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 2018 أغسطس 24الكویت 
 
 

یستمر تداخل ملف الریاضة الكویتیة مع المشھد السیاسي بقوة، فما أن ھدأت "مؤقتا" ریاح الصراعات بعد 
اإلیقاف، حتى بدأت تلوح في األفق مالمح نزاع جدید إثر تصریح رئیس المجلس األولمبي اآلسیوي رفع 

الشیخ أحمد الفھد الصباح في إحدى القنوات التلفزیونیة عن دور النائب األول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر 
 الدفاع الشیخ ناصر صباح األحمد في ملف الریاضة مما ساھم في رفع اإلیقاف.

 
قد تم تسویق الدور الذي لعبھ ناصر الصباح بـ "االیجابي"، والداعم لبقاء واستمرار رئیس اللجنة األولمبیة ل

الكویتیة الشیخ طالل الفھد، ونكایة برئیس مجلس األمة مرزوق الغانم، وبدایة "مصالحة" بین أبناء األسرة 
سم موقعھ على الخارطة السیاسیة بشكل عام الحاكمة، فھل بدأ أبناء الشھید، وتحدیدا أحمد الفھد بإعادة ر

 وداخل األسرة بشكل خاص؟
 

 انھاء العزلة
 

یدرك الشیخ أحمد الفھد أن عودتھ الى الساحة السیاسیة، وانھاء عزلتھ القسریة التي فرضتھا علیھ أحداث 
لخسائر را ل"بالغ الكویت" تتطلب منھ ترمیم عالقتھ مع كبار الشیوخ، وھي مھمة لیست بالھینة الیوم نظ

 الجسیمة التي تكبدتھا األسرة الحاكمة في السنوات الماضیة نتیجة الصراعات التي یكون فیھا الفھد طرفا
 والتي طالت استقرارھا، ھیبتھا، ترابط أبنائھا، مكانتھا السیاسیة واالجتماعیة.

 
عد ، إال بتلك األحداثالكثیر من الخیارات داخل األسرة إلعادة بناء الجسور منذ  حینھا الفھد یملكلذا، لم 

أصبح الخیار األنسب لعدة لمسند اإلمارة، و دخول الشیخ ناصر الصباح في اللعبة السیاسیة المؤھلة
ى واعتبارات، فھو یمثل حلقة مھمة في تراتبیة الحكم، والرجل الثاني في الحكومة، وأي تغییر على مست

رئاسة الوزراء سیضعھ على سدتھا، كما أنھ یحظى بقبول شعبي ال بأس بھ كونھ عنصرا جدیدا على الساحة 
 السیاسیة یحمل مشروعا اقتصادیا واعدا.

 
كما أن عالقة الشیخ ناصر الصباح بابن عمھ الشیخ ناصر المحمد، رئیس الوزراء السابق وأحد كبار 

مرزوق الغانم یدور حولھا الكثیر من عالمات االستفھام واألحادیث، األسرة، وعالقتھ برئیس مجلس األمة 
ود ، فلیس أفضل من وجكثیرا یخدم مشروع الفھد وھو ماوتشیر أغلب التقاریر الى وجود خالفات بینھم، 

 خصوم مشتركین یوحد الطرفان ضدھم، ویقربھما من بعض.
 



 
 
 

فھد، بل أن األخیر لن ینسى أن مھندس اعتذاره وال یعني ذلك وجود انسجام ما بین ناصر الصباح وأحمد ال
الشھیر على شاشة الدولة الرسمیة ھو الشیخ ناصر حین كان وزیرا للدیوان األمیري، ولكن الفھد الیوم في 

 موقع مختلف یتطلب معھ تقدیم بعض التنازالت إلنجاز مشروعھ وفق مبدأ "عدو عدوي صدیقي".
 

 بدایة المشروع
 

مد الفھد مشروعھ الجدید وكیف؟ یمكن اعتبار تصریحھ "الریاضي شكال والسیاسي ولكن من أین یبدأ أح
مضمونا" البدایة الفعلیة لمشروعھ، والمناسبة الجیدة لربط اسمھ مع ناصر الصباح إعالمیا، ومحاولة خلق 

اخل د ثنائیة جدیدة داخل األسرة الحاكمة تتمثل في شخصھ وشخص الشیخ ناصر، أسوة بالثنائیات التاریخیة
األسرة، األمیر الراحل صباح السالم واألمیر الراحل جابر األحمد، ومن ثم األمیر الراحل جابر األحمد 
واألمیر الراحل سعد العبدهللا، وحالیا أمیر البالد الشیخ صباح األحمد وولي العھد الشیخ نواف األحمد، لقد 

 رافقت عھودھم.كانت تلك ثنائیات ناجحة رغم بعض العقبات والصراعات التي 
 

ومن المھم اإلشارة ھنا، الى أن فشل ثنائیة رئیس الوزراء السابق الشیخ ناصر المحمد ورئیس الوزراء 
الحالي الشیخ جابر المبارك یقف خلفھا بشكل رئیسي أحمد الفھد الذي نجح في إثارة قضیة االیداعات 

قالتھ بعد فترة عصیبة من االحتجاجات الملیونیة والتحویالت الخارجیة ضد المحمد مما ترتب علیھ است
 الشعبیة.

