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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

تناقض كبير بني مرسوم 
قانون التقاعد املبكر 

وإنهاء خدمات الوافدين
كثر الكالم هذه األيام وتضاربت 

اآلراء حول إنهاء خدمات 
الوافدين، وكأن أعضاء مجلس 

األمة ليسوا كويتيني. لقد عشنا 
في زمن صعب قبل 50 عاما، 

وكانت حياة صعبة، وكان 
أغلبنا من األميني، وتعاقدنا مع 
الوافدين الذين ضحوا بحياتهم 

الطيبة وجاؤوا إلى الكويت وكان 
أغلبهم لكسب العيش وليس 
لطمع في خير الكويت. أما 

الكويتيون في ذلك الوقت فقد 
شاركوا اإلخوة الوافدين شظف 

العيش الذي يعيشونه وبدأوا 
في جهد كبير في بناء نهضة 

الكويت، وغيروا بوجودهم معنا 
طعم احلياة. فقد رأينا ألول 

مرة شوارع مرصوفة، ومساكن 
مكيفة، وحياة فيها اخلير 

والبركة، قاسمناهم كل شيء 
وحتملوا معنا جميع الصعاب 

وبدأنا نتعلم منهم، ولهم فضل 
علينا جميعا ألنهم دربونا 

وعلمونا وعاجلونا، جميعهم 
كانوا من الوافدين.

واستمرت حياة التعايش معا من 
دون أي مضايقة أو أي نكران 
للذات لغير الكويتيني. فكانوا 
بالفعل رحماء طيبني. واآلن 

تتعالى األصوات الشاذة تنادي 
بالتخلص منهم من دون أن 

نكون قد أعددنا من أبنائنا من 
سيحل محلهم، كما أن الوضع 

االقتصادي يعتمد عليهم، 
فالغالبية منهم يصرفون أموالهم 

على عوائلهم داخل الكويت.
ولكن مع األسف نسينا أن 

نسبة أعداد الكويتيني قليلة 
رغم التجنيس الذي مت واملخالف 
جلميع القوانني، وقد زادت فيه 

األمية بدال من التخلص منها 
والقضاء عليها. ولو فكرنا 

قليال فإن مصير الكويت من 
غير الوافدين هو أمر أقرب إلى 

املستحيل. فمازالت شوارعنا 
تنظف من قبلهم، ومازالت 

الكويت محتاجة إلى خبراتهم، 
ولو كان لدى الكويتيني ذرة من 
الفكر لرفضوا ذلك ألنه ال توجد 
لدينا أعداد كافية من الكويتيني 
للقيام باألعمال التي يقوم بها 

الوافدون.
وأخيرا.. استغرب أن أحدا 
لم يفكر في إنتاجية الفرد 

الكويتي وخاصة أن الدراسات 
احلكومية السابقة أكدت على أن 

معدل إنتاجية بعض املوظفني 
الكويتيني ال تتعدى الثالث 
ساعات يوميا. فكيف ندعو 

إلى إحالل الكويتيني بدال من 
املوظفني الوافدين دون أن يكون 

العدد الكافي من العمالة املدربة 
واملؤهلة.

فال داعي لكل هذه الضجة في 
جميع وسائل اإلعالم واالتصال 

والذي يعتبر إهانة لهم، فلحد 
اآلن ال بدائل جاهزة لكل كويتي 

للعمل في املرافق احلكومية، 
باإلضافة إلى أن أعداد الكويتيني 

لن تكفي لشغل جميع املساكن 
التي يسكنها الوافدون. وما 

على املتبجحني إال القيام 
بجولة بسياراتهم في الكويت 

ومحافظاتها ملشاهدة هذا العدد 
الكبير من العمارات التي يحلم 

بها أصحابها، والتي سوف 
حتتاج إلى املزيد من أعداد 
الوافدين لصيانتها وإبقائها 

بحالة جيدة قبل اندثارها. وعادة 
ما يلجأ احملتاج من أصحاب هذه 
العمارات في الكويت إلى البنوك 
لالقتراض منها لتعويضهم عن 
اخلسائر التي ستلحق بهم بعد 
أن يقل عدد املستأجرين وهم 

