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رّســخ أمــن عــام جمعيــة الوفــاق، املعتقــل، الشــيخ عــيل ســلمان، واحــدة مــن 
الركائز التفاوضّية يف شأن الحكومة، وأوضح يف يونيو ٢٠١٣م بأن الفساد الذي 
ارتباطــا مباشــرا  يرتبــط  يتمّخــض عنــه مــن تداعيــات،  البــاد، ومــا  ُيرهــق كاهــل 
بطبيعــة الحكومــة القائمــة يف البــاد، والتــي رأى أنهــا »فشــلت يف إدارة البــاد«، 
وخُلــص إىل أن الحــّل هــو الّدفــع باتجــاه توفــر »اإلرادة السياســّية« التــي تزيــح 
واقــع الحكومــة القائمــة، واالنطــاق مــن ذلــك يف »تمكــن الّشــعب مــن انتخــاب 

حكومتــه«.

بشــأن  اليــوم  الجاريــة  النقاشــات  الرؤيــة يف ســياق  اســتعادة هــذه  املفيــد  مــن 
لرئيــس  األخــر  الصحــي  الوضــع  بعــد  البحريــن، وخصوصــاً  مســتقبل حكومــة 
هــذا  تطــورات  عــن  وبمعــزل  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  الّشــيخ  الــوزراء، 

اإليجابّيــة. أو  الّســلبية  وظروفــه  الوضــع 

يف العشــرين من نوفمرب ٢٠١٩م، زاَر ملك البحرين الشــيخ حمد بن عيىس آل 
خليفــة عّمــه رئيــَس الــوزراء، الشــّيخ خليفــة بــن ســلمان يف مستشــفى قــّوة دفــاع 
البحرين )املستشفى العسكري( لاطمئنان عىل وضعه الّصحي. جاءت الّزيارة 
بعــد غيــاب الّشــيخ خليفــة عــن املشــهد قرابــة الّشــهرين، وتغّيبــه عــن جلســات 
مجلس الوزراء، ما فتَح األبواب لشيوِع األخبار املتضاربِة حول طبيعِة الوضع 
)مواليــد  العالــم  مســتوى  عــىل  األقــدم  ُيعــّد  الــذي  الحكومــِة  لرئيــس  الّصحــي 

المقدمة
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١٩٣٥م(. لــم تنشــر وكالــة أنبــاء البحريــن )الرســمية( صــورًة للزيــارة التــي كانــت 
مرتقبــة مــن الجميــع، حيــث تشــغُل ّصحــة الّشــيخ خليفــة الكثــر مــن املواطنــن 
واملراقبــن، ولــكّل أســبابه الخاّصــة، الســيما بعــد أن بــات امللــّف الّطبــي لرئيــس 

الحكومــة الوجــَه اآلخــر لــكّل امللفــات العالقــة يف البــاد.

هــذه الّزيــارة، بــرأي متابعــن، كانــت الفرصــة »الّضائعــة« التــي تمّناهــا كثــرون 
لتكــون »املفتــاح األخــر« لكشــف مــا وراء »الشــيخوخة املرهقــة« التــي يعــاين منهــا 
رئيُس الحكومة، وما إذا كانت أموُر إدارة الحكومة - يف مرحلة »ما بعد الشيخ 
خليفــة« - أخــذت حّصتهــا الكافيــة مــن النقــاش، أو رّبمــا تجهيــز خْتــم »الحــروف 
األوىل« عــىل الّصفقــة املقــّررة. يف اليــوم التــايل، ٢١ نوفمــرب، غــادَر رئيــُس الــوزراء 
البــاد، يف رحلــٍة ذكــرت الوكالــة الرســمّية بأنهــا ســتكون »رحلــة خاصــة  خــارج 

الســتكمال بعــض الفحوصــات الطبّيــة«. 
الشــّك أن هــذا الغيــاب اإلضــايّف ســُيعيد الســؤاَل الــذي يشــغُل املواطنــن منــذ 
أكــر مــن شــهرين، يف الوقــت الــذي خّيــب اإلعــاُم الّرســمي اآلمــاَل حــن لــم يأخــذ 
الــذي حــّول  الــرأي العــام، ولــو بالحــّد األدىن، األمــر  عــىل عاتقــه الّشــفافية مــع 
ســؤاَل »صّحــة الّشــيخ خليفــة«، إىل ســؤاٍل أكــر إشــكاالً بشــأِن مســتقبل البــاد، 
مســبقا  أو  عاجــاً  مــأه  يف  التفكــر  يجــري  الــذي  »واملقلــق«  الوشــيك  والفــراغ 

وبآليــات التوافــق غــر املعروفــة. 

