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القطاع الخاص..
الدور املأمول
«م � �ث� ��ل ال � �ع � ��وم � ��ة ،م ��اك ��ول ��ة
وم ��ذم ��وم ��ة» ،رب �م��ا ينطبق
ه��ذا المثل الكويتي القديم
ع � �ل� ��ى ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص.
فالقطاع ال�خ��اص الكويتي
قطاع عريق ،وم��ارس دورا
ك�ب�ي��را ف��ي اع �م��ار ال�ك��وي��ت
وب �ن��اء االق �ت �ص��اد ال��وط�ن��ي،
ب ��ل وس ��اه ��م م �س��اه �م��ة ف �ع��ال��ة ف ��ي ب �ن��اء م��ؤس �س��ات
اقتصادية ومالية ومصرفية أصبحت من مرتكزات
االقتصاد الوطني ،غير أن هذا القطاع ،على أهميته،
وع�ل��ى م�س��اه�م��ات��ه ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ال ي�ب��دو أن��ه يكتسب
مكانته المطلوبة ف��ي النمو والتنمية بسبب هيمنة
الدولة على االقتصاد ،ونتيجة ضيق قاعدة االقتصاد
الوطني ،ولعلة كامنة في االثنتين أدت الى غياب مناخ
االستثمار المواتي ألداء تنموي فعال للقطاع الخاص.
توجهات ورؤى
وقد عبرت رؤي��ة الكويت  2035عن
ً
أم�ي��رن��ا ال��راح��ل رح �م��ه اهلل ،وح ��ددت ه��دف��ا رئيسيا
بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري .وانطلقت
ت�ل��ك ال��رؤي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ن ق��اع��دة م�ه�م��ة ت�ق��وم
على دور فعال للقطاع الخاص ليكون قاطرة النمو
والتنمية ف��ي اط��ار اق�ت�ص��اد ال �س��وق ،وف��ي قلب ذل��ك،
بالطبع ،يأتي دور القطاع الخاص في توفير فرص
ال�ع�م��ل للكويتيين ً .وه ��ذه ال��وج�ه��ة ف��ي ت�ق��دي��ري هي
ً
المطلوبة ،ح��اض��را ومستقبا .وه��ي التي يمكن أن
ت�ح��رر اق�ت�ص��ادن��ا ال��وط�ن��ي م��ن ال�ق�ي��ود ال�ت��ي أفرزتها
هيمنة ال��دول��ة على االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي طيلة العقود
الماضية .فهل نجحنا في تحقيق توجهات الرؤية؟
وه��ل تمكنت سياسات الخطط الخمسية المتعاقبة
من تحقيق ذلك؟ أخشى أن االجابة هي غير كبيرة،
ولذلك أسباب عديدة.
و ل �ع��ل أب� ��رز ه ��ذه األس �ب ��اب وأول �ه ��ا ي�ك�م��ن ف��ي ع��دم
ق��درة الحكومات المتعاقبة على تخليص االقتصاد
م��ن ت��دخ��ل ال��دول��ة وهيمنتها ووض�ع�ه��ا ع�ل��ى طريق
االش � ��راف وال��رق��اب��ة وذل ��ك ي �ع��ود ألس �ب��اب سياسية
واج �ت �م��اع �ي��ة ،وال ش��ك أن م�ج��ال��س األم ��ة المتعاقبة
ك��ان��ت ت��دع��م ه��ذا ال�ت��وج��ه ف�ت�ص��ادر ال�م��رون��ة ال��ازم��ة
لتحفيز القطاع الخاص في التشريعات االقتصادية،
وهذا أمر غير محمود رغم أنه ال يخلو من المبررات
المنطقية وعلى رأسها ع��دم فاعلية القطاع الخاص
لتوفير ف��رص عمل للعمالة ال��وط�ن�ي��ة .وف��ي ظ��ل هذا
المناخ السياسي ،فان فاعلية القطاع الخاص وقدرته
ع�ل��ى ال �ح��رك��ة ت�ب�ق��ى م �ح��دودة ح�ت��ى وان ت��وف��رت له
القدرة في أن يكون قاطرة للنمو والتنمية .وال شك
أن ه��ذا ال��وض��ع يتعارض م��ع توجهات رؤي��ة الكويت
وسياسات الخطط التنموية .ومما يعزز هذا التوجه
ع�ل��ى الصعيد ال �ع��ام م�س��أل��ة ج��وه��ري��ة تتصل بكون
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ه��و ق�ط��اع عائلي ف��ي معظمه ،وهي
ال�س�م��ة ال�غ��ال�ب��ة ع�ل�ي��ه ،وي �ت��م ال�ن�ظ��ر ال �ي��ه ف��ي ال�ث�ق��اف��ة
االقتصادية العامة باعتباره «تجار» .ان ذلك الوضع،
دون ش��ك ،ال يلغي ال�ج�ه��ود المهمة ال�ت��ي ق��ام��ت بها
الدولة لتمكين القطاع الخاص مثل قوانين الشراكة
وال �ب ��ي أو ت ��ي وال �خ �ص �خ �ص��ة رغ ��م م ��ا ي �ع �ت��ري تلك
القوانين من شوائب أدت ال��ى قصورها في تحقيق
أهدافها.
ً
وأي��ا كان األم��ر ،فالقطاع الخاص يتحمل مسؤوليته
ك��ذل��ك .واذا ك ��ان م��ن ال�ص�ح�ي��ح أن ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
يساهم في النمو االقتصادي ويؤدي دورا فعاال في
بعض القطاعات االنتاجية والخدمية ،ف��ان المطلوب
أن ي�ك��ون ل��ه دور ف��ي ال�م�س��ؤول�ي��ة المجتمعية ،وف��ي
ت�ش�غ�ي��ل ال�ع�م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وت��وف �ي��ر ف ��رص وق �ن��وات
التطوير للكوادر الوطنية التي سيكون هو المستفيد
األكبر منها ،وأن ينتبه كذلك الى أن التضخم المفتعل
لألسعار يؤثر سلبا على النمو ومستوى المعيشة
والثقة.
ول�ع��ل األب ��رز ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ب��ل ورب�م��ا المقلق ،أن
اج�م��ال��ي ال�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وف ��ق أح��دث
ال �ب �ي��ان��ات ي �ق��در ب �ح��وال��ي  1,6م�ل�ي��ون ع��ام��ل يشكل
الكويتيون منهم حوالي  ٪4وه��ذا ،في تقديري ،هو
بيت القصيد .اذ أن هذه النسبة ضئيلة ،وال تتناسب
مع أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص في تشغيل
الكويتيين ،وكذلك مع حجم الدعم الحكومي للخدمات
التي يستفيد منه القطاع ال�خ��اص .وف��ي تقديري ان
هذه المسألة من أهم األسباب للمحددات السياسية
واالجتماعية التي تحول دون تبوء القطاع الخاص
مكانته في قيادة النمو والتنمية .ان هذا األمر ينبغي
أن يحظى بعناية خاصة من القطاع الخاص ليؤدي
دوره ال�م��أم��ول ،أم��ا المقولة ال�م�ك��ررة ب��أن الكويتيين
يترفعون عن العمل المهني المنتج فهي ذريعة غير
م�ق�ب��ول��ة ،وه ��ي م�ق��ول��ة ق��د ع�ف��ى ع�ل�ي�ه��ا ال��زم��ن ،واهلل
الموفق.

