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ّ
شق كان في اهلل مصرعي
على أي
«»2-2

وعا�صم هذا من �أكابر ا�صحاب �سيدنا حممد ،عليه �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم ،وقد حزن على ا�ست�شهاده ودعا يف قنوته على هذا احلي
من هذيل�،أما البيت امل�شار �إليه ،فيقوله خبيب بن عدي ر�ضي
الله عنه و�أر�ضاه .تعالوا نتعرف علىهذا ال�صحابي وق�صته.
فهو :خبيب بن عدي �صحابي جليل من الأو�س وقارئ داعية الى
دينه كان يف البعثة التي �أر�سلها الر�سول � -صلى الله عليه
و�سلم  -الى جند حيث قدم على ر�سول الله بعد �أحد رهط من
«ع�ضل والقارة» وقالوا :يا ر�سول الله ان فينا ا�سالما فابعث
معنا نفر ًا من ا�صحابك يفقهوننا يف الدين ويقرئوننا القر�آن
ويعلموننا �رشائع اال�سالم ...فبعث ر�سول الله نفر ًا منهم خبيب
وزيد بن الدثنة وعا�صم بن ثابت بن �أبي االقلح حتى اذا كانوا
على الرجيع -ماء لهذيل بني ع�سفان ومكة  -ا�ست�رصخوا عليهم
هذيال وغدروا بال�صحابة فمنهم قتيل و�أ�سري.
�أ�رس خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وقدم امل�رشكون بهما �إلى
مكة ،قال ابن ه�شام :فباعوهما من قري�ش ب�أ�سريين من هذيل
كانا مبكة ،حيث ان خبيبا كان قد قتل يف بدر احلارث بن عامر
من اهل مكة فقتلته قري�ش ث�أرا ل�صاحبهم وت�شفي ًا بعباد الله
امل�ؤمنني� ،سجن ال�صحابي اجلليل انتظارا لتنفيذ اجلرمية
الب�شعة فيه حيث خرجت به قري�ش الىالتنعيم «خارج حدود
احل��رم» ،و�صلى ركعتني خفيفتني واجتمع الرجال والن�ساء
واالطفال يح�رضون م�رصع ال�صحابي اجلليل و�صلبه ،وعندما
رفع الى خ�شبته و�أوثقوه قال :اللهم انا قد بلغنا ر�سالة ر�سولك
فبلغه الغداة ما ي�صنع بنا .ثم قال :اللهم اح�صهم عدد ًا واقتلهم
بدد ًا وال تغادر منهم �أحدا .ويف هذا املوقف الع�صيب قال هذه
الق�صيدة:
جمع الأحزاب حويل و� ّألبوا
لقد ّ
مع
قبائلهم وا�ستجمعوا كل جَم ِ
ِ
العداوة جاه ٌد
وكلهم ُمبدي
علي لأين يف َوثاقي مب�ضيع
ّ
جمعوا �أبناءهم ون�ساءهم
وقد ّ
ُ
وقربت من جذع طويل ممُ ّنع
�إلى الله �أ�شكو غربتي ثم كربتي
�رصعي
وما �أر�ص َد ال
أحزاب يل عند َم َ
ُ
ِ
العر�ش �صبرّ ين على ما ُيراد
فذا
بي فقد ّ
ب�ضعوا حلمي وقد يا�س مطمعي
وذلك يف ذات الإله و�إن ي�ش�أ
يبارك على �أو�صالِ �شلو ممزّ ع
الكفر ،واملوت دونه
وقد خريوين
َ
وقد هملت عيناي من غري جمزع
ذار املوت� ،إين مل ّيتٌ
وما بي ِح ُ
ولكن حذاري جحم نار ُملفع
فل�ست �أبايل حني �أُقتل م�سلم ًا
ٍ
جنب ,كان يف الله م�رصعي
على � ّأي
ٍ
ّ
تخ�شع ًا
مببد ,للعدو
ول�ست
وال جزِ ع ًا� ،إنيّ �إلى الله َمرجعي
وقد رثا خبيب ًا ح�سان بن ثابت �شاعر ر�سول الله �صلى عليه
و�سلم حيث يقول:
ياعني جودي بدمع منك من�سكب
و�أبكي خبيب ًا مع الغادين ملي�ؤب
�صقر ًا تو�سط يف الأن�صار من�صبه
ً
حلو ال�سجية حم�ضا غري م�ؤت�شب
قد هاج عيني على عالت عربتها
ن�ص على جذع من اخل�شب
�إذ قيل ٌ
يا�أيها الراكب الغادي لطيبة
�أبلغ لديك وعيد ًا لي�س بالكذب
بني فكيهة �إن احلرب قد لقحت
حملوبها ال�صاب �إذ مترى ملحتلب
فيها �أ�سود بني النجار يقدمهم
�شهب الأ�سنة يف مع�صو�صب جلب
دمتم �ساملني ،يف �أمان الله.

