مجلة الزمن الكويتية
الهويــة والتوجهات  :نظريا وميدانيا
اقتصاديا ً :
سعت الزمن إلى التأكيد على أن التنمية هي القاعدة األساسية لكل أنواع الخطط والمشاريع
والتوجهات  ،خاصــة على الصعيد االقتصادي  ،مع منح األلوية للتنمية البشر ية  ،باعتبار أن االنسان
أثمن رأسمال  ،كما حاولت الكشف عن أزمــة االقتصاد الر يعي وانهيار دولة الرفاه نتيجة سياسة
االستنزاف المتمادية لموارد الدولة  ،وسعت الزمـن إ لى بلـورة وعي عام محلي بقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة " لوبي"
واسع من الباحثين والمفكرين  ،يدفع باتجاه االصالح االقتصادي  ،وتكر يس قيم العمل واالنتاج
عبر اطالق دور القطاع الخاص وتقليص الدور المباشر للدولة في األنشطة االقتصادية  ،مع دعم
دورها الرقابي والتنظيمي  ،كما ركزت الزمــن على االهتمام بالمؤشرات والجداول االقتصادية وقراءتها
ميدانيا ً  ،ومتابعة التطورات االقتصاديــة والكشف عن خلفياتها  ،عبر التقار ير والمقابالت محليا ً
وعر بيا ً ودوليا ً لبلورة صورة متكاملة  ،وغير مجزَّ أة للوضع االقتصادي المحلي واألقليمي والعوامل
الفاعلة فيه.
وعلـى الصعيدين العر بـي والدولي  ،أولت الزمــن اهتماما ً خاص ـا ً لمستقبل األوضاع االقتصاديــة في
العـراق  ،خاصـة بعــد رفــع العقوبـات  ،وتأثيـره على دول الجـوار  ،كما كانت الزمن تدفــع باتجــاه تحقيـق
التعــاون والتكامل االقتصادي على الصعيدين االقليمي والعربي  ،اســتنادا ً إلى المصـالح الحقيقيــة
وليس الشعارات.
كما عملت على طرح القضايا المثيرة للنقاش في االتفاقات االقليميــة والدوليــة  ،والتعريف
باالتجاهــات االقتصاديــة على الصعيــد العالمي  ،مع التركيز على توجهات ومصالح محــددة في عالــم
المال واألعمال واتخــاذ مواقف منها تكشف عن سلبياتها وايجابياتها  ،عبر االستفادة من كفــاءات
اقتصاديــة محليــة وعر بيــة ودوليــة .
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ميدانيا ً :
سعت الزمــن إلى تحقيق بعص هذه األهــداف عبر االستفا دة من الكفــاءات المحلية والعربية
والدولية  .ومن بينها :
محليا ً
• جاسم السعدون
• عامر التميمى
• رمزى زكى
عر بيا ً ودوليا ً
• هنرى عزام
• ز ياد تقى
• جورج قرم
• ناصر السعيدى
• كمال حمدان
• عماد األمام
• لطفى عبدالعظيم
• محمود عبد الفضيل
• مجيد هادى مسعود
• محمد سليم
• ليستر ثرو
• الياس سابا
• منير الحمارنة
كما سعت مجلة الزمن إ لى تحقيق هذه األهداف عبر العناوين التالية التي يمكن أن تأخذ شكل
تحقيقات أو مساجالت بين األطــراف أو تقارير .
