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 تخطى بخبرتـه الكثير من األزمات لتخرج مؤسسـة والية العهد بإنجـازات كبيرة للوطن
 نصف قرن أمضاها سموه في خدمة الوطن متدرجًا في المهام وساهرًا على مصالح المواطنين
 أعطى للقيادة والحكم معناهما اإلنساني الصحيح وكانت محبة الناس أساساً في مسيرة سموه 

 ال يخفى على املتابع لألحـــداث ارتباط تاريخ 
الكويت املعاصر ارتباطا وثيقا بشهر فبراير وخاصة 
في الســـنوات العشـــر األخيرة من القرن املاضي 
والسنوات العشر األولى من القرن احلالي، حيث 
شهد هذا الشهر الوطني استقالل الكويت وحتريرها 
وشهد أيضا تسمية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمدـ  حفظه اهللا ورعاهـ  لسمو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد الذي أثبت ويثبت كل يوم 
ان صاحب السمو األمير أحسن االختيار بحنكته 
وخبرته الطويلتني وبعد نظره وحسه السياسي 

الذي ال يضاهى.
  وهذه السنة حتمل للكويتيني أهمية خاصة يعرفها 
املواطنون خير معرفة ويحسون بها ألن هذا التزامن 
العجيب يزاحم املشـــاعر واألحاسيس في قلوبهم 
وميلؤها فرحة وســـعادة واستقرارا، انها الذكرى 
اخلمسون لالستقالل والعشرون للتحرير واخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير مسند اإلمارة وتولي 

سمو ولي العهد األمني منصب والية العهد.
  جميع املواطنني الكويتيني يعرفون شـــخصية 
سمو الشيخ نواف األحمد ويفتخرون مبا لدى هذا 
الرجل الكويتي املتواضع من صفات ومميزات تبعث 
الراحة في النفس، فأن يكون من قادة الدولة شخص 
مثل سمو الشيخ نواف األحمد أمر نادر في العالم، 
هذا الرجل الذي يفتح أبوابه للجميع ويستمع اليهم 
ويشعر بهم ويلبي رغباتهم وطلباتهم احملقة، انها 
العالقـــة التي يحلم بها كل مواطن حول العالم مع 

القيادة التي حتكمه وتسّير بالده.
  فقد أعطى ســــمو الشيخ نواف األحمد للقيادة 
واحلكم معناهما االنساني الصحيح ولم يغب عن 
ذهنه ان احلكم السليم هو محبة الناس ورضاهم 
فسعى في هذا االجتاه منذ بداية حياته السياسية 
ومازال يسير على طريق الصواب حتى اآلن، ولم 
تغيره املناصب املتتاليــــة بل على العكس فكلما 
تسلم منصبا أكبر كلما تواضع أكثر وأصبح أكثر 
حزما في احلق، فقد عرف ســــموه أن من تواضع 
هللا رفعه ومن تواضع للشــــعب أحبه واحترمه 
وقــــّدره، وقد آمن بهذه احلقيقة التي ســــرعان ما 
ملسها أهل الكويت وخبروها جيدا بتعاملهم املباشر 
والطويل مع سمو ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمد الذي اختاره صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــــاح األحمد ـ حفظه اهللا ورعــــاه ـ ليكون له 
سندا وعونا، فكان نعم االختيار بشهادة القاصي 
والداني من أهل الكويت في الداخل ومن األشقاء 

واألصدقاء في اخلارج.
  عرف الكويتيون ســـمو الشيخ نواف األحمد 
منذ أمد طويـــل وانطبع في قلوبهم قبل عقولهم 
شـــيخا للتواضع والرحمة وعنوانا لالنســـانية 
واحملبة، عاش بينهم واحدا منهم ألنه مؤمن بكل 
عمـــق وصدق بأنه واحد منهم، عرف الكويتيون 
في سموه املصداقية والشفافية والسرية النقية 
فارتاحوا واطمأنوا، كما عرفوا في ســـموه اللني 
فـــي التعامل واحلزم الشـــديد في احلق فأصبح 
اسم نواف لديهم حكما ال يقبل الطعن او النقض 
او االستئناف ألنه قرار نهائي صحيح ومدروس 
يضع مصلحة الكويـــت وأبناء الكويت فوق كل 

