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مع ت�سكيل �سمو رئي�س مجل�س ال��وزراء ال�سيخ جابر
المبارك الحمد ال�سباح حكومته الرابعة ،وبالتزامن مع
انطاق دور النعقاد الأول من الف�سل الت�سريعي الرابع
ع�سر ،تعيد «الكويتية» ن�سر ن�س الوثيقة التي �سارك فيها
�سمو رئي�س الوزراء الحالي مع عدد من اأبناء الأ�سرة الحاكمة،
ف��ي الثالث ع�سر م��ن �سهر يوليو ع��ام  1992ف��ي أا عقاب
1990 ¢ù£°ùZ CG øe »fÉãdG »a
ز حفت ا لجيو �ش ا لعر ا قية لتحتل
ال��ك��وي��ت ف��ي اأك��ب��ر ك��ارث��ة �سجلها
تاريخنا منذ ن�ساأ ة الباد وتكوينها،
وحل بنا ما حل خال �سبعة أا �سهر
متو ا �سلة ا نتهت خا لها ا ل��د و ل��ة
الكويتية الأولى.
فمنذ اأن ا�ستقر نفر من العتوب في
اأر�ش بن عريعر بداأت لحظات �سروق
الأمل في ال�ستقرار والتوطن ،وتلم�ش
مواطن ا ألرزاق في البر والبحر ،وبذلك
ال�ستقرار غر�ش ا ألجداد نواة تكوين
الدولة .نعم ،فقد اأ ن�ست تلك الفترة
من الزمن الجماعة ماآ �سي الرحلة
الرهيبة ال��اه��ث��ة وراء ال�ستقرار
والرزق ،تلك الرحلة التي فقدنا فيها
جدنا الكبير جابر ،ودف��ن رحمه اه
وهو في طريق البحث عن الوطن ،لقد
بداأ جدنا الكبير جابر الخطوة الأولى
للهجرة العظيمة في تاريخ الدولة
ا لأ ول��ى بحكم ال�سيخ عبداه ال�سالم
رحمه اه الذي خطا الخطوة الجبارة
الثانية لتكملة م�سار أا�سافه في التطلع
إا لى الدولة الحديثة الم�ستقرة التي
توجت بالعقد ال�سيا�سي والجتماعي
ليثبت ل�سعبه
بين الحاكم والمحكوم ّ
و اأ هله حكما م�ستقرا دائما وع��ادل،
تحكمه روح ال�سريعة وينظمه د�ستور
�سنة  ،1962حتى أا�سبحت الكويت في
عهده ع�سوا دائما وعاما في المجتمع
الدولي ..واأ�سبحت الكويت في الثلث
الأخير من القرن الع�سرين اأغنى دولة
في العالم ،وعن�سرا اأ�سا�سيا في نموه
وازده��ار اقت�ساده ،ناهيك عن النمو
الجتماعي وال�سيا�سي والقت�سادي
وال��ث��ق��اف��ي ،وت��ك��وي��ن احتياطيات
ا لأ جيال ،و�سروق دولة الموؤ �س�سات
والقانون ،لكن هذا الزدهار لم ي�ستمر
كثيرا ،و�سرعان ما بداأ العد التنازلي،
ولم تعد الكويت متبوئة مركزها الذي
عرفت به في عالم المال ،وكثرت تبعية
تحمل النظام ل أاداء الحكومي ،وا�ستمر
التدهور حتى جاءت فاجعة الثاني
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لكن لطف اه كان كبيرا ،ووقف
العالم لن�سرتنا ك��دول��ة ح�سارية
ديمقراطية د�ستورية ،وتم�سك العالم
ال��دول��ي بنا حكاما نمثل ال�سرعية
العادلة ،وك��ان موقفه م��راآة �سادقة
تعك�ش تم�سك اأهل الكويت بنا قبل كل
�سيء ،وت�سحياتهم باأرواحهم واأبنائهم
واأعرا�سهم ومالهم ..وتحررت الكويت
والحمد ه في ال�ساد�ش والع�سرين
من فبراير ،لتعود ال�سرعية ،وكلنا
اأمل باأن نكون قد ا�ستفدنا من تجارب
الما�سي ،واأن نتعا�سد �سويا في بناء
الدولة الثانية اأ كثر ن�سجا و اإ نتاجا
واأداء ،واأن نكون عند ح�سن ظن العالم
الدولي والإن�ساني الذي �سحى لأجلنا،
لكننا وبكل أا�سف ل نرى مجالت لهذه
الآمال �سمن الطريق الذي ي�سير فيه
نمط التفرد بال�سلطة ،وتحميلنا كاأبناء
النظام تبعية ذلك.
لقد ح��اول نفر م��ن اأ ب��ن��اء عمنا
ولم �سمل ا لأ�سرة
واإخواننا الجتهاد ّ
في إا ط��ار منظم دونما نتيجة ..فهل
يعقل اأ ل يت�ساور اأ ب��ن��اء النظام في
م�سيرهم و اأ م��ت��ه��م ،و اأ ل يجتمعوا
ليبحثوا ذل���ك ف��ي م��ث��ل م��ا م��ررن��ا
به من تجربة؟

