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! مقاالت

مدونة مسافر

ـــتـــوجـــه إلـــــى تـــرخـــيـــص األعـــمـــال  إن ال
املنزلية ما هو إال تكريس للفوضى في 
الدولة  بذلت  الذي  التجاري،  العمل  مجال 
جـــهـــودا لــتــنــظــيــمــه، مـــن خــــالل الــقــوانــني 
واللوائح والقرارات الوزارية، لتأتي الوزارة 
العمل  وتشرع  كله،  هذا  لتنسف  نفسها 
ـــي، الــــــذي مــــن الــصــعــب  ـــتـــجـــاري املـــنـــزل ال
من  حــالــة  فــي  لندخل  وضبطه،  مراقبته 
عدم االنضباط والتسيب، اللذين ال يمكن 
تفاديهما مهما تم وضع لوائح وضوابط.

 والسؤال الذي نطرحه هنا: هل عملت 
الوزارة دراسة مستفيضة ملعرفة تبعات 
درست  وهل  املنزلية؟  باألعمال  السماح 
الوزارة اآلثار االجتماعية لتحويل البيوت 
إلى محال للعمل التجاري، وتأثير دخول 
العمالة إلى داخل املنازل، التي أقر القانون 
جهات  بدخول  السماح  وعدم  بحرمتها، 
التحقيق، إال بإذن من الجهات املختصة؟ 
ـــوزارة أن تقّيم أثر  وأيــضــا هــل حــاولــت ال
قرار من هذا النوع على الجيران والحركة 
قد  التي  واملشاكل  املنازل،  قرب  املرورية 
تنتج من وقوف أعداد من السيارات أمام 
املنازل التي يعاني الكثير منها حاليا من 
ندرة املواقف؟ وماذا عن قواعد السالمة 
ــنــســبــة ملــــواقــــع الـــعـــمـــل؟ وهـــــل يــمــكــن  بــال
األعــمــال  وتــأثــيــر  املـــنـــازل،  فــي  تطبيقها 
ببعض  يعبثون  قــد  الــذيــن  األطــفــال  على 
األجـــهـــزة واملــــعــــدات، مـــا يــشــكــل خــطــورة 

عليهم؟
نــفــســهــا  تــــجــــد  ســـــــوف  الــــــــــــــوزارة  إن 
مضطرة إلى زيادة أنواع التجارة املنزلية 
املــســمــوح بــهــا، لنصل إلـــى وضـــع تكون 
األنشطة  من  للكثير  ساحة  البيوت  فيه 
منها  الكثير  يكون  ال  قد  التي  التجارية، 

مناسبا ملزاولته في املنازل. 
إن أفضل حل هو إغالق هذا الباب قبل 
يؤدي  مما  واملشاكل،  للحوادث  االنتظار 
إلى زيادة الضغوط لوقف هذا النوع من 
األعـــمـــال، وهــــذا مــتــوقــع خـــالل فــتــرة من 
هنالك  نعم  األنشطة.  هذه  بمثل  السماح 
أنــشــطــة مــنــزلــيــة تــــزاول اآلن، ولــكــن هــذه 
وزارة  مسؤوليتها  تتحمل  ال  األنــشــطــة 
الــــتــــجــــارة، وتــعــتــبــر مـــخـــالـــفـــة، ويــتــحــمــل 

