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 حني بدأت الثورة في تونس ومن 
بعدها مصر تفاعلت غالبية الشعوب 
العربية معها وتابعت بحرص شديد 
ما يحدث وتوقعنـــا أن تهدأ احلياة 
السياسية في مصر وتونس ويقنع 
الشـــعب مبا حتقق من أهداف رأفة 

بشعب وبالد.
  لكن أن تستمر مطالبات ال متت للواقع 
بصلة وأن يكون الرفض ملجرد الرفض 

وعـــدم االقتناع بأي قرار يتخذ مع عدم القبول بأي شـــخصية 
بالرغم من االتفاق عليها!

  خرجت الثورات عن مسارها ولن تتوقف حتى حتصد األخضر 
واليابس وبعد استنزاف لبلد وشعب.

  املبكـــي هو التقليد األعمى في الدول األخرى..مراكب تســـير 
دون ربان.. لـــن ينجو من هذا البحر الهائج كائن كان. الثورات 
التي بدأت ملجرد التقليد ومع أنظمة عادلة نسبيا وأمور مستقرة 
بصورة طيبة وإن لم تصل للكمال فال كامل إال وجهه سبحانه.. 
هـــذه الثورات مرفوضة جملة وتفصيال، فاحلادث أمر خرج عن 
املعقول وبتنا نوقن بأن هناك من يحرك لألسف الشعوب العربية 

مبا يشبه لعبة العرائس اخليطية.
  نحن العرب من املفروض أننا منلك عقوال نيرة بدليل استعانة 
أكبر الدول بعباقرتنا في العلوم والثقافة وأننا أصحاب حضارة 
مازالت موجودة رغم الســـنني الطوال فارضة نفسها على الدنيا 
وأننا أصحاب دين يصلح لكل زمان ومكان وضحت صحة مبادئه 
ورؤاه في الوقت احلالي واإلميان في قلوب غالبية الشعب العربي 
ومن املفروض أن نقتدي برسول األمة صلوات اهللا عليه وسالمه 
ممن يطيعون أولياء األمور.. من هـــذا املنطلق فان احلادث في 
غالبية الدول العربية أمر يثير الدهشـــة والتســـاؤل بأن هناك 
من ينوي الشر للشـــعوب العربية ويريد أن يلهيها في مشاكل 
داخلية سواء مع األنظمة أو بني املذاهب أو بني األديان.. فالبد من 
الصحوة والتفكير بعقالنية ومنطقية ووسطية كذلك فالساعون 
للثورات وإحـــداث البلبلة هم إما من أميي البالد أو من مثقفيها 
وكال الطرفني مغيب، األول يظن أنه سيتحرر من الفقر واجلهل 
والثاني يظن أنه يسعى لألفضل ولكن ال األول أصاب وال الثاني 
أصاب.. الطرف الساكت والناظر لألمور من زاوية العقل واملنطق 
هو املصيب ونظرة فاحصة على التعليقات اجلانبية للمواضيع 

املنشورة يصل لهذه احلقيقة.

  نحن في دول اخلليج العربي يجب 
أن نعي الواقـــع بصورة أكثر دقة، 
فنحن وهللا احلمد أقل الدول مشاكل 
مادية أو سياسية أو اجتماعية، لكن 
ال ندعي الكمال فكما قلت الكمال له 
وحده.. ولن نصل ألفضل ما وصلنا 
اليه فهكذا هي احلياة لذا ال نريد أن 
يغرر البعض بشعوبنا أو ينادون 
مبطالب لن يحققوها لو ملكوا زمام 
األمور وال نريد للبعض أن يتحدث نيابة عن الغالبية ونرفض 
املظاهرات واملســـيرات وليتقوا اهللا في بلد مثالي بعض الشيء 
وفي نظام جيد وحالة سياسية ومالية واجتماعية رائعة. هؤالء 
البعض لهم مآرب فيما ينادون به ولهم من يحركهم ولألســـف 

