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 الكويت: األزمة ومستقبلها

 * محمد الوهيب

ال يمكن فهم أي كتاب بقراءة صفحته األخيرة، وال يمكن كذلك فهم ما يجري في الكويت اليوم بتجاوز حلقات من 

تأزم يصعب الخروج منه األزمات أفضت لهذا الوضع الذي نراه اليوم والذي وصفه الكثير من المتابعين بأنه وضع م

دون جراح سياسية. لهذا ستلقي هذه الورقة ببعض الضوء على مجموعة من األحداث التاريخية التي تحمل في ذاتها 

على بعض المفاهيم المركزية في فهم الحراك السياسي  في عجالة الضوءبذور األزمة الحالية. كما ستلقي الورقة 

عة الحكومة الكويتية، وثانيا شكل الدستور القائم اليوم والذي ال يحدد طبيعة وأدوار الكويتي. هذه المفاهيم هي أوال طبي

 السلطات الثالث فقط بل ويحدد كذلك طبيعة الصراع القائم اليوم من وجهة نظرنا.

 

إن الدستور الكويتي الذي تحتفل الكويت هذه األيام 

بمرور خمسون عاما على إصداره والذي يعتبره 

لميثاق المؤسس لتجربتهم الديمقراطية يقيم الكويتيون ا

مزاوجة تبدو للوهلة األولى غير شرعية بين نظام 

ديمقراطي "السيادة فيه لألمة" )المادة السادسة من الباب 

األول( ونظام ملكي تقليدي يعطي صالحيات كبيرة 

وواسعة النطاق لألمير "كتعيين رئيس الوزراء وإعفائه 

وإعفائهم من مناصبهم"  من منصبه وتعيين الوزراء

من الباب الثاني(. إن هذا التناقض بين  65)المادة 

إرادتين مختلفتين: إرادة شعب ما في زمن ما متحققة في 

رؤية معينة تتمثل في مخرجات االنتخابات، وإرادة 

األمير من خالل وزرائه والمتحققة في رؤية أخرى، هو 

 ة. أمر يجعل التوافق بينهما مسألة ليست مضمون

نحن إذا أمام شكل للدولة يحمل في تكوينه الداخلي، أو 

مفهومياً، صوراً متعددة  ألنماط هي على أقل تقدير غير 

ديمقراطية، حيث تدخل فيه عناصر وبقايا أنظمة 

اجتماعية بالية كالقبيلة والدين واالنفراد بالسلطة. ولكنني 

أميل  لالعتقاد بأن هذا النظام الدستوري للدولة في 

الكويت هو نتاج مسيرة مرحلية في التطور. إن "الثقافة 

السائدة" في ذلك الوقت هي التي أنتجت شكل الدولة. إذا 

وضعنا هذا في الحسبان فسنتمكن من فهم مطالبات معظم 

الحركات الشبابية اليوم وبعض الحركات السياسية 

بضرورة تعديل الدستور الذي كتب منذ خمسون عاما 

 ا لطموحات الكثير من أبناء الشعب. ولم يعد مستوعب

األمر اآلخر والمتعلق بهذا الشأن هو أن الدستور الكويتي 

قد أتى مقننا لوضع قد ساد قبله، أي حكم أسرة آل صباح 

للدولة بطريقة عشائرية قديمة. وعلى الرغم من تقنين 

وتنظيم الدستور لحكم آل صباح )ال توجد في الدستور 

كمة إال لشخص األمير وولي أي إشارة لألسرة الحا

العهد(، إال أن األسرة الحاكمة كانت وال زالت طرفا قويا 

وفاعال في إدارة شؤون الدولة. فرئيس الحكومة هو دائما 

من أبناء األسرة وجميع الوزارات "الحساسة" أو 

"السيادية" ظلت حكرا عليهم، ناهيك عما يطلق عليه 

ي الذي يحدد )مجلس األسرة( وهو المجلس غير الرسم

الكثير من العالقات والمناصب والتوازن بين أقطاب 

 األسرة الحاكمة.
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إن تدخل األسرة باستخدام طريق جانبي، أي ليس 

بالطريق الرسمي الدستوري، في إدارة شؤون الدولة، 

هو من أكثر الموضوعات إرهاقا لكل من يحاول فهم 

عظم هذه السياسة الكويتية وتجاذباتها المختلفة، حيث أن م

التجاذبات ناجمة عن اختالفات في الرؤى والمصالح 

ألشخاص لهم تأثير كبير في إدارة شؤون الدولة على 

الرغم من عدم وجودهم كأعضاء في الحكومة. إن أفضل 

وصف بإمكاننا تقديمه لهذا النوع من األنظمة  هو نعتها 

 بأنها "محافظة". 

