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هذا مثل يحكي واقعا ملموســا، واألمثال ال 
تأتي إال عن جتربة، فهي صور من احلياة، وقد 
سمعنا هذا املثل كثيرا وعايشنا قصصا كثيرة 
تدور في معناه اجلميل، واحلق انه شعور نبيل 
بأن تسامح من أخطأ في حقك إكراما ألخيه أو 
قريبه أو أســرته أو حتى تكرما وفضيلة منك، 
فهذه داللة على حبك وتقديرك للشخص الذي 
كان سببا في تسامحك، ومعدنك الطيب، والعفو 
شيمة الرجال، وحتمل األذى عزمية وقوة، فصفة 
التســامح والصفح عمن أخطأ في حقك خلق 
إسالمي رفيع، وقد قال املولى عز وجل (فاصفح 
الصفح اجلميل) وهو الصفح الذي ال عتاب فيه.

والعرب تقول: «ألجل عني تكرم مدينة»، ورمبا 
يكون في هذا املثل مبالغة بعض الشيء ولكنه 
حاصل، وقد سئل اإلمام ابن اجلوزي: هل لهذا 
املثل الدارج أصل في القرآن الكرمي؟ قال: نعم، 
له أصل جتدونه في قول املولى عز وجل: (وما 
كان اهللا ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اهللا معذبهم 
وهم يستغفرون - األنفال: ٣٣)، واملراد سيدنا 
محمد عليه أفضل الصالة والسالم، واحلقيقة 
ان أفضل الشعر ما استخدم فيه األمثال، ولذلك 
جند أن املتنبي تفوق على أقرانه تفوقا كبيرا ألن 
جل أشعاره حتكي أمثاال، يقول الشاب الظريف 

محمد بن سليمان التلمساني:
داريت أهلك في هواك وهم عدى

وألجل عٍني ألُف عني تكَرم
لقد دارى والين هذا الشاعر أهل من أحب، 
رغم أنهم بالنسبة له أعداء، ولكن ألجل عني من 
يحب فعل ذلك، وحتى في السياســة جند هذا 
املثل واردا، وقد وقعت أحداث كثيرة تناسب هذه 
املقولة الرائعة، ومنها ما حدث في القمة العربية 
األخيرة التي عقدت في اجلزائر، فقد كادت هذه 
القمة تفشل  وينسحب املغرب منها، بسبب نشر 
إحدى الصحف خارطة حلدود املغرب ال تتضمن 
الصحراء الغربية، وهذا األمر بالنسبة للمملكة 
املغربية خط أحمر، ألنها تعتبر الصحراء جزءا 
ال يتجزأ من ترابها، مما أغضب وفد املغرب، فهم 
باالنسحاب من القمة، فتدخل حينها وفد الكويت 
برئاســة وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
وأصلح األمر، وإكراما له وملكانة الكويت الكبيرة 
عندهم قبلت اجلزائر واملغرب الوساطة الكويتية، 
وعادت أمور القمة ملا كانت عليه وكأن شيئا لم 
يكن، وألجل عني تكرم ألف عني، واحلمد هللا أن 
الكويت كانت ومازالت على احلياد، وهذا املوقف 
يعد أول اختبار لوزير خارجيتنا اجلديد الشيخ 
سالم العبداهللا، وقد جنح جناحا كبيرا وأظهر وجه 
الكويت احلضاري وسياستها املعتدلة واملتزنة، 
واحلمدهللا أن القمة العربية في اجلزائر كتب اهللا 
لها النجاح، واحلمــدهللا أيضا أننا ممن ينطبق 
عليهم و«ألجل عني ألف عني تكرم». ودمتم ساملني.

