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مقاطعة أم »بربسة«؟!
الشعبي  الكويتي  املوقف 
ضد إســرائيل فــي احملافل 
البرملانيــة الدولية الذي عبر 
عنه بقوة رئيس مجلس األمة 
الغامن، عندما  السيد مرزوق 
وجه كالمه في أحدها إلى رئيس 
الوفد اإلسرائيلي قائال: »اخرج 
من القاعة إن كانت لديك ذرة 
من كرامة.. يا محتل، يا قتلة 
األطفال«. وما تلته من برقيات 
رسمية حكومية عليا مؤيدة 
بشدة للغامن. هو موقف مشرف 
رفع مكانة الكويتيني في قلوب 

األحرار الشرفاء في العالم. 
وفي مواجهة ذلك نسمع 
ونرى من هم بني جلدتنا ممن 
بالتطبيع  يطالبون بصالفة 
مع الصهاينة، ويتعاونون مع 
إعالمهم الفرح بهم! في حتّد 
صارخ لتوجهات شعب الكويت 
واملوقف الرسمي للدولة، دون 
ان نسمع عن موقف استهجان 
من ممثلي السلطتني أو إحالة 
الكويت في  النيابة كون  إلى 
حالة حرب طبقا للمرســوم 
األميري الصادر في 1967/6/6، 
كما أن املادة رقم 7 من القانون 
رقــم 31 لســنة 1971 تنص 
املؤبد  على:»يعاقب باحلبس 
أو املؤقت الذي ال تقل مدته 
عن خمس ســنوات كل من 
أعان عمدا العدو بأي وسيلة 

أخرى..«!
أمام كل ذلك نتساءل ملاذا هذا 
التجاهل الرسمي وعدم االلتفات 
الى هذا العار ! وملاذا املتصهينون 
طلقاء بينما أصحاب التغريدات 

شبه التافهة في السجون!
أمام مســرحية  هل نحن 
تتــوزع فيهــا األدوار متهد 
للوصول إلى اخلتام بالتطبيع 

احملرم دينيا وسياسيا!
)البربسة في اللهجة الكويتية 
تعني اخللط واملزج بغير ضوابط 
بحيث ال تخرج بحقيقة واضحة. 
وفي املعجم الوسيط: تبربس: 
مشى مشــية الكلب، أو مشيا 

خفيفا، أو مر مرا سريعا(.
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حلم احلقيقة
يشعر اإلنسان في حلظات 
الســعة من حياته بانتعاش 
فكري نابض ويســتند إلى 
أفكار في مخيلته وآفاق رؤاه 
أن حياته كلها طيبة ومعطاءة.
فحياة بني اإلنسان منا 
مليئة مبعضالت رمبا تكون 
بسيطة، لكننا نراها تتحقق 
في واقع من السرعة لنشعر 
بانتعاش عند حتقيق كل أمل 
بعيد لدينا لنراه بارزا أمامنا.
إذ يعيش  املرء منا  ولعل 
حياته وفي أوقات رمبا تكون 
محدودة من حزن واكتئاب 
البــد أن ينظــر وبصفــة 
استعجال نظرة ايجاب بدال من 
سلب، النها تفيض باملصداقية 
الفكرية وفي الوقت نفســه 
إليه من  هي اقرب ما تكون 
أزاهير كثيرة ومتسعة املدى 
تعيد لنفسه السعادة واحلبور.
وال ميكن ألحــالم املرء 
أن تصل الــى واقع محقق 
ومآلن باملصداقية واالبتهال 
اال ان يكون االنسان مؤمنا 
بقدراته هو في ذات الوقت في 
موقع التأهب والتحفز الذي 
يلبي صفة االنتعاش والهدف 
املأمول باإلميــان باهلل جل 
جالله حتى أن احللم ينقلب 
الى واقع صريح ال ميلكه اال 
من آمن باهلل سبحانه وتعالى 
وبرســولنا محمد ژ إذ ال 
قصــد او مراء في نظره اال 

هو دون غيره.

