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خطة اإلصالح تهدف إلى تحوالت ثالثة تتعلق بطبيعة االقتصاد وقاعدته اإلنتاجية والقوة البشرية

الغانم :نجاح اإلصالح مرهون بالتعاون الصادق بين السلطتين ومشاركة القطاع الخاص
ق��ال رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
ال��غ��امن �أم�����س ان ر�ؤي���ة اال�صالح
االقت�صادي وامل���ايل يف الكويت
ت�ستلهم فكر �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ال��ذي يطمح جلعل
الكويت مركز ًا مالي ًا واقت�صادي ًا
اقليمي ًا ودولياً.
و�أكد يف كلمة امام منتدى االقت�صاد
العربي ال��ذي افتتح اعماله يف
ب��ي�روت ب��ح�����ض��ور راع����ي احلفل
رئي�س ال���وزراء اللبناين املكلف
�سعد احلريري ان خطة اال�صالح
االقت�صادي وامل���ايل يف الكويت
تهدف �إلى حتوالت رئي�سية ثالثة
تتعلق بطبيعة االقت�صاد وقاعدته
االنتاجية وطبيعة القوة الب�رشية
املحركة له.
وقال «ان التحوالت الثالثة التي
ت�ستهدفها ر�ؤية اال�صالح االقت�صادي
يف الكويت تتعلق باالنتقال من
اقت�صاد ريعي يحكمه القطاع العام
�إلى اقت�صاد تناف�سي يحركه القطاع
اخل��ا���ص ،وم��ن ق��اع��دة انتاجية
�ضيقة تعتمد على ث��روة نا�ضبة
�إل��ى التو�سع يف قاعدة انتاجية
عري�ضة ت�ساهم فيها الأن�شطة
املالية والتجارية واللوج�ستية
بن�سبة عالية من الناجت املحلي
الإج��م��ايل .والتحول الثالث من
قوة عاملة ت�شكل العمالة الوافدة
الن�سبة الأكرب من هيكلها �إلى عمالة
وطنية ت�شكل العمود الفقري لهذا
الهيكل» .وا�ضاف الغامن الذي يعد
�أول رئي�س برملان عربي يحل �ضيف
�رشف على املنتدى «ان اال�صالح
االقت�صادي واملايل ثالثي الأبعاد
هذا ي�ستلهم فكر �صاحب ال�سمو �أمري
الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد الذي
هو وال��دن��ا قبل �أن يكون قائدنا

«رؤية  »2035يجري العمل على تنفيذها في إطار خطط خمسية متتابعة
وكبرينا قبل ان يكون �أمرينا والذي
يطمح �إلى �أن يجعل الكويت مركزا
جتاريا وماليا اقليميا ودوليا».
وذك��ر «ان هذا الفكر متت بلورته
�إل��ى ر�ؤي��ة تنموية كاملة وا�ضحة
للكويت  2035يجري العمل على
تنفيذها يف �إط��ار خطط خم�سية
متتابعة تبلغ تكاليف تنفيذ هذه
امل�شاريع املدرجة يف �أوالها فقط
ق��راب��ة  116مليار دوالر تتوزع
على كافة القطاعات االقت�صادية
عموما وعلى م�شاريع الكهرباء
واملاء وق�ضايا ال�صحة والتعليم
على وجه اخل�صو�ص .كما ت�شكل
ب��رام��ج اخل�صخ�صة وال����شراك��ة
ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
�آليات رئي�سية لتحقيقها».
واو�ضح بهذا ال�صدد «و�إذا كان الوقت
ال يت�سع للحديث عن ال�سيا�سات
الرئي�سية وعن منظومة الت�رشيعات
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��واك��ب عملية
الإ�صالح االقت�صادي وامل��ايل هذه
ف�إن من ال�رضوري �أن �أذكر �أن هذه
ال�سيا�سات والت�رشيعات تتوجه
نحو االن��ف��ت��اح الكامل والفاعل
ونحو ت�سهيل التدابري واالجراءات
ونحو ايجاد مناخ ا�ستثماري جاذب
لال�ستثمارات العربية والأجنبية».
وتطرق الغامن يف كلمته الى �آفاق
اال���ص�لاح امل��ايل واالقت�صادي يف
العامل العربي قائال «�أن الإ�صالح
�أ�شبه بالعمل اجلراحي م�ؤمل موجع
ولكن ال غنى عنه .فالتغيري �أول
�رشوط اال�ستمرار والتغيري م�ستحيل

