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 الشيخ د.أحمد حسين أحمد محمد

الشيخ ناصر صباح 
األحمد وحتديات 

اجليوبوليتكس
كانت مفاجأة سارة لي شخصيا 
عندما وجدت اسم الشيخ ناصر 

صباح األحمد يتصدر وزراء 
احلكومة اجلديدة، وقفزت 

ذاكرتي إلى املؤمتر الصحافي 
االستثنائي الذي عقد في الكويت 
قبل اشهر قليلة وحتدث الشيخ 

ناصر صباح األحمد حديثا 
مرجتال لكنه مهم للغاية، اذ وضع 

رؤية حقيقية إلعادة الكويت 
إلى مسيرتها احلضارية بإنشاء 

منطقة اقتصادية تستشرف 
املستقبل اجليوبوليتيكي للمنطقة 

وللدولة لتعيد للكويت ريادتها 
احلضارية التي تأسست عليها 
منذ بدء نشأتها. ولقد المست 

رؤية الشيخ ناصر صباح األحمد 
الشغف الكويتي باإلجناز وتغيير 

الواقع احلالي ملا هو افضل، 
وتتميز هذه الرؤية بصيغة 
تفاعلية مع مبادئ السياسة 

الدولية واجلغرافيا السياسية 
العاملية والتعامل احلضاري مع 

متغيراتها مع االهتمام باالقتصاد 
العاملي الذي يخدم جميع بني 

اإلنسان. 
هذه الرؤية ستجعل الكويت 

واحدة من دعائم السالم العاملي، 
ومركزا مهما للتراث اإلنساني 
احلضاري في املستقبل، إال أن 
مشروعا بهذا احلجم يستدعي 

اإلعداد املتميز وخلق بيئة عمل 
خالية من التعقيدات ومتوافقة مع 

احدث النظم اإلدارية والقانونية 
واملالية، وال شك أن العنصر 

اإلنساني هو أهم عنصر يحتاج 
إلى التطوير والتنمية الفعالة.

إن هذا املشروع الهائل هو في 
الواقع تطوير خلطة حتول 

الكويت إلى مركز اقتصادي 
عاملي، والبد من التركيز فيه 

على التنوع في املصادر والدقة 
في اإلجناز، ويؤسس ملنظومة 

سياسية واقتصادية جديدة 
عمادها صناعة التكنولوجيا 

والطاقة املتجددة بكامل أنواعها 
مع إحياء العنصر اإلنساني 

املتميز في الكفاءات واإلجنازات. 
إننا ال نبالغ اذ أكدنا أن هذا 

املشروع واقعي بامتياز فإننا 
من خالل قراءة بسيطة لواقعنا 

جند أن هذه الرؤية ممكنة 
التنفيذ ألن املشروع احلضاري 

يرتكز على عنصر االبتكار 
كعامل محفز للنمو االقتصادي 

وهو عنصر خاص باإلنسان 
ومتلك الكويت املنظومة العلمية 

واملقومات لتأمني اليد العاملة 
الوطنية الرائدة لتلبية متطلبات 

هذا القطاع في املستقبل، كما أننا 
منلك كل أسباب خلق الهيكلية 

التقنية والتكنولوجية القادرة على 
استيعاب مثل هذا التطور. 

إنني في الواقع لن استغرب عند 
احلديث عما منلك، فإننا منلك 

الكثير، إال أن جناح مثل هذا 
املشروع يجب أن يقوم على 

إعطاء اكبر مساحة من احلرية 
العلمية واالبداعية واملمارسة 

التطبيقية الشبابية، وهذا هو ما 
يحقق النجاح، كما أن املتابعة 

احلثيثة هي سر االستمرار في 
النجاح، ولذا البد أن نركز على 

أن تكون املنظومة التعليمية 
والتمهينية في الكويت متجددة 
ووطنية ومطلقة اليد في خلق 

شراكة معرفية مجتمعية حقيقية 
وجريئة، مما يوفر لنا األيدي 
والعقول العاملة املتوائمة مع 

تطلعات املستقبل. هذا باإلضافة 
الى تطوير بنى حتتية أو فوقية 

تقنية أو تكنولوجية متطورة. 
كما أننا نحتاج إلى خلق بيئة 

استثمارية سليمة عمادها 
التشريعات التي حتاكي املستقبل 

بحيث حتمي املستثمرين من 
املخاطر والتقلبات اجليوسياسية.

