
 
 
 

 
 

 سوء قراراشائكة .. واالنتظار  قضایااستجواب الصبیح: 
 
 

 2018 ینایر 14الكویت 
 
 

 الجتماعیةا الشؤون وزیرة باستجواب وعیدھم العتیبي وخالد الحجرف ومبارك السبیعي الحمیدي النواب نفذ
 من قلأ بعد رسمیا المساءلة صحیفة قدموا إذ الجدید، الوزاري التشكیل الى عودتھا حال في الصبیح ھند

 .األمة مجلس في الدستوریة الیمین أدائھا من شھر
 

 تأجیلھ الوزیرة تطلب لم ما الجاري، ۲۳ جلسة في والمستجوبین الصبیح منصة على ستكون محاور خمسة
 ويذ لشؤون العامة الھیئة في واإلداریة المالیة التجاوزات: وھي األمة، مجلس الئحة بحسب اسبوعین لمدة

 ومحاربة نالوافدی وتعیین السكانیة بالتركیبة اإلخالل الكویتیات، عن االجتماعیة المساعدات قطع اإلعاقة،
 اونيالتعو النقابي بالعمل اإلضرار وأخیرا العاملة، القوى بھیئة واإلداري المالي الفساد الوطنیة، الكفاءات

 .والجمعیات
 

 متقدمة وأخرى ایجابیة خطوة
 

 رئیس من “ایجابیة” خطوة الستجوابھا، نیة بوجود علمھا رغم الصبیح، عودة أن الى اإلشارة األھمیة من
 نأ العادة علیھ جرت فما الحكومة، أعضاء اختیار في والتدخل النیابي الزحف لوقف والوزیرة الوزراء
 وقبولھا تھاعود في ولعل بمساءلتھ، نائب لوح ما متى الجدید التشكیل من - وضعھ كان أیا - الوزیر یستبعد
 .وقراراتھا بأدائھا الحكومة بثقة المستجوبین الى رسالة المنصب لذات

 
 خطوة اسبة،المح دیوان تقاریر على استندا الدستوریة أدواتھم المستجوبین النواب تفعیل فإن المقابل، في
 المالیة المخالفات لمتابعة جدي نیابي تحرك أي وجود دون بصدورھا تنتھي التقاریر كانت إن بعد “متقدمة”

 المحاسبة، ومطرقة اإلصالح سندان بین والحكومة الوزراء یضع ذلك ولعل فیھا، الواردة والمالحظات
 .وزیر أي مسیرة في زرعھا یمكن ألغام أصبحت إذ أكثر، بجدیة “المحاسبة” تقاریر مع والتعامل

 
 واللزق القص

 
 جریدة ھأجرت الذي االستقصائي التحقیق الى اإلشارة من بد ال ومحاورھا، المساءلة صحیفة في الدخول قبل

 استجواب من األول المحور من واسعة أجزاء نسخ عن كشف إذ االستجواب، حول الكویتیة “الجریدة”
، وأجزاء من استجواب المنحل ۲۰۱۳ األمة مجلس في - أیضا - الصبیح للوزیرة طنا محمد السابق النائب

رئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك المقدم لھ من النواب محمد المطیر ود. ولید الحربش وشعیب 
 المویزري في دور االنعقاد الماضي.



 
 
 
 

 ینالمستجوب ووضع األول، المحور وتحدیدا ما، نوعا االستجواب أضعف االخباري “الجریدة” تقریر ولعل
 كثیفت - االستجواب ظروف في - سیاسي تكتیك أي معھ یتطلب وقت في النفس عن الدفاع موقف في

 اعتبارب اكتفوا ولكنھم ،حادثة النسخ على المستجوبین النواب یعلق ولم. المستجوب الوزیر على الھجوم
 .فیھ والطعن االستجواب لوأد محاولة الصحیفة تقریر

 
 لم الكویت في النیابي الرقابي فالعمل معركتھم، المستجوبین وخسارة االستجواب نھایة یعني ال ذلك ولكن

 وفق تخذی فالقرار اإلدانة، وحقائق النواب مرافعة أو البراءة وأدلة الوزیر بمرافعة وال بمحاور، یرتبط یعد
 النواب یعطي ما وھو ،أبرزھا مزاج الشارع االستجواب مادة مع بعالقةبالضرورة  ترتبط ال معطیات
 فاوضيت موقع في اآلخرین النواب ویضع الصبیح، إلسقاط أخرى فرصة والعتیبي والحجرف السبیعي

