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أحكرونا بالكورونا يا ناس!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

انسحاب أميركا 
من منظمة الصحة العاملية

ألم وأمل

د.هند الشومر

هاتفت إحدى املوظفات في جامعة أميركية وكان يفترض 
أن يرن هاتف مكتبها، وإذ بها تستقبل املكاملة في غرفة 
معيشة منزلها، التي حتولت إلى مكتب، عن طريق برمجيات 
خاصة بتحويل املكاملات، وهكــذا فعلت جائحة كورونا 
بالكثيرين مثلها حني فرضــت ضرورة العمل عن بعد، 

في ظل إجراءات اإلغالق ملواجهة الوباء!
أثناء فترة احلظر أجريــت مقابلتني إعالميتني، وقد 
قدم لي منســق الفضائية نصائح وتوجيهات عن املكان 
الذي أجلــس فيه، وطريقة ضبط الهاتــف والكمبيوتر 
بالشكل املناســب للقاءات التلفزيونية، والتي باتت هي 
واملؤمترات، تتم عبــر التطبيقات اخلاصة باالجتماعات، 
وجتاوزت برنامج سكايب، حيث قفز لقمة اجلبل تطبيق 
Zoom، وهكذا حتولت املنازل إلى مكاتب وقاعات اجتماع!
برغم كل هذه احللول التي قد تناســب أعماالً دون 
أخرى، أفرزت جائحة كورونا آثاراً اقتصادية جســيمة، 
دفعت أصحاب األعمال إلى طرح بدائل وحلول ملواجهتها، 

كان أمّرها االستغناء عن أعداد كبيرة من املوظفني.
ورغم أن اجلائحة قد أضرت مبختلف القطاعات بدرجات 
متفاوتــة، إال أن قطاعات معينة بعينها، مثل: الســياحة 
والسفر، الطيران، الفنادق، التصدير، والتجارة واخلدمات، 
كانت األكثر تضرراً، ورمبا حتتاج إلى ســنوات للتعافي 
مــن آثار اجلائحة، ومثل هذه املجــاالت لن يصلح معها 

خيار العمل عن بعد!
كنت ضمن فريق خاص، بتطوير سياسات العمل عن 
بعد، في إحدى اجلهات، وتطلب األمر إجراء اســتطالع 
رأي املوظفني كأحد املدخالت، وكان من بني أسئلته «هل 
تريد االستمرار في العمل عن بعد؟» حيث أجابت األغلبية 
باملوافقة بني اجلزئي والكلي أو حسب املعطيات الصحية، 
وهناك نسبة ٥٫٢٪ ممن يرفضون العمل عن بعد متاماً، 
وفي ضوء هذه النتائج وصعوبة العودة للوراء، بعدما اعتاد 
البعض على العمل عن بعد، خرج من رحم هذه الدراسة 

كما سيخرج من غيرها تأطيٌر أوسع للعمل عن بعد.
وفي استطالع أجرته مؤسستا Buffer و AngelList عن 
«حالة العمل عن بعد لعام ٢٠٢٠»، طرح على املستجيبني 
سؤال «هل ترغب في العمل عن بعد، لبعض الوقت على 
األقل، لبقية حياتك املهنية؟»، وكانت نسبة املوافقة ٩٨٪.

كما أشار استطالع للرأي، أجري مؤخراً لصالح صحيفة 
«إندبندنت» البريطانية، الى أن ٤٤٪ من األشخاص الذين 
مألوا استبياناً وضعته «دايركت الين» Direct Line قالوا 
إن العمل من املنــزل، أقله بعض الوقت، يجب أن يكون 
خياراً دائماً، ووفق هذه الشركة العاملة في مجال التأمني، 
قال واحد من كل ١٢ شــخصاً إنه سيطلب من رّب عمله 
أن يسمح له بالعمل عن بعد بدوام كامل، على الرغم من 
أن العمل من املنزل ليومني في األسبوع كان اخليار الذي 

حظي بالشعبية األكبر.
يبدو أن هناك رغبة في العمل عن بعد عند كثير من 
املوظفني التي تسمح وظائفهم بذلك، تقابلها رغبة كبيرة 
عند أصحاب الشركات لالستغناء عن كثير من املوظفني، 
فلعلنا نستطيع الوصول إلى حل توافقي، بأن تتم دراسة 
حالة كل موظف، وإذا توافرت املعطيات، يتم تكليفه بالعمل 
- بشكل جزئي أو كلي - عن بعد مع تخفيض األجر بنسبة 
٢٠٪ مثالً، واعتقد أن هذا احلل سيحظى مبوافقة املوظفني 