ورودة

د.مناور بيان الراجحي
يقال إن حكومة اخلصخصة ستخصص 
كل شــيء في الديرة، حتى الفقع لم يسلم 
من مشــروع حكومة اخلصخصة، والفقع 
ملن ال يعرفه نبتة تشابه البطاط مع اختالف 
امللمس والطعم، كالهما ينبت حتت األرض 
على شــكل نواة ثم تكبر، حيث يستطيع 
اإلنسان تقشــيرها للحصول على اجلزء 
املناســب للطبخ، أما من يعرف هذا النوع 
العجيب الســاحر فنقول لــه إن احلكومة 
ستخصص أرض الساملي والشقايا إلحدى 
شركات »العم«، حيث ستعمل في كل عام 
من شــهر أكتوبر إلى فبراير على حتويط 
األرض وعدم السماح باالقتراب منها، وفي 
شهر فبراير يتم حصد الفقع ويوزع على 
النحو التالي: 40% للبيع احمللي ومثلها إلى 
الســعودية، أما الباقي فسوف يصدر إلى 
دولة قطر، هذا ما قاله لنا املسؤول الكبير 
مردفا بأن املناقصات ستقتصر على عائالت 
بعينها، وهي ذاتها التي ستخصص لها الكويت 
برمتها حسب املعطيات احلالية التي نراها 
من »عمام« ال ميلكون القدرة على اإلدارة، 
فأرادوا أن يستريحوا ويستفيدوا من خالل 

خصخصة الكهرباء واملاء والتعليم والصحة 
واألمن واإلعالم وخيرات البحر وخيرات البر 
من الفقع، فقلنا: معقولة؟ فجاء الرد: ليش ال!
أيها »العمام« إن دوام احلال من احملال، 
فإذا كان الشركاء في وفاق اليوم فإن املشاكل 
ستحصل عما قريب إما بينهم أو بني أبنائهم، 
فال جتعلونا نتقاتل ونتفرق وتذهب ريحنا. 
تقول احلكاية بــأن خالفا حصل بني أبناء 
عشيرة »معط« بعد أن فقدت العشيرة شيخها 
وذريته في إحدى الغزوات، وكان اخلالف على 
طيب وكرم، حيث جاء ضيف إلى مضارب 
العشيرة فتقدم مجموعة من الوجهاء مطالبني 
بأن يحل الضيف عندهم، ودب خالف بينهم 
على حق الضيافة، وبعد املفاوضات مت االتفاق 
على أن الضيف سيحل عند من ميلك احلالل 
األكثر، فاستقر الوضع على بيت صرباخ، 
وبدأ يكرم الضيوف حتــى نقص حالله، 
فأتى حســدان وقال حاللي أكثر وال بد أن 
يحل الضيف عندي، ومبرور الوقت كانت 
املسألة تتكرر بني حني وآخر، وبدأ السواد 
األعظم من الناس يتنقل من معط إلى آخر، 
وكان بينهم بعض العقول التي جتمع األموال 

وتتشارك فيها حتى جمعت ثروة ال يستهان 
بها، وقلبت الطاولة على كبار رجاالت العشيرة 
ودب اخلالف بني اخلصوم، كل منهم يقول 
أنا الكبير »بفلوسي«، فدارت معارك طاحنة 
حتى هجر أهل العشيرة أرضهم وحل فيها 
غربــاء، ووفقا لنتائج التحليل تبني أنهم ال 
ميتون لألرض بصلة، إضافة ملا متخضت 
عنه التحاليل بأنهم ليسوا من آكلي الفقع. 

> > >
أرجوحة الشيخ املبارك: تشرف رواد ديوان 
الوحدة الوطنية )ديــوان املعطش( بزيارة 
الشــيخ مبارك عبداهلل املبارك، هذا الشاب 
الفذة، صاحب  الرؤية االقتصادية  صاحب 
اخللق اجلم، صاحب املنطق احلميم والروح 
الهذبة، لقد رسم األثر بعدك يا شيخ روح 
والدك الطاهرة، هذا وسنتذكر معكم محاسن 
الشيخ عبداهلل املبارك في القادم من املقاالت.

وأخيرا: يقولون غدا سيحدد مصير الكويت 
ومن فيها، »ربي جيب العواقب سليمة وسلم 
كل مريض وشــافه وعافه واحفظ شيخنا 
وبلدنا ومن فيها«، يا رب إننا ال حول وال قوة 
لنا دونك فأرشدنا الى درب اخلير واحفظنا.

معقولة؟ 
ليش ال؟!

