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علي الفضالة

منصور الضبعان

بزمان ليس بعيد كانت
الكويت باريس اخلليج

األكذوبة الكبرى:
احلرية!

 في زمان ليس ببعيد كانت الكويت 
باريس اخلليج، إجنازات وتطور، 
وكانت محط أنظــار اخلليج كله، 
فما الذي حدث حتى ينقلب احلال؟ 
نرى تطور دول اخلليج وتقدم عجلة 
التنمية فيها، مشاريع وبنى حتتية 
وإيجاد مصــادر دخل غير النفط، 
والكويت مكانك راوح ال تقدم وال 
تنمية، بل من سيئ إلى أسوأ، فما 
السبب وراء تدهور األوضاع؟ هل 
عمت حكوماتنا عن تطور دول اجلوار 
وهي تعيش في القرن الفائت ال إجناز 
وال مشروع وال مصادر دخل غير 

النفط؟
 قد تكون هناك عدة أسباب وراء 
هذا الوضع وليس سببا واحدا، وقد 
يكون أبرزها هو اختيار أصحاب 
املناصب على أســاس احملسوبية 
والواسطات فنرى الشخص غير 
املناســب باملنصب، بينما يحرم 
الشــخص املناســب، فمن دخل 
بالواسطة واحملسوبية سيعمل وينجز 
ويحقق النجاح باملنصب، أكيد ال، فهو 
دخل ليخدم أجندة معينة فتراه ينتفع 
من املنصب على قدر ما يستطيع ثم 
يغادره دون أي اجناز يذكر ليأتي 
الــذي بعده ويخدم أجنــدة ثانية 
فباتت املناصب ال تخدم ال الكويت 
وال الكويتيني وال يسعى أصحاب 
املناصب خلدمــة البلد بل خلدمة 
مصاحلهم ومصالح محسوبياتهم.

أو إن السلطة قد أعجبها حال 
البلد على ما هو عليه فارتأت أن تبقي 
الوضع على حاله، ال إجناز وال تقدم 
وال حتى تنمية، وإال فما ملانع الذي 
يقف دون تطور الكويت وحتريك 
عجلة التنمية؟ فالكويت دولة غنية 
متلك طاقات شبابية حتبها وتتمتع 
بدميقراطية ال يتمتع فيها الكثير من 
دول اجلوار فماالذي ينقصنا حتى 

تعود الكويت عروس اخلليج.

)١( حتى »احلر«..أسير حريته!
)٢( اإلنسان ليس حرا.. مخه 
مأســور بأقوى عظام اجلســم 
»اجلمجمة«.. وقلبه سجني القفص 
الصدري!.. والعقل قيد!، فالتفكير 

غير »املعقول«: مجنون!
)3( احلرية مبفهومها السطحي 
قاتلة لإلنسان!، ومبفهومها العميق: 
قيد!، تلك التي يسمونها احلرية 

املسؤولة!
نزلت القوانني السماوية، وجاءت 
القوانني الوضعية حلماية اإلنسان.. 

منه!
)٤( ال أحد يكفل لك احلرية، أنت 
ال ميكنك منح ذاتك حرية مكفولة!
تفر بحريتك إلى قيد حلمايتها!

يكفيك أن نهاية »احلرية«.. تاء 
»مربوطة«!

)5( احلب والسالم: قيود!
البغض واحلرب: قيود ايضا!

احلياة مناصفة بــني القيود 
واحلرية وإال لن تكون سعيدة!

قال: احلرية أن تعبد من تشاء!
قلت: احلرية أال تعبد!

قال: هذا كفر!
قلت: أهرب منه!

)6( االنسان عبد!
إن لم يعبد اهلل عبد غيره، وإن 

لم يعبد غيره عبد شهوته!
وفي عبادة اهلل منجاة.. والتهلكة 

في عبادة ما سواه!
)7(  أعظم منجاة لإلنســان: 

املعرفة!
وهي قيد البــد منه للعيش 

بسالم!
ناهيك عــن أن احلياة مقيدة 

باملوت!
)٨( نحن مقيــدون باحترام 
»حرية الرأي« وإال أصبحت حربة 

الرأي!
فعالقة االنسان بنظيره تفسدها 
احلرية!، إذ إن احلاجة ملحة لقيد 
ليجعلها مبنية علــى االحترام.. 

