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«التأمينات واالستبدال»

حديث الروح والعواطف

هناك بع�ض القرارات االدارية فيها الكثري من االجحاف
والق�صور لدى م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية ومنها
على �سبيل املثال ما يتعلق ب�أخذ فوائد كبرية على
ا�ستبدال �أو ق��رو���ض امل��واط��ن�ين ،م��ع ب��دء قانون
اال�ستبدال للقر�ض احل�سن  1/4توافد عدد كبري جد ًا من
املواطنني املتقاعدين الى مقار الت�أمينات االجتماعية
لطلب اال�ستبدال للقر�ض احل�سن  ،فالذي يرى الزحمة
والربكة ي�ست�شعر �أن هناك م�شاكل مالية للمتقاعدين ،
وظروف ًا �صعبة يعي�شها املواطن منها حياتية وا�سكانية
مثل ارتفاع ا�سعار ال�شقق وغالء الأ�سعار غري املنطقي،
ال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه ،متى تقوم احلكومة
والربملان بحل م�شكلة املوظفني واملتقاعدين؟ �أين
زيادة الرواتب والبديل اال�سرتاتيجي؟ مع زيادة م�شاكل
املواطنني املتقاعدين ،اال�ستبدال والفوائد الكبرية
على اال�ستبدال على الرواتب ،متى تقوم احلكومة برفع
الرواتب وحل م�شكلة تفاوتها  ،الد�ستور الكويتي
يحث على حتقيق العدالة االجتماعية واالقت�صادية
والرواتب بني املواطنني ،و�أال يكون هناك تفاوت
بالرواتب بني العاملني باجلهات احلكومية ،يجب �أن
تقوم احلكومة بعمل درا�سة جلميع الرواتب للعاملني
بالقطاع العام ،من �سنوات طويلة وكانت الرواتب
للعاملني بالقطاع العام متفاوتة وغري منطقية يف
بع�ض الأحيان ،ومن مدة حتدثت احلكومة عن ما ي�سمى
بالبديل اال�سرتاتيجي لتعديل الرواتب ،مرت كم �سنة
نر �أي تعديل للرواتب ،ال�س�ؤال
ونحن ن�سمع عنه ومل َ
املهم �أين ذهب قانون ما ي�سمى البديل اال�سرتاتيجي
للرواتب؟ وهل �سيطبق؟ واذا كان موجودا فعال و�أ�شك
يف ذلك ،فهل �سيحل م�شكلة الرواتب التي منذ �سنوات
طويلة مل ت�ضع لها احلكومة احللول ،ن�سمع عن ت�شكيل
جل��ان لعالج ال�سلبيات املرتبطة بجدول االجور
واملرتبات والكوادر املالية على م�ستوى اجلهات
احلكومية منذ مدة طويلة ،لكن مع اال�سف مكانك
راوح ،ملاذا تت�أخر احلكومة يف اتخاذ القرارات يف
حينها ،يعني ت�شكيل جلنة بعد هذه الفرتة الطويلة،
هل �سيحل البديل اال�سرتاتيجي للرواتب امل�شكلة ا�شك
يف ذلك ،هل يعقل �أن بلدا مثل الكويت ي�صدر ثالثة
ماليني برميل نفط تقريبا وع��دد �سكانه ال يتعدى
مليون ًا ون�صف املليون مواطن تكون زيادة الرواتب فيه
 25يف املئة للموظفني و 12.5يف املئة للمتقاعدين،
معادلة غري معقولة وغري منطقية وخيالية ،مرة بديل
ا�سرتاتيجي ،ومرة �شد احل��زام ،ومرة تر�شيد ،داخ
املواطن مع اال�سف ،ونقول هذا تخبط وتخطيط �سيئ
وغري منطقي ،النه ال يوجد اي تخطيط متكامل جلميع
الرواتب على م�ستوى الدولة ،وو�ضع �سقف واحد وثابت
جلميع الوظائف والرواتب ،بل على العك�س هناك تفاوت
يف الرواتب بني جميع �رشائح العاملني حتى وان كان
نف�س العمل والتخ�ص�ص� ،أين البديل الذي تتحدث عنه
احلكومات املتعاقبة ،جمرد حديث فقط � ،إن امل�شاكل
ال تعد وال حت�صى يف جميع مناحي احلياة ،من ال�صحة
الى التعليم الى البيئة ،مبعنى �أنه مبعدل كل �شهر تكون
عندنا م�شكلة ،و�أن امل�شاكل عندنا متوا�صلة ،م�شكلة وراء
م�شكلة  ،مع ما يعانيه املواطن من م�شاكل يف ال�صحة
والرتبية وامل�شاكل احلياتية ،وال نن�سى م�شاكل البيئة
واال�سكان والأمطار وم�شاكل الطرق ،وال�ضغوط النف�سية
على املواطنني ،والزحمة على جميع الطرقات بدون
ا�ستثناء ،حتى الطرق ال�رسيعة ال تخلو من االزدحامات
ال�صعبة ،يجب على احلكومة حل م�شكلة الرواتب مع
ديوان اخلدمة يف ا�رسع وقت.
ختام ًا :متى �سيتم تعديل الرواتب؟ اعتقد عام  2020مع
امل�شاريع امل�ستقبلية ،اخلوف �أن يتم و�ضع القانون
باالدراج كغريه الكثري من القوانني والتو�صيات وال
يطبق ،ما يحدث الآن من تفاوت بالرواتب بني جهة
واخرى يعترب خمالف ًا للد�ستور والعدالة االجتماعية
وك�أن احلا�صل ي�صب يف خانة الت�ضييق على املواطن.