أرجوحة

بدر سعيد الفيلكاوي
ليس من املعقول أن مير خبر تغيب 12 ألف 
العامة للفصل  الثانوية  طالب عن اختبارات 
األول من السنة الدراسية للصف الثاني عشر 
من أصل 37 ألف طالب دون أي ردة فعل على 
هذه املصيبة التعليمية. هذا غير 1600 طالب 

مت حرمانهم من االختبارات.
ال يبدو الرقم بسيطا أبدا لدولة عدد سكانها 
قليل كالكويت وهو يعادل غياب طالب من كل 
أربعة طالب، وهذا دليل كبير على أن البيئة 
التربوية متدهورة وطاردة للطالب، وكذلك 
دليل على عدم الوعي االجتماعي عند بعض 
األسر بأهمية التعليم ووجود مشاكل باملجتمع 
كالتفكك األسري وغيره من املشاكل االجتماعية 
التي يجب أن تعالج والبد من معرفة األسباب 

التي تدفع الطالب على عدم حضور اختبارات 
مهمة في حياته العلمية واملهنية.

عقل الطالب الباطن يربط بني املدرســة 
والعلم، فعند اهتزاز الصورة النمطية للمدرسة 
في عقل الطالــب يقل تقديره للعلم والتعلم 
بســبب ارتباطهما في عقله، فعندما يتعامل 
الطالب مع إدارة مدرسية ضعيفة أو مدرس 
يفكر كيف يجني األموال عن طريق الدروس 
اخلصوصية، طبيعي أن تكون صورة املدرسة 
مهزوزة في عقلة فيقل احترامه للمدرســة 

وللعلم.
حل املشكلة ينقســم إلى قسمني حلول 
مهمة ســريعة وأخرى أهم تســتغرق وقتا 
املدارس  أطول، والسريعة تكون باستخدام 

التكنولوجيا احلديثة إلبــالغ أولياء األمور 
بتغيب الطالب وإلزام الطالب بإحضار توقيع 
خطي من ولي أمــره وتفعيل القانون الذي 
ينص محاسبة الطالب املتغيب عن االختبارات 
وحضور املدرســة وتشكيل مجلس ألولياء 
األمور وتفعيل دوره وإعطاؤه صالحيات بحث 
األسباب التي تتسبب بتغيب الطالب وعالجها، 
أما احللول طويلة املدى تكون بتأهيل أكثر 
إلدارات املدارس وتعزيز قيمة العلم وأهميته 
في املجتمع وتعزيز الصورة الذهنية للمدرسة 
وأهميتها بعقل الطالب وتغير املناهج الدراسية 
حتى تكون مناسبة أكثر للطلبة، وحل املشاكل 
االجتماعية داخل األسر خصوصا بعد الزيادات 
السنوية بنسب الطالق في املجتمع الكويتي.

12 ألف 
ناقوس خطر

خارج الصندوق

عندما تدخل إلى أي ســفارة، فــإن أول ما يلفت نظرك هو 
الديكور الداخلي، ألنك تتوقع أن يكون انعكاسا لبيئة تلك البلد، 
ثم أسلوب االســتقبال والتعاون معك، الذي يعكس في الغالب 
طبيعة ذلك البلد، ثم الضيافة التي تمثل مستوى الكرم، ونوع 
الضيافة التي يقدمونها، وبالتالي تتكون لديك ثقافة أولية حول 
ذلك البلد، وتنطبع لديك الصورة الذهنية، وتبدأ تنقلها بإيجابياتها 

وسلبياتها باسم »هوية السفارة«.
لذلك تحرص بعض الدول على أن تبني ســفاراتها بنفسها 
إن تيســر األمر، حتى تستطيع إضافة لمسات فنية من التراث 
الخاص بهم، بدءا من الباب الخارجي، مرورا باالستقبال والممرات 
وانتهاء بغرف السفير والديبلوماسيين، وإن لم يتيسر لهم ذلك، 
فإنهم يحاولون إضفاء تلك اللمسات بما هو متاح، المهم تبقى 

»هوية البلد« واضحة.
يذكر أحد األصدقاء أن إيران أسست مركزا ثقافيا في إحدى 
الدول األوروبية، ولمعرفتهم بأن األوروبيين يعشقون الفنون، 
فقد غطوا الجدران بلوحات فنية تراثية من بالد فارس، وطبعوا 
المطويــات والكتيبات التي تشــرحها من جانب فني بلغة ذلك 
البلد. وكذا تجد ســفاراتهم تعج بالفنون التراثية الرائعة التي 
تلفت األنظار، حتى أنك تعرف الســفارة اإليرانية من بوابتها 

