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العالقنيفى مطار هيثرو بلندن ولم يركبوا
الطائرة التي حجزوا عليها ،فقد تكلمت مع
وزي��ر اخلارجية وأك��د لي للتو أن موظفني
اثنني من موظفي السفارة هما في اجتاههما

للمطار ،مطالبة بـعدم قيام املسافرين باتخاذ
أي خطوات من تلقاء أنفسهم ودون الرجوع
لسفاراتنا بكل مكان في العالم  ،ومضيفة:
ساعدوهم علشان يساعدونكم

Thursday 26th March 2020 - 13 th year

صفاء الهاشم

alwasat.com.kw

الدالل يقترح رؤية شاملة ملعاجلة التبعات االقتصادية ألزمة كورونا
ريا�ض عواد

ق��ال ال��ن��ائ��ب محمد ال���دالل إن احل��ك��وم��ة خطت
خطوات ب��االجت��اه الصحيح في مكافحة فيروس
(كورونا) ويجب أن تستمر بنفس اخلطوات دون
تدخالت سياسية حتى ال يكون هناك انتكاسات كما
حدث في الدول األخرى .
وطالب ال��دالل في تصريح للصحفيني مبجلس
األم���ة ب��ض��رورة إع���داد خطة اقتصادية واضحة
آنية ومستقبلية توافق معطيات الفترة احلالية ،
وإنعاش االقتصاد الوطني.
وأوض��ح ال��دالل أن هناك آث���ارًا سلبية النتشار
(ك��ورون��ا) على االقتصاد ومالية ال��دول��ة وعلى
معيشة املواطنني بالدرجة األول��ى خاصة القطاع
وأيضا على اإليجارات في املكاتب والسكن
ً
اخلاص
اخلاص .
وأش���ار إل��ى ض���رورة معاجلة نتائج انخفاض
وأيضا
ً
سعر النفط وانعكاسه على ميزانية الدولة ،
التركيبة السكانية وأثرها على الوضع االقتصادي
في ظل الظروف احلالية .
وأكد أهمية القرار الذي ستتخذه احلكومة بهذا
الصدد ،مشيرًا إلى أن هذه األزمة وحسب املعطيات
ستطول مبا يزيد احلاجة إلى رؤية حكيمة ومتزنة
في ظل املتغيرات على مستوى العالم التي أدت إلى
انهيار بعض االقتصاديات الكبيرة حاليًا .
وأض��اف ال��دالل أنه تقدم باقتراح برغبة برؤية
اقتصادية شاملة  ،تتضمن إجراءات تخص ميزانية
الدولة وترشيد اإلنفاق واملصروفات السرية والهدر
ومواجهة الفساد .
وطالب ال��دالل بإيقاف ميزانية التعزيز للجيش
وتغيير طريقة اإلنفاق وفق الظروف احلالية في ظل
انخفاض أسعار النفط وهو املورد الوحيد .
وقال الدالل إنه يجب إعادة تقييم االستثمارات في
اخلارج حماية لهذه األم��وال ،ويجب دعم األوضاع
املعيشية للمواطنني باملخزون الغذائي والصحي،
ودع��م العاملني من املواطنني في القطاع اخلاص
ومراعاة اإليجارات للمواطنني واملقيمني .
وأش����ار إل���ى أه��م��ي��ة ت��وج��ي��ه أم����وال التبرعات
للمحتاجني واألس��ر املتعففة وال��ب��دون واملقيمني،
ومعاجلة التركيبة السكانية  ،مؤكدًا احلاجة إلى
وجود جهاز إلدارة األزمات ومن ضمن اختصاصاته
ومهامه البعد االقتصادي لألزمة .
هذا وقد أعلن النائب محمد الدالل أنه تقدم باقتراح
برغبة تضمن رؤية اقتصادية مرحلية ومستقبلية
للتعاطي مع آث��ار األزم��ة على االقتصاد والقطاع
اخلاص والعمالة الوطنية.
ونص االقتراح على:

