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عزة الغامدي

من أنت؟ ما أنت إال ابن 
آدم وآدم من تراب!

وتبقى عالقــة الرجل بالمرأة 
العالقة الشــائكة التي مازلنا 
نبحــث ونحلل فــي كيفية 
إيجاد صيغة توافقية للحد من 
المشاكل المتفاقمة التي غالبا ما 
تكون المرأة ضحيتها، فمازال 
الرجل الشرقي ال يقدر المرأة 
المفكرة المتعلمة العاملة وغالبا 
ما يصــب عليها جام غضبه 
ومعدل نقصه، فالرجل الشرقي 
أبــدا ال يقبل أن تكون المرأة 

أفضل منه.
الحقيقيــة متى ما  والكارثة 
دبت الغيــرة في قلب الرجل 
من نجاحــات المرأة فيحاول 
ان يحطمها بشــتى الســبل 
والطرق فإمــا أن يكون ذلك 
بالتعذيب النفســي من خالل 
التصرف بتصرفات والتلفظ 
بألفــاظ والنظر إليها بطريقة 
تجرحها وتهينها وتعذبها نفسيا 
أو بالعنف الجسدي باالعتداء 
عليها بالضرب وما شابه، وهذا 
غالبا ما تتعرض له المرأة من 
الرجل، فالسواد األعظم  قبل 
المرأة  الرجال ال يحبون  من 
المتعلمة والعاملة والمثقفة بل 
لديهم معتقدات جاهلية زرعت 
في عقولهــم أن المرأة فقط 
مكانها المنزل وال تصلح للقيام 
بأي عمل وبأنها ال تدرك وال 
تعي، فينظر الرجل إليها بأنه 
أفضل منها ويفوقها بالذكاء، 
ولذلك نجد أن اإلحصائية التي 
العدل مؤخرا  نشرتها وزارة 
والتي كشفت أن نسبة الطالق 
العظمى في الكويت كانت بين 
الجامعيين وهذا تأكيد أن الرجل 
ال يقبل أن تكون زوجته صاحبة 
علم وعقل وفكر إال من رحم 

ربي وهم قلة قليلة.
والتناقــض أن الرجــل لدى 
اختياره لزوجته يضع شروطا 
تعجيزيــة يريدهــا جميلة 
ويريدها ثرية ويريدها أن تعمل 
ويريدها صاحبة سلطة ونفوذ 
ويريد كل شيء من المرأة وال 
يقبل أن ينقصها عيب، وفي 
المقابل الســؤال الذي يطرح 
نفســه للرجل من أنت؟ ومن 
تكون؟ وماذا تملك؟ حتى تضع 
كل هذه الشروط في شريكة 
حياتك؟ وفي المقابل ما الذي 
تستطيع أن تقدمه للمرأة التي 
تحمل مثل هذه المواصفات؟ 
فالمرأة الجميلة الثرية صاحبة 
الجاه والسلطة البد ان تتزوج 
برجــل يكافئها بكل شــيء، 
أن تتزوج من  فالجميلة البد 
جميل مثلها، والشابة من شاب 
مثلها، وصاحبة الجاه والسلطة 
كذلك البد ان يكافئها بالنسب 
حتى يكون هناك تكافؤ بالعالقة 
الزوجية، ولكــن في المقابل 
نجد ان بعــض الرجال وهم 
موجودون وبكثرة مع األسف 
الخمسين ويطلب  تجده في 
فتاة شابة وجميلة وصاحبة 
نســب وجاه ومال ،فيصيب 
الحظ البعض منهم ويتزوجون 
مثل هــذه المواصفات ولكن 
يكون في الفتاة التي تزوجها 
هذا الرجل الكبير في الســن 
عيب واحد فيطلقها ويعذبها 
نفسيا ألجل عيب واحد بينما 
بالعيوب وال ينظر  هو مليء 
لنفسه أمام المرآة بنظرة واقعية 
حتى يعرف حجم ذاته ومكانته 

