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بعض الرجال إذا كتبت أو حتدثت عنهم تشعر بأن حديثك ال يتكرر 
حتى لو كان مكررا، فالذاكرة جتدد نفسها معهم، واملشاهد تتغير، لكنها 

تظل في موضعها، زمانا ومكانا، فال يبرح أي منهما.
كل مشهد في حياتهم أينما تأتيه جتده على حاله ولكن يوحي إليك 
مبزيد من األفكار واآلراء كأنه يتمدد ليسع مفردات اللغة وحقائق التاريخ.
كتبت عن سمو الشــيخ نواف األحمد مرات عديدة منذ تشرفي 
باستقبال سموه الكرمي لي في وزارة الدفاع الكويتية عام 1988 حتى 

هذه اللحظة حيث نحتفل بعيد ميالد سموه، أطال اهلل عمره.
وفي كل مرة تترابط األحداث من جديد، وتتشابك الذكريات، وتقفز 
إلى الذهن مشاهد كانت قد غابت مع عاصفة الصحراء، فإذا هي تعود 
مع والية العهد العام 2006، ثم تختفي مرة أخرى لتعود مع عيد ميالد 

سموه الذي رافقه عيد الفطر لتتضاعف فرحة الكويتيني.
إذا أردت أن تعــرف معدن رجل فاقترب من أحالمه، وادلف بينها، 
وتســلل خلفها، ثم ابحث عن الوطن فيها، فإذا رأيته فأنت تقف فوق 

جذور أنبتت بشرا ثم مدت في العمق.
الفرســان ال تعرفهم بشجاعتهم فقط، إمنا بتواضعهم اجلم وتلك 
نعمة أنعم اهلل بها على ســمو ولي العهد، فهو ال يسرب إلى صدرك 
اخلوف منه، ولكن يلقي في قلبك االطمئنان أمامه. وأتذكر حادثتني كان 

لهما في نفسي وقع كبير:
املرة األولى عندما كان سموه وزيرا للشؤون االجتماعية والعمل، 
وكان لي دالل في احلديث ال ميس ذرة واحدة من هيبة ســموه، لكن 

يتحرك هذا الدالل في دائرة احملبة اخلالصة.
بعد السالم الدافئ، كالعادة، قلت متهورا، كالعادة أيضا: قبل احلديث 
أريد أن أعرف ســبب عدم اســتقدام زوجات وأبناء خطباء املساجد 
الوافدين معهم، فكيف تتوقع الكويت أن يقف اخلطيب، ويتحدث إلى 
املصلني وذهنه منشغل بعائلته في بلده؟ كانت ابتسامته كافية ألستوعب 

قرارا لم يصدره بعد.
في كل مرة أزور الكويت وأصلي خلف اخلطيب الذي سمعت شكواه، 
يأتي بعد الصالة، ويشكرني، ويدعو اهلل أن يحفظ سمو الشيخ نواف 
األحمد الذي كان قد أصدر أمرا بأن يستقدم اخلطيب زوجته وأوالده 

معه في الكويت.
املرة الثانيــة كانت عالمات الغضب بادية على وجهه الكرمي. كنت 
في مكتبه، فهو نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وأنا أملك الدالل 

الذي يعرف أنه حالة من احملبة الشديدة والنقية، للكويت ولسموه.

قلت: إنني وصلت إلى الكويت في السابعة من صباح األمس قادما من 
لندن، وأن مكتب استقبال القادمني وختم التأشيرة فتح بعد ربع ساعة 
من موظفة متكاسلة، فسمعت تبرما من بريطانيني عن التأخير والكسل.