أزم���ة وب���اء ف��ي��روس ك��ورون��ا ه��ي ك��ذل��ك ازم��ة
اقتصادية باملقام االول  ،فالتبعات التي خلفتها ولم
تزل هذه اجلائحة على اقتصاديات الدول والعالم
كبيرة وهائلة وقد يترتب عليها تغيرات جذرية في
اخلرائط االقتصادية على املستوى احمللي واالقليمي
والدولي.
أوالً  :على املستوى الدولي :
نود لفت االنتباه انه سيؤثر على امل��دى البعيد
على الكويت ,بدء من انهيار اسعار النفط  -املصدر
االول واالوحد للدخل  -وانتهاء باحتمال تغير مراكز
القوى االقتصادية العاملية بسبب ارتفاع كلفة االزمة
على اقتصادات مركزية كاالحتاد االوروب��ي الذي
يعاني اصال من ازم��ة دي��ون صعبة واقتصاديات
باقي دول اخلليج واالقليم .
ثانيا :على املستوى احمللي :
البلد تعاني من ازمتها املزمنة منذ االستقالل
وهو االعتماد الكلي على اي��رادات النفط اثر تخلي
ال��دول��ة ع��ن مسئولياتها التاريخية ف��ي حتقيق
التنويع «املعقول» في مصادر الدخل بعيدا عن
النفط .واالزم��ة الثانية هي تفشي غول الفساد في
يرسخ االزم��ة االول��ى ويزيدها
ّ
مفاصل الدولة مما
أحكاما ًوصعوبة.
أن أزم��ة وب��اء فيروس كورونا تضرب اقتصاد
البلد بقوة وتلقي بظاللها على األج��واء السياسية
ألستعجال إتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على مركز
الدولة املالي وقدرتها على الصمود امام عالم ميوج
بالتحديات والتغيرات السياسية املتسارعة .
ميكن تشخيص الوضع احلالي للدولة بالشكل
التالي:
 .1أزمات تاريخية مزمنة :
 مصدر وحيد للدخل. ضعف فى تنفيذ خطط التنمية اجلادة. تفشي الفساد وضعف مواجهته . .2صعوبات سبقت وباء فيروس كورونا :
 عجز املوازنة. إستنفاد االحتياطي العام. إستنفاد سقف الدين العام. ضعف حكومي ف��ي مواجهة العجز وغيابالرؤية اجلادة ملعاجلته .
 .3حتديات أزمة وباء فيروس كورونا :
 انهيار غير مسبوق السعار النفط . أزم��ة اف�لاس��ات ومديونيات لقطاع املشاريعالصغيرة املعول االول للحكومة واملجلس خالل
السنوات العشر املاضية لتنويع الدخل.
 عدم وضوح زمن أنتهاء األزمة واحتمالية طولفترة انعكاسها السلبي على الدولة واالقتصاد .

محمد الدالل

وبناء على ما سبق يكون االصالح الشامل مبعناه
احلقيقي صعب امل��ن��ال ف��ي ض��وء ال��وض��ع الوضع
السياسي القائم  ،لكن ما ال يدرك كله ال يترك جله.
و نص االقتراح على:
أوال  :ضوابط وم��ح��ددات وا َل��ي��ات على مجلس
ال��وزراء ووزارة املالية واجلهات املختصة بالدولة
م��راع��ات��ه��ا ح�ين ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ع��اجل��ة ال��وض��ع
االقتصادي :
 احلفاظ على موارد الدوله وحرمة املال العام. حماية اقتصاد الدوله ومستقبل االجيال القادمهواهمية استقرار امليزانية.
 تقدير أثر املعاجلات املقترحه ومردودها علىجانب االمن املجتمعي.
 أن ت��ك��ون امل��ع��اجل��ه االق��ت��ص��ادي��ه للقطاعاتواالع��م��ال وال��ف��ئ��ات املستحقه ومبعايير محدده
ودقيقه ذات اثر على دعم اقتصاد الدوله في ظل هذه
االزم��ه وليست فرصة للتكسب واستنزاف موارد
الدوله وقطع الطريق على جتار االزمات.
 عدم املساس بأصحاب الدخل احمل��دود ودعمالطبقة الوسطى .
 تفعيل الرقابه واملؤسسات الرقابيه ودورهافي ذلك ودع��م مهنية البنك املركزي وادوار ديوان
احملاسبة .

