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بوشاكر خايب وين؟

عن مسارها القديم

«التربية» تقيم أداء

يف رم�ضان املبارك حتلو ال�سمرة وي�شتاق القلب
للم�ؤان�سة والتوا�صل ،فقد ال تفوت ليلة من ليايل
رم�ضان هذا العام ال نزور فيه واحدة �أو اثنتني من
دواوي��ن ربعنا الأول�ين وقد يفوت الإن�سان ويلتب�س
عليه الأمر فين�سى هذا دون تق�صري يف حقه �أو تقليل من
قدره ،فاجلميع عندي اخوة اعزاء مقامهم عندي ٍ
عال
ٍ
غال ال يقا�س بعدد الزيارات �أو وقتها ،فالع�رشة ال
تهون اال على قليل الأ�صل ومن ال يعرف قيمة الرجال،
ومن ه�ؤالء الأخوة الأعزاء ال�صديق فهد فريح املهو�س
وديوانه العامر يف اجلهراء �شارع عبدالله بن جدعان
وما اجده عنده من ان�س وفرحة قلب وعودة الى �أيام
ال�صبى والذكريات اجلميلة من طلعة ربيعية للرب
�أو الى جال و�سواحل كاظمة وق�ضاء ا�سعد الأوقات
بني مزاح مرح ال مثيل له وكم نحن نفتقد تلك الأيام
لأ�سباب عديدة كثرية منها املد العمراين و�إغالق
الطرق بعد ما يزيد على اخلم�سني عاما ،كما ان
لل�سن والعمر احكام يجب �أال ن�ستهني بها مع مراعاة
ل�ساعات �أخ��ذ الأدوي���ة وعالجات ال�سكر وال�ضغط

