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القسم العظيم 
للنائب والناخب

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بغض النظر عن توجس السلطة التنفيذية منه، إال 
أن وجود مجلس تشريعي منتخب يعبر خير تعبير عن 
اإلرادة الشعبية، ويحظى بثقة اجلماهير وقناعتها بأنه 
يعبر عن رغباتها ومطالبها، يصب في الصالح العام 
واستقرار األنظمة، وقد كان موضوع الثقة باملجلس 
التشــريعي من ضمن ما تناوله استطالع البارومتر 
العربي في جامعة Princeton برنســتون األميركية، 
والذي نفذته بالتعاون مع جهة خبيرة في كل دولة، 
وكان للكويت أن تكون مشمولة بهذا االستطالع في 
٣ دورات منه، هي: الثالثة ٢٠١٢-٢٠١٣ واخلامسة ٢٠١٨
والســابعة ٢٠٢٢، وقد تشرفت باإلشراف على آخر 
دورتني من االستطالع بالتنسيق مع جامعة برنستون.

وفي الدورة اخلامسة ٢٠١٨ من االستطالع، كان من 
ضمن األسئلة املطروحة مدى ثقة اجلمهور الكويتي 
في عدد من مؤسسات الدولة، كان من بينها مجلس 
األمة، وقد عبر ٣٢٪ من املستجيبني في هذه الدورة 
عن ثقتهم باملجلس، ما بني (٥٫١٪ ثقة إلى مدى كبير، 
٢٧٫١٪ ثقة إلى مدى متوسط)،  في مقابل ٢٦٫١٪ ممن 
يثقون في املجلس إلى مدى قليل، و٣٨٪ ممن ال يثقون 
في املجلس على اإلطالق، وكان بني املستجيبني ٣٫٢٪ 
ممن أجابوا بـ «ال أعرف»، و٠٫٥٪ ممن رفضوا اإلجابة.

السؤال عن الثقة مبؤسسات الدولة في الكويت، ومن 
بينها مجلس األمة، لم يطرح في استطالع البارومتر 
العربي في دورته السابعة ٢٠٢٢، ورغم أن درجة ثقة 
اجلمهور الكويتي، قد تبدو منخفضة للوهلة األولى، 
إال أنهــا من زاوية أخرى تبدو مرتفعة إذا ما قورنت 

مبحيطها العربي.
حيث كانت درجات الثقة في املجلس التشــريعي 
في الدول العربية املشمولة بالبارومتر العربي الدورة 
اخلامسة ٢٠١٨ على النحو التالي: اليمن ٣١٫٨٪، مصر 
٣٠٫٨٪، الســودان ٢٨٫٥٪، فلســطني ٢٦٫٤٪، املغرب 
٢١٫٤٪، لبنان ١٧٫٥٪، األردن ١٣٫٧٪، تونس ١٣٫٦٪، العراق 

١٢٫٥٪، وليبيا ٨٫٥٪.
وكما يبدو، فإن الثقة العامة مبجالس التشــريع 
منخفضة بدرجة كبيرة، ولهذا االنخفاض أســبابه 
ومبرراته، ويبقى التحدي برفع مســتوى الثقة من 
خــالل إرادة حقيقة تبدأ من جميع مكونات األنظمة 
السياسية وعلى رأسهم أعضاء املجالس حني يقدمون 
مصالح الوطن العليا ومن انتخبوهم على غير ذلك.

الكثير يتكلم عن مسألة التغير املناخي في اجلزيرة 
العربية، وأخطار الطقس احلار والغبار والتصحر، فهي 
قضايا مهمة يجب تسليط الضوء عليها. لألسف في 
األربعني الســنة املاضية انتشرت الغابات اإلسمنتية، 
وقلت الغابات النباتية والتي تسهم في تعزيز الغطاء 

النباتي ألهميته في حفظ التوازن البيئي.
من هذا املنطلق ملاذا ال نرى في صحاري الكويت 
الغابات اخلضراء، فأنا لست متخصصا في هذا املجال، 
ولكني محب للزرع والزراعة. ومنذ كنت صغيرا وأنا 
أعرف شجرة الســدر وانتشارها. ولكن لألسف قل 
االهتمام بهذه الشجرة. من املعلوم أن األشجار تلطف 
األجواء واملناخ، وتثبت التربة، وحتيي املكان. وشجرة 
السدر، شجرة معمرة، سريعة النمو، وتتحمل األجواء 
احلــارة وقلة املياه والظروف البيئية القاســية، ولها 

