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العثمان: ما قدمه بلير مجرد توصيات 
ومالحظات حتى اآلن  ال ترقىلمستوى 

االنطالق بإستراتيجية للتنمية 
 فواز كرامي

جدد رئيس مجلس إدارة شركة »هيومن سوفت« فهد العثمان الدعوة لرئيس مجلس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير ملناظرة تلفزيونية 
على الهواء بخصوص خطة التنمية، كونه املستشار الرئيسي لها. 

وحتت شعار »النهج اجلديد« لدفع القطاع اخلاص ورجال األعمال احملليني للمبادرة واإلبداع والبحث عن احللول عوضا عن البحث عن املشاكل 
ودعوتهم للتخلي عن السلبية والنظر الى نصف الكأس املمتلئ استعرض العثمان االسباب املباشرة التي دفعته لهذه اخلطوة سعيا لكسر عقدة 

شرقية أو »عقدة اخلواجة« واالنسان الغربي املتفوق من خالل تعزيز الثقة بالنفس واالميان بالقدرات الشخصية على املنافسة والتحدي. 
وقال العثمان: مقولة »أهل مكة ادرى بش�عابها« تؤكد ان من عايش الكويت وينظر بعيون جيل الش�باب الصاعد يدرك ما يحتاجه البلد من 

تنمية تتجاوز مجرد املالحظات والتوصيات العامة إلى املرور ملرحلة الدفع والتنفيذ.
وأكد العثمان أن مس���احة احلرية في الكويت قد فاجأت بلير وفريق عمله بعد أن ظنوا الكويت دولة من العالم الثالث ال متلك إال 

النفط فقط.

دعاه إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة لمناقشة خطة وإستراتيجية التنمية في الكويت

رسالة إلى الش�باب.. عقدة الخواجة انتهت وقادرون على المنافس�ة بندية وإيجابية والجميع يرى مهمة بلير استشارية 

هدف المناظرة بّناء وتوعوي وليس إحراجا لبلير أو لغايات س�لبية والدعوة بصفته مستشارًا وليس كرئيس سابق للوزراء 
واستطرد »أريد ان أوجه رسالة إلى الشباب الكويتي 
والعربي بان عقدة اخلواجة واخلوف من اإلنسان الغربي 
انتهت ونحن قادرون ومؤمنون بأنفس����نا وقادرون على 
املواجهة واملنافسة بندية واحترام ومبسؤولية، مشيرا 
إلى انه ال يوجد مستقبل ألي إنسان او دولة ال تنظر إلى 

العاملية ويجب ان ترسى كقيمة تعليمية جديدة.

ال تطلع سياسيًا

وحول وجود أجندة سياسية خلف هذه احلملة والدعوة 
املقدمة لبلير قال العثمان: »انا ال املك أي طموح سياسي 
بتاتا وان ترشحت الى أي منصب فال تنتخبوني فأنا اعمل 
في مجال التنمية البش����رية ومشغول بتأسيس جامعة 
الشرق األوسط األميركية واعمل على ان تكون هذه اجلامعة 
متطورة على مستوى املنطقة وال انوي الترشح ألي منصب 
نيابي او سياسي«. مضيفا »غرضي البحث عن مصلحتي 
فأنا قبل كل شيء أب واقلق على مستقبل ابنائي مثل أي 
مواط����ن كويتي مما نراه اليوم في هذا الكم من االحتقان 
الطائفي والقبلي واملذهبي على مستوى املنطقة«. وتابع 
قبل أسابيع قليلة نظم الشباب في الكويت حملة رائعة 
»كويتي وافتخر« فالش����باب أداروا حملة مميزة عامليا اال 
انني انظر فال أجد أفقا لهؤالء الشباب فاملوضوع لم يعد 
سياسيا بل أصبح موضوع اجلميع فأنا استثمر في هذه الندوة ألطرح 
رؤيتي واحلكماء كثر في هذا البلد وبكل الس����لبيات لدينا في الكويت 

ادارة سياسية ومساحة من احلرية ويجب ان نقوم بأعمالنا.
وطالب رجال األعمال بطرح مبادرات المتالكهم جميع األدوات التي 
متكنهم من طرح استراتيجيات تخدم السوق التي يعملون بها وتقدمي 
رؤي����ة. الفتا إلى محاولته لتقدمي نهج جديد ايجابي يطرح احللول بدال 

من طرح املشاكل.