وأصحاب الشركات، فهو يحقق مكاسب للجميع!
وإذا تبنت الشــركات حل خيار العمل عن بعد، ولو 
بأجر أقل، فإن ذلك سيكون أهون ضرراً على املوظف من 
االســتغناء عن خدماته بالكامل، خاصة في ظل الصورة 
القامتة التي رسمتها منظمة العمل الدولية، والتي توقعت 
أن تؤدي أزمة وباء كورونا املســتجد إلى إلغاء ٦٫٧٪ من 
إجمالي ســاعات العمل في العالم في النصف الثاني من 
عام ٢٠٢٠، أي ما يعادل ١٩٥ مليون وظيفة بدوام كامل!

ال أدري مــا الذي حصل في هــذا العالم، أين ذهبت 
اإلنسانية، أين اإلحساس، أين الضمير، كيف صار وضع 
البشر األخالقي أسفل سافلني ضاربني بكل القيم البشرية 

احلميدة في كل الشرائع وكل الديانات عرض احلائط؟
 يا ربي ما أقسى بعض البشر، األلم كبير يصعب حتى 
على الكلمات املختــارة أن تصفه، أتكلم هنا عن قضية 
الطفل الســوري، عن صراخه عن دموعه عن توسالته 
عن محنته، وعن وحشية وإجرام املغتصبني، عليهم من 

ربي ما يستحقون.
األسبوع املاضي، انتشر في وسائل التواصل ڤيديو 
وقح، صوره شخص مجرم وقح، وهو يعتدي ويطارد 
طفال سوريا الجئا في لبنان، ال أدري في أي منطقة في 
لبنان، الطفل املسكني كان ضحية اعتداء من ثالثة وحوش، 
وبعضهم يقول ثمانية، ولم يكن هذا االعتداء وليد اللحظة، 
بل كان متكررا كما ذكر من نقل اخلبر بتويتر، والعهدة 
على الراوي، تصوروا كمية األلم في الڤيديو، يتوســل 
اليهم ولم يرحمــوه، هؤالء املجرمون ارتكبوا جرميتهم 
وصوروها ليحلو لهم تذكرها حينما شاؤوا، الى أي درجة 
للتحجــر وصلت إليها تلك القلوب، ما رحموا حاله وهو 
الجئ في بلــد غريب بعيد عن الديار واألهل، ما رحموا 
ضعفه وقلة حيلته هو وأمه املسكينة التي تتعرض اآلن 
لشــتى الضغوط حتى تتنازل عن الشــكوى، يا له من 
إجرام، بل تكالبوا عليه كأن روحه حالل ونفســه حالل 
ودمه حالل، ونســوا أو تناسوا أن الديان حي ال ميوت، 

عليهم من ربي ما يستحقون.
 على ذمــة ناقلي األخبار والعهدة على الراوي، ألقي 
القبض على أحد هؤالء الوحوش البشرية، أما الباقي فقد 
هربوا وكل التجأ إلى عشيرته التي تؤويه، تبا تلك العشيرة 
وتعسا لتلك العصبية التي حتمي املغتصب، أراهم كأنهم 
اشتركوا في اجلرمية وكأنهم حرضوا عليها، فليعذرني 
القارئ على ما احتوت عليه هذه املقالة من قسوة، أنا هنا 
أتكلم كأب مثل كل اآلباء، في قلبي غصة وحرقة من هذا 
اإلجرام، ومن إهمال وسائل اإلعالم العربية من االنتصار 
لهذا الفتى املســكني، يظهــر أن إعالمنا العربي، البعض 
وليس الكل، ال يهتم إال بأخبار التافهني، أكرر عذري، هذه 
املرة للفتى السوري، الهارب من جحيم احلرب في بلده، 
ضحية توحش بعض سقط املتاع، بُني ال أملك إال قلمي 
وعســاه أن يلفت االنتباه لقضيتك أنت وأمك املسكينة، 
وإذا لم ينصفنا البشــر فرب البشر موجود، هو كفيل 
بأخذ حقك يا بني وحق كل مظلوم، لك مني خالص الدعاء 

بظهر الغيب، واخلتام سالم.
٭ نغزة: كما تدين تدان، يا له من تهديد.

