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١ - قيل الكثيــر حول األهداف املعلنــة، أو املخفية، من 
وراء زيــارة الرئيس األميركي للمنطقة منتصف شــهر 
يوليو اجلاري، وروجت وسائل الدعاية الصهيونية أفكارا 
مغرضة، وبعض هذه األفكار املغرضة ليس باجلديد، بل 
يتردد منذ سنوات، وأقصد بذلك احلديث املتكرر عن دمج 
إسرائيل في املنطقة وإقامة أحالف حتت مسميات مختلفة 
بني دول عربية وإسرائيل، بالتحديد ضد إيران، وشيطنة 
إيران واالدعاءات أنها هي من يهدد أمن وســالم املنطقة 
إلبعاد الشبهة عن اخلطر الصهيوني وممارسات إسرائيل 
بحق فلسطني والدول العربية األخرى، واالحتالل اجلاثم 
على األراضي العربية والفلســطينية منذ أكثر من سبعة 
عقود وحصار غزة، واستعمار األراضي العربية واالنتهاك 
الصهيوني املستمر للقانون الدولي والعدوان واحلروب 
والتعدي على املقدسات اإلسالمية واملسيحية والقمع والقتل 

الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
٢ - من الواضح والطبيعي أن إسرائيل تسعى منذ سنني إلى 
دفن القضية الفلسطينية من خالل إغراق املنطقة مبشاريع 
مختلفة، وبتصوير نفسها على أنها املنقذ، ال املتعدي، ومن 
املؤســف أن هذه األفكار الصهيونية لقيت من ميهد لها 
ويدعمها في الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، وميارس 
الضغوط االبتزازية على بعض الدول العربية للقبول بها.

٣ - أما وقد أنهت قمة جدة أعمالها، فقد تبددت كل الشكوك 
وظهرت احلقائق: ال أحالف ضد أي من دول املنطقة، وال 
طمس للقضية الفلسطينية إذ أكد القادة العرب، أن قضية 
فلسطني هي القضية املركزية، وأن العجز الدولي عن حل 
هذه القضية على مدى العقود هو املسؤول عما تعاني منه 
املنطقة من عدم االستقرار والعنف والتطرف وفقدان األمن 

وهدر املال والبلبلة السياسية وحتى التخلف.
٤ - ما قاله جاللة امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني في جدة 
من أن منطقتنا لن تشهد أمنا وال سالما وال استقرارا دون 
حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ودون حصول الشعب 
الفلســطيني على حقوقه الوطنية املشروعة لم يكن إال 
تكرارا ملا أكده جاللته املرة تلو األخرى، ومن على كل منبر 
دولي منذ اعتالئه العرش قبل أكثر من عقدين من الزمان.
٥ - وهذا أيضا ما أكدته القيادات العربية بدون اســتثناء 
سواء من شارك في لقاء جدة أو لم يشارك وهو ما تؤكده 
تلك القيادات باستمرار وفي كل مناسبة. وبهذه املناسبة 
أعلن شخصيا اعتزازي وفخري بكافة قادة أمتنا ملواقفهم 

املوحدة جتاه قضايانا العربية املشتركة.
٦ - وأشــير إلى أن معاهدة الدفاع املشــترك والتعاون 
االقتصادي بني دول اجلامعة العربية وملحقها العسكري 
واملوضحة تفاصيلها في ميثاق جامعة الدول العربية، والتي 
تنص املادة الثانية منها على أن الدول املتعاقدة تعتبر كل 
اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها اعتداء عليها 
جميعا، ولذلك فإنها عمال بحق الدفاع املشترك – الفردي 
واجلماعي – عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة 

أو الدول املعتدى عليها.
٧ - إذن فشلت في جدة كل املخططات التي سعت لتهميش 
القضية الفلسطينية، كما فشلت مخططات حتويل الكيان 

