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عبدالحميد الباللي

أحمد الجاسم

انشر أجواء احملبة

الربعي.. 
مازال حيًا بفكره!

دخل بن خريم على المهدي، وكان المهدي قد عتب 
على بعض أهل الشام، وأراد أن يغزيهم جيشا، فقال: 

يا أمير المؤمنين عليك بالعفو عن الذنب، والتجاوز 
عن المسيء، فألن تطيعك العرب طاعة محبة، خير 
لك من أن تطيعك طاعة خوف. )العقد الفريد 188/2(.
هذا الذي ذكره ابن خريم قبل 10 قرون من الزمن، 
أصبح اآلن فنا مستقال يدرس في مادة اإلدارة في 

جميع جامعات العالم، فال يمكن أن ينجح المدير 
في إدارة إدارته ويحقق أهداف المؤسسة بإشاعة 
جو الكراهية والرعب واألحقاد، والشللية، بل البد 
له ليصل إلى أهدافه من غرس المحبة بين أفراد 
المؤسسة، وبينه وبين موظفي المؤسسة.. فألن 

يطيعك موظفوك طاعة محبة خير لك ولمؤسستك 
من طاعتك طاعة خوف.. وال شك أن هناك فرقا 

كبيرا عندما يعمل العامل وهو يحب عمله ومسؤوله، 
أو يعمل وهو ساخط كاره للمؤسسة ومسؤوليه.

وسيتبين الفرق في إنتاجية كل من هذين العاملين. 
لذلك كان أول عمل قام به الرسول ژ عند دخوله 
المدينة مهاجرا بناء المسجد والتآخي بين األنصار 

والمهاجرين.
وذكر الكثير من األحاديث في فضل المحبة في 

اهلل ما جعل الصحابة يتسابقون في هذا المضمار، 
الذي سبب وحدتهم القلبية حتى جعلهم كالجسد 

الواحد، وبهؤالء فتح الرسول ژ، وخلفاؤه من بعده 
الفتوحات الكثيرة، ودانت لهم إمبراطورية فارس 

والروم.
وما ينطبق على المديرين والرؤساء ينطبق على 

األب مع أبنائه، فطاعة األب محبة له أفضل بكثير من 
طاعته خوفا وكذلك ينطبق على الزوج مع زوجته، 

فطاعتها له محبة له يختلف تماما عن طاعتها خوفا 
من تهديده بالطالق أو الضرب.. فالحب في جميع 
هذه النماذج هو السر في تحقيق األهداف ونجاح 

األفراد والمؤسسات.

في سماحة اإلسالم: في البدء كانت الكلمة وفي البدء 
قال تعالى )اقرأ( وقال )ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم(.

االنقالب على اإلسالم: كيف انقلبت الموازين، وكيف 
عبثت القراءات الشاذة، والسلوك الشاذ بكل دعوة 

للرحمة والمحبة والوسطية فعاثت في األرض فسادا؟ 
كيف عصفت ثقافة السراديب الرطبة والكتب الحزبية 

الهزيلة والمصالح الفئوية والشخصية بكل هذه 
الحضارة التي انفتحت على الهند والسند وتعايشت 

فيها الثقافات واألديان والمذاهب على قاعدة )لكم دينكم 
ولي دين(؟!

رجال الدين بين األمس واليوم: كان يوسف بن عيسى 
القناعي ومال عثمان وابن جراح والديحاني والفارس 
ومال مرشد وطابور طويل من المصلحين واألتقياء 
ينشرون الرحمة والمحبة ويدعون الناس بالتواضع 
واالحترام مبتسمين فرحين، فما بالنا اليوم ابتلينا 

ببعض المتحجرين العابسين الذين لم يتفقهوا في الدين 
ولم يفهموا الدنيا، ونصبوا أنفسهم شيوخا ووعاظا 

يهرفون بما ال يعرفون ويفتون بما يجهلون؟! والدين 
من ذلك براء.

في تربية األطفال: حدقوا في عيون أطفالكم، حاوروهم 
وتأكدوا من أنهم لن يكونوا ضحايا فكر التحجر 

وتحريم ما أحل اهلل وتكفير الناس، واالعتقاد جهال ان 
مهمة المسلم هي محاربة اآلخرين.

