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الزمن أصبح يلعب دورا 
مهما في حياة كل منا، ليس 
فقط في حياتنا اليومية بل 
في مستقبلنا اخلارجي قبل 
الداخلي، الكل منا يبحث عن 
األمان للمس����تقبل أي يريد 
االستقرار في الزمن املتبقي 
له في احلياة كما لو أنه يدرك 

ك����م من العمر يتبقى له؟ نعم أصبحنا نحيا وكل منا 
معه ورقة للحس����اب املالي له ونسينا أن املال يفنى 

ولكن ما يبقى لإلنسان هو عمله وعلمه.
باألمس كنت أتناقش مع صديق أعده أخا صغيرا 
لي عن امتحانات الدكتوراه له التي تتبقى لها بضعة 
أيام لينجزها، وإذ به يخبرني بأنه سيؤجل االمتحانات 
للعام القادم صراحة فوجئت بقراره هذا، وقبل أن أعرف 
األسباب شعرت بصفعة على وجهي من حديثه، ألنني 
عشت معاناته للوصول إلى تلك الدرجة العلمية، وبكل 
هدوء سألته: ملاذا يا صديقي؟ فأجاب لدي ارتباطات، 
وانتهت املناقشة على ذلك وذهب كل منا في طريقه. 
أخذت أفكر في األسباب التي دفعته لتأجيل مستقبله 
العلمي؟ فوجدت أن األسباب ال تقتصر عليه هو فقط، 
بل على املجتمع ككل نع����م، أصبح املجتمع ال ينظر 
للعلم وال العمل املنجز من الفرد، بل أصبح عدد كبير 
من الناس يقيمون حساباتهم على الكم وليس الكيف، 
مع العلم بأن الكيف هو الباقي والكم هو الزائل، ليس 
فقط صديقي هو من أجل مس����تقبله ب����ل الكثيرون 
منا أصبحوا يؤجلون أمورا مهمة بسبب الكم، فنجد 
من يؤجل مس����تقبله ألنه يخش����ى على كرسيه ظنا 

أنه عند ذهابه س����يأتي من 
ينتش����ل منصبه في غيابه، 
رغم أن ذلك قد يحدث وهو 
الكرسي، ألنه لألسف  على 
لم يعمل للكيف، في حني أن 
كرسيه فارغ في وجوده ال 

يعرف غير الكم. 
أين اينشتاين عندما بحث 
في الفيزياء وأقام نظرياته وعلمه على قانون الكيف 
ولم يبحث عن الكم؟ وها نحن إلى اآلن نقوم بتدريس 
ودراسة ما أتى به اينشتاين من نظريات، كما أن ابن 
سينا باكتشافاته في علوم الطب لم يفكر فيما سيجلبه 
من مال، بل كان فكره محصورا فيما سيجلبه للبشرية 
بعلمه، وعلى نفس الطريقة قدم اسحاق نيوتن قانون 
االنكسار واالنحراف للضوء دون أن يأتي بورقة لعمل 
حساباته كم س����يجلب من هذا من مال بل كان يفكر 
كيف سيجلب العلم لإلنسان من خالل االستفادة من 
الضوء. وها هو جنيب محفوظ وتوفيق احلكيم وسيد 
درويش والرحبانية وغيرهم وكل من كان يعمل من 
أجل الكيف دون النظر للكم ورغم هذا إلى اآلن يعيشون 
معنا ونستفيد من علمهم وفنونهم وثقافتهم. ذلك هو 
اإلنسان الذي تبقى ذكراه بعد وفاته، فالزمن ليس له 

أمان إال في الذكرى.
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آدم انقط����ع عمله اال من ث����الث: صدقة جارية أو علم 

ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«. 
atach_hoty@hotmail.com

نظ���ام  الرأس���مالية   
اقتصادي، والديموقراطية 
نظام حكم سياسي، ورغم ما 
بينهما من تآلف وانسجام، 
إال أن ثمة إش���كالية كبرى 
العالق���ة بين كال  تحك���م 
النظامين. فالديموقراطية 
رغم أنها حاضن رئيسي مهم 