عبارة

غرقنا بالفساد

«�سنة الهدامة  »2هذا امل�صطلح الذي اطلقته على العام
 2018بعد هطول الأمطار على الكويت ،وغرق الكثري
من املناطق وال�شوارع ،ف�سنة الهدامة الأولى يف العام
 ،1934تعر�ضت فيها الكويت المطار غزيرة ادت الى
غرق املدينة وغرق البيوت الطينية ا�ضافة لت�رضر
نحو � 18ألف �شخ�ص ،وال يختلف الأم�س عن اليوم،
فبعد غرق الكثري من ال�شوارع وت�رضر املواطنني
من �سوء التمديدات و�شبكات ال�رصف يف الع�رص
احلديث واملتقدم اثبت ان م�شكلتنا لي�ست باملاء بل
بامل�س�ؤولني الذين يرتبعون خلف مكاتبهم ويوقعون
على الأوراق وي�رصفون املليارات ويهدرون �أموال
البلد بحجة التطوير والنتيجة تتكرر كعام 1934
ولكن لي�س يف البيوت الطينية بل البيوت «الأ�سمنتية
والفوالذية»!
فنحن مل نغرق من املاء والأمطار بل غرقنا بف�ساد
بع�ض امل�س�ؤولني يف ال��وزارات الذين يتعاملون مع
«اردى» ال�رشكات واملقاولني والأي���ادي الرخي�صة
لبناء بلد جديد وكويت جديدة! ويف النهاية يخرج
لنا امل�س�ؤول بت�رصيح ر�سمي ليو�ضح ب�أن امل�شكلة

لي�ست بال�شبكات والتمديدات بل زاد املطر عن حده
فهل «ن�رشبه» مثال»؟! فهذا الت�رصيح تقوله يف «بيتكم»
ولي�س �أم��ام ال�صحافة ولكن لن ن�ستغرب من هذه
الت�رصيحات لأن من يجل�سون خلف املكاتب حتت ا�سم
«امل�س�ؤول» هم يف الغالب الالم�س�ؤولني! امل�شكلة تكمن
يف عدم رقابة وحما�سبة ه�ؤالء الذين يجل�سون يف �أعلى
هرم الوزارة وامنا حما�سبة من هم يف �أ�سفله ،فالف�ساد
كالدرج يبد�أ بتنظيفه من االعلى ولكن يبدو اننا ننظف
هذا الدرج من اال�سفل.
غرقنا بالف�ساد ،وا�صبحنا ن�سبح يف حميط النعلم �إلى
ويعينّ
�أين يقودنا تياره ،كل يوم ي�ستقيل م�س�ؤول ُ
م�س�ؤول �آخر «اف�شل» من ال�سابق! وهكذا حتى فقدنا
الثقة يف كل من يعني وزيرا وم�س�ؤوال ومديرا وقياديا
ووكيال...الخ!
غرقنا بالف�ساد و�إلى اليوم اكرث ما ميكن عمله جتاه
املتقاع�سني واملهملني و«احلرامية» هو اقالتهم او
احالتهم الى التقاعد وا�ستبدالهم بحرامية ومتقاع�سني
�آخرين وهكذا!
غرقنا بالف�ساد ...انقذوا وطننا من الغرق.

