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املعارضة واملشاركة.. 
والفيزياء الكمية

قبل عام ذكرت في عدة مقاالت 
لي )أكثر من 7 مقاالت( أن 

املعارضة ستعود للمشاركة في 
انتخابات 2017 وأنها ستجد 

املبررات واملسوغات السياسية 
التي مبوجبها ستخوض تلك 

االنتخابات، وأذكر أنه ومنذ أول 
مقال لي تنبأت بعودة املعارضة 

وخضوعها لألمر السياسي 
الواقع واجهت معارضة من 

عدد من احملللني الذين برروا 
رفضهم لتوقعي بأن املعارضة 

التي غامرت بكل شيء 
سترفض متاما املشاركة وفق 

قانون انتخاب الصوت الواحد، 
واليوم يثبت صدق التحليل 

الذي ذهبت اليه قبل أكثر من 
عام في ان املعارضة ستعود الى 

املشاركة وفق الصوت الواحد، 
بل وكنت قد حددت ان املشاركة 

لن تستثني أحدا.
طبعا هنا البد من ان نشير ألمر 

مهم جدا، ان مقاطعة املعارضة 
كان لها مبرراتها ومسوغاتها 

السياسية من وجهة نظر 
املعارضة، وعدول املعارضة عن 

املقاطعة وإعالنها املشاركة له 
مبرراته املنطقية جدا أيضا، وال 
يجوز هنا الربط أبدا ال باملقارنة 

وال باللعب على وتر »ضرورة 
الثبات على املبدأ« للحكم على 

تغير موقف املعارضة من 
قانون االنتخاب من املقاطعة 

إلى املشاركة، قاطعت املعارضة 
في البداية وكان حقا سياسيا 

لها سواء اتفقنا معه أم اختلفنا، 
وعودتها اليوم حق سياسي 

لها أيضا. رمبا يقول البعض 
من املنتقدين ملوقف املعارضة 
إنه لم يتغير شيء بني يوليو 

2013 واليوم وبالتالي ال يجوز 
للمعارضة التي طعنت في 

املشاركني وفي وطنيتهم أن 
تعود اليوم للمشاركة، ولكن 

احلقيقة ان هناك أشياء كثيرة 
تغيرت خالل السنوات الثالث 

القادمة.
وعامة تغير شيء أم لم يتغير 

شيء في السنوات الثالث 
السابقة، فللمعارضة احلق 

في إعالن املشاركة وخوض 
االنتخابات واملنافسة من اجل 

الوصول.
واملتحدثون عن ضرورة 

ثبات املعارضة على مبدأ ممن 
يتهمونها ويتهمون رموزها 

بأنهم أخلوا مببدأ »الثبات على 
املبدأ« رمبا ال يعون حقيقة ان 
السياسة هي فن املمكن وفن 
اللعب على املتغيرات، فما هو 

مرفوض سياسيا اليوم من 
الطبيعي ان يكون مقبوال غدا 
حتى وان لم تتغير الظروف 

التي تسببت في رفضه 
باألمس، فهذه سياسة وليست 
فيزياء كمية، أعني أن املتغير 
فيها أكبر مساحة من الثابت 

حتى وان بقيت ذات الظروف.
املعارضة اليوم تدخل بكامل 

ثقلها، وستكون الالعب 
الرئيسي في االنتخابات 

القادمة بل وسيكون رسم 
مسار نتائج االنتخابات 

املقبلة رهنا بيدها في ثالث 
دوائر على األقل، وسيصل 

إلى البرملان بني 17 و20 نائبا 
معارضا وذلك وفقا لقياس 

اجلو العام احلالي، خاصة إذا 
ما استخدمت املعارضة ذات 

اخلطاب السياسي القدمي والذي 
أعتقد أنها لن تستطيع تغييره 
أو اخلروج عليه، فليس أمامها 