للرأسمالية، إال أن هناك دوال كثيرة غير ديموقراطية 
تعتمد الرأس���مالية ككل بوصفها النظام االقتصادي 
 أو تأخذ منه���ا العديد من المبادئ كما هو الحال مع 
الصين ودول الشرق األوسط مثال، وتكاد الرأسمالية 
 أن تك���ون النظام االقتصادي لمعظ���م دول العالم، 
باستثناء كوبا وكوريا الش���مالية، مع التأكيد على 
االختالف في درجة التطبيق واعتماد مبادئ الرأسمالية 
وتنويع���ات تطبيقاته���ا، فالرأس���مالية األميركية 
ليس���ت هي الرأسمالية المطبقة في أوروبا، وال هي 
الرأسمالية المطبقة في الهند أو اليابان واألمر كذلك مع 
الديموقراطية، فليست كل أنظمة الحكم الديموقراطية 
تتبع نموذجا واحدا للديموقراطية. ورغم أن الخالف 
الدائر بين كال النظامين الرأسمالية والديموقراطية 
لي���س جدي���دا، إال أن آثار هيمنة الرأس���مالية على 
الديموقراطية باتت اليوم أش���د وطأة، فالرأسمالية 
اليوم تسببت في فساد كثير من القيم الديموقراطية 
وأدت إلى تراجع وانحسار العديد مما كان يعتبر من 
المسلمات البديهية في النظم الديموقراطية. ويكفي أن 
نالحظ من بعيد هيمنة لغة رأس المال على سياسة 
الواليات المتح���دة األميركية التي تدعي أنها راعية 
الديموقراطية وحاميتها، فاليوم صفقة سالح واحدة مع 
دولة ما كفيلة بأن تخرس ألسنة دعاة الحرية ومبادئ 

الديموقراطي���ة وتجعلهم 
الطرف تماما عن  يغضون 
كل انتهاكات حقوق البشر 
في تلك الدولة، ويتجاهلون 
تمام���ا دعمهم ألنظمة حكم 
ديكتاتورية وفاشس���تية، 
ألن هيمن���ة الرأس���ماليين 
الجش���عين عل���ى الق���رار 
السياسي باتت أمرا واقعا، وحسابات الرأسماليين 
أصبحت أهم وأكثر نفوذا وهي التي تحدد مسارات 
العملية السياس���ية برمتها، أال يثبت ذلك ما قال به 
مارك���س حين اعتبر العامل االقتصادي هو المحرك 

األساسي لكل ما يحدث؟!
> > >

الغريب ف���ي عالمنا العربي، كالع���ادة، أن الدول 
الرأس���مالية الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة 
األميركي���ة أصبح���ت تدرك يوما بع���د يوم مخاطر 
الرأسمالية البشعة، وأدركت حاجتها إلى إعادة النظر 
في نظمها االقتصادية واالعت���راف بضرورة إعادة 
صياغة تلك النظم للحد من اآلثار المدمرة للرأسمالية 
وجموحها نحو الهيمنة واستعباد البشر، في حين 
أننا في الكويت نريد أن نبدأ من نقطة الصفر ويصر 
البعض على التحول إلى الرأسمالية المطلقة، وكأننا 
ال نشعر بما يدور في العالم وال نرى كيف أصبحت 
الدول الرأس���مالية العريقة تتج���ه إلى اإلصالحات 
االقتصادية للحد من ويالت الرأسمالية الجشعة بعد 
أن اكتوت بلهيبها، فنحن أشبه بطفل ال يريد أن يصدق 
أن النار تحرق وتؤلم إال إذا جرب وأحرق يده، مهما 

حاولت أن تثبت له ذلك بشتى الطرق.
 bodalal@hotmail.com
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نظرات

على مدى يومني متتاليني التقيت بالصدفة 
مع معلمات من بعض املدارس، وطبعا البد 
عند لقاء كهذا أن يفتح ملف التربية والتعليم 
ومناقش����ة املواضيع املختلفة، والتي متر 
على أسرة املدرسة خالل يومها الشاق، ومن 
خالل ذلك اكتشفت أن أكبر مشكلة متر بها 
اإلدارة كما أوضحن لي، عندما تقوم بعض 
وليات األمر بإعاق����ة تنفيذ قانون تربوي 
ص����ارم يتخذ بعد حدوث ظاهرة س����لبية 
أو فعل فردي غير أخالقي، وذلك للحفاظ 
على النظام، وحماي����ة الطالبات من أمور 
تض����ّر بهن ومبجتمعهن، قد يرتكبنها عن 
جهل أو إغواء خارجي، خاصة مع املشاهد 
الس����لبية اخلارجية الكثيرة، التي حتفز 
بعض املراهق����ني واملراهقات على اتباعها 

