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تولي الشیخ صباح الخالد رئاسة الحكومة بأجواء لیست بالبعیدة عن تلك التي سلمت قیادتھا الى سمو الشیخ 

، فكالھما تولى الرئاسة بعد أحداث مرتبطة بقضایا فساد لعب صراع ۲۰۱۱المبارك في نوفمبر جابر 
األسرة الحاكمة فیھا دورا، فإن كانت "االیداعات الملیونیة" وضعت المبارك رئیسا خلفا للشیخ ناصر المحمد 

 .األحمد الصباح، فإن "صندوق الجیش" أسقطھ ورسم طریق الخالد الى الرئاسة
 

 ربة والخطأالتج
 

بظاللھا على المسار السیاسي الذي رسمھ ألقت الرئیس الخالد وكان شاھدا علیھا،  ھاتلك األحداث التي عایش
لمستقبلھ كأحد كبار أفراد األسرة أوال، وثانیا كرئیس وزراء جدید یبحث عن دعم الشارع وإعادة الثقة، 

، فحمل شعار مكافحة الفساد لس األمة ورئاستھوثالثا كأعلى مسؤول عن إعادة تحدید شكل العالقة مع مج
 ألول محطات عھده كرئیس الوزراء.

 
التجربة والخطأ في  نظریةأي أن كما أن سموه شھد سقوط حكومات كان جزءا منھا، ورأى فشل وزراء، 

ارس مأن ی إما، فھو ا لمواجھة أنواع الفساد اإلداري والمالي والتشریعيال مجال لھكرئیس للوزراء مرحلتھ 
داخل مجلس الوزراء في محاسبة وزرائھ وخارجھ  صاحب قرارو، یقود حكومتھ مھامھ كرئیس وزراء فعلي

رئیس كبھ المطاف ، أو یتنازل عن صالحیاتھ لآلخرین، وینتھي في مواجھة التدخالت النیابیة والسیاسیة
 ي سیحقق لھ ذلك؟، ولكن ھل التشكیل الحكوموزراء "شكلي" یذكره التاریخ بمنصبھ ال إنجازاتھ

 
 نماذج نیابیة

 
ت أخذ الوقیقول رئیس مجلس األمة مرزوق الغانم تعلیقا على التشكیل الوزاري واختیارات الخالد أنھ "

، وھذا "الكافي لتشكیل الفریق الوزاري الذي یرغب فیھ، وھو شخصیا سیتحمل مسؤولیة ھذه االختیارات
الموقف غیر المسبوق، عالوة على ردود الفعل الشعبیة والسیاسیة على األسماء تشیر الى أن اختیارات 
الخالد ال تحمل مؤشرات جدیة أو دالالت حقیقیة على قدرة أغلب وزراءه على دعم توجھھ في مكافحة 

كم قضائي بأول درجة وأیدتھ الفساد ومواجھتھ، فإعادة توزیر النائب محمد الجبري رغم ورود اسمھ في ح
شھادة خبرة غیر مستوفیة الشروط لموظف محكمة االستئناف، بشھادة موظفین من مكتبھ، بتوقیعھ 

 بناء على ضغط من النائب د. محمد الحویلة أولى مؤشرات عدم الجدیة في مواجھة الفساد.
 



 
 
 

ات ووزیر الدولة الدولة لشئون الخدمومن جانب متصل، في توزیر النواب، یبرز اسم وزیر 
فض رمبارك الحریص، فھو متھم باالشتراك في جریمة انتخابات فرعیة، و لشئون مجلس األمة

مجلس األمة الحالي طلب النیابة العامة لرفع الحصانة البرلمانیة عنھ فحفظت القضیة ألسباب 
 الحصانة ولیس البراءة، وھذا ثاني مؤشرات عدم الجدیة.

 
تي ضمھا التشكیل الوزاري تضع عالمات استفھام حول قدرة الحكومة ھذه النماذج النیابیة ال

على لعب دورا في مكافحة الفساد، ولیس بالضرورة ھنا المقصود الجانب المالي منھ، فشق 
الفساد اإلداري ال یقل خطورة على منظومة األجھزة التنفیذیة، فأغلب تجارب توزیر النواب 

 تحقیق مكاسب انتخابیة.انتھت الى تجاوزات جسیمة ھدفت الى 
 

 ملفات معلقة
 

وعلى صعید آخر، ھناك ملفات ال زالت معلقة ألسباب سیاسیة كفیلة بإبعاد الوزراء المعنیین 
بھا عن أي تشكیل وزاري یھدف فعال الى مكافحة الفساد، فعلى سبیل المثال فإن وزیر الصحة 

في  ۲۰۱۹لجنة تحقیق منذ مارس  د. باسل الصباح شكل -العائد الى الحكومة بذات المنصب  -
شكوى مقدمة من أطباء في المجلس الطبي العام عن تدخل بعض أعضاء في مجلس األمة 
إلصدار قرارات طبیة غیر صحیحة، والى الیوم لم تعلن نتائج التحقیق رغم خطورة الشكوى 

 وداللتھا على تدخالت النواب وضغوطاتھم.
 

