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حّمل لجنة السوق األضرار الناجمة عن عدم إدراج »املال للتمويل« في البورصة

»راهنلا«: مشكلتنا في الكويت ليست »نقص السيولة«..  املال لـ
ولكن سوء إدارة اقتصاد متكامل.. ويجب تخصيص الوزارات

كتبت فريال العطار

ح���ّم���ل ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ادارة ش���رك���ة امل���ا 
العاملية للتمويل واالستثمار عبدالله املا لجنة 
سوق الكويت ل��اوراق املالية مسؤولية االضرار 
التي لحقت بالشركة ج��راء التأخير في املوافقة 
ع��ل��ى ادراج���ه���ا ب��ال��س��وق رغ���م استيفائها لكامل 
ش���روط االدراج ال��ج��دي��دة منها وال��ق��دي��م��ة وذل��ك 
ألكثر من 3 سنوات مضت، مؤكدا حرصهم على 
االي���ف���اء ب��ال��وع��ود ال��ت��ي ق��ط��ع��وه��ا ع��ل��ى انفسهم 
ام�����ام امل��س��اه��م��ن ب��ش��أن ادراج ال��ش��رك��ة ب��ص��رف 
النظر عن تداعيات األزمة املالية الراهنة. واعتبر 
امل���ا ف��ي ل��ق��اء م��ط��ول م��ع »ال��ن��ه��ار« ان م��ا يحدث 
ب��ال��س��وق ال���ي���وم م���ن ه��ب��وط أو ص��ع��ود ام���ر غير 
طبيعي يستوجب تدخل ادارة السوق ومراقبيها 
وت���ش���دده���ا ف���ي ف����رض ال��ع��ق��وب��ات ال����رادع����ة على 
مروجي االش��اع��ات حماية لصغار املستثمرين، 
متمنيا على هؤالء التروي والحذر وقراءة نتائج 
الشركات قبل أخ��ذ أي ق��رار ب��ال��ش��راء، السيما ان 
هناك نحو 10 شركات فقط تقود نصف تداوالت 

هذا السوق من أصل 190 شركة مدرجة.
وق������ال امل�����ا ان ال��ح��ك��وم��ة ك�����ان ب��ام��ك��ان��ه��ا ان��ق��اذ 
ال��ش��رك��ات امل��ت��ع��ث��رة فيما ل��و ت��دخ��ل��ت ف��ي ال��وق��ت 
املناسب وضخت قرابة 3 باين دينار هي أصل 
دي��ون تلك الشركات خ��ارج دول��ة الكويت وليس 
بداخلها، معتبرا ان االزم��ة التي تعيشها الباد 
ال���ي���وم ل��ي��س��ت أزم�����ة ن��ق��ص س��ي��ول��ة ك��م��ا يعتقد 
البعض ولكنها أزم���ة شاملة وع��ام��ة ومتشعبة 

تتعلق بإدارة اقتصاد دولة بأكمله.
وعلى الرغم من انه لم »ينكر« طموحه في الفوز 
باحد مقاعد البرملان ممثا الب��ن��اء دائ��رت��ه متى 
كان الوقت مناسبا، اال ان املا اكد ان اهتماماته 
ال��ح��ال��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة بحته وت��ن��ص��ب ع��ل��ى ال��ف��وز 
بانتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت، مبديا 
تفاؤله الكبير ب��ف��وزه ف��ي تلك االنتخابات التي 
ستجرى في ابريل من عام 2010 نظرا النضمامه 
لقائمة االس��رة االقتصادية بعد ان ك��ان مرشحا 
مستقا في انتخابات العام امل��اض��ي، وف��از رغم 

ذلك بمقعد االحتياطي االول فيها.
وباالضافة ملا سبق، كان للما رأيه بآلية االرتقاء 
بالقطاع الخدمي في الكويت عبر تحويل وزارات 
ال����دول����ة ل��ه��ي��ئ��ات ي���ش���رف ع��ل��ى ادارت����ه����ا ال��ق��ط��اع 
ال���خ���اص ف���ي ح���ن ت��ك��ت��ف��ي ال��ح��ك��وم��ة ب��ال��ج��ان��ب 
الرقابي، داعيا ال��ى ض���رورة ت��روي الحكومة في 
دع����م م��واط��ن��ي��ه��ا ب��س��ب��ب وب����ا س��ب��ب ب���االش���ارة 
ال��ى ان��ه ضد الدعم الامبرر كدعم العاطلن عن 
العمل وهم نيام في بيوتهم او اسقاط القروض، 
او دع����م امل��ع��س��ري��ن ح��ت��ى ال ي��م��ع��ن امل����واط����ن في 
دالل���ه،، م��ؤك��دًا ان الحكومة قدمت للمواطنن ما 
يكفيهم عبر سنوات تاريخها الطويل وان كان 
لم يخف استياءه في املقابل من بعض القرارات 
غ��ي��ر الحكيمة ال��ت��ي تتخذها وم���ن ذل���ك عجزها 
ع��ن ت��وف��ي��ر س��ك��ن ل��ك��ل م��واط��ن ال ت��زي��د مساحته 
ع��ن 400م2 ف��ي بلد تمثل فيه الصحراء الخالية 

