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خطوات اإلصالح واملزاج السياسي... من يتفّوق على من؟

ع���ل���ى ال���ق���ط���اع ال���ح���ك���وم���ي ب��ن��س��ب��ة 
90 ف����ي امل���ئ���ة وه�����و اق���ت���ص���اد غ��ي��ر 
ح��ر. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن األزم���ة التي 
واج��ه��ه��ا ف��ي ع���ام 2008 إال أن���ه لم 
يتم إق��رار أي تشريعات أو قوانني 
ت��ح��م��ي امل���ؤس���س���ات ال��وط��ن��ي��ة من 
نتائج ه��ذه األزم���ة، وح��ت��ى قانون 
لم يكن واقعيًا،  املتعثرة  الشركات 
ب��ال��ت��ال��ي م��ن ال���واج���ب ف��ي رأي����ه أن 
ي��ت��م االل���ت���ف���ات مل��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع 
بما  ودع��م��ه��ا  ال��خ��اص وحمايتها 
ي���ك���ف���ل ق���ي���ام���ه���ا ب��ع��م��ل��ه��ا ب��أف��ض��ل 

صورة ممكنة.
 وف����ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��ي��ي��م أداء 
م����ج����ل����س األم�����������ة خ���������ال امل����رح����ل����ة 
ال���ح���ال���ي���ة، ي���ق���ول امل�����ا أن���ن���ا وب��ع��د 
ان��ت��ه��اء ال����دور ال��ث��ال��ث م��ن الفصل 
نستطيع  عشر  الثالث  التشريعي 
أن ن��اح��ظ ع����دم وج����ود إن���ج���ازات 
ف��ع��ل��ي��ة ت��ح��ق��ق ال��ط��م��وح ال��ش��ع��ب��ي. 
42 ق��ان��ون��ا ت��م ان��ج��ازه��ا ف��ي إط��ار 
ال��روت��ي��ن��ي��ة، وت��ب��ع��ًا التفاقيات  م��ن 

موجودة بالفعل.
 أما عن قانون محاربة الفساد 
وال�������ج�������زء امل����ت����ع����ل����ق ف����ي����ه ب��ك��ش��ف 
أن أعضاء  امل��ا  املالية يقول  الذمة 
م���ج���ل���س األم��������ة غ���ي���ر ج�����ادي�����ن ف��ي 
وض����ع ح���د ل��ش��ب��ه��ات ال���ف���س���اد في 

ب��دل��ي��ل تغيبهم عن  ال��ج��ان��ب،  ه���ذا 
املالية،  بالذمم  املتعلقة  الجلسات 
ون���ح���ن ك���م���واط���ن���ني م����ن ح��ق��ن��ا أن 
م���ن خ��ل��و عمليتنا  ل��ن��ت��أك��د  ن��ع��ل��م 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة م���ن ه����ذا ال��ك��م من 
ال���ف���س���اد ال�����ذي ت��ش��ي��ر إل���ي���ه بعض 
ال����ص����ح����ف، إض�����اف�����ة إل������ى ت���ق���اري���ر 
ل���م تتمكن  »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« وال���ت���ي 

الحكومة إلى اآلن من نفيها.
ال���ج���وان���ب   وي��ع��ت��ب��ر أن أخ���ط���ر 
ف��ي ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم وال��ت��ي ينبغي 
وضع حد لها هو الفساد اإلداري 
امل��س��ت��ش��ري ف��ي م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
وكل مرافقها وما يتبعه من انحدار 
ف����ي م���س���ت���وى م��خ��ت��ل��ف ال���خ���دم���ات 
املقدمة، إلى جانب االنحدار األهم 
املهنية  بأخاقياتنا  املتعلق  وهو 

