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في خدمة الحق

نهر دجلة يتضور جوع ًا

م��ن ال����ضروري �أن تتابع ال��دول
العربية او اجلهات املعنية فيها
وان كنت ا�شك ا�صال بوجود مثل
ه��ذه اجل��ه��ات ،جم��ري��ات حياة
وامكانات الكثري من املوهوبني
العرب الذين دفعتهم الظروف
للهجرة ال��ى ال��غ��رب �سواء الى
اوروبا او الى الواليات املتحدة او
كندا  .هناك حاجة م�صريية لالمة
يف العمل على اي�صال املوهوبني
من ا�صحاب الكفاءات وامل�ؤهالت
الى �أعلى منا�صب ال�سلطة يف الدول
التي يعي�شون فيها .قطعا لن
يكون كل الذين ينطبق عليهم مثل
هذا الو�صف  ،و�أق�صد امل�ستوى
امل��ط��ل��وب يف ال��ف��ه��م واالم��ان��ة
والوالء للق�ضايا العربية اخالقيا
او ان�سانيا فقط  ،راغبني يف لعب
دور مثل هذا وقد ال تتوافر لديهم
الرغبة او ال��وازع الذاتي خلدمة
الق�ضايا العربية واال�سالمية
والوقوف مع احلق .لكن ،لي�س
مطلوبا ان يتم جتنيد مثل هذه
النخب ،عمالء او جوا�سي�س ،او
الزج بهم يف اي عمل يتعار�ض مع
م�صالح او امن دولهم  .هناك ما
ال يقل عن ع�رشين مليون عربي
من رج��ال االعمال واالكادمييني
وال�����س��ي��ا���س��ي�ين واالع�لام��ي�ين
واملهند�سني واالطباء من النخب
العربية التي هاجرت او ولدت يف
الغرب لأبوين عربيني اغلب ه�ؤالء
املهاجرين امل�صنفني م��ن فئة
متميزة منتجة من م�رص وفل�سطني
و�سورية ولبنان والعراق واجلزائر
 .و�صادفت �سيدة امريكية م�سلمة
يف البيت االبي�ض عملت ل�صالح
جورج
دبليو بو�ش وزوجها عربي م�رصي
م�سلم يعمل يف البيت االبي�ض
و�صادفت �آالفا �آخرين يعملون يف
الكونغر�س ويف جمل�س العموم
الربيطاين ويف اجلمعية الوطنية
الفرن�سية ويف جامعات امريكية
واوروبية وكندية كربى ا�ست�ضفت
العديد منهم تلفزيونيا .و�سبق ان
ا�رشت يف مقال �سابق الى اين كنت
مر�شحا يف يوم ما ويف عام 1996
حتديدا لأن اكون اول عربي م�سلم
ي�صبح ع�ضوا يف جمل�س العموم
الربيطاين اال اين خفت يومها على
�سالمة والدي ووالدتي يف العراق
فاعتذرت م��ن ح��زب املحافظني
ال��ذي دخ��ل معي يف ح��وار مطول
يومها ع��ن حاجته ال��ى ع�ضو
عربي .كانت لدي يف تلك الفرتة
جمموعة حمالت جتارية يف �شارع
« »Edgware Roadتتعدى قيمتها
مليوين جنيه ا�سرتليني وكان لدي
ا�ستعداد للتخلي عنها ومل تكن
عائقا ابدا لدخول الربملان .

يا دجلة اخلري
يا �أم الب�ساتني
طيبت الطني
يا �أم الرياحني
لعن الله من �أبكاك ومن الى اجلفاف دعاك،
كنت ومازلتي فني�سيا امل�رشق وتاج عرو�سة
العربان ،تكالبت عليك الأكلة �رشق ًا وغرب ًا حتى
بكت من حر ما ا�صابك بالبل تخيلك ال�شاهقة
وتاهت �أ��سراب اخل�ضري عن �ضفافك واليوم ال
تغرب ال�شم�س يف اعماقك ف�سحقا لكل من �أفتى
و�أع��ان على ردمك و�ضيع بني اجل��داول جمالك
واطفاء مبعاول اخليانة والغدر والعدوان انوار
اقمارك يا دجلة اخلري انا لك من املعتذرين
فكم مرة ومرة ا�شكي وال حياة ملن �أنادي ،وها
انت يا �شارع الر�شيد عاد �إليك �أحفاد من ك�رست
انوفهم ذات ال�سال�سل وق�صمت ظهورهم القاد�سية
و�شتت جمعهم القعقاع وايقظ ليلهم �سعد وخالد
واخلطاب .والله �إنها من عالمات ال�ساعة �أن
يعود احفاد من دعى عليهم ر�سول الأمة بت�شتيت
ملكهم ومتزيق عر�شهم و�شق ايوانهم ويدن�سوا
طهر زالل ماءك العذب وتطري النوار�س عن ف�ضاء
دجلة بعيد ميالها القهر واخلزي والعار .نعم
طارت النوار�س فمنهم من الذ بالواليات يخفي

