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انتصر بإجنازاتك

قصاصة من شيء

AL _ KANDRI
سلمان داود الكندري

«أبو عبدالقــادر»، رحل  رحل 
مختار كيفان، رحل بهدوء، فارقنا 
بيننا املســافات،  للعالج، وباعدت 
وفرقنا الوباء، اختفى عن عيوننا، 
نسأل عنه أقاربه، وندعو له بالشفاء، 
ولكن «كل نفس ذائقة املوت» كما قال 
اهللا سبحانه، فأصدر أمره تعالى: (يا 
أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي).
فأتاه اليقني، تاركا الدنيا الفانية، 
يرحمك اهللا يا أبا عبدالقادر برحمته 
الواســعة، اختفيت من حياتنا كما 
تختفي الشمس في غروبها، بهدوء 
وســكينة، كيف أنساك وكل شبر 
بكيفان يذكرني بك، باب املسجد في 
الصلوات اخلمس، دواوين كيفان 
وغيرها، طاولــة االجتماعات التي 
جمعتنا مبجلس إدارة جمعية كيفان 
التعاونيــة، أو اجتماعاتنا مبجلس 
املنطقة لألمانة العامة لألوقاف حني 
كنــا أعضاء وكنت ترأســنا، كنت 
كجمرة البخور حتترق لتنشر الطيب 
والبخور حولها، كنت عفويا بطرحك 
لألمور، صادقا بقولك، حريصا على 
خدمة وطنك ومنطقتك، لقد كفيت 
ووفيت، ونحن نشهد لك، سنفتقدك 
وستفتقدك كيفان وأهلها فقد تركت 
بصمة جميلة فيها ال تنسى، ال منلك 
إال أن نذكرك باخلير، والدعاء لك بأن 
تكون في رحمة اهللا الواسعة، فاهللا 
أرحم الراحمني وأن يسكنك فسيح 
جناته، وأن يجعل قبرك روضة من 

رياض اجلنة.
عظم اهللا أجرنا جميعا بفقدك يا 
عبداهللا تيفوني، وأحسن اهللا عزاءنا.
العزاء ألسرة تيفوني  وخالص 
وعظم اهللا أجرهم وأحسن عزاءهم 

وألهمهم الصبر والسلوان.
و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

فــي مفاوضــات عنيفــة مع 
اإلســرائيليني حول إعادة جزء من 
صحراء سيناء التي احتلتها إسرائيل 
عام ١٩٦٧م يقطع هنري كيسنجر 
إلى  الذهاب  اجتماعه متوترا مقررا 
بقايا قلعة قدمية معروفة لدى جميع 
اإلسرائيليني بأنها املكان الذي ارتكب 
فيه ســبعمائة من احملاربني اليهود 
انتحارا جماعيا، فهم اإلسرائيليون 
بأنهم ينشدون  العميقة  الرســالة 
االنتحار اجلماعي، فجعلهم يفكرون 

جيدا مبا طرحه كيسنجر.
الفنان مايكل أجنلو يضع ملساته 
األخيرة على متثال أبدعه من قطعة 
رخام بعد أسابيع من العمل املتواصل 
فيعجب عمدة فلورنسا سودريني 
ممتدحا هذا العمــل الفني غير أنه 
حكم على األنف بأنه أكبر من الالزم 
واحلقيقة أنه كان يقف في زاوية نظر 
غير مالئمة حتت التمثال، لم يتفوه 
مايكل اجنلو بكلمة واحدة غير أنه 
طلب منه تغيير زاوية نظره وأمسك 
مطرقة وأخذ حفنة من تراب وبدأ يدق 
على أنف التمثال بهدوء ويترك قليال 
من الغبار الذي بيده يتساقط والواقع 
أنه لم يفعل شيئا إمنا كانت مجرد 
إمياءات وهمية لتتوافق مع األحكام 
اجلمالية لدى سودريني والذي بدوره 
قال «هكذا أجمل»! كسب مايكل اجنلو 
اجلولة دون أن يجادل ويتسبب في 
إزعاج سودريني والذي قد يشكل له 
أخطارا مستقبلية في حياته الفنية.
عزم النبي ژ على العمرة في 
صلح احلديبية فلم تتم في ذلك العام 
لتعنت قريش فأمر بحلق الرؤوس 
فامتنع أغلــب الصحابة رضي اهللا 
عنهم لشعورهم بالضجر من بنود 
صلح احلديبيــة والذي في ظاهره 
هزمية وتنازل، فأشــارت أم سلمة 
رضي اهللا عنها على الرسول ژ بأن 

