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استنزفت الحكومة الكویتیة رصیدھا من حساب ثقة المواطن بشكل كبیر خالل السنوات األخیرة، وھو ما 
ثقة ”أقر بھ وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزیر اإلعالم بالوكالة المستقیل الشیخ محمد العبدهللا بقولھ 

في أفضل حاالت القبول الشعبي ، في المقابل فإن الدیوان األمیري “المواطن في الحكومة شبھ معدومة
 والرضى، ال سیما في ظل النجاحات التي حققتھا المشاریع التي یتولى تنفیذھا واالشراف علیھا وإدارتھا.

 
یقر الكویتیون أن الدیوان األمیري لھ وضع مختلف في الدولة، فھو خارج النظام اإلداري والرقابي العام 

القرار بتفرد دون محاسبة، أما الحكومة فھي  التخاذرضیة صلبھ كونھ یمثل جھة سیادیة، مما یوفر لھ أ
غارقة في بیروقراطیة أجھزتھا التنفیذیة وطول الدورة المستندیة، وغیاب مفھوم االستراتیجیة الموحدة 
والتكامل بین األجھزة، ورقابة عدة جھات: مجلس األمة ودیوان المحاسبة وجھاز المناقصات المركزیة 

والتشریع وجھاز المراقبین المالیین، وأخیرا وھو األھم استسالمھا لسلطة الفساد رغم جمیع  وإدارة الفتوى
 محطات الرقابة.

 
 مبررات الدیوان

 
عجز الحكومة عن "مواجھة الفساد في أجھزتھا، فشلھا في اقناع المواطنین بقدرتھا على التنفیذ والتشغیل، 

ولة مع الشركات الكبرى، تفشي الرشاوى، غیاب الرقابة تقاطع مصالح الكثیر من نواب ومسؤولین في الد
الحقیقیة"، وفر للدیوان األمیري المبررات الكافیة للدخول على خط المشاریع الملیاریة بحجة مساعدة 

 الحكومة على التنفیذ، والمساھمة في تنفیذ رؤیة تحویل الكویت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
 

موظفا  20شاریع التي ینفذھا الدیوان األمیري فریق عمل ال یتجاوز عدده الـ یتولى مھام اإلشراف على الم
ا ق، بینما مشاریع الحكومة فیشرف علیھاإلداریة والمالیة عبدالعزیز اسحیترأسھ الوكیل المساعد للشؤون 

ووزراء ووكالء  ،جیش جرار من الموظفین في وزارات ومؤسسات وإدارات، یترأسھم رئیس وزراء
 ت مطلقة.بصالحیا

 
ویدیر الدیوان األمیري الیوم أنجح المشاریع في الدولة منھا مركز الشیخ جابر األحمد الثقافي، مركز عبدهللا 
السالم الثقافي، ترمیم قصر السالم، مجمعات المحاكم في المحافظات، اصالح استاد الشیخ جابر األحمد 



 
 
 

صالة المرحوم أحمد صباح األحمد للمناسبات في  ترمیم المسجد الكبیر،الریاضي الدولي، حدیقة الشھید، 
ویقوم حالیا بإنشاء مستشفى الجھراء، وحلبة سباق السیارات، ومبنى قصر العدل الجدید،  محافظة الجھراء

وھناك معلومات عن طلبھ إعادة بناء المدینة الترفیھیة الجدیدة، ویالحظ أن جمیع تلك المشاریع مرتبطة 
 بالمواطنین بشكل مباشر.

