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فأشتريه
«أال موت يباع
فهذا العيش ما ال خير فيه» «»2-1
املوت �أمر ال بد منه« ،كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو اجلالل والإك��رام»
« 27-26الرحمن» .ويقول املولى عز
وج��ل �أي�ض ًا« ،ك��ل نف�س ذائقة املوت
و�إمنا توفون اجوركم يوم القيامة فمن
زحزح عن النار وادخل اجلنة فقد فاز
وما احلياة الدنيا �إال متاع الغرور»
«� 185آل عمران» .نحن نعلم علم اليقني
ان املوت حق ،ولكن عندما تت�أمل البيت
عنوان املو�ضوع يتبادر الى ذهنك �س�ؤال
يطرح نف�سه� ،أيتمنى �أحد املوت؟ �أيدعو
االن�سان على نف�سه باملوت؟ ايباع املوت
حتى ي�شرتيه هذا البائ�س اليائ�س؟
�أال موت يباع فا�شرتيه
فهذا العي�ش ما ال خري فيه
لقد نهى ر�سول الله �صلى الله عيه و�سلم
ا�شد النهي عن ذلك وق��ال�« :أال ال يتمنى
�أحدكم املوت ل�رض نزل به ،ف�إن كان ال
بد متمنيا املوت فليقل :اللهم �أحييني ما
كانت احلياة خري ًا يل ،وتوفني ما كانت
الوفاة خري ًا يل» .املوت يا �سادة لي�س
باالمر ال�سهل ،ولكن الي�أ�س قد يجعل
االن�سان يفكر فيه ،ومل يكن املوت يف
يوم من االيام امنية نتمناها ،وعندما
ي�سيطر الي�أ�س على ابن ادم يكره احلياة،
وي�شعر ب�أنها لي�ست بذات قيمة بالن�سبة
له ،وهذه النظرة الت�شا�ؤمية موجودة عند
بع�ض ال�شعراء فهذا �أبو العالء املعري
يقول:
تعب هي احلياة
فما �أعجب اال من راغب بازدياد
�أما �صاحب بيت ال�شعر ،فقد خنى عليه
الزمان ،وذاق مرارة الفقر واجلوع حتى
انه ال ي�ستطيع �رشاء رغيف خبز ،تربم
باحلياة ،فقال:
�أال موت يباع ف�أ�شرتيه
فهذا العي�ش ما ال خري فيه
�أال موت لذيذ الطعم ي�أتي
يخل�صني من العي�ش الكريه
�إذا �أب�رصت قرب ًا من بعيد
وددت لو �أنني مما يليه
�أال رحم املهيمن نف�س حر
ت�صدق بالوفاة على اخيه
�صاحب هذه الأبيات املهلبي احل�سن
بن حممد بن عبدالله ،وعندما قال هذه
االبيات كان معه �صديق له يدع «�أبا
عبدالله ال�صويف» رثى حلاله ورحمه
وا�شرتى له حلم ًا وخبز ًا بدريهمات،
وطيب خاطره ووا�ساه ثم افرتقا ،مرت
االيام ي�سابق بع�ضها بع�ض ًا ،ابت�سمت
الدنيا للمهلبي ،تقلد الكثري من
الوظائف حتى �صار وزير ًا يف خالفة
املطيع لله العبا�سي ،وقربه اخلليفة
منه وخلع عليه ،وات�صل ب�سلطان
بغداد معز الدولة بن بويه ،وارتفعت
منزلته ولقب بذي الوزارتني ،و�صار
من كبار رج��ال الدولة حزم ًا وعلم ًا
وكرم ًا ودهاء و�شهامة ثم ان �صاحبه
الذي عطف عليه ايام فقره �أبا عبدالله
ال�����ص��ويف �أم��ل��ق واف��ت��ق��ر و���ض��اق��ت به
يت�سن
ال�سبل فذهب ي�س�أل عنه ،فلم
َ
له الو�صول �إليه ومل يقدر على ذلك
فبعث له رقعة تذكره بق�صته معه
وكتب فيها:
�أال قل للوزير فدتك نف�سي
مقالة مذكر ما قد ن�سيه
اتذكر �إذ تقول ل�ضنك عي�ش
�أال موت يباع ف�أ�شرتيه