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• التنمية البشر ية في الكويت  :نفقات التر بية والتعليم – الصحــة – مراكز األبحاث ومقارنتها
مع دول أخرى في الخليج والغرب
• قضايا االصالح االقتصادي في الكويت
• القطاع المصرفي ما بعـد اتفا قيــة الخدمــات الماليــة في الكويت
• قطاع التأمين ومدى تكيفــه للتحالف مع المصارف أو االندماج في ظاهرة السوبر ماركت
العالمي
• ظاهرة الشركات االستثمار ية في الكويت
• االستثمار األجنبي المباشر في الكويت ودول مجلس التعاون
• الصيرفـة االسالمية
• االستثمار الخاص في  :قطاع النفط ( تجارب اوبك )
التعليم
القطاع الصحي
مشروعات البنيــة االساسية
• المشكلة االساسية والقطاع الخاص
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• برنامج األوفست
• الخصخصة
• المناطق الحــرة
• نهايــة دولة الرفاه
• النفط وغيــاب البديل
• القروض تبني البيوت أم تهدمها ؟
• سالحف مجلس التعاون وأرانب العولمـة
• القطاع العام والقطاع الخاص  :مواجهة أم تكامل ؟
• الشركات العائلية كيف تصمد في عصر الكتل الكبرى .
• التجارة البيئية بين الوحدات االقليمية في العالم العربي
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• مجلس التعاون – سور يا ولبنان والجوار – االتحاد المغاربي
• مستقبل الوضع االقتصادي في العراق بعد رفــع العقوبات
• ايران ودور تجــار البازار في السلطة
و هذه العناوين التى تستدعي اجتماعيا ً طــرح التحقيقــات التاليـــة :
• البــدون
• التركيبة السكانية في بلــدان الخليج
• أمراض عصــر االستــهالك  :الســكري – البدانــة – أمراض القلـب – الكوليسترول  :محلي ـا ً
وعالميا ً
• السياحة الداخلية في الخليــج  :دبــي – الجبــل االخضــر – أبهــا....
• البطالــة في الدوائــر الحكوميــة  ،مكشوفة ومقنعــة  ،محلي ـا ً وخليجيا ً
سياسيا ً واجتماعيا :
عملت الزمـــن على دعــم المؤسسات التمثيلية وتسليط الضوء على نشاطات مجلس االمة  ،خبرا ً
وتحقيقا ً وتعليقـا ً  ،وتحصين المجتمع المدني  -قيما ً ومؤسسات وتشجيع العمل التطوعي
وتكر يس سلطة المؤسسة في االدارات الحكومية وتعز يز الفصل بين السلطات وسيادة القانون
ومحار بــة قيم االستهالك  ،والكشف عن األمراض التي تفرزها هذه القيم  ،كما أولت اهتماما ً خاصا ً
بالبيئة باعتبــارها رافــدا ً للتنميـ ة  ،والتراث الذي هو ذا كــرة الشــعوب ومخــزون تجاربها.
وعلى الصعيد العربي سعت الزمن إلى مقاربة مشاكل العالم العربي من منظــور مستقبلي  ،يتجنب
سياسة الزوار يب االقليمية الضيقة  ،ويكشف عن المصالح الهائلة التي يحققها التفاهم والتضامن
بين دول المنطقــة وانعكاس الخالفات والحروب في ز يــادة بؤس وفقــر شعوبها ..
وعلى الصعيد الدولي تابعت الزمن التغيرات التي تجتــاح الدول الناميــة باتـجــاه التكيف مع قوانين
العصر وخاصــة بناء المؤسسات الديمقر اطيــة  ،وأولت اهتماما ً خاصا ً لما يحدث من تطورات في
دول " النمــور اآلسيوية " مــع اعتبــار أن تركيــأ وايران وافغانستان تتميز بأهميــة خاصــة  ،ن ـظــرا ً لتأثير
ما يجــري فيها على العالــم العربي .
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والزمــن في كـل هذا أكدت على ضــرورة الحــوار بين أصحاب الــرأي وخصصت صفحتين في كل عـدد
للسجال بين اآلراء .
