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االستجواب الثامن يقدم اليوم كثاني مساءلة من الكتل الثالث لرئيس الوزراء
»اتجاهات للدراسات« يصدر تقريرًا عن استجوابات المحمد الـ 7

سمو الشيخ ناصر احملمد أول رئيس حكومة يقدم بحقه كتاب عدم التعاون

جانب من جلسة  احد استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء

االستجواب من جدول األعمال.

سيناريو »الثامن«

السؤال الكبير الى اي سيناريو 
سيكون مصير االستجواب الثامن 
املق����رر تقدميه غدا األحد لس����مو 

رئيس مجلس الوزراء؟
ووفقا للمؤش����رات السياسية 
األولية فإن السيناريو األقرب حتى 
هذه اللحظة هو صعود سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى املنصة في جلسة سرية على 
اعتبار ان حكوم����ة احملمد 2009 
تختل����ف عن حكوماته الس����ابقة 
أوراقا  فهي حكومة قوي����ة تضم 
سياسية رابحة استطاعت جتاوز 
أزمات سياس����ية مهمة ووضعت 
مشروع بناء الدولة احلديثة على 
طري����ق التنفي����ذ بإقرارها خطة 
التنمية، وجتاوزت الضعف والوهن 
السياسي الذي الزمها سابقا بتكتيك 
سياسي محترف استخدمت فيه 
األدوات الدس����تورية واستثمرت 
األغلبية النيابية املؤيدة لصاحلها 
وخرجت من حالة االحتقان السائدة 
في العالقة بني السلطتني واقتحمت 
االصالحات ودفعت بخطة التنمية 
الى األم����ام. ورغم ان قرار احملمد 
صعود املنصة سينطلق ان اتخذ 
مبواجه����ة قاعدة نيابية من ثالث 
كتل برملانية مثلما حدث في اول 
الوزراء  استجواب لسمو رئيس 
بش����أن الدوائ����ر اال ان العدد هنا 
لن يتج����اوز ال� 20 نائبا يدفعون 
بطلب عدم التعاون وفقا لتقديرات 
أولية معلنة، كما ان مراقبني يرون 
ان جت����اوز احلكومة احلالية ل� 7 
استجوابات خالل الفترة املاضية 
سيعطيها قدرة مهولة على املناورة 
والتكتيك واختراق صفوف املؤيدين 
وكسب املعركة في جلسة املناقشة 
كما حدث في اس����تجواب النائب 
فيصل املسلم عندما مت محاصرة 

ورقة عدم التعاون مبكرا.
والشك ان النواب املستجوبني 
يراهنون على دعم نواب التجمع 
السلفي الثالثة السلطان والعمير 
واملطير ون����واب القبائل في هذا 
االس����تجواب بعد تقدمي صحيفة 
املساءلة ووفقا للمعلومات األولية 
فإن حتريك القواع����د االنتخابية 
ض����د ن����واب القبائ����ل ون����واب 
التجمع السلفي سيبدأ بعد تقدمي 
االستجواب غدا األحد وهو األمر 
الذي يعقد عليه املستجوبون اآلمال 
في تغيير املواقف وكسب التأييد 
وحتقيق م����ا أخفقوا في حتقيقه 
في االس����تجوابات املاضية وهو 
حل املجلس او االطاحة باحلكومة. 
وي����رى مراقبون سياس����يون ان 
جتاوز احلكومة لالستجواب الثامن 
سيساهم في تثبيت بقائها طوال 
مدتها الدستورية وسيضمن عدم 
توجيه اي استجواب ألي وزير حتى 
نهاية الفصل التشريعي احلالي.

