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ِِ لن ينجح الشيخ ناصر. إذا لم تتوفر إرادة   العنوان: ِِ ِِ قراءة بين السطور ِ

 التغيير
  

  النص: 

حين تم اختيار الشيخ ناصر صباح االحمد 

مستشارا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس 

اجل مساعدة سموه في تحريك الوزراء من 

وانجاز القضايا العالقة والمستجدة، 

تفاءل الناس بهذا االختيار وباركوه، 

الحساسهم بأن البلد لم يعد يحتمل هذا 

التلكؤ في اتخاذ القرار وهذه 

المراوحة في االنجاز، ولعلمهم بأن 

الشيخ ناصر لم يقبل بهذا المنصب 

ون للوجاهة والتشريف كونه مؤهال الن يك

في اي منصب متقدم، باعتباره احد 

ابناء النظام البارزين، وكونه من 

جانب آخر لديه من االمكانات المهنية 

ما يؤهله العتالء اي منصب، اال انه بقي 

طيلة الفترة الماضية عازفا عن 

المشاركة، ألسباب يراها وفق قناعاته 

بأن النمط الذي تسير عليه االدارات 

لحة الكويتِِِ بل قد الحكومية ال يحقق مص

تؤدي نتائجه السلبية الى مشاكل مزمنة 

يستعصي حلهِاِِ وفعال قد تأكدت هذه 

القناعات من خالل ما نراه اليوم على 

ِِ حيث ساهمت سلسلة  صعيد الواقع!ِ

الحكومات التي تعاقبت على ادارة 

البالد بهذا الكم الذي نراه اليوم من 

 قضايا مزمنة.

لمعترك اآلن، الشيخ ناصر دخل ا

ميدانيا، وبشكل مباشر، وكما هو معروف 

ومتداول بأن الرجل قد وضع شروطا قبل 

ان يباشر عمله على ان توفر له 



امكانية االنجاز، بمعنى ان تكون مهمته 

 مبادرات وتحريكا وليست استشارة فقط.

لكن يبدو ان الوضع اكبر من مسألة 

مبادرات وتحريك واستنباط دراسات 

ِِ بل هو ازمة ارادِةِِ وافكار ميدانيةِ 

ارادة التغيير غير متوفرة عند من 

بيده القراِرِِ هذا هو المشكِلِِ وهذا هو 

سبب كل هذا الكم من المشاكل الذي 

 تراكم لدينا اليوم!.

الناس تواقون اليوم الى االصالح 

ويستعجلونه وهم ال يالمون، فحاضرهم 

اصبح محكوما ببيروقراطية معقدِةِِ 

ال توجد له اشارة  ومستقبل ابنائهم

 امل!.

اال ان هذا ال يعني ان تعيين الشيخ 

ناصر مستشارا لسمو ولي العهد سيزيل 

عن كاهل الناس هذه البيروقراطية التي 

تجسدت عبر هذا البعد الزمني الطويل 

 في ايام معدودة!.

فالرجل امامه مشوار طويل حتى يستطيع 

انجاز البعِضِِ هذا اذا توفرت ارادة 

وتغيرت من خاللها فلسفة التغيير 

االدارة، اما اذا بقيت الحال على ما 

هي عليه فلن يستطيع، ال ناصر وال غيره، 

 عمل اي شيِءِِ وهللا يكون في العون.

   

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت 

به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو 

علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به 

تفرج الكرب عن في علم الغيب عندك، ان 

ابنائنا المأسورين والمفقودين، 

ليعودوا لنا سالمين، إنك على كل شيء 

 قدير.

 سعود السمكه
 
 


