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سلسلة حوارات وطنية اقتصادية مالية، تفتحها »الراي« لإلضاءة على أبرز املشاكل والتحديات التي تتعّرض لها الكويت والحلول 
املقترحة لها. السلسلة ستكون ساحة لتالقي كل األفكار، إن لم يكن اتفاقًا فاختالفًا، ومنبرًا ملقاربات القضايا االقتصادية واملالية التي 

تشغل الرأي العام منذ سنوات، بدءًا من املخاطر التي تواجه امليزانية العامة مرورًا باملشاريع الكبرى املعلقة وانتهاًء بأهم األسئلة... هل 
فلس الكويت؟ و»الراي« إذ تطلق عبر هذه السلسلة نقاشات مفتوحة بني كل مكونات املجتمع الكويتي حول القضايا املالية 

ُ
يمكن أن ت

واالقتصادية املتجذرة، فإنها تأمل أن تساهم آراء املختصني في بلورة رؤية جديدة للخروج من األزمات املتوالدة نتيجة البيروقراطية 
املتجذرة وجمود املعالجات والعجز عن مواجهة تحديات الظروف املستجدة، وآخرها ما فرضته الجائحة على البشر والحجر.

رؤية وحلول
20سلسلة حوارات اقتصادية وطنية

فيصل العيار

| كتب رضا السناري |

في مكتبه بالطابق 51 ببرج »كيبكو«، يستطيع نائب 
مشاريع  شركة  في  )التنفيذي(  اإلدارة  مجلس  رئيس 
ــّيـــار، مــشــاهــدة الــكــويــت  الــكــويــت الــقــابــضــة فــيــصــل الـــعـ
فبحكم خبرات  جانبية،  تأثيرات  دون  أوضــح،  بصورة 
تعد ســرًا،  لــم  الــتــي  العاملية  والــتــجــارب  العميقة،  الــرجــل 

تتعزز قدرته على تبديد الغيوم التي تلبد سماءها. 
يضع العّيار في مقابلة مع »الراي« وصفته لإلصالح 
خــــرج مــن الجيب 

ُ
والــتــحــفــيــز، ويــقــول »لـــو أنـــا مــســؤول أ

شيئًا ملساعدة املتضررين، كما يتعّي تعظيم اإليرادات 
الدولة، والسماح بمساهمة أكبر  العامة من بوابة أمالك 
للقطاع الخاص في التوظيف، وأن تتوقف الحكومة عن 
نموذج  وتستبدل  املستحقة،  غير  الــجــديــدة  التعيينات 
تترك   

ّ
وأل ملستحقيه،  يوجه  نقدي  بآخر  الحالي  الدعم 

أمرها بيد )السوشيال ميديا(«.
املعنية  الــجــهــات  أن بساطة طــرح  إلــى  الــعــيــار  ويلفت 
عيق التنفيذ، وأن الحكومة تتخذ القرار وتنظر للخلف 

ُ
ت

ــواب وعــلــى »الــســوشــيــال  ــنـ لــتــرى مـــن يــشــاهــدهــا مـــن الـ
مـــيـــديـــا«!، ويــضــيــف »بــيــنــمــا هـــنـــاك ثـــــورة اقــتــصــاديــة 
واجتماعية تحدث في السعودية ل تزال الكويت تتخّوف 

من القرار«.
بــقــرارات  التشكيك  الــعــيــار مــخــاوفــه مــن  ول يــســتــر 
اقتصاديًا  أنه  إلى  لك«، ويشير 

ُ
امل أســاس  القضاء »فهو 

أوراق«،  »لــخــبــطــة  ــاص، وســيــاســيــًا  ــخــ ــ ال الـــقـــطـــاع   
ّ

ـــــل
ُ

ش
واجــتــمــاعــيــًا تــغــّيــرت طــبــاع وعــــادات كــثــيــرة بــعــد الــغــزو، 
لم  إذا  قريبًا،  ليس  لكن  الكويت  فلس 

ُ
ت أن  يستبعد  ول 

النواب  يتعاون  لو  بأنه  فيما يؤمن  يكن هناك إصــالح، 
والحكومة ويستغلون اإلمكانات املالية الحقيقية للكويت 

»فسنكون من أقوى الدول«. 
وعندما تسأل العّيار عن أسباب تغّير النظرة للتجار 
في الفترة األخيرة، يسارع بالقول »لم تتغير ففي أميركا، 
مفيدة  الضرائب  إن  يقال  بالعالم،  رأسمالية  دولــة  أكبر 
لتأجيل  وبــالــنــســبــة  ملصلحتهم«،  والــقــوانــي  لــأغــنــيــاء، 
 
ً
يــعــتــبــره هـــدرًا كــبــيــرًا وقـــد يصعد مستقبال الـــقـــروض 

بسقف الشعبوية لدرجة املطالبة بإسقاطها كليًا.
ــه لـــلـــواقـــع  ــ ــتـ ــ ــبـــكـــو« ورؤيـ ــيـ وبـــالـــنـــســـبـــة ملـــجـــمـــوعـــة »كـ
ــه بــمــســتــقــبــل  ــاؤلـ ــفـ ــن تـ ــار عــ ــيـ ــعـ ــتــــحــــديــــات، يـــعـــرب الـ ــ وال
تشغيلية  مؤسساتها  جميع  بــأن  مــدفــوعــًا  املــجــمــوعــة، 
ويقول »نحاول تحقيق التكامل املالي للمجموعة لكننا 
نواجه منعًا رقابيًا، ومنفتحون على جميع الحتمالت 
يمتلك  فيما  باملنطقة،  األفضل   )OSN( جعل  ونحاول 
)برقان( جوانب تجعله من األفضل محليًا وفي أخرى 
يتأخر«، وينوه إلى أنه قريبًا سيبدأ تطوير أرض خباري 

