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باسل الجاسر

الغرب ينقلب على 
دميوقراطية ليبيا!
اليزال الغرب مستمرا في 

دعمه القوي ومن خلفه األمم 
املتحدة حلكومة املؤمتر 

الوطني العام في ليبيا املنتهية 
واليته، والذي يسيطر عليه 

»فرع جماعة االخوان املسلمني 
في ليبيا« الذين متردوا على 
نتائج انتخابات يونيو 2014 

بعد ان خسر فيها جماعة 
االخوان معظم مقاعدهم.. وفي 

الوقت ذاته ميارس الغرب 
كل الضغوط على احلكومة 
الشرعية املنبثقة عن برملان 
جاء نتيجة النتخابات نزيهة 
شفافة اعترف الغرب واالمم 

املتحدة بها وبنتائجها، اال اننا 
رأينا مجلس االمن يصدر 
قرارا يحظر بيع وتصدير 
السالح للحكومة الشرعية 
بينما لم مينع السالح عن 

حكومة املؤمتر املتمرد على 
نتائج الدميوقراطية، فسجل 
الغرب واالمم املتحدة سابقة 

بل انقالبا بكل ما حتتويه 
الكلمة من معنى على قيم 

ومبادئ لطاملا تغنوا بها، ولطاملا 
تدخلوا بسببها في شؤون 

الدول والشعوب، وحاكموا من 
جتاوز على نتائج االنتخابات 

في محكمة العدل الدولية وهي 
كثيرة، لكنني اليوم اقدم مثاال 

حيا وقريبا في الذاكرة وهي 
جتربة كوت ديڤوار او ساحل 

العاج التي اجرت انتخابات 
في اكتوبر 2010 وخسرها 

الرئيس املنتهية واليته لوران 
جباجبو ملصلحة املعارض 

احلسن اوتارا، اال ان جباجبو 
رفض نتائج الصندوق واعلن 
انه من فاز باالنتخابات وانه 

مستمر في حكم ساحل العاج 
لوالية جديدة، االمر الذي ادى 

الى نشوب حرب اهلية ما 
كان لها ان تنتهي لوال تدخل 
االمم املتحدة من خالل قوة 

سالم بقيادة اجليش الفرنسي، 
وانتهى التدخل بالقاء القبض 

على جباجبو ومتت إحالته الى 
محكمة العدل الدولية والتزال 

محاكمته مستمرة، بل حتى 
زوجته متت محاكمتها في 

العاصمة ابيدجان وحكم عليها 
بالسجن لعشرين عاما.

كان هذا التدخل العسكري 
االممي والغربي احلاسم 

احلازم، بسبب مترد 
الرئيس جباجبو على نتائج 

الدميوقراطية في كوت ديڤوار 
وهو موقف منطقي مفهوم 

من دول تتغنى بالدميوقراطية 
وتدعو لها ليل نهار، بيد ان 
الغريب العجيب هو انقالب 

الغرب ومن خلفه االمم املتحدة 
على الدميوقراطية وصناديقها 
وهي السابقة االولى في تاريخ 

الغرب الدميوقراطي الذي ما 
انفك عن العمل على تصدير 
الدميوقراطية للشعوب في 

كل انحاء االرض وعندما اتت 
الدميوقراطية الى ليبيا وجدناه 

يقوم بدعم اإلخوان املسلمني 
املتمردين على الدميوقراطية 

وصناديقها ويعاقبون 
ما افرزته الدميوقراطية 

وصناديقها، ويأتون بالسيد 
ليون ليمارس مختلف أنواع 
الضغوط على من اتوا وفق 

شرعية الدميوقراطية ليرضي 
من متردوا على شرعية 

الصندوق الدميوقراطي، بل 
انهم قالوها بصراحة انهم 

لن يحاربوا داعش في ليبيا 
التي شكلوا لها حتالفا دوليا 

حملاربتها في سورية والعراق 
»شكليا« اال بعد ان يتوافق من 
اتى وفق شرعة الدميوقراطية 
مع املتمرد عليها والذي انتهت 
واليته القانونية ولكنه يتشبث 

