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عــى  التصويــت  أرقــام  تعكــس  مل 
رئيــس  بنائــب  الثقــة  طــرح  طلــب 
ــيخ  ــاع الش ــر الدف ــوزراء ووزي ــس ال مجل
الحــدث  حقيقــة  العــي  جابــر  حمــد 
ــن  ــا م ــا برملاني ــر نج ــيايس، فالوزي الس
ــيط، إال أن  ــارق بس ــدام بف ــة االع مقصل
فقــد  جســيمة،  السياســية  خســائره 
اضطــر اىل الرتاجــع عــن موقفــه مــن 
العســكري  الســلك  املــرأة  دخــول 
القــرار  عــى  جــذري  تعديــل  بإجــراء 
ــة  ــي وموافق ــاب الرشع ــا بالحج يلزمه
ــوى  ــى فت ــاء ع ــك بن ــا، وذل ويل أمره
أجــرت  فقــد  الحكومــة  أمــا  دينيــة، 
عــى تقديــم تنــازالت للمجلــس وزيــادة 
ــف  ــو املل ــان، وه ــك االئت ــال بن رأس م
الــذي كانــت ترفــض حلحلتــه عــى مــدى 

الســيولة. نقــص  بســبب  ســنوات 

حامية الشيوخ

منــذ  مــرة  ألول  والحكومــة،  الحكــم 
ســنوات، يرميــان بــكل ثقلهــا لحايــة 
وزيــر مــن أبنــاء األرسة مــن الســقوط 
األســاء  مــن  فالجابــر  الســيايس، 
الــوزراء  لرئاســة  مســتقبال  املرشــحة 
االمــارة،  مســتوى  عــى  منصــب  أو 
واملحافظــة عليــه أصبحــت رضورة بعــد 
أن تســاقطت أســاء عديــدة مــن الصــف 
ــع  ــات م ــالل املواجه ــأرسة خ ــاين ل الث
رصاعاتهــم  خضــم  ويف  الرملــان، 
الداخليــة، حتــى بــات الســؤال الدائــم 
بــن األوســاط السياســية والشــعبية، 

مــن هــم حــكام املســتقبل؟

الحكــم  رأى  التــي  الحايــة  هــذه 
ملحــة  رغبــة  مــع  تتقاطــع  رضورتهــا، 
لعــدد مــن أعضاء مجلــس األمة إلســقاط 
والترشيعيــة،  التنفيذيــة  الســلطتن 
هــو  ذلــك  يف  األمثــل  والســبيل 
ولعــل  الشــيوخ،  الــوزراء  اســتهداف 
يف كلمــة النائــب شــعيب املويــزري 
حمــد  بالوزيــر  الثقــة  لطــرح  املؤيــد 
ــن عــن  ــر إشــارة واضحــة، فقــد أعل الجاب
وزيــر  املقبلــة،  االســتجوابات  قامئــة 
ــد  ــارص املحم ــد ن ــيخ أحم ــة الش الخارجي
الشــيخ  ســمو  الــوزراء  رئيــس  ويليــه 

الخالــد. صبــاح 

مستقبل الدولة

بــن  املواجهــة  يف  االشــكالية 
الطرفــن أنهــا ال تحمــل أي بعــد نظــر 
ملســتقبل الدولــة، فــاألرسة الحاكمــة 
بجديــة  مســؤولياتها  متــارس  ال 
ــارة  ــؤون اإلم ــا إلدارة ش ــة أبنائه لتهيئ
مســتقبال، فــإن كان الدســتور الكويتــي 
ــة  ــع يف ذري ــم يق ــى أن الحك ــص ع ين
أن  يعنــي  ال  فذلــك  الكبــر،  مبــارك 
لهــذا  االنتــاء  هــو  الوحيــد  الــرشط 
يبــدأ  مــرشوع  الحــكام  فبنــاء  الفــرع، 
ــة  ــادئ العدال ــم مب ــرس به ــرا، يغ مبك
النظــام  عــن  الدفــاع  واملســاواة، 
حايــة  الدميوقراطــي،  الدســتوري 
الشــعب  مــن  والقــرب  العــام  املــال 
األساســيات  هــذه  محبتــه.  وكســب 
الســن  مفقــودة واســتبدلت مبعايــر 

املــوت. وأقــدار  الحيــاة  وظــروف 

DARK
POLITICS



ولغيــاب هــذه املقومــات يف تأهيــل 
أبنــاء األرسة، يلجــأ الحكم و/أو الحكومة 
اىل الخزينــة العامــة للدولــة لحايــة 
وعــالوات  بــدالت  تــارة  فيقــر  أبنائــه، 
الرواتــب  هيــكل  تربــك  ضخمــة  ماليــة 
الحكومــي، وتــارة أخــرى يوافــق عــى 
تعديــالت ترشيعيــة ذات كلفــة ماليــة 
املاليــة،  الصناديــق  تهــز  مرتفعــة 
مؤقتــة  األربــاح  ان  اال  ذلــك  ورغــم 
ــاب األرسة  ــى حس ــة ع ــائر دامئ والخس

الدولــة. ودميومــة 

النيــايب – يف  يف املقابــل، الطــرف 
يف  يــرى  الــذي   - الراهــن  الوقــت 

وســيلة  الشــيوخ  الــوزراء  اســتهداف 
تــرر غايــة حــل الحكومــة واملجلــس، ال 
يضــع اعتبــارا لخطــورة تصفيــة الصــف 
الثــاين والثالــث مــن أبنــاء األرسة بهــذه 
خلــق  وجســامة  املتســارعة،  الصــورة 
اإلمــارة  بــن  املســتويات  يف  فــراغ 
عــى  القادريــن  والشــيوخ  كســلطة، 
قائــم  فمرشوعــه  مســتقبال،  ادارتهــا 
عــى رحيــل الرئيســن – ألســباب قــد 
تذكــر يف تقاريــر الحقــة - لكســب رمزيــة 
ــد  ــتمرارية حش ــة، واس ــة املعارض زعام
الجمهــور مــن حولــه النتخابــات مقبلــة.

نفق مظلم
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املظلــم  النفــق  مــن  الخــروج  بدايــة 
أن  يجــب  الدولــة  تعيشــه  الــذي 
تنطلــق مــن األرسة، فمتــى مــا صلــح 
للمســؤولية  تهيئتــم  وتــم  أبناؤهــا 
صلحــت  الحــكام،  مقومــات  وفــق 
اختيــارات  وحســنت  الــوزراء  رئاســة 
الحكومــة والــوزراء، ومتــى مــا شــعر 
ــم  ــرت نظرته ــالح تغ ــون باإلص املواطن
للحكومــة وتغــرت اختياراتهــم ألعضــاء 
مجلــس األمــة، وأصبحــت أكــر اعتــداال 

. ومســؤولية

التدمــر الفوضــوي لــأرسة الحاكمــة – 
ســواء مــن الداخــل أو الخــارج – وانحراف 

كنظــام  مســارها  عــن  الدميقراطيــة 
إدارة اىل ســالح فتــاك لتحقيق مكاســب 
الحكومــة  واســتمرار   ،– كانــت  أيــا   –
يف قيــادة دفــة اإلدارة دون بوصلــة، 
وبشــتات فريقهــا وعــدم قدرتهــا عــى 
اتخــاذ القــرارات املصريــة، ال يعطــي 
الدولــة،  ملســتقبل  جيــدة  مــؤرشات 
وتراجعــت  النظــام  ضعــف  فكلــا 
ضــاع  اإلدارة،  وفشــلت  الدميقراطيــة 

الحكــم والوطــن، فهــل مــن رشــيد؟
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