 ان سر النجاح في احلياة 
هو التفاؤل واإليجابية، ولقد 
استشففت في رسالة الشيخ 

ناصر أنها رسالة جادة تضمن 
االستقرار للمستثمرين، إال أن 

رجائي الشخصي من الشيخ 
ناصر هو ان مينع البيروقراطية 

اإلدارية واحلسابات السياسية 
الضيقة من هدم مثل هذه الرؤية 
احلضارية التي أطلقها، كما أنني 

أرجو من أبناء وبنات الكويت 
أن يتركوا القيل والقال جانبا، 
وأن يساهموا بجميع أطيافهم 

في اإلرادة احلرة والعمل اجلاد 
الذي من خالله نستطيع أن نبني 

كويت احلضارة والعلم والرفاه 
للجميع. 

احلكمة سراج العطاء a.alsalleh@yahoo.com

عبد المحسن محمد الحسيني

د.عبدالهادي الصالح

احلكام العرب خدعوا شعوبهم برفع شعارات 
االستعداد لطرد الصهاينة من أرض فلسطني.. 

والشعوب العربية استعدوا ليروا اجليوش العربية 
املوحدة تتجه نحو تل أبيب لتحرير فلسطني والقدس.. 

وسمعنا كثيرا من التعليقات واألغاني الوطنية 
احلماسية كذلك قرأنا الكثير من املقاالت والكتب عن 

احتالل الصهيونية العاملية ألرض فلسطني إلى أن 
حان موعد إعالن احلرب في عام 1967 وجتمع الشعب 
العربي في مظاهرات وهم يهتفون ويحيون اجليوش 

العربية التي ستتقدم وتدخل أرض فلسطني إلزالة دولة 
إسرائيل.. إال أن العرب فوجئوا بهزمية ثقيلة للجيوش 

العربية، حيث دخلت القوات اإلسرائيلية إلى داخل 
الضفة الغربية وإلى غزة وسيناء وأعلنت إسرائيل عن 

احتاللها ورفعت شعار دولة إسرائيل من النيل إلى 
الفرات.. وظلت إسرائيل محتلة األراضي التي احتلتها 

عقب حرب عام 1967 وعام النكسة وهذه التسمية 
أطلقها محمد حسنني هيكل على هزمية 1967.. واكتفى 

زعماء العرب بالبيانات احلماسية ومؤمترات القمة 
الفاشلة وكلها كانت تطالب باالنتقام وحترير فلسطني.. 

وأثناء تلك الفترتني ما قبل حرب 67 وبعد احلرب..
ثم جاءت فترة حرب 1973 التي قادها الرئيس أنور 

السادات وبحق يعتبر من أشجع وأقوى القادة 
العرب فهو الوحيد الذي أعلن احلرب على إسرائيل 

وانتصر عليها، حيث متكن من حترير سيناء واألرض 
املصرية احملتلة، وبعدها أعلن السادات عن معاهدة 

السالم، ودعا الدول التي حتيط بإسرائيل والتي 
احتلت أراضيها.. وتخلف زعماء تلك الدول واتهموا 

السادات باخليانة وبعد سنوات تبني للجميع أن دعوة 
السادات حلضور مؤمتر السالم صحيحة وكان العرب 
يتمنون أن يحققوا ربع ما حققه السادات إال أن عبثهم 

وعنادهم حال دون ذلك حتى ياسر عرفات صاحب 
القضية تخلف ونصحه السادات بأن يشارك في 

املؤمتر حتى يثبت حقوق الشعب الفلسطيني.. ولكن 
عرفات تأثر بالشارع الفلسطيني واملظاهرات واكتفى 
بخطابات حماسية وشعارات رنانة ال حتقق أي شيء 

