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«مشروعي 
كويتي».. فخرنا
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م. طارق جمال الدرباس

تابعنا في الفترة املاضية املواجهات بني الشعب الفلسطيني املجاهد 
في القدس احملتلة وقوات االحتالل اإلســرائيلي، وقد كانت مبنزلة 
االنتفاضة الثالثة للمســجد األقصى في وجــه العدوان الصهيوني 
على شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا اإلسالمية أولى القبلتني املسجد 

األقصى املبارك.
 وحبنا لتلك األرض الطاهرة لم يأت من فراغ فقد قال املولى عز 
وجل (سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إلى املسجد 

األقصى الذي باركنا حوله - اإلسراء:١).
 فكان املســجد األقصى الوجهة التي استقبلت رسول اهللا ژ، 
ليعرج به في رحلة اإلســراء واملعراج املباركة من هناك، فبارك اهللا 
حوله وأيد شعبه بالنصر ولو بعد حني، هكذا يوقن كل مسلم عاقل 
بالغ بأهمية املســجد األقصى ومكانته في نفوسنا، وإن حتدثنا عن 
شعب فلســطني فهم من أبناء جلدتنا مهما اختلفنا معهم باملواقف 
السياسية ونصرة أغلبهم للعدوان العراقي الغاشم على الكويت في 
١٩٩٠، ومهما فرزت الســاحة السياســية الدولية لهم مواقف، كانت 
متباينة لم حتقق لهم املصالح التي سعوا من أجلها، فهم وقودها في 
القدس وغزة والضفة الغربية.. وكيف؟ إن تقسيم الكيانات السياسية 
الفلســطينية.. واملفارقات السياسية التي نتجت عن توظيف الرؤى 
السياسية واألجندات الداخلية من اخلارج أدت إلى تعطيل عملية عودة 
احلق الفلســطيني ألصحابه، فالفلسطينيون في أرض الشتات منذ 
سبعني عاما ويزيد، والدولة الفلسطينية احلالية وتعطيل االنتخابات 
عكســا املوقف لصالح الكيان احملتل، ولم تكن يوما الدول اخلليجية 
والعربية إال عونا للشعب الفلسطيني وبيانات الشجب تثبت التحرك 
اخلليجي والعربي ضد هذه الهجمات.. ولكن تشتت بالقيادات الفلسطينية 

السبل بالتنافس على إدارة الدولة.
 ولكن.. ماذا عن احلاضنة الكويتية والعربية للقضية الفلسطينية؟.. 
مازالت الكويت ثابتة على خطها القومي باعتبار العدو الصهيوني كيانا 
غاصبا محتال والتاريخ يشهد وال مجال هنا للسرد، وأقربه ما أكدته 
الكويت في انعقاد املؤمتر االقتصادي الذي استضافته البحرين قبل 
أقــل من عام، وعادت لتؤكده مع كل طرح يتعلق بصفقة القرن التي 
رفضتها السلطة الفلسطينية، كما أن بيان وزارة اخلارجية الكويتية 
من الهجمات الصهيونية املتكررة تؤكد ثبات الكويت على موقفها منذ 
أكثر من ســتني عاما منذ إعالن الشيخ املغفور له بإذن أمير الكويت 
الراحل الشيخ عبداهللا السالم.. مقاومة الكيان الصهيوني منذ أواخر 
أربعينيات القرن واستشهاد كويتيني على أرض فلسطني باإلضافة 
إلى قانون أصدره الشيخ عبداهللا السالم عام ١٩٦٤ بحظر «كل شخص 
طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو 
أشخاص مقيمني في إسرائيل، أو منتمني إليها بجنسيتهم أو يعملون 
حلسابها أو ملصلحتها أينما أقاموا» ومرسوم األمير الراحل الشيخ صباح 
السالم بشأن احلرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية عام ١٩٦٧.
ومازالت الكويــت ثابتة على موقفها مــن االحتالل الصهيوني 
وعدوانه على الشــعب الفلسطيني والشــعب الكويتي يؤيد قيادته 
احلكيمة مبواقفه ســواء بإيقاف األنشطة الرياضية من شبابنا في 
الــدورات األوملبية العاملية أمام إســرائيل احملتلــة أو بحظر ركوب 
اخلطوط اجلوية الكويتية، أو باملصافحة في املؤمترات العاملية، فضال 
عن موقف رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في األمم املتحدة، عندما 
ألقى كلمة جعلت كرسي إسرائيل شاغرا في تلك اجللسة وأدى إلى 

