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بالتأكيد جنحــت انتخابات أمة ٢٠٢٢ بتطبيق التصويت 
بالبطاقة املدنية التي حســمت مقر اإلقامة لكل ناخب، هذا 
النجاح جاء لتطويق العبث والتالعب في نقل قيود الناخبني 
والقضاء على كل الذين عملوا وساعدوا على حتريف وتزوير 
عناوين املوطن األصلي للناخبني فأصبحت الكويت بهذا اإلجراء 
كلها في كشوف وقيود االنتخابات بعلم احلكومة واملواطنني 

دومنا حتريف وانتهى زمن نقل القيود وتزوير املدنيات!
من هنا نحن نحتاج لتشــريع جديــد وقانون ثابت مع 
التعديالت الطفيفة عند احلاجة مستقبال، لذلك نقول: طاملا 
جنحــت البطاقة املدنية في حتقيــق املطلوب من تطبيقها، 
فال شــك أننا نحتاج من مجلس األمة ٢٠٢٢ النظر والعمل 
مبشــروع قانون جديد لتعديل قانــون الدوائر االنتخابية 
اخلمس، وتثبيت دستورية قرار التصويت بالبطاقة املدنية 
وفقا ملوطن السكن األصلي للناخبني ووفقا للتوزيع املناطقي 

للمحافظات اإلدارية الست.
بذلك يكون التعديل بأن تكون الدائرة األولى تشمل املدن 
واملناطق والضواحي التابعة حملافظة العاصمة، وهكذا بقية 
الدوائر التي ســتصبح بالتعديالت اجلديدة، الدائرة الثانية 
محافظة حولي، ثم الثالثة محافظة مبارك الكبير وهكذا الدوائر 

الرابعة، فاخلامسة، وأخيرا السادسة!
وهنا يجب علينا تشــريع قانون جديد بأن يكون عدد 
أعضاء مجلس األمة ستني عضوا، لكل محافظة عشرة أعضاء، 
وأيضا تكون احلكومة من ١٨ وزيرا مبن فيهم الوزير احمللل 
أو أكثر، وهكذا يكون عدد أعضاء املجلس مستقبال ٧٨ نائبا 
الستيعاب ضخامة أعداد الناخبني مستقبال بعد دخول من 
بلغ الـ ٢١ عاما، حتى وإن خفض ســن الناخب فيما بعد إلى 
١٨ عاما، وذلك إذا أقر اقتــراح ملجلس األمة بتعديل قانون 

ضرورة دستورية.
لذلك نحن نتطلع إلجنازات دستورية حتصن الدستور 
والقوانني واللوائح اجلديدة التي تعزز الدميوقراطية اليوم 
وباملستقبل حتى ال نشق على أجيالنا القادمة أي صعوبات 
ملواجهة أزمة أو حالة سياســية تعرقل مسيرتهم االنتخابية 
والدميوقراطية والتي امتدت جذورها من جتاربنا السياسية 
والدستورية منذ عام إقرار دستور ١٩٦٢ ثم بداية افتتاح دور 
االنعقاد للفصل التشريعي األول عام ١٩٦٣ والذي سيدخل 

عامه الستني في أكتوبر عام ٢٠٢٣ القادم، بإذن اهللا!
إن ألجيالنا حقا علينا مثلما صانوا رجال وصناع الدستور 
والدميوقراطية في عامي ١٩٦١ و١٩٦٢ بداية مسيرة االستقالل 

واحلرية والنظام السياسي الدستوري الرائد والقيم!
من هنا نطرح رؤيتنا بعد االســتقرار السياســي الذي 
حسمته البطاقة املدنية إلثبات املسيرة الوطنية للدميوقراطية 

الكويتية، واهللا من وراء املنشود والقصد!

يصادف اليوم ذكرى حرب أكتوبر املجيدة، ففي الساعة 
الثانية من بعد ظهر يوم الســبت السادس من أكتوبر عام 
١٩٧٣ ميالديا جاءت الساعة التي متنتها وعملت لها وانتظرتها 
األمة العربية اإلسالمية جمعاء من احمليط إلى اخلليج، فعلى 
اجلبهة املصريــة تالحقت عواصف النار بضرب الطيران 
ثم القصف باملدفعية ثم إنزال ١٠٠٠ قارب مطاطي إلى قناة 
الســويس و٨٠٠٠ مقاتل، كانت املوجة األولى من موجات 
العبور وطوفان من قوات املشاة واملدرعات بانتظار دورهم 
في العبور، ووراء هذا احلشد املهيب جيش املليون مقاتل.