قائم  إن األنظمة المحافظة تريد الحفاظ على وضع

وترفض التغيير. تبقى المشكلة الرئيسية لهذه العقلية 

المحافظة للسلطة هي أنها ال تقوم على أساس فكري. إن 

"البراغماتية السياسية"، إن صح التعبير، هي العالمة 

المميزة لهذه العقلية، فال مجال للحديث عن برنامج 

سياسي واضح المعالم أو إيديولوجيا أو بعض المبادئ 

رية التي تقف خلف أفعالها: فكل شيء قابل الفك

للمساومة، وكل شيء قابل لالستخدام ولكن "وفقا 

للظروف". تكمن المشكلة األكبر لدى األنظمة المحافظة 

إذن في رفضها القاطع للتغيير؛ وكما رأينا، يبدو أن هذا 

الرفض هو نتيجة مباشرة لعدم امتالكها أدوات التغيير 

ضها النظام الديمقراطي نفسه من التي يتطلبها بل ويفر

حيث هو أسلوب في الحكم قائم على الحوار المستمر بين 

 وجهات نظر مختلفة. 

 كيف بدأت األزمة؟ )مدخل تاريخي(

إن كل وضع جديد في تطور الديمقراطية الكويتية كان 

في الغالب محصلة صراع بين إرادتين مختلفتين لم يكن 

والدة الدستور الكويتي  من المقدر اتفاقهما. هكذا كانت

وهو العام  2651بمراحله المختلفة وصوال إلى العام 

الذي ظهر به الدستور الحالي، وهكذا كانت كل األزمات 

التي مرت بها الكويت وصوال للوضع اليوم. من الجيد 

 1005أن نبتدأ التأريخ لألزمة الحالية بالرجوع للعام 

حمد الجابر وهو العام الذي نصب فيه الشيخ صباح األ

أميرا للكويت وكان ذلك على إثر تنحية الشيخ سعد 

العبدهللا السالم عن اإلمارة نظرا لظروفه الصحية. ولكن 

األمر لم يتوقف عند ذلك، إذ اختار األمير أخيه الشيخ 

نواف لوالية العهد وابن أخيه الشيخ ناصر المحمد 

زيع األحمد لرئاسة الحكومة. لقد ظهر هذا االتجاه في تو

مناصب الحكم على أنه ضربة موجعة ألطراف كانت 

تشعر بأن لها حقا في الحكم مثل أبناء فرع السالم من 

أسرة الحكم )وهم الذين حكموا الكويت مرات عدة( 

وأبناء فرع الحمد )وهو فرع األسرة الذي استبعد من 

اإلمارة ووالية العهد حتى عهد قريب بتولي الشيخ جابر 

 لوزراء(. المبارك رئاسة ا

وبالنظر لحقيقة كون بعض أبناء األسرة الحاكمة، من 

ذرية مبارك على األقل )وهم من لهم حق تولي إمارة 

الدولة(، يحملون ثقال اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ال 

بشن حمالت شعواء ضد  ابتدأوايستهان به، فإنهم قد 

رئيس الحكومة طمعا في إنهائه سياسيا واستبعاده من 

في المستقبل، أمال في فتح مجال الحكم أمامهم. أما  الحكم

ملعب هذا الصراع بين أطراف األسرة، فهو البرلمان 

الكويتي وأعضائه باإلضافة لوسائل اإلعالم التي يمتلكها 

أبناء األسرة من خالل واجهات مختلفة األسماء ومغردين 

يعملون لحسابهم في وسيلة االتصال االجتماعي الحديثة 

 شهرة في الكويت )تويتر(.  األقوى

لقد كانت أطراف الصراع الفعلية من أبناء األسرة تعمل 

في الخفاء دائما وتدير صراعاتها من خلف الستار، ولكن 

طبيعة الصراع نفسها كانت في الغالب ما تدفع شخوصها 

الحقيقيين إلى الظهور للعلن وهناك أمثلة عديدة على 

د من الحكومة على إثر ذلك. فبعد خروج الشيخ أحمد الفه

تهديده باستجواب حول شبهات فساد، كشفت الكثير من 

التصريحات في الصحف الرسمية آنذاك عن خصومته 

مع رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، وبأن 

االستجواب المقدم له من قبل بعض النواب هو استجواب 

يمر قد دفع به رئيس الحكومة من أجل إنهائه سياسيا. ولم 

وقت طويل بعد خروج الشيخ أحمد الفهد من الحكومة 

حتى ظهرت أكبر فضيحة مالية في تاريخ الكويت 

السياسي وهي الفضيحة التي تم الكشف فيها عن تضخم 

حسابات الكثير من نواب مجلس األمة في فترة قصيرة 

جدا منذ دخولهم بالبرلمان. ولم يكن من الصعب تفسير 

مات شعبية حاشدة ومسيرات ما حدث الحقا من اعتصا

تخللها دخول أو اقتحام لمجلس األمة على أنه رد فعل 

انتقامي من قبل الشيخ أحمد الفهد تجاه رئيس الحكومة 

آنذاك الذي تم تقديمه للشعب من قبل أعضاء البرلمان 

 على أنه من قدم الرشوة لهؤالء النواب. 

