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د.نرمين يوسف الحوطي

االبتسامة
خير دواء

يعيش العالم فترة من 
الضغوط النفسية واملادية 
وغيرها من الضغوط التي 

جتعل املرء على الدوام 
متأهبا للنزاع واخلالف مع 
اآلخر ألي شيء فقط بأن 

يجعل من هذا العراك ما هو 
إال تفريغ مما يحمله من 

الشحنات السلبية.
أصبح الفرد منفصال عن 

مجتمعه يفضل الوحدة 
لكي يبتعد عن عامله الذي 
صقله الكثير من املتاعب 
في حياته ومعيشته ظنا 

بأن هذا االبتعاد وتقوقعه 
في وحدته سوف يسلم 

حياته نوعا ما من متاعب 
الدنيا، ذلك هو احلال 

وتلك هي نفسيات البشر 
الكل ينظر لآلخر مبا 

ميتلكه، والفرد أصبح ال 
يحب ألخيه اخلير إلى أن 

أصبحت مجتمعاتنا تنسج 
نسيج عالقاتها بكم من 

الصراعات إلى أن أصبحت 
النتيجة أننا فقدنا الكثير 

من احلب والتسامح والفرح 
إلى أن انتهى بنا املطاف 
وفقدنا معنى االبتسامة.
يبدأ اليوم بصراخ يرج 

أرجاء املنزل ينبع من عدة 
أسباب منها صراع قائم 

بني األم واملربية في املنزل 
أو تتغير القوة املضادة 
ويصبح الصراع قائما 

بني األبناء واألم وغيرها 
من صراعات يومية تلك 
هي استفتاحية أي يوم 

جديد، يذهب الكل لعمله 
أو مدرسته أو جامعته 

ويبقى من يبقى في املنزل 
ألداء أيضا عمله، من قام 
باخلروج من املنزل أثناء 

تنقله في شوارع يصطدم 
بالكثير من الصراعات 

سواء كانت بني املركبات 
أو االزدحام أو من يلقي 

األوساخ في الطرق وغيرها 
من سلبيات يقوم الفرد 

باختزالها ليزيد من طاقته 
السلبية، ومن مكث في 
منزله يستمر أيضا في 

الصراعات عبر األثير 
وتدور الدائرة في تزايد 

من الشحنات السلبية إلى 
أن ينتهي يوم اإلنسان 

ولم يرتسم على مبسمه 
ابتسامة واحدة.

مجتمعات وأفراد ودول 
أصبحوا ال يعرفون 

معنى االبتسامة بل كيف 
يصنعونها لشعوبهم 

وأفراد أسرتهم؟ فإذا قام 
اإلنسان مبراجعة جدوله 

اليومي وحاول أن يغير به 
من أحداث ليتالشى كل 

صراعاته اليومية يجد أن 
خير ما يبدأ به يومه هو 
االبتسامة في وجه اآلخر.

فمثال على سبيل املثال 
ال للحصر عندما تقوم 
ربة املنزل في الصباح 
الباكر لتجهيز االفطار 
وإعداد أبنائها لتهيأهم 

للذهاب ملدارسهم فبدال 
من الـصراخ ومنازعات 

مع األطراف األخرى ماذا 
سوف يحدث إذا قامت األم 
بطلب الشيء وهي مبتسمة 

ملن تطلب منه الشيء؟! 
إن االبتسامة على وجه 

اإلنسان تعطي له مظهرا 
جميال يبعث لآلخر مشاعر 
الرضا واحلب له مما ينتج 
عن ذلك شحنات إيجابية 

تعمل على تهدئة القوة 
املضادة، فما بالك عزيزي 
املدير وأختي املعلمة وكل 

من هو مسؤول عندما 
تبتسم في وجه من 

يعمل أو يدرس أو غيرها 
من أعمال حتت مظلتك 
وترتسم الضحكة على 

وجهك وأنت تقول: صباح 
اخلير.
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سعد المعطش

د.أحمد بن بحار الرشيدي 

دالي محمد الخمسان 

املعادن كثيرة منها ما هو قوي 
ومنها ما هو خفيف ويلتوي 

بسرعة ومازلت أتذكر حني ظهرت 
علب املشروبات الغازية في نهاية 

السبعينيات وكنا منارس قوتنا 
عليها ونطعجها بيد واحدة، ومن 

الطبيعي أن عملية الطعج ال تكون 
إال بعد شرب احملتوى آلخر قطرة 

منه.
وفي الوقت نفسه هناك معادن 

قوية جدا ونادرا ما جتد من يحاول 
ممارسة إظهار قوته معها، والشيء 
املشترك بني جميع تلك املعادن أنها 

