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مكلفة جداً

األقباط الشهداء في روضة فخر

ال �أداف���ع عن حركة حما�س ،وان
كنت �أك��ن لزعيمها ال�سابق خالد
م�شعل وم�ؤ�س�سها الفكري والروحي
ال�شهيد ال�شيخ احمد يا�سني الكثري
من الود ،اال ان ح�سابات ا�رسائيل،
رغم تقدمها علما وتفوقها نوعيا
اج��ت��م��اع��ي��ا ومت�����س��ك��ه��ا الديني
مبعتقداتها خلط ًا ب�ين الواقع
والنبوءات ،ي�ضعها يف و�ضع اف�ضل
من العرب الذين مازالوا منغم�سني
يف ��صراع فكري طائفي وعقائدي
ثوري ورجعي.
�إ�رسائيل من دون �شك منوذج متقدم
يف �أمور ح�ضارية كثرية يف ال�شكل
وامل�ضمون على العرب ،اال انها
�ستدمر نف�سها ب�أي حرب يف غزة،
و�سوف لن تخرج منها ب�سالم �أبداً،
تعمد الغرب ال��ذي ا�ستعمر اغلب
الدول العربية ان يختلق ويفتعل
ويغر�س الكثري من الفنت وان يخلف
بعده العديد من الأوبئة ليظل العرب
يف ح��ال ��صراع مع بع�ضهم حول
ق�ضايا كثرية اخطرها اخلالفات
املذهبية ،وعلى العك�س من ذلك
تعاون الغرب مع اطراف النفوذ يف
ال�رشق على خلق منوذج يهودي قابل
للبقاء وقادر على خو�ض احلروب
لفر�ض ام��ر واق��ع تو�سعي ديني ًا
على �صلة مبا�رشة مب�صالح الغرب
يف املنطقة .النموذج اليهودي
ال�صهيوين قائم على العلم املرتبط
بالقوة واملدعوم من اطراف دولية
كربى نافذة جاهزة للتدخل لدعمه
و�إغاثته اذا ما ت�أزمت االمور ،كما
ح�صل يف حرب اكتوبر عام .1967
غ�ي�ر �أن ال�����ص��ن��اع��ة الغربية
اال�ستعمارية املتفوقة للنموذج
ال�صهيوين يف ا�رسائيل بد�أت تت�آكل
وتنهار تدريجي ًا ب�سبب تو�سع قوى
اليمني الدينية التي تخلت عن
العلم الذي ي�شرتط عليها االحتكام
الى حد ما الى العقل يف التعامل
مع امل�ستجدات ومن �ضمنها ارادة
وم�صالح ور�ؤى الدول الكربى التي
ترعاها .زحف اليمني ال�صهيوين
على ال�سلطة يف احلكومة واجلي�ش
واالم���ن على ال�����س��واء ،خلق هوة
كبرية بني الكيان العربي ب�شكله
احل��ايل وب�ين العامل ال��ذي الزال
ينتفع م��ن وج���ود دول���ة هجينة
الفكر الديني وهجينة اخلليط
اال�ستيطاين املتعدد اجلن�سيات عدا
العرب ا�صحاب البلد اال�صليني،
مثل ا�رسائيل .بد�أ التحول باغتيال
ا�سحق رابني يف  4نوفمرب � 1995آخر
رئي�س وزراء يف ا�رسائيل من اجليل
ال��ذي ي��ؤم��ن با�ستحالة دميومة
بقاء ا�رسائيل بدون تعاي�ش مقبول
مع �أهل االر�ض ومع بقية اجلريان
العرب.
ج��اء ق���رار اغ��ت��ي��ال راب�ي�ن ال��ذي
وق��ع اتفاقية او�سلو مع الرئي�س
الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات يف
� 13سبتمرب  1993وهو اتفاق مبادئ
حول ترتيبات احلكم الذاتي.