الصهيوني من كيان متعٍد إلى طرف منقذ.
٨ - ولكــن وبالرغم من أن لقاء جدة مت في ظروف عربية 
ودولية صعبة، وبالرغم من تبني املوقف األميركي للموقف 
الصهيوني بكل تفاصيله، ما شــكل إجحافا واضحا بحق 
الفلسطينيني، كما ظهر جليا من خالل برنامج زيار الرئيس 
األميركــي، بالرغم من كل ذلك لم تكن األضرار بحجم ما 

ساور املراقب من مخاوف سابقة وتوقعات خطيرة.
٩ - وثمــة دروس ميكن اســتخالصها وأهمها ما حتدث 
به الرئيــس األميركي عن أن بالده لن تقلص نفوذها في 
املنطقة وأنه لن يترك املجال للصني ولروســيا وإيران أن 

متأل الفراغ في منطقتنا العربية.
١٠ - هذا إيحاء خطير ومجحف. فلماذا يكون في املنطقة 
أي فراغ؟ ملــاذا تكون األراضي الشاســعة التي يحتلها 
الوطن العربي، وهي اجلســر الذي يتوسط ثالث قارات، 
وهي األرض التي حتتضن مهد أعظم احلضارات، ومنبت 
األديان، والثروات واإلمكانات الهائلة والتاريخ الغني العظيم 
والشعوب العريقة، ملاذا تكون هذه األراضي فارغة بانتظار 
من ميأل هذا الفراغ فيها؟ ان اجلامعة العربية التي تأسست 
منذ أكثر من ثمانية عقود وواكبت العمل العربي هي التي 

عليها أن متأل الفراغ؟
١١ - وأنا باملناسبة أدعو اجلامعة العربية لتمسك بزمام األمور 
من جديد وتتحمل مسؤولياتها وتقدم للعالم منوذجا متجددا 
مــن نهج عربي موحد وصوت عربي ثابت ميثل، كما كان 
أصال، وكما يجب أن يكون، طموحات هذه األمة ويتبنى 
قضاياها ويدافع عن حقوقها ويعيد القضية الفلسطينية 

كما كانت أصال «قضية جامعة الدول العربية».
١٢ - أدرك الصعوبات التي واجهتها جامعة الدول العربية 
والتزال، تلك الصعوبــات الناجمة عن اخلالفات العربية. 

ولكن هذا التحدي هو الفرصة.
١٣ - آن األوان، ونحن على أبواب قمة عربية قادمة أن يعاد 
النظر، بكل سلبيات املاضي، والتشرذم، واالختالف وبعثرة 
اجلهود التي نعيش آثارها اخلطيرة، وأهمها تهميش دور 

اجلامعة العربية.
١٤ - ويجــب أن ترفع العقوبات املفروضة على ســوريا 
مبوجب قانون قيصر اجلائر واألحادي، والذي تطول آثاره 
الشعب العربي، ومتتد لتحرم لبنان أيضا من غازه ونفطه 
بحكم جواره لسوريا. وما هو املبرر القانوني لفرض هذا 
احلصار على سوريا واســتغالل ثرواتها النفطية وإدامة 
احتالل أجزاء هامة من أراضيها ودعم العصابات اإلرهابية 

واالنفصالية على حساب سيادتها وكرامة شعبها.
١٥ - والشعب الليبي احلبيب الذي يعاني دون أي ذنب، في 
حني انه لو ترك وحده لشعبه الطيب في ظل مبادرة عربية 
لعالج أموره بنفسه، وال أقول خالفاته، ألنه ال خالف فيه 

أكثر من مجرد سوء تفاهم عائلي.
١٦ - واليمن العزيز، أليس األجدى باجلامعة العربية أن تقود 
خالصة مشروع مصاحلة مينيةـ  مينية؟ «البد من صنعاء 
وإن طال الزمن»، وذلك تيمنا بقول ولي العهد السعودي 