الغبقة الرم�ضانية ع��ادة وت��راث قدمي
كانت موجودة عند �أهل الكويت قدميا،
وهي �إحدى التقاليد الرم�ضانية العريقة،
وتعترب ملتقى بني الإخ��وة والأ�صدقاء
واجل�يران ،لاللتقاء وتبادل الأحاديث
والت�شاور فيما بينهم مل�صلحتهم،
والبحث يف �ش�ؤونهم اخلا�صة والعامة،
وتناول وجبة خفيفة غري مكلفة قبل وقت
ال�سحور ومازالت موجودة.
ولكن للأ�سف بد�أت تتغري وتتطور هذه
ال��ع��ادة الطيبة واحل�سنة ،م��ن حيث
ال�شكل واملعنى وامل�ضمون ،ف�أ�صبحت
يف وقتنا احل��ايل ت�شكل عند البع�ض
نوعا من �أنواع «الأبر�ستيج» ،من حيث
ما ن�شاهده من ناحية تقدمي �أرقى و�أفخم
�أ�صناف الطعام ،ومن �أرقى البوفيهات
واملطاعم والفنادق ال�شهرية.
حيث قام البع�ض من �أ�صحاب «ال�سو�شيال
ميديا» بعمل امل�سابقات بني جمموعة من
الأ�صدقاء ،و�أ�صحاب الدواوين ،وتقدمي
جوائز قيمة ل�صاحب املركز الأول ،وقام
امل�شاركون بتقدمي �أف�ضل مالديهم �سواء
كان من منازلهم� ،أو من املطاعم ال�شهرية
لك�سب ر�ضا اللجنة ،لتحقيق املركز
الأول ،وعر�ض هذه الغبقات يف ال�سنابات
لبع�ض امل�شاهري لر�ؤيتها عند متابعيهم،
مل�شاهدة �أكرب عدد ممكن ،والتعليق على
النعم واخلريات ،البع�ض ميدح والبع�ض
ينتقد ،والبع�ض يذم والعياذ بالله.
وه��ذا الأم��ر اليجوز ،ونهى عنه ديننا
اال�سالمي ،فاليجوز انتقاد نعم الله
�سبحانه ،وال يجوز التعليق على خريات
رب العاملني« ،هذا جيد وهذا البا�س
وه��ذا مم��ت��از» ،وال�سخرية والتفاخر
ب���أن��واع و�أ�صناف الطعام ،وال يجوز
العر�ض بهذه الطريقة ،ويجب مراعاة
�إخواننا الفقراء وامل�ساكني ،الذين
ي�صعب عليهم تناول طبق و�صنف واحد
من هذه الأطباق الفاخرة ،ويجب التفكري
ب�أن هناك �إخوانا لنا ب�أ�شد احلاجة لثمن
هذه البوفيهات املكلفة.
ولو كان هناك �إدراك وعقالنية ل�رصفت
ه��ذه املبالغ الهائلة مل�ستحقيها،
من �إخواننا الذين يتمنون القليل من
الطعام ،لإطعام �أبنائهم و�أ�رسهم الذين
يعلم الله بحالهم.
يقال قدميا اذا �أردت �أن تدعو على �أحد
والعياذ بالله فادع عليه «بالف�سقة »
ومبعنى التظاهر واال��سراف والتبذير
والتعايل بالنعم واخل�يرات ،وعر�ضها
ب�صورة غري طبيعية ،وما نراه الآن من
ه�ؤالء امل�شاهري ،الذين ال يراعون �شيئا
�سوى �شهرتهم ب�أي �صورة من ال�صور،
والبع�ض الآخر ينظر ويفكر بامل�ستقبل،
لعل وع�سى �أن ه��ذه الغبقات تو�صله
كنائب مثال ،وك�سب عالقات مع الآخرين
لنية الرت�شح يف املجل�س املقبل.
وال �شك �أن البع�ض ما عرفه املجتمع �إال من
هذه البوفيهات وو�صل غايته ،ولكن كان
قدمي ًا ،وكانت النا�س على نيتهم ،ولكن
الآن �أ�صبحت العملية مك�شوفة ووا�ضحة،
لأن التجارب القدمية للممثلني �أ�صبحت
مك�شوفة ،و�أ�صبحت لعبة قدمية.
ف�أن�صح كل من يتبع هذه الطريقة ،وهذا
الأ�سلوب ،بالتفكري ب�شيء �آخ��ر يفيد
املجتمع ،وعر�ض فكره ومبادئه ،وطرح
برناجمه الفكري على الآخ��ري��ن ،بدل
الغبقات التي تذهب �إلى احلاويات ،النه
بالنهاية النا�س واحلمد لله بخري وغنى
واحلمد لله.

الموظفين مرتين

والقلب الذي ي�شده احلنني لكل ما هو يطرب وي�سعد
من تلك الأغاين اجلميلة التي ال تذاع هذه الأيام وجتد
النا�س تتهافت على الفن الرخي�ص والغناء املبتذل
الذي يغث وال يطرب ،اتذكر منها على �سبيل املثال
�أغنية �شعبية لفنان عراقي مغمور ا�سمه احمد النجفي
امللقب «بابو �شاكر» ،حيث له �أغنية عراقية ريفية
يقول يف مقدمتها:
خايب وين بية تريد
يا معي�شني بالونا
و�أبو �شاكر من املطربني الفا�شلني الذين مل تتح له
فر�صة الظهور وال�شهرة اال بالغناء الريفي وحوله
من القيان الفاتنات الناع�سات وهز الأرداف والأكتاف
واللعب بقامتهن و�شعورهن غري هذا فالفنان ابو
�شاكر ال ي�سمعه احد ممن يعرفون �أ�صول الفن والغناء
وي�ستهويهم الطرب ،ارجو ممن بيده مقاليد الأمر ان
يحاول على ما منح من قوة ونفوذ ان يحاول منع بو
�شاكر هذا من الظهور ،فهو عالمة غري ح�ضارية يف
الو�سط الغنائي.