م .عادل مساعد الجاراهلل الخرافي

إلى رحمة اهلل
■ أمينة مطر غريب محمد ،أرملة محمد يوسف
محمد البشير « 79عاما» ،شيعت ،ت.99738149 :
■ ناصر ب��در عبدالرضى م��ال اهلل مبارك «36
عاما» ،شيع ،ت.94977046 :
■ عبدالرحمن يوسف عبداهلل المزروعي «83
عاما» ،شيع ،ت.99281801 ،99685456 :
■ بدر حسين علي القطان « 76ع��ام��ا» ،شيع ،ت:
.66459555 ،99601746
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لقاح «كورونا» قبل الكريسماس
في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المتحدة
موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد،
ت �س �ع��ى ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى ت �ط �ع �ي��م ال�ع��ام�ل�ي��ن
ب ��ال �ق �ط ��اع ال �ط �ب ��ي ب ��ال �ل �ق ��اح ال ��وق ��ائ ��ي م��ن
«كوفيد .»19
وب� �ح� �س ��ب ص �ح �ي �ف��ة «دي� � �ل � ��ي م� � �ي � ��ل» ،ف ��إن
ال �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ت �ت �ح��رك س��ري �ع��ا،
لمنح ال�ل�ق��اح للعاملين ف��ي ال�ق�ط��اع الطبي
التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية
( )NHSأوال ،وذل��ك قبل م��وس��م األع �ي��اد في
الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.
وتسعى الحكومة إلى اعتماد اللقاح بصفة
رس �م�ي��ة ق �ب��ل ان �ت �ه��اء ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،حيث
استهدفت العاملون في الخطوط األمامية
ل �م��واج �ه��ة ال �ف �ي ��روس ،إض ��اف ��ة إل ��ى ع��ام�ل��ي
الرعاية المنزلية ،والمسنون الذين يبلغون
 80عاما فما أعلى.
أدخلت الحكومة قوانين جديدة من شأنها
أن تسمح للمملكة المتحدة بتجاوز عملية