انتظر سموه مني أن أفضفض من دون خوف أو تردد.
قلت: البد أن الركاب البريطانيني كانوا يهمســون: أين هو وزير 
الداخلية ليرى بنفسه؟ خشيت أن أكون قد جتاوزت حدود الضيافة، 
وقد فعلتها مرات كثيرة لقناعاتي بأن الكويت وطني الثاني والصمت 

على اخلطأ خيانة من وراء ظهر املضيف.
قال لي دون أن يخفي عالمات الغضب: عندما تأتينا في العام املقبل 
بإذن اهلل ســتجد أن االستقبال في مطار الكويت الدولي حالة جديدة 

ومتحضرة وسريعة، ولن تخجل مرة أخرى.
وفعال كان التغيير عظيما في العام التالي، فالرجال يعرفون بوعودهم.
في وزارة الدفاع أفصح لي سموه عن حلم اجليش الصغير القوي 
متمثال باجليش السويســري، لكن جحافــل األقدام الهمجية غدرت 
بالكويت من الشــمال، وكان آخر من ترك املوقع بعد االطمئنان على 
ضباطه وجنوده، وكان بينه وبني الشــهادة دقائق معدودة، وسربت 
وسائل اإلعالم العراقية آنئذ خبر إصابة وزير الدفاع الكويتي إلثارة 

بلبلة بني جنوده فنشرت صحيفة »احلياة« اخلبر كأنه واقع مؤكد.
ولوال إحلاح سمو الشيخ سعد العبداهلل ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء حينئذ، رحمه اهلل، على أن يغادر الوزارة، ويبدأ املقاومة من 

احلدود السعودية ملا حترك من موقعه.
في الصحراء الســعودية كان يدرب جيشه الصغير، ويبث األمل 
بقرب العودة إلى الكويت احملررة، وتلقيت من ســموه رســالة أمل 

بالفاكس من الطائف. 
ال يشــمت في موت أحد ولو كان عدوه، وأتذكر أنني كنت أنتظر 

اللقاء خارج مكتب سموه بالديوان.
وشاهدت في أخبار التلفزيون خبر إعدام برزان التكريتي. دخلت 

على سموه الذي كان قد سمع اخلبر لتوه.
قلت سبحان اهلل، فأنا، في وقت صدور احلكم باإلعدام على رجل 

أقسم أن يقوم بتصفيتي ألنني على حد قوله: أدعم شيوخ الكويت.
لم يقل ســموه كلمة واحدة تنم عن شــماتة أو فرحة أو انتقام، 
فالكويت عادت حرة، فكيف بعد فرح احلرية يكون هناك سرور آخر؟ 
لم يســع ملنصب قط، وكل املناصب متساوية لدى سموه، وكان 

يقول: منصبي حيث يأمر صاحب السمو.

كان ألمير القلوب صاحب السمو الشيخ جابر األحمد، رحمه اهلل، 
مكانة خاصة في قلبه، انعكست على دموع عينيه في الوداع األخير.

وأحب الشيخ سعود ناصر الصباح لوفائه وصراحته، فأفصحت 
دموع العني عن مكانة الراحل، رحمه اهلل.

لو كان أعضاء مجلس األمة كلهم يوم املوافقة على تولي ســموه 
والية العهد مرضى، ملا تأخر أي منهم عن احلضور للتصويت وأخذ 
معه طبيبه وفراشه، فال يختلف اثنان على محبته، بل ال يختلف كويتي 

ووافد على مشاعر الوالء لسمو الشيخ نواف األحمد.
احلياة اخلاصة لسموه يخرج منها القليل ليبهج الفضوليني، وأنا 
في مقدمتهم، وسمعت كثيرا من سموه عن الهوايات ووقت الفراغ غير 
املوجود أصال، الدميوقراطية في البيت شريطة أن يظل رأي رب البيت 

في دائرة االحترام والتوقير.
ال يحب أن يسرق املوبايل واآليفون دقيقة واحدة من وقت جتمع 
األســرة واألوالد واألحفاد، فالتجمع العائلي حالة ســالم وروحانية 

ومالحظات تربوية وتوجيهات ملزمة.
ظل دائما يؤكد لي بدفء كأنه الوفاء مجسدا: تأكد أن لك في الكويت 

أخا، وكانت تلك جواز مروري إلى قلوب الكويتيني قبل قلمي.
بعد التحرير ازدادت الرابطة عمقا، فقد عرف ســموه أنني كنت 
صوت الكويت في الشــمال، وعضوا في الوفد الشعبي الكويتي رغم 
أنني أحمل اجلنسية النرويجية، وحملت قضية املختطفني كأن لي ابنا 
بينهم، وأن ما أتشرف به هو أنني كنت الصحافي الوحيد الذي طالب، 

