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في (احلالة االنتخابية) الكويتيــة وال أقول التجربة الدميوقراطية 
الكويتية، ألن ما تعارفنا على تسميته بالدميوقراطية وما درجنا على 
ممارسته طوال العقود املاضية منذ االستقالل وحتى اآلن هو شيء قد 
يشبه الدميوقراطية إلى حد ما، ولكنه بكل تأكيد ال سواء وال قريب من 
الدميوقراطية، «صحيح» لدينا انتخابات في مجاالت سياسية كمجلس 
األمة وانتخابــات فنية كاملجلس البلدي، وانتخابات جمعيات نفع عام 
فنية وإدارية وتعاونية وانتخابات عمالية وغيرها، «نعم» لدينا ضمانات 
قانونية ودستورية محدودة وحدود دنيا حلرية التعبير، ولدينا هامش 
«متغير» وال بأس به أحيانا من حرية الصحافة املؤطرة نوعا ما، ولكن 

بكل تأكيد ليس لدينا دميوقراطية حقيقية.
< < <

الدميوقراطيات احلقيقية هي التي تشــكل بها احلكومات بواسطة 
األغلبيات البرملانية والتي معاييرها ثابتــة وآلياتها واضحة ومحددة 

للمحاسبة، وسقفها محترم في احلريات العامة واخلاصة.
< < <

أما نحن فليست لدينا أغلبية برملانية تفوز باالنتخابات أساسا ألن 
االنتخابــات لدينا تعتمد على النظام الفردي وال تقوم على القوائم أو 
األحزاب أو اجلماعات السياسية كما يجب للدميوقراطيات الصحيحة.

< < <
لذلك وكنتيجة طبيعية لهذه الفوضى السياسية جتد أن احلكومة فور 
تشكيلها ال متتلك األغلبية، التي تغطي مدة عملها ومدة واليتها بشكل 
مريح يتيح لها العمل وتنفيذ البرامج وخطط التنمية إن وجدت طبعا.
وهذا أمر مهم وعنصر أســاس ليس فقط كالما نظريا أو تنظيرا 
سياسيا كما يعتقد البعض وليس بعيدا عن الواقع وعن هموم الوطن 
واملواطن اليومية، بل إنه في صميم معاناة الوطن واملواطن ألن احلكومة 
الفاقدة للغطاء النيابي بالطرق السياســية الصحيحة والشرعية، كما 
أسلفنا، ستضطر حتما والبد إلى شراء أغلبيتها بطرق غير مشروعة، 
وهذا مما سيضطرها بكل تأكيد إلى إفساد النواب ممن يقبلون بهكذا 
ممارسات، وبالتبعية والتراتبية الطردية سيطول هذا الفساد واإلفساد 

املجتمع برمته.
< < <

ما ذكر أعاله ال يعدو كونه حملة بســيطة وجزئية من عدة جزئيات 
تكشــف أوجه القصور التي تعتري هذا الدستور، وهو ما أشرت إليه 
في عدة مناســبات كثيرة؛ بغية تطويره ملواكبة تطور املجتمع ثقافيا 

وسياسيا واجتماعيا.
< < <

املفارقة العجيبة أنه وبالرغم من القصور الذي يعتري هذا الدستور 
إال أنه غير مفعل بالكامل أيضا، حيث إن الســلطة التنفيذية بهيمنتها 
على السلطة التشريعية هيمنة ضمنية في جوانب وصريحة في جوانب 
أخرى ومؤطرة بالدســتور أحيانا ومخالفة لــه أحايني كثيرة، تنافي 
أبجديات وألف باء العمل السياسي إداريا وقانونيا التي توجب الفصل 
بني السلطات حتى تستطيع كل سلطه القيام مبهامها وتنفيذ أعمالها. 

