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عيشوا الفرح.. 
هذا اإلرهاب مستمر!

الطمع ميسح ما جمع!

خلجنة

منصور الضبعان

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

»أعطني مســرحا أعطيك شعبا عظيما«.. تلك املقولة 
التي يرددها العديد من املثقفني وكل مهتم باملسرح، ومن 

هذا وذاك اختلف العديد في حتديد هوية قائل املقولة.
قضيتنا اليوم ليســت البحث عــن قائل املقولة وال 
حتديد هويته، إضاءتنا اليوم عمن استفاد من املقولة وقام 
بتنفيذها لينشئ شــعبا عظيما، تلك هي دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
باألمس القريب كنت مشــاركة في مهرجان الشارقة 
القرائــي في دورته الـ 11 برعايــة عضو املجلس األعلى 
وحاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي، وكانت ندوتي التي شاركت بها مع كل من أمينة 
الروميي من ليبيا وأحمد جاســم من البحرين وبإدارة 
مجــدي محفوظ من مصر، كانــت الندوة حتمل عنوان 
»مســرحنا اجلميل«، عندما بدأت أحضر للندوة وأبحث 
من خالل محاورها التي كانت جميعها تنصب في قضية 
واحدة: كيف أن نستقطب ونرغب أطفالنا في مسرحهم؟ 
من تلك القضية بدأت أبحث في كل ما هو جديد واستبعد 

كل ما كتب في املاضي ألننا نريد أن نحاكي املستقبل.
عند البحث وجدت أخبارا عديدة وكثيرة عن بدء دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بوضع مادة املسرح في مناهج 
الدراســية كمادة مســتقلة جلميع الفئات العمرية وهنا 
استوقفت وقمت بتجميع تلك األخبار وبناء محاضرتي 
على ذلك األساس، نعم فنحن نحاكي للمستقبل ملعاجلة 
احلاضر، فعندما أقوم بتدريس وزرع األسس الصحيحة 

للمسرح ألطفالنا نبني شعبا عظيما.
املسرح أبو الفنون، فمنه نستكشف املاضي ونقرأ من 
خاللــه ما حتمله احلضارات من أفكار، قد يكون البعض 
منها اندثر وقد يكون القليل منها مازال في مســرحنا، 
ومن هنا وهناك يبقى عندنا القرار مبنهجية املسرح في 
املناهج الدراسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة قرار 
صائب، فمن تلك اخلطوة ســنزرع مبادئ وأسسا ليس 
فقط املســرح بل الثقافة بحد ذاتهــا في نفوس أطفالنا، 
ونقوم بتشكيل الوعي الثقافي لهم على أسس صحيحة 
متدرجة وفق الفئات العمرية ذلك سينتج عنه شعب واع 
للثقافة العاملية والعربية بل سينتج لنا مستقبال واعيا لكل 
مــا يقدم له من ثقافة بل وناقد ملم بكل ما هو جيد وكل 
مــا هو رديء، ومن هنا وهنــاك وجدنا من قام بتطبيق 

الصحيح ملقولة »أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما«.
٭ مســك اخلتام: »إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته 
ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني املستقبل 
على أساس علمي«.. من أقوال الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، رحمه اهلل.

يقول محمد علي باشا: 
لتاريخ الرجال فوائد عظيمة، ومرام جليلة، 

وعبر راسخة، فيهم همة عالية، ووالء مخلص
لهذا الوطن، وجذوة وطنية تنزع عنهم كسلهم.

