
االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد72

يقول النبي ژ:«أنتم شهداء اهللا في األرض»، ونُشهد اهللا 
أوال أننا حللنا املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مما لنا عليه كحاكم، ونشــهده أن سموه وفي 
عهده نهضت بالدنا من جديد ونالها من التطور املتسارع مما 
كان قد توقف أو تباطأ ألسباب سياسية وأخرى غير سياسية، 
ونشــهده أنه أعاد لبلدنا ثقلها اإلقليمي والعربي بل وحتى 
العاملي، وأعاد وضع بلدنا على خارطة العالم السياسية بشكل 
يليق بها، ونشهده أنه أعاد بناء الدولة من الداخل مبا يكفل لها 
االستمرار باستقرار متزن، ونشهده أنه عبر بنا وببالدنا بحرا 
سياســيا متالطما في واحدة من أكثر مناطق العالم اشتعاال، 
وأنه نقلنا من خانة الالاستقرار احمليطة إلى خانة االستقرار 
واألمــن واألمان واالطمئنان إلى درجة أننا عبرنا عقدا كامال 
من الزمن املشتعل سياسيا في املنطقة ولم نكد نشعر بشيء، 
فكانت حكمته وديبلوماســيته العالية وحنكته سببا رئيسيا 

في متتعنا مبا متتعنا به وسط منطقة صراعات ال تتوقف.
< < <

بالنســبة لي لم يغب حاكم بل غــاب حكيم، بل غاب عن 
الكويــت صباحها، وليس في األمر مديح أو وصلة رثاء قدر 
ما هو عمل مببدأ الشهادة التي أمرنا بها نبينا ژ، ومما نحن 
شهود عليه مما رأينا وســمعنا وملسنا ومتتعنا به، بشهادة 
نســأل عليها أن الكويت في عهده تغيرت وبدأت تعود درة 
للخليج وبدأ التطور يتغلغل في كل نواحي البالد بشكل الفت 

للنظر وكأنها بدأت تنهض من جديد.
< < <

كصحافي عاصرته وزيرا للخارجية ثم نائبا لرئيس مجلس 
الوزراء ثم رئيســا ملجلس الوزراء ثم أميــرا للبالد، وقمت 
بتغطية عدد من املناسبات وملست تقارب سموه مع احلضور 
سياسيني وإعالميني وحضورا، وتواضعه اجلّم وعفويته التي 
ال تخطئها عني، فكان أبا وأخا وصديقا للجميع، بل وكان كلما 

زاد منصبا زاد تواضعا.
< < <

مما يرويه الزمالء اإلعالميون عنه وما شــهدناه منه أنه 
كان يؤمــن بالدميوقراطية إلى أقصى حد، وهذا يثبته تعامله 
مع األحداث احمللية التي تعامل معها جميعا وفق الدســتور 

دون أن يحيد عنه.
< < <

اللهم ارحم عبدك الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وجتاوز عنه وأســكنه فســيح جناتك، وإن كنا نعزي أسرة 
الصباح الكرمية إال أننا كشعب نتقبل العزاء به كما يتقبلونه، 
فما هو إال واحد منا كما هو واحد منهم فال نعلم أي منا يعزي 
اآلخر في هذا املصاب، فهكذا كنا ككويتيني وهكذا سنكون.

عظم اهللا أجركم يا أهلي وعزوتي في وفاة والدنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، الذي وافته املنية أمس 

في الواليات املتحدة األميركية.
خبر الوفاة فجعنــا جمعيا وجاء كصدمة، حينما انقطع 
اإلرسال، ومت بث آيات من القرآن الكرمي على التلفزيون الرسمي 
للدولة، وبعدها خرج وزير الديوان األميري في بيان ينعى 
فيه أميرنا ووالدنا الشيخ صباح األحمد ويعلن خبر وفاته.

