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»حكومة الشباب 
النيابية«

أزمة هنا وأزمة هناك، أزمة 
خليجية وأزمة في البيت 

األبيض وأزمة كل ساعة وساعة، 
وأصبحت حياتنا بني كل أزمة 

وأزمة جند لنا أزمة! 
استقالة احلكومة بعد تقدم 

عشرة نواب بطلب طرح الثقة 
في وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير االعالم باإلنابة 

الشيخ محمد العبداهلل. واستقالة 
احلكومة لها تفسيران ال ثالث 

لهما، االول أنها ال تريد أن 
تستغني عن الشيخ محمد 

وتكتفي باستقالته كما عملت 
باستجواب الشيخ سلمان 

احلمود، والتفسير الثاني أنها 
أعلنت- ومن غير تصريح- أنها 

لن تعيد اجلنسيات املسحوبة 
لالسر املتبقية من أزمة سحب 

اجلناسي )العوضي، اجلبر، 
العجمي(، لذلك هي احلرب بني 

كال الطرفني وشتاء ساخن 
مقبلون عليه، ال اكترث كثيراً 

بهذا املوضوع وال يهمني لألمانة، 
ولكن قرأت تغريدات لصديق 

يتكلم عن جتربة توزير النواب 
مبجلس ١٩٩٢ وهي حكومة 

اإلنقاذ بعد حترير الكويت، كانت 
جتربة شبه ناجحة لألمانة.

تعيش الكويت أزمة دستورية 
حقيقية من اكثر من ١٤ سنة 
ما بني حل برملانات واستقالة 

حكومات، تسعة برملانات ما بني 
احلل واالبطال، وأكثر من ١٥ 

حكومة استقالت، رقم جدا مرعب.
أزمة احلكومة من ١٩٩٦ إلى اليوم 
هي البحث عن محلل غير نواب 

احلكومة، وهذا شيء اصبح- 
جدا- مستحيال بعد استجواب 

د.أحمد الربعي، ولكن لدي أمنية 
وتصّور قد يخرجانا من أزمة 

دائماً احتدث عنها، وال زلت مؤمنا 
بأن حكومة الكويت حتب الكويت، 

حتى وان لم نر هذا احلب على 
ارض الواقع. 

امتنى ان تتشكل حكومة بها 
اربعة او خمسة نواب من البرملان 
وأرشح النواب الشباب مبا لديهم 
من مميزات، فهم نواب جدد بال 

رصيد سياسي وال حسبة حزبية، 
فأغلبهم ال ينتمي الى تيارات 

سياسية وأيضا هم يحتاجون الى 
رصيد إجناز لقواعدهم وللشارع 
السياسي الدي اتوا منه، وايضا 
لكي تكون ثلث أصوات القرار 

باحلكومة بيد االمة وهو التمثيل 
احلقيقي واألصيل. 

يزخر مجلس ٢٠١٦ بأسماء عبارة 
عن مفخرة وطنية وانا احتدث 
عن أشخاص انا اعرفهم على 

املستوى الشخصي وزعاماتهم 
اما بالعمل السياسي امليداني او 
الدراسة او حتى على املستوى 

االجتماعي.
لنتخيل أن احلكومة تضم اربعة 
او خمسة من النواب ويكونون 

من النواب الشباب مثال وانا 
سأتخيل املشهد بحكم معرفتي 

بأغلبهم. 
عمر الطبطبائي مثال هو االنسب 

حلقيبة التربية فهو انسان 
جل اهتمامه يتمركز بالتعليم 

وتطويره وله دراية كبيرة بهذا 
القطاع. 

عبدالوهاب البابطني وزيرا 
للتجارة فهو عضو سابق 

باجلمعية االقتصادية وخريج 
علوم ادارية وابن القطاع اخلاص.
يوسف الفضالة وزيرا للشؤون 

والعمل، أيضا يوسف ابن القطاع 
اخلاص ويعرف مواطن اخللل 

بعالم اإلقامات وتطوير »الشؤون« 
بشتى املجاالت.

راكان النصف وزيرا للصحة، 
بوحمود خريج علوم ادارية وابن 

للقطاع اخلاص وعضو باملكتب 
السياسي للتحالف الوطني، لكن 
خالل ٤ سنوات كان همه االول 
وزارة الصحة ومشاكلها، فهو 

أهل لها.
عبدالكرمي الكندري وزيرا للعدل، 

دكتور قانون واكادميي ورجل 
نظيف اليد والسريرة.

