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انطلقت صافرة تشغيل املرحلة األولى من مصفاة الزور.. 
ومت اإلعالن عن التشــغيل للمصفاة كأحد روافد اإلنعاش 

التجاري في البالد.
وتعتبر مصفاة الزور أحد اكبر املشــاريع االقتصادية 
الضخمــة في الدولة، وذلك ألهميتها فــي تغذية االحتياج 
احمللي من الوقود البيئي الذي يتميز بأنه احد موارد الطاقة 

النظيفة في البالد.
واجلدير بالذكــر أن كل وحدة من الوحدات في احملطة 
وتلك املصافي الصغيرة، تتمتع بطاقة تكريرية تبلغ حوالي 
ثلث الطاقة اإلجمالية و«أن الوحدات الثالث ذات حجم مماثل 
ولديها القدرة علــى معاجلة ما يتراوح بني ٢٠٠ ألف و٢٢٠

ألف برميل من النفط يوميا». 
تعد مصفاة الزور اجلديدة إحدى املبادرات االستراتيجية 
للشــركة البترولية املتكاملة وأكبر املشــاريع العاملية لبناء 
مصفاة جديــدة لتكرير النفط، وذلك بهدف التوســع في 
الطاقة التكريرية للمصافي، حيث ســتبلغ ٦١٥ ألف برميل 
يوميا، وتكرير ٥٣٥ ألف برميل يوميا من خليط من النفوط 

الكويتية الثقيلة مع النفط اخلام للتصدير.
والالفت أن مشروع املصفاة أكبر مجمع لوحدات إزالة 
ARDS الكبريت من الزيت املتخلف من وحدة التقطير اجلوي

في العالم، وصممت فيه وحدة املعاجلة الهيدروجينية للديزل، 
والتي تعمل على إزالة املواد الشــمعية وإنتاج ديزل فائق 
اجلودة ذي محتوى كبريتي منخفض جدا، طبقا للمواصفات 

األوروبية املستقبلية. 
وتتمتع هذه الوحدات بنظام تبريد مائي ذي دائرة مغلقة 
سهلة التطبيق والتحكم باحلرارة، كما أن املواد املستخدمة 

تقلل من تعرضها لعملية التآكل.
وتكنولوجيا.. تطبق أحدث تقنيات الشبكة الرقمية للتحكم 
امليداني Field Bus Foundation في شتى أرجاء املصفاة ألول 

مرة في تاريخ مصافي النفط الكويتية.
كما أن عمل الشــبكة الرقمية يعمــل بكفاءة عالية في 
تشخيص األعطال من خالل خاصية التعرف الذاتي السريع. 
كما أنه يتيح تنفيذ التعديالت في املستقبل بطريقة أسهل 

دون الرجوع إلى غرف التحكم.
ولذلك تتميز مصفاة الــزور مبردودها العالي اجلودة 
احمللي والعاملي وبتصاميمها العاملية على أحدث املواصفات 
التكنولوجية واملعدات، حيث ســيتم تطبيق نظام الشبكة 
الكهربائية للمراقبة والتحكم ENMC وذلك ألول مرة في تاريخ 
مشاريع الشركة البترولية املتكاملة، وذلك من أجل حتقيق 

أفضل إدارة ومراقبة وحتليل وإعداد التقارير. 
وملعاجلة املخلفات.. ستتم إعادة واستخدام كل مخلفات 
غالبية املياه املستخدمة باملصفاة الناجتة عن عمليات التكرير 
بتطبيق تقنية عدم تصريف السوائل (ZLD) وستبلغ طاقة 
التخزين ٦٫٥ ماليني برميل مــن الوقود النفطي منخفض 

الكبريت.
ولذلك، وهللا احلمد واملنة.. نحن أمام مخزون استراتيجي 

من الوقود باختالف املواسم واالحتياجات.
ناهيك عن وحدات استرجاع الكبريت للحفاظ على البيئة 
مع وجــود أنظمة دائمة االنبعاثات فــي معدات االحتراق، 
ونظام الشعالت التي تعمل بدون إصدار أدخنة وبضجيج 
منخفض، إلــى جانب وجود مرافق تصدير للمواد الصلبة 