دخلنا والعالم أجمع شهرنا السادس منذ 
والدة هذا الفيروس أو الكارثة، أو اجلائحة 
أو مسميات علمية وعملية وغيرها فعانى 
من دخولها عالم اإلنســانية بكافة قاراته 
بهلع وفزع، ورعب للدول املتقدمة وكذلك 
املتخلفة لترجمة ما يحدث وما يجري رغم 
معاملهــا، وأبحاثها، ومختبراتها والنتائج 
(ضد مجهول!) باختصار وقناعة منطقية 
إنها تدبير إلهي من اخلالق العظيم أنزلها 
وبقدرته وعظمته يزيحها كما ورد مبحكم 
تنزيله بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وميكرون 

وميكر اهللا واهللا خير املاكرين).
 باملقابل لذلك الوعد الرباني، تعامالت 
البشر حكامهم واحملكومني أطباء ومختصني، 
وشــعوبا متقدمة، ومثلهــم دون ذلك ال 
تفارقهــم بتحركاتهــم، وتصريحاتهم، 
املتنوعة  أمام وسائل اإلعالم  وتعليماتهم 
إال بالكمام والكفوف والواقي فوق الكمام 
بكامل احلرص واالستعداد لردع اإلصابات 
والعدوى من ذلك املارد املرعب بإصاباته 
ومؤشرات اإلعالنات والبيانات والتقارير 
اليومية لتضاعف رعب العالم املشــلول 
بكل حتركات مؤسســاته، وإعالن أرقام 
خساراته املالية واملعنوية والسياسية وغيرها 
إنساني جماعي توحدت كلماتها  بارتباك 
ألول مرة بتالحم حلسم كارثة اإلنسانية 
بعافيته بسببها  للفاعل واملفعول  العاملية 
إال ما شاء خالقها العظيم ليبرز مساوئ 
طغيان اإلنسان على اإلنسان حروب ومذابح، 
واغتياالت، وجتارب أدوية، وقتـــل حريات 
مبسيرات شوارع وطرقات وكبح جــماح 

واغتياالت للحريات؟! 
واألعجب مــن كل ذلك ظهور وبروز 
زعماء دول عظمى ومبســتواها للبعض 
منهم بال كمامات وال حمايات جسدية يدلون 
بتصريحات وقرارات عدوانية وإنسانية 
وحتريضية بابتسامات ونظرات كافية وافية 
ألوضاعهم الصحية بال اهتمام يعانيه العامة!
يقــال والعهــدة على الــراوي انهم 
بتحصينــات وقائية محتكرة لهذا اجليل 
من القيادات وترك الرعية تواجه مصيرها 
كما يواجه القطيع مصيره، أمام الوحوش 
الضارية بالبراري والغابات في عالم متناحر 
أجياال تليها أجيال، منذ رواية قابيل وهابيل! 
وقيادات العالم باملهابيل بعصرنا احلالي.

اهللا املستعان لألمن واألمان لكل إنسان 
بقدرة الرحمن مسوي البنان، سبحانه ما 

أعظم شأنه القاهر فوق عباده.