في الغالبية من الوافدين، وهي 
نفس البنوك التي تستقبل 

ودائع الوافدين.
عجبا، إن العيش الذي نعيشه 
اآلن قد أنسانا صعوبة العيش 

الذي كنا نعيشه في السابق 
حني كان الناس هم بلسم احلياة 

لنا. فقليل من الفكر والتعقل 
واالحترام ملن خدمونا حتى 

وصلنا إلى وضعنا احلالي. وكان 
اهلل في عون اإلخوة الكويتيني 

الذين سيبقون بعد عودة 
الوافدين إلى بالدهم.

وعليهم أن يتذكروا معاناة 
الكويتيني بعدما تدخلت السفارة 

الفلبينية حلماية رعاياها، فإذا 
كنا ال نستطيع العيش من دون 

اخلدم في البيت فكيف سنعيش 
بعد هجرة الوافدين إلى بالدهم، 

واهلل املستعان.

samy_elkorafy@hotmail.com

ducky872000@yahoo.com

Yousufyacoubq@hotmail.com

من غير إحراج

سامي الخرافي

نجاة ناصر الحجي

د.يوسف يعقوب البصاره

يسألني صديقي العزيز »بومحمد« املتقاعد: 
يا بوفهد.. يا ليت تكتب باجلريدة هذا الشعور 

وهو هل جربت أن يكون وضعك قبل ما 
يطلع املعاش القادم انك تشعر »بالكسر« 
ألن املعاش احلالي قد انتهى في منتصف 

الشهر ولم يعد عندك غير إنك حتكر نفسك 
بالبيت وتتمنى لو إنك »عزوبي«.. فأجبته 

فورا: »غالبية الشعب الكويتي عانى مرارة 
األقساط وأنا شخصيا عانيت كبقية الناس 
لدرجة اني دخلت صندوق املعسرين الذي 

أنشأته احلكومة وشالت عني حمل كبير 
بصراحة وأنا ممنت لها كثيرا على هذا العمل 

اإلنساني«.

إن وضعنا نحن املتقاعدين قد تغير من حال 
إلى حال أخرى فراتب غالبية املوظفني املدنيني 

دون املستوى املطلوب، أما العسكريون 
فلهم وضع آخر، اهلل يهنيهم، فراتبهم أصبح 

بالزائد عكس الغالبية من الشعب! معاناة 
بومحمد متس شريحة كبيرة من املتقاعدين 
خاصة إن بعض االلتزامات قد كثرت بسبب 
بساطة الراتب التقاعدي فتأخروا في السداد 

إما إهماال أو نسيانا.. فتراكمت عليهم الديون 
الكثيرة. يقول بومحمد: انا مطلوب مني 

مبلغا كبيرا لوزارة الكهرباء واملاء »وأحاتي« 
يقطعون عني املاء بالصيف وأدخل في 

موضوع كل يوم أطلب »تنكر« ماء حتى يلبي 

احتياجات بيتي، فأمتنى أن تعمل احلكومة 
على إنشاء قسم خاص للمتقاعدين في املبنى 

الرئيسي لوزارة الكهرباء واملاء أو حسب 
احملافظة التابع لها »املدين« وهدفها تقسيم 

املبلغ الكبير على أقساط شهرية بسيطة إلى 
أن يتم سداد املبلغ بالكامل وال يقطعون عنا 

املاء والكهرباء في هذا الالهوب احلار وتكون 
اإلجراءات بسيطة ودون احلاجة إلى أخذ 

موافقة املسؤول الفالني أو طلب استثناء من 
أجل التقسيط. وأمتنى صراحة أن تكون هناك 

مكرمة أميرية تلغي فاتورة املاء والكهرباء 
على املتقاعدين، وهي أمنية صعبة املنال لكنها 

ستظل أمنية قد تتحقق.

يعجب الكثيرون باملعارض الفنية التي ينظمها 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

ويقومون بزيارتها في صالة احمد العدواني 
بضاحية عبداهلل السالم دون تردد.