أطفالكم أمانة في أعناقكم فأرضعوهم ثقافة التسامح 
والدعوة بالحسنى ونبذ اإلرهاب واحترام اآلخرين مهما 

كانت ألوانهم وثقافتهم وأديانهم، علموهم أن اإلنسان 
أخو اإلنسان وان سفك دماء األبرياء هو عنوان من 

عناوين الزندقة.
مأساة وطني: هذا وطن يطعنه من يكسرون القانون 
ومن يسكتون عنهم، تقام فيه حفلة من كسر القانون 

وإهدار كرامة النظام وكل يتهم اآلخر بطرح بعض أبناء 
جلدته طرحا تفوح منه رائحة كريهة من العنصرية 

والتعصب وعصبية الجاهلية األولى مرة باسم الدين 
وأخرى باسم التقاليد وثالثة باسم الالمباالة.

هذا وطن يحاصره تلوث البحر والبر والسماء وفي كل 
يوم نكتشف مأساة جديدة عنوانها االستهتار واإلهمال.

تناقضات أبنائه: الكويتي ـ ومعه الحق ـ يرفع صوته 
عاليا ضد سراق المال العام ولكنه على استعداد لتدبير 

عذر طبي يعفيه من الذهاب إلى عمله رغم أنه غير 
مريض، وكثير من الكويتيين ينتقدون الفوضى التي 

تضرب أطنابها في المؤسسات، ولكنهم يمارسون 
فوضى حقيقية في تعاملهم مع اآلخرين وفي قيادة 

سياراتهم، ومن الكويتيين من ينتقد البلدية وال يتردد 
في إلقاء األوساخ في الشوارع وفي الصحراء وفي 

البحر.
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خطاب الرئيس األميركي األخير يعاني من االنتقائية 
الفاضحة في توجيه التهم األميركية املعلبة، وعامة لم 

استغرب هذا األمر لكون سياسة انتقائية االنتقاد تعاني 
منها الواليات املتحدة األميركية منذ أيام احلرب الباردة، 

أوباما في خطابه قّسم الشرق األوسط إلى 3 كتل، 
األولى حمراء يرى بوجوب تغيير رؤسائها مع لهجة 

تهديد قاسية، وثانية خضراء لم يأت على سيرتها نهائيا، 
وثالثة جتمع اللونني مت التطرق لها بجمل منتقاة بعناية 
فال هي إدانة وال هي مديح. ولم تكن االنتقائية وحدها 
هي العيب الفاضح في خطاب أوباما، بل أسوأ ما حواه 

اخلطاب هو أنه مارس فيه سرقة املجد، وكأمنا أراد 
وبطريقة معينة أن يقول »لوال مباركتنا لثورة تونس 
ملا جنحت، وها نحن نباركها مجددا«، وعندما حتدث 

عن البوعزيزي مشعل ثورات الربيع العربية بدا وكأنه 

يصور البوعزيزي كما لو كان مجرد عود ثقاب أشعل 
نارا فقط، رغم أن البوعزيزي رحمه اهلل كان ثقاب 

الثورة بل وقنبلة الثورات العربية جمعاء، وليس الواليات 
املتحدة، وحتما ليس ملباركة أوباما وال إدارته دخل في 

ذلك ال من بعيد وال من قريب، على األقل ليس كما 
صور لنا في خطابه الذي حاول فيه االستيالء على مجد 
أمة بدأت تنهض كطائر فينيق من رماد اخلنوع بفضل 
الشهيد البوعزيزي. أما حديثه عن أمن إسرائيل وكيف 

أن االلتزام األميركي بأمن البلد الصهيوني »اليهتز«، 
فلم يأت بجديد، ولكنه حمل التناقض الصريح والواضح 

في خطابه، فإسرائيل التي تقتل املئات من اخوتنا في 
فلسطني سنويا ما الذي مييزها عن القذافي الذي يقتل 

املئات من اخوتنا في ليبيا؟، أوباما وعبر خطابه »األحول« 
يلتزم بأمن إسرائيل ويعلن عن فخره باملشاركة في 

ضرب قوات القذافي. 
سرقة املجد والتناقض واالنتقائية، هي أبرز سمات 

خطاب أوباما، وعدا ذلك لم نفهم وال نريد أن نفهم شيئا. 
توضيح الواضح: قبل 3 ٭ سنوات كتبت هذه اجلملة: 
)البلد أصبح متاما كتاكسي برتقالي قدمي يسير بسرعة 
120 كيلومترا في الساعة بال »بيمة« وال فرامل ومباكينة 

نص عمر »مجفدة 4 مرات«، على طريق مظلم يحمل 
بداخله 7 ركاب، كل منهم يريد الوصول إلى 3 جهات 

مختلفة دون ان يعرف ملاذا هذه اجلهات بالذات، اضافة 
الى ان اللي قاعد ورا يبي يقعد جدام واللي قاعد بالوسط 

يبي يقعد جنب الدريشة واللي قاعد مي الدريشة يبي 
يسوق، والسواق لم يحصل على اجرة التوصيل من أي 
من هؤالء السبعة وهو يفكر جديا »راح أدعم أقرب شبة 

وافتك منهم ومن حنتهم«(.