داخل بغداد، بحدود كويتية آمنة مما أغضب القيادة العراقية.
ولسموه مســاحة محددة يتحرك فيها إذا غضب، فال يتخطاها، 
وتلك هي عبقرية التحكم في النفس واملشاعر والعواطف حتى يأتي 

خط الرجعة.
وقد غضب مني ســموه مرة واحدة امتدت لعامني، لكن إشارات 
احملبة لم تخفت أو تنقطع، حتى جاءني هاتف من الديوان ينعش القلب 
والفؤاد معا: ننتظرك في بلدك الثاني الكويت، فعرفت حلظتئذ أن آخر 

ذرة عتاب غادرت سموه إلى غير رجعة، إن شاء اهلل.
عاشق للبحر، ويصطاد السمك ليأكله ضيوفه، وطاه ماهر، ومتابع 
جيد، وقارئ نهم، وعالقة سموه بالسماء ال يعرفها إال الكتاب الكرمي 

وسجادة الصالة.
ال يتبرم أو يرفض قوانني الطبيعة في الكويت، فاحلر يتســاوى 
مع البرد، والشمس ليست أفضل من الغيوم، والرياح تعادل السكون، 

والطبيعة نعمة من اهلل.
الكويت عشقه األول واألخير، يشتاق إليها قبل السفر، ويرمتي في 
أحضانها بعد العودة، وال يهتز لكل صور اجلمال الطبيعي في الدنيا 

كلها أكثر مما يفعل مع الكويت.
إذا اصطحب سموه وفدا في زيارة عمل فاألمر الطبيعي أن كل واحد 
ميني النفس برحلة داخلية أو نزهة أو تبضع أو استرخاء تسوقي إال 
سمو الشيخ نواف األحمد، فإذا انتهت املهمة بدأ الشوق للكويت، فيطلب 
اإلعداد للعودة حتى لو كانت احلرارة في الديرة قيظا، والرياح لهيبا.

يتابــع كل كلمة يلقيها قبلها بوقت يســمح بالتصحيح، ويختار 
املفردات أو يحذف ما يراه غير ضروري.

املتكلم الفصيح هو املســتمع اجليد، وهي أهم خصال سمو ولي 
العهد األمني.

ينتظرك حتى تنتهي، وال يقاطعك خشية أن تكون اجلملة األخيرة 
هي سبب الزيارة.

وفي شــديد الوفاء ألصدقاء الطفولة والشباب، وال يقطع رابطة 
ماضوية مطلقا.

يحب الشعر الشعبي، ويتناغم مع االلقاء اجليد، ويبتسم، ويترك 
لنفسه حرية الضحك لقصيدة أو نكتة أو مزحة.

قوي املالحظة، وأتذكر أن سموه سألني: ملاذا تضع اخلامت في خنصر 
اليد اليمنى؟ قلت لسموه: ألنني متزوج على الطريقة النرويجية، فابتسم 

لي ابتسامته الساحرة التي ظلت تدفئ زيارتي املتكررة للكويت.
عيد ميالد سعيد، سمو ولي العهد األمني الشيخ نواف األحمد، وجعل 
اهلل كل أيامكم بركة وخيرا وسالما وكويتا وصباحا وديرة، رعاكم اهلل.

حكاية عاشق للكويت..
الشيخ نواف األحمد في عيده الثمانني

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

منذ اللحظات األولى من تفجر أزمة العالقات بني قطر وبعض 
أشقائها من دول اخلليج العربي وما تخلله من قطع العالقات 
الديبلوماسية وإغالق املنافذ البرية والبحرية واجلوية أمام 
وسائل النقل القطرية، حمل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد هذا امللف على عاتقه للبحث عن مخرج مشرف 
إلنهاء هذه األزمة عبر رحالت مكوكية إلى العواصم اخلليجية 
املعنية والتباحث مع العديد من الدول العربية واإلســالمية 
واألوروبية حول هذا امللف في اهم بقعة من العالم من حيث 
الطاقة واالستقرار في ظل أوضاع ساخنة حتيط بهذه املنطقة.

