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 قال تعالى

ا تَأُْكلُوَن ( ) ثُمَّ یَأْتِي ِمْن بَْعِد 47{قاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِیَن َدأَبًا فَما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِھ إِالَّ قَِلیًال ِممَّ
ا تُْحِصنُوَن (ذِلَك َسْبٌع  ) ثُمَّ یَأْتِي ِمْن بَْعِد ذِلَك عاٌم فِیِھ یُغاُث 48ِشداٌد یَأُْكْلَن ما قَدَّْمتُْم لَُھنَّ إِالَّ قَِلیًال ِممَّ

 )}49النَّاُس َوفِیِھ یَْعِصُروَن (

 .49 - 47سورة یوسف: اآلیات 

 
منھ والتي نصت على أن " لكل عضو من  100المادة  إعماالً لألدوات الرقابیة التي منحھا الدستور لممثلي األمة بموجب

 .أعضاء مجلس األمة أن یوجھ إلى رئیس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاتھم

 
 

 صحیفة استجواب سمو رئیس مجلس الوزراءأتقدم ب
 الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح 

 
 

 النائب
 الكندريد. عبدالكریم عبداللھ 
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 مقدمة
 

باستجواب لسمو رئیس مجلس الوزراء السابق الشیخ جابر مبارك الصباح كانت  30/4/2019عندما تقدمت بتاریخ 
 .والمدخل إلدارتھ لخلفھ أورثھا التي في إدارة الحكومة والتركة هخاتمة صحیفة االستجواب بمثابة خاتمة لعھد

مجلس الوزراء الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح دفة رئاسة مجلس الوزراء، سنوات على تولي سمو رئیس  8مرت  "
أعلن خاللھا العجز في المیزانیة العامة، وتم استنزاف االحتیاطي العام، تراجعت الكویت في جمیع المؤشرات العالمیة 

 .1"ھجر فیھا المصلحعلى جمیع األصعدة، غاب عن الشعب وغاب عن جلسات مجلس األمة، حقبة لم یسجن فیھا فاسد و

، 2011نذ معھد كان یفترض بھ أن تستثمر الفوائض المالیة التي أنعم اللھ علینا بھا بسبب الطفرة في أسعار البترول 
الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظھ اللھ بتحویل الكویت  ر البالدتحقیق رؤیة صاحب السمو أمیعلى  الدولة وتعمل

 .األعماللجذب من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مصدرة لالستثمار واإلدارة ومركزاً عالمیاً ھا لمركز مالي ینقل

ي وقتھا فذكرت في صحیفة االستجواب  ةالفوائض المالیة ألسباب كثیرواستنزفت بھ معھ اآلمال  تبخرتذھب ھذا العھد و
 للدولة قارب على النضوب والبد مالعا يحتیاطالتي قدمت لرئیس الوزراء السابق والتي علقنا بھا الجرس وحذرنا بأن اال

 من إنقاذه قبل أن نصل إلى صندوق األجیال القادمة.

الوزراء الشیخ صباح الخالد الصباح وانعكاساتھ مجلس تاركاً تداعیاتھ على الحكومة األولى لسمو رئیس  ذلك تاریخ مضى
 .ھالمرتقبة على الشعب الكویتي ومستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 : استجواب رئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك الصباح، د.عبدالكریم الكندري، مضبطة مجلس األمة، الخاتمة.1 
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 مجلس الوزراءاألساس الدستوري لمسئولیة رئیس 
 

"االستجواب یحمل معنى المحاسبة، وقد ینتھي بتوجیھ االتھام إلى من قدم بحقھ. ولذلك یعتبر وسیلة من أھم الوسائل 
 .2التي تملكھا السلطة التشریعیة وأخطرھا في مواجھة أعضاء الحكومة"

والرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة عن طریق تبني إثارة نظم الدستور الكویتي في نصوصھ سبل المحاسبة 
أداة االستجواب التي حدد المشرع لھا شروطاً شكلیة وأخرى  بتبنيالسیاسیة لرئیس مجلس الوزراء والوزراء  المساءلة

 ً للدستور الكویتي والمذكرة التفسیریة باإلضافة إلى القرارات التفسیریة الصادرة من المحكمة الدستوریة،  موضوعیة وفقا
" لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن یوجھ إلى رئیس مجلس الوزراء وإلى  أنمن الدستور  100مادة فقد نصت ال

لمناقشة في االستجواب إال بعد ثمانیة أیام على األقل الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاتھم وال تجري ا
من الدستور یجوز  102و 101من یوم تقدیمھ، وذلك في غیر حالة االستعجال وموافقة الوزیر وبمراعاة حكم المادتین 

 ."أن یؤدي االستجواب إلى طرح الثقة على المجلس

من الدستور أنھا قد تنتھي بقرار من المجلس  101دة لكن على خالف االستجوابات الموجھة للوزراء والتي قررت الما
ً للتعامل مع  بعدم الثقة بالوزیر واعتباره معتزالً من تاریخ قرار عدم الثقة بھ، فقد حدد الدستور الكویتي مساراً خاصا

من الدستور " ال یتولى رئیس مجلس الوزراء أي  102ستجواب رئیس مجلس الوزراء حیث جاء في نص المادة ا
ارة، وال یطرح في مجلس األمة موضوع الثقة بھ. ومع ذلك إذا رأى مجلس األمة بالطریقة المنصوص علیھا في وز

المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئیس مجلس الوزراء، رفع األمر إلى رئیس الدولة، ولألمیر في ھذه الحالة أن 
  ."مجلس األمةیعفي رئیس مجلس الوزراء ویعین وزارة جدیدة، أو أن یحل 

أوضحت المذكرة التفسیریة أسباب التمایز بین االستجواب المقدم لرئیس مجلس الوزراء والوزراء من ناحیة النتیجة 
موضعاً وسطاً بین النظامین البرلماني والرئاسي بعدم النص على  أثناء شرح تحدید معالم دستور دولة الكویت الذي تخیر

عن ذلك األصل البرلماني بنوع من التحكیم  واالستعاضةثقة یصدره مجلس األمة، الإسقاط الوزارة بكاملھا بقرار عدم 
ً للمصلحة العامة، وذلك إذا ما رأى مجلس األمة عدم إمكان التعاون م ع رئیس مجلس یحسمھ األمیر بما یراه محققا

 . 102الوزراء كما جاء بالمادة 

وبینت المذكرة التفسیریة أیضاً أنھ إذا صدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئیس مجلس الوزراء لم یترتب على ذلك 
تنحیتھ عن الوزارة كما ھو مقرر بالنسبة للوزیر، وإنما یكون األمیر حكماً في األمر، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى 

 .الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس

ضمانة تكفل االستقرار للوزارة  بأنھ یمثلوأرجعت المذكرة ھذا االسلوب في التعاطي مع استجواب رئیس مجلس الوزراء 
في مجموعھا. كما أن رئیس مجلس الوزراء الذي یصل برمي مجلس األمة بھ ومعارضتھ لسیاستھ حد تعریض المجلس 
نفسھ للحل، وتعریض أعضائھ أنفسھم لخوض معركة انتخابیة مریرة لیس من الصالح العام تحصینھ أكثر من ذلك أو 

 . د من ھذا المدىكفالة بقائھ في الحكم إلى أبع

 

                                                           
 .940، صفحة 2009النظام الدستوري في الكویت دراسة مقارنة، د.عادل الطبطبائي، الطبعة الخامسة المنقحة، : 2 
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، تبنى الدستور الكویتي فكرة المسئولیة السیاسیة لرئیس مجلس الوزراء حیث نصت المساءلةأما عن الطبیعة القانونیة 
المذكرة التفسیریة "ما أثبتتھ التجارب الدستوریة العالمیة من أن مجرد التلویح بالمسئولیة فعّال عادة في درء األخطاء 

منع التمادي فیھا أو اإلصرار علیھا، ولذلك تولدت فكرة المسئولیة السیاسیة تاریخیاً عن التلویح أو  قبل وقوعھا أو
 ."التھدید بتحریك المسئولیة الجنائیة للوزراء، وقد كانت ھذه المسئولیة الجنائیة ھي الوحیدة المقررة قدیماً 

تأخذ طابعاً خاصاً یتمثل في التلویح والتجریح وإحراج لذلك تجد أن المسئولیة السیاسیة التي یثیرھا عضو مجلس األمة 
نصت علیھ المذكرة التفسیریة صراحة "أن تجریح الوزیر، أو رئیس مجلس  رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر وھذا ما

 االوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفیل بإحراجھ والدفع بھ إلى االستقالة، إذا ما استند ھذ
التجریح إلى حقائق دامغة وأسباب قویة تتردد أصداؤھا في الرأي العام، كما أن ھذه األصداء ستكون تحت نظر رئیس 
الدولة باعتباره الحكم النھائي في كل ما یثار حول الوزیر أو رئیس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس األمة 

قة' أو 'بعدم التعاون' كما أن شعور الرجل السیاسي الحدیث بالمسئولیة 'بعدم الث األغلبیة الكبیرة الالزمة إلصدار قرار
البرلماني على التعجیل  الشعبیة والبرلمانیة، وحسھ المرھف من الناحیة األدبیة لكل نقد أو تجریح، قد حمال الوزیر

 ."بالتخلي عن منصبھ إذا ما الح لھ أنھ فاقد ثقة األمة أو ممثلیھا

على أن "ال یتولى رئیس مجلس الوزراء أي وزارة .."  102المسئولیة السیاسیة، نصت المادة  أما فیما یتعلق بحدود
وھذا یعني بأن رئیس مجلس الوزراء مفرغ لما ھو أكبر من تولي حقائب وزاریة متخصصة، أوعزت المذكرة التفسیریة 

وھو أمر لھ أھمیتھ من ناحیة سیر العمل  للدستور ذلك لضخامة أعباء رئاسة الوزراء "أال یتولى مع الرئاسة أي وزارة،
الحكومة، وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجیھ العام للحكم، والتنسیق بین الوزارات واتجاھاتھا، وتحقیق 
رقابة ذاتیة یمارسھا رئیس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما یضاعف أسباب الحرص على الصالح العام 

 ."ذه الوزارات للحدود الدستوریة والقانونیة المقررةوالتزام ھ

من الدستور "یتولى رئیس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس واإلشراف على تنسیق  127ووفقا ألحكام المادة 
ً بأنھ  123وحددت المادة  األعمال بین الوزارات المختلفة. من الدستور الدور الذي یمارسھ مجلس الوزراء مجتمعا

ن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ویرسم السیاسة العامة للحكومة، ویتابع تنفیذھا، ویشرف على سیر العمل "یھیم
 ."في اإلدارات الحكومیة

لم تجر العادة أن یقوم مقدم االستجواب في مجلس األمة على تأكید دستوریة صحیفة استجوابھ، لكن وبعد اسراف 
داة االستجواب حمایة لمن قدم في مواجھتھ تحت عدة أعذار كان أھمھا اسقاط الحكومات المتعاقبة بمحاولة تعطیل أ

أو  دون نقاش القرارات التفسیریة للمحكمة الدستوریة بشكل جزافي على أي استجواب حتى لو كان قد حقق الضوابط
ت لمحاولة ھدر المسائالنستعرض قبل الدخول في محاور االستجواب الضوابط التي اعتاد البعض استخدامھا اثبات، لذلك 

 السیاسیة للتأكید على أنھا محترمة سلفاً أثناء صیاغة صحیفة االستجواب.

