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لقد ناقشــت في املاضي املعضلة التي قــد تنتج عن الدعوات 
إلنشاء امليتافيرس، أي تدعيم لعواملنا املادية من خالل تقنية الواقع 
االفتراضي والواقع املعزز إلنشاء واقع جديد يعيش فيه اجلميع. 
ففي حني أن فكرة الواقع املعزز بشــكل عام لها مزاياها، يبدو أن 
احلوار احلالي حولها تهيمن عليه تطلعات ورؤية مارك زوكربيرغ 
ملا يجب أن يشمله مستقبلنا الرقمي على وجه التحديد. فقد أنشأ 
زوكربيرغ العالمة التجارية اجلديدة «ميتا»، وتعهد بإنفاق ١٠ مليارات 
دوالر أميركي لبناء نسخته من امليتافيرس مدعيا أن «ميتا» ستطور 

أسرع كمبيوتر خارق في العالم يعتمد على الذكاء االصطناعي.
إن مخاوفي بشــأن هذا األمر متعــددة اجلوانب، مبا في ذلك 
املخاطر التي حددتها ابنتي جمانة، املبتكرة وصاحبة براءات االختراع 
Pivot For والكاتبة املتخصصة في التكنولوجيا ومؤسسة منظمة
.Medium.com غير الربحية، في مقال نشرته على موقع Humanity

في املقال، سلطت جمانة الضوء على أن امليتافيرس الذي ينشئه 
زوكربيرغ سيحول احلياة إلى لعبة، مما سيشجع اإلدمان على هذا 
العالم اجلديد، لسوء احلظ، ولكن كما هو متوقع، فإن التظاهر بأن 
حياتنا في املنزل، وعالقاتنا، وعملنا وكل شــيء آخر مجرد لعبة 
سيؤدي حتما إلى االنفصال عن الواقع، مما يترك كال منا ليعيش 
في امليتافيرس اخلاص به، واملخصص بالكامل لعاداته، وما يحبه، 

وصفحاته الشخصية على اإلنترنت.
إن انغماس األفراد في نسختهم الغامرة من امليتافيرس سيؤدي 
إلى أسئلة وجودية جدية حول الوجود البشري، واألعراف االجتماعية 
واملجتمعية ومفهوم املجتمع ذاته. إذا كان اجلميع ســيعلقون في 
امليتافيرس اخلاص بهم في حالة تشــبه «الغيبوبة»، فهل ستكون 
األجيال املستقبلية، «مدمنة امليتافيرس»، قادرة على التعامل مع مواقف 
احلياة الواقعية، بل أبسط األشياء مثل التخلص من القمامة؟ تناقش 
جمانة ترويج امليتافيرس ملفهوم يسمى بالبعد الزمني، فوفقا لها:
«البعد الزمني، كفلســفة، ينص أساسا على أن الشيء الوحيد 
املهم هو احلفاظ على اســتمرارية اجلنس البشري - وليس بقاؤه 
فقط، بل استمراره في التقدم.. البعد الزمني يقلل من شأن األخطار 
احلقيقية واحلالية، ويرفض املستقبل املنظور، ويقلل من شأن أي 
شيء ليس مروعا حرفيا باعتباره مجرد مطب على طريق املستقبل 
األكثر تطورا». هذا احتمال مخيف حقا، حيث يتمثل الهدف في إبقاء 
الناس «على قيد احلياة فقط» حتى يتمكنوا من مواصلة تواجدهم 
في امليتافيرس، بدال من عيش حياة كاملة كبشر في العالم احلقيقي 
والتعامل مع التحديات التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجودنا، مبا في 

ذلك امليتافيرس نفسه!
ال يوجد سبب يحول دون حتويل امليتافيرس إلى مكان إيجابي 
ليكون امتدادا لواقعنا، ولكن يجب القيام بذلك اآلن باستخدام التفكير 
املتعمد مع تدخالت من شــركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية 