السياسات

والتشريعات
تتوجه نحو

االنفتاح وإيجاد
مناخ جاذب

لالستثمارات
• مرزوق الغامن متحدثا ً باملنتدى االقتصادي العربي

مع مت�سك كل فريق بخندقه ومكا�سبه
والتغيري م�ستحيل م��ع بقاء كل
م�س�ؤول يف من�صبه».
و���س��اق ال��غ��امن مثاال على احدث
جتارب اال�صالح واعادة الهيكلة من
خالل ما يحدث يف اململكة العربية
ال�سعودية قائال «لعل �أقرب مثال
عملي حديث على ه��ذا النهج هو
عملية �إع����ادة هيكلة االقت�صاد
ال�سعودي الذي تتم برعاية مبا�رشة
من خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ومبتابعة
حثيثة من ويل العهد الأمري حممد بن
�سلمان» .واكد «ان اال�صالح بحاجة
�إلى نف�س طويل من احلكومات ومن
ال�شعوب على حد �سواء وهذا النف�س

لن يكون جمديا �إذا كان ق�صريا �أو
قا�رصا �أو متقطعا بل يجب �أن يظل
مو�صوال ومنتظما ومتدفقا طوال
فرتة العبور والتحول» .وا�ضاف
«من امل�ؤ�سف �أن بع�ض حكوماتنا
ال ت�صارح �شعوبها باحلقائق عن
�أوج��اع الإ�صالح و�آالم��ه وعن فرتة
التحول وتداعياتها ،كما �أن هذه
احلكومات ال تبني ل�شعوبها التكلفة
املالية واالقت�صادية واالجتماعية
لت�أجيل الإ�صالح �أو الرتدد ب�ش�أنه.
وهذا ما يف�رس  -دون �أن يربر � -سبب
النف�س ال�شعبي الق�صري يف ال�صرب
على مقت�ضيات اال�صالح و�آالمه».
وا�ستدرك الغامن قائال «من جهة
�أخ���رى الب��د م��ن الإق���رار �أن��ه من

ال�صعب على بع�ض احلكومات
العربية �أن تطالب �شعوبها بتحمل
تكاليف الإ���ص�لاح ط��وال �سنوات
التحول اجلذري ،وهي ترى كيف
ّ
ينت�رش الف�ساد امل��ايل والإداري
الذي ي�ستبيح املال العام ويعوق
التغيري ،وي�شيع �أج��واء القلق
والإحباط والي�أ�س».
وقال «نعلم جميعا �أن احلديث عن
التحول االقت�صادي والإ�صالح وعن
التنمية امل�ستدامة واال�ستثمار
وع����ن امل���ع���ا��ص�رة واحل���داث���ة
يف ال��ت��ق��دم التقني واالقت�صاد
املعريف ،ي�صبح �أقرب �إلى اخليال
العلمي يف غياب البيئة امل�ستقرة
�سيا�سيا وجمتمعيا الآمنة داخليا