الخارجية برسومها الفسيفسائية.
وبالتأكيد فإنك لن تخرج من أي سفارة كويتية بدون مجلة 
العربي ومجلة الكويت، ولن تخرج من السفارة السعودية بدون 

مصحف، وهذه صورة ثقافية أخرى.
ولعلك تتذوق الحلوى في السفارتين البحرينية والعمانية، 
وتتذوق الكنافة في الســفارة اللبنانية، والحلقوم في السفارة 
التركيــة، وهذه إحدى الصور الذهنية لعادات وتقاليد الضيافة 

في تلك البالد.
وألهمية النظرة األولى في الســفارات، أولت بعض وزارات 
الخارجية اهتماما بهذا الجانب، فاالتصال علم تستثمره العديد 
من الدول لتحقيــق أهدافها، وأقلها الخــروج بصورة ذهنية 
متميزة، وانطباع إيجابي عن تلك البلد، فخصصت إدارة معنية 
بتصميم الســفارات من ناحية فنية، ووضعت شــكال موحدا 
لجميع المداخل والغرف والقاعات، مع المرونة وفق المساحة 

واإلمكانيات المتاحة، وهو ما نطلق عليه »الهوية«.
ومن اللمســات واللمحات التي تســاعد في رسم الصورة 

الذهنية عن المكان اآلتي:
٭ كما تعرف الدول من أعالمها، فيمكننا التعريف بها بنشر أبرز 
معالمها، ولعل أبرز معلم كويتي في العالم هو »أبراج الكويت«، 
الذي انتشــر ألنه كان المعلم الوحيد قبل 45 سنة، ولمدة 30 

سنة، حتى بدأت تظهر األبراج األخرى.
٭ توفير مطبوعات عن تلك المعالم وغيرها بعدة لغات، ووسائل 

التواصل مع الجهات المعنية بها في البلد.
٭ توفير مطبوعات لمختلف األنشطة الثقافية والفنية والرياضية 

التي تناسب مختلف األذواق واألعمار.
٭ تقديم الضيافة الشعبية إن توافرت قدر المستطاع، ولعلنا 

في الخليج نتميز بالتمر ودلة القهوة.
٭ تعليــق صور معالم البالد وأبرز اإلنجازات والمناســبات، 
واللوحات الفنية الشــهيرة، من أول المدخل حتى نهاية جميع 

األجنحة، مع تعليق شارح لها.
٭ أن يكون في االستقبال مواطن وليس موظفا من تلك البالد، 

أو وافد.
وغير ذلك من األمور التي تصنع هوية السفارات الموحدة، التي 
هي بالنهاية هوية البلد األم، والتي يفضل عند وضعها االستعانة 
بمختصين من علم النفس واالجتماع واإلعالم والعالقات العامة، 

هوية تبقى في الذاكرة بشكل إيجابي وسعيد.

قرأت في احدى الوكاالت اإلخبارية العالمية خبرا مفاده، »أن 
رجال مليارديريا بوادي السليكون األميركي دفع مبلغ 10 آالف 
دوالر، إلحدى الشــركات التقنية لالحتفاظ بصيغة رقمية من 

دماغه تبقى من بعده في حال موته«.
وتعني الفكرة ببســاطة تحميل معلومات الدماغ إلى جهاز 
كمبيوتر، بحيث تبقى ما بعد وفاة الشخص، وذلك بعمل نسخة 
ســحابية للدماغ على غرار األجهــزة الذكية التي تكون قاعدة 
بيانات تحفظ ويســهل الوصول إليها فــي حال عطب الجهاز 
أو فقدانه.. الغريب في األمر أن هناك 24 شــخصا في انتظار 
مشروع الشركة المسماة »نكتوم« ليتم التطبيق عليهم، بعد أن 

دفعوا التكاليف المطلوبة.
هذا يعني انه بإمكاننا في المســتقبل أن نحتفظ بنســخة 
دماغية للعباقرة والعلماء والمفكرين بحيث نستطيع أن ندخل 
إلى مسارات ودهاليز أمخاخهم متى ما استدعيت الحاجة الى حل 
مشكلة في مجال تخصصهم أو فك شفرة مخترعاتهم وطرق 

