
 
 
 

 
 

 مشروع حاكم أو ضحیة أخرى لصراعات األسرة؟ الشیخ ناصر صباح األحمد:
 
 
 

 
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۱٦الكویت 

 
 
 

 إنھا بید األمة، مجلس النتخابات الحاكمة األسرة أبناء ترشح الكویتي للدستور التفسیریة المذكرة تحظر
 حریة ىعل بالحرص ذلك المذكرة وتعلل البرلمان، خارج من وزراء تعیینھم عبر السیاسي العمل لھم اتاحت

 االسرة ءاعضا تعیین جواز“ على المذكرة تنص. السیاسي التجریح عن الحاكمة األسرةب والنأي االنتخابات
 معروف ھو لما نظراً  الحكم في لمشاركتھم الوحید الطریق ھو وھذا. االمة مجلس خارج من وزراء الحاكمة

 باألسرة ونأیا جھة، من االنتخابات ھذه حریة على حرصا االنتخابات في أنفسھم ترشیح جواز عدم من
 ".ثانیة جھة من االنتخابیة المعارك منھ تتجرد قلما الذي السیاسي التجریح عن الحاكمة

 
 والسلطة النفوذ على صراعات مجلس الى دولة وزراء مجلس من حولتھا الحكومة، في الشیوخ مشاركة

 قابةالر أدواتالى  أموالمن  األدوات من العدید فیھا استخدمت اإلمارة، مسند الى للوصول األسرة أبناء بین
 .شیوخال صراعات لثنائیة األمة مجلس داخل حرب أدوات الى األحیان من كثیر في تحولت التي البرلمانیة

 
 أبرز الصراعات

 
 ا،واجتماعی سیاسیا أثرا لھا وكان الكویت، في األمراء تاریخ في دورا لعبت التي الصراعات أبرز من

 امع اإلمارة مسند تولیھ وبعد قبل الصباح الجابر األحمد جابر الشیخ الراحل البالد أمیر سمو صراع
 انتھى وكیف بإسھاب، البریطانیة الوثائق عنھ تحدثت والذي ،1 الصباح السالم العلي جابر والشیخ۱۹۷۷

 .الصباح السالم العبدهللا سعد الشیخ اختیارو العھد ولي منصب عن العلي بإبعاد الصراع
 

 أحوالھا لأفض في الصباح األحمد صباح الشیخ آنذاك الخارجیة ووزیر العبدهللا سعد الشیخ عالقة تكن ولم
 .التحریر بعد حكومة أول في یشارك ولم ،العراقي الغزو من الكویت تحریر بعد

 
 لصباحا السالم العبدهللا سعد الشیخ سمو الوالد واألمیر األحمد جابر الشیخ الراحل األمیر سمو مرض بعد

 سمو الوطني الحرس لرئیس بتصریح ۲۰۰٥ عام من اكتوبر في الكویتیون تفاجأ للعھد، ولیا كان حین

                                                      
 لالطالع على الوثیقة البریطانیة حول الخالف، اضغط ھنا.1 
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 شكیلبت یطالب الكویتیة القبس لصحیفة - العلي جابر الراحل شقیق - 2 الصباح السالم العلي سالم الشیخ
 ".القیادة مساندة"لـ الحاكمة األسرة رجاالت كبار من ثالثیة لجنة

 
 وقیامھ" الصباح األحمد المحمد ناصر الشیخ سمو آنذاك األمیري الدیوان وزیر الى حادة انتقادات ووجھ
 ویبدو". راربالق یستفرد ان منطقیا او صحیحا فلیس الوظیفیة، ومھامھ اختصاصاتھ صمیم من لیست بأدوار

 .بالفعل حدث ما وھو..  قادمة ألزمة تمھیدا كان العھد، وولي األمیر مرض ظروف وفي العلي، تصریح أن
 

 وفاة جابر األحمد
 

 األحمد، جابر الشیخ األمیر وفاة فاجعة على الكویتیون استیقظ ،۲۰۰٦ ینایر ۱٥ الموافق األحد فجر في
 سمو انك إذ اإلمارة، مسند على والسالم الجابر أحمد فرعي بین الحدیث الكویت تاریخ في معركة أھم ولتبدأ
 حالتھ سوء برغم األمة مجلس أمام الدستوریة الیمین العبدهللا سعد الشیخ ألداء یدفع العلي سالم الشیخ

