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Giriş
İsrail ile normalleşmeye karşı en sert duruşu sergileyerek Körfez’de kendine özgü bir
siyaset izleyen Kuveyt sahip olduğu parlamento ve gerçekleşen “demokratik” seçimlerle de
Körfez’deki diğer aktörlerden farklılaşmaktadır. Ülkenin bağımsızlığını elde etmesinden iki
yıl sonra 1963’te kurulan Ümmet Meclisi, Kuveyt’in “Körfez’in en demokratik ülkesi” olarak
tanımlanmasını sağlamaktadır. Bu anlamda 5
Aralık’ta Kuveyt halkı 50 parlamento üyesinin
belirlenmesi için sandık başına gitmiştir. Dört
yılda bir rutin olarak yapılan seçimler, her ne
kadar tam anlamıyla demokratik olmasa da
Körfez siyasetinin demokratikleşmesi adına
önemli olarak görülmektedir. Koronavirüs
salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu likidite kriziyle karşı karşıya olan
Kuveyt’te hükûmet bir süredir bütçe açığını
kapatmak için devlet maliyesini artırmaya çalışmaktadır. Maliye Bakanının, memur maaşlarının bile ödenemeyebileceğini açıklaması
ekonomik durumun hiç de iç açıcı olmadığını
göstermektedir. Ayrıca 29 Eylül 2020’de Kuveyt dış politikasının mimarı olarak bilinen
Şeyh es-Sabah’ın1 vefat etmesi de bir diğer
önemli gelişme olarak önümüze çıkmaktadır.
Öte yandan İsrail ile normalleşme örüntüsünün Körfez’de tezahür etmesi ve ABD’deki
başkanlık seçimlerinin bölgeye yansımaları
da dış politika bağlamında etkileyici meseleler
arasında zikredilebilir. Söz konusu ekonomik
sorunlar, siyasi geçiş süreci ve koronavirüs
salgını halkın 18. Parlamento Seçimleri için
sandığa gitmesini engellememiştir. Aksine
El-Cerida gazetesine göre 2016 yılında 483.000
olan seçmen sayısı 2020’de artarak 567.694
olmuştur. Seçimlerden önce ilk etapta 395 kişi
aday olmuştur. Seçim kanununun 24. maddesi adayların seçimden bir hafta önceye kadar
adaylıklarını geri çekebileceklerini belirtmektedir. Gerek bazı adayların geri çekilmesi ge-

rekse bazı adayların adaylıklarının düşürülmesi sonucu 326 adayla seçimler başlamıştır. Bu
anlamda bu çalışma 5 Aralık’ta gerçekleşen
parlamento seçimlerinin sonuçlarının Kuveyt
siyasetinde ne anlam ifade ettiğini tartışmaktadır. Seçim sonuçlarından önce seçim öncesi
tartışmalara bakmak yerinde olacaktır.

Dört yılda bir rutin olarak yapılan
seçimler, her ne kadar tam anlamıyla
demokratik olmasa da Körfez
siyasetinin demokratikleşmesi
adına önemli olarak görülmektedir.

Seçim Öncesi Tartışmalar
Seçim kampanyalarındaki ana maddelerinden biri siyasi reformdur. Her ne kadar ucu
açık bir konu olsa da muhalif adayların birçoğu
meclisin işlevsizliğinden ve hükûmetin gölgesi
altında kalmasından kaynaklı siyasi sorunların
olduğuna vurgu yaparak reform çağrılarında
bulunmuştur. Ayrıca kronikleşmiş statükocu
siyasi sistemin, halk tarafından da rahatsızlıkla karşılandığı iddia edilmiştir. Bununla ilintili olarak (bir kişi bir oy) tek devredilemez oy
sisteminin de değişmesi çok fazla gündeme
getirilmiştir. Özellikle 2016’daki bazı milletvekillerinin mezkûr sistemin değişmesi yönünde
dört kez kanun tasarısı sunmalarından sonra
bu mesele tartışmaya açılmıştır. Birçok milletvekili bu sistemin işlevsiz olduğunu anlamış
ve sistemin reforme edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu anlamda muhalefetin ve adayların seçim sistemini değiştiren yasanın reforme edilmesi noktasında uzlaşı hâlinde olduğu
söylenebilir. Ayrıca mevcut seçim sisteminin
aşiretlerin gücünü artırmaya elverişli olması
ve mezhepçiliği temsil noktasında önemli engeller oluşturduğu söylenebilir. Bununla birorsam.org.tr
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likte bu sistem bakanların sorumlu tutulabileceği muhalefetin olduğu bir meclisi ve reform
şansını azaltmaktadır.