خمسة نواب وزراء، اي ثلث 
األصوات في مجلس الوزراء من 

الشباب وايضا طاقات وطنية 
محترمة وإصحاب ارقام عالية 

بدوائرهم.
لنعط الشباب النيابي فرصة في 

صناعة القرار التنفيذي وانا 
اجزم انهم سينقلون وزاراتهم 

نقلة نوعية فريدة.
سمو الرئيس أنت اآلن حصلت 
على ثقة »ابو اجلميع«، فأمتنى 

ان حتفر اسمك في بناء الكويت 
اجلديدة. جرب وراح تكسب.

رأي

noktat_dooa@hotmail.com

waha2waha2waha@hotmail.com

أمينة العلي 

ذعار الرشيدي

قالوا إن احلكومة اجلديدة ستكون ملبية ملتطلبات 
وطموحات املواطنني وستكون متعاونة مع النواب 

في  مقترحات عديدة حلل بعض األزمات التي يعاني 
منها املواطنون ومن بينها زيادة القرض اإلسكاني 
ومقترحات لتحسني مستوى اخلدمات في الدولة، 

وأكدوا على أن احلكومة أعدت دراسات حول كثير من 
القضايا.

اجلميع ينظر مع  انعقاد كل دورة تشريعية ملجلس 
األمة على أنه حالة من القلق والتوتر مما تعانيه األسرة 

الكويتية من مشاكل أولها مشكلة األمن الداخلي ألنها 
قضية تستحق االهتمام ألنها تتعلق باستقرارنا 

ومبصيرنا فكلما حتسنت ظروفنا االقتصادية وساد 
العدل بني الناس وأثبتت احلكومة وجودها عبر 

االلتزام بالقوانني واحترام تطبيقها على الكل كان 
األمن أعم.

فمن ينشد الرخاء عليه ان يحفظ األمن واألمان 
للمواطنني واملجتمع ككل بحيث ال يسود ظلم 

اجتماعي وحتيز لطبقة معينة وأن يطبق القانون على 
اجلميع وليس بشكل جزئي او استثنائي وأال نتحايل 

على القانون وتطبيقه من وجهة نظر اآلخرين.
الكويت من أكثر دول اخلليج معاناة من ازدياد عدد 

اجلرائم والتي بعضها دخيلة على مجتمعنا وتقاليدنا 
لكن من هو املسؤول عن معاجلة تلك اآلثار بدال من 

تعليقها على شماعة اآلخرين؟! 

السياسي الذي يلوح مبا ميلك من معلومات ضد وزير 
أو مسؤول أو حتى قطاع حكومي بأكمله، ويهدد 

بكشف ما لديه من األوراق واملستندات أو يومئ بأنه 
سيلقي بقفاز حتدي االستجواب، هو سياسي يلعب 

خارج الزمن، بل سياسي فاته ان يقوم بتحديث نفسه، 
فهذا األسلوب السياسي بالتهديد قدمي جدا وانتهى 

مفعوله منذ ٢٠ عاما ولم يعد يخدع سوى القلة.
> > >

باختصار، لكل سياسي من هذا الطراز العتيق يجب 
أن نقول: »عندك شيء روح للنيابة« و»ال تسوي قرقر 

واجد«، فاألمر لم يعد يحتمل، فهذا يتهم ذاك القطاع 
بان فيه من التجاوزات ما يسد عني الشمس، وهذا 

يتهم وزيرا ويستعرض في تويتر أو عبر التصريحات 
انه ميلك ما يهز عروش مسؤولي الوزارة، طيب، 
والسؤال هو: ما الذي مينعهم من أن يتقدموا مبا 

ميلكون من أوراق ببالغ إلى النيابة العامة؟!
> > >

هم هنا يشبهون شخصا شاهد لصا يسرق ليال، 
وعندما قابله في صباح اليوم التالي في القهوة صرخ 

في وجهه أمام اجلميع قائال: »هااااا تييني اعلم عن 
بوقتك أمس«.

