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جابر املبارك..
كما يجب أن نعرفه

املرة الوحيــدة التي التقيت 
فيها رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ جابر املبارك كانت قبل 
٦ سنوات، في حادثة طريفة - 
بالنسبة لي على األقل - عندما 
أردت إهداءه كتابي األول، وأتذكر 
أنني عندما أرسلت نسخة اإلهداء 
األولى له كانت موجهة إليه بصفته 
»النائب األول ووزير الدفاع«، ثم 
بعدما أرسلت النسخة إلى مكتبه 
كأول كتاب أقوم بتأليفه صدر 
مرسوم بتعيينه رئيسا ملجلس 
الوزراء، فاضطررت بعدها إلى 
تغيير اإلهداء الفاخر من موجه 
إلى »وزير الدفاع« إلى نســخة 
فاخرة مبنصب »رئيس مجلس 
الوزراء«، ولم ميض يومان إال ومت 
منحه لقب »سمو«، فاضطررت 
لسحب النسخة الفاخرة الثانية، 
وعمل نسخة فاخرة ثالثة لتناسب 
املنصب واملسمى اجلديدين كـ 
»سمو« و»رئيس مجلس وزراء«.

> > >
وبعد هذه التعديالت الثالثة 
في النسخ املوجهة لسمو الشيخ 
املبارك، مت »تطنيشــي«  جابر 
متاما من قبل ديوان ســموه، 
فكتبت مقالة موجهة لســموه 
أتندر فيها على إعادة طباعتي 
للنسخ الفاخرة املوجهة لسموه 
بتعديــالت مناصبه ولقبه التي 
تعدلت ثالث مرات في اقل من 
أسبوعني وان أحدأ لم يرد علي 
من ديوانه لتحديد موعد أو لقاء 
إلهدائه تلك النسخة، وفي اليوم 
التالي لنشر مقالي ذلك الذي أتندر 
فيه على »إعادة طباعة النسخ« 
اتصل بي مسؤولو ديوان سموه 

وحددوا لي موعدا معه.
> > >

ليس من موقف آخر مع سمو 
الشيخ جابر املبارك، وكنت حتى 
بعد اللقاء مستمرا في نقد أداء 
حكوماته املتعاقبة، ولكن ورغم 
ان الرجــل يتعرض الى هجوم 
شخصي بشكل مستمر لم يقم 
برفع قضية واحدة على كاتب أو 
مغرد أو مدون، أيا كان مستوى 
أو حجم النقد املوجه له أو ضده.

> > >
وحتى بعد اللقاء بعد »أزمة 
كتابي األول« لم امتدحه شخصيا، 
ولكن ولألمانة األوضاع السياسية 
إلى تشكيل  التي أدت  املتعاقبة 
اكثر من ٦ حكومات رأسها خالل 
الفترة السابقة، أرى انه لم يأخذ 
حقه في إبراز الدور الذي يقوم 
بــه كرئيس ملجلــس الوزراء، 
ورمبا األمر عائد إلى قلة ظهوره 
اإلعالمي بشــخصه، ولكن من 
خالل حديثه األخير في امللتقى 
احلكومي األول لتعزيز النزاهة 
الذي عقد الشهر املاضي، يتضح 
أن الرجــل صرح بعدما نفذ ما 
يصرح به، مبعنى انه نفذ أجندة 
لإلصالح احلكومي من خالل عدد 
من اإلجراءات أهمها وأبرزها أي 
مسؤول يثبت تورطه بالفساد، 
ومن ثم خرج في امللتقى احلكومي 
الفساد،  ليطرح رؤيته حملاربة 
وأعتقد أن ما فعله هو انه »نفذ« 
أوال ما يدعــو إليه ثم »صرح« 
الحقا، على عكس ما نعرفه من 
احلكومة من أنها تصرح أوال ثم 

تنفذ الحقا وقد ال تنفذ.
> > >

رمبا تكون األشــهر الثالثة 
األخيرة ومــا قبلها بقليل هي 
اختزال تطبيق رؤية سمو الشيخ 
جابر املبارك حملاربة الفســاد، 
وكلمته في امللتقى حددت برنامجا 
حكوميا غير معلن حملاربة الفساد 
ونتمنى أن تستمر، وأن يعجبك 
ما قاله أو لــم يعجبك فالرجل 
»نفذ« قبل أن يصرح وتلك حالة 
نادرة ملسؤول حكومي، فحربه 
ضد الفساد بدأت قبل خروجه 