وتوالت التصريحات الدولية املؤيدة للمساعي احلميدة التي 
يقوم بها سمو األمير لعل وعسى تكسر التصلب وإيجاد 
احللول الواقعية واملناسبة إلعادة لم شمل البيت اخلليجي 
وجتاوز هذه املعضلة التي تعصف ببنيان مجلس التعاون 
اخلليجي العربي وتطلعات شعوبه ملزيد من التالحم والترابط 
والتكامل في مختلف امليادين. وفي هذا الســياق، فإن ما 

يقوم به صاحب السمو إميانا منه بأهميه مجلس التعاون 
ككيان سياســي وجد ليبقى وما يؤكد ذلك رسالته القيمة 
التي وجهها إلى قادة املجلس عند توليه مقاليد احلكم من ان 
مسيرة املجلس يجب ان تواكب تطلعات الشعوب في مزيد 

من التكاتف والترابط واألهم التكامل في جميع امليادين.
وفي ظــل هذه اجلهود والتي ندعو اهلل عز وجل أن يوفق 
صاحب السمو مبا ميلكه من عالقات متميزة مع اجلميع دون 
استثناء على جميع املستويات اإلقليمية والعربية واإلسالمية 

والدولية ومع املنظمات الدولية كافة.
جند لألسف األمينني العامني لكل من جامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون اخلليجي بعيدين كل البعد عن األحداث 
اجلسام التي تعصف بالعالقات العربية ـ اخلليجية وكأن 
األمر ال يعنيهمــا ال من قريب وال بعيــد وال يدخل في 

اختصاصاتهما.
نعم لقد كان ومازال دورهما سلبيا للغاية وال عذر لهما في 

ذلك وهو قصور واضح في دورهما، حيث كان اقل القليل 
لقاء صاحب الســمو وان يكونا حتت تصرفه في رحالته 
ولقاءاته، مما يولد شعورا سلبيا لدى املواطن العربي بصفة 
عامة واخلليجي بصفة خاصة عن ماهية املهام التي يقومان 
بها. نعم يجب ان يكون لهما دور حيادي ومستقل للتدخل 
في إيجاد احللول واملبادرات ونقل املبادرات، ولكن لألسف 
فاقد الشــيء ال يعطيه، وهذا ما يؤكد على اضمحالل دور 
األمانة العامة جلامعة الدول العربية ومجلس التعاون اخلليجي 
في مواجهة قضية مصيرية ألهم احتاد عربي مازال قائما 
وتعصف به عاصفة قد تخل ببنيانه وهذا ما ال نريده كشعوب 
خليجية اوال وعربية ثانيا. ومن هنا فإن مواصلة صاحب 
السمو للوساطة أمر مهم وبالغ األهمية لنزع فتيل األزمة 
بني األشــقاء، وكذلك أمر حتمي مبا يلقاه من دعم اقليمي 
ودولي في مساعيه اخليرة لرأب الصدع في البيت اخلليجي 
وخاصة بعد تصريح »البيت األبيض« بأنها »مشكلة عائلية«. 

أين
األمانتان؟!

قضية ورأي

أصبحت أغلبية سطور مقاالتنا في اآلونة األخيرة تسلط 
الضوء على دور الداخلية وهذا ملا نلتمســه من التغييرات 
لإلصــالح في ذلك اجلهاز األمنــي وبرغم من هذا لم تكن 
جميــع كلماتنا تقتصر فقط على الثناء، ولكن كان البعض 
منها يسلط الضوء أيضا على العيوب واألخطاء ان وجدت 
ومن هذا وذاك ســطورنا اليوم تشمل اإليجابي والسلبي 
أيضا، وقبل أن نبدأ وجب علينا في البداية أن نشكر جميع 
رجال الداخلية وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح الصباح ملا قام به رجاله من دور متميز وفعال 
أثناء عطلة عيد الفطر تاركني أسرهم في تلك املناسبة املباركة 
من أجل أداء واجبهم للكويت وشعبها »عساكم على القوة«، 
وبرغم من هذا اجلهد إال أننا سنتوقف على بعض املالحظات 
ونتمنــى بأن تقرأ كلماتنا من نظرة النقد البناء وليس من 

