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ِِ مأجورون على صبركم العنوان:  ِِ ِِ ِِ  جرة قلم ِ

 

 



 



يظهر ان عشق حكومتنا الرشيدة لما يسمى باللجان هو عشق   النص: 

اعضائها  صبابة متأصل في دمائها و'كروموسوماتها' ينتقل في 

ِِ فالمعضلة االقتصادية التي نواجهها منذ ما يزيد   من جيل آلخِر

على العقدين، وهي ابسط من المتصور، ولكن يظهر ان حكوماتنا  

المتعاقبة استمرأت التعايش مع المشاكل، ولذلك فهي ال تريد لها  

 !حال وال ترغب في وضع نهاية لها

تخطيط واللجان فنحن بعد مئات االجتماعات لمجلس الوزراء وال

ا، واجتماع تلك اللجان مع ممثلي غرفة التجارة االقتصادية لهم

ومع اعضاء اللجنة المالية واالقتصادية لمجالس األمة المتعاقبة،  

ِِ والخ، وقد استبشرنا   ِِ واللجان الوزارية االقتصادية المصغرة ِو

خيرا عندما تمخضت االمور عن وضع التصور الحكومي في 

رة الحكومة الصالح االوضاع المالية' الذي  تقرير سمي 'مذك

وضعت نواته لجنة اقتصادية وزارية انضم اليها مستشار سمو  

ِِ وقد تم عرض تلك  ولي العهد الشيخ ناصر صباح االحمِد

التصورات على اعضاء اللجنة المالية واالقتصادية لمجلس االمة  

ِِ وكان ذلك في االسبوع االول من مارس  ، 2000فنال مباركتهِا

وطلبت الحكومة مهلة شهرين لوضعه موضع التنفيذ بآليات  

ِِ يقول التقرير الشهير 'فإن مجلس الوزراء قد  واضحة ومحدودةِ

تدارس كافة التقارير والدراسات التي تم اعدادها من قبل العديد 

من اللجان والمؤسسات المحلية والخارجية التي تناولت تشخيص  

منها االقتصاد الوطني ووضع    االختالالت الهيكلية التي يعاني

الحلول المناسبة لها، وذلك بهدف االنتقال الى مرحلة تنفيذية يتم  

بموجبها اتخاذ خطوات عملية جادة على أسس سليمة تؤدي الى  

معالجة هذه االختالالت وتقويم مسار االقتصاد الوطني فيما يخدم  

 .'اهداف التنمية الشاملة في كافة مجاالتها وميادينها

*** 

اآلن انتهت مدة الشهرين منذ اسبوعين لتفاجئنا الحكومة الموقرة 

بتصريح من وزير تصريحاتها األخ الفاضل محمد ضيف هللا  

شرار الذي قال 'ان مجلس الوزراء كلف المجلس األعلى 

للتخطيط وضع استراتيجية للمخطط الهيكلي، والهدف من ذلك  

طرد الوزير تكوين رؤية واضحة الستشراف المستقبل'ِ ويست



شرار في القول 'ان مجلس الوزراء شكل لجنة تضم في 

عضويتها ادارة الفتوى والتشريع وغرفة تجارة وصناعة الكويت  

ووزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي باالضافة الى جهات  

رسمية وغير رسمية وذلك العادة النظر في جميع التشريعات  

 .'االقتصادية في البالد

*** 

نقول للمواطنين المهتمين بالشأن االقتصادي والذين كانوا  ونحن  

ة  ينتظرون ما سيتمخض عنه تصور الحكومة من خطوات لحلحل

الوضع االقتصادي: مأجورون إن شاء هللا على الصبر وطولوا 

بالكم على حكومتكم الرشيدة، وإن شاء هللا إذا لم تصحح  

كم او األوضاع على حياتكم، فحتما ستتحسن في زمن أوالد

 !!احفادكم على ابعد تقدير

 وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم

 علي احمد البغلي 

 

 



 



 


