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عشا الخميس لحم وفقع

القرود الخمسة

ديوان الفريح املهو�س يف اجلهراء من الدواوين
التي لها تاريخ وجذور عريقة متتد مع تاريخ
هذا البلد الكرمي و�أتذكر منذ منت�صف ال�ستينيات
من القرن املا�ضي كنت والأخ العزيز م�شعل
فريج املهو�س جنال�س بع�ض االع�لام بف�ضل
ح�سن ال�ضيافة والكرم والرتحاب منهم الرحالة
والإعالمي العراقي الكبري يون�س بحري 1900
  1979الذي جال�س امللوك وال�شيوخ وكبارالقوم و�أ�س�س �إذاعة عربية �أثناء احلرب العاملية
الثانية تبث من �أملانيا ،يف هذا الديوان العامر
الذي ي�رشف عليه حاليا وبعد وفاة العم فريج
املهو�س رحمه الله يف عام  ،1975ابنه العزيز
الكرمي فهد الفريح �أرى الكرم العربي الأ�صيل
ال��ذي يذكرين بحامت الطائي وغ�يره من �أهل
املكارم والعطاء وال�سخاء العرب ويجعل لكل
يوم مير على الديوان �صفة وميزة خا�صة مع
�أنها �أ�شياء ب�سيطة و�سهلة لكنها جميلة راقيه
تدل على حب اخلري و�سعة ال�صدر وحب التوا�صل
واجلمع الكرمي وعلى �سبيل املثال ع�شانا
كل يوم خمي�س اذا مل يكن خروفا مل يتجاوز
عمره ال�شهر ال�ساد�س فمن امل�ؤكد �سيكون «حلم

والوزارات !

رمب��ا �سمعت ع��ن نظرية ال��ق��رود اخلم�سة
املتعلقة بالذكاء ال�صناعي وعلم االدارة،
ويطرحها �آخرون كنظرية اجتماعية حتكي
واق��ع��ا معينا ملجتمع م��ن املجتمعات
الب�رشية.
فتقول النظرية� :أح�رض خم�سة قرود ،و�ضعها
يف قف�ص  ،وعلق يف منت�صف ه��ذا القف�ص
حزمة موز ،و�ضع حتت حزمة املوز �سلم ًا ..
بعد مدة ق�صرية �ستجد �أحد القرود �سي�سارع
لي�صعد على ال�سلم حم��او ً
ال الو�صول الى
امل��وز  ،وكلما ح��اول القرد �أن ي�صل الى
املوز ينبغي �أن تطلق عليهم ر�شا�ش ًا من املاء
البارد على القردة االربعة الباقني يف الأ�سفل
وارعابهم وهكذا كلما �صعد قرد �آخر للو�صول
الى امل��وز ينبغي �أن تر�ش ماء ب��ارد ًا على
القردة الآخرين بالأ�سفل ،وكرر هذه العملية
�أكرث من مرة �ستجد القردة �ستمنع من ي�صعد
للموز خوف ًا من �أمل املاء البارد.
وبعدها �أخرج �أحد القردة اخلم�سة و�أدخل
عليهم ق��رد ًا ج��دي��د ًا و�سيحاول اجلديد �أن
ي�صعد للموز ولكن القردة الأربعة املرعوبة
�ستهجم عليه ملنعه لكي ال ير�ش عليهم املاء
البارد.
فالقرد اجلديد مل يعا�رص حادثة املاء البارد
ومل ي�شاهد ما جرى لهم  ،وهكذا �أخرج واحد ًا
من القدامى الآخرين ،و�أدخل جديد ًا ف�سيحدث
نف�س ال�شيء  ،الى �أن ن�صل الى خم�سة قرود جدد
مل يعا�رصوا وال يعلموا ملاذا مينعون القردة
من ال�صعود للموز  ،فقط من ي�صعد �سيهاجم من
القردة الآخرين وتنهال عليه �رضب ًا ملنعه ،وال
يدري ملاذا يعاقبه �أبناء جمتمعه !
كل ما هنالك �أنه تعلم �أن مل�س املوز يعني
عقاب املجتمع.
للأ�سف نظرية القرود اخلم�سة وجدتها بكثري
من وزارات الدولة  ،فعندما ت�ستف�رس عن
�إجراء روتيني ممل و�ساذج ملعاملة بوزارة
حكومية �ستجدهم يقولون وجدنا من �سبقنا
كان يعمل ذلك؟
وعندما �أحت���دث ع��ن املعامالت بالقطاع
احلكومي �ستجد العجب العجاب والبطء
باملرا�سالت احلكومية ،وع��دم التجديد
بالأفكار االداري��ة الناجعة  ،وكذلك ،وهذا
ما �شاهدته �سابق ًا ب�إحدى ال��وزارات عندما
كنت متم�سك ًا بر�أيي بخ�صو�ص �آلية بالعمل
فوجدت مدير االدارة ال��ذي يفتقر لأب�سط
مقومات االدارة و�شبه �سطحي بقوانني اخلدمة
املدنية ،يريدين �أن �أم�شي على ر�أيه دون �سند
قانوين  ،بل �رضب بقوانني اخلدمة املدنية
عر�ض احلائط !
وكذلك البع�ض من امل�س�ؤولني بكل �أ�سف يهاب
التجديد مبفهوم العمل ،وك�أنها لعنة �ستحل
على االدارة  ،فتجد الكثري من االجتماعات
والن�رشات املتكررة بكل عام ويبقى اجناز
امل��ع��ام�لات البطيء وال�����س��اذج على طمام
املرحوم.
و�أخ�ير ًا �أقولها بكل ح�رسة وارجو �أن �أجد
�صدى لندائي  ،نحتاج الى ث��ورة بالعمل
احلكومي ونف�ضة قياديني يع�شقون التجديد
واال�صالح وينبذون كل ما ميت الى «القرود
اخلم�سة» ب�صلة !!
ودمتم بحفظ الله.

