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سلمان داود الكندري

تعد وسائل اإلعالم إحدى أهم الوسائل املؤثرة في األمن القومي 
ألي دولة، وذلك نظرا لتأثيرها الفعال الذي تتميز به هذه الوسائل 
في تشكيل اجتاهات اجلماهير ومواقفهم وسلوكياتهم جتاه مختلف 
القضايا املجتمعية ذات الصلة املباشرة أو غير املباشرة باألمن القومي. 
ظهر مصطلح األمن القومي وشاع بعد احلرب العاملية الثانية، 
بهدف حتقيق األمن والسلم وجتنب احلروب املدمرة التي شهدها 
النصف األول من القرن املاضي، ونشأت لذلك مؤسسات أكادميية 
مهتمة مبسائل األمن القومي (مصادره، مقوماته، إجراءات ضمان 
حمايته) من معاهد ومراكز تنتمي إلى جامعات ومؤسســات علمية 
وإعالمية متخصصة وإدارات مرتبطة بالقرار السياســي الرسمي 
أيضا. ويشكل مجلس األمن القومي األميركي النموذج األول واألمثل 
لهذه املؤسســات، حيث جســد هذا املجلس التعريف الذي طرحه 
والترليبمان عن األمن القومي بأنه «قدرة الدولة على حتقيق أمنها 
بحيث ال تضطر إلى التضحية مبصاحلها املشروعة لتفادي احلرب، 
والقدرة على حماية تلك املصالح إذا ما اضطرت عن طريق احلرب».

مفهوم األمن القومي كان في بدايته قائما على فكرة حماية الدولة 
من األخطار الداخلية واخلارجية التي تهدد مصاحلها واستقرارها، 
أما في يومنا هذا فلم يبق هذا املفهوم في غرف التنظير فقط، وإمنا 
خرج إلى املؤسســاتية، حني أصدر الكونغرس األميركي عام ١٩٤٧ 
(قانون األمن القومي األميركي العام)، وأصبح جزءا أساســيا من 
الســلطة التنفيذية ومت تعيني مستشار لألمن القومي برتبة وزير، 
بعدها اهتم العالم بأسره مبفهوم األمن القومي، واألمن القومي ال 
يعني فقط خط الدفاع املسلح بل يشمل جميع األمور التي يعتمد 
عليها قيام الدول، أمن غذائي، أمن صحي، أمن بيئي، أمن تعليمي، 

أمن صناعي وأمن حربي... الخ.
وهناك عدة أسباب الهتمام الدول بدراسة األمن القومي:

١ـ  التوسع في مفهوم املصلحة القومية لتشمل مسألة ضمان الرفاهية 
مبا يعنيه ذلك من تأمني ملصادر املوارد كتعبير عن كل من الرفاهية من 
ناحية، ومحاولة ضمان مصادرها اخلارجية من ناحية أخرى، وحماية 
الترتيبات الداخلية التي تدفع إلى زيادة معدل الرفاهية من ناحية ثالثة.
٢ ـ العمل على تخفيض معدل العنف وتصاعد حدة الصراعات بني 
الشعب الواحد والشعوب املجاورة بل حل النزاعات على املستويني 

اإلقليمي والدولي.
٣ـ  تخفيض حدة الشــعور من التهديــدات املتصلة بأمنها القومي 
مبختلف أنواعه، وتدفع بالضرورة في اتخاذ قرارات اســتراتيجية 
فعالة على أرض الواقع لتحمي مصاحلها وأمنها القومي من أي تهديد.

٤ـ  تزايد اإلحساس بالقلق والتوتر الداخلي والذي ميكن أن يتحول 
إلى مظاهر عديدة من عدم االستقرار وعدم األمن.

