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 7العدد  1994 مايو –افتتاحية مجلة الزمن                                                                                   

.. الشيخ مبـــارك    ــة الرجـال برة التاريخ وهم  ع .

   ــة المغفور له مبارك الصباحيالكويت إمــارة وراثية في ذر   حددت المادة الرابعة من الدستور أن    مادعن

كــدُّ  لألمة  ممثل    منتخبا    تأسيسيا    ومجلسا    ميرا  أالدستور ،  فإن واضعي   وا في هذا النص الدور  ، قد أ

والحف الكويت  قيادة  في  الصباح  مبارك  للشيخ  الكواالتاريخي المميز  واستقرارها  ظ على  يت 

يته ، الذين أو   لهم المجتمع مسند    لَ كَواستقرار نظام الحكم فيها ومن بعده األبناء واألحفاد من ذر

ما وهو  ومسؤولية الحكم ،  الحقـا  تحد   اإلمارة  الديمقرا   د  نظام الحكم  إطار  الدستور في   ي  ط في 

 .  سساته ومسؤولياتهؤوم

، فإنها تمثل من جهة    المئويـة لتولي الشيخ مبارك الصباح الحكمكانت تمر هذه األيام الذكرى  ن  ئول

وتمث    إلمارة مستقرة منذ أكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان  امتدادا   لمسؤولية    ل تواصل  ، 

   .  الحكم منذ ذلك الحين

  رة ، وخللي، كما واجهت تحديات خط  جساما    وعبر هذا القرن شهدت الكويت تحوالت كبرى وأحداثا  

ال يتجزأ من المجتمع    ، كانت أسرة الحكم جزءا    هذه التحوالت واألحداث وفي مواجهــة تلك التحديات

غير هذا    ، ولم يرتض الكويتيون سبيل    وكانت الشورى فالديمقراطية أساس هذه العلقة  الكويتي

مثال على  بلغ  أحتلل  لشأن الحكم في بلدهم ، ولعل تمسك الكويتيين بشرعيتهم خلل محنة اإل

يد من تأكيــد وال يقبل نبزة من تشكيك .  هذا النهج الثابت في العلقة وهو نهج ال يحتاج إلى مز

بلة على  مقار وجهة جديدة للتنمية ، وهي  ــدي األكبر المتمثل في اختيــوم والكويت تواجه التح ـوالي

، بكل    ةــجتماعيقتصادية واالات االـالتحديرين بكل احتماالته ، وفيما أصبحت  ــادي والعشــرن الحـالق

ة  ـروع لنهض ـي مشـلد تتمثل في تبنــة في البـداث نقلة نوعيــ، مما يتطلب إح  انــا ماثلة للعيـتعقيداته

م  ـة واالجتماعية للحك ـة والتاريخيـي يتطلع إلى المسؤولية السياسيـالكويت ، فإن المجتمع الكويت

 .  ود ـلمنشة اـروع النهضـة مشـفي رعاي

ك  الحاجة الملحة لتبني ورعايـــة مشروع النهضة     ،ا  دنا في افتتاحياتنونحن في " الزمن " سبق أن أن أ

يا    ا  المأمول ، والذي نعتبره أمر فهو الخيار الوحيد لضمان    وليس مجرد خيار ، وإن كان خيارا    مصير
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يمـة ولتأمين مستقبل ابنائنا وللحفاظ على دور للكويت ، يتجاوز كونها مجرد بلد منتج   حياة كر

، فالكويت    ، اآليل ذات يوم إلى نضوب ، فعمر الكويت ال يجب أن يكون مرهونا بوجود النفط  للنفط

 ونـه .دوجدت قبل النفط ويجب أن تستمر به وب

على  ، ال تعتمد    لى منتصف هذا القرنإت عهد الشيخ مبارك ومن قبله ومن بعده ، ولئن كانت كوي

يا    ومركزا    مزدهرا    يناء  مالكويت  للرزق ، فقد كانت    النفط موردا   ، وعندما    ينبض مجتمعه بالحياة   تجار

  الثمينة إلحداث نهضة، كان البـد من انتهاز هذه الفرصة التاريخية    حبانا هللا بالنفط الذي عم خيره

ويلة من هذه الفرصة التاريخية عبر تكريس  ترات طدنا فولتأمين األزدهار ، إال أنه وبكل أسف فقد بد 

  عتماد على اإلنفاق الحكومي بدال  قتصاد الريعي واالقيم المجتمع األستهلكي وترسيخ قواعد اال

 .  ة البلدقتصاد المنتج الذي يضمن استمرار الرخاء وتنميمن بناء اال

قتصاد الريعي على االستمرار في ظل تآكل واليوم وقد برزت حقيقة عجز النمط االستهلكي واال

نطلق من  لل  ، فقد أصبح األمر ملحا    االحتياطي وعجز الميزانية وتنامي السكان وتحديات العصر

الفاعل ، وهذه    جديد نحو كويت تكون ميناء المنطقة المزدهر ومركزها التجاري والمصرفي والخدمي

مهمـة سياسية واجتماعية وتاريخية ضخمة تتطلب من القوى الحية في المجتمع ، وفي مقدمتها  

 جادة .  ة، التفات  الحكم

 .وهمــة الرجال  التاريخ  ولعلنا نستمد من ذكــرى مرور قرن على عهــد الشيخ مبارك عبرة  

  

  

 


