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تعتبر وسائل التواصل االجتماعي من 
أهم وسائل االتصال في وقتنا احلاضر، 
بها تتغير األفــكار والتوجهات ويصبح 
البعض أهل خبرة واختصاص، وتسود 
مقولة رأيي صحيح ورأي غيري خطأ، 
العلماء ويسود اجلهالء وتضيع  ويكثر 

القضية ويتفكك املجتمع.
إن طلــب املعلومة من مصدر متكرر 
النقــل يؤدي إلى ضعف هــذه املعلومة 
ويكثر فيها الكذب واخلطأ، والسبب في 
ذلك الزيــادة أو النقص من الناقل، ففي 
أحد البرامج التدريبية أسر املدرب ألول 
املتدربني حديثا نبويا ينقله ملن بعده فوصل 
احلديث لألخير قصة تختلف عن مضمون 
احلديث وهكذا تقوم هذه الوسائل بنقل 

املعلومات.
الناظر حلال األمــة في ضوء متابعة 
وســائل التواصل يجــد أن أكثر الناس 
إما عالــم أو طالب علم في كل املجاالت، 
فاملهندس ممكن أن يصبح فقيها في ليلة 
وضحاها، وكذلك إمام املسجد ممكن أن 
يصبح طبيبا بســبب أخذ معلومة عن 
وباء كورونا من رســالة لشخص غير 

متخصص وهكذا.
النــاس يصدقون هذه  فالكثير من 
املعلومــات إما من حالوة األســلوب أو 
حتسني صورة املعلومة، وفي النهاية يزيد 
االختالف وتكبر املواجهة ويتشقق جدار 

املجتمع حتى يسقط.
إن وســائل التواصل نافعة كما هي 
ضــارة، فمن انتفع بها ربح وغنم، ومن 
صدق ما بهــا دون التحقق والتمحيص 
بصحة املعلومة خسر وارتكب خطأ جسيما 
ورمبا دخل في دائرة الظلم أعاذنا اهللا منه، 
نسأل اهللا العفو واملعافاة من كل شر وظلم.

انقسمت القبيلة الواحدة بني احلماس مع 
املعارضة، واملواالة للحكومة، وكذلك انقسم 
الشيعة واحلضر، في لعبة «عض األصابع» 

الدائرة حاليا بني احلكومة واملجلس.
وال يعنى طرف املواالة للحكومة تبرئتها 
من الفساد وأطرافه ومن التراخي في معاجلة 
قضايا معاناة املواطنني، وتشددها ضد حريات 
التغريد الناقــدة، ولكن انتقاما وغضبا من 
بعض رموز املعارضة التي أظهرت شخصانية 
متطرفة ضد الرئيسني، وصلت إلى التهديد 
بشيء مخيف، فســر بالسحل بالشوارع، 
وكلمات فيها من االستحقار الذي ال ينسجم 
مع طبيعة الكويتيني الوادعة، مع عدم القناعة 
أوانها.  الدستورية قبل  باستخدام األدوات 
وحرب األرشيف ذكرتهم باملواقف الطائفية 
التي متــس الوحدة الوطنية. وتســويقها 
ملشروعها للعفو الشامل بصورة منحازة غير 
منصفة، وتبني املعيار املزدوج في توصيفها 
لألحكام القضائية! وكذلك ينطبق كل ذلك على 
املوالني للمعارضة ضد احلكومة، ال حبا في 

األولى ولكن كرها في األخرى! 
وكالهما بحكم قول الشافعي رحمه اهللا 

تعالى:
 وعني الرضا عــن كل عيب كليلة 

ولكن عني الســخط تبدي املساويا 
والضحية الوطن واملواطن.

على الرغم من مرور أكثر من خمسة 
عقود على صدور وثيقة اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان من األمم املتحدة، وعلى 
الرغم من تعدد املنظمات والهيئات واملواثيق 
الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان 
والتــي من بينها مواثيــق عربية، إال أن 
التقرير الســنوي الذي تصدره وزارة 
اخلارجية األميركية عن حقوق اإلنسان 
بدول العالم يحظى باهتمامات خاصة جدا 
ألن مصدره هو أكبر وأقوى دولة في العالم. 
إن هــذا التقرير ميــس العديد من 
السياســات واإلجراءات والتشــريعات 
ومجاالت احلياة املختلفة ســواء كانت 
تشريعات وطنية أو حق التعبير عن الرأي 
أو حقوق األقليات والفئات الضعيفة أو 
احلق في الصحة أو احلق في املعرفة أو 

