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قد ال نكون األسعد في العالم، 
لكننا نعيش حياة وافرة ماديا. 

فمع أن معدل دخل الفرد في 
الكويت يعد من األعلى في 
العالم، فإن المواد الغذائية 

األساسية مدعومة، والبنزين 
مدعوم. وما ندفعه من تكلفة 

الكهرباء والماء يقل 10% عن 
التكلفة الحقيقية. أما الخدمات 

الصحية فهي مجانية بالكامل، 
ومستواها ينافس ما تقدمه 

الدول المتقدمة. والتعليم كذلك 
مجاني من الروضة إلى الجامعة. 
والتزاماً بتوفير التعليم المجاني 

الجامعي حتى لمتوسطي 
األداء، خلقت الدولة »طفرة 

علمية« بأن انتشرت الجامعات 
الخاصة في الكويت، التي أصبحت 
تنافس مطاعم الوجبات السريعة 
بإعالناتها. ولم يعد التعلم مجانيا 

أو مدعوما، وإنما أصبح النجاح في 
االمتحانات مدعوما. لذا كان أن 

وصلت نسبة النجاح في الثانوية 
العامة إلى %99.7!.

د. حامد الحمود   قلق عام ينتاب الجميع باستحالة ديمومة الوفرة التي نعيشها

ل��ك��ن م��ع ه���ذه ال��وف��رة ال��ت��ي نعيشها ه��ن��اك قلقًا. 
والح����ظ����ت أن ه�����ذا ال���ق���ل���ق ال���ن���ات���ج م����ن ال��ش��ع��ور 
ال��وف��رة، يشمل جميع  ه��ذه  دي��م��وم��ة  باستحالة 
ويرجع  منهم.  الواعني  خاصة  املجتمع،  طبقات 
ه���ذا ال��ق��ل��ق إلدراك أن ه���ذه ال��ح��ال��ة م��ن ال��رف��اه أو 
ت���دوم. وم��ا يزيد من  امل���ادي ال يمكن أن  التبديد 
ال��دول��ة  القلق غ��ي��اب رؤي���ة استراتيجية م��ن  ه��ذا 
ل��ن��ق��ل ال���ك���وي���ت م���ن امل���س���ت���وى ال���ح���ال���ي امل���ع���روف 
بتدني اإلنتاجية وفداحة الهدر املالي والتدهور 
ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م إل���ى م��س��ت��وى أع��ل��ى م���ن اإلن��ت��اج��ي��ة 
وال���ك���ف���اءة ف���ي ال���ص���رف وال��ت��م��ي��ز ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م. 
وال ي��وج��د ت��ف��اؤل م��ن أن ه���ذه ال��ح��ال��ة ستتغير. 
امل��واط��ن��ني س��أل��ت عبر تويتر:  والس��ت��ش��ع��ار رأي 
ن���ح���ن ف����ي ال����ك����وي����ت م���ق���ب���ل���ون ع���ل���ى ان���ت���خ���اب���ات 
ملجلس األمة، وتشكيل حكومة جديدة، فهل انتم 
لالقتصاد  اصالحي  منهج  بداية  في  متفائلون 
والتعليم؟ ومن بني 149 أجاب 28% بنعم، و%72 
تعمل  استراتيجية  ه��ل ستدعم  كما سألت  ب��ال. 
ع��ل��ى اص����الح ح��ق��ي��ق��ي ل��الق��ت��ص��اد وال��ت��ع��ل��ي��م اذا 
كانت ستؤثر على دخلك بصورة نسبية؟ فكان 

الجواب 78% بنعم و22% بال.
ك��ان��ت ص��غ��ي��رة وغ��ي��ر عشوائية  العينة  ان  وم���ع 
اال ان��ه��ا تبقى م��ؤش��را م��ه��م��ا، خ��اص��ة ان ال��ف��ارق 
بني نعم وال كبير ج��دا. والنتيجة العامة املهمة 
لالقتصاد  بإصالح  متفائلني  غير  املواطنني  أن 
وال��ت��ع��ل��ي��م، ه���ذا م��ن ن��اح��ي��ة، ل��ك��ن امل��ه��م ه��و انهم 
اذا  رفاهيتهم  م��ن  بجزء  يضحوا  أن  مستعدون 
وللقضاء  ل��الص��الح  ال��ص��ادق��ة  النية  لهم  تبينت 

على الفساد.