فوائد كثيرة.
لذلك أقترح أن يكون هناك مشــروع الغابات في 
املناطق الصحراوية، وخاصة على املناطق احلدودية، 
ومنها مشروع غابة املليون سدرة، على أن يكون هذا 
املشروع متكامال فيحتوي على منتجع، ومركز أبحاث، 
ومشتل ألنواع أشجار السدر املختلفة، ومتحف علمي 
عن هذه الشجرة، ومنتزه وطني، ومركز للشباب املهتم 
بهذا املجال، ومصنع ملنتجات شجرة السدر من الثمر 
واألوراق والزيوت واألغصان، ومزارع لتربية النحل، 
وعالمة جتارية وطنية لكل املنتجات التي تنتج من هذه 
الغابة الوطنية، واألفكار كثيرة، بل يكفي لو يتم تبني 

املصنع الوطني إلنتاج عسل السدر.
تسهم غابة الســدر في احلفاظ على البيئة، وفي 
األمن الغذائي، وفي خلق موارد للدولة، وتوفير متنفس 
للعائالت، وتنشيط السياحة، وخلق فرص عمل، وتوفير 
بيئة بحثية، وبيئة للحياة الفطرية، ومرعى لتربية النحل، 

وغيرها من فوائد متعددة لشجرة السدر.
يكفي أن شجرة السدر ذكرت في مواضع متفرقة 
من القرآن والُسنة النبوية. أذكر موضعا واحدا في كتاب 
اهللا ملا عاقب ربنا عز وجل قوم ســبأ بسب كفرهم، 
وذلك بقلة شجر السدر فذكر ربنا سبحانه في محكم 
كتابه (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم 
بجنتيهم جنتني ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل) (سورة سبأ-١٦) وقد يستدل من ذلك على أهمية 
شجر السدر ومكانتها لدى الناس، حيث ربنا سبحانه 

عاقب هؤالء على إعراضهم بقلة أشجار السدر.
أوجه ندائي لرئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمــد الصباح، حفظه اهللا، لكي يتبنى 
مبادرة غابة املليون ســدرة، أسأل اهللا أن يسخر له 
البطانــة الصاحلة ويوفقه ملا يحــب ويرضى ملا فيه 

خير البالد والعباد.
٭ قبل اخلتام: أختم بأمر لألســف بدأ انتشــاره وهو 
احلشــيش الصناعي وال نعلم مدى أضراره البيئية، 
واملستغرب من أن جهات رســمية للدولة والتي من 
املفروض أن تعتني بالزراعة نراها تستخدم هذا احلشيش 
الصناعي. فنناشــد هيئة الزراعة على االهتمام بهذه 
امللفــات، وتبنيها للمبادرات، التي تصب في مصلحة 
البيئة بالذات، وال تكون فقط همها توزيع احليازات، 
بطريقة ال تخــدم زراعة النباتات، والتي تضفي على 
احلياة، ولتكن غابة املليون سدرة هي طريق البدايات.

الكويت  أهل  نسيج حزمة 
كافة تنبه وتوجه وتنادي أهل 
بالدي مرشــحيها وناخبيها 
املعنية، بصوت  ومؤسساتها 
واحد رفقا بالبالد لقسم عظيم 
لرب العباد، متعنوا بالقســم 
العظيم باهللا وكتابه ونبيه وخلقه 
وفاء بوفاء ليوم املشهود ٢٩

سبتمبر ٢٠٢٢م.
تذكر ذلك النداء عند مواجهة 
صندوق وورقة وقلم وجلان 
االنتخاب لتدلي بصوتك النقي، 
ملن يستحقه بكل قناعة، واقتدار 
لتطبيق قسمك أمام خالقك بال 
توجيه، وال جتاوز، وال ضغوط! 
ال لشيء سوى القناعة للعهد 
اجلديد بتوجه التعديل للصورة 
والواقــع الســابق بتوتراته، 
وقسوة حســاباته، مع شديد 
األسف واإلحباط املتفق عليه 
لألغلبية الصامتة حرصا وحفظا 
على سالمة الديرة حتت مظلة 
القسم العظيم وهيبته الربانية، 
أهلهــا بتالحمهم  ونســيج 
ومتاسكهم لرفع معنوياتهم، 
خلدمة مؤسســات البلد كافة 

