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يتسلل الفساد إلى أي شخص ومهما كانت إجراءات مكافحته والتصدي 
له فهو كالســرطان، ولكن في مهن الطــب والصحة والعاملني بها هناك 
مواثيق أخالقية وقسم يقسم به قبل مزاولة املهنة، ولكن هذا ليس حتصينا 
كامال ضد الفساد في املهنة اإلنسانية والتي ال تخلو من مغريات وأبواب 

تشجع على الفساد. 
وفي موجة كورونا مت نشــر بعض األخبــار عن حاالت صارخة بني 
مســؤولني ذوي مناصب عالية في دول مختلفة دفعوا ثمن الفساد الذي 
تنوعت أشكاله وترعرعت ممارساته حتت ستار الضرورات أو إنقاذ احلياة 
في أوقات األوبئة، وهناك بني أصحاب الرداء األبيض من كشفوا وتصدوا 

للفساد من مستويات رفيعة وكادوا يدفعون ثمن مواقفهم.
لقــد وضعت جائحة كورونا حتديا كبيرا أمام أصحاب الرداء البيض 
بالتصدي ومحاربة وباء الفســاد فهو أشد ضررا من وباء كورونا ألنه 
يضاعف األضرار والتبعات على اجلميع، وقد يكون الفســاد الســبب 
الرئيسي إلزهاق أرواح بسبب عالج جتريبي أو ممارسات في الشراء أو 
توريد الطعوم أو غيرها من ملفات شــائكة لم تبحث بعد في جميع دول 
العالم والتي استنفرت خالل كورونا، ومازالت هناك ملفات متعددة املواقع 
والبلدان.  ولكن هل الرداء األبيض محصن ضد الفساد؟ هناك من حنثوا 
بالقسم الذي أقسموه وركضوا خلف الفائدة املادية ولم يبالوا بأرواح البشر 
مما جعلهم أغنياء لفترة وجيزة من الوقت قبل أن يتم اكتشاف فسادهم 
ألن الفســاد طريقه قصير وسرعان ما يتم اكتشافه ومن ثم العقاب لكل 

من سعى وراء الكسب املادي وعدم االكتراث بأرواح أو صحة البشر.
والرداء األبيض ال يحمي صاحبه حتى لو أخذه ستارا ملا يقوم به من 
أعمال فاسدة، ولكن التزامه بالقســم الطبي وشرف املهنة وأخالقياتها 
ومبــادئ التعامل مع اآلخرين هي التي حتمي صاحبها وتقيه من شــر 
االنزالق في طريق الفساد الوعر والذي قد يكون سالكا في البداية أمام 

متبعيه، وبالنهاية قد يندم على ذلك. 
إن الفساد هو شكل من أشكال خيانة األمانة من أجل احلصول على 
مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام السلطة لصالح الفرد ويشمل الفساد 
العديد من األنشــطة التي تتضمن الرشوة واالختالس، ويتضمن أيضا 
ممارســات تعد قانونية في العديد من البلدان ويحدث الفساد السياسي 
عندما يتصرف صاحب املنصب أو أي موظف حكومي آخر بصفة رسمية 

لتحقيق مكاسب شخصية.
ويعد الفساد في الرعاية الصحية أكثر خطورة من أي قطاع آخر ألنه 
يؤثر على النتائج الصحية ومميت بالفعل، وهو منتشر على نطاق واسع، 
وفي عام ٢٠١٩ وصفت منظمة الشــفافية الدولية الطرق الســتة األكثر 
شيوعا لفساد اخلدمة وهي التغيب واملدفوعات غير الرسمية من املرضى 
واالختالس وتضخيم اخلدمات وتكاليفها واحملسوبية والتالعب بالبيانات.

