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الوقيان لـ »األنباء«:الديموقراطية في الكويت كـ »البطة العرجاء« غير مكتملة 
النمو من دون أحزاب سياسية سواء اتفقنا على وجودها أو لم نتفق

أستاذ العلوم السياسية والباحث في مركز الدراسات اإلستراتيجية والمستقبلية بالجامعة أكد أن الحكومة والمجلس يتحمالن مسؤولية االحتقان السياسي في البالد

ومفتــرى  ضحيــة  وتعتبـــر  الكويــت  فـــي  مظلومـــة  التنميـة  كلمـة 
واقعـــي تطبيــق  دون  رائعـة  كالميــة  سـيمفونيـات  نعـزف  فنحـن  عليهـا 

الكويت سـتعود للقـرون الوسـطى إذا اسـتمر التخندق المذهبـي والطبقـي والقبلي 
والمناطقـي ..وعلينا خلق مجتمـع مواطنوه يلتقون فيمـا بينهم بناء علـى قناعاتهم الفكرية
الحياتيـة  أمورنـا  علـى  تنعكـس  كبـرى  أزمـة  المسـتقبل  فـي  سنشـهد 
والمعدميـن الفقـراء  مـن  وطبقـة  فاحـش  غنـى  ذات  طبقـة  وجـود  وهـي 

آالء خليفة
متر احلالة السياسـية في الكويت بحاالت من الشـد 
واجلـذب. وبالنظر بتمعـن لواقع احلال بني السـلطتني 
التشـريعية والتنفيذية، جند ان الصراع وصل اشـده في 
الفترة احلالية، السيما بعد تقدمي 4 استجوابات ستناقش 

في جلسة 8 اجلاري.

ولتحليل الوضع السياسي احلالي، اجرت »األنباء« حوارا 
مع استاذ العلوم السياسية والباحث في مركز الدراسات 
االسـتراتيجية واملسـتقبلية بجامعة الكويت والناشط 
في مجال حقوق االنسـان د.فارس الوقيان، حتدثنا فيه 
عن احلالة السياسـية في الكويـت وتأثيرها على الواقع 
االقتصادي، كما حتدث عن االستجوابات املقدمة حاليا 

حتت قبة البرملان.
وتناولنا في حوارنا مع د.الوقيان احلديث عن واقع البدون 
في الكويت والعمالة الوافدة، وايضا عن واقع التعليم اجلامعي 
في الكويت، اضافة الى حديثنا عن االحزاب السياسية والكثير 
من االمور االخرى التـي حتدثنا فيها خالل احلوار، واليكم 

تفاصيل احلوار:

أزمتنـا في تطوير التعليم ليسـت ماديـة إنما أزمة عقـول الفتقارنا لوجود لجـان تمتلك آلية تفكيـر معرفية وتربوية تنتشـلنا من األزمة

يحدث  مـا  كــل 
بوصـول  احتفاالت  من 
المـرأة للبرلمان ليـس  
إعالميــاً  كرنڤـااًل  إال 
و»بـــرستيـجــي« 
نســـاء  مـن  و%95 
الكويـت خـارج نطاق 
التنميـة المستـدامـة

حالة الصراع حول 
االقتـصادية  القضايا 
الصرفـة ليسـت لها 
عالقة نهائيًا باالقتصاد 
إنمـا تـعكس حـالة 
صراعـًا اجتماعيًا بين 
الطبقات االجتماعية 
فـي الــكــويـت