وقيمنا الشخصية.
 ال���ك���ات���ب ال���ص���ح���اف���ي ال���دك���ت���ور 
س����ل����ي����م����ان ال������خ������ض������اري ي��������رى أن 
الوضع في ما يخص العاقة بني 
ال��ت��ف��اؤل،  إل���ى  ي��دع��و  السلطتني ال 
زال����ت  م����ا  ال���ع���ال���ق���ة  امل���ل���ف���ات  أن  إذ 
تقدم،  أي  ي��ح��دث  ول��م  على حالها 
أكثر  إح���دى  تبنينا  ل��و  خصوصا 
ال��ن��ظ��ري��ات ت��ش��اؤم��ا وواق��ع��ي��ة في 
ت��ف��س��ي��ر ال���ص���راع ب���ني ال��س��ل��ط��ت��ني، 
أن  التي ترجح  النظرية  وه��ي تلك 

ي��ك��ون ال���ص���راع ص���راع���ا ب��ال��وك��ال��ة 
ق��ض��اي��ا محلية  ب��ج��م��ل��ة  م��رت��ب��ط��ا 

وإقليمية.
 ف�����داخ�����ل�����ي�����ا ه������ن������اك ال������ص������راع 
ال��داخ��ل��ي ب��ني أق��ط��اب ف��ي األس���رة، 
وال�������ذي م����ا زال ي��ن��ت��ج ن��ف��س��ه ف��ي 
ش�����راء ل����ل����والءات داخ�����ل امل��ج��ل��س، 
كما أن ملفات التنمية التي يسمع 
ع��ن��ه��ا ال���ك���وي���ت���ي���ون وال ي���رون���ه���ا، 
وال����ت����ي ت���ت���ن���اق���ض ب����ش����دة م����ع م��ا 
يرشح من ملفات فساد كفضيحة 
االي�����داع�����ات امل��ل��ي��ون��ي��ة وغ���ي���ره���ا، 
ومشاريع هيئات مكافحة الفساد 
وم�����ا ي��ت��ب��ع��ه��ا م����ن ق����وان����ني ال���ذم���ة 
امل��ال��ي��ة، ك��ل ه��ذا ف��ي ظ��ل ح��ال��ة من 
االستقطاب التي ال تقبل أنصاف 
ال��ح��ل��ول أو ال��ب��راغ��م��ات��ي��ة م��ن قبل 
ب���ع���ض ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ب���رمل���ان���ي���ة، 
وخ�������ص�������وص�������ا ف��������ي م��������ا ي���ت���ع���ل���ق 
ب���اس���ت���م���رار س��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر 

املحمد في منصبه.
 
ً
 وي�������ت�������اب�������ع ح������دي������ث������ه م����ح����ل����ا

ان��ع��ك��اس��ات ال��ت��غ��ي��رات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
على واقعنا الكويتي ويقول: على 
املشاريع  هنالك  اإلقليمي  النطاق 
والتي  اإلقليمية  للقوى  املتداخلة 
تلقى رواج����ا أو ان��ع��ك��اس��ا ل��ه��ا في 
واق��ع��ن��ا م���ن خ����ال ت��م��اه��ي بعض 

مع  السياسية  والفعاليات  القوى 
ت��م��اس  ف����ي  ذاك،  أو  ال����ط����رف  ه�����ذا 
يتعلق  شائكة  قضايا  مع  مباشر 
بعضها بقضايا طائفية أو فئوية، 
مما يرجح معه تصاعد االحتقان 
الطائفي، خصوصا إذا ما استمر 
الوضع على حاله في سورية على 

ا. سبيل املثال، أو ازداد سوء
 ويضيف أن العنصر الضاغط 
امل�����س�����ت�����ج�����د ي����ت����م����ث����ل أي�������ض�������ا ف���ي 
تشظيات »الربيع العربي« الراهن 
وم��ا يمثله م��ن زخ��م يتماهى معه 
ذل����ك ال����ح����راك ال��ش��ب��اب��ي امل��س��ي��س، 
وال��������ذي ت����دف����ع ف����ي ات���ج���اه���ه ق���وى 
س��ي��اس��ي��ة وب��رمل��ان��ي��ة وي���ب���دو أن��ه��ا 
س����ت����ح����اول رف������ع س���ق���ف خ��ط��اب��ه��ا 
ال��س��ي��اس��ي، ك��م��ا ظ��ه��ر ف���ي ال��ب��ي��ان 
األول لشباب اعتصام 16 سبتمبر 
ال���ذي���ن ب���ات���وا ي��ط��ال��ب��ون ب��ح��ك��وم��ة 
ش��ع��ب��ي،  وزراء  ورئ���ي���س  ب��رمل��ان��ي��ة 
م���م���ا ي����ط����رح ت������س������اؤالت ض��م��ن��ي��ة 
ع����ن ت����واف����ر األرض����ي����ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
والتشريعية الازمة للدفع في هذا 
بإجراء  املطالبة  فيه  بما  االت��ج��اه، 
ت��ع��دي��ات ج��وه��ري��ة ع��ل��ى دس��ت��ور 
ل��ان��ت��خ��اب  1962 وق���ان���ون ج���دي���د 
للعمل  وآخ�����ر  ال����دوائ����ر  ت���وزي���ع  أو 

