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بيئة األعمال ...عمية تمشط شعر مينونة!

«ومهما أالم على حبهم..

فإني أحب بني فاطمة»

كلنا يحب ابني فاطمة ،وم��ن ال يحبهما ال �أحبه الله تعالى،
كيف ال نحبهما وهما ريحانتا ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
و�سبطاه و�سيدا �شباب اهل اجلنة :احل�سن واحل�سني ر�ضي الله عنهما
وار�ضاهما ،روي يف �صحيح اجلامع ،عن ا�سامة بن زيد انه قال:
«طرقت النبي �صلى الله عليه و�سلم ذات ليلة يف بع�ض احلاجة،
فخرج وهو م�شتمل على �شيء ال ادري ما هو ،فلما فرغت من حاجتي
قلت :ما هذا الذي انت م�شتمل عليه؟ قال :فك�شفه ،فاذا ح�سن وح�سني
على وركيه ،فقال :هذان ابناي ،وابنا ابنتي ،اللهم اين احبهما
ف�أحبهما ،و�أحب من يحبهما» من هنا قال ابن هرمة ال�شاعر:
وم��ه��م��ا �أالم ع��ل��ى ح��ب��ه��م ..ف���اين �أح����ب ب��ن��ي فاطمه
بني بنت من جاء باملحكمات ..والدين وال�سنة القائمة
فل�ست �أب��ايل بحبي لهم� ..سواهم من النعم ال�سائمة
�صاحب هذه االبيات ابراهيم بن علي بن �سلمة بن هرمة القر�شي ،جده
االكرب احلارث بن فهر  -وفهر ا�صل قري�ش  -وابراهيم عا�رص الدولة
االموية والعبا�سية ،كنيته ابو ا�سحاق وهو من اهل املدينة املنورة
مدح اخلليفة الوليد بن يزيد االموي ثم وفد على املن�صور العبا�سي،
قال اال�صمعي :ختم ال�شعر بابن هرمة ،ولد ابن هرمة �سنة  80هـ وتويف
عام 176هـ وبذلك يكون عا�رص عبدامللك بن مروان والوليد بن عبد
امللك و�سليمان بن عبدامللك فعمر بن عبدالعزيز ويزيد بن عبدامللك
وه�شام بن عبد امللك ،فالوليد بن يزيد ثم يزيد بن الواليد وابراهيم
بن الوليد ،ومروان بن حممد بن مروان ،ثم �شهد �سقوط دولة بني
امية وقيام دولة بني العبا�س ،وعا�رص من خلفائهم :عبدالله ال�سفاح
وعبدالله املن�صور وحممد املهدي ومو�سى الهادي و�ستة اعوام من
خالفة هارون الر�شيد حيث تويف يف عهده ،وهذه رواية وهناك غريها
من الروايات ،كان ابن هرمة منقطعا الى «�آل ابي طالب» وميدح غريهم
للتك�سب ،ومن فاخر ال�شعر ابياته الرائعة يف اخلليفة االموي ال�سابع
�سليمان بن عبدامللك يف مو�سم احلج حيث قال:
اذا قيل :من خري من ي��رجت��ى ..ملعرت فهر وحمتاجها
ومن يعجل اخليل يوم الوغى ...ب�إجلامها قبل �إ�رساجها
ا���ش��ارت ن�ساء بني غ��ال��ب� ..إل��ي��ه ب��ه قبل �أزواج��ه��ا
وفيها يقول:
�أجارتنا روح��ي نغمة ...على هائم النف�س حمتاجها
ف�لا خ�ير يف ود م�ستكره ..وال حاجة دون ان�ضاجها
روى اال�صفهاين انه مدح عبدالواحد بن �سليمان بن عبدامللك ,ولي�س
�سليمان بن عبدامللك ،ومنها:
ك���أن ق��ت��ودي على خا�ضب ..زف��وف الع�شيات هداجها
ال��ى ملك ال ال��ى ���س��وق��ة ..ك�سته امل��ل��وك ذرا تاجها
حت��ل ال��وف��ود ب ��أب��واب��ه ..فتلقى الغنى قبل ارتاجها
ال��ى دار ذي ح�سب م��اج��د ..ح��م��ول امل��غ��ارم فراجها
رك��ود اجلفان عند ال�صبا ...وي��وم ال�شمال وارهاجها
وق��ف��ت مبدحيه عند اجل��م��ار ..ان�شده ب�ين حجاجها
هناك من يذكر ان مولد ابن هرمة عام  90هـ ولي�س  76هـ و�أن وفاته
يف خالفة ابي جعفر املن�صور ،وقد وفد على املن�صور يف جماعة
من اهل املدينة ،فكان احلاجب يذكر ا�سماء الوفد واحدا واحدا حتى
جاء دور ابن هرمة ،فقال احلاجب :هذا ابرهيم بن هرمة ال�شاعر يا
�أمري امل�ؤمنني ،فقال املن�صور :ال مرحبا وال اهال وال انعم الله به
عينا!! فقال ابراهيم :هلكت والله ،ثم ان�شده قوله:
�رسى ثوبه عنك ال�صبا املتخايل ..وقرب للبني اخلليط املزايل
حتى انتهى الى قوله:
ف�أما الذي امنته ي�أمن الردى ...واما الذي حاولت بالثكل ثاكل
فقربه املن�صور وق��ال ل��ه :ل��وال ذن��وب بلغتني عنك لف�ضلتك
علىا�صحابك ،فقال ابراهيم :كل ذنب بلغك عفوت عنه ،فانا
مقربه ،ف�أمر له املن�صور بع�رشة االف درهم ،ومن �شعره ال�سائر
يف الفخر:
قد يدرك ال�رشف الفتى وردا�ؤه ..خلق وجيب قمي�صه مرقوع
عرف ابن هرمة بولعه باخلمر وادمانه على ال�رشاب حتى انه رهن
رداءه من اجل ان ي�رشب وقد ن�صحه ا�صحابه برتك ال�رشاب فقال:
ا�س�أل الله �سكرة قبل موتي ...و�صياح ال�صبيان :يا �سكران
ومن فاخر �شعره اي�ضا ابياته احلائية التي مدح فيها االمري
عبدالواحد بن �سليمان والتي يقول فيها:
اعبد الواحد امليمون اين� ..أغ�ص حذار �سخطك بالقراح
وجدنا غالبا كانت جناحا..وكان ابوك قادمة اجلناح
وقد �سئل ابن هرمة ،مب ا�ستحق عبدالواحد منك هذا الثناء؟ فقال :ا�صابتني
�ضائقة باملدينة فخرجت الى دم�شق ،ودخلت م�سجد عبدالواحد يف
جوف الليل ،وجل�ست انتظره فدخل امل�سجد و�صلى فدنوت منه و�سلمت
عليه ،فقال :ابو ا�سحاق؟ اهال ومرحبا ،قلت :لبيك ب�أبي انت وامي،
فان الدهر �أخنى علي ،فما وجدت م�ستغاثا غريك ،فقال :ال ترع فقد
وردت على ما حتب �إن �شاء الله ،ثم اعطاين الف دينار وثيابا كثرية
وجمال من جماله افتلومني على قويل؟ «انتهى».
وعبدالواحد بن �سليمان من امراء بني امية ،و�أجوادهم كان نائبا
ملروان بن حممد بن مروان على املدينة املنورة وقتل �ضمن من قتل
من امراء بني امية مع قيام الدولة العبا�سية عام  132هـ.
�أكتفى بهذا القدر.
دمتم �ساملني ،يف �أمان الله.