احلق في التعليم.
ولو لم يكن مصدر التقرير هو أكبر 
دولة في العالــم لكانت ردود األفعال ال 
ميكن التنبؤ بها أو بتداعياتها من حيث 
االحتجاجات سواء من السلطات الوطنية 
التي ال تقبل املساس بسيادتها، وتعتبر 
التقارير تدخالت في الشؤون  مثل تلك 
بالســيادة والكرامة  الداخلية ومساسا 
الوطنية، ولكن صدور التقرير الذي نشر 
بشفافية كاملة، وأصبح ملخصه متداوال 
على املأل ومتاحــا للجميع فإن التفاعل 
املنطقي مع هذا التقرير هو دراسة محتواه 
بحكمة وموضوعية وبعيدا عن االنفعاالت 

وردود األفعال. 
ودراسة هذا التقرير يجب أن تقوم بها 
اجلهات املتعددة ذات الصلة به والتي تناولها 
التقرير سواء بالتصريح أو بالتلميح وهي 
جهات متعددة، ومن املؤكد أن بها كوادر 
متخصصة وتســتطيع التعامل بحكمة 
وحنكة وعقالنية مع مثل تلك العواصف، 
وكذلك فإنه من حســن احلظ أن لدينا 
ديوانا مستقال حلقوق اإلنسان ومجتمعا 
مدنيا وجمعيات نفع عام وصحافة حرة 
ونشطاء في جميع املجاالت والذين يجب 
دعوتهم للتعامل مبوضوعية مع التقرير 
السنوي األميركي حلقوق اإلنسان وما 
تضمنه من مالحظات عن حقوق اإلنسان 
بالكويت في املجاالت املختلفة والتي يجب 
باألدلة  تفنيدها والرد املوضوعي عليها 
واحلجج وليس بالعبارات البليغة فقط. 

ويجب أال ننسى أن حقوق اإلنسان 
أصبحت كلمــات حق يراد بها غير ذلك 
في السياســات اخلارجية، وجتد أصداء 
وردود أفعال مثيرة في األوساط املختلفة 
أحيانا إلحراج الدول وابتزازها في املواقف 
املختلفــة إن لم تبادر باتخــاذ مواقف 
موضوعية حيال تلك التقارير واإلرهاصات 

التي حتفل بها.

ال يخفى أن كل الثقافات الوطنية تطمح ألن 
تتطور لكي تصبح ثقافة عاملية على مستوى 
اإلنسانية جمعاء، لذلك فإنها تستبطن في 
أعماقها اخلفية شعورا بأنها اجلديرة بالقيادة 
والزعامة على غيرها، ولألسف فإنه من هنا 
تنشأ بسرعة صراعات بني الثقافات وتتنافس 

من أجل أن تتبوأ موقع الصدارة.
لكن كما أنها تنمو بســرعة فإنها تخبو 
بسرعة أيضا ألنها ستظل محدودة التداول، 
وهذا األفق الضيق سيتسبب ال محالة في 
االنغــالق واالضمحالل والتالشــي، لكننا 
قادرون على أن ننطلق إلى مســتوى اكبر 
من حيث التأثير، وذلك عندما جنعل ثقافتنا 
الوطنيــة ثقافة فاعلة تزيد من مســاحات 
االشتراك اإلنســاني وتتخذ من التضامن 
البشري رسالة وهدفا مباشرا لالرتقاء باألمم 
اإلنسانية جمعاء وجتتهد في عالج مشكالتها 

وبلورة تطلعاتها.
إن مثل هذه الثقافة املنفتحة واملتسامحة 
هي التي تصلح لصنع كل اجتماع بشــري 
ألنها ال تكرس األنا الفردية وال تكرس األنا 
اجلماعية، ومن ثم فإنها حتمي املجتمع من 
الوقوع في أسر ثقافة الطبقية واالستعالئية 

والعنصرية.
إن الســبيل إلى عاملية الثقافة ال يكون 
عن طريــق محاربة الثقافات األخرى وإمنا 
عن طريق احترامها والتسامح معها وقبولها 
والسعي إلى معرفة وحتليل أنساقها املتعددة.

