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أفرزت كارثة جدة تبعات كثيرة وكشفت عن 
فساد إداري وتالعب واستغالل من بعض ضعاف 
النفوس، فما أن صدر أمر ملكي من خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، بتعويض 
املتضررين جراء السيول التي حصلت وتسببت 
في تشريد وإحلاق الضرر باملواطنني حتى سارع 
عبدة املال لتجنيد وسائلهم وزيادة أرصدتهم 
بوس���ائل احتيالية متثلت في تقدمي أس���ماء 
أشخاص لم تلحقها أضرار مقابل نسبة مئوية 
تؤخذ منهم، وإزاء فطنة ويقظة رجاالت اململكة 
الكرام وحرصهم على أمن وطنهم ومصاحله متت 
مداهمة هؤالء األشخاص مبكاتبهم دون تدخل 
من أح���د حلمايتهم، والنقيض لدينا بالكويت 
إذ أن ش���عار داريني وأداريك، وحب اخلشوم 
ومراعاة اخلواطر من قبل اجلهات الرسمية قد 
فتح الباب على مصراعيه الس���تفحال جرائم 
الرشوة والتعدي على املال العام، هذا فضال عن 
اخلطب الغوغائية مبا تتضمنه من تهديد ووعيد 
والذي أصبح أمرا عاديا، وهي الكارثة بعينها 
لعدم وجود محاسبة وردع إذ ان اجلهات املعنية 
في حالة سبات تاركة احلبل على الغارب غير 
معنية بحالة الديرة التي تعطلت مصاحلها، رغم 
ان عقالءن���ا لم يألوا جهدا عن املناداة الدؤوبة 
بضرورة إصالح احلال واتخاذ اإلجراءات املناسبة 
في حق أولئك املتجاوزين أسوة مبا حصلفي 
باململكة العربية الس���عودية، فإلى متى نظل 
على هذه احلالة ومتى سنضع حدا لذلك؟ هل 

من مجيب أم صدق فينا قول الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيا

ولكن ال حياة ملن تنادي
> > >

القرى السياحية

القرى الس���ياحية في بعض الدول تعتبر 
من اإلجنازات احلضارية املميزة التي حتتسب 
للقائمني عليها، ملا تتسم به من نظام متكامل 
من جميع النواحي اإلدارية واألمنية والسياحية 
واالقتصادي���ة األمر الذي ش���جع الكثير من 
املس���تثمرين ومن جميع ال���دول على التملك 
واملس���اهمة في هذه املشاريع ملا لها من مزايا 

عديدة تعود على الزائر واملستثمر.
لذا نتمنى إنشاء مثل تلك القرى السياحية في 
بلدنا، كما هو منتزه اخليران ألنها متثل عنصر 
جذب، وايضا إذا ما أعطيت للمس���تثمرين في 
القطاع اخلاص لتنشيط االقتصاد احلر وإنعاشه، 
ولدينا مواقع س���ياحية ميكن االعتماد عليها 
وتطويرها، ومثلما منتزه اخليران باجلنوب، 
فيا حبذا لو يتم إنشاء منتزه آخر للمشروعات 
السياحية في الشمال ألهالي محافظة اجلهراء 

وما حولها، وما ينقصنا سوى املبادرة.
> > >

النقل العام

نتيجة للزحمة واالختناقات املرورية التي 
تشكل هاجسا مزعجا ألصحاب املركبات تكون 
احلافالت عموما وبالذات ش���ركة النقل العام 
الكويتية أحد تلك األسباب في خطوط سيرها 
بشوارع الكويت، واقتراحنا على مجلس إدارة 
الشركة أن تستبدل تلك احلافالت الكبيرة بأخرى 
أصغر حجما لعدم احلاجة لذلك العدد من املقاعد 
الس���يما مع وجود شركات أخرى منافسة مع 
ضرورة اختيار لون مناس���ب أو إضافة لون 
آخر م���ع األبيض لتبدو احلافالت أكثر جماال، 
مع ضرورة تش���كيل جلنة حكومية لتحسني 
الذوق العام من ناحية الش���كل واللون لكل ما 
ه���و تابع لها لتبرز املظهر احلضاري للكويت 

من فن وهندسة.
> > >

الحذر

يقال والعهدة على الراوي، ان احدى اجلنسيات 
اآلسيوية والتي كثيرا ما تثار حولها الشبهات 
في ممارسة الدعارة في بعض مناطق الكويت 
تضع عناوي���ن األماكن التي متارس فيها هذه 
األعمال الشائنة في صحف بالدهم بعد أن تزود 
من قب���ل أحد مواطنيها املقيم���ني في الكويت 
لتصل هذه الصحف ال���ى الكويت بعدة طرق 
ويتم توزيعها فيما بني أبناء هذه اجلنس���ية 
للمساعدة على نشر الرذيلة والتعريف بهذه 
األماك���ن، حيث توزع هذه الصحف بس���هولة 
مستغلني عدم اإلملام بلغتهم ومعرفة ما يكتب 