٥ـ  يثار االهتمام بظاهرة األمن القومي عند التحول من نظام الدولة 
القومية إلى نظام التجمعات االقتصادية الدولية، كخصخصة مرافق 

الدولة جميعها، أو مبا يسمى فكفكة الدولة بالقانون.
ولعــل من أبرز ما كتب عن األمن القومي هو ما أوضحه وزير 
الدفاع األميركي األسبق روبرت مكنمارا، في كتابه «جوهر األمن» 
حيث قال: «إن األمن يعني التطور والتنمية سواء منها االقتصادية 
أو االجتماعية أو السياســية في ظل حماية مضمونة»، واستطرد 
قائال «إن األمن احلقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر 
التي تهــدد مختلف قدراتها ومواجهتها، إلعطــاء الفرصة لتنمية 
تلك القدرات تنمية حقيقية في كل املجاالت ســواء في احلاضر أو 

املستقبل». «السؤال اللي مدوخنا، أين نحن.. من هذا؟!».
أرجوحــة أخيرة: اهللا اهللا عليكم يا شــعب الكويت، واهللا أنتم 

الشعب الذي ينحط فوق الرأس ومحل العقال.
نبارك جلميع العوائل والقبائل والطوائف والفئات على هذه الروح 
الكويتية الصرفة التي ســادت أجواء انتخابات البلدي، قبل وأثناء 
وبعــد النتائج، يا حلو القلوب الصافية التي تكرر (االنتخابات يوم 
واحنا إخوان كل يوم) أحبكم ربي يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. 

تذكرون بردقوش؟ صاحب أغنية «باملشمش غني يا عني باملشمش»، 
باملشمش.

فوجئ صياد بأن السمكة التي اصطادها تتحدث، وتطلب منه 
بإحلاح أن يتركها، وافق على مضض، وقبل أن يطلقها اشترط أن 
حتقق أمنية زوجته بأن يحصلوا على بيت جديد عوضا عن الكوخ 
احلقير الذي يعيشــون فيه، فتم له ذلك، وعندما عاد للبيت وجد 
زوجته السعيدة بتحقق أمنيتها، فروى لها ما حدث، حتسرت الزوجة 
وقالت: لــو أنك طلبت قصرا وحديقة كبيرة حلققتها، عاد الرجل 
للبحيرة وطلب ما قالــت زوجته، وحتقق له ما أراد، لكن الزوجة 
لــم ترض أيضا، وكل يوم تزيد من أمنياتها والزوج يطيع، إلى أن 
طلبت ذات يوم بأن تتحكم في الوقت وطلوع الشمس وغيرها من 
األمور الطبيعية، عاد الزوج للسمكة الناطقة التي غضبت بدورها، 

وقالت له: عد ملنزلك وستجد زوجتك في كوخكم القدمي.
القصة تصور الطمع في النفس البشــرية، وتتداول اجلانب 
السلبي فيه، والزوجة هنا تقوم بدور النفس األمارة بالسوء، ولكن 
لو لم يوجد الطمع ورغبة اإلنسان بالتطوير من نفسه، لكن اإلنسان 
مازال يعيش في الكهوف، ال يستطيع اإلنسان أن يتخلى عن رغباته 
وطموحه وحتى جشــعه، لكن يحاول أن يهذبها حتى ال تتجاوز 
األطر األخالقية العامة، ويخفف من حدتها، وحسب نظرية برنارد 
ويليمز الفيلسوف اإلجنليزي التي تتحدث عن أن لإلنسان نوعني 
من الرغبات، رغبات مشروطة وأخرى غير مشروطة، املشروطة هي 
الرغبات البسيطة مثل نوع الطعام الذي سيأكله، نوع اللبس الذي 
يرغب بارتدائه، نوع السيارة التي يرغب بشرائها، وهذه الرغبات 
تنتهي مبجرد احلصول عليها. أما غير املشروطة فهي طويلة املدى 
وأهــداف حياة، مثل رغبة األم بأن تربي أبناءها تربية صاحلة، أو 
رغبة اإلنسان باحلصول على منصب معني، وكلما زادت الرغبات 
غيراملشروطة لدى اإلنســان ازداد تعلقه باحلياة، فالطمع مبعنى 
آخر هو دافع رئيسي للحياة، رغم أنف السمكة الناطقة، وحسب 
النظرية أن جميع الرغبات التي تتكون لدى اإلنسان ما هي إال رغبة 