 رغبات رھن والحكومة الوزیرة مستقبل ویترك أخرى، وقضایا ملفات في الحكومة مع وأقوى أفضل
 .األمة مجلس أعضاء

 
 االستجواب ركائز

 
 االجتماعیة المساعدات اإلعاقة، ذوي شھادات: وھي أساسیة ركائز ثالث على “الثالثي” استجواب یقوم

 تعطي أن ھاشأن من للوزیرة جھاتالى  تابعة قضایا وھي الوافدین، أي السكانیة التركیبة وأخیرا للكویتیات
 النقاطو المحاور بقیة بخالف كبیرا، وإعالمیا شعبیا زخما - عرضھا في المستجوبون نجح إذ - االستجواب

 .القیمة معروفة غیر مالیة ومخالفات إداریة، مخالفات أو مالحظات الى تتطرق التي
 

 تدرجا وتغییر المعاقین األشخاص تقییم المعنیة الھیئة وإعادة اإلعاقة، اثبات شھادات إصدار فمحور
 في ثرواتأ ممن خاصة الشارع، تعاطف المستجوبین تكسب أن شأنھا من التي الشعبیة الملفات من اإلعاقة،
 يوبالتال تماما، القائمة من استبعادھم أو أبنائھم أحد أو إعاقتھم درجة كتخفیض الجدیدة الھیئة قرارات

 .وذویھم المعاقون علیھا یحصل التي والتسھیالت المالیة الممیزات خسارتھم
 

 عن االجتماعیة المساعدات وقف من الثاني المحور في جاء ما اإلعاقة، ذوي محور عن شعبیة یقل وال
 ةواألرمل المطلقة الكویتیة المرأة وضع بشأن العاطفي الجانب صیاغتھ على غلب الذي الكویتیات،

 الدینیة، واألحادیث باآلیات االستعانة على صحیفتھم في المستجوبون حرص فقد المعیشیة، واحتیاجاتھما
 حقھن اتب كویتیات مواطنات“و “االیجار دفع على قادرة غیر النفس عفیفة كویتیة أسر” كـ عاطفیة وجمل

 .“لھن عقاب مصدر الزواج في
 

 أصبحت يالت المحاور من فھو الكویتیین، على عددا الوافدون وتفوق السكانیة، بالتركیبة االخالل محور أما
 لوافدین،ل تعییناتھ عن البحث من بد فال عنھ، مسؤوال الوزیر یكن لم فإن یقدم، استجواب أي في الزامیة

 الشھریة بھمروات وقیمة المستشارین جنسیة حول البحث حتى أو جھاتھ، في الوطنیة العمالةب مقارنة ونسبتھم
 .المالیة ومكافآتھم

 



 
 
 

 العاملة قوىال ھیئة سلطتھا وتحتبالملف  المعنیة وزیرةال كونھا المسؤولة الصبیح فإن االستجواب، ھذا وفي
 في اتالعب األكثر اإلدارات وبھما الكویت، في والعمل الدخول تأشیرات اصدار عن المسؤولتان الجھتان.. 

 .اإلقامات تجار أي مالیة، مبالغ على الحصول مقابل الوافدة العمالة الستقدام الشركات ملفات
 

 عادلة غیر معادلة
 

 عاتھم،مراف في للمستجوبین الممنوح الوقت من األكبر المساحة على السابقة الملفات تحظى أن المؤكد من
 يف سریعا االنتشار في صعوبة تجد ال من المواطنین فئاتل المالیة والمزایا الشعبویة األبعاد ذات فالقضایا

 رتھوأس معاق سلب في “وسلیمة حقیقیة” واحدة فحادثة العامة، الى والوصول االجتماعي التواصل وسائل
 أرقام كل على تقضي بأن كفیلة لوافد، باآلالف راتب أو ظلما، كویتیة مواطنة مساعدات وقف أو حقوقھم،

 .السیاسي مستقبلھا الى الضرر یمتد وقد اصالحاتھا، حول الصبیح واحصائیات
 
 اإلقامات تجار إحاالت عدد أو االجتماعیة، المساعدات مزورو أو اإلعاقة، مدعي أرقام تكون لنحینھا و