»البـدون« وقعـوا ضحية سياسـات مجتمعيـة وحكومية ال تنتمي لمـا يعرف بحقوق اإلنسـان ومن واجبنا أن نسـتفيد مما لديهـم من طاقات
وقعوا ضحية سياسات مجتمعية وحكومية 
ال تنتمي ملا يعرف بحقوق االنسان، وفي حال 
طبقنا املعايير املتعلقة بحقوق االنسان على 
البدون جند ان لهم احلق في نيل جميع مطالبهم، 
فجميع املواثيق الدولية واالتفاقيات اخلاصة 
مبنظمة االمم املتح����دة تنص على منحهم كل 
حقوقهم، وحينما نطبق جميع مفاهيم ومكونات 
ونصوص الشريعة االسالمية على واقع البدون 
جند انها تنص على منحهم كل حقوقهم، وحني 
جن����د كذلك ما هو موجود من نصوص وبنود 
دستورية عمالقة وكبيرة في الكويت جند انها 
تنص كذلك على منحهم حلقوقهم، والكثير من 
املسؤولني احلكوميني الكبار يصرحون مبا هو 
ايجابي حلل قضية البدون، اذن اين تكمن االزمة؟ 
فما يحدث في الكويت ان هناك ما هو اشبه ب� 
»املؤامرة« الكبرى، ليس ضد البدون امنا ضد 
الدولة واملجتمع وامن واستقرار املجتمع، ان 
هؤالء الذين يعلنون عبر وسائل االعالم املختلفة 
انهم مع حقوق البدون جندهم في الوقت نفسه 
لديهم افكار مختلفة ومغايرة ضد البدون في 
اخلفاء، فهم ال يعتدون على حقوق البدون امنا 
يعتدون على وطنهم، والدليل انهم شوهوا صورة 
الكويت في اخلارج، وهناك العديد من التقارير 
اكدت ان هناك العديد من اجلرائم التي ترتكب 
ليال ونهارا بس����بب عدم منح البدون حقوقهم 
في الكويت، وكذلك فإن افراد البدون هم طاقات 
بشرية ميكن للدولة واملجتمع االستفادة منهم 
استفادة قصوى وهناك كفاءات علمية عديدة 
ومن ثم فان العدالة االجتماعية وقيم املساواة 
والوفاء للدولة يحتم علينا منح البدون الكثير 
م����ن حقوقهم وايضا التجنيس ألن الكثير من 
البدون كانت لهم اسهامات كبرى على مستوى 
التضحية من اجل الكويت، خصوصا املشاركات 
العسكرية في احلروب العربية، وبالتالي فهناك 
جرمية ترتكب في حق البدون، ويؤسفني ما 
آلت اليه الكويت من مش����هد الهجوم واالنتقاد 
اخلارجي عليها، فهناك انتكاسة كبرى على ما 
يتعلق بحقوق العمال����ة فحني نرى النزاعات 
االدارية املتعلقة بس����وق العمل جند ان هناك 
مجزرة اخرى ترتكب في حق العمالة س����واء 
العربية او االجنبي����ة، فما املبرر الذي يعطي 
صاحب العمل احلق في اال يدفع راتب 6 اشهر 
الحد الوافدين الذي دفع الغالي والنفيس لديه 
في بلده من اجل ان ميتلك حق تذكرة الس����فر 
للذهاب الى الكويت؟ ف����كان يعتقد انه ذاهب 
للفردوس واكتشف انه وبسبب اصحاب العمل 
انه ذاهب الى اجلحيم وهذه طامة كبرى تساهم 
في تش����ويه صورة الدولة، والغريب في هذه 
املسألة رغم ان تلك االحداث والتظاهرات التي 
يقوم بها الوافدون للحصول على رواتبهم لم 
تعطينا درسا من اجل غلق هذا امللف ومعاقبة 
اصحاب العمل والشركات املتضررة، فعلى تلك 
الشركات مسؤولية وطنية قبل ان تكون لديها 
مسؤولية جتارية للحفاظ على سمعة الدولة، 
وعلى مستوى املرأة جند ان كل ما يحدث اآلن 
في الكويت من احتفاالت ومهرجانات بخصوص 
حصول املرأة على حقها السياس����ي وجناح 4 
سيدات ووصولهن الى مجلس االمة ال يخرج 
من وجه����ة نظري عن كون����ه كرنڤاال اعالميا 
واجتماعيا و»برس����تيجي« اكثر من كونه له 
عالقة باحلقوق الفعلية للمرأة، وعلى مستوى 
املس����ؤولني والقضاء، جند ان املرأة الكويتية 
غائبة عن املناصب القيادية، وكذلك جند الكثير 
من التش����ريعات جتعل من الرجل هو النقطة 
احملورية في كل ما له عالقة باملس����اعدات وال 
يتم تفسير مؤسسة االسرة بطريقة متساوية 
ما بني الرجل واملرأة واالطفال، وجند ان كل ما 
يحدث على الس����طح السياسي هو عبارة عن 
اكذوبة سياسية ونحاول من خاللها تقدمي رسالة 
للعالم اخلارجي على اننا اناس دميوقراطيون 
ومنفتحون وليبراليون نحافظ على حق املرأة، 
لكن حينما ننزل للقاع جند ان االهتمام باملرأة 
ال يتجاوز مساحة جغرافية بسيطة وشريحة 
بس����يطة من النساء في حني ان 90% من نساء 
الكويت هم خ����ارج نطاق التنمية البش����رية 
التكنولوجي  املس����تدامة واالنفتاح والتأهيل 

