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 یةآل من رئیسي جانب المبارك جابر الشیخ سمو المكلف الوزراء رئیس ید من الخلیجیة األزمة خطفت
 لیجیةخ دول قبول ھو الوزاري عملھ فریق الختیاره األول االعتبار فأصبح الكویت، في الحكومة تشكیل

 .یةالبرلمان الكتل أو السیاسیة القوى مع تآلف حكومة تشكیل ولیس للوزراء، السیاسیة باالنتماءات
 

 اإلخوان المسلمین
 

 المسلمین اإلخوان تنظیم وتمثل البرلمان، في مقاعد أربعة تمتلك التي ،“حدس” اإلسالمیة الدستوریة الحركة
 تجد لم ھاأن إال الدالل، محمد نائبھا ترشیح عبر الحكومة في للمشاركة إیجابیة إشارات أرسلت الكویت، في

 صعیدالت ظل في “اإلخوان” من وزیر تعیین حساسیة حساباتھ في وضع الذي المبارك من ااھتمام أو قبوال
 آخر انبج ومن ارھابیة، منظمة واعتبارھم الخلیج في للتنظیم والمقربین المنتمین ضد اإلماراتي السعودي

 .مصر في والتنظیم النظام بین ما السیاسي الصراع فھناك
 

 على باشرم غیر تأثیر ولھ البرلمان في مقعدین یمتلك الذي الوطني اإلسالمي التحالف مع یختلف ال واألمر
 هللا حزب وتنظیم االسالمیة االیرانیة الجمھوریة من المقرب الشیعي فالتیار آخرین، شیعة نواب أربعة

 التیار في بارزین أعضاء إدانة بعد المحلیة األوضاع أن إال سابقة، حكومة من أكثر في ممثال كان اللبناني
 الریاض ،خلیجیتان عاصمتان أكبر وتصعید العبدلي، بخلیة یعرف فیما السالح وجمع ایران مع بالتخابر

 ىعل سیاسیة وصراعات الیمن، في بینھما مباشرة غیر عسكریة مواجھات ووجود طھران، ضد وأبوظبي
 والعب للنظام رئیسي حلیف التخلي عن على المبارك أجبر ولبنان، وسوریا العراق في والسلطة النفوذ

 نظیمبالت “اللبناني هللا حزب” مؤخرا وصفت العربیة الجامعة أن بالذكر والجدیر .البرلمان في أساسي
 .اإلرھابي

 
 الظروف اإلقلیمیة

 
 معادیة یابیةن بتوجھات مدفوعا الیوم یأتي الكویتیة الحكومة تشكیل على واإلقلیمیة الخلیجیة الظروف أثر

 جناحھو المسلمین االخوان لتنظیم المعارضین أشد من وھي الھاشم، صفاء فالنائب السیاسیین، للطرفین
ً  تعمل إنك وقرأنا علمنا كما الحكومة رئیس األخ” لھا تغریده في قالت الكویتي،  شكیلةت اختیار على حالیا
 سوبینالمح المرشحین قصدك كان إن الكریم أخى أشكرك والمحلي، اإلقلیمي الوضعین بین توازن حكومیة



 
 
 

.. معك ونحن حكومتك وشّكل وتوكل أعقلھا.. مباركة خطوة الشر دابر قطع. المسلمین اإلخوان على
 .“وباإلنتظار

 
 ریاض ینالنائب قبل من “حدس” السیاسي وتجمعھم االخوان ضد آخر نیابي تصعید یأتي ذاتھ، الصعید وعلى

 شكلب المقبلة الحكومة في اإلخوان مشاركة من رافضا موقفا یعلنا لم كانا وإن الفضل، وأحمد العدساني
 على تنذر أو القادمة الحكومة "اإلخوان"دخول  مارفضھ على تدل صراعاتھما مؤشرات أن إال رسمي،

 .مبكرة حكومیة نیابیة بمواجھة األقل
 

 التیار الشیعي
 

 جدا المرجح من ھایف، ومحمد المطیر ومحمد الطبطبائي ولید. د أمثال النواب االسالمیین فإن المقابل، في
 من ھملعدائ نظرا الوطني، االسالمي التحالف على محسوبة شخصیات لتوزیر رافضا موقفا لھم یكون أن

 الموقف عم نظرھا وجھات تتوافق التي الكویتیة السیاسیة الشخصیات من فھم اللبناني، هللا وحزب ایران
 یاتشخص ھم بل لھ، الموالي السوري والنظام طھران ضد المملكة سیاسات من الكثیر ویتبنون السعودي

 .معھم االسالمیین نواب بقیة تجر أجواء خلق على قادرة
 

 مد،المح ناصر الشیخ سمو حكومة خالل الدفاع ووزیر الوزراء مجلس لرئیس أوال نائبا كان حین المبارك
 الصدام انتقل إذ المحلي، الوضع على الخارجیة الظروف النعكاس 2009 مجلس في شبیھة تجربة عاش

 الكویت بین ام العالقات توتر خلفیة على لھ استجواب تقدیم الى وانتھى الشارع الى ناصر الشیخ مع النیابي
 الكویت تخادوا كما ذكر المستجوبون، االیراني الجانب الى ومیولھ الشیعي التیار من قربھ بسبب والسعودیة

 ھرانط كانت أخرى قضایا الى باإلضافة البحرین، في الجزیرة درع بقوات عسكریا المشاركة بعدم قرارا
 .استجوابھ محاور في طرفا

 
 الجواردول 

 
 لدول ضاءوإر اإلقلیمیة الظروف بسبب المشاركة من السیاسیة التنظیمات الحكومة ستقصي متى الى ولكن

 المرحلة ذهھ في الخارجیة السیاسة وھل التھدئة، ولیس التصعید باتجاه الخلیجیة األزمة وأن سیما ال الجوار؟
 لبعض ینيوالد الفكري االرتباط بسبب ممكن غیر بینھما التوازن خلق أم الداخلیة؟ والملفات القضایا من أھم

 بالخارج؟ التنظیمات
 

 األولى عم فالتحالف الجوار، دول ومطرقة السیاسیة والكتل التنظیمات سندان بین الیوم جابر الشیخ یقع
 مع مباشر رغی صراع في الدخول الكویت فتجنب الثانیة أما نیابیة، وحمایةنسبیا  ااستقرار حكومتھ یعطي
 أن إال النواب، مع الصفقات الى اللجوءھو  الوحید الخیار فإن “مؤقت” توازن ولخلق واقلیمیة، خلیجیة دول
 عودة نھام سیاسیة وأخرى العام المال على كلفة ذات شعبویة قوانین الثمن، باھظة كلفتھ ستكون الخیار ھذا

 .ملیونیة ومناقصات الدولة قیادات مستوى على تعیینات الى باإلضافة الجناسي،
 



 
 
 

 الجوار دول استفزاز یرید ال فھو أمامھ، الذي الوحید الخیار الى یتجھ الوزراء رئیس أن المؤكد ومن
 یكون تشكیل نأل موسعا بابا فتح المقابل في ولكنھ حكومتھ، في البرلمانیة الكتل أكبر باحتوائھ الخلیجیة
 ما عاونت عالقة وخلق المحلیة والمتطلبات االحتیاجات ولیس ،رھن االعتبارات الخلیجیة الكویتیة الحكومة

 .البرلمانیة والكتل السیاسیة والقوى الحكومة بین
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