في الفحيحيل.
وفي ما يلي نص املقابلة:

قال »كنُت متفائاًل بانتخاب نواب شباب لكنهم أضاعوا البوصلة وقضيتهم باتت مرزوق الغانم فقط«

فيصل العّيار لـ »الراي«:

خرج من الجيب ملساعدة املتضّررين« 
ُ
لو أنا مسؤول »أ

محاربة الفساد قبل إقرار الضريبة على املواطن

ما يثير املخاوف أنه بدأ التشكيك بقرارات القضاء وهو 
أساس امُللك 

النظرة للتجار لم تتغّير ففي أميركا ُيقال »الضرائب 
مفيدة لألغنياء والقوانني ملصلحتهم«

ّل القطاع الخاص وسياسيًا »لخبطة 
ُ

 اقتصاديًا ش
أوراق« واجتماعيًا العادات تغّيرت

تأجيل القروض هدر كبير وقد يصعد بالشعبوية 
للمطالبة بإسقاطها

ثورة اقتصادية واجتماعية بالسعودية والكويت ال 
تزال تتخّوف من القرار 

البنوك أّجلت القروض أول مرة برغبة حكومية ودفعت 
مئات املاليني من جيوب مساهميها 

الحكومة تتخذ القرار وتنظر للخلف لترى من يشاهدها 
من النواب وعلى »السوشيال ميديا« 

تعظيم اإليرادات من أمالك الدولة وبمساهمة أكبر 
للقطاع الخاص بالتوظيف 

عيق التنفيذ ويصعب على 
ُ
بساطة طرح املعنيني ت

الحكومة حاليًا اتخاذ القرار

وقف التوظيف غير املستحق بالحكومة واستبدال 
الدعم بالنقد

في »كيبكو« نحاول تحقيق التكامل املالي لكننا نواجه 
منعًا رقابيًا 

متفائل بمستقبل »كيبكو« فجميع مؤسساتها تشغيلية 

منفتحون على جميع االحتماالت ونحاول جعل 
»OSN« األفضل باملنطقة 

سنبدأ قريبًا تطوير أرض خباري بالفحيحيل 

»برقان« يمتلك جوانَب تجعله من األفضل محليًا 
وبأخرى متأخر

يتعّي أال تترك الحكومة أمرها... بيد »السوشيال ميديا«

مقارنة مع السعودية واإلمارات وقطر أين 
تضع الكويت ترتيبًا لجهة االقتصاد والرؤية؟

- في اتخاذ القرار نحن في املؤخرة. وإذا ما نظرنا 
للرؤية، تأتي السعودية في املقدمة وتليها اإلمارات 
ومن ثم قطر، ومن بعدها الكويت. وبالنسبة للدعم 
االقتصادي هم أفضل منا بمليون مــرة، أما لجهة 
والبنية  واملؤسسات  الخاص  القطاع  تجربة  عمق 
خاص  بقطاع  املــقــدمــة،  فــي  الكويت  تأتي  التحتية 
لديه عمق أكبر من القطاعات املشابهة في املنطقة، 
القوانني،  من حيث  كدولة  متقدمة  الكويت  أن  كما 

لكنها باملرتبة األخيرة لجهة التنفيذ.

إلى أن يوجد بديل عن النفط، وهذا يحتاج 
وقتًا طوياًل، برأيك ما األولويات االقتصادية؟

- معروفة وواضحة، وأساس العالج يبدأ بالعمل 
على خفض املصاريف، وزيادة اإليــرادات، وتحفيز 
القطاع الخاص، وأن ترفع الحكومها يدها عن أي 

مشاريع جديدة.
ويمكن  كثيرة،  مـــوارد  الكويت  لــدى  وللتبسيط 
ــــالك الــــدولــــة الـــتـــي يمكن  تــعــظــيــم اإليــــــــرادات مـــن أمـ
الــعــامــة، ســواء  للخزينة  الدنانير  مــلــيــارات  تـــّدر  أن 
الصناعية  الشويخ  فــي منطقة  األمـــالك  كانت هــذه 
أو شاليهات أو مــزارع وغيرها. وهــذا من شأنه أن 
امليزانية،  فــي  السيولة  مــن  عالية  مستويات  يوفر 

فيما يأتي فرض الضرائب في وقت الحق.
عــالوة على ذلــك، يجب السماح للقطاع الخاص 
بمساهمة أكبر في التوظيف ودفــع الرسوم. فلدى 
الدولة أراٍض كثيرة داخل »الديرة« وبإمكان القطاع 
الخاص تطويرها، وفي هذه الحالة ستحقق فائدة 
مزدوجة، حيث سترتفع نسبة عوائدها من الرسوم 
املــحــّصــلــة عــلــى هـــذه األراضـــــي، ومـــن نــاحــيــة ثانية 
تضمن زيادة نسبة التوظيف لدى القطاع الخاص، 
الرواتب  بــداًل من الحكومة، ومن ثم تخفيف أعباء 

على الدولة.
وبرأيي تكمن مشكلتنا الحقيقية في أننا دولة 
ريعية، تصرف أكثر مما تنتج، وتعتمد على مصدر 
واحد للدخل، والحلول املطلوبة ملعالجة مثل هذه 

االختالالت واضحة، لكن ال يوجد تنفيذ.

