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والنزاعات السیاسیة والتجاریة، النائب األول  وضعت صراعات األجنحة في األسرة الحاكمة،

ووزیر الدفاع الشیخ ناصر صباح األحمد على خط المواجھات النیابیة لرئیس مجلس الوزراء 
واإلعالمیة، وبات واضحا استھدافھ عبر مشروع الحریر ومسألة اختراقات األجواء الكویتیة 
 إلضعافھ ودفعھ لالستسالم واالبتعاد عن المشھد السیاسي وطموح الوصول الى مسند اإلمارة.

 
صباح األحمد: مشروع حاكم أو ضحیة أخرى لصراعات في تقریر سابق بعنوان "ناصر 

األسرة؟" ُطرحت عدة تساؤالت بشأن مستقبل وزیر الدفاع في ظل تركیبة مجلسي الوزراء 
واألمة الحالیین واستمرار صراعات األسرة الحاكمة، وأتت اإلجابات مؤكدة لما ذكره التقریر 

لمرجح أن یكون عرضھ لھجوم أن "دخولھ یضعھ على خط تماس مع شیوخ منافسین ومن ا
 بالوكالة من نواب"، وھذا ما حصل الیوم ووقع.

 
 بدایة المعركة

 
معركة اسقاط ناصر الصباح بدأت فعلیا منذ دخولھ الحكومة، وتصاعدت حدتھا مع تقدیم مشروع 
"إقلیم الحریر"، وأصبحت أكثر عالنیة مع تقاریر عن عبور صواریخ وطائرات مسیرة األجواء 

ة الستھداف منشآت نفطیة في المملكة العربیة السعودیة والتي نفاھا الجانب األمریكي في الكویتی
وقت سابق، فكلما نجحت مساعي إفشال "الحریر" وتحمیلھ مسؤولیة االختراقات، اھتزت 
صورتھ أكثر سیاسیا وأمنیا وشعبیا، وجزء كبیر من ھذا تحقق بالفعل، لقد ُضرب الشیخ ناصر 

ألي طامح للحكم، األمن واالقتصاد وثقة الشعب، وھي ركائز أساسیة لبناء  في مراكز رئیسیة
مستقبل أي سیاسي من األسرة الحاكمة، ولعل الجانب االقتصادي كان األكثر استھدافا من قبل 

 خصومھ.
 

فوجوده یشكل خطرا على اآلخرین من أبناء األسرة الطامحین لمراكز متقدمة في سلم اإلمارة، 
حظوظھم في التأھل الى المسند، وتولیھ المسؤولیة أمیرا أو رئیسا للوزراء قد  ویقلل من فرص



 
 
 

یحدث تغییرا شامال في ھویة مجلس األمة، فصورة المشھد التي استقرت خالل السنوات الماضیة 
 عرضة للتغیر الشامل.

 
صومھ، خیقر أغلب المتابعین للشأن السیاسي المحلي بنظافة ید الشیخ ناصر الصباح، بما فیھم 

وھو من شباب األسرة الذین وقعوا على الوثیقة الشھیرة لإلصالحات السیاسیة في الكویت عقب 
الغزو العراقي، كما أنھ یستحسن فكرة النظام الملكي الدستوري وذلك لفصل األسرة عن اإلدارة 
 العامة للدولة للنأي بھا من الصراعات، ویحمل طموحا ورؤى لكویت المستقبل، غیر أن كل

ا طرف –أو اقحامھ  –ذلك ال یعطي الشیخ ناصر أفضلیة عن اآلخرین، ولم یحمیھ من الدخول 
 في الصراع.

 
 مسؤولیتھ السیاسیة

 
ال یمكن تبرئة ساحة وزیر الدفاع من بعض المسؤولیة لما آلت الیھ أوضاعھ، فھو شخصیة لم 

لمعقد، حكومي التنفیذي اتمارس العمل السیاسي بصورة متواصلة ومحترفة ولم تعایش الواقع ال
مما جعلھ في منطقة غیر واقعیة في التعامل مع األجھزة الحكومیة أو قادرة على خلق لوبي 
تفاھم مع أعضاء مجلس األمة، فمشروع بحجم "الحریر" والتغییر في شكل الدولة ونظامھا عبر 

على كسب  قادرةتأسیس "إقلیم شبھ منفصل إداریا واقتصادیا وقضائیا" یتطلب ذھنیة سیاسیة 
حلفاء ولیس أعداء، وھو ما لم یقم بھ الشیخ ناصر مبكرا، بل أن مشروعھ تحول الى سالح بید 

 نواب وتجار وإعالم إلسقاطھ، وذلك نتیجة سوء التخطیط والتقدیر.
 

أما على الجانب األمني، فوضعت األحداث األخیرة الشیخ ناصر في موقع المسؤول سیاسیا عن 
، وأعادتھ الى مربع المواجھة النیابیة بعد أن تجاوزه -وإن كان شكلیا  –لكبیر القصور األمني ا

مسبقا بإعادة تقدیم مشروع قانون جدید لمشروعھ "إقلیم الحریر"، فلم یقطع اجازتھ الخاصة 
ویعود الى البالد لتولي مسؤولیة الملف الذي استخدم ضده والتحقیق حولھ، أو إلعادة ترتیب 

 وده، لقد ترك ساحة المعركة لآلخرین لیسقط في اختبار األمن.القطاع العسكري الذي یق
 

 المرحلة األخیرة
 

قوة الشیخ ناصر ونفوذه الیوم مستمدة من والده الحاكم، سمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد، 
ولعل ھذا االعتبار األھم الذي یؤجل من مرحلة االنقضاض علیھ، مما یضع مستقبلھ السیاسي 

یراھن خصومھ على نفسھ القصیر في مواجھة األزمات، فتاریخ عملھ وزیرا رھن الوقت، و
لشؤون الدیوان األمیري رسخ ھذا االعتقاد بل وأكدتھ مواجھات سابقة لھ مع قیادات في الدیوان، 

 .لذا فإن الحملة ستكون أكثر شراسة في القادم من األیام لقتل أحالمھ، حلم اإلمارة و"الحریر"



 
 
 
 

لدفاع مراحل تاریخیة مھمة من الخالفات بین أفراد األسرة الحاكمة، ویعي لقد عاش وزیر ا
 ،جیدا األضرار التي تترتب علیھا، وكان شاھدا على سقوط شیوخ من سلم الحكم وتراتبیتھ

ویفترض أن یكون ذو خبرة أكثر في التعامل مع الصراعات الداخلیة، ودرایة أعمق في خلق 
 التحالفات الداخلیة.

 
جھ الشیخ ناصر الصباح من دعم شعبي متوافر، وقبول من األسرة الحاكمة حاضر، إال ما یحتا

أكثر مع أن كال ھذین األمرین آخذین في التراجع والزوال مع مرور الوقت، وتزداد وتیرتھ 
ومسؤولیتھ إن أراد االستمرار أن یعید بناء شخصیتھ لتكون أكثر ، الھجمات التي یتعرض لھا

صومھ، والتعامل بحنكة أكثر مع الملفات المسؤول عنھا، وھو في عمر ال جدیة في مواجھة خ
  فھل یستسلم مبكرا أم یفاجئ الجمیع بنھج جدید؟یسمح لھ االنتظار كثیرا، 
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