بكرسي السلطة!
وهذا ما يؤكد صحة ما طرحته 
هنا مرارا من ان االمة العربية 

تتعرض ملؤامرة خطط لها 
احملفل املاسوني وينفذها 

الغرب مبا ميلكه من امكانيات 
وعلى حساب الدول الغربية 
وشعوبها ومبادئها وقيمها 

لتدمير الشرق االوسط واغراق 
شعوبه في دماء احلروب 

الداخلية طائفية وقبلية وبكل 
انواع احلروب، واملعول او 
مخلب القط جماعات ترفع 

شعار االسالم )داعش قاعدة 
اخوان مسلمني( والحول وال 

قوة اال باهلل العلي العظيم.. 
فهل من مدكر؟

s.sbe@hotmail.com
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رؤى كويتية

سالم إبراهيم السبيعي 

محمد خالد الياسين

نكون كويتيني قلبا وقالبا أو ال نكون، 
نكون وطنيني روحا وجسدا أو ال 

نكون، القرار ال يحتاج إلى كثير من 
التفكير، إما نعم وإما ال، الوطن ال 

يقبل الشريك، وترابه ال يحتضن إال 
املخلصني. ثم أنكون أذكياء وأصحاب 
عقل وعلم وحكمة، أو ال نكون، فنحن 

نتمتع ونستمتع بكل نعم الدنيا 
بفضل من اهلل، وهذا ما يغيظ احلساد 
والشياطني، فمثلما حسد إبليس أبانا 

آدم فأغواه ليعصي ربه ليخرجه 
من نعيم اجلنة، فهناك أباليس الدنيا 

حتسدنا على نعمة ربنا، نعمة هذا 
الوطن الفريد وحتاول أن تخرجنا من 

جنة الدنيا »كويت« النعمة واخلير، 
»كويت« األمن واالستقرار، »كويت« 

احلرية والعز.
نكون رؤوسا وجباها عالية، شامخة 
قامتنا، نقود وال نقاد من اخلارج، أم 

نكون أذنابا وعبيدا وتبعا لآلخرين؟ إن 
تراب هذا الوطن ال ينبت إال الرؤوس 

وال ينمو به إال األحرار، فال مكان 
للعصائص واألذناب.

إما أن نكون حضاريني، نتمتع باألخالق 
الرياضية ونتحاور بالتي هي أحسن 

ونكون قدوة لآلخرين وإال فال، وإما أن 

نكون من الذين يبنون ويعمرون حلياة 
أفضل وأجمل، أو ال نكون، أال نخجل 

من آبائنا وأجدادنا بأنهم كانوا أكثر منا 
وطنية ووالء لهذا الوطن رغم فقرهم 

وقلة تعليمهم؟! ورغم أنهم كانوا يهبون 
الوطن أموالهم وأبناءهم وجهدهم وال 

يأخذون منه شيئا حتى شربة املاء 
يجلبونها من اخلارج، ونحن نأخذ من 
الوطن حتى الكفن والقبر؟ أنرضى بأن 

نكون ممن حذر اهلل منه في قوله عز 
وجل )وال تكونوا كالتي نقضت غزلها 

من بعد قوة أنكاثا(؟
إن كنا كويتيني حقا، نؤمن باهلل الواحد 
األحد، ثم نؤمن بأن الكويت هي حياتنا 
وجنة الدنيا، فلن يستطيع أي شيطان 
رجيم أن يغوينا لنخربها بأيدينا على 

أنفسنا وأهلينا، ونقتل مستقبل أبناءنا.
فبعد أن أطعمنا اهلل من جوع وآمننا من 
خوف، فقد نذرنا نحن وآباؤنا األولون 

أن نعبد اهلل رب البيت كما أمرنا، كل 
بطريقته وأسلوبه، سائلني اهلل أن 

يتقبل منا جميعا قال عز وجل: )ثم إلي 
مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 

تختلفون(.
دعوا احلكم هلل وال تتعدوا حدوده، إن 

الواجب الوطني على كل مواطن أن 

يعمل )Delete( حذف لكل ما في رأسه 
من أفكار تزعج وطن النهار ويؤكد بـ 
)Save( حلفظ اسم الكويت يتربع في 

عقولنا ال يشاركه أحد ال فكرا وال حبا 
وال والء.