أجواء احلزن خيمت على أرجاء الوطن الغالي الذي بكى 
على فراق أحد أبنائه البارين واملخلصني الذي سخر حياته 
عقودا طويلة خلدمة الكويت، لم ينس شــعبه يوما وجتده 
دائما يوجه احلكومة برعاية املواطــن الكويتي وتقدمي كل 
اخلدمات له، والشاهد على ذلك توجيهاته السامية في إجالء 
جميع املواطنني من اخلارج بسبب جائحة كورونا وخوفه، 

رحمه اهللا، على صحة أبنائه من هذا الڤيروس.
حقا فقدنا اليوم حاكما ووالدا وزعيما وقائدا نادرا وجوده 
في هذا العالم، جتده فازعا ملساعدة احملتاجني وفي مساعدة 
املنكوبني واحملتاجني في مختلف بقاع األرض، وجدناه رغم 
مرضه وتعبه حامال للواء السالم والواسطة حلل أي خالف 
ينشــب في العالم بحكمته وخبرته بارعا في حل الصعاب 

بكل ديبلوماسية وحنكة.
زعماء العالم وقفوا للفقيد إجالال واحتراما لدوره الفعال 
في القضايا الدولية التي مكنته من حصوله على العديد من 
األلقاب تقديرا جلهوده منها قائد العمل اإلنســاني وراعي 

السالم وعميد الديبلوماسية. 
مهما سطرنا من كلمات نقف عاجزين أمام محاسن فقيدنا 

الغالي الذي نبكي جميعا على فراقه. 
أخيرا أتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة إلى األسرة 
احلاكمة وإلى الشــعب الكويتي والوفي بهذا املصاب اجللل 
علينا جميعا،  سائال املولى عز وجل أن يتغمد فقيد األمة والدنا 
الشيخ صباح األحمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويجزيه عنا خير اجلزاء في كل ما بذله جتاه وطنه وشعبه.

إلى جنات اخللد يا أبا ناصر.

ستبقى في قلوبنا

وقفة

فاطمة ناصر العازمي

حكيم العرب في ذمة اهللا

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

إلى جنات اخللد يا أبانا وأميرنا الغالي، تســتحق كل 
هذه املشاعر داخل الكويت وخارجها وعلى مستوى العالم، 
كنت صاحب مدرسة احلكم الرشيد ونهج االعتدال ورمز 
اإلنســانية، غمرت بإنســانيتك كثيرا من الدول بنسائها 
وأطفالها وشيوخها وحفظت الكويت وأهلها إلميانك برب 
العاملني أوال وبحكمة التصرف والتعاطي مع كل األحداث.

كنت الصوت املسموع في كل احملافل اإلقليمية والدولية 
دفاعا عن احلق، وكنت حريصا دوما على بناء عالقات قوية 

ومتينة مع دول اجلوار والعالم أجمع.
لك منا خالص الدعاء مقرونا بصافي الدمع، ووفق اهللا 
أبانا وقائدنا وأميرنا صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح،  فســموه السند والعضيد، وهو 
اليوم خير خلف خلير سلف واحلاكم العطوف واحلاز م. 
وليحفظ اهللا الكويت وأهلها وكل مقيم على أرضها وأسرة 
احلكم الكرمية من كل مكروه. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أعظم شــيء وأقصى ما يتمناه املرء أن يكون الدعاء له 
عنــد الوفاة، فما أعظم الوفاء للمغفــور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ صباح األحمد الصباح أميرنا ووالدنا وقائدنا بالدعاء 
له في هذا الوقت على ما قدم من خير وعطاء والذي يشهد 
اجلميع مبناقبه اخليرة الكثيرة لشعبه ووطنه وأمته العربية 

واإلسالمية وإلى دول العالم الكثيرة.
لقد رحل حكيم العرب وقائد اإلنسانية وعراب الديبلوماسية، 
وبقيت أعماله خالده ومنقوشة في قلوبنا وقلوب الكثير من 
الشــعوب في العالم. لقد أبكى غيابه ليس أبناء وطنه فقط، 
بل أبناء الوطن العربي واإلســالمي، ال لشيء سوي لعطائه 
الالمحــدود، والكل يعظم األجر لآلخــر في صورة أخوية 
عاطفية، كان الفقيد أباً له وهذا هو واقع احلال الذي يشعر 
بــه اجلميع. وفي هذا الرثاء والدموع تتســاقط من عيوننا 
واأللم يعتصر القلب بفقدان هذا الزعيم اإلنساني ألستذكر 
دموع الفقيد األمير في اكثر من مناسبة، وخاصة في حادثة 
مســجد الصادق. ال يبقى لنا سوى الدعاء له، وأن يغفر له 
رب العرش الكرمي، وأن يكون ما قدمه لشعبه وأمته العربية 
واإلسالمية في ميزان حسناته و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).. 
وهللا ما أخذ وما أعطى، رحل عنا 
والدنا وأميرنا وقائدنا الشيخ 
الكويت  صباح األحمد حاكم 
اخلامس عشــر، ولكن يبقى 
في قلوبنا مبواقفه وحكمته 
وحبه لشــعبه وللشــعوب 
العربية واإلسالمية والعاملية 
وسياسته وقيادته وتسامحه 
للخير وللجميع وحب  وحبه 
العالم واحترامهم ووقارهم له 
رحل ولم ترحل ابتسامته حتى 

