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األحد 26 صفر 1443 
العدد 2704 )السنة الثامنة(

عاد مـن عمله وهـو مرهق للغايـة فقد عمل 
لمدة تزيد عن 9 ساعات متواصلة من الساعة 
8 صباحا حتى السـاعة 5 مسـاء رغم أن مدة 
عمله الرسـمي تنتهي السـاعة 2:30 مسـاء، 
هو موظف ومسـؤول في إحدى المؤسسـات 
ويعتقـد أنه عصامـي ويعمل بإخـاص فهو 
يشـقى؛ بل ويسـتهلك سـاعات عمل إضافية 
دون مرتـب إضافـي أو مكافـآت ويعـود إلى 
منزلـه ويلقـي جسـده النحيل علـى الفراش 
ليخلد في نـوم عميق، برنامـج عمله يبدأ من 
السـاعة 8 صباحا، حيث يقرأ مسودات وثيقة 
أعمـال الموظفيـن التـي تـم اعتمادهـا قبل 
شـهرين، ويراجع سـجات الحضـور، ويدقق 
في اسـتمارات غير هامة، ويوبخ الموظفين.  
يمسـك قلمه تارة بيـده اليمنى ويضعه أحيانا 
فـي فمـه مسـتغرقا فـي التفكيـر، ويفـرك 
رأسـه بيده اليسـرى علـه يجد حلـوال خاقة 
العمـل،  واسـتراتيجيات تنهـض بمنظومـة 
يتحدث كثيرا ويستنزف طاقته وطاقة زمائه 
بالكام والثرثرة دون إنتاج حقيقي، عشـوائي 
ويضع مجموعة من القرارات االرتجالية مبنية 
علـى الشـخصنة؛ ويحاسـب الموظفين على 
أقـل األخطاء؛ في حين يتـرك القضايا الكبيرة 
دون معالجة! يقضي جل وقته في اجتماعات 
متوالية ونقاشـات عقيمة وال يوجد لديه وقت 

حتى لتناول وجبـه اإلفطار.  
جـدول )األلعـاب( عفـوا أقصـد )األعمـال( 

يبـدأ باجتماع مـع وفد من »جمعيـة أصدقاء 
الزواحـف الصحراويـة« لمناقشـة موضـوع 
»آليـات الحفـاظ علـى بيـض الضبـان فـي 
المناطـق الصحراويـة وأثـر ذلـك فـي تقليل 
مسـتويات االحتبـاس الحـراري فـي كوكـب 
األرض«، يبـدأ االجتمـاع دون أجنـدة واضحة 
وتسـرد المواضيع بشكل عشـوائي وتتمحور 
المناقشـات ما بين مؤيد لصيـد الضبان وفق 
ضوابـط معينة، ومعارض ألن الصيد يقلل من 
مخزون البيض، تحتد درجة النقاش والسـيما 
أن بعـض األعضـاء لديهـم رغبـة فـي تأكيد 
موقفهـم الصـارم تجـاه الحفـاظ على بيض 
الضبان وتحقيق مسـتويات عالية من الوعي 
المجتمعي، فالقضية هي قضية مبدأ ال يمكن 
التنـازل عنه لينتهي االجتمـاع كالعادة »حرق 
أعصاب دون نتيجة«، يمتد هذا االجتماع غالبا 
حتـى السـاعة الواحدة ظهـرا، وفـي الجانب 
اآلخـر، ينتظـر المراجعـون نهايـة اجتمـاع 
)البيـض( على أحـر من الجمر ليـس لمعرفة 
نتائجـه التـي ال تهـم أحـد على وجـه كوكب 
األرض؛ بل إلنهاء معاماتهم ومصالحهم التي 

تعطلت بسـببه. 
أما فـي السـاعة 2 ظهـرا فيبدأ اجتمـاع آخر 
مـع وفد زائر من الرحالـة المغتربين في جزر 
الكاريبـي ليناقـش أحوالهم والمشـاكل التي 
عانـوا منها خـال تجربة العيـش في ظروف 
شبه اسـتوائية امتدت قرابة 3 شهور، ويطلب 
من الموظفين كتابـة تقرير عن هذا االجتماع 
الذي ال فائدة منه، ومناقشة نتائجه ثم عرضه 
على لجنة من الخبراء لتقييمه وبحث إمكانية 