إن مكافحة الفساد مسؤولية اجلميع، ولذلك يجب تشجيع قيم النزاهة 
واملساءلة والشفافية وتطوير استراتيجيات للحكم الرشيد من خالل إشراك 

املواطنني الراغبني في مكافحة الفساد للقضاء عليه متاما.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
في كل يوم يتعزز تقديره في قلوب الناس، ففي كل خطوة يتخذها يزداد 
رفعة وسموا في النفوس، فإن أتينا لعمله الدؤوب في مواجهة آفة املخدرات 
لوجدناه نعم الرجل القوي في هذا احملفل، وإن توقفنا عند موقفه احلازم 
في مجابهة األوكار املشــبوهة لوجدناه ال يخاف في اهللا لومة الئم، وإن 
أتينا لعمله مع القطاعات املختلفة لوجدناه نعم الرجل املنصف مع كل فرد، 
وإن توقفنا عند ردود فعله مع الفقير املضطهد، واملســكني الذي يتوجع 
من قسوة احلياة، لوجدناه ســريع التجاوب والتفاعل، وهذه هي سمات 
الرجال الصاحلني، وأيضا حــني نتوقف عند تعامله وتصرفاته مع (كبار 
السن واملقام) لوجدناه نعم الرجل املتواضع الذي يعرف قدر الكبير، وينزل 
الناس منازلهم، ولعل املشهد اجلميل الذي سطره في قاعة عبداهللا السالم 
خالل افتتاح جلسة مجلس األمة خالل تقدمي التهاني لرئيس املجلس أحمد 
السعدون يدل داللة قاطعة على سمو األخالق وحسن التربية التي يحملها 
قلب «طالل اخلالد» النقي. وفي احلقيقة، أنا أتابع مســيرته عن كثب منذ 
أن تولى عمله كمحافظ، وحتى بعدما تقلد الوزارة، وملســت فيه وبشكل 
واضح وجلي (مخافة اهللا)، ففي كل تصوير متداول له نسمع على لسانه 
التوجيه واحلث على مخافة اهللا قبل كل شــيء، ونراه يأمر بخير وينهى 
عن شــر، ويحث على العدل واحلق، وفي هذا املقال أحببت أن أكتب هذه 
املشاعر الصادقة بحق هذا الرجل املبارك، حتى نرى هذه املسيرة تستمر 
بــإذن اهللا، فنحن نريد هذا الرجل وأمثاله دائما في مقدمة املجتمع، فحني 
يكون األخيار والفضالء الذين (يخافون اهللا) في مقدمة املجتمع فإن القلب 
يفرح ويطمئن، فقد قال األوائل في مثلهم الشــعبي: (اللي ما يخاف من 
اهللا خف منه)، وهذا الرجل يخاف اهللا، لذلك نحن ال نخاف وال نخشــى 
صدور أي تصرف منه يضر باملجتمع ويبدد أركانه ويشتت أفراده ويظلم 
أهله، وكلنا تفاؤل بأنه اليأتي من (اخلالد) إال اخلير، فكم نحن محظوظون 

بأمثال هؤالء الرجال الكرام.
ومن هنا ومن هذا املقال، أقول وبشكل واضح وصريح ملعالي الشيخ 
طالل اخلالد: أنت كسبت حب الناس الفضالء، وحب الناس شيء عظيم، 
وهذا احلب ال يستمر إال باستمرار النهج النبيل الذي أنت به، فالقلوب معك 
دائما، وبوجود أمثالك نشعر بأن الدنيا مازالت بخير، فكن كما عهدناك دائما، 
قويا باحلق، متواضعا، وسامي النفس، سندا لدارك، ومناصرا للضعيف 
وصاحب احلاجة، ونصيرا للمظلوم، وفقك اهللا لكل خير، وسدد خطواتك 
نحو حتقيق اخلير لهذا الوطن وأهله، وكن على يقني بأن التاريخ ســوف 
يخلد في صفحاته صنيع الفضالء، وستكون في تلك الصفحات املضيئة 

رجال خالدا.. يا طالل اخلالد.
٭ ويسعدني أن أشــارك بهذه القصيدة وهي دعوة لالستمرار في هذا 
النهج القومي في مواجهة كل أوكار الفســاد، وفي طليعتها آفة املخدرات 

