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األبناء والساندويتش الذكي

دالل عبدالرزاق مدوه

زوايا كلمة

بعض النواب ال يصرحون وال يتكلمون وال ينطقون 
إال بعد انتهاء غبار املعارك السياس���ية متاما كالشرطة 
ف���ي األفالم املصرية ال يأت���ون إال بعد أن ميوت نصف 
أبطال الفيلم وثالثة أرباع املجرمني »وحتترق سيارتان 
»لتسمع صراخهم قائلني«: »سلم نفسك يا مرسي املكان 

كله محاصر«.
بعض الن���واب جاءت بهم ظروف معينة إلى مجلس 
األمة إما لتوازن قبلي ما أو لتحرك طائفي أو حتى جاءت 
بهم ماكينة سياس���ية حكومية من نوع 12 سلندر كتلك 
التي دارت »بس���اتنها« في االنتخابات األخيرة ودفعت 
بأحصنة سبقها وسط الدائرة السياسية فظهر من كنا 

ال نتوقعه وال حتى في أبعد أحالمنا وحشية.
وعامة ه���ذا املجلس هو »مجلس احللم« بالنس���بة 
للحكومة فهو املجل���س الذي ملكت فيه أغلبية أريحية 
في أي تصويت حتى ان انتخابات اللجان تديرها كدور 
الرحى، ومع تلك األغلبية ضمنت مترير ما تريد وإنقاذ 
من تريد من القياديني وتسيير خططها، وال يوجد أحد 
يتحمل املس���ؤولية ش���به الكاملة لوصول أعضاء هذا 
املجل���س إال نحن املواطنني الذين توجهنا إلى صناديق 
االقتراع واخترناهم وأشرنا ب� »صح« على عشرة في كل 
دائرة، احلكومة قد تتحمل جزءا ولكننا نحن املواطنني 

اجلزء األكبر، فهذا املجلس صنيعة أيدينا.
الدميوقراطي���ة »زينة«، واالنتخاب���ات جميلة ولكن 
نتائجها دائما ما تأتي كعلبة املاكنتوش فهناك احللوى 
البنفسجية التي تتلقفها األيدي عندما تفتح العلبة وهناك 
احللوى الصفراء »الغثيثة« التي دائما ما تبقى في آخر 
العلبة ال جتد من يختارها سوى شخص مضطر أجبرته 
الظروف على تناولها ألنه لم يجد غيرها، وما أكثر أعداد 

قطع احللوى الصفراء في مشهدنا السياسي.
Waha2waha@hotmail.com

نشأت في الفترة األخيرة الكثير من الصعوبات، والتحديات 
التي تواج���ه اآلباء في تربيتهم ألبنائهم، وظهرت العديد من 
املشاكل، والعقبات املعيقة للوالدين أثناء مسيرتهم التربوية، 
ومن تلك املعوق���ات: العالقة وأس���لوب التواصل بني اآلباء 
واألبناء، حيث نالحظ فجوة كبيرة بني الطرفني، ونفورا شديدا 
من األبناء جتاه آبائهم، وباملقابل جند حيرة شديدة من اآلباء 

حول كيفية التصرف في هذه املسألة الصعبة؟
فإذا تساءلنا عن سر ذلك النفور وأسبابه وكيفية عالجه، 
يجيبنا د.زيد قاسم غزاوي األس���تاذ في اجلامعة الهاشمية 
باألردن فيقول: »إن اإلجابة جندها عند التفكر في � اآلية 13 � 
من »س���ورة لقمان«: )وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بني 
ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم( فاهلل عز وجل يعلمنا 
أن أفضل منه���اج في التربية هو تربي���ة لقمان البنه، فأول 
كلمة ذكرها له هي كلمة الوع���ظ »يعظه« فهنا املفتاح لفهم 
سبب النفور الكبير بني اآلباء واألبناء؟ حيث جند أن غالبية 
األهل عند محاولتهم للتواصل مع األبناء، فإنهم يستخدمون 
أس���لوب األمر في افعل كذا وال تفعل كذا، وهذا مخالف لهدي 
اهلل في القرآن الكرمي، ال���ذي يعلمنا أن مفتاح التواصل بني 
األه���ل واألبناء هو الوعظ أي النصح وليس أس���لوب األمر 