يحلق رأسه فقلده الصحابة تباعا.
فإظهار الفعل عمليا أكثر تأثيرا من 
خطبة مليئة بالكلمات، حتى األطفال 
قد ال جتدي معهم كثرة النصائح بقدر 
ما يؤثر فيهم أن يشــاهدوا سلوكا 
عمليا أمامهم، فاختر معاركك بعناية 
وال تضيع وقتك وطاقتك في جدال 
إلثبات صحــة رأيك وموقفك، لكن 
اعمــل ودع إجنازاتك تتحدث نيابة 
عنك، ففي اجلدال قد تفسر كلماتك 
بانها حتد وفيها تسلط وشعور بعدم 

األمان جتاهك.

في مجال األمن.
القطاع اخلاص في  وكذلك جتربة 
املتقاعدين في  االستفادة من خبرات 

شتى املجاالت.
التفكير  اليــوم  الدولــة  وعلــى 
في االســتفادة مــن املتقاعدين في 
الرقابة واإلشراف والتدريب  مجاالت 
واالستشارات ونقل اخلبرات املتراكمة 
القادر على  وتأهيل جيل من الشباب 

استكمال مسيرة العطاء.
أعتقــد جازمــا أن املتقاعدين هم 
رأسمال مهدر، وذلك ألن التجربة أثبتت 
أن هذه الفئة قادرة على إثراء القطاعات 

التي تعمل بها.
أمتنى من الذين يهمهم األمر تفعيل 
دور املتقاعدين واالستفادة منهم ورد 

جزء من جميل عطائهم.

على بناء امليتافيرس اخلاص بها.
الكامل  النظام شــبه  فبمساعدة 
امليتافيــرس، ميكنك  الذي توفــره 
شراء العقارات أو تأجيرها أو تبادلها 
أو حتى بيعها في العالم الرقمي، ويتم 
تثبيت حقوق امللكية من خالل عناوين 
 (NFTs)الرموز غير القابلة لالستبدال الـ
وهي «املعيــار التكنولوجي لألصول 
الرقمية الفريدة، مثل العقارات واملنازل 

االفتراضية».
ففي العالم احلقيقي أهم ما مييز 
العقار هو موقعه وقربه من اخلدمات، 
لكن في العالم االفتراضي فإن أهم ما 
مييزه هو التصميم اجليد، ويقصد به 
تصميم ما يحتوي عليه العقار برمجيا 
بصورة احترافية، يضاف لذلك كون 
العقار موجودا على منصة لها متابعون 

كثر.
السؤال عزيزي القارئ: هل عالم 
العقارات االفتراضية باب خلفي لرفع 
الرقمية، ومن يضمن  العمالت  قيمة 
أموال املستثمرين في هذه الصفقات؟

وقد أدى اإلسالم من خالل القرآن 
إلى استخدام علم التنجيم في حتديد 
وقت السنة أي حتديد التقومي القمري 
وكذلك محامل البوصلة وبهذا يشير 
القرآن إلى الغرض األساسي من علم 
التوجيه  لتوفير  التنجيم كوســيلة 
املادي أي التنقل مع األخذ باالعتبار 
بشكل أساسي استخدامه في قدرة 
األبراج على أنه ممنوع فال يجب التنبؤ 
باملستقبل فهو في علم الغيب ال يطلع 
عليه أحد. وقد قال الرسول ژ: «من 
أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر 
مبا نّزل على محمد» وقال أيضا: «من 
أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 

صالة أربعني يوما».
لذلك يجب التوكل على اهللا دائما 
وإحســان الظن برب العاملني وعدم 
اللجوء إلى العرافني أو االطالع على 
األبراج أو اللجوء لقــراءة الكف أو 
الفنجان ملعرفة املستقبل الذي لن يعرفه 
أحد ألنه في علم الغيب وال يعلمه إال 

اهللا سبحانه وتعالى.

