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يحتل »الوطن« أهمية مركزية في فكر صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد تفوق ما 
عداها، فدولة الكويت، وفقا لرؤية وفكر سموه، 
هي البلد الذي يستحق عن جدارة التضحية من 
شأنه والتعاون على تطويره لتحقيق النهضة 
والتنمية املستدامة بداخله، حيث أشار سموه في 
كلمته في افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل 
التش���ريعي احلادي عشر ملجلس األمة يوليو 
2006، إلى »أن الكويت هي األم، وهى املهد، وهى 
اللح���د، هي األرض التي نعيش عليها، ونعمل 
من أجلها، وندفن في ثراها، ليس لنا وجود إال 
بوجودها، وال عز إال بعزها، هي اإلرث الذي انحدر 
إلينا من اآلباء واألجداد، والذي علينا أن نحافظ 

عليه، ونضحي من أجله بأرواحنا«.
يس���تعرض هذا التقرير ملركز »اجتاهات« 
للدراسات والبحوث التصور السامي لصاحب 
الس���مو األمير ملقومات بناء الوطن وحتديات 

تقدمه وسياسات تطوره.

مقومات بناء الوطن

 يكشف حتليل مضمون خطب سمو األمير 
عن وجود مقومات محددة لبناء الوطن في إدراكه 

الفكري واملعرفي، على النحو التالي:
- التواصل اجليلي ملسيرة بناء الوطن: مبعنى 
أن إدارة الوطن وفقا لتصور سمو األمير ال تبدأ 
مع قدوم أمير ورحيل أمير آخر، وهى املشكلة 
األزلية التي نعانى منها في العالم العربي، وهى 
أن يتالزم مع بداية عهد جديد في احلكم البداية 
»من نقطة الصفر«، لكن في احلالة الكويتية قوة 
الوطن مرتبطة بخطوات متراكمة في مجاالت 
مختلفة من قبل قادة س���ابقني يكمل مسيرتهم 
قادة الحقون، وفى ه���ذه احلالة جند أن خير 
خلف »صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد« امتداد خلير سلف »األمير الشيخ جابر 

األحمد« رحمه اهلل.
كما أن مس���يرة تواصل األجيال املتعاقبة 
مرتبطة باألس���اس مبثلث القي���ادة والنخبة 
واملجتمع، أي مرتبطة بالقمة والقاعدة في آن 

واحد.
ويقول صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في إحدى خطب���ه »إنها الكويت، وأهل 
الكويت، مبا عرف عنها وعنهم من خصوصية 
متف���ردة أرس���ى دعائمها األول���ون، وتعززت 

واستقرت عبر األجيال املتعاقبة«.
كما قال سموه في مناسبة انتهاء فترة احلداد 
في 25 فبراير 2006، »اننا نستذكر أميرنا الراحل 
سمو الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، بكل 
اإلج���الل والتقدير قائدا فذا ورائدا متميزا، قاد 
عملية التحديث والتنمية والنهضة الش���املة 
التي شهدها وطننا العزيز على مدى عهد سموه 
الزاهر، وحتقق خالله���ا العديد من اإلجنازات 
التي يفخ���ر بها الوطن في مختل���ف امليادين 
واملجاالت، انطالقا من إميان س���موه بأن قوة 
الوطن تكمن في األخذ بأسباب العلم ومنجزاته 
العقلية والتكنولوجية وتس���خير ذلك لعملية 
التنمية والبناء والتطوير، وبهذا التصور كان 
سموه عميقا في نظرته نحو وطنه ومواطنيه، 
ولن ننس���ى قيادة س���موه التاريخية للكويت 
والسيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها 
الوطن العزيز، والتي مكنت سموه من جتاوز هذه 
العقبات والصعاب والوصول بسفينة الكويت 

إلى شاطئ األمان«.