هي احلقيقة الواقعية التي ي�شعر بها كل
�إن�سان مل يعرف احلب اال معها ومل يكت�شف
عواطفه ال�صادقة التي ال يعرف غريها ،هي
حبي اخلالد الذي �أعي�ش واعمل امل�ستحيل
لها ،هي م�شاعري املتوهجة وان��ا ا�سمع
�أغاين �آلي ًا مال والهولو و�صوت ال�سهارى،
نعم حبي الكبري لها قليل جدا عليها فهي
ت�ستحق اكرث من �شوقي الكثري هذا لها لأنها
الأولى منها بد�أت خطواتي نحو احلياة ومعها
ع�شقت حب هذه الأر�ض واليها انتهي ب�سالم
عند عبري �سواحل اخلليج املمزوجة ب�أنفا�سها
هي ذاتها �رس الت�صاقي ب�أدميها وعبق �سريتها
العطرة �سالتني ذات يوم روحي وهي عاملة
مبا اك��ن لها من �شوق ما �رس حبك ل�صوت
عو�ض الدوخي؟ وهو يغني رد قلبي قالت
النف�س معرتفة وهي تك�شف ا��سرار ع�شقها
ل�صوت عو�ض و�شادي اخلليج وهو يتغنى
ب�أحلان غنام الديكان �أغنية كم هزت م�شاعرنا
«يا �سدرة الع�شاق» عواطف متدفقة �صادقة
ت�سالني وت�س�أل نف�سها عن ا�رسار حبها وع�شقها
لتلك احلديقة التي ا�سمها «حديقة ال�شهيد»
خطوات تنزه تتبع �أخ��رى بني كل خطوة
و�أخ��رى ع�شق تفوح روائحه لتلك الأغ�صان
اليانعة التي منت بوجودها وريحها الطيب
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غرامة  1فلس!
ت��ت��داول يف مواقع التوا�صل االجتماعي �أخبار
و�أحداث ومواقف لي�ست غريبة يف دولة يوجد فيها
م�س�ؤولون غري م�س�ؤولني عن �أي �شيء �سوى عن
رواتبهم ومكاف�آت اللجان واالجتماعات واملهام
الر�سمية والإ�ضايف  والتنفيع على ح�ساب املال
العام!
فقد ن�رش خرب وهو موقف لأحد املراجعني للم�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية حيث �أخربت موظفة
الت�أمينات املراجع ب�أن املعاملة واقفة وذلك لأن
عليه بلوك وينبغي الذهاب �إلى ال�صندوق لدفعها!
فكانت املفاج�أة ب�أن الغرامة هي « »1فل�س ال غري!
فزع املراجع من املبلغ الذي حتما ال ميلكه �أحد
يف كثري من الأوقات وخا�صة ب�أن « »١فل�س ونقود
معدنية «خردة» ال يحملها الكثري من املواطنني
�سوى يف طفاية املركبة التي يحولها كثري من
ال�سائقني �إلى ح�صالة «خردة» وال �أظن �أي�ضا ب�أن
بني النقود املعدنية « »1فل�س � ،إال �أن املعاملة
مت��ت بعد ال��دف��ع ع�بر ال��ـ «ك��ي ن��ت» وق��د �شعر
املراجع بالراحة النف�سية والطم�أنينة و�أيقن بعد
