
آراء
االربعاء  29 يونيو 2011

26

األبناء
 بني التفريط 

واإلفراط

هذا
 أبي

من اآلباء واألمهات من ال يعرف غير لغة الضرب في 
تقومي سلوك أبنائهم، ومنهم من ترك احلبل على الغارب 

وفتح ألبنائه أوسع أبواب احلرية ولم يحل لنفسه أن 
يلمس بيده أحد أبنائه خوفا عليه من الكسر، وبني 

أولئك وهؤالء فئة قليلة جدا عرفت كيف توازن بني 
اللني والشدة ووفقت إلى منهج وسط في تربية أبنائهم، 
وهم الذين أنتجوا وينتجون قادة املجتمع في كل مجال 

وفي كل جيل. ونظرية الوسط في تربية األبناء قائمة 
على رفض مبدأ الضرب كأسلوب واحد في تربية 

األبناء، ملا يترتب على ذلك من نشوء صدمات نفسية 
يخزنها العقل الباطن للطفل، وتنشأ عنده اخلوف 

وتوقع اخلوف، وعدم االنطالق في الكالم أو التعبير 
عن نفسه أمام مجموعة من الناس، واخلوف الدائم من 

الفشل والتردد في اتخاذ القرارات.  كما تنشأ عنده 
صفة الغضب، وغالبا ما ينحرف مثل هؤالء انتقاما ملا 
أصابهم من ضرب مبرح من آبائهم وأمهاتهم دون أن 
يفهموا اخلطأ الذي وقعوا فيه. كما أن هذه النظرية 
ترفض أيضا مبدأ إعطاء احلرية الكاملة من غير أي 
ضوابط أخالقية واجتماعية، وإعطاء األطفال كل ما 
يريدون، أو ما يسمى عندنا بـ »الدلع الكامل« ذلك 

ألن هذا التدليل أو التدليع يسبب كثيرا من الصفات 
السيئة في الطفل، كاالتكالية الكاملة على الغير، والتمرد 
عندما ال نلبي حاجاته، وحب السيطرة على ملك الغير، 
والظلم في سبيل حتقيق ما يريد، واحتقار اآلخرين، 

والغرور، والتكبر... آلخر هذه اخلصال السيئة. 
وبالتالي فإن منهج الوسط يقف بني هاتني املدرستني 

فهو يقر قضية الضرب لألبناء لكنه ال يعتمدها كأصل 
في منهج العقوبة، بل يجعلها في آخر قائمة العقوبات، 
وذلك بعد أن يستنفد جميع ألوان العقوبات كأن يبدأ 

بالتوبيخ، أو إبداء الغضب في الصوت أو تقاسيم الوجه، 
أو عدم التحدث اليه، أو حرمانه من النزهة، وفي كل 

هذه العقوبات يوضح له سبب العقوبة ويتأكد من 
فهمه للخطأ الذي اقترفه، والبد أن يسبق تلك العقوبة 

التوضيح تلو التوضيح ملعنى ذلك اخلطأ وخطورته، وما 
يترتب عليه من السلبيات. كما أن احلرية التي تعتمدها 

هذه املدرسة منضبطة بضوابط أخالقية، فله احلرية 
أن يعبر عن رأيه بشرط أال يجرح أحدا أو يسب أو 

يستهزئ بأحد، وله أن يختار الصديق الذي يريد بحيث 
أال يكون ذلك الصديق ذا سلوك شائن يؤثر عليه، وهذا 

هو دور األب واألم في متابعة األبناء وتربيتهم وعدم 
إلقاء هذه املسؤولية على طابور اخلدم واخلادمات.

قبل أكثر من 41 سنة وخالل قرعة توزيع البيوت 
احلكومية التي كان هذا البدوي الفقير ينتظرها على 

أحر من اجلمر، أتاه في تلك اللحظة واحد من جماعته 
طالبا فزعته في أمر خاص به، وعندما طلب الصديق من 
املفزوع االنتظار قليال حتى يختار بيت العمر الذي كان 
حلما بالنسبة له، رفض وقال له أنت ال تريد مساعدتي، 
فما كان من منتظر البيت عندما سمع هذه الكلمات إال 
أن ألقى األوراق التي بيديه وخرج مع صديقه، وسط 

ذهول واستغراب احلضور الذين يعرفون مدى املعاناة 
التي جترعها في سبيل احلصول على هذه الفرصة. 