الحزبي املنظم.

حاكمة أو أقطاب في هذه األسر أو 
»ل���وب���ي« ت���ج���اري ي��ق��ف م���ع ال��ح��ري��ة 
أينما كانت إال الحرية االقتصادية، 
ت���ع���ت���ق���د ب���ام���ت���اك���ه���ا »ح�����ق�����ا« غ��ي��ر 
م��ك��ت��وب، أي غ��ي��ر ق���ان���ون���ي، ول��ك��ن��ه 
يظل على ال��رغ��م م��ن ه��ذا »ح��ق��ا« ال 

لشيء سوى كونهم »أقوياء«.
وي��ؤك��د: وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ه��ؤالء 
األق�������وي�������اء وع���ق���ل���ي���ت���ه���م ف����إن����ه����م ل��ن 
ل��ه��م  ث����ان����وي  ب������أي دور  ي���س���م���ح���وا 
خ�����ارج ال��ل��ع��ب��ة ال��س��ي��اس��ي��ة. وه��ك��ذا 
إذن ي��ظ��ل ال��خ��اس��ر م���ن أب���ن���اء ه��ذه 
اللعب  ف��ي مضمار  الحاكمة  األس��ر 
السياسي ال يخرج منه أبدا، مثيرا 
ألزم���ة أخ���رى أو ص���راع آخ���ر يهدف 
لهزيمة من هزمه، وبالتالي العودة 
م������رة أخ�������رى ل��ل��م��ل��ع��ب ال���س���ي���اس���ي. 
ب��اخ��ت��ص��ار: ال ي��م��ر وق���ت ع��ل��ى ه��ذه 
الديموقراطيات الديكورية ال تكون 

خاله في أزمة.
والتعاوني  االق��ت��ص��ادي  املحلل   
التوقعات بشأن  البسام يربط  فهد 
تعاون  ب��م��دى  املقبل  االن��ع��ق��اد  دور 
ال��س��ل��ط��ت��ني وق��درت��ه��م��ا ع��ل��ى ال��ب��دء 
ب���ت���ح���ق���ي���ق إص������اح������ات م���ل���م���وس���ة، 
م���ع���ت���ب���رًا أن أه�������م األول�������وي�������ات ف��ي 
املرحلة املقبلة هي إقرار املشروعات 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي ت��ض��م��ن��ت��ه��ا خ��ط��ة 
ال���ت���ن���م���ي���ة ال����ح����ك����وم����ي����ة، ول����ك����ن م��ع 
االب��������ت��������ع��������اد ع���������ن امل�����ح�����س�����وب�����ي�����ات 
وال��ب��ي��روق��راط��ي��ة، أو أي م��ن األم���ور 
ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت���ؤث���ر س��ل��ب��ًا ع��ل��ى 

مسار التنمية.
 وي����ش����دد ال����ب����س����ام ع���ل���ى أه��م��ي��ة 
ان��������ت��������ظ��������ار م��������خ��������رج��������ات ال����ل����ج����ن����ة 
االس�����ت�����ش�����اري�����ة ال����ع����ل����ي����ا ال�����ت�����ي ت��م 
ت����ش����ك����ي����ل����ه����ا ل����ل����ن����ظ����ر ف��������ي م����س����ار 
االق��ت��ص��اد. وي��ق��ول أن ه���ذه اللجنة 
ي���ج���ب أن ت���ض���ع ال����ب����ورص����ة ن��ص��ب 

