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د.عصام عبداللطيف الفليج

من وراء منع احلجاب 
في أوروبا؟!

يبدو أن رواد الليبرالية في 
العالم ليس عندهم هم سوى 

املسلمني، ويعملون بشكل 
ممنهج وتدرج الفت للنظر، 
فيصدرون التهم دون دليل، 

مخوفني الناس منهم، باإلرهاب 
تارة، وداعش وأخواتها 

تارة أخرى، وبتفجيرات 
استخباراتية مكشوفة كما 

في برجي نيويورك وفرنسا 
وغيرها، وتصريحات معلبة، 
وبأساليب إعالمية من بقايا 

الستينيات.. أكل عليها الدهر 
وشرب!

وألنهم ليسوا صادقني وال 
جادين فيما يطرحون، جتدهم 
يبتعدون عن املشكلة األساس، 

ويتجهون نحو أمور أخرى، 
كالدميوقراطية العرجاء التي 

يحمونها في بعض الدول، 
والتطرف الذي يغذونه، 

والفتنة التي يشعلونها بني 
احلني واآلخر، ويهربون نحو 
التضييق على املسلمني فقط، 
في الوظائف والتعليم واحلياة 

اليومية بشعارات وهمية، 
كالتنظيم واألمن.. وغير ذلك.
وآخر ما أبدعته تلك األفكار 

املاسونية »تأييد محكمة العدل 
األوروبية منع ارتداء الرموز 

واأللبسة الدينية في أماكن 
العمل«، مبا فيها احلجاب.. وهو 
املقصود، واعتبرت احملكمة أن 

منع احلجاب ليس متييزا إذا 
كانت للشركة قواعد داخلية 
متنع جميع الرموز الدينية. 
وهذا مخرج، ألن احلكم أو 

القرار غير منطقي.
وبالتالي.. فقد أصبح ـ حسب 

BBC ـ بإمكان الشركات وأرباب 
العمل في االحتاد األوروبي، 
منع املوظفني من ارتداء أي 

رمز أو لباس له داللة سياسية 
أو فلسفية أو دينية مبا فيها 
احلجاب، وفق قرار أصدرته 

احملكمة.
وال أعلم إن كانت الراهبات 

بحجابهن، وسلسلة الصليب 
املعلقة على رقاب النساء، 

والوشوم على أيدي وصدور 
الرجال والنساء، ستكون مانعا 

لهم من العمل!
ويعود إصدار هذا احلكم أو 

القرار، بعد دعوى رفعتها 
موظفة بعد طردها من عملها 
في بلجيكا بسبب احلجاب، 

وتقول إنها تعرضت للتمييز 
على أساس دينها.

ورغم ان القضية محلية، 
والقضاء البلجيكي مستقل، إال 

أنه متت إحالتها إلى احملكمة 
األوروبية لالستيضاح. وهذا 

يؤكد نية تعميم القرار أو 
احلكم جلميع دول االحتاد 

األوروبي، لتكون غطاء قانونيا 
لهم!

ولترسيخ ذلك قانونيا، قررت 
احملكمة أن يكون للشركات 

قواعد داخلية عامة تنص على 
ذلك. وكأنه توجيه عام لتبني 

هذا التوجه!
وتأكيدا على ذلك، صرحت 

مسؤولة في »جمعية 
مبادرة املجتمع املفتوح« 

الفرنسية لوكالة رويترز، بأن 
»التشريعات في أغلب دول 

االحتاد األوروبي تعتبر منع 
ارتداء احلجاب في أماكن العمل 

متييزا، إال أن قرار احملكمة 
األوروبية يقصي العديد من 

املسلمات من العمل«! وأضافت: 
أن احلكم »خيب اآلمال ألنه 

يضعف مبدأ املساواة الذي هو 
جوهر قواعد االحتاد األوروبي 

املتعلقة مبكافحة التمييز«.
لقد أشدت من قبل بقرار ملك 

بلجيكا قبل 30 سنة تقريبا 
بدعم احلجاب داخل الشركات 
واملصانع، لكن يبدو أن األمور 

تغيرت، وتراجع امللك اجلديد 
عن ذلك الدعم، ورفع حمايته 

عن احملجبات، بضغوط حزبية 
معروفة.