معلمات «التربية»

حا�شي وفقع كويتي» يغذي اجلميع ويوزع منه
بثالجة ال�صدقات املن�صوبة يف �شارع عبدالله
بن جدعان.
الأخ فهد الفريح كرمي تطبع بكرم والده وعروقه
الطيبة و�أ�صبح رواد ديوانه يتطبعون مبا هو
عليه ومنهم الأخ الغايل ابن العم فهد االبداح
رحمه الله را�شد االبداح الذي يتحف الديوان
ورواده يف كل ليلة بكي�س مقطوف مغ�سول ذي
طعم �سكري من النار الكويتي «النبق» الذي
ال يوجد �أحد من رواد الديوانية ال يا�أكل منه
لطعمه احللو اللذيذ وهناك �أي�ضا العم الفا�ضل
�أب��و �سامل احلماد العجمي ال��ذي يت�سابق مع
الأخ فهد الفريح باختياره �أف�ضل �أنواع الفقع �أو
الكم�أة الكويتية التي يطاف بها على ال�صواين
مع اللحوم وال�شحوم وهذا حالنا يف كل ليلة
مع الكرم احلامتي اجلميل يف دي��وان الفريح
خا�صة يوم اخلمي�س ليلة اجلمعة بعد �صالة
املغرب يطيح الع�شاء حلم حا�شي وفقع كويتي
و�أبوفريح �أع��زه الله كما يقول املثل «�سيد
القوم خادمهم» جزاه الله خريا والدعوة عامة
ملن يحب يا هال و�سهال.