انتقد الدكتور الفاضل عبداهللا النفيسي اعتماد 
العائــالت على العمالة املنزلية في تربية أطفالهم، 
وقال: «اخلادمة هي من تذهب بالطفل الى احلديقة، 
وهي اللي توكله، وتذهب به الى املدرسة»، وأضاف 

«الطفل ال يرى أمه بقدر ما يرى اخلادمة».
والشيء بالشــيء يذكر، في سنة من السنني 
نسيت أم طفلها في رياض األطفال العتمادها على 
اخلادمة والسائق وكان يوم األحد إجازة للخادمة 
والسائق، واألم متكلة عليهما في كل شيء.. لكن 
مديرة الروضة أخذت الطفل معها الى بيتها ونام 
عندها ليلة كاملة وفي اليوم التالي استدعت املديرة 
األم وأخبرتهــا بأن طفلها البارحة نام عندها في 

بيتها بسبب إهمالها.
ومن املواقف الطريفة دكتورة في كلية التربية 
تقول: «أخذت طفلي معي الى احلديقة يرتع ويلعب 
مــع االطفال.. وهناك قال له طفل يبلغ من العمر 

خمس سنوات تقريبا خدامتكم وايد حلوة»!
اإلعالمي محمد ناصر السنعوسيـ  اهللا يعطيه 
الصحة والعافيةـ  كان يقول عن اخلادمة بأنها «دانة» 
ألنها الكل في الكل في البيت، اجلميع محتاج لها 
صغير وكبير، وعندما تسافر الى بلدها شهرا او 
شهرين تصير مأساة في البيت؛ األطفال يتعبون 
نفسيا وصحيا بسبب فراقها عنهم ألنها «البديل».

اآلن أغلب األمهات يضعن أطفالهن في احلضانة 
بسبب عملهن.. وعن احلضانة يقول الدكتور جاسم 
املطوع: «األم الكبيرة ويقصد بها اجلدة، أفضل 
ألــف مرة من احلضانة، ألن احلــب اللي تعطيه 
اجلدة، حب غالي ال يقدر بثمن ألنه صادق ونابع 
من القلب، وعلى رأي املثل: «ما أعز من الولد إال 
ولد الولد»، وحب احلضانة واملربيات واملعلمات 

في احلضانة حب مستأجر»!
وتقول الداعية اإلسالمية هيام اجلاسم: «ثالثة 
أربــاع التربية على األم والربع على األب والربع 

كثير».
يحضرني شعر جميل استمعت إليه من إذاعة 

دولة الكويت بصوت طفل يشتكي ويقول:
يا ندامة على أطفال عند اخلدامة

األم تطلــع واألب الهي بدوامه
الطفل املسكني صار مكسر كالمه

نسي أمه سبيچة يحسبها شامه
لني يا ها مكتوب من الفرحة تطير مثل احلمامة

تنسى الطفل حتى يطيح وتتكسر اعظامه
ال أم وال أب طبيب يودونه يشوفون شعالمه

كل شي آهي تسويه اخلدامة
آهي تسبحه آهي توكله آهي تلبسه البيچامة
صرنا نشوف عيالنا مع اخلدم كأنهم يتامى

صح لسانك
اقرأ واتعظ: صدق الشاعر أحمد شوقي حني قال:

ليــس اليتيم من انتهــى أبواه
من هــم احلياة وخلفــاه ذليال

ً إن اليتيم هو الــذي تلقى له أما
مشــغوال أبــاً  أو  تخلــت 

«لكل زمان جولة ورجال»، كما يقول املثل 
املعروف، لعلنا نتعرف عليه لألجيال احلالية، 
ونتعرف على أسباب هجرانه بالذات من منابعه 
التراثية للدول العربية واإلسالمية للتوصل إليه 
كنموذج يخاطب العقول قبل اآلذان للعريق من 
البلدان الزاخرة بثقافتها املتعددة منها مخاطبة 
السلطة وصانعي القرار بأسلوب محترم، ووقار 
تنطلق كلماته كالنسيم العليل، جترح وتداوي 
كل أمورها، أبدع بذلك الفنان عزيز علي عيد 
بتسجيالته الصوتية آنذاك حيث لم تكن هناك 
تقنية إعالمية كالزمن احلالي، وتباعد املسافات 
باألسفار وغيرها بني العراق وجيرانه بالد الشام 
وأرض الكنانة والسودان، وخارطة الوطن العربي 

واإلسالمي كافة.
كان املونولوجست يقوم باستعراض جتارته 
لنوع منولوجه للجماهير، يتقبلها املسؤولون 
بحكمة وتقدير لتلبية «اللي ما يصير يصير 
خلاطر عيون الرعية»!، وال ننســى بذلك أم 
الدنيا ومبدعة املونولوج املسرحي السيما خالل 
احلفالت الشعبية، واألفالم السينمائية لتصل 
رسالتها للقمة وتأكيد القرار، والتجاوب بال فرار!