وجزيرة صناعية للمنتجات السائلة.
وكوني أحد أفراد القطاع النفطي وشــاهدا على الكثير 
من هذه املشاريع، فأنا متأكد أن العمل على إيجاد محطات 
تنتج الوقود البيئي على شاكلة مصفاة الزور هو نقلة نوعية 
للتنمية النفطية واالقتصادية املستدامة، وأبارك جميع اجلهود، 
وميزتها أن هذه املصفاة ستصدر النفط ذا اجلودة العالية 

والنظيف ليكون نفطنا األجود عامليا.

تطرقت في مقال ســابق إلى شروط سبق أن حددها 
مجلس اخلدمة املدنية بعد صدور مرســوم البدل النقدي 
الذي ميكن املوظفني في اجلهــات احلكومية خالل فترة 
خدمتهم من بيع رصيــد إجازاتهم، واالنتفاع منها ماديا 

دون حتديد لسقف البيع كما أوضح القرار.
وكان من ضمن ضوابط شــروط بيع اإلجازات آنذاك 
شرط مشابه ملكافأة األعمال املمتازة الذي يتطلب حصول 
املوظف على تقريري امتياز حتى يحصل على البدل رغم 

أن بيع الرصيد استحقاق للموظف ال ينازعه أحد عليه.
وقتها طلبت من مجلس اخلدمــة املدنية إعادة النظر 
في الشــروط املوضوعة، وجعل األمــر مطلقا ملن يريد 
أن يحصل على البــدل مع حتمل املوظف جميع التبعات 
القانونية بعيدا عن ربط ذلك بالتقارير، وجعلها حالها حال 
اإلجازة الدورية مادام املوظف لديه الرصيد الكافي الذي 
ميكنه من بيع رصيد اإلجازات والذي بحكم القانون حق 
أصيل للموظف مــادام يريد االنتفاع ماليا من هذا البدل 

وبيع رصيده لتحسني وضعه املادي. 
مجلس اخلدمة جتاوب مشــكورا في اجتماعه املاضي 
وأصدر قرارا يقضي بتعديل املادة (٢) بشأن قواعد وشروط 
وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات 
الدورية حيث مت إلغاء شرط االمتياز واإلبقاء على الشروط 
األخرى، منها يحق للموظف التقدم بطلب صرف رصيد 
اإلجازات سنويا على أال يتكرر تقدمي الطلب بذات السنة، 
كذلك يجب أن يكون قد أمضى في ذات اجلهة بعد التعيني 
فيها أو النقل إليها مدة ســنتني على األقل سابقتني على 
تاريخ صدور قرار صــرف البدل النقدي، وأال يكون قد 
وقعت على املوظف إحــدى العقوبات التأديبية ما لم يتم 
محوها وفقا للمدد املقررة قانونا قبل صدور قرار صرف 

البدل النقدي.
بعد إقرار امليزانية وتعديل شروط الصرف بالتنسيق 
بني احلكومة ومجلس األمة، بات من الضروري على اجلهات 
احلكومية اإلسراع في إيجاد آلية للصرف من خالل تشكيل 
فرق عملها متهيدا لصرف البدل، كذلك يجب حتديد تاريخ 
معني يتم من خالل إلزام الوزارات بتحويل البدل النقدي إلى 
حسابات املوظفني خالل تلك الفترة حتى ال يكون مصيرها 
مصير مكافأة الصفــوف األمامية التي لم تصرف حتى 

اليوم لبعض اجلهات عن عملها خالل جائحة «كورونا».
مطلوب من الوزارات االنتهاء من هذا األمر قبل نهاية 
العام، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل البدل النقدي سيكون 
راتبا كامال وكأن املوظف على رأس عمله أم انه مجرد من 

البدالت واخلفارات، وغيره أم ماذا؟
 وبالنسبة للحاالت التي مت رفض تقدميها لالستفادة من 
البدل بحجة عدم توافر تقريري امتياز، ماذا سيتم بشأنها 
هل سيشملهم القرار أم سيرحل استحقاقهم للعام املقبل؟.