واالحترام قيد!

إشارة

خلجنة

ال يوجد مجتمع فــي التاريخ إال وفيه اختالفات وتباينات في 
اآلراء واألفكار، من أقصى اليمني إلى أقصى اليسار، فهناك من يقدم 
مصلحة مجتمعه، وهناك مــن يقرب النار إلى قرصه، ال يردعهم 
ديــن وال قانون، ونطلق عليهم »أحزابا« أو تيارات أو مجموعات، 

وال مشاحة في االصطالح.
ويعمد كل أولئك إلى رضا السلطان - أيا كان - ليستطيع مترير 
مشاريعه أو مصاحله، وبالطبع سيكون للسلطان ميول بشرية جتاه 
أحد هذه التيارات، فيدعم بعضها ويقصي اآلخر، وهذا ما ســهل 

العديد من االختراقات للسلطة عبر التاريخ في كل العالم.
ويعمد الســلطان لضمان سيطرته على اجلميع، ويكون مركز 
الوالء األوحد للجميع، إلى قاعدة »فرق تســد«، فيضرب التيارات 
ببعضها، وبث الفرقة والفتنة بينها، مع عمل استخباراتي بسيط، 
ودعم إعالمي منظم، فيستجيب الكل الشتعال األهواء وغياب العقل، 

فيضرب بعضهم بعضا على أمل التفوق والتقرب من السلطان.
وأستطيع أن أقول إن ألي بلد 3 أعمدة، السلطة احلاكمة، والتجار، 
والشعب بتياراته املتعددة، وعلى مر التاريخ يتحد التجار مع السلطة، 
وحتييد الشــعب، وتفكيك التيارات )فرق تسد(، واستخدامها عند 
احلاجة. وتختلف درجة ذلك التوافق والتخالف من مجتمع آلخر.

ولو نظرنا حولنا في بيئتنا اإلقليمية، لوجدنا أنفسنا نعيش نفس 
الدائرة، ألننا جزء من هذا العالم املتالطم، ولكن بأشكال وأساليب 
مختلفة، وأقل أثرا سلبيا، لطبيعة مجتمعنا الصغير الذي هو أقرب 
إلى املجتمع العائلي والقبلي، وطبيعة نشأته كونه مجتمعا من عدة 

تكوينات عرقية وفكرية ومذهبية واجتماعية. 
ولصغر هذا املجتمع، لدرجة انتشار التناسب بينه بشكل كبير، 
وحرص السلطة السياسية منذ القدم على دمج أفراده في كل مكان، 
ولوجود مساحات مشتركة بني اجلميع، والوالء املفرط جتاه احلاكم 
واألرض، وطيب النفوس والقلوب، ورغبة األغلبية في التقارب ال 

التباعد، فقد تقلصت مساحة الفجور في اخلصومة. 
وألن الشيطان قد يئس من أن يعبد في جزيرة العرب، فقد كان 
التحريش بينهم هو السبيل، فيشعل بني احلني واآلخر الفنت التي 

لها أصحاب املصالح وضعاف النفوس.
ومع مرور عشــرات السنني من الصراع السياسي - املفتعل - 
من جهة فرق تســد، كان ال بد للقوى السياســية من وقفة تأمل، 
ومراجعــة ما قامت به طوال الســنني املاضية، فليس املطلوب أن 
يصبح اإلسالمي ليبراليا، وأن يضحي الشيعي سنيا، وأن ميسي 
البدوي حضريا، فلكل واحد حقه في اختيار فكره ودينه ومذهبه، 
وقد متادى البعض في اتهام اآلخرين، وإقصاء املخالفني ألسباب 
وهمية غرسها في عقولهم احلرس القدمي واملرتزقة، بدفع وتوجيه 

