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أهل احلكمة

وقفة

 
إبراهيم سباق

تعرف احلكمة بأنها العلم بحقائق األشياء، قال تعالى 
(ولقد آتينا لقمان احلكمة) ويقول سبحانه (يؤتي احلكمة 
من يشــاء ومن يؤت احلكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما 

يذكر إال أولو األلباب) «البقرة: ٢٦٩».
فاحلكمة في كل األحوال هي اإلصابة في القول والعمل، 
ومن لم يؤت احلكمة فهو ناقص العقل! ال أقول معاقا بل 
ضائعا في رأيه متخبطا في قراراته تقوده اجتهاداته وآراء 
اآلخرين مهما كانت، فهم في الغالب ملن ليس له حظ في 

اإلصابة والوصول إلى احلقيقة.
اإلنسان دائما يواجه في حياته مشاكل وأزمات ومواجهات 
فكرية، حيث يتوقف نتيجة ذلك على مصيره وحياته فيغلب 

كل ما يصله من آراء وتوجهات على حتقيق ما يريده.
للحكمة متطلبات وقواعد منها اإلخالص بها هللا فقد 
ورد عن رسول اهللا ژ مرفوعا «رأس احلكمة مخافة اهللا».
ومنها عدم االستعجال والتروي واحلكمة في التفكير 
مبا يحقق اإلصابة، كذلك عدم االجنراف وراء كل اجتهاد 
وقول لكل من هب ودب، ومنها االســتفادة من التجارب 
الســابقة واألحداث الصائبة التي تسهم في حكمة اتخاذ 

القرار املناسب.
نواجه في عصرنا احلالي كثرة االختالفات واملشاكل 
والتي تصل إلى حد النزاع والعداوة أحيانا، وذلك بسبب 
فقد احلكمة فيما نقول ونفعل... أزمات اجتماعية ومواجهات 
فكرية ونقاشــات سياسية وغيرها مما يؤثر على حياتنا 
وقطع عالقاتنا وأرحامنا، لذا فقد وصفها اهللا تعالى باخلير 

الكثير، كما جعلها عطاء عظيما من رب كرمي.

عندما ال يثق املواطن بحكومته لن يصدقها، حتى لو 
كانــت نواياها طيبة، عندما ال يثق املريض في طبيبه لن 
يصدقه، وإن كان أفضل طبيــب في العالم، كذلك املعلم 
وشــيخ الدين، الثقة مهمة في كل املجاالت وعلى جميع 
األصعدة، بناء الثقة بني أفراد املجتمع حتتاج إلى الكثير 
من الوقت والعمل وتراكم من اخلبرات التاريخية، ولألسف 

هدمها سهل جداً.
قد يكون قيام مراهق بتركيب عادم ســيارة، يصدر 
صوتا عاليا يزعج املارة، موضوعا بسيطا، لكن مع تكراره 
يهدم الثقة داخل املجتمع بشكل كبير، فمجرد توافر هذا 
العادم املزعج باألسواق رغم املنع القانوني لوجوده، يحتم 
وجود رقابة جمركية على دخوله، وأن بيع احملالت لهذا 
العادم دليل على عدم وجود رقابة جتارية على احملالت، 
أو فساد هذه الرقابة بالسماح لبعض احملالت دون غيرها، 
عن طريق الرشى أو الواسطة، وتكرار تركيب املراهقني 
لهذه العوادم املزعجة، دليل واضح على ســوء التربية، 
واســتمرار تركيبهم له دليل على عدم وجود رقابة من 
شرطة املرور، وعدم تطبيق قانون املرور، وعدم تطبيق 
القانون دليل على فشل في إدارة وزارة الداخلية، وهذا 
يوضح فشــل في املجتمع والدولة، فمجرد حدث صغير 
مثل هذا يوضح الفشل، باحلقيقة الفشل يكون واضحا 
مهما عملت عليه عمليــات التجميل، وأصدرت البيانات 
والقرارات التجميلية، ســيظل واضحا، وطبعا مثل هذه 