جرحه وال يعلن للآخرين همه لأنه عزيز قوم
قادته اخليانة والغدر �إلى �سواحل الذل ومنهم
من عرب �إلى �سدين هناك حيث ال يعرفه �أحد فال
يقال له ما هي �أخبار دجلة وكيف هو �شارع �أبو
النوا�س واملثنى والر�شيد بغداد يا ام النهرين
ل��ك «ح��وب��ة» عند الله فلن يخذلك �سبحانه
وتعالى ،فالرجال الأحرار ما زالت �سواعدهم
ال�سمراء تنب�ض باحلياة حتى و�إن عال �صياح
الكالب ال�رشقية فال�شم�س العربية �ست�رشق
قريبا و�ستعودين كما كنت منارة العلم والعلوم
رغم ما يحيكه من �أعان الغريب االعجمي على
نحرك ،قريبا �سيهب لنجدتك بني عمومتك من
اخلليج الى املحيط يطلبون لك الث�أر فال حتزين
وال تخ�شي على دجلة اخلري من اجلوع والعط�ش
فوالله الذي ال �إله �إال هو لن جتفف �ضفافك تلك
ال�سموم احلاقدة التي تد�س ليل نهار يف بحارك
ف�أب�رشي بالغ الواعد عندما يعلم �أبنائك �أن
الذي اتخذوه �إله ًا كذب وغدر وغرر بهم مبا لديه
من حجة كذابة فا�سدة فيطرد �إلى حيث ال يجد
من يقلده وال يعرب �أي اهتمام فا�صحو يا غرية
الرجال يف تلك الأج�ساد التي �سممها الغباء
والتبعية اجلاهلة وانظر كيف يت�ضور العراق
حزن ًا و�أملاً� ،أال هل بلغت اللهم فا�شهد.

ناصر العيدي

التهاون مع المفسدين خيانة
كان ر�ضا �شاه البهلوي م�ؤ�س�س الدولة البهلوية �آخر
دولة ملكية من القرن املن�رصم ،رجل قا�سي القلب
وعبو�س ًا مع املتهاونني يف تنفيذ وتطبيق االحكام
والقوانني ،و�ضحوك ًا ورحوم ًا مع الأوفياء واملخل�صني
لوطنه والوطنيني ا�صحاب ال�ضمري الذي يتم ك�شفهم من
خالل اعمالهم املخل�صة لوطنهم ،وعندما مت ت�أ�سي�س
وبناء اجل�رس ال�شمايل ملدينة طهران الكبرية كانت
على زاوي��ة اجل�رس حفرة ت�سببت يف ك�رس اطار �أحد
«احلناتري» مات�سببت ب�سقوط وقتل �سائق «احلنتور»
من �أعلى اجل�رس �آنذاك وعندما و�صل اخلرب لر�ضا �شاه
خرج غا�ضب ًا وذهب الى مكان احل��ادث بنف�سه حيث
ا�ستدعى املقاول املهند�س وال�رشكة وكل من كان يحمل
امل�س�ؤولية الجناز وبناء اجل�رس وبعد و�ضع املهند�س
امل�س�ؤول يف نف�س احلفرة �أم��ر مب��رور «احلناتري»
وال�سيارات من فوقه وجعله عربة للآخرين.
ومن هذا الباب نحن ل�سنا بهلويني وال نريد ان ي�صل
بنا املطاف كما و�صل بذلك امل�سكني �سائق احلنتور وال
باملهند�س املنفذ للم�رشوع الذي مت دع�سه و�سحقه
ولكن نطالب بحب�س وغرامة وتفني�ش من ت�سبب بهذه
املهزلة ل�شوارع الكويت ،ولأهل الكويت والذي �ضحك
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معرض الكتاب الـ43

