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أكمل رسالته وقاد سفينة الكويت نحو بر األمان

»أمير اإلنسانية«..خّلد اسم الكويت في 
احملافل اإلقليمية والعربية والعاملية

ومنذ أن تولى سموه دفة احلكم في البالد 
يوم 29 يناير 2006 حرص على السير على 
النهج احلكيم الذي سار عليه قادة الكويت 
طوال العقود املاضية في أداء دور فاعل في 
مسيرة األمــن واالستقرار في املنطقة ودرء 
اخلــالفــات بــن دولــهــا وحتقيق الــســالم في 

مجتمعاتها.
وعلى الصعيد الداخلي قــاد سمو األمير 
ــالد نــحــو الــتــطــور والتنمية  ــب الـــراحـــل ال
واالزدهــــار فــي مرحلة صعبة شهدت فيها 
املنطقة حتديات كبيرة واهتم ببناء اإلنسان 
باعتباره أثمن املــوارد التي ميلكها الوطن 

وعماد نهضته وتطوره ورخائه.
وحظي سمو األمير الراحل حن تولى دفة 
احلكم باعتباره احلاكم اخلامس عشر لدولة 
الكويت بتأييد شعبي ورسمي كبير ومتت 
مبايعته بــاإلجــمــاع مــن أعــضــاء السلطتن 
التنفيذية والتشريعية في ذلك اليوم امليمون 
من يناير ليصبح أول أمير منذ عام 1965 

يؤدي اليمن الدستورية أمام مجلس األمة.
ــر الــراحــل  ــي ــا عـــرف ســمــو األم وكــثــيــرا م
بانتهاج سياسة حكيمة حافظ من خاللها 
على مكانة متميزة للكويت فــي محطيها 
اخلليجي والعربي والدولي وشهد العالم 
بأسره جناحاته الدبلوماسية في نصرة 
القضايا العادلة للشعوب وحماية الدولة 
من أي تأثير يهدد كيانها والوصول بها إلى 
بر األمان في ظل محيط مضطرب بالتهديدات.
وإذا كانت البالد قد عاشت حتت قيادة 
سموه احلكيمة خالل السنوات األربع عشرة 
املاضية فقد سبقتها عقود من العمل الرسمي 
لسموه تبوأ خاللها عــددا من املناصب التي 
ساهم عبرها في تعزيز مسيرة بناء الوطن 

وتوطيد أركانه وترسيخ مكانته.
وفقيد الكويت هو االبن الرابع للشيخ أحمد 
اجلابر الصباح، الذي توسم في جنله الفطنة 
والــذكــاء منذ صغر سنه فأدخله املدرسة 
املباركية ثم أوفده إلى بعض الدول للدراسة 
واكتساب اخلبرات واملهارات التي ساعدته 
على ممارسة العمل بالشأن العام.وبدأت 
مسيرة العطاء لسمو األمير الراحل في عام 
1954 حينما عن عضوا في اللجنة التنفيذية 
العليا التي عهد إليها آنـــذاك مهمة تنظيم 

مصالح احلكومة ودوائرها الرسمية.
وفي عام 1955 تولى سموه منصب رئيس 
دائرة الشؤون االجتماعية والعمل فعمل على 
تنظيم العالقة بن العمال وأصحاب العمل 
السيما في ضوء تدفق الهجرات اخلارجية من 
الدول العربية واألجنبية للعمل في الكويت 
واستحداث مراكز التدريب الفني واملهني 
للشباب ورعاية الطفولة واألمومة واملسنن 
ــة وتشجيع  ــاص وذوي االحــتــيــاجــات اخل
اجلمعيات النسائية واالهتمام بالرياضة 

وإنشاء األندية الرياضية.
وأولـــى فقيد الكويت اهتماما بالفنون 
وعلى رأسها املسرح فأنشأ أول مركز لرعاية 
الفنون الشعبية فــي الكويت عــام 1956 
وفــي عــام 1957 أضيفت إلــى مهام سموه 
رئاسة دائرة املطبوعات والنشر إذ عمل على 
إصــدار اجلريدة الرسمية للكويت )الكويت 
اليوم( ومت إنشاء مطبعة احلكومة لتلبية 
احتياجاتها من املطبوعات ووقتها مت إصدار 

مجلة )العربي(.