يدعون أنهم ميثلون الشعب.
  قضية البدون التي أثيرت بال داعي ليس الهدف منها البدون 
أنفســـهم، ألنهم هم اخلاسرون األوائل بهذه الثورة، فال الشعب 
بات متعاطفا معهم وال احلكومة ستستجيب، إمنا قصد زعزعة 

األمن لهدف في أنفسهم.
  احللول كثيرة ياحكومة يقف غالبية الشعب وراءها.. احلزم 
مطلوب في هذه الفترة واملراهنات مرفوضة.. وآن اآلوان أن يظهر 
رجال الدين احلقيقيون للمأل بنصيحة وعظة وقلة من برز في 
املواقف الســـابقة.. دورهم اليوم لتوضيح الشـــر املخفي خلف 
إثارة لدعوات مزعومة ال أساس لها من الصحة.. دورهم لتبصير 
املواطنني باخلطر احملدق ببالد السالم، دورهم لتعرية أصحاب 

النوايا السيئة.. ولألسف لم يظهر منهم إال القلة في األزمة.
  إن بعد املواطن الكويتي عن مسيرة االعتراض التي متت يدل 
على بصيرة حسنة وفكر راق وفهم واضح ملا هو خلف الكواليس 
كما أظهر حبه للكويت ووالئه حلكومته ولم يستجب ملن يلعب 

في العقول والعواطف ويستغل ما يحدث لدول أخرى.
  نحن نريد الســـالم وال أعتقد أن هناك دولة كما هي الكويت 
(خير ونعمة) واألخطاء املوجـــودة قليلة جدا وال تذكر.. فماذا 
يريـــدون أكثر؟! انهم يطبقون مبدأ أنـــت معي أو ضدي.. يريد 
السيطرة على كل ما هو فيها.. يريد كل واحد منهم أن يكون هو 
احلاكـــم وهو اآلمر الناهي، واهللا ان وراء ما يســـعون اليه دمار 
البلد واغتيال الشعب واهللا خير احلافظني..اللهم رد كيدهم في 

نحورهم.. اللهم آمني.
  kalematnet@hotmail.com 

 حال الطواغيت كلهم حال فرعون، 
يرتكبون املوبقات واجلرائم ما ظهر 
منها وما بطن، وعندما تقترب نهايتهم 
يتلمســـون النجاة عند مـــن كانوا 
يعذبونهم ويهينونهم أكثر من غيرهم 
بكثير! ففرعون آمن برب موسى عندما 
شارف على املوت، وهكذا فعل القذافي 
بعده، ومثلهما فعل وسيفعل الكثيرون 

فيما بعد!
  القذافي ُيعّد واحدا من أســـوأ حكام العالـــم ـ على اإلطالق ـ 
ومن أكثرهم دموية ووحشـــية، لكن هذه الوحشية ال يستطيع 
ممارســـتها إال على الشعب الليبي املقهور، قتل منهم اآلالف قبل 
ثورتهم عليه، كما قتل منهم اآلالف أثناء هذه الثورة، وسيستمر 
في ارتكاب جرائمه بكل الوســـائل مادام على قيد احلياة! إن هذا 
النوع من البشـــر ال يتخيل انه سيفقد السلطة التي أعطته كل 
شيء ألنه دونها سيصبح ال شيء، بل مطاردا ومالحقا على جرائم 
كثيرة ومتنوعة ولهذا ســـيفعل كل ما يستطيع ليبقى حتى إن 

ذبح مئات اآلالف من الشعب املسكني!
  اخلطورة تتزايد عندما يكون الديكتاتور احمق، ال يسمع إال ما 
يريد، وال يشاهد إال ما يعجبه، واملنافقون من حوله ال يجرؤون 