اعتبار مهما كانت الظروف.
  ومع تدرج ســـمو الشـــيخ نواف بني املناصب 
واملراكز، ومع مرور األيام والسنني تراكمت قصص 
ومآثر كثيرة رواها الناس لبعضهم البعض يتحدثون 
عن نبع االنسانية والتواضع، شهود عيان يروون 
ما رأت أعينهم من أفعال سمو الشيخ نواف األحمد 
وأقوالـــه ومواقفه فرحني بأن هذا الرجل يتصرف 
مع كل أفراد الشـــعب كأبنائه واخوانه واخواته ال 
يفرق بينهم وال يظلم أحدا منهم وال ينســـى أحدا، 
فرحوا ألن الواقع في كثير من األحيان يختلف عما 
يجب ان يكون، فرحوا ألنهم يعرفون ويسمعون ان 
املناصب تغير الناس وتبعدهم عن القاعدة الشعبية 
ولكنهم رأوا في ســـمو الشيخ نواف األحمد واقعا 
آخر، فكلما ارتفع وارتقى في املناصب أصبح أكثر 

قربا منهم وأكثـــر تواضعا لهم فتمنوا له االرتقاء 
والرفعة أكثر وأكثر.

  واليوم يتجدد االمل مرة اخرى بالذكرى السنوية 
اخلامســـة لتولي سمو الشيخ نواف االحمد والية 
العهد، خمس سنوات مرت على تولي سموه منصب 
والية العهد، خمس سنوات شهدت الكثير من االحداث 
الداخلية واخلارجية، ومعها خمسون سنة مرت على 
االستقالل وعشرون سنة مرت على التحرير، انها 
فرحة كبيرة، فهنيئا لنا بهذه املناسبات الوطنية 

احلقيقية.

  مسيرة حياة

  ان الفترة التي قضاها سمو الشيخ نواف في والية 
العهد لم تكن باالمر اليسير الهني، بل تخللتها العديد 
من الصعوبات والعقبات، ولكن اخلبرة واحلكمة 
والصبر لعبت دورها احملوري في تخطي االزمات 
لتخرج مؤسسة والية العهد باجنازات كبيرة متثلت 
في تفادي املخاطر واطفاء فتيل االزمات ووأد الفنت 

والتطلع دائما نحو التنمية والتطوير.
  كانت بداية ســـمو ولي العهد منذ نشأته تنبئ 
مبستقبل مشرق واعد حيث نشأ سموه وترعرع 
في بيوت احلكم منذ والدتـــه، وهي بيوت تعتبر 
مدارس في التربية والتعليم وااللتزام واالنضباط 
واعداد وتهيئة حكام املستقبل، وكان اول منصب 
رســـمي يتقلده ســـمو ولي العهد منصب محافظ 
محافظة حولي حيث متكن سموه من بسط االمن 
واالمان والطمأنينة في نفوس السكان وظل سموه 
يحمل على كاهله مســـؤولية محافظة حولي ملدة 

ستة عشر عاما.
  وبعد ذلك مت اختيار سموه ليشغل منصب وزير 
الداخلية حيث كان هاجس سموه في بداية تسلم 
حقيبة وزارة الداخلية ان يحفظ لهذا الوطن امنه 
واستقراره وان يحمي حرية املواطن وكرامته، وقد 
رسم ســـموه في هذا املنصب اخلطوط العريضة 
التي ميزته مثل ترســـيخ االمن وحماية املجتمع 
وسيادة القانون واللمســـة االنسانية التي غلفت 
عمل ســـموه في كل املراحـــل والفترات حيث فتح 
املجال واســـعا امام العاملني بالوزارة من مدنيني 
وعســـكريني ملواصلة حتصيلهم العلمي بايفادهم 
في بعثات دراســـية، واضفى سموه على طبيعة 
االجراءات االمنية ملسة انسانية الحتجب صالبتها 
وامنا تضيـــف الى هذه الصالبـــة معاني االنتماء 

والفداء ومشاعر االسرة الواحدة.

