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أمري الكويت الجديد وويل عهده واتجاهات السياسة الجديدة

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية
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يف يوم الثالثاء 29 أيلول سبتمرب تويف أمري الكويت “صباح األحمد الجابر الصباح”. أعلن 
الصباح”  الجابر  األحمد  “نواف  الشيخ  عهده،  ويل  الشقيق،  غري  أخيه  مبايعة  مبارشة 
الحرس  رئيس  نائب  تزكية  األمري  قرر  أسبوع،  بعد حوايل  للكويت.  الـ 16  األمري  ليكون 
الوطين الشيخ “مشعل األحمد الجابر الصباح” كويل للعهد، واكتملت إجراءات تعيينه 

كتوبر.  بأداء القسم أمام مجلس األمة يوم الخميس 8 ترشين أول أ

، ويقرأ تداعياته السياسيـة 
ً
 ومكانا

ً
تقدير موقف يختبر سياق موضوع أو خبر، زمانا

وفق  للحدث  متوقعة  مستقبلية  مسارات   
ً
مستعرضا واألمنيــة،  واالقتصاديــة 

التقديـــرات العلميـــة المتاحـــة
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الكويت، 	  تاريخ  االنتقال يف  تعترب واحدة من أرسع عمليات  واليت  السلسة،  السلطة  انتقال  تعكس عملية 
حرص األمري الجديد على وحدة األرسة وقدرته على حسم ملف والية العهد دون إبطاء.  كما تعترب مؤرشا 

على استقرار النظام السيايس الكوييت، واستمرار الثقة يف حكم “آل الصباح” للبالد.
وستتمزي 	  قصرية،  تكون  أن  املرجح  من  واليته  فرتة  أن  إىل  يشري  عاما(   83( “نواف”  للشيخ  املتقدم  العمر 

عاما(،   80( للعهد  وليا  الشيخ “مشعل”  تعيني  مع  الحاكمة، خاصة  األرسة  داخل  النفوذ  على  بمناورات 
كرث تحفزا لضمان مكان يف خط الخالفة املستقبلي  والذي قد يجعل األعضاء األصغر سًنا يف العائلة املالكة أ

الذي ال يبدو بعيدا. لكن بصورة عامة، ال يعترب حكم آل “الصباح” يف خطر خالل املدى املنظور.
اختيار الشيخ “مشعل” قدم مؤرشا على أن االتجاه السائد يف صناعة قرار األرسة الحاكمة مازال يميل إىل 	 

كرث من الطموح والنظرة املستقبلية. كان “مشعل” من الشخصيات املحورية يف الديوان  الخربة والتقاليد أ
يف  الدخول  لعدم  مقصودا  كان  الحكومية  املناصب  عن  بعده  أن  ويبدو  املاضية،  السنوات  طوال  األمريي 
تجاذبات السياسة اليومية الكويتية. لكنه ال يعين أنه كان مهمشا؛ حيث يعترب القائد الفعلي لجهاز الحرس 
املرافق  كان  أنه  الراحل، حىت  لألمري  مرافقا  دائما  كان  كما  الجيش(،  )قوات عسكرية مستقلة عن  الوطين 

الوحيد له يف رحلته األخرية لتلقي العالج بالواليات املتحدة األمريكية.

ا�ت ا�ق س�ي
الكويت 
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مل يتم تعريف مسرية الشيخ “صباح” )91 عاما( املهنية من خالل فرتة توليه منصب األمري بقدر ما تم تحديدها 	 
ير للخارجية ألكرث من 40 عاًما - بما يف ذلك أثناء غزو البالد واحتاللها من قبل  من خالل دوره السابق كوز
كرث من  العراق يف 1991-1990. عزز هذا التحالف االسرتاتيجي الرئييس مع الواليات املتحدة، اليت لديها أ

13000 جندي متمركزين يف الكويت. وهو أمر ليس من الوارد أن يطرأ عليه تغريا خالل عهد “نواف”.
ًيا يف محاولة التوسط يف الزناعات بني دول مجلس التعاون الخليجي. اآلن، من 	  لعب األمري الراحل دوًرا مركز

املرجح أن تزيد القيادة يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة من الضغط على األمري الجديد 
لالبتعاد عن نهج الكويت األكرث تصالحية. ومن املرجح أن تعطي الرياض األولوية النسحاب الكويت من خطة 
الدفاع الثنائية املوقعة مع تركيا يف عام 2018، والسعي إىل إدانة كويتية لقطر، وتجديد التواصل مع إرسائيل 
- وهي أمور ليس من املرجح أن تكون على أجندة حكم األمري “نواف”، لكن مسألة التطبيع تحديدا، وموازنة 

العالقة مع إيران، ستمثالن تحديا خاصا يف حال إعادة انتخاب الرئيس األمرييك “ترامب”.
ال يبدو أن اختيار األمري مشعل لوالية العهد مبرشا للسعودية واإلمارات، مقارنة مثال بتعيني “نارص صباح 	 

األحمد الصباح” ولًيا للعهد كما كانت بعض التوقعات ترجح. من املعروف أن “نارص” تربطه عالقة عمل أوثق 
مع املسؤولني السعوديني. يف حني أن الشيخ “مشعل” يبدو متماهيا مع أجندة األمري الراحل، ليس فقط 
ألنه يحمل نفس التقاليد اليت تبلورت خالل العقود املاضية يف حكم الكويت، لكن أيضا كونه أحد رجال الظل 

طوال عهد األمري “الصباح” وأحد املقربني منه، ما يعين أنه على وفاق مع سياساته الرئيسية. 
يف مقابلة قديمة مع صحفية محلية، أثناء توليه رئاسة “أمن الدولة” أظهر الشيخ “مشعل” أفكاره وانحيازاته، 	 

واليت من بينها تأييد فرض الرضائب كونها تربط املواطن بدولته، واعتباره الديمقراطية ضمانا الستقرار البالد 
والديكتاتورية زعزعة له، كما تبىن فكرة تعيني “مجلس للشيوخ” يمثل كافة عائالت الكويت األصلية.