أفكار

ناصر العيدي

أم الخبائث

عندما خلق الله اخللق جعل املالئكة عبادا له طائعني
ال يع�صون الله ما ي�أمرهم به ويفعلون ما ي�ؤمرون،
و�أعطى احليوانات غريزة ت�ساعدها على البقاء ،فهي
وت�سريها دون بذل �أي جمهود لتفكري� .أما
تتحكم بها
ّ
نحن الب�رش  -خلق الله املدلل -فقد ميزنا عن باقي
خملوقاته بالعقل والغريزة معا ،ف�إن نحن �أعملنا
العقل وحده �سمونا �إلى درجة املالئكة ،و�إن �أعملنا
غريزتنا فقط انحدرنا يف �سلوكياتنا �إل��ى مرتبة
احليوان .لذا كان ال بد للإن�سان �أن يوازن يف حياته
بني العقل والغريزة.
�إال �أن بع�ضنا وللأ�سف �أبطل تلك اجلوهرة التي منحه
الله �إياها واجنر يف بع�ض جوانب حياته وراء غرائزه
و�شهواته متذرعا يف ذلك ب�أ�سباب واهية ال �أ�سا�س لها.
�إن من بني �أهم مظاهر تعطيل العقل عن القيام مبهامه
ظاهرة تعاطي املخدرات .تلك الآفة التي ات�سعت على
نطاق كبري بني �شبابنا وفتياننا هذه الأيام.
عرفت امل��خ��درات منذ زم��ن بعيد وك��ان ا�ستخدامها
يقت�رص على بع�ض املر�ضى الذين يحتاجون �إلى �أعمال
جراحية� ،أو لت�سكني بع�ض الآالم والأوج��اع� .إال �أنه
ومع مرور الزمن وزيادة �ضغط احلياة على الإن�سان
وبحثه الد�ؤوب عن اكت�شاف متع جديدة ،بد�أ ي�ستخدمها
كنوع من الهروب من واقع معاي�ش �إلى التحليق بعامل
الوهم واخليال متنا�سيا هذا الواهم �أن ما هذا �إال
نوع من الهروب �إلى الأمام و�أن م�شاكله بدل �أن حتل
وتزول ف�إنها تتفاقم وت��زداد�.إن �آفة املخدرات خطر
داهم ومدمر للفرد وللخلية االولى يف املجتمع وهي
العائلة وبالتايل للكيان االجتماعي وال�سيا�سي الذي
يعي�ش فيه مقرتف ومتعاطي هذه الآفة ،ويكون ذلك من
جوانب عديدة ،فمن جانب هو دمار ل�صحة الإن�سان مبا
يرافق االدمان وينتج عنه من �أمرا�ض مزمنة وم�ستع�صية
ي�صعب على الطب عالجها .ومن جانب �آخر فيها هدر
لطاقات ال�شباب الذين يعدون عماد الأمة و�أملها يف
امل�ستقبل .وهناك هدر من جانب �آخر ال يقل �أهمية،
وه��و ه��در امل��ال ال��ذي ي�رصفه املدمن على نزوته
العابرة ،ما ي�ستنزف معه اقت�صاد دول كربى ،ناهيك
عما يجلبه الإدمان على الأ�رسة من التفكك والت�رشذم

و�سوء الرتبية وف�ساد املجتمع مما يعد عائقا كبريا
�أمام �أي جمتمع �إن�ساين من التقدم والرقي.
وملا كان هذا هو واقع وحقيقة املخدرات والإدمان،
كان لزاما �أن تت�ضافر اجلهود من كل اجلهات وعلى كافة
امل�ستويات للق�ضاء على هذه الظاهرة املخيفة وهذا
الغول الذي يحاول �أن يفتك ب�شبابنا ومبجتمعاتنا.
فعلى م�ستوى الدولة يجب �أن ت�سن ما يكفي من
القوانني الرادعة والزاجرة لكل من يتاجر �أو يروج
�أو يتعاطى امل��خ��درات ،كما يجب عليها �إن�شاء
املعاهد املخت�صة وعقد الدورات والندوات للتوعية
بخطر هذه الآف��ة� ،إ�ضافة �إل��ى االهتمام بالتعليم
وبالربامج التوعوية لإن�شاء جيل م�ستقيم بعيد عن
االنحراف.
والتتوقف حماربة املخدرات عند واجب الدولة فقط
بل يجب على الأ��سرة باعتبارها النواة الأول��ى يف
املجتمع� ،أن تكون حري�صة كل احلر�ص على اال�صطفاف
�إل��ى جانب الدولة يف هذه احل��رب ،وذل��ك من خالل
تربية الأبناء تربية �صاحلة قوامها الدين والأخالق
واختيار الرفقة ال�صاحلة للأبناء و�إبعادهم عن رفقاء
ال�سوء� ،إ�ضافة �إلى املراقبة الدائمة لت�رصفات الأبناء
لتقومي �أي اعوجاج فيها .
وللداللة على خطر �آفة املخدرات �أختم بهذه الق�صة
التي و�إن مل يكن لها �أي ا�سا�س واقعي� ،إال �أن لها
�أ�سا�سا وجدانيا وينطبق على هذا اخلطر.
حيث �إنه كان فيما م�ضى رجل �صالح مت �إجباره على
�إتيان �أحد منكرات ثالثة� ،إما �أن ي�رشب اخلمر� ،أو �أن
يزين� ،أو �أن يقتل النف�س التي حرم الله .وملا مل يجد
هذا الرجل بدا من االختيار ،وبعد عناء وطول تفكري
اختار �أن ي�رشب اخلمر على �أ�سا�س �أنها �أخف من القتل
ومن الزنى� .إال �أنه وبعد �أن دارت اخلمر بر�أ�سه قام
�إلى النف�س التي حرم الله قتلها فقتلها وارتكب فاح�شة
الزنى.
ف�إن كانت اخلمر قد فعلت فعلتها تلك بعقل هذا الرجل
وهي الأخ��ت ال�صغرى للمخدرات فما بالكم ب�أختها
الكربى «املخدرات»؟