ولتلــك املقولة معنى عميق، اختصرها لنا يوســف 
عبداحلميد اجلاسم، من خالل توليه رئاسة شركة طيران 

اخلطوط اجلوية الكويتية.
ففي فترة وجيزة جدا، وبتشكيل مجلس إداري جديد، 
مت وضع اســتراتيجية متكاملــة تضمنت مجموعة من 
اخلطط والعديد من املبادرات التي دأبت منذ بداية أيامها 
األولى، على حتقيق أســمى األهداف املرتبطة بأروع ما 
يتمنــاه كل مواطن كويتي صالــح ومخلص لبلده، ذي 

معدن وطني أصيل.
وهذا ما الحظناه على ارض الواقع ما بني العامني 2018 
و2019، من مســيرة حافلة باإلجنــازات العظيمة والتي 
تركت بصمة واضحة، راقية، معتبرة، بها تزدهر بالدنا 
احلبيبة وتســتنهض، ذلك من خالل إزالة العوائق التي 
كانت، وتعزيز كل اجلهود واملبادرات املبذولة، في سبيل 
حتقيق هذا التقدم واالزدهار والتطور البيولوجي املنقطع 
النظير، ملطار الكويت الدولي، والذي يحق لنا اآلن أن نقدر 

جهوده، ونفخر ونرفع رؤوسنا به.
صار يتمتع مبميزات فذة، راقية ومتعددة، صار يتمتع 
بثمار مستحدثة وذلك من حسن طالعنا، كشعب كويتي 
كان والزال يأمل في تغيير صورة بالده لألرقى واألفضل، 
لتصبــح في مقدمة الدول، فمطار الكويت الدولي واجهة 

من واجهات بلدنا الرئيسية.
والذي قــد مت تطويره وإعادة إحيائه، بطريقة جديدة 
وجميلة، فنية ومبتكرة، ليعكس تلك الصورة املشــرقة، 

والتي صرنا نستبشر خيرا بها.
فمن خالل إحدى سفراتي على منت خطوطنا اجلوية 
الكويتية، في مبنى الركاب )TERMINAL 4(، سعدت جدا 
أثناء وجودي هناك منذ الوهلة األولى، وشــعرت بفرحة 
عارمة بسبب تلك التغييرات اجلذرية الشاملة واملعاصرة، 
ذات املالمح الواضحة املريحة، بخدمات مبتكرة، وتصاميم 
فريدة تعكس لنا طابع الفخامة والرقي واالزدهار، مراعية 
بتنظيمها هذا الذوق العام لعمالئها، لتلبية جميع احتياجاتهم 
بطريقة سهلة ومرنة لضمان راحتهم، وليكونوا بعيدين 
عــن نطاق الفوضى والتشــويش واالزدحام، ولينعموا 
ويتمتعــوا بأجواء مختلفة مفعمة باحلســية، الرفاهية، 

الهدوء واالنتظام.
وأخيرا عادت أسراب طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية 
أدراجها إلى هامات مجدها من جديد، فأصبحت كينبوع 
ترتشف منه أرواحنا الهائجة اشتياقا لكل منجز حضاري 
يسمو ببالدنا، ويحلق بها عاليا، هذا بخالف روح املضيفني 
واملضيفات الودودين واملتفانيات، الذين يسعون جاهدين 
بوساعة صدرهم وحسن استقبالهم واحترامهم، والذي 
يفــوق ما يحظون به ركابهم من مرتبة عالية من التآلف، 

واالنسجام واالرتقاء.
وأخيرا عاد إلينا طائرنا األزرق وهو يحلق بجناحيه 
بني السحب والغيوم، مزهوا بحلته األصيلة، التي أرجعتنا 

ألجمل ذكريات ماضينا اجلميل البعيد.
ما جعلني شــغوفة جدا، مبعرفــة املزيد واملزيد من 
اخلطط واإلجنازات، والتي قد يجهلها الكثير من الناس، 

ويبخس حقها.
نستكمل مبشيئة اهلل في املقال التالي. 

)1(
مؤلم ما حدث في سريالنكا..

كثير من األعمال الشيطانية حدثت قبل الصيف..
يريدون ضرب السياحة ضمنيا..

سريالنكا بلد آمن وجميل وفرح..
و»الشيطان« يريد وضع حد لهذا..

