
● حققت املعادلة الصعبة في انتخابات غرفة التجارة أخيرًا، حيث 
تجاوزت في أول تجربة انتخابية لك عددًا من أصحاب الخبرة بعد 

منافسة شديدة مع قائمتني ومستقلني!
■ هذه االنتخابات ال اعتبرها معركة كما يعتقد البعض 
ب��ل ه��ي ان��ت��خ��اب��ات ودي���ة جمعت ب��ن أط����راف م��ت��ع��ددة من 
ان��ه��م ي��ق��دم��ون أنفسهم خدمة  ال��ذي��ن رأوا  ال��ت��ج��ار  ش��رائ��ح 
للنشاط التجاري والصناعي ولهذا عندما قررت خوضي 
االنتخابات لم يكن في »بالي« الربح أو الخسارة ألن من 
ي��ع��م��ل ف��ي ال��ت��ج��ارة ال أح���د يستطيع ال��ت��ن��ب��أ ب��ال��ن��ج��اح أو 
ت��واف��رت األم��ور االنتخابية التي يمكن أن  الخسارة مهما 
يستخدمها املرشح، ولهذا فأنا سعيد بما حققته في أول 
انتخابات رغم شراسة االنتخابات لحصولي على أكثر من 
4800 ص��وت وه��و مؤشر جيد ب��ان برنامجي حصل على 

اعجاب التجار!
العضو االحتياطي في االنتخابات هل ترى  ● بعد حصولك على 
ان هناك نقاط ضعف في حملتك االنتخابية جعلتك ال تستطيع 

اختراق األسرة االقتصادية؟!
■ ع��ن��دم��ا ق���ررت خ���وض ت��ج��رب��ة ان��ت��خ��اب��ات غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
ك���ان���ت االش��ك��ال��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي ف���ي ان���ه���ا أول ان��ت��خ��اب��ات 
اخ����وض����ه����ا ب���ش���ك���ل م����ف����ت����وح وت����ش����م����ل ط���ب���ق���ة ك����ب����ي����رة م��ن 
ال��ت��ج��ار، وب��ال��ت��ال��ي  ل��م أك���ن أع����رف أو أع��ل��م ب��أم��ور ع��دي��دة 
ف���ي االن��ت��خ��اب��ات م��ث��ل امل��ف��ات��ي��ح االن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ت��رت��ي��ب��ات 
االنتخابية وطريقة التعامل خالل الحملة لهذا فأنا اعتقد 
انني لم أخفق، بل حققت نجاحًا كبيرًا وغير عادي وكسبت 
ثقة الناس ومعرفتهم، وه��ذه ليست شهادتي بل شهادة 
من كان حولي، فإذا عاد التاريخ لم أكن سأغير شيئًا مما 

فعلته في الحملة.
● فوجئ الجميع بعد عملية فرز األصوات بأن انصارك يحملونك 

على األعناق رغم خسارتك ماذا كان رد فعلك أمام ذلك!
■ هذه شهادة حب بأنني لم اقصر في شيء وان برنامجي 
ل��أرق��ام ولهذا  االنتخابي ك��ان مميزًا، فأنا لم أخسر وفقًا 

أقدم الشكر والثناء ملن وقف بجواري في االنتخابات.
الوضع االقتصادي   عن االنتخابات.. ما رأي��ك في 

ً
● نبتعد قليال

الحالي الذي تشهده البالد حاليًا؟!
■ الصناعة متأخرة واالج����راءات املتعلقة بالتجارة فيها 
ت��ع��ق��ي��دات وص���ع���وب���ات رغ����م ان����ه ل���و ت���م ت��ب��س��ي��ط��ه��ا ل��ك��ان��ت 
الكويت رائدة  على مستوى الخليج خاصة ان لنا تاريخًا 
 مع التجارة، فالكويت بنيت على أس��اس التجارة 