وملاذا ال يوجد تنفيذ؟
- أعتقد أن ذلك يعود أحيانًا إلى بساطة الطرح 
في أذهــان الجهات التنفيذية، فــأول ما يفكرون به 
ــادة الــرســوم مثل الــكــهــربــاء، رغــم أن  الــضــرائــب وزيــ
القيام  الــحــكــومــة  كــثــيــرة تستطيع  ــراءات  ــ إجـ هــنــاك 
بها قبل املضي في املسارات الضريبية، ليس أقلها 
محاربة الفساد ووقف الهدر، فإضافة إلى العوائد 
العامة من مثل هذه  املالية  التي يمكن أن تحققها 
للشعب  إيجابية  رســائــل  تحمل  فإنها  اإلجــــراءات، 
مفادها أن الحكومة ماضية في اإلصــالح، ويتعني 
قــــرارات غير  الــدافــع التــخــاذ  مــا يعطي  مساندتها، 
شــعــبــويــة، لــكــن فـــي الـــوضـــع الــحــالــي يــصــعــب على 

الحكومة أن تدفع بأي قرار.

وما الحل الذي يمكن أن يسّهل على الحكومة 
القيام بذلك؟

- في كل مكان في العالم، من الضروري أن تتخذ 
القيادة التنفيذية القرارات دون تخوف من تبعاتها. 
مثل  بالعالم  املتقدمة  الــدول  في جميع  فالحكومة 
واضحة،  برؤية وخطة  تأتي  ماليزيا وسنغافورة 
ذ ويــدافــع عــن رأيـــه، ويشرح 

ّ
ورئــيــس الحكومة ينف

للشعب بكل شفافية ما الذي يقوم به. 
وكل كويتي يعلم أن هناك أزمة مالية في البالد 
لكن الرسالة الحكومية غير واضحة وال تصل إليه 

ألفكارها  تسويق  إلــى  تحتاج  الحكومة  ألن  جيدًا، 
لذلك هناك »لخبطة يمني  والــدفــاع عنها، ونتيجة 

شّوش على الحكومة وأعمالها. 
ُ
ويسار« ت

أال تعتقد أنه يصعب محاسبيًا تقليص 
املصروفات العامة في ظل فاتورة رواتب 

ودعوم تلتهم أكثر من 71 في املئة من 
امليزانية وال يمكن مّسها؟ 

تتطلب  عمليًا  لكن  هــذا صحيح،  يبدو  نظريًا   -
الجدية فــي تقليص املــصــروفــات إجــــراءات مــوازيــة 
وهنا  والـــدعـــوم،  الـــرواتـــب  وضـــع  بتحسني  تتعلق 
موظفيها  عــن  لالستغناء  مضطرة  غير  الحكومة 
الــحــالــيــني أو خــفــض رواتـــبـــهـــم، لــكــن عــلــيــهــا إبــطــاء 

التدفقات الجديدة لهذين البندين.
وهــــذا يــتــطــلــب وقـــف الــتــعــيــيــنــات الــجــديــدة غير 
املستحقة، على أن ُيعاد توجيه الخريجني الجدد، 
نــحــو الــقــطــاع الــخــاص، مــع تحفيز الــشــركــات على 
استقطابهم. كما يتعنّي أن توقف الحكومة برنامج 
ــم الــــحــــالــــي، وتـــســـتـــبـــدلـــه بـــآخـــر تــمــنــح عــبــره  ــدعــ الــ
ــن ثـــم تــكــون الــحــكــومــة  ــداًل نــقــديــًا، ومـ املــســتــحــقــني بــ
الزيادات املتصاعدة سنويًا في كلفة  تخلصت من 
الرواتب والدعوم، ما يسهم في تقليص املصروفات، 
ال سيما إذا تم التخلي عن الهدر املتحقق من اإلنفاق 
الحكومية وغيرها من  املباني  املستحق على  غير 

أوجه الصرف غير الضرورية. 

بمناسبة تقلص اإلنفاق الحكومي كيف سينمو 
القطاع الخاص وهو يعتمد على مشاريع 

الحكومة؟
- يجب أن يجد مخارَج بأفكار جديدة، تتضمن 
الــتــوســع فـــي دول املــنــطــقــة الــتــي تــشــهــد تــوســعــات 
اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة، عــلــى أن يــكــون ذلـــك بعقالنية 
الــخــاص للمشاريع  الــقــطــاع  وانــتــقــائــيــة. فــانــتــظــار 
الحكومية فقط يشكل مشكلة كبيرة أمام مستقبله. 
مع اإلشارة إلى أن اإلنفاق الحكومي يوثر فقط على 
بعض القطاعات، مثل املقاوالت، لكن هناك قطاعات 

غير مرتبطة باإلنفاق مثل التجزئة. 

عند تشخيص الحالة املالية للدولة ملاذا توجد 
أكثر من لغة بني الشعب والنواب والحكومة 

ومجتمع األعمال رغم أن األزمة واحدة؟
- أعتقد أن الجميع يعلم أننا في أزمة اقتصادية، 
لــكــنــنــا نــخــتــلــف فـــي كــيــفــيــة مــعــالــجــتــهــا، والــبــعــض 
الريعية  الـــدولـــة  بــاســتــمــرار  لــلــدفــع  عينيه  يغمض 

مهما كانت النتائج.
ــرى إجـــــــــــراءات تــنــفــيــذيــة  ــ ــريــــد أن يــ ــوم يــ ــمــ ــعــ والــ
ــع. فــالــشــعــب  ــواقــ وخــــطــــوات ونـــتـــائـــج عــلــى أرض الــ
الــحــني واآلخـــر أن شخصًا اختلس في  بــني  يسمع 
ــر فـــي هــيــئــة ثــانــيــة وهــكــذا  ــا، وآخــ جــهــة حــكــومــيــة مـ
الشعب وثقته  قناعة  يقلل  هــذا  دوالــيــك، والحقيقة 
في الحكومة، وما نعانيه حاليًا من أزمات في هذا 
الــخــصــوص نــتــيــجــة ُســـبـــات الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
أو  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  أن تتحمله  والــــذي ال يمكن 

السابقة منفردتني.