ذهب للمساعدة والفزعة لهذا الصديق في محنته، 
وعندما عاد كانت البيوت كلها قد مت توزيعها، باستثناء 

3 بيوت متبقية، طلبت منه اللجنة االختيار من بينها، 
سألهم رحمه اهلل، هل أحد هذه البيوت مقابال ملسجد؟

كان يعمل حارسا في وزارة الصحة ولديه تاكسي يعمل 
عليه بعد الدوام باإلضافة إلى مروره في امليناء للعمل 
مؤقتا في التحميل والتنزيل خاصة عندما تصل سفن 

كبيرة ويحتاجون إفراغها أو حتميلها بسرعة ومع هذا 
وعلى ضيق احلال والعائلة الكبيرة التي كان يعيلها 

مازلت أذكر واجليران كلهم شهود أن ديوانه كان يشهد 
»عزمية« عشاء أو غداء كل أسبوعني، بل من أغرب 

العزائم التي عملها في بيتنا ومازلت أذكرها هي وليمة 
خروف مع الرز قدمت في الساعة اخلامسة صباحا بعد 
صالة الفجر، وذلك الضطرار الضيوف للسفر مبكرا، 
فأقسم عليهم انهم لن يغادروا قبل أكل وليمتهم حتى 
أنني أذكر أن الوالدة، عافاها اهلل، كانت تطبخ الوليمة 

في الساعة الثالثة فجرا. 
وفي فترة االحتالل كان له موقف بطولي في الدخول 

إلى الكويت مرتني وإخراج الكثير من العائالت التي 
لم تستطع اخلروج بسبب إغالق املنافذ احلدودية بل 

إنه في املرة الثانية تبعته أكثر من 70 سيارة أغلب 
أصحابها لم يكن يعرفهم، أحدهم كان رب عائلة سيارته 
مليئة بزوجته وبناته، وعندما كانت سيارتهم )تغرز( في 

الصحراء، كان يوقف موكب السيارات الكبير ويذهب 
ملساعدتهم، حتى انهم حني وصلوا مركز احلدود 

السعودي، انفجر هذا الرجل في البكاء غير مصدق أنه 
خرج وعائلته بالسالمة وأخذ يقبل رأس الوالد، رحمه 
اهلل، ويتوسل إليه أن يعطيه اسمه ليرد له هذا اجلميل 
العظيم، لكنه، رحمه اهلل، رفض وقال هذا واجب وحق.

٭ نقطة أخيرة: رحمك اهلل يا أبي، يعلم اهلل والذين 
يعرفونك أنك يا أبي »عسفتها« وأخذت حقك منها، 
وعشتها بالطول والعرض، وتركت وراءك السمعة 

العطرة والتاريخ املشرف، رحمك اهلل يا أبي.

al-belali@ hotmail.com
www. albelali.com
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أحالت احلكومة مؤخرا مشروع »قانون الوحدة 
الوطنية« إلى مجلس األمة، حيث يأتي ذلك في 

ظروف داخلية وخارجية تضغط لتفتيت اللحمة 
الكويتية والتي بقيت صامدة رغم هذه التحديات 
بفضل سعة صدر وطول بال وبُعد نظر غيارى 
أهل الكويت وتقمصهم دور »أم الولد«. ونأمل 
أن تتصالح النفوس قبل النصوص على مبدأ 

احترام الغير في معتقداته ومقدساته وجذوره 
العرقية وآرائه فهو السور قبل القانون. قد 

يتضمن مشروع القانون املذكور نقاطا حتتاج 
الى مزيد من املناقشة، لكن األهم في عالمات 
االستفهام عليه: ماذا لو كان املتهم باملساس 

بالوحدة الوطنية هو املؤسسة احلكومية؟! 
واألمثلة واضحة وصارخة في هذا املجال وال 

تقبل التشكيك، خاصة فيما يتعلق باملادة »2« من 
هذا القانون!