في أصعب الظروف لتبعث الطمأنينة في وجه كل من شاهدها، 
رجل عرفــت الكويت خارجيا بفضل قيادته وديبلوماســيته 
لوزارة خارجيتها ألربعة عقود، وكان مدرسة يتعلم منها فنون 
الديبلوماسية والعالقات اخلارجية، وحاكما على مدى ١٤ سنة 
تقلد فيها لقب قائد للعمل اإلنساني من األمم املتحدة، وسميت 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني تكرميا له وللكويت وطبع ذلك 
اللقب صفه تدوم بــإذن اهللا األجيال القادمة فيها، وآخر ألقابه 
رحمه اهللا كانت من الرئيس األميركي دونالد ترامب وهو وسام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى اعترافا باجلهود العظيمة 

والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده.

ولفت البيت األبيض إلى أن 
العسكري  وسام االستحقاق 
برتبة قائد أعلى هو وســام 
مرموق نــادرا ما يتم منحه، 
وال يجري ذلــك إال من قبل 
الرئيس األميركي، كما أنه مينح 
عادة لرؤساء الدول أو رؤساء 
احلكومات، ومت منحه آخر مرة 
عام ١٩٩١، وقد حصل عليه أحد 
عشــر رئيس دولة فقط منذ 
احلرب العاملية، وهذا يدل على 

قلة من حصلوا عليه.
ومن صفات املغفور له أنه كان دائما محبا للسالم والصلح 
ويظهر ذلك في وســاطته التي ال تعــرف الكلل للنزاعات في 
الشــرق األوسط وجنحت في سد االنقســامات في ظل أكثر 

الظروف صعوبة.
تاريخ سموه وصفاته ال يكفيها كالم وال مقال ولكن عبرنا 
عما في قلوبنا، إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وإنا على فراقك 
حملزونون، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه اجلنة واحفظ بالدنا 
وشعبنا من كل مكروه وصبرنا في مصابنا وعوضنا خير من 
وأعن أميرنا سمو الشيخ نواف األحمد الصباح ملا حتب وترضى 

وهيئ له البطانة الصاحلة.

ننسى بصمة سموه إبان توليه منصب وزارة اخلارجية في تأسيس 
منظومة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، والتي وضع خطوطها 
العريضة في عام ١٩٨١، وتولى مســؤولية متثيل كرسي الكويت فيها 
ألعوام طويلة كما اعتبر مسؤوال في التقريب بني وجهات النظر بني 
الدول اخلليجية، في ملف اخلالف على احلدود، وحاول سموه رحمه 

في يوم حزين من أيام عمر الكويت غابت أمس شــمس الصباح 
عن الكويت، بال صباح األحمد قائد اإلنســانية ووالد اجلميع، وكيف 
لنا أال ننعى من قال عن أبناء الكويت «هذوال عيالي»، وكيف للشمس 
أن تبزغ مجددا على ديرتك يابوناصر وأنت قلت لنا وداعا، وترجلت 

عن جوادك الكويتي العظيم.
مبزيد من احلزن واألسى أنعي إلى الشعب الكويتي واألمتني العربية 
اإلســالمية، املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حكيم العرب وقائد اإلنسانية، صاحب أوسمة االستحقاقات 
السياسية والديبلوماســية الدولية الكبرى، غادرنا سمو األمير بعد 
تاريخ سياســي حافل بالعطاء الوطني والدولــي، رعانا حتى احتل 
كوالد لم يلدنا قلوب أبناء الكويت وأبناء األمتني العربية واإلســالمية 
في دعة اهللا وســعة رحمته يا والــد اجلميع. لعل احلديث عن تاريخ 
سموه السياسي الكبير على مدى عقود وعقود ليس لنا اآلن املجال 
في سرده ألنه أعظم من أن يكتب في سطور مقالة، وقبس منه، ففي 
خالل توليه وزارة اخلارجية، تشــكلت جلنة ملســاعدة دول اخلليج 
العربي واليمن، كما وقف سموه على احلياد في األزمة اخلليجية عام 
٢٠١٧ عامال على خط الوساطة والديبلوماسية في فض املنازعات، وال 

اهللا احلفاظ على وحدة املنظومة اخلليجية التي تعد املنظمة الوجودية 
للكويت ولشعوب اخلليج العربي وكان حريصا على املصاحلة.

