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 ذعار الرشيدي

عندما يصبح احلرف 
الواحد بدينار!

أن يكون حضورك »التويتري« 
كمسؤول جيدا أو رائعا أو حتى فوق 
الرائع، ال يعني انك حقا تقوم بإجناز 
شيء على أرض الواقع، فعملك كله 

صور ومجموعة تغريدات تهتف 
باسمك، أما على األرض فلم تنجز 

شيئا او تصلح شيئا على األقل ليس 
بحجم ظهورك اإلعالمي اخليالي، وكل 

ما فعلته انك فلقت أدمغتنا بجوقة 
مطبلني افتراضيني في زمن يباع فيه 

كل حرف بدينار.
> > >

البعض من املسؤولني يعتقد ان 
حركة الترويج اإلعالمية اإلعالنية 

املدفوعة الثمن ستكون مبنزلة خط 
دفاع إعالمي عنه فيما لو - ال سمح 

اهلل - تعرض لهجوم مضاد سواء 
كان سياسيا او إعالميا من اي جهة 

كانت، واحلقيقة ان ذلك املسؤول كل 
ما يفعله هو نشر صورة إيجابية عنه 
في وسائل التواصل، ولكن هل تكفي 

هذه احملاوالت التلميعية للمسؤول في 
تصدير صورته اإليجابية حلمايته من 
مساءلة سياسية او استهداف شعبي 

غير موجه في حال حصل خطأ ما في 
اجلهة التي مبثلها؟! طبعا ال فكتاب 
خطأ واحد او كارثة مالية او حتى 

خطأ غير مقصود ميكن ان يحرق كل 
الصور اإليجابية التي صدرها للناس 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
خاصة ان كان فعال لم يقم بعمل شيء 

حقيقي او إجناز ملموس على أرض 
الواقع، فالصور مهما بلغت إيجابيتها 

تبقى مجرد صور، تسكن ذاكرة الناس 
اللحظية والتي سرعان ما تسقط عند 

أول اختبار سياسي حقيقي او مواجهة 
فعلية او بخطأ ما يحوله الناس إلى 
قضية رأي عام ضد هذا املسؤول، 

لتحترق كل صوره في دقيقتني.
> > >

تصدير بعض املسؤولني لصورهم 
عبر وسائل التواصل االجتماعي بهذه 
الصورة يضرهم من حيث ال ينفعهم، 
ويضر البلد أيضا، ألنهم يستخدمون 
خدعة إعالمية قدمية وان استخدموا 

من اجلها وسائل حديثة، خدعة قدمية 
أكل الدهر عليها وشرب، وكانت تنفع 

لبعض الوقت خلداع بعض الناس، 
ولكنها ال تنفع كل الوقت خلداع كل 

الناس.
> > >

صورك في تويتر وتصريحاتك لن 
تعدل من واقع وجود أخطاء حقيقية 
تستوجب منك مكاشفة نفسك اوال 

والناس ثانيا، فإذا كان الهدر في 
املشاريع التي تتوالها موجودا فال 

ميكنك ان تغطي هذا وال بـ ١٠٠ 
صورة إيجابية لك، وإذا كان نقص 

اخلدمة او ضعفها التي يفترض 
ان تقوم على تطويرها، لن تتطور 

وانت ال تعرف سوى ترويج صورة 
شخصية عنك، ما شأننا نحن 

وصورتك الشخصية؟! تلمعت ام 
ال؟! ماذا استفدنا نحن كمواطنني من 

تصديرك لصورتك؟! ماذا قبضنا؟! 
ماذا قبض البلد؟! هل فقط لتطيل 

بقاءك في منصبك شهرا او شهرين 
او حتى عاما او عامني؟! ثم ماذا؟! 

ألنك سترحل وترحل معك صورتك 
اإليجابية التي صدرتها لنا وتبقى 

أمامنا حقيقة مرة، هي انه لم يتغير 
شيء، فأنت جئت وملعت صورتك 
ورحلت، وبقي احلال »على طمام 
املرحوم« فال خدمة تطورت وال 

منشآت قامت وال حتسن ملموس.
> > >

ماذا قبضنا من صورتك اإليجابية 
مبتسما؟! ال شيء، باملناسبة انت هنا 

ال تخدعنا، فالناس أصبحت أكثر وعيا، 
ألن الناس ال يهمهم سوى ان ترى 
شيئا ملموسا، وصورتك اإليجابية 
التي حتاول تصديرها يوميا ليست 