تلك الهامات الفنية لم تبعد عنها بالد الشام، 
ودول اخلليج، مجتمعة ومتفرقة، تنادي ونعم 
املنادي لتحقيــق وتوجيه وتصحيح ما يلزم 
إصالحه عبر املونولوج الغنائي بال تشنج وال 
جرح مشــاعر حاكم أو محكوم بكالم دســم 
ومهضوم، غاب اليوم عن الساحة وترك ذكراه 
ملن يعدل املائل، بوفاء صادق متميز كما قالها 
أحد رواده في ستينيات القرن املاضي، املغفور 
له بإذن اهللا املرحوم األستاذ عبداجلبار مزعل 
عبداجلليل الرندي ألوضاع زمانه عن احلسد 
املالي: «عندك ١٠٠ ليش حاسد عشرتي»!، و«يا 
للي تخطب من بره بنات بالدك أحسن لك» و«يا 
شرطي املرور». ومثله زمالء زمانه كاملرحوم 
أحمد العامر، ومحمد الويص، وأحمد القطامي 
وقبلهم جيل مخضرم أدوا ذات املهمة اإلعالمية 
عبر املونولوج تشهد لهم جماهيرهم، األحياء 
منهم واألموات برحمة خالق األرض والسموات، 
والبركة باملختصني للبحث عن جواب تعريف 
املونولوج لألجيال احلالية، بارك اهللا جهودكم.

كان والدي، محمد عبدالهادي أســيري، 
رحمه اهللا وجعله من أهــل اجلنة، من قراء 
جريدة «األنباء»، وهذا أحد األسباب، إضافة إلى 
اعتدال مواقفها، الختياري لها كمنصة أطرح 
من خاللها آرائي حول مختلف القضايا السيما 
االقتصادية. وكان والدي يتعمد قراءتها بصوت 
مســموع كي يسألني الحقا عن آرائي، التي 
أعترف أنها كانت متواضعة لطالب في ثانوية 
خالد سعود الزيد حول ما يحدث في البالد.

ولذلك، أعتقد أن هــذا ما منى لدي حب 
العمل  العام واالنخراط في  متابعة الشــأن 
السياسي «الدســم»، وعليه انضممت ألحد 
تنظيمات التيار الوطني الدميوقراطي الحقا. 
وحني كنت أحتدث عن أنشــطتي السياسية 
املختلفة والدواويــن التي أزورها والندوات 
السياسية التي أساهم في تنظيمها كان يعلق 
أن «الديرة ما تبي أحد فاهم، الديرة تبي أحد 
يعرف الناس الصح، ال تعور راســك»، وهو 
تعليق بســيط إال أنه يتسم بالعمق في حال 
رأينا حال الكثير مــن التعيينات في فترات 
متعاقبة، إال أني كنت أرفض اختزال احلياة 

السياسية في «الناس الصح».
هناك العديد من الشباب والشابات الطامحني 
إلى حتمل مسؤولية إدارة جهة حكومية يوما ما 
واملساهمة في بناء كويت املستقبل، ولكن هل 
مطلوب منهم االنضمام إلى تيارات سياسية 
تساوم الدولة مقابل املناصب؟ أم املطلوب نشر 
أكبر قدر ممكن من األبحاث العلمية احملكمة 
واحلصول على «دال» أمام أسمائهم؟ أم العمل 
مع مرشحني ونواب لتتم تزكيتهم؟ أم «معرفة 

الناس الصح» كما كان يعلق املرحوم.
وإثر تولي «احلكومة اجلديدة اجلديدة» 
كانت هناك مؤشرات حول حيادية التعيينات 
رغم وجودها في مدار محدود، وكشــخص 
منخرط في العمل السياسي منذ ١٥ عاما، ال 
السياسي املستخدم  أرى وضوح احلسبان 
لإلتيان بالتعيينات األخيرة على سبيل املثال 