سوى لغة خطابها السابقة، وان 
كنت أعتقد انه سيكون اكثر 

اتزانا وعقالنية وهدوءا.
املشكلة األزلية التي تعاني منها 

املعارضة انه ال وجود لصف 
ثان لها، وهذا خطأ استراتيجي 

تدفع ثمنه املعارضة في كل 
انتخابات، فذات األسماء منذ 

25 عاما بذات املناطق هي التي 
تتكرر، وهذا األمر سيجعلها 
عاجزة عن أن تكون أغلبية 

في أي مجلس، وستظل صوتا 
رافضا اكثر من كونها صوتا 

معارضا رئيسيا.
على الوجه اآلخر احلكوميون 

واملستقلون »شبه احلكوميني« 
سيكونون هم األغلبية في 

كل مجلس، وهو ما سيكون 
عليه شكل املجلس املقبل وكل 

مجلس الحق له.
طبعا بال أحزاب حقيقية 

سيكون البرملان ذا أغلبية 
حكومية وشبه حكومية دائما 

وأبدا. 
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هادي بن عايض العجمي

هل تعرف شهر رمضان؟!
عند زيارة ضيف له مكانة ومعزة 

خاصة في قلبك، فإنك تكون على أهبة 
االستعداد الستقباله من خالل ترتيب 
املكان وإعداد الطعام وجتهيز العدة، 

حتى يكون االستقبال على قدر معزة 
وأهمية هذا الضيف خصوصا إن كان 

يزورنا مرة واحدة فقط في السنة.
بعد ستة أيام من اليوم، سيحل علينا 

ضيف غال حامال خيراته وأفضاله، انه 
شهر رمضان املبارك الذي سيكرمنا 

بعطاياه وفضله وبركاته في 720 
ساعة ومن ثم سيغادرنا إلى العام 

املقبل.
واهلل يعلم إن كنا سندركه أو سيدركنا 

املوت قبل ذلك.
والسؤال هنا؟ ماذا اعددنا الستقبال 
هذا الضيف؟ وهل إعدادنا يقتصر 

على )املاجلة( وتعبئة الثالجات فقط أم 

أننا بدأنا بتجهيز هذا القلب وتهيئته 
الستقبال هذا الضيف الغالي؟!
حتى جنوم والعبو كرة القدم 

احملترفون مثل ميسي ورونالدو 
يتهيئون للمباريات بتسخني 

عضالتهم قبل املباراة كي ال يصابوا 
بالشد العضلي في املباريات، ونفس 

هذا التسخني يكون مع القلب.
علينا أن نبدأ بتسخني القلب قبل 

دخول رمضان من خالل تصفيته من 
الشوائب واألحقاد، فإذا كنت )ماخذ 
بخاطرك( أو زعالن من أحد، فهذه 
فرصة لتصفية قلبك باالستغفار 

والتوبة وبدء صفحة جديدة وناصعة 
البياض في رمضان.

وكذلك تسخني القلب بالطاعات 
وتهيئتها الستقبال موسم الطاعة 

واخلير، من خالل قراءة القرآن 
والصالة واالجتهاد في الدعاء، حتى 

يدخل علينا رمضان ونحن على أمت 
االستعداد، وال نصاب بالشد القلبي 

في وسط رمضان.
من األمور التي تعيننا على استقبال 
هذا الضيف الغالي افضل استقبال، 
هو التعرف عليه، ومعرفة أسراره 

وكنوزه، فعندما نقول هو شهر اخلير، 
فهو بالفعل شهر اخلير، ففيه تفتح 
أبواب اجلنة الثمانية وتغلق أبواب 

النيران وتصفد الشياطني، فيقال يا 
باغي اخلير أقبل بالطاعة، وابدأ بحياة 
جديدة، فرمضان أفضل فرصة لتنقية 
قلوبنا ونفوسنا وترتيب شتات أمرنا، 
فالبيئة من حولنا مهيئة لذلك، فلنبدأ.
سيكون موضوع التخطيط الستثمار 
رمضان، هو محور اجلزء الثاني من 

هذه املقالة يوم الثالثاء املقبل بإذن 
اهلل، فاللهم بلغنا رمضان وبارك لنا 

فيه واجعلنا فيه من املقبولني.

عندما يطبق القانون في أى دولة في 
العالم على الكل دون استثناء فاعلم أنك 

تعيش في دولة املؤسسات.. وعندما 
يطبق على البسطاء محدودي الدخل 

وال يقترب أحد من جهابذة القوم فاعلم 
انك في دولة الالعدل.. ولكن هناك 

إشكالية أخرى قبل تطبيق القانون على 
الكل خاصة في األمور التي ال تتعلق 

بالقضايا اجلنائية أو غيرها والتي 
تستلزم توقيف املجرم وسجنه.

