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 الدكتور عمى خميفة الكوارى                                                         
وألهمما أهمممه , ه ج اتمماهلل فسممي  ه وأسممك  المسمم د اصممر  هلل األخ الكبيممر والوممدوة الو  يممةرحمما ا     

 هواا مما هلل واا مما إليمم الصممبر والسممموا ,  ة ممر الكممراا كافممويعممز عميممه وأهمم    هيعممز  ويممه وكمم  ممم ذو 
مممم  أجممم   ةالشمممعبي ةالمعارضممم هوجمممو مممم   مشمممرفاً  اً ووجهممم يممماً و   اً لومممد كممما  الرجممم  رممممز . راجعمممو  
 . فى   ر  ةعصري ةوب اء دول ةوالكرام ةالمساوا
عماا الهجمرة ض ر إلى وا ع  حووق أه    ر التضييق والسج  هتكبد  اصر بسبب دفاع     
ممممخ   حمممموال  هإلممممى الكويممممت يصممممحب 4742 تعبيممممرًا عمممم  مكا ممممة الرجمممم  ومسممممتوى  ,  ممممرأهمممم   س  م 

  .وم البة ةم  معارض هالتضام  مع ما يمثم
أ   مذكر بعمم مما , بمما يميمق بمه  و سماءااًل جموم  حق الرج  عمي ا بعد أ  أدي ما العمزاء ر      

 . فى الدفاع ع  حووق أه    ر وكرامتها   فّعا عرفه ع   اصر ودوره الرائد وال
وكمما  .  ممالب   ممر فممى الومماهرة ب اصممر ألو  مممره   زمالئمم أ مما وإلتويممت  4736فممى عمماا      

ي  المه ممداشمد و  يوسم  بمم  ر   يعبممد العزيمز بمم  عبمد اهلل المه ممدالمرحومما   ةالزيممار   يصمحبه فم
لكبمار أهم    مر ومم ها والمده  ةتمذلم  الو مت المبكمر إلمى دعو  واستمعت م ه فم , عمى ما أذكر 

لممممئ  يووممممموا بممممواجبها وأ  يفمممماتحوا الحمممماكا , وآخممممري  ال أذكممممرها(  مممموار )  اصممممر  بمممم  ةوخميفمممم
  ها فمممى الحوممموق والواجبمممات عاممممة وفممم بيممم ةويصمممارحو ه م مممالبي  بحوممموق أهممم    مممر والمسممماوا

الحات كممما ي ممالبو  الحمماكا بت بيممق إصمم. ممم  عائممدات المم ف  عمممى وجممه الخصممو   اال تفمماع
جتماعيممة والمسمماوا ةإ تصممادي وضممب  عمميممة  ة  خ ممر الهجممر الومما و  وو مم أممماا المحمماكا وفمم  ةواا
 ةذلممم  الو مممت مممم  رعايممم ودممممه لموا  يهممما فممم ومممما تحكوممممة الكويمممت  ةأسممموًة بمممما حووتممم, التج ممميس
 . أماا الوا و  والمحاكا  ةومساوا ةوخدمات إجتماعي ةوحماي
دد مممممم  رجممممماالت   مممممر الكمممممراا يمممممدعو  ل صمممممالح وم مممممذ ذلممممم  الو مممممت إسمممممتمر  اصمممممر وعممممم     

بممر ا كممو ها ممم  األعيمما  وممم  التجممار والموممماولي   ةوال البيمم ةالعماليمم ةويتضممام و  مممع الحركمم
لم ممالبها الكثيممر ممم  ا صمممالح  ةاسممتجاب -مباشممر و يممر مباشممر  -و ممد تحوممق بشممك . الكبممار 
سممكا  ومسمما ةممم  تعممميا وصممح ةو ممدمت خممدمات إجتماعيمم,   التشممريع عمممى  ةعدات إجتماعيممواا