بالهروب من االختالء بذاته.
الغريب هو أن مع سيطرة النظام الرأسمالي على العالم، تزايد 
الشره لدى اإلنسان لالســتهالك، فلو كان املناطقة الذين أطلقوا 
على اإلنسان «حيوان ناطق» موجودين في عصرنا حلولوها إلى 
«حيوان مستهلك»، فال يوجد أي نوع على األرض يستهلك مواردها 
أكثر من اإلنسان، ومع تزايد هذا الشره االستهالكي نزل مستوى 
الرغبات لدى الكثير من املجتمعات ذات الرخاء املادي، وأخذت بعض 
الرغبات التي كانت بالسابق مشــروطة أو مؤقته تتطور لتصبح 
غير مشــروطة أو دائمة، فمثال جتد شخصا يعمل طول سنوات 
حتى يحصل على سيارة معينة، أو سيدة تأخذ قرضا ماليا يدوم 

لسنوات حتى حتصل على حقيبة وفستان من «ماركة» معينة.
نحن كمجتمعات خليجية لدينا الرخاء املادي نعاني بشكل واضح 
من هذا النهم االستهالكي، وحتولت األمور الثانوية «اإلكسسوارات» 
إلى أساسيات لدى الكثير، وأصبح في عقلنا اجلمعي أن اإلنسان 
الناجح هو الذي يركب سيارة فخمة، ولديه قصر، وسمكة ناطقة 
«واسطة» حتقق له أمنياته، دون بذل مجهود، وهذا الوضع بالطبع 
ال ينتج مجتمعا ناجحا، فاإلنسان بالنهاية ابن مجتمعه، وإن كانت 
هذه اهتمامات املجتمع، فلن ننتج علماء ومفكرين، فالغالب مغموس 

باالستهالك.

انتهى اإلعالن عن انتخابات املجلس 
البلدي للفصل التشريعي الـ ١٣ السبت 
٢١ اجلاري، ومت اختيار األعضاء اجلدد، 
وبدوري أبارك للفائزين بالعضوية وأسأل 
اهللا تعالى لهم السداد في العمل بإكمال 
اجلهود ملا تعطل من مشــاريع وطنية 
تخص مرافق الدولة بالتعاون مع وزارات 
الدولة األخرى، وكمواطن كويتي بادرت 
باالنتخاب وأتوسم بالفائزين خيرا بإذن 

اهللا.
وكانت السمة الغالبة على مرشحي 
انتخابات البلدي ٢٠٢٢ طابع املرشحني 
الشباب، وألهمية املجلس البلدي ودوره 
في الدولة ضخت الدماء اجلديدة، وأتطلع 
أال يكون عمل األعضاء اجلدد امتدادا 
لنهج قدمي لم يضف إلى اجلانب التنموي 

أي إضافة تذكر، وأال يكون معطال.
ال نريد أن نشعر بخيبة األمل حول 
أداء املجلس البلدي القادم، كما توسمنا 
خيرا بعمل مجلس األمة الكويتي ورجعنا 
«بخفي حنني»، وال أريد أن أوصف بأنني 
متشائم من أداء مؤسسات الدولة لكن 
بالفعل املواطن في دوامة بني التنظير 
واإلجناز، والسابقة في هذه االنتخابات 
الفوز بالتزكية الثنني من املرشحني ألول 

مرة في تاريخ االنتخابات.
ومن محاسن «السوشيال ميديا» ما 
لفت نظر املواطنني من ســلبيات لعدة 
جوانب على أرض الواقع، ومنها اإلقبال 
الضعيف على االنتخاب، وغياب املرأة 
الكويتية عــن عضوية مجلس البلدي 
٢٠٢٢، باإلضافة إلى أن مراكز االقتراع 
املمثلة في املدارس التي مت االقتراع بها، 
رصدت سلبيات املكان ببعض التغريدات 
ومنها عن حاجة تلك املدارس للترميم 
والتجديد فبعضها مهترئ اجلدران، ولم 

يشب التنظيم أيا من املخالفات.
ولكن.. على األعضاء اجلدد مالحظة 
وقراءة هذه التغريدات للمواطنني واآلراء 
واملطالب املشروعة، وذلك إليجاد احللول، 
وبهذا قد رصدت «انتخابات البلدي» بني 

إجراءات االقتراع والنتائج.