ميدانيـــا  :سعت الزمـــن إلى تحقيق بعض هذه األهداف عبر العناويــن التاليــة - :
• التيارات السياسية في الكويت
• القبيلة والدولـة  :محليا ً وعر بي ـا ً
• العرب وعصر المعلومات
• الجمعيــات الخير يــة والمليونير الجشــع
• جمعيات النفع العام بين الخدمــة و...المظاهر
• االيكولوجيا ..البديل عن االيدلوجيا
• مشكلة تداول السلطة في العالم العربي
• الليبرالية العر بية بين مطرقة القمع السياسي وسندان االرهاب الديني
• الجر يمــة في الكويت (أكثر من أل ف حدث يدخلون عالم الجر يمــة في كل عام ).المخــدرات ...
• الجماعات االسالمية في العالــم العربي
• الرقيق الجديد  200 :مليونا ً في العالــم  :أرقــام من األمـم المتحــدة عــن التجــارة بالنســاء
واالطفال
• الصيف والعنــف  :ارتفــاع نسبة الجرائم في الصيف وكــذلك الطالق والعالقـــة بين المنـاخ
والعنف
• المتسللون  :الثروة تجــذب الفقــراء كالمغناطيس
نماذج من الغرب وأوروبــا .الخليــج  .اميركا والمكسيك
• االيـــدز يقطــع نســل افر يقيــا  :احصــاءات االمــم المتـحــدة المرض ينتشــر في  34دولــة افر يقيــة
• جبهــات ساخنــة  :نهايــة الحرب البــاردة أشــعلت ما يز يــد عن  20حــر با ً فــي دول العــالم
الثــالث
• اليسار يعــود  ...برتقالي ـا ً  :انتصــارات اليسـار في االتحــاد األوروبــي
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وعلى الصعيـــد الثقافــي
• الثقافــة في م واجهــة حضــارة "الماك" ساندويش و مجتمــع االســتهالك  ،كيف ننتقل مــن
االقتصــاد إلى اإلبــداع والتنميــة
• الثقافــة بين الجماهير يــة والنخبويــة  :من يبنــي جهــاز المناعــة ضــد التخلــف
• واقــع وأزمــة النشر  :أمــة ال تقــرأ ..لماذا ؟
• المدارس األجنبيــة  :رســل تنوير أم حصان طــروادة ؟
• التعليم العالــي بين التعر يــب والتقر يب
• عصر التنو يــر يبدأ من الترجمة  :تجر بــة اليابان – عــودة إلى التــراث أيــام المأمــون
• القراص نــة  :الســطو على ح قــوق المؤلف والناشــر
• التنميــة غيــاب المبدعين وضرب صناعــة الكتــاب
• مواجهات األلفيــة الثالثة  :الصــراع بين أوروبا وكندا وبين أمر يكا
و في مجــال الر ياضــة :
• كرة القــدم من لعبــة الفر يق إلى نجومــية الفــرد وغيــاب الجماعيــة
• ظاهــرة العنــف الكروي (الهوليجانز )
• الكـرة تستقطب العواطــف االثلية وتصبح مذهبية (بروتستات – كاثوليك ) في بر يطانيا
عرقية (السود في أمر يكا في مواجهــة البيض ) واقليمية (فر يق الوحدات الفلسطيني والرمثا
االردني ) .
• االنفاق على الر ياضة في دول العالم الثالث  :نيجير يا – البراز يل ...
• بورصة االنديــة وبيــع وشراء الالعبين
• ظاهــرة الالعب األجنبي  :السلبيات وااليجابيات
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ال كــ َّتاب في الزمــن
استقطبت الزمــن عــدد من المفكــر ين والكتَّاب في الســاحة المحليــة أوال ً ثم األقليميــة والعر بيــة
والدولــية
ويـقــوم هؤالء بالمساهمة في الزمن عبــر  -مقاالت – مقابالت – استشارات كالتالى -:
ثالثــة كتَّــاب محليين ثابتين  ،يكتبون زاويــة في كل عــدد  :عبد اللطيف الدعيج – محمد مساعد
الصالح  -عبد هللا النفيسي – خلــدون النقيب .