فعال غريب أمر هؤالء 
الليبراليني الذين قلبوا العالم 
ألجل »غطاء رأس«، اشتهرت 

به السيدة مرمي العذراء 
عليها السالم قبل اإلسالم، 

فضاقت صدورهم، فأين هي 
احلرية التي يدعونها، وأين 

هي املساواة التي يزعمونها؟! 
إنهم ينطبق عليهم »إذا خاصم 

فجر«.
لكني أبشركم بأن دين اهلل باق، 
وسينتشر انتشار الهشيم في 
العالم، فمن حلق به فاز، ومن 

فاته الركب خسر.

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

آن األوان

د.هند الشومر

علي الفضالة

م. طارق جمال الدرباس

اإلدمان هو اضطراب سلوكي يظهر تكرارا 
لفعل من قبل الفرد لكي ينهمك في نشاط أو 
سلوك معني بغض النظر عن العواقب الضارة 

بصحته أو حالته العقلية أو االجتماعية، 
وهناك عوامل كثيرة تسبب ذلك منها عوامل 
وراثية أو بيولوجية أو دوائية أو اجتماعية. 

واإلدمان إما أن يكون بتناول أحد األدوية مثل 
املخدرات واملسكرات والتبغ أو بسلوك معني 

مثل إدمان الكمبيوتر ولعب القمار واملواد 
اإلباحية وهذا اإلدمان يؤثر في حياة املدمن 

في دراسته وعمله وحياته العائلية والزوجية 
وعالقاته مع اآلخرين.

وأحيانا يلجأ الشخص إلى اإلدمان بسبب 
معاناته من أمراض نفسية مثل االكتئاب 

أو بسبب التعرض لسوء معاملة أثناء فترة 
الطفولة أو ارتفاع التوتر في حياته أو 

بسبب البطالة ووجود املخاوف املالية لدى 
الشخص وأحيانا بسبب وجود مشكلة إدمان 

لدى أحد أفراد العائلة. فاإلدمان هو بذرة 

للمرض النفسي واجلسدي ويعد انتحارا 
بطيئا وخاصة ملن يدمن على املخدرات التي 

تفقده عقله وبذلك يعجز عن أداء واجباته 
اليومية، وال بد من إشراف أي أسرة على 

أبنائها حتى ال يقعوا في براثن اإلدمان سواء 
كان باألدوية أو بالسلوكيات وبذلك يصعب 
عالجهم وتخليصهم منه. وتستطيع األسرة 

الكشف عن اإلدمان لدى األبناء مبتابعتهم 
في الدراسة أو العمل فاالنقطاع املتكرر عن 
العمل أو الدراسة وتدني املستوى الدراسي 

أو األداء في العمل قد يكون مؤشرا على 
اإلدمان. وأحيانا يكون املدمن متقلب املزاج 
وال يهتم مبظهره ويغضب ألتفه األسباب 
ويتهرب من املسؤولية ويسرف في طلب 
النقود ويقوم بتغيير مجموعة األصدقاء 

ويكون عنده ميل لالنطواء والوحدة ويفقد 
الشهية لألكل ويقل وزنه ويتعامل بالسرية 
عن خصوصياته ويتأخر خارج البيت ليال. 

لذلك ال بد من مكافحة اإلدمان بجميع صوره 

وأنواعه ومساعدة املدمن على التخلص من 
اإلدمان ليس باألدوية فقط ولكن بالوعظ 
واإلرشاد ومحاولة تعزيز الثقة بالنفس 

واإلقناع وبيان اخلسائر نتيجة اإلدمان حتى 
تكون حافزا له لإلقالع عنها. ويجب التواصل 

مع األطفال واألبناء عن أخطار تعاطي 
املخدرات واالستماع اجليد لهم وتقوية 

العالقة بني اآلباء واألبناء وأن يكون األب 
واألم قدوة حسنة ألبنائهما، حيث لوحظ ان 

إدمان أحد الوالدين قد يؤدي إلى إدمان األبناء 
أيضا. وللتخلص من اإلدمان فال بد من 

تهيئة األجواء املنزلية الهادئة واملريحة نفسيا 
وتوعية جميع أفراد األسرة بدورهم وجتنب 

املواقف التي قد تزيد من خطورة اإلدمان 
مثل تواجد بعض املدمنني وإبعاد األصدقاء 
املدمنني عن األبناء والدعم النفسي املستمر 
لألبناء حلمايتهم من اإلدمان. ندعو اهلل أن 

يحمي اجلميع من خطر اإلدمان لتأثيره 
السلبي على املجتمع واألسرة والبالد. 

