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سعد النشوان

العلم ليس له وطــن وال هوية وحيثما وجد مجتمع يهتم به 
ترعرع وازدهر.

ومن اخلطأ االعتقاد بأن املجتمعــات املتدينة متخلفة علميا 
بسبب متسكها بالدين ألن هذا االعتقاد ليس قانونا علميا حتى 

نحتكم إليه كقانون اجلاذبية.
ومــا الذي مينع أن يكون املجتمــع متقدما علميا وفي نفس 
الوقت محافظــا أو متدينا إذا كان يقدر العلــم ويوليه اهتمامه 
ويعرف أهميته في دفع عجلة التنمية ورفع مســتوى املعيشة 
ودعم قدرات الدولة العسكرية والدفاع عن سيادتها؟ وهذا األمر 

ينطبق على املجتمع الالديني أو غير املتدين.
وقد ظهرت دعوات في مجتمعاتنا العربية كدعوة األديب طه 
حسني تنادي باتباع خطى الغرب في كل شيء حتى التحلل من 
الرابطة الدينية من أجل االلتحاق بركب احلضارة الغربية، وهي 
دعوة ال يقبلها العقل وال املنطق السليم وتكذبها التجربة الهندية 

وجتارب األمم األخرى.
وقد قــاد الزعيم غاندي بالده نحو التحرر من االســتعمار 
اإلجنليزي ولم يكن معنيــا بالتنازل عن هويته كمواطن هندي 
يفخر بتراث وعراقة بالده الهند ولم يتعرض لعشــرات األديان 
في بالده أو يطالب شعبه بالتخلي عنها من أجل التقدم وااللتحاق 
بالغرب، كما كان يعتز بلباســه الشعبي البسيط وعنزتيه اللتني 
يشرب من لبنهما ليعبر في كل ذلك عن مدى حبه لشعبه وتقديره 

حلياته البسيطة ومتسكه بهويته الهندية.
والهند اليوم تعتبر مــن أكبر الدول الدميوقراطية في العالم 
رغم تعدد األديان فيها وتعدد ثقافاتها ولغاتها، ولم مينعها تقديس 
الفئران أو القرود أو االغتسال التطهيري في نهر الكنج املقدس 
)امللوث( أو العمامة التي يلبســها السيخ أو الساري الذي تفتخر 
به نساء الهند من اندفاعها العلمي، حيث أصبحت اآلن عضوا في 
نادي الفضاء العاملي بعد أن حققت جناحات ملموسة في برنامجها 
الفضائي الذي يعتمد على صواريخهــا احمللية الصنع وعقول 
علمائهــا وما أجنزوه من رحالت فضائية إلى القمر واملريخ وما 
يعدونه من خطط استعدادا للقيام برحالت مأهولة إلى الفضاء.

كما أن الهند حققت قفزات متقدمة في معدالت التنمية ومرشحة 
كي تصبح من بني أقوى االقتصاديات العاملية والدول الصناعية، 
ومــن األجدر لهؤالء العلمانيني أو الليبراليني العرب الذين يرون 
الدين أو العمامة أو اللحية أو احلجاب ســبب تخلف مجتمعاتنا 
العربيــة أن يطلعوا على جتربة الهنــد في نهضتها العلمية وأن 
يتعلموا من الهنود أن تعدد األديان فيها والثقافات لم يقفا حجر 
عثــرة أمام انطالقتها العلمية وأنه ال يوجد في الهند ناشــطات 
نسائية كهدى شعراويـ  كان شغلها الشاغل تخلي املرأة العربية 
عن لباســها اإلسالمي ـ تدعو إلى التحلل من الساري بحجة أنه 
يعرقلها أو ينتقص من مكانتها في املجتمع أو ناشــط سياسي 
يحتقر عمامة السيخ وحلاهم الطويلة ويحذر من أصوليتهم علما 
بأن مان موهان ســينغ رئيس الوزراء الهندي األسبق كان من 
طائفة السيخ ويضع عمامة على رأسه ومن قبله رئيسة الوزراء 
أنديرا غاندي كانت متمســكة بلبس الساري بكل فخر واعتزاز 