وما أقصده هنا سكوت البلدية دهرا 
وحتركها سريعا لقطع الكهرباء عن 

البيوت املخالفة في السكن اخلاص فهنا 
كان األمر يستلزم روح القانون قبل 
أن يطبق على طريقة »خذوه فغلوه« 

فعندما يتعلق األمر بحياة البشر سكان 
هذه البيوت فهنا يقف القانون على 

أعتاب هذه البيوت.

هنا القانون ال بد وأن يعطي مهلة 
للسكان قبل قطع الكهرباء وما ادراك 

ما قطع الكهرباء في منتصف الصيف. 
ونقول للبلدية ان القاتل مع العمد 

يأخذ كل املهل حتى يبت في اعدامه. 
فأين كانت البلدية وهي تدري حتت 
سمعها وبصرها ان هناك الكثير من 

البيوت التي يتم تعليتها باملخالفة 
وملاذا لم حتاسب موظفيها على 

تقاعسهم في ذلك ومتنع املخالفات 
قبل وقوعها؟!

ونقول ايضا: مهال ايتها البلدية فهناك 
مواطنون اضطروا لتعلية بيوتهم 

لتزويج اوالدهم في ظل ارتفاع تكلفة 
االيجار.. وهناك مواطنون دفعتهم 

ظروفهم املادية لتعلية أدوار بيوتهم 
لتأجيرها لتعينهم على غالء املعيشة، 
وكان األحرى بالبلدية إمهال أصحاب 

هذه البيوت فرصة لتعديل أوضاعهم 
قبل القطع املفاجئ للكهرباء طاملا ان 
األمر يتعلق بصحة ومعاناة البشر.

ام ان البلدية تظن ان سكان هذه 
البيوت املخالفة كاحلجارة لن يتأثروا 

بقطع الكهرباء، فما ذنب األطفال 
الرضع والنساء احلوامل وبقية أهليهم 

ان يعيشوا بال كهرباء.. خاصة أن 
نقل األسر من مكان إلى آخر ال يأتي 
بني ليلة او ضحاها، فإذا كان صاحب 

البيت أخطأ فما ذنب السكان ألم 
يكن من اإلنسانية إمهالهم وإعطائهم 

فرصة ملا بعد شهر رمضان املبارك؟!.. 
وفى األخير نقول ان البلدية نفسها 
تعد شريكا في هذه املخالفات ألنها 

لو منعت املواطنني من البناء قبل 
التعلية املخالفة ملا  شجعت الكثير على 

املخالفات.

هندس 
رمضانك )1(

قطع الكهرباء
عن مخالفات 
البناء ليس
 هو احلل

الغضب
 السعودي

هندس

إشارة

مقام ومقال

تواجه اململكة العربية السعودية حربا 
شرسة وقذرة على مختلف املستويات 

منذ فترة من دول وجماعات منظمة 
وأخرى إرهابية ومرتزقة، بل وصل 

األمر إلى تسخير بعض األفراد كل ما 
ميتلكه من مقدرات وقدرات لتشويه 
صورتها وإحلاق الضرر بها، وهذه 

احلرب بلغت ذروتها هذه األيام 
في ظل ضبابية مواقف دول عربية 
وخليجية كان يجب ان تكون السند 

والعون للمملكة في مثل هذه الظروف.
احلرب على السعودية ليست بسبب 

مواجهتها ألحداث اليمن وليست 
عسكرية فقط بل على جميع األصعدة 
اقتصاديا بطريقة مدروسة وصلت الى 
بث إشاعات مغرضة لضرب االقتصاد 

وهو ما فشل أمام متانة االقتصاد 
السعودي وإعالميا من خالل تسخير 
قنوات إعالمية وإعالميني لضرب أي 
تصرف سعودي ولي أعناق احلقائق 

خلدمة أجندات مضادة ومعادية 
للسياسة السعودية لدرجة ظهور 

قنوات عربية وتسخير كل برامجها 
وإعالميها خلدمة أعداء اململكة، ولعل 

الغريب هو وقوف بعض املؤيدين 
للرياض موقف املتفرج وعدم تقدمي 

الدعم املطلوب في مثل هذه املواقف! 
السعودية تعلم بكل تأكيد عن هذا 

التقصير إال أن سياسة احلكمة التي 
تنتهجها ال تعني قبولها بهذا األمر 

وعدم انتقادها ملثل هذه املواقف 
الضبابية ولكن هي سياسة امللك 

الراحل فيصل بن عبدالعزيز الذي 
اختصرها في نصيحة ألحد ابنائه 

حني قال: »ال تغضب.. ال تغضب.. ال 
تغضب.. وان غضبت فال ترضى«.