عينيها ألنها مرآة االقتصاد. 
 أنه يجب معالجة 

ً
 ويضيف قائا

االقتصاد  في  الخطيرة  االختاالت 
امل���ح���ل���ي وامل����رت����ب����ط����ة ب���������أداء ال��ب��ن��ك 
الصراعات  إلى  يشير  كما  املركزي، 
وال���ت���ش���اب���ك ال���ق���ان���ون���ي ب����ني ه��ي��ئ��ة 
أس����واق امل���ال وال��ب��ورص��ة وض���رورة 
إي���ج���اد ح���ل ل���ه���ذه ال���ص���راع���ات بني 
ق��در من  أكبر  الجانبني بما يضمن 
االس��ت��ق��رار ف��ي املشهد االق��ت��ص��ادي 

املحلي.
 وأم�����ا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ج��ان��ب 
أن  ال��ب��س��ام  ال��ت��ع��اون��ي فيعتقد فهد 
م���ن امل��ه��م ال���ب���دء ب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون 
ال���ج���دي���د وال����خ����اص ب��ال��ت��ع��اون��ي��ات 
مع األخذ باالعتبار مراجعة بعض 
ال���ب���ن���ود ب���م���ا ي���ت���ف���ق م����ع امل��ص��ل��ح��ة 

العامة.
 وع������ن ال����ب����ن����ود ال����ت����ي ت��ض��م��ن��ه��ا 
القانون الجديد يقترح إعادة النظر 
في ما يتعلق بعدد أعضاء مجلس 
يقترح  ال��ج��دي��د  ف��ال��ق��ان��ون  اإلدارة، 
تقليل عدد األعضاء إلى 5 وهو ما 
يراه غير مائم ويفضل زيادته إلى 

 .
ً
7 أعضاء مثا

 وي��������ؤك��������د ال������ب������س������ام م���خ���ت���ت���م���ا 
رؤي���ت���ه ض������رورة إع���ط���اء االق��ت��ص��اد 
ال���وط���ن���ي م����ك����ان ال�����ص�����دارة ف����ي أي 
م�����ن�����اق�����ش�����ات خ������اص������ة ب������اإلص������اح 
ال���ع���ام، م���ع ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى ض���رورة 
االل��ت��ف��ات إلص���اح ع��ي��وب تجربتنا 
من  يستتبعها  وم��ا  الديموقراطية 
مكافحة الفساد اإلداري واملالي في 

مختلف مرافق الدولة. 
 أس���ت���اذ ال���ع���ل���وم ال��س��ي��اس��ي��ة في 
الله  عبد  ال��دك��ت��ور  ال��ك��وي��ت  جامعة 
ال��غ��ان��م يشير إل��ى وج���ود ح��ال��ة من 
»عدم الثقة« بني السلطتني، ويعتبر 
أن ه����ذه ال���ح���ال���ة ت��م��ث��ل إل����ى ج��ان��ب 
رغ��ب��ة ب��ع��ض ال����ن����واب، ال��ت��ي ع��ب��روا 
، ب�����إره�����اق رئ���ي���س 

ً
ع���ن���ه���ا ص������راح������ة

م��ج��ل��س ال�������وزراء ب��االس��ت��ج��واب��ات، 
إض��اف��ة إل���ى االس��ت��م��رار ف��ي افتعال 
العام،  املشهد  في  وال��ص��دام  التوتر 
ي��ع��ت��ب��ر أن����ه����ا ت���م���ث���ل أه�����م ع���ن���اوي���ن 
امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن ع��م��ر امل��ج��ل��س 

الحالي.
ال��ت��ن��م��ي��ة  ق���ض���ي���ة  أن   وي���ض���ي���ف 
محور أساسي يجب أن يتم التركيز 
ع��ل��ي��ه ب��ش��ك��ل ف��ع��ل��ي ال ق������واًل ف��ق��ط. 
وال��ت��ن��م��ي��ة ت��ح��ت��اج إل����ى ت��ش��ري��ع��ات 
م��ع��ه��ا وتفعلها،  ت��ت��واف��ق  وق���وان���ني 
وه������ذا األم������ر م����ن ال���ص���ع���ب ح���دوث���ه 
ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ب��س��ب��ب طغيان 
ال��ج��ان��ب ال��رق��اب��ي ف��ي ع��م��ل مجلس 
األمة على الجانب التشريعي الذي 
ي���م���ث���ل امل���س���ؤول���ي���ة األك����ث����ر أه��م��ي��ة 