في أحد السجون املتوافقة مع املعايير 
الدولية من حيث نوعية اخلدمات املقدمة 
للسجني وإكرامه بأنواع جيدة من الطعام 
وأسرة نوم مناسبة باالضافة إلى عدم 
استخدام أي وسيلة تعذيب أو جتويع 
أو تسليط للكالب، إال أن معدل الوفيات 
بصورة طبيعيــة مرتفعة بحيث ينام 
الســجني وفي الصباح يفارق احلياة 

دون مرض أو ألم!
بعد البحث وجد علماء النفس أن السر 
يكمن في التحكم بنوعية األخبار حيث 
قام السجانون بانتقاء األخبار السلبية 
وتنقيطها على املساجني كقطرات السم 
النفسيات وتضعف األرواح  فتتحطم 
ويفقد األمــل، باإلضافة إلى ابتكارهم 
أســلوبا غريبا متثل بإجبار السجناء 
التحدث عن غدارتهم وخياناتهم  على 
ومواقفهم املخزية على رؤوس األشهاد 
لذواتهم واحترام  فيفقدون احترامهم 

اآلخرين لهم.
للكلمــات ســحر وتأثيــر عميق 
خصوصا في حوار اإلنســان مع ذاته 
أو التي يستقيها من محيطه، فاألخبار 
السارة واألحاديث اإليجابية تؤنس الروح 
وتعزز قيمة اإلنسان لذاته ويشحذ طاقته 
كأنها نفحة سماوية، كلنا نخطئ ونتمادى 
أحيانا في التفكير السلبي متناسني أن 
األقدار مكتوبة، فابذل األسباب لتسعد 
وال تستجلب مواطن االنكسار والندم 
ما دمت قد أخذت منه الدروس والعبر، 
فاحلياة تسوقنا أحيانا الرتكاب األخطاء 
أو أن ننزلق إلى نزوة نستصغرها نشعر 
رغم ذلك بأننا متفردين باحملاسن نرى 
ليعرفك  القدر  الضيق فيتدخل  بأفقنا 
قدر نفسك ويجعلك ترى الصورة كاملة 
فتكسرك الدنيا كسرا يليق بها ويخذلك 
البشر خذالنا يليق بهم، ثم يجبرك اهللا 
التوبة  جبرا يليق به سبحانه فيلهمك 
ليريح روحك أو مينحك شخصا يعيد 
لك اتزان قلبــك تزهر به من جديد أو 

يلفك بأسرتك فتنسيك همك.
«يؤدب األلم صاحبه، يصقله صقال، 
يعلمه الصمت الطويل، يريه من بعيد 
ما لم يكن يراه من قريب، يعلمه الدعاء، 
يوحشه من الناس، ويؤنسه بربه ويكفيه 

به، إن لأللم باطنا فيه الرحمة»
 لذا احترم نفســك وعاملها برقي 
وترفق بها وال جتلدها وخاطبها بأرق 
العبــارات، ثم انثر النــور في طريق 
اآلخرين زارعا لبذور األمل ناشرا للخير 

معطرا املجالس مبفرداتك العبقة.

بعــث اهللا النبي لوطاً گ إلى قومه 
والذين كانوا يسكنون مدينة سدوم، التي 
تقع شرق النهر في غور األردن عند البحر 
امليت، ليدعوهم إلى التوحيد وعدم الشرك 
باهللا الواحد األحد، وينهاهم عن احملرمات 
واملنكرات وخاصة الفعل الشاذ، ولكنهم 
رفضوا دعوته وأصــروا على الفجور 
والعصيان، فبعث اهللا عليهم عذابا شديدا 
وقضى عليهم، قال تعالى: (ولوطا إذ قال 
لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العاملني إنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما 
كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من 
قريتكم إنهم أناس يتطهرون) «العنكبوت 

.«٢٨-
إن فعل قوم لوط هو ممارسة اجلنس 
الشاذ، وكذلك ممارسة اجلنس مع احليوانات 
والبهائم، وإنه فاحشة أشد من الزنا، ومن 
ميارسه يجب قتله بالسيف أو رجما حسب 
الشريعة اإلسالمية، والبعض ذكر أنه يجب 
قتله حرقــا. إن فعل قوم لوط من أغلظ 