" االستجواب البرلماني "  2004لسنة  8من أھم قرارات المحكمة الدستوریة تلك التي جاءت في طلبات التفسیر رقم 
 لوزراء"." المسؤولیة السیاسیة لرئیس مجلس ا 2011لسنة  10وطلب التفسیر رقم 

 تتعلق في االستجواب ذاتھ: ضوابطومنھا 
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یجب أن یكون موضوعھ واضحاً، محدداً بوقائع تحصر أسانیدھا، حتى یتخذ المستجوب عدتھ، ویستعد  االستجوابأن "
 الأثناء مناقشتھ إ االستجوابللمناقشة، ویتمكن من اإلدالء بحجتھ، وال یجوز إقحام موضوعات جدیدة أخرى على طلب 

 .3"ما كان متعلقاَ بوقائع تفصیلیة ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب االستجواب

 :رئیس مجلس الوزراءضوابط تتعلق في مسؤولیة 

إلى رئیس مجلس الوزراء، ینحصر نطاقھ في حدود اختصاصھ في السیاسة العامة  ھأن كل استجواب یراد توجیھ" -
 ... .للحكومة

، منوط بأن تكون اختصاصھأن استعمال عضو مجلس األمة لحقھ في استجواب رئیس مجلس الوزراء فیما یدخل في  -
 .4"السیاسة العامة للحكومة المراد استجوابھ فیھا، قائمة ومستمرة

على وقائع محددة داخلة في اختصاص سمو  بثالث محاور مستندةالستجواب واضحاً جلیاً في الموضوع افقد جاء ھذا 
والزالت سلفھ  كونھا تمثل سیاسة عامة للحكومة قائمة ومستمرة حتى اآلن أو قامت في عھد الوزراءمجلس رئیس 

أن الدفع بعدم دستوریة االستجواب كامالَ أو أحد محاوره ھو دفع  الوقت مؤكدین بنفسآثارھا موجودة على األرض، 
لنواب، أما استخدامھا بتقدیر شخصي من لستجواب بعد اعتالء المنصة تاركاَ تقییم رأیھ ھذا وحججھ یملكھ الموجھ لھ اال

 101و  100 تینوالتفاف على المادذاتھا قبل المستجوب قبل قبولھ صعود منصة االستجواب ھو عبث بأداة االستجواب 
 .صویت في االستجواب بشكل غیر مباشربالسماح للمسائل أن یشرك الحكومة بالت المساءلةمن الدستور وجوھر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، أوالَ. 2004لسنة  8الدستوریة رقم : قرار المحكمة 3 
 ، أوالً و ثالثاَ. 2011لسنة  10: قرار المحكمة الدستوریة رقم 4 



6 
 

 

 

 

 

 

 المحور األول
 

 زمة كوروناأل الحكومة سوء إدارة
  

ً  شھد  ،جمیع الدوللوھو اجتیاح وباء فایروس كورونا المستجد  ،لم یشھده من زمن بعید بخالف الحروب العالم تحدیا
انعكست على جمیع جوانب  لم تشھدھا المجتمعات وآثار من قبلفي العصر الحدیث الحكومات الدول وجائحة لم تعرفھا 

 بالعالم. نسمةألف  800 ما یفوق وفاةأدت إلى ملیون إصابة  23 أكثر إلى اإلصابات بالعالم صلتحیث والحیاة، 

ضرورة أخذ أقصى االجراءات االحترازیة والوقائیة  WHO وعلى رأسھا منظمة الصحة العالمیة أعلنت المنظمات الصحیة 
 ما دفع جمیع الدول التخاذ قرارات قاسیة لمقاومة ھذا الوباء العالمي.وھو  ر ھذه الجائحةمن أجل مكافحة انتشا

ام الع القطاعینتمثلت بتعطیل المرافق العامة والعمل في  إجراءات استثنائیةعلى إقرار حزمة  كویتوعلیھ أقدمت ال
 أنشطة الدولة.ف كافة ووق الكليالجزئي ثم  والخاص وصوالً إلى حظر التجول

الذین تواجدوا بالصفوف األمامیة ابتداًء من الكوادر الطبیة واألمنیة  الوطنیةالبد أن نسجل اعتزازنا وفخرنا بكوادرنا 
والً الحیاة وص أمورالقطاعات الحیویة الرئیسیة التي عملت دون توقف لتسییر جمیع مروراً بالموظفین في  واالداریة

 رالشك نسجلوكذلك  .والعمل التعاوني ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الخیریةاألفراد من كل الفئات  للمتطوعین
 .تنفیذھاوساندوا الحكومة في للمواطنین الذین التزموا باإلجراءات الصحیة واالمتنان 

 لشكل المخیف، لذلك كانت بدایاتومن توقعھا لم یتوقع أن تكون تداعیاتھا بھذا ا، ال شك أن جائحة كورونا لم تكن متوقعة
فرنسا كوھناك من تدرج كنیوزیلندا التصدي لھذا الوباء متفاوتة في كل الدول فھناك من اتخذ أقصى اإلجراءات الوقائیة 

 ومثال على ذلك انھیار إیطالیا وایران والمملكة المتحدة. حتى وقعت علیھ الكارثة اوھناك من استھان بھوألمانیا 
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لم تكن تقاریر أزمة كورونا وتفشیھا في الصین غائبة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ففي اجتماع مجلس  في الكویت
تابع مجلس الوزراء األنباء المتعلقة بانتشار فیروس (كورونا) في الصین وخارجھا،  " 27/1/2020الوزراء بتاریخ 

الوقائیة والخطوات االحترازیة للحد من انتقال فیروس (كورونا) في وضمن اطار حرص الحكومة على اتخاذ اإلجراءات 
دولة الكویت، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمھ وكیل وزارة الصحة الدكتور / مصطفى رضا حول التدابیر واإلجراءات 

اإلقلیمیة المعنیة التي اتخذتھا وزارة الصحة وبالتنسیق التام مع منظمة الصحة العالمیة وجمیع المنظمات العالمیة و
وكذلك الجھات المحلیة المعنیة بالتعامل مع مثل ھذه األمراض واألوبئة، للحد من انتشار ھذا المرض ومنع العدوى 
واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائیة واالحترازیة لمجابھة ھذا الفیروس، مؤكداً خلو دولة الكویت من أي إصابة بحمد اللھ، 

الصحیة وغرف العزل الموجودة في مطار الكویت الدولي وتزوید المنافذ بالكامیرات الحراریة منوھاً بجاھزیة العیادات 
وتعمیم اإلقرارات الصحیة على القادمین إلى الكویت من الدول المعلن عن ظھور المرض فیھا وتجھیز القطاع الصحي 

ى اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابیر العملیة وقد أكد مجلس الوزراء عل .بالمعدات واألجھزة الالزمة لمنع انتشار العدوى
 .5"الالزمة من قبل كافة الجھات الحكومیة المعنیة في مواجھة االحتماالت المتعلقة بانتشار ھذا الفیروس

واستمرت ھذه المتابعات استعدادات الحكومة لھذه األزمة،  2020فبرایر  4كما ناقش مجلس األمة في جلستھ بتاریخ 
 وجھوھي من قبل العائدین من إیران، حینھا  2020فبرایر  24حتى تم اإلعالن عن أول ثالث حاالت في الكویت بتاریخ 

فریق برئاسة وزیر الصحة وعضویة ممثلین من كل من ( وزارة الخارجیة ، وزارة "تكلیف بسمو رئیس مجلس الوزراء 
جمارك ، وزارة المالیة ، وزارة اإلعالم ، وزارة التجارة والصناعة ، الھیئة العامة للغذاء الداخلیة ، اإلدارة العامة لل

والتغذیة ، مركز التواصل الحكومي ) لمتابعة تطورات ھذا الوباء واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابیر والخطوات الالزمة 
 ائم لتولي متابعة آخر مستجدات انتشار ھذا المرضفي البالد، ویكون الفریق في حالة انعقاد د للحد من انتشار المرض

 .6والعالجیة"على المستویین المحلي والخارجي وتوفیر كافة المستلزمات واألدویة الوقائیة 

على جدول اإلعالنات الیومیة لتزاید  والظھورمنذ ھذا التاریخ دخلت الكویت على خط الدول التي تسرب لھا الوباء 
االستثنائیة لمواجھة ھذه الجائحة وأولھا وقف وإلغاء فعالیات  القراراتاإلصابات، ومنذ ھذا الیوم بدأت الحكومة بإصدار 

 االحتفال بالعید الوطني وعید التحریر.

 ء، حیث یقتصر عملھ على وضع السیاسةوألن رئیس مجلس الوزراء ال یسائل عن األعمال التنفیذیة التي یقوم بھا الوزرا
 العامة للحكومة وتوجیھ الوزراء لتنفیذھا، واالشراف والتنسیق بینھم، وحسم القرار في حالة وجود تعدد في اآلراء،

فان إدارة األزمة تقع على عاتقھ بحیث یظھر جلیاً مدى التزام الوزراء باالطار العام الذي  والتأكد من عدم تضاربھا،
ھذه التسمیة جاءت  ت، فان كان"السلطات الصحیة"بمصطلح  البعضوال مجال للحدیث عن ما تعارف علیھ م، یضعھ لھ

، فال یعدو استخدامھا أن یتعدى معنى القرار، لذلك وتداولھا االعالم بسبب انتشار التقاریر الصحیة التي أطلقتھا المنظمات
تصویر  ألشكالایعیة والتنفیذیة والقضائیة، وال یجوز بأي شكل من ال یعرف الدستور الكویتي إال ثالثة سلطات وھي التشر

كن القرار الحكومي لفي صیاغة  أساساً  بأن وزیر الصحة ھو من یدیر الدولة، نعم قد یكون الرأي والتقریر الصحي یشكل
وزراء، ویظھر على عمل ال رئیسھا دیر الحكومة ویشرفتمن  يالسلطة التنفیذیة وعلى رأسھا رئیس مجلس الوزراء ھ

 .ھذا حیث أدیرت األزمة من مجلس الوزراء الذي كان یجتمع بشكل دوري "اجتماعھ العادي، واالستثنائي"

 

 

 

                                                           
 .2020ینایر  27في: الصادر  4 البیان األسبوعي لمجلس الوزراء: 5 
 .0202فبرایر  24الصادر في: ، 8لبیان األسبوعي لمجلس الوزراء  :6 
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 قرارات التضارب 
وما حصل في أزمة كورونا  رار،إن اإلدارة الحصیفة للدولة ومؤسساتھا تتطلب الحكمة والدرایة واالطالع وحسن اتخاذ الق

ومة یؤكد أن الحك ،شھده جمیع المواطنینالذي  تناقض بین الجھات الحكومیةالو التنفیذیة من تخبط واضح في القرارات
مادة ال وبموجب تنسیق بین الجھات الحكومیة وتوحید الرؤى والقرار.كانت تعاني سوء ال بشكل سيءاألزمة  تدیرقبل أن 

یتولى رئیس مجلس الوزراء ریاسة جلسات المجلس واإلشراف على تنسیق األعمال بین الوزارات من الدستور " 127
  ."المختلفة

بدأ مجلس الوزراء بعقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة تطور انتشار فایروس كورونا بالكویت والتخاذ اإلجراءات 
ً للمعطیات المتغیرة التي تناقش م نا تطورات فایروس كورو متابعةن قبل رئیس فریق المناسبة لمكافحة الوباء وفقا

 المستجد وباقي الوزراء.

