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د.صالح املضحي بدر السعد عصام الصقر

د.ابتهال اخلطيبتركي الدخيل

عصام الصقر: الحكومة الحالية مختطفة من قبل مجلس األمة 
والكويت تعاني من شلل تام في دعم وتفعيل القطاعات االقتصادية

الى ان املش����اريع التنموية موجودة في خطة احلكومة 
اال انها حتتاج لتفعيل وقرار جاد من احلكومة للبدء في 
التنفيذ. وحول املصفاة الرابعة، اش����ار الى انه مشروع 
تنموي قد يحمل بعض املثالب، اال ان تنفيذه سيعود على 
الدولة بالفائدة، ووجود املصفاة ضرورة كأحد املشاريع 

التنموية التي نحتاجها في الكويت.
وقال املضحي: علينا تأدية دورنا جتاه الوطن باسم 
املواطنة احلقة، مضيفا انه على الدولة ان تضع االولوية 
أمام أعينها في تنفيذ املشاريع في ظل وجود مواءمة بني 
الس����لطتني، وان يأخذ اجلانب التشريعي جانبا رقابيا 
على السلطة التنفيذية. باملقابل، أوضح استاذ االحصاء 
في جامعة الكويت د.محم����د زينل ان هناك غياب وعي 
عن اهمية الدراس����ات االحصائية بس����بب اغفال أهمية 
االحصاء في القوانني التي يتم طرحها في مجلس االمة 
والتي يتم طرحها قبل ان يتم دراستها احصائيا. وأشار 
زينل الى ان طريقة تقييم املش����اريع في الدولة ال تقوم 
على دراسة احصائية مثل مجموعة من القوانني التي مت 
تنفيذها كنظام الفصل في اجلامعة والذي أدى ملشكالت 
في فتح الش����عب واملقررات الدراس����ية بسبب قلة عدد 
االساتذة في اجلامعة ذلك بس����بب عدم دراسة القانون 
وأثره الس����لبي قبل تطبيقه. كما أشار استاذ االقتصاد 
في جامعة الكويت د.انور الش����ريعان الى ان املش����كلة 
االساسية التي نعاني منها في الدولة ان النقاشات التي 
تتم على مختلف االصعدة والقرارات التي يتم اتخاذها 
ال تتم من خالل مختصني في تلك املجاالت، ضاربا املثل 
بقضية اسقاط القروض التي اخذت جداال كبيرا ووسعت 
دائرة االزمة ما ب����ني احلكومة واملجلس، على الرغم من 
ان تلك القروض االس����تهالكية للمواطنني قد استخدمت 
ألغراض كمالية كشراء السيارات وغيرها من االغراض 
املتعلقة برفاهية معيشة الفرد. وأكد الشريعان ان القطاع 
اخلاص يعتبر قطاعا جيدا وواعدا، اال انه يجب ان يخرج 
عن عملية »الريعية« من احلكومة، ومطالبته املستمرة 
بالدعم املادي، مضيفا ان احلكومة واملجلس مقصران في 

اعطاء االولوية حلل االزمات.

من الصرف االستهالكي في الدولة، مشيرا الى ان الطفرة 
التي نشهدها حاليا تعتبر طفرة غير مستدامة ولن يستمر 
انتعاش دخل الفرد ان لم يتحسن أداء الفرد في املجتمع. 
من جانبه، اوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي ان احلكومة احلالية بدأت تأخذ خطوة 
جدية في تقدمي برنامجها وخطتها التنموية اخلمس����ية 
وه����ي تعكس الواقع القائم بالتطبيق، كما مت الطلب من 
اجلهات نفسها التي تقدم املشروع ان تكون أداة رقابية 

ليتم محاسبتها على تلك املشاريع التي تقدمها.
وبني املضحي انه يجب ان يتم تنفيذ املشاريع املقترحة 
القابل����ة للتطبيق والتي تدفع عجلة التنمية في الدولة، 
كما يجب ان يتم تطبيقها وفق خطة متكاملة، مش����يرا 

مما يؤكد وجود خلل في منو االنتاجية في دول اخلليج، 
مش����يرا الى انه في حال لم تتحسن االنتاجية في العمل 

