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يوسف فيصل العتيبي

بعد اخلطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
رعاه اهللا، نيابة عن صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، والذي رسم لنا طريق النزاهة السياسي للمرحلة القادمة 
نحو االستقرار والتهدئة بعيدا عن الطرح الفئوي والطائفي والقبلي 
والشخصانية، ورسم لنا طريق نزاهة الترشح ونزاهة االختيار ملن 
ميثل األمة حتت قبة عبداهللا السالم وأسند لنا هذه املهمة الوطنية 
للحفاظ على أولويات املرحلة السياسية القادمة باجتاه صياغة مبادئ 

ونزاهة خطابنا السياسي بالعموم!
نحن اليوم أمام اختبار االستقرار السياسي الذي فرضه اخلطاب 
األخير ونقول بكل شفافية بأال نلتفت إلى من ميارس هوايته في 
اختراق الصف والهدوء العام ببث اإلشاعات املغرضة والتحريض 
على التفرقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي في بث التمييز 
بني أبناء الوطن قبليا وفئويا وطائفيا وحتى انتماء للتوجهات الدينية 

والشخصانية والترويج ألشخاص بعينهم في مثل هذا الوقت.
بعد خطــاب الصراحة والنزاهة الذي ألقاه ســمو ولي العهد، 
رعاه اهللا وســدد خطاه، فإن املرحلة القادمة تتطلب محاربة الفنت 
والفساد واالصطفافات الشخصية في مخاطبة الناخبني بهذه الروح 
«املنبوذة» من كل األطراف والطوائف الشعبية التي تنشد االستقرار 

والتهدئة السياسية!
واليوم علينا التصدي سياســيا وإعالميا وشــعبيا ملثل هذه 
التوجهات «الفاسدة» التي تصاغ وتطرح من البعض، علينا محاربة 
كل هذه التوجهات التي غرضها النيل من أهمية نزاهة االنتخابات 
النيابية مستقبال ونزاهة اخلطاب السياسي املتزن والواقعي الذي 
يطالبنا برأب الصدع والتدخالت السياســية بني السلطات الثالث 
تطبيقا للمادة ٥٠ من الدستور والذي طاملا طالبت به القيادة السياسية 
التزاما بروح القانون والدستور وبعيدا عن خلط األوراق وعرقلة 
الدميوقراطية احلقة وتطابق احلوار واخلطاب السياسي بني السلطات 
الثالث! مع ثبات النزاهة اإلعالمية ومصداقيتها في وسائل اإلعالم 
املختلفة مبا فيها وسائل التواصل االجتماعي النزيهة في نقل اخلبر 

والصورة واحلوار!
بالتأكيد أن املرحلة القادمة تتطلب احلزم باتخاذ القرار الوطني 
والسياسي واإلعالمي الذي يلتقي مع نزاهة القصد واملقصد بعيدا 
عن االنحراف بالعبارات السلبية التي تعيدنا إلى املربع األول بفرض 
أجندات وأولويات شخصية وفئوية وقبلية وطائفية والتي نبذها 
اخلطاب السياسي األخير ليضع لنا النقاط على احلروف واالمتثال 
في طريق النزاهة والشفافية في املمارسة االنتخابية القادمة بنزاهة 

االختيار ونزاهة الترشح!
فهل نحن على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقنا في انتخابات 
الدور التشريعي السابع عشر لنجدد ثقة القيادة بالتزام الشعب جتاه 
حفظ األمانة ومصداقية القرار الشعبي امللتزم بالنزاهة في الطرح 
واالختيار؟ نحن باالنتظار لنشهد على املواقف الوطنية الصادقة 

في يوم االقتراع، فهل وصلت الرسالة؟! واهللا من وراء القصد!
< < <

* عساكم من عواده: عيدكم مبارك وتقبل اهللا طاعتكم.. نسأل اهللا العلي 
القدير أن يعيد هذه املناسبة على وطننا مبزيد من األمن واالستقرار 

ويسدد على درب اخلير خطانا.

أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 

وأصيال.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 

وأصيال.
إنا نســألك باسمك  اللهم 
العظيم األعظم، الذي إذا دعيت 
به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، 
وبأسمائك احلســنى كلها ما 
علمنا منها ومــا لم نعلم، أن 
تستجيب لنا دعواتنا، وحتقق 
رغباتنا، وتقضــي حوائجنا، 
وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، 
وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، 
وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح 
أهلينــا وذريتنــا، وترحمنا 
برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا 

بها عن رحمة من سواك.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 
وأصيــال، اللهم اكفنا بحاللك 
عن حرامــك، وأغننا بفضلك 

عمن سواك.
اللهم نســألك يا اهللا بأنك 
الواحد األحد الصمد، الذي لم 
يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا 
أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك 

أنت الغفور الرحيم.
اللهم إنا نســألك أن ترفع 
ذكرنا، وتضع أوزارنا، وتصلح 
أمورنا وترزقنا السكينة وراحة 

البال.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 
وأصيال اللهم نسألك إميانا ال 
يرتد، ونعيما ال ينفد، ومرافقة 
نبينا محمد ژ في أعلى جنة 

اخللد.
اللهم توفنا مسلمني، وأحينا 
بالصاحلني،  مسلمني وأحلقنا 

غير خزايا وال مفتونني.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 

وأصيال.
٭ مسك اخلتام: لكل من سيصوم 
غدا «عرفة» تقبل اهللا صيامكم 
وغفر اهللا ذنوبكم، وحلجاجنا 
وحجاج األمة اإلسالمية نقول 
لهم: حج مبرور وذنب مغفور، 
وكل عام واألمة اإلسالمية بألف 

خير مبناسبة عيد األضحى.

في الفترة األخيرة قام فريق 
البصمة في وزارة الكهرباء واملاء 
برئاسة عبداهللا الصراف بتكاتف 
وعزمية وإصرار ضمن مواعيد 
مجدولة وتنسيقات وخطط ورؤية 
والعمل طوال السنوات املاضية 
بإعداد املشروع وتطويره.. ومنذ 
شهر ٣ مت البدء باستبدال األجهزة 
القدمية التي خرجت عن اخلدمة 
تهالكها فكانوا يعملون  بسبب 
الليل والنهار في مشقه وتعب، 
وعملهم يستمر ساعات طويلة 
في املواقع للتشغيل والتركيب 
والربط.. تصل إلى أيام يعملون 
من الـ ٧ صباحا إلى ٩ مســاء، 
وأيــام رمضان حتــت احلر 
والصيام مت إجناز اخلطة وفق 

اجلدول واخلطة.
أحيانا كانوا يستقبلون أكثر 
من ٦٠٠ موظف للتحديث ولينجز 
العمل على أكمل وجهه وبأسرع 

وقت..
ومن أشــهر األمور إجناز 
عملهم فــي مواقــع محطات 
القوى الزور والشرقية والغربية 
والشــويخ مت تشغيلها بالكامل 

خالل ٤٨ ساعة.
وال ننسى دور تواجد الطاقم 
النســائي باملواقع مساندة مع 
إخوانهم الشــباب من موظفي 

فريق البصمة
«فهــذا ثمــار روح الفريق 
العمل وجتاوز  الواحد في حب 
الصعــاب.. وتطبيــق القانون 
ومبسطرة واحدة على اجلميع 
والبدء بالتطبيق على أنفسهم».. 

نحن نفخر بأمثالكم.

لها في يقظة، ولن تفلت الشعوب 
التي تغط في سبات الفساد العميق 

من هذه الكارثة!.
لذلك أتوجه بالنداء إلى مجلس 
الوزراء الكويتي بأن يعطي األمن 
الغذائي األولوية القصوى في هذه 
املرحلة، وأن تشكيل جلنة لتعزيز 
األمن الغذائــي في الكويت بقرار 
مجلس الوزراء في ٢٣ مايو ٢٠٢٢ 
ليس كافيــا ولكن نتاج عمل هذه 
اللجنــة يجب أن يكــون بتفكير 
خارج الصندوق وأن يتم االستعانة 
بخبراء في مجال الزراعة والثروة 
احليوانية لتحقيق االكتفاء الذاتي 
من خــالل تكنولوجيا التوســع 
التعاون  األفقي والرأسي، وكذلك 
التعاون  مع أشقائنا دول مجلس 
اخلليجي وخاصة اململكة العربية 
السعودية وتخصيص مزارع في 
الــدول الصديقة لتعويض نقص 
اإلنتاج احمللي وخاصة في السلع 
االســتراتيجية كالقمح والتمور 

والشعير والعلف احليواني.
وفي اخلتام أرجو أن يوفقنا اهللا 
لألخذ باألسباب والنجاة من كل أزمة 
ونسأل اهللا السالمة واألمن للجميع.

