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سامي عبداللطيف النصف

عندما يصرخ 
أبوالهول.. السعودي!

تستثمر عائلة الشربتلي 
السعودية الشهيرة في مصر 

منذ اخلمسينيات، وميتلك 
الشيخ عبدالرحمن الشربتلي 
مجمع سيتي ستارز الشهير 

وسلسلة فنادق فيرمونت 
الفاخرة، اضافة الى العديد 

من املصانع واملزارع 
والشركات الكبرى وظل 

الشيخ الشربتلي يستثمر 
بصمت في مصر ولم يقم 

بلقاء إعالمي قط حتى 
انفجر اخيرا البركان ونطق 
ابوالهول السعودي بكلمات 
تُنطق احلجر في لقاء خّص 
به صحيفة »املصري اليوم« 

واسعة االنتشار.
> > >

يقول الشيخ عبدالرحمن 
الشربتلي: إن هناك لوحة 
معلقة على مطار القاهرة 

تشمل اآلية الكرمية 
)ادخلوا مصر إن شاء اهلل 

آمنني(، ويقترح ان تعلق 
لوحة للمستثمرين تقول: 
»واخرجوا منها ساملني«، 
فمن السهولة ان يدخل 

املستثمر مصر ومن 
االستحالة اخلروج، حيث 

إن مصر دولة يحكمها 
املوظفون- حسب قوله- ال 
كبار املسؤولني، فالوزراء 

يعانون من ظاهرة »األيدي 
املرتعشة« حيث يخشون 
من اتخاذ القرارات التي 
تزيل العراقيل من أمام 
املستثمرين فتحيلهم 

الرقابة اإلدارية للمحاكم 
واحملاكم للسجون كحال 

كثير من الوزراء اآلخرين، 
لذا متضي السنون دون 

ان يوقع الوزراء على ورقة 
واحدة حتى بات املستثمرون 
أقرب للمتسولني على أبواب 
املسؤولني، ويضيع 80% من 

وقت املستثمر في تعقب 
املعامالت ومحاولة تذليل 
العقبات بدال من استغالل 
الوقت في توسيع وتنويع 

االستثمارات، ويقدم 
الشربتلي حال وجيها هو 

أن يوقع مديرو الرقابة 
اإلدارية على قرارات وزراء 
االستثمار ملنع خشيتهم من 

املالحقة القضائية الالحقة.
> > >

ويضيف الشربتلي بعتب 
احملب: ان الدولة املصرية 

ال تلتزم بتعهداتها كما 
ان التشريعات املشجعة 
لالستثمار اما ان تتغير 

بشكل جذري دون سابق 
انذار، او ال يلتزم بها احد، 
كما ان مؤمتر شرم الشيخ 
الدولي عقد قبل ان تتهيأ 

الدولة الستقبال املستثمرين، 
كما أعقبته قرارات تختص 
بتقييد الصرف والتمويل 

مما قضى على فرص 
االستثمار قبل ان تبدأ، 

وضرب مثال باعتزام شركته 
القيام بأكبر مشروع سياحي 

في الشرق األوسط على 
ارض مساحتها 7 ماليني متر 

في شرم الشيخ، وبدال من 
ان يُشجع املشروع في مثل 
هذه الظروف الصعبة متت 

عرقلته حتى قضي عليه 
تقريبا، موضحا أن دراسة 
اجلدوى االقتصادية ألي 

مشروع لها مدة محددة، فإذا 
وضعت العراقيل وتسببت 

اإلجراءات البيروقراطية في 
عدم بدئه وتأخره، تتغير 

الظروف ومعها أسعار 
الفائدة والصرف ويصبح 
املكان املالئم الوحيد لتلك 

الدراسة وذلك املشروع هو.. 
سلة املهمالت!

> > >
آخر محطة: ما ذكره الشيخ 

عبدالرحمن الشربتلي تعاني 
منه بشكل مشابه دول 
أخرى باملنطقة، فبعض 

املسؤولني لدينا يرفعون 
شعارات مماثلة مضمونها 

»ابعد عن شر القرار وغني 
له« و»القرار رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه«، و»اللي 
يوقع القرار ينتهي طرار«، 

والطرار هو املتسول!

dralialhuwail@icloud.com

Alhosam1969@yahoo.com

محطات

د.علي عبدالرحمن علي الحويل

حسام الدين سعدون

مّر علينا قبيل أيام عيد هو أحد أهم 
األعياد بالنسبة لي وأعني به عيد األم، 
كنت مستسلما لذكريات حنان سيدة 

نساء األرض وأغالهن علي اذ بي أتذكر 
مبتسما بفخر حكاية بطولة ال ميكن ان 
انساها ما حييت، سأرويها من بدايتها 
ألمتكن من وصف حالة من العواطف 

املتناقضة عشتها ويصعب علي الكلمات 
اإلحاطة بها بسهولة.

