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جزء من االستنكار يصب في مرحلة اإلنكار الذي 
يأخذنا دوما لنفس النتيجة ونسأل بعدها أنفسنا ماذا 

نفعل واحلل أمام أعيننا.
كثيرا من األمور الشائكة مؤخرا كانت بسبب هذا 
الرفض املستميت لكينونة األحداث مما جعلنا لألسف 
نفتقر للحلول وجند أنفسنا في دائرة محاطة بالشكوك.
جتميع أي مفهوم مشــتت بني الشــرق والغرب 
دون وجهة حتتويه يجعلنــا نطول الصالح والطالح 
في هجومنا وننال من أناس ليس لهم ذنب ســوى 

انهم حتت الضوء.
سياج احلقيقة ليس وهميا بل هو يسع من احلبايب 
ميــة يحتاج ملن ينظر إليه ويواجه احلال وملن يجعل 
ســلوكه للبقية خير مثال فال مجال للتهورات ورفع 

شعار املثاليات.
حني ال نســتطيع ان نشير بأيدينا نحو العارض 

فسنظل طوال عمرنا نخاف من ظلنا.
فال تأجيج اال وكان سببه رمادا قدميا وال تعزيز 

إال وكان أصله اعتقادا جديدا.
القيمة املعنوية لم تعد رائجة كما السابق ألن قيمة 
الظاهر أصبحت هاجسا للكثير، وانعدام حس الذوق 
جعلنا نتطبع بكل عصــري إال االلتزام، وأقصد به 
التزام الوقت والسلوك، الكلمة والوعود شعورك انك 

قدها وقدود.
املسؤولية ستضعنا كل يوم أمام تطورنا وجتعلنا 
نتسابق مع أنفســنا في كل مجاالت احلياة ان كنت 
شــخصا تشعر بواجبك جتاه وطنك ستكون موظفا 
يراقب نفسه ووقته ويعرف كيف يكون حقانيا في 
إعطاء كل ذي حق حقه، ســتحضر مبكرا عن موعد 
عملك، وسيكون لباسك رسميا يتناسب مع الدوام الن 
املظهر ينعكس على اجلدية، ستحترم املراجع البسيط 
قبل الثقيل، ستجد الكثير من املغريات لكن سيكون 

صوت الضمير هو الذي سيحسم أي صوت.
أغلب املوظفني ال يعرف عن دوامه سوى انه آخر 
الشهر ســيتقاضى مبلغا وقدره بعيد كل البعد عن 
االهتمام بتطوير األداء أو أخذ كورسات تدعم نطاق 

عمله.
البعض أصبح في تويتر حقوقيا من الدرجة األولى 
ولو سألته عن حق زوجتك وعيالك عليك لوقف صامتا. 
انشغلنا بحق الغير عن أنفسنا وبيوتنا حتى سمعنا 
العجب والعجاب فيما يخص قضايا العنف والطالق.

تأجيل النقاش في املهم جعلنا ننسى األهم وتضييع 
أولوياتنا في خلبطة املواضيع لنخرج مثل الشــعرة 

من العجني.
كيف لك ان تهاجم في هاشتاق فالن وعالن بأقسى 
أنواع التجريح والشتم وبينك وبني نفسك أكلت مال 

قريب أو قطعت رحما أو هجرت زوجة.
كل قول في منصــة حوار تويتر ال يعني صالح 
الفــرد بل قد يكون حجة عليه وليســت له، لذلك ال 
تنساق خلف تضخيم وتشديد احلروف، أحيانا نقرأ 

بني السطور جهل العقول
فــال تتعاطى بجهل وال تكن جــزءا من تغريدات 
تلقي بالفتنة فتقســم البالد والنفوس وتقتسم من 

حق غير مشروع. 

