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وزير الداخلية ودبي!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

أخالقيات االختالف

ألم وأمل

د.هند الشومر

منذ عام ٢٠٠٧م عندما تقدمت إلى وكيلة وزارة التعليم 
العالي السابقة الشيخة أ.د.رشا الصباح باقتراح حول «عمل 
طلبة املعهد العالي للفنون املســرحية في فترة الصيف في 
بعض القطاعات الثقافية والفنية ســواء أكانت حكومية أو 
خاصة»، ومت إصدار قرار بهذا الشــأن، كان هدفي من ذلك 
االقتراح هو توفير الفرصة أمام الطلبة لالنخراط في العمل 
امليداني والتعرف على هويتهم الثقافية والفنية بعد التخرج، 

وبالفعل جاءت النتيجة «جيدة» للبعض!
تغيرت األنظمة واختلفت اإلدارات، ومن هذا وذاك بقيت 
الفكرة التي اختلفت من حيث الوقت واملســمى! وأصبحت 
من خالل مادتي «نقد تطبيقي» التي أدرسها للفرقة الرابعة 
باملعهد أشــجع أبنائي الطلبة على احلضور واملشاركة في 
الفعاليات املختلفة للمهرجانات التي تقام على أرض عروس 
اخلليج، وبعد جائحة كورونا وجدت أن شــمس املستقبل 
لــم تغب عن موطني، فقد فاجأني ١١ طالبا وطالبة من دفعة 
٢٠٢٢/٢٠٢١ عندما شاهدتهم وســمعت محاوراتهم وقرأت 
كتاباتهم خالل مهرجان أيام املسرح للشباب في نسخته الـ 
١٣، والذي أقيم األسبوع املاضي، فقد وجدت األمل ينبعث 

من حواراتهم وكلماتهم. 
كلماتي اليوم هي شــهادة تخرج أيّــا كانت تقديراتهم 
فهم يستحقون شــهادة تخرج بامتياز، وهذا ليس نتيجة 
مجهود شخصي فقط لكنها حصيلة أساتذة أفاضل قاموا 
معي بتدريســهم وغرسوا الكثير من القيم واملعلومات في 
دفعة ٢٠٢٢/٢٠٢١ ليصبحوا امتدادا لشــمس الثقافة لتبقى 
على الدوام ســاطعة ليس فقط في ســماء الكويت بل على 

الوطن العربي بأكمله.
شــهادة تخرج ٢٠٢٢/٢٠٢١ جميعكم متيزمت، ليس فقط 
فــي الفرقة الرابعة لكن على مدار ٤ أعوام دراســية، وقد 
فاجأني البعض منكم بتميزهم واســمحوا لي بأن أذكرهم 
باالســم ليس بتقليل من غيرهم ولكن من عنصر املفاجأة 

استحقوا ذكرهم، وهم:
٭ آالء البرجس تلك الفتاة الهادئة اجلميلة التي ثابرت وصممت 
على أن جتد لنفســها مكانا بني املتميزين وبالفعل ما قامت 

به من طرح ومحاورة ورأي أثبّت بأنك تستحقني التميز. 
٭ حصة عادل وحصة العيسي قوتان مضادتان ورغم هذا 
إال أنهما صقلتا من أنفسهما الكثير وثابرتا إلى أن أصبحتا 

في اخلط األول من التميز والسطوع بني املتميزين.
٭ سندس حامت، شــمس تسطع من عروس اخلليج ليمتد 
نورها إلى موطنها أرض الكنانة من متيز في أسلوب كتابتها 

والشغف في البحث عن املعلومة واملعرفة.
٭ شــهد عادل، تلك الطفلة اجلميلة التي عشــقت املسرح 
وأحبت أن تعيش بني طيات مذاهبه ومدارســه لتتحدث من 

خالل فكره.
٭ عائشة العيدان، املرأة الصلبة التي حتارب من أجل هدفها.

٭ محمد القالف، من املمكن أن أطلق عليه مايسترو الدفعة 
مبا ميتلكه من ثقافة وكم من املعلومات.

