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هل نتأثر
بتغير املناخ؟

ألم وأمل

د.هند الشومر

أحيانا تكون األمور بديهية وواضحة أمام أعيننا، 
لكننا ببساطة ال ندركها وال نفهمها، وهذا أدق وصف 
للواقع الذي نعيشه اليوم، فالبعض يركز على الصغائر، 
والصراعات واخلالفــات، والبعض ينهش في حلم 
أخيه، والبعض يسعى للتأزمي، وهو ما يكشف اجلبهة 
اخلارجية ويضعفها ويجعلنا عرضة للمطامع التي لم 
ولن تتوقف في أرضنا الغالية، والتي متثل لنا القلعة 
واحلصن، اسما وصفة، لكننا بدل أن نبادلها الرعاية 
واحلماية، جند من الناس من يهتم مبصاحله وأهدافه 
اخلاصة على حســاب كل شيء، فماذا ستملكون يا 
سادة إن فقدمت احلصن واحلماية والقلعة التي تؤوينا 
وتؤويكم، اعتبروا وتدبروا يا أولي العقول واألبصار!

ندّرس أوالدنا في املدرسة أن الكويت هي تصغير 
لكلمة الكوت، وتعني القلعة التي يحوطها سور وخندق، 
وقد ســميت بذلك نســبة إلى القلعة التي بناها ابن 
عريعر حلماة األراضي الكويتية، ومع وضوح املعنى 
الذي نعلمه ألوالدنا للبصر والبصيرة أن الكويت هي 
القلعة واحلصن، إال أن البعض يتناسون هذا األمر، 
ويخربون القلعة من الداخل، ويفسدون فيها، ويعيثون 
في األرض فسادا، وكأنهم دون أن يدرون يخربون 
بيوتهم بأيديهم، والعياذ باهللا، فهل من متدبر يا سادة، 
واهللا لن يبقى لكم مكان في األرض يؤويكم ويحميكم 
مثل الكويت، فمن خرج من داره قل مقداره، ووقتها 
لن ينفعكم الفرار، فاعتبروا يا أولي العقول واألبصار.

ندرس أوالدنا في املدرسة حب الوطن، والتضحية 
من أجله، وجنعلها مبادئ وأسســا في حياتهم، فإذا 
كبروا وجدوا قلة من الناس ترى أن األرض أرضهم 
وحدهم، وأن الوطن إقطاعية خاصة بهم، وأنهم من 
حقهم أن يتصرفوا فيه كيف شــاءوا ومتى شاءوا، 
لكنهم غافلون عن أن الوطن أكبر منهم ومن أطماعهم، 

وأن الكل زائل وأن الوطن هو الباقي.
نعلم أوالدنا في املدارس القيم واألخالق واألمانة 
والصدق، فإذا كبروا وجدوا بعض من يطلقون على 
أنفسهم الساسة يفعلون األفاعيل، ويروجون األباطيل 
ويتشــدقون بلحن القول والكالم املعسول عن حب 
الوطن ورد اجلميل، وهم بعيدون كل البعد عن مكارم 

األخالق والطبع الكويتي األصيل.
نردد على أســماع أوالدنا كل يوم في املدارس، 
«وطني الكويت سلمت للمجد»، فإذا فطنوا وجدوا قلة 
من الناس يسعون ملجدهم الشخصي على حساب أمن 
الوطن وسالمته، وهم ال يدرون أنه إذا ضاع احلصن 
وسقطت القلعة، فال مجد لهم وال ذكر وال يحزنون، 
فإنهم فانون، والوطن باق، فهل يعقلون أو يتدبرون؟!
انتهيت من بديهيات ومســلمات نعلّمها ألوالنا، 
وإن كنا في حاجة ماســة ألن نعود إليها ونتمســك 
بها، فالكويت هي مــن حتمينا وتؤوينا، فال تتركوا 
املجال لكل حاقد وحاسد وشامت فينا، وتدبروا االسم 
والرســم جتدون الكويت هي قلعة األمان ملستقبلنا 

وحاضرنا وماضينا.
كلنا ثقة بحكمة صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد، وعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وكلنا يقني بأن الكويت والدة وبها الكثير من 
العقالء وأصحاب الكفاءات ألن يكون لهم دورهم في 
هذه الفترة للتدخل ومنع أي انزالق نحو الفوضى، 
كي تســير سفينة اليامال على خطى أسالفنا الكرام 

يا كرام، فالبلد تعب ونحن هرمنا.

