
 
 
 

 
 

 الخرافي" .. في مرمى استجواب العدساني –صفقة "الغانم 
 
 

 2018 ینایر 20الكویت 
 
 
 فيالخرا عادل األمة مجلس لشؤون الدولة لوزیر استجوابا تقدیمھ العدساني ریاض النائب اعالن یكن لم

 وكان ة،الدستوری الیمین الوزیر أداء منذ اتخذ النائب فقرار الكویتیة، السیاسیة الساحة على مفاجئا أمرا
 .المواجھة إلعالن المناسب التوقیت ینتطر

 
 وإن ي،الخراف عادل توزیر من المبارك جابر الشیخ الوزراء رئیس سمو تحذیر العدساني للنائب سبق لقد
 بعد لھ تصریح في فقال وزاریة، حقیبة أي تولیھا من حذر سیاسیة اأوصاف وضع ولكنھ باالسم، یذكره لم

 غیر وزراء وأ انتخابیة مصالح أو شخصي تنفیع على بناء االختیار تم إذا" الحكومي التشكیل أسماء تسرب
 ".الممارسات لتلك سأتصدى بأنني أؤكد األمور، من وغیرھا العطاء على قادرین

 
 ظاھر االستجواب وباطنھ

 
 قبل دمق برغبة اقتراح على الرد یخص فیما مغلوطة معلومات لتقدیمھ الخرافي استجواب العدساني یعزو

 ظاھر أن الإ لإلجابة، الالئحیة المدة وتجاوز البرلمانیة أسئلتھ على الردود بإرسال والتأخر الجدیدة، الحكومة
فاجآت مالم تكن ھناك م سیاسیة لمساءلة - فعلیا - ترقى ال االستجواب فمحاور باطنھ، یعكس ال االستجواب

 تقدیم أما ائعا،ش سلوكا البرلمانیة األسئلة على الحكومیة الردود فتأخر ،ومحاور إضافیة تضاف في المستقبل
 للجنةا وصل الرد أن أكدت إذ المعنیة البرلمانیة والدفاع الداخلیة لجنة نفتھ األمر فھذا “مغلوطة معلومات"

 أعلن باحالص ناصر الشیخ الدفاع ووزیر الوزراء لرئیس األول النائب أن أعلنت كما الحكومة، استقالة قبل
 ".مبدئیا” تبنیھ

 
 ألمةا مجلس حل فبعد وانتخابیة، سیاسیة خلفیة المواجھة لھذه االستجواب؟ الى العدساني دفع الذي فما

 من االنسحاب الخرافي نیة عن الصحف وبعض االجتماعي التواصل وسائل في معلومات انتشرت ،۲۰۱۳
 مجلس لرئیس للتصویت االنتخابیة قاعدتھ توجیھ مقابل الحكومة في توزیره یتم أن على لالنتخابات، الترشح

 نم والعائدان العدساني ریاض النواب مع االنتخابي التنافس إطار في وذلك الغانم، مرزوق الحالي األمة
 اباتانتخ في األول المركز على الحصول من لتمكینھ المطیر، ومحمد الحربش جمعان. د النائبان المقاطعة

 .الثانیة الدائرة
 

 صفن بذلك مؤكدا االنتخابي السباق من األخیر الیوم في الخرافي انسحب فقد فعلیا، وحدث تم ما وھذا
 سبابأل" االنسحاب قرار أن ویؤكد ،اإلعالم وسائل في جاء ما ینفي بیانا أصدر أنھ إال المتداولة، المعلومة
 ملھاوتح االمور تأویل تقصد التي االدوات بھا تحاول ما بینھا من لیس للخاصھ ظروفھا شرحت شخصیھ
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 لىع "وتفصیال جملة وأنفیھ للواقع ومخالف الصحھ عن تماما عار كالم وھذا وحقیقتھا، محملھا غیر على
 .قولھ حد

 
 العدساني حل فیما صوتا ٤۱۱۹ بـ الثانیة الدائرة انتخابات في أوال حل الغانم مرزوق أن بالذكر والجدیر

 الحربش أما ،-الخرافي من الموجھة األصوات تكون وقد صوتا ٥٤۱ بفارق أي - صوتا ۳٥۷۸ بـ ثانیا
 .األنباء لھ تشیر كانت كما األولى الحكومة في الخرافي یشارك ولم ،۲٤۳۲ بـ رابعا فحل

 
 الخرافي -صفقة الغانم 

 
 صفقة األذھان الى أعاد ۲۰۱٦ األمة لمجلس الثاني الوزاري التشكیل في وزیرا الخرافي دخول أن بید
 لمباركا جابر الشیخ سمو الوزراء رئیس الى تحذیره تحویل الى العدساني دفع ما وھو ،"الخرافي – لغانم"ا

 طریقة نم مستاء الكل" االستجواب إعالن مؤتمر في قال اذ بنفسھ النائب التحول ھذا ویؤكد فعلي، قرار الى
 ".تنصیبھ