Malezya Fonu skandalı olarak bilinen
skandalla birçok milletvekilinin para
aklama ve insan kaçakçılığına karıştığı
bilinmektedir.

Seçimlerden önce tartışılan ve siyasi reformlarla alakalı bir diğer konu da yolsuzluktur. Son aylarda para aklama ve bu meselenin
hükûmet-bakanlarla alakasının ortaya çıkması sonrası siyasi reform ihtiyacı daha da şiddetlenmiştir. Bu minvalde her ne kadar her
seçimin gündem maddesi olsa da bu seçimde
ana gündem maddesi yolsuzlukla mücadele
olmuştur. Hemen hemen her aday da bu söylemi sıklıkla dile getirmiştir. Nitekim Malezya
Fonu skandalı olarak bilinen skandalla birçok
milletvekilinin para aklama ve insan kaçakçılığına karıştığı bilinmektedir. Bu anlamda Milletvekili Ömer et-Tabtabai ülkedeki sistemin
çürüdüğünü dile getirmiştir. Akraba kayırma
ve kamu fonlarının yanlış kullanımı başta olmak üzere birçok yolsuzluğun 2011’den beri
Kuveyt iç siyasetinin merkezinde yer aldığı
birçok uzman tarafından iddia edilmektedir.2
Dolayısıyla Arap ayaklanmalarının Kuveyt’e
sıçramasını engellemek için müteveffa Emir
Şeyh es-Sabah’ın tüm Kuveytlilere 1.000 dinar
ve ücretsiz yemek dağıtması ile çözülemeyecek kadar büyük bir yolsuzluktan bahsedilebilir. Seçim sonuçlarına bakıldığında da söz
konusu yolsuzluğun halk tarafında karşılığı olduğu görülmektedir. Nitekim halk seçimlerde
eski parlamento üyelerini seçmemiştir.
Seçimlerden önce tartışılan bir diğer gündem maddesi yabancı düşmanlığıdır. HâlihaBakış No:154

zırda Trump’ın Meksikalılara, Avrupa ülkelerinin birçoğunun Suriyelilere yönelik tavırlarına
benzer şekilde Kuveyt’te de yabancı düşmanlığının arttığı görülmektedir. Bu anlamda Safa
el-Haşim gibi yabancı işçileri ve mültecileri
“fırsatçı bakteriler” olarak tanımlayan3 isimlerin söylemleri son dönemlerde artmıştır.
Nitekim koronavirüs salgını nedeniyle artan
işsizlik ve kötüye giden ekonomik durumun
temel müsebbibi yabancı işçiler gösterilmektedir. Nüfusun %70 kadarı yabancı işçi olan
Kuveyt’te yabancı düşmanlığı artışa geçmiştir
ve sosyal gerilimler artmaktadır.4 Bu anlamda özellikle Mısırlı işçilere yönelik saldırıların
arttığı gözlemlenmektedir.5
Seçimlerden önce tartışılan bir diğer mesele oy birliğiyle meclisten geçen demografik dengesizliği düzenleyen yasa tasarısıdır.
Hükûmetin uygulamaya koyması beklenen
bu tasarı ülkedeki yabancı işçilerin sayısının
azaltılmasını önermektedir. Milletvekili adayı birçok isim de bu tasarı üzerinden yabancı
düşmanlığını söylemlerine taşımıştır.6 Seçim
öncesi yapılan tartışmalar ülkedeki yapısal reformlara olan ihtiyacı ortaya koymakla birlikte, tartışılan meselelerin popülist bir yönünün
de olması adayların seçmen kitlesinden etkilendiğini de ortaya koymaktadır.