برأيك ملاذا تغيرت نظرة الشارع إلى القطاع 
الخاص والتجار في الكويت وتزايدت وتيرة 

الهجوم عليهم أخيرًا؟
- لــم تتغير بــل مــثــل مــا كــانــت. فــأمــيــركــا أكثر 
الـــدول الرأسمالية فــي الــعــالــم، ورغـــم ذلــك دائمًا 
ما نسمع أشخاصًا يقولون هناك إن »الضرائب 

الــــقــــوانــــني تـــصـــب فــي  ــيــــاء، وأن  ــنــ لــــأغــ مـــفـــيـــدة 
املنفلتة  مصلحتهم« وغــيــر ذلــك مــن االتــهــامــات 

من أي دليل.
الكويت  الــخــاص فــي  الــقــطــاع  وحقيقة وضـــع 
أسوأ من أميركا، فهناك يساهم القطاع الخاص 
أمــا في  في االقتصاد عن طريق دفــع الضرائب، 
الــكــويــت فــالــحــكــومــة لـــم تــعــط الــقــطــاع الــخــاص 

فرصة املساهمة. 
التي  الذهبية  املــرحــلــة  حيث  التحرير،  وبــعــد 
مر بها القطاع الخاص محليًا، حاولت الحكومة 
االنــفــتــاح عــلــى الــتــخــصــيــص وإعـــطـــاء الــشــركــات 
األراضـــــي والـــواجـــهـــات الــبــحــريــة، لــكــن بــعــد ذلــك 
»كــتــمــت عــلــى أنــفــاســهــا«، وأخـــطـــر نــتــيــجــة لــذلــك 
الــهــجــرة الــعــكــســيــة الــتــي حــدثــت لــلــمــوظــفــني من 
بالزيادات  العام، مدفوعني  إلى  الخاص  القطاع 
عليها  التي يحصلون  الــرواتــب  ومزايا  الكبيرة 

في القطاع الحكومي.
 عالوة على أن هناك قناعة لدى العديدين بأن 
القطاع  مــن  اســتــقــرارًا  أكــثــر  الحكومية  الوظيفة 
الــخــاص، وأقـــرب لجهة العائد، وربــمــا أعلى في 

بعض الجهات الحكومية.

برأيك هل تنافس الحكومة القطاع الخاص 
في جذب املوظفني؟

- نـــعـــم. فــــاملــــزايــــا الـــوظـــيـــفـــيـــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا 
الــحــكــومــة لــلــمــوظــفــني فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة إلــى 
جــانــب مــحــفــزات الــعــالوات السنوية واإلجــــازات 
بالقطاع  للعمل  منهم  كــبــيــرة  شــريــحــة  شجعت 
منافسة  يستطيع  ال  الــخــاص  والــقــطــاع  الـــعـــام، 

الحكومة بهذا االتجاه.

هل تجاوزت البنوك الكويتية أزمة كورونا؟      
- وضع البنوك الكويتية جيد.

وكيف ستعّوض سحوبات الحكومة 
األخيرة من ودائعها؟    

- ال أرى أن هناك أزمة مترتبة على ذلك. ويمكن 
للبنوك أن تــعــّوض هـــذه الــســحــوبــات مــن خــالل 
منافسة مصرفية على استقطاب الودائع ورفع 

سعر الفائدة، ما سيرفع الكلفة على البنوك.

منذ التحرير ماذا تغير في الكويت 
اقتصاديًا وسياسيًا ومجتمعيًا؟

 القطاع الخاص، وتحديدًا من 
ّ

ل
ُ

- اقتصاديًا، ش
بعد أزمة املناخ وحتى الغزو، ولم يشهد القطاع 
الخاص طفرة أكبر من التي شهدها بعد الغزو، 
إنجاز  وتــســارع  الكويتيني  توظيف  تصاعد  إذ 
املشاريع من كل صوب، واشتعلت املنافسة على 
مشاريع الدولة، ولذلك كانت تسمى فترة ما بعد 
الــغــزو بــالــفــتــرة الــذهــبــيــة للقطاع الــخــاص الــذي 
تلقى تعويضات آنذاك ومن املديونيات وراجت 
أعــمــالــه، لــكــن بــعــد ذلـــك شـــيء مــا تــغــيــر وحــدثــت 

انتكاسة للقطاع الخاص.
وســيــاســيــًا بــاتــت هــنــاك »لــخــبــطــة« فــي جميع 
األوراق، فلم يعد يوجد فصل بني السلطات، وما 
القضاء  بقرارات  التشكيك  بدأ  أنه  الخوف  يثير 

لك.
ُ
الذي هو أساس امل

واجتماعيًا، يمكن القول إنه ترتب على خروج 
بسبب  الزمن  من  فترة  للخارج  الكويتيني  آالف 
الغزو تغّير في طباع وعادات اجتماعية كثيرة.

