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خاطرة تكلفة الجهل

خاطر بنفسك كي تنال رغيبة
إن القعود مع العيال قبيح

امل��رء يف ه��ذه احلياة يحتاج ال��ى امل��ال ،واملال
يريد �سعي ًا ،ووجهة نظر هذا ال�شاعرلي�ست بعيدة
عن الواقع ،ف�إذا �أردت حتقيق �أملك وطموحك البد من
املجازفة،ف�إن �أردت ان تنال الرغيبة ،وهي الغنى
والأم��ل الكبري البد ان تخاطر بنف�سك لتحقيق هذا
الهدف ،لذلك فهذا ال�شاعر يقول يف بيته الثاين:
�إن املخاطر مالك �أو هالك
واجلد يجدي مرة فرييح
وهنا يقول ان احلظ رمبا اتاك وكان معك وابت�سم لك،
واملخاطرة بالنف�س اما �أتت اكلها او كانت الثانية
وهي املوت ،فخاطر بنف�سك والترتدد ،وقد اخذ هذا
املعنى بعد �سنني طويلة �شاعر عبا�سي وهو �سلم
اخلا�رس وقال:
من راقب النا�س مات هما
وفاز باللذة اجل�سور
�صاحب هذا البيت هو النمر بن تولب بن �أقي�ش بن
عبد كعب بن عوف بن احل��ارث بن عوف العكلي،
�شاعر خم�رضم �أدرك اجلاهلية والإ�سالم وهو مقل،
�أ�سلم وح�سن �إ�سالمه ووفد على ر�سول الله� ،صلى الله
عليه و�سلم ،وكان ابو عمرو بن العالء ي�سمى النمر بن
تولب الكي�س حل�سن �شعره وجودته ،وذكر ابن �سالم
يف طبقاته �أن النمر كان جواد ًا ال يليق �شيئ ًا ،وانه
�شاعر ف�صيح جريء على املنطق ،وقد كتب له ر�سول
الله كتابا بعد ان ا�سلم ،وروي ان ر�سول الله� ،صلى
الله عليه و�سلم ،قال� :صوم �شهر ال�صرب و�صوم ثالثة
�أيام من كل �شهر يذهنب كثري ًا من وحر ال�صدر ،روى
ابن �سالم اي�ض ًا قال :خرج النمر بن تولب بعدما كرب
ب�إبله ف�س�أله �سائل ،ف�أعطاه فحل �إبله ،فلما رجعت
الإبل �إذا فحلها لي�س فيها ،فهتفت به امر�أته وعذلته
وقالت :هال �أعطيته غري فحل ابلك؟ فقال لها:
دعيني و�أمري �س�أكفيكه
وكوين قعيدة بيت �ضباعا
ف�إنك لن تر�شدي غاويا
ولن تدركي لك حظا م�ضاعا
وقال لها اي�ض ًا:
بكرت باللوم تلحانا
يف بعري �ضل �أو حانا
علقت لوا تكررها
�إن لوا ذاك �أعيانا
وكان ابو عمرو بن العالء ي�شبه �شعر النمر بن تولب
ب�شعر حامت الطائي ومن �شعره ال�سائر قوله:
يود الفتى طول ال�سالمة جاهد ًا
وكيف يرى طول ال�سالمة يفعل
وقوله اي�ضا:
ال تغ�ضنب على امرئ يف ماله
وعلى كرائم �صلب مالك فاغ�ضب
ومتى ت�صبك خ�صا�صة فارج الغنى
والى الذي يهب الرغائب فارغب
وقد رثى النمر �أخاه احلارث ب�أبيات ح�سان يقول
فيها:
الزال �صوب من ربيع و�صيف
يجود على ح�سن الغميم فيرثب
فوالله ما �أ�سقي البالد حلبها
ولكنما �أ�سقيك حار بن تولب
ت�ضمنت �أدواء الع�شرية بينها
و�أنت على �أعواد نع�ش مقلب
ك�أن امر�أ يف النا�س كنت ابن �أمه
على فلج من بطن دجلة مطنب
عا�ش النمر بن تولب عمر ًا مديد ًا ،وقد ذكر �أن وفاته يف
خالفة عمر بن اخلطاب عام اربعة ع�رش من الهجرة.
ودمتم �ساملني.