نفــذ الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
تهديده الذي أطلقه منذ عدة أسابيع وأعلن 
رسميا انسحاب الواليات املتحدة األميركية 
من عضوية منظمة الصحة العاملية وأن القرار 
سيكون ساريا بعد عام من اآلن وأرجع السبب 
إلى عجز املنظمة بالتواطؤ مع الصني عن حماية 
العالم من كورونا املستجد بسبب إخفاء حقائق 
عن الوباء من جانــب الصني والتواطؤ من 
جانب املنظمة. واتهم ترامب املنظمة بالفساد، 
وبالطبع فإن املنظمة لن توقف نشاطها أو 
جتمد أعمالها بعد انسحاب الواليات املتحدة 
األميركية من عضويتها وحرمانها من القسم 
األكبر من مصادر متويلها باإلضافة إلى عدم 
مشاركة الواليات املتحدة األميركية في أعمال 
املنظمة الدولية. وهذا املوقف يستحق التأمل 
والتفكير في حيثيات القرار ومبرراته فضال 
عن أهمية حسم األمور العالقة علميا وليس 
سياســيا أو أيديولوجيا ويجب الفصل بني 
الصحة واألجندات السياسية وال بد أن تكشف 
لنا األيام القادمة عن ملفات لم تكن متداولة 
حول األســباب احلقيقية واملواقف املتعلقة 
بڤيروس كورونا املســتجد وبداية ظهوره 
وموقف املنظمة حياله وخططها لإلصالحات 
املنشودة وكيف ستســير األمور بعد هذا 
القرار والتعليقات عليه ومتابعته من األوساط 
املختلفة. وهل سيؤدي هذا إلى اإلفصاح عما 
لم يعرفه العالم في حينه عن كورونا املستجد 
واتهام الرئيس ترامب للصني بإخفاء احلقائق 
عن العالم ومن ثم مسؤوليتها عن األضرار 
والتداعيات التي ترتبت على اجلائحة؟ وهل 
توقف املاليني التي متنحها الواليات املتحدة 
املنظمة قادرة  للمنظمة سيجعل  األميركية 
على تعويضها من مصادر أخرى؟ وكذلك هل 
توقف التمويل األميركي للمنظمة سيكشف 
عن السبب احلقيقي لتأخر اإلعالن عن اجلائحة 
بل واحلديث عن أن الڤيروس ال ينتقل من 
إنسان آلخر مثلما كان اخلطاب الرسمي عند 
بداية اإلعالن عن اجلائحة باإلضافة إلى عدم 
فرض قيود على السفر عند بداية اجلائحة 
علمــا بأن معظم الدول ضربت بذلك عرض 
احلائط ولم تستجب للمنظمة وفرضت قيودها 
على السفر؟ ونحن بانتظار ظهور احلقائق 
للكشف عما إذا كانت املنظمة قد وقعت في 
براثن االســتغالل السياسي واالقتصادي 
لبرامجها وال بد أن تكشف لنا األيام القادمة 
حقيقة ما يحدث في منظمة الصحة العاملية.

اإلنسان
٢٧- الناس بحاجة للتقدير والتحفيز 

والشكر
٢٨- ال تبخس عمل اآلخرين

٢٩- ابحث عن صوابي فاخلطأ مني 
طبيعي

٣٠- انظــر للجانــب اإليجابي في 
شخصيتي

٣١- ليكــن شــعارك وقناعتك في 
احلياة: «يغلب علــى الناس اخلير 

واحلب والطيبة»
٣٢- ابتســم وانظر للناس باحترام 

وتقدير
٣٣- أنا أحتاج اليــك ألنه ال يخلو 

إنسان من حاجة وضعف
٣٤- أنا ال أرى وجهي لكنك أنت تراه
٣٥- إن حميت ظهري أنا أحمي ظهرك
العمل بسرعة  أنا وأنت ننجز   -٣٦

وبأقل جهد
٣٧- احلياة تتسع لي أنا وأنت وغيرنا

٣٨- ما يوجد يكفي اجلميع
٣٩- كما لك حق فلغيرك حق

٤٠- ميكنك أن تغير نفسك وال ميكنك 
أن تغيرني.

وأخيرا: تكسيرك ملجاديف غيرك 
ال يزيد أبدا من سرعة قاربك. 

وأقولها نحن في الكويت أكثر 
شعوب العالم تدينا وأكثر شعوب 
العالم متسكا بديننا حتى لو لم يبد 
على بعض األشكال اخلارجية عالمات 
التدين ولكن اإلســالم في قلوبنا، 
وحكامنا مسلمون ويحكموننا منذ 
أربعمائة عام، وقوانينا إســالمية 
مــا عدا قانون اجلــزاء في بعض 
عقوباته، ومن يرد تطبيق العقوبات 
بقانون ملجلس  الشرعية فليتقدم 
األمة واحلكومة ستطبقه، فاحلمد 
اهللا أن حكومتنا تستجيب ملا يطلبه 

منه شعبها.
الثانوية  املواضيع  وعليه فكل 
وغير املجدية أعتقــد أننا البد أن 
نتركها جانبا ولنركز على أرواحنا 
املهددة ومستقبل الطلبة الذي تأخر 
تخرجهم، وال بد أن نحاول إيجاد 
حلول ملشكلتهم قبل اخلوض في 
املواضيع الهامشية واالفتراءات التي 
ال جدوى منها، ولنعلم جميعا أننا 
في قارب واحد وما يســري على 
األقلية يسري على األغلبية، نرجو أن 
تكون كلماتنا واضحة وأؤكد أن كل 
ما أكتب عن إرادة حرة وليس إمالء 
من أي طرف، بل نحن كمواطنني 
مللنا األزمات ووصلنا ملرحلة الكفر 
بها، ونستعيذ باهللا من مثيري الفنت 

في بالدنا.