والخالفات السياسية

وما زال��ت وزارة الرتبية ت�صدر �إلينا
امل�شكلة تلو الأخرى وال ندري �إلى �أين هي
الوجهة مع هذه الوزارة ،التي عانى منها
اجلميع مع تردي امل�ستويات واملخرجات
والقرارات الع�شوائية يف كل عام ،فقد
و�صل �إلينا خرب مفاده �أن �إحدى املناطق
التعليمية ق��ام��ت بنقل جم��م��وع��ة من
املعلمات الوافدات املتعاقدات م�ؤخرا من
اجلن�سية الفل�سطينية �إلى منطقة تعليمية
ومدر�سة �أخرى مع بداية الف�صل الدرا�سي
الثاين ،وكان النقل على �إثر اخلو�ض يف
�أمور �سيا�سية بعيدة عن الرتبية والتعليم
والكفايات ،وتدريبات التوطني والور�ش
والأن�شطة والفعاليات وهموم املهنة
ال�شاقة.
وامل�شكلة ال عالقة لها بالرتبية �أ�صال،
و�إمن��ا خالفات �سيا�سية بني معلمات ال
ت�شغلهم املهنة وال الرتبية من قريب وال
من بعيد ،ومثل هذه الأمور واخلالفات يف
وجهة النظر وال�سيا�سة ال ينبغي �أن تطرح
وتتناول يف الأق�سام داخل املدار�س ،حيث
�إن هناك ن�رشات داخلية حتذر املعلمني
بعدم اخلو�ض يف ال�سيا�سة ،فمن نلوم
�إذن؟
هل نلوم �صاحب فكرة التعليم يف املا�ضي
من قبل اجلن�سية الفل�سطينية ودورها يف
ال�سابق من ج��ودة التعليم وخالفه..؟!
�أم نلوم اللجنة املعنية بالتعاقدات
اخلارجية التي جلبت مثل هذه املعلمات
امل���ؤدجل��ات يف التنظيمات ال�سيا�سية
والفكر القومي واملد العروبي وحترير
فل�سطني؟
�أم نلوم �إدارات املدار�س التي ال تهتم �إال
بالقهوة وطلبات املطاعم؟ �أو «البياعة»
على املعلمات والطالبات التي انت�رشت
م�ؤخرا يف بع�ض املدار�س كتنويع م�صادر
الدخل؟
وهل دور «الرتبية» يقت�رص فقط على النقل
من منطقة �إلى �أخرى لتنتهي امل�شكلة؟! �أم
�أن هذا نوع جديد لت�صدير مثل هذه الأفكار
وامل�شاكل ملناطق �أخرى كانت �آمنة من
مثل هذه الأفكار ال�ضالة ،والتي جتلب
الويالت وتدخل النزاعات واخلالفات
التي على مر التاريخ كانت �سببا يف
تفتيت الأمة العربية وال�شعوب.
نريد من �صاحب القرار يف «الرتبية» �أن
يكون م�س�ؤوال عن اختياراته ،وخا�صة
مع معلمي التعاقدات اجل��دي��دة ،ومن
هذه الأفكار التي ال تهم الطالب وال تخدم
�أي ق�ضية ،فبدل من ت�صدير مثل هذه
امل�شاكل والبحث عن حلول لها ،ينبغي
من �صاحب القرار �أن تكون له �أياد بي�ضاء
لإ�صالح التعليم وتطويره واحلر�ص على
خمرجات ق��ادرة على التناف�س الرقمي
ومواكبة التطور العاملي ،هذا بالن�سبة
للجيل� ،أما بالن�سبة للمباين واملن�ش�آت
فينبغي �إن تكون هناك �إج��راءات حازمة
يف الأم��ن وال�سالمة قبل  -ال �سمح الله
ح�صول حوادث قادمة وم�صائب جتنباوحفاظً ا على �أرواح الطالب فهي �أهم من
الألوان والديكورات و«البرنات» امل�سطرة
�أم��ام الأب���واب التي تعترب من عنا�رص
البيئة اجل��اذب��ة ..كل ه��ذا ال يهم عند
الوزارة للأ�سف ال�شديد ،والأهم مكاف�آت
االجتماعات واللجان والكوادر وت�سجيل
�أرقام قيا�سية!

وجهة نظر

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

هل المجلسان مقتنعان بالديمقراطية؟
�إن نظامنا الدميقراطي ولد يف وقت وظروف
�صعبة من حيث ان جميع ال��دول املحيطة
والعربية معظمها انظمة �شمولية ،وكانت
حت��ارب التوجه الدميقراطي يف املنطقة،
لذلك كانت الكويت �سباقة يف و�ضع الد�ستور
الكويتي ونظامها الدميقراطي لي�ستفيد
منها كثري من الدول املحيطة ،وكانت هذه
التجربة جيدة يف بدايتها من حيث بد�أ النا�س
يختارون ممثليهم يف كثري م��ن املجال�س
والهيئات واجلمعيات و�صارت هذه املجال�س
تدير جميع العمليات ال�سيا�سية والقانونية
واالقت�صادية واالجتماعية ،وب��د�أت عمليات
املعار�ضة املنظمة يف جمل�س الأم��ة خللق
التوازن يف الت�رشيع والرقابة للو�صول الى
خلق القوانني العادلة وحتقيق الرقابة على
اعمال احلكومة ،وكان هذا احل��راك املتميز
يف ذلك الوقت يعد من اهم ما مييز الكويت
يف املنطقة والعامل ب�سبب قناعة املجل�سني
بالدميقراطية احلقيقية ولكن مل ت�ستمر هذه
التجربة ،و�صار هناك �صعود وهبوط يف اداء
هذه املجال�س وب��د�أت تكتالت جديدة تظهر
يف االفق من تركيبات قبلية وجتارية وفئوية
ودينية �سيا�سية ،وهذه التكتالت �صارت لها
اجندات خا�صة بها وتخدم تكتالتها وهنا
ب��د�أت الدميقراطية ت�أخذ منحنى امل�صالح
ال�شخ�صية للنواب و�شطارة احلكومة با�ستعمال
ادوات الدميقراطية يف حتقيق م�صاحلها،
لذلك بد�أ االنحراف عن مقا�صد الدميقراطية
من النواب عن طريق و�ضع اللجان اخلا�صة
امل�ؤقتة وخلق اال�سئلة واال�ستجوابات لي�س
لتحقيق غاية تهم البلد واملواطن بل لإحراج