على قول كلمة حق واحدة فضال عن بضع كلمات!
  القذافي يعتقد انه هـــو «ليبيا» وهو صانع مجدها ـ وحده ـ 
وانه الوحيد القادر على حفظ أمنها واســـتقرارها! أما الليبيون 
فهم ـ حسب زعمه ـ مجموعة «جرذان» ومهلوسني، وشذاذ آفاق، 
وغير ذلك من الصفات القبيحة التي وصف بها شـــعبه، الذين 

كانوا يحبونه ويفدونه بدمائهم!
  وبينما يرى العالم كل ما يجري في ليبيا، ويتحدث الكثيرون 
عن عقوبات رادعة ينبغي اتخاذها ضده، وعن املوقف املناسب من 
الثوار وأهمية دعمهم، كل هذا لم يغير وجهة نظر العقيد بل بقي 

مصرا على مواقفه بان الشعب كله معه إال الشواذ منهم!
  والديكتاتور ومثله ابنه ـ مرشـــحه لوالية العهد ـ يتمتعان 
بســـوء أخالق ال ميكن ان يوجد عند عاقل يحترم نفســـه فضال 
عن حاكم بلد يصف نفسه بـ «القائد» وما أشبه ذلك من الصفات 

التي ليست فيه أي واحدة منها!
  تاريخ القذافي يؤكد انه محارب لإلســـالم وعدو ألهله قدميا 
وحديثا، فهو من حرق القرآن الكرمي، وهو من أنكر سنة الرسول 
ژ، وهو من حارب العلماء في بلده، وقتل منهم املئات، وشـــرد 

الباقني خارج بالدهم.
  وفي بداية الثورة وصف الثائرين بكثير من الصفات القبيحة 
منها: انهم أتباع ابن الدن والزرقاوي، وانهم ظالميون سيقيمون 
إمارات إســـالمية! وفي احدى خطبه سأل شعبه: هل ستتبعون 
شيخا حليته مليئة بالقمل؟! هكذا كان يسخر من العلماء، وهكذا 

كان يعاملهم!
  لكن القذافي وولي عهده تغيرا كثيرا عندما شعرا بأن املوت 
اقترب منهما كثيرا، وبعد دراســـة معمقة ـ هكذا أظن ـ وجدا ان 
احلل عند املشايخ فلعل هؤالء مينعون املوت من االقتراب منهما! 

وفي هذا الســـبيل ال بأس ان يغيرا 
موقفهما من املشايخ ـ ولو مؤقتا ـ 
حتى تزول الغمة ويرجع كل شيء 

كما كان.
  الذي يستطيع الصبر على متابعة 
التلفزيون الليبي سيالحظ ما قلته 
ببساطة خاصة إذا كان يعرف طبيعة 

احملطة الليبية قبل الثورة.
  اســـتضافة املشـــايخ أصبحت 
ظاهرة، واحلديث وطبيعته معروف ومعد سلفا، فالقذافي حاكم 
مليء باإلميان، بل ان إميانه يفيض من كل جانب، ولهذا فاخلروج 
عليه حرام بإجماع املســـلمني! ولوال احلياء لقالوا: وايضا غير 
املسلمني! والعجيب في املسألة ان القذافي يعلن بكل وضوح: انه 
ليس حاكما! ولو كان عنده وظيفة لكتب اســـتقالته ورماها في 
وجوه املتظاهرين! فإذا كان األمر كذلكـ  حسب اعترافهـ  فلماذا ال 
يجوز اخلروج عليه؟! رمبا ان مشايخه ال يستمعون الى خطبه 

فحسبوه حاكما كغيره!
  ولم يكتف القذافي مبشـــايخ بلده الذيـــن وقفوا معه، بل بدأ 
رحلة بحث شاقة لعله يجد مشايخ في دول اخرى تدعم موقفه 