وهو ما تنص عليه أيضا املادة ٥٠ من الدستور إذ تقول: 
يقوم نظام احلكم على أســاس فصل السلطات مع تعاونها وفقا 

ألحكام الدستور.
وال يجوز ألي ســلطة منها التنازل عن كل أو بعض اختصاصها 

املنصوص عليه في هذا الدستور.
إذن، فإن حاصل الدمج واجلمع الهجني بني الســلطتني التنفيذية 
والتشريعية أســميته مجازيا بالسلطة التنفيعية، وهو التنفيع الضار 
حتما، الذي ينتج ذوبانا غير شــرعي وغير أخالقــي وغير قانوني 

إلحداهما في األخرى.
< < <

وهو ما يعد حلقة مفرغــة ودوامة غير منتهية من التأزمي، عالوة 
على كونه مثلبة دستورية وقانونية ووطنية، وهو مما ال شك به يعتبر 
عنصرا حتفيزيا يصب في خانة املطالبات املستحقة بتعديل الدستور 

ملزيد من احلريات واملكتسبات الشعبية.

تعتبر الصناعة الرافد احلقيقي لالقتصاد، وبدونها يصبح من غير 
املمكن التحكم في عصب االقتصاد العاملي، فأساس الهيمنة والسيطرة 
تأتــي من الصناعة القوية والرائجة والتــي معظمها قائم على براءات 
اختراع أعطتها الصدارة واألهمية على الصعيد العاملي في ترجمة هذه 

االختراعات عمليا.
وهي التي غير منحصــرة كما يظن البعض على طائفة معينة من 
الصناعات بل تشــمل كل املجاالت من األســلحة واألدوية واألغذية 
بشتى صورها وأشكالها. وعليه فإن ما كان سببا لهيمنة بعض الدول 
في االقتصاد كان بسبب حتكمهم في الصناعات بصورة أولية وكذلك 
تطور اقتصاد بعض الدول في اآلونة األخيرة كان بســبب تقدمها في 
الصناعة بنقل املصانع العاملية لهذه الدول لتوافر العمالة واملواد اخلام 

فكان سببا لدعم اقتصاد هذه الدول حديثا.
إال أن املتتبع للصناعات املنتجــة لدى بعض الدول عامليا يجد أن 
بعض املنتجات قد قلت جودتها بشكل ملفت للنظر إما لضعف الرقابة 
والتفتيش من هيئة الغذاء على هذه املصانع نظرا لالنشغال بالسياسة 
واألســلحة بشــكل الفت فباتت بعض املصانع في املجاالت األخرى 
تنتج بجودة أقل وهو الذي كان بسبب عدم التقيد بشروط املصنعية 
املعدة مســبقا للمنتج وعدم جودة املواد اخلام املستخدمة في املنتج 

كما كانت في السابق.
فقد يجد البعض أن مثل هذه القضية ال تعني أشخاصا كثرا وذلك 
ألن النتيجــة احلتمية ملثل هذه الظاهرة هو قلــة اإلقبال على املنتج، 
وبالتالي سيفقد املنتج جمهوره فبعد أن كان يبيع منتجه بكميات كبيرة 
بالتأكيد ستنخفض بشــكل الفت ولن يقبل عليها أحد وما سيترتب 
عليه أمران: األول خســارة املصنع، بســببه هو، لزبائنه فهو يتحمل 
املســؤولية التي أوصلته للخسارة، واألمر اآلخر: خسارة بلد املصنع 
لســمعته الدولية في انه ال يحسن الرقابة على املصانع في بلد املنشأ 
حتى ال يؤثر على سمعة الدولة دوليا وبالتالي من يشهد مستقبال اسم 
هذه الدولة على بقية الصناعات سيشــكك في جودة املنتج اآلخر تبعا 
ملا سبقة فلن يبدد املســتهلك أمواله مجددا في منتج آخر للبلد الذي 

