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طوت الحكومة الكویتیة برئاسة سمو الشیخ جابر المبارك صفحتھا األخیرة بعد أن رفع سموه 

غیر مسبوقة في مجلس الوزراء، تمثلت بالبالغ المقدم من  كتاب استقالتھا إثر تطورات داخلیة
النائب األول لرئیس مجلس الوزراء الشیخ ناصر الصباح ضد نائب رئیس مجلس الوزراء 
ووزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح وآخرون، وتداعیات خارجیة عكستھا نتائج االستجواب 

 الدولة لشؤون اإلسكان د. جنان بوشھري. المقدم للجراح واآلخر لوزیر األشغال العامة ووزیر
 

 انقالب أبیض
 

التي رسمت المسار النھائي لحكومة جابر المبارك األخیرة  مجمل التطورات السیاسیة وتراتبیتھا
تؤكد أن ما حدث انقالب أبیض، نجح في إقصاء رئیس الوزراء ونائبھ خالد الجراح من المشھد 
 السیاسي، ولكنھ فشل في تثبیت أقدام الشیخ ناصر الصباح في الحكومة وطریق مسند اإلمارة.

 
تشكیل الحكومة الجدیدة، ما ورد في مخاطبات ناصر یصف المبارك، في كتاب طلب إعفائھ من 

ال  أكاذیبالصباح لھ بشأن أموال صندوق الجیش والتحویالت المالیة الى حساب سموه بأنھا "
صلة لھا بالحقیقة صادرة بكل أسف من زمیل وأخ تربطني بھ زمالة ورابطة أخوة وصداقة 

 ".امتدت ألكثر من أربعین عاما
 

لذي أعفي من منصبھ الحقا، فھو اآلخر لم یكن بیانھ بشأن بالغ "صندوق أما خالد الجراح، وا
الجیش" سوى داللة أخرى على حجم الصراع الداخلي في مجلس الوزراء وفي األسرة الحاكمة، 

تعمده إخفاء الحقیقة الكاملة عن الشعب الكویتي ال سیما " -واصفا ناصر الصباح  –فیقول 
توقیت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائھ بعلمھ بالشبھات الردود الواردة لھ وفي ھذا ال

 ".وھو ما یثبت االھداف والتطلعات السیاسیة التي یبتغیھا أشھرمن سبعة  أكثرمنذ 
 



 
 
 

ولم یكن مستقبل الشیخ ناصر الصباح أفضل حاال ممن سبقھ، فھو األخر أُبعد عن المشھد 
 أن رصیده الشعبي تصاعد بشكل متسارع منذ السیاسي بأمر أمیري أعفي فیھ من منصبھ، إال

 تقدیمھ البالغ الى ما بعد قرار إعفاءه.
 

 لجان التحقیق
 

كیف بدأ االنقالب األبیض؟ لم تكن األحداث ولیدة الساعات األولى لتقدیم ناصر الصباح بالغاً 
ى لضد خالد الجراح وآخرون، بل نبتت جذوره منذ تشكیل وزیر الدفاع لجنتي تحقیق، األو

مطلع شھر ینایر من العام الحالي في صفقات سالح وتعاقدات عسكریة إضافة الى صفقة شراء 
طائرات "یوروفایتر"، والثانیة بشأن صندوق الجیش منتصف مایو الماضي، وتفاقمت األزمة 
الداخلیة مع غیابھ عن حضور جلسات مجلس الوزراء واعتذاره عنھا في أكتوبر الماضي 

 ضاع داخل الحكومة واستمرار الجراح وزیرا.احتجاجا على األو
 

ومع تقدیم النائب ریاض العدساني استجوابا لوزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح بنھایة شھر 
أكتوبر وقبل افتتاح دور االنعقاد األخیر بأیام، باتت الصورة أكثر وضوحا ألصحاب القرار في 

ملعبین مختلفین، ناصر الصباح في مجلس الحكومة وللوزیر الجراح، فھم أمام مواجھتین في 
الوزراء وریاض العدساني في مجلس األمة، وھنا كان ال بد من اتخاذ قرار یحمي الجراح أو 

 یخرجھ من مواجھاتھ بأقل الخسائر.
 

كان من الصعب التكھن بالخطوات القادمة لناصر الصباح، فھو شخصیة یغلب علیھا الطابع 
 ترتیبات مسبقة، في المقابل فإن استجوابعلى تبنى بالضرورة  المزاجي، وقراراتھ لحظیة ال

العدساني یمكن السیطرة على تبعاتھ ال سیما وان الجراح یملك كتلة نیابیة یستطیع استخدامھا 
 كدرع برلماني لحمایتھ حتى لو قدم بھ طلبا لطرح الثقة.