خروج الوفد اإلسرائيلي من القاعة.
 ومع فكرة السالم العاملي.. تعالت األصوات املؤيدة للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني من اإلخوة األشــقاء في اخلليج والدول العربية 
وفق الرؤى السياسية اخلاصة ملصلحة تلك الدول، وفي مقال سابق 
كتبت عن احترامنا لتلك اخلطوة السياســية، وتوســمنا خيرا بأن 
يكون العــدو الصهيوني لديه من املروءة مبــكان.. أن يتعرف إلى 
املعنى احلقيقي للســالم وضميره العربي من التطبيع وعندما يفتح 
له املجال بالتقارب مع الشــعوب العربية، لكن ال حياة ملن تنادى، رد 
العدو الغاصب باالستمرار بالتوسع االستيطاني وقتل أبناء القدس 
بدم بارد في ليالي شهر رمضان املبارك الذي له حرمته عند املسلمني 

حول العالم واستباحة ساحات األقصى املبارك.
 وعليه.. فإن اهللا تعالى ســينصر املسلمني في األقصى املبارك 
ولو بعد حني.. نصرا مؤزرا، وما كان لقلمي إال أن يكتب ليشــجب 
ويستنكر.. هذه الهجمات الال إنسانية الغاصبة املنكلة بأبناء شعبنا 
العربي الفلســطيني، بل وأطالب بدعم القضية الفلسطينية وإيجاد 
حل دولي سريع لعودة فلسطيني الشتات وإعالن الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس.. وال أقول إال كما قال أمير البالد الراحل املغفور 
له بإذن اهللا الشــيخ صباح األحمد اجلابــر الصباح في قمة املؤمتر 
اإلســالمي عام ٢٠١٧«اجلميع مطالبون بأن يهبــوا لنصرة القدس 
واحلفاظ على هويتها اإلنســانية والتاريخية والقانونية».. وطارق 

بورسلي يقول «القدس لنا».

منذ أن بدأ االحتالل الصهيوني لدولة فلسطني، والكويت لم ولن 
يتغير موقفها جتاه القضية الفلسطينية مع اختالف فصائلها.

صدر في عام ١٩١٧ قرار ملكي بريطاني مبا يســمى بوعد بلفور 
املشؤوم على ضياع دولة فلسطني، وفي عام ١٩٢٢ أقرت عصبة األمم 
باالنتداب البريطاني على دولة فلسطني بحجة احلماية للقلة اليهودية 
ومن خالل ذلك بدأ التواطؤ البريطاني مع حلفائها بالتخطيط على تغيير 
الهوية الفلسطينية باالشتراك مع بعض اإلقطاعيني العرب من بيع بعض 
األراضي واملمتلكات إلى اليهود بعد أن كانوا ال ميثلون ٥٪ فقط من 
سكان دولة فلسطني، وصوال إلى نهاية االنتداب البريطاني ومتهيدا 
حلرب عام ١٩٤٧ - ١٩٤٨، ومنذ ذلك العام تلك هي حدود دولة فلسطني 
التي تقع فيها دولة الكيان الصهيوني والضفة الغربية وقطاع غزة.

إلى أن قامت إسرائيل بعد ذلك احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة 
عام ١٩٦٧، بعد أن كانت تسيطر عليها األردن ومصر.

وفي عام ١٩٩٤ تأسســت السلطة الفلســطينية (دولة فلسطني) 
مســتقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تشكل فقط ٢٢٪ من 

مساحة فلسطني، وتخضع بني حكم ذاتي وحكم مختلط.
وهــذه نبذة مختصرة عن القضية الفلســطينية من كيان دولة 
فلســطينية مســتقلة بذاتها إلى ما قبل ١٩٤٨ إلى سلطة فلسطينية 

عام ١٩٩٤.
وفي عام ٢٠٢١ انتفض الشعب الفلسطيني من الداخل واخلارج مع 
إخوانهم العرب واملسلمني بانتفاضة هز فيها العالم والكيان الصهيوني، 
وتعاطفت معها أغلبية الدول الغربية وأميركا بعد أن سلط الضوء عليه 
إعالميا، وأظهر الكيان الصهيوني للعالم املرئي واملسموع من خالل 