األمر اآلخر أن نحسن الظن ببعضنا 
وأننا جميعا نعشق الكويت »وللناس 
فيما يعشقون مذاهب« كل يعبر عن 
عشقه بالعمل املخلص، لذلك فرجال 

األمن من جيش وشرطة أثبتوا حبهم 
وإخالصهم للوطن ورجال اجلمارك 

كذلك والسلطة القضائية تثبت نزاهتها 
وعدلها يوما بعد يوم، فإن كنت مواطنا 

صاحلا فدع كل سلطة تقوم بواجبها 
وأحسن الظن بهم فهم ال ينقصون عنك 
وطنية ولكن ما كل ما يعرف ينشر، وال 

كل ما ينشر ويسمع صحيح.
اللهم احفظ الكويت بحفظك، وانشر 

السكينة والطمأنينة بني سكانها، وأبعد 
عنا أباليس اجِلنّة والناس، اللهم ال 

جتعلنا ممن قلت فيهم وقولك احلق: 
)لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعني ال 

يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها 
أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم 

الغافلون(.
اللهم ال جتعلنا من الغافلني.

قبل فترة خرجت علينا احلكومة لتعلن 
عن ان موعد استقبال طلبات الدعم 

للمشاريع الصغيرة واملتوسطة سيكون 
بعد صدور الالئحة التنفيذية لقانون 
رعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة، وشدد الوزير املختص على 
دعم الشباب عبر تأهيلهم وتدريبهم على 

اإلنتاج واإلبداع، من خالل مساندة إقبالهم 
على املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 

هذه التصريحات ورغم انها مشجعة، 
لكن املؤشرات تؤكد أن الكويت تسير 
في اجتاه معاكس حول دعم املشاريع 

الصغيرة وتواجه أي شاب مبدع سلسلة 
من املعوقات.

املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي 
متثل اهتماما كبيرا من قبل دول العالم 
كله، وذلك بسبب دورها احملوري في 

اإلنتاج وإدرار الدخل واالبتكار والتقدم 

التكنولوجي، عالوة على دورها في 
حتقيق األهداف االقتصادية جلميع الدول 

العالم، املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
تسهم في توفير فرص وظيفية للشباب 

متكنهم من حتقيق مستوى معيشي 
راق، وتساعدهم على حتويل اإلبداعات 

واالبتكارات، إلى واقع تستفيد منه دولتنا 
احلبيبة.  خطابات صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، منذ 
توليه مقاليد احلكم دائما يتم التشديد 
فيها على دعم الشباب وخلق الفرص 
املناسبة الستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم 

وأفكارهم في خدمة الوطن، لكن في 
الواقع ومع األسف يغاير ما يحرص 

ويدعو إليه صاحب السمو األمير- حفظه 
اهلل، فالشاب يجد مجموعة من املعوقات 

التي تقف حجر عثرة أمام أي مبادرة، 
بدءا من البنوك ومرورا بوزارة التجارة 

والصناعة والبلدية والشؤون ورمبا وزارة 
األشغال، وفي احملصلة يجد الشاب أن 

هناك معوقات في استخراج الرخص 
املطلوبة أو إقراضه أو متويل مشروعه من 

قبل احلكومة، في إطار بحثي عن كيفية 
متويل املشاريع توجهت إلى الصفحة 

اخلاصة ألحد البنوك التمويلية التي تدعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، لألمانة 

وجدت معوقات أكثر من تلك التي تفرضها 
البنوك العادية.

زبدة احلچي: الكويت زاخرة بالكفاءات 
املبدعة التي حتتاج فقط إلى الدعم 

واملساندة، الكويت سباقة إلى دعم الغرباء 
مثل عني عذارى، فإلى متى نساعد الغريب 
ونقف حجر عثرة أمام أبنائنا من الشباب 

الطموح؟! مجرد سؤال.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

نكون
أو ال نكون

عني عذاري

ملن يهمه األمر

زبدة احلچي

إن أبناءنا بحاجة دائمة للتحفيز والتشجيع كداعم نفسي من 
أجل اإلجناز، حيث ان جميع األبناء متحمسون، ولكن ليس 

لدى اجلميع الباعث على السلوك اجليد وبذل ما بوسعهم 
وخير قدوة لنا هم األنبياء، وطريقة دعوتهم ألقوامهم وأمرهم 

بعبادة اهلل، كان يسبقها التحفيز لألمر، فعندما أراد موسى 
گ، أن يدخل ببني إسرائيل األرض املقدسة، ظل يحفزهم 

قبل أن يطلب منهم فيقول اهلل عز وجل في محكم كتابه: 
)وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العاملني، 

يا قوم ادخلوا األرض املقدسة التي كتب اهلل لكم وال ترتدوا 
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين( )سورة املائدة: 20-21(، كذلك 