عاملنــا العربي مــازال يعاني من 
بعض األنظمــة الديكتاتورية، كما أن 
كثيرا من مناطقــه مازالت تعاني من 
الصراعات األهلية والقبلية والعشائرية، 
بالتالي أدى إلى ضعف وغياب  وهذا 
املواطنة،  املؤسسات احلديثة وأسس 
ناهيك عن احلروب الطائفية واملذهبية 
التي تشهدها بعض الدول ومنها العراق 
وســورية واليمن، لذلك نرى أن هذه 
الدول تتعرض شــعوبها لالضطهاد 

ومالحقة رجال الفكر والسياسة.
لذا فإن عاملنــا العربي بحاجة إلى 
نشر ثقافة احلرية والدميوقراطية، وهذا 
يتطلب أن يتم تعديل النظم التعليمية. 
أذكر عندما كنت طالبا في دار املعلمني 
بدمشق كانت هناك مادة مقررة على 
الطلبة وهي مادة القومية وحرية الفكر، 
وهي مادة نريد أن تقررها الدولة لنشر 

ثقافة الدميوقراطية وحرية الفكر.
فحبــذا لو اتفق املســؤولون في 
التعليم مبختلف أنحاء الوطن العربي 
على إعداد مناهــج توعوية وثقافات 
وطنيــة حتى نطبع روح الوطنية في 
نفوس األجيال القادمة، فنحن بحاجة 
ماسة ألن نسعى لتعديل مناهج التعليم 
وأن تتضمــن مفاهيم الدميوقراطية 

وحرية الفكر.
ومن املهم أن ننتبه إلى أن الوطن 
العربي بحاجة إلى التركيز على الترابط 
والتعاون في إطار من القومية والوطنية، 
ال نريــد أن يبقى للطائفية أو القبلية 
والعشــائرية أي تأثير على ترابطنا، 
ألن ما يحدث فــي عاملنا العربي من 
فشل في تطبيق الدميوقراطية سببه 
عدم نشر الوعي القومي الوطني، لذا 
البد من التخلص من خلط العالقة بني 

الدين والدولة.
إذا تعثر االنتقال إلى الدميوقراطية 
ســببه عدم توفر البيئــة احلاضنة 

للدميوقراطية.
من كلمات أمير القلوب الراحل سمو 
الشــيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: 
«إن احلماس بغير علم عاطفة فوارة 
حتتاج إلى ضبط، والعلم بغير حماس 
قوة خامدة حتتاج إلى دفع.. واجلمع 

بينهما هو سبيل احلركة الواعية».
واهللا املوفق.

االختالف بني الناس حالة طبيعية في 
الوجود اإلنساني، ألن وجود اإلنسان 
ذو طبيعة وظائفية وذو غايات وأهداف 
سامية لذا فهو يحتاج إلى تنوع وتعددية 
من جوانب عديدة لكي يقوم كل صنف 
من املخلوقات بالدور واملهمة التي تهدف 

حياته إليها. 
 وعلى ضوء ذلك التنوع تنشــأ 
الوحدات االجتماعية املســتقلة لكي 
تتكامل عبر التعــارف الذي هو في 
حقيقته ســيادة احلــب والفضائل 
األخالقية في جو مشبوب بالتعاضد 
واملساواة والشفافية والعدالة االجتماعية 
التكامل يعني أيضا جتاوز كل  وهذا 
الســلبيات التي تهدد حالة الطمأنينة 
املجتمعية وهــذا االختالف والتنوع 
للحيــاة مظهر التجــدد يبعدها عن 
باملجتمع من حيث  اخلمول وينهض 
تنويع اإلنتاج اإلنســاني ومن تكثير 

النشاطات النافعة. 
ويظل هذا االختالف املنتج للتعددية 
ايجابيا ومفيدا طاملا كان ينبع من تلك 
الفروق الفطرية والتباينات املوضوعية 

التي حتترم احلق والعدل. 
وبهذا يكون االختالف طبيعيا وهو 
عني الوحدة ومصدر احلرية وينبوع 
التقدم والتطور املتدفق في شــرايني 