 وأخيــراً منال بنت أحمد التي أتت من ســلطنة عمان 
بشمس دافئة لتسطع بنورها على عروس اخلليج.. يا بخت 

عيني بدفعة ٢٠٢٢/٢٠٢١.
٭ مســك اخلتام: بيضتموها يا عيال املعهد العالي للفنون 
املسرحية بجميع أقسامه.. يا بخت عني الكويت بكم وفيكم.

يصادف يوم ٢٢ مارس ذكرى تأسيس اجلامعة العربية 
عام ١٩٤٥، وكان التأسيس ضمن التحول العاملي بعد احلرب 
العاملية الثانية عــام ١٩٤٥، وجاء ذلك االتفاق العربي بهدف 
حتقيق سبل التعاون والترابط بني الدول العربية التي اجتمعت 
في اإلســكندرية، وهي: اململكة العربية السعودية ومصر 
واليمن والعراق وسورية واألردن ولبنان، الدول التي أسست 
اللجنة التحضيرية فيما عرف بـ «بروتوكول اإلسكندرية»، 
والذي تضمن أهداف تأسيس اجلامعة واملبادئ املتفق عليها 
بني جميع الدول املؤسســة، ووّقعت هذه الدول امليثاق إال 
اليمن فقد وّقعت فــي صنعاء، واندرجت املبادئ حتت ٢٠ 
بنداً، من بعدها شــاركت كل الدول العربية وعددها ٢٢ في 

عضوية اجلامعة.
هــذه النبذة التاريخية كان البد لي أن أكتبها في مقدمة 
املقال، وذلك ألن اجلامعة العربية لم حتقق ما أراده املواطن 
العربي املوجود على بقعة الوطن العربي املمتدة من احمليط إلى 
اخلليج، بدليل فشلها في حل القضية العربية األولى االحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطني، واندالع احلروب والنزاعات العربية- 
العربية، فلم تســتطع أن متنع الغزو العراقي على الكويت 
عام ١٩٩٠، وفشلت في انعقاد مجلس اجلامعة ألكثر من مرة، 
في حني كان الشارع العربي يتطلع لقرارات رادعة وصارمة، 
وإمنا كانت اجلامعة تصدر بيانات االستنكار والشجب، ولم 

تكن بيانات دفاعية أو عسكرية حلماية األوطان العربية.
ومن أوجه مبادئ التعاون املشترك في الدفاع والتعاون 
االقتصادي بــني الدول العربية األعضــاء، فما وجدنا من 
اجلامعة سوى اإلشادة بعد اجتماع وزراء اخلارجية وتوقيع 
االتفاقيات بني الدول العربية، إال تراجع التصنيف اإلمنائي 
العربي الذي أثبت مدى تراجع البنى التحتية للكثير من الدول 
العربية ومنها الدول النظامية وفيها من يصل إلى حد اجلوع 
وتردي خدمات الصحة وغياب التعليم املتطور على خلفية 
النزاعات واملجاعات والفقر، وأتساءل: أين دور اجلامعة في 
ذلك ومتى ستصحح املسارات املصيرية في دولنا العربية؟

بعد ٧٧ عاماً على تأسيس اجلامعة العربية، برأيي املتواضع 
أنها لم حتقق طموح اإلنسان العربي، وإمنا نفذت في اجتماعاتها 
الشكلية على مســتوى وزراء احلكومات العربية املشاريع 
اآلنية وكانت ســبل دفع عجلة التنمية املســتدامة حتتاج 
لدراســة عميقة ولم تنفذ التوصيات الصادرة عن اجلامعة، 
واعتبرها إجنازات خجولة للجامعة العربية مقارنة بتاريخها 
الطويل عبر ٧٧ عاما، لم تستطع اجلامعة أن حتل اخلالفات 
الداخلية- الداخلية على مســتوى األوطان العربية، وال أن 

تصد التحديات اخلارجية.
وفي هــذه الذكرى، نطالب اجلامعــة العربية مبواقفها 
القومية الثابتة على جميع املستويات وحتى الدفاعية، وأن 
تسير بقراراتها وفق استراتيجية احلماية والتنمية والتحرير، 
وتوظيف قدرات الثروة البشرية العربية، وثرواتنا الطبيعية، 
أولها دعم األسواق العربية التجارية والصناعية وتطويرها، 
ودعم اقتصاد املجتمعات العربية ورفع كفاءة اإلنتاج، ووضع 
استراتيجيات متطورة ملكافحة اجلرائم في املجتمعات والعمل 
على ذلك من خالل الدراســات حول أوضاع الدول العربية 
الداخلية. واحلقيقة تشهد أن القرارات لم تلحقها أي نتائج 
ملموســة، فالقضايا العربية معلقة ومجتمعاتنا العربية في 

أزمات دائمة.