ً
طويال

ولم تنب على النفط، فقد تم وضع قوانن واج��راءات كانت 
ج��ي��دة ف���ي وق��ت��ه��ا وح��ق��ق��ت ط��ف��رة ف���ي وق��ت��ه��ا، ول��ك��ن��ه��ا لم 
تجدد أو تستحدث، ما سبب تراجع العجلة االقتصادية 
وأعمال التجاري واجراءات الجمارك، وقانون B.O.T وفتح 
أف���اق االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي ول��ه��ذا يجب االس����راع بتسهيل 
ه��ذه االج�����راءات ل��وض��ع ال��ك��وي��ت على خ��ارط��ة ال��ع��ال��م على 

املستوين التجاري والصناعي.
● ما رأيك في حزم القوانني التي صدرت أخيرًا.. ألم يكن من األفضل 

استكمالها بباقي التشريعات متى يتحقق الغرض منها!!
■ م��ا ت��م ي��ع��د خ��ط��وة اي��ج��اب��ي��ة رغ���م ان��ه��ا ج����اءت م��ت��أخ��رة 
ال��ح��ك��وم��ة واملجلس  ب���ان  ف��ي املستقبل  ان��ن��ا متفائلون  إال 
ال��ج��دي��د س��ي��ت��ع��اون��ان الس��ت��ع��ج��ال ص����دور ب��اق��ي ال��ق��وان��ن 
وال��ت��ش��ري��ع��ات، خ��اص��ة ان األزم�����ات ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا ال��ب��الد 
ال��ت��ي نحتاجها للنهوض  ال��ق��وان��ن  ب��اق��ي  ع��رق��ل��ت ص���دور 

بالبالد التي تئن من عدم وضوح الرؤى.
● البعض يرى الرغبة األميرية لتحويل الكويت ملركز مالي وتجاري 
البيروقراطية وال��روت��ني.. ما رأيك  أمامها حجر عثرة بسبب  يقف 

في ذلك!!
■ أن����ا خ����الل ح��م��ل��ت��ي االن��ت��خ��اب��ي��ة ك��ن��ت اس��ع��ى ل��اله��ت��م��ام 
ال��ي��وم أي بلد صناعي في  بالكويت كمركز صناعي ألن 
ال��ع��ال��م ل��ه��ا مستقبل م��زده��ر، أم���ا ف��ك��رة امل��رك��ز امل��ال��ي فهو 
م��رت��ب��ط ب��االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي وت��ك��ون ه��ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة 
ت��ؤث��ر ع��ل��ي��ه م���ا ي��ج��ع��ل االق���ت���ص���اد خ��اض��ع ألزم�����ات ع��امل��ي��ة 

يعكس الصناعة التي تعد املنقذ القتصاد اي بلد.
● ازمة القسائم الصناعية تهدد بهروب االستثمارات الكويتية الى 

الخارج. الم يحن الوقت لحل هذه االزمة؟!
■ ال���ك���وي���ت ت���م���ل���ك ع����ق����ول م���ف���ك���رة وم���������وارد م���ال���ي���ة ل����و ت��م 

استثمارها في الكويت لكانت في مقدمة دول الخليج ولكن 
هذه العقول فضلت االستثمار خارج الكويت وعدم اضافة 
اي استثمارات جديدة وذل��ك لعدم وج��ود قسائم صناعية 
وارتفاع اسعارها بدرجة خيالية باالضافة الى االجراءات 
املعقدة وذلك الن الحياة فرص فاذا لم تستغل هذه الفرص 

ستذهب عليك.
● في رأيك هل هنا فرص استثمارية في الكويت؟!

■ كثيرة ولكن االجراءات ونقص التشريعات وغياب الرؤى 
تفقدها قيمتها.