املتهالك!
  اتصل جنلهـ  املدللـ  بالشيخني سلمان العودة وعايض القرني، 
ورمبا ذكرهما بزيارتهما لبلده وكيف أكرمهما وردا جلميله طلب 
منهما حث املتظاهرين على وقف كل أعمالهم، ومطالبتهم بطاعة 
ولي أمرهم الشيخ القذافي. لكن الشيخني رفضا االستجابة لطلبه، 
ويشكران على هذا الفعل، أما رئيس قناته فقد اتصل بالشيخ محمد 

العريفي لنفس السبب، لكن العريفي رفض الطلب كذلك.
  قطعا بحث عن الكثيرين في طول بالد اهللا وعرضها، ورمبا 
عرض عليهم الكثير من اإلغراءات، ولكن العقالء لن يستجيبوا 
له كما اعتقد، الســـيما انه ال يحفظ األســـرار فقد فضح البعض 

وهدد بفضح آخرين.
  ولم يتوقف األمر عند األحياء فقد جتاوزه الى األموات الذين 
كان القذافي ال يطيق سماع أسمائهم، وكان مينع كتبهم من دخول 

ليبيا منذ توليه حتى اآلن.
  فتاوى ابن تيمية، وابن القيم وآخرين كلها كانت تتردد على 
قناته، وكلها بحسب انتقاءاته تتوقف عند حترمي اخلروج على 

احلكام دون الدخول في التفاصيل املزعجة!
  من املؤســـف ان يبعد بعض احلـــكام العلماء عن كل مناحي 
الدولة، ويوجهون إليهم التهـــم الكاذبة، فإذا احتاجوا اليهم في 
األزمات اســـتدعوهم لكي يقفوا معهم.. لكن هؤالء لم يدركوا ان 
الشعوب أصبحت على درجة عالية من الوعي وانها قادرة على 

معرفة من يقول احلق ممن ال يقوله!
  ولو كان القذافي ـ وغيره ـ على درجة من الوعي السياســـي 
ألعطـــوا كل صاحب حق حقه، والحترموا علماء بالدهم، ألنهمـ  
إن فعلوا ذلك ـ ســـيجدون ان الكل معهم، لكنهم في ساعة املوت 
سيتخلى عنهم أقرب الناس وهذه سنة اهللا في خلقه السيئني.
  malharé@hotmail.com 

 يبــــدو أن قدرنــــا العيش فــــي أيام 
شديدة التوتر يتخللها أزمات متعاقبة، 
حللها البعض بأنها مفتعلة، فيما عقب 
عليها آخرون أكثــــر تعقال بأنها ردود 
فعــــل متوقعة في ظــــل حكومة تعمل 
وفق منهج وأســــلوب التفاعل اليومي 
مع األحداث وتفتقر بشــــدة للتخطيط 
املســــبق واملنهج العملي الواضح في 
تســــيير الدولة وشــــؤون األفراد، إال 
أن القاسم املشــــترك بني األزمات التي 
نعيشــــها في الكويــــت كونها ال تخلو 
من اإلشــــارة لرئيس الوزراء والفريق 
احلكومي كأســــباب أدت خللق البيئة 
املناسبة إلشعال فتيل احلراك الشعبي 
واللجوء للشارع بالرغم من بدء األمر 

مبجاميع صغيرة متفرقة. 
  فقد شــــكك الكثير من الشخصيات 
العامة في نوايا املطالبني برحيل نهج 
احلكومة ورئيســــها كمــــا اجزموا بأن 
أصحاب تلك املطالبــــات لديهم أهداف 
مستقبلية تشــــكل خطرا على الدولة 
وكأنهم قاسموا اخلالق بصفة علم الغيب 
والعياذ باهللا وهذا ما زاد املجتمع فرقة 
وتنافرا، فنحن ما نزال غير قادرين على 
اجادة اللغة الدميوقراطية التي حتث على 

