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«بياع اخلبل عباته»

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

إن الســاعة معبأة مبا يكفيها من أحداث، والعظماء وحدهم قادرون على 
إعادة صوغ األحداث مبا يتوافق واملصالح القومية ألوطانهم..

التاريخ ال يصنع قائدا، لكن القائد االستثنائي هو من يكتب التاريخ..
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان (الذي ميتلك ثقافة اإلرادة)، 
يعيد اكتشاف شــخصية املنطقة، وأجزم بأن شعوب اإلقليم، بل واألمتني 
العربية واإلســالمية، يتوسمون فيه خيرا النتشال املنطقة مما هي فيه من 

تشرذم وتشتت.
إن البيان السعودي- اإليراني الذي أعلن عنه يوم اجلمعة الفائت، برعاية 
صينية، هو حتماً ليس بيان إعالن نوايا أو بيان تغلف كلماته ضرورات اللياقة 
الديبلوماسية، إنه بيان «عبقرية السالم» الذي يعيد تشكيل اإلقليم سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا، ومخطئ من يعتقد أن التقارب الســعودي- اإليراني 
ملصلحة للبلدين فقط، بل واإلقليم برمته، فهذه املنطقة لطاملا استنزفت مواردها 
طوال عقود خلت وحتديدا منذ عام ١٩٨٠ مع اندالع احلرب العراقية- اإليرانية 
واستمرت في االســتنزاف املرعب إلى أن أتى جنون اخلريف العربي الذي 
أهلك احلرث والنسل، فمنذ اندالع الثورة اإليرانية التي أطاحت بشاه إيران 
دخلت املنطقة بحروب شتى أعنفها وأشرسها هي احلرب الطائفية والعرقية، 
لقد خلقــت «تفكيرا جمعيا» لدى الناس، وهو أمر جلل من الصعب جتاوزه 
في فترة وجيزة، ألن هناك من ولد وتربى على هذا التفكير اجلمعي املدمر.

ولكن العظماء وحدهم قادرون على إعادة كتابة التاريخ مبا مّن اهللا عليهم 
من قدرات ال تتوافر في اإلنسان العادي.

في مقال سابق، قلنا «إن اإلنسان النابغة يختزن في أعماقه مكامن إبداعية 
ر مــا منحه اهللا من إمكانات  تفوق ما متنحه اجلغرافيا للبلدان، ألنه يســخّ

إبداعية خلدمة أمته».
إن مرارة االحتراب الطائفي والعرقي ما برحت متأل أفواه شعوب اإلقليم، 
وال يوجد من لديه قدرات لألخذ بشــعوب اإلقليم إلى بر األمان سواك، أنت 

وحدك تستطيع صوغ «عبقرية السالم».
< < <

إن البيان الســعودي- اإليراني ليس وليد يومه، بل سبقته جوالت عدة 
تخللتها جلسات مكثفة بدأت عام ٢٠٢١ في العراق وعقدت نحو ٦ جوالت برعاية 
رئيس الوزراء العراقي الســابق مصطفى الكاظمي، واستؤنفت االجتماعات 

في سلطنة عمان ثم استكملت في بكني.
الرعاية الصينية لبيان «عبقرية الســالم» يشي بأن عاملا جديدا آخذا في 
التشــكل، وهو ما يعني بالضرورة سالما جديدا واقتصادا جديدا.. وثقافة 

شعوب جديدة.
< < <

إن الواقعية السياســية أملت ثقافتها في هذا التقارب وعلى دول املنطقة 
قراءة هذه الواقعية، ومن يعتقد أن التقارب السعودي- اإليراني هو مصلحة 

للبلدين، عليه مراجعة حساباته.
بهذا التقارب أصبح ميزان القوة مائال باجتاه غرب آســيا، وعلى من ال 

يستوعب هذا املتغير سيفقد عمقا إستراتيجيا.
لبنان الذي يشهد تدهورا مرعبا عليه أن يراجع حساباته، ولعل تصريحات 
وزير اخلارجية الســعودي األمير فيصل بن فرحان شــّخصت ما يعانيه 
لبنان حني قال: «إن لبنان يحتاج إلــى تقارب لبناني- لبناني، وليس تقاربا 