حد للفرح واجلمال..
)2(

اإلرهاب لن ينتهي!
ولكن السعادة واحلب والفرح لن تنتهي أيضا..

لذلك علينا أن نحب ونتصافح ونفرح ونرقص 
دومنا اهتمام بأولئك الذين يتدثرون بالدين لتصفية 

حساباتهم..
)3(

ال حدود وال حتديد للفرح..
أزعجتني ثلة في »تويتر« يطالبون بإيقاف حفالت 
التخرج التي تقيمها العائالت للطلبة مبناسبة جناحهم!

ويسوقون املبررات الغريبة واخلاطئة!
)4(

قلت: ما يجب أن يتوقف هو البذخ!
ثم تبني لي خطأي!

مبا أن هذا العالم يعج باإلرهاب واأللم والنكد 
الصاخب فال بد من قوة مساوية في املقدار معاكسة 

في االجتاه.. فرحة صاخبة ال حدود لها!
هل قلت: اخلطأ في البذخ؟!

أعتذر أن أحدد لكم شكل فرحتكم!
افرحوا كما تشاءون!

)5(
حني رزقت بطفلتي بعد 11 عاما من النكد والقلق..

رقصت في »عقيقتها« مع األطفال حتى سقطت 
في وسط ضحكاتهم كجمل وصورت ذلك.. ونشرته!

هناك في السوشيال ميديا من عاتبني!
تخيل!!

)6(
ابتعد عن »املوبقات«.. وافرح!

نحن عــرب.. لهذه الصحــراء انعكاس على 
شخصياتنا!

يربكنا الفرح.. واللون األسود في كل مكان.. 
و»العيب« على كل لسان.. واحلرام أكثر!

حرموا على اجلســد رقصة الفرح.. وأوجبوا 
عليه التفجير والتفخيخ!

واألحق أننا نفرح بصرخة.. بهيستيريا.. بجنون!
)7(

الفرح معٍد.. افرحوا ليفرح هذا العالم! 

املهن  تتســابق اجلماعات واألفراد مبختلف 
والتخصصات لدفع مطالبها نحو حتسني أوضاعها 
مبداخيلها املالية بزيادات تتبع أخرى لدرجة تذييلها 
باعتصامات وإضرابات واحتجاجات غير مبررة، 
أغلــب األحيان تربك الدولــة بتضخمها وحرمان 
جهات محتاجة أخرى بذمــة احلكومة، لقناعتهما 
بدعم حاجاتها اإلنسانية اليومية ومتطلبات مهمة 
ألسرها املصنفة باحملدودة الدخل ومتوسطة املعيشة 
املالية واملعنوية األساسية مقارنة مبؤسسات عمالقة 
وتعليمية تربوية عليا، نالها بحمد اهلل الكثير من 
الرخاء املالي والوظيفي مقارنة بالطبقات احملروقة 
املسحوقة بأمواج غالء العيشة وصعوبة املعيشة 
بال مردود، أكله الدود التجاري بطمع بعض جتاره، 
وافديهــم ومواطنيهم، بال رحمــة تخرق الزحمة 
املعيشية، أشــدهم معاناة متقاعدون ومتقاعدات 
تدفع لهم تأميناتهم 10 دنانير زيادة كل 3 سنوات 
يشــكون حالهم خلالقهم رحمة ورفقا بهم، أمام 
كوادر وجتمعــات ومجموعات زيادات تضخمت 
بدون حسابات تتابعها مؤسســات الدولة املعنية 
كالبرملان، ودواوين محاسبات البيزات املستباحة.