الفواحش وقد نهى اهللا عنه، فهو السبب 
في الكثير من األمراض املنقولة جنسيا، 
ولكن مع األسف بدأت بعض املجتمعات 
متارسه وكأننا نعود إلى عصور اجلاهلية. 
وقد كانت بداية ظهور مرض اإليدز في 
مثليي اجلنس في أواخر السبعينيات، هذا 
املرض الذي حير العلماء إلى أن مت عزل 
الڤيروس املسبب له، ومن ثم توالت البحوث 
والدراسات، ومت اكتشاف العالج الذي يوقف 

نشاط الڤيروس ويقوي مناعة اجلسم.
أما عن نشأة اإليدز وكما قيل في إحدى 
النظريات التي مت ترجيحها أن مصدره من 
القرد األخضر في أفريقيا ملمارسة البشر 
اجلنس مع القرود. وتتكرر املأساة مرة 
أخرى بظهور جدري القرود في مثليي 
اجلنس ملمارستهم اجلنس مع القرود عند 
تواجدهم في مهرجان لتجمع مثليي اجلنس 
في إحدى اجلزر، وتفشى بينهم جدري 

القردة، وبعد ذلك نقلوه إلى بلدانهم بعد 
عودتهم إليها، وسينتقل إلى البلدان األخرى 
التي ينتقلون إليها وممارســة فعل قوم 

لوط مع اآلخرين.
إن اهللا سبحانه وتعالى نهى عن هذا 
الفعل الشنيع، وفي كل أمر أو نهي من اهللا 
حكمة بالغة، فقد نهى اهللا عنه لتسببه في 
العديد من األمراض والتأثير على مناعة 
اجلسم ومقاومة األمراض. إنني أرى أن 
أفضل احللول لهذه األمراض هو عزل الدول 
التي ميارس فيها هذا الفعل عن باقي دول 
العالم وعدم السماح لهم بالتنقل بني الدول 
األخرى، حتى يأتيهم العذاب من اهللا عز 
وجل ويبيدهم وينتهون من العالم البشري، 
وحماية األبرياء من انتقال األمراض إليهم 
مثل اإليدز واألمراض اجلنسية مثل الزهري 
وجدري القرود الذي مت اكتشافه مؤخرا.

وأدعو اهللا أن يحمي بالدنا وشبابنا من 
هذه األمراض ويقيهم من ممارسة الفعل 
الشاذ أو أي ممارسات شاذة ال تتفق مع 

ديننا اإلسالمي.

الثــوب األصفر اختاروا  أصحاب 
مهنتهم الشريفة لتكون معينا لهم على 
ضيق العيش، غالبيتهم من اجلنســية 
العمل  البنغالديشية، يقبلون (ظاهرا) 
برواتب ال تتعدى ٧٠ دينارا، هذا إن قامت 
الشركة مبنحهم رواتبهم في مواعيدها! 
ولم تتسبب كما حدث سابقا في ثورة 

اجلياع، التي هزت الكويت. 
ال شــك أن هذا ليس رقما مشجعا 
على العمل، لذلك نرى الكثيرين منهم 
منتشــرين في الشوارع، وأمام فروع 
اجلمعيات التعاونية، وساحات الوزارات، 
واملجمعات، واملســتوصفات واملقابر 
ليس بهدف التنظيف، وإمنا للتســول 
فقط واســتدرار العطف، عبر وسائل 
متثيليــة مختلفة، كما يتمركزون أمام 
إشــارات املرور بانتظار اللون األحمر 
في مشهد درامي اعتادوا عليه يوميا، 
فهم ال يجمعون القمامة، وإمنا يوهمون 

املارة أنهم يفعلون ذلك.
هذه الظاهرة السلبية والتسول املقنع 
يتم على مرأى ومســمع اجلميع، من 
دون حترك أي جهة لوقفها، واجتثاثها 
القرارات  من جذورها باستثناء بعض 
اخلجولة، وهذا شجع ضعاف النفوس 
واجلشعني على التســلق على أكتاف 
عمال النظافــة املقهورين والتنفع من 
ورائهم، وأنا هنا أحتدث عن مسؤوليهم 