ملجلس األمة.
املراقب  أن   

ً
قائا الغانم  ويتابع   

ل����أح����داث ي���اح���ظ ع����دم وج�����ود أي 
الساحة،  على  إيجابية  مستجدات 
وال شيء ينبئ بأي تطور إيجابي 
ق��ري��ب، وم��ا االت��ج��اه لعقد جلسات 
نظره  وج��ه��ة  م��ن  للمجلس  ط��ارئ��ة 
إال أحد املؤشرات الواضحة التجاه 
األوض��اع نحو التأزيم، إضافة إلى 
الثقة بني  ع��دم  لحالة  كونه مؤشرًا 

السلطتني.
 أم��ا الخبير االق��ت��ص��ادي حجاج 
ب��وخ��ض��ور ف��ي��رى األم����ور تتجه في 
ال���ح���راك ال��س��ي��اس��ي ال��ك��وي��ت��ي نحو 
مزيد من الخاف وتعطيل التنمية، 
وإض���������ع���������اف ت�����م�����اس�����ك امل����ج����ت����م����ع، 

واإلضرار بالوحدة الوطنية. 
 ويشير إلى أن املشكلة الحقيقية 
واألك���ث���ر خ���ط���رًا ف���ي ال���وق���ت ال���راه���ن 
ه��ي ف��ي م��ا يترافق م��ع ه��ذا الحراك 
السياسي من تشكل للعقل الجمعي 
تعميم  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ع��ق��ي��دة  يعتمد 

ال���ف���س���اد ل��ت��ع��وي��م��ه ون���ش���ر ال��خ��اف 
ع���ن االخ����ت����اف، أو ل��ن��ق��ل م��م��ارس��ة 
ال�����دي�����م�����وق�����راط�����ي�����ة ب�����ال�����خ�����اف ع��ن 

االختاف.
 ووف��ق��ًا ل��ذل��ك ي��ق��ول أن���ه سيكون 
إل��ى مزيد  املقبل  االنعقاد  م��آل دور 
م�����ن اإلخ�����ف�����اق وت���ع���ط���ي���ل ال��ت��ن��م��ي��ة 
وال����ت����أزي����م، م����ا س��ي��ن��ع��ك��س س��ل��ب��ي��ة 
ت������ص������اب ب�����ه�����ا ش����خ����ص����ي����ة ال������ف������رد، 
وستمتد هذه السلبية إلى املجتمع 

بأكمله. 
 وب��ال��ن��س��ب��ة مل���ج���ري���ات األح�����داث 
املطروحة  بالقضايا  يتعلق  ما  في 
ع�����ل�����ى ال�����س�����اح�����ة وم�����ن�����ه�����ا ق���ض���اي���ا 
ال���ف���س���اد امل�����ال�����ي، وم����ل����ف ال��ت��ع��ل��ي��م، 
واالس��������ت��������ج��������واب��������ات، وال������ع������اق������ات 
ال���خ���ارج���ي���ة ل����ل����دول����ة، ف��ي��ع��ت��ق��د ب��و 
خ���ض���ور أن ه����ذه ال��ق��ض��اي��ا ل���ن يتم 
ت���ن���اول���ه���ا ب���ش���ك���ل ص���ح���ي���ح وإن���م���ا 

األدوار بتوظيفها  ستتبادل عليها 
مرة كقميص يوسف ومرة كقميص 
استخدام  حالة  وستستمر  عثمان. 
والخطيرة  الحيوية  القضايا  ه��ذه 
كوسائل لتحقيق مكاسب انتخابية 
ش���ع���ب���وي���ة م����ن ق���ب���ل ال������ن������واب، ول���ن 
يسفر باعتقادي، يضيف، تناولهم 
القضايا عن وض��ع أي حلول  لهذه 
الكشف  ي��ت��م  ل���ن  ك��م��ا  ل��ه��ا،  حقيقية 
عن جذورها وسيتم التعامل معها 