قبل �أي��ام مت ت��داول خرب من جلنة
ب��ي��ئ��ة االع���م���ال يف جم��ل�����س االم��ة
بتخ�صي�ص �أرا�����ض م��ن الرعاية
ال�سكنية ل�صالح امل�شاريع ال�صغرية
وتقدر تلك املنحة التي منحتها
الإ�سكان مبا يقارب  150الف مرت
مربع ال�ستغاللها كمخازن وور�ش
وم�صانع وزف لنا هذا اخلرب احد
النواب الكرام والذي اتذكرين مبثل
الذي �سكت دهرا ونطق كفرا.
ان م�شكلة الإ�سكان وطوابري االنتظار
باتت ت�صل الى ع�رشات ال�سنوات
التي ينتظر بها امل��واط��ن اب�سط
حقوقة من الرعاية ال�سكنية ومنحه
بيت العمر الذي طال انتظاره وت�أتي
لنا اليوم وزارة الإ�سكان وفرقة
ح�سب الله من ذات اللجنة وتقت�ص
جزء ًا قد ي�ؤوي اكرث من  450ا�رسة
كويتية من طوابري الإ�سكان ..ولكن
فزعة ال�شباب يف اللجنة لتعزيز
موقف �صاحبهم امل�ستجوب قاموا
غري م�شكورين با�ستقطاع جزء من
الرعاية ال�سكنية ملنحها لل�صندوق
الوطني ..وطبعا كلكم عارفني من