 
في المقابل، الحكومة فشلت في انجاز مستشفى الشیخ جابر األحمد، أكبر مستشفى في الشرق األوسط، في 

، وال یزال الى الیوم حائرا ما بین وزارتي األشغال والصحة وكل جھة ترمي 2012موعده المقرر دیسمبر 
 أي رؤیة لكیفیة ادارتھ.” الصحة”كرة المسؤولیة على األخر، وال تملك 

 
یختلف األمر كثیرا مع مدینة صباح السالم الجامعیة التي تأخر انجازھا لعقود من الزمن وال تزال تحت  وال

اإلنشاء الى الیوم، وھناك مخاوف من فشل جامعة الكویت بتشغیلھا، كما یتذكر الكویتیون جیدا استاد جابر 
وان األمیري إلصالحھ وانجازه، األحمد الدولي، وفشل الحكومة في االنتھاء منھ لسنوات حتى تدخل الدی

.. الخ، مشاریع تنمویة  2ومشروع السكك الحدیدیة ومترو الكویت، ومطار الكویت الدولي مبنى الركاب 
 ضخمة بعھدة الحكومة معطلة أو متأخرة كثیرا.

 
 إدانة حكومیة

 
 ارك؟شیخ جابر المبولكن، ماذا یملك فریق الدیوان األمیري لتنفیذ المشاریع الضخمة وال تملكھ حكومة ال

 
یبرر الجھاز الحكومي فشلھ مقابل نجاح الدیوان األمیري، أن األخیر ال تمر مشاریعھ عبر اإلجراءات 

، كما أن الرقابة علیھا الحقة ولیست مسبقة، وجمیع Fast Trackاالعتیادیة بل لھا طریق سریع آخر 
شعار الدیوان األمیري، بصورة أخرى،  اإلدارات الحكومیة ال تملك الجرأة على تجاھل أي كتاب یحمل

 یجوز للدیوان ما ال یجوز للحكومة.
 

فعلى سبیل المثال، أّھل الدیوان األمیري عددا من الشركات للدخول في مناقصة انشاء مستشفى الجھراء 
الجدید، والحقا طرح مناقصة انشاء مبنى قصر العدل الجدید على ذات الشركات دون تأھیل جدید ال سیما 
وأن طبیعة المشاریع مختلفة تماما، فھذا مستشفى وذاك مبنى إداري، ومثل ھذا اإلجراء ال یمكن أن یمر 

 مرور الكرام في المشاریع الحكومیة المشابھة.
 

لعل تبریرات الحكومة ألسباب نجاح الدیوان في المشاریع التي توالھا سلیمة ومقنعة الى حد ما، ولكنھا في 
وتأكید على كل ما ذكر سابقا من فشل في اإلدارة العامة، وفشلھا بتغییر األنظمة المعطلة  الوقت ذاتھ إدانة لھا

 ، وعجزھا في مواجھة الفساد، وعدم وجود رغبة في تطویر القوانین المقیدة لھا.المشاریعھ
 

 الكویتي قبول الشارع
 

 موازیة للحكومة الرسمیة، یحددأسوء ما ترتب على كل ما سبق، ھو قبول الشارع الكویتي بتشكل حكومة 
 لھا میزانیة ملیاریة للصرف على المشاریع االنشائیة بعیدا عن أعین الرقابة المسبقة.



 
 
 
 

وأخطر ما نتج عما سبق، أن أعضاء مجلس األمة غیر قادرین على محاسبة الدیوان األمیري دستوریا 
نشائیة الضخمة وإدارتھا عبر إقرارھم وسیاسیا، فھم من وافق ضمنیا على دور الدیوان في المشاریع اال

 میزانیتھ الملیاریة وإعطائھا الشرعیة الدستوریة، مما جعل االنتقاد النیابي أمرا غیر مقبول شعبیا.
 

الدیوان األمیري نجح في كسب حصانة شعبیة رغم كل الغموض في مشاریعھ الملیونیة، وآلیة طرحھا بنظام 
 ، واألسس التي یضعھا لتأھیل تلك الشركات،ونظام التعاقد المباشر االمناقصة المحدودة على شركات بعینھ

 ،ووجود الكثیر من األسئلة واالستفسارات عن وجود شبھاتكل ما یقال حول الفریق المعني في التنفیذ و
بینما الجھاز الحكومي فقد ثقة المواطن بھ بشكل نھائي .. وھذا أمر طبیعي في ظل حكومة تقر قرارا 
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