 
ولن یعاني الفھد كثیرا في تسویق مشروعھ، ال سیما عبر مواقع التواصل االجتماعي الذي یجید لعبتھا جیدا، 
فلدیھ شبكة من الحسابات المؤثرة التابعة لھ أو القریبة منھ، التي ستقوم بالدور اإلعالمي المطلوب لتسویق 

، والمصالحة وحل الخالفات داخل األسرة الحاكمة، والتركیز على ضعف رئیس الوزراء فكرة الثنائیة
الحالي وضرورة إقصاء الرئیس الغانم، بل أن أي انفراجات سیاسیة قادمة، السیما في ملفي الجناسي 

د" ھالمسحوبة والعفو عن المدانین في قضیة دخول المجلس، سیتم نسبھا للثنائي "ناصر الصباح وأحمد الف
 أسوة بما حدث في ملف الریاضة.

 
 الفھد وصراعاتھ

 
ألخذ االفھد للمرحلة المقبلة، وال ال یمكن الجزم بوجود ترتیبات فعلیة وقائمة ما بین ناصر الصباح وأحمد 

ي فإن مكاسب الفھد إذا ما نجح ف ،في جمیع األحوالة وإن كانت تستحق المتابعة، وبكل التسریبات الحالی
مشروعھ ستكون كبیرة تتمثل في: العودة الى مركزه السابق داخل األسرة كرئیس وزراء قادم وحاكم 
مستقبلي، استعادة نفوذه في مؤسسات الدولة عبر تعیین المقربین والمحسوبین علیھ وفق "كوتا" الشیوخ، 

ودتھ ر تابعة لھ في البرلمان، وأخیرا تقبل الشارع الشعبي عاقصاء خصومھ السیاسیین وبناء كتلة نیابیة أكب
 العبا مؤثرا في الساحة المحلیة.

 
ما یقوم بھ الفھد یدخل في إطار اللعبة السیاسیة "المشروعة"، تقدیم تنازالت وبناء تحالفات وتفعیل أدواتھ 

دوارا ت السیاسیة التي مارست أالنیابیة واإلعالمیة، فھو لیس استثناء عن بقیة أبناء عمومتھ أو الشخصیا
مشابھة في مراحل مختلفة من التاریخ السیاسي في الكویت، إال أن الفھد قد یخرج عن الطریق، وتتحول 



 
 
 

دوافعھ "المشروعة" الى نزعة "انتقامیة"، وھنا مكمن الخطورة بالعودة مجددا الى مربع الصراعات على 
 النفوذ وكرسي الحكم.

 
ماضي الشیخ أحمد الفھد السیاسي ال یعطي انطباعات جیدة، فعالقاتھ مع رئیسي الوزراء السابق والحالي 
نتجت عنھا أضرار جسیمة لكل األطراف بما فیھا األسرة، ولم یتوان باستخدام أدواتھ بصورة انتقامیة 

ونیة ضد الشیخ ناصر وشرسة جدا ضدھما عندما استدعى األمر وشعر بخسارتھ، فقضیة اإلیداعات الملی
، ورغم استقالة المحمد من رئاسة الوزراء استمر -كما یتداول –المحمد یقف ھو خلف تسریبھا إعالمیا 

 الفھد في مالحقتھ عبر قضیة التسجیالت ورشاوى القضاة وغسیل األموال فیما یعرف بـ "بالغ الكویت".
 

را، وال یزال، من استھدافھ برلمانیا عبر سلسلة عانى كثیفرئیس الوزراء الحالي الشیخ جابر المبارك  أما
استجوابات من نواب محسوبین على الشیخ أحمد الفھد، واألمر ینسحب على الحكومات التي شكلھا إذ لم 

ة استقاالت فكانت الحصیل ،تشھد استقرارا بسبب االستجوابات التي توجھ لوزرائھ من ذات المجموعة النیابیة
 .وتعدیالت وزاریة

 
الشیخ أحمد الفھد جیدا ما ھي األھداف التي یسعى لتحقیقھا الیوم، في المقابل فإن الشیخ ناصر الصباح  یعلم

أمامھ العدید من األسئلة التي تتطلب اجابات قبل أن یتخذ قراره تجاه ابن عمھ، فھل یقبل أن یكون بوابة 
المحمد والمبارك؟ أم أن المكاسب لعودتھ؟ وما ھي الضمانات التي ستقدم لھ حتى ال یتعرض لما تعرض لھ 

التي قد تتحقق من عالقتھ بالفھد بتثبیت مركزه في تراتبیة الحكم كفیلة بأن یقدم ھو اآلخر تنازالت؟ أم ھل 
 سیكون ضحیة أخرى من ضحایا صراع أبناء األسرة؟

 
 
 

 ** انتھى **
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
 hello@darkpolitics.netلمزید من المعلومات والتواصل: 
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