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مشعل السعيد

وفقا لرأي هنري كيسنجر يعتبر ان هزمية روسيا ستحولها إلى جبهة 
عســكرية صينية متقدمــة في العمق األوروبي، ولذلــك لن يكون مقبوال 
اســتراتيجيا بالنسبة لألميركان أن تنهار  روسيا كقوى فاعلة عامليا لصالح 
الصني، وبالتالي فإن أكبر هدف استراتيجي يعمل له األميركان في الوقت احلالي 
هو استخدام كل الوسائل الالزمة لضمان عدم وحدة املوقف االستراتيجي 
لكل من الصني وروسيا، وتستخدم أميركا في سبيل هذه الغاية بشكل واضح 
وسيلة استفزاز املصالح اجليوسياســية الصينية جتاه تايوان، واملصالح 
اجليوسياســية الروســية جتاه أوكرانيا، ثم تتباين في تعاطيها مع امللفني 

خللق فجوة في منهجية حسابات كل من الصني وروسيا.
ولذلك من البديهي استراتيجيا أن يجد الغرب نفسه مضطرا للتنازل عن 
أوكرانيا لصالح روسيا، أو تايوان لصالح الصني، وذلك بهدف تسوية حساب 
أحدهما وإبعاده نسبيا عن اآلخر بشكل يضمن عدم وحدة املقاربة الدولية 
لكل منهما في آن واحد، عبر تفكيك مصالح كل منهما اجليوسياسية بطريقة 
جتعل منهجية تعاطي كل شريك لتحقيق مصاحله اجليوسياسية ال تتسق 

مع منهجية الشريك اآلخر فتختلف بالضرورة مقاربة كل منهما الدولية.
ولو رجعنا ملا قبل اندالع احلرب األوكرانية بعدة أشــهر لوجدنا بعض 

القرائن التي تعزز هذه الفرضية:
١- انعقدت قمة جنيڤ التي جمعت بوتني مع بايدن في  تاريخ ٢٠٢١/٦/١٦.

 ٢- قال بايدن للصحافة بعد اجتماع القمة:  «ترغب روســيا بالتعاون مع 
أميركا ألنهم يتعرضون للضغط من قبل الصني، ويبدو ان روســيا تريد 

بشدة أن تظل قوة كبرى»
 ٣- بعد ٨ أشــهر فقط، وفي تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤  قامت روســيا باجتياح 
أوكرانيا وفقا لعمليات روسية وردود فعل أميركية منضبطة القواعد فيما 

يخص اعتبارات وتعاطي كال الطرفني مع بعضهما. 
٤- وصــف بوتني بعد انتهاء هذه القمة، الرئيس بايدين بأنه سياســي 
مخضــرم، ولم يقم بوتني بإطالق هذا الوصــف إال ألنه رأى من بايدن ما 
يدعوه لقول ذلك، وغالبا إذا فهمنا عقلية بوتني املهووسة باعتبارات روسيا 
اجليوسياسية، فسيكون ما أثار اعتراف بوتني على املأل بأن بايدن مخضرم، 
هو دغدغة بايدن العتبارات بوتني اجليوسياسية، وقد يكون جزء من تفاهم 
هذه القمة، هي اتفاق الرئيســني على قواعد تقسيم أوكرانيا بشكل يحقق 
مصالح روسيا اجليوسياسية كمكافأة أميركية لروسيا، مقابل تفكيك حلف 
روسيا/ الصني املهدد للموقف األميركي على الصعيد االستراتيجي عامليا. 
وحقيقة ال ميكن اجلزم بأن قمة جنيڤ نتج عنها اتفاق روسي/ أميركي 
على تقسيم أوكرانيا، ولكن بنفس الوقت ال ميكن إغفال احتماالت حصول 
ذلك، خصوصا مع وجود دواع أميركية استراتيجية جتعل مثل هذه اخلطوة 
األميركية أمرا ممكنا، وبنفس الوقت وجود دواع روسية جيوسياسية جتعل 

من مثل هذا االتفاق مقبوال روسيا.
وما يزيد من احتمالية هذه الفرضية أنه مع مرور اكثر من أربعة شهور، 
ال تبدو العمليات الروســية في أوكرانيا منطقية إذا كان هدف روسيا هو 
الســيطرة على كامل أوكرانيا، حيث املؤكد أن روسيا لم تقم بوضع ثقلها 
العســكري في أوكرانيا، ولم تشــترك إال بقدرات عسكرية محدودة، كما 
خصصت نشر قواتها بشكل خاص في منطقتي الشرق واجلنوب األوكراني، 

