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بكل فخر نفخر ككويتيني أن لدينا سمو رئيس وزراء على 
هذا القدر من األخالق والعلم والثقافة والرقي واحلكمة وأشياء 
كثيرة كشفها االستجواب األخير للجمهور عن شخص سمو 
الشيخ صباح اخلالد في مقابل استجوابني دمجا، وكل محور 
من محاور االستجوابني كان ضعيفا ونبشا في القبور واملاضي، 
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن سمو الرئيس الشيخ 
صباح اخلالد ال مأخذ عليه وأن املستجوبني يريدان استجوابه 
للظهور اإلعالمي ولو كانا قد تأنيا قليال لوجدا انهما سيخرجان 
من هذا االستجواب بخســائر كثيرة، لست معنية بأن أحكي 
عن اخلسائر املتوقعة ولكن سيكتشفانها في املستقبل وعلى 

املدى البعيد.
يخطئ البعض حني يعتقد انه سيكسب شعبية جراء استجواب 
شخصية سياسية حتظى بقبول شعبي ودولي كبير، فمكانة 
سمو الشيخ صباح اخلالد ليست فقط في محيطنا نحن ككويتيني 
بل على صعيد دولي كبير، وأعتقد أن االستجواب ذا احملاور 
الضعيفة أثبت لنا كيف أن سمو الشيخ صباح اخلالد له القدرة 
على التحاور حتى لو كانت احملاور هامشية، فردوده أعطتها 

أهمية وفندتها.
البعض يجد أن كتاب عدم التعاون الذي وقعه عشرة نواب 
في آخر جلسات املجلس معروفة أهدافه وغاياته إال أن العشرة 
نواب الذين ال يرغبون في التعاون مع شــخص مبكانة سمو 
الشيخ صباح اخلالد، بالتأكيد ال يريدون اخلير لنا كمواطنني 

ويريدون خلق التأزمي واستفزاز مشاعرنا ليس إال.
فحني يأتي احدهم ويقول إن ســمو الشيخ صباح اخلالد 
لم يكافح الفساد فهو يسفهنا نحن شخصيا كمواطنني ألننا 
نتابع ونعرف متى فتحت كل هذه القضايا وفي عهد من، في 
عهد سمو الشيخ صباح اخلالد، فكيف يأتي نائب ويتهمه بأنه 

يتستر على الفساد وهو من كشف الفساد ؟.
أنا حقيقة أود أن أوجه رسالة لكل نائب أو غير نائب بأننا 
كمواطنني لسنا أغبياء ونقرأ وندرس التاريخ ونعرف ما الهدف 
من خلق التأزمي وما أبعاده، وأقول لهم إن الشعبية التي يحظى 
بها آل الصباح شعبية دولية، ويكفينا فخرا التكرميات الدولية 
التي حصل عليها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، الذي نسأل الباري عز وجل ان يعيده لوطنه 
ساملا معافى، فهو بذكاء سموه قد اكسبنا مكانة دولية ككويتيني 

حرمت منها دول كثيرة.
لذا، أنا حقيقة أنصح كل من يرغب في الظهور اإلعالمي من 
خالل استجواب سمو الشيخ صباح اخلالد أو غيره من الوزراء 
الذين عرف عنهم النزاهة واألمانة، بأنه لن يكسب شيئا على 
الصعيد الشعبي ولن يتفاعل معه أحد وسيخسر الكثير والكثير.
اليوم االســتجواب انتهى بطلب عدم التعاون من النواب 
العشــرة، وأقول لهم ليس مهما تعاونكم من عدمه، فأطياف 
كثيرة من الشعب الكويتي تفتح أبوابها وتتعاون معه، لذا فهو 

ليس بحاجة لتعاون ممن ال يرغبون اخلير للكويت وأهلها.
إال أن أكثر ما يؤســف حقيقة هو أن هذه األزمة التي مير 
بها العالم كشــفت عن عدم اكتراث من قبل البعض بخطورة 
األوضاع التي جتتاح العالم والتي كنا نتمنى لو مت إبداء صور 
أكبر من اإلحساس باملسؤولية والوعي وتهميش القضايا اجلانبية 
واخلالفات الشخصية وااللتفاف نحو احلكومة يدا بيد حتى 