جميعها قابلة للتلميع بداية من 
األقوى واألثمن وهو الذهب إلى أن 
تصل إلى »الشينكو« الذي يستعمل 

بحظائر الدجاج.
هناك فرق كبير بني وسائل 

التلميع والهدف منها، فالذهب ال 
يحتاج الى الفرك وال الى أي مواد 
كيماوية للتلميع ولن يفقد قيمته 
أبدا حتى لو طمرته األتربة بعكس 

علب املشروبات الغازية التي ان 
تركتها في الشمس دون أن تنفتح 

فستنفجر، وإذا فتحت وتركت 
أصبحت مكانا لتجمع النمل.
لقد الحظ اجلميع أن هناك 

محاوالت لتلميع البعض ولكن 
محاوالتهم لن تنطلي على العقالء 
فتاريخ من يحاولون تلميعهم ال 

يساعدهم على إظهارهم بالصورة 
اجليدة مهما حاولوا، فالتاريخ 
ال يرحم وال يكذب، خصوصا 

التاريخ احلديث الذي مت تثبيته 
من خالل الصور واملقاطع املتلفزة 
فقد ذهب زمن تزوير احلقائق إلى 

غير رجعة حتى ان مقولة التاريخ 
يكتبه املنتصرون ال تشملهم ألنهم 
أصبحوا »ملطشة« للي طالع واللي 

نازل.
ال يهمني من يحاولون تلميعه، 

لكن نصيحتي لعمال التلميع أال 
يجهدوا أنفسهم كثيرا »فالتنك« ال 
ميكن تلميعه بكل منظفات العالم، 

بل عليهم احلرص على أيديهم، 
فلن يخرج عليهم مارد املصباح 

السحري ويقول لهم »شبيك لبيك« 
وإذا اعتقدوا أنه سيخرج لهم فإنه 
سيخرج ليجعلهم خدما له وليس 

خادما لهم.
أدام اهلل »الشينكو« اجلديد لبناء 
محاكر الدجاج، وال دام من يلمع 

علب املشروبات الغازية ويعتقد أن 
بها ماردا يحقق رغباته.

غالبا ما يتردد على مسامعي وأنا 
بني يدي السيد احلالق أسماء 
رجال السياسة في جمهورية 
باكستان اإلسالمية كمشرف 
ونواز شريف، وبرغم جهلي 

باللغة األوردية فإن األحاديث التي 
يتبادلها احلالقون فيما بينهم غير 

خاف مضمونها العام والسيما حني 
يحتد النقاش متزامنا مع نشرة 
األخبار التي يتابعونها، مضى 

على هذه احلال ما يزيد على 10 
أعوام وال يزال اإلخوة احلالقون 
على حالهم لم يتغير من واقعهم 

شيئا ولم يؤثر حديثهم على الواقع 
السياسي في بالدهم شيئا كذلك! 

وعلى مر التاريخ السياسي في 
بالدي ال يبعد اخلطاب السياسي 

عن ثرثرة أولئك احلالقني وتأثيره، 
وكل ما قد تراه من إيجابيات طيلة 

احلياة السياسية، فجل األسباب 
تعود إلى بعض رجاالت الدولة 

األكفاء املخلصني أكثر من أن يكون 
بتأثير اخلطاب السياسي املبعثر 

لذوي املصالح املتعارضة.
إن احللول الوسط للمشكالت 

الكبرى املزمنة تزيد احلل تعقيدا، 
وإن عدم وضوح الهدف اإلصالحي 

يزيد املشهد ضبابية، وال ميكن 
بحال أن جتد أمة متقدمة على مر 

التاريخ بلغت ما بلغته باحللول 

الترقيعية والبركة أو باللف 
والدوران واملهادنة والتملق أو 

بالتهور واملغامرة، ولكن بالوضوح 
والعلم والصدق واالجتاه املباشر 

إلى املشكالت واقتالعها من 
جذورها مع الصبر والتضحية. 

يحكى أن احلارث بن ورقاء أغار 
على إبل زهير بن أبي سلمى، 

فذهب بها وبرعاتها، فما كان من 
زهير إال أن هجا احلارث واستمر 

في هجائه له مدة طويلة، فقال 
كعب ألبيه زهير: »أوسعتهم سبا 

وأودوا باإلبل«. ثم أصبح مثال 
يضرب للرجل يتهدد ويتوعد غيره 

وليس على عدوه منه ضرر!