بداية نهنئ النائب األول لرئيس 
الداخلية  الوزراء ووزيــر  مجلس 
الشيخ أحمد النواف عبر هذه الزاوية، 
ألن احلضور لتهنئته كان مقتصرا 
على العاملني في الوزارة، مبناسبة ثقة 
القيادة السياسية وحتمل مسؤولية 
األمن فــي الدولة وهو ابن الوزارة 

واخلبير بشؤونها.
له، جميل  وفي أول تصريــح 
جدا أن يشــير إلى وجود قصور 
فــي التحــول اإللكتروني إلجناز 
املعامالت واالستشهاد بتطور إمارة 
دبي الشــقيقة في هذا املجال التي 
يشهد لها القاصي والداني مبا تبذله 
من جهد ومبادرات مستمرة ملواكبة 
التطور التكنولوجي، بل واالستفادة 

من خبرات دبي في هذا املجال.
وال شك أن هذه اإلشارة تدل على 
أن الوزير النواف على علم بأن تطور 
الوزارة قد تأخر كثيرا باملقارنة مع 
األشقاء في دولة اإلمارات الشقيقة 
في إجناز املعامالت وما يسبب ذلك 

من من إرهاق املراجعني.
وال يخفي أن لدى الوزارة من 
اإلمكانيات التي تؤهلها أن تكون في 
مقدمة اجلهات احلكومية في التحول 
الورقية  املعامــالت  الرقمي إللغاء 
بدال من احلضور الشخصي الذي 
يستنزف طاقات كثيرة ويتسبب 
بازدحام مــروري ال داعي له في 

الطرقات واإلدارات املعنية.
إن مركز نظم املعلومات بوزارة 
املراكز،  الداخلية يعتبر في طليعة 
األمر الذي يتطلب من القائمني عليه أن 
يضعوا خطة واضحة وفق مدة زمنية 
الوزير لعرضها على  تواكب توجه 
األخ الوزير في أقرب وقت وتنفيذ 
توجهاته في التطوير وإلغاء التوجه 

لإلدارات توفيرا للوقت واجلهد.
هذا ما نأمله من أن نرى التطور 
والتحول الرقمي في إجناز املعامالت 
قريبا جدا، وأال يدخل توجه معالي 

الوزير في متاهات اللجان!

هنــاك بال شــك آراء ومواقف 
مختلفة سواء بني البشر أو بني الدول 
أو املجتمعات حيال العديد من القضايا 
واملواضيع، ولكن من املؤســف أن 
جتد اختالف املواقف واآلراء يتبعه 
التعامل مع  اختالف في أخالقيات 
الرأي اآلخر والذي يعتبره البعض 
اخلصوم، إذ لدينا أمثلة كثيرة قد 
يستخدم البعض أوصافا للخصوم 
ال تليق مبنزلة مــن يطلقها ومن 

تطلق عليه.
وأحيانا جند من يطلق أوصافا 
رؤساء دول ألنهم خصوم بالنسبة 
إليهم ســواء في املواقف أو اآلراء، 
ولكــن بعد فترة مــن الزمن جتد 
اخلصوم أعداء األمس قد أصبحوا 
مــن املقربني ويبــدأ العناق بينهم 
بانتهازية وإسفاف وكأنهم يعطون 
اآلخرين درسا ســخيفا في آداب 
وأخالقيات االختالف بني اخلصوم 
ذوي املكانــة الرفيعة الذين فاتهم 
تعلم املثل العليا وآداب التعامل مع 
االختالف. ولألسف فإن اجتماعات 
الدولية تنقل عنها بعض  املنظمات 
مواقف ممثلــي الدول الكبرى وما 
يستخدم من أوصاف للخصوم أو 
لقادة الدول الكبرى ال يصح تسجيلها 

