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إننــا في ظــل هــذه املعاني 
والصفــات نعيــش تالحم أهل 
الكويت حاكما ومحكوما، فالذي 
يقدمه أهل الكويت وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، وحكومته 
الرشــيدة من تالحم وتعاون في 
احلفاظ على أمنها واستقرارها جهد 
مبارك، وما نلمسه هذه األيام من 
صورة جميلة لألحداث احلالية لهو 
صفة كرميه لذلك الشعب، والفضل 
يعود بعد فضل اهللا إلى ربان هذا 
البلد وبطانته املخلصة، فلله احلمد 

واملنة وألهلنا التوفيق والسداد.

لو كان هذا املجهود على سفوح 
املطالع وأمثالها ســالفة احلصر 
لكانت تنافــس مرتفعات وغابات 
العالــم نضارة وجمــاال للزوار 
والسياح في املواسم لبالدنا! لكن 
«العني  باألمثال  املثال كما قيــل 
بصيرة واليد بصيرة»! أياد تعمر 
ومثلها تدمر زراعة ونضارة دولتنا، 
كما متناها سمو أمير القلوب الراحل 
الشيخ جابر األحمد: «نتمناها واحة 
خضراء»، طيــب اهللا ثراك، ومن 

تبعك قادة ومحكومني.
نقولها: النــزال نأمل الكمال 
للعود األخضر، كما تبناه الراحل 
الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان - رحمه اهللا - وحمايته للعود 
األخضر مبنــع العابثني بثروتنا 
الزراعيــة، أكثر مما يحصل اآلن 
لألشجار املقتولة واقفة شامخة! 
يا عيال احلالل قواريرها والرجال، 

للمرة األلف الزراعة بذمتكم!  

مبنطق احلوار واملناقشة، ومسيرة 
الكويت التاريخية اخليرة ستحفظ 
في سجالتها ناصعة البياض، والتي 
تبغي من ورائها أن يسود العالم 
ثقافة الالعنف والســالم ورخاء 

البشرية.
 لذا علينا احملافظة على سيادتنا 
باألمن واالســتقرار  الوطنيــة 
واألوطان تبنى بســواعد أبنائها 
ومن لهم اخلبرة والكفاءة العالية، 
العاملي  وعلينا املضي مع الركب 
في التطور والتقدم في عالم متغير 
ومتبدل وعازم علــى االعتماد 
التكنولوجي، لنجعل الكويت تتبوأ 
مراكز متقدمة اقتصاديا وجتاريا 
عامليا وتصبح مركزا مشعا على 
جميع دول العالم بالتقدم واالزدهار 

وحتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥م.

وطمع الطامعني واألمراض وحسد 
احلاسدين كانت حتديات عظيمة 
واجهها شــعب الكويــت األبّي 

فانتصر عليها.

فقد دكت معاول مقاوليها األخضر 
الطرق  واليابس بحجة توســعة 
املتهم  املخنوقة مروريا، والذنب 
الزراعي ضاع بالطوشــة للحجة 
السابقة بإتالف زراعة هذه املواقع 
وأعوادها اخلضــراء والصفراء 
وامللحاء مبوتها بتعطيشــها من 
الزراعي  السقاية واإلهمال  نعمة 
بعد شموخ نخيله وأزهار سدرته 

وخضار شجيراته!

األمني واالستقرار والرخاء في 
املنطقة.

ومــا تتمتع بــه الكويت من 
الطيبة بوصفها وسيطا  السمعة 
دوليا، وسعيها املستمر ومبادراتها 
لفعل اخليــر حلــل اخلالفات 
اإلقليميــة والتحديــات الدولية 

سواء السياسية أو االقتصادية أو 
االجتماعية وغيرها، فمنذ نشــأة 
الكويت في القرن السابع عشر لم 
تسلم من هذه األزمات، فاحلروب 

التخضيرية، ســنوات معدودات 
بنخيلها وسدرها، وشجيراتها، 
وفجأة يتــم تدميرها بعواصف 
مفاجئة من مقاوليها كما مت قبل 
شــهر للطرق الفاصلــة ما بني 
منطقتي الســالم وحطني، بيوم 
الراحلة  الفنانة  وليلة، كما تقول 
وردة، وكمــا حدث فــي تقاطع 
الدائــري اخلامس مع شــارع 
دمشــق للجسر الفاصل بينهما، 

التعــاون الســتعادة احليوية 
اجلماعية في مواجهة الطوارئ.