 
 عادل الوزیر ھو المقصود ھل ھنا، مھما تساؤال یطرح إعالنھ، الى تكوینھ بدایة من االستجواب مسار

 ابالستجو جسرا سوى لیست المساءلة صحیفة أن للواقع األقرب اإلجابة آخر؟ شخص ھناك أم الخرافي؟
 مجلس لشؤون الدولة وزارة وأن سیما ال الصفقة، في اآلخر الطرف الغانم، مرزوق األمة مجلس رئیس
 ولعل یة،تنفیذ صالحیات تمتلك وال حكومیة جھات أي تحتھا یقع ال - الخرافي حقیبتھا تولى التي - األمة

 .العدساني من لحمایتھ مبكرة محاولة كانت "اإلشرافیة الحقیبة" ھذه تولیھ في
 

 اإلجابة روتأخ "اإلجرائي الخطأ" من مستفیدا الدستوریة أدواتھ فعل والعدساني فشلت، الحمایة محاولة ولكن
 أن أي اإلقالة، أو االستقالة المنصة، صعود: محدده خیارات أمام الخرافي ووضع البرلماني، سؤالھ على

 ستفادةاال طریق وقطع الغانم، مع "واالنتخابیة السیاسیة الصفقة" ابطال الى تؤدي أن یجب الطرق جمیع
 خصمل توجیھھا وإعادة االنتخابیة الوزیر قاعدة لزیادة الحكومة مع المباشرة والعالقة الوزاري المنصب من

 .ریاض النائب
 

 ان تقبلھمس على باھظة ستكون االستجواب ھذا في الخرافي على السیاسیة الكلفة أن جیدا العدساني ویدرك
 جھة ومن جھة، من الحكومة عن ابعاده یعني فھذا الثقة، طرح طلب لتوقیع نواب عشرة تأمین في نجح

 .معقدة أخرى انتخابات أي خوض في حساباتھ ستكون أخرى
 

 حكمرش مستقبلھ على ذلك وأثر منصبھ من الوزیر إقصاء حدود عند االستجواب نجاح مكاسب تقف وال
 لذا الغانم، قمرزو الدائرة في غریمھ على للعدساني تفوق التوزیر صفقة إفشال في أن بل للبرلمان، محتمل

 عن افعسید فالغانم الثانیة، الدائرة في مبكر انتخابي صراع الى االستجواب یتحول أن المرجح من فإنھ
 .رآخ وكسر منافس اسقاط بحجر، عصفورین ضرب الى یسعى والعدساني االنتخابات، في "حلیفھ"
 

 إشكالیة ناصر الصباح
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 أعلن إذ ،"ةصدیق نیران" بـ الصباح ناصر الشیخ الدفاع وزیر إصابة الى تؤدي قد اشكالیة النائب أمام ولكن
 لماع ،لھ موجھا االستجواب سیجعل األمة، لمجلس الخرافي من الواردة اإلجابة الصباح تبني أن العدساني

 نفي أو أكیدت یأتِ  ولم لإلجابة، ناصر الشیخ تبني أكد العنزي عسكر النائب والدفاع الداخلیة لجنة رئیس أن
 .الصباح من

 
 أن ریدی ال الصباح ناصر فالشیخ األطراف، لجمیع جدا معقدة ھي بل بسیطة، لیست اإلشكالیة تبدو وھنا
 جاهت خطواتھ أولى في التعثر لھ یریدون لھ خصوم ھناك وأن خاصة باستجواب السیاسیة مسیرتھ یبدأ

 لسیاسيا مستقبلة وضع اإلجابة تبنى وإن للعدساني، قربانا الخرافي قدم فھو نفى فإن ،"الحكومة رئاسة"
 مع تعاملھ أو رده سیكون فكیف. الحكومي للتضامن ضرب فھو سكوتھ أما االستجواب، مقصلة على

 البرلمانیة؟ الداخلیة لجنة تصریحات
 

 الغانم، عم صفقتھ وافشال الخرافي إلسقاط الثمینة الفرصة یخسر أن یرید ال العدساني فإن المقابل، في
 لغانم،وا الخرافي مع معركتھ من تحییدھما بھدف كان الدفاع وزیر أو الوزراء رئیس باستجواب فتلویحھ

 یلتزم فھل ،- اآلن حتى التعلیق عدم آثر الذي -  الخصوم قائمة على الصباح ناصر وضع تصریحھ أن إال
 ووھ األساسي مساره الى االستجواب إلعادة عذرا الصباح سكوت یستخدم أم السابق بإعالنھ العدساني
 الخرافي؟

 
 خاصة القادمة األیام خالل وضوحا أكثر سیكون الخرافي استجواب اعالن اآلن یرافق الذي الضبابي المشھد

 سبیك فمن. علیھ یترتب قد وما الصبیح ھند االجتماعیة الشؤون وزیرة استجواب مناقشة انتھاء بعد
 من لطرفانا یخرج أم الغانم؟ أم العدساني تحت قبة عبدهللا السالم بین الدائرة المبكرة النیابیة االنتخابات

 مستقبال؟ علیھما تنعكس بخسائر المعركة
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