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 م2008 المحلية التجمع اإلسالمي السلفي إلصالح األوضاعمنظور

  وبعد اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم
بذل                    -وهي شريعة الوسطية بعيدا عن اإلفراط والتفريط         -  مناشطه إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية في حياة األمة                فإن التجمع اإلسالمي السلفي يسعى في جميع              اوذلك من خالل النظام السياسي الذي ارتضينا أن ن  جهدن

 . خاللهفي تحقيق مقاصد الشرع الحكيم من
ا             ببعض شباب الدعوة للمشارآة وخوض غمار الحياة           تبني هذا الحق ، ومن وسائلنا في هذا المجال الدفع         وسبيلنا في ذلك دعوة الناس إلى       ا لإلصالح السياسية في هذا البلد فضال عن دعم من يتوافق معن ي رؤيتن  ف

 . تصحيح المسار وإصالح حال األمة   أجلومنهجيتنا في التغيير من
  .   لتحقيق صالح األمة وفالحها في دينها وآخرتها تحمله هذه الدعوة المبارآة من خير عميم ، ووسائل مجلس األمة ليكونوا بذلك قدوات ودعاة لبيان ماومن أهم هذه المواقع السياسية عضوية 

 البالد والنهوض بها من األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في               قيم ومثل عليا نرى فيها السبيل األمثل إلصالح        إلى العودة إلى ما تحمله هذه الدعوة المبارآة من           فنحن اليوم في بلدنا الكويت أحوج ما نكون      
 .جديد 

من                    آما والتجاذبات وتفاقم األزمات خالل فترة وجيزة ،               السياسية في الكويت مؤخرا آثيرا من التوترات         فقد شهدت الساحة      عددا غير مسبوق  حلحملت السنوات الماضية  تم  ة، و ديالت الوزاري  االستجوابات والتع
ة    تواجه الكويت ، األمر الذي تسبب في تأخر البالد عن            وتفاقم المشكالت المحلية وبروز التحديات التي            التنمية واإلصالح      وتسبب ذلك في تعطيل مسيرة        األمة مرتين بسبب انعدام االستقرار السياسي ،        مجلس   مواآب
 . المنشودالتقدم

  :مشكالت وتداعيات 
 . الرؤية الواضحة والتخطيط لمستقبل البلد  الكويت والسعي لتبديدها تحت مسميات آثيرة ، وغياب والتي تسببت في مثل هذا التردي هو التفريط في ثروةولعل من أهم المشكالت التي نواجهها اليوم

ي األداء             الذي انعكس سلبا على السلطتين التشريعية         األمر ل          الحكومي وعمل مجلس األمة ، وانتشار لبعض الممارسات                        والتنفيذية وما رافق ذلك من تراجع ف لذمم          المرفوضة شرعا من قبي  والمحسوبيةشراء ا
 . المناصب القيادية في الدولة وتجاهل معايير األمانة والكفاءة في شغل

 .  قيادييها وموظفيها في القطاعين الحكومي والخاصتسرب هذا الفساد إلى أجهزة الدولة وبعض:  أيضاوآان من تداعياته
  : أوراق اإلصالح

من موقع المسؤولية وعليك أمانة جسيمة فإما أن تقود             وصوتك أيها الناخب فال تفرط بها فأنت اليوم في         تتمثل في ورقتك      مواطن الخلل بعد هذا التراجع       وفي اعتقادنا أن أول ورقة إلصالح       البالد إلى طريق اإلصالح 
عالى               األوضاع بتخليك عن القيام بواجبك المنوط بك           أو تسهم في استمرار تردي        االقتراع  خالل صناديق   له ت ين             : (   والمتمثل في حسن اختيار مرشحك امتثاال لقو قوي األم مع    ) إن خير من استأجرت ال قويفكن   ال

 .. ووطنك يبع مستقبلك ومستقبل أبنائكوواجه من  األمين ، وأعرض عمن سواه ،
 ..  األمة بشراء الذمم ، وخيانة العهد واألمانة أولئك الذين يسعون إلى الوصول إلى مقاعد مجلسولنقف اليوم يدا واحدة لنحارب 

 ..  ثروات الكويت وثروات أبنائها أينما آانت مواقعهمدعونا نقف في وجه من تلطخت أيديهم بنهب
 .. مظلم فإما أن نرقى به وإما أن ننتهي به إلى نفقفمستقبل الكويت وشعبها اليوم في الميزان

 
 : الحكوميالتشكيل

  : فإنها تتمثل في نظام التشكيل الحكومي وفيها شقان أما الورقة الثانية لإلصالح
لت               % 80 تتحمل  اإلنفاق العام للحكومة المقبلة ، فالحكومة الحالية           مراجعة السياسة المالية ومعايير       : األول  ما آ توازن وضمان األمن                    من نتائج الممارسات الخاطئة و ق ال دا عن تحقي ه األوضاع بعي  واالستقرار إلي