بئس ما نطقت

يا وزيرة الشؤون
ن�رشت القب�س يف �صفحتها االولى يوم
ال�سبت � 2018/11/11أن الأخت وزيرة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل �رصحت
ب�أنها �ستفتح ال�صاالت للمت�رضرين
من ال�سيول التي مرت بالكويت يوم
اجلمعة و�صباح ال�سبت ،م�شكورة
على كرم ذوقها غري املعترب يف نظر
ال�شعب ,ح��ال ك��ون كرمك يف نق�ص
امل��واءم��ة االخ�لاق��ي��ة ,اذ م��ن لطف
العبارات يف هذه الكارثة ان يرقى
احل�س الى قمة الأخالق ولي�س ينحدر
لدرجة عدم ذوق العبارات .
�أعتقد �أن ال��وزي��رة ن�سيت ان الأ�رس
الكويتية لها حلقات ارتباط متينة
يف ك��ل الأوق�����ات ،ل��ك��ن مم��ك��ن انها
ن�سيت ذلك مع زحمة ال�شغل لديها
لكرثة توقيع املعامالت ،على كل
حال الوزيرة ارتكبت �شناعة يف حق
املت�رضرين من ال�شعب بقولها �ستفتح
ال�صاالت لهم� ،أال تعلمني يا وزيرة ان
كل �أ�رسة يف الكويت لها �آالف القرابات
ولي�سوا بحاجة ل�صاالتك ؟ ام انك يف
غفلة العقل تقولني بعقلية احلرب يف
�سورية والعراق وامل�رشدين منهما ؟
يا وزيرة ال�ش�ؤون :ال�شعب الكويتي
يقف بع�ضه مع بع�ض وبيوت الكل للكل
ف�إن كان بيتك ال يت�سع للمت�رضرين,
فجميع �أ��سر الكويت بيوتها بيوت
املت�رضرين ،فال�صمت وال�سكوت
خري لك مما قلت ،اعلمي ِ
انك نطقت
بالنقي�صة يف حق ال�شعب الكويتي
امل�رضور وغري امل�رضور ،امل�رضور ال
يقبل ان ت�سكن �أ�رسته يف �صالة مفتوحة
حتى ل��و �سكن يف بيت اج���داده ،يا
وزيرة � :أقرباء و�أ�صدقاء امل�رضورين
ال يقبلون ان ي�سكنوا يف �صاالتك ،يا
وزي��رة ال حتتقري ال�شعب يف نكبة
الطبيعة لي�س هذا وقتك ومثلك وحتى
من ير�ضى بقولك .
مل��اذا ي��ا وزي���رة مل تقويل ان بيتك
مفتوح لكل مت�رضر ؟ ملاذا ال تقويل
انك ووزارتك وحكومتك حجزمت جميع
فنادق و�شقق الكويت للمت�رضرين ؟
ذلك ب�سبب فقدان امل�س�ؤولية ونق�ص
ال�شعور بالتكافل االجتماعي لديك
وزمالئك ونق�ص الإح�سا�س بال�شعور
جت��اه ابناء ال��وط��ن ،طبع ًا كنت يا
وزيرة ال�ش�ؤون يف قمة عبقرية تفكريك
ب���أن ت�رصيحك �سي�سعد املت�رضرين
وال�شعب الكويتي ،ذلك جلهلك ب�أن
ال�شعب الكويتي بيت واح��د و�أ��سرة
واحدة و�سرت واحد ،احلق لي�س عليك
بل على من اختارك ور�شحك لقيادة
الوزارة .
روح��ي ال��ى مطبخ بيتك وعلمي من
ر�شحك للوزارة ان ي�ساعدك يف غ�سل
�أطباق الغداء ,فذلك �أولى لكما و�أ�سرت
لكما مما قلت يف حق امل�رضورين من
كارثة ال�سيول ،كما ان��ه من واجب
رئي�سك ان يقيلك على �صلف ت�رصيحك
واحتقارك للمت�رضرين من ال�شعب
الكويتي بفتح ال�صاالت لهم ،بئ�س ما
نطقت .