في العاشــر من رمضان كانت مصر تعيش واحدة من 
أمجد ساعات عمرها، وعلى اجلبهة السورية كان التمهيد 
باملدفعية واندلعت ٣ فرق من املشــاة واملدرعات تكتسح 
مرتفعات اجلوالن وكل العالم مأخوذ من املفاجأة واملشهد 
اجلليــل بالقوة العربية يتجه بأنظاره إلى القاهرة احلبيبة 

باعتبارها مركز القيادة للعمل العسكري والسياسي.
وكان الرئيس السادات، رحمه اهللا، في قلب تلك الصورة 
التاريخية العظيمة وكان السادات يترقب عملية العبور في 
قناة السويس التي كان الكل يخشاها ويتحسب لها، لكن 
احلمد والشكر هللا متت بنجاح يفوق كل خيال ما أحوجنا 
في زمن االنكسار العربي إلى أن نستلهم روح أكتوبر فقد 
حقق اجلندي العربي معجزة على أي مقياس عسكري، فقد 
قهر أكبر مانع في التاريخ وقضى على أســطورة اجليش 
اإلســرائيلي الذي ال يقهر، فعندمــا حتتفل امتنا العربية 
اإلســالمية بنصر أكتوبر علينا أن نذكر سنوات الهزمية 

وأن نذكر أن لنا أعداء يتربصون بنا ويسعون لدمارنا.
إن النصر الكبير الذي حققته القوات العربية في مصر 
وسورية يثبت مبا ال يدع مجاال للشك أن التالحم العربي 
والتضامن العربي هما األساس األول ألي انتصار عربي، 
واستلهاما لروح أكتوبر، علينا أن نعي الدروس املستفادة 
من هذا االنتصار وأول هذه الدروس أن العرب قوتهم في 
وحدتهم وفي تضامنهم وان التضامن العربي يتجلى في 
وقت الشــدة واحملن، نعم لقد شاركت اكثر الدول العربية 
اإلسالمية بتحقيق هذا النصر بالرجال والعتاد وبوقف ضخ 
البترول للدول املتضامنة مع إسرائيل ومن الدروس أيضا.
إن ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة فال املفاوضات 
وال املؤمترات تعيد للعرب حقوقهم وال مقدســاتهم التي 
تداس ولنعلنها صراحة: إســرائيل ال تفهم غير لغة القوة، 
وإســرائيل ال تريد سالما بل ذال وهوانا واستسالما لكل 

عربي مسلم وتريد أن تنهب مقدسات املسلمني.
أولى بشائر النصر أن ننتصر على اخلوف في داخلنا 
وأن نكســر حاجزه ونفجر طاقاتنا ونعيد بناء اإلنســان 
العربي ونعطيــه حريته ونعيد إليه حقوقه وكرامته علينا 
أن نتســلح بالعلم ونسعى إليه ونطلبه في كل وقت ومن 
كل مكان، فيوم ساد اجلهالء انكسرت األمة ونالت الهزمية 

وراء الهزمية.
كما أثبتت حرب أكتوبر أن التخطيط هو احملرك األول 
لتحقيق االنتصارات فعلينا بالتخطيط حتى نقضي على 
الفوضى التي تسود حياتنا ومشروعاتنا، علينا بالشفافية 
ومحاربة الفساد واملفســدين ألنهم ال يأتون إال بالهزائم 
والنكبات، علينا أن نحرر أنفســنا من الضغائن واألحقاد 
فأول أسلحتنا سالمة اجلبهة الداخلية فيها نحصن انفسنا 
من الفنت والشقاق. إن حتقيق االنتصارات كما حتققت في 
أكتوبر ٧٣ يلزمنا أن نســتلهم حرب أكتوبر بكل مناحي 
احلياة، سالما لرجال الدفاع اجلوي املصري الذين قطعوا 
يد إسرائيل وقضوا على أسطورة تفوقها اجلوي واجليش 
الذي ال يقهر، سالما إلى كل من شارك من البلدان العربية 
بروحه ودمه وماله وعرقه في حتقيق هذا النصر العظيم، 
ونسأل اهللا سبحانه، وتعالى أن يوحد كلمة املسلمني على 
كلمج ال إله إال اهللا وأن محمدا رســول اهللا، وان نرى راية 

اإلسالم خفاقة عالية على املسجد األقصى، اللهم آمني.