 .المالي 
ية الكفاءة واألمانة ممن يحملون القدرة على قيادة                النظر في التشكيل الحكومي القادم بحيث يقدم أصحاب                ليقف أمام هذه الحالة من انعدام التوازن ، ويعيد           ويبرز هنا دور سمو األمير      ى طريق اإلصالح والتنم لدنا إل  ب

 .. األمة وهذا على المدى القريب يكون هذا التشكيل منسجما مع نتائج انتخابات مجلسوأن   تكليف رئيس الوزراء واختيار الوزراء التشكيل الحكومي بعد مشاورات للكتل السياسية فيبحيث يتم ذلك
أزيم             المدى البعيد فإنه يجب علينا أن نعيد النظر في          أما على   مواطن الت ين الحكومة                     نظام التكليف الوزاري لنجنب الكويت  قا ب سجاما وتواف ر ونحقق ان ة والمحسوبية            .. والمجلس     والتوت ية والحزبي دا عن الطائف بعي

 ..واعتبارات المصالح الخاصة
ما تسبب              للنهوض   نظام األحزاب ال تنسجم مع توجهاتنا        تحقيق اإلصالح المنشود فإننا نرى أن الدعوة لتبني         وفي سبيل  من         بأعباء اإلصالح السياسي وذلك بالنظر إلى  ام األحزاب  يه نظ ي بعض    مفاسد    ف لدولف  ا

ذا لمنح الثقة المسبقة لتكليف رئيس الوزراء واختيار               إلى نظام وسطي تكاملي يكون لمجلس األمة الرأي فيه               وإذآاء لنيران الصراع الطائفي والحزبي، بل ندعو         العربية وما أدى إليه من ترسيخ للطائفية         ه، وه  وزرائ
 . الدستور االلتزام به يستوجب إحداث تغيير دستوري يلزم طرفي

 .. ألوضاعنا السياسيةوتلك هي نظرتنا العامة

 : أولويات القضايا
 :  على مستقبلنا  بعالجها وذلك وفق درجة أهميتها وخطورة انعكاسها التحديات التي تواجه بلدنا الكويت والطرق الكفيلة أولوياتها فإننا نرى في التصور التالي ملخصا ألبرزأما على صعيد القضايا المحلية وترتيب

 
  تطبيق الشريعة: أوال 

مان          والشاملة لحياة البشر ،        وهي الشريعة الوحيدة المتكاملة        خبير ،  الشريعة منهج رباني ودستور حياة ، من لدن حكيم          ين واستتباب األمن                    وهي صالحة لكل ز ز والتمك ان ، وهي سبيل الع رد ومك  واالستقرار للف
 . والمجتمع 

 . الدستوري الذي ارتضيناه بصالحها والعمل على تفعيل أحكامها من خالل النظام تطبيقها إال بالحكمة والموعظة الحسنة وإقناع الناسوال سبيل إلى
 . يتم تحقيقه والسير نحو هذا الهدف تدريجيا حتى   الواقع ، وسعينا الحثيث لجعل تطبيق الشريعة مكتمال على أرضوهنا يبرز هدفنا

 . واجتثاث جذوره  حياتهم وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفسادالعمل على تحقيق مصالح الناس في   اإلسالميةولعل من أبرز أهداف الشريعة

 
  السياسيالعمل: ثانيا 

هذا                 المسيرة السياسية بما يحقق االستقرار والتعاون           وذلك بالعمل على تقويم وإصالح      ر؛ و ؤر التوت تأزيم وب واطن ال ية                   واالبتعاد عن م في دراسة العمل اد  نا االجته فرض علي دوره ي ية بهدف إنجاح القوي ب  االنتخاب
 . الفساد بشتى صوره وأشكالهاألمين ومحاربة

 
  قضية األمن الوطني: ثالثا 

 :  األمن الوطني ينبغي اتباع الخطوات التالية وآرامته إال وفق أحكام القانون ، ولتفعيل قضية تحترم حريته الشخصية وأال يتعرض إلى ما يمس حياتهينبغي التأآيد على حق اإلنسان في األمن وأن
 . التليد ديننا اإلسالمي ونهج أمتنا العريق وتراثنا لإلعداد ألمن وطني متكامل ، وهذه الخطة تنبثق منأن تتبنى الدولة خطة واضحة ومحددة المعالم-1
 . والكفيل بتحقيق األمن المنشود هي اإلطار الشامل والصالح لجميع جوانب الحياةتحكيم شرع اهللا فالشريعة اإلسالمية-2
 . وصغر المساحة وندرة الموارد  الخصوصية الكويتية المتمثلة في قلة عدد السكان الكفاءات الوطنية المتمتيزة للتعامل األمثل مع الحرية والممارسة النيابية وحرية الكلمة وتشجيعتعزيز معاني-3
 . السياسي  الحريات والمشارآة الشعبية في صناعة القرارمنح المزيد من-4
 . أساس إسالمي تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية على-5
 .  تقلد المراآز القيادية في الدولة تمكين الكفاءات المخلصة من-6
 .  والفني الفعال  آفاءة أجهزة األمن من خالل التدريب التأهيليرفع-7
  . الداخلي آالجرائم والمخدرات والمسكرات محاربة آل ما يخل باألمن-8
  .تطبيق القانون على الجميع دون تفريق -9