م��واف�ق��ة االت �ح��اد األوروب� ��ي ،إذا ك��ان اللقاح
آم� �ن ��ا وف � �ع ��اال ق �ب��ل خ� � ��روج ب��ري �ط��ان �ي��ا م��ن
االتحاد األوروبي في  31ديسمبر.
وس� �ت� �ع ��زز ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ال� �ت� �ف ��اؤل ب �ش��أن
ت�خ�ف�ي��ف ال �ق �ي��ود االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي شلت
البالد منذ مارس الماضي ،وذلك بحد الحد
من تفشي الفيروس التاجي.
وق� ��ال م �ص��در ح�ك��وم��ي رف �ي��ع« :إذا ت��أك��دن��ا
من أن اللقاح آمنا وفعاال ،فلن تكون هناك
حاجة إلى موافقة بروكسل العتماده».
وال تحتاج بريطانيا إل��ى موافقة االتحاد
األوروب � � ��ي الع �ت �م��اد ال �ل �ق��اح ،إذا م ��ا ت��أخ��ر
اعتماده إلى العام المقبل.
تسجل المملكة المتحدة  857,043إصابة
م � ��ؤك � ��دة ب � �ف � �ي� ��روس ك� � ��ورون� � ��ا م� �ن ��ذ ب ��داي ��ة
ال�ج��ائ�ح��ة ،منها  44,835ح��ال��ة وف ��اة ،وفقا
إلحصائيات جامعة «جونز هوبكنز».
وق� � ��ال� � ��ت ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ،إن ال� � �ل� � �ق � ��اح ال� � ��ذي
ت�س�ت�ع�ي��ن ب��ه ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ه��و ال �ل �ق��اح ال��ذي

ط��ورت��ه ج��ام�ع��ة أك �س �ف��ورد ،وتنتجه شركة
«أسترازينيكا» لألدوية ،إذ قامت الحكومة
بشراء  100مليون جرعة.
ويحتاج الشخص للتطعيم بجرعتين من
ال �ل �ق��اح خ ��الل ف �ت��رة  28ي��وم��ا ،ف�ي�م��ا تشير
المعلومات إلى أن موظفي هيئة الخدمات
ال �ص �ح �ي��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،ت �ل �ق ��وا ف �ع �ل �ي��ا ل �ق��اح
االنفلونزا الموسمية.
ت � �ج� ��ري ال � �ت � �ج� ��ارب ال� �ب� �ش ��ري ��ة ع� �ل ��ى ل �ق��اح
أك �س �ف��ورد م�ن��ذ أب��ري��ل ال �م��اض��ي ،بمشاركة
ح��وال��ى  20أل��ف م�ت�ط��وع م��ن ج�م�ي��ع أن�ح��اء
ال�ع��ال��م ،حيث أب�ل��غ العلماء ع��ن «استجابة
م �ن��اع �ي��ة ق ��وي ��ة» وال ت ��وج ��د آث � ��ار ج��ان�ب�ي��ة
خ �ط �ي��رة ل �ه��ذا ال �ل �ق ��اح ،رغ� ��م ت��وق �ف��ه ل�ف�ت��رة
ب�س�ي�ط��ة .ت��أت��ي ه��ذه ال�ت�ح��رك��ات الحكومية
السريعة ،قبل حلول موسم أعياد الميالد
ال � � ��ذي ي �ش �ه��د ت �ج �م �ع��ات ل� �ح� �ش ��ود ك �ب �ي��رة
احتفاال ب��األع�ي��اد وق��دوم السنة الميالدية
الجديدة.