٭ في البدء، نقدم التهاني والتبريكات 
جلميع األمة اإلسالمية مبولد احلبيب 
املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم، 
والذي يوافق هذا العام ٢٠٢٢ يوم السبت 
القادم املوافق ١٢ من ربيع األول، من 
أجمل ما قرأت من أقوال لرسول اهللا ژ 
وكل ما قاله جميل ولكن كلما أقرأ تلك 
السطور أشعر بأن من يحبنا وأحبنا 
هو خامت األنبياء شــعور آخر، ما هذا 
الشعور وما هي تلك السطور وإليكم 

كلماتها:
رأى بعض الصحابة، رضوان اهللا 
عليهم، رسول اهللا ژ يبكي، فقاموا 
بســؤاله عما يبكيه، فقال: اشــتقت 
ألحبابي. فقالوا: أولسنا أحبابك يا رسول 
اهللا؟ قال: ال أنتم أصحابي. أما أحبابي: 
فهم قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي 

ولم يروني. 
ما أجمل تلك الســطور وما أحبها 
إلى قلبي وما أعظم عشــقي ملن قالها 
وهواملصطفى عليــه أفضل الصالة 
والســالم... كل عام واألمة اإلسالمية 

بخير.
٭ السادس من أكتوبر لم يكن انتصارا 
يقتصر فقط علــى جمهورية مصر 
العربية بل هو انتصار لألمة العربية كلها، 
يوم أن جمعت األمة العربية واإلسالمية 
كلمتها ووحدت صفوفها السترجاع 
أرض اغتصبت من الكيان الصهيوني، 
ذكرى السادس من أكتوبر هو نصر 
لألمة العربية وذكرى مؤملة للصهاينة، 
ضربة مؤملة هزت أرجاء العالم مبا قام 
به جنود مصر عندمــا عبروا القناة 
السترجاع أرضهم، ضربة أوضحت 
للعالم بأكمله أن العرب ليسوا أقوال بل 
أفعال إذا احتدوا، ها هو اليوم حتتفل 
األمة العربية بالذكرى الـ ٤٩ بانتصار 
السادس من أكتوبر هي ذكرى ليس فقط 
للعالم بل لألمة العربية ماذا سيحدث 
لو احتدوا كما احتدنا في السادس من 
أكتوبر؟ يقول اهللا عز وجل في كتابه 
(واعتصموا بحبل اهللا جميعا  العزيز 

وال تفرقوا).
العربية  كل عام واألمة  مسك اخلتام:  ٭ 
واإلسالمية بخير، وكل عام وأكتوبر 
يقترب من اليوبيل الذهبي نصرة لألمة 

العربية بخير.

في احلقيقة فكــرت كثيرا قبل أن 
أكتب هذه املقالة حتى أدرك أن اختيار 
املوضوع ال يقل أهمية عن كتابته وال 
أعرف الســبب الذي جعلني أفكر في 
اختيــار املرأة لكتابة هذه املقالة ألنني 

كثيرا ما حتدثت عن املرأة وإبداعها.
إال أن ثقتي بهذه املخلوقة الوديعة 
الطيبة كبيرة، لذا فهي تستحق منا أن 
نقف لها إجــالال واحتراما ملا تقوم به 
من جهود مشكورة نحو إدارة أسرة 

بأكملها داخل وخارج املنزل.
وال شك أن هذه اإلنسانة التي متلك 
مجموعة من األحاسيس املرهفة الرقيقة 
تبعث في النفــس الراحة والطمأنينة 
ونحن لو قمنا بتصنيف جهود هذه املرأة 
لوجدناها تتبوأ وظائف عديدة تتفوق 
بها على الرجال وإليكم هذه الوظائف:

٭ الوظيفة األولى: التنظيم األســري 
داخل مملكة البيت من مأكل ومشرب 
ومتابعة وتوجيه وإرشاد األبناء، وذلك 
ليس بشيء هني، فهو يحتاج إلى مقدرة 
إدارية فائقة لتيسير األمور في حكمة 

وترّو.
٭ الوظيفة الثانية: هي مساندة الزوج، 
فهي الزوجة والصديقة واحلبيبة واألخت 
التي تقوم بتسهيل وتيسير أمور زوجها، 
فهــي الصدر احلنون التي تخفف من 
أزماته فيما يقع عليه من أزمات ترهقه 
أو تعكر صفوه ليكون شخصا ناجحا.