احلياة احلضارية.
اخيرا اقــول ان مجتمعنا يواجه 
روح التشاؤم ولذلك يجب أن نحيي 
من جديد روح الثقة بالذات اإلنسانية 
الروح واإلميان عندئذ  املرتبطة بقيم 
يصبح العدل هو معيار املجتمع وميزانه 
وتصبح احلريــة واالحترام املتبادل 

شرطا الستمرار حياة االنسان. 
ان عاملنا املعاصــر يحمل الكثير 
من التنافس والتناقض وحمل الناس 
على الــرأي الواحد يناقض املنظومة 
الدميوقراطية املعاصرة إذ إن االختالف 
في املفهــوم الدميقراطــي ال يعني 
التنافــر والهدم واإلقصاء والظلم بل 
إن الدميوقراطية بديل عن كل استبداد 

وانفراد بالرأي.
 نعم هناك سلبيات ومزالق للتعددية 
حتى في مســتوى التعبير املؤسسي 
الدميقراطي، إال أن عيوب الدميوقراطية 
تصحح بالدميوقراطية وليس بإلغائها.

احلــق ألصحابه، فمن هؤالء الرجال 
من استشهد ومنهم من أصيب ومنهم 
من اليزال حيا يرزق إال أنه عاطل عن 

العمل، وبالكاد يجد قوت يومه.
هذه املجموعة الشريفة من الرجال 
وهي (ليست كثيرة) أحق باإلنصاف 
وأجدر أن تسمع وجهة نظرها، وأن 
توضع ملشكلتهم حلول مناسبة مبا في 
ذلك أبناؤهم، وكنت في العام املاضي 
قد التقيت سعادة رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشــيخ خالد 
الصالح الصباح، ووجدت لديه اهتماما 
بالغا بهذه املجموعة، وذكر لي أنه على 
اتصال مستمر معهم، والحظت سعيه 
الدؤوب من أجل إنصافهم، وهو يعلم 
الكثير الكثير عنهم بحكم مركزه املهم، 
ونحن هنا ال نفرض رأيا وليس من 
حقنا ذلك، ولكن نطرح وجهة نظر، 
فمن دافع عن الوطن وضحى بالغالي 
والنفيس من أجله أحق بالتكرمي، وأقلها 
أن مينحوا راتبا تقاعديا أسوة مبن 
شــاركوا في حربي ٦٧ و٧٣، فهؤالء 
الفــرج ويأملون  الرجال ينتظرون 
أنصافهــم، ونحن بدورنــا مع من 

يستحق، ودمتم ساملني.

واستخدامها أو االبتسامة حتت أضوائها 
املبهرة وســط أحداث ليست مبررات 
ألي ابتسامة، وقد ال توجد حتى اآلن 
أدوات لصنع االبتسامات. إن االستعداد 
للدور اجلديد يتطلب التوسع في وجود 
املراكز املتخصصة لدعم اتخاذ القرارات 
فضال عن توسيع قاعدة اإلملام بثقافات 
ولغات املناطق املختلفة من العالم ووجود 
رؤية واضحة ترتبط باملواقف وليس 
باألشخاص مع إدراك أهمية املصالح في 
العالقات الدولية ورسم السيناريوهات 

االفتراضية مبحاورها املختلفة.
فهل لدينــا األدوات، وهل نتدرب 
لدور قيادي يحتاجنا  عليها استعدادا 
العالــم للقيام به وليــس مجرد دور 
الوســيط أو جنم البروتوكول، حيث 
إن الديبلوماســية قد تنوعت فروعها 
وأســاليب عملها إلى ما هو أرحب من 
الضيافة وحسن االســتقبال ودفء 
العالقات اإلنسانية وقواعد البروتوكول 
استعدادا للضيافة وترتيب أدوات املوائد.