خام الزيت وجتزئته ومعاجلته إلى 
كثير من املــواد املتنوعة والقابلة 
لالســتخدام واملتغيرة اخلواص 
والذي يسر لإلنسان استخدامها 
في أكثر من مجال منها اجلازولني 
والبنزيــن والكيروســني والغاز 
الطبيعي وغيرها، وهذه الصناعة 
تضاعف من قيمة الثروة النفطية 
وتقدم أرباحا تعود بالنفع واخلير 
وتضاعف من القيمة االقتصادية 
لهذه الثروة وصناعة تكرير النفط 
اخلــام إلنتــاج البتروكيماويات 
وصناعة الغاز املســال وصناعة 
املواد البالستيكية وصناعة األنابيب 
واملواسير للبناء وللزراعة واألدوية 
واألصباغ واملبيدات احلشــرية 

ورصف الطرق وغيرها.
النفط هي  صناعــة تكريــر 
صناعة العصــر وهي من رموز 
التنمية االقتصادية ويرتبط التقدم 
االقتصادي في الدولة بالتقدم في 
املجال الصناعي والتجاري، ويلعب 
النشــاط الصناعي دورا أساسيا 
في تشــغيل األيــدي العاملة من 
الكوادر الوطنية وزيادة مستوى 
مهاراتهم. ومن أجل أهمية النفط 
في عالم االقتصاد والتجارة واملال 
علينا زيادة االهتمــام بصناعة 
تكرير النفــط اخلام والصناعات 
البتروكيماوية محليا داخل نطاق 
الدولة بوضــع اخلطط والبرامج 
من أجل اإلنتاج للتســويق عامليا 
والنهوض باالقتصاد والتنوع في 

مصادر الدخل. 
حفظك اهللا يا كويتنا الغالية.

للوحة
١٩- عاملني مبا حتب أن أعاملك به

٢٠- فاعلية يديك تكمن باختالفهما 
وتقابلهما

٢١- أنت جــزء من كل في منظومة 
احلياة

٢٢- االختــالف اســتقالل ضمن 
املنظومة

٢٣- ابنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك
٢٤- زوجتك وجه مقابل وليس مطابقا 

لك كاليدين
٢٥- لــو أن الناس بفكر واحد لقتل 

اإلبداع
٢٦- إن كثرة الضوابط تشل حركة 

على أرواحنا املهددة باخلطر فأزمة 
كورونا لم تنته فاإلصابات مازالت 
على حالهــا، احلياة لــم تعد إلى 
طبيعتها وهناك أناس لم يخرجوا 
من منازلهم منذ بداية األزمة، وهناك 
أناس مصابون بهلع الوباء الذي ال 

نعرف ماذا سيؤول إليه.
لذا كل ما نحتاجه في هذه الفترة 
هو أن نقول خيرا أو نصمت، أعطونا 
فترة هدنة، فحتى املوت ال يوقف 
البعض عن رغبته في إثارة أزمات 
في املجتمع وماذا بعد الوباء واملرض 

واألرواح ال شيء يبقى.
البعض يغرد باسم الدين ويعتبر 
نفسه متدينا وال يعلم أن آيات القرآن 
ووصايا الرسول حذرت من الفتنة 
في املجتمع اآلمن، فنعمة األمن أكبر 
نعمة من اهللا، إال أن البعض يعتبر 
أنه هو اإلسالمي فقط والبقية غير 
مسلمني، فقط هو املسلم وهو من 

يعرف بالدين.

حوض اخلليج العربي وبحر الشمال 
وتكساس ومناطق أخرى من العالم.