نتخطي هذه املرحلة بأقل اخلسائر املمكنة.
إال أننا نسأل اهللا عز وجل أن تنجلي هذه األزمة وتهدأ بعض 
النفوس التي ال شغل لها ســوى النبش في القبور واملاضي 

ورغبة في التصيد باملاء العكر فقط ال غير.
وأخيرا، أوجه كلماتي لسمو الشيخ صباح اخلالد وأقول له: 
حفظك اهللا ورعاك يا سمو الرئيس، لقد أثبت للكويت أجمعها كم 
تتمتع بخلق كرمي وثقافة وذكاء واطالع ومهارة في املفاوضات، 
وأقول لك: ازدادت شعبيتك خلف هذا االستجواب، فكثر من 
يدعون اهللا لك باخلفاء، فيكفيك فخرا أنك رجل نزيه وشريف 
ومحترم، وأنا اعرف ما اقوله، فأنت لست من املشاهير الذين 
ال نعرف عنهم شيئا، وأســتطيع أنا شخصيا ان أقسم على 
نزاهتك وطهارة ثوبك، رعاك اهللا ووفقك وسدد خطاك وأحاطتك 
العناية اإللهية في حلك وترحالك، فمحاور االســتجواب وكل 
مــا قيل -احلمد اهللا- ال دليل عليه، فأنــت بريء براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب ومن كل ما قيل في هذا االســتجواب ذي 

احملاور الضعيفة.

يعد منح رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة دونالد 
ترامب صاحب السمو األمير الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا، وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وهو أعلى 
وسام عســكري اعترافا باجلهود العظيمة والدؤوبة والدور 
الكبير الذي يقوده صاحب السمو في املنطقة والعالم إلجنازاته 
املتميزة ودوره في تعزيز الســالم واألمن اإلقليمي والدولي 
ومبادرات سموه املشهود لها في العالم ودوره اإلنساني في 

املجال الديبلوماسي والتنموي.
كما يعد هذا الوســام تتويجا لعالقات الشراكة التاريخية 
واملتميزة بني الكويت والواليات املتحدة األميركية والتي امتدت 
على مدى عقود وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستني إلقامة 
العالقات الديبلوماسية بني البلدين الصديقني وبالتزامن من 
الذكرى السادسة لتكرمي صاحب السمو من قبل األمم املتحدة 
ومنح سموه لقب قائد العمل اإلنساني وتسمية الكويت مركز 

العمل اإلنساني في ٩ سبتمبر ٢٠١٤.
وتكرمي الرئيس األميركي دونالد ترامب لصاحب السمو 
مبنح سموه وسام االستحقاق اعترافا بجهود صاحب السمو 
في الكثير من اإلجنازات والقضايا اإلنســانية ودور الكويت 
بدعم الواليات املتحدة األميركية فــي عملية حترير العراق 
وعملية احلرية الدائمة وحملة هزمية ما يسمى تنظيم «داعش» 
وصاحب السمو بعمله وزيرا للخارجية ملدة ٤٠ عاما كان مثاال 
لدعم اخلير والسالم ومسيرة حافلة بالعطاء وحل الكثير من 
النزاعات اإلقليمية والدولية في الشــرق األوسط، وتتصف 
سياسات صاحب السمو باالتزان واحلكمة والرؤية الثاقبة في 
معاجلة األمــور والقضايا ودوره احلثيث في معاجلة األمور 
الشائكة ورأب الصدع بني الشعوب من أجل الوصول إلى األمن 
واالستقرار من أجل سعادة ورفاهية الشعوب، وهذا التكرمي 
فخر وعز للشعب الكويتي باعتباره رمزا مجسدا لعمق الروابط 
بني دولة الكويت التاريخية الراســخة وبني الواليات املتحدة 
األميركية الصديقــة والتي امتدت على مدى عقود والتعاون 
القائم بــني البلدين يزداد دوما تطورا ومنــوا. ومع جائحة 
كورونا، بادرت الكويت بتوفير التمويل ملنظمة الصحة العاملية 
وتوفير الرعاية الصحية في عدة دول ولالجئني املنكوبني في 
مناطق عدة من دول العالم ومشاركة الكويت أيضاً في التعاون 
والتجارب الدولية اخلاصة بكيفية التواصل إلى لقاح لڤيروس 
كورونا واملشاركة في العمل الدولي املنسق من خالل منظمة 