عندما كنت في االبتدائية كانت والدتي- 
حفظها اهلل- تضمني بقوة وتشرع في 

البكاء عندما أصاب بـ »جلمه« وهي 
جتمع دموي حتت اظفر اصبع القدم 

الكبيرة نتيجة االصطدام بجسم صلب، 
وتظل هكذا في بكاء حار حتى وصول 

والدي- رحمه اهلل- على عجل، فإذا 
أصبت ببرد وارتفاع في درجة احلرارة 

فإن انفعالها ال يكون اقل من ذلك! 
وحتى تكتمل الصورة الذهنية سأروي 

حكايتي مع الزائدة الدودية.
عندما كنت في الصف الرابع االبتدائي 
أصبت بالتهاب الزائدة الدودية وبالطبع 

فإن موافقة والدتي على إجراء عملية 
لي إلزالتها هي من ضرب اخليال، وفي 

محاوالته إلقناع احلبيبة بأن التشخيص 
سليم، ذهب بنا والدي- رحمه اهلل- الى 

لبنان والقاهرة وهناك أكدوا على 
ضرورة إجراء العملية، استسلمت 

والدتي وأجريت العملية بعد شهرين 
من التأخير انفجرت خاللهما الزائدة 

الدودية وجنحت العملية بصعوبة.
أردت من هذه اإلطالة ان يشاركني القارئ 

شعوري بالذهول عندما اتصلت والدتي 
بي الساعة الثالثة من فجر اخلميس 
املشؤوم ٢/8/١٩٩0 لتقول لي حرفيا:

»علي، قوم يبه وال تروح املسيد صل 
في بيتك، وحب )قبل( مرتك وعيالك وال 

توعيهم )توقظهم( وخذ قهوتك معاك 
بالسيارة وروح املستشفى بسرعة حبيبي 

اكيد هم محتاجينك هناك، العراقيون 
)بالقاف الكويتية( دشوا علينا.

علي، دق علي يبه كل ما قدرت وحط بالك 
على نفسك وعلى ربعك ترى يبه هم امانة 

في رقبتك واميماتهم وعليه )يا وياله( 
يطالعون اهلل ويطالعونك«. 

- انتهى -.
كنت حينها اعمل نائبا ملدير املستشفى 

العسكري وطبيبا اخصائيا فيه. 
الى هذا اليوم ال اعرف ما الذي دفع 

والدتي التي كانت »اللجمة« تبكيها
ورفضت عملية الزائدة الدودية 

البسيطة حتى انفجرت إلى الزج بي في 
اتون هجوم عسكري غير متكافئ بل 

وحتملني مسؤولية املستشفى والعاملني 
فيه! الغريب اني عندما حدثت بعض 
الزمالء الكويتيني صباح ذلك اليوم 

بحديث والدتي فوجئت بأن كثيرين 
واجهوا موقفا شبيها مع والديهم. اآلن 

عندما اسأل والدتي أمام أوالدي ممازحا 
إياها بأنها لم تكن حتبني كما كانت 

وإال ألغلقت علي احدى غرف السرداب 
ومنعتني من اخلروج! متتلئ عيناها 

اجلميلتان بالدموع وهي تقول لي: »ال 
تذكرني يا حبيبي ترى واهلل يبه ما أنام 

الليل من يطرى علي چنه امس اهلل ال 
يعيده«.

رأيت الكثير من القتل والظلم أثناء الغزو 
وكدت اقتل اكثر من مرة وسرقت مرات 
عديدة، ولن انسى ذلك قريبا على االقل، 
لكن ما لن انساه ابدا هو اتصال والدتي 
بي وكلماتها حتثني على الذهاب لعملي 

أي لوحدة عسكرية!
ال تطلبوا منا بعد هذا أن نصفح أو ننسى 
فهم لم يصفحوا لصدام ونحن لن نفعل، 
حتى لو كان األمر بإرادتنا! لقد كان ابني 

االكبر في السادسة من عمره عندما 
سحبوه مني بالقوة ليقايضوني به على 
سيارتي رغم اني كنت بداخلها اشغلها 

لهم فقد كانت لها مواصفات خاصة 
حلمايتها من السرقة أردت تعليم قائدهم 

الهمجي- كسائرهم- عليها فسحبوه 
من يدي ولم يعيدوه اال حلظة انطالقهم 

بسيارتي، كيف اغفر لهم سحب ابني من 
يدي ومقابل ماذا؟ سيارة!