تحرير الباد من الغزو العراقي الغا�سم.
ل��س��رة
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ف��ي ه��ذه الوثيقة ال�ت��ي وقعها 11
أ
أ
الحاكمة ،واعتبرت بمنزلة د�ستور لاأ�سرة يتناغم مع د�ستور
 1962وتعد بمنزلة لئحة تنفيذية له ،ثمة تاأكيد على اأهمية
حماية المال العام ،والحقوق والواجبات ،وعلى اأن الد�ستور
قد حدد العاقة بين الحاكم والمحكوم.

● ال�سيخ جابر المبارك

● ال�سيخ أاحمد الفهد

..

وما هي الدرو�ش التي تعلمناها،
وكيف لنا أا ن ندافع عن قرار أا و ر أا ي
لأ فراد ال�سلطة نحن لم ن�ست�سر فيه،
بل ولم نعرف عنه �سيئا من قبل؟ وهل
للحكم فل�سفة اأو روؤية جديدة ووا�سحة
بعد هذه المحنة؟ وهل علينا دائما
اأ ن ن�سع النظام درعا واقية و�ساترا
إلخطاء الحكومة بدل من أان تكون هي
الدرع الذي يقيه؟
اإ ننا ك�سريحة من اأ بناء النظام
الحاكم موؤمنون باأن التفرد بال�سلطة
ومركزيتها هما الخطوة ا لأ ول��ى في
الطريق المعاك�ش لم�سيرة جدنا الكبير
جابر رحمه اه ..ونحن ُمطا لَبون
اأكثر من اأي وقت م�سى باإ�ساح هذا
الم�سار ،وتقديم الم�سورة والن�سح
وال�سغط بما يحقق ذل��ك ،و�سمن
ا لأ ع����راف والمفاهيم الد�ستورية
والقانونية للدولة ،وفي اإطار حقوقنا
كمواطنين فيها هدفنا �سيانة �سرعية
ال��ح��ك��م وه��ي��ب��ت��ه وال��ح��ف��اظ عليه
بالترفع ع��ن ال�سغائر ،والعدالة،
والحيادية ،والتطور والرعاية ،ونحن
متفقون على:
اأ و ل  :ن��ب��ذ اأ ي تمييز طا ئفي
أا و ع���ائ���ل���ي ،أا و

ه ��ذه ا ل��و ث�ي�ق��ة ا ل�م�ه�م��ة ،اإ ن ت��م تطبيق م��ا ورد فيها
ف� إان�ه��ا ��س��وف ت�ساهم ف��ي تهدئة الح�ت�ق��ان ال��ذي ت�سهده
ال �ب��اد ب�ي��ن وق��ت واآخ� ��ر ،ه��ذا التطبيق ال ��ذي ب��ات منوطا
ب�سمو رئي�س الحكومة الجديدة ،وهو ال�سبب ال��ذي يدعو
اإل��ى اإ ع ��ادة ن�سرها ف��ي ه��ذا التوقيت على وج��ه التحديد،
وقد جاء في الوثيقة:

● ال�سيخ نا�سر �سباح الأحمد

لحمد
● ال�سيخ مبارك جابر ا أ

● ال�سيخ �سالم �سباح النا�سر

لحمد
● ال�سيخ �سالم عبداه ا أ

● ال�سيخ عبداه فهد المالك
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● ال�سيخ محمد ال�سلمان