وتمما تفعيمم   رفمممة و بممق  مما و  المممرور عممممى الجميممع  , كممما أ شمملت بمديمممة   ممر. ممم  الكويممت 
وكما  ه ما  , رجماالت   مر فمى مجممس إدارة ال رفمهحيث عي   اصمر المسم د وعمدد مم   ةالتجار 

بها  الكثير م  م ال العمالية ةوتحوق لمحرك. واا امة مجمس شورى  يإتجاهًا   تخاب مجمس بمد



وتمممما ا عتممممرا  بالمجمممما  العماليممممه , وأ يمممممت إدارة العممممم  ومحكمممممة العممممم فصممممدر  مممما و  العممممم  
 . لمعاممي  فى شركات البترو  

ا عمممى أثممر إ ممالق  4741سمما   ي/ و ممد بم ممت حركممة الم البممة الشممعبيه أوجهمما فممى أبريمم       
ع مدما عما ا ضمراب  وذلم (  02/2/4741)     الثالثية ةمؤيده لموحد ةالرصا  عمى مظاهر 
حممممد الع يمممه و   كممم  مممم  تصمممدرها تو يمممع, بم المممب أهممم    مممر  ةشمممعبي ةالعممماا و مممدمت عريضممم

رحمهمممما اهلل وعمممدد كبيمممر مممم  رجممماالت   مممر الكمممراا المممذي  ال يتسمممع الموممماا لمممذكر   اصمممر المسممم د
 . أسمائها 
ا  أ  حكومممممة   ممممر  امممممت ب عتومممم, ممممم  المفار ممممات التممممى تسممممتحق الممممذكر وتوجممممب العبممممرة      

المو عي  عمى عريضة ا صالح وعمى رأسها حمد الع يه  و   اصر المسم د  وأتبعمتها بسمج  
بعمماد كمم  ممم  أيممدها حتممى بم مموا حمموال   خمسممي  شخصمميه ممم  الوجهمماء والتجممار خممال  ال صمم  واا

إلى فص  عدد م  العما  وال الب والشباب  ةهذا با ضاف. ا4741سا   ي/ الثا ى م  أبري  
 . عامة 
   أذاع الحماكا  بيا مًا عممى الشمعب الو مرى ذكمر فيمه 06/2/4741وفى  فمس الو مت بتماري       
...   امممممة صممممرح ... العممممم  الشممممام   هجلممممم  ةأ  الو ممممت  ممممد حمممما  لبممممدء الخ مممموات الت ظيميمممم" 

وبعمممممد شمممممهر م مممممه فمممممى " . وال ظممممماا وا  تممممماج  ةوالمسممممماوا ةمجتممممممع العدالممممم... المجتممممممع الرفيمممممع 
   شمممر فممم, العمممم  الشمممام  لتومممدا المممبالد  هجلمممم   اكا بيممما  إيضممماحا أصمممدر الحممم05/3/4741

,  إدارة الشممممئو  الوا و يممممة: ر أيضمممما  أ ظمممم) ا 1/4/4741بتمممماري  (  1)العممممدد  الرسمممممية الجريممممدة
 ( .  447 -442  ,  4744مجموعة  وا ي    ر حتى عاا 

, صمم  لمم ممالبي  با صممالح ه مما أ ممه بي ممما تزايممد عممدد المعتومممي  وبممدأ ا بعمماد والف ةوالمفار مم     
التى كا  عمى رأس الممو عي   ةمباشرًا عمى عريضة الم الب الشعبي   رداً جاء البيا  ا يضاح

 ممد لخمم  فممى وعمموده م الممب   بمم  إ  البيمما  ا يضمماح  . عميهمما   اصممر المسمم د وحمممد الع يممه
م ذ "  همى أ ع هفود أكد البيا  فى م مع. ا 4741ات حتى عاا يأه    ر م ذ م مع الخمسي 

بمممي   ة مممد حوو ممما فعممماًل صمممورًا مممم  المسممماوا, أتيحمممت ل ممما ا مكا يمممات الماديمممه بفضممم  دخممم  الزيمممت 
 " . بمد  ييفخر بها أ ةاالجتماعي ةالموا  ي  وأ ما ًا م  العدال