شيئا حقيقيا بل مجرد شيء افتراضي 
سينتهي به املآل الى أرشيف الشبكة 

العنكبوتية ولن يعود له احد.
> > >

السياسة اإلعالمية من نظام »صورني 
وأنا ما أدري« و»امدحني وأنا مالي 
خلق«، و»شوفوني أقوم بجوالت 

تفتيشية مفاجئة« هذه كانت تنفع في 
التسعينيات وما قبلها، وكانت ناجحة 
وصدقها الناس مثلما كانوا يصدقون 
أفالم بوليوود، واآلن الناس ال تصدق 

ما تفعلونه، ملاذا؟! ببساطة الناس 
اآلن ال تصدق سوى ما تلمسه من 

إجنازات، ال مبا تعدون به او تدعون 
إنكم ستنجزونه، فمخرج الفيلم 

الهندي لم يعد مقنعا حتى للجمهور 
الهندي، وأنتم تصرون على ان 

متارسوا خدعة إذاعة صوت العرب 
قبل النكسة.

> > >
توضيح الواضح: اخلطاب اإلعالمي 

احلقيقي املتزن العقالني هو احلل، اما 
خطاب التلميع الشخصي فسينكشف 

عند اول اختبار سياسي للمسؤول.
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هيا علي الفهد 

يوسف كاظم التارمي

قرأت كما قرأ غيري عبر قنوات التواصل االجتماعي بكل 
أنواعها كالم املواطنني واملقيمني عن قانون املرور الذي 

ظهرت لنا بوادر التطبيق بجدية وهذا ما نتمناه.. وكالعادة 
تفيد التعليقات وفق توجهات الناس ما بني راض ومقتنع 
ومشجع وما بني رافض وما بني ضاحك ومتندر.. حسب 
اختالفات النوايا والرغبات متذكرين أن رضا الناس غاية 
ال تدرك، ال يهمنا الرغبات تهمنا مصلحة البلد ومصلحة 

البشر وفق منظور حمايتهم فإحصائية املوتى في الشوارع 
باتت مخيفة لدرجة أن الداخل فيها مفقود واخلارج منها 

مولود..
متنيت من كل قلبي أن يظل احلزم واردا وفارضا لنفسه 

بقوة بعيدا عن غض البصر عنه من قبل بعض الدوريات.. 
محميا من تدخل نواب املصلحة.. متخفيا عن ذوي السلطة 
والقوة واملال.. أن يحاسب رجل األمن بقوة حني ال يطبقه 

أو يتساهل به.. أن يعاقب الكل والكل يكون حتت طائلة 
القانون.. أن يدرك املقيم قوته فال يتجاوزه وهذا لألسف ما 
نراه من جتاوزات اخلطوط األرضية والوقوف في املمنوع 

واستخدام احملمول واملشي في احلارة اليسرى ببطء 
وسير املركبات الثقيلة في غير أماكنها وفي عدم استخدام 
حزام األمان وكله على عينك يا تاجر مع التطاول على رجل 
األمن باللسان واليد.. أعطوهم فسحا من حرية التعامل مع 
املتطاولني في استخدام العصي والصواعق والسالح حماية 

ألنفسهم أوال ومنعا لعدم امتثال املخالفني ثانيا..
لم نر مواطنا جتاوز القانون في أوروبا أو أميركا وإن 

فعل فقد أخذ جزاءه مباشرة بتطبيق القانون عليه، ولم 
نر مقيما يتحايل على القانون في دول مجاورة كاإلمارات 

والبحرين ألنه مدرك ملا سيطوله نحن فقط الدولة ذات 
»الطوفة الهبيطة« ولألسف لنوابنا الدور الكبير في اخراج 
املقيم من ورطته واسقاط مخالفاته قبل التوسط للمواطن 

كأن من انتخبه املقيم وليس املواطن.. لتقفل جميع 
الوزارات في وجه الواسطات أي كان مصدرها حماية لبلد 

حتول من حسن ألسوأ ولألسوأ..
حني قدم ابني بعد غربة سنوات طويلة جدا للدراسة 

تنبه ملساوئ الشوارع وملا يحدث فيها.. تساءل عن عدم 
الوقوف عند كلمة )قف( حني الدخول لشارع رئيسي كم 