● في رأيك هل لذلك تهرب الشركات الى الخارج؟!
■ ب��ال��ط��ب��ع ف��ال��ك��وي��ت ي��ن��ق��ص��ه��ا ق�����رار ت��ي��س��ي��ر االج�������راءات 
واالس��ت��ع��ج��ال ب��اع��ط��اء امل���واف���ق���ات ف��امل��ش��اري��ع ال��ك��ب��رى في 
الخليج مشاريع كويتية فغالبية االفكار املميزة في دول 
ال��خ��ارج حيث  ال��ى  الخليج لم تطبق في الكويت فاتجهت 
وجدت اب��واب ال��دول الخليجية مفتوحة لها، فنحن شركة 
ل��ل��خ��روج ب��ج��زء من  كويتية محلية ورغ���م ذل���ك اض��ط��ررن��ا 
استثماراتنا خارج الكويت في الخليج واوروبا وذلك بعد 

ان وجدنا تيسيرات فيها بعكس ما نلقاه في الكويت.
● في رأيك هل الكويت مستعدة لتطبيق بنود اتفاقية الجات وهل 

استفادت من بنودها لحماية املنتج الوطني الكويتي؟!
■ كقطاع خ��اص مهيئ لهذا االم��ر ام��ا الحكومة فال اعتقد 
ن���رى اي ت��ص��ري��ح��ات او اج����راءات  ان��ه��ا مستعدة فنحن ال 
ال��ع��ام املقبل رغ��م ان  ال���ذي سيطبق  بالنسبة لنظام 2009 
ال��ك��وي��ت س��وق مفتوح واالت��ف��اق��ي��ة اس��اس��ه��ا فتح االس���واق 
 هناك 700 شركة تجارية تستورد السيارات بجميع 

ً
فمثال

ال��وك��الء سيعانون االم��ري��ن مع  ي��رى ان  انواعها والبعض 
تطبيق االتفاقية ولكن هذا غير واقعي.

● كيف ذلك؟!
ف��ي التجارة  ال��ع��ال��م للخدمات ول��ي��س  ف��ي  ■ الن املستقبل 
وذلك الن التجارة فيها منافسة وهنا سيكون التمييز في 
الخدمات ولهذا سعينا الى تطوير هذا القطاع وذلك حتى 

نستطيع تلبية رغبات العميل.
الخاص  القطاع  م��اذا استفاد منها  الخليجية املشتركة  ال��س��وق   ●

الكويتي واملنتج الوطني؟!
■ السوق الخليجية املشتركة تشمل بنود جيدة لتشجيع 
ال��ت��ج��ارة البينية بينها من  االس��ت��ث��م��ار الخليجي وت��زي��د 
امل��وح��دة ورغم  خ��الل حرية تنقل السلع وضريبة الجمرك 
ذل�����ك ل����م ت���ؤث���رع���ل���ى ال����س����وق ال��خ��ل��ي��ج��ي ف����ي زي�������ادة ت���ب���ادل 
البضائع بن دول مجلس التعاون كما ان املجال الصناعي 
 بسبب البضائع والصناعة الخليجية 

ً
حدث لنا ضرر قليال

في شتى املجاالت في املواد الغذائية او الحديد او غيرها 
وذل���ك الن اج����راءات دخ��ول��ه��ا ال��ى ال��ك��وي��ت اس��ه��ل كثيرًا من 
 ان السوق الخليجي املشترك 

ً
اج��راءات خروجها. متسائال

ال تطبق على البضائع الكويتية.
● ملاذا لم يتم املعاملة باملثل؟!

ال��ك��وي��ت ينقصنا هيئة متخصصة او  ف��ي  ■ وذل���ك الن��ن��ا 
مؤسسة تقدم لها املشاكل وه��و م��ا يطرح س���ؤااًل ع��ن دور 
غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة ال���ت���ي ت���وج���د ب��ه��ا ل��ج��ن��ة ال���ت���ج���ارة وال��ن��ق��ل 
فالعديد من التجار الذين يعملون في السوق الخليجية 
املشتركة يعانون كثيرًا ويطالبون م���رارًا وت��ك��رارًا بتدخل 
ل��ل��م��س��اع��دة ع���ن ط��ري��ق وزارة  ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة  وزارة 
الداخلية ملخاطبة الوزارات املماثلة في الدول املجاورة لحل 
هذه التعقيدات التي تتعرض لها البضائع الكويتية التي 
تقف على الحدود يومن او ثالثة في حن تدخل البضائع 

