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رفقًا بالقوارير!
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أحمد خميس

كثيرا ما نعلق مشاكلنا وتقصيرنا على الغير، وها هي 
آخر الشــماعات التي نعلق عليها تدني اخلدمات وازدحام 
الشوارع ومشاكل املرور والكهرباء وازدياد أعداد الوافدين 
مما يهدد الســلم االجتماعي ويجعل مرافقنا قاصرة عن 
تقدمي اخلدمات املميزة ألهل الكويت. تخيلوا الكويت من 
دون وافدين كما يريدون سنجد أكوام القمامة في شوارعنا 
أطنانا ألن هذا العمل لن يقبل به املواطن الكويتي، ان بعض 
األعمال التي يقوم بها الوافدون يتأفف املواطن أن يقوم بها، 
مع أن العمل شرف وال نستهني بالعمل مهما كان صغيرا، 
فقيمة العمل لم ترسخ في ثقافة أبنائنا كما كانت عند آبائنا.

إن حاجاتنا لعمالة أجنبية أمر ضروري ال مفر منه، لكن 
وفق ضوابط ونظم تتفق مع متطلبات املجتمع واحتياجات 
الدولة، فنحن ال نستطيع االســتغناء عن العمالة الوافدة 
خاصة املنتجة من فنيني ومعلمني ومهندسني وأطباء إلى 
آخره، ويبقى العمل اليدوي مرهونا بتغيير نظرة املجتمع 

الكويتي للعمل اليدوي والقائمني عليه.
إن غياب التخطيط هو سبب بالء الكويت وليس العمالة 
الوافدة، فالعمالة الوافدة الهامشية لم تسقط علينا من السماء 
إمنا جلبها متنفذون يتاجرون بالبشر هدفهم التربح على 
حساب اخلدم وعمال النظافة واحلراسة، وال رادع لهم من 
قانون أو قيم، يضعون مصلحتهم فوق مصلحة الكويت، 
وال يهمهم تلويث سمعة الكويت في سجل حقوق اإلنسان 
أو أن توضع الكويت في القائمة السوداء كدولة تنتهك فيها 
حقوق العمالة. أعداد الهنود أكثر من ٨٠٠ ألف واملصريني 
أكثر من ٧٠٠ ألف والسوريني أكثر من ٢٠٠ ألف، والبنغاليون 

أكثر من ١٧٠ ألف واإليرانيون أكثر ١٤٠ ألفا.
 نعم نعاني من ازدياد الوافدين لكن «رب ضارة نافعة»، 
فهم يبنون ويعملون ويســكنون وكل أنشطتهم احلياتية 
مرتبطــة باقتصاد الكويت وجيوب جتار الكويت والثروة 
العقارية، فال حتملوا التركيبة السكانية أوزارا وال تخفوا 
رؤوسكم بالرمال فنحن نعاني من غياب التخطيط وارجتال 
القرارات وقصور برامج التنمية عن معاجلة النمو السكاني 
بالكويت، مشاكلنا واضحة وضوح الشمس وحلولها معروفة 
للصغير والكبير، وكلها تكمن في سيادة القانون وال أحد 
فوق القانون، أما املتنفذون بجهد وعرق املساكني من العمالة 
الوافدة فهؤالء البد من احلزم معهم وســد كل السبل في 
طريقهم وطريق جتارتهم في الرقيق األبيض أن الكويت 
تفتقر إلى استثمار الطاقات البشرية الوطنية وقبول العمل 
اليدوي فقيمة اإلنسان مبا يحسنه وهذه األشياء جتعلنا أسرى 
لبعض العمالة الوافدة فكيف نتخلص من هذه العمالة وهي 
صلب وأساس العمل في الكويت العمالة املنزلية الهامشية 
العاملة في الكويت من خدم وسائقني عددهم يقارب املليون.