في محاضر االجتماعات الدولية.
وعند متابعة مــا تنقله املواقع 
أن أخالقيات  اإلخبارية فإننا جند 
االختــالف بني اخلصــوم الكبار 
مازالت حتتاج إلى املزيد من االهتمام 
أولوية حضارية وأخالقية  وإعطاء 
من اجلميع من أجل احلصول على 
مجتمعات مساملة تنبذ العنف مهما 

كانت مصادره أو مبرراته.
وال ميكن قبــول أعذار واهية 
لتبرير هذه السلوكيات غير املقبولة 
من الكبار مثل عذر التوتر أو النسيان 
أو أعذار تتعلق بصحتهم وإدراكهم 
لألمــور ألن العالم كله ينظر إليهم 

ويتعلم منهم ما يجب أن يتعلمه.
ولذلك ال يجب أن يتعلم العالم 
من تلك املفردات املهينة واألوصاف 
التي ال تليق برئيس دولة كبرى حتى 
لو كانت ضــد أي خصوم ويجب 
إعطاؤهم بعض الــدروس في فن 
التعامل واختالف الرأي دون جتريح 
أو إساءة للطرف اآلخر مهما كان ذلك 
االختالف، فاحلياة البد من وجود 
االختالف فيها، فليس كل اآلراء تكون 
موحدة أو متفقة مع بعضها البعض.

التعامل مع التحديات.
إن العظماء يولدون من رحم األزمات، 
لذا يجب على متخذ القرار حتديد البدائل 
لكل نوع من أنواع األزمات وأسلوب 
إدارتها، واضعا نصب عينيه أن األزمة 
حتيط بها بيئة ذات طبيعة وخصائص 
خاصة تتأثر باملتغيرات احمللية واإلقليمية 
والدولية، وإيجاد منظومة مدربة وفعالة 
قادرة في التعامل معها بالعمل االستباقي، 
وهو ما يعرف باسم املنظومة األمنية.

ونختم زاويتنا بالقول العربي «ويل 
ألمــة تأكل مما ال تزرع وتلبس مما ال 
تنســج» تأكيدا ألهمية االكتفاء الذاتي 
االقتصادي في حياة الشعوب وخطورة 
إنتاج اآلخرين.. ودمتم  االعتماد على 

ودام الوطن.

يخلق فرص عمل للشــباب الكويتي 
املتعطش للعمل واإلجناز خدمة للكويت، 
تدعم االقتصاد وترفع من مســتوى 
التنافسية خللق اقتصاد رديف يدعم 
الدولة ويكــون بيئة حاضنة  موارد 

للمشاريع الصغيرة واملتوسطة.
مــن ناحية أخــرى، البــد من 
استغالل فرصة ارتفاع أسعار النفط 
حاليا وما تستدعيه من ضرورة دفع 
احلكومة ومجلس األمة إلعادة هيكلة 
االقتصاد الوطني املتمثل بفتح املجال 
أمام املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
للشباب وموازنة  وخلق فرص عمل 
االقتصاد وحتسني بيئة األعمال مبا 
يخلق مزيدا من التنافســية وهو ما 
سيؤدي في نهايته إلى إعادة تشكيل 
االقتصاد احمللي وإعطــاء الثقة في 
املناخ االســتثماري وهو ما سيتيح 
املجال الستقطاب رؤوس أموال محلية 
وأجنبية للسوق احمللي تخدم جميعها 
االقتصاد الوطنــي وتخلق مداخيل 

اقتصادية جديدة للدولة.

قصائد، تلك التي توجهت بها إلى زوجها 
الراحل الشيخ عبداهللا املبارك الصباح، 
وكانت في محتواها ومشاعرها، شكال 
مشرقا للصدق واحلب، لتنساب كقطرات 
الندى، وتتحاور مع النفس في شوق 

وتفاٍن.
كما أن القصائد التي كتبتها في ابنها 
الراحل مبارك - الذي توفي وعمره ١٢ 
عاما - رصدت كل الرصد، مشاعر األم 
التي فقدت ولدها، واستطاعت بكل اقتدار 
أن تبدع كلمات، اتسمت باحلزن، والفقد.

