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ــارة  ــوارث اإلم ــون ت ــتور وقان ــدد الدس ح
الكويــت،  يف  الحكــم  انتقــال  آليــات 
اىل  الدولــة  رئيــس  تنصيــب  مــن 
تزكيــة هــل تكــون الحكومــة القادمــة 
األخــرة لســمو الشــيخ صبــاح الخالــد؟ 
األمــر  أن  إذ  باإلجابــة  الجــزم  ميكــن  ال 
بيــد رئيــس الدولــة، وهــو مــن ميلــك 
قــرار اســتمراره أو إعفائــه مــن تشــكيل 
األجــواء  أن  غــر  املقبلــة،  الــوزارات 
تعطــي  الحاكمــة  األرسة  داخــل 
مــؤرشات عــى أن الحكومــة القادمــة 
لســموه قــد تكــون الفرصــة األخــرة لــه، 
ــل  ــات أو فش ــه األزم ــر ب ــاح يع ــا نج فإم

الســيايس. املشــهد  مــن  يخرجــه 

خسائر األرسة

ــس  ــد أول رئي ــاح الخال ــيخ صب ــر الش يعت
أمريــن  مــن  يكلــف  وزراء  مجلــس 
األحمــد  صبــاح  الشــيخ  لــه  )املغفــور 
ــد(  ــواف األحم ــيخ ن ــمو الش ــايل س والح
مشــعل  الشــيخ  )ســمو  عهــد  وويل 
وهــذه  حكومــات،  بتشــكيل  األحمــد( 
الســابقة لهــا داللة متســك كبــار األرسة 
رغــم  للحكومــة  رئيســا  بــه  الحاكمــة 
ــد أن األرسة  ــا، بي ــر به ــي م ــداث الت األح
رصيــد  مــن  رصيدهــا  أن  جيــدا  تــدرك 
رئيــس الــوزراء – أيــا كان - والعالقــة هنا 
طرديــة، فكلــا نجــح رئيــس الســلطة 
األرسة  أســهم  ارتفعــت  التنفيذيــة 
ــوات  ــت األص ــر ارتفع ــا تع ــعبيا، وكل ش
املطالبــة بإبعــاد الشــيوخ عــن املنصــب.

الحاكمــة  األرسة  نظــر  عــن  يغيــب  وال 

حجــم الخســائر الفادحــة التــي تعرضــت 
املعــرك  يف  أبنائهــا  مــع  لهــا 
الســيايس – عــى مســتويات مختلفــة 
الســنوات  خــالل   – متعــددة  وألســباب 
قوتهــا  عــى  ذلــك  وأثــر  األخــرة، 
ال  وضــع  يف  فهــي  لــذا  ومتاســكها، 
ــد،  ــتنزاف الرصي ــن اس ــد م ــل املزي يحتم
يف  الــوزراء  رئيــس  اســتبدال  إن  بــل 
الحلــول  أحــد  يكــون  قــد  مــا  مرحلــة 
مــن  يزيــد  مــا  وهــو  النزيــف،  لوقــف 
ــاه األرسة  ــد تج ــؤوليات الخال ــاء مس أعب

. مســتقبلها و

الصدام مع مجلس األمة

وبقــراءة املشــهد املحــي، وتصاعــد 
وتــرة الخطــاب النيــايب والســيايس، 
فــإن الخالــد أمــام مرحلــة قادمــة – ال 
محالــة - مــن الصــدام مــع مجلــس األمــة 
والعديــد مــن أعضائــه، والحديــث عــن 
إصــالح ســيايس واقتصــادي لــن يتجــاوز 
بهــا  ســيكتب  التــي  الصفحــات  حــدود 
واملشــاريع  الحكومــة  عمــل  برنامــج 
بقوانــن أو االقراحــات التــي ســيتقدم 

ــواب. ــض الن ــا بع به

وال يلــوح يف أفــق الحكومــة – عــى 
املــدى القصــر واملتوســط - أي بــوادر 
ملشــاريع تنمويــة أو ســياحية للحــاق 
بركــب دول الخليــج التــي ابتعــدت يف 
إن  بــل  الكويــت،  عــن  كثــرا  تطورهــا 
وال  باالنهيــار  مهــددة  الدولــة  خزينــة 
مشــاريع  أيــة  عــى  الــرف  تحتمــل 
وبعــض  الرواتــب  باســتثناء  إضافيــة 



الفســاد  نتيجــة  وهــذا  االلتزامــات، 
ــاز  ــن يف الجه ــايل الكبري ــدر امل واله