إذ دعا إلى «حل سياسي ميني ـ ميني».
١٧ - ملاذا ال تكون اجلامعة العربية هي املمثل احلقيقي لكل 
قضايا الدول األعضاء، كما أريد لها أصال أن تكون، وهي 
املدافع عن حقوق أعضائها (٢٢ دولة) في احملافل الدولية 
بــدال من أن تكافح كل دولة وحدهــا دفاعا عن حقوقها، 
وتضطر مكرهة للجوء للقوى الكبرى حلماية مصاحلها، 

مقابل أثمان سياسية ومالية غير معقولة؟
١٨ - وبدال من أن تســتفرد الدول العظمى بالدول العربية 
واحدة واحدة، ملاذا ال يكون احلوار والتواصل بني اجلامعة 
العربية نيابة عــن أعضائها مع الدول الكبرى ـ الواليات 
املتحدة وروسيا والصني واالحتاد األوروبي وغيرهاـ  في 

كل القضايا التي تهم الدول العربية مجتمعة أو منفردة؟
١٩ - جرت العــادة أن يدعى قادة املنظمات الدولية (األمم 
املتحدة، االحتاد األفريقــي، االحتاد األوروبي.. وغيرها) 
حلضور بروتوكولي الحتفــاالت القمم العربية؟ األصح 
أن يدعى ممثلون عن الدول الكبرى باإلضافة للمنظمات 
الدولية واإلقليمية ملثل هذه اللقاءات لبحث قضايا جوهرية 

وليس لالحتفاالت الشكلية.
٢٠ - لقد ساءت األمور العربية مع األسف لدرجة ال يجوز 
جتاهلهــا. آن األوان ملراجعة جذرية وشــاملة. أن األوان 

إلحياء دور اجلامعة العربية.

أنفسكم ضد اخلالفات،  حصنوا 
بالعقود الشرعية والقانونية، الوافية 
اجلامعة املانعة للثغرات - بقدر اإلمكان 
- في عقود الزواج واحلضانة واألوقاف 
والوصايا والوكالة والتولية والهبات 
املقاولة  والقروض، وفي معامــالت 
واإليجارات والعمالــة والديون وال 
تســأموا أن تكتبوه صغيرا كان أو 

كبيرا، وأوفوا بالعقود.
إن عدم الوفاء بالعقود من شأنه 
إثارة الفنت واألحقاد واخلالفات وقطع 
لألرحام، وضياع احلقوق والتفريط 
باملســؤوليات والواجبات والسبب 
الرئيسي للفتنة التي أملّت باملسلمني 
وتشتتهم فرقاً متحاربة، وتكالب األمم 
عليهم عندما تراخوا عن وصية رسول 
اهللا ژ في التمسك بالثقلني «كتاب اهللا، 
وعترة أهل بيته»، وكذلك في نقض 

صلح اإلمام احلسن گ.
وهي كذلك من أسباب عدم استكمال 
احلسني گ مشروع اإلمامة، عندما 
نكث أهل الكوفة لعقودهم وعدم الوفاء 
بوعودهم عندما أرسلوا للحسني گ 
يستنصرونه كاتبني له: «فإن الناس 
ينتظرونك، ال رأي لهم غيرك، فأقدم 
على جند لك مجندة، فالعجل العجل، 

ثم العجل العجل».
فبعث احلسني گ ابن عمه مسلم 
بن عقيل ليستطلع الوضع عن كثب.
وكاد يتحقــق الهدف، لوال الغدر 
واخليانة والنفاق واخلوف من تهديدات 
والي الكوفــة، وبذلك تفّرقت الناس 
عن مسلم إلى أن صار وحيدا فريدا 
بعد أن حاول أن ينهض بأولئك الذين 
نكثوا البيعة وخانوا العهد، وقد عبر 
مسلم عن املرارة التي كان يعتصرها 
قلبه بقولــه: «اللهم احكم بيننا وبني 
قوم غرونا وخذلونا وكذبونا»، فقتل 
وألقي من علو، ثم جر جثمانه الطاهر 

في األسواق!

