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ِِ مهمة مستحيلة  العنوان:  ِِ ِِ ِِ  زمن جديد ِ

 

 



 

ال شك، ان اختيار االخ الشيخ ناصر صباح االحمد مستشارا  النص: 

خاصا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قرار موفق  

وحكيم، ذو داللة في مبناه على الحرص في االسترشاد برؤية  

جديدة نابعة من ابناء اسرة الحكم، ضمن السياسة العامة  

شرف الحكومية، وان كان قد سبق للشيخ ناصر الصباح ان ت 

 .بشغل مهمة مستشار لصاحب السمو االمير

ولكن القرار االخير المفاجئ للجميع، بشأن تكليف ناصر الصباح  

للعمل على معالجة اسباب تردي البورصة، والسعي لتنشيطها  

وبقية التفصيالت التي جاء بها القرار، هو في تصوري قرار 

ا  مستحيل تنفيذه بموجب موقع وصالحيات الصفة التي يحمله

ِِ كيف؟  !الموكل اليه التكليِف

البورصة ليست جهازا تنفيذيا اقتصاديا، وانما هي سوق تعرض  

فيه الشركات التجارية اسهمها للبيع والشراء، يشتري التجار،  

كبيرهم وصغيرهم، االسهم التي يعتقد بانها ستكون مربحة  

 .والعكس صحيح 

ا المجال؟! اذا ماذا يمكن ان يفعل الشيخ ناصر الصباح في مثل هذ 

لبورصة هي الجزء االخير في سلسلة من السياسات والقرارات  فا

التنفيذية الحكومية والتشريعية العامة المطبقة، تنتهي ان نجحت  

هذه السياسات بعرض جميل يشاهده الجميع في البورصة بغزارة 

 .البيع والشراء وارتفاع مؤشرات السوق

تالية: هل يملك ولتقريب الصورة اكثر، نطرح التساؤالت ال

المكلف سلطة على سياسات البنك المركزي ووزارة التجارة  

والمالية والجمارك والطيران المدني واالعالم والداخلية 

والتخطيط وغيرها من االجهزة المرتبطة بشكل او بآخر بتنشيط  

السوق االقتصادي الكويتي ان وجد انها تعيق النشاط االقتصادي  

 !الكويتي؟

جابة العاقلة هي النفي، ولذلك فكاتب السطور رغم اعتقد ان اال

الهائلة وصالبته في معرفته الشخصية بقدرات ابي عبدهللا 

المهمات الجسيمة، وسعة افقه وصبره، اال انني اعتقد ان من  

الظلم تحميله اكثر مما ال يحتمله انسان فرد مهما بلغ من الذكاء،  



ن جندي فرد بال فواقع الحال في هذا القرار كمثل من يطلب م

سالح، ان يقاتل لواء مدرعا معززا باسلحة الفساد ويقال للجندي: 

 !اذهب انت وقاتل وربك يحميك 

 محسن المطيري

 

 

 

 

 

 