ويرمز فيها.
نهيب باجلهات املختصة التحري والتدقيق 
بخصوص هذا املوضوع مع تشديد إشرافها على 
ما يدخل البالد من صحف أجنبية وإخضاعها 
للرقابة وإذا ما ثبت���ت حقيقة اخلبر فينبغي 
إنزال أش���د العقوبة بأولئك العابثني باآلداب 

العامة لردعهم عن ممارساتهم البغيضة.

ما كان ينبغي خلطة التنمية التي أقرها 
مجلس األم���ة باإلجماع وحظيت بقبول 
حكومي ونيابي وشعبي واسع ان تكون 
مثار جدل كبير، وأخذ ورد ومشروع أزمة، 
وجند من يض���ع العراقيل تلو العراقيل 
أمام سكة قطار تلك اخلطة التنموية التي 
انتظرها أبناء الشعب الكويتي منذ زمن 

طويل.
فنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد، الذي يعد 
مهندس هذه اخلطة أقر بوجود حتديات 
كبيرة تواجهها، إال انه لديه إصرار عجيب 
وطموح لتجاوز كل ذلك والبدء في تطبيقها 

وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
والفه���د أكد ان احلكوم���ة جادة فعال 
مبعاجلة جميع جوانب اخللل والنهوض 
بالكويت لتصب���ح مركزا ماليا وجتاريا 
السامية لصاحب السمو  الرغبة  حسب 
األمير الشيخ صباح األحمد، وهو الذي 
بشر بأن الكويت انطلقت اآلن الى مرحلة 
جديدة من العمل، وان عام 2010 سيكون 
عام املشاريع، واننا سنعزف سيمفونية 
مع���ا لتعود الكويت الى س���ابق عهدها، 

لتكون لؤلؤة اخلليج.
إن هذا التفاؤل، الذي يبديه الشيخ احمد 
الفهد، يتطلب منا ان ندعمه ونس���اعده 
ومنهد الطري���ق أمامه، للمضي قدما في 
هذه املش���اريع الكبيرة، التي افتقدناها 
منذ زمن طويل، وهاهو زمن األقوال قد 

ولى، وجاء زمن األفعال.
إن التش���كيك في خطة التنمية، الذي 
أبداه بعض النواب، وفي قدرة احلكومة 
على تطبيق خطة كهذه خطة وتنفيذها، 
أعتقد انه ال مبرر له، وسابق ألوانه، وال 
أحد من ابناء الكويت يستطيع ان ينكر 
أهمية هذه اخلطة، في هذا الوقت بالذات، 
وكان من األجدى واألنفع ان نشجع مثل 
هذه اخلطط، التي تنهض ببلدنا الكويت، 
وترس���م له خارطة طري���ق اقتصادية، 
ستشمل فوائدها كل أبناء الشعب الكويتي 

دون استثناء.
وما نتمن���اه، حقيقة، هو ان نبدأ في 
العمل واإلجناز، ونبتعد عن كل ما يعترض 
تنميتن���ا ويعرقل مش���اريعها، فكم من 
املش���اريع التي تعطلت وتأخر إجنازها 
بسبب غايات سياسية وانتخابية، ال ذنب 
لكثير من ابناء الش���عب الكويتي فيها، 
كما نأمل ان تتعاون السلطتان التنفيذية 
والتشريعية للبدء في تنفيذ خطة التنمية 
� التي أراها فرصة تاريخية قد ال تتكرر، 
عل���ى األقل في امل���دى القريب � وحتديد 
جدول زمني إلجناز مراحلها أوال بأول، 
وبس���رعة، ونترك كل خالفاتنا جانبا، 
قبل أن تتجاوزنا ه���ذه اخلطة، ويكون 
مصيرها، كمصير غيرها من املش���اريع 
الكبيرة األخرى التي طواها النس���يان، 
ويبقى مصيرنا نحن كما هو، املراوحة في 
املكان، واالنتظار الطويل خلطة تنموية 

جديدة قد تأتي وقد ال تأتي.
Samy_elkorafy@hotmail.com

وقفت متعجب���ة كيف مرت كل تلك 
السنوات على رحيلك يا أبي، كيف تيتم 
األحفاد، كيف خسر كل منا سنده في هذه 

الدنيا، كيف ضعنا من بعدك.
كانت أول األحزان وأعمقها وأكثرها 
وجعا حني غابت االبتسامة احللوة التي 
تضيء دروبنا املعتمة، واختفى القلب 
احلنون احملب للكل دون تفرقة، والعقل 