ل ووزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة د. فھد العفاسي، وال یختلف الوضع كثیرا مع وزیر العد
فھو المسؤول سیاسیا عن ھیئة مكافحة الفساد ویشرف على أعمالھا، وخالل فترة تولیھ الوزارة 

لم تحقق الھیئة نجاحا ملموسا في محاربة الفساد، بل أن العدید من القضایا  ۲۰۱۷منذ دیسمبر 
یا إال بعد ضغوط سیاسیة وشعبیة، ولعل أھمھا ما تم التي طرحت إعالمیا لم تشھد تفاعال جد

تداولھ عن شراء نائب عقارات بمالیین الدنانیر، وما أثیر حول صفقة عقاریة لنائب رئیس 
مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة السابق الشیخ خالد الجراح في الوالیات المتحدة، إذ لم تتحرك 

یا وأخرى بعیدة عن الشفافیة في التعامل معھا، وھذا الھیئة من تلقاء نفسھا، وال تزال تلك القضا
 السلوك ال یمكن أن یدعم أي توجھ حقیقي لمكافحة الفساد.

 
 النصب العقاري

 
والغموض في التعاطي مع الملفات التي تحمل شبھات فساد ال یتوقف عند حدود ھیئة مكافحة 

ي تقع قضیة النصب العقاري الت الفساد، فأحد الملفات الكبرى والتي أثارت الشارع الكویتي ھي
مسؤولیتھا تحت وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان، فھذا الملف الذي یحوي مئات الشكاوى 



 
 
 

من المواطنین أحیل الى النیابة العامة إال أن األخیرة أعادتھ الى الوزیر "بسبب نقص البیانات 
محالة"، وذلك قبل أكثر من سنة وعدم وجود ما یكفي من أدلة على وجود جرائم في األوراق ال

تقریبا، والى الیوم لم یتبین أو یتضح ما ھي اإلجراءات الالحقة التي اتخذھا الوزیر الروضان 
 ومدى جدیتھ في التعامل مع الملف.

 
 توزیر أسیري

 
أما د. غدیر أسیري، وزیر الشؤون االجتماعیة، فھي حالة فریدة من نوعھا أمام رئیس مجلس 
الوزراء سمو الشیخ صباح الخالد، فالتھدید النیابي باستجوابھ بناء على آراء طرحتھا الوزیرة 
منذ سنوات وقبل تولیھا المنصب یمثل فساد تشریعي في استخدام األدوات الدستوریة یستوجب 

لخالد التصدي لھ، وفي المقابل فإن بیان نفیھا لما نسب لھا من تغریدات صحیحة ومؤكدة على ا
 للحفاظ على الحقیبة الوزاریة فساد سیاسي یفرض على الخالد أیضا إعادة النظر في استمرارھا.

 
یدرك سمو الشیخ صباح الخالد أن عمر حكومتھ األولى قصیر جدا، وال یمكن لھا أن تحقق 

سي في مكافحة الفساد، فما عجزت عنھ الحكومات منذ بدایة العھد الدستوري في ھدفھ األسا
الدولة ال یمكن أن یتحقق في غضون أشھر قلیلة، والمسار التصاعدي للفساد في األجھزة 
الحكومیة لن یتراجع بمجرد ابداء الرغبة واإلعالن عنھا إعالمیا، إال أن ھذه المعطیات لیست 

 صورة حكومتھ، فاالنطباع األول ھو األساس واألخیر. أسباب كافیة یبرر بھا
 

مصالح أعضاء مجلس األمة تمثل بعض ویدرك رئیس الوزراء أیضا أن الفساد التشریعي و
جزءا رئیسیا من منظومة الفساد في الدولة، وھي األقوى حالیا سواء على المستوى اإلداري أو 

ع لفة المالیة والمصلحة االنتخابیة، فمعركتھ مالمالي أو حتى في سن القوانین الشعبویة ذات الك
الفساد على مستویین، السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، فھل ھذا التشكیل الذي یمكن أن 

 یحارب بھ ومعھ الفساد ویعاونھ؟!
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