اكتشف النفط في الكويت سنة 
١٩٣٢ وفي ٣٠ يونيو ســنة ١٩٤٦ 
الصباح  الشيخ أحمد اجلابر  قام 
ـ رحمه اهللا ـ بتدشني أول شحنة 
نفط خام كويتية إلى اخلارج عبر 
البحر بواســطة األنابيب وصوال 
إلى ناقلة النفط للتصدير إلى العالم 
اخلارجي، وازدادت أهمية النفط مع 
التطور والتقدم في صناعة وسائل 
البري والبحري واجلوي،  النقل 
فالقرن العشرون هو عصر النفط 
والطاقة احملركة للمراجل البخارية 
واملصانــع. وصلت الصناعة الى 
مرحلة متقدمة وترتب عليه تغييرات 
جذرية منها ارتفاع مستوى املعيشة 
وتوافر اخلدمات وكذلك تغيير في 

موازين الدول وتقدمها.
وتطور إنتــاج النفط وخاصة 
بعد احلــرب العاملية الثانية ١٩٣٩ 
– ١٩٤٥ وانتعشت صناعة تكرير 
النفط اخلام، حيث تعمل على تكرير 

٨- فهمي لك ال يعني القناعة مبا تقول
٩- ما يزعجك ممكن أال يزعجني

١٠- احلوار لتبــادل األفكار وليس 
بالضرورة لإلقناع

١١- ساعدني على توضيح رأيي
١٢- ال تقــف عند ألفاظــي وافهم 

مقصدي
١٣- ال حتكم علّي من لفظ أو سلوك 

عابر
١٤- ال تتصيد عثراتي

١٥- ال متارس علّي دور األستاذ
١٦- ساعدني أن أفهم وجهة نظرك
١٧- اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت
١٨- اختالف األلــوان يعطي جماال 

ودراسات تساعدنا على تخطي هذه 
األزمة، فمن لديه بحث علمي فليتقدم 
به ومن لديه اقتــراح مجد فليدِل 
به، أما اخلروج وجر املجتمع نحو 
نقاشــات عقيمة ال جدوى منها ال 
تهدف إال لــزرع الفتنة واألقاويل 
واإلساءة لســمعتنا الدولية، فهذا 

مرفوض جملة وتفصيال.
بأمّس احلاجة  فاليوم املجتمع 
لتكاتفه بكل أطيافه ومذاهبه فالبد 
أن نكون علــى قلب واحد وهدف 
واحد أال وهو مصلحة الكويت ألننا 
بدونها لــن يكون لنا وزن ومقام، 
فالكويت أكســبتنا الكثير وأعتقد 
أن أولى مظاهر رد اجلميل للكويت 
وحكومتها هو مد يد العون وليس 
الهدم وذلــك بتكاتفنا مع بعضنا 
فنكون كاجلسد الواحد إذا اشتكى 

عضو تداعت له سائر األعضاء.
أن يكون  الضــروري  لذا من 
التركيز في هــذه املرحلة حتديدا 

وصناعة احلديد الصلب بعد اختراع 
اآللة البخارية، ومع اكتشاف النفط 
واستغالل الثروة النفطية في بداية 
القرن العشــرين تضاءلت أهمية 
الفحــم كمصدر للطاقة بســبب 
صعوبة نقله لوزنه الثقيل وبرزت 
أهمية البتــرول كمصدر للطاقة 
لسهولة نقله عبر األنابيب واختراع 
احملرك الداخلي للسفن والطائرات 
واملركبات والقاطرات وغير ذلك.

النفط في  وكذلك تبرز أهمية 
احلصــول على املــوارد النافعة 
الكثيرة مــن عمليات تكرير خام 
النفط واستخدامها في كثير من 
الصناعات، ويعتبر النفط مصدر 
طاقة نادر الوجــود في الطبيعة 
ومادة غيــر متجــددة أي قابلة 
للنفاد ويوجد فــي الطبيعة على 
شكل محابس ومكامن النفط في 
الصخور الرسوبية في باطن األرض 
وليست منتشرة انتشارا واسعا في 
قارات العالم إال في مناطق محدودة 
منها منطقة الشرق األوسط وإقليم 

قال اهللا جل وعال في كتابه الكرمي: 
(ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة 
وال يزالون مختلفني إال من رحم ربك 
ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن 
جهنم من اِجلنــة والناس أجمعني) 