�صدر قرار من ديوان اخلدمة املدنية قطاع
رقابة �ش�ؤون املوظفني يف نهاية العام
الدرا�سي وتزامنا مع اقرتاب عطلة و�إجازة
الهيئتني الإدارية والفنية بوزارة الرتبية
حت��ت مو�ضوع طلب من���اذج تقييم �أداء
جميع املوظفني مرفقا بك�شوف احل�ضور
واالن�رصاف حيث القرار ي�شري �إلى تطبيق
للقواعد والأ�س�س التي حددها قرار جمل�س
اخلدمة املدنية رق��م « »15ل�سنة 2017
املعدل للقرار رقم « »36ل�سنة  2006ب�ش�أن
قواعد و�أ�س�س واج��راءات ومواعيد تقييم
�أداء املوظفني والتظلم منه �أ�سوة ببقية
املوظفني باجلهات احلكومية ،و�إ�ضافة
يف ختام القرار برجاء التزويد بنماذج
تقييم �أداء املوظفني العاملني مرفقا
بك�شوف احل�ضور واالن�رصاف لدى املناطق
التعليمية واملدار�س وذلك عن الفرتة من
 2018/1/1وحتى  2018/12/31راجني
�رسعة الرد!!
مثل هذا القرار الذي و�صل م�ؤخرا البد من
وقفة لأحد من وزارة الرتبية كي يو�ضح
لديوان اخلدمة املدنية طبيعة �سري العمل
ب��وزارة الرتبية يف مراحل التعليم كافة
واملعاهد الدينية واي�صال ر�سالة مفادها
�أن العمل بوزارة الرتبية وفق عام وفرتات
درا�سية ويح�سب التقييم جراء ذلك ،ولي�س
عاما ميالديا كامال ،فالفرتة الدرا�سية
الأول���ى ت��ب��د�أ يف �شهر �سبتمرب ونهاية
بالفرتة الدرا�سية الرابعة والتي تكون على
�شهر يونيو من العام التايل ولي�س بنف�س
العام امليالدي الأمر الذي ينبغي تو�ضيحه
و�إعادة النظر فيه!
والت�سا�ؤالت كثرية عند تطبيق مثل هذا
القرار الذي مل يعرف عنه �أحد من قيادات
وال م�س�ؤويل الرتبية �إال م�ؤخرا حيث �إن
البيانات املطلوبة من العام املا�ضي
وت��اري��خ  2018/1/1مت تقييم املوظف
عليها ،و�رصفت ميزانية الرواتب وكذلك
الأعمال املمتازة! فكيف تطلب هذه ال�سنة
مناذج �أداء املوظفني لنف�س التقييم؟! وكيف
�سيكون املو�ضوع عند اح�صاء املدار�س
امل��ف��ت��وح��ة ح��دي��ث��ا ه���ذا ال��ع��ام وح�رص
املوظفني والعاملني لعام فائت؟!
وكيف �سيتم ح�ساب احل�ضور واالن�رصاف
للعام املا�ضي يف حال انتقال او تقاعد
الإدارة املدر�سية بالكامل...؟!
وكيف على الإدارة اجلديدة حتديد وحتمل
م�س�ؤولية احل�ضور واالن�رصاف لعام انق�ضى
ب�سجالته وتقييمه؟!
ما ينبغي الو�صول �إليه من نتائج هو
التمهل واالنتظار لتطبيق مثل هذا القرار من
العام اجلديد ل�سنة  2019م ولي�س العام
املا�ضي!..
على ان ي�ستكمل العام املقبل وفق هذه
الر�ؤية والقرار املفاجئ ب�صفة اال�ستعجال
تزمنا مع قرار الب�صمة والذي على �ضوئه
يتم ابالغ العاملني بالعلم والتوقيع على
هذا القرار والعمل عليه يف بقية القطاعات
واالدارات ،فالقرارات املفاجئة ي�صعب
ا�ستيفا�ؤها وتنفيذها بهذه ال�صورة ،ويبقى
ال�س�ؤال :كيف يجيز ديوان اخلدمة املدنية
احلق بالت�رصف مبا�رشة يف �إخطار جهة
حكومية ب�رضورة ارفاق ك�شوف احل�ضور
واالن�رصاف عن عام ميالدي وتطبيق مثل
هذا النموذج لتقييم الأداء دون علم ودراية
املوظف املعني باجلهة املخت�صة يف وزارة
الرتبية؟!