مواقف من حياة رسولنا الكرمي ژ وهو، يقول ملعاذ بن جبل: 
»يا معاذ: واهلل إني ألحبك، ثم أوصيك يا معاذ ال تدعن في دبر 

كل صالة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك« )سنن أبي داود: ح1022(، فالتحفيز له وقع في النفس 

عند الطلب أو األمر أو النصح، فتخيل كيف كان وقع جملة »يا 
معاذ: واهلل إني ألحبك« على نفس معاذ ÿ، وكيف سيستقبل 
الكالم بعدها، فالطبيعة البشرية والفطرة التي فطرنا اهلل عليها 

حتتاج للتحفيز دائما، كذلك أبناؤنا لديهم حاجة إلى من يحفزهم 
بكلمات ترقق قلوبهم، وتدفعهم للطاعة واإلجناز، مثال ما يقال 
لألبناء قبل األمر أو الطلب أو النصيحة، »أنت ولد ذكي وقادر 
على أن تبدع في هوايتك«، »أنت بنت جميلة وحتافظني على 

نعمة اهلل بالستر واحلجاب«، فالتحفيز دافع يدفع األبناء للطاعة 
ويعزز الثقة بالنفس، ويبعث طاقة داخلية تدفعهم لإلجناز بثقة 

وشجاعة ورضا وسعادة. كذلك يحتاج األبناء للتشجيع املستمر 
لألفكار واألعمال التي يقومون بها ولو كانت صغيرة، وبطرق 

مختلفة، فال إحباط للعمل، وذلك بإلقاء الكلمات اإليجابية 
على مسامعهم، أي التشجيع اللفظي الذي يرفع من قيمتهم 
الذاتية ويعزز الثقة بالنفس، من أجل حتقيق أهداف التنشئة 

االجتماعية والنفسية لهم. وأيضا من أنواع التشجيع، املكافئات 
امللموسة عند الفوز أو النجاح أو كدعم سلوك أخالقي أو عبادة، 
مثال إعداد طعام مفضل، أو هدية رمزية، أو السماح لهم بنزهة. 

إلى آخره، فالتشجيع املستمر يدعم ويعزز الصحة النفسية 
لدى األبناء، حيث الطمأنينة والثقة بالنفس وقوة اإلرادة 

والعزم، وذلك يرجع لتمتعهم باهتمام أسرهم بهم.
ومن إيجابيات التحفيز والتشجيع، فتح باب تعلم اجلرأة األدبية 

والشجاعة، وهي نقطة مهمة، فكان الرسول ژ يعلم اجلرأة 
األدبية دون جتاوز حلقوق اآلخرين، فيحترم رأي الصغير في 

حقوقه تشجيعا له، فموقف الطفل الذي كان في املجلس عن 
ميني النبي ژ، وأشياخ عن يسارة، فاستأذن النبي ژ الصبي 
في أن يسقي األشياخ قبله، فرفض ومتسك بحقه، ألنه كان عن 

ميني النبي ژ، ولم يعنفه النبي ژ ولم يعاتبه لكونه حافظ 
على حقة دون التعدي على حقوق الغير، وذلك السلوك الراقي 
مع الطفل، كفيل ليعلم الشجاعة دون تعد على حقوق اآلخرين 
مع االحترام، ففيه تشجيع للسلوك في حفظ احلقوق والدفاع 

عن النفس من خالل احترام املربي له.
كذلك السلوك الراقي من قبل املربي يبعث في نفس الصغير 
الطمأنينة، فيعطيه احلافز والتشجيع على أال يقترف سوءا 
باخلفية، حيث تشجيع املربي على السلوك األخالقي الراقي 

ألبنائه، يدفعهم للصدق واألمانة، فيرشد القرآن الكرمي املؤمنني 
للمحافظة على أبنائهم، فيقول اهلل جل جالله: )يأيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة 

عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما 
يأمرون( )التحرمي: 6(، ويقول اإلمام الغزالي رحمة اهلل عليه: 

»ينبغي أن مينع من كل ما يفعله خفية، فإنه ال يخفيه إال وهو 
يعتقد أنه قبيح« فالتنشئة االجتماعية والنفسية لألبناء حتتم 
على املربي أن يلقن السلوك السوي ألبنائه مراعيا تصرفاته 

أمامهم، وتلك التنشئة تكون مبالحظة الصغير سلوكيات الكبير، 
وعليه تقليده كقدوة له، وجميع ما سبق يكون بالتشجيع 

والتحفيز من أجل سلوكيات وأخالق يطمح كل مربي أن يراها 
في أبنائه.