احلوادث البسيطة تدمر أميا دمار الثقة داخل املجتمع.
يتضح بشــكل ملحوظ في املجتمع الكويتي بشكل 
خاص واملجتمع العربي بشكل عام، وجود أزمة ثقة، وهي 
كبيرة بحيث متنع أي تقدم وتطور في العالقات البينية 
داخــل املجتمع، فالدولة تعامل املواطن على أنه غير أهل 
للثقة، وهذا واضح عندما يذهب املواطن ألي إدارة أو جهة 
حكومية، للتقدمي على طلب ما، تقوم اجلهة بطلب كم هائل 
من اإلثباتات التي توضح أن هذا املواطن مســتحق لهذا 
الطلب، مع أنه املفروض أن يقدم املواطن املســتحق مع 
إثباتات بسيطة، ويعاقب قانونيا في حال عدم استحقاقه، 
وهذه األزمة تتضح حتى في تربية األسر ألبنائهم، فالوالدان 
يضعان أبنائهما حتت رقابة قاسية للتأكد من عدم جتاوزهم، 

وكأنهم متهمون بالتجاوز حتى يثبت العكس.
مثل ما لكل شــيء عيوب، فإن الثقة الزائدة كذلك لها 
عيوب، فعندما يثق اإلنسان بآخر يسلم له نفسه دون تفكير، 
فاملعلومة التي يقولها إنســان ثقة حتى لو كانت خاطئة، 
نصدقها دون تفكير أو متحيص، هذا طبع بشري ال ميكن 
جتاوزه، فأغلب املشاكل والقضايا التي حتدث بني األفراد 
يكون مرجعها أن شخصا وثق في اآلخر وأحدهما ليس 
أهال للثقة، وأغلب النصابني يستغلون هذا الطبع البشري 
في نصبهم، فيمثل الشخص النصاب أنه أهل للثقة، ويقدم 
األدلة غير املباشــرة على ذلك، وبعد أن يثق فيه الطرف 
اآلخر، يقوم بعملية النصب، وهذه يقوم بها السياسيون 
كثيرا في الدول التي يكثر فيها الفساد، فالسياسي الفاسد 
يقدم نفسه ملواطنيه على أنه أهل للثقة، وبعد أن يعطيه 
الشعب الثقة، يستخدمها حتى يصل إلى مآربه الفاسدة، 

ويظل على هذه احلال حتى يكتشفه املواطنون.
الثقة هي احملور الرئيســي الذي تقوم عليه العالقات 
االجتماعية في اليابان، ترتكز تربية األسرة ألبنائها على 
أال يخونــوا هذا احملور، الذي أعطــاه لهم املجتمع، وأن 
يقدسوه ويحترموه، حتى املدرســة تقوم كذلك بتقوية 
هذه الثقة لدى الطلبة، فنادرا ما يقوم املعلم مبراقبة طلبته 
أثناء االختبارات، وجود املعلم داخل الفصل ليس للرقابة 
إمنا لشرح غير املفهوم داخل االختبار، وكثيرا ما يخرج 
املعلم مــن الفصل ويعود قبل االنتهاء، ومن يخون هذه 
الثقة بالغش في االختبار، ينبذه زمالؤه الطلبة، وهي أحد 
األسرار املهمة لنجاح الشركات اليابانية، فاملوظف الياباني 
يتعامل مع شركته وكأنها ملكه اخلاص، يعطيها بكل تفان 
في عمله، والشركة بدورها ال تخون ثقة املوظف بها، فتعطيه 
حقوقه حتى قبل أن يطالب بها، وعندما يستقيل املوظف 
الياباني من شركة ويرغب في االلتحاق بغيرها، غالبا ال 
توظفه الشركات األخرى ألنها تعتقد أنه خان ثقة شركته 
األولى به، ومن الوارد جدا أنه سيخون الثقة في املستقبل.
كنتيجة حتمية لثقــة املجتمع بأفراده، يتنامى لديهم 
حس النقد الذاتي، وهذا ملحوظ عند الفرد الياباني، فهم 
متعصبون جدا بالنقد الذاتي لدرجة أنهم يعاقبون أنفسهم 
قبــل حتى أن يعاقبهم القانــون، فأكبر عقاب ممكن أن 
يعاقب بــه الفرد الياباني هو أن ينظــر له املجتمع على 
أنه غير أهل للثقة، وهذا جلي بشــكل واضح في التراث 
الياباني، وعند الســاموراي خصوصا، الذي يقوم بقتل 
نفسه بطريقة الهراكيري، ملجرد اعتقاد سيده بأنه خان 
ثقته فيه، فالهراكيري لدى الياباني هي قمة النقد الذاتي 
والتضحية في ســبيلها، لذا ينظر لهــا اليابانيون نظرة 

التقدير واالحترام.