عدم فساد الود متى اختلفت اآلراء.
  باألمس جلأت حركات وطنية شبابية 
للشارع واستعرضوا مطالبهم بأسلوب 
راق فعاودوا الكرة متسلحني مبعرفة 
ورقي حــــوار عن اليوم الذي ســــبق، 
فهوجموا وشك في وطنيتهم ووالءاتهم، 
لكن الغريب في األمر أن نفس األشخاص 
الذين انتقصوا من الشباب واستكثروا 
عليهم التعبير او التغيير واتهموهم بتهم 
ما انزل اهللا بها من ســــلطان انتصروا 
للوافدين والبدون حني تظاهروا، يالها 

من ازدواجية معايير!
  وهــــا هم البــــدون بعــــد أن خنعت 
احلكومة لهم من أول تظاهرة وقدموا 
الوعــــود بحل القضية يتظاهرون مرة 
أخرى، ملاذا؟ مما الشك فيه أن احلكومة 
ستخنع وترضخ للمطالب ألنها حكومة 
ردة فعل وصالحية قراراتها ال تتجاوز 
األيام اخلمسة كصالحية احلليب الطازج 
لنكتشف بعدها أن تناولها مضر وخطر، 
هل في تقدمي احلكومة للتنازالت هذة 
املرة ضمانة بعدم تظاهرهم مرات اخرى 
عديدة وسنوات مديدة؟ ما هي الضمانات 
بعدم مطالبة من يحمل أي وثيقة أو هوية 
كويتية مؤقتة بالتجنيس مســــتقبال؟ 
هل ســــيخرج مجموعة من البدون في 
الســــنوات القادمة ليطالبوا بتجنيس 
من يحمل إحصاء ٧٣ تفاؤال بعبور قناة 
السويس، أو إحصاء ٧٧ تيمنا بأفضل 

موديالت سيارة اجلي تي وهلم جرا!
  ملاذا ال جند أن حكومتنا تســــتطيع 
تقدمي حلول جذرية فيها عدالة لتضمن 
اقتالع املشــــاكل من اعماق األرض فال 
يرهبنا هاجس عودتها؟ ما رأي احلكومة 
أو جلنة السيد الفضالة مبنح البدون 
مهلة ٣ أو ٤ سنوات للحصول على أي 
جنسية من أي دولة في العالم ليعامل 
كأي وافد مقيم بشكل شرعي باالضافة 
الى بعض املميزات مثل اقامة دائمة أو 
طويلة األجل، ٢٠ سنة مثال حتى يتمتع 
باستخدام املرافق العامة في الدولة مثل 
الصحة وغيرها، وبهذا تتجنب احلرج 
الدولي ومن املمكن تســــخير العالقات 
الكويتية الديبلوماســــية املتميزة مع 
دول اكتشفها رئيس الوزراء خالل احدى 
جوالته! أم ترى لهم مطالب أكبر وأكثر 

لكنها غير معلنة!
  Binsabt.kw@gmail.com 

 تضارب غير واضح
 

 عبداهللا بن سبت

 أطروحة

 الكوارث الطبيعية هي املوضوع املؤجل غالبا في احلسابات 
احلكومية ألي بلد، ورمبا يعود ذلك الى ان الكوارث تأتي بشكل 
مفاجئ ، وان كان هذا املبرر غير مقنع وغير كاف في ظل وجود 

أجهزة متطورة اليوم للكشف عن الطقس واحتماالته املقبلة.
  األمر اآلخر الذي يجعل من الكوارث خارج احلسابات الدقيقة، 
هي انهـــا عندما تعصف باملكان الذي حتـــل فيه، يكون عصفها 
مدمرا ال ينفع معه اي احتياطات ما لم يكن قد أعد لها سلفا وقبل 

سنوات من وقوعها.  
  والكوارث املدمرة التي تشـــهدها بعض مناطـــق العالم بني 
الوقت واآلخر وآخرها اليابان، ليست هناك منطقة مبنأى عن أي 
بقعة جغرافية، وكان للكويت نصيب منها عبر التاريخ، وهو ما 