هنا ال ميكن تفسير هذا التهديد سوى بأن الشخص 
يريد أن يبتز اللص ليمنحه شيئا من املسروقات، ال 
يوجد تفسير آخر، وال ميكن ان يكون هناك تفسير 

منطقي آخر.
> > >

أيا كان موقعك، وأيا كان منصبك أو صفتك السياسية، 
ال تلوح بأنك متلك أوراق كذا أو كذا وتتهم تلك اجلهة 

او ذلك القيادي بذممهم او جتاوزات حصلت في 
عهدهم او بعلمهم، فقط اذهب مبا متلك الى جهات 
االختصاص وهي النيابة للتحقيق بها، هذا او انك 

تكذب ال متلك شيئا، وتريد ان تستعرض ومتارس 
أسلوب التهديد السياسي الذي لم يعد ذا جدوى وكما 
قلت الناس أصبحت اكثر وعيا، ولم تعد تؤجر عقولها 

ألصحاب تلك التهديدات السياسية.
> > >

ال تلوح وال تلمح وحتما ال ترم ألغازا وال »تقط 
نغزات« على هذا املسؤول او تلك اجلهة، فقط قدم ما 

متلك الى جهات االختصاص ثم أعلن ذلك، اما ان تعلن 
أمامنا انك متلك أوراق ادانة واوراق »تودي النار« 

وتكتفي بتلميحاتك كإجراء وحيد، ال، هذا األمر لم يعد 
ذا نفع أبدا، فقد مللنا منه، بل وأكلنا منه »مقالب« حتى 

شبعنا، فقد اكتشفنا ان اغلب التلويحات بالتهديدات 
السياسية بكشف اخلافي ليست سوى درجة من 

درجات املساومة السياسية.
> > >

هناك من أعلن انه ميلك أوراق إدانة ملسؤولني 
حكوميني، ولكنه ومع إعالنه تقدم بها ليقول القضاء 

فيها كلمته، وهناك اكثر من حادثة من هذا النوع، 
أعلنوا وتقدموا ببالغات، وبعضهم تقدم ببالغه دون 
إعالن او ضجة، وهؤالء هم األصدق مع الناس ومع 

أنفسهم قبل ذلك، وفي بعض احلوادث تقدم مبا ميلك 
الى نواب مجلس االمة وكان تقدميه سببا في حماية 

املال العام او كشف التجاوزات ووقفها في جهات 
حكومية.

> > >
في إحدى الديوانيات بدأ شخص متحمس جدا في 

احلديث عن الفساد في الدائرة احلكومية التي يعمل 
بها، واسترسل في احلديث عن جتاوزات الوكيل 

واملدير واملوظفني، بطريقة شعرت معها بانه يعمل في 
قطاع املافيا وليس في قطاع حكومي، وسألته: »لم ال 

تقدم بالغا إلى النيابة او متنح ما تقول ألي من أعضاء 
مجلس االمة«، فقال ال فض فوه ومات حاسدوه: »ما 

لي خلق«.
> > >

هذا الرجل املتحدث في الديوانية لم يفعل شيئا سوى 
انه شوه سمعة ٤ او ٥ أشخاص في القطاع الذي 

يعمل به، دون ادلة ودون إثباتات، وسيغادر الديوانية 
روادها ممن استمعوا الى حديثه وفي اذهانهم ان ذاك 
الوكيل ومديره وشوية موظفني حتدث عنهم حرامية 
حتى ولو كانت ذمتهم أنظف من رخام املسجد، فقط 

الن شخصا »ماله خلق« قرر اتهامهم دون ادلة في 
ديوانية.

> > >
توضيح الواضح: عندك شيء روح للنيابة. 

التوحش النفسي 
واألفكار السوداء

كيف تصبح لصًا 
وأنت لم تسرق؟!

نقطة ضوء

احلرف 29

يقول املثل العراقي الشعبي »حقنا نريد وحق 
ما ننطي« ويقصدون أنهم يريدون ألنفسهم 

وال يريدون أن يحصل غيرهم على شيء 
حصلوا عليه، وقد تذكرت ذلك املثل حني 

شاهدت البعض ينكرون ويهاجمون البيان الذي 
يقال إنه يدعو الى إقامة جتمع شيوخ ووجهاء 

القبائل.
بعضهم اعترض على هذا األمر من مبدأ »مع 

اخليل يا شقرا« ألنه شاهد البعض معترضني 
فسار خلفهم وهو »يدودل« رأسه، وهي مفردة 

ال يفهمها إال أبناء البادية، ومن يريد أن يفهم 
معناها فليتابع لنهاية املقال أو يبحث عمن 

يشرحها له الشرح احلقيقي.
أما النوع الثاني املعترض على هذا التجمع، فهو 
حاسد لهم ألنه يعتقد أنهم سيسحبون البساط 

من حتتهم فهم ال يريدون أن يكون لغيرهم 
أي شأن أو دور في احلياة ويريد أن يكون هو 

الوحيد الذي يقود الشارع وأنه يستطيع أن 
يؤثر في الرأي العام.