حسبة مغلوطة

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

القرد ونحن والحرب  ...من سينتصر ؟

�أطالع و�أتابع الأخبار الدولية املتالحقة دائم ًا
وما يجري يف ال�ش�أن املحلي والدويل وما ي�صدر
من ت�رصيحات دولية وحملية والتي هي عبارة
عن �رصاع دويل لال�ستحواذ الكامل على ما تبقى
من منطقة ال�رشق الأو�سط ومع ما مت منذ �سنوات
من اتفاقيتي �أو�سلو ووادي عربة وقبلهما اتفاقية
كامب ديفيد وما يف قامو�س اخلذالن من م�سميات
التفاقيات ال�سالم التي �أرغم العرب عليها منذ �أن
قررت �أمريكا �أن تكون �رشطي العامل و�أن جتعلنا
نحن ندخل يف �رصاعات ومناو�شات حتى جاءت حرب
اخلليج الثانية وذريعة احتالل الكويت والتي كانت
القا�صمة ملنطقة ال�رشق الأو�سط والتي دخلت من
خاللها الواليات املتحدة الأمريكية الى عمق جميع
دول اخلليج العربي املنتجة للبرتول ,بل وحتكمت
يف بع�ض قرارات دولها ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش,
حتى �أ�صبحت هذه الدول تابعة ال متبوعة ب�سبب ما
ي�صدر من قرارات �أمريكية – دولية ت�ؤثر ب�شكل غري
مبا�رش على قراراتها الداخلية وتر�سم �سيا�ساتها
العامة وت�ؤثر �سلب ًا داخلي ًا على نفو�س مواطنيها,
فما �س�أقوله معروف ولكن حني ت�ستخدم �أمريكا
قواعدها وحت�شد عدتها وعتادها لأمر خطري كنت
�أحذر منه احلكومة على فرتات �سابقة والحقة ف�إين
على �صواب واحلكومة على خط�أ وال يهمني �أن �أثبت
ذلك �أو تنفيه احلكومة مبن فيها ,فاملو�ضوع �أننا
�أمام رمح بو �سيدون امل�سمى تريدنت ذو الر�ؤو�س
الثالث بعد كل هذه التحذيرات التي كتبتها يف عدة
مقاالت ,فاليوم وبعد �أن اجنلت حقيقة ال�رصاع
ال�سوري الداخلي وم��ا مت زج اململكة العربية
ال�شقيقة به يف حربها مع اليمنيني واحلوثيني وما
تواجهه �سوريا مبا نزل على بقاعها وجناتها من
مرتزقة وجيو�ش الأر�ض ومايعانيه ال�سودان ومن
قبله ليبيا واجلزائر ,وذلك ا�ستعداد ًا للأرماجدون
وما فيها من دمار وما �سيكون الحقا بعد �أن جتتمع
ال�سل�سلة وتكتمل خ�لال ال�سنوات املقبلة التي
ظهرت م�ؤخرا بوادر ما �أ�سميه نهاية الكون ,ف�إين