وان كانت املواقف السياسية 
والعسكرية واالقتصادية ليس من 

السهل على العامة متابعتها ومعرفة 
حقيقتها إال أن اجلانب اإلعالمي واضح 

فاإلعالم العربي يترك اململكة منفردة 
في مواجهة حمالت التشويه اإلعالمية 
املمنهجة ولعل آخرها قضية احلجاج 
اإليرانيني، والسؤال ملاذا ال يتم الرد 
على أكاذيب إيران وإيضاح احلقيقة 

للعالم من خالل وسائل اإلعالم العربية 
وأصحاب الرأي والكتاب العرب؟ 

خصوصا أن املواقف السعودية من 
البلدان العربية ال حتتاج إلى إيضاح 
فال يوجد بلد عربي تعرض حملنة أو 
كارثة إال وكان الدم السعودي واملال 
مسخرين له حتى يتجاوز الصعاب. 

ما يحدث من وقوف بعض الدول 
العربية مع اململكة على استحياء أمر 

غير مقبول بل األدهى واألمر أن األيام 
قد تكشف أن هناك من كان يقف إلى 
جانب السعودية بثوب الصديق وهو 

أقرب إلى العدو وضرره أكثر من نفعه 
وهنا يصدق املثل »أشيل اخلرج وفي 

اخلرج حيه«. 

يحل علينا بعد أيام شهر رمضان املبارك أعاده اهلل على اجلميع باخلير 
والصحة والعافية وبهذه املناسبة أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى 

مقام سيدي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وإلى سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، حفظهما اهلل وأدام عليهما موفور الصحة 

والعافية.
في إطاللتي هذه املرة ابعث عبر سطورها رسالة موجهة إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء أمتنى أن جتد التجاوب السريع من سموه مثل ما عهدناه 

جتاه العديد من القضايا املطروحة، بدأت ظاهرة تفطو على السطح حتتاج 
من معاليكم حث الوزراء والوكالء بعدم استقبال النواب في وزارات 

وهيئات الدولة وهذا األمر بدأ جليا للجميع خالل الفترة املاضية وبكل 
جرأة.

جند وزارت الدولة تفتح ديوانيتها الستقبال املراجعني واالستماع عن 
قرب إلى مشاكلهم متهيدا إليجاد احللول املنطقية التي ترضي الطرفني، 

ولكن ما نالحظه حاليا ان بعض القياديني في الدولة خصص مكتبه أو 
قاعة اجتماعاته لبعض النواب الذين يزاحمون املواطن البسيط الذي يبحث 
عن املوعد بعد جهد جهيد حتى يشرح مشكلة تعرض لها سواء من خالل 

مظلمة تخص عمله أو أمر متعلق مبراجعته لهذه اجلهة. 
حقيقة الوضع يا سمو الرئيس بحاجة إلى إنصاف املواطن البسيط الذي 
يستجير بك وبأمثالك من أبواب املسؤولني املغلقة في وجهه في وزارات 
الدولة ومفتوحة ومشرعة بالعامية لنواب األمة الذين يجد البعض منهم 

فرصة لكسب األصوات على ظهر هؤالء املوطنني.
قبل فترة اتصل بي صديق في وزارة الصحة وطلب مقابلتي في ديوانية 

الوزارة التي حدد لها يوما معينا الستقبال املراجعني ولبيت دعوة الصديق 
حتى أشاهد حجم املعاناة وانقلها عبر زاويتي إلى سمو رئيس مجلس 

الوزراء، حيث ان املراجعني محشورون في صالة االستقبال وينتظرون 
الشفقة من قبل هؤالء املسؤولني للنظر في مشاكلهم ولكن لألسف انتهى 

اليوم دون االلتقاء بهذا املسؤول بحجة انتهاء الوقت احملدد، استمعت 
عن قرب إلى إخواني املراجعني وسألتهم كيف يتم تخصيص هذا اليوم 
ملقابلتكم وال يوجد احد منكم دخل على املسؤول قالوا بحسرة: إن هذا 
اليوم لألسف مخصص للنواب ومت الزج باملراجعني من اجل التسويق 

