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)أحمد باكير(املشاركون في حفل التأبني يقفون »دقيقة صمت« على روح الراحل د.حسان حتحوت

المشاركون في حفل تأبيني أقامته الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية: 
وداعًا رجل العلم والطب والدين د.حسان حتحوت

أقيم في قاعة الشيخة سلوى الصباح وحضره نخبة من الشخصيات السياسية والطبية

د.اسماعيل سالم أحمد زكي مياني يتحدث عن الراحل د.حسان حتحوت د.إبراهيم بدران متحدثا

درع تكرميية للعم يوسف احلجي جانب من احلضور وفي مقدمتهم د.صديقة العوضي وحرم السفير املصري

أسرة الراحل: د.إباء حسان حتحوت وحفيداه حسان وسارة الشهاوي يكرمون الشيخة أوراد اجلابر

د.إباء حسان حتحوت الشيخة أوراد اجلابر تلقي كلمتها العم يوسف احلجي مستذكرا مآثر الراحل

والفقيد مبنزل���ة االخوة بعيدا 
عن السياسة وااللقاب.

كم���ا اش���اد وزي���ر الصحة 
املصري سابقا واستاذ ورئيس 
قسم جراحة القلب والشرايني في 
الكويت سابقا د.اسماعيل سالم 
باالحتفال ووصفه بأنه يحمل 
اسمى معاني الوفاء لشخصية 
رفيعة، وقال: كان د.حتحوت االخ 
والرفيق والصديق، متيزت عالقته 
بالنقاء والصفاء والتقرب هلل، 
فهو تراث هائل من العلم واالميان 
ألن حياته كانت صفحات خالدة 
في البحث واالبتكار والتدقيق، 
فقد صار علما من اعالم االسالم 

والعلم والطب.
واضاف ان د.حسان حتحوت 
الطبيب املبتسم املتواضع كان 

ولقاءات دولية واقليمية.
واوضح ان مس���يرة الفقيد 
املمتدة لعش���رات الس���نني من 
الس���خي واحلافل���ة  العط���اء 
باالجنازات العلمية واالنسانية 
يصعب احلديث عنها في وقت 
محدود، الفتا الى انها تستحق 
الدراس���ة والتأم���ل وان تنقل 
لالجي���ال القادم���ة، مضيفا ان 
الفقي���د كان رمزا فريدا للعطاء 
املتجرد ف���ي الطب واخالقيات 

املمارسة الطبية.

مشاعر حب واحترام

من جهته، قال عميد كلية الطب 
د.فؤاد العلي: نلتقي لنعبر عما 
يجول في خواطرنا من مشاعر 
احلب واالحترام لشخصية فذة 

جمعت خصال الطبيب احلاذق 
واملفكر املوسوعي واملعلم امللهم، 
مشيرا الى ان الفقيد كان بحق 
رج���ال لكل االزمن���ة واالمكنة، 
موضحا ان فت���رة وجوده في 
الكوي���ت كانت مليئة بالعطاء، 
حيث انه كان من مؤسسي كلية 
الطب ورئيس���ا لقسم امراض 

النساء والوالدة فيها.
البترول  الق���ى وزي���ر  كما 
اململكة  والثروة املعدني���ة في 
العربي���ة الس���عودية س���ابقا 
ومؤسس ورئيس مركز دراسات 
الطاقة العاملية في لندن واحملاضر 
في القانون االس���المي بجامعة 
هارفارد الشيخ احمد زكي مياني 
كلمة تأبني حملت ذكريات اكثر 
م���ن نصف ق���رن كان فيها هو 

الواسعة وأسكنه فسيح جناته 
وألهم عائلت���ه الكرمية الصبر 

والسلوان.
ب���دوره اكد وزي���ر الصحة 
د.هالل الساير ان الفقيد د.حسان 
حتحوت كان له دور رئيس���ي 
وبارز ف���ي مس���يرة اخلدمات 
الصحية في الكويت، مضيفا انه 
عمل استشاريا ألمراض النساء 
والوالدة في الوزارة منذ العام 
1966 حتى الع���ام 1988، تولى 
خاللها تأس���يس ورئاسة قسم 
امراض النساء والوالدة في كلية 
الطب بجامعة الكويت وجمع بني 
ممارسة الطب وغرس وتأصيل 
مبادئ اخالقيات املمارسة الطبية 
من خالل اهتماماته بأخالقيات 
املهنة وترؤس���ه لع���دة جلان 