وكذلــك ال بد مــن التواصل 
باســتمرار مــع دول احللفاء، 
املتحــدة األميركية  الواليــات 
وبريطانيا لترسيخ أواصر الترابط 
ومفاهيم الشراكة لضمان االرتباط 

الطيبة واألخالق  الصفات  هذه 
الكويت  احلميدة تتمثل في شعب 
حتى جعلت أهلها شــعبا متالحما 
بفضل اهللا ومنته يتعاون في السراء 
والضراء، يتصف بصفات اإلسالم 
التي اســتمدها من دينه  الكرمية 

العظيم وتراثه العريق.
واجهــت الكويت عــدة أزمات 
وخاضت أحداثا تعجز عن مواجهتها 
دول عظيمة، فكان صمودها ومتاسك 
شعبها بعد اهللا جل وعال هو الدرع 
الواقية والسد املنيع لتجاوز أزماتها 

واسترداد حقوقها.
املتتبــع لتاريــخ الكويت على 
الســنني يالحظ تلك األزمات  مر 

التحرك الزراعي الوطني بقيادة 
للزراعة والثروة  العامــة  الهيئة 
املعلنة  املالية  السمكية وأرصدته 
تغطــي أدغال أفريقيــا تواصال 
بغابات قارة آسيا! وأحراش أوروبا 
الشرقية والغربية! ميثل هاجس 
اإلحباط للون األخضر عندنا حاجز 
التراجع للثقافة الزراعية للمرتفعات 
الزراعية  واملســاحات والتــالل 
كاملطالع، والطرق الدولية واحلدائق 
العامــة واخلاصة، ومســاحات 
الســاحلية  املناطق  مخططــات 
الســياحية، واجلــزر املهجورة 
املنســية، واالستراحات مبناطق 
الثروة احليوانية، ومساحات تائهة 
باملناطق النموذجية سابقة وحالية، 
وغيرها للطــرق الداخلية محلية 

ودولية!
لو كتبــت لها الســالمة من 
معاول، وآليات عمالقة ملشاريع 
وهمية توسعية ال تستقر زراعتها 

استكماالً ملقالنا املاضي حول 
أهمية األمن الوطني، وتأكيدا على 
ضرورة استيعاب دروس وعبر 
العراقــي، علينا إعطاء  العدوان 
األمن الوطني كل اعتبار بضرورة 
التثقيف األمني اإلســتراتيجي 
باالطالع على الوثائق التاريخية 
التي  املعلومات  للكويت وعلــى 
صــدرت من مراكز الدراســات 
واملذكرات مع من كان لهم شأن 
في العلوم األمنية واإلستراتيجية 
واستخالص الكثير من الدروس 
والعبر بضــرورة اليقظة التامة 
واستدامة احليوية في منظومة 
األمن والدفاع وأن تتواصل الكويت 
باستمرار مع دول اخلليج العربي 
من أجل اســتقرار أمن اخلليج 
ومعاضدة األشــقاء في مجلس 
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أي كان في الكويت للظلم ويبقى 
وطننا وطن العدالة.

األمر اآلخر الذي نتمناه وهو 
مطلب ملح لنا، فكما أن هناك فئة 
لها مطالب، فنحن أيضا لنا مطالب 
حيث نرغب في تشــريع قانون 
ومنحــه صفة دســتورية مبنع 
استجواب رئيس مجلس الوزراء، 
وهذا له أســباب قانونية كثيرة 
أهمها أنه بالقانون والدستور ال 
يساءل رئيس مجلس الوزراء عن 
أداء وزرائه، فمسؤوليته تنحصر 
بالدرجة األولى في رسم السياسة 
العامة للدولة الداخلية واخلارجية 
وتعيــني الــوزراء، والقيام بكل 
أعباء منصب رئاســة احلكومة، 
أي أن كل ما يثار ويوجه لرئيس 
الوزراء ال يعنيه بصفته بل يعني 
الوزير املختص، ومن هذا املنطلق 
القانوني نرغب في إضافة مادة 
قانونية متنح صفة دستورية مبنع 
استجواب رئيس مجلس الوزراء، 
وال يحاسب متى ما أخطأ إال من 
قبل صاحب السمو، فقط ألن من 
يعني رئيس الــوزراء وحده هو 
سمو األمير بأمر أميري وبإرادة 
منفردة، وعليه فإن هيبة احلكومة 

البد أن حتترم لنستقر.