ه ولكن يبدو أن هناك سببا موضوعيا قد أحال لمثل هذ

الحالة العارمة من الغضب الشعبي، فالحكومات التي 

رأسها الشيخ ناصر المحمد كانت دائما حكومات ضعيفة. 
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ففي خمس سنوات فقط، تم تشكيل ما يقارب الست 

حكومات عجزت كلها عن مواجهة مجلس األمة في 

استجواباته المختلفة وفشلت في إقرار وتطبيق أي خطط 

عوامل أخرى سيلي ذكرها، تنموية. كل هذا، باإلضافة ل

أدى إلى تغذية الشعور بعدم الرضا تجاه أداء هذه 

 الحكومة.

نجحت االعتصامات والتظاهرات في ساحة اإلرادة 

تشرين  25والتي انتهت باقتحام مجلس األمة يوم 

في الدفع برئيس الوزراء لتقديم  1022الثاني/نوفمبر

ن استقالته مرة أخرى لألمير، ولكن وعلى الرغم م

رفض األخير لهذه االستقالة مرات عدة، لم يكن هناك من 

سبيل لنزع فتيل األزمة واحتواء الغضب الشعبي إال 

بقبول هذه االستقالة. وتم حل مجلس األمة )مجلس 

تباعا من   1022كانون األول/ديسمبر  5( في 1006

قبل األمير، ليتم بعد ذلك الدعوة النتخابات مجلس أمة 

وسط هذه األجواء المتوترة. فأفرزت ( في 1021جديد )

االنتخابات أغلبية معارضة في معظمها إسالمية وقبلية، 

ولم يمر وقت طويل حتى صدر قرار المحكمة الدستورية 

ببطالن هذا المجلس لخطأ إجرائي شاب مرسوم حل 

 ( من جديد. 1006المجلس السابق، ليعود بعدها مجلس )

ة مميزة في كانت عالم 1021انتخابات مجلس أمة 

تاريخ الديمقراطية الكويتية، فعلى الرغم من قصر عمر 

هذا المجلس )ما يقارب األربعة أشهر(، إال أن 

االنتخابات المؤدية إليه كشفت عن انقسامات طائفية 

واجتماعية كبيرة داخل المجتمع الكويتي. وكان مما ميز 

هذه االنتخابات االستخدام المفرط لخطاب الكراهية 

ين من قبل مرشحين ينتمون لشرائح اجتماعية والتخو

معينة وطوائف دينية تجاه أخرى. أما فساد الحكومة 

وفضيحة النواب فكانت الشغل الشاغل للمرشحين في 

 1006ندواتهم االنتخابية وهكذا تراوح نواب مجلس 

الذين دارت حولهم شبهات الرشوة بين عدم مشاركة 

لهؤالء الذين قد بعضهم في االنتخابات وخسارة مدوية 

شاركوا. لقد ساد اعتقاد راسخ بين الكويتيين في هذه 

الفترة أن نائبا، رجال، قويا، ويا حبذا لو كان إسالميا، هو 

من بإمكانه التصدي لفساد الحكومة، ويبدو أن هذا السبب 

هو ما قضى على أحالم النساء في الوصول للبرلمان 

 مرة أخرى. 

هذه االنتخابات وهو تبلور  عامل آخر لعب دورا مهما في

قيادات شبابية جديدة على العمل السياسي، وصل بعضها 

للبرلمان وظل بعضها خارجه، كانت بمثابة الوقود الذي 

حرك الكثير من االعتصامات والمسيرات التي أدت لحل 

وقبول استقالة رئيس الحكومة الشيخ  1006مجلس 

لحركات ناصر المحمد. وال يمكن لنا أن نفصل معظم ا

الشبابية، أو على األقل الحركات الشبابية األكثر تنظيما، 

التي ظهرت في هذه الفترة إيديولوجيا عن معظم 

االتجاهات اإلسالمية السائدة في الساحة الكويتية 

السياسية كالسلف واإلخوان المسلمين. ولكن هذا ال يعني 

بالضرورة أن كل الحركات الشبابية كانت محسوبة على 

ارات اإلسالمية، فلقد كانت هناك حركات شبابية التي

علمانية وشيعية وبعضها اآلخر زعم بأنه وطني مستقل. 

ما يجمع أقطاب هذه الحركات الشبابية اليوم هو أن 

معظمها يواجه أحكاما من قبل القضاء الكويتي على إثر 

المجلس يصل بعضها لتسع سنوات في  اقتحامقضية 

بدو أنه سيقود لحراك شبابي السجن، وهو األمر الذي ي

أكبر في األيام القادمة بهدف الضغط على الحكومة من 

 أجل سحب هذه القضايا.