وذنوبها.
واعلم بــأن الطاعات الزمة حلياة 
القلب وحلياتنــا، لتكون حياة مليئة 
بالطهــر ونقاوة الوجــدان، كما أنها 
أولى بااللتفات لها وباالهتمام، لنعيش 
بطريقة تؤهلنا ملعيشة مريحة، طيبة، 
طاهرة في الدنيا، وســعادة وسرور 

غير متناهي في اآلخرة.
قال بعض الصاحلني: يا عجبا من 
الناس يبكون على من مات جسده وال 
يبكون على من مات قلبه! وهو أشد، 
الطاعات كلها الزمة حلياة  لذلك فإن 
القلب، لشدة ضرورتها والنعكاسها 
فيما بعد باخلير واإليجاب علينا وعلى 

حياتنا في شتى مناحيها.
نسأل اهللا سبحانه أن يتوب علينا، 
وأن يغفر زالتنا، ويستر عيوبنا، وأن 
يتوفانــا وهو راض عنا، ويســترنا 
فوق األرض، ويسترنا حتت األرض، 
العرض، ويكرمنا وال  ويسترنا يوم 
يهنا، ويزدنا وال ينقصنا، ويعنا وال 
يعن علينا، ويهدنا وييسر الهدى لنا.

وهناك مــن املتقاعدين من لديهم 
الطاقة واخلبرة وحب العطاء واملبادرة 

واجب على الدولة االستفادة منها.
ولعلنا نرى استفادة جامعة الكويت 
في خبرات متقاعدي القطاع العسكري 

املباني االفتراضية وحضور األحداث 
العمل،  االفتراضية، حضــور ورش 

والتسوق مع األصدقاء.
أما بالنســبة آللية شراء عقار في 
العالم االفتراضــي، فكل ما حتتاجه 
التســجيل عبر  القارئ هو  عزيزي 
منصة ميتافيرس، مثل ساند بوكس، 
وأكسي إنفينيت، وغيرها الكثير، كما 
أن كل الشركات التكنولوجية الكبرى 
وحتى املتوسطة والناشئة تعمل اآلن 

أو املنصب في اخليــال. إن الغالبية 
العظمى من املذاهب اإلسالمية والعلماء 
يجسدون االعتقاد بأن علم التنجيم 
محظور بشكل أساسي وفقا للقرآن 
واحلديث وأن اهللا وحده هو عالم الغيب 
فقد قال تعالــى: «إن اهللا عنده علم 
الســاعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت 
إن اهللا عليم خبير» سورة لقمان: ٣٤.

أمامكم! فأســخطتم ربكــم فكيف 
يستجيب لكم؟».

وأغلب هذه اخلصال التي ذكرها هذا 
الرجل الزاهد العابد، موجودة في أغلبنا 
وفي مجتمعاتنا اإلسالمية لألسف، حتى 
أصبحنا يدعو خيارنا فال يستجاب 
لهم! وباستمراريتنا تلك وبتساهلنا في 
مثل هذه األمور، سينحدر مجتمعنا 
لألسوأ وستنحدر معه امتنا أيضا، هذا 
وان استمرت على غفلتها وعصيانها 

الشريحة املهمة والتي قدمت لهذا الوطن 
الكثير.

كما أن اخلبرات املتراكمة للمتقاعدين 
في شتى مجاالت احلياة وعدم االستفادة 

منها هي خسارة للدولة واملجتمع.

الكثير من الناس أموالهم في شــراء 
العقارات، سواء للسكن أو للمتاجرة 
وذلك بهدف االستثمار وتعظيم ثرواتهم 
اال أن هذه الفكرة موجودة في وقتنا 
احلالي، لكن بدال من أن يكون العقار 
في العالم احلقيقي، توجه الناس إلى 

«العقار االفتراضي». 
في هذه البيئات االفتراضية، التي 
يشار إليها باسم «ميتافيرس» ميكن 
التجول مع األصدقاء وزيارة  للناس 

أن املنجمني ليست لديهم مصداقية، 
وكذب املنجمون ولو صدقوا حيث إن 
الكف واألبراج هي  التنجيم وقراءة 
دعايات سنوية فاقدة للمصداقية وال 
يقبل عليها مؤمن أو عاقل إن احتكم 
للعقل واملنطق والدين، ولكن البعض 
قد يتحملون عناء الســفر إلى بالد 
تنتشــر فيها ثقافة التنجيم وقراءة 
الكف واألبراج ليسمعوا من املنجمني 
عن زواج املستقبل أو الثروة أو اجلاه 

ألن قلوبكم ميتة، قيل وما الذي أماتها؟ 
قال: ثماني خصال: «عرفتم حق اهللا 
ولم تقوموا بحقه، وقرأمت القرآن ولم 
تعملوا بحدوده، وقلتم نحب رسول 
اهللا ژ ولم تعملوا بســنته، وقلتم 
نخشى املوت ولم تستعدوا له، وقلتم 
أبدانكم فيها،  النار، وأرهقتم  نخاف 
وقلتم نحب اجلنة ولــم تعملوا لها، 
وإذا قمتم من فراشكم رميتم عيوبكم 
وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس 