يؤرخون به أحيانا مثل «سنة الهدامة».
  وقريبا جدا من هنا، ال ننسى اعصار «غونو» املدمر الذي عصف 
قبل ثالث سنوات تقريبا بسلطنة عمان، وكانت خسائره فادحة. 
وحسب املعلومات التي نشرتها بعض وسائل االعالم فان شركة 
اعادة التأمني االولى في العالم، االملانية «ميونيخ ري» ذكرت بأن 
«الكـــوارث الطبيعية التي ضربت العالم في ٢٠١٠ وكانت مدمرة 
بشكل غير معهود، خلفت ٢٩٥ الف قتيل وتسببت بخسائر مادية 
بقيمـــة ١٣٠ مليار دوالر. وكان اخطر هذه الكوارث الزلزال الذي 
ضرب هاييتي في يناير وقدرت خسائره بـ  ٢٢٢ الفا و٥٧٠ قتيال 
وموجة احلر وحرائق الغابات التي ضربت روســـيا في الصيف 
وخلف ٥٦ الف قتيل وزلزال الصني في ابريل وخلف ٢٧٠٠ قتيل. 
اما افدح اخلسائر فوقعت في تشيلي بعد الزلزال الذي ضربها في 
فبراير وجنمت عنه خســـائر بقيمة ٣٠ مليار دوالر و٥٢٠ قتيال 
والفيضانات التي شهدتها باكستان من يوليو الى سبتمبر أدت الى 
خسائر قيمتها ٩٫٥ مليارات دوالر خسائر و١٧٦٠ قتيال وضربت 
العاصفة «سينتيا» اوروبا الغربية في فبراير وخلفت ٦٥ قتيال 
وخسائر بلغت ٦٫١ مليارات دوالر بينما كبدت االعاصير الواليات 
املتحدة خسائر قيمتها ٤٫٧ مليارات دوالر». وهذا يعني أن عام 
٢٠١٠ كان عاما انقالبيا على صعيد الكوارث أيضا، واملشكلة التي 
ال تتوقف عند حد هي أن الكوارث الطبيعية مرشحة لالزدياد في 
السنوات املقبلة، فحســـب تقرير دولي مشترك صادر عن األمم 
املتحدة والبنك الدولي من املتوقع أن تتضاعف خسائر الكوارث 
الطبيعية ثالث مرات بحلـــول ٢١٠٠ لتصل إلى ١٨٥ مليار دوالر 
سنويا، مع استبعاد آثار التغيرات املناخية وأن عدد األشخاص 
املعرضني خلطر العواصف والزالزل في املدن الكبرى قد يتضاعف 

إلى ١٫٥ مليار بحلول ٢٠٥٠. 
  اذن البد من اجراءات وقائية، وهي األجدى في مثل هذه احلاالت 
وأن يتم التفكير جديا في تأســـيس مشـــاريع لدرء أي كوارث 

محتملة، فمنع أي خطر محتمل غدا يبدأ من اليوم.
  nasser@behbehani.info 

 قضية إنسانية عمرها يزيد على ٥٠ سنة، وهي تتعلق بفقدان 
األوليات من احلقوق البشرية التي شرعتها وأكدت على توافرها 
وتوفيرها والدفاع عنها الشرائع اإللهية والقوانني املدنية والضمائر 
احلية.  أصحاب هذه القضية مستقرون على أرض الكويت ويسمون 
فيها «غير محددي اجلنسية أو البدون «عددهم بحسب التعداد 
األخير يقارب ١٠٥ آالف شخص، محرومون من أساسيات االنتماء 
املدني كثبوتيات امليالد والوفاة والزواج والطالق وعليه فهم ليسوا 
«بدون» مبعنى بدون جنسية فقط، إنهم واقعا بدون حقوق، يأتي 
أحدهم إلى دنيانـــا ولكن ال يوجد ما يثبت ذلك ويرحل عنا إلى 
اآلخـــرة وأيضا ال يوجد ما يثبت ذلك، أي اننا حكمنا عليهم بأن 
يعيشوا بيننا بال حياة.  طرحت قضيتهم ألول مرة في مجلس 
األمة في جلســـة ٢٣ نوفمبر ١٩٦٣م ليؤسس لها حل ولكنها إلى 
اآلن لم حتل وبعد أكثر من ٥٠ ســـنة من اإلعدام االجتماعي لهذه 
الفئة البشرية التي تشملها مطالب الرعاية والعدالة اإللهية برزت 
مؤشرات إيجابية كذكر احلكومة لقضية البدون للمرة األولى في 
اخلطاب األميـــري في افتتاح دور االنعقاد احلالي وهو االنعقاد 
العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر، وأيضا حتويل 
القضية من عهدة وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء باستبدال 
اجلهاز املركزي باللجنة التنفيذية الســـابقة وتقرير ٥ سنوات 