هذا املوقف كذب ما يتداول يف ح�سابات مواقع
التوا�صل االجتماعي وو�سائل االعالم عن ال�رسقات
واالختال�سات وال�شائعات املغر�ضة وعن ق�ص�ص
املدير ال�سابق الهارب من العدالة والإنرتبول,
وقد و�صل �إلى قناعة ال يعرتيها �شك ب�أن الأموال
وفلو�س املواطنني يف الت�أمينات خ�صو�صا ب�أيد
�أمينة بعد دف��ع « »1فل�س وا�ستالم �سند املبلغ
والو�صل ،وقد �شكر املواطن كثريا كل امل�س�ؤولني
على تي�سري املعاملة بدفع الغرامة التي هي «»1
فل�س عرب الـ «كي النت» بدال من متاهة البحث عن
« »1فل�س بني مكاتب املوظفني ومقاعد املراجعني
ووج��ه كلمة عرب فيها عن �صادق هذه امل�شاعر
والأحا�سي�س والتهاين والفرح بتخلي�ص املعاملة
من عقدة « »1فل�س.
ومثل هذه املواقف تتكرر يف اجلهات احلكومية
وتقف املعاملة عن االنتهاء حلني �سداد املبلغ
الذي هو « »1فل�س فهل هناك درا�سة جادة لتجنب
مطالبة املواطنني ملثل هذه املبالغ التي �آلية
الت�شغيل والرقابة عليها تكلف الدولة �أكرث؟!
فال �أعتقد �أننا يف م�شهد يجمع بني ف�ؤاد املهند�س
وح�سن م�صطفى من فيلم «�أر�ض النفاق» حيث فيه
يقف «عويجة» �أفندي حمم ً
ال بكثري من امللفات
التي تثبت املراحل التي �أخذ يطالب فيها املقاول
بثمن تركيب «�شنكل» ويق�صد بـ«ال�شنكل» احلديدة
ال�صغرية التي ت�ستخدم يف ال�سابق لتثبيت زجاج
النافذة ،وال يتعدى ثمنها يف ذلك الوقت �سوى
«قرو�ش» خردة كذلك! وانتهى الأم��ر بعد ر�سائل
واجتماعات وجل��ان فرعية وداخلية �إل��ى تكلفة
الدولة �آالف اجلنيهات ال�سرتجاع ثمن «ال�شنكل»،
وحم��اول��ة «عويجة» ال��دف��اع والتربير ب��أن��ه ال
ي�ستطيع �أن ي�ساهم يف مثل هذا الف�ساد!
نقدر كثريا اخلطوة التي �أقرت من جانب ق�ضاة
الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل يف
رف�ض و�ضع �إجراء �ضبط و�إح�ضار �أو منع �سفر بحق
املواطنني املطلوبني مببالغ ب�سيطة ،وهو الإجراء
الذي كان يتخذ ل�سنوات ويت�سبب يف �إحراجات،
خ�صو�ص ًا قبل �إقالع رحالتهم مع عائالتهم.
ونرجو ادراج التوجه برف�ض طلبات منع ال�سفر
وال�ضبط والإح�ضار املقدمة من �رشكات االت�صال
�ضد املواطنني الق�رص و�أهاليهم ،وكذلك يف ق�ضايا
الأحوال ال�شخ�صية ملا لها من �آثار �سلبية وتتنامي
امل�شاكل فيها �أكرث وتكون �أكرث تعقيدا.

