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هنا.. احلبشة 
وبال رسوم

عند انتهائي من بناء 
منزلي وفي الترتيبات 

األخيرة كثر العمال 
ومتايزوا بني اختالف 

املهن والتشطيبات، 
وخالل مراحل الصبغ 

وبعد اختيار األلوان 
واألشكال تركت أحد 

العمال في املنزل وحيدا 
يهيئ احلوائط باألساس 

األبيض لعمل الصباغ عند 
االنتهاء، رجعت للمنزل 
أتابع األعمال وما أجنز 

منها وإذ بي أسمع صوتا 
حسنا ذا طابع رخيم وقد 

أضفى صدى املنزل اخلالي 
عليه جماال آسرا.. آيات 

تتلى بإحساس كاخليال، 
علمت أنه أبو داوود 

الصباغ الذي يهتم بعمل 
املنزل، لم أشغله أبدا 

وتعمدت أن أسير بهدوء 
حتى يتسنى ألبي داوود 
أن يشجو بهذا الصوت، 

لم تطل املدة وظهرت ألبي 
داوود باسما وسلمت 

عليه وتكلمنا مبا مت عمله 
وكيف تسير األمور 

وخالل ذلك هنأته على 
هذا احلفظ وهذا الصوت 
اجلميل، فأخذ يدعو اهلل 

لنا أن يأمننا في دارنا 
ويدمي علينا اخلير والرخاء 
وأن ال يسلط علينا من ال 

يخافه وال يرحمنا، وأقسم 
ميينا عظيما أننا في أرض 

ال يظلم فيها أحد وال 
يساويها في األرض غير 

أرض انقطع ذكرها وغابت 
عن اخلريطة مقسمة لعدة 
دول ويعني هنا )احلبشة(.

في بداية عهد النبوة 
ظلم أصحاب النبي ژ 
وأمرهم بالهجرة كسنة 
أولى من السنن فهجر 

املكان الظالم وأنت ضعيف 
سنة املسلمني، وما كان 
من النبي إال أن يأمرهم 
بالهجرة إلى أرض امللك 

)أصحمة النجاشي( - 
رحمه اهلل - فهو ملك ال 

يظلم عنده أحد - كما 
وصفه النبي - فمن دخل 
بالده فقد أمن من اخلوف 

وأمن أن يحاط به ظلما.
إخواننا نواب املجلس 
املوقر يا من تشرعون 
وتسنون القوانني في 

بالدي اعلموا أن بالدنا 
بنيت على العطاء والبذل 

والتراحم ولم تنب على 
االنتهاز واجلبر والفرقة 

وهي باقية بحول اهلل 
وغيرها إلى الزوال، 
واعلموا أن من أتاها 

للعمل فيها كمن هاجر من 
جور بالده التي ال تبر إال 

قيادتها ورجال السلطة 
فيها، ونحن لسنا كذلك، 

فمن باب الرحمة أن نكون 
رحماء مبن شاركونا 

أرضنا وساهموا في بنائها 
وإن كان بأجر، فذلك أبسط 

حقوقه، فنحن ال نعمل 
أيضا إال بأجر وإال كيف 

تقنعوني أنكم تقاتلتم 
للوصول للمجلس دون 
أجر تتقاضونه أيا كان؟! 

فالكل يعمل والكل له أجر.
عموما ولتبسيط 

املوضوع، لم أتكلم عن 
املستشفيات أو املرور أو 
التربية فهذا فيه وجهات 

نظر مختلفة وليس 
مجال احلديث عنه اآلن، 
أتكلم هنا عن لقمة عيش 

الضعيف من إخواننا 
الوافدين، وأمتنى أال 

تدفعنا العنصرية ألن 
نضيق عليهم فيها، فال 

أقل من أن تعدل الرسوم 
على التحويالت املالية، 

كفرضها على التحويالت 
الكبيرة فقط أو على 

التجار منهم مثال أو على 
التحويالت التي تفوق 

متوسط دخل الفرد منهم، 
فالعودة للحق من فضائل 

الرجال، وكم أمتنى أن 
تكون بالدي الكويت بالدا 
ال يظلم فيها أحد وتكون 
حبشة هذا الزمان ويكون 
والدي وسيدي أمير البالد 
جناشي هذا العصر وهو- 
أطال اهلل في عمره- أمير 

ال يظلم عنده احد.