mishrefeqab@yahoo.com

يومياتي في دورة تدريبية
ح�رضت �أحد الربامج التدريبية التي تعقدها
جهة العمل من �أجل تدريب وتطوير املوظفني
يف اجلانب الإداري والنف�سي ،و�إذ باملدرب
ي�س�أل ال�س�ؤال اال�ستفزازي الذي ي�س�أل يف معظم
الدورات :ما هدفك �أو ما طموحك؟ لتتباين �أجوبة
املوظفني يف حتقيق �أهدافهم ،فمن يقول �أرغب
يف تنفيذ م�رشوع ومن تقول �أريد من �أبنائي �أن
يكونوا �أطباء ومهند�سني ومن تقول �أرغ��ب يف
التقاعد حتى «�أجابل املطبخ لأين �أحب �أطبخ»
وم��ن تقول �أرغ��ب يف التفرغ لهوايتي.....
�إلخ ،لكن الغريب يف الأمر �أن جميع املوظفني
يف جميع ال��دورات التدريبية مل يذكر �أحد �أن
له �أهدافا مهنية يرغب يف حتقيقها والذي من
�أجله ير�سل املوظف �إلى الربنامج التدريبي.
ونحن هنا �أم��ام مع�ضلة ب�رشية حقيقية فما
فائدة بناء العمران دون االكرتاث لبناء الكوادر
الب�رشية الوظيفية التي تقوم على �أ�سا�سها الدول
املتقدمة؟! بالن�سبة يل �أعترب �س�ؤال «ما هدفك؟»
�س�ؤاال ا�ستفزازيا يزرع طاقة �سلبية ب�صورة غري
مبا�رشة لتهمي�ش الإن�سان ال��ذي حقق �أهدافا
وا�ضحة و�أ�سا�سية يف حياته وهو حتمل م�س�ؤولية
الدرا�سة وح�صوله على وظيفة و�سكنه يف النف�س
الذي وجد منه املودة والرحمة ويعمل �صاحلا
لأنها �أه��م �أه��داف يحققها �أي �إن�سان لي�شبع
حاجياته الف�سيولوجية واالجتماعية والذاتية
والإدراكية واجلمالية والروحانية وهي كافية
متاما لتحقق الر�ضا وال�سعادة �إن ا�ستغلها
الإن�سان ا�ستغالال �صحيحا وجميعها نعم يحمد
الله عليها وكافية جدا لأن ي�ستحق الإن�سان
التقدير ويعفى من �س�ؤال ما هدفك؟ وعندما
يطلب املدرب من املوظف �أن يعرف عن نف�سه
جتد بع�ض املوظفني ي�ستعرون من ذكر وظيفتهم
التي ي�شغلونها واالكتفاء بالقول �أنا جامعي
وهذا دليل على �أن املوظف يعاين من قلة تقديره
لذاته يف وظيفته ،وامل�صيبة الأكرب عندما �س�أل
امل��درب �أح��د املوظفني من املعينني القدامى
وهو يف م�ستوى وظيفي مرموق :ما ر�سالة ور�ؤية
وزارتك؟ فيجيب ب�أنه ال هدف وال ر�ؤية لوزارتي
وال توجد مهام حمددة لوظيفتي!! �أين م�س�ؤولو
الوزارة من هذا املوظف و�أين دور �إدارات تدريب
وت�أهيل املوظف؟! موظف يداوم وال يعلم ما هدف
جهة عمله و�إدارت���ه؟! هذي م�صيبة حقيقية يف
الكوادر الوظيفية بالكويت!! من جانب �آخر تكرر
معي �أمر يف معظم الدورات التدريبية التعاقدية
وهو �أن معظم مدربي التنمية الب�رشية يحملون