٭ الوظيفة الثالثة: تشحن أمومتها بكل 
ما فيها من عطف وحب وحنان لترضع 
به أطفالنا ليشبوا رجاال عصاميني، فكل 
نظرة منهــا متدهم بالدفء وتزودهم 

إحساسا بالسعادة واالطمئنان.
٭ الوظيفة الرابعة: والتي احتدى بها 
أقوى األقوياء وأشرس احملاربني بأن 
يتحملوا دقيقة ألم واحدة مما تتحمله 
هذه املخلوقة الطيبة اثناء املخاض وهي 
تصارع املوت من أجل أن يعيش انسان 
آخر اال وهو وليدها الذي ما ان تسمع 
التقليدية حتى تغوص بنوم  صرخته 
عميق متناسية كل آالمها.. وأشجانها.

وأخيرا لك مني يا أختي املرأة حتية 
اعتزاز وتقدير على ما تقومني به من 
أعمال رائعة تستحق ان نقف لها احتراما 
وإجالال لك منا دعاء مخلص يخرج من 
القلب الى القلب فأنت زهرة فواحة في 

بساتني عقولنا وقلوبنا.

احلكومة، فاإلجنازات التي نطمح 
لها تكون بااللتفات لقضايا الشعب 
الكويتي احلقيقية وليست القضايا 
التي تخص النائب وجماعته أو 
أهل  ما يخدم أجندته اخلاصة، 
الكويت يريــدون بحق حماية 
الوطنية ونســيجهم  هويتهم 
االجتماعي من العبث الذي طال 
لسنوات طويلة ووضحت نتائجه 
املؤملة مع مواجهة واقعية عقالنية 
للفساد األخالقي واملالي واإلداري 
البطالــة واالهتمام  ومعاجلــة 
احلقيقي بقضايا الشعب العالقة، 
أهل الكويت ال يناقشون أعمار 
النواب، فالنواخذة كانوا بأعمار 
متفاوتة، منهم الشــاب ومنهم 
الرجل احملنك، وجميعهم اجتازوا 
غمار احلياة وأهوال البحر، أهل 
الكويت يحلمون بالعقلية املفكرة 
املنتجة التي تقدم األداء املتميز 
ومتد يــد التعاون ال التأزمي مع 

احلكومة.
أهل الكويت مساملون، ولكنهم 
ملــوا من التالعــب واملفاجآت 
أمام  لذلك ســتكون  الصادمة، 
النواب فرصــة أخيرة حلماية 
الدميوقراطية ودعم االستقرار في 
الدولة ومشاريع التنمية والتعليم، 
نحن أمام مفترق طريق جديد، 
فهل سيعي النواب والوزراء مدى 
حساسية دورهم، أم سيعيدون 

األسطوانة القدمية؟

والقضاء على البطالة وعدم مّس 
جيب املواطن.

كـــما يجب على النواب مد 
للحكومة والتعاون  التعاون  يد 
بإقـــرار املشاريع والقوانني التي 
تعــود على البالد بالنفع، إضافة 
الفساد ومحاربته  إلى مكافحة 
باحملاسبة احلقيقية املشتركة بني 

املجلسني.
أخيـــراً نتـــمنى من سمو 
الوزراء االستــــمرار  رئيس 
عــــــلى نهجه اإلصـــالحي 
بإلـــزام الوزراء اجلدد باتباع 
ســــياسة الباب املفتـــــوح 
املواطــــنني،  الستقـــــبال 
واستمرار منع استقبال النواب 
في مكاتب الوزراء، حيث إن هذا 
النهج حقق العدالة للجميع، وقطع 
النواب  الطريق على بعــــض 
واملتنفذين الذي كان يقوم بدور 
الوسيط إلجناز معاملة من أجل 

مصاحلهم الشخصية.

ضروري لتحصيــل األهداف 
السياسية.

وبصورة مشــابهة تعتقد 
الكثير من احلكومات حول العالم 
أنها محتاجة إلى استخدام العنف 
لترهيــب جماهيرها لتخضع. 
أوقات أخرى تســتخدم  وفي 
للدفاع عن  القــوة  احلكومات 
بلدانها ضد الغزو اخلارجي أو 
غيره من تهديدات استخدام القوة 
أو  وهيمنة احلكومات األخرى 

غزو أراضيها.
والعــنف السياسي يتضمن 
جمـــيع املمارسات التي تتضمن 
أو  للقوة  اســـــتخداما فعليا 
تهديدا باســتخدامها لتحقيق 
أهداف سياســية تتعلق بشكل 
نظام احلكم وتوجهاته أو سياسته 
االقتصادية واالجتماعية وقد 
يكون منظما أو غير منظم وقد 
أو جماعيا وقد  يكون فرديــا 
يكون علنيا أو سريا وقد يستمر 
لفترات طويلة أو ميضي سريعا 

وقد يكون مؤقتا.
أدعو اهللا أن يحمي بالدنا من 
أي عنف سياسي وأن تستمر 
الوحدة الوطنية في جميع أرجاء 
البالد في ظل قيادتنا احلكيمة.