بالشكل األكثر رقيا ومتيزا.
تنادينا «ارفع رأسك أخي 
املواطن وردد أنا كويتي وأفتخر 
بــكل إجنازاتي خدمة لبالدي 
وأهلها وسط عالم صاخب تزداد 
كوارثه وآالمه مع شروق كل 
شمس وغروبها، ونحن نرى 
أقطارا يزداد خرابها ويتشرد 
إلى جحيم  أهلها بال رحمــة 
الضيــاع حتت رحمة اجلبناء 
ومحترفي إضاعة كرامة أهاليها 

األبرياء».
فهل أنت من رائدي كرامتها، 
أم العكس صحيح لضياع كل 

مقتدر ومعيشة كل ضعيف؟
 اهللا املستعان وال تنكثوا 

القسم العظيم.. وبسالمتكم.

والتفكير جيدا ووضع عالمة االختيار 
الذي ينهض  املناسب  على الشخص 
بالكويت ويجعل مصلحتها فوق كل 

شيء.
الكــرة اآلن في ملعب الشــعب، 
أحسنوا االختيار ملن سيرسم مستقبل 
الكويت خــالل األربعة أعوام املقبلة، 
لذا مسؤولية االختيار تقع على عاتق 
الناخب، واحلكومة لن تكون مسؤولة 
عن أية نتائج، كما أنه أيها الناخب لن 
يفيدك ابن عمك أو ابن طائفتك أو فئتك 
بعد إعالن النتائج، لذلك يجب التريث 
وعدم االندفاع خلف الشعارات الزائفة 
التي يطلقهــا البعض من قول عملنا 
وعملنا وســنعمل وسنجعل الكويت 
في مقدمة الدول ملينا من هذا الكالم 
املرسل ال تضيعوا الكويت وتظلموها 
باختياراتكم، ابحثوا عن املصلح الذي 
يجعل الكويت على رأس أولوياته من 
خالل النهوض بتنميتها، والعمل على 
إصدار التشريعات التي حتقق رؤيتها 

االقتصادية املقبلة.

أمام املســيرة التنموية، واالستماع 
للمواطنني واستشارة اخلبراء، ووضع 

مقترحات حللول مناسبة.
وال أنســى ما جاء في اخلطاب 
التاريخي لســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، حينما 
قال «مازال املشهد السياسي متزقه 
االختالفــات وتدمــره الصراعات 
وتسيره املصالح واألهواء الشخصية 
على حساب استقرار الوطن وتقدمه 
وازدهاره ورفاهية شعبه». واحلقيقة 
أن الصراعــات احلاليــة بني بعض 
املرشحني تكشف أننا على وشك أن 
نعيد أخطاء املاضي، ويحدث ما حذرنا 
منه سمو ولي العهد فتضيع الفرصة 

احلقيقية للبناء والتنمية.
يجب على كل مرشح إعادة التفكير 
ومراجعة حساباته، وأن يسير على 
النهج الذي جاء باخلطاب الســامي 
وأن يجعــل من نفســه جنديا في 
كتيبة التطوير وليس العكس، حفظ 
اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل 

مكروه. 

من ناحية أخرى نقول إن اختيار 
الناخب ملمثله في مجلس األمة يتوقف 
عليه مستقبل األمة خالل املرحلة القادمة 
وهي مرحلة وال شك مهمة جدا وتتطلب 

االستفادة من أخطاء املاضي.
من ناحية أخرى نقول إن اآلمال كما 
أسلفنا معقودة بشكل كبير على هذا 
املجلس الذي نأمل أن يحقق اإلجنازات 
التنموية التي تنتظرها البالد منذ زمن 
بعيد نسبيا وذلك بالنظر لتوقف أو لنقل 
تأخر عجلة التنمية كثيرا ألسباب غير 
مقبولة في مراحل سابقة، وقد تكون 
مقبولة في مراحل أخرى. وباإلضافة 
إلى ذلك نقول إن مجيء هذا املجلس 
في ظل ظــروف إقليمية متغيرة عما 

كان عليه آخر مجلس أمة. 
وفي اخلتام، فإن دعواتنا للناخبني 
باتخاذ قرار ممثليهم على خير وجه. 
وتأدية واجبه الوطني كما ميليه عليه 
ضميره املطالب به. ومتنياتنا للجميع 

بأفضل االختيارات، واهللا املوفق.