ضغط على احلكومة ليتم مترير 
املطالب، فالالئحة الداخلية املنظمة 
لألسئلة البرملانية واالستجوابات 
البد أن تعــدل بعد العرض على 
التشــريعية والتأكد من  اللجنة 
سالمتها القانونية بعرضها على 
احملكمة الدستورية حتى يسد باب 
الثغرات القانونية التي مكنت بعض 
النواب من سوء استغالل هذا احلق 

واستخدامه بدوافع شخصية.
فأساس االســتجواب ليس 
الطلبات والضغط  لهدف مترير 
على احلكومة بل الرقابة احلقيقية 
األداء احلكومي والتصدي  على 
للفساد احلقيقي حتى نتمكن من 
محاربة الفاســد في الكويت من 

أجل أن يزدهر وطننا.
فكل ما حدث لسنوات طوال 
أثبــت وجود خلل فــي الالئحة 
الداخليــة ملجلــس األمة يحتاج 
إلى تعديالت سريعة حتى نحقق 
االســتقرار لوطننا وال يتعرض 

مخلصني لوطنهم إال انهم ذهبوا 
ضحية عدم صدور عفو مسبق 
عن مجموعة قليلة في العدد عطلت 
وأضرت مبصالح شعب بأكمله.

فقد نعتت احلكومة من رئيس 
إلى أصغر موظف فيها  وزرائها 
بالفساد، ومت قذف فئات كبيرة من 
املجتمع وغيرها كثير من األمور، 
نســأل اهللا أن يفي املتصاحلون 
بعهودهم ونشهد استقرارا سياسيا 
حقيقيا يعم باخلير على الكويت 

وأهلها باألمن واالستقرار.
فنتمنــى بعد ثبــات براءة 
احلكومــة أال نشــهد تأزميــا 
سياســيا باســتجوابات غيــر 
منطقيــة وشــخصانية هدفها 
دفع احلكومة لالســتقالة، فالبد 
الداخلية  الالئحــة  من تعديــل 
ملجلس األمة حتى ال تســتخدم 
إال في أضيــق احلدود ومتى ما 
دعت احلاجة امللحة لذلك، وليس 
أن تســتخدم االستجوابات أداة 

بداية، نتقدم إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد بجزيل 
الشــكر واالمتنان على تسامحه 
وإصداره ملرســوم العفو، وهذا 
األمــر ليس بغريب على أبناء آل 
الصباح الذين جبلوا على الكرم 
والتسامح والطيبة ما جعل شعوبا 
من العالم تتهاوى إلى الكويت حتى 
يستظلوا حتت راية آل الصباح 

الطيبني.
فال أحد ينكر أن الفرحة ستعم 
بني أطياف كبيــرة في املجتمع 
وخصوصا أن عتق الرقاب أجرها 
عند اهللا كبير، جعلها اهللا في ميزان 
حسنات أميرنا، أطال اهللا في عمره 
ومتعه مبوفور الصحة والعافية.

فاليــوم، الكل بــات يصرح 
برغبته في مصاحلة وطنية مع 
مد جســور تعاون مع احلكومة 
وليس من باب إفساد فرحة أطياف 
املجتمع، إال أن اليوم ستفتح أبواب 
جديدة مع احلكومة بعد صدور 
العفو، ما يثبــت كل ما ذكرناه 
مسبقا عن شخصنة االستجوابات 
التي كانت  وتعسفها واالتهامات 
تتهم بها احلكومة ألكثر من عقد 
من الزمان مع استقاالت حكومات 
متعددة بوزراء، اهللا أعلم، كم كانوا 

ُرفعت اجللسة وثبتت البراءة

عزة الغامدي 

السالم على قائد 
اخلير ومفتاح البركة

م. ٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

احلمــد هللا الذي مــنَّ علينا 
مبحمــد صلى اهللا عليــه وآله 
وســلم، نبي الرحمة، فختم بنا 
رساالت السماء، وجعل املتمسكني 
به وآله الطيبني شهداء على من 
جحد برســالته السمحاء. وفي 
ســعيه لهداية النــاس أجمعني 
عرض نفســه لإليذاء، وأُخرج 
من دياره، وحورب من عشيرته 
اجلاحدين، وقّرب إليه املؤمنني، 
إعزازا لإلسالم، حتى استقوى 
بعون اهللا بأنصاره األبرار، فغزا 
الكافرين في عقر دارهم، حتى 