»راحت السكرة وجت الفكرة«.. تفاعلنا 
برفضنا واعتراضنا الشديد على رفع 

ايجارات محالت سوق املباركية، وبتناول 
احلدث بني نشرات األخبار والتواصل 

االجتماعي والغوص في املوضوع بدر إلى 
ذهني التالي:

1 - هؤالء التجار وعلى رأسهم جتار السمك 
كم مرة رفعوا أسعار السمك حتى أصبحت 
األسعار ال يقدر عليها متوسط الدخل، بأي 

حق يصبح كيلو الزبيدي بـ 16 دينارا هو لم 
يشتره وال يدفع ضرائب للدولة الستخراج 

السمك من البحر وأجر احملل 250 دينارا 
هذا ببالش، محالت في العاصمة وبقلب البلد 

وبأهم منطقة جتارية بهذا السعر ويرفع 
أسعار السمك بشكل باهظ دون رحمة 

وال شفقة بالناس. أصحاب مزارع السمك 
يبيعون سمكهم أرخص من جتار السمك 

بالسوق رغم أنهم ينفقون عليها اآلالف. وكل 
ما فعله املواطنون وقف يوم واحد بشعار 
»خلوه يخيس« ولم يتأثر التاجر بهذا ولم 

يهتم ووقف بغطرسة وحتد ولم يعر ساكنا. 
ولم تتفاعل احلكومة وال أعضاء املجلس مع 

مطلب املواطنني. ملاذا يقف الكل اليوم مع 
هؤالء التجار املتخمني بأموال حصلوا عليها 

من خير البحر ورزق املواطنني دون أي 
تكلفة وبإيجار محالت برخص التراب؟! 
2 - كذلك أصحاب محالت احللوى، بأي 
حق يرتفع سعر كيلو الرهش من 750 

فلسا إلى 3 دنانير دون أن يرتفع أي من 
املواد الغذائية مثل الطحني والسكر؟ وال 
مانع من رفع السعر بس بشكل معقول 
وان يكون املنتج بنفس الكفاءة القدمية، 

كان ملا الواحد مير على محل حلوى غصب 
عنه يوقف ليشتري الكيك وقرص عقيلي 
من ريحة الهيل والزعفران الفايحة، احلني 

وبها األسعار املبالغة القرص عقيلي والكيك 
ليس له طعم وال رائحة، مع أنهم يشترون 

الهيل والزعفران من إيران رخيص والطحني 
من شركة املطاحن من أجود أنواع الطحني 

وجاهزة للعجن دون أي تكليف ومدعوم من 
الشركة لهم بسعر مناسب جدا، فما الداعي 

لرفع السعر؟
3 - أصحاب محالت األلعاب يبيعون األلعاب 

بغش واضح، منذ حوالي ثالث سنوات 
اشتريت فانوس رمضان من البالستيك 

بحجم كف اليد بـ 2 دينار وسألتني إحدى 
قريباتي بكم اشتريته فقلت لها، أجابت بأنها 
اشترت من مكان غير املباركية 12 حبة بـ 5 

دنانير يعني احلبة بأقل من نصف دينار فلم 
اصدقها وطلبت منها أن تشتري لي وفعال 

اشترت لي درزن بـ 5 دنانير.
4 - املطاعم، ماعون الكباب كان بدينار واحلني 
صار 1.750 حيث إن كيلو اللحم وباقي املواد 

بنفس السعر وغيرها من األسعار حتى 
محالت أبو 100 فلس تغيرت أسعارها وهذه 

مجرد أمثلة بسيطة وليست الكل.
ما أود أن أتوصل إليه هو أن جتار سوق 

املباركية وعلى رأسهم مافيا السمك واحللوى 
منغنغني من سنوات طويلة وليس لديهم أي 
اهتمام بزبونهم، االهتمام الوحيد هو كيف 