غالبا ما تتحمل احلكومة مسؤولية الكثير من السلبيات 
التي تشهدها أروقة القطاعات التابعة لها، وقد يكون هذا 
األمــر منطقيا في ظل اإلدارة املركزية التي تتمتع بها 
احلكومة، ولكن ما هو غير معقول محاولة احلكومة ان 
تشرع قوانني تهدف من خاللها الى تسهيل عمل إداراتها 
والتغلب على اغلب العقبات التي تشــهدها نظير عدم 
امتثال بعض العاملني لديها لألحكام اإلدارية واألخالقيات 
الوظيفية والتي تسفر في بعض األحيان عنها جرائم 

متعددة كالتزوير والرشاوي واالختالس وغيرها.
ويعتبــر قانون البصمة الوراثية من القوانني التي 
تقدمت بها احلكومة قبل ثالثة أعوام بهدف الكشف عن 
تزوير اجلناسي وأيضا املساهمة في سهولة الكشف عن 
اجلرائم املرتكبة بيسر وسهولة لتحقيق االكتفاء األمني.
إال أن قانــون البصمة الوراثية قوبل بالرفض من 
أطياف متعددة من املجتمع الكويتي وقد أثيرت حوله 
ضجة إعالمية واسعة مما عطل من مترير هذا املشروع 
وقد اتهمت احلكومة حينها باتهامات عديدة كرغبتها في 
احلد من احلريات والتدخل في اخلصوصيات وحتويل 
املواطنني الى متهمني وغيرها من االتهامات التي طالت 
احلكومة والتي كانت بسبب رغبة احلكومة في كشف 
املزورين واملجرمني لتســهيل عملها إال انه كما ذكرنا 
مت رفضه وعدم مترير املشروع من قبل مجلس األمة 

وأطياف متعددة من املجتمع الكويتي.
واليوم وبعد تفاقم أزمة تزوير اجلناسي مبا يهدد 
بدوره كيان األســر الكويتي واملجتمع بأسره جند ان 
البعض يرغب في محاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء 
لتقاعص احلكومة عن إيجاد آلية ملعاجلة هذه املشكلة.
فكيف يحاسب رئيس الوزراء على قضية مجلس 
األمة هو من عطل عمل احلكومة في إيجاد حل لها ثم 
توجه أصابع االتهام للحكومة بأنها مقصرة؟ وباألخص 
ان تزوير اجلناســي البعض منها قضايا قدمية جدا 
ومنهم من توفي فكيــف للحكومة ان تتأكد من خلو 
ملف اجلناسي من التزوير إذا لم تقم مبطابقة البصمة 
الوراثيــة وباألخص أن احلكومــة اليوم ال ميكنها ان 
تســتدعي عينات عشوائية من املواطنني لتطلب منهم 
التدقيق على ماضيهم وساللتهم للتحقق من بنوة البعض 

آلبائهم فهذه عملية معقدة وصعبة للغاية.
ففي األمس كانت هناك قضيتان تتعلقان باجلنسية 
األولى هي قضية البدون ممن يدعون انتماءهم للوطن 
والدولة تتنكــر لهذا االنتماء، والقضيــة الثانية هي 
املزدوجون والثالثة التي طفت على الســطح بصورة 
تهدد كيــان املجتمع أال وهي املزورون وهي اجلرمية 
األخطر على االطالق نظرا ألنها تتعلق بأسماء العائالت 
وانتماءاتهم وباملصاهــرات وما يترتب على مثل هذه 
القضية من آثار قد ال يحمد عقباها إذا لم يتم تكاتف 
اجلهود للفصل في مثل هذه القضية وهي كما ذكرنا 
مسبقا ليست معنية باحلكومة وحدها إليجاد حل لها 
فإذا كان املشرع ال يقوم بتمرير القوانني التي تعتقد 
احلكومة من خاللها بأنها تقوم بتسهيل عملها فكيف 
لها ان حتل مثل هذه املشكلة؟ فاحلكومة بحاجة ملساندة 

من املجلس ملعاجلة مثل هذه القضايا احلساسة.

اإلحصائية تقول انه منذ بداية 
العمل بالدستور 1963 حتى 1999 
مت تقدمي 19 استجوابا، أي مبعدل 

استجواب واحد كل عامني.
وأما منــذ 2000 وحتى 2019، 
فقد مت تقدمي 78 استجوابا، مبعدل 

4 استجوابات كل عام.
وحقيقة األمر تنامي االستجوابات 
كجــزء مــن احلراك السياســي 
وارتفاعها إلى 8 أضعاف معدلها ما 
قبل 1999 طبيعي جدا بل انه رمبا 
يكون ومقارنة بحجم القضايا املثارة 

أو التي جتب إثارتها أمرا مقبوال.
> > >

املهم أن ننتبه انه وبإعادة قراءة 
تاريخية بسيطة إلى أن االستجوابات 
قبل 1999 تختلف من حيث القيمة 
السياســية والتأثير والهدف عن 
اســتجوابات الـ 2000، وحتى ال 
ندخل في تفسير سياسي طويل 
عريض فــد يغضب البعض، فإنه 
وباختصار شديد االستجوابات متاما 
مثل العملة املالية، فالدينار قبل 1999 
كانت له قيمة وقوة شرائية أعلى 
وبكثير من القوة الشرائية له اليوم.