هود ١١٨-١١٩.
خلــق اهللا البشــر مبكونــات 
فكرية مختلفة وساد بينهم اخلالف 
واالختالف، فاالختالف ظاهرة تقوم 
على االعتداد بالرأي والدفاع عنه، أما 
اخلالف فهو التعاون في الوصول الى 

الطريق القومي واملتفق عليه.
االختــالف فن ال يجيده إال من 
مترسه وتدرب عليه، فله قواعد ثابتة 
حتوله من اختالف مجحود الى خالف 
محمود يــؤدي الى حتقيق الغايات 

وتقريب املسافات، منها:
١- ليس شرطا أن تقتنع مبا أقتنع به
٢- ليس من الضرورة أن ترى ما أرى
٣- يستحيل أن ترى بزاوية ٣٦٠°

٤- معرفة الناس للتعايش معهم ال 
لتغييرهم

٥- اختالف أمنــاط الناس إيجابي 
وتكاملي

٦- ما تصلح له أنت قد ال أصلح له أنا
٧- املوقف واحلدث يغير منط الناس

ال أدري حقيقة كيف يفكر البعض 
منا، فلدينا أزمة صحية عاملية، وهي 
تعني أن حياة أي فرد في املجتمع من 
الكبير إلى الصغير مهددة باخلطر، 
ولدينا حتديات متعددة بني احلفاظ 
على صحة اإلنسان ومعاجلة أزمة 
التعليم العام التي لم نشهد لها حال 
جذريا بعد، وأزمة االقتصاد الذي 
تضرر، وكيف لنا أن نعاجله لنتمكن 
من عبور هذه األزمة بأقل اخلسائر، 
هذا باإلضافة إلى التحديات األمنية 
املختلفة ومحاربة اجلرائم التي باتت 

بازدياد بكافة أشكالها.
وعلى الرغــم مما نعانيه، جند 
أن أناسا لدينا يخرجون عن صلب 
ما يعانيــه املجتمع إمــا بارتكاب 
جرمية تهــز األمن القومي وتضر 
بسمعة املجتمع أو بأقاويل وأكاذيب 
هدفها نشــر الفتنة في املجتمع، 
أو بارتــكاب جرائم أخرى كالقتل 
والفساد والتعدي على املال العام، 
التي  هذا فضال عن االستجوابات 
في غير محلها وتوقيتها، فنجد أن 
عمر البرملــان قد انتهى تقريبا إال 
أن شهية البعض في االستجوابات 
لم تنتــه، وكأنها معاهدة مع الذات 
على االستجواب حتى في اجللسة 

األخيرة من عمر املجلس.
حقيقة ما نحتاجه اليوم هو حلول 

إن إقليم حوض اخلليج العربي 
يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة 
فهو شريان احلياة خصوصا مع 
اكتشاف النفط في بدايات القرن 
العشرين، فاخلليج العربي يتوسط 
اخلطوط البحرية الرئيسية ويحتوي 
على املوانئ ومحطات الوقود الالزمة 
لوسائل النقل كالطائرات والسفن 
واملركبات والقاطرات وغير ذلك.

وموقع اخلليج العربي محور 
االقتصاد العاملــي ومصدر قوة 
احلياة االقتصادية نظرا ملخزونها 
النفطي الكبير، جعلها هدفا تسعى 
إليها القــوى الكبرى، وذلك منذ 
السادس عشر كالبرتغال  القرن 
وهولندا وكذلك إجنلترا من خالل 
الشرقية وأصبحت  الهند  شركة 
بريطانيا هي املهيمنة على منطقة 
اخلليج العربي ومركز ثقل عاملي 
ألهميتهــا في عالــم االقتصاد 
واملال والتجارة واملمرات البحرية 
واجلوية والتسهيالت العسكرية 

واألمنية.
والنفط يعتبر من أهم مصادر 
الطاقة ومــوردا طبيعيا ذا طابع 
إســتراتيجي نظرا ألهميته في 
املجــاالت االقتصادية والتجارية 
الكثير من  والعســكرية وهناك 
مصــادر الطاقة كالفحــم والغاز 
الطبيعــي والكهربــاء والطاقــة 
الشمسية وغير  النووية والطاقة 
ذلك. ظهرت أهمية الفحم كمصدر 
للطاقة في القرن الثامن عشر مع 
الثورة الصناعية في قارة أوروبا 
واســتخدم الفحم لصهر احلديد 
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