ممن تعرفون.
نعم.. لقد تخاصمت التيارات كثيرا، ولألسف كانوا أدوات صراع 
الســلطة والتجار، أو ما يسمى صراع بالوكالة، وكان الشعب هو 
اخلاســر، ومن تعرفون هو الكاسب، ولوال أن احلاكم لديه حكمة 
وبعد نظر، ألكل الكبار الصغار، وما الفســاد املستشــري وغالء 
األراضي وارتفاع اإليجارات وأسعار السلع الرئيسة واالستحواذ 

على مقدرات البالد من كبار املتنفذين إال دليل يسير على ذلك.
لقد مللنا تلك اخلصومات غير املبنية على هدى، سوى إقصاء 
اآلخر حتت قاعدة »إذا خاصم فجر«، ولتكن دعوة جلميع التيارات 
ملراجعة ما مضى، وإصالح العالقــات مع اآلخرين، فكلنا أخطأنا 
تقدير األمور في وقتها، واســتعجلنا اتخاذ القرارات الســلبية، 
فكفانا خصومة، ولنقترب مــن بعضنا بعضا، ولنصلح ما بيننا، 
فواهلل إن الدنيا ال تســوى ذلك كله، وال نعلم ماذا يجري في قادم 
األيام من تقلبات سياسية إقليمية لسنا ببعيدين عنها، وأسأل اهلل 

الهداية للجميع.

من املعلوم أن الدول تدار بثالث سلطات التشريعية والقانونية 
والتنفيذية وكل هذه السلطات لها اختصاصاتها وضوابطها... 
ثم ظهرت على إثر ذلك السلطة الرابعة وهي اإلعالم الذي ممكن 
أن تدار عبر احلكومات أو متنفذي الشعوب حتى أصبحت هذه 

السلطة مؤثرة على كثير من القرارات والتوجهات.
بعد أن كان العالم على أشــباه جزر متناثرة ومتباعدة ومن 
خالل أدوات التواصل واالتصال التي جعلت العالم كقرية صغيرة، 
فأصبح البعيد قريبا واملسموع مرئيا والصغير كبيرا مما جعل 
الناس يتنافسون لتسويق اجنازاتهم وابداعهم... فأصبح للفكر 
دور في التنمية واملنافســة، أظهر ذلك عدة مشــاريع ضخمة 
ســواء كانت خاصة أو عامة، والتي منها املشــروع االنساني 
واخليري الذي له أثر كبير على كثير من البشر من خالل التجديد 
والتطوير في أصوله وأســاليبه.. فاألديان واملذاهب والثقافات 
والتقاليد تدعو الى كثير من القيم السامية والرفيعة التي جتمع 
وال تفرق وتساهم في تنمية االنسان وعالقته بأخيه االنسان 
وباقي املخلوقات وهذا ما يسمى باالنفتاح اإلنساني بعيدا عن 

التعصب لدين أو مذهب أو جنس أو جنسية.
لذا، ولعلي أقف مؤيدا ألن يسمى العمل اإلنساني واخليري 
بالسلطة اخلامسة والذي له أثر مباشر على توجيه املجتمعات 

الى الطريق السليم من خالل تنميتهم.
في املاضي كان العمل اخليري ال يتعدى الشــكل التقليدي 
املعهود، توزيع الطعام واألموال وحفر اآلبار ورعاية االيتام دون 
الدخول في تنمية وتطوير الفقير الذي له قدرة ذهنية وبدنية 
كبيرة في إجناز العمل الذي يســد حاجته... بل من املمكن أن 
يكون رئيســا لدولة أو وزيرا فيها أو استاذا جامعيا اذا سعى 

العمل اخليري إلى تنميته وفق قدراته ورغباته.
التقيت برجل في العقد السابع من عمره في أحد مساجد داكار 
عاصمة السنغال، وملا عرف أنني من الكويت سلم علي بحرارة 
ومودة وقال: انا الدكتور فالن مستشار رئيس اجلمهورية واستاذ 
باجلامعة والفضل يعود بعد اهلل الى الكويت فقد درســتني في 