العلمي والفكري.

والتطبي����ق الواقعي ال يوجد أفق مس����تقبلي 
للتنمية في الكوي����ت وال يوجد لدينا منظور 
حيوي وديناميكي وعقالني للتنمية في الكويت، 
فهناك مشاريع مبعثرة ومشتتة وهناك افكار 
تنموية ولك����ن ال توجد لدينا اس����تراتيجية 
تنموية مس����تدامة في الكويت على املستوى 

املستقبلي.
األزمة االقتصادية

 ه��ل الكوي��ت ج��ادة ف��ي مواجه��ة االزمة 
االقتصادية العاملية؟ وهل تعامل النواب مع قضية 

القروض واملديونيات ذو جدوى؟
 حتى ه����ذا الوقت نحن نعي����ش حالة ما 
يسمى بحرب »داحس والغبراء« على القضايا 
واملواضيع االقتصادية في الكويت، فهناك آراء 
مختلف����ة وصراعات ما بني قوى مختلفة، امنا 
بالنسبة لي اجد ان حالة الصراع حول القضايا 
االقتصادية الصرفة ليس����ت لها عالقة نهائيا 
باالقتص����اد ال من قريب وال من بعيد، امنا هي 
تعكس حالة صراع اجتماعي كبير ما بني الطبقات 

والبرملاني، وبالتالي البد من وجود منظومات 
حزبية من اجل افراز مرشحني على قدر كبير 
من االهلية والكفاءة واالحتراف السياسي وايضا 
يعاقبهم احلزب في حال انحرفوا عن مسارهم، 
فدور االحزاب عم����الق وضروري وعلينا من 
اآلن ان نحاول متهيد االجواء من اجل ان تكون 
لدينا تنظيمات سياسية ال تقوم على الفئوية 
والطبقية والقبلية واملذهبية، امنا تقوم بناء 
على قناعات وبرامج وطنية صرفة بحيث يضم 
احلزب السني والشيعي والبدوي واحلضري 

وابناء املناطق الداخلية واخلارجية.
خطط التنمية

 كيف تنظر الى خطط التنمية في الدولة، هل 
هي ذات ج��دوى ام مجرد اوراق محبوس��ة في 

االدراج؟
 كلمة التنمية مظلومة في الكويت وتعتبر 
ضحية ومفترى عليه����ا، ففي الكويت نعزف 
الس����يمفونيات ونغني ونتحدث عن التنمية 
بطريقة كالمية رائعة، امنا على املستوى الفعلي 