ه��ل ت��ع��رف مل���اذا تنفق ال���دول مئات
املاليني على التعليم؟ �إن اجلهل عن�رص
عجيب له مفعول �سيئ يف حياة ال�شعوب
والأمم و�آثار مدمرة لكل جهد جميل وابداع
�إن�ساين متميز،ف�إذا اختلط اجلهل على
حدة مع كل من الدين واحلرية وال�سلطة
وال�ثراء والإع�لام والفقر والتكنولوجيا
والفن نتجت لنا نتائج مكلفة ومروعة
ومزعجة وم��دم��رة ومف�سدة ومت�سلطة
وم�ضيعة وم�شتتة للجهد الآن�ساين.
فاجلهل  +دين = ارهاب.
اجلهل +حرية = فو�ضى.
واجلهل � +سلطة =ا�ستبداد واجلهل +ثراء
= ف�ساد.
واجلهل  +فقر = �إجرام.
واجل����ه����ل  +ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا= دم����ار
واجلهل+االعالم = �ضياع.
واجلهل +الفن= انحراف!!
هذه تكلفة اجلهل «اجلهل �أ�صل كل �رشور كما
قال �أفالطون»،اذا كنت تعتقد �أن التعليم
فجرب اجلهل�،أي �أن فاتورة اجلهل
مكلفّ ،
يف نهاية املطاف ت�ساوي �أ�ضعاف تكلفة
التعليم «ديريك بوك»،العلم يبني بيوتا
ال عماد لها واجلهل يهدم بيت العز والكرم
�أحمد �شوقي.
وملا ر�أيت اجلهل يف النا�س فا�شيا جتاهلت
حتى ظن �أين جاهال «�أبوالعالء املعري».
ينه�ش اجلهل مب�ؤ�س�سات الدولة كنه�ش
داء ال�رسطان بج�سم الإن�سان الفاقد لأمل

ال�شفاء �أمتنى �أن نعطي التعليم �أولوية
يف خططنا التنموية لأن اجلهل بد�أ يظهر
وينخر يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ب�شكل جلي
لي�س فقط باملنهج �أو البيئة التعليمية
بل ب�أهم عنا�رص العملية التعليمية وهو
الطالب ،نعم بد�أ اجلهل ينخر باملوارد
الب�رشية يف العملية التعليمية من مدر�س
وهيئة تعليمية و�إداري���ة و�أخ��ذ يتفنن
بتدمري الب�رش قبل �أن �أن ينخر باحلجر!!
فالتعليم �أ�صبح يف خطر و�أ�صبح ذلك
وا�ضح ًا وجلي ًا يف ت�رصفات و�سلوكيات
لي�س فقط الطالب واملعلم والهيئة
الإداري����ة والتدري�سية يف املنظومة
التعليمية بل يف �سلوكيات وت�رصفات
متخذي ال��ق��رارات اال�سرتاتيجية على
م�ستوى الدولة بد�أ اجلهل ينه�ش بقيم
ومبادئ قيادات امل�ستقبل من ال�شباب
املبدع والباحث عن التميز والإب��داع
وب��ن��اء م�ستقبل �أف�����ض��ل!! فهل نتوقف
ونتفرج على اجلهل وهو يلتهم �أحالم
وطموحات �شباب امل�ستقبل �أو نهب للحد
من �آث��ار اجلهل املدمرة وننقذ ما ميكن
�إنقاذه قبل فوات الأوان؟! �إن الركون للدعة
والك�سل من العنا�رص الأ�سا�سية التي �أدت
ال��ى �ضياع ال�شعوب وا�ضمحالل الأمم
وانحاللها! قاتل الله اجلهل فقد كان وال
يزال العن�رص الذي حتطمت ب�سببه �آمال
و�أحالم ال�شعوب والأمم وطموحات ال�شباب
مل�ستقبل �أف�ضل .ودمتم �ساملني.

عبارة

سعد العنزي

هذه المالحظات على مستشفى الجهراء

�أعلم جيدا �أن الكثريين �سلطوا ال�ضوء حول
املالحظات املوجودة يف م�ست�شفى اجلهراء،
والذين ي�أملون من خاللها �أن يقوم امل�س�ؤولون
بالنظر مليا يف تلك املالحظات ،ويقومون
على الفور بالقيام بالواجب ،ملا لها من
م�صلحة عامة تخ�ص حياة الأفراد ال�صحية،
والآن اقوم ب�إعادة كتابة تلك املالحظات علها
جتد من يقر�أ هذه ال�سطور ويقوم بعمل الالزم
حيالها.
املالحظة الأولى تتمثل يف االزدحام ال�شديد
من قبل املراجعني ،نظرا للكثافة ال�سكانية
الهائلة املوجودة يف املحافظة ،االمر الذي
يجعل الكادر الطبي يف م�ست�شفى اجلهراء يقع
يف م�أزق ال يح�سد عليه ،وهذا االمر �سببه عدم
املرونة يف التخطيط ،مما ت�سبب يف هذه
املع�ضلة التي يعاين منها اهايل املحافظة
ٍ
ل�سنوات م�ضت.
الأمر الآخر قلة ال�رسائر ،حيث �شوهد العديد
من احل��االت وهي نائمة يف املمرات ،وهو