رغم مكانتها السياسية.
رمبا وجد هؤالء الليبراليون أو العلمانيون في الدين شماعة 
لتعليق فشل مشروعاتهم في بالدنا العربية فجعلوا من الدين أو 
التدين كبش فداء، لكن ذلك لن يغير حقيقة أن تخلف مجتمعاتنا 
العربية علميا مــرده قلة كفاءتهم القياديــة وانبهارهم األعمى 
بالنهضة الغربية الذي جعلهم ال يقدرون طاقات شعوبهم الكامنة 

وتراثهم العظيم.
ترى ماذا لو حكم الهند عقليات شبيهة بالعقليات العلمانية أو 
الليبرالية العربية؟ طبيعي ستعاني الهند من معارك فكرية طاحنة 
مع عشرات األديان والعادات والتقاليد التي حتما ستبدد طاقتها 
وحتيلهــا إلى دولة ضعيفة من دول العالــم الثالث التي متزقها 

الصراعات السياسية والديكتاتوريات القمعية.

حتى وقتنا هذا لم أمتكن من فهم العقلية احلكومية أو من يرسم 
خططها واستراتيجياتها حول التخطيط العمراني وحتديد مواقع 
املباني احلكومية وتصميمها وتقوقعها في مكان واحد، والذي يثبت 
أنه ليس هناك ثمة تطور في العقلية احلالية للحكومة عن تلك التي 
بنت مجمع الوزارات قبل ثالثة عقود ونيف، بل اننا نظلم العقلية 
التي بنــت مجمع الوزارات في الزمن املاضي إذا ما قارناها بتلك 
التي تخطط للمشاريع احلالية الختالف الظروف واملعطيات في 
الزمنني كزحمة املواصالت وعدد السكان وحجم التوسع العمراني، 
ففكرة مجمع الوزارات كانت من أجل التسهيل على املراجعني في 
إجنــاز معامالتهم في مكان واحد خاصة مع قلة عدد الســيارات 
وصعوبــة املواصالت في ذلك الوقت، أمــا في وقتنا احلالي فقد 
تطورت الفكرة وصوال للحكومة مول في مختلف احملافظات لتحل 
محل مجمع الوزارات، ولكن بصورة مصغرة إال أن احلكومة ما 
زالت أسيرة فكرها القدمي في حصر الوزارات واإلدارات احلكومية 
في موقع واحد خاشية عليها من الشعور بالوحدة لتستأنس كل 
واحدة باألخرى مســببة بذلك زحمة للمواطنني وعرقلة للسير 
كما هو احلال في جنوب الســرة أو منطقة الشويخ اإلدارية بعد 
أن اكتظتا باملباني احلكومية، األمر الذي يؤكد أن حكومتنا أو من 
يرســم خطتها مازال يفكر بعقلية املراسالت الورقية واملراسلني 
بني الوزارات، في حني أن العالم كله مبا فيه دول اخلليج كافة بات 
يتعامل باملراســالت اإللكترونية، ولم يعد هناك حاجة للورق أو 

املراسلني إال في أضيق احلدود. 
ومن آخر تلك الكوارث احلكومية املقر الرئيسي ملبنى ديوان 
عام وزارة التربية الذي افتتح مؤخرا في منطقة جنوب الســرة 
ليبهرك مبنظره خارجيا ويبكيك مبخبره داخليا، فاملبنى ال ميكنه 
اســتيعاب جميع إدارات وزارة التربية، باإلضافة إلى أن مواقف 
السيارات ال تكفي لعدد املوظفني، فما بالك باملراجعني الذين يعانون 
األمرين في الوصول إلى موقع املبنى احملشور حشرا بني املباني 