»دمقرطة الكويت« 

ترس���يخ النظام الدميوقراط���ي: إن التوجه األساس���ي احلاكم لفكر 
صاحب السمو األمير هو »دمقرطة« الكويت، ويرتبط هذا التحول نحو 
الدميوقراطية بعدة مؤشرات منها إرساء بنية املؤسسات وترسيخ احترام 
القانون واحترام حقوق اإلنسان ومتكني املرأة وتطوير مؤسسات املجتمع 
املدني وحرية تداول املعلومات وانفتاح اإلعالم ومحاربة الفس���اد، مبا 
جعل الكتابات الغربية تعطي اهتماما متزايدا ل�»النموذج الكويتي« في 

التحول الدميوقراطي.
وفي هذا السياق، يقول صاحب السمو األمير حفظه اهلل في إحدى خطبه 
»الكويت ليست لفئة دون أخرى، وال لطائفة دون غيرها، إنها للجميع، 
عزتنا من عزتها، وبقاءنا من بقاءها، مرفوعة رؤوس���نا باالنتماء إليها 
أبناء مخلصني لها بعمل يبني وجهد يثري ودم يفدي، ندرك جميعا عظم 

املسؤولية وأهمية حمايتها من خالل اإلميان بالنظام الدميوقراطي«.

 »الثقة واالزدهار«

تعاظ���م رأس املال االجتماعي: ان التطور ال���ذي يحدث في املجتمع 
مرهون مبدى ازدياد الثقة بني الفئات املكونة لهذا املجتمع، سواء كانت 
حكومة أو معارضة، وهي فرضية شهيرة سبق أن طرحها عالم السياسة 
األميركي فرنس���يس فوكاياما في مؤلفه »الثق���ة: الفضائل االجتماعية 
وحتقيق االزدهار« منذ سنوات. وفي هذا السياق، يأتي إدراك سموه لكيفية 
تطور البالد املرتبط بشكل وثيق بكثافة الثقة الفردية واجلماعية. وقد 
عبر س���موه عن هذا املعنى مبناسبة افتتاح دور االنعقاد األول للفصل 
التشريعي الثاني عش���ر في 1 يونيو 2008 قائال »تتولد الثقة املتبادلة 
بالعمل املؤسس���ي املش���ترك فيما يحقق املزيد من اإلجنازات واملكاسب 
وأسباب الرفاه لنا وألجيالنا القادمة، وميكن الكويت من تعزيز مكانتها 

ومتابعة دورها الريادي املعهود«.
كما وجه حديثه في نف���س اخلطبة ألعضاء مجلس األمة قائال »لقد 
وضع الش���عب الكويتي ثقته الغالية بك���م، ويتطلع بكل األمل والرجاء 
الى أن تلتقي س���واعدكم بس���واعد اخوانكم الوزراء، وأن تسخروا كل 
الطاقات واإلمكانات للتصدي لقضايا الوطن واملشكالت التي متثل هموم 

املواطنني«.

»المرأة والتنمية«

إدم���اج املرأة في عملية التنمية: فاملفت���رض أن تكون التنمية قائمة 
على ركيزتني: الرجل واملرأة معا، فإذا قامت التنمية على ركيزة واحدة، 
ص���ارت عرجاء، ومن هنا يولي صاحب الس���مو األمير اهتماما متزايدا 
باحلقوق السياس���ية واالقتصادية والثقافية للمرأة الكويتية، ففي عهد 
س���موه فازت أربع نس���اء بعضوية مجلس األمة الكويتي في انتخابات 

عام 2009، وتطورت أنش���طة ومجاالت »س���يدات األعمال الكويتيات«، 
وشغل بعضهن مناصب وزارية وديبلوماسية مرموقة، وبرزن في العمل 

اإلعالمي واألهلي.
وقد أعرب سموه عن سعادته بتطور الوضع االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي للمرأة في كلمته خالل افتتاح دور االنعقاد العادي األول من 
الفصل التشريعي الثالث عشر ملجلس األمة الكويتي في 31 مايو 2009، 
قائال »يس���رني أن أتقدم بأصدق التهاني لفوزكم باالنتخابات النيابية 
ونيل ثقة املواطنني بكم، كما يس���رني أن أتق���دم بتهنئة خاصة للمرأة 
الكويتي���ة على هذه النقلة احلضارية بتبوئها وللمرة األولى في تاريخ 

الكويت مقعدا مستحقا حتت قبة البرملان«.
كما أشار صاحب السمو في كلمته مبناسبة افتتاح دور االنعقاد األول 
للفصل التش���ريعي الثاني عشر في 1 يونيو 2008، »إلى أنه ملن دواعي 
االعتزاز، أن أثمن وأنوه بالدور اإليجابي للمرأة الكويتية فيما حققت من 
مكانة متميزة للحياة العامة على جميع األصعدة واملجاالت وعلى مدى 
األجيال املتعاقبة، وإننا نتطلع إلى قيامها بدور أكبر وأش���مل، واضعة 
يدها بيد أخيها الرجل، ومبش���اركة أكثر فعالية في حتمل أعباء التنمية 

في مختلف القطاعات«.