التقاعد من املراحل املهمة في احلياة 
لكل إنسان، إال أن هذه املرحلة وفي بعض 
األحيان تعني «مت قاعدا» أيها املتقاعد!
هــذه احلالــة عندما يفقــد فيها 
اإلنسان الشعور باهتمام البيئة احمليطة 
التقدير، بعد  واالنعزاليــة وفقــدان 
االهتمام واملسؤولية والعمل واإلجناز 

قبل التقاعد.
والســيما االنخفاض املفاجئ في 
الراتب بني احلياة العملية وحياة التقاعد 
والتــي حتتاج إلى التأقلم الســريع، 
وفي ظل ارتفاع نسب التضخم وغالء 
املعيشة، إال أن رواتب املتقاعدين ثابتة 

ال تتغير.
هذا الشعور قد يكون سببا رئيسيا 
في تراكم األمراض العضوية والنفسية 
على املتقاعدين، والبد من احتواء هذه 

الكثيرون هل شــراء  يتســاءل 
العقارات االفتراضية في امليتافيرس 
مغامرة مضمونة العواقب أم هي مغامرة 

محفوفة باملخاطر؟
أعلنت أغلب شركات التكنولوجيا في 
العالم، ومن جميع األشكال واألحجام، 
الصغرى،  الكبرى واملتوسطة وحتى 
ومن فيسبوك ومايكروسوفت وصوال 
إلى«تندر» في األســابيع املاضية عن 
خططها اخلاصة لبناء امليتافيرس، الذي 
يعتقد كثيرون أنه ســيكون إنترنت 
املستقبل خالل السنوات العشر القادمة. 
امليتافيرس موجودا  كما يعتبــر 
فعليا بني العديد من التقنيات الناشئة 
مثل السينما الثالثية األبعاد، والعمالت 
املشفرة، ومنصات األلعاب اإللكترونية، 
وألعاب الفيديــو الثالثية األبعاد مثل 
«رول و» فورتنايت، فضال عن صانعي 
نظارات الواقع االفتراضي مثل «أكولس» 
فكل هــذه التقنيــات موجودة فعال 
وتتطور وتتداخل مع بعضها البعض. 
فمنذ وقت ليس ببعيد يســتثمر 

مع نهاية كل عــام ميالدي تكثر 
برامج العرافني واملنجمني على القنوات 
الفضائية وفي املواقع، ويستضيف 
البرامج وجوها وشخصيات  مقدمو 
تتكــرر كل عام ليطلقــوا التنبؤات 
عن احلياة وتوقعات الســنة القادمة 
مستشهدين مبا تنبؤوا به عن أعوام 
سابقة وقد يكون قد حتقق بعضها. 
ويتابع الكثيرون شاشات التلفاز ملعرفة 
ما يقوله العرافون من تنبؤات وتكهنات 
عن العام القادم ولكن الكثير منا يسمع 
ما يقولونه من باب التســلية بينما 
البعض والذين تنتشــر بينهم ثقافة 
الثقة بالعرافني والترويج لهم سواء كان 
بدليل أو بدون دليل فإنهم يصدقون 
كل ما يقال ويفسرون كل ما يحدث 
في العام القادم كمــا قاله العرافون 

ويستشهدون بكالمهم.
إن املســتقبل كله بيــد اهللا عز 
وجــل وهو عالم الغيــب وحده وما 
يقوله العرافــون غير مرحب به من 
العقل واملنطــق ويجب التأكيد على 

«واعلم بأن أغلب املعاصي والذنوب 
واملجاهرة والتبجــح بها، ما هي إال 
سموم للقلب وأسباب ملرضه وهالكه، 
وهي منتجة ملرض القلوب وإرادته غير 
إرادة اهللا عــز وجل، هذا بخالف أن 
ضررها للقلب كضرر السموم لألبدان.
للمعاصي والرذيلة أيضا  أن  كما 
الكثير من اآلثار املضرة بالقلب والبدن 
والروح، في الدنيا واآلخرة، ما ال يعلمه 
إال اهللا عــز وجل، وكن على أمت الثقة 
بأن ليس في الدنيا واآلخرة شر وداء 
إال وسببه في النهاية واألخير هو تلك 
املعاصي وتلك الذنوب والتهاون بها»! 
فإن أخبث الناس نفسا، وأجرأهم على 
اهللا، هم أولئك الذين ال يســتحيون 
من محاربة الباري سبحانه ومبارزته 
باملعاصي واخلطيئــة والذنوب، ظنا 
منهم أنها ثقة وشجاعة حني يقدمون 