إتاوات  الذين يتقاضون  املباشــرين، 
بالنسبة مقابل تسهيل متركزهم في أماكن 
جيدة للتسول، وكل موقع له تسعيرة، 
فبعض األماكن يسيل لها اللعاب، وبالطبع 
التسعيرة أغلى، ويبدأ مسلسل املزادات.
املشــكلة ليســت في هؤالء الذين 
اضطرتهم الظروف للعيش بهذه الطريقة، 
وإمنا في بعض مسؤولي الشركات التي 
تقوم بإدارة هذا العمل، وتتواطأ معهم 
لتحقيــق مكاســب وخصوصا خالل 
البذل  املبارك وأجواء  شــهر رمضان 
الرقابة، وهذا يضع  والسخاء، وغياب 
أمام مسؤولياتهم في تتبع ما  املعنيني 
يجري، فهذه لم تعد شركات نظافة وإمنا 
طرارة، وهؤالء امتهنوا التسول لتلبية 
احتياجاتهم، وسداد املبالغ التي دفعها 

بعضهم للسماسرة لدخول الكويت والتي 
تصل إلى أكثر من ١٠٠٠ دينار. 

ال يولد اإلنسان مجرما، وإمنا املجتمع 
له شأنه الكبير في حتديد سلوكه، فقيام 
عصابات من اجلالية البنغالية بســرقة 
املناهيــل، واملتاجرة باخلمور  أغطية 
وتصنيعها في مدينتهم جليب الشيوخ، 
وخطف اخلادمــات واملتاجرة بهن في 
العمل اليومي ليــس أمرا مدبرا، وإمنا 
هو بسبب عدم سداد رواتبهم، ومنحهم 
احلياة الكرمية، وبالتالي نحن نساهم في 
صناعة قنبلة موقوتة، وحتويل بعض 
هؤالء من جالية عمل إلى جالية إجرام 

وقتل.
فــي الكويت ١٧ شــركة نظافة، مت 
التعاقد معها، ومسؤولو البلدية وجهوا 

مبنع تواجد العمال أوقات الذروة عند 
اإلشارات، مع إلزامهم العمل في املناطق، 
ولكن هذا لم مينع هذه الظاهرة بل هي 
في ازدياد وتوسع، وتقدمي األموال لهم 
حتت أي مســمى ليس حال للمشكلة، 

بل تعزيز لها.
حقيقــة نحــن أمام ظاهــرة غير 
حضارية، تقتضي حلوال عملية وفعالة، 
تبدأ بحمالت مفاجئــة من احملافظات 
الهامشية، ودفع  العمالة  والبلدية على 
رواتب العمالة، وتوفير السكن املالئم، 
ففواتير جــوال الواحد فينا قد تكون 
أعلى من راتب العامل، مع توقيع عقد 
عمل يحترم اإلنســان ويقدر قيمته، 
ويضع شــرطا يقضي بالترحيل في 
حال ضبط العامل في موضع تســول 
أو قبول أموال من املارة وعند مواقف 
القيام  اجلمعيات وإشارات املرور، مع 
بحملة تنظيف ومراقبة مستمرة لهذه 

الشركات من املسؤولني الفاسدين.
طفح الكيل على هذه الســلوكيات 
غير احلضارية من عمال النظافة، وعلى 
مثل التصرفات غير األخالقية من جانب 
بعض مسؤولي شركات النظافة، والتسلق 
والتكسب على حساب البسطاء الذين 
يسعون للقمة العيش في بلد اإلنسانية!! 
والبد من وضع حد ملا يجري وإغالق 

هذا امللف املظلم.