إنكم في زمان تتسارع أحداثه سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وتكنولوجيا، لم أصل إلى عمر األربعني 

ولكني حتما منذ عقود وأنا أسير إلى اهلل، وكلنا كذلك.
كان يحدونا الشوق إلى قصص األمهات واجلدات واآلباء 
واألجداد، فإذا بدأوا بـ »كان يا مكان« صرنا آذانا صاغية 
وعيونا بارزة تشرئب الرقاب وتخفض مع صعود نبرة 

الصوت ونزوله. اليوم أصبحنا نحمل من احلكايات 
ما لم يدركه األولون بداهة وال أوالدنا وقوعا، احلرب 

العراقيةـ  اإليرانية، خطف اجلابرية، االعتداء على 
موكب سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، االحتالل 

الصدامي للكويت وحتريرها، والسجال السياسي بني 
السلطتني لم ينته بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر 

وما تبعها من غزو أميركي، واحلرب على اإلرهاب 
وعلى العراق، وسقوط أنظمة وطغاة، ثم فتنة طائفية 
جتوب بالد املسلمني، ليجيء الدور في ثورات تونس 

ومصر وليبيا واليمن وسورية، وأنت مع كل هذا مازلت 
في عمر أقل من عمر القضية الفلسطينية املنسية 

وأيضا لم ينته السجال السياسي في البرملان الكويتي، 
استجوابات شتى لرئيس الوزراء، سباب وتراشق 

باأللفاظ وتبادل الضرب بالعقل والعصي ونفس طائفي 
وأجندات خارجية تنفذ ونتحدث إليكمـ  حتديداـ  

بأخبار بلدكم هذا في زمنكم هذا عن سراق املال العام 

ودخول اجلنس اللطيف إلى البرملان وتوزيرهن، ثم 
دخلت أخت الرجال السلك العسكري لتصبح ضابطا 

وشرطيا جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل ونتحدث معكم 
عن ضمير األمة واألمة التي ليس لها ضمير، وكيف 
يصبح راعي اإلبل والغنم من أغنياء القوم بني عشية 
وضحاها، ومن هو الواصل ومن يكون احللمنتيشي 

ومتى يحرم الكاتب عن املقال وملاذا يضرب املزدوج مع 
غيره وعن تقسيم الكويتيني إلى فئات وطبقات وشماغ 

أحمر وغترة بيضاء وعمامة سوداء واسألوني هنا 
أيضا عمن يؤبن مغنية ثم يصبح وزيرا بعدها وملاذا 

استجواب أحمد الفهد مبا ال ميت لعمله الوزاري بصلة 
وملاذا الصرعاوي مع مرزوق وعباس مع الشعبي؟ وملاذا 
يضرب نواب األمة في حادثة الصليبخات؟ يا بني اجليل 

اجلديد: لقد أدركنا الهواتف األرضية فقط وكان النقال 
عزيزا جدا واليوم زمن البي بي واآليفون وملاذا مينع 
من إقامة مسجد عبد الكرمي البابطني في بنيد القار؟ 
وتعطيل األوراق في درج الوزير؟ وإن لم تسأل عن 

األغذية الفاسدة وجتارها فسأخبرك؟ وما سر الصراع 
بني نادي القادسية ونادي الكويت؟ وستعرف مبفردك 
من يحرجنا مع الشقيقة اململكة السعودية حينما يسب 

ويشتم الوهابية وتعرف أيضا وأنت نائم من يتلقى 
األوامر من نائب الفقيه؟

وأناس يريدون الصالة على بن الدن يترحمون على 
املسلمني عموما وآخرين يلعنونه بكرة وعشيا وأيضا 

اليزال الطرح السياسي وهبوطه سمة من سمات اجليل 
السياسي احلالي. والعالم من حولك كاحلمم البركانية 
غليانا، يستوجب على عقالء الديرة العمل بفقه جلب 

املصالح ودرء املفاسد. فإذا ما أضفت إلى ذلك كله 
شيئا من تاريخ جتاربك في احلياة وقليال من التحليل 

واالستنتاجات وفق فهمك للدستور وقوانني الدولة طبعا 
فأنت على وشك أن تكون كتاب »ألف ليلة.. وليلة«.

