
آراء
الثالثاء ٣ يناير ٢٠٢٣

07

رفاهية املواطن 
تتحقق   بتحسني 

وضعه املعيشي

إطاللة

 khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة

يحق لنا فــي هذا البلد أن نفخــر بوجود هيئة 
متخصصة وعلى مســتوى عــال حققت الكثير من 
اإلجنــازات على صعيد احلفاظ على البيئة من خالل 
العديد من املشــاريع الفائقــة األهمية، ومبا أننا في 
فصل الشتاء وفصل اخلروج للهواء الطلق والطبيعة 
والتي اليضاهيها جو مشابه في العالم، ففي الشرق 
أو الغــرب جند أحواال جوية صعبة كما نســمع في 
أخبار الطقس في العالم، األمر الذي يجعل من التنزه 

بها أمرا تشوبه صعوبة. 
بينما جند هنا العكس فاخلروج في ظل هذا الطقس 
من شهور السنة يعتبر خياليا ودون مبالغة، ومبا أننا 
بصدد احلديث عن البيئة نقول بأن اجلميع مطالب في 
هذا البلد مواطنا ومقيما بأن يأخذ في اعتباره احلفاظ 
على البيئة، ومساعدة الهيئة العامة للبيئة لكي تقوم 
بدورها على أكمل وجه، وهو الدور البالغ األهمية على 
مدى ســنوات منذ إنشائها، وعندما نتحدث عن تلك 
الهيئة الهامة فإنه البد أن نشــيد من جديد مبشروع 
تقييم الوضع البيئي للبيئة البرية في بلدنا احلبيب، 
والذي كان الغرض األساســي منه هو قياس درجة 
تدهور البيئة البرية نتيجة األنشطة البشرية، مما كان 
له الدور املهم املتمثل في حماية البيئة واحلفاظ عليها 

من أي تلوث نتيجة أي تعديات عليها. 
وجنبا إلى جنب وفي ناحية أخرى وعلى صعيد البيئة 
البحرية، جند أن توفير سبل الدعم لبرامج الدراسات 
واألبحاث املتعلقة بالقياسات والبيانات املأخوذة من 
البيئة البحرية مــع توفير املعلومات البيئية احلقلية 
املستمرة واملباشرة للمساعدة في التحكم بامللوثات 
ومســببات التلوث في البيئة البحرية، جنده أمرا له 
أهمية كبرى، فهذا املشــروع ميثــل أهمية بالغة في 

احلياة البيئية في الدولة. 
وبناء عليه فإنه يحــق لنا أن نفخر بهذا اإلجناز 
الطيب على مستوى منطقة الشرق األوسط، ويتوجب 
وكما أســلفنا أن نضم جهودنا إلى جهود الهيئة في 
دعم عملها وما تقوم به على نطاق واسع في البالد، 
كما أن تلك اجلهــود ال يجب أن تقف عند حد معني 
أو فترة زمنيــة محددة، بل يجب أن تتعداها جلميع 

فترات السنة. 
بل وإن الطموحات يتوجب أن تتعدى ما تقوم به 
الهيئة حاليا وأن تتجاوزها للتفكير والتخطيط جلعل 
بيئتنا مقصدا ســياحيا في فصل الشتاء، والسياحة 
الشــتوية، وبإذن اهللا فإن هذه الغاية أو احللم ليس 
مستحيال في ظل وجود العزمية واإلرادة احلقيقية. 

واهللا املوفق..

في الســابق، كنا نشهد في كل عام تطورا جديدا 
في عالم التكنولوجيا، أما خالل السنوات الـ ٣ املاضية 
على األقل فأصبحنا نشهد ابتكارات علمية تكنولوجية 
وبشكل يومي في شــتى املجاالت وخاصة في عالم 
األمن السيبراني، فلقد أذهلني هذا العلم بعد ان تعمقت 
في بحوره وقرأت سرعة متغيراته اليومية، ومن آخر 
 ،GhostTouch هذه التطورات هجوم جديد يسمى بـ
حيث يعتبر أول هجوم نشط بدون تالمس الشاشات، 
ويطلق عليه اسم (اللمس اخلفي) إذ يستخدم التداخل 
الكهرومغناطيسي (EMI) حلقن نقاط اتصال مزيفة في 
شاشة تعمل باللمس دون احلاجة إلى ملسها جسديا.