ضد العمالة امللتزمة التي تعيش بيننا 
افتعال املشاكل خاصة،  بسالم دون 
وأن الكويت يعمل على أرضها عمالة 
من شــتى بقاع العالم، حيث أشارت 
آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية املســجلة في منتصف العام 
٢٠٢٢ إلى أن تعداد العمالة اآلسيوية بلغ 
مليونا و٦٧٠ ألفا و١٣ وافدا فيما حتل 
العمالة العربية في املرتبة الثانية بعدد 
ألفا و١٤ وافدا، والبقية  مليون و٢١٦ 

القليلة من القارات األخرى.
ولوال تعامل الكويت باحترام مع 
العمالة الوافدة امللتزمة ملا وجدنا هذا 
الكم الهائل من العمالــة الوافدة في 
ديرتنا، ولكن من يشــذ عن القاعدة 
فديرته أولى به دون أن يكلف الدولة 
قيمــة تذكرة إبعــاده؛ ألن املليارات 
التي تدفــع لإلبعاد ميكن  التراكمية 
أن تبنى بها مستشــفيات ومدارس 
ومساجد وخدمات أخرى، نحن في 

أمس احلاجة إليها.

لترفرف السعادة على مواطنيها في 
أرجاء الوطن، كما يجب أن يتم الضرب 
بيد من حديد على اجلشــعني، وأال 
تتهاون الدولة مــع قضية «األغذية 
الفاســدة» التي انتشرت في البالد 
وأمرضت العبــاد، فهي وصمة عار 
على جبني احلكومة، وكل من يسكت 

على من يرتكبها من النصابني.
وعلــى الدولة أن تنتبه أيضا إلى 
مشكلة اجلواخير التي وزعتها الدولة 
لإلنتاج لكن أصحابها بدال من أن يقوموا 
باحملافظة على الثروة احليوانية في 
البالد حولوها إلى منتجعات وشاليهات 
للوناسة، وبعضها حتول إلى مطاعم 
ومخازن ومأوى للهاربني من القوانني.

وأخيرا، نحن نقول لكل هؤالء اتقوا 
اهللا في وطنكم ومواطنيكم، اللهم قد 

بلغت، اللهم فاشهد.
حفظ الكويت وشعبها من كل سوء 
حتت ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.

دورهم الفاعل واملشرف في تلك األيام 
السوداء أيام االحتالل البغيض، حيث 
قاوموا احملتل بكل بسالة ثم انسحبوا 
بأمر القيادة بأســلحتهم إلى اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة، تاركني 
بيوتهم وأسرهم في مهب الريح، ثم 
رابطوا هناك مرابطة األبطال، وظلوا 
على أهبة االستعداد القتحام املعركة 
طيلة ٧ أشــهر، ثم دخلــوا الكويت 
متوكلني على اهللا تعالى وفدوا ترابها 
بأرواحهم، وقاتلوا قتال املستميت، ولم 
يتراجعوا ولم يتقهقروا من أجل حترير 
الكويت، وليس لهم هم سوى أن يعود 

مبادئ لم توضع بعد في إطارها الصحيح 
أو سياقها العادل في كثير من املواضيع 

واألحداث.
ومازال السؤال مطروحا، هل هناك 
دور جديد ملنطقتنا يلوح في األفق أم 
أنه مــازال دورا بروتوكوليا للضيافة 
الشــرف وكرم  والترحيــب بحرس 
الضيافة حتت عدســات اإلعالم وهي 
عدسات ليس لنا أي فضل في صناعتها 

لهم أو يتم إصدار قرار يلزم العامل 
الوافد بدفع ٣٠٠ دينار كتأمني يسترد 
له في حال تركه البالد مع ضرورة أن 
يخصم من هــذا املبلغ تكلفة تذكرة 
الطيران في حال إبعاده عن الكويت؟

نأمل إصدار هذا القرار في أسرع 
وقت لوقف نزيف املال العام املتواصل 
في ظل سعي الكويت لتعديل التركيبة 
السكانية، وبطبيعة احلال فنحن لسنا 