ــه زمان ــر  األخي ــت  كن وإن  ــي  وإن
ــل األوائ ــتطعه  تس ــم  ل ــا  مب آلت 

ــوارم ــاح ص ــو أن الصب ــدو ول وأغ
ــل ــالم جحاف الظ أن  ــو  ــري ول وأس

ــادر م ــل  بالبخ ــي  الطائ ــف  إذا وص
ــل باق ــة  بالفهاه ــا  قس ــر  وعي

ــت ضئيلة ــمس أن ــهى للش ــال الس وق
ــك حائل ــح لون ــا صب ــا: ي ــال الدج وق

ــفاهة س ــماء  الس األرض  ــت  وطاول
ــادل ــا واجلن ــهب احلص ــرت الش وعي

ــة ذميم ــاة  احلي إن  زر  ــوت  م ــا  في
ــازل ــرك ه ــدي إن ده ــس ج ــا نف وي

صلوا على رسول الهدى

في يوم بديع عجز الواصفون عن وصفه، وتعبت 
الكلمات في ايجاد حروف تليق به، هو يوم فريد لن 
يتكرر في تاريخ حياتي، ففي هذا اليوم وبفضل من 
اهلل وكرمه ثم مببادرة ميمونة من مؤسسة املنتدى 

وأستاذتي الفاضلة هيام اجلاسم، انضممت الى منتدى 
قلم املرأة الفكري وكان اللقاء في كلية الشريعة مع 

أ.صالح الغزالي رئيس جمعية الشفافية الكويتية، وقد 
حاضر عن »دور اجلماعات السياسية في اصالح الدولة« 

وتالحقت احملاضرات تلو احملاضرات مع وزراء ونواب 
أفاضل ومجموعة المعة من األكادميني واالساتذة الكرام 

وصرت أحلق في عالم جديد وجذاب فالكل يتفنن في 
وضع بصمته ويحرص على اضافة اجلديد من علمه 

وخبرته في حياتي فكل صاحب هم يبدع في اكتساب 
ما يريد فلذلك كان همي االول واالخير هو املنتدى 

احتضنه واحتضنني وعشقته وعشقني وبعد سنوات 
عديدة من العلم وتطوير الذات واملهارات بت أشعر بأنه 

الهواء الذي أتنفسه، وصرت كالسمكة التي ال تقوى على 
اخلروج من بحره. وحتت مظلته التقمت العلوم املختلفة 

كالكتابة الصحافية وفن احلوار والتسويق واالبداع 
وكيفية ترتيب االولويات ورصد االهداف ووضع 

اخلطط واالستراتيجيات وقبول الرأي اآلخر املخالف 
ونبذ الفكر االوحد. املنتدى يضم 8 دانات يشكلن معا 

عقدا فريدا ونفسيا ومتجانسا يعجز اللسان عن وصفه 
ويحتار العقل في فهمه، الدانة االولى وأم اجلميع ومن 

أوائل املؤسسني لهذا املنتدى ورئيسته منى الوهيب، كل 
ما يتمناه املرء يجده في هذه االنسانة، حقا اسم على 
مسمى، والدانة الثانية أسيل صمام االمان للمنتدى، 
أسيل صفة من صفات الرسول ژ  فقد كان أسيل 

اخلدين وتعني االملس املستوي وهي فعال ملساء في 
تعاونها وعطائها.

أما الدانة الثالثة فهي عائشة حتمل اسم أم املؤمنني 
رضي اهلل عنها ومأخوذة من الفعل عاش والعيش هو 

احلياة فهي حياة املنتدى وأنفاسه، أما الرابعة فهي دالل 
ملح املنتدى، والتدلل في املرأة حسن حديثها وجمالها، 

أغبطها على حيائها وحسن أخالقها وبحر عطائها.
أما الدانة اخلامسة فهي ياسمني، زهرة املنتدى تنثر 

شذى حبها على اجلميع وتأسر بأدبها وعطائها شغاف 
القلوب، أما الدانة السادسة فهي أنوار، نور املنتدى 
وضوؤه الساطع مألت بعلمها ورجاحة عقلها أرجاء 

املنتدى على الرغم من صغر سنها.
أما الدانة السابعة فهي شيخة متحدثة املنتدى وباحثته، 
اجلريئة في طرحها، صغيرة في السن لكنها من أوائل 

املؤسسني لهذا املنتدى وشيخة تعني ذا املكانة والدرجة 
العالية ويالفعل اسم على مسمى، والدانة الثامنة هي 

ابتسام ال أريد التحدث عن نفسي سأترك اجنازاتي 
تتحدث عني.