الكويت ال���ى الواليات املتحدة 
االميركية، كان يفكر في ان يجعل 
ما بقي من عمره من اجل العمل 
لالس���الم، حيث ملس ان هناك 
فرصة حقيقية للدعوة االسالمية، 
وكان هدفه الرئيس � رحمه اهلل 
� هو تصحيح الصورة الذهنية 
املشوهة عن االسالم واملسلمني 
لدى املجتمع االميركي، بعد ان 
رسم االعالم الغربي صورة غير 
منصفة عن املسلمني، حيث شرع 
د.حتحوت في استخدام ما توفره 
آلة االعالم الغربي نفس���ها من 
امكانيات وادوات، اذ دأب على 
تسجيل برامج تلفزيونية لتقدمي 
االسالم في صورته الصحيحة، 
ملعاجلة املغالطات الشائعة في 

هذا االطار.
وتابع كان من ثمرات جهوده 
املباركة اقامة شعائر صالة عيد 
الفطر لعام 1999 في حديقة البيت 
االبي���ض االميرك���ي، كما جنح 
الراحل م���ع آخرين في احتواء 
اآلثار السلبية املدمرة الحداث 11 

سبتمبر على مسلمي أميركا.
واختتم: قد عرف عن الراحل 
انه كان رجال متس���امحا، وهذا 
نتاج طبيع���ي ومنطقي لرجل 
ترب���ى على الفكرة االس���المية 
الصافية، ونشأ في احضانها، 
ومارسها في حله وترحاله، وزاد 
من خصوبتها اشتغاله مبهنة 

الطب.
من جهتها، ابنت رئيسة جلنة 
حياة لرعاية مرضى السرطان 
الش���يخة اوراد اجلابر الفقيد، 
وقالت: بالنسبة لي شخصيا كان 
الراحل قدوة ومنوذجا لالنسان 
الصادق الزاهد العابد العالم الذي 
كان خلقه االسالم احلقيقي والذي 
نفتقده بشدة في هذا الزمان، رحم 
اهلل د.حسان حتحوت برحمته 

حنان عبدالمعبود
الهيئ���ة اخليري���ة  اقام���ت 
االس���المية العاملية حفل تأبني 
للراح���ل د.حس���ان حتحوت 
العلم والدين كما وصفه  رجل 
احلاضرون في كلماتهم، حيث 
عمل ملدة تزيد على العقدين في 
وزارة الصحة وكلية الطب وقدم 

العديد من االجنازات.
وقد اقيم احلفل بقاعة الشيخة 
سلوى الصباح مبارينا، وحضره 
نخبة من الشخصيات السياسية، 
والطبي���ة من مختل���ف الدول 
العربي���ة والغربية التي عاش 
فيها الفقيد سنوات طويلة من 
عمره، كما حضرت اسرته من 
والية كاليفورنيا بأميركا حيث 
قض���ى الراحل س���نوات عمره 
 االخيرة حينما استقر على االقامة
ف���ي املج���ال  هن���اك للعم���ل 

الدعوي.
بدأ احلف���ل بآيات عطرة من 
القرآن الكرمي ث���م ألقى رئيس 
الهيئة اخليرية االسالمية العم 
يوسف احلجي كلمة تأبني قال 
فيها ان الفقيد د.حسان حتحوت 
تخرج في جامع���ة فؤاد االول 
)القاهرة حاليا( ثم س���افر الى 
العربية السعودية في  اململكة 
ابري���ل من الع���ام 1952 وعمل 
فيها ملدة ثالث سنوات متوجها 
اململكة املتحدة عام  الى  بعدها 
1955، ثم الى الكويت ثم عاد الى 
مصر وعمل استاذا في جامعتي 
عني شمس واس���يوط، ثم عاد 
الى الكويت مرة اخرى واستقر 
فيها نحو عشرين عاما قام خاللها 
بالعمل طبيبا واستاذا للنساء 
والوالدة واسهم في تأسيس كلية 

الطب في الكويت.
واضاف احلجي حينما قرر 
الراحل في العام 1989 ان يغادر 

ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن(، تلك 
هي اركان استراتيجيته الى قلوب 
الن���اس من خ���الل ادوات اهلل 
احملكمة، كان اولها احلكمة وهي 
العلم، ود.حسان  أعلى مراحل 
نبغ في تطوي���ع العلم خلدمة 
االسالم، اما موعظته فجاءت عن 
صدق ألنه كان قدوة في حياته 
وتعامالته فالقدوة أعلى مراحل 
املوعظة، وكان د.حسان يجيد 
احلوار الص���ادق األمني ولهذا 
اجتمعت أفئ���دة الناس حوله، 
العدو قبل الصديق وغير املسلم 
قبل املسلم، هذه بصمة د.حسان 
التي يجب ان تكون محل بحث 
وتدقيق من دارسي تراثه ليصير 

نفعا لإلسالم وعزته.
كما ألقى وزير الصحة املصري 
األس���بق د.ابراهيم بدران كلمة 
تأبني للفقيد، كما مت خالل احلفل 
عرض فيل���م وثائقي عن حياة 
الراحل ضم مقتطفات من ندوات 
خاصة بالفقيد في جانب الدعوة 