تفكيرهم الذي أوصلهم لهذه السابقة العلمية. 
الجدير بالذكر أن ســعة تخزين هذه األدمغة المستنسخة، 
وكذلك األمر بالنســبة إلى دماغ اإلنسان العادي، ستكون على 
هيئة قاعدة بيانات تتكون من مليار خلية عصبية، أي ما يعادل 
سعة تخزين تبلغ 2.5 بيتابايت )مليون غيغابايت(، وعلى سبيل 
المقارنة، إذا عمل دماغك مثل جهاز تسجيل الڤيديو الرقمي في 
التلفاز، فإن 2.5 بيتابايت ســتكون كافية لعرض ثالثة ماليين 
ســاعة من البرامج التلفزيونية، هذا يعني انك ستضطر لترك 
التلفاز مشتغال بشكل مستمر ألكثر من 300 سنة قبل أن ينفد 

حيز التخزين الموجود في الدماغ!
وهنا يجب التنويه إلى أن هذا البحث االستنساخي غير قابل 
للتطبيق حسب رأيي الشخصي بل ولن يكون له واقعية تذكر في 
المستقبل، ألنه بمجرد خروج »الروح« ستنطفئ كل خلية في 
عموم الجسم، وسترتحل مع الروح جميع المشاعر والذكريات 
الى يوم يبعثون، في حين قد تأخذ هذه البحوث غير الواقعية 
وتغير مسارها إلى واقع يستفاد منه في المجاالت الطبية، كأن 
ينتج »عقار« الستصالح التالف من خاليا المخ العصبية نتيجة 
مرض الزهايمر أو التعرض لإلصابات العرضية والتي قد يفقد 
المصاب جزءا كبيرا من ذكرياته ومشاعره االنفعالية والنفسية. 
واألمثلة كثيرة على بحوث كان يراد لها اختراع معين ففشلت 
وتحولت إلى اختراع آخر مبهر جدا، خذ مثال )عقار البنسلين( 
و)جهاز تنظيم ضربات القلب( اللذين خرجا من رحم المصادفة 

لبحوث فاشلة.
على أي حــال، ما أريد قوله هنا علينــا أال نعطل األبحاث 
ونوقفها لمجــرد التضاد العقلي والمنطقي كبحثنا الســالف 
ذكره، وشواهد التاريخ كثيره في وصم بعض العلوم والتجارب 
واألبحاث في وقتها على أنها من الســحر والشعوذة، واليوم 
يســتفاد منها وتعتبر من ركائز العلوم وذخائر المعرفة التي 

يقوم عليها تطور المجتمع.

Twitter: @A_F9966

د.عصام عبداللطيف الفليج

فهد الدبيان

كيف نصنع 
هوية السفارة؟

نسخة من دماغك 
بـ 10 آالف دوالر

آن األوان

عمق احملبرة

www.salahsayer.com
@salah_sayer
صالح الساير 

نشهد ونسمع ونقرأ كل يوم في »أسواق 
الهذر« أو ما يطلق عليه مواقع »السوشيال 
ميديا« عشرات أو مئات القضايا احلساسة 
واخلطيرة مثل قضايا الفساد أو اجلنسيات 
املزورة أو اتهامات ضد الدول املجاورة أو 
شتائم ضد بعض اجلنسيات العربية العاملة 
في بالدنا. وعادة ما تنطلق مثل هذه األمور 
اخلطيرة واحلساسة من حسابات وهمية 
إلينا، لألسف،  وأسماء مستعارة، وتصل 
عن طريق ناقل )وسيط( أدرجنا حسابه في 
قائمة األصدقاء واملتابعني. وذلك يعني انه 
ال خالص وال منجاة من الكالم الفاسد أو 

املعلومات اخلبيثة.
> > >

ما يرصده املرء في السوشيال ميديا 
ليس ناجتا عــن مجهــودات فردية بل 
أجهزة متخصصــة لديها عدتها وعتادها 
وجيش من الذبــاب االلكتروني، ليذكرنا 
هذا املشهد املريب باخلطط الشيطانية التي 
كان يتم طبخها فــي »اكادميية التغيير« 
سيئة الذكر. والغريب ان بعض الراشدين 
العقالء ينخرطون في دوامة اإلشــاعات 
دومنا يقظة ضرورية، فتجد بعض احملامني 
واألطباء واالكادمييني واإلعالميني من نساء 
ورجال يسهمون في نشر إشاعات تنضح 
باألكاذيب أو اتهامات خطيرة أو كالم ساقط 