أصداء إيجابية

وبجواب����ه عن األصداء االيجابية من فري����ق بلير حول الدعوة قال: 
»فريق بلير اتصلوا بوكالء الوزراء ودعوهم لتوحيد الرسالة وبنظري 
هذا يعتبر ردة فعل وانا أعول على الشجاعة األدبية لتقبل النقد البناء 
م����ن بلير إال ان فريق بلير م����ازال يتعامل مع بلير كرئيس وزراء وهو 
يس����تخدم القوة السياس����ية ويهمل وظائفه االستشارية«، مشيرا الى 
ان فري����ق بلير مازالوا يتعاملون م����ع املوضوع بفوقية وعالقات عامة 

واملشكلة تكمن في املضمون وليست في الرسائل املتبادلة.
وتابع لم يتوقع فريق بلير هذه املساحة من احلرية في الكويت وقدرة 
تفاعل الرأي العام معها الس����يما انهم يعتبرون الكويت من دول العالم 
الثالث متتلك الكثير من النفط، مشيرا الى ان الكويت لديها خصوصية 

ومساحة حرية كبيرة ومتلك شعبا حيا.
وبني ان فريق بلير يتأمل في موضوع دعوته للمناظرة حيث قاموا 
بوضع إعالن في أح����د املواقع اإللكترونية لطلب وظيفة ملدير تنفيذي 
للتعليم. وأكد العثمان ان اكبر املش����اكل التي تعاني منها املؤسس����ات 
املالي����ة واحلكومية في الكويت واملنطقة هي »اإلفراط في االعتماد على 

املستشارين« مؤكدا ان مبادرة مجلس الوزراء بتعيني بلير ايجابية. 
وتساءل العثمان عن سبب عدم التوجه في املنطقة لتأسيس شركات 
عمالقة لالستشارات تقدم االستشارة لكل العالم وتنافس الغرب باإلضافة 

الى امتالك بيوت خبرة عاملية.

أعطت خلطة التنمية زخما ايجابيا واصداء جيدة في الكويت«.
وعن احملاضرة املزمع إجراؤها بعنوان »الكويت املس����تقبل 2« قال 
سأشرح في احملاضرة إستراتيجية التنمية في الكويت كما نراه وستترجم 
الى اللغة اإلجنليزية وتعطى لبلير وسيكون هناك اتصال مباشر بيننا 
فيما بعد وسأسعى للقائه ليطمئن الى أن ما نفعله ايجابي وبناء والهدف 
منه إثراء هذا املوضوع. وبني ان ما قدمه بلير حتى اآلن مجرد توصيات 
ومالحظات ونصائح قيمة لكنها ال ترقى الى مستوى إستراتيجية تدفع 
بخطة عمل وتخلق قوى عمل، معتبرا هذه التوصيات جيدة لتكون بداية 
حتى لو لم تكن سليمة واألهم البداية ومعاجلة األخطاء تبلور اخلطة 

وتسيرها إلى األمام، واالهم النتيجة.
وأضاف »تقدميي لرؤية ح����ول العملية التنموية في الكويت ليس 
باجلديد علي وهناك كتابات متعددة في هذا املجال سأطرحها في احملاضرة 

املقبلة امام اجلميع ومنفتحون على أي رد فعل«.