ننهب رزق املواطن وملا حترك املاء الراكد 
من حتتهم ألول مرة ينتفضون ويصارعون 
القرار بشدة ويتعاطف اجلميع معهم وينسى 
اجلميع مواقفهم مع املواطنني. هل بعد موقف 
املواطن واحلكومة سيكسف هؤالء ويرجعوا 

كيلو الزبيدي بـ 3 دنانير والسبيطي بـ 2 
دينار والربيان بدينار؟ هل سترجع أسعار 

احللوى والرهش والدرابيل والكيك ألسعارها 
القدمية؟ علما أن نسبة الشراء باليوم 

زادت 1000% عما كانت عليه بفضل جتديد 
السوق ما زاد شعبيته على املستوى احمللي 

واخلليجي.. أرجو ذلك.

تطرقت سابقا في مقال بعنوان »املوظف 
احلكومي.. محبط« الى أبرز التحديات التي 

تواجه القطاع احلكومي، وشهد املقال تفاعال 
واسعا مما دفعني الى النظر للزاوية األخرى 

والكتابة عن القطاع اخلاص وحتديات 
الكويتي الذي يعمل في هذا القطاع.

وقبل احلديث عن التحديات التي تواجه 
الكويتي في القطاع اخلاص، ال بد أن نتناول 
دور احلكومة الكويتية ونثمن ومنتدح دور 

الدولة في دعمها وتشجيعها للشباب الكويتي 
على التوجه للقطاع اخلاص من خالل توفير 

دعم العمالة وهو مببلغ مجز ومشجع.
كما أن الدولة حرصت على دعمها لشركات 

القطاع اخلاص من خالل املساهمة في تدريب 
عمالتهم الوطنية ومتكينهم من العمل بالقطاع 

اخلاص وذلك من خالل إدارة تنمية القوى 
العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.
أما عن الكويتي املوظف في القطاع اخلاص 

فهو غالبا عنصر منتج وفعال ويتطور 
ويتعلم بشكل مستمر ويكتسب خبرات 

ممتازة بأوقات قصيرة.
ولكن احلقيقة التي تغيب عن البعض انه 

في نفس الوقت يعيش الكويتي في القطاع 

اخلاص في ضغط دائم حتى يثبت جدارته 
ويحقق أهدافه الوظيفية. كما أن عليه 

حتديات كبيرة تواجهه، فسمعتهم لدى بعض 
قيادات القطاع اخلاص غير جيدة.

والتجارب الشخصية لبعض القيادات في 
توظيف بعض الكويتيني تعمم على كل العمالة 

الوطنية، على عكس الوافدين، فالتجارب 
الشخصية ال تعمم وال مينعه ذلك من محاولة 

التجربة مع نفس اجلنسية مرات عديدة.
كما يجب أال نتجاهل أو نتعامى عن احلروب 
التي تواجه الكويتيني من الوافدين، فهي أحد 

أهم التحديات التي يعيشونها اليوم، ألن 
الكويتي مصدر خطر على بقاء الوافد في 

وظيفته، فتتم مضايقتهم من خالل جماعات 
منظمة حتى يتقدموا باستقاالتهم او يتم 
اقصاؤهم. اما التحدي الرابع فهو رواتب 

القطاع احلكومي املرتفعة باملقارنة مع العمل 
املريح والضمان الوظيفي وعدد ساعات 

العمل القليلة، فجميع تلك املزايا تنال من 
عزمية الشباب في القطاع اخلاص.

العمالة الوطنية بحاجة إلى ان تتحلى بالصبر 
والعمل وتقبل هذا التحدي والعمل من أجل 

إثبات اجلدارة وحتقيق النجاح.

وعلى قيادات القطاع اخلاص استيعاب مثل 
هذه التحديات والعمل على دعم العامل 

الوطني فذلك من باب املسؤولية املجتمعية. 
ففيه دعم كبير القتصاد الدولة بشكل عام، 

فهي حقا مسؤولية وطنية تقع على عاتق 
اجلميع.