والتدخل في الشؤون الداخلية وإذا 
سكتت احلكومة الكويتية ووافقت 
على هذه الشروط فنحن في ضعف 
وخنوع لقبولنا التجاوز السياسي 

والديبلوماسي والقانوني.
ولم تعمل السفارة هذا التصرف 
إال عندما رأت منا الضعف ورغم 
وجود عقود موثقــة بني املواطن 
واملكتب وكل هذا ضربت السفارة 
الفلبينية بالعقود عرض احلائط، فال 
بد للدولة ان تكون لها هيبة وال تقبل 
بأي شروط تدل على ضعفنا وتكون 
حازمة بأي عمل يسيء إلى سيادة 
بلدنا الغالي الكويت وأن الكويت ليس 
بالطوف الهبيطة، وعلى الكويت أن 
الدول  تختار اخلادمات من بعض 

األخرى.
الكويت  بلــدي  اللهــم احفظ 
وأميرها وشــعبها ومن عليها من 

املخلصني.
اللهم آمني.

التي تكفل له حق العيش وتكفل له 
مبادئ حقوق اإلنسان كحق التعليم 
والصحة وحق العمل ألنه ال تقدم وال 
تطور لشعب إال باالهتمام بهذا الفرد 
واإلنسان الذي تبدأ منة عجلة التنمية 
والتطوير فعندما نضع القوانني التي 
تكفل له حق العيش بحرية وكرامة 
بذلك صنعنا إنســانا قــادرا على 
مواجهه جميع التحديات واألزمات 
التي تواجه هذا الوطن ألنه اطمئن 
انه كفل واستحق كافة حقوقه لذلك 
تفرغ لواجب خدمة وطنه وســعى 
الى تطويرها وتقدمها لذلك البد أن 
نلتفت إلى هذا اإلنسان وهذا الفرد 
الذي به تصنع حضارة الشــعوب 

وعنده تنتهي. 
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

ورفع اإلنتاجية بنســبة تصل إلى 
٤٠٪ وهذا مــا نريد أن نحققه في 
الكويت من استراتيجيات ترفع من 
املواطن سواء كان موظفا  إنتاجية 
أو متقاعــدا أو طالبا، ومن جانب 
آخر، فقد أسفرت عن استراتيجية 
الدوام الرســمي ســلفا من خالل 
الضوء على  مقاالت سابقة تسلط 
عدد الساعات الدراسية للطالب فالبد 
من زيادتها ال تقليصها وجعل اجلزء 
األكبر منها يكون بالتعليم من خالل 
البدنية والعقلية متوافقا  األنشطة 
ذلك مع استغالل اإلنتاجية في فصل 
الشتاء واالبتعاد عن حرارة الصيف، 
وهذا مطلب عصري من أجل رفع 
مستوى مخرجات الطالب التعليمية 
والثقافية، وما سبق يحتاج لضخ 
أموال طائلة على العملية التعليمية 
ألجل نهضة ترفع من عطاء املواطن 
الكويتي، وآخرا، عملية املوازنة بني 
الدوام الرسمي للموظفني والطالب 
يحل أزمة باتت من أصعب األزمات 
والتحديــات العصريــة أال وهي 

االزدحام املروري للشوارع.

تضررا من األوبئة واألزمات املناخية 
والغذائية وذلك بسبب االستبداد 
والفســاد اإلداري وغياب الوعي 
املجتمعي واالعتمــاد الكلي على 
استيراد التكنولوجيا في مختلف 
املجاالت وعدم وجود كوادر حقيقية 
متسلحة بسالح العلم تدير األزمات 
تفاديا  وتبادر بخطوات استباقية 
لوقوع األزمــات، وقد وضح هذا 
األمر جليا في الواقع الذي نعيشه 
بعد تفشي وباء كورونا واحلرب 
الروسية األوكرانية وما نتح عنهما 
من التضخم ودخول العالم في أزمة 
غذائية لن ينجو منها إال من استعد 

والكرامة الكويتية، نحن وهللا احلمد 
في الكويــت نعامل اخلدم معاملة 
حسنة كما أوصانا رسولنا الكرمي 
محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم 
بأن «خدمكم خولكم»، أي إخوانكم 
وإذا كان هناك تصرف فردي من 
أشخاص ال يخافون اهللا، فما ذنب 
الكويتي؟ ووصل األمر  الشــعب 
السياسي واإلعالمي  االبتزاز  إلى 

املربع األول في مخطط هرم التنمية 
أال وهو االهتمام باملورد البشري 
ألنه هو الثروة احلقيقية لكل األوطان 
والشــعوب فالبد لنا من االهتمام 
بالفرد واإلنســان ووضع القوانني 