الخليجية فورًا.
● ازمة مجموعة »61« تشهد تطورًا سلبيا رغم الوعود الحكومية 

في رأيك كيف ننهي هذه االزمة قبل تفاقمها؟
■ املشكلة ان مجموعة »61« تشعر بالغنب من ادارة السوق 
النها تتعنت معها في االدراج وهو امر كان البد من حله 
م��ن ال��ب��داي��ة قبل تفاقم االزم���ة الن ه��ذه ال��ش��رك��ات يمكن ان 
تزداد الى 61 او اكثر وال اعرف الى متى سننتظر فالبد من 
حل املشاكل ومتابعة هذه االم��ور وع��دم تركها الى ماشاء 

الله وذلك من خالل انشاء هيئة سوق املال.
● ف��ي رأي��ك م��ا أه��م مشاكل التجار التي يجب ال��وص��ول ال��ى حلها 

بأسرع وسيلة؟!

■ اليوم هناك بعض التجار لهم باع طويل في العمل من 
ال��ش��ؤون في  30 و40 عامًا يعانون اآلن االم��ري��ن من تعنت 
اس��ت��خ��راج االق��ام��ات م��ن ال��ش��ؤون وي��ت��م معاملتهم كتجار 
اق���ام���ات وال ت��ض��ع ف��ي اع��ت��ب��اره��ا ت��اري��خ ه���ذه ال��ش��رك��ة الن 
هناك مشاريع تحتاج الى 100 موظف وعامل بعد فوزها 
بمناقصة ونفاجأ بان الشؤون توافق على 30 موظفا فقط 
وتضطر الشركة للبحث عن واسطة واستثناء حتى تصل 
على حقها وهذا يعطي مؤشر بان الكويت تسير في اتجاه 

طرد التجار واملستثمرين رغم تعدد الفرص.
● في رأيك ما اهم مقومات االقتصاد الكويتي؟!

■ االستقرار املالي، التضخم االقل خليجيا ولكن هذا االمر 
يضيع في ظل التعثرات بن الحكومة ومجلس االم��ة في 

قضايا اخرى ثانوية مثل القروض واملعاشات!
● التجاذب الحكومي بني مجلس االمة والحكومة كيف كان تأثيره 

السلبي على االقتصاد الكويتي؟
■ ال��ت��ج��اذب ب��ن السلطتن ادى ال��ى ح���دوث ج��و مشحون 
ووصول الى طريق شبه مسدود فال تعاون بينهما ولذلك 
ف��ن��ح��ن م��ت��ف��اؤل��ون ب��ال��دوائ��ر ال��خ��م��س وس��ي��ك��ون االخ��ت��ي��ار 

م��ن��اس��ب��ًا الن ال��ي��وم م��خ��اط��ب��ة امل��رش��ح��ن ل��ل��ن��اخ��ب��ن س��وف 
تختلف ولن يكون محدودًا كما كان من قبل.

● ازمة القسائم السكنية او الصناعي الم يحن الوقت لحلها لربط 
املستثمر واملواطن بوطنه؟!

■ ال��ي��وم اذا رب��ط��ت اه���ل ال��ب��ل��د ب��ال��ك��وي��ت م��ن خ���الل توفير 
ف��ي الكويت  م��ق��وق��ات االس��ت��ث��م��ار سنجد م��ش��اري��ع عمالقة 
ول��ك��ن غ��ي��ر م��ن��ط��ق��ي ان ت��ك��ون اق���ل م���ن ع��ش��رة ف���ي امل��ئ��ة من 
ف��ي ح��وزة الحكومة وه��ذا امر  االراض���ي مستغلة والباقي 
غ��ي��ر ط��ب��ي��ع��ي الن����ه م���ن امل��ف��ت��رض ان ي��ت��م ف��ت��ح ال���ب���اب ام���ام 
االستثمارات املحلية وذلك النه لو انخفض سعر النفط او 
ظهر بديل للطاقة فنحن غير مستعدين له وسوف نعيش 
عشرة اعوام في ازدهار بسبب احتياط االجيال ولهذا البد 
امل��ج��اورة عندما يقولون  ال��دول  من االستفادة من تجارب 
ال��ى 70 في املئة من دخلهم قائم على االستثمارات  ان 60 
غير النفطية بل ان بعضهم يسعى الى 90 في املئة ونحن 
محلك سر في ظل االرتفاع غير الطبيعي للقسائم الذي اراه 