مسار حر

mw514@hotmail.com
د.محمد القزويني

محمد دمر يزده

سلطان إبراهيم الخلف

نقلت لنا األخبار تصريحا منسوبا لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك مفاده أن سموه مستاء من تراجع الكويت في 

مؤشرات الفساد، واحلقيقة أن هذا اخلبر أسعدني جدا كون سموه 
يعني أن رئيس احلكومة ملم بكل ما يجري في البلد، كما أنه يعطي 

انطباعا بأن رأس احلكومة أكثر إدراكا من أعضاء وزارته ملسار األمور 
في هذا البلد.

لكن سعادتي هذه لم تدم طويال ألنها نبهتني إلى طول فترة عمر 
الفساد قبل أن يثير استياء سموه مبعنى أن بعد كل هذه السنني 
واألعوام وصلنا حلالة االستياء فكم نحتاج حتى تتولد الرغبة في 

القضاء على الفساد وكم سننتظر حتى تبدأ عجلة القضاء على ذلك 
الفساد. 

تبقى قضية هل ننجح في التخلص من الفساد أم ال؟ فذلك ووفقا 
للمعطيات احلالية ال يبشر بخير مطلقا، ألن عطلة الفساد تنطلق 

بروية وهدوء، لكن بعزمية ثابتة ووفق منهج مرسوم فقد تشعبت 
أغصان شجرة الفساد وترعرعت وحتكمت بكل مفصل من مفاصل 

هذا البلد الطيب إلى درجة أنك لو أردت اجتثاث الفساد فالبد أن تقلع 
الكثيرين من املسؤولني ونوابهم وغيرهم وبالتالي ستحدث خلخلة في 

نظام البلد اإلداري وحينها نبدأ بالترحم على الفساد واملفسدين.

هذا الصمت عميق...
وجه القمر يوحي بالسكون في عالم يغفو باكرا..

ورقتان من التوت تستران عصفورين عاشقني هاربني من صيد الليل...
كلب يعوي يرد على ابن آوى معلنا وجوده الدائم..

ضفدع ضل طريقه وتعب من القفز باحثا عن بركة املاء..
ارتخاء حبال الظالم وهمس الريح لألشجار ينذر باحلنني...

ترى ماذا يناقشون...؟
وماذا يهمسون..؟

تناشد األعشاب على أطراف النهر سمكة السلور للرقص حتت ضوء 
القمر، حترك املاء قليال ثم تقرر الرحيل.

في الغابة أرواح تتراقص وتتسامر وتنظم احلفالت دومنا خجل، عاملهم 
ال يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. 

باألمس رأت شجرة الصفصاف وردة جورية تعانق بلبال سرا، 
فأخبرت شرطي البستان ليلقي القبض على عطرها قسرا.. 

تلك النوافذ املضيئة تخترق غابات السنديان وأشجار الزيتون..
هنا على هذه النافذة املعتمة... تنتظر 

تراقب وجه القمر بيأس..
طفلها يبكي في زاوية الغرفة، صوت البكاء يسألها: وحيدة أنت

جتيب دمعة سقطت خلسة لتروي بستان خدها: مثل هذه الليالي خلقت 
لتعذيب الوحيدين فقط..!!

هذا القلب الذي يخفق ببطء يا عزيزي يدفع ضريبة احلياة..

باألمس عرضت وسائل اإلعالم مالال يوسف زاي وهي تزور مسقط 
رأسها في وادي سوات الباكستاني الذي تعرضت فيه حملاولة اغتيال من 

قبل طالبان باكستان. وقد استقبلت من قبل شخصية رسمية وهي تخرج 
من طائرة الهيليكوبتر التي أقلتها إلى الوادي، حيث كانت الزيارة سرية 

وغير معلنة ألسباب أمنية. مالال في حالة صحية جيدة بعد معاجلتها 
في بريطانيا وال تزال تتلقى تعليمها هناك. ولعل هذا االهتمام الغربي 
بالصغيرة مالال له دوافعه، فقد وقع االختيار عليها ألنها كانت تعادي 

طالبان عبر مدونتها مما تسبب في محاولة اغتيالها. العجيب في األمر أنها 
منحت جائزة نوبل للسالم بعد تلك احملاولة وهي في سن الرابعة عشر 

وهي لم تقدم أي إسهام علمي أو إنساني في خدمة البشرية، لكن ال مانع 
من ذلك مادام األمر يتطلب إعداد شخصية رمزية ولو كانت صغيرة طاملا 
أن )الغاية تبرر الوسيلة(، والتسويق لها كسلعة عامليا من أجل القيام بدور 