وصلتني رسائل بعض متضرري جامعتنا اليتيمة 
مبطالبات زيادات ورفع رواتبها رغم رفعها مرات 
ومرات لشريحة فيها دون أخرى لها دورها اإلداري 
بنفس امليدان اجلامعي دون هيئات التدريس كويتية 
ووافدة متثــل ظلما لآلخرين والرأي رأيك يا يبه 
والشور شورك يا حكم! إليكم رسالتهم، و»حامل 

الكفر ليس بكافر«:
- الدكتور أصبح ماديــا أكثر من أنه أكادميي 
تعليمي لتدريس مــادة أو مادتني خالل يومني أو 
ثالثة في األسبوع - يناقش املوضوع في مجلس 
اجلامعة إلقراره واألعضاء والوزير ومدير اجلامعة 
واألمني وآخرون وكلهم دكاترة فمن الطبيعي »شيلني 

وشيلك«.
- الدكتور يتقاضى مبالغ كبيرة فترة الصيف مع 
قصر الفترة الدراسية وقلة املجهود - واإلداريون 
مهضوم حقهم مع إنتاجيتهم العالية على الرغم من 
أهمية وجودهم في املجاالت اإلدارية املتعلقة بالطالب 
للهيئات  بالنســبة  والدكتور وانخفاض رواتبهم 

التعليمية األخرى.
- بدل من أن ينظر إلــى زيادة للدكتور فقط 
ينظر للموظف بعني االعتبار ألحقيته في الزيادة 
برواتب املوظفني نظرا جلهودهم املبذولة طوال العام.
- ضعف اإلداريني بالنقابة لعدم قيامها بدورها 
الفعال وتفعيل دورهــا لدعم املوظفني وحقوقهم 

والسعي لتحقيق مطالب املوظفني.

املاضي  في مقال لي نوفمبر 
وحتت هــذه الزاويــة كتبت ان 
مشــروع تطوير اجلزر ســيتم 
شيطنته، وذكرت كيف أنه سينقل 
املتناقلون ذلك املشروع ويعلقونه 
على شــجرة ويرجمونه، العاقل 
منهم وغير العاقل، العارف ببواطن 

األمور وغير العارف.
> > >

وكنــت أعــرف أن جزءا من 
رفض املشروع سيكون جزءا من 
فاتورة صراع سياسي قائم وهو 
أمر طبيعي جدا وال يدعو للهلع أو 
تخوين الرافض للمشروع، فكل 
األفكار اجلديدة عرضة للوقوع بني 
معسكرين أحدهما رافض وآخر 
مؤيد، وهذا ال يعني أن الرافض 
عدو للتطوير، بل رمبا لديه وجهة 
نظر ميكن ان تؤخذ لتعديل الفكرة 
التي لم تولد تشريعيا بعد، واملؤيد 
بشكل مطلق للمشروع أيضا قد ال 

يعي متاما وجود تعديالت ضرورية 
في بعض جوانب مسودة قانون 

املشروع.
بل إننــي اســتبقت مبقالي 
ســالف الذكر واستشرفت جزءا 
من شكل الصراع اخلالفي الدائر 
حول املشــروع الذي ظهر قبل 
أسبوعني أي بعد مقالي بخمسة 
أشــهر كاملة، وذكرت ما نصه: 
»تخيل فقط فكرة أن مشــروع 

تطوير اجلزر سيخلق سنغافورة 
جديدة داخل الكويت، وكأننا بلد 
سيولد بداخله بلد اقتصادي آخر 
مستقل اقتصاديا وإداريا، وهذه 
البسيطة ملشروع  العامة  الفكرة 
تطوير اجلزر، وعندما تؤيد فكرة 
كهذه فأنت ال تطبل، بل انت تؤيد 
فكرة وفق مــا هو معروض من 
خطوطها العريضة، أما عندما يخرج 
القانون وتقدم مسودته وتعرض 

على مجلس األمة فستكون هناك 
آراء أخــرى، وإذا ما أقر القانون 
وبدأ تنفيــذ املشــروع فحتما 
ســتكون هناك رقابة النقد على 
آليات التطبيق، ولكن هذا ال يعني 
أن نرفض فكــرة كفكرة تطوير 
اجلزر ملجرد أننا لم نر أو نطلع 

على قانونها«.
> > >

مشروع القانون وكما هو واضح 
وجلي رغم بعض التباينات سيمر 
وستجرى تعديالت على مسودة 
املشروع الذي تسرب خاصة بعض 
النقاط اخلالفية وان كانت ليست 
جوهرية، وسيكون مروره سلسا 
وان كان يدخل في باب مساومات 

سياسية مستحقة ولكنه سيمر.
> > >

املشروع كفكرة يتطلب التأييد، 
أما نص املشروع فسيخضع لباب 
التعديالت وال اعتقد انها ببعيدة أبداً. 

