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 لمطالبةامن المتوقع أن یثیر منتزه بوحلیفھ أزمة سیاسیة ما بین الحكومة ومجلس األمة مع ارتفاع وتیرة 
الشعبیة بحسم ھذا الملف واحالة األرض والتنازل عنھا لصالح الى المؤسسة العامة للرعایة السكنیة، 

 .وتوزیعھا على المواطنین كقسائم سكنیة
 

، فإن ھذا الملف یمثل أحد أوجھ االستخدام الشعبوي للسلطة المتوقعةبعیدا عن جانب التجاذبات السیاسیة 
المنتخب، وكیف من الممكن أن تكون نتائجھا سلبیة على الحكومة وعلى الوزاریة الممنوحة للوزیر 

 .المواطنین على حد سواء
 

 الوزیر المحلل
 

وزیرا محلال في الحكومة التي شكلت بعد انتخابات مجلس عین النائب عن الدائرة الثالثة محمد الجبري 
، وتولى حقیبتي األوقاف والشؤون االسالمیة والدولة لشؤون البلدیة، ولم یمثل أي إضافة للعمل ۲۰۱٦األمة 

ة أعضاء مجلس األمة لحمایالحكومي باتجاه تطویر الجھات التابعة لھ أو في خلق قنوات تعاون وتواصل مع 
 .الحكومة من االستجوابات والتصعید، فقد كان مجرد وزیرا محلال تنفیذا للمتطلبات الدستوریة

 
ؤون ووزیر الدولة لش لوزیر اإلعالم تقدیم النائبان ریاض العدساني ود. عبدالكریم الكندري استجوابامع 

اكتوبر من العام الماضي، تصاعدت وتیرة الخالف ما بین  ۸الشباب السابق الشیخ محمد العبدهللا في 
الحكومة وأعضاء مجلس األمة، وكانت مؤشرات نجاح االستجواب مبكرة، بید أن النتائج لم تكن محسومة، 

 ة الحكومة؟فھل یتخذ قرار بحل مجلس األمة أو باستقال
 

ر بالتوقعات القادمة، كان الوزیر الجبري، الوزی التنبؤوبینما كان المحیط السیاسي والشعبي منشغال في 
 -زراعة تنازل ھیئة الالمنتخب، منشغال في حسابات خاصة مرتبطة في مستقبلھ االنتخابي، فقد أعلن عن 

الواقعة في محافظة األحمدي إلى المؤسسة العامة للرعایة  ھعن أرض منتزه بوحلیف -التي كانت تحت سلطتھ 
اكتوبر من العام الماضي، أي قبل اسبوع من موعد جلسة استجواب العبدهللا، مبینا أن  ۱۸السكنیة بتاریخ 

ة وتخفیف العبء عن كاھل المواطن وذلك بتضافر جھود عدة جاءت لحل القضیة اإلسكانی"ھذه الخطوة 
 ".جھات كالزراعة والبلدیة والمؤسسة العامة للرعایة السكنیة

 
لى وسائل ا ونشره عبر حسابھ في تویتروكان الفتا أن الخطاب وجھھ الجبري بنفسھ الى مدیر بلدیة الكویت 

التواصل االجتماعي، ولم یُوجھ من قبل مدیر عام ھیئة الزراعة كما جرت العادة في مستوى المخاطبات 
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الرسمیة بین الجھات الحكومیة. لقد أراد الجبري تثبیت اإلنجاز باسمھ ولیس أي مسؤول آخر، تحسبا لنتائج 
 .االستجواب المدرج على جدول أعمال مجلس األمة

 
 ةمكاسب شعبوی

 
وبالفعل، فقد حقق ھذا اإلعالن الكثیر من المكاسب الشعبویة لشخص الجبري ولیس لمجلس الوزراء، فحصد 

لقربھ یا یعتبر مثال ھاسعا لقراره، فموقع منتزه بوحلیفعلى ضوئھا اشادات واسعة من المواطنین، وتأییدا و
ببقیة المدن االسكانیة الجدیدة، في المقابل تبددت مخاوف الجبري من نتائج  من المناطق الحضریة مقارنة

االستجواب، اذ استقالت الحكومة ولم یحل المجلس، لقد صنع الجبري لنفسھ درعا شعبویا ... وكشف ظھر 
 .الحكومة

 
ارة تولى الحقا وز - عاد النائب الجبري وزیرا محلال، ولكن بحقیبة اإلعالمومع تشكیل الحكومة الجدیدة، 