في تلك الرقعة. 
ومن األمور املزعجة أيضا وجــود تلك البوابات اإللكترونية 
التي ال تفتح إال للموظفني مما يجعل املراجعني يقفون متكدسني 
عندها حتسبا ملرور أي موظف للدخول معه، وكأن املبنى مصمم 
على عدم استقبال املراجعني، مع العلم أن وزارة التربية تكاد تفوق 
ديــوان اخلدمة املدنية في عدد املراجعــني، هذا بغض النظر عن 
عدم وجود شبكة تغطية لألجهزة النقالة وعدم جاهزية املبنى من 
ناحية النظافة والصيانة ووجود األتربة على الساللم اإللكترونية 
واألرضيات، األمر الذي يجعلك تخرج منه أشعث أغبر في نهاية 

اليوم وفي معظم األحوال لم تنه معاملتك.
والسؤال: هل قامت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة األشغال 
لتحديد احتياجاتها قبل تصميم وتنفيذ املشروع أم ال؟ وفي كلتا 

احلالتني مصيبة.
٭ رحم اهلل الشــيخ أحمد اجلربا: فقدت الكويت األيام املاضية 
الشيخ أحمد املشــعان الفيصل اجلربا شيخ قبيلة شمر العريقة 
في الكويت، رحم اهلل الشيخ أحمد الذي عرف بحسن خلقه ودماثة 
طبعه وأسكنه فسيح جناته، كما نعزي أنفسنا قبل أن نعزي فيه 

الكويت عامة والطنايا خاصة.

أعز األوطان  مهما نكتب عن 
تضيع الكلمات وأحلى العبارات، 
فالكويت بلد األحرار وبلد اخلير 
والعطاء، هي لنا احلياة واالستقرار، 
الكويت هــي املكان وكل الزمان، 
بلد األمن واألمــان، هي الوجود 
واخللود، لها فــي كل قلب حب 
بال حدود ألنها املاضي واحلاضر 

واملستقبل.
الكويت التــي أعطتنا الكثير 
املهد  وكفلت مواطنيها بحب من 
إلى اللحد لها علينا حقوق يجب 
ان نقدمها بال منّة وال تردد، ألنها 
تستحق الكثير، وفي عيديها الوطني 
والتحرير نقدم لها كل غال ونفيس 
وإبراز مظاهر الوفاء والوالء واحملبة 
ألنها تســتحق، ويجب أن يكون 
الفرح وفق الضوابط والقانون، 
بعيدا عن اإلسفاف والتهور، والبعد 
عن التعــدي على راحة اآلخرين 
وممارسة األفعال التي لها ضرر 
كبير على سالمة الناس مثل األلعاب 
النارية اخلطرة وإعاقة حركة سير 
املركبات وإزعاج مرتادي الطرقات 

بأفعال خارجة عن الذوق العام.
الكويت تســتحق منا الكثير 
بالشــعارات  الوطن ليس  وحب 
واألقوال بــل بالتضحية والوفاء 
وبالسلوك وتصرفات تعكس مدى 
عشقنا وحبنا ووالئنا للوطن الغالي 
ومن خالل العمل اجلاد لرفع شأنه 
بني األوطان واحملافظة على سمعته 

الدولية ومكتسباته.
حفظ اهلل بالدنا الغالية كويت 
العطاء والوفاء وشــعبها الطيب 
لنا وطنا مستقال  الكرمي وأبقاها 
تزهو باخلير والســالم، وحفظ 
اهلل قائــد نهضتنا وحكيمنا قائد 
السمو األمير  اإلنسانية صاحب 
الشيخ صباح األحمد، أطال اهلل في 
عمره وسمو ولي عهده األمني، وكل 
من سكن هذه األرض الطيبة، وكل 
عام والكويت بخير وأمن وأمان.