انتصر، وعلت كلمة التوحيد.
اللهم مبــا كدح فيك فارفعه 
إلى الدرجــة العليا، وعرفه في 
املؤمنني  الطاهرين، وأمته  أهله 
من حسن الشفاعة، انك املتفضل 
العظيم. (من وحــي الصحيفة 

السجادية).
< < <

الصادق  اإلمــام جعفر  قال 
گ: «إنا لو كنــا نفتي الناس 
الهالكني  لكنا من  برأينا وهوانا 
ولكنها آثار من رسول اهللا ژ 
أصول علــم نتوارثها كابرا عن 
كابر نكنزها كمــا يكنز الناس 
ذهبهم وفضتهــم». في ذكرى 
النبــوي، ومولد حفيده  املولد 
اإلمام جعفر الصادق، صل اهللا 

عليه وآله وسلم.

شكرًا «نواف السمو».. 
حفظك اهللا

نبض

S _ alnashwan@hotmail.com
سعد النشوان

أن تكون  الكويت  اعتدنا في 
العالقة بني احلاكم واحملكوم ذات 
رباط وثيق، تلك العالقة السامية 
التــي تعتبر ســمو األمير والد 
اجلميع، وكذلك احترام الدستور 
والقانون، وهذا ما جرت عليه كل 
األحداث واخلالفات التي مرت منذ 
تأسيس البالد قبل ما يقارب ٤٠٠ 

سنة مضت.
فعندما حدث خالف في علم 
الكبير  ١٩١١ بني الشــيخ مبارك 
اللؤلؤ، وعدم دفع  وبعض جتار 
الرسوم املقررة آنذاك، ومت منع 
صيد اللؤلؤ، وهاجر بعض التجار 
إلى البحرين، ســرعان ما جرت 
الدولة في  مصاحلة بــني رأس 
ذلك الوقت الشيخ مبارك وهؤالء 
التجار، ومن ثم العودة مرة أخرى 
للبالد، وكذلك أحداث أخرى رافقت 
املجلس التشريعي عام ١٩٣٨ وكان 

احلل بالتراضي والتفاهم.
إن «العفو» ال يصدر إال من 
رجل عظيم اخللق، عزيز املكارم، 
حليم النفس، وذلك امتثاال حلديث 
النبي ژ: «وما زاد اهللا عبداً بعفو، 
إال عزاً»، وقبل ذلك قول اهللا تعالى: 
(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 

عن اجلاهلني) (األعراف: ١٩٩).
الســمو»  لقد أعطى «نواف 
درســا رائعا لكل ذي مقدرة أو 
حاكم يســود الناس، أن احلكم 
باحلــب والتراضي والتشــاور 
إلى  للوصول  الطريق األســهل 
قلوب الناس، وأن من يريد من 
شــعبه دوام حبه والدعاء له هو 
التواصل املباشر معهم أو ممثليهم 
متثيال حقيقيا، وأعطى رســالة 
مهمة للنــواب واحلكومة ولكل 
من يريد خدمة الوطن واملواطن، 
أن التفاهم هــو طريق اإلجناز، 
وما ال يؤخــذ كله ال يترك جله، 
الكثير  لدينا  الكويت  ونحن في 
من امللفات التي حتتاج إلى حلول 
عاجلة وجذرية ومشاركة اجلميع، 
فالقضية اإلسكانية والتوظيف 
السكانية  و«البدون» والتركيبة 
وغيرها الكثير ميكن حلها بالتفاهم 
وعدم التشنج، مع احملافظة على 

األدوات الدستورية املستحقة.
إن مصلحة الوطن العليا تتطلب 
من اجلميــع، حاكما ومحكوما، 
التفاهــم والتشــاور، ومن ثم 
االنطالق نحو اإلجناز، وهذا ما 
خطه «أمير العفو» سمو الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
الشيخ مشــعل األحمد،  األمني 
حفظهما اهللا ورعاهما، وإن شاء 
اهللا تعود الكويت درة اخلليج كما 
كانت، بــل درة العالم، بقيادتها 

وشعبها واملقيمني على أرضها.