ثماني دانات تعني ثماني مفكرات كل منهن تسد ثغرة 
في هذا املجتمع وحملت على عاتقها رسالة االرتقاء 

بالطرح املجتمعي وتغيير الثقافات اخلاطئة من خالل 
رؤية واضحة وهي قيادة احلراك املجتمعي فكريا بواقع 

عصري اسالمي.
بانضمامي لهذا املنتدى انقلت حياتي رأسا على عقب 
وشعرت بذاتي وانسانيتي وال ميكن أن أكون »رقم 

صفر« باحلياة وصرت أتساءل: أين أنا من سلم احلياة؟ 
هل أنا في آخره؟ وملاذا ال أكون في أول السلم؟ ملاذا 

أنا الشمعة التي حتترق من أجل اآلخرين؟ ملاذا اللهث 
وراء ارضاء اآلخرين؟ وأنا من يرضيني؟ ملاذا أجتاهل 

طاقاتي؟ لقد ندمت على سنوات عمري الضائعة. 
ال وقت للندم فقد حانت ساعة العمل، فشمرت عن 
ساعدي وشحذت همتي وتفتقت أفكاري وصقلت 

مهاراتي وصرت ألهج بهذا الدعاء اجلميل »اللهم 
استعملني فيما يرضيك«.

يوم الثالثاء 13 يناير 2009 هو يوم انضمامي للمندى 
نقشت هذا اليوم في قلبي فليس مولدي هو يوم 

قدومي الى الدنيا امنا مولدي هو يوم انضمامي الى 
منتدى قلم املرأة الفكري.

ردت جامعة الكويت على ما نشر في هذه الزاوية حتت 
عنوان »جامعة الكويت مقبرة املواهب« يوم 8 مايو 

اجلاري حيث أوردت العالقات العامة للجامعة عددا من 
النقاط جاءت كما يلي:

٭ أوال: جامعة الكويت ال تألو جهدا في خدمة ودعم 
جميع األنشطة الطالبية باجلامعة وتقدم لها الدعم املادي 

واملعنوي في حدود اإلمكانات املتاحة ضمن امليزانية 
املقررة ألنشطة العمادة، وفي هذا السياق مت تقدمي الدعم 

الكامل ملشاركة أبنائنا طلبة جامعة الكويت املوهوبني 
مسرحيا مع مشرفي القسم للمشاركة في املهرجان 
املسرحي الثاني جلامعات ومؤسسات التعليم العالي 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي مت 

تنظيمه بجامعة البحرين في الفترة خالل شهر نوفمبر 
2010، كما متت املشاركة في األسبوع الثقافي جلامعات 

ومؤسسات التعليم العالي بدول املجلس.
٭ ثانيا: الديكورات التي مت استخدامها في العرض 

املذكور مت شراؤها بالكامل من ميزانية اجلامعة ضمن 
امليزانية املخصصة ألنشطة عمادة شؤون الطلبة 

فضال عن ذلك وان كان لم يتم اإلعالن عن املسرحية 
بالصحف إال أنه مت عمل الدعاية الالزمة للنشاط داخل 

احلرم اجلامعي من خالل بوسترات وبنرات عن العرض 
املسرحي عن طريق ادارة االنشطة الثقافية والفنية 
بعمادة شؤون الطلبة ووزعت على مواقع اجلامعة 

املختلفة عن طريق اإلدارة.
٭ ثالثا: اهتداء بسياسة اجلامعة فإن عمادة شؤون 
الطلبة تسعى دائما لدعم املوهوبني ورعايتهم وفي 

سبيل ذلك مت ادراج مشروع لتشجيع االبداع الفني 
واألدبي ونشر الثقافة في املجتمع ضمن اخلطة التنموية 

لبرنامج عمل احلكومة وأدرج املشروع بالفعل للعام 

املالي احلالي 2012/2011.
٭ رابعا: عن موضوع مكافأة الطلبة فاملوضوع مرتبط 

بتطبيق اللوائح والنظم اجلامعية التي تنظم مكافآت 
الطلبة باجلامعة، حيث يحصل الطلبة على املكافأة 
االجتماعية أو غيرها من املكافآت املقررة لهم وفقا 