حيث اصبح يبدو األمر وكأنه تقسيم للجغرافيا األوكرانية.
لذلك وبسبب اختالط األوراق وعدم وضوح حسابات األطراف املنخرطة 
في احلرب الروســية - األوكرانية، ومع ظهور رغبــة أميركية بأن يندفع 
الصينيون الجتياح تايوان، حتى يختل موقف الصني االستراتيجي، والذي 
متثل باالســتفزازات األميركية للصني في مضيق تايوان، إال أن الصني لن 
تقوم بإعطاء الواليات املتحدة اخلطوة التي ترغب بها أميركا عبر اجتياحها 
لتايوان أثناء هذه الفترة التي تنشط بها عمليات احلرب الروسية - األوكرانية، 
كمــا أعتقد لن يكون هناك قبل عام ٢٠٢٥م علــى أقرب تقدير أي اجتياح 
صيني لتايوان، وذلك وفقا للحســابات االستراتيجية الصينية املبنية غالبا 
على ما سبق ذكره، لذلك وبسبب امتناع الصني عن اجتياح تايوان في هذا 
التوقيت، فعلى األرجح ســيدفع الغرب نحــو إنهاء حرب أوكرانيا في عام 
٢٠٢٢م أو ٢٠٢٣م على أقصى تقدير ألنها لم حتقق هدفها االستراتيجي في 
دفع الصني الجتياح تايوان، لذلك سنشــهد جهودا عربية تعمل على مترير 
تسوية ال تكســر روسيا، عن طريق إجبار أوكرانيا على التنازل عن إقليم 
الدونباس والقرم على األقل مقابل إيقاف روســيا لكل عملياتها العسكرية 

األخرى في أوكرانيا.
بينما لو قامت الصني بالتخلي عن امليزة التي يحظى بها موقفها االستراتيجي 
العام، وقــررت اجتياح تايوان أثناء اندالع احلرب الروســية - األوكرانية 
(وهو ما ال أتوقع أن يحصل في هذه الفترة) فعندها فقط ســتطول احلرب 
الروسية - األوكرانية، وستقوم عندها روسيا برمي كامل ثقلها العسكري 
حلسم حرب أوكرانيا والقيام بابتالعها بأسرع وقت ممكن وهو األمر الذي 

قد يجعل من عمر احلرب ميتد لفترات أطول من حدود عام ٢٠٢٣م. 
وختاما في ســياق هذه احلسابات االســتراتيجية التي قد أظهرت لنا 
مالمحها آخر التطورات العملياتية فــي أوكرانيا، فإن أكثر موقف منطقي 
يفترض أن نقوم به كدول خليجية في حال لم تقم الصني بغزو تايوان في 
هذا الوقت ولم تتحول احلرب األوكرانية ملشهد يرمي به الروس كامل ثقلهم 
العســكري، سيكون االنخراط السريع في تفاهم نفطي جديد يترتب عليه 
تخفيض ســعر النفط ملتوسط ٧٠ دوالرا للبرميل، كما من املهم أن نحظى 
بشراكات اســتراتيجية أكثر متانة وأكثر تشعبا مع الصني في حال لم تقم 
األخيرة باجتياح تايوان خالل هذه الفترة، ألنها ستكون الدولة التي حتظى 
بأفضل وأقوى موقف إستراتيجي على املستوى العاملي، ومن احلصيف أن 

نستفيد من هذه احلالة املتفوقة.

هناك قياديون هبطوا باملجاملة أو بالباراشــوت ولم ينجزوا شــيئا 
بينما غيرهم عملوا بإخالص وتفان وفقا لرؤية وطنية، فمن األفضل عند 
إحالتهم إلى التقاعد النقضاء الســنوات املطلوبة منهم أن تتم االستفادة 
ممن عملوا بجد وأجنزوا املهام املطلوبة منهم وفقا لرؤية كويت املستقبل 

ولتحقيق التنمية املنشودة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يتم اختيار أي قيادي وكيف يتم 
تأهيلــه وتقييمه؟ وبعيدا عن التحويل إلى «نزاهة» والنيابة العامة، وكيف 