 الصحیة الحالة عن األمة لمجلس تقریرا رفع 3 األحمد صباح الشیخ برئاسة الوزراء مجلس أن إال. الصحیة
 سیاسیة حادثة في للبالد أمیرا صباح الشیخ بعدھا ونصب ،4 بعزلھ النواب لیصوت العبدهللا سعد للشیخ
 .قبل من العربیة المنطقة تشھدھا لم فریدة

 
 ناصر خالشی سمو بین والسیاسي األسري الحلف انتھى إذ لإلمارة، الجدید العھد في الصراعات تتوقف ولم

 الصباح العلي خلیفة والشیخان للوزراء، رئیسا ۲۰۰٦ فبرایر ۸ في المعین ،5 الصباح األحمد المحمد
 الحاكمة األسرة عرفتھ سیاسي صراع أخطر الى الحلفاء عالقة وتحولت ،6 الصباح األحمد الفھد وأحمد

 .والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة والسلطات الدولة رئاسة مس إذ والكویت،
 

 الحین ذلك ومنذ للمحمد، خلفا ۲۰۱۱ نوفمبر ۳۰ في الوزراء رئاسة المبارك جابر الشیخ سمو تولي وبعد
 منم عمومتھ أبناء خالفات من “صدیقة نیران” الى تتعرض شخصیا، وھو حكوماتھ، وجمیع الیوم، والى
 محمدو الحمود سلمان الشیخین اسقاط أوضحھا ولعل باالستجوابات، وزرائھ اغراق عبر نیابي نفوذ لدیھم

 .إیقاف الریاضة الكویتیة دولیا ملف في الفھد أحمد الشیخ مع خالفھما عنھما المعروف العبدهللا
 
 

 تضاؤل الفرص
 

                                                      
 .لصحفي للشیخ سالم العليالتصریح ا2 

 
 .۲۰۰٦تفاصیل أزمة الحكم عام 3 

 
 قرار مجلس األمة بإعفاء سمو األمیر الوالد الشیخ سعد العبدهللا.4 

 
 .ة ضد الشیخ ناصر المحمدالمظاھرات األخیر5 

 
 .عتذار الشیخ أحمد الفھدا فیدیو6 
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 ارةاإلم مسند لتولي وتتضاءل فرصھ المعركة یخسر طرف ھناك الحاكمة، األسرة أبناء صراعات كل في
 األحمد الفھد مدأح الشیخ الصباح، السالم العبدهللا سعد الشیخ الصباح، السالم العلي جابر الشیخ مستقبال،
 آخرا سولی وأخیرا الصباح، المبارك العبدهللا محمد الشیخ الصباح، األحمد المحمد ناصر الشیخ الصباح،

 .لحالیةا الحكومة في - یبدو كما - األخیرة الفرصة یملك یزال ال الذي الصباح الحمد المبارك جابر الشیخ
 

في المقابل، فھناك نموذج الشیخ محمد صباح السالم الصباح، وزیر الخارجیة السابق في حكومات الشیخ 
من آخر حكومة للمحمد حین اشتد صراع ، ۲۰۱۱أكتوبر  ۱۸في ناصر المحمد، إذ استقال من منصبھ 

یاسي مستقبلھ الس األخیر مع الشیخ أحمد الفھد، وآثر عدم الدخول في الحكومات الالحقة، لیحفظ كثیرا من
 وحظوظھ في الحكم.

 
 مصیر ناصر الصباح

 
 كانو حكومات في شاركوا منھا، األمراء اختیار الدستور حدد التي المبارك ذریة من السابقة األسماء جمیع
 إلمارةا مسند الى الطریقجعلت  بھا دخلوا التي الصراعات أن إال المستقبل، في مرشحین كحكام لھم ینظر
 الى الجدید القادم الصباح؟ األحمد صباح ناصر الشیخ مصیر ھو ما..  تساؤال معھ یطرح ما وھو ،وعرا