كم دامت الفترة الذهبية؟
- نحو 10 سنوات.
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وّجهت »الراي« مجموعة أسئلة جامعة إلى جميع ضيوف سلسة حواراتها، وذلك في مسعى مللء الفراغات املتعددة، التي أوجدتها 
الحالة الجدلية املشتعلة منذ فترة بني مختلف مكونات املجتمع، حول تشخيص القضايا االقتصادية والتحديات املالية التي تمر بها 

امليزانية العامة في الوقت الحالي رغم وضوح خطورتها، وحدتها.
»هل« لتنطلق منه وفي كل مرة إلى أكثر األسئلة تداواًل، وأكثرها تباينًا، وتستكشف األجوبة، التي  واختارت »الراي« االستفهام بـ
»هل؟«. تأمل لها أن تتحول إلى منتج إعالمي، ُيحفر في الذاكرة الجماعية لقّرائها. وهنا نستكمل الحوار مع ضيفنا فيصل العيار بـ

ين العام أم ال  هل أنت مع قانون الدَّ
وملاذا؟

نعم
- ألنه أحد األدوات املطلوبة لتوفير التمويل 

ولتغطية العجز املسجل في امليزانية العامة، 
ونؤكد في هذا الخصوص على أهمية توظيف 

األموال املتأتية من الدين العام في أوجه 
صرف صحيحة ومستحقة، ومن دون هدر.

هل أنت مع مدينة الحرير أم ال وملاذا؟

نعم
- أنا مع املشروع من ناحية املبدأ والفكرة، 

غير أن التفاصيل غير واضحة، ولذلك يجب 
إعالن تفاصيل وحيثيات املشروع كاملة، حتى 

نستطيع قول »نعم« بثقة.

هل أنت مع السحب من »األجيال القادمة« 
أم ال وملاذا؟

ال
- أنا ضد السحب من صندوق األجيال القادمة إذا 
كان العائد من استثماراته أكبر من تكلفة الدين 

العام، وأنا أؤمن بأن مردود صندوق األجيال أكبر 
من تكلفة االقتراض حاليًا، حيث أرى فرصة 
تاريخية للكويت لالستدانة، فأسعار الفائدة 

رخيصة، وتصنيف البالد عال جدًا، ويمكن النظر 
إلى السعودية لجهة حجم اقتراضها. ولكن نحن ال 

يجب أن نقترض إذا استمرينا على النهج نفسه، كما 
يجب في جميع األحوال أن توظف األموال املتأتية 

من أي مصدر كانت توظيفًا حكيمًا.

هل أنت مع الخصخصة أم ال وملاذا؟

نعم
- أنا مع الخصخصة، ألن القطاع الخاص أثبت 

من خالل الكثير من مؤسساته أنه أفضل من 
الدولة في إدارة املشاريع، سواء لجهة الكفاءة 

أو التكلفة أو اإلنتاجية.

فلس الكويت أم ال وملاذا؟
ُ
هل يمكن أن ت

نعم
فلس الكويت، ولكن ليس في 

ُ
- يمكن أن ت

الوقت القريب. فاألمر يعتمد على أسعار النفط 
وعلى حجم الصرف وحجم العجز، لكننا لسنا 

عرضة لذلك خالل سنوات قصيرة، فهكذا 
كارثة يحتاج حدوثها فترة طويلة من الزمن 

تبقى خاللها األوضاع االقتصادية على ما هي 
عليه، وأال يقابل ذلك أي تغيير إصالحي.

هل تؤيد فرض ضرائب على الشركات 
واألفراد ورفع الرسوم أم ال وملاذا؟

بشروط
- بالنسبة للشركات، هي تدفع الضرائب على 

شكل دعم العمالة ومساهمتها ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي والزكاة وغيرها.

أما بالنسبة لألفراد، يجب أن يقابل فرض 
ضريبة عليهم توفير خدمات جيدة لهم، 
وترشيد في اإلنفاق العام وإيقاف الهدر.

وبرأيي هناك خطوة يجب اتخاذها قبل املضي 
ق بمحاربة 

ّ
في فرض هذه الضرائب، تتعل

الفساد وتعظيم اإليرادات العامة بعيدًا عن 
جيب املواطن، وعقب تنفيذ هذه املتطلبات 

امللحة يمكن مطالبة املواطن بدفع ضريبة.

هل تؤيد تأجيل القروض أم ال وملاذا؟

ال
- التعميم في تأجيل القروض للجميع ينطوي 
على هدر كبير، فإذا كان جميع موظفي الدولة 

مون رواتبهم كاملة خالل األزمة ولم 
ّ
يتسل

تنقطع فما الدافع من تأجيل أقساطهم، علمًا 
راكم بهذه الخطوة األقساط 

ُ
بأن الحكومة ت

على املواطنني، فهم سيدفعونها الحقًا 
، وقد يتصاعد سقف 

َ
لغ

ُ
ألنها وببساطة لم ت

املطالبات الشعبوية مستقباًل اعتمادًا على 
التجارب املريحة مع الحكومة إلى املطالبة 

بإلغاء قروض املواطنني، أخذًا باالعتبار 
دفع 

ُ
أنه يقابل هذا الهدر استحقاقات لم ت

ألشخاص تأثرت أعمالهم بالفعل من تداعيات 
أزمة كورونا ويستحقون تأجيل قروضهم.