سبق أن تطرقت من خالل زاويتي 
إلى أزمة نقص العمالة املنزلية وحتايل 
بعض املكاتب على قرارات الوزارة في 
عدم التزامهم باألســعار احملددة من 

قبل الوزارة لالستقدام.
ذكرت وقتهــا أن الوزارة حددت 
أسعار االستقدام بـ ٨٩٠ دينارا شاملة 
التذكرة والتكاليف، ولكن بعض مكاتب 
العمالة جتاوزت ذلك الســعر بكثير، 
حيث وصل سعر استقدام العاملة إلى 
١٤٠٠ دينار، والعميل ملزم بتسديدها 
للمكتب على دفعتني األولى الســعر 
املعلن واألخرى مبلغ تكليف التذكرة 
تقدر بـ ٤٠٠ دينار تسلم «كاش» أو يتم 
اختالق األعذار لتأخر وصول العاملة، 
أي في حال االمتناع عن دفعة الكاش!.
التجارة  آنــذاك وزارة  طالبــت 
بالتحرك وتكثيــف الرقابة على تلك 
املكاتب والتعرف عن قرب على اآللية 
املتبعة فيها ومعرفة السند القانوني 
لتحصيل تلك املبالغ فوق املبلغ احملدد 
من قبل الوزارة، كما ناشدت الوزارة 
التأكد بأنفسهم من هذا اإلجراء العلني 

بطريقة أو أخرى حلماية املواطن.
الوزارة جتاوبت مشــكورة مع 
مطالبنا وكثفت جوالت فرقها التفتيشية 
في جميع احملافظات الست للتأكد من 
التزام مكاتب االستقدام بالقانون، حيث 
رصدت عمليــات التفتيش عددا من 
املكاتب مخالفة لقرارات الوزارة، وغير 
ملتزمة بالسعر احملدد وهو ٨٩٠ دينارا 
شامل التذكرة، وهذا ما أكدناه سابقا، 
وقبــل أيام حتديدا مت كذلك إغالق ٣ 
مكاتب الستقدام العمالة املنزلية في 
منطقة الفروانية، لعدم التزامها بسعر 
االستقدام احملدد، إضافة إلى إطالقها 
حتذيرات مستمرة بني فترة وأخرى 
عبر وسائل اإلعالم ملكاتب االستقدام 
التي حتصل مبالغ إضافية من العميل 
وغير ملتزمــة بالقرار بأن مصيرها 
ســيكون اإلغالق وإلغاء الترخيص 
بسبب رفضهم ممارسة النشاط وهذا 

ما طلبنا به بتشديد العقوبة.
بات من الضروري تكثيف  لذلك 
اجلهود حتى يلتزم سوق االستقدام 
بالقانون ألن بعض املكاتب لن تطبق 
القانــون إال بهذه الطريقة، فمن أمن 
العقوبة متادى في اســتغالل حاجة 

الناس.
شدوا حيلكم وحاسبوا املكاتب التي 
متتنع عــن تقدمي اخلدمة للمواطنني 
بالتشهير العلني، ومنا إلى املسؤولني.

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول
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رحيل أبطاله عن العالم احلالي!
اليوم شــمعة ١٩٥٢/٧/٢٣  وتبقى 
علــى أرض الكنانة منارة المعة تقول 
للعالم احلر ال نزال نحن مشعل لذلك 
التحرك الوطني والشعبي اجلماهيري 
نردد شــعار ثورة يوليو ١٩٥٢ «ارفع 
رأســك يا أخي وال ترتخي»، فعاملك 
احلر اليزال بخير لردع الطامعني في 
ثرواتكم البشرية والطبيعية بأساليبهم 
املدسوسة ما بني  الرخيصة وفتنتهم 
أخوة السالح وعرق الفالح، ورغبتهم 
اخلبيثة في تفكيك أوصال األمة العربية، 
وإشاعة الفوضى بني أركانها، لكن علينا 
ردع صنم الفنت ما ظهر منها وما بطن، 