وجهة النظر الشخصية:
٭ في البدء وجب أن نهنئ الكويت وشعبها ووزارة الداخلية 
لترقية الشيخ محمد اليوسف الصباح لرتبة فريق لوكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن احلدود، ذلك الصرح 
واملنارة األمنية الذي عمل أكثر من أربعني عاما ليصل لتلك 
الدرجة األمنية فلم يســع إليها بل هي التي سعت اليه ألنه 
يســتحقها بجدارة ملا قام به من جهد ومتيز تاركا بصمة 

مضيئة ومشرفة في جميع القنوات األمنية التي عمل بها، 
ذلك الصرح األمني يعد منوذجا لرجل الداخلية وأمن الكويت 
فهو رمز ال بد على كل من رجال األمن ان يحتذوا حذوه فهو 
مثال مشرف لكل رجال الداخلية في العمل واجلهد واملثابرة 
في أداء واجبه وهذا ما أكد عليه سيدي حضرة صاحب السمو 
أمير البالد حفظه اهلل عندما قال عن الفريق محمد اليوسف 
»بأنه من الصبح لليل ببدلته العسكرية يؤدي واجبه األمني 
بأكمــل وجه« ذلك ما قاله معالي وزير الداخلية عقب تقليد 
اليوســف، أمتنى أن يكون الفريق محمد اليوسف نبراسا 
لألمن والعمل لبعــض وهم أقلية ممن يريدون القفز على 
الكراســي جاعلني بعض األقالم اإلعالمية تطبل لهم للنيل 

من الكرسي »واهلل من وراء القصد«. 
٭ منذ أن أعلن مســاء يوم السبت 6/24 بأن صبيحة يوم 
األحد عيد الفطر وجدنا تكثيفا في التواجد األمني في جميع 
شوارع الكويت ليس فقط مركبات الداخلية بل وجدنا أفرادا 
وضباطا منتشرين في جميع أرجاء الكويت صقورا شامخة 
واقفــة على أرجلها، ولكن تلك الصقور كان من املمكن أن 
تدهس والســبب أنهم ال يرتدون شيئا يبني تواجدهم بني 
املركبات مبعنى معالي الوزير من املفترض بأن نخاف على 
أبنائنا واخواننا هم بالفعل يؤدون واجبهم ولكن ال نرمي بهم 

في التهلكة فلماذا، وهو اقتراح، ال يستخدم في تلك احلاالت 
سترة يكون لونها مميزا ومضيئة ليتسنى ملن يقود املركبة 
رؤيتهم وهذا للحفاظ على أراوح رجال الداخلية؟ ولكم األمر.
٭ صبيحــة العيد الكثير ممن يذهبــون بعد صالة العيد 
لزيارة املقابر، هذا العام غير كل عام، نعم في السابق ال أنكر 
تواجد ازدحام من من اإلدارة املسؤول عن ذلك حتى يوجد 
احللول لتفاديها في املستقبل، ولكن ما حدث صبيحة يوم 
األحد نتوقف ونسأل من اقترح بأن تغلق جميع األبواب وال 
يفتح إال بابان واحد للدخول واآلخر للخروج هل هذا قلل 
من االزدحام؟ عفوا بل زاده أكثر وهذا ما حدث في صبيحة 

يوم عيد الفطر، ومنكم نستوضح األمر.
٭ مسك اخلتام: رسالتي إلى معالي وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح الصباح من ابنــة الكويت، وقد أكون أنتمي 
ألسرة الداخلية بعض الشيء ملا عايشته وسمعته من قصص 
وحكايات كانت حتكي لي عندما أجالس عم والدي رحمه اهلل 
أحمد عبداللطيف احلوطي أو أختي رحمها اهلل املدعي العام 
نســرين يوسف احلوطي، فما أكتبه إليكم ما هو إال رغبة 
بأنني أريد ذلك الصرح األمني حيث عشــت قصص كفاح 
رجال أوفياء قاموا ببنائه وتأسسيه على الدوم بأكمل وجه 

وصورة وأداء.. واهلل من وراء القصد.