يقول املثل »ال يحس بالنار إال 
واطيها« وهــذا املثل ينطبق على 
أصحاب القروض وأنا أحدهم، فغير 
املقترض ال يعلم مبدى األسى واأللم 
الذي يعيشه من يكون 30 %  أو  %40 
من راتبه لقرض يكون في   80% منهم 
مضطرا لكي يســتطيع أن يعيش 

العيشة الكرمية.
جلســت إحدى املرات مع أحد 
اخلبراء االقتصاديني وبعد نقاش 
حول موضوع القروض بني لي أن 
الدراسات تشــير إلى أن املواطن 
الكويتي الذي يصفى له من راتبه 
الشهري أقل من 1000 دينار فقد 
دخل خط الفقر، ففي حسبة بسيطة 
لو حســبنا أن الراتب 1500 دينار 
 40% قرض 600 دينار 120 خادمة 
200 إيجار شقة بعد حذف 150 بدل 
اإليجار فيبقى من صافي املرتب 580 
دينارا، فهل يكفي املواطن هذا املبلغ 
أو  الزهيد؟ فحادث سيارة بسيط 
ضيف يزورك يدخل في حسبة برما.
وأمام ما يشــاهده املواطن من 
هبات الى جميــع دول العالم مع 
إهمال شبه متعمد في البنية التحتية 
للبالد وطابور اإلسكان الال منتهي 
واخلدمات الصحية التي تهبط بصفة 
عامة والتعليم املتأخر عامليا، ال يجد 

املواطن إال أن يقول آه آه ولكن..
املطالبة بإسقاط القروض كما هي 
اآلن ما هو إال ضرب من اخليال ألن 
الطريقة هي )فضايح( غير حقيقية 
في مجملها، فبــدال من اخلروج 
لساحة اإلرادة بال دراسات منظمة 
امليكروفون لكل من  إعطاء  وعدم 
هب دب لكان التقدم مبشروع حلل 
متوازن مع قضية السواد األعظم من 
الشعب الكويتي وهو ما يستطيع 
االقتصاديون بالتعاون مع اللجنة 
العدل والشــؤون  املالية ووزارة 
وبيــت الزكاة حل هــذه املعضلة 
حسب الدســتور حسب املادة 25 
الكويتي في مجلس  الدستور  من 

األمة حلل هذه املشكلة.
الكويتي  الشعب  اخلالصة: ترى 

يستاهل كل خير.

أنشــئت هيئة القــوى العاملة 
إداري لضبــط احتياجات  كجهاز 
البالد من العمالة الوافدة في املجاالت 
املختلفة، وتأملنا خيرا بوجودها، 
لعل وعسى أن تؤدي دورا مختلفا 
عن وزارة الشؤون في هذا املجال، 
كما أننا في الوقت ذاته نسمع ونقرأ 
تصريحات كثيرة عن أعداد العمالة 
الوافدة في إطــار تعديل التركيبة 
السكانية، ولكن لألسف واقع احلال 
عكس ذلك متاما وهذا ما يتضح من 
زيادة أعداد العمالة الوافدة وفق آخر 

اإلحصائيات.
ولنا احلق ان نتساءل: أين اجلهة 
املعنية وهــي هيئة القوى العاملة؟ 
وأين اللجنــة الثالثية التي لم نعد 

نسمع عنها؟!
بنظرة سريعة على أكثر من موقع 
في البالد جتد أعدادا كبيرة من العمالة 

سائبة في الشوارع وخصوصا في 
مناطق املزارع والتي هي من الرخص 
القليلة جدا التي لها احلق في جلب 
أعداد كبيرة مــن العمالة األجنبية 
على تقدير االحتياج تقديرا للقطاع 
الزراعي. ولكن في الوقت نفسه البد 
من التشدد في الكشف على املزارع 

حتى ال يتم استغالل هذه االحتياج 
في زيادة أعداد العمالة السائبة. كما 
أود اإلشارة إلى األعداد الكبيرة من 
السائبة في محيط جمعية  العمالة 