»التنكة«

من وحي
 احلالقني

اهلل يخلف
 علينا

رماح

فجاج

انتظارات

تابع املجتمعني اخلليجي والكويتي 
باهتمام بالغ املقابلة التلفزيونية 

في قناة العربية مع صاحب السمو 
امللكي ولي ولي العهد السعودي 
»االمير محمد بن سلمان« الذي 

تطرق الي الطفرة االقتصادية 
السعودية واخلطوات اإلصالحية 

والقرارات الذكية في محاولة احلد 
من االعتماد على النفط كمصدر 

اساسي للدخل وايجاد روافد 
اقتصادية اخرى يعتمد عليها في 
زيادة الدخل والتوسع الكبير في 
االستثمارات البشرية واحلد من 

االسراف غير املبرر في املشاريع 
احلكومية غير املجدية وهي بال 

شك خطوات مميزة اتخذتها اململكة 
العربية السعودية بفضل قادتها 

وصانعي القرار في االهتمام 
باملوارد املالية والبشرية وفي اتخاذ 

القرارات الصائبة.
اهلل يّخلف علينا وعلى حكومتنا 

التي متتاز بالتردد في اتخاذ القرار 
والفوضي العارمة في كيفية اتخاذ 

هذا القرار الصائب وهو لألسف 
قرار مفقود وغائب، حيث وضعت 

احلكومة اشخاصا معينني في اماكن 
غير مؤهلني لشغلها بداية بالوزير 

وصوال للخفير، فغاب االبداع ومات 
القرار.

ان احلكومة تتحمل اللوم فيما 
نحن فيه اآلن من انتشار الفساد 
واالعتداء على املال العام وغياب 

الثقة في القرارات التي تصب في 
املقام االول في صالح املتنفذين 
والفاسدين والطامعني بعيدا عن 

املصلحة العامة ومصلحة املواطن 
ذي الدخل املتوسط او الطبقة 

املتوسطة الذين جنحوا في تدميرها 
واملواطن ذي الدخل احملدود او 

املسحوق.
يحق لنا ان نقول: »اهلل يخلف 
علينا في هاحلكومة التي كانت 

تعتذر بعدم قدرتها على العمل 
والتنمية بسبب املجالس النيابية 

التي كانت املعارضة تستحوذ 
عليها وتعلن مرارا وتكرارا بأنها 

عاجزة عن االبداع والتنمية بسبب 
وقوف املعارضة املتشدد في تعطيل 

التنمية والعمل ولكن بعد ابتعاد 
املعارضة عن الترشح واالنتخاب ها 
هي احلكومة تقف عاجزة عن العمل 

واالجناز في خطة التنمية وظهر 
جليا ان العيب في عمل احلكومة 

وليس اداء املجلس النيابي«.
نبارك للملكة العربية السعودية هذا 

االجناز االقتصادي واالستثماري 
الكبير ونفخر بهذه العقول املبدعة 

التي فكرت وقررت وجنحت في 
هذه االستراتيجية االقتصادية 

العمالقة، ومزيدا من التقدم 
واالنتعاش االقتصادي ملصلحة 

املواطن السعودي والفأل لنا بإذن 
اهلل.

النقابات بالدول املتطورة هي وسيلة إليصال أصوات العاملني 
بأي قطاع سواء كان حكومي أو قطاع خاص إلى أصحاب 

القرار، وهي وسيلة تفاهم وهي املنسقة وضابطة االرتباط 
وممثلة للعامل أمام متخذ القرار، كما انها )النقابة( حترص 

قبل أي طرف على أن يأخذ العامل كل حقوقه وحترص أيضا 
على أن يطبق العامل واجبه خلدمة وطنه ومجتمعه، ولم تنشأ 

النقابات فقط للزيادات واملطالب واإلضراب!
بل رسالتها أشمل وأسمى.

> > >
إضراب العاملني بالقطاع النفطي جاء بعد زيادة الرواتب 

والبدالت لهم وبشكل جنوني.. كيف؟
عندما يود نائب مبجلس األمة مثال أن تزاد عالوة للموظف 
الكويتي 50 دينارا مثال، فباقتراحه املكتوب يطلب 150 د.ك، 
كونه يعلم أنه إذا ستتم املوافقة وسيتم التفاوض معه حتى 
توافق احلكومة على 60 أو 50 د.ك وهذا باألصل ما يريده 

النائب املقترح، وهذا معروف بكل احلاالت التي مرت بها 
الزيادات أو االمتيازات، أما بالقطاع النفطي فكان األمر غير 

مسبوق واملوظفون أرادوا زيادة مبعدل بسيط لكنهم وضعوا 
سقفا عاليا جدا كيف يتم التفاوض عليه، وجاءت املفاجأة 

