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دافعا للعمل الوطني اجلاد ونبذ اخلالفات، وان 
تتوحد صفوفنا حتى نكون كالبنيان املرصوص 
يشد بعضه بعضا، فنحن في هذا الوطن اخوة 
متحابون، ال مكان في����ه للتعصب لطائفة او 
قبيلة او لفئة ما على حساب الوطن«، واوضح 
سموه ان »الوالء بيننا هلل ثم الى الوطن الذي 
نعيش على ارض����ه نحميه بوحدتنا الوطنية 

ونبني اسواره بتعاضد ابنائه«.
التعاون بين السلطتين

من أهم مرتكزات حكم سموه دعوته املتكررة 
الى التعاون االيجابي بني مجلس األمة واحلكومة، 
مذكرا في كل مناسبة مببدأ الفصل بني السلطات 

وأهمية احترام أحكام الدستور.
ففي التاس����ع والعش����رين من يناير 2006 
خاطب سموه املواطنني من مجلس األمة عندما 
تولى مسند اإلمارة، مركزا سموه على طموحات 
وآمال املواطنني في ظل عالم ميوج بالتطورات 

واملتغيرات ومظاهر التوتر وعدم االستقرار.
وب����ني انه لن تتحقق ه����ذه الطموحات اال 
بتعاون الس����لطتني فقال »وعلينا أن ندرك أن 
التعاون االيجابي املثمر بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية قدر حتمي لتحقيق النقلة النوعية 
نحو التغيير واإلصالح، ودفع مسيرة البناء 
والتنمية الى األمام، وأن االرادة الوطنية الواعية 
سبيلنا الى اإلمس����اك بكافة مقومات النجاح 
واإلبداع والتمي����ز والتحلي باملزيد من رحابة 

الصدر وتقبل الرأي اآلخر«.
ويؤمن سموه بأن التعاون بني السلطتني 
يؤدي الى االرتقاء بالوطن وتأمني بناء شراكة 
حقيقي����ة للنه����وض بالكويت، ففي التاس����ع 
والعش����رين من يناير عام 2008 ألقى سموه 
كلمته مبناسبة مرور عامني على توليه مسند 
االمارة، فقال ان »النهضة لن تتحقق اال بتعاون 
السلطتني«، فقال »اننا على ثقة بتحقيق ذلك 
بإذن اهلل تعالى في ظل التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية ووضع املصلحة العليا 

للوطن فوق كل اعتبار«. 
وفي التاس����ع والعشرين من ديسمبر عام 
2009 وعندما استشعر سموه اخلطر على الوطن 
واملواطنني وعندما أحس سموه بأن تأزم العالقة 
بني السلطتني قد يقوض املكتسبات واالجنازات 
وقد يؤدي في الوقت نفسه الى املساس بالثوابت 
الوطنية ألقى س����موه كلمة وج����ه اللوم فيها 
الى الس����لطتني، وحثهما على التعاون البناء 
للنهوض بالوطن، فقال سموه »ان ما أخشاه 
اليوم أن تتعرض املمارسة الدميوقراطية خلطر 
انتكاس����ة مفصلية بفعل اإلفراط في تسييس 
األمور واخلروج على الضوابط التي رس����مها 
الدس����تور، الس����يما ان حالة اخللل السياسي 
الس����لطتني  والعالق����ة غي����ر الصحيحة بني 
التش����ريعية والتنفيذية أصبحت حمال ثقيال 
يقوض املكتسبات واالجنازات وميس الثوابت 
الوطنية، وهو ما يحمل املجلس واحلكومة معا 
مسؤولية التوصل الى تأمني مقومات راسخة 
تكفل بناء شراكة حقيقية وتعاونا ايجابيا بني 
السلطتني التزاما باألطر الدستورية وحدودها 
الفاصلة بني السلطات واالحتكام الى قرار احلوار 
الراقي الرصني القائم على سعة األفق ورحابة 
الصدر واحلرص على املصلحة العامة في النقاش 

واحترام الرأي اآلخر«.
ولم تخل مناسبة يتحدث فيها سموه عن 
التركيز على ضرورة التعاون بني السلطتني، 
وإميانا من س����موه بأن ذك التعاون يس����اهم 
في رفعة ش����أن الوطن وتقدمه بني الشعوب 
واألمم، ففي كلمته مبناسبة العشر األواخر في 
الثالث من أكتوبر عام 2007 قال سموه »دعونا 
دائما الى أهمية تعزيز التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وحتويل هذا التعاون 
بينهما الى ممارس����ة تنهض بالعمل البرملاني 
والعملية السياسية والدميوقراطية في بلدنا« 
وذلك من أجل »تكاتف اجلهود ألداء املسؤوليات 
الدستورية التي عاهدنا اهلل ثم الوطن ثم الشعب 
على القيام بها من أجل خدمة مصالح الكويت 

