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وجد نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح نفسھ أمام تھدیدات بالمساءلة 

ساعة على تلمیحھ عن "وزیر قدیم"  ۲٤السیاسیة من قبل النائب محمد ھایف، وذلك بعد أقل من 
لعب دورا تحریضیا ضد وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان في جلسة االستجواب المقدم 

 ائبین الحمیدي السبیعي ومبارك الحجرف.لھ من الن
 

وربط النائب ھایف قرار التراجع عن االستجواب بتعاون الوزیر الجراح في اصالح المحاور 
خالل مدة ال تتجاوز موعد الجلسة القادمة، وفي حین أنھ أعلن عن عناوین عامة ومتشعبة إال 

تھ ید من اإلیضاحات فكانت إجابأنھ رفض الدخول في تفاصیل أكثر، بل أن صحفیا سألھ عن مز
 "التوضیح یطلبھ الوزیر ولیس أنت".

 
 رسائل ھایف

 
من المؤكد أن رسائل النائب ھایف للجراح لم تكن ولیدة المؤتمر الصحفي، فالوصول الى مرحلة 
التھدید باالستجواب عادة ما تسبقھا الكثیر من االجتماعات والمطالبات في الغرف المغلقة، وما 

لى العلن سوى داللة على فشل المفاوضات، ومحاولة من زاویة أخرى إلضافة ضغط الخروج ا
أكبر على الوزیر، األمر الذي یثیر معھ استفسارات عدیدة، ما ھي المطالب التي طرحھا ھایف 

 ورفضھا الجراح؟ وھل اإلشارة الى "الوزیر القدیم المحرض" مرتبطة بالتصعید؟
 

ـ "انتھاكات حقوق اإلنسان"، الملف "اإلداري والمالي"، ومحور  یقول النائب أن المحاور متعلقة ب
"أمني"، فیما لم یفصح عن المحور األخیر الذي ذكر أنھ سیكشفھ في صحیفة االستجواب، بید 

، إذ قال أن "وزیر الداخلیة ۲۰۱۸دیسمبر  ٥أن ما ذكره تتناقض مع إشادة سابقة لھ وتحدیدا في 
ق االنسان، ومحاربتھ الفساد في وزارتھ وإحالة عدد من الملفات متعاون بشكل جید مع لجنة حقو

التي توجد بھا شبھة االستیالء على المال العام الى النیابة ووضعھ حدا لظاھر "الضربات 
 االستباقیة".

 



 
 
 

ھذا التحول في الموقف، في غضون أقل من خمسة أشھر، یعزز أكثر من نظریة المساومة 
وات الدستوریة، وھو السلوك األكثر شیوعا في عمل البرلمان الكویتي السیاسیة عبر استخدام األد

 في السنوات األخیرة.
 

 ضعف الحكومة
 

ولكن ھل یالم النائب ھایف فیما سلكھ من طریق للحصول على مطالبھ؟ ال .. فالحكومة ھي 
من رسخت في أدبیات العمل البرلماني نھج الرضوخ للنواب عند التصعید والتھدید، ورعت 
ظاھرة التلویح في االستجواب لتحقیق مكاسب "غیر مشروعة"، وھي الیوم تدفع ثمنا باھظا 

 لضعفھا وتراخیھا في الدفاع عن نفسھا.
 

في أكثر من موقف، أصبحت المساءلة السیاسیة أول محطة في التھدید النیابي في وقت كانت 
 لتي تتراجع فیھا الحكومة أوآخر الدواء، وشھد الفصل التشریعي الحالي الكثیر من الحاالت ا

تتخذ موقفا فور تھدیدھا باالستجواب، ویعتبر النائبین د. عبدالكریم الكندري وریاض العدساني 
 األكثر انتصارا في مثل ھذه المعارك.

 
 غیاب الشفافیة

 
في غیاب الشفافیة البرلمانیة والحكومیة، فأن الصفقات التي تتم خلف الكوالیس كثیرة ومتنوعة، 

دو أن االستجواب الذي وجھ سھامھ النائب ھایف للوزیر الجراح واحدة من تلك الصفقات ویب
التي تنتظر النجاح أو الفشل، أما المواطن فھو سیكون أسیر "الصورة اإلعالمیة" لالستجواب 

 ولوزیر بوزن الجراح دون البحث عن الدوافع الحقیقیة أو الثمن الذي سیدفع.
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