 اراستمر یریدون فالمستجوبون عادلة، غیر ھنا فالمعادلة الوزیرة، یحمي درعا أو قیمة ذات النیابة الى
 ،الوقف أسباب ستبرر الصبیح فإن األخرى المنصة على ومن منصتھم، من والممیزات المالي الصرف
 سائلو أجواء وخطف مبكرا الشارع شحن في نجحوا إن سیما ال األرجح ستكون المستجوبین كفة أن ومؤكدا

 .لصالحھم االجتماعي التواصل
 

 یمس  الحإص فأي الكویت، في والبرلماني السیاسي العمل في األخیرة السنوات خالل ترسخت قاعدة فھناك
 - والخداع والغش التزویر طریق عن كانت وإن حتى - المواطن علیھا یحصل تسھیالت أو مالیة ممیزات

ثیر من بالنسبة لك “منطقیة” أسباب على بنیت قاعدة وھي وحقوقھ، مكتسباتھ في علیھ حربا بمثابة فھو
 بعد إال نیھامواط بإصالح أوال تبدأ أن لھا یحق ال الداخلي بیتھا إصالح في تفشل التي فالحكومة ،المواطنین

 للمحافظة لةوسی أفضل فإن مشروعا یملك ال الذي النائب فإن المقابل في أجھزتھا، في الفساد على تقضي أن
 ناخبینھ یمس قد “حقیقي” إصالح أي ضد والوقوف المالیة الزیادات من المزید تقدیم االنتخابي رصیده على

 .منھم جزء أو
 

 مبكرة معركة
 

 التيو محاوره، على للرد االستجواب جلسة انتظار ھو المستجوبین للوزراء والمستمرة الشائعة األخطاء من
 مدةل استجوابھ تأجیل الوزیر طلب حال في شھر الى تصل وقد تقدیمھ، من اسبوعین بعد تكون ما عادة

..  جوبینالمست للنواب متروكة واالعالمیة السیاسیة الساحة تكون نسبیا، الطویلة المدة تلك فخالل. مماثلة
 لوزیرا صمت مقابل االجتماعي، التواصل وسائل في المستندات بعض وتسریب یومیة شبھ تصریحات

 .الجلسة بانتظار واكتفاءه المعني
 

 في - اإلخباریة أو الشخصیة - االلكترونیة الحسابات شراسة ظل في خاصة جدا، مكلف االنتظار ھذا ولكن
 على رةالقد وتملك استجواب، أي فشل أو نجاح في أساسیا العبا أصبحت التي االجتماعي التواصل مواقع
 .الوزیر ضد أو مع الشارع توجیھ



 
 
 
 

 مع وازيبالت المعركة تبدأ أن وتبعاتھ، االستجواب مواجھة في الصبیح للوزیرة األفضل المسار یكون قد
 الشارع إلقناع كاف وقت الى بحاجة فھي المجلس، أمانة الى الصحیفة تقدیم لحظة منذ أي النواب،

 على من یتحقق أن یمكن ال اإلقناع وھذا لھا، مؤید آخر رأي وخلق إصالحات، من حققتھ بما والمواطنین
 .المواطنون ولیس النواب الى أساسھا في موجھة ساعات ثالث وخالل المنصة

 
 یخلق أن شأنھ من - واالدعاءات التزویر حاالت عن - مبكرا أوراقھا من جزء كشف الى الصبیح لجوء
 یصدر قد وما اتھامات، من االستجواب صحیفة في جاء ما مع بالتوازي والنواب، المواطنین أمام آخر رأي
 الستجواب،ا جلسة قبل وإعالمیا سیاسیا أفضل موقع في وسیضعھا تصریحات، من المستجوبین النواب من

 سیاسیةال األجواء لخطف بقوة مبكرا الدخول الى كذلك وبحاجة النواب، قبل المواطنین إقناع الى بحاجة فھي
 في مواقع التواصل االجتماعي. المستجوبین النواب من منھا جزء أو
 

 ات؟المعطی تلك ظل في الواقع الى أقرب رحیلھا بات وھل ومستحیال؟ صعبا الوزیرة موقف أصبح ھل إذا
 .. بالضرورة لیس باستقالتھا؟ وتتقدم مبكرا الصبیح تستسلم أن األفضل وھل
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