أثناء تطويره األولي، وأال يترك شيء لألهواء أو الصدف.
إن امليتافيرس قادم ال محالة، وعلينا التأكد من أنه مبني بطريقة 
تعاونية بحيث ال تهيمن عليه رؤية متحيزة لشــخص واحد، وال 
يتسبب في مزيد من االنقسامات، وأن يكون بيئة صحية ومنظمة 
لها حدود معينة ملساءلة املطورين واملالكني عن سالمة األشخاص 

داخل البيئات الرقمية التي يقدمونها.
علــى هذا النحو، أعتقد أنه من املهم توحيد جهود الشــركات 
العاملة فــي هذا الفضاء معا لتطويــر ميتافيرس متكامل، وليس 
مســاحات منفصلة، فالتعاون أفضل من العمل املنفرد، وهو أمر 
قد يخفف من بعض اآلثار السيئة التي قد تسببها الرؤية املنغلقة 

لشخص واحد فقط.
مع وجود متخصصني في التكنولوجيا صريحني مثل جمانة، 
أعتقد أن مســتقبل اإلنترنت وامليتافيــرس وغيرها من التقنيات 

في أيد أمينة.

تؤكد اجلهود املبذولة أن أسباب جلوء األحداث «من ٧ - ١٨ عاما» 
لتعاطي املخدرات كثيرة، منها: 

١ - التقليد، من مؤشراته تقليد الكبار ممن يتعاطون املخدرات من 
باب التجربة، وقد يكون الشــخص املقلَّد مبنزلة القدوة له في ظل 

غياب وانعدام الرقابة الوالدية املطلوبة. 
٢ - التمرد على الســلطة، التي متثلها السلطات املختصة من باب 
التحدي حتى يثبت لهم العكس، وأحيانا كثيرة، التمرد على السلطة 
الوالدية بســبب ضعف شخصية األب واألم أو عدم قدرتهما على 
تربية أبنائهما، أو ضعف ثقة الوالدين بأنفسهما وهنا الطامة الكبرى. 
٣ - جلوء املتعاطي (احلدث) إلى إثبات وجوده (أنا هنا) أمام أسرته 
واملجتمع وأولهما الوالدان، وذلك بعد أن افتقد الطرق والوســائل 
التي يستطيع من خاللها إثبات ذاته املسلوبة وإبراز هويته املفقودة 

بالطرق املشروعة. 
٤ - الســفر للبلدان املفتوحة التي يســهل فيها الوصول إلى عالم 

التعاطي بسهولة ويسر بعيدا عن رقابة األهل. 
٥ - الرغبة في أن يكون محور اهتمام اآلخرين! نتيجة الشــعور 
باإلهمال والتهميش األســري واملجتمعــي، وأنه لم يحقق ما كان 
يصبو اليه، وقد يكون فردا مجتهدا قام مبا يســتوجب القيام به، 
لكنه فشل في حتقيق ما تريده أسرته أو ما يريد املجتمع من إجنازه، 

ال ما يريد هو إجنازه! 
٦ - فقدان األمان، وهذا أسوأ ما يشعر به املتعاطون من فئة األحداث 
في كنف أسرهم ومجتمعهم، ليبحثوا عن األمان بني رفاق السوء 
الذين يتلقفونهم ويقدمون اليهم األمان املزيف واملغلف بشــعور 
التعاطــي، ويجيدون من خالله قتل اإلحســاس باخلوف وبالدة 
املشــاعر، والشعور املرحلي الوقتي الذي يشعره باألمان املطلوب 
وهو أمان مرحلي ســرعان ما يتالشــى ليصل بعدها إلى مرحلة 
اإلدمان، ومن ثم يصعب التخلص من املخدرات والنتيجة (سجن، 

موت، عاهات مستدمية)!
٧ - احلرمان، نتيجة عدم إشــباع احلاجات اجلســمية، النفسية، 
االجتماعية، عندما كان في مراحل تكوين شخصيته، فيلجأ حينها 
للتعويض والبحث عن إشباع حاجاته لسد احلرمان واالحتياجات 
التي يجب أن نوفرها ألبنائنا في مراحل تكوينهم املرحلي، ونعترف 