على كل حال من املهم هنا أن نشير الى أهم 
أسباب تقويض هذه الوحدة )الفنت الطائفية( 
ومقترحاتنا لوسائل وآليات معاجلتها – كما 

نعتقدها:
أسباب الفنت الطائفية:

ويثير العواصف الطائفية عبر فتاوى شاذة 1 الفكر الديني املتطرف الذي يكّفر اآلخرين 
أو وقائع فردية أو محاولة تثبيت أباطيل وأوهام 

على معتقدات املخالفني له.
الفنت عبر استحضار وقائع تاريخية خارج 2 الفضائيات واملواقع اإللكترونية التي تثير 

نطاق البحث العلمي ومعاييره، ومحاولة استغالله 
للتصادم الطائفي.

الوطنية والسياسية بإطار الطائفية 3 سياسة »فّرق تسد« وتأطير املطالب 
وتسويقها لتشويه سمعة قادة اإلصالح 

السياسي واالجتماعي وإشغال األمة عن قضايا 
كبرى مصيرية ذات أبعاد جوهرية وإصالحية.

الديني واإلعالمي والثقافي والتربوي 4 استغالل املؤسسات الرسمية ذات الطابع 
ألجندة اجلماعات الدينية وهيمنتها لتكريس 

فكرها وإلغاء الغير أو تشويهه.

تكريس الوحدة الوطنية، عبر تبنيها 5 تراخي احلكومة عن جدية املسعى نحو 
لسياسة الترضيات والتغاضي واملنح والهبات 
لصالح بعض اجلماعات الدينية لوظائف هي 

أساسا من واجباتها القومية النابعة من املبادئ 
الدستورية وباألخص انتهاك العدالة واملساواة 

وتكافؤ الفرص وحرمة التمييز الديني.
عن معتقدات اآلخرين، ومساهمة 6 تفشي اجلهل الثقافي باملعلومات احلقيقية 

املؤسسات اإلعالمية في ذلك عبر إلغائها للتعددية 
الدينية في مساحة شاشاتها وبرامجها 
وصفحاتها املتخصصة في هذا املجال.

العالم التي تتخذ من العنف وسيلة لتصفية 7 استفزازات العصابات الدينية املتطرفة في 
الرموز الدينية وتفجير مؤسساتها ومقاماتها 

خاصة في املدن اإلقليمية ذات الطابع املقدس، 
وتواجد من يدعمها أو يتحمس لها لدوافع 

سياسية وعقائدية.
اإلقليمية وممارسة سياسة التمييز الديني 8 الفرز املذهبي في العديد من البلدان 

في املكاسب واحلقوق اإلنسانية والوطنية مما 
يوجد حاالت من التعاطف جتاه املظلومني، 

وحاالت من املدافعني عن الظاملني.
االجتماعي الصريح واجلاد حول هذه 9 ضيق مساحات اللقاءات واحلوار 

القضية بني كافة مكونات النسيج الوطني.
وسائل وآليات السعي نحو املعاجلة:

السياسية وإثارة أهمية التصدي بجدية 1 تبني اللقاءات املستمرة مع القيادة 
خلطر الطائفية وأهمية وضع خطة عملية 

محسوسة حلماية الوحدة الوطنية وعرض مناذج 
حيّة من واقع ما يجري في املجتمع.

السياسي عبر استغالل الورقة الطائفية 2 تغيير منهجية احلكومة في اللعب 
والصمت املريب إزاء املمارسات التي تنتهك 

حقوق املواطنة ألسباب تتعلق بشراء الترضيات 
أو ملنع املواجهة مع أصحاب احلشد الشوارعي او 

الصوت العالي.

مكونات املجتمع الكويتي وإثارة وشائج 3 تبني اللقاءات واحلوار مع جماعات 
االهتمامات املشتركة ازاء األخطار احملدقة بنا 

جميعا وضرورة تكاتفنا الوطني.
للوحدة الوطنية ووضع أساس جاد لتحقيق 4 تنفيذ وعد احلكومة بإنشاء اللجنة العليا 

هذه الغاية الوطنية احلميدة.
صناعة القرار لدى املؤسسات املعنية 5 السعي نحو التعددية الدينية في مراكز 

بالنواحي اإلعالمية والثقافية والتربوية 
والتبليغية، وجترمي انتهاك مبدأ املساواة بشأن 
منح املؤسسات الدينية وترخيص بناء املساجد، 

وحرمة احتكار عضوية هذه املراكز واللجان 
للون طائفي واحد.

