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أهل الفرض
وأهل الفضل

وقفات

ابن سينا 
والنرجسية

حديث اجلمعة

هناك خلط دائما بني السايس والسياسي، ولكن لنتعرف على من 
هو السياسي ومن هو السايس لنعرف الفرق بينهما إن وجد.

نعم قد تكون املادة اللغوية واحدة، وقد تكون الفكرة العامة متطابقة، 
وقد يكون الشكل متشابها، فكالهما يسوسان ويسايسان من أجل 
الوصول لنتيجة معينة، لكن عندما نذهب للتفاصيل سنجد االختالف 
اجلوهري بأوضح صوره، والتضاد الكامل كامنا بني هذه التفاصيل.

<<<
السياسي هو: من يعمل في السياســة، ويهتــم بإدارة الشؤون العامة 
وتنظيمها، ويراعي حقوق املواطنني ويساهم في خدمة وطنه وممارسة 
أعماله الوطنية بكل مواقعها، هو إنسان يتعامل مع اإلنسان وجميع 

قضاياه وكل ما يتعلق بحياته وكرامته.
السياسي هو من يتحمل هموم األمم الثقافية واالجتماعية والسياسية.

السياسي هو إنسان اجتماعي بالضرورة وجماعي ال يستطيع أن 
يعمل بشكل فردي أو منفردا.

السياســي ليس له وجود منطقيا وعمليا إال من خالل الكيانات 
اجلماعية (الســلمية) التي من خاللها ومبســاعدة أعضائها، يحاول 
خلق بيئة مناســبة للعمل وحتديث أدوات ووسائل التأثير والتغيير 

والتطوير املجتمعي.
السياسي غالبا ما يعمل على امللفات والقضايا بشكل مجرد بغض 
النظــر عن صاحب هذا امللف وأطراف تلك القضية ولكنه معني بكل 

تأكيد بفحوى جميع امللفات وجميع القضايا.
السياسي ليس ديبلوماسيا كما يعتقد البعض وال يجب له اللعب 
على األلفاظ من اجل حتسني شكل الواقع السيئ وتزييف احلقائق، 
بــل يجب أن يضع يده على اجلــرح ويالمس كبد احلقيقة من أجل 
الوصول للتشخيص الدقيق الذي يؤهله لوضع العالجات الصحيحة 

واملالئمة لكل موقف وكل أزمة.
السياسي ليس كما هو متعارف عليه بني العوام أنه شخص انتهازي 

أو أنه غشاش و(بكاش) ويلعب بالبيضة واحلجر.
السياسي يجب عليه أن يحترم العقول بتعامالته ويحاول اإلقناع 
بخطوات عملية واضحة املعالم ومحــددة األزمنة وحتمل ضمانات 
حقيقية وليس وعودا (غيبية) فقط، كما يجب أن يكون التمرحل بها 

محددا ومحدودا.
السياســي يجب عليه مخاطبة اجلموع بخطاب سياسي جمعي 

يقود به املجتمع بشكل جماعي، 
وال يجب لهذا السياسي الذي يعمل من خالل كيانات جماعية أن 
يعزز العمل الفردي أو ينقاد ألفراد مستقلني، مهما اعتقد مبكانتهم 
الدينية والعشائرية وحتى الفكرية، وال يجوز ألي سياسي مهما كانت 
أدواته «ميكافلية» أو كانت نواياه حســنة أن يســتخدم التقسيمات 

االثنية، سواء كانت عنصرية أو طائفية أو طبقية أو فئوية.
<<<

أما السايس أو السائس فهو: رائض الدواب ومدربها الذي يعنى بها ويدبر 
أمورها وهو املســؤول عن رعايتها، هو إنسان يعمل بشكل منفرد 
وفردي ومنعزل عن املجتمــع واالجتماعات والتجمعات وال يحتاج 
للصخب بل ان الصخب حتما يفسد عمله،، وطبيعة عمله حتتم عليه 
التضليل واخلداع كاســتخدام العصا واجلزرة في بعض املناسبات 
أو تكميم األعني «لالبل الســواني» أو للخيــول ودواب الزراعة في 