أرشف الشيخ “الصباح” على التغيريات الزلزالية يف االقتصاد املحلي الذي يواجه حالًيا تحديات ضخمة ولدت 	 
من االعتماد املفرط على النفط، ثم تفاقمت بسبب جائحة فريوس كورونا )كوفيد 19-(. فضل “الصباح” 
اتباع نهج تدريجي لإلصالح، وهو أمر ملزم جزئًيا بموجب برملان قوي يمكنه تعطيل بعض سياسات الحكومة. 

تركت إصالحات “الصباح” املحدودة النمو مرتاجعا عن نظرائه اإلقليميني الرئيسيني.
يعد انهيار أسعار النفط العاملية ووباء COVID-19 صدمة مزدوجة تؤثر على االقتصاد الكوييت، حيث تتوقع 	 

IHS Markit أن يواجه اقتصاد الكويت انكماشا قياسيا يف الناتج املحلي اإلجمايل الحقيقي بنسبة 9.8 ٪ 
يف عام 2020. سجلت الكويت عجًزا يف املزيانية قدره 46 مليار دوالر أمرييك للسنة املالية 2020/21، وهو 

يمثل ٪52 زيادة عن العجز األويل املتوقع حكوميا قبل جائحة COVID-19 وانهيار أسعار النفط العاملية. 
تتوقع فيتش أن تنخفض صادرات الكويت السلعية بنسبة ٪34 على أساس سنوي نتيجة تراجع انتاج النفط، 	 

الذي يمثل أربع أخماس صادرات السلع، بنحو ٪14 يف عام 2020. ونتيجة انخفاض اإليرادات املالية عموما 
بنسبة ٪37 عن العام السابق، تتوقع IHS Markit أن يبلغ العجز حوايل ٪18.6 من الناتج املحلي اإلجمايل.

ية السياسة رغم التحديات استمرار

أولويات: االقتصاد واإلعداد النتخابات محلية
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ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد  هذه النرشة  غري دور
info@asbab.com من إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين

األمري 	  الداخلية يف عهد  السياسة  أولويات  رأس  االقتصادي على  االنتعاش  تكون قضايا  أن  إذا  املرجح  من 
“نواف”. سيكون هناك أيًضا ضغط إضايف على حكومة األمري الجديد لتمرير قانون الديون بشكل فعال، 
والذي من شأنه أن يسمح للدولة بالوصول إىل أسواق رأس املال الدولية دون أن يعيقها مجس األمة الذي 

عطل القانون حىت اآلن.
من املرجح أن قوى املعارضة ستحتفظ بالهيمنة على مجلس األمة القادم الذي سيتم انتخابه نهاية العام، 	 

بالنظر إىل سجلها الحافل يف تأخري إجراءات التقشف، واليت من املرجح أن تعزز الدعم الشعيب لألعضاء. ويف 
حني أن هذا يشري إىل استمرار بعض الجمود يف صنع السياسات، فإن املخاطر على االستقرار السيايس العام 

يف الكويت تظل محدودة.
التوترات بني الحكومة ومجلس األمة من املرجح أن تستمر بعد االنتخابات. لكّن هذا ال يعين أن املعارضة 	 

الكويتية تتجه ألي تصعيد يف عهد األمري الجديد. كما ال تنذر بأن األمري أو يل عهده بصدد تبين سياسة خشنة 
ضد املعارضة خصوصا اإلسالميني. من املرجح أن تستمر املعادلة الراهنة قائمة، وربما تقدم املعارضة بعض 

املرونة إزاء حكومة األمري الجديد لكن بعد االنتخابات.

األرسة 	  أفراد  عهده سيفتح شهية  وويل  األمري  تقدم سن  لكّن  القريب،  املدي  يف  استقرارا  الكويت  ستشهد 
الخارجية، من غري  املستقبلي. ورغم الضغوط  الخالفة  لتعزيز نفوذهم لضمان موقع يف سلم  األصغر سنا 
املتوقع أن يؤدي انتقال السلطة الحايل إىل أي تغيريات كبرية يف السياسة الداخلية أو الخارجية للكويت، حيث 
ُينظر إىل الوريثني على أنهما يشاركا سلفهما يف نهجه التدريجي لإلصالح االقتصادي، وتفضيالت السياسة 
ير أسبق للداخلية طوال عرش سنوات(،  الخارجية املتوازنة. من جهة أخرى، ال تبرش الخلفية األمنية لألمري )كوز
أو لويل العهد بتغري يف نظرة الديوان األمريي لدور املعارضة خاصة اإلسالمية منها، وليس من املرجح أن نشهد 

سياسة تتسم بالعداء على غرار نهج اإلمارات والسعودية. 

رأي السياق 
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