لصالح القضية الفلسطينية.
وظلت الضفة الغربية وغزة إلى يومنا هذا محتلة 

وحتت سيطرة األمن اإلسرائيلي.. حيث ال يستطيع 
أي فلسطيني االنتقال من مدينة إلى مدينة إال بإذن 

من األمن اإلسرائيلي، وأما مدينة القدس فكانت حتت 
احلكم اإلسرائيلي.. ولم يطرأ أي شيء لتفعيل قرارات 
مجلس األمن في إعادة األراضي احملتلة عام 1967 مبا 

فيها القدس الشرقية.. وهذا يعني أن القدس محتلة إلى 
يومنا هذا.

العرب اليوم يعيدون نفس املشاهد التي شهدناها من 
قبل مظاهرات وتصريحات وهانحن نعيش ونكرر 

نفس املشاهد واالحتجاجات والشعارات احتجاجا على 
قرار الكونغرس األميركي الذي يقضي بنقل سفارة 
الواليات املتحدة األميركية إلى القدس الغربية وكان 
الرؤساء السابقون يؤجلون تنفيذها هذا القرار كل 

ستة شهور، إال أن ترامب قام بتفعيل قرار الكونغرس 
األميركي.

العرب منذ حرب 1967 وبعد خمسني عاما لم يتقدموا 
خطوة إلجناز أي عمل أو قرار لصالح القضية 

الفلسطينية وعقد في بيروت عام 2002 القمة العربية 
وطرح فيها امللك عبداهلل ملك السعودية اقتراحا 

إلجناز مشروع السالم بني الفلسطينيني وإسرائيل 
الذي تضمن حترير األراضي الفلسطينية احملتلة 

وإقامة دولة للفلسطينيني مقابل اعتراف الدول العربية 
بإسرائيل.. ومما يؤسف له أن لم يتحقق أي شيء ال 

في املفاوضات وال في إطار األمم املتحدة.
لقد آن األوان أن يفكر الفلسطينيون بشكل أفضل 

وعدم التعامل مع القضية باملواقف احلماسية بل علينا 
أن نبحث عن الطريقة واألسلوب الذي يساعد على 
دفع العمل إلقامة الدولة الفلسطينية.. البد أن يتفق 

الفلسطينيون على سياسة موحدة ودعم حكومة أبو 
مازن املعترف بها دوليا ومننحها مزيدا من الدعم 

والقوة حتى تباشر هذه احلكومة املعترف بها دوليا 
ألن تتحرك دوليا إلجناز مشروع الدولة الفلسطينية، 

كفانا شعارات وكفانا تكرار املشاهد القدمية التي 
اكتفت بالتظاهر واخلطابات الرنانة، دعونا نفكر بشكل 

أفضل من أجل أمن واستقرار الشعب الفلسطيني 
وإجناز حقوقه.

واهلل املوفق.

عن اإلمام جعفر الصادق )گ(، ان قوما أتوا نبيا 
لهم فقالوا: »ادع لنا ربك يرفع عنا املوت، فدعا لهم، 

فرفع اهلل تبارك وتعالى عنهم املوت، وكثروا حتى 
ضاقت بهم املنازل، وكثر النسل، وكان الرجل يصبح، 

فيحتاج أن يطعم أباه وأمه وجده وجد جده، ويوضيهم 
)ينظفهم( ويتعاهدهم، فشغلوا عن طلب املعاش، فأتوه 

فقالوا: سل ربك أن يردنا إلى آجالنا التي كنا عليها. 
فسأل ربه فردهم إلى آجالهم«.

هذه الرواية مصداقا للمقال األخير للزميل الراحل 
االستاذ سعد املعطش، رحمه اهلل تعالى، الذي قال فيه: 
»متطلبات البشر كثيرة.. ولو لبينا جميع املتطلبات.. 