الرتجيــح  عــىل  عصّيــة  الســيناريوهات  ســّلة  ســتكون  الحــال،  هــذه  مثــل  يف 
واملفاضلــة، بقــدر مــا هــي ســيناريوهاٌت محــدودٌة ومحصــورة، حيــث ليــس ثّمــة 
خيــارات غرهــا، مــع اســتثناء »خيــار املفاجــأة« الــذي يعنــي إحــداث تغيــر أشــمل 
مــن كــريس رئاســة الــوزراء. تحــت تأثــر ضغــط الغمــوض غــر املقــّن؛ بــدأت املراكــُز 
البحثّية، والجهاُت املعنّية بأوضاع البحرين، يف تداول األسماء واالحتماالت، 
التــي  الرتجيحــات  فــرتة،  أنبــاٍء عــن رحــاٍت دبلوماســّية تســتقيص، منــذ  وْســط 
استقّرت )أو تكاد تستقّر عليها( الدائرُة املغلقة يف بيت الحكم. لم يكن التقيّص 
الــذي سيســّد الفــراَغ املرتقــب،  الجــاري مخصوصــاً فقــط بســؤال الّرجــل املقبــل 
ولكــن أيضــاً الّســؤال عــن األســماِء القــادرة عــىل ابتــكار »الخطــوِة الذهبّيــة« التــي 

تــؤيت ثمــار حــّل معضلــة »املصالحــة الوطنّيــة« املعّطلــة يف البــاد. 
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مــن هــذا األفــق، فــإن املنظــوَر الــذي يدعــو إليــه البعــض هــو التفكــر اإليجابــي، 
ولــو الخيــايل، يف »الســيناريوهات املحتملــة« ملرحلــة »مــا بعــد الشــيخ خليفــة«، 
وليس فقط قْدح العقل يف الهواء. املعياُر الذي يتوّجب أن يهتدي به الجميع، 
أمام التغير املرتقب، هو العصُف الذهني لتوجيه البوصلة نحو صناعة األمل 
يف خــاص البحريــن مــن أزماتهــا، وبــروح التوافــق. وفيمــا يــيل اجتهــاد مقــرتح يف 
اتجــاه  دراســة االحتمــاالت، بغــّض النظــر عــن تفاصيــل امللــف الّصحــي لرئيــس 

الــوزراء.
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)مواليــد ١٩٤٤م(، وهــو يف  الــوزراء  رئيــس  نائــب  الّشــيخ خالــد منصــَب  يتــوىل 
تموضــع عائــيّل وإدارّي )حكومــي( يدفــُع ألْن يكــون املرّشــح األكــر توازنــاً داخــل 
الرتكيبــة الحاكمــة يف البــاد. الّشــيخ خالــد هــو ابــن الشــيخ عبداللــه بــن خالــد آل 
خليفــة، الرمــز الّدينــي يف العائلــة الــذي تــويف يف العــام ٢٠١٨م، وهــو متــزّوج مــن 
عّمــة ملــك البــاد، وإحــدى بناتــه متزوجــة مــن نجــل رئيــس الــوزراء، الشــيخ عــيل 

بــن خليفــة االســم اآلخــر الــذي يــرتّدد يف القّصــة. 
ال ُتخفــي بعــُض األروقــة أّن الّشــيخ خالــد بــن عبداللــه هــو األملــع يف التــداول، 
حّتــى اآلن، والســيما مــع امتاكــه ميــزة »الديناميكّيــة الحــّرة« يف التعاطــي مــع 
الحكــم  مفاصــل  مــع  املقبولــة  الوْصــل«  »حلقــة  عــن كونــه  فضــاً  البــاد،  ملــك 
الرئيسّية بما يف ذلك ما ُيسّمى ببيت »الخوالد«، واألهم من ذلك برأي آخرين 
هو أّن الّشيخ خالد قد يكون »املُتاَح الّسهل« لإلجابِة عىل الّسؤال األكر تأثراً 
عــىل مســتقبل البــاد، وتحديــداً بشــأن خْلــق »البديــل املحّفــز« لخــروج البــاد مــن 