احلراثة وغيرها.
قد يشــتبه على البعض اخللط بني الســايس والسياسي بسبب 
التشابه اللغوي، وكذلك بسبب «البكباشية» في العهد العثماني السابق، 
والبكباشــي هي رتبة عســكرية عثمانية قدمية كان يعنى متقلدها 
باألمور اللوجســتية للجيوش وحتديدا وسائل النقل املتمثلة آنذاك 

بالبغال واخليول واإلبل.
<<<

ولكن شتان بني االثنني، فالسياسي في أسوأ حاالته يتعامل مع 
اإلنسان، أما السائس فإنه في أحسن حاالته يتعامل مع احليوان.

منذ فترة طويلة والدولة حتارب الفساد بكل أشكاله، وقد يعتقد 
البعض أن الفساد يقتصر على السرقات والرشوة واستغالل النفوذ 
وحســب، ولكن هناك أوجه كثيرة من الفســاد واإلضرار بالدولة 

مسؤولة عنها «نزاهة».
وقد يكون أبرزها ظاهرة توزيع امللخصات على الطلبة للدراسة 
منها، وعدم الدراسة من الكتب املقررة واملعدة من قبل وزارة التربية، 
فيتم إبالغ الطلبة بدراسة عدد معني من الصفحات بها أسئلة ومن 
هذه األسئلة يأتي االمتحان، فأصبح الطلبة ال يدرسون من الكتاب 

ويعتمدون على هذه امللخصات.
أي أن كل املجهــود الذي يبذله املعنيــون في تأليف وتصميم 
املناهج يضرب بــه عرض احلائط، فالطالب الذي يفترض عليه أن 
يدرس ما يقارب اثنتي عشــرة ســاعة ليلة االمتحان للتمكن من 
مراجعة مائتني صفحة كما كان في املاضي أصبح معدل ســاعات 

الدراسة ال يتجاوز الساعتني.
البعض قد يفرح ومن يفرح بهــذا األمر ويجده إيجابيا عذارا 
فنقول له إنك تعاني من قصور في تفكيرك فالقضية أبعادها أكثر 
من ذلك فمن يعتمد على امللخصات أي أن احملتوى العلمي واألدبي 
الذي من املفترض أن يكون قد اكتسبه الطالب من السنة الدراسية 
ال يوجد وفي املســتقبل لن يتمكن هــذا الطالب من القيام بأعباء 
وواجباته الوظيفية وســيصل إلى اجلامعة وهو ال يتقن أي لغة ال 

عربية وال إجنليزية وال يجيد احملادثة والكتابة.
وهذا األمر إذا استمر على هذه احلال ففيه ضرب كبير ملستقبل 
دولة بأكملها وأجيال ستكبر وتنشأ وهي أمية ليس لديها معرفة وال 
تتقن القراءة والكتابة هذا فضال على املهارات التربوية والعلم الذي 

من املفترض أن يكتسبه الطالب من املنهج الدراسي.
ونحن في الصحافة نسمع وننقل لكم ما وصل إلينا وما شهدناه 
في بعض املدارس ويتوجب على وزارة التربية التحرك الســريع 
إلنقاذ أجيال الكويت، وحني نقول أنقذوا أجيال الكويت أي انقذوا 
الدولة وارتقوا بها وكفانا اتهامات مســتمرة بضعف التعليم لدينا 

وانخفاض مؤشر التعليم بالنسبة لبقية الدول.
فكثيرا ما أثرنا قضية التعليم في مختلف الوسائل ووزارة التربية 
ال تقصر توفر أفضل املناهج وتطبع باملاليني الكتب الدراسية، ولكن 

مع األسف هناك مندسون يحالون ضرب وزارة التربية.
فوزير التربية ال يعلم بكل واردة وشاردة حتدث خلف الكواليس، 
فنحن من ننقل إليه ومع األسف غالبا ما تثار قضايا مالية ومهاترات 
سياســية ويتم تهميش القضايا احلقيقية والضرر احلقيقي الذي 