غير واقعي!!
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ال نضع استثماراتنا في سلة واحدة

للحكومة مكياالن!!

قال املال ان الحياة علمتنا أال نضع استثماراتنا في سلة واحدة.. 
فاملنطق والعقل يقوالن ان يتم تنويع االستثمارات جغرافيا حتى 
اذا ح��دث رك���ود ف��ي بلد يمكن ان يتم تعويض ذل��ك الف��ت��ا ال��ى انه 
حتى نوعية االستثمارات املجموعة فقد تم تنويعها بن وكاالت 
السيارات والسفريات واالليكترونيات وصناعة الحديد وصناعة 
س���ي���ارات ال��ن��ق��ل وال��ص��ن��ادي��ق امل���ب���ردة وال��ت��ن��اك��ر وم���ج���ال خ��دم��ات 

املباني.

أوض���ح امل��ال ان ال��خ��ادم ف��ي امل��ن��زل سلطته اق���وى م��ن ق��وة صاحب 
املنزل النه لو ذهب الى وزارة الشؤون واشتكى فسيجد من يقف 
بجواره وليس بحد الكويتي أو صاحب الحق حتى لم يكن هو 
ال��رغ��م م��ن ان ه��ذا ش��يء جيد للمحافظة على  صاحب الحق على 
حقوق الخدم من الحكومة ولكن الحكومة ال تأخذ أي اجراء مثالي 

مثله لحماية املنتج الوطني.

{

املال متحدثًا إلى الزميل باسم رشاد

لم أخسر االنتخابات وحصولي 
على أكثر من 4800 صوت 

مؤشر جيد بأ نني كنت األفضل

التعقيدات اإلدارية وراء تأخر 
الصناعة وتراجع التجارة 

العجلة االقتصادية
في الكويت توقفت لعدم 

استحداث
أو تطوير التشريعات

الفرص االستثمارية
في الكويت كثيرة ولكن غياب 

الرؤى املستقبلية أفقدها 
أهميتها

الحكومة غير مستعدة 
لتطبيق اتفاقية »الجات«

املشاريع العمالقة
في الخليج كانت كويتية 

واضطرت للخروج
بسبب الروتني

الكويت عليها التعامل
باملثل في السوق الخليجية 

في ظل العراقيل
املوضوعة أمام الصادرات 

الكويتية

عقب اختياره عضوا احتياطيًا في مجلس إدارة »الغرفة« وتحقيق  أعلى األصوات بعد »قائمة األسرة«

املال لـ »راهنلا«: الحكومة تتعامل مع املستثمرين الكويتيني كتجار اإلقامات!
حاوره باسم رشاد

أكد نائب رئيس مجلس االدارة لشركة املال العاملية للتمويل واالستثمار العضو االحتياط ملجلس غرفة تجارة 
وصناعة الكويت عبدالله نجيب املال ان  حصوله على هذا الكم من االصوات في االنتخابات االخيرة ملجلس 

ادارة »الغرفة« مؤشر جيد على شخصه وعلى برنامجه االنتخابي الذي القى استحسانا من الحضور.
وقال املال في لقاء خاص مع »النهار« انه تعرف في االنتخابات االخيرة على العديد من االشياء التي لم يكن 
له علم بها مثل »املفاتيح االنتخابية« و»الترتيبات« وغيرها من األمور التي لو كان يعلم بها الختلف األمر 