لذلك، فإن ثقافتنا العربية واإلسالمية من 
خالل جوهرها اإلنســاني ميكن أن تصبح 
ثقافة عاملية مطلقة واسعة االنتشار والتداول 

إذا توافرت لها العناصر اآلتية:
أ - املعرفــة الكاملة بالثــروات املعرفية 

والثقافية التي حتتويها الذات احلضارية.
ب - املبادرة الذاتية التي تتجلى في سعة 
املثاقفة والتداول الفكري والنقدي مع الثقافات 
املتعددة واالبتعاد عن سوء استعمال النقد 
حتى ال تكون عملية املثاقفة باباً مشــرعا 
لهدم األسس املعرفية التي تتكئ عليها الذات، 
وال ريب أن هذا سيؤدي إلى خلق انطالقة 

مباشرة وفعالة للتكامل.
ج - احتــرام حالة تعــدد الثقافات ألن 
االحترام في بعده الثقافي يؤســس لقواعد 

ومكامن القوة املتوافرة في تلك التعددية.
إن اإلقصاء واالســتهانة مبســاهمات 
الثقافات األخرى في املســيرة احلضارية 
اإلنسانية هما العدو اللدود للتعايش والنجاح 
حضاريا، لذلك فإن عامليــة الثقافة العربية 
لن تتحقق بالذوبان فــي الثقافات األخرى 
وال من خالل االنغالق بل ال ريب أن طريق 
عاملية ثقافتنا مير عبر الوعي باخلصوصية 
الثقافية وبضرورة توسيع القواسم املشتركة 

مع سائر الثقافات.
إن احلوار بــني الثقافات مــن الروافد 
األساسية إلثراء كل ثقافة، وهو من القنوات 
املهمة لدخول الثقافة في رحاب العاملية، ملا 
تشكله عملية احلوار على املستوى الثقافي 
من تكريس ملفهوم االحترام لكل منجز ثقافي 

إنساني بغض النظر عن موطنها األصلي.
من هنا انطلقت الثقافة العربية واإلسالمية 
إلى كل أصقاع العالم دون أن تستهدف وجود 
الثقافات األخرى، إذ لم يسع العرب واملسلمون 
إلى إقصاء الثقافات األصلية لكل شعب، بل 
سعوا إلى التعرف والتكيف واستلهام نقاط 
اإليجاب والقوة في تلك الثقافات واالستفادة 
منها خللــق املزيد من التكامل، وهذا دورنا 

دائما واليوم وغدا.

على الرئاسة وما تالها من حسم انتخاب 
اللجان وما بعدهما، كلها كسبتها احلكومة 
رغم أن احلكومة بــدت لكل املراقبني 
وكما بدا للرأي العام أنها ضعيفة جدا 
جدا، إال أن النتائج تثبت علو كعبها في 
كل مرة، وستستمر ألنها أقوى بكثير 

من املجلس.
< < <

املنطقي  التناســق  احلكومة متلك 
وتعمــل بفكر واحد، وطبعا متتلك كل 
املعارضة  أما  الدولة،  مقومات مفاصل 
فال متلك سوى عدد محدود من النواب 
يفتقدون التنســيق في أبسط مفاهيم 
القضايــا التي ينشــدون إثارتها مع 

احلكومة.
فاحلكومة شئت أم أبيت أقوى بكثير 
من املجلس، واملعارضة إذا أرادت أن تعود 
للنجاح في أي مسعى لها ضد احلكومة 
عليها أن تتعامل بواقعية وأن تقر أوال 
أن احلكومة أقوى بكثير منها، واألهم 
أن تلعب علــى وتر اخلالف احلكومي 
- احلكومي، أي أن تستغل أي خالف 
حكومي وتبدأ بإدراج استجوابها من باب 
خالف الــوزراء، ولن تكون لها فرصة 

إال من هذا الباب.

بجرأة زائدة ومتاد، واحلبل على اجلرار، 
أو ليس ما نشاهده غربة وطن؟

ليتنا نرجع إلى قيمنا وثوابتنا وأخالق 
أجدادنا التي وعينا عليها.