وشعبها الكرمي«.
والتعاون بني الس����لطتني من أهم أولويات 
سموه ولطاملا حث عليه ولذلك فقد رسم سموه 
خارطة طريق لتحقيق ذلك التعاون في قوله 
»عل����ى ثقة تامة بأن التعاون بني الس����لطتني 
التش����ريعية والتنفيذية ممكن وميس����ور إذا 
ما ابتعدنا بأنفس����نا عن الطروحات املسيئة 
والتشكيك في النوايا والقدرات وتصيد األخطاء 

باخلطر الش����ديد أعز ما منلك من مكتسباتنا 
وثوابتنا الوطنية«.

ورسم سموه خارطة طريق للخروج من هذه 
احملنة التي تكاد تعصف بالوطن وتهز ثوابته 
الوطني����ة وحلمتها فقال »إن أش����رف الصدق 
االنتماء لهذه األرض الطاهرة فهو ميزان تفاضلنا 
ورسالتنا السامية في ترسيخ وحدتنا الوطنية 
وإذكاء روحها وتأصيل مفهومها فهي حق الوطن 
في أعناقنا وقدرنا املشترك«، وأضاف سموه 
»عاهدنا اهلل على الذود عن الوطن وحمايته من 
شرور املصالح الشخصية واملكاسب السياسية 
ومهالك العصبية والقبلية والطائفية وحسراتها، 
وهو ما يدعو ال����ى املزيد من التآخي واإليثار 
والتفاني واحلس الواعي في ترسيخ هذه الوحدة 
وإعالئها فوق كل اعتبار لتبقى سر املجد واالقتدار 
لشعب مؤمن بلحمته وإرادته اجلامعة في صنع 
حياة حرة كرمي����ة على تراب وطن آمن حافل 

بأسباب التقدم واالرتقاء«.
وتأكيدا من سموه على احملافظة على الوحدة 
الوطنية وأنها طوق النجاة للوطن فقد حرص 
س����موه على أن يذكر بها في مناسبات العشر 
األواخر من رمضان منذ تولي س����موه مسند 
اإلمارة في 4 كلمات خاطب من خاللها املواطنني 
من أبنائه، ففي أكتوبر 2006 أكد س����موه على 
احملافظة عليها وصونها وإحاطتها بسياج منيع، 
فقال سموه »شاكرين هلل سبحانه وتعالى ما 
أنعم به علينا من إميان في قلوبنا، وخير في 
أرضنا، ومودة جمعت بيننا، لتكون هذه الدار، 
دار أمن وأمان، معتزة بوحدتها الوطنية التي 

هي معدن وجودنا وتاريخ أسالفنا«.
ودعا سموه الى احملافظة عليها فقال »وعلينا 
أمانة احملافظ����ة عليها وصونها من كل عابث، 
وإحاطتها بسياج منيع من أبنائها، يجمع بينهم 

العدل واالنصاف«.
وعندما افتتح سموه 7 ادوار انعقاد بداية 
من الدور االول للفصل التشريعي احلادي عشر 
وحتى افتتاح الدور الثاني للفصل التشريعي 
الثالث عش����ر، لم تغب الوح����دة الوطنية عن 
منطوقاته السامية السبعة، ففي افتتاح دور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي احلادي 
عش����ر في الثالثني من اكتوب����ر عام 2006 دعا 
سموه الى نبذ املمارسات التي تؤدي الى التفرقة 
والتعصب فق����ال »الكويت هي وطننا اخلالد، 
ومهمة احلفاظ على امنها واستقرارها ورخائها 
مهمة تاريخية قام بها االجداد، جنسد من خاللها 
وحدتنا الوطنية، فالكويت ليس����ت لفئة دون 
اخرى، وال لطائفة دون غيرها، انها للجميع«. 
وشدد س����موه على »عظم املسؤولية وأهمية 
حمايتها من خالل االميان بالنظام الدميوقراطي، 
ونبذ املمارسات التي تقود الى التفرقة والتفكك، 
والترفع عن التحزب والتعصب، والتزام احلكمة 
وتغليب املصلحة العامة، فذلك كله سياج حصني 

المن واستقرار هذا الوطن«.
وفي اول يونيو 2008 وجه سموه حتذيرا 
شديد اللهجة الى كل من تسول له نفسه العبث 
بوحدة الكويت الوطنية، فقال سموه »اننا، ومن 
منطلق املسؤولية، نؤكد اننا لن نسمح لكائن 
من كان وحت����ت اي ذريعة او مبرر، ان ميس 
وحدتنا الوطنية، في اي من مكامنها االمنية، 
او السياس����ية، او االجتماعية او االقتصادية، 
لتبقى الكويت محصنة ضد اي فوضى او فتنة 