سياسي في بلدها باكستان مستقبال وفق املعايير التي تخدم بالدرجة 
األولى املصالح الغربية وملواصلة حرب الوكالة ضد طالبان حتت عنوان 
احلرب على اإلرهاب التي قد حتترق مالال في أتونها كما احترقت قبلها 

رئيسة الوزراء الباكستانية بي نظير بوتو ذات اخللفية الغربية. ال تختلف 
جائزة نوبل للسالم التي منحت ملالال عن تلك التي منحت لإلرهابي رئيس 
الوزراء الصهيوني مناحم بيغن بالشراكة مع الرئيس أنور السادات أو تلك 

التي منحت شراكة بني الثالثي رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابني 
ووزير خارجيته شمعون بيريز وكالهما إرهابيان مع ياسر عرفات ألنها 

جوائز ذات دوافع سياسية يراد بها متييع احلقوق الفلسطينية العادلة 
باسم التعايش السلمي ولم تكن نتيجة حتقيق سالم فعلي على أرض 

الواقع. فالصهاينة احملتلون يرفضون إقامة دولة فلسطينية وال يعترفون 
بحقوق الفلسطينيني وال يزالون يرتكبون جرائم القتل واالستيالء على 

األراضي الفلسطينية وهدم املنازل ومحاصرة غزة وتهديد الدول العربية. 
ويوم اجلمعة املاضي الذي يصادف ذكرى يوم األرض قتل اجلنود 

الصهاينة 17 وجرحوا املئات من املتظاهرين الفلسطينيني املساملني على 
حدود غزة دون مبرر وهي جرمية استنكرها املجتمع الدولي وطالب 
بالتحقيق فيها باستثناء اإلدارة األميركية راعية السالم املزيف التي 
رفضت التحقيق وأقرت انتهاكات وجرائم الصهاينة اإلرهابيني في 

فلسطني احملتلة. لألسف منح تلك اجلوائز بهذه الطريقة املبتذلة هو حط 
ملكانة هذه اجلائزة وتقليل من شأنها ومساواة من يستحقها مبن ال 

يستحقها وهي حتتاج إلى رد اعتبار ووضعها في مكانها الطبيعي الذي 
خصصت من أجله وهو تقدير املتميزين من العلماء ومن صانعي السالم 

احلقيقيني وليس اإلرهابيني وبعيدا عن عبث العابثني. 
> > >

إحياء ذكرى األرض مسألة حيوية تذكر األجيال العربية واملسلمة بحقيقة 
الصهاينة واحتاللهم لفلسطني وتهجير سكانها باإلرهاب الذي تزعمه 

كبار قادة الصهاينة القادمني من روسيا وأوروبا من أمثال مناحيم بيغن 
وإسحاق رابني وشيمون بيريز وغيرهم. وإذا كان الصهاينة املعتدون 

واملفسدون يهتمون بإحياء ذكرى الهولوكوست فمن باب أولى أن يهتم 
العرب بإحياء ذكرى فلسطني وهي قضيتهم العادلة التي تتعاطف معها 

غالبية دول العالم ولعل استغاللها إعالميا سيكون له بالغ األثر في إحراج 
الصهاينة أمام العالم وتفنيد ادعاءاتهم الباطلة التي يقتاتون عليها في 

إعالمهم املضلل.

االستياء النافع!

صمت

جائزة نوبل
تفقد بريقها

باليراع

خاطرة

فكرة

الدواء نافع لعالج الداء شريطة أن يكون 
الدواء املناسب واملوصوف من الطبيب 

املختص. أما اذا كان غير ذلك فقد يتحول 
الدواء إلى داء آخر، أو أنه يزيد من خطورة 

املرض على االنسان. وهكذا )التعليم( 
الذي ترتبط منفعته بجودته، أما اذا كان 
تعليما فاسدا أو متخلفا فإن مخرجاته 

سوف تشبهه ومتسي حاضنة ألمراضه 
وتسهم في عرقلة مسيرة املجتمع بعد ان 
تغير خصائصه اجليدة واإليجابية لتصبح 

خصائص سلبية ضارة فاسدة. فتتحول 
املهارة واالتقان واالبداع والتفوق في العمل 
إلى إخفاق واستهتار وإهمال وخيبة وعجز 
واضح فاضح. والسبب التعليم املضروب 

أو املغشوش أو الفاسد.
> > >

لهذا حترص املجتمعات املتقدمة على 
ممارسة النقد الذاتي في مجال التعليم 

بشجاعة وعقالنية، وتعيد النظر باملسلمات 
التعليمية من اجل تطوير التعليم فيها. 