املسؤولية من خالف القانون.
أماكن  توفير  هــو  األفــضــل  الــبــديــل  إن 
ــــحــــرف  مـــنـــاســـبـــة ألصـــــحـــــاب املــــهــــن وال
الــصــغــيــرة ملــزاولــة أعــمــالــهــم، وبــإيــجــارات 
معقولة، وهذه األماكن هي األنسب ملزاولة 
األعـــــمـــــال، نـــظـــرا الســتــيــفــائــهــا لـــشـــروط 
هي  فالبيوت  واألمــــان.  املهنية  الــســالمــة 
أمـــاكـــن لــلــســكــن والـــــراحـــــة، وغـــيـــر مــعــدة 
ملزاولة العمل التجاري، وبالتالي يجب أن 
بدال  خصوصيتها،  على  املحافظة  تتم 
محال وورش تجارية،  من تحويلها إلى 
وما قد يترتب على ذلك من إغالق راحة 
الــســاكــنــني، الــذيــن قــد ال يــكــون بعضهم 
مــوافــقــا عــلــى قــيــام بــعــض أفــــراد العائلة 
ما  املــنــزل،  داخــل  تجارية  أعمال  بمزاولة 

يعني حدوث شرخ داخل األسرة.
إن وزارة الــتــجــارة مــدعــوة إلـــى إعـــادة 
الـــنـــظـــر فــــي هــــــذا الــــــقــــــرار، الـــــــذي ســـوف 
األنشطة  فــي  الــفــوضــى  فــقــط  عــنــه  تنتج 

التجارية.. وباهللا التوفيق.

آثار ترخيص 
األعمال املنزلية

د. خالد محمد بودي

شــكــر اهللا ســعــيــك يـــا صــاحــب الــســمــو.. فـــي هــذا 
الــتــاريــخ أســــأل اهللا ســبــحــانــه أن يــمــن عــلــى حضرة 
في  ونحن  والــصــحــة..  العمر  بطول  السمو  صاحب 
أيام  منذ  الباكر  الصباح  في  ذهلنا  الفضيل  الشهر 
بخبر قطع العالقات الدبلوماسية بشكل كبير جدا 
من 3 دول خليجية مع إحــدى شقيقاتها، ولم تكن 
االختالف  بعض  وجــود  من  بالرغم  مقدمات  هناك 
في ما بينها وأي اختالف ما هو إال ظاهرة صحية 
تظهر  االخــتــالف  ففي  محبوبة،  ومــرغــوبــة  مطلوبة 

النتائج الطيبة.
وفي الشهر الفضيل وارتفاع درجة الحرارة، وبعد 
كان  فما  الخليج،  دوحـــة  مــع  الــعــالقــات  بقطع  الخبر 
مــن صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد حفظه 
وفــكــره،  أهـــدافـــه  لــنــداء  يستجيب  أن  إال  ورعــــاه  اهللا 
وهو وحدة الصف الخليجي، وبدأ بشد الرحال إلى 
الــشــقــيــقــات «املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة واإلمــــارات 

في  والخير  الصلح  الى  تهدف  رحلة  في  والبحرين» 
والدبلوماسي  اإلنــســانــي  الــقــائــد  وهــو  الــخــيــر،  شهر 
وظهرت  األشــقــاء،  الــرؤســاء  بقلوب  مكانة  وصاحب 
النتائج منذ اليوم األول، بل وقبل سفره عندما طلب 
مــن صــاحــب الــســمــو أمــيــر دولــــة قــطــر الــشــيــخ تميم 
آل ثــانــي بــضــبــط الــنــفــس وعــــدم الــتــصــعــيــد، وكــانــت 

االستجابة وعدم صدور بيان والتعامل بحكمة.
خبر قطع العالقات الدبلوماسية هو مدو ومزعج 
لــكــل مــن يطلب الــخــيــر ألهـــل الــخــلــيــج، وأكــــرر أن أي 
اختالف في الرأي والفكر ما هو إال ظاهرة صحية، 
ولــكــن ال نحبذ املــبــالــغــة فيها ألنــنــا أصــحــاب هــدف 
من  الطريق  في  االستمرار  ونرفض  واحــد  ومصير 

دون اآلخر، فنحن املكملون بعضنا لبعض.
وكــل عــام يــا صاحب السمو وإن شــاء اهللا تكون 
بصحة وحكمة يا قائد العمل اإلنساني.. وسدد اهللا 

سعيك.