والتشممريعات والمؤسسممات التممى أ شممئت والتممى سممو  ت شمم  لتحويممق ويعممدٌد البيمما  الخممدمات      
إ فممماق " ضمممب   تخفممميم أسمممعار الكهربمماء و ت ظممميا العمممالج بالخممارج و همما ا صممالح الشمممام  وم

 " . خصصت لها هذه األموا   الت الوجوه  ف  الموررة المعوولةالحدود  ف  الدولةأموا  
 وائممم  الشمممعب المختمفمممه فمممى دراسمممة   إشمممرا  ممثمممم"  وعممم  ةويتحمممدث البيممما  عممم  المسممماوا     

ات مجمممس ويشممير البيمما  إلمى إ تخابمم " الوسممائ  لمعالجتهماحمو  خيممر  ةوالمداولمم,  ةالشمئو  العاممم



"  ي ا ع دما أصدر المستشار ا  جميز 4733 عاا لا يتحوق م ذ م مب ة اسبموهو بال - يبمد
 .البالد  ف يس أعمى يمث  أه  الرأواا شاء مجم, " ية الدوحه ددستور بم
ورجاالت   مر المس د   اصر   ةك  هذه الوعود وبعم ا صالحات جاءت بفض  م الب     
ولكم  تمم  همى سم ة . هذا بي ما ها يكابدو  فمى السمج  ويتعرضمو  ل بعماد والتضمييق , الكراا 

 يمممر عمممابئي  ,  ةالو  يممم ليتهاي بممممد ويتحمممممو  مسمممؤو أالحيممماه ع مممدما يصمممحى ضممممير رجممماالت 
مير يمممدفعها مممم  هممما عممممى مسمممتوى وصمممحوة الضممم  إ هممما ضمممريبة الممموع.  ةبمصمممالحها الشخصمممي

 . ومم  يتواصو  بالحق وبالصبر  ليةؤو المس
تحمممم    مممم  رجمماالت   مممر فضمم  السمممبق فمم هو ممد كممما  لمميخ الكبيمممر  اصممر المسممم د ورفا مم     
إ  ما اليموا  م عا بمبعم  تمائج . تبي  ل ما معماد  الرجما  ة الت وكا  عميها تكبد المعا ا ليةو المسؤ 

مسمم د بالجميمم  عمممى ممما  دمممه ممم  والسممتي يات و ممدي  ل اصممر الالخمسممي يات  ة فمم الحركممه الو  يمم
   , ا4742وممما تعممرم لممه ممم  تضممييق وسممج  حتممى أصممب  آخممر المسممجو ي  فممى عمماا  ةٍ تضممحي

 اصر وحيدًا  بوى , واسك ه فسي  ج اتهه اهلل بعد أ  توفى رفيوه  حمد الع يه  فى السج  رحم
  يهمماجروا مممع كمهمما إلممى أ خيرةذوالممفممى سممج ه مممما أضمم ر  بيمممة المها ممدة الكممراا وأهمم  الخممور 

 ةا بعممد ا  تعممذر إ ممالق سممراحه أو توديمممه إلممى محاكممم4742 اصممر المسمم د إلممى الكويممت عمماا 
 .  ةعادل
ربمع  مر  حتمى  ةبه المرم ع  الساحة الو  يم يّ  الذيرحا اهلل  اصر ب  عبد اهلل المس د      

إ سما ية وتمراث  ةيمم  المذي تركمه ل ما المع مى العظميا مم  وجعم  , م مذ أيماا إختاره اهلل إلى جمواره 
   ومممدا أ مممه الحمممق و إ   عمممم  بمممما  عمممر  أو مممت  حتممماج فيمممه  فممم  ذ عمممم عميمممه بال واجممم  و  ممم

     .  العامة عمى إعتبارات ا الشخصيه  المصمحة
 

 عم  خميفة الكواري                                            0225الدوحه  يسا  