> > >
دينار األمس بأربعة دنانير من 
دنانير اليوم، كذلك االستجوابات، 
الواحد باألمس في  االســتجواب 
الفترة حتى 99 يساوي اليوم أربعة 
اليوم، وليس في  من استجوابات 
األمر انتقاص من االســتجوابات 
اليوم، ولكنه الواقع، فاالستجوابات 
فقدت شــيئا من بريقهــا وألقها 
وقيمتها السياسية مع مرور الوقت، 
فبعــد أن كان مجرد احلديث عن 
اســتجواب ما ســيقدم لوزير ما 
الدنيا« سياســيا، اصبح  »يعفس 
انه  اليوم يُنظر لالستجواب على 
مجرد ســؤال ُمغلّظ ميكن عبوره 

بسهولة حكوميا.
> > >

فاالستجوابات اليوم مهما تعددت 
تبقــى في أطرهــا الدميوقراطية 
الدستورية وحق ألي نائب ال ينازعه 
عليه أحد. يبقى احلكم على أهداف 

ونتائج كل استجواب على حدة.
> > >

والقول بأن تدافع االستجوابات 
قد يؤدي إلى حل املجلس هو حديث 
ثابتة، فمجلس  يربط بقرينة غير 
األمة ميكــن أن يُحل دون وجود 

استجواب واحد. 

أؤمن به بال شك وعلى كثر ما 
أنا مصــدق به إال أنني على يقني 
بأنه وهم ألنه وهن وضعيف عندما 
يأتي من طرف واحد ال شريك معه.
قال القصيبي »مذاق احلب من 
طرف واحد مذاق عجيب، حلو، مر، 
مدمر، منعش، كل التناقضات في 
شعور واحد، ال تستطيع أن تبقى، 
وال تستطيع أن ترحل، ال تستطيع 
أن تنسى، وال تريد أن تتذكر، ال 
تريد أن تفرض نفسك، وتعجز عن 

إنكار ما في نفسك«.
نســمع ونــرى أمامنــا تلك 
احلكايات والقصص احملزنة التي 
لذلك  يصر صاحبها على جترعه 
األلم، ال هو استقبل كلماتك »الطرف 
اآلخــر« وال هو الذي جتاوب مع 
نظراتك التي ال ميكن الشك في حجم 

املشاعر التي جاءت على ظهرها.
سيسعد بال شــك فقد حظي 
باالهتمام الذي ال يستحقه، لم ال؟ 
فهو ميلك من الوقت الكثير ومن 

الفراغ أكثر وأكثر.
لم ال؟ فســيكون لديه الكثير 
ليحكيه ويقصه ألصحابه »أصحاب 
السوء« يظهر فيه بشكل النجم الذي 

رغبت فيه جميع الفتيات.
أما أنــت فما زلت تعشــقني 
ذلك الوهن والوهم النه لن يقوم 
بأكثر من ذلك يحكي رواياتك معه 
للمأل ويريهم هداياك التي لففتيها 

بشرايينك وشرائط مشاعرك.
إلى متى؟ »خــالص«، أفيقي، 
طريق احلب ال نهاية له. املشاعر 
شــيء ثمــني ال تســرفني في 
استخدامها، هو إذا أراد فلن يقف 
شــيء في طريقه و»غوغل ماب« 
حتــت تصرفه، ســيطرق الباب 
ويدخل منه مادامت جميع املنافذ 

األخرى قد سدت أمامه.