الراجح الذي يقدم النصيحة من وراء خبرة حياتية، وثقافة دينية 
واللسان الرطب بذكر اهلل عز وجل وبالكلمة الطيبة جلميع األبناء 

واألحفاد على حد السواء.
رحلت، رمبا عن دنيا فانية لكن حلياة خالدة، رحلت لكن ظللت 
في القلوب والعقول والوجدان، رحلت لكن التوجيهات التي كنت 
تلقيها على مس���امعي مازالت ترن في أرجاء املكان نسمعها تتكرر 
فنكررها على أبنائنا، مازال الكل يتحدث عنك، عن عدلك ومساواتك، 
ع���ن وصلك وتواصلك، عن طيبك الذي ال يختلف عليه اثنان، عن 

تطبيقك ملبدأ صلة الرحم والتسامح، ووصل من انقطع.
صوتك محفور في مسامعي ومسامع أبنائي، نذكرك حني نتحدث 
ع���ن حادثة مرت يوم كنت موجودا وصورتك ترفض الس���نني أن 
تنسينا إياها، أحيانا احتاجك خاصة حني تشتد بي األحزان، حني 

تتقاذفني أمواج الغدر، وحني أتألم من 
أقرب الن���اس، أيها احلاضر الغائب في 
ذاكرتي وإن امت���أت الذاكرة باآلخرين 
تظل أنت املسيطر وأنت من يأخذ اجلانب 

األعظم منها.
السنوات مرت بكل ما فيها، بأفراحها 
وآالمه���ا بحس���ناتها وس���يئاتها، بكل 
املوجودين والراحلني، لكن سنني عمري 

توقفت عندك خاضعة لك راغبة فيك.
إال أن ما يهون علينا غيابك وجود البيت الذي اخترته ورحلت 
عنه ووجود أحفاد واصلوا الدراسة كما نصحت وكما أمرت ووجود 
حفيد يحمل اسمك كما متنيت ورغبت، نناديه أحيانا ب� »يبه علي« 
حتى تشعر القلوب الفارغة بحنانك ووجودك حتى نحس باأللفة 

ونلتمس األمان.
أنت لم ترحل، صورتك بردائك العسكري تقف بشموخ في وسط 
غرفتي ألقي عليها حتية الصباح وحتية املساء واخبر احلفيد باالسم 
ال���ذي يحمله، أنت لم تغب فل���ك في كل زاوية مكان وفي كل مكان 
ظل، وفي ظل ذكراك نحتمي، وعلى ذكراك نعيش يا علي موس���ى 

الفهد ذكرى وفاتك التي تصادف 23 يناير.
Kalematent@gmail.com

األب الذي لم يرحل

هيا الفهد

كلمات

مقولة »أن تعمل وفق ما ميليه عليك ضميرك 
واضعا نصب عيني���ك املصلحة العامة للبلد 
مراعيا اهلل في كل خطوة تخطوها خالل عملك 
صغر أم كبر« لم تعد جملة نصيحة ذات قيمة 
في كثير من األجهزة احلكومية هذه األيام، إذا أن 
هذه اجلملة والتي تخص الشرفاء من القياديني 
دون غيرهم لم تعد ذات فائدة ال لهم وال للوطن 
الذين يضعونه نصب أعينهم، وأنصحهم جميعا 
بأن يجهزوا كتب اس���تقاالتهم قبل أن يقالوا 
بفعل تنامي قوى الفساد السياسي التي ترفع 
شعار »حرامي منا وفينا أفضل مليون مرة من 

شريف محايد«.
واملصيبة أن من يرفعون ش���عار »حرامي 
منا وفينا« هم من الكتل والتيارات السياسية 
األبرز ومن أعضاء مجلس األمة أنفسهم، هذه 
املرة احلكومة بريئة في جزئية من الفس���اد 
الذي يتحمل أكثر وزره نواب وكتل وتيارات 
سياسية ال تبدأ مبساومة احلكومة »املسكينة« 
إال كلما هبت رياح استجواب أو عاصفة أزمة 
بني السلطتني ليبدأ بعض نواب األمة باصطياد 
القيادية واإلشرافية لربعهم ولربع  املناصب 
ربعهم ومن يعز عليهم أو يواليهم سياسيا وال 
عزاء لأكفاء الشرفاء سوى أن يتفرجوا على 
حقوقهم التي تنهشها أنياب الساسة ومتزقها 

