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بين النطق السامي والتنفيذ الحكومي
النطق السامي الذي توجـه به صاحب السمو أمير البالد حفظه هللا في بدايــة كل دور من أدوار
انعقاد مجلس األمة يعكس مدى حرص سموه على معالجة القضايا والمشكالت الكبرى  ،كما
يمثل هذا النطق السامي وثيقــة وطنية هامة وتوجيها أمير يا ملزما للحكومة  ،التي يفترض بها أن
تضع هذا التوجيه السامي نصب عينها وهي تت ولى المسؤولية التنفيذية .
ولعلنا عندما نستعرض بعضا مما جاء في النطق السامي في أدوار انعقاد مختلفة  ،نجد البون
شاسعا بين ما كان يتطلع إليه سموه حفظه هللا من معالجات جادة للقضايا والمشكالت العامة
وبين عدم وفاء الحكومات المتعاقبـة بتنفيذ هذه التوجيهات السامية  ،ولنأخذ بعضا من هذه األمثلة:
فقد تفضل صاحب السمو األمير حفظه هللا ورعاه في النطق السامي الذي ألقاه في افتتاح دور
االنعقاد الثاني للفصل التشر يعي السابع لمجلس األمة  1993/10/26إلى أن " نضع ..نصب أعيننا
أمر ي ن أساسيين أولهما اصالح الوضع اإلداري في مؤسساتنا العامة والخاصة  ،الذي تنصلح من
خالله أمور كثيرة على أن يكون العمل لذلك صادقا  ،ليس مجرد شعارات  ،فالله عز وجل يقول
(كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون) واألمر الثاني  :الموقف الحازم والصلب ضد الفساد
والمفسدين  ،بحيث ال نتهاون بعقاب مرتكبي الحوادث المخزية التي تنال من قيم مجتمعنا وأمنه
واستقراره " ...ولكننا بكل أسف لم نلحظ من الحكومات المتعاقبـة إستجابة لهاتين الدعوتين
الساميتين لإلصالح اإلداري ولمكافحـة الفساد  ،حيث ال نحتاج اليوم إلى دليل على ما تعانيه اإلدارة
الحكومية من خلل  ،وكذلك ال يتطلب األمر مز يدا من شرح لكشف مدى تفشي الفساد وسطوة
المفسدين .
كما شخص صاحب السمو األمير رعاه هللا ظاهرتين سلبيتين خطيرتين يعاني منهما المجتمع
الكويتي بسبب السياسات الحكومية الخاطئة التي كرستهما  ،وهما الموقف السلبي تجاه العمل
واستشراء النزعة االستهالكية حيث وجه صاحب السمو األمير مجموعة من األسئلة الكبرى التي
طرحها النطق السامي في افتتــاح دور االنعقــاد األول للفصــل التشر يعي الثــامن لمجلس االمة
 ، 1993/10/20ومن بين هذه األسئــلة " كيف نعيد للعمل قيمته المقدســة ومكانه األشــرف
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واألكرم بين وســائل الكســب ؟ كيف تغيــر النمــط الترفي في المعيشــة  ،إ لى نمــط األعتــدال الذي
يو فــر على اإلنســان كرامته  ،ويحفظه من ذل الحاجــة وغلبة الدين ؟ "  ،ولألسف فإننــا ال نستطيع
أن نقــول أن الحكومــة أولت هذه األسئلة الكبرى اإلهتمام الذي يســتحقها من بحث وعنايــة .
وكذلك نجــد أن الحكومة لم تستطع أن تلتزم التزاما جــدا بالتوجيه الذي تضمنه النطق السامي
ذاته  ،عندما أ كــد " أننا بحاجــة ماسة إلى أن نتعلم ترتيب األولويات  ،حتى ال ننشغل باألصغر عن
األكبر وبالهين عن األهم "  ،إذ نجد أن األولويات في العمل الحكومي التزال مفقودة .
وتستمر وبكل أسف الظاهرة السلبية التي حذر منها صاحب السمو األمير  ،والمتمثلة في خرق
السلطات للقوانين المعنية بتشر يعها وتنفيذها  ،فق ـ ـد ح ـ ـذر سمـ ـوه في النطـ ـق السام ـي ذات ـه ب ـأن
" أبشع مخالفات القوانين ما يرتكبه مشر عوها ومنفذوها لما يسببه ذلك من فقدان للثقــة والقدوة
غير الصالحة للمواطنين  ،فعلينا أن نغرس في نفوسنا جميعا احترام القانون  ،واعتبار احترامنا له
خ لقا رفيعا وسمة حضارية " .
وفي المقابل  ،نجد أن الخطب األمير ية التي تعدها الحكومة وتلقى في بداية كل دور من أدوار انعقاد
مجلس األمة  ،ال تزال مجرد حبر على ورق  ،وقلما تم اإل لتزام بتنفيذ ما تم التعهد بتنفيذه من خطط
وأعمال  ،فنجد أن الخطاب األميري الذي ألقــاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح
دور االنعقاد األول للفصل التشر يعي السابع لمجلس األمة  1992/10/20يقرر صراحة أنه "لما
كانت المراة الكويتية قد أثبتت جدارتها العلميــة والعمليـة في ش ــ تى الميادين  ،فإن الحكومة
ستعمل علـى تأمين كل ما من ش ـأنه تعز يز دورها الحيوي في بنـاء المجتمع  ،وتحقي ـق طموحاتها
في دف ــع المسـيرة التنموية الشـ املة " .ولكنن ـا علـى أرض الواقــع نجــد أن المراة الكويتيــة ال تزال
تعانــي التمييز في المعاملة  ،على مسـتويات سياسيـة واجتماعية
كما ا ننا نجد أن التعـهـد الحكومي الذي تضمنه الخطــاب ذاته بأن "تكون قضية التركيبة السكانية
على قائمــة أولويات اهتمامات الحكومة بما تقتضيــه الحاجة من ضبط وتحكم في حجم ونوعيــة
الهجر ة الوافــدة بشتى الوسائل الممكنة "  ،تعهد بعيد كل البعد عن الواقــع  ،في ظل استمرار
استقدام العمالة الهامشية وتفشي تجارة اإلقامات وتذبذب اإلجراءات الحكومية  ،وغير ذلك مما
هو على الضد تماما مما جاء في الخطاب من تعهد بمعالجة التركيبة السكانية .
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وعندما أعلنت الحكومة في الخطاب األميري في افتتاح دور االنعقاد الثالث للفصل التشر يعي
السابع لمجلس األمة  1994/10/29أنها بصدد "تطوير األنظمة والتشر يعات المتعلقة بالخدمة
اإللزامية واالحتياطية  ،بما يؤدي إ لى تحقيق االستفادة القصوى من شبابنا المجندين "  ،وكذلك
أعلنت الحكومة في الخطاب األميري في افتتاح دور األنعقاد الثاني للفصل التشر يعي السادس
لمجلس األمة  1983/10/29أنها بصدد "إ عــادة تقييم التجربة التعليمية في البالد  ،في ضوء
المتغيرات العالمية واحتياجات عملية التنمية الشاملة  ، ".. ..إال أننا وبكل أسف ال نجــد شيئا مما
تم الوعــد بتطويره وتقييمه من نظم الخدمــة اإللزامية أو نظم الخدمة اإللزامية أو نظم التعليم قد
تحقق.
بعد هذا كلــه .. .أال يحق لنا أن نتساءل :ترى  ،متى يتم االلتزام بالتوجيهات التي يتضمنها النطق
السامي ؟ ومتى تنفذ الحكومة ما تتعهـ ــد بتنفيذه في الخطب األمير ية ؟
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