قد يصيب الدولة.
وحقيقة، أعرف متاما أن مثل هذه القضية أسعدت األغلبية، ألن 
الكل يريد األسهل ألبنائه حتى يقال إن أبناءه ناجحون بتفوق وهو 
تفوق زائف وباطل وسيضر مبستقبل بلد بأكمله، فاملتفوق هو من 
يدرس من الكتاب ويجيب على أي سؤال غريب يأتيه دون مساعدة 

أو غش هنا في هذه احلالة فليفرح الوالدان بأبنائهما وتفوقهما.
أما أن يتم تهميش الكتاب املدرسي واملنهج املعد وتوزع ملخصات 
ونقول للطالب ادرس عددا قليال من األوراق ومنها لن يخرج االمتحان 

فهل هذا منطق تربوي أو حتى آلية في التعليم.
أبــدا وكل خريجي كليات التربية يعرفون متاما أن هناك طرقا 
حديثة ومبتكرة للتعليم ووسائل تعليمية متعددة إليصال املعلومة 

ليس منها امللخصات وتهميش الكتاب املدرسي.
فــكل تربوي يعرف أن الطالب البــد أن يتعلم هو كيف يضع 
خريطة ذهنية للمنهج متكنه من التقاط رؤس األقالم حملتوى املنهج 
بأكمله حتى تساعده على التذكر ولكن امللخصات التي تغني الطالب 
عن املنهج هذه ليست بخريطة ذهنية بل توزيع االمتحان مسبقا.

قمة في الروعة وإبداع في صياغة 
احلروف:

٭ أهل الفرض من أصحاب اليمني، 
وأهل الفضل من املقربني.

٭ أهل الفرض كثير من املســلمني، 
وأهل الفضل قليل من احملسنني. 

٭ أهــل الفرض يصومون رمضان 
ويفطرون بقية العام، وأهل الفضل 
يصومون الســتة والبيض واالثنني 
واخلميس، وتسع ذي احلجة، ويوم 

عرفة وعاشوراء.
٭ أهل الفــرض يصلون الفرائض 
دون نقصان، وأهل الفضل (تتجافى 
جنوبهم عن املضاجع يدعون ربهم 

خوفا وطمعا ـ السجدة: ١٦).
٭ أهل الفــرض (إذا ما غضبوا هم 
يغفرونـ  الشورى: ٣٧)، وأهل الفضل 

إذا ما غضبوا هم يحسنون.
الفرض يقابلون احلســنة  أهل  ٭ 
باحلسنة، والســيئة بالسيئة، وأهل 
الفضل يقابلون احلسنة بأحسن منها، 

والسيئة باحلسنة.
٭ أهل الفرض يخرجون زكاة املال، 
وأهل الفضل (ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعالنيةـ  البقرة: ٢٧٤).

٭ أهل الفرض يحب أحدهم ألخيه ما 
يحبه لنفسه، وأهل الفضل (يؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 

ـ احلشر: ٩).
٭ أهــل الفرض قد يتصدقون وقد 
للمحتاجني، وأهل  العون  ميدون يد 
الفضل يســارعون فــي اخليرات 
وتقضى على ايديهم حوائج الناس.

٭ أهل الفرض يسعون خلدمة أنفسهم 
أوال ثم دينهم ثم أمتهم، وأهل الفضل 
يضحون بأنفســهم من أجل دينهم 

وأوطانهم وأمتهم.
٭ أهل الفرض واقفون عند حدود 
اهللا، وأهل الفضل حافظون حلدود اهللا.