و�صانا الر�سول الأعظم حممد بن عبدالله
�صلى الله عليه و�آله و�سلم -باخلري لأهلم�رص مل يحدد منهم ومل ي�ستثن �أحد ًا معتربا
�أن م�رص كلها من البحر الأبي�ض �إلى البحر
الأحمر وال�سودان وكل جبال طور �سيناء
املباركة �أر�ض يحبها الله ويبارك فيها
واحل��رث والن�سل ،و�شعب م�رص دون �أي
متيز �أو ا�ستثناء �شعب م�سامل ال يعتدي وال
يعادي ،فتاريخهم منذ �سبعة �آالف �سنة مل
ي�شهد منهم �أي اعتداء على �أحد ومل ي�شتك
من هذه الأمة احل�ضارية �أحد ،يلج�أ لها كل
م�ستغيث �شارد ع�صفت به الأيام وارهقته
املحن والظروف ولد بها نبي وتربى فيها
نبي وزاره��ا �أب��و الأنبياء �إبراهيم عليه
ال�سالم وتزوج من �أهلها ر�سولنا �صلى الله
عليه و�آله و�سلم وكانت هاجر �أم العرب
من م�رص فم�رص هي البداية والنهاية وهي
امل�لاذ واملنال وال��ع��زة ،اللهم احفظها
و�أهلها من كل �سوء ،فهم يف رباط �إلى
يوم يبعث من يف القبور ،وهم �أ�شد جنود
الأر���ض وكل هذا دون ا�ستثناء فقط م�رص
الكل فيها �سواء القبطي وامل�سلم واليهودي
كلهم م�رصيون دمهم غال علينا و�سوف نث�أر
لهم من الفئة الفجرة ممن يتخذون الإ�سالم
عذرا الفعالهم الب�شعة الغادرة و�سيعلم

الذين ظلموا �أي منقلب ينقلبون �أرواح �سبعة
�صعدت �إلى خالقها ت�شكو جور فئة باغية
تابعة لل�شيطان ال تعرف للرحمن طريقا
ول�سوف يع�صف بهم الله �سبحانه وتعالى
بيد خري �أجناد الأر�ض جي�ش م�رص البطل
بقيادة البطل والرئي�س القائد عبدالفتاح
ال�سي�سي الذي لن يهد�أ له بال قبل �أن يث�أر
ممن �سفك دم عباد الرحمن الذين كانوا
يف ديرهم يتعبدون ويذكرون الله ه�ؤالء
اليوم يف جنة اخللد ومن قتلهم يف نار
الدنيا يعاقر اخلمر لكي ين�سى جرمه
ويف الآخ��رة عذاب اليم ،ال �إله �إال الله
حممد ر�سول الله ،وال�شهيد �أينما كانت
قبلته هو حبيب الله ،واعزي نف�سي �أوال
بهذا امل�صاب اجللل مقدم ًا واجب العزاء
لكل �أ��سرة فقدت غاليها على يد الكفر
والإرهاب ويف املقدمة اجلالية امل�رصية
يف الكويت و�سعادة �سفري م�رص الأخ
والأ�ستاذ طارق القوين ب�شخ�صه ومركزه
راجي ًا �إي�صال التعازي االخوية احلارة
للرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي م�شمو ًال بعهد
جديد ووع��د عتيد ب���أن نكون مل�رص ما
كنا �إحياء خمل�صني ومتعا�ضدين نفديهم
بالروح وامل��ال والولد  ..اللهم احفظ
م�رص و�شعبها من كل مكروه اللهم �آمني.
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عدت على خير
احلمد لله وال�صالة وال�سالم على ر�سول
الله ،قبل �أ�سبوع ونحن نرى تقلبات الطق�س
وهطول الأمطار الغزيرة على البالد التي
كنا �أي�ضا ننتظرها لكي ت�سقي هذه الأر�ض
القاحلة ،ويف كل �صالة ندعي الله عز وجل
�أن يعطينا الغيث وال يجعلنا من القانطني،
احلمد لله �أتانا الغيث بكرثة هذا العام وان
�شاء الله يكون العام القادم خري ًا وبركة
وربيع ًا وبر ًا ممتع ًا لالخوان مرتادي الرب
ليتمتعوا بجمال الطبيعة اخلالبة ونتمنى
ونطلب من اجلميع املحافظة على الرب لكي
يظهر بلبا�س احللة اخل�رضاء التي �سيكت�سي
بها ب���اذن ال��ل��ه م��ن ك�ثرة االم��ط��ار التي
روت الأر���ض و�سوف نرى يف الرب الورود
البنف�سجية وال�صفراء واالع�شاب التي تعطي
الطبيعة منظر ًا خالب ًا نتمتع به جميع ًا،
احلمدلله على نعم الله علينا بقدوم املطر
الغزير ج��د ًا لي�سقي الأر����ض وال�صحراء
رغم �أنه �شل حركة امل��رور وجرف بع�ض
املنازل وت�سبب بخ�سائر كبرية من ممتلكات
املواطنني واملقيمني و�أي�ضا حفر بع�ض
الطرقات وت�شققها ،عدت على خري فعرفنا