ألصبحت احلياة ال تطاق« - »األنباء« 12/12/2017 
- ومن املؤكد ان املرحوم املعطش كان يحب احلياة 

ويكره املوت، كأي منا، لكن قضى أمر اهلل تعالى ان 
تستمر احلياة عبر موت الناس واحدا تلو اآلخر، وإال 

أصبحت احلياة ال تطاق!
املهم، لإلنسان قبل املوت أن يفي مبسؤولياته، ويكون 

أمينا لواجباته نحو أمته ووطنه ومجتمعه، ونفسه 
مطمئنة باإلميان حتى يلقى وجه ربه راضيا مرضيا.

رحمك اهلل يا أبا صالح جارنا في الصفحة التي جتمعنا 
معك كمنصة للرأي احلر.

وسيتعطش قراؤك الكثر ويفتقدون سعدهم في 
مقاالتك )رماح( بـ »األنباء« حيث كنت انت حتلق بهم، 

مثلما كانت غترتك حتلق على رأسك بكومة عجيبة، 
فأنت حقا: سعد املعطش!

العرب 
وإسرائيل

بو غترة 
مكومة

املوقف السياسي

م.36

بني الفينة واألخرى ينشط الناشطون ويخطط 
املخططون ويحيك املتآمرون من أعداء هذه 

األمة لضرب وحدتها وطمس هويتها اإلسالمية، 
وهدم قيمها، وإفساد شبابها، وسلب ميراثها 

الديني واحلضاري، وانتهاك إنسانيتها، وآخر 
املستجدات واملؤمرات في قتل وتكفني القضية 

الفلسطينية، هو إعالن الرئيس األميركي ترامب 
بأن القدس عاصمة إسرائيل األبدية، وبالطبع كلنا 

يعلم ان ترامب أطلق هذا اإلعالن إرضاء للطفلة 
املدللة إسرائيل ضاربا بعرض احلائط مشاعر 

املسلمني واملواثيق الدولية والعالقات اإلنسانية، 
ويعتبر هذا القرار دعوة سافرة لإلرهاب وانتهاكا 

صارخا حلقوق اإلنسان، ويرى املختصون 
بالسياسة ومحللو مستجدات الساحة أن رجل 
األعمال واملتنفذ الصهيوني شيلدون اديلسون 

قد ضغط بقوة على ترامب إلعالن القدس عاصمة 
إلسرائيل، وهو من ساعد الرئيس األميركي في 
حملته االنتخابية للوصول إلى كرسي الرئاسة 

مقابل التزامه بنقل السفارة للقدس واالعتراف بها 

كعاصمة دائمة إلسرائيل.
وميكرون وميكر اهلل واهلل خير املاكرين، فقد فعل 
إعالن ترامب االستفزازي العجب العجاب في األمة 
اإلسالمية بل في العالم بأسره، فقد تناسى ترامب 

أن هناك حبال سريا بني القضية الفلسطينية 
وأمة ال إله إال اهلل، وقد غفل ترامب وأعوانه عن 
خاصية هامة جدا وهي ان القضية الفلسطينية 

وحترير األقصى الشريف هاجس يؤرق مضجع 
كل مسلم، وهمٌّ مشترك بني جميع املسلمني في 
مشارق األرض ومغاربها، وهدف سام كفيل بأن 
يوحد الصفوف وينزع فتيل النزاعات وكيف ال؟ 
والقدس مسرح النبوات ومهبط الرساالت وثالث 

احلرمني وأولى القبلتني. وكيف ال؟ وقد احتضنت 
أرض فلسطني والقدس الشريف والدة سيدنا 

عيسى گ ومناجاة سيدنا موسى لربه، وأول 
صالة صالها نبينا محمد ژ باجتاه املسجد 

األقصى ثم حولت باجتاه احلرم املكي، وهي أرض 
مباركة فهي أرض اإلسراء واملعراج، وقد سكنها 

وزارها كثير من الصحابة والتابعني والعلماء 

والرؤساء، كل ذلك إرث تاريخي وحضاري وديني 
زاخر كفيل بتوحيد الصفوف وخرس كل لسان 

يقول إن القدس عاصمة إسرائيل وأن أرض 
فلسطني حق مكتسب إلسرائيل.

