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القدمية  الكوي���ت  في 
حملت بعض بوابات السور 
أسماء حراسها املتحدرين 
من أصول قبلية )دروازة 
البريعص���ي( كما حملت 
العتيقة  بعض األحي���اء 
أس���ماء قبائ���ل بدوي���ة 
)فريج الرش���ايدة وسواه 
الفرج���ان( غير ان  م���ن 
املواطنني الكويتيني الذين 
ولدوا وترعرعوا في تلك 
األحياء لم يقدموا أنفسهم 
لآلخرين أو ألبناء وطنهم 
بصفة أخرى س���وى انهم 
»كويتيون« فذاكرة الوطن 
لم تسجل لنا عبارة »أبناء 

القبائل«.
كما لم يذكر لنا التاريخ 
ان الشخصيات التي ارتبطت 
باس���م القبيلة واشتهرت 
به )كمث���ل هالل املطيري 
أو سواه من الشخصيات( 
كانت تتعامل مع املواطنني 
اآلخري���ن بصف���ة »أبناء 
القبائل« بل بصفة املواطنة 
الكويتية. ذلك ان العديد من 
العائالت الكويتية تنتمي 
لقبائل وإن لم تعد حتمل 

اسم القبيلة.
واليوم جند ان العديد 
من اخلبراء واألكادمييني 
واألطب���اء  واحملام���ني 
واملهندس���ني والضب���اط 
والسفراء ورجال األعمال 
الكويتيني الذين يتحدرون 
من أصول بدوية والذين 
تلقوا تعليمهم في الداخل 
أو اخل���ارج عل���ى نفقة 
الدولة وتقلدوا املناصب 
الرفيع���ة ف���ي الدولة، لم 
يقدموا أنفسهم ملواطنيهم 
أنهم »أبناء قبائل« بل هم 
مواطن���ون كويتيون في 

دولتهم »دولة الكويت«.

في بلدنا رجال تدل عليهم مش����اريعهم 
واعمالهم اخليرة التي يراها حتى األعمى، 
وقد كنا في الف خير ونعمة عندما فتحنا 
الباب واس����عا الولئ����ك املبدعني من رجال 
االقتصاد طبقا ملبدأ »دعه يعمل، دعه مير« 
الشهير، وقد تخلف بلدنا عندما بدأنا بعرقلة 
جهودهم ودفعناهم دفعا للخروج بأموالهم 

وافكارهم خارج الكويت.
> > >

وقد جلست ابان انتظار فتح انابيب املياه املغذية لقنوات 
مدينة صباح األحمد البحرية بالقرب من م.أسامة جواد بوخمسني 
وحتدثت معه في مش����روع  خور أو نهر الكويت الذي يدخل 
مياه البحر من منطقة بنيد القار ويخرجها من منطقة القبلة 
احملاذية لفندق الش����يراتون عبر مش����روع B.O.T يسترد في 
النهاي����ة من قبل الدولة بعد ان يحيل قل����ب البلد الى حدائق 
خضراء وشالالت وأنهر وكافيهات ومطاعم ومواقف سيارات، 
ويس����ترد املطور الكلفة الضخمة لذلك املشروع من جزيرتني 
يبني فوقهما برجني يتم انش����اؤهما م����ن الرمل الفائض من 
احلفر، وقد مت لالسف عرقلة ذلك املشروع في السابق والذي 
نأمل ان نراه قائما في القريب العاجل كعنوان ملرحلة االمناء 

احلالية والقادمة.
 > > >

وال ميكن دوران عجلة االعمار واالمناء في البلد دون االلغاء 
الكل���ي لقانون B.O.T اجلديد الس���باب عدة منه���ا، 1- انه منح 
صاحب املبادرة او املشروع نسبة 5% فقط كافضلية مما يعني 
ان مش���روعه قد يرسو على غيره رغم انه من دفع املاليني على 
الدراسات واالستشارات الالزمة، 2- طرح 50% لالكتتاب العام 
رغم ان املش���اريع بش���كل عام قد ال تربح بالضرورة )مشاريع 
دبي على س���بيل املثال(، فلماذا نعرقل ونورط الناس مبلكيات 
غير مضمونة قد تقضي على مدخراتهم ومن ثم لومهم للحكومة 
وطلب التعويض، 3- توسيع قاعدة امللكية عبر االكتتاب العام 
يعني البطء الشديد بالقرار وعدم احملاسبة، 4- حقيقة ان شرط 
االكتت���اب العام ال يوجد مثيل له ف���ي دول العالم »اجمع« التي 
تفرش عادة البساط األحمر للمس���تثمرين دون شروط اذعان 