صرخة قلم

مقاالت

العيوب وعرفنا االيجابيات وال�سلبيات لكل
وزارة ،على امل�س�ؤولني متابعة ال�سلبيات
بالطرق ال�صحيحة لكي ال تقع م�ستقب ً
ال
بنف�س الأخطاء التي ت�سببت باال�رضار التي
ذكرناها ،الآن ،ي�أتي دور وزارة اال�شغال
العامة ب�صيانة الطرق واملناهيل واجل�سور
وتنظيفها من الرتاب وفتح م�صارف املياه
يف الطرقات ومعاجلة العيوب ب�شكل �صحيح
و�أي�ضا نطلب من بلدية الكويت تنظيف
ال�شوارع من ال�تراب واحل�صى املتطاير
الذي يت�سبب بارباك حركة املرور وتك�سري
زجاج املركبات الذي جرفته �سيول االمطار
الى ال�شوارع ،كم كنت فرحا و�أنا �أرى جميع
وزارات الدولة الداخلية والدفاع واحلر�س
الوطني يعملون كخلية واحدة وعلى ر�أ�سهم
كبار امل�س�ؤولني من وزراء ووكالء ومدراء
عامني ومراقبتهم للو�ضع عن كثب واعطاء
الن�صائح والتوجيهات على مدار ال�ساعة
جلميع طواقم الطوارئ لتجنب �أكرب عدد من
اخل�سائر ،وع�ساكم دوما على القوة ونتمنى
لكم �شتاء وربيع ًا مبهر ًا باخلري واملحبة
والعطاء.