االجتماعية في الكويت، والطبقات العليا التي 
متثل الصفوة االجتماعية والتجارية وطبقة ذوي 
الدخل احملدود وذلك الصراع االقتصادي يحمل 
بني ثناياه ما يعرف بشبه غياب الطبقة الوسطى، 
فالكويت حاليا تس����ير باجتاه ان تكون هناك 
طبقة اغنياء من ذوي الغنى الفاحش وطبقة من 
املعدمني والفقراء وذوي الدخل احملدود، وهذه 
ازمة كبرى ستش����هدها الكويت في املستقبل 
وستنعكس على الكثير من امورنا احلياتية، لذلك 
ومثلما يقولون »فتش عن الصراع االجتماعي 

قبل ان نتناول قضايانا االقتصادية«.
 وان��ت باحث سياس��ي بجامع��ة الكويت، ما 
طموحاتك م��ن اللجنة التعليمي��ة مبجلس االمة، 
السيما ان من يترأسها حاليا هي د.سلوى اجلسار 

احد افراد اعضاء هيئة التدريس باجلامعة؟
 ان الواقع التعليمي والتربوي في الكويت 
في انحدار شديد وحني نرى موقع وتصنيف 
الكويت ف����ي العديد من املنظم����ات التربوية 
والتعليمية، س����واء االقليمية او العاملية جند 
ان الكويت حتتل مرتبة مريعة وفاضحة وتكفي 
لتشكيل جلنة أشبه بلجان ادارة االزمات، واجد 
ان����ه ليس هناك مجال من مجاالت احلياة غير 
التربوي والتعليمي انطالقا  مرتبط باجلانب 
من التنشئة والطفولة ووصوال ملراحل التعليم 
العالي وايضا مخرجات التعليم في سوق العمل، 
وفي الكويت وقبل ان نتحدث عن احتياجاتنا 
املادية والصرف املادي باملليارات على التعليم 
وهذه حجة الضعيف وغالبا ما نرى املؤسسات 
التربوية والتعليمية ال هم لها اال ان امليزانية 
ال تكف����ي وانهم يعملون على توفير حاس����ب 
آلي وس����ابورة الكترونية للطلبة وغيرها من 
املصطلحات املادية الصرفة وهذا اسلوب العاجز 
الذي يريد ان يهرب من حقيقة العجز الفكري 
والثقافي واملعرفي ال����ذي لديه، وبالتالي فإن 
ازمتنا ليست ازمة مادية في التعليم، امنا ازمتنا 
الكبرى مرتبطة بالعقول، فليست لدينا عقول 
تربوية على مستوى وزارة التربية والتعليم 
العالي، ونفتقر لوجود جلان متتلك آلية تفكير 
معرفية وتربوية قادرة على انتشالنا من االزمة، 
لذلك فمن املتوقع انه مهما شكلت جلان وعقدت 
اجتماعات فسندور في حلقة مفرغة واملستوى 
التربوي والتعليم سينحدر اكثر فأكثر، وعلينا ان 
نغير من آلية التفكير املستقبلية واالستراتيجية 
بحي����ث تكون آلية تفكير عقالنية مس����تنيرة 

تواكب ما يحدث في العالم املتطور.
 م��ا املطلوب من الن��واب ف��ي دور االنعقاد 
احلالي إلنه��اء معاناة »الب��دون« وأخذ حقوقهم 

املدنية واالجتماعية في الدولة؟
 ان الكويت ب����كل تأكيد في اآلونة االخيرة 
تعاني من هاجس كبير متعلق مبلفات حقوق 
االنس����ان بابعاد مختلفة، وفيما يخص قضية 
البدون فهي قضية انسانية صرفة من الطراز 
االول، وبالتالي علينا اال نخلط وندمج ما هو 
متعلق باملصلحة االجتماعية والرسمية مبا هو 
انساني وعلينا ان نعلنها صراحة ان البدون 