املدمرة.. وهي إهداء للخالد وأمتنى أن تصل.. فأقول:
أرجــوك» طــالل  «يــا 
يــا طــالل أرجــوك.. وقــف ال تلني

الردى في وجــوه املفســدين أهــل 
املســلمني بــني  الســم  ناشــرين 

شــرهم أكبــر مــن شــرور العــدا
اليافعــني الشــباب  حطمــوا جيــل 

فــي مــواد شــرها مالــه مــدى 
املــال مــن درب لعــني يكســبون 

مــا بهــم قلــب نظيــف بــه هدى
يــا عســاهم للفنــا فــي كل حــني

فــدا  يفدونــه  الشــيطان  إخــوة 
أمــره وال هــم مدركــني يتبعــون 

غــدا  ينالونــه  اللــي  العــذاب 
يــا عســانا مــن بالهــم ســاملني

وكيدهــم يفنــى وال يلقــى صــدى 
ودامنــا بــدار تضــم املخلصــني

لهــم عقــل رزيــن مهتــدى مــن 
مثــل أبــو خالــد لطيــم املعتديــن

صــادق حــازم.. قــوي مــن بــدا 
املفســدين االنتصــار  ينــال  مــا 

وجيشــهم خاســر جهوده في سدى 
ودارنــا تبقــى علــى مــر الســنني

فــي ســالم وفي أمــان وفــي هدى

إذا كــــان األمــن السياســي 
واالقتصــادي يحقــق لنــا األمن 
واالســتقرار املجتمعي، فإن األمن 
التعليمي هــو احلاضن األول لبناء 
مستقبل واعد وآمن ، ويعطي انعكاسا 
إيجابيا من فهم ووعي صحيح يخدم 
أمننا الوطني، «فال مســتقبل بدون 

تربية، وال تربية من دون تعليم».
يعتبر الصرح التعليمي األرضية 
الواضحة والركيزة األساسية وجواز 
الســفر إلى املســتقبل مبا يطرحه 
املعلم من صور مشرقة حتث على 
النهضة الفكرية في شتى مجاالتها 
االجتماعية والعلمية والسياسية، فبناء 
األجيال يعد من احلاجات الضرورية 
للمجتمعات املختلفة فبهم تقوم األمم 
وتعلو الهمم. قال نهرو (كان رئيس 
وزراء للهند) «العلم وحده هو القادر 
على حل مشــكالت اجلوع والفقر 
واملرض واجلهل واخلرافات والعادات 
والتقاليد البالية في البلدان الفقيرة» 
فال ميكن بناء مجتمع بال أمن، وال أمن 
بال علم، ورقي األوطان يحتاج إلى 
بناء معرفي محكم ومتكامل، «فبالعلم 

ترتقي األمم وباألخالق تسود».
إذن: يجب أن نهتم باألمن التعليمي 
ونقيم دعائمــه، وأن نحرص على 
نشره حتت أروقة املدارس والكليات 
واملعاهد، وبهذا نكون أمنّا عقول أبنائنا 
من أفكار هدامة وآراء ضالة، واستطعنا 
أن نخرج لنا جيــال يعزز املنظومة 
األمنية ويحقق اجلاهزية العالية التي 
حتصن جوهر األمن الوطني.. ودمتم 

ودام الوطن.

كثيرة هي الســلوكيات السيئة 
التي يستخدمها اآلباء واألمهات في 
تربية أبنائهم وهي املضرة جلسور 
التواصل والترابط مع فلذات أكبادنا 
وســأذكر بعضها على سبيل املثال 
ال احلصر، وهي قد تكون معروفة 
لدى البعض ومستقرة ولكن العجيب 
أن البعض يراها على العكس وأنها 
مؤثرة وفعالة، وما هذا االعتقاد أتى 
إال ألنهم رأوا جتاوبا حلظيا ورمادا 
سرعان ما سوف يطير في أول موجة 

من الهواء.
١ - التأنيب واللوم: كثرة التأنيب تقتل 
املشاعر وتشــعل نيران احلقد في 
قلوب أبنائنا وقد تغرس بذور االنتقام 
إذا سنحت الفرصة لذلك، وهذا الكالم 
على كثــرة التأنيب واالمتنان على 
األبناء فالبد من ترك هذا الســلوك 