املعهد الديني وكلية الشريعة وفتحت لي ابواب النجاح.
هذه جتربة البد ملؤسسات العمل اخليري واإلنساني االستفادة 
منها وانتهاج منهج التطوير والتجديد في خططها ومشاريعها، 
فالعمل اإلنساني ليس بعيدا عن العمل االقتصادي أو االجتماعي 
بل إن مجال االبتكار به أوســع أفقا من غيره لتعامله مع عدة 

ثقافات وأجناس ممكن للمؤسسة اخليرية أن تبدع فيه.
فلتحرص مؤسسات العمل اإلنساني واخليري على أن تبادر 
في تنمية البشــر وبناء اإلنسان من خالل سد حاجاته وتوفير 
متطلباتــه مبا يحقق تلك التنميــة... ولعل الكويت لها في ذلك 
الســبق حيث نرى أن بعض املؤسســات اخليرية توجهت الى 
ذلك وعلى رأســها الهيئة اخليرية االسالمية العاملية التي بدأت 
بعد خبراتها الطويلة وجهود العاملني فيها منذ انشــائها بنقلة 
نوعيــة في مجال التطوير والتدريب ســواء في خططها التي 
حتاكي واقعا محسوسا أو مشــاريعها التي ترتكز على أسس 
علمية وموضوعية او حتى الكفاءات املتميزة واستقطابها لهم 

لالستفادة من خبراتهم.

mqarawi@hotmail.com

د.عصام عبداللطيف الفليج

د.مطلق راشد القراوي 

التيارات السياسية بني 
املراجعة وإعادة العالقة

العمل اخليري..
السلطة اخلامسة

آن األوان

وقفات

www.salahsayer.com
@salah_sayer

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

hai200@hotmail.com

صالح الساير 

د.هند الشومر

م. طارق جمال الدرباس

هادي بن عايض

يحب الناس أوطانهم ويتمنون ســيادة 
العدل والقانون والشفافية. وألنهم كذلك هبوا 
ملساندة ما يســمى بالربيع العربي غير أن 
احلقيقة البشعة ســرعان ما تبينت وأدرك 
الناس أن املســرحية دبرت في ليل من أجل 
متكني )اإلسالم السياسي( وإيصاله إلى سدة 
احلكم في مدائن العرب املنكوبة. وينســب 
البعض هذا املشروع اخلائب إلى قوى مؤثرة 
على البيت األبيض في عهد الرئيس أوباما. 
فاستيقظ الناس العرب من غفوتهم وعادوا إلى 
رشدهم و)اصحى يا نامي( وساروا بالشوارع 
وامليادين الستعادة دولتهم السليبة من قبضة 

الشياطني في عصرهم الذهبي.
> > >

في هذا املشــهد العام ثمة مشهد جانبي 
)مضحك مبك في آن( وهو املشهد اخلليجي حني 
توهم بعض اخلليجيني من هواة االستيراد ان 
)الهواء وملي( والرياح مواتية لتحقيق أوهامهم 
واستيراد )الثورة املزعومة( فأخرجوا أحقادهم 
وأمراضهم وساروا في هوى )شلة هيالري 
كلينتون( بيد أن وعي الشــعوب اخلليجية 
وحكمة القيادات حصنــت املنطقة من ذلك 
الوباء. وبعــد رحيل عراب الربيع من البيت 
األبيض ودخول الرئيس األصهب وإشهاره 
الســيف بوجه اإلرهاب )الشيعي والسني( 
جن جنون أعضاء )شلة هيالري( في املنطقة 