6 ن�واب حاليي�ن ش�اركوا ف�ي اس�تجواب الرئي�س فه�ل يرتف�ع الع�دد إل�ى 8؟

االس�تجواب التاريخ�ي األول للمحم�د بع�د 3 أش�هر م�ن تولي�ه رئاس�ة ال�وزراء
وقبلت استقالتها في 14 ديسمبر 
من العام نفسه، والسيناريو الثالث 
هو مزيج من السيناريوهني األول 
والثاني حيث استقالت احلكومة 
ومت حل مجلس األمة بعد يومني 
فقط من استقالة احلكومة وكان 
ذلك اثر تقدمي 3 استجوابات للمحمد 

في غضون 8 أيام.
الرابع فتجسد  السيناريو  أما 
في واقعة تاريخية بصعود سمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد مرتني الى املنصة في 
االستجواب الثالث للنائب فيصل 
املسلم حول املصروفات والشيكات 
في 15 نوفمبر 2009 ووقف األمر 
عند تق����دمي 13 نائب����ا كتاب عدم 
التعاون في احملمد وامتناع نائب 
واحد بينما جدد بقية النواب الثقة 
الرئيس والسيناريو  في س����مو 
اخلام����س رفع االس����تجواب من 
جدول األعمال وحدث ذلك عندما 
أعلن رئيس ال����وزراء عن رغبته 
في صعود املنصة في االستجواب 
السابع للنائب الطاحوس غير ان 
الطاحوس انسحب عقب موافقة 
املجلس على مناقشة االستجواب 
في جلس����ة س����رية وتقرر رفع 

اس����تجواب، باملالحظ ان هناك 3 
استجوابات وجهت عن موضوعات 
لم تتكرر في أي استجواب آخر وهي 
االستجواب األول للثالثي السعدون 
واملليفي واملس����لم وكان محوره 
الدوائر االنتخابية واالستجواب 
اخلامس الذي قدمه هايف ومحوره 
ازالة مساجد التركيب وهو موضوع 
لم يتكرر من قبل واالس����تجواب 
الس����ابع الذي قدم����ه الطاحوس 
تأس����س على محور واحد خاص 
الهيمان  أم  الس����يئ في  بالتلوث 
اما االستجوابات األربعة األخرى 
وقد يض����اف اليها االس����تجواب 
الثام����ن املق����رر تقدمي����ه اليوم، 
فبعض هذه االستجوابات تناولت 
محاور متشابهة وتقاطعت بعض 
املوضوعات في هذه االستجوابات 
حيث تك����رر موضوع مصروفات 
ديوان س����مو رئيس الوزراء في 
3 استجوابات منها اثنان للنائب 
املسلم والثالث احلربش والصانع 
والشايجي، كما ان موضوع ضياع 
هيبة الدولة وعدم تطبيق القوانني 
واإلخفاق في ادارة الدولة تكررت 
في اس����تجوابات ثالث����ي احلركة 
الدستورية وأيضا استجوابا املسلم 

املنفردان واستجواب الثالثي د.وليد 
البرغش  الطبطبائي وعب����داهلل 
ومحمد هايف الذي تأس����س على 
جتاوز القان����ون والقيود األمنية 
في ادخال مطلوب الى البالد، ومن 
املزمع ان يتطرق االستجواب الثامن 
املزمع تقدميه اليوم الى موضوعات 
متعلقة بغياب سيادة القانون وعدم 
تطبيقه واالعتداء على احلريات 
ومس كرامات املواطنني والعدوان 
على السلطة التشريعية بالتدخل 
في أعمالها وانتهاك مواد الدستور 

6 و50 و108 و110.

نتائج مساءلة الرئيس

5 س����يناريوهات فقط انتهت 
اليها االستجوابات السبع السابقة 
الى سمو رئيس الوزراء وهي حل 
مجلس األمة وحدث ذلك في أول 
الوزراء بشأن  استجواب لرئيس 
الدوائر حيث صدر قرار بحل مجلس 
األمة فور االستجواب والسيناريو 
الثاني اس����تقالة احلكومة وحدث 
ذلك مرة واحدة عندما اس����تقالت 
احلكوم����ة ف����ي 25 نوفمبر 2009 
عقب استجواب »الفالي« للنواب 
الطبطبائ����ي والبرغ����ش وهايف 