يتســاءل املواطن عن أسباب 
تأخر إجناز املشاريع وسبب تضخم 
قيمتهــا عن املعــدالت الطبيعية 
مقارنة بذات املشاريع التي تُنجز 

في دول العالم.
ولك أن تتخيل عزيزي القارئ 
أن الفترة الزمنية بني والدة فكرة 
مشروع حكومي وبني توقيع العقد 
للبدء في تنفيذه تتجاوز العامني 
بسبب ما يعرف بالدورة املستندية.
الكويتية  فالدورة املستندية 
تسير بســرعة السلحفاة، وتبدأ 
من جتهيز مســتندات املشروع، 
واحلصول على اعتماد مالي من 
إدارة  املالية، ثــم موافقة  وزارة 
الفتوى والتشريع على مستندات 
العقد، وتنتقل املستندات إلى اجلهاز 
املركزية  للمناقصــات  املركزي 
للموافقــة والطرح واســتقبال 
العطاءات ودراستها وموافقة جلنة 
الشراء ثم الترسية على املناقص 
الفائز، ثم موافقة ديوان احملاسبة 
املراقبني  وأخيرا موافقة جهــاز 

املاليني.
هذه بالفعل الدورة املستندية 
للمشاريع احلكومية حتى توقيع 

العقد وقبل البدء في التنفيذ.
عامان وأكثر بني أروقة املكاتب 
واإلدارات واجلهات احلكومية للبدء 
بتنفيذ مشروع قد تتغير خاللها 
الظروف واالحتياجات واملواصفات، 
ما ينتج عنه ضياع للوقت واجلهد 
من عمر هــذا الوطن واملواطنني 
في سبيل دورة مستندية طويلة 

ومرهقة ومعطلة للتنمية!
كما ال يخفى عليكم أن طول 
الدورة املستندية يسهم في ارتفاع 
قيمة املشاريع وإرهاق للمال العام، 
علما بأن الواقع أثبت أنه مع زيادة 
األجهزة الرقابية في الدولة زادت 

نسبة انتشار الفساد وجرائمه.
إذن، فــإن التحدي احلقيقي 
الســلطتني  أمام  اليوم األكبــر 
التنفيذية والتشريعية يكون في 
السعي لتقليص الدورة املستندية، 
والتفكير اجلدي في إلغاء الرقابة 
املسبقة واالكتفاء بالرقابة الالحقة 
كما هو احلال في املشاريع النفطية 

واإلسكانية.
الســلطتني  ومنــا ألعضاء 
التنفيذية والتشريعية لوضع هذا 
املشروع كأولوية ألهميته للدولة 
وللحفاظ على املال العام من الهدر.

أواصر األخــوة مبا حتمله 
الكلمــة من حب وحــرص على 
توابعها ومقتضياتهــا من عدم 
القطيعة واللدودة في اخلصومة 
واالستجابة لداعي اخلير إلى احلب 
والتصالح لهو منهج اإلسالم العظيم 
والقرآن املجيد، وإن شئت فاقرأ 
قول اهللا عز وجل: (إمنا املؤمنون 

إخوة فأصلحوا بني أخويكم...).
وردد واثقا في التوجيه الرباني 
(وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا 

فأصلحوا بينهما...).
إنها عظمة القرآن في التربية 
والتوجيه الربانــي وكذلك هدي 
رســولنا املربي والطبيب جلراح 
أمته صلوات اهللا عليه: «املســلم 
أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه 
وال يخذله»، «كل املسلم على املسلم 