فلن يتحسن الوضع املعيشي للمواطنني.
واشار الس����عد الى ان هناك قوانني كثيرة مت اقرارها 
وحتديد تكلفتها خارج ميزانية الدولة كقانون املعسرين 
ومجموعة م����ن القوانني املتعلقة باالس����كان والترميم، 
وهي ستؤثر بش����كل كبير على دخل الفرد الكويتي في 

املستقبل.
وحول ارتفاع اسعار النفط، اكد السعد انه على الرغم 
من ارتفاع اسعار النفط في الوقت احلالي، اال أننا نعاني 
في الكويت من تردي االوضاع االقتصادية، وان الطفرة 
املالية في الكويت املنتعشة مع ارتفاع اسعار النفط زادت 

جادة، مشيرا الى ان احلكومة احلالية مختطفة من قبل 
املجلس وغالبية الن����واب في مجلس االمة همها دغدغة 
مشاعر املواطنني فيما ال ينفع الصالح العام، بالرغم من 

ان احلكومة متثل الغالبية في املجلس.
وب����دوره، حتدث العضو املنتدب ف����ي الهيئة العامة 
لالستثمار بدر السعد عن دور الهيئة واستخدام الفوائض 
املالية من ارتفاع أسعار النفط في الكويت واخلليج عامة 
بشكل كبير، وذلك في الفترة بني 2002 و2007، وقال ان 
االرتفاع الكبير في اسعار النفط لم يعكس مستوى وأداء 
العمل في الكويت، اذ ان منو االنتاجية في العام املاضي في 
دول اخلليج بلغ 1% مقارنة ببعض الدول كالصني حيث 
وصلت النسبة الى 10%، بينما في الهند بلغت النسبة %5 

آالء خليفة
أجمع محاضرو املنتدى االقتصادي املقام على هامش 
املؤمتر السنوي الحتاد أميركا على ان تهميش دور القطاع 
اخلاص، وتأخير خصخصة بعض القطاعات من شأنهما 

أن يؤخرا ايجاد احللول ملشاكل االقتصاد.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
عصام الصقر انه منذ استقالل الكويت ومجلس التخطيط 
كان آنذاك هو من يقدم اخلطط التنموية في البالد كإنشاء 
املدارس واملستشفيات وتأسيس البنك املركزي وجامعة 
الكويت، وكان في ذل����ك الوقت املجتمع مرتبطا ارتباطا 

تاما مع مجلس الوزراء.
وأوضح الصقر خالل املنتدى االقتصادي املنعقد في 
اليوم الثالث من املؤمتر الس����نوي السادس والعشرين 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت ف����رع الواليات املتحدة 
االميركية انه كان للقطاع اخلاص دور كبير قبل استقالل 
الكويت في اخلمسينيات، اذ مت تأسيس مؤسسات فعالة 
في ذلك منها بنك الكويت الوطني في عام 1952، واخلطوط 
اجلوية الكويتية عام 1954، وش����ركة السينما الوطنية 
بعام 1956.. الخ، مؤكدا انه في تلك الفترة كان هناك ثقة 
متداول����ة ومتبادلة ما بني احلكومة والقطاع اخلاص في 

دعم االقتصاد الكويتي.
وأشار الى ان الكويت تعاني في الوقت احلالي من شلل 
تام في دعم وتفعيل القطاعات االقتصادية، اذ ان اخلطط 
التنموية اخلمسية التي مت اقتراحها ال يتم تطبيقها بسبب 
التض����ارب في القرارات على الرغم من اهميتها في خلق 
فرص وظيفية كثيرة للكوادر الوطنية وتنمي االقتصاد 
احمللي مثل املصفاة الرابعة والداو كيميكال بسبب رفض 

بعض النواب لها، لذا اضطرت احلكومة إللغائها.
واكد الصقر ان تهميش دور القطاع اخلاص، وتأخير 
خصخصة بعض القطاع����ات � اذ ان قانون اخلصخصة 
مازال حتت االدراج � من شأنهما أن يؤخرا ايجاد احللول 
ملش����اكل االقتصاد، وعدم اجلدية ف����ي حتديث القوانني 
ف����ي الكويت ومنها قانون التجارة الذي مازال يعمل به، 
على الرغم من ان����ه قانون قدمي معقد يحتاج لتعديالت 

بدر الس�عد: الطفرة المالية في الكويت المنتعش�ة مع ارتفاع أس�عار النفط زادت من الصرف االستهالكي