ويحرص القائمون في املجلس دون تردد على 
حضور هذه املعارض، حيث تشهد الصالة حركة 

متسارعة بادية للعيان باملعارض التشكيلية 
واإلسالمية والتراثية، وأيضا ما تضمه من فن 

جتريدي او حتى صور تراثية مضى عليها 
الزمن، فنستعيد معها ذكريات ماضينا اجلميل 

على وتيرة من األداء الطيب فتلقى التجاوب 
املنظور.

ويحرص محبو الفن اجلميل على تشجيع هذه 
املعارض والدفع بها قدما الى األمام من واقع 
اإلعجاب بها، وهذا اإلعجاب يسهم في دعم 

الفنانني بآفاق بعيدة إلجنازاتهم املميزة.
ويحظى فنانون معروفون بنيل رضا 

وإعجاب الزوار لهذه املعارض الراقية ألنها 
تضعهم أمام واقع من األداء املميز لفنانني 

يستحقون اإلشادة والتقدير.
وكما هو معلوم لدينا جميعا فإن هناك لوحات 

عاملية ترمي الى ترسيخ ثقافة ال ينساها الزائرون 
مبا هي عليه من إبداع خالق لفنانني تأثيريني 
خلفوا في اوروبا وخاصة فرنسا معجزات ال 

يتردد الزائرون عن االتيان اليها، وان كثيرا من 
الزيارات يقومون بها الى صاالت دائمة مثل 
الوجود الرباني في لوحات قصر فرساي أو 

متحف اللوڤر لنجد أنفسنا نطيل الوقوف امام 
الفن التأثيري الذي أجنزه فنانون هم في الذاكرة 

بشكل أبدي.
فمن منا ينسى اجنازات ماينيه ومونيه 

وغيرهما، الذين سطروا بألوان جذابة ذكرى 
عظيمة حلياتهم رمبا في آن واحد للوحات ال 

يجرؤ أحد على نكرانها، إذ سطرت بألوان من 
نور للواقع وكأنها صور طبعت للطبيعة واحلياة 

الراقية التي أعلنت لهم عظمة قدرات حسية 
ألناس ال يكفون عن التذكير بها.

فألن تشهد باريس هذه الفنون على مر الزمن 

فإنها في الواقع تسطر معجزات للفنانني 
التأثيريني األوروبيني.

وإن املرء ليخشى كثيرا ان تبتعد ذاكرته عن 
هذه اللوحات إال انه ال ميلك إال عظمة واقع 

وجودها بتنويهات فيها كبر اثرها لتخلف اعجابا 
في التراث هو أسمى من معجزات في اخليال 

والفكر.
وال يتردد املرء عندما يزور املعارض الفنية التي 
يقيمها املجلس الوطني في ترك بصمة واضحة 

للعيان من تأثير وجداني للفن التأثيري.
وال يستطيع بنو اإلنسان هنا اال الدفع قدما 

لفنانينا احملليني والذين نتنبأ لهم مبستقبل زاهر 
ال يدرك أبعاده في الذات إال اهلل العلي العظيم.

وال منلك نحن الزائرين ملعارض الفن التأثيري 
التي تقام في ديرتنا مهما فعل إال تقدمي التشجيع 

لهؤالء الفنانني الذين نحب ان تسطر أعمالهم 
بأحرف من نور، هذه االعمال إن اجنزت اآلن 
لعل وعسى إن مر عليها الزمان تخلد اسماء 

أصحابها.

لم تشهد األمة اإلسالمية قط من بعد سيد اخللق 
ژ واخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم مخلوقا 

جمع جميع الصفات اخللقية واخللقية، ضليع 
بالعلم والشجاعة واحلق، أليس هو من خلغ باب 
حصن خيبر؟، وأليس هو الذي قال عنه سيدنا 
عمر ابن اخلطاب الفاروق ÿ »لوال علي لهلك 
عمر، وال خير في ارض ليس فيها أبو احلسن«.
أو ليس هو الذي شهد له خير الورى ژ بقوله 
»أنا مدينة العلم وعلي بابها« وهل من مثله من 