في هذه املناصب احملددة.
هذا، وقد أصدر النائب د.عبدالكرمي الكندري 
بيانا يستنكر فيه زج أسماء بعض أفراد أسرته 
كنوع من الترضية للتهدئة السياسية املطلوبة 
للمرحلة القادمة، وهو استنكار معقول في ظل 
ما يتم تداوله حول تدخل النواب في التعيينات 
األخيرة. ولكن املطلوب منه كنائب في مجلس 
األمة وباقي زمالئه، ليس بيانا في وســائل 
التواصل االجتماعي، بل موقف سياسي جاد 
يطالب فيه احلكومة باإلفصاح علنا عن كيفية 

اختيار هؤالء املسؤولني اجلدد.
دفاعا عن ســمعة أعضــاء مجلس األمة 
ومصداقية هؤالء املســؤولني اجلدد، نرجو 
من احلكومــة التوضيح ومن النواب الرقابة 

واملساءلة.

بالفعل االستعداد التام لذلك بتنظيم عدة 
بطوالت رياضية لتجربة االستعدادات 
ومدى قدرة املنشآت الرياضية التي 
بنيت لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ولقد حرصت دولة قطر على توفير 
األمنية،  الفرق  كل اإلمكانيات ومنها 
حيث منحت أشــقاءها دول اخلليج 
والدول العربية والصديقة للمشاركة في 
اإلجراءات األمنية لبطولة كأس العالم، 
ال شك أن البطولة ستشهد مباريات 
كبيرة تتميز بفنون اللعبة وإبراز عدد 
من جنوم عاملية، ويسجل التاريخ لقطر 
بروز املنتخبات والالعبني البارزين.

دعونا نحيي قطر وأميرها الشيخ 
متيم بن حمد وشعبها املضياف.

٭ قبل اخلتام: من أقوال د.إبراهيم الفقي 
«أن حتقق هدفا صغيرا كل يوم يعلو 
بك على ســلم النجاح، خير لك من 
الوقوف في مكانك وانتظار املجهول»..

واهللا املوفق.

مرونة لتغطية احتياجات أهالي املنطقة 
من خدمات صحية وكهربائية وصيانة 
وجمعيات تعاونية وغيرها، فحني يكون 
كل سكان منطقة ما من العمالة الوافدة 
ذات املالءة املالية املتدنية تكون القيمة 
اإليجارية للعقار فيها منخفضة جدا، 
األمــر الذي يعزف معــه مالك العقار 
عن الصيانة والتجديد وحتى مراعاة 
السالمة احلياتية للسكان،  ضرورات 
وكذلك تكثر فيها املمارسات اخلاطئة 
واجلرائم وتصعــب مالحقتهم فيها 
أمنيا بسبب التكدس والتصاق املباني 

والتواطؤ فيما بينهم.
هناك دراسة تفصيلية حول كيفية 
تطبيق املشروع من الناحية القانونية 
الالزمة أو املســائل الفنية املتعلقة به، 
وأنا على أمت االســتعداد للتعاون مع 
أي مســؤول قد يتبنى هذا املشروع 
خصوصا أني درست احلالة الشبيهة 
به واملطبقة في بريطانيا والقت جناحا 
لديهم، األمر الذي يدعونا الستيراد هذه 
الفكرة وغيرها من كل ما من شــأنه 
تطوير وتنمية الدولة واالستفادة من 

جتارب الدول املتقدمة.

بابتالء شخصي  الشــخص املصاب 
محدود الضرر.

وحتى يتضح املعنى دعونا نتساءل: 
أيهما أفضل وأصلح، شــخص ملتزم 
أخالقيا وال يرتكب اآلثام الشــخصية 
لكنه يأكل مال اليتيم مثال! أم شخص 
منحل أخالقيا لكنه يؤتي كل ذي حق 
حقه وال يتعامل إال بالعدل واإلنصاف 
مع الغير!. أيهما أشر من اآلخر!؟ أترك 

اإلجابة لكم.
املجتمعات واملتوقف  والناظر في 
عند قضاياها امللحة، ســوف يرى أن 
األشخاص املصابني بأمراض القلب هم 
وراء كل شــر وأذى يطول املجتمع، 
وسيرى بأنهم وبسبب أمراضهم القلبية 
قد تســببوا بإحلاق الضرر بأكثر من 
موقع وكيان وواقع، وتسببوا بتعليق 
الكثير مــن احللول املفيدة للبشــر، 
فصاحب القلب املريض هو شرير للغاية، 
واألشر منه من أصيب بأمراض القلوب 
وباألمراض الشخصية معا! فيكون بهذه 
احلالة قد جمع الصفتني السيئتني معا، 

كفانا اهللا شره.
نســأل اهللا أن يبعد عــن قلوبنا 
األمراض بشــتى صورهــا ويرزقنا 
االستقامة، ويحفظ عباده في كل بقاع 

املعمورة.