الحقيقية.
أن  التــي البد  الحقيقــة  إن 
الرجال مع  يواجهها بعــض 
األسف هي السؤال الذي البد 
أن يطرحه على نفسه قبل أن 
بالغرور ويتعامل مع  يصاب 
المرأة بغرور وتعال وهو في 
حقيقتــه متواضع جدا فنجد 
ان بعض الرجال مع األســف 
لديهــم داء العظمة وهو في 
حقيقته مــرض فيصب جام 
غضبه على من يحيطون به، 
الرجال  أكثرية  ان  والمشكلة 
لدينا يعانون من مرض الغرور، 
فهم يريدون الكمال في المرأة 
على الرغم من أنهم غير كاملين 
الكثير سواء على   وينقصهم 
الصعيد الثقافي أو العلمي أو 
الصحي أو النفسي وينظرون 
للمــرأة متى ما  المقابل  في 
كانت ناجحة ومميزة باحتقار 

وتسفيه.
إن أكثر ما يضحك حقيقة أن 
اغلبية الرجال متى ما تجاوزوا 
الخمسين يكونون مصابين 
بمرض السكر والضغط والعديد 
من األمراض إال من رحم ربي 
ويكونون فقراء ثم بعد ذلك 
ان  البعض  حين يطلب منهم 
يتزوج بشــابة وجميلة وهو 
ال يستطيع أن يقوم بواجباته 
الزوجية فيقوم بتطليقها وهنا 
نقول عزيزي الرجل اعرف قدر 
نفسك وحجمك الحقيقي فما 
أنت إال أبن آدم وآدم من تراب 
وهنا متى ما عرف كل رجل 
حجم نفسه ســنعالج الكثير 
من األمراض االجتماعية التي 

استشرت في مجتمعنا.
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samy_elkorafy@hotmail.com

dralialhuwail@yahoo.com
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سامي الخرافي 

د. علي عبدالرحمن الحويل

تراكمت األزمات وتعددت املشكالت، وكان 
الوضع االقتصادي  الرئيسي ذاك  السبب 
املخيف الذي أرخــى بظالله على الوضع 
األمني واملعيشــي، وقد يدخل البالد في 
بركان أمني، جاهز لالنفجار في أي حلظة، 
من هنا نــرى أن ناقوس اخلطر بات يدق 
وبقوة ليوقظ فينا كل املسؤوليات العالقة 
والشاغرة التي حتما تبني األوطان، إذ أن 
هذا الوضع االقتصادي املزري قادر على أن 
يحطم أسطول الوطن ويدمره. ونحن نعلم 
أن كثرة الفقر، وتدهور املستوى املعيشي 
للمواطن قد يؤدي بــه إلى هاوية الركود 

واجلمود مما يدفعــه إلى عدم الرغبة في 
العيش... فتبدأ عالمات االستفهام تسيطر 
عليه.. وها نحن اليوم أمام انتفاضة جزرية 
القتالع الشوائب املتعلقة والبدء بالتمهيد 
والتخطيط واستغالل فرصة الشراكة بني 
القطبني الصيني الكويتي بعقد اتفاقية كويتية 
ـ صينية هدفها األساســي إقامة عالقات 
اقتصادية مشــتركة متداخلة فيما بينها، 
مبنية على إنشاء مناطق وتنظيمات وإبرام 
اتفاقيات تعاقدية اقتصادية قصد حتقيق 
األهداف املشــتركة بني الطرفني بعيدا عن 
املطامع الدولية.. ومن أجل إيجاد الســبل 

وتقدمي االقتراحات ورسم االستراتيجيات 
بشكل مشترك لتحقيق التوازن والتكامل 

االقتصادي، ولتقدمي األفضل للبلدين.
ودورنا اآلن أخذ جميع االحتياطات الالزمة 
لوقف هذا النزيف املســتمر في اجلسم 
االقتصادي، فدقيقة من حتمل املسؤولية 
جتاه بعضنا البعض قد تنقذ حياة شــعب 
بأسره، يكون عمادها األول وضع األساس 
املتني لبناء حياة اقتصادية ســليمة، وان 
نشمر عن سواعدنا ونصعد سلما واحدا 
نصل به إلى حياة اقتصادية ســليمة لنا 

ولألجيال القادمة.