وغرق  ، فقد شھدت الكویت قبل عامین أزمة األمطاروال یجب أن ننسى بأن إدارة األزمات بالكویت لیست أمراً مستجداً 
قة وتضع لھا خطة واضحة لطری والتي كانت یفترض أن تھیئ الحكومة للحاالت االستثنائیة الشوارع والمناطق السكنیة،

للرد على  واحدة كانت فارق بین األزمتین لكن المشترك بینھما بأن األعذار الحكومیةالومع  التنسیق وإدارة األزمات،
، إن ضربت اً ولن تحذر أحد لم نشھده من قبل، متناسیة بأن األزمات قد ال تتشابھ بأن ھذا ظرف استثنائي سوء اإلدارة،

 .إدارتھاعلى  القادرینھو ما یمیز  تجاوزھا والتصدي لھاتیجیة لكن وضع استرا

توجیھات رئیس مجلس الوزراء وسیاستھ في ھذا الشأن، فمن الطبیعي أن یعمل كل وزیر  يھإن الفیصل في اتخاذ القرار 
رارات یة أن القمن المسؤول مجلس الوزراءویقوم بتنفیذھا على أرض الواقع، وال یعفي رئیس  مكلف بھاوفقاً لتوجیھات 

المتخذة كانت بناء على رأي الوزراء، فرئیس مجلس الوزراء غیر مسائل عن أعمالھم التنفیذیة التي تدخل في 
اختصاصاھم لكن یسائل على سوء التنسیق بین ھؤالء الوزراء، أو تبني رأي أحد الوزراء وترجیحھ ثم التراجع عنھ 

 .إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء كانت جماعیة ولیست فردیةخصوصاً وأن  دون محاسبة أو تبریر على األقل

"غیاب السیاسة العامة للتعامل مع الكوارث الطبیعیة أو عدم متابعة تنفیذھا یمكن استنتاجھ من الحجم غیر المعتاد 
نتیجة عدم وجود ھذه لألضرار في مثل ھذه الحالة مقارنة بغیرھا من الحاالت المماثلة أو من تضارب القرارات التنفیذیة 

 .7السیاسة أو لعدم متابعة تنفیذھا"

من  127وللتدلیل على مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء عن سوء التنسیق بین أعمال الوزراء بالمخالفة لنص المادة 
ف رالدستور نورد على سبیل المثال ال الحصر بعض القرارات المتضاربة التي اتخذھا مجلس الوزراء أو الجھات التي یش

 علیھا بعض الوزراء وعلم عنھا مجلس الوزراء ولم یتخذ موقفاً واضحاً اتجاھھا.

 

 

 

 

 

                                                           
 والقانونیة، استجواب النائب شعیب المویزري،: د. محمد الفیلي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكویت، رأي مقدم للجنة الشؤون التشریعیة 7 

  .76تقریر اللجنة، صفحة 
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 وقف دخول األجانب إلى الكویت
 ومنذ بدایة شھر ینایر ومجلس الوزراء یتابع التقاریر العالمیة التي تفید عن ،فایروس كورونا لیس مصدره الكویت

حول ھذا الشأن،  مجلس الوزراءالمرض، ومع ذلك لم یكن ھناك توجیھ واضح من قبل رئیس ھذا تفشي سرعة انتشار و
رار ق على سبیل المثال ھو ھروب من المسؤولیة، فمنع دخول األجانب إلى الكویتوالقول بأن األمر یعود للقرار الصحي 

أن ذلك لم یحصل، فقد استمر تدفق إال ، یتخذ على أعلى المستویات وبتوجیھ من رئیس مجلس الوزراء لوزرائھ بذلك
ة الھلع نتیج یتصاعد علیھم حتى بدأ الضغط الشعبي المؤسسي األجانب إلى الكویت دون تطبیق إجراءات الحجر اإللزامي

 الذي أصاب المواطنین.

دة وسبقھا اصدار قرار بضرورة حصول من یرید الدخول للكویت على شھالطیران ل أیامومع ذلك فتحت األجواء لمدة 
وتدفق اآلالف إلى الكویت دون أن على بعض الدول من ثم تم الغاء ھذا القرار بشكل مفاجئ،  “PCR”8اجتیاز فحص 

أوالً ھل كان ھناك  مجلس الوزراءیكون ھناك موقف واضح من الحكومة أو تبریر لما حصل، وھنا تثور مسؤولیة رئیس 
؟ وھل خالف كونھ استمع بشكل موسع للرأي الصحي من قبل وزیر الصحة إلى الكویت األجانببوقف دخول  ھتوجھاً من

اآلالف إلى الكویت األمر الذي تسبب بالضغط على الكوادر  إلدخالأحد ھذا التوجھ؟ ولماذا لم یحاسب من قام بفتح األجواء 
 الصحیة والمحاجر وتسبب بحالة من الھلع الشعبي؟

ً بأن من یعملومع ھذا كلھ ساند الشعب الحكومة ووقف ب سمح كرر ھذا الخطأ، ویُ لكن أن یُ  یخطئ، قد جانبھا مدركا
جائحة بالكویت، وفي ظل اعالن وزارة الصحة عن احتمالیة تعرض الكویت الللطیران التجاري بالعمل دون السیطرة على 

یاً أو دولیاً مورس علینا ینھار وكأن ھناك ضغطاً تجارلموجة ثانیة من الفایروس، نجد قرار منع األجانب لدخول الكویت 
في ھذا الشأن، فال یقبل العقل وال المنطق أن یحذر وزیر الصحة من موجھ ثانیة، ومجلس الوزراء یمدد الحظر، وال 

 ینتقل إلى مرحلة متقدمة من مراحل عودة الحیاة بسبب التقاریر الصحیة ثم یسمح بعودة األجانب؟ 

 في ساعات؟ هھ الھلع والذھول من ھذا القرار لتقوم الحكومة بتغییرومرة أخرى یتدخل الضغط الشعبي الذي أصاب

إن كان رئیس مجلس الوزراء سیتحجج بأن في المرة األولى كان ھناك خطأ، فھل لھ تبریر لتكرار ھذا الخطأ مرة أخرى 
ظل عدم تراجع معدل اإلصابات بشكل كبیر  وھل سنشھد فتح المطار للقادمین مرة أخرى قریباً في والتراجع عنھ؟

 ؟والتقاریر التي تفید بوجود موجة ثانیة من الوباء
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 التعاقدات المباشرة
 29مارس وحتى  12كورونا في  أعلن دیوان المحاسبة أن قیمة التعاقدات الحكومیة، التي أقرھا الدیوان منذ بدایة أزمة

موضوعاً،  849إجمالي الموضوعات المعروضة خالل الفترة المذكورة بلغ ، وإن دینارملیار  1.101یونیو الماضي، بلغت 
 موضوعات طارئة.  %63س، وویرامنھا مرتبطة بالف 37%

مالیین دینار، في حین  405بلغت  كوروناأن قیمة التعاقدات الطارئة المرتبطة بمكافحة  تقریر دیوان المحاسبة وأشار
 ملیوناً. 696ئة األخرى المرتبطة بشكل غیر مباشر بمكافحة تداعیات الفیروس إلى وصل إجمالي التعاقدات الطار

 274من إجمالي تلك التعاقدات، بـ  %32 مثلتإلى أن قیمة تعاقدات وزارة الصحة خالل تلك الفترة  التقریر ولفت
موضوعاً  58ة الدفاع بـ من تلك المواضیع تعاقدات خاصة بوزار %7ملیون دینار، في حین كان  267موضوعاً بقیمة 

ملیوناً، وشملت مناقصة أعمال صیانة  174موضوعاً بقیمة  46منھا لوزارة الكھرباء والماء بـ  %5ملیوناً، و 87بـ 
 ملیوناً.  84وإصالح محطات التحویل الرئیسیة بنحو 

 في الصین، ومع المستجد ر فایروس كوروناال یستطیع أحد أن ینكر أن جمیع الدول لم تتوقع ما حصل منذ بدایة ظھو
 طراب العالميضذلك أكدت الحكومة في مجلس األمة أثناء مناقشتھا لالستعداد لمكافحة ھذا الوباء جاھزیتھا، وبسبب اال

 لمكافحة ما تحتاجھ لرفع جاھزیتھابجملة تعاقدات من أجل توفیر  الحكومةقامت  ،وارتفاع حجم اإلصابات ،الذي حصل
خصوصاً مع بدایة اقفال األسواق العالمیة واحتفاظ لتأمین مخزونھا االستراتیجي، وما قد تحتاجھ في المستقبل  الوباء،

فافیة شالدول بمنتجاتھا سواء الصحیة أو الغذائیة أو حتى بما یتعلق بالمعدات، لكن ظھرت في بدایة األزمة تساؤالت حول 
، وھو ما أثار غضباً شعبیاً قوبل بقمع من بعض مناقصات وزارة الصحةالتعاقدات المباشرة وخصوصاً حول ما أثیر على 

وا لتجار األزمات أن یستغل یریدونكان كل ذنبھم بأنھم ال  المواطنینو واألطباء الحكومة بتقدیم البالغات ضد سیاسیین
 وضع البلد.

، "الكمامات "أین بأزمةبتسمیتھ ھرت ما اشت أھمھاالوزاریة أمثلة لتقاذف المسؤولیة  مجلس الوزراءوكانت أمام رئیس 
ھذا المنتج الذي لھ أھمیھ قصوى في ھذه األزمة بل یكاد یكون أھم اجراء وقائي عالمي للحمایة من اإلصابة بفایروس 

تقاذف بالبدایة كالً من وزیر التجارة ووزیر الصحة مسئولیة تحدید أسعاره،  مجلس الوزراءكورونا، فأمام عین رئیس 
على من یفترض بھ أن یسلمھ إلى الجمعیات التعاونیة، وما تكشفت عنھ المعلومات بأن الكمیات الموجودة ثم الصراع 

 تتجاوز ذلك بأضعاف لالستخدام الشھري.ملیون كمام في حین أن الحاجة الفعلیة  13في ذلك الوقت بالكویت قدرت ب 
 .كالقفازات وأدوات الوقایة للعاملین في الصفوف األمامیةباإلضافة الى خلو مخازن الكویت من باقي المعدات الطبیة 

إذا لم یكن لرئیس الحكومة كلمة في توفیر أھم أسلحة الحرب ضد مكافحة فایروس كورونا فما ھو دوره إذا؟ كیف غاب 
ة اجسمو الرئیس عن حالة الفوضى التي حدثت بین وزرائھ والحرب اإلعالمیة التي شھدتھا البالد بینھم في ظل الح

وكیف یبرر رئیس مجلس الوزراء ھذا الحجم من وبین المواطنین لكي نتجاوز األزمة؟  بین حكومتھالماسة لزرع الثقة 
االنفاق دون أن تتوافر أھم احتیاجات الصفوف األمامیة والمواطنین؟ كیف یصدر مجلس الوزراء قراراً بالزام الجمیع 

 غیر موجودة؟ وھيبارتداء الكمامات 

الً الحل ھو تقدیم شكوى ضد المواطنین والسیاسیین بدالً من إجراء تحقیق موازي لمعرفة ماذا كان یدور خلف ھل كان فع
 ألم یثیر ھذا الكوالیس؟ ألم یكن سموه ومجلسھ في حالة اجتماع دائم وعلى درایة بأن التعاقدات المباشرة مع موردین؟

 أنفق علیھ؟ المبلغ المصروف تساؤالت عن مدى الحاجة الفعلیة لما 

لسنا أطباء لكي نحكم على القرارات الصحیة التي اتخذتھا الحكومة أثناء مكافحة جائحة كورونا، لكن جمیع المواطنین 
 رغبتھم في العمل مع الدولة ضمن مجموعات استشاریة ابدوأمجموعة من األطباء األكفاء وأصحاب االختصاص  واشاھد
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كما ھو حاصل في كثیر من الدول، فلم تكن  ،أو على األقل االلتفات لوجھة نظرھم لالستفادة من طاقاتھم الوطنیة 
النصائح من فبالرغم ، المعلومات حكراً على أحد، بل كان االجتھاد الطبي سید الموقف، لكن ھذا لم یحصل بالكویت

 زارة الصحة معاكسة لھذه اآلراءعامة، تم تجاھلھا بل كانت ھناك ردود من قبل والواالرشادات التي كانت تھدف للمصلحة 
، ومنھا على سبیل المثال استخدام الوزارة لجھاز فحص الدم للكشف عن كورونا، حتى وصلت لدرجة اإلحالة إلى التحقیق

 یصلح لتشخیص اإلصابة بفایروس كورونا باإلضافة إلى ال ھبأن والترویج لھحیث ثبت بعد أن قامت الحكومة بشرائھ 
مطالبات المختصین بتوسعة دائرة المسحات تجاھل وكذلك  .ت والتوصیات التي أكدت على عدم جدواهالكثیر من الدراسا

 .لكي تكون األرقام المعلنة عن اإلصابات تعكس الواقع

 

 والمنزلي تطبیق الحجر المؤسسي
أكدت ھذا، فقد  یومناوھذا مثال آخر یؤكد تضارب القرارات التي كانت أمام مرأى ومسمع رئیس مجلس الوزراء حتى 

أجنحة عزل في أعلنت بأنھا خصصت والحاالت المصابة إلى الكویت،  أولىالحكومة على جاھزیتھا لألزمة قبل وصول 
حجر المؤسسي، لكن ورغم التقاریر التي قام وزیر الصحة بمناقشتھا مع مجلس الوزراء عن وضع للالمستشفیات 

لى الكویت من دول أعلنت عن انھیار منظومتھا الصحیة وخروج الوباء فایروس كورونا بالمنطقة، سمح ألول القادمین إ
فیھا عن السیطرة لمغادرة مطار الكویت والتوجھ إلى منازلھم، وبعد أیام قررت وزارة الصحة تطبیق قواعد الحجر 

 المؤسسي على العائدین إلى الكویت من جمیع الدول.