تكرار التجربـة العتماد الميزانيات. 
أما في الساعة 4 عصرا فقد حشد الموظفون 
جهودهـم وبتكليـف مباشـر منه علـى مدار 
أسـبوعين للتجهيـز لحفـل توقيـع اتفاقيـة 
الزواحـف  »أصدقـاء  جمعيـة  مـع  شـراكة 
األليفة«، وبالمناسبة أفراد هذه الجمعية كانوا 
يعملون سابقا في جمعية »أصدقاء الزواحف 
الصحراويـة« ولكنهـم تخاصمـوا مـع بعض 
ليؤسسوا جمعية مسـتقلة بالمسمى الجديد 
فقط إلغاظة الجمعية السـابقة! على أي حال 
يتخلل هـذه االتفاقية توزيع الهدايـا والدروع 
التذكاريـة، ثم حفل غـداء يحضره منسـوبو 
اإلدارة والموظفـون؛ ليعود المديـر إلى منزله 

وقـد أنهكه التعب وبلـغ مبلغه.  
ختاما، المشـكلة ليسـت هنـا؛ المشـكلة أن 
هـذا المدير يعتقد أنه يعمل ويتعب، ويعيش 
دور البطـل الهمام؛ في حين أنه يضيع وقته 
وجهده وموارد مؤسسـته في أعمال ليسـت 
بأعمـال، وقضايا ليسـت بقضايا، وتحديات 
ليسـت بتحديـات؛ إنـه يترك عملـه الرئيس 
ليضيع وقته في اجتماعات ونقاشـات غير 
مجدية ومواضيع هامشـية ال تستحق أدنى 

اهتمام.

مـرة أخرى وثالثة وعاشـرة نقـول: ال يمكن 
أن يصلـح حـال اليمـن وهي تعيش شـتات 
موقـف فرقاء الشـرعية في مواجهـة العدو 
الواحد، اتفاق الرياض الذي أعلن عنه برعاية 
سـعودية، وبذلت المملكة إلنجازه كل الجهد 
والصبـر طوال فتـرة الحـوار، يشـهد فتورا 
وتباطـؤا في تطبيـق بقية بنـوده، وبدال من 
سعي األطراف لحلحلة النقاط العالقة، يبدو 
أن كل طرف اكتفى بما قام به، ثم شـرع في 
إلقـاء تهمة ضلوع الطـرف اآلخر في عرقلة 

تنفيذه. كامل 
مـا هـو أهـم مـن تحميـل كل طـرف اآلخر 
مسـؤولية التنصـل أو عـدم االلتـزام، هـو 
المبـادرة وإبـداء حسـن النية، وبـذل جهود 
مشـتركة للتقـارب، المضي في اسـتحضار 
نقاط الخاف لن ينتج عنه سـوى اسـتمرار 
التصعيـد، وفي هـذا إضرار كبيـر في تصدع 
الجبهة الداخلية وإبقائها على حالة الشتات 

الـذي يخدم بقـاء العـدو الحوثي.
التأزم االقتصادي الحاصل وانعكاسـاته على 
حيـاة المواطنيـن ال يحتـاج إلـى مزيـد من 
التأزم السياسـي، فمن يرى حال عدن وبقية 
المناطق المحررة وحال الناس فيها يأسـف 
لوصولهـا إلى هذا الوضع، تراكمت التحديات 
والمعيشـية  الخدميـة  الجوانـب  كل  فـي 
واالقتصادية، في حين تشهد العملة الوطنية 
انخفاضا مريعا في قيمتها أمام الدوالر، مما 

ضاعـف حدة األزمـة االقتصاديـة، إذ تجاوز 
صرف الدوالر ألف ريـال يمني، مع احتماالت 
انخفاضها بشـكل أكبر، نظرا الستمرار بقاء 

مسـببات تدهور العملة الوطنية.
وهذا التأزم االقتصادي في المناطق المحررة 
وانعكاسـه السـلبي على حيـاة المواطنين، 
وعلـى قـدرة الدولـة فـي تلبيـة متطلباتهم 
الخدمية وإدارة مؤسساتها، إضافة إلى وجود 
خطـر حوثي في مناطـق التماس والجبهات 
يهدد سقوط بعضها، لهو أمر يتطلب توحيد 
الموقف ونبذ كل عوامل الخاف، قدم األشقاء 
في التحالف بقيادة المملكة مقومات النصر 
وممكنـات التحريـر، وبقـي علـى أطـراف 
الداخـل المناهضـة لانقـاب أن تعي حجم 
مسـؤوليتها، وتقف بإخـاص للمضي قدما 
في طريق اسـتعادة الدولـة وإنهاء االنقاب.