فجميع التجمعات واألحزاب وما يسمى 
جمعيات النفع العام التي تتعاطى بالشأن 

السياسي وجدت وأسسها أشخاص لديهم هدف 
رئيسي واحد بأن يستفيدوا مع مجموعتهم 

الضيقة ويستغلوا أي شيء من أجل الوصول 
الى مبتغاهم وهدفهم احلقيقي الذي ال ميكن أن 
يعلنوا حقيقته، ولن جتده مكتوبا في أي ورقة.

فمنهم من استغل الدين وال يطبق منه إال ما 
يخدم هدفه، ومنهم من تراه متدثرا بالوطنية 

الفضفاضة ويحارب كل ما ال يوافق هواه، 
ومنهم من يتكلم باسم الفقراء وهو ال يعرف 

ما معاناتهم، ولكم في التاريخ دروس وعبر 
ممن استغلوا تلك األمور في الدول وكيف 

وصل حال أهلها، وليست جتمعات ترفض قيام 
جتمعات تنافسهم.

ال يهمني من يحارب التجمع اجلديد من الذين 
ال يريدون إال أنفسهم، فقد عرفنا حقيقتهم 

وا أنفسهم بتصريحاتهم، ولكن ما يهمني  وعرُّ
من »يدودل« رأسه خلف من يستغلونه باسم 
الدين أو الوطنية أو املدنية وهو يعرف جيدا 

معنى »دودل« فحتما أنه تربى على الدودلة منذ 
صغره ويعرف أن مصيره للمسلخ من أجل 

مصلحتهم.
أدام اهلل الكويت من يرفض التجمعات على 

نفسه وعلى غيره، وال دام من يدودل رأسه 
وحلمه محرم شرعا وفهمكم كفاية. 

تناقلت الصحف احمللية أخبارا عن اقتراح 
بإنشاء مجلس شيوخ القبائل حتت رعاية 

الدولة، وأعلنت عن مهام املجلس والتي 
حددها صاحب اقتراح املجلس وهي مساعدة 
الدولة مبعاجلة املشكالت التي تواجهها، وأما 
الهدف الثاني للمجلس فهو االعتزاز بالقبيلة.

ومثل ما أنتم شايفني مجلس ال يضم أهل 
البحر والعوائل الكويتية األصلية التي 

قامت ببناء الكويت على عاتقهم.. ألن أهل 
البحر والعوائل الكويتية ال يعتزون إال 

بانتمائهم للكويت وطنا وأرضا، لذلك فإن 
من أهم روابط أهل الكويت أهل البحر هي 

االنتماء للكويت ألرضها وبحرها الذي 
يعتبر ارتباطهم به ارتباطا تاريخيا، وكلنا 

يذكر أن أهل الكويت كانت عندهم قبل 
اكتشاف النفط أبوام ولنجات يستغلونها 

في التجارة، حيث السفر إلى البصرة والهند 
وشرق أفريقيا جللب املواد الغذائية ومواد 
البناء ألهل الكويت وكانوا يحملون معهم 

اللؤلؤ الذي يجمعوه من قاع البحار الكويتية 
وكانوا أيضا يحملون التمور من البصرة إلى 
الهند ومن شرق أفريقيا حيث الغابات كانوا 

يحملون اخلشب للبناء وألغراض اخرى.. 
هؤالء الناس الذين يعتبرون بناة الكويت 

األوائل ال دخل لهم في مجلس شيوخ القبائل 
ألنهم يعتزون بانتمائهم للكويت وال والية 

لغير الكويت.
والشيء املؤسف أن يكون أحد مهمات هذا 
املجلس كما قرأنا في الصحف احمللية هي 

مساعدة الدولة مبعاجلة املشكالت التي 
تواجهها الدولة، وهنا نتساءل: ما دور مجلس 
األمة؟ ألن هذه املهمات من اختصاص مجلس 

االمة، املجلس الذي انتخب من قبل الشعب 
الكويتي وليس مجلس شيوخ القبائل.. 