والتفكير بسلوك آخر.
٢ - األوامر من غير شرح: نعم البعض 
يعامل أبناءه وكأنهم روبوت أو آلة 
ليس لها مشــاعر (أوامر = تنفيذ) 
ولهذا الطريقة الصحيحة هي أن نأمر 
ونوضح السبب حتى يفهم الهدف من 
األمر والطلب ويكون خفيفا عليهم 
التنفيذ، ومع الوقت ســوف تنمي 
بالتنفيذ  تلغيها  ابنك وال  شخصية 

من غير فهم.
٣ - التهديد: اللجوء إلى التهديد لترك 
سلوك أو عادة سيئة يفيد لفترة، ولكن 
إذا سنحت الفرصة أو غابت الرقابة 
رجع الســلوك السيئ إلى صاحبه، 
القناعات  ولهذا األفضــل أن نغير 
واملعتقدات حتى تكون ذاتية الدوافع.

٤ - السخرية: ال أحد يحب السخرية 
أو الشعور باإلهانة فما بالك باألطفال 
أو اليافعــني؟ ناهيك عن أنها حتطم 
الشــخصية وجتعل االبــن يفكر 
أليام أو شهور عن ذاته بسبب هذه 
الكلمات التي يظن البعض إنها مسلية 
أو مضحكة، ولكي ال نخســره من 
االجتماعات العائلية بسبب انطوائه 
علــى ذاته، البد مــن احترام كيانه 
وشخصيته وترك السخرية مطلقا.

٥ - الشتم: وهذه من اخلامات التربوية 
والتــي يصعب لي فهمها كيف ألب 
أو أم أن يشتم ابنه أو بنته؟! طامة 
كبرى عندما تكون القدوة مثاال لتعليم 
سوء اخللق وغرس الكلمات السلبية 
في عقل االبن وعلى العكس عندما 
الكلمات وأرقى  نســتخدم أفضل 
التعابير في مخاطبــة أبنائنا فإنها 
تنعكس علــى ذواتهم ويصبحون 

سليمي املنطق والروح والذات.
أبناءنــا وأعاننا على  حفظ اهللا 

تربيتهم.

ألم وأمل
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الكويت تراقب 
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ليس خيارًا
عبدالغفور حاجيه

اجلوار لتأمني حاجاتها الغذائية 
عبر صندوق االستثمار السيادي 
اخلاص بها هو احلل هو األسرع 
واألقل كلفة سياســيا مقارنة 
بحل سحب احليازات الزراعية 
وإعادة توزيعها لشركات النشاط 

الزراعي.
أمــا ملف الترفيــه، فعلى 
صاحب القرار عــدم املجاملة 
املواطنني  على حساب حاجات 
الترفيهيــة، واالختبار األول 
للحكومة في هذا املجال يكمن 
تنفيــذ مشــروع «ونتر  في 

وندرالند».
االلتزام  إلى  النواب  وأدعو 
بوعودهم االنتخابية حول حل 
مشاكل االقتصاد، واحلكومة 
يجب أن «ما متشــي معاهم» 
إلى  الوقت والهروب  لكســب 

األمام.

الدولة كافة سبل النجاح.
شــعب قطر محب ووفي 
ألرضــه وســيقدم كل جهده 
لنجاح مساعي  وعطائه لوطنه 
هذا احلدث الذي يسطع نوره 
فــي شــتي دول العالم يبني 
إصرار دولة قطر حكومة وشعبا 
تصفق له جميع األيادي بالنجاح 

والتفوق في مساعيه.
مبروك مقدما لكل من عمل 
لنجاح كأس العالم في قطر، واهللا 
سبحانه يفرح كل القلوب احملبة 
لقطر ويبعد عنها الفتنة واحلسد 
وإلــى مزيد من العطاء يا دولة 

قطر ومن يحبها.
ســيخلد التاريخ اسمك يا 
قطر يا مفخرة للشعب القطري 
واخلليجي، وســيعرف العالم 
أجمعه أن هنا دولة صغيرة في 
حجمها وكبيرة فــي تقدمها، 
اسمها ســيذكره اجلميع، إنها 
قطر الشموخ والعطاء والتحدي 
للنجاح في شــتى  واإلصرار 

احملافل الدولية والعاملية.
احملبة لكم من الكويت وجميع 

أهل الكويت محبون لقطر.