وإن قدر لنا في بالنا ان نفعل مثلما تفعل 
املجتمعات احلية، فعلينا بداية االعتراف 

بالفشل الذريع لنظامنا التعليمي الذي 
تسبب في عرقلة تقدم مجتمعاتنا اخلليجية 

عوضا عن دفعها إلى األمام واحلفاظ على 
خصائصها اجليدة. وذلك بسبب والدة 

التعليم لدينا من رحم )التعليم العربي( في 
حني ارتبط التعليم الهندي، على سبيل 

املثال، بالتعليم االجنليزي بسبب نشأته 
في حضن االستعمار البريطاني للهند 

حتى أصبحت األمة الهندية من أهم منابع 
الكفاءات البشرية.

> > >
من يتحجج باللغة والثقافة العربية عليه أن 
يتذكر ان للهنود ثقافتهم اخلاصة ولغاتهم 
اخلاصة، ولم متنعهم تلك اخلصوصية من 

االفادة من النظام التعليمي التابع للمستعمر 
البريطاني صاحب العبقرية املشهودة عبر 
األزمنة واألمكنة. ومن املعروف ان سبب 

ارتباطنا بالتعليم العربي يعود ألسباب 
)سياسية( ال عالقة لها باالشتراطات 

االحترافية أو املهنية للتعليم. وفي تقديري 
انه صار لزاما علينا اليوم السعي إلى 

التحرر من ربقة النظام التعليمي العربي 
واالرتباط بنظام التعليم الهندي. خاصة ان 
الهنود من اقرب الشعوب واحلضارات لنا، 
وقد اثبت نظامهم التعليمي تفوقه بعد أن 

أعاد لهم لقب )أمة العباقرة(. 

للوهلة األولى لدخولنا مركز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي استوقفتني صور 

حضارية طواها الزمن. منظر ليس بغريب 
على أهل الكويت عشناه أيام زمان وطبع 

في مخيلتنا صورا ذهنية جميلة بقيت 
لسنوات طويلة ولم تغب عنا جلمال وروعة 
معانيها. جموع الناس وهي تستعد لدخول 

املسرح رسموا لوحة غاية في اجلمال. 
مجاميع متثل جل طبقات املجتمع الكويتي 

اتفقت على ان تبطل فاعلية الضجر 
والهموم )وضيقة اخللق والنكد الكويتي( 

وتضعه خارج بوابة الدخول، لتستمتع 
بوقتها وتعيش كما عاش األولون عندما 

استنشقوا هواء نقيا وتلذذوا طعم السعادة 
حتى أطلقنا على زمنهم باجلميل رغما 
عنا. يسير بنا قطار مركز الشيخ جابر 
تدفعه إرادة األمل والرغبة بعودة الفرح 

ولهفتنا بالعيش بسالم في بلد اإلنسانية، 
لينطلق بنا سريعا يعيد بعضا من آللئ 
الكويت التي أضعناها بأيدينا سنوات 

طويلة حتى غمرتها األمواج وطمست في 
قيعان شواطئنا وأبت ان تبتعد عنا حتى 

أعادت للخليج لؤلؤته.أعجبني السلوك 
واملظهر العام حملبي الفرح والسعادة 

املتفائلني دائما باخلير. شبه لي يحملون 
جديد املعاني يهدونها ملن يحب مشاطرتنا 

)الوناسة( مبعانيها النقية من شوائب 
التغيير اإلجباري للحضارة. أعجبتني 

تلك الوجوه الباسمة الضاحكة التي خذلت 
احلزن الطويل ورسمت التفاؤل لتغيب 

االحباط الساكن فينا وتسكت )املتحلطمني 
واملتذمرين(. في تلك اللحظات نقلنا املشهد 
العام ومؤثراته لنالمس احللم الذي انتظرناه 
طويال، بدءا من ان وطأت أقدامنا أعتاب هذا 

الصرح، ومرورا باألجواء احمليطة لتأسر 
قلوبنا، هندسة البناء والصوت والضوء 
وتصاميم اجلدران ورسومات احلوائط 

