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ــارة  ــوارث اإلم ــون ت ــتور وقان ــدد الدس ح
آليــات انتقــال الحكــم يف الكويــت، مــن 
ــة ويل  ــة اىل تزكي ــس الدول ــب رئي تنصي
بدايــة  منــذ   - النصــوص  أن  إال  العهــد، 
رحــى  متنــع  مل   - الدســتوري  العهــد 
الــدوران داخــل األرسة  الرصاعــات مــن 
يف  مؤثــرة  أدوارا  لتلعــب  الحاكمــة، 
تغيــر مســارات الطريــق اىل اإلمــارة، 
فرســمت بدايــات أمــراء وكتبــت نهايــات 

شــيوخ.

أزمات الحكم

الدســتوري،  العهــد  بدايــة  ومنــذ 
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ــة  ــن محط ــر م ــت يف أك ــهدت الكوي ش
انتقالــه  سالســة  رغــم  حكــم  أزمــة 
الربيطانيــة  الوثائــق  وتذكــر  ظاهريــا، 
باســتفاضة الــرصاع بــن املغفــور لهــا 
الشــيخن جابــر األحمــد وجابــر العــي 
الــذي  العهــد  واليــة  منصــب  عــى 
حســم لــأول، واســتمر هــذا الــرصاع إىل 
ــد  ــد مقالي ــر األحم ــيخ جاب ــويل الش أن ت
اإلمــارة وتزكيــة املغفــور لــه الشــيخ 
ســعد العبداللــه وليــا للعهــد ليقطــع 
جابــر  الشــيخ  أمــام  بذلــك  الطريــق 
العــي الــذي اعتــزل العمل الســيايس.

بعــد وفــاة الشــيخ جابــر األحمــد، عاشــت 

الكويــت أيامــا عصيبــة بعد فشــل األرسة 
عــى  الخــالف  احتــواء  يف  الحاكمــة 
لهــا  املغفــور  بــن  اإلمــارة  مســند 
الشــيخن ســعد العبداللــه )ويل العهد 
ــوزراء  ــاح األحمــد )رئيــس ال ــذاك( وصب آن
آنــذاك(، فلجــأت األرسة اىل اإلجــراءات 
واالســتعانة  االســتثنائية  الدســتورية 
مبجلــس األمــة لحســم األمــور، فصــوت 
عــى عــزل األول وتنصيــب الثــاين أمــرا 
شــقيقه  زىك  بــدوره  والــذي  للبــالد، 

ــد. ــا للعه ــد ولي ــواف األحم ــيخ ن الش

األرسة  لهــا  تعرضــت  التــي  الهــزة 
الحاكمــة مل توقــف مسلســل الرصاعــات 
تثبيــت  مســاعي  تجــاه  أبنائهــا  بــن 
بــل  الحكــم،  ســلم  عــى  األقــدام 
ــبوق  ــر مس ــكل غ ــا بش ــت وترته ارتفع
الشــيخ  الراحــل  األمــر  عهــد  خــالل 
ــم  ــد منه ــقط العدي ــد، فس ــاح األحم صب
حظوظهــم  عــى  أثــر  مــا  سياســيا 
ــم.  ــباق اىل الحك ــتقبلية يف الس املس
األحمــد  نــواف  الشــيخ  تــويل  وبعــد 
مشــعل  الشــيخ  كان  اإلمــارة،  مقاليــد 
ــحة  ــدة املرش ــخصية الوحي ــد الش األحم
لواليــة العهــد مــن حيــث تراتبيــة الســن 
وقــوة النفــوذ والســلطة داخــل األرسة 
والبعيــدة عــن مواقــع الرصاعــات، وهــذا 

مــا حــدث فعليــا.

مستقبل اإلمارة

»االســتقرار النســبي« الحــايل مل مينــع 
يف  اإلمــارة  مســتقبل  عــن  الحديــث 
ــة،  ــات الخاص ــة والتجمع ــرف املغلق الغ



بترصيــح  العلــن  اىل  الحديــث  وخــرج 
ــه »  ــول في ــف يق ــل املض ــب مهله للنائ
الشــعب الكويتــي باملرحلــة القادمــة 
يقبــل  لــن  االمــة  خــالل مجلــس  ومــن 
بــويل عهــد قــادم لــه ارتبــاط بشــبهات 
وملفــات فســاد .. ولــن نجامــل احــد عى 
مصلحــة الكويــت ألنهــا مســألة ال تتعلق 

ــة«. ــر الدول ــل مبص ــم ب ــأرسة الحك ب

حاجز الصمت

ــا  ــد حق ــة ويل العه ــت تزكي ــا كان لطامل
دســتوريا ألمــر البــالد، بيــد أن ترصيــح 
املضــف كــر حاجــز الصمــت مــن ابــداء 
النــواب رأيهــم يف مســألة حساســة 
تتعلــق بواليــة العهــد، وهــو مــا دعــا 

ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
ــي اىل  ــر الع ــد جاب ــيخ حم ــاع الش الدف
بعــض   « أن  باعتبــار  التعليــق  رسعــة 
الترصيحــات عــن منصــب واليــة العهــد 
سياســية  رصاعــات  يف  وإقحامــه 
مســؤولة،  غــر  بصــورة  وإعالميــة 
البــالد«،  أمــر  وفيهــا إســاءة لســمو 
ويبــدو أن رسعــة الــرد وبهــذه القــوة 
تهــدف ايل املحافظــة عــى الحــدود 
مــا بــن شــأن األرسة الداخــي والعمــل 
عــى  الطريــق  وقطــع  الربملــاين، 
موجــة  ركــوب  مــن  اآلخريــن  النــواب 
الترصيــح يف ذات الشــأن، وهــو مــا نجــح 

تحقيقــه. يف 

املواجهــة بــن الوزيــر الشــيخ والنائــب 
ــة  ــى منطق ــذ ع ــت نواف ــن فتح املواط
الحاكمــة،  األرسة  داخــل  مجهولــة 
ــة  ــلطة تزكي ــالد س ــر الب ــتوريا، ألم فدس
مــن يــراه مناســبا لواليــة العهــد وفــق 
وألعضــاء  الدســتور،  مــن   ٤ املــادة 
ــى  ــة ع ــق باملوافق ــة الح ــس األم مجل
الرتشــيح أو رفضــه وفــق النــص ذاتــه، 
ولكــن تبقــى هنــاك منطقــة رماديــة 
عــن  األمــر  بحــث  فــرتة  يف  تتمثــل 
تصــل  والتــي  العهــد  ويل  شــخصية 
يحــق  فهــل  األكــر،  عــى  ســنة  اىل 
للنــواب والسياســين والشــعب إبــداء 
وهــل  لســموه؟  واملشــورة  الــرأي 
تكــون املناصحــة يف الــر أو بالعلــن؟ 
ــن  ــد م ــاؤل ال ب ــذا التس ــى ه ــة ع لإلجاب
قــراءة النصــوص الدســتورية، والنتيجــة 
بــال شــك ليســت مطلقــة، إذ أن الفهــم 
الخــرباء  بــن  مختلــف  الدســتوري 

DARK
POLITICS



رأيــه  منهــم  ولــكل  الدســتورين، 
والتحليــل. التفســر  يف  وزاويتــه 

النصوص الدستورية

الدســتورية  النصــوص  مبقارنــة 
ــة بتزكيــة ويل العهــد وتعيــن  املتمثل
مــن  وهــا   - الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
فقــد   - املبــارشة  األمــر  اختصاصــات 
الزمــت املــادة ٥٦ ســمو األمــر عــى 
التقليديــة«  »املشــاورات  اجــراء 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  تعيــن  قبــل 
بــأن  التفســرية  املذكــرة  وأوضحــت 
»رئيــس  هــم  باملشــاورات  املعنيــن 
الجاعــات  ورؤســاء  األمــة،  مجلــس 
الــوزارات  ورؤســاء  السياســية، 

الســابقن الذيــن يــرى رئيــس الدولــة 
مــن املفيــد ان يســتطلع رأيهــم، ومــن 
إليهــم مــن اصحــاب الــرأي الســيايس«.

أمــا عــى صعيــد تســمية واليــة العهــد، 
فــإن الزاميــة »املشــاورات التقليديــة« 
ال وجــود لهــا نصــا أو تلميحــا، وتركــت 
املــادة ٤ مــن الدســتور لرئيــس الدولــة 
حريــة تزكيــة مــن يــراه أهــال للمنصــب 
أعطــت  املقابــل  يف  مطلــق،  بشــكل 
ذات املــادة ألعضــاء مجلــس األمــة حــق 
الرقابــة عــى االســم املرشــح مــن قبــل 
الرفــض  أو  باملوافقــة  الدولــة،  أمــر 
أو االختيــار – مــن ثالثــة عــى األقــل - 
حــن تعــرض تزكيــة األمــر عــى مجلــس 

ــة. األم

إبداء املشورة

لــذا، فلإلجابــة عــى التســاؤل الســابق، 
واملشــورة  الــرأي  إبــداء  يحــق  هــل 
لســمو األمــر؟، يتضــح أن أعضــاء مجلس 
الســيايس  الــرأي  وأصحــاب  األمــة 
توجيــه  حــق  »دســتوريا«  ميلكــون  ال 
أمــر البــالد أو وضــع ضوابــط لــه يف 
مبنصــب  أســوة  العهــد  ويل  تعيــن 
دورهــم  وينحــرص  الحكومــة،  رئاســة 
يف التعقيــب – إن أرادوا ذلــك - عــى 
التزكيــة األمريــة يف جلســة املبايعــة، 
عــرب  موقفهــم  تثبيــت  وميلكــون 
أو  الرفــض  أو  باملوافقــة  التصويــت 
االمتنــاع، وهــذا مــا ينقــل املســألة مــن 
السياســية  اىل  الدســتورية  النافــذة 