أین توجیھات رئیس الحكومة الذي یدیر األزمة من ما حصل؟ لماذا طبق لو افترضنا بأن ھذا القرار یعود لوزیر الصحة، ف
قادمین من دول موبوءة ؟ ولماذا بعدھا تحول الجمیع الالعزل المنزلي رغم عدم معرفة جمیع المواطنین بكیفیة تنفیذه على 

فایروس فعلیاً إلى المواطنین إلى العزل المؤسسي إذا كان القرار األول صحیحاً؟ ألم یكن ھذا الخطأ أحد أسباب تسرب ال
 بعد مخالطة من لم یحجر مع األصحاء؟

وحتى لحظة صیاغة صحیفة االستجواب، یتم تشخیص المواطنین بإصابتھم بفایروس كورونا ویطلب منھم البقاء بالمنزل، 
 فلماذا كل ھذا االنفاق إذا على الفنادق والمنتزھات والمحاجر المتنقلة إذا لم تستخدم؟ 

 

 

 التركیبة السكانیة
 إلى :سنوات ونحن نطالب بإصالح التركیبة السكانیة المختلة في الكویت ألسباب ترجع 

 توفیر الفرص الوظیفیة للمواطنین. -1

 والذي یتسبب في إرھاق المیزانیة. الدولة للسلع والخدمات ھتخفیف الضغط على الدعم الذي تقدم -2

ب تزاید عدد الوافدین بالدولة من مختلف بكالت االجتماعیة التي ظھرت بسالقضاء على الظواھر السلبیة والمش -3
 الجنسیات.
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تفجر تأثیر اختالل التركیبة السكانیة خالل أزمة كورونا بشكل ال یدع معھ المجال للمماطلة في حل القضیة حالً جذریاً  دوق
 ً ثالث مالیین ومئتین ألف نسمة مقابل ملیون وأربع مئة ألف ، فبسبب عدد الوافدین بالدولة الذي تجاوز دون تأخیر نھائیا
غابت عنھا الرقابة  وبسبب سوء توزیع العمالة، وتكدسھا في مناطق معینةوافدین،  3بنسبة مواطن یقابلھ و ،كویتي

ادر الكو ، كانت ھذه التجمعات بؤراً النتشار فایروس كورونا بشكل كبیر وسریع منذ بدایة األزمة، وھو ما أرھقلسنوات
ً  وعرض الدولة لضغط كبیر الطبیة والصحیة والعاملین في المحاجر ، باإلضافة إلى مراكز االیواء التي تم مالیاً وصحیا

 نعاعتمادھا لمخالفي اإلقامة وما نتج عنھا من ضغط على العناصر األمنیة والمتطوعین نتیجة امتناع كثیر من الدول 
 استقبال رعایاھا.

ھد البشري الذي أھدر، فھناك التكلفة المالیة التي ذھبت على المحاجر التي أنشئت والمستشفیات باإلضافة إلى الج
لى ع المخالفین ، وما فات الدولة من غرامات ألغیت لتشجیعواإلعاشةالمیدانیة التي نصبت إضافة إلى مصاریف االیواء 

 المغادرة.

ھا تواجھ خالل جائحة كرورنا انتشار الوباء وحالة الفوضى التي ھنا فقط تنبھت الحكومة لھذه المشكلة جدیاً، مدركة بأن
 ھذا الملف.تركتھا سنوات من عدم االلتفات لمطالباتنا بضبط التركیبة السكانیة، وعدم التصدي الحقیقي ل

تصب في صالح إعادة التوازن ألرقام العمالة بالكویت،  سیادیة ومع وجود فرصة ال تعوض التخاذ قرارات حازمة
السن، والقیام بإجراءات كتلك التي قامت بھا دول  ملتجاوزھالعمل  نطاقوالتخلص من الھامشي منھا، ومن ھم خارج 

عتھا ط، وبمجرد العودة التدریجیة للحیاة، تالشت الوعود الحكومیة التي قة عماننالتوطین كسلطالمنطقة بتنفیذ سیاسة 
، بتشكیل اللجان والدراسة وغیرھا من الوسائل حل ھذه القضیةفي على نفسھا، وعدنا للمربع األول من المماطلة 

 الحكومیة التقلیدیة لكسب الوقت.

صرح سمو رئیس مجلس  كمالن نكون حالمین بمطالبة الحكومة بأن تقوم بعكس النسبة بین المواطنین والوافدین 
ن ولن نتمسك حرفیاً بما أعلنھ بأن التحدي القادم لحكومتھ ھو عكس التركیبة یلصحف واالعالمیالوزراء أمام رؤساء ا

 لغیر الكویتیین. %30كویتیین و  %70السكانیة لتكون 

الرؤیة الحكومیة لمعالجة أي إجراء عملي یدعم ھذا التوجھ على أرض الواقع، بل جاءت  رلكن وحتى وقت قریب لم یصد
وزیرة الشؤون االجتماعیة والعمل وزیرة الدولة للشؤون  والتي استعرضتھاالعمل وأثرھا على التركیبة السكانیة  االختالالت في سوق

 :مالمحھاوالتي كانت أبرز  في مجلس األمة مخیبة لآلمال تنمیة الموارد البشریة لجنة االقتصادیة في اجتماعات

  الحكومي.الف وظیفة وتقلیص التدفق للقطاع  160توطین القطاع الخاص والعام باإلحالل والتحفیز التدریجي لـ 

 .ألف من العمالة ذات العائد السلبي على االقتصاد والمخالفة للقانون بأدوات قصیرة المدى 370من الممكن تقلیص 

 .25ستقدام الذكي والمتوقع بتقلیص حتى %لحد من العمالة الھامشیة ورفع جودة العمالة بنظام االا

وباستخدام نظام  30في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز % ؤقتةالمتوقع بتفعیل التحول الرقمي تقلیص عقود العمل الم
 .ورفع جودتھا 25إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما ال یقل عن %

كورونا وستظل ترھق الدولة طالما استمر المرض باالنتشار،  إن القرار الحازم بھذه القضیة التي برزت على سطح أزمة
 ددة،غیر مح الزمنیةومدد  التدرج، ال یكون بتردید الكالم النظري والذي ینتھي بكلمات وحتى ان تواجد العالج مستقبالً 

والتي  ت البعد السیاديال حل للتركیبة السكانیة إال بقرارات ذاف أو بتشكیل لجان تنبثق منھا لجان أخرى كما جرت العادة،
 مل التسویف.تتحالظروف التي تمر بھا الكویت ال  تتمثل بإصالح الخلل بشكل مباشر خصوصاً إن كانت
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ھل تمثل ھذه الرؤیة سیاسة رئیس مجلس الوزراء العامة لضبط التركیبة السكانیة؟ ھل من منظور سمو الرئیس ضبط 
إذا كان ھذه رؤیة الحكومة فلماذا یكلف نسب الجالیات في الدولة خصوصاً مع تقارب بعض الجالیات ألرقام المواطنین؟ 

 مجلس الوزراء بتشكیل لجنة لذلك؟ 

 

 غذائي الذاتيانكشاف األمن ال
سنوات من توزیع الحیازات مثال آخر لسوء التخطیط لألزمات، وغیاب السیاسات الحكومیة لمواجھة آثارھا، فبعد 

ً أو الوصول لمرحلة األمان الغذائيبھدف تأمین السلة الغذائیة  الزراعیة ، وسنوات من الدعم الذي یقدم لمربي محلیا
التي تقدم لھیئة الزراعة والثروة السمكیة، كل ھذه السنوات والمبالغ انكشفت  الماشیة، وسنوات من المیزانیات الضخمة

نتائجھا أثناء أزمة كورونا، حین تبین بأن انتاجنا المحلي ال یغطي السوق ألشھر ولن نقول بشكل دائم رغم أن األصل 
 ھو العمل على تأمین ذلك.

ین القلة الذین جلسوا یندبون رمي محاصیلھم بسبب تمكن الوسطاء یأكثر من ذلك تم التضییق على المزارعین الحقیق بل
وتجار السلع المستوردة من األسواق، وبدالً من تعزیز ودعم المزارع الكویتي وجدنا حروباً تشن علیھ، بخسارة تعود 

تھد وعمل ووجد وعلى المواطن الذي اج الغذائيعلى الدولة التي تصرف مئات المالیین على ما یفترض أن نسمیھ األمن 
 .بسعر عادل منتجاتھال یستطیع من خاللھ ترویج  نفسھ في سوق محتكر من األجانب

ال یختلف أحد على أن الحیازات الزراعیة بالكویت أكثرھا تحول إلى منتزھات واستراحات وخرجت عن الھدف من 
بغیر األغراض المخصصة لھا ستسحب  وبتصریح خالل األزمة أعلن الوزیر المعني بأن الحیازات التي تستغلتوزیعھا، 

 ولم نشاھد أي شيء من ذلك.

األمن الغذائي في الكویت؟ وإذا كنا نتذرع بالوضع  توفیرفما ھي سیاسة رئیس مجلس الوزراء العامة لحكومتھ من أجل 
ن ة صحیة لم تكاإلقلیمي الملتھب دائماً، وھو ما یضع الكویت في أسخن بقعة سیاسیة بالعالم، وبعد ما شھدناه من أزم

في الحسبان؟ ھل فعالً یستطیع المواطن الكویتي أن یأمن توفیر الغذاء محلیاً أثناء األزمات؟ لماذا لم یوجھ سموه لحل 
 قضیة المزارعین الكویتیین؟

 

 

 مراحل عودة الحیاة وجدوى الحظر
بالد ھي إجراءات النسلم أن اإلجراءات القاسیة التي اتخذتھا الحكومة والتي وصلت إلى حد تطبیق الحظر الكلي في 

وھو إجراء اتخذتھ أغلب دول العالم حتى  للحفاظ على سالمة الجمیع ومحاولة لتطویق انتشار كورونا بین المواطنین،
 أن البعض سمى ما حصل باإلغالق الكبیر.