الوفرة الزراعية بالذات.
وأين اجلهات الرقابية عنهم؟! هل 
هو غض البصر من اجل كفالئهم 

أم تقصير من اجلهات الرقابية في 
أداء دورهــا؟! وإذا ثبت أن هؤالء 
على مزرعة ما فــال بد من إغالق 
امللف وتوقيع العقوبات على صاحب 
املزرعة. وكذلــك في منطقة الري 
ما إن تقف بســيارتك حتى يأتيك 
العديد من العمال لتقدمي خدماتهم. 
إن تعديل التركيبة السكانية ومكافحة 
جتار اإلقامات يتطلب شيئا واحدا 
القانون دون مجاملة  وهو تطبيق 
ومحاســبة الكفيــل وإغالق ملفه 
وســحب احليازة الزراعية منه أيا 
كان، بغير ذلك ستزداد أعداد العمالة 
وبالتبعية اختالل التركيبة السكانية 
التصريحات احلكومية  واستمرار 
حول هذا املوضوع دون ان تتخذ 
خطوات جادة. فهل تقوم هيئة القوى 
العاملة ووزارة الداخلية مبا يجب أن 

تقوما به أم تغض الطرف؟!

يعتبر املوقع اإللكتروني بوابة 
أساســية لألفراد واملؤسســات 
للوصول إلى املعلومات والبيانات 
بطريقة سهلة وسريعة، خصوصا 
أنها تصل جلمهور واســع دون 
حدود فكيف ميكنك الترويج لهذه 
املنصة املهمة في التسويق الرقمي؟
١- روج إعالناتك ملستخدمي الهاتف 

اجلوال:
ارتفاع نسبة مستخدمي الهاتف 
اجلوال في العالم بشــكل مهول 
يدفعــك للتفكير في اســتغالل 
اإلعالنــات اخلاصــة بتطبيقات 
اجلوال أو استهداف اجلمهور من 
خالل الرسائل النصية، ميزة ذلك 
أنك ستالحق اجلمهور أينما كان 
لتوصل بــني موقعك واحتياجاته 
مما يدفعهم لزيارته مرة أو تكرار 

الزيارة ملرات عدة.
٢- استهدف جمهور التواصل االجتماعي:

تسمح جميع منصات التواصل 
االجتماعي بالترويج عبر إعالناتها 
املوقع  املدفوعة إلشهار وترويج 
اإللكتروني وتعتبر أكثر كفاءة من 

أي وسيلة تســويقية أو إعالمية 
أخرى.

٣- استخدم البث املباشر خالل الفعاليات:
خــالل البــث املباشــر عبر 
التواصــل االجتماعي  تطبيقات 
ســيتمكن اجلمهور من دخول 
موقعك اإللكتروني حينما تخبره 
عن محتويات مناســبة له، لذلك 
حاول اســتغالل هــذه الفرصة 
وحدث محتوى موقعك بشــكل 
يالئم احتياجــات اجلمهور جتاه 

هدف موقعك.

٤- وظف البريد اإللكتروني:
األسرع وصوال للجمهور بشكل 
مضمون ومعرفــة مدى إمكانية 
قــراءة احملتوى ووقــت القراءة 
والكثير هو عبر البريد اإللكتروني، 
باعتباره ميزة غير مكلفة وسريعة 
الوصول، ميكــن تضمني املوقع 
اإللكتروني  البريد  ضمن رسائل 
وربطهــا باحملتويــات اجلديدة 

باملوقع.
٥- استخدم البودكاست الصوتي واملرئي:
الرائدة اآلن  من احملتويــات 

محتوى صوتــي ومرئي وخالله 
يستعرض الشخص بعض صفحات 
املوقع ومحتوياتها بشكل بسيط 

وسهل االستماع واملشاهدة.
٦- املنتديات احلوارية:

ال تزال تعتبر وسيلة سريعة 
وفعالــة خصوصــا املنتديــات 
التخصصية، لذلك سيناسبك فقط 
املنتدى الذي يتوفر فيه جمهورك.