عليها، وفخرا بقلة املباالة بها.
قيل ألحد الصاحلني ما بالنا ندعو 
فال يستجاب لنا؟! وقد قال اهللا تبارك 
وتعالى: (ادعوني أستجب لكم)؟ قال: 

رؤى اقتصادية

عالم العقار 
االفتراضي.. 

ما هو؟
hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

ألم وأمل

كذب 
املنجمون 
ولو صدقوا

د.هند الشومر

في سياق احلياة

قلوب ميتة!
فاطمة املزيعل

مطلوب حكومة قوية
ذات رؤية ثاقبة

من الواقع

 Dr.essa.amiri@hotmail.com
د.عيسى محمد العميري

توزيع التوتر

خارج الصندوق

بدر سعيد الفيلكاوي

لعل أهم ما مييز املرحلة احلالية من عمر البالد في 
هذه األيام وفي ظل تشكيل احلكومة اجلديدة والتي 
يتصدى لها سمو الشيخ صباح اخلالد، أنها متوج بالكثير 
من األحداث احمللية واألحداث احمليطة مبنطقتنا العربية 
والعالم، فعلى صعيد األحداث احمللية فإن املطلوب من 
احلكومة اجلديدة االستمرار في نفس النهج السابق 
وعلى رأسه مواجهة الفساد وحتويل الفاسدين والذين 
يعيثون فسادا في البالد ومفاصلها، وحتويلهم للنيابة 
وإلى أعلى السلطات القضائية، وذلك من واقع ما يتم 
اكتشافه بصفة شــبه يومية من أمور وقضايا فساد 
وعلى مدار الساعة، وذلك بالنظر خلطورة وجود الفساد 

في أي مجتمع فهو كفيل بتدميره عن بكرة أبيه.
وبالتالــي فإن هذا الطلب هو أمر له أهمية كبيرة، 
وأيضا هناك العديد من القضايا األخرى مثل اإلسكان، 
تلك القضية األزلية التي الزالت تراوح مكانها من حيث 
انتظار املواطن الكويتي لسنوات طويلة حتى يحصل 
على بيت العمر وال يصل لهذا الوقت إال وهو قد اقترب 
من التقاعد، وهنا املطلوب شخصية خبيرة إليجاد احلل 
لهذه القضية اإلســكانية، كما أن هناك قضية التنمية 
التي وإن كانت شبه متوقفة فيما عدا مشاريع املرور 
واألشغال، فهي تتطلب وجود شخصية وزير يحيي 
هــذه القضية بأفضل وجه، وذلك من واقع أن الرؤية 
املستقبلية التي حددتها الدولة تتطلب إحياء مشاريع 
التنمية التي تتطلبها تلك املرحلة التي اقتربت بشكل كبير.
ولعلنا هنا جنمــع ومعنا جميع املواطنني في هذا 
البلد على أن من يقع عليهم االختيار لتمثيل احلكومة 
عبر وزرائها، يتطلــب أن يكونوا على قدر كبير من 
القدرات والكفاءة التي تتطلبها الدولة ومؤسســاتها، 
وابتداع احللول املنطقية والواقعية التي ال تكلف الدولة 
وترهقها خصوصا في ظل األزمة املالية العاملية، وعدم 

ثبات موارد البالد من النفط. 
وأما على صعيد األحداث احمليطة مبنطقتنا العربية 
فنجد أن األوضاع املتوترة بني إيران ودول الغرب على 
مسار االتفاق النووي الذي يجب إرساؤه في أقرب وقت، 
وذلك قبل أن تتمكن إيران من امتالك السالح النووي!

هذا إن لم تكن امتلكته بالفعل، باإلضافة إلى العديد 
من األحداث األخرى، وفي منطقة الشرق األوسط فإن 
العالقة مع احمليط يجب أن تكون على مستوى الواقع، 
فعلى صعيد العالقات اخلليجية تتطلب األمور تعزيز 

هذه العالقات ونقلها إلى أفضل املواقع.
ومن ناحية أخرى نقول بأنه وفيما يلي تشــكيل 
احلكومة فإن هناك أمرا مهما يبرز.. وهو ضرورة تعاون 
السلطة التشريعية مع احلكومة ووزرائها للسعي ملا 
فيه مصلحة الوطن واملواطن، ليحقق تشكيل احلكومة 

الغرض املنشود منها.. واهللا املوفق.