ومألوا األسماع بكاء وعويال.
> > >

كان بعضهــم قد اندفــع، حتت تأثير 
املراهقة الثورية، فســعى إلى دعم حراك 
الفوضى في شــوارعنا اآلمنة. وبعضهم 
تقطعت أنياط قلبــه وجفت دموعه وهو 
يتباكى على احلريات في مصر. والبعض 
اآلخر حاول التفلسف والتلون ولعب الثالث 
ورقات. وبعضهم من املغرمني املصدقني ملا 
يقوله االعالم األميركي املطبل لعقيدة اوباما. 
وألن الزلة تلد اخرى )ما لم يحصن املرء 
نفسه بالنقد الذاتي( وبعدما تسنم ترامب 
سدة احلكم اقترب موقف بعض اخلليجيني 
من حملة عضوية )شلة هيالري( من املواقف 
املعادية للدول اخلليجية وأمسوا كمن يخبط 

في مرحلة انعدام الوزن.  

مع بداية العام الدراســي اجلديد وعودة 
اآلالف من األطفال والطلبة إلى مدارســهم، 
فــإن األمن الصحي باملــدارس أو باملرافق 
التعليمية بكل أنواعها يعتبر أولوية رئيسية 
لكل أســرة وللمجتمع والدولة مما يعني أن 
تكون البيئة التعليميــة بيئة صحية وآمنة 
وتتواجد خطط وقائية وعالجية وخطط طوارئ 
صحية وتدريبات عملية على تنفيذ اخلطط 
فال ميكن قبول أن تكون احلمامات في املرافق 
التعليمية غير نظيفة وغير مزودة بوسائل 
غسيل وتطهير األيدي، ويجب تزويد املدارس 
باحتياطات ملنــع احلوادث أثناء الزحام عند 
خروج الطلبة مــن املدارس أو في املالعب، 
وفي املختبرات حيث توجد املخاطر الكيميائية.
وال بد من توفير معدات ووسائل اإلنذار 
للحريق وكيفية التعامل مع احلرائق في املدارس، 
ومن األهمية أن تراعى شروط سالمة األغذية 
والتغذية في املقاصف املدرسية وتقدمي الوجبات 
الصحية وطرق تخزينها حتى ال تتسبب في 

التسمم الغذائي أو زيادة الوزن أو السمنة.
كذلك فإن النشــاط البدني املنتظم داخل 
املدارس أصبح ضرورة أمنية صحية للوقاية 

من األمراض املزمنة غير املعدية وفي مقدمتها 
مرض السكري وأمراض القلب.

وال بد من توعيــة الطلبة بأمناط احلياة 
الصحية والسلوكيات املعززة للصحة وخاصة 
مكافحة التدخــني وخفض األمالح والدهون 
والسكريات بالوجبات الغذائية وتعليم األطفال 
والطلبة على اختيار الطعام الصحي ومقاومة 

إغراءات تسويق الوجبات غير الصحية.
وال يفوتني عند احلديث عن األمن الصحي 
باملدارس أن أؤكد على أهمية اللياقة الصحية 
واخللو من األمراض املعدية بني العاملني باملدارس 
سواء هيئة التدريس أو اإلداريون أو اخلدمات 
أو العمال ومتداولو األغذية ألننا نتطلع إلى أن 
تكون جميع مرافقنا التعليمية معززة للصحة 
ومتوافقة مع معايير املدارس اآلمنة والصحية.
وأمتنى أن تستضيف البرامج اإلعالمية 
كبار القياديني بالصحة والتربية ليشــرحوا 
للجميع وبشفافية تامة خططهم لضمان األمن 
الصحي باملرافق التعليمية في العام الدراسي 
اجلديد وأال يكون ظهورهم فقط عند حدوث 
إشاعات أو حوادث متس الصحة العامة باملدارس 
وكردود أفعال ألن فلذات أكبادنا يستحقون 

احلرص على أمنهم الصحي وضرورة توفير 
البيئة املالئمة للتعليم، حيث قالوا قدميا »العقل 

السليم في اجلسم السليم« وكما قالوا:
» األم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا 