أفكار

مجالس

مقاالت

عند اال�ستالم من تلك الثلة الذين ي�رضبون على جيوبهم
مبت�سمني ابت�سامة �صفراء والذين اليهمهم اال م�صلحتهم
فقط الغري.
نعم نطالب مبعاقبتهم مهما بلغ حجم ر�ؤو�سهم لو كان
بحجم ر�أ�س احلوت الأزرق ،هنالك بلدان التتوقف بها
االمطار وال تعرتف ب�شدتها وحدتها مهما بلغت غزارتها
م�ستقبلة �شوارعها وازقتها كل ما ينزل اليها من مطرمن
ٍ
�دع ،ناهيك عن ال�رصف ال�صحي
دون اي
خد�ش �أو���ص� ٍ
وم�صيبة ال�رصف ال�صحي  ،مايجعل امرنا يف حرية
كيف و�صلنا الى هذا امل�ستوى ونحن يف دولة تتحدى
كل عمالت العامل وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه� :أين اخللل
من هو الذي ت�سول له نف�سه وله حاجة يف نف�س يعقوب
عندما نرى الطرق ال�رسيعة وغري ال�رسيعة والدائريات
هباء
التي كلفت ماليني ومليارات الدنانري التي ذهبت
ً
منثورا ،حتولت الى دبدبة �صحراوية تتطاير منها
ال�صخر واحلجر والعجاج ما جعل عالمة التعجب ترت�سم
يف كل االذهان القا�صي والداين ومن هنا نقول التهاون
مع املف�سدين خيانة عظمى ال تغتفر.
و�آخر دعوانا اللهم احفظ الكويت من زمرة الفا�سدين
واحلمدلله رب العاملني.