بأخطائنا التي تسببنا (املجتمع) بها لهم، ودفعوا هم ثمنها. 
أما العوامل االجتماعية فكثيرة، منها: 

أ: التفكك األسري، عدم االهتمام بالتنشئة االجتماعية، عدم بث القيم 
واملعايير األخالقية والدينية، عدم قيام األسرة بدورها كسلطة ضابطة، 
عدم تنمية وعي الشباب باآلثار املدمرة للمخدرات، عجز األسرة عن 
توفير األمن والطمأنينة ألبنائها بسبب خالفات الوالدين وغيرها.

ب: عوامل نفسية: ســوء تكيف جتماعي نتيجة فشلنا في تهيئة 
البيئة االجتماعية الصاحلة لهم وفق معايير قيمية دينية، سوء توافق 
مع الذات نتيجة ما ســبق ذكره ينتج عنه اختالل توازن اجتماعي 
ونفسي بسبب شــطارتنا في تكسير (مياديفهم) وحتقير أفعالهم 

دون ابداء األسباب واملبررات من قبل الوالدين.
ج: عــدم وجود دفء عاطفي من قبل الوالدين، نتيجة بخل والدي 
وجفاء في التعامل دون أن نعلم! عدم محاســبة األب أو األســرة 
ألفعال أبنائهم اخلاطئة وترك احلبل على الغارب دون اكتراث مغلف 
بســذاجة بغيضة، صراع الوالدين واخلالفات املتكررة تؤثر على 

استمرار صحة األبناء وسالمتهم النفسية.

التدويــن وتوثيق األعمال من 
اخلطوات املهمة الواجب على كل 
إنسان منجز القيام بها لتسجيل 
إليها  للرجــوع  التاريــخ، وذلك 

واالستفادة منها في املستقبل.
أوثق خالل هذا املقال، ملخصا 
لبعــض إجنازات الوزيــرة د.رنا 
الفارس في جميع حقائبها الوزارية 
التي تقلدتها، ليبدأ من بعدها من 

حيث ما انتهت إليه هي.
مع التأكيد أنه ما كان لكل تلك 
اإلجنــازات أن تتحقق لوال وجود 
موظفني مخلصني، وأوفياء يعملون 
ملصلحة الوطن ويسعون خلدمة 

املواطن.
ان: إجناز أكبر مشروع  ــك وزارة اإلس
إسكاني في تاريخ الكويت «مشروع 

مدينة املطالع» رغم تعثره.
كما أجنزت مشــروع «جنوب 
عبداهللا املبارك اإلسكاني»، ومشروع 
«شرق تيماء اإلسكاني»، ومشروع 
«خيطان اجلنوبي اإلسكاني»، الذي 
وقعت عقده وأجنزتــه في مدته 
التعاقدية. فكان إجمالي ما مت إجنازه 
خالل توليها حلقيبة اإلسكان عدد 
٣٣٫٤٥٨ وحدة سكنية ينتظرها أكثر 

من ١٦٧ ألف مواطن ومواطنة.
كما قامــت بتعديــل الئحة 
الرعاية السكنية، وأهمها تثبيت 
امللكية مباشرة بعد إيصال التيار 
الكهربائي لضمان حق الورثة بعد 

وفاة رب األسرة.
وال أنسى أنها أجنزت مشروعا 
القضية اإلسكانية  متكامال حلل 
واستدامتها ومت اعتماده من مجلس 
الوزراء، ولكنه يحتاج إلى تعاون 
السلطة التشريعية إلقرار قوانني 
تسهم في تنفيذ املشروع حلصول 
املواطن على منتجات إسكانية فور 

زواجه.
ة: سعت لتمكني الكفاءات  دي ل ب وزارة ال
الوطنيــة من العمل فــي اإلدارة 
القانونية بعــد توقف دام ألكثر 