فاالنتقال إلى الحظر الكلي ھي بكل تأكید إجراءات تعود للقرار الصحي  ساعاتھطبیق الحظر الجزئي من ثم تعدیل إن تقدیر ت
ئیس روسؤال لتوقف عنده لھو ما یدفعنا  الحظرومعدل انتشار العدوى بالكویت، لكن ما حصل من اختالالت أثناء تطبیق 

مجلس الوزراء عنھ، عندما انتقلت الكویت من مرحلة الحظر الجزئي إلى مرحلة الحظر الكلي واالغالق التام للدولة، 
فھذا یعني بأن االجراء المتخذ ذھب إلى ھذه الدرجة من القسوة بسبب تزاید حاالت اإلصابة بالكویت والتي الحظھا الجمیع 

 وھو إلى اآلن أمر ال غرابھ بھ، لكن أن یتخذ قرار بالسماح للتنقل وتغییر أماكن حیث بدأت األرقام بالقفز بشكل كبیر، 
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السكن إلى الشالیھات والمنتزھات قبل عید الفطر، لم یجد تفسیراً لھ حتى الیوم؟ فكیف تسمح الدولة التي أعلنت أقصى 
  طة االجالء بالسماح بالتجمعات بھذا الشكل؟اجراء یتخذ بسبب تزاید حاالت انتشار الفایروس بسبب المخالطة وتطبیق خ

الوزراء، تخضع دولة الكویت لحظر جزئي بعد رفع مجلس حتى تاریخ صیاغة صحیفة االستجواب المقدمة لسمو رئیس 
 22مایو، بھذا تكون الكویت التي أعلنت أولى خطوات تطبیق حظر التجول الجزئي بتاریخ  30 الحظر الكلي عنھا بتاریخ

 .متتابعة من تطبیق الحظر أشھر 5 إكمال اربت علىمارس قد ق

 منبخالف االرتباك بتطبیق وتداخل مراحل العودة الخمسة التي أعلن عنھا مجلس الوزراء، یتساءل الجمیع عن جدوى 
 فجراً. 3مساء حتى الـ  9 ةساعالخصوصاً من  ؟جزئيالتطبیق الحظر 

الحكمة من استمرار الحظر إذا؟ ھل ھو صراع داخلي ما بین القرار الطبي والقرار اإلداري بمجلس الوزراء؟  كانت فما
نعلم تماماً بأن القرار الطبي یكون عادة األقسى في التقدیر لیواجھ بالقرارات األخرى االقتصادیة واإلداریة للدولة، لكن 

 الوزراء المناط بھ بموجب الدستور التنسیق بین الوزراء؟رئیس مجلس  رؤیةمن المرجح في ھذا الشأن؟ وماھي 

استمرار انتشار الوباء؟ ال مجال للتندر على قرارات الدولة فھي  وإن كان سبب استمرار الحظر الجزئي بھذه الساعات ھ
ى الحظر سیلغ عندما أعلنت الدولة عن مراحل العودة التدریجیة للحیاة بأن محل احترام لكن الجمیع یتساءل ماذا یحصل؟

 ؟والرابعة الثالثة وھو مالم یحصل فقد استمر الحظر مع االنتقال من المرحلة الثانیة إلى الثالثة المرحلةمع دخول 

عنھا للمواطنین الذین  وأعلن مایو 28اعتمد مجلس الوزراء خطة العودة التدریجیة للحیاة بمراحلھا الخمسة بتاریخ 
بدایة األزمة، وفي انتظار االنتقال المبرمج الذي أعلن عنھ مجلس الوزراء وفق تواریخ أنھكتھم اإلجراءات المشددة منذ 

بین المراحل أو تعدیلھا للتوافق  جوعمحددة، وباألخذ بالحسبان مالحظة مجلس الوزراء بأن باإلمكان مراجعة الخطة بالر
فكان التردد الواضح في االنتقال بین  الن عنھ،وفق ما تم اإلع طبقمع التقاریر الصحیة، لكن كان واضحاً بأن الخطة لم ت

المراحل والتأخیر المتواصل، وإن سلمنا بأن العودة التدریجیة للحیاة تحتاج إلى تدرج حذر، فھذا یفرض علیھ أن تكون 
ا ن ممكونات المراحل منسجمة مع أعداد اإلصابات ومدى التزام األفراد باالشتراطات الصحیة، لكن الواقع العملي أثبت أ

 حصل ینم عن ارتباك في صفوف الحكومة التي بدأت تقدم وتأخر بعض األنشطة بین المراحل بشكل غیر مفھوم.

إن سلوك الحكومة مع األزمة وبالتحدید مع انطالق مراحل عودة الحیاة التدریجیة یشیر بما ال یدع مجال للشك بأن 
ى تطبیق االشتراطات الصحیة، ھذا االرتباك والتأخیر أصاب عل التأكیدالتعایش مع الوباء ھو توجھ الحكومة، لكن مع 

المواطنین بخیبة أمل خصوصاً بعد أن بدأت جائحة كورونا بإلقاء ظاللھا على األنشطة االقتصادیة والحیاتیة واالجتماعیة 
 .نامن أزمة كورو بشكل ینبئ بأننا سننتقل من أزمة صحیة إلى أزمات أخرى ال تقل وطأتھا على المواطنین

لكن بالحقیقة ومن تسلسل األحداث وطریقة إدارة األزمة من قد یرد البعض بأن ھذا شأن صحي لیس للحكومة دخل بھ، 
الواضح بأن األمر ال یمت للقرارات الصحیة بصلھ، ففوضى فتح بعض األنشطة ذات التجمعات الكبیرة في البدایة وتغییر 

 خطیط.ساعات الحظر تؤكد بأن ما یحصل خارج حدود الت

فھل كانت ھناك توجیھات من قبل رئیس مجلس الوزراء بضرورة تسریع مراحل العودة للحیاة؟ ھل كان یدرك مدى 
 التأخیر في تنفیذ المراحل على المواطنین؟ ھل كان لھذا التأخیر تأثیر على عدد اإلصابات؟ انعكاس
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 المشاریع المتوسطة والصغیرةوأصحاب المبادرین 
رئیس مجلس الوزراء  نطالبمنذ أولى الخطوات االحترازیة الصحیة التي اتخذتھا الكویت لمكافحة جائحة كورونا كنا 

التداعیات االقتصادیة التي ستصاحب تفشي ھذا الوباء، لكن صوت المعركة الطبیة كان أعلى من مطالباتنا  اغفالبعدم 
ھما لسمو رئیس مجلس  ت والزالتنشكك بأن صحة الناس كان بضرورة تحقیق التوازن بین الملفین، ونحن ھنا ال

 الوزراء والذي كرر في أكثر من مناسبة بأنھ مؤتمن على صحة الناس.

قائد الفریق ینتبھ لقراراتھ ویحاول بشتى الطرق الوصول لحلول مقبولة  تجعللكن ھو حسن التدبیر واإلدارة الرشیدة التي 
ة الحیویة، وھذا ما لم یحصل واستمرت سیادة قرارات مجلس الوزراء المتطرفة دون تضحیة بقطاع من قطاعات الدول

في الجانب الصحي والمبالغ بھا بعد رفع الحظر الكلي للدولة، لتخنق اقتصاد الدولة وبالتحدید أصحاب المشاریع المتوسطة 
 ة التدریجیة للحیاة.والصغیرة الذین تحملت مشاریعھم تبعات االغالق واستمرار الحظر وتضارب خطط العود

مرة أخرى نؤكد بأن األزمة التي عصفت بالعالم لم تستبعد الكویت، لكن مثلما تبادل العالم جمیع الخبرات في المجال 
، بل كانت لدول تعاني من ضائقة مالیة على مستوى كبیر لكنھا ياالقتصاد لإلنقاذالصحي فقد كانت ھناك أمثلة عالمیة 

لفایروس كورونا ال تعني تحطیم االقتصاد، وبمعنى آخر لم یكن ھناك داعي لبتر الساق في تؤمن بأن معركة التصدي 
 حین یمكن معالجة الجرح بالرأس.

شكل المبادرون وأصحاب األعمال فریقاً لمحاولة إیصال صوتھم للحكومة إلنقاذ ما یمكن إنقاذه وھم یرون بأن حلم العمر 
جلس الوزراء لجنة لتحفیز االقتصاد، ولكن لألسف تأخر تنفیذ قراراتھا التي یس لھم بھا دخل، وشكل مینھار ألسباب ل

 لم تكن أیضاً ھي األخرى على المستوى المطلوب.

فما حصل یمكن تلخیصھ بالتالي، الحكومة خنقت االقتصاد بقرارات ذات الطابع الصحي كانت لدواعي الحاجة في البدایة 
 قاء أصحاب المشاریع والمبادرین بین فك البنوك والقروض.من ثم تم المبالغة باستمرارھا، وتم ال

لباب لالوطنیة العمالة دعم بدل صرف  مضاعفة على للمواطنین العاملین في القطاع الخاص الفعلياقتصر الدعم الحكومي 
یھ فبعد توجیعني بالضرورة انقاذ العمل ذاتھ،  نبخس ھذا االجراء حقھ، لكن صرف مبالغ للعامل ال ث والخامس، واللالثا

معالجة اآلثار الناجمة عن  اً بقانون أسمتھ قانون، قدمت الحكومة مشروعإلى االقتراض من البنوكأصحاب المشاریع 
ذا ھ أسقط البرلمان قدالموظفین و رواتبسمح بتخفیض وھو بالحقیقة تعدیل على قانون العمل األھلي یأزمة كورونا 

واطن مكونھ یحمل تبعة قرارات الحكومة نتیجة تباطئھا في عالج الجانب االقتصادي المصاحب لجائحة كورونا ال عالمشرو
 .العامل في القطاع الخاص

صب في تشجیع المواطنین للعمل بالقطاع الخاص وھي ی ودعواتھا وخطابھا المستغرب بأن جمیع توجھات الحكومة
جمیع أفعالھا تسھم في فقدان الثقة واألمان الوظیفي للمواطنین في ھذا القطاع  لكنلیست بجدیدة، سیاسة عامة حكومیة 

 لتشھد الكویت ھجرة معاكسة ستزداد قریباً من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.

مادیاً بدالً من تحمیلھا قروضاً مشروطھ  المبادرین الشباب وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطةفما الضیر من دعم 
توفر ف الموصر كویتيالحجز على أرباح؟ أولم یكن األولى بضبط مصاریف جائحة كورونا التي تجاوزت الملیار دینار ب

 ؟ من االنھیار ھذا القطاع لحمایتھ منھا لمعالجة

 لجان التحفیز االقتصادي واللجان االقتصادیة في مجلس الوزراء عملت بشكل خجول ولم تجد توجیھا واضحاً من رئیس
في اطالھ أمد الحصار  ةبإعطاء ھذا الملف أولویة قصوى، بل ساھمت قرارات مجلس الوزراء المتردد مجلس الوزراء

وصل بھم الحال إلقاء مفاتیح محالتھم أمام مجلس األمة باإلشارة إلى أن مشروعاتھم  بأنعلى أصحاب المشاریع 
 وأحالمھم قد تحطمت.
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 كویتیون بال رواتب
بین اإلیقاف المفاجئ لجمیع مع بدایة تعطیل الوزارات والجھات الحكومیة، وجد مجموعة من المواطنین أنفسھم عالقین 

، من ھؤالء من لم یستطع انھاء إجراءات تعیینھ أو تقاعده، أو من كان ینتظر صدور قرار الرسمیة للدولة المعامالت
وانتھى بھ المطاف دون القدرة عن البحث على عمل، وغیرھم من  وإعالن قبولھ في بعض الوظائف، ومن قدم استقالتھ

 المواطنین الذین تكتلوا تحت ما یسمى بكویتیین بال رواتب.

حیاتھم المعیشیة  أمورمن أجل تسییر  مصدر للدخلوضع مأساوي عاشھ ھؤالء المواطنین في ظل الحاجة فعالً لوجود 
دایة األزمة والحكومة تصد وجھھا عنھم، وھو أمر یتحمل مسؤولیتھ رئیس أثناء فترة الحظر الجزئي والكلي، لكن ومنذ ب

الذي وجھ لھ الحدیث في أكثر من مناسبة عن ضرورة انھاء مأساتھم، وما كان من حكومتھ إال وبعد  مجلس الوزراء
شوف سلمت رفع الحظر الكلي أن قامت بعمل منصة لتسجیل أسمائھم لحصرھم دون حل أزمتھم إلى اآلن، رغم وجود ك

لمسئولین خالل فترة األزمة كانت نتاج لعمل جماعي من ھؤالء المتضررین آملین أن تتدخل الدولة لترفع عنھم الضرر 
 الذي وقع علیھم.

