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 التي اناتالضم ھي السابعة، حكومتھ تشكیل في المبارك جابر الشیخ سمو یواجھا التي التحدیات أبرز لعل
 التي تلك سیما ال ونتائجھا، النیابیة االستجوابات من سیاسیا لحمایتھ الوزیر بمنصب یقبل لمن تقدیمھا یملك

 حمدم الشیخ استجواب في حدث كما نفسھا، المساءلة محاور على مبني فیھا البرلماني الموقف یكون ال
 .العبدهللا

 
 قبول يف فقط تنحصر ال ھستواجھ التي الحقیقیة األزمة أن حكومتھ، یشكل وھو المبارك، على یخفى وال

 ارداط أصبح أن بعد الوزاري بالعمل “والنظیفة الوطنیة” الشخصیات اقناع وصعوبة باألسماء، النواب
 وعلى السلطتین بین العالقة بالملفات تكمن األزمة أن بل ولقراراتھم، لھم الحكومیة الحمایة انعدام نتیجة
 .منفردا قراراتھا اتخاذ یملك ال ملفات وھي المسحوبة، الجناسي عودة رأسھا

 
 مخاطر كبیرة

 
 - مةاأل مجلس مع المتوترة والعالقة الراھنة السیاسیة األوضاع ظل في وزیر لمنصب شخصیة أي قبول

 جابر خالشی یوفر أن دون  - والنفوذ السلطة وبعض وزیر لقب على الحصول في ینحصر ھدفھ یكن لم ما
 مأدواتھ في النواب بعض وانحراف أوال، الداخلیة الوزراء مجلس صراعات من تحمیھ ضمانات لھ المبارك

 لحمایة قتو أي في ضحیة یكون وقد وتاریخھ، السیاسي لمستقبلھ كبیرة مخاطرة یمثل ثانیا، الدستوریة
 .كتلتھ أو لنائب إرضاء أو ما، وزیر أو الوزراء رئیس

 
 الضمانات نوعیة حیث من وظروفھما 2016 و 2013 مجلسي في المبارك لحكومتي سریع وباستعراض

 صمدت لم األخیرة فیما سنوات، ثالث من أكثر استمر األولى عمر أن نجد للوزراء، الحكومة وفرتھا التي
 .سنة من أكثر

 



 
 
 

 الحكومة اسقاط في منھم أیا ینجح لم استجوابا 19 قدم ،2013 مجلس عشر، الرابع التشریعي الفصل ففي
 ستمرارا عن ناتجة للحكومة موالیة كبیرة نیابیة كتلة وجود الى ذلك فضل ویعود وزیر، أو لسموه الخامسة
 .جلسالم على كبیر بشكل السیطرة من الحكومة مكن ما وھو البرلمانیة، لالنتخابات السیاسیة المقاطعة

 
 لحمایة “المطلوبة الضمانات” وفرت موالیة نیابیة كتلة تشكیل في السابق، المجلس في الحكومة، نجحت

 ةمثیر قوانین تمریر في كذلك واستخدمت مستحقة، المحاور كانت وأن حتى االستجوابات من الوزراء
 اإلعالمب والمتعلقة لالنتخابات، الترشح من األمیریة للذات المسيء وحرمان الوراثیة كالبصمة سیاسیا

 .اإللكتروني
 

 مجلس ترةف خالل الخارج في العالج فواتیر قیمة أن العھد، بحساب یتعلق فیما المالیة وزارة أرقام وتشیر
 الى 2012 من الفترة خالل أن المحاسبة لدیوان تقریر وكشف كویتي، دینار ملیار من أكثر بلغت 2013
 اراتقر نأ بل سیاسیة، وشخصیات نواب تدخل نتیجة بالخارج للعالج كثیرة حاالت الحكومة أرسلت 2015
 لىع السیطرة نتیجة حینھ في للحكومة مساءلة أي أو شرسة نیابیة معارضة تواجھ لم الجناسي سحب