الصحة العاملية بهذا اخلصوص.
أســأل اهللا العلي القدير أن يحفظ أميرنا الغالي صاحب 
الســمو من كل مكروه وأن يشفيه ويلبســه ثوب الصحة 

والعافية والعمر املديد.

النخيل الشامخات يوما ما برعاية وعناية 
واستثمار دولتنا الوفية بكل مواقعها برا 
وســواحل وطرقا وبساتني ومزارع أهلية 
ورســمية، وللمنــازل دور كذلك تنافس 
وجتميل وثمار وغيرها، رسمت وسطرت 
وأسســت واحات خضراء تسر الناظرين 
للقادمني واملغادرين طريق مطارنا الدولي 
تســتقبلك وتودعك طوابير نخيلها داعية 
لكم سفرا وإقامة تصحبكم السالمة. فجأة 
وبتواصل العمل التوسعي للكويت اجلديدة 
وطرقها وشــوارعها، وحاراتها وأسواقها 
ومراكزها التجارية برز إعدام نخيل هذه 
املواقع وجسورها حديثة الوالدة بطرق امللك 
فهد الدولي والشيخ زايد وجمال عبدالناصر 
وامللك عبدالعزيز وعبداهللا مبارك ومبارك 
العبداهللا، وجاسم اخلرافي، وجابر األحمد 
وســعد العبداهللا، وامللك فيصل، وخارطة 
احملافظات وما شملها من جتديدات ما بني 
جســورها بالذات لطريق املزارع (عبدلي 
والوفرة والهجــن والصليبية وجتاه كبد 
والعبدلية، وطريــق األرتال ما بينها كلها 
(إعدام هدام وعطش بقطع مياهها بال رحمة 
وال شفقة حتدد راعيها ومتسبب ذلك الدمار 
فيها وتركها (قاعا صفصفا) جترح العيون 
قبل القلوب بأشكالها الشاهدة على خرابها 
منحنية وساجدة وساقطة بجفاف جذوعها 
وســعفها وقلوبها املخفية (تقريرها ضد 
مجهــول وجاهل ملا فعل ذلك وتركها بأمر 

شركتها خاوية).
نعتقد جازمني لو كان ما كان ملثلها في 
السعودية أو اإلمارات أو سلطنة عمان أو 
قطر أو البحريــن ومت ذلك اإلعدام بالعني 
املجردة لفزعت القيادة قبل األفراد لتفعيل 
قانونها ومحاسبة املتربص واملخرب لثروتها 
الزراعية وتطبيق قانونها عليهم بال تردد، 
لكن الطوفة الهبيطة كل يطمرها ويدمرها، 

حسبنا اهللا عليهم.

اجلميــع يتحدثون هــذه األيام عن 
موضوعني رئيسيني ال ثالث لهما، األول 
ازدياد األخبار عن انتشار الفساد وضرورة 
محاربتــه على مختلــف الصعد وعلى 
جميع املســتويات، وهذا مطلب شعبي 
وعام ومســتحق علينا جميعا الوقوف 
معه ومساندته وأن نكون عونا للجهات 
الرقابية في الكشــف عن أوجه الفساد 
بشكل قانوني لتتخذ إجراءاتها مبا يضمن 
الوصول إلى احلقائق بالطرق الســليمة 
وبعيدا عن أي تشهير حتى تنجلي األمور 
وتظهر احلقائق بعد إصدار األحكام من 
الســلطات القضائية التي نثق بأحكامها 

وبسير العمل فيها.
واملوضوع اآلخر الذي يشــغل بال 
الناس االنتخابات التشريعية املقبلة، وكيف 
ســتكون مع جائحة «كورونا املستجد» 
واآللية التي ســتتبع فيها، وكيف كانت 
التشاوريات وما نتج عنها من مخرجات 
وخالفات واتفاقات وغير ذلك من أمور 