هذا النوع من الهجوم يتم في أماكن مثل املقهى أو 
املكتبة أو غرفة االجتماعات أو املؤمترات، وقد يضع 
الناس هواتفهم الذكية وجها لوجه على الطاولة ووقتها 
قد يقوم املهاجم بتضمني معدات الهجوم حتت الطاولة 

وشن هجمات عن بعد.
تكمن الفكرة األساســية في االســتفادة من تلك 
اإلشارات الكهرومغناطيســية لتنفيذ أحداث اللمس 
األساسية على املواقع املستهدفة بهدف االستيالء على 
جهاز التحكم عن بعد والتالعب باجلهاز األساســي، 
واالستفادة منها لوضع اإلشارات الكهرومغناطيسية في 
أقطاب كهربائية شفافة مدمجة في الشاشة لتسجيلها 

كأحداث تعمل باللمس.
يتضمن اإلعداد التجريبي جهاز إلكتروستاتيكيا 
لتوليد إشــارة نبض قوية يتم إرسالها بعد ذلك إلى 
هوائي لنقل مجال كهرومغناطيسي إلى شاشة الهاتف 
التي تعمل باللمس، مما يتســبب في التقاط األقطاب 

الكهربائية التي تعمل كهوائيات.
وميكن أن يحدث هذا بطرق مختلفة، مبا في ذلك 
التمرير السريع إللغاء قفل الهاتف، واالتصال بشبكة 
Wi-Fi غيــر أمنه، والضغط خلســة على رابط ضار 
يحتوي على برامج ضــارة، وحتى الرد على مكاملة 

هاتفية نيابة عن الضحية.
وفي الســياق ذاته، مت العثــور على ما يصل إلى 
٩ طــرازات مختلفة من الهواتــف الذكية عرضة لـ 
Lite و Huawei Pو٣٠ Galaxy A١٠s ،GhostTouch
٥X و Nexus٥ وG FE Galaxy S١٠ و٢٠ Honor View
iPhone٨ و Redmi٧٫٢ و Nokia٩ وS Redmi Note

.(٢٠٢٠) SE
وذلك ملواجهة التهديد وحماية بياناتكم.

وعليه، أوصيكم بإضافة التدريع الكهرومغناطيسي 
ملنع EMI، وحتسني خوارزمية الكشف عن الشاشة التي 
تعمل باللمس، وتفعيل خدمات ادخال رقم التعريف 
الشخصي للهاتف أو التحقق من وجوههم أو بصمات 

أصابعهم قبل تنفيذ إجراءات حساسة.
واحرصوا كل احلرص على حماية بياناتكم وتعلم 
أساسيات األمن السيبراني حتى حتموا بياناتكم وبيات 

أسركم.
ودمتم بحفظ الرحمن وحمايته.

ينتظر املواطنون إقرار 
املرتبطة  الشعبية  القوانني 
بحياتهم املعيشــية والتي 
كانت علــى رأس أولويات 
نواب مجلس األمة من جانب 
واحلكومة من جانب آخر، 
التي أكدت من خالل برنامج 
عملها ســعيها الى حتقيق 

الرفاهية للمواطن.
األولويات  تلــك  أبرز 
زيــادة الرواتــب وتعديل 
الوضع املعيشــي لألسرة 
الكويتية التي لم تشهد اي 
زيادة على رواتبهم طوال 
الســنوات املاضيــة رغم 
الزيادة املصطنعة للســلع 
التي أصبح لها تأثير سلبي 
املواطنني سواء  على دخل 
كانوا موظفني او متقاعدين.
نتمنى مــن احلكومة 
واملجلس اخلــروج بحل 
توافقــي يرضي املواطنني 
بعيدا عن جعل هذه القضية 
أسيرة للتكسبات السياسية.
املوظفــون بحاجة إلى 
الرواتب  املساواة في سلم 
حيث مــن غير املعقول أن 
يكون هنــاك موظف في 
وزارة يتقاضى راتبا حكوميا 
وفي املقابل جند راتبا خياليا 
في جهة أخرى حكومية، مع 
العلم ان املؤهل العلمي واحد 
لهؤالء املوظفني، األمر الذي 
يتطلب تدخال من احلكومة 
حلل هذه املشــكلة. كذلك 
احلال للموظفني في الدولة 
بصفة عامة الذين بحاجة الى 
فزعة حكومية وتشريعية 
لتعديل وضعهم املعيشي 
مبنحهم زيادات حتســن 
من وضعهم املعيشي حيث 
ان تكاليف احلياة صعبة، 
اضافة الى ذلــك التزامهم 
بأمور أخرى ترهق ميزانية 
هذه األسر، كذلك العمل على 
إعادة النظر في قيمة بدل 
اإليجار نظرا الرتفاع أسعار 
املبلغ  أن  اإليجارات، علما 
احلالي ال يكفــي، ويجب 
مضاعفته حتى يســتطيع 
املواطن أن يعيش برفاهية 