• نك�شة:
«الإدارة ...هي فن احل�صول على �أق�صى نتائج
ب�أقل جهد».
«جون مي»

وال�ضغط على الوزراء لتمرير االمور اخلا�صة
لتلك الرتكيبات املختلفة ومبوافقة احلكومة
وت�شجيعها .ان ه��ذه احل��ال��ة كانت بداية
ان��ح��راف الدميقراطية يف حتقيق اهدافها
املن�شودة وهذا يبني ان امل�صالح اخلا�صة
طغت على امل�صالح العامة وتفنن النواب يف
خلق الكتل والأ�سباب لتحقيق غاياتها يف ابتزاز
احلكومة ،وتعاونت احلكومة يف هذه اللعبة
بخلق �أدوات الإغ��راء ال�شاملة للأع�ضاء من
حما�ص�صة وتعينات بر�شوتية لك�سب امل�صالح
ال�شخ�صية للمجل�سني .ومن هذه احلالة �صار
نظامنا الدميقراطي قا�رصا عن حتقيق غاياته
املطلوبة وبد�أ هناك �شد يف اوقات واتفاق يف
اوق��ات اخ��رى وخرجت قوانني غري �صاحلة
للتطبيق بل تخدم اجتاهات معينة لأ�صحاب
بع�ض التكتالت وه��ي متقلبة ح�سب ظروف
وتوجهات احلكومة ،وهنا ب��د�أ اخللل يف
نظامنا الدميقراطي .و�سوف ن�ستمر يف لعبة
املحا�ص�صة وامل�صالح ال�شخ�صية وعدم التزام
النواب يف ما اعلنوه خالل حملة االنتخابات
من مواقف �صوتية يف حتقيق �أهداف ومطالب
املواطن واماين الوطن ،بل متادوا يف اتخاذ
املواقف املختلفة التي ال تخدم الوطن .لذلك
يجب على املجل�سني التفكري اجلدي يف ا�صالح
النوايا والعمل بجد يف التفكري مب�صالح
ال��وط��ن التي �أهملت م��ن زم��ن طويل وكفى
ا�ستعمال التكتيكات ال�سيا�سية على ح�ساب
الوطن واملواطن والعمل اجلاد من املجل�سني
يف �إعادة الدميقراطية احلقيقية التي كنا نفخر
بها ،ملا فيه �صالح وخري هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان.

أسرار

عبارة

سعد العنزي

قصة معايد القريتين
ق�صة مثل «معايد القريتني» �أ�صبحت
مثال يتداول من قدمي الزمان حتى
ع�رصنا احل���ايل ،وه��و مثل يحمل
ال وم��ع�بر ًا عن ال�شخ�ص
معن جمي ً
ً
الذي يريد �أن ي�ستفيد من �شيئني يف
وقت واحد ،والنتيجة «الفل�س» فلم
يح�صل على �أي �شيء منهما ،فيحكي
�أن رجال فقريا �أراد �أن ي�ستغل الوقت
وي�ستغل ذكاءه اخلارق يف يوم العيد
حيث كانت وال زالت العادات يف يوم
العيد تقدمي فطور العيد ،مبكر ًا
�صباح ًا ويتميز العيد بهذه امليزة
اجلميلة املحببة لدى اجلميع ويكون
الإفطار جماعيا ،وكان قدمي ًا يقدم
�أهل القرية اخلري واخلريات وي�أتي
اخلري من كل بيت ويو�ضع مبوقع
يتجمع به �أهل القرية جميع ًا لكي
يتبادلوا ال�سالم والتهنئة واملباركة
بيوم العيد مابني بع�ضهم البع�ض،
فقام �صاحبنا الفقري «املقرود»
بحيلة جتعله ومتكنه من م�شاركة