وأبدى سمو األمير الراحل اهتماما كبيرا 
بإحياء التراث العربي وإعــادة نشر الكتب 
واملخطوطات القدمية وتشكيل جلنة خاصة 
ــدار  ملشروع )كتابة تاريخ الكويت( وإص
قانون املطبوعات والنشر الذي كان له دور 
مميز في حتقيق الصحافة الكويتية مكانة 
مرموقة بن مثيالتها في الــدول العربية ملا 

تتصف به من حرية وموضوعية واتزان.
وبعد استقالل دولــة الكويت عام 1961 
عن سموه عضوا في املجلس التأسيسي الذي 
عهدت إليه مهمة تشكيل جلنة وضع دستور 
البالد ثم عن في أول تشكيل وزاري عام 

1962 وزيرا لإلرشاد واألنباء.
وفــي 28 يناير 1963 وبعد إجــراء أول 
انتخابات تشريعية الختيار أعضاء مجلس 
األمة عن فقيد الكويت وزيرا للخارجية لتبدأ 
مسيرة سموه مع العمل السياسي اخلارجي 
والدبلوماسية التي برع فيها فاستحق لقب 
مهندس السياسة اخلارجية الكويتية وعميد 
الدبلوماسين في العالم بعد أن قضى 40 
عاما على رأس تلك الــوزارة ربانا لسفينتها 
في أصعب الظروف واملواقف السياسية التي 

شهدتها البالد.
ويستذكر الكويتيون بكل فخر الــدور 
الكبير للشيخ صباح األحمد عندما كان وزيرا 
للخارجية حن رفع سموه علم الكويت فوق 
مبنى األمم املتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 

11 مايو 1963.
وجتدر اإلشــارة إلى دور سموه منذ نحو 
54 عاما في جمع األشقاء وسعيه الدؤوب 
حلل اخلالفات عندما شارك في اللقاء الذي 
نظمته األحزاب املتنافسة في اليمن مع ممثلي 
مصر والسعودية لوضع حد للحرب األهلية 
هناك والتي استأنفت اجتماعاتها في الكويت 

في أغسطس 1966.
ــن اليمن  وعــنــدمــا تــدهــورت الــعــالقــة ب
اجلنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات 
بينهما على احلـــدود املشتركة قــام سموه 
بزيارة للدولتن في أكتوبر 1972 أثمرت 

توقيع اتفاقية سالم بينهما.
وقام فقيد الكويت في عام 1980 بوساطة 
ناجحة بن سلطنة عمان وجمهورية اليمن 
الدميقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة 
ــم وجـــه ســمــوه الــدعــوة  ــادئ ث ــب ــالن امل ــإع ب
لــوزيــري اخلــارجــيــة فــي الــدولــتــن لــزيــارة 
الكويت عــام 1984 حيث اجتمع الطرفان 
على مائدة احلوار وتوصال إلى إعالن انتهاء 
ــرام حسن  ــت احلــرب اإلعــالمــيــة بينهما واح

اجلوار وإقامة عالقات دبلوماسية.
واختط سمو األمير الراحل منذ نحو خمسة 
عقود منهجا واضحا للسياسة اخلارجية 
لدولة الكويت استطاع من خالله أن يتخطى 

بالكويت مــراحــل حرجة فــي تاريخها من 
خالل انتهاج مبدأ التوازن في التعامل مع 
ــن أبــرزهــا احلــرب  القضايا السياسية وم
العراقية اإليرانية التي استمرت من عام 
1980 حتى عــام 1988 ومــا نتج عنها من 
تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها 