الھلع الذي عاشتھ إدارة الحكومة في تركیز انتباھھا على إجراءات مكافحة كورونا جعلھا تتناسى كل شيء، وھنا تكمن 
لوزرائھ لحل قضیة ھؤالء  سمو رئیس مجلس الوزراءما ھي توجیھات  وازنة قرارات الدولة.عدم م في أصل المشكلة

 حتى ھذه الساعة لم تحل؟ ھا؟ وھل یعلم سموه أنوھل قام بالتنسیق بدوره بین الجھات الحكومیة إلیجاد الحلول المواطنین

 

 وارتفاع األسعار تجار األزمات
یحاول أن یتغذى منھا، ولم تكن الكویت محصنة من ذلك، بل إن البیئة كانت لكل أزمة تجارھا، ولكل كارثة ھناك من 

مھیئة لھؤالء لالنقضاض ومحاولة االستفادة القصوى من ما یحصل، وكان ذلك ظاھراً بارتفاع أسعار كل شيء بالكویت، 
على قضاء فترات الحجر األدویة والسلع والخدمات، أصبح المواطن محاصراً بین تلبیة حاجاتھ الضروریة التي تعینھ 

 وبین ذلك الجشع الذي استغل نفوذه في األسواق لكي یرفع األسعار.

على المواطنین وأنھ وفق ما تم تأجیل تحصیلھ من قروض شخصیة  واقع حال بعض التجار قد وقعت عینھ على وكأن
، فھا نحن الیوم القتصادیة بھاوفر ھذا المواطن ھذه المبالغ أو یحاول إصالح أوضاعھ اال یجب أن یمفھومھم الجشع 

 مجلسبالمرحلة الرابعة من مراحل إعادة الحیاة والزالت األسعار بارتفاع جنوني دون وجود توجیھات واضحة من رئیس 
بالضرب على ید مستغلي األزمات أو تحرك جاد أمام ضعف وزرائھ من تفعیل القوانین التي یفترض أن تطبق  الوزراء

 استغالل حاجات المواطنین.نفسھ  لھ على من سولت
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 تجاھل الملف التعلیمي
األزمة جاءت على كل شيء في الدولة، ولم تستثني التعلیم، فبعد القرارات الحكومیة بتعطیل المدارس والجامعات 

شأن، الوالمعاھد، بدأت الفوضى التعلیمیة تظھر على السطح، دون وجود توجیھ واضح وسیاسة حكومیة صریحة في ھذا 
طط ، بل غابت الخبل رھن مجلس الوزراء ھذا الملف بید وزیر التربیة، وانتظر رئیس الحكومة مثلما انتظر الشعب الحلول

 التعلیمیة وعودة الدراسة عن خطط مجلس الوزراء أثناء اعداد مراحل العودة التدریجیة للحیاة الخمسة. 

خاص، وكیفیة انھاء العام الدراسي، ومصیر البعثات الحكومیة، والرغبة بین فوضى التعلیم عن بعد بین التعلیم العالم وال
تقبل معرفة مس في عدم تعطیل التعلیم وضرورة التحول من التعلیم التقلیدي إلى الحدیث، ضاعت األسر الكویتیة في

القیام بھا منذ  باإلمكانن أشھر من الـ ال قرار، یعود التعلیم العام إلى العمل بخطوات خجولة مرتبكة كا 6أبنائھا، فبعد 
إعادة رسم  یمكن معھفي اخذ ھذه القرارات الھزیلة كان  تھ الحكومةاألیام األولى لألزمة، بل إن الوقت الذي استغرق

السیاسة التعلیمیة بشكل جدید والدخول في تنفیذھا، لكن من الواضح بأن الملف التربوي والتعلیمي لم یكن من أولویات 
 الوزراء حتى ھذا الوقت.حكومة سمو رئیس 

ً لتنمیة العنصر  كیف لمجلس الوزراء أن یبحث طرق تنویع مصادر الدخل، والخطط االقتصادیة، دون أن یضع خططا
 أغفل رئیس مجلس الوزراء عن الملف التعلیمي؟ ھل كانت لھ توجیھات في ھذا الشأن؟  ذالماالبشري؟ 

 

 

 

 عن المشھدالوزراء غیاب 
إلى  الوزراءبأن نزول  مجلس الوزراءفي أول جلسات مجلس األمة أثناء جائحة كورونا وجھت خطابي مباشرة لرئیس 

، لكن ودون سابق إنذار وبشكل مفاجئ في األزمةبناء جسر من الثقة محاولة الشارع بین المواطنین كان لھ أثر بلیغ 
ي ویتراجعون جمیعھم خلف اجتماعات مجلس الوزراء بعدما كان المعنیین في األزمة من الظھور اإلعالم الوزراءیختفي 

 بعضھم یتسابق على نشر األخبار والقرارات من حساباتھم الشخصیة في وسائل التواصل االجتماعي.

یع صبح مثاالً لجمتبأن الكویت قد  روج بعض المسؤولینبدایة األزمة أعلنت الحكومة انتصارھا المبكر على المرض، بل 
، لكن ماذا حصل؟ ھل تسائل رئیس مجلس االحترازیة ي إجراءات مكافحة كورونا كوننا سباقین في اجراءاتناالدول ف

دھا؟عادت الحكومة إلى سابق عھو؟ أم كان ھذا توجیھا منھ؟ ھل انتھت فترة العمل الوزراءالوزراء عن سبب اختفاء 
  

وإن المسؤولیة الملقاة على عاتق الحكومة تحتم علیھا التعامل  إن إدارة األزمة تحتاج نفساً طویالً ال ردوداً لألفعال،
بشافیة مع المواطنین، فما حصل من ظھور اعالمي مكثف من قبل الوزراء، من ثم انسحابھم من على األرض، أوحى 

 للناس بأن الحكومة ال یمكنھا العمل خالل األزمات الطویلة، مع اإلشارة بأن األزمة الزالت مستمرة.
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 المحور الثاني
 

 السیاسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي
 728وإصدار قرار 

 

أوضحنا في بدایة صحیفة االستجواب أن حكومة سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد الصباح ورثت تركة 
في عدة ملفات على رأسھا عجز المیزانیة  الحكومات المتعاقبة التي سبقتھ برئاسة سمو الشیخ جابر المبارك الصباح

من سعره، سجلت  %75حین فقد النفط أكثر من  2014منتصف عام ، فمنذ واستنزاف االحتیاطي العام وقضایا الفساد
عر ، وبعد أن وصل سمستمراً ومتفاقماً حتى یومنا ھذا الكویت على صعید المالیة العامة للدولة عجزاً سنویاً في المیزانیة

، ودخول العالم في حالة ركود اقتصادي أدنا مستوى لھ منذ سنواتالنفط الكویتي في شھر أبریل الماضي إلى  برمیل
سیتجاوز ما مر بھ العالم  الناتج المحلي انخفاضنتیجة تداعیات أزمة كورونا، حیث أوضحت تقاریر أوربیة بأن معدل 

نسا وبریطانیا یرون أن ما حصل لم تشھده دولھم منذ نھایة ، بل إن دول مثل فر2008أثناء األزمة االقتصادیة في سنة 
 .1945الحرب العالمیة الثانیة في 

وفي ظل اعتماد الكویت على النفط كمصدر أساسي رئیسي للدولة حیث یمثل العائد من صادرات النفط للمیزانیة ما نسبتھ 
 .%12.6، في حین تمثل العائدات غیر النفطیة 87.3%

للرواتب والدعوم، والمتبقي من المصروفات یذھب  %71.3ة المصاریف في المیزانیة تتمثل في في حین أن تركیبو
 للمصروفات الرأس مالیة والمصاریف الحكومیة األخرى.

أصبح من الضروري أن یقوم رئیس مجلس الوزراء بشرح سیاستھ عمل الحكومة وتوجیھاتھا والحلول التي ستأخذھا 
 حكومتھ لمواجھ ھذا العجز.
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 1410رقم  مجلس الوزراء قرار
شعار ترشید االنفاق وضبط  عندما تم اعالن أول عجز حقیقي للمیزانیة 2014منذ سنة  رفعت الحكومات المتعاقبة

ً في تنفیذ برامجھا وخططھا، وكان قرار  المصروفات كسیاسة عامة تحكم عمل الوزارات والجھات الحكومیة وأسلوبا
عبارة عن اللبنة  مجلس الوزراء بشأن ترشید اإلنفاق العام الذي أقره 1410رقم  10/11/2014مجلس الوزراء بتاریخ 

 ر عدة إجراءات منھا:ائق اإلصالح االقتصادي، وقد تضمن ھذا القرااألولى لما سمي بعد ذلك بوث

  .ـ التأكید على مراعاة عدم الموافقة على أي تعـدیالت في كوادر المرتبات الحالیة أو منح مزایا نقدیة أو عـینیة إضافیة

المطلوبة إلى الجھات ـ عدم الموافقة على إنشاء أي ھیئات عامة أو مؤسسات عامة جدیدة ویمكن إضافة مھامھا 
  .الحكومیة القائمة حالیا، نظراً لما یترتب على إنشاء جھات جدیدة من أعباء مالیة كبیرة على المیزانیة العامة للدولة

ـ توجیھ دیوان الخدمة المدنیة وجمیع الجھات الحكومیة بعدم النظر في أي توسع في الھیاكل التنظیمیة الحالیة تجنباً 
  .ة العامة للدولة أعباء مالیة إضافیةلتحمیل المیزانی

ـ قصر التعیینات الجدیدة لغیر الكویتیین في الجھات الحكومیة على بعض المھن كاألطباء والمدرسین والمھندسین وبعض 
  .المھن الفنیة الضروریة مثل ھیئات التمریض، وتأجیل التعیین في الوظائف األخرى

البدیل االستراتیجي للمرتبات نظراً لما یتضمنھ من أعباء مالیة إضافیة وما لھا ـ بحث التوقیت المناسب لطرح أو تنفیذ 
  .من مزایا على المدى البعید

  .ـ تأجیل النظر في أي مقترحات جدیدة تخص زیادة مكافآت المدنیین أو العسكریین

 .العتمادات المالیةتوجیھ لجنة المناقصات المركزیة بمراعاة عدم طرح مناقصات دون التحقق من كفایة ا  -

التوجیھ بعدم تقدم الجھات الحكومیة إلى مجلس الوزراء الستصدار قرارات أو قوانین ترتب أعباء مالیة على المیزانیات   -
  .العامة إال بعد أخذ رأي وزارة المالیة

 .المحدودة تدریجیاً مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول الدعوماتإصدار ما یلزم من قرارات لتخفیض   -

ً لمصلحة عامة   - قصر المھمات الرسمیة والمؤتمرات على ما سبق االلتزام بھ مع جھات خارجیة أو ما یمثل تحقیقا
  .ضروریة سیاسیة أو اقتصادیة بموافقة الوزیر المختص

 .تخفیض االعتمادات المالیة التقدیریة لبنود المصروفات المختلفة كالضیافة والھدایا والرحالت  -

مجلس الوزراء بتاریخ  اعتمدھاالذي  "وثیقة االصالح االقتصاديدایة "الببصاحبھ من خطة أطلق علیھا  ذا القرار وماھ
الذي ناقشتھ  "البرنامج الوطني لالستدامة"من ثم تم التراجع عنھا وتبني بعدھا وثیقة أطلق علیھا  2016مارس  14

، والیوم بعد تكلیف سمو رئیس مجلس الوزراء بتشكیل حكومتھ 2018مارس  6الحكومة بجلسة مجلس األمة بتاریخ 
 ویوجھ بھ حكومتھ لتنفیذھا.سموه التي سینتھجھا  العامة للحكومة المالیة السیاسةاألولى یثور النقاش من جدید حول 

