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 االقتصادیة القواعد تھز سیاسیة مصدات..  الشیتان براك
 
 

 2020 یونیو 10الكویت 
 

 فاألضواء الشیتان، براك السید المالیة لوزیر السیاسیة الحیاة في منعطفا العام الدین قانون مشروع شكل
 علیھ - القانون مشروع أي – فرض بھا، طرفا یكن لم التي البرلمانیة والمماحكات عنھا، بعیدا كان التي

 السیاسیة الصراعات من تحمیھ مصدات لبناء النیابیة والتحالفات الحكومي العمل في مساره رسم إعادة
 رئیس تصریح مع أشدھا بلغت النیابي الرفض من عاصفة تكونت الى للبرلمان تقدیمھ فمجرد واستھدافھ،

 .لھ المعارض الغانم مرزوق األمة مجلس
 

 في األمة مجلس وأمام الماضي، فبرایر ۱٦ في البالد أمیر سمو أمام الدستوریة الیمین الشیتان السید أدى
 الوزاري عمره أن أي والتشریعیة، التنفیذیة مھامھ ألداء الدستوري الشكل بذلك مكمال ذاتھ الشھر من ۱۸
 استجوابا العدساني ریاض النائب تقدیم الى المطاف نھایة في أدت بأحداث حفل ولكنھ أشھر، ستة یتعدى لم
 .محاور خمسة من مكون لھ
 

 قواعد العمل السیاسي
 

 األیدلوجیة الكویتي، السیاسي العمل في قاعدتین أصلب من االستجواب، مواجھة في المالیة، وزیر وینطلق
 فإن لذا األمة، مجلس في النیابي التمثیل من بالمئة ۷٥ نسبتھ ما یشكالن فھما القبلي، واالنتماء اإلسالمیة

 الوزراء تجاوز فقد عدیدة، شواھد ذلك وفي االستجواب، أداة عبر مستحیال یكون یكاد قبلي وزیر أي اسقاط
 استجواب مصیر أن شك وال لھم، المقدمة االستجوابات الرشیدي وبخیت الجبري محمد الحجرف، نایف

 .السابقة االستجوابات لھ انتھت ما الى سینتھي - الدیني الفكري اإلنتماء لھ یضاف والذي – الشیتان
 

 تھدیدات مع سیما ال الشیتان السید بیده حملھا التي االحتماالت قائمة ضمن من االستجواب منصة كانت لقدت
 سیاسیة، مفاجآت أي من تقیھ مصدات لبناء وسائل عن تبحث كانت الثانیة ویده لھ، المتكررة العدساني النائب

 أسوء وفي القادم، التشكیل في لالستمرار وفرصا األقل، على الحالیة الحكومة في أطول بقاءً  لھ وتضمن
 .ذلك قرر إن النیابیة االنتخابات لعبة الى یعیده قد سیاسیا رصیدا لھ تشكل األحوال،

 
 مالمح المسار

 
 التواصل وسائل عبر خبرا تسریبھ مع فشیئا شیئا تتضح الشیتان السید وخیارات جدید، مسار مالمح بدأت

 في أسھما االجتماعیة للتأمینات العامة للمؤسسة تابع استثماري صندوق شراء صفقة إحالتھ عن االجتماعي
 بیانا حینھا یصدر لم. الفساد مكافحة ھیئة الى - الماضي مارس ۱۹ في نفذت – الجزیرة طیران شركة
 المؤسسة بیان یعفِ  ولم ،"التأمینات" إدارة مجلس رئیس منصب یشغل والذي المالیة، وزیر من رسمیا



 
 
 

 تقریبا شھر بعد أي الماضي، أبریل ۱۲ بتاریخ وذلك" نزاھة" الى الملف إحالة من الصفقة بشأن التوضیحي
 في أولى وخطوة معركة، لبدایة قرار الخافي أن بین األحداث وتوالي االستیضاحي، والبیان العملیة من

 .لھ أكبر حمایة المالیة وزیر فیھ یري معسكر الى واالنتقال التحول
 
 

 وبنك" بیتك" الكویتي التمویل بنك إعالن فبعد أكثر، اتجاھاتھا وتتضح تتسارع المالیة وزیر خطوات بدأت
 ظروف على بناء الحالي، العام نھایة الى اإلندماج قرار تنفیذ تأجیل الماضي أبریل ۱۱ في المتحد األھلي
 الھیئة توجیھ فیھ أعلن ذاتھ الشھر من ۲۲ في بیانا الشیتان السید أصدر المستجد، كورونا فیروس جائحة
 تداعیات بسبب الصفقة من الجدوى دراسة إلعادة االجتماعیة للتأمینات العامة والمؤسسة لالستثمار العامة