إن الشاعرة د.سعاد الصباح أثرت 
املكتبة العربية بالعديد من الكتب األدبية 
والتاريخية، من أهمها: «هل تسمحون لي 
أن أحب وطني»، و«صقر اخلليج عبداهللا 
مبارك الصباح» و«الشيخ مبارك الصباح 

مؤسس الكويت احلديثة» وغيرها.
ومن الدواوين الشعرية: «ومضات 
باكرة»، و«ديوان من عمري» و«أمينة» 
و«إليك يا ولــدي» و«فتافيت امرأة»، 
واشتهر من هذا الكتاب قصيدة «كن 
صديقي» والتي غنتها الفنانة اللبنانية 
ماجدة الرومي وحلنها املوسيقار عبدو 
منذر، وغيرها، كما حصلت على العديد 
من اجلوائز وُكرِّمت في أكثر من مناسبة 

خالل مسيرتها األدبية.

إن اندالع احلروب قائم، وسيظل 
قائما، ولكن تبقى اإلنسانية فوق كل 
اعتبار، فإنسانية اإلسالم وقوانينه في 
احلروب يجب تدريســها في الكليات 
العالم اإلسالمي  العسكرية، ليس في 
فقط، وإمنا في العالم أجمع، ففيها خارطة 
العســكريني واجلنود،  للقادة  طريق 
وكذلك يجب أن تقدم دراسات للعالم 
العسكرية  املتحدة واألحالف  ولألمم 
حول دور اإلســالم اإلنســاني في 

احلروب.
استغربت كثيرا من التنديد الدولي 
للغزو الروسي ألوكرانيا، وهو مستحق، 
ولكن الكيل مبكيالــني يجعل امليزان 
مختــال، فالصهاينة غــزوا واحتلوا 
فلسطني العربية اإلسالمية منذ أكثر من 
٧٠ عاما، ولم جند تنديدا لذلك االحتالل 
املستمر إلى اليوم، فاملطلوب من األمة 
الوقوف عند مسؤولياتها،  اإلسالمية 
وأخذ موقف حازم من الصهاينة، ولكن 
قبل ذلك ال بد من حل املشكالت العربية 
-العربية، والفلسطينية - الفلسطينية، 

حتى نتحد ضد عدونا.
٭ نكشة: يا عالم.. فلسطني محتلة منذ 

٧٤ عاما!

كرونا لن يكــون كما قبلها» فمن هنا 
تبرز أهمية التنمية املستدامة والعمل 
في إدارتها وخاصة االكتفاء الذاتي، حيث 
السبيل األمثل والضمان األجدى في 

اخلاص احمللي واألجنبي، من خالل أخذ 
أفضل األسعار والعروض مع حتديد 
موعد زمني ثابت يحفظ حقوق الطرفني 
مبا ينســجم مع اإلطار العام للدولة 
بتنويع مصادر الدخل ويتماشى مع 
االجتاه الرامي إلعادة هيكلة االقتصاد 
الوطني، باملقابل البد أن تشمل رؤية 
جلنة السياسات العامة والتنمية اإلدارية 
باملجلس األعلى للتخطيط ما يضمن 
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة مبا 

التي دافعوا بها عن احلق ضد الظلم.
فيما جاءت قصائدهــا عن املرأة، 
ثائرة، وذات طابع موضوعي متناسق 
متاماً مع مطالب املرأة في أن يكون لها 
دور في املجتمع، بصفتها األم واألخت 
والزوجة واالبنة، والتركيز على مفاهيم 
تخص االحترام والتقدير املتبادل بني 

املرأة والرجل. 
ومن اجلميــل أن كثيرا من النقاد 
رأى أن د.سعاد الصباح، جسدت املرأة 
الشرقية خير جتسيد في قصائدها، 
وأنها اســتطاعت أن تعبر عن مطالبها 

وتطلعاتها.
ومن أنبل وأصدق مــا قرأت من 

أبرأ إليك مما صنع خالد».
وبذلك يضع الرســول الكرمي ژ 
اإلطار احلقيقي للحروب، فاملدنيون 
واألطفال والنســاء والضعفاء ليس 
لهم شأن بتلك احلروب، وعندما نرى 
األطراف املتحاربة ال يهمها إال االنتصار 
حتــى في ظل ســقوط املبادئ، فهل 
تذكرون كيف قتل الطفل محمد الدرة في 
فلسطني من قبل الصهاينة في حضن 
والده؟! وكيف قصفت املســاجد في 
أفغانستان؟! وما زلت أتذكر التصرفات 
الوحشية للنظام العراقي البائد جتاهنا 

نحن في الكويت عام ١٩٩٠.