خاض طرفـا االتفاق مفاوضـات متقطعة، 
توجـت بتوقيـع االتفـاق فـي 5 نوفمبر من 
العام 2019، ثم تأخر التنفيذ، وعند الشـروع 
في التنفيذ تأخرالتطبيق، وعند بدء التطبيق، 
تم االكتفاء ببداية مخيبة آلمال الشـعب، ولم 
يشـهد ملف االتفـاق تقدما كبيرا وملموسـا 
منذ عـام، وهـذا أمر يجـب الوقـوف حياله، 
فكل طرف ملزم بإكمال ما يقع على عاتقه، 
نقـول هذا ألننـا على يقيـن أن االتفاق يضع 
الجميع أمام مسؤولية إلخراج اليمن من هذا 
المـأزق، ونؤمـن أن التنفيذ الكامـل له يعود 

باألوضاع إلـى نصابها الصحيح.
عامة الشعب ال تأبه لتفاصيل حديث الساسة، 
وجوالتهـم التفاوضيـة في سـبيل تحسـين 
حصص كل فريق من تقاسـم السلطة، بقدر 
مـا يهمهـا وصولهم إلـى اتفاق يفضـي إلى 
تحسين مستوى معيشتهم، وتقديم الخدمات 
لهـم، ودحـر العـدو المتربـص بهـم، لكـن 
مسـؤولية الساسة تجاه هذا الشعب يجب أن 
تكون أوال وثانيـا وأخيرا، تفضيل هذا الطرف 
أو ذاك مضاعفة مكاسـبه في السـلطة على 
حسـاب الشـعب في هذا الظرف السيئ يعد 

تصرفا غير مسـؤول يجـب التخلي عنه.
طـال أمد الحـرب، وتضاعفت معهـا معاناة 
الشـعب شـماال وجنوبا، وكل يـوم يمر دون 
تقـدم فـي تنفيـذ اتفـاق الريـاض يزيد من 
سـوء األوضـاع وتدهورهـا فـي المناطـق 
المحـررة وغير المحررة أيضـا، نظرا لتمكن 
الحوثي فيها مستغا شتات فرقاء الشرعية، 
والمسؤولية هنا تسـتوجب أن يضع الفرقاء 
مصالح الشـعب نصب أعينهـم، ويتجاوزوا 
ما قد يعيـق إكمال تنفيذ بنـود االتفاق، كان 
يجـب أن نصل إلى هذه األيـام بعد ما يقارب 
العاميـن منـذ التوقيع وقـد اكتمـل التنفيذ، 
وتضافـرت كل الجهـود لتحسـين الوضـع 
االقتصادي في المناطـق المحررة، وتوحدت 

لردع االنقـاب الحوثي.
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أروى الزهراني

تحتفي المملكة العربية السـعودية خـال هذه األيام 
بمعـرض الريـاض الدولي للكتاب في حلتـه الجديدة 
وفعالياتـه المتنوعة التي تعكس حالة وحجم التغيير 
الثقافي الحاصل منذ عدة سنوات بفضل جهود سمو 
ولي العهد األمير التنويري محمد بن سـلمان، ورعاية 
عـراب الثقافـة والمعرفة خادم الحرمين الشـريفين 

الملك سـلمان بن عبدالعزيز.
ولعـل من كمـال سـعادتي أن أكون أحد المتشـرفين 
بالمشـاركة في فعالياته من خال تقديم ورشة عمل 
بعنـوان »التـراث والمسـتقبل« في 7 أكتوبـر بحوله 
وقوتـه، وما أجمـل أن يكـون التراث حاضـرا كغيره 
من فنون المعرفة وأفانيـن الثقافة في هذا الكرنفال 

الكبير القائـم حاليا بواجهة الريـاض الحديثة.
وواقع الحال فحال دعوتي وإباغي بعنوان المحاضرة 
أخـذت أفكـر وأتأمـل مليا في: مـاذا أقـول؟ وعن أي 
تراث أتحدث؟ وأنا الذي شـغل نفسـه سنوات طويلة 
بموضـوع توثيق التـراث وحمايته ثم ربطـه بالواقع 
المعاصـر، إيمانا مني بأنه أسـاس لهويتنـا الوطنية 
والقوميـة، وأول مدمـاك نواجـه بـه غـول العولمـة 
الماسـخ لذواتنا، ولعمري فذلك أشـنع وباال علينا من 