األسعار يرتفع معها الضغط ويرتفع 
كذلك سكر الدم لدى املواطنني، حيث 
املواطنني ضحايا  العديد من  يسقط 
حتت رحمة املتالعبني من التجار، كل 
من يبحث عــن القوت، ال يهمه بعد 
ذلك إن كانــت الدميوقراطية عرجاء 
أو عزبــاء أو حتى عميــاء، فاألمن 
الغذائي هو من األمن السياسي وكذلك 
االستقرار واالطمئنان باملستقبل، لذلك 
نوصي احلكومة املوقرة بأن حتتضن 
مواطنيها، وأن حتيطهم بأحضان دافئة 

اإلخوان، وساعة ألسرتك.
املهــم واألهم فقد  ومن منطلق 
تابعت باهتمام لقاء الســادة أعضاء 
مجلــس األمة احملترمــني بوفد من 
غيــر محددي اجلنســية وســماع 
وجهة نظرهم، والتباحث معهم، وهم 
مشكورون على اجلهد الذي قاموا به 
من منظور إنســاني، ولكن لنا رأي 
في هذا املوضوع الشائك، مع متنياتنا 
بأن يأخذ كل ذي حق حقه، فقد كنا 
نتمنى أن يكون مثل هذا اللقاء املهم 
مع اإلخوة العسكريني الذين شاركوا 
في حرب حترير الكويت، وكان لهم 

رسم موقعها على خريطة العالم وسط 
ظروف شديدة الدقة وفي ضوء إعادة 
رسم خريطة العالم بأقالم ومداد جديد 
وبفكر متجدد وســط منظمات دولية 
وقــوى آن األوان إلعــادة إصالحها 
وهيكلتها من جديد بعد تغير الظروف 
منذ احلرب العاملية الثانية التي متخضت 
عن ميالد ميثاق األمم املتحدة وما أكد 
عليه من مبادئ حقوق اإلنسان وهي 

للمبعدين عن البالد منذ التحرير حتى 
عام ٢٠٢١ وجدنــا أن هناك ٤٦١ ألف 
شــخص مت إبعادهم عــن البالد من 
مختلف اجلنسيات، فيما مت إبعاد ٢٣
ألفا من يناير ٢٠٢٢ حتى أكتوبر من 

العام احلالي.
ويحق لنا أن نسأل إلى متى هذا 
الهدر في املال العام؟ وملاذا ال يتم تسفير 
هؤالء على حساب السفارات التابعة 

أسعاره تلك البطون اجلائعة. إن نهب 
ما في جيوب املواطنني، خاصة أصحاب 
الدخول املتواضعة واملتقاعدين، جرمية 

يحاسب عليها القانون.
إننا في احلقيقة لسنا ضد أن يحقق 
التجــار األرباح، لكن يجب أن تكون 
بحدود وأال تتعدى ٣٠ - ٥٠٪ كأرباح 
وليس كما يحدث من البعض بتحقيق 
أرباح فاحشة تتجاوز أضعاف الثمن.

حقيقة، يقال ال يوجد إنسان يتحمل 
اجلوع والقهر اإلنساني، فعندما ترتفع 

الدنيا كلها تســير بنا بني املهم 
واألهم، وهناك أيضا الال مهم، وهذا 
األخير ال شأن لنا به وال يعنينا فيما 
نقوله شيئا، وإن كان مير في حياتنا 
مرور الكرام، فال شك أن التركيز في 
هذه احلياة منصّب على املهم واألهم، 
وبني هذا وذاك متضي بنا الدنيا بحلوها 
ومرها، وسرورها وحزنها، فال ينبغي 
للمرء أن يهمل املهم ويركز على األهم، 
فيقع في اخلطأ، وال يضع املهم في 
خانة األهم، ولكن عليه أن يعطي كال 

حقه.
كما أن على املرء أن يحسن ترتيب 
املعادلة وجدولتها، فال يتداخل هذا 
بذاك، وال يؤثر طرف على آخر، وليس 
هذا األمر بالصعــب إن أردنا ذلك، 
وحتى في عالم السياســة العريض 
نطبق نفس النهــج، نبدأ باألهم ثم 
املهم، فهناك ترتيب وجدولة لألوليات 
علينا اتباعها، ليكون طريقنا واضحا، 
وهذه ليست نظرية فلسفية فحسب، 
لكنها أيضا من صلب ديننا احلنيف 
الذي أمرنــا بذلك، فوقت املرء عليه 
أن يرتبه، بحيث تكون ساعة لطلب 
الرزق وساعة هللا تعالى وساعة ملالقاة 