موظف الدولة - اللهو واللغو والغيبة 
والنميمة عند البعض - قتل الوقت 
الطويل باأللعاب اإللكترونية اجلماعية 
وبأخبار (السوشيال ميديا)، وهناك 
الكثير من السلوكيات التي ال يجب 
أن حتدث خلــف كواليس املكاتب 
الوظيفية احلكومية، وعلى املسؤولني 
اإلسراع في حل تلك املعاضل ملا لها 
األفراد  انعكاسات على سلوك  من 
ثقافية فوضوية على  وانعكاسات 

أسرهم أيضا.
حيث دراسة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بخفض عدد ساعات الدوام 
الرسمي بتقليص عدد أيام الدوام 
األسبوعي له من النتائج اإليجابية 
التي عادت بالنفع على الفرد واملجتمع 

أفاد البشــرية غذائيا وصحيا إال 
أنه أوجد أزمة املناخ وخاصة ظاهرة 
التي أفسدت  االحتباس احلراري 
الكثير من احملاصيل الضرورية 
لغذاء اإلنسان، وقد رأينا دولة الهند 
وهي متنع تصدير القمح هذا العام 
بسبب ارتفاع حرارة اجلو التي أدت 
إلى نقــص إنتاجها، باإلضافة إلى 
أن اســتمرار االحتباس احلراري 
ســيؤدي إلى ذوبــان الثلوج في 

القطبني وغرق الشواطئ!
أما في منطقتنا العربية وخاصة 
بعد اخلريف العربي املستمر منذ 
أكثر من عشر سنوات فنجدها أشد 

ومجانية التنقل وخصوصا في حال 
رغبت في الذهاب للســفارة، أي 
ذل هذا؟! ملاذا نفرق بني اخلادمات 

الفلبينيات واخلدم اآلخرين؟!
التصرف  السفارة  هل نسيت 
غير الالئــق عندما قامت بتهريب 
اخلادمات من بيوت كفالئهن؟ كلنا 
نعلم أن هذا جتاوز كبير باألعراف 
الديبلوماسية والتعدي على السيادة 

لن أقول أنني أمتنى! ألن التمني 
بعيد املنال ولكن سأقول إني ألرجو 
أن نحذو حذو هذه الدول في محاكاتها 
بقوانينها في شتى املجاالت وأن نبدأ 
بأولى خطــوات التنمية ونبدأ من 

إدارة الوقت، فنجد الكثير منهم من 
يتهرب من الدوام الرسمي والبعض 
اآلخر يخلق مشاكل مبحيط عمله 
الضطرابات نفسية تعتليه نتيجة 
الفراغ القاتل، حيث مجموعة املوظفني 
حتت ســقف البطالة املقنعة يجب 
حتويلهــا إلى فئــة منتجة، وذلك 
بتضافر جهود مسؤولي القطاعات 
وديوان اخلدمة املدنية في تسليط 
األضواء على تلك املعضلة التي تخلف 
من ورائها الكثير من الســلوكيات 
الكويتي،  املشينة لسمعة املوظف 
ومنها: انحدار التفاعل اإليجابي مع 
العميل - انحدار أسلوب احلوار - 
ثقافة املــأكل وامللبس عند البعض 
والذي أصبحــت «أمور عار» على 

التاريخ واإلنســان  منذ فجر 
يســعى إلى حتقيق أمنه الغذائي، 
وهذا السعي احلثيث منه لسد جوعه 
جعله يطور آليات حتقيق هذا األمن 
الذي حتتاجــه كل الكائنات احلية 
وليس اإلنسان فقط، وباملالحظة 
والتجربة استطاع اإلنسان أن يوفر 
هذا العناء واستغالل ما وهبه اهللا 
التفكير واالبتكار ليس  من ملكة 
فقط ليبقى على قيد احلياة ولكن 
لينطلق في تعمير األرض وتنفيذا 
لسنن اهللا وحكمته ومشيئته التي 
اقتضت أن يكون اإلنسان هو خليفة 

اهللا في األرض.
واحلقيقــة أن األرض ضجت 
بأفعال البشــر وظهر الفساد في 
البر والبحر مبا كســبت أيديهم، 
أزمات غذائية  وأصبحنا نواجــه 
ومناخية وصحية واجتماعية السبب 
فيها هو الفساد واألنانية في أشد 
صورها وأصبحنا نواجه في هذا 
البشري  الفساد  العصر تراكمات 