متت املوافقة على السقف األعلى دون الدخول باملفاوضات، 
وكما يقال: »باردة مبردة« بل حتى موظفي القطاع النفطي لم 

يصدقوا املوافقة يومها على زيادتهم املجنونة.
> > >

اإلضراب من قبل موظفي قطاع النفطي في تصوري مر 
مبرحلة كسر عظم، فلو جنح اإلضراب فستجر تبعاته أمورا 

ليست جيدة للحكومة بل سيحفز النقابات األخرى على 
تنفيذ أي مطلب لها باإلضراب وليس عن طريق االجتماعات 

واإلقناع واملفاوضات واحلجج. 
من الفرية: احلقيقة أن أغلب من يدير العمل بالقطاع النفطي 
هم شركات املناولة والعقود املبرمة مع الشركات والعمالة 
غير الكويتية والفنيني أغلبهم من جنسيات آسيوية، وهذا 
أكبر دليل على ان الزيادة لم تكن مستحقة، وتصريح أحد 

اإلخوة قبل يومني بضرورة تكويت القطاع النفطي خير دليل 
على كالمي، ودام الفلبيني اللي يلحم البايبات والهندي اللي 

يصلح املكائن والباكستاني اللي يشيك ليل نهار على الشغل!! 
فاالمور طيبة وأي سيكون بخبر كان.

وزارة التربية تريد ان تواكب التكنولوجيا وفكرت بتمعن قبل 
اتخاذ القرار ومن ثم بعد تفكير ال يتعدى الساعات القليلة 

طبقت مشروع التابلت في املرحلة الثانوية على جميع املناطق 
التعليمية كمرحلة أولى. 

التابلت الذي ألزمت وزارة التربية به الطلبة وأولياء أمورهم 
بضرورة تسلمه وأخذ تعهدات خطية باحملافظة عليه وإال 

الغرامة الفورية على الطالب وولي أمره، اجلميع حينما شاهدوا 
تلك االجهزة والتي رصدت لها ماليني الدنانير من اجل النهوض 

بالعلم استبشروا خيرا في التكنولوجيا التي ستمكن هذا 
اجليل من التعلم االلكتروني، بدال من حمل الكتب املدرسية كل 

يوم، وفق اجلدول اليومي احملدد للمواد الدراسية.
الهدف من املشروع بوجهة نظر قياديي »التربية« أن يصبح 
اجلهاز وسيلة أساسية ملساعدة املعلم في العملية التعليمية 

اضافة الى كونه وسيلة جيدة للطالب كي يثري حتصيله 
العلمي ومراجعة املعلومات ويكون جهاز التابلت وسيلة 
مساعدة حقيقية للعملية التعليمية تعتمد بشكل أساسي.

رغم هذه الرؤية لدى املسؤولني في وزارة التربية اال انه مع 
االسف هناك العديد من املدارس حتى يومنا هذا لم تستخدم 

التابلت وإمنا اعتمادها الكلي على الكتب املدرسية وجعلوا 
منه مجاال للتسلية وليس للدراسة لدى البعض وهناك من 

جعله من ضمن اكسسوارات الكشخة في املدرسة من خالل 
تسلمه وتخزينه في املدرسة مخالفا بذلك الهدف األساسي لهذا 

املشروع التربوي.
الغريب في االمر ان وزارة التربية اقرت املشروع االلكتروني 
التعليمي ولالسف لم تتابع تطوراته وإمنا اكتفت فقط بتوزيع 

البضاعة املرصود لها املاليني وجعل الطلبة في حيرة من أمرهم 
بعد ان وضعت في عهدتهم تلك االجهزة ومن ثم سحبها، 
وكان االولى بادارات املدارس ان تعتمد اعتمادا كليا على 

تلك االجهزة خالل الشرح اليومي للطلبة بدال من اللجوء الى 
الوسائل التقليدية التي ما زالت مسيطرة على اركان املناطق 
التعليمية، حيث من الواجب على مديري املناطق ان يلزموا 

املدارس بالتعلم بهذا النظام وتأهيل املعلمني لذلك بدال من حالة 
الفوضى وتوزيع أجهزة دون عمل، وقد ابلغني احد االصدقاء 
بان ابنه في املرحلة الثانوية تسلم التابلت قبل منتصف العام 

الى يومنا هذا لم يفتحوا تلك األجهزة وكل يوم يسأله ابنه 
ما الهدف من الزام الطلبة بأجهزة الوزارة غير مقتنعة بأن 