واقع

منظر غري ح�ضاري �إطالقا ،عالوة على �أنه
ي�ؤثر يف �صحة املر�ضى ،فمن غري املعقول ان
املري�ض ينام يف املمر ،وقد متت املطالبة
بهذا االمر� ،إال ان ال احد ا�ستجاب لذلك.
ا�ضف ال��ى ذل��ك قلة الغرف اخل�صو�صية،
التي بات يعاين منها اهايل املحافظة ،مما
ا�ضطرهم الى الذهاب للم�ست�شفيات اخلا�صة
على الرغم من التكلفة الباه�ضة للعالج ،اال
انهم جمبورون للذهاب ب�سبب ما ذكرته �آنفا،
وهو اي�ضا مت التطرق له من �سنوات غابرة اال
ان اال�ستجابة غري موجودة �إطالقا.
حقيقة �إدارة امل�ست�شفى ال ت�ألو جهدا يف �سبيل
خدمة املر�ضى واهاليهم ،اال ان هذا االمر
قدم و�ساق
فوق طاقاتهم ،وهم يعملون على ٍ
لت�سخري كافة الإمكانيات للجميع ،وهو جهد
ي�شكرون عليه ،ومق ّدر لهم من قبل االهايل،
ون�أمل من امل�س�ؤولني ان ي�سمعوا ا�صوات
اه��ايل اجلهراء ليقوموا بعمل ال�لازم لتلك
املالحظات.

ناصر الحسيني

انتخابات جمعية

الصحافيين ...دزني وأدزك !
وزارة ال�ش�ؤون تراقب كل جمعيات
النفع العام ،وحتل جمل�س ادارتها
اذا وج���دت اي خ��ل��ل� ،إال جمعية
ال�صحافيني ال تقرتب منها الوزارة،
رغم ان بع�ض منت�سبيها تركوا العمل
ال�صحايف منذ ع�رشات ال�سنني ،اال
انهم ما زالوا مقيدين ك�أع�ضاء من اجل
االنتخابات.
فمع اال�سف ال�شديد ،وزارة ال�ش�ؤون
حلت جمال�س ادارات يف جمعيات
ع��دة لكنها ال ت��ق�ترب م��ن جمعية
ال�صحافيني.
فاالنتخابات التي جترى يف جمعية
ال�صحافيني ،م�ضحكة ،الن بع�ض
من ي�سمح لهم بالت�صويت ،لي�سوا
�صحافيني ،ولكن الت��زال ا�سما�ؤهم
مقيدة «ل���زوم الت�صويت» فامتنى
على وزارة ال�شوون ان ت�رشب حليب
�سباع ،وان تطلب من اجلمعية ك�شف ًا
بجميع ا�سماء ال�صحافيني مبن فيهم
اع�ضاء جمل�س االدارة الذين جنحوا
ام�س ،وتطلب من كل ع�ضو مقاالته،
لي�ست احل��دي��ث��ة ،ح��ت��ى ال يحدث
تالعب ،وامن��ا مقاالته �أو االخبار
التي حررها ون�رشت ب�إحدى ال�صحف
عامي  2018/2017ل�ترى بنف�سها
«هل هم فعال ال يزالون �صحافيني �أم
تركوا املهنة ،و�أال تكتفي بالهوية
ال�صحافية.
كذلك اطلب من ال�ش�ؤون عمل مقارنة،
بني اعداد منت�سبي اجلمعية وبني عدد
ال�صحف ،فلو افرت�ضنا ان عدد منت�سبي
اجلمعية  3000ع�ضو ،فهل هذا العدد
ت�ستوعبه ال�صحف الكويتية؟
من املعروف ان ال ي�صوت يف انتخابات
جمعية ال�صحافيني اال الكويتيون،
وع��دد ال�صحف ك��ان ال يتجاوز 15
ج��ري��دة ،اي عددنا حم��دود ونعرف
بع�ضنا بع�ضاً ،ويف احدى انتخابات
جمعية ال�صحافيني ذهبت للت�صويت،
فوجدت وجوه ًا و�أ�سماء مل ارهم يف
حياتي يف �شارع ال�صحافة ،ولو اين
جل�ست اترقب طوال فرتة الت�صويت،
فقد ا�شاهد بع�ض االم��وات خرج من
املقربة واتى ل�صندوق االقرتاع وهو
ي�سحب كفنه لي�صوت ويعود للقرب.
وبعدها اوق��ف��ت ع�ضويتي بجمعية
ال�صحافيني ،لذلك امتنى على وزارة
ال�ش�ؤون ان تفتح حتقيق ًا �أو تدقيق ًا يف
كل منت�سبي جمعية ال�صحافيني ،فانا
واثق انها �ستجد بع�ض املنت�سبني مقر
�سكنهم حاليا مقربة ال�صليبيخات ،وال
يزالون اع�ضاء ومل ت�شطب ا�سما�ؤهم،
فانتخابات جمعية ال�صحافيني ت�شبه
انتخابات الرئا�سة يف بع�ض الدول
العربية ،فالرئي�س «ناجح ..ناجح»
�إم��ا بالتزكية ،و�إم��ا بح�صوله على
ن�سبة  %99من اال�صوات.