من أكثر التجارب التي اشتهر بها العالم والفيلسوف 
ابن سينا هي جتربة اخلراف، وفيها قام بأخذ خروفني 
متطابقني في الوزن ومن نفس الفصيل ونفس الصحة 
وعزلهما، وقام كذلك بإعطائهما نفس الغذاء والكميات، إال 
أنه جعل أحدهما بالقرب من قفص ذئب، واآلخر بدونه، 
فوجد أن اخلروف املعرض للتوتر الدائم من وجود الذئب 
ورغم أنه بعيد عنه ويحول بينهما سياج، مات بعد فترة 
قصيرة من التعرض الدائم لهذا التوتر، أما اآلخر الذي 

لم يتعرض للتوتر استمر بصحة جيدة.
العلم احلديث يثبت أن التعرض لتوتر مستمر، يؤدي 
إلى مرض نفسي، والذي يتحول بدوره إلى مرض عضوي 
مع الوقت، وهذا غير أن التعرض الدائم للتوتر يســبب 
تصرفات غير منطقيــة بقصد الهرب من الواقع، ومن 
طبع العقل البشــري عموما أن مييل للسكون، وعدم 
التعرض للمؤثرات اخلارجية التي تســبب التوتر بقدر 
املستطاع، لذا جند أن البشر مييلون للكسل، وعدم فعل 
شيء، أو ما يسمى حديثا «منطقة الراحة»، وال يحاول 
العقل أن يخرج من هــذه املنطقة، إال إذا كان مجبورا، 
ألسباب عديدة مثل الدافع الذاتي كالرغبة في احلصول 
على شــهادة بهدف الوظيفة، أو بسبب احلاجة املادية 
وغيرها من احلاجات البشرية، ولهذا التوتر على الرغم 
من سوئه إال أنه محرك أساسي لتطور األفراد، الكثير 

منه قاتل، والقليل منه مفيد.
مــا يقاس على الفــرد غالبا يقاس علــى املجتمع، 
فاملجتمعات التي تكون فيها نسبة التوتر بسيطة، تصبح 
مجتمعات ساكنة، أما التي تكون فيها نسبته معتدلة فتكون 
فيها محركات التطور عاملة، أما إن زادت هذه النسبة عن 
الثورات والتغيرات السياسية، وغالبا  املعقول فتحدث 
تكون غير سلمية، وقد يحدث هذا التوتر في مجال واحد 
مثل املجال االقتصادي، لكن إن لم تتم معاجلته والسيطرة 
عليه ينتقل إلى املجال السياسي، والعكس صحيح، لذا 
تقوم الدول املتقدمة بعمل إدارات ومراكز دراسات لقياس 
هذا التوتر في املجتمع، ومحاولة التحكم فيه واحملافظة 
عليه ضمن اإلطار املعقول، وجند أن مجتمعا مثل اليابان 
قائم على أساس هذا التوتر، وأن املجتمع مصمم بحيث 
يحفز أفراده علــى اخلروج من منطقة الراحة، والقيام 
بأعمال مفيدة للفرد، وهذا ما يصب في صالح املجتمع.

املجتمع الكويتي لديه راحة من الناحية املادية، فالدولة 
مجبرة دستوريا على توفير الوظيفة، مهما كان الوضع 
املعرفي والعلمي للفرد، وهذا يسبب تقليل التوتر، وكذلك 
هناك ضمانات مادية تقدمهــا الدولة للمواطنني، وهي 
امتيــازات حق املواطن، وجميــل احملافظة عليها، لكن 
األجمل أن يتم توزيع هذه املميزات وربطها مع االجتهاد، 
حتى تزداد نسبة التوتر اإليجابي مبا يتناسب مع تطوير 
املجتمع، لكن باجلانب السياســي التوتر مرتفع لوضع 
غير صحي، لذلك البد من تخفيفه بإصالحات سياسية 
جذريــة، وأعتقد أن إعادة توزيع هذا التوتر بالشــكل 

اإليجابي مفيد جدا لتطوير املجتمع.

هندس

املتقاعدون.. 
ماذا بعد؟!

Tariq@Al-Derbass.comم.طارق جمال الدرباس
@Al _ Derbass