من ١٧ عاما.
عندما أعلنت عــن فتح باب 
توظيف الكوادر الوطنية للتعيني 

في وظيفة محامي (ب).
كما تقدمت مببادرة الستغالل 
جزر جسر الشيخ جابر األحمد، 
مبشروع ترفيهي، تدعم من خالله 
الصغيــرة وأصحاب  املشــاريع 

العربات املتنقلة.
وقامت بدفع عجلة مشــاريع 
املباركيــة وشــواطئ  تطويــر 
الصليبخات واجلهراء لترى النور 

قريبا بإذن اهللا.
ال: الوزارة املثقلة باملشاريع  غ وزارة األش
فقد قامت بتسليم أكثر من ٦ مبان 

حيوية للجهات احلكومية.
وتنفيذ اكبــر محجر صحي 
بالكويت وبسعة سريرية لـ ٥٠٠٠
شخص باإلضافة إلى مستشفى 
ميداني مصغــر ملواجهة جائحة 

كورونا.
كما وقعت عقد الشراكة ملشروع 
توسعة محطة أم الهيمان للصرف 
الصحي، وقــد حصل هذا العقد 
على جائزة أفضل صفقة شراكة 
بني القطاعني العام واخلاص لسنة 
٢٠٢٠ على مستوى الشرق األوسط 

وأفريقيا.
أما على صعيــد الطرق فقد 
كانت إجنازاتها واضحة منذ بداية 
تســلمها للحقيبة، في ظل سوء 
وتردي جميع طرق الكويت الداخلية 

منها والسريعة.
إال أن إصرارها لم يتوقف عند 
تلك التحديــات، بل عملت على 
تذليلها ورسم خطة خمسية أجنزت 
الدؤوب،  العمل  منها سنتني من 
والتي أسفرت عن فرش وصيانة 
١٠٫٤ ماليني متر مربع في ٨ طرق 
سريعة وكذلك فرش ١٣٫٢ مليون 

متر مربع في الطرق الداخلية.
ولم يقتصر دورها في إصالحات 
الطرق فحســب، بل امتد إلجناز 
مشاريع الطرق، حيث مت افتتاح ٧

مشاريع ساهمت في تطوير شبكة 
الطرق في الكويت.

االت: فكان لها إجناز  ص ي وزارة االت ا ف أم
مهم في التوفير على املال العام 
مبلغ وقدره ٥ ماليني دينار كويتي 
من خالل إجناز «مشروع التعداد 
الســكاني»، والذي اجنز دون أي 

تكلفة مالية على الدولة.
وأخيرا وليس آخرا، وإلميانها 
الوطنــي فقد عملت  بالعنصر 
في جميع احلقائب الوزارية على 
إطالق أكبر خطة للتكويت، ومتكني 
الوطنية. فيكفينا فخرا  الكوادر 
أنها كانت قدوة جلميع القياديني، 
فلم تســتعن طيلة فترة عملها 
باملستشــارين الوافديــن، وكان 
الوطنية  الكــوادر  فريقها مــن 
املتخصصة، وكانوا الساعد األمين 
لها خالل فترة عملها في احلقائب 

الوزارية.
فهي تقول وتفعل ما تؤمن به، 
وليســت من الذين يقولون ماال 

يفعلون.

التي باشــرت مرضــى «كورونا»، 
لتشجيعهم على االستمرار في أعمالهم 
اجلليلة، ألنها أعمال خطيرة قد تودي 
بحياتهم وحياة أسرهم، وبدال من أن 
يتسلموها قبل أن يجف عرقهم، مت 
متديدها ملزيد مــن الضوابط، حتى 
متددت اآلن وفتحت شــهية جميع 

موظفي الوزارات! وما زالت تتسع!
بعض املواطنني لديهم قناعة عن 
الهدر في مصاريف الدولة والتبذير 
في بنــد الرواتب ومضاعفة البدالت 
املبالغ فيها للبعض، والتوســع في 
القروض والهبات الدولية غير املتوقع 
إرجاعهــا، فنحن املواطنني من ذوي 
الدخل احملدود، والتي أرهقتنا القروض 

التي أجبرنا عليها، أولى بفلوسنا»!