كحد أقصى لالنتهاء من حل املشكلة. 
  هذه املؤشـــرات اإليجابية والوعود ملاذا لم تكن كافية لبعث 
االطمئنان في نفوس هذه الفئة احملرومة بحيث تغنيها عن إقامة 
املظاهرات التي متت يوم اجلمعة ٢٠١١/٣/١١م في اجلهراء والصليبية 
واألحمدي؟ إن اإلجابة عن هذا التساؤل من األمور الواضحة، فالثقة 
تتطلب املصداقيـــة التي فقدوها في جدية احلكومة التي وعدت 
أمام جلنة البدون البرملانية بأن جميع قراراتها سيتم البدء في 

تنفيذها قبل جلسة ٢٠١١/٣/٨م البرملانية، وهذا ما لم يحدث. 
  أما على مســـتوى وعود النواب ومواقفهم فهي أيضا ليست 
أفضل من احلكومة، فبعد أن وقع ٢٦ نائبا على طلب إقرار قانون 
احلقوق املدنية واإلنســـانية للبدون، صوت فقط ١٨ نائبا على 
اســـتعجال نظر القانون مما يفيد بعدم جديـــة البقية في إنهاء 
قضايا احلرمان الطويل املؤلم الذي تعيشه هذه الفئة. فأمام هذا 
الواقع املر الذي نشـــبعه كالما ولكن ال نريد له إنهاء ينبغي أال 
نســـتغرب من مظاهرات املطالب احلقوقية أن تقوم معبرة عن 

غضب احلرمان والقهر.  
  ماذا نخسر إذا جنسنا من يستحق اجلنسية؟ وملاذا نحرم الذين 
ال تنطبق عليهم قوانني اجلنسية الكويتية وال ينتمون فعال إلى 
بلد آخر، ملاذا نحرمهم من أبسط احلقوق احلياتية واإلسالم يوصي 
كال منا بأال ينام وجاره جائع؟ هل نخشى أن يشاركونا خيرات 
بلدنا؟ ال أعتقد ذلك، بل ال أريد أن أفكر في ذلك وقد عرف شعبي 
الكويتي الكرمي بيده املمدودة باخلير للجميع في أقاصي البلدان 
يبـــذل مال اهللا لعباد اهللا، فأذكر أن (األقربون أولى باملعروف)، 

(ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون). 
  نداء عاجل للسلطتني التشـــريعية والتنفيذية باإلسراع في 
إنصاف إخواننا البدون، ارحموا من في األرض يرحمكم من في 

السماء ويدمي نعمه عليكم. 
  amam_١٤@yahoo.com 

 د.ناصر بهبهاني

 القادم أعظم

 نوافذ

 د.خديجة المحميد 

 بلدة طيبة ورب رحيم

 مبدئيات

 هيا الفهد

 فقدت الثورات مصداقيتها

 كلمات

 د.محمد علي الهرفي

 فلما أدركه الغرق
   قال: أين المشايخ؟!

 وجهة نظر