وتقليدها ومن ثم إدمانها!
بعض األمهات يخطئن في ردود أفعالهن، 
حينما تبلغهن اإلدارة � مثال � بشكوى ضد 
بناتهن، وتظن أن هذا األمر يشير إلى سوء 
تربيتها أو تقصيرها في أداء واجبها جتاه 
ابنتها، بينما األمر يستدعي وقفة مواجهة، 
واهتماما كامال بالقضية والتي تخص فلذة 
كبدها ومستقبلها القادم، فالعالج البد أن 
يكون من طرفني مسؤولني، يواجهان املشكلة 
بحكمة وذكاء عاطفي، فعندما تقرر اإلدارة 
املدرس����ية أمرا ما، أو تس����تدعي ولية أمر 
لالطالع على فعل غير تربوي أو أخالقي قد 
صدر من ابنتها، فهذا ال يعني أنه يشير إلى 
خلل في تربية األم، ولذا من صالح هذه األم 
معرفة كيف تتصرف ابنتها خارج البيت، 
وم����ع زميالتها ومعلماتها في هذا املجتمع 
التربوي الصغير، فالطالبة داخل املدرسة 
هي إنس����انة أخرى غير ما تعتقده أغلب 
األمهات، وهذا أمر طبيعي فعندما تختلف 
الرقاب����ة أو تغيب ف����إن تصرفات البعض 
منهن تتغير مائة وثمانني درجة، وليست 

غالبيتها سلبية.
في بعض األحيان عندما تكون الرقابة 
الداخلي����ة التي نزرعها في أبنائنا وبناتنا 
هي احلاضرة في تصرفاتهم، فيمنحهم ذلك 
الثقة الكبرى في أنفسهم، ويصبح كل واحد 
منهم الوجه احلقيقي لنفسه، فمثلما العناية 
الزائدة ع����ن احلد تقلل من اعتمادهم على 
أنفسهم، فإن ترك احلبل على الغارب وإهمال 
اجلانب التربوي والديني في تربية األبناء 
هو اخلطر اآلخر، فنحن حينما نربي أبناءنا، 
ال نربيهم فقط لنجعلهم واجهة ألنفسنا، 
ولكن أيضا لنحقق لهم االستقرار النفسي 
واالجتماعي، ليواجهوا حياتهم القادمة، ألنهم 
هم من سيصنعون مستقبلهم، وسيربون 
اجليل اآلخر من بعدنا، لذلك حينما نواجه 
األمور بشجاعة قبل أن تكبر، ونتعاون مع 
أسرتنا التربوية، فإننا بذلك نصنعه لصالح 
أبنائنا وبناتنا، فجرح صغير وألم ساعة، 

أهون من جرح عميق يؤلم لسنوات.
Falcom6yeb@yahoo.com

مشكلة بعض وليات األمر

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

نع���م، نعيش آخر زمن وجند صدى التطرف في بالدنا 
في اي مكان من العالم، هنا تطرف يقابله تطرف آخر، وان 
كان ما يدعيه املتطرفون في منطقتنا يخالف متاما ما يدعيه 
املتطرفون في اجلانب اآلخر، ألن التطرف هو اسلوب فكر 
وحياة ويأخذ امناطا كثيرة، بدأ منذ بداية االنسان، عندما 
دّب اخلالف بني ابني آدم، قابيل وهابيل، الذي انتهى بقيام 
قابيل بقتل أخيه هابيل، فخسر قابيل، ألن التطرف لم يكن 

في يوم من االيام اسلوبا ناجحا للحياة.
فق���رار البرملان البلجيكي مبن���ع املنقبات بالقانون من 
ان يزاول���ن حياتهن اليومية ال يختل���ف كثيرا عن بعض 
املتطلبات املتطرفة التي تن���ادي بها اجلماعات املتعصبة 
لتسهيل امور مجتمعنا، وما قانون املرأة الذي نوقش في 
مجلس االمة اال صورة من صور التطرف يبدو في اخلارج 
على انه في صالح املرأة، لكنه في احلقيقة هو اعادة املرأة 
الى عصور اجلهالة والظالم التي تخطيناها منذ زمن طويل، 
لكن بعض املتطرفني حتجرت عقولهم ولم تتغير، رغم انهم 
طالبوا بحق املرأة في مجتمعاتهم بالعمل والتوظيف اسوة 
بالرجل، وذلك بهدف الكسب املادي، وغير ذلك من املكاسب 
التي طالب بها الرجل ليس من أجل حتس���ني أوضاع املرأة 
بل من اجل زيادة م���ا يقع حتت يديه من اموال وعالوات، 
ألن الرجل قوام على املرأة، ومسؤول عن كل ما لديها رغم 
ان الدين االس���المي فصل ذمة املرأة املالية عن ذمة الرجل، 
لكن اغلب هؤالء بعيدون عن حقوق النساء واطفالهم، حيث 
ان اآلباء يتسلمون العالوات اخلاصة عن املعاقني مثال مع 
ان ه���ذا حق للمعاق، اال ان االب يتصرف فيه كأنه حق له، 