قبل أيام من مغادرته في إجازته اخلاصة املاضية، وجه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظة اهللا، في بيان صادر من 
وزير شؤون الديوان األميري إلى حوار وطني يجمع السلطتني 
التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة األجواء من أجل توحيد اجلهود 
وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات واإلمكانيات خلدمة الوطن 
العزيز ونبذ اخلالفات وحل كل املشاكل وجتاوز العقبات التي 
حتــول دون ذلك خدمة للمواطنني الكــرام ورفعة راية الوطن 

العزيز ومكانته السامية.
خالل هذه الدعوة السامية والكرمية من أمير العفو والتسامح 
متت دعوة السلطتني ملناقشة امللفات على طاولة النقاش والتي لم 
يستمر حسمها وقتا طويال تلبية لرغبة والد اجلميع في حلها.

اللقاءات عقدت، وناقشــت العديد مــن املواضيع التي كان 
على رأســها العفو الكرمي عن أبناء الكويت احملكومني لرأي أو 

موقف سياسي.
 سموه احتضن أبناءه حتت بشته بدعوته لهذا احلوار الوطني 
الذي نتج عنه هذه املصلحة والعفــو الكرمي الذي جاء بتوافق 
كبير من قبل األطراف املشــاركة حصدت الكويت ثمار نتاجه 

اليوم بتوجيهات سمو اإلنسانية. 
العفو في طريقة لإلقرار بفضل والد اجلميع وتعاون املخلصني 
من أبناء الشعب الذين حملوا على عاتقهم هذا امللف منذ دخولهم 
قاعة عبداهللا السالم ونخص بالذكر النواب املشاركني في احلوار 
الوطني د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر ومهلل املضف، فلهم منا 
كل الشكر وال ننسى خصوصا جهود النائب الوسمي ونتضرع 
إلى اهللا العلــي القدير أن مين اهللا عليه بالصحة والعافية. رغم 
وضعه الصحي بادر باملشاركة حينما متت دعوته، وقدم مصلحة 
الوطن على صحته ونفســة هؤالء أبناء الكويت الذين يجمعهم 

حب الوطن واستقراره.
لــم يتبق على النواب واحلكومة بعد هــذا العفو الكرمي إال 
التعاون والنهوض بالكويت تنمويا واقتصاديا بعد تعطل لعجلة 
التنمية بسبب تلك امللفات التي كانت الشغل الشاغل لنواب األمة 
يجب أن يتم رد التحية باإلجناز والعمل الدؤوب واالبتعاد عن 
التكسبات السياسية في املرحلة املقبلة ومعاجلة جميع القضايا 
وإيجاد احللول املناسبة لها مثل قضايا السكن والتعليم والصحة 
وحتسني دخل املواطن ألن مطلوب من السلطتني االلتفات إلى 

املواطن الكويتي وتلبية احتياجاته.
أخيرا: شكرا من القلب نقولها لشيخنا وأميرنا نواف اخلير 

والكرم 
شكرا من القلب أمير العفو

شكرا من القلب أمير اإلنسانية
شكرا من القلب سمو التسامح 

شكرا من القلب جلمعكم شمل األسر مع أبنائهم
مهما نقل من كلمات شكر فلن توفيك حقك يا كبيرنا وعمود 
بيتنا الكبير الذي يجمعنا جميعا، هنيئا لنا بك أيها الوالد الكرمي.

إطاللة

نواف األحمد..
أمير العفو 

والتسامح واحملبة
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

في العــام ١٩٩٤ وحيث كنت أدرس في كلية الدراســات 
التجارية، سمعت رواية مهمة من دكتور كان يدرسني وكان 
من إحدى اجلنســيات العربية الشقيقة، عنوان هذه الرواية 
أننا بعد خمس أو عشــر سنوات ســنكون في قلب إعصار 
معلوماتي عظيم، ومضمونها بكل إيجاز أنه ستتشكل لدينا 
ثورة في االتصاالت شرســة ومتوحشة وغير مسبوقة في 