قبل ما يقرب من عشر سنوات 
أرادت اجلالية السريالنكية في الكويت 
إقامة مهرجان إلحدى مناســباتها، 
واختــارت أحد األنديــة الرياضية 

مسرحا الحتفالها.
األمر كما ترون عادي جدا وليس 
فيه شائبة وال عائبة وال نقيصة وال 
مثلبة، فال هو ميثل اعتداء على أحد 
وال ينقص من قدر أحد وال يسيء 

ألحد.
التي  ولكن بعض سكان املنطقة 
يقع فيها النادي املرشح ألن يكون 
مسرح املهرجان ومحله، لهم نظرة 
أخرى فقد هاجــوا وماجوا وأرغوا 
وأزبدوا وزلزلــوا األرض وناحوا 
وباحوا وولولوا وعلعلوا، رافضني 
إقامة هذا املهرجان، مصغرين من شأن 
إخواننا السريالنكيني، ألنهم جالية 
فقيرة تعمل في مهن متدنية كخدم 
في البيوت أو سائقني أو فراشني أو 
ما شابه من هذه املهن التي هي في 

احلقيقة من أشــرف املهن وأهمها 
ولكن مع األسف فالناس املتغطرسون 
املتعالون لهم نظرة أخرى حتقر من 
هذه املهــن وممتهنيها رغم أنهم ال 

يستغنون عنهم.
املهم أن مســاعي أولئك املولولني 
الزاعقــني جنحت ومت إلغاء املهرجان 
وتكسرت أفئدة اإلخوة السريالنكيني 
الذين تركــوا بالدهم ميممني صوب 

بالدنا محســنني الظن بنا، فإذا بنا 
متنمرون متكبرون متغطرســون، 
نحتقر البشــر ونصنفهم حســب 
مستواهم املالي واالقتصادي أو حسب 
قوة بالدهم وضعفها. فلو كان مثال من 
يريد إقامة املهرجان من األمريكيني أو 
اإلجنليز أو أي جالية من الدول الكبرى 
ملا جترأ أحد أن يرسم على وجهه حتى 
عالمة دهشة، ولكن ألن سريالنكا دولة 

فقيرة وضعيفة فإن االستقواء على 
جاليتها واجب وطني مقدس! 

أستعيد تلك الصورة الكريهة، بعد 
الذي حدث في سريالنكا يوم األحد 
املاضي وخالل االحتفال بعيد الفصح 
من تفجيرات للكنائس والفنادق، زاد 
عدد ضحاياها على الثالثمائة قتيل 

وأكثر من ستمائة جريح. 
وأرى ثمة رابطــا بني احلدثني، 
بني إلغاء املهرجان في الكويت قبل 
عشر سنوات وبني حوادث التفجيرات 
اإلرهابية، صحيــح أنه ليس رابطا 
مباشرا، ولكن املنطلق للحدثني واحد 
وهو الكراهية والرفض واالستقواء، 
املهرجان  إقامة  فالذين اســتنكروا 
في الكويــت كان دافعهم الكراهية 
واالزدراء وهو نفســه دافع الذين 

قاموا بالتفجيرات األخيرة.
ما دامت الكراهية بسبب االختالف 
الدينــي أو العرقي قائمة فســوف 

يستمر اإلرهاب ولن يتوقف. 

الدولية مؤخرا  املنظمات  أدركت 
أهميــة دمــج الصحة فــي جميع 
السياسات وتطبيق مبدأ املسؤولية 
املشــتركة عن الصحة والتسويق 
االجتماعي ملفهوم »الصحة مسؤولية 
مشتركة« من خالل فهم غير األطباء 
ملدى تأثر الصحة بقرارات من خارج 
وزارات الصحة والتي سيكون لها األثر 
اإليجابي على الصحة ومن ثم نحقق 
الصحة للجميع. وهذا يعني ضرورة 
التفكير  وجود تغييرات في طريقة 
واتخاذ القرارات ذات العالقة بالصحة 
بأسلوب علني وأن ترتكز القرارات 
بالصحة على دراسات  العالقة  ذات 
علمية وبحوث ودراســات جدوى 
وبشفافية كاملة. أما أن ينادي العالم 
باملسؤولية املشتركة عن الصحة بينما 
تبقى القرارات املتعلقة بالشأن الصحي 
بعيدة عن األسلوب العلني واتخاذها 
في دقائق محدودة ودون االستماع 
آلراء الشركاء وأصحاب املصالح فهو 

أمر غريــب. ويجب على اجلميع أن 
يغير طرق التفكير واتخاذ القرارات 
ذات العالقة بالصحــة وأن تختفي 
القرارات الصادمة وغير املدروســة 
فهي إهانة للعقــل واملنطق وعودة 
إلى أساليب بالية اعتقد أنها يجب أن 
تختفي متاما مــن حولنا وأن نفكر 
في وضع اآللية التي حتفظ جلميع 
أدوارهم ومســؤولياتهم  األطراف 