الذي �سي�ستحوذ على الأر���ض وراح
تكون حتت امر �رشكة واحدة حالها
حال اللي قبلها ويتم توزيعها على
ربعهم واملح�سوبني عليهم.
بع�ض جلان املجل�س ا�شبه باخلياط
يف�صل امل�رشوع على قيا�س واحد من
الزباين والقيا�س وا�ضح وما يحتاج
تفكرون الن �أ�سا�سا احنا بالكويت
ع��ن��دن��ا ��شرك��ة واح����دة اه���ي التي
تتحكم بذلك ونبارك مقدما لل�رشكة
و�أعزي اخواين �أ�صحاب حملة «ناطر
بيت» و«امل��ب��ادري��ن يف ال�صندوق
الوطني».
كان من املفرت�ض ان يلج�أ ال�صندوق
للأرا�ضي التي حتت �سيطرة وزارة
الدفاع او نفط الكويت او حتى �أرا�ضي
الهيئة العامة للزراعة واالبتعاد عن
الأرا�ضي ال�سكنية احرتاما مل�شاعر
املواطن الغلبان لكن هذه هي نتيجة
العمية التي مت�شط �شعر مينونة!
القرارات �صائبة وال نتائج مر�ضية.
هم�سة يف اذن مهاو�ش :رائع جدا ان
ترد جميل من �سند اخوك ولكن مو
على ح�ساب املواطن!

قضايا تحت الرؤية

عبداهلل الضويان
a.h.dhuwayan@hotmail.com
تويتر @a_dhuwayan:

اللي شبكنا يخلصنا يا وكيل المرور
مل اكن �أت�صور يف يوم من الأيام ان
تكون املخالفات امل��روري��ة باثر
رجعي  ،وتتفاج�أ بها عندما تريد
�إجناز معاملة جتديد دفرت ال�سيارة
يف وزارة الداخلية ،وم�شكلتها ان هذه
املخالفات مت وقوعها وت�سجيلها
كمخالفة يف ال�سنة املا�ضية وت�أتي
يف �سجلك يف هذه ال�سنة ،واي�ضا
خمالفات تقع و ت�سجل بعد ا�شهر يف
نف�س ال�سنة ت�أتي يف �سجلك ،هذه
املدة الطويلة بني ت�سجيل املخالفة
بتاريخ وقوعها ومن ثم ت�أتي فج�أة
بعد مده طويلة يف �سجلك «خمالفة»
 ،و�أ�ستغرب :ما هو النظام املتبع
يف قطاع املرور « ق�سم املخالفات
» يف وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف هذه
املخالفات التي تفاجا مرتكبوها
بعد وقوعها بعد ع��ام؟ والغريب
والكل يت�ساءل عن كيفية النظام
بعدما مت القب�ض على موظفني
ب��امل��رور قاموا بالتالعب بجهاز
احلا�سوب وحتويل ع��دد كبري من
املخالفات املرورية الى ا�شخا�ص
غ�ير خم��ال��ف�ين ،ارج���و ان يكون
تطبيق املخالفات املرورية حلفظ
�أرواح م�ستخدمي الطريق و�ضبط
امل�ستهرتين مبخالفة القانون ،ما
يدور يف « ق�سم املخالفات» امر ال

يب�رش بخري بهذا النظام الذي ا�صبح
يثري ال�شك واحلرية يف كيفية ت�سديد
املواطن قيمة خمالفة ارتكبها قبل
عام ،وبعدما ي�سدد هذه املخالفة
ت�أتيه بعد ا�شهر خمالفة قبل عام
ر�صدت �أي�ضا بتواريخ خمتلفة،
ما هو هذا النظام العجيب؟ ونحن
ن��ح�ترم ال��ق��ان��ون ون�����س��اع��د على
تطبيقه ولكن لي�س بهذه الطريقة،و
ما ح�صل من �أحد املواطنني حينما
طلب ���ص��وره للمخالفة «كامرية
ال����سرع��ة» ت��ظ��ه��ر ال�����ص��ورة غري
وا�ضحة مت��ام��ا� ،أرج���و اال يكون
ت�سديد قيمة هذه املخالفات طريق ًا
مل�صدر دخ��ل للدولة يف تطبيقها
للقانون والتع�سف يف التطبيق لنيل
املخالفات من م�ستخدمي الطريق.
حتت الر�ؤية:
ال��ى ���س��ع��ادة ال��وك��ي��ل امل�ساعد
لقطاع امل���رور امل��ح�ترم  ..ما
احلل يف هذه املخالفات املرورية
التي ت�أتي فج�أة بعد وقوعها مبدة
طويلة والتي ازعجت املواطنني
واملقيمني والتي لي�س لها جمال
يف �إقناعنا انها طريقة �سليمه
كخدمة ت�صب يف خدمات وزارة
الداخلية املوقرة ،اللي �شبكنا
بهذا النظام يخل�صنا.