�أرى �أن حكومتنا تقف موقف املتفرج الذي ال يعلم
كيف يواجه اخلطر وال يتخذ له �أي تدبري وتنظر
الى ما دون �أرجلها يف ال�ش�أن املحلي الذي يتنطط
عليه بني فرتة و�أخرى القرد تارة من ق�صة ابتدعها
هو ومن معه و�سانده ليغرف من خزينة البالد ما
غرفه وطار به ف�صم فاهه مدة ,واليوم عاد ليلعب
نف�س اللعبة م�ستغ ً
ال الأو���ض��اع الإقليمية ليعود
وبق�صة جديدة ,اال �أنها هذه املرة مع وجود خيارة
يف � .....أف�ضل �أن يبحث القارئ عن اخلرب ؟؟
�إذ ًا الأمر اليوم يجب علينا �أن ن�ضع �سيادتنا �أمام
ن�صب �أعيننا وما يجري من تهديدات دولية لي�ست
بالهينة جتري �أحداثها على م�رسح ال�رشق الأو�سط
ال�سيا�سي والعمل على طم�أنة ال�شعب ب�شكل حقيقي
وج��دي دون ا�ستخدام ال�شعارات والكالم املنمق
الذي مل يعد يجدي ف�إننا على �شفا حرب� ,صدق من
�صدق و�أ�ستخف من ا�ستخف بالقراءات واملعطيات,
فال�سهم تريدنت الذي قلت لكم عنه مل يتبق من
ك�رسة اال �سهم واحد وهو ايران ؟ ونحن الى اليوم
مل ن�ضع خطة ملواجهة ما يجري وما �سيكون ,لو
قدر الله وا�شتعلت حرب اخلليج الثالثة ,والتي
�ستكون نواة احلرب العاملية ال�شاملة وخلفنا ..
قرد يتنطط ليتعا�ش على ق�صة اخليارة اجلديدة
التي وجدوها كما يدعي يف جثة اخلادمة املتوفاة
والتي �أثارتها ال�صحافة يف ب�لاده دون احرتام
ل�سيادة دولة الكويت وما يقدم من عون وم�ساعدات
له� ,أجاد املت�صيدون منهم ا�ستخدام الربوبجندا
لإثارة �شعبهم �ضدنا وجعل بقرتنا احللوب تدر يف
�أفواههم ما يطيب لهم من نعم يحرم منها املواطن
الب�سيط ويحق لنا �أن ن�س�أل وزارة اخلارجية التي
تدير �ش�ؤون بلدنا خارجيا هذا ال�س�ؤال :ماذا فعلتم
جتاه من يبتز الكويت دولي ًا بني فينة و�أخرى؟ هل
�أوجدمت له ح ً
ال لكي يخر�س بعد �أن تلقموه حجر ًا
ال يفتح فاهه بعدها؟ال �أظنكم فاعلون والأ�سباب
وا�ضحة يل ال لغريي ,فالأمر �سبق و�أن حذرتكم منه
ولكنكم قوم ال تعقلون .