والقراءة، حيــث أحرص على 
زيــارة املكتبــات فــي أغلب 
أزورها، فاالهتمام  التي  الدول 
باملكتبات يعكس البعد الفكري 
واحلضــاري لتلك املجتمعات، 
ومازالت القــراءة والتنقل بني 
أرفف املكتبات شغفي باإلضافة 
إلى العمل اإلعالمي ألن القراءة 
هي الوقود الذي يجعلك تكمل 

مسيرتك بأفكار متجددة.
هي دعوة ملؤسسات املجتمع 
املدني أن تهتم باملكتبات وتعطيها 
أولوية تضيف إليها ملسات إبداعية 
بحيث جتعلها جاذبة لكل األعمار 
ومــزارا ثقافيا ينهل منه أفراد 
املجتمع العلم والفكر من خالل 
املميزة واجللسات  الديكورات 
املريحة والكتب النوعية والبرامج 
الثقافية والعلمية ومجموعات 
القراءة ونوادي القراءة لألطفال 
حتى ننشأ جيال متمرسا بالعلم 
واملعرفة ينهض باملجتمع فكرا 

وإبداعا وسلوكا.

املشــكالت يجعل إعادة النظر 
في الرواتب ال حاجة له.

إذا أرادت احلكومــة زيادة 
رصيدها الشعبي، فحل القضية 
اإلسكانية البد أن يتخذ كأولوية.
الغذائي، فتجربة  أما األمن 
بتأجير  الشقيقة  الدول  إحدى 
أراض زراعية شاسعة في دول 

مفخرة لقطــر ولدول اخلليج 
أيضا، تظهر التحدي واإلصرار 
لنجاح الدولة في شتى املجاالت. 
ويجب علينــا أن نقول بأعلى 
صوت إن هذا الشــرف وراءه 
أيد تعمل سرا وجهرا لالرتقاء 
بالوطن في شتى مجاالت النجاح. 
فعلينا نحن أهل اخلليج خاصة 
بتقــدمي أي مطلب تدعونا إليه 
دولة قطر لنجاح هذه البطولة 
وان نقف صفا واحدا قويا لقتل 
ودحر أي إشاعة أو إحباط ستقام 
البطولة بإذن اهللا وستنجح قطر 
بكل التنظيمات التي أعدت لها 

الهيثم وابــن خلدون والرازي 
املكتبــات منارة  وأصبحــت 
للعلم يقصدهــا األوروبيون 
أرقى جامعاتهم  حتى تأسست 
بفضل ما غذتهــم به املكتبات 
املكتبات في  تنقلنا  اإلسالمية، 
حضرتهــا، حيث النور واألفق 
النير، فالقراءة  الواسع والفكر 
احلية واحلراك الثقافي يولدان 

من رحم املكتبات تلك.
أعشق كل ما يتعلق بالكتب 

هو املســار األجدى، ونظرة 
خاطفة فــي بيانات االقتصاد 
الكويتــي، ســتبني أن معظم 
مصروفات املواطنني يتجه إلى 
الغذاء واإليجارات واألنشطة 
الترفيهيــة، مع غياب ملحوظ 
لالدخار واالســتثمار، ولهذا 
فإيجاد حلول موضوعية لتلك 

حساب.
هكذا الشــعب ومــن قبله 
احلكومة الرشيدة متمثلة بالفكر 
واحلكمة والرؤية املســتقبلية 
بالدولــة حتت قيادة  لالرتقاء 
الشــيخ متيم بن حمد،  سمو 
أمت اهللا لــه ما متنى لوطنه من 
رفعة وازدهار في شتى مناحي 
التي  املتقدمة  العصرية  احلياة 
ترتقي بقطر في جميع املجاالت 
وحكومته الرشيدة وشعبه الوفي 

