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احلقائب السيادية: 3 شيوخ يواجهون 18 حتديًا و20 أولوية في دور االنعقاد احلالي
ودور الس���فارات الكويتي���ة في 

اخلارج.
السيناريو املرجح: ال يستبعد 
إعادة االستجواب لوزير اخلارجية 
من النائب صالح عاشور في األيام 
املقبل����ة، لكن ذل����ك يتوقف على 
معطيات األحداث واالستجوابات 
التي ستقدم واملوضوعات املتعلقة 
بها ومدى االقتراب من قرار استقالة 
حكومة احملمد الس����ابعة أو حل 

مجلس األمة.

وزارة الداخلية

يتقلدها الشيخ أحمد احلمود 
الذي عاد إلى احلكومة في ش����هر 
فبراير املاضي واحتفظ مبنصبه 
في احلكومة السابعة واستطاع في 
فترة وجيزة أن ينال ثقة األغلبية 

النيابية خالف الوزير السابق.
ومن األولويات التي تقع على 
كاهله تطوي����ر وإصالح األجهزة 
األمنية ومواجهة التجاوزات داخل 
التجنيس  الوزارة وإنهاء ملفات 
وحقوق البدون، وضبط األمن في 
مرحلة حرجة في ضوء حتديات 
إقليمية خطيرة، وس����يكون من 
أولويات الوزير حزمة قوانني منها 
تعديل قانون الشرطة ومكافحة 
االجت����ار باألش����خاص وتهريب 
املهاجرين. وفيما يخص التحديات 
يشير اجتاهات إلى ان الوزير يقع 
على كاهل����ه مواجهة ما يثار عن 
جتاوزات وانتهاك حلقوق اإلنسان 
في املخافر والس����جون واإلبعاد 
التحقيق  والتعام����ل مع جلن����ة 
البرملاني����ة فيم����ا يخص فحص 
حاالت التعذيب على مدار السنوات 
اخلمس املاضية واستكمال إجراءات 
محاس����بة املتورط����ني في حادث 
وف����اة املواطن محم����د امليموني 
ومواجهة خط����ر اخلاليا النائمة 
السيما املنتمية إليران والتعامل 
احلكيم والدقيق مع إقامة الندوات 
واملظاهرات، ومواجهة ما يثار عن 

مزدوجي اجلنسية.
وعن السيناريو املرجح يؤكد 
اجتاهات أن الوزير الشيخ أحمد 
احلمود يحظى بثقة واس����عة من 
قاعدة نيابية عريضة بسبب حزمه 
وتطبيقه القانون، إضافة التخاذه 
إجراءات رادعة ملواجهة تداعيات 
وف����اة املواطن محم����د امليموني 
بالتعذيب لذلك يستبعد استجوابه 
لكن نظرا ملفاجآت امللف األمني فقد 
تؤدي أي مفاجأة غير متوقعة إلى 
تغيير املعطيات وتتم مساءلته.

التي تواجهه���ا وزارة الدفاع في 
مواجهة املطالب النيابية اخلاصة 
بإقرار زي���ادة للمدنيني العاملني 
العس���كري وتسرب  القطاع  في 
القيادات الوس���طى في اجليش، 
وملف التسليح، رد قانون إعفاء 
حلى العس���كريني كم���ا انه على 
الوزي���ر مواجهة مل���ف التلوث 
البيئي، الس���يما أن هناك حزمة 
توصيات ملجلس األمة حتتاج إلى 
تفعيل أخطرها تثمني منطقة أم 
الهيمان لعدم صالحيتها للسكن، 
كما سيكون على الوزير اإلسراع 
بتطبيق قانون املعاقني، وكذلك 
مواجهة الصراع النيابي املؤكد حول 
تداعيات األحداث اخلليجية بعد 
املشاركة في قوات درع اجلزيرة. 
وعن الس���يناريو املتوقع يشير 
اجتاهات الى أن السيناريو املرجح 
هو أن حقيبة الدفاع لن تكون محل 
مساءلة سياسية في املرحلة املقبلة 
بعد أن جتاوز الوزير استجوابا 
سابقا فضال عما أبداه من تعاون 
مع مجلس األمة وجلانه فيما يثار 
من قضايا إضافة إلى جتاوبه في 

إقرار زيادة العسكريني.