وجهة نظر

نقطة ضوء

الضريبة والتركيبة السكانية

مقاالت
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حامد السيف

mishrefeqab@yahoo.com

www.wijhatnathar.com

عندنا خلل كبري يف الرتكيبة ال�سكانية فعدد املواطنني مليون
ون�صف املليون،لكن الوافدين ثالثة ماليني ون�صف املليون ،ويجب
�أن يتمتعوا بجميع اخلدمات التنموية �أ�سوة باملواطنني ،لكن
مازالت اخلدمات التنموية على حالها ،ال�س�ؤال املهم كيف �ستكون
ح�سبة ال�رضيبة مع النق�ص احلا�صل باخلدمات التنموية،وهل
ال�رضيبة �ستكون على املواطنني والوافدين،وان كانت هناك نية
كيف حت�سب؟ ...بني فرتة و�أخرى يخرج ت�رصيح عن ال�رضيبة،
منذ �سنوات طويلة واحلكومات املتعاقبة تتحدث عن ال�رضيبة
وتطبيقها ويجب �أن ي�ساهم املواطن فيها لكن يف املقابل مازالت
اخلدمات التنموية للمواطن مكانك راوح،احلكومات املتعاقبة
تتحدث عن ال�رضيبة وانه يجب تطبيقها لتنمية م�صادر الدخل،
ويثار جدل حكومي ونيابي كبري� ،أغلب دول العامل التي تطبق
ال�رضيبة تكون جميع اخلدمات التمنوية متوافرة ومي�رسة جلميع
دافعي ال�رضيبة ،وتكون هناك خطة تنموية وا�ضحة املعامل
وحت�سني اخلدمات للمواطنني وتكون جميع معامالت املواطن
�سهلة وبالربيد ،ولي�س مبراجعة ال��وزارات وكتابنا وكتابكم
والدورة امل�ستندية العقيمة�،إن دافع ال�رضيبة بالدول الدميقراطية
يكون رقيب ًا على �أداء احلكومة وم�رصوفاتها ،فقبل تطبيق ال�رضيبة
يجب وقف الهدر احلكومي وحتقيق امل�شاريع التنموية ووقف بند
املكاف�آت وال�رصف املهول ،فال�رضيبة مبلغ مايل تتقا�ضاه الدولة
من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات ،لتنفق منه على البنية التحتية وعلى
القطاعات املختلفة من التعليم وال�صحة وجميع الأعمال اخلدمية،
وجميع دول العامل تطبق ال�رضيبة مثل �أمريكا و�أوروب��ا ولكن
جميع خدمات املواطن ومعاملته تتم عن طريق الكمبيوتر ،ناهيك

عن البنية التحتية والطرق وال�صحة ومتتع جميع املواطنني بكل
مزايا اخلدمات من طرق ومرتو �أنفاق وج�سور معلقة وطرق بديلة
حديثة� .أحيانا يكرث احلديث عن ال�رضيبة واملواطن يف حرية،
مرة �رضيبة ومرة تر�شيد ومرة بديل ا�سرتاتيجي هذه الت�رصيحات
منذ �سنوات واملواطن ي�سمعها وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :هل
جميع اخلدمات متوافرة �أ�سوة بالدول املتقدمة حتى يدفع املواطن
�رضيبة مقابل مراجعة م�ست�شفى و�أخذ موعد للمراجعة بعد � 4أ�شهر
يدفع �رضيبة مقابل ازدحام ال�شوارع الرهيب وعدم وجود طرق
بديلة وج�سور من �أكرث منذ ع�رشين �سنة ،هل يجوز �أخذ �رضيبة مع
الروتني اململ عند مراجعة �أي وزارة النهاء معاملة خدمية ،و�أي
�رضيبة مع هذا الهدر احلا�صل يف املال العام مع تقارير ديوان
املحا�سبة� ،أي �رضيبة مع هذا الغالء الفاح�ش يف املواد وعدم
تدخل وزارة التجارة و�أي �رضيبة وال�صندوق الكويتي يقر�ض جميع
من على الكرة الأر�ضية و�أي �رضيبة مع تر�شيد وقطع الكهرباء �شبه
اليومي مثل �أي دولة فقرية ال يفهم من هذا �أننا �ضد ال�رضيبة
بالعك�س نحن مع القانون وتطبيق ال�رضيبة ولكن بعد �أن يح�س
املواطن ب�أن جميع اخلدمات مكتملة وقيامه وتخلي�صه وا�ستخراج
معاملته عن طريق الكمبيوتر �أ�سوة بالدول املتقدمة التي تفر�ض
ال�رضيبة على مواطنيها .
خارج نطاق املو�ضوع:
�أين كوبونات البنزين التي اقرت للمواطن بعد رفع �أ�سعار الوقود،
�أين البديل اال�سرتاتيجي الذي منذ �سنوات تتحدث عنه احلكومة
و�أين تعديل الرواتب؟