 وهناك مساوئ في التركيبة السكانية والعمالة الوافدة 
خاصة اآلســيوية التي احتلت كثيرا مــن قطاعات البناء 
والزراعة ولم نخطط لهــا جيدا وخلقت الكثير من اآلثار 
الســلبية على اقتصادنا واملجتمع بأسره ولها مردودات 
سلبية فهذا يشــكل الهاجس األمني واالجتماعي وكثرة 
اســتهالك املرافق العامة وتقدمي خدمات مكلفة قد تكون 
بال مقابل أومبقابل يقل كثيرا عن التكلفة فالبد من وقف 
استقدام اجلنسيات املتضخمة وتوجه استقدام العمالة من 
الداخل بدال من جلبها من الداخل ومنع العزاب من السكن 
باألماكن التي تقطنها العائالت واســتمرار حمالت إبعاد 

املخالفني بقانون اإلقامة. 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني 
عليها، وأن يزول هذا املرض والوباء وتنقشــع هذه الغمة 

من جميع دول العالم، اللهم آمني.

يعقد االجتماع رقم ١٥٠ للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة 
العاملية في جنيڤ خالل شهر يناير ٢٠٢٢، وهو اجتماع 
ألحد األجهزة الرئيسية للمنظمة، والذي يرتب الجتماع 
جمعية الصحة العاملية خالل شهر مايو في جنيڤ من نفس 
العام، ومن خالل هذا االجتماع يتم وضع جدول األعمال 
وإعداد املذكرات الفنية ومسودة اإلستراتيجيات وخطط 
العمل لألعوام القادمة للعمل الصحي على مستوى العالم.

ومن خالل خبراتي السابقة مبثل تلك االجتماعات املهمة، 
فإن مجرد االطالع على جدول األعمال، والذي ينشر مبكرا 
مع الوثائق علــى موقع املنظمة، يعتبر فرصة ملن يرغب 
في معرفة ما الذي يشغل العالم صحيا للسنوات القادمة 
إلعداد اخلطط الوطنية مبا يتالءم مع املستجدات العاملية 

إن كنا نريد التقدم في أداء النظام الصحي. 
وهناك موضوعات مهمة مطروحة على جدول األعمال 
ويجب االستعداد لها من اآلن مثل حتدي األمراض املزمنة 
غير املعدية وعوامل اخلطورة مثل السمنة ومدى ما حتقق 
من تنفيذ توصيات دولية عن االجتماعات رفيعة املستوى 
للتصدي لألمراض املزمنة وصحة الفم واألسنان والوقاية 
من ســرطان عنق الرحم والتأهب واالستجابة للطوارئ 
الصحية وغيرها من املوضوعات التي تنشــر قبل موعد 
االجتماع لتتاح الفرصة للقيادات الصحية لتجهيز اخلطط 
الوطنية وكيفية التعامل مع مثل تلك املشــاكل الصحية 
ولتحقيق االستفادة من تلك االجتماعات ومواكبة خطط 
العمل واالستراتيجيات العاملية في مجال التخطيط الصحي 

وفقا للمستجدات العاملية.
فإذا كانت لدينا برامج فلنراجعها من اآلن مع املستجدات 
العاملية، وإذا كانت لدينا البنية لوضع برامج مثل التصدي 
للسمنة والسكري وتطوير برامج الوقاية والتصدي للسرطان 
والفحص املبكر لسرطان عنق الرحم، فهذه فرصة لالطالع 
على كل ما هو جديد عامليا ليكون حضورنا يليق بالكويت 
فــي احملافل الدولية الصحية التي يجب أن تكون أولوية 
رئيســية في برامج التنمية، وليس فقط ببرامج وزارة 
الصحة ألن الصحة تهم اجلميع وهي ليست شأنا صحيا 
فقط، أما إذا كان لدينا من العلماء حاملي جائزة نوبل في 
شتى فروع العلم والطب، فال فائدة من الدعوة لالستعداد 