متعلقة باالنتخابات.
التي  الظروف والعوامل  ومهما تكن 
تتداخل وتؤثر في العملية االنتخابية من 
بدايتها حتى إعالن النتائج فإنه يبقى حسن 
االختيار والنتيجة النهائية بيد الناخب، 
فهو صاحب الكلمة العليا في هذا العرس 
الدميوقراطي وهو من سيحصد النتيجة 
ســواء بإجناح نواب ميثلونه بالشــكل 
املطلــوب ويســعون لتحقيق مصاحله 
أو بإيصال أشخاص ميثلون  كمواطن، 
عليه وهمهم األول مصاحلهم الشخصية 
واآلنية بعيدا عن مصلحة الوطن واملواطن.

ومن هنــا علينا جميعــا كمواطنني 
أن نحســن اختيار من ميثلنا في هذه 
االنتخابات وأن نبتعد قليال عن العصبيات 
القبليــة والطائفيــة، وأن نتمعن جيدا 
بشخصية املرشح الذي ننوي انتخابه، 
ونتساءل إذا ما كان حقا يستحق صوتنا 
الوحيد؟ وما هي إمكاناته العلمية؟ وهل 
نعرف أخالقه ومواقفــه جتاه القضايا 
واألمور التي تهم الناس وحياتهم اليومية، 
وما هي رؤاه املستقبلية؟ وهل هو قريب 
من الواقع ومتعايش مع املشكالت التي 
يعاني منها النــاس، أم أنه انطوائي أو 

يعيش في برج عاجي؟!
وهل كان يتواصل مع محيطه سابقا 
أم أنه كان في ســبات وظهر مجددا مع 

قرب االنتخابات؟
أبناء شعبنا  كلمة حق: أحسنوا االختيار 
األخيار، فكلما أحســنا االختيار كانت 
النتائج أفضل لنا وملستقبل أبنائنا، فمن 
نختارهم يشكلون صورة وانعكاسا لنا، 
فإذا صلح اختيارنا صلح مجلسنا، ووصل 
األفضل إلى قبة عبداهللا السالم، سائلني 
املولى عز وجل أن يكتــب لنا ولبالدنا 

اخلير دائما.

املدنية  للمعلومات  العامة  للهيئة 
لـ «تصديق» التوكيل. عامة، كان 
يبدو من خالل الردود وحماس 
من كتبها أنه املوظف نفسه وليس 
األمر بحاجة لشــيرلوك هوملز 
ليكتشف األمر، أو أن يكون هو 
الدوام،  أو واحد من ربعه فــي 
عموما، وحتى ال أظلم أحدا، كان 
رد الشؤون القانونية في الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية أنه «ليس 
التوكيل  املوظف رفض  من حق 
ولم يكن هناك داع إلرسال حامل 
التوكيل لتصديق التوكيل»، أي إن 
املوظف وبشهادة اإلدارة القانونية 
قام باختراع إجراء من رأسه وعطل 
مصالح الناس فقط ألنه قرر أن 
يصدر فتوى إدارية من «كيسه».

< < <
إلى  توضيح األوضح: عامة، رسالتي 
املدير العام للهيئة العامة للمعلومات 
املدنية األستاذ واألخ العزيز مساعد 
العسعوسي، قولوا حق موظفينكم 
إذا غلط ال يكابر، وبلغوا موظفينكم 
ال يعطلــون خلــق اهللا بفتاوى 
إدارية ال لهــا راس وال كراعني، 
وانه عيب وما يجوز أن موظفكم 
يغلط ويكابر ويستخدم أسماء 
مستعارة للرد على مقال ال يطالب 
سوى بإصالح خطأ دون جتريح، 
وإذا عندكم رد أو توضيح أو نفي 

قوموا بإرساله إلى اجلريدة.