احملب لوطنه.
إن بطولة كأس العالم لكرة 
التي تســتضيفها قطر  القدم 

املكتبات  لعبتها  التــي  الرائدة 
واملهتمني بالعلــم والثقافة في 
بغداد واألندلس وبالد الشام على 
مر العصور اإلسالمية واهتمام 
اخللفاء والســالطني باملكتبات 
التأليف والتصنيف  من ناحية 
املكتبات  والترجمة وديكورات 
للقراء  املكتبية  والتجهيــزات 
بخدمات فندقيــة ذات خمس 
جنوم، فمن بني أرفف املكتبات 
بزغ جنم اجلاحظ والعقاد وابن 

قــرأت ما نشــرته إحدى 
الصحف في صفحتها األولى 
بالبنط العريض عن نية احلكومة 
ليتسم  الرواتب  تعديل ســلم 
بالعدالة، ثم تعقيب األخ وزير 
املالية عبدالوهاب الرشيد حول 
تطبيق البديل اإلســتراتيجي. 
وبالرغم من النغمة اإليجابية ملا 
قرأته، ورمبا صفاء نية احلكومة 
حلل هذا امللف، إال أن عليها أن 
تقرأ الواقع االقتصادي العاملي 
بعناية شــديدة قبل البت في 

زيادة سيولة االقتصاد.
الرواتب في هذه  فزيــادة 
الفتــرة، ســتؤدي حتما إلى 
زيادة إضافية في أسعار السلع 
واخلدمات ما سيزيد من أعباء 
املواطنني، الســيما أصحاب 
الدخول الثابتــة، ولذلك فحل 
اخللل الهيكلي باالقتصاد احمللي 

آه، مــا أجملك مــن دولة، 
كبرت باحلب والوالء واإلخالص 
القلوب  والعطاء، تضافرت كل 
البيضاء  األيادي  القطرية قبل 
احملبــة ألصغر حبة تراب لهذا 
الوطــن الغالي ألهلــه ولدول 

اخلليج كافة.
نعم، جناح قطر في شــتى 
املجاالت ما هو إال جناح للخليج 
خاصة والعــرب عامة. كم هي 
املباني واملســارح  رائعة تلك 
واملالعب والشوارع واجلسور 
واألعــالم التي زينــت الدولة 
الكبيرة  الصغيرة في احلجم، 
في العطاء واالزدهار والتقدم في 
شتى مجاالت احلياة. الفرحة تعم 
اخلليج مع الدعاء في جناح كأس 
العالــم لكرة القدم وخصوصا 

أهل البلد األوفياء.
إن للعطــاء قيمة من القيم 
التي تعطــي حلياة  الرائعــة، 
اإلنسان قيمة، ومفهوم العطاء 
في شموليته مثل مفهوم احلياة 
واإلنســانية، فالذي يعطي هو 
فعال ينشر احلياة واألمل واحلب 
والســعادة، فهو يعطي بدون 

بني أرفــف املكتبات تكتنز 
العلوم واملعرفــة.. بني أرفف 
املكتبات تتجلى احلكمة ويأتي 
اإللهام، بني أرفف املكتبات تتولد 
االنطالقة لبناء احلضارات، «بني 
املكتبات» عنوان جميل  أرفف 
لبرنامج إذاعي هادف يجول في 
أروقــة املكتبات ويلتقي كتابا، 
وعاشقي القراءة، كان لي الشرف 
بأن أكون ضيف إحدى حلقاته 
بحوار ممتع مع اإلعالمي املتميز 
فيصل الشمري، فخالص الشكر 
اإلذاعة  للوكيل املساعد لقطاع 
يوسف السريع ومدير الشؤون 
إبراهيم ماتقي على  البرامجية 
هذه البرامج النوعية التي تقدم 
قيمة هادفة وأفكارا خالقة تثري 