نسبة 93 ف��ي امل��ئ��ة م��ن اراض���ي���ه، الف��ت��ا ك��ذل��ك الى 
م��وق��ف��ه ال���راف���ض الل��غ��اء ال��ض��رائ��ب ع��ن ال��ش��رك��ات 
املدرجة باعتبارها ضريبة االدراج، والى رفضه 
انشاء بورصة ثانية او يقسم قطاعات وانشطة 
»الغرفة« لغرف مستقلة، مبديا في الوقت ذاته 
ت��أي��ي��ده ودع���م���ه الن���ش���اء ل��ج��ن��ة ع��ق��اري��ة بالغرفة 
والنشاء هيئة لسوق الكويت لألوراق املالية التي 

بات امر انشائها -بنظره- ضرورة وليس خيارًا.
فإلى تفاصيل اللقاء:

● أع��ل��م اك��ث��ر م��ن م���رة ع��ن استيفائكم ل��ك��ام��ل ش��روط 
االدراج على ان يتم ذلك في النصف االول من هذا العام اال 

ان شيئا من هذا لم يحدث؟
■ ه����ذا ص���ح���ي���ح.. ف��ل��ق��د ت��ق��دم��ن��ا ق��ب��ل ن��ح��و »3« 
سنوات ال��ى لجنة السوق بطلب الدراج الشركة 
في البورصة بعد ان تم استيفاؤنا لكامل شروط 
االدراج من جديده وقديمه سواء بالنسبة لشرط 
كفاية رأس املال او شرط عدد املساهمن، او شرط 
الربحية في موازنات اخر ثاث سنوات، وما الى 
ذلك.. بل اننا وعدنا مساهمينا باتمام هذا االمر 
ودرسنا وجهزنا بالفعل خطة االدراج ولكن حتى 
ت��اري��خ��ه ه���ذا ل��م ي��ح��دث ف��ي ظ��ل ت��وج��ه��ات لجنة 
السوق وتشددها بشأن سياسة االدراج، وعليه 
ف��إن��ن��ا نحملها ال��ي��وم ك��ام��ل امل��س��ؤول��ي��ة ع��ن ع��دم 
ادراج شركتنا ف��ي ال��ب��ورص��ة، كما اننا نحملها 
تبعات جميع االض��رار الناجمة عن هذا التأخير 
وذل����ك ل��ع��دم قناعتنا ب��االس��ب��اب امل��ت��ش��ددة وراء 
تأجيل ادراج الشركة في السوق بعد استيفائها 
ك���ل ال���ش���روط وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا لجنة 

السوق لادراج.

جاهزون لإلدراج

● أليس من االفضل عدم ادراج الشركة في السوق ريثما 
تنجلي االزمة املالية العاملية الراهنة؟

■ ب����ص����رف ال���ن���ظ���ر ع����ن االزم����������ة، وت���داع���ي���ات���ه���ا.. 
وانعكاساتها على السوق وعلينا وعلى غيرنا 
من الشركات، وبصرف النظر عما اذا كان اليوم 
ه���و ال���وق���ت امل��ن��اس��ب ل������ادراج م���ن ع���دم���ه، فنحن 
ق��د وع��دن��ا مساهمينا قبل »3« س��ن��وات ب���ادراج 
ال��ش��رك��ة ووض��ع��ن��ا خ��ط��ة االدراج وح��رص��ن��ا كل 
ال����ح����رص ع���ل���ى اس���ت���ي���ف���اء ك����ل م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا وف���ق 
ضوابط وقوانن لجنة السوق التي هي نفسها 
من حددها، فما مبررات التأجيل اذن اذ كنا -نحن 
اص��ح��اب ال���ش���أن- راض����ن ومقتنعن م��ن جانب 

ومستوفن كل الشروط من جانب اخر
تبادل القبعات

● ولكن سوق الكويت لالوراق املالية في هبوط متواصل، اال 
تعتقد ان من الحكمة تأجيل عملية االدراج؟

■ ما يحدث اليوم من هبوط بنظري هو امر غير 
طبيعي وسببه املضاربات، اما بالنسبة لصعوده 
النسبي ب��ن ال��ح��ن واالخ����ر، ف��ذل��ك ل��وج��ود بعض 
االستثمارات الخارجية لبعض الشركات القيادية 
ال��ت��ي ي��م��ت��ل��ك ف��ي��ه��ا ب��ع��ض امل��س��ت��ث��م��ري��ن االج��ان��ب 
حصصا م��ؤث��رة ت��وف��ر السيولة للسوق الكويتي 
من الخارج وليس من الداخل ما يجعل من دخول 
اموال هؤالء للداخل وتداولها في السوق الكويتي 
ومن ثم صعود او ارتفاع املؤشر امرا غير صحي 
على االطاق ناهيك ان االموال التي يتم تداولها في 
محافظ لشركات قيادية .. االموال هي ذاتها نفس 
االموال - اي ال جديد - حيث يتم نقلها من محفظة 
ملحفظة على ام��ت��داد اي���ام االس��ب��وع ب���دءا م��ن يوم 
االح��د وانتهاء بيوم الخميس وذل��ك كمن يمارس 
ل��ع��ب��ة ت���ب���ادل ال��ق��ب��ع��ات، ف��ي��رف��ع��ه��ا ع���ن ه���ذا ال���رأس 
ال�����رأس اآلخ�����ر، وه��ك��ذا  ليضعها  - نفسها - ع��ل��ى 
دواليك.. وهذا الذي نراه في ايام ارتفاع السوق هو 
امل��ؤش��ر الخاطئ ال���ذي يضلل صغار املستثمرين 
تحديدا، الذين تبهرهم االرقام العالية حيث يفوق 
ال���ت���داول اح��ي��ان��ا 120 مليون دي��ن��ار كويتي  حجم 
واع��ت��ق��د ان وض��ع��ًا م��ن ه��ذا ال��ن��وع يتطلب تشديد 

الرقابة على السوق الكويتي لاوراق املالية.