دائما وأبدا للوسائل االجتماعية دور كبير في تقييم 
األداء البرملانــي واحلكومي، و«الكلوب هاوس» تعتبر 
وسيلة متقدمة ومباشــرة حول السياسية احمللية من 
احلوارات الســاخنة، وهذا قد يكشف كثيرا للشعب 
الكويتي مبراقبة األداء البرملاني املتشتت مقابل ضعف 

األداء الفعلي.
ومع التأزمي السياسي للمجلس احلالي منذ انتخابات 
الرئاسة وإلى اآلن ظهرت لنا مسميات عدة منها أغلبية 
برملانية وكتل متعددة مبسمياتها الكبيرة والصغيرة، 
وتناسوا أن أكبر كتلة حقيقية هي كتلة الشعب الصامت 
واملراقب للوضع املخيب لآلمال من األداء البرملاني، والذي 
نرى أنه يدور في لعبة السياسة دون التوجه احلقيقي 

إلى متطلبات الدولة والشعب.
حاز سمو رئيس مجلس الوزراء ثقة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، وكذلك حاز رئيس 
مجلس األمة ثقة أغلبية األعضاء في قبة عبداهللا السالم، 
وكال الرئيسني لديه خبرة كبيرة في إدارة السلطتني، 
لذلك العقل واملنطق يقوالن بضرورة اســتثمار وقت 
السلطتني ملصلحة الوطن واملواطن، وكفى اللعب بالسياسة 
واخلروج عن الدستور الستمرار الكيان الدميوقراطي.

راهنت الكتل السياسية على موضوع «العفو اخلاص» 
وأضاعت وقت املجلس وأوهمت الشعب مبهاترات غير 
مجديــة على مترير فكرة العفو اخلاص، إلى أن انقلب 
احلال للمطالبة من العفو اخلاص إلى العفو العام، وذلك 

لتفصيل العفو حسب أجندات الكتل.
ميزة التواصل االجتماعي في «الكلوب هاوس» أنه 
سهل على الناخب فهم وسماع املشاركني واملتخصصني 
ملواضيع شتى وخاصة املواضيع الساخنة على الساحة 
احمللية ملجلس ٢٠٢٠، خاصة في القضية التي شــغلت 
الساحة بخصوص حكم احملكمة الدستورية، وهل هذه 
احملكمــة هي احلجة والفاصلة باحلكم أم حكم محكمة 
التمييز هي اجلهة التي تعتبر نافذة، وهللا احلمد أوضح 
عدد من اخلبراء الدستوريني أن حكم احملكمة الدستورية 
هي النافذة، وما مت تفســيره من الباقي ما هو إال لعب 

للتكسب السياسي فقط ومتويه الشارع الكويتي.
الناخب الكويتي واع ومثقف ويستطيع التمييز بني 
من يقوم بتضليــل احلقائق والواقع من خالل الرقابة 
الشعبية للناخب، حتى أصبح النائب حذرا ألف مرة عن 

السابق ملتابعة الناخب للوضع بشكل مباشر.
هل باعتقادكم أن ما يسمى بـ «األغلبية» قادرة على 
تسيير القوانني وتنمية املجتمع الكويتي؟ ومبا أن هناك 
أعضاء أغلبية في هذا املجلس لذا «هذا امليدان يا حميدان».

في النهاية.. ليس كل من يشارك في «الكلوب هاوس» 
آراؤه صحيحة، ولكن يعتبر التعبير فيه من الشــارع 
الكويتي مباشرة يجب األخذ به «ديوانية على الهواء». 

ومع ذلك أتوقع أن يحجب «الكلوب هاوس» قريبا.