وخارجيا».
وا�ضاف « ه��ذه احلقيقة بالذات
تثري ت�سا�ؤالت ملحة وم�ستفزة عن
معنى التنمية واال�ستثمار يف وطن
ممزق الأو�صال حمكم الأغالل؟ وعن
جدوى الإ�صالح واالنفتاح لدول ال
منعة حلدودها و�أر�ضها وال حرمة
لدم �أبنائها ودمع �أطفالها».
واختتم الغامن كلمته بالت�شديد على
اهمية حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالمني واملجتمعي كبوابة الية
عملية تنموية.
و�سي�شهد املنتدى اط�لاق تقرير
�صندوق النقد الدويل حول تعزيز
النمو يف ال�رشق االو�سط و�شمال
افريقيا باال�ضافة الى جل�سة حول
مناخ وفر�ص االعمال واال�ستثمار يف
البلدان العربية يف �ضوء امل�ستجدات
يف الت�رشيعات واالجراءات اجلديدة
ال�سيما ال��ت��ط��ورات يف اململكة
العربية ال�سعودية �ضمن ر�ؤية
اململكة .2030
كما �سيتم خالل املنتدى ت�سليط
ال�ضوء على الفر�ص وامل�شاريع
اال�ستثمارية اجل��دي��دة يف م�رص
الى جانب عقد جل�سة خا�صة عن
العالقات االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية العربية  -االفريقية
و�سبل تطويرها.
وتطرق الغامن يف كلمته الى افاق
الإ���ص�لاح االقت�صادي وامل��ايل يف
لبنان قائال «ارجو �أال �أرتكب خط�أ
كبريا عندما �أزعم �أن برنامج االنفاق
اال�ستثماري على البنية الأ�سا�سية
يف كل مرافقها ومناطقها والذي

يت�ضمن �أك�ث�ر م��ن  280م�رشوعا
ميثل �إلى حد بعيد تطلعات لبنان
االقت�صادية وطموحه التنموي
للمرحلة املقبلة».
وا�شار ال��ى النجاح الكبري الذي
حققه م��ؤمت��ر �سيدر املنعقد يف
�أبريل املا�ضي بباري�س لدعم لبنان
اقت�صاديا وال��ذي �أ�سفر عن وعود
وتعهدات مالية يتجاوز جمموعها
 11مليار دوالر لإعادة ت�أهيل البنية
الأ�سا�سية وحتديث االقت�صاد والإدارة
العامة و�إعطاء القطاع اخلا�ص يف
لبنان دفعة قوية جديدة.
وق���ال « لقد ا�ستجاب املجتمع
ال���دويل يف «���س��ي��در» الحتياجات
التنمية وال�سالم يف لبنان ا�ستجابة
غ�ير م�سبوقة ويف ظ��ل ظ��روف
اقت�صادية ومالية �صعبة ت�سود
العامل ب�أ�رسه».
و�أكد بهذا ال�صدد « ان هذا ي�ؤكد
ما نقوله دائما ب�أن لبنان �رضورة
عربية ودول��ي��ة و�أن ا�ستقراره
و�أم��ن��ه ومن��وه م�س�ؤولية عربية
ودولية �أي�ضا».
وقال الغامن «اذا كان جناح اال�صالح
االقت�صادي وامل���ايل يف الكويت
مرهون بالتعاون بني ال�سلطتني
الت�رشيعية والتنفيذية ب�صدق
وعمق وبتحمل القطاع اخلا�ص
مل�س�ؤوليته التنموية واملجتمعية
بكفاءة و�شجاعة ف�إن جناح لبنان
يف احل�صول على التزامات الدول
وامل�ؤ�س�سات الدولية امل�شاركة
يف «�سيدر» م�رشوط بتنفيذ االلتزام
اللبناين املقابل لي�س باال�صالح
االق��ت�����ص��ادي وامل����ايل فح�سب،
ب��ل باال�صالح ال�سيا�سي املعزز
للتعاي�ش وال��ع��دل واملرجعية
الوطنية».