عبدالعزيز خريبط
تويترAkhuraibet :
/http://khuraibet.blogspot.com

الوافد المصري

 ...ومعلومة مهمة

يف البداية ينبغي �أن نو�ضح �أن للمقيم امل�رصي دور ًا كبري ًا
يف امل�شاركة والبناء يف دولة الكويت ،وهذا لي�س بجديد
و�إمن��ا على مر التاريخ ويف كثري من االح��داث والظروف
واملنا�سبات  ،فاملقيم امل�رصي و�ضع ب�صمته يف الإن�شاء
والت�أ�سي�س  ،فامل�رصي ال تقت�رص مهنته على احلرف اليدوية
واملجال االعالمي والفني واالقت�صادي و�إمن��ا يف تطوير
املهن والهيكل التنظيمي ،فهو معلم ودكتور ومهند�س،
ويعمل يف قطاعات حكومية مهمة وفق قانون وعقود ،
وكذلك يف ال�رشكات اخلا�صة ،وعلينا �أن نذكر ب�أن امل�رصي
ال ي�ستغنى عنه يف القانون وب�شكل �أ�سا�سي ،وي�شهد لهم
بالباع الطويل والفهم والدراية ،وال �أعتقد �أن هناك من ال
يعرف �أن عبدالرزاق ال�سنهوري «امل�رصي» الذي عرف يف
العامل العربي ،ب�أنه �صانع الد�ساتري والقوانني املدنية،
والذي جاء الكويت عام 1959م لي�ساهم يف �صياغة القوانني
الالزمة للدولة وي�ضع الد�ستور الكويتي  ،ومعه �آخرون
�شاركوا يف مناق�شات م��واد م�رشوع الد�ستور و�صياغته
النهائية يف عهد املرحوم ال�شيخ عبدالله ال�سامل.
وم��ن يعمل يف ال�سلك القانوين يف الكويت ال ي�ستطيع
اال�ستغناء عن املقيم امل�رصي م�ست�شار ًا وحما�سب ًا ومندوب ًا
�سواء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو املكاتب القانونية
اخلا�صة.
يف الأ�صل حتى االقرتاحات والقوانني واللوائح يف الربملان
الذي ي�صدح منه البع�ض بعن�رصية جتاه الوافد ،البع�ض
منها من �صياغة امل�ست�شارين امل�رصيني.
وامل�ضحك �أن نف�س هذه الأ�صوات التي ترتفع وت�صدح
بالعن�رصية جتاه الوافد لديها �رشكات وم�ؤ�س�سات عمادها
الوافد يف ت�رصيف اعمالها وادارتها ،وال ثقة يف املواطنني
يف العمل فيها  ،فهل هذه هي ازدواجية الت�رصيحات ؟
ومن�صة لقمة التناق�ضات؟!
ومع الأ�سف ف�إن بع�ض ال�سيا�سيني وجتار امل�صالح يرتفع
�صوتهم ويكونون اكرث عن�رصية يف ق�ضية لي�س لهم فيها
طرف لتك�سب يف غري حمله وهو خط�أ ،االمر الذي له
الكثري من املخلفات والروا�سب والآثار املعنوية التي
جتعل كال الطرفني يقف ويراجع نف�سه ،فلي�ست ق�ضية
ت�رصيحات وم�شاركات من هنا وهناك و�إمنا تف�رس انها
توجه عام للدولة ،االم��ر ال��ذي هو غري �صحيح على
الإط�لاق لذلك نطلب من كال الطرفني التهدئة وا�سدال
ال�ستار وجتاوز مثل هذه ال�سقطات ،فما بني الكويت
وم�رص عالقة عميقة ومتجذرة �أك�بر من الت�رصيحات
وامل�شاركات التي الحظنا �أنها انفلتت فيها الردود �إلى
الإ���س��اءات والتجريح واملعايرة ودخ��ول �أط��راف فيها
ل�ضغوط واال�ستغالل لتدمري الأو�صال.
وهذا ما نرف�ضه ويف نف�س الوقت جندد الدعوة للعقالء
يف التهدئة وعدم تبادل اال�ساءة بالإ�ساءة وان يكون هناك
ترفع ،فما ينقل وي�شارك من �صور ومقاطع فيديو و�صوتية
يف و�سائل االعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي الذي غرق يف
�أمور من اخلط�أ اخلو�ض فيها على م�ستوى عام ومتابعتها
والتفاعل معها  ،فهو �شيء معيب وله �آثار وخيمة على مدى
بعيد يف النفو�س من كال الطرفني  ،ولي�س مو�ضوع وق�ضية
ومادة من املفرت�ض �أن يكون للجميع ر�أي فيها وموقف يف
النزول �إلى م�ستوى �ساقط بعيد ًا عن الأخالق والقيم حتى
يف ربط الق�ص�ص والأحداث والتعامل معها كواقع لن�رشه
وتبادله ،فلي�س مطلوب ًا على من لديه متابعون �سواء على
م�ستوى �سيا�سي �أو اعالمي �أو معروف وكذلك املهم�شني
والب�سطاء �أن يكون لهم موقف معلن ورد خا�ص ،خا�صة
�أن ما �شاهدناه م�ؤخر ًا يعد اجنراف ًا مبتذ ًال يحتاج �إلى
ال�سمو والرتفع و�ضبط االنفعاالت والتهدئة واخلروج من
هذه الدائرة املغلقة التي ت�رض �أكرث بالنفو�س  ،فهناك من
ي�ستغل مثل هذه الق�ضايا على كثري من امل�ستويات و�إدارات
الذباب الإلكرتوين تعمل جاهدة على ذلك لإ�شعال النريان
التي من املفرت�ض �أن تنطفئ يف هذه الأج��واء املاطرة،
والله يحفظ ال�شعبني.

حسبة مغلوطة

ناصر الحسيني

ال تحاسبونه  ...هذا ولدنا!