الظاهر ان لهجتنا احمللية قد سبقت مدرس 
مادة العلوم والذي كان يعلمنا ونحن صغارا 
بأن قلب اإلنســان وظيفته فقط هو ضخ 
الدم إلى أجزاء اجلسم املختلفة وتزويده مبا 
يحتاجه من أوكسجني وغذاء عبر الشرايني 
وينتهي الدرس ونقلب الصفحة إلى درس 
جديد! فعندما كبرنــا عرفنا بأن القضية 
ليســت ضخ دم كما »علمونا« بل للقلب 
وظائف أخرى »مهمة« جدا فهو يشعر ويتألم 
ويحب وميرض.. رغم أن القلب شكله واحد 
ولكن له مسميات غريبة وعجيبة في لهجتنا 

احمللية من أهمها:
٭ قلبه »خضر«: هذا اإلنسان قلبه أخضر 
مثل العشــب »عرباوي« يعشق ويتنفس 
احلب على طول وهو »خطير« ما منه أمان.

٭ قلبه أسود: يشيل بقلبه وينظر أي فرصة 
لالنتقام منك فهو نفس »البعير« حقود.

٭ قلبه ميت: ويطلق على الشــخص غير 

املهتم بأي شــيء ومثل ما نقولها بالعامية 
»بايعها« وهذا النوع ينفع للمشاجرة فقط.
٭ فز قلبي: عندما تشاهد شخصا ما يفز 
قلبك فجأة دون أن تعرف السبب وتشعر 
بالراحة له، وتشــعر فيها عندما تريد أن 

تخطب فتاة وتشعر بالراحة عند رؤيتها.
٭ قلبه مكسور: ويطلق على كل شخص 
أصابه ألم قوي من موقف معني ومن شخص 

عزيز عليه. 
٭ نغرني قلبي: وهو شــعور داخلي بأن 
شيئا ما سيحصل ولكنك ال تعرف ماهو. 
٭ القلوب شواهد: وهو اتفاق نفس الوقت 
بني شخصني على »مقولة« معينة أو عمل 

بدون اتفاق مسبق فتقال هذه الكلمة. 
٭ ما يدش قلبي: في كثير من األحيان في 
عملك أو ديوانيتك.. جتد شخصا ال حتب 
أن تشــاهده ألنك تشعر بعدم الراحة عند 

وجوده ألنه لم يدش قلبك.

٭ قلبه طيب: وهو أكثر شخص يتعرض 
للطعنات من أقرب األشخاص له، ومع ذلك 
فهو ال يعرف احلقد ويسامح بسهولة نفس 

صاحبنا »يابس« بوفهد. 
٭ قلبه عاطفي: وهــو الذي تكون أفعاله 
وقراراته صادرة مــن عاطفة القلب دون 
أي أهمية للظروف احمليطة به ودراستها، 
فتكون كثيرا من قراراته ارجتالية بسبب 

موقف حصل أمامه.
أخيــرا: إن القرآن الكرمي قد صنف قلوب 
جميع البشــر تصنيفا دقيقا في كثير من 
اآليات وذلك قبل 1400 عام ليثبت لنا الطب 
احلديث تصديقا ملا جاء به القرآن، حيث يطلق 
على القلب مسمى جديد هو مخ »القلب« حيث 
جند كل املشاعر والعواطف واإلميانيات.. 
مصدرها القلب، فسيظل القرآن وآياته إعجازا 
إلى يوم القيامة، وآخر دعوانا أن نقول: يا 

مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 

األشجار شأنها شأن اجلمادات أو بوصف أدق 
الكائنات غير االجتماعية ال تتأثر مبحيطها 
من النباتات األخرى وال تتفاعل معه، فشجرة 
البرتقال لو زرعت وســط حقل للذرة لن 
تغير من خواصها لتنسجم معه بل ستنمو 
وفق تصميمها اجليني او تفنى ان لم تكن 
بيئة احلقل مالئمة لنموها، كما أن احلقل لن 
يغير من خصائصه ليتقبلها وسط نباتاته، 
وسيستمر الطرفان بعيدين عن أي صيغة 
لالنسجام على قطعة األرض التي تضمهما، 
بينما تختلف صيغ العالقة واشتراطاتها بني 
اإلنسان ومجتمعه )وطنه( اختالفا جذريا، 
فاملجتمع وهو كائــن حي فاعل ومؤثر في 
أفراده، كما أثبت علماء االجتماع يتفاعل معهم 
مبزيج من تفاعلني كيميائي وفيزيائي، في 
األول يلزم أفراده بالتنازل عن بعض حقوقهم 
تنازال دائما ال عودة فيه لصاحله كما يحدث 
في التفاعل الكيميائي الذي ينتهي بتغير في 
مادة العناصر املتفاعلة تغيرا ال ميكن الرجوع 
عنــه، وفي النوع الثاني مــن تفاعلهما اي 
الفيزيائي يفرض املجتمع على أعضائه تغيرا 

ينال الظاهر من اخلواص الفردية كالعادات 
والتقاليد واملظاهر االجتماعية واملعتقد دون 
تغير او تنــازل دائم عن خصوصياتهم إذ 
ميكنهم العدول عــن هذا التغيير باالنتقال 
ملجتمع آخر، هو إذن أشبه بتحول املاء إلى 
بخار ثم عودته لســائل او جتمده وعودته 
لسائل مرة أخرى، ونتيجة أمناط التفاعل هذه 
بني األفراد ومجتمعاتهم )أوطانهم( وبالعكس 
هي ارتباط مصلحة الفرد مبصلحة الوطن 
فكلما زاد عطــاء الفرد لوطنه فإن املردود 

النهائي سيكون له وسيصب في صاحله.
آمن الكوريون اجلنوبيــون بهذه احلقائق 
االجتماعية وبأن املصلحة الشخصية جزء 
من املصلحة العامة أو مصلحة الوطن فأخذوا 
بها ودرسوها ألطفالهم فوصلت بهم إلى ما 
هم فيه من تطور ورخاء، وعلى النقيض من 
الكوريني خاصمنــا نحن املجتمع )الوطن( 
وانتفضنا على إمالءاته واستغللنا أهم ثوابتنا 
واكثرها تأثيرا فينا وهــو املعتقد )الدين( 
وحولناه من وســيلة جلمع األمة على غاية 
نبيلة إلى أداة تدمير وخراب عندما ابتدعنا 

التعصب املذهبي فأضعفنا أوطاننا وسهلنا 
على أعدائها اختراقها.

اليوم جلنا يشــتغل باملعارضة السياسية، 
غير املختصني والهــواة ومريدي الظهور 
االجتماعي ينتقدون كل قرار او مشــروع 
حكومي دون أدنى قدر من املعرفة به ودون 
تقدمي معاجلات بديلة له، واحلكومة املقصرة 
اعتادت على ضجيج شعوبنا الفارغ وعلمت 
انه سينتهي في ســاعات كما بدأ فلم تعد 
تكترث للرد وال للتفسير وال حتى لتنفيذ 
قرارتها، حالة من التخبط ليست ببعيدة عن 
حال بيزنطة وسجاالت السينت فيها حول 
نوع املالئكة قبيل سقوطها، ولإلنصاف البد 
من اإلشــارة إلى أن الفساد عندما يتفشى 
في املجتمعات يدفع بالشــعوب لالنقالب 
على اشتراطاتها، والفساد يبدأ من صاحب 
القرار والسلطة ويستدرج األفراد لإلسهام 
فيه ويطال كل مناحي العالقة بني الطرفني 
فيخسر املجتمع عطاء أفراده ويتراجع عطاؤه 
لهم فتتردى اخلدمات وتتوقف التنمية ويعم 

الفقر واجلهل.