تتوالى األعمال اإلرهابية في عدد من دول مجلس التعاون من 
قبل جماعات إرهابية تختلف مشاربها وعقائدها وتوجهاتها 

وترتبط بأكثر من طائفة، سواء بالفعل او التخطيط، وما بينهما 
تتباري االقالم وتتداعى وسائل الى التحريض على هذه الفئة 

او تلك وتعميم الفعل االجرامي على كامل الطائفة، بل وتتصاعد 
الدعوات الى سن القوانني واملفصلة ملواجهتها، وكأننا في هذه 
احلالة نطالب بإقصاء مكون كامل من املجتمع عن الساحة دون 

النظر بعني االعتبار ملصلحة الوطن العليا او االستفادة من 
العبر او التوجهات السامية في احتواء اي مظهر سلبي يؤثر 

على اجلبهة الداخلية ومتاسك نسيجها الوطني وما يتطلب ذالك 
من اهمية على ضرورة اقتصار االتهام للمرتكبني او املخططني 
لالفعال االجرامية وان يكون النقد بناء وعقالنيا دون استغالل 

احلدث لشحن النفوس لتحقيق مآرب فئوية نحن في غنى 
عنها.

ولنكن واقعيني واكثر حتديدا فان نسيج املجتمع الكويتي 
يتكون من طائفتني رئيسيتني السنة والشيعة عاشوا وتعايشوا 

وسيتعايشون على ارض الوطن متحابني عبر السنني والذين 
يشهد التاريخ لهم جميعا مبساهماتهم الفعالة في بناء املجتمع 

الكويتي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مدافعني عنه بالغالي 
والنفيس دون النظر الى االفكار العقائدية والتي تعتبر شأنا 

شخصيا، ولكن لالسف بدأت بعض التوجهات السياسية املغلفة 
بالطابع الديني وتختلف مسمياتها وتبعيتها وتطلعاتها الفكرية 

حتى في الطائفة الواحدة تظهر على الساحة احمللية نتيجة 
لألحداث السياسية اإلقليمية احمليطة وتستقطب الشباب ومنها 
التجمعات املتشددة واملتطرفة والتي لها تعاطف وارتباطات بل 

واتصاالت مع جهات خارجية.
وايضا هناك من اآلراء واالفكار املتطرفة التي ال تنتمي الى 

وال ترتبط بتلك الطوائف بالعزف على وتر الطائفية البغيض 
وبث الفرقة والفتنة بني ابناء الوطن الواحد. نعم االختالف 

سنة احلياة، وما اراه صحيحا قد يراه اآلخر خاطئا، كما ان 
اي رأي يحتمل اخلطأ والرأي اآلخر يحتمل الصواب في كل 
أمور احلياة، ولكن ان يتم التطاول على اي طائفة ووصفها 

بأبشع العبارات ومبعتقدها فإنها البداية للتفكك واالنحدار إلى 
الهاوية وتهديدا مباشرا لالمن والسلم املجتمعي، ولنا احلق في 

ان نتساءل هل النفوس مشحونة لهذا احلد بالنفس الطائفي 
وبسمومها؟ وهل ذلك راجع للتسامح احلكومي في إبداء الرأي 

وحرية التعبير طريقا للفتنة والفرقة؟
أقول وانا على يقني ان احلكومة واجلهاز االمني لن يسمحا 

أبدا واملجتمع قاطبة لن يسمح او يتساهل في هذا الشأن وان 
عصا احلكومة غليظة وقادرة على القضاء على هذه اآلفة ايا 
كان مصدرها، آمال ان نتقي اهلل عز وجل في وطننا وان نعي 

خطورة ما نقول ولنا في شواهد التاريخ العبر.

family_sciences@hotmail.com
@family_sciences

شيخة العصفور

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

التحفيز
والتشجيع لألبناء

تعميم اإلرهاب

علوم أسرة

samialnesf1@hotmail.comقضية ورأي
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف
انتفض الشعب العراقي املظلوم 
بكل اطيافه وطوائفه ضد الظلم 