او خراب«.
في افتتاح دور االنعقاد احلالي الثاني من 
الفص����ل ال� 13 في ال� 27 من أكتوبر 2009 حذر 
سموه من اي تصنيف او تقسيم ميس نسيجه 
االجتماعي، فقال ان »الوحدة الوطنية، اجلامعة 
املانعة احلاضنة ألبناء هذه األرض الطيبة هي 
الركن األساس����ي في متاسكهم وحرصهم على 
ثوابتهم الوطنية، وتراثهم االصيل، وعلى تكريس 
انتمائهم لوطن ال يعرف التفرقة بني ابنائه، او 
اي تصنيف وتقسيم ميس نسيجه االجتماعي، 
ليبقى وطنا للجميع، يسود بني ابنائه صفاء 

النفوس وحسن النوايا، وحب العمل«.
حتى في حاالت ح����ل مجلس األمة الثالث 
التي اتخذ سموه خاللها القرار »الصعب« بحل 
املجل����س، فاألول كان ف����ي 21 مايو عام 2006 
والثان����ي في 19 م����ارس 2008 والثالث في 18 
مارس 2009 لم ينس سموه ان يدعو الى وقفة 
جادة السترجاع ما مت عمله وما يجب عمله من 
اجل الوحدة الوطني����ة، فقال في احلل الثاني 
في التاس����ع عشر من مارس 2008 »حري بكل 
مواطن غيور على وطنه ان تكون تلك األوضاع 

قراءة في خطب صاحب السمو األمير على مدار 4 سنوات في دراسة لمركز اتجاهات للبحوث

الوحدة الوطنية خط أحمر.. والتعاون بين السلطتين خيار حتمي
بعضنا البعض، وتأزمي املواقف ملصلحة منافع 
ذاتية ضيقة ونقل اختالف����ات الرأي والرؤية 
الى خارج قب����ة البرملان لتكون حديثا للناس 

والصحافة على حد سواء«.
وأكمل سموه رسم هذه اخلارطة في خطابه في 
العشر األواخر من عام 2008 بدعوته السلطتني 
الى »التآزر والتعاون وتوحيد الرؤى، واحلرص 
على عدم املساس بالعالقات الطيبة التي تربط 

الكويت بالدول الشقيقة والصديقة«.
حلم المركز المالي

حلم سموه أن يحول الكويت الى مركز مالي 
وجتاري عاملي، وآمن سموه أن ذلك لن يتحقق 
اال من خالل اصالح االقتصاد الكويتي وتوجيه 
الطاقات نحو البناء والتنمية املستدامة، فلطاملا 
دعا سموه الى توحيد وتضافر اجلهود لتنفيذ 
املشاريع االقتصادية الكبرى، وتأكيدا لهذه الرغبة 
فقد أطلقها في كل مناسبة لدرجة ان سموه دعا 
من اسطنبول، حيث املنتدى االقتصادي الكويتي 
� الترك����ي الى اقرار التش����ريعات االقتصادية 
التي ستس����اهم في حتويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري.
ول����م تخل كلمة من كلمات س����موه في أي 
مناسبة على االطالق من التطرق الى هذا احللم 
بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى جميع األصعدة 
االجتماعي����ة أو السياس����ية أو االقتصادية أو 
التنمية البشرية، فيرى سموه أن االرتقاء في 
كل هذه املناحي يخدم حلمه الرئيس����ي، فمنذ 
اليوم األول على تولي سموه مقاليد احلكم ظل 
يحث أبناء وطنه عل����ى العمل اجلاد واإلنتاج 
واالخالص للنهوض بالوطن ولتعود الكويت 

الى سابق عهدها درة للخليج.
وفي الثالثني من يناير عام 2006 وفي كلمته 
الى املواطنني قال س����موه »ان الكويت تنتظر 
منا الكثير، فلقد سبقتنا شعوب وبلدان ليس 
لها من االمكانات ما لدينا، وعلينا أال نظل كما 
نح����ن، واجبنا ان نحول الكويت الى بؤرة من 
العمل اجلاد، فلننطلق أيها اإلخوة الى العمل، 
الى كوي����ت جديدة تخطو بثقة وعزم واقتدار 

