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 بقلم: عماد السيف النص: 

 

ثالث معزوفات مملة، وال أقول اسطوانات مشروخة، أصبحت  

تستفز مشاعر الكويتيين وتبسط عليهم مشاعر االحباط والملل  

كلما سمعوها او طرحت شعاراتها امامهم: التعديل الحكومي، 

اصالح المسار االقتصادي، تفعيل القرار السياسي، هذه 

ى مسامع  االسطوانات الثالث ال يمل اصحابها من ترديدها عل

ن منذ اكثر من عشرين عاما، وحتى هذه اللحظة لم نر  الكويتيي

تعديال حكوميا واحدا يفرح القلب ويبشر بتغيير في االداء 

الحكوميِ والى هذه اللحظة ايضا ورغم تشكيل مئات اللجان  

الحكومية التي تذكرنا بأيام سوق عكاظ، لم نر تصحيحا واحدا 

ا وردة، الى هذه الدقيقة لم نر أو  لمسار االقتصاد بل تخبطا وتخلف

نلمس أي تفعيل او تحريك او حلحلة في القرار السياسي الذي  

 ِِ  .بغيابه وتردده عادت الكويت عشرات السنين الى الوراِء

لندع القرار السياسي الغائب جانبا هو والتعديل الحكومي 

االيجابي الذي هو مثل بيض الصعو!! ونتحدث قليال عن هذه  

جديدة اآلخذة في االتساع واالنشطار بعد كل اجتماع،  اللجنة ال

ومدى قدرتها على تقديم شيء جديد، لقد قدمت مئات اللجان التي  

انشأتها الحكومات المتعاقبة عشرات من التقارير والتوصيات  

وذهبت كل هذه التقارير والتوصيات الى مثواها االخير وهو  

 !!االدراج الحكومية

اللجنة الجديدة افضل مما قدمته اللجان ماذا ستقول وتقدم هذه 

السابقة، وكيف ستستطيع ان تقنع صاحب القرار وتحركه من  

جموده وتكلسه؟ وماذا تملك هذه اللجنة من طاقات أو آراء او 

 .كفاءات تميزها عن مئات اللجان التي شكلت قبلها؟

قلنا في السابق انه كلما شهد العمل الحكومي أزمة سربت األبواق  

ا عن تعديل حكومي مرتقب، وتفعيل القرار السياسي اصبح  حديث

مقولة ال يرددها السياسيون في المعارضة فقط، بل اصبح يرددها  

 !!الوزراء انفسهم

واللجان االقتصادية اصبحت عادة كويتية سيئة وال سيما اذا 

اضيفت لها خبرات جديدة متخصصة في االستيالء على المال 



 !!العام
         

 :وقفة 

أشفق على األخ العزيز الشيخ ناصر صباح األحمد من كل أجواء  

التفاؤل التي راجت من حوله عندما نشر خبر تعيينه مستشارا 

لسمو ولي العهد، واشفق عليه ايضا بقلب المحب المؤمن  

باخالص هذا الرجل وحبه لوطنه ونظامه من تحميله ما ال  

ان الذي هو يستطيع ان يتحمله احد في الظروف والزمن والمك

فيه!!ِ وعليه لم اكتب كلمة واحدة عن تعيينه، وانا اليوم اترقب 

خبر استقالته المحتومة فهي النهاية الحتمية لوجود عنصر مثل  

 الشيخ ناصر صباح االحمد في مؤسسة مجلس الوزراء العتيدة!! 



 



 