أمر حتمي

● اال تثير بذلك مخاوف صغار املستثمرين؟
■ املخاوف م��وج��ودة، وعلينا ان نكون حذرين 
وان نحتاط لها على االق��ل الن وضعا من هذا 
ال��ن��وع يثير اكثر م��ن ت��س��اؤل وف��ي مقدمتها ان 
ع����دد ال���ش���رك���ات ال���ت���ي ت���ق���ود ن��ص��ف ال����ت����داوالت 
ب��ال��س��وق ال ي���زي���د ع���ن ع��ش��ر ش���رك���ات ف��ق��ط من 
اص����ل 190 ش���رك���ة م����درج����ة، االم������ر ال������ذي ي��ؤك��د 
وجود بعض التجاوزات من قبل مديري بعض 
املحافظ ويتعن على لجنة السوق التصدي لها 
وايقافها ولذلك فانه من االهمية بمكان ان يتم 
اقرار قانون لجنة السوق في دور االنعقاد املقبل 
ملجلس االم���ة ع��ل��ى ان ي��ك��ون ذل���ك م��ن اول��وي��ات 
لجنة االص����اح االق��ت��ص��ادي، وه���ذا ام��ر حتمي 
وم��وض��وع غير قابل للنقاش الن��ه وب���دون ذلك 

القانون ال يمكن االستمرار.

قراءة وتحليل

● ما نصيحتك اذا لصغار املستثمرين تحديدا في ظل 

موجة التضليل التي تخيم على البورصة؟
■ ب���داي���ة ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ه��م ح��س��ن ق������راءة وت��ح��ل��ي��ل 
ميزانيات الشركات املدرجة بدءا من الربع االول 
وان���ت���ه���اء ب��ال��رب��ع ال���راب���ع او االخ���ي���ر م���ن ك���ل ع��ام 
السيما مع تأخر العديد من الشركات عن تقديم 
ميزانياتها في املواعيد املقررة االمر الذي يؤكد 
وجود خلل في بعضها، ومن ذلك سعيها لترميم 
ب��ع��ض خ��س��ائ��ره��ا ع��ب��ر ترحيلها ل��ل��رب��ع ال��ث��ال��ث 
او ال��راب��ع وه��ل��م ج��رى ف��ي م��ح��اول��ة منهم اليهام 
املستثمرين بمتانة او ثبات وضعهم املالي على 

االقل.
ام����ا ال��ن��ص��ي��ح��ة االخ������رى ال���ت���ي اوج��ه��ه��ا ل��ص��غ��ار 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ه���ي االس���ت���ف���ادة م���ن دروس االزم���ة 
ال���راه���ن���ة واالزم���������ات ال���ت���ي س��ب��ق��ت وع������دم االخ����ذ 
باالشاعات وبناء قراراتهم عليها والسيما تلك 
التي تروج لها بعض الشركات لتحقيقها الرباح 
مجزية ف��ي ال��رب��ع الثاني او الثالث م��ن ال��ع��ام او 
بث اخبار كاذبة كدخول مستثمر اجنبي لبعض 

الشركات و.. و..

مروجو اإلشاعات

ول��ع��ل��ي أح��ّم��ل ادارة ال��س��وق امل��س��ؤول��ي��ة الكبرى 
عن كل ما يحدث النها تسمع وتعلم بمثل تلك 
االشاعات واالخبار الكاذبة يوميا وتكتفي فقط 
بنفي الخبر ليس اال، في حن يتعن عليها اتخاذ 
اجراءات حاسمة او عقوبات مشددة الن القضية 
تمس الكويت كلها، ب��ل على ادارة ال��ب��ورص��ة ان 
تاحق م��روج��ي االش��اع��ات لضمان سامة هذه 
ال��س��وق اس���وة ب���االج���راءات ال��ت��ي يتبعها السوق 
االميركي وحزمه وتشدده في ماحقة ومحاسبة 

كل من يتسبب في ضرر لهذا السوق 

شركات متهالكة

● كيف تنظر لقانون تعزيز االستقرار املالي؟
■ لقد ت��أخ��رت الحكومة ف��ي معالجة االم���ر منذ 
ب��داي��ات��ه م��م��ا ادى ال����ى اف����اس ب��ع��ض ال��ش��رك��ات 
وانهيار بعضها االخر وقيام البعض باالندماج 
مع شركات اخرى او زيادة رأسماله في محاولة 
ل��ت��ج��اوز االزم�����ة م���ا اف��ق��د ه���ذا ال��ق��ان��ون فاعليته 
بالرغم م��ن ع��دم اق����راره حتى االن للوقوف على 