وإدارة المطبوعات

تنطلق هذه الأي��ام فعليات تخدم العقل وتغذي
الفكر ومتدنا بالثقافة والعلم  ،فعليات معر�ض
الكويت الدويل للكتاب الذي يوا�صل الـ  43عام ًا
على التوايل .هذه الفعاليات التي ينتظرها حمبو
الكتاب والفكر والعلوم والثقافة والفنون ،وقد
تابعنا ب�شغف ما �رصح به مدير �إدارة معر�ض
الكتاب يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ب�ش�أن فعاليات معر�ض الكويت الدويل
للكتاب الـ  43الذي يرعاه �سمو رئي�س جمل�س
ال��وزراء ال�شيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح,
حيث �أو�ضح جزئية مهمة بخ�صو�ص ت�صنيف معر�ض
الكويت يف املرتبة الأولى يف دعم النا�رشين كونه
ال ي�رشك موزعني �أو �أ�صحاب مكتبات بل يعطي
الفر�صة للنا�رشين فقط  ،و�أكد دور املجل�س يف
املعر�ض و�أنه جهة تنظيمية ا�رشافية ولي�س لديه
القرار ملنع �أي كتاب ،م�شريا �إلى �أن ذلك ي�أتي من
م�س�ؤوليات �إدارة املطبوعات بوزارة االعالم التي
يحكمها قانون �صادر عن جمل�س االمة .
وال �شك �أن منظمي معر�ض الكتاب ال��دويل قاموا
بجهود كبرية ا�ستغرقت عدة �أ�شهر حتى يجعلوه من
�أهم املعار�ض يف العامل العربي  ،فهو يعد ثاين �أكرب
معر�ض للكتاب بعد معر�ض القاهرة الدويل حيث
ي�صاحبه العديد من الأن�شطة الثقافية واملعار�ض
الت�شكيلية ،والأن�شطة اخلا�صة بال�شباب والأطفال,
وكذلك املعار�ض الع�رصية والرتاثية .
ولدينا كلمة بخ�صو�ص �إدارة املطبوعات التابعة
ل����وزارة االع�ل�ام ال��ت��ي ت��ق��وم بجهود حقيقية
ت�ستحق اال�شادة والتقدير ،حيث قامت بتطبيق
القانون على الكثري من الكتب واملطبوعات التي
تخالف وت�سيء �إل��ى الدولة والقيادة والدين
واملجتمعات ،ول��ذا ينبغي على من يطالبون
ب�إلغاء الرقابة وحرية الكلمة والكتاب التعقل
و«الركادة» ,حيث �إن املعر�ض مليء بالكتب ودور
الن�رش واملطبوعات املتنوعة التي تر�ضي ذائقة
اجلميع  ،ولي�س من «احل�صافة» �أن يطالب البع�ض
مبا يعرف �أنه غري متوافر وحمظور علما ب�أن كل
�شيء يباع يف املكتبات اخلا�صة التي ميلكها
بع�ض املطالبني بالكتب واملطبوعات املمنوعة
وكذلك يف ح�سابات مواقع التوا�صل االجتماعي
دون خ��وف م��ن ق��ان��ون �أو �ضمري  ،فمثل هذه
ال�شعارات واحلركات �أ�صبحت م�ألوفة لدى الكثري
 ،لذلك ينبغي �أن يحرتم اجلميع عمل املوظفني
وامل�س�ؤولني يف �إدارة املطبوعات والوزارة  ،و�أن
يحرتموا القانون واال تكون هناك موجات �ضغط
ت�سيء ل�سمعة الكويت من ال�شعارات الزائفة التي
تخدم م�صالح �شخ�صية �ضيقة  ،فالق�ضية لي�ست
كتاب ًا ونا�رش ًا و�إمنا �أكرب من ذلك  ،فهناك تعد
و�إ�ساءات جمملة ال تخدم واجهة البلد بعد حر�ص
البع�ض على اال�ساءة والتجريح املتكرر حتت
هذه ال�شعارات التي دائما ترفع وتتلخ�ص بـ «ال
للرقابة ..ال للقمع  ..حرية ..وحرية !»..
وبعيدا عن مثل هذا الهراء والتفاهة ندعو املهتمني
بالكتاب والثقافة والعلوم بكافة التيارات
واالجت��اه��ات من مواطنني ومقيمني �أن يقوموا
بزيارة املعر�ض الذي يتكرر مرة كل عام ليقتنوا
ما يحبون من كتب ومطبوعات متنوعة ما بني
الأدب واالقت�صاد والعلوم واجلغرافيا واملجلدات
والقوامي�س وكتب الأطفال  ,و�أن يحرتموا هذا
البلد وقانونه وم�س�ؤوليه.

حسبة مغلوطة

علي البصيري

د.محمد الدويهيس

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

تحت المطر
�شهدت البالد خالل الأ�سبوعني املا�ضيني
هطول �أمطار غزيرة مل ت�شهدها من قبل
وف�ضحت ه��ذه الأم��ط��ار امل�ستور من �سوء
تنفيذ ومتابعة ومراقبة للبنية التحتية ويف
نف�س الوقت ك�شفت هذه الأمطار عن املعدن
الأ�صيل لل�شعب الكويتي وتالحمه يف وقت
الأزم��ات والكوارث .لقد �شهدنا �صور ًا من
ت�ضحيات �أبناء الكويت ورجالها املخل�صني
وعملهم ال���د�ؤوب على جميع امل�ستويات
والذي فند كل الأقوال واالدع��اءات الباطلة
عن ك�سل وعدم �إنتاجية ال�شباب الكويتي،
كذلك �أظهرت هذه الأزمات اجلانب امل�رشق
لبع�ض املظاهر ال�سلبية مثل القبلية
والطائفية واملناطقية التى كر�ست يف وقت
الرخاء والدعة
حيث تفاخر بع�ض �أبناء القبائل ب�إدارتهم
ملرافق الدولة وب���أن انتماءهم لوطنهم
�أكرب و�أهم من انتمائهم لقبائلهم كما �أبدى
�أبناء بع�ض املناطق الداخلية ا�ستعدادهم
ال�ست�ضافة �أبناء وعوائل املناطق اخلارجية
التي تعر�ضت منازلهم وممتلكاتهم للدمار
ب�سبب ال�سيول وكذلك �سطر الفنيون من
�أبناء الكويت ملحمة بطولية يف التعامل
مع تتابع الأحداث م�ؤكدين للقا�صي والداين
خربتهم الفنية وكفاءتهم الإدارية للتعامل
مع الكوارث و�إدارة الكوارث والأزم��ات.
وعلى م�ستوى ال�سلطة التنفيذية اتخذ
جمل�س الوزراء العديد من القرارات الإدارية
والتنظيمية اجل��ي��دة ملواجهة الأح���داث
املت�سارعة واحلد من نتائجها ال�سلبية وذلك