أمام املســتثمرين  وحترير األراضي 
املتنوعة، وحتريرها  لعمل املشــاريع 
إلى  للمواطنني، إضافة  السكن  لتوفير 
إنشــاء هيئة خاصة للســياحة تعمل 
على تعزيز السياحة والترفيه الداخلي 
للمواطن واملقيــم ولزوار الكويت في 
مختلف جزر وأراضي البالد. وقد أسعدنا 
كثيرا تصريح وزير املالية ووزير الدولة 
لشؤون االستثمار عبدالوهاب الرشيد 
حول التزام احلكومة واهتمامها برفاهية 
املواطن، إضافة إلى عمل الوزارة اجلاد 
في تقدمي رؤية اقتصادية شاملة لتحقيق 
ذلك تشمل السياسة املالية وتعزز السيولة 
املالية والنقدية للدولة، وتعزز االستدامة، 
وتعظم إيرادات الدولة، وتخلق البديل 
االستراتيجي، وتعزز من رفاهية املواطن 

الكويتي.

في االنخفاض في عام ٢٠٢٣ لتصل إلى 
٦٫٥٪، وفي عام ٢٠٢٤ لتهبط إلى ٤٪.

الوكالة الدولية
ذكر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاحت 
بيرول أن أسواق الغاز الطبيعي املسال 
العاملية ستشهد شحا أكثر في املعروض 
العام املقبل مــع زيادة واردات أوروبا 

ومع احتمال انتعاش الطلب الصيني.
كمــا أن الوكالة قــد أوضحت أن 
تدابير ترشيد استهالك الغاز في أوروبا 
ستكون «حاسمة» هذا الشتاء للحفاظ 
على املخــزون بكميات تكفي في حال 

االنقطاع التام للغاز الروسي.
اخلروج من عنق الزجاجة؟

أشارت مراكز الدراسات والبحوث 
العاملية في تقارير لها عن احللول املقترحة 
ألزمة الطاقة والغذاء العاملية، حيث متثلت 
في تعزيز احلوار والتعاون الدولي بشأن 
الطاقة وأمن اإلمدادات الغذائية، مضاعفة 
الوقود  اجلهود الستبدال اســتخدام 
األحفوري في سلسلة التوريد الغذائي 
مبصادر أمنة ومستدامة للطاقة، هياكل 
دعم للمواطنني ذوي الدخل احملدود في 

ظل ارتفاع أسعار املواد الغذائية.

حتى يتسنى لهم التركيز في عملهم.
كذلك، فإن اجلامعــات، على وجه 
العموم، في حالة من التنافس مع السوق 
غير األكادميي في استقطاب الكفاءات، 
وقد يضطر املرء في سبيل احلصول 
على درجــة الدكتوراه إلى التخلي عن 
وظيفة براتب كبير، لذا فإن تقدمي الدعم 
املالي السخي قد يشجع البعض على ترك 
السوق والتوجه إلى الوسط األكادميي.

كما ينبغي أال يغفل املرء أن برنستون 
بطبيعتها جامعــة بحثية، وهي حتتل 
تصنيفا عاليا في ذلك بني العشرة الكبار 
األميركية والعاملية، ولم  من اجلامعات 
يكــن لها أن تصل إلى هذه املكانة لوال 
حرصها على استقطاب الباحثني وتوفير 
الظروف املالئمــة لهم، وترى اجلامعة 
عالقة مباشرة بني الدعم املالي القوي 
وفتح آفاق أكادميية جديدة، ولذا حترص 
على توفيــر التمويل لطلبة الدكتوراه 
قناعة بأنه استثمار في الطلبة، وعنصر 
أساسي في توفير بيئة أكادميية فريدة 

يزدهر فيها التفكير اإلبداعي.
إن  الهــوس اإليجابي،  ويأتي هذا 
صح التعبير، بجذب املميزين واإلغداق 
عليهم، ضمن منظومة متكاملة في الدول 
املتقدمة في كل املجاالت، ســبق وأن 
تكلمت عنها في مقال «ماذا لو لم يذهب 
محمد صالح إلى ليڤربول؟»، الستقطاب 
الكفاءات واملواهب، إدراكا لعالقتها الوثيقة 
بتنمية الدولــة ونهضتها، فعملت تلك 
الدول على توفير احلوافز والظروف 
املالئمة، الستيعاب املبدعني، مما انعكس 
الحقا في منو وتضاعف قوتها العلمية 
واالقتصادية والعسكرية وصنعت والء 
عجيبا لدى هــؤالء بعد أن طردوا من 

بلدانهم باختيارهم!