مدى تلك الفاعلية
ولكن لو اردن��ا تحليل واق��ع الحال فاننا سنجد 
وع��ل��ى العكس م��ن ذل��ك ان ال��س��وق ق��د تفاعل مع 
ال���ق���ان���ون ب��م��ج��رد االع������ان ع��ن��ه ع��ن��دم��ا ت��ح��ول��ت 
ش��اش��ات��ه، وب���ق���درة ق����ادر م���ن ال���ل���ون االح���م���ر ال��ى 
ال��ل��ون االخ��ض��ر، وك���ان بامكانها االس��ت��م��رار في 
اخضرارها ه��ذا ل��وال انتشار االش��اع��ات املفرضة 

والترويج لها التي هوت بالقانون مجددًا.
ن���ع���م ق�����ان�����ون االس�����ت�����ق�����رار ق�����د ح�����د ب���ال���ف���ع���ل م��ن 
ص����اح����ي����ات ب���ع���ض ال����ش����رك����ات وق����ي����د م��ج��ال��س 
ادارات����ه����ا، ووض��ع��ه��م ووض����ع ت��ص��رف��ات��ه��م تحت 
املجهر، ولكنها بالنهاية ه��ي ش��رك��ات متهالكة 
وم��ن��ه��ارة ومفلسة وف���ي ان���ح���دار وه���ي مضطرة 
ب��ال��ت��ال��ي للتعامل م��ع ه���ذا ال��ق��ان��ون واالن���ض���واء 
تحت مظلته ايًا كانت القيود والشروط فالغريق 
يتعلق بقشة للنجاة كما يقال، ولم يكن امام تلك 
ال��ش��رك��ات وف���ي ظ��ل ع��ج��زه��ا ع��ن ت��ج��اوز ازمتها 
ذاتيًا س��وى الرضوخ لتجاوز ازمتها املالية في 
ح���ن ان����ه ال ي��ل��زم ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ال��ق��درة 

لتمويل نفسها ذاتيا بالدخول فيه.

الخلل الوحيد

● إدًا ما تفسيرك العتراض بعض اعضاء مجلس االمة 
عليه؟

■ اعتراض بعض النواب عليه العتباره تجاوزًا 
ع��ل��ى امل���ال ال��ع��ام الن ال��ق��ان��ون ل��م ي��ض��ع سقفًا او 
ح��دًا لدعم الشركات، ال��ى جانب اعتراضهم على 
مركزية اتخاذ القرار في هذا القانون الذي اعطى 
صاحية التصرف لشخص واحد او جهة واحدة 
ف��ق��ط اي م��ح��اف��ظ ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي وف��ري��ق 
االن��ق��اذ م��ا يعني ان ه���ذا ال��ق��ان��ون يعلق مصير 
امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة على ق���رار ف��رد واح���د او جهة 
اعتبارية واحدة قد يكون او ال يكون لها مصلحة 
م��ا ورب��م��ا ه��ذا ه��و الخلل ال��وح��ي��د بنظري ال��ذي 

يعيب هذا القانون.

مشكلة متشعبة

ولكن دعيني اقولها بصراحة ان املشكلة بالكويت 
ليست مشكلة ق��ان��ون اس��ت��ق��رار مالي او م��ا على 
شاكلته، اذ ان فكرة القانون مجرد ضخ السيولة 
الازمة للشركات املتعثرة في محاولة النقاذها، 
ولو ان البنوك املحلية عاودت اليوم اقراض تلك 
الشركات لتعافت ووقفت على رجليها من جديد 
وال نتعش االقتصاد الكويتي برمته، ولكن تحفظ 
هذه البنوك في اق��راض الشركات او تمويلها او 
تشددها ف��ي وض��ع ش��روط وضمانات االق��راض 
والتمويل هو السبب الرئيس ان لم يكن الوحيد 
وراء استمرار االزمة الراهنة وتفاقها، ولكن االزمة 
الحقيقية التي تعيشها الكويت في واقعها هي 
اكبر من ذلك بكثير وهي مشكلة شاملة ومتشعبة 
وعامة، وتتمثل في سوء ادارتنا القتصاد دولة 

بالكامل.

أزمة إدارة

● ماذا تعني بأزمة ادارة اقتصاد متكامل؟
■ اع���ن���ي ان���ن���ا ف���ي ال���ك���وي���ت ن��ع��ان��ي م���ن م��ش��اك��ل 
وع���ث���رات ف���ي ك���ل ج���وان���ب ال��ع��م��ل��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ل��ل��ب��اد ب���دءًا ب��ق��ص��ور ال��ت��ش��ري��ع��ات الحكومية او 
انعدامها، م���رورًا بقضية االن��ف��اق ال��ع��ام وموقف 
حكومة دولة الكويت منه، اذ ان جميع حكومات 
العالم تضاعف او تزيد من حجم االنفاق العام 
اب������ان او خ�����ال االزم��������ات ب��ع��ك��س دول������ة ال��ك��وي��ت 
التي تتعلل بعدم ج��دوى االنفاق او انها تعرقل 
م��س��ي��رة ان��ش��اء اي���ة م��ش��اري��ع تنموية ك��ب��رى رغ��م 
وج���ود ميزانية مخصصة لها، وص���واًل لتفشي 
ال����ب����ي����روق����راط����ي����ة وامل����س����ح����وب����ي����ات، وال����واس����ط����ة 
والروتن بشكل غير طبيعي، وما يسفر او ينتج 
ع��ن ذل��ك م��ن مشاكل الص��ح��اب ال��ش��رك��ات وتعثر 