من اآلن. 
فهل ال توجد لدينا مشــكلة تتعلق بأي موضوع من 
املوضوعات املدرجة على جدول األعمال مثل مشكلة السمنة 
أو صحة الفم واألسنان أو الكشف والوقاية من سرطان 
عنق الرحم؟ وهل توجد لدينا إستراتيجيات علمية؟ وأين 
هي إن وجدت؟ ومن يتابعها؟ والسؤال املطروح اآلن: من 
املســؤول عن متثيل الكويت باملســتوى الالئق في مثل 
تلك االجتماعات املهمة، ومن يتابع مثل هذه األمور على 
مســتوى الدولة بوزاراتها املتعددة؟ ومتى تنشر تقارير 
املتابعة بشفافية كاملة عن مشاركة الكويت كدولة، وليس 

فقط وزارة، مبثل تلك االجتماعات املهمة؟

تعظيما لإليرادات وتخفيضا 
للمصروفات والنفقات اجلارية، 
وتطويــرا للخدمــات احلكومية 
املقدمة للمواطنني واملقيمني، علينا 
الصندوق والتحرر  اخلروج من 
من األفكار البالية والتخلص من 
اجلمود والرتابة ومواكبة التطور 
واإلبداع والتفكير باستثمار أصول 

الدولة مبا يفيد املجتمع.
فالكل يعلم ويرى كيف تعاني 
الدولة من تردي خدماتها املقدمة 
املواطن واملقيــم، باإلضافة  إلى 
إلى تضخــم مصروفاتها مقارنة 

بإيراداتها.
الدور  كما يــدرك اجلميــع 
الريــادي ملراكــز الشــباب في 
الســكنية،  احملافظات واملناطق 
وأثرها في استثمار طاقات الشباب 
ومتكينهــم واحتوائهم وتطوير 
مهاراتهم وتوعيتهم وتثقيفهم. لكننا 
شهدنا تراجعا كبيرا خالل السنوات 
املاضية لهذه املراكز ودورها في 
احتواء الشباب، مما أدى الى ظهور 
ســلوكيات غريبة لم يعتد عليها 
املجتمع، هــي نتيجة لغياب دور 

احملاضن الرئيسية للشباب.
ولثقتي بوزير الدولة لشؤون 
الشباب الوزير الشاب عبدالرحمن 
املطيري، فإنني أدعوه لتبني مقترح 
استثمار تطوير مراكز الشباب من 
خالل قانون الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤.

أتوقــع أن مشــاركة القطاع 
اخلاص فــي مثل هــذه املراكز 
ستســاهم في تطويــر خدمات 
مراكز الشباب وحتسينها وتفعيلها 
ابداعية تواكب  بأفكار  واخلروج 
الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم 
بعيدة كل البعد عن العمل الروتيني 

والتقليدي احلكومي.
كما سيساهم هذا املقترح في 
تنمية موارد الدولة املالية، من خالل 
تطوير منشآتها وتعزيز إيراداتها، 
وتطوير اخلدمات املقدمة للجمهور 
في مراكز الشباب مبختلف املناطق.

كما سيساهم كذلك في إتاحة 
الفرصــة للمشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة وخلق سوق جديد 
لهم، باإلضافــة إلى خلق فرص 

عمل للكوادر الوطنية.
لدينا فرصة لتفعيل هذه املراكز 
املعطلة وجعلها مورد دخل للدولة 
بدال من كونها ســببا الستنزاف 
امليزانية العامة دون عائد حقيقي 
على املجتمع، ومنا إلى وزير الدولة 

لشؤون الشباب.

وزير الشــؤون د.مشــعان 
العتيبي، كما عهدناك بالثبات على 
احلق ومحاسبة املتعسفني الذين 
يشقون بالطلبات على املواطنني 
واملواطنات الذين أقر لهم الدستور 
لهم  والقانون حقوقهــم وكفل 
احلياة الكرمية من ذل الســؤال 
واحلاجة، لذا نلفت انتباهكم إلى 
وجود نوع من التعسف لدى بعض 
املوظفني املسؤولني عن املساعدات 
االجتماعية، كيف يسمح لهم بأن 
يطلبوا من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا 
األرامل واملطلقات من ربات البيوت 
وممن جتاوزت أعمارهن ٥٥ عاما، 
مراجعة وزارة الداخلية للحصول 
على حركة دخول وخروج؟ فهذا 