مستشفى لذوي
االحتياجات   

�شهادات متنوعة يف الدرا�سات العليا �إال �أنهم ال
يحققون �أي �إجناز يف الربامج التدريبية مبجال
تنمية املوظف ويفتقرون �إل��ى فن الإ�صغاء
ويعتربون معرفتهم فر�صة للجميع والبع�ض
يرى من نف�سه لأنه ح�صل على لقب دكتور �أنه
حقق الهدف الأعلى وا�ستغل مهنة مدرب ليفرغ
مر�ضه النف�سي يف الآخرين ،انتبهوا ملا �أقوله
جيدا ،نعم ا�ستغل مهنة مدرب ليفرغ مر�ضه
النف�سي يف الآخرين ملمار�سات قد مور�ست عليه
يف طفولته حتى بداية �شبابه ،فتجده دائما
يقلل من قيمة وظيفتك و�شهادتك واهتماماتك
ا�ستغالال لوظيفته كمدرب ب��دال من �أن يزرع
الطاقة الإيجابية ويحفزك لالهتمام بوظيفتك
والتطوير فيها كما �أنه يرف�ض التفكري بالأديان
لأنها حكر على امل�شايخ ويرف�ض التحدث
بال�سيا�سة ك�أننا وافدون ول�سنا مبواطنني بينما
مدرب التنمية الب�رشية من واجباته الوظيفية �أن
يحفز املتدرب على حرية التفكري العلمي وحرية
التعبري العلمي ولي�س القمع! وبع�ض املدربني
«خرفان» لتبزعت موظفة جدامه قال «�إمبااااع»
ووده يتفرغلها ب�س يت�صارع مع رغبته ومع
مت�سكه بحرفيته املهنية» ،يعني عنده مر�ض
قاعدة هرم ما�سلو وياي يدرب الب�رشية!
�إن الآف��ة املنت�رشة يف جمتمعنا والتي على
اجلميع �أن ينتبه لها هي لي�س ال�سيا�سي
الفا�سد �أو املواطن الفا�سد �أو النائب الفا�سد
�أو الداعية الفا�سد فقط�...إلخ �إمن��ا �أي�ضا
من ي�ستغل مهنة تنمية امل��وارد الب�رشية يف
زج �أفكار �سلبية بعقول املواطنني حتبطهم
وتعرقلهم وحتارب املبادئ ال�صحيحة وهم
لي�سوا �أهال لهذه املهنة وال يقدمون �أي مادة
علمية �إثرائية يف براجمهم التدريبية والدولة
تتعاقد معهم ب�آالف الدنانري دون �أن ت�ستثمر
هذه الدنانري يف مكانها ال�صحيح .عقلك هو
مفتاح جناحك و�أن��ت قائد نف�سك و�أن��ت مرب
لذاتك والقر�آن الكرمي �أعظم م�صدر للتنمية
الب�رشية ل�سنا بحاجة �إلى و�صوليني امتهنوا
مهنة مدرب تنمية ب�رشية دون �أن ي�ساهموا
يف تنمية الب�رشية واكتفوا بتحبيطهم ولط
فلووو�س؟! على جميع جهات العمل �أن حتر�ص
على تقدمي ال��دورات التدريبية التخ�ص�صية
وق��واع��د االح�تراف��ي��ة املهنية والثقافات
القانونية املهنية �أبرك من الدورات النف�سية
واالجتماعية التي ال تقدم وال ت�ؤخر من تدين
م�ستوى حمتواها العلمي.

