشيخ ناصر 

اصطدم بعقليات وعقبات كثيرة، واال لما 

كان هذا األلم الذي شعرت به من حروف 

مقالته، وذلك االحباط الذي حاول بو 

عبدهللا بدبلوماسيته الموروثة ان يحجبه 

 عن اعيننا وادراكنا!!.
 
 