لقد جرى االعتقاد بين الكويتيين بأن قرار حل مجلس 

األمة الذي سادت به الرشوة والمال السياسي كان قرارا 

شعبيا حصل عليه الناس بعد تضحيات ولهذا السبب ال 

نعقاد. وهو ما حدث بالفعل إذ لم يجتمع يمكن عودته لال

هذا المجلس سوى مرة واحدة. وخوفا من حدوث فراغ 

 1006دستوري، خرج األمير بقرار حل مجلس األمة 

بدون الدعوة النتخابات جديدة. وفي نفس الوقت، وتحسبا 

أن تتمخض االنتخابات عن مجلس معارض كمجلس 

ئر ، حاولت الحكومة أن تعيد ترتيب الدوا1021

االنتخابية، وذلك بأن طعنت في دستورية هذه الدوائر 

أمام المحكمة الدستورية. كان ذلك سببا كافيا ألن تتحرك 

بقواعدها  1021األغلبية النيابية السابقة في مجلس 

االنتخابية إلى ساحة اإلرادة رافضة أي تغيير في الدوائر 

االنتخابية يأتي من خارج مجلس األمة. وكان أن أتى 

رار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بالنظر في ق

عدالة توزيع الدوائر االنتخابية وهو القرار الذي أثلج 

. ولكن هذه 1021صدور األغلبية المعارضة في مجلس 

 12الفرحة لم تتم، إذ تم إصدار مرسوم أميري في 

يقضي بتعديل آلية االنتخاب  1021تشرين األول/أكتوبر 

كل ناخب بدال من أربع أصوات، بجعلها صوت واحد ل

وهو األمر الذي قاد لحراك شعبي غاضب غير مسبوق 
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أنتج ما سمي بمسيرات "كرامة وطن"، وهي المسيرات 

 التي قادت لألزمة الكبيرة التي نراها اليوم. 

 األزمة اليوم

 أطراف األزمة -أ

الطرفين الرئيسيين لألزمة السياسية الحالية هما السلطة 

ير والحكومة من طرف، وأغلبية مجلس ممثلة باألم

المعارضة من طرف آخر. فبعد حل برلمان  1021

، حاولت هذه األغلبية إعادة إنتاج نفسها من خالل 1021

حركة سياسية مؤقتة يقودها نواب المجلس المبطل بقرار 

المحكمة، وتحركها مجموعات من القواعد االنتخابية 

ابية تنتمي الخاصة بكل مرشح باإلضافة لحركات شب

لتنظيمات مرتبطة بالنواب األكثر تأثيرا كبعض شباب 

القبائل وشباب جماعتي اإلخوان والسلف. وأطلقت هذه 

 الحركة على نفسها اسم "حركة إعادة األغلبية". 

ولكن سرعان ما تم اكتشاف عقم هذه الحركة حيث 

ظهرت أمام المواطنين كتيار مهلهل يختلف أعضاؤه في 

مور، وبدا وكأن الرابط الوحيد الذي الكثير من األ

يجمعهم هو رغبتهم في العودة لكراسي البرلمان. أدركت 

هذه الحركة سريعا مدى ضعفها وفقدها لثقة المواطنين. 

وخوفا من الفشل، سارعت "حركة إعادة األغلبية" بعقد 

اجتماعات مكوكية متواصلة بهدف الخروج من أزمتها 

بعض أعضائها أن تفتح  في صراعها مع السلطة. واقترح

الحركة أبوابها لجميع الحركات الشبابية والسياسية في 

البالد على اختالف توجهها بهدف وضع برنامج سياسي 

وطني لإلصالح يكون بمثابة البرنامج االنتخابي 

ألعضائها في االنتخابات المقبلة. استجابت بعض 

الحركات الشبابية المستقلة للدعوة وكذلك بعض القوى 

السياسية وابتعدت القوى والتيارات الشيعية عنها بالكامل 

باإلضافة للتيارات الليبرالية. وبعد اجتماع موسع تقرر 

إطالق مسمى "الجبهة الوطنية لحماية الدستور" على 

 هذه الحركة الجديدة. 