“
الّشيخ خالد هو ابن 
الشيخ عبدالله بن خالد 
آل خليفة، وهو متزّوج من 
عّمة ملك البالد، وإحدى 
بناته متزوجة من نجل 
رئيس الوزراء

الّشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
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أزماتهــا الخانقــة املتوّلــدة منــذ العــام ٢٠١١م. 
التــي  الّشــخصيات  املدنّيــة، وهــو مــن  الهندســة  الّشــيخ خالــد شــهادة  يحمــل 

البحريــن.  العمــراين واإلســكاين يف  النهــوض  بواكــَر  واكبــت 
وبحكــم خربتــه العلمّيــة والعملّيــة؛ فقــد كان الّرجــل األكــر تقاطعــاً مــع أهــّم 
امللفــات الحكومّيــة، وخاصــة يف شــأن الخدمــات، والتخطيــط العمــراين وضْبــط 
النفقــات املالّيــة وإدارة العاقــة مــع الّســلطة التشــريعّية، وهــو مــا جعلــه حاضــراً 
يف وقٍت مبّكر داخل تركيبِة الحكومة، ومسؤوال عن عديٍد من برامج التخطيط 
املستقبيّل. بهذا املعنى، يرى البعض أن الّشيخ خالد يستطيع أن يكون العقل 
األقدر عىل إنتاج التفاهمات وابتكار املخارج التمهيدّية، وبالتايل تعبيد الطريق 

للعبــور بالبــاِد إىل مرحلــٍة جديــدٍة، ال تقتصــر عــىل إحــال اســٍم مــكان آخــر. 
مرحلــة  اىل  بالبلــد  لانتقــال  املمكــن«،  »الخيــار  التوّجــه،  هــذا  بحســب  هــو، 

وجوههــا. أحــد  يكــون  أن  شــرطا  وليــس  جديــدة، 
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الّشيخ محمد بن مبارك  آل خليفة

“

من املفارقة أنه من الجيِل 
نفسه لرئيس الوزراء 

الحايل، فهو من مواليد 
)١٩٣٥م(، ما يجعل أطرافا 

مه يف  مؤثرة تقول إن تقُدّ
الّسن والزّحف الوشيك 

ألمراض الّشيخوخة، هو 
العائُق الوحيد الذي يحول 

دون ترجيحه ملا بعد الّشيخ 
خليفة

يف  الحديثــة  للدبلوماســّيِة  الروحــي  األب  مبــارك  بــن  محمــد  الّشــيخ  ُيعــّد 
البحريــن. يقــرتن اســُم الّرجــل باســتقال البحريــن، وبمرحلــة بنــاِء الّدولــة بعــد 
االســتقال. صــاَغ األساســات األوىل للخارجيــة البحرينّيــة منــذ نشــأتها األوىل، 
واســتطاَع أن يرســَم العديــَد مــن التوازنــات داخــل البحريــن وخارجهــا، مــن غــر 

أن يكســَر »الجــّرة كّلهــا«. 
مــن املفارقــة أنــه مــن الجيــِل نفســه لرئيــس الــوزراء الحــايل، فهــو مــن مواليــد 
مــه يف الّســن والّزحــف الوشــيك  )١٩٣٥م(، مــا يجعــل أطرافــا مؤثــرة تقــول إن تقُدّ
الّشــيخ  ترجيــح  دون  يحــول  الــذي  الوحيــد  العائــُق  هــو  الّشــيخوخة،  ألمــراض 

محمــد بــن مبــارك ليكــون املرّشــح األوفــر ملــا بعــد الّشــيخ خليفــة.
بــن  الّشــيخ محمــد  إضافــة إىل مشــكلة الّســن املتقــّدم، فــإن مواكبــن لســرة 
رأســها  »املحظــورة«، وعــىل  امللفــات  اخــرتاِق  لســرعِة  يميــل  إنــه ال  تقــول  مبــارك 
ملــف أزمــة ٢٠١١م، ويعــود ذلــك بحســب هــؤالء إىل ســبٍب »ســيكولوجّي« يتعلــق 
ر الواجهــة، جنبــاً إىل  بطبيعــة شــخصّيته الحــذرة وغــر املحبــذة للظهــور وتصــُدّ
جنب رغبته العميقة يف اجتناب اإليحاء بوجود خاٍف مع التيار السائد داخل 