وزارة الخارجية

يتقلده���ا الش���يخ د.محم���د 
الصباح ويحتفظ بحقيبته منذ 
فبراير 2006 في حكومات احملمد 
وأصبحت أخيرا في بؤرة األحداث، 
حيث وجه أول استجواب للوزير 
خالل احلكومة السابقة قبل أيام 
من استقالتها بس���بب تطورات 
األح���داث العربي���ة واإلقليمية، 
السيما أحداث البحرين التي ارتدت 
إلى الساحة احمللية وصارت محل 
خالف وجتاذب طائفي وسياسي 
غير أن األغلبي���ة النيابية تدعم 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بشكل مباشر ومعلن في 
مواقفه جتاه أزمة البحرين وتصفه 

برجل دولة.
وتكمن األولوي���ات في إعادة 
الكويتية  الديبلوماسية  صياغة 
وحتديد مسار العالقات مع إيران 
وتفعيل الديبلوماسية االقتصادية 
مع مراجعة دور صندوق التنمية 
ومعاجلة ملف املعتقلني الكويتيني 
في اخلارج. ويقع على كاهل الوزير 
حتديات مثل املعاجلة احلذرة مللف 
العالقات مع إيران ومعاجلة ملف 
الديون لدى العراق وإعادة النظر 
في دور صندوق التنمية وتفعيل 
دور الديبلوماس���ية االقتصادية 

احملمد الس����ابقة وأدت في أحيان 
كثيرة الستقالة أكثر من حكومة 

ووزير وحل مجلس األمة.
وتراكم تلك امللفات والقضايا 
لم يسيئ للعالقة بني السلطتني 
فحس����ب، وإمنا يجعل احلكومة 
تعاني من وهن القرارات واملبادرة 
ويزيد من إصرار النواب على توجيه 

االستجواب وراء االستجواب.
وتعتبر احلقائب السيادية التي 
النائب  يتوالها ثالثة شيوخ هم 
األول لرئي����س مجل����س الوزراء 
وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
والنائب رئي����س مجلس الوزراء 
وزي����ر الداخلي����ة الش����يخ أحمد 
احلم����ود ونائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ د.محمد الصباح 
هي األكثر استقرارا على ما يبدو 
ومحصنة سياسيا في حكومة سمو 
الشيخ ناصر احملمد السابعة لعدة 
اعتبارات أهمها أن هؤالء الوزراء 
وصفه����م عدد كبير م����ن النواب 
بأنهم وزراء رج����ال دولة طوال 
الفترة املاضي����ة نتيجة لقرارات 
مهمة اتخذوها ومواقف عكس����ت 
ارتياحا شعبيا كبيرا في األوساط 

السياسية الكويتية.

وزارة الدفاع

املبارك  يتقلدها الشيخ جابر 
ويحتفظ بها من����ذ فبراير 2006 
بالنسبة حلكومات سمو الشيخ 
ناصر احملمد ويعد الشيخ جابر 
املبارك أحد أبرز الوزراء الذين قرنوا 
القول بالفعل السياس����ي، وحقق 
جناحا في مترير الزيادات املالية 
للعسكريني وإلغاء صفقة طائرتي 
الشحن وطائرات الرافال وإعالنه 
أمام مجلس األمة أن وزارة الدفاع 
لن توقع أي عقد إال عبر القنوات 
الدستورية، كما أنه اتخذ قرارات 
مهمة أبرزها سحب جنسية ياسر 
احلبيب ويتمتع بعالقات قوية مع 
التيارات والكتل البرملانية، وحتمل 
حقيبته عددا من األولويات منها 
جتهيز اجليش ملواجهة املخاطر 
اإلقليمية احملدقة بالبالد ومكافحة 
التلوث البيئي في اجلنوب وتطبيق 
قانون املعاقني، وهناك حزمة قوانني 
تعد م����ن أولويات ال����وزارة في 
املرحلة املقبلة مثل العلم الوطني 
اإللزام����ي واحملاكمات  والتجنيد 
العسكرية وقانون موحد حلماية 
البيئة وهذه القوانني جاءت ضمن 
جدول أولويات السلطتني في دور 
االنعقاد احلالي. وتكمن التحديات 