أثبتت له جتاربه السابقة عدم جودة منتجاته.
قد يعتقد البعض أن مثل هذه القضية هامشية إال أنها على عكس 
من ذلك فضعف جودة منتجات املصانع لبلد أشــيع عنه الصدارة من 
املؤسف أن تتضرر سمعته الدولية نتيجة استهتار بعض أصحاب رؤوس 
األموال وعدم حرصهم على جودة هذه املنتجات التي تصدرها مصانعهم.
هذا فضال عن أن هناك مســتثمرين في هذه املصانع من اخلارج 
وعليه فسيتضرر اقتصادهم متى ما وضعوا أموالهم في مصانع كانت 
تعمل بجودة عالية ثم قلت مبيعات منتجاتهم فبالتالي املستثمرون أمامهم 
طريق واحد وهو سحب أموالهم من هذه املصانع وبالتالي ستشهر هذه 
املصانع إفالسها وهو األمر الذي ال نتمناه وباألخص أن املنتجات التي 

كانت تنتج بشكل جيد من املؤسف أن تقل جودتها.
فالبعض يعتقد أن احلفاظ على الصدارة أمره سهل وهني فيتم الثقة 
دوما بان هذا املنتج ال يوجد له بديل وبالتالي يتم االســتهتار بجودة 
املصنعية وعليه ما ســيؤول إليه األمر مســتقبال هو إشهار اإلفالس 

لهذه املصانع وثانيا تضرر املستثمرين وهو الذي نتمنى أال يحدث.
فعلى سبيل املثال: الكويت أحد املستثمرين في كبرى هذه املصانع 
والشركات العاملية ومثل هذا التصرف في ضعف الرقابة والتفتيش على 
بعض إنتاج املصانع سيتسبب في خسارة ستطال االقتصاد الكويتي.

لذا فإن املسألة أشبه بسلسلة متصلة، فقد يكون استهتار من إدارة 
في مصنع يتسبب في ضرر القتصاد دول وهذه هي الكارثة، وعليه، 
فبالتأكيد من الضــروري ان تتم إعادة تقيم هذه املصانع والنظر في 

استمرار االستثمار فيها أو سحب رؤوس األموال.

منذ بدايــة جائحة ڤيروس 
«كورونا» ومتترسه في قارات 
الكرة األرضية، تتناقل األخبار 
العامليــة على مدار الســاعة ما 
يجري، ومعظمها حول إصابات 
ووفيات ومختبرات وحتذيرات، 
إضافة إلى خســائر وإفالسات 
خطوط طيران عريقة، وبنوك 
عمالقة، وشركات مثلها تعزو 

كوارثها للڤيروس املزعج!
لم يتطرق أحد إلى املؤسسات 
واجلمعيات واجلامعات األكادميية 
رغم الظواهر املســتجدة على 
حياتهم اليومية وتغيرات عاداتهم 
غير عدوى التجمعات والتالصق 
الوبائي! هذا بخالف زيادة الترف 
االجتماعي وبــروز اجلهل في 
بعض األقطار والدول الغنية ماليا 
أثناء الكارثة، وعدم الوعي الكافي 
بتجنــب مخاطر هذا الڤيروس 
والتعامل معه لتخفيف سطوته 
أن  املتقدمة ولو  عليهم كالدول 
ما أصابها ليس بقليل! كما هو 
حاصل عندنا باستغرابه تعليما 
عن بعد «أونالين»! والذي كانت 
بدايته سخرية بالذات من األوالد 

باملنازل ما بني معلم ومتعلم!
وظاهرة أخرى أشد تفككا 
للمجتمعــات متثلت في زيادة 
الوجبات اخلارجية  الطلب على 
بحجة الريچيم وهم بعيدون عنه 
في ظل زيادة أوزانهم! وضربت 
خطط آباء وأمهات وأسر كانت 
تهتم بتخسيس وتخفيف الوزن، 
لكن تلك الوجبات أربكت تركيبة 
األسر وزادت من تفككها، يضاف 
لذلك النوم املعكوس نهارا والسهر 
مساء حتى شروق الصباح! أليس 
ذلك هراء وترفا وهدما لعافيتكم 
بغزارة جهلكم باحلكمة الربانية 
للتوقيت الســليم علميا للنوم 
املســاء والعمل نهارا كما ورد 
في الكتب السماوية؟! أليس ذلك 
إسرافا وغرورا يدور في فلك 
ترفنا الكارثــي؟! وذلك اجلهل 
وصفه اإلعالمي السعودي الناجح 
أحمد شــقيري بإحدى حلقات 
لتعديل سلوك  الرائع  برنامجه 
شبابنا، أما شــيابنا فلهم اهللا، 
وسط هذه األمواج العاتية، ظاهر 
األمر عدالة وداخله نذالة، لعدم 
تقدير ذلك الكبير مبا يستحقه 
ويعنيه كما هو حاصل في الدول 
املتقدمة، أبرزها أملانيا في رعاية 
وعناية خالل الظروف احلالية.