ومن األخطاء التي أعلنت بأن مجلس شيوخ 
القبائل قائم برعاية الدولة.. وال اعتقد ان 
الدولة تقبل بهذا ألن الدولة ترعى وتهتم 

مبجلس الشعب الذي يضم ممثلي الشعب 

الكويتي.. كذلك نتساءل عن موقف صاحب 
االقتراح: هل ميثل جهة معينة كلف من 

قبلها بإعالن اقتراحه بإنشاء مجلس شيوخ 
القبائل؟

الكويت بلد حضاري ودميوقراطي، وهذا 
االقتراح ال يتناسب مع الصفة التي تتميز بها 
الكويت بني دول املنطقة، فها هو رب األسرة 
الكويتية صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد الذي يعتز اعتزازا تاما بأهل الكويت 
ويعتبر نفسه جزءا من أهل الكويت، ولقد 
أثبت سموه مدى ارتباطه بأهالي الكويت 

مبشاركته في حضور مجالس العزاء ألهالي 
الكويت ومشاركته أفراح أهل الكويت، هذه 

هي الروح التي يشعر بها صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد رب األسرة 
الكويتية وهذه كلمات من أقواله السامية 

»قبلة على جبني من كانت الكويت دائما في 
ضميره ووجدانه«.

واهلل املوفق.

بعد قرابة الستني عاما من العيش في رغد 
عائدات النفط ال تزال الكويت عاجزة عن 

تقدمي خدمات التعليم املتكاملة لكل أبنائها، 
وعاجزة أيضا عن تقدمي رعاية صحية 

متقدمة ملواطنيها، فما يقدم من رعاية في 
مستشفياتها املتهالكة - لسوء اإلدارة - هو 

اقرب إلى الرعاية التي تقدمها املراكز الصحية 
املتخصصة فهي ال تزال بحاجة إلى إرسال 

مرضاها إلى مستشفيات الدول املتقدمة 
لعجزها عن التعامل مع العديد من األمراض 

بعضها لم يعد شديد الدقة واحلرج! 
وال يظهر في األفق أن هناك نية جادة لرفع 

مستوى اخلدمات الصحية، فقد بدأ العمل مبا 
يسمى بالبورد الكويتي، وهو املقابل واملعادل 

للشهادات العليا من أوروبا وشمال أميركا 
ولك أن تتخيل بلدا كالكويت مبواطنيها 
الـ ١.٢٥ مليون يصدر شهادة دكتوراه 

في الطب بدال من أن يكون مقرا إلصدار 
الزمالة البريطانية أو مثيالتها! سوء تقدير 

ومكابرة من معهد الكويت للتخصصات 
الطبية مبباركة من وزارة الصحة، فواضح 

أن األنفع واألجدى ان يجرى التعاقد مع 
جامعات أوروبية أو كندية وأميركية لتضع 
برنامجا يؤهل الطبيب لنيل زمالتها على ان 
يكون مقر الدراسة املعترف به هو الكويت 
فتستفيد مستشفياتنا من األطباء األساتذة 
مقدمي البرنامج في معاينة مرضاها ورفع 

املستوى املهني لألطباء احملليني وال تخسر 
خدمات أطبائها املتدربني، وهذا ما نفذته دولة 
قطر بتعاقدها مع جامعة ويل كورنيل الرفيعة 

املستوى.
على اجلانب التعليمي فإن تصنيف الكويت 
الدولي للتعليم األساسي انحدر إلى ١٠3 من 
بني ١٤٠ دولة وصنفت جامعة الكويت على 

املقياس الدولي ١٦٢٥ ويتفاوت تصنيف 
جامعاتها اخلاصة بني اكثر من ٤٠٠٠ الى ما 
يزيد على ٢٠٠٠٠ يؤكد هذا التراجع احلاد 

أن الوقت قد حان لنلجأ للغرب لنستفيد من 

جتاربه وعلومه باستقدام هيئات تدريسية 
منه معززة مبعلمينا املتخرجني من جامعاته 

وليسهل ذلك علينا اتخاذ القرار باعتماد 
اللغة االجنليزية لغة للتعليم فمن يظن أن 

العربية لها مستقبل في املجال العلمي مكابر 
أو غير مطلع، علينا ان نواجه احلقيقة كما 
واجهتها جامعة السوربون الفرنسية عندما 

درست الطب باللغة العربية في القرون 
الوسطى لتقدم علومه عند العرب آنذاك ثم 

عادت لتدرسه بالفرنسية بعد ٤٠٠ عام واآلن 
تنظر بجدية لتدريسه باالجنليزية، ان على 
وزارة التربية بدال من املصادقة باملشاركة 

في احتفاالت تكرمي املعلم واهية احلجة، 
االهتمام بتطوير إمكانات وقدرات املعلم 

العلمية والتعليمية بإحلاقه بدورات تدريبية 
قبل وخالل اخلدمة تنتهي بامتحانات تقييم 

للمستوى ليبقى الكفؤ ويغادر سلك التدريس 
غير األكفاء عندها يجب تكرمي املعلم وإعطائه 

حقوقه كاملة ليتفرغ لإلبداع.