  ثم تقلد ســـموه منصب وزير الدفاع حيث قام 
بتطوير العمل بشـــقيه العسكري واملدني، وعمل 
على حتديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها 
بجميع االسلحة واآلليات احلديثة لتقوم بواجبها 
الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من املخاطر 

اخلارجية.
  وبعد ذلك تولى ســـموه منصب وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل حيث مت تكليف سموه بحقيبة 
هذه الوزارة ليترجم كل مبادئه االنسانية الى افعال 
واضحة منها زيادة املساعدات االجتماعية وانشاء 
مستشـــفى خاص لنزالء دور الرعاية االجتماعية 
من املسنني داخل مجمعهم لتجنيبهم عناء االنتقال 
للمستشفيات العامة واوالهم رعاية خاصة وعني 
لهم كادرا متخصصا من االطباء وتعزيز دور االسرة 
وترابطها وتعميق مفهوم صلة الرحم ورعاية االبناء 
البنائهم وامهاتهم في كبرهم وتنظيم العمل القانوني 
واالداري للوزارة والتركيز على البعد االنساني في 

تعاملها مع املواطنني واملقيمني.
  اما املنصب اخلامس الذي تواله سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد فقد كان نائبا لرئيس احلرس 
الوطني حيث ترك سموه بصمات واضحة العادة 
ترتيب وتنظيم احلرس الوطني وحتقيق التوافق 

والتوازن بني اجلندي واالنسان.
  ومرة اخرى وملا تقتضيه الضرورة يتولى سموه 
منصب النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للداخلية حيث اعتبر ســـموه منذ ذلك احلني االب 
الروحي لرجال االمن واملؤســـس احلقيقي لوزارة 
الداخلية بشكلها احلديث وادارتها املختلفة خالل 
تولي سموه مسؤولية الوزارة على مدى فترتني.

  وقـــد تعددت اجنازات ســـموه وهو يقود هذه 
املؤسسة االمنية الراسخة والتي يشهد بها اجلميع، 
ومنها اهتمام سموه الكبير بحماية امن الوطن ووضع 
االستعدادات واخلطط االحترازية ملواجهة اي طارئ 
ومتابعة سموه عملية التحديث املستمرة التي بدأها 
في جميع قطاعات وزارة الداخلية والتي تهدف الى 
توفير احدث االساليب التقنية في اكثر دول العالم 
تقدما ووضعها في ايدي رجال االمن ليتمكنوا من 
مواجهة مخاطر االرهـــاب ومكافحة اجلرمية وهم 
مزودون بأحدث االجنازات العلمية وتطبيقاتها في 
مختلف مجاالت االمن، اضافة الى تقدمي االمكانيات 
الالزمة لتطوير اكادميية ســـعد العبداهللا للعلوم 
االمنية لتصبح في مصـــاف االكادمييات العاملية 
املماثلة، ولتقـــوم بدورها في تخريج رجال االمن 

املسلحني باخلبرة واملعرفة للدفاع عن الكويت.
  واخيـــرا وليس آخـــرا كان االجماع الشـــعبي 
والبرملاني والسياســـي على مبايعة سمو الشيخ 
نواف االحمد اجلابر الصباح وليا للعهد والذي جاء 
من معرفة ابناء الكويت بشخص سموه ومعايشته 
لهم بجميع امورهم واهتمامه البالغ مبشاكلهم وقد 
اضاء ذلك مسيرته بنور احلب والوفاء والوالء من 
اهل الكويت ولهذا كان اجماعهم على مبايعة سموه 
وليا للعهد تتويجا حلب ســـموه لكل اهل الكويت 
وحبهم لسموه وذاته التي تتصف بصفات انسانية 
متيزها الرحمة والعدل بني الناس واالنفاق للخير 
ومن اجل اخلير داخل وخارج الكويت، فسموه يضع 
اهل الكويت في قلبه وينزلهم منزلة عالية في نفسه، 
ولهذا يحرص ســـموه على ان تكون جهوده رافدا 
من روافد مصاحلهم وال يتوانى في دعم تطلعاتهم 

وطموحاتهم نحو املستقبل الزاهر.