 .  الكويتي وتدريبه على أحدث األسلحة إقامة نظام دفاعي حديث ورفع آفاءة الجندي-10
 .  لتحقيق االستثمار األمثل ألموالنا  االستثمارات الخارجية وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية تنموية لتنويع مصادر الدخل ، وإعادة توجيه ربط األمن بالناحية االقتصادية من خالل وضع برامجأهمية-11
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  قضايا التوظيف والعمل: رابعا 

ة ،ألف آويتي 350 عشرة سنة القادمة ما يقرب من         إذا علمنا أنه سيدخل إلى سوق العمل في االثنتي               للمواطنين والعمل على رفع دخل األسرة ، ال سيما         وتبرز هنا ضرورة العمل على خلق فرص عمل جديدة           وآويتي
د عن           ولو تم توظيفهم في الجهاز الحكومي   ا يزي لى م م إ ار   14 الرتفع مجمل رواتبه لى خفض الرواتب                   ملي ئذ ستضطر الحكومة إ نار وحين لى مستوى دول                   دي حدار إ ة واالن خدمات الحكومي ث وتقليص ال الم الثال  الع

 .الفقيرة 
حدي            لذلك فإنه ينبغي علينا    ذا الت ة ال                     اليوم أن نسعى إلى التعامل مع ه فرص وظيفي ستهداف خلق  اعي با صادي واالجتم ل عن   االقت سنوات             350   تق ي العشر  فة ف لف وظي اعأ قه إال باتب هذا ال يمكن تحقي ة و  القادم

 :  التالي البرنامج
 .  الدولة لخدمات اإلنتاج الحكومية وأجهزة   والخصخصةإعادة هيكلة االقتصاد -1
 .  مصادر الدخل  االقتصاد الكويتي في سوق التنافس العالمي وتنويع بما يتوافق واحتياجات اقتصاد المستقبل ورفع آفاءة المهني بما يرفع من آفاءة مخرجات التعليم والتأهيلإعادة هيكلة التعليم واإلعداد -2
  المواطن ورفع مستوى دخل األسرة فرص العمل المجزي أمام   الخصوص بما يفتح آفاق واقتصاد ذوي الدخل المحدود والمتوسط على وجهاستهداف تنمية القطاع الخاص -3
عدة                الجهاز الحكومي بهدف تحويل دوره إلى عنصر من عناصر              إعادة هيكلة   -4 ة وتقليص قا ة              التنمية ودفع عجلة اإلصالح والتنمي خدمات التنمي ديم  از الوظيفي الحكومي لتق اليف محدودة الجه ية وتك اءة عال  بكف

 .  بدال من ميزانية األعباء واالستهالك  لتتحول دخول النفط إلى ميزانية التنمية واالستثماروتوفير التكلفة
 .  القطاع الخاص بعد التأهيل وإعادة التدريب والحكومي بما يسهم في توجيه العمالة الكويتية إلىإعادة التوازن إلى نظام العمل في القطاعين الخاص -5
 .  سواء باالستثمار أو بالتوظيف  الوظيفة الحكومية إلى سعة الرزق في القطاع الخاص األسرة الكويتية في مرحلة االنتقال من محدوديةتبني برنامج شبكة أمان اجتماعية للحفاظ على دخل -6

 
 : القضية اإلسكانية: خامسا 

لى         آالف طلب بينما يصل عدد        6 سنوية تقدر بحوالي       ألف طلب وبزيادة     60 المتراآمة التي وصل عددها إلى          يوم ، وتقف الحكومة عاجزة عن مواآبة الطلبات       تتفاقم المشكلة اإلسكانية يوما بعد     زة إ 3 الوحدات المنج
 . عاما  15 يعني فترة انتظار تستمر ألآثر من آالف وحدة سكنية سنويا ، ما