باب الشيطان
من خالل االجتماعات املتوا�صلة على مدى
الأزمة والإعالم املبا�رش للمواطنني ب�شفافية
عن تطورات الأحداث .فتحية لأبناء وبنات
ورجال و�سيدات الكويت املخل�صني وكذلك
لل�رشفاء من الوافدين الذين مل يزخروا جهدا
يف الوقوف مع املواطنني يف هذه الأزمة.
ومع الأ�سف ال�شديد ك�شف هطول الأمطار يف
اجلانب الآخر �سوء تنفيذ ومتابعة بع�ض
م�شاريع البنية التحتية وتخاذل بع�ض من
كان يت�سابق للفوز بامل�شاريع الكربى حيث
التزم البع�ض منهم ال�صمت وجتاهل الأزمة
وك�أن الأمر ال يعنيهم ب�شيء!!
كذلك حاول بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة ركوب
املوجة والتك�سب �إعالمي ًا من هذه الأزمة
بـ«الرتزز» �أم��ام حمطات التلفزة املحلية
والعاملية للتظاهر باهتمامه ووطنيته
وحر�صه على م�ؤ�س�سات الدولة وبنيتها
التحتية وه��م يف واق��ع الأم���ر م�شاركون
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف حدوث
ه��ذه ال��ك��وارث والأزم�����ات ب�سبب �ضعف
الت�رشيع والرقابة واملتابعة للم�شاريع
الكربى وم�شاريع البنية التحتية .كما
ات�ضح ب�شكل جلي خالل هذه الأزمة �ضعف
دور القطاع اخلا�ص والذي �أوكلت له الدولة
قيادة خططها اخلم�سية املا�ضية!!
فتحية من حتت املطر للرجال وال�سيدات
املخل�صني م��ن �أب��ن��اء وط��ن��ي وال�رشفاء
من الوافدين واملقيمني على هذه الأر�ض
الطيبة.
ودمتم �ساملني.

الكويت ذلك اال�سم الرا�سخ يف عمق التاريخ ،قامت على �أر�ضها
ح�ضارات منذ �آالف ال�سنني ،ذكرها التاريخ يف �أكرث من موقعة و
حادثة ،خلدت بالتاريخ ق�صائد و حوادث.
نعم تلك البقعة املباركة التي �أعطاها الله اخل�يرات و النعم و
�رشفها بحكم �أ�رسة حترتم �أبناء �شعبها و تندمج معهم ك�أ�رسة واحدة
يف ال�رضاء قبل ال�رساء ،و ال يعرف غنيها من فقريها ،عك�س بع�ض
دول العامل الأول �أو الثالث ،والذي يحوي يف مكوناته �شعب ًا تبوتق
يف بوتقه واحدة ،مرحتل من جميع م�شارب الأرا�ضي املجاورة و
غريها من دول امل�رشق العربي.
وقد �أ�سهمت حركة الرتحال و الهجرة يف تكوين خلطة جميلة من
جميع الأل�سنة العربية و الأعجمية التي �أ�صبحت بفعل اال�ستيطان
لهذه الأر�ض الطيبة وم�ساهمتهم لهجات حملية جميلة ومع اختالف
ديانات بع�ضهم التي انزلت يف الكتب ال�سماوية والتي �أقر بها
اال�سالم و الذي جاء بها ر�سل الله على خمتلف ر�ساالتهم ال�سماوية
التي اعرتف بها القر�آن كديانات �سماوية ،و طالبنا بالدخول يف
الإ�سالم ،وولد من ولد منا لأبوين م�سلمني ف�أ�صبح بالفطرة م�سلم ًا
مع �أين �أود �أن يكون م�ؤمن ًا فهذه درجة رفيعة بالدين الإ�سالمي ،هذا
الدين ال�سمح الذي �أقر اجلزية على �أهل الكتب ال�سماوية كما �أقر
حقوقهم التي مل ينزعها منهم نزع الغا�صبني حتى رغبهم يف الدخول
به طائعني حمبني لأخالق الدين ال�سمح الذي مهد له ر�سولنا الكرمي
ب�أخالق القر�آن التي حثنا الله عليها وقد خالف البع�ض هذه التعاليم
و�أ�صبح ي�رضب مينى وي�رسى يف ما يخدم م�صاحله.
قد �رسين خرب موافقة اللجنة الت�رشيعية والقانونية يف جمل�س الأمة
احلايل
بعد اجتماعها الرابع على منح اجلن�سية الكويتية لغري امل�سلم
وتعديل القانون ال�سابق الذي ي�شرتط �أن يكون م�سلما من يح�صل
على اجلن�سية ،وذلك لتحقيق العدالة ،ووفق ما جاء من نقل فهذا
التعديل �سيفتح الباب على م�رصاعيه ملن ا�ستوفى ال�رشوط اخلا�صة
باجلن�سية ومنها طول مدة االقامة و غريها من �رشوط تتوافق مع
ن�سبة كبرية من �رشائح وم�شارب الكون التي ا�ستوطنت �أر�ض الكويت