حسبة مغلوطة

علي البصيري

سعد العنزي

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

ما الفائدة من إطالق اإلشاعات؟
يف ه���ذه احل��ي��اة ه��ن��اك �أم���ور
تتعجب منها وهي كثرية ،و�رس
تعجبك يكمن يف انها ال تهدف
�إال للخراب وال��دم��ار ،وكذلك
ال�تروي��ع والت�شويه ،ومنها
على �سبيل امل��ث��ال ال احل�رص
«الإ�شاعة» التي من �ش�أنها �أن
تزعزع الأم��ن والأم���ان لكل من
توجه �إليه تلك الإ�شاعة ،ورمبا
تق�ضي على حياته جراء ال�صدمة
التي يتلقاها كخرب مفاجئ غري
متوقع.
وهذا ما مل�سناه من خالل تقلب
الطق�س وموجة الأم��ط��ار التي
هطلت على البالد « جعلها الله
�أمطار خري» حيث كرثت الإ�شاعات
عن حاالت وفاة �أ�صابت اجلميع
يف مقتل ،وجعلتهم يزيدون
احلنق والغ�ضب على املعنيني
حول موجة الأمطار ،االمر الذي
جعل اجلهات الر�سمية حتذر من
هذه الإ�شاعات ،وتالحق كل من
يبثها.
والعجيب يف االمر انني �شخ�صيا

ال �أرى ف��ائ��دة م��ن وراء ذلك،
ف��الإ���ش��اع��ة ت��ه��دم وال تبني،
وت��ف��رق وال جتمع ،وال يوجد
بها فائدة واحدة على الإطالق،
�إال �أن ا�صحاب النفو�س ال�ضعيفة
الذين ال يخافون الله يبثون مثل
تلك ال�سموم ،فبدال من الوقوف
يف �صف اجلهات املعنية التي
ت�سعى على مدار ال�ساعة لعمل
ال�لازم ،يكون �صاحب اال�شاعة
�ضدهم.
حقيقة� ،أ�شيد باجلهات املعنية
التي نزلت �أر�ض امليدان ملواجهة
تلك املوجة ،حيث كانوا مثاال
رائعا يف االخال�ص والتفاين يف
العمل و�أداء الواجب ،وكذلك ال
�أن�سى دور تلفزيون الكويت الذي
نقل احل��دث �أوال ب����أول و�أطلع
ال�شارع الكويتي على ما يجري
و�ضوح و�شفافية ،وال عزاء
بكل
ٍ
لأ�صحاب الإ�شاعات املفل�سني،
و�أدع��وا الله عز وجل �أن يحفظ
الكويت و�أمريها و�شعبها من كل
ٍ
�سوء ومكروه.
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حني ذكرت يف اجلزء الأول من املقال �أن
احلكومة تنتهج نهج ًا جديد ًا يعد نوع ًا من
�أن��واع تكميم الأف��واه ،وما متنيت مقابله
�أن تنتهج نظام التحقيق الداخلي ومن
ثم مقا�ضاة املغرد �إن ثبت العك�س فهذا،
م��ن وجهة ن��ظ��ري ،يعطي احلكومة قوة
وم�رشوعية �أكرب يف حال قررت تعديل بع�ض
مواد قانون اجلزاء الذي يطبق على مواقع
التوا�صل االجتماعي حال زيادة �أو تقوي�ض
حريات الن�رش الإلكرتوين من خالل تعديل
م��واد قانون رقم 8/2016م ب�ش�أن تنظيم
االعالم االلكرتوين �أو تعديل قانون رقم 63
ل�سنة  2015يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات وال��ذي يت�ضمن قيود ًا وا�سعة
امل��دى على التعبري الإل��ك�تروين تخرق
التزامات الكويت مبوجب القانون الدويل
حلقوق الإن�سان ويتعار�ض مع ما جاء
والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ال��ذي �صادقت عليه الدولة
باملوافقة .يف احلق بحرية التعبري �إذ ي�سمح
العهد الدويل بتقييد حرية التعبري لأ�سباب
حمددة ومنها حماية الأمن القومي �أو النظام
العام �أو ال�صحة �أو الآداب العامة فقط حني
ت�ستدعي احلاجة ليكون التقييد �رضوري ًا