للتصريح بفترة طويلة.
> > >

توضيح الواضح: عندما يخطئ 
رئيس احلكومــة فمن واجبك 
انتقاده، وعدال، عندما يصيب 
فمن العدل امتداح ما فعل وليس 

في األمر.. تطبيال.
> > >

توضيح األوضح: تكفل سمو 
الشيخ جابر املبارك بطباعة 100 
ألف نسخة من املوسوعة اإلمالئية 
ملؤلفها األستاذ حمزة اخلياط، 
وهذا أمر يستوجب الشكر لسموه 

وملؤلف املوسوعة. 
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خالد العرافة 

أروى الوقيان

الفحص الدوري على العمالة الوافدة دون استثناء ضروري 
ويجب تطبيقه، حيث يصب في مصلحة العامل للتأكد من صحته، 

وال يوجد أحد يعترض على تطبيقه من هذه الفئة.
وزارة الداخلية مشكورة ممثلة في إدارة شؤون اإلقامة طلبت 
قبــل فترة من أصحاب العمل إعادة فحص العمالة املنزلية عند 
عودتهم من اإلجازة خشــية من انتقال األمراض والڤيروسات، 

وذلك طبقا لتوصيات وزارة الصحة بضرورة إعادة الفحص.
القرار جيد ونحن بحاجة له، ولكن اختصاره بهذا الشكل على 
وظيفة العمالة املنزلية دون غيرهم من أكبر األخطاء الذي وقعت 
فيه وزارة الصحة بصفتها املسؤولة عن فحص كل من يقصد 
البلد للعمل يتوجب على وزارة الداخلية إلزام الصحة بتطبيق 
الفحص اإلجباري قبل جتديد اإلقامة على اجلميع دون استثناء.

بداية نأخذها من جانب وقائي واحترازي مبا أن وزارة الصحة 
مســؤولة عن هيئة الغذاء، كان يجب عليها تعميم الفكرة على 
جميع الوظائف خاصة العاملني في مجال تداول املواد الغذائية 
وجتهيزها، فالعديد من العمالة مضى لهم ســنوات في الكويت 
يغــادرون لبلدانهم في إجازات رســمية دون إعادة فحصهم 
للتأكد من سالمتهم قبل تسلمهم العمل، وهذا أمر خطير يجب 

إعادة النظر فيه.
إلزام كل من غادر في إجازة بإجراء فحص للتأكد من سالمته، 
وعــدم إصابته بأي أمراض معدية يكون ضررها على اآلخرين 

هو القرار الذي يجب اتخاذه فورا من قبل اجلهات املختصة.
قبل البدء بتنفيذ القــرار وتطبيقه، كان يجب مراجعته من 
جميع النواحي وتطبيقه بشكل عام دون تخصيصه على مهن 
وجنسيات معينة، ويكون بشكل شامل لكل من يعمل في البالد 
باختالف وظائفهم، مبا فيهم معلمون وأطباء وهيئة متريضية 
وكذلك من يعملون في مختلف الوظائف األخرى والتركيز على 
من يعمل في مجال املطاعم والصالونات للتأكد من صحتهم قبل 

اختالطهم بالناس أو مالمستهم لألغذية املجهزة للمستهلك.
يجب على وزارتي الصحة والداخلية إعادة النظر في الفحص 
الدوري جلميع الوظائف بدال من استثناء األمر على وظيفة العمالة 
املنزلية وتطبيقه فقط عند جتديد اإلقامة للتأكد من سالمتهم، 
علما بأن إجراء الفحص الدوري على جميع العاملني يتم بشكل 

دوري وفعال في عدد من الدول دون أي اعتراض.
هناك رسالة أخرى نبعثها إلى وزارة الصحة ونتمنى منها 
االســتعجال في تخصيص مراكز لفحص املوظفني اجلدد من 
مواطنني ومقيمني في مختلف مناطق الكويت بدال من احتكار 
الفحص فــي املجلس الطبي الذي يعاني فيــه املراجع من هّم 
املراجعة واالزدحام، خصوصا خالل فترة اإلعالن عن املرشحني 

للوظائف من قبل ديوان اخلدمة املدنية.
املقترح الــذي نقدمه على وزارة الصحة يســاهم في حل 
مشكلة االزدحام في أروقة املجلس الطبي الذي ينظر في جلان 
التقاعد الطبي وتخفيف ســاعات العمل للموظفني في اجلهات 
احلكومية، إضافة إلى فحص املستجدين وهذا ليس صعبا على 
الوزارة تطبيقه، فهناك مراكز فحص العمالة يجب االستفادة منها 
وتخصيص جزء منها لهذا العمل علما بأن مراكزها منتشرة في 
جميع املناطق الصحية وبذلك تكون الصحة جنحت في التسهيل 
على املراجعني والتخفيــف من أزمة االزدحام على هذا املوقع، 

ومنا إلى املسؤولني. 