ال ينبغي ان يقال. 
> > >

حسابات وهمية على شاكلة »الريبوت 
املكسيكي« أو »طنجرة االخبار« أو »مشلوع 
ضرسه« ال نعرفها وال نتابعها لكن األخبار 
الوهمية أو األكاذيب التي ينشرونها تصلنا 
فورا عن طريق »البوسطجية السذج« وهم 
الناس الذين نعرفهم ونتابعهم ونحترمهم 
ويساهمون في نشر االشاعات و)الربربة( 
وأتذكر ان أحد األصدقاء العقالء كادت قدمه 
أن تنزلق حني كاد يشــارك في مسيرات 
الفوضى )احلراك( التي شــهدتها الكويت 
عام 2012 بسبب األجواء امللوثة واألفكار 
الفاسدة وحالة السخط العام التي سبقت 
وصاحبت تلك األحداث املشؤومة. فالشرور 

قد تدخل بيتك من أبواب اخلير. 

البوسطجية 
السذّج

السايرزم

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com
م. طارق جمال الدرباس

هناك ثوابت وقواعد لكل مجتمع، وغالبا 
ما حتكم تلك القواعد قوانني رســمية أو 
أعراف ثابتة ومتفــق عليها، ويعتبر من 
يخرج على تلــك القواعد ويخالفها محل 
استغراب واستنكار ورفض، خصوصا إذا 
متت مخالفة تلك القواعد بصورة مستفزة 

للقوانني أو األعراف.
لن أطيل في شرح مقدمتي، بل سأدخل 
في املوضوع بشــكل مباشر.. املقصود 
في اجلمل السابقة هو عالقة الكويت مع 

العدوان الصهيوني الغاصب.
السياســة اخلارجية للكويت واضحة 
بشــأن هذا الكيان، فالكويت تكاد تكون 
البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ سياسة 
واضحة من رفــض التطبيع مع العدوان 

الصهيوني.
هل علينا أن نتذكر صدور مرســوم 
أميري عام 1967 الذي وضع الكويت في 
حالة حرب دفاعية ضد العصابات الصهيونية 
احملتلة؟ وهل يجب أن نؤكد أنه ال يزال هذا 
املرسوم ساريا حتى اآلن ولم يتم إلغاؤه؟!

وهل علينا أن نتذكر القانون رقم 21 من 
سنة 1964 الذي ينص على منع االتصال 
والتعامل أيــا كانت طبيعته بني املواطنني 
و»الكيان الصهيونــي«. ويعاقب كل من 
يخالف أحــكام هذا القانون باحلبس مدة 
ال تقل عن 3 ســنوات وال تتجاوز عشر 
سنوات؟ وهل يجب أن نؤكد أيضا أنه ال 
يزال هذا القانون ســاريا حتى اآلن ولم 

يتم إلغاؤه؟
وهل علينا أن نتذكر شــهداء الواجب 
والدماء الكويتية التي ســالت دفاعا عن 
حق األمة في فلســطني في كل احلروب 
التي خاضها أبناء الكويت إميانا بالقضية 

الفلسطينية؟!
وهل علينا أن نتذكر املواقف الرسمية 
والسياسية والشعبية والرياضية للكويت 
في احملافل واملؤمترات الدولية التي تسير 
كلها في هذا االجتاه الذي يعتبر من ثوابت 

املجتمع؟!
املوقف الرســمي والشــعبي واضح 
كشمس الضحى وال يحتاج إلى تفسير، 

فالكويت حكومة وشــعبا مجتمعني ضد 
التطبيع.

لذلك، فإن أي دعــوة للتطبيع تعتبر 
مخالفة للقانــون ومحاولة للخروج على 
ثوابت املجتمع، ورفض تلك احملاوالت أمر 

طبيعي جداً.
لكن هناك من يعتقد أنه فوق القانون 
وأكبر من املجتمع ويحاول املساس بقيمه 
وقوامه في محاولة لتطويع املجتمع نحو 

التطبيع.
رمبا يكون الســبب هو محاولة جذب 
األضواء وعمل استعراض إعالمي مستفز 

للمجتمع والقانون.
ومهما كان السبب من الدعوة للتطبيع 
ســواء أكانت بأســلوب راق أو بأساليب 

رخيصة، فهي لن جتدي نفعا.
سعدت لســماعي خبر تقدمي شكوى 
قانونية ضد املتطبعني، كما أطالب وزارة 
الداخلية بتنفيذ القانون على كل من يخون 
هذا الوطن، وليكون املتطبعون عبرة لكل 

من يعتقد أنه فوق القانون واملجتمع.

 ال للتطويع 
في التطبيع!

هندس