داخليا وخارجيا.
وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة 
اخلارجية جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية 
عالقات الكويت اخلارجية مع مختلف دول 
العالم وخصوصا الــدول اخلمس الدائمة 
العضوية في مجلس األمن.وشهدت البالد 
نتيجة ذلك استقرارا في سياستها اخلارجية 
وثباتا اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس 
عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا 
للحق الكويتي في وجــه الــعــدوان العراقي 
ــذي أثمر صــدور قــرار مجلس األمــن رقم  وال
678 الــذي أجــاز استخدام كل الوسائل مبا 
فيها العسكرية ضد الــعــراق ما لم يسحب 

قواته من الكويت.
ـــة الــكــويــت الــيــوم  ولــعــل احــتــضــان دول
لعشرات املمثليات الدبلوماسية على أراضيها 
من ســفــارات وقنصليات ومــراكــز ملنظمات 
دولية وإقليمية لهو دليل ناصع على جناح 
سياسة فقيد الكويت الدبلوماسية وحسن 

قيادته للسياسة اخلارجية الكويتية.
ونظرا إلى ما يتمتع به من فطنة وذكاء 
ـــدرة فائقة على حتمل املــســؤولــيــة فقد  وق
ــى سمو األمــيــر الــراحــل مناصب  أســنــدت إل
عدة إضافة الى منصب وزيــر اخلارجية إذ 
عن وزيرا لإلعالم بالوكالة في الفترة من 2 
فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 وفي 

16 فبراير 1978 عن نائبا لرئيس مجلس 
الــوزراء وفي 4 مــارس 1981 تسلم حقيبة 
اإلعالم بالوكالة إضافة إلى وزارة اخلارجية 

حتى 9 فبراير 1982.
وفي 3 مارس 1985 عن رحمه الله نائبا 
ــوزراء ووزيــرا للخارجية  لرئيس مجلس ال
حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية.
وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري 
بتعين فقيد الكويت رئيسا ملجلس الوزراء 
وهي املرة األولى في تاريخ الكويت التي يتم 
فيها الفصل بن منصبي والية العهد ورئاسة 

مجلس الوزراء. 
ولــم يقتصر جنــاح سمو األمــيــر الراحل 
عند السياسة اخلــارجــيــة فقط بــل استمر 
هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة 
السياسة الداخلية للبالد فقد حــرص منذ 
ـــى لتوليه منصب رئاسة  اللحظات األول
ــة شاملة وعميقة  الـــوزراء على تبني رؤي
للتنمية في الكويت تشمل مختلف قطاعات 

الدولة وعلى رأسها القطاع االقتصادي.
ولتعزيز تلك الرؤية وتنفيذها قام سموه 
بتشجيع القطاع اخلاص وفتح فرص العمل 
احلر أمام الشباب الذين وضعهم سموه في 
مقدمة اهتماماته ورعايته من خــالل دعم 
املشروعات الصغيرة سعيا إلى حتقيق الهدف 
األمثل الذي سعى إليه وهو حتويل البالد إلى 
مركز مالي وجتاري إقليمي لتستعيد الكويت 

دورها التاريخي كلؤلؤة اخلليج.
واستمر فقيد الكويت في مسيرة العطاء 
رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير عام 
2006 عندما اجتمع مجلس الــوزراء واتخذ 
قــرارا باإلجماع بتزكية سمو الشيخ صباح 
األحــمــد اجلــابــر الصباح أمــيــرا للبالد وفقا 
للمادة 3 من قانون تــوارث اإلمــارة الصادر 

عام 1964.
وانطالقا من هذا القرار الذي اتخذه مجلس 
الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح عرض 
األمر وفقا للدستور على مجلس األمة الذي 
عقد جلستن يــوم األحــد 29 يناير 2006 
خصصت األولى ملبايعة أعضاء مجلس األمة 
لسمو الشيخ صباح األحمد أميرا للبالد في 
حن خصصت اجللسة الثانية لتأدية سموه 
القسم الــدســتــوري أمــام املجلس بحضور 

جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ومنذ ذلــك اليوم التاريخي بــدأت أسطر 
جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة 
سمو األمــيــر الــراحــل فــي قــيــادة الكويت اذ 
استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في االهتمام 
باالقتصاد ألنه عصب التنمية والتطور في 

أي مجتمع.
وشهدت الكويت خالل حكم سموه نهضة 
تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من 
املشاريع الضخمة من أبرزها مدينة )صباح 
األحمد البحرية( التي تعد أول مدينة ينفذها 
القطاع اخلــاص كامال ما يــدل على تشجيع 
سموه على إعطاء القطاع اخلاص دورا أكبر 
فــي املساهمة فــي تنمية الكويت وتنشيط 

عجلة االقتصاد.
ونفذت احلكومة الكويتية حتت قيادة 
سموه ووفقا لتوجيهاته السامية العديد 

من املشاريع العمالقة التي ترتبط مبختلف 
القطاعات اخلدمية في البالد مثل مشروع 
مستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر 
ومشروع مصفاة الزور ومبنى املطار اجلديد 
واستاد جابر الرياضي إضافة إلى تنفيذ املدن 
اإلسكانية اجلديدة ومن أبرزها مدينة املطالع 

السكنية العمالقة.
وحرص فقيد الكويت على وحدة الوطن 
ومتاسكه وحلمة أبنائه ورص صفوفهم في 
ضوء األخطار والتقلبات التي كانت تعصف 

باملنطقة من حن آلخر.
ــل خــالل  ــراح ــالد ال ــب ـــال ســمــو أمــيــر ال ون
مسيرته العشرات من األوسمة والقالدات 
واألوشحة والشهادات كان آخرها حصوله 
في 18 سبتمبر من العام احلالي على )وسام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى( الذي 
يعد أعلى وســام عسكري مينح عن جــدارة 
لقائد غير أمريكي تقديرا جلهوده السامية 

وإجنازاته املتميزة.
وأطلقت األمم املتحدة على فقيد الكويت 
لقب )قائد للعمل اإلنساني( ويتم اختيار 
الكويت )مركزا للعمل اإلنساني( اثر تبوئها 
مركزا مرموقا بن دول العالم خالل السنوات 
املاضية السيما بعد أن استضافت املؤمتر 
الدولي للمانحن لدعم الوضع اإلنساني في 
سورية لثالث دورات متتالية وقدمت تبرعات 

سخية إلغاثة الالجئن السورين.
واستضافت الكويت في عهد سموه القمة 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية العربية 
األولـــى فــي يناير 2009 التي شهدت أول 
مبادرة تنموية عربية طرحها سموه متمثلة 
بإنشاء صــنــدوق لدعم ومتــويــل املشاريع 
التنموية الصغيرة واملتوسطة في الــدول 
العربية برأسمال قدره مليارا دوالر تساهم 

الكويت فيه بحصة تبلغ 500 مليون دوالر.
واذا رحــل سمو األمــيــر بجسده فستظل 
إجنــازاتــه الــبــارزة مدونة في سجل تاريخ 
الــكــويــت وعــطــاءاتــه خــالــدة فــي مسيرتها 
احلديثة وإسهاماته ومبادراته منارة لألجيال 
تقتبس منها لتبقى حاملة مشاعل النور في 

مسيرة بناء الوطن ورفعته وازدهاره. 