الطلب خارج عن أطر القانون!
وكيف يطلب منهن مراجعة 
وزارة التجارة الستخراج شهادة 
«ملن يهمه األمر» لعدم إدارتهن أو 
متلكهن أي منشأة جتارية، وكذلك 
مراجعة وزارة العدل الستخراج 
شهادة بعدم تسجيل أي عقارات 

بأسمائهن؟!
هــذه األمور حلها بســيط 
عبر الربط اآللــي بني الوزارات 
وهذه مســؤولة اجلهات املعنية 
أمام اهللا قبــل أي مخلوق، وإال 
فسيقف احملامون أمامكم بساحات 
القضاء وأمام من تعسف وأوقف 
لعدة  املســاعدات اخلاصة بهن 

أشهر!
أين مت صرف تلك املساعدات 
املوقوفة لعدة أشهر؟.. يعني شنو 

صار بالفلوس؟!

الوضع في مصاعد احملاكم يحتاج 
إلى تدخل ســريع والى قرار فوري 
يحمي املوظــف واملراجع من انتقال 
األمراض املعدية، ألنه من غير املعقول 
أن املصعد مخصص لـ ٦ أشخاص، 
وجنده يحمل بداخلــه اكثر من ٢٠ 
شخصا دون وجود أي تهوية تذكر 

أو وسائل وقاية أخرى.
يجب على املســؤولني في مجمع 
احملاكم التحرك سريعا حلماية صحة 
الناس بتطبيق االشتراطات الصحية، 
واإليعاز إلــى العاملني بتنظيم حركة 
الدخول للمصاعد من خالل تخصيص 
عدد محدد لكل مصعد بدال من الوضع 
احلالي الذي يتسم بالتقارب والتزاحم. 
لذلك بات مــن الضروري تطبيق 
القانون ومحاســبة أي شخص غير 
ملتزم بتطبيق تلك االشتراطات إضافة 
إلى وضع العالمات والعدد املسموح به 
لكل مصعد، ومنا إلى من يهمهم األمر 
الوضع احلالي للمصاعد ســبب في 
انتشار األمراض، فماذا أنتم فاعلون؟

يتم تداول امللكيــة العقارية من خالل 
بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن 
دقة املعلومة وثقة الصكوك املتداولة فيها 

وأيضا سرعة تبادلها.
هذا، وتترقب السوق العقارية احمللية 
خالل الربع الرابع من العام احلالي، خوض 
مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخها 
الطويل، متمثلة في تدشــني البورصة 
العقارية حسبما صرح به املشرف العام 
في وزارة العدل، ويهدف املشروع العمالق 
إلى ضبط تعامالت السوق العقارية كافة، 
وإخضاعها لقواعد حازمة وواضحة على 
مستوى احلوكمة، ملنع أي تالعبات أو 

محاوالت لرفع األسعار أو تخفيضها.
ويرى اخلبراء واملختصون أن هذا 
املشــروع العمالق الذي قطع أشواطا 
ضخمة من اجلهود والعمل املستمر من 
أجل والدته، سيكون مؤهال للتطور والنمو 
والتنوع التقني املتقدم مستقبال، الذي 
ستصب إيجابياته في مصلحة االقتصاد 
الوطني والسوق العقارية واملجتمع في 

اململكة العربية السعودية الشقيقة. 
هل مــن املمكن تطبيــق التجربة 
السعودية في دولتنا احلبيبة الكويت؟

بالتطور على  الذي يطالب  فالشخص 
وســائل التواصل، هو نفســه ينتهز 
أي فرصة للمطالبة بإجازة للمدارس، 
وهو نفسه ال يكترث بعمله، وينتهز أي 
فرصة للتهرب منه، والذي يطالب بتطبيق 
القانون على سراق املال العام، يضرب 
قانون املرور عرض احلائط، قد يراها 
البعض تفاصيل صغيرة، لكن املبادئ ال 
تتجزأ، فاحترام القانون الصغير يؤدي 