عن الصحة ألن الصحة مســؤولية 
مشتركة. وألن األطباء لم يتعودوا على 
أن يشاركهم أحد في كتابة الوصفة 
الطبية للمريض بل ينزعجون عندما 
يذهب املريض لطبيب آخر لالستفادة 
من رأي آخر للتشخيص حلالته، هذا 
على الرغم من أن املريض ميارس حقا 
من حقوقه الكاملة. وأمتنى أن تشهد 
السنوات القادمة ضمن رؤية كويت 

املستقبل 2035 أسلوبا جديدا التخاذ 
القــرارات ذات العالقة بالصحة من 
جهات أخرى بعد توعيتهم حول هذا 
الذي سيوقف بال  األسلوب اجلديد 
شك العديد من القرارات املمثلة ملفاهيم 
الصحة باخلطأ ولكنها لألسف الشديد 
تتخذ في ظروف غير صحية. وهناك 
العديد من مجالــس إدارات هيئات 
مســتقلة تضم ممثلني عن قيادات 
وزارة الصحــة بهدف دمج الصحة 
في سياسات تلك اجلهات ولكنها على 
الواقع تكــون مجامالت في اختيار 
مجالــس اإلدارات وغيابا كامال عن 
النتيجة  متثيل الكفاءات بها فتكون 
على حساب الصحة وقرارات من غير 
املتخصصني وتزداد بذلك األعباء على 
الصحة وعلــى املجتمع بأكمله بدال 
من االستفادة منها. فلنعد النظر في 
قراراتنا ونبتعــد عن املجامالت أو 
املصالح بها حتى نســتطيع حتقيق 

رؤية الكويت 2035. 

يقولــون بعــد ما تعــدي عمر 
»اخلمســني« وتتقاعــد عليــك أن 
»تدلع« نفســك ألنك ما قصرت مع 
»أسرتك« طوال عملك، السالفة بدأت 
مع »تقاعدي« حيــث وضعت خطة 
»خمسية« نفس حكومتنا »الرشيدة« 
وكانت اخلطة تشمل: االبتعاد عن كل 
ما هو »دسم« من املأكوالت »دايت«، 
زراعة ما تبقى من شعري اجلميل ألن 
عوامل التعرية قد »غزته« من جميع 
االجتاهات »وزهقت« من لبس الكاب 
اللي عليه رسمة »دب«، وقررت أيضا 
عمل »شفط« لدهون لكرشتي ألني 
كل مرة »اشــفطها« إذا شفت واحد 
حتى ال يقول: »شفيك« صرت متني 
بعد التقاعد، وفكرت بعمل »تلبيس« 
ألسناني حتى أبدو من بعيد كضوء 
زنون »اليوكن«، وقررت أيضا عمل 

»تنظيف« لبشرتي »السمراء وإزالة 
الرواسب »التي الزمتني طوال  كل« 
عملي فحان الوقت لكي ترجع ناصعة 
كسابق »عهدها«، والذي ترددت فيه 
هو عملية جتميل »ألنفي«، فأردت أن 
أخفف »حجمة« ليبدو كسلة »سيف«، 

وقررت أيضا أن أجلس كل صباح وقت 
الضحى فــي »كافيه« من الكافيهات 
املنتشرة في الكويت كانتشار اجلراد 
عندما يفقس من »بيضه«، وبعد تفكير 
»عميق« لغيت اخلطة اخلمسية ألنها 
»فاشلة« ألنها لم تكن نتيجة دراسة 

بل هي ردة فعل وواحد فاضي وسبب 
فشلها: املعاش« تنتف »بعد التقاعد، 
كالم الناس اللي يحبطك ويقتلك وراح 
يقولون: كبر ودبر، على آخر عمره 
قام »يتشبب« وما يستحي بينه وبني 
القبر »شبر« ويبي يرد شباب! وراح 
يقولون أيضا: كل هاخلرابيط أكيد له 
»هدف« وعلى آخر عمره يبي يصير 
نفس »زورو« واألســطوانة تشتغل 

باإلحباطات لني تكره نفسك«.
أخيرا: أحالمي »الفاشلة« مشابهة 
لكالم أغلب أعضاء مجلس األمة واللي 
عطونا »وعودا« بحل أغلب مشاكلنا 
ولكن ملا شافوا الكرسي األخضر نسوا 
كل شيء! وينطبق علي وعلى أغلب 
أعضاء مجلس األمة قول الشاعر: يا 
كثر ما قلت بسوي وبسوي، والفيه 

شيء من اللي قلت سويته.