الكتـَّاب من الع ـالم العربي ومن الغرب المتخصصون كل فى موضــوعه  -بعضهــم من خارج الكويت
• جو ستورك (الواليات المتحـدة األمر يكية – شؤون دولية )
• الفر يد هاليداي (لنــدن  -شؤون عر بية وخليجيـة )
• فيتالي ناؤومكين (موسكو – شؤون دولية وروسية )
• عبد الجليل مرهون ( شؤون خليجية )
• د .غسان علي العزي (شؤون دولية )
• فالح عبــد الجبــار (لندن – شؤون عراقية )
• فاطمة المحسن ( لندن – ثقافــة )
• د .محمود عبد الفضيل (القاهرة – اقتصاد )
• د .منير الحمارنــة ( عمان – اقتصاد )
• محمد جمــال باروت (سور يا – ثقافــة )
• د .عبد الرزاق عيد ( سور يا )
• توفيق ابو بكر (عمان – سياسة )
• جمال الغيطـاني (القاهـرة – ثقافـة )
• محمود أمين العالم (القاهرة – فكر – ثقافـة )
• د .علي خليفـة الكواري (قطــر – سياسة )
• د .مجيد هادي مسعود (اقتصاد) .
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• د .محمد رشا الحمالوي (قضايا استراتيجية – القاهرة )
• محمد سليم ( المدير السابق ألمانــة االتفاقيــة العامة للتعرفة والتجــارة – قضايا اتفاقية
الجات )
• د .رضوان السيد ( قضايا اسالمية )
• د .محمد مصلح (التسوية العر بية اإلسرائيلية )
• محمــد عــارف (علــوم وتكنولوجيــا )
• ســعد محيــو (سياسة عر بية )
دمشق - :
• عبـد الرحمن منيف  -ثقافـــة
• محمد الماغوطى  -ثقافـــة
• حنــا مينة  -ثقافــة
• صابر فلحوط (نقيب الصحافيين )  -سياسـة
بيروت -:
• الياس خــوري  -ثقافة
• حسن داوود  -ثقافة
• منح الصلح  -سياسة
• عصام نعمان  -سياسة
• غازي العر يضي – سياسة
• سليم الحص  -سياسة
• جـوز يف سماحة  -نائب رئيس التحر ير في "السفير"
• كر يم بقرادوني  -نائب رئيس حزب الكتائب .
واشـنطن -:
• فرهاد كاظمي  -مؤلف وخبير الشؤون االيرانيــة
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• فر يدر يك هوف  -من مؤسسة أرميتاج – خبير ومسؤول سابق – سياسية .
• هيلينا كوبان  -مستعر بة بر يطانية  /وخبيرة شؤون الشرق األوسط سياسة
• د .فواز جرجس  -خبير بالشؤون العر بية – االسالمية – االمر يكية
• بيلي كوانت  -مستشار سابق في مجلس األمن القومي
لنـ ــ ـ ـ ــدن -:
• رغيــد الصلــح  -سياســة
• مصطفى الحسيني  -نائب رئيس تحر ير "السفير " سابقا – كاتب سياسي
• عبد المنعم األعسم  -معارض عراقي  -خبير في الشؤون العراقيــة .
الر يــاض :
• زهير الدجيلي ( -عــراقي ) خبير بالمسألة العراقيــة
القاهـــرة :
• الدكتور لطفي عبد العظيم ( -اقتصاد )
• سعد هجرس  -مدير التحر ير في عــالم اليوم
صنعـ ــاء :
• د .أحمد محمد شجاع الدين  -جغرافية السكان – جامعة صنعــاء
نائب رئيس الهيئــة العامة لآلثــار والمحطوطات
موسكو :
• تشير نيكو ليف  -أخبـــار موســكو
• أناتولي جولوتف  -رئيس نــادي موسكو
• كالرتوف ديميترو  -جر يدة  :نيوزبيبر  /موســكو
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