ان معاناة املواطنني ال��ذي��ن لهم �أبناء
م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة كبريه،
خ�صو�صا عند مراجعة احد �أبنائه من ذوي
االحتياجات اي م�ست�شفى عادي ،وذلك لأن
ذوي االحتياجات يكون مري�ض ًا ويحتاج
الى عناية خا�صة و�أجهزة خا�صة   ،متى
ن��رى م�ست�شفى خا�ص ل��ذوى االحتياجات
اخلا�صة؟ عندنا من ال�سبعينيات من القرن
املا�ضي الى يومنا هذا واحلديث يدور عن
ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطائهم م�ساحة
كبرية يف املجتمع ،لكن مع اال�سف جمرد
حديث فقط �،إن ذوي االحتياجات اخلا�صة
يحتاجون عناية خا�صة وم�ست�شفى له
�إمكانيات خا�صة وجتهيزات متخ�ص�صة لهذه
الفئة من املجتمع ،من ي�سافر �إلى �أغلب دول
العامل وخ�صو�صا �أوروب��ا و�أمريكا ،يرى
اهتمام احلكومات بذوي االحتياجات اخلا�صة
والتجهيزات واالم��اك��ن املخ�ص�صة لذوي
االحتياجات اخلا�صة،وعندهم م�ست�شفيات
ومراكز ع�لاج و�أج��ه��زة متخ�ص�صة و�أندية
خا�صة ل��ذوي االحتياجات،وهناك وعي
حكومي و�شعبي،لكن عندنا ال م�ست�شفيات
وال مراكز متخ�ص�صة �أو �أندية ومقرات لذوي
االحتياجات،املعاناة م�ستمرة من عدم
اهتمام الدولة بهم او مبعاناتهم،ومازالت
ال��دورة امل�ستندية على حالها،واليوجد
اهتمام فعلي من احلكومة بهذه الفئة من
املجتمع ،واليزال كل �شيء مكانك راوح ومل
يطبق الى االن ،هل يعقل ما يحدث مع ان
احلكومة ،وامل�س�ؤولني بالدولة دائما و�أبد ًا
ويف كل منا�سبة ن�سمع منهم �أن املواطن من
ذوي االحتياجات اخلا�صة يعترب «رقم واحد»
يف جميع معادالت وتخطيطات الدولة وذلك
لظروفهم اخلا�صة وان اخلطط والدرا�سات
يتم و�ضعها خلدمة املواطنني والعمل على
راحتهم وتنميتهم و�سعادتهم ،و�أن الدولة
تقوم بو�ضع ا�سرتاتيجية عن بيئة �صاحلة
لذوي االحتياجات وم�ساعدتهم والوقوف
على احتياجاتهم و�إعطائهم جميع احلقوق
املادية واملعنوية ،والعمل على تلبية
جميع متطلباتهم الإن�سانية ،ولكن الواقع
مع الأ�سف غري ذلك وغري دقيق مئة باملئة،
و�أكرب دليل على اال�ستخفاف وعدم احرتام
هذه الفئة من املجتمع عدم ح�ضور احلكومة
جلل�سة جمل�س الأمة املقررة ملناق�شة �أو�ضاع
ذوي االحتياجات اخلا�صة والتي خذلت
و�أ���س��اءت �إل��ى ذوي االحتياجات اخلا�صة
و�أهلهم ،وذلك لأن احلكومة غري جادة يف
م�ساعدة هذه الفئة �أو غريها من املواطنني،
و�أكرب دليل على ذلك عدم اهتمام احلكومة
بهذه الفئة من املجتمع ،وال اهتمام «وال
يحزنون» ،امل�شكلة عندنا �أن الأولويات
معكو�سة� ،أغلب دول العامل املتقدم عندها
�صحة الإن�سان وذوي االحتياجات اخلا�صة
رقم واحد يف االهتمامات ،متى يكون لها
هذا املبنى الكبري الدائم عك�س مقر املجل�س
الأعلى لذوي االحتياجات الذي كما ذكرنا
عمارة �سكنية ومقر غري دائم ،وهو مدر�سة
قدمية مت ترميمها ،ال�شاهد من الكالم �أن
احلكومة متعذرة بعدة �أمور ،منها و�أهمها
الكلفة املالية للقانون ،امل�شكلة انه عند
�أي قانون يتعلق باملواطن وراحته تكون
احلكومة متحفظة وبخيلة جدا ،لكن �إن�شاء
امل�ست�شفيات والطرق واملنح والقرو�ض
جلميع دول العامل قاطبة ب��دون ا�ستثناء
تعترب عم ً
ال مهم ًا و�سيا�سة خارجية،ملاذا ال
ي�ساهم ال�صندوق يف �إن�شاء مقار وم�ست�شفيات
متخ�ص�صة و�أندية ومقرات لذوي االحتياجات
اخلا�صة لو كانت احلكومة جادة حللت م�شكلة
املعاقني منذ �سنوات طويلة ،الله يعني
املواطن الب�سيط� ،رصنا مثل «عني عذاري»
وال عزاء لذوي االحتياجات اخلا�صة ،لهم
الله� ،سبحانه كفيل بهم ،ودمتم.