عزف منفرد

فريهان طايع

رفق ًا بي أيتها الدنيا ()2 - 2
انا قلبي �ستجده منق�سم ًا الى عدة جزئيات
كل جزء فيه ينزف
انا الرماد،انا نهاية كل بداية
انا بركان انفجر،انا �أ�سرية نار ال تنطفئ
انا يف معرتك احلياة بني النريان والأ�شواك
انا لهيب النار املحرتقة
ق�صتي ماذا بني الأ�ساطري هل هي بداية او
نهاية او حالل �أو حرام او ذنب او براءة
ليتني �أحفر قرب ًا لأرتاح من هذه الروح التي
تعذبني
ليتني ا�صعد ل�سماء وال �أكون على الأر�ض
ليتني اهرب ايل النهاية اح�سن ان �أبقي يف
ما ال نهاية له
ليت احلب كان عود كربيت لأطفئه
ليته كان نار لأطفئها باملاء
ليته ك��ان مكتوب ًا بقلم ر�صا�ص حلذفته
باملمحاة
ليته كان وظيفة لأ�ستقيل منها
او واجب ًا للتهرب منه
ليته كان غبار ًا كي ازيله
او عطر ًا كي اغريه
او عنوان لأتركه
ليته كان رقم ًا ال�ضيعه
ليته كان كتاب ًا مغلق ًا ال يفتح وال �أقر�أ ما بني
�سطروه
او متاهة ال اكت�شف ما فيها
او كابو�س لأ�ستيقظ منه لكنه حقيقة
ليته كان جمهوال لأهرب منه

مقاالت

ليتها تكون جمرد غ�شاوة �أعني او �ضباب ًا حل
بي
ليته كان �شخ�ص ًا لأجتاهله �أو جمرد �شبح
يطاردين
هذا حب ي�سكن �أعماقي وروحي وخيايل
ليتني �أفقد الذاكرة كي ال �أفكر �أو ان�سحب من
هذا الوجود ب�إرادتي
متنيت هذه اللحظة ان �أكون عمياء او �أنني
كنت عمياء كي ال �أراه
متنيت فعال �أن اكون بكماء وخر�ساء
�أنا ال اجد داء لدوائي وال وني�س ًا لوجعي
انا مر�آة انك�رست فلم �أعد اب�رص لوجهي
انا نور انطف�أ يف الظالم ال�شديد
مل �أعد �أرى يف احلياة غري جمرد طيف يخطف
مني كل ما هو جميل
وحلم �رسقه كابو�س
ووردة ذبلت
و�صحراء قاحلة
انا ع�صفور انك�رس جناحاه وبقى بجناحيه
املك�سورة ملقى على االر�ض
انا موعد مع القدر لقد التقيت الآن بقدري
الذي �صدمني
�أنا ح�سابات الزمن وانا هي من �أدفع الثمن
لكنه غال
�أريد ان �أهرب الى بعيد جدا وان يهرب عقلي
بعيدا عني �،أريد ان ارحل دون ا�ستئذان
انا جمرة حب انطف�أت
انا عاجزة انا بحر من الهموم والدموع