وميكرون وميكر اهلل واهلل خير املاكرين، حيث 
إن فور إعالن القدس عاصمة إسرائيل انتفضت 

فلسطني والشعوب اإلسالمية واستنكرت كل 
األحزاب وأطياف املجتمعات، واستشاط املسلمون 

واملسيحيون غضبا على حد السواء من هذا 
القرار، وبدعوة تركية عقدت قمة إسالمية ملنظمة 
التعاون اإلسالمي نوقشت فيها آخر املستجدات 

ووضعت أهم التوصيات.
وأجمل ما في هذا اإلعالن االستفزازي توحيد 

كلمة املسلمني في العالم، وإحياء القضية 
الفلسطينية من جديد، حيث باتت القضية األولى 
على األجندة اإلقليمية والعاملية الرسمية بعد أن 

كانت في املرتبة العاشرة.
شكرا ترامب لقد وحدت الصفوف من بعد اهلل 

عز وجل.

حادث شهداء الصالة في سيناء ما هو إال عمل 
إرهابي خسيس يتنافى مع الدين اإلسالمي ومع 
كل الشرائع واألعراف والقيم اإلنسانية، حروب 
اآلخرين على أرضنا، الشعب يدفع ثمنها حتى 
طفح الكيل بنا، يا عرب اتركوا خالفاتكم جانبا 

واحتدوا، احتدوا ألجل اإلنسانية واإلنسان، 
احتدوا ألجل أطفالكم ونسائكم، ألجل أوطانكم، 
احتدوا يا عرب نناشدكم ونرجوكم أن تتحدوا 

ولو ملرة واحدة، نبكي ضحايا مصر الذين 
استشهدوا اثر عمليات إرهابية ونبكي لبكاء 

نسائهم وتألم أطفالهم، نرجوكم بألم وحزن أن 
تتحدوا. 

هل يحق لنا أن نعيب على الغرب والعيب أصال 
فينا؟ هل املطلوب من الغرب أن يتحرك قبلنا 

إلنقاذنا من ضعفنا وتفككنا؟ وأسأل ما جدوى 
كل هذا إذا لم يكن هناك مردود أمام ما يجري من 
تدمير وقتل اإلرهاب واإلرهابيني اخلونة، ماضني 
في وحشيتهم بدعم من بعض الدول واألطراف 
التي ال متلك أي ذرة من الضمير ونحن على ما 
نحن عليه ال نفعل شيئا سوى الشكوى والتذكر 

والتظاهر واإلدانة دون أن يعني ذلك شيئا. إننا 
أمام واقع عربي مشتت، واقع ظالم سقطت فيه 

أقنعة العدالة والشرف واملبادئ.
العالم يشاهد الدمار اليومي واخلراب واملوت 

وسفك الدماء من قبل اإلرهابيني ونحن واقفون 
دون حراك، أشعر أننا فقدنا النطق. 

ما يحدث في  مصر ما هو إال مجزرة إرهابية 
مخالفة لإلنسانية واهلل ال يرضى بذلك. نحن اآلن 
نواجه التحديات الصعبة من أعداء مصر والعروبة 
وأسيادهم وأذنابهم، نحن واملجتمع الدولي اعطينا 

الفرصة للخونة اإلرهابيني لإلجهاز على ضحايا 
باسم الدين. إلى وقت قريب جدا، كنت أتعامل مع 

العوملة على أساس أنها ثقافة، وفجأة وبال مقدمات 
اكتشفت أنها سياسية أيضا إلى جانب  شقيها 

الثقافي واالقتصادي، وعندما أحتدث عن العوملة 
العسكرية جند أن العالم منقسم إلى جبهتني، 

جبهة قوية ومتثلها أميركا ودول الغرب بثقافاتها 
وسلوكياتها وقوتها، والثانية متثل  حضارة 

التخلف املرتبطة بشعوب العالم الثالث، ومن هنا 
جاءت محاولة ربط اإلرهاب باإلسالم، وإذا كانت 

العوملة العسكرية هي محاولة ملواجهة اإلرهاب 
الذي هو صنع الغرب، إذن ملاذا يلصق اإلرهاب 