املتبع حاليا«.
ويؤكد على كالمه ذلك بالقول: »إن الشيطان عليم باإلنسان، 
وكيفي���ة التأثير عليه، ونالحظ من التفكر في � اآلية 21 � من 
»سورة األعراف« بأن الشيطان يستخدم أسلوب النصح عند 
وسوسته لإلنسان: )وقاسمهما إني لكما ملن الناصحني( ليرقق 
قلب اإلنس���ان للفكرة التي وسوس له بها، ألن الشيطان هو 
خبير باإلنسان، وكيفية التواصل معه، وهذا يوافق استنتاجنا 

عن أهمية الوعظ أي النصح في تربية األبناء«.
أخيرا يذكر د.غزاوي أن أسلوب النصح له الكثير من الفوائد 
وأهمها: »الرقة في قلب االبن عند سماع الكالم، ألن النصح يدل 
على محبة اخلير من الناصح للمنصوح، وبالتالي استعداد 
أكبر لدى االبن ليفكر فيما يسمع من األهل، كما أنه يؤدي إلى 
إش���راك األبناء في اتخاذ القرارات املختلفة في احلياة، وهذا 

يشجعهم على السماع والتفكر في نصح اآلباء«.
وختاما: أعتقد أن علينا أن جنذب أبناءنا مبكرا منذ الصغر، 
ونؤسس معهم عالقة قوية، مبنية على الثقة، واحملبة، واحلوار 

املتبادل بني الطرفني، حتى يتقبلوا نصائحنا في املستقبل.
كما يجب علينا اللجوء للنصيحة الذكية املغلفة بطريقة 
جذابة، وغير مباشرة، متاما كما نفعل عند صناعة الساندويتش، 
فنحن نقوم بوضع طبقة من اخلبز، وفوقها املكونات املختلفة، 
ثم نضع طبقة ثانية من اخلبز، ونزين الطبق بطريقة جميلة، 
ونضيف له بعض املقبالت اجلانبية، حتى نشجع الشخص 
على تناوله واالستمتاع مبكوناته � وهذا هو سر حب أبنائنا 
لتناول الطعام في املطاعم بصورة دائمة ألنه مقدم بشكل جميل 
وج���ذاب وفي جو مختلف � إذن من الضروري بدء النصيحة 
بالتحفيز، والتش���جيع، عبر ذكر مزايا االبن وايجابياته، ثم 
ندخل النصيحة املطلوبة بأس���لوب هادئ وجميل، وبعدها 

نختم كالمنا بالتشجيع والتحفيز مرة ثانية.
ومن املكونات األخرى للساندويتش الذكي كذلك: استخدام 
القصة، واملوقف، وأيضا استغالل املشاهد التلفزيونية عند 
جلوسنا مع األبناء ومشاهدة التلفاز، وذلك لتوصيل النصائح 

واألفكار االيجابية بطريقة جذابة وغير منفرة.
dmadooh@yahoo.com
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زيد: باعتقادي أن بن الدن تفوق 
على الواليات املتحدة حتى اآلن.

عبيد: أنت تؤيد اإلرهاب وقتل 
األبرياء إذن!

في هذا احلوار البسيط منوذج 
التي  املغالطات املنطقية  إلحدى 
منارسها في حياتنا اليومية، والتي 
بسببها تتصادم معظم احلوارات 