خالل المنتدى االقتصادي المنعقد على هامش المؤتمر الـ 12 التحاد الطلبة فرع الواليات المتحدة

الدخيل والخطيب لتقنين الحرية لحفظ حق الجميع
التعليمي����ة وما يالحظه اجلميع 
ان روح االبداع تعاني من القمع 
خاصة انها ثمرة لالبداع البشري 
ولكنها مع االسف تتعرض للهجوم 
من خالل مجاالت مثل املس����رح 
والفنون واملوس����يقى وتوجهنا 
لثقافة اجلاسوسية نتيجة اخلوف 
من الرقيب فبتنا منارس هواياتنا 
ونثقف انفسنا بعيدا عن الرقابة 
اليوم جيال مؤسسا  التي خلقت 

على ثقافة التحايل.
وشددت اخلطيب على ان احلل 
ملا يعانيه املجتمع يكمن في احلرية 
وان ما حتتاجه الكويت هو نهج 
ليبرالي متح����رر، فاحلرية وفق 
القانون وتقب����ل فكرة االختالف 
واالستماع للرأي اآلخر وفهم ان 
االختالف هو من جمال الطبيعة 
البشرية، وان التنوع هو من اروع 
صور االختالف االنس����اني ولهذا 
فالليبرالية ووجود الدولة املدنية 
وسط احترام القانون هو من يعزز 

تعايش صور االختالف تلك.
وبين����ت اخلطي����ب ان هناك 
البعض  مفاهيم مغلوطة يسعى 
لتعزيزها بش����أن العلمانية فهي 
تعتب����ر نظام����ا سياس����يا يبنى 
على فصل الدين عن مؤسس����ات 
الدول����ة وليس عن املجتمع وهي 
والليبرالي����ة مرتبطتان في روح 

واحدة جتمعهم احلرية.

اكدت استاذة األدب  وبدورها 
االجنليزي بجامعة الكويت د.ابتهال 
اخلطي����ب عل����ى ان الهجمة التي 
تتعرض لها احلريات في الكويت 
يجب ان يتم التصدي لها بوقفة 
جادة من املثقفني واملدافعني عن 

حرية الرأي والتعبير عنه.
واش����ارت  اخلطي����ب الى ان 
الدستور يدعو وينادي باحملافظة 
على احلريات في وقت تعاني فيه 
تلك احلريات من انتقاص ووصاية 
اخالقي����ة يتعرض له����ا املجتمع 
ككل واملبدع����ون واملثقفون على 
وجه التحديد من خالل ادعاءات 
التيارات الدينية وتأثيرها ودعوتها 
ملمارس����ات مبالغ فيها مثل منع 
تدريس املوس����يقى ف����ي املراحل 

حجب ما يريد ان يصل اليه.
وش����دد الدخيل خالل حديثه 
على ان املطلوب هو اخلروج من 
صراع االختالف حول التفاصيل 
التي هي تع����زز االختالفات بني 
التيارات، ومن ميلك الرقابة يتوقع 
ان احلقيقة املطلوبة هو من ميتلكها 
فقط وهناك اناس يعيشون وفق 
قناعات ال يرغبون في تغييرها او 
تعديلها ولذلك فهم ال يتطورون 
وان احلل ملن يرى ان الرقابة هي 
حماية ولكن احلماية احلقيقية هي 
بالتحصني من الداخل، فاالختالف 
والتنوع املطلوب هو ذلك البعيد 
عن اسلوب فرض الرأي ونسيان 
فك����رة ان من يختل����ف معي هو 

املرفوض.

آالء خليفة
اكد كل من االعالمي السعودي 
ترك����ي الدخيل واس����تاذة األدب 
االجنلي����زي بجامع����ة الكوي����ت 
انه يس����تلزم  د.ابتهال اخلطيب 
علينا في الوطن العربي احترام 
وجهات النظر املختلفة، مشددين 
على اهمية احلرية وتقنينها حلفظ 

حق اجلميع.
قال االعالمي السعودي الدخيل 
ان املثقف في لغة العامة هو املطلع 
على االمور ومن ميتلك قدرا كبيرا 
من املعلومات في مجال ما أو عن 
تخصص م����ا، وكيف ان املثقفني 
بات ينظ����ر لهم على أنهم كثيرو 