حرام دمه وماله وعرضه».
وأحســب أن من هذا الهدي 
الكرمي كانت  العظيم والتوجيــه 
مبادرة املغفور بإذن اهللا ســمو 
الشــيخ صباح  الراحل  األميــر 
تابعها  األحمد (رحمه اهللا) والتي 
بحب وبقناعة صاحب األمير الشيخ 
بالصحة  نواف األحمد متعه اهللا 
والعافيــة، في اجلمع بني الفرقاء 
وإذابة ثلــوج اجلفاء بني اإلخوة 
ملصلحة الشعوب التي تبقى فهي 
األساس واألصل ملا بينها من أواصر 

الدين والنسب واألخوة.
فشاء اهللا أن يكلل النية الطيبة 
بالنجاح وكان التعانق وتبادل كلمات 
احلب والثناء.. والبسمات التي غابت 
طويال والشعوب ترى وتسمع ثم 
تدعو اهللا أن يدمي هذا احلب طاعة 
هللا ونفعا لهذه الشعوب.. وردا للظن 
السيئ من أعداء اإلسالم بأننا أمة 

متدابرة يقتل بعضها بعضا.

العمل البرملاني، أما كل واحد يقدم مقترحا 
أو يجمع توقيعا من هنا وهناك ويرمي 
مبقترحه، فهذا ليس عمال برملانيا، وال 
ميكن أن ينجح العمل البرملاني استنادا 
إلى العمل الفردي ال ميكن، ال بد من كتلة 

نيابية متحدة وواضحة ومعلنة.
< < <

ال بد أن تتشكل كتلة برملانية تكون 
أهــداف أعضائها متقاربــة على األقل 
سياسيا، أو كتلتني سياسيتني، أما حكاية 
وجود أغلبيــة نيابية ملواجهة احلكومة 
فهي حكاية خيالية كتلك التي اســتفز 

بها ابني يوسف.
< < <

توضيح الواضح: قبل أيــام وبينما أمارس 
هوايتي فــي رواية قصــة ديناصور 
احلوش،، استوقفني ابني يوسف على 
غير العادة ولم يصم أذنيه وســألني: 
«يبــه الديناصور اللي كنتم مربيته في 
بيتكم قبل شــنو نوعه تي ريكس واال 
ديبلودوكــس» وألن قصتي خيالية لم 
أعرف الرد، حتى بعدما اكتشفت أن شقيقه 
األكبر لقنه أسماء الديناصورات ليحرجني.

< < <
توضيح الواضح: إذا استقالت احلكومة زين.. 

وإذا انحل املجلس أحسن.

الزّج بأي من املغرضني ألي مشاكل متس 
العالقات العربية، فال يوجد من يحل مشاكل 
العائلة العربية إال الدول العربية، وال يسوغ 
أن يأتي من يحل لنا مشاكلنا من خارج 

النسيج العربي.
وخروج هذه املصاحلة تعتبر نواة حلل 
كثير من املشاكل بني الدول العربية داخل 
البيت العربي وحتت قيادة واعية تدرك 
خطورة اخلالفات العربية وعواقبها وتدّخل 
دول ذات أغراض استعمارية واستغاللية 
لنبذ الفرقة بني الدول، وسد هذه األطماع 
واألهداف اآلثمة لهي الرؤية السديدة والتي 
برهنت للعالم اجمع على ان الديبلوماسية 
الكويتية تعيــش حاليا في أزهى وأرقى 

عصورها.
حمى اهللا الكويت وأميرها وشعبها.

هذه القمة، واستكمال متطلبات االحتاد 
اجلمركي والسوق اخلليجية املشتركة، 
وحتقيق املواطنة االقتصادية الكاملة عبر 
املشاريع املختلفة ومساواة بني مواطني 
املجلس في احلصول على حقوق املواطنة 
أينما تواجد في دولة من دول اخلليج، 
اســتثمار طاقات الشــعوب اخلليجية 