من الناس قرأها.. فهمها.. طبقها؟!
من شاهد عالمة حدود السرعة داخل املناطق وعمل بها.. 
في أملانيا في أوائل الثمانينيات استغربت بطء السيارات 
حني تقترب من املدن أو تدخلها وحينها صورتنا الكاميرا 
وحددت الشارع وحدود سرعتنا ودفعنا املخالفة.. كم من 

السائقني متت مخالفته على جتاوز سرعته في شوارع 
املنطقة؟

مثالية نطلبها خوفا على بلد وبشر وأرواح.. العقاب هو 
الرادع.. تطبيق القانون هو األهم من مراعاة نائب أو وزير 
أو ابن لفالن.. التنفيذ مع معاقبة من يتخلى عن القانون.. 
كل ما نلمسه من جتاوزات سببها ادراكه أن الواسطة فوق 

القانون وإهمال بعض رجاله.. يكفي ما نراه من استهتار 
في الوفرة أو اجلهراء أو الدائري السابع.. عادات مرورية 

لم تكن موجودة في مجتمعنا إال في العشرين سنة املاضية 
تغيرت فيها أخالقيات الناس.. واملؤذي عدم استخدام 

اإلشارة في التجاوز أو االلتفاف كأن استعمالها سيضر 
باملركبة أو تستهلك البنزين.. احلزم حماية لبلد وألمنه 

ولشعبه..

قرار وزارة الداخلية االخير الذي دخل حيز التنفيذ 
على وجه السرعة بشأن مخالفة املركبات التي تقف في 

املمنوع وفوق االرصفة وسحبها وحجزها ملدة ال تتجاوز 
»شهرين« قرار جريء ومتسرع يجب اعادة النظر فيه 
على وجه السرعة قبل ان تتكبد وزارة الداخلية اعباء 

مادية ولوجستية بل وقانونية!
فاألصل في املوضوع هو احلد من هذه املخالفات وهذا 

ما مت من خالل عملية سحب لوحات املركبات في الفترة 
السابقة، ولكن يبدو ان هناك من »شار« على قيادات 

الداخلية بتغليظ العقوبة دون مراعاة لعدة امور من اهمها 
وأولها: هو اجلانب اللوجستي من خالل تأمني مواقع 
كافية ومناسبة حلجز هذا الكم من السيارات املخالفة 

وحفظها بالشكل املناسب حتى يتمكن املخالف مواطنا 
كان او وافدا من استرجاع سيارته بعد دفع قيمة املخالفة 
املادية ودفع قيمة »الونش« الذي قام بحمل املركبة ملوقع 

احلجز الذي سيتكدس بالسيارات املسحوبة املخالفة!
و ثانيا: نرى ان هناك اشكاال قانونيا قد ينتج اذ انه 

قد وضعت الداخلية نفسها امام حرج اصابة السيارة 
بأي ضرر او خدش او خلل او عطل او عطب ـ وهو ما 

سيحدث بطبيعة احلال - لكون من ستستعني بهم ليسوا 
موظفي وكاالت سيارات! بل موظفني وافدين آسيويني 

مهمتهم نقل السيارة مهما كلف االمر، وبالتالي سيكون 
من حق اي سائق متضرر مقاضاة الوزارة! بسبب هذا 

القرار املتعجل!
ثالثا: اجلانب االنساني واالجتماعي فعملية سحب 

السيارة ملدة ال تتجاوز شهرين ستسبب تضرر مصالح 
الكثير من افراد املجتمع خاصة من يعيل اسرته وال ميلك 

اال هذه السيارة التي قد يتحمل قيمة مخالفة مرورية 
يدفع قيمتها نقدا او لوحة سيارة يتم سحبها فيمضي 
في إجراءات استردادها بعد دفع ما عليه من مخالفات 
بطبيعة احلال ولكن ان يتم سحب السيارة »خاصة ان 
القرار لم يحدد اذا ما كانت هذه العقوبة بسبب مخالفة 

جسيمة!« بل قد يتعرض لها كل مخالف حتى وان كانت 
املخالفة ليست باجلسامة التي تسبب عرقلة املرور او 

السير او سد الطريق او غيرها!
األمر األهم باملوضوع.. ان الكويت بلد مزدحم بسيارات 

متهالكة! وعدد سيارات ضخم للغاية! ولدينا ازمة مرورية 
حتتاج حللول جذرية او حتى معاجلة مدروسة للواقع 

احلالي، فاملباني واالبراج والعمارات على سبيل املثال لم 
تشترط الدولة على مالكها توفير مواقف للسيارات او 
مباني مواقف متعددة االدوار ـ كما هو احلال في عدد 

من دول اخلليج العربي املجاورة ـ فاإللزم على الداخلية 
واجلهات املعنية دراسة اشتراط توفير مواقف من خالل 

مبنى متعدد االدوار لكل مشروع جديد.. حكومي او 
سكني او جتاري او ترويحي او غيره.. وعندما يتم ذلك 
فلن جند من يخالف ألن ليس له عذر في مخالفة القانون!

