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 احلياة واحمليا

 بقلم د. حممد يوسف اهلاشل

 

، وحمملة ابلعرب ملن يتقن استخالصهاقراءهتا، حافلة ابلدروس ملن حيسن  كعادة احملن أتيت
أمد عرفه منذ نأسعار النفط إىل حضيض مل  تدهورعلى أثرها  فة  رد  م  جائحة كوروان دامهتنا 

على مر التاريخ كانت ف ،نالرسم مستقبلفرصة  هتب لناإال أهنا  ،قامتةال اظالهلورغم  ،بعيد
فرز الغث من يو  ،األمثل صطفيياألقوى و  نتقيي اطبيعي   انتخااب  و  ،لتطورل حافز ااألزمات 
بكفاءة مرنة هي اليوم يستجيب له و يعي عمق التغّير إال من  يف امليدان يبقفال ي  السمني، 

 له نريد كما  وطننامستقبل  نصوغ  ف ،أنخذ زمام املبادرةأن علينا  لذلك ،إكسّي احلياة واحمليا
 .ياجملتمعي و االقتصادو  يوذلك على مستوايت ثالثة: احلكوم ،أن يكون

 

 اإلصالحات تطبيقإىل  والفوريةاملاسة  تناحاجأتكيد  األزمة أعادت على املستوي احلكوميف
جمال للرتاخي يف جهود تنويع مثة إذ مل يعد ستدامة الرخاء للجميع، ال ،االقتصادية واهليكلية

من خالل شراكة  وتقليص هيمنة الدور احلكومي، ،النفطوتقليل االتكال على  االقتصاد
الداخلية الستثمارات جاذبة لبيئة أعمال  رعايةو ، اخلصخصة وتفعيل وثيقة مع القطاع اخلاص

توجره إنفاقها  ،إلكرتونية الوسائل حاضرة املبادرةرشيقة األداء  مؤسسات حكومية، و اخلارجيةو 
 .ز االقتصادحتفيحيسن ختصيص املوارد و  على حنو

يف القطاعات احليوية مثل الغذاء ا قدراهت وتوجيه، عن نزعة العوملة اتاالقتصاد ارتدادومع 
جند أنفسنا أحوج إىل تعزيز شراكاتنا االقتصادية  ،اجاهتا الداخليةيتغطية احتإىل والدواء 
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وأن . مصادر هذه السلع االسرتاتيجية واحلرص على أن تكون البدائل أقرب جغرافياتنويع و 
جنتهد يف جذب استثمارات القطاع اخلاص إىل هذه اجملاالت، بل وتوجيه جزء من 

كما ف املماثلة يف املستقبل.  االستثمارات احلكومية إليها، لتعزيز قدرتنا على مواجهة الظرو 
يتعني االهتمام بقطاع الرعاية الصحية وإعطائه ما يستحق من أولوية، يف ظل التحوالت 

 .الكبّية بفعل اجلائحة، اليت جعلته ينحو إىل الرتكيز على اخلدمات الطبية الرقمية واملنزلية

البحث العلمي الرصني االستثمار يف على مؤسساتنا التعليمية  بتلك اإلصالحات،وللقيام 
 التطويرعلى إحراز العلمي والتقين  القادرين بفكرهم النّي وعمقهم، فرسان التغيّي وإعداد
 .املأمول

فسوف تكون الكفاءة املرنة املطلب األساسي الذي ال مناص  على املستوى االقتصادي أما
التطوير،  تعتنقابملرونة و ، إذ جيب أن تتحلى ةعلى مستوى العقلية االقتصادي أوال   من حتققه

خاصة يف  ،مبتكرة مناذج عمل خلقيقود إىل و  نوع النشاط االقتصادييو  ،التنافسية رفعا يمب
 الرتكيزو  ،لعمالئها قدمهاتالنظر يف القيمة اليت  وإعادة، ا من األزمةتضرر  القطاعات األكثر 

واالستمرار يف تقدمي خدماهتا حىت يف أصعب  مبداع وسائل جديدة لتلبية احتياجاهتإعلى 
 الظروف.

الظروف الضاغطة مواجهة يف  والبنوكبنك املركزي لل الكفاءة املرنةقد أظهرت األزمة أمهية لو 
 الرصينةاإلدارة هنج السياسات التحوطية احلصيفة، و  عزز حيث ،فعال ومستقلعلى حنو 

عليه و  .احللول تقدمييف  املسامهةمن ه مكنو  ،متانة القطاع املصريف واملنضبطة للمخاطر
مبا  هذا النهج ستمريجيب أن  ولذا، مسّية تنويع االقتصادأن ينهض بدور أكرب يف  مستقبال  

لتقنيات املالية تزدهر فيها ابيئة عمل  لقوخي، يعزز االستقرار املايل ويرسخ استمرارية األعمال
 .احلديثة
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تعزيز ل حموراي  قطاع املشروعات الصغّية واملتوسطة سيكون ، املستقبلويف تصوران القتصاد 
املسؤولية تقع وهذه  ،، وخلق فرص العمل للكويتينياالقتصاد الرقميودعم رايدة األعمال، 

النمو االقتصادي قيادة اليت يتعني عليها إضافة إىل ذلك الشركات الكربى عاتق أيض ا على 
 .االجتماعية تهامسامهتوسيع و 

 

يزداد اإلقبال على ثقافة اإلنتاج واالدخار واالستثمار  فلسوف يتمعاملستوى اجملعلى أما و  
ا وهي تكتسب مزيد   -يف مجيع اجملاالت اقتدارهااليت أثبتت -كوادران الوطنية ولسوف نرى  

طيف عريض خلق  نتوقعفإننا  ،إصالحاتمن  ما ننشده بلوغإذا جنحنا يف و  .كفاءةمن ال
أكثر  يجعلهافعلى الرتكيبة السكانية  إجيااب  ينعكس مبا  ،عاليةال اتهار لذوي املوظائف من ال
 العمالة اهلامشية قلت، و اخلاصالعمل احلر و ى علالعمالة الوطنية  فيزداد إقبال ،اعتداال  و توازان  
 .مسامهة نوعية يف االقتصادتقدم اليت  املاهرةالعمالة  لصاحل

رتكز ال فختفيتطور البىن التحتية التقنية ستزداد فرص ومع انتشار ثقافة العمل عن بعد و 
ل حصول العائالت يسهر مما ، النمو احلضري خارج مدينة الكويتع ستو  لصاحل يناالسك

 .يالئم احتياجاهتاعلى سكن 

بلوا وما ج  الكويت،  هلوأخّي ا، أعادت األزمة الكشف عن املعدن النبيل الذي صيغ منه أ
إن هذه القيم اليت جتذرت  ضعيف.رفق ابلالتطوع، و لا وحب رتاحم،الو  تكاتفشيم ال منعليه 

ما منلك، وأجدى وسيلة واجهنا هبا كل ما مرران به من أزمات، وأمنت  غلىيف أرضنا هي أ
 أساس نبين عليه مستقبل بالدان.
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