كحال شرط االكتتاب.
 > > >

آخر محطة: 1- نرجو التعديل السريع لكل تشريع ال مثيل له 
في دول العالم االخرى فال يصح االعتقاد بأن بعض مشرعينا 
اكثر فهم����ا وحنكة وذكاء من األمل����ان واليابانيني واالميركان 

والبريطانيني.. الخ.
2- نرجو ان تبادر الدولة هذه املرة بعد تعديل التشريعات 
املعرقلة باالتصال برجال االعمال الكويتيني واالجانب الشعارهم 
بالتغيير الذي مت والطلب منهم استثمار اموالهم في املشاريع 
التي ستقام على االراضي املمنوحة، فقد كلَّ وملَّ املستثمرون 
في الس����ابق من اجلري خلف الدولة وحان الوقت الن يعتدل 

احلال وينعكس.
3- كما نرجو اإلحياء السريع ملشروع تنمية جزيرة فيلكا 
)احلى اجلزر سابقا( فقد شب املشروع عن الطوق وقارب ان 
يصبح في العشرين من عمره وهو احد الشروط السابقة المتام 

االعمال في بلدنا الواعد.
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جمعتني مناسبة مع وزير عربي سابق عام 1988 
ودار حدي���ث عن جتربته فقال: »... وأول ما الواحد 
يدخل الوزارة ياخذ إبرة بنج، كل حاجة عال، والناس 
همه اللي مش فاهمني وليس في اإلمكان أحسن مما 
كان لغاية ما يطلع من الوزارة وينتهي مفعول اإلبرة، 
يرجع يتكلم زي الناس«.. تذكرت هذه احملادثة في 
وارد طريقة بعض املسؤولني في تقييم أداء بعض 

األجهزة احلكومية، حيث يس���ارع الى الدفاع ع���ن أخطاء غير مقبولة 
في أجه���زة ذات خبرات متراكمة وإجنازات طيب���ة، مثل الهيئة العامة 
للرعاية الس���كنية، التي نفذت مشروع مدينة سعد العبداهلل بكم كبير 
من األخطاء ال يتناس���ب مع خبرتها الطويلة، حيث يؤدي تبايع عقود 
املقاوالت بني الش���ركات الى »عصر« بنود امليزانية لتحقيق أرباح على 
حس���اب املواطن، فيس���تفيد البائع الذي فاز باملناقصة وتخسر الهيئة 
سمعتها العريقة، ومن ورائها الدولة، والصحيح أن يتجه املسؤول الى 
املتس���ببني في تلك األخطاء باملساءلة، بدال من أن يحتمي هؤالء بوزراء 

يتعرضون للمضايقة بدال منهم.

إسقاط فوائد الديون

ه���ذا التوجه خطير للغاية كونه يدفع باجتاه التحلل من االلتزامات 
باملطلق، مع التحفظ على آلي���ة االقتراض التقليدي، وقد مارس بعض 
النواب التغرير باملواطنني على مدى عشرة أشهر وعدوا فيها مبثل هذه 
الهبات غير العاقل���ة، التي متنح بعض املواطنني أفضلية على البعض 
اآلخر، فس���ارع هؤالء خالل األشهر القليلة املاضية لالقتراض على أمل 

إسقاط تلك القروض عنهم، هذا التوريط من يتحمل مسؤوليته؟!
في املقابل يجب أن تتم مراجعة بعض البنوك في بناء الفائدة بشكل 
تصاعدي ال تراعي فيه انخفاض سعر اخلصم، فهي تسير في اجتاه واحد، 
وال تشجع املدين على االنتظام في السداد مثلما تفعل بنوك أخرى تنظم 
استقطاع القسط الشهري بشكل آمن ومنتظم، ناهيك عن منح القروض 
بشكل نقدي ال يقابله شراء أصل أو االلتزام بوجه االستخدام الذي صدر 
مبوجبه ذلك القرض، هذه املسؤولية على بعض املصارف تضيف سببا 
آخر لرفض مشروع القانون الذي يكافئ بصورته احلالية البنوك التي 
شجعت املقترض على التورط، وفشلت في حتصيل الدين اعتمادا على 
آلية »الفائدة املركبة« التي زادت من حجم تلك القروض التي وجهت في 

بعض احلاالت نحو املضاربات في سوق األسهم أو العقار.

جسر جابر/ الصبية

أخيرا مت توجيه الدعوة ملقاولني لتجديد عطاءاتهم لتنفيذ هذا اجلسر الذي 
كتب���ت عنه أول مرة عام 1976، واليوم تقدر تكلفته ب� 3.7 مليارات دوالر، وإذا 
تأخر س���نتني سيرتفع الى خمس���ة مليارات، نرجو أال يتعرض النتكاسة في 
مراحل التأهيل والترسية والتنفيذ، فهو ليس مشروعا، بل نقلة كاملة للكويت 
باجتاه نصفها غير املس���تغل، األمر الذي سينعكس على أمور كثيرة جدا مثل 

مدينة احلرير 77 مليار دوالر وميناء بوبيان 6 مليارات دوالر ..الخ.
إنه���ا مرحلة جديدة تتطلب توالي اخلطوات مبنهجية عملية وتفكير علمي 
رشيد، ولن ننسى رجال هذه املرحلة � ونساءها � فهي التي سنورثها لألجيال 

القادمة، مثلما تلقينا ما قدمه لنا جيل االستقالل، جزاه اهلل خيرا.
كلمة أخيرة: يجب أن تالحظ الشركات االستثمارية املرحلة اجلديدة في االقتصاد 
الكويت���ي وتخصص جزءا من محفظتها االس���تثمارية لتفعي���ل هذه املرحلة، 
وس���يقطف الثمرة األسرع من بني تلك الشركات في بناء حتالفات فنية، مثلما 
فعلت شركة نور، على سبيل املثال، في تنفيذها ملطار امللكة علياء باألردن من 

خالل حتالف مالي/ فني، دولي.

مرحلة المشاريع الكبرى في 3 وقفات
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

الخارجية اإليرانية: نتعامل مع  قضية
 ابنة بن الدن  من منطلق إنساني

طهران � د.ب.أ: قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية رامني 
ميهمانباراسات امس إن بالده ستتعامل مع قضية ابنة زعيم القاعدة 

أسامة بن الدن التي حتاول مغادرة البالد من منطلق إنساني.
وتتواجد اميان حاليا في مبنى الس����فارة السعودية في طهران 
وتريد مغادرة طهران لكن احلكومة االيرانية تريد وثائق قانونية 

من السعودية للتعريف بهويتها وتوضيح كيفية دخولها ايران.
وقال ميهمانباراسات انه مبجرد انتهاء هذه العملية، فان طهران 
س����تنظر إلى القضية من منظور إنس����اني االمر الذي فسره بعض 
املراقبني بانه إش����ارة إلى أنها لن تواجه إجراءات قانونية لدخولها 
ايران بشكل غير قانوني. وذكرت صحيفة الشرق االوسط اململوكة 
للس����عودية امس االول االحد ان احلكومتني السعودية وااليرانية 

جتريان محادثات للسماح البنة اسامة بن الدن مبغادرة ايران.
وقال وزير اخلارجية السعودي االمير سعود الفيصل للصحيفة 
التي ذكرت االسبوع املاضي ان اميان بن الدن احتجزت في السفارة 
لثالثة أسابيع ظلت فيها غير قادرة على املغادرة »إننا نعتبر هذه 
القضية ذات بعد إنساني بحت وإننا جنري محادثات مع احلكومة 
االيرانية للتعامل معها على هذا املستوى ونترك خيار املغادرة أمام 
إميان ب����ن الدن مفتوحا«. وقال الفيصل نحن ال نريد أن ندخل في 
القضايا السياسية املتصلة بهذه القضية الني ال أريد أن اعقد االمور 

ورمبا تأخير مغادرة إميان لطهران.