أما المشكلة األكبر التي اعترضت أعضاء هذه الجبهة 

لمرجو للحراك فهي االتفاق على المشروع اإلصالحي ا

السياسي. من المهم أن نؤكد في هذا الصدد على عدم 

وجود أي مشروع إصالحي متفق عليه بشكل مسبق 

والتي لم يجمعها أي  -بإمكان هذه األطراف المختلفة 

أن تجتمع  -رابط سوى كونهم أعضاء في مجلس مبطل

عليه. ولذا فمسألة شكل هذا المشروع وبنوده كانت مسألة 

كبرى بالنسبة لكل هذه األطراف. وعلى ذات أهمية 

الرغم من طغيان شخصيات بارزة لها تاريخها الطويل 

في العمل السياسي على هذه االجتماعات التي نظمت في 

دواوينها، إال أن الحذر السياسي الذي تمارسه هذا 

الشخصيات المتمرسة لم يكن كافيا لصد الحماس الشبابي 

الجدل. لم يملك كبار  الذي كان له نصيب كبير في هذا

ة إال أن ينصاعوا لرغبات الشباب وتطلعاتهم. الساس

فهؤالء الشباب هم من لديهم القدرة على إزعاج السلطة 

دائما بإثارة الفوضى واالعتصامات، أي أنهم هم الوقود 

الدافع لكل نزول للشارع وإحراج وتهديد السلطة. أمام 

هذا الطوفان العارم لرغبات الشباب نزل الساسة 

ذا في رأينا لموافقتهم الكلية على المحترفون. لم يكن ه

هذا المشروع )فبعضهم قد مارس العمل النيابي لعقود 

عدة ولم يخرج بهذا المشروع(، بل ألنهم وجدوا أنفسهم 

غير قادرين على خسارة هذه القوى الشبابية كأداة مهمة 

 في صراعهم مع السلطة. 

 خرجت "الجبهة الوطنية لحماية الدستور" بالنقاط التالية

 ها اإلصالحي:عكأساس لمشرو

استكمال التطور الديمقراطي نحو نظام برلماني  .2

 كامل؛

 سّن قانون ديمقراطي إلشهار الهيئات السياسية؛  .1

سّن قانون انتخابي جديد وفقاً لنظام الدائرة االنتخابية  . 3

الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة 

 مستقلة لالنتخابات؛

إصالح القضاء وتطويره ودعم استقالليته، وفي  .4

مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقاً لنّص 

 من الدستور. 273المادة 

لن نتحدث هنا لضيق المجال سوى عن النقطة األولى في 

هذا البرنامج اإلصالحي وهي النسخة المخففة للمطلب 

الشبابي الذي كان دائما ما يرفع شعار اإلمارة 

لدستورية، أي احتفاظ األسرة الحاكمة بمنصبي اإلمارة ا

ووالية العهد فقط، وافساح المجال لألغلبية البرلمانية 

لكي تختار رئيسها الشعبي من خارج األسرة. أما الصيغة 

المخففة لإلمارة الدستورية )وهي الكلمة التي تثير 

مخاوف الكثير من الكويتيين(: "استكمال التطور 

نحو نظام برلماني كامل"، فيبدو أنها من الديمقراطي 

إنتاج عمل سياسي محترف. ويبقى هذا المشروع الذي 
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قدمته الجبهة مجرد حبر على ورق ما لم تصل األغلبية 

للبرلمان. فالهدف اإلصالحي مرهون بالوصول لكرسي 

 البرلمان!

وأمام "الجبهة الوطنية لحماية الدستور"، تقف السلطة 

من أقطابها، في محاوالت حثيثة لصد  المحافظة، بالكثير

هذا الهجوم وتفكيك هذه الجبهة من خالل وسائل عدة. 

ويجب أن نذكر بأنه في الوقت الذي تحاول فيه السلطة 

رد وقمع هذا الحراك الشعبي تظل هي نفسها أمام أخطار 

من نوع آخر: خطر الشيوخ الطامعين في السلطة من 

ليمي يرى في الداخل كما أسلفنا وخطر ثالث إق

ديمقراطيتها تهديدا الستقرار منطقة الخليج برمتها وبأن 

عليها أن تعطل العمل بالدستور وتعود لركب زميالتها 

  من دول الخليج.

أما خطر الطمع في السلطة من قبل ذرية مبارك فهو أمر 

تعاملت معه األسرة بشكل  طبيعي منذ زمن، إما بطرق 

زنات داخل األسرة، سلمية عن طريق األعراف والتوا

وإما باالستبعاد السياسي القسري وإما باللجوء للقوة. لكن 

الصراعات بين أقطاب األسرة من ذرية مبارك أخذت 

طابعا يختلف عن الطابع الذي كانت عليه في السابق )أي 

حل الخالفات خلف أبواب أسرة الحكم المغلقة أو حدود 

الصراع اليوم بين  الطبقة السياسية القريبة منها(. فقد أخذ

أقطاب األسرة بعدا جديدا واستخدم أدوات جديدة، أولها 

استخدام نواب مجلس األمة من أجل إحراج أحد األقطاب 

وتشويه سمعته أمام عامة الشعب من خالل ما يطلق عليه 

باالستجوابات البرلمانية. أحد هذه األدوات الجديدة أيضا 

عية الحديثة مثل هي االنترنت ووسائل االتصال االجتما

 المدونات "البلوغز" وفيسبوك وتويتر. 