سياسة التوظيف
م��أزق. لنأخذ مثال  الدولة والشعب في  وأرى أن 
للمواطن  ال��ذي يضمن وظيفة  الدستوري  الحق 
الكويتي، والذي يرجع أصله إلى أنه بعد االزدهار 
الذي شهدته الكويت بعد توافر الثروة النفطية 
منذ بداية الخمسينات، رأت الدولة أن التوظيف 
الثروة.  الوسيلة األفضل لتوزيع  أو  النظام  كان 
الكويتيني حوالي  ع��دد  ك��ان  ع��ام 1950  ف��ي  لكن 
خ��م��س��ني أل���ف ن��س��م��ة، بينما ع��دده��م ف��ي ال��وق��ت 

الحالي يزيد على 1.4 مليون نسمة.
وم���ن���ذ ذل����ك ال���ت���اري���خ، ظ��ل��ت س��ي��اس��ة ال��ت��وظ��ي��ف 

ج���ام���دة. أي اس��ت��م��ر ه��دف��ه��ا ت���وزي���ع ال���دخ���ل من 
النظر إلى إنتاجية املوظف. لذا أصبح من  دون 
ال��ع��ادي ف��ي ال��ك��وي��ت أن يطلب م��ن��ك رئ��ي��س��ك في 
ب��ع��ض ال������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ح��ك��وم��ة أن تبقى 
ف��ي ب��ي��ت��ك ل��ع��دم ت��واف��ر م��ك��ت��ب، وح��ت��ى ل��و ت��واف��ر 
امل��ك��ت��ب ف��ل��ي��س ه��ن��اك ع��م��ل ت���ؤدي���ه. وق���د انتقلت 
ظاهرة البطالة املقنعة في العقدين االخيرين الى 
املهندسني الكويتيني في شركات النفط. فقد ادى 
تراكم عدد املهندسني في شركات النفط الى عدم 
مع  أن��ه  واملفارقة هي  منهم.  لكثير  العمل  توافر 

تراكم هذا العدد الكبير من املهندسني الكويتيني 
ف��ي ش��رك��ات النفط الرت��ف��اع روات��ب��ه��م، ف��إن أغلب 
اعمال االستكشافات والصيانة والهندسة تنفذ 
م��ن ق��ب��ل ش��رك��ات خ��اص��ة. ف��ه��م ل��ي��س��وا بمميزين 
إلنتاجيتهم وإنما لنيلهم شهادة في الهندسة. 
هذا وكم اتمنى أن تقوم جامعة الكويت بدراسة 
ت���ه���دف ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى م������اذا ي��ع��م��ل خ��ري��ج��وه��ا 
الكويتيني  املهندسني  م��ن  األخ���رى  وال��ج��ام��ع��ات 
وش��رك��ات  ال�����وزارات  ف��ي  بالعمل  التحاقهم  ب��ع��د 

النفط.

بطالة مقنعة
ول��ل��ت��خ��ل��ص م����ن ال���ب���ط���ال���ة امل��ق��ن��ع��ة اق����ت����رح أك��ث��ر 
م��ن مهتم وخ��ب��ي��ر اق��ت��ص��ادي ح��ل��واًل، وإن كانت 
متطرفة. فقد اقترح املستشار االستثماري علي 
نائب   – ال��ه��م��الن  أح��م��د  األخ  قبله  وم��ن  السليم، 
امل���دي���ر ال���ع���ام ف���ي ال��ب��ن��ك ال���ت���ج���اري س��اب��ق��ا – أن 
ت��ق��دم ال���دول���ة روات�����ب ث��اب��ت��ة ل��ل��م��واط��ن��ني م��ق��اب��ل 
ت��خ��ل��ي��ه��م ع����ن ح��ق��ه��م ال����دس����ت����وري ب��ال��ت��وظ��ي��ف. 
 /6 سبقلا  ف��ي  السليم،  علي  املستشار  فيقترح 
ال��دول��ة رات��ب��ا ق���دره 50 ألف  10/ 2020، أن ت��ق��دم 
دوالر سنويا ملدى الحياة لكل املواطنني في سن 
العمل. وبعدها تستطيع الدولة أن تعيد هيكلة 
االقتصاد وأن توظف وفقا لحاجتها فقط. وأرى 
أن هذا الخيار وإن كان يظهر مدى الرفض لهذا 
ف��إن��ه يبقى حال  امل��ن��ت��ج،  ال��ك��م م��ن التوظيف غير 
متطرفا. وأرى أنه حتى لو تم تنفيذه، فستطفو 
على السطح سياسة توظيف جديدة تختار من 

له نفوذ أكثر.
القلق.  تثير  االقتصادية  والحسابات  امل��ؤش��رات 
ف��خ��الل ال��ع��ق��دي��ن األخ��ي��ري��ن ت���ده���ورت اإلي�����رادات 
االقتصادي  ذك��ر  وكما  امل��ص��روف��ات.  وتضاعفت 
محمد البغلي، في »الجريدة« في 8 أكتوبر 2020: 
الكويت تضاعفت في مصروفاتها  ميزانية  »أن 
خ���الل 20 ع��ام��ا ب��أك��ث��ر م��ن س��ب��ع م����رات، م��ن 3.18 
مليارات دينار في عام 2000 إلى 22.5 مليار في 
ات��ف��اق ذي قيمة  2020«. وي��وض��ح أن ه��ذا: »دون 
مالية أو استثمارية تدعم اإليرادات غير النفطية، 
أو منافع اقتصادية تعالج اختالل سوق العمل«.