له النبي ژ:«اآلن يا عمر!».
فعمر هنا حني أخبره الرسول أنه 
عليه أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه 
من نفسه، راجع نفسه، وراجع أفكاره 
ومشــاعره وأعاد ترتيب األولويات 
لديه، أي أن اهللا ورســوله أحب إليه 

مما سواهما.
وقد استطاع سيدنا عمر أن يغير 
ذلك في نفســه، فهــذا دليل على أن 
الشخص ميكنه التحكم في مشاعره، 
على عكس ما يتم تداوله بيننا وبشكل 
دائم بأننا ال نستطيع التحكم مبشاعرنا!

 فيستسلم بعضنا لهذه احلتمية 
الوهمية فيبقى أسيرا لهذه العواطف 
وما يترتب عليها من حزن طيلة حياته!

فأنا أعلم علم اليقني بأن هذا األمر 
قد يكون صعبا نوعا ما، ويحتاج إلى 
مستوى عال من العقالنية والتجرد، 
لذلك فلرمبا يكون أسهل على األشخاص 
العقالنيــني منــه على األشــخاص 
العاطفيني، ولكن لو استطعنا تطبيقه، 
فإنه رمبا سيســهل علينا الكثير في 
حياتنا، وسيعالج الكثير من مشاكلنا.

٢٠٢٢ والتي تتطلــع كل دول العالم 
للمشــاركة ومتابعة مبارياتها، البد 
هنا أن نحيي أميرها الشاب صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
الذي حرص على أن يكون املسؤول 
واملشــرف على كل استعدادات بلده 
لتنظيم كأس العالم حرصا منه على أن 
يكون إجنازا كبيرا الفتا لألنظار، وقد مت 

إيجارية  يتجاوز عددا معينا، وبقيمة 
متوسطة بالنسبة لسعر السوق، ويتم 
التفتيش على هذه االشــتراطات بني 
فترة وأخرى، ومخالفة املتقاعسني من 
أصحاب العقارات عن تلبيتها، ومخالفة 
العمالة الساكنة فيها عن أي بند ال يتم 

االلتزام به.
لهذه املبادرة عدة جوانب إيجابية 
سيستفيد منها أرباب األعمال في تلك 
املناطق، بحيث يساعدهم في تسهيل 
إدارة مرافقهم التجارية، وكذلك جلعل 
هؤالء العمال يعملون في أوقات أكثر 

شرا وضررا بينهما!؟ ومن الذي فساده 
عابر للحدود الشخصية ومضر للمجتمع 

بأكمله!؟
فذاك األول الذي يشرب اخلمر بال 
شك أنه ارتكب إثما كبيرا بشربه، ولكن 
هذا اإلثم شخصي محدود الضرر نوعا 
ما، أما اآلخر صاحــب القلب احلقود 
والكاره واجلائر فقد ارتكب إثما عابرا 
للحدود ! ألنه أحلق الضرر بالغير، وزرع 
الشر خارج نطاق جسده ومحيطه، فهو 
ملتزم على املستوى الشخصي، ولكنه 
كالعقرب على املستوى العام بسبب قلبه 
املريض الذي يفتت أركان وكيانات، لذلك 
أعتقد بأن الشخص املصاب بأمراض 
القلوب هــو أكثر ضررا للمجتمع من 

ما يدفعك هذا للتدبر والتفكير بذلك 
االرتباط الوثيق!