نزع الكرامة اإلنسانية لبشاعة أفعالهم لإلعالم الغربي.
عبر اجلميع بارتدائه (الكوفية) الفلســطينية كرمز وشعار نكاية 
بالكيان الصهيوني وإيصال رسالة بأن ما تقوم به الدولة اإلسرائيلية ما 
هو إال إرهاب قمعي، وكما يبدو أنه بعد مرور ٧٣ عاما من االحتالل بات 
قريبا وانفراجا باستعادة الـ٧٨٪ من أراضيها، وقيام دولة فلسطينية 

كما كانت قبل عام ١٩٤٨.
لوســائل التواصل االجتماعي دور كبير في انتشــار احلق على 
الباطل، وزاد الوعي لضمائر األمة جمعاء للقضية الفلسطينية كقضية 

العرب األولى وليست الكويت فقط.
عاشــت القدس أبية والى فرج قريب بــإذن اهللا.. ما ضاع حق 

وراءه مطالب.

مشــروعي كويتي  @
مــن   ..  mashro٣y_q٨y
التواصل  حسابات وسائل 
االجتماعي، والذي ملع وسط 
هذا الكم الكبير من السلبية 
والتشــكيك واإلحباط في 

املجتمع.
جاء هذا احلساب الرائع 
ليسلط الضوء على املشاريع 
واملبادرات والشخصيات 
املبدعــة واملتميــزة في 
املجتمع الكويتي، والتركيز 
على كل ما هو إيجابي في 

الكويت.
يقف خلف هذا احلساب 
املتميز واخللوق والراقي 
املهنــدس علــي عبداهللا 
بهبهاني، وهــو مهندس 
كويتي تخــرج في جامعة 
الكويــت، ويعمل بالقطاع 
احلكومي، وســعى إلى أن 
يترك له بصمة إيجابية في 
املجال اإلعالمي، ومتيز في 
من خالل حسابه «مشروعي 
كويتي»، حتى حصل على 
جائزة الدولة للتميز الشبابي 

في املجال اإلعالمي.
نعم هنــاك تراجع في 
املجــاالت تقريبا  أغلــب 
بالكويت، واالنتقاد اإليجابي 
مطلوب لتحسني األوضاع 
ووضع األصابع على مكامن 
اخللــل، لكن التركيز على 
كل ما هو إيجابي أمر مهم 
ويشــجع ويرفع وتيرة 
التنافــس بــني اجلهات 
واملبادرات واألشخاص لترك 
بصمة والنهوض باملجتمع.

ما يقوم به املهندس علي 
بهبهاني هو تسليط الضوء 
وري النباتات اجلميلة وسط 
الصحراء القاحلة، حتى تنمو 
هذه النباتات وتصبح لدينا 
حدائق غناء من املشاريع 

واملبادرات اإليجابية.
ال أشك في أن ما ينقص 
التنفيذي بوزاراته  اجلهاز 
املختلفة هو ضعف تسويق 
املشاريع احلكومية، وعدم 
القدرة على اســتمرارية 
الفعال،  التواجد اإلعالمي 
والبطء في التعامل الفوري 
مع اإلشاعات، وذلك بسبب 
التواصل  ضعف مركــز 
احلكومي املســؤول عن 

جميع ما سبق.
ولعل من أهم ما نشاهده 
بالدول اخلليجية الشقيقة 
هو قدرتها على تســويق 
مبادراتهــا ومشــاريعها 
وإعطاءها احلجم اإلعالمي 
املناسب الذي يجعل الدولة 

تفتخر بتلك اإلجنازات.
في حــني أن بالكويت 
بعض املشــاريع واألفكار 
املشابهة بل قد نكون سباقني 
بها لكن ينقصها التسويق 
والتركيز اإلعالمي عليها، 
حيــث إن من أهم عناصر 
النجاح ألي مبادرة أوفكرة 
الناجح والقدرة  التسويق 
على إبرازها بشكل إعالمي 

متميز.
الكويــت بحاجــة إلى 
نسخ كثيرة من «مشروعي 
كويتي» وفي جميع اجلهات 
احلكومية، والدولة مطالبة 
باالســتفادة ودعم وتبني 
مثل هذه الطاقات والعقليات 
وإعطائهــا  اإلعالميــة، 
الصالحية والسلطة لتطوير 
التعامل اإلعالمي  منظومة 

احلكومي في الدولة.
وفي اخلتام رسالة شكر 
للمهندس علــي بهبهاني 
على بارقة األمل اإليجابية 
التي ينثرها في مجتمعنا، 

فبأمثاله نفتخر.