الستالمها خطوة خطوة.
بالتماسك لن ينالوا من أمتنا بإذن 
اهللا سوى الهزمية، وكلمة اهللا هي العليا 
آمني يا أمة املوحدين، متسكوا فقد حان 
وقت األذان اهللا أكبر كبيرا واحلمد هللا 

كثيرا، ودمتم ساملني للنصر القادم.

املواطنني الباحثني عن مسكن يؤويهم 
ويرحمهم من نار اإليجارات املرتفعة 
التي تستهلك جيوبهم وتستهلك أيضا 

موارد الدولة من جانب آخر.
من ناحية أخرى، فإن مشاكل التربية 
حتتاج إلى متخصصني يقدمون احللول 
التــي تفضي للنهوض  واالقتراحات 

بالتربية والتعليم بأفضل الطرق.
وال يفوتنا أن نذكر الفســاد الذي 
يضرب بعــض اجلهات، والتردي في 
ســوء اخلدمات، ومنها الطرق العامة 
املليئة باملطبــات واحلفر التي دمرت 
ممتلكات املواطنني في مواطن عدة، كما 
نذكر هنا نقطة لها أهمية كبرى تتمثل 
في التعاون املنشود من قبل احلكومة 
اجلديدة مع السلطة التشريعية لسن 
وتشــريع القوانني التي تخدم الوطن 
واملواطن للمرحلة املقبلة، والتي نسأل 
اهللا أن تسير على خير ما يرام، واهللا 

املوفق.

احلاصل ليختطف قرارها إلزاحتها عن 
منابع كرامة أمتها بفعل فاعل!

لم تشهد ســاحة حريتها أي تأثر 
بوالدة كتلة «عدم االنحياز بقمة مبدعيها 
للجيل الذهبي»، جمــال عبدالناصر، 
جوزيف بروز تيتو، جواهر الل، نهرو، 
ثالثي أرهب العالم املتقدم والدته، ولم 
يحسب لها حساب تفكيك أوصاله بعد 

كبيرا وحجر عثرة في مواجهة أي تنمية 
أو تطوير أو نهوض بالدولة.

ومما ال شك فيه أنه البد من القول 
بأن املهمة غير هينة أبدا، كما أن هناك 
القضية اإلســكانية التي تشكل هما 
للمواطن الكويتي، ويجب أن يتم إيجاد 
احللول املناسبة لهذه القضية، والبحث 
في إحداث ســبق وإجناز فيها لراحة 

تلك الكرامة ملصلحتهم اخلاصة، وعلى 
حســاب قهر إرادتك. املطلوب تأكيد 
ومتيز وجود أمتنا العربية في مواجهة 
التحديات اخلارجية، خاصة بعدما تبني 
لنا اليوم حقيقة النوايا اخلبيثة مع تسرع 
األحداث لتشتيت مفاصل أمتنا، وتكسير 
أجنحتها خطوة تلو األخرى ملصلحة 
كيانــات خبيثة وظهور نوايا التواجد 

سيتم اختيارهم لهذه املهمة هو استمرار 
العمل بامللفات التي تنتظر تلك احلكومة 
العتيدة. تلك امللفات التي تشكل أرقا 
وقلقا بالغ الذروة فيما مضى من األوقات 
املاضية، ولعل أهم تلك القضايا أو امللفات 
هو ملف الفساد الذي يجب الوقوف 
عليه وفتحه على مصراعيه، نظرا ملا 
يشكله من أهمية كبرى والعتباره عائقا 