كان ابن عم الرسول ژ وزوج البتول عليه 
السالم وأبا احلسنني سيدي أهل اجلنة عليهما 
السالم؟ أليس هو الذي افتدى الرسول بنفسه 
ليلة الهجرة؟ أو ليس هو من العشرة املبشرين 

باجلنة؟
انه الصحابي اجلليل صاحب األمر اجللي سيدنا 

علي بن أبي طالب گ.
عندما ابتغى رهط من املسلمني حتدي بالغته 
بارجتاله خلطبة ليس فيها حرف )أ( ألنه اكثر 

احلروف تكرارا في لغتنا، صدحت قريحته 
للتو بذلك فأرادوا إحراجه بإلقاء خطبة ليس 

فيها حرف منقط مثل: ب، ن، غ.. الخ. فأفاضت 
مهجته بطلبهم في التو، كيف ال وهو صاحب 
نهج البالغة، فأذهل من سمع وتعجب من لم 

يسمع، ومن قصائده العصماء گ والتي يحمل 
كل حرف فيها معنى نسرد منها ما يلي:

النفس تبكي على الدنيا وقد علمت               
أن السعادة فيها ترك ما فيها 

 ال دار للمرء بعد املوت يسكنها
 إال التي كان قبل املوت يبنيها

 فإن بناها بخير طاب مسكنه                    
وإن بناها بشر خاب بانيها

 أموالنا لذوي امليراث جنمعها                   
ودورنا خلراب الدهر نبنيها

 أين امللوك التي كانت مسلطنة                  
حتى سقاها بكأس املوت ساقيها

 فكم مدائن في االفاق قد بنيت                    
أمست خرابا وأفنى املوت أهليها

 ال تركنوا إلى الدنيا وما فيها                       
فاملوت ال شك يفنينا ويفنيها

إن املكارم أخالق مطهرة                             
الدين أولها والعقل ثانيها

واعمل لدار غدا رضوان خازنها                     
واجلار احمد والرحمن ناشيها

قصورها ذهب واملسك طينتها                      
والزعفران حشيش نابت فيها

والطير جتري على األغصان عاكفة                  
تسبح اهلل جهرا في مغانيها

من يشتري الدار في الفردوس يعمرها                  
بركعة في ظالم الليل يحييها

أراد اخلوارج عندما احتد اخلالف بني سيدنا 

علي گ ومعاوية بإرسال فريقني يقتالنهما اذ 
باعتقادهم ان ذلك يطفئ الفتنة.

وكانت املشكلة والتحدي في كيفية مجابهة 
اإلمام علي وقتاله ملا عرف عنه من قوة ورباطة 

جأش، وعند االستفسار توصلوا الى شخص 
كان يدعى عبدالرحمن بن ملجم عليه لعنة اهلل، 

قد أحسن عليه اإلمام وجعله في معيته، فهو إذن 
يعرف أسرار اإلمام فاستمالوه لغدره من اخلونة 
فأخبرهم بأنه اذا دخل اإلمام في صالة الفجر ال 
يعبأ لشيء وباالمكان النيل منه، فأغروه ـ كعادة 
اخلسيسني بامرأة ومال وزودوه بخنجر مسموم 
لتنفيذ مهمته، وفعل ذلك في 18 رمضان واستمر 
اإلمام في جراحه حتى توفاه اهلل في 21 رمضان 
في العشر األواخر، وامللجم هو من األشقياء مع 
عاقر ناقة صالح الذين بشرهم سيدنا محمد ژ 

بالنار.
 ومن زيادة تقواه ـ كيف ال وهو ربيب النبوة 
ـ ان طلب من سيدنا احلسن گ أال يقتله أو 

يسجنه أو يعذبه أو حتى يضع االصفاد في 
يديه ورجليه، وان يطعماه، فإن توفيت فعليه 

القصاص وان حييت فإنه خصمه، هذه أخالق 
وكرم لشخص يعاني سكرات املوت لقاتله.

وفوق هذا وذاك فإن حب سيدنا محمد وآله 
الطاهرين عليهم الصالة والسالم واجب على 

املؤمنني. 