٭ أهل الفــرض يطمعون في قوله 
تعالى: (فمن زحزح عن النار وأدخل 
اجلنة فقد فــاز ـ آل عمران: ١٨٥)، 
الفضل يتنافسون على قوله  وأهل 

تعالى: (فأولئك لهم الدرجات العال).
فمن أي أهل جتد نفسك؟

العالم ابن سينا قام بتجربة رائعة، 
وضع خروفني في قفصني منفصلني، 
اخلروفان متساويان بالوزن والعمر 
ومن ســاللة واحدة، ويتغذيان من 

نفس العلف.
وضع ابن سينا قفص اخلروف 
األول بجانب قفص فيه ذئب يشاهده 
يوميا، ويسمع صوته، ويشم رائحته، 
بينما اخلــروف الثاني وضعه في 
مكان بعيد جــدا عن قفص الذئب، 
لكي ال يشــاهده وال يسمع صوته 

وال يشم رائحته.
بعد عدة أشــهر مات اخلروف 
األول الذي يشاهد الذئب يوميا بسبب 
الضغط والقلق والتوتر واخلوف، 
بالرغــم من أن الذئــب في قفصه 

محبوسا، لم يفعل له شيئا.
اخلروف الثاني الذي لم يشاهد 
الذئب عاش بسالم وبصحة جيدة 

ويتغذى جيدا.
من هذه التجربة استنتج ابن سينا 
أن اخلوف والقلق والتوتر املستمر 
كفيل بتدمير الصحة واجلسم، وقد 

تؤدي إلى الوفاة.
ابن سينا شبيهة  العالم  جتربة 
باحليــاة مع الرجل النرجســي أو 
املرأة النرجسية، فاحلياة مع أحدهما 
العمر» ويشــتعل رأسك  «تقصر 
شــيبا، مثل اخلروف األول الذي 
وضع بجانب قفــص الذئب ومات 
بسبب اخلوف والقلق والتوتر، هكذا 
احلياة مع املرأة النرجسية تستنزف 
صحتك وعافيتك وقوتك وراحتك، 
وتعيش معها في مشــاكل دائمة ال 
تنتهي، وتصاب بأمراض مثل الضغط، 
والسكري، وقرحة املعدة، والقلب، لذا 
نصيحتي ملن ابتُلي بامرأة نرجسية 
أن يشتري راحة باله بنصف ماله 
و«يفل» قبــل ال ميوت مثلما مات 

اخلروف األول.
٭ اقرأ واتعظ: الناس في حياتنا نوعان:

٭ النوع األول: يخلي حياتك حلوة ملا 
يدخلها.

٭ النوع الثاني: يخلي حياتك أحلى ملا 
يخرج منها.

فما شأني وشأنك إن كان متزوجا 
في السر أو العلن وماشأني وشأنك 
إن مات ثريا موســرا أو مات على 
احلديدة؟ وهــل يرضى أحد على 
نفســه أن يتحدث الناس في أدق 

تفاصيل حياته؟
الفنان  القريب توفي  وباألمس 
سمير صبري، رحمه اهللا، فانظروا 
إلى الكم الهائل من األخبار املزيفة 
التي حيكــت حوله وقلة قليلة من 
الناس الذين حتدثوا عنه يعرفونه، 
وقد عرفــت هذا الفنــان املتميز 
وجلست معه وحادثته فرأيت فيه 
صورة مشرفة للفنان املصري جمع 
بني عدة مواهب وجنح في كل موهبة 
على حدة، وهو على خلق فاضل جمع 
بني الفن واإلنسانية وكانت له مواقفه 
الطيبة من الفنانني والفنانات ولم تكن 
له عداوة مع أحد طيلة عمره بل كان 
يحب اجلميع ويحترم اجلميع ومع 
كل ذلك لم يسلم من هؤالء فنسجوا 
حوله قصصا عجيبة وفي النهاية ال 
يصح إال الصحيح، وصدق القائل 
«كالم بالفاضــي واملليان». ودمتم 

ساملني.

اإلنسان في كتابه الكرمي وقال: (إنه 
كان ظلوما جهوال).