املتاحة بكفاءة عالية حتد من خسائرها.
أبوغزالة «نحن في  يقول د.طالل 
مرحلة صعبة ولكن القادم أصعب» وقال 
الرئيس الصيني شي جني بينغ «ما بعد 

اجلهاز اإلداري في الدولة.
باملقابل نقترح أن يضاف للجهاز 
من خالل مرسوم صالحية التنفيذ إلى 
جانب املتابعة والتنسيق بني الوزارات، 
بحيث يصبح «جهاز متابعة وتنفيذ 
للدولة»،  الكبرى  املشاريع احلكومية 
وحتول إليه امللفات الكبرى مثل: تطوير 
اجلزر، ومدينة احلرير وإنشاء مدينة 
صحية، ومــدن رياضية، إضافة إلى 
مدن إسكانية ذكية عبر إشراك القطاع 

والذي من خالله تشــكلت شاعريتها، 
ومنت موهبتها، لتصل إلى مستويات 
راقية، ودرجات مرتفعة في مجال اختيار 
الكلمات واملعاني واخلياالت، إلى الدرجة 
التي يشعر فيها القارئ لقصائدها، بأنه 
يحلق في أجواء ال نهاية لها من الصدق 
واإلخالص، والبعد - إلى درجة القطيعة 

- عن كل ما ال يهدم اإلنسانية.
وعلى هذا األساس تبلورت قصائدها 
التي وجهتها إلى وطنها الكويت، ودافعت 
فيه عنه حتى في أحلك ظروفه، فجاءت 
الوطنية،  للمشــاعر  هادرة، ومحركة 
وملهمة لكل وطني مخلص لبلده، فأحب 
الناس هذه القصائد وجعلوها أسلحتهم 

لإلســالم واملســلمني الذي أطر قبل 
أربعة عشــر قرنا القوانني اإلنسانية 
للبشــرية جمعاء حتى وقت الصراع 
واحلروب، فمثال ذلك أمر رسول اهللا 
ژ للمحاربــني: «ال تغلوا وال تغدروا 
وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وال امرأة 
وال شيخا» (صحيح مسلم)، وعندما 
أرســل النبي ژ الصحابي خالد بن 
الوليد ے إلى بني جذمية ليدعوهم إلى 
اإلسالم ولم يحسنوا القول له، وقالوا: 
«صبئنا صبئنا»، فقتل منهم خالد من 
قتل، فعندما علم النبي بذلك قال:«اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني 

يعتبــر االكتفاء الذاتــي من أهم 
اخلطوات نحو االستقاللية عن العالم، 
وهو قــدرة الدولة علــى حتقيق كل 
احتياجاتها األساسية من غذاء وصحة 
وتعليم، حيث إنه األساس املتني والقاعدة 
الصلبة والبنــاء النافع الذي يحصن 
الدولة من نقص اإلمدادات في السوق 
الدولية أثناء األزمات. فاملتغيرات الدولية 
واإلقليمية لها تأثيرها على البيئة احمليطة 
وهذه أزمة «روسيا وأوكرانيا» ليست 
ببعيد، والعقوبات االقتصادية املترتبة 
عليها، قد يكون لها تأثير محلي على 
املنطقة ومن الصعب التنبؤ مبستوياتها 
وتطورها، إال أن التنبؤ باألزمات احملتملة 
ورصــد املتغيرات البيئيــة الداخلية 
واخلارجية واالستعداد لها بجميع املوارد 