وسياسية موحدة جتمع اعضاء احلكومة في 
الكويت، باالضافة الى ان الكثير من االستجوابات 
أتت بدوافع مصلحية صرفة خلدمة هذا العضو 
او ذاك بعيدة عن الدوافع الوطنية، فلنعترف 
ايضا بأن احلكومات املتعاقبة ال تخلو من وجود 
بعض الوزراء الذين ليست لديهم القدرة الكالمية 
والعلمية والسياسية ملواجهة املستجوبني من 

االعضاء.
محاسبة الوزراء

 اذا كان االس��تجواب حقا دس��توريا للنواب 
حملاس��بة الوزراء وهو ن��وع م��ن الرقابة، فمن 

يراقب النواب؟
 هناك مشروع مطروح حتت قبة البرملان 
أال وهو مشروع جلنة القيم لتقييم اداء وكفاءة 
النواب وحملاس����بتهم وتقنني العمل السياسي 
بتحديد االولويات في االستجوابات واهدافهم 
السياسية التي يريدون حتقيقها، وهناك ايضا 
ما يسمى بالدميوقراطية املباشرة املوجودة في 
بعض دول العالم ومن ضمنها سويسرا والتي 
تتيح للمواطنني الناخبني متى ما رأوا ان هذا 
النائب قد انحرف عن مس����اره السياس����ي في 
العمل البرملاني بعدما قاموا بانتخابه تتاح لهم 
الفرصة مثلما أوصلوه للكرسي البرملاني ان 
يجردوه منه ومن ثم يفقد عضويته وحصانته 

البرملانية.
لك����ن ألن الدميوقراطية الكويتية ليس����ت 
مباش����رة وجلنة القيم لم حتقق أهدافها ولم 
تنشئ حتى هذا الوقت، فهناك حل وسط وهو 
تفعيل دور التضامني����ات االجتماعية في كل 
محافظة ومؤسسات املجتمع املدني، بحيث تكون 
هن����اك جماعات منظمة في كل دائرة انتخابية 
تقوم بعمل اجتماعات وجلسات دورية من اجل 
تقييم اداء نواب الدائرة والتخاذ بعض القرارات 
والتوصيات مع االعضاء من اجل تعديل وتقومي 
انحرافهم ان وجد، الس����يما ان دور مؤسسات 

املجتمع املدني في الكويت مغيب.
 هل ت��رى ان��ه آن األوان الش��هار االحزاب 
السياس��ية في الكويت الخراجها من السراديب 

املغلقة الى النور؟
 من وجهة نظري ارى انه ال دميوقراطية في 
الكويت دون تنظيمات سياسية، فالدميوقراطية 
في الكويت ك� »البطة العرجاء«، دميوقراطية 
عرجاء معوقة مش����وهة وغير مكتملة النمو 
من دون احزاب سياس����ية، سواء اتفقنا على 
وجودها أو لم نتفق، سواء كانت لدينا وجهات 
نظ����ر مؤيدة او معارضة لها، ش����ئنا ام ابينا، 
فالتنظيمات السياس����ية قادمة في املس����تقبل 
رغم����ا عن أنوفنا، نظ����را ألن ذلك هو التطور 
الطبيعي للدميوقراطيات في جميع دول العالم 
بدال من حالة الفوضى السياسية واالنتخابية 
التي نعيشها على املستوى الفردي، خاصة ان 
االنتخابات اصبحت مكلفة مادية وكذلك ال ميكن 
مراقبة األفراد من قبل مؤسسات حزبية وهناك 
الكثير من االنحراف على املستوى الشخصي 