تتم محاسبة القيادي في وزارات يطاح فيها بالوزراء في استجوابات؟.
 إن مجرد حصر القياديني وإحالتهم للتقاعد ليس هو احلل ألن املشكلة 
أكبر من ذلك بكثير وتتطلــب التعامل مع جذورها، فال بد من وضع آلية 
خاصة لتعيني أي قيادي حتى ال يهبط الكثيرون منهم بالباراشــوت على 
املواقع وخاصة إن كانوا ال ميلكون أي خبرات أو مؤهالت أو حتى أبسط 
احتياطات األمن والســالمة للهبوط اآلمن ودون خســائر أو مضاعفات 

شخصية أو مؤسسية. 
إن «الهبوط اآلمن» هو آخر ما يطمع اليه القيادي الذي هبط بالباراشوت 
ألنه ال ميلك خبرة أو طموحات أو رؤية وال يرى ســوى الواســطة التي 
وضعتــه في موضع دقيق وحرج قد يكلفــه احلياة. إن اختيار القياديني 
بالواسطة والباراشوت قد يؤدي إلى الترهل اإلداري وعجز املؤسسة عن 

تنفيذ خططها املستقبلية إن كانت قد وضعت، واخلسائر ال حصر لها. 
وهناك العديد من األمثلة من قياديني مت هبوطهم بالباراشوت، ومتت 
إحالتهم الى النيابة العامة وخسروا وظائفهم باإلضافة إلى سمعتهم، وهذا 
ال يعفي من اختار تلك القيادات من املســؤولية فهي مسؤولية مشتركة، 
لذا ال بد من محاســبة القيادي ومن جعله يهبط بالباراشوت على مواقع 

ال يفقه إدارتها. 
قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون- سورة التوبة:١٠٥).

فمهما عمل أي قيادي أي عمل ســواء من خير أو شر وإن هرب من 
محاسبة الدنيا فإنه ال يستطيع الفرار من محاسبة اآلخرة.

جبــل أهــل الكويت على 
احلرية منــذ أن كانت، وجاء 
بعد ذلك مجلس األمة ليكرس 
هذه احلرية، فال غنى لنا عن 
الرأي،  الدميوقراطية وحرية 
الدميوقراطية  ولكن ليســت 
العرجاء وإمنا املستقيمة التي 
الوطن،  تصب في مصلحــة 
والكويت في هذه الفترة بأمس 
احلاجــة إلى الهــدوء واألمن 
واألمان واالســتقرار في ظل 
ظروف بالغة الســوء، فالعالم 
حولنا كله مشتعل، واحلروب 
في كل مــكان، فعلينا اليقظة 
واحلذر وأن نرمي بخالفاتنا 
وراء ظهورنا ونكون نسيجا 

واحدا، مثل أسنان املشط.
كما أننا ال نريد أن تكون 
الكويــت مســرحا للنزاعات 
وتصفية احلسابات، وقد حل 
مجلس األمة أو أنه في طريقه 
الناس  للحل، وفرح كثير من 
بهذا احلل وظــن البعض أن 
احلل جاء نتيجــة العتصام 
األمة احملترمني  نواب مجلس 
النواب  أن اعتصام  واحلقيقة 
أدت  عامل ضمن عدة عوامل 
إلى احلل، فاجلو العام يوحي 
باحلل منذ شــهور، واألمور 

تسير عكس التيار.
 لذلــك فإن حــل مجلس 
األمة جاء بسبب وصول العمل 
البرملاني واحلكومي إلى حالة 
يرثى لها، حتى وصل اإلجناز 
إلى الصفر، وتعطلت املشاريع، 
وواهم من ظــن عكس ذلك، 
وأساسا فقد تأخر احلل، فقد 
كنا نتوقع احلل قبل هذا الوقت، 
إال أنه قدر اهللا وما شاء فعل، 
وجاء احلل بعــد منح القيادة 
السياسية وقتا إضافيا للجميع، 
وقد أتيحت الفرصة للتسامح 
والتصالح والتفاهم واحلوار 
البناء ولكن األمور لم تتغير، 
وكلما مر الوقت على السلطتني 
زاد الطــني بلة، فأصبح احلل 

أمرا حتميا.
ومن قرأ ما بني السطور في 
خطاب سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، علم 
متام العلم أن احلل لم يأت إال 
بعد أن بلغ السيل الزبى وجاوز 
احلزام الطبيني، من هنا أتساءل 
بيني وبني نفسي: ماذا لو عادت 
األوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
احلل وهو أمر مرجح؟ وما الذي 