تمنى أن يحب اللبنانيون بلدهم كما يحبه الكويتيون

الحريري :أمير الكويت داعم
للبنان في كل المراحل

تنويع مصادر النمو ضروري لتحصين االقتصادات الوطنية من األزمات

المنطقة العربية تحتاج إلى  27مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الخمس المقبلة
قال رئي�س الوزراء اللبناين املكلف �سعد احلريري
ان �سمو امري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد كان
داعما للبنان يف كل املراحل التي واج��ه فيها
حروبا ،م�ضيفا ان �سموه «�أول من وقف معنا».
واعرب احلريري يف كلمة القاها يف افتتاح اعمال
الدورة الـ 26ملنتدى االقت�صاد العربي يف بريوت
عن ال�شكر لرئي�س جمل�س االمة الكويتي مرزوق
الغامن على كلمته ام��ام املنتدى وق��ال «اخ�ص
بال�شكر رئي�س جمل�س الأمة الكويتي و�أنا ال �أظن
�أن �أحدا حتدث عن حمبة الكويت للبنان والعالقة
بني الدولتني وال�شعبني كما حتدث الغامن».
و�أ�ضاف «يا ليت اللبنانيني يحبون لبنان كما
يحب الكويتيون لبنان وكذلك احلال بالن�سبة لكل
اخلليج».
واو�ضح «ان هناك قوال يرتدد دائما اننا يف الهم
�رشق و�أملي لهذا العام �أن نردد جميعا اننا يف
النمو ��شرق» متناوال امل�صاعب التي متر بها
املنطقة والأزمات التي تواجه العديد من البلدان

العربية يف ظل غياب اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي
وتداعيات احلروب والنزاعات.
و�أ�شار الى هذه التحديات وامل�صاعب بالقول انها
«تطرح علينا دوال وجمتمعات وهيئات اقت�صادية
م�س�ؤولية التعاون على �إنتاج الأط��ر امل�شرتكة
للتفكري يف �إعداد احللول ور�سم ال�سيا�سات القادرة
على تطوير وحماية وتفعيل االقت�صاد العربي
ال�سيما وان املنطقة العربية حتتاج الى  27مليون
فر�صة عمل جديدة يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة».
واعترب احلريري ان التحدي الأول الذي يواجه
البلدان العربية يكمن يف رف��ع معدالت النمو
فيما يكمن التحدي الثاين بجعل هذا النمو منوا
م�ستداما ي�شمل خمتلف قطاعات املجتمع خ�صو�صا
الن�ساء وال�شباب.
واكد ان التحدي الثالث هو تنويع م�صادر النمو
معتربا ان هذا التنويع ال ينطبق على الدول امل�صدرة
للنفط فقط بل هو ينطبق �أي�ضا على دول كلبنان
والأردن وم�رص وغريها من دول املنطقة العربية.

وقال ان التجارب اكدت ان تنويع م�صادر النمو امر
�رضوري لتح�صني االقت�صادات الوطنية يف مواجهة
االزمات �سواء كانت داخلية �أو خارجية وان هذا
التنويع يتطلب ت�أمني بنية حتتية ع�رصية ت�سمح
بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع
م�ستوى �إنتاجيتها.
وراى ان لبنان و�ضع خريطة طريق وا�ضحة لرفع
معدالت النمو وتنويع م�صادره وت�أمني ا�ستدامته
وقد عر�ضتها احلكومة اللبنانية يف م�ؤمتر «�سيدر»
يف باري�س يف ابريل املا�ضي وهي تقوم على �أربعة
حماور �أ�سا�سية مكملة لبع�ضها البع�ض الأول منها
تنفيذ برنامج الإنفاق اال�ستثماري بقيمة  17مليار
دوالر ميتد لـ � 10سنوات لتحديث وتطوير البنية
التحتية والثاين املحافظة على اال�ستقرار املايل
من خالل �إجراء ت�صحيح مايل مبعدل واحد باملئة
�سنويا على مدى � 5سنوات.
وا�ستطرد بالقول ان املحور الثالث هو اجراء
الإ�صالحات الهيكلية والقطاعية ال�رضورية ل�ضمان

يسمح لنا بالعمل عن قرب مع الشركاء والتصدي للتهديدات

«ناتو» :المركز اإلقليمي في الكويت
يعزز األمن بالمنطقة
�أك��د ق��ادة حلف �شمال الأطل�سي «ناتو» �أهمية دور
املركز الإقليمي لقيادة ناتو ومبادرة �إ�سطنبول
للتعاون يف الكويت لتعزيز الأم���ن يف املنطقة
وجمابهة التهديدات.
وجاء يف �إعالن �أ�صدره قادة احللف يف ختام اليوم
الأول من قمتهم املنعقدة يف بروك�سل �أن «مركز قيادة
الكويت ي�سمح لنا بالعمل عن قرب �أكرث مع ال�رشكاء
يف منطقة اخلليج من �أج��ل تعزيز الأم��ن الإقليمي
والت�صدي للتهديدات امل�شرتكة».
و�شدد احللف على التزامه بتنمية الروابط مع دول
جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست ومع جامعة الدول
العربية.
كما �أكد �إعالن احللف التزامه ببناء عالقات �أكرث قوة
وحيوية مع ال�رشكاء من دول حوار املتو�سط ومبادرة