الى األمام«.
واعتبر سموه ان تنويع مصادر الدخل من 
أهم أساسيات حتقيق حلمه بتحويل الكويت 
الى مركز مالي عاملي، فقال س����موه في كلمته 
التي ألقاها على املواطنني في ذكرى مرور عام 
على تولي س����موه مقاليد احلكم في 29 يناير 
2007 »إن احدى أهم أولوياتنا تنويع مصادر 
الدخل الكويتي، حتى نؤمن مستقبل أجيالنا، 
ألن النف����ط بطبيعته مص����در قابل للنضوب، 
وحتويل الكويت الى مركز مالي اقليمي مرموق 
أصبح حال ال بديل عنه، إذ هو يس����اعدنا على 

توفير املزيد من فرص العمل املنتجة«.
وتفاعل النطق السامي لسموه في افتتاح 
الدور الثاني للفصل التشريعي ال� 12 في احلادي 
والعش����رين من أكتوبر ع����ام 2008 مع األزمة 
االقتصادية العاملية، فحث سموه على تضافر 
اجلهود لتفادي اآلثار السلبية لهذه األزمة اال 
أن س����موه أبدى ثقته في االقتصاد الكويتي، 
مشددا على ضرورة إعطاء »اخلاص« دورا اكبر 
للمساهمة في التنمية، وفي ذلك قال سموه »ان 
الظروف الصعبة التي مير بها االقتصاد العاملي 
بشكل عام، والقطاع املالي بشكل خاص، تستدعي 
منا تضافر اجلهود لتفادي اآلثار السلبية لهذه 
األزمة، فاالقتصاد الكويتي ليس مبنأى عن هذه 
األخطار، بالرغ����م من ثقتنا مبتانة اقتصادنا، 
وقدرته على التعامل مع تداعيات هذه األزمة 
وجتاوزها بأقل قدر من اخلسائر نتيجة جتاربنا 
السابقة مع أزمات مالية مماثلة مر بها اقتصادنا«، 
ودعا سموه الى »التفكير في قرارات وتشريعات 
ونظم فعالة حتمي وحتصن اقتصادنا من أي 
هزات مماثلة مستقبال«، وأولى سموه القطاع 
اخلاص أهمية كبيرة فدعا الى »تنويع مصادر 
دخلنا، والتوجه نحو إعطاء القطاع اخلاص دورا 
أكبر للمساهمة في نهضة وطننا، وعدم وضع 
العقبات وإثارة الشبهات دون دليل أمام تنفيذ 
مشاريعنا التنموية الكبرى، كي ال تتضاعف 

تكلفة تنفيذها«. 
وجدد سموه دعوته الى االستفادة من فرص 
ارتفاع أس����عار النفط فقال »ولقد كررت مرارا 
أهمية االستفادة من فرص ارتفاع أسعار النفط 
لبناء اقتصاد متني ومتنوع، وتطوير نشاطات 
اقتصادية جديدة منتج����ة، تعتمد على كفاءة 
االنسان الكويتي وانتاجيته، في إطار انطالقة 
تنموية مستدامة، ألننا تأخرنا كثيرا عن ركب 

قطار التنمية والتطور«.
وإلميانه بدور القطاع اخلاص فقد استقبل 
سموه في 27 مايو 2009 رئيس مجلس ادارة 
طيران اجلزيرة وأكد سموه على »دور القطاع 
اخلاص في تعزيز رواف����د االقتصاد الوطني، 
كما انه بال ش����ك يسهم في دفع عجلة التنمية 

االقتصادية«.
وفي 15 أغس����طس عام 2009 ترأس سموه 
اجتماع مجلس الوزراء واحتل املجال االقتصادي 
نصيبا كبيرا من االجتماع، إذ دعا سموه وزارتي 
املالية والتجارة الى إجناز املشروعات االقتصادية 
بسرعة، وكسر الروتني وتنفيذ اخلطة اخلمسية 

وبرنامج عمل احلكومة وفق اطار سليم.
وفي داللة على اهتمام سموه بالقطاع اخلاص 
فقد رعى وحضر سموه في العاشر من ابريل 
عام 2007 افتت����اح مجمع األڤنيوز في منطقة 

الري.
وفي احلادي عش����ر من نوفمبر 2009 كرم 
سموه 12 عضوا من رجاالت غرفة جتارة وصناعة 
الكويت في االحتفال بيوبيلها الذهبي وفي التاسع 
عشر من يونيو 2009 دشن سموه املطار االميري 
اجلديد في داللة على اهتمام سموه باملشاريع 

التنموية واالجنازات والصروح املعمارية.
وافتتح سموه في السابع عشر من ديسمبر 
عام 2009 مدينة صباح االحمد البحرية ضمن 
املش����روعات التنموية الكبرى، واشاد سموه 
مببادرات القطاع اخلاص واسهاماته في النهضة 

والتنمية.