وقد ال يتذكر هذا اإلنسان هذه 
النعم إال عندما يبتلى مبصيبة أو 
فقد هذه النعم، فهنا يتذكرها وأنا 
لــه الذكرى، فحينها يعود إلى رب 
هذه النعم بالندم واحلسرة على ما 
ضيع في حق اهللا سبحانه، ويدعو 
اإلنسان دعاءه ويلجأ إلى اهللا: (ويدع 
اإلنسان بالشر دعاءه باخلير وكان 

اإلنسان عجوال).
لذلك ضجوا إلــى اهللا باحلمد 
أهله  والشــكر وادعوه مبا هــو 
وتواصوا باحلق وتواصوا بالصبر.
اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.

ودمتم ساملني.

واجلامعة إال ما هو موجود فعال على 
موقع اليوتيوب من كورسات مجانية 
يستطيع دخولها أي إنسان في أي 
وقت، ولكن املهارة والقدرة الذاتية 
التي تعزز فردانيته في املجتمع هذه 
بيد الطالب نفسه وولي األمر نفسه 
حني يقرر أن يستثمر في ابنه، وبعد 
الدولة نفسها حني  ذلك وقبله بيد 
تضع لهذه العقول والقدرات مكانا في 
سوق العمل لترى إجنازات مختلفة 
عما اعتادت أن تراه وتشكو منه غالبا.
 التغيير الذي نرغب في رؤيته 
في الكويت يجب أن يبدأ باستثمار 
بشــري هائل قبل االســتثمارات 
املاليــة والنفطية، قبل التفكير في 
جعــل الكويت مركزا ماليا أو دولة 
ســياحية، يجب أن جنعل الكويت 
والدة بالطاقات املبدعة التي جتد لها 
مكانا تخدم فيه باملستقبل، االستثمار 
باملوارد البشرية هو نقطة التحول 
احلقيقيــة لكويت جديدة لن تتأثر 
بنزول سعر البرميل أو سعر صرف 
الدوالر، فالعملة احلقيقية ستكون 
هي املواطن اخلــالق الذي يبتكر 

الفرص واملوارد األخرى للدولة.

ما ذكرت لكم نشر غسيل األموات 
وفضحهم وهم في قبورهم، وهذا 
أمر منهي عنه أشــد النهي، فحتى 
إن كان ما يذكرونه شبه صحيح أو 
قريبا مــن ذلك ال يجوز هذا األمر 
بتاتا، لقد ستر اهللا عليهم في احلياة 
الدنيا وانتم يــا عباد اهللا تريدون 
فضحهم بعد موتهم، إن حسابهم 
على اهللا إن كان ما قلتموه صحيحا 
وكل نفس مبا كسبت رهينة، فما 
شأنكم أنتم؟ وقد قال النبي ژ: «ال 
تسبوا األموات فإنهم أفضوا إلى ما 

قدموا» صحيح البخاري.

من أمن وأمان وراحة واســتقرار، 
وتذكر فقط املصائب واالبتالءات، 
ونسي ما أعطاه اهللا ووهبه من نعمه 
الكثيرة التي لو أمعن النظر لعجز عن 
إحصائها وعدها، وألن اهللا وصف 

ممن لم تؤهلهم درجاتهم أو شهاداتهم 
لوظائف معينة، وأن ننشــر وعي 
التدريب الشــخصي على مهارات 
يحتاجها الفرد في املستقبل لقيادة 
عمله وعمل دولته أو شركته بغض 
النظر عما تعطيه الكلية من معلومات 

ونظريات.
في املدرسة واجلامعة ال ميكنك 
أن تتعلم مهــارات اإللقاء واإلقناع 
اإلبداعي وفلســفة حل  والتفكير 
املشــكالت من خــارج الصندوق 
االعتيــادي، وال قــدرات التعبير 
والكتابة الذاتية، ال يوجد في املدرسة 