بالتأكيد إلى تطبيق القانون الكبير.
األسئلة التي تطرح نفسها في هذا 
املجــال كثيرة، هل نحن مســتعدون 
للدراسة لفترات طويلة، والعمل لفترات 
أطــول؟ وبطريقة أخــرى، هل نحن 
مستعدون للتضحية في سبيل التطور؟، 
وهل نحن مستعدون كمجتمع للتضحية 
باملصالح الشخصية من أجل مصلحة 
املجتمع؟، رفع الشــعارات واملطالبات 
سهل، لكن القيام بتطبيقها على أرض 
الواقع يحتاج إلى جهد وعمل واجتهاد 
لفترات طويلة، ولسان حال الواقع ال 

يتفق أبدا مع هذه املطالبات.

أرى املوت أعداد النفوس وال أرى
بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد
طرفــة ابــن الصحــراء بطهرها 
وسكونها، قســت عليه طفال، بفقرها 
ويتمها وغلظة عيشها، فرفض الوفاء 
لها شابا، أبى رعي اإلبل، واتخذ إلى رغد 
احلياة كل السبل، شعرا وتنقال، ومن 
يلقي باللوم، يجــد الرد حاضرا «هل 
أنت مخلــد؟!»، حاضر البديهة والرد، 
ومن يجعل الوهن في شعره، بال سبك 
وال حبــك، أو يلحن في القول، يجعل 
منه مضربا لألمثال، كهجائه ملستشعر 
بكلمة أصبحت مثال «استنوق اجلمل». 
ولعل من املفارقات املوجعة في حياة 
الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ ٢٦ عاما 
فقط، أنــه ذهب إلى حتفه بيده - نقال 
عن الرواة - حمل رسالة ملك احليرة 
عمرو بن هند إلى والي البحرين املكعبر 
لينفذ فيه أمر القتل، األنفة والكبرياء 
الكامن في شخصيته أبتا عليه أن يفتح 
رسالة ابن هند، وغيره فعل وجنا، ولعلك 
ترجو أن تأخذ بيده قائال: ويحك أطل 
البقاء قليــال.. ولعله يجيب: ليس في 

العمر متسع!

عملهم قبل كل شي في احملافظة على 
النظام وتطبيق االشتراطات الصحية.
أمتنى من جلنة كورونا أن تزور 
املرافق احلكومية للتأكد من التزامها 
باالشتراطات، وأدعوها لزيارة مجمع 
احملاكم الذي ال يختلف عن بقية اجلهات 
احلكومية األخرى التي أصبحت تتجاهل 
تطبيق تلك االشتراطات بسبب انعدام 
وجود متابعــة ورقابة من قبل فرق 

تطبيق االشتراطات. 

الفائدة على الودائع منخفضة للغاية.
وهو ما يجعــل املزيد من أصحاب 
املشاريع ورؤوس األموال يقومون بنقل 
األموال والودائع من البنوك ويركزون 
على االســتثمارات املختلفة، حيث إن 
العقار يعتبر أحد أهم اخليارات  سوق 
والوجهات االستثمارية لرجال األعمال.

البورصة العقارية في اململكة العربية 
السعودية

السعودي، عن  العدل  كشف وزير 
إطالق «البورصة العقارية»، مبينا أنها 
ستكون مشابهة لبورصات املال بحيث 

بل وحتــى املجتمعات املتطورة حاليا، 
ما زال مواطنوها يعملون ويدرسون 

لفترات طويلة.
داخل مجتمعنا الصغير وحتى العربي 
الكبير، ترتفع أصوات املطالبة بالتقدم 
والتطور، وتغير الوضع احلالي، وهذا 
شــيء محمود، لكن الغريب أن هناك 
نسبة كبيرة يتضح من تصرفاتها أنها 
غير واعية بالتطور والتضحيات التي 
يجب أن يقوم فيها األفراد في سبيله، 

عن الفتى ال تسل وأبصر قرينه
باملقــارن يقتد  فكل قرين 
وإن استوقفته يوما وهو يجوب 
بطحاء الظمأ وشعاب الغدر، لتسأله 

عن حاله يجيبك مطرقا 
خليلي ال واهللا ما القلب سالم

وإن بدت مني شمائل صاح
وإال فما بالي ولم أشهد الوغى

أبيت كأنــي مثقل بجراحي
 وعن رؤيته للحياة يقول:

أرى املوت يعتام الكرام ويصطفى
عقيلة مال الفاحش املتشــدد

معينا من املراجعني لدخول املصاعد 
وبوضعيات مختلفة، وذلك حفاظا على 
صحة وسالمة املوظفني واملراجعني في 
مختلف اجلهات احلكومية واخلاصة.

ولكن الوضع مختلف متاما في هذا 
املكان، حيــث إن املصاعد ال تعترف 
بالتباعد وكذلك بالعدد املخصص كما ال 
يوجد من ينظم عملية الدخول أو فحص 
احلرارة رغم انتشار اجليش الكبير من 
موظفي األمن في احملكمة الذين يكمن 

دينار، بينما في الوقت ذاته أن األراضي 
في الكويت صارت مثل عنق الزجاجة 
بالنسبة للمستثمرين الذين ال يجدون 
العقار فــي الوقت املطلوب والســعر 
املناسب، وبالتالي أصبح هذا األمر عائقا 
في طريق تطور وتنمية البالد، ســواء 
لناحية النشاط الصناعي أو الترفيهي أو 
غيرهما، وهذا ما أكده العديد من تقارير 

اجلهات العاملية.
كما أن البيئة االقتصادية احلالية التي 
تتسم مبعدالت فائدة منخفضة للغاية 
أو سلبية في أنحاء العالم جتعل أسعار 

اآلن، كنا ندرس فــي املعابد والتي لم 
تكن متوافرة في كل مكان، فوجب علي 
أن أمشي فترة طويلة وأنا طفل حتى 
أصل إلى مدرستي (املعبد)، وكان على 
املوظفني العمل بنظام أشبه بالُسخرة، 
عمل عمل دون انقطاع أو كلل، مقابل 
أجر زهيد ال يكفي قوت الشهر»، كذلك 
اليابان بعد احلرب العاملية الثانية كان 
أطول وقت عمــل للموظفني، وأطول 
عام دراسي في العالم موجودان لديها، 

ومن على شاكلتهم بكلمات مؤنبة:
وظلم ذوي القربي اشد مضاضة

على النفس من وقع احلسام املهند
عاش في كنف أخواله، فتوقدت ملكة 
الشعر على مهل، وسط بيئة يقرظ أهلها 
الشعر صباح مســاء، فخاله املتلمس 
شاعر، وأخته اخلرنق لها من «ديوان 
العرب» نصيب، لكن ذلك لم يكن عائقا 
أمام تكون شــخصية فذة لم تعرف 
صحراء اجلزيرة في العصر اجلاهلي 
مثيال لها، فنشأ موجعا إذا هجا، حكيما 

إذا أنشأ وارجتل 

هناك أمــور واجب علينا التطرق 
لها والتركيز عليها، حتى جند احللول 
املناسبة لها، وأمتنى من أصحاب القرار 
التجاوب معها وتقدمي احللول الصحيحة 

والسليمة بشأنها.
التباعد اجلسدي مطلوب في الوقت 
احلالي وواجب االلتزام به، وعدم تطبيقه 
سيؤدي إلى انتشار العدوى باألمراض 
املعديــة وخصوصا ڤيروس كورونا 

الذي يعشق التجمعات.
وزارة الصحة وضعت اشتراطات 
صحية أوصت اجلهــات احلكومية 
بتطبيقهــا، وااللتزام بها حفاظا على 
سالمة وصحة الناس من أهمها التباعد 

ولبس الكمام.
هناك أمــر يجــب أن يصل إلى 
املســؤولني ومن يعنيهــم األمر في 
مجمــع احملاكم مبنطقة الرقعي الذي 
يعاني أروقته من عدم التزام البعض 
باالشتراطات والتي يأتي على رأسها 

التباعد اجلسدي.
خصصت السلطات الصحية عددا 

ميثل العقار دورا حيويا في منظومة 
التنميــة، على اعتبار أنــه عامل إنتاج 
استراتيجي لكل القطاعات احليوية ورافعة 
للتنمية املســتدامة مبختلف  أساسية 
أبعادها، فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع 
االستثمار املنتج واملدر للدخل واملوفر 
لفرص الشغل، كما يعتبر أرضية النطالق 
املشاريع االستثمارية في مختلف املجاالت 

االقتصادية واالجتماعية واإلسكانية.
إال أن األنظمة واللوائح والقوانني التي 
حتكم العقــارات املعنية أدت إلى تعقيد 
وضعيتها وعرقلة املبادرات الرامية إلى 
إعادة تهيئتها وتأهيلها وعقلنة استغاللها، 
ســواء على صعيد اإلنتاج أو اإلنعاش 
العقاري، كما أن تعدد األنظمة العقارية 
يجعل كل نظام يخضع ملقتضيات قانونية 
خاصة، تقوم بتسييره إدارات عمومية 
مختلفة. إضافة إلى ذلك فإن إلنشــاء 
هيئة العقار أهمية بالغة، حيث ستعمل 
على معاجلة مشكلة شح املعلومات في 
القطاع العقاري الذي يعتبر األهم بعد 

القطاع النفطي.
وحول القطاع السكني في الكويت 
إذا ما قيس كثروة يعادل نحو ٨٠ مليار 

التتبــع التاريخــي آلليــة تطور 
املجتمعــات احلالية والســابقة، كلها 
تتفق على أن املجتمعات التي اختارت 
التطور كطريقة حياة قدمت الكثير من 
التضحيات في سبيل هذا التطور، ال 
شك في أن عادة التاريخ التركيز على 
الشخصيات القائدة للمجتمعات، دون 
الدخول في التفاصيل، ولكن التجربة 
تؤكد أن هــذه التفاصيل والتفاعالت 
والتضحيات التي حتدث داخل املجتمعات 
هي احملرك الرئيسي لقادته، لذا من املهم 
جدا اإلطالع علــى التاريخ من خالل 
نظرية (تأثير الفراشة) وكيف أن فراشة 
صغيرة رفرفــت بأجنحتها في مكان 
تسبب بعاصفة كارثية في مكان آخر، 

كما تقول النظرية.
عند احلديث عن التطور، دائما ما 
أتذكر كالم صديقي الكوري اجلنوبي، 
حني شــرح لي معانــاة مجتمعه قبل 
التطور احلاصل حاليا قائالً: «كان كل 
جيلي يذهب للمدرسة من التاسعة إلى 
التاسعة، لم تكن املدارس كما هي عليه 

ينتجب القدر مشــاعل تسهم في 
دميومية النور بهذه احلياة العابسة في 
وجوه البسطاء، لتبقي هناك دوما مساحة 
ضئيلة من األمل والتفاؤل للمتعثرين في 
خطواتهم من العابرين القادمني، ليمضوا 
في طريقهم وصوال إلى النهايات املفتوحة 
احملتومة.  أولئك املنتجبون كثر على 
مر الزمن، ومن ميعن النظر قليال في 
مسيرتهم يجد جل العزاء، وكل املواساة، 
ومن أولئك، علم تفرد في يومياته، لينسج 
منها عامله االستثنائي، ويدع للقادمني 
من بعده طرقا معبدة، ومشاعر صادقة 
مواسية في حزنهم وكربهم، ومشجعة 
لهم على جتاوز عثراتهم الشخصية، 
وإحباطات احلياة، وهو بني هذا وذاك، 
لم يهنــأ بحياة فارهة، وال عمر مديد، 
وال مجتمع يقدر له عظم العطاء، وصدق 

التضحية، ونقاء املوهبة.
طرفة بن العبد، شاعر جاهلي، لم 
متهله احلياة من أيامها الطويلة الكثير، 
حاصرتــه منذ والدتــه، باليتم طفال، 
وبأعمام لم يرقبوا في اهللا إّال وال ذمة، 
حرموه صغيرا من حقه في إرث والده، 
فأوجعهم في بيت خالد اليزال يجلدهم 
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