مجلــس العائلــة الحاكمــة، وهــو أحــد أعضــاؤه.
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رغم ذلك، يدعو البعُض لانتباه إىل واقع تضّخم األزمات العائمة يف الباد، 
واملراوحــات غــر الحاســمة التــي تــدور يف حلقاتهــا القاســية أطــراف األزمــة، وعــىل 
حســاب أمــن البــاد واســتقرارها، وهــذه الحــال ترفــُع -وْفــق هــذه النظــرة- مــن 
أســهم »الــدور الختامــي« الــذي يتوّجــب أن يقــوم بــه الّشــيخ محمــد بــن مبــارك، 
وهو أن يكون ضابط إيقاع »املرحلة االنتقالية« التي تفصل بن رئاسة الحكومة 
»املؤقتــة« التــي ُيرجــو البعــُض أن يتوالّهــا هــو شــخصّيا، والحكومــة »التوافقيــة« 

التــي تنتشــل البــاَد مــن عنــق الزجاجــة الخانــق. 
بــرأي هــذه األوســاط، فــإّن الشــيخ محّمــد بــن مبــارك هــو »الخيــار املثــايل« ملرحلــة 
حاملــٍة قــد تبــدو بعيــدة املنــال، ولكــن ال منــاص مــن التلويــح بهــا والتحفيــز عليهــا، 
عــىل أمــِل تجميــل مناخــات الحلــول التوافقيــة، والكــّف يف املقابــل عــن املــي يف 

معالجــات التأزيــم والتســبب يف تعميــق العــداء والخــاف.        
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الّشيخ علي بن خليفة آل خليفة

“

 لم يشهد للشيخ عيل 
إحراَز إنجازات »ثمينة 
ونوعية« عىل مستوى 

اإلدارة الحكومّية، كما 
أن بنائه الشخيّص ال 

ُيسعفه عىل إدارة احتدام 
 الّصراعات السياسّية

يــرى بعــُض املتحفظــن إن الشــيخ عــيل بــن خليفــة، نجــل رئيــس الــوزراء، ليــس 
مــن األســماء »املنظــورة« يف شــغل كــريس الحكومــة، وهــو مّمــن يحمــل منصــب 

نائــب رئيــس الــوزراء. 
يتوّلــد هــذا التوّجــه مــع الحديــث عــن غيــاب الرغبــة الشــخصية لديــه يف تــويل 
ُيقــال  الــذي  الرجــل  لــدى  القيادّيــة  »الكاريزمــا«  الــوزراء وغيــاب  رئاســة  منصــب 
بأنــه ال يتحــيّل بخصــال الحــزم التــي الزمــت تجربــة والــده العريقــة يف اإلدارة، مــا 

جعلــه يبتعــد عــن األضــواء اإلعاميــة ويفضــل العمــل خلــف »الّظــل«. 
قــد ُيعــّزز مــن هــذا التحفــظ أّن الــرأي العــام واإلعــام املحــيل لــم يشــهد للشــيخ 
عــيل إحــراَز إنجــازات »ثمينــة ونوعيــة« عــىل مســتوى اإلدارة الحكومّيــة، كمــا أن 
بنائــه الشــخيّص ال ُيســعفه عــىل إدارة احتــدام الّصراعــات السياســّية، واجــرتاح 

مفاصــل مؤثــرة للحــّد مــن شــّدتها وتطرفهــا.
بعــض  تدفــع  الّراهــن،  البحرينــي  الحــدث  قــراءة  نحــو  اآلخــر  االتجــاه  أّن  غــر 
املراقبن لانجذاب إىل فكرة السيناريوهات الّضعيفة، أو االحتماالت البعيدة، 

خــاف الســيناريوهات املفّضلــة أو املمكنــة. 
فاألوضاُع يف الداخل والخارج لم تنضج حتى اآلن إىل مستوى إنهاء التوترات 
الكربى، وإعداد طاوالت الحوار املستديرة. فاألمور حتى اآلن تشبه مرحلة »ما 



بعــد الحــرب«، حيــث تســود األجــواُء الرّخــوة، ولكــن املليئــة باملشــاعر املجروحــة 
واملشتتة. 