عبر التاريخ.
الغذائي  أن األمــن  واحلقيقة 
والصحي واملناخي يكمل بعضه 
بعضا، ورغــم أن التقدم العلمي 

معظم الشعب الكويتي مندهش 
وفي حالة من الغضب من العقد املبرم 
بني الكويــت والفلبني ومن البنود 
املقترحة من اجلانب الفلبيني، ومنها 
فرض استخدام العاملة هاتفا حديثا 
خالل فترة الراحة وتوفير سكن الئق 
ومناسب للخادمة، وتوفير امللبس 
واملأكل املناســبني وتوفير العالج 
الطبي عند املرض وفق نظام التأمني 
الصحي في الكويت، وصاحب العمل 
العاملة شهريا  مطالب بدفع راتب 
دون تأخير أو نقصان وتعويضها 
أثناء اإلصابة بالعمل، ويتحمل نفقات 

اجلثة في حالة الوفاة.
ويتضمن أيضا أن تكون فترة 
الراحة ٨ ساعات على األقل وإجازة 
أســبوعية مدفوعة األجر بالكامل 
وعدم احتفاظ صاحب العمل بجواز 
العاملة أو املســتندات الشخصية 
وتسهيل فتح احلساب املصرفي 
للعامل وراتب ال يقل عن ١٢٠ دينارا 

كانوا واليزالون يدرسوننا في 
مناهــج وزارة التربيــة وفي مادة 
االجتماعيات ويرددون ويكررون 
على أذهاننا أن الكويت وجميع الدول 
العربية مبا فيها اخلليجية تعتبر من 
الدول النامية التي التزال حتبو نحو 
التقــدم وتصبو وحتاول أن حتذو 
حذو الــدول املتقدمة كبعض دول 

أوروبا والواليات املتحدة.
ولكن هــل حاولوا بهذه املناهج 
أن يعلمونا كيف نكون كهذه الدول 

املتقدمة بتطورها وتقدمها؟
إلى  هل تســاءلنا هل توصلنا 
الــدول من  إليه هذه  ما وصلــت 
التقــدم والرقي كوضــع اخلطط 
واالســتراتيجيات التي تساهم في 

تطور دولنا النامية؟

يعيش الشعب اليوم في تغيرات 
نفسية واجتماعية وثقافية ضمن 
حتديــات عصريــة، والكثير من 
األمور املنعكســة على آلية اإلدارة 
العامة جلميع قطاعات ومؤسسات 
الدولة، في حني يطمح الكثير لتنمية 
وإنتاجية أفضل، وقد سبق وأن كتبت 
مقاالت بهذا اخلصوص مبناشدة 
لضرورة عمل دراسات مكثفة تدور 
النفسية واالجتماعية  حول احلالة 
ملوظفي الدولــة والطلبة وهذا من 
أجل رصد استراتيجيات جديدة من 
شأنها أن تعلي من إنتاجية موظفي 
الدولة ورفــع املخرجات التعليمية 
للطلبة، فاملوظف والطالب أهم عاملني 
في الدولــة لكونهما محور اإلنتاج 

والتنمية.
فعلى سبيل مثال إصالحي، من 
الدراسات املفترض أن يسلط عليها 
الضوء ساعات دوام املوظفني، حيث 
مجمل إداري الدولة باستثناء الفنيني 
يقطنون على مكاتبهم قرابة السبع 
ســاعات متواصلة، في حني يفتقد 
٩٨٪ من إداريي الدولة مهارات وثقافة 
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وألن فرحة تخّرج أبنائنا الطلبة ال تضاهيها فرحة، كونها تعتبر 
الفرحة املوعودة بالنســبة لنا، والتي ســهرنا ألجلها ليالي طواال، 
لنحصد ثمار تعب أبنائنا لنبتهج ونفتخر بهم ونسعد بحفل تخرجهم.
ذلــك احلفل والذي غالبا ما يتميــز باحلضور املميز احملترم، 
ممزوج بجو من العفوية والتلقائية والفرح واملرح والتصفيق من 
غير تكلف أو تصنع، وهذا شيء طبيعي يعبر عن شدة سعادتهم 
وعمق فرحتهم بعد سنني طوال من اجلهد واالجتهاد، ذلك وباألخص 
بعدما مت حجبها بسبب تفشي وباء كورونا، لذلك لن ينتاب طالبنا 