قراء هذه املقالــة قبل مراجعتهم 
املؤسسات احلكومية البد  ألغلب 
أن يسبقها إجراء اتصاالت بحث 
عن واسطة لتسهيل املهمة.. ولو 
كانت معاملته بسيطة وروتينية! 
املبني على  اإلداري  الفســاد  إن 
املتواطئني  احملسوبيات ومجاملة 
وشراء الوالءات واملواقف.. ال يبني 
وطنا!، يجــب على احلكومة التي 
تشهر سيفها في وجه الفساد املالي 
أن تبدأ بقطع رأس الفساد اإلداري 
السبب الرئيسي للفساد في البلد 
والقاتل للطموح واحملبط للمبدعني 
والكفاءات التي لم حتظ مببدأ تكافؤ 
الفرص، وغير املمكنة من املشاركة 
في خدمة وطنها والنهوض به وهي 
تشاهد بحسرة وألم وطنها يُخطف 
وتتداول مراكز القرار فيه على مبدأ 
احملســوبيات ال الكفاءة، وتتكرر 
نفس األسماء التي فشلت في ملفات 
ســابقة، أو عملت ما عليها ولكن 
تعطــى الفرصة في مكان جديد.. 
وكأن الدولة ليســت فيها كفاءات 

وال حتتاج الى دماء جديدة!

البطانة  لنفسه  احملجوب، ولتخير 
الصاحلة حتى تكون العني الساهرة 
عليه، واليد املمتدة باخلير إليه. يقول 
املفكر اإليطالي نيكولو مكيافيلي 
«أول طريقة لتقييم ذكاء القائد هي 
أن تنظر إلى الرجال احمليطني به».

(زاويتنــا) بقول جاك  ونختم 
التنفيذي لشركة  (الرئيس  ويلش 
إلكتريك): «قبل أن تصبح  جنرال 
قائدا، النجاح يكون في تنمية نفسك، 
وبعد أن تصبح قائدا، فإن النجاح 
يكون بتنميــة اآلخرين».. ودمتم 

ودام الوطن.
٭واجب عــزاء: أتقدم بأحر التعازي 
واملواســاة إلــى أســرتي الوزق 
واحلمدان الكرام في فقيدهما الغالي 
وفقيد اجليش الكويتي، العقيد الركن 
الرجل  الوزق،  إبراهيم  ســليمان 
اخللوق، الطيب الذكر، يســتقطب 
محبة الناس أينما وجد، فنشهد له 
ذلك وال نزكي على اهللا أحدا، سائلني 
املولى عز وجل أن يتغمده بواسع 

رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

ما أربك املضاربني فيها.
وفي الكويت، أقدم البنك املركزي 
وبنوك أخرى على التحذير من تداول 
تلك العمالت املشفرة التي ال تتبع 
أيا من البنوك املركزية العاملية على 
اعتبار أنها ال شيء وأن ما يحركها 
هو املضاربة العمياء. وعليه، فإن هذا 
التحذير ليس إال خطوة أولى يجب أن 
يتبعها إجراء تشريعي يجرم التعامل 
مبثل هذه العمالت، وإذا كان الشخص 
ال يهتم مباله فيجب أن تتدخل الدولة 
حماية القتصادها ومنعا ألي استغالل 
سيئ مبثل التعامل واملضاربة بهذه 

العمالت التي ال أصل لها.
كما يجب على اإلعالم الرسمي 
واخلاص توعية املواطنني والتنبيه 
على املخاطــر في التعامل مع هذه 

العمالت التي ال أصل لها.

إدارات حساسة في الدولة وقطاعات 
ومؤسســات وحتى في شركات 
مملوكــة للدولة صار القرار فيها 
محصورا لفئة من الناس، والتعيني 
فيها محصــورا بني أهل صاحب 
القرار فيها، ورغم أن أسماء عوائلهم 
مختلفة إال أنك جتد عند البحث في 
األمر أن تعيينات املسؤولني: بني 
خال وعم ونســيب وعديل وولد 
خاله «حتس إنهم يحطون القرارات 

ولوائح الوزارة في الزوارة»!
وأكاد أجــزم أن العديــد من 

باألهداف»  الكفاءات، وإن «اإلدارة 
التي تقوم على أســاس املشاركة 
في اإلدارة لرفع مســتوى الكفاءة 
هي اإلجناز احلقيقي للوصول إلى 
أهدافها املرجوة، فيقيم الشخص من 
خالل ما أجنز وليس مبا يتمتع به 
من صفات، واجلهد املنظم له عوائد 

مضاعفة. 
فعلى كل مسؤول أن يستعمل 
العقل واملنطق،  سلطته في حدود 
وليــس فــي إدارة البــاب املغلق 