احملرومــني من هــذه االمتيازات؟! 
هل فعال سيشجع على تكويت هذه 

املؤسسات؟!
٭ كان األصل مكافأة الطواقم الطبية 

اخلاص في دفع عجلة التنمية وتذليل كل 
الصعوبات لتحقيق ذلك، من أجل تنويع 
مصادر الدخل وإعادة هيكلة مؤسسات 
الصناعة احمللية والعمل  الدولة ودعم 
الغذائي والصحي،  على حتقيق األمن 

معدالت غير مسبوقة للتضخم، وتسعى 
السياسات النقدية في العديد من الدول 
لكبحه، إال أن اخلطر األكثر تهديدا هو أن 
يتحول تباطؤ النمو إلى ركود، ليعيش 
العالم ما يعرف بـ «التضخم الركودي».

وبحسب تصريحات مديرة صندوق 
النقد الدولي، فمن املتوقع أن يخســر 
الناجت االقتصادي العاملي ٤ تريليونات 
دوالر حتى عام ٢٠٢٦ بسبب تزايد خطر 
الركود. كمــا يتوقع ملعدالت التضخم 
على املستوى العاملي ستقفز من ٤٫٧٪ 
عام ٢٠٢١ إلى ٨٪ عام ٢٠٢٢، قبل أن تبدأ 

تعقيدات القبول إن تبناه أستاذ كبير من 
نفس التخصص لتصرف عليه اجلامعة 

مئات األلوف من الدوالرات!
وافترض أحد الطالب لو أن جامعة 
برنستون، وخالل ١٠ سنة، قد قدمت 
منحا أللف من طلبة الدكتوراه، ثم أعاد 
عشــرهم قيمة املنح التي تلقوها في 
صورة تبرعات للجامعة، فإن األخيرة 
ستســتفيد على املــدى البعيد ماديا 
ومعنويا، حيث ستغطى املنح من تبرعات 
أشــخاص باتوا حملة للدكتوراه، من 
ذوي املركز االجتماعي واملكانة العلمية 
الى  املرتفع. إضافة  املرموقني والدخل 
ذلك، أشــار طالب آخر الى أن األبحاث 
العلمية تعود أحيانا مبردود مالي على 

أصحابها.
والــى جانب هذه األســباب التي 
وردت فــي النقاش، يضاف أن مرحلة 
الدكتوراه تتطلب قدرا كبيرا من وقت 
الفرد واهتمامه وتركيزه، وهو ما ال ميكن 
للمرء تقدميه إذا كان عليه القلق بشأن 
الطعام واملأوى، أو مضطرا الستكمال 
احتياجاته بالعمل فــي وظيفة ما، لذا 
تدفع اجلامعات بســخاء لهؤالء الطلبة 

موظفيها! عالوة على ظاهرة البطالة 
بني املوظفني بال مكاتب وال عمل!

ثم ما تأثير ذلــك على املوظفني 
الكويتيــني لــدى القطــاع اخلاص 

بل بعضها لألســوأ، كسيارات األجرة 
التي من  الوقود،  والباصات ومحطات 
املفترض أن تطلب منها احلكومة رفع 
مستوى اخلدمة واجلودة من حتديد فترة 
زمنية لقياس ذلك، باملقابل إشراك القطاع 

شعوب الدول الرئيسية املستهلكة للطاقة 
في الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا.