الكويت اليوم أمام انتفاضة جذرية القتالع الشوائب

 القلب 
»احملتاس«

أخلص له 
الكوريون وخرجنا 
عليه

بصمة

جرس

الزاوية

ال يختلف أو يتردد عاقل مخلص وفّي لوطنه وأمته وأمنه وأمانه 
في القبول بأداء الواجب العســكري وشرف رمزه ومساهمته 
بالروح والدم وأغلــى ما يلزم لرد واجب الوطن عليه، بأفضل 
ساحة وأوسع مساحة للهدي الرباني العظيم، كما نصحنا  نبينا 
الكريــم، طاعة للخالق وواجبا للمخلوق ولي األمر الوفي ألمته 
وتراب ديرته، فالتربية العسكرية كما وصفتها معاني وحروف 
وكلماتهــا لغويا، بين كل األمم والشــعوب والدول تعني أعلى 
مراتب الطاعة لألرض والعرض بصناعة أفضل الرجال وكذلك 
أخواتهــن ألجيال تترفع عن الترهل والترف والغرور والتغني 

بأمجاد األهل واألجداد دون تفعيل للقيل والقال.
والخدمة العســكرية تصنع اإلنسان المثالي لكل زمان ومكان، 
ليكون متكامل األركان مستعدا للنفير العام في أحلك األيام لردع 
العدوان، ونشر األمن واألمان مهما تكتلت ضده مواقع العدوان! 
هذا ما تعده معاهد ومراكز ومدارس وجامعات وأكاديميات التربية 
العسكرية العالمية المتقدمة، إعدادا واستعدادا لخلق جيل له والء 
وانتماء هلل ثم للوطن ووالة األمر قيادة وقادة، تبدأ من أسرته 
وعائلته، وتتواصل مع األسرة األكبر بنسيج وطنه المنتمي إليه، 

وعالمه األقرب إليه بكل طاعة وقناعة.
فنحن أحوج إلى كل ما يعنــي عيال ديرتنا، أجيال هذه األيام، 
 فــي ظل األحوال المحيطة بعالمنا القريب والواســع تواصال، 
وال بــد من التكامل في إعدادهم دون إفراط وال تفريط بأرواح 
طاهرة، زكية كثروات وطنية، داخل مصانع الرجال العسكرية 
لهم خصوصياتهم البدنية والنفســية واالجتماعية! وال بد من 
دراسة كل األمور بدقة وفرزها وتوجيهها، وتأهيلها، كل وفق 
طاقاته وانتماءاته البدنية، واستعداداته البيولوجية والفسيولوجية، 
لتأهليه للقالب العســكري المطلوب، تحاشيا لظروف معاكسة 
تهــدر فيها الجهود والطاقات قد تفقد بســببها الحياة للطالب 
المجند بمسمى عســكري! وتضيع األهداف المنشودة لهذه 

التربية الموعودة! 
لكننا بين فترة وأخرى نجد أنفسنا أمام حوادث في هذا الميدان، 
غير مناسبة لهذا اإلعداد واالستعداد وهو ما يحتاج إلى دراسة 
متأنية دقيقة، لرصد ومتابعة أي ســلبيات وتحري اإليجابيات 
للصالح العام وخدمة المجتمعات، وفلذات األكباد وصالح البالد 
وكل العباد، يرحمكم اهلل واألرواح الزكية الساقطة بميدان التربية 
العسكرية التجنيدية الحالية! واالعتراف بالحق فضيلة، مدنية 
- عســكرية بال اجتهادات غير واقعية وعشوائية! بأسماء دون 
مســميات كما تؤكدها دراسات عملية بذلك الميدان العسكري 
المتقدم إعدادا واســتعدادا! طالت أعماركم هلل والوطن واألمير 

حفظه اهلل ورعاه.

تخطط الدول وتنأى عن الهالك والصعاب وترجتل درجات التقدم 
مبوجبات ثالثة: قيادة سياسية حكيمة، شعب واع ومتفاعل وموارد 
بشرية ومؤسساتية. ولقد سطر التاريخ سيرة حكام قادوا دولهم 
الى اخلراب والهالك كما فعل األخنس بن شريق عندما سعى في 
األرض ليهلك احلرث والنســل، فكانوا من الفجار الذين كتابهم 
في سجني )في حبس وضيق في النار(، وخالف ذلك من احلكام 
والقادة كانوا من األبــرار الذين هم كتابهم في عليني )في أعالي 
اجلنة(. ويزداد األمر ضراوة عندما يقصد احلاكم الى إبعاد وإقصاء 