وروعة االبتكار واإلبداع في الفن احلديث 
املرسوم على جوانب املكان اعتبرته 

أيقونة للحضارة واملعاصرة التي وطأت 

بيتها القدمي اجلديد، وتخبرنا بالعودة، 
وتدعونا لغسل هموم الوطن وأدران من 

تلوثت مسامعه من شعارات الربيع العربي 
والزائف من الوعود!!. كل الوجوه تبتسم 

باحترام، تخلى اجلميع عن )اخلز( املشبوه 
امللوث بسقم أمراض نفسية كلها )عقد( 

تسكب علينا مر األحقاد وتعاسة احلسود، 
قطعت )كشخة( احلضور ألسنة اللمازين 
والهمازين وغسلت رائحة الطيب ودهن 

العود أدران القلوب الفضة الغليظة، ليحتل 
رحيق العطر الفرنسي أنفاسنا. قيم 

االحترام املتبادل حتكم سطوتها، عادات 
الرجال العريقة في األناقة تفوقت على 

مثيالتها عند اإلناث )الدشداشة والغترة 
والعقال( تعيد هيبة الكويتي، وزينت أطقم 
بدل الرجال )السموك( قاماتهم متاما، كما 
أبدعت النسوة بأدوات جمالها وأناقتها، 
صور فريدة ملجتمعنا، اختط أمنوذجا 

للثقافة والفكر واحلب والسالم في عالم 
استباح املوت!!

غالء األسعار في الكويت ال مبرر له، 
وال راد له، انكفأت احلكومة على نفسها 

وتركت التجار ومن معهم يتالعبون 
بأقوات الشعب، هذا هو حالنا في بلد النفط 

واخلير الكثير، غالء في كل مكان وغالء 
مستمر، ال ندري إلى أين ميضي وال كيف 
يواجه املواطن البسيط الذي ال ميلك غير 

راتبه الذي تنهشه القروض واألقساط، 
أين املسؤولون؟ هذا البائس كيف يواجه 

متطلباته ومستلزمات بيته؟ أين الرقابة على 
األسعار لتدك معاقل هؤالء التجار اجلشعني 
وتغلق مخازنهم؟ أليس واجب احلكومة أن 
حتمي أبناءها من االستغالل واملستغلني؟ 
ملاذا تتركنا احلكومة فريسة لهؤالء؟ نريد 
حال للمواطنني والوافدين الذين حطمهم 

الغالء وقضى على آمالهم في حياة هادئة 
مستقرة، نريد من أعضاء مجلس األمة أن 

يتفرغوا ملشكلة الغالء وارتفاع األسعار، ماذا 
عمل وزير التجارة عندما اصدر قرارا في 

حتديد سقف للسعر على كل مكاتب اخلدم 
وهو باختصار ان سعر استقدام اخلادمة 
أو اخلادم ال يتجاوز ٩٩٠ دينارا؟ هل هذا 
السعر يرضي املواطنني؟ سعر مرتفع كنا 

ننتظر سعرا افضل من هذا واستغربت 
من تصريح النائبة صفاء الهاشم عندما 

صرحت بأن احلكومة استمعت بعد التهديد 
وتقول وضعنا سقفا الستقدام العمالة 

املنزلية مببلغ ٩٩٠ انه أمر مضحك وليس 
هذا أمل املواطنني، فغالء األسعار غول 

عمالق يفترس املواطن واملقيم ملاذا ال تنشر 
أسماء التجار املستغلني، ونقاطع منتجاتهم 

بكل مكان باجلمعيات واألسواق حتى 
يرجعوا الى رشدهم؟ وتصوروا معي أننا 
نطل على اخلليج وكيف يوجد بها ارتفاع 

بزيادة األسعار في األسماك فالكويت دولة 
بحرية شواطئها على اخلليج العربي أهلها 

صناعتهم البحر منذ القدم، تصدير األسماك 
يبدو عامال رئيسيا في أزمة األسماك لذلك 

فمن األفضل منع تصدير األسماك فالبحر 
ملك لنا جميعا بخيراته وليس حكرا على احد 

والهيئة العامة للثروة السمكية تقول إنها 
ليست جهة رقابية على األسعار وال دخل 
لها في رفع أسعار األسماك أو انخفاضه 
إمنا هي جهة رقابية على طرق ووسائل 

الصيد وأماكن الصيد ومواعيد احلظر وان 
أمر أسعار األسماك ليس بيدها، كل يتبرأ 
من ارتفاع أسعار األسماك وألقوا بالتبعية 

على اآلسيويني الذين يستأجرون البسطات 
من الباطن، كالم مضحك يا وزارة التجارة 

ويا حماة املستهلك ويا أعضاء مجلس األمة، 
كل شيء في الكويت زادت أسعاره وعلى ما 

يبدو أنكم في سبات عميق ويشبه صمت 
القبور، سيسأل كل مسؤول في منصبه 

عن زيادة هذه االسعار، قال رسول اهلل ژ: 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها 
من كل مكروه، اللهم آمني.