أم انكم حتبون رؤيتنا كل صباح 
في مختلف وزارات الدولة؟

واهللا من املعيب ان نكون في 
آخر الركــب، وأنا اعلم ان كثيرا 
من املعنيني ال يســتطيعون ذلك 
لعدم جدية الدولة واحلكومة في 
هــذا املضمــار، واعتقد أن تلك 
أولوية ال تعنيهم أبدا، فالتخلف 
االلكترونــي هو مــن مميزات 
وزاراتنــا وحكومتنا لألســف، 
للعلم وبكل بساطة تستطيعون 
ان تستعينوا بالطاقات الشبابية 
مــن داخل الكويــت كمصممي 
مواقع البنوك مثال مع كامل رجائي 
بعدم عمل جلــان تتبعها اللجان 
واستشارة املستشار «اللي بالي 
بالكم»، األمر بسيط جدا انتم فقط 
تخيلوا انكــم نويتم أن تتعلموا 
السباحة.. «اول شــي اشتروا 
لك كم شورت وروحوا الي ناد 
بالسباحة واعترفوا  متخصص 
للمدرب بعجزكم وعدم معرفتكم 
وجهلكم وتخلفكم بالسباحة.. طبعا 

وهو راح يعلمكم.. بس»!.

رشدك ناصحا، أو نظيراً لك في 
العتاد والقوة يقتلعك من جذورك 
الواهنة، ويعيدك إلى موطنك األصل 

حيث كنت.
افرحوا ولكــن ال تبتهجوا.. 
فبحسب شواهد األزمنة، وتبعثر 
الكلمة، وتفرق الصفوف، لن يكون 
بعمرنا املنقضي شقاء وعبثاً، وال 
بأيامنا البائسة رصد بأقماركم منذ 
شروق الشمس حتى مغيبها من 
عودة قريبــة إلى األقصى، لكننا 
سنعود، وتلك حقيقة تذكرنا بها 
إشراقة شمس الصباح كل يوم، 
املغتصبة تلفظ محتلها،  األرض 
التاريخ في صفحته  هكذا يقول 
األولــى، قبل أن يعــاد تنقيحها 
وطباعتها وفق أهوائكم، لتضعوا 
«التطبيع»  في صدرها مفــردة 
املختلقــة مبــا يتماشــى وفق 
املتناقضة، ووعودكم  سياساتكم 
التي ال تعــرف الوفاء، وعهودكم 
املنقوضــة دوما قبــل أن يجف 

حبرها.
الدرس األول حفظ محفورا في 
«القدس هوية املسلمني»،  القلب 
ووصية األبوين كتبت في أعالها 
كلمة فلسطني، وإن طال االنتظار 
الصامتون، سنعود يوما  أو كثر 
إلى أولى القبلتني وثالث احلرمني 

فاحتني.

املعروف باسم «قانون اجلرائم 
اإللكترونية»، الذي أقره مجلس 
٢٠١٣ بكل أريحية، وكأن مجلس 
األمة لم يخلق إال لوضع القوانني 
التي تقف ضد الناس، أما القوانني 
التي تأتي في صالح الناس فيهملها 
انتخابيا  ويقدم عليها استجوابا 

ال يسمن وال يغني.
< < <

توضيح الواضح: عندما نشرت مقالة 
«البطاقة املدنية ال تعترف بالعدل» 
والتي نشرت األربعاء املاضي قام 
أحد زوار موقع «األنباء» بنشر 
ثالثة أو أربعة ردود يدافع فيها عن 
موقف موظف البطاقة املدنية الذي 
رفض االعتراف بتوكيل رسمي 
العدل لتسليم  صادر من وزارة 
بطاقة ســائق، وطلب من حامل 
التوكيل أن يذهب للمبنى الرئيسي 

نستطيع ان نأخذ موعدا للذهاب 
أربعة  املطلوبة، يعني  للمراجعة 
عشر عاما من العمل والتواجد وما 
زلنا في مراحل احلمل االولى التي 
نخشى عليها من اإلجهاض لعدم 
كفــاءة العاملني على هذا القطاع 
للنهوض باألفضل لألســف، بل 
نحن اقل بكثير من بعض الدول 
اخلليجية ومبراحل ال ترى بالعني، 
فأين أنتم يا من متلكون القرار؟ 
هل مــن املعجــز ان ننهي كل 
معامالتنا عبر املواقع االلكترونية، 