الذكاء االجتماعي
«»2-1

مو�ضوع مقالتي ال��ي��وم �سن�سلط
ال�ضوء فيه على �أهم �صفة �إن�سانية
يفتقر �إليها الكثريون ممن نعا�رشهم
يف الوظيفة �أو يف املحيط االجتماعي
�أو يف ال�شبكات االجتماعية وهي
�صفة الذكاء االجتماعي ،ال�صفة
التي تدعم الإن�سان يف بناء عالقات
اجتماعية ناجحة والتكيف مع
جميع البيئات االجتماعية ،وعك�س
هذه ال�صفة هو الغباء االجتماعي
الذي جتد �صاحبه يف�سد عالقاته مع
الآخرين ب�سبب عواطفه وم�شاعره
ال�سلبية �أو ب�سبب تطرفه �أو عدائيته
مع الآخرين لقلة ثقته بنف�سه ويبني
عالقاته االجتماعية على النفاق �أو
اال�ستغالل �أو املجامالت .عندما
يكون الإن�سان قادر ًا على فهم عقله
وذاته ويحاول التعاي�ش معها فهو
ً
قدرة كبرية على التعاي�ش
بذلك ميلك
والتوا�صل مع الآخرين والتعامل
ٍ
وقت واح� ٍ�د وذلك
بنجاح يف
معهم
ٍ
ل ّأن الأذكياء اجتماعي ًا ي�ستخدمون
ٍ
طاقات ج�سدية
كافة ما لديهم من
وعقلية للتوا�صل م��ع الآخ��ري��ن
وحماولة قراءة �أفكارهم وم�ساندتهم
وت�شجيعهم على النجاح والإبداع يف
ٍ
�صداقات جديدة،
حياتهم وتكوين
وزيادة حلقة ال�صداقة مع الآخرين
واملحافظة عليها� ،أم��ا الأغبياء
اجتماعيا فيحاربون دوما جناحك
وي�سعون �إلى قتل �إبداعك وتهمي�ش
كل ما تقول والتقليل من قيمتك.
ع��رف العلماء الذكاء االجتماعي
ب�أنه ال��ق��درة الب�رشية احل�رصية
على التنقل والتفاو�ض يف العالقات
االجتماعية املعقدة والبيئات
املختلفة بفعالية وهو القدرة على
الفهم والتعامل مع الرجال والن�ساء
وال�صبيان وال��ب��ن��ات والت�رصف
بحكمة يف العالقات الإن�سانية،
وقد يخرج الذكاء االجتماعي �إلى
ٍ
معان متعددة فيقال �أحيان ًا �إن هذا
ال�شخ�ص دبلوما�سي �أي انه يحاول
�أال ي�صطدم بالأ�شخا�ص وال يواجههم
مبا يكرهون وبذلك ال يفقد �أحد ًا من
الأط��راف ،وهو القوة التي تقودنا
لنمو حجم الدماغ الب�رشي ما جعل
لدينا اليوم القدرة على ا�ستخدام
هذه العقول يف ظ��روف اجتماعية
م��ع��ق��دة .ح��دد ال��ب��اح��ث��ون �أربعة
جوانب ت�ساهم يف تطور الذكاء
االجتماعي ،وهي :مهارات التوا�صل
التي تتمثل بالقدرة على التحدث
اجل��ي��د م��ع الآخ���ري���ن ،والتعبري
ع��ن الأف��ك��ار وامل�����ش��اع��ر بطريقة
وا�ضحة ،معرفة �أنواع خمتلفة من
قواعد التفاعالت واحل��االت حيث
تختلف طريقة الت�رصف بح�سب
املكان الذي يوجد فيه ال�شخ�ص،
فهم دواف��ع الآخرين بقراءة الكالم
املبطن للمحادثة وفهم �سبب حديث
ال�شخ�ص �أو ت�رصفه بطريقة معينة
و�أخريا ال�سيطرة على االنطباع بفهم
رد فعل الآخرين والت�رصف معهم
بطريقة ترتك انطباع ًا جيد ًا.