 في البداي��ة، كيف تنظر للوضع السياس��ي 
احلالي في الكويت؟

 ان التوتر واالحتقان السياسي احلاصلني 
ما بني الس����لطتني التشريعية والتنفيذية هو 
توتر موجود مع بداية الدميوقراطية، ويعتبر 
ضريب����ة يفترض ان نتعود عليها في الكويت 
نظرا ألن كل الدميوقراطيات العريقة والشهيرة 
في العالم متر بذلك الصراع واخلالف والنقاش 
واملواجهة نفسها مابني السلطتني، فاالختالف 
والتعددية في اآلراء س����مة ثابتة في منظومة 
اي نظام سياس����ي دميوقراطي، لكن علينا ان 
نكون واقعيني وموضوعيني في طريقة معاجلة 
وحتليل هذه العالقة ذات اخلصوصية الكويتية 

الصرفة. 
 صرح العدي��د من النواب ب��أن حالة التأزمي 
السياسية تؤثر سلبا على االقتصاد، فكيف تنظر 

الى ذلك االمر؟
 ان حال����ة االحتقان والص����راع واملواجهة 
واالقتتال البيني ما بني الس����لطتني التنفيذية 
والتش����ريعية ليس اختالفا ملصلحة الكويت، 
امنا حالة خالف من اجل مصالح خاصة ورمبا 
ايدلوجية ومادية وانتخابية صرفة،  مصالح 
وكذلك اختالف من اجل كس����ب مناطق نفوذ 
في االعالم، كما ان للحكومة س����لبياتها، فمن 
اخلطأ ان نق����ول ان كل االزمات واآلالم نابعة 
م����ن البرملان فقط او م����ن احلكومة فقط امنا 
يتحمل حالة الصراع مجلس االمة بنسبة %50 
واحلكومة بنسبة 50%، والبد ان نقر بأن حالة 
الصراع جتعلن����ا نرتكب جرمية كبرى وخطأ 
جس����يما بعدم منح املواطن الكويتي حقه في 
التعبير عن آرائه وتقييمه وحتليله لالوضاع، 
فالكويتيون لديهم جرعة سياسية زائدة لنقاش 
االمور السياسية الصرفة، خصوصا املتعلقة 
بعالقة السلطتني التشريعية والتنفيذية، في 
حني ان هناك غيابا للمجتمع املدني ومؤسساته 
وجمعيات النفع العام واجلماعات البشرية التي 

تعيش في الكويت.
 قدم عدد من نواب مجلس االمة اس��تجوابات 
ل��وزراء ومن بينهم اس��تجوابات لرئيس مجلس 
الوزراء ف��ي الفترة االخيرة، فكي��ف تنظر لتلك 
املس��ألة م��ن وجه��ة نظ��رك السياس��ية؟ وهل 
االس��تجواب اصبح اداة ضغ��ط ومترير مصالح 

اكثر من كونه اداة دستورية بيد النائب؟
 البد ان نتفق ان االستجواب حق دستوري 
مطلق للنواب اذا انطبقت عليه معايير واجراءات 
االس����تجواب املتع����ارف عليها ف����ي اللوائح 
الداخلية وفي الدس����تور، وبالتالي فال خالف 
على االستجواب كحق بيد النائب، لكن تكمن 
االزمة وكما يقال »الش����يطان في التفاصيل«، 
فعندما ندخل في تفاصيل االستجواب ال جند 
ش����يطانا واحدا امنا ش����ياطني كثيرة، فنجد 
من يقدم االس����تجواب، وايضا جند نوعا آخر 
من االس����تجوابات متعلقة مبمارسة ما يسمى 
بالفروسية السياسية والبرملانية واالنتخابية، 
واملصلحة هنا تكون في ضمان البقاء في الكرسي 
البرملاني في كل انتخابات وتقدمي صورة للناس 
بأن هذا النائب بطل وشجاع، وعلينا اال نظلم 
مجلس االمة واالعضاء، ونقول ان هناك شريحة 
او مجموعة من االستجوابات الوطنية الصرفة 
وهذه نحن معها ونؤيدها، فهناك استجوابات 
دستورية تتضمن الكثير من الوثائق التي تدين 
هذا الوزير او ذاك وهناك بعض الوزراء يجدون 