سيحدث في هذه احلالة؟ 
واإلجابة عن هذا الســؤال 
ال حتتمل مقولة «لكل حادث 
حديث» فالصورة باتت واضحة 
وبال رتوش واخلطاب أوضح، 
إن العــودة إلى املشــاحنات 
والتناحــر وتعطيــل عمــل 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
ســيكون ثمنه باهظا، وكلفته 
عالية، وستتخذ حينه قرارات 
ثقيلة، فمصلحة البلد فوق كل 
اعتبار، ومــع ذلك فإني أعلم 
كل العلم بــإذن اهللا تعالى أن 
أبناء الوطــن يحبون الكويت 
القيادة  ويقدرون ويحترمون 
التقديــر،  كل  السياســية 
الكويت  وسيقدمون مصلحة 
على كل مصلحة، وسيلتزمون 
مبا طالبهم به سمو ولي العهد 
وستسير األمور وفق ما يجب، 
ومن شذ إمنا يشذ على نفسه.

نحن نريد مجلس األمة وال 
نفرط به ونريد أيضا حكومة 
قويــة منجزة ولكــن نرجو 
أن يكون هناك تعاون  ونأمل 
بني السلطتني لعل مجلس األمة 
املقبل يكون أفضل املجالس في 
تاريخ الكويت، وتكون احلكومة 
أيضا أفضل احلكومات ونحن 
متفائلون باخلير لعل وعسى أن 
جنده، كي نكون جماعة واحدة 
نحن وقيادتنا ونسير بوطننا 

إلى بر األمان.
فاللهم احفظ الكويت وأهلها 

من كل سوء، ودمتم ساملني.

آباؤنا وأجدادنا األوائل.
النقد طريق القيادة: إن تكليف الطالب 
بكتابة تغريدة ضمن فن التغريد 
اللغوي سيصنع منه إنسانا ناقدا 
يعــرف أصول النقــد من خالل 
اخلبرات وليس من خالل دراسة 

دقيقة لتخصص النقد.
فاخلبرات تصقل اإلنســان 
باملعلومات وجتعله إنسانا مميزا 

مبدعا في كثير من املجاالت.
إن تعلــم النقد والتعرف على 
النقد البناء الهادف والنقد الهدام 
ازدادت  الطالــب كلما  يزداد مع 

تغريداته اللغوية.
بل ان التواصل عبر شــبكة 
تويتر ضمن كتابة تغريدة هادفة 
بجملة صحيحة خالية من األخطاء 
اللغوية واإلمالئية، ســتجعل من 
طالب اليوم رجال قياديا مستقبال 

أو إنسانا قياديا قبل امليالد.

بالسؤال إلى وزير األشغال احلالي 
عن دور وزارته إلصالح شوارعنا 
املليئة باحلفر والتي تســببت في 

إتالف سيارتنا.
هذه مشكلة يعاني منها املواطنون 
في كل مناطق الكويت البد أن تكون 
لها األولوية في مشــاريع وزارة 
األشغال حلل املشاكل التي يعاني 
منها الناس.. يجب أن يكثف نوابنا 
استجواباتهم لوزير األشغال إلجناز 
مشاريع إصالح الطرق التي مضت 
على خرابها أكثر من ثالث سنوات.

نوابنا مطالبون بإلغاء كل العقود 
التي متت مع املقاولــني الذين لم 
يلتزموا بتنفيذ بنود العقود والبد 
أن يتم كشف أسماء النواب الذين 
الفاسدين..  للمقاولني  يتوسطون 
فإلى متى تســتمر هــذه املهازل 
والتجاوزات في وزارة األشــغال 

العامة؟
من أقوال املغفور له بإذن اهللا 
سمو الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا 
ثراه، «إن املسؤولية تأتي من خالل 
بابني أساسيني هما خدمة الوطن ثم 
خدمة الشعب وأن يضع املسؤول 
ربه سبحانه وتعالى ثم ضميره في 

إجناز املهام املوكلة إليه».
واهللا املوفق.