هل تعتقد أن التركيبة الحالية للنواب 
والوزراء قادرة على تحقيق اإلصالح؟

ال
- في البداية كنت متفائاًل بانتخاب شباب 

لعضوية مجلس األمة، لكن قضيتهم بعد ذلك 

باتت مرزوق الغانم فقط، وأضاعوا البوصلة. 
ولو يضع املجلس يده بيد الحكومة ويستغالن 
اإلمكانات املالية الحقيقية التي تمتلكها الكويت 

سنكون من أقوى الدول. ولعل املفارقة أنه 
فيما نرى في السعودية ثورة اقتصادية 

واجتماعية، ال يزال في الكويت هناك تخوف 
من اتخاذ القرارات، رغم أن لدينا إمكانات هائلة 
يمكن أن تسهم في ازدهار الكويت سريعًا. وال 

ينقصنا لذلك سوى خطوات صغيرة تشجع 
القطاع الخاص واملبدعني. 

هل تعتقد أن املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة تستحق اإلنقاذ أم ال وملاذا؟

نعم
- مع اإلشارة إلى أن بعض الشركات الصغيرة 

واملتوسطة تستحق الدعم وأخرى ال 
تستحقه. فهناك شركات كانت تعاني قبل 

األزمة ولذلك فإن استمراريتها غير واردة وال 
ُيستفاد من دعمها، بينما هناك شركات تعثرت 

بشكل مباشر بسبب األزمة وتواجه صعوبة 
في استمرارها إذا بقي الوضع على ما هو عليه، 

وهي تستحق الدعم.
ولعل السؤال املشروع هنا، ما ذنب املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة في أن الدولة قررت 
إغالقًا اقتصاديًا وأغلقت املطاعم والكافيهات 

وأوقفت عمل املبادرين، وكيف سيدفع 
أصحاب هذه املشاريع التزاماتهم. 

وفي أميركا تعتبر الشركات الصغيرة 
ف للقطاع الخاص، لكن 

ِّ
واملتوسطة أكبر موظ

في الكويت ال ينطبق ذلك على هذا القطاع، 
حيث تعتمد مشاريعه في معظم احتياجاتها 
الوظيفية على العمالة الخارجية، ما يقلل من 

مساهمتها الحقيقية في التكويت، لكن يبقى أن 
املبادرين تضّرروا من قرارات الدولة وبناًء عليه 

يستحقون دعمها.

هل تؤيد سياسة الحكومة في تعيني 
املواطنني ؟

ال
- الدولة أكبر منافس للقطاع الخاص في 

توظيف الكويتيني ووصلت مرحلة التخمة، 
واألفضل اقتصاديًا أن يكون التوسع بهذا 

الدور عبر القطاع الخاص وبدعم حكومي، 
وأن تتوقف منافسة الحكومة على استقطاب 

املواطنني وظيفيًا.

ما رأيك في خطة الحكومة ملعالجة 
التركيبة السكانية وهل ترى أن 

آليات تطبيقها تناسب خطة التنمية 
املستهدفة؟

ال أعلمها
- حقيقة ال أعلم ما هي سياسة الدولة في ما 
يخص ملف تعديل التركيبة السكانية. وقد 

سمعنا عن أعداد مستهدفة في هذا الخصوص، 
لكننا لم نر أي دراسة عن تأثير هذا الخفض 
على ميزانية الدولة والخدمات التي تقدمها. 

كما أنه ولألسف هناك قطاع ُمحّرم أن نتحدث 
عنه، واملتمثل بالعمالة املنزلية والتي تبلغ نحو 

750 ألفًا.

هل تعتقد أن إجراءات الحكومة للتحفيز 
االقتصادي كانت كافية؟

ال
- لم يكن هناك تحفيز أو دعم. وعلى سبيل 
املثال، أّجلت البنوك الكويتية القروض من 

دون فوائد أو رسوم بناء على رغبة الحكومة، 
وتحملت بسبب ذلك مئات املاليني من الدنانير 

دفعتها من جيوب مساهميها.
وعمليًا الحكومة لم تقّدم أي محفزات اقتصادية 

في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مثل الذي 
قدمته دول املنطقة األخرى، وبرأيي أن الهم 
الوحيد للدولة اآلن ينبغي أن يكون املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، التي تضّررت بشكل 

كبير، وبعضها كان ضعيفًا حتى من قبل األزمة.
ومن باب املوضوعية يمكن القول إن الحكومة 
حاولت تقديم محفزات اقتصادية في مواجهة 
تداعيات »كورونا«، لكنها كانت تتخذ القرارات 

وتنظر إلى الخلف لترى من يشاهدها سواء على 
»السوشيال ميديا« أو من مجلس األمة وغيرها 

من الجهات ذات العالقة بقراراتها.

لو كنت املسؤول عن امللف االقتصادي 
في بداية األزمة ما حزم التحفيز التي كنت 

ستقترحها؟

- لست بحاجة إلى اختراع، فالعالم أجمع أقر 
حزمًا تحفيزية. ومن صور ذلك البحرين، بلد 

صغير وإمكاناته قليلة وقد اتصلت جهات عدة 
بأخرى في البحرين إلحصاء املواطنني العاملني 

محليًا، ضمن خططها للتكفل بدفع رواتبهم 

ملدة 4 أشهر، على أال يتم تسريحهم من أماكن 
أعمالهم.

ولو أنا مسؤول »يجب أن يخرج من الجيب شيء 
ملساعدة املتضررين، تخفف أثر التكلفة املالية، 

مع األخذ باالعتبار أنه كلما كانت اإلجراءات 
سريعة كانت الحلول ناجعة أكثر وأقل كلفة«.