إيرانيا- سعوديا».
< < <

إيران دولة جارة وتطل على اخلليج العربي ولديها ســواحل متتد لنحو 
٢٤٠٠ كيلومتر، وتشرف على مضيق هرمز الذي تعبره نحو ٢٠ ألف قطعة 
بحرية سنويا، ولديها إمكانات ضخمة على املستوى البشري أو على املستوى 
االقتصادي، فهي متلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز وعضو مهم في «أوپيك»، 
لذلك نأمل أن يتم استغالل اقتصاد املنطقة مبا يخدم رفاهية شعوبها، وإيران 
متتلك تاريخا متفردا وأغنت املكتبة اإلسالمية بآالف اإلبداعات، ولو لم تنجب 
سوى ابن ســينا والفارابي والبخاري وعمر اخليام وابن الرومي وسيبويه 

وابن املقفع وحافظ الشيرازي وسعدي والرازي لكفاها فخرا.
< < <

ملف املفاوضات بني الســعودية وإيران والذي خضع جللســات مكثفة 
تطرق إلى نقاط عدة منها:

- توقيع اتفاقية التعاون األمني، وبشكل أخص عدم املساس بشؤون الدول 
الداخلية.

- وقف دعم امليليشيات في املنطقة.
- مراجعة ســلوك إيران في املنطقة خالل شهرين لعودة السفراء وتطبيع 

العالقات الديبلوماسية واالقتصادية.
- الوصول إلى تسوية في العراق وسورية واليمن ولبنان والعمل على نزع 

سالح امليليشيات بإشراف مباشر من الصني.
ومــن املرجح أن يتم تفعيل اتفاقية التعاون األمني بني الرياض وطهران 

املوقعة في ١٧ أبريل ٢٠٠١.
< < <

يا صاحب السمو امللكي األمير محمد.. كثيرون هم وأنت كلهم.
فشعوب املنطقة تتطلع ألن تعيد لها أمنها واستقرارها.. لك املجد.

كنا وجارتي منذ عشرين عاما نتشارك في ألم الغربة ومشاكل الدراسة، 
صديقة تقية كرمية اليد واألخالق مبتســمة، وتزيد ابتسامتها من جمالها 

الذي لم تدخله امللونات واألصباغ املزيفة من أدوات التجميل. 
عائلتها تشد من أزرها لتذليل صعوبة الغربة والدراسة. كانت مؤمنة بأن 
العلم سالح لكال الطرفني النساء والرجال. كانت مجتهدة وهللا احلمد حققت 
هدفها وحصلت على املاجستير. األهل واحلبايب يحيطون بها ولكن الرائعة 
التقية أم الدين والصالة والتقى التي يالزمها «املسباح الذي بيدها»، هي األم 
الرائعة التي بذلت قصارى جهدها في مســاندة األبناء للسعي نحو النجاح 
كل في تخصصه لعمل موفق وناجــح. الكل يحيط األم باحلب واالحترام 
وتلبيــة ما تأمر به وهذا من حق األم عليهم وهذا شــيء عظيم، وبرها من 
أوجب الواجبات، كما أن عقوقها من أكبر الكبائر، والسيما إذا كان في حال 
ضعفها ومرضها، قال تعالى: (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال 

تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرميا) «اإلسراء: ٢٣».
وخدمة األم ورعايتها واجبة على أوالدها جميعا، إما أن يوفروا لها من 
تقوم بخدمتها، وإما أن يقوموا بخدمتها بأنفســهم، وهنا يأتي دور االبنة 
البارة بوالدتها، إنها هدى التي أكرمتني بحسن الضيافة تسألني كيف ترين 
والدتي. هل قمت بتوفير ما يريح بالها؟ وهل أديت الواجب كما يأمرني ديني 
وألف هل هلت عليه منهــا، نعم لقد رأيت بأم عيني مراعاتك لها في موعد 
اإلطعام وموعد تناول الدواء مع توفير سستر تالزمها طول الوقت. لقد أديت 
الواجب بكل حب وتفان وإخالص من قلب محبة لوالدتها واألم تستاهل أكثر. 
وإن من أفضل األعمال هو بر األبناء، هدى كانت صادقة في طلب مرضاة 
ربهــا والفوز باجلنة، إنها كانت محبة وملتزمة بكل ما تأمرها الوالدة طيبة 
اخللق والدين. فعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي ژ 
فقال: يا رســول اهللا أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال:هل لك من 

أم؟ قال نعم، قال: فالزمها، فإن اجلنة حتت رجليها». 
هذا، ونوجه األبناء والبنات إلى استغالل فرصة حياة الوالدين أو أحدهما 
بتكثيف العطاء لهما والبر بهما اســتدراكا ملا عساه أن يكون قد فاتهم من 
قبل، أداء للواجب، وطمعا فيما عند اهللا من املغفرة، وأن يرقق قلوب أبنائهم 
عليهــم إذا وصل بهم احلال إلى حال والديهم. قال اهللا تعالى: (وقضى ربك 

أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا). 
نعم أختي هدى، أحسنت بكل شيء انت وجميع إخوتك ولكن انت املالزمة 
لها في البيت واملســؤولة عن كل ما يحيط بها. جزاك اهللا خير اجلزاء وكثر 

اهللا أمثالك، لك طول العمر ويخدمك أبناؤك.
إنها أختي من دولة قطر الشقيقة «هدى عبداهللا النعيمي».