لم يتوقــع البريطانيون بعد 
جناح اســتفتائهم في اخلروج 
من االحتاد األوروبي أن يدخلوا 
في دوامــة آلية اخلروج منه كما 
لو أنهم - علــى حد قول بعض 
مثقفيهم - قد وجلوا ثقبا أسود 
امتص طاقة سياسييهم وتركهم 
في وضع ال يستطيعون التفلت 
منه بعد أن فشلت رئيسة الوزراء 
ماي ثالث مرات في كســب ثقة 
بتأييــد مقترحاتها في  البرملان 
اخلروج مع استقالة سبعة وزراء 
من حكومتها احتجاجا على تلك 
املقترحــات ومطالبة كوربن لها 
باالستقالة وهي حالة من الفوضى 
السياســية لم تشهدها بريطانيا 
من قبل وقــد علق عليها املؤرخ 
البريطاني ديڤيد ستاركي بقوله 
»يبدو لي أن دميوقراطيتنا التي 
بدأناها قبل 800 سنة تتبدد اآلن 
أمام أعيننا« وإن كان تعليقه مبالغا 
فيه، فبريطانيا ليست جمهورية 
انقالبات كما يحدث في جمهوريات 
العالم الثالث. ومن قبيل الصدفة 
أن يقترن وصف املأزق البريطاني 

الثقب األسود األوروبي  بدخول 
جناح علماء الفلك منذ أيام بتصوير 
ثقب أسود وبشكل واضح وهو 
إجناز علمي غير مسبوق داخل 
مجرة M87 ما أثار اهتمام العالم 
على اعتبار أنه كشف عن ظاهرة 
فلكية عظيمة تتعلق مبوت النجوم. 
أخيرا حصلت ماي على موافقة 
االحتاد األوروبي بتأجيل اخلروج 
عدة أشهر ليكون املوعد النهائي 
هو 31 من شهر أكتوبر القادم على 
أمل أن يصل البرملان البريطاني 
إلى قناعة بتعديــالت اخلروج. 
كان الدافع وراء خروج بريطانيا 

هو الضغط الشعبي حيث ان ما 
يقــارب النصف ممن صوت مع 
اخلروج ال يحتملون وجود عمالة 
أوروبية على أرضهم خاصة من 
الپولنديني ومن أوروبا الشرقية 
رغم قوانني االحتاد التي تسمح 
بذلك. ومع أن بقاء بريطانيا يعزز 
من قوة اقتصادها لكن كراهيتهم 
لألجانب وتنامي الشــعبوية في 
أوروبا والواليات املتحدة بزعامة 
لعبتا  العنصري ترامب  الرئيس 
دورا كبيرا في تأجيج مشــاعر 
الذي صــار عبئا على  اخلروج 
لم  لفترة زمنية طويلة  بريطانيا 

لتداعياتها حساب. ومع  يحسب 
ذلك فقرار اخلروج البريطاني كان 
شــعبيا وال ميكن لبريطانيا أن 
تتراجع عنه وإن كان يستوجب 
انسالخا من أسرتهم األوروبية، 
فهم يعرفــون ماذا يفعلون على 
عكس الوحدة العربية التي متت عام 
1958 بني مصر وسورية وتهاوت 
في العام 1961 ألنها كانت بقرارات 
عسكرية عاطفية متسرعة غير 
مدروسة ولم يكن للشعبني أي دور 
فيها غير ترديد األغاني الوحدوية 