خالل األيام القليلة املاضية، طرح 
ســؤال منطقي نفسه أمامي، وهو هل 
يتغير ثقل العالم خالل السنوات القادمة 
وتصبح دولنا مركزا للثقل السياسي، 
وليس فقط للثقل املتعلق بالطاقة والنفط؟ 
وهل يكون لعواصمنا دور محوري في 
رسم وتوجيه سياسة العالم بعد أن نقلت 
لنا املواقع زيارات قادة ورؤساء دول 
العالم ســواء إلى شرم الشيخ أو بعد 
إلى اإلمارات والسعودية، وكذلك  ذلك 
إلى قطر حيــث كأس العالم، أم أن ما 
يحدث ليست له عالقة مبركز الثقل أو 
السياسات سواء للسالم  مراكز رسم 
أو للحرب، وخصوصا أن دورنا غير 
واضح في مناطق توتر مثل الصني أو أن 
دورنا في احلرب بني روسيا وأوكرانيا 
مازال يكتنفه بعض الغموض أو أن ما 
يحدث بني تركيــا واالحتاد األوروبي 

مازال بعيدا عن اهتماماتنا؟. 
ولكن ما تراه اآلن قد يكون مقدمة 
إلعادة الدور التاريخي ملنطقتنا وإعادة 

أقرب مثل يتبادر للذهن عندما ال 
يلتزم أي إنسان بقوانني البالد أنه «من 
أمن العقوبة أساء األدب»، وميكن أن 
نستوحي من هذا املثل مقولة «من أمن 
التذكرة رغب في اإلبعاد»، حيث إن هناك 
فئة من العمالة الوافدة تختلق املشاكل، 
وتتعمد خرق القوانني أو تعتدي على 
موظف عام لتغادر البالد على حساب 
مال الدولة، ويبدو أن عقليات اجلهات 
الرسمية تشجع هؤالء على استباحة 
أموال الدولة ليتســنى لهم احلصول 
على تذكرة سفر مجانية، فما أسهل 
أن يضرب العامل الوافد غير امللتزم 
بالقوانني أي موظف أو مسؤول عام، 
مادام أنه سيكافأ بتذكرة طيران مجانية. 
والســؤال الذي يطرح نفسه هنا 
كم تكلفة تذاكر الطيران التي تتكبدها 
الدولة في إبعاد العمالة التي ال حتترم 

قوانني وعادات البالد؟
من املؤكد أنها باملليارات، فعندما 
اطلعنا على إحصاءات وزارة الداخلية 

ال شك أن التالعب بقوت الشعب 
ظاهرة خطيرة لــم نعرفها من قبل 
ألننا تعودنا مع جتارنا من قبل على 
التسامح والرضا بالربح احلالل، لكننا 
في وقتنا احلالي صدمنا مبا يقوم به 
بعض التجار من الربح الفاحش على 
حســاب أصحاب الدخول احملدودة 
واملتوســطة، فالدميقراطية ال تتفق 
مــع اجلوع والغــالء، فأغلب الناس 
ال يهمهــا ما بداخل السياســة، لذا 
نقول إنه إذا كانت رقابة الدولة على 
التجمعــات واملنتديات والفضائيات 
مهمة، فاألهم هو مراقبة األســواق 
وما يــدور فيها مــن حاالت نصب 
واحتيال من بعض أصحاب الضمائر 
الضعيفة الذين يسيطرون على قوت 
الشعب ويضعون أيديهم على املواد 
الغذائية األساسية التي يخنقون بها 
رقاب عباد اهللا، لذلك على الدولة ان 
ترحم مواطنيها، وأن تقوم هي بتوفير 
السلع االستراتيجية حتى لو غضب  
التجار املدللون الذين يقومون باحتكار 
كل ما يهم املواطنني من قوت تلهب 
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