�إ�سطنبول للتعاون للم�ساهمة يف حتديث م�ؤ�س�ساتهم
الدفاعية والأمنية.
كان حلف ناتو قد �أطلق يف عام  2004املركز الإقليمي
للحلف ومبادرة �إ�سطنبول للتعاون يف الكويت بهدف
تعزيز �أوا��صر التعاون مع دول اخلليج وافتتحه �سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س ال��وزراء يف يناير
 .2017وي�ضم املركز الإقليمي لـ«ناتو» الكويت
والبحرين وقطر واالمارات العربية.
من جهة �أخ��رى �أع��رب ق��ادة ناتو عن قلقهم ب�ش�أن
جتارب ال�صواريخ البالي�ستية التي جتريها �إيران
خا�صة ما يتعلق مبدى ودقة تلك ال�صواريخ وان�شطة
طهران املزعزعة لال�ستقرار يف املنطقة داعني طهران
�إلى القيام بدول بناء يف اجلهود ملحاربة االرهاب
وحتقيق حلول �سيا�سية لالزمات يف املنطقة.

• سعد احلريري مكرما ً مرزوق الغامن

احلوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�ساد وتطوير
الت�رشيعات التي حتكم عمل القطاع اخلا�ص
وحتديث �إج���راءات القطاع العام بينما يركز
املحور الرابع على و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجية
لتطوير القطاعات الإنتاجية �سواء التقليدية
�أو اجلديدة منها ورف��ع ق��درة و�إمكانات لبنان
الت�صديرية.
واك��د احلريري �أهمية ال��دور الأ�سا�سي واملهم
للقطاع اخلا�ص يف تنفيذ خريطة الطريق امل�شار
اليها وان لبنان يعول على قدرات و�إمكانات هذا
القطاع الذي �أثبت جدارته يف تطوير العديد من
القطاعات وتنفيذ و�إدارة العديد من امل�شاريع.
و�أ�شار الى توجه لبنان با�رشاك القطاع اخلا�ص
يف �إدارة وتنفيذ امل�شاريع بعد �إقرار قانون تنظيم
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص وقد جرى
خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية اط�لاق م�شاريع
�رشاكة يف قطاعي النقل واالت�صاالت.
وقال «نحن امام خيار من اثنني اما اال�ست�سالم

للواقع احلايل ولل�صعوبات التي تواجه لبنان واما
النهو�ض بلبنان لت�أمني االزدهار لكل اللبنانيني»
معربا عن ثقته ب�أن املجتمع ال�سيا�سي اللبناين
�سيتجاوز مرحلة ال�سجاالت ال�سيا�سية الجل حياة
كرمية لكل اللبنانيني.
واكد احلريري ثقته بتغلب العامل العربي على
املخاطر مهما ا�شتدت قائال «اننا مع البلدان
ال�شقيقة نتوق ملرحلة من اال�ستقرار و�إع��ادة
الإعمار واالزدهار والنمو فكلنا �رشكاء يف عملية
النهو�ض مبنطقتنا وم�ستقبل املنطقة واعد».
وكان املنتدى قد كرم رئي�س جمل�س االمة الكويتي
واحلريري و�شخ�صيات لبنانية وعربية �أخرى.
وميتاز منتدى هذا العام بح�ضور وفد كويتي
رفيع امل�ستوى يتقدمه رئي�س جمل�س الأمة مرزوق
الغامن وحمافظ بنك الكويت امل��رك��زي حممد
الها�شل ووزي��ر املالية الأ�سبق بدر احلمي�ضي
ومدير عام امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات فهد الإبراهيم.