بآلتكــم اإلعالمية  لها  بالترويج 
العاملية، لم تعتــذروا عن مجازر 
فلســطني، ولم تطلبوا العفو عن 
بطش القوي بالضعيف بسفك دمه، 
واالجتراء على حرماته ومحرماته 
وجتريده من مسكنه، ولم تعترفوا 
بإعدام أسرى احلروب، وتلك من 
املبادئ األساسية للدول احملترمة 
والنفس اإلنسانية، ولم تنسحبوا 
من أرضنا احملتلة، واملتغطرس في 
غلوائه زنيم، كل ما في األمر أنكم 
انتقلتم على أشالء اجلسد املثخن 
باجلراح إلى مرحلة متقدمة أكثر، 
ومتجبرة أكبر، ولكم من أخالقكم 
املتوارثة ما يبرر أفعالكم، وإن كنت 
قويا كفاية، وال تعبأ سوى مبنطق 
القوة الغاشمة، لك أن تعربد كيفما 
شــئت، ما لم جتد من يعيد إليك 

ومازالت مستخدمة لربط األجهزة 
ببعضهــا البعض كالســماعات 
بالهواتف  الواي فــاي  وأجهزة 
الذكية، تخيل أن مجلسا يضيع من 
عمر األمة أسابيع ملناقشة وبحث 
حترمي وجترمي تقنية اتصال هي 
اآلن وبعد ١٣ عاما أصبحت وسيلة 

طبيعية اعتيادية.
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أنــه خالل تلك  وأذكر جيدا 
اجللســة كان هناك حديث عن 
ضرورة ســن قانون بايخ يتيح 
للجهات املعنية مراقبة االتصاالت 
الهواتف األرضية  الصادرة من 
والنقالــة، تخيلوا، بــل بحثوا 
إمكانية إقــرار مثل هذا القانون 
بشكل مستقل، طبعا كل مسودات 
وأفكار تلك القوانني حتولت الحقا 
في مجلس ٢٠١٣ إلى نواة القانون 

لو وزعت على الكثير من الدول 
لكفيناها شر مؤونة الرأي وعبث 
اجلهل، بل كان أهل الكويت سبّاقني 
في الكثير من األمور التي جعلت 
منــا مركزا في كل فكرة.. إال أن 

االفكار وحدها ال تنفع.
نشــأت فكــرة احلكومــة 
االلكترونية عــام ٢٠٠٦ تقريبا 
وفردت لها الصفحات وتداولتها 
بالترحاب  الدولة بكل أطيافهــا 
واالستحســان.. وبعد كل هذه 
االعوام وبعد أزمة «كورونا» بالكاد 

القوة اجلبرية، واملنطق األصم لآللة 
العسكرية، وقعت حكومات العرب 
واملسلمني فرادى أو مجتمعني أو 
لم توقع، فذلك شأنها وسياساتها 
التي تخضع ملعايير آنية، وتتبّدل 
وفق موازين القوى العاملية، وتبقى 
للشعوب كلمتها املسموعة دوما، 
وهي الكلمة العليــا، فال تغرروا 
باملوهومني، واملتقلبني، واحتفلوا 
لبعض الوقت بنصركم املؤقت مع 
صحبكم ومنطقهم األعوج األوحد، 
فهم الذين أوجدوكم شــوكة في 
خاصرة األمة اإلســالمية ولهم 
عليكم حق الدعوة، اختلقتم مفردة 
«التطبيع» املتطابقة مع سياساتكم 
املتناقضة، كوعودكم التي ال تعرف 
الوفاء أبدا، وكعهودكم املنقوضة 
أن يجــف حبرها، وأخذمت  قبل 