في بعض االستجوابات قيمة وطنية كبرى.
مواجهة االستجواب

 لكن ملاذا يهاب الوزراء من الوقوف ومواجهة 
االس��تجواب وملاذا تنتهي االوضاع بحل املجلس 

واعادة تشكيله واعادة تشكيل حكومة جديدة؟
 ان احلكومة ال متثل حزبا واحدا متجانسا 
وموحدا ويلتق����ي على الكثير من النقاط، كما 
انهم ليست لديهم وسيلة للدفاع عن انفسهم ألن 
احلكومات املتعاقبة هي عبارة عن خليط من 
ايدلوجيات مختلفة وفئويات وهويات عرقية 
ودينية مختلفة، كما انها أتت نتيجة لتوازنات 
اجتماعية داخل الدولة ومن هذا املنطلق ليس 
من الغريب ان نقول ان احلكومة تخشى بعض 
االس����تجوابات ألنه ال توج����د منظومة فكرية 
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د.فارس الوقيان

الخروج من األزمة: إعادة صياغة الوعي 
ونمط التفكير وتحديد األولويات وتطبيق القانون

ح����ول اخلروج من األزمة قال د.الوقي����ان نحن دائما نركز ونقول ان كل احللول 
واالقتراحات والتوصيات املوجودة لدينا في الكويت هي مجرد حبر على ورق وليس 
لها اي قيمة ما لم نعي����د صياغة الوعي ومنط التفكير الكويتي، بحيث يكون منط 
تفكير عقالني مس����تنير يواكب ما يحدث في العالم املتقدم من متغيرات جوهرية، 
فاملخرج قد يكون صعبا السيما في ظل االزمات احلالية املباشرة، إمنا أقول ان األزمات 
الكبرى ستولد أزمات صغرى ما لم نعتمد بالفعل على منط التفكير والوعي وحتى 
نس����تطيع القيام بذلك الدور وللخروج بحلول وسبل عالج الزماتنا علينا ان نحدد 
اولوياتنا ونكرس ونطبق دولة القان����ون احلازمة التي تطبق القوانني على جميع 
املواطنني بغض النظر عن فئاته����م ومراتبهم االجتماعية وكذلك االهتمام احملوري 
بكل ما يتعلق مبسائل حقوق االنسان والتنمية البشرية املستدامة ودعم ما يسمى 
باملواطنة الكويتية الفاعلة وااليجابية، فعلينا ان نستنشق هواء املواطنة ونعتبره 
كاألوكسجني فعلى الكويتيني ان يتعاملوا فيما بينهم على درجة من التساوي وتطبيق 
معيار الكفاءة والعدالة االجتماعي����ة ودون ذلك فان احلديث عن التنمية واخلروج 
عن تلك االزمات سيعتبر نوعا من انواع الهراء والضحك على الذقون وذر الرماد في 
العيون، فتل����ك املصطلحات واملفاهيم علينا ان جنعلها محور احاديثنا واهتمامتنا 
اليومي����ة وليس لدينا اي امل في تطبيق تلك املفاهيم ما لم تكن هناك ارادة ورغبة 
على مستوى السلطة السياس����ية في الكويت واحلكومة وعلى مستوى مؤسسات 
املجتمع املدني واملواطنني بحيث تصبح تلك املفاهيم واملصطلحات موجودة ومطبقة 
ومكرسة في مناهجنا التعليمية وفي حياتنا اليومية. من وجهة نظري فإن الكويت 
ستعود للقرون الوسطى في اوروبا وهي قرون الظالم والتخلف اذا ما استمرت حالة 
التخندق املذهبي والطبقي والقبل����ي واملناطقي في الكويت، وعلينا ان نعمل جديا 
على خلق مجتمع مواطنني يتلقون فيما بينهم بناء على قناعاتهم الفكرية والبرامج 

الوطنية وليس بناء على هوياتهم العرقية واملذهبية وغيرها.