مخالب املصالح.
ومنذ سنوات وقالع أجهزة الدولة تتساقط 
تباعا بني أيدي التقاء املصالح السياسية بني 
احلكومة والن���واب، وعلى أي عاقل أن يعمل 
جرد حس���اب جلميع االستجوابات واألزمات 
التي عصفت بالبلد منذ 1992 وحتى اآلن ليعرف 
عن أي قالع حكومية أحتدث، حتى عندما وجد 
أصحاب املصالح من الس���لطتني أن املناصب 
التي ميكن أن تتم املساومة عليها قد تقلصت 
قاموا باستحداث قطاعات ما أنزل اهلل بها من 
سلطان ومس���ميات قيادية لم ترد في أي من 
كتب علم اإلدارة بل ال ميكن العثور عليها حتى 
ولو بحثنا في أمهات كتب السحر والشعوذة 
ولكنها السياس���ة وحربها التي ال تأكل سوى 
الشرفاء من القياديني الذين يضعون يدا على 

استقاالتهم ويدا أخرى على الوطن.
Waha2waha@hotmail.com

ال عزاء لذوي االحتياج���ات اخلاصة، بعد ان تغيبت احلكومة عن 
اجللسة التي كانت مقررة ملناقشة قانونهم برسالة بثت »ليلة اجللسة« 
متحججة بأن النواب لم يأخذوا بتعديالتها لكن لنفترض ان النواب لم 
يأخذوا بتعديالتها فما املشكلة أليست هذه هي الدميوقراطية؟ بينما 

يحسم التصويت األمر في قاعة عبداهلل السالم.
هل تريد احلكومة ملجلس األمة ان يكون مجرد مدرس���ة وتالميذ، 
والتالميذ هم النواب، بينما تتقمص احلكومة دور املعلم الذي يعطي 
األوامر وان لم يس���مع التالميذ الكالم قام امل���درس بفتح يد الطالب 

وضربه بالعصا!
قانون املعاقني أو ذوي االحتياجات اخلاصة هو قانون إنساني من 
الدرجة األولى فتخيلوا كيف هي ابتسامة املعاق حينما يرى ان حكومة 
بالده تبادر وتقر القوانني التي تخص هذه الفئة ملا لها من ضروريات 

بات من الضروري االسراع في اقرارها.
انا شخصيا أعرف والد طفلني معاقني، ولد وبنت، وكالهما اعاقته 
ش���ديدة ومن الصعب عالجهما، وهو يقطن في ضاحية علي صباح 
السالم )أم الهيمان( فتعرفوا على حجم معاناة ولي األمر الذي يوصل 
ابنته املعاقة يوميا الى حولي للدراس���ة ألنه ال توجد مدرسة خاصة 
للمعاقني البنات في محافظة األحم���دي، خصوصا ان الباصات التي 
كانت تنقل البنات املعاقات غير مؤهلة بسبب عدم وجود نظام أمان 
لأطفال املعاقني أي بأي حركة حتدث للباص ترى الطفل يس���قط من 
دراجته على مقاعد الباص ويتكس���ر عظمه بس���بب اإلهمال من قبل 

احلكومة لتلك الفئة.
وهذه أقل معان���اة أنقلها لكم فكيف باملعان���اة األخرى لفئة ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة ولو كان � ال س���مح اهلل � احد الوزراء له طفل 
معاق لرأيته أول الوزراء حضورا حتى لو احلكومة ال تريد احلضور، 
وكان من املمكن ان يقدم اس���تقالته ملا يراه من معاناة لذلك الطفل أو 
تلك الطفلة املعاقة مع إشراقة كل صباح، فاتقي اهلل يا حكومة واتقوا 
اهلل يا مجلس فال جتعلوا قانون املعاقني سياسيا مثلما حولتم جميع 
القوانني سواء اإلنسانية أو االقتصادية الى سياسية بسبب صراعات 

هزيلة ما أنزل اهلل بها من سلطان.
ول���و أراد النواب بالفع���ل عدم املزايدة في تل���ك القضية فعليهم 
حتذير احلكومة فال املؤمترات الصحافية تنفع وال علو األصوات أمام 
كاميرات التلف���از وأقالم الزمالء الصحافيني تفيد، فهناك عدة محاور 
هزيلة اس���تجوب على أثرها عدة وزراء فهل تقولون لي ما هو األهم 

من قانون املعاقني؟
فهو قانون تؤجر عليه في الدنيا وإن شاء اهلل في اآلخرة يوم يفر 

املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
زب���دة الكالم: أهالي ذوي االحتياجات اخلاصة يريدون رفع دعوى 
قضائية للمحكمة الدولية، أنا ش���خصيا أؤيدهم وس���أكون أول من 

يوقع معهم.
aleqtsadi@hotmail.com

تنمية أزمة.. أم تنمية أمة؟

سامي الخرافي

جرس

كارثة

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

حرامي منا وفينا

ذعار الرشيدي
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اتقوا اهلل في المعاقين

ماضي الهاجري

زبدة الكالم