هذه األكاذيب التي ال تقنع أحدا وال 
إن  الصغير.  الطفل  يصدقها حتى 
انتهاك حرمة األموات إيذاء لألحياء 
وأمــر عظيم للغاية، مــع العلم أن 
ديننا احلنيــف حرص على تكرمي 
اإلنسان حيا وميتا، وفي ذلك يقول 
املولى عز وجل (ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيال) «اإلسراء: ٧٠»، 
فتكرمي اإلنسان والترحم عليه واجب 
حتمي، إن هذه الظاهرة بغيضة مقيتة 
ال يقبل بها كل عاقل، واألدهى من كل 

قد يقول البعــض أنا لم أرزق 
من املال أو األوالد شيئا أو لم أعط 
الصحة والعافية أو أنه ابتلي بشيء 
نغص عليه صفوه وراحته وسعة 
باله، وتناسى نعم اهللا الكثيرة عليه، 

للمجتمع طالبا لديه معلومات بنسخ 
مكررة، سواء كان تعليما حكوميا فهو 
يخرج نسخا مكررة من مناهج وزارة 
التربية، أو تعليما خاصا يخرج ملا 
حمله من معلومات من مناهج أميركية 
أو بريطانية، ولكن هذا التعليم هل 
ينتج عنه مؤهلون للقيادة واإلدارة 

والتغيير في املجتمع؟ 
 يجب علينا اليوم وبالتزامن مع 
نظام عاملي يطرق األبواب معتمدا 
الفرديــة والقدرات  املهارات  على 
املكتسبة ذاتيا أن مننح ذوي القدرات 
واملهارات فرصا حقيقية خصوصا 

من يتأمــل الدنيا بعني بصيرة 
يجد بها الكثير من الغرائب وكلها 
من صنع أيدينــا وال فخر، وهي 
كثيرة ومتنوعة ال يســتطيع أحد 
حصرها، ومن هذه العجائب احلديث 
عن األموات، فمــا أن ميوت رجل 
مشهور حتى تنسج حوله قصص 
وحكايات من اخليال، ويصورونها 
لنا وكأنها حقيقة وما هي إال أوهام 
في عقول مريضة ال تبالي ما تقول، 
ولعل من أغربها احلديث عما وجدوه 
في قبر هذا الرجل املشــهور بعد 
دفنه وهم في األساس لم يحضروا 
جنازة املرحــوم وال يعرفونه وال 
يعرفهم، ولم يروه في حياتهم مرة 
واحدة، واحلقيقة أن كل ما يقولونه 
كذب صراح وافتراء وكالم بالفاضي 
واملليان، كيــف تتحدثون عمن ال 
تعرفون! وأين حرمة األموات؟ ومن 
سمح لكم بذلك؟ يريدون أن يلفتوا 
األنظار إليهم بأي وسيلة، حتى لو 
حتدثوا عن األموات، ومن خزعبالتهم 
فالن دفن حيا وفالنة رفضت دخول 
القبر، وفالن وجدت أفعى ضخمة 
على شــفير قبرهو وهلم جرا من 

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وإن 
تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اهللا 

لغفور رحيم).
جميعناـ  فقيرنا وغنيناـ  نعيش 
في نعم اهللا الكثيرة التي ال تعد وال 
حتصى، وقد ننسى شكر اهللا على 
هذه النعم، أو أننا نعتاد عليها حتى 
نعتبرها من املسلمات وننسى أن 
نتعاهد اهللا بالشكر عليها، فكأنها 
حق مكتسب لنا أو نحن املتفضلون 
عليه سبحانه وحاشا هللا ذلك وعال 
علوا كبيرا بأن نتجرأ عليه سبحانه 
بأن ننكر نعمه علينا وفضله وكرمه. 
فلماذا ال جنعل الشــكر عادة 
وشــكره عبادة، وبذلك تدوم هذه 
النعم ويضاعفهــا اهللا لنا أضعافا 

كثيرة؟!