السليم القائم على البرهان واملنتج 
ملعرفة دقيقة، ولذلك فإن التمييز بني 
الوهم  التام والواعي وبني  اإلدراك 
املرتبط برغباتنا الدنيوية الالواعية 

مسألة في غاية األهمية.
إن اإلنسان ليس شريرا بطبعه 
ولم يخلقه اهللا ســبحانه وتعالى 
شريرا ولم يخلقه سلبيا متشائما، 
ألن اهللا خلقه بحب واحلب ال ينسجم 
مع الرذيلة - القطيعة - الكراهية - 
اليأس - العدم، لذا فإن التمســك 
باألمل والتفاؤل من ركائز اإلميان 
واليقني، أما التشاؤم والقلق واليأس 
فإنها كفر بالنعمة التي أسبغها اهللا 
علينا إذ أخرجنا من العدم احملض إلى 
فضاء الوجود وجماله الالمحدود، لذا 
يجب أن نسعى نحو حتقيق اجلمال 
- النقاء - اخلير، لصناعة عالم يسوده 
التعايش بني كل مخلوقات اهللا على 
احلب والوئام، أما أن نتذمر فإن ذلك 
يعني أن نقبع في زاوية مظلمة من 
احلياة يسودها اليأس - اخلوف - 

سوء الظن، وكل قبح مستتر.

إن أسلوب احلظر من أول تعليق 
من املغردين إمنا هو أسلوب للفرار 
من املواجهة، وهذا ال يتماشى مع 
شخصية اإلنسان الواثق من نفسه 

ومن علمه ومن آرائه.
هنا البد أن يتعلم الطالب قبول 
النقد، وأن يبتعد عن قبول املدح، 
فاملدح بالوجه مذمة هكذا كان يقول 

أخطاء واتهامات ولنواب تعاونوا على 
تسهيل تنفيذ عقود املقاولني.. ونحن 
هنا نتساءل: ملاذا لم يطالب نوابنا 
بإحالة ما جاء في رد الوزيرة إلى 
هيئة النزاهة والنائب العام للتحقيق 
مما جاء فــي رد الوزيرة جنان؟.. 
ونتساءل أيضا عن املسؤولني الذين 
تولوا السلطة بوزارة األشغال العامة 
عن دورهم فيما جاء في رد الوزيرة 
الذي تضمن حقائق تستحق املتابعة 
الوزيرة عن  والتأكيد مما طرحته 
الفاسدين وعالقة هؤالء  املقاولني 
ببعض نواب األمــة.. وهنا أيضا 
نتســاءل عن دور النــواب الذين 
أدوا القســم للحفاظ على مصالح 
الوطن واملواطنني.. وكذلك نتوجه 

وال ريب أن حوار الروح مع القلب 
هو إثراء معرفــي وتأمل روحاني 
الناس  الدين، وهو ما يحتاجه  في 
اليوم، ألن أكثر من يتدين ال يعرف 
ما هــو الدين وكيف يتدين به، بل 
الكثيرون ال يعرفون ملاذا يتدينون 

من األساس.
الدينية وجتربة  املمارســة  إن 
اإلنسان في االلتزام الديني ورحلته 
الروحية واملعنوية حتتاج إلى ارتكاز 
قوي على األسس العلمية والتفكر 

فمن اخلطأ إذا لم يعجبه القول 
أن يقوم بعمل حظر (بلوك) دون أن 
يدافع عن نفسه باملنطق ودون أن 
يشرح بإيجاز شديد وجهة نظره.
إن أســلوب احلظر من أول 
مواجهة هو أسلوب الضعفاء ونحن 
نصنع جيال قويا بآرائه واثقا من 

نفسه وليس هاربا من احلقيقة.

بي فعلوا ذلك ألني رفضت طلباتهم 
بتعيينات إشرافية وقيادية مقابل 
أن أظلم آخرين ال واسطة لديهم. 
كما رفضــت طلبات رفع اإليقاف 
عن شركات محددة وفخورة أنني 
رفضت املوافقة على دفعات لشركة 
متعثرة، وفخورة ألن هذه األسماء 
هي التي وقعــت طلب طرح الثقة 
فيني. فخــورة ألني حفظت املال 
العام، وأديت أمانتي وبررت بقسمي 
الدستوري، ولكن اليوم بعض الذين 
الثقة، هل هم  وقعوا على طــرح 
فخورون أنهم وضعوا أســماءهم 