طيب األعراق«.
ونحتاج إلى برامج صحية شاملة ضمن 
البرامج التعليمية والنشــاط املدرسي، كما 
نحتاج إلى مراجعــة دورية حملتوى املناهج 
الدراســية املتعلقة بالصحة وتطويرها وفقا 

ألحدث املستجدات العلمية.
ومن خالل جتربتي عندما كلفت من منظمة 
اليونيسكو مبهمة مراجعة املناهج الدراسية 
اخلاصة مبوضوع اإليدز وفوجئت بأن املوضوع 
طرح في املناهج وكانت تشــوبه العديد من 
املعلومات اخلاطئــة القدمية وكانت املفاهيم 
بعيدة جدا عن االستراتيجيات واخلطط العاملية 
واملعتمدة من املنظمات الدولية، فلذلك ال بد أن 
تكون املناهج التعليمية اخلاصة باملوضوعات 
الصحية مواكبة ملتطلبات األمن الصحي وكذلك 
ال بد من صقل مهارات القياديني في املرافق 
التعليمية مبا ميكنهم التعامل مبهنية مع املواقف 

واحلوادث التي متس األمن الصحي فيها.

في كثيــر من األحيان تكــون الصعوبات 
والعراقيل دافعا للتحدي والنجاح والفوز، وهذا 
ما حدث ويحدث للشباب الرياضي في الكويت. 
فكل عوامل الهزمية والفشل متوافرة، وليس 
عليهم لــوم في حال مت تقدمي نتائج هزيلة فال 
مشاركات رسمية وال دعم من الدولة ملعسكرات 
كما في دول اجلوار ومنشآت متهالكة وبيئة عمل 
تشوبها الصراعات باإلضافة إلى التهميش اإلعالمي!

فمن ينجح في وضع كهذا إال الكويتي؟!
تدربوا على حسابهم بعد أن أهملتهم الدولة 
وهيئة الرياضة وسافروا ليمثلوا الكويت بعدما 
رفع اإليقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية قبل 
بطولة آسياد جاكرتا بيومني دون ان تتكفل الدولة 
التي يحملون اسمها ويرفعون علمها بتكاليف 

ومصاريف املشاركة.
علــى الرغم مــن املعوقــات واإلحباطات 
والصراعات واإليقاف الرياضي، إال انهم أثبتوا 
انهم شباب من ذهب، لم يقبلوا بالقيود فحطموها 
وعادوا من البطولة بـ 6 ميداليات آســيوية )3 

ذهبية - 1 فضية - 2 برونز(.

هذه اإلجنازات الرياضية التي حتققت هي 
اجنازات الشباب فقط، وال يجب استغالل هذه 
االجنازات من مسؤولني في الدولة للركوب على 

ظهور الشباب ومالحقة الفالشات!
نعم هناك تقصير رسمي في دعم الشباب 
الرياضي ماديا ومعنويا واعالميا وهو األمر الذي 
يجب ان يوضع له حد. فهناك دور مطلوب من 
اجلهاز احلكومي في الفترة القادمة جتاه الشباب 

الكويتي.
جتب رعاية الشباب وتسخير كافة االمكانيات 
لهم، ودعمهم لتحقيق املزيد من البطوالت في 
املســتقبل. الرياضة الكويتية بحاجة الى رؤية 
واضحة وأهداف استراتيجية محددة يتم العمل 

على تنفيذها بخطة عملية.
يا كابنت انت وياه! اعلموا ان زمن التخبط قد 
ولى، وأصبحنا في زمن احترافية العمل املؤسسي 
التي تساهم في رقي الرياضة الكويتية بني دول 
اخلليج بعد ان كنا في املقدمة وأصبحنا اليوم 

باحملصلة.
ويجب ان اوضح بأنه ال يهمني حقيقة في 

املقال الصراع واطرافه ومن متسبب به وما هي 
االخطاء والكبائر التي ارتكبت بحق الكويت في 
امللف الرياضي حتى ال احسب على طرف ضد 