وتسيير املواكب االحتفالية.
> > >

تشــجيع ترامب للعسكري 
حفتر على هجومه على العاصمة 
الليبيــة طرابلس مبكاملة هاتفية 
هو عمل عدواني ضد الشــعب 
املعترف  الوفاق  الليبي وحكومة 
بها دوليا. كان عليه املساهمة في 
حل األزمة الليبية سياسيا وليس 
أنه  لكــن يبدو  العاصمة  تدمير 
متعطش لسفك دماء الليبيني بعد 
سفك دماء السوريني والعراقيني 

ولفرض قذافي جديد في ليبيا.

منذ أن أقبلنا على دراسة الطب 
ثم ممارســته فإن الثوب األبيض 
لألطباء كان يعني لنا النقاء واملالئكية 
والتجرد والتفاني في أداء الرسالة 
العريقة، وكان ينظر  اإلنســانية 
املجتمع إلى الطبيب على أنه مالك 
خلقا وسلوكا. ولكن مع العديد من 
التطورات فــي املجتمعات ظهرت 
ممارسات داخل اجلسم الطبي في 
جميع الدول أشبه ما تكون كالبقع 
السوداء على الرداء األبيض ويجب 
أن ننتبه لها ونكشــفها بشفافية 
كاملة من أجل احملافظة على نقاء 
وقدســية مهنة الطب في احلاضر 
وفي املستقبل. وليست القصص عن 
الفساد ببعيدة عن بعض املمارسات 
الطبيــة وليس الطــب مبنأى عن 
تضارب املصالح وعقد الصفقات.

وال أحتدث عن أمر محدد ولكن 
أحتدث عن أهميــة إدخال تطعيم 
ضد الفســاد في اجلســم الطبي 

املجتمع واملرضى واملهنة  حلماية 
املالئكية، وهناك الكثير من الشعارات 
البراقة واملؤمترات التي تتحدث عن 
الشــفافية والرقابة في القطاعات 
الصحية ولكن على أرض الواقع قد 
يكون بيننا زمالء يتركون خفاراتهم 
في املستشفيات للعمل في عياداتهم 
اخلاصة بعد الظهــر، وقد يتلقى 
البعض هدايا مجزية من شركات 
للمشاركة في مؤمترات طبية خارج 

البالد بالتزامن مع عضويتهم في 
جلنة ترسية مناقصات وقد يصر 
أحدهم على مترير أحد األدوية أو 
األجهزة الطبية دون دراسة كافية 
عن مدى جدواها وقد يجامل البعض 
في تقارير طبية وإجازات مرضية 

دون وجه حق.
البعض في تقييم  وقد يجامل 
غير عادل وغير منصف ملن يعملون 
معه فيعطي تقديــر امتياز ملن ال 

يستحق ويعطي »جيد« ملن يستحق 
االمتياز، وبذلك ينتشــر اإلحباط 
وتهتز الثقة في اخلدمات الصحية 

مهما كان اإلنفاق عليها سخيا. 
فهل ننتبه إلى مثل تلك املمارسات 
الغريبة على اجلسم الطبي ونعمل 
على استئصالها جراحيا بأسرع وقت 
ممكن قبــل أن تتغلغل في النظام 
الصحي ويصعب بعد ذلك مواجهتها 
ووقفها وعندئذ لن جند ثوبا أبيض 
ناصعا يليق بنا كأطباء؟ وقد يؤدي 
ذلك إلى تراجع املكانة االجتماعية 
الطب  واإلنسانية لألطباء وحتول 
إلى ممارسات جتارية تخضع للربح 
وللخســارة وتخسر معها قيمتها 

اإلنسانية.
والبد أن نحافــظ على الثوب 
األبيض ليظل ناصع البياض دون 
أي بقع ســوداء حتى ال نندم بعد 
ذلك إذا لم نتخذ اإلجراءات املناسبة 

لبقائه في صورته النقية.