لرؤوس االموال.. و... و..
ف��ه��ل تعلمن ي��ا س��ي��دت��ي ان��ن��ا وح��ت��ى نستصدر 

ت��رخ��ي��ص��ًا ت��ج��اري��ًا ل��ن��ش��اط م��ا ن��ح��ت��اج الن نحل 
ك��ل امل��ش��اك��ل ال��ع��ال��ق��ة وال���ت���داخ���ات ب��ن االدارات 
ال���ح���ك���وم���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة اي������ًا ك����ان����ت ف����ي ال�����ش�����ؤون.. 
والجمارك والبلدية والتجارة.. وهيئة الصناعة... 

الخ؟!.
وه�����ل ت��ع��ل��م��ن ان اي ش���خ���ص ي���ري���د ان ي��ن��ج��ز 
معاملة حكومية البد ان يراجع الجهة املختصة 
م��ص��ط��ح��ب��ًا م���ع���ه »ف���ي���ت���ام���ن واو« وه�����و ع��ض��و 

مجلس امة؟!.
وهل تعلمن ياسيدتي ان الحكومة االلكترونية 
ال��ت��ي نفاخر ب��وج��وده��ا منذ تأسيسها قبل 10 
سنوات وحتى اليوم لم تنجز اكثر من نسبة 10 
في املئة مما هو مطلوب منها في مكينة العمل 
االلكتروني بالباد رغم اهمية هذا الهدف في ظل 
الكم الهائل من العمالة الوطنية املكدسة بالقطاع 
الحكومي.. او البطالة املقنعة التي باتت نسبتها 
في ه��ذا القطاع تناهز 97 في املئة مقابل نسبة 
3 في املئة من العاملن بالقطاع ال��خ��اص..؟! اذن 
امل��ش��ك��ل��ة ليست ف��ي ن��ق��ص ال��س��ي��ول��ة ك��م��ا يعتقد 
ال��ب��ع��ض.. ول��ك��ن��ه��ا »وب���ك���ل اس����ف« اك��ب��ر م���ن ذل��ك 

بكثير!.

نفق مظلم

● وما الحل في نظرك إذًا؟!
 من هذا 

ً
■  لو ارادت دول��ة الكويت الخروج فعا

النفق املظلم لترى النور في نهايته فعليها قبل 
ك��ل ش���يء ت��ح��وي��ل ال������وزارات ال��ح��ك��وم��ي��ة لهيئات 
والس��ي��م��ا ال��خ��دم��ات��ي��ة منها م��ع ك��ام��ل اح��ت��رام��ي 
وتقديري الشديد لبعض االخ��وة الذين تخوفوا 
م���ن ه����ذا ال���ط���رح ح���ن ن��اق��ش��ت��ه م��ع��ه��م خ��ش��ي��ة أال 
ي��ب��ق��ى ل��ل��ك��وي��ت اي م�����ورد او م���دخ���ول اخ����ر ع��دا 
النفط واالستثمارات الخارجية فيما لو تم تبني 
ه���ذا االق���ت���راح ظ��ن��ًا منهم ب���أن اي�����رادات ال�����وزارات 
الخدمية تشكل م���وردًا او م��دخ��واًل ردي��ف��ًا للنفط 
ولاستثمارات الخارجية.. علمًا بان هناك موردًا 
اخ����ر غ��ي��ر ت��ل��ك ال��������وزارات ال��خ��دم��ي��ة اك���ث���ر ك��ف��اءة 
وف��اع��ل��ي��ة وي��م��ك��ن االع��ت��م��اد وال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه فيما 
ل��و ارادوا زي����ادة م��داخ��ي��ل ال��ب��اد ال��ق��وم��ي��ة وه��و 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ط��اق��ة الشمسية فيها ب���داًل من 

التفكير ببناء مصفاة رابعة او غيرها.

الحل الوحيد

● اذن انت تنادي بخصخصة قطاع الخدمات؟
■ ه��ذا ه��و الحل الوحيد لتأمن خ��دم��ات افضل 
وايرادات اكثر والسيما اذا ما تم تحويل الوزارات 
ل��ه��ي��ئ��ات ي���دي���ره���ا ال���ق���ط���اع ال���خ���اص ب��ام��ك��ان��ات��ه 
املتعددة وتشرف عليها الحكومة على ان يتشارك 
ال��ج��ان��ب��ان ف��ي االرب����اح او االي�����رادات الن ذل���ك من 
شأنه ان يحل العديد من املشاكل العالقة اليوم 
كسوء تقديم خدمات البريد واالتصاالت للعامة.. 
وال���ت���اخ���ر ف���ي���ه���ا.. وك��م��ش��اك��ل ت��ح��ص��ي��ل االم������وال 
والقضاء على البيروقراطية والروتن والتعسف 
ف��ي ات��خ��اذ االج�����راءات.. وه��ذا كله سيصب الحقًا 
مع التوجهات االميرية السامية بتحويل دولة 
ال��ك��وي��ت مل��رك��ز م��ال��ي وت���ج���اري اق��ل��ي��م��ي وع��امل��ي 
فلم ال��ت��ردد اذن..؟! ومل��اذا ال تتضمن خطة الباد 

الخمسية هذا الطرح؟!