إبداع كويتي بعدسة أميركية
صورة بعدسة المصور الكويتي المبدع عبدالله الشايجي الذي اختارته شركة «أبل» األميركية لتجربة
كاميرا «آيفون  »12قبل طرحه في األسواق.
واع��رب الشايجي ع��ن فخره واع�ت��زازه بهذا االختيار وحمل اس��م الكويت عالميا ،مشيرا إل��ى أن��ه قام
بتجربة ك��ام�ي��را ال�ه��ات��ف ال�ن�ق��ال ال�ج��دي��د ض�م��ن حملة «أب ��ل» اإلع��الم�ي��ة ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط م��ن خ��الل
تصويره مجموعة متنوعة من الصور التقطها في عدة مواقع بينها صحراء دبي.
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محطات
سامي عبداللطيف النصف

فرنسا بني الفعل
ورد الفعل
ال ي�ق�ب��ل أح ��د ق��ط اإلس � ��اءة ل��رس��ول ال��رح�م��ة
محمد -ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وس�ل��م -وال�م�ه��م ،إن
ح��دث ًذل��ك األم��ر القميء أال يكون رد فعلنا
انفعاليا ،فقد يضر ب��اإلس��ام والمسلمين
أكثر من الفعل ذاته ،ويجعل ً الطعن باإلسام
واإلس� � � ��اءة ل ��رم ��وزه ط��ري ً�ق��ا ل�ل�ب��اح�ث�ي��ن عن
الشهرة وال�م�ج��د ،وم�ق��وي��ا ل��دع��اوى االح��زاب
اليمينية ف��ي ف��رن�س��ا وأوروب� ��ا وال�ع��ال��م التي
ت � ��روج «ل ��إس ��ام ��و ف ��وب �ي ��ا» وت ��دع ��و ل �ط��رد
ال�م�س�ل�م�ي��ن ،وع� ��دم ال �س �م��اح ل �ه��م ب��ال�ه�ج��رة
والعمل والدراسة والطبابة في تلك البلدان.
***
والدعوة إلى مقاطعة
إن العنف وجز األعناقً ،
ال ��دول المتقدمة ليست ح��ا ل��ذل��ك اإلش�ك��ال،
بل إن بعض األح��زاب الداعية لتلك المقاطعة
تنتمي بالوالء والطاعة العمياء لدول هي جزء
م��ن أوروب� ��ا ،وتمتلك أق ��وى وأوث ��ق ال�ع��اق��ات
بالدول األوروب�ي��ة ،وتستفيد بشكل مباشر
من دعمها العلمي واالقتصادي والعسكري.
***
إن رد الفعل الذكي والحكيم والمناسب هو
بإقامة ال��دع��اوى القضائية على م��ن يسيء
لرسلنا أو ع�ق��ائ��دن��ا ،وجميع ال ��دول الغربية
يقوم بذلك
ب��ا استثناء تجرم وتعاقب م��ن ً
األم � ��ر ،ال� ��ذي ق ��د ي �ك��ون أك �ث��ر ب �ط �ئ��ا م ��ن رد
الفعل االنفعالي إال أنه أكثر فعالية ،وال يمنح
المسيء الشهرة ،وال يسمح له بجني األموال
م��ن إس ��اءات ��ه ،وه ��و ال�ن�ه��ج ال ��ذي تستخدمه
للعلم -المنظمات ال�ي�ه��ودي��ة ف��ي تلك ال��دولتجاه من يسيء لها.
***
آخر محطة :تساؤل ...لدينا في أوطاننا من
ي �س��يء ف��ي خ�ط��ب معلنة ل�ع�ق��ائ��د اآلخ��ري��ن،
وب �ق �س��وة ش ��دي ��دة ،ف �ه��ل ن ��رض ��ى أن ي �ق��وم
أتباع تلك العقائد التي يساء لها بجز أعناق
المسيئين؟!