من املرشحني.
العرس االنتخابي  حتـــول 
إلى هـــــم وغــــــم وضيق 
يخنق أهــل الكويــت، وبدأت 
متتمات الشــك الصريح بقدرة 
املرشحني على ترميم ما أحدثه 
الفساد من عطب واضح في تنمية 
البلد والقيام بدورهم التشريعي 
املطلوب، البعض أعلنها صراحة 
أنهــم ال يرغبون في االنتخاب 
فلقد وصلوا لطريق مســدود 
مهما حاول املرشحون زخرفته 

لزغللة عيون الناخبني.
الكويت يفتخرون  أهل  كان 
بالدميقراطيــة التي انقلبت إلى 
مصدر ألم وإحبــاط وارتفعت 
أصوات تنادي بضرورة ســن 
قوانــني حتاســب النائب على 
تقصيره ومشاغبته غير املجدية 
والصــراخ ملجــرد التأزمي مع 

بقيادة ســـمو الشـــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح أن تأتي 
ببرنامــج عمل يلبــي طموح 
املواطن، يشــتمل على حلول 
مرتبطة مبدة زمنيــة لقضايا 
الصحة، والتعليم، والســكن، 
الفســاد، وحتسني  ومكافحة 
للمواطن،  الدخــل  مســتوى 
والتركيبــة الســكانية، وملف 
الوظائف  «البدون» وتكويــت 

ضد دولة مثل التمرد أو الشغب 
أو خيانة الوطن أو االنقالب.

وكذلــك فهو العنــف الذي 
يرتكب ضــد جهات فاعلة غير 
حكوميــة أخــرى، وميكن أن 
يصنف عدم اتخــاذ أي إجراء 
من طــرف احلكومات على أنه 
شكل من أشكال العنف السياسي 
مثل رفض تخفيف املجاعات أو 
بطريقة أخرى منع املوارد عن 
املجموعات التي ميكن متييزها 
سياسيا ضمن أراضيها. ويعتقد 
الكثير من املجموعات واألفراد أن 
أنظمتهم السياسية لن تستجيب 
أن  ملطالبهم وبالتالي يعتقدون 
ليـــــس مبررا بل  العنـــف 

الناخبني واجتـــــرار مقاطع 
كاملة مــــن ندوات مشـــهورة 
لنــــواب سابقني بنفس الكلمات 
واجلمل مما يفضح إفالســهم 

السياسي والوطني.
وما زاد الطــني بلة، التوجه 
الغريب الستقطاب اجلماهير حتى 
في تزوير تاريخ الوطن وضرب 
اللحمة الوطنية وتلفيق القصص 
واألكاذيب عن بعض املرشحني 
مــع االجتهاد املريــض لنبش 
ماضي املرشح وفضح معاركه 
اخلاصة ونشــرها عبر وسائل 
التواصــل االجتماعــي لتنفير 
الناس منه، ثقافة جديدة ومريضة 
بدأت باالنتشار وتتمركز حول 
إسقاط أي منافس ناجح أو بارز 
ونشر الشائعات وإثارة الشكوك 
حوله، املهم أن تظل دائرة الفوز 
محصـــورة فـــي سني وعني 

الذيــــن يأملون  املواطــنني 
منه رد التحية لهم بــــاختيار 
وزراء رجال دولــة، االخــتيار 
يـــــجب أن يكـــون خاضعا 
ملعايير الكفاءة واخلبرة بعيــدا 
عــن تعــــيينات احملاصصة 
التي  السياســية  والترضيات 
تعودنا أن تكــون حاضرة في 

كل تشكيل حكومي سابق.
نتمنى من احلكومة املقــــبلة 

اجللوس على مقعد القيادة بدون 
إلى  التي حتتاج  رخصة دولية 
حمالت لضبطهــا حرصا على 
الســالمة وحفظا لألرواح من 