جوانب مضيئة

● وهل تعتقد انه بمقدورنا تبني او تنفيذ هذا الطرح؟
■ بكل تاكييد.. ف��االم��ان��ة تقتضي وتتطلب منا 
االشادة بالجوانب املضيئة االيجابية لهذا البلد 
حكومة وشعبًا كما كنا ننتقد ون���ذم.. فالكويت 
معروفة »وعلى مر الزمان« بصابتها وصابة 
شعبها ومتانة وضعه املالي بصرف النظر عن 
االزم�����ة ال��ح��ال��ي��ة.. ف��ص��ح��ي��ح ان ه��ن��اك ج��ه��ات او 
ش��رائ��ح ت���ض���ررت.. ب��ل وت���ه���اوت ول��ك��ن ه��ن��اك في 
املقابل شرائح اخرى وجهات تنعم بالخير الوفير 
وقد تناهز نسبتها ماال يقل عن 70 في املئة مما 
يعني ان اقتصادنا متن وشعبنا ولله الحمد 
مقتدر ومكن ومتمكن ماديًا ولعل الدليل على 
ذلك يكمن في استمرار هذا الشعب في سلوكياته 
االستهاكية التي تعكس ق��وة او متانة وضعه 
املالي او بقائه على االقل كحرص النسبة االكبر 
م���ن ال��ك��وي��ت��ي��ن ع��ل��ى تغيير س��ي��ارات��ه��م.. واث���اث 
منزلهم.. وسفرهم للخارج الكثر م��ن 3-4 م��رات 
سنويًا وما الى ذلك من املمارسات والسلوكيات 
الحياتية التي ال يمكن للفئات او الطبقات غير 
امللئية القيام بها..! فإن دل ذلك على شيء فانما 
يدل على أن نسبة تأثرنا باالزمة في الكويت أقل 

من غيرنا من الدول بكثير.

سيد االقتصاد

أض���ي���ف���ي ال������ى ذل������ك ت���م���ت���ع م���ص���ارف���ن���ا امل��ح��ل��ي��ة 
وم��ؤس��س��ات��ن��ا امل��ال��ي��ة بتصنيفات ع��امل��ي��ة عالية 
ت��ؤك��د م��اءم��ت��ه��ا وم��ت��ان��ت��ه��ا م��ق��ارن��ة ب��م��ص��ارف 
بعض الدول الخليجية او االوض��اع االقتصادية 
ل��ت��ل��ك ال�����دول ب��ص��ف��ة ع��ام��ة ال��ت��ي م��ن��ي��ت بخسائر 
وأضرار كبيرة جعلت سكان هذه الدول »يهجون« 
ل��دي��اره��م االم منها ت��ارك��ن وراءه�����م س��ي��ارات��ه��م 
وأرزاق���ه���م وب��ي��وت��ه��م وه���ذا ول��ل��ه ال��ح��م��د ال���ذي لم 
ولن تشهده الكويت التي يحمي اقتصادها سيد 
االق��ت��ص��اد وه���و دس��ت��ور ال���ب���اد، م��ن ج��ان��ب آخ��ر 
ن��اه��ي��ك ان اق��ت��ص��اده��ا ه���ذا م��ب��ن��ي ع��ل��ى م��ق��درات 
مواطنيها أصحاب االرض الذين ال يغادرونها 
أيا كانت االزم��ات عكس بعض دول الجوار التي 
ب��ن��ت اق���ت���ص���اده���ا ع��ل��ى م��س��ت��ث��م��ري��ن خ��ارج��ي��ن 
»هجروها« وتركوها وحيدة تواجه مصيرها في 

أول أزمة تواجهها.

مواطن مدلل

● لكن في املقابل املواطن الكويتي هو االكثر تدلال في 
ال��ع��ال��م م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ت��ه، ف��ه��و يحظى ب��دع��م حكومي 
ان ك��ان عاطال عن العمل أو مسرحا منه أو معسرا او 

متعثرا أو.. أو..؟
■ هذا كام صحيح مئة في املئة لكن ومع ذلك 
نحن منذ ال��غ��زو ال��ع��راق��ي للباد وح��ت��ى اليوم 
نعتبر أكثر الشعوب تضررا من تخبط الحكومة 
في سياساتها وترددها في قراراتها، فمن قال 
ان ك���ل ق������رارات ال��ح��ك��وم��ة ص��ح��ي��ح��ة؟ وم����ن ق��ال 