أكد العثمان ان دعوته لرئيس مجلس الوزراء البريطاني 
توني بلير ملناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة ملناقشة 
خطة وإستراتيجية التنمية في الكويت، مضيفا أنها »دعوة 
ايجابية بناءة تهدف إلى إعطاء بلير وفريق عمله الفرصة 
للتعرف عن قرب وبعمق على حتديات التنمية في الكويت 
وذلك عبر طرح رؤيتي اإلستراتيجية لكويت املستقبل 
والتي تبلورت على مدى س����نني م����ن التأمل والتجريب 
والدراية«، كاش����فا عن تنظيم محاضرة بعنوان »كويت 
املس����تقبل 2« في القريب العاجل لطرح رؤاه ودراساته 

وجتاربه.
وأضاف العثمان في مؤمت����ر صحافي عقده أمس أن 
الهدف من املناظرة إعطاء بلير فرصة حتى يوضح خطته 
للمجتمع ومؤسساته املختلفة وان يقترب ويلتمس الواقع 
بنفسه كما تهدف املناظرة إلى تهيئة الرأي العام وإعطاء 
زخم اعالمي واستثمار القيمة اإلعالمية واملعنوية لبلير 
خللق وعي لدى املواطنني باستحقاقات التنمية وحتمية 
التغيير وبلورة رأي داعم لدى جميع أفراد ومؤسس����ات 

املجتمع حتى يقوم كل بدوره ومساهمته.
وتابع ان املناظرة ستضع بلير وفريقه االستشاري امام 
استحقاقات الدور االستشاري اجلديد وإلزامه باملسؤولية 
األدبية ليكون دوره أكثر م����ن إعطاء تقرير وتوصيات 

إلى دور يليق مبكانته وسمعته السياسية ويليق بالطبيعة التاريخية 
واإلستراتيجية لهذه املهمة. مبينا ان بلير وفريقه في حالة تأمل ومراجعة 
وتأهب ملعرف����ة طبيعة هذه الدعوة وتقييم املردود املعنوي واإلعالمي 
للموافقة على هذه املناظرة واملخاط����ر املعنوية واإلدارة للقبول مبثل 
هذه الدعوة. أكد انه في حال قبول بلير للمناظرة س����وف يتم تشكيل 
فريق لوضع البروتوكوالت الالزمة لضمان جدية وايجابية هذه املناظرة 

وضمان »البريستيج« الالزم الذي يتناسب مع شخص مبكانة بلير.

بعيدًا عن اإلحراج

وردا على تساؤل حول الهدف من املناظرة قال إن الهدف من املناظرة 
ليس إحراجا لتوني بلير أو ذا غايات سلبية كما ال ميك���ن تصنيف���ها ك� 
»منازلة« بني شخصني، مضيفا ان الهدف الرئيسي لهذه الندوة توعوي 
وبناء الطالع الرأي العام الكويتي على خطة التنمية السيما أن الكويت 
متتلك مساحة من احلرية الفتا الى امتالكه لرؤية وجتربة تنموية كبيرة 
بالكويت. وتابع »أنا اعمل في املجال التعليمي ولدي رؤية وسأطرح هذه 
الرؤية خالل املناظرة وبالوقت ذاته ستت�اح الفرص��ة لبلير لتوضيح 
رؤيته للمجتمع املدني والقطاع اخلاص في الكويت ليكون دوره أعمق 
من تقدمي توصيات وقرارات ويكون مسؤوال عن تنفيذ اخلطط والبرامج 

في خطة التنمية. 

 دعوة مهنية

وأضاف العثمان قائال: »اجلميع يرى مهمة بلير استشارية فقط إال 
أنها بالنسبة لنا قضية مصير«.

وأضاف »ان الدعوة للمناظرة تأتي بحب ومهنية كون املوضوع يستحق 
البحث والتمحيص واالهتمام أكثر مشيرا الى يقينه بان بلير وفريقه في 
حالة من التأمل والذهول واملراجعة ملعرفة هذه الدعوة وتقييم املردود 
من املوافقة عليها واملخاطر منها. مس����تطردا »انا ال أدعو بلير بصفته 
رئيس الوزراء بل ادعوه بصفته االستشارية رغم ان صفته التاريخية 

)محمد ماهر(العثمان مجددا دعوته ملناظرة تلفزيونية على الهواء مع توني بلير

إعالن يثير الدهشة.. 
»مطلوب مدير تنفيذي للتعليم 

للعمل في الكويت«

ال للشعارات.. 
فاألهم مصلحة الوطن

»أفكار مشرذمة«

ال تنتخبوني..