بشكل ظاهري فقط. 
 رئ������ي������س ج����م����ع����ي����ة ال����ش����ف����اف����ي����ة 
ص���اح ال��غ��زال��ي ي��س��ي��ر ب��ت��ص��ورات��ه 
ف��ي االت��ج��اه نفسه األك��ث��ر تشاؤمًا، 
وي�����رى أن ك���ل امل����ؤش����رات ال��خ��اص��ة 
تبدو سلبية.  املقبل  االنعقاد  ب��دور 
ف����امل����ل����ف����ات ال�����ج�����دي�����دة امل��ت��ض��خ��م��ة 
ع���ل���ى ال����س����اح����ة وم���ن���ه���ا ال���ت���ع���ل���ي���م، 
واإلي������داع������ات امل���ل���ي���ون���ي���ة، وق��ض��اي��ا 
مكافحة الفساد تجعل االستحقاق 
امل��ق��ب��ل أك��ث��ر ص��ع��وب��ة. ف����إذا أضفنا 
إل��ي��ه��ا ال��ع��اق��ة غ��ي��ر اإلي��ج��اب��ي��ة بني 
املجلس والحكومة، وما يتصل بها 
بينهما  التعاون  ع��دم  من مشكات 
التوصل  ب��وض��وح صعوبة  س��ن��رى 
إلى مستوى جيد من األداء في عمل 

السلطتني.
 وف���������ي م�������ا ي����ت����ع����ل����ق ب����ال����ج����ان����ب 
األداء  أن  الغزالي  يعتبر  الحكومي 
وال���ن���ه���ج ال���ح���ك���وم���ي ي���ف���ت���ق���ران إل���ى 
بالنسبة   

ً
فمثا والشفافية.  املرونة 

ل����ق����ان����ون م���ك���اف���ح���ة ال����ف����س����اد ك��ان��ت 
ال���ح���ك���وم���ة ال�����ى وق�����ت ق���ري���ب وق��ب��ل 
األمة  الى مجلس  تقديم مشروعها 
تصر على إب��ع��اد ال��ذم��ة امل��ال��ي��ة من 
م������واد ه�����ذا ال����ق����ان����ون، وق�����د ت��ق��دم��ت 
الفتوى والتشريع بطلب  إدارة  إلى 
وض����ع ص���ورت���ني ل���ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة 
ال����ف����س����اد إح����داه����م����ا ت���ت���ض���م���ن ب��ن��د 
امل��ال��ي��ة وأخ����رى ال تتضمنه.  ال��ذم��ة 
وه�����ذا ي��ش��ي��ر ب���وض���وح إل����ى ات��ج��اه 
الحكومة نحو »اللف والدوران« في 
التعاطي مع قضايا بالغة األهمية 
ف���ي ح��ي��ات��ن��ا ال��ع��ام��ة، واس��ت��م��راره��ا 
ب��ات��ب��اع ن��ه��ج غ��ي��ر إص���اح���ي ي��ق��وم 
على املناورات السياسية من خال 
ت��ق��دي��م أق����ل امل��م��ك��ن ث���م االس��ت��ج��اب��ة 
ل��ل��ض��غ��وط ب����زي����ادة امل����ع����روض م��ن 
تعاون أو تقليله، النهج الذي ينتج 

األزمة تلو األخرى. 
: ن��ت��أم��ل وج���ود 

ً
 وي��ض��ي��ف ق���ائ���ا

م�����ب�����ادرات إص���اح���ي���ة وت��غ��ي��ي��ر ف��ي 
األداء من قبل بعض الوزراء، فإن لم 
أداء جيد  تقديم  م��ن  ه���ؤالء  يتمكن 

فستؤول األمور إلى األسوأ.
االتجاه  أهمية  بتأكيد   ويختتم 
ن���ح���و اإلن����ج����از وال����ت����ع����اون م����ن ك��ا 