Katılım, Adaylar ve Kadınlar
Ülkede beş seçim bölgesi bulunmaktadır.
19 alanlı 1.seçim bölgesindeki seçmen sayısı
40.552’si erkek 44.720’si kadın olmak üzere
toplamda 85.272’dir. 13 alanlı 2.seçim bölgesindeki seçmen sayısı 31.303’ü erkek 33.662’si
kadın olmak üzere toplamda 64.965’tir. 15
alanlı 3.seçim bölgesindeki seçmen sayısı
47.228’i erkek 54.264’ü kadın olmak üzere toplam 101.492’dir. 19 alanlı 4.seçim bölgesindeki seçmen sayısı 70.080’i erkek 80.113’ü kadın
olmak üzere toplamda 150.193’tür. Son olarak 22 alanlı 5.seçim bölgesinde ise 84.777’si
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erkek 81.445’i kadın olmak üzere toplamda
166.222 seçmen bulunmaktadır.7 5 seçim bölgesine beraber bakıldığında 5.seçim bölgesi
hariç kadın seçmenin erkek seçmenden fazla
olduğu görülmektedir. Uzmanlara göre söz
konusu durumun temel sebebi, 5.seçim bölgesinin daha gelenekselci ve muhafazakâr tutuma sahip olmasından ve kadınların siyasete
katılımı ile alakalı bir farkındalık olmamasıdır.
Seçimlerden bir önceki haftaya kadar 31 olan
kadın aday sayısı 2 adayın adaylığını geri çekmesiyle 29’a düşmüştür. Söz konusu durum
diğer seçimlerle kıyaslandığında kadın aday
sayısında ciddi bir artışa işaret etmektedir. Bu
rakam Kuveyt tarihinde parlamentoya girmek
isteyen kadın aday sayısının zirvesidir. Kadınların siyasi hayata katılmasının artması adına
birtakım faaliyetler yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetlerin başında Mudhawi’nin listesi
isimli online platform gelmektedir. Bu anlamda eylül ayında kadınların adaylığının ve temsilinin desteklenmesi amacıyla “Mudhawi’s List”
isimli online bir platform kurulmuştur.8 Fakat
parlamentoya girmeye hak kazananlar arasında hiçbir kadın aday yer alamamıştır.9 2005’te

seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınların
parlamentodaki temsilleri kademeli olarak
düşüş göstermiştir. Bu anlamda 2009’da 4,
2012’de 2, 2016’da 15 adaydan bir aday parlamentoda sandalye kazanırken 2020 seçimlerinde kadın adaylardan hiçbirisi parlamentoya girme hakkı elde edememiştir. Böylelikle
2009’dan bu yana ilk defa kadın milletvekili
parlamentoda temsil edilemeyecektir. Kadın
adaylar arasında seçimi kazanmaya en yakın
aday Alya el-Halid olmuştur. El-Halid 2.seçim
bölgesinde yarışmış fakat seçilememiştir. Bir
önceki seçimlerde Safa al-Haşim parlamentoda yer alan tek kadın olmuştur. Fakat yabancı
işçileri ve mültecileri “fırsatçı bakteriler” olarak tanımlayan al-Haşim, kadınların siyasette
kötü temsil edilmesine neden olmuştur. Bu
anlamda Kuveyt’in kadın seçmeni al-Haşim’in
kötü siyasi performansından etkilenmiş ve
kadın adayların meclise girmesini istememiştir. Ayrıca Kuveytli yazar Seher Musa’ya göre
kadınların mecliste yer edinememesi büyük
oranda Kuveyt’in toplumsal yapısıyla ilgilidir.
Erkek egemen bir toplumda kadınların siyaset
dâhil birçok alanda var olmasının önündeki en-
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gellere vurgu yapan Musa, kadın siyasetçilerin
oy veren kadın vatandaşları dahi ikna edemediği için seçimlerde kaybettiğini belirtmiştir.10
Ayrıca Danya Zâfir gibi uzmanlara göre ise
2012’de değiştirilen seçim kanunu ve aşiretlerin artan rolü de kadınların seçimleri kaybetmesinde önemli rol oynamıştır.11 Kadınların
parlamentoda temsilinin az olması, Kuveyt’in
Batılı ülkeler nezdindeki imajını zedelemektedir. Bu anlamda Kuveyt hükûmeti kadınların
parlamentodaki temsil problemini bazı bakanlıkları kadınlara vererek çözmeye çalışmaktadır. Örneğin 2016’daki seçimler sonrası kabinede iki bakanlık kadınlara verilmiştir. Yeni
kurulan hükûmette ise Bayındırlık Bakanlığı
ve Belediye İşlerinden Sorumlu Bakanlık Dr.
Rana el-Faris’e verilmiştir. Ayrıca 2035 Vizyonu kapsamında da seçimle ilgili yapısal reformların da yapılması beklenmektedir.