مما ال شــك فيــه أن حالة عدم 
االستقرار السياسي التي متر بها البالد 
منذ سنوات تؤثر بشكل خاص على 
الشأن االقتصادي، إضافة إلى مرور 
املعامالت احلكومية الصغرى والكبرى 
عبــر ملفات العديد من املؤسســات 
الرقابية التي تزداد بني فترة وأخرى، 
العمر االفتراضي لإلجناز  ومتد من 
بداعي الرقابة ومحاربة الفساد.. ولذلك.. 
املؤشــر االقتصادية  تطرح جريدة 

تساؤال مهما، وهو:
ملاذا ال يقــوم جهاز متابعة األداء 
احلكومي بتنفيذ املشــاريع الكبرى 
بإعطائــه صالحية التنفيذ إلى جانب 
املراقبة؟، حيث إن جهاز متابعة األداء 
احلكومــي أثبت فعاليته وجناحه من 
خالل متابعته ألداء اجلهات احلكومية 
والعمل على تطوير أدائها، ومحاربة 
مظاهر اخللــل والقصور إضافة إلى 
وضع احللول والتوصيات والتنسيق 
بني وزارات الدولة والعمل على إزالة 
املشــاكل واملعوقات التي يعاني منها 

يعد اختيار املنظمة العربية للتراث 
للشاعرة  (ألكســو)  والثقافة والعلوم 
د.سعاد الصباح «الشخصية العربية ليوم 
الشعر العاملي»، من العالمات املضيئة 
في جبني الكويت، كما أنها رسالة تؤكد 
ريادة الكويت ومتيزها في مجال اإلبداع 

اإلنساني.
فمنذ ســنوات طويلة، أتابع بحب 
الشــاعرة د.سعاد  وتقدير، ما تقدمه 
الصباح، من أعمال أدبية - خصوصا 
في مجال الشعر - باإلضافة إلى مؤلفاتها 
في االقتصاد والتاريخ، تلك التي تتمتع 

في طرحها مبصداقية عالية.
وقتها كنــت أعرف أن د.ســعاد 
الصباح، علم من أعالم الكويت، فسيرتها 
اإلبداعية ممتدة منذ عشرات السنني، 
وهي واجهة مضيئة لبلدها في احملافل 
العربية والدولية، خصوصا قصائدها 
الشعرية، التي حظيت باهتمام جماهيري 
كبير، كما تناولها النقاد، حتليال ودراسة 
وشرحا، نظراً ملا حتتويه من إضاءات 
إنسانية وعاطفية واجتماعية ووطنية 

عالية.
ومع ذلك، يبقى العامل اإلنساني الذي 
يتوافر بكثرة في وجدان وقلب الشاعرة 
د.ســعاد الصباح، هو العنصر األهم، 

أنا من اجليل الذي عاش عدة حروب 
فــي املنطقة العربيــة والعالم، ومنها 
احلرب العراقية - اإليرانية، واالجتياح 
الصهيوني لبيروت عام ١٩٨٢، وحرب 
حترير الكويت، واالعتداءات الصهيونية 
البوسنة..  الفلسطينيني، وحرب  على 
وغيرها الكثير، وآخرها الغزو الروسي 
ألوكرانيا، وقد شاهدت ما نقلته وسائل 
اإلعالم ألحداث هذه احلروب، ووجدنا 
أن جلها بعيد كل البعد عن اإلنسانية 
الدمار واخلراب والقتل  والرحمة، بل 

والتشريد لبني اإلنسان.
قالت منظمة «يونيسف»: إن   ٤٧٪ 
من ضحايا احلروب من األطفال، غير 
القانونية، وبني  السن  جتنيدهم دون 
٢٠٠٥ و٢٠٢٠ مت التحقــق من جتنيد 
أكثر من ٩٣ ألف طفل، واستخدامهم من 
جانب أطراف النزاع، باإلضافة إلى هدم 
املدارس ودور العبادة واملستشفيات، 
وعدم التــزام قوى الصراع بالقانون 
الدولي الذي ينص: «على القوات املسلحة 
واجلماعات املسلحة اتخاذ تدابير حلماية 
املدنيني، مبن فيهم األطفال، وهم الفئات 

األكثر ضعفا إبان أوقات احلرب».
وهنا تذكرت اجلانب اإلنســاني 
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