بومحمد
ومعاناته

مبدعونا 
يستحقون الدعم

سالم اهلل عليك
يا أبا احلسنني

جرس

ورودة

قل احلق

هل 2035 هو موعد حتول احللم في أن تكون الكويت 
كسنغافورة أو كوريا اجلنوبية أو مملكة النرويج إلى حقيقة؟ 
سنغافورة هي أحد منور آسيا العظام وهي ثالث مركز عاملي 

لتكرير النفط اخلام بعد تكساس وامستردام وثالث اكبر 
أسواق بيعه بعد لندن ونيويورك، وتصنع بعض املعدات 

املنزلية وتسهم في صناعة السفن. اما كوريا اجلنوبية فهي 
احد اعضاء مجموعة العشرين الكبار ألقوى اقتصادات العالم 

وتتميز بالصناعات مبختلف أنواعها واشهرها أجهزة الهواتف 
الذكية واالجهزة االلكترونية والسيارات وبناء املدن الذكية 
والطرق واجلسور العمالقة باإلضافة الى صناعة الطائرات 

احلربية والعديد من الصناعات الثقيلة.
جدير بالذكر ان كال من سنغافورة وكوريا اجلنوبية ال توجد 
بها أي ثروات طبيعية وكالهما استقلتا مع الكويت في مطلع 

الستينيات ويبلغ دخل الفرد لقاء العمل في سنغافورة 98 ألف 
دوالر وكوريا ج 60 ألف دوالر.

مملكة النرويج واحدة من اهم االقتصادات في العالم ومتتلك 
ثاني أكبر احتياطي في العالم لكل مواطن، وهي الدولة 12 
تصديرا للنفط و16 إنتاجا له والـ 8 إنتاجا للغاز الطبيعي 

وتساهم الصناعات البترولية في النرويج بـ 25% من الناجت 
القومي ومتتلك اكبر صندوق سيادي في العالم بلغت 

موجوداته قرابة التريليون دوالر وقد بدأت به بعد الكويت 
وإعجابا بتجربتها، ويبلغ   دخل الفرد فيها 65 ألف دوالر، 

ترعى النرويج األسرة رعاية فائقة فتمنح اجازة الوضع لألب 
واألم معا وتصل الى 56 أسبوعا )السنة 52 أسبوعا( براتب 

يعادل 80% من دخل كل منهما.
بلغت كل من سنغافورة وكوريا ج املراكز االولى عامليا في 

مستوى التعليم، وتشترك الدول الثالث في تدني الفساد فيها 
وفي ارتفاع مستوى اداء الفرد وجودة االنتاج.

الكويت في املقابل وهي صاحبة الثروة النفطية الهائلة تأخرت 
في حتقيق منو يتماشى مع إمكاناتها فال يزال التصنيع وإيجاد 

مصادر بديلة لبيع النفط اخلام بعيدين عن املنشود وتشهد 
اخلدمات تراجعا عن املستوى املفترض ان تكون عليه ويقف 

أمام تطويرها عدم وجود خطة تنمية واضحة للدولة وتعرضها 
املستمر للضغوط السياسية وانشغال املجتمع الكويتي عن 
االهتمام بتطوير الذات باألحداث السياسية الدولية واحمللية 
بدرجة الفتة، خاصة ان التوجيه في املراحل الدراسية لربط 

مفهوم رفاه الفرد برفاه الدولة غير متحقق ولذا فإن انتاجية 
االفراد متدنية الى درجة شديدة التواضع.

سيبقى األمل مبضاهاة اي من االقطار الثالثة حلما مرهونا 
بإرادة تغيير حديدية لألمة وتطور دميوقراطي طموح وعمل 

حكومي جاد يبدأ بالقضاء على الفساد وتطوير التعليم.