 .المجلس
 

 صفقة سیاسیة
 

 بعودة جلسللم النیابیة التركیبة تغیرت فقد عشر، الخامس التشریعي الفصل الحالي، 2016 مجلس في أما
 من وتعتبر بالمئة 60 حوالي التغییر نسبة فبلغت المقاطعة، قرار عن السیاسیة والشخصیات القوى أغلبیة
 .الكویتیة االنتخابات تاریخ في النسب أعلى

 
 مھم زءج فقدت كما المجلس، توجیھ سلطة وبالتالي النواب على سیطرتھا من كبیرة جزء الحكومة فخسرت

 ولأ في ذلك لھا وتأكد األسرة، أبناء صراع بسبب الحكومة وشیوخ الوزراء لرئیس النیابي الوالء من
 الحمود، لمانس الشیخ السابق للشباب الدولة ووزیر اإلعالم لوزیر الحالي التشریعي الفصل في قدم استجواب

 .فیھ الثقة لطرح الكافي العدد وجود تأكد أن بعد استقالتھ تقدیم الى الحمود النواب دفع إذ
 

 مع یاسیةس صفقة عقد الى دفعھا مما الوزراء، رئیس سیكون القادم الھدف أن التنفیذیة السلطة واستوعبت
 .األقل على “الحمایة ضمانات” لھا لتوفر وغیرھا، والمناصب المعامالت مستوى تتجاوز النواب من عدد

 
 یقین مورغ. السابق المجلس قوانین وإلغاء “المسحوبة الجناسي عودة.. ” أصعب كانت الصفقة شروط ولكن

 “وقتیة” كانت ولو حمایة لتوفیر وافقت أنھا إال وحدھا، بیدھا لیس المطالب لتلك النھائي القرار أن الحكومة
 .االستجوابات من والوزراء المبارك للرئیس

 
 ئیسر حمت “ضمانة“و غطاء توفیر في تسمیتھا، النیابي الطرف یفضل كما الھدنة أو الصفقة، نجحت

 قابلم في عدمھ، من المحاور استحقاق عن النظر بغض الماضي، أبریل في لھ قدما استجوابین من الوزراء
 ما سرعان ولكن ،- أسرتھ ألفراد جنسیة 50 من أكثر - البرغش عبدهللا السابق النائب أسرة جناسي عودة



 
 
 

 الجناسي قیةب إعادة في بالتزاماتھ بالوفاء الحكومي الطرف بتعثر البرلمانیة العطلة انتھاء بعد الھدنة انھارت
 .لعبدهللا محمد الشیخ استجواب بعد استقالتھا بتقدیم باھظا الحكومة دفعتھ الذي الثمن فكان المسحوبة،

 
 تساؤالت واجابات

 
 الجناسي؟ عودة من موقفھ عن الوزاریة الحقائب علیھم یعرض ممن یسألھ لمن أجوبة من المبارك لدى ماذا
 نالقوانی بعض بإلغاء النیابي بالتوجھ ورأیھ النواب؟ بعض على وأثرھا األسرة أبناء صراعات من أو

 بویةالشع القوانین لمواجھة الوزراء مع متضامنا المسؤولیة سیتحمل وھل تعدیلھا؟ أو المثیرة السیاسیة
 الوزراء بعض إلبعاد النواب أمام البیضاء الرایة سیرفع وھل األمة؟ مجلس أعمال جدول على المدرجة

 حكوميال التضامن حقیقة وما لھم؟ التابعة والجھات وزارتھم في انجازات تحقیق في “منفردین” نجحوا ممن
 الوزراء؟ مجلس وطاولة الواقع أرض على وجوده بعدم سابق وزیر من أكثر اعتراف بعد

 
 “نظیفةو وطنیة” شخصیة أي قبول قبل الوزراء رئیس من استیضاحات تتطلب التي األسئلة ھي كثیرة

 الوزراء؟ لحمایة ضمانات من المبارك یملك ماذا التقریر، بدایة في جاء ما أھمھا ولعل وزاري، بمنصب
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