
 
 
 

 
 

 لماذا سقط محمد العبدهللا في استجوابھ؟
 
 

 2017أكتوبر  27الكویت 
 
 
 
 

ستجواب وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزیر اإلعالم بالوكالة لتداعیات الم تجد الحكومة مخرجا 
قرار  اتخاذسوى  ،ریاض العدساني ود. عبدالكریم الكندري النائبینالمقدم لھ من  ،الشیخ محمد العبدهللا

رئیس مجلس األمة االستقالة، وعدم حضور جلسة التصویت على طلب طرح الثقة بوزیرھا كما أعلن 
 مرزوق الغانم.

 
 غیر مسؤول عنھا - العدید من األسباب التي أسقطت العبدهللا من منصة استجوابھ، منھا محاور شعبویة

ة األرقام ال تفید معھا لغ ، وھي محاوردولةفي االستجواب كالبطالة وتعیین الوافدین في قطاعات ال -سیاسیا 
ولجوؤه في نھایة مرافعتھ الى الخطاب العاطفي العائلي البعید عن أسس المرافعات  ،التبریر والتفنیدفي 

ثر أھداف وغایات ألكالذي تداخلت فیھ  المسحوبة جناسيھو ملف ال األقوىالسیاسیة، ولكن یبقى السبب 
 من طرف من داخل وخارج المجلس.

 
في تعاملھ مع االستجواب بقبولھ صعود المنصة في الجلسة االفتتاحیة  اخطأ فادحارتكب الوزیر العبدهللا 

ة لجناسي المسحوبمع علمھ أن المفاوضات بین الحكومة وعدد من النواب بشأن عودة الدور االنعقاد الثاني 
 دعم أي استجواب یقدم مالمنیابیة علنیة ب ووجود تحذیراتلم تنتھي الى انفراجھ بل الى طریق مسدود، 

 تصدر قرارات عودة الجناسي.
 

ویعلم، وھو وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقریب من صناع القرار في السلطة والحكومة، أن ملف 
 الى أحد أشكال الصراع بین أبناء األسرة الحاكمة، فأطراف تدفع لعدم عودتھا ھتحولبعد الجناسي تعقد كثیرا 

، ودخول نواب محسوبین على ھذا الطرف أو وأخرى ترى فیھا وسیلة إلحراج الحكومة واسقاط وزرائھا
 ذلك على خط االبتزاز السیاسي في كال االتجاھین.

 
طرح الثقة، أنھ أبلغ الحكومة قبل أیام من جلسة  طلبیقول النائب د. جمعان الحربش، وھو أحد موقعي 

الملف أصبح خاضعا لصراعات أن  –مؤید لطرح الثقة  –بقراره، كما أشار النائب محمد ھایف  االستجواب
الحكومة بوعودھا لعودتھا،  لة سیاسیة بل جناسي مسحوبة لم تفِ األسرة، أي أن الخالف لیس محاور مساء

 .المستجوبینالوزیر غیر مرتبط بأدائھ أو أداء  وموقف العدید من النواب من
 



 
 
 

یخفى على الحكومة والعبدهللا، أن سیر جلسة االستجواب تجاه طرح الثقة احتمال وارد بقوة، فاألحداث  لذا ال
للتكرار،  ھالتي رافقت استجواب وزیر اإلعالم ووزیر الدولة لشئون الشباب السابق الشیخ سلمان الحمود قابل

قوة تأثیر وسائل التواصل معلق، صراع الشیوخ، الجناسي ملف واألسباب قائمة:  ئةمھیفالظروف 
النواب الى تسجیل موقف  وحاجةالسخط الشعبي منھا، ي المعارض للحكومة، االجتماعي في حشد الرأ

رض بعد "الھدنة" التي أنقذت رئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك من طلب عدم التعاون في معا
 سابق لھ. استجواب

 
ولعل محاوالت اللحظة األخیرة بإقناع النواب على ھامش جلسة االستجواب بوعود إلعادة الجناسي دلیل 

 .هعلى استیعاب الحكومة خطورة وضع وزیرھا، ولكن قرار الحكومة جاء متأخرا جدا إلنقاذ
 

ات، فال رغم وضوح المؤشر للوضع السیاسي والنیابيفي تقدیرھما  أخطآكال الطرفین، الحكومة والعبدهللا، 
تخذ اوال الثاني ، وھو یعي جیدا حساسیتھ بالنسبة للنواب الطرف األول حسم ملف الجناسي قبل الجلسة

 ،من األسرة الحاكمة في المجلس خصومھموالطرفین استھانا بقوة  ،القرار السلیم وفق المعطیات التي أمامھ
اب لمدة أسبوعین إلعطاء المزید من الوقت للمفاوضات طلب تأجیل االستجو للوزیرولعل كان من األجدر 

 الحكومیة النیابیة في ملف الجناسي.
 

بعد قراره صعود المنصة في الجلسة األولى، وادراكھ أن كتاب  ،الخیارات التي كانت متاحة أمام العبدهللا
السابق الشیخ  طرح الثقة وقع من العشرة، كانت محصورة بین إعادة سیناریو استجواب وزیر اإلعالم

سلمان الحمود بوضع مصیره بید وسائل التواصل االجتماعي، أو إعادة مشھد االستقالة من على المنصة 
 .لیخرج بأقل الخسائرالذي نجح فیھ وزیر المالیة السابق مصطفى الشمالي 

 
لجلسة، وحكومة ا قبلفي مستقبلھ السیاسي بوضعھ بید نواب اتخذوا قرار طرح الثقة فیھ  غامرولكن العبدهللا 

 دث معح كما ، لیخرج من معركة استجوابھ خاسرا ثقة النواب فیھلم تتخذ إجراءات مبكرة لتفادي النتیجة
 سلمان الحمود.الشیخ سلفھ 
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