االسالمية.
وألقت ابنته رئيسة مؤسسة 
تراث حسان حتحوت األستاذة 
ورئيس���ة قس���م طب الس���كر 
والهرمونات لألطفال، رئيس���ة 
مركز الس���كر لألطفال ومعمل 
زراعة خاليا األنسولني بجامعة 
لومالين���دا بكاليفورنيا د.إباء 
حسان حتحوت كلمة عن سيرة 
والده���ا وحتدثت عن مش���وار 

حياته.
وألقى كل من احفاده سارة 
وحسان الشهاوي قصائد شعر 
نظم أبياتها الراحل د.حس���ان 
حتحوت، ومن ثم مت توزيع دروع 
تذكارية على عائلة د.حس���ان 
حتحوت ودروع أيضا من العائلة 

ملستضيفيهم بالكويت.

على درجة عالية من االكادميية 
لم يكت���ف بزمالة كلية امراض 
النساء وزمالة كلية اجلراحني 
بل فاق ذل���ك في جهد ومثابرة 
ليحصل على درج���ة دكتوراه 
الفلس���فة في الطب من ادنبره 
ليصير من املعدودين في هذه 

الدرجة االكادميية الرفيعة.
واستطرد: لقد كان لي شرف 
الزمال���ة معه ف���ي كلية الطب 
بجامعة الكوي���ت، فقربت منه 
وص���ار لي خي���ر صديق واخ 
ورفيق، ل���م يجذبني اليه فقط 

سماحته
وابتسامته وحبه للناس بل 
ش���د انتباهي وحواسي اميانه 
العميق وثقته في ربه، فقد كنت 
أرى فيه الوجه املشرق لإلميان 

الصادق.
وإذا سئلت عن جملة واحدة 
تفسر سر التفافنا حول حسان 
حتحوت لقلت ان حسان حتحوت 
كان زارع���ا للحب ب���ل ويقوم 
برعايته وتنميت���ه وعلى قمة 
كل ذلك يأتي حب اهلل سبحانه 
وتعال���ى، ومن هن���ا جئنا من 
كل انحاء العال���م حبا في اهلل 
واحياء لذكرى حسان حتحوت 

العطرة.
وأضاف د.سالم: لقد كان يحلم 
ونح���ن معا في كلية الطب بأن 
يهاج���ر الى امي���ركا للعمل في 
س���بيل اهلل والدعوة السمحة 
الى االس���الم وفعال حقق اهلل 
امله وجنح���ت دعوته والتف 
حوله الكثيرون من املس���لمني 
وغير املسلمني، وأسس دعوته 
على اس���س متينة فاستجاب 
الكثيرون، وليس غريبا ان  له 
جناحه كان مبهرا ألنه سلك منهج 
اخلالق عز وج���ل الى الطريق 
السوي للدعوة )ادع إلى سبيل 

نعت الهيئة اخليرية اإلس��المية العاملية املرحومة وس��مية 
الس��عيد في بيان جاء فيه )يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي الى 

ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(.
تنعى الهيئة ببالغ احلزن واألس��ى املرحومة بإذن اهلل تعالى 
املتبرعة الكرمي��ة وصاحبة األيادي البيضاء وس��مية عبداهلل 
خلف الس��عيد زوجة احملس��ن صاحب األيادي البيضاء علي 

صالح اللهيب التي وافتها املنية مؤخرا.
وتابع��ت بيانها اذ تنعى املرحومة وس��مية الس��عيد فإنها 
تس��تذكر بالعرفان والتقدير مواقفه��ا الداعمة للعمل اخليري 
وحرصها الش��ديد على اخراج الزكوات بأوقاتها وتخصيصها 
للمعوزي��ن واحملتاجني داخ��ل الكويت وخارجه��ا، إضافة الى 
مس��اهماتها الكبيرة بإقامة العديد من املشاريع التنموية محليا 
وفي بعض الدول الفقيرة. فكان ان س��اهمت بإقامة مش��اريع 
في باكس��تان وتوغو والنيج��ر وأوغندا ولبنان وفلس��طني، 
إضافة الى إس��هاماتها احمللية مبس��اعدة أصح��اب احلاجات. 
وتركزت مشاريع املرحومة في تلك الدول بني حفر اآلبار وبناء 
املدارس ودعم دور األيتام واملساجد، إضافة الى دعمها املباشر 
ألصحاب احلاجات، وغير بعي��د عن العمل اخليري فقد عرف 
عن الراحلة انها ملتقى العائلة من أبناء وأحفاد وأسرهم بجميع 

املناسبات واأليام.

الهيئة الخيرية نعت وسمية السعيد