قانون 
املرور

حطولنا مواقف! 
وشرط ما نخالف

يا »الداخلية«!

كلمات

Update

جاء البشر من آدم، فكانوا إخوة، ثم تفرقوا 
في أصقاع األرض، واختلفت ألوانهم 

وأعراقهم وأفكارهم ودياناتهم ومذاهبهم. 
اختلفوا وتقاتلوا وتصاحلوا. ومع دورة 

األفالك ومرور الوقت متازج البشر فيما 
بينهم وما عاد في األرض جزيرة معزولة 

يقطنها »نوع واحد«، فالكوكب األرضي 
أصبح قرية صغيرة يتعايش فيها اجلميع 
بعد أن انكسرت الثوابت القدمية وتبخرت 
اوهام التفوق العرقي أو الديني، وأضحت 

الطرقات مفتوحة ومتقاطعة واختفت 
األسوار وشرعت البوابات. فامللون يتولى 

رئاسة أميركا، واملرأة حتكم أملانيا، والوزيرة 
الفرنسية تتحدر من أصل مغربي.

> > >

التمازج بني املختلفني ثراء ال يتحقق دون 
اإلميان بالتعددية وقبول اآلخر، لهذا جند 

الدول املنغلقة على ذاتها والتي تنتشر 
فيها ثقافة الرأي الواحد وبالتالي الكراهية 
واإللغاء دول بائسة فقيرة وان كثر فيها 

األغنياء أو تعاظمت الثروة فيها، على 
عكس الدول املنفتحة والتي يسود فيها 

التعايش السلمي بني مكوناتها )الهند( 
جندها دوال صلبة، متوثبة، غنية وإن تزايد 

الفقراء في شوارعها، انه الدرس العظيم 
الذي تعلمناه من البيانو املصنوعة لوحة 

العزف فيه من العاج »األبيض« واألبنوس 
»األسود« والذي يطربنا باألنغام الصادرة 

عن ذلك االختالف.
> > >

تقدمت املجتمعات الصناعية حني تخلص 
افرادها من مشاعر التفوق والعنصرية 

ضد مواطنيهم املختلفني عنهم، فتمازجت 
األلوان واألفكار واألعراق واألديان 

واملذاهب، وانصهر اجلميع في بوتقة 
املواطنة وتسابقوا في مضامير القانون 
حيث ال أصلي وفصلي وقبيلتي وديني 

ومذهبي وسواها من تفاصيل تخص 
احلياة الشخصية للمواطن وال ينبغي أن 
تكون معيارا للمواطنة، ونظرة واحدة إلى 

خارطة العالم تؤكد لنا ان النزاعات العرقية 
واالحترابات املذهبية مالزمة للمجتمعات 

املتخلفة، اما املجتمعات احلضارية فقد 
»اتفقت« على »االختالف« واحترمته 

فعاشت في سالم.

نبارك لسمو الشيخ جابر املبارك ثقة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، حفظه اهلل، وتكليفه مجددا بتشكيل 
احلكومة اجلديدة، ونأمل من سمو الرئيس 

التريث في اختيار أعضاء احلكومة 
اجلديدة، بحيث يكونون وزراء تكنوقراط 

و شخصيات قوية وأصحاب قرار لهم 
باع طويل في العمل واإلجناز بعيدا عن 
احملاصصة والترضيات السياسية التي 

تدخل في كل تشكيل حكومي جديد.
هناك قضايا مهمة يا سمو الرئيس ننتظر 
حلحلتها، وهذا األمر لن يأتي إال بالتعاون 

بني السلطتني وحسن اختيار أعضاء 
احلكومة. 