الكفاءات وأن يكون »أُذن«.
يعتبر أمير القلوب الشيخ جابر األحمد الصباح، رحمه اهلل وأحسن 
مثواه، مثاال حلاكم شحذ الهمم وبنى القامات وخطط للكويت، ومنذ 
خمسينيات القرن املاضي لتضحى منطا فريدا من الدول املتقدمة، 
حيث زرع املنافسة والقدوة احلسنة بني شعبه ولم ينأ عن شخص 
وإن كان قد خالفه الرأي. وقد ال يعلم البعض أن احتياطي األجيال 
واالستثمارات ومعهد الكويت لألبحاث ومؤسسة التقدم العلمي هي 
من بنات أفكاره، ولم يقتصر أداؤه الذي شهد له القاصي والداني 
على تلك األمور بل كانــت له  أياد بيضاء للمعوزين واحملتاجني 
داخل وخارج الكويت، وكان يساند املظلوم واملغلوب من  شعبه.

٭ يروي الدكتور الداعية عبدالرحمن السميط، رحمه اهلل، والذي 
أسلم على يده عشــرة ماليني شخص وكانت له نشاطات جمة 
في أفريقيــا، روى أن الديوان األميري اســتدعاه ملقابلة أمير 
القلوب ليشرح له أنشطتهم في أفريقيا وملدة ربع ساعة، إال أن 
املقابلة امتدت زهاء الساعة والنصف، حيث كان منجذبا ألعمال 
أنشــطتهم اخليرية. وفي اليوم التالي عندما توجه السميط الى 
املطار للمغادرة الى  أفريقيا قابله شخص من تشريفات الديوان 
األميري ليخبره بأن هنالك طائرة خاصة ســتقله، وعندما ركب 
الطائرة األميرية وجد أميــر القلوب على متنها مبالبس وجواز 
عاديني. وفي افريقيا غادرا املطار كوفد عامل لألخير، حيث اطلع 
أمير القلوب على شتى األنشطة، وعندما عاد السميط الى الكويت 
كان هناك شــيك من أمير القلوب، رحمه اهلل، بأربعة وعشرين 
مليون دينار من حسابه لدعم األنشطة اخليرية، وإني أدعو اهلل 

وأحتسب أن كتابهما في عليني.
٭ وثمة حدث إنساني حدث لي شخصيا مع أمير القلوب، رحمه 
اهلل، فعندما أنهيت دراســتي للماجستير بالرياضيات والكيمياء 
التحليلية وكنت باحثا في معهد األبحاث اقترح علي أحد الزمالء 
بااللتحاق بجامعة بريطانية لتلقي الدكتوراه في تخصص جديد 
ال يوجد في عاملنا العربي وهو »سياســية العلوم والتكنولوجيا 
والبحث العلمي« مواكبا لشــخصيتي وليكون لي مجال لتأطير 
عدة أمور في الدولة. ووافق رؤسائي بيد أن مدير املعهد املتجنس 
آنذاك - وهو ممــن يبغضون الكويتيــني األصليني - أبى ذلك 
فتكدرت. وبعدها كنت في زيارة لنصير الشــباب الشيخ سالم 
الصباح وزير الدفاع رحمة اهلل فسألني: مالك، وعندما أخبرته، 
قال اذهب وأخبرهم بأني أمهلهم يوما كامال لتوقيع إذن البعثة، 
وإال! طبعا تخوف املتجنس من ذلك ووافق. ولقد أنهيت الرسالة، 

بحمد اهلل في سنتني وأربعة أشهر.
وعندما رجعت للكويت النتظار املنافســة حدث عارض صحي 
لشقيقي هز الكويت بأسرها فحضر للمستشفى حبيب الكويتيني 
الشيخ ســعد العبداهلل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث 
أمرني مبرافقة شقيقي ألميركا، وحيث كان ذلك سيؤخر املناقشة 
حتى ما بعد الصيف وهو الوقت الذي ستنتهي به البعثة، وكان 
املدير املتجنس يضمر شرا لعدم التمديد، وإقصائي من املعهد.