على كتاب طرح الثقة؟
نواب الشعب استمعوا إلى رد 
الوزيرة جنان والذي تضمن عدة 

ينير للذات اإلنسانية درب املعرفة 
احلقة، وهذا التأمل علم ذو قواعد 
تدريبية وعلمية وفلســفية، وهو 
يســاعد على خلق حالة من األمل 
واإليجابية والتنــور الفكري لدى 

اإلنسان.
وال ريب أن األمل هو أول حافز 
يحفز اإلنسان نحو اليقني وراحة 
العقل، وهو النقطة التي يبدأ منها 
مع الذات لكي يعرف الطريق السليم 
لبناء الذات الواعية بدنياها ودينها، 

تطوير التعليم يفرض علينا أن 
نواكب العصر، وأن نندمج مع عالم 
العوملة وجيل  العوملة، فهذا جيل 
اإلبداع إذا شئنا أن نصنع مبدعني.
ولعــل من أخطر مــا يواجه 
أبناءنا هــو التواصل االجتماعي 
عبر شبكة تويتر، وبناء عليه فإن 
تدريب الطالــب على فن التغريد 
اللغوي بات مطلبا وطنيا واجتماعيا 

وسياسيا وعلميا وتربويا.
فن املواجهة: عندما نطلب من الطالب 
أن يغرد تغريدة ضمن فن التغريد 
اللغــوي فإننا حتمــا نعلمه فن 
املواجهة وعدم الهروب أو اخلوف.
(تويتر) حتتاج  الشبكة  فهذه 
إلى أبطال يعرفون كيفية املواجهة 
بسالم دون إشعال فتيل البغضاء.
البد وأن يتعلم الطالب كيفية 
الرد على املغردين الذين يسألونه 

أو يعلقون عليه.

ما زلنــا نعاني من احلفر التي 
أصبحت صفة شوارعنا ومنذ تلك 
التي تسببت في  الغزيرة  األمطار 
تخريب شوارعنا والتي كانت في 
عام ٢٠١٩، ومازالت شوارعنا كما 
هي لم يطرأ عليها أي حتســن أو 
تصليحات، ولقد تسبب ذلك الدمار 
لشــوارعنا إلى استجواب وزيرة 
آنــذاك د.جنان  العامة  األشــغال 
بوشهري.. وكلنا شاهد كيف وقفت 
الوزيرة جنان بكل شجاعة تدافع 
عن موقفها كوزيرة لألشغال، والبد 
هنا من إعــادة رد الوزيرة جنان 
لنحدد موقفها الشجاع واستئذان 
زميلنا الكبير أحمد الصراف الذي 
نشر في «القبس» يوم ٢٥ يونيو 

رد الوزيرة جنان.
تقول وزير األشــغال األسبق 
د.جنان بوشــهري  في ردها على 
االســتجواب الــذي تزعمه عادل 
الدمخي: أقف اليوم أمامكم برأس 
مرفوع وأنا أواجه استجواب املقاولني 
والشركات، وأواجه نواب األمة، ال 
بل نواب املقاولني والشركات. أقف 
أمامكم فخورة بكل قرار اتخذته لكي 
أحمي حق الدولة، وبكل قرار اتخذته 
اجتاه الشركات الفاسدة، وفخورة 
بأن بعض من وقع على طرح الثقة 

يتســم عاملنا اليــوم باحلركة 
املتســارعة نحو تكريس املختلف 
عليه وترقيته ليصبح بؤرة صراع، 
ولذلك يسعى األشرار نحو شيطنة 
كل شيء إلفراغ الكيان الروحاني 
من اإلنسان من روحانيته وليصبح 
عبدا لألشياء وحسب فيجري وراءها 
بشكل محموم، وبالتالي يفقد سكينته 
ويعيش بال يقني وال غاية، وهناك 
من يعمل ليزيد من حالة االختالف 
والصراع والنســبية اليوم مع أن 
هناك تطورا رهيبا متســارعا في 
إنتاج التقنية واملعرفة النابعة منها.
إن احلقيقــة املريرة في عاملنا 
املعاصر هي: أن اإلنســان في هذا 
الزمن يتســم بتكبر غير محدود، 
فهو الذي يكون على صواب دائما 
وهو الواعي املثقف الوحيد، أما غيره 
فليس كذلك، واحلقيقة أن هذا خداع 
كبير يبتلى به اإلنسان ووهم كبير 
إال أن عالجه بسيط جدا وهو حث 
اإلنسان على التأمل الصادق، ولذلك 
فإن «التأمل الصادق» عالج عظيم 

حيث تبرعنا للهالل األحمر الكويتي بالنيابة عن أكثر من ١٠٠ 
مستجيب وقتها!