من كافة املذاهب اإلسالمية وتشجيعها 6 احلث على لقاءات دورية بني رجال الدين 
لوضع مناهج عمل ملعاجلة الطائفية، وتقدمي 

النصائح الصادقة للمسؤولني إزاء أي انتهاكات 
دينية تخدش الوحدة الوطنية.

من أجل إجناح مشاريع قانونية تصب في 7 حث النواب املعنيني على أهمية التنسيق 
الوحدة الوطنية وإلفشال مشاريع وتوجهات ذات 

تعصب طائفي.
مع الدول األجنبية من أجل تخريب النظام 8 جترمي اتهامات الوالء اخلارجي أو التخابر 

الدستوري والتي غالبا ما يتخندق فيها املفلسون 
الطائفيون بال أي دليل أو مستندات قانونية، 

ومن شأن ذلك استفزاز مكونات املجتمع 
وتخوين بعضها البعض، وفقدان الثقة الوطنية 

بينهم.
كل املناهج الدينية واإلعالمية على نحو 9 تبني سياسة الثقافة الدينية املتعددة في 

مبدأ االتفاق على املشتركات واألعذار في 
االختالفات.

املسؤولني والقيادات وحثها على االلتزام 10 متابعة ذلك عبر اللقاءات الدورية مع 
مبا يتفق عليه وإال عبر احملاسبات السياسية 

واألدوات الرقابية املنطلقة من املصالح الوطنية.
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قانون الوحدة 
الوطنية..

ماذا عن 
املؤسسات 
احلكومية؟!

تواصل
محمد هالل الخالدي
bodalal@hotmail.com

هل تعلم ان عدد اليهود في الواليات املتحدة 
األميركية 6 ماليني، بينما عدد املسلمني 10 ماليني، 

ومع هذا ينص الدستور األميركي على أن يؤدي 
الرئيس املنتخب قبل توليه مهامه اليمني الدستورية 
أمام ممثلني عن الطوائف الرئيسية وهي الكاثوليك، 

البروتستانت واليهود فقط؟ )القوة في التنظيم وليس 
في العدد(.

> > >
وهل تعلم أن أميركا ليس فيها حكومة باملعنى 

البرملاني املتعارف عليه، إذ تتركز السلطة التنفيذية 
كلها بيد الرئيس، والذي يختار معاونني يطلق عليهم 

اسم »سكرتير«، مثل سكرتير الدفاع وسكرتير 
اخلارجية.. )السكرتير يعادل الوزير(. واألغرب أن 

عدد السكرتاريا ـ أو الوزراء مجازا ـ ال يتجاوز 13 
وزيرا، وأن كثيرا من الرؤساء األميركان لم يختاروا 

13 وزيرا، بل منهم من اختار 7 فقط مثل الرئيس 
لنكولن؟ )ونحن لدينا 16 وزيرا في بلد أصغر من 

نيويورك والباقي تعرفونه(.
> > >

وهل تعلم أن االنتخابات الرئاسية في الواليات املتحدة 
متر مبرحلتني، األولى تسمى املرحلة التحضيرية 

وهي »غير دستورية«، ومع ذلك جرت »العادة« على 
وجودها في كل االنتخابات الرئاسية. والغريب أن 
الناخبني يختارون الرئيس لعوامل شخصية فقط 
وليس من أجل البرنامج االنتخابي؟ وهل تعلم أن 

الدستور األميركي ينص على 7 صالحيات دستورية 
فقط للرئيس، والبقية اكتسبها عن طريق أحكام 
قضائية صادرة من احملكمة العليا مبرور الزمن؟

> > >
وهل تعلم أن الرئيس األميركي رغم كونه القائد 

األعلى للقوات املسلحة، إال أن قرارات احلرب 
وميزانية اجليش بيد الكونغرس وليس الرئيس 

)توازن قوى(، كما أن موازنة الدولة يضعها مكتب 
املوازنة التابع للبيت األبيض، إال أن السلطة املطلقة 

في حتديد الواردات والنفقات هي للكونغرس وليس 
للرئيس. )البرملان لدينا أيضا ميلك صالحيات 

دستـورية حــول ميزانية الدولة، لكننا ال نرى أي 
توازن للقوى مع احلكومة(.