»الوحدة الوطنية«

ثمة حتديات عدة تهدد جهود بناء الوطن وفقا لرؤية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل، مبا يؤدي إلى االضرار باملصالح 
العلي���ا للوطن، وقد تقود إلى التفرقة ب���ني أبناء الوطن ومتس الوحدة 
الوطنية، واالنشغال عن القضايا الرئيسية باالهتمام بالقضايا الهامشية 

وتتمثل تلك التحديات في اآلتي:
� إساءة اس���تخدام األدوات الدميوقراطية: فقد شهدت ساحة مجلس 
األمة خالل السنوات اخلمس املاضية عدة استجوابات متتالية، مما أدى 
إلى زيادة االحتقان بني الس���لطتني التنفيذية والتش���ريعية، ورغم أن 
االس���تجواب هو حق أصيل للنائب حتت قبة البرملان، إال أن اإلفراط في 
اس���تخدامه والتعسف في تنفيذه، قد يؤدى إلى نتائج عكسية، وهو ما 
عبر عنه سمو األمير في كلمته مبناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من 
الفصل التش���ريعي الثاني عشر ملجلس األمة في 21 أكتوبر 2008، قائال 
»إذا كان عضو مجلس األمة حرا فيما يبديه من آراء داخل قبة البرملان، 
فإن ذلك منوط باملصلحة العامة، والقواعد الدستورية التي تبني حدود 
وصالحيات كل س���لطة، فال يج���وز التدخل في اختصاص الس���لطات 
األخرى. وقد بينت أكثر من مرة، ان تعيني رئيس الوزراء والوزراء حق 
أصي���ل لألمير وحده، وفقا ألحكام الدس���تور، وال يجوز ألحد التجاوز 

عليه والتدخل فيه«.
وكذلك أش���ار سموه في كلمته مبناس���بة افتتاح دور االنعقاد األول 
للفصل التشريعي الثاني عشر في 1 يونيو 2008، إلى »ما شهدته العالقة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية في الفصل التشريعي السابق، من 
أسلوب التهديد والتصعيد والتشكيك، وتدني لغة احلوار، والتطاول على 

اآلخرين، واالندفاع بالعمل البرملاني إلى غير أغراضه، إلى جانب تداخل 
احلدود بني السلطتني، واالجتاه نحو التعسف والشخصانية أحيانا في 
اس���تعمال بعض أعضاء مجلس األمة حلقهم الدستوري، باإلضافة إلى 
املبالغة في تق���دمي االقتراحات بالقوانني ذات الطابع االنتخابي احملض، 

مبا أرهق احلياة السياسية، وشل مسيرة العمل الوطني.
وذكر سموه أيضا في كلمته التي وجهها للمواطنني في 29 ديسمبر 
2009، »أن للممارسات الدميوقراطية أصولها وحدودها وأدواتها الدستورية 
التي متارس من خاللها في الزمن واملكان احملددين لها، فإن خرجت عن 

زمانها ومكانها وإطارها الدستوري، فإنها تتحول إلى فوضى«.

دولة القانون

جتاوز القانون: فواحد من أهم التوصيفات الرئيس���ية للكويت في 
التقارير الدولية، هي انها دولة املؤسسات الدميوقراطية ودولة القانون 
State of Law، لكن من املالحظ أن هناك بعض الفئات املجتمعية حتاول 
جتاوز القانون واخلروج عن الشرعية، وإثارة املشكالت مع مؤسسات 
الدولة، ويرى سموه أنه لعل ما يثير التساؤل واالستغراب، ما برز مؤخرا 
من مظاهر مستجدة متثلت في استمرار مخالفة القانون والتحريض على 
جتاوزه، وكذلك املساس باملؤسسات الرسمية، واإلساءة إلى املسؤولني 

فيها مبا ينال من هيبة الدولة ومكانتها.
وأكد س���موه في كلمته في افتتاح دور االنعق���اد العادي الثاني من 
الفصل التش���ريعي الثالث عش���ر ملجلس األمة الكويتي في 27 أكتوبر 
2009، قائال إنني أدعوكم لتكريس دولة القانون واملؤسسات مبقومات 
عصرية، فيما يعزز هيبتها، ويصون سيادتها، ويحفظ كرامة العاملني 
فيها، ويجسد كفاءة ونزاهة القضاء الكويتي واستقالليته، وأن تتضافر 
كل األجهزة املعنية حلفظ النظام، وترسيخ العدالة، وتطبيق نهج قوامه 

سيادة القانون على اجلميع.