إنني أعيد ذاكرتي القريبة بعد اجتياح اجلائحة كورونا (كوفيد- ١٩)، 
وال أستطيع أن أنسى الدور األبوي بإعادة آخر كويتي من بالد العالم 
في شهر رمضان املبارك، إضافة إلى حسه العائلي األبوي العالي في 
مواساتي برحيل والدتي وشــقيقتي د.سلوى بورسلي، وهكذا كان 
قلبه وباب قصره دائما مفتوحا ألبناء الشــعب الكويتي ولهمومهم 
وتشرفت بلقائه رحمه اهللا في عدة مناسبات، كما كان مفتوحا لهموم 

األمتني العربية واإلسالمية.
سنســير على خطاك يا أميرنا الراحل على قاعدة الوالء وتوحيد 
الصف الوطنــي، وال عزاء ملن يريدون للكويت بأن تصبح ســاحة 
للعابثني، بل عزاؤنا ألسرة الصباح حكام الكويت الشرفاء، وللمواطنني 
السائرين على درب النهضة بالوطن، ونسأل اهللا تعالى له أن يتغمده 
برحمته الواســعة وأن يولي علينا خير خلف خلير ســلف، وغابت 

شمس الكويت حزينة.
كلمة: وداعا قائد اإلنســانية العظيم ســتبقى في قلوب أبناء شعبك 

ودعواتهم لك بالرحمة واملغفرة (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

احلرف ٢٩

غاب صباحنا

waha٢waha٢waha@hotmail.com ذعار الرشيدي

إطاللة

رحمك اهللا
 يا صباح اإلنسانية 

والسالم
khaled-news@hotmail.com خالد العرافة

وقفة

رحل أمير 
اإلنسانية

al.dujaini@hotmail.comمحمد مطلق الدجيني

سلطنة حرف

وغابت شمس 
الكويت حزينة
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

فقدت الكويت، بل فقد العالم 
كله قائدا كبيرا، وهو املغفور 
له الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، رحمــه اهللا، واآلن 
يشــعر كل بيت بأن املصاب 
مصابه، ألن سموه رحمه اهللا 
تعالى كان قريبا من كل فرد من 
شعبه ويحيطهم جميعا برعاية 
أبوية يندر أن جتد مثلها في 

أي مكان آخر. 
(إنا هللا وإنا إليه راجعون) 
فقد كانت للفقيد يرحمه اهللا 

مواقف إنسانية ملسها اجلميع وتوج بها أميرا لإلنسانية واقترن 
اسم الكويت في عهده مببادرات السالم واإلنسانية. 

لن يجد القلم ما ميكن أن يعبر عن احلزن الشديد لهذه الفاجعة، 
ولكن أمر اهللا عز وجل ال مرّد له، وعلينا أن نحتسب األجر عند 
اهللا، وأن نتجاوز هذه احملنة وتداعياتها بالصبر والدعاء والثبات 
واحلكمة، وأن نكون يدا واحدة مع قيادتنا احلكيمة الستمرار 

مسيرة السالم ومسيرة بابا صباح في حياته. 
إن املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ صباح األحمد، سيبقى 

في قلوبنا ولن يرحل منها ألننا 
سنســتمر بالعطاء الذي بدأه 
ونستمر على نهجه وطريقه 

السديد. 
إن العالــم بأســره يبكي 
املغفور له بإذن اهللا، فقد أرسى 
سموه قواعد ديبلوماسية راقية 
وهي ديبلوماسية اإلنسانية 
املنظمات  جمعاء وتســابقت 
الدوليــة والــدول والزعماء 
لتكرميه، وندعو اهللا أن يكون 
كل ما قدمه لإلنسانية في ميزان 
حسناته وســيبقى يرحمه اهللا في قلوب اجلميع ما حيينا. إن 
العالقة بني املغفور له وشــعبه يجب أن تدرس في اجلامعات 
ومراكز البحوث والسياسات الدولية فهي عالقة أبوية ال مثيل 