واالجتاعيــة.
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ــوت  ــت أن ص ــخ الكوي ــدث يف تاري مل يح
ــة  ــى تزكي ــض ع ــاع أو الرف ــب باالمتن نائ
ــوال  ــرتض ق ــده، أو اع ــويل عه ــر ل األم
عــى  الســامل  عبداللــه  قاعــة  يف 
الســيايس  فالحــرج  األمــر،  مرشــح 
واالجتاعــي يتجــاوز ســلطة الدســتور، 
ويصــادر حــق النائــب يف ذلــك رغــم أنــه 
عمــل مــروع، وعضــو مجلــس األمــة 
يــدرك أن خروجــه عــن االجــاع يعنــي 
خلــق خصومــة مــع ويل العهــد الجديــد 
ــه  ــار أمام ــال خي ــذا ف ــادم، ل ــر الق واألم
ســوى رفــع اليــد باملوافقــة حتــى وإن 
كان تصويتــه دون قناعــه، أي أن الجانــب 
عــى  ســينترص  للنائــب  املصلحــي 
الجانــب املبــديئ إن كان لديــه تحفظــات 

عــى شــخصية ويل العهــد.

مسؤولية األرسة

ولكــن هــل ستشــهد الحيــاة السياســية 
يف الكويــت انقالبــا عى العرف الســائد 
واالجتاعــي؟  الســيايس  والواقــع 
حيويــة العمليــة السياســية والتحــوالت 
التــي متــر بهــا، وارتفــاع ســقف الخطــاب 
والــرصاع  النيابيــة،  املواقــف  وحــدة 
األدوات  بــكل  الحكــم  أرسة  داخــل 
املتاحــة، كل ذلــك مــؤرشات عــى أن 
ــي  ــم، وه ــار قائ ــل وخي ــالب محتم االنق
مــؤرشات ال تختلــف عــا مــرت به رئاســة 
يتحــول  أن  قبــل  أحــداث  مــن  الــوزراء 

املنصــب اىل ســاحة معــارك.

يكــون  قــد  املضــف  النائــب  ترصيــح 
رئيــس  نائــب  ســارع  التــي  الــرارة 
جابــر  حمــد  الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 

العــي اىل محارصتهــا، ولكــن ال يعنــي 
ذلــك الســيطرة عــى مجريــات القــادم 
مــن األحــداث، فتعامــل أرسة الحكــم مــع 
ترصيــح املضــف بصــورة عابــرة قــد تدفع 
مثنــه مســتقبال بفتــح بــاب النقــاش حــول 
واليــة العهــد عــى مرصاعيــه، وتقحــم 
السياســية  والتدخــالت  الرصاعــات 
كــا ذكــر الجابــر بترصيحــه، وهــو مــن 
جابــر  الشــيخ  مــع  والــده  رصاع  عــاش 
األحمــد، وهــو مــن يعلــم األدوات التــي 
وكيــف  األزمــة،  تلــك  يف  اســتخدمت 

انتهــت واألرضار التــي ترتبــت عليهــا.

الجديــد  الســيايس  الواقــع  ظــل  يف 
واملتغــرات التــي طــرأت عــى طبقتــه، 
االســتمرار  الحاكمــة  األرسة  متلــك  ال 
ــم  ــب الحك ــن مناص ــأي ع ــة بالن باملطالب
والحديــث  والتدخــالت  الرصاعــات  مــن 
الــذي  للواقــع  باملخالفــة  عنهــا، 
يعيشــه املشــهد النيــايب، فقــد ســبق 
لهــا وأن خــرت معركــة منــع التأثــر 
والتدخــل يف تســمية رئيــس مجلــس 
ــة  ــر الحاي ــلت يف توف ــوزراء، وفش ال
محاوالتهــا  أن  يبــدو  وال  للمنصــب، 
واليــة  منصــب  حايــة  يف  ســتنجح 
ــان  ــتمرت بالره ــتقبال اذا اس ــد مس العه
عــى عامــي الوقــت والعــرف الســائد، 
ولكنهــا متلــك إعــادة ترتيــب أوراقهــا 
متهيــدا الســتيعاب التغيــر والتعامــل 
معــه، ولعــل أوىل الخطــوات املطلوبة 

تبــدأ مــن داخــل األرسة نفســها.
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