لعبة الكراسي في الكويت

هناك ثالثة العبني يف ال�سيا�سة الكويتية كل يلعب
مل�صاحله يف حال فوزه مع احلكومة يف لعبة الكرا�سي،
فه�ؤالء هم التجمع التجاري والتجمعات ال�سيا�سية
الدينية ،والتجمعات القبلية.
فهذه التجمعات الثالثة كل ينتظر دوره يف الفوز
بالكر�سي احلكومي حتى تفتح له �أبواب اجلنة ويحقق
م�صالح التجمع ويبني �أ�س�س ًا لها للم�ستقبل من دون
االلتفات الى م�صالح البلد العليا واملهمة يف خلق
التنمية احلقيقية وال��دول��ة القانونية امل�ستدمية
مل�صلحة جميع املواطنني بدون تفرقة.
فالكويت منذ زمن وهي تعي�ش يف لعبة الكرا�سي والكل
من هذه الأط��راف الثالثة ينتظر دوره ليبد�أ لعبته يف
حتقيق م�صالح جماعته.
واحلكومة يبدو انها الالعب الرئي�سي يف تنظيم هذه اللعبة
ومندجمة بها ما و�ضع البلد يف دورات احتالل الكر�سي لهذه
الأطراف ،فمرة يعاقب فريق ومرة يفوز فريق �آخر وهكذا
دواليك حتى �ضاعت التنمية وتلوثت اخلدمات وكرث الف�ساد
و�صار البلد يف م�ؤخرة امل�ؤ�رشات العاملية والإقليمية
واخلليجية من جميع النواحي مع وجود كل الإمكانات
املادية والب�رشية لنكون عك�س ذلك ،فماذا نحن فاعلون؟
ومتى توقف احلكومة هذه اللعبة؟ ومتى تلتفت احلكومة
الى ان هناك �أكرثية �صامتة تنتظر حتقيق مطالبها
امل�رشوعة و�أن الالعبني الثالثة ال ميثلون ال�شعب
الكويتي ب�أكمله وال يتبنون ق�ضايا الوطن املهمة

واملطلوبة وامل�رشوعة.
حان الوقت لتحقيق العدالة والتعامل مع النا�س جميع ًا
و�أنهم لهم حقوق ومطالب تهم الوطن وم�ستقبله يف
حتقيق العدالة بتطبيق القانون على اجلميع وحتقيق
امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص للجميع وو�ضع الرجل
املنا�سب يف املكان املنا�سب ودون �أخذ هذا الطريق
واال�ستمرار يف لعبة الكرا�سي من قبل احلكومة.
فهذا م�ؤ�رش ب���أن الدولة �ست�ستمر يف طريق االنحدار
وحرمان االكرثية ال�صامتة من حقها يف حتقيق مطالبها
الوطنية امل�رشوعة ليكون للبلد موقع بني دول العامل.
ان جميع امل�ؤ�رشات والتقييمات الدولية ت�ضعنا يف م�ؤخرة
م�ؤ�رشاتها وهذا كله ب�سبب لعبة الكرا�سي ال�رش�سة فيجب
وقفها وااللتفات الى احلقيقة يف اننا يجب ان نتجه �إلى
و�ضع بديل ودائ��م للعبة الكرا�سي الكريهة واملحزنة
واالجتاه �إلى التنمية احلقيقية التي هي املالذ الوحيد
للخروج من اللعبة ال�رش�سة عن طريق فتح ملفات جميع
مكونات املجتمع من تعليم و�صحة والتوازن ال�سكاين
واال�سكاين وفتح البلد لتكون دولة ر�أ�سمالية حقيقية
مناف�سة لكثري من دول املنطقة عمادها الكفاءة يف التعيني
وال�سري يف اخلطط املبنية على الواقعية وتخدم املجتمع
يف اقت�صاده وا�ستثماره وتعليمه و�صحته وا�سكانه لتحقيق
كرامة البلد ومواطنيه وت�ضع الأ�س�س التي يفخر بها كل
مواطن ملا فيه م�صلحة هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان.