الموت.
والسـؤال: كيف نحمي أنفسـنا من الوقوع في شـرك 
العولمـة السـلبي؟ وبـأي سـبيل سـنخوض طريـق 

المسـتقبل ونواجـه تحدياتـه المختلفة؟
حتما األمر ليس سـها كما يتصور البعض، وليسـت 
القضيـة قاصـرة على حالـة الذوبـان واالنخراط في 
عوالـم الحياة كما هي وفـق )كتلوجها( كما يقول به 
البعض اآلخر؛ ذلك أننا كأمة عربية بحضارة مسـلمة 
نختلف عـن غيرنا من األمم، حيث تشـكلت لنا هوية 
حضاريـة يصعـب التخلي عنهـا، حتى أنهـا قد باتت 
عامـة مرقومة لدى إخواننا من مسـيحيي الشـرق، 
الذين لم يسـتنكفوا الدخـول فيها وتبنـي مفرداتها، 

إيمانا منهـم بأنها جزء من هويتهـم الثقافية.
في هذا السـياق أشـير إلـى أن أحـد أكبر إشـكاالتنا 
المعرفيـة اليوم مرتكـزة حول تبنـي المثقف العربي 
المعاصر بعمومه سياقا آخر لبلوغ حداثته، ودون أن 
يدرك أهمية أن يصنع سياقه المعرفي الخاص، ويبادر 
إلى بناء جسـر عبـوره المنطلق مـن تكوينه الذهني 
ومدماكه التراثي، كما فعل ذلك المثقف األوروبي الذي 
تمكن من بناء جسـر عبوره بمتانة واقتدار، وبالتالي 
فعصـي على اآلخرين عبوره الختاف المكان والزمان 

الذهني أوال وأخيرا، وذلك هو لب اإلشـكال.
ابتدأ السـياق األوروبـي للنهضة المعرفيـة بمحاربة 
الظام الدامس الناتج عن سـيطرة مفاهيم الكهنوت 
الكنسـي حتى مطلع القرن الخامس عشر الميادي، 
الـذي تغير فيه الحال جراء حالة التأثير اإليجابي التي 
اقتبسها المثقف األوروبي من تطور الحضارة العربية 
عبـر معابـر االتصـال الجغرافيـة، وكان ذلـك إيذانـا 
بابتـداء مامح عصر النهضة وظهـور الدعوة للتحرر 
من سـلطة الكهنـوت وبداية الحرب بيـن المحتجين 
)البروتسـتانت( والكنيسـة الكاثوليكيـة، ونتـج عن 
ترجمـة الكتـاب المقـدس وتبنـي أفـكار الحضـارة 
العربيـة انبثـاق عالم األنـوار والخلوص إلـى مرحلة 
نقد عالم األنوار مع حلول القرن التاسـع عشر، وفيه 
جـرى تمتين أسـس المعرفة وتنقيتها مـن كثير من 
الشـوائب العلمية وهـو ما أهلهم لبناء جسـر العبور 
لبلوغ عصر الحداثة في القرن العشرين ودخول عصر 

ما بعـد الحداثة.
أمـا سـياقنا العربـي للنهضـة المعرفيـة فقـد ابتدأ 
بالمرحلـة األميـة قبـل اإلسـام، ثـم بمرحلـة بزوغ 
فجـر المعرفة مـع ظهور الديـن اإلسـامي ودعوته 
إلى إثارة السـؤال وإعمال التدبـر والتفكر، ثم مرحلة 
والدة النهضـة العربيـة بنقـل المعرفـة )الترجمـة( 
خال العهـد األموي ثم العباسـي، واكتمـال نضجها 

مع علماء المدرسـة العقلية خال القرون الوسـطى 
مياديـا، ليخلفها مرحلة ضمور مرعبة مع سـيطرة 
علماء المدرسـة النقلية على آفاق السلطة التي شاع 
فيها تغلب العسكر المماليك والترك وصوال إلى الدولة 
العثمانية، تلك التي تخلفت عن المشـاركة في حركة 
الكشـوف الجغرافية، واالعتراف بالطباعة، وامتنعت 
عـن دعـم المدرسـة العقليـة وإكمـال مسـيرة بيت 