كما تقول احلكومة.
كذلك احلال للمتقاعدين 
وخصوصا أصحاب الرواتب 
املتدنية خصوصا من هم 
حتت او فوق االلف دينار 
بقليل، يجب على احلكومة 
ان جتد حــال عاجال لهذه 
الفئة فهناك من يعيل أسرا 
ومن الصعب أن يسد هذا 
املبلغ احتياجهم فيجب العمل 
على زيادة رواتب هذه الفئة 
بأسرع وقت بالتنسيق مع 
للتأمينات  العامة  املؤسسة 
االجتماعية واعتبرها حالة 
اســتثنائية حالهــم حال 
القياديــني الذين مينحون 
٨٠٪ مــن اجمالي رواتبهم 
تقاعدهم، وهذا األمر  حال 
ليس بصعب على مجلس 
الوزراء اقراره، كما ان الدولة 
تعاني من أزمة توظيف، فمن 
الواجب ايضا منح هذه امليزة 
جلميع املوظفني ملن يرغب 
التقاعد أســوة  منهم في 
بالقياديني إلفساح املجال 
أمام من ينتظــر فرصته 

الوظيفية، 
كما يجب على التأمينات 
أرباح  املتقاعد في  إشراك 
املؤسســة مــن خــالل 
تخصيص أرباح ســنوية 
ولو كانــت قليلة، املهم ان 
يتم حتسني وضعهم املادي، 
إعادة  مطلوب كذلــك 
النظر في رواتب املساعدات 
الى  االجتماعيــة ورفعها 
سقف يضمن احلياة الكرمية 
لهذه الفئة التي يعيش بعض 
أصحابهــا علــى راتب ال 
يتعدى ٧٠٠ دينار رغم غالء 
األسعار ومتطلبات احلياة، 
يجب االنتباه لهذه الفئة من 
خالل رفع سقف مساعداتهم 
الذي سيحقق لهم استقرار 
وضعهم املعيشي حيث ان 
مبلغ املساعدات احلالي ال 

يكفي.
كلنــا أمل فــي أن يتم 
التوافــق بــني احلكومة 
ومجلــس األمة على إقرار 
القوانني التي تســاهم في 
رفاهية املواطن والعمل على 
إيجاد آلية شــاملة ملعاجلة 
قــروض املواطنــني بحل 
يرضي اجلميع، ألننا بالفعل 
نريد أن نرى رفاهية املواطن 
بالشعارات،  بالفعل وليس 

ومنا الى من ميهم األمر.

في مختلف دول اخلليج، ولكن تبقى 
غاية التقارب بني األجيال القادمة من 
بني أبناء اخلليج هي الهدف والغاية 
السامية ولن نلتفت إلى صغار العقول 

من صانعي الفتنة.
وقد حرصت خالل الفترة املاضية 
على االطالع على ما تتم إذاعته حول 
جتهيــزات البطولة، واحلقيقة أن ما 
يحدث على أرض العراق شيء البد من 
التوقف عنده، فالطابع العام عن العراق 
يتجسد في وجود خراب وتدمير في 
كل مكان إال أن اإلعالن عن مستوى 
جتهيزات املالعب التي ستشهد تنظيم 
اللقاءات الرياضية يقول عكس ذلك، 
ويكشف عن حجم تعافي العراق من 

ويالت احلروب واخلالفات.
كمواطن كويتي خليجي وعربي 
أمتنى أن حتقق تلك البطولة الهدف 
الســامي الذي نســعى جميعا إلى 
حتقيقه، وأن نكون كشعوب خليجية 
وعربية أكثر متاسكا وقوة وأن تعرف 
األجيال اجلديدة والقادمة أن اخلالفات 
والنزاعات بني األشقاء لن تثمر خيرا، 

وإمنا اخلير في تآلفنا ووحدتنا.
«ما دمت تنوي اخلير فأنت دائماً 

بخير».