٧- مجموعات وصفحات الفيسبوك:
إلكتروني فعال  أكثر جتمــع 
هو مجتمعات الفيسبوك، وظفها 
بشكل جيد ألن اجلمهور متعطش 
ملعلومات ويساعدك على نشرها

٨- اإلجابة عن أسئلة اجلمهور:
هناك العديد من مواقع اإلانترنت 
ميكن أن جتيب فيها على أسئلة 
إجاباتها متاحة  اجلمهور وتكون 

عبر موقعك.
٩- محتويات مجانية:

ميكن للجمهور تنزيل محتويات 
املوقع  مجانية وبعدهــا تصفح 
اإللكتروني للحصول على املزيد 

من احملتويات املفيدة.

)١(
الذي يحاول التملص من صداقة 
مختلف التكوين الثقافي، والدرجة 
االجتماعية، والعــرق، والقبيلة، 
والدين، ال يستحق احلياة فضال 

عن أنه ال يستحق صداقتك.
يجــب أال تثق بــه.. فالعالقة 
اإلنسانية اخلالصة تسمو باإلنسان، 
وأي محاولة إلخضاعها ألي معيار 
يخرجها من مسماها ومضمونها إلى 
»حضيض« املادية، وتعقيد املنطق!

)٢(
من باب األولويات لنتحدث عن 
الصداقة، واملجالسة، واملصافحة، 

وذلك أضعف اإلميان!
ال حــدود جلنون »املتطرف«، 
فاألزمة النفسية لديه تشبه دوائر 
البركــة، فعالقته خاضعة ملقياس 

»التوافــق« في أي شــيء!، وأي 
اختالف معه مهمــا كانت درجته 
يدخله في »بوتقة« التصنيف في 

»مادية« تافهة يعز نظيرها!
)٣(

من يفقد عالقته مع نفســه ال 

ميكن أن يخلــق عالقة مع اآلخر 
فضال عن أنه ينميها ويســخرها 
خلدمة اإلنسانية، العالقة مع النفس 
تأتــي أوال قبل العالقة مع اآلخر، 
فحني تتخلص العالقات اإلنسانية 
من تلوثات التطرف، والعنصرية، 

التكوين  والتمييز، فإنهــا تخدم 
الثقافــي، والدرجــة االجتماعية، 
والعرق، والقبيلة، والدين، ولكن 

اجلاهل كفيف!
)٤(

السامية،  العالقة اإلنســانية، 
اخلالصة، الرفيعــة، املتخلقة من 
ركائز سليمة من الدين واملبادئ، 
واملتكونــة مما هــو مقبول من 
العادات والتقاليد، فإنها تثمر عاملا 
مستقرا، يهتم بشتى مناحي التطور 

واالزدهار واحلياة الكرمية.
)٥(

تخلص من أولئك الذين يعقدون 
احلياة، ويضعون القيود والشروط 
التافهة على أي عالقة إنسانية، قبل 
يأتي يــوم ويتخلصوا منك،  أن 

فأولئك ال عهد لهم وال ذمة! 

في كثير من األحيان، وباألخص 
في هذا الزمان، تــزداد الظنون 
وحتوم الشكوك حول العديد من 

األمور في حياتنا اليومية!
عندمــا يغيب الضمير احلي، 
وتختفي اإلرادة وتتبخر األحالم، 
وتندثــر الطموحــات، وتكثــر 
املجامالت حتى نفقد الذات، عندها 
ستدرك حجم املأساة التي وصلنا 
اليها من جــراء الالمباالة وعدم 

االهتمام بكل ما يحيط بنا!
تغيب احلقيقة في عاملنا اليوم 
وفي شــتى بقــاع العالم عندما 
الكذب والنفاق  يستمر مسلسل 
في الكثير من القضايا واملواقف 