  مناسبات كويتية

  وفي هذا العام الذهبي للكويت تتزامن املناسبات 
مع بعضها بتناغم رائع لترسم مالمح الفترة القادمة 
مـــن التنمية والتطوير، وهـــذا العام يحتفل أبناء 
الكويت البررة في هذا الشهر بالعيد الذهبي ألمهم 
الكويت العظيمة، عيـــد يحتفلون به كل عام منذ 
نصف قرن حيث نالت استقاللها عام ١٩٦١. ويشعر 
الكويتيـــون في هذا اليوم باحلرية احلقيقية التي 
حصلوا عليها ومارسوها على أرضهم بفضل من 
اهللا أوال وجهـــد كبير من آل الصباح الكرام الذين 
رسخوا مكانة الدولة بني دول العالم لتصبح منارة 
يستنير بها من يريد احلرية ويتطلع إلى الكرامة 
ويتعمق في اإلنســـانية. إنه اليوم الذي انطلقت 
فيه الكويت إلى رحـــاب العاملية وأثبتت اجلدارة 
املطلوبة لتأخـــذ مكانها في مصاف الدول الكبيرة 
الصغيرة، صغيرة بحجمها اجلغرافي وكبيرة بحجمها 
اإلنساني والسياســـي واالقتصادي. فاجلميع في 
العالم يعرفون الكويـــت ويتحدثون عنها مبزيج 
عن اإلعجاب والدهشة متسائلني كيف استطاعت 
دولة صغيرة بهذا احلجم أن تخترق جدار العاملية 
وتترك فيها أثرا واضحا، واجلواب عند الكويتيني 

هو اإلخالص.
  بلى، إنه اإلخالص الذي سيطر على الكويتيني 
حكاما عادلني ومواطنني محبني ألرضهم وأولي األمر 
منهم، تلك عالقة اإلخالص التي مكنت الكويت من 
السير قدما وتخطي كل احلواجز وتنظيم العالقة 
بني احلاكم واحملكوم بعقد حر كان اسمه الدستور 
الكويتي الذي ولد في عهد املغفور له عبداهللا السالم 
ليرســـم معالم مرحلة جديدة بعد االستقالل، وها 
نحن اليوم نحتفل باإلجنـــازات التي حتققت وما 

أكثرها ملن يريد أن يراها.
  نحن اآلن في الكويت، وكما يعرف اجلميع، نتمتع 
باخليرات الكثيرة الوافرة التي تغبطنا عليها كثير 
من الشـــعوب ورمبا كل الشعوب، وهذه اخليرات 
الكثيرة ليست إال الدليل الواضح على سالمة املسار 
وحسن االختيار، فكم من دولة فيها اخليرات ولكن 
شعبها ال يستفيد منها ألسباب كثيرة، فاحلمد هللا 
واملنة على هذه النعم وعلى وجود من يديرها لنا 

ويفيدنا بها.
  أدام اهللا العز والرفاهية لشعب الكويت، وللحق 
والتاريخ البد أن نعترف بفضل الناس الذين عززوا 
هذه االجواء الطيبة، فشكرا لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على قيادته احلكيمة واألبوية 
لهذا الشعب الكرمي وشكرا لسمو ولي العهد األمني 
الشـــيخ نواف األحمد الذي ميثل للكويتيني مثال 
الطيبة والكرامة واحلزم معا وشكرا لسمو رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد الذي اعطى 
الدميوقراطية واحلرية درسا أدهش العالم وشكرا 
لكل مواطن ومواطنة كويتية ألن الكويت لديها ما 
تفخر به بوجودهم فيها مواطنني مخلصني محبني 
ومضحني في سبيل رفعة وحرية بلدهم كما أثبت 

التاريخ واحلاضر وسيثبت املستقبل أيضا.

 بقلم اإلعالمي:
  نواف الفليح الشمري

 نواف األحمد رجل فتح قلبه وبابه للشعب فأحبه واحترمه وقدره
 في الذكرى الخامسة لتولي سموه والية العهد

 .. ومع الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وعضيده سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

 سمو الشيخ نواف األحمد مع الشهيد الشيخ فهد األحمد على احلدود الكويتية - العراقية عام ١٩٦١ 

 عرفه الكويتيون وانطبع 
في قلوبهم وعقولهم شيخًا 

للتواضع والرحمة 

 سمو الشيخ نواف األحمد في سويسرا عام ١٩٩٤ 