خالصة القول أن أفراد الشعب الكويتي أصبحوا وللمرة 

األولى في تاريخهم على دراية بما يجري خلف الكواليس 

من خالل تسريبات هنا وهناك في وسائل االتصال 

الحديثة هذه كان مصدرها بالتأكيد أحد األطراف 

م مثل هذا الصراع بين الكبار حول المتصارعة. وقد ساه

شؤون الحكم والمال في الدولة في تعزيز الشعور لدى 

الكويتيين بالفجوة التي بدأت تتسع بين األسرة والشعب 

وبأنه قد آن األوان لكي يأخذ الشعب زمام األمور ويعيد 

األمور لنصابها الصحيح من خالل أساليب مختلفة من 

بيل الوحيد الذي أصبح الضغط الشعبي. ويبدو أن الس

متاحا اليوم للتعبير عن هذا الضغط الشعبي قد أصبح 

"الجبهة الوطنية لحماية الدستور". وليس من الصعب 

الوصول لهذه النتيجة إذا ما أدركنا عدم وجود أي بديل 

 لهذه الجبهة التي يتزعمها هؤالء النواب. 

ناته نحن إذا أمام طرفين لألزمة لكل منهما أولياته وتواز

وتناقضاته الداخلية: األسرة الحاكمة والجبهة الوطنية 

لحماية الدستور مدعومة بحركات شبابية غاضبة وحانقة 

على الفساد. وليس من الصعب علينا أن ندرك هذا 

التحول في الخطاب النقدي من قبل الجبهة الوطنية. 

فبعدما كان خطابا منتقدا للحكومة ورئيسها، أصبح هذا 

ها وبطريقة صريحة إلى شخص األمير. الخطاب موج

وخوفا من فقدان الدعم الشعبي للمعارضة من قبل 

الكويتيين المحافظين بطبعهم، تم إرجاء الحديث عن 

"اإلمارة الدستورية" التي يسود فيها األمير وال يحكم، 

وتم الدفع ببديل "النظام البرلماني الشامل" الذي يبدو 

ير الجزئي في شكل مجرد لعب باأللفاظ. هذا التغي

أطراف األزمة أدى لظهور شكل جديد لألزمة، وهو 

 الموضوع الذي سنناقشه فيما يلي.  

 شكل األزمة  . ب

لقد قدم الدعم الشبابي والحراك القبلي بصفة خاصة 

مساعدة مغرية وفرصة لن تعوض للجبهة الوطنية 

لحماية الدستور بأن تصعد الضغط على السلطة في 

على مطالبها اإلصالحية. بدأ الضغط  محاولة الحصول

باالعتراض على تحويل الحكومة قانون الدوائر الخمس 

للمحكمة الدستورية كما رأينا، واستمر اآلن ليعترض 

على مرسوم الضرورة األميري بتعديل آلية التصويت. 

وكانت حجتهم في هذا أن األمير قد سلب حق الشعب في 

هي الصيحة التي تقرير شكل ديمقراطيته، وكان تلك 

صرخ بها المتظاهرون في مسيراتهم األخيرة: "لن 

نسمح لك" والتي كانت جزءا من خطاب شهير ألقاه 

النائب السابق والمعارض الشهير مسلم البراك. أما األمر 

اآلخر الذي زاد الطين بلة، فكان قرار النيابة العامة 

بحفظ قضايا النواب السابقين الذين دارت حولهم شبهة 

 الرشوة. 

كما أخذت االحتجاجات الشعبية شكال جديدا في هذه 

األزمة. فبعدما كانت مجرد اعتصامات تجتمع وتنتهي 

في ساحة اإلرادة )المكان المسموح باالعتصام فيه(، 

أصبحت اآلن تأخذ شكل مسيرات لها تخطيط دقيق 

ونقطة للتجمع من خالل خرائط تنشر في وسائل 

الرغم من تهديد الحكومة  االتصال االجتماعي. وعلى
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باستخدام القوة تجاه أي مسيرات غير قانونية، فلم يثن 

ذلك القوى االحتجاجية عن تنظيم المسيرة التي أسموها 

 "كرامة وطن" ولحقتها مسيرات أخرى. 

إن اختيار الجبهة الوطنية لحماية الدستور شخص األمير 

كهدف مركزي النتقاداتها قد دشن عهدا جديدا في 

تعامل مع المعارضة وأسلوبا جديدا لظهور األمير اليوم ال

بطريقة مباشرة في هذه األزمة يختلف عن أسلوب 

التعاطي القديم مع األزمات من خالل الحكومة ورئيسها. 