أقنعة

د.ياسمين القطامي
@y_alqtami

الصراعات
ما اخليار؟
بع�ض النا�س ال يعرفون كيف يحلون م�شاكلهم
باحلب والعالقات ,وينتهون بالتخل�ص من تلك
امل�شكالت بطرق عديدة.
اخليار الأول ,بالطبع ,هو جتاهل امل�شكلة
�أ�سا�س ًا على �أمل �أنها �ستختفي بنف�سها .الطريقة
الأخرى هي �أن يربر امل�شكلة ويقول لنف�سه انه
ال �شيء �أف�ضل من العالقة املثالية ,ولكن توقع
الأف�ضل هو �شيء غري واقعي وغري مكتمل� .أو انه
قد يحاول �أن يلقي بكامل اللوم على �رشيكه� .أو
قد يرتكه بحث ًا عن �آخر ,فقط ليجد نف�سه يواجه
امل�شكلة نف�سها من جديد .بع�ض النا�س ينتقلون
من �رشيك �إلى �آخر ,حماولني تفادي ال�رصاع
وامل�شاكل .والبع�ض الآخر يقررون �أنه يبدو من
الأقل خوف ًا �أن ي�ستمروا مرتبطني بعالقة واحدة
على �أن يخاطروا برتكها ,وي�ست�سلموا للو�ضع
كما هو.
هل �شعرت قب ً
ال بنف�سك تقول هذه العبارة�« :أنا
�أحب �رشيكي ،ولكنني الآن ال �أحبه كال�سابق»؟

للأ�سف ,ف�إن الإجابة النمطية على هذه العبارة
من قبل الأ�صدقاء والعائلة و�أكرث االخت�صائيني
هي كالتايل« :ال تكن غري نا�ضج ,واجه الواقع
– فاحلب الرومان�سي ال ميكنه الإ�ستمرار ,انها
مقاي�ضة ف�أنت ت�ضحي بامل�شاعر من �أجل الأمن
واال�ستقرار!».
على عك�س هذا االعتقاد ال�سائد ف ��إن احلب
والرومان�سية ت�ستطيع �أن ت�ستمر .فالعالقات
ال يجب �أن تكون قد القت حتفها يف �إطار كونها
�أ�صبحت عادية ومملة .تلك ال�شعلة من احلب
واال�ستمتاع بالعالقة ال��ذي تقت�سمانه يف
البداية ت�ستطيع �أن تبقى م�شتعلة وقد ي�شع
�ضو�ؤها �أكرث ف�أكرث .ارجع بذاكرتك �إلى وقت
ر�أيت فيه زوجني ي�ستمتعان حق ًا بعالقتهما,
ويبدوان حق ًا واقعني يف احلب ,ف�أنت حتم ًا
�ستفرت�ض �أنهما التقيا للتو .ه��ذه الفكرة
ال�سلبية عن بقاء احلب مت�أ�صلة فينا منذ عمر
مبكر .بع�ض النا�س يثور غ�ضبه ب�شدة عندما
ي�شاهد �شخ�صني متحابني.
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وطن النهار
عندما كنا وطن ًا للنهار كانت الل�صو�ص ال تظهر �إال ليال،
وعندما كنا وطن النهار مل يكن ه�ؤالء يغردون يف اي
وقت ،وعندما كنا وطن النهار كان الوطن هو غايتنا
ورفعته هي هدفنا ،كنا نغني كلمات �أغنية نظمها ال�شاعر
بدر بور�سلي� ،شاعر عرف بحبه للوطن حتى �سكن فيه،
كما �سكن بداخله ،وطن النهار ،فكان �صوت الفنان
الكبري عبدالكرمي عبدالقادر الذي عودنا على �أغاين زمن
الع�شق الربيء ،ي�صدح ب�أهزوجة وطن النهار وملحمة
التحرير فرحا بعودة الكويت وطن ًا للنهار ،وع�شنا يف
هذه االثناء اجن��ازات حققت وهمم �شدت ورفعت هامة
الوطن ،و�أجنزنا ا�صالح الكويت لكي تعود كما كنا نريد
وطن النهار ،وم�شينا يف دروب الوطن تارة م�صلحني
وت��ارة نا�صحني وت��ارة كاتبني على ج��دران الزمن،
ملحمة حب الوطن يف �شكل عمل وجد ،حماطني باحلب
للوطن لكي يعود لنا الوطن كما كنا نريد ،وهذي �أق�صى