املثــل متــوارث عن 
اآلباء واألجــداد، وكل ما 
قاله أســالفنا حكم وعبر 
يستفاد منها، والعرب منذ 
خلقوا وكانوا أهل األمثال، 
وما من مثل إال وله قصة 
خالصتها درس يســتفاد 
منه، أما قولهم «بياع اخلبل 
عباته» فهو مثل مقصود 
به اجلزء األخير من فصل 
الوارد  الشــتاء، واخلبل 
في املثل هو غير املكترث 
ومن به قصور طفيف في 
عقله، وفي اللغة من أصابه 
مّس من اجلنون، ونحن ال 
نقصد هذا املعنى في تفسير 
معنى اخلبــل وإمنا أقل، 
وأقرب املعاني للخبل سيئ 
التدبير، الذي ال يحســن 
التصرف، وال يحســب 
أما كلمة  لألمور حسابها، 
عباته فهي في اللغة العباءة، 
وتكون كساء مفتوحا من 
األمام قطعة واحدة، واسع 
وغليــظ يلبس في فصل 
الشتاء فوق املالبس للوقاية 
من البــرد، و«بياع اخلبل 
عباته» موسم مفاجئ للبرد، 
حيث يشعر الناس بانتهاء 
موسم البرد والدفء حتى 
ان البعض يرتدي املالبس 
الصيفية، وبينما الناس على 
هذه احلال، إذ بالبرد يعود 
من جديد وتتخلله لسعات 
شديدة خاصة في األماكن 

املكشوفة.
الفترة تســمى  وهذه 
موسم العقارب الثالثة في 
الشتاء وبداية  آخر فصل 
الربيــع، و«بيــاع اخلبل 
عباته» آخر جنم في موسم 
العقارب، وللمثل قصة وإن 
الروايات، ومنها  اختلفت 
أغنــام ضعيف  أن راعي 
بنية اجلسم سيئ التدبير 
كان عنده (بشت) يقيه برد 
الشــتاء، وبشوت املاضي 
اليوم  ليســت كما نراها 
وإمنا كانت ثقيلة، وقد أحس 
هذا املسكني أن اجلو أصبح 
دافئا والبرد قد انتهى فباع 
بشــته، وفي اليوم التالي 
هجم عليه البرد على حني 
غرة واشتدت هبوب الرياح 
الباردة فلم يقاوم جسده 
الضئيل شدة البرد فدفع 
حياته ثمنــا لعدم تقديره 
األمور كما يجب، فأصبح 
املثــل دارجا في اجلزيرة 
العربية، ويقال لكل مهمل 
ومن ال يحســب لعواقب 

األمور حسابا.
وعلــى ذكر برد «بياع 
اخلبــل عباتــه» فالعرب 
يسمونه «احلسوم»، وعند 
أهل املدن والقرى «الشولة»، 
وعند أهل البادية يسمونه 
«برد العجوز»، وأهل البحر 
«بياع اخلبل عباته»، وهي 
ريح شمالية، واصل كلمة 
العجــوز أن عجوزا  برد 
كاهنة تكهنت بعودة الشتاء 
أليام قالئل فكان األمر كما 
ذكرت ونســبت التسمية 
لهذه العجــوز، وختاما ما 
أكثر من باعوا بشــوتهم 
شتاء في هذه األيام! ودمتم 

ساملني.

اخلط األحمر

عبقرية السالم
احملامي سعود مطلق السبيعي

وقفة

أم السنع 
والدين.. هدى

د.غنيمة محمد العثمان احليدر

كلمة ومعنى

سيدتي 
طفلك يصنع 

املعجزات!
د. عبدالعزيز يوسف األحمد

من الديرة

التنمر
علي الرندي

كما أن هناك قضية التنمية التي وإن 
كانت شبه متوقفة فيما عدا مشاريع 
املرور واألشغال املتواضعة، فالرؤية 
املستقبلية التي حددتها الدولة تتطلب 
وجوب إحياء مشاريع التنمية التي 
تتطلبها تلك املرحلة التي اقتربت بشكل 
كبير، ولعلنا هنا جنمع ومعنا جميع 
املواطنــني في هذا البلد على أن من 
يقع عليهم االختيار لتمثيل احلكومة 
عبر وزرائها، يتطلب أن يكونوا على 
قدر كبير من القدرات والكفاءة التي 
تتطلبها الدولة ومؤسساتها، وابتداع 
احللــول املنطقية والواقعية التي ال 
تكلف الدولة وترهقها خصوصا في 

ظل األزمات املالية العاملية.
وبعد تشــكيل احلكومة هناك 
أمر مهم يبرز، وهو ضرورة تعاون 
الســلطة التشــريعية مع احلكومة 
ووزرائها للســعي ملا فيه مصلحة 
الوطن واملواطن. ونسأل اهللا أن يوفق 
اجلميــع واالجتماع على خدمة هذا 

الوطن. واهللا املوفق.

وتفعيل مشــاريع التنمية املتوقفة 
والتي تعاني من البــطء في اتخاذ 
القــرارات والتنفيــذ واختيار ما 
يناســب املرحلة من املشاريع التي 
تخدم البالد، ويضاف إلى ذلك أيضا 
العديد من القضايا األخرى كالتركيبة 
الســكانية، واإلسكان، تلك القضية 
البالغة األهمية والتي مازالت محلك 
سر من حيث انتظار املواطن لسنوات 
طويلة حتى يحصل على بيت العمر، 

بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. ويجب 
تغليب العقالنية واملنطقية في الطرح 
والتعامل بــني اجلميع وصوال الى 
بالتنسيق  املواطن  حتقيق مصلحة 
بني احلكومــة واملجلس وبعيدا عن 
التصعيد وخالفه، وال بد من جتنب 

التجارب السابقة في هذا الصدد.
ومن ناحية أخــرى، األوضاع 
احمليطــة باملنطقة تفــرض التهدئة 
واالنصراف لبنــاء الدولة والوطن 

ال شك أن احلكومة القادمة بعد 
أن يتم تشكيلها تدرك ما يطلبه منها 
املواطن بشــكل معــروف، وتدرك 
ثقيلــة واألعباء  التركة  أن  أيضــا 
التي ســتتحملها ينوء ذو العصبة 
عن حملها «إن جاز لنــا التعبير»، 
فامللفات والقضايا التي تنتظر احلكومة 
اجلديدة ال حصــر لها، ولها أهمية 
قصوى ومنها ما ال يحتمل التأجيل 
مثل قضية الشوارع الداخلية والسوء 
الذي حل بها وضرورة معاجلة التردي 
فيها، وكذلك قضايا الفساد وامللفات 
التي يجب استكمال فتحها من تركة 
احلكومات السابقة، والتي لم تستكمل 
ألسباب، منها ما هو معروف ومنها 

ما هو غير معروف.
وعلى أي حال نقول إن املواطن 
ينتظر الكثير من احلكومة القادمة، 
ينتظر أن يتــم رفع وتيرة التركيز 
على تلك القضايا املهمة، وينتظر أن 
يتم التعاون بني احلكومة والسلطة 
التشريعية املمثلة بالنواب األفاضل 

من الواقع

ما يطلبه املواطن 
من احلكومة 

اجلديدة
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

كذلك طرق اكتشــاف الثراء النفسي 
لديه وذلك بتحرير هذه الطفولة من 
شجون وشؤون احلياة مبا فيها من 

صخب وضغوط نفسية. 
والبد من إبعاد األطفال عن التيارات 
والنظريات الفلســفية اجلوفاء التي 
تغتال أفكارهم وتشــل من مقدرتهم 

االبتكارية. 
إلى  الطفل بحاجة أيضا  سيدتي، 
من يترفق به ويتفهم شفافية نفسيته 
الرقيقة بحيث ال يجبره على عمل أي 
شيء فوق طاقته ومقدرته الذاتية حتى 
ينمو منوا طبيعيا لينتج ثمارا مباركة 
تطرح العديد من اإلبداعات املفيدة التي 
النفس ليصبح الطفل  تضيء أعماق 
بعدها ليس رجال فحسب بل أبا الرجال 
رغم أنف النظريات والفرضيات التي 

قيلت من بعض العلماء والفالسفة.

منهم وشخصيته وما يفعله هؤالء 
األشــخاص من مضايقة لآلخرين 
وإيذاء نفســياتهم ببعض العبارات 
اجلارحة لكسب القوة، وبذلك يشعرون 

بإحساس التعويض عما افتقدوه.
ومن السهل التصدي لهذه الظاهرة 
إذا ما أخذناها بعني االعتبار وعدم 
إهمالهــا، وهناك أنــواع كثيرة من 
التنمر، فعلى ســبيل املثال التنمر 
اللفظي، والتنمر  املدرسي، والتنمر 
في أماكن العمل. ومن العوامل املتسببة 
فيه: قلة الثقة بالنفس وعدم تقدير 
الــذات والغيرة والعنف األســري 
واإلهمــال والتأثــر مبجموعة من 
املتنمرين والشــعور بعدم األهمية 
والوحدة. ونظرا ألضرار التنمر يجب 
على األسرة وأصحاب االختصاص 
إيجاد حلول لتلك الظاهرة التي بدأت 

تتفشى في مجتمعنا.

قدراته ومواهبه وال ميكن لهذه القدرات 
واملواهب أن تشق طريقها إال وسط 
بيئة هادئة ومنظمة وبني ثقافة علمية 
مصفاة تصقل مواهبه وتهيئ له الطريق 
لهما دور أساسي  فالوالدان  السليم، 
في خلق اإلبداع واالبتكار لدى الطفل 

أصبح في كل مكان.
ورغم أن التنمر ظاهرة سلوكية 
برزت في اآلونة األخيرة وأصبحت 
شاســعة االنتشــار، إال أن نشأته 
تظهر في األغلــب من عمر صغير 
لدى األشــخاص املتنمرين، نتيجة 
ضغوطات أثرت على ســلوك الفرد 

واإلبداع يا سيدتي، ليس مقصورا 
على سن معينة ألن الطفل يعيش ثقافة 
تربويــة وهو داخل رحم أمه قبل أن 
يخرج للحيــاة، فالتربية إذن تطور 
بيولوجــي يرافقه داخــل رحم أمه، 
فالطفل عندما ينمو ويكبر تنمو معه 

التنمر في  انتشرت ظاهرة  ولطاملا 
إلى  مجتمعاتنا بشكل رهيب وأدت 
عواقب وخيمة وتسببت في تغيير 
الكثير من النفوس بشكل ال يدركه 
العقل، حيث إن انتشارها بني البعض 
أصبح صعبا، وهناك مسؤولية كبيرة 
على ذوي االختصاص واألهل كما 

هل الطفل رجــل بالفعل، أو كما 
يقول خبراء وعلماء التعليم إنه رجل 

صغير فقط؟! 
في احلقيقة ثمة تســاؤالت مرت 
بخاطري وشغلتني وحركت أفكاري 
وجعلتني أصر على اخلروج بها بحل 
مقنع يرضي الســائلة الفاضلة التي 
اتصلت مبكتبي تستفسر عن إجابة 

شافية لهذا املوضوع.
الشك أن الطفل يا سيدتي له قدرات 
وإمكانات تعيش وتغوص في أعماق 
ذاته بل يعتبر الطفل الصندوق املغلق 
الذي يخفي بداخله الكثير من األسرار 
التي ال نرى منها إال الظاهر والبسيط.

الطفل يا سيدتي مبدع بذاته إذا ما 
توافرت له الظروف احمليطة بأسرته، 
والشك أن هذا اإلبداع قد يوصله إلى 

االبتكار ومن ثم إلى االختراع.

انتشــرت ظاهرة التنمر بشكل 
كبير في مجتمعاتنا، وصارت تشكل 
آفة بني األفراد، والكثير من األشخاص 
الذين يعانون منها غير قادرين على 
مجابهة املتنمريــن، ومن أجل ذلك 
تتوالى اجلهود للخالص منها نهائيا.

والتنمر ظاهرة ال يســتهان بها 
وال ميكن غض البصر عنها، فهي آفة 
اجتماعية تستهدف خراب النفوس 
وهالكها، وهي مشكلة كبيرة في هذا 
الزمان، لذا البد من الســعي إليجاد 
حلول للقضاء عليها بشتى الوسائل 

والطرق.
والتنمــر يعد مرضا وقد يكون 
نشــأ مع املتنمرين منــذ الصغر، 
وإذا لم نكــن متحالفني مع بعضنا 
فلن نقضــي عليه أو نعيد ما فقده 
املتنمر في ذاته والتأثير السلبي غير 
املعقول الــذي حلقه مما تعرض له. 