بداية أقرر أن من أمن العقوبة أساء األدب، 
وهذه قاعدة تنسحب على األفراد واملجتمعات. 
وقد بالغت إسرائيل في التعدي والتحدي ليس 

للعرب واملسلمني فقط وإمنا للعالم كله من 
شرقه لغربه ومن شماله جلنوبه وذلك بتنكرها 

جلميع القيم واألعراف والقوانني مبعنى أنها 
حتدت العالم كله بجميع مؤسساته ومنظماته 
بضربها بقرارته عرض احلائط دون حسيب 

أو رقيب! وإني ألعجب كل العجب مما يحدث 
من غض الطرف عن كل جرائم هذا االحتالل 
ضد شعبنا الفلسطيني، واألدهى واألمر هو 

استخدام »الڤيتو« من قبل أميركا وغيرها ممن 
لهم حق النقض ضد أي قرارات إلدانة هذا 

احملتل الغاشم.. »ڤيتو « ملجرد اإلدانة؟! .. نعم 
أيها السادة حتى ملجرد اإلدانة.. فهل ننتظر أن 
تكون هناك عقوبات وقرارات تفرض على هذا 

الكيان املغتصب؟! 
أيها السادة حكام وقادة العالم واملنظمات 
الدولية أال تعلمون أن صمتكم وسكوتكم 

وغضكم الطرف عن مثل هذه اجلرائم يغذي 
التطرف واالنفالت فهل تريدون للعالم أن 
يعود إلى اجلاهلية األولى وكأن العالم غابة 

يأكل القوي فيها الضعيف؟!
فيصدق فينا قول زهير بن أبي سلمى:

ومن ال يذد عن حوضه بسالحه
يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم 

والعجب كل العجب ممن ينكرون على أبناء 
فلسطني البواسل استخدام املقاومة والدفاع عن 
األرض والعرض والشرف ويعدون ذلك جرمية، 

واألدهى واألمر هو استنكار رأس السلطة 
الفلسطينية للمقاومة واالصطفاف إلى جانب 

احملتل وليس هذا ادعاء ولكنها تصريحات رأس 
السلطة وكأنهم يعاقبون الذبيحة على صراخها 
واستنجادها أثناء الذبح! فهم ال يريدون صوتا 

للشعب املضطهد احملتل.. قصف وقتل وتهجير 
وتشريد واعتداء على املقدسات واملقدرات على 
مرأى ومسمع من العالم كله وال أحد يفعل لهم 
شيئا ومع هذا ال يريدون ألبناء هذا الشعب أي 

حراك أو مقاومة فأي منطق أعوج هذا فما لكم 
كيف حتكمون؟! .. يقول البارودي:
ومن عجائب ما لقيـت من زمني

أني منيـت بخطـب أمره عجب
لم أقترف زلة تقضي عـلي مبا

أصبحت فيه فماذا الويل واحلرب؟
فهل دفاعي عن ديني وعن وطني

ذنب أدان به ظـلما وأغترب؟
وما أبالي ونفسي غير خاطئة

إذا تخرص أقوام وإن كـــذبوا
وإني ألشيد باملوقف الكويتي املشرف في 
مجلس األمن فهو موقف يستحق التقدير 
واإلشادة، وأرجو من جميع الدول العربية 

واإلسالمية االحتاد واالصطفاف في خندق 
واحد للدفاع عن فلسطني وشعبها، كما أنني 

أوجه كلمة ملن يلهثون وراء اليهود وسطوتهم 
بأنكم تلتحفون بالعري وتتأملون السراب 

ألن هؤالء قوم ال عهد لهم وال ذمة فهل يطلب 
إحقاق احلق من املعتدين الغاصبني؟!

www.salahsayer.com
@salah_sayer

Adel.almezel@gmail.com

Alhosam1٩6٩@yahoo.com
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