تلك املمارسات.
إن العنف السياســي الذي 
الدول يرتكب  متارســه بعض 
لتحقيق أهداف سياسية ويشمل 
العنــف الذي تقترفه دولة ضد 
أخرى في احلروب وميكن وصفه 
بالعنف الذي يقترف ضد اجلهات 
الفاعلة غير احلكومية وأبرزه 

اإلبادة اجلماعية.
وميكن كذلك وصفه بالعنف 
الذي تقترفه  احملفز سياســيا 
الفاعلة غير احلكومية  اجلهات 

انتهت فـــترة االنتخابات 
ملجلس األمة ٢٠٢٢، والتـــــي 
على الرغم من قصر مدتهـــا، 
إال أنـــها كانت حافلة مبفاجآت 
الغريبة والعجيبة  املرشــحني 
والسارة والصـــــادمة، فمن 
متابعتي ألخبار معظم املرشحني 
ملجلس األمة في شــمال البالد 
وجنوبها فاجأتني صور الندوات، 
فاملقار االنتخابية كانت مزدحمة 
بالناخبني وهو أمر لم يكن مألوفا 
من قبل، حيث إن االزدحام كان 
ينحصر في عــدد محدود من 
املرشحني والبقية تختلف كثافة 
متابعيهم، ولكنه ال يبلغ ما رأيناه 
من ازدحام مع أن اجلميع يعرف 
أن فالنا أو عالنا من املرشحني 
الشعبية  ليســوا من أصحاب 
العالية وال ميلكون أدنى جاذبية 
سياسية، فلماذا هذا االزدحام غير 
املنطقي والتهافت على التصوير 
مع املرشح؟ ال أدري هل األفالم 
أصبحت واقعــا يفرض علينا 
لتصديقــه؟ البرامج االنتخابية 
ألكثر املرشــحني كانت تضع 
الوطنية شعارا رناناً لها مع أن 
بعضهــم ال يعرف من الوطنية 
إال حروفها، والوعود التي كانوا 
يطلقونها جتعل الناخب يعتقد أن 
«خامت سليمان» أصبح بحوزتهم، 
وصدمني أن بعض املرشــحني 
ال يســتحون من الوقوف أمام 

بداية نبارك لســمو الشيخ 
الصباح  أحمد نواف األحمــد 
حصولــه على جتديد الثقة من 
القيادة السياسية باختياره مجددا 

رئيسا ملجلس الوزراء.
السياسية،  للخريطة  ونظراً 
فما هي إال أيام ويسدل الستار 
على التشكيل الوزاري اجلديد 
حلكومة سموه الثانية، التي نأمل 
أن تكــون ذات نهج إصالحي، 

ورؤية واضحة.
ُحســن اختيــار الفريــق 
احلكومي اجلديــد هو عنوان 
املقبلة،  املرحلــة اإلصالحيــة 
لذا نتمنى أن يكون التشــكيل 
متوافقا مع مخرجات الشعب الذي 
اختار نوابه تلبية خلطاب القيادة 
السياســية في إعادة تصحيح 
املســار السياسي، والذي نرى 
نتاجه اليوم بعد نتائج االنتخابات.

سمو الرئيس يحظى بتأييد 
وقبول شــعبي كبير من قبل 

فــي الوقت الـــذي تتحدث 
فيه املنظــمات الدولــــية عن 
التصدي للعنف بجميع أشكاله 
التزامات  وأنواعــه وضمــن 
الـــدول باألهداف العاملية للتنمية 
املستدامة حتى عـــــام ٢٠٣٠
فإن املواقع تنـــقل عن رؤساء 
وقادة الــدول أمثلة عن العنف 
السياسي رفيــــــع املستوى 
في تصريحات وتهـــــديدات 
تعصف بأي جهــود ملناهضة 
العنف السياسي رفيع املستوى 
وكأن رؤساء وقادة دول العالم 
فوق مستوى االلتزام بالقرارات 
واملواثيــق الدولية أو أنهم غير 

مقتنعني بها وبجدواها.
فهــذا يصــرح، وذلك يرد 
برد أعنــف، وكان األولى بهم 
أن ينسحبوا في هدوء من أي 
اتفاقيات تتعلق بالعنف ما داموا 
يدلون بتصريحــات ال تخدم 
العنف،  قضايا وممارسات نبذ 
وكأن العالم يعود به الزمن إلى 
عدة عقــود مضت قبل إصدار 
الصكوك الدولية ملناهضة العنف 

والتصدي له.
أو أن هناك من القادة الذين 
لم يتم تأهيلهم سياســيا قبل 
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