الحكمـة ودار الحكمة.
وكان أن أدى ذلـك كلـه إلى الدخول فـي عصر الظام 
وهو الموافق لعصـر األنوار في القـارة األوروبية، ثم 
وحين ابتدأنا دخول عصر النهضة من جديد مع بداية 
القرن التاسـع عشـر بتأثير فرنسـي قادم مع حملة 
نابليـون، ثم على عهد محمد علي باشـا الذي أسـس 
كلية األلسن للترجمة، وأنشأ المطبعة العربية، وأرسل 
البعثـات الطابية، إال أننا لم نسـلك الطريق الصحيح 
لبنـاء نهضتنا، لعدم اهتمام المثقف العربي في حينه 
بأن يشـق طريقه الخـاص الذي يربط بـه واقعه مع 
عالـم أنـواره العربـي، وكان أن أدى ذلك إلـى دخولنا 
في حالة من االسـتاب المعرفي جـراء تبني المثقف 
العربي لسـياقات النهضة األوروبية وإسقاطها على 

المعرفية. خريطتنا 
ومـن الطبيعي أن ينتج عن ذلك ظهور فكرة القطيعة 
المعرفية مع التراث الذي تم حصره في إرث المدرسة 
النقلية وإغفال تراث المدرسـة العقلية، والمؤسف أن 
حالة االستاب قد استمرت ليتبنى المثقف العربي 
بعمومه مـع منتصف القرن العشـرين سـياقات 
الحداثة األوروبية، ويحتفي بفلسفات عالم األنوار 
وكأنهـا فتح جديد عليه، ليعلن بلوغه عهد الحداثة 
العربـي الوهمـي دون بنـاء جسـر عبـور خاص 
به يعكـس ويعبر عـن مامحه الذهنية وسـياقه 
المعرفي، وهو ما أوقعنا في شـرك التيه المعرفي 

حاليا. فهل من سـبيل لتصحيح المسار؟

منذ فترة قريبة وفي خضم مهامي الدراسية وأنا في 
طور تحليل محتـوى مجلة الطفل كمـادة صحفية 
متخصصة باألطفال لفتت انتباهي الفجوة المؤلمة 
بين ما كنا نتلقاه كمادة أساسـية في تنشئتنا جنبا 
إلى جنب مع البيت والمدرسـة ومـا بين الواقع اآلن، 
والـذي يندر فيه أن نشـهد مجموعـة أطفال تتوجه 
لمجلـة طفـل أو تقبل بكامل االقتنـاع نحو صحافة 

األطفـال كما كنا نفعل! 
ترى أين الخلل! 

هل هـذا التغير الهائل في العصر صيـر من أطفالنا 
كيانات تختلـف في تكوينها عن أطفال الماضي فا 
تسـتثيرها المـادة؟ هل الـدور الذي لعبتـه صحافة 
الطفـل آنـذاك انطفأ وهجـه فلم يعد للمجـال قدرة 
علـى التفرد! أم أننا نشـترك جميعا في إثم هذا اليتم 
الحقيقـي بخصوص رافـد أخاقي وثقافـي وديني 

مائم ألطفالنـا مثلما يجب! 
لقد سـاءني حال صحافـة الطفل لدينا مـع أن أدب 
األطفـال يتميـز ولكنـه يبعـد كل البعد عـن عنصر 
التفاعلية التي كانـت تضمنها صحافة األطفال بين 
القـارئ والمجلـة وما بيـن القراء بعضهـم ببعض، 
يخاطب وجهة محددة يسـتقي منها الطفل منفعته 

فيهـا دون بقيـة الجوانب المهمة. 
مئـات البحـوث فـي تحليلهـا لمضاميـن المجات 
الباقية تنـازع بقاءها حتى اآلن قد وجدت فجوة في 
المضمون، قصورا في التوجه، سلبية في اإلبداع، وال 
يخلـو األمر مـن توجهات تواكب عولمـة الوقت وما 
وصلنـا له من طقوس »لم نكـن نعترف بها من قبل 

ولكنهـا أضحت في عرف أطفالنا عادة وسـلوكا!«  
المتابـع لمجات الطفولة يشـهد دورها األساسـي 