محمد العيسى

هل أنت مستعد للوظيفة؟
كلتا ال��ق��ري��ت�ين ق��ري��ت��ه والقرية
املجاورة منهم فخرج مبكر ًا وب�رسعة
لكي يفطر مع القرية املجاورة وعند
و�صوله ومن �سوء حظه وجدهم قد
انتهوا من الإفطار ،ومل يبق له �شيء
ف�أدار ظهره لهم وعاد لقريته ب�رسعة
لكي ي�ستطيع �أن يتناول معهم �إفطار
العيد ،ولكن للأ�سف مل يتمكن من
ذلك ،ووجدهم قد انتهوا من الإفطار
�أي�ضا ،فال هو ا�ستطاع �أن ي�شارك �أهل
قريته ،وال هو ا�ستطاع �أن ي�شارك
القرية املجاورة ،فهذا املثل ينطبق
على من �أراد �أن يح�صل على �شيئني
يف وق��ت واح��د ،ويريد �أن ي�رضب
ع�صفورين بحجر واحد ،فمن ال�صعب
عليه التمكن ،فالرتيث مطلوب
والركادة زينة ،وعلينا قيا�س الأمور
ح�سب الواقع والإمكانيات املتاحة
وبهذا املثل اجلميل قال ال�شاعر:
غديت مثل معايد القريتني
ال �صاد خري وال �سلم من املالمة

كرث احلديث عن �أف�ضلية االختيار حلديثي
التخرج يف �سوق العمل الكويتي بني القطاعني
احلكومي واخل��ا���ص كانطالقة مل�سريتهم
املهنية.
لكن الأغلبية جتاهلوا نقطة ذات �أهمية كربى،
فبغ�ض النظر عن اخليار ،يا ترى ما مدى
جاهزية حديثي التخرج على امل�ستوى
النف�سي و الذهني و البدين لي�صبحوا جزء ًا
فاعال يف قطاع العمل خالل فرتة مالئمة من
انتقالهم الى هذه البيئة املجهولة التفا�صيل
ملعظمهم.
لكل بيئة عنا�رصها التي تر�سم مالحمها،
و فعليا �أحد العنا�رص الأ�سا�سية التي متيز
قطاع العمل عن البيئة الدرا�سية هو �أن الفرد
معر�ض للتعامل مع �أ�شخا�ص من خمتلف
الأعمار و الطبقات و اخللفيات �سواء املهنية
�أو االجتماعية� .أثناء الدرا�سة و اذا تطرقنا
على �سبيل املثال ال احل�رص ال��ى املرحلة
اجلامعية ،لكل منا اخليار يف ع��دة �أمور
�ست�سلب منه يف �أول يوم عمل !
�أحدها امكانية اختيار اف��راد فريق العمل

لإعداد درا�سة �أو م�رشوع ما ،مع احتاد الهدف
وامل�صلحة لهذا الفريق� ,أما يف امل�ؤ�س�سة �أو
ال�رشكة التي �ستن�ضم �إليها ف�إن فريق العمل
مفرو�ض عليك و البد �أن تنجح معهم ب�شكل �أو
ب�آخر ،قد يكون هدفكم م�شرتك ًا و لكن من دون
�أدنى �شك امل�صالح والرغبات خمتلفة.
كثرية هي الأمثلة و العوامل التي ت�شكل
الفرق بني هاتني املرحلتني املف�صليتني يف
حياة كل فرد منا و من غري املمكن ح�رصها
يف مقال ،ولكن البد لكل طالب �أن يفكر مليا
البحث و التعمق يف خ�صائ�ص مرحلة العمل
اثناء عبوره يف �سنوات الدرا�سة ليحظى
بانطالقة مي�رسة فيما بعد .انتهز �أي فر�صة
تقربك من تلك البيئة و طبيعتها املتقلبة و
املتجددة ب�شكل يومي ،اعمل ب�شكل ا�سا�سي
على تطوير مهاراتك االجتماعية لت�صبح قادرا
على التوا�صل مع كافة �أف��راد املجتمع على
اختالفهم و تعدد اهدافهم ،ان�صت كثريا يف
البداية مهما كانت مهنتك ،ت�أقلم مع من حولك
و ا�صقل �شخ�صيتك دون �أن تغريها ب�شكل تام.
هل �أنت فعال م�ستعد لأخذ اخليار الأف�ضل؟