متر عليك السنون واأليام لتكتشف 
بعدها أن النضج احلقيقي هو نضج العقل 
ال العمر، فالعمر هو تعداد أليامك فقط، 
متر عليك املشاكل والصعاب لتكتشف أن 
النضج احلقيقي هو أن تودع كل األشياء 
التي تزعجك وتؤملك وتؤذيك في هذه احلياة، 
وبأال تلتفت للوراء أبدا وأن تدرك أن معظم 
األشياء ال تستحق ردة فعل منك، متر عليك 
الكثير من املواقف والظروف لتكتشف 
أن التخلي عن املالمة والعتاب هو احلل 
األمثل لك ولراحتك، والتسامح والتجاهل 
وحده من سيساعدك على خفض سقف 

توقعاتك في اآلخرين.
وحني تخفض من ســقف توقعاتك 
باآلخرين ستودعهم بقلب خال من الضغينة 
والغــل والكراهية، ولن جتعل العواطف 
تتالعب وتتحكم بك، سواء في توجهاتك 
أو ميولك، وستبتعد حينها بل ستنسى 
الغضب والكره وفكرة الرغبة باالنتقام، 
كونك نضجت مبا يكفي، وحني ننضج نحن 
مبا يكفي ستتغير نظرتنا لكل شيء، ورمبا 
مبقدار ١٨٠ درجة، هذا حني يكون نضجنا 

حقيقيا بالفعل! فال عالقة لأليام بالنضج، 
نحن ننضج أحيانا مبرور األشخاص وهذا 
صحيح جدا، فكلما مر بحياتنا إنسان ترك 
في داخلنا جزءا منه، ضخ في قلوبنا شيئا 
من جتربته وحكمته وما منحته احلياة من 
جتارب، مرور شخص ما بحياتنا يجعلنا 
وكأننا عشنا أو أضفنا إلى أعمارنا عمرا 
آخر وإلى حياتنا حياة أخرى، وبالتأكيد 
فليس كل شــخص يعبر حياتنا ينطبق 
عليه ذلك أو يترك فينا هذا األثر، فهناك 

أناس ممتلئون بالتجربة واحلكمة والعطاء، 
أناس حقيقيون وغير أنانيني، بإمكانهم 
أن مينحوا قيمة رائعة ال تنســى للحياة 
ولآلخرين! نعم التجارب تنضجنا بال شك، 
ولكن نرجع ونكرر من صميم الواقع بأن 
العمر ليس مقياســا للنضج في الكثير 
من األحيــان، فقد متر على املرء أحداث 
صعبة أو تضعه احلياة أمام محكات صعبة 
ومسؤوليات جسيمة، ما يجعله ينضج في 
وقت مبكر، ويصبح أكبر من عمره بكثير، 

في حني أن أشخاصا آخرين يتجاوزون 
عمر النضج، لكنك تراهم مليئني بالتفاهة 
واحلماقة بحيث ال تفكر حتى في أن تتحدث 
إليهم! لذلك على أصحاب التجارب الذين 
أنضجتهم احلياة باكرا جدا، أال يبخلوا أبدا 
بوضع جتاربهم في متناول من يحبون 
من األشــخاص قدر استطاعتهم، فذلك 
يعينهم على النضج، والنضج يساعدهم 
على توجيه دفة حياتهم بشكل صحيح، 
متسلحني بالوعي ومتحكمني في مشاعرهم 
وعواطفهم، ولكــي مينحوا من يحبون 
أيضا فرصة حتمل املسؤولية باكرا، فرصة 
املشاركة في اتخاذ القرارات، فرص السفر 
والتنقل، فرصــة االعتماد على النفس، 
فرصة القيام بواجباتهم خير قيام، فرصة 
املثابرة واجلهد واملواصلة واالستمرار، 
وفرصة الشعور بأن احلياة ليست دائما 

فعل أخذ، لكنها فعل عطاء أكثر.
وكيف ميكنهــم أن يعانوا ويفكروا 
ويشــعروا بتقلبات احلياة ومصاعبها، 
فاحلياة ال تعبر بالسنوات فقط، بل تعبر من 
خالل الناس والتجارب واملواقف والظروف.
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من املسؤول؟!
رياض عبداهللا املال