تكون أساسا للمنهج الدراسي؟ هذا التساؤل أضعه بني يدي 
املسؤولني في وزارة التربية، ملاذا حتبطون الطلبة بهذا العمل 

مادام هناك بعض من مدارسكم ترفض تطوير نفسها ومواكبة 
التكنولوجيا؟

كذلك ملاذا ترهقون ميزانية الوزارة بأشياء ثانوية وليست 
أساسية مثل سالفة التابلت؟ كان من األجدر ان تنهضوا 

مبستوى التعليم افضل من اجهزة مضمونها احلقيقي مجهول 
وواقعها مر وحبيس في خزانات ادارات املدارس، ومنا الى 

املسؤولني، العهدة في ذمة الطلبة، وال يجوز سحب التابلت ألي 
سبب من االسباب.

الطامة الكبرى رغم املبالغة في أسعار األجهزة، إال ان هناك 
خبرا شد انتباهي مضمونة اعالن وزارة التربية عن أسعار 

تصليح أجهزة التابلت التي مت توزيعها على الطلبة بعد 
التخفيض النهائي لألسعار، حيث ذكرت أعلى سعر لتلف 

الشاشة حسب قائمة األسعار 190 دينارا، بينما سيكون تصليح 
كسر اللوحة األم 166 دينارا!

أما بالنسبة لالعطال األخرى فيتم حلها عن طريق الورش 
املوجودة في املدارس دون تكاليف، من واقع اخلبر تبني لي ان 

الوزارة تأمينها على تلك االجهزة ضد مجهول وليس شامال 
والدليل على ذلك حتمل الطالب وولي أمره إصالح أي كسر 

يتعرض له اجلهاز، لذلك من املفترض ان تكون كفالة تلك 
االجهزة شاملة حتى تضمن الوزارة حقها بالكامل، ومنا إلى 

املسؤولني بـ»التربية«.

reemw25@hotmail.com

khaled-news@hotmail.com

ريم الوقيان

خالد العرافة

حتى ال يتكرر
إضراب »النفط«!

التأمني على التابلت
ضد مجهول

رمييات

www.salahsayer.comإطاللة
@salah_sayer

صالح الساير
العنف أو اإلرهاب املصاحب 

للتطرف الديني ظاهرة عرفتها 
البشرية منذ القدم في العديد من 
املجتمعات ولدى مختلف األديان 

واملعتقدات. وفي املجتمعات 
العربية عرف الناس في تاريخهم 

املعاصر عددا من التنظيمات 
املتطرفة املؤمنة بالعنف، منها على 

سبيل املثال: »اجلماعة السلفية 
احملتسبة« في السعودية بقيادة 
جهيمـان في حادثـة اقتحــام 

احلـرم املكي. وفي مصر »جماعة 
التكفير والهجرة« بقيادة شكري 

مصطفى وحادثة اغتيال وزير 
األوقاف الشيخ محمد حسني 

الذهبي.

> > >
تنظيمات إسالمية »صغيرة« تطفو 

على السطح وتختفي ثم تعاود 
الظهور في مكان آخر واسم آخر، 

وهي تنظيمات أقرب ملا يسمى 
بالذئاب املنفردة، ومثل ذلك حدث في 
أميركا وأوروبا واليابان ملتطرفني من 

أديان أخرى. هكذا كان حال العرب 
مع اجلماعات اإلرهابية الصغيرة قبل 
ظهور »حزب اهلل« في لبنان كتنظيم 
ديني »مذهبي« متطرف استطاع أن 
يبتلع الدولة اللبنانية ويرفع رايته 
اخلاصة وميتلك ميزانية ضخمة، 

ولديه جيش خاص، له عتاد وعديد، 
وهو جيش عابر للدولة ويشارك في 

حروب خارجية!

> > >
لم يتوقف األمر عند ذلك احلد، فقد 

طبق العرب قول شاعرهم القدمي: 
وهل أنا إال من غزية إن غوت.. 

غويت وإن ترشد غزية أرشد
 فمع هبوب الرياح الصفراء للربيع 

العربي خرج للعاملني تنظيم ديني 
)مذهبي( متطرف آخر هو تنظيم 

الدولة اإلسالمية واختصاره 
»داعش«، حيث سيطر على األراضي 
الشاسعة في العراق والشام، وميتلك 

ميزانية ضخمة وجيشا متعدد 
األذرع، بإمكانه أن يضرب في اكثر 

من دولة، وينخرط في صفوفه 
اجلهاديون يأتون إليه من كل صقع 

بعيد. إنه اإلرهاب حني يتوالد!

اإلرهاب.. سيرة 
ذاتية

السايرزم