Seçim sonuçlarına göre hükûmet
ve es-Sabah ailesine yakın isimlerin
kaybettiği, muhalefetin seçimleri
kazandığı söylenebilir.
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Aşiretler, Gençler ve Muhalefetle
Dolu Meclis
Seçim sonuçları Emir Nevaf’ın ve kurulacak hükûmetin parlamento bağlamında sınırlandırılacağına ortaya koymaktadır. Nitekim
seçim sonuçlarına göre hükûmet ve es-Sabah
ailesine yakın isimlerin kaybettiği, muhalefetin seçimleri kazandığı söylenebilir. Bu anlamda muhalefetin çoğunlukta olduğu bir meclis,
iç-dış siyasette ve ekonomik-toplumsal düzenlemelerde hükûmetin ve es-Sabah ailesinin gücünü sınırlayabilir. Nitekim bir önceki
parlamentoda yer alan milletvekillerinden
sadece 19’u sandalyelerini koruyabilmiştir.12
1980’lerden beri hükûmete yakın duran Halef
el-Enezi gibi isimler Şii Salih Âşûr ve Selefi
Muhammed Hayef gibi isimlere kaybetmiştir.
Dolayısıyla 2016’daki seçimi kazanan milletvekillerinin %60 kadarı yani meclisin (3’te 2’si)
çoğunluğu seçimi kaybetmiş ve tekrar meclise
girememiştir.13
Öte yandan seçim sonuçları mecliste aşiretlerin gücünün arttığına işaret etmektedir.
Bu anlamda Kuveyt’teki aşiretler toplamda
29 sandalye elde etmiştir. 2016 seçimlerinde 7 oyla sınırlı kalan Avazim, Matran ve Ac-
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man gibi aşiretler, sahip oldukları aşiretsel
dayanışma ve ayrıcalıklar sayesinde organize olarak seçimlerde başarı elde etmişlerdir. Bununla birlikte geleneksel olarak 4. ve
5.seçim bölgelerindeki aşiretlere mensup
milletvekilleri hükûmeti desteklemiş olsa
da son dönemlerde hükûmete karşı eleştirel
bir tavır sergiledikleri ve muhalefete sempati
duydukları görülmektedir. Söz konusu durumun arkasında aşiretlerin, hükûmetin kentsel
seçkinlere kıyasla onları ekonomik ve politik
olarak marjinalleştirdiği düşüncesi yatmaktadır. Dolayısıyla hükûmet yanlısı aşiret mensubu milletvekillerinin siyasi tercihleri değişmiş
ve parlamentoda muhalefetin sayısı artmıştır.
Ayrıca Sünni muhalefetle de iyi ilişkiler içerisinde olan Şii Hasan el-Kûhar’ın da meclise
girmesiyle birlikte es-Sabah rejimine ve hükûmete yönelik eleştiriler noktasında Şii-Sünni
ortaklığında muhalefetin güçleneceği söylenebilir.14

45 yaşın altında 30 milletvekili
seçimleri kazanarak parlamentoda
ve Kuveyt iç siyasetinde önemli
değişimlerin yaşandığını ortaya
koymuştur. Gerek popülizm
gerekse koronavirüs salgını
nedeniyle sosyal medyanın seçim
kampanyasında kullanılması genç
adayların başarısının arkasında
yatan temel sebeplerdir.
Kuveyt’te nüfusun çoğunluğunu 1-35 yaş
arası kesim oluşturmaktadır. PACI verilerine
göre ise 1-20 yaş arası kesim bu genç nüfus
arasındaki en büyük gruptur. Bu anlamda nüfusun önemli bir kısmını oluşturan gençlerin
siyasete yön vermesini engelleyici biçimde Kuveyt Anayasası sadece 21 yaş üstü kişilerin oy
kullanmasına izin vermektedir. Buna rağmen