اننا نرضى أو أن��ا شخصيا على االق��ل موافق 
ع��ل��ى دع��م��ه��ا ال��ام��ح��دود او ال��ام��ت��ن��اه��ي لنا؟ 
أن����ا م���ع االس����ل����وب امل����ت����وازن وي��ت��م��ث��ل ف���ي ق��ي��ام 
ال��ح��ك��وم��ة ب��دع��م��ن��ا م��ت��ى ك��ن��ا ف��ع��ا ف���ي ح��اج��ة 
لذلك، والشتدد او االمتناع عن تقديم هذا الدعم 
حتى انتفت الحاجة له ال ان يكون دعمها لنا 
مستمرا بسبب وب��ا سبب فأنا مثا لست مع 
دعم البطالة ومنح روات��ب للعاطلن عن العمل 
وه��م مرتاحون في بيوتهم، كما لست مع دعم 
املعسرين حتى وان ك��ان ذل��ك سيؤلب البعض 
ع��ل��ي، ك��م��ا ان��ن��ي ل��س��ت م��ع اس��ق��اط ال��ق��روض أو 
فواتير الكهرباء عن املواطنن الن هذا كله من 
شأنه ان يهوي باقتصادنا الوطني للحضيض 
ل��ل��وراء، في حن اننا  ويعيدنا عشرات السنن 
نبحث ع��ن املستقبل ال��واع��د لوطننا، ه��ذا الى 
ج��ان��ب ان ال��ح��ك��وم��ة »م���ا ق��ص��رت« وق��دم��ت لنا 
بما فيه الكفاية وعلينا اليوم أن نتلمس الجرح 

ونغض عليه فهو كبير ومؤلم.

لقاء الديوانية

● اسمح لي االن أن أنتقل ال��ى جانب آخ��ر من الحوار 
الخاص باستضافتك البناء الدائرة في ديوان منزلكم 
)ديوانية( في الشويخ فهل هذا ايذان بعزمك مستقبال 

على ترشيح نفسك النتخابات مجلس األمة املقبل؟
■ لقد كان ذلك انطاقا من احساسي باملسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ت��ج��اه أه��م��ي��ة اخ��ت��ي��ارن��ا للمرشح 
املناسب لنا في مجلس األم��ة، ولم أكن أول من 
دعا ملثل هذه اللقاءات، بل سبقني اليها نخبة 
من الشباب في دوائر عدة، وذلك بهدف تنظيم 

لقاء مفتوح يجمع املرشحن مع أبناء الدائرة 
ملناقشة قضاياها واهتماماتها.

لست وحدي

● ولكن يهمك ايضا بالتأكيد ان تقول »أن��ا هنا« من 
خالل هذه الندوات وهذا ليس عيبا أو خطأ؟

■ بالتأكيد ولست وح��دي من يقول »أن��ا هنا« 
ف��ال��ج��م��ي��ع م���وج���ودون وال أع��ت��ق��د ان أي واح���د 
منهم متابع جيد للشأن السياسي وال يكون 
لديه طموح أو رغبة في خدمة بلده، ونيل شرف 
تمثيل اب��ن��اء دائ��رت��ه تحت قبة ال��ب��رمل��ان وأن���ا ال 
أنكر ذلك وان كان الحديث عن هذا سابق ألوانه 
الن ت��رك��ي��زي ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ال��ج��ان��ب االق��ت��ص��ادي 
املتمثل ف��ي ان��ت��خ��اب��ات غ��رف��ة ت��ج��ارة وصناعة 
ال��ك��وي��ت ف��ي أب��ري��ل م��ن ال��ع��ام املقبل 2010 أكثر 
م��ن تركيزي على الجانب السياسي م��ع كامل 
قناعتي بأن السياسة واالقتصاد وجهان لعملة 

واحدة.

نجاح محسوم

● حصلت ف��ي انتخابات الغرفة السابقة على مركز 
االحتياطي االول رغم كونك مستقال، فما توقعاتك عن 

نتيجة ترشحك النتخابات العام 2010؟
■ أتوقع فوزي في هذه االنتخابات النني أعتزم 
ترشيخ نفسي ضمن قائمة االسرة االقتصادية 
ول���ق���د ن��اق��ش��ت ه����ذا االم�����ر م���ع أع���ض���اء ال��ق��ائ��م��ة 
واالم��ر شبه منته أو محسوم ب��اذن الله، وكلي 
أمل أن أوفق في عملي واالرتقاء بقطاع خدمات 

الغرفة ومكانتها محليا وخارجيا. هبوط السوق غير 
الطبيعي سببه 

»املضاربات«.. وصعوده 
بسبب تدفق األموال 

الخارجية 

كان يمكن للحكومة ضخ 
3 باليني دينار هي ديون 

الشركات املتعثرة بالخارج 
وتجاوز األزمة

نفاخر بالحكومة 
اإللكترونية رغم انها لم 

تنجز أكثر 
من 10 في املئة من 

مهامها خالل 10 سنوات

{

عبدالله املال متحدثًا إلى الزميلة فريال العطار )تصوير عبداللطيف قعدان(

{

املال: تحويل الوزارات الخدمية لهيئات تدار من القطاع الخاص بإشراف حكومي للخروج من النفق