امال و�أماين الغوا�ص الذي �شق عباب البحر
يبحث يف �أعماقها عن �رس غنى املكنون،
وكما قال ال�شادي يف مذكرات بحار لل�شاعر
حممد الفايز رحمه الله هل اكتملت القالدة
من ل�ؤل�ؤها الثمني لعنق جارية �سمراء تنام
على و�سادة �آه كم احبك وكم ا�شتاق �إليك،
فالبعد عنك ا�ضناين وم��زق جوارحي �سهدا
و�سهرا وانا اعد �أيامها ولياليها متى تنق�ضي
وينتهي �سجن البعاد واعود �إليك يا اجمل ما
رات و�أحن من �سمعت ويا �أدف�أ �شواطئ الدنيا
وحدائق الوجود متى اعود الق�ضي معك �ساعة
من �ساعات �ألف ليلة وليلة متى تر�سو �سفينة
�أحالمي على مرا�سي ال�شويخ ومتى ابحث
ب�سيفك عن در ال�سعادة وا�رسار الهناء �ساعة
اللقاء �آه يا كويتنا و�ألف �آه كم احبها هذه
ال��درة التي ا�سمها الكويت عواطف �صادقة
والله ال اعرف غريك يف الدنيا كلها ومل ا�شتق
لغري ح�ضنك يا عزيزة الكون كله ومل ارجع
اال �إليك فهل لنا من عودة الى رمال �سواحل
البحر وا�سمع منك �صوت ال�سهارى لعو�ض
غناء اعرف انه
الدوخي وا�سمعك بكل حنني
ً
الأقرب الى قلبك ب�صوت �شاديك ت�سبقه نغمات
العود والكمان يف عتاب وحوار ونن�شد مع ًا يا
�سدرة الع�شاق قلبي عليك ا�شتاق.
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الغباء والتركيبة السكانية
يقول الفيل�سوف االمل��اين فردريك نيت�شة « :
ن�سيان الغاية هو �أكرث �أنواع الغباء �شيوع ًا» .
وان �أخذنا ه��ذه املقولة لتطبيقها بالوقت
احلا�رض على م�شكلة �أخذت تكرب �شيئ ًا ف�شيئ ًا
ككرة الثلج لر�أينا الغباء ال��ذي حتدث عنه
الفيل�سوف.
وهي م�شكلة الرتكيبة ال�سكانية وازدياد العمالة
التي لي�س لها حاجة �أو فائ�ضة عن احلاجة
 ،مما ي�سبب م�شاكل �أخالقية وجرائم و�رسقة
وت�سول  ..الخ .
ّ
ولالمانة العمالة مل تدخل الكويت مبح�ض
�إرادتها بل عن طريق و�سيط وهذا الو�سيط هو
الكفيل الكويتي� ،أكرر كويتي ولي�س وافد ًا .
ف�أغلب التذمر من ال�شعب ومن بع�ض اجلهات
احلكومية ويف و�سائل التوا�صل االجتماعي
من العامل الب�سيط «الغلبان» ال��ذي ي�سعى
وراء رزقه فين�صدم بالواقع عندما كان يتع�شم
بوجود عمل له وقد باع �أغرا�ضه وت�سلّف لكي
ال يفقد فر�صته بالعمل هنا بالكويت بعد �أن
وفرها له الكفيل الكويتي مقابل املال طبع ًا.