غ��ي��ر  م����واط����ن����ًا   149 م�����ن 
منهج  ب��وج��ود  متفائلين 
والتعليم لالقتصاد  إصالحي 

إلصالح  إس��تراتيجية  يؤيدون 
حقيقي لالقتص��اد والتعليم 
دخوله��م تأث��رت  إن  حت��ى 

ضرب الفساد
الكويت في مأزق ألن القاعدة الشعبية ال تتقبل االبتداء في اصالحات بنيوية على االقتصاد. فاملواطن ال يرى أن هناك جدية في محاربة الفساد، 
لذا سيبقى رافضا للزيادات في أسعار الخدمات من كهرباء وماء مثال. كما أن اللعبة السياسية في الكويت لن تسمح بانتخاب مجموعة برملانية 
قوية تدفع الحكومة إلى إجراء إصالحات في االقتصاد والتعليم، بل ان زيادة نسبة النجاح هذا العام إلى 99.7% كانت استجابة إلى حد كبير 

ملطالب »شعبية«. فالفساد يكون أحيانا »مطلبا شعبيا«.
لذا، وكما أخبرني مسؤول - كان عضوًا في أكثر من مجلس – أنه ال يوجد في الحقيقة في الكويت تخطيط للمستقبل، وإنما ما يحصل هو 
دحرجة املشاكل إلى األمام. لذلك ال أرى حال لدى الدولة في املستقبل املتوسط والبعيد إال خفض سعر الصرف للدينار الكويتي، الذي سيعتبر 

الحل االمثل لدولة ال تخطط ملستقبلها، والحل األمثل لسلوك شعب أدمن على االستهالك.
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اإلستراتيجية الكويتية..
دحرجة المشاكل إلى األمام

         مظاهر سلبية
الدولة  من  إستراتيجية  رؤية  ال 
��ي  ل��ن��ق��ل ال���ك���وي���ت م���ن ت��دنِّ
اإلنتاجية  إلى  والهدر  اإلنتاجية 

والكفاءة

س���ي���اس���ة ال���ت���وظ���ي���ف م��ن��ذ 
الماضي  ال��ق��رن  خمسينيات 
بغض  الــدخــل..  توزيع  هدفها 

النظر عن إنتاجية الموظف

الجدية  المواطن  س  تلمُّ عدم 
يبقيه  ال��ف��س��اد  م��ح��ارب��ة  ف��ي 
راف��ض��اً ل��ل��زي��ادات ف��ي أس��ع��ار 
وم��اء..  كهرباء  م��ن  الخدمات 

مثالً

بات عادياً في الكويت أن يطلب 
م��ن��ك رئ��ي��س��ك ف���ي ال��ج��ه��ة 
بيتك..  في  البقاء  الحكومية 

لعدم توافر مكتب أو عمل

انتقلت  ��ع��ة  ال��م��ق��نَّ ال��ب��ط��ال��ة 
إلى  األخ��ي��ري��ن  العقدين  ف��ي 
في  الكويتيين  المهندسين 

شركات النفط

ال���دول���ة  م  ت���ق���دِّ أن  اق����ت����راح 
روات������ب ث��اب��ت��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن 
هم  حقِّ عن  تخلِّيهم  مقابل 
حلٌّ  التوظيف  في  الدستوري 

متطرِّف

تسمح  لن  السياسية  اللعبة 
برلمانية  مجموعة  بانتخاب 
إلج��راء  الحكومة  تدفع  قوية 
إص�����الح�����ات ف����ي االق���ت���ص���اد 

والتعليم

ال��ث��ان��وي��ة  ن��ج��اح  نسبة  زي����ادة 
كانت   %99.7 إلــى  الــعــام  هــذا 
»شعبية«..  لمطالب  استجابة 
»مطلباً  يكون  أحياناً  فالفساد 

شعبياً«!