فما كان إال أن طلبت من السيد عبدالرزاق املشاري مقابلة أمير 
القلوب، وملا شرحت له األمر اشتاط غضبا، وقال: يريدون محاربة 
أبناء الكويت، يا يوسف والدك يعقوب محسوب علينا، اذهب وقل 
لهم أنت برعايتي، فأرغموا على التمديد وحصلت على الرسالة 
وبعدها دراســتني ملا بعد الدكتوراه، وأصبحت خبيرا في األمم 
املتحدة، وهكذا، لــوال اهلل ثم أهل احلكم من آل الصباح األعزاء 
وعلى رأسهم أمير القلوب، رحمه اهلل، ملا توصلت إلى ما أنا عليه 
من عطاء علمي ســاهمنا فيه  بإبراز  اســم الكويت في محافل 

علمية عاملية كانت محل فخر أمير القلوب.

Yousufyacoubq@hotmail.com

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

د. يوسف يعقوب البصاره 
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والتجنيد خدمة للوطن

شذرات في مسيرة 
أمير القلوب

نقش القلم

قل احلق

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

أعلنت خمس عشرة شــركة من كبريات 
»آبل«  الشــركات األميركية وعلى رأسها 
و»غوغل« و»IBM« عن إلغاء شرط حصول 
املتقدم إلى وظائفها على الشهادة اجلامعية 
أو املؤهل العالي، واشترطت عوضا عن ذلك 

املهارة والكفاءة واخلبرة.
في مثل هذا اإلجراء اعتراف صريح مبعطيات 
الواقع وإفرازاته، فنحن نعيش عصرا حتول 
فيه غير املتعلم أو قليل التعليم إلى مهني 
يبز أكبر أصحاب الشهادات ويقوم بعمل 
ال تســتطيع القيام به مجموعة من كبار 

املتعلمني أو خريجي اجلامعات.
وإعالء شــأن اخلبرة واملهارة ليس باألمر 
اجلديد وال املســتجد على احلياة املهنية 
والوظيفية ولكن اجلديد في األمر هو إعالنه 
من قبل هذه الشــركات العمالقة، وجعل 
اخلبرة والكفــاءة واملهارة الوظيفية تلغي 

الشهادة اجلامعية.
وذلك أمــر واقعي أمتنى لــو تلتفت إليه 
مؤسساتنا وشركاتنا التجارية ودوائر العمل 
سواء في القطاع اخلاص أو القطاع احلكومي.

في السابق مارس الطب من لم يدرس الطب 
ولم يدرج في مدارج كلياته، ومارس احملاماة 
من لم ير الفتة كلية احلقوق، وبنى وعمر 
وأجنز من لم يكن مهندســا، اعتمادا على 

اخلبرة والكفاءة واملوهبة كل في مجاله.
إن صنــاع الكويت احلديثــة ومن تولوا 
املســؤوليات اإلدارية والوظيفية في فجر 
الكويت اجلديد بعد تدفق الثروة النفطية، 
لم يكن أحد منهم يحمل شــهادة جامعية 
ولكنه كان يحمل ما هــو أهم منها، وهو 
الكفاءة واخلبرة واحلكمة واإلخالص، ولقد 
اجتهدوا في وظائفهم وأخرجوا للدنيا بالدا 

حديثة بثوب عصري قشيب.

ووزراء حكوماتنا في بدء االستقالل، لم يكن 
أحد منهم يحمل الشهادة اجلامعية وكذلك 

نواب مجلس األمة إال نفرا نادرا منهم.
والذين لبوا نــداء وزارة اخلارجية صبح 
االستقالل للعمل فيها كسفراء للكويت في 
اخلارج لم يكن أحد منهم رمبا حائزا على 

شهادة جامعية.
وأولئــك الوزراء وأولئــك النواب وأولئك 
السفراء، هم خير من شغل تلك املناصب، 
وال أطعن مبن جاء بعدهم وشغل املناصب 

نفسها، ولكنما أذكر احلقيقة مجردة.
شركات قوامها مليارات ورمبا تريليونات 
تلغي شرط الشهادة اجلامعية، بينما نفر 
مرضى يدعون كذبا وتزويرا حصولهم على 
الدكتوراه من أجل دريهمات قليلة، وهيبة 

وهمية ترفع رؤوسهم املنكسة.
وذلك هو الفرق. 

 أصحاب 
الـ »د«!

بال قناع