بسمة سعود

اعتصام مهندسي البترول
املنجرفة قد جفت دموعي مني
واح�ت�رق حمتوى كتابي واح�ترق��ت معه
�سطوري واحرتقت معه بالكامل
انا تعرثت بني كل ال�سواحل والطرق �ضائعة
بني كل الدرب درب الهوى ودرب الث�أر
قد �سلط علي القدر ال�سيف احلاد حول عنقي
انا النب�ض الذي توقف
وعجلة الزمن الذي تعطلت لتقف هنا لأواجه
انا م�صريي
انا ال�شالل التي انهمر بالدموع
مل �أعد ان�سانة على قيد احلياة بل ان�سانة
حكم عليها بالفناء
مل اعد حقيقة بل �رساب ًا
�أنا قلم جف من احلرب
هل ع�شقي ذنب ؟
وهل عقاب الذنب يكون هكذا؟
هل هو بلوة او ابتالء
و�أي ابتالء �أ�صابني
اغثني يا الله
انا تائهة بني ال�سطور
وبقايا رماد النريان
قلبي ي�رصخ بني �ضلوعه
ال اليوم مي�ضي وال الغد ي�أتي
�أ�سرية وحدتي التي ت�صفعني كل يوم
كل ليلة بال نهاية
لقد حرمت على نف�سي احلب بعد الآن
�أبكي و�أحرتق وال �أنتظر حتى االنتظار �أ�صبح
حمرما.

تن�ص امل��ادة  41م��ن د�ستور الكويت على �أن
«لكل كويتي احلق يف العمل ويف اختيار نوعه
وتقوم الدولة بتوفريه للمواطنني وعلى عدالة
�رشوطه».
�إن امل�شكلة التي واجهت �أخواتنا و�إخواننا
املواطنني يف تخ�ص�ص هند�سة البرتول العاطلني
عن العمل والبالغ عددهم  300مهند�س �سببها
الرئي�سي هو الف�ساد الإداري يف عدم ربط متطلبات
القطاع املهني مبخرجات القطاع التعليمي،
وك��ذل��ك ت��دين م�ستوى التعليم التخ�ص�صي يف
اجلامعة عند عدم اجتياز املهند�سني االختبارات
التخ�ص�صية يف ال�رشكات و تعيني الو�ساطات
�أو �أقرباء العاملني ،غري ذلك �أنه ب�سبب متايز
الرواتب بني املهند�سني والتخ�ص�صات الوظيفية
الأخرى فالأغلب ي�سعى لاللتحاق بوظائف الهند�سة
لال�ستفادة من كوادرها �إ�ضافة �إلى رواتبهم اجليدة
يف القطاع النفطي الذي يرتاوح بني  1600دك �إلى
 7000دك تدرجا يف الدرجات املالية مما ت�سبب
يف تكد�س طلبات التوظيف يف هذا القطاع ،ولي�س
فقط خريجو تخ�ص�ص هند�سة ال��ب�ترول الذين
واجهوا هذه امل�شكلة بل حتى خريجي تخ�ص�ص
املكتبات وال�صيدلة والعلوم ال�سيا�سية وغريها
من التخ�ص�صات التي ق��ر�أت �شكاوى املواطنني
فيها ،بالن�سبة للحل الفوري لهذه امل�شكلة هو
على الدولة �أن تتحمل م�س�ؤولية «خطئها الإداري»
يف عدم احلر�ص على تطبيق ن�ص الد�ستور رقم

 41وتوظيف جميع العاطلني ع��ن العمل يف
تخ�ص�صاتهم التعليمية� ،أما احلل اجلذري للق�ضاء
على هذه امل�شكلة نهائيا على املدى البعيد هو
بعمل الآتي:
رب��ط جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية يف نظام دي��وان اخلدمة املدنية عند
تر�شيح املوظفني لهذه اجلهات.
خماطبة ديوان اخلدمة املدنية وبرنامج �إعادة
الهيكلة والقوى العاملة للدولة وزارة الرتبية
والتعليم العايل �سنويا عن التخ�ص�صات الوظيفية
التي حتتاجها حتى حتدد وزارة الرتبية ن�سبة
القبول يف الت�شعيب العلمي و الأدب��ي ثم حتدد
وزارة التعليم العايل ن�سبة القبول يف كل تخ�ص�ص
درا�سي لكلياتها املتفرقة بعد ا�ستقبالها خمرجات
املرحلة الثانوية ح�سب طلبات دي��وان اخلدمة
املدنية و الهيكلة .
�إلغاء االختبارات التخ�ص�صية من اجلهات احلكومية
ذات امليزانية امل�ستقلة ويتم التعيني فوري ًا
للمر�شح بناء على م�ستوى حت�صيله التعليمي ،لأنه
بالنهاية املوظف �سيلتحق بربنامج تدريبي ملدة
عامني �سواء جتاوز االختبارات �أم مل يتجاوزها.
تطبيق م�رشوع البديل اال�سرتاتيجي على رواتب
موظفي الدولة للتخ�ص�ص الوظيفي الواحد وذلك
بتعديل قرارات جمل�س اخلدمة املدنية مبا يحقق
العدالة يف �سيا�سة �رصف الأجور و تكاف�ؤ الفر�ص
الوظيفية.