روى لي صديق أن رجال كويتيا سجل 
في الشرطة فرفض، ثم سجل في اجليش 
فرفض أيضا، ففتح دكانا يسترزق منه، 
فدخل عليه الدكان يوما الشــيخ عبداهللا 
السالم، رحمه اهللا، وكان يتجول في السوق، 
فسأله: هل أنت كويتي؟ فقال: نعم، قال: 
لم ال تعمل في احلكومة؟ فأخبره الرجل 
أنه لم يقبل، فأخذ من احملل علبة سجائر 
واستخرج منها ورقة القصدير وكتب فيها 
بخطه رســالة إلى وزير الدفاع في ذلك 
الوقــت، فذهب الرجل إلى وزارة الدفاع 
حامال ورقة القصدير وقبل عســكريا، 
والرجل مازال حيا يرزق، واحتفظ بالورقة 
إلى اليوم، فما أجمل ما كنا عليه، وهللا األمر 
من قبل ومن بعد. وأترككم في رعاية اهللا.

وعي شامل من قبل املواطنني النتخاب 
أعضــاء ملجلس األمة يكونــون أكثر 
حرصا على مصالــح املواطنني. والبد 
أن نتخلص من التبعية الطائفية والقبلية 
وأن يشعر اجلميع باالعتزاز بانتمائهم 

للوطن الكويت. 
تتابع  الشعوب اخلليجية والعربية 
باهتمام بالغ األحداث السياسية الكويتية 
ومدى االستفادة من التجربة الكويتية 
في املمارســة الدميوقراطية. بل هناك 
شعوب تتمنى أن تشهد دولهم املمارسة 
الدميوقراطية وحرية الصحف. وال شك 
أن الصحافة الكويتية اليوم تفوقت على 
كل الصحف العربية في ممارسة حرية 
الكلمة. دعونا نثبت لهذه اجلماهير العربية 
التي تتابع ممارستنا للحياة الدميوقراطية 

السليمة استمرار متيز جتربتنا.
من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد: «الشعب وضع ثقته بكم 
وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم وهي خارطة 
طريق لكل مخلص يريد لوطنه خيرا».

واهللا املوفق.

على اجلمعيــات اخليرية وبيت الزكاة 
واجلمعيــات التعاونية أن تنقذ هؤالء 
الناس، فاملعروف ليــس إنقاذ وإغاثة 
من هم في اخلارج فقط، وإمنا األولى 
من هم في الداخل وتخفيف اإلجراءات 
ملساعدتهم، ونحن اآلن على أعتاب شهر 
رمضان املبــارك، فال يجوز أن نترك 
هؤالء الناس جائعني بني ظهرانينا ونحن 

«املركز اإلنساني العاملي»..
وأخيرا، ارحموا مــن في األرض 
يرحمكم من في السماء، فقد قال رسول 
اهللا ژ: «ما آمن بي من بات شــبعان 

وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به».
اتقوا اهللا، فـــ «البدون» منهم من 
يستحق التجنيس كالعسكريني والشهداء 
واألسرى وحملة الشهادات واخلبرات، 
وكل من ترى الدولة أنه ال يســتحق 
التجنيس فهو يستحق احلياة الكرمية، 
فالناس شركاء في املاء والهواء والكأل.

نكشــة: اتقوا دعوة املظلوم، فإنها 
ليس بينها وبني اهللا حجاب.

يبدو أن احلكومة تسمح للمعارضة ببدء 
اللعب على طريقتها «ولهذا تبدو حكومة 
ضعيفة»، ولكن احلقيقة أن أي معركة 
سياسية وإن بدت أنها تسير وفق قواعد 
أعضاء املعارضة، إال أن احلكومة هي ما 

تنهيها وبالضربة القاضية.
< < <

اختصارا، احلكومــة في أضعف 
حاالتها دائما ما تكون أقوى من املعارضة 
وبفارق كبير، ومن يراهن على ضعف 
احلكومة فإن رهانه خاسر، على األقل 
هذا ما تقوله املؤشرات والنتائج السياسية 
األخيرة، ومنها بدء جلســة التصويت 

املال في النفوس حتى أصبح الهم األكبر، 
وال حياة ملن تنادي، وما خفي أعظم.