> > >
وهل تعلم أن مدة عضوية النواب في مجلس املمثلني 
ومجلس الشيوخ سنتان فقط. وقد فشلت محاوالت 

عدة رؤساء جلعلها 4 سنوات؟ )عندنا مدة العضوية 4 

سنوات لكنها تكاد تكون خالية من اإلجناز(.
 > > >

وهل تعلم أن شروط الترشح ملجلس املمثلني أن يكون 
سن املرشح 25 عاما، وأن يكون أميركيا ألكثر من 7 

سنوات فقط؟ )ونحن لدينا بدون يعيشون في الكويت 
منذ الثالثينيات وال يحصلون على أبسط احلقوق 

اإلنسانية وليس السياسية(.
 > > >

وهل تعلم أن الدستور األميركي يعطي املواطنني 
احلق في إقالة أي نائب منتخب )سواء في البرملان 
أو املجالس البلدية أو الشريف في الشرطة.. الخ( 

وذلك من خالل تقدمي عريضة من قبل عدد محدد من 
املواطنني، وذلك استنادا إلى نظرية السيادة الشعبية 

التي تقول بالوكالة اإللزامية للنواب، ويسمى هذا احلق 
باسم الـ »راكال«؟ )لو كان لدينا هذا احلق، خللعنا 

نصف النواب(.
> > >

أخيرا، هل تعلم أن قراءة النظام الدستوري في 
الواليات املتحدة ممتعة جدا؟ ومع هذا سيصيبك 

احلزن ألنك ستكتشف مقدار التخلف الذي يعيش فيه 
عاملنا العربي

نظرات

هل
 تعلم؟ 
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»من حكم في ماله فما ظلم«، قد يكون ذلك منطق 
معظم التجار أو من ميلك كبرى الشركات العائلية 
التي تعود ملكيتها بالكامل لتلك العائلة أو غيرها، 
وقد يكون مقبوال على مضض في هذا النوع من 
الشركات، ولكن السؤال ماذا لو امتد ذلك املنطق 

ووصل إلى الشركات العاملية وأصبح كل مدير فرع 
ينظر إلى فرعه وكأنه ملكه الذي ورثه عن أهله، 

وانعدمت املعايير اخلاصة بتقييم وترقية املوظفني 
كما هو واقع احلال لدى عاملنا العربي واحمللي في 

بعض تلك الشركات الكبرى التي تتناثر فروعها في 
أصقاع األرض املختلفة؟ في رأيي أنها ستكون طامة 

كبرى وتتسبب في زيادة العزوف عن التوجه للقطاع 
اخلاص واخلصخصة التي حتاول الدول االجتاه إليها 

للحد من نسبة البطالة وتخفيف بعض األعباء عن 

الدولة.
وحني نقارن بني مزايا وعيوب العمل في القطاعني 

العام واخلاص جند أن مزايا العمل في القطاع العام 
عديدة منها االستقرار الوظيفي وقلة عدد ساعات 

العمل، باإلضافة إلى امليزة األهم وهي وجود جهة تلجأ 
لها لتختصم إليها مع جهة عملك في حال تعرضك 

للظلم وفق قوانني وتعليمات إدارية واضحة، أما عيوبه 
فتتمثل في تدني مستوى الراتب والبيروقراطية 

احلكومية ومحاربة اإلبداع، في حني أن مزايا العمل 
في القطاع اخلاص تتلخص في املرونة باتخاذ القرار 

وتشجيع األفكار املبدعة وارتفاع مستوى الراتب 
أحيانا، إال أن عيوبه تطغى على مزاياه، وأبرز هذه 

العيوب عدم وجود االستقرار الوظيفي ووقوع 
املوظف حتت سيطرة ورحمة صاحب العمل أو 

املسؤول األعلى، خاصة بعد تلك الهزة التي أحدثتها 
األزمة املالية في العام 2008 لتسقط ورقة التوت عن 

القطاع اخلاص واتسعت الهوة بينه وبني راغبي العمل 
فيه، بعد أن مت تسريح اآلالف من موظفيه باإلضافة 
الى تخفيض رواتب من مت االحتفاظ بهم، أضف الى 

ذلك زيادة ساعات العمل، وقلة أيام العطل واإلجازات 
عنها في القطاع العام، وفي حتليلي أن أكبر املشاكل 

في القطاع اخلاص هو عدم وجود جهة تفصل أو 
تستقبل املتظلمني من موظفي القطاع اخلاص في حال 
تعرضهم للفصل التعسفي أو التجاوز في الترقية، كما 

هو احلال في نظيره العام. والى ذلك احلني سيبقى 
القطاع اخلاص ممثال في بعض شركاته أسلوبا مطورا 

الستعباد البشر وجتارة الرقيق »واللي مالوش ظهر 
ينضرب على بطنه«.