بعد هطول الأمطار وغرق بع�ض ال�شوارع
وامل��ن��ازل و�إغ�ل�اق اجل�سور  ،ظهرت
�صيحات ال��ن��واب وال��ق��وى ال�سيا�سية
تطالب مبحا�سبة املق�رصين من ال�رشكات
وامل�����س ��ؤول�ين ،وه���ذا مطلب �شعبي،
الكل ينادي به ،ولكن ات�ضح ان بع�ض
من يطالب مبحا�سبة املق�رصين يكيل
مبكيالني ولديه ازدواجية يف حما�سبة
املق�رصين!
ومن �ضمن املطالبني مبحا�سبة املق�رصين
املنتمون للحركة الد�ستورية ومن
يدور يف فلكهم ،ولكن عندما مت اتهام
النائب الفا�ضل عبدالله فهاد ب�أنه و�ضع
تقريرجلنة املرافق ب�ش�أن احد االنفاق
واجل�سور يف الأدراج � 20شهر ًا ،اختلف
املعياروبد�أوا بن�صب متاري�سهم للذب
دون النائب الفا�ضل عبدالله مغم�ضني
�أعينهم عن م�صلحة الوطن واملواطن ،فهب
مغردو حد�س ،هم ون�سا�ؤهم و�أطفالهم
وخدمهم ،وحتى الأم���وات احلد�سيون
ظ��ه��روا م��ن القبور لتفعيل ها�شتاق
عبدالله فهاد العنزي واخذوا يدافعون
عنه ،وجعلوا منه اف�ضل نائب يف تاريخ
الكويت ال�سيا�سي ،دون الت�أكد من حقيقة
هذه املعلومة ،بل بع�ضهم يغرد من خارج
الكويت ويدافع عن عبدالله فهاد  ،مع ان
هذه املعلومة نيابية وتدور يف دهاليز

جمل�س الأمة� ،إذ ًا كيف عرفتم ان معلومة
اخفاء التقرير � 20شهر ًا غري حقيقية
وانتم ل�ستم نواب ًا؟ وهل مت ت�شكيل جلنة
حتقيق يف هذه املعلومة وظهرت نتيجة
التحقيق بعدم �صحتها حتى تدافعوا عن
عبدالله فهاد هذا الدفاع ال�رش�س؟ �أم ان
دفاعكم عنه فقط لأنه حد�سي؟ وان كان
كذلك � ..ألي�ست الكويت التي ترعرعتم
بها وعلمتكم واغدقت عليكم االموال انتم
و�أبنائكم اهم من حركة حد�س وغريها؟ لو
�أن من اتهموه ب�إخفاء التقرير من ال�سلف
�أو ليربايل ،هل تطلقون ها�شتاق للدفاع
عنه؟ �أم �ستهاجمونه؟
بهذه املقالة  ..ال �أتهم عبدالله فهاد
 ..وق��د يكون مظلوما  ،ولكن اردت
التو�ضيح لل�شعب الكويتي ان القوى
ال�سيا�سية والقبلية والطائفية والفئوية
مب��ن فيهم حد�س يطالبون مبحا�سبة
املق�رصين اذا كان غري حم�سوب عليهم،
اما اذا كان حم�سوبا عليهم فيدافعون
عنه قبل ان ي��ت��أك��دوا م��ن ب��راءت��ه من
عدمها ،لذلك كيف تطالبون احلكومة
مبحا�سبة الفا�سدين واملق�رصين وانتم
تكيلون مبكيالني ،ف�أ�صلحوا �أنف�سكم
�أو ًال ،وقولوا كلمة احلق على كائن من
كان ،ومن ثم طالبوا احلكومة مبحا�سبة
الفا�سدين واملق�رصين.