ومتنا�سب ًا مع خطر الإ�رضار بتلك امل�صالح
ومع الن�صو�ص الغام�ضة لقانون جرائم تقنية
املعلومات فقد جتاوز هذه ال�رشوط و�أتاح
القانون مالحقة الر�أي ال�سيا�سي اخلا�ضع
ل�ضمانات خا�صة مبوجب العهد الدويل
وجرم التغريد الذي �أ�صبح بع�ض املغردين
يخ�شون �إلقاء القب�ض عليهم و�صنع منهم
�أ�شباح ًا ت�رضب املجتمع �إن �شاءت ومتى
�أرادت حتت معرفات وهمية و�أ�سماء من ن�سج
اخليال ذات خلفيات وق�ص�ص بطولة كتبها
كاتب يف م�سل�سل �أو تناقلتها كتب ق�ص�ص
الأطفال مثل زورو وروبن هود وغريهما من
الأ�سماء ،حتى مل ت�ستطع احلكومة �أن حتكم
قب�ضتها ب�شكل �صحيح على املغرد امل�سيء
للجهات احلكومية والأ�شخا�ص ،وهذا ما
جعل �أ�صحاب املعرفات و الأ�سماء احلقيقية
يتحا�شون الدخول يف مهاترات مع ما قامت
احلكومة من دون ق�صد ويف غفلة من الزمن
وتعار�ض مع فقرات ثالثة قوانني بجعل
املغرد ذي النزعة االج��رام��ي��ة واملغرد
امل�شهور ال��ذي ي�شارك اجلميع تغريداته
مهما كانت فارغة و�سخيفة من اجلميع
ليوجه
واملت�شائم الذي ي�ستخدم «تويرت»
ّ
ر�سائل ّ
مبطنة تهدد الأمن وال�سلم �أو املغرد

ال�سيا�سي الذي ال تعرف �إن كان �صحافي ًا �أم
مغرد هاوٍ �أعجبه التغريد حتت ا�سم
جمرد
ّ
ّ
ً
املغرد
هو
أخري
ل
وا
املالحقة
من
ا
خوف
�آخر
ّ
الذي ا�شتهر ب�سبب نكاته و قف�شاته وهذا من
يجد اجلميع يحبه �إال املغردين املت�شائمني
واملغردين ال�شعراء ممن �أ�ضاعوا حبيباتهم
يف ف�ضاء تويرت �أو ال�صنف الأخ�ير وهم
مهوو�سو امل�شاهري وهم ب�صدق «يك�رسون
اخلاطر» ،حني جتدهم يردون ويتفاعلون
مع ما ين�رشه بع�ض امل�شاهري من الفنانني
وغريهم وال يجدون منهم رد ًا ،فتجد الفتاة
ال�شابة تبكي كتابة لتعرب عن حزنها ملن ال
ي�ستحق �أن تتابعه ما مل يكن حمرتم ًا معها
ومعه وهذا ما يجعلني �أت�ساءل :هل التغريد
بعد ما ا�ستعر�ضنا جرمية يف عرف القانون
�أم نزاهة نف�س و�شغف يف �أن�شطة اجتماعية
ومتابعة لأخبار من نريد متابعته دون �أن
نفقد من نف�سنا وكرامتنا جزء ًا ي�سري ًا من
مكنوناتها ومكوناتها التي يهدمها البع�ض
جاعال من املغرد جمرما يف بع�ض احلاالت
ونزيه ًا يف جوانب �أخرى فهل التغريد اليوم
جرمية يف حق �أنف�سنا �إن مل نح�سنه �أم
نزاهة نريد بها �أن ننزه �أنف�سنا على ح�ساب
الآخرين؟

