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ندوة حول " خطة التنمية المنشودة " نظمتها مجلة " الزمن "
أدار النــدوة عبد الجليل الغر بللي وشارك فيها ثالثــة محاضر ين هم جاســم الســعدون وحمــزة عباس
ود.عــادل الصبيح وعقب عليهم كل من عبــد الوهاب الوزان وفيصــل المطوع .
الشيخ ناصر صباح األحمـد  " :الخطــة الخمسية الجديدة مجـرد إجراءات ترقيعيــة لالختـالالت
الحاليــة وال ترقــى ألن تكــون مشــروعا لنهضــة وطنيــة متواصلــة "
أ كــد الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح أن مشروع الخطة الخمسية الذي أقرته الحكومــة وتقدمت
بـه إلى مجلس األمـة يعكس مــدى الحاجــة إلى وجــود خطــة للتنميــة االقتصادية االجتماعيــة موضحــا
أنــه آن األوان لبــدء مناقشة وطنيــة جــادة وعامــة حول خطــة التنمية المنشودة .
وأضاف الشيخ ناصـر صباح األحمـد في نــدوة نظمتها أمس مجلـة "الزمن " بعنـوان " خطـة التنميــة
المنشودة " بـأن هذا المشروع ال يرقــى ألن يكــون مشروعا لخطــة نهضــة تضمن استمرار يــة العيش
الرغيــد للمواطنين وهي ليسـت إال اجــراءات ترقيعيــة لألمـر الواقــع الحالي الناتــج عن الـدولة الر يعيــة
ويتضمــن اهدافــا مرغوبــة مبنيــة على أخطــاء سابقة مرفوضــة معتمــدة على مخـزون نفطــي ناضـب
ال محالــة .
وقال الشيخ ناصر صباح االحمد أنه إذا كان مشروع الخطـة الخمسية الذي أقرتــه الحكومــة الموقــرة
قبــل فتــرة وتقدمــت بــه إلى مجلس األمــة الموقــر يعكس مــدى الحاجــة الى وجــود خطــة للتنميــة
االقتصاديــة – اال جتماعية  ،فقــد آن األوان لبــدء مناقشــة وطنية جديــة عامــة حول خطــة التنميــة
المنشودة والتي كنا نأمل ان يكــون مشروع الخطــة الخمسية الحاليــة بمستوى التحديات الكبرى
التي تواجــه بالدنا ومجتمعنــا في الفتـرة الراهنــة  ،والتي ستشتد في الســنوات القليلة المقبلة .
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إجـــراءات ترقيعيــة
واضـاف الشيخ ناصر الصباح أن هــذا المشروع  ،رغــم الجهــد الكبير المبذول فيه ال يطــرح
توجه ــا جديــدا وجــديا للتعامــل مع التحديــات االقتصاديــة التي تواجــه الكويت  ،وبكل أسف فإنــه ال
يرقــى ألن يكــون مشروعا لخطــة نهضــة تضمــن استمرار يــة العيش الرغيــد للمواطنين  ،بل لعل
كل م ـ ن اطلـع عل ـى المشروع وجــد انه ليس سـ وى اجـراءات ترقيعيــة لالمــر الواقــع الحالــي الناتـج
عـن الدولة الر يعيــة  ،ويتضمــن اهدافـا مرغوبــة مبنيــة على أخطــاء سابقـة مرفوضــة  ،معتمــدة على
مخــزون نفطــي ناضـب ال محالة  ،ومستندة إلى سلبيات المجتمع الر يعي واهــدار فاعليــة االنسان
الكويتي  .وال تستهدف تحقيق ما يفترض للكويت من دور باعتبــارها مينــاء المنطقــة ومركزها
االقليمي للتجــارة والخدمــات واألنشطة الماليــة والمصرفيــة .
وأوضــح الشيخ ناصـر أ ن الخطــة الخمسية الحاليـة تركـز على ت وظيف المواطنين في القطــاع العام
وتصـر كذلك علــى معالجــة عجز الموازنــة العامــة دون إعــادة هيكلـة اإلقتصــاد  ،وال تتحدث عن دور
التنميــة الحديثــة  ،ولكنها في البــدء وفي المنتهى خطــة على نمــط سابقاتها .
وقال  :هــا نحن اآلن نشتكي من االمس فكيف سيكون حال الغــد ؟ خاصــة أن االمس كان أكثـر
رخــاء من الـيوم  ،وفي الغــد سنكون في حال أعسر من اليوم .
وتابع قائال  :أصدقكم القـول بأنه ليست هناك خطــة خمسية أو تنمويــة في الدول المتقدمــة تبنــى
بمعــزل عن منهجيــة في الفكـر شمــولية واضحــة في الرؤية  ،وهذا ما نر يــده لمستقبل الكويت  ،وما
عدا ذلك ما هـو اال مسك نات تخفف األلم وال تقضي على العلــة وأسباب المرض .
واختتم الشيخ ناصر كلمتــه قائال  :أن ما نـراه في هذه الخطــة غير مطمئن ولعلنــا في حكمنــا هذا قــد
بالغنا في الحكــم عليها .
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