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ن معلى صورتھا المحایدة في القضایا الخارجیة، إال أنھا تعاني داخلیا  في حین تسعى الكویت للحفاظ
حد  یصل التضاد ما بینھما الى الموقف النیابي والشعبي عن الحكومي الرسمي، وفي أحیانا كثیرةاختالف 
كما حدث في االستجواب المقدم الى رئیس الوزراء السابق سمو الشیخ ناصر  والمواجھة السیاسیةالتصعید 

 باألمنن "إلضراره من قبل النواب د. ولید الطبطبائي ومحمد ھایف ومبارك الوعال ۲۰۱۱المحمد في مایو 
مؤیدین "، وبلغ عدد السة الخارجیة نحو النظام اإلیرانيالوطني وعالقات الكویت بدول الخلیج وانحیاز السیا

 نائبا. ۱۸في حینھ لكتاب عدم التعاون 
 

دول القریبة (العراق، سوریا، الیمن، الوتفجرت في العدید من  منذ ذلك الحین، توالت األزمات اإلقلیمیة
على الكویت أن تكون  األحداثالربیع العربي)، وفرضت أحداث ما یسمى ب قطر والدول األربعة،ایران، 

عبر عملیات انتحاریة نفذت وأخرى كان  جزءا من مخططات اإلرھاب التي ضربت العدید من دول العالم
جھة والنیابي  منالتناقض ما بین الموقف الرسمي  زادت من حالةمخطط لھا، بید أن كل تلك األحداث 

نة"، س سیاستھا الخارجیة "المتزكَ الملفات كان للكویت موقفا مختلفا عَ  أغلبففي ، من جھة أخرى الشعبيو
 العدید من األزمات السیاسیة الداخلیة. ال أنھ وعلى المستوى المحلي أثارإ
 

 الصراعات اإلقلیمیة
 

ـ "الوكالة" ب الصراعات اإلقلیمیة الحتضانالمتابع للساحة الكویتیة یدرك جیدا أنھا تحولت الى أرض خصبة 
رغم تحذیرات أمیر البالد الشیخ صباح األحمد في أكثر من مناسبة من عواقب استیراد األزمات الخارجیة 

ساھم في ذلك األجواء  داد تطرفا وحدهالى الداخل، إال أن السلوك العام في التعاطي مع القضایا الدولیة از
على تماسك الجبھة الداخلیة  أثره انعكسو، الداخلیة المھیأة أصال لتحویل أي خالف الى طائفي أو فئوي

 .یة محلیة تشابكت مع تلك الخارجیةالى ملفات سیاس شواھدهبصورة الفتة، وامتدت 
 

الختطاف استقاللیة القرار الكویتي في القضایا اإلقلیمیة، ومحاوالت خارجیة ھناك مساع عالوة على ذلك، ف
ي الخالف عبر االستثمار ف لتحقیق الغایةت طرفا بھا، وأفضل وسیلة لجر الكویت الى صراعات لیسحثیثة 

الداخلي واختراقھ، وخلق اصطفافات نیابیة أو شعبیة لصالح ھذا الطرف أو ذاك، وال شك أن الجھود نجحت 
وأجھزة  دوال، تتبع بعضھا على عدة منصات إعالمیة بما في االلكترونیة عنھا مجامیع ضغط كویتیةونتج 

ك ھامش الحریات "النسبي" المتاح، وحرج الحكومة في مواجھة االرتباطات ، مستغلة بذلاستخباراتیة
 على مستقبلاطنیھا العتبارات سیاسیة إقلیمیة، وتجنبا ألي ارتدادات داخلیة تؤثر الخارجیة مع مو

 استمراریتھا.