أي أنه ميكننــا التحكم بعواطفنا 
بعقالنية، فعن رسول اهللا ژ حني قال: 
«ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعني»، فقال 
له سيدنا عمر ے: «ألنت أحب إلي من 
كل شيء إال نفسي»، فقال له: «والذي 
نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك»، فقال له عمر بعدها: «فإنه اآلن 
واهللا ألنت أحب إلي من نفسي»، فقال 

لكرة القدم خلوض منافســات كأس 
العالم، وعلى اجلانب اآلخر أنشــأت 
العديد من االستادات الرياضية الضخمة 
وأجنزت بناء مطار كبير عاملي وطرق 
حديثة وسكة حديد لتساهم في خدمات 

بطولة كأس العالم.
إننا إذ نحيي أشقاءنا في قطر على 
قدرتهم في تنظيم بطولة كأس العالم 

التشغيلية  الوظائف  ويكون لشاغلي 
التعاونية واألســواق  في اجلمعيات 
في املناطق السكنية مساكن آمنة في 
املنطقة ذاتها، تضمن وصولهم إلى مقار 
عملهم بسرعة دون التسبب بزحام خانق 
للشوارع صباحا ومساء، وجتعل عني 
املواطن عليهم باستمرار وكذلك النقاط 
األمنية املنتشرة في مناطق الكويت كلها؟
 الفكرة هي أن تخصص عددا من 
العقارات داخل املناطق السكنية وفق 
اشتراطات خاصة من البلدية، على أن 
يكــون القاطنون في العقار الواحد ال 

وفي غاية البشاعة والوضاعة.
مثال، لو أن شــخصا ما يشــرب 
اخلمر -أجلكم اهللا- ولكنه يعامل الناس 
باحلسنى وال يظلم وال يجور وال يتعدى 
على احلقوق وال يأمر بإحلاق الضرر 
بالغير، وشخص آخر ال يشرب اخلمر 
وال يرتكــب اآلثام املماثلة للخمر على 
مستواه الشخصي، ولكنه ميلك قلبا 
مفعما بالكره، فيكره هذا، ويكره ذاك، 
ويحيك الدسائس لآلخرين بسبب الغل 
واحلســد والبغض القابع في نفسه، 
ويضر الناس، ويظلم، ويبهت، ويكذب! 
ويدعو إلى قطع األرزاق ولقطع سبيل 

املعروف.
ونتساءل: من هو األصلح واألقل 

على كل ما يتعلق في حياتنا، فإن دققنا 
في أي شيء نحبه أو نكرهه، ودققنا 
في تفاصيله الصغيرة، لوجدنا أن سبب 
حالتنا العاطفية جتاه أي شــيء هو 
تفاعلنا مع التفاصيل الدقيقة املكونة له، 
لذلك العواطف أحيانا يصعب عقلنتها، 
كونها أمرا مســتقال متاما عن العقل، 
ولكن في املقابل أيضا العواطف والعقل 
ارتباطــا وثيقا ببعضهما،  مرتبطان 
فالعاطفة ما هي إال نتيجة لتلك التفاصيل 

الصغيرة التي يدركها عقلنا الباطن.

تتقدم دولة قطر الشقيقة بخطى 
ثابتة لتحقيق اإلجناز الكبير، حيث بعد 
أيام تنطلق بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، 
وها هي قطر تكمل استعداداتها لتنظيم 
أكبر بطولة رياضية دولية، بخطوات 
ثابتة ال تتأثر بأي محاوالت لعرقلتها.

هناك دول أوروبية تريد إفشــال 
البطولة حقدا وألنها فشلت في أن متنح 
شرف تنظيمها، وهناك من يحاول أن 
يقلل من قدرة قطر ويرى أنها صغيرة 
احلجم والقدرة، ونحن نؤكد أنها إذا 
كانت صغيرة بحجمها، إال أنها كبيرة 

بتطلعاتها واستعداداتها وقدراتها.
ولقطر دور كبير في عدة مجاالت 
منها إيجاد مكانة سياسية في العالم 
وتســابقها مع الــدول العظمى في 
عــدة مجاالت، ولهــا مكانة مرموقة 
املجال االقتصــادي وكذلك في  في 
مجاالت والتنمية، وفي املجال الرياضي 
استطاعت قطر أن تواصل إعداد فريقها 