إجراءات للحد من تداول تلك العمالت، 
ولعل أشدها ما اتخذته الصني التي 
كانت أرضا خصبة لتداول العمالت 
املشفرة، من حتجيم التعامل والتداول 
بتلك العمــالت، ما أدى إلى تذبذب 
أسعارها انخفاضا وصعودا شديدين 

وعلى مدى عقود، هو وضع الرجل 
املناسب في املكان املناسب، وأنه 
فعال كان «لكل مجتهد.. نصيب»، 
لكن الواقع اليوم لألسف الشديد 
أصبح «أن لكل مجتهد.. نسيبا»، 
ومعيار الكفاءة أصبح شيئا غير 
أساسي لشــغر مناصب صناعة 

القرار في البلد.
إلى  العزيز ال يحتاج  فالقارئ 
طــرح أمثلة من الواقــع املعلوم 
لديه، ولكــن الدرجة التي وصلنا 
إليهــا مخيفة جدا جدا، لدرجة أن 

العمل في «اإلدارة باألهداف» يعزز 
فعالية املؤسسة والتعاون املشترك 
الذي يحظى به املوظفون في حتديد 
التخطيط  أهدافهم، في عمليتــي 
والرقابة، ويكون لهم دور نشــط 

في إجناز املهام وجتاوز العقبات.
(إذن) القائد املؤسسي الكفؤ هو 
الذي ميتلك خياال واســعا مبدعا 
وحاذقا فــي ترتيــب األولويات، 
الرئيسي جلميع األمور،  واحملرك 
وفرق العمل حتتاج دائما للعمل مع 

قياسية. وأيضا بتصريح منه هبطت 
العمالت إلى مستويات منخفضة.

وجتاه ذلــك وحماية لالقتصاد 
وخوفا من استخدام تلك العمالت 
في أعمال غير مشــروعة وغسيل 
الدول  الكثيــر من  اتخذت  أموال، 

«نبي طبيب أسنان يسولف لنا 
الصيني!» تغريدة  الصاروخ  عن 
ساخرة انتشرت على خلفية متابعة 
أحداث الصاروخ الصيني، تعكس أن 
«شر البلية ما يضحك في هذا الزمن 
إداري»، وبأن احلديث  من فساد 
بغير التخصص بات أمرا «عاديا» 

وغير مستغرب.
وعلى نفس الســياق، حتارب 
الفساد عبر مؤسساتها  احلكومة 
وتركز بشكل رئيسي على محاربة 
الفساد املالي ومالحقة سراق املال 
العام واملتسببني في الهدر، باملقابل 
احلكومة ذات نفسها شريكة في 
الفساد بشكل عام من خالل آلية 
املراكز  اختيارها للمسؤولني في 
القيادية بالدولة، حيث إن اجلميع 
يعلم أن الفســاد الذي تعاني منه 
الدولة ليس فقط ماليا، بل أساسه 
الفساد اإلداري الذي أصبح لألسف 
الشديد متفشــيا بكل مؤسسات 
الدولة، حيث كان سبب جناح الكويت 
وازدهارهــا على جميع األصعدة 
منذ زمن الشــيخ عبداهللا السالم 

إن التنظيم قرين النجاح واألكثر 
العمــل اجلماعي، وإن  أهمية في 
التنازع على الصالحيات يؤدي إلى 
الفوضى للعمل املؤسسي بشعاره 
الزائف «الصالحيــات تنتزع وال 
انتــزاع الصالحيات  متنح»، وإن 
والتفويض يصعب حتديد اخللل 

في األعمال املؤسسية.
إن نزع الصالحيات وانفصال 
العالقة مع املوظفني ووجود البطانة 
السيئة التي حتجب احلقائق يؤدي 
إلــى توقف املصالــح واخللل في 
التنظيم اإلداري، ودخول املؤسسة 
في بوابة أزمات لسوء الفهم واإلدراك 
في اإلدارة، واملثل يقول «السمكة 

ال تفسد إال من رأسها». 
فاملهارات واملؤهالت ال قيمة لها 
دون ثقة ودعم وتشجيع ووضوح 
للمهام واملســؤوليات، وإن سوء 
التقدير والتقييم واستصغار املوظفني 
والتقليل من شــأنهم من أسباب 
فالقائد املؤسسي  حدوث األزمات، 
احلقيقــي يجمــع وال يفرق، وإن 

