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تبار االعحققت الحكومة أھم مكاسبھا من استجواب وزیرة الشؤون االجتماعیة ھند الصبیح بإعادة بعض من 
السیاسي لھا بتجاوز جلسة طرح الثقة بأریحیة نیابیة، بعدما تكررت حاالت الفشل في حمایة وزراءھا في 
الحكومة السابقة، وكان مجرد تقدیم الطلب كفیل باستقالة الوزیر المستجوب أو یفرض على الحكومة الخیار 

 .األمر باستقالتھا
 

جر، المستجوبین ونواب الحركة الدستوریة االسالمیة، التي استجواب الوزیرة الصبیح اسقط عصفورین بح
ثقة على مستوى طلبات طرح ال -انقسمت مواقف نوابھا وتباینت أمام قواعدھم والشارع، في سابقة برلمانیة 

 .لم تشھدھا الحركة منذ دخولھا المجلس -
 

 اعتبارات انتخابیة
 

المسلمین في الكویت، األفضل تنظیما حزبیا، واألكبر تمثیال في  لإلخوان، الذراع السیاسي “حدس”وتعتبر 
البرلمان الحالي ككتلة نیابیة مكونھ من أربعة نواب تمثل تجمع سیاسي، أسامة الشاھین في الدائرة االنتخابیة 

ائرة داألولى، د. جمعان الحربش في الدائرة الثانیة، محمد الدالل في الدائرة الثالثة وعبدهللا فھاد في ال
 .الرابعة

 
مرتبا لھ العتبارات انتخابیة، فقد وقع فھاد على طلب طرح الثقة في الصبیح، وأیده “ حدس”قد یكون انقسام 

دخول ”الشاھین فیما عارضھ الدالل، ولم یشارك الحربش في التصویت نظرا لتنفیذه حكما في قضیة 
تخابیة لكل نائب على حده، ولیس على رأي ، مما یشیر الى أن القرار استند على الحسابات االن“المجلس

 .فني وتقییم محاید لالستجواب أو على موقف موحد صادر من التنظیم
 

، إذ یمثل جناح “حدس”وبدى الفتا أثر غیاب النائب د. جمعان الحربش عن مطبخ صنع القرار داخل 
أثیرا على توجھاتھا في ظل الصقور داخل الحركة الداعي الى التصعید والمواجھة مع الحكومة، واألكثر ت



 
 
 

استمرار غیاب دور األمین العام د. محمد العلیم المبتعد عن المشھد السیاسي، وھو ما ساھم في تحول القرار 
 .الى انتخابي ولیس سیاسي بقیادة منافسھ في الداخل الدالل

 
 جوانب سلبیة

 
نظیم، عدم االلتزام بالقرار السیاسي للتبید أن ھذه السابقة لھا جوانب سلبیة على "الحركة"، فقد فتح بابا ل

وتدخل الحسابات االنتخابیة طرفا في صنع القرار، ومن جھة أخرى ستجعل نوابھا تحت ضغوط الشارع 
 .ومواقع التواصل االجتماعي كال بحسب دائرتھ

 
ى ال“ سحد”ونوابھا والحكومة؟ لقد خضع نواب “ الحركة”وأخیرا، وھو األھم، كیف ستكون العالقة ما بین 

الحسابات االنتخابیة مما یعني بدایة فقدان التنظیم سیطرتھ على ممثلیھ، وتكرار ھذا الموقف سیزید من 
 .النیابیة“ حدس”ضعف التیار، األمر الذي سیفتح شھیة الحكومة الختراق صفوف 

 
 كیف یمكن قراءة مواقف نواب الحركة من طلب طرح الثقة في الصبیح؟

 
اطار المنافسة االنتخابیة في دائرتھ، إذ أن النائب مبارك الحجرف أحد مقدمي یأتي توقیع فھاد في 

االستجواب، والنائب علي الدقباسي أحد المتحدثین المؤیدین لالستجواب، أما النائب شعیب المویزري فتحدث 
 .مؤیدا لطلب طرح الثقة، فیما كان موقف النائب محمد ھایف مؤیدا للطلب أیضا

 
االنتخابیة في الدائرة الرابعة، مما ألزم فھاد بأن یكون في محیط دائرتھا، “ الصقور”وتعتبر تلك األسماء من 

 .وبعیدا عن دائرة الموالین للحكومة أمثال عسكر العنزي، سعود الشویعر وسعد الخنفور
 

 التأثیر العائلي
 

النائب محمد الدالل، فكان معارضا لطلب “ الحركة”أما الموقف في الدائرة االنتخابیة الثالثة حیث ممثل 
أداء الوزیرة الصبیح فاق التوقعات وأعطت بیانات واجراءات ”طرح الثقة وفق اعتبارات صرح بھا أن 

 .“عززت جانب اإلنجاز والعمل
 

أغلب التوقعات كانت تشیر الى أن الدالل سیقف ضد طرح الثقة ألن األساس في قراره  یستند على التأثیر 
ئلي للوزیرة وامتداده في الدائرة االنتخابیة التي یترشح عنھا، إال أن الدالل حرص على عقد مؤتمر العا

وتفصیل عن أسباب رفضھ طرح الثقة في الوزیرة، ویأتي ذلك في اطار محاوالت  بإسھابصحفي تحدث فیھ 
 .ادئھ الشاھین وفھنفي العالقة االنتخابیة عن موقفھ، حتى وإن كانت تبریراتھ تتناقض مع شھادة زمال

 
وباالنتقال الى الدائرة األولى، فإن عین النائب الشاھین كانت على توقیع منافسھ في الدائرة د. عادل الدمخي 
على طلب طرح الثقة وتحدثھ مؤیدا لھ، فكالھما یعتمدان على األصوات اإلسالمیة في االنتخابات، وقواعدھم 

 .متداخلة نوعا ما
 



 
 
 

 الخسارة السیاسیة
 
م تخسر "حدس" انتخابیا من استجواب الصبیح، فكل نائب صوت وفق حساباتھ، ولكنھا خسرت سیاسیا ل

صورتھا القویة المتماسكة أمام الحكومة وأمام قواعدھا التي فشلت في الدفاع عنھا في مواقع التواصل 
ي لمثالیة التنظیمیة التاالجتماعي، األمر الذي یستدعي معھ ترمیم ما ھدمھ االستجواب وإعادة بناء الصورة ا

 .طالما كانت تظھر بھ
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