إرسال ثالث طائرة محملة بـ  12طن ًا من المواد الغذائية

«الكويتية لإلغاثة» :استمرار تدفق المساعدات
العاجلة للمتضررين في «سقطرى»
�أع��ل��ن امل��دي��ر ال��ع��ام للجمعية
الكويتية لالغاثة عبدالعزيز
العبيد ا�ستمرار تدفق امل�ساعدات
العاجلة للناجني من الإع�صار
ال���ذي ��ض�رب ج��زي��رة �سقطرى
اليمنية وذل���ك �ضمن احلملة
الكويتية االن�سانية «الكويت
بجانبكم» التي �أطلقتها اجلمعية
م�ؤخرا بالتعاون مع وزارة الدفاع
الكويتية.
و�أو���ض��ح العبيد �أن��ه مت ار�سال
ثالث طائرة �إغاثية تابعة للقوة
اجلوية الكويتية حمملة بـ  12طنا
من امل��واد الغذائية ال�رضورية
التي يحتاجها الأ�شقاء باليمن.
وب�ي�ن �أن اجل��م��ع��ي��ة توا�صل
ك��ع��ادت��ه��ا ��سرع��ة اال�ستجابة

للنداءات الإن�سانية ال�سيما جتاه
املنكوبني يف «�سقطرى» الفتا �إلى
�أن هذه امل�ساعدات جاءت بتكليف
م��ن جمل�س ال���وزراء واحلكومة
الر�شيدة.
وذكر �أنه مت التن�سيق والرتتيب
على الفور لتقدمي الدعم الالزم
للناجني م��ن الإع�����ص��ار ب�رسعة
ومد يد العون للأ�شقاء والوقوف
معهم يف هذه الكارثة.
و�أ�شار �إلى وجود حتديات عديدة
واجهت عمل اجلمعية يف �إي�صال
امل�����س��اع��دات ل��ل��ج��زي��رة منها
�صعوبة النقل واملوا�صالت �إذ مل
تعد هناك طرق برية �أو بحرية
�آمنة ت�ستطيع من خاللها �إي�صال
امل�ساعدات للم�ستفيدين.

ولفت �إل��ى �أن��ه مت التعاون مع
وزارة ال��دف��اع الكويتية التي
�ساهمت ب��دور �أ�سا�سي بتوفري
خ��دم��ات ال��ن��ق��ل اجل���وي لهذه
امل�ساعدات مما �رسع من �إي�صال
امل���واد الغذائية ب�شكل عاجل
للم�ستفيدين.
و�أف����اد العبيد ب����أن م�ساعدات
اجلمعية «حالت بف�ضل الله تعالى
دون وق��وع كارثة املجاعة التي
كانت تهدد �إقليم �سقطرى» مبينا
�أن امل�ساعدات �شملت �إلى جانب
الغذاء وال��دواء الك�ساء واخليام
والعديد من امل�ستلزمات االخرى
�إذ �أن الكثري من العوائل اتخذت
من �أعايل اجلبال �سكنا وموطنا لها
للنجاة من خماطر الإع�صار.

وذك��ر �أن فرق العمل امليدانية
التابعة للجمعية ظلت متواجدة
ق��راب��ة ع�رشة �أي���ام يف �سقطرى
لتوزيع امل�ساعدات الكويتية
للم�ستفيدين.
و�أعرب العبيد عن �شكره جلهود
وزارة اخلارجية الكويتية يف
تذليل ال�صعاب والتن�سيق مع
احلكومة اليمنية ال�رشعية يف
اي�صال امل�ساعدات واال��ش�راف
املبا�رش على حملة «الكويت
بجانبكم» واال��شراف على العمل
اخلريي الكويتي عامة يف اخلارج
والتن�سيق مع احلكومات الي�صال
امل�����س��اع��دات ال���ى م�ستحقيها
وت�سهيل مهام مبعوثي اجلمعية
لتنفيذ برنامج هذه امل�ساعدات.