اإلعالمي في وسائل اإلعالم.
بعد هذا احلوار مع الشخص العزيز حاولت الدخول على هذا القيادي ولكن 
لألسف أوال يسألك »البودي غارد« املنتشرين على أبواب ديوانية املسؤول 

ما مشكلتك؟ وزودنا باسمك وإذا لم تكن من ضمن القائمة ال تستطيع 
الدخول فسألت املوظف ملاذا إذن تفتحون الباب للمراجعني وال تنظرون في 

مشاكلهم؟!
قال املسؤول مشغول باملراجعني وتبني فيما بعد ان سبب انشغاله يعود 

الى تواجد النواب في ديوانه، عندها علمت جيدا ان بقاء بعض املسؤولني 
في مواقعهم بوزارات الدولة مرتبط بإرضاء هذه الفئة من النواب الذين ال 

يخلو األمر من مخالفتهم لألنظمة والقوانني التي نحترمها في اجناز أي 
معاملة.

ان وجود هذا النائب في حد ذات مخالف ألنه يسلب حق مواطن هو أحق 
بترقية او منصب او عالج من األشخاص احملسوبني عليه، لذلك بات من 
الضروري يا سمو الرئيس حسم األمر واالنتباه لهذا الوضع الذي بات 

مزعجا لدى عامة الناس ألنه ال واسطة في أخذ حقوق الناس الذي كفلها 
لهم الدستور.

بعد هذه احلادثة بفترة وجبت مراجعتي إلى ديوان اخلدمة املدنية إلجناز 
معاملة تخصني وهي حق ال حتتاج الى واسطة او غيره الستحقاقها وجدت 
مكتب رئيس الديوان مكتظا باملراجعني قلت: ما شاء اهلل أخيرا وجدنا الباب 

املفتوح الذي يستمع ملعاناة الناس ولكن بقدرة قادر اكتشفت وأنا جالس 
في املكتب اعتذار مدير مكتب رئيس الديوان بأن الرئيس ال يستطيع 

مقابلتك النشغاله باجتماع، وفي اليوم التالي راجعت الديوان ملقابلة الرئيس 
وكان نفس اجلواب الرئيس عنده ضيوف وانتظر انتظرت قرابة الساعة 

ونصف الساعة حتى يأذن لي بالدخول وبعدها خرج الضيوف وتبني 
انهم بعض أعضاء مجلس األمة معهم أشخاص يحملون ملفاتهم جميعها 

معامالت تخص موظفني وشاهدت املباركات تقدم من قبل السكرتارية 
اخلاصة بالنواب للمواطن املغلوب على أمره والظروف أجلأته إلى إجناز 

معاملته بهذه الصورة.
الطامة أن رئيس الديوان مع األسف املوجود خلدمة املواطن واالستماع إلى 
مظاملهم اكتفى مبقابلة النواب وحل جميع مشاكلهم واغلق الباب في وجه 

جميع من كان ينتظره بحجة أو بأخرى متناسيا مقولة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد داخل قبة البرملان وتواضعه 

حينما قال: وجدنا خلدمة الشعب فعال نحتاج أمثالك يا أبو خالد ألن امللجأ 
الوحيد للموظف هو الديوان اصبح ال تستطيع شرح معاناتك اال بواسطة 

نائب، لذلك يجب ان يكون أي قيادي موجود بالدولة ملزما بفتح أبوابه 
ومعاملة اجلميع مبسطرة واحدة دون متييز ألن وضعكم بهذه األماكن 

ليس للبرستيج والتعالي وإمنا النظر في قضايا الناس وحلها.
كما أمتنى من رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إنصاف املواطنني وإيجاد 

آلية متنع النواب من مراجعة الوزارات إلجناز املعامالت ألنني على يقني 
بأن هذا الوضع ال يرضيك متاما فكلنا أمل فيك يا أبوعلي وأبوصباح في 

التشديد على الوزراء بعدم استقبال النواب وكذلك منع النواب من مراجعة 
الوزارات وكل عام واجلميع بخير.