ما زالت العمالت الرقمية تأخذ 
حيزاً مــن األخبــار االقتصادية، 
القياســية  االرتفاعات  خاصة بعد 
لها والتي لألســف ال تســتند إلى 
أي أساس اقتصادي وال أصل لها 
وغير خاضعة ألي تنظيم وتصدر عن 
طريق مطوريها وال توفر أي فوائد 
سياسية أو اقتصادية وتفتقر إلى 
الشرعية، فهي مجرد عملية تعدين 
يتســابق عليها املضاربون ووراء 
سراب حتقيق ربح سريع، نعم لقد 
حقق الكثير من املضاربني أرباحا، 
وفي املقابل أيضا خسر الكثيرون 

أموالهم.
الرقمية  العمــالت  وقد أخذت 
زخمها بعد تدخل ايلون ماسك مالك 
شركة إحدى الشركات، وتنقله بني 
العمالت حتى وصلت إلى ارتفاعات 

فهل ما تبادر لذهني صحيح وهو البدء في انتهاج احلرب 
البيولوجية!؟ وهل حقا ستبدأ أميركا باستخدامها آجال؟! 

أم بالفعــل بدأت بتطبيقها كتجربة أولى على «كوفيد-١٩» 
والتي قامت في بداية انتشاره بتوجيه أصابع االتهام إلى الصني، 
وقالت إنها هي صاحبة اليد السوداء في نشر ڤيروس كورونا 
املصنع بأيادي علمائها. ولَم جاء هذا التصريح وانســحاب 

القوات األميركية من أفغانستان اآلن حتديدا؟! 

قرأت تصريحاً مثيراً للعقول الواعية، داعيا إياها ألن ترفع 
الستار عن احلبر السري الذي خطت به تلك احلروف املاكرة 
التي أخفيت بني الســطور، وتكشف لنا ما وراء كلمات وزير 
الدفاع األميركي «لويد أوســنت» والتي نشرت في األول من 
مايو اجلاري، في أول كلمة سياسية (مهمة!) له، تضمنت أنه 
على الواليات املتحدة االستعداد لصراع محتمل في املستقبل 
ال يشبه كثيرا «احلروب القدمية»! التي استهلكت وزارة الدفاع 

لفترة طويلة.
ودعا أوسنت إلى «حشد التقدم التكنولوجي وحتسني دمج 
العمليات العسكرية»! على الصعيد العاملي من أجل «الفهم بشكل 
أسرع، واتخاذ القرار بشكل أسرع، والعمل بشكل أسرع!؟».

وأضاف: أن «الطريقة التي سنقاتل بها في احلرب الرئيسية 
املقبلة ســتبدو مختلفة متاما عن الطريقة التي قاتلنا بها في 

احلروب السابقة!».
ولم يشر بشكل صريح إلى منافسني!، ولكن تصريحاته 
جاءت في وقت تبدأ فيه الواليات املتحدة انسحابا غير مشروط 
من أفغانستان بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، بهدف 
إنهاء أطول حرب للواليــات املتحدة وإعادة حتديد أولويات 

وزارة الدفاع األميركية.

وهل هذا التصريح وتلك املســتجدات األميركية مرتبطة 
بالڤيديو الذي نشر عن رئيس وزراء إسرائيل والذي يصرح 
فيه بابتســامة صفراء حيث قال «في البداية نقتل املسلمني 
بطلقة ثم بصاروخ ثم بلقاح»، أظن إن كان هذا الڤيديو وترجمته 
صحيحة، وظني أنه قال لقاحاً ولم يقل ڤيروســاً، خشية أن 
تثبت عليه الظنون بأنه والراعي الرســمي أو املتبني للنملة 
اللقيطة من وراء كل الكوارث التي حدثت لألمة العربية خاصة 

وللعالم بشكل عام؟
هناك شيء ما يجري في الغرف املغلقة!

يا ترى من ستستهدف أميركا وطفلتها اللقيطة في خطتها 
التالية وأي ڤيروس أو مادة كيميائية ستسلطها على ضحيتها 

التالية؟! 
نعم، هم يصنعون األسلحة كي تباع ملجتمعاتنا وتتقاتل 
بها إثر الوقيعة التي تنشــرها بني العاملني العربي واإلسالمي 
وتقوم هي بالقضاء على ماليني البشر بڤيروس ال يرى! ولم 
يكتفــوا بذلك، بل يحاولون استنســاخ فصائل جديدة أكثر 

فتكا من األولى. 
من الواضح أن «كوفيد-١٩» هو احللقة األولى من مسلسل 

«الرعب العاملي».
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