و�أطلق عليهم «وافدون» ومع ما يف البلد من دعوات لطرد الوافدين
�سينربي من ال يوافق على جتني�س الفئة التي �سينتفع بها هذه
ال�رشيحة الف�سيف�سائية من املواطنني اجلدد الذين �سيكونون بعد
التعديل حال اقراره �سيحقق خلق تركيبة �سكانية جديدة و مواطنني
يدينون بعك�س ما ا�شرتطته قوانني اجلن�سية و حر�صت عليه املادة
الرابعة يف قانون اجلن�سية والتي �شددت وفق الفقرة اخلام�سة من
املادة ال�سالفة الذكر �أن يكون م�سلما بامليالد ا�صال �أو يكون قد اعتنق
الدين الإ�سالمي و�أ�شهر �إ�سالمه وفقا للطرق واالج��راءات املتبعة،
وم�ضى على ذلك خم�س �سنوات على الأقل قبل منحه اجلن�سية الكويتية
والذي ذكر ب�أن اجلن�سية املمنوحة ت�سقط عن من منحت له بقوة
القانون ويعترب املر�سوم ال�صادر مبنحه �إياها ك�أن مل يكن بارتداده
عن الإ�سالم �أو �سلوكه م�سلكا يقطع بنيته يف ذلك ،وكما يرتتب على
�سقوط اجلن�سية الكويتية عنه يف هذه احلالة �سقوطها عمن يكون قد
ك�سبها معه بطريق التبعية وما جاء يف بقية املادة وفقرتها التي
ينادي من ينادي من �أع�ضاء املجل�س بتعديلها ولكن هنا تكمن م�س�ألة
مهمة ،فقد فات مقرتح االقرتاح �أن بيننا عوائل كويتية مت جتني�سها
وفق مواد اجلن�سية املختلفة منها من يحملها ب�صفة �أ�صلية ومنهما من
يحملها مبادة �أولى ،وتولى مهام دبلوما�سية رفيعة ولهم كل التقدير
و االحرتام ومنهم من تقلد ان�شاء �أجهزة الدولة يف بداية ن�ش�أتها
وهذه العوائل لها كل املحبة و التقدير فهم مكون جميل ملعنى
الكويت اال �أن ما �أمتنى �أن �أجد اجابة عنه من الأجهزة احلكومية
والتي من خاللها يتم املنح ووفق �رشوط مافيها قد يكون تو�سع
البع�ض اليوم «باب ال�شيطان» الذي �سيفتح على ماهو �أنكى و �أمر
حني يكون من ال يدين بالديانات ال�سماوية قد ا�ستوفت ال�رشوط
وهنا ي�ستوجب �أن نعدل الد�ستور الذي حاولت قوى �سيا�سية تعديله
من منطلق الد�ستور ومادة «ت�سعة وع�رشون» من التي حتر�ص على �أن
النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية وهم مت�ساوون لدى القانون يف
احلقوق والواجبات العامة ال متييز بينهم ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو
اللغة �أو الدين ،واليوم �أمتنى �أن تدر�س احلكومة هذا املقرتح وت�سد
مثالبه ان ا�ستطاعت.