خــالل زيــارتــه األخــيــرة ملصر، صــدرت مــن السيد عمار 
املجلس  زعيم  الوطني (الشيعي)،  التحالف  رئيس  الحكيم، 
أو  جديدة،  أقــل  لم  إن  الفتة،  تصريحات  األعلى،  اإلسالمي 
هــي ُتــعــد تــطــورا فــي الــخــطــاب الــســيــاســي للحكيم حــصــرا، 
مصطلح الــعــروبــة، فــهــو فــي سياق  عــنــدمــا راح يــســتــخــدم 
إلى  األولويات،  من  العروبة واحــدة  التصريحات اعتبر  هذه 
جانب الوحدة، والسيادة، وترسيخ الديموقراطية، وبناء دولة 

املواطنة ال دولة املكون. 
وبــغــض الــنــظــر عــن هـــذه الــرؤيــة الــتــطــويــريــة فــي الخطاب 
وحزبه  الحكيم  نظر  وجهة  عن  تعبر  كانت  إن  السياسي، 
تعميما،  الوطني  التحالف  يعني  أنــه  أو  اإلســالمــي،  املجلس 
بــيــد أن مــا نــريــد قــولــه، هــو تــأكــيــد الــســيــد الحكيم فــي تلك 
إن  حيث  مــن  تــكــرارا،  العروبة  مصطلح  على  التصريحات 
واملتعاقبة،  الزمنية  االمــتــداديــة  الــظــروف  وبحكم  الــعــروبــة، 
ظـــاهـــرة مــســتــدامــة وتــواصــلــيــة ومــتــغــلــغــلــة فـــي املجتمعات 
بــدالالت  الــعــمــران،  صعيد  على  حتى  والعربية،  اإلســالمــيــة 

عروبيا،  ديموغرافيا  كيانا  تجسد  التي  وهندسته  نقوشه 
أو كرمز قائم أو معلم لهذه العروبة، عندما ظل هذا العمران 
أسطورة  كحال  يتفاعل  التـأريخية،  الحقب  مختلف  على 

العنقاء أو طائر الفينيق!  
إن الــتــطــور فــي الــخــطــاب الــســيــاســي واإلعـــالمـــي هــو حالة 
إيــجــابــيــة، وداللــــة بينة عــلــى أن هــنــاك فــكــريــة قــابــلــة للتجدد 
والتغيير والتطوير، وقد كانت الحالة التطويرية التي أشهرها 
وقفة  من  أكثر  تستحق  إليه،  أشرنا  ما  وفــق  الحكيم  عمار 
وتأمل، خصوصا أن عمار الحكيم، ومن خالل تبنيه ملصطلح 
وردت  التي  العروبية،  للطروحات  جيدا  قارئا  كــان  العروبة، 
في كتاب «الشيعة والدولة القومية» للمفكر املعروف حسن 
العلوي، حيث إن األخير قدم في هذا الكتاب، طروحات فكرية 
وسياسية، عمد من خاللها إلى التعريف الحقيقي واألصيل، 
بينها  الخلط  البعض  حــاول  التي  العروبة  وروح  ونهج  بفكر 
وبني القومية، ولربما يكون الحكيم قد تأثر بهذه الطروحات، 

عندما راح ُيشدد على العروبة تكرارا!   

األولويات الجديدة للتحالف الوطني العراقي نزيف القلم
عبدالزهرة الركابيعبدالله علي القبندي
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ُروَي أن أحد شيوخ القبائل كانت له عادة سنوية في زيارة الشيخ 
فهد البيك الــهــذال أحــد أبــرز شيوخ عنزة والــعــرب فــي زمــانــه…وفــي 
الشيَخ  ضيفه  البيك  فهد  رأى  البيك  لفهد  الشيخ  هــذا  زيــارات  إحــدى 
على غير عادته مهموًما مطرًقا رأسه ال تطاوعه نفسه على التحّدث 