وإشراك قطاع األعمال.
إن التأكيد علــى مبدأ تعزيز أدوات 
الشفافة  الفساد عبر احلوكمة  مكافحة 
يعكس اإلصرار بني حكومات دول مجلس 
التعاون اخلليجي علــى تنقيح وتنقية 
الفصل الســابق من عمــر احلكومات 
اخلليجية بادرة وعــي وحنكة تضمن 
املنطقة عبر تعزيز  االستقرار لشعوب 
آليات العمل العسكري وطاقاته وإمكاناته 
وعبر توحيد املواقف اخلليجية في مجابهة 
التحديات التي تعصف باملنطقة، واجهة 
لكتلة خليجية قوية أمام املسرح السياسي 
الدولي، لذلك جــاءت قمة العال مبنزلة 
الدار الكبيرة التــي جمعت بني الفرقاء 
األحبة، وعلــى قادتنا في دول مجلس 
التعاون والشعوب اخلليجية عدم االنزالق 
إلى اخلالف ألن توحيد املواقف توحيد 

للصفوف اخلليجية.

النظافة في مختلف املناطق السكنية 
هناك مالحظــة مت إيصالها لكم والى 
املزرم  للحكومة طارق  الرسمي  املتحدث 
نطلب من خاللهــا التوضيح للناس، هل 
املخيمات الربيعية والتجمعات البشــرية 
بالبر مســموحة في الوقت احلالي أم ال، 
علما بأن السلطات الصحية حرمت املواطنني 
من إقامة املخيمات والتلويح مبعاقبة من 

يخالف ذلك. 
الســؤال الذي يطرح نفسه املخيمات 
املنتشرة في شمال البالد حتديدا، ما هو 
وضعها القانوني في ظل جائحة كورونا. 
هناك تعد آخر واضــح في محافظة 
اجلهراء على أراضي أمالك الدولة يقابله 
غياب تام لعمل فرع بلدية احملافظة، هناك 
شركات استحوذت على أراضي الدولة مقابل 
املناطق السكنية وجعلتها مواقف رسمية 
وبوابة خاصة حلافالتهم ومركباتهم، وال 
نعلم إذا كانت قانونية أم بوضع اليد وكذلك 
احلال للنظافة حتتاج واسطة حتى حتصل 
على حاوية قمامة أمام املنزل أجلكم اهللا، 
نطلب من معاليك النزول إلى أرض امليدان 
ومشاهدة الفوضى والتعدي على القانون 
الذي نعيشه بسبب غياب اجلانب الرقابي.

شهر، ولم يتم بحث أو إدراج مشروع 
قانــون واحد بل لم يتجــاوز املجلس 
بندا بروتوكوليا هو مناقشــة الرسائل 
الواردة، والنواب يوميا «هاتك يا مقترحات 
بقوانني»، ومعظمها لالستهالك اإلعالمي، 
ولو بحثنا فيها أو وراءها لوجدنا أنها إما 
غير قابلة للتطبيق أو تتعارض مع قوانني 
قائمة، طبعاً ذلك كله بفضل أسلوب العمل 
البرملاني الفردي، وهو أسلوب لو استمر 
البرملاني كله، فالتقدم  العمل  فسيتعثر 
مبقترحات، خاصة الشعبية، ال ينجح إال 
بتحرك نيابي جماعي، واألفضل أن يأتي 
التحرك حتت غطاء كتلة برملانية متحدة 
ومتوحدة في األفكار واألولويات وآليات 

لهو رؤية لقيادة حكيمة ذات حنكة يشار 
إليها بالبنان.

وهذا ما عهدناه حول قيادتنا احلكيمة 
والتي يتعلم منها القاصي والداني وعدم 

املرحلة املقبلة الكثير من التعاون للنهوض 
باملنطقة اخلليجية بعد ما عصفت بها من 
حتديات وأجواء أثــرت على االقتصاد 
اخلليجي ومستقبل األجيال القادمة، لذا 
تتطلب املرحلة املقبلة تعزيز التعاون على 
البيان  العمل اخلليجي املشترك، فكان 
املختصر الذي دل على اخلارطة اجلديدة 

لتكاتف اجلهود.
بدءا من اســتكمال مقومات الوحدة 
االقتصادية واملنظومتني الدفاعية واألمنية 
املشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة، 
تفعيل دور «املركز اخلليجي للوقاية من 
األمراض ومكافحتها» الذي مت تأسيسه في 