 :  المشكلة من خالل  بخطة محكمة وبميزانية آبيرة ، ويمكن معالجة هذه هذا يؤآد على صعوبة مواجهة المشكلة اإلسكانية إالآل
 .  للمشاريع اإلسكانية القادمة توفير األراضي الالزمة-1
  . التحتية وبيع القسائم بأسعار تنافسية  القطاع الخاص وإشراآه بصورة آبيرة في تجهيز البنيةتفعيل در-2
 .  المشاريع والبنية التحتية والبناء توفير الميزانيات الكافية لتغطية آلفة-3
 .  ونظام القرض فقط  األرض والقرض ، ونظام الوحدات السكنية الجاهزة بدائل عدة لمعالجة المشكلة اإلسكانية ومنها نظامتوفير-4
 .  السكنية المؤقتة اعتماد نظام الشقق-5
 . للصرف على بدالت اإليجارزيادة المخصصات المالية-6
  . والعقارات والسعي للحد من ارتفاع اإليجارات خفض أسعار األراضي-7
 .  الكويت وجنوبها تهيئة مدن جديدة بكامل الخدمات في شمال-8
 .  القطاع الخاص باالقتصاد الوطني من خالل زيادة فعاليات دور لتمويل االحتياجات اإلسكانية وربط هذه االحتياجاتخلق موارد مالية متجددة-9

  : االقتصادي قضية اإلصالح: سادسا 
ة                األطراف بالدولة لتفعيل آل الدراسات والتوصيات             بظروف استثنائية تتطلب تظافر الجهود من مختلف            يمر االقتصاد الكويتي      ة واألجنبي خبرات المحلي من ال صادي التي صدرت عن آثير  قرار االقت كون ال  ويجب أن ي

 . السياسية والفردية بعيدا عن األهواء
 :  النقاط التالية بعين االعتبار الصحيح واألمانة والجرأة في التنفيذ وأن يتم أخذ الكويتي يتطلب الخبرة والمشورة والرأي الفنيآما أن اإلصالح االقتصادي

 .   البالد ومن ذلك إنشاء مجلس أعلى للتخطيط االقتصادي جهة عليا تعمل على قيادة التخطيط االقتصادي فيأن تكون هناك-1
 .   االقتصادية الثقة والمصداقية بمؤسسات الدولة القطاع الخاص وإنشاء هيئة سوق المال وذلك لتعزيزوضع رؤية جديدة لسوق األوراق المالية ودعم-2
ي                   وتعيين اللجنة العليا التي تقوم بمهمة الخصخصة ،          إصدار قانون الخصخصة      -3 صادي وف شاط االقت ي الن من                      وتقليص الدور الحكومي ف حد  ى ال م األسعار ، والعمل عل الم األسواق ، ونظ ة ع ثار سلبية لعملي  أي آ

 .  األمان االجتماعي  العمالة الوطنية ، ومنع االحتكار ، وتوفير شبكةالخصخصة ، وبشكل خاص في جانب
 .  االستثمار المتاحة أمامه  الدور األآبر في النشاط االقتصادي وتشجيع فرصإعطاء القطاع الخاص-4
  . العمل الفائضة للتحول إلى القطاع الخاص  وإدارة عملية التنمية مع العمل على تأهيل قوة على رفع آفاءته ليلبي متطلبات عملية اإلصالح ، الجهاز التنفيذي للدولة ، وإعادة هيكلته والعملالحد من تضخم-5
  . الخدمة المدنية ، وقانون العمل في القطاع الخاص  يستلزمه ذلك من مراجعة لسياسة التوظيف ، ونظام االستخدام األمثل لقوة العمل الوطنية ، وماإعادة هيكلة سوق العمل الكويتي بما يؤمن-6
عادة                  العامة للدولة ، وربط الخطة بالميزانية وتفعيل دور              معالجة االختالالت الهيكلية في الميزانية        -7 ى                       الميزانية بوصفها أداة تخطيطية والعمل على إ اق االستثماري واإلداري ، وعل ات اإلنف يب أولوي اءة ترت فع آف  ر

 .  الحتواء أي عجز في الميزانية العامة  الباب األول للميزانية ، واتخاذ السبل الكفيلةبرامج هذا اإلنفاق ، وضرورة معالجة
ة واضحة             توجيه نظام التعليم والتدريب لتأمين مطابقة           إعادة-8 ية المستدامة ، وفي                       المخرجات مع االحتياجات المستقبيلة وفق رؤي ة التنم في عملي ام  ذا النظ دور ه ي ل مل ف ة للع ة ومدرب ة مؤهل لة وطني ير عما  توف

 . وأنشطة يقوم بها القطاع الخاصمجاالت
ظم              التباطؤ في تنفيذ عملية اإلصالح المالي واالقتصادي           الحذر من-9 صاد                        ، وما يستلزمه من سياسات تصحيحية ومن تشريعات ون ة االقت في بني حدة االختالالت  من  فاقم  د ت ؤدي ق من أن ي اك خشية  تي ، وهن  الكوي