وهذا بطبيعة احلال ظلم كبير.
وما فعله البلجيكيون وما سيفعله بعد ذلك الفرنسيون 
وباقي الدول االوروبية كلها حتت عذر االمن وكأن جميع من 
قام بالتفجيرات وغير ذلك من التدمير ملرافق املجتمع كانوا 
من املنقبات، وهذا بطبيع���ة احلال امر يتعذرون به حتى 
يحققوا ما بداخلهم من حقد وكراهية لالس���الم واملسلمني، 
لدرجة انهم اختصروا االس���الم في احلجاب الذي ترتديه 
املرأة، وما حدث من قتل إلحدى املسلمات احملجبات في احدى 
محاك���م املانيا ليس اال صورة من صور احلقد والضغينة 
الت���ي يضمرها بعض ا ملتطرفني ف���ي املجتمعات الغربية 

ضد االسالم.
انه من الواضح ان التطرف مصيره االنشقاق بني افراد 
املجتم���ع، والتطرف لم يكن في يوم من االيام في مصلحة 
املجتمع، وكل ما ارجوه ان نعود الى تعاليم ديننا احلنيف، 
وما فيه من سعة كبيرة ألن يعيش كل واحد منا بالصورة 
التي يحبها ما دام لم يتعد على حدود اهلل، وهذا بطبيعة 
احلال لم يحص���ل ابدا، خاصة ان الوس���طية التي تنادي 
بها الكويت لم تنتعش وتس���تقر في الكويت كما اراد لها 
صاحب السمو االمير، ألن املتطرفني واملغالني رفضوا هذا 
التوجه رغم ان اهلل سبحانه وتعالى قد جعلنا امة وسطا، 
والوسطية هي االسلوب والطريقة الى حتقيق هذه الرغبة 
االلهية، فقليل من التعقل واالبتعاد عن التعصب والغلو، 
ألن الغلو دائما يؤدي الى التطرف والذي بدوره يؤدي الى 
االج���رام، فهكذا نرى ان املغاالة ف���ي اي امر ال يختلف بني 
الشرق والغرب، فأرجو اال نشجع املغالني واملتطرفني في 

العالم الغربي بتصرفاتنا التي قد يساء فهمها.
فليكن سبيل حياتنا في احلياة ان ندعو الى سبيل ربنا 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، وان نتجنب كل ما يجرنا الى 

طريق غير ذلك.

عندم���ا نرى اعوجاجا في ش���تى إدارات الدولة فمن 
واجبنا كصحافيني أن نسلط الضوء على ذلك لعل وعسى 
أن يفيق مس���ؤولونا من سباتهم العميق، وتكون هناك 
ردة فعل إلصالح هذا االعوجاج واإلهمال والتسيب الذي 
أصبح سمة لكل إدارات الدولة، وبالتالي من الضروري أن 
يدرك كل مسؤول أن كل ما نكتبه ونثيره ليس من باب 
الشخصانية بل من باب اإلرشاد عن األخطاء التي تشوب 
عمل بعض اإلدارات اخلدمية التابعة لهم خصوصا ما نراه 
اليوم من فوضى عارمة واستهتار غير طبيعي في بعض 
مراكز اخلدمة في وزارة الداخلية تلك املراكز التي أنشئت 
خلدمة املواطن وتقليل الضغط على اإلدارات الرئيسية 
وللتخلص من البيروقراطية التي هي نهج اغلب إدارات 
الدولة ولكن، مع األسف، ما نشاهده اآلن من فوضى في 
بعض مراكز اخلدمة بفضل بعض موظفيها يجعلنا ندرك 
أن الرقابة على هذه املراكز شبه معدومة، فغالبية املوظفني 
ال يكترثون ملبدأ النظام واحترام الدور وأرقام االنتظار 
فما بني رقم مراجع وآخر ينجز املوظف عشرات املعامالت 
ألصدقائه ومعارفه دون النظر لألرقام وعدد املراجعني 
الذين ينتظرون أدوارهم إلجناز معامالتهم، ضاربا بهم 
عرض احلائط على مرأى ومس���مع مشرفي املراكز دون 
االكتراث النزعاج املراجعني خاصة كبار السن من هذه 
الفوضى وهذا االستهتار، لو كانت هناك رقابة على مدى 
التزام املوظفني في تأدية واجباتهم ولو كان هناك تطبيق 
لسياسة الثواب والعقاب ملا حدث اعوجاج في أعمال تلك 
اإلدارات إلى درجة أن بعض املوظفني يتسلم املعامالت من 
األقارب واألصدقاء من الديوانية مساء لينجزها صباحا 

دون حضور صاحب العالقة.
m.almashan@hotmail.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

المتعصبون وصلوا 
البرلمان البلجيكي

من غير إحراج

محمد المشعان

مراكز الفوضى
 في وزارة الداخلية

بيني وبينك