إّن أكــر مــا يتحّكــم بطــريف األزمــة –بعــد أكــر مــن ثمــاين ســنوات مــن الخصــام 
الحامي- هو التنافُس عىل مراثن )متعارضن( من مواريث ما بعد »الحرب«، 

وهمــا الثقــة املفقــودة، واإلرادة املــرتّددة. 
يف  الّضحايــا  ليســتمر  هــو،  كمــا  القائــم  الوضــع  عــىل  اإلبقــاء  يعنــي  مــا  وهــو 
استشراف أحامهم ومعاينة تضحياتهم العزيزة، يف حن يقطع الطرُف اآلخر 
وتســوية  املتســاوية،  املواطنــة  دولــة  بنــاء  أي  الكــربى،  املهــام  تأجيــل  الوقــَت يف 

واإلنصــاف.  العدالــة  متطلبــات 
مــْن يقــرأ األمــور عــىل هــذا الّنحــو، يجــد الّشــيخ عــيل بــن خليفــة األقــرب لقيــادة 

مرحلــة الرخــاوة، ولكــن حتــى حــن.         
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ولي العهد  الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

“
طبيعة الحكم يف البالد، 

بحسب باحثني، مهيأة 
الستنبات تشكيلٍة جديدة 

يكون فيها كريس ويل 
العهد هو ذاته كريس رئيس 

الوزراء

صعوبــة األمــر مــع اســم ويل العهــد ليكــون رئيســا للحكومــة؛ هــو عــدم وجــود 
سبب »عقاين« الستبعاده عن السيناريوهات. هناك مْن يرى أن اجتماع والية 

العهد ورئاســة الحكومة يف شــخص واحد ال يســتقيم يف إدارة أمور الباد. 
عــىل  قــادرة  أنهــا  البحريــن  أثبتــت  مزعــج،  غــر  »شــكاين«  ســبب  هــذا  أن  إال 
استيعابه وتمريره من غر تبعاٍت أو ردود أفعال سلبية يف الّداخل. إّن طبيعة 
يكــون  تشــكيلٍة جديــدة  باحثــن، مهيــأة الســتنبات  بحســب  البــاد،  الحكــم يف 
تكــن هنــاك ثغــرة  لــم  الحكومــة، ومــا  العهــد هــو ذاتــه كــريس  فيهــا كــريس ويل 
الجاريــة  فــإّن األمــور  يتحــّدث عنهــا، حتــى اآلن،  يبــدو أن أحــدا  »دســتوريّة« ال 
بالفعــل اليــوم – حيــث يديــر ويل العهــد مجلــس الــوزراء يف غيــاب الشــيخ خليفــة 
بن سلمان بوصفه النائب األّول – من املمكن أن تستمر رسمّيا، بمجرد صدور 

مرســوم تعيــن جديــد ينــّص عــىل اجتمــاع منصبــن يف رجــل واحــد.
أمسَك ويل العهد بامللف االقتصادي وسارَع إىل تطبيق سياساته االقتصادّية، 

حاماً عىل عاتقه مهّمة انتشال الباد من أزماتها املالية. 
تختلف آراُء تقييم دور ويل العهد االقتصادي، ولكنه سّجل بصمته الخاصة 
يف معالجِة األزمات املالية يف الباد، واستطاَع من خال قيادته ملجلس التنمية 
االقتصاديــة أن يكــّوَن »كاريزمــا« جاذبــة تتجــاوز الحــدوَد املحلّيــة، وتقاطعــت مــع 
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شــخصيته املفتوحــة عــىل الوســط العــام، بمــا يف ذلــك األوســاط املعارضــة التــي 
تتبــادُل معــه ســجا طويــا مــن املفاوضــات واللقــاءات الخاصــة.

التــي  األساســّية«  »الرافعــة  تكــون  تــكاد  املامــح  هــذه  أن  البعــض  ُيخفــي  ال 
التــي فتحهــا  »الثغــرة«  عــىل  البحريــن، تأسيســاً  املصالحــة يف  يتطلبهــا مشــروُع 
باتجــاه  أي  املشــهد،  عــن  األخــر  غيابــه  قبيــل  األخــرة  األيــام  يف  الــوزراء  رئيــُس 
العامــة الســيد عبداللــه الغريفــي، بمــا يمثلــه األخــر مــن عنــوان ممكــن ملعالجــة 