ثورة ٢٣ يوليو أم الثورات العربية 
عام ١٩٥٢م حدثت لتبقى شمعة وطنية 
للخارجيــة العربية لألمة اإلســالمية 
والبيانات الربانية، رغم ما حصل لها 
وما واجه فرسانها من مطبات كغيرها 
من الثورات الناجحــة خالل القرون 
املاضية وعاملنــا احلاضر لتغير وجه 
التاريخ واجلغرافيا على ساحة كفاحها 
قوال وعمال ألجيالها السابقة والالحقة، 
أعدائها، ومروج  تتبعها بعيون  بدليل 
إحباط انطالقها، ومحاوالت طمسها مع 
بداية حتركاته بوسائل احلقد والعنفوان 
لكسر انطالقتها ومنع متيز بصماتها 
لعاملها احلر ماضيها وحاضر أجيالها.

ونحن جيل تتبع خطواتها الثورية 
آنذاك ومنيز ونفرح بذلك التاريخ مع 
انطالقة نداءات فارسها العمالق (جمال 
عبدالناصر) ارفع راسك يا أخي فقد زال 
عهد االستغالل حلريتك، وثروات وطنك، 
وروح كرامتك! ممن كانوا يريدون دوس 

جاء األمر األميري بتعيني الفريق 
أول م. الشــيخ أحمد النواف رئيسا 
للوزراء، وتكليفه بترشــيح أعضاء 
الــوزارة اجلديدة، مفرحا للشــعب 
الكويتي، السيما أننا في مرحلة البالد 
أحوج ما تكون لوجود شخصية مثل 
الشيخ أحمد النواف لهذه املهمة الدقيقة 
في ظــل أوضاع دقيقة فــي الداخل 

واملنطقة بشكل عام.
كما جاء تقدير صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، من 
واقع رؤية سموه الثاقبة ملن سيتولى 
زمام املسؤولية وتشــكيل احلكومة 
العتيدة التي تتطلبها املرحلة، وبالتالي 
فإن املطلوب من احلكومة اجلديدة في 
الفترة املقبلة ستكون له آثار مستقبلية 
مهمة على صعيد الوجه الذي ستصار 
إليه شؤون الدولة الداخلية في البالد.
ولعل من أبســط ما هو مطلوب 
من احلكومة اجلديدة والوزراء الذين 

الذين عاشوها  غنية بدروس ينقلها 
شــبابا وباتوا كبارا ألجيال تطالعها 
فــي كتب التاريخ، تتبايــن قراءاتها 
للعبر بحكم الزمن واختالف املشارب 
والرؤى، وتلتقي إرادتها ونواياها عند 
احلرص على جتاوز ما اســتجد من 
التحديات فــي منطقة مفتوحة على 

عالم من األزمات.
تركت تلك املرحلة من تاريخ البالد 
إعادة تقليب الصفحات،  ما يستحق 
استقاء الدروس منها ملواجهة التحديات 
الراهنة واملستقبلية والسير على الطرق 
املتاهات واملنعطفات  اآلمنة في زمن 
احلادة، ولعل أول دروس الثاني من 
أغسطس وأكثرها إثارة لالهتمام تكاتف 
التفافهــم حول قيادتهم  الكويتيني، 
ومؤسســاتهم، ضخ حيوية الشباب 
في عروق عملية نهوض وبناء حتافظ 
على املنجز وتضيف إليه، وفي ذلك  ما 
يضمن للكويت وأهلها عبور عاصفة 

األزمات التي يشهدها العالم.