ففي نفس الوقت الذي خرجت فيه هذه المسيرة األولى، 

دعا األمير الجتماع طارئ ألقطاب األسرة ومن بينهم 

بعده مجددين الوالء والثقة باألمير.  ولي العهد خرجوا

وشهد اليوم التالي للمسيرة اجتماع األمير مع شيوخ 

القبائل وأصحاب الدواوين وألقى بعدها خطابا تضمن 

عدة رسائل مهمة. أول تلك الرسائل كان اعترافه 

الشخصي بخروج صراعات أبناء األسرة عن الحد 

ادة. أما الطبيعي وبأنه سيطبق القانون عليهم دون هو

الثاني فكان تصريحه بأنه قد رأى نهاية للدولة وهيبتها 

في هذا اليوم )يوم مسيرة كرامة وطن(، وبأنها "أوشكت 

على الضياع". وأكد ما تلى ذلك من أحداث هذا النهج 

الجديد في تعامل السلطة مع المعارضة. فقد تم سجن 

نواب بتهمة التطاول على الذات األميرية وتم التعامل 

بحزم مع المدونين والمغردين في تويتر. أما األمر الذي 

ال يبدو أنه قد تأكد فهو عزل لبعض أقطاب األسرة عن 

 المجال السياسي والتعاطي معه.

شكل األزمة في الكويت اليوم يعتمد كثيرا على أطرافها. 

فال األمير وال الجبهة الوطنية بقابلين لتقديم أي تنازالت، 

درين على ذلك. فأي تنازالت يقدمها أو ربما هم غير قا

األمير بسحب المرسوم كما تريد الجبهة الوطنية ستعني 

بالضرورة ضياع هيبة الدولة وقوة القانون وستفتح 

المجال واسعا لكل أنواع المطالبات في المستقبل. وأي 

تنازالت تقدمها الجبهة الوطنية ستعني فقدانها لثقة 

تستخدمه اليوم في  الشباب وتجريدها من أفضل سالح

معركتها مع السلطة. يبدو أن المواجهة، كنتيجة مباشرة 

للوصول لطريق مسدود، هي الخيار األوحد المتاح اآلن، 

وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل فيما يلي من 

 سطور.

 

 

 ج. ماذا بعد؟

لنسلط الضوء أكثر على هذا التناقض القائم بين إرادتين: 

ة وإرادة المعارضة الممثلة بالجبهة إرادة السلطة المحافظ

الوطنية لحماية الدستور. قلنا أنه بات من الصعب على 

كال اإلرادتين أن يصال لتوافق في ضوء الظروف القائمة 

اليوم، وبأن المواجهة تبدو مصيرا ال مفر منه لكليهما، 

 ولكنه يبدو كذلك أيضا بأن األمر بحاجة لبعض التفصيل. 

قضية رئيسية لكال الفريقين.  يظل العنف والفوضى

فالمعارضة تريد استدراج السلطة الستخدام العنف ضد 

عليهم وذلك من أجل كسر  لالعتداءالمواطنين وجرها 

الرابطة الوثيقة والحميمة التي تجمع أسرة آل الصباح 

بأفراد الشعب، بل هي لم تتوان في استخدام كل وسائل 

تذمر الشعبي ضد اإلعالم المتاحة لديها لرفع حالة ال

األسرة. أما السلطة، من ناحية أخرى، فتدرك جيدا مدى 

قوتها في سحق المعارضة فلقد حدثت مواجهات عدة من 

قبل واستطاعت السلطة أن تخرج منتصرة، على الرغم 

من حدوث هذا في أجواء تختلف عن أجواء الربيع 

العربي القائم اليوم. وبرغم تلويح السلطة بقوة درع 

ة في كبح جماح الشغب على غرار ما حدث في الجزير

البحرين، إال أن الحكومة تدرك أن للعنف ثمن ال تريد أن 

تدفعه: فهي ال تريد عنفا يكسر من تعلق الشعب بها وال 

تريد في نفس الوقت ضغوطا دولية تشوه صورة 

الديمقراطية الكويتية. البديل في مثل هذه الحالة هو 

رضة للعنف وتشويه سمعتها محاولة السلطة لجر المعا

 وعزلها تلقائيا. 

وبالتزامن والتوازي مع هذه االستراتيجية من قبل 

السلطة في التعامل مع المعارضة التي أعلنت مقاطعتها 

لالنتخابات، يبدو أن السلطة تعتزم إكمال مشروع جديد 

إلصالح بيت الحكم من الداخل وذلك من خالل إعادة 

ة مع من يمكن الوصول ترتيب مناصب أبناء األسر

لمقايضات معهم واستبعاد من ال يمكن التعامل معهم. إال 

أن المتابع الجيد ألحوال األسرة وتحالفاتها وانشقاقاتها، 

يعلم جيدا أن الكعكة أصغر بكثير من أن تطعم كل فم. 

وعليه، فإن كل ترتيب لبيت الحكم ليس في نهاية المطاف 

للفوضى. هذا األمر سوى حل مؤقت ينتظر إعالن جديد 

 –هو ما يدفعنا للقول بضرورة إدخال قطيعة سياسية 

دستورية تحدد الحكم في فرع واحد من ذرية مبارك. 

وألن هذا الوضع الجديد بحاجة لتعديل دستوري، فيبدو 

أن األمير بحاجة لبرلمان مهادن يسمح بتمرير هذا 
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باته االنتقال، ويبدو أن المجلس القادم، والذي تجري انتخا

في األول من ديسمبر، والذي قاطعته معظم القوى 

 السياسية، هو المجلس الذي بإمكانه تمرير أمر كهذا. 