الســنوات. مــدار  عــى  الحكومــي 

الجولة األخرية

صبــاح  الشــيخ  أمــام  الوحيــد  املســار 
االنعقــاد  دور  دخــول  هــو  الخالــد 
ــه  ــه يف حيات ــر ل ــاره األخ ــاين باعتب الث
عــى  معــه  والتعامــل  السياســية، 
هــذا األســاس، فــال يوجــد مــا يخــره 
بعــد خســارته ثــالث جــوالت مــع مجلــس 
األمــة، األوىل حــن قــدم لــه اســتجواب 
يف بدايــة دور االنعقــاد األول وعــى 
والثانيــة  الحكومــة،  اســتقالت  إثــره 
ــن  ــر م ــدد كب ــع ع ــوارا م ــرى ح ــن أج ح
املــايض  فرايــر  شــهر  يف  النــواب 
وارتــدوا عــى االتفاقــات وقدمــوا لــه 
مــا  واألخــرة،  والثالثــة  اســتجوابات، 
يســمى الحــوار الوطنــي، والــذي مل 
الســابق. الحــوار  نتائجــه عــن  تختلــف 

ــة  ــد أروق ــف عن ــد مل تتوق ــائر الخال خس
بــل امــدت اىل داخــل  مجلــس األمــة، 
الــوزراء  فأغلــب  الحكومــي،  بيتــه 
وفتحــوا  رئيســهم،  عــى  انقلبــوا 
قنــوات اتصــال مبــارشة مــع القيــادة 
قراراتهــم  ملناقشــة  السياســية 
ــيحاتهم  ــل وترش ــم، ب ــال وزاراته وأع
املوافقــة  وأخــذ  القياديــة  للمناصــب 
ذلــك  يف  متجاوزيــن  واملباركــة، 
العمــل  أصــول  رئيســهم ومتجاهلــن 
تهميــش  اىل  أدى  مــا  الحكومــي 
ومــن  القــرارات.  مــن  كثــر  يف  دوره 

يخــر موقعــه يف الســلطتن، يخــر 
أيضــا. والجمهــور  الشــارع 
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أمــام هــذا الحقائــق، فــال خيــار أمــام 
صبــاح الخالــد يف الفصــل الترشيعــي 
الحــايل ســوى التفكــر يف خطــة لـــ 
الرهــان  وليــس  املــرشف«،  »الخــروج 
عــى والء الحــرس القديــم مــن الــوزراء 
ممــن ســيجدد لهــم أو وعــود الجــدد 
ــى  ــذي، وال ع ــم التنفي ــم وأدائه منه
التعاطــي  يف  النــواب«  »عقالنيــة 
مــع األحــداث، فالجميــع ســيبحث عــن 
ــوزراء  ــخصية، ال ــة والش ــه الخاص مصلحت
ســيكون جــل عملهــم توفــر حصانــة 
أو  متضامنــة  للحكومــة  وليــس  لهــم 
الرئيــس، والنــواب عــٌن عــى االنتخابــات 
ورضــا قواعدهــم االنتخابيــة مــن جهــة، 
وعــن أخــرى عــى النــواب الســابقن 
وتحركاتهــم  تركيــا  مــن  العائديــن 

الســيايس. املشــهد  اىل  للعــودة 

تلــك  كل  بــن  مــن  الوحيــد  الطــرف 
خطــة  لــه  يرســم  مل  الــذي  األطــراف 
الشــيخ  هــو  واضحــة  سياســية  عمــل 
مرتبطــة  خطــة  وهــي  الخالــد،  صبــاح 
بشــخصه وأدائــه ومســتقبله - تختلــف 
ولعــل   ،- الحكومــة  عمــل  خطــة  عــن 
ســبب ذلــك هــو غيــاب فريــق ســيايس 
محــرف مــن حولــه، قــادر عــى قيــاس 
األحــداث والتعامــل معهــا بـــ »واقعيــة« 
وتقديــم النصــح بـــ »صــدق«، ولعــل نتائج 
»الحــوار الوطنــي« أفضــل مثــال يلخــص 
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إذ  ســموه،  يعيشــها  التــي  الحالــة 
خرجــت كل األطــراف بأربــاح – مبن فيهم 
ــد  ــتثناء الخال ــاركن – باس ــوزراء املش ال
ــب  ــع منص ــل م ــى التعام ــر ع ــذي ي ال
بدبلوماســية  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

منصــب وزيــر الخارجيــة.

محارب حقيقي

ــوار  ــمى بـــ »الح ــا يس ــه م ــا مل يحقق م
مــن  األمــري  والعفــو  الوطنــي« 
الســلطتن،  بــن  وتعــاون  اســتقرار 
بعــض  اقــرار  نفعــا  معــه  تجــدي  لــن 
القوانــن والترشيعــات، ولــن يحــرر عــدد 
الضغــوط  أرس  مــن  النــواب  مــن  كبــر 
التواصــل  مواقــع  وموجــات  الخارجيــة 

أمــام  وليــس  واالعــالم،  االجتاعــي 
الخالــد ســوى أن يكــون محاربــا حقيقيــا 
ــى  ــواب حت ــه الن ــه ويواج ــب وزرائ يحاس
األحــداث،  اقتضــت  اذا  خروجــه،  يكــون 

»مرشفــا«.
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