«كورونا» ينشر وباء العنوسة
يتوقع خبراء أن تؤدي التداعيات النفسية لفيروس كورونا
المستجد إلى انخفاض معدالت المواليد ،وأن تجعل فترة
العزوبية أطول .وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن
خبراء من الواليات المتحدة راجعوا  90دراسة لمساعدتهم
ع �ل��ى ال �ت �ن �ب��ؤ ب ��زم ��ن «م � ��ا ب �ع��د ك � ��ورون � ��ا» وك� �ي ��ف ي�م�ك��ن
ل�«كوفيد »-19أن يغير السلوكيات االجتماعية .وتوقعوا
أن تنخفض ح��االت الحمل المخطط لها استجابة لألزمة
الصحية العالمية ،حيث سيؤجل الناس الزواج والذرية ،ما
سيؤدي إلى تقلص عدد سكان بعض ال��دول .كما حذرت
النتائج م��ن أن «األزواج المحتملين» ال��ذي��ن ت�ع��ارف��وا عبر
ال�ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة خ��ال ف�ت��رة اإلغ ��اق «ق��د ي�ج��دون
أنفسهم محبطين عندما يلتقون أخيرا في العالم الواقعي».
وق��د ي�ك��ون ه��ذا األم��ر أي�ض��ا م��ن أس�ب��اب ب�ق��اء األش�خ��اص
ع��ازب�ي��ن ل�ف�ت��رة أط ��ول .وق ��ال م��ؤل��ف ال�ب�ح��ث وع��ال��م النفس
م��ارت��ي ه��اس�ي�ل�ت��ون م��ن ج��ام �ع��ة ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا« :س�ت�ك��ون
ال�ع��واق��ب النفسية واالجتماعية والمجتمعية ل��«ك��ورون��ا»
طويلة األمد للغاية».
وأض � ��اف« :ك�ل�م��ا ط ��ال أم ��د ك ��ورون ��ا ب�ي�ن�ن��ا ،ك�ل�م��ا ازدادت
سلوكاتنا ت��أث��را» .وخلص فريق الباحثين إل��ى أن «الوباء
أصبح تجربة اجتماعية عالمية» لم تنته نتائجها بعد.

قيمة خرافية لسرير
امللكة إليزابيث
أج��رت «م��ات��راس نيكست دي»
دراس � � ��ة ك �ش �ف��ت ال �م �ب �ل��غ ال ��ذي
صرفه المشاهير على أسرتهم
ودخ� � �ل � ��ت ال� �م� �ل� �ك ��ة إل� �ي ��زاب� �ي ��ث
ق��ائ �م��ة ال �س �ب��ع األوائ � ��ل بمبلغ
ي� ��زي� ��د ع � ��ن م � �ئ ��ة أل � � ��ف دوالر.
وحصلت الملكة على المرتبة
ً
الثالثة المتالكها سريرا باهظ
الثمن مصنوع من مواد عالية
الجودة.
واس� � �ت� � �غ � ��رق إك� � �م � ��ال ال� �س ��ري ��ر
أك � �ث� ��ر م � ��ن  700س � ��اع � ��ة ،وه ��و
مصنوع من ذيل الحصان من
أم �ي��رك��ا ال��الت�ي�ن�ي��ة وال�ك�ش�م�ي��ر
المنغولي وأك�ث��ر م��ن  2500كم
من خيوط الحرير.
وت�م�ت�ل��ك ال�م�ل�ك��ة ال �ع �ش��رات من
ال� �م� �ن ��ازل ال �م �ل �ك �ي��ة ف ��ي ج�م�ي��ع
أن � � �ح� � ��اء ال� � � �ب � � ��الد ،ول� � � ��م ت ��ذك ��ر
ال� � � ��دراس� � � ��ة أي م� � ��ن م� �ن ��ازل� �ه ��ا
يحتوي على ال�س��ري��ر الثمين.
وي� �ك� �ل ��ف األث � � � ��اث ال � � ��ذي ي��وف��ر
للملكة ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر 94
�ام��ا ن� ً
ع� ً
�وم��ا ه�ن�ي�ئ��ا 125 ،أل��ف
جنيه إسترليني ،أي ما يعادل
حوالي  163ألف دوالر ،بحسب
م��ا نقلته صحيفة «إك�س�ب��رس
البريطانية».
وح � �ص ��ل ك �ي �ن��ي وي � �س ��ت ع �ل��ى
المرتبة األول��ى ب�س��ري��ره ال��ذي
ي �ق��در ب �ح��وال��ي م �ل �ي��ون دوالر
وت�ب�ع�ه�م��ا دري� ��ك وي �ب �ل��غ سعر
سريره  400ألف دوالر تقريبا.

في
حالي ًااخلبر
بريق
والصورة
األسواق
د.نهى الصالح:
الفحص المبكر عن سرطان الثدي ضرورة ملحة

اجعلي مكياجك أكثر اشراق ًا يف الصباح
وزنك قد يأثر على صحة بشرتك...
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