ما حصل في جلسة األربعاء 
املاضي يعد فضيحة برملانية «على 
ثالثة شــوارع»، فقد أثبت جزء 
كبير من أعضاء مجلس ٢٠١٦ أنهم 
يقدمون الرقابة على التشريع في 
ممارســة خاطئة منهم لألصول 
الدستورية، فقد اكتمل النصاب 
في جلسة استجواب رئيس مجلس 
الوزراء التي وإن كانت «جيدة» إال 
أنها مثل عالج العطار، ال تنفع وال 
تضر، لكن عندما جاءت اجللسة 
التالية التي كان من املفترض أن 
«تشــرع» بها قوانني تهم الناس 
وتنفعهم لم يكتمل النصاب، هنا 
أعلن النواب رسميا أنهم يقدمون 
الرقابة واملساءلة السياسية على 
تشريع القوانني، أي إنهم ميارسون 
السياسة أيا كان شكلها ويتركون 

حقوق الناس ومصاحلهم.
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طبعا ليس كل أعمال التشريع 
صحيحة أو منطقية، إذ أذكر أنه 
في العام ٢٠٠٧ عقد مجلس األمة 
آنذاك جلســة طويلــة عريضة 
ليناقــش ويقر قانــون جترمي 
اســتخدام تقنية البلوتوث، وقد 
أقر فــي املداولة األولى بأغلبية، 
و«البلوتــوث» ملن ال يعرفها من 
جيل الهواتف الذكية هي وسيلة 
اتصال السلكية بني الهواتف النقالة 
إلرسال الصور ومقاطع الفيديو، 

كنت في صيف عــام ١٩٩٩ 
بإحــدى الرحالت مع األصدقاء، 
وفي حمام السباحة اكتشفت أنني 
الوحيد الذي ال يعرف السباحة، 
وكان أغلب األصدقاء ســباحني 
ماهرين أو ممن يدبرون أمورهم 
في املــاء إال أنا، فقد كنت كطفل 
صغير يخشى ان يصل املاء الى 
منتصف ساقيه، ومن ذلك املسبح 
السباحة وأجيد  أتعلم  أن  قررت 
أيضا، وفعال عند عودتي  العوم 
للوطن تعلمت السباحة خالل فترة 
بسيطة وحتولت من أميٍّ بالسباحة 
الى سباح مقبول، أي مسحت أمية 
الســباحة لدي، فعال حياتك من 
صنع أفكارك، فكل فكرة تكمن من 
اتخاذ القرار والتصميم على تغيير 
وضع معني الى وضع آخر فالعملية 
بسيطة جدا، اعترف لنفسك بأنك 
جاهل في هذا االمر ومن ثم صمم 
على التغير.. تتغير مع القليل من 
التعب واملساعدة تستطيع حسم 

األمر بسهولة.
نحن في بلد غني بالعقول التي 

منذ أن كنا صغارا، في فصول 
املدرسة، ونشــأة األبوين، ولُقيا 
األصدقاء في الشــارع، والقدس 
درسنا، وتربيتنا، وكبرنا وحديثنا 
اليومي ال يخلو من ذكر فلسطني، 
والنكبــة، واملهجرين، وغوغائية 
املستوطنني، ووحشية احملتلني، 
الشهداء، والعمليات  وتضحيات 
الفدائيــة، وانتصارنــا هنــاك 
أولى  وانكسارنا هناك، وحترير 

القبلتني حلمنا الكبير.
وأفــرادا،  دوال  اســتنزفنا 
بسياسات الفرقة والتشرذم، بالفنت 
املتالحقة، بتكالب األمم، باحلروب 
األيديولوجيــة املمنهجة، فما أن 
تنطفئ نار هنا، حتى تشتعل أخرى 
في جزء آخر هناك، إنهاكا ومتزيقا 
حد التفتيت للوطن املتحد لغة ودينا 
وعادات شــرقية سامية، جنحت 
اخلطة الكبرى بالقوة القاهرة واملال 
املجني جشــعا زيتها ومحركها، 
فوصلنا حد اخلصام والتشرذم، 
فسار كل منّا على هواه، ومضت 
السنني حزينة جتّر خيبتنا خلفها.
احلقبة التاريخية املزرية التي 
تعيشها األمة العربية واإلسالمية 
بعدما غربت شمسها منذ ما يزيد 
على ١٠٠ عام، بانكساراتها املوجعة 
املتتالية، لــن تدفعنا إلى التنازل 
عن أرضنا التي أخذت بســطوة 
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