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انتھى استجواب آخر من عمر الفصل التشریعي الخامس عشر لمجلس األمة الكویتي في دور 

وقبل األخیر دون ان یحقق أي مفاجآت تذكر، فطوى صفحتھ تاركا خلفھ عالمات  انعقاده الثالث
استفھام كثیرة عن واقع العمل السیاسي وكفاءة األداء النیابي وفعالیة األدوات الرقابیة البرلمانیة، 

 .سیطرة الحكومة على قرارات النواب بقاعة عبدهللا السالم وتوجیھھامدى و
 

 فقدان البریق السیاسي
 

تغییرات عدیدة طالت عملیة الرقابة النیابیة في السنوات األخیرة وتحدیدا أداة االستجواب مما 
أدى الى فقدانھا البریق السیاسي والحماسة الشعبیة تجاھھا، وإن كان نظام الصوت الواحد 
االنتخابي لھ أثر كبیر في تفكیك المجامیع النیابیة أال أنھ یشكل سبب من عدة أسباب اضعفت 

 .ن األداة األشد في النظام الدستوريم
 

أعضاء مجلس األمة قبل تحریك وتفعیل أداة االستجواب، بین التنسیق النیابي تالشى لقد 
فالمشاورات والتفاھمات فیما بینھم كانت تخلق جبھة قویة موحدة أمام الحكومة والوزراء، 

استجواب أو ما بعده  وترجح كفة المیزان لصالحھم في أي مفاوضات قد تسبق االعالن عن
 .تقدیم طلبات طرح الثقة او عدم التعاونب
 

 جدوى الرقابة البرلمانیة
 

عالوة على ذلك، فإن عملیات التسویق االعالمي والشعبي لالستجوابات تالشت تماما رغم 
لقاءات ال واختفتاتساع مساحة االعالم االلكتروني وانتشاره، فغابت الندوات السیاسیة تماما 

ة، وما كان سالحا لدى النواب في تجییش الشارع وحشده لصالحھم للضغط على النواب الشعبی
: أوال قناعة عدة أمور، ونعزو ذلك الى قیمةالمترددین وارھاب الوزیر والحكومة لم یعد ذو 

المواطنین بعدم جدوى الرقابة البرلمانیة لضعف أغلبیة النواب وفقدان الثقة بھم في المجلس 
الحالي، وثانیا غیاب القضایا الحقیقیة المستحقة وتكرار أغلب المحاور واعتمادھا على بیانات 

دى شبع لوتقاریر دیوان المحاسبة، أي أن معظم ما یطرح مستھلك سیاسیا وبلغ مستوى الت



 
 
 

، وأخیرا المحاوالت المستمرة  لربط وحدة الجبھة الداخلیة واستقرارھا باالستجوابات المواطنین
 في ظل الوضع الخلیجي واإلقلیمي المتوتر.

 
وعلى صعید النواب، فإن المصالح الخاصة واالنتخابیة والطائفیة والقبلیة والفئویة لعبت دورا 

 فالمواقففى المجالس السابقة من المسؤولیة أیضا، وال تع ،ھاما في اضعاف االستجوابات
تحكمھا اعتبارات خارجة عن نصوص المحاور واألدلة، ولم یعد اظھار التأیید للوزیر 
المستجوب أمرا معیبا، بل على العكس من ذلك فإن تراخي النائب في الدفاع عنھ مدعاة لخسارتھ 

النواب لصف الوزیر أو على األقل موقعھ السیاسي وكرسیھ النیابي، ویعمل جاھدا لكسب 
 .تحییدھم

 
كما أن افشال النواب المستجوبین یمثل ھدفا لنجاح نواب آخرین ال سیما ان كانوا في نفس 

ي، وھناك واإلسالمالدائرة االنتخابیة، أو یحملون فكرا سیاسیا متناقضا، كالتیارین اللیبرالي 
قیقیھا من بعض من یفترض بھم أن یكونوا جانب آخر یتمثل في االستفادة التي من الممكن تح

 .قضاة سیاسیین، معامالت غیر قانونیة أو مناصب قیادیة وغیرھا
 

 حمایة الحكومة
 

كل تلك العوامل، التي خلقت بعضھا الظروف السیاسیة واالنتخابیة وصنعت الحكومة بعضھا 
المؤخرة، ومن وسیلة  اآلخر، نقلت أداة االستجواب من مقدمة أدوات الرقابیة البرلمانیة الى

وھو  ،كانت قادرة على اسقاط الحكومة الى وسیلة لحمایتھا واعطاءھا شرعیة االستمرار والبقاء
 اتجاه مرحب بھ من قبل السلطة التنفیذیة طالما بقي تحت سیطرتھا.

 
لیست قدرات الوزراء في المرافعات عامال رئیسیا في تجاوز االستجوابات الموجھة لھم، وال 

ة فھناك استجوابات بمحاور مستحقلنواب المستجوبین سببا في فشل اسقاط الوزراء، ضعف ا
افع الوطنیة ، فالدوتغیرت الفلسفة العامة في مفھوم الرقابة البرلمانیة وقضایا رئیسیة، بید أن

تفاصیل  ما فیھما من بكلالمحركة ألي مسائلة تالشت واندثرت أمام اللعبة السیاسیة واالنتخابیة 
 .یة وقبلیة وفئویة ومصلحیةطائف

 
 الضرر المستقبلي

 
رغم رابحھ في تلك الدائرة الجدیدة  كل األطراف المشاركة (الحكومة والنواب)في الواقع، 

 في الدولة، لذا فھي مستمرة الدیمقراطيضررھا المستقبلي على العمود الفقري لنظام الحكم 
وآخذه أكثر في الترسخ خاصة بعدما نجحت الحكومة في السیطرة على مفاتیحھا وادارة دفتھا، 



 
 
 

الخاسر الوحید ھو من تقرر الحكومة التضحیة بھ من الوزراء بقرارھا وتوقیتھا، فالنائب  أما
زراء المدافعین عن الو الرقابة، والنوابألداة  تفعیلھالمستجوب یضیف لسیرتھ االنتخابیة 

لألسباب المذكورة سابقا حققوا نقاط انتخابیة او مصلحیة، اما الحكومة فھي مستمرة شكلیا وان 
 كانت باطنیا غیر صالحة لالستمرار.
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