طالعنا خبر عبر «تويتر» يفيد بأن 
الشهادة اجلامعية لن تكون الطريق 
الوحيد للحصول على الوظيفة في 
السعودية، ورمبا هو خبر يأتي ضمن 
حزمة أخبــار تصلنا عن القرارات 
اإليجابية املتخــذة في اململكة في 
اآلونــة األخيرة كمــا حصل مع 
الوافدين الذي يعملون بال تراخيص 
وال إقامات وكيفيــة ردعهم هناك 
بشكل جذري، وكما يحصل أيضا 
في عمل معظم الوزارات وأمتتة أغلب 

اخلدمات فيها.
 ال أتصــور أن قــرارات كهذه 
تصدر بال رؤية منهجية لســوق 
العمل ومخرجات التعليم احلكومي 
واخلاص وحتى مخرجات البعثات 
اخلارجية، سواء في دولة كبيرة مثل 
السعودية أو أصغر منها كالكويت، 
والســؤال الذي يطرح نفسه على 
وزارة التعليم العالي واملجلس األعلى 
للتخطيط رمبا، ما الذي ينتجه لنا 
النظام التعليمي جتاه سوق العمل 

العام واخلاص؟
 بنظرة عامة وشــاملة ميكننا 
استخالص أن النظام التعليمي يخرج 

وجهة فكر
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والسؤال اإلنساني البسيط إلى 
أين أنتم زاحفون للثروة النفطية 
والثروات البشرية لتركيبة السكان! 
أم حاجات تعني طاقة اإلنسان كما 
تم بالراحل وباء «كورونا وبديله 

جدري قرود»!
المؤســف عندنــا تقوقعنا 
بالبذخ والمباهاة،  أنفســنا  على 
وإســفاف القرار وضياع المال، 
وتردي المعيشة واألحوال وتفشي 
الفساد والقيل والقال، وأكل مال 
الفقير والتباهي بسوء األحوال، 
ما لها ومــا عليها بانتظار طويل 
المقــال «متقاعدي وفاء األحوال 
وربطهم بهمومهم، ووعد ال توفيها 
مصادرها! لكنها وعود بال تأكيد، 
وبيع كالمها بالريح المرسلة تفوقت 
على مواسم البرحي والمشمش بعد 
تحويله قمر الدين أواخر شوال»، 

واهللا ولي الصالحين.

لها  المتجددة! وأدوية  اإلنسانية 
أغراض متعددة بسببكم.

أما فتنة األمم والشعوب فتكمن 
في البرنامج الملعوب الذي طالنا 
في دولنا منه الكثير بال أخالق وال 
ضمير بالبيت الواحد، وعبر أجهزة 
تواصل اليوم تغني عن مدفعكم، 
والدبابة، والعسكري بتجديد ثيابه!

رحمة، وال إنسانية كما يتم إعالنها 
للبشــرية في كثيــر من مناطق 
الصراع! وانعكاس كل ذلك خالل 
٢٤ ســاعة، والعالم في حوسة ال 
تتوقف، مع دمار تتعدد أهدافه ليس 
عسكريا فقط بل وبحروب متجددة 
في مجاالت الفضاء والتســليح 
أمراض  الكون، ومواجهة  ورصد 

لسان حال العالم يقول: «بأسكم 
بينكم شــديد بال رجل رشيد أو 
امرأة من حديد، أو ذي عقل سديد 
يطفئ نيران حروب مســتعرة، 
وأمــراض وبائية مشــتعلة تارة 
بكورونا، وبعدها بجدري القرود، 
ومثلها تجــارة األدوية، وغيرها 
أسعار أغذية عالمية مستنفرة»! 

وهناك قضايا أخرى تتصدرها 
الحروب على فلسطين والقدس من 
العنصرية، والروهينغا  صهاينة 
جياع العالم، ومثلها أفريقيا وآسيا، 
وشرق العالم وغربه، ومنابع بترول 
العرب، ومناكفة العجم للسيطرة 
في ســورية، وكذلك الحرب في 

أوكرانيا واليمن!
ومثــل ذلــك كثيــر، رغــم 
االجتماعات الدولية، والمؤتمرات 
القارية بضحكات مدروسة، ونوايا 
مدسوســة، وأرواح مزهوقة بال 

نقش القلم
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