
 العيسى، حسن
  

ِِ ليتنا نشاركك آمالك العنوان: ِِ ِِ ِِ  أكثر من كلمة ِ
  

  النص: 

في مقال افتتاحي في 'الرأي العام'، 

قدم الشيخ ناصر صباح االحمد، مستشار 

سمو ولي العهد، رؤيته الخاصة بما 

تضمنته التوصيات النهائية ل 'اللجنة 

المكلفة بإعداد الخطوات العملية 

ِِ وبنظرة  لمعالجة الوضع االقتصادي'ِ

سريعة لمجمل الحد المتفق عليه بين 

اللجنة والشيخ ناصر يظهر انها تمثل 

حلما جميال وامال كبيرا للخروج من 

 كابوس واقعنا االقتصادي.

فالتوصيات التي حفل بها المقال مثل 

ِِ خلق قاعدة انتاج للقطاع الخاص  ِ'

تحقيق قادرة على ممارسة دورها في 

ِِ وحث مجلس االمة على استعجال  التنمية ِ

النظر في مشروعات القوانين ذات الصلة 

باالصالح االقتصادي واعادة النظر في 

ِِ 'ضرورة' االنفتاح  التشريعات القائمة ِ

على العالم الخارجي بتفعيل آليات 

السوِقِِ وازالة القيود القائمةعلى 

ِِ الخ' هي انجاز كبير  دخول الوافدين ِ

تحققت فعال على ارض الواقع، وهي في  لو

مضمونها تتشابه مع دراسات وتوصيات 

اخرى قدمت من مؤسسات مختلفة، وكان 

مصيرها ـ كالعادة ـ النسيان في ادراج 

المسؤولين الذين انشغلوا باهتمامات 

غيرها الندري ماهي ومن اين تبدأ واين 

تنتهيِِِ!، وكانت المحصلة النهائية هي 

ير على البركة، فهذا هو ترك االمور تس

مجلس الوزراء المعتاد، وهذا هو مجلس 

االمة الذي نعرفه 'وهذا سيفوه وهذي 

 خالجينه' في الحالتين.

ليست التوصيات الحالمة هي ما ينتظره 

المهمومون بمصائب هذا الوطن، وليست 

آمال وتأمالت الدارسين والباحثين هي 

ما يتطلع اليه المحبطون من السياسة 

يتية، ففي النهاية التنفيذ الكو



وإرادة التنفيذ هما ما نصبو اليه 

ونريدِه واذا كان الشيخ ناصر اكد وكرر 

هذا االمر في الفقرات االخيرة من 

مقاله، اال ان سؤالنا له يظل قائما 

ِِ يتطلع الشيخ ناصر  على اي سند 'ِ

بأمل' لتنفيذ تلك التوصيات؟، فمن اين 

وما  مأل الشيخ ناصر ذاته باالمل؟

الجديد الذي طرأ وحدث اخيرا حتى نأمل 

ونتفاءل معه في القادم؟ وماذا سيصنع 

ويفعل لو انتهت توصيات اللجنة 

واقتراحاته الى المبيت في درج آخر من 

ادراج النسيان عند السلطة؟ وهل يعتقد 

الشيخ ناصر حقيقة انه باالمكان تحقيق 

تلك التوصيات في ظالل هذا النهج 

السلطة وعند مجموعة نواب المهيمن عند 

االكثرية، وهو يرى كيف يصوغ هؤالء 

اهتماماتهم واولوياتهم،  وكيف تتفاعل 

معها السلطة؟، ليتنا نستطيع مشاركة 

 الشيخ ناصر آماله العريضة.

  حسن العيسى
 

 