مطلوب تطبيق القانون على الشركات 
املتقاعسة عن أداء عملها، بعد جلنة التقصي 
هناك طرق رئيســية مازالــت تعاني من 
اإلهمــال إلى يومنا هذا لم يتم فرشــها 
باألسفلت إضافة إلى تطاير احلصى الذي 
مازلنا نعاني منه خصوصا على طول امتداد 
طريق الدائر الســادس ما يتطلب تدخل 
الوزيرة إلنقاذ مرتادي الطريق من احلفر 

املنتشرة وتهالك األسفلت.
كذلك هناك أمر آخر يحتاج إلى متابعة 
شخصية من قبل معاليك يتعلق بشؤون 
البلدية والتعدي على أمالك الدولة ومستوى 

فجاءت املباني الطبية العمالقة في ظل 
نقص شديد وطبيعي في الكوادر الطبية 
لتشغيلها بحاجة إلى وزارة صحة ثانية، 
واآلن النواب يقفزون على هذه احلقيقة 
ويتجاوزون وقائع ويريدون إنشاء مدينة 
طبية عمالقة ووزارة الصحة لم تستطع 
تشغيل مستشفى اجلهراء اجلديد امللحق 

أصالً باملستشفى القدمي!
هذا مقترح خيالي، مثله مثل عشرات 
غيره من املقترحات التي تقدم بها نواب 
رغم علمهم يقيناً بأنها غير قابلة للتطبيق.

< < <
املجلس لم يعقد ســوى جلســتني 
بحساب أن جلســة االفتتاح معها منذ 

هدفها، وذلــك رؤية منها بأن لّم الصف 
العربي ووحدته ونبذ اخلالفات بني األشقاء 
العرب وتقريب وجهات النظر واجللوس 
على مائــدة واحدة لفض هذه اخلالفات 

اخلارجية الكويتي الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد الصباح بالتوصل إلى اتفاق يتم 
مبوجبه فتح األجــواء واحلدود البرية 
املقاطعة،  والبحرية بني قطر والــدول 
واجلميل أن هذه اخلطوة جاءت مقدمة 
لقمة املصاحلة، واألجمل ما حصل من 
اتفاق على طي صفحة اخلالف والتنازل 

األخوي ما بني الفرقاء.
لقد تكلل حضــور أمير دولة قطر 
الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني وقبول 
الدعوة الى القمة اخلليجية الـ ٤١ بادرة 
للرغبــة احلقيقية في إعــادة العالقات 
اخلليجية إلى ســابق عهدها، وتتطلب 

عودة تطاير احلصى في الطرق. 
الوزيرة عقب ذلك شكلت جلنة تقصي 
حقائق نظير األحداث التي شهدتها الشوارع 
التي خلصت نتائجهــا إلى أحالت تقرير 
الفساد(نزاهه)،  إلى هيئة مكافحة  اللجنة 
البيان أوضح أن الطرق التي شهدت تطاير 
احلصى هي من الطرق القدمية والتي تقع 
حتت الضمان التعاقدي أو الضمان العشري 
والتي يجري إصالحها على حساب املقاول 
املســؤول وهذا ما كنا نطالب به بتحميل 
الشركات تكاليف صيانة الطرق واخلسائر 
التي حلقت في مركبات املواطنني واملقيمني.

مبا أنني أســير الفــراش لظروفي 
الصحية، فليســت لدي متعة ســوى 
التنغيص على ابني الصغير يوســف، 
والذي كلما شــعرت بحالة فراغ أناديه 
قائال: «تعال أقــول لك قصة»، طبعا ما 
أن يجلس حتى أقص عليه حكايات من 
أدب اخليال الواسع، كأن أقول له: «عندما 
كنت في مثل سنك كنا نربي ديناصورا 
في حوش منزلنا باجلهراء» وطبعا ما أن 
يسمعها حتى يصم أذنيه قائال: «بس ما 
أبي أسمع قصصك»، إلى درجة أنه توقف 
عن تصديق أي شيء أقوله حتى لو كنت 
جادا، ولكن ماذا أفعل فهذا اآلدمي الصغير 