 وجود خطة اصالح اقتصادية تنفيذية وزمنيةتراعي التدرج في التطبيق يتم االتفاق عليها بني
احلكومة مجلس األمة .
 إش����راك ال��ق��ط��اع اخل���اص وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ىواالكادميي املتخصص فى صياغة اخلطة وتنفيذها .
 إستقاللية اخل��ط��ة والتنفيذ م��ن الضغوطاخلارجية او الداخلية ومن مراكز النفوذ السياسي
واملالي.
 أهمية االخ��ذ بعني االعتبار فى اع��داد اخلطةاالقتصادية احتمالية ط��ول بقاء االزم���ة وه��و ما
يتطلب معه التفكير املستقبلي املسبق.
ثانيا ً  :التصورات املقترحة ملعاجلة تبعات جائحة
كورونا االقتصادية :
 .1دعم املركز املالي للدولة حفاظا على السيادة.
 تنويع وتوزيع محفظة االستثمارات عامليا ً. تعزيز احتياطيات املوارد االخرى . .2تقدمي محفزات اقتصادية مالية للمواطنني
مل��واج��ه��ة ال��ن��ف��ق��ات ال��ط��ارئ��ة وان���ع���اش ال����دورة
االقتصادية احمللية .
 .3إنقاذ قطاع املشاريع الصغيرة :
 دع��م صندوق املشاريع الصغيرة مع حتديدمعايير رقمية ذات مدى زمني الليات الدعم.
 دع��م ت��وج��ه البنك امل��رك��زي لتأجيل اقساطالقروض الى  6 3-أشهر وتاجيل اقساط التامينات
االجتماعية .
 انفاذ تشريع يلغي الفائدة  /الربح احملتسب عنهذه الفترة سواء لإلسالمي او التقليدي .
 تسهيل إجراءات الدولة لهذه املشاريع وإعفائهامن الرسوم.
 .4إستكمال خطط التنمية التي تباطأت احلكومة
في تنفيذها بسبب أزمة سيولتها قبل كورونا.
 .5وق��ف ال��ه��در ف��ي م���وارد ال��دول��ة م��ن جانب
احلكومة والشعب ونقصد بوقف ال��ه��در بفرض
اج��راءات حتد من االس��راف في املصاريف اخلاصة
وتلك املتعلقة مبيزانيات خاصة ملشاريع ال حتتاج
لها دول���ة الكويت وك��ذل��ك اس��ت��ن��زاف م���وارد امل��اء
والكهرباء وال��ط��اق��ة وص��ور االس���راف والتبذير
االخرى .
 .6إستغالل الفرص الدولية الكثيرة املتوقع ان
تبرز خالل وبعد االزمة :
ومن أبرزها شراء الشركات املالكة للتكنولوجيا
واألدوية واملؤسسات املالية املؤثرة ومصادر املياه
والغذاء والطاقة البديلة  ..إلخ.
 .7تسليم ادارة التبرعات التي يقدمها اهل
الكويت من جتار ومؤسسات مجتمع مدني لثقات
يحسنون استثماراها دعما خلطط احلكومة .

 .8تخفيف أثر اإلجراءات احلكومية على القطاع
اخلاص :
 تكليف فريق اق��ت��ص��ادي لتقدمي اقتراحاتتفصيلية للمعاجلة.
 التزام احلكومة بخطط التنمية وع��دم وقفعجلة االقتصاد.
 دع��م توجه البنك امل��رك��زي لتأجيل اقساطالقروض إلى  6 - 3أشهر.
 انفاذ تشريع يلغي الفائدة/الربح احملتسب عنهذه الفترة سواء لالسالمي أو التقليدي.
 تسهيل اجراءات الدولة واإلعفاء من الرسوم. .9تعزيز ثقة املواطن بالقطاع اخلاص :
 يتم ذلك عبر مبادرة من الدولة بسداد رواتباملواطنني  -بشكل مقنن ومدروس -أسوة مبوظفي
احلكومة منعا لتكرار النزوح الوظيفي الكبير (
من اخل��اص الى احلكومة) ال��ذي حصل بعد أزمة
. 2008
 .10تعزيز املخزون االستراتيجي للدولة :
اذ تبني من األزمة ان الدولة لم تكن مستعدة ألزمة
اوبئة وبالتالي ظهر النقص احلاد في مستلزمات
القطاع الطبي والنقص فى بعض الصناعات الهامة
فى وقت االزمات.
 أهمية بناء خطط مستقبلية لتعزيز املخزونال��ط��ب��ي وال��غ��ذائ��ي واش�����راك ق��ط��اع��ات الشعب
ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص فى دعم
وحتقيق ذلك .
 .11فرصة كبيرة بالبدء فى معاجلة جادة الزمة
التركيبة السكانية ملا لها من أثار اقتصادية كبيرة.
 .12سد الثغرات التشريعية فى ظل االوضاع
القائمة :
 تكليف جلان مجلساألمة املعنية بالتعاون معاحلكومة لتجهيز حزمة التشريعات الالزمة.
 املعاجلة القانونية ملفهوم القوة القاهرة.معاجلة الفجوات التمويلية. قانون االفالس. قانون العمل فى القطاع االهلي القوانني اخلاصة بدعم العمالة الوطنية . تعديل القوانني اخلاصة باملدد القانونية فىمختلف القوانني وخاصة التى لها تبعات مالية
واقتصادية
 جهاز ادارة االزمات واالخطار والكوراث..13إنشاء ج��ه��از متخصص الدارة االزم���ات
واالخطار والكوراث يكون من ضمن اختصاصاته
االستعداد والتجهيز لالخطار االقتصادية واملالية
وانعكاسها على ال��دول��ة وال��ش��ع��ب واالق��ت��ص��اد
وطريقة التعاطي معها