 .الجائحة
 

 التصنیف الشعبي
 

 أشھر، ستة لمدة تأجلت عملیة في طرفا ودخولھ ،"األھلي"و" بیتك" لبیاني الالحق الشیتان، السید بیان
 السید األمة مجلس لرئیس المضاد المعسكر في وشعبیا، وإعالمیا سیاسیا یُصنف أن أراد حیثما وضعتھ
 لالستثمار العامة الھیئة توجیھ إعالنھ أكثر ذلك ورسخ. المالیة وزیر الیھ یصبو كان ما وھذا الغانم، مرزوق
 على العمل آخر، بمعنى ،"بیتك" مجلس إدارة في الحكومة ملكیة نسبة لعكس الحكومیة الجھات مع بالتنسیق

 الغانم فھد السید اإلدارة، مجلس رئیس المرزوق حمد السید الى باإلضافة یضم الذي الحالي المجلس إزاحة
 .األمة مجلس رئیس شقیق

 
 أن یرون وآخرون، نواب ذلك في ویؤیده المالیة، وزیر أن إال السیاسي، الصد حائط بناء استكمال ومع

 وشركات شخصیات من استھدفت فیمن" جریئة" ذاتھ الوقت وفي اصالحیة جوانب لھا المتخذة الخطوات
 مؤید بین ما الساحة في انقسام خلق ما وھو المباشرة، الصورة بھذه ولمصالحھا لھا التعرض یتم قلما

 .واقتصادیا سیاسیا ومعارض،
 

 الجزیرة، طیران صفقة رئیسیة، محطات ثالث عبر مساره في وشعبیا وإعالمیا سیاسیا الشیتان نجح لقد
 على ذلك مؤسسا ،"بیتك" في الحكومي التمثیل زیادة وأخیرا ،"المتحد األھلي" على" بیتك" استحواذ صفقة

 سیما ال والمستقبل، العواقب مجھول سیبقى االقتصادي األثر أن بید والقبلي، الدیني الفكري االنتماء قاعدتي
 .عدیدة استفھامات أبواب یفتح ما االقتصادي القرار على السیاسة تسیطر حین

 
 اإلجراءات االقتصادیة

 
 جاء"  نزاھة الى الجزیرة طیران صفقة إحالة أن الشیتان السید یقول الكویتیة، السیاسة لصحیفة تصریح في
 االستثمارات كل مثل والمالیة االقتصادیة وجدواھا فعالیتھا مدى في والبحث الصفقة سالمة من التأكد باب من
 فھل ،"الخسائر من یحمیھا الذي االمثل الوجھ على وتوظیفھا المتقاعدین اموال على والحفاظ المؤسسة في

 الحاالت الفساد مكافحة ھیئة انشاء قانون حدد لقد سلیم؟ الصفقة من للتحقق المالیة وزیر سلكھ الذي المسار
 مدى في والبحث اقتصادیة جدوى دراسة اجراء ذلك ضمن من ولیس تتلقاھا، التي والبالغات تنظرھا التي



 
 
 

 على المعیار سیعمم وھل فقط؟ الصفقة ھذه الشیتان اختص لماذا آخر جانب ومن جانب، من ھذا فاعلیتھا،
 االستثمار؟ وھیئة" التأمینات" صفقة كل

 
 الى تأجیلھا البنكین إلعالن الالحق" المتحد األھلي" على" بیتك" استحواذ جدوى دراسة إعادة قرار أما

 ،"االستثمارات"و" التأمینات" إدارة مجلسي كرئیس أو مالیة كوزیر منھ صدر إن الشیتان یبین لم العام، نھایة
 كان وإن السیاسي، القرار رحمة تحت ویضعھما المؤسستین استقاللیة مبدأ ینسف تدخل فھو األول كان فإن

 اإلدارة مجلس على األمر عرض تستوجب التي الحوكمة وقواعد مفاھیم مع یتعارض فھذا لھما كرئیس
 المستثمر ثقة االقتصادي القطاع یفقد الصورة بھذه واالستعجال الرفض، أو بالقبول بالتصویت القرار واتخاذ
 .فیھ والخارجي المحلي