أذرعهم ملستقبل مفرداته األمن واألمان 
واالستقرار والرخاء، تستحقه البالد 

وأهلها.
مرت ثالثة عقود ونيف على الكارثة 
التي استطاعت البالد اجتيازها بوقوف 
أمام محاوالت  الكويتيني سدا منيعا 
تشتيت صفوفهم ودفاعهم عن حقهم 
في املستقبل بحيوية الشباب وحكمة 
الشيوخ، ومازالت جتربة الغزو الغاشم 

متماسك في أوركسترا عنوانها التمسك 
بتقاليد األسرة الواحدة التي جتمع أبناء 
البالد من أقصاها الى أقصاها، الثقة 
بقائد املســيرة، للوصول الى شاطئ 
األمان، وتكريــس جتربة تنضم الى 

جتارب مشرقة في دحر الظلم.
استكملوا دورهم في بناء ما دمرته 
آلة احلقد والعدوان، ضربوا مثال آخر 
في إعادة احلياة الى طبيعتها، فاحتني 

للثاني من أغسطس طعم املرارة 
واأللم من غدر الشقيق، عذابات وآالم 
عاشها الكويتيون في الوطن واملنافي 
بالدماء،  القريبة والبعيدة، تضحيات 
بطوالت ســجلت بأحرف من نور، 

وصفحات مشرقة من اإليثار.
يقفز إلــى الذهن فــي مناخات 
الذكرى حضور شــباب الكويت في 
ملحمة عنوانها رفض االحتالل الغاشم 
للبالد، االندفاع الى احلدود القصوى 
الكويت حرة  في مقاومته واستعادة 
أبية، حاضنة ألبنائها، شريكة في كل 
ما هو فيه خير العرب واملسلمني، ويدا 
ممدودة لكل ملهوف في أرجاء األرض.

كان اللتفاف الشباب الكويتي حول 
قيادته الرشــيدة التي واصلت الليل 
بالنهار من أجل بزوغ فجر احلرية، 
وتدافعه فــي كل االجتاهات لتجاوز 
احملنة التي حلت بالبالد والعباد دوره 
الكبير في انتصار احلق على الباطل.

حتــول فعلهم الى إيقــاع واحد 

 

يا شبابنا تعّلموا 
من دروس 

الغزو
الشيخ فيصل احلمود املالك الصباح

األداء  احلكومية، واالرتقاء مبستوى 
فيها، مبا يلبــي طموحات وتطلعات 
املواطنني، باإلضافة بالطبع إلى بعض 
امللفات العالقة منذ سنوات مثاال على 
الســكانية والتوظيف  التركيبة  ذلك 
واإلسكان والبدون والتربية والرياضة 
واالقتصاد والتنمية واملشاريع املتعطلة 

وغيرها.
وال شــك أن أولى اخلطوات في 
طريق وضع احللول املناســبة لهذه 
املشكالت، تبدأ باختياره لوزراء أكفاء، 
بعيدا عن أسلوب «احملاصصة» الذي 
أثبت فشال ذريعا خالل سنوات طويلة 
سابقة، وآن له أن يتوقف ليحل محله 
األسلوب الذي تعرفه كل الدول املتقدمة، 
واملتمثل في اختيار أصحاب الكفاءات 
واخلبرات. ويكتمل ذلك بتقدمي برنامج 
عمل للحكومة اجلديدة، يتناسب مع 

أهمية هذه املرحلة وخطورتها.
ومن املؤكد أن رئيس الوزراء اجلديد 
الشيخ أحمد النواف يدرك أنه يأتي إلى 
منصبه الرفيع هذا، ووراءه ليس فقط 
تاريخه املشرف، وإمنا وراءه ومعه أيضا 
تاريخ أسرة احلكم التي ينتمي إليها، 
والتي تقوم فلسفة احلكم لديها على 
التوافق، وليس الصراع، وعلى الثقة 

الكبيرة بني القيادة والشعب.
من هنا يبدأ الشيخ أحمد النواف 
عمله رئيسا للوزراء، ومن هنا أيضا 
يأتي التفاؤل الكبير بنجاحه إن شاء 
اهللا، وإجنازه الطموحات واآلمال املعلقة 

عليه، من القيادة والشعب أيضا.