حتت املجهر

حقيقة
 القطاع 
اخلاص
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في ليلة باردة من ليالي شتاء الكويت، توقظ اآلالم 
أم أحمد من النوم، ألم باليدين والقدمني مع شعور 

غريب بتيبس باألطراف. تنظر إلى اليدين وإذا بهما 
منتفختان، تستمر األعراض ساعات دون أن تهدأ. 

في الصباح تذهب املريضة إلى املركز الصحي وتبدأ 
بتناول مثبطات االلتهابات بتوصية الطبيب. تستمر 

األعراض أياما وأسابيع دون حتسن ملموس لآلالم بل 
زاد الشعور بشد وتصلب اجللد وطال مناطق متعددة 

باجلسم كالوجه والصدر واألطراف. 
بعد ثالثة أشهر تقابل أم أحمد اخصائي مبستشفي 
عام لتشكو أعراضها وتكشف عند سؤالها عن آالم 

عند بلع الطعام وتغير لون اليدين بني البياض الشاحب 
والزرقة عند تعرضها للبرودة منذ أكثر من عام. 

حينها مت أخذ فحوصات داخلية شاملة وأخرى مناعية 
وتأتي النتائج مؤكدة تشخيص أم أحمد مبرض تصلب 

اجللد اجلهازي الذاتي املنتشر وهو مرض مشتق من 
اللغة الالتينية »سكليروديرما« والذي يعني تصلب 

اجللد أو تيبسه، وهو مرض مناعي مجهول السبب، 
يصيب النساء أكثر من الرجال، ويؤدي اخللل املناعي 
إلى تولد أجسام مضادة تهاجم اخلاليا واألنسجة في 

العديد من أعضاء اجلسم الداخلية مما يؤثر سلبا 
على وظائفها كما تؤدي تلك التغيرات املناعية إلى 

إنتاج مادة الكوالجني )بروتني مكون لنسيج اجللد( 
بنوعية وكمية غير طبيعية تسبب تضخم باألنسجة 

الضامة للبشرة واألوعية الدموية وبعض األعضاء 
الداخلية وتؤدي إلى تيبس اجللد وتليف األنسجة. 

ولطبيعة املرض املزمنة كان وقع اخلبر مزعجا على 
املريضة. كان عمر املريضة عند التشخيص اخلامسة 
والثالثني عاما، وكانت األعراض في السنوات األولى 

من املرض قاسية ولكن سرعان ما استقرت احلالة بعد 
ذلك بفضل اهلل ثم حلسن املتابعة وااللتزام بالنصائح 

الطبية.
تبلغ أم أحمد اخلامسة واخلمسني عاما في هذا 

الصيف، حيث أكملت خدمتها الوظيفية وكانت دوما 

حريصة على العمل واملشاركة في األعمال التطوعية 
واملجتمعية حني هدوء املرض فكانت إرادتها أصلب 

من تصلب اجللد، بالطبع فإن سلوك املرض ونشاطه 
ودرجة شدته وتأثيره على األعضاء الداخلية بل 

وحتى االستجابة للعالجات يختلف من مريض إلى 
آخر. 

اليوم التاسع والعشرون من يونيو هو يوم التوعية 
مبرض تصلب اجللد في الكثير من دول العالم 

حيث توفر العديد من الهيئات واجلمعيات املعلومات 
واألخبار والدراسات املتعلقة بهذا املرض عبر روابط 

مواقعها علي شبكة اإلنترنت مثل: 
 www.sclero.org

www.scleroderma.org
 www.sclerodermaresearch.org

 www.fesca-scleroderma.eu
 إلى اخواننا وأخواتنا املرضى وأقاربهم نهدي هذا 

املقال. 
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