وجهة نظر

فلماذا ال يحاربون جت��ار االق��ام��ات والذين
خلفهم ؟ وهل هم فوق املحا�سبة بدولة القانون
وامل�ؤ�س�سات.
فال يعقل �أن ي�ؤتى بالعمالة الهام�شية وترمى
بال�شارع ثم نحا�سبهم ب�أنهم �سبب خراب البلد
والرتكيبة ال�سكانية.
و�أعلم علم اليقني ب�أنه لن يجر�ؤ �أحد على فتح
هذا امللف ونب�ش ع�ش الدبابري لثقل �أ�سماء
جتار االقامات بالكويت بعد �أن �أ�صبحت مافيات
االقامات هم رجال البلد.
وختام ًا �سيتحلطم ال�شعب و�ستكرث اجلرائم
و�ستتحرك املنظمات الدولية منها «منظمة
العمل الدولية» لت�ضع الكويت يف القائمة
ال�سوداء وال�سبب كما قلت الكفيل الكويتي ابن
البلد ولي�س الوافد.
ودمتم بحفظ الله .
نك�شة:
كم �أمتنى �أن �أ�سمع الق�صة من الذئب ..
ف�أنا ال �أ�ؤمن برباءة ليلى.
«عالء»

واقع

حامد السيف

فريهان طايع
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من كثرتها قلت بركتها
الكويت تتمتع بد�ستور تتكلم مواده عن كثري من القيم
ال�سامية يف امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وحقوق املواطنة
نظام لي�س به حزبية بل يعطي الفر�صة لأي فرد يف متثيل
الأمة بطريق االنتخاب،
عندنا كثري من القوانني اجليدة واجلمعيات املتعلقة
بالنفع العام والتي تتابع جميع املهن وبع�ضها رقابي
مثل ال�شفافية وحقوق االن�سان ،وعندنا جمعيات
تعاونية جمال�س �إدارت��ه��ا ت�أتي باالنتخاب وعندنا
هيئات حكومية مثل هيئة اال�ستثمار وهيئة ال�صناعة
وهيئة الزراعة وهيئة الطرق وهيئة �سوق املال و�سوق
�أوراق مالية وجمال�س فنية مثل النفط والتخطيط.
كل هذه امل�ؤ�س�سات والهيئات واملجال�س و�أخ��رى مل
اذكرها والتي كان باالمكان
عن طريقها �أن ن�صبح من الدول املنظمة املتقدمة لأنها
تدخل يف كل املجاالت املتخ�ص�صة والتي كان بالإمكان
ان حتقق ذلك .فلماذا مل يح�صل ذلك؟
ان املراقب للو�ضع الكويتي يرى العجب وملاذا كل هذه
الهيئات واملجال�س واجلمعيات والنقابات ال تعمل على
حتقيق م�صالح البلد امل�ستحقة واملطلوبة من كل قيادات
تلك الأجهزة والتي انحرفت عن دورها يف �أ�صل ان�شائها
واملرجو منها يف ذلك بحيث �سيطرت االحزاب ال�سيا�سية
والدينية والقبلية والطائفية والتجارية على جميع تلك
امل�ؤ�س�سات والهيئات عن طريق املحا�ص�صة البغي�ضة
وت�شجيع الدولة لها يف ال�سيطرة عليها وادارتها مل�صاحلها
اخلا�صة ولي�س مل�صلحة البلد وا�ستمرت ومازالت تلك
امل�س�ألة م�ستمرة وهي ظاهرة لو ا�ستمرت ب��دون وعي
الدولة �سوف ت�ؤدي الى �أمور غري حميدة يف انحدار وتعرقل
حتقيق الدولة املدنية امل�ستدامة املن�شودة التي حتقق
م�ستقبل البلد املطلوب.

مقاالت

ومن هنا �إلى متى تغيب الطبقة املحايدة وامل�ستقلة
والتي ال تنتمي �إلى �أي من تلك التنظيمات؟
وهي طبقة مثقفة وذات كرامة وال ت�سعى يف اال�ستجداء لأخذ
املنا�صب وفيها من املتخ�ص�صني والفنيني املخل�صني يف
الوالء واملحبة للبلد وهي طبقة تتح�رس لتوجه الدولة،
يف دعم تلك التجمعات التجارية والطائفية واحلزبية
الدينية والقبلية و�إهمال الباقي من مواطني هذا البلد
كما جاء بالد�ستور يف حقوق املواطنة.
بل ان الدولة تدعم تلك الأحزاب والتنظيمات خمالفة
للد�ستور الذي ال ي�ؤمن باحلزبية وهذا طريق غريب
وحمري.
�إن الكويتيني جميعا ي�ؤمنون بنظام احلكم ويدعمونه
بكل قوة فلماذا ال يلتحم �أ�صحاب القرار مع النا�س يف
ت�صحيح وهيكلة تلك الهيئات واجلمعيات وت�شجيع
الطبقه املحايدة يف قيادة وحتقيق ذلك من اجل م�ستقبل
هذا البلد بدل االعتماد على تلك القيادات املحا�ص�صية
التي تعرقل التنمية وال ت�ؤمن مب�ستقبل هذا البلد بل جل
جهدهم حتقيق م�صاحلهم وزيادة ثرواتهم على ح�ساب
هذا البلد امل�سكني� ،أمل يحن الوقت لقلب املعادلة
واالعتماد على رج��ال الكويت احلقيقيني املعتدلني
واملحبني لبلدهم واعطائهم الفر�صه يف العمل على
تنمية البلد يف قيادة تلك االجهزه املهمة يف حتقيق
م�ستقبله املن�شود.
ان الطريق �صار وا�ضحا ولي�س هناك غريه اال وهو ان اراد
ا�صحاب القرار تنفيذه وهو الطريق العلمي املدرو�س
يف حتقيق الإدارة املعتدلة ذات التخ�ص�صات واخلربة
وال�شفافية وغري احلزبية يف ا�ستالم �أمانة هذا البلد
وال�سري فيه على طريق البناء والتقدم احلقيقي الذي
ي�صب يف �صالح هذا البلد الطيب ،والله امل�ستعان.

