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لعل أھم ما جاء في استجواب وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ما أُعلن عنھ عقب 

الوزیر كانت محل اھتمام وال ادلة المستجوبین الحمیدي السبیعي ومبارك  الجلسة، فال مرافعة
الحجرف محل مباالة، فقد اتجھت االنظار الى ما أعلن عنھ عدٌد من النواب عن تحركات وزیر 
ضد زمیلھ المستجَوب، فكان ھذا التصریح كفیالً بخلق معركة داخل البیت الحكومي، وأخرى 

 یدا عن صحیفة االستجواب.بین النواب بعضھم البعض بع
 

فقد انشغلت الساحة اإلعالمیة والشعبیة بحثا عن الوزیر المقصود، فقیل أنھ نائب رئیس مجلس 
الوزراء ووزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح تارة، وتارة أخرى أن المقصود ھو نائب رئیس 

لعب النیابي فكان مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أما الم
یعیش صراعا محتدما بعدما اعتبر مؤیدو االستجواب تصریحاتھم زمالئھم المعارضین لھ طعن 

 وتشكیك بھم.
 

 النیران الصدیقة
 

 إن صحت –لعل النیران الصدیقة األكثر ضررا التي أصابت الروضان لم تأِت من الوزراء 
مد ھایف ود. عادل الدمخي عنھ كان بل دفاع النواب عبدالوھاب البابطین ومح –المعلومات 

 أكثر ضررا على الوزیر إذ وضعھ في موقف صعب داخل الحكومة وبین النواب.
 

ال شك أن الروضان سعى لتدارك األمر بشكل داخلي مع الوزراء المتھمین بالعمل ضده والتأكید 
وقبل جلسة على حصولھ على دعمھم لھ، إال أنھ لن یكون قادرا على اإلعالن عن ذلك مبكرا 

التصویت على طرح الثقة المقررة غدا األربعاء حتى ال یتعرض لخسائر غیر متوقعة في 
معسكر النواب الداعمین لھ، ال سیما الصقور منھم عبدالوھاب البابطین ومحمد ھایف، فھم من 
تبنى تلك المعلومات وأي تشكیك بھا من قبل الروضان سیضعھم في موقف محرج سیاسیا 

 یؤدي الى انتقالھم الى المعسكر اآلخر، ھم وآخرون.وشعبیا قد 
 



 
 
 

یدرك الوزیر أن عبوره جلسة طرح الثقة أمر محسوم، إال أنھ ال یرغب أن تتجاوز األصوات 
المؤیدة للطلب عدد الموقعین علیھ حتى یشعر بنشوة االنتصار، وھو ما یعقد المعادلة أكثر 

د ھا تصریحات النواب الى مرحلة الحقة وبعویجبره على ترحیل ترمیم األضرار التي تسببت ب
أن تھدأ األجواء السیاسیة، بید أن الوقت ال یخدم الوزیر كثیرا، فھو إزاء اختبار أمام مجلس 
الوزراء، اختبار غیر مباشر، ھل یدافع عن زمالئھ من تشكیك النواب ویؤكد على مبدأ التضامن 

 زم الصمت للحفاظ على التأیید النیابي؟الحكومي؟ أم یقدم مصلحتھ السیاسیة الفردیة ویلت
 

 صمت الحكومة
 

أما الحكومة فھي بین سندان الروضان ومطرقة المستجوبین، األمر الذي دفعھا الى التزام 
الصمت والھدوء في المرحلة الحالیة للخروج بأقل خسائر ممكنة، فالنفي سیھزمھا والتأكید 

یة التي خلقتھا تصریحات النواب قابلة للتطور مع یكسرھا، ولكنھا تعلم تماما أن األزمة الداخل
من شأنھا أن تزعزع الوضع  -إن صدقت  –مضي الوقت، ال سیما وأن تلك المعلومات النیابیة 

 بین أعضاء الحكومة، وتھز من ثقة الوزراء فیما بینھم.
 

 من المرجح أن تتحول جلسة التصویت على طرح الثقة الى جلسة محاكمة نیابیة نیابیة،
وضعت المستجوبین،  وعادل الدمخي عبدالوھاب البابطین ومحمد ھایف النوابفتصریحات 

ومن وقع على طرح الثقة في دائرة التبعیة لتاجر أو وزیر، وھو ما سیدفعھم مع المؤیدین للطلب 
الى رفع سقف الخطاب تجاه الحكومة من جانب، ومن جانب آخر إلحراج النواب اآلخرین 

وزیر المقصود أو التاجر، ویمكن االستدالل على ذلك من خالل المقابلة التي ودفعھم لتسمیة ال
أجراھا النائب الحمیدي السبیعي من یومین، فقد أعطت مؤشرا مبكرا لما ستكون علیھ قاعة 
عبدهللا السالم، لذا ال یتوقع أن تشھد الجلسة نقاشا حول محاور االستجواب .. بل صراعا یستكمل 

 بعد االستجواب. ما بدأتھ األحداث
 

 إشاعة نواب
 

یتذكر السیاسیون واحدة من أشھر التصریحات النیابیة في تاریخ البرلمان، حین قال النائب سید 
عدنان عبدالصمد جملتھ الشھیرة تعلیقا على استجواب النائب السابق عباس الخضاري لوزیر 
األوقاف والشؤون االسالمیة األسبق أحمد الكلیب "حكومة تستجوب حكومة"، فكانت النتیجة 

؟ أم مشابھة، فھل نحن فعال أمام حالة جدیدة ۱۹۹۹األمة حال دستوریا في مایو  حل مجلس
 اببعض النوإشاعة أطلقھا  أم ؟قصة اختلقھا الوزیر لكسب تعاطف وتأیید أعضاء مجلس األمة

 كشماعة لتبریر وقوفھم مع وزیر التجارة والصناعة؟
 



 
 
 
 
 
 

 ** انتھى **
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
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