هل تغير املناخ أكثر أهمية من 
السالم العاملي وفض الصراعات 
بالطرق السلمية ومحاربة الفساد 
الدولية؟ فقد ارتفعت  واجلرائم 
وتيرة احلديث عن تغير املناخ، 
خاصة بعــد أن أصبح له موقع 
ضمن األهداف والغايات العاملية 
للتنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠ 
أي أن جميع دول العالم أصبحت 
ملتزمة حتى عــام ٢٠٣٠ بعدة 
التزامات وخطط وبرامج تتعلق 
بالتصدي لتغير املناخ وتداعياته 
املختلفــة وأهمها تداعياته على 
االقتصاد والبيئة والصحة واألمن 

الغذائي. 
وعند متابعة ما ينشر حول 
هذا التحدي من آن آلخر، فإنه 
من حقنا أن نعرف موقعنا وسط 
هذا التحدي العاملي، وما اجلهة 
املســؤولة عن التوعية وإجراء 
تداعيات  العلمية عن  الدراسات 
تغير املناخ وتأثيره على حياتنا، 
وهل تغيــر املناخ حقيقة أم أنه 
شأن سياسي ألغراض لم تظهر 
بعد؟ وملاذا انسحبت دول كبرى 
من التزاماتهــا الدولية في هذا 
املجال ثم أعلنــت عودتها بعد 

تغير قياداتها؟ 
أوليس من حق كل من يعيش 
على هذه األرض الطيبة أن يسأل 
كل تلك األسئلة املشروعة والتي 
أعتقد أنها حتتاج إلى إنشاء مركز 
علمي متخصص لدراسات تغير 
املناخ ووضع اخلطط والبرامج 
القطاعات مبا  ومشاركة جميع 
الكويت والوزارات  فيها جامعة 
ذات الصلــة واملجتمــع املدني 
العام وممثلني  النفع  وجمعيات 
عن هيئات األمم املتحدة بالكويت، 
حيــث إن ذلك أجدى من مجرد 
إطفاء األنــوار في يوم األرض 
التي حتتاج إلى تبريدها وتنفيذ 
االلتزامات حيالهــا وحيال من 
يعيشون عليها ألن األرض ومن 
عليها يحتاجون إلى أضواء العلم 

واملعرفة. 
املناخ  لتغيــر  التصدي  إن 
يقع بالعديد من غايات األهداف 
العاملية للتنمية املستدامة السبعة 
عشرة مبا يعني ضرورة الوفاء 
بااللتزامــات أمام األمم املتحدة 
واملجتمــع الدولــي ليس فقط 
باخلطاب البروتوكولي البليغ في 
االجتماعات الدولية ولكن بعرض 
املبادرات والبرامج والدراسات 
العلمية التي بعون اهللا وتوفيقه 
لن نعجز عن القيام بها على أكمل 
وجه ومن خالل مؤسساتنا العلمية 
الكويت  وفي مقدمتها مؤسسة 
للتقدم العلمي التي ننتظر منها 
الكثير في املرحلة القادمة لنشر 
أضواء العلم واملعرفة التي تليق 
مبكانة الكويت في املجتمع الدولي 
وضمن رؤية كويت املســتقبل 
٢٠٣٥ ذات املكانة املرموقة املتميزة 

واملرتكزة على العلم واملعرفة.

التعليمية في الكويت واملستهجن أنها 
بدأت مع الفصل الدراسي الثاني، ومما 
يثير القلق لدى املواطن واملقيم ووزارة 
التربية املباغتة في إعالن االستقاالت 
اجلماعية وكأنها مقصودة، واملعروف أن 
أكثر هذه االستقاالت ملعلمني ومعلمات 
لديهم أسر في الكويت، ومن املؤسف 
أن األعداد وصلت إلى ما يفوق األلف 
اســتقالة أو يزيد، وتقريبا هذا العدد 
وما يلحقه لن جتدد له اإلقامة على حد 
تصريح وزير التربية، ولن يتم السماح 

لهم بالعمل في مجال آخر.
وتلك خطوة على طريق اإلصالح 
الهيكلي للتركيبة السكانية والتربوية 
لتنظيم الهيكل التعليمي، لذا على الدولة 
أن تفعل سياسة اإلحالل الوطني في 
جميع قطاعات الدولة، والنظر بالتعاقدات 
مع املستشارين واملوجهني واملعلمني من 
الدول العربية املتعاقد معها، ويجب أن 
تخضع هذه العقود إلى دراسة جدية مبا 
حتتاجه القطاعات في الدولة من عمالة 
وافدة خصوصا مع تراجع مستخرجات 
ونتائج العملية لتعليمية في الكويت.. 
و«رب ضارة نافعة»، يا وزارة التربية.

