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ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  حظــى 
ــيايس  ــب س ــواف برتحي ــد الن ــيخ أحم الش
رئيســا  باختيــاره  وشــعبي  ونيــايب 
للحكومــة الجديــدة، وهــو األمــر الــذي 
تكــرر مــع مــن ســبقه مــن رؤســاء الــوزراء 
السياســية،  بداياتهــم  يف  الســابقني 
ــم أم  ــابهة له ــه مش ــون نهايت ــل تك فه

ــة  ــل األرسة الحاكم ــروف داخ ــر الظ أن تغ
مختلفــا؟ مســاره  يجعــل  وخارجهــا 

وفكــر  شــخص  عــى  الحكــم  ميكــن  ال 
النــواف مبكــرا، فحياتــه السياســية تعتــر 
قصــرة نســبيا مل متهلــه الدخــول يف 
اختبــارات حقيقيــة لصنــع أو اتخــاذ القــرار، 
ومل يتعــرض ملواجهــات نيابيــة أو ضغوط 
شــعبية، وعــاوة عــى ذلــك فــإن ســرته 
العســكرية  باملناصــب  مليئــة  الذاتيــة 
التــي تــدرج بهــا اىل أن تقاعــد مــن عملــه 
منصــب  آخــر  وكان  الداخليــة،  وزارة  يف 
تــواله هــو وكيــل مســاعد. ويف نوفمــر 
2020 عــني نائبــا لرئيــس الحــرس الوطنــي، 
ومــن ثــم وزيــرا للداخليــة يف مــارس مــن 

عــام 2022.

رصاع األرسة الحاكمة

أوىل املتغــرات اإليجابيــة التــي تحيــط 
بالشــيخ أحمــد النــواف هــي تراجــع الــراع 
كبــر،  بشــكل  الحاكمــة  األرسة  داخــل 
أحمــد  الشــيخ  حققــه  الــذي  فاالنتصــار 
الفهــد األحمــد الصبــاح عــى خصومــه مــن 
ــن  ــل متك ــيطا، ب ــس بس ــه لي ــاء عمومت أبن
مــن إقصائهــم مــن املشــهد الســيايس 
متامــا، وهــذا نتــاج عمــل دؤوب اســتمر 
ــة  ــكيل كتل ــنوات لتش ــرة س ــن ع ــر م ألك
نيابيــة وصنــع الــرأي العــام، فغــرد الفهد 
مبــاركا لقــرار حــل مجلــس األمــة، ومهنئــا 
ملجلــس  رئيســا  النــواف  أحمــد  لتعيــني 
الــوزراء، وميكــن وصــف هــذه التغريــدات 
بـــ »إعــان االنتصــار«. وال يخفــي الفهــد 
عاقتــه بابــن عمــه النــواف، وهــي ليســت 



رسا، فبجانــب العاقــة األرسيــة تجمعهــم 
ــة. ــة قدمي ــة صداق عاق

ــامل  ــوي يف ع ــل الق ــد، الرج ــد الفه أحم
الرياضــة العامليــة، واألقــوى – حاليــا – 
داخــل األرسة الحاكمــة، ســيوفر الحاميــة 
توليــه  فــرتة  طــوال  للنــواف  الازمــة 
داخــل  مــن  ســواء  الحكومــة،  رئاســة 
األرسة أو خارجهــا، وذلــك بخــاف طريقــة 
تعاملــه مــع الرؤســاء الســابقني ممــن 
كانــوا خصومــا مبارشيــن لــه أو أطرافــا 
املتغــر  هــذا  األرسة.  رصاعــات  يف 
ــق  ــأنه تحقي ــن ش ــذي م ــم ال األول واأله
النــواف  أحمــد  الشــيخ  لعهــد  اســتقرار 

الحكومــة. رئاســة  يف 

املناصب القيادية

تصنيفهــا  وميكــن  املتغــرات،  ثــاين 
أيضــا باإليجابيــة، خلــو املناصــب القياديــة 
ــا،  ــة وأهمه ــات الدول ــم قطاع يف معظ
مجلــس  لرئيــس  ميهــد  الــذي  األمــر 
ليــس  متكامــا  فريقــا  تعيــني  الــوزراء 
بــل  فحســب،  الــوزارة  مســتوى  عــى 
عــي مســتوى رؤســاء أجهــزة الدولــة 
الجديــدة  الدمــاء  فضــخ  ومؤسســاتها، 
مــن شــأنه إحيــاء املؤسســات الخاملــة 
عــى  اســتقرارا  لحكومتــه  ويحقــق 
املســتوى التنفيــذي، مــع األخــذ بعــني 
االعتبــار رضورة اختيــار شــخصيات فنيــة 
قــرارات  دعــم  عــى  قــادرة  متخصصــة 

وحكومتــه. النــواف 

ومــا يعطــي هــذا املتغر أهميــة ويدعم 

موقــف النــواف، أن القيــادة السياســية 
القياديــني،  تعيينــات  كثــب  عــن  تراقــب 
يف  »الفيتــو«  اســتخدمت  وأن  وســبق 
منهــا  يشــتم  عديــدة  تعيينــات  وقــف 
والسياســية،  النيابيــة  املصالــح  رائحــة 
أحمــد  الشــيخ  عــن  الحــرج  يرفــع  وهــذا 
مجلــس  أعضــاء  مواجهــة  يف  النــواف 
األمــة القــادم، ومطالبهــم بحصــة مــن 