يــا جمعياتنــا وجامعاتنا 
ومؤسســاتنا االجتماعية، هل 
الرســالة؟ أشك بذلك!  فهمتم 
وأقترح وقف اإلعانات االجتماعية 
للمتهاون بذلك، وخصمها عنهم 
إلى حني تعديل األوضاع املعكوسة 
عــندنا كما ورد بالرسالة «اهللا 

ال يغير علينا».

كنت أظن في وقت سابق 
أن فتــرة التوتر السياســي 
ستكون خالل االنتخابات وفرز 
األصوات فقط، لكن يبدو أن 

التوتر مستمر!
بعــد االنتخابــات، فرح 
الكثيرون بتغير ثلثي املجلس 
ظنا بوصول نواب إصالحيني، 
وعند اجللسة االفتتاحية، رأينا 
أن بعــض النــواب ال يثقون 
بأنفسهم وببعضهم «مع اخليل 
يا شقرا» وشاهدنا ما يضحك 
التكتل  من مســميات «قائد 
انتهازيني»  النوابي، ونــواب 
إلى آخره..، وقسموا الصف 
إلى اثنني «معارض، وانتهازي»، 
وكأن الكويت ال تتسع إال لهم، 
ونسوا القضايا التي اختارهم 
الناس من أجلها بسبب تصفيات 
شخصية، فتجسدت صورة 
أمامــي «فهناك من الناس من 
يرى احلق بالرجال وهناك من 
يرى الرجال باحلق»، فالعاقل 
يتجنب صراعــات تلوثه في 

احلالتني.
في اخلتام، اللهم أرنا احلق 
حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل 

باطال وارزقنا اجتنابه.

في حياته عليه أن يعود هللا ويزيد 
من ذكره وفضله عليه ويستغفره 
من ذنوبه ومعاصيه، فقد قال تعالى 
(ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) 
ويقول ابن القيم في هذه اآلية «من 

تساوى يوماه فقد تأخر».
إن رأس الســنة مــن عادات 
واعتقادات غير املسلمني، فاملسلم 
ال يحتفل وال يقدس مثل هذه األيام 
إمنا البد أن يعتبر ملا قدم وآخر، 
وأن يعود لربه ذاكرا مســتغفرا 
وذلك في كل يوم وكل حلظة من 
عمره، وال يخصص يوما بعينه 
إمنا تعينه مثل هذه األحداث على 

رجوعه هللا.

عاملنا واضع فكرة تعبيد طريق احلرير 
لـ«كويت ٢٠٣٥» الشيخ ناصر صباح 

األحمد، رحمهما اهللا جميعا.
أما الوضع العربــي فكان ينذر 
بالكارثة، وخلنا أنهــا بداية النهاية 
احلرب بني إسرائيل ولبنان حني تفجير 
مرفأ بيروت، وتفجيرات أخرى في 
الواليات املتحدة األميركية في األيام 

األخيرة للسنة.
وعلى املستوى السياسي أرخت 
٢٠٢٠ بظاللهــا السياســية املنذرة 
بحدوث حروب عسكرية بعد انتخابات 
املوازنات  الرئاسة والتفاهمات على 
الدوليــة في املنطقة والوضع مازال 
ملتهبا في مناطق العراق وســورية 

واليمن. 
باملقابل، كان من إيجابيات ٢٠٢٠ 
أنها كشفت عن مدى حاجتنا للتغيير 
في جميع مناحي احلياة، وإعادة النظر 
الكويت  التنمويــة في  باملنظومات 
والعالم بأسره، وتطوي ٢٠٢٠ صفحتها 
بسخط كبير من الشارع اإلنساني 
حول العالم، فهل تكون ٢٠٢١ أفضل، 
باحلقيقة كلي أمل وأسأل اهللا ذلك.. 

