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محبة الناس كنز ورزق ونعمة من اهللا تبارك 
وتعالى!

قالوا: تتفق أو تختلف يبقى الشيخ حمد جابر 
العلي «سر أبيه»!

وقالوا: أمه امــرأة عظيمة ربته على املهمات 
الصعبة!

تعددت به اخلصال والصفات واألقوال وأبرزها 
من شابه أباه فما ظلم!

ما دخلت ديوانا أو مجلسا إال ووجدت له ذكرا 
عاطرا ودفاعا من املواطن العادي غير املسيّس، 
وأقل عبارة تسمعها: يبه هذا استجواب سياسي 

وأجندة وحتالفات!.. اهللا ناصره!
ما شاء اهللا.. ما سر حب الناس له ورفضهم 
لالستجواب رغم أنه حق دستوري؟ ويأتيك الرد: 

على أال يكون تعسفا!
يقولون: مــن أحبه اهللا أحبه الناس: هل هذا 

صحيح؟ نعم هذا صحيح!
ثبت في احلديث الصحيح عن النبي ژ قال 
«إذا أحب اهللا عبدا نادى جبريل إن اهللا يحب فالنا 
فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء 
إن اهللا يحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في أهل األرض»، فهنيئا لك يا 

شيخ حمد محبة الناس في الكويت!
إذا كانت هذه احلسبة ربانية فاهللا ناصر عبده 
الذي أحبه، وهذا واضح في استجواب األخ حمدان 
العازمي «الذي اجتهد ومارس حقه الدســتوري 
ونحسبه إن شاء اهللا أمينا صادقا ساعيا إلى احلق 
واحلقيقة»، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الذي قالها صريحة 
وبشفافية مطلقة «نحترم املساءلة السياسية ولن 
جنزع من األداة وسنرد بكل شفافية»، وبالفعل 
صعــد املنصة وأقنع مواطنيه بعدالة مواقفه من 

محاور االستجواب!
من يتابع تنقل الشــيخ حمد جابر العلي منذ 
تخرجه في (العلوم السياسية) عام ١٩٨٩ يالحظ أنه 
تسلم مناصب حساسة منها وزير اإلعالم في عام 
٢٠١١ وسفير في اململكة العربية السعودية وغيرها 
كثير من املناصب وتدرج في هذه املناصب حتى 
وصل إلى منصــب نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع، وأتذكر لــه تصريحا حني غادر 
منصب السفير في الرياض، قال: ستظل اململكة 

في قلبي ووجداني!
أنا وغيري وكثير من املواطنني الذين يعلنون 
اليوم موقفــا مؤازرا له إمنا مرتكزهم هو قبوله 
التحدي في االســتجواب وصعوده املنصة غير 
جافل وال هايب، واثقا بأنه قادر على تفنيد محاور 
االســتجواب، وقد جنح في تبيان احلقائق بكل 
شفافية ووضوح، وهو يحصد اآلن دعم مواطنيه!

٭ ومضة: الشيخ حمد جابر العلي نظيف الضمير 
واليد والذمة، وهذا يكفي وهو كويتي وطني مخلص، 

وطرح الثقة فيه محل خالف بني القوى السياسية 
واالجتماعية التي لها حراك سياسي، أما اجلمهرة 
من املواطنني فال يؤيدون هذا االستجواب في هذا 
الزمن الذي كثرت فيه الفنت واألجندات امللغومة!

ثوابتنا  أن نتذكــر دائما  علينا  ٭ آخر الكالم: 
السياســية ودســتور الكويت يحكم األعمال، 
وهذا الدســتور يعطي النائب حق االستجواب 
وطرح الثقة به، وعلينــا كمواطنني أن نضغط 
على نوابنا الذين صوتنا لهم إذا كنا غير مقتنعني 
باالستجواب، فالتمسك بالدستور ونصوصه فيه 
جناتنا وبال تعسف أو غنب، وعلى عقالء املجلس 
القيام بدورهم في البعد عن التأزمي، وليُحســن 
أيضا نوابنا األفاضل أسلوب التخاطب حتى في 

االستجوابات!
مرت في الكويت استجوابات (صجية) حققت 
أهدافها ورأينا أيضا استجوابات (مفبركة) «كوبي 
بيست» من استجوابات مرت كان مصيرها الفشل 

ألنها (واهية) غير حقيقية!

٭ زبدة احلچي: يا شيخ حمد أبشر واهللا بسعدك، 
يريدون إقصاءك فإذا أنت عند مواطنيك (جنم في 
القمة) بعد أن صنعت جنوميتك بأعمالك وإجنازاتك 
التي يصعب حصرها، وسمعتك الطيبة التي وصلت 
الى اآلفاق بعد أن شاهدوا أعمالك وحرصك على 
حرمة املال العام ووقفك ألي جتاوزات مالية للجهات 

املختصة!
وهكذا أنت أعطيت القوس باريها!