4 س����ن���وات 
والية  من  مضت 
عه����د حكيم األمة 
الس����مو  صاحب 
الش����يخ  األمي����ر 
األحمد،  صب����اح 
وعلى الرغم م����ن أنها قصيرة في تاريخ األمم 
فإنها حبلى باألحداث املهمة والفارقة في تاريخ 
الكويت، من تكريس الشرعية الدستورية واقعا 
الى وض����ع خارطة طريق ونهج عمل، وصوال 
الى وضع اخلطة اإلمنائية اخلمسية ألول مرة 

منذ ربع قرن في عهدة مجلس األمة.
في هذا السياق، تدور دراسة مركز اجتاهات 
للدراسات والبحوث الذي يرأسه عضو غرفة 
جت����ارة وصناعة الكويت خال����د عبدالرحمن 
املضاحك����ة لتبحر في ق����راءة خطب وكلمات 

صاحب السمو األمير.
وإذا كان في تاريخ األمم والش����عوب رجال 
يصنعون تاريخ بلدانهم، ينسجون حاضرها 
ويرسمون مستقبلها، فالكويت حباها اهلل برجل 
من هؤالء، انه صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح األحم����د الذي تالقت الكويت على حبه 
ومحبته حكومة وشعبا، جزاء وفاقا ملا قدمه 

من عطاء على مدى أربعة عقود.
كلماته إلى المواطنين

خالل 4 س����نوات منذ تولي س����موه مسند 
اإلمارة في 29 يناير 2006 حتدث الى املواطنني 
7 مرات في مناس����بات مختلفة، تناول سموه 

خاللها قضايا عديدة.
الوحدة الوطنية

من أهم القضايا التي حرص س����موه على 
التطرق إليها هي وحدة الصف، فقد شدد سموه 
على قضية الوح����دة الوطنية ووحدة الصف 
والكلمة، والعمل بروح الفريق الواحد، وترجمة 
معنى املواطنة الصاحلة الى واقع عملي، ففي 
التاسع والعشرين من يناير 2006 ألقى صاحب 
السمو االمير كلمة مبناسبة تولي سموه مسند 
اإلمارة، أشار فيها الى التمسك بالوحدة الوطنية 
»..يحسب للشعب الكويتي األبي ما أبداه من 
مشاعر الوالء واالخالص والوفاء لوطنه ورموزه 
الوطنية، وجتسيده التلقائي للوحدة الوطنية«، 
وشدد سموه على نبذ الطائفية والفئوية فقال 
»تغليب الصالح العام، ونبذ التحزب واألهواء 
الطائفية والقبلي����ة والفئوية الضيقة لتبقى 

الكويت دائما هي الرابح األول واألكبر«.
وفي اخلامس والعشرين من فبراير من العام 
نفس����ه، ألقى سموه كلمة للمواطنني مبناسبة 
انتهاء فترة احلداد على وف����اة األمير الراحل 
سمو الش����يخ جابر االحمد والعيدين الوطني 
والتحرير، أكد فيها على ضرورة تعزيز الوحدة 
الوطنية، فقال »وليس من ش����ك في أن مفتاح 
األمر مرهون بتماسك جبهتنا الداخلية وتعزيز 
وحدتنا الوطني����ة وتوحدها صفا قويا يظله 

قانون يحترمه اجلميع«.
وتأكيدا من سموه على أن يصبح الكويتيون 
يدا واحدة وجبهة متماسكة، وإميانا من سموه 
بأن ذلك لن يتحقق اال بتماسك نسيج الوحدة 
الوطنية قال س����موه مبناسبة مرور عام على 
تولي سموه مسند اإلمارة في التاسع والعشرين 
من يناير عام 2007 »ليست الوحدة الوطنية 
شعارا تردده األفواه أو تكتبه األقالم، بل هي 
مبدأ ش����ديد الوضوح، وجهد شديد االخالص 
ومشاركة ايجابية واعية، تنبذ كل خالف يهدد 
وحدتنا، أو يعرقل مسيرتنا، أو يزعزع أمننا«. 
وقد دعا سموه »فإنني ادعوكم من أجل الكويت، 
ومستقبل أبنائها، الى نبذ خالفاتكم، والكف عن 
توجيه االتهام الى أحد دون بينة، ألن التعميم 
في التهمة ينتج آثارا خطيرة، ويش����غل جهد 

الناس، ويصرفهم عن النهوض ببالدهم«.
وألنه قائد محنك من طراز فريد فقد عرف 
سموه السبيل لتحقيق تلك النهضة فقال »ليس 
من سبيل الى حماية وطننا، اال أن نعمل بروح 
الفريق الواحد الذي ال يعرف الفرقة، وأن نستثمر 
الوقت ونسابق األحداث، محافظني أشد احملافظة 

على الكويت أسرة واحدة«.
وفي التاسع والعشرين من يناير عام 2009 
ألقى سموه كلمة الى املواطنني مبناسبة مرور 
عامني على تولي س����موه مقالي����د احلكم، أكد 
فيها على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية 
ونبذ اخلالفات ووحدة الصف »ان الكويت هي 
الوطن والوجود، وليس لنا من سبيل للنهوض 
بها، اال العمل بروح الفريق الواحد، واألس����رة 
املترابطة واملتحابة التي حترص كل احلرص 
على التضحية والتفاني في خدمة الوطن ورقيه، 
نابذة وراءها كل خ����الف يهدد دعائم وحدتنا 
الوطنية، ويصرفنا عن مسيرة نهضتنا املباركة. 
وبعني ثاقبة وحكمة قائد استش����عر ان نيران 
الفتنة الطائفية بدأت تستعر في نسيج املجتمع، 
فأطل س����موه على املواطنني في ليل التاس����ع 
والعشرين من ديسمبر عام 2009 ليلقي كلمته 
التي نزلت كالبلسم على جراح التراشق الطائفي 
وخدش النسيج االجتماعي، وتساءل سموه في 
استنكار ملا يحدث على الساحة الداخلية »هل 
بات مقبوال أن نرى من املمارسات ونسمع من 
العبارات ما ميس ثوابتنا الوطنية ويسيء الى 
نس����يجنا االجتماعي ومكوناته؟ وهل أصبح 
التهديد والتشكيك والشحن واالثارة وتعبئة 
اجلماهير واستخدام األساليب الغريبة وانتهاج 
الفوضى واالنفالت بديال عن االحتكام للقانون 

وتأكيد سلطته واحلفاظ على هيبته؟«.
بكل األسى واأللم جاءت كلمات سموه معبرة 
عما شهدته الساحة من جتاذبات واختالفات فقال 
سموه »لقد هالني وأحزنني أن تشهد الساحة 
الكويتية مثل هذه األجواء القامتة وما انطوت 
عليه من مظاهر وممارسات وأصداء انفعالية 
غير محسوبة التداعيات والعواقب مشحونة 
بالنزعات والنعرات املقيتة مبا حتمله من بذور 
الفتنة التي تهدد ركائز ومقومات مجتمعنا في 
أمنه واستقراره ومجمل نواحي حياته وتهدد 

صباح األحمد.. شيخ البسمة المتفائلة
»وانن���ي عل���ى ثقة 
كامل���ة، وبتوفي���ق من 
العل���ي القدير، واهتداء 
مببادئ ديننا احلنيف 
وش���ريعته الس���محة، 
ومتسكا بنهج ودأب من 
سبقنا، وبتصميم ال يقبل 
ترف اإلخفاق والتراجع، 
س���نحقق بإذنه تعالى 
مجد الكوي���ت الغالية« 

الكلمات  بهذه 
دش���ن األمير 
اخلامس عشر 
صاحب السمو 
األمير الشيخ 
صباح األحمد 
ف���ي  عه���ده 

مسند اإلمارة، وهذه العبارة جاءت في 
ختام كلمته األولى ألعضاء السلطتني، 
عقب مبايعته باإلجماع، وهي ليست 
مجرد عهد من حاكم للمحكومني وال 
خارطة طريق لعهد جديد فحس���ب، 
وإمنا عكس���ت معانيها سمات سموه 
الشخصية من االقتداء مببادئ الدين 
االسالمي احلنيف وشريعته السمحة 
إلى الوفاء، وبنه���ج االباء واألجداد، 
املثابرة املمزوجة  مرورا بشخصيته 
باحلكمة التي ال تعرف سوى النجاح 
وترى االخفاق والتراجع ترفا، وصوال 
إلى عشقه األول الذي من اجله يثابر 
ويعمل منذ اكثر من نصف قرن، وهو 
الكويت، كما قال في كلمته نفسها إنها 
الكويت وأهل الكويت في التدليل على 
التزام شعبها وسلطاتها ومؤسساتها 

بوحدة الصف والكلمة.
رفيق االجناز.. ومنذ أن دلف سموه 
إلى العمل العام لديه إصرار وتصميم 
على أن يكون صاحب البصمة والريادة، 
وعندما تولى مسند اإلمارة قطع سموه 
على نفسه عهدا بعدم قبول اإلخفاق 
والتراجع فثابر خالل السنوات األربع 
على اخفاقات السلطتني، ودفعهما إلى 
طريق االجناز بتوجيهات ومضامني 
سامية، وحققت سياسة النفس الطويل 
واحلكمة في معاجلة األحداث وصول 
السلطتني إلى تفاهم حول خطة إمنائية 
منذ عام 1986 لتكون حجر األس���اس 
في حتقيق الرغبة األميرية بتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري ليحقق 
سموه هدفه االستراتيجي وهو املجد 
للكويت وفاء بعهده لشعبه، لذلك كان 
سموه حريصا على أن يختم كلمة تولي 
مسند االمارة متيمنا بقوله سبحانه 
وتعالى:  «وافوا بالعهد إن العهد كان 

مسؤوال«.
هو احلكيم بامتياز.. املعتصم بالصبر 
والرؤية الثاقبة.. واجه األزمات باقتدار، 
فخالل 4 س����نوات شكلت 6 حكومات 
وح����ل مجلس األمة 3 م����رات، وتوقع 
اجلميع أن يأخذ األمير القرار الصعب 
بتعليق الدستور لضبط املسار، لكن 
غاب عن اجلميع أن أمير احلكمة خط 
عهده باحلديث عن االلتزام بالشرعية 
الدستورية، ولم يخل خطاب وال نطق 
س����ام من تأكيد على الدستور، بل ان 
كلمة سموه األخيرة عندما بلغ الشحن 
الطائفي ذروة اخلطر قطعت الطريق 
على املزايدين، وأكد س����موه االلتزام 
بالدستور ليضيف إلى تاريخه إجنازا 

في هذا املضمار.
الشيخ صباح رجل يرى الكثيرون 
الكثيرون بلسانه،  بعينيه، ويتحدث 
ويقرأ الكثي����رون بأوراقه، بل ان بلدا 
بأكمله يتحدث حني يتحدث س����موه. 
فالكوي����ت في قلبه وخاط����ره ودمه، 
فباس����مها ينطق، ومن أجلها يصمت 
وفي بهو تاريخها احلديث جعل له ركنا 
يتحدث عنه ويحكي جتربته الثرية. ففي 
جتهم األحداث يشرق دائما بإطاللته فهو 
شيخ البسمة املتفائلة، فاحلكم عنده 
ال يجوز أن يكون اكتئابا وكلوحا، بل 
انفتاحا ورحابة صدر، لذلك ينتظر منه 
مواطنوه وعارفوه في كل يوم مبادرة، 

وفي كل حلظة إبداعا. 
وحسب الصحافي اللبناني ملحم كرم 
»حزين من دخل حرم معرفته متأخرا« 
فرجل بحجم سمو الشيخ صباح األحمد 
صعب أن يتكرر. بدأ مسلكه السياسي 
الرفيع من القم����م واألعالي ومن زمن 
ضاقت به األس����اليب، وألنه تربى في 
كنف حاكم جعل الديبلوماسية ممارسة 
أخالقية وقيادة مسؤولة، لذلك قال عنه 
الديبلوماسيون الغربيون »هذا الرجل 
كتبت عليه مواجهة املواقف الصعبة 
باقتدار وقوة شخصية، فاستحق أن 
يكون ديبلوماسيا من الطراز األول«. 
صباح األحمد، عرفته الديبلوماس����ية 
شيخا لها، فجمع في رحابة صدره رجال 
املشرق واملغرب العظام في القرن املاضي 
من جون كيندي وجنسون ونيكسون 
وصوال إلى فورد فكارتر وريغان وحتى 
بوش األب وكلينتون إلى بوش االبن، 
ومن الشرق خروتشوف وبريجينيف، 
ومن أوروبا ديغول وبومبيدو وجيسكار 
ديستان، فهو رجل عاصر كل العهود 

ومختلف االزمات، ورافق 
اخلارجي����ة  وزراء  كل 
الكبار، من احلرب الباردة 
والوفاق الدولي الى انهيار 
الش����يوعية  املنظوم����ة 
وعصر العوملة فقد مارس 
الديبلوماسية مع جون 
فوس����تر داالس ووليام 
روجرز وهنري كيسنجر 
والكسندر هيغ وأندريه 
جروميك�������و 
وألي�����������س 
كوس����يج���ن 

وبرمياكوف.
40 عام���ا 
قضاها سموه 
ف���ي رح���اب 
الس���لك الديبلوماسي، فحمل حقيبة 
اخلارجية ألول مرة في 21 يناير عام 
1963، تنقل خاللها عبر ماليني األميال 
وقطع مئات اآلالف من ساعات الطيران 
ليوقع اتفاقية في بلد وينجز مصاحلة 
في بلد اخر، ويصنع لبلده مجدا في 
بلد ثالث، ويحقق اجنازا في بلد رابع، 
حتى جال في غالبية دول العالم خلدمة 
بلده وعاصر خمسة امناء عامني لألمم 
املتحدة، والتقى مئات الرؤساء ووزراء 
اخلارجية وشارك في األحداث العربية 

والعاملية وساهم في صنعها.
جرب سموه احملاور العاملية وكان 
يحتاج اليها جميعا حلماية استقالل 
الكويت م���ن طمع ضم عراقي مزمن، 
جرب سياسة احملاور العربية، فاختار 
سياس���ات حتف���ظ خي���ط اللقاء مع 
اجلميع وتنبذ خيوط الفراق، فكانت 
الكويتية منوذجا في  الديبلوماسية 
اجلمع بني كل األشقاء الكبار في عهود 
عبدالناصر وس���عود بن عبدالعزيز 
وفيصل وكل جنوم محاور الستينيات 

والسبعينيات.
ولد ع���ام 1929 وتربى في حضن 
والده الشيخ احمد اجلابر، وهو االبن 
الراب���ع، وداخل بيت العائلة احلاكمة 
عرف كيف يقتحم احلياة بابتسامته 
الساحرة حتى في أحلك الظروف تراها 
في محياه حتى أصبحت من س���ماته 

الساحرة.
عام 1954، شهد خطواته األولى في 
ساحة العمل العام بتعيينه عضوا في 
اللجنة التنفيذية العليا املكلفة مبهمة 
تنظيم دوائر الدولة الرئيسية، ومن 
يومها لم يهدأ. ولم تتوان حركته ولم 
تتقاعس همته، فهو ما عرف البطالة 
احلاملة، ب���ل كان وسيس���تمر جهدا 
موصوال وقطبا بارزا في بناء الكويت 
احلديثة، مشاركا في احلدث وصانعا له 
على مدى 55 عاما حاضرا دائما عندما 

تستدعيه املصلحة الوطنية.
في مجلس ال����وزراء كان احملرك.. 
في مجلس األمة هو املواجه واملوجه، 
ينتهج لغة في غاية الصرامة، وغاية 
املرون����ة، لكنه ال يه����ادن وال يجامل 
بحق الكويت ومصلحتها العليا، وفي 
مسند اإلمارة هو احلكم مبيزان العدل 

ومصلحة الكويت.
آمن بالنظام الدميوقراطي، كما آمن 
بالصحافة ودورها، فهو قارئ ممتاز، 
يجيد التعاطي مع الكلمة قوال ومرونة 
وكتابة، وهو ما يفسر جناحه الباهر 
كأول وزير اعالم دشن أبوابا ومنارات 

حلرية الكلمة.
عذب املفاكه����ة.. كثير احلكايات.. 
وامتزجت لديه العفوية باحلكمة، مضافا 
إليها الكثير من احلنكة والدهاء وذاكرة 

حادة القطة.
أب حن����ون لطيف املعش����ر قليل 
االنفعال اس����عد حلظاته يقضيها مع 
أحفاده الذين يعيشون معه في منزله، 
وعندما يقوم برحلة إلى عشقه األول 
وهوايته )البحر(، فهو مغرم باحلداق 
)صيد البحر( ويعتبره وصلة احلب 

بتراث اآلباء واألجداد.
يبدأ يومه في الصباح الباكر برؤية 
أحفاده، ويقول عن ذلك »امنا احلياة 
مرتان.. مرة حني مينحنا اهلل حياتنا 
ومرة ثانية حني مينحنا اهلل األحفاد«، 
ومعهم يتصور نفسه وقد عاد إلى مرابع 
الطفولة، يواظب عل����ى قراءة القرآن 
الكرمي، ويشاهد التلفاز، السيما البرامج 
العلمي����ة في »ديس����كفري«، ويطرب 

للموسيقى اخلليجية.
سر رشاقته في نظام أكله املعتمد 
على السمك واخلضروات املطبوخة على 
الطريقة الصينية، إضافة لعشقه لعادة 
املشي وانتهاز فرصة الراحة ملمارسة 

رياضة الرحالت البحرية.
ي����رى الدميوقراطية خيارا نهائيا 
وينتهج سياسة كس����ب األصدقاء أو 
حتييدهم، فهو مع اإلبقاء على شعرة 
معاوية مع الكل، وبهذه الطريقة جمع 
العظميني  الشرق والغرب، والقوتني 
على مصالح مشتركة في اخلليج، فطبع 
الكويت بسياس����ته محليا وخارجيا 
فهو النفس الطويل في التواصل مع 

اآلخرين.

بقلم:
خالد عبدالرحمن المضاحكة

رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث
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