هي مسألة شخصيا غير مؤمن 
بها أبــدا، وعادة مــا تظهر على 
الســاحة وفي وسائل اإلعالم مع 
ظهور قضايا ذات بعد مجتمعي 
او ذات صدى خارجي، تلك العادة 
الغريبة التي متيزت بها حكومتنا 
وتفردت بها ومارســتها بجدارة، 
القيادات اإلدارية  أال وهي تدوير 
الدولة على اكثر من  في وزارات 
منصب، الزم على )سعادة معاليه( 
ان يجرب الســلطة على أكثر من 
كرسي قبل أن يستقيل او يقدم 
العادة  انا ضد هذه  التقاعد،  على 
الغريبة واعتقد ان هناك من الشعب 
من يشاطرني نفس األفكار ولي 
أسبابي التي اعتقدها فيها نناقشها.
أول: اذا كان هذا املسؤول صاحلا 
في مكانــه، محبوبا بني موظفيه 
ومن يقودهم في املنظومة اإلدارية، 
صاحب إجناز او خطة معينة في 
مجاله، ركز على إجناز واخلطة، 
اذا كان هذا موجــودا ونفترض 
حســن النيــة فلماذا يــزال من 

مكانه؟ ملاذا يستبدل بغيره؟ رمبا 
من سيخلفه ال يكون على نفس 
القدر من الهمــة فيعطل مصالح 
الدولة ومعايش الناس واألولى ان 
يدعم هذا املسؤول في مكانه حتى 
يستمر العطاء وتستمر تلك الدائرة 
ادائها دون  احلكومية على نفس 

تعطيل، منطق أليس كذلك.
ثانيا: اذا كان املسؤول فاسدا او غير 
ملتزم بأدنى قدر من العطاء للوزارة 
التي ينتسب لها واستدعى االمر 
ازالته بالقوة فال أظن ان التدوير 

ونقله الى مكان آخر سيحل املشكلة 
بل العكس، سينتقل هذا )الوباء( الى 
ادارات ودوائر حكومية اخرى، أنتم 
بذلك تساهمون طوعا بتعقيد األمور 
على املراجعني واصحاب املعامالت 
وسائر املواطنني، املقصر او الفاسد 
او املهمل في عمله عقابه ان يحول 
اذا كان هناك جتاوزات  للتحقيق 
وإذا استدعى االمر الى النيابة، وال 
ميكن أبدا ان )معاليه( الذي تتهمه 
الرقابية بتجاوزات مالية  اجلهات 
مثال ان يذهب الى البيت هكذا أمن 

مطمئــن دون عقاب، إذن يضيع 
الفرق بنب احلالل واحلرام.

ثالثا: وهــذي واألرزاق على اهلل، 
يعني ما في بالبلد اال هالولد، صار 
لكم زمان وانتم تتكلمون عن دعم 
الشــباب وروح الشباب وطاقات 
الشباب، واخرتها تدوير وزاري 
يجيب لي قيادي )غير الئق صحيا( 
مثال او واحد ماله نفس يشتغل، وين 
الشباب عطوهم فرصة، انا ماني 
شايف شباب باملوضوع، وخبرة 
الشباب التي تذكرون ال ميكن ان 
تأتي وهم جلوس بالبيت على قامية 
االنتظار بديوان اخلدمة، اخلبرة 
تأتي باملمارسة املهنية وبالتدريج 
اعتقد يعني، وهذا  باملسؤوليات، 
باعتقادي  الذي تسمونه تدويرا، 
اخلــاص، يقتل طموح الشــباب 
ويرجعنا الى دوامة البيروقراطية 
والتفكير القدمي، شبابنا ال يقلون 
وطنية وهمة عن ســواهم، نظرة 
إيجابية للشباب ما عليكم امر، ال 

اكثر وال اقل وفي اخلتام سالم.
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