القيادة لألكبر عمرا، وهذه التعاليم جعلت 
من الشــعب الياباني أكثر قابلية للعمل 
اجلماعي، فمجــرد ما أن يتكون فريق 
عمل ياباني يكون كل شــخص يعرف 

مسبقا موضعه في الفريق.
 أما تأثير ديانة الشــنتو عليهم فهو 
إميانهم بسمو العرق الياباني وإن كانوا ال 
يقولون ذلك علنا، إال أنه واضح جدا في 
أفعالهم، وسبق أن صرح رئيس الوزراء 
السابق موري قائال: إن اليابان هي دولة 
اإلله، وهذا يعنــي أن اليابان هي مركز 
العالم، ومن معانيــه أن العرق الياباني 
هو عرق اإلله الذي يحق له الســيطرة 
على العالم، وهذا طبعا عامل سلبي لكن 
اليابانية ،  له أثرا كبيرا على الشخصية 
وأثره يكمن بأن األسرة اليابانية تربي 
أبناءها على األفضل، بسبب إميانهم برقي 
عرقهم، وقد يكون هذا ســبب صعوبة 
احلصول على اجلنسية اليابانية، ولنفس 
السبب أصبح املجتمع الياباني ال يسمح 
باالختالف، فاألطفــال اليابانيون كلهم 
يحملون نفس احلقائب ونفس األدوات 
املدرســية، وحتى لو كان والدا الطفل 
يرغبان بتنشئته تنشئة غربية، سينكر 

املجتمع عليهم ذلك.

واملنظومة التربوية، وتوظيف اخلبرات 
من املتقاعدين كاستشاريني وموجهني 
وموجهات ومعلمات جلميع صفوف 
التعليم في الكويت والكفاءات من األخوة 
البدون واخلليجيني املتواجدين في البالد 
وهذه التقسيمة التي حتدثت عنها وزارة 

التربية سابقا.
ولألسف حني قرأت اخلبر اعتقدت 
أن االســتقاالت من املعلمني العالقني 
خارج البالد بســبب أزمة كورونا، إال 
أن املفاجأة كانت بأن االستقاالت من 
الداخل التربوي للقائمني على املنظومة 

مهنة املدرس بل في كل املجاالت واملهن 
املختلفة. ثم «السينباي» وهو الشخص 
الذي مازال يتعلم، ولكن جتاوز مرحلتك 
ســواء في الدراسة أو الوظيفة أو حتى 
األلعاب القتالية، وللسنباي مكانة محترمة، 
ويجب أن يكلموه بطريقة محترمة جدا. 
ثم «الدواهاي» وهو الشخص الذي مازال 
في نفس مرحلتك، وهم أصدقاء فليتكلموا 
بطريقة عادية. وأخيرا «الكوهاي» وهو 
الشــخص الذي أقل منك مرحلة، وهذا 
تستطيع أن تكلمه بطريقة األمر، وهو 

مستعد نفسيا لتقبل هذه األوامر.
أما في احلياة العامة، فاألولوية في 

ثغرة قانونية في العقد الذي أبرم معه 
ويستغلها للحصول على زيادة، وظهرت 
املشــكلة كما اتضح لنا في عدد من 
القضايا التي رفعها مدرسون وافدون 
وكسبوها باستحقاق قضائي سببه أن 
العقود لم تكن صارمة وواضحة للطرف 
األول وزارة التربيــة والطرف الثاني 

املدرس الذي مت التعاقد معه للعمل.
ومن هنا.. جند أنه على الدولة البدء 
التي  بالتفكير بسياسة اإلحالل  جديا 
نسمع عنها من سنوات، إحالل الكوادر 
الوطنية ونسبتها في العملية التعليمية 