في يوم اجازة عــادي، تتوافد االطباق وقت الغداء ما بني 
االرز والدجاج والكوسا احملشية واملشويات، وتليه سلسلة من 
احللويات، واآليس كرمي، انه يوم الزوارة العادي في البيوت 

الكويتية، ما يتبقى من الطعام هو أكثر مما مت التهامه.
تتصفح االنســتغرام بعد وجبة دسمة، وشعور بالتخمة، 
مع استكانة الشــاي الثالثة، تقفز صورة الطفلة اليمنية أمل 
بأضلعها التي نتأت جوعا خارج جســدها الصغير، بخبر ال 

يتعدى جملة واحدة »ماتت الطفلة اليمنية أمل من اجلوع«.
هذه الطفلة التي مسح الفيســبوك صورتها ألنها جترح 
املشــاعر، لم جترحنا صورة أمل بالقدر الكافي الذي يجعلنا 
نخفف من إســرافنا، ولم يجرحنا باحلد الكافي الذي يجعلنا 

نساهم في اشباع جوعها.
مئــات األطفال في اليمن قد يالقون في أي حلظة مصير 

أمل وهو املوت جوعا!
يعتبر الوضع في اليمن أســوأ أزمة إنســانية في العالم، 
السيما أنها ليست كارثة طبيعية بل من صنع اإلنسان، واليمن 

معرض ألن يقع بهاوية قد ال يجد منها مفرا!
تشــير تقارير األمم املتحدة ان »ثالثة أرباع السكان في 
اليمن، أي أكثر من 22 مليون شــخص، بحاجة إلى املساعدة 
اإلنســانية من بينهم 11.3 مليونا بحاجة ماسة إلى املساعدة 

للبقاء على قيد احلياة«
وتؤكد التقارير ان هناك طفال ميوت في اليمن كل عشــر 
دقائق، وقد تسجل أزمة اليمن كأسوأ مجاعة قد يشهدها التاريخ!

بالد اليمن السعيد، أرض اخليرات واحلضارة والنب والعسل، 
والطبيعة تتحول ملدينة أموات وأشباح، تبعد املأساة عنا ساعات 

فقط، ساعات من موائد الشبع لضلوع تصرخ جوعا!
سكني جديد يغرس بإنسانيتنا ان لم نحرك لها ساكنا.

ال يستحق أن يجوع االطفال وال حتى الكبار، وال يستحق 
اليمن كل هذا اجلوع واأللم والوجع.

وكعادة جمعية الهالل األحمر الكويتي التي تشــعل دوما 
الشموع بدال من تلعن الظالم، ستقوم باطالق موقع للتبرع 
حتت هاشتاق #أغيثوا_اليمن خالل األيام القليلة القادمة، لم 
تتوان جمعية الهالل األحمر الكويتي خالل األزمات التي مرت 
على اليمن بالتواجد وتقدمي املساعدة ورغم صعوبة الوصول، 
واضطرارهم لركوب قوارب خشبية بدائية، واستخدام اجلمال 

فقط للوصول للمناطق األكثر احتياجا.
قد ال نســتطيع  إيجاد احللول للمآسي من حولنا، ولكن 
على األقل لم نقف ونتفرج، كمشــهد في مسلسل ال يحرك 

فينا ساكنا.
وأمتنى أن تتحرك جميع املؤسسات اإلنسانية وتساهم في 

حمالت إغاثية عاجلة إليقاف املجاعة في اليمن!
قفلة: شارك بالصور وبنشر الوعي حول املؤسسات التي 
تثق بها، والتي تســتطيع املساهمة في مأساة اليمن، ال تكن 
ســلبيا تتمنى الفرج عن بعد، ومتضي بحياتك كأي شخص 
مستهلك وغير فعال، لو استطاع شخص واحد أن يؤثر على 

غيره سيصبح العالم مكانا أجمل!