لها في ثوب عالقة بني حاكم ومحكوم. 
ندعو اهللا عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويرزقه اجلنة، وأن 
يــدمي اهللا علينا األمن واألمان في ظــل قيادتنا احلكيمة، وأن 
تستمر الكويت بعطائها الدائم ملبادرات السالم واإلنسانية، و(إنا 

هللا وإنا إليه راجعون).

فجعت الكويت عصر أمس 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا، سمو 
الشيخ صباح  الراحل  األمير 
األحمد اجلابر الصباح، حكيم 
الديبلوماســية بعد عقود من 
العطاء وخدمة األمتني العربية 

واإلسالمية.
رحل أمير اإلنسانية بعد أن 
رسم طريقا للسياسة اخلارجية 
والديبلوماسية الكويتية والتي 
من خاللها وضع مكانا مهما 
للكويت بني دول العالم، وأوجد 

للكويت مكانا في مجلس األمن ورئاسته.
لــم يدخر األمير الراحل جهدا وال وقتا في صحته ومرضه 
وهو يسعى ألن يكون وسيطا حلل اخلالف اخلليجي والذي بدأ 
فــي يونيو ٢٠١٧، ففي رمضان كان ينتقل من دولة إلى أخرى 

حلل اخلالف وإدارته، وجنح في عدم تفاقمه.
وفي الوقت الذي كانت تتسابق به الدول إلى التطبيع مع العدو 
الصهيوني، كان األمير الراحل صمام أمان للكويت في الوقوف 

بوجه هذا العدو وحصنا منيعا 
في الثبات على موقف الكويت 
والدفاع عن هذه القضية في 
جميع احملافــل الدولية دون 

اكتراث للمطبعني.
وال ننســى الــدور املهم 
واحليوي ألمير اإلنسانية في 
دعم جميع القضايا اإلنسانية 
إلى جانبها وجعل  والوقوف 
الكويت من أوائل الدول التي 
تقدم عطاءها الســخي دعما 

للشعوب في الكوارث.
فقد شاركنا بتبرعه الشخصي السخي لفريق همم شبابية 
العام املاضي في رحلتنا إلغاثة الالجئني الســوريني في األردن 

بتكفله بعمليات اجلرحى واملصابني السوريني.
وختاما نسأل اهللا بأن يجازيه على كل ما قام به من أعمال 
اخلير وأن يتجاوز عنه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ونعزي 
شعب الكويت واألمتني العربية واإلسالمية بفقيد الكويت صاحب 
السمو الراحل الشيخ صباح األحمد، و«إنا هللا وإنا إليه راجعون».

ألم وأمل

بابا صباح
في قلوبنا 

دائمًا
د.هند الشومر

سيدي ووالدي «صباح» أعلم أنك لن تقرأ هذه الكلمات، 
وأعلم أن اهللا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكرمي في سورة 
يوسف (واهللا غالب على أمره)، إال أنني ال أملك إال أن اكتبها 
لك، والدنا العزيز أبوناصر، إن التاريخ احلديث لن يستطيع 
جتاهلك، ولن يستطيع املؤرخون إال أن ينصفوك حق اإلنصاف 
رغما عنهــم، فلن تخلو صفحات التاريخ احلديث املرصود 
بهذا اجلزء من العالم دون ورود اســمك معطرا صفحاته، 
ولن تفي كلمات أبدع املؤلفني ولو جزءا بسيطا مما قمت به.

لن أطيل احلديث عنك، ولن أروي شيئا مما أعرفه عنك، 
بل لن أدخــر جهدا بالدعاء لك بالرحمــة واملغفرة والثبات 
عند السؤال جزاء منا ورد معروف لك، ملا آليت لنا من خير 
وجهد ووقت وحمية لي وألبنائي وألهلي وملنطقتي ولوطني 

احلبيب الكويت.
نسأل اهللا أن يرحمه ويتغمد روحه باملغفرة.

مسار حر

سيدي 
ووالدي

Q٨naifQ٨@gmail.comنايف اجلاسمي الظفيري

هندس
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