وتنتهي بإساءة فهم الطرف اآلخر دون أن يخرج أحد بفائدة. 
يسمى هذا النوع من املغالطات املنطقية باسم »مغالطة رجل 
القش« Straw Man Fallacy وفيها يتم إساءة فهم كالم املتحدث 
واختراع كالم آخر لم يقله ومن ثم مهاجمته وكأنه قاله فعال، 
فكأن اخلصم هنا يصنع رجال من القش ليسهل االنتصار عليه. 
زيد في ذلك احلوار لم يؤيد اإلرهاب ولم يقل ان قتل األبرياء 
جائ���ز، فقط قال انه يعتقد أن بن الدن تفوق حتى اآلن على 
أميركا. ومثال آخر: زيد: أنا مع إعطاء املرأة حقوقها السياسية. 
عبيد: وهل تريد أن تخرج نس���اؤنا عرايا في الشارع؟ مرة 
أخ���رى زيد لم يقل ذلك، عبيد اخترع كالما من عنده وهاجم 
زيدا وكأنه قال���ه مبغالطة منطقية واضحة، وهذا النوع من 

املغالطات املنطقية يكثر بني السياسيني بشكل خاص. 
هناك أيضا نوع آخر من املغالطات التي يكثر استخدامها 
في ثقافتنا، خاصة في البرامج احلوارية وتصريحات اخلصوم 
بالصحف، املغالطة اسمها »الشخصنة« وتعتمد على اإلساءة 
للشخص واتهامه بشخصه � وليس رأيه � ثم اإلدعاء بأن رأيه 
غير سليم، مثال كأن يقول زيد: الربا هو سبب األزمة االقتصادية 
العاملية، فيرد عبيد: كيف ذلك؟ أنت يا زيد لديك حساب في 
بنك ربوي وتتحدث عن الربا وهذا الشكل الشائع من املغالطات 
املنطقية يختلف عن اإلساءة الشخصية في احلوار من خالل 
التجريح والقذف، ومع أن التجريح واإلساءة الشخصية هي 
مظاهر غير أخالقية وسلوك مرذول، إال أنها ليست مغالطة 
منطقية بل قلة أدب، فاملقصود باملغالطة املنطقية هو فساد 
االستدالل املنطقي، عندما ينتقل شخص من مقدمات ال تؤدي 
بالضرورة إلى النتائج التي يصل إليها املغالط، أو التي يريد 

أن يصل إليها � عنوة، ومعظم من 
يسمونهم »املثقفني« في البرامج 
احلوارية ميارسون هذه املغالطة 
بأبشع صورها، يقول أحدهم حجة، 
فيرد اآلخر عليه من خالل الطعن 
في صفة من صفاته الش���خصية 
ويستنتج من ذلك أن كالمه غير 
صحيح )تأملوا مثال عندما ينتقد 
ش���خص سياس���ة الغرب، فيقول له اخلصم أنت تعيش في 
بريطانيا أو لديك جنسية أميركية وتتهم الغرب، وهذه مغالطة 
ألن جنسيته ليست جزءا من احلجة املنطقية(، وهذا النوع من 
املغالطات يكثر عادة عندما يتعلق احلوار بالعقائد واألفكار 
الراسخة، مثال عندما يؤيد شخصا ما حقوق املرأة أو بعض 
الس���لوكيات التي يعتقد أنها من حقوق املرأة، يلجأ اخلصم 
عادة إلى التقليل من شأنه ومحاولة وصفه بأوصاف دنيئة 
ووضيعة ليسهل عليه رفض كل ما يقول بعد ذلك، أن يقول 

له بكل بساطة بأنه »ليس رجال« على سبيل املثال.
هناك أيضا مغالطة التصنيف، وفيها يتم تصنيف الشخص 
ونسبته إلى جماعة معينة تتصف بأوصاف سلبية، ثم االدعاء 
بأن رأيه غير س���ليم ألنه ينتمي إلى تل���ك الفئة، كأن يقول 
شخص إن زيدا »ماركسي« واملاركسيني ملحدون ال يعترفون 
بوجود اهلل ثم يستنتج � مبغالطة منطقية � أن رأي زيد غير 
صحيح. وهناك أنواع عديدة من املغالطات املنطقية التي ال 
مجال حلصرها في مقال، مثل املغالطات العاطفية التي فيها 
تستخدم العواطف للوصول إلى نتائج ال تؤدي إليها املقدمات 
)اآلراء(، فيحاول الش���خص احلصول على موافقة اآلخرين 
على رأيه باالس���تعطاف وليس باملنط���ق، كأن يقال: »دعهم 
)أي احلكومة( يسرقون بكيفهم، املهم يوزعون على املواطنني 
»الغالبة« شوي«.. آآه آسف، هذه ليست مغالطة منطقية في 
احلقيقة، هذا »يأس وإحباط س���ببه »واقع احلال«، ألن في 
أعماقنا باتت تترسخ ثقافة »القرف« واليأس وعدم االكتراث 