الطرف اآلخر.
وادعو دائما في مثل هذه الصراعات إن لم 
نستطع حل هذا الصراع بالعدل واحلكمة، أن 
ندعو اهلل أن يحفظ اهلل الكويت ويجنبها الفنت 

والصراعات التي ال تعود بخير.
ولكن موضوعي االهم هو الشباب الكويتي 

املشارك في تلك البطولة.
وفي اخلتام ان كان هناك قصور فادح في 
استقبالهم بقاعة التشريفات مبطار الكويت وقبل 
ذلك جتاهل تغطية البطولة اعالميا في القناة الثالثة 
الذي صار وســيلة لتعميق اخلالف والصراع 

بدال من حله!
امتنى تدارك هذا القصور من خالل تكرميهم 
على اعلى مســتوى وتقدمي كافة الدعم لهؤالء 

الشباب فهم فخر الكويت.
والف مبروك للرياضة الكويتية رفع االيقاف 

مع متنياتي بعدم عودته مرة اخرى!

هل يوجد اليوم على وجه األرض شخص ال 
يكذب؟ أشك في ذلك. كلنا نكذب بأساليب عدة 
وبألوان مختلفة أكثرها قبوال الكذب األبيض، 
هذا اللون الــذي جاء لتبرير الكذبة وهو ما 
يعني ان هناك ألوانا أخرى من األسود إلى 
الرمادي وغيرها. املسؤول يكذب واملوظف 
يكذب ولكل منهما دوافعــه التي تعود إلى 

اخلوف أو الطمع.
األب يكذب والطفل يكذب، كذب األول إما 
بسبب ظروف احلياة أو للهروب من اإلزعاج 
والثانــي له كذبه األقــل وقعا على النفوس 
خوفا مــن العقاب أو لتلبية طلباته. كل ذلك 
الكذب من شخص الى شخص أو من شخص 
إلى أشــخاص آثاره محدودة. نوع آخر من 
الكذب هو األخطر واألشد فتكا باملجتمعات 

وهو الكذب على الوطن. الكذب باسم القيم، 
الكذب بوسيلة الدين وهذا النوع من الكذب 
له جنومه ويزدهر في أوقات محددة ذروتها 
االنتخابات البرملانية أو الرئاسية في كل بلدان 

العالم دون استثناء.
وأحيانا اكثرهم كذبا هو الفائز وهذا النوع 
احملترف يعلم ان الناس تعلم انه كذاب ومستمر 
بقوة من باب »الغاية تبرر الوسيلة«. واجلمهور 
يدرك األمر ولكن له بابــه »لو كان لك عند 
الكــذاب حاجة قل له يا ســيدي«. ومع علم 
اجلميع ال ميكن ان نقول ملن يكذب »كذاب« 
بل إن من القيم واألدب أال تقال كلمة كذاب 
والبحث عن عبارة أخرى بنفس املعني مثل 
»غير صحيح« أو »لم يحصل« وغيرها. هنا 
جتد نفسك في دائرة ما يسمى صراع القيم، 

فهل تقــول للكذاب انت كذاب وهنا امتلكت 
الشجاعة وقلت احلق أم تلتزم بأدب احلوار 

وتستخدم عبارات أكثر لطفا؟
لــن ينتهي الكذب من حياتنا ولن تنتهي 
املجامالت، ولكن واجبنا أن نفرق على األقل بني 
شخص ال تتجاوز آثار كذبه محيطه واملقربني 
منه، وبني آخر يكذب على وطن وعلى شعب 
بحجج واهية، أهمها انه املتصدي لكل ما ميس 
الوطن والدين وهو حارس القيم واألخالق 
وغيرهــا، علينا أن نحذره وان نزرع كرهه 
في نفوس أجيالنا ألنه ينافســه في منصب 
أو مناقصة أو أصوات فئة من الناخبني فقد 
وصل األمر ببعضهــم إلى أن يعتمد قاعدة 
»نام كذاب وال تنام مكــذوب عليك«.. فهل 

تصل الرسالة؟! 
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