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جابر المبارك.. صعود المنصة التزامًا بالدستور والقسم

النائب األول مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د. محمد الصباح في إحدى جلسات مجلس الوزراء

في إحدى جوالته على القطاعات العسكريةفي إحدى جلسات مجلس األمة

الشيخ جابر املبارك وحرمه متقلدا الوسام األعلى للشمس الساطعة في اليابان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وابتسامة مع الشيخ جابر املبارك

المحرر السياسي
ساعات وتنعقد جلسة 8 ديسمبر في مجلس االمة مكتسبة 
صفة التاريخية بامتياز، فعام 1986 عندما قدمت 4 استجوابات 
شبه متزامنة لـ 4 وزراء كانت النتيجة حال غير دستوري، 
اما اليوم فالنتيجة مزيد من التمسك بالدميوقراطية وقرار 
احلكومة باملواجهة رغم انه بني املســــتجوبني 3 شيوخ من 
االســــرة احلاكمة بينهم سمو رئيس الوزراء والنائب االول 

ووزير الداخلية اضافة الى وزير االشغال.
وبعدما اشــــرنا الى موقف ســــمو رئيــــس احلكومة قبل 
االستجواب، نتطرق الى النائــــب االول ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك الذي كان حاسما بعـــــيد تقديــــم استجوابه 
عندما اكد انه ملتزم بالدســــتور والقســــم وجاهز لصعود 

املنصة.
بكل تأكيد ال ميكن للنواب احلكم على مادة االســــتجواب 
املقدم من النائب د.ضيف اهلل بورمية واملوجه الى الشــــيخ 
جابر املبارك قبل سماع ردود النائب االول خاصة ان بعض 
املواضيع املثارة حساسة جدا وتتعلق بجوانب عسكرية فنية 
تقتضيها طبيعة الوزارة التي يتوالها وهو ما يرجح ان تتم 
مناقشة االستجواب بشكل سري وفقا للمادة 94 من الدستور 
التي تنص على ان »جلســــات مجلــــس االمة علنية ويجوز 
عقدها سرية بناء على طلب احلكومة أو رئيس املجلس أو 

10 أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية«.
وهنا، ومن باب االنصاف البد من االشارة الى العديد من 
مواقف الشيخ جابر املبارك خاصة في السنوات االخيرة، فقد 
عمل على تطوير اجلوانب االدارية في وزارة الدفاع والقدرات 
العسكرية للقوات املسلحة، ومن قراراته ايجاد »مجلس الدفاع 
العسكري« ومنحه صالحيات اتخاذ القرارات العسكرية بعيدا 

عن املركزية السيما تلك التي تخص التسليح.
املسيرة الطويلة للشــــيخ جابر املبارك في مجال العمل 
احلكومــــي والتي تعاقب خاللها علــــى العديد من املناصب 
واحلقائب الوزارية لم تخل من االخطاء كأي سياسي يجتهد في 
عمله، لكنها ايضا لم تشهد باملقابل اتهامات خطيرة، بل على 
العكس في مراحل كثيرة كانت عناوين  للحياة الدميوقراطية 
في البالد، ولعل ابرزها تبني اللجنة التي ترأســــها لدراسة 
تعديل وتطوير الدوائر االنتخابية عام 2006 خيار الـ 5 دوائر 
والذي كان مطلبا شعبيا في ذلك الوقت، ومنها التصدي الدائم 
لالستفزازات العراقية خالل مرحلة النظام الصدامي البائد 
ورواسبه من املسؤولني البعثيي الهوى الذين استمروا بعد 
صدام وثارت ثائرتهم عندما صرح الشيخ جابر املبارك في 
بداية العام بأن »اجليش الكويتي أصبح قادرا على التصدي 
ألي اعتداء، وميتلك كثافة نارية غير مسبوقة« ومن مواقفه 
انصافه للعســــكريني في مشروع توحيد البدالت الذي اخذ 

جدال كبيرا قبل اقراره عام 2004.

األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

من أبرز املواقف التي ال تغيب عن ذاكرته يقول الشــــيخ 

جابر املبارك: املوقف الذي يرد في خاطري باســــتمرار، هو 
املوقف العظيم لالخ الكبير االمير سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود أمير منطقة الرياض، خالل محـــــنة االحتالل العراقي 
للكويت. فوقتئذ كنت وزيرا لالعالم، واضطرتني الظــــروف 
الى البقاء في الكويت فترة من الزمن، وملا شعرت بان االوضاع 
آخذة في التدهور، خرجت من الكويت باجتاه مدينة اخلفجي، 
طبـــــعا عملية اخلروج بحد ذاتها لم تكن سهــــــلة، ومبجرد 
وصولــــــي الى اول مدينة سعودية استـــــقبلني ـ املغفور 
له بإذن اهللـ  االمـــير فهد بن ســــلمان بن عبدالعزيز، وكان 
حينـــــئذ نائـــــــبا ألمير املنطقة الشــــرقية، فأبلغني بان 
االمير كان قلقا علي طوال الفترة املاضية، وان سموه يتحني 
وصولي الى السعودية في أي حلظة، وانه كلف االمير فهد 

مبتابعة اخبارنا.
وما هي اال حلظات وكان االمير سلمان على اخلط اآلخر 
من الهاتف وطمأنته على سالمتي، ولم يكتف بذلك، بل طلب 

مني زيارته في الرياض.
العالقة التي تربطني باالمير سلمان وآل سعود الكرام هي 
عالقة تاريخية، تعززت اثناء كارثة االحتالل العراقي، وهي تظل 
دائما في تطور نحو تالحم االسرتني والشــــــعبني، فاالمير 
سلمان أشرف بنفسه على تأمني راحة اخوانه الكويتــــيني 
الذين توافدوا على الرياض، فكان نعم املعني ونعم الســــند 

لنا.

انجازات عسكرية

يؤخذ على املبــــارك ـ كما يتردد ـ انه لم يخلق لنفســــه 
برنامج عالقات عامة، يعرف كيف ومتى يســــوق القرارات 
التي تواجه باعتراضات، فحينما حمل اوراقه وعرضها على 
مجلس الــــوزراء ثم مجلس االمة للحصــــول على »موازنة 
التعزيز« العسكرية للجيش، لم يقم »بسياسة توعية« تؤكد 
االستحقاقات السياسية والعسكرية إلقرار تلك املوازنة التي 

يتوقف عليها بناء املؤسسة العسكرية.

االستجواب

 F18 ومــــع ذلك، فقــــد دخلت في عهــــد املبارك طائــــرات
وطائــــرات الغزال واملدفع الصيني الى منظـــومة الدفـــــاع 

الــــكويتي.
ينطوي استجواب النائب د.ضيف اهلل بورمية اليوم الى 
النائب االول على 4 محاور هي »جتاوزات العالج باخلارج« 
و»جتاوز مشروع مصانع الثلج« و»مقتل عدد من العسكريني 
واصابة آخرين في حادثة انفجار االديرع بســــبب االهمال 
والتسيب«، و»منع ديوان احملاسبة من التدقيق على اعمال 

وزارة الدفاع«.
واحملاور االربعة تشكل حتديا مهما للشيخ جابر املبارك 
الذي اكد اســــتعداده للمواجهة في جلســــة اليوم حيـــــث 
ســــيدخل التاريخ كما ســــمو رئيس مجلس الوزراء بقرار 

صعود املنصة.