ه وطأة              في أسعار النفط إلى فقدان الحماس لتبني برنامج         االرتفاع الراهن  يد في درة                      إصالح شامل ، في الوقت الذي تتزا م الق ة ، ومن ث ية العام ضغوط على الميزان خاص ال يه القطاع ال لة ، ويضعف ف ة للدو  التمويلي
 .  لظروف االقتصاد الحر  حاجته إلى السيولة وإلى بيئة عمل أآثر مالءمةوتزداد

الي            في االقتصاد الكويتي لتفادي تفاقم األعباء الماليةمعالجة االختالالت-10 اه تحقيق عجز م في اتج ة  لة ،               على الميزانية العام ية للدو ل االحتياطات المال يد أعداد مستدام ، وتآآ جة تزا مل نتي  واضطراب سوق الع
  . إليه مع عدم توفر فرص العمل الكفاية الستيعابهم القادمين

 أرجلها، ثم التخارج منها بعد وقوفها على      % 25 يزيد عن     والمساهمة في إدارتها بعد دراسة جدواها ، بما ال           دينار لإلنفاق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة          استحداث صندوق وطني للتنمية برأسمال ملياري          -11
 .  المتوسطة والمحدودة على وجه الخصوص ويستهدف الكفاءات من الشباب عامة وذوي الدخول وبحيث يكون الصندوق موجها إلى الشباب الكويتي، بشرط أال تدخل فيه الفوائد الربوية ،

  :قضية مديونيات المواطنين : سابعا 
 :  إلى األسباب التالية  الملحة والمهمة في الوقت الحاضر ويبدو أن ذلك يرجع إسقاط ديون القروض االستهالآية أصبحت قضيتهميرى ثالثة أرباع المجتمع الكويتي أن قضية

 .  القروض على دخلها الشهري  آويتية إال وتعاني بدرجات متفاوتة من تأثير أقساطأنه ال توجد أسرة-
 .  المطلب وتفعيله تشريعيا  التي أطلقها بعض المرشحين ومن ثم النواب بتبني هذاالوعود االنتخابية-
 سيما وقد بدأت الحكومة بالتفكير في إسقاط بعض   ما أغرى البعض بالمطالبة بإسقاط المديونيات ال الدولة والناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا ، الكبيرة للسنة الخامسة على التوالي في ميزانيةالفوائض المالية-

 . ديونها عن الدول األخرى المجاورة 
دى             المديونيات قد يكون من أبرزها اإلخالل بآلية تسديد            الدولة في حال تطبيق هذا التوجه نحو إسقاط            آثار سلبية آثيرة على اإلدارة العامة لمالية        هنالك- ة ل نامي الرغب في القروض مستقبال ، فضال عن ت واطنين   الم

 . زيادة القروض عليهم 
  :الحلول المقترحة 

  بين االحتياجات المختلفة للمواطنين  المديونيات بشكل عشوائي غير مدروس بل يجب التفريقينبغي اال يكون إسقاط -1
 .  مجلس األمة السابق إنشاء صندوق المعسرين لمساعدة المواطنين الذي أقرهدعم -2
 . االستهالك غير المبرر  واالقتصاد المعيشي وتقنين المصروفات ومكافحة ثقافة واالقتصار على الضرورات وتعزيز مبدأ السداد الفوري المواطنين باآلثار السلبية للقروض الكماليةتنمية وعي -3

 . والتكافل االجتماعي  الديون ، واالتجاه إلى تعزيز القروض الحسنة البنوك على المقترضين والتي تسهم في تفاقم مشكلة أبواب الربا المحرم والفوائد المرآبة التي تفرضهاسد -4

 .  تطبيقه ليشمل جميع مصارف الزآاةتطبيق قانون الزآاة الذي اقره مجلس األمة ، وتوسيع -5

  :قضية التعليم : ثامنا 
  : الدولي عن مؤشرات التعليم في الكويت اتضح التالي  دراسة أجرتها وزارة التربية بدعم فني من البنكفي
صيانة           من ميزانية وزارة التربية وال      % 93 واألجور تلتهم   فإن الرواتب ) من الناتج المحلي اإلجمالي      % 6.3( رغم اإلنفاق الكبير على التعليم في الكويت      -1 ية وال نزر يبقى لألجهزة والوسائل التعليم  والخدمات إال ال

 . اليسير 
ى ارتفاع نسب-2 انوي                     رسوب الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية إل من الث دل التسرب  اع مع با ، وارتف لذآور ، و      % 13.7 ( الخمس تقري ضعف      ) لإلناث    % 5.6ل ل  سبة تمث ةوهي ن دول العربي في ال ها   نظيرات

 . شرق آسيا وعشر أضعافها في دول
دوجدير بالذآر أن أيام الدراسة     ( 2003 المتوسط عام    ساعة في السنة في المراحل األربع في       192 يلتهم    السنوية في المدارس الحكومية بسب الغياب الذي            تدني ساعات الدراسة الفعلية     -3  الرسمية في الكويت ال تزي