منذ مطلع القرن انطلق احلديث عن حوكمة 
الشركات، وزاد احلديث بعد األزمة املالية 

في ٢٠٠٨، التي متخض عنها تشريع قانون 
وتأسيس هيئة أسواق املال في عام ٢٠١٠، 

ميكن االختالف حول تعريف احلوكمة، 
لكن يوجد شبه إجماع أن هدفها الرئيسي 
حتقيق الشفافية والعدالة من خالل حماية 
حقوق املالك واملوظفني واإلدارة التنفيذية 

عن طريق تنظيم العالقات بني األطراف ذات 
الصلة.

وتبرز حماية حقوق صغار املستثمرين 
كواحد من أبرز املعايير عند قياس درجة 

احلوكمة في األسواق، حيث يؤثر على 
ثقة املستثمرين واحجام التداول، فأثبتت 

الدراسات األكادميية ان األسواق التي توفر 
حماية للمستثمرين بشكل عام والصغار 
منهم بشكل خاص تتمتع بسيولة عالية 

وتدفق أكبر من األموال اخلارجية وتقييم 
أعلى للشركات املدرجة فيها، في حني تواجه 

األسواق التي ال توفر تلك احلماية عكس 
ذلك متاما، حيث تقل االستثمارات األجنبية 

والسيولة بشكل عام، ما يعرض شركاتها 
للتداول بأسعار أقل من قيمتها احلقيقية، 

حيث يضع املستثمرون خصما ليعوضهم 
عن املخاطرة ويحميهم من االستغالل 

احملتمل الستثماراتهم.
بناء على ما سبق، يفضل املستثمرون 

االستثمار في األسواق التي توفر حماية 
ألموالهم. 

ما حدث ويحدث في بورصة الكويت من 
سلب حلقوق صغار املستثمرين جرس 

إنذار يجب التوقف عنده، فموضوع غياب 
الشفافية وتضارب املصالح أصبح مير 
بصورة قانونية لألسف الشديد، فعلى 

سبيل املثال خسائر مركز سلطان ووقفه 
عن التداول، وقضايا آجيليتي التي كان 

ال يعرف أثرها، إلى موضوع زين، والذي 
يعتبر القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث 
بيعت أسهم اخلزينة بسعر أقل من 3٠% من 

قيمة الصفقة املتوقعة لكبار املالك الذين 
يسيطرون على مجلس اإلدارة، وعلى نفس 

املشتري شركة عمانتل، ما سيؤدي إلى 
حرمان مالك شركة زين وخصوصا صغار 
املستثمرين من مبلغ يقرب من ٧٧ مليون 

دينار، ويبدد على الدولة نحو ١٩ مليون 
دينار أمام أعني هيئة االستثمار وممثلها في 

مجلس اإلدارة.
قانونية الصفقة وشرعيتها ال يعني بأي 

حال من األحوال مثالية وكمال التشريعات، 
احلديث هناك ال عن طبيعة الصفقة بحد 
ذاتها، إمنا عن القوانني التي تسمح مبثل 
هذه املمارسات التي يتضرر منها صغار 

املستثمرين بشكل عام، والدولة والبورصة 
وأسواق املال بشكل خاص، فصمت ممثل 

الهيئة العامة لالستثمار مع عدم وجود 
عضو مستقل او قوانني تنظم عملية 

تضارب املصالح بني املالك وأعضاء مجلس 
اإلدارة يالم عليه املشرعون وليس املالك 

فقط.
يجب ان نتفق جميعا إذا ما كانت البورصة 

وهيئة أسواق املال تطمح ألن تصبح 
سوقا عاملية، فالهدف ليس فقط تطبيق 

القوانني املوجودة، إمنا السعي لسد الثغرات 
احلالية، والتطور باالستفادة من اخلبرات 

العاملية والتجارب اإلقليمية في هذا املجال، 
فترقية األسواق تتطلب ضمانات لصغار 

املستثمرين، لتعزيز ثقة املستثمرين وجلب 
استثمارات إضافية وتكريس مبدأ تكافؤ 
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