الحرية المسؤولة

املمارس���ات السلبية للوس���ائل اإلعالمية: حيث تقوم تلك الوسائل 
بالتهويل واالفتعال لبعض األحداث مب���ا يهدد الوحدة الوطنية، ولعل 
هذه املمارس���ات الس���لبية ومظاهر االنحراف املتعددة لوسائل اإلعالم 
تش���ير الى مسألة الدور املعاكس لتلك الوسائل، فالدور املنوط لوسائل 
اإلعالم هو تنمية الوعي لدى أفراد املجتمع وزيادة قدرتهم على املشاركة 
بفاعلية في مسيرة بناء الوطن، والوقوف صفا واحدا بجانب الوطن في 
السراء والضراء، بدال من استخدام الرأي العام كوسيلة لتأجيج املشاعر 

الوطنية، وتهديد مصلحة الوطن.
وقد أوضح سموه في كلمته التي ألقاها مبناسبة افتتاح دور االنعقاد 
األول للفصل التشريعي الثاني عشر في 1 يونيو 2008، »أنه لنا كلمة نوجهها 
ملؤسساتنا اإلعالمية، املرئية واملقروءة واملسموعة، فكما يعلم اجلميع أن 
الكويت لم تكن يوما إال منوذجا حيا للحرية واالنفتاح والدميوقراطية 
من منطلق إميان راس���خ بأهمية وجدوى هذا النهج احلضاري املتقدم، 

إال أن ما شهدته الساحة اإلعالمية مؤخرا من 
بعض املمارس����ات التي جتاوزت إطار احلرية 
املسؤولة وضوابط األمانة املهنية، ومتطلبات 
املصلحة العامة، ومتثلت في إثارة أجواء الصخب 
والشحن والتحريض أحيانا، واملغالطة ومجافاة 
املصداقية أحيانا أخرى، أمر يستوجب التوقف 
عنده، مبا يؤدي إلى جتس����يد االلتزام املأمول 
الذي يحقق املصلح����ة العامة، ويكرس الدور 

اإليجابي ملؤسساتنا«.

االنتماءات الضيقة

تزايد حدة االنقسامات االجتماعية: فهناك 
إدراك حقيقي لدى سموه بأن االنتماءات الضيقة 
والوالءات التقليدية لدى البعض مازالت تدور 
حول ما يسميه علم االجتماع بالعالقات األولية 
أو الشخصية، أي عالقة فرد بقبيلته أو عشيرته 
أو طائفته، بدال من عالقة مواطن بوطنه أو فرد 
مبجتمعه، وال تركز الهوية حول هذا الوطن، 
بل شهدنا محاوالت لإلساءة للوطن، األمر الذي 
يفرض أن يقف املجتمع الكويتي صفا واحدا ضد 
هذه اإلساءات، وهو ما عبر عنه صاحب السمو 
األمير في كلمته مبناسبة العشر األواخر من شهر 
رمضان في 2010، قائال إن األمر يستدعي الوقوف 
بحزم في وجه كل من يحاول اإلساءة للوطن 
العزيز، بإثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو 
الفئوية، وبث روح الفرقة والتعصب والتحزب، 
وش����ق وحدة الصف، وما يستوجبه ذلك من 
ضرورة االرتقاء بإعالمنا املقروء واملس����موع 
واملرئي، وممارس����ة دوره املنشود في تكوين 
ودعم الرأي العام املستنير الذي يعزز الوالء 

للوطن، ويرسخ روح الوحدة الوطنية.