   حالن مقترحان 
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بجزء  للتضحية  مستعدون  المواطنون 
النية  ل��م��س��وا  ل��و  رف��اه��ي��ت��ه��م..  م��ن 
الفساد على  والقضاء  لإلصالح  الصادقة 

خ��ف��ض س��ع��ر ال���ص���رف ل��ل��دي��ن��ار ال��ح��ل 
لمستقبلها  تخطط  ال  ل��دول��ٍة..  األمثل 
االستهالك على  أدمن  شعب  ولسلوك 
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  »المحاسبة«: آالف األطنان من الكيماويات الخطرة

مخازن »الكهرباء« قنابل موقوتة في ميناء عبدالله
محمود الزاهي

مخازن »الكهرباء« تشّكل خطورة كبيرة، ما يجعلها 
أق����رب إل���ى قنبلة م��وق��وت��ة، وامل��ط��ل��وب ت��ح��رك سريع 

الحتواء الخطر قبل وقوعه. 
ل��دي��وان املحاسبة،  م��ا كشف عنه تقرير ح��دي��ث  ه��ذا 
انتقد خالله تأخر وزارة الكهرباء واملاء في التصرف 
في املواد الكيماوية املوجودة بمخازن ميناء عبداهلل.
وفّجر الديوان مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن 
أن ه���ذه امل����واد ال��خ��ط��رة ان��ت��ه��ت صالحيتها م��ن��ذ 35 
لسنة   4 رق���م  امل��ال��ي��ة  وزارة  لتعميم  باملخالفة  س��ن��ة، 
2017 ب��ش��أن ال��ت��ص��رف ف��ي امل���وج���ودات ال��خ��ارج��ة عن 

نطاق االستخدام.
ووف�����ق ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى نسخة 
م���ن���ه، ف�����إن امل�������واد امل��س��ت��خ��دم��ة ف����ي م���ح���ط���ات ال���ق���وى 

وامل���ق���ط���رات وع��م��ل��ي��ات إط���ف���اء ال��ح��رائ��ق ك���ذل���ك، منها 
ثالثي الفوسفات وسلفات الصوديوم وثالثي بولي 
ق��درت  واألخ��ي��رة   ،TRL PHOSHUTE�����وال الفوسفات 
الكميات املوجودة منها في املخازن بواقع 2438 طنًا.

ملاذا التأخير؟

وطالب الديوان ببيان أسباب عدم اتخاذ اإلج��راءات 
ال���الزم���ة ب��ش��أن ال��ت��ص��رف ف��ي ت��ل��ك امل�����واد، ف��ي��م��ا ردت 
ال��وزارة بأنها م��واد غير صالحة لالستخدام، وأنها 
تعمل على إعداد مناقصة من القطاع املختص تراعي 
البيئة للتخلص منها، وإسنادها إلى  ش��روط هيئة 

الشركة الوطنية املختصة واملعتمدة في هذا الشأن.
وك���ش���ف���ت م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة أن وزي������ر ال���ن���ف���ط وزي����ر 
الكهرباء واملاء بالوكالة د. خالد الفاضل تسلم أمس 
كشوف أسماء املوظفني املستحقني ملكافأة الصفوف 

األمامية واملساندة.
وق��ال��ت امل��ص��ادر إن ال��ف��اض��ل ب��ص��دد إع���ادة الكشوف 
إل��ى وك��ي��ل ال����وزارة، إذ ل��وح��ظ االن��ت��ق��اص م��ن مكافأة 
ال��ع��ام��ل��ني ب��ع��دم اح��ت��س��اب أي����ام ل��ه��م ع��ل��ى ال���رغ���م من 
وج���وده���م ف��ي��ه��ا ع��ل��ى رأس ال��ع��م��ل، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
القياديني  لبعض  أي���ام  ع��ن  مكافأة  احتساب  فيه  ت��م 
التزامًا  وذل���ك  يستحقونها،  ال  لفترات  واإلش��راف��ي��ني 

بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأش������ارت امل���ص���ادر إل���ى أن ال��ف��اض��ل ط��ل��ب اس��ت��ب��ع��اد 
أس��م��اء ال���وك���الء امل��س��اع��دي��ن م��ن ال��ك��ش��وف واالك��ت��ف��اء 
بالعاملني فقط، أس��وة بما تم العمل عليه في وزارة 
ال��ن��ف��ط، ك��م��ا ط��ل��ب ت���زوي���ده ب��ك��ش��ف ب��م��ن ت��س��ب��ب في 
تأخير إعداد وتسليم الكشوف طوال الفترة املاضية، 
مطلع  لالعتماد  ج��اه��زة  الكشوف  تكون  أن  متوقعة 

األسبوع املقبل.

بعض أنواع المواد الخطرة
كشف التقرير الرقابي عن الكثير من المواد الخطرة في 

مخازن الكهرباء ومنها:
¶ ثالثي الفوشوت.

¶ كبريتات لجنين. 

¶ كبريتات الصوديوم. 

¶ سوكاالن براميل. 

¶ مضاد للرغوة. 

¶ حامض. 

¶ ريسين، إيرا.

¶ راتنجات طن ثالثي.

¶ بولي فوسفات. 

¶ بولي فوسفات 
الكبريت. 

¶ بيلجارد براميل ضد 
الرغوة. 

¶ دارلينجتون. 

¶ أكياس بلقراد .

¶ رغوة دارلينجتون 
بالستيك .

¶ كيماويات غير 
معروفة.