وكل عام وأنتم بخير.

لكل وسيلة، واستعن بأصحاب اخلبرة 
واملتخصصني واطلب استشارتهم 
ومساعدتهم. كما ال ينبغي لك أن تهمل 
اجلانب الذي ترفه فيه عن نفســك، 
واألنشــطة التي تشعرك بالسعادة 
عند ممارستها، ألن القلوب إذا كلت 
للخطة،  ملت. مع مراجعة مستمرة 
وإدخال حتسينات وتعديالت متى 
استلزم األمر، وتقييم متواصل للنمو 
الشــخصي لديك. بتطبيق ما سبق 
ستجد أن لديك خطة زمنية متكاملة، 
تتمكن من خاللها من اكتشاف ذاتك، 
وحتقيــق أهدافك، ونشــر فكرك، 

والوصول لطموحاتك. 
ال يقوم كثير من الناس بالتخطيط 
وحتديد أولوياتهم ألنها عملية حتتاج 
جهدا ذهنيا مضاعفا، وتستغرق وقتا، 
كما أنها جتعلنا نفعل أمورا ال نرغب 
فيها أن نتهرب منها، لكن نواجتها بال 

شك كبيرة وآثارها عظيمة. 
اكتشف ذاتك، وضع رؤيتك، ثم 
حدد أهدافك، واعمل على تنفيذها من 
خالل ممارسات وإجراءات وأدوات في 
جدول زمني محدد، إن أردت أن حتيا 
لهدف، وتعيش لفكرة، وتترك أثرا.

«قد رشحوك ألمر إن فطنت له 
.. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل»

أثر االلتزام باألخالق احلسنة 
يكمــن في احلماية من انتشــار 
الفواحــش واحملرمــات، فالفرد 
الذي تردعــه أخالقه له حدود ال 
الشــاهد من هذا  إذن  يتخطاها، 
الكالم أن املجتمع أصبح خاليا من 
السرقة والنصب والقتل والرشاوي 
وغيرها. أما عن التقدم واإلجناز 
فأصحاب األخــالق احلميدة هم 
من ينجــزون أعمالهم على أكمل 
وجه وبرحابة الصدر ألنهم يؤمنون 
بأن العمل عبادة وبالعمل بركة فال 

تقاعس وال تهاون.
النهايــة هنيئا ملن حتلى  في 
بأخـــالقه، فاألخـــالق خالدة 
ونحن راحلون ولم يبق البن آدم 
إال سيرته احلسنة وأعماله الطيبة 
مهما ارتفع مقام اإلنســان وزاد 
غناه فالفقر في هذه الدنيا هو فقر 

األخالق.

حلياته ومباذا قصر، كما أن املسلم 
في مثل هذه التواريخ كبداية السنة 
امليالدية أو الهجرية أو أي حدث 

جاء عــام ٢٠٢٠ ثقيال مبفاجآت 
موجعــة ومنها رحيل رجاالت األمة 
اخلليجية والكويتية، كرحيل السلطان 
قابوس بن سعيد، رحمه اهللا، سلطان 
سلطنة عمان الشقيقة، ورحيل رئيس 
الوزراء البحريني سمو الشيخ خليفة 
بن ســلمان آل خليفة، رحمهما اهللا 

تعالى.
ولم نبتعد كثيرا عند األلم بفقد 
قادة العمل السياسي اخلليجي فقد 
فقدنا والد اجلميع سمو األمير الراحل 
املغفور له بإذن اهللا الشــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، ثم رحل عن 