مذهبي ،و اأ ن الكويت كلّ واح��د ،فيه
المواطنون �سوا�سية كما حدد الد�ستور
ونظمت القوانين.
ثانيا :اإ ن��ن��ا نرف�ش الت�سنيف
الفئوي للمجتمع بتمييز الكويتيين إالى
درجتين وندعو إالى توحيد الحقوق
والواجبات للجميع.
ثالثا :اإ ننا نوؤ من باأ ن الد�ستور
الذي اتفق عليه اأهل الكويت قد اأن�سف
الحاكم والمحكوم ،ولبد من التم�سك به
والحفاظ عليه عقدا يج�سد ال�سرعية
والعدالة.
رابعا :اإننا نعي�ش في عالم متغير
متطور ،ا لإ ن�سان محوره ،والمعاني
الإن�سانية والح�سارية منهجه ،ومن
ثم فاإن الحرية والديمقراطية م�ساألة
تتطلب التوا ؤوم والتا ؤوم معها بعقل
أاكثر انفتاحا ،وبمنهج أاكثر ان�سباطا
وحيادية.
خ��ام�����س��ا :اإن��ن��ا م��ت��ف��ق��ون على
اأ ن ت��و���س��ع��ة ق���اع���دة ال��م�����س��ارك��ة
ال�����س��ع��ب��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا ه���دف من
أا ه���داف الحكم ا أل �سا�سية ،وه��ي ل
تت أا تى بغير ت�سجيع مبد أا النتخاب
وتعميمه.
�ساد�سا :اإن التجاه الديمقراطي
ا لعا لمي ا لمعا �سر يتطلب تهيئة
واعية لمجتمع واع لحقوقه وواجباته
الد�ستورية ،وهذا يتطلب وعيا كاما
ألبناء النظام -بالدرجة ا ألولى -وكافة
ال�سعب بالد�ستور والقوانين المتعلقة
بالحريات والحقوق والواجبات،
و�سرورة اأن ياأخذ الإعام الر�سمي
دورا اأكبر في تحقيق ذلك.
�سابعا� :سرورة العمل على
بناء دولة الم ؤو�س�سات التي يحكمها
نظام وبناء موؤ�س�سي ل يتغير بتغير
الأفراد.
ثامنا :اإ ن القانون وعدالته
وحزمه �سمام ا لأ م��ان للمجتمع،
وي��ج��ب اأ ن يطبق ال��ق��ان��ون على
الجميع دونما تمييز أا و مفا�سلة،
ونحن مطالبون اأ ك��ث��ر م��ن غيرنا
بالتم�سك به.
تا�سعا :اإ ننا نطالب بالحفاظ
على م��دخ��رات ال��دول��ة و�سيانتها
وتطورها ،ونرف�ش ما تتعر�ش له
احتياطياتنا من هدر ونزف مع بداية
الدولة الثانية وندعو اإلى �سبط ذلك،
فالحفاظ على المال العام جزء ل يتجزاأ
من الحفاظ على الحكم نف�سه.
ع��ا���س��را :اإ ب��ع��اد الحكم ع��ن اأي
ن��زاع��ات اأ و �سراعات �سيا�سية اأ و
انتخابية أا و عائلية ،بل العمل على
نبذ ال�����س��راع��ات ال��ت��ي ترتقي اإ ل��ى
البعد العائلي اأو الطائفي اأو القبلي،
والب��ت��ع��اد ال��ك��ام��ل ع��ن اأ ي �ساحة
انتخابية ناأيا بالحكم عن اأي �سائبة،
كما اأ ننا ل نرى مبررا لذلك ،فلم يكن
الحكم م�ستهدفا من أاحد قط.
اأحد ع�سر :اإننا موؤمنون ب�سرورة
ت�ساور اأبناء النظام مع القائمين على
ال�سلطة فيه ،وم�ساركتهم ال��ر اأ ي في
الم�سائل العامة والمهمة من خال
اجتماعات دورية ومنظمة.
ثاني ع�سر :إا ننا م ؤو منون ب أا ن
هناك احتياجات مختلفة لاأ �سرة
يتطلب بع�سها ا ل��م��ا ل و تح�سين
الو�سع القت�سادي ،ولذلك ندعو
لإ ن�����س��اء �سندوق بعين م��ن المال
ليقوم ب���ا لأ دوار المختلفة لم�سلحة
ا أل�سرة والمجتمع.
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