واصفا االنتخابات بأنها لم تكن معركة بقدر ما كانت لقاء وديًا بني االخوة.
وأشار املال الى ان التعقيدات االدارية ووهن القوانني وراء تخلف الصناعة وتراجع التجارة في الكويت وذلك 
الفرص  اث��ر سلبا على  ال��ذي  االم��ر  التشريعات  أو تطوير  العملية االقتصادية توقفت لعدم استحداث  الن 

االستثمارية العديدة بالكويت التي فقدت أهميتها لغياب الرؤى املستقبلية!
وأوضح املال ان الجهات الحكومية تتعامل مع كبار املستثمرين الكويتيني معاملة تجار االقامات دون مراعاة 
لتاريخهم في خدمة االقتصاد الوطني، الفتا الى ان غالبية املشاريع العمالقة في دول الخليج خرجت من رحم 

الكويت بعد ان تعرقل اقامتها بسبب الروتني والبيروقراطية.
وأشار املال الى ان القطاع الخاص بدأ يستعد التفاقية الجات في حني لم تضع الحكومة أي رؤى ملواجهة ذلك 

من خالل دراسة الوضع، موضحًا ان املستقبل في ظل االتفاقية لصناعة الخدمات وليس التجارة.
وأكد املال ان التجار الكويتيني الذين يتعاملون مع السوق الخليجية املشتركة يأتون من تعنت في التعامل 
باملثل فالكويت تفتح ابوابها للتجارة الخليجية في حني تقف البضائع الكويتية على الحدود باليومني والثالثة 

للحصول على املوافقات للدخول طالبًا املعاملة باملثل على الحدود.
وفيما يلي نص الحوار:

{

املال: االنتخابات لم تكن معركة بل لقاء وديًا بني اإلخوة  )تصوير حسن يونس(

العراقيل تطارد املشاريع الصغيرة
ف��ي عونه  الله يكون  أن��ه ال يوجد تشجيع املشاريع الصغيرة فالتاجر الصغير  امل��ال  أك��د 
اي��ج��ارات وخلوات عالية وال توجد  ف��االج��راءات واملبالغ التي يتكلفها صغار التجار من 
ال��ى ان  قسائم صناعية وه��ذا االم��ر ال يشجع على النهوض بالصناعات الصغيرة الفتا 
هناك فجوة بن التجار واالث��ري��اء وشباب التجار وه��ي ظاهرة غير صحية الن الكويت 
قائمة في اقتصادها على شريحة تجار الطبقة الوسطى ولذا البد من املحافظة على هذه 

الشريحة!!

»روشتة« نجيب املال لإلصالح االقتصادي
أك��د امل��ال ان االص���الح االق��ت��ص��ادي ف��ي الكويت ل��ن يحل إال م��ن خالل 

أربعة عوامل رئيسة هي:
- توفير القسائم الصناعية والسكنية في أسرع وقت وذلك الن التأخر 
ف��ي توفيرها س��ي��ؤدي ال��ى ح��دوث حالة م��ن ال��رك��ود وه���روب رؤوس 
أم��ا بالنسبة للسكنية فأسعار األراض��ي  األم��وال الكويتية للخارج، 

ارتفعت بشكل مبالغ فيه بسبب عدم توفير الدولة للقسائم.
امل��وج��ود  ● س��رع��ة تأسيس هيئة س��وق م���ال، وذل���ك ملعالجة الخلل 

حاليًا في البورصة والتي كشفت عنها أزمة مجموعة 61.
● ت��س��ه��ي��ل االج�������راءات ال��ع��ام��ة ف���ي ال��ك��وي��ت ف���ي ش��ت��ى ال�������وزارات في 

الشؤون والبلدية والتجارة وغيرها.
● مقارنة السلطتن التشريعية والتنفيذية، وذلك ألن األزم��ات التي 

تئن منها الكويت حاليًا أسبابها خاصة ومصالح شخصية.