الفحص الدوري واجب 
عند جتديد اإلقامة

أغيثوا 
اليمن

إطاللة

منظور آخر

ال شك أن أي حراك سياسي في أي دولة 
جتاه أوضاع معينة له ثمن يدفعه النشطاء 
السياسيون وقبلهم القيادات التي آمنت برسالة 
التغيير من وجهة نظرها بأسلوب املواجهة 
أو الرأي أو جتييش الشــارع أو أي صورة 
من الصور ولنا في احلركات السياسية في 
العالم أمثلة كثيرة ولعل أبرزها ما حصل في 
جنوب أفريقيا وباألخص مع نيلسون مانديال 
الذي واجه التمييز العنصري وآثر البقاء في 
السجن على املنفى. وفي الهند غاندي الذي 
اتخذ من االعتصام السلمي أسلوبا ملواجهة 

االحتالل االجنليزي وغيرهم من الزعماء.
ونحن في الكويت شهدت الساحة احمللية 
على الرغم من االستقرار السياسي واالجتماعي 

واالقتصادي حراكا سياسيا نتيجة ألوضاع 
محلية طارئة اســتجابت احلكومة للمطالب 
وواجهت التجاوزات من قبل النشطاء بالقانون 
وصدرت أحكام بشأن العديد منهم وبينهم 
أعضاء مبجلس األمة الذين فضلوا التواجد 
خارج البالد وعدم تنفيذ احلكم وهم أنفسهم 
من شجع شباب احلراك للمشاركة بالتجمعات 
وأوقدوا فيهم جذوة احلماس، هؤالء الشباب 
اآلن هم القدوة بكل ما حتمله هذه الكلمة من 
معان بتقبلهم تنفيذ األحكام وعدم مغادرتهم 
البالد إلميانهم بأن ما قاموا به يتحملون نتائجه 
وليس الهروب خــارج الوطن أو التمترس 
خلف احلصانة البرملانية وكم كنت أمتنى أن 
يكون قادة احلراك هم أول من يبادر بتنفيذ 

احلكم ألنهم من اشــعل جذوة احلراك في 
نفوس هؤالء ويكونوا هم املشعل بدال من 

أن يكونوا خارج حضن الوطن.
واآلن وعمــا يتم تداوله من حترك أمني 
عبر اإلنتربول بالتنسيق مع األجهزة األمنية 
التركية إللقاء القبض عليهم وترحيلهم إلى 
الكويت لتنفيذ احلكم أقول الوقت مازال سانحا 
للعودة الى الوطن بكامل إرادتكم وتصحيح ما 
وقعتم به من خطأ بعدم تنفيذ احلكم وعندها 
بــإذن اهلل تعالى لكل حادث حديث وان باب 
القيادة السياسية مفتوح كما عهدناه دائما 
ألي طلب للعفو اسوة بحاالت سابقة وهذا 
ما نأمله وان نراه في القريب عودا للمدانني 

بإرادتهم وليس عبر اإلنتربول. 

النظافة من اإلميــان قيمة عظيمة متيز 
بها االنسان عن باقي خلق اهلل، فالنظافة هي 
نظافة القلب والسريرة ونظافة البدن واملكان. 
روى السيوطي من حديث سعد بن ابي وقاص 
ÿ ان رسول ژ قال: »إن اهلل تعالى طيب 
يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كرمي يحب 
الكرم، جواد يحب اجلود، فنظفوا أفنيتكم، وال 
تشبهوا باليهود« حديث حسن، فأمرنا رسولنا 
محمد ژ بــأن نتحلى بهذه القيمة ونبادر 
في نشرها فتكون من صلب قيمنا الدينية.

في أحد شوارع اسطنبول املزدحم بالناس 
دون السيارات شد انتباهي موضوع النظافة 

وكيف يعالج في هذه البلد اإلسالمية العظيمة... 
رأيت وأنا أمشي ملسافة قصيرة خمس وسائل 
للنظافة في هذا الشارع، االولى أن على بعد 
كل 100 متر جتد صنــدوق زبالة، والثانية 
رجال معهم ملقاط يجمعون األوراق واملخلفات 
ويضعونها بأكياس القمامة ،أما الثالثة فهي 
عبارة عن رجل يحمل آلة شفط يشفط بها كل 
املخلفات بالشارع، والرابعة عبارة عن سيارة 
صغيرة بها فرش تنظف الشارع بها، والطريقة 
اخلامسة فهي سيارات القمامة الكبرى يجمع 

بها ما مت جمعه واخراجه من الشارع.
هــذا االهتمام يكون درســا يتعلم منه 

املواطنون واملقيمون للمحافظة على بالدهم، 
كما شد انتباهي لقطة في اليوتيوب للرئيس 
التركي وهو يلتقط ورقة ســقطت من احد 
الزعماء عند التصوير فيلتقطها ويضعها في 
جيبه إللقائها خارجا، كما أن سنغافورة وضعت 
قانونا يجرم من لم يطبقه بدفع 500 دوالر 
سنغافوري ملن يلقي شيء في األماكن العامة.