احتواء املشــكلة التي ال تستطيع 
حلها يعتبر مــن أهم مهارات احلياة، 
هذا إن كنت تعتبرها مشــكلة أساسا، 
ولكن بعض الظواهر اعتاد الناس على 
تسميتها مشاكل بسبب آثارها السلبية 
على حياتهم االجتماعية، في حني أن 
بإمكانهم التعايــش مع هذه الظواهر 
كواقع بحكمة وذكاء ومرونة جتعلها 
سببا في راحتهم بدل تذمرهم الدائم 

بشأنها.
التركيبة الســكانية مشــكلة في 
ظاهرها أمام أكثر املواطنني، وحتى كثير 
من املسؤولني، ووصلت إلى االعتقاد 
بأن عالجها قد يحتاج إلى ١٥ سنة أو 
أكثر، أي أن احلكومة هنا قد وصفتها 
باملرض، وقد تشترك في رؤيتنا السلبية 
مع القائلني بسوداوية املشهد السكاني 
عندما نرى تكدس هذه األعداد املهولة 
من الوافدين في مناطق معينة تغيب 
فيها الرعاية األمنية وجتعل ما يدور 
فيها غامضا ومســببا للهلع الداخلي 

للكثير من املواطنني.
ولكن ماذا إذا أصبح الوافد يعيش في 
نطاق املواطن السكني بشروط محددة، 

احلديث عن الفساد مبختلف أشكاله 
وأنواعه قد يطول ويطول، ولكن املتمعن 
بأنواع الفساد قد يصل إلى حقيقة ما، 
وهي أن الفساد الذي يعيش في القلب، 
ويتحرك بني نبضاتــه وخلجاته، هو 
الفساد األكثر فتكا وضررا، واألسوأ 
مضمونا وشــكال، ألنه عابر حلدود 

الشخص، ومتعد وممتد ومعتد!.
لذلك أدعي أن الفساد (الشخصي) 
كممارسة بعض (الرذائل) التي نسأل اهللا 
أال يبتلينا بها، قد يهون كثيرا أمام الفساد 
القلبي، ذاك النابض في القلوب، والذي 
يتحرك بني مشاعر القلوب ويخرج عبر 
اجلوارح إلى العلن!، كأمراض القلوب 
الفتاكة مثل «الغل واحلقد واحلســد» 
وغيرها من املفاســد القلبية البغيضة 

كارتكاب الظلم واحلث عليه!
فاألول -الشخصي- قد يكون فتكه 
وضرره ال يتعدى الشخص نفسه وله 
الثاني  أما  طبيعة محدودة نوعا مــا، 
فضرره وفتكه يتعدى نطاق الشخص 
وحدوده، فيضر املجتمع بأكمله وطبيعته 
عابرة للحدود، لذلك - الفساد القلبي- 
هو أبشع أنواع الفساد، ومن يتصف 
به هو من أبشع األشخاص وأخبثهم، 
وقلبه الطافح بهــذه الصفات الدنيئة 
واخلسيسة هو قلب في غاية السوء، 

لو أتينا للواقع، فإن كل األشخاص 
واألشياء من حولنا، لو تأملنا كل شيء 
فيها بالتفصيل، لوجدنا أن كل ما نحبه 
يحتوي دائما على اإليجابيات التي تهمنا 
وجتذبنا، وكل ما نكرهه يحتوي على 

ما نراه سلبيا وال يحرك ساكنا بنا.
وسبب اختالف أذواقنا ونظراتنا 
للناس هو اختالف هذه املعايير لدى 
كل منا، فهذه املعايير تتشكل بناء على 
مبادئنا وخبراتنا واعتقاداتنا وجتاربنا 
وجميع ما مررنا به، فاحلسن بالنسبة 
لي قد يكون قبيحا بالنســبة لغيري، 

واملهم عندي أقل أهمية عند غيري.
فلعل اثنني يتفقــان في أن هذه 
األمور قبيحة وتلك حسنة، ولكن كل 
واحد منهما لديه تقييم مختلف ملدى 
األهمية، فإن نظرنا إلنسان كرمي كاذب، 
فقد يحبه شــخص ما ألنه يرى بأن 
الكرم أهم من الكــذب فيغطي عليه، 
وفي املقابل قد ال يتقبله شخص آخر 
ألنه يرى أن الكذب عنده أشد أهمية 

من الكرم! وهكذا.
وكذا األمر ينطبق بنفس الطريقة 
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