العديد من التحديات!
يبدو أن ثمة العديد من التحديات التي 
تعوق حتقيق تعاف جيد لالقتصاد العاملي، 
في مقدمتهــا احتماالت عودة ڤيروس 
كورونا، وتأثير ذلك على الصني كعمالق 
صناعي، وتداعيات احلرب الروسية على 
أوكرانيا، من جهة تأجيج أزمتي الطاقة 
والغذاء، وما تال ذلك من ارتفاعات لألسعار 
وتهديد لإلمدادات في السوق الدولية.

يعيــش االقتصاد العاملــي اليوم، 

عليه إطالة الدراسة واالستمتاع مبنحته!
وكعادتي منــذ أن وصلت جامعة 
برنســتون وأنــا أبحث عــن إجابة 
للعديد من االستفسارات، قال أحدهم 
ان برنســتون جامعة عريقــة عامليا، 
وتسعى أن يكون خريجوها من الطلبة 
املتميزين، ولذلــك فإنها حترص على 
اســتقطاب طلبة الدكتوراه، وإدماجهم 
في منظومة البحث العلمي، حيث ميكن 
لهم املشاركة في بحوث قد ينشر في 
بعضها في مجالت محكمة. وقال آخر 
ان برنستون لديها أوقاف بقيمة أربعني 
مليار دوالر أميركي!، وهي تريد إنفاق 
ما تخرجه هذه الكنــوز من إيرادات، 
من خالل منح طالب الدراسات العليا، 
فضال عن الدعم املالي الذي متنحه في 
املرحلة اجلامعية األولى - البكالوريوس 
والذي وصل إلى ٦٣٪ من الطلبة. كذلك، 
يحتاج بعض األساتذة ملتخصصني في 
التعليم  حقل دراستهم ملساعدتهم في 
والبحوث واالكتشاف واالبتكار، وهم 
بذلك يقدمون الدعم واملساندة العلمية 
واألدبية لبعضهم البعض! ولذلك ليس 
من املستغرب لطالب دكتوراه أن يتجاوز 

مشــاريع الرفاهيــة الشــعبية 
اقتراحات نواب  الطاغية علــى  هي 
مجلس األمة، منهــا املعقول نتيجة 
الغالء الفاحش احلالي، وبعضها غير 
معقول كفتح السقف الستبدال إجازات 

املوظفني!
ومــع ذلك نريد أن نســمع عن 
مشاريع إنتاجية تشكل دخال إضافيا 
للدولة، وتوفير فــرص عمل جادة 

للخريجني الشباب اجلدد!
فالهدف من اإلجازة جتديد نشاط 
املوظف واالستمتاع بالترفيه والراحة 
مع عائلته، وبعض املؤسسات اخلاصة 
أصال تلــزم املوظف بأخــذ إجازته 
السنوية بال تأخير من أجل املردود 
اإليجابي املتوقع علــى معدل إنتاج 

للقطاع اخلــاص دور ريادي في 
تقدمي املبــادرات الوطنية التي حققت 
جناحــات منقطعــة النظير ســبقت 
املنطقة باجلرأة والسبق،  خاللها دول 
وكان للحكومة دور مهــم في توفير 
البيئة املناســبة لتحقيق ذلك، كإنشاء 
اخلطوط اجلوية الكويتية، والصندوق 
التأمينات  للتنمية، ومؤسسة  الكويتي 
املطاحن واملخابز  االجتماعية، وشركة 
الكويتية، وشركة إدارة املرافق العمومية، 
واملجموعة االستثمارية العقارية، وشركة 
املشروعات الســياحية، باإلضافة إلى 
ملكية الهيئة العامة لالستثمار في قطاع 

االستثمار والقطاع املصرفي.
باملقابــل، فشــلت احلكومــة في 
لم  التي  القطاعــات  خصخصة بعض 
تأت بجديد للمواطن بخدمات إضافية 