مصلحة الكويت فوق كل اعتبار دون 
النظر إلى الطائفة أو القبيلة أو الفئة 
حيث إن هناك مــن يلجأ إلى الطرح 
العنصري من أجل كســب التعاطف 

للوصول إلى كرسي البرملان.
على الناخبني رد التحية لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا، في اختيار القوي األمني 
قبل التوجه إلــى صناديق االقتراع، 

مختلفة كل االختالف عن الســابق، 
فأصبح يقرأ عن املرشحني ويبحث 
في ســجالت ما حققوه في املاضي 
من جناحــات، فالناخب أصبح أكثر 
مسؤولية، ولذلك كان يجب على بعض 
املرشــحني تغيير أساليب حمالتهم 
االنتخابية، وكذلك عدم إهدار الوقت في 
الهجوم على منافسيهم، وأن يكرسوا 
أوقاتهم في االنشغال بدراسة جميع 
ملفات القطاعات املختلفة، والتعرف 
املعوقات  على املشكالت ودراســة 

اإلعالنات والدعايات ملرشحني ملجرد 
احملاباة وإرضاء البعض، مثل العصبية 
القبلية وخالفها من اعتبارات أخرى ال 
تخدم الوطن واملواطن. باإلضافة إلى 
توخي التركيز الواعي والتعرف على 
كل مرشح وسيرته الذاتية واإلجنازات 
التي حققها على سبيل املثال. ومعرفة 
البرنامج االنتخابي لكل مرشح والعمل 

على إجراء توازن وقياس لألداء. 

لذلك حسن االختيار مطلوب خالل 
هذه املرحلة احلرجــة والتي تتطلب 
من اجلميــع نبذ التعصب وتصحيح 
املسار السياســي الذي ساهم خالل 
الفترة السابقة في تأخر التنمية في 
البلد، ويعود ذلك إلى نشوب اخلالفات 

السياسية بني احلكومة واملجلس. 
وعود املرشحني كثيرة والبرامج 
لذلك يجب على  االنتخابية متشابهة 
الناخب اختيــار األصلح الذي يضع 

يحاولوا إقناع الناخبني بأنفسهم من 
خالل وضع برامــج انتخابية قوية 
ذات منظور تنموي وخطة تشــريع 
القوانــني املهمة للمواطن، وال أدري 
كيف توصل بعض املرشحني إلى فكرة 
تطبيق نهج التراشق بالتهم ونحن في 
العهد اجلديد، أال يدرك مثل هؤالء أن 
آليات تفكير الناخب نفسه قد تغيرت، 
وبات أشد حرصا على مصلحة وطنه، 
وال يلتفت إلى من ينتهجون سياسة 
«الصوت العالي» الذي باتت معاييره 

يتطلب من الناخب اتخاذ القرار الصائب 
قدر اإلمكان وانتخاب من ميثله خير 
متثيل، فحسن االختيار سيعكس آفاقا 
على املــدى البعيد، وبالتالي يجب أن 

يكون القرار في محله. 
كما أن الناخب اليوم يجب أن يعي 
خطورة املرحلة وأن يستفيد من جتارب 
املاضي في االختيار، والسعي ألن يكون 
اختياره موفقا، وعدم االنسياق وراء 

بعــد أيام قليلــة حتتفل الكويت 
بعرسها الدميوقراطي وسيقول الشعب 
الكويتي كلمته عبر صناديق االقتراع 
الختيار من ميثلهم في املجلس القادم.
 برامــج بعض املرشــحني خالل 
األيام املاضية أصبحت لألسف ضرب 
وتشكيك فيما بينهم وكل منهم يحاول 
كسر اآلخر، ولكن الطامة الكبرى أن 
الناخب املعني باالختيار يصفق على 
هذا الطرح السيئ الذي يشق الصف 
وال يوحده، والسؤال الذي يطرح نفسه: 
أين البرامج من القضايا الشــعبية؟، 
وملاذا وصل احلال باخلطاب إلى هذا 

املستوى؟
جاءت الفرصة التي كان ينتظرها 
الشــعب بعد هذه التجاذبات ليعدلوا 
املسار بعد حالة عدم االستقرار التي 
سادت األجواء السياسية والتي كان لها 
األثر في تأجيل العديد من التشريعات 
والقوانني التي تهم املواطنني بشــكل 
عام ومنها القضية اإلسكانية والصحة 

والتعليم والتركيبة السكانية.

عادة ما يلجأ كثر من املرشحني إلى 
استخدام الشعارات البراقة والكلمات 
الرنانــة ذات التأثيــر القوي خالل 
حمالتهم االنتخابية، سعيا منهم إلى 
كسب أصوات املواطنني، وفي معظم 
األحيان يســردون تاريخ نشاطهم 
السياسي أو االجتماعي حتى يحسب 
املواطن أنه يقف أمام شخصية ذات 
قدرات خارقة للطبيعة، وأرى أن ذلك 
من حق املرشح لكن البد أن يتم دون 
تهويل أو تضخيم لألمور عن طبيعتها، 

وأن يتمسك املرشحون بالشفافية.
التي لم تعجبني في  من املظاهر 
الندوات التي يقيمها بعض املرشحني 
اســتعانتهم بأســلوب «الهجوم» 
واالنشغال مبحاربة الرموز السياسية 
ومهاجمة املرشــحني املنافسني لهم 
حتى وصل األمر إلى توجيه االتهامات 
دون ســند أو دليل وكذلك الســب 
والقذف وهذا ما ال يليق بانتخابات 
مجلس األمة وال يتماشى مع مبادئ 
الدميوقراطيــة والنزاهــة، األحرى 
أنه يجب على هؤالء املرشــحني أن 

بعد أيام معدودة، سيدخل الناخب 
الكويتي في جتربة دميوقراطية حرة 
تتمثل فــي اختياره ملمثليه من نواب 
األمة، الذين سيظلون يتحدثون باسمه 
خالل فترة األربع ســنوات القادمة، 
وينقلــون همومه ومشــاكله وآماله 
وتطلعاته خالل الفترة القادمة من عمر 

مجلس األمة.
قد تبدو مهمة االختيار سهلة عندما 
تقف على ورقــة االقتراع من خالل 
إمهار االختيار بالقلم املخصص لذلك، 
لكن األمر على العكس من ذلك متاما، 
فتلك الورقة ســتعبر عن الكثير من 
األمور فهي متثل مســتقبل الناخب 

خالل الفترة القادمة.
وبناء عليه، فإن هذه اخلطوة على 
الرغم من قصرها وبساطتها إال أنها 
حتمل في طياتها الكثير من التفاصيل 
الدقيقة. وبناء عليه فإن املهمة هنا على 
الناخب واملسؤولية امللقاة على عاتقه 
كبيرة وجسيمة في الوقت نفسه، وذلك 
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أيها الناخب..
يقول اهللا سبحانه في كتابه 
الكرمي في قصة سيدنا موسى 
گ عندما أرادت إحدى الفتاتني 
أن تذكر موسى ألبيها ومتتدحه 
وتختاره زوجا لها (إن خير من 

استأجرت القوي األمني).
أيها الناخب..

صوتك أمانة فانظر أين تضع 
أمانتك فأنت أيها الناخب العني 
الساهرة على وطنك ال بد أن 
له  تكون حريصا عليه تختار 
من هو قادر على حمل األمانة، 
ومن هو قادر على متثيل الشعب 
واملطالبة والدفاع عن حقوقه مبا 
حتقق هذه املطالبات مبدأ العدالة 
واملساواة بني جميع فئات الشعب 
والعمل على مكافحة الفساد، وال 
املظاهر، وليكن مبدؤك  تغرك 
«القوي األمني»،  في االختيار 
وال ســبيل إلى ذلــك إال من 
التمحيص والتدقيق مبسيرة 
هذا املرشح أو ذاك، وماذا قدم، 
وما برنامجــه االنتخابي، وما 
اخلطط التي ســيطرحها، وما 
آلية برنامجه االنتخابي وكيف 
سيعمل على تنفيذه وما اخلطة 
الزمنية لتحقيق ذلك، فال تنخدع 
بالشعارات الوهمية واحلمالت 
االنتخابية لبعض املرشحني، 
وإمنــا عليك النظر بســيرته 
العملية وماذا قدم وما سيقدم.