بأي خلل من كثرة املغالطات وقلة »العقل«
bodalal@hotmail.com

مفهوم اخلصخصة كما تذكر 
موس���وعة ويكيبيدي���ا يقص���د 
به »فلس���فة اقتصادي���ة حديثة 
ذات إس���تراتيجية لتحويل عدد 
كبير م���ن القطاعات االقتصادية 
التي ال  واخلدم���ات االجتماعية 
ترتبط بالسياسة العليا للدولة، 
من القط���اع العام إل���ى القطاع 

اخلاص، حي���ث إن الدولة في املفه���وم االقتصادي احلديث 
يجب أن تهتم بالقضايا الكبيرة كاألمور السياسية واإلدارية 
واألمنية واالجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا، أما سائر 
األمور األخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع اخلاص وذلك 
في إطار القوانني واألنظم���ة التي تضعها الدولة وتنظم من 

خاللها عمل هذا القطاع«.
ودور اخلصخص���ة كبير ومهم في إع���ادة الهيكلة املالية 
للدولة، خاصة إذا علمنا أن أكثر من 90% من اإليرادات مصدرها 
القطاع النفطي، وانه في أي وقت ميكن االستغناء عن النفط، 
وهناك بحوث ودراسات وميزانيات وضعت لهذا ستوفر مبالغ 
كبيرة للدولة، ما يس���اهم بشكل فعال في احلفاظ على دخل 
الدولة القومي، وستلعب اخلصخصة دورا رياديا في عملية 
التنمية لو مت االلتزام بالشروط املوضوعة لها، وكانت هناك 
إدارة رشيدة وصاحلة لتدير شؤونها، وسوف تضبط إيقاع 
عدم التوازن املالي، بل ستكون من أهم األمور التي ستقضي 
على البيروقراطية خاصة في املؤسس���ات اخلدمية والفساد 

اإلداري واحملسوبيات.
وال���ذي يقرأ قانون اخلصخصة ال���ذي أقره مجلس األمة 
في مداولته األولى، يجد أنه قانون جيد ألكثر من طرف، فقد 
أعطى احلكومة كما ذكرت جريدة »األنباء« السهم الذهبي، وهو 
التصويت ضد أي مشروع ترى احلكومة أنه غير مجد داخل 

مجلس اإلدارة، واحتياطي األجيال 
مس���تفيد أيضا وذل���ك الحتفاظ 
الدولة بنسبة 20% من الشركات، 
أما فوائد اخلصخصة للمواطنني 
واملوظفني فهي كثيرة، مثل طرح 
نسبة 40% لالكتتاب، ومدة عقد 
العامل ال تقل عن 5 س���نوات في 
الش���ركة التي آل إليها املشروع، 
وإعطاؤهم 3 سنوات نهاية خدمة تساوي الراتب األساسي، 
باإلضافة إلى نس���ب للعمالة لكل مشروع، هذا باإلضافة إلى 

العديد من املزايا األخرى. 
كل الش���كر ألعضاء مجلس األمة عل���ى إقرار القانون في 
املداولة األول���ى، وفي هذا الصدد لن ننس���ى تصويت العم 
أحمد السعدون، لصالح القانون وهو تصويت غير مستغرب 
حيث اعتبره الس���عدون من أجود قوانني العالم، وتصويته 
على القوانني املالية له طابع خاص، وذلك باعتباره من أبرز 
املدافع���ني عن املال العام، ومواقفه الس���ابقة خير دليل على 
ذلك، ومن غير املعقول وقوف السعدون مع قانون ليس فيه 