الكالم مقابل ما يعملون.
وتطرق الدخي����ل خالل ندوة 
مجلس نبراس االلكترونية ضمن 
انشطة املؤمتر السنوي السادس 
والعشرين لالحتاد الوطني لطلبة 
الوالي����ات املتحدة  الكويت فرع 
االميركية واملقام في مدينة لونغ 
بيتش بوالية كاليفورنيا االميركية 
الى الرقابة كسياسة تطلب منع 
ايصال اف����كار معينة الى الناس 
وميارس حراسة على املتلقي بهدف 
احلماية من الناحية النظرية، مثلما 
يفعل األب او االسرة او احلكومة 
جتاه الفرد وذلك من باب االعتقاد 
ان هناك خطر عليه يريدون وقايته 
منه وابعاد الضرر عنه من خالل 

األردن يستضيف ندوة إقليمية حول
 دور النساء العربيات في تحقيق التنمية الشاملة

محمد هالل الخالدي
تلقت الكويت دعوة من املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
)ايسيسكو( للمشاركة في احللقة الدراسية االقليمية التي ستقام في 
العاصمة االردنية عمان في الفترة من 1-3 ديسمبر 2009 مع جمعية 
الدعوة االسالمية في اجلماهيرية الليبية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية 

االردنية للتربية والعلوم والثقافة وبرعاية من االيسسكو.
وتشير الدراسات العلنية الى أهمية دور املرأة ومشاركتها في حتقيق 
تنمية املجتمع ونهضته الشاملة، باعتبارها من أهم الفئات االجتماعية 
تأثيرا في حركة املجتمع ومسيرته السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، وفي ظل املتغيرات الدولية واإلقليمية والعربية منها على 
وجه اخلصوص تبرز احلاجة الى دراسة واقع املرأة العربية ومشاركتها 
التنموية وخصوصا املرأة املبدعة في جميع املجاالت التنموية باالضافة 
الى دراسة اهم املعوقات والتحديات والصعوبات التي تواجهها والتي 
تؤثر بشكل أو بآخر على مس����توى حتقيق هذه املشاركات، وانطالقا 
من أهداف املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )االيسيسكو( 
وخططها الثالثية واس����تراتيجياتها التي ترتكز على ضرورة تعزيز 
جميع العناصر التنموية التي يحتاجها املجتمع في نهضته، فقد قررت 
العزم وبالتعاون مع جمعية الدعوة اإلس����المية ذات االهداف السامية 

املشتركة على تنفيذ هذا النشاط.
وتهدف الدراسة إلى: االطالع على العالقة اجلدلية بني املرأة والتنمية 
الشاملة، دراسة الواقع االبداعي لدى النساء العربيات وأهميته في التنمية، 
الوقوف على أهم االدوار التي تقوم بها النساء العربيات املبدعات في 

مجال التنمية، االطالع على جتارب متطورة في هذا املجال.
محاور النشاط:

� املرأة في التنمية الشاملة.
� واقع املرأة العربية ومشاركتها التنموية.

� التحديات والصعوبات التي تواجهها املرأة العربية.
� مناهج وطرق تعزيز مشاركات املرأة العربية املبدعة في حتقيق 

التنمية.
� طاولة مس����تديرة )دراسة واقع املرأة العربية املبدعة في حتقيق 

التنمية( الفرص واآلفاق املستقبلية.
� جتارب متطورة.

ويشارك في الدراسة: اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، سورية، 
سلطان عمان، السعودية، فلسطني، العراق، قطر، الكويت، مصر، اليمن، 
باإلضافة إلى 10 مشاركات من النساء املبدعات من الدولة املستضيفة 

اململكة االردنية الهاشمية.

الخرافي هنأ نظراءه في موريتانيا وألبانيا وتيمور باألعياد الوطنية
بع��ث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلراف���ي ببرقيات تهنئة 
الى كل من رئيس اجلمعي���ة الوطني��ة مس���ع��ود ول�د باخلي��ر 
ورئيس مجلس الش���ي���وخ با مم��ادو مب���اوي في اجلمهوري���ة 
االسالمية املوريتاني���ة، وجوزفينا توبالي رئيسة مجلس الشعب 
ف���ي جمهورية ألباني���ا، ورئيس البرملان الوطن���ي في جمهورية 
تيمور الشرقية فرناندو الساما دي ارواجو، وذلك مبناسبة االعياد 

الوطنية لبالدهم.