ومن بني األفــكار املهمة التي يتــم إغفالها، في موضوع 
احلوافز، أن احلوافز ينبغي أال تقف وتبقى حوافز في العمل 
املؤسسي وفي التغييرات وحتى في التربية، وعلى سبيل املثال، 
أثناء ذهابي حلضور فعاليات مؤمتر في جامعة بوسطن، رأيت 
سيارات الشرطة وشاحنة نقل صغيرة أثناء قيامهم بتوقيف 
سائقي الدراجات الهوائية ممن ال يرتدون خوذة حلماية الرأس، 

ســأجتاوز احلديث عن احلوافز وأمناطها، ودورها سواء 
على املســتوى التربوي أو اإلداري، والتذكير بأهميتها، من 
حيث إنها تســهم في زيادة اإلنتاجية، ورفع مستوى الرضا 
الوظيفي، وتزيد من متسكهم بالعمل، وتشجع على اكتساب 
املزيد من املهارات، وتنمي روح التعاون والعمل بروح الفريق.
في املقابل، فإن للحوافز جوانبها السلبية، جتعلها ضارة 
أحيانا، حني تتســبب في عواقب غير مقصودة، ومن أشهر 
األمثلــة املتكررة التي تضرب في ذلك، ما فعلته بريطانيا في 
الهند، حني أرادت أن تخفف من انتشار أفعى الكوبرا، فوضعت 
مكافأة لكل من يجلب للسلطات كوبرا ميتة، فأصبح السكان 
يربــون الكوبرا ألجل املكافأة، ثم قامــوا بإطالقها بعد وقف 

برنامج املكافآت! 
 كذلك سذاجة احلوافز في قياسات الرأي العام حني تقدم 
بعض اجلهات التسويقية مبالغ نقدية مقابل اإلجابة على األسئلة 
والتي قد تتم من املستجيبني دون تركيز، مما يسهم في وجود 
بيانات غير صحيحة، مما دفع اجلهات االستطالعية احملترفة 
إلى رفض احلوافز إال بضوابط، مثل الدخول بسحوبات نتائجها 
غير مضمونة للمستجيب، أو إتاحة فرصة التبرع جلمعيات 
خيرية بالنيابة عن املســتجيبني والتي كانت جتربة ثرية في 
إحدى الدراسات التي شاركت بها مع جامعة اخلليج في الكويت، 

ثم يقومون بتقدمي خوذات مجانية كهدايا لهم، وهذا وال شك 
أسلوب حتفيزي لتغيير السلوك، ومن املتوقع واملفترض أن 
يعقــب احلملة ما يلي: أن يتجه كثيــرون الى ارتداء اخلوذة، 
وان تصبح هناك حالة جماعية من ارتداء اخلوذة، وأن يحدث 
مــا يعرف بتأثير األغلبية Majority Affect، حيث تتأثر األقلية 
بسلوك األغلبية وترتدي اخلوذة، ثم تأتي العقوبة التدريجية 
ملن لم يلبس اخلوذة! ما أجملها من خطوات وعملية ذكية في 

تغير السلوك نحو اإليجابية!
وللمرء أن يتخيل أن تأتي العقوبة أوال دون املرور مبرحلة 
التحفيز، وفي هذا اإلطار يضــرب مثال وهو تطبيق النظام 
اإلسالمي، فال ميكن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، خاصة بعد 
فترة طويلة من البعد عنها، مبباشرة الناس بتطبيق العقوبات، 
فهذه سذاجة ينبغي أن يتوقف عنها حتى املتحمسون للنظام 
اإلسالمي وتطبيقه، وفي ذات الوقت، ينبغي أال نقع في سذاجة 
بعض املناهضني لتطبيق الشريعة أيضا ممن يركزون فقط على 
احلوافز في تغيير السلوك دون االنتقال الى مرحلة العقوبة، 
فهذا التوازن بني احلافز والعقوبة ينبغي أن يتم بسالسة وذكاء، 
وأن يســبقها مرحلة انتقالية بالتحفيز بأمور بعضها دنيوي 
واألخر أخروي، وهكذا يكون التغيير دون كسل احلوافز وال 

القفز إلى رهبة العقوبات.
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