اذن للقطاع اخلاص ايجابياته ومميزاته 
وحتدياته وسلبياته بالنسبة للكويتي، فهو قد 

يكون جنة النعيم اذا ما توافرت ادارة واعية 
وكويتي مثابر.

ولكن قد يكون القطاع اخلاص بيئة مستحيلة 
لبقاء الكويتي اذا كانت االدارة سيئة وكويتي 

كسول.
ويبقى القطاع اخلاص من ناحيتي افضل 

من القطاع احلكومي رغم وجود الصعوبات 
والتحديات في كال القطاعني.

اال ان القطاع اخلاص اذا ما كانت الظروف 
مؤاتية فهو يوفر بيئة حاضنة لالبداع 

والتمييز على عكس القطاع احلكومي الذي 
نخر فيه الروتني والفساد.

اسأل اهلل التوفيق للجميع وأدعو الشركات 
واملؤسسات اخلاصة ان تعطي ثقتها ألبناء 

البلد فهم االستثمار احلقيقي وال شيء آخر.

اإلدمان

راحت السكرة 
وجت الفكرة

الكويتي
في اخلاص!

ألم وأمل

إشارة

هندس

يوجد مجموعة من الشخصيات تظل بعيدا عن الظل 
ال تظهر اال اذا كانت احلكومة تنوي ان تعفس احلالة 

االقتصادية جليب املواطن، فتخلق تلك الشخصيات عبر 
الظهور املتزامن لها في وسائل اإلعالم حالة من الهلع 
لواقعنا االقتصادي، أنا هنا ال اقصد القول ان واقعنا 
االقتصادي بخير، بل هو »رايح فيها«، ولكن اعني ان 
تلك املجموعة تخرج لتشرح سوء احلالة االقتصادية 
للبلد جراء انخفاض سعر برميل النفط، ثم يطعمون 
حديثهم التحذيري بأن على املواطن البسيط الفقير 

مسؤولية واجبة لتصحيح اخللل في احلالة االقتصادية، 
حتى ان بعضهم يدفع بانه ليس هناك بأس ان يتخلى 

املواطن املوظف عن جزء من راتبه عبر تخفيض جزء من 
االمتيازات املالية من اجل ان يساهم في خفض نفقات 
امليزانية، ولعل وثيقة اإلصالح االقتصادي سيئة الذكر 

التي قدمتها احلكومة ووافق عليها نواب 2013 وروج لها 
بعض من فزاعات احلكومة من االقتصاديني اكبر دليل 
إذ انها تطلب خفض 10%  من راتب دعم العمالة للعاملني 
في القطاع اخلاص، ولنفرض ان هذا صحيح فمتوسط 

راتب دعم العمالة لكل كويتي يعمل في القطاع اخلاص هو 
550 دينارا، أي ان احلكومة بوثيقتها ستخفض راتب كل 
موظف كويتي في القطاع اخلاص 55 دينارا شهريا، أي 
660 دينارا من كل منهم سنويا، وبحسب آخر إحصائية 
رسمية فعدد الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص يبلغ 
73 ألفا، أي ان احلكومة ستوفر من رواتبهم بخصم %10  

من كل منهم نحو 48 مليون دينار.
هنا لن أحتدث عن عدم قانونية وال دستورية وال 

منطقية خصم الـ 10%  من راتب دعم العمالة الذي أقر 
بقانون بهدف تشجيع انخراط العمالة الوطنية في 

القطاع اخلاص، ولكن سأحتدث عن الـ 48 مليون دينار 
التي ستوفرها الدولة جراء هذا اإلجراء االقتصادي غير 

القانوني.
فهذا املبلغ ال يساوي 5%  من قيمة مناقصة مشروع 

فاشل من بني عدة مشاريع لم تنته بعد، بل ان هذا املبلغ 
ال يوازي نصف قيمة أمر تغييري واحد لبعض املشاريع 

املليونية التي لم تتم بحسب ما مت االتفاق عليه، بل ال 
يساوي نصف قيمة مناقصة توريد أجهزة لوزارات متت 
ومت توريد األجهزة ولم تستخدم بعد، بل ال تساوي %10  