البطالت، أمي وأمهات زمالئي لم ينسني، 
وجيلنا لن ينسى ولن يسامح ابدا 

وسنروي احداث اجلرمية واخلدعة 
الكبرى ألبنائنا واحفادنا وسنحرص على 

اال ينسوا هم حتى ال يلدغوا من جحر 
لدغنا نحن بعنف وقسوة منه.

جميل أن يكون اإلنسان إنسانا مبا 
حتمله الكلمة من معنى، واألجمل أن 

تكون تلك اإلنسانية واملدنية والتحضر 
عامة، فال تفرق بني أتباع دين أو مذهب 

أو عرق أو لون أو إثنية.
فأين هؤالء مما يحدث في سورية 
من ذبح وقتل وتشريد من اجلزار 

القاتل بشار وأعوانه من اخلونة للدين 
واألوطان ومن يقف معهم ويناصرهم؟!
بل أين الضمير العاملي واملنظمات التي 

صدعتنا بادعائها الدفاع عن حقوق 
اإلنسان مما يحدث في )مضايا( 

السورية من حصار كافر وقتل وجوع 
ودمار شامل؟!

قالوا هم البشر األرقى وما أكلوا.. شيئا 
كما أكلوا اإلنسان أو شربوا!

أليس هؤالء بشرا أم ماذا؟!
قال عبدالرحمن العشماوي: 

نُسبَى ونطرد يا أبي ونباد
 فإلى متى يتطاول األوغاد؟

وإلى متى تدمي اجلراح قلوبنا
 وإلى متى تتقرح األكباد؟

نصحو على عزف الرصاص كأننا
 زرع وغارات العدو حصاد

ونبيت يجلدنا الشتاء بسوطه
 جلدا فما يغشى العيون رقاد

يتسامر األعداء في أوطاننا 
 ونصيبنا التشريد واإلبعاد!

ملاذا كل هذا الصمت املخزي؟! ملاذا؟!
أين الضمير العاملي؟!.. أين منظمات 

األمم املتحدة؟!.. بل أين منظمات حقوق 

احليوان إن لم تعتبروا املسلمني بشرا؟!
ملاذا كل هذا الصمت املخزي العفن من 
اجلميع؟! واهلل ثم واهلل لتسألن جميعا 

عن كل هذا.. سيحاسبكم التاريخ 
وتلعنكم األمم والشعوب فإن لم تكونوا 

تؤمنون بأنكم محاسبون يوم القيامة، 
فلن تغفر لكم هذه الشعوب أبدا، 

وستالحقكم اللعنات واخلزي والعار.
أصحيح أنكم جئتم أيها الروس 

والفرنسيون واألميركان وحزب اهلل 
وإيران لقتال تنظيم داعش أم لتمويله 

وقتل وحصار األبرياء من املدنيني 
واألطفال والنساء والشيوخ؟!

إذا كنتم صادقني فلماذا قتل املدنيني 
وحصارهم؟!

وملاذا يقوى ذلك التنظيم الذي 
صنعتموه أنتم كل يوم كما صنعتم 

قبله تنظيم القاعدة؟! ملاذا لم نسمع عن 
قتل أو حصار عصابات ذلك التنظيم؟!

أهي حرب بالوكالة في منطقتنا 
لتقسيمها وتفتيت أوطاننا لتنفيذ 

مخططاتكم اللعينة ومتكني اليهود منها 
وبسط سيطرة إيران ونفوذها املقيت 

على املنطقة؟
أم هي احلرب على اإلسالم واملسلمني 

حتت مسميات صنعتموها وروجتم لها 
وقبلها املغيبون واألغبياء؟

وتدمير اقتصاد األمة وشبابها ومحاولة 
جعل األمة عقيمة؟!