فرح واحد فقط بل فرحتان.
لنفاجأ لألســف بهجوم الذع بعــد كل حفل تخرج على أبنائنا 
اخلريجني من فئة مشــاهير السفاهة والوقاحة، أولئك من ال خير 
فيهم، التافهون، الســطحيون، الناقصون واملبتذلون، املتعطشون 
للشــهرة الزائفة والذين دائما ما جتدهم يبحثون عن أي محتوى 
ليهرجون وميرجون به على غير معنــى، وكأنهم أفهم الفاهمني، 

ويقومون باستظراف دمهم على حساب مشاعر اآلخرين!
أولئك الذين صنفوا انفســهم بأنهم من الناصحني املصلحني، 
املؤثرين اجتماعيا، احملاربني للظواهر الســلبية واملنزهني، وما هم 
أمانة إال أشــباه احملترمني، أصحاب األلف وجه، وأشباه مثقفني، 
أصحاب حملة الشهادات بال معلومات، الغارقون باملعميات، الذين 
أتوا إلينا بكل غث وغثيث، الرويبضة، التافهون، والذين يتكلمون 
في أمر العامة، ويتدخلون في شؤون غيرهم بالصغيرة قبل الكبيرة!
وذلك فقط لتزداد مشاهداتهم ويزداد في املقابل عدد متابعيهم، 
لذلك عادة ما جتدههم يقومون بتهويل األمور وتضخيمها وتعظيمها، 
ويســتخفون دمهم ويتغصبون النكات من خالل مقاطعهم والتي 
إن دلت على شيء، فهي تدل على الهوة السحيقة، ويتحدثون عنها 
وكأنها من ارذل الرذائل، وبطريقة رخيصة جدا وساخرة، والتي إن 
دلت على شيء أيضا فهي تدل على رخص ودناءة مستواهم، ذلك 
بهدف إضحاك الناس على غيرهم من األشخاص دون أدنى احترام.

فكم متادوا من خالل نقدهم املؤلم اجلارح، على أبنائنا اخلريجني 
بهــدف النصح! وأي نصح هذا والذي ال يزيــد املنقود إال عنادا، 
وهل نصحكم هذا هو من سمح لكم بالتهكم والتحقير والسخرية 

والتهزيء عليهم؟! 
فلقد كان نقدكم واضحا يا ســادة بأنه ليس ذا فائدة، لكنه كان 
بهدف الـ show والشــهرة والضحك عليهــم والتجريح بهم، ولم 
تكتفوا بهذا فقط بل قمتم حتى بالتطاول على أهاليهم الذين كانت 
فرحتهــم ال توصف بأبنائهم واتهمتموهم بعدم حســن تربيتهم 
ألبنائهم! وكيف سمحتم ألنفسكم لتعمموا على اجلميع بتلك الطريقة 
القاسية وتشككوا حتى بأخالقهم! وما انتم سوى حفنة من الطائشني 
املمسوخني سيطر بكم «الدينار» ! وهل أصبحت فرحة التخرج اآلن 
مع تلك التصرفات العفوية التي تصاحبها مقياسا لكل ما قلتموه؟

ومن أنتم أساســا وما موقعكم من اإلعراب لتعلموهم وتعلموا 
أهاليهم األدب واالحترام؟ فهل تعتقدون بقرارة أنفسكم أننا ننتظر أو 
نتعلم األدب واالحترام منكم ومن شخصياتكم الناقصة، املتناقضة؟ 

أو سنجعل منكم قدوة ألبنائنا؟
فما كان نقدكم ســوى من أجل البحث عن العيوب والنواقص 
والتطاول واالستحقار، وإنها لدناءة بأن تتطاول وتستخف حتى على 
هيئة الطلبة اخلريجني وأشكالهم وحتى على أبرز تقاسيم أجسامهم 
دون حياء!، فهل كان تنمركــم هذا ايضا ينطبق من ضمن الئحة 
النصح بالنسبة لكم ومن ضمن محاربتكم للظواهر السلبية ايضا؟

ام انتهت مواضيعكم اآلن؟ يا سفهاء األحالم!
وهل نسيتم أنفسكم وعلى من كنتم تستذبحون بالدفاع عنهم 
ان أخطــأوا أو زلوا وظهروا لنا بصــورة مخزية وحتامون عنهم 

وهم أرذل األرذلون؟! 
فقبل ان تنتقدوا غيركم ابدأوا بالعمل وغيروا واقعكم السحيق 
الغابر، فما انتم سوى أضحوكة ملجتمعنا هذا، ملا كان طرحكم بهذا 

االنحطاط اللفظي املسيء!

في سياق احلياة

سفهاء األحالم
فاطمة املزيعل