ونتمنى أن تضم التشكيلة الوزارية 
اجلديدة شبابا يتم اختيارهم وفق الكفاءة 

واحلرص على إبعاد بعض الوزراء السابقني 
املستهدفني من قبل بعض النواب في 

استجوابات تنتظرهم الحقا.
هناك عدد من أعضاء احلكومة السابقة 

من الوزراء األكفاء أثبتوا بالفعل جناحهم 
ومتيزهم في عملهم، ونتمنى أن مينحوا 
فرصة ثانية لتنفيذ أجنداتهم التي تهدف 
إلى مصلحة الوطن واملواطن أمثال وزير 
الصحة د.جمال احلربي الذي عمل خالل 

فترة بسيطة على إصالح العديد من 
االعوجاج في وزارة الصحة ونفذ العديد 

من القرارات التي تخدم العمل وتطوره 
وفتح أبوابه للمواطنني، وأصبح أول وزير 

يطالب الشعب بإعادته مرة أخرى وهذه 
تعتبر سابقة من نوعها أن جتد توافقا 

شعبيا على وزير من احلكومة.
وكذلك وزير العدل د.فالح العزب الذي أثبت 

خالل فترة بسيطة نحاجه ومتيزه على 
مختلف األصعدة، وهذا يعتبر مكسبا يا 

سمو الرئيس ان يكون من ضمن احلكومة 
اجلديدة.

كذلك وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان صاحب البصمات الواضحة في 
دعم الشباب أصحاب الرؤى االقتصادية 

وتشجيعهم في بناء انفسهم وسعية في 
إنهاء األزمة الرياضية التي نتمنى أن حتل 

في القريب العاجل.
هذه النوعية من الوزراء نحن بحاجة 

اليهم والى إجنازاتهم، فادفعوا من مثلهم 
في التشكيل القادم حتى نرى وزراء في 
احلكومة يتنافسون على اإلجناز والتميز 

فيما بينهم.
كما ال يفوتني يا سمو الرئيس التركيز 

على أن يتم اختيار وزراء يفتحون أبوابهم 
وقلوبهم للمواطنني دون حاجة نائب يأخذ 
حقة الذي منحة القانون أو واسطة ينتزع 

بها حق شخص مستحق وأن ينهضوا 
بالكويت.

املرحلة املقبلة مرحلة حاسمة تتطلب من 
اجلميع التعاون ملا فيه خير لبلدنا الكويت.
األنظار تتحه إلى احلكومة املقبلة ونتمنى 
كل التوفيق لسمو رئيس مجلس الوزراء 

في حسن اختيار من يخدم الوطن 
واملواطن.

كان من ينوي السفر الى العمرة سابقا 
بالسيارة يفاضل بني طريقني للسفر اما 
عن طريق الرياض أو عبر طريق »ظلم« 

كما يفضل الكثيرون تسميته وهو طريق 
مير بعدة طرق وعدة قرى للوصول الى 
احلوية قبل الطائف والسيل الكبير ومن 

ثم مكة شرفها اهلل، إال أن ذلك الطريق 
سابقا ال يخلو من العيوب ويضطر 

املسافر للذهاب منه لتوفير الكثير من 
الكيلومترات رغم صعوبته، وبعد ذلك 

وعند توافر خطوط الطيران والسفر جوا 
الى مكة املكرمة خف ذكر تلك الطرق 

وخف مرتادوها من أهل الكويت.
أما على الصعيد احمللي مع فارق املكان 
وشرف الزيارة، ومبا أننا ال نستطيع 

ركوب طائرات لعبور أي طريق في البلد، 

فعلى من يريد الوصول من الدائري الرابع 
الى الدائري السادس عبر منطقة القصر 
في اجلهراء عليه إن كان يريد االختصار 

أن يجرب طريق ظلم - كما يحب أن 
يسميه أهل اجلهراء - وهو وصلة أسفلتية 
ال تتعدى الكيلومترين تربط منطقة النعيم 
مبنطقة النسيم املؤدية للخطوط الرئيسية 

في احملافظة مرورا مبنطقة عسكرية 
محظورة كما هو مكتوب على أطرافها، 

عموما يخدم طريق ظلم أهل اجلهراء أميا 
خدمة وال استطيع تخيل التنقل ألهل تلك 
املناطق بدون »ظلم« قصدي طريق ظلم، 

ومبا أن هذا الطريق ليس من أولويات 
وزارة األشغال، ألنه لو كان كذلك لعملوا 
على إصالحه وتطويره منذ سنني عديدة، 