 ) يوما في السنة  200 السنة ، وهو ما يقل عن المعدل العالمي البالغ يوما في 160عن الـ
  . على مهارات التذآر على حساب مهارات التفكير  الرياضيات ومهارات القراءة ، ذلك أن التعليم يرآز الكويت إلى مؤخرة الدول في االختبارات العالمية فيضعف التحصيل العلمي أوصل-4
 . 1990فقط عام % 3مقابل  2003من التالميذ الكويتيين عام % 42 أعدادها لتبلغ  أبنائها في مدارس التعليم الخاص التي تنامتتزايد إقبال األسر الكويتية على تعليم-5

  : الخطوات التالية ويتطلب إصالح التعليم في الكويت
  . التعليم في قيمها وأخالقياتها وممارساتها إصالح بيئة-1
 .  وأخالقيا وسلوآيا  التعليم والسعي لبناء اإلنسان الصالح المؤهل علميااالهتمام بالجوانب األخالقية والسلوآية في-2
  وإداريا  وتجديد قياداته ثم إعادة تأهيل العاملين فيه مهنياإعادة هيكلة التعليم-3
 .  لمواآبة التطورات الحديثة تطوير وإصالح المنشآت التعليمية-4
 . وأساليب التدريس وتطوير المناهج الدراسية ورفع آفاءتها وتحسين طرقإعادة صياغة-5
   آفاءة التعليم وتأهيل المخرجات المناسبة الوقفية التعليمية والتي تؤدي دورا بارزا في رفعتشجيع ودعم المؤسسات -6
 .  المدربة والمتخصصة في شتى المجاالت  والطالبات لمواآبة متطلبات المجتمع من الكفاءاتاالهتمام بالتعليم العالي وتأهيل الطلبة-7
 .  وإمكانياتهم  لتوجيه الطلبة والطالبات إلى التخصصات التي تتناسب مشكلة الرسوب في التعليم وبحث الطرق المناسبةمعالجة-8

 : األسعارغالء: تاسعا
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ذلك   األسرة واالستقرار االجتماعي والسياسي         مما سيكون له انعكاس سلبي على استقرار         – الدخل    يثقل وقد يعجز ميزانية األسرة محدودة ومتوسطة         إن االرتفاع الجنوني لألسعار        ون؛ ل هذه القضية يجب أن تك إن   ف
 .  المتفاوتة  تنامي دافع النقمة بين الناس بسبب مستويات الدخل األسعار ولكي يسود االستقرار االجتماعي ويقضى على الحاضر لكي تخفف عن آاهل المواطن والمقيم غول غالءمن األولويات في الوقت

 : القضية يرتكز على الخطوات التاليةلذلك فنحن نرى بأن عالج هذه
 . األسعار رواتب الموظفين في الدولة بما يوازي زيادةزيادة-1
 . تحسين جودتها ، وزيادة آميتهامع  بزيادة األصناف المدعومة   وذلكزيادة دعم السلع األساسية لألسرة-2
 .  الجمعيات التعاونية لالستيراد مباشرة من الخارج احتكارات توريد السلع ، وفتح الباب أمام اتحادإزالة-3
 .  المواطنين بمبدأ المساواة ودون تمييزوفتح المجال للمنافسة الشريفة ، والتعامل مع – االحتكارات في السوق الكويتية  محاربة-4

 
   الصحيةقضية الرعاية: عاشرا 

قد حاولت                   الصدارة بين آثير من دول المنطقة في تقديم الخدمات            احتلت الكويت فيما مضى مرآز        دين و واطنين والواف لة الصحية الكويت تحسين مستوى الخدمات الصحية ولكن ال زالت                  والرعاية الصحية للم  الحا
 :  األوضاع الصحية يستلزم ما يلي العامة في تراجع مستمر ، ولمعالجة

  . السكاني والعمراني وتزايد أعداد المراجعين  مستشفيات عامة وتخصصية جديدة لمواجهة التطوربناء-1
 .  تطوير العمل وآلية مراجعة المرضى والمراجعين-2
 .  العيادات  لتقليل ظاهرة طول فترة المواعيد واالنتظار أمامزيادة أعداد األطباء والهيئة التمريضية-3
 .  صرف األدوية  المراآز الطبية والمستشفيات ووضع ضوابط في عمليةمعالجة نقص األدوية في بعض-4
 .  آفاءة وفاعلية  داخل البالد وخارجها واعتماد برامج تأهيل أآثرتفعيل برامج تأهيل األطباء-5
 .  والمساواة في ابتعاث الحاالت المرضية في الخارج ووضع ضوابط واضحة لتحقيق مبدأ العدالةانتهاج سياسة عادلة للعالج-6
 .  المراآز الطبية والمستشفيات التطوير اإلداري لرفع مستوى اإلدارة في-7
 .  المستشفيات  الصحية وإقامة المستشفيات والمستوصفات واألجنحة فيمن قبل المواطنين لدعم الرعاية   والوقف الصحيتشجيع التبرع-8
 .   ومنع تسرب الكفاءات الكويتية والوافدة إلى الخارج وذلك للتشجيع الشباب الكويتي على التخصص في الطب، األطباء والممرضين ، وزيادة استيعاب جامعة الكويتتشجيع بناء جامعات خاصة لتخريج-9