المتعاقبة لرئیس دستوریاً ال یمكن تحمیل رئیس الوزراء إخفاقات الماضي على الرغم بأنھ كان أحد أعمدة الحكومات 
 زبظھوره بمظھر المتفاجئ أیضاً بكل ما یحصل في الكویت، فالعجال یمكن القبول بنفس الوقت مجلس الوزراء السابق، و

لكن الذي اختلف بأنھ في السابق كان منفذاً للسیاسات العامة  ،بالمیزانیة كان دائماً أمام عینھ على طاولة مجلس الوزراء
قعھ كوزیر، أما الیوم فھو من یشكل ھذه السیاسات ویسائل عنھا ویعمل على توجیھ وزرائھ لرئیس الوزراء بحكم مو

 لتنفیذھا.
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 728 مجلس الوزراء رقم قرار
أصدر مجلس الوزراء قراراً وزاریاً محالً الستجواب رئیس مجلس الوزراء السابق، كان الذي  1410لیس بعیداً عن قرار 

لجنة الشئون االقتصادیة ورقة اإلصالحات ومقترحات تمویل بعد عرض  4/6/2020بجلستھ المنعقدة بتاریخ  728رقم 
المیزانیة والمعدة من قبل وزارة المالیة والمتضمنة جدوالً باإلصالحات المالیة المطلوب إقرارھا بأدوات تشریعیة أو 

المجلس تكلیف وزارة المالیة بالتنسیق مع كافة الجھات ذات الصلة التخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدارھا  تنفیذیة، وقرر
 . باألداة القانونیة المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ینتھي إلیھ األمر خالل أسبوعین من تاریخھ

زیادة رؤوس أموال الجھات ذات المیزانیات كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالیة بشأن عدم 
المستقلة مثل الھیئات والمؤسسات والصنادیق لمدة خمس سنوات، وقرر كذلك تكلیف وزارة المالیة بالتنسیق مع كافة 

التنسیق مع كافة و ( %20 ) وذلك بحد أدنى 2021/  2020الجھات الحكومیة لتخفیض میزانیة كل منھا للسنة المالیة 
حكومیة إلعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقیمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقریر شامل یتضمن الجھات ال

ً لتطبیقھ واألدوات القانونیة الالزمة، والجھات المسئولة عن إصدارھا، والمردود المالي المتوقع من ذلك  جدوالً زمنیا
 . یخھعلى المیزانیة العامة للدولة، وذلك خالل شھر من تار

حث سمو رئیس مجلس الوزراء كافة الجھات المعنیة على تفھم الظروف الدقیقة التي تمر بھا البالد االجتماع  ذاتوفي 
في ھذه المرحلة، وما تتطلبھ من عمل لتقلیص اإلنفاق وااللتزام بالتنفیذ الدقیق للتدابیر المقترحة والتعاون الجاد من أجل 

 ر.تجاوز ھذه المرحلة بأقل األضرا

الذي كان األساس الذي انطلقت منھ وثیقة اإلصالح االقتصادي ووثیقة البرنامج الوطني  1410بالمقارنة بین قرار 
لالستدامة التي قدمتا لمجلس األمة وتم تجمیدھم بعد الضغط النیابي والذي كان أحد محاور استجواب رئیس الوزراء 

یأتي مشابھا لھ في مضمونھ وروحھ ولكن بتفاصیل  728فان قرار  السابق سمو الشیخ جابر مبارك الصباح المقدم منا،
مختلفة، فكالھما تناول اقتراحات تخفیض الدعومات، وكذلك المیزانیات، لكن القرار األخیر جاء بصیغة تشاوریة بحیث 

 طلب من جمیع الجھات تقدیم مقترحاتھا التي تصب في ھذا التوجھ العام.

الذي جاءت  728 دمثل السیاسة العامة المالیة لرئیس الحكومة السابق، فان القرار الجدیی 1410لذلك فمثلما كان قرار 
 وربما أساساً لوثیقة الوزراء یمثل السیاسة العامة المالیة لھا، ونھجھا الذي ستسیر علیھمجلس بھ حكومة سمو رئیس 

 اقتصادیة ستطرح لمجلس األمة لیناقشھا كما فعل سلفھ.

االقتصادي الذي تمر بھ البالد من عجز في المیزانیة نتیجة استمرار تراجع أسعار البترول منذ سنة ال ننكر بأن الوضع 
ً لكن التصرف مع ھذا العجز وسیاستھ اتجاھھ ھي محل  2014 حتى اآلن ال یحاسب علیھ رئیس الحكومة دستوریا

 .استجوابنا الیوم

لعام االحتیاطي ا فباستنزاالدولة، في لوضع افإن كنا نرى بأن رئیس الوزراء السابق قد زاد بإدارتھ السیئة للحكومة 
دون تنمیتھ وتنوع مصادر الدخل عندما كانت الكویت تنعم بوفرة مالیة، وعدم التصدي للفساد الذي استنزف ھو اآلخر 

ئیس مجلس الوزراء ألداء حكومتھ وكیفیة تصدیھا لعجز المیزانیة وماھي مقدرات الدولة، فإنا الیوم نراقب إدارة سمو ر
السیاسات التي تتبناھا حكومتھ لتنمیة اإلیرادات دون أن یكون المواطن ھدفاً لذلك، وكیفیة تصدیھ لملفات الفساد التي 

 كانت سبباً رئیساً في ما وصل إلیھ حال الدولة من تراجع في شتى المجاالت.
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م نقف كالنا على المنصة لكي یطلع الشعب على سیاسة سموه لحل ھذه األزمة، وماھي سیاساتھ وتوجھاتھ النتشال الیو
 البالد من عجز متنامي بالمیزانیة في ظل استمرار تراجع أسعار البترول وعدم اعتماد الدولة على مصادر أخرى للدخل.

لجیب المواطن الذي لیس لھ شأن في إدارة مقدرات الدولة ورسم  االتجاهالتصدي للعجز  يالحكومة ف ھل سیكون سبیل
وبعد اعالن مجلس الوزراء في اجتماعھ  ؟وصلت لھ الحالة المالیة للدولة مایوم من األیام لسیاساتھا ولم یكن سبباً في 

یعانیھا االقتصاد أغسطس عن تشكیل لجنة لمراجعة الخطط واإلجراءات المقترحة لمعالجة االختالالت التي  24بتاریخ 
 الوطني ھل ھذا الحل الذي یراه رئیس مجلس الوزراء النتشال الدولة من العجز بتشكیل لجنة ؟

 ؟ وجھ ھذه األموال إلى داخل الكویتیالوزراء المنح الخارجیة ومجلس ھل سیوقف رئیس 

 وزیر الخارجیةنضع لسموه نبذة عن ھذه المنح وھو بكل تأكید لیس ببعید عنھا كونھ كان یشغل منصب 

 إجمالي المصروف بالدینار الكویتي السنة المالیة

2013/2014 113,057,135.519 

2014/2015 419,639,962.147 

2015/2016 125,541,613.970 

2016/2017 54,434,013.768 

2017/2018 3,621,181.922 

2018/2019 112,621,084.000 

 تشمل تلك التي یقدمھا الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة. أن ھذه المنح ال وسموه یعلم مع األخذ بعین االعتبار

 

یكن في یوم من األیام مفھوم ترشید االنفاق وضبط أوجھ الصرف التي تعلنھا الدول بسبب حالة العجز بھا التضییق  لم
أن تكون بشكل دوري كما ھو معمول  على المواطنین بحرمانھم من الزیادات المالیة ومراجعة الرواتب واألجور التي یجب

ترشید االنفاق القطاعات الحیویة في البالد كقطاع الخدمات الصحیة  اسةبھ في الكثیر من الدول، وال یتصور أن تطول سی
والتعلیم والوظائف العامة وقطاع الخدمات، فال یمكن أن یتم تبني سیاسة ضبط المصاریف تحمل تبعاتھا المواطنین بشكل 

ي حوال لعاململف الفوائض المالیة حین وصل االحتیاطي االسابقة  اتو غیر مباشر بسبب فشل إدارة الحكوممباشر أ
ملیار دینار كویتي في أربع سنوات لیصل رصید  22.6ثم فقد نحو  2014ملیار دینار كویتي في نھایة مارس  46.8

ائض تبخرت بسبب العجز دون استفادة حقیقیة منھا ، ھذه الفو 30/06/2018ملیار دینار في  24.3االحتیاطي العام نحو 
 .وكأن المواطن ھو السبب في كل ذلك لةمن ثم تأتي الحكومة لتتباكى على حال الدو

في أكثر من مناسبة أوضح محافظ البنك المركزي بأن أحد األدوات التي تحتاجھا الدولة على المدى القصیر جداً ھو إقرار 
كذلك أكد بأن أقصى ما یمكن جمعھ في أفضل الظروف قد ال یتجاوز  راض " الدین العام" لكنمشروع السماح للدولة باالقت

 وھل فعالً تصر الحكومة على االقتراض ملیار دینار بسبب أوضاع السوق العالمي، فھل تملك الحكومة رؤیة أخرى؟  6
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القادمة ؟ ھل ستقترض لسد القرض من ثم ندور في من أجل سداد العجز؟ وما ھي رؤیتھا إن تكرر العجز في السنوات 
 دوامة الدین؟

 ھذا المشروع خرج عن دائرة االھتمام ؟  م أنھل سیكون مشروع الجزر أو مشروع الشمال أحد الحلول القادمة؟ أ

حة رالتحدي الذي یواجھ سمو رئیس الوزراء الیوم لیس بكیفیة تغطیة العجز السنوي في المیزانیة بل بضرورة المصا
 والمكاشفة، إذا استمرت أسعار البترول بالنزول كیف سیتم سداد عجز السنوات القادمة؟ 

 في المجلس القادمضریبة القیمة المضافة والدخل  ھل فكرت الحكومة بإقرار ضریبة الثراء ؟ أم أنھا تراھن على تمریر
 ار رمزیة؟بأسع ةأمالك الدولة المؤجرإعادة تقییم أسعار ھل من منظور الحكومة  ؟
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 المحور الثالث

 
 من الدستور 39انتھاك المادة 

 
 

حریة المراسلة البریدیة والبرقیة والھاتفیة مصونة، وسریتھا مكفولة، فال یجوز من الدستور على أن " 39نصت المادة 
 ". وباإلجراءات المنصوص علیھا فیھمراقبة الرسائل، أو إفشاء سریتھا إال في األحوال المبینة في القانون 

ذلك توجد ك السیاسیة،من وراء التنظیم الدستوري لمسئولیة الوزراء وجاء في المذكرة التفسیریة للدستور على أن "
عل ویج وضماناتھا،وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي ال شك في أن الحكم الدیمقراطي یأخذ بیدھا ویوفر مقوماتھا 

وھذه المقومات والضمانات في مجموعھا ھي التي تفيء على المواطنین  الحكم.العمود الفقري في شعبیة  منھا مع الزمن
مختلف مقومات الحریة الشخصیة (في   -إلى جانب حق االنتخاب السیاسي  -بحبوحة من الحریة السیاسیة ، فتكفل لھم 

) وحریة الصحافة 36) وحریة الرأي (المادة 35مادة من الدستور) وحریة العقیدة (ال 34،  33،  32،  31،  30المواد 
) وحریة 43) وحریة تكوین الجمعیات والنقابات (المادة 39) ، وحریة المراسلة (المادة 37والطباعة والنشر (مادة 

 ) وحق تقدیم العرائض إلى السلطات العامة44االجتماع الخاص وعقد االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 
) وفي جو مليء بھذه الحریات ینمو حتما الوعي السیاسي ویقوى الرأي العام ، وبغیر ھذه الضمانات والحریات 45(المادة 

 ."النفوس على تذمر ال وسیلة دستوریة لمعالجتھ ، وتكتم الصدور آالما ال متنفس لھا بالطرق السلمیة يالسیاسیة ، تنطو

ل تعسُّفي في حیاتھ الخاصة أو في شؤون  النسان أنھ "كما جاء في المیثاق العالمي لحقوق اال یجوز تعریُض أحد لتدخُّ
أسرتھ أو مسكنھ أو مراسالتھ، وال لحمالت تمسُّ شرفھ وسمعتھ. ولكِلّ شخص حقٌّ في أن یحمیھ القانوُن من مثل ذلك 

ل أو تلك الحمالت  .9"التدخُّ

عرفھ العالم من وسائل للتواصل االجتماعي حدیثاً ھي حریات كفلتھا إن حریة المراسلة البریدیة والبرقیة والھاتفیة وما 
الحقوق والواجبات العامة من  -المواثیق الدولیة وأكد علیھا دستور الدولة عندما أوردھا نصاً وصراحة في الباب الثالث 

 الدستور ضمن مجموعة نصوص تتعلق بالحقوق والحریات المرتبطة بالشخصیة.