على هامش اللقاء

إضاءات سياسية

● ل����و اس���ت���ط���اع���ت ال���ش���رك���ات ت��ح��ق��ي��ق 
ت���زي���د بنسبة  ال���ع���ام 2010  ف���ي  أرب�����اح 
1 ف��ي امل��ئ��ة ع��ن أرب����اح أو ن��ت��ائ��ج ال��ع��ام 
2009 ف��ه��ذا ف��ي ن��ظ��ري ت��ع��اف��ي ال��س��وق 

تدريجيا.
● هيئة السوق ضرورة ولسيت خيارًا 
وفشل ادارة السوق في حل العديد من 

القضايا املهمة يعود لغيابها.
● لست مع انشاء بورصة ثانية حتى 
وان كانت عقارية وأفضل دعم املؤشر 

ب�����ادخ�����ال ق���ط���اع���ات ع���ق���اري���ة ب��م��ؤش��ر 
ال��ش��رك��ات صعب  ع��ق��اري، فمتى زادت 

علينا التحكم في املؤشر.
● ل���س���ت م�����ع إل�����غ�����اء ال����ض����رائ����ب ع��ل��ى 
الشركات املساهمة املدرجة واملتعثرة 
بسبب األزمة فهذه هي ضريبة االدراج 
امل��س��اواة ب��ن شركة مدرجة  وال يمكن 
يتم تداول سهمها في السوق وتحقيق 
االرباح وأخرى فردية أو عائلية وغير 

مدرجة هذا ليس عدال. 

● السياسي فاشل دائمًا في تجارته.. 
وان ح���دث ون��ج��ح فيها ي��وم��ًا م��ا فذلك 
ب���س���ب���ب س����ي����اس����ات����ه االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال 

السياسية.
● مل��ج��ل��س االم������ة دور رق����اب����ي ي���زاول���ه 
وللحكومة دور تشريعي ال تقوم ب��ه.. 

وتفتقد للجرأة.
● استغرب جدًا من خوف بعض الوزراء 
م��ن االس��ت��ج��واب��ات ع��ل��م��ًا ب���أن ال��ب��رمل��ان 
ال��ب��ري��ط��ان��ي يستجوب رئ��ي��س ال����وزراء 

كل اسبوع.
● اثبتت تجربتنا الديموقراطية وبعد 
م��رور نحو 47 سنة عليها انها افضل 

من غيرها في دول الجوار رغم الصراع 
السياسي القائم.

● م���ن أخ���ط���اء ال��ح��ك��وم��ة ان���ه���ا تحمي 
اعضاء مجلس االمة بداًل من تحميلهم 
مسؤولياتهم.. وتغدق عليهم بالوعود 
وال����ه����دي����ا ل��ت��ض��م��ن ت��ض��ام��ن��ه��م م��ع��ه��ا 
ووقوفهم بجانبها عند وقوف اي وزير 

على منصة االستجواب.
● اعتقد ان���ه م��ن ال��واج��ب علينا اليوم 
اح���ت���رام ق����رار وق��ي��ام س��م��و ام��ي��ر ال��ب��اد 
باختيار وتسمية الشيخ ناصر املحمد 
ل��ل��وزراء وعلى املجلس التكيف  رئيسًا 

مع االمر.

 300 في املئة نسبة إقراض البنوك

ح�����ّم�����ل امل��������ا أزم���������ة ن����ق����ص ال���س���ي���ول���ة 
ال��ش��رك��ات  ادارات  مل��ج��ال��س  ب��ال��ك��وي��ت 
التي تتجاوز احيانا حدود االقتراض 
امل����س����م����وح ب���ه���ا ب���ح���ي���ث ي����زي����د س��ق��ف 
االقتراض عن نسبة 70 - 80 في املئة 
ان يعفي  ال���ش���رك���ة دون  م���ن رأس����م����ال 
املقرضة من بعض املسؤولية  البنوك 

ح�����ن ت����زي����د ن���س���ب���ة االق����������راض ل��دي��ه��ا 
ل��ب��ع��ض ال����ش����رك����ات  ال���ن���اج���ح���ة الك��ب��ر 
م��ن 200 - 300 ف��ي امل��ئ��ة م��ن رأس��م��ال 
ال���ش���رك���ات م���ت���ج���اوزا ب���ذل���ك ال��س��ي��ول��ة 
ل����دي����ه ع��ب��ر  امل����ت����واف����رة  امل������وج������ودة او 
اق��ت��راض��ه م���ن ب��ن��ك آخ���ر ل��ت��م��وي��ل تلك 

الشركات.

3 باليني دينار ديون

ق���ال امل����ا: إن ان��ه��ي��ار أو اف����اس بعض 
ال��ش��رك��ات ج���راء األزم����ة امل��ال��ي��ة العاملية 
الراهنة ال يعني أن هذه الشركات سيئة 
وان ادارات��ه��ا فشلت في تجاوز األزم��ة، 
فلو تدخلت الحكومة في حينها بضح 
نحو 3 باين دينار كويتي هي اجمالي 

ديون الشركات الكويتية وبعض ديون 
البنوك خ��ارج دول��ة الكويت ملا انهارت 
ت��ل��ك امل���ؤس���س���ات واف���ل���س���ت وه�����وت من 
اعلى قمة نجاحاتها الى هوة االنهيار. 
وق�����ال: ارج����و ان ت��ض��ع��وا خ��ط��ن تحت 

»خارج دولة الكويت«.