 
 
 
 

ما ال یریده أي نظام أو دولة أن تعاني خارجیا وداخلیا في الوقت ذاتھ، وینطبق ذلك على الكویت التي تقع 
یاسیة أزمات سفي منتصف محیط ملتھب إقلیمیا، وفي الوقت ذاتھ تعاني من تدخالت خارجیة على أرضھا، و

ابقة أو نتیجة إخفاقات حكومیة، فكل تلك العوامل مجتمعة محلیة بعضھا مفتعل وآخر معلق نتیجة أحداث س
ارا یكون قر أالیجب  - المجھول نھایتھ -ال تحقق استقرارا وتضعف أركان الدولة، والخروج من ھذا النفق 

مفاوضات تحقق نتائج  قبلدون بقیة األطراف، أو تقدیم تنازالت  افردیا من سلطة دون أخرى، أو طرف
 .مقبولة

 
 الكویتي حیادحمایة ال

 
الحیاد الكویتي في ظل الظروف الماثلة ھو القرار الذي یجب المحافظة علیھ، ال سیما وأن المتغیرات 
والتحالفات الدولیة ال یمكن التكھن بھا، إذ إنھا مرتبطة بمصالح ال تضع الكویت بالضرورة كدولة على 

 ون وقتیة تنتھي بانتھاء الحدث، وقد تجدخارطتھا، حتى وإن كانت ظاھریا تصب في خانة المنفعة، فقد تك
معھ حمایة نھج أمیر البالد في ھذا  یستوجبدولیة أعمق وأخطر، وھو ما الكویت نفسھا الحقا في أزمة 
 الصدد ودعمھ ولیس إضعافھ.

 
السیاسیین والمواطنین، إذ ان استمرار انحیازھم في الصراعات النواب وویترتب على ذلك مسؤولیة على 

لھذا الطرف أو مھاجمة اآلخر من شأنھ اقحام الكویت فیما ال ترید أن تكون جزءا منھ، ویشكل ودعمھم 
اس یجب أال یكون عبر المس واالنتصار لھا حرجا لھا على الصعید اإلقلیمي، فتخفیف الضغط على دولة ما

وب موقف غیر محس العبث بأمنھا وعالقاتھا الخارجیة، فما یفصل الحكمة عن الجھالةباستقرار الكویت أو 
 عواقبھ.

 
وأن كان المطلوب من السیاسیین والمواطنین االلتفاف حول أمیر البالد ودعمھ سیاستھ الخارجیة، فإن واجب 
الحكومة تنفیذ توجیھات سموه على الصعید المحلي عبر سلسلة إصالحات سیاسیة واقتصادیة من شأنھا 

 صول الى حالة مقبولة من االستقرار السیاسي.تخفیف الضغط الداخلي، وحسم الملفات العالقة للو
 

 االستقرار السیاسي
 

ق حھو حدیث مست لمواجھة األحداث الخارجیة بشكل عام االستقرار السیاسيتحقیق عن ضرورة الحدیث 
ال یعني نھایة  والشعبوفق التطورات الحاصلة، واالختالف حول مفھومھ ما بین الحكومة والبرلمان 

مو راء سقد ترى في سحب االستجوابات الحالیة وفي مقدمتھا استجواب رئیس الوز، فالحكومة الطریق
، في المقابل فإن ھناك عددا من النواب یرون في حسم ملفات "إعادة الجناسي" الشیخ جابر المبارك مدخال

ھو مؤمن فو"عضویة النائبان د. جمعان الحربش ود. ولید الطبطبائي" مطلبا مھما لتحقیقھ، أما الشارع العام 
التشریعیة والتنفیذیة دون تھاون، وفي كل األحوال متى ما كانت  السلطتینتعاون  ینطلق منأن االستقرار 

 یمكن التباحث حولھا للوصول الى نقاط التقاء.العلیا غایة فإن وسائل تحقیقھا  المصلحة
 



 
 
 

، داخلھاخلف حدود الدولة بل  یكمنھناك حقائق ال یمكن تجاوزھا في جمیع األحوال، فاألمن الحقیقي ال 
بل بالتعاون والتفاھم، وإن كان االنحراف في تطبیق الدیمقراطیة واالستقرار السیاسي ال یفرض بالقوة 

ل اصالح بالتراجع عن النظام سببا في خلق األزمات فذلك ال یعني والممارسة النیابیة الكویتیة "النسبیة" 
ت الدستوریة، والجلوس على طاولة الحوار ھو السبیل الوحید مصادرھا عبر القنوا االعوجاج أیا كانت

 لضمان االستقرار السیاسي.
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