رصد مركز اجتاهات للدراسات 
والبحوث )اجتاهات( الذي يرأسه 
خالد عبدالرحمن املضاحكة أبرز 
األولويات وأه����م التحديات التي 
تواجهها احلقائب الوزارية املختلفة 
باحلكومة السابعة لسمو الشيخ 
ناصر احملمد، كانت أوالها احلقائب 
الس����يادية، وثانيته����ا احلقائب 
االقتصادية، وثالثتها احلقائب ذات 
الطابع اخلدمي والتوجيهي، وذلك 
في إطار سلسلة من التقارير التي 
حتدد مسار العالقة بني السلطتني 

في املرحلة املقبلة.
يذكر في منت التقرير أن كثرة 
القضايا واإلشكاليات التي تواجهها 
كل احلقائب الوزارية في احلكومة 
السابعة جعلت هناك حاجة لرصد 
األولويات والتحديات التي تواجهها 
كل حزمة من احلقائب على حدة، 
وذلك لي����س بغرض الفصل غير 
املنهجي بينهما وإمنا بهدف إعطاء 
»هوية« لكل مجموعة من احلقائب 
أمام  على حدة ليس����هل وضعها 
الرأي العام، فهناك حزمة احلقائب 
السيادية التي جتمع وزارات الدفاع 
والداخلية واخلارجية، وهناك حزمة 
التي تضم  احلقائب االقتصادية 
املالية والتجارة والنفط  وزارات 
والتنمية، وحزمة احلقائب اخلدمية 
والتوجيهي����ة التي تضم وزارات 
املواصالت والصحة واإلس����كان 
والتربي����ة والكهرب����اء واإلعالم 
والش����ؤون االجتماعية والعمل 
والبلدية واألوقاف، وفي التفاصيل 
التالية يكشف »اجتاهات« بوضوح 
عن أولويات وحتديات احلقائب 
الس����يادية وع����ن طريقها يحدد 
السيناريوهات األقرب للحدوث 
في كل وزارة على حدة على أن يتم 
في اليومني املقبلني رصد أولويات 
وحتدي����ات احلقائب االقتصادية 

واخلدمية والتوجيهية.
ويشير التقرير إلى انه مع ظهور 
السابعة لسمو الشيخ  احلكومة 
ناصر احملمد استأنف مجلس األمة 
جلساته باستجوابني متتاليني قدما 
بحق سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ونائب رئيس الوزراء 
وزير التنمية واإلس����كان الشيخ 
أحم����د الفهد في وقت كانت هناك 
قائمة طويلة من التحديات التي 
تواجه احلكومة منها ملفات متراكمة 
ف����ي كل وزارة كان التقاعس في 
معاجلتها واتخاذ إجراءات بشأنها 
وراء سلسلة األزمات واالحتقان 
التي واجهت حكومات  السياسي 

الشيخ د. محمد الصباحالشيخ جابر املبارك الشيخ احمد احلمود

»الدفاع« و»الداخلية« أقرب للخروج 
من مرمى االستجوابات و»اخلارجية« 

تواجه التجاذبات السياسية بأغلبية نيابية

ابرز األولويات واهم التحديات التي تواجه الحقائب السيادية بالحكومة السابعة
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