افتتاحية مجلة الزمن العدد  29أغسطس 1998

هذه منطلقاتنا
بينما تستعد أسرة تحر ير " الزمن" النطالقة جدية للمجلة في تواتر الصدور االسبوعي  ،فإن هذا
العدد يأتي ليغطي من جهة بعض المتطلبات القانونية االجرائية  ،وليمثل من جهة أخرى توثيقا
مهما للمرحلة السابقة من الصدور الشهري لــ" الزمن "  ،حيث يتضمن االفتتاحيات المنشورة في
األعداد السابقة .
وقد تميزات افتتاح يات "الزمن" بوضوح الموقف وجرأة الطرح وموضوعية التحليل  ،وقد كان
الهاجس التنموي الوطني هو المحرك األول لكل ما تضمنته تلك االفتتاحيات .
وعندما نسترجع عناوين االفتتاحيات نجدها تعكس رغبة جادة في اإلصالح  ،فمن عناوينها :
" نحو رؤيــة جديدة لكويت جديدة "  " -النقلة النوعية أمل منشود  ،هل يتحقق في ما تبقى من
عقــد التسعينات ؟ " " -هل نضع ايدينا على العلة؟ "  " -البدونالمنظور التنموي أساس الحل "
" الحكومة التي تحتاجها الكويت"  " -أي برنامج تحتاجه الكويت ؟ "  " -المطلوب إدارة سياسية
ذات رؤيـة وقرار " – " نحو تأكيد سيادة القانون "  " -المطلوب رؤية استراتيجية تنموية لألمن
الوطني"  " -وكلمة اإلصالح المنشودة " .
وقد كانت "الزمن " ملتزمة بما حددته لنفسها من منطلقات ورؤية تتمثل في :
• ا ن مصلحة أوسع القوى االجتماعية في الكويت يمكن أن تتوافق مع ضرورة الشروع في
إحداث نهضة  ،و لعل هذه النهضـة تمثل نقطة التقاء مصالح واسعة للحكم ولمؤسسات
الدولة ولمناشط االقتصاد وألطراف المجتمع .
• إن ما تواجه البالد من أزمات ومشاكل وتحديات ليست حلقة جهنمية مغلقة ال يمكن
الخروج منها  ،بل هناك إمكانية واقعية لذلك إذا توافرت النوايا وتعبأت الطاقات وحسنت
اإلدارة وتحققت اإلرادة والرعاية السياسية لمثل هذا التوجه للنهوض .

• وإن ماتحقق في الكويت من بنية سياسية ومؤسسات دستور ية وبناء قانوني يمثل ركيزة
هامة يمكن االنطالق منها نحو تحقيق النهضة المرجوة  ،كما أن ما يتميز به المواطن الكويتي
من روح عملية موروثة أو مكتسبة  ،تمثل في مجموعها إمكانات جيدة لالنطالق .
هذه هي منطلقات رؤيتنا  ،التي التزمنا بها وسنحرص مستقبال على االستناد إليها وااللتزام بها .