 
 إدارة على رضا عدم ھناك أن یعني ما ،"بیتك" إدارة مجلس في الحكومي التمثیل زیادة طلب یأتي وأخیرا،
 المصرفیة، للمؤسسة جدیدة استراتیجیة لتنفیذ علیھ والسیطرة تغییره معھ یتطلب الذي األمر الحالي المجلس

 علیھا وافق فقد االستحواذ عملیة ھنا المستجد كان فإن العام، للمال ومجزیة سنویة أرباحا یحقق البنك أن إال
 التصویت فإن تغیر رأیھ كان وإن القصر، لھیئة ممثال اإلدارة مجلس في عضوا كان حین ذاتھ الشیتان

 بھذا التدخل فأن األحوال جمیع وفي. بإسقاطھ كفیل – الحالي المجلس بتركیبة المساس دون – الحكومي
 اتجھت الحكومة وأن خاصة للمستثمرین، اطمئنان برسائل یبعث ال الخاص القطاع شركات إدارة في الشكل

 .المساھمة الشركات وطرح القطاعین بین الشراكة مشاریع الى
 

 افتعال الخصومة
 

 من كثیر في وناجحة السیاسیة، الحیاة في مشروعة ممارسة طرف، أي مع الخصومة افتعال استراتیجیة
 مجموعة في ویحصرھا السابقة، وتوجیھاتھ قراراتھ في یتطرف الشیتان الوزیر جعل ما وھو األحیان،

 مجھر تحت یضعھ أنھ إال والشعبي السیاسي األمان لھ حقق سبق ما كان وإن ،"الجزیرة طیران"و" بیتك"
 .االقتصادیة البوابة من المسائلة

 
 إذ بذلك، مواز بخط فسار قراراتھ، بعض في الشعبوي الجانب الشیتان السید یغفل لم آخر، صعید وعلى
 المقدرة الكویتیة البترول مؤسسة لدى المحتجزة األرباح تورید بطلب الفاضل خالد. د النفط وزیر زمیلھ فاجأ

 لترحیل وبرلمانیا حكومیا علیھا متفق مسبقة خطة مع یتعارض بما الدولة، خزینة الى دینار ملیار ۷ بـ
 تسییل صعوبة أھمھا عدیدة العتبارات یتحقق لن طلبال ھذا أن جیدا الشیتان ویعلم. الدولة خزانة الى المبلغ

 الشعبوي االنتصار فكان مشاریعھا، تنفیذ في المبلغ عوائد من باالستفادة المؤسسة توجھ مع وتقاطعھ األصول
 .تنفیذه امكانیھ من أھم

 
 طلب إذ الكویتیة، الجویة الخطوط وشركة المالیة وزیر بین ما مجددا تكرر الشعبوي اإلعالمي المسار
 شبھات عن أثیر ما بعد الرئیس استقالة بعد الخطوط تأسیس على عاما ٦٥ مرور احتفالیة بفواتیر تزویده

 أن في تتمثل الحقیقة أن إال االجتماعي، التواصل مواقع في واسع اھتمام محل كان ما وھو طالتھا، فساد
 .االنتھاء على التحقیق على شارف وقد منصبھ، الشیتان تولي قبل تحقیق محل كانت ھذه الواقعة

 



 
 
 

 أجوبة مقنعة
 

 كان حین رسمیة مستندات بتزویر بھا أتھم الشیتان براك السید ضد مرفوعة قضیة أثیرت توزیره، بدایة في
 البراءة بین وما القضائیة، األجھزة أمام منظورة القضیة تزال ال وإذ القصر، شؤون لھیئة عاما مدیرا

 وھو بالصراعات، تستخدم التي األدوات من السیاسیة األسلحة ھذه مثل فأن متساویة، احتماالت واإلدانة
 المرشح أدوات فیھا بما مشروعة، وغیر مشروعة أسلحة صراعھ، في المالیة وزیر اتبعھ مشابھ سلوك

 ھذا سیصمد مدى أي الى ولكن موقعھ، على والحفاظ السیاسي الصد حائط لبناء األمة، مجلس النتخابات
 كونھ یعدو ال اآلخر وبعضھا صلبة، أرضیة على مؤسس غیر القرارات من كثیرا وأن سیما ال الحائط؟
 قراراتھ؟ ألسباب المقنعة األجوبة الشیتان لدى سیكون وھل جدوى، ذي غیر شعبوي
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