بعدما أكمل رسالته وأدى أمانته وقاد سفينة الكويت وسط 
بحار مشتعلة من التوترات اإلقليمية والعاملية استطاع بحنكته 
أن يجنب بالده إياها وأن يشق لها طريقا آمنا محفوفا بالسالم 
واحملبة من العالم رحل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، أمس الثالثاء لتفقد الكويت قائدا فذا قاد 
مسيرة تنميتها وازدهارها خالل ال14 عاماً املاضية وخلد اسمها 

في احملافل اإلقليمية والعربية والعاملية.
وعلى وقع أنن الكويت على رحيل أميرها وقائد نهضتها 
تتداعى أحــزان البيت اخلليجي الــذي كان سموه )رحمه الله( 

حريصاً على رأب ما ناله من تصدع وجمع ما أصابه من شتات 
لتتسع دائرة احلزن إلى الوطن العربي قاطبة الذي فقد برحيل 
صاحب السمو قائداً حكيماً كثيراً ما كان حريصا على تعزيز 
صفوف دوله ومتتن وحدتها وإعالء كلمتها ووأد اخلالف بينها 
فضال عن أحزان اإلنسانية كلها التي فقدت بفقدانه أميرها الذي 
لم يبخل على مصاب سمع به في مختلف أرجاء العالم حتى غدت 
الكويت في عهده قبلة للمساعدات اإلنسانية والوقفات النبيلة 
مع املصابن وذوي الكوارث بغض النظر عن أجناسهم وأعراقهم 

وأديانهم.

م�������س�������ي���������������������������رة  ف�������������������������������ي  ف����������������������������������اع�����������������������������ًا  دورًا  أدى 
األم��������������������������ن واالس������������������ت������������������ق������������������رار ف����������������ي امل�������ن�������ط�������ق�������ة

ب�������ذل س����م����وه ج�����ه�����دًا ك����ب����ي����رًا ف�����ي ت����ع����زي����ز وت��ن��م��ي��ة 
العالم دول  مختلف  مع  اخلارجية  الكويت  عاقات 

قائد العمل اإلنساني
اختيرت الكويت في 9 سبتمبر 2014، 
»مركًزا للعمل اإلنساني« وُسمي صباح 
األحمد »قائدا للعمل اإلنساني« وذلك في 

حفل أقامته منظمة األمم املتحدة.
اختيرت الكويت في 9 سبتمبر 2014، 
»مركزاً للعمل اإلنساني« وُسمي سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد »قائداً للعمل 
اإلنساني«، في حفل أقامته منظمة األمم 

املتحدة.
ــعــام لـــألمم املتحدة  وكـــان األمـــن ال
حينذاك، بان كي مون، قد قال: إن »جهود 
الشيخ صباح األحمد مّكنت األمم املتحدة 
من مواجهة ما شهده العالم من معاناة 
وحروب وكوارث في األعوام املاضية«. 
وأضاف في كلمة أثناء احتفالية تكرمي 
األمم املتحدة لصباح األحمد، إن »مقابل 
حــالــة املـــوت والــفــوضــى الــتــي شهدها 
العالم، شاهدنا مظاهر كرم وإنسانية من 
قبل جيران سورية قادتها دولة الكويت 
أمــيــراً وشــعــبــاً«. مضيفاً أن »الكويت 

أظــهــرت كــرمــاً استثنائياً حتــت قيادة 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد، رغم 
صغر مساحة البالد، إال أن قلب دولة 
الكويت كــان أكبر من األزمـــات والفقر 
ــاف »نحن مجتمعون  واألوبــئــة«. وأض
اليوم لنشكر سمو أمير دولــة الكويت 
وشــعــب الــكــويــت، على كرمهم الكبير 
جتاه السورين والعراقين«. وأكــد أن 
»املبادرات التي قامت بها دولة الكويت 
دفعت املجتمع الدولي إلى جمع املزيد 
من املساعدات بفضل جهود سمو أمير 
البالد، ما ساعد األمم املتحدة على القيام 
بوظيفتها اإلنسانية وأن الدعم املستمر 
لسمو األمير مكننا من ذلــك«. وقد علق 
صباح األحمد عند تكرميه، قائال: »إن 
أعمال البر واإلحسان قيم متأصلة في 
نفوس الشعب الكويتي تناقلها األبناء 
واألحفاد مبا عرف عنه من مسارعة في 
إغاثة املنكوب وإعانة احملتاج ومــد يد 

العون لكل محتاج.