seçimlerde öne çıkan bir diğer mesele genç
milletvekili sayısındaki artıştır. Bu anlamda
45 yaşın altında 30 milletvekili seçimleri kazanarak parlamentoda ve Kuveyt iç siyasetinde
önemli değişimlerin yaşandığını ortaya koymuştur. Gerek popülizm gerekse koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyanın seçim
kampanyasında kullanılması genç adayların
başarısının arkasında yatan temel sebeplerdir. Bu anlamda Savtü’ş-Şebab (Gençliğin
Sesi) gibi Instagram platformlarını kullanan
genç adaylar, seçmenlerle yakın iletişim sağlamıştır. Ayrıca genç adaylar Rakîb50 adıyla
online bir platform kurarak oyların kayıtlarını
takip etmişler ve seçimin şeffaf olmasını, parlamentonun sorgulanabilir olduğunu ortaya
koymuşlardır.15 Dolayısıyla birçok aday Whatsapp, Instagram gibi sanal mecralarda yer almıştır. Bu anlamda koronavirüsün geleneksel
seçim formatlarını sosyal medya formatlarına
dönüştürdüğü ve sosyal medyanın koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde önemli rol oynadığı söylenebilir. Çok fazla
yurt dışına seyahat eden gençlerin, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede kalması da genç
adayların seçmenle irtibatının kolaylaşmasına
ve genç seçmenin oy kullanmasına, dolayısıyla
genç adayların seçimleri kazanmasına neden
olmuştur. Arap devrimleri boyunca hükûmete
ve es-Sabah ailesine “baskıcı” politikalarından
dolayı eleştiriler yönelten gençlerin mecliste
daha fazla temsil hakkı elde etmesi, Kuveyt
demokrasisi açısından olumlu bir ilerleme olmakla birlikte es-Sabah rejimi açısından meydan okuma olarak görülmektedir. Bu anlamda
genç ve dinamik nüfusa sahip olan Kuveyt’te
değişim ve reform söylemlerinin önümüzdeki
dönemde daha çok konuşulması beklenmektedir. Söz konusu durum es-Sabah ailesi açısından tehlike olarak görülebilir. Ayrıca Hişam
el-Salah ve Ali el-Kattan gibi Şii toplumundan
bağımsız kampanya güden gençlerin mecliste
orsam.org.tr
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sandalye elde etmeleri de reform söylemlerinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.16

Suudi Arabistan ve BAE’nin
liderliğinde siyasal İslam’a ve
temsilcilerine karşı başlatılan savaş,
Kuveyt ölçeğinde başarısızlıkla
sonuçlanmıştır.

Körfez jeopolitiğinde önemli olan Şiilerin ve Müslüman Kardeşlerin de seçimlerde
kaybetmediği söylenebilir. Nüfusun yaklaşık
%30’unu temsil eden ve Suudi Arabistan’da
olduğu gibi negatif ayrımcılığa uğramayan
Şiiler 2016 seçimlerinde olduğu gibi 6 adayla
parlamentodaki sandalye sayısını korumuştur. Benzer şekilde Suudi Arabistan’ın aksine
Kuveyt’te terörist olarak görülmeyen Müslüman Kardeşler de Ümmet Meclisinde varlığını
sürdürmeye hak kazanmıştır. İslami Anayasa
Hareketi (HADES) üyesi 3 aday seçimleri kazanarak İhvan’ın Kuveyt iç siyasetindeki temsilinin korunmasını sağlamıştır. Ayrıca İhvan
içi mücadelede seçim sonuçlarına yansımıştır.
İhvan’ın Kuveyt’teki önemli temsilcilerinden
Bakış No:154

olan Muhammed ed-Dallal, genç adayların
baskısına boyun eğerek seçimlere katılmamıştır. Yerine yeni jenerasyonun temsilcisi Abdülaziz es-Sukabi aday olmuş ve parlamentoda yerini almıştır. Kuveyt seçimlerinde İhvan’ın
3 sandalye kazanması her ne kadar BAE-Suudi Arabistan ekseni İhvan’ı marjinalleştirmeye ve halkla bağını koparmaya çalışsa da söz
konusu politikanın başarısız olduğunu ortaya
koymaktadır.17 Diğer bir deyişle Suudi Arabistan ve BAE’nin liderliğinde siyasal İslam’a ve
temsilcilerine karşı başlatılan savaş, Kuveyt
ölçeğinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Suudi Arabistan ve BAE’nin medya ve
baskı aracılığıyla Körfez halkında İhvan’ı terör
ile iltisaklandırıp karalama politikası amacına
ulaşamamıştır.
Öte yandan İslami Selefi İttifak oluşumu
seçimleri kazanamamış olsa da diğer bağımsız İslamcı oluşumların da mecliste sandalye
kazandığı görülmektedir. Bu anlamda İslamcı, genç, aşiret mensubu ve muhalif kimliğiyle bilinen Bedir el-Dahum öne çıkmaktadır.
Muhalefetin eski lideri olarak bilinen ve şu an
sürgünde olan Muslim el-Berrak ile yakın ilişki içerisinde olan el-Dahum, muhalif kimlikleri
tek çatı altında toplayıp muhalefetin liderliğini
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yapabilir.18 El-Dahum 2011’de Arap devrimlerine paralel sürdürülen ayaklanmalardan sorumlu tutulmuş ve adaylığı iptal edilmişti. Fakat el-Dahum söz konusu kararı mahkemeye
taşımış ve başarılı sonuç elde ederek seçimlere girmesini engelleyen kararın bozulmasını
sağlamıştır. Söz konusu karar siyasetten uzak
tutulan muhalifler için önemli bir işaret olarak
görülebilir.