مير املجتمــع الكويتي بحالة من 
االضطراب والقلق لــم مير بها من 
قبل، فجميع املقيمني على أرض الوطن 
طامعون فيه ويتكالبون على هويته، 
املقيمون بصورة غير قانونية )البدون 
مجازا هنا( يطالبون باجلنسية الكويتية 
ويلقون باللوم على جلان التجنيس 
التي نظمت استحقاق اجلنسية مطلع 
الستينيات بأنها السبب في حرمانهم 
منها، واحلقيقة انهم لم يكن لهم وجود 
يذكر في الكويت آنذاك، دفعهم لهذه 
االدعاءات تقدمي احد النواب القتراح 
بقانون يجيز إضفاء حالة البدون على 
كل من يدعي االنتماء إليها دون تدقيق 
فيتمتع مبــا متنحه الكويت للبدون 
من تعليم وتطبيــب مجانيني وحق 
للتوظف في القطاعني العام واخلاص، 
ويزيد فيسمح للفروع باالنضمام إليه 
والتمتع بذات املزايا دون اعتبار ملكان 
ميالدهم أو معيشــتهم! اجتمع هذا 
مع توقيت الرغبة الشعبية بالكشف 
عن مزوري اجلنســية والذين يبلغ 
عددهم في أكثــر التقديرات حتفظا 
ألفا، بينما أعلن رئيس مجلس   280

األمة عما يصل إلى 400 ألف مستفيد 
من التزوير، أدى انصراف النواب عن 
املطلب الشعبي كأنه ال يعنيهم إلى فشل 
اقتراح بتشكيل جلنة برملانية لدراسة 
حاالت التزوير في الهوية الوطنية فلم 
يحظ إال بثمانية أصوات عند تقدميه 

ثم ارتفع العدد إلى 12 صوتا!
قبل هذين احلدثني اجلللني بنحو 4 
شهور تسيدت معاناة اكثر من 420 ألف 
مواطن من تبعات ديونهم االستهالكية 
املشهد السياسي فقد شغل املدينون 
في محاوالت متصلة للدفع باحلكومة 

لوضع حل ملشكلتهم، قابلتها احلكومة 
باالمتناع عن الرد عليهم دون إبداء 
أية أسباب، وتخلى البرملان عن دوره 
في تبني مطالبهم وحتى مناقشتهم 
فيهــا للوصول إلى حلول تقبلها كل 

األطراف املعنية.
مفارقة غير معهودة في التجربة 
الدميوقراطيــة الكويتيــة أن تكون 
احلكومة الطرف األكثر حرصا على 
تلبية املطالب الشعبية الوطنية بينما 
التعهد  البرملان مــن واجب  يتهرب 
بها، فمن كانوا يتظاهرون محتجني 

على انتهازية احلكومة ها هم اليوم 
الطرف عن تزوير  يطالبونها بغض 
لقواعدهم  الوطنية إرضــاء  الهوية 
انتهازية اكثر تدميرا  االنتخابية في 

وخطرا.
أمــام مقترحي اللجنة جهد كبير 
لدعم مقترحهم يتطلب عقد التحالفات 
وكســب تأييد اكبر عدد من النواب 
وان استدعى األمر تقدمي تنازالت في 
أمور أخــرى مقابل دعم اهم قضية 
وطنية وعليهم جهــد مماثل أيضا 
في كسب تأييد نيابي وشعبي كاف 
يضمن للحكومة تنفيذ االتفاقية مع 
الصني بكامل التزاماتها فالفشل في 
هذا ســيدفع باحلكومة لغض النظر 
عن تزوير اجلنسية ومقترح القانون 
املشؤوم مقابل مترير اتفاقيتها الغاية 
في األهمية، يبقى أن على كل القوى 
الوطنية املخلصة الضغط على نوابها 
للحفاظ على الهوية الوطنية من اخلطر 
الذي تتعرض له وتوعية الرأي العام 
به وبأهمية دعم االتفاقية الصينية. 
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