نحن مثل »المرأة الحامل«

اإلفراط في االعتماد على المستشارين

أطالب بشركة كويتية لالستشارات
.. من دون ربح في البداية

استغرب العثمان قيام فريق بلير االستشاري 
بوضع إعالن على مواقع الكتروني حكومي يتعلق 
بطلب وظيفة ل� »مدير تنفيذي للتعليم« للعمل في 
الكوي����ت، مؤكدا ان هذا اإلعالن يترجم واقعا أليما 
ملن يقوم بهذه املهمة ومل����دى قدرته على الوقوف 
عل����ى مواطن الضعف، مؤك����دا ان املوضوع ليس 
عملية إحصاء لواقع كويتي في العديد من القطاعات 
كالتعليم والعمل احلكومي واجهزته وامنا هو أعمق 
بكثير ويتطلب حسا وطنيا وأشخاصا على دارية 
بهذا األم����ر وهو ما ميكن ان يتوافر في العديد من 
ابناء الكويت. وقال ان هذا األمر ال يقلل من فريق 
بلير االستش����اري فهو فريق عاملي محترف ولكن 

األمر يتطلب بعدا آخر.

قال العثمان ان أي مناظرة سياسية ستجمعه مع بلير سيفوز 
بلير ب��� 10 نقاط مقابل صفر على االقل ام��ا في مجال التنمية 
وحتديدا ب� »الكويت« فلن يستطيع الفوز بفارق اكثر من نقطتني. 
وشدد في ردة على تساؤل ل� »األنباء« حول اهمية هذه املبادرة 
والشعار الذي تنطوي عليه، قال العثمان: الدعوة ما هي اال رسالة 
»وطن« يح��اول توصيلها الى بلير وفريق عمله، نافيا ان تكون 
املس��ميات او الشعارات التي تندرج حتت لواء هذه الرسالة هي 
الفيصل فسواء كان الشعار »كويت املستقبل« او »مبادرة وطن« 
فهي مجرد ش��عارات في النهاية وتبقى املصلحة واحدة وتصب 

في خانة هذا الوطن.

ش����دد العثمان بالقول على ان االستشارات التي مت تقدميها 
حتى اآلن من بلير وفريق عمله تعتبر »أفكارا مشرذمة« ال تعطي 
حال، مؤكدا ان متاس����ك األفكار هو الش����يء الرئيسي للوصول 
الى استراتيجية تنمية، معتبرا املوضوع اكبر من كونه سجاال 
حول األعراض املرضية للتنمية في الكويت بقدر ما هي القدرة 
على وضع اخلطوات األولى لالنطالق باس����تراتيجية متكاملة 

للتنمية.

اكد العثمان انه ال ينوي الترشح الي منصب نيابي او سياسي 
مؤكدا انه ال ميلك أي طموح سياسي بتاتا.

واضاف قائال »ان ترشحت الى أي منصب فال تنتخبوني »واذا 
عينت وزيرا فاعتقد ان االس��تجوابات التي ستقدم لي ستكون 
كثيرة جدا كما انن��ي قد اقوم بتفنيش اكثر من نصف موظفي 

الوزارة التي سأتوالها«.

قال العثمان ان الوضع أصبح مقلقا ونحن أمام فرصة تاريخية، 
فحال الكويت مثل »املرأة احلامل« التي تعاني من مخاض عسير، 
اذا ما أهتم اجلميع بعملية احلمل والوالدة فس��ينتج طفل سليم 
وإذا أهملنا فنحن جنازف باالم واجلنني معا، مش��يرا الى ان ما 
يحدث ف��ي الكويت ليس مبجمله س��لبيا، مؤكدا على ضرورة 
عمل مؤسس��ات القطاع اخلاص المتالك كل اإلمكانيات واملواد 

والقدرات للتطور والتنمية.

أكد العثمان ان اكبر املش��اكل التي تعاني منها املؤسسات املالية 
واحلكومية في الكويت بل ودول املنطقة هي »االفراط في االعتماد 
على املستش��ارين«، مؤكدا ان مب��ادرة مجلس الوزراء بتعيني بلير 
ايجابي��ة بكل االحول وتعكس االهتم��ام باملرحلة املقبلة وما حتمله 

من استحقاقات مهمة تتطلب هذا التوجه.

تس��اءل العثمان عن س��بب عدم وجود توجه في املنطقة 
لتأسيس شركات عمالقة لالستشارات تقدم االستشارة لكل 

دول العالم وتنافس الغرب. 
وقال »ملاذا ال تكون بالكويت ش��ركة تقدم هذا النوع من 
االستشارات عامليا السيما ان هذا النوع من اخلدمات يحظى 
بطلب عاملي متزايد؟ ش��ريطة اال تكون ش��ركة هادفة للربح 
وبالتالي فاستبعاد النظر الى الربحية على مدى 5 او 6 سنوات 
لي��س بخطأ امنا اخلطأ هو االعتماد على اآلخ���رين في كل 

شيء«.
وضرب مثاال على ذلك بفترة اخماد حرائ���ق آبار النفط 
الكويتية عندما اندحرت قوات الطاغية عن البالد عندما تقدمت 
شركة أملانية بطلب الى الكويت للمساهمة في اطفاء تلك اآلبار 
دون أي مقابل أي »مجانا«، وهو امر ليس بغريب على شركة 
تبح��ث عن تطوير قدراتها وتبحث ع��ن الفرص التي حتقق 
لها ذلك في بدايات عملها حتى تقف على ارض صلبة تنطلق 

منها في املستقبل.

شباب »كويتي وأفتخر« رائع

اشاد العثمان بحملة »كويتي 
وافتخ����ر« مؤك����دا ان من يقف 
وراءها هم مجموعة من الشباب 
الرائع الذي جسد وفي بساطة 
رسالة »حب« لهذا الوطن بعد ان 
أداروا حملة مميزة ذات مستوى 

»عاملي«.
واضاف قائال: »انظر حاليا 
فال اجد افقا ملس����تقبل الكثير  
من الشباب فاملوضوع لم يعد 
سياس����يا بل أصبح موضوع 
اجلميع«. وطالب رجال االعمال 
بطرح مب����ادرات المتالكهم كل 
األدوات التي متكنهم من طرح 
استراتيجيات تخدم السوق التي 
يعملون بها وتقدمي رؤية. الفتا 
إلى محاولته لتقدمي نهج جديد 
ايجابي يطرح احللول بدال من 

طرح املشاكل.

سأنظم محاضرة 
وسأترجمها وأرسلها لبلير 

قال العثمان: أنا أتفهم استغراب 
البعض للمناظرة، واعتقد ان هذا 
طبيعي ومتوقع وانا متأكد انه مع 
الوقت سوف تتبلور الصورة بأن 
هذه الدعوة متثل استثم���ارا جي�دا 
لبلير في دوره االستشاري اجلديد 
ليس في الكويت فقط بل في العالم. 
كاش����فا عن قيامه في األسبوعني 
القادمني بطرح رؤيته اإلستراتيجية 
»كويت املستقبل 2« في محاضرة 
س����وف تعطي لبلير صورة أكثر 
وضوحا عن جدية ومصداقية هذه 
الدعوة وتسهل عليه تقييم املردود 

املعنوي واإلعالمي للمناظرة.
واضاف انه سيترجم احملاضرة 
الى اللغة االجنليزية لتقدميها الى 

بلير وفريقه.

فهد العثمان