الشتائم على مرأى ومسمع  صارت 
اجلميع، وأصبــح الدخول في تفاصيل 
أسرار الناس شطارة، وأصبحت احملاكم 
تعج مبثل هذه القضايا التي لم نكن نسمع 
عنها، هذا يشــتم ذاك، وذاك يسب هذا، 

والتعليميــة والصحية، ويجدر بنا أن 
نشيد مبا قام به وزير الصحة د.الشيخ 
باسل الصباح. وال ننسى قضايا الفساد. 
الشيء الغريب أن مثل هذه القضايا 
املهمة يبدو أنها لم حتظ باهتمام مجلس 
األمة، وخاصة املعارضة التي دائما تتحدث 
عن الفســاد ورفع شعار القضاء على 
الفســاد، بينما هم مشغولون بقضايا 

وصراعات شخصية.
إن املرحلة املقبلة بحاجة ماسة إلى 

فقط، بل هناك الكثير من اجلهات تتحمل 
ذنب هؤالء الناس، فنواب مجلس األمة 
لم يضعوا حل قضية «البدون» أصال من 
األولويات، ملا لها من تداعيات أخالقية 

وأمنية واجتماعية.
إن من يقدم على االنتحار قد وجد 
الباب مغلقا من كل اجلوانب، وال شك 
فاهللا تعالى محاســبنا نحن كشــعب 
عن هــؤالء الناس يوم القيامة، ويجب 

من خالل االدعاء؟ أنها حكومة متواضعة 
سياسيا وعلى قدها!، في احلقيقة أنا ال 
أرى أي رسالة وراء ما تفعله احلكومة 
من ادعاء ضعفها أو تواضعها سوى أنها 
تريد أن جتر املعارضة إلى ملعبها والدفع 
بها على ما يبدو الستخدام كل أسلحتها 
والتي حتما ستتساقط تباعا، وعليه لن 
يخرج أي وزير من احلكومة في مواجهة 
أي استجواب ما لم تود احلكومة له أن 

يخرج، أي بالعربي «وزير ال يبونه»
< < <

احلكومة اآلن تلعب سياسة مع املجلس 
بطريقتها هي ال بطريقة املعارضة، والذي 

فما أجمل األمس بكل تفاصيله!
لقد تغيرت طباع الناس وبدأت قيمنا 
تتالشى أدراج الرياح، حتى لهجتنا القدمية 
بعباراتها الرائعة لم أعد أسمعها، صرنا 
نســمع مفردات غريبة عجيبة ال تشم 
بحروفها رائحة الكويت، لم يعد الوطن 
مهماً، فكل يبحث عن شغل نفسه، لعب 

أكبر لهم وحتقيق أهدافهم؟! طبعا هذه 
األمور صعبة التكهن، لكن األمر الواقع 
أن الناخبني في كل األحوال أمامهم فرصة 
ملراجعة اختيارهم وفق املواقف السياسية 
ألعضاء مجلس األمة، ونأمل أن يكون 
الناخبون قد أدركوا األسباب التي أدت إلى 
توقف عدد من جلسات املجلس احلالي، 
وإضاعة وقته في خالفات شــخصية 
وإهمال القضايا املهمة مثل العجز املالي 
والتنمية االقتصادية والقضايا التربوية 

أنساب ليست  الناس، وإلصاق  لهؤالء 
لهم، وهذه بحد ذاتها جرمية بحق الوطن.

إن هناك من أقدم على إنهاء حياته - 
مع عدم موافقتي على األمر بالطبع- ولكن 
هناك أناســا في بيوتهم من «البدون» 
يتمنون املوت ألف مرة يوميا من شدة 
احلال والشعور النفسي الرهيب بعدم 
القدرة على القيام بأعباء احلياة! إن حل 
هذه القضية ليست على عاتق احلكومة 

عبور احلكومة جلســة الثقة رغم 
املقاطعة النيابية يثبت ثالث نقاط أوالها 
أن احلكومة وإن بدت في حالة الشكل 
الضعيف الذي تبدو عليه، إال أنها أثبتت 
أنها قوية جدا وجتيد لعب السياســة 
على أرض الواقــع، ثانيا أنها متتلك 
خيوط اللعبة السياســية باقتدار، أما 
ثالثا فهو أن املعارضة ال متتلك العدد 
الكافي إلحراج احلكومة بأي شــكل 

من األشكال.
< < <

كشف هذه احلقيقة في أن احلكومة 
قوية جدا هو ما أثبتته بشكل واضح في 
مناورتها السياسية في جلسة القسم، 
وقد كانت املعارضــة تريد على األقل 
جرح احلكومة أو إحراجها خالل اجللسة 