في بنـاء الطفـل معنويا ونفسـيا ودينيـا وأخاقيا 
واجتماعيا، لقـد تميزت المجلـة الموجهة لألطفال 
منذ صدورها في تدعيم األسـس القويمة ومساعدة 
األهـل في ترسـيخها لـدى الطفـل، لم يكـن دورها 
هامشـيا كمـا اآلن، أتذكر كم القصص التي نشـأت 
عليهـا وأنا أالحق فيهـا قيمة تلو األخـرى لم يختف 

وقعها في نفسـي قط.
ال يخلـو الحاضـر من مجـات تخاطـب األطفال، 
ولكـن ينـدر أن تخاطبه بعقليتـه الرقمية الحالية 
التي تجعله يشـترك في صنع المحتوى بعيدا عما 
كانت عليه سـابقا؛ فطفل اآلن طفل رقمي بحت، 
على عكـس طفل الماضـي الهادئ الصبـور الذي 
تحفزه أساليب فنية عميقة في بنائها وتصويرها 
وال ينفـك يحـاول وتجذبه فكرة اإلبـداع، طفل اآلن 
يتخيل وال يبدع بتوجيـه صائب، يتخبط إال من رحم 
ربي، يطبق ما يحلو له وتغلب على تنفيذه العدوانية، 
طفـل اآلن ال يميـل لقـراءة القصـص وال لكتابتها، 
يميل لصنع المشهد الحي الذي يشترك في تجسيده 
ومعالمـه وتصويـره بدقة عالية تناسـب رغبته في 
إثبات نفسـه علـى عكس طفل الماضـي الذي يميل 
لتأليـف القصص واإلسـهام فـي إثرائهـا باألحداث 

وينـدر أن يرغـب الولوج في حـدث هو يصنعه! 
وحتـى نتمكن من فعلهـا بجدارة تحاكـي جدارة 
الماضـي وتأثيراتهـا في عمـق الطفـل ال بد من 
أبعادهـا ومخياتهـا  العقليـة  مشـاطرة هـذه 
وتصوراتهـا لألشـياء، علينـا صقـل هـذه المادة 
من رأسـه باالسـتعانة بقـدرات المختص جملة 
وتفصيا بالطفولة وأدبها وصحافتها ومحتواها، 
آمليـن أن نبني مثـاال لقيمة تلو قيمـة كتلك التي 

كبرنـا على أساسـها ولـم ننس قط! 
مئات القيم لم تعد موجودة، وإن وجدت فإن التأكيد 
عليها في قالب يتناسـب مع عقليـة الطفل الرقمي 
يكاد يكون معدوما؛ فا نجد قيمة تتجسد في قصة 
متواضعة باهتة التفاصيل إال وقد تم تهميشـها من 

قبل أن تبدأ بضحكة اسـتهزاء واعتراض! 
ال يـام أطفالنـا علـى هـذا الرفـض؛ فتقديـم مادة 
طفولية لعقلية طفل اآلن بـأدوات طفل الماضي لن 
يحدث الهدف األسمى من صحافة الطفل بل يتسبب 
في تكوين صورة نمطية لدى الطفل تترسخ فيه فا 

يعد يطيق مجـات الطفل وال يصدقها! 
نظـرة واحدة على أولئك الذين يتخذهم أطفالنا قدوة 
ومثـاال أعلى يطبقون سـلوكياته في واقعهم تكفي 
لنفهـم الخلل الـذي تعانيـه محيطات مـادة الطفل 

وإعامه.
أحيي االجتهادات الموجودة بخصوص إعام الطفل، 
أتنحـى دائمـا عـن مسـلك االتهـام دون أن أنصـف 
الموجـود وأعلي شـأن المميز رغم وجـود العقبات 
ولنـا في مجلة كمجلة ماجد خير مثال على المثابرة 
في البقاء وفق اشتراطات العصر، ولكني أعتب على 
القائمين عليها ندرة وصولهـا ألكبر عدد ممكن من 
األطفـال، صار من الصعـب اقتنائها وهي بالسـعر 
الـذي يشـكل لدى البعـض أزمـة، ينبغـي أن يعتني 
إعامنـا بهـذا الكيـان الذي يشـكل بنيـة المجتمع 
وصاحـه ونجاحـه وتشـريفاته، دون أن يغفل عن 
وجـوب ترميم صانعـي محتوى الطفولـة من كادر 
وإدارة وإخراج ليتسنى ألطفالنا عيش الطفولة كما 
يجـب، بعيدا عمـا يحدث في حـق طفولتهم اآلن وال 

نملك بشـأنه رادعا!
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