باملسلمني وحدهم؟ 
اإلرهاب  سرطان مدمر ينتشر في جسد العالم 
وأصبحت له كيانات مستقلة وميزانيات رهيبة 
وأعوان يحملون جوازات سفر مزورة.. أميركا 
ساعدت على تقوية اإلرهاب من أجل السيطرة 
وحتقيق حلمها واالستيالء على ثروات العرب. 
اإلرهاب ال ميكن أن يقترن بدين أو شعب أو 

جنسية ألنه فعل منكر ومرفوض ملاذا ال ينعقد  
مؤمتر دولي ملكافحة اإلرهاب، يتم حتديد من 
هو اإلرهابي ومن هم وراءه ومن هم ممولوه، 

إننا نطالب بصوت احلكمة ولسان احلق أن يعاد 
النظر فيما توصلنا إليه، ألن اإلرهاب الفكري 

واإلرهاب املسلح استطاعا وبكل قوة غزو عقول 
بعض الشباب. أفسحوا املجال  وأعيدوا النظر 
حتى يستمر نهر العطاء ألننا أمام داء عضال 

متدد واستشرى في ظل انشغال واضح بتداعيات 
سياسية وأمام صوت قوي مطالب بنهاية اإلرهاب 

العسكري  والنفسي والفكري.

أروع التهاني والتبريكات لفنانتنا الغالية )ام 
حنني(، على حصولها جائزة املرأة العربية 

ضمن الئحة السيدات املكرمات، في احلفل 
 Arab women of the year( املقام في لندن لـ

.)2017
فمن مثلك يستحق فعال هذا التكرمي واإلجالل 

والتقدير عن جدارة، انت إنسانة بكل 
تواضع قبل ان تكوني فنانة، انسانة عظيمة 
احتوت جمهورها ومحبيها واسكنتهم قلبها، 

وحافظت على جوهرها اخلليجي العربي، ولم 
تطمس شهرتها الواسعة بصيرتها.

والتكرمي ما هو إال اصدق برهان على 
استحقاقك، فال يكرم إال من هو أهل لذلك، 

تكرميك هو مبنزلة تكرمي لنا، له وقع خاص 
في نفوسنا، اسعدنا جميعا، واثلج صدورنا.

املرؤ باألخالق يسمو ذكره وبها يفضل 
في الورى ويوقر، وانت كنت ومازلت ملكة 

بأخالقك، وبفنك، وبروحك املشبعة بالعذوبة 
والنقاء الصافي.

كما نهنئك ايضا على مشاركتك في برنامج 
)The Voice( من قبل دعوتهم الكرمية لك، 
كعضوة في جلنة التحكيم، ليست كبديلة 

عن احد، بل كفنانة من النخبة، قديرة ولها 
بصمتها في ذهن كل من يعشقها، واعية، 

متزنة، مثقفة، مسلحة بالدراسة األكادميية، 
ولها وزنها.

ونحن على يقني تام، بأن »ام حنني« حني 
اختيرت، اختيرت ألنها مفخرة وإضافة 

جديدة رائعة وجميلة، لكل برنامج تتواجد به، 
كروعة مبسمها، فهي جنمة مخضرمة، غنية 

عن التعريف، مثلتنا ومثلت بلدها خير متثيل 
في مجال فنها، من خالل املهرجانات الوطنية، 
واالحتفاالت الغنائية، ورفعت رؤوسنا عاليا، 

بذوقها اخلاص، وباعتدال سلوكها، وحسن 
سمعتها.

وببريقها اللؤلؤي أصبحت وسام شرف، 
على صدر كل من يقدر ويحترم ويتذوق 
الفن احلقيقي، ال الفن الزائف، الفن الذي 

استمد فخامته من أصالة منبعها، ونال متيزه 
من صوتها املخملي املمزوج بعنفوان احلب، 

والذي ينقلنا معه عادة إلى مساحات المتناهية 
من اجلمال الوارف.

خطواتها دائما مدروسة ومتقنة، مهذبة تعرف 
كيف تنتقي ألفاظها، وتزن كلماتها، أسطورة 
حتى في كاريزمتها، وبعيدة عن تلك الهوجاء 

التي حتدث حولها، ألنها مكتفية بسلوكها 
الناطق بصفاتها وتصرفاتها.