علي البصيري

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

غرقنا والحق ع الطليان

�س�أكون �شاهد ًا لله والوطن ،وال نن�سى �شهادتنا للتاريخ� ،أن ما جاء
يف املو�سم احلايل من مطر كان �أكرب من �أن نكون له جاهزين ،وب�صدق
وبالق�سم العظيم الذي �أق�سمت به ،بل ا�ستهز�أ بع�ض امل�س�ؤولني
بالكارثة قبل �أن تقع وكذب من كذب حني واجهتهم يف وزارة الأ�شغال
و�أعلنوا يل ب�أنهم جاهزون وما كتبته الحق ًا بعد الزيارة التي وثقتها
مبقال �سابق ،ومل �أف�صح يف حينها عن بع�ض املعلومات ومنها
عدم تواجد رئي�س هيئة الطرق ،و�أوجه له �س�ؤاال كان يقرقع بقلبي
من ح�س غريق �سابق يف �سنوات الغياب للمحا�سبة التي �أحالت
البالد الى بحر من الف�ساد حتى تغريت احلكومة الى ما هي عليه
اليوم و�أ�صبح الف�ساد عبارة عن مياه �أمطار حولت ال�شوارع الى
�أنهار وجداول بني املنازل ،بل �أ�صبحنا «فيني�سيا ال�رشق الأو�سط»
ب�سبب البنى التحتية التي كانت �صيانتها لي�ست بالقدر املطلوب
بل ولي�ست بحجم ما �سيكون من �أ�رضار ،فاملطر مل يغلق املناهيل
واملجارير ما مل تكن تلك املناهيل وقنوات ال�رصف ال�صحي متتلئ
مبا فيها من «�سكاريب وقرا�شيع» نزلت فيها ناهيك ب�أتربة تكومت
حتت �أغطية جماريرها ويا ليت اكتفى من غاب عن كارثة املطر
باالعتذار وال�شعور بالأ�سف بل ذهب الى التهديد والوعيد مبقا�ضاة
الوزارة ،وان كان هذا امل�س�ؤول املقال من من�صبه �سيقا�ضي وزارة
الأ�شغال ،فنحن من ت�رضر مادي ًا ونف�سي ًا من �سيعو�ضنا جراء ال�رضر
املادي وحاالت الهلع الذي حلق للبع�ض ممن ت�رضر ب�سبب زخات
املطر والبع�ض منا يغرق كما �شاهدنا ومن �سيعو�ضنا جراء ال�رضر
النف�سي الذي ت�رضر ال�شعب كله عن بكرة �أبيه مبا جرى و�أ�صبح ال
يثق يف �إجراءات احلكومة والتي ب�صدق �سارعت الى مللمة الأمور بعد
�أن تناثرت بفعل الرياح والأمطار التي كنا نقول �إن احلكومة جاهزة
لها حتى كنا ن�شهد مبا �سمعنا و�شاهدنا منهم ومل نعلم �أننا خدعنا

من م�س�ؤولني يف حينها!
هذه الكارثة تعيد الى ذهني كارثة الأمطار الأولى التي كانت يف
 2007/11/11والتي تركت الكويت ت�سبح عن بكرة ابيها وتغرق
منازلها و�شوارعها حتى وزاراتها ت�رضرت وت�سببت بوفاة �ستة
�أ�شخا�ص ،و 100حادث مروري يف �ساعات قليلة ،كانت كمية املطر
 65ملميرتا يف وقت قيا�سي كافية لأن تت�سبب بكارثة ما امنحت �آثارها
وم�شاهدها من الذاكرة وتكررت بعدها وتك�شفت كوارث الف�ساد للبنى
التحتية يف �سنوات تلتها ويا لل�صدف الغريبة �أن يعيد التاريخ نف�سة
بعد م�ضي � 10سنوات ويف ذات التاريخ غرقنا �أ�سو�أ غرق ومل يكن فيها
احلال �أف�ضل من �سابقه ومل يتعلم امل�س�ؤولون من الأخطاء الكارثية
التي وقع بها من �سبقهم ،وب�صدق �أعزو هذا الأمر الى �آلية املحا�سبة
والعقاب للمق�رص التي لن تخرج عن تقدمي ا�ستقالة وتقرير يكتب من
جلنة ب�أن «احلق ع الطليان» كما يقول املثل امل�رشقي ،وراحت على
اللي راحت عليه! والذي يقابله من �أمثالنا العامية طارت الطيور
ب�أرزاقها ،واحلقيقة ال فات الفوت ما ينفع ال�صوت .و�إن قبلت �أي
ا�ستقالة للم�س�ؤولني عن ادارة الهيئة �أو الوزارة فلن ينفع حما�سبتهم
بعد �أن ي�ستقروا خارج الوطن معززين مكرمني دون حما�سبة ليكون
امل�س�ؤول الفا�سد عربة لغريه ويكون املت�سبب يف هذه الكارثة ينعم
بالنعيم ،ويكابد ال�شعب الذي واجه املحنة ب�صرب وجلد وتكاتف
وم�ساعدة للجميع والذي كان للحكومة موقف م�رشف فيه بل على
قدر امل�س�ؤولية مل تدخر �أجهزتها وقطاعاتها الع�سكرية واملدنية
يد العون والغوث عرب عمل �إغاثي وت�رصيح
املختلفة جهد ًا ملد ّ
مطمئن ملن خ�رس ممتلكاته ،وقد تكون هي كل ما ميلك وهذا ما جعل
�آثار الكارثة تخف وتهد�أ يف �أنف�س املت�رضرين �إال �أن ما جرى يوجب
على احلكومة حما�سبة املق�رصين .