٭ كيف بدأت األزمة؟ 
٭ كيف تؤثر أسواق الطاقة العاملية على 

حياتنا اليومية؟
٭ ماذا ستفعل حكومات العالم حيال ذلك؟ 

ما أزمة الطاقة؟
شهد العالم أكثر من أزمة في قطاع 
الطاقة، والتــي كان لها أثر واضح في 
االقتصاد، ودفعت للتفكير في ضرورة 
توفير مصادر بديلة للنفط والغاز. فمنذ 
انتهاء احلرب العاملية الثانية شــهدت 
الواليات املتحدة رواجا اقتصاديا، أسهم 
في تراجع أسعار الطاقة وفى الفترة ما بني 
١٩٤٥ و١٩٦٠ كان إنتاج النفط األميركي 
عند ذروتــه، إال أن أزمة الطاقة كانت 
مبنزلة ضربة قوية لالقتصاد األميركي 
والتي ظللت أثارها ملموسة طوال فترة 
السبعينيات، لتعود مجددا في سنوات 
األلفية، والتي بدأت فيها أسواق الطاقة 
في التشدد في عام ٢٠٢١ بسبب مجموعة 
متنوعة من العوامل منها ارتفاع األسعار، 
نقص سالسل اإلمداد والتوريد، فترة 
التعافي العاملية جلائحة كورونا، واألزمة 
األوكرانية الروسية. والتي كان لها األثر 
الواضح في فواتير استهالك الكهرباء لدى 

«أرجو إعالمي إذا كنت تعرف طالبا 
مميزا يحتاج إلى منحة دكتوراه ونحن 
ســنتولى التواصل معــه»! مازال هذا 
الطلب من مسؤول قسم الدكتوراه في 
جامعة دالوير يطرق ذاكرتي، وأحاول 
البحث عن سبب هذا احلفر عن طالب 
الواليات  الدكتوراه في بعض جامعات 
املتحدة، وإتاحة املجال لهم للعمل، مع 
مدهم بكل التسهيالت والتمويل، وحتى 
الدعم املعنوي والنفســي واملهني، من 
التــي تغطي مواضيع  اللقاءات  خالل 
دقيقة، والدورات التدريبية املتخصصة 
واملتنوعة، وتخصيص استراحات خاصة 
لهم، كمــا رأيت ذلك مؤخرا في جامعة 
برنستون، وكأن لهم حياة أخرى وحالة 
نفسية خاصة، األمر الذي ذكرني مبا 
كنت أنا وأقراني نصل إليه من حالة الندم 
على التسجيل في الدكتوراه والقلق من 
التعابير  نهايتها، والذي تعكسه بعض 
املجازيــة اإلجنليزية عــن ألم مرحلة 

الدكتوراه.
وأعود أدراجــا إلى لقاء، قبل أيام، 
جمعني بعدد مــن طلبة الدكتوراه من 
بني أكثر مــن ٢٥٠٠ طالب في جامعة 
إلــى دول عدة  برنســتون، ينتمون 
وتخصصات متنوعة، حيث كان بينهم 
من يدرس الكيمياء والهندسة اإللكترونية 
الشرق أوسطية والتاريخ  والدراسات 
والدراســات اإلسالمية، وجاء احلديث 
عن سبب قبولهم في اجلامعة واهتمامها 
بجذبهم وإنفاق مبالغ كبيرة عليهم، حيث 
تقدم اجلامعة منحا ملعظم طلبة الدكتوراه 
وبدعم مالي قد يصل لعدة األلف دوالر 
أميركي شــهريا، وهم رمبا لن يجدوا 
عمال بعد االنتهــاء من الدكتوراه، كما 
قال أحدهم وهو يضحك، ولذا اقترحنا 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

معضلة 
امليتافيرس

J.abughazaleh@tag.globalد.طالل أبوغزالة

عماريات

لهذه األسباب
جلأ األحداث 

لتعاطي املخدرات
د.ناصر أحمد العمار

الغمندة

مبادرات القطاع 
اخلاص وجتربة 

اخلصخصة
Malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

عالم اآلراء

فن جذب
طلبة الدكتوراه
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م.٣٦

بّسنا فلوس!
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رؤى اقتصادية

أزمة الطاقة 
العاملية
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