 
 تكتیك المواجھة

 
 حیةالتض كان الثمن ، وإنالتعامل مع االستجواب أوال وتجاوزه "تكتیك المواجھة" على استقر

بوزیر األشغال العامة ووزیر الدولة لشؤون اإلسكان د. جنان بوشھري التي تواجھ ھي األخرى 
ر ، وتصاعدت أكثالجراح مسائلةمن النائب عمر الطبطبائي بذات جلسة  مقدم معركة استجواب

ر المالیة د. نایف الحجرف وقبولھا وسقوط االستجواب استقالة وزیحظوظ ھذا السیناریو مع 
 الموجھ لھ من النائب محمد ھایف.

 



 
 
 

یعلم أصحاب القرار الحكومي أن زمیلتھم د. جنان بوشھري ال تحظى بتأیید نیابي بسبب شدتھا 
في التعامل مع أغلبیة أعضاء مجلس األمة، وال تستند على تیار یوفر لھا الغطاء السیاسي، أما 

تھا مع الكتلة الشیعیة فھي غیر مستقرة إذ لم تكن ممثال لھم في الحكومة رغم انتمائھا عالق
للطائفة، عالوة على ما سبق فإن تكتالت تجاریة وإعالمیة تسعى الى اإلطاحة بھا بعد قرارتھا 

 بحرمان كبرى شركات المقاوالت والمكاتب الھندسیة من المناقصات الحكومیة.
 

ت األرضیة المناسبة للحكومة للتضحیة بھا، أو رفع ید الحمایة عنھا وتركھا العوامل السابقة وفر
وحیدة في أرض المعركة، وإعطاء الكتلة النیابیة الحكومیة الضوء األخضر لطرح الثقة بھا 
لتخفیف الضغط الشعبي عنھم مقابل وقوفھم مع الجراح في استجوابھ المقرر لھ مناقشتھ في 

التواصل االجتماعي من التأثیر على تماسك الكتلة النیابیة الحكومیة جلسة سریة إلبعاد مواقع 
 كما حدث في أغلب استجوابات الشیوخ.

 
 جلسة االستجوابات

 
من الشھر الجاري، لم تجري ریاح جلسة استجواب د. بوشھري بما تشتھیھ  ۱۲في صباح یوم 

رأي الوزیرة في كسب ال السفن الحكومیة أو حتى المستجوب النائب عمر الطبطبائي، إذ نجحت
العام لصالحھا عبر استعراض عقوباتھا القانونیة والمالیة بكل شفافیة ضد كبرى الشركات 
المحلیة المتعثرة مشاریعھا في وزارتي "األشغال" و"اإلسكان"، عالوة على ذلك تفوقھا في تفنید 

 محاور االستجواب.
 

ن في ساحة المعركة، فنجاح بوشھري أدركت الحكومة أن تدخلھا بات ضرورة إلعادة التواز
أغلبھم  –نائبا  ۱۲یعني سقوط الجراح، فدفعت نوابھا الى تقدیم كتاب طرح ثقة آخر وقع علیھ 

وتسریبھ الى وسائل التواصل االجتماعي رغم أن الكتاب مخالف لالئحة  -من الكتلة الحكومیة 
الذي یلزم توقیعھ من عشرة نواب فقط،  -رفض استالمھ الرئیس مرزوق الغانم  –مجلس األمة 

 وھو ما یؤكد النزعة الحكومیة في اإلطاحة بزمیلتھم لحمایة الجراح.
 

لم یغیر طلب طرح الثقة الثاني الذي حمل أسماء نواب محسوبین على الحكومة وشركات 
التصاعدي، فقد واصلت الوزیرة رفع ومؤسسات اعالمیة من سیر جلسة استجواب د. بوشھري 

سقف خطابھا السیاسي، لتنھي مرافعتھا األخیرة بـ "استقالة تاریخیة" من على منصة 
االستجواب، ولعل أبرز ما ذكرتھ أنھا ال تواجھ نواب مجلس األمة بل نواب الشركات والمصالح، 

 وإن اإلصالح بات مستحیال في قاعة عبدهللا السالم.
 



 
 
 

ة ضاعف من االرتباك الحكومي، وأحرج النواب الموقعین على طلبي طرح خطاب االستقال
الثقة، لقد كسبت بوشھري الشارع الشعبي في كلمتھا األخیرة وتفاعل معھا بصورة غیر مسبوقة، 
فمن النوادر في العمل السیاسي النیابي أن یصطف الشارع مع وزیر ضد مستجوبھ وموقعو 

 طرح الثقة بھ.
 