من تكلفة العالج السياحي.
فتعديل الهدر املالي يجب اال مير من جيوب البسطاء 

وأصحاب الدخل احملدود، بل يجب أن يتم من كل مكان 
يوجد به هدر في تلك الوزارات، جيب املواطن يجب ان 
يكون آخر ما ميس في منظومة اإلصالح االقتصادي، 

ولكن »ربعنا اهلل يهديهم« ال يعرفون ألف باء االقتصاد إال 
إذا كان مير من جيب املواطن البسيط، ولكنه عندما يتعلق 

مبشاريع التنمية املليارية ال يتحدثون وال ينطقون.
إن أي إصالح اقتصادي يأتي على حساب دخل املواطن 

البسيط هو فساد مغلف باإلصالح، ظاهره اإلصالح 
وباطنه الفساد.

هناك مديرو مدارس جديرون بأن ترفع لهم القبعات فلهم 
منا كل التحية والتقدير والدعاء بالتوفيق في حياتهم 
العملية واالجتماعية، فهؤالء هم من نأمن على أبنائنا 

عندهم، فعندما نشاهدهم يتنافسون على تقدمي األفضل 
ألبنائنا بدءا من اليوم األول يوم استقبال الطلبة حني 

العودة للمدارس، سواء باالستقبال الشخصي والسالم 
عليهم ومصافحتهم والترحيب بهم واالبتسامة في 

وجوههم، ومرورا بالعام الدراسي وإبداعهم في ترتيب 
وتنظيم برامج وأنشطة تعود بالنفع املباشر على العملية 

التعليمية، وليس انتهاء بالتواصل الفعال مع أولياء األمور 
ووضعهم بالصورة أوال بأول بحالة أبنائهم الدراسية 
وترتيب لقاءات مباشرة بينهم وبني املدرسني للتكامل 

والتعاون في سبيل رفع مستوى الطالب دراسيا.
املدير الناجح هو الذي يعرف كل ما يدور في مدرسته، 
وهو الذي يوزع األدوار على املديرين املساعدين معه 

ويتابعهم، وهو الذي يجتهد لالرتقاء باملستوى الدراسي 
لطالب مدرسته ويبذل كل األسباب لتحقيق ذلك، وهو 

الذي ترك أبواب مكتبه مشرعة ألولياء األمور طوال العام 
الدراسي ملعرفة ظروفهم وظروف أبنائهم ملعاجلتها، وهو 

الذي يسعى لتقدير املتميزين في العملية التعليمية من 
الطلبة واملعلمني وتكرميهم تشجيعا لهم، وهو الذي ال 

يغفل بأي حال من األحوال عن الطلبة املتعثرين دراسيا 
ويبذل كل األسباب الكفيلة لالرتقاء مبستواهم التعليمي 

ألنه يعتبرهم أبناءه، واألب ال يرضى ألبنائه الدنية 
العلمية، املدير الناجح هو باختصار من يجعل البيئة 

التعليمية في مدرسته بيئة جاذبة للطالب واملعلمني والكل 
يشتاق للذهاب إليها.

إذا وصل املعلم مرتبة مدير بعد سنوات طويلة من 
التدريس والعطاء فيفترض انه جمع كل محاسن وخصال 

املدرس واملعلم، فيتحمل بذلك أمانة عظيمة يجب أن 
يصونها ويقدرها ألنها مهنة اعز واشرف اخللق األنبياء 
والرسل عليهم افضل الصلوات والتسليم، فما بالك وقد 

اصبح صاحب القرار األول واألخير باملدرسة وبيده 
صالحيات واسعة.