سياسات تقدم الوطن

ميكن االستناد إلى عدد من السياسات في 
عملية بن����اء الوطن وفقا لرؤية وفكر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، خالل املرحلة 

املقبلة، وهي:
تش����جيع روح املب����ادرة اجلماعي����ة ب����ني 
أبناء الوطن على حتمل املس����ؤولية في بنائه 
البناء هي مسؤولية  وتطويره، فمس����ؤولية 
جماعية باألس����اس وليست مسؤولية فردية، 
كم����ا أن التعاون املس����تهدف م����ن عملية بناء 
وتطوير الوطن، يستلزم إعالء قيمة املصلحة 
اجلماعي����ة أي مصلحة الوط����ن العليا لتكون 
فوق املصلحة اخلاصة الدنيا، وجتاهل املنافع 
الشخصية )الذاتية(، فالهدف واحد لدى احلاكم 
واحملكوم وهو حماية وصون مصالح الوطن 
ضد أي أخطار داخلية وتهديدات خارجية، فقد 
أكد س����موه في كلمته في حفل افتتاح مؤمتر 
رؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية اخلامس 
في أبري����ل 2006 »أنه ال ميكن أن ينجح القائد 
في مهمته إال بتعاون ش����عبه تعاونا حقيقيا، 
وانني التطلع اليك����م بكل ثقة أن نضع أيدينا 
مجتمعة لبدء عصر جديد من العمل اجلاد من 
أجل الوصول الى وطن مثالي يسوده النظام، 
ويعمل أهله باخالص للنهوض به – كما نشاهد 

ونرى في البلدان املتقدمة االخرى«. 

»المواطن ركيزة التنمية«

تواصل االهتمام بالعنصر البشري، فاملواطن 
� وفق����ا لفكر االمير � هو هدف التنمية املس����تدامة وركيزتها في الوقت 
نفسه من خالل محاولة غرس القيم النبيلة التي تهدف الى زيادة وعيه 
وانتمائ����ه وحبه لوطنه والعمل اجل����اد واالخالص له من أجل حتقيق 
االزدهار املنش����ود له، فوفقا لرؤية سموه، تعد فكرة التجنيد على حب 
الوطن، هي الشغل الشاغل خالل الفترة املقبلة، فضال عن اهتمامه املتزايد 
مبسألة »اجلهل بالوطن« لدى االجيال اجلديدة أي جيل من املواطنني »ال 
يع����رف الكويت«، وتركيزه على التوعية بقيمة الوطن وتأكيد االنتماء 
الي����ه، ودعم أواصر العالقة بني فئات املجتمع، وجتس����يد مكانة القادة 
املؤسس����ني لدى االجيال اجلديدة، التي لم تشهد ميالد الكويت، منذ ما 

يقرب من خمسة عقود. 
وقد أوضح س����موه في كلمته مبناسبة العشر االواخر من رمضان 
لعام 2006، »أن أغلى ثرواتنا هم أبناؤنا، وأفضل استثماراتنا االستثمار 
في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، فهم محور أي تنمية وغايتها ووسيلتها، 
والتنمية احلقة هي التي تتخذ من االنس����ان محورا، ومن العلم سبيال، 
ومن االخالص دافعا، وأكبر أمنياتي وتطلعاتي بناء االنس����ان الكويتي 
وتنمية قدراته، ليكون قادرا على بناء وتنمية وطنه، لقد آن االوان لتقوم 
مؤسساتنا التعليمية بتطوير نظامنا التعليمي ليتماشى مع متطلبات 
هذا العصر، وأملنا كبير في أن تتحول الطاقات الش����ابة التي يزخر بها 

املجتمع الكويتي الى طاقات اجناز وحتد حضاري«.

»التعاون المثمر«

أهمية تعزيز التعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، وحتويل 
هذا التعاون بينهما الى ممارس����ة تنهض بالعم����ل البرملاني والعملية 
السياس����ية والتجربة الدميوقراطية في الدول����ة، مبا يصب في صالح 
الوطن واملواطن، فوفقا لرؤية سموه، أن املسؤولية اجلماعية ال تنصب 
فقط على عالقة احلاكم باحملكوم، وامنا هي عالقة مؤسس����ات وأجهزة 
الدولة ببعضه����ا البعض، وبناء على ما تقدم ف����ان االمر يتطلب ازالة 
التوتر القائم في العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، وحسم 
اخلالفات الدائرة بينهما حول الكثير من القوانني، ومشروعات القوانني، 
مع االلتزام بأساليب وأدوات احلوار الدستورية والبرملانية املتفق عليها 
فيما بينهما، وأش����ار س����موه في كلمته التي ألقاها في مجلس االمة في 
عام 2006، »الى أن التعاون االيجابي املثمر بني الس����لطتني التشريعية 
والتنفيذية قدر حتمي لتحقيقه النقلة النوعية نحو التغيير واالصالح، 
ودفع مسيرة البناء والتنمية الى االمام«. املزج بني املاضوية واملستقبلية، 
وقد عبر س����موه عن ذلك التصور في كلمته خالل افتتاح دور االنعقاد 
العادي االول من الفصل التش����ريعي الثالث عش����ر ملجلس االمة في 31 
مايو 2009، قائال »أدعوكم الى تبني رؤية جديدة للعمل الوطني تقوم 
على استشراف املس����تقبل دون أن تنكر املاضي والتطلع نحو العاملية 
دون اغفال للمحلية، واحلرص على املعاصرة مع التمسك باالصالة، مبا 
يجعلنا في مصاف االمم املمسكة بأسباب التقدم احلضاري في اطار القيم 