 
  :قضايا الشباب : الحادي عشر 

بي ،             لذا فمن المهم جدا القيام برعايتهم واالهتمام بهم          المحرك األساس لبرامج التنمية الحالية والمستقبلية        الشباب عنصر النشاط والقوة في المجتمعات وهو            ادي واألد ة و المحافظة عليهم من اإلهمال الم اد آاف  وإيج
ية                وأخالقه ، والتأآيد على تعزيز روح المبادرة       واألخالق الحميدة ويسمو على آل ما يمس آرامته        الفرص لخلق جيل صالح يتحلى بالدين          اء واإلنتاجية؛ لذا يجب التأآيد على الجوانب التال ي بن ز دور الشباب ف  لتعزي

 : المجتمع 
 .  وإمكاناته  وتفعيل آل ما يهدف إلى االستفادة من طاقاته القوانين الالزمة لحماية الشباب والمحافظة عليهسن-1
 .  المالئمة لتحقيق طموحاتهم وقدراتهم  قضاياهم ومعرفة توجهاتهم وتطلعاتهم وتهيئة الظروفتحديد احتياجات الشباب ودراسة-2
 . وتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص  البطالة والسعي إلى خلق فرص االستثمار والعمل الحر الفرص الوظيفية المناسبة للشباب لمعالجة ظاهرةإيجاد-3
 .  والمهارات والهوايات لدى الشباب  الشباب وإيجاد القنوات الكافية إلشباع الرغبات حق التعليم بجميع أنواعه وحرية اإلبداع لكافةضمان-4
 .  وحدة المجتمع وضرورة تماسك أفراده  على القيم اإلسالمية وتعزيز االنتماء للوطن وتأآيدالمحافظة-5
  وأخالقه أو سالمته العقلية والصحية  النيل من عقيدته اإلسالمية الصافية أو من قيمه الشباب وحمايته من الممارسات الخاطئة والتي تستهدفرعاية-6
ى خفض                  الحصول على الرعاية السكنية في وقت مناسب ، مع               الحثيث لتوفير السكن المناسب لكافة الشباب بتوفير           السعي-7 مل عل لك والع ل ذ ار قب دالت اإليج فير ب ي تو حاد ف فاع ال جة االرت ة ومعال مة اإليجاري  القي

 .  األراضي أسعار

 
  والقضايا الدوليةقضية حقوق اإلنسان: الثاني عشر 

شعوب                    لقد آرم اهللا اإلنسان     ين ال عالى             بالتوحيد والعبادة، وجعل أساس العالقة ب ال اهللا ت عارف ق اُآمْ   (  : الت اَرُفوا ِإنَّ        َوَجَعْلَن َل ِلَتَع ُعوًبا َوَقَباِئ اُآمْ            ُش َد اللَِّه َأْتَق ما   )  َأآَْرَمُكْم ِعْن بدأ                      ؛ آ يه وسلم على م صلى اهللا عل ا  آد نبين  أ
 . والقسط في التعامل مع الناس جميعا  المساواة

 : الشأن في النقاط التالية ومن هذا المنطلق فإننا نوجز نظرتنا في هذا
عالى     . الكريم وتوفير مقومات المجتمع المدني       وضمان الحدود الدنيا من التعليم والصحة والعيش أساسيات المجتمع اآلمن رفع الظلم و إقامة العدلمن  نرى أن -1 تاء ذي ( :قال ت عدل و اإلحسان وإي يأمر بال إن اهللا 

 ) . تذآرون  وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكمالقربى
المين بالحسنى والرفق                  نعتقد بوجوب معاملة غير        هذا المنطلق   ومن   وآونه مظلة لألمن والسالم على هذه األرض       التأآيد على ما جاء به اإلسالم       -2 هدين والمس هم أو المسلمين من المعا داء علي جواز االعت دم   وع

 . في عهد المسلمين التعرض لهم ماداموا
  .)أال تزر وازرة وزر أخرى : (  لقوله تعالى والحق يستلزم أال يؤاخذ أحد إال بذنبه ، مصداقامقتضى العدل  إن-3

بالمقررات                            وحرم نقض العهد والغدر ،        )  آمنوا أوفوا بالعقود      يأيها الذين  (  بوصفها من أوجب الواجبات قال تعالى           احترام العهود والمواثيق      -4 لتزام  عا على اال دول جمي غي حث ال شرعية لذا ينب هود ال ة ، والع  الدولي
 . الموقعة بين الدول