من قصر هذه الفترة، فقد استطاع أن 
يترك بصمات واضحة في هذه الوزارة، 
وأن ميهد الطريق ملن يخلفه في هذا 
الكبيرة  النجاحات  املوقع، الستكمال 
التي حتققت، وأبرزها بكل تأكيد ضرب 
أوكار جتار املخدرات وإحباط محاوالتهم 
لتهريب املخدرات برا وبحرا وجوا إلى 
البالد، والشــروع في وضع معاجلة 
شاملة وحاسمة خللل التركيبة السكانية 
التي تعاني منها البالد، والقضاء على 
جتارة اإلقامات، وإعادة هيكلة قطاعات 
الوزارة املختلفة، ومنح الفرصة لشباب 
الوزارة لشغل املواقع القيادية، وإعادة 
االعتبار والتقدير للكفاءات واخلبرات، 
وجعلهــا املقياس األول واألساســي 

للتقييم والترقي.
وسيكون أمام الشيخ أحمد النواف 
العديــد من امللفات واالســتحقاقات 
الكبيرة املهمة، لعل أهمها وأخطرها، 
اإلداري في اجلهات  الفساد  مكافحة 

التحاقه في بداية حياته العملية بوزارة 
الدفاع ضابطا، ثم شــغله للعديد من 
املناصب فــي وزارة الداخلية، وكيال 
مساعدا لشؤون اجلنسية واجلوازات، 
التعليم  ووكيال مســاعدا لشــؤون 
والتدريب، ثــم نائبا لرئيس احلرس 

الوطني، فوزيرا للداخلية.
وال ننسى بالتأكيد الفترة التي عمل 
خاللها محافظا حملافظة حولي عام ٢٠١٤، 
وشهد له اجلميع بأنه متكن من حتقيق 
نقلة نوعية في احملافظة، وتدشني عدد 
من املشروعات التطويرية بالغة األهمية، 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية، والتي 
أسهمت بدور فاعل وكبير في التيسير 
على املواطنني واملقيمني، وتقدمي أفضل 
اخلدمات لهم، بالتعاون مع سائر اجلهات 

احلكومية املعنية.
ومن الضروري أن نتوقف كذلك 
عند الفترة التي شــغل فيها النواف 
حقيبــة وزارة الداخلية، فعلى الرغم 

لم يكن لدى الفريق أول م. الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، أي وقت 
ميكن أن يقضيه فــي تلقي التهاني، 
بتعيينه رئيسا ملجلس الوزراء، طبقا 
لألمر األميري الذي كلفه أيضا بترشيح 
أعضــاء الوزارة اجلديــدة، وعرض 
السمو األمير  أسمائهم على صاحب 

إلصدار مرسوم تعيينهم.
ذلك ألنه يعلم يقينا أن الكويت ال 
تنتظر، وأنه يستشعر عظم املسؤولية 
التي أوكلت إليه. ويعرف متاما أن تكليفه 
بهذا املنصب الرفيع، يأتي في واحدة من 
أدق مراحل الكويت أهمية وحساسية، 
والبد له أن يترجم الثقة السامية به إلى 
برنامج عمل واضح، ينهي حالة اجلمود 
السياسي التي مرت بها البالد خالل 
الفترة املاضية، بسبب االحتقان الشديد 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وهو ما أثر ســلبا على جميع نواحي 
الناحية  احلياة األخــرى، خصوصا 

االقتصادية والتنموية.
لكن الشيخ أحمد النواف وهو يتولى 
رئاسة احلكومة الكويتية الـ٤٠ في تاريخ 
البالد، والرابعة في عهد صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، يستند إلى ظهير شعبي مؤيد 
لهذا االختيار املوفق، ومساند وداعم له، 
انطالقا من خبرة طويلة سابقة أظهرت 
للشعب الكويتي، مدى صالبة الشيخ 
النواف، وقدرته على التعامل مع كل 

التحديات التي تواجهه.
وقد بدا ذلــك واضحا وجليا منذ 

 

الشيخ أحمد النواف 
في مواجهة أخطر 
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