وسائل التواصل.
كان يتخيل الشكل القادم لهذا اإلعصار املعلوماتي ولهذه 
الثورة في التواصل واالتصاالت، ولكن عندما أتذكر وصفه 
وخياله أجده منطيا جدا مبــا يتواكب مع تلك الفترة، ورغم 
تبشيره وتنبؤه أيضا لم يصل بتصوره آنذاك لعشر معشار 

ما يحدث اليوم.
< < <

منــذ بداية األلفية اجلديدة ونحن لم نعرف االســتقرار 
املعرفي واملعلوماتي والتقني، في حتول وحتور مستمر وفي 
تسارع علمي مثير لإلعجاز واإلعجاب غالبا ومثير لالشمئزاز 
والقرف أحيانا، مقبول في جوانب كثيرة جدا ومرفوض في 

جوانب كثيرة جدا أيضا.
< < <

الغريب انه كلما توصلنا لنظــام جديد أو طريقة جديدة 
للتواصل واعتقدنا أن العقل والعلم واخليال البشري لن يأتي 
بشيء أفضل مما مت، إذا بنا نتوصل ملا هو أحدث وأفضل مما 
يجعلنا نعتبر ســابقه بدائيا جدا، وهو فعال ما يجعلنا نتأكد 

أننا أمام ثورة معلوماتية اتصاالتية كبيرة جدا.
< < <

كثير من تطبيقات التواصل االجتماعي لدي ولدى غيري 
عليها الكثير من املالحظات، ولكــن أعتقد جازما أن أكثرها 
خطورة على اإلطالق هو تطبيق (كلوب هاوس) الذي أرى انه 
وإن كنا منذ بداية األلفية اجلديدة في ثورة معلوماتية وتقنية 
فان (كلوب هاوس) في اغلبه األعم يعتبر ثورة صوتية مضادة 
وثورة (بالعيميــة) تخريبية حركت كل احملاذير وغيرت كل 
املعايير وكشفت كل بواطن التقصير لدى اجلميع بال استثناء 

متحدثني ومستمعني.
قــد يفهم اتهامي ملتحدثني، ألنهم قد يكونون أخطأوا في 
حديثهم أو حتدثوا مبا ال يليق، ولكن قد يســتغرب اتهامي 

للمستمعني واملتلقني الذين لم ينبسوا ببنت شفة قط.
وهنا أقول إن املتحدثني املسيئني وحتى املتحدثني التافهني ال 
يقلون سوءا وتفاهة عمن يستمع لهم ألن املستمعني هم الذين 
يزيدون أعداد املتابعني في «غرف» هؤالء املسيئني والتافهني، 
بل انهم كمن يزيد أعداد السواد األعظم املؤيد لهم ويضخمون 
يوما بعد يوم جماهيريتهم الضالة واملضلة واملضللة أيضا.

< < <
صحيح أن تطبيق (كلوب هاوس) يعطي املتحدث شعورا 
تفاعليا مباشــرا مع اجلمهور يستطيع من خالله توصيل ما 
يريد بشكل مباشر ويتيح للمتلقي التفاعل أيضا، كما يعطي 
املسرح للفنانني وجلمهورهم ذات املشاعر التي ال توجد في 
شــتى فروع الفن األخرى، لكنه أيضا وسط مفتوح جدا ال 
تستطيع معه حتديد من تريد استقباله ممن ال تريد وكذلك قد 
تنشط بوسط كهذا كثير من طفيليات التخريب واالستهتار 

التي ال تهتم بعلم أو فن أو فكر.
كما أنه تطبيق بال قيود بشــكل مطلق وأيضا الفائدة مما 
يبث به وقتية، ألنه ال توثيق وال تسجيل له غالبا وملا يتم به 

من نقاشات وحوارات.
< < <

وأنــا بكل صراحة ورغم كل ما ذكــرت أجدني متناقضا 
بشأنه، بل انني لم أشكل رأيا قاطعا بشأنه بعد ألنني أجد به 
الكثير من الغث والكثير من السمني أيضا، ومازال عندي حتت 
املجهر والبحث وقيد الدراسة ولم أقرر بعد هل سأستمر به 

أم سأهجره متاما؟

وجهة فكر

«كلوب هاوس» .. 
والثورة املضادة

hmmad _ alnomsy@yahoo.com 
@hammad _ alnomsy

حماد مشعان النومسي