متعتي أن أمارس معه هذا الدور.
< < <

نحن الشعب نشبه يوسف، ومجلس 
األمة بنوابه ومقترحاتهم يشبهون فعلي 
مع ابني يوسف، فباألمس خرج نواب 
مبقترح إلنشــاء مدينة طبية هدفها أن 
تغنينا عن العالج في اخلارج، واملطلوب 
منا أن نصدق ونسكت أو نصدق ونصفق 
لهــم، ومع احترامي ملقدمــي االقتراح 
اخليالي غير القابل للتطبيق، فمستشفى 
اجلهراء اجلديد افتتح منذ سنوات ولم 
يتم تشغيله حتى اآلن وذلك لعدم وجود 
كوادر طبية كافية إلدارته والعمل فيه، 

بذلتها  التي  املكوكية  أثمرت اجلهود 
القيادة السياسية والتي بدأها املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، في لم الشمل العربي 
نحو املصاحلة بني الدول العربية إلى اتفاق 
«قمة العال»، وتقريب وجهات النظر بني 
الدول العربية حول املائدة العربية ومواجهة 

اخلالفات العربية داخل البيت العربي.
وهــذا الدور احملــوري الذي قام به 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، باستكمال ما بدأه سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، لهو دور بارز 
يبرهن على قوة وصالبة الديبلوماسية 
الكويتية والتي أشــادت بها جميع دول 
العالم ورحبت بها وباركت لهذه اجلهود 
الدؤوبة التي التكل وال متل من حتقيق 

بعد أشهر على رحيل قائد اإلنسانية 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، حتققت مساعيه احلميدة التي تكللت 
بالنجاح بعد انعقاد القمة اخلليجية الـ ٤١ 
في اململكة العربية السعودية في ٥ يناير 
٢٠٢١، ومن حسن الطالع.. الرغبة احلقيقية 
بني األشقاء في عودة املياه اخلليجية إلى 
مجاريها العذبة التي تعكس مدى اللحمة 
األخوية والتاريخ املشترك بني شعوب 
اخلليج وعالقاته املتينة.. إن طال الزمان 
أو قصر واألوفياء لم يغيبوا عن القمة بل 
كانوا حاضرين رغم رحيلهم وكل الوفاء 
بإطالق اسمي الكبيرين الراحلني السلطان 
قابوس بن سعيد والشيخ صباح األحمد 

على القمة اخلليجية الـ ٤١.
وعلى الرغم من عدم حضور بعض 
األقطاب اخلليجية للقمة بعد الدعوة التي 
توجهت بها اململكة العربية السعودية، إال 
أن القمة أثمرت وأزهرت بفتح األجواء 
بني اململكة العربية السعودية ودولة قطر 
التأكيد على  الشقيقة، ومن الضروري 
دور الكويت الكبير في املساعي احلميدة 
منذ بدايات األزمة لرأب الصدع بني دول 
املقاطعة وبني دولة قطر وعلى اإلعالن 
الكبير والتاريخي التي أعلن عنه وزير 

تطرقت كثيــرا إلى قضيــة صيانة 
الطرق ومعاجلة احلصى املتطاير وجتمع 
املياه في الشــوارع العامة والداخلية في 
مختلف املناطق في احملافظات الست خالل 

احلكومات املتعاقبة. 
منذ تســلم وزيرة األشغال ووزيرة 
الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس للحقيبة 
الوزارية طلبنا منها حل هذه املشكلة التي 
يعاني منها الشعب الكويتي، وإيجاد احللول 
العاجلة، وجاء جتاوبها ســريعا بتحريك 
الطرق وبتوجيهات ال  عجلة إصالح تلك 
ننســاها جميعا من املغفور له بإذن اهللا، 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، عندما طلب منها شخصيا 
العمل على إصالح الطرق وصيانتها خالل 
فترة احلظر الكلي نظرا ملا يعانيه الناس 
من خسائر حلقت مبمتلكاتهم بسبب تردي 

حال بعض الطرق. 
اليوم أكررها وأقدمها إلى  رســالتي 
وزيرتنا النشطة من خالل هذه السطور 
بعد نصيحتنا للوزارة قبل موسم األمطار 
بالتريث عن اإلعــالن عن اجلاهزية التي 
جاءت نتائجها عكس مــا هو متوقع له، 
حيث غرقت بعض الشــوارع إضافة إلى 
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