إن مرحلة هبوط أسعار النفط في السنوات السابقة قد 
كان لها أثر كبير في موازنات الدول التي تعتمد على 

النفط كمصدر رئيسي للدخل مع تبعات انخفاض األسعار 
وما صاحبها من تشنجات سياسية مع حتميل احلكومات 

مسؤولية عدم توفير بديل للدخل سوى النفط.
اليوم ونحن على ابواب عودة األسعار للتعافي ال نريد 

احلديث عن مشاريع جديدة للدخل في الوقت احلالي ألن هذا 
احلديث أشبه بالتغريد خارج السرب وباألخص وأن كثيرا 
من البلدان التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل 

ال متلك موارد بديلة للصناعة كما هو حالنا في الكويت 
لذلك يتعذر على احلكومة أن يكون لها مردود آخر سوى 

االستثمارات اخلارجية والنفط.
وبالنسبة لالستثمارات اخلارجية يلفها الغموض كما يشير 

إليها دائما البعض فهل هي فعال تشكل مردودا ومصدرا 
للدخل القومي أم انها استثمارات خاسرة فاإلجابة عن مثل 

هذا السؤال بيد الهيئة العامة لالستثمار فهي وحدها املسؤولة 
عن تنوير الشعب بحقيقة الدخل الذي يعود على ميزانية 

الدولة من جراء هذه االستثمارات وباألخص وأن حق الدولة 
السيادي في مثل هذه االستثمارات البد ان يكون على بينة 
ومحفوظا وأن ال تتم مصادرته حتت أي ظرف من الظروف 

السياسية التي قد تطرأ على العالقات اخلارجية مع الدول 
وهذا بالتأكيد دور البد ان تلعبه وزارة املالية في كيفية 

احملافظة على االستثمارات اخلارجية للدولة.
وفيما يتعلق بتعافي اسعار النفط اليوم البد ان تتم املعاجلة 

على مرحلتني األولى هي سداد الديون املتراكمة على اجلهات 
احلكومية اوال وسد قيمة السندات التي بيعت جراء تعزيز 

املوازنة واخلطوة التالية أال وهي السير على تقديرات 
امليزانية بأقل سعر نفط مت الوصول إليه وتقدير ميزانية 
السنوات السابقة على أثره فاحلكومة استطاعت بجدارة 

تقليص املصروفات دون املساس بحقوق املواطنني وبالتالي 
فإن سياسة التقشف هذه البد ان تستمر لسنوات قادمة 
إلى أن يتم خلق بدائل للنفط وليس بديال واحدا فالرؤية 

التي يسير عليها معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح تبشر بان هناك بوارق 

امل لوجود بدائل للنفط إال ان األمر بحاجة إلى تكاتف 
اجلهود والسير جاهدين من قبل كل اجلهات والتعاون 

من كافة أطياف املجتمع للتمكن من حتقيق هذه الرؤية، 
وباألخص أن مثل هذه املشاريع التنموية تعني املجتمع بكل 

أطيافه احلاضرة والقادمة، وهي التي البد أن ترتكز على 
مبادئ التنمية املستدامة لعدم املساس بحق األجيال القادمة 

ودميومة الدولة.
فسياسة التوفير هذه ال ’يعلمها االقتصاديون فقط على 

مستوى االفراد والشركات بل سياسة التوفير نهج البد ان 
تكون من اولويات الدول لدى إعدادها ملوازناتها فالتوفير 
من الفائض البد ان ال يذهب فقط حلساب األجيال القادمة 

بل احلالية أيضا للتمكن من توفير احتياجات األفراد الطارئة 
ويكون ذلك من خالل حساب للطوارئ يتم فيه وضع 

جزء من الفائض لسد العجوزات الطارئة في امليزانية لعدم 
االضطرار مستقبال لبيع السندات او اللجوء لالستدانة سواء 

أكانت من البنوك احمللية أو اخلارجية كما حدث لدينا.
لذلك فإن استمرار االعتماد على مصدر النفط كمصدر وحيد 
للدخل فإن معاجلة مثل ذلك األمر بحاجة للتأكيد على عقلية 

اقتصادية منفتحة على العالم مع تذليل التشريعات التي 
تكون قادرة على استيعاب املتغيرات التي قد تفاجئ املوازنة 

العامة للدولة.
فاليوم األسعار ها هي عادت لتتعافى من جديد ولكنها خلفت 

لنا رصيدا سابقا من األزمات االقتصادية والسياسية من 
الضروري ان ال يتم تناسيها بسهولة أو االستهتار بأثرها 
فعملية استدانة احلكومة من البنوك احمللية وبيع السندات 