أم هي حرب لتجريب أسلحتكم 
املكدسة وتصريفها وقتلنا بها وحتميل 

األمة العربية فاتورتها الباهظة؟! 
وإلهاء شعوبكم عن فشلكم اقتصاديا 

وإفالسكم سياسيا؟!
ملاذا ال تكون لدولنا وقفة حق في وجه 

كل هذا الظلم والقتل واالحتالل وتدمير 
شعوبنا ومقدراتنا؟!

ملاذا ال تكون تكون لنا جميعا وقفة بكل 
معنى الكلمة في وجه هذا الطغيان وهذه 
الغطرسة الروسية واإليرانية وأزالمهما 

من اخلونة والعمالء وقفة تردع كل 
هؤالء وجتعلهم يحسبون لنا ألف 

حساب؟وما ذلك بعزيز علينا.
قال إبراهيم اليازجي:

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب
فقد طمى اخلطب حتى غاصت الركب

فيم التعلل باآلمال تخدعكم
وأنتم بني راحات القنا سلب

اهلل أكبر ما هذا املنام فقد
شكاكم املهد واشتاقتكم الترب

كم تظلمون ولستم تشتكون وكم
تستغضبون فال يبدو لكم غضب

ألفتم الهون حتى صار عندكم
طبعا وبعض طباع املرء مكتسب

وفارقتكم لطول الذل نخوتكم
فليس يؤملكم خسف وال عطب؟!

ال بد لنا من وقفة حقيقية صادقة 
لوضع حد لكل هذا ويكون حدا حقيقيا 

ال يجرؤ كائن من كان على جتاهله 
وتخطيه أو اجلور عليه، عندها سيلتفت 

لنا هؤالء األدعياء وغيرهم من دعاة 
وأدعياء حقوق اإلنسان في كل مكان.

حبيبتي البطلة

رسالة إلى دعاة 
املدنية والتحضر

الزاوية

في وقتنا احلالي لم جند الهدوء والراحة.. تفتح اجلريدة على 
أخبار حزينة و»بالوي« وإحباطات.. تفتح التلفاز تشاهد الغم 
و»املغثة« ملسلسالت تتحدث عن اخليانة واحلزن والتشاؤم.. 

تسمع أغاني فتجد اإلزعاج.. تفتح »الدرايش« جتد إزعاج 
»هرنات« السيارات.. تركب سيارتك تنصدم بالزحمة 

والرعب في الشارع.. تتقدم للوظيفة جتد اآلالف متكدسة 
بانتظار دورها »ياليل ما أطولك«..... إلخ، يا ترى ما الذي 

حدث لنا من بعد التحرير حتى اآلن؟!
أصبحنا »نتعثر« ونحن نسير باحلقد واحلسد والغيرة.. 
ما الذي غيرنا ونحن لدينا كل مقومات احلياة العصرية 

واخليرات والنعم ومع ذلك نعيش في حزن دائم وإحباط 
مستمر كأنه »فرض« علينا لبس السواد بسبب هذا الوضع!! 

أصبحت قلوب الكثيرين مريضة بالنظر إلى ما هو عند 
غيرها وتتمنى زواله!! هل تقدمنا وتطورنا نقمة علينا بعد 

أن كنا نفترش السطوح بسعادة من أجل النوم.
لهجتنا تأثرت بالثقافات واملفردات الكويتية »العتيجة« 

الرائعة بدأت تتالشى، كما سيتالشى جيل املاضي الذي 
شارف أغلبه على الرحيل، تسلم على البعض يعتقد أنك 

تريد منه صدقة أو مصلحة، وأصبحت تشعر بأن الوضع 
آكل ومأكول، أصبح الفاسدون منتشرين كالذباب فسببوا 

لنا الكثير من أمراض العصر كالسكر والضغط... أضف إلى 
ذلك فإن احلرامية قد دخلوا علينا برا وبحرا وجوا وتسلقوا 
»درايش« بيوتنا بأقنعة مختلفة كنت تعتقد ان أياديهم خالية 
من اجلراثيم لكنك تكتشف أن »البوق« يسري في عروقهم 

فقد ألبسوا الباطل ثوب احلق حتت مسمى حب الوطن 
بالشعارات الرنانة وهم آخر من يفكر فيه!! فكنت تعتقد 

فيهم الصالح لكنك تكتشف »الهوايل« مما فعلوه فتدخل في 
متاهة الضياع!