إن القيم ال يتعلمها أحد من خالل قراءتها 
من الكتب أو سماعها من القصاصني بل يتعلمها 
من مارسها واهتم بها، وهذا ما نريده أن يصل 
ألوالدنا بعد أن نطبقها على انفسنا محتسبني 

األجر وجمال وطننا الغالي.

بعد مرور ٦9 سنة على إلقاء أميركا القنبلتني 
النوويتني تبني أن هناك خطأ كبيرا بالترجمة 
أو قد يكــون أكبر خطأ من نوعه حدث في 
العالم، وذلك بعــد أن اجتمعت دول احللفاء 
بقيادة أميركا عام 19٤5 طلبوا من اليابان في 
بيان ختامي الجتماعهم بأن تستسلم وترضخ 
لشروطهم. فقام رئيس الوزراء الياباني حينها 
كانتارو سوزوكي مبؤمتر صحافي للرد على 
البيان فلما سأله الصحافيون اليابانيون عن 
 )Mokusatsu( رده على بيان دول التحالف قال
وهي تعني الصمت العميق وتستخدم للتعبير 

عن عدم وجود رد.
الصحافة األميركية أخذت الكلمة وترجمتها 
)ال يســتحق التعليق( وهي ترجمة خاطئة 
وبالضغط الصحافي األميركي قامت أميركا 
بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما ثم على 
ناغازاكي ومات بسبب الترجمة اخلاطئة أكثر 

من 170 ألف ياباني.
تصنف اللغة اليابانية كأصعب لغة للتعلم 
بالنسبة للناطقني باللغة اإلجنليزية والعربية 

كلغة أم ولذلك هناك صعوبة في الفهم والترجمة 
وتكمن الصعوبة في الترجمة من اللغة اليابانية 
في أحرفها الكثيــرة فهناك ثالثة أنواع من 
احلروف وأصعبها هو الرموز اليابانية التي 
تسمى بالكاجني وهي باألصل رسومات تطورت 
مع الوقت لتصبح رموزا، فللشجرة رمز وللماء 
رمز وألغلب األشياء املوجودة في الكون رمز 
خاص به وقــد تدمج هذه الرموز لتدل على 
شيء مختلف ويختلف نطقها على حسب 
الرمز امللتصق بها وعددها كثير لكن االحتالل 
األميركي أجبر اليابانيني على تقليص عددها 
إلى دون األلفني، وهذه الرموز باألصل أدخلها 

اليابانيون على لغتهم من الصني.
تعدد مصادر املفردات باللغة اليابانية تعد 
ثاني أصعب مشكلة يواجهها املترجم والدارس، 
فهناك ثالثة مصادر للكلمات األول هو املفردات 
اليابانية األصلية وهي متثل 50% من املفردات 
اليابانية املستخدمة حاليا، أما املصدر الثاني 
هو اللغة الصينية وتشكل ٤0% من املفردات 
ومشكلة هذه الكلمات أنه يوجد الكثير منها 

متقارب في النطق فتتطلب أن يكون املتلقي 
صاحب أذن حساسة حتى مييز بني معانيها، 
واملصدر األخير هو املفردات القادمة من اللغات 
األوروبية واآلسيوية واإلجنليزية بالتحديد 
وتشــكل 10% وهذه املفردات آخذه بالتوسع 
بشكل كبير باللغة اليابانية وينطقها اليابانيون 
بطريقة يابانية تصعب على املتلقي متيزها 
وبعــض الكلمات تكون متخصصة تصعب 
معرفتها على من ال يتحدث اإلجنليزية كلغة أم.

قواعد اللغة اليابانية تتميز بسهولتها وقلتها 
مقارنة باللغات األخرى وإن كان هناك بعض 
القواعد الصعبة، لكن الصعوبة تكمن في تأثير 
الثقافة اليابانية على طريقة التحدث والكتابة، 
فمعروف بأن اليابانيني ال يحبون التحدث عن 
النفس فدائما ما يلغون ضمير املتحدث عند 
الكالم أو الكتابة من ما يسبب سوء فهم أحيانا 
خصوصا عند غير الناطقني في اليابانية كلغة 
أم وتظهــر بعض هذه األخطاء في الترجمة 
فينســب املترجم الفعل لغير فاعله بسبب 
عدم ذكر الفاعل في النص الياباني األصلي.