في سياق احلياة

تخرج ناضجًا!
فاطمة املزيعل

«الناس ال يتغيرون، هم فقط يظهرون 
على حقيقتهم، وهم آملون من هذا القرار 
أن يحصلوا على ما يطمحون إليه، فقط 
أعطهم الدافــع والتوقيت والثمن لكي 
ملا بداخلهم يستخرجون». هذه املقولة 
صحيحة وفي الوقت نفسه غير صحيحة.
غير صحيحــة ألن الكل ممكن أن 
يتغير وهذا ال شــك فيه، فهناك قاعدة 
ربانية تقول (إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم) «الرعد - ١١». إذن 
املقولة الصحيحة هي أن بعض سلوك 
الناس قد يكون ليس في خانة التغيير، 
لكنه سلوك يخفيه الشخص عن احمليط 
لهدف ما سواء كان حسنا أو سيئا، لذلك 
البعض عند ظروف ودوافع وأثمان معينة 
يظهرون مــا يبطنون، ففي هذه احلال 
يظن البعض أن هؤالء األشــخاص قد 
تغيــروا، وهم في احلقيقة لم يتغيروا، 

لكن أظهروا ما يبطنون.
في املقابل وطبيعة احلال، وللظاهر 
لإلنســان أنهم تغيروا سواء كانوا في 
خانة من كانوا يخفون ما يبطنون، أو 
انهم بالفعل تغيروا، فباحملصلة الظاهر 

للناس التغيير. ما الفائدة من معرفة ذلك؟
هناك قدرات عنــد اجلميع كامنة، 
لكن لم جتد البيئة التي تســتخرجها، 
فإن كان لنــا بعد نظر وحصافة عرفنا 
كيف نستخرج هذا اإلمكانات والقدرات. 
كذلك معرفتك للبعض من الناس الذين 
يظهرون عكس ما يبطنون ميزة، فأنت ال 
تعطيهم املجال أن لشخصك يستغلون، أو 
لعقلك يستغفلون، أو ملجهوداتك وأعمالك 

يتالعبون.
في اإلسالم تعتبر صفة إظهار عكس 

ما تبطن هي من صفات املنافقني، وعادة 
يرتبط معها الكذب، وقد قال فيهم اهللا 
تعالى: (يخادعون اهللا والذين آمنوا وما 
أنفســهم وما يشعرون)  إال  يخدعون 
«البقرة - ٩». ومما يؤدي إلى النفاق حب 
الشهوات واتباع أهواء النفس، والتعلق 
بالدنيا، واخلوف على احلياة، واملكانة 

االجتماعية.
لألسف الكثير من الناس قد يتعرض 
للخداع بسب جهله بالناس، والقليل من 
بالفراســة  الناس من يتصف ويتميز 

والذكاء وسرعة البديهة، فالفراسة هي 
القدرة على معرفة بعض األحوال الباطنة 
ببعض العالمات الظاهرة. يجب أن نعلم 
أن الشعور القلبي أهم من الشعور بالعني، 
لذلك يقــول اهللا تعالى: (فإنها ال تعمى 
األبصار ولكــن تعمى القلوب التي في 

الصدور) «احلج - ٤٦».
أما الذين يرون بها فهم أهل البصيرة 
والتفرس واحلدس، من يتصفون بامللكة 
والفطنــة والتأمل، وكلما صفت الروح 
ورقت كلما كثرت فراستها وصدقت، كما 
قال تعالى: (إن في ذلك آليات للمتوسمني) 
«احلجر - ٧٥»، أي املتفكرين الناظرين 
املعتبرين. إن الرؤية القلبية هي شعور 
اإلنســان بقلبه وبصيرته بأمر ما عن 

طريق التفرس والتفكر في األشياء.
وقد جاء في األثر: اتقوا فراسة املؤمن 
فإنه يرى بنور اهللا، وقال تعالى: (ولو نشاء 
ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) «محمد - 
٣٠»، وأختم بقول ابن القيم رحمه اهللا: 
«الفراسة اإلميانية سببها نور يقذفه اهللا 
في قلب عبده يفرق به بني احلق والباطل 

واحلالي والعاطل والصادق والكاذب».

ومضات إدارية

الناس ال يتغيرون.. 
هم فقط يظهرون 

على حقيقتهم
د.هشام كلندر