بعد التحرير تغيرت مفاهيم وسلوكيات كثيرة فمثال هناك 
»متايز« فئوي بني الشعب!! وأصبح هناك أيضا تعصب 

للمذهب أو القبيلة.. على حساب حب الدولة، أضف إلى ذلك 
فإن الذي يعمل بإخالص هو املنبوذ أما »الكسول« فهو 

عشرة على عشرة، الدنيا لم تتغير بل األشخاص واملبادئ 
هما من تغيرا فكما يقول أحدهم:

واحدن همومه يرضي مديره وواحدن يحاول كسب القنادير
نأمل من اجليل اجلديد من شبابنا مايقول مثل ماقلنا: 

»شنو تغير فينا«، بل يقول: سنغير ما فينا ملستقبل أفضل 
للكويت.

منذ نشأتنا االولى كعرب وانفرادنا بعرق يختلف عن 
باقي أعراق وأجناس أهل االرض من االمم األخرى 
التصق بنا مفهوم البداوة، حتى ان اكبر الباحثين 

ينسبون مصطلح كلمة )عرب( الى مفهوم او معنى 
)بدو( اي سكان الصحراء وذلك عند تفسير الكثير من 

النصوص في بعض الحضارات القديمة كالسومرية 
واالشورية منها، وان كان غيرهم ينسب المسمى الى 

جدنا يعرب بن قحطان، ولست هنا لعرض وتفسير 
مفهوم المسمى بقدر التأكيد على ماهية الوجود بالنسبة 

للسكان االصليين لشبه الجزيرة العربية وطبيعة 
تواجدهم، فهم بالنهاية إما بدو رحل او شبه بدو 

مستقرين في بعض الحاضرات، وهنا أتكلم عن عهد ليس 
ببعيد جدا.

تبدأ الشمس باإلشراق على أرض العرب رويدا رويدا 
ويطل أول خطوطها المنيرة على أرض األحواز وأرض 

الكويت والعراق والخليج عموما وال تزال مشرقة 
على ارضنا العربية حتى تغيب غربا على مصر وليبيا 

والسودان والمغرب العربي ومن خالل هذا االمتداد 
الواسع تحمل معها أنفاسا عربية ولدت حرة وتنقلت 

عبر أراضيها بكل حرية دون إكراه من أحد، وال أعرف 
قبيلة عربية تحمل نفس االسم واالنتساب الصريح 

لنفس المسمى االخير على امتداد الوطن العربي انتقاال 
من األحواز الى الكويت شرقا والى السعودية والسودان 
وأرتيريا والمغرب العربي غربا ومن الشمال العربي الى 

الجنوب عبر رقعة جغرافية هائلة تمتد آالف الكيلومترات 
غير قبيلة )الرشايدة(، فهي القبيلة الوحيدة التي يحمل 

افرادها ذات االسم وذات المسمى االخير للقبيلة 
)الرشيدي(، وكأنها قبيلة ال تغيب عنها الشمس العربية 

في اغلب بلدانها، ولدت هذه القبيلة العربية الكريمة 
من رحم أرض جزيرة العرب وقد الزمت البداوة منذ 

نشأتها االولى الى أن تمدن الكثير من أبنائها في الكثير 
من األوطان التي استقروا بها بعد هجرات كبيرة، ولعل 

من أشهرها هجرتهم الى السودان عبر البحر االحمر 
وهجرتهم االخرى الى سيناء ومن ثم الى مصر وليبيا 

وغيرها من الدول وصوال الى المغرب العربي، وقد كانت 
هذه الهجرات طوعية غير إجبارية من احد بل بحثا عن 

أرض تعينهم على إدبار أرض أجدادهم في الجزيرة 
العربية فلم تكن تلك الهجرات ذات طابع قسري أو نتيجة 
اضطهاد ابدا بل نتيجة ظروف طبيعة، وهي ليس الهجرة 
االولى من نوعها في شبه الجزيرة فقد سبقهم إليها بنو 

هالل والكثير من القبائل الحجازية والنجدية التي تفرقت 
في االرض، وسكنوا ديار غير ديارهم، وكانت المشكلة 
الحقيقية للهجرات آنذاك هي المياه فما بالك بمن يمتلك 

مصاب المياه العذبة او مجاري االنهار.
وقد تميزت هذه القبيلة ان أبناءها وعلى عكس أغلب 
القبائل التي هاجرت حافظوا على الكثير من تقاليدها 

وأسمائها ووسم إبلها ولهجتها ومفرداتها وشعرها 
وتراثها، فالكثير وعلى حد علمي من القبائل التي هاجرت 
قبلها او بعدها تأثرت ثقافيا بمحيطها الجديد، على عكس 

