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 دخول عدب الكویتي الوزراء رئیس المبارك جابر الشیخ سمو عن تدریجیا تخفت السیاسیة األضواء بدأت
 لھ سیاسیا؟ المبارك دور انتھى ھل الیوم، تداوال األكثر السؤال ولعل الحكومة، الصباح ناصر الشیخ

 ناصر؟ الشیخ الى السلطة ثم ومن الحكومة رئاسة انتقال مرحلة في تمر الكویت
 

 والنیابیة، ةالسیاسی األجواء عن “اُستبعد أو ابتعد”  جابر الشیخ أن تؤكد األخیرة، الفترة في واألحداث الشواھد
 یسرئ ان الواضح من” بالقول األمة لمجلس رسمیة جلسة في الفضالة یوسف النائب صراحة ذكره ما وھو

 )“.الغانم مرزوق( الرئیس لدولة والمخیط الخیط سلم المطاف نھایة في الوزراء
 

 الحكومي التشكیل
 

 ریاض النائب ویقول وزراءه، اختیار أو األخیرة حكومتھ تشكیل في رئیسیا طرفا یكن لم المبارك كذلك،
 تاراخ من األكثر..  الوزراء اختیار في قلیلة بصمة لھ الوزراء رئیس” التشكیل إعالن عقب العدساني
 .“الوزراء مجلس لرئیس األول والنائب األمة مجلس رئیس الوزراء ونصب

 
 فیھا جاء ما رغم النیابي باالھتمام المبارك جابر الشیخ كلمة تحظ لم للحكومة، الدستوریة الیمین جلسة وفي
 كلمة تكون أن العادة فجرت ،“البرلماني العمل تصویب“لـ منھ ودعوة النواب على ھجومیة عبارات من

 .تكن لم وكأن تجاوزھا المجلس أن إال علیھا، نیابي ھجوم لشن فرصة الحكومة
 

 ولیس السابقة، وحكومتھ الوزراء لرئیس موجھ أنھ فتبین الجلسة، ذات من النواب بعض انسحاب أما
 جموعةم التقاه الذي الصباح ناصر الشیخ الدفاع ووزیر الوزراء لرئیس األول النائب شخص بھ المقصود

 جلسم في الدمخي عادل. د النائب وكرره بیان، في بھ صرحوا ما بحسب رسمیا، بذلك وأبلغوه النواب من
 .األمة

 
 الجلسات حضور

 
 ةالجلس حضور عن واعتذر البرلمانیة، اللجان انتخاب بعد غادر اذ القسم أداء جلسة المبارك یكمل ولم

 الخطارا لمواجھة الحكومة استعدادات مناقشة شھدت والتي سیاسیا، أھمیتھا رغم التالي الیوم في التكمیلیة
 حةالمصال حقیقوت الوطنیة والوحدة الداخلیة الجبھة لتعزیز الحكومة ورؤیة واالزمات واالمنیة الخارجیة
 .الوطنیة



 
 
 
 

 الرد لنوابا فیھا استكمل جلسة في القسم جلسة من التالي االسبوع السالم عبدهللا قاعة المبارك یدخل لم كما
 صصالمخ المكتب في السالم دار بروناي سفیر استقبل اذ المبنى، في وجوده رغم األمیري الخطاب على

 .غادره ثم ومن البرلمان في لھ
 

 قرارب یكن لم وھذا األول، نائبھ الى الوزراء رئیس من انتقلت والنیابي، السیاسي االتصال خطوط حتى
 الصباح ناصر شخص في والحكومة الحكم مستقبل رأوا إذ معھ التواصل عن اآلخرین بعزوف بل منھ،

 .للوزراء كرئیس دوره عن تخلیھ القناعة ھذه تشكل في وساھم سموه، في ولیس
 

 الوداع خطاب
 
 السیاسي العمل في مھتما یعد لم فاألخیر المبارك، جابر الشیخ من األضواء الصباح ناصر الشیخ یخطف لم

 من أكثر یسعى الحكومة رئاسة منصب في فراغ خلق الى أدى مما - یبدو كما - األخیر اآلونة في وشؤونھ
 لشیخا الفراغ ھذا یملىء بأن العامة من الكثیر لدى والتفاؤل باألماني شعور ولد كما علیھ، للسیطرة طرف
 .للدولة جدیدة ومرحلة كانطالقة - السیاسیة قدرتھ أو امكانیاتھ عن النظر بغض  - الصباح ناصر

 
 الوداع؟ خطاب القسم، جلسة في المبارك كلمة كانت فھل
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