الدراســي وتراجع االهتمام واملتابعة 
للمواضيع املهمة. 

٭ هناك تخوف من انخفاض مستوى 
اللياقة البدنية لدى الطلبة خاصة الذين 
انخرطوا في برامج رياضية تأهيلية منذ 
بداية العام الدراسي، وهناك منهم من 
يعاني من الوزن الزائد ومت تخصيص 
لهم وبلغوا مستويات مرضية  برامج 

في اللياقة البدنية. 
٭ من املعتــاد ان (عيالنا) يتعودون 
في فترة إجازة الصيف الطويلة على 
التراخي والكسل فيجد األهل حينها 
النظام للبيت  صعوبة بالغة في إعادة 
وقد يتكرر ذلك في هذه اإلجازة الطويلة 

االستثنائية غير املسبوقة.
الذين ميرون  للطلبــة  بالنســبة  ٭ 
مبرحلة (العاصفة) وهي مرحلة املراهقة، 
سيجدون في هذه الفرصة الذهبية وقتا 
طاملا حلمــوا به ليحققوا أحالمهم في 
البحث عن املغامرات واللهو واالنخراط 
مع الصحبة بكل تصنيفاتها الصاحلة 
منها والطاحلة، خاصة مع ضعف الرقابة 
االســرية وانخفاض عام في مراقبة 
السلطة الضابطة التي غلب على كثير 
من األسر في مجتمعات سريعة التغير 

كاملجتمع الكويتي.
٭ أرجو تقييم فترة هذه العطلة (خمسني 
يوما) وتزويدنــا بالنتائج لعلنا نكون 

مخطئني. 

األرض، فاهللا ســبحانه وتعالى خلق 
كل شيء لسبب، وهذه حقيقة ذكرها 
عز وجل في القــرآن الكرمي بقوله: 
(أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم 

إلينا ال ترجعون).
ولو نوقــش البعــض منهم في 
أمرهم ألجابــوا فورا بأنهم مؤمنون 
باهللا ملتزمون بتعاليمه، لكن مبا انهم 
لم يعقلوا فيتفكروا ويتدبروا ويتعظوا 
فإن إميانهم هذا لم يؤد بهم إلى الصالح، 
إلى مخافة اهللا احلقة، لذلك  وبالتالي 
جتد معظمهم يتصرفون وكأنهم لن 

يبارحوا هذا العالم وأنهم مخلدون.
فإن الذين ال يــؤدي بهم التفكر 
إلى إنقاذ أنفســهم من حياة الغفلة 
سوف يفهمون احلقائق عندما يرونها 
بأبصارهم بعد مماتهم، حني يقف كل 
منهــم بني يدي ربه ليلقى حســابه، 
وحينها يكــون األوان قد فات، (لقد 
كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد)، فعلى 
كل إنســان أن يتفكر في الغاية من 
خلقه، ألن ذلك له عالقة مباشــرة به 
أوال، وبكل ما يراه حوله في الكون، 
وكل ما يعرض له في حياته تاليا، واهللا 
تعالى يذكر فــي محكم كتابه إن كل 
الناس سوف يتفكرون عندما يعاينون 
احلقيقة في يوم احلساب (وجيء يومئذ 
بجهنم يومئذ يتذكر اإلنسان وأنى له 
الذكرى يقول يا ليتني قدمت حلياتي).