للموقع اجلغرافي الفريد للجزيرة العربية أثر بالغ في تاريخها. ذلك أن 
توسطها بني األمم االخرى، واملمرات املائية احمليطة بها من األبلة )البصرة( 
إلى أيلة )العقبة( حولت جزرها وسواحلها إلى أهداف للغزاة والفاحتني منذ 

ما قبل امليالد. وأشير بعجالة إلى االحتالالت القدمية مثل جيوش اإلسكندر 
املقدوني والساسانيني والرومان وغزو األحباش لليمن واالستعمار 

البرتغالي والنفوذ البريطاني.
> > >

عبرت الهجرات البشرية القدمية أرض اجلزيرة العربية، وفي بحارها 
ارتفعت أشرعة سفائن من الشرق الغرب، واستوردت مرافئها السلع 

املختلفة وصدرتها، وفي مجالسها ومعابدها تالقحت ثقافات شتى. ومن 
يتعرف على تاريخ املمالك العربية القدمية يدرك ان جزيرة العرب كانت 

مهدا للحضارات، وميكن رصد العديد من املظاهر احلضارية القدمية 
في التجارة وأنظمة الري والزراعة والفنون والبريد واملعمار والسياسة 

واالقتصاد.
> > >

في احلديث التلفزيوني الشهير لصاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي ولي العهد عن رؤية السعودية 2030 حتدث األمير الشاب عن 

الثقافة واملعرفة وقام مبقاربة عميقة ورصينة للتاريخ في بالده جتلت 
في تأكيده على ان ) التاريخ االسالمي أهم مرتكز ومنطلق لنا ولكن نحن 
لدينا عمق تاريخي ضخم جدا يتقاطع مع الكثير من احلضارات.. عندنا 

حضارات مندثرة مهمة جدا، عمرها آالف السنني(.
> > >

أخلص إلى ان جزيرة العرب )دول مجلس التعاون اخلليجي( ومثلما هي 
ترقد فوق ثروات طبيعية لم يتم استثمارها على نحو جيد، فإنها ترقد، 
كذلك، فوق تاريخ مجيد لو متت العناية به وتظهيره وتسويقه بطرائق 

علمية احترافية لفاقت عوائده املالية عوائد النفط، ولتحولت مدائن اخلليج 
إلى مراكز معرفية يتقاطر إليها الناس السائحون من الشرق والغرب.
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ديوان اخلدمة املدنية.. 
للنواب!
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ال يوجد بلد في العالم دون مشاكل 
ولكن هناك من يستطيع أن يعلنها 

وهناك من ال يستطيع أن يهمس 
بها، لو سألت أي شخص يخاف 

اهلل ويقول احلقيقة عن املشاكل في 
الكويت مقارنة مبشاكل أغلب دول 

العالم مبا فيها الدول املتحضرة فإنه 
لن يجد إال قضية واحدة وهي قضية 

البدون، فما تعاني منه مجتمعات 
أخرى من فقر وظلم وتنكيل لن جتده 
في الكويت بفضل اهلل علينا مع العلم 
بأن قضية البدون موجودة في أغلب 

بلدان العالم مع اختالف التسميات.

ومن فضل اهلل أن هذه القضية 
بطريقها للحل كما ذكر نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد بأنهم جادون في حل قضية 

من يستحق اجلنسية الكويتية، 
ولكن علينا أن نلفت انتباه معالي 
الوزير إلى اننا نتخوف من تدخل 
بعض املتكسبني في تلك القضية 

ويضيع حق من يستحق ويذهب ملن 
ال يستحق، فلو سألت أي شخص 

عن قصص من يستحقون فإنك 
ستسمع العجب العجاب، ومن أعجب 
ما سمعت أن هناك جيال رابعا اليزال 

يدفع ثمن خطأ جدهم الرابع حتى 
هذا اليوم. 

ونصيحتي لكل من سيقدم أوراقا 
مزورة للحصول على اجلنسية 

الكويتية أو من سيساعدهم في أن 
يتعظ مما نشاهده يوميا من مالحقة 

وكشف املزورين الذين حصلوا عليها 
دون وجه حق وعليه فنصيحتي بأن 
يغلق أي مزور فمه، قبل أن يغلقونه 

له باحلجر أو بأشياء أخرى.
أدام اهلل من أعطى احلق ألهله، 

وال دام من سيساهم في التزوير 
ويساعد عليه.

»أفواه وجناسي«

رماح