لتحقيقه، الرســالة التي تطمح ألن 
تتمثلها، الفكرة التي تهدف لنشرها. 
ولتكن جميع ممارساتك تصب في 
حتقيق هذه الرؤية من خالل مجاالت 
حياتك املختلفة: الروحية واالجتماعية 
والعلمية واملهنية والثقافية واجلسدية. 
ثم انطلق بعدها إلى الوســائل التي 
تعينك على حتقيق هذه الرؤية من: 
قراءة، وبحــث، ومالزمة للقدوات، 
وحضــور للمؤمتــرات والدورات 
التدريبية، ولتكــن اختياراتك لهذه 
الوسائل بشكل علمي متعمد بعيد عن 
العشوائية والتخبط، وقم بجدولتها 
في مخطط زمني مقسم بحسب أيام 
وشهور العام، وبعدد واضح ومحدد 

يوم القيامة أحاسنكم أخالقا».
األخالق احلســنة ســبب في 
متاسك املجتمعات وحفظ الود بينها، 
وانعدام األخالق حتما سيكون سببا 
في املشاحنات واخلالفات املتواصلة، 

حيث قالوا في انعدام األخالق:
 وإذا أصيب القوم في أخالقهم

فأقم عليهــم مأمتا وعويال

السنة اجلديدة فالبد للمسلم أن 
يكون كالتاجر في كل آخر ســنة 
يعد حساباته وميزانيته ماذا قدم 

الڤيروســي «كوفيــد - ١٩»، ليؤكد 
خبراء الدول املتقدمة على ضرورة 
إنشــاء املدن الصحية، واستحداث 
لهذه اجلائحة اجلامحة  الفاكسينات 

التي قتلت ماليني البشر.
على املستوى العربي، كشف عام 
٢٠٢٠ إلى جانب ركاكة البنى التحتية 
التنموية لدول الشرق األوسط، ضعف 
املنطقة  التنموية في  إستراتيجيتنا 
اخلليجية أيضا، لذا أدعو إلى تفعيل 
التنموية اخلليجية  دور االحتادات 
والعربيــة بخصوص هذه اجلوانب 

آنفة الذكر.

النقاط فال جتعل لإلحباط ســبيال 
إليك فلســت وحدك مــن مير بهذا 
الشــعور، انتقل إلى اخلطوة التالية 
واطلب من ٣ أشخاص مقربني منك 
في محيط األسرة واألصدقاء والعمل 
أن يساعدوك في حتديدها، ستتفاجأ 
بنقاط قوة لديك لم تكن تعلمها عن 
نفسك، ومميزات لم ترها في ذاتك 
من قبل، كمــا بإمكانك الرجوع إلى 
(نافذة جوهاري) والبحث عنها في 
الكتب أو من خالل محركات البحث 

كأداة تعينك على اكتشاف ذاتك.
بعد ذلك، تستطيع أن تضع رؤيتك، 
أي ما ســتكون عليه بعد ٣ سنوات 
(مثال)، الهدف بعيد املدى الذي تسعى 

نضيع أجر احملسنني)، وقوله تعالى 
في سورة الرعد: (إن اهللا ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، أما 
عن السنن واألخالق اخلاصة، فهي 
تتلخص بالرحمة والعدل والصبر، 
فمن أقوال املصطفى ژ: «من ال 
يرحم ال يرحم»، وقوله أيضا: «إن 
من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا 

يحتفل كثير من الناس برأس 
الســنة، فبعضهــم يعتقده من 
عباداتهم، وآخرون يرون أنه من 
سنن حياتهم، أما اإلسالم فال يوجد 
به إال عيــدان هما عيد األضحى 
اللذان يفرح املسلم  الفطر  وعيد 
بهما بتقربه إلى خالقه وعبادته له.

املســلم ال يتعرض ملا يعمله 
اآلخرون إال بحق، فاهللا حسيبهم 
وقد علمنا ربنــا ذلك فقال على 
لسان نبيه ژ «لكم دينكم ولي 
دين» فال نسب ونشتم وال ننتقد 
أحدا ونترك ذلك فإن اهللا محاسبهم 
كما يحاسب اخللق على أفعالهم.