الطرفني، املجلس والحكومة.
م��ج��ل��س اإلدارة   وي��ش��ي��ر ع��ض��و 
ال��ت��ج��ارة والصناعة عبد  ف��ي غ��رف��ة 
ال���ل���ه ن��ج��ي��ب امل����ا ف���ي ه����ذا ال��ص��دد 
السلطتني على  ت��رك��ي��ز  أه��م��ي��ة  إل���ى 
املشروعات التنموية بداًل من حالة 
الصراع الدائمة التي ال ينتج عنها 
أي مردود إيجابي للوطن واملواطن. 
 وي����ؤك����د امل�����ا خ���ط���أ االس���ت���م���رار 
ف����ي إق�������رار ق����وان����ني ت���ص���ب ب��ات��ج��اه 
الهدر ملقدرات الدولة املالية دون أن 
يترافق ذلك مع إنتاج فعلي يقدمه 
ال�����ف�����رد، م��ض��ي��ف��ًا أن ه����ن����اك م��ل��ف��ات 
أس��اس��ي��ة ي��ج��ب ال��ت��رك��ي��ز عليها في 
املرحلة املقبلة وهي ملفات التعليم 
واإلس��ك��ان وال��ت��وظ��ي��ف. ففي مجال 
التعليم  أن مخرجات  نجد  التعليم 
ال ت��ل��ب��ي ط��م��وح��ن��ا ف���ي ب���ن���اء ال��ب��ل��د 
وتطويره، ولن يستفيد منها سوق 
العمل فعليًا، وأخيرا ظهرت مشكلة 
التعليمي وهي  قطاعنا  ف��ي  أخ��رى 
التعليمية  م��ؤس��س��ات��ن��ا  ق����درة  ع���دم 
العليا على استيعاب أعداد الطلبة، 
وه����و أم����ر ال ب���د م���ن االل���ت���ف���ات إل��ي��ه 

ومعالجته بجدية.
 أم��������ا ف������ي م������ا ي����ت����ص����ل ب���ج���ان���ب 
الحكومة  أن  امل��ا  فيقول  التوظيف 
وتستمر  العمل،  ق��وة  على  تسيطر 
ب��ت��ق��دي��م ال����ب����دالت وال������زي������ادات إل���ى 
امل���وظ���ف���ني ف����ي ال���ق���ط���اع ال��ح��ك��وم��ي 
ت��ج��اوز دخلهم دخ��ل املوظف  حتى 
ف�����ي ال����ق����ط����اع ال������خ������اص، م�����ا ي��ع��ن��ي 
ال��ت��أث��ي��ر س��ل��ب��ًا ع��ل��ى ق�����درة ال��ق��ط��اع 
الخاص على اجتذاب طالب العمل. 
 وف�����ي ال����ش����أن اإلس����ك����ان����ي ي��ق��ول 
ف��ش��ل��ت  امل���ت���ع���اق���ب���ة  ال���ح���ك���وم���ات  أن 
ف����ي ت��ق��ل��ي��ل ال���ط���ل���ب���ات اإلس���ك���ان���ي���ة، 
وأصبحنا نسمع عن أرقام »غريبة« 
غير  أم��ر  وه��و  اإلسكانية  للطلبات 
سليم ف��ي ظ��ل وج���ود دخ���ول عالية 
كثيرة  أراض  ل��ل��م��واط��ن��ني، ووج����ود 
خالية، وأخرى غير مكتظة سكانيًا. 
 وع�����������ن االق�������ت�������ص�������اد ال�����وط�����ن�����ي 
وم����ش����ك����ات����ه ال����ت����ي ت���ن���ت���ظ���ر وض����ع 
ح��ل��ول لها م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره، يشير 
امل������ا إل������ى أن االق����ت����ص����اد ال���وط���ن���ي 
ب�����ات »م����ش����ل����وال« ب��س��ب��ب اع���ت���م���اده 
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     وما يستتبعها 

     من مكافحة الفساد 
اإلداري واملالي

• أحمد الصراف: 
سنشهد مفاجآت...

استقاالت 
في املجلس 

والحكومة

• أتوقع األسوأ 
     مع األسف... 
يكفي النظر

    إلى أولويات نوابنا

صالح الغزالي

تتمة المنشور ص 22