االماين لوطن عا�ش فينا واليوم وبعد �سنوات وبعد ما
جرى وما فات ت�ساءلت الى نف�سي� :أما زلنا وطن النهار
اما زلنا نن�شدها باقتناع؟ بعد هذة ال�سنوات التي �سمعنا
بها عن ال�رسقات وبعد ال�سنوات التي �شهدنا فيها تزوير
ال�شهادات ؟ وبعد الكوارث التي مررنا بها وال نعلم ما
هو ات؟ �صدقا ما عدت ارى بعد اليوم وطن النهار ب�سبب
غيوم احلقد التي انت�رشت بني البع�ض �ضاربني ب�سمعة
البلد وهيبة الوطن عر�ض احلائط جاعلي اعدائنا �شامتني
بنا ،ف�أين اليوم وطن النهار الذي تغنينا بحبة �صغار ًا
وترعرعنا يف ثناياه وكربنا يف �أح�ضانة لكي نعلي
بنيانه ونرفع �ش�أنه؟ �أين وطني حني �سعينا للم�س�ؤولني
بحث ًا عن حلول مل�شاكل البالد وتي�سري �ش�ؤون العباد
التي انيطت بالبع�ض منهم ون�ساها البع�ض؟ وحافظ
عليها البع�ض ماذا يجري ؟ فالوطن �أ�سمى غاية و�أجمل
ع�شق يعي�شه املواطن مع وطنه فلماذا مل يعد هذا الع�شق

موجود ًا يف نفو�س الكثريين وحتولت لغة املحبة الى
لغة امل�صلحة؟ وتبدلت معاين املواطنة الى معاين
االنتفاع منها؟ ماذا جرى للمواطن كي يتغري ثالثمئة
و�ستني درج��ة؟ هذا �س�ؤال �أب��ادر به نف�سي وان��ا عارف
لالجابة م�سبقا و�أ�س�أل اجلميع :ماذا يجري لكم؟ فما عاد
وطن ًا النهار وطن كما كان ،وماعاد وطن النهار يحتمل
ابناءه ويحت�ضن اوالده حتى قرر البع�ض منهم الهجرة
فمنذ متى واملواطن يرتك الكويت ذات العي�ش الرغيد
ليذهب الى بالد الدنيا طالبا العي�ش خارجها بارادته او
عازفا عن اكمال حياته فيها؟ فما عاد وطن النهار وطن ًا
للبع�ض بعد �أن نخرت فيه الوا�سطات واملح�سوبيات وعم
الف�ساد حتى قال كلمته فيه ح�رضة �صاحب ال�سمو حفظه
الله ورعاه قول «ف�ساد البلدية مات�شيله البعارين» قا�صدا
جهة ما عادت فا�سدة بقدر ما كانت قبل قول �سموه حفظة
الله ،اال ان هذا الف�ساد ا�ست�رشى و�أ�صبح ي�رضب مينة

وي�رسة بكلتي يديه على جميع اجلهات «احلكومية» وحتى
نال جزء ًا من القطاع اخلا�ص ومل يبقي الف�ساد مكان ًا اال
�رضبه املف�سدون يف ف�سادهم ،حتى تعطلت عجلة التنمية
وتبدلت لغة االعمار الى لغة اال�ستغالل ،وما كنا كذلك
نفعل ،وب�صدق اليوم �أ�س�أل �أين وطني؟ �أين وطن النهار؟
متى �سريحل الفا�سدون؟ ومتى �سيزول ف�سادهم ما دمنا
نحاربه بياليت وع�سى فما �أظن �أننا �سنقتلعه ويحق
يل ال�س�ؤال :متى �سنعود يف قمة الهرم الدويل باعمار
النف�س الب�رشية والبناء لوطن النهار الذي مل يغادر
حبة قلوبنا ،وكتب املواطنون يف حبه مالحم الوفاء
بتقدير اغلى ال�شهداء دفاع ًا عنه يف مواكب الآباء ،فلماذا
اليوم ال نبادر ون�سعى �إلى ان يعود وطن النهار بعد ان
اراد البع�ض ان يحوله الى وطن للرماد واخلراب؟ فمتى
�سيكون؟ ومتى �سننه�ض لرنفع هامة وطن النهار وننهي
ليل الل�صو�ص ليحل نهار ال�رشفاء؟