قبيلة الرشايدة التي أثرت أكثر مما تأثرت بدليل انها 
حافظت على اصل ثقافتها ولهجتها، وهذا واضح في 

القصائد التي سمعتها من شعرائها من مختلف األقطار 
العربية من مختلف االماكن ووجدت ان مفرداتهم متطابقة 

مع لهجة رشايدة نجد والكويت.
لست من المختصين بـ »علم االنسان او االنثروبولوجي« 

لتفسير سبب احتفاظ هذه القبيلة بثقافتها ولهجتها 
ومفرداتها في مختلف البلدان، ولكن أعتقد أنه على 

المختصين في هذا المجال البحث في هذا الجانب، فهي 
قبيلة تنفرد بثقافة خاصة تميزها، وقد راقبت مشرق 
الشمس ومغربها في اكثر من دولة عربية فهي وكما 

ذكرت آنفا قبيلة ال تغيب عنها شمس العرب.

samy_elkorafy@hotmail.com

 Q8naifQ8@gmail.com

سامي الخرافي

نايف الجاسمي الظفيري

شنو تغير فينا؟!

الرشايدة وشمس العرب

جرس

مسار حر

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

حني تصير أرواح الناس األبرياء، أطفاال 
ونساء وشيبا وشبانا، ملهاة وتسلية، 
ويصير إزهاقها أمنية ترقص في قلب 
صاحبها، فإننا ـ واحلال هكذا ـ أمام 

مأساة بشرية تبعث اخلوف في نفوسنا 
على معنى احلياة ومعنى االنسانية.

نكون أمام وضع لم تعشه البشرية من 
قبل، ولكننا عشناه في زمننا هذا.
نعم عشناه يوم اختطاف الطائرة 

املصرية وإنزالها في قبرص الثالثاء 
املاضي، ونحن نتابع بعض الفضائيات 

ومتحدثيها الشامتني بتلك املجموعة 
البشرية املخطوفة، كانت تلك الفضائيات 
ـ ومن خالل بعض متحدثيها ـ تتمنى أال 
تتم العملية على خير وأال يخرج الركاب 

ساملني.
كيف وصل الغل واحلقد ببعض الناس إلى 

هذه الدرجة املدمرة والكريهة واملخيفة؟!

هؤالء احلاقدون الشامتون بأبرياء ال 
يعرفونهم ولم يروهم وال تربطهم بهم 
أدنى عالقة سوى عالقة املواطنة بينهم 

وبني مجموعة املخطوفني املهددين 
بالتفجير وزهق أرواحهم، ال يبالون 

بأرواح أولئك األبرياء وكانوا يودون لو 
كان زر التفجير بأيديهم ليكبسوا عليه 

ويفجروا الطائرة مبن فيها لتتطاير عظام 
األبرياء في الهواء وتلتصق جلودهم 

باألرصفة وتسيل دماؤهم تشربها األرض 
القبرصية.

انها شهوة التشفي من النظام القائم في 
مصر ومن رئيسه السيسي الذي جاءت به 
املاليني البشرية املصرية وأدخلته بإرادتها 

ـ ال عنوة منه ـ قصر احلكم، وقالت: 
»نحن اخترناك« وبشرت به ثورة مصرية 

عارمة شملت النجوع والقرى قبل املدن 
وضواحيها.

إن كرهكم للسيسي وللنظام الشعبي 
القائم في مصر، ال يخولكم سوق 

األبرياء واتخاذهم سيوفا في حربكم 
القذرة، وال يبرر رغبتكم بنهاية دموية 

لعملية االختطاف املجنونة تلك.
هؤالء الذين فرحوا بعملية االختطاف 

وهللوا لها، هم على درجة سواء مع 
اخلاطف، ورمبا كان اخلاطف أطهر 
منهم وأقل حقدا وغال، فرمبا قاده 

جنونه الى إيجاد مبررات شخصية أو 
نفسية ملا قام به، ولكن ماذا لدى أولئك 

الشامتني احلاقدين ليبرروا موقفهم 
من عملية اخلطف ورغبتهم بنهاية 

مأساوية لها؟! ولو كان هناك عدل فال 
بد أن يساقوا مع اخلاطف الى احملكمة، 

وجرميتهم، عارهم اإلنساني الذي 
يكللهم ويجللهم.

إن هؤالء رجس بشري فاجتنبوه.

هذا الزمن الكريه

بال قناع