أبشر يا شــيخ حمد يا (أبا خالد) فما ضاع 
عدلك وإجنازاتك بعيدا عن احملسوبيات، والناس 
بعد صعودك للمنصة وســماع إجاباتك صارت 
أكثر (اطمئنانا)، وصدق من قال: هذا الشبل من 

ذاك األسد!
حملت مصلحة الكويــت وأنت في الكويت 
وخارجها وصرت املتمرس، وكما يقولون: راح 

تعدي!
وعلى خطى أبيــه (عــارف) كل (األالعيب 
السياسية) مقدرا ومتذكرا أن (مواطنته) هي (السر 

الباقي) والذي يربطه بكل أبناء وطنه!
عيوننا عليــك باردة كل مواطنيك معك قلبا 
وقالبا ويدعون لك بظهر الغيب، فماذا تريد أكثر 

من ذلك؟
واصل مســيرة اإلصالح ومكافحة الفساد، 

فاملعدن الطيب ال تغيره األحوال واملناصب!
كل أعمالك اتضحت للناس كافة، فليس فيها 

ما يخالف القانون!
أيا كانت األسباب واملســببات فلقد «كفيت 

ووفيت» وحزت ثقة وحب شعبك!
يبقى القضاء والقدر في علم اهللا، ولو نقدر نرده 
لبادرنا.. ونسأله النجاح واملوفقية لك، ودمت ساملا!

..في أمان اهللا.

ومضات

كل القلوب
إلى «حمد» متيُل!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

بليندا لويس: صداقة قوية جمعت املعتمد البريطاني 
شكسبير مع حاكم الكويت السابع مبارك الصباح

أسامة دياب

نظــم الباحــث بالعالقات 
البريطانيــة  ـ  الكويتيــة 
د.عيسى دشتي زيارة للسفيرة 
البريطانية لدى البالد بليندا 
لويس إلى مقبرة املسيحيني 
القدمية مبنطقة الشرق وذلك 
البريطاني  املعتمــد  لتكــرمي 
الســابق لدى الكويت الكابنت 
وليام هنري شكسبير والذي 
عمل في الكويت كثاني معتمد 
بريطاني منذ عام ١٩٠٩ حتى 
١٩١٥ حيــث قتل فــي معركة 
جــراب فــي ٢٤ ينايــر ١٩١٥. 
وقالت الســفيرة البريطانية 
بليندا لويس إن الزيارة تأتي 
لوضع إكليل من الزهور على 
شاهد القبر التذكاري املوجود 
باملقبــرة كتكــرمي للمعتمــد 
البريطانــي وليم شكســبير 
بيوم ذكــرى وفاتــه كتقدير 
له جلميع االعمــال واجلهود 
التي بذلها في خدمة العالقات 
الكويتيةـ  البريطانية ودعمها. 
وأشارت لويس الى أن الكابنت 
شكســبير كان تربطه عالقة 
صداقة قوية مع حاكم الكويت 
السابع الشيخ مبارك بن صباح 
الصباح حيث دعم شكسبير 
بعضا من مطالبه لدى احلكومة 
البريطانية والتي من ابرزها 
فتــح مكتــب بريــد مســتقل 
للكويــت وتوقيــع معاهدات 
منع التجارة وتهريب السالح 
وغيرها. وذكــرت أن الراحل 
كان مستكشفا بارعا للصحراء 
ووثق ومسح اخلرائط لشمال 
اجلزيرة العربية ورسم حدود 
الكويت في تلك املرحلة وأدخل 
البريطانية احلديثة  العمارة 
للكويت وبيت ديكسون خير 

شاهد على ذلك.
الباحــث  قــال  بــدوره، 
د.عيسى دشــتي إن الكويت 
تضــم العديــد من الشــواهد 
والعالمــات واألماكــن التــي 

السفيرة البريطانية قامت بوضع إكليل من الزهور على قبره وإحياء الذكرى الـ ١٠٧ لوفاته

السفيرة البريطانية بليندا لويس ود.عيسى دشتي عقب وضع إكليل من الزهور على شاهد قبر املعتمد البريطاني وليم شكسبير

تدل على قوة وعمق العالقات 
الكويتيةـ  البريطانية املميزة 
والتي يعمل بدوره على ابرازها 
واحيائها لتظل شاهدة لعمق 
الثنائيــة  العالقــات  وقــوة 
وابرازها ونشرها لتشكل مادة 
بحثية للمختصني واملهتمني 
بدراســة هــذه العالقــات من 
مختلف األوجه والتخصصات.
وكان دشتي قد نظم أكثر 
من زيارة للسفراء البريطانيني 
الكابــنت  وتكــرمي  لزيــارة 
شكسبير كما قام بتأليف أول 
كتاب باللغة العربية عن حياته 
وشــارك بالعديد مــن االفالم 
الوثائقيــة التــي تتحدث عن 
ســيرته وحياته، وتأتي هذه 
الزيارة لتكرميه بعد مرور ١٠٧ 
أعوام علــى وفاته في أحداث 

معركة جراب. لويس ودشتي خالل الزيارة ملقبرة املسيحيني القدمية في منطقة الشرق

الراحل كان مستكشفًا بارعًا للصحراء ورسم حدود الكويت خالل تلك املرحلة 
دشتي: الكويت تضم العديد من الشواهد على عمق العالقات الكويتية ـ البريطانية