تلقائية بطبيعتها، موضوعية في حكمها، 
مساملة مع نفسها ومع غيرها، ولم متتأل 

صلفا ووقاحة وهمجية أبدا، )يقال إن األشياء 
تعرف بأضدادها وكذلك الشخص املسالم(، 

لذا جندها دائما شامخة بأنفتها، محافظة على 
عزتها وقيمتها.

 ،)the voice( فلقد أحسنتم االختيار برنامج
ونتمنى لها التوفيق ولكم، في اختيار ما 

تصبو إليه طموحاتكم، وهنيئا لكم بوجودها 
بينكم.

@ebtisam_aloun
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ابتسام محمد سعود العون

أمينة العلي 

فاطمة المزيعل

شكرًا ترامب 
لقد وّحدت 
الصفوف..!

موجة
 تسونامي 
اإلرهابية

للتميز 
عنوان

نظرة ثاقبة

نقطة ضوء

في سياق احلياة

ألن احلياة عبارة عن بوابة »مطار« والناس 
بها عابرون، إما واصلون أو مغادرون، 

رحل سيد حياتي وسيدي.. 
فقدت والدي في فجر الثامن والعشرين من 
نوفمبر، هذا الرجل الذي كان مبنزلة عمود 

فقري لي في هذه الدنيا، ووجوده »وإن 
كان على فراش املرض ألكثر من عشرة 
أشهر«، مصدر راحة وأمان واستقرار، 

رحل الرجل الذي ال تفارقه االبتسامة حتى 
في أيام حزنه وال يرتبط باسمه شيء 

سوى الضحكة اجلميلة والكلمة الطيبة، 
كان رحمه اهلل صديق اجلميع، ال يفرق بني 

البشر بأي سبب كان، يحب احلياة حباً 
جماً، كان صديق القانون والبيئة ووطنيا 
من الطراز الرفيع، رغم أنه ال يتحدث في 

السياسة وال يشارك بها أو حتى بالرأي أو 

احلديث عنها، فهو رجل عقاري / زراعي 
فقط، وأب حنون طيب صديق جميع 

أبنائه وبناته، رحل الرجل الذي علمني أن 
الوطنية »موقف« ليست شعارات، رحل 
الرجل الذي كان ينصح وال يأمر، يضع 

لك تصورات خطواتك وال يجبرك على أن 
تتخلى عن رغباتك.

أذكر جيدا حديثي معه عند بداية احلراك 
السياسي في الكويت وبعض النصائح التي 
لم ألتزم بها، ولكن كل ما قاله حدث، العمر 

واملمارسة واحلنكة والتجارب جتعل من 
كبار السن »مدارس متنقلة« ومكسبا لكل 

من يجالسهم ويستمع اليهم. 
رحل الصديق واألخ والصاحب وكامت 

األسرار، رحل ولم يودعني حتى، إلميانه 
بأنني سوف أفقد وعيي إذا وّدعني، رحمك 

اهلل يا كبير املقام والعز والهيبة.. أتذكر له 
موقفا في الغزو العراقي عندما خرج أعز 

أصدقائه وكان في وداعه وقال للوالد اخرج 
معي فالوضع مزٍر وصعب وقد يطول أمد 
األزمة، فكان رده شافيا مختصرا ووطنيا: 

الكويت »ضفتنا« في الرخاء وشلون ما 
نتحملها بالشقاء.. 

سيدي، كنت أمتنى ولو للحظة أن ترى 
اجلموع التي اصطفت مشكورة في 

جنازتك، أو حتى ترى املعزين في ديوان 
العائلة، فهم الكويت بكل أطيافها، كنت 

أمتنى ولو للحظة أن تستمع ملا قاله سيدي 
سمو األمير عنك.. فقد كنت جزءا من 

تاريخ الكويت.. 
فهد يوسف ثنيان الغامن..

وداعا وإلى اللقاء في جنات النعيم..

مشعل فهد الغانم

في وداع
 والدي