لطاملا كانت عبارة »العيش وامللح« وصونه 
شــديدة االلتصاق بالواقع املصري وتراثه 
املكتوب وثقافته احملكية من أمثال ومأثورات، 
وأداة بارزة النتقاد التحوالت االجتماعية في 
املجتمع أو الثناء على أصالته وعراقته، فهذه 
العبارة يستخدمها املصريون كثيرا إما حالفني 
أو مستشهدين، على قوة العالقات، فنقول 
بيني وبني فالن »عيش وملح«، أو على سبيل 
املدح فنقول فالن صان »العيش وامللح«، كما 
تستخدم أيضا في مواطن الذم للتعبير عن 
نكران شــخص أو جحوده فنصفه بعبارة 

»خائن العيش وامللح«.
للخبز قداسة ملحوظة في الديانات السماوية 
أو الوضعية، وإال فما الذي يدفع أي شخص 
مهما كانت ديانته إلى أن يقبل كسرة خبز ملقاة 
على األرض ويرفعها إلى جبينه في إشــارة 
واضحة على التبجيل. »العيش وامللح« معادلة 
مصرية صميمة تتكون من ركنني أساسيني 
البد من توافرهما لتنجح العالقات، فال اخلبز 

مبفرده ينفع وال امللح مبفرده ينفع.
حالة النكران واجلحود التي نعيشها اليوم 
وتعيشها معنا املجتمعات العربية من أقصاها 

إلى أدناها سواء على مستوى األسرة الواحدة 
أو في العالقات املباشرة أو غير املباشرة مع 
اآلخر املتوافق أو املخالف، تعكس خلال واضحا 

بالقياس على املعادلة املصرية الصميمة. 
طلبت رأيه في الفقرات السابقة من هذا 
املقال، قرأ بتمعن، لم يتردد كثيرا وعاجلني 
بســؤال، هل يجدي العيش وامللح نفعا مع 
شخص بال أخالق؟ توقفت أمام سؤال صديقي 
»ابو فارس« األستاذ أمين إسماعيل، فكانت 
إجابته على سؤاله الذي طرحه علي أسرع من 
إجابتي، قــال يا صديقي نعيش أزمة أخالق 
طاحنة وصارخة، حالة الفساد األخالقي التي 
نعيشها ترسم مالمحها أعداد نزالء دور املسنني، 
أعداد املساجني في سجوننا وجرائمهم الغريبة 
والشاذة، حجم الفتور في عالقات من املفترض 
أن تكون حميمة، كم العقوق وقسوة النكران 
في مختلف العالقات األسرية وغير األسرية، 
كم األلفاظ النابية في مصطلحاتنا اليومية، 
تقلص دائرة األصدقاء من حولنا وســيادة 
قانون املصالح املشــتركة واملنفعة املتبادلة، 
غياب احلوار داخل األسرة الواحدة والصمت 
الرهيب الذي يضرب في أرجائها، ملاذا تخلى 

أصحاب املهن عن ضمائرهم املهنية واألخالقية 
ففسد التعليم وغاب دور املدرسة، فسد املعلم 
ففسد الطبيب واملهندس واحملامي والصحافي 
وصاحب كل حرفة إال من رحم ربي.. وأضاف: 

يكفيك أم تريد املزيد؟! 
معادلة العيش وامللح لن جتدي نفعا في 
غياب األخالق كمنظومة قيمية تنبت فيها كل 
صفة حميدة أو خلق أو ســلوك طيب، فهي 
بيئة جاذبة للخير طاردة للشر، ولكن كيف 
نعيد ملنظومتنا األخالقية رونقها ونحيي قيمها 
الرشيدة وصفاتها احلميدة؟ املجتمعات تبنى 
بالتغيير اإليجابي على مستوى األفراد، األفراد 
يغيرون األســر واألسر تغير النمط السائد 
في املجتمعات، فلنتعب على أبنائنا فاألخالق 
لن تبنيها احلكومــات أو تؤصلها وحترص 
عليها املؤسسات، استثمر في أوالدك...واهلل 

لن نحصد إال ما زرعت أيادينا. 
خالصة الكالم: في ســعة األخالق كنوز 
األرزاق، وحسن اخللق يســتر الكثير من 
مساوئنا، وســوء اخللق يغطي الكثير من 
حسناتنا والعشرة الســيئة تفسد األخالق 

احلسنة. 
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