Sonuç
Kuveyt halkı koronavirüsün gölgesinde 5
Aralık 2020 tarihinde Ümmet Meclisi temsilcilerini seçmek için sandığa gitmiştir. Şeyh
es-Sabah’ın vefat etmesinden dolayı siyasi bir geçiş sürecine şahitlik eden Kuveyt’te
seçim öncesi adaylar yolsuzluk başta olmak
üzere çok boyutlu reform maddeleri tartışılmıştır. Kuveyt halkı bir önceki parlamento
ve hükûmetten duyduğu rahatsızlığı sandığa
yansıtmıştır. Dolayısıyla 2020 seçimlerine katılım, eski seçimlere göre ciddi oranda artış
göstermiştir. Bu anlamda kadın seçmen ve
kadın aday sayısının arttığı gözlemlenmiştir.
Kadınların siyasete katılımını artırma yönünde birçok proje hayata geçirilmiş olsa da 2020
seçimlerinde kadın adaylardan hiçbirisi meclise girmeye hak kazanamamıştır. Söz konusu
durum Kuveyt’in toplumsal yapısı, eski kadın
adayların temsil sorunu ve seçim kanunundan
kaynaklandığı söylenebilir. Seçim sonuçlarının
bir diğer önemli çıktısı ise meclisin muhtevasının değişmesi olmuştur. Bu anlamda es-Sabah ailesi ve hükûmete yakın isimler halk
tarafından seçilmemiştir. Dolayısıyla 2020
sonrası Kuveyt iç siyaseti daha çalkantılı ve istikrarsız bir döneme girilebilir. Nitekim muhalefetin sayısının artması hükûmete ve bakanlara yönelik gensoruların artmasına ve Emir
Nevaf’ın meclisi feshetmesine neden olabilir.
2020 seçimlerinin bir diğer önemli sonucu ise

aşiret mensubu adayların meclisteki sayısının artması olmuştur. Ayrıca liberal ve genç
adaylar da mecliste temsil hakkı kazanmıştır.
Söz konusu durum Kuveyt iç siyasetinde daha
fazla reform söylemlerinin gündeme gelmesine neden olabilir. Ayrıca Şiiler ve Müslüman
Kardeşler’e müntesip isimlerin de parlamentoya girdiği görülmüştür. 5 Aralık seçimleri
Kuveyt halkının mevcut siyasi gidişattan memnun olmadığını ortaya koymuştur. Diğer bir
deyişle seçim sonuçları halkın siyasal reform
ve değişim talep ettiğini göstermektedir. Ayrıca seçimler birçok meydan okumaya rağmen
%60’ın üstünde bir katılımla gerçekleşmiştir.
Bir önceki seçimle kıyaslandığında halkın seçimlere artan ilgisi toplumun politize olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla muhalefetin çoğunlukta olması ve halkın ciddi anlamda
politize olması gerek kurulacak hükûmet için
gerekse es-Sabah ailesi için birtakım meydan
okumaları da beraberinde getirmektedir. Her
ne kadar hükûmet Emir tarafından görevlendiriliyor ve yasaları belirliyor olsa da ekonomik reform ve başta Bidunlar olmak üzere
toplumsal sorunların çözümü için mecliste
hükûmet-muhalefet iş birliği gerekmektedir.
Hükûmet- muhalefet arasındaki potansiyel
gerginliğin gerçekliğe dönüşmesi ihtimali koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki düşüşten
dolayı ekonomik, yabancı işçiler ve Bidunlardan dolayı da toplumsal kriz yaşayan Kuveyt’in
siyasi bir türbülansa girmesine neden olabilir.
Söz konusu durum, Emir Nevaf’ın hükûmeti
düşürmesine, parlamentoyu feshetmesine ve
yeniden seçim çağrısı yapmasına neden olabilir. Mezkûr senaryolar ülkeyi yeni bir krize
sürükleyeceğinden dolayı rasyonel görülmemektedir. Dolayısıyla olası hükûmet-muhalefet çatışmasında Emir Nevaf’ın ara bulucu ve
dengeleyici bir rol üstlenmesi beklenebilir.
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