التي تواجهنا.
تغيب احلقيقة عندما يستغل 
املوظف ســلطته أيا كان موقعه، 
ليستمد قوته الوهمية التي حتما 
ســتجرفه نحو السلوك اخلاطئ 
القوانني واألنظمة  والتعدي على 
املدمرة لتلك املؤسسة على حساب 
املال العام، حتى يرضي ذاته دون 
أن يفكر في الوطن الذي صنع منه 
قياديا أشبه بالدمية التي يتالعب 
بها املتنفذون، وخيانة األمانة التي 

حملوها والتي أبت اجلبال حملها!
قد تكون احلقيقة غائبة بقصد، 
حيث ينكرها البعض لغرض ما في 
نفسه، وقد يقرها البعض اآلخر 
دون خــوف أوتردد إلميانه باهلل 

وحبه لوطنه دون غيره!
تغيب احلقيقة عندما يتسيد 
املوقــف اجلهــالء، ويتم إقصاء 
ذوي الرأي الســديد من العقالء، 
عندها سيختل معيار التوازن نحو 

االنحدار دون رجعه للوراء!
تغيب احلقيقة عندما يطغى حب 
الذات واحلزبية والقبلية والطائفية 
والعنصرية على حب الوطن وال 

شي أغلى وأسمى من سيادة الوطن.
تغيب احلقيقــة عندما يلتزم 
املواطــن بالقوانني واألنظمة في 
العالــم، ويتجاهل  بقاع  شــتى 
تطبيقها وعدم احلــرص عليها 
في وطنــه، ويورث هذه العدوى 
ألبنائه واألجيال املتعاقبة دون أدنى 
إحســاس باملسؤولية امللقاة على 

عاتقه جتاه وطنه وأبنائه!
تغيب احلقيقة عندما يستمر 
مسلسل العنصرية البغيض ينخر 
في جســد املجتمع بأطروحات 
تعكس النفس املريضة التي توزع 
صكوك املواطنة على فئة محدودة 

دون أخرى، رغم أن القانون كفل 
حقوق اجلميع سواسية!

تغيب احلقيقــة عندما تتغير 
الشهرة وحب  النفوس بحثا عن 
اللذات و»الفلوس«، دون أن تعي 
الهابطــة أخالقيا في  تصرفاتها 
املستوى، ودون أن تدرك عواقب 
الفعل أو اخلطاب املشني وتداعياته 

السياسية على الوطن!
تغيب احلقيقــة عندما يتدنى 
املستوى األكادميي للبعض، وكيفية 
املتعلم في اجلامعات  التعامل مع 
التطبيقي، وعندما يفقد  وكليات 
املعلم وقاره وهيبته في مدارسنا، 
حتما سنرى أبناءنا فلذات أكبادنا 
تائهني اليجيدون حسن التصرف 
في حياتهــم، وال يعرفون أهمية 
املستقبل بالنسبة لهم، وقبل كل 
ذلك ال يدركون مدى حاجة الوطن 

لسواعدهم!
مختصر مفيد: احلقيقة تكمن في 

حب الوطن دون سواه..
واحملافظة على ركائزه، وسيادته 
وكرامة شعبه، وأن يحرص املواطن 
على تفعيــل واجباته جتاه وطنه 

والشيء غير الوطن..

فكرة

النهضة العلمية 
ال هوية لها 

وال وطن
سلطان اخللف 

ومضة

كيف ترّوج 
موقعك 

اإللكتروني؟
ammartalk@gmail.comعمار محمد

خلجنة

العالقات 
اإلنسانية

عندما تخضع!
منصور الضبعان

نظرة

عندما
 تغيب احلقيقة

1mohsen@live.comمحسن أبورقبه العتيبي

قضية ورأي

إلى هيئة 
القوى العاملة 

و»الداخلية«!
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

حتت املجهر

موقع مبنى التربية

al7armal@twitterسعد فهد احلرمل
alharma@hotmail.com
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