واملبادئ والثوابت التي جبل عليها أبناء الكويت جيال بعد جيل«.

»اتجاهات«: المواطن هدف التنمية المستدامة في فكر سمو األمير
المركز أصدر أول تقاريره بمناسبة مرور خمسة أعوام على توليه مقاليد الحكم في البالد

التوج�ه الحاك�م لفك�ر س�مو األمير ه�و »دمقرط�ة« الكوي�ت بإرس�اء دول�ة المؤسس�ات واحت�رام القانون 
ملناسبة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح مقاليد 

احلكم في البالد، أصدر مركز اجتاهات للدراس�ات والبحوث )اجتاهات( الذي يرأسه خالد عبدالرحمن 

املضاحكة 6 تقارير اعالمية عن توجهات سمو األمير السامية داخليا وخارجيا، حيث متثل هذه التقارير 

خالصة لدراسات وحتليل مضمون خلطابات وتوجهات سامية.

 وتهدف هذه التقارير إلى تسليط الضوء على مفهوم الوطن في فكر صاحب السمو األمير حفظه اهلل 

ورعاه وشبكة القضايا واملوضوعات املرتبطة به من حيث مقومات بنائه وحتديات نهضته وسياسات تقدمه، 

وكذلك التعرف على الرؤى والتوجهات االقتصادية لسموه سواء على الصعيدين الداخلي أو اخلارجي، 

والتي تترجم فكره التنموي ونهجه االقتصادي الذي يعتمد عليه في إدارة شؤون البالد االقتصادية.

كما تركز التقارير في جانب منها على توجهات صاحب الس�مو األمير إزاء العمل اخلليجي املشترك 

وقضايا التكامل اخلليجي التي تشغله وآليات االرتقاء به، وهو ما يتكرر أيضا مع العمل العربي املشترك من 

حيث واقعه الراهن ومجاالته وحتدياته وآليات تطوره، فضال عن ذلك يتم تسليط الضوء على رؤية األمير 

ملشكالت العالم اإلسالمي واستراتيجيات حلها سواء في الداخل أو بشأن عالقاتها مع اخلارج.

وتختتم احللقات برؤية س�موه للقضايا الدولية التي تش�غله واألجندة العاملي�ة التي تتفاعل معها 

الكويت. وفي التقرير األول نس�تعرض الوطن في فكر صاحب الس�مو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح حفظه اهلل ورعاه.

وتعاظم  الديموقراطي�ة  ترس�يخ 
وإدم��اج  االجتماع���ي  الم�ال  رأس 
مقوم�ات  التنمي�ة  عجل�ة  ف�ي  الم�رأة 
وضعه�ا س�م�وه ف��ي بن�اء الكوي��ت

لتص���ور  وفق��ًا  الب��الد  إدارة 
س�موه ال تب�دأ م�ع رحي�ل أمي�ر وقدوم 
بخطوات  مرتبط�ة  الوط�ن  فق�وة  أمي�ر 
الكوي���ت  نش���أة  من��ذ  متراكم�ة 

مرتبطة  األجي�ال  تواصل  مس�يرة 
والمجتم�ع  والنخب�ة  القي�ادة  بمثل�ث 
فالقم�ة مرتبط�ة بالقاعدة ف�ي آن واحد

حقيق���ي  إدراك  هن���اك 
م�ن س�موه أن االنتم�اءات الضيق�ة 
وال�والءات التقليدي��ة س�تعص�ف 
بالب�الد م��ا ل�م تواج��ه بح��زم

رئيس مركز اجتاهات خالد عبدالرحمن املضاحكة 

خمسة أعوام على تولي صاحب السمواالمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم


