
1 
 

 2العدد -1995ديسمبر   -الزمن  مجلة  افتتاحية                                                                                           

 

..     النقلة النوعيــة  أمل منشود .  

؟   ات تتحقق في ما تبقى من عقــد التسعين   هل  

ـد التسعينات  ـنقلة نوعية " مع ولوجنا عق  داث "ـــألمل في إحل  زا  الد ، محفـمو أمير البــصاحب الس  كان

ولئن    الل بسبعة أشهرـزو واالحتـقبيل الغ   1990ر  ـك المناسبة في ينايلاه بتــفي خطابـه المهم الذي ألق

  ى، رغم ذلك وهو يلق   ع المشروع ، فإن صاحب السموجاءت كارثة االحتالل لتعميق ذلك التطل  

(  1990بي الكويتي في جدة خالل محنة االحتالل )اكتوبر  المؤتمر الشع  ةكلمته السامية في مندوبي

، عندما    الظروف تلكنقلة نوعية " حتى في   لم يفته التأكيد على ما كان يتطلع إليه من إحداث "

ير هو هاجسنا وشاغلنا جميعا    "  قال : ، التي    من التركيز على كويت المستقبل  ، والبد لنا أيضا    التحر

مــه الشعب الكويتي من تضحيات  ، ألن ما قدَّ  وأمنا    ا  واستقرار  ة وشموخا  زَّستكون بإذن هللا أكثر ع

ابة في جميع المجاالت نحو مستقبل  وثَّ   هكويتي  هنطالقفي هذه المحنـة سيكون ركائز قويــة وصلبة إل

 .  أفضل "

واآلن وحيث ينتهي بنا النصف األول من عقد التسعينات دون أن يتحقق ما كنا نصبو إليه من  

كيــدة من أمرين :  "نقلة    نوعية" فنحن مع ذلك على ثقــة أ

 ث عن تطلعه نحو إحداث النقلة النوعية ، كان يأمل من  أن صاحب السمو عندما تحدَّ  :  أولهما 

ية والمسؤولين والمواطنين التفافا    المجتمع الكويتيأطراف                  ، الحكم والسلطات الدستور

 لطاقات المجتمع ومقدرات البالد نحو المضي بخطوات    هوتعبئ  نحو تحقيق هذا التطلع            

 أكيدة باتجاه المستقبل والتنمية .          

 ومؤسسات دولة ومناشط اقتصاد وأفراد ، كانت وال تزال    كما  إن مصلحة الكويت ، ح    :   ثانيهما 

 من بين خيارات    مثل خيارا  ت، التي ال   دةضرورة إحداث هذه النهضة المنشو مع    هقـفمتوا            

   .  تواجهها البالد في مختلف األصعدة  يوية التيلتجاوز االختالالت البن  وحيدا    بل سبيال              
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بين ما كان يتطلع إليه صاحب السمو    شاسعا    بونا  ، نجد أن هناك    ولكننا عندما ننظر إلى واقع الحال

جهة وما يتجـه نحوه القرار الحكومي  من  وصل إليه الحال    نقلة نوعية " وبين ما  األمير من إحداث "

 واألقتصادي واألجتماعي من جهة أخرى .  والسياسي

التوجــه  عاقت  أوالظروف والمالبسات التي    ب سباوقفــة جادة لتفحص األ  ىوالواجب الوطني يقتض

حتالل  ع المنشود في إحداث تلك النقلة ، ولئن كان هناك من يضع كارثـة الغزو واإلنحو تحقيق التطل  

بما كان األ  ، ولكننا ال نراه السبب األوحد  جزئيا    هفنحن نوافقــ  سببا   ير  ، بل لر مر يتطلب بعد التحر

ولئن كا  جديا    توجها   ن هناك من يحاول أن يلقي  نحو بناء الكويت الجديدة على أسس جديدة ، 

رف أو ذاك ، فإن األمر ليس مسؤولية حكومية فحسب ، رغم أن  طبالمسؤولية على عاتق هذا ال

الطرف الحكومي كسلطة تنفيذ وكجهاز إداري مسؤول مباشر عن أي إخفاق أو عجز ، إال أن هناك 

قتصاد الخاص  شط االمثل في موقف المجتمع ومناتت،    إغفالهاكن  مسؤولية اجتماعية عامة ال يم

" مفترضة ، ذلك أن شيوع القيم االستهالكية غير المبررة    " نقلة نوعية  نيفترض تحقيقه مما  تجاه  

أوحد للتنمية    قتصاد ودافعا  لال  والموقف السلبي تجاه العمل ، واالعتماد على الدولة محركا رئيسيا  

ة تجاه عدم االلتفات الجاد نحو إحداث  دنى مسؤوليأال يتحمل  المجتمع    أنتجعل من العسير القول ب

ية .  األطرل واقع المشاركة الشعبية عبر  ظنقلة نوعية حقيقية ، وبخاصة في    الدستور

إن طاقات المجتمع الكويتي والمقدرات العامة في الكويت ، وموقعها وما يمكن استعادته من روح  

، لو أحسنت تعبئتها    إمكانات النهوض متوافرة، تجعلنا على ثقة بأن    عميلة لدى المواطن الكويت

 وتم ربطها باتجاه تنموي واضح يقود الكويت نحو النهضة المنشودة والنقلة النوعية المأمولة .

ولعل هناك حقائق وثوابت ومتطلبات ال يمكن التوجه نحو إحداث النهضة بدون تفهمها واالرتكاز  

 عليها واألنطالق منها :

 قة تواجهها دولة الرعايـة والرفاه .ن هناك أزمة عميا •

جتماعي التي تتطلب معالجات هيكلية وليس  ختالالت الهيكلية في االقتصاد والواقع االاال •

صالحات عابرة ، خاصة وأنه من الترف افتراض أن هناك فرصة وفسحة من الوقت  إمجرد  

وعجلإل أثبت فشلها  النهج والسياسات المتبعة ذاتها التي  صبح من  أو  اـزهستمرار في 

 .  الضروري تجاوزها
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ذ  ا ئق اتخ امع طر يا  جد   ن القرار السياسي هو محور اإلصالح والنهضة ، مما يتطلب تعامال  إ •

 القرار ومراقبة تنفيذه .

 ن مسؤولية النهوض مسؤولية وطنية اجتماعية .إ •

ية ومبدإ • لتزام بأسس العدل  سيادة القانون واحترام قيمة العمل واإل  أن األسس الدستور

ية نقلة نوعية جادة أو نهضة  جتماعي واألستناد الى القيم الروحية، تمثل اإلطار المرجعي ألاال

 مأمولة .

 تــرى هــل ـسيكون النصف الثانـي من عقــد التســعينات أوضــح استــجابة فــي تحقيــق      – والســـؤال  

..   النقلة النوعية ؟                     هذا ما نأمله ونتمناه .  .

 

  