قرت في جميع االقتصاديات 
ُ
 فهناك محفزات أ

املجاورة، لكنها لم تقر محليًا رغم تشابه 
األزمة وتداعياتها، وهنا أود أن أشير إلى أن 

الدولة دفعت أصحاب العقارات إلى تخفيض 
اإليجارات، لكنها في الوقت نفسه لم تؤجل 

أقساط قروضهم املمنوحة بضمان عقاراتهم 
وإيراداتهم منها، فتقييم البنوك عندما تمّول 

العقارات مبني على معدل إيرادات هذه 
األصول، فإذا انخفضت الحقًا اإليرادات هبط 

التقييم، ما يجعل البنك الدائن يطلب من 
العميل رفع ضماناته، وقد حدث ذلك بالفعل 
ما وضع أصحاب العقارات تحت ضغط بسبب 

ظروف استثنائية غير مسؤولني عنها. 

هل تؤيد ما يذهب إليه البعض بأن فشل 
الحكومة في معالجة األزمة االقتصادية 
أنها تتعامل في االقتصاد بالتردد نفسه 

الذي تتعامل به في السياسة وأال تعتقد 
أن األفضل أن يكون لديها نهج اقتصادي 
ثابت بعيدًا عن النهج السياسي ومصالحه 

املتغيرة؟

- من باب املوضوعية ال أضع اللوم في هذا 
الخصوص على الحكومة الحالية، فهذه أخطاء 
متراكمة من الحكومات السابقة، فاألزمة واحدة 
والحلول نفسها لم تتغير لكن إقرار املعالجات 

امللحة تأخر في عهد الحكومات السابقة.
كما أن الحكومة تواجه ضغطًا نفسيًا بوجوب 
محاربتها للفساد وإيقافها للهدر، وهذا يؤثر 

على جميع القرارات التي يتوجب عليها اتخاذها، 
كما ينقص الحكومة الشفافية، وتقديم 

إيضاحات وشروحات مقنعة وكافية للشعب 
حول خططها وقراراتها، تبني من خاللها 

وبوضوح ملاذا تسعى لتطبيق قراراتها، ال أن 
تترك أمرها بيد »السوشيال ميديا« لتواجه بسبب 

ذلك اإلشاعات وتفسير األمور بطرق مختلفة. 
وفي هذا الخصوص يجب أن يكون لدى 

الحكومة أهداف واضحة لتحقيقها على املدى 
القصير، وأخرى على املدى الطويل، وخالل 

هذا املسار يتعني أن يلمس الشعب التنفيذ على 
أرض الواقع، وليس مجرد سماع وعود.

)تصوير أسعد عبدالله( العّيار متحدثًا إلى الزميل رضا السناري  

تعقيدات الكويت االقتصادية 
حاليًا ليست أسوأ من 2008

حول رأيه فيما يقوله البعض أن تعقيدات الكويت االقتصادية حاليًا أسوأ مما كانت عليها في األزمة املالية العاملية عام 
2008، ينفي العيار ذلك، قائاًل »ال، ليست أسوأ«. ويضيف »أزمة 2008 كانت أزمة اقتصادية عاملية، ومشكلة التعثرات 

التي واجهت بعض الشركات املحلية مع هذه األزمة كانت بسبب أن مديونياتها قصيرة األجل ملشاريع عوائدها طويلة 
األجل، ما عرضها ألزمة سيولة وائتمان«.

أما اآلن فيوضح العيار أن »وضع الكويت املالي ممتاز. ومخاطر نفاد السيولة نحن الذين صنعناها ألن جميع الدول في 
دنا املسائل، وكل ذلك ينصب في النهاية في الشك 

ّ
العالم عندما تتعّرض ألزمة سيولة تستدين، لكننا في الكويت عق

بقدرة الحكومة على إيقاف الهدر والفساد«.

● في ظل التعقيدات المالية الحالية ما خطط »كيبكو« للنمو؟
وشركة  التوسعية،  سياسته  عملياتنا  من  قطاع  لكل   -
املـــشـــاريـــع تــنــمــو بــنــمــو مــؤســســاتــهــا. وإذا مـــا نــظــرنــا إلــى 
إيرادات 2020 مقارنة بعام 2019، نجد أنها ارتفعت من 698 
مليون دينار إلى 753 مليونًا، وهذا يعني أننا نشهد نموًا. 
● بــعــد أن كــانــت عــلــى ســكــة الــبــيــع، هــل غــيــرتــم خططكم مع 
مــيــزانــيــة املجموعة  ــذا الســتــثــمــار عــلــى  هـ تــأثــيــر  ــا  »OSN«، ومـ

 في حال التطوير أو البيع؟
ً
مستقبال

- نحن منفتحون على جميع االحتماالت، لكننا نحاول 
اآلن أن نجعل من »OSN« األفضل في املنطقة.

● كمجموعة هل لديكم تخارجات على نار حامية؟
- منفتحون على أي عـــروض فــي هــذا الــخــصــوص، لكن 
حتى اآلن ال توجد نقاشات جادة بخصوص أي تخارجات 

من أصول املجموعة في الوقت الحالي.
● وماذا عن خططكم لالستحواذ؟

مع شركات صغيرة  تابعة  لشركات  مفاوضات  هناك   -
فترة وجــيــزة باالستحواذ  املحلي. وقمنا منذ  الــســوق  فــي 
الــخــلــيــج عـــن طــريــق مجموعة  عــلــى عــمــلــيــات »AXA« فـــي 

الخليج للتأمني بقيمة تبلغ نحو نصف مليار دوالر.
● ضــمــن شـــركـــات املــجــمــوعــة هـــل لــديــكــم مـــا يــحــتــاج زيــــادة 

رأسمال في 2021؟

- »الخليج للتأمني« ستزيد رأسمالها وكذلك »كيبكو«. 
 500 بقيمة  ســنــدات  استحقاق  بــســداد   2020 خــالل  وقمنا 
مليون دوالر من مصادرنا املتوافرة، وبذلك لن يكون علينا 
مــتــوســط استحقاق  أن  كــمــا  اســتــحــقــاقــات حــتــى 2023،  أي 

الدين يبلغ 4.3 سنوات.
● وأين وصلتم في مشروع حصة املبارك؟

- مــن نــجــاح إلـــى نــجــاح والــحــمــد لــلــه، فعمليات البناء 
فــي املــشــروع مستمرة وبــنــجــاح، والــطــلــب عــلــى الــوحــدات 
أكــثــر من  فــي  مــن توقعاتنا  أكــبــر  يــتــزايــد بشكل  السكنية 
مشروع، وأطلقنا منذ فترة قصيرة مشروع بيوت حصة 
أبـــراج حصة، كما سنبدأ قريبًا في  إلــى  السكني، إضــافــة 
عليها  أطلقنا  التي  الفحيحيل،  في  أرض خباري  تطوير 

اسم أرزاق.
يم »برقان«؟

ّ
● بي البنوك الكويتية كيف تق

- هناك بعض الجوانب التي تجعله من األفضل محليًا، 
وفي جوانب أخرى هناك تأخر بعض الشيء.

املــدى  على  رقميًا  املالية  املجموعة  إستراتيجية  عــن  مـــاذا   ●
البعيد وما أبرز التغيرات التي تتوقعونها بعد 5 سنوات؟

- تــرتــكــز سياستنا دائــمــًا عــلــى تــعــزيــز وتــحــديــث ورفــع 
االستثماري  التوسع  فــرص  واقتناص  املــؤســســات،  كــفــاءة 

والتي ننظر ملنفعتها على املدى الطويل.

وجميع مؤسساتنا تعمل على تطوير خدماتها الرقمية 
ومــنــهــا بــنــك بـــرقـــان ومــجــمــوعــة الــخــلــيــج لــلــتــأمــني، وهـــذا 
الــتــطــويــر ذاتــــي لــخــدمــات الــشــركــة نــفــســهــا، وأيـــضـــًا يشمل 

االستثمار في شركات وخدمات تخدم القطاع.
حدث الرقمنة تغيرًا جوهريًا في الكويت على 

ُ
● هل تتوقع أن ت

املدى املتوسط؟
- نعم ألن كل القطاع الخاص يستثمر بقوة في الرقمنة.

● وهل يمكن أن يؤثر التحول الكبير املرتقب تكنولوجيًا على 
مستقبل البنوك املحلية؟

- هـــذا يــتــوقــف عــلــى حــســب تــكــّيــف كــل بــنــك مــع الرقمنة، 
ــارة لــلــبــعــض ويــمــكــن أن تــكــون كــذلــك  ويــمــكــن أال تــكــون ضــ
املتسارعة  التكنولوجية  الــتــطــورات  تــواكــب  لــم  مــا  ألخـــرى 

عامليًا بتقديم تجربة ممتازة لعمالئها.
● كمجموعة »كيبكو« أين ربحتم وأين خسرتم في 2020؟

- فــي قــطــاع الضيافة والــفــنــدقــة تــأثــرنــا بطبيعة الــحــال، 
وفي القطاع العقاري من ناحية تخفيض اإليــجــارات، كما 
أن إغـــالق وحــــدات الــبــيــع املــبــاشــر أدى إلـــى تــضــرر القطاع 

اإلعالمي. 
أما القطاع املصرفي فتضّرر من تبعات تأثر عمالئه من 
إلــى تكلفة تأجيل القروض  املؤسسات مــن األزمـــة، إضــافــة 
التي فرضتها الدولة. وفي ما يخص شركة القرين لصناعة 

الــكــيــمــاويــات الــبــتــرولــيــة تــأثــرت حكمًا بــانــخــفــاض أســعــار 
النفط.

ــا أداء قـــطـــاع الـــتـــأمـــني فـــكـــان مـــمـــتـــازًا، ولـــديـــنـــا شــركــة  أمــ
»سدافكو« بالسعودية تؤدي أداًء ممتازًا أيضًا.

● هل أنت متفائل بوضع مجموعة »كيبكو« في 2021؟
جميع  أن  خصوصًا  متفائل،  ولكنني  صعب  الــوضــع   -
مؤسسات املجموعة تشغيلية ويمكن حل مشاكلها. وليس 

لدينا شركات معتمدة على البيع والشراء.
● الــيــوم لـــدى »كــيــبــكــو« أوســـع مــجــمــوعــة مــالــيــة تــضــم بنوكًا 
وشـــركـــات اســتــثــمــار وتـــأمـــي، مــا خططكم لــالســتــفــادة مــن هــذا 

التكامل املالي؟
- نـــحـــاول داخـــلـــيـــًا جـــاهـــديـــن االســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى من 
تكامل املجموعة، لكن على أرض الواقع فإن تقديم خدمات 

مشتركة يحتاج موافقات عديدة من الجهات الرقابية.
ــات كــثــيــرة حـــول آلــيــات  ــ ويــمــكــن الـــقـــول إن لــديــنــا دراســ
تحقيق التكامل املستهدف في املجموعة، وطرح منتجات 
، لدينا أدوات 

ً
جديدة، لكننا نواجه تحفظات رقابية، فمثال

تأمينية بإمكاننا تسويقها عن طريق بنك برقان، إال أننا 
نواجه منعًا رقابيًا، ليس ألنها عالية املخاطر لكن بسبب 
في  املستهدف  املالي  التكامل  يعيق  ما  الرقابي،  التشدد 

املجموعة.

 قال عن »كيبكو« وشركاتها