وفي املقابل، هناك مناذج ال تليق بهذه املهنة العظيمة 
منوذج املدير الذي ال يدري عن حال مدرسته ومدرسيه 
وطلبته شيئا، ومنوذج الذي ال يحترم املكان الذي يعمل 
به فيمارس عادات سلبية من داخل مكتبه كالتدخني مثال 

وتضييع الوقت في قضايا هامشية بعيدا عن القضايا 
الرئيسية التي حتتاجها مدرسته، وإن قيل إن هذه النماذج 

قليلة نقول: نعم، إال أنه يجب االستعجال في معاجلتها 
قبل أن تنعكس سلبا على العملية التعليمية، وحتى ال 

نظلم أبناءنا الطلبة في هذه املدارس بسكوتنا.
املدير معلم باألساس فله كل االحترام والتقدير فهذه 

مهنة األنبياء واملرسلني ومهنة كلها شرف وعزة وفخر، 
وهذا البيت من الشعر يلخص عظمة وقيمة هذه املهنة 

وصاحبها حيث يقول احمد شوقي في حق املعلم:
ــال ــه التبجيـ ــم وفـ ــم للمعلـ قـ

ــوال ــون رسـ ــم أن يكـ كاد املعلـ
فتحية كبيرة ملديري مدارسنا القدوات الذين يستحقون 

أن نرفع لهم العقل والقبعات.

waha2waha2waha@hotmail.com

@awadh67
Awadh67Note@gmail.com

ذعار الرشيدي

عوض الفضلي

خصم 55 دينارًا
من راتب الكويتي!

مديرو مدارس.. جدير 
أن ترفع لهم القبعات
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شذرات

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير 
في منتصف شهر مارس من كل عام، وعندما 

يحزم فصل الشتاء حقيبة الرحيل وتهل 
على الناس تباشير الربيع حتتفل الطائفة 

الهندوسية في سائر أنحاء األرض بعيد هولي 
Holi الذي يتراشق فيه الناس باألصباغ 
املستخرجة من األعشاب وبعضها يدعم 

جهاز املناعة لدى االنسان خاصة مع تغير 
الطقس! وقيل ان السبب يعود إلى أسطورة 

هندية حتكي عن االله »كريشنا« الذي خشي 
ان ينتبه الناس إلى الفرق بني لون بشرته 

الزرقاء ولون بشرة حبيبته فقاما بالتراشق 
باأللوان كي توحد هذه احليلة اللونية بينهما. 
ومن الواضح ان عيد الربيع الهندوسي يهدف 

إلى املساواة بني البشر وذلك هدف نبيل.
 > > >

حتظر التقاليد الهندية على االرامل ارتداء 

الثياب امللونة أو حضور االحتفاالت ألنهن 
ميثلن النحس وسوء الطالع! وحسب األخبار 

املتداولة في امليديا فإن املنظمات النسوية 
الهندية العاملة على حترير املرأة من ربقة 
التقاليد حثت هذا العام العديد من النساء 

على االحتفال بعيد هولي ومشاركة اآلخرين 
الفرح وااللوان. وأشير إلى أن العديد من مدن 

العالم صارت حتتفل سنويا بهذه املناسبة، 
أما الهندوس في الهند فيحتفلون بهذا العيد 
الذي يطلق عليه مهرجان األلوان امام معبد 

»سويندون« وقد حتدث رئيس املعبد إلى 
صحيفة الديلي ميل البريطانية ووصف 
املناسبة بأنها »رائعة وجتمع الناس معا 
وتنشر روح املساواة والتسامح بينهم«.

 > > >
يوم االثنني املاضي املوافق 13 مارس 

حضرت، مصادفة، جانبا من هذه 
التراشقات الرائعة قامت بها مجموعة من 

النسوة واالطفال الهنود حيث تطايرت 
االصباغ في اجلو وشكلت االلوان على 

األرض لوحات جميلة. ومن االسماء التي 
سمعتها في غمرة الصياح واللعب أدركت 

ان بعضهم من غير الهندوس، ولم مينعهم 
دينهم من الفرح ومشاركة اآلخرين 

افراحهم. ذلك ان املعاني اجلميلة واملرامي 
النبيلة للمناسبات الدينية تتجاوز قضية 
اإلميان باملعتقد إلى اإلميان بالقيمة التي 
تهدف إليها املناسبة. ولذلك يقومون في 

اوروبا بتعليق لوحات ألحاديث نبوية 
شريفة بسبب إميانهم بالقيمة السامية التي 

يرمي إليها احلديث دون اإلميان بصاحب 
احلديث عليه الصالة والسالم.

هولي..
وحكمة األلوان

السايرزم