رأس السنة تاريخ يفيد دخول 

كان عاماً مليئــاً باملفاجآت التي 
قلبت املوازين رأساً على عقب، فما 
املباغتة لدول  بني جائحة كورونــا 
العالم، وفقدان بعض البنى التحتية 
االقتصادية جراء الكوارث الصحية 
تلتها من جميع  التــي  والتداعيات 
اجلوانب احلياتية، أثرت بشكل مباشر 
البشــر  على جوانب عدة وجعلت 
حبيســي املرض املباغت، وأفقدتنا 
الكثير من األحباء واألصدقاء ومن 

األهل واجليران. 
بالعالم،  عصفت جائحة كورونا 
فأصبحت هناك ثورة التغيير الشامل، 
ولعلــي أذكر أهميــة التغيير على 
املنظومة التعليمية، واستحداث نهج 
التعليم عن بُعد، وقد ســطرت في 
مقاالت عدة ومــن خالل برنامجي 
قضايا وأبعاد الذي يعرض على قناتي 
اخلاصة، أبرز مســاوئ وإيجابيات 
التعليم عن بُعد والتحديات التي تواجه 
املنظومة التعليمية من خالل املختصني 

التربويني واملعلمني واملعلمات.
وأيضا في عام ٢٠٢٠ اكتشــف 
العالم عدم قدرته على إدارة األزمات 
الطارئة مثــل االجتياح  الصحيــة 

يعتمد البعض بداية العام امليالدي 
التخطيط لسنة جديدة، فيضع  في 
أهدافه ومشاريعه املستقبلية، وسواء 
خططت في أول العام أو منتصفه أو 
نهايته فإن املهم أن تبدأ بالتخطيط 
ووضع هدف لك فــي هذه احلياة، 
ورسالة تتمثلها، وإجنازات حتققها. 
وسأحاول في هذا املقال أن أوضح 
كيفية وضع خطة شخصية بأبسط 
صورها، بعيدا عن التعقيد واحلشو، 
لعلهــا تكون البدايــة احلقيقية لك 
-عزيزي القارئ- لتعش هذه احلياة 
كما ينبغي لك، وال تكن زيادة على 

هامشها.
البــد لــك أوال أن تتعرف على 
نفسك، وما مييزك عن غيرك، وما 
الذي حتسنه وتبرع فيه. وقد يحجم 
الكثير منا عن التخطيط حلياتهم ألنهم 
يواجهون مشكلة في هذه اخلطوة 
حتديدا، فإليك بعض النصائح التي 
تعينك على اكتشاف نفسك: سجل في 
ورقة ما حتب أن تعمله، وما يشعرك 
بالرضا عند فعله، وما تتقنه وجتيده 
ويكون محــط إعجاب من اآلخرين 
بك، حدد أهم الصفات التي متتلكها 
وتعتقد أن شخصيتك تتشكل منها. 
فإن وجــدت أنك جتهل حتديد هذه 

(واإلنســان باألخالق يسمو 
بالورى  ذكــره... وبها يفضــل 
ويوقر)، تعــددت األمثلة وكثرت 
السامية ملا  األشعار عن األخالق 
لها من صــدى كبير في النفس، 
وكم من جميل خلق مت الثناء على 
خلقه وارتفع شأنه بني أمته، وكم 
من جميــل خلقه بدون أخالق لم 

يلتفت إليه بشر.
مكارم األخالق ليســت عادة 
فحسب إمنا هي منهج حياة ربانا 
عليه ديننا احلنيف، فقد بعث نبي 
األمة ليتمم لنــا مكارم األخالق، 
فأخالقنا متثلنا ومتثل أســرتنا 
ومجتمعنــا بالكامل، فبالتالي بها 

نرتقي ومنها نسمو ونزدهر.
نالحظ ذكر آيــات كثيرة من 
القرآن الكرمي حتثنا على االلتزام 
باألخالق اخلاصة والعامة كقوله 
تعالى في سورة األعراف: (إنا ال 
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