عجيب هو عالم التواصل وميادينه التي تخترق اجلدران، وتعبر احلدود، 
وتختزل األزمنة! عالم من االختالف والتباين، والفوارق والتفاوت، جتتمع 
فيه صور النقائض )املنافق والصادق!(، وإذا ما بحثنا عن سبب اجتماعهما، 
فال سبيل لنا إال اإلقرار بهامش حرية من التعبير والرأي، والتستر وراء 
املجهول، والتضارب في اآلراء، وكل ذلك، يثنينا عن تصور دقيق ومفهوم، 

فيرسم لنا طيورا مغردة بأحلان جميلة وأخرى بنشازها املزعج! 
نقتفي أثر تلك التغريدات، فنراها جتول في السياسة واالقتصاد، واحلروب 
وإرهاصات اإلرهــاب، وجند من كان اهتمامه منصبَّا في ميادين العلوم 
اإلنســانية املختلفة، ومنهم من وجد في نفسه األحمدين! )أحمد شوقي 
وأحمــد مطر(، وال يفوتني ذكر من بث وأذاع الفحش والفتنة والبغضاء 
والسقم الفكري بشتى أنواعه، ال لشيء إال أنه رغب في اإلفراط والتفريط 
وشراء املتابع! )رخيص ودني نفس(، وإن أردت حصر موضوعات تلك 
الطيور املغردة، سينتهي بي األمر إلى من يخط األحرف لرسمها ال ملعناها! 
فيخاطب الناس كأنه يشــعرهم مبا يفعل ويريد ويتمنى! )اشــلونكم - 
يوعان - زهقان...(، واهلل املستعان..  بعض تلك التغريدات، كان لها وقع 
في نفسي، وأحببت أن أذكرها وأستذكر أنغامها، وأشارك القارئ العزيز 
لذتها، علّي بذلك، وعلّي أيضا أن أشكر من خّطها وصاغها بتلك األحرف 
)140 حرفــا ماكو غيرها(، هي غيث من فيض، ملا قد يكون محال ومرتعا 
للفائــدة املرجوة من هذا امليدان، علما بأن لي رأيا في هذا العالم »تويتر« 
وفي علة نشأته وظهوره، رأيا متشائما، أفيه لنفسي )ما أقدر أقوله(، أذكر 
لكم بعضا من هذه التغريدات طلبا للفائدة ومشاركة لكل ما هو جميل.. 
* احملبون نبالء، إذا رأيت في نفسك اإليثار بدل االستئثار، وغلبتك عند 

العطاء اللذة ال املنة، فقد نزلت بك احملبة. 
)هي من أجمل ما قرأت في احلب اختصارا!( 

* نحن شــعب نحول آالمنا وجراحنا إلى أعياد ودروس وطنية.. ونقدم 
أبناءنا وأحباءنا قرابني لرفعة الوطن وعزته.. 

)تغريدة خطها أحد األصدقاء في ذكرى شــهداء الكويت في جامع اإلمام 
الصادق(

* عندما يتسع احلزن.. تضيق العبارة. 
)تغريدة مقتبسة حق فيلسوف كويتي أعرفه!( 

* وراثة علم.. الفيزيائي جيمس تشادويك مكتشف النيترون هو تلميذ 
الفيزيائي رذرفورد مكتشف البروتون والذي هو تلميذ الفيزيائي طومسون 

مكتشف اإللكترون! 
)خير خلف خلير سلف.. ورث فيزيائي( 

احلــق أقول: علينا حني نكتب ونصيغ عباراتنا في هذا العالم، أن نتدبر 
قوله تعالى )ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد(. 

ومضة: كلمة شكر وعرفان لوزارة الداخلية، بكل قطاعاتها، على ما قدمته 
من تسهيل وتوفير لألمن والسالمة في دور العبادة لشهر رمضان املبارك، 
أدام اهلل على هذا البلد الكرمي سابغ النعم ودوام احلفظ واألمان. )تغريدة 

خارج عالم تويتر(.
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