  اإلسالمية اآلمنين ، لكونه يصطدم مع مقاصد الشريعة في اإلفساد في األرض وإهالك الحرث والنسل وترويعنقف ضد اإلرهاب الذي حرمه اإلسالم ممثال -5

 
  الجنسيةقضية غير محددي: الثالث عشر 

ية الكويت، آما تؤدي إلى إحراج دولة الكويت في            من خالل ما تسببه من اختالالت اجتماعية وأمنية في               معالجة مشكلة غير محددي الجنسية التي تلقي بظاللها          يدرك المجتمع الكويتي أهمية     ة والبرلمان  المحافل الدولي
 : اتخاذ اإلجراءات التالية  وارتباطها بحقوق اإلنسان؛ األمر الذي يترتب عليهنظرا لحساسية المشكلة

 . المشكلة وفق ضوابط محددة وواضحةأهمية البت في-1
 . الميالد السيارات وتوثيق الزواج واستخراج شهادات آالعمل والتعليم والرعاية الصحية والسفر وقيادة توفير االحتياجات األساسية لغير محددي الجنسيةالعمل على-2
 . المدمرة ولتحقيق تدني معدالت الجريمة  للتخفيف من حدة النقمة على المجتمع وآثارهاالتأآيد على معالجة هذه المشكلة-3
 . المشترآة والتي تمتد عبر سنوات طويلة الكويتيين بعالقات النسب والجوار والمعيشة الجانب االجتماعي لهذه الفئة حيث ترتبط معتعزير-4
 . عوضا عن العمالة الوافدة من خارج الكويت استغالل إمكانات هذه الفئة في سوق العمل الكويتيأهمية-5
 .  واالجتماعية واالقتصادية المتفاقمةمنها تماما وتفادي الكلفة األمنية والسياسية   جدول زمني لمعالجة هذه المشكلة واالنتهاءوضع-6

 
  :حقوق المرأة : الرابع عشر 

 .  وحفظها من موبقات االستغالل والظلم  أو حديثا بين األمم فكرمها وحث على رعايتها وصونها أعطى الشرع الحكيم للمرأة حقوقا ال مثيل لها قديمالقد
  : شاء اهللا على السعي لتحقيقها وإن أهمها ما يلي  بد من توفيرها ونحن نقف مع هذه الحقوق وسنعمل إن إلى أحوال المرأة في الكويت نجد أن لها حقوقا الوبالنظر

 .  آويتي وتوفير الحياة الكريمة لها إنصاف أوالد الكويتية المتزوجة من غير -1
 .  فرص العمل واألجر للموظف سواء آان رجال أو امرأةتكافؤ -2
 . للكويتية التي تتولى أمر أوالدها توفير العالوة االجتماعية والسكنية -3
 . والصحية التي تكفل لها الحياة الكريمة  األسرة وتوفير الرعاية االجتماعية والتعليمية مكانة المرأة أما وبنتا وزوجة وذلك بحفظ آيانرفع -4
 . المجتمع والتي تعصف بالمرأة والرجل  اإلنسانية ومحاربة المظاهر السلوآية المنحرفة فيحماية المرأة من آل ما يخدش حياءها وآرامتها -5
 . التي تتطلب الرأي السديد في المجتمع  تتالءم وقدراتها وطبيعتها ، واستشارتها في األمور في المجتمع ، وإشراآها في جميع المجاالت التياالستفادة من إمكانيات المرأة في دفع عجلة التقدم -6

 
 : العمل الخيري اإلسالمي: الخامس عشر 

مة       التي يغذيها الفقر والجهل والظلم ، ويسهم في تقديم         دعامات اإلسالم فهو يسهم في انتزاع بذور التطرفيعد العمل الخيري دعامة متينة من سهم اإلسالم الصحيح القائم على الدعوة بالحك  والموعظة الحسنة ، وي
 .  واالقتصاد في الدول اإلسالمية في رفع مستوى التنمية

 . بكافة الوسائل  األغنياء ، لذا ينبغي الدعوة إلى دعمه وتطويره آالزآاة وجمع الصدقات التي هي حق الفقراء على يحتضن بعض الواجبات األصيلة في ديننا آأداءوالعمل الخيري
  :ونحن بدورنا نرى ما يلي 

 . مسيرة التنمية  الكويت واالستفادة من جهود القائمين عليه في دعمتعزيز وتشجيع دور العمل الخيري والتطوعي في -1
 .  والتأآيد على نقائه ودوره في المجتمع البيضاء من موجات التشويه والطعن التي يتعرض لهاحماية العمل الخيري وأياديه -2
  

  السلفيالتجمع اإلسالمي•                                                                                           
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