في الشرق مقابل البحر. هذه املواقع 
السياحية في الكويت إلى جانب أبراج 
الكويت التي تعد من املعالم املشهورة 
في العالــم حتتاج إلى تهيئة الظروف 
وتسهيل زيارة السياح إلى البالد لنجعل 
من مدينتنا الكويت مدينة ســياحية، 
وأمتنى أن تعطي الدولة اهتماما خاصا 
باملؤسسة اخلاصة بالسياحة ومنحها 
إمكانات لتهتم بالسياحة داخل الكويت.
ال نريــد أن جنعل من مؤسســة 
السياحة إدارة من إدارات وزارة اإلعالم 
وتتبع اإلجــراءات اإلدارية الروتينية 
احلكومية، فكل املواقع السياحية في 
الكويت تســتحق االهتمام وتشجيع 
السياحة وفتح املجال لزيارة أفواج من 
السياح. ثم إن السياحة تعتبر مصدرا 
ورافدا مهما للميزانية، ولذا جتعل معظم 
دول العالم السياحة أحد مصادر دخلها، 
فلماذا ال نستغل نحن في الكويت هذا 

املصدر ونركز على النفط فقط؟
٭ حكمة: «التفاؤل وقت الفشــل ذكاء 
والثقة في النفــس وقت اليأس قوة، 
اإلصرار برغم املعوقات جناح في حد 

ذاته».
واهللا املوفق.

أرجــو أن تكون حافزا للمســؤولني 
في الكويت لزيــادة االهتمام بإيجاد 
عدة مواقع ســياحية وتسهيل دخول 
السياح لزيارة مدينة الكويت التي ال 
تقل أهمية من الناحية الســياحية عن 
بقية الدول، لكننا بحاجة إلى التركيز 
على إيجاد عدة مواقع سياحية متنوعة 
بجانب سوق املباركية الذي يعد مالذا 
لكل زائر للكويت، وكانت أن أنشــأت 
الدولة جسر جابر األحمد الذي يربط 
اهتمت  الصبية. وقد  الكويت مبدينة 
الكويت بإنشاء مواقع سياحية الفتة مثل 
حديقة الشهداء وسوق السمك واخلضار 

التجول في هذا السوق.
كذلك اهتمــت البحرين مبواقعها 
التاريخية وشواطئها اجلميلة وسوق 
احملــرق الشــهير مبحــالت حلوى 
الشويطر. واهتمت أيضا مؤخرا دولة 
قطر بعد جناحها الرائع في تنظيم بطولة 
كأس العالــم وبطوالت عاملية ملختلف 
األلعاب وهناك أيضا سوق شعبي يعرف 
بسوق واقف وهو سوق سياحي يحرص 

السياح على التجول فيه.
إن هذه االهتمامــات الكبيرة من 
التي استطاعت  الدول اخلليجية  قبل 
أن جتعــل من مدنها مدنا ســياحية 

حترص دول اخلليج العربي على 
االهتمام بإنشــاء مواقع سياحية مع 
تعديل بعض اإلجــراءات فيما يتعلق 
بزيارة األجانب وذلك من أجل تشجيع 
الســياحة في هذه الــدول، فها هي 
الســعودية كل يوم نشاهد مشاريع 
سياحية جديدة جلذب السياح لزيارة 
األماكن السياحية في اململكة، ولديها 
عدة مشاريع سترى النور قريبا ستجعل 
اململكة العربية السعودية في مصاف 
الدول السياحية الكبيرة، وكذلك هناك 
اهتمام في دولة اإلمارات املتحدة التي 
باشرت إجناز عدة مشاريع سياحية 

جلذب السائح األجنبي.
كما اهتمت ســلطنة عمان أيضا 
بإنشــاء عدة مواقع ســياحية وفي 
مقدمتها مدينــة صاللة اجلميلة التي 
زرتها قبل سنة وشاهدت تلك اجلبال 
التي يكســوها األخضر وعدة ينابيع 
مياه معدنية ومنها شالالت تتدفق منها 
املياه العذبة. وتشــتهر مدينة مسقط 
بسواحلها اجلميلة التي حتيطها اجلبال 
احلمراء وسوق مطرح الشعبي الذي 
تاريخيا ومنوعا،  يتميز بكونه سوقا 
لذلك يحرص كل زائر للسلطنة على 

املوقف السياسي

السياحة 
في الكويت

عبداحملسن محمد احلسيني