احلرب ليس لالنتقام، إمنا خلدمة واحلفاظ 
على كينونة مجتمعه، لذا جتد الياباني 
يتفانى في خدمة مجتمعه سواء العائلي 
أو الوظيفي أو املجتمع الياباني بشكل 
عام، وهذه التعاليم أثرت على الشخصية 
اليابانية بجعلها شخصية تطبق القانون 

محبة فيه وليس خوفا منه.
الفيلســوف الصيني  تعاليــم  أما 
كونفوشيوس، فكان لها الدور البارز في 
تنظيم املجتمع الياباني، وأبرزها هو تقسيم 
املراتب البشرية إلى أربعة أصناف، األعلى 
هو املعلم ويسميه اليابانيون «سينسي»، 
وله مرتبة مقدسة، وليس مقتصرا على 

لنا  الطارئة تثبت  مازالت الظروف 
يوما بعد يوم، أن ما نعانيه من تفاقم 
في مشــكالت وقضايــا على جميع 
األصعدة في الكويت هي مشــاكل لها 
جذور متجذرة وأشبعناها حديثا، وتركها 
املعنيون كثيرا حتى وصلنا إلى هنا.. 
اســتقاالت املعلمــني الوافدين فاقت 
األلف استقالة مما أدى إلى استهجان 

واستغراب من قبل وزارة التربية.
ومع هذه الظاهرة التي تثير التساؤل 
عن طبيعة العقود التي ترتبط بها وزارة 
التربيــة مع املعلمني ســواء بالقطاع 
احلكومي أو اخلاص، ترجع بي بالذاكرة 
عندما كتبت مقالي حتت عنوان «املساواة 
بني املدرسني والعقود غير الواضحة» 
والذي مت نشره في جريدة «األنباء»، 
يوم األحــد ٩ أبريل ٢٠١٧، وباحلقيقة 
كان املقال حــول طبيعة العقود أصل 
املشكلة ومازالت في العقود التي تبرمها 
وزارة التربية مع املعلمني من اخلارج، 
والتي أرى أنها يجب أن تكون واضحة 
ومحددة احلقوق والواجبات وصارمة 
في حتديدها حتى ال يظلم املعلم املتعاقد 
معه من اخلارج وحتى ال يأتي معلم وجد 

من األسئلة البارزة في العقل العربي 
عن اليابان هو كيف تكّون الفكر الياباني 
الذي أدى إلى تكوين الشخصية اليابانية؟، 
واإلجابة عن هذا الســؤال، تختلف بني 
دارس للفكر الياباني وآخر، ولذا ال توجد 
إجابة مثاليــة، لكن أعتقد أن أبرز ثالثة 
عوامل أثرت أكثر من غيرها على الفكر 
اليابانية  الشخصية  أنتج  الذي  الياباني 
النمطية هي فلسفة أو تعاليم البوشيدو 
اليابانية، وتعاليم كونفوشيوس، وديانة 

الشنتو والبوذية.
كلمة بوشيدو تعني طريق احملاربني، 
وهي ترمز ملجموعــة من التعاليم غير 
املكتوبة، يتناقلهــا اليابانيون من جيل 
إلى آخر، كانت ببدايتها مخصصة لطبقة 
احملاربني أو الساموراي، وألنها كانت أعلى 
طبقة في املجتمع الياباني، كان اليابانيون 
يتخذونهم كقدوات، فانتقل فكرهم لعموم 
اليابانيني، مبا فيهم العصابات اليابانية، 
وتنص على تعاليم كثيرة، أهمها التفاني 
في خدمة املجتمع ودخول احلرب ألجل 
احلفاظ على السالم، وليس لهدف االنتقام، 
فمقاتل الساموراي يجب عليه أن يرمي 
سالحه ويعتزل احلرب في حال أحس 
بأنه يحمل ضغينــة خلصمه، فدخول 

يعاني لبنان انهيارا ماليا كبيرا يرجح اللبنانيون أنفســهم أنه 
لن يجري جتاوزه دون مســار للحل يفضي في ختامه إلى مؤمتر 
تأسيســي جديد، ليكون مكمال أو بديال عن الطائف. ويشهد لبنان 
أزمة سياسية واقتصادية حادة، منذ أكتوبر٢٠١٩، وباتت تهدد وجوده، 
وفق تصريحات املعنيني اللبنانيني أنفســهم، دون وجود أية رؤية 

واضحة للحل أو إليقاف مسار التدهور على األقل.
الوضع الراهن لألزمة:

هناك إجماع لدى القوى اللبنانية بكل فئاتها على أنه ال توجد أية 
مبادرة مطروحة للحل حتى اللحظة في األفق إال املبادرة الفرنسية، 
كمدخل أساسي ملجموعة من اإلجراءات التي قد توقف االنهيار على 
األقل بانتظار اتضاح املشــهد اإلقليمي والدولي السيما أن اإلدارة 
األميركية اجلديدة، إدارة جوزيف بايدن، لم حتدد سياســة عملية 
خاصة بلبنان ولو أن الطموح الفرنسي أن تتطور املبادرة في املستقبل 
لتعيد تفعيل اتفاق الطائف أو صياغة اتفاق جديد، وهو ما عبر عنه 
الرئيس، ماكرون، بعد إطالق مبادرته في أعقاب زيارته لبيروت في 

٣١ أغسطس ٢٠٢٠، إثر انفجار املرفأ.
حتديات التحول إلى منوذج جديد:

ثمة اتفاق واســع في لبنان، على مســتوى السلطة السياسية 
واحلــراك املدني أيضا، على ضرورة التغيير اجلذري في أســس 
االقتصاد، وحتويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومستدام. 

إال أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية التحول، أبرزها:
٭ البــدء عمليا بإجراء اإلصالحات االقتصاديــة واملالية واإلدارية 

والقضائية التي تتطلبها عملية التحول تلك.
٭ املباشرة بوضع آليات تفكيك الكتل االحتكارية في أسواق األولويات.

٭ تهيئة املناخ االستثماري وبيئة األعمال الصحية جلذب االستثمارات 
األجنبية املباشرة التي ستحتاجها القطاعات اإلنتاجية اجلديدة، من 

أجل تخفيف اللجوء لالستدانة واالقتراض مجددا.
وال ننسى العامل اجلديد الذي دخل على خط األزمة االقتصادية 

من بوابة القطاع الصحي، وهو «ڤيــروس كورونا»، والقدرة على 
الســيطرة عليه في ظل النقص في جتهيــزات الطوارئ الصحية، 

واملعدات الطبية ملكافحة الڤيروس.
خطة احلكومة للتعامل مع التحديات

لم تقدم احلكومة احلالية في شــأن اإلصالحات وعملية التحول 
من الريع إلى اإلنتاج، حتى اللحظة، سوى برنامج عمل، غير مشفوع 

بخطط عملية، من بينها:
٭ اقتراحات ملكافحة الفســاد، تشمل إقرار االستراتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد. 
٭ معاجلة األزمة النقدية واملصرفية من خالل وضع اآلليات املناسبة 
حلماية أموال املودعني واحملافظة على سالمة النقد والقروض امليسرة.
٭ اتخاذ إجــراءات اقتصادية من أجل حتفيز االنتقال من اقتصاد 
ريعي إلى اقتصاد منتج، من خالل العمل على توســيع التسهيالت 

من مصرف لبنان، اجلمركية على املواد األولية.
وبشــكل عام يرى اخلبراء واملختصون في الشأن اللبناني، أن 

استمرار النموذج االقتصادي كما هو حاليا، يعني:
التوجه تدريجيا نحو انهياره الفعلي، علما بأن هذا املسار، سارافقه 
كما هو واضح، أزمات وكوراث مالية واقتصادية واجتماعية، قد تنتج 
مستقبال فوضى وظروفا ال تقل خطورة عن الظروف االقتصادية 

واملعيشية التي تنتجها احلروب األهلية.

وهي ليست مالمة لهذه املشكلة، فهي تعمل أقصى ما ميكن عمله وضمن 
ما هو متاح وواقعي ألن املسألة هنا ليست إدارة تنظيم، بل املسألة هي 
بنية حتتية وقدرة استيعابية وأرقام عددية ملركبات وبشر فوق قدرة 

الطرقات والشوارع على احتمالها.
احملاولة اجلديدة إلصالح األمر وصناعة «نصر» على مشكلة موجودة 
هي بسيطة في أدواتها وسهلة في تطبيقها وتضرب أكثر من عصفور 

في قرار تنفيذي واحد.
الكل يعرف أن هناك مشروعا قدميا موجودا مكتوبا ومدروسا خاصا 

تعزيز الدولة وتقوية مؤسساتها ونظمها هو مطلب كل مخلص وكل 
من يريد صناعة نهضة مجتمعية، ألن املؤسســية هي مفتاح النجاح 
وطريق تقليل األخطاء إذا صح التعبير وفي ظل واقع به مشاكل نحن 
نحتاج إلــى االنطالق خارج نطاق «جلد الــذات» إلى مجال توصيف 
املشكلة ووضع احللول القابلة للتطبيق على ارض الواقع وهذا ما هو 
مفيــد للجميع بعيدا عن «ثرثرة كالميــة» من هنا وعلى «إدمان النقد 

الفارغ» من هناك.
فقدان الفرصة ليس مدعاة للتراجع وليس سببا لرفع راية الهزمية 
وفقدان الرغبة إلعادة احملاولة وخاصة مع تفاقم تكرار نفس املشكلة 
ونقصد هنا حتديدا مســألة االزدحام املروري واكتظاظ الشــوارع 
بالسيارات، وهي مشــكلة متراكمة متزايدة مع طبيعة زيادة التعداد 
الســكاني في الكويت والنهضة االقتصادية واملعمارية التي نشهدها 
وكانت لدينا في فترة بعد التحرير فرصة ذهبية لالنطالق في تفعيل 
حلول عملية واقعية لتفادي تفاقم هذه املشكلة ونتكلم هنا عن إنشاء 
شبكة وسائل حديثة للنقل اجلماعي مثل مترو األنفاق والترام وشبكة 
قطارات متصلة محلية في مدن حدودية ومتتد دوليا إلى النطاق اخلارجي 
وباخلصوص مع منظومة دول مجلس التعاون اخلليجي مما يخلق لبنة 
وحدوية مطلوبة وفاعلة ضمن اخلطة املستقبلية املقرة على مستوى 

رؤساء هذه الدول لصناعة وحدة خليجية وتكامل حقيقي.
طبعا في مسألة االزدحام املروري نحن نقدر جهود وزارة الداخلية 

بـ «مترو الكويت» وشــبكة للقطارات واحلاجة له هو التطبيق والعذر 
هو امليزانية والظروف االقتصادية! وهنا أتصور أن املســألة محلولة 
متويليا في إشراك القطاع اخلاص ضمن رقابة ومعايير تضعها احلكومة.
مبعنى «اشتري واستفيد» ثم حول امللكية للدولة، وهذا ما يقضي 
على مشكلة التمويل املالي وينشط «مجاميع التجار الكويتيني استثماريا 
في وطنهم» وأيضا يقدم مجاال توظيفيا يســتوعب األعداد املتزايدة 
من الكويتيني الذين يطلبون العمــل والراتب، وهذه دائرة اقتصادية 
مشابهة للنموذج البريطاني الناجح حيث الربح السنوي أكثر من أربعة 
آالف مليون جنيه إســترليني ويعمل في هذا القطاع أكثر من ثمانية 

وعشرين ألف موظف.
اذن املشــروع ذاتي الربح وناجح في التشــغيل وال يكلف الدولة 
شيئا ومفيد ملجموعات التجار الوطنيني وهذا من غير حساب الفوائد 
االقتصادية املصاحبة للخدمات املساندة وأيضا املنافع البيئية والصحية 
من حيث تقليل تلوث الهواء الناجت من االزدحام املروري باإلضافة الى 

احلد من عدد السيارات عند توفير بدائل للنقل العام.
اذن في تكلفة صفرية على الدولة وفائدة ربحية على اجلميع ومع 
مشروع مخطط مكتوب ودراسة معتمدة، وتبقى املسألة قرار وتفعيل 
إلعادة فرصة ضائعة إلى واقع جناح على ارض الواقع التطبيقي وهذا 
به تعزيز للدولة وضمان لنجاح مؤسساتها وهو قد يكون احلل الوحيد 

املتاح ألحد أهم املشاكل الداخلية التي نواجهها اآلن.
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