وأكاد أجزم بأن الكثير من أهل الوزارة 

الكرام من مرتادي ذلك الطريق فال يوجد 
جهراوي واحد لم مير على ذلك الطريق 

املهم »ظلم«، ومن هنا أقترح على اي 
»فاشنستا أجودية« أو أي »بلوقر أجودي« 

تتدخل أو يتدخل باملوضوع ويحلوا 
لنا هذا اخللل بتسليط الضوء على هذا 
»الظلم« ما زلت أقصد ذلك الطريق لعل 

إخواني وأحبائي في الوزارة املبجلة 
يلتفتون لتطوير ظلم ورفع الظلم الواقع 

عليه، وكم هو جميل أن يحمل اسما مميزا 
ال أن يوصف بهكذا اسم، فاهلل يرحم 

والديكم ارفعوا الظلم عن ظلم بأي شكل 
ولكم منا ومن أهل اجلهراء كل الشكر. 

للعلم يخدم ويربط هذا الطريق جامعتني 
خاصتني إحداهما حتت اإلنشاء ويربط بني 

أربع مناطق حيوية في احملافظة.
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ابن العم مرزوق الغامن.. العربي األصيل.. 
لقد أجهضت بطردك مندوب إسرائيل 
من مؤمتر البرملانات الدولية.. محاولة 

التطبيع مع إسرائيل احملتلة متهيدا 
العتراف احلكومات العربية بها على 

حساب قضية فلسطني، واألهم أنك أعدت 
هذه القضية العادلة، لتكون كما كانت  

قبل بضع سنني فقط قضية العرب 
املركزية، وليست قضية الفلسطينيني 

وحدهم كما يروِّج املنهزمون في بعض 
وسائل اإلعالم العربية، والتي يتبناها 

اآلن بعض العرب لألسف الشديد!
وبعد تعبيرك عن سخطك وسخط 

كل عربي أصيل على أفعال إسرائيل 
املشينة في فلسطني وفي بعض الدول 

احمليطة بها، جن جنون إسرائيل، 
فتحرك طابورها اخلامس الذي يدعمها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقيادة 

املتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

العنصري البغيض أوفير جندملان  الذي 
غرد مخاطبا الكويتيني بأن الفلسطينيني 

الذين أشهر »الغامن« سيفه ملناصرتهم 
في احملفل الدولي وعلى مرأى ومسمع 

من العالم كله، يكرمون صدام حسني 
املقبور بعمل متثال له وتسمية شارع 

باسمه في أراضيهم، برعاية السلطة وهو 
يخاطب الكويتيني في هذا الوقت، كما 

يقلل من حماسهم أو حتمسهم وتأييدهم 
وفخرهم مبا فعل رئيس مجلس أمتهم 
املجيدة، مرزوق الغامن، لكن خاب فعلك 

يا  جندملان، فالشعب الكويتي أذكى منك 
ويدرك خفايا نفسك الشريرة اخلبيثة، 

لذا لن تفلح محاولتك الصيد في املاء 
العكر.. كعادتك يا خبيث!

ولتعترف يا لسان العنصرية والبغض 
والكراهية، أنك وإسرائيل ُهزمتم مرتني 
مؤخرا، مرة عندما حتدث الغامن ضدكم 
وكشف وجهكم السافر القبيح، ومرة 

عندما فشل األكراد الذين تؤيدونهم في 
استقاللهم عن العراق الشقيق.

والهزائم األخرى تنتظركم تباعا، مادمتم 
بقيتم على سياستكم اللعينة )األخذ من 

دون عطاء( فأنتم تتشدقون بالسالم 
من دون فعل حقيقي لتحقيقه، تريدون 

فقط القضاء على شعب كامل اسمه 
الفلسطينيون، وهذا لم ولن يحدث 

مادام هناك عرب وعروبة، ومادام هناك 
فلسطيني وفلسطينية.

طريق السالم معروف وهو االنسحاب 
من األراضي العربية احملتلة عام ١967 
واالعتراف بدولة فلسطني، ومببادرة 
العرب مبادرة امللك عبداهلل رحمه اهلل، 

وببساطة يا أوفير جندملان، لو طبع 
زعماء عرب معكم، شعوبهم لن تطبع 

معكم، فاختصروها.. واعترفوا بدولتنا 
الفلسطينية، واهلل يعوض املغلوب 

البركة!

عدنان مكاوي

وعادت قضية 
فلسطني.. 
عربية