أيها الناخب..
تذكر! عندما تريد أن تدلي 
أنك ستسأل  بصوتك وتختار 
يوم احلســاب هل أعنت ظاملا 
وكنــت عونا له على الظلم، أم 
انك نصرت عادال كفئا يسعى 
إلى حتقيــق العدالة واملطالبة 
باسترداد احلقوق والواجبات 
أو  أو تفرقــة  دون متييــز 

محسوبية.
أيها الناخب..

تذكر أن هناك يوما ال ينفع 
فيه مــال وال بنون إال من أتى 
اهللا بقلب سليم، فاختر لنفسك 
ليوم احلساب أي طريق ستسلك 
وأيهــا تختار وملن ســتعطي 

صوتك ومن ستختار.
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

مع حتول العالم إلى عالم جديد متعدد 
األقطاب وتعزيز ذلك في شكل اكبر 
وأوسع في مد خطوط التعاون التجاري 
مع األقطاب الدوليــة اجلديدة نفس 
جمهورية روسيا االحتادية والصني 
والبرازيل والهنــد وجنوب أفريقيا، 
وكذلــك لعله من املفيد جــدا العمل 
على تعزيز وتقارب اجلوانب الثقافية 
واالجتماعية والفكرية معهم كـ «أقطاب 
دولية قادمة» صاعدة، لذلك ندعو إلى 
توقيع اتفاقيات مشــتركة معهم بهذا 
اخلصوص، وأيضــا إلى فتح مراكز 
ثقافية متبادلة والهيئات الرياضية في 

تلك املسألة.
ناهيك عن إعــادة توجيه البعثات 
الدراسية للدراسات العليا واالختصاص 
واملعاهد اللغوية والتبادل الطالبي نحو 
تلك األقطاب الدولية القادمة لصناعة 
تعدد محاور قوى في العالم نحتاج إلى 
أن نستعد له من النواحي االقتصادية 

والثقافية واإلدارية واألمنية.

أو صغيرة، قوية أو محدودة النفوذ 
وأهم ما مييز منظمة شنغهاي هو عدم 
للدول  الداخلية  الشؤون  التدخل في 

األعضاء.
هذا كله يتحرك ضمن مصلحتنا 
كـ «كويتيــني» ومصلحة بقية الدول 
العربية الشقيقة التي تنتمي للمنظمة 
«السعودية ومصر وقطر»، لذلك يجب 
التأكيد على إعادة التموضع واالرتباط 

إقليمية وأصبحت اليوم األكثر شموال 
واتساعا في جميع أنحاء العالم ومتثل 
جتربة للتعاون الناجح بني الشــعوب 
وهي تعزز الثقــة املتبادلة، واملنفعة، 
واملســاواة، والتشــاور، واحتــرام 
احلضارات والثقافات املتنوعة، والسعي 
لتحقيق التنمية املشتركة، والتفاوض 
بني األعضاء للتعاون، وهناك تصويت 
متساو لكل دولة، سواء كانت كبيرة 

متت دعوة الكويت لالنضمام رسميا 
ملنظمة شــنغهاي للتعاون كـ «عضو 
حوار»، وهذا األمر جاء تتويجا لسياسة 
الكويت اخلارجية منذ االستقالل، ذات 
الرؤية بعيدة املــدى في حيادها في 
الوساطات  الصراعات وجهودها في 
وحل املشاكل بني الدول، وهذا كله ضمن 
سياستها احلكيمة على مر العصور وهو 
يعكس تقدير هذه املنظمة الدولية املهمة 
لثوابتنا الكويتية وقيمنا الديبلوماسية 
الداعية إلى التضامن اإلنساني والتقارب 
بني الشعوب والتعاون اإلقليمي والدولي 
في ترســيخ السلم واألمن، وتسوية 
النزاعات بالسبل السلمية، لذلك يعد 
هذا القرار خطوة مهمة من شأنها أن 
تعزز التعاون وتزيد من وتيرة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية كما أنه مكسب 
كبير نظرا ألهميــة املنظمة الكبيرة 

ودورها اإلقليمي والدولي الفاعل.
إن منظمة شــنغهاي للتعاون هي 
منظمة سياسية واقتصادية وثقافية 

وقفة
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