، بل یكاد ھذا الحق یطغى  10مخابرات أو غیرھا تحقیقاً للحریة الشخصیة"أن تراقب المراسالت أو ال"فال یجوز للسلطة 
في أھمیتھ على باقي الحقوق كونھ األكثر تأثیراً في وقتنا الحالي بعد الثورة التكنولوجیة التي شھدھا العالم واعتماد 

 التعاطي مع شؤون الحیاة والتعبیر عن آرائھم ومعتقداتھم. األفراد على ما یسمى التواصل االجتماعي اعتماداً كلیاً في

لذلك حمایة ھذا الحق أصبح مضاعفاً على السلطات فلم تعد الرسائل البریدیة والبرقیات واالتصاالت الھاتفیة تحمل أخباراً 
 ل حریة.لمعلومات بكاجتماعیة فحسب، بل صنع المحتوى اإللكتروني في عصرنا الحالي طفرة في المعرفة وسبالً لتناقل ا

 

 

                                                           
 من المیثاق العالمي لحقوق االنسان. 12: المادة 9 
 .372لكویت، مرجع سابق، صفحة :النظام الدستوري في ا10 
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 لقد شھدت الكویت في األیام القلیلة الماضیة سلسلة من التسریبات لتحقیقات قام بھا جھاز أمن الدولة مع أبناء رئیس
الوزراء السابق، جزء من ھذه التحقیقات كان بمناسبة استدعاء أحد أبنائھ للتحقیق في بالغ وحدة التحریات حول  مجلس

ما یسمى بقضیة الصندوق السیادي المالیزي، وتسریبات أخرى البنھ الثاني والتي احتوت فحواھا تباھیاً من أحد قیادات 
 حول كیفیة االختراق والتجسس على المواطنین والمغردین. قالساب لوزراءمجلس ارئیس  ابنوزارة الداخلیة مع 

كان وقع ھذه التسریبات على المواطنین صادماً، خصوصاً وأنھا كشفت حجم انتھاك خصوصیة المواطنین من جھاز أمني 
 اطنینویفترض بأنھ معني بأمن الكویت، ومن شخص متنفذ سولت لھ نفسھ أن یتباھى باختراقھ وتتبعھ لحسابات تویتر للم

وبجریمة مشھودة یفترض أن یتم إیقافھ علیھا وتحویلھ للنیابة عنھا بتھم مخالفة قانون إنشاء  حبانتھاك واض وأسرھم
 .وقانون الجزاء ھیئة تنظیم االتصاالت وإساءة استخدام الھاتف

ة من التصدي لھا، المختص بتعامل أشبھ بالتستر على ھذه الفضیح بوزیرھالكن كل ھذا لم یحدث، وتعاملت الحكومة 
وزیر الداخلیة تحمالً للمسؤولیة السیاسیة  وذلك بتشكیل لجان تحقیق في الواقعة، رغم أن مثل ھذا الحدث كفیل بإقالة

من علم عنھا وأغفلھا حتى ثارت، بل ساھم بترقیة القیادي األمني التحقیق في القضیة فمن غیر المعقول أن یشرف على 
 لة بدالً من محاسبتھ.وتثبیتھ على جھاز أمن الدو

إن نھج المراقبة والتجسس ال ینسجم من دولة الدستور والمؤسسات، ولو كنا قد شھدنا سنوات من التراجع لكن ھذا ال 
یصل إلى مرحلة القبول والسكوت عن انتھاك خصوصیة األفراد بعلم من الدولة، فھذا یمھد لما ھو أخطر من ذلك إن لم 

 یتم التصدي لھ وبقوة.

أن فھذا مردود علیھ ب ،القول بأن الوزیر المختص قد أمر بتشكیل لجنة تحقیق في واقعة التسریبات ھو إجراء مناسبأما 
الوزیر كان یعلم بالتسریبات وبفحواھا وھو ما ذكره صراحة، ولكن ھذا لم یدفعھ لتطھیر المؤسسة األمنیة من تلقاء 

فھو اآلخر مردود علیھ بأن قرارات المكمة الدستوریة تثیر لعھد ود نفسھ، وكذلك القول بأن الوقائع محل التسریب ال تع
مسؤولیة الوزیر عن األعمال التي لم تكن في عھده ما دامت مستمرة بآثارھا، إضافة إلى علم الوزیر بھا منذ تولیھ 

حل فلیضع نفسھ م ، ومن یرید االستمرار في تبسیط قضیة انتھاك خصوصیة األفرادواحداً بھا إجراءالوزارة ولم یتخذ 
 من تم التجسس علیھ ویقرر ھل انتھاك ھذا الحق الذي أكد علیھ الدستور یعالج بلجنة تحقیق؟

ولما كانت مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء متمثلة برسم السیاسة العامة للدولة، فان إبقاء الوزیر المختص في منصبھ 
ً أو تبسیط لھذه الق بعد ھذه الفضائح ھو قبول بھذا الفعل یاسة على س وھو ما ینعكس، ضیة التي تعد انتھاكاً دستوریا

الحكومة التي ال تعتبر التجسس على المواطنین وانتھاك خصوصیات األفراد، وسوء استغالل السلطة والنفوذ فساداً 
وھو  دالسیاسة العامة المعلنة لرئیس مجلس الوزراء برفع رایة محاربة الفسا ةخالفمیستدعي التصدي لھ ومحاربتھ ب

 .مسؤولیتھ السیاسیة عن ھذا الفعل مما یستدعي معھ إثارة

ارة ، إن اإلدفقط إن مكافحة الفساد ال تعني إحالة القضایا إلى النیابة أو ھیئة مكافحة الفساد أو التحقیق اإلداري بھا
 بد أن ، والمن تطھیر للمؤسسات و إقالة المتسببین بھا الحازمة تتطلب اتخاذ قرارات غیر اعتیادیة في مثل ھذه القضایا

في سبیل الدفاع عن سیاسة الحكومة  ھي اجراءاتیعي رئیس مجلس الوزراء أن التضامن الوزاري وحمایة الوزراء 
ح الثقة نوحتى إن قبلنا برأي األغلبیة البرلمانیة بم ضعفاء باألداء،الفاسدین أو الالمقصرین أو الوزراء  إلنقاذ لكن لیس

متى ما رأي بأن سیاسات حكومتھ فھذا ال یعفي رئیس مجلس الوزراء من إقالة أحد منھم  أثناء االستجوابات في الوزراء
، أو أن المسؤولیة السیاسیة والتي ھي جوھر نتیجة التمسك بھم تتأثر بوجودھم، أو على وشك فقد ثقة الشعب بنھجھ

 واجبھ التطبیق. العمل السیاسي بتحمل تبعة القرار أصبحت
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 خاتمة
 

أشھر مرت على جائحة كورونا وجمیع التقاریر تشیر إلى أنھا أزمة مستمرة، بل قد تجتاح العالم موجھ ثانیة من ھذا 
الوباء الذي لن یتوقف إال بإیجاد اللقاح. لذلك وإن خمدت النار الیوم فھي قد تستعر مستقبالً، وقد أكد مجلس الوزراء 

یة البرلمان المساءلةكانیة العودة إلى الوراء في أي وقت، لذلك تبرز أھمیة بإعالنھ عن خطط العودة التدریجیة للحیاة إم
 بھذا الوقت لمحاولة تصحیح مسار إدارة األزمة لتفادي تكرار األخطاء مستقبالً، وتسلیط الضوء على مكامن التقصیر.

خطأ ال یعفي النائب من ممارسة أو االعتراف بالخطأ إن لم یتوج باستقاالت أو إقالة لمن كرر ال لذلك الحدیث بشفافیة
أدواتھ الدستوریة لتقویم االعوجاج، والوقوف على مكامن الخلل فان الخطأ األول قد یكون مقبوالً في األزمات من باب 
التعاون وعلى فرض بعدم وجود سوء النوایا، لكن تكراره یفترض بأن الخطأ جاء إما عن تھاون أو عمد وفي كال الحالتین 

 .لةالمساءیوجب 

ونحن إن أثرنا مسؤولیة رئیس الحكومة عن إدارة البالد خالل أزمة كورونا، فنحن نعي بنفس الوقت وندرك حجم ھذه 
ً ترجم على أرض الواقع منذ بدایتھا، حینما تضامنت المؤسسة التشریعیة مع  األزمة لذلك كان التعاون عنواناً عریضا

د البل حال، لذلك وصل المساءلةوألن الحكومات السابقة التي أمعنت بسوء إدارة الدولة كانت محصنة من الحكومة، لكن 
قبع في أسفل جمیع المؤشرات، وباحتیاطي نقدي قارب على النفاذ، وبانتشار أخبار جرائم الفساد التي ارتكبت تبأن 

 ر المسؤول بالرقابة الشعبیة على أعمال الحكومة.بالكویت في جمیع العالم، فاالستجواب أداة رقابیة تصحیحیة تذك

طربة، فقد شكلت في بدایة الدور الرابع من الفصل التشریع ضوألن حكومة سمو رئیس مجلس الوزراء جاءت في أجواء م
مجلس الخامس عشر على نھایة عمر مجلس األمة، ولدخولھا المعركة التصدي لفایروس كورونا ، فقد التزم رئیس 

ً یتماشى مع المدة المتبقیة من عمر المجلس، لكن دون تضمینھ خطة  الوزراء بتقدیم برنامج عمل لحكومتھ مقتضبا
لمواجھة تفاقم عجز المیزانیة، وبعد ما شھدتھ الكویت خالل األیام الماضیة من حدیث عن اإلصالح االقتصادي، حكومتھ 

مالیة وما ھي توجیھاتھ لتعزیز موارد المیزانیة، وبنفس أصبح واجباً وطنیاً أن یوضح لمجلس األمة سیاستھ العامة ال
بأن أي سیاسة مالیة تبدأ أو تصل إلى جیب المواطن لن تالقي تعاوناً منا مع الحكومة، بل تصدي لیعي ویدرك الوقت 

 ودفاع عن من ال یملك حق اإلدارة ولم یكن یوماً من األیام سبباً بتدھور حال البلد وھو المواطن البسیط.

والتي یجب أن تكون مصانة من  لعبث بالحریات العامة وحقوق األفراد التي كفلھا لھم الدستورالمجال بالقبول باأخیراً و
، وال مجال للتساھل مع انتھاك المؤسسات األمنیة قبل السلطة التنفیذیة بالتحدید وعلى رأسھا رئیس مجلس الوزراء

المواطنین بعلم الدولة، فإن فقد المواطن الثقة في األجھزة األمنیة وبعض المتنفذین لسریة االتصاالت بالتجسس على 
ً بھا فھذا یعني بدایة انھیار المنظومة القانونیة للدولة، ومیالً لمیزان العدالة  . لفوضىا لھا إلى ، وطریقا