املجتمع.
متلكني احلمــاس في ذلك 
احلــوار اإلذاعــي ألنني كنت 
للتــو قد انتهيت مــن القراءة 
في احلضارة اإلسالمية ودور 
املكتبات فيها واحلركة العلمية 

زاد الدين ثقلــت الهموم، وقد 
حاول هؤالء التعساء الرفع من 
وسطهم االجتماعي ووضعوا 
انفسهم في وضع محرج فزادتهم 
الوقت  أكثر من  الديون تعاسة 
الذي باتت املؤسسات املالية تطارد 
الكثيرين منهم بعد ان تهافتوا 
وراء األوهام واألحالم الوردية 
فسقطوا في هاوية غبائهم، وقد 
التواضع عارا لدى هؤالء  بات 
حيث يعتبرون العيش املتواضع 
للفقر وعدوا للســعادة  رمزا 
ونأمــل أن يخبرنا أحد هؤالء 
التعساء هل وجد هذه السعادة 
الواهمة بامتالك أفخم السيارات 
والقصور الغالية والســفريات 

العديدة ألقصى بقاع العالم؟
إن الثائريــن بركب املظاهر 
اخلداعة وقعوا في مســتنقع 
خطر ال يخرجون منه أبدا ولهذا 
انتصرت عليهم الديون وعجزوا 
عن سدادها والوفاء بالتزاماتها 
وبال شك يا اخوتنا إن التواضع 

هو ثمرة اخللق القومي.

بن حنبل الذي كان عاملا جليال 
وفقيرا، فكان يعمل حماال وكان 
ال ميلك من متاع الدنيا إال الثوب 
الذي يرتديه، فأثرى هؤالء العلماء 
األجالء احلياة بفكرهم وجهدهم 
العلمي في الدنيا والدين، ومألوا 
الكون خيرا وعلوما نافعة، فماذا 
جنى هؤالء الذين استدانوا من 
البنوك واملؤسســات املالية إال 
احلسرة والندم، هل وجد هؤالء 

السعادة؟
فما أثقل هذه الديون! وكلما 

ولكن العيب أن مند أيدينا للسلف 
املالية  البنوك واملؤسسات  من 
ونعجز عن ســدادها، وال شك 
ان النوم على اخليش من دون 
للبال وهو أحسن  ديون راحة 
من نومنا على احلرير واملزيف 
بديون مثقلة، وهذه ميكن لنا ان 
نتعلمها من علمائنـا االجــالء 
فها هو إمامنا اجلليل شــمس 
الدين النووي الذي كان ال ميلك 
يوما حلافــا ينام عليه، وكذلك 
نتعلم مــن إمامنا القدير أحمد 

الشك أن كال منا يود العيش 
الكرمي ضمن مملكته الصغيرة 
في بيت سعيد به كل مستلزمات 
احلياة العصرية، ولكن العذر أن 
نبالغ في هذه األمور ونخرجها 
من إطار التواضع إلى إطار الفخر 
واملباهاة، لقد ظهر لدينا صنف 
غريب من البشــر داسوا على 
إلى  القيم والتواضع وانطلقوا 
الفخر واملباهاة، ودفعهم  عالم 
هذا الفخر الى التمسك بحياة لها 
مقاس أكبر من مقاسهم، ولننظر 
إلى انفسنا فماذا يحدث لنا إذا 
ارتدينا مقاسا أكبر من مقاسنا؟  
فالشك أننا سنتخبط ونصبح 
أضحوكــة أمام اآلخرين، وفي 
عاملنا هذا كثير من التعساء الذين 
مدوا أيديهم إلى السلف والدين 
من البنوك واملؤسسات العاملية 
وذلك للعيش في بيوت فاخرة 
الفارهة،  الســيارات  وامتالك 
والسفر إلى أقصى بقاع العالم 

تقليدا أعمى لغيرهم.
الفقر بحد ذاته ليس عيبا، 

كلمة ومعنى

عبيد املظاهر 
.. إنهم يزرعون 

التعاسة!
عبدالعزيز يوسف األحمد