 .. األخیر الوزاري التشكیل
 

 لقراروا اإلدارة في الحاكم صفات وإكسابھم سیاسیا لصقلھم الحكومات في األسرة أبناء مشاركة كانت إن
 لسنواتا في سیما ال خطرة، مغامرة سوى لیس للشیوخ الوزاري العمل أن فعلیا یحدث فما للحكم، وتأھیلھم
 لم ما ةمستحیل شبھة اإلمارة تولي في حظوظھم وأصبحت سیاسیا، منھم الكثیر إعدام فعلیا تم إذ األخیرة،
 .معجزة لھم تحصل

 
 مشاركتھ نفإ الحكومي، المعترك دخولھ بعد الصباح ناصر الشیخ ومستقبل مصیر عن السؤال الى وبالعودة

 التي الحقیبةف حقیقیة، وزاریة مشاركة ھي مما أكثر - للحكم المرشحین كأحد - لمستقبلھ تأھیلیة خطوة تعتبر
 لتاریخیةا بالتحف واھتماماتھ وشخصیتھ طبیعتھ مع وتتعاكس تتناقض الدفاع، وزارة مسؤولیتھا، تولى

 ذو - الحریر طریق مشروع وھو وحید اقتصادي جانب في حماسھ الى باإلضافة الثمینة، والمجوھرات
 وتطویر الجزر الكویتیة. - التاریخیة االبعاد

 
 النموذج السعودي

 
 ومن ین،آخر منافسین شیوخ مع تماس خط على یضعھ للحكم الطامحین قائمة على علني بشكل دخولھ ولكن

 في حدث بما أسوة ،تستھدف شخصھ الذعة وانتقادات نواب من بالوكالة لھجوم عرضھ یكون أن المرجح
 من األخیر، یكون وقد آخر، عنصر خسارة الى یؤدي قد ما وھو السابقة، الحاكمة األسرة صراعات كل

ھو و مما ینذر بفراغ یؤدي الى أزمة حكم جدیدة، ،اإلمارة لمسند المرشحة األسرة ألبناء الثاني الصف قائمة
 وضع ال تتحملھ الدولة في ظل الظروف الراھنة محلیا وإقلیمیا.

 



 
 
 
منذ انطالق ما عرف بثورات الربیع العربي انعكست على الدولة بشكل  الظروف التي تمر بھا المنطقة،ف

محلیة  ارآثفي صراعات أبناء األسرة للتصعید ضد الحكومة وبعض الشیوخ، وكانت لھا  مباشر، واستغلت
 خسارة بعض الشیوخ. ذات كلفة عالیة على األسرة ترتب علیھا

 
، وسیاسات مؤخرا ا بعض دول الجوارالتي تشھدھ المتغیرات الداخلیة والخارجیة إضافة الى ذلك، فإن

، فرضت على حكومة سمو الشیخ جابر المبارك طلب حل الدول الكبرى تجاه دول منطقة الشرق األوسط
، ولم تغب تلك التحدیات اإلقلیمیة عن كلمة سمو أمیر البالد الشیخ ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦في  7 مجلس األمة

لوب من مطالصباح األحمد بافتتاح الفصل التشریعي الحالي لمجلس األمة ودور انعقاده الثاني، فإن كان 
في ظل  – النواب والشعب تفھم دقة الظروف وحساسیتھا وانعكاساتھا على الدولة، فلعل المسؤولیة األكبر

 بترتیب البیت الداخلي على عاتق "مجلس حكماء األسرة" وكبارھا التخاذ قرار حاسم تقع -تلك الظروف 
خسائر إضافیة في التي لم تعد تحتمل ھزات أخرى و ینھي الصراع حول الحكم ویحفظ واجھة األسرة

 صفوف أبناءھا.
 

 األمیر ابنھ یةترق عبر المملكة مستقبل مبكرا حیاتھ في عبدالعزیز بن سلمان الملك السعودي العاھل حسم لقد
 ریوالسینا یتكرر فھل الدولة، إلدارة الصالحیات بأغلب وفوضھ العھد، ولي منصب الى سلمان بن محمد

 حرب ساحة يف سیاسیا الصباح ناصر الشیخ وتسقط المصیریة القرارات الصراعات تسبق أم الكویت؟ في
 األمة؟ مجلس

 
 
 

 ** انتھى **
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