والفساد والقيادات املرتشية 
وانقطاع الكهرباء واملاء وتدخل 

اآلخرين في شؤون بلده ال 
لالصالح والتعمير بل للتأجيج 
والتفريق واخلراب والتدمير، 

وقرر الشعب العراقي أال يتوقف 
عن التظاهر حتى يرى اصالحات 

حقيقية على االرض وخارطة 
طريق خضراء لشبابه الذين 

تعصف بهم البطالة واجياله املقبلة، 
وقد جتاوب الرئيس حيدر العبادي 

مع بعض تلك املطالب والزالت 
املطالب االصالحية االخرى تنتظر 

التفعيل.
>>>

وقد ابتلي الشعب العراقي منذ 
انقالب 1958 بنكبات تتلوها نكبات 

وكوارث تتلوها كوارث، حيث 
اقتتل على ارضه عقب االنقالب 

الشيوعيون العراقيون املدعومون 
من الرئيس عبدالكرمي قاسم مع 
القوميني العراقيني املدعومني من 

الرئيس جمال عبدالناصر، ولم 
يهتم احد من هاتني الزعامتني 

بكم الدماء التي سيدفعها الشعب 
العراقي كثمن لذلك الصراع املدمر 

حتى توقفت عملية التنمية وبدأ 
الشعب العراقي الذي لم يُعرف 

خالل تاريخه بحب الهجرة كحال 
جيرانه الشوام بترك البالد، ثم 

توالت عليه االنظمة االنقالبية حتى 
توجت بصدام الذي ادخل الشعب 
العراقي املظلوم طوال فترة حكمه 

نائبا ورئيسا )1968 ـ 2003( في 
سلسلة من احلروب الداخلية 

واخلارجية، ولم يترك الطاغية 
االبادي احلكم اال بعد ان تيقن ان 
بذور الشر واحلقد واالنتقام التي 

زرعها ستجعل العراقيني يترحمون 
على احلجاج صدام عندما يقارنونه 

مبا سيحدث بعده.
>>>

وفي لبنان، كما تذكر صحفهم، 
هناك بوادر ثورة شعبية عارمة 
تضم جميع اللبنانيني مبختلف 

طوائفهم وتوجهاتهم ضد االوضاع 
اخلانقة وما آل اليه احلال في 

لبنان، حيث ال رئيس وال مجلس 
نيابيا، ورئيس حكومة قد يغادر 

في اي حلظة، فتصبح البالد 
في حالة لم تشهدها حتى ابان 

احلرب االهلية الطاحنة، اضافة الى 
اوضاع اقتصادية خانقة وتراكم 

للزبالة وانقطاع للكهرباء وضرب 
ملواسم االصطياف التي هي مبنزلة 

نفط لبنان، كما سيصيب ضرر 
انخفاض سعر النفط في العالم 

لبنان بأكثر من طريقة ونهج مما 

سيزيد االوضاع السيئة سوءا.
>>>

آخر محطة: 1 ـ في مرحلة سابقة، 
مت التمديد للرئيس إلياس الهراوي 

ثم للرئيس اميل حلود، فلماذا 
لم يتم التمديد للرئيس التوافقي 

ميشال سليمان حتى وصول 
الفرقاء التفاق على اسم رئيس 

جديد للبنان وهو وضع افضل من 
الفراغ القائم؟!

2 ـ رئيس مجلس النواب نبيه بري 
منتخب من النواب ومتفق عليه، 

رئيس احلكومة متام سالم منتخب 
من مجلس الوزراء ومتفق عليه، 
فلماذا ال يتم االتفاق على رئيس 

جمهورية توافقي بعيد عن مرشحي 
8 و14 آذار أي عون وجعجع؟ وهل 

سيفرض الشارع اللبناني حال 
نزوله هذا اخليار؟!

3 ـ في العام 2010، اصدر الروائي 
املصري املعروف عالء االسواني 

كتابا عنوانه »ملاذا ال يثور 
املصريون؟«، وقد طبع منه 11 نسخة 

خالل عام ولم يأت عام 2011 اال 
والثورة تعم الشارع املصري الذي 

لم يعان جزءا من معاناة الشعب 
اللبناني احلالية، نرجو ان تشعر 
القيادات اللبنانية مبعاناة الشعب 
وتبدأ بحل اشكاالته منعا للضغط 
الذي يسبب االنفجار، وحمى اهلل 

لبنان العزيز وشعبه من كل مكروه.

ربيع العراق 
القائم وربيع 
لبنان القادم!

محطات