الدولــة. يف  القياديــة  املناصــب 

رئاسة مجلس األمة

إعــان القيــادة السياســية عــدم تدخلهــا، 
رئاســة  انتخابــات  يف  والحكومــة، 
مجلــس األمــة ومناصــب املكتــب واللجــان 
ــذي  ــث ال ــر الثال ــل املتغ ــة، ميث الرملاني
يصــب يف صالــح اســتقرار حكومــة الشــيخ 
ــن  ــادي م ــف الحي ــواف، فاملوق ــد الن أحم
ــا  ــول طرف ــيجنبه الدخ ــات س ــذه االنتخاب ه
يف الراعــات النيابيــة – النيابيــة، وهــي 
أقحمــت  التــي  الرئيســية  األســباب  مــن 
رؤســاء الــوزراء الســابقني يف خافــات 

ــان. ــاء الرمل ــع أعض ــديدة م ش

ــمو  ــن س ــة م ــات العلني ــدور التوجيه وص
ويل العهــد الشــيخ مشــعل األحمــد يف 
هــذا الشــأن، ســرفع الكلفــة السياســية 
عــن النــواف وحكومتــه القادمــة، ويجنبــه 
ــق أو  ــذا الفري ــع ه ــاف م ــة االصطف معرك

ذاك.

مزاج الشارع العام

جانــب  متثــل  الســابقة  املعطيــات 



ــى  ــى معط ــية، ويبق ــرات السياس املتغ
أخــر يف نطــاق مختلــف وهــو الشــارع 
العــام، وهــو أخطــر مــا قــد يواجــه الشــيخ 
أحمــد النــواف، فمــزاج الشــعب متغــر من 
أقــى الشــامل إىل أقــى الجنــوب يف 
ــد  ــس الجدي ــذه الرئي ــد يتخ ــف ق أول موق
فالحــراك  الشــعبوية،  االقرتاحــات  ضــد 
تغيــر  بفكــرة  ارتبــط  اليــوم  الشــعبي 
ــز  ــغل الحي ــذا ش ــلطتني، وه ــي الس رئي
وبانتهــاء  العامــة،  الحيــاة  مــن  األكــر 
تلــك املعركــة ســتعود غــدا االقرتاحــات 
ــة  ــة - ذات الكلف ــر املنطقي ــني – غ بقوان
ســلطة  وهنــا  الواجهــة،  إىل  املاليــة 
صاحيــات  مــن  ســتخرج  القــرار  اتخــاذ 
القيــادة  إىل  النــواف  أحمــد  الشــيخ 
ــا  ــكل صدام ــد يش ــا ق ــو م ــية، وه السياس
ــوزراء  ــس ال ــل وزره رئي ــارع يتحم ــع الش م

ويدفــع مثنــه.

ــاك  ومبــوازاة االقرتاحــات الشــعبوية، هن
يرفضهــا  اقتصاديــة  إصاحيــة  متطلبــات 
الشــارع باملطلــق، تجاهلتهــا الحكومــة 
الســابق  املجلــس  ونجــح  الســابقة، 
بإزاحتهــا عــن جــدول أعاملــه ومناقشــتها 
ــادة  ــية، وإع ــة السياس ــاء األزم ــت غط تح
ــا آخــرا للصــدام مــع  ــح باب طرحهــا قــد يفت
الشــعب وبالتبعيــة أعضــاء مجلــس األمــة، 
وتجــاوز هــذا املعطــى مرتبــط مبــدى 
أفــكاره، ونظرتــه  بتغيــر  الشــارع  رغبــة 

للــامل العــام وحصتــه منهــا.

مسؤولية النواف

املتغــرات الســابقة شــكلتها الظــروف 

متغــرات  هنــاك  ويبقــى  السياســية، 
الشــيخ  ويخلقهــا  يصنعهــا  أن  يجــب 
خلــق  مقدمتهــا  ويف  النــواف،  أحمــد 
مــع  واضحــة  وتواصــل  تفاهــم  قنــوات 
شــؤون  إلدارة  السياســية  القيــادة 
ــاف  ــاق، ال االخت ــق واالتف ــة بالتواف الدول
واألوامــر. وكذلــك إعــادة صياغــة منهجيــة 
األحــداث  مــع  التعامــل  يف  الحكومــة 
والقضايــا، فجميــع الحكومــات الســابقة 
ردة  مبــدأ  انتهجــت   - ووزراء  رؤســاء   –
الفعــل لتنفيــذ عمــل أو تطبيــق عقوبــة 
نتيجــة انعــدام الــرؤى وغيــاب التخطيــط، 
ــرة  ــاوز فك ــم، تج ــو األه ــر وه ــر اآلخ واألم
مــع  الســيايس  االصطفــاف  رضورة 
حاميــة  لتوفــر  أخــرى  ضــد  مجموعــة 
سياســية وبرملانيــة لشــخصه وحكومتــه، 
ــابقني  ــاء الس ــع الرؤس ــج أوق ــذا النه فه
انتهــت اىل خروجهــم مــن  أزمــات  يف 

الســيايس. املشــهد 

ســيعيش الشــيخ أحمــد النــواف عــره 
الحاليــة والتــي  الذهبــي يف املرحلــة 
كامــل،  انعقــاد  دور  لفــرتة  متتــد  قــد 
ــة  ــال اىل مرحل ــة لانتق ــروف مواتي فالظ
جديــدة كليــا، ولكــن التاريــخ يشــر اىل 
ــل  ــره، فه ــة، ومتغ ــر أبدي ــور غ أن العص
ينجــح النــواف بكــر القاعــدة السياســية 
الحكومــة  مبركــب  ويصــل  الكويــت  يف 

االســتقرار؟ مينــاء  اىل 
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