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 15العدد  – 1997يناير –افتتاحية مجلة الزمن                                                                                      

 ي برنامج تحتاجـــه الكويت ؟! أ

بما    ، وذلك التزاما    كان من المفيد أن يثار الجدل حول ضرورة التزام الحكومة بتقديم برنامج عملها  ر

من جهة أخرى للمشكالت الواقعية ، ومحاولة للتصدي    طلب الدستوري ، ومقاربة  ممن جهة بال

دولة   الكويت  تواجه  التي  الكبرى  للتحديات  ثالثة  جهة  األصعدة    ومجتمعا    من  مختلف  على 

 جتماعية .قتصاديــة واالاسية واالالسي

أ والتقدم  زومة ال يفترض أن يكون مجرد توصيف للمشكالت القائمة بشكل مجتكإن برنامج الح

بتدابير مقترحة لمعالجتها ، بحيث يتم الوقوف أمام مشكلة التعليم أو مشكلة اإلدارة أو مشكلة  

، ولكننا    ل من أهميتهاقل  نالت التي ال العجز في الميزانية أو مشكلة التوظيف أو غيرها من المشك

ن  ـل م ـة ال طائـة عقيمـي محاولـعلى قناعة أكيدة بأن اية محاولة للتعامل معها كل على حدة ه

 ورائها !

كما أننا نرى أن البرنامج المنشود ال يجب أن يكون مجرد محاولة للتعامل بمنظور محلي مع الواقع  

جتماعية ، ألننا على ثقــة بأن هذا المنظور  قتصادية واإلداريــة واالواالالراهن بمعطياته السياسية  

المحلي للواقع الراهن يقدم حلقـة محصورة وضيقــة ومحدودة لإلمكانات التنموية التي ننشدها  

، فعندما نحصر أنفسنا في هذه النظرة فنحن نتحدث في هذه الحالة    لتطور الكويت وتقدمها ونهضتها

  رجح أسعاره ارتفاعا  أمد اقتصادها على مورد ريعي وحيد وناضب هو النفط الذي تتعن دولة يعت

المورد بصرف  ، كما سينحصر تفكيرنا في كيفية قيام الدولة باعتبارها المهيمنة على هذا  وهبوطا  

  نتقال إلى اقتصاد منتجية إمكانية جادة لالأعن   هذه اإليرادات على بنود اإلنفاق المختلفة ، بعيدا  

 وتنافسي .

تصاد واألهداف المبتغاة من  م رؤية واضحة لماهية الدولة واالقإن البرنامج هو البرنامج الذي يقد

التعليم واإلدارة ...وهو البرنامج الذي يحدد ما إذا كنا سنبقى مجرد دولة منتجة للنفط أم سنتحول  

المهيمن األول ، إن لم    إلى ميناء للمنطقة ومركز تجاري ومالي وخدمي ..وهل ستبقى الدولة هي

للتنافسية وقيام القطاع الخاص  ، على مصادر الدخل واإلنفاق أم سيكون هناك مجال    يكن األوحد

قتصادية ...وكذلك فإن البرنامج المنشود هو الذي سيقدم التصور حول نوعية  بدوره في الحياة اال
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ج وتنافسي ...وهو البرنامج الذي  اقتصاد منت  ظلالتعليم الذي تحتاجه الكويت ويحتاجه أبناؤنا في  

 سيحدد أهداف اإلدارة الحكومية وحجم جهازها ونوعية الخدمات التي تقدمها .

  حكمي المسؤوليات الجسيمة لل ـر مؤهلة لتولـة غيـح هي حكومـة بال برنامج واضـأخيرا ، فإن حكوم

يد أن تفعله ال  يادة والقيادة  ـيمكن أن تتبكما أن حكومة ال تحمل رؤيــة واضحــة لما تر وأ موقع الر

السياسة ... ولألسف فإن الحكومات المتعاقبة كانت من هذه الشاكلة ، إال أن الوفرة المالية كانت  

إلى أن أصبحت التحديات التي تواجهنا تحديات    تغطي على نواقص هذه الحكومات وسلبياتها  ،

ية ال   بغياب البرنامج وضعف    مل الحكوميمكن التعامل معها باألسلوب العفوي للعيمصير  ،

 اإلرادة وتخبط القرار .

..أم ترانا سن ـ ل يك ـ فه . ة مصاغــة بعبارات  ــ جد أمامنا وثيق ـ ون برنامج الحكومة بمستوى الطموح ؟

 ائية ووعود مطاطــة يتم تقديمها إلى سلطة التشريع من باب سد الذرائع ؟! ــ إنش 