وجهة نظر

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

اإلدارة الحقيقية للتنمية
تعتمد التنمية يف جناحها وف�شلها على نوعية االدارة
املوجودة يف تخطيط وتنفيذ ورقابة كل مراحلها
املدرو�سة جيد ًا ،وقابليتها للتطبيق وحتقيق اهدافها
املن�شودة عن طريق حكومة من�سجمة ذات تكوين فني
تخ�ص�صي قادرة على حتقيق التنمية .هناك طريقتان
الدارة التنمية االقت�صادية تعتمدان على ا�ستعداد
احلكومات يف تعاملها مع خطط التنمية ،فاحلكومة
الذكية اجلادة تعمل على و�ضع الأ�س�س الديناميكية
الفعالة وامل�ستمرة لتنفيذ خطط التنمية عن طريق
جمل�س وزراء يتم اختياره بطريقة حيادية وذوي فنية
عالية ور�ؤي��ة وا�ضحة للم�ستقبل ،ويعمل ب�شفافية
كاملة و�صالحيات غري منقو�صة لتحقيق التنمية
احلقيقية امل�ستدامة من اجل خلق الدولة املدنية
املنفتحة على العامل لال�ستفادة مما هو موجود فيها
من خ�برات يف االدارة والتعليم وتطوير اخلدمات

ال�شاملة خلدمة مواطنيها وتطوير ا�سواقها املالية
جلذب اال�ستثمارات العاملية و�صنع مواقع لبلدانها
كمراكز جتارية وا�ستثمارية خلدمة خطة التنمية
احلقيقية وخلق الدولة املدنية امل�ستدامة .احلكومات
التي تعتمد على خطط غري متكاملة ،وتتفاعل مع
ردود االفعال الي م�شكلة حتدث �أو مطالبة �شعبية
دون حتقيق اهداف تنمية حقيقية فهي تعمل لو�ضع
حلول م�ؤقتة وغري متكاملة ،وتر�ضي اطراف ًا خمتلفة
غري عابئة مب�صلحة واحتياجات املجتمع احلالية
وامل�ستقبلية ،ان هذه احلكومات تعترب حكومات
تخلي�ص معامالت املجتمع بطريقة ع�شوائية ،وغري
مدرو�سة ،وغري مرتابطة مع احتياجات املجتمع
احلقيقية ،وتطلعات ابنائه للحا�رض وامل�ستقبل،
وبالتايل ي�صاحب ذلك هدر االموال العامة ،واحتكار
قلة من افراد املجتمع لالف�ضلية لتحقيق م�صاحلهم

ال�شخ�صية ال�ضيقة .هذه مقارنة وا�ضحة بني نوعني
من احلكومات يف ادارة جمتمعاتها لتحقيق اهدافها
ومتطلباتها للحا�رض وامل�ستقبل وخدمة مواطنيها
ف�أين نقع نحن يف الكويت من هذه املقارنة؟ نحن
نقع بال �شك يف نوعية احلكومات التي تعمل على
ردود االف��ع��ال من دون خطط متكاملة ووا�ضحة،
وتختار وزاراءها عن طريق املحا�ص�صة ،والكل يعمل
بال ترابط او تن�سيق ،فهم يعملون لتحقيق نتائج
املحا�ص�صة البغي�ضة ،وهم ملتزمون مع تنظيماتهم
لتحقيق اهداف خا�صة بهم ولي�س اهداف ًا عامة يتطلع
لها املواطن ،لذلك فالوالء لديهم للتنظيم ،وكيفية
اال�ستفادة من الدولة يف احتالل املنا�صب املهمة
الع�ضائه ،واال�ستفادة الق�صوى للتنظيم  ,غري عابئني
مب�صالح الدولة لتحقيق التنمية املطلوبة ,وهم يف
الواقع عامل هادم خلطط التنمية احلقيقية املطلوبة

من املجتمع .ملاذا اخرتنا هذا الطريق غري احلقيقي؟
وملاذا ال نعمل بطريقة احلكومات الناجحة؟ انه �س�ؤال
مهم وحمري فكيف نخرج من هذا امل�أزق اللعني واملهني
واملحبط للمواطنني واملهدر لالموال العامة? وماذا
نعمل لت�صحيح هذا الو�ضع؟ انه مو�ضوع مهم وحمق
مل�ستقبل الوطن ،واملطلوب هو اخذ القرار ال�صعب
يف خلق رئي�س جمل�س وزراء قادر على و�ضع ر�ؤية
وا�ضحة لديه حرية يف اختيار وزرائه بطريقة علمية
وفنية تعتمد على القدرات واخلربات ونظافة اليد،
وبطريقة حيادية ،وزراء لي�س لهم والء اال للدولة
وحتقيق م�صاحلها وم�صالح مواطنيها ،وخلق الدولة
املدنية احلديثة امل�ستدامة بتفعيل االجهزة الرقابية
ودعمها برجال ذوي م�صداقية ووالء للوطن �إنها امنية
امتنى ان تتحقق ملا فيه م�صلحة هذا البلد الطيب،
والله امل�ستعان....