مع نقل تبعیة الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة الى سلطاتھ، وعادت الى  -الدولة لشؤون الشباب 
 في توزیع منتزه بوحلیفھ على باإلسراعاجھة المطالبات الشعبیة للمؤسسة العامة للرعایة السكنیة الو

المواطنین، ال سیما وأن األرض تقع في منطقة مكتملة البنیة التحتیة، بالتالي فھي ال تحتاج سوى الى 
 .التخطیط ومن الثم التوزیع

 
بعة قرار التنازل واالستمرار في متابعتھ، ال سیما وأن في ھذه المرحلة كان مستغربا غیاب الجبري عن متا

ي ف لإلسراع“ السكنیة”ال تزال تحت سلطتھ، بینما كان الضغط الشعبي واإلعالمي موجھا الى “ الزراعة”
التصرف في أرض المنتزه، وطرحھا من ضمن المشاریع االسكانیة المستقبلیة، وإعالن موعد توزیعھا 

 .على المواطنین
 

 ثقیلةمفاجآت 
 

ثقیل، كشف مفاجآت من العیار ال ھمیا وشعبیا على أرض منتزه بوحلیفاعالسیاسیا وبید أن تسلیط الضوء 
كانت للجھاز الحكومي التنفیذي، وشكلت صدمة للمواطنین، وبددت حالة االستغراب من صمت  أسوؤھا

لقد في الوزارة الجدیدة، ف الجبري عن متابعة الموضوع وتخلیھ عنھ الحقا كما یبدو، وبعد أن ضمن كرسیھ
اكتوبر من العام الماضي أشارت الى موافقة  ۱۸اتضح أن مخاطبة الوزیر الجبري لبلدیة الكویت بتاریخ 

"الزراعة" بتسلیم المنتزه الى السكنیة، ولكن خطابا أخرا موجھ من "الزراعة" الى "البلدیة" في ذات الیوم 
كنیة"! حیث أن المنتزه جاري دراستھ حالیا وفق برنامج الس”كشف عن رفض األولى تسلیم األرض الى 

الشراكة بین منظمة األغذیة والزراعة ودولة الكویت لیكون أول مشروع یتم تنفیذه وفقا للبرنامج بإقامة أول 
 .حدیقة للنباتات في الكویت

 
ندا یر الجبري مستلقد اصبحت "البلدیة" أمام خطابین متناقضین تماما، األول "شعبوي" موجھ لھا من الوز

على موافقة مزعومة من "الزراعة" لتسلیم المنتزه، واآلخر "فني" صادر من مدیر عام الھیئة باإلنابة 
عن األرض، وكالھما في الیوم ذاتھ، وكالھما موجھ الى مدیر عام البلدیة! إضافة “ الزراعة”یرفض تنازل 
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لى منطقة سكنیة مخالفة صریحة للمخطط الھیكلي الى ذلك فإن البلدیة تؤكد أن في قرار تحویل المنتزه ا
 .لدولة الكویت الصادر بمرسوم أمیري

 
 السلطة الوزاریة

 
سوء استغالل السلطة الوزاریة من قبل الجبري، خلق الیوم وضعا معقدا لمنتزه بوحلیفھ، ومحرجا للوزراء 

بلدیة لبلدیة الكویت، وأقحم ال“ القانوني”ولھیئة الزراعة، “ الفني”خالف الرأي “ الشعبوي”االخرین، فقراره 
والمؤسسة العامة للرعایة السكنیة في صراع وحسابات لم تكونا طرفا فیھا، وسیحمل الحكومة تبعات سیاسیة 

 ."لقرار مدروس "انتخابیا" وفاقد األسس "فنیا وقانونیا
 

قة فإن أي قرار باتجاه تحویلھا الى منطأیا كانت المخارج التي قد تلجأ لھا الحكومة لمعضلة منتزه بوحلیفھ، 
سكنیة رغم كل الموانع الفنیة والقانونیة سیفتح بابا لبقیة الوزراء باتخاذ قرارات "شعبویة" دون التنسیق مع 
بقیة الجھات، وتحمیل الحكومة وزر التنفیذ مھما كانت العواقب، فھل ستسمح الحكومة بتكرار "خدعة" 

. كم والسؤال األخیر . تحویل السلطة الوزاریة لمصالح انتخابیة أو سیاسیة؟الجبري؟ أم أنھا ستضع حدا ل
 جبري في الحكومة حالیا؟

 
 

 ** انتھى **
 
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
 hello@darkpolitics.netلمزید من المعلومات والتواصل: 
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