الداخلّيــة.  األزمــة 
الــذي  املكتمــل  غــر  املشــوار  أن  يرّجحــون  املتفائلــن  فــإّن  الحــّد،  هــذا  وعنــد 
ــبل لــويل  اســتأنفه رئيــُس الــوزراء؛ مــن املتــاح أن ينتعــَش أكــر يف حــال تهيــأت الُسّ
العهد لإلمساك بزمام الحكومة، ما يعني أن رجل »اإلنقاذ االقتصادي« الذي 
أُتيحــت لــه الصاحيــات الكاملــة للقيــام بهــذا الــّدور؛ مــن »الــازم« أن ُتتــاح لــه 
الصاحيــات األكــرب كذلــك الســتكمال مهمــة اإلنقــاذ الســيايس، وقبــل أن ترتاكــم 

أزمــات البــاد إىل الحــدود القصــوى واملقفلــة.      



الّشيخ ناصر بن حمد  آل خليفة

“
التكوين الّشخيص لناصر 

ال ينبئ عن رغبٍة خاصة يف 
خوض العمل الحكومي 

واإلدارة املدنّية

يحيــل طــْرح اســم الشــيخ ناصــر بــن حمــد ملنصــب رئاســة الــوزراء، عــىل إشــكالية 
صناعــة القــرار يف تركيبــة الحكــم بالبحريــن. 

ثّمــة مرجعيتــان يــرتاوُح بينهمــا القــراُر الخــاص والعــام، املرجعيــة األوىل هــي 
مجلــس العائلــة الحاكمــة، واألخــرى هــي مجلــس الدفــاع األعــىل. يرتّكــز الّشــيخ 
ناصــر يف املرجعيــة الثانيــة، ويكتســب منهــا حضــوره املؤثــر، وهــو حضــوٌر تضاعــَف 
بعــد تعيينــه يف أكتوبــر املــايض مستشــارا لأمــن الوطنــي، املنصــب األكــر أهميــة 

حتــى اآلن.
إّن التكوين الّشخيص للشيخ ناصر ال ينبئ عن رغبٍة خاصة يف خْوض العمل 
الحكومي واإلدارة املدنّية، فالّشاب اليافع امليلء بالحيويّة يميل إىل »األنشطة 
الرياضيــة والشــبابية« وبنــاء القــدرات العســكريّة، ويكــّرس اهتمامــه يف صناعــة 
شخصيته العسكريّة وما تتطلبه من أنشطٍة واّطاع عىل املعارف اإلسرتاتيجية 
والدفاعية. يتعّزز ذلك مع املعلومات التي تتحّدث عن عدم مْيل الّشيخ ناصر 

يف دخول مجلس الوزراء، فضا عن اإلمساك بالرئاسة. 
يف نهايــة املطــاف، ال يبــدو أن أحــدا مــن املعنيــن يف الداخــل والخــارج يطــرح 
املؤّسســة  أن  إىل  إضافــة  الحكومــة،  رئاســة  بجدّيــة ملنصــب  ناصــر  الّشــيخ  اســم 
العســكرية واألمنيــة تــراه مؤهــا للقيــام بــأدوار أخــرى أكــر أهمّيــة، وبمــا ُيعــّزز 
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مــن رجحــان مرجعّيــة هــذه املؤسســة واتجاهاتهــا. مــن املؤســف أن اتجاهــات هــذه 
املؤسســة لــم تتقاطــع حتــى الّســاعة مــع األطروحــات التــي تنــادي بإنهــاء التوتــر 
أن  للقــْول  البعــض  يدعــو  مــا  وهــو  والسياســّية،  املدنيــة  الحلــول  عــرب  الداخــيل 
التفاهــم بــن مجلــس العائلــة الحاكمــة ومجلــس الدفــاع األعــىل، هــو املطلــوُب 
اليــوم، وبشــكل عاجــل، وأن يكــون عنــوان هــذا التفاهــم هــو نــْزع فتيــل األزمــة، 

والعــودة إىل مشــروع اإلصــاح. 
عنــد هــذه الحــدود، قــد يكــون للّشــيخ ناصــر بــن حمــد دوره الخــاص، ولكــن 
مــع انتظــار تداخــات أخــرى ُتعنــى بإقنــاع الُحكــم أّن وْضــع البــاد الّصحــي ال يقــل 

خطــورة مّمــا يعانيــه رئيــس الــوزراء.
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