لشروط كل منها.
٭ وأخيرا فجدير بالذكر في هذا املقام ان نستوضح أن 

جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة واالدارات 
التابعة لها تقوم بتقدمي الكثير من الدعم والرعاية 

لألنشطة الطالبية محليا وخليجيا وعربيا وعامليا، وفي 
اخلتام تثمن عمادة شؤون الطلبة وتقدر موقف الدكتور 

كاتب املقال واهتمامه بالقضايا الطالبية.
أشكر جامعة الكويت على تفاعلها مع مقالنا، هذا وأود 
التنبيه في بداية تعقيبي على »توضيح« جامعة الكويت 

املنشور هنا، إلى أن هذا »التوضيح« ليس توضيحا على 
اإلطالق بل هو »مسخ« حلقائق واضحة. 

٭ أوال: يبدو أن تكرار عبارة »نعمل وفق القواعد 
واألنظمة واللوائح اجلامعية« أكثر من 3 مرات في هذا 

»التوضيح« القصير، هو ما يثير خشية القارئ له ألول 
وهلة، فهي وإن تكررت بهذا القدر فإنها تولد لدينا 

انطباعا مبعرفة بل واعتراف ضمني مبواطن القصور. 
وسؤالنا هو: إن لم تكن هذه اللوائح منصفة، كما تقرون 

ضمنيا، في رعاية الطلبة املوهوبني فلم لم يتم العمل 
على تعديلها؟ هل، من ناحية أخرى، تنص اللوائح تلك 
على محدودية ضيقة لرعايتهم؟ ال يسعني من منطلق 

»مشاهدتي« ملا يجري في الواقع إال أن أقول: يبدو األمر 
كذلك.

٭ ثانيا: الديكورات التي مت استخدامها في العرض 
املذكور، وعلى عكس ما يقول به هذا الرد »التوضيحي« 

املسخ، لم تدفع فيه عمادة شؤون الطلبة دينارا واحدا. 
وباستطاعتي أن أثبت ذلك إذا ما استدعت الضرورة. 
أما بخصوص اإلعالن عن املسرحية: فعمادة شؤون 

الطلبة لم تنشر إعالنا واحدا مدفوعا في الصحف، وال 
هي أرسلت خبرا واحدا »فري« أي »بالش بدون فلوس« 
ألي صحيفة حول أنشطة مبدعيها كي تظهرهم إعالميا 

كنوع من التشجيع، أما بخصوص حديث العمادة عن 
بنرات وبوسترات تتخلل أروقة اجلامعة كدعوة حلضور 

املسرحية، فمرة أخرى جند أنفسنا أمام مسخ آخر 
للحقائق: لم تدفع عمادة شؤون الطلبة دينارا واحدا. 

أعلم ذلك علم اليقني لسبب بسيط: لدي »فاتورة«، فمن 
دفع لهذه البوسترات هم الطلبة أنفسهم. 

٭ ثالثا: بخصوص مكافآت الطلبة، فإنني أذكر مبا 
كتبت سابقا، وهو أن هؤالء املبدعني قد قاموا بعملهم 

وهم ال ينتظرون أجرا أو مقابال سوى أن يستمتع 
احلضور مبا قدموا. ولكن العمادة، مشكورة، لم تدع أيا 
من مسؤولي اجلامعة للحضور، لسبب بسيط هو عدم 

حضور مسؤوليها أنفسهم لهذه األنشطة اإلبداعية أقول 
ان هؤالء املبدعني لم يكونوا لينتظروا جزاء أو شكورا 
بطرق مادية من املسؤولني عن رعايتهم، لقد كان جل 

همهم أال يتم استنزافهم ماديا عن طريق التزامهم بأن 
يدفعوا من أموالهم اخلاصة هنا وهناك من أجل أمور 

تدخل في صميم عمل العمادة. 
فقط في مثل هذه احلاالت يستطيع موظف إداري أن 

يقتل مبدعا مازال في مرحلة اكتشاف أولي إلبداعه، 
وذلك بقول سمج ظاهره وباطنه متلؤه العفونة: 

»املوضوع مرتبط بتطبيق اللوائح والنظم«. تلك هي 
احلالة الفريدة التي يتحول فيها »احلضن« الذي يرعى 

املوهبة إلى »قبر« لها.
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