ولكنها فشلت في ذلك.
احلكومة عمــدا أو بغير عمد منها 
أثبتت أنها التزال مسيطرة على كامل 
جوانب املشهد السياسي سياسيا سواء 
من داخل البرملان أو من خارجه وأنها 
متتلك كامــل اخليوط، بل وإنها قادرة 

على مواجهة أي استجواب.
< < <

ما الرسالة التي تريد احلكومة إيصالها 

أشد أنواع الغربة وأكثرها إيالما أن 
تشعر بالغربة في وطنك، الذي يساوي 
عندك دم الناظر، صحيح أن الغريب من 
فارق وطنه رغما عنه، إال أن غربة الوطن 
شــجن ما بعده شجن، وهّم يطبق على 
خناقك، رمبا روحت عن نفسك قليال، إال 
أن الهم يعــاودك املرة تلو األخرى، إنها 
وحشة ليس تشبهها وحشة، وأسى على 
أســى، هذا الشعور بات ال يفارقني في 
السنني األخيرة، ورمبا شاركني الكثير 
من الناس هذا الشعور، فكيف تكون غريبا 
في وطن عشقت ترابه؟ وتعلمت فيه معنى 
احلياة، وال حياة بال وطــن، فهو الدار 
والقرار واألمن واالســتقرار، والشعار 
والدثار، لقد أصبح كل شيء في الكويت 
غريبا، حتى شوارعها لم أعد أعرفها مبا 
في ذلــك معاملها وأبراجها وبواباتها، كل 
ذلــك لم يعد يؤثر بي، رغم أنها ذكريات 
جميلة، إال أنها لم تعد حترك فّي ساكنا، 

القســم  أداء  متكنت احلكومة من 
بحضور ٣٣ عضوا، كما متكن املجلس 
فــي اجتماعه األول بعد أداء اليمني من 
اإلعالن عــن خلو مقعد د.بدر الداهوم 
الذي أسقطت عضويته بناء على حكم 
احملكمة الدستورية، ومتكن املجلس من 
إسقاط االقتراحات بقوانني بشأن العفو 
الشامل عن بعض اجلرائم، وفي اجللسة 

ذاتها أقر عددا من القوانني.
القرارات بحد ذاتها أفشــلت  هذه 
مخططات املعارضة، لذا فإنها ستواصل 
نهجها ومخططاتها إلسقاط تلك القرارات، 
وستكون اخلطوة املقبلة هي السعي نحو 
«عدم التعاون»، وهذا قد يؤدي إلى أن 
تتوقف احلكومة عن مواصلة التعاون مع 
املجلس، وهي احملاولة األخيرة للمعارضة 
ألن يتم حل املجلس، وهذا ما تسعى إلى 
انتخابات جديدة  إلى  تنفيذه للوصول 

ملجلس األمة وانتخاب رئيس جديد!
فيا ترى هل تستطيع املعارضة أن 
تنجز مخططاتهــا بانتخابات جديدة؟، 
وأن تســفر هذه االنتخابات عن فوز 

أصعب قرار ميكن أن يتخذه اإلنسان 
هو إنهاء حياته، وهو الشــيء الذي ال 
ميلكه، ألن الروح ليســت ملكه، فهي 
أمانة عنده، أودعها اهللا تعالى إياه، ولن 
أحتدث عن االنتحار وحكمه الشرعي، 
فذاك معروف للجميع، ولكن يجب علينا 
أن نقف على األســباب التي أدت إلى 
هذه الفعلة النكراء، فعندما يقدم نحو 
١٠ أشخاص خالل األعوام األخيرة على 
إنهاء حياتهم فعليا، البد أنهم وصلوا إلى 
مرحلة من اليأس جعلت الواحد منهم 
يفقد عقله ويذهب إلى هذا اخليار البشع.

إنه -مع عدم موافقة الشرع على هذا 
اخليار- لهو أمر مشني عندما تغلق كل 
أبواب الرزق الكرمي أمام الناس، ناهيك 
عن هموم األوالد وصعوبة املعيشــة 
وضنكها، باإلضافة إلى التضييق القانوني 
املركزي ملعاجلة  الذي ميارسه اجلهاز 
أوضاع البدون، من خالل إيقاف جتديد 
البطاقات األمنيــة التي هي الرئة التي 
ميكن أن يكون فيها نوع من التنفس 
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