بيد أن األمر ليس بهذه السهولة فالسلطة تدرك جيدا أن 

خلق مجلس "صوري" كالمجلس القادم سينظر إليه من 

قبل عامة الشعب على أنه مجلس يرسخ الفساد وسيقود 

غضب الناس والدخول مرة أخرى في  بالتالي إلشعال

دوامة الفوضى غير المقبولة. إن رهان السلطة يبدو اليوم 

واضحا: معظم أشكال مقاطعات االنتخابات انتهت بعزل 

المقاطعين عن الشارع وعن اإلعالم، األمر الذي يؤدي 

تلقائيا لتفكيك صفوف المعارضة وتفتيت قواعدها 

حد زمني: أطل أمد االنتخابية. إن تحدي السلطة هو ت

األزمة وتستطيع عندئذ أن تفقدها زخمها )وذلك بالتعويل 

على الملل الطبيعي الذي يصيب الناس من تكرار 

 المظاهرات الهزيلة التي ال تقدم شيئا(. 

إن خيار تفكيك المعارضة اليوم يبدو أنه التحدي الحقيقي 

أمام السلطة في الكويت. ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب 

اسة واعية وعميقة بماهية هذه المعارضة. ليس هناك در

من شك لدى السلطة الكويتية اليوم بأن المحرك الحقيقي 

والمنظم لجميع تحركات المعارضة هم اإلخوان 

المسلمين وكوادرهم الشبابية وأبرزها )نهج( وهي 

الذراع الشبابي الذي يقوم بحشد الشباب عن طريق 

ضافة ألبناء القبائل. إن وسائل االتصال االجتماعي باإل

االنتصار الساحق الذي حققته حركة اإلخوان المسلمين 

العالمية في بلدان الربيع العربي قد ألقى بظالل من 

الخوف في قلب األنظمة الخليجية. بدأ األمر في دولة 

اإلمارات العربية بهجمة شرسة على كوادر الحركة 

ت. وقد كتب وكشف لعالقات قياداتها بنظرائهم في الكوي

في صحف كثيرة في ذلك الوقت بأن السلطات الكويتية 

قد تسلمت تقارير سرية من دولة اإلمارات حول أنشطة 

الجماعة المشبوهة. ولكن وبغض النظر عن صحة هذه 

الشائعات، يبدو أن شكا لم يساور السلطات الكويتية حول 

هذه الدرجة العالية في التنظيم للتظاهرات والمسيرات. 

حديد مسارات وفق خرائط مبسطة للعامة من الناس، فت

بل خرائط بديلة في حال تدخل قوى األمن، ووجود 

مصورين وكوادر طبية ملتحقة بكل مسيرة باإلضافة 

لمراقبين دوليين مرافقين لها ناهيك عن الرسالة الرمزية 

التي أراد المتظاهرون من االنتهاء بالمسيرة في قصر 

 يبدو أنه من عمل مجموعات السيف )قصر الحكم(، ال

شبابية ال زال الحماس يأخذها في دخولها الجديد لعالم 

 السياسة. 

ال يبدو أن الرد األمني سيفلح في محاولة صد هذا النوع 

من الحراك المنظم، وال يبدو كذلك أن السلطة قد أفلحت 

في مشروعها الموجه للشباب والذي كان يسعى في 

من الشباب الكويتي. أكبر عدد  الحتواءجوهره 

باختصار، ال يمكن للسلطة أن تحصر نفسها في ردة 

الفعل على المعارضة دون وجود مشروع صلب وقوي 

يستند إليه الحكم. إن التغيير هو سمة كل شيء، فما بالك 

بالمجال السياسي الذي تسكنه دائما وجهات نظر متغيرة 

ها اليوم ومتناقضة. إن لم تمتلك السلطة أدوات التغيير بيد

وتحاول التغيير من نفسها طواعية ستجد نفسها مرغمة 

 على االستجابة للتغيير الذي يفرض عليها من قبل اآلخر. 

ولكن السلطة ال زالت تراهن على بعض نقاط الضعف 

في معارضة اليوم وأهمها إبهام هذا المشروع 

اإلصالحي الذي تنادي به وعدم قدرته على إقناع الناس 

هيك عن عدم قدرة هذا المشروع المبهم على بجدواه. نا

اختراق باقي فئات المجتمع كالحضر والشيعة وبعض 

اإلسالميين كالسلف والجانب الصامت، لحد اآلن، من 

أبناء القبائل، وهم الذين قد كونوا شبكة من العالقات 

والمصالح التي أسستها الدولة الريعية على مدى عقود 

تغيير جذري محتمل في  مضت وستقف بالتالي أمام كل

 شكل االقتصاد والمصالح التي تم بناؤها حوله.

      