مصلحة للمواطن أوال وأخيرا، وتاريخه يشهد بذلك.
إن أكثر املش���اكل التي نعانيها اليوم هي سيطرة القطاع 
العام على القطاع اخلاص في كثير من مناحي احلياة، وهناك 
دول سبقتنا مثل ماليزيا وبريطانيا في هذا القانون، بل هناك 
مناذج لدينا ف���ي الكويت، فتخيل لو أن ش���ركة االتصاالت 
املتنقلة كانت لدى الدولة وليس القطاع اخلاص، هل سنرى 
اس���م »زين.. عالم جميل«، هل سيكون هناك حجم للعمالة 
الوطنية كما هو عليه اآلن في الشركة، وهل سنرى الشركة 
ضمن اقوى ش���ركات املنطقة؟ إنها حقا قصة جناح تستحق 

أن تدرس في أعرق اجلامعات.
akandary@gmail.com 

مغالطات منطقية

محمد هالل الخالدي

نظرات

الخصخصة!

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

نود أن نقترح في هذه املقالة على 
القوى الوطنية املتجانسة فكريا إلى 
حد م���ا أن يختاروا الدكتور الفاضل 
أحمد اخلطيب والعضو الفاضل أحمد 
الس���عدون لتنظيم القنوات الفكرية 
التي متثل االجتاهات الدميوقراطية 
حتى يتسنى للقواعد الشعبية التي 
تؤيد هذه الفئات أن تستجمع قوتها 
مبا يصب في صالح القضايا الرئيسية 
وامللحة هذه األيام وال تقبل التأخير وال 
يعفي التاريخ من ال يبادر في معاجلة 
هذه الظواهر التي تشتت فيها األفكار 

وتباينت فيها املواقف. 
كما ينبغ���ي أن يتنازل كل طرف 
عن بعض من معتقداته في س���بيل 
املبادئ الرئيسية التي يتطلبها هذا 
العصر وال ينتظر من أي جهة أخرى 
أن تقوم بهذا الواجب الوطني ألنهم 

سلكوا نهج قوم )مكارى(. 
وكذلك على التنظيمات اإلسالمية 
املتمثل���ة ف���ي اإلخ���وان والس���لف 
واملتجانسني معهم أن يقوموا بتنظيم 
أنفسهم حتى يتسنى للشعب التعرف 
على برنامج هؤالء وأولئك ويحاسب 
من يقصر في نهجه وال مانع من أن 
يكون هناك طرف ثالث يسمي نفسه 
كما يس���ميها حتى تكون اخليارات 
بني املواطنني واضحة املعالم ويعرف 
الش���عب الكويتي من هو هذا وذاك 
وال تكون األمور متشرذمة متبعثرة 
القوى ومتصادمة األفكار والتطلعات 
فيما يتعلق بالبالد والعباد، ما جعل 
اجلهالء واملتربصني يس���تغلون هذا 
الظرف لتحقيق مآربهم قصيرة األجل 
او حتقيق مصالح األعداء الذين بدأوا 
يطلون على هذه املنطقة صاحبة الثروة 
الهائلة واحلكومات نائمة مع شديد 
االسف فالرجاء الرجاء عدم التأخير 
ألن األجيال احلاضرة والقادمة حتملكم 
مسؤولية ذلك، ونظن أنكم أهل لها، 
فأهل الكويت عودونا عما عودوا من 
يعرفهم حكاما ومحكومني على املواقف 
الوطنية حينما تدق االجراس ويثار 

غبار املعركة بجميع مفاهيمها.
وس���وف أرى إذا ارتفع الغبار

أف����رسي حتت�����ي أم ح�م������ار
إذا اش���تبكت دم���وع في مآقي

تب���ني من بك���ى مم���ن تباكى
 I would like to advise and say
don't end up with…

القوى السياسية وتنظيم المواقف

مطلق الوهيدة

رأي