حسوبین على الحكومة والشیخ خالد الجراح والشركات والمؤسسات االعالمیة، أدرك النواب الم
أن ما كان یفترض بھ أن یكون انتصارا تحول الى خسارة، والتوقیع على طرح الثقة في 
بوشھري أصبح عبء علیھم األمر الذي فرض علیھم البحث عن مخرج ال سیما مع تصاعد 

 عي.الضغط الشعبي في وسائل التواصل االجتما
 

 االرتباك الحكومي
 

االرتباك الحكومي إثر تداعیات استجواب بوشھري واستقالتھا نتج عنھ خطأ جسیم آخر في 
ترتیبات استجواب الجراح، فقد سقط طلب مناقشتھ في جلسة سریة وُكشف ظھره وأصبح ھو 

لة وزیر اونواب الحكومة تحت رقابة الشارع العام، فلم تكن حسابات الحكومة دقیقة نظرا الستق
المالیة السابق د. نایف الحجرف واعتذار ناصر الصباح عن حضور الجلسة ومغادرة بوشھري 

صوتا مع وضد، إال أن تصویت رئیس مجلس األمة  ۳۱عقب استجوابھا، وكانت النتیجة 
مرزوق الغانم برفض السریة رجح الكفة، وھو موقف أثار االستغراب، ورجحھ البعض 

 وآخرون وصفوه بحرب بارده بینھ وبین الجراح.العتبارات انتخابیة، 
 

ما كانت تسعى الحكومة لتفادیھ حدث، مناقشة علنیة ألول ظھور للجراح على منصة المسائلة، 
وبعد استجواب سابق رفع من سقف األداء والحجة والتفنید، لتنتھي المواجھة بتقدیم عشرة نواب 

االجتماعي حمالت الضغط على النواب  طلبا لطرح الثقة بھ، واشتعلت في مواقع التواصل
إلعالن تأیید الطلب، أدركت الحكومة حینھا أن ترتیبات حمایة الجراح من االستجواب في 

 طریقھا الى االنھیار.
 

وساءت األوضاع في معسكر الشیخ خالد الجراح أكثر مع إعالن النواب أحمد الفضل ویوسف 
 قة.الفضالة وعبدهللا الكندري تأییدھم لطرح الث

 
 بالغ ناصر الصباح

 
مع تلك التطورات على الساحة البرلمانیة، بات یقینا للشیخ ناصر الصباح أن خالد الجراح في 
أضعف حاالتھ السیاسیة والشعبیة، والدفاع عنھ برلمانیا سینتج عنھ عواقب وخیمة على النواب، 



 
 
 

ن ضد الجراح بعد یومین م فكانت األجواء مھیأة تماما لتنفیذ "االنقالب األبیض"، فقدم بالغھ
االستجواب وقبل اسبوع من جلسة التصویت على طرح الثقة بھ، مما شكل ضغطا أكبر على 
النواب ومنعھم من استعجال تحدید مواقفھم، وتحولت األجواء الشعبیة الى تأیید لبالغ ناصر 

 الصباح وتشكیك بذمة الجراح المالیة.
 

بعد بالغ ناصر الصباح، وحاول خالد الجراح إعادة   انھار المعسكر الحكومي سیاسیا وشعبیا
التوازن عبر بیان االستعداد للمثول أمام القضاء، ووجھ اتھاما الى وزیر الدفاع بأن دافعھ لیس 
حمایة المال العام بل رغبات سیاسیة یسعى لتحقیقھا، بید أن تسریب البالغ وما تضمنھ من 

صندوق الجیش"، عالوة على ذلك تسریب الكتب اتھامات مباشرة باالستیالء على أموال "
الرسمیة الموجھ الى رئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك متضمنھ "استفسارات" عن 
تحویالت مالیة من الصندوق الى حسابھ الشخصي في المملكة المتحدة، انھى المواجھة لصالح 

 یاسي وطویتھم صحفتھم.ناصر الصباح شعبیا، ولكن سیاسیا أُبعد الجمیع عن المشھد الس
 

 العھد الجدید
 

حافظ ناصر الصباح على شعبیتھ وحقق في ذلك انتصارا واسعا رغم خسارتھ السیاسیة التي 
یرجح أسبابھا لتسریب البالغ للنائب العام ومخاطباتھ مع رئیس الوزراء، أما سمو الشیخ جابر 

یخ "صندوق الجیش"، فیما أحیل الشالمبارك فوجد نفسھ أمام مسؤولیة اثبات براءتھ من مخالفات 
خالد الجراح الى لجنة محاكمة الوزراء لیواجھ محاكمة "سریة" فرضتھا تداعیات األمن القومي 

 والوطني بحسب بیان "محكمة الوزراء".
 

ال شك أن مجریات األحداث السابقة ستغیر كثیرا من العمل السیاسي في الكویت، وستحدث 
الحكم، وأثرھا قد یمتد الى نتائج االنتخابات البرلمانیة القادمة، فھل  تغیرات مستقبلیة داخل أسرة

كان المشھد السیاسي بحاجة فعلیة الى ھذا "االنقالب األبیض"؟ وكیف سیرسم رئیس الوزراء 
 الجدید سمو الشیخ صباح الخالد عھده الجدید في ظل صراعات األسرة ونزعة النواب االنتخابیة؟

 
 
 

 ** انتھى **
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
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