الدس����تورية االس����المية الصانع 
والشايجي واحلربش وبعد اسبوع 
في 9 مارس قدم هايف استجوابه 
وجاء االستجواب السادس للنائب 
املسلم في 15 نوفمبر 2009 ليكون 
الراب����ع لرئيس ال����وزراء في عام 
واحد وهو الثالث للنائب املسلم 
واملتضمن نفس محاور استجوابه 
الثاني واخلاصة مبصروفات ديوان 
سمو رئيس الوزراء، مضيفا اليها 

موضوع شيكات النواب.
اما االستجواب السابع للنائب 
خالد الطاحوس فقدم في 30 مايو 
2010 وحال تقدمي االستجواب الثامن 
اليوم يكون الثاني لرئيس الوزراء 
في عام 2010 ومن هنا يتضح ان 
احملمد تعرض للمساءلة السياسية 
في كل عام منذ توليه رئاسة الوزراء 
في 2006 باستثناء عام 2007 الذي 
شهد استقالة احلكومة في 5 مارس 

.2007

موضوعات المساءلة

تعددت االستجوابات التي وجهت 
الى احملمد، كما تعددت املوضوعات 
محل املساءلة السياسية لكن هذا 
ال ينفي وجود تكرار بني أكثر من 

غدا األحد يحمل في جعبته حدثا 
تاريخيا عندم����ا يقدم ممثل كتل 
العمل الش����عبي والعمل الوطني 
والتنمية واإلصالح االستجواب 
الثامن لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد فهل يكون مصيره 
مثل االستجوابات السبعة السابقة 
ام سيكون هناك سيناريو مختلف 
يسجل كسابقة في تاريخ احلياة 

النيابية.
ال����وزراء  احملمد ه����و رئيس 
املس����جل باس����مه أرقاما قياسية 
تاريخية فهو أول رئيس وزراء في 
تاريخ الكويت يتعرض للمساءلة 
السياسية وهو أيضا أول رئيس 
وزراء يصعد املنصة، واألول الذي 
يقدم بحقه كتاب عدم التعاون في 
أول تفعيل حلك����م املادة 102 منذ 

صدور الدستور.

من يستجوب الرئيس؟!

وف����ي تقرير ملرك����ز اجتاهات 
للدراس����ات والبحوث )اجتاهات( 
سلط فيه الضوء على االستجوابات 
السبعة السابقة لوحظ ان 10 نواب 
قدموا االس����تجوابات السبعة وقد 
يرتفع العدد الى 12 نائبا اذا تقرر 
بشكل نهائي مشاركة النائبني مسلم 
البراك وعادل الصرعاوي أو صالح 
املال في االستجواب الثامن املزمع 
تقدميه غدا االحد وهؤالء النواب هم: 
د.فيصل املسلم وقدم 3 استجوابات 
يليه النائب محمد هايف استجوابني 
وقد يش����اطره في ه����ذا الترتيب 
د.جمعان احلربش في حال وقع على 
صحيفة االستجواب الثامن وساهم 
الن����واب احمد الس����عدون وأحمد 
املليفي ود.وليد الطبطبائي وعبداهلل 
الش����ايجي  البرغش وعبدالعزيز 
ود.ناصر الصانع وخالد الطاحوس 
في تقدمي استجواب واحد. ويالحظ 
ان 6 نواب حاليني من الذين قدموا أو 
ساهموا في استجواب سمو رئيس 
الوزراء قد يرتفع عددهم الى 7 أو 
8 اذا شارك البراك والصرعاوي أو 
املال في االستجواب الثامن، بينما 
هناك مع احلربش 4 نواب سابقني 
وهم: الصانع واملليفي والشايجي 

والبرغش.