بهم، وما انتشر على مختلف برامج 
التواصــل االجتماعي مــن مقاطع 
مصورة يظهر من خاللها الشــعب 
العراقي وهو يرحبون بالوفود العربية 
بل يدعونهم إلى االستضافة مبنازلهم 
بدال من الفنادق، إال أن البعض يحاول 
تعكير صفو تلك األجواء الرياضية من 
خالل استخدام حسابات وهمية تسعى 
إلى إثارة البلبلة والغضب بني مشجعي 
الفرق الرياضية املشاركة في البطولة، 
وكذلك رفع شعارات لبعض الرموز 
السياسية والتي سأكتفي بوصفها 
أنها شخصيات غير مرغوب بهم، ال 
على املستوى اإلنساني وال السياسي 

٭ تدريبهــم على االطالع على كل ما 
هو جديد في مجــال االبتكار والذكاء 

الصناعي.
أما اآلثار السلبية فمنها: 

٭ اخلوف من نسيان بعض األساسيات 
الدراســية كالقــدرة علــى القراءة، 

واحلساب.
٭ قد يتعود الطفــل على الفوضى، 
األلعــاب  والالمســؤولية، وإدمــان 
اإللكترونية، ومتابعة حسابات مشاهير 

مواقع التواصل االجتماعي. 
٭ قد تتسبب العطلة الطويلة في تراجع 
مستوى التحصيل الدراسي وهدم ما 

بنته املدرسة. 
٭ أما الضرر على طلبة املرحلة االعلى 

دراسيا بشكل عام: 
٭ التخوف من تدني اإلدارة والتحصيل 

من نتائج تســاهلهم فــي املوضوع 
واستخفافهم به زائد جتاهلهم لكالم 

اهللا سبحانه وابتعادهم عنه.
لكن ما ان يبدأ اإلنسان في التفكر 
والتدبر ســيبدأ باستكشاف قدرته 
وكيفية اســتخدامها، حتى يتبدى له 
الكثير من احلقائق التي لم يستطع أن 
يسبر أغوارها من قبل، وهذا األمر في 
متناول كل شخص منا، وكلما استغرق 
اإلنســان في تأمل احلقائق، تعززت 
قدرته على التفكر بصورة أكبر، وال 
يحتاج اإلنسان في حياته هذه إال إلى 

هذا التفكر امللي واملجاهدة الدؤوبة.
فاإلنسان الذي ال يتفكر يبقى بعيدا 
كليا عن إدراك احلقائق ويعيش حياة 
الذات، وبالتالي  اإلثم وخداع  قوامها 
فإنه لن يتوصل إلى مراد اهللا من خلق 
الكون، ولن يدرك سبب وجوده على 

حتاول من خاللها العراق التوصل إلى 
مستوى يشابه اإلعدادات والتجهيزات 
التي نفذت ببطولة كأس العالم واتخاذ 
التجربة القطريــة كنموذج، خاصة 
أن اجلانب العراقــي قد أمهل فترة 
ليست بالبسيطة للتجهيزات، فبطولة 
خليجي البصرة كان من املقرر إقامتها 
فــي ٢٠٢١ إال أن جلنة كأس اخلليج 
العربي رأت أن البصرة لم تكن في 
ذلك التوقيت جـاهزة الستقبال ذلك 

احلدث الرياضي.
وكم أعجبت مبشهد تدفق وفود 
املشجعني من مختلف دول اخلليج 
إلى أرض البصرة ومظاهر الترحاب 

احلياة ليصبحوا شخصيات مستقلة 
يخططون ملا ســيصبحون عليه في 

املستقبل.
٭ استغالل الوقت في العمل على تثبيت 
الطلبة، والتركيز على  املعلومات لدى 
مراجعة مواد حياتية مثل القرآن، قراءة 
وجتويدا وإكســابهم مهارات القراءة 
والكتابة باللغتني العربية واإلجنليزية. 
٭ إعــادة نشــاط العقــل بالتركيز 
بالراحة،  واالستيعاب، وإمداد اجلسم 
وأخذ القسط الكافي من النوم بعد املعاناة 

والشكوى بعدم االكتفاء من النوم. 
٭ قد تكون اإلجازة مفيدة ألولياء األمور 
خاصة األم املسكينة التي تتحمل عناء 
إيقاظ األبناء من النوم وتدريسهم وتلبية 
جميع احتياجات الست األبلة أو األستاذ 
بتوفير االحتياجات اخلاصة بالواجبات! 

في األمر كله هو أن يستطيع اإلنسان 
تطوير ملكة التفكر عنده وتعميقها أكثر 
فأكثر، (أفال يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا 
كثيرا)، فلو رفعت األقفال عن القلوب: 
القرآن، واستنارت  لباشرتها حقائق 
فيها مصابيح اإلميان، وعلمت علما 
ضروريا - يكون عندها كسائر األمور 
الوجدانية مــن الفرح واