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املغفور له بإذن هللا، خادم احلرمني الشريفني الراحل، امللك 
فهد بن عبدالعزيز طيب اهللا ثراه، له كلمة مشهورة حني أتى 
إليه مسؤولو الثروة املائية في اململكة يشتكون من استنزاف 
زراعة القمح للمخزون املائي اجلوفي في اململكة، وقالوا له 
ســيكون أرخص وأجدى اقتصاديا للمملكة لو أنها أوقفت 
تشجيع ودعم زراعة القمح واالكتفاء باستيراده من اخلارج، 
وكانت أسعاره وقتها زهيدة من دول شيوعية مثل أوكرانيا 
والهند. فرد عليهم رحمه اهللا بعبارته التي تستحق أن تخلد 
في التاريخ في أنصع صفحاته «وأنا ما الذي يضمن لي أن 

هذه الدول ستستمر في تصدير قمحها لي».
لتمر السنوات وحتصل حرب روسيا وأوكرانيا وينقطع 
محصول القمح األوكراني عن العالم والذي نحن جزء منه 
ونستورد أغلب قمحنا منه. لنتذكر تلك العبارة التاريخية 
للملك فهد «وأنــا ما الذي يضمن لي أنها ستســتمر في 

تصدير قمحها لي».
رحمك اهللا يا أبا فيصل، فقد كانت رؤيتك تسبق زمنك 
بعشرات الســنني وفعال حتقق الذي حذرت منه. باإلضافة 
ألزمة أوكرانيا هناك ســبب آخر جعلني أتذكر مقولة امللك 
فهد طيب اهللا ثراه وهو خبر وبشرى بثها عبر تويتر مزارع 
ســعودي بطل اسمه سالم الشراري من منطقة اجلوف أنه 
جنــح في زراعة األرز تلك املادة الرئيســية والتي ال تخلو 
منهــا أي مائدة خليجية، هذا إجنــاز عظيم ويجب أن يتم 
االحتفال به وتشــجيعه واالقتداء به. قرأت في التعليقات 
أن زراعة األرز تستهلك الكثير من املاء لكن الرد على هذه 

النقطة هو من جزأين:
١ـ  الصني جنحت في زراعة األرز في مياه قليلة امللوحة 

وهي ما نسميها في الكويت (الصليبي).
٢ ـ جنحت استراليا في تقطير وتصفية ماء البحر عن 
طريق الطاقة الشمسية التي ال تكلف الكثير إال في البداية.

آن األوان أن نزرع ما نأكل فالعالم مشاكله كثيرة، وواضح 
أنه مقبل على مشــاكل أكثر، فبعد كورونا وحرب أوكرانيا 
أصبح االكتفاء الذاتي من األغذية الرئيسية هو مسألة حياة 
أو موت للشعوب. ال خيار لدينا دول وشعوب اخلليج غير 
استثمار ما وهبنا اهللا من ثروات نفطية في تأمني مستقبل 
األجيال احلالية والقادمة من الغذاء أضعف اإلميان فإن كنا 
«شفطنا» آخر نقطة نفط لنترك لهم شيئا يأكلونه ويعتاشون 
عليه وال يهلكون من اجلوع حني ينفد النفط وال يجدون ما 

يشترون به قوت يومهم.
٭ نقطة أخيرة: الدور األكبر على أمانة مجلس التعاون اخلليجي 
وألمينه العام الدكتور نايف احلجرف ليبادر في تنســيق 
جهود دول اخلليج كافة نحو اكتفاء ذاتي في إنتاج الغذاء.

ونحــن نعيش حلظات رمضــان املباركة أحببت أن 
أشارككم بعض تغريداتي حول هذا الشهر املبارك،، وقد 
كتبت هــذه التغريدات في أوقات مختلفة، فكلي أمل أن 
تكون هذه الكتابــات حاوية للمنفعة، ومنبهة لنا جميعا، 
حتى نحظى بكل ما هو جميل في هذا الشهر اجلميل في 

كل حلظاته وخصوصا حلظاته األخيرة.. فأقول:
(١)ـ   في رمضان املبارك.. تقربوا إلى ربكم، تذللوا لوالديكم، 
صلوا أرحامكم، قوموا ليلكم، استثمروا نهاركم، أسألوا 
عن فقيركم، ارحموا ضعيفكم، صافحوا بعضكم، سامحوا 

مخطئكم.
 فاحليــاة حلظات لن تعود، وكلنا راحلون، ولن تبقى 

سوى ذكرانا، فلنكن ذكرى جميلة.
(٢) ـ  ذاك الصيام الذي نصومه في رمضان وذاك القيام 
الذي نقومه.. يجب أن يكون له أثر واضح على سلوكنا 

وتصرفاتنا. 
 فالقــرآن الذي نتلوه خــالل صلواتنا يجب أن يرى 
نور التطبيق في حياتنا العملية.. والصيام الذي نصومه 
يجب أن يعلمنا كيف نصوم عن الكلمة املسيئة والفعل 

املؤذي طوال العام.
(٣) ـ في رمضان الســابق كان بيننا جار عزيز، وقريب 
كرمي، وصديق وفي، لكنهم رحلوا وأصبحوا حتت التراب. 
 هكذا هي الدنيا كل يوم لها شكل جديد، وكل يوم تأخذ 
منا وتعطينا، فهذا يرحل وذاك يولد، وتستمر عجلة احلياة!.

 فنســأل اهللا أن يرحم أرواحا رحلت، كما نسأله أن 
يرزقنا القبول.

(٤)ـ  وكأن رمضان جاء لكي يقول لنا:  توقفوا قليال، وراجعوا 
أنفسكم، وفتشوا في ملفاتكم، وحاولوا أن تصححوا ما 
مضى، وتصلحوا فيما أتى،  وكأنه يقول أيضا:  أنا ضيف 
عليكم، فأكرموا ضيفكم بحسن االستقبال وحسن الوداع، 
وأحسن استقبال ووداع تقدمونه بحقي هو أن حتسنوا 

صنيعكم مع ربكم وأن تنصفوا أنفسكم.
(٥)ـ  تفقدت املسجد باألمس فرأيت األماكن التي كان يصلي 
بهــا فالن وفالن وأبوفالن وأبوفالن، والذين رحلوا عنا 
وأصبحوا حتت التراب اآلن !،  وقد كانت أكتافهم تالمس 
أكتافنا في كل صالة، وأيديهم تصافحنا، ونتبادل معهم 
التهاني في املســجد عند حلول رمضان،  لكن لم أجدهم 

هذا العام، رحمنا اهللا ورحمهم.
(٦) ـ  بكل أســف.. جل البرامج التلفزيونية ال عالقة لها 
بشهر رمضان ال من بعيد وال من قريب، فالشاشات مليئة 
باملسلســالت الهابطة واللقاءات التافهة!،  وحتى البرامج 
احلوارية أغلب ضيوفها فنانون ينعقون إلى ما قبل أذان 
الفجر!،  والبرامج الدينية وبرامج املسابقات الهادفة اختفت 

وليس لها وجود!.
(٧) ـ  هناك (مغني) ال يغني في شــهر رمضان الفضيل 
احتراما لعظمة رمضان وفضله،  ومثل هذا بال شــك هو 
إنسان يحمل في قلبه خيرا كثيرا،  ونحن ال ندعي أبدا أننا 
خير من الذي (يغني) فاهللا أعلم بعباده وبصالح قلوبهم،،، 
 ولكن نحترم هذا التصرف الذي بدر من هذا الشخص 

تنزيها وتعظيما لرمضان املبارك.
(٨) ـ  رمضان شــهر يؤدب األخالق.. يغرس اإلحساس 
بالنفوس من خالل التوقف املؤقت عن الطعام مما يجعل 

اإلنسان يحس بالفقير الذي ال يجد ما يأكله، 
 ويعلم الصبر أيضا من خالل مجابهة جشــع النفس 
ولهفتها للملذات.. فهو مدرسة ال تنحصر منافعها.. وهو 

شهر األدب والتأدب.. هكذا هو شهر رمضان املبارك.
ختاما: أتوجه إلى أرحم الراحمني.. وأدعوه قائال:

 يا مالك امللك عبدك يطرق أبوابك
 كل دعوة منه بالدمعات مصحوبه

 يرجاك تستره مادامه على ترابك
 واليا غشاه الثرى تغفر له اذنوبه

 فاقبل دعوتي.. يا إلهي..

كذبة أبريل اخلرافية يقولون عنها 
إنها ألمور ال تصدق، اشتهرت بإطالقها 
مع األول من الشــهر الرابع امليالدي، 
لكن تصــادف دخول أبريل هذا العام 
مع بداية شهر رمضان املبارك، وهو 
الشهر الذي تسلســل فيه الشياطني 
ويتلى في لياليه القرآن وتزداد خالله 
الصدقات والتهاني والدعوات للرحمن 
ليكرم خالله املؤمن، وفي أواخره ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شــهر، 

والتي نأمل فيها الغفران.
لكن لألســف ما يــدور في ليالي 
الرابع  رمضان املبارك وفي الشــهر 
امليالدي يؤكــد كذب بعض العباد في 
عــدم االلتزام بوصايــا اخلالق فيما 
يدور من مخالفــات للصيام والقيام، 
والتعامل بني بعــض الناس في أمور 
متعددة، منها قيادة السيارات برعونة 
من شباب هذه األزمان من كال اجلنسني 
وجتــاوز كل ضوابط القيادة للطريق 

وضياع االحترام!
وكذلك التصرفات اخلطأ في الطرقات 
مما يسبب العنف واالشتباكات والعدوان 
باملقاهــي وزوايا املراكــز التجارية، 
واألسواق، والصاالت الرياضية وغيرها 
من التجمعات التي تستمر حتى بزوغ 
الفجر بال طاعات مطلوبة نتقرب بها 
إلى رب العاملني، وجند بديلها وجبات 
خارجية، وعبث بجهالة ثم اخللود للنوم 
بال حرص على الراحة الستكمال الطاعة 
في اليوم التالي، بل ويتناسى الكثير 
من الفــروض الربانية بداعي الصيام 
مع األسف، وهذا يتسبب في غضب 

الرحمن خالل هذا الشهر العظيم! 
وبدال من أن تكون كذبة أبريل في 
بداية الشهر تستمر شهرا كامال تسوده 
اجلهالة، واالنحراف عن متســك هذه 
الشــريحة مبخالفة شريعة رمضان 
لقدومــه وفرحة  الســامية  ومعانيه 
صومــه ضيفا عزيز شــهرا كل عام 
يندم فيه الشاذ يوم احلساب ويعاقب 
املدلل الكاذب من خالقه يوم احلساب، 
للعنوان خير برهان ورجاء  وللعودة 
مغفرة الرحمن، عساكم عواده أمنا وأمانا 
يا أمة القرآن، أطيعوه تفوزوا بالغفران 

بإذن اهللا سبحانه.

رغم جائحة كورونا وما واكبها من 
حتديد لنسبة عدد العاملني في مقار 
العمل احلكومية، مبا ال يتجاوز ٥٠٪ 
الوحيدة  إال أن وزارة الصحة كانت 
التي كانت تعمل بكافة قطاعاتها. وقتها 
سخرت الوزارة كافة إمكانيتها للجائحة 
وما يصاحبها مــن إصابات وانتفال 
للعدوى، ورغم ذلك حتمل املراجعني 
للمستشفيات بشكل دوري املهم حتى 
ال يحملوا القطاع الصحي فوق طاقته.
بعــد عــودة احليــاة الطبيعية 
واستقرار الوضع الصحي هناك رسالة 
نوجهها الى وكيل وزارة الصحة د. 
مصطفــى رضا نتمنى التحقق منها 
بصفته املسؤول األول عن عمل املناطق 
الصحية واملستشفيات، حيث نعلم 
جيدا حرصه ومتابعته لكل ما يطرح 
عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي من مشــاكل يعاني منها 
املواطنون واملقيمون ومعاجلتها بشكل 

سريع.
هنــاك تذمر من قبــل املراجعني 
ملستشــفى األميــري، حيــث رغم 
االنفراجة، وعــودة احلياة الطبيعية 
مازالت بعض العيادات لديهم مبختلف 
التخصصات الطبية تستقبل املراجعني 
عبر املكاملة الصوتية، األمر الذي تتسبب 
في إزعاج الكثير من املراجعني الذين 
بحاجة إلى تقييم حلالتهم باحلضور 
الشخصي، ومناقشة أمورهم الصحية 
مع الطبيب املعالج لهم. علما بأن جميع 
املستشــفيات العيادات لديهم تعمل 
على فترتني صباحية ومســائية بعد 

العودة الطبيعية.
نتمنى من وكيل الوزارة أن ينزل 
للميدان ويتحقق بنفسه من شكوى 
املراجعــني ومعرفة األســباب التي 
دعت بعض األطبــاء لعمل مثل هذا 
اإلجراء إن وجــد، واملتمثل في عدم 
استقبال املرضى واقتصار املراجعة 
بعد االنفتاح علــى املكاملة التي من 
خاللها يتم تشخيص حالة املريض، 
العالج اخلاص فيه، إضافة  ووصف 
إلى كتابة التحاليل بامللف اإللكتروني 
دون احلضور للعيادة، علما بأن هناك 
حاالت بحاجة إلى متابعة نظرا حلدوث 

مستجدات على احلالة املرضية.

العدوان؟
عليك يا لؤلؤة األديان من يغسل 

الدماء عن حجارة اجلدران؟
من ينقذ اإلجنيل؟ من ينقذ القرآن؟

من ينقذ املسيح ممن قتلوا املسيح؟ 
من ينقذ اإلنسان؟.

الكويت تقف دائما وأبدا مع دولة 
فلسطني وشعبها، وتؤكد حكومتها 
ومن سكن عليها بأن القدس في القلب 
وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وقد 
الكويتي عن سخطه  الشــعب  عبر 
ورفضــه محاولة تدنيس املســجد 
األقصى وأن القــدس خط أحمر ال 

ميكن االعتداء عليه.
حفظ اهللا مقدسات املسلمني من 
البشــر اخلنازير، وفي هذه األيام 
املباركة ندعــو رب العرش العظيم 
مخلصني أن يرفع البالء عن إخواننا 
في بيت املقدس، وأن يحرر األقصى 
من دنس الغــزاة اليهود، وأن يعود 
املسجد األقصى حرا مستقال ليكون 

دائما منارة اإلسالم واملسلمني.

درس كبير عميــق له معان متعددة 
فــي كل نواحي احلياة، على اجلميع 
إعادة ترتيب األوراق وإعادة النظر في 
االستراتيجيات وحتديث األولويات، 

والنظر للمستقبل البعيد.
ال مجال إال باإلنتاج والبدء اليوم 
قبل الغد البد أن نكون شعوبا منتجة 
نعتمد على ايدينا وعقولنا ال أيادي 
الغير وعقولهم حتى ال نكون رهينة 

إلى األبد.
نحن منلك كل املقومات من العقول 
واملساحات واألموال والطاقات البشرية 
الكافية والكامنــة التي يعتمد عليها 
العالم خارجيا ويتلقفها ويأخذ أغلى 
ما لديها وهي رؤيتها وأفكارها فكل 
املهاجرين فقدناهم فقدنا استثمارنا 
في تعليمهم وغيرنا حصد ذكاؤهم.

اخلوف كل اخلوف أن نســتمر 
في هذا الثبات العميق وأال نستوعب 
الدرس رغم قسوته ومرارته، الفرصة 
سانحة ملن يبادر، وقادرون على العودة 
واملنافسة وحتويل األزمات إلى فرص. 
الشرط الوحيد للنهوض هو العزمية 
واإلصرار والبدء باخلطوة األولى التي 

هي دائما األصعب.

واألشغال والبلدية، حتى ال تعطل إنشاء 
املشاريع اإلسكانية.

إن احللول للمشكلة اإلسكانية كما 
أسلفنا ميكن حتقيقها لكن مشوارها 
طويل وتتطلب صبــرا ومثابرة من 
قبل الدولة، غيــر أنها تبدو منطقية 
االنتظار مادامت ستسهم  وتستحق 
في حل جذري لتلك املشكلة التي أرقت 
الدولة واملواطن لسنوات طوال، ومن 
ناحية أخرى نقول بأنه إذا اســتمر 
الوضــع احلالي لألزمة اإلســكانية 
فإن هذا الســيناريو سيظل مهيمنا 
على املشــهد اإلسكاني بشكل كامل 
لســنوات وعقود قادمة، بل األخطر 
في هذا املوضوع هو املتغيرات الدولية 
املتسارعة والتي حتدث بشكل جنوني، 
األمر الذي يصعب من مهمة احلكومات 
القادمة في إيجاد حل مناسب للقضية 
إلى طرق  اإلســكانية، ورمبا نصل 
مقطوعة ال تفيد فيها احللول الترقيعية 
التي جلأت إليها احلكومات السابقة. 

واهللا املوفق.

دورات األلعــاب األوملبية بعيدا عن 
إجــراءات املقاطعة بني الدول ملا في 
الرياضة من فائدة على صحة األفراد 

واملجتمعات.
أما ديبلوماســية البحث العلمي 
واالبتكار فهي ما يجب أن تتســابق 
العنف  الدول عليه إلنهاء عقود من 
والكراهية والتي بال شك خلقت مناخا 
خصبا لإلرهاب في دول العالم املختلفة 
إذ إن ديبلوماسية البحث العلمي هي 
ما يتطلع إليه العالم وخاصة مع تغير 
املناخ الذي يؤثر على النظم البشرية 
والطبيعة واالنبعاثات التي يجب احلد 

منها.
الدول هي  الديبلوماسية بني  إن 
لتطوير العالقات الدولية والتواصل 
بينها وتعزيز املصالح للطرفني وليست 
ألن يؤذي أو يقضي طرف على آخر، 
ولذلك أدعو العالــم للتفكير بالعقل 
الذي وهبنا اهللا إياه للتعاون بني الدول 
وحتقيق التنمية الشاملة واالبتعاد عن 
كل مــا ميكن أن يؤدي إلى احلروب 

واملنازعات واحلقد والكراهية.

فاملسجد األقصى هو مهوى األفئدة 
ولؤلؤة األديان ومسرى النبي محمد 
ژ، ويجب الدفــاع عنه ولو بكلمة 
أو موقف واإلعالم بالقلم والصورة 
وبكل وســيلة ممكنة الن اإلعالم له 
دور رئيسي ومهم في نصرة القضية 

الفلسطينية.
أبدع الشاعر نزار قباني حني أنشد:

يا قدس يا مدينة األحزان يا دمعة 
كبيرة جتول في األجفان من يوقف 

احلكيم
(قال تزرعون سبع سنني دأبا فما 
حصدمت فذروه في سنبله إال قليال مما 
تأكلون) (سورة يوسف ٤٧) هو دعوة 
لإلنتاج، قال (تزرعون) دعوة للتنمية 
والزراعة والتخزين ملواجهة الصعاب.

وقال (فما حصــدمت فذروه في 
سنبله) قيل: لئال يتسوس، وليكون 
أبقى؛ وهكذا األمر، فهي دعوة أخرى 
ال ان نعمل حســابا للمستقبل وأال 
نترك األمور متضي من دون ترتيب 

أو حسن تدبير. 
ما مير فيه العالم أجمع حاليا هو 

إنشاء شركات طوير بنظام الشراكة، 
بتشجيع املستثمر األجنبي وتأسيس 
شركات مساهمة بني الدولة واألفراد 
لالكتتاب، ويكونــون هم املطورين 
إلجناز املدن مــن دون وجود مبدأ 
املناقصات وأقل األســعار منعا ألي 
جتاوزات ومحسوبيات وفساد وخالفه، 
وجتاوز املركزية والبيروقراطية التي 
تعاني منها الدولة من خالل الشروط 
التي تطلبهــا وزارات الكهرباء واملاء 

املرغوبــة مــن اجلميع بــدال من 
الديبلوماســية النووية املدمرة التي 
تلوح باألفق بال خجل من معاهدات 
واتفاقيات دولية للســالم والتنمية 
للبشرية جمعاء ولكوكب األرض ومن 

يعيش عليه؟!
قد نحتــاج إلــى أن نفكر مليا 
في مســارات ديبلوماسية جديدة 
مثل ديبلوماســية الزهور اجلميلة 
ذات الروائــح الطيبة فــي هولندا 
وديبلوماسية الرياضة والصحة مع 

الرضا، وهذا شــيء يشكرون عليه 
ولكن إلى متى؟ وكل ما جرى هو نتيجة 
احلملة التي قامت بها جماعات يهودية 
متطرفة كانت حترض على تكثيف 
عمليات اقتحام املسجد األقصى خالل 

عيد الفصح اليهودي.
إن من واجب املســلمني الدفاع 
عن األقصى واملقدســات اإلسالمية 
في فلسطني ألنها جزء ال يتجزأ من 
عقيدتهم وتاريخهــم وحضارتهم، 

هذا لّب املوضوع وبيت القصيد 
وصميم املشــكلة، فعندمــا نكون 
مستهلكني فقط فحتما سيتحكم فينا 
الغير كيفما يشاء، وال يكون لنا سوى 
االعتراضات التي لن تسمن ولن تغني 

من جوع. 
علينا مراجعة الدروس خصوصا 
درس كورونا الكبير واملؤلم الذي غير 
العالم، وبالتالي البد أن نتغير، لدينا 
احللول بني أيدينا من كتاب اهللا منذ 
آالف السنني، لكننا ال نعمل بها وال 

نترجمها على أرض الواقع.
أليس قــول اهللا تعالى في كتابه 

إذا ما اجتمعت الرغبة والقرار اجلريء 
للدولة، والذي يستلزم تطبيق العديد 
من املقترحــات التي تقدم بها بعض 
البالد، فلماذا  العقاريني في  اخلبراء 
ال تتم االستعانة بالشركات اخلارجية 
للمساهمة في حل مشكلة اإلسكان؟

من خالل تســليم تلك الشركات 
لبناء اإلســكان  ألراضي مخصصة 
مقابل اســتفادتهم بشكل مدروس 
ومنطقــي، وأن يتم على صعيد آخر 

طرق موحشــة وهي طرق املصالح 
بني الدول وهي أكبر من ديبلوماسية 
الطعوم أو الديبلوماســية الصحية، 
اليوم مع من  العالقات  ولكن ترسم 
لديه حقيبة السالح النووي أو األرقام 
السرية لتلك احلقيبة التي قد تنهي 
حياة األبرياء بتصرفات أو قرارات غير 
مسؤولة مثل ما حدث في هيروشيما 

وناجازاكي.
إلى  العودة  أليس من األفضــل 
القوية  التوابل بنكهتها  ديبلوماسية 

العدو اإلسرائيلي  اقتحام جيش 
للحرم القدسي بأعداد غير مسبوقة 
وفي شــهر رمضان الكرمي املقدس 
املئات من  عند املســلمني واعتقال 
الفلســطينيني وترويــع املصلني 
واالعتداء على النساء واألطفال كلها 
أساليب قمعية إرهابية تقوم بها حكومة 
الكيان الصهيوني علنا أمام دول العالم 
املتحضر ودول ادعاء الدميوقراطية 
وحقوق اإلنسان وكل الهيئات الدولية 
التي لم حترك ساكنا دفاعا عن القدس 
املزعوم  الهيكل  وتأييدا جلماعــات 
التي أعلنت أنهــا تنوي ذبح قربان 
عيد الفصح العبري داخل املســجد 
الدماء داخل  األقصى ومحاولة نثر 
احلرم عند قبة الصخرة املشرفة التي 
يعتقد املســتوطنون الصهاينة أنها 

مكان ذبح الهيكل املزعوم.
في تلك احملاولة اليائسة لتدنيس 
القدس يقف  اإلبراهيمي في  احلرم 
العالم اإلسالمي متفرجا ليس له حيله 
سوى إصدار بيانات االستنكار وعدم 

العالم حتت رحمة ووطأة  يرزح 
األسعار املرتفعة التي عمت كل البالد، 
واشتكى منها العباد في شتى أصقاع 
املعمورة، منهــا ما هو مبرر جتاريا 
بحجة الشــحن والنقل وقلة اإلنتاج 
اإلمداد، وهي  واضطراب سالســل 
مبــررات اقتصادية فنية يســوقها 

اصحاب املصالح املادية.
أنفســنا نحن  ولكــن ال نعفي 
املستهلكني كأحد أهم وأبرز األسباب 
املساهمة في تلك الزيادة، فاالستهالك 
في أعلــى درجاته واإلنتاج في أدنى 

مستوياته.
وفي خضم هذا الرأي وذاك التبرير 
تبرز نسبة جشع لدى كبار املنتجني 
ومن يتحكمون في األسواق العاملية من 
الكيانات والتكتالت التجارية العمالقة، 
فهي حتما تستغل األوضاع لتحقيق 
أقصى مكاسب ممكنة، فهذا الوضع 
ميثل سوقا خصبة مببررات جاهزة 
تشفع لهم أمام اجلهات الرقابية وأمام 

حنق وغضب املستهلك.
لكن التساؤل الكبير هو متى نتعلم 
الدرس، ومتى نعتمد على أنفسنا ومتى 

نتحول إلى منتجني ال مستهلكني.

ومازال الوضع على ما هو عليه فيما 
يخص األزمة اإلسكانية وتداعياتها التي 
تشكل الهاجس األكبر على املواطنني، 
والذي انعكس على معيشتهم اليومية 
بكل تفاصيلهــا، خصوصا ممن هم 
مازالوا ينتظرون حتقيق أحالمهم في 
احلصــول على بيت العمر، فالبعض 
بات يؤمــن بأن احلصول على منزل 
في الكويــت ميثل حلما حتت أجواء 
األسعار اخليالية من ناحية، واالنتظار 
ملدة زمنية طويلة تتراوح ملا بني عقد 
وعقد ونصف لتسلم بيته، من ناحية 
أخرى. هذا باإلضافة إلى بطء وتيرة 
تطوير املدن اإلســكانية بشكل عام، 
وبالتالي أصبحت أزمة اإلســكان في 
الكويــت أحد أكبــر التحديات التي 
يواجهها املواطن، ولها آثار سلبية جدا 

باملجتمع واالقتصاد الكويتي.
إن قرار حل املشــكلة اإلسكانية 
أو لنقل على األقل التسريع بتوفير 
املسكن للمواطن، من خالل تقليص 
مدة االنتظار، هو أمر ليس مستحيال 

الدولية من  العالقــات  تتغيــر 
ديبلوماسية التوابل إلى الديبلوماسية 
النوويــة، وهكذا هــي املصالح بني 
الــدول في مختلــف العصور فقد 
كانت املصالح واملسارات في عقود 
سابقة مرتبطة بتجارة التوابل من آسيا 
ومن ثم كانت حركة وتنقالت البشر 
ومصاحلهم وسياساتهم واآلن األسلحة 
النووية ومصادر القوى النووية، كما 
نشاهده في أوكرانيا، وما شاهدناه 
في تشرنوبيل ومعركة التصويت في 
األمم املتحدة، أصبحت مواقف الدول 
أو مسارات الديبلوماسية اجلديدة التي 
لم تترك أي مســاحة للديبلوماسية 
الصحية أو اإلنسانية. وأصبح موقف 
الدول فــي املرحلة اجلديدة مرتبطا 
ببوصلــة مصادر القــوى النووية 
وتعيد إلى الذاكرة كارثة هيروشيما 
وناجازاكــي في اليابــان عام ١٩٤٥ 
والتي كانت سببا في احلرب العاملية 
الثانية وبدأت مع انتهائها حقبة جديدة 
مبسارات ومالمح ديبلوماسية مختلفة.

وأصبح العالــم اآلن في مفترق 
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