إلى أي أحد!
فبادره الشيخ فهد البيك بالسؤال عن حاله وقال له: أنت على غير 
عادتك لم نعهدك من قبل في هــذا الــحــزن…ال تفسير عندي للحال 

التي أنت فيها إال ثالثة أمور:
إّمـــا أنــك فــقــدت أم عيالك ورفــيــقــة دربـــك…وإّمـــا أن أبــنــاء عمومتك 
ناصبوك العداء وذهبوا إلى معسكر أعدائك ليساعدوهم عليك…وإّما 

أن الفقر قد طرق بابك ونزل ضيًفا ثقيل الظل في وسط دارك!
فأجاب الشيخ الزائر على احتماالت فهد البيك وقال: أّما أم عيالي 
على  بهم  فعالقتي  عمومتي  أبــنــاء  الــســالم…وأّمــا  وتــقــرؤك  فبخير 

أحسن ما يرام…وال شيء كسرني كما تراني إال الفقر والعوز…!

فأمر له الشيخ فهد البيك ما يغنيه ويدفع عنه يد الفقر اآلثمة!! 
هذا القصة تؤكد لنا أثر الفقر على النبالء الذين لم يكرهوه لشيء 
يشوحون  ويجعلهم  املــعــالــي..  اغتنام  عــن  أيديهم  يقّصر  أنــه  ســوى 
بــوجــوهــم حــزًنــا وحـــســـرًة عــنــدمــا يـــرون صــنــائــع املـــعـــروف تناديهم 
أرحامهم  من  التهّرب  على  ندائها…وتجبرهم  تلبية  عن  ويعجزون 

وقطعها لعجزهم عن تأدية الحقوق التي يريدونها منهم!
وفي الحقيقة لم أَر رجًال بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذي 
تعّوذ من الفقر، عَرَف بشاعة الفقر حق املعرفة مثل علي بن أبي طالب 

رضي اهللا عنه الذي قال: «لو كان الفقر رجًال لقتلته»!
ورحم اهللا ابن الوّراق الذي قال:

ركبت صروف الدهر كهًال وناشًئا…
وجّربُت حالييه على الُعسر واليسِر…

فلم أَر بعد الدين خيًرا من الغنى…
ا من الفقِر !! ولم أَر بعد الكفر شّرً

غالبًا ما نبحث عن سلبيات الحياة اليومية في الديرة، ونكتب عنها - 
ككّتاب - وذلك للتنبيه والتذكير واملطالبة باإلصالح، واالبتعاد عن الفساد 
بكل صــوره، من أجل املصلحة العامة. ولكن في الوقت نفسه، ينبغي أن 
نبحث عن اإليجابيات الجميلة في الديرة التي تفرحنا وتبهجنا وتمتعنا، 

ونظهرها، ونعتقد أنها متوافرة في أكثر من مجال.
* * *

يقال إن عملية التدوير «الري سايكل» هي االستفادة من املخّلفات، أو 
تحويل السلع املعدومة القيمة التالفة، إلى سلع ذات فائدة. وهكذا يستطيع 
اإلنسان القادر، املساعدة في حماية بيئته عن طريق إعادة التدوير، عبر 

عدد كبير ومختلف من الطرق.
أسعدني الحظ أن أتعرف على َمْن يهتم بعملية التدوير، بحيث ينتج من 
مخلفات ال قيمة لها، أشكاًال فنية جميلة، وذلك خالل حفل التكريم الذي 
فريق  األفــاضــل،  لألساتذة  التشكيلية،  للفنون  الكويتية  الجمعية  أقامته 
عمل «ورشة تدوير األثاث املدرسي التالف»، الذين بذلوا مجهودًا واضحًا 
ورائــعــًا فــي مــشــروع إعـــادة تــدويــر األثـــاث املــدرســي التالف ملنطقة حولي 
التعليمية، وتحويله إلى مجّسمات ضخمة فنية رائعة تبهج النظر وتفرح 

القلب، وتدعو للتأمل، عرضت مؤخرًا في ساحات «مارينا كريسنت» في 
الساملية، مما اعتبرتها الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية باكورة أعمال 
لهذا  َفَتحية  الكويت؛  في  مرة  ألول  التشكيلية  الساحة  على  تشاهد  فنية 

الفريق الرائع. 
ومــؤســســات  أمـــة،  ومــجــلــس  حــكــومــة،  جميعًا  علينا  ينبغي  وبــالــتــالــي، 
فرز  ثقافة  على  التشجيع  وأفــــرادا،  عــام،  نفع  وجمعيات  وعــامــة،  خاصة 
النفايات وإعادة تدويرها؛ ألنها إحدى أهم األدوات الناجحة لحماية البيئة 
املرسلة  النفايات  كميات  ستقلل  كما  اليومية،  العشوائية  التلوثات  مــن 
إلــى املــحــارق، وهكذا ستحافظ على نقاء الــهــواء الــجــوي، وتحمي املــوارد 

الطبيعية، حتى ال تنضب سريعًا. 
وال نغفل هنا أن أكوام النفايات تؤذي البصر، وتشوه القيمة الجمالية 
يونيو   5 بتاريخ  العاملي  البيئة  بيوم  االحتفال  أن  خاصة  املكان،  لطبيعة 
من هذا العام، قد مّر علينا كمواطنني، لكننا لم نشعر ببرامجه وفعالياته 

االحتفالية بالشكل املطلوب ملثل هذا اليوم!
لذا، ينبغي أن نتذكر دائمًا مقولة د.أحمد الربعي ـــ اهللا يرحمه ـــ «الكويت 

جميلة»، ونحافظ جميعًا على بريقها!

لم يكن يوم العاشر من اغسطس عام 1990 اقل أملا من يوم الثاني 
منه.. في ذلك اليوم ُعقد اجتماع عاجل للقمة العربية التي بات عليها 
كهيئة تضم االقطار الشقيقة للتعامل مع كارثة بهذا الحجم تهدد 
بدمائهم  الــعــرب  عنه  دافـــع  الـــذي  العربي  القومي  واالنــتــمــاء  الــوجــود 

ونضالهم سنوات طويلة! وكان جزءا من ثقافتهم ووعيهم.
موقف  بسبب  ليس  مؤملًا  اغسطس  مــن  العاشر  الــيــوم  ذلــك  كــان 
عاملنا  فــي  املثقفني  افــعــال  ردود  وبــعــض  العربية،  الــزعــامــات  بعض 
العربي تجاه اعتداء كهذا من دولة عربية شقيقة لجارتها، بل بسبب 
الزعامات  بني  العالقات  حقيقة  عن  عربية  كشعوب  نجهله  كنا  ما 
العربية، التي أخرجها غزو الكويت الى العلن، بعد ان كانت مختبئة 
فــي دهــالــيــز الــقــمــم واالجــتــمــاعــات الــعــربــيــة الــتــي لــم نــكــن نـــرى منها 
املنمقة  الختامية  وبياناتها  االستقبال..  مــراســم  ســوى  كمواطنني 
املكلوم  الــعــربــي  الــعــالــم  شـــوارع  عبر  إعــالمــيــا  لترويجها  واملفصلة 

ببعض زعاماته!
اليوم تبرز أزمة مصيرية داخل منظومة دول الخليج وتبدأ االقالم 
والتحليالت في البحث عن اسبابها.. والتي هي بتصوري املتواضع 
أعمق بكثير من مجرد ما يتم تداوله عبر وسائل االعــالم، بمعنى 
آخر ان االزمة الخليجية االخيرة تستدعي مبادرة حقيقية للغوص 
في االسباب التي فّجرت الوضع بهذا الشكل املخيف! فليس عيبًا 
وال خطأ ان تنشأ خالفات بني اشقاء ودول صديقة، لكن املشكلة 
بالشكل  منفجرة  لتتراكم  الخالفات (الصغيرة)  تلك  تجميل  تكون 

الذي رأيناه في االزمة الخليجية مؤخرا!
الشعوب الخليجية التي رفضت القطيعة بني االشقاء في الخليج، 

فوجئت تماما كما تفاجأت من املوقف العربي تجاه غزو الكويت!
سوى  الخليجية   - الخليجية  العالقات  مــن  تــر  لــم  النها  ببساطة 

األغاني الوطنية واالهازيج واملؤتمرات الزاخرة بالورد والوالئم!
عبدالرحمن  والباحث  الكاتب  نشر  عام 1992  األولــى  طبعته  في 
وهو  العربي»،  الخليج  على  «الــصــراع  بعنوان  الثري  كتابه  النعيمي 
على  بالصراع  متصلة  وقضايا  معلومات  يستعرض  الــذي  الكتاب 
وصناعة  الجغرافي  املوقع  بني  الفاصلة  واملسافات  العربي،  الخليج 
املعلومات  مــن  بفيض  الــكــاتــب  علينا  يبخل  وال  الــســيــاســي،  الــقــرار 
الخليجية  الــدول  بني  (الخالف)  لطبيعة  نسبيًا  والحديثة  التاريخية 
ذاتـــهـــا! فــالــصــراعــات بـــني أعـــضـــاء املــنــظــومــة الــخــلــيــجــيــة تــعــود في 
تاريخها إلى بداية نشأتها، لتتخذ (أي الصراعات) في ما بعد حقبة 
النفط أشكاًال وهويات أخرى، ولكنها بقيت صراعات في جوهرها! 
كامنة  بقيت  متعارضة،  ومصالح  ثــقــة،  وأزمـــات  حـــدود،  صــراعــات 

تحت شعار «خليجنا واحد».
حتى وان انتهت األزمــة الخليجية الراهنة يبقى مطلوبًا من دول 
الخليج فتح جميع امللفات، خصوصًا قضايا الخالف على الحدود، 
وهو الخالف الذي أدى إلى أكثر من قطيعة بني دول الخليج الشقيقة 
أخــرى  قضايا  صحائفها!  كــل  فــي  واملــوثــق  املـــدون  تاريخها  عبر 

كثيرة آن األوان املصارحة واملكاشفة فيها بكل شفافية!

الفقر عدو املروءات.. !

االحتفال بيوم البيئة العاملي

الخليج.. وحرب امللفات العالقة

عبدالكريم دوخي املجهول

منى الشافعي

سعاد فهد املعجل
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قــبــل ال أدخـــــل بــمــوضــوع املـــقـــال ودي 
في  مقعد  على  حصولها  للكويت  أبـــارك 
إيجابيًا  التصويت  وجـــاء  األمـــن،  مجلس 
ـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــراقــــيــــة واملــــركــــز  نــــتــــاج ال
كــان  وكــذلــك  الحبيبة.  لــدولــتــنــا  اإلنــســانــي 
هــنــاك جــهــد إعـــالمـــي تـــراثـــي راق تــزامــن 
ولألسف  للتصويت،  األخــيــرة  الفترة  مــع 
لــم يــأخــذ البعد اإلعــالمــي الـــذي يستحقه 
وضــــاع بــغــيــاهــب الـــزخـــم اإلعـــالمـــي تــجــاه 
قام  الجهد  وهذا  الرمضانية.  املسلسالت 
به فريق املوروث الكويتي الذي يرأسه األخ 
أنور الرفاعي، حيث قام الفريق بنقل كم 
من محتويات متحف بيت العثمان، وأقام 
مــعــرضــًا ثــقــافــيــًا جــمــيــًال بــمــقــر الــكــويــت 
فـــي هــيــئــة األمـــــم املـــتـــحـــدة. عــمــل تــطــوعــي 
جــمــيــل قـــام بــه كــوكــبــة مــن أبــنــاء الــكــويــت 
لبلدنا  والتراثي  الحضاري  املظهر  عكس 
الحبيب.. فشكرًا للفريق ورئيسه، وشكرًا 
رئيسة  الــصــبــاح  األحــمــد  أمــثــال  للشيخة 

لجنة العمل التطوعي. 
ـــلـــي يــعــور  ونــــرجــــع إلـــــى مـــوضـــوعـــنـــا ال
الـــقـــلـــب.. فــكــعــادتــهــا ومــــن وقــــت إلــــى آخــر 
تفاجئنا حكومتنا الرشيدة بقرارات أقدر 
أقول عنها ارتجالية وآخرها (وتردد أنه تم 
التراجع عنه) قرار حصر االلتحاق بعائل 
للزوجة واألوالد، أما من عداهم من والدين 
وإخوة وأخوات فعليهم تسوية أوضاعهم 
خــالل ثــالثــة أشــهــر. ومــوضــوع االلتحاق 
بعائل له تاريخ قديم، وكل مرة يعالجونه 
بحد  مرتبطا  كــان  أذكــر  مــا  فعلى  شكل. 
دينار   ٥٠٠ إلــى  يصل  املقيم  لراتب  أدنــى 
وبــعــديــن نــزلــوه ومـــــادري لــيــش إلـــى ٢٥٠ 
 ٥٠٠ إلى  ثانية  مرة  رفعوه  بعدين  دينارا 
دينار! وسؤالي هذي قرارتكم من درسها 
لكم وما كانت مسبباتها هل هي سياسية 
أم اقــتــصــاديــة أم مــزاجــيــة خــلــونــا نــعــرف. 
مني  تزعل  وال  شــوي  اتفلسف  وخلوني 
الداخلية، لكن ودنا نحلل وضع االلتحاق 
بعائل، فهناك من املقيمني كبار املوظفني 
ونــاس  كبيرة  مالية  قـــدرة  ولــهــم  والــتــجــار 
يحترمون القانون ومستضيفني والديهم. 
وهناك من ليس له القدرة على استئجار 
من  كبير  عــدد  جايب  وتالقيه  لــه  مسكن 
ولألسف  وتالقي  العمل،  بقصد  أقربائه 
برمضان  أقــربــاءه  يستضيف  مــن  هــنــاك 
بقصد جــمــع املــســاعــدات عــنــد املــســاجــد. 
فالقصد أنه ال يمكن التعميم على جميع 
اإلنسانية  مــن  تخلو  قــد  بــقــرارات  الفئات 
التركيبة  مشكلة  حــل  عــلــى  تــســاعــد  ولـــن 
السكانية. فمن هو قادر سيقوم بترحيل 
عائلته، أما البقية فستجد الحل لدى تجار 
اإلقــامــات ولــن يرحلوا مــن هــم ملتحقون 
بـــهـــم وتـــنـــتـــعـــش جــــيــــوب تــــجــــارة الــبــشــر 
واإلقــامــات وال طبنا وال غــدا الشر. فمرة 
اخرى إن أردتم معالجة التركيبة السكانية 
اإلقامات  تجار  على  القضاء  أوًال  فعليكم 
واال انسوا املوضوع. واللي راح يصير إّن 
الناس امللتزمة والقادرة والذين لهم إضافة 
ويبقى  يرحلون  سوف  للبالد  اقتصادية 
الهامشية  العمالة  تسمونهم  اللي  عندكم 
وإذا  القانون.  على  االلتفاف  على  القادرة 
أشهر  الثالثة  فبنهاية  تــتــأكــدون  تحبون 
اعــمــلــوا دراســـــة إحــصــائــيــة وشـــوفـــوا من 
غــــادر ومــنــو عـــدل وضــعــه وشـــلـــون عــدل 

وضعه وراح تتفاجأون بالنتيجة.

التحاق بعائل
عدنان عبدالله العثمان