ضميركم  ...أين؟

ال�ضمري يف هذا الع�رص �أ�صابه مر�ض
خطري �أدى ب��ه ال��ى ال�شلل و�أ�صابه
العمى فلم يعد يب�رص عند الكثريين،
ما هو ال�ضمري بالن�سبة لهذا العامل
ال���ذي غ��اب��ت ف��ي��ه �شم�س احل��ق وحل
حملها الظالم ال�سائد؟ وهذا الظالم مل
يكتفى بهذا احل��د بل زاد ���س��وادا ،هذا
حال الكثريين اليوم ،ا�صبح ال�ضمري
كلمة يف زم��ان �أفالطون ا�صبحت كلمة
ال تليق مبو�ضة هذا العامل فاالزياء
تغريت لتطابق امل�ستجدات هكذا هو
ال�ضمري اي�ضا غريوه �شيئ ًا ف�شيئ ًا بكلمة
ال ب�أ�س بع�ض التغيري الى ان اعدموه
متاما عن ه��ذا ال��وج��ود فقد غابت يف
جمتمعاتنا القيم وامل��ب��ادئ وا�صبح
القانون املهيمن هو قانون امل�صالح
واملبد�أ ت�صالح �أنت وامل�صالح ،حيث
تغريت الإن�سانية وحل حملها اخلبث
ال�شيطاين ،الكثريون ا�صبحوا يلهثون
وراء �رساب امل�صالح حيث غاب العدل
و�ضاعت الكفاءات يف و�سط هذا العدد
من اال�ستغالل واملح�سوبية والر�شوة
وا���ص��ب��ح ال��غ�����ش وال��ف�����س��اد �أ�سا�س
املعامالت بني النا�س.
الغ�ش يف كل �شيء حتى يف امل�شاعر
الإن�سانية حتى يف الكالم كل �شيء ا�صبح
مبنيا على الغ�ش ،الغ�ش حتى يف اخفاء
احلقائق والتمويه والتزييف ،ال�ضمري

غاب وانعدم والكثريون لطخوا �أيديهم
بالدماء من �أج��ل م��اذا؟ من اج��ل �رساب
ت�ستبيح دماء االبرياء على االر�ض نعم
كانت املالئكة حمقة عندما قالت «�أجتعل
فيها من ي�سفك الدماء ونحن ن�سبح بحمدك
ونقد�س لك» لكن الله برحمته �أجابهم
بانه خلق الإن�سان من اجل العلم واالبتكار
والتعمري لكن فلننظر؟ للب�رش ماذا فعلوا؟
خربوا هذا العامل جعلوه حمام دماء ال
متناهيا.
متى �سوف تنه�ضون يا ع��امل من هذا
ال�سبات العميق والوهم الذي تعي�شونه؟
احلياة لي�ست ملككم ،ل�ستم �أ�سيادا على
هذا الكون ،فلو كان امللك دائ��م لدام
لغريكم ،لو فقدمت �ضمريكم ماذا تبقى؟
ال�ضمري من ارقى انواع الأملا�س فهو يرتقي
بال�شخ�ص الى مرتبة اعلى من الإن�سانية
لكن الكثريين لال�سف ك��ان��وا �ضعفاء
وا�ست�سلموا وباعوا هذا الأملا�س ب�رساب
فكذبوا وخدعوا وا�ضاعوا احلقوق ولعبوا
مب�صري النا�س وت�سببوا يف قتل الكثريين
ب�رسقة �أحالمهم� ،ألي�ست كل هذه جرائم
�سببها غياب ال�ضمري والرحمة؟ كل �شيء
ميكن ان يتغري اال ال�ضمري النه من �أرقى
�سمات االن�سانية جتعل ال�شخ�ص يحا�سب
نف�سه ويرتاجع لكن اعدموه من عاملهم
ليكونوا �شياطني جتيد انواع املكر دون
حما�سبة.