في األسواق العاملية هذه احلادثة نأمل أن ال تتكرر مستقبال 
وباألخص أن سبل سد عجز املوازنة مفتوحة وميسرة وقت 

الفائض قبل العجز.

dralialhuwail@yahoo.com
د.علي عبدالرحمن الحويل

عزة الغامدي

أوان حتقيق احللم

االستمرار في تقديرات املوازنة السابقة 
قبل تعافي أسعار النفط مع توفير الفائض

الزاوية

رأي 

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر
لغويا تعني كلمة الرحمة كما ورد بافتتاح 

القرآن الكرمي مسمى وصفة اخلالق العظيم 
لإلنسان واألكوان ومخلوقاتها، اختص منها 

اسم الرحمن جل جالله وتنورت أفعاله ما 
بني تلك األزمان وأي جتاوز لها حتمل وزرها 
يوم الدين العظيم آجال أو عاجال، وما يعنيه 

عنواننا املتواضع محطات نتوقف عندها 
خالل شهر رمضان تعني صلة وصفة 

اإلحسان برمضان وغيرها لضعفاء وراحة 
بني اإلنسان كالتالي: حرارة طقسنا تبشر 

مع حلول الشهر الكرمي تتطلب الرفق بالعمالة 
وأعمالها الشاقة املكشوفة للشمس احلارقة 

كتمديدات الطرق جسورها وأعمدتها العمالقة 
ومتديداتها األرضية الشاقة وعربات نقلها 
املتنوعة منها موالت التسوق وتركها من 

مستخدميها بالهواء الطلق والشمس احلارقة 
وتتبعها من عمالها الصائمني إلعادتها ملواقعها 

املعروفة ولم يفكر بذلك زبائن التسوق لو 
أدركوا مشقتها للصيام عمالة شاقة ولقمة 
عيش مرهقة أنتم سبب شقواتها ومقاولو 

النهار الالسع حرام بحرام!
- الثانية تعتبر مشاهدات يومية ملناطق 
اإلعمار املتعثر واالنتباه لتطويره أخيرا 
تشكر عليه الدولة إلعادته لسابق عهده 
متكامال لكنه يتطور لدمار شامل يعني 

مؤسسات حكومية خدمية تنتهج التكسير 
والتدمير لكل ما تطوله بطريق تلك 

املشروعات حتى لو تعني أو متس مشاريعها 
العمالقة! بقتل أشجار يانعة لتلطيف وتنقية 
البيئة صانعة، لكن جرافاتها أسرع لتدميرها 
وتركها تعاني مرارة العدوان الرسمي عليها! 

مثلها مواقف مظالت السيارات باملناطق 
النموذجية، والتجارية والدينية والصحية 
وغيرها مثير وكثير ردهم الرسمي )إنها 

أمالك دولة وانت شكو أيها املتبرع الكحيان 
إلعمارها بساتني ناضرة، حتطمت بفعل 

فاعل علما انها ال متس املشروع بشيء!( 
فمن يرجع األمر إلبالغه ذلك العدوان جهارا 
نهارا؟! دون اعتذار وال إنذار للحالة بحجة 

اإلزالة؟! هل هذا حال أمة تبني وتعمر وأخرى 
تزيح وتدمر؟! وهدي نبينا وقدوتنا ورسول 

رب العاملني ينهى عن كسر العود األخضر 
كفسيلة بل نقلها ملواقع استمرارية احلياة لها 
إلعمارها بفوائدها، فالرحمة بالبشر والشجر 

واإلنسان هدي خالقنا الرحمن الرحيم. 
بذمتكم يا من جتهلون كل ذلك، فالتدمير 

بلغ مرحلة جتاوزت التعمير وتخالطت علينا 
األمور ما بني اإلفطار والسحور بسبب 

مشاريعكم وقوانني الدولة غير املنظورة 
للعمال وسائر األعمال. اهلل املستعان لألمن 

واألمان.

من ال يرحم 
ال يُرحم

نقش القلم 


