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تاأملت كثرياً يف هذا امل�سهد الذي دارت اأحداثه داخل كاونرت التمري�ض بعد االنتهاء 

منا  اأثنى ممر�ض  عندما  وبداأ  اجلناح  داخل  ال�سفتات  الأحد  والت�سلم  الت�سليم  من 

ومبنتهى العفوية على م�سئولة اجلناح واإذا بي اأرى عا�سفة قوية من التاأييد ملا قال 

واأح�س�ست اأن اجلميع ومبا فيهم اأنا نتحدث من القلب خ�سو�ساً واأن م�سئولة اجلناح 

كانت غري موجودة يف هذا امل�سهد واأنا اأعلم اأن اجلميع بحكم عملي معهم مدة طويلة 

لي�ض فيهم من هو ينتهج نهج نفاق امل�سئول لغر�ض يف نف�سه اأو ما �سابه ذلك وعندها 

تاأملت و�سالت من اأين جاءت تلك العا�سفة من احلب لتلك ال�سيدة )م�سئولة اجلناح( 

وبدءت يف �سوؤال اجلميع كاًل على حده فيما بعد هذا اليوم عن �سبب هذا احلب 

واجلميع اأجمع على ما يلي:

1- قدرة تلك ال�سيدة وذكائها على احتواء اجلميع.

على  او  فيه  يبدع  ان  ي�ستطيع  الذي  املكان  يف  منا  كال  توظيف  على  قدرتها   -2

االقل يعطي فيه ب�سكل جيد فهذا يجيد العمل مع احلا�سوب فيكلف بعمل التقارير 

واالإح�سائيات وذلك يجيد فن احلديث فيكلف بح�سور املرور واالجتماعات واآخر 

كثري االطالع فيكلف بعمل املحا�سرات وهكذا.

3- عدم تقليل اأي دور يقوم به اأي فرد من اأرفاد الهيئة التمري�سية فهي توؤمن باأن 

لكل دور اأهميته وينعك�ض على اجلميع وعلى اجلناح بالطبع اأوالً.

4- عدم ال�سماع وال ال�سماح لهوؤالء الذين يدمنون على نقل اأخبار زمالء العمل اإىل 

مئول العمل )وهذا االأمر عندما يتواجد يهدم اأي جناح كائن اأو �سيكون(.

5- تلك الروح  التي ا�ستطاعت اأن تن�سرها وتخلقها بيننا روح االأخوة روح املوده وروح 

التعاون واالهم من وجهة نظري روح الثقة التي بيننا جميعا و�سنعت كل هذا عن 

طريق احلوار املتوا�سل مع اجلميع ووقوفها على م�سافة واحدة من اجلميع ب�سدق 

و�سفافية وو�سوح واحرتام وعطاء وحب ومهنية

وعلى �سوء ما ذكرته اأريد اأن اأقول لنف�سي ولزمالئي هكذا يكون امل�سئول اأقول لهم 

ولنف�سي تعالوا نتعلم من تلك ال�سيدة كيف تكون االإدارة تعالوا نبداأ من االآن يف �سنع 

جيل ثاين يعرف جيداً مهام وفن وحرفية االإدارة نعم البد واأن بنداأ االأن فمنا من 

�سي�سبح م�سئول غداً فاإذا جنحنا يف اأن ن�سلح اأنف�سنا وناأ�س�سها جيداً ملثل هذه املهام 

ف�سوف نكون مناذج جيدة ينظر اإلينا بعني االحرتام ال�سخ�سي واملهني معاً واأي�ساً 

البد واأن بنداأ يف اإعداد تلك ال�سريحة االأكرب والقاعدة االأعر�ض واملتمثلة فينا نحن 

اإدارة ويف غالب االأمر تكون  اأن نظل طول الوقت نلوم االإدارة اأي  االأفراد بدل من 

قد اجتهدت وحتى واإن اأخطاأت بهذا هو جهدها ولها اأجر اأي�ساً اإذاً علينا اأي�ساً اأن 

جنتهد ونتعلم ونرفع من �ساأن اأنف�سنا ونتعلم كل �سي من حوار و�سفافية فن التعامل 

املهنية فيما نقول وفيما نفعل ونكف عن لوم االإدارة ونهتم باأنف�سنا اأوالً الأننا نحن هم 

من �سيكونوا يف االإدارة غداً

هكذا يكون امل�صئول

عادل عبدال�صتار 
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