تواريخ االستجواب

مفارقات مهمة في تواريخ تقدمي 
االستجواب الى رئيس الوزراء حيث 
قدم االستجواب األول التاريخي في 
17 مايو 2006 بعد 3 أش����هر فقط 
على تولي احملمد رئاسة الوزراء 
الثالث  وقدمت االستجوابات من 
للنائب فيصل املسلم الى اخلامس 
للنائ����ب محمد هاي����ف وبينهما 
للن����واب د.ناصر الصانع  الرابع 
وعبدالعزيز الشايجي ود.جمعان 
احلربش في غضون 8 أيام فقط، 
حيث قدم املسلم استجوابه في أول 
م����ارس 2009 ويالحقه في اليوم 
التالي اس����تجواب نواب احلركة 

ع�دم  بطل�ب  يدفع�ون  نائب�ًا   20
معلن�ة أولي�ة  لتقدي�رات  وفق�ًا  التع�اون 

تجاوز الحكومة الحالية ل� 7 استجوابات 
يعطيه�ا الق�درة عل�ى التكتي�ك والمناورة

المحمد أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت 
يتعرض للمس�اءلة السياسية ويواجه االستجواب

تحريك  عل�ى  يراهنون  المس�تجوبون 
القبائ�ل ن�واب  ض�د  االنتخابي�ة  القواع�د 

كل  السياسية  للمس�اءلة  يتعرض  المحمد 
عام منذ توليه رئاسة الوزراء باستثناء عام 2007

سيناريو صعود المحمد المنصة األقرب 
ف�ي ظ�ل المؤش�رات السياس�ية الحالية

 االستجوابات ال� 7 قدمه�ا 10 نواب
لهاي�ف واثن�ان  للمس�لم  ثالث�ة  منه�ا   

للرئيس  قدم�ت  اس�تجوابات  أربع�ة 
اليها  تناولت مح�اور متش�ابهة قد يض�اف 
االس�تجواب الثام�ن المقرر تقديم�ه اليوم

حكوم�ة المحمد 2009 قوي�ة تضم أوراقًا 
سياسية رابحة ترجح الكفة أمام المعارضة النيابية

الرئيس.. حل المجلس مرتين  استجوابات 
واس�تقالة الحكوم�ة مثلهما وصعود إل�ى المنصة

جدول يبين االستجوابات السبعة المقدمة لرئيس الوزراء
النتيجةالموضوعالتاريخالمستجوباالستجواب

حل املجلس فور تقدمي االستجوابالدوائر االنتخابية2006/5/17السعدون � املليفي � املسلماألول

إدخال الفالي البالد والتجاوز 2008/11/18الطبطبائي � البرغش � هايفالثاني
عن القيود األمنية

استقالة احلكومة في 2008/11/25 
وقبول االستقالة في 2008/12/14

مصروفات ديوان رئيس 2009/3/1د.فيصل املسلمالثالث
الوزراء

استقالة احلكومة في 2009/3/16 وحل 
املجلس

د.ناصر الصانع � د.جمعان الرابع
ضياع هيبة الدولة والتردد في 2009/3/2احلربش � عبدالعزيز الشايجي

اتخاذ القرار 
استقالة احلكومة في 2009/3/16 وحل 

املجلس بعد يومني

استقالة احلكومة في 2009/3/16 وحل موضوع إزالة املسجد2009/3/9محمد هايفاخلامس
املجلس بعد يومني

مصروفات ديوان سمو رئيس 2009/11/15د.فيصل املسلمالسادس
الوزراء وشيكات النواب

صعود رئيس الوزراء للمنصة وتقدمي 
لكتاب عدم او امكانية التعاون انتهى 

بحجب 13 نائبا الثقة عن سموه 
وامتنع نائب عن التصويت وجدد 

األغلبية النيابية الثقة باحملمد

التلوث البيئي في أم الهيمان2010/5/30خالد الطاحوسالسابع
انسحاب مقدم االستجواب في جلسة 
2010/6/8 السرية وبالتالي مت رفع 

االستجواب من جدول األعمال
؟؟؟؟الثامن

خالد املضاحكة رئيس مركز اجتاهات للدراسات

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  عائلتي الع�ساكر والغنيم الكرام
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

منرية علي عي�سى الغنيم

�أرملة �ملرحوم/ �سليمان �إبر�هيم �لع�ساكر

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن


