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الشمري: نواف األحمد من أبطال المحطات المشرقة التي رسمت تاريخ الكويت المعاصر
ق����ال اإلعالمي ن����واف الفليح 
الشمري إن أهل الكويت كبيرهم 
وصغيرهم يحملون في قلوبهم 
نفحات حب يبثونها لسمو ولي 
الش����يخ نواف األحمد في  العهد 
الذكرى الرابعة لتزكية سموه وليا 
للعهد واإلجماع الشعبي والبرملاني 
على هذه التزكية منطلقني من مبدأ 
من تواضع هلل رفعه، ومن تواضع 
للش����عب أحبه واحترمه وقدره، 
مضيفا أن هذه حقيقة ملسها أهل 
الكويت وخبروها جيدا بتعاملهم 
املباش����ر والطويل مع سمو ولي 
الذي  العهد الشيخ نواف األحمد 
اختاره صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ليكون له عضيدا 
وعونا، فكان نعم االختيار بشهادة 
القاصي والداني من أهل الكويت 
في الداخل ومن األشقاء واألصدقاء 

في اخلارج.
وأضاف الشمري أن الكويتيني 
عرفوا سمو الشيخ نواف األحمد 
منذ أمد طويل وانطبع في قلوبهم 
وعقولهم شيخا للتواضع والرحمة 
وعنوان����ا لإلنس����انية واحملب����ة 
والعدل، عاش بينهم واحدا منهم 
ألنه مؤمن بكل عمق وصدق بأنه 
واح����د منهم. ع����رف الكويتيون 
في سموه املصداقية والشفافية 
والطوية النقية فارتاحوا واطمأنوا. 
عرف الكويتيون في سموه اللني 
في التعامل واحلزم الش����ديد في 
احلق فأصبح اسم سموه لديهم 
حكم����ا ال يقبل الطعن أو النقض 
أو االس����تئناف، ألنه قرار نهائي 
صحيح ومدروس يضع مصلحة 
الكوي����ت وأبناء الكويت فوق كل 

اعتبار مهما كانت الظروف.
ومع تدرج سمو الشيخ نواف 
األحمد بني املناصب واملراكز، ومع 
م����رور األيام والس����نني تراكمت 
قصص ومآثر كثيرة رواها الناس 
لبعضه����م البعض يتحدثون عن 

نبع اإلنسانية والتواضع.
وبني الشمري أن الناس تناقلوا 
الرواي����ات واحلكاي����ات، روايات 
وحكايات كثيرة جسدت شخصية 
سمو الشيخ نواف األحمد املتواضع 
كرجل اس����تثنائي في زمن طغت 
عليه املاديات، ولكن الذي لم يسمع 
عنه الناس ولم ي����روه أكثر مما 
سمعوه ورأوه، فسمو الشيخ نواف 
األحمد يؤثر أن يعمل بصمت دون 
ضجيج، وقد بدأ هذا العمل النبيل 
منذ البدايات ح����ني كان محافظا 
حملافظة حولي يجوب الشوارع 
في اللي����ل ليطمئن عل����ى راحة 
الناس ويدخل في حل مشاكلهم 
حني يلج����أون إليه بكل س����رية 
وأمانة، واآلن سمو الشيخ نواف 
األحمد يحصد خير ما زرع من حب 

وتواضع وحكمة وحزم.

واألصدقاء لتحرير الكويت حتى 
َمّن اهلل علين����ا بنعمة التحرير، 
وهكذا فسمو الشيخ نواف األحمد 
يعتبر واحدا من أبطال حرب حترير 
الكويت، كما كان سموه من قبل 
العني الساهرة التي حترس الكويت 

وهو وزير للداخلية.
وبعد ذلك تولى سموه منصب 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل، 
حيث مت تكليف س����موه بحقيبة 
هذه ال����وزارة ليترجم كل مبادئه 
اإلنس����انية إلى أفع����ال واضحة 
منها زيادة املساعدات االجتماعية 
وإنشاء مستشفى خاص لنزالء دور 
الرعاية االجتماعية من املس����نني 
داخل مجمعه����م لتجنيبهم عناء 
االنتق����ال للمستش����فيات العامة 
وأوالهم رعاية خاصة وعني لهم 

كادرا متخصصا من األطباء.
أم����ا املنصب اخلام����س الذي 
تواله س����مو ولي العهد الش����يخ 
ن����واف األحم����د فق����د كان نائبا 
لرئيس احل����رس الوطني، حيث 
ترك سموه بصمات واضحة إلعادة 
ترتيب وتنظيم احلرس الوطني 
وحتقيق التواف����ق والتوازن بني 

اجلندي واإلنسان.
وم����رة أخرى ومل����ا تقتضيه 
الضرورة يتولى س����موه منصب 
النائ����ب األول لرئي����س مجلس 
الوزراء وزي����را للداخلية، حيث 
اعتبر سموه منذ ذلك احلني األب 
الروحي لرجال األمن واملؤسس 
احلقيقي لوزارة الداخلية بشكلها 
احلديث وإداراتها املختلفة خالل 
تولي سموه مس����ؤولية الوزارة 

على مدى فترتني.
وأكد الشمري اجنازات سمو 
الش����يخ نواف األحمد وهو يقود 
هذه املؤسس����ة األمنية الراسخة 
والتي يش����هد بها اجلميع، ومنها 
اهتمام س����موه الكبي����ر بحماية 
الوطن ووضع االستعدادات  أمن 
واخلط����ط االحترازي����ة ملواجهة 
أي طارئ ومتابعة سموه عملية 
التحديث املستمرة التي بدأها في 
جميع قطاع����ات وزارة الداخلية 
إل����ى توفير احدث  والتي تهدف 
األس����اليب التقنية في أكثر دول 
العالم تقدم����ا ووضعها في أيدي 
رجال األمن ليتمكنوا من مواجهة 
مخاطر اإلرهاب ومكافحة اجلرمية 
مزودين بأحدث االجنازات العلمية 
وتطبيقاتها في مختلف مجاالت 

األمن.
وختم الش����مري بأن اإلجماع 
الشعبي والبرملاني والسياسي على 
مبايعة سمو الشيخ نواف األحمد 
ولي����ا للعهد جاء من معرفة أبناء 
الكويت بشخص سموه ومعايشته 
لهم بجميع أمورهم واهتمامه البالغ 

مبشاكلهم.

أول منصب رسمي يتقلده سمو 
ولي العهد منصب محافظ محافظة 
حولي حيث متكن سموه من بسط 
األمن واألمان والطمأنينة في نفوس 
الس����كان وظل سموه يحمل على 
كاهله مسؤولية محافظة حولي 

ملدة ستة عشر عاما.
وبعد ذلك مت اختيار س����موه 
ليش����غل منصب وزير الداخلية 
حيث كان هاجس سموه في بداية 
الداخلية أن  تسلم حقيبة وزارة 
يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره 
وان يحمي حرية املواطن وكرامته. 
وقد رسم سموه في هذا املنصب 
اخلطوط العريض����ة التي ميزته 
مثل ترسيخ األمن وحماية املجتمع 
وسيادة القانون واللمسة اإلنسانية 
الت����ي غلفت عمل س����موه في كل 
املراح����ل والفت����رات، حيث فتح 
املجال واسعا أمام العاملني بالوزارة 
من مدنيني وعس����كريني ملواصلة 
حتصيله����م العلمي بإيفادهم في 
بعثات دراسية وأضفى سموه على 
طبيعة اإلجراءات األمنية ملس����ة 
إنسانية ال حتجب صالبتها وإمنا 
تضيف إلى هذه الصالبة معاني 
االنتماء والفداء ومشاعر األسرة 

الواحدة.
ثم تقلد س����موه منصب وزير 
الدفاع، حيث قام بتطوير العمل 
بشقيه العسكري واملدني، وعمل 
على حتديث وتطوير معسكرات 
وزارة الدفاع ومدها بكافة األسلحة 
واآلليات احلديثة لتقوم بواجبها 
الوطني في الدف����اع عن الكويت 
وحمايتها من املخاطر اخلارجية. 
وقد اتخذ سموه أثناء توليه حقيبة 
الدفاع العديد من القرارات احلاسمة 
التي كان لها أبلغ األثر على مستقبل 
الكويت فيما بعد وأبرزها تصدى 
سموه بكل قوة وحزم لالحتالل 
العراق����ي الصدامي في 1990/8/2 
واتخ����ذ القرارات احلاس����مة في 
الطاقات  مواجهته وجتني����د كل 
العسكرية واملدنية من اجل حترير 
الكويت، حيث عمل س����موه على 
عدة مح����اور وهي قيادة املقاومة 
الباسلة والش����جاعة ضد احملتل 
الغاصب وتأمني وصول الشرعية 
الكويتية املمثلة بسمو أمير البالد 
آنذاك الشيخ جابر األحمد وسمو 
ولي عهده الشيخ سعد العبداهلل 
إلى موقع آخ����ر باململكة العربية 
السعودية الشقيقة، فتلك كانت 
اخلطوة األه����م للمقاومة وإدارة 
البالد وإحباط االحتالل.  شؤون 
الثالث متثل في قيادته  واحملور 
للجيش ورف����ع معنوياته تأهبا 
ملعرك����ة التحري����ر. وبالفعل فقد 
متكن سمو الشيخ نواف األحمد 
من تعزيز قدرات القوات الكويتية 
لتكون طالئع جيوش األش����قاء 

واليوم يتجدد األمل مرة أخرى 
بالذكرى السنوية الرابعة لتولي 
سمو الشيخ نواف األحمد والية 
العهد، أربع سنوات مرت على تولي 
سموه منصب والية العهد، أربع 
سنوات شهدت الكثير من األحداث 
الداخلية واخلارجية، أربع سنوات 
استطاع من خاللها صاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني قيادة 
الكويت بكل سالسة ويسر إلى بر 
األمان وسط عواصف التجاذبات 
الداخلية واألزمات العاملية، أربع 
سنوات عكست التعاون والتطابق 
واحملبة بني قطب القيادة احلكيمة 
الكبير صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وقطب املس����اندة 
والدعم احلقيقي والوطني الصادق 

سمو الشيخ نواف األحمد.
واس����ترجع الش����مري تاريخ 
الكويت املعاص����ر، حيث أكد أنه 
ارتبط ارتباطا وثيقا بشهر فبراير، 
فقد ش����هد هذا الش����هر استقالل 
الكويت احلديث وحتريرها األحدث 
وشهد أيضا تسمية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لولي 
عهده األمني س����مو الشيخ نواف 
األحم����د الذي أثب����ت ويثبت كل 
ي����وم أن صاحب الس����مو األمير 
أحسن االختيار بحنكته وخبرته 
الطويلتني وبعد نظره وحس����ه 
السياسي الذي ال يضاهى، مضيفا 
أن هذه الفترة التي مرت على والية 
العهد لم تكن باألمر اليسير الهني، 
بل تخللها العديد من الصعوبات 
والعقبات، ولكن اخلبرة واحلكمة 
والصبر التي يتمتع بها سمو ولي 
العهد كان احلل الش����امل والدواء 
الش����افي لتخرج مؤسسة والية 
العه����د بإجن����ازات كبيرة متثلت 

بتفادي األزمات.
وأضاف الش����مري: لقد كانت 
بداية سمو ولي العهد منذ نشأته 
تنبئ مبستقبل مشرق واعد، حيث 
نشأ س����موه وترعرع في بيوت 
احلكم منذ والدت����ه، وهي بيوت 
تعتبر مدارس في التربية والتعليم 
وااللت����زام واالنضب����اط، وإعداد 
وتهيئة حكام املس����تقبل. وكان 

بمناسبة الذكرى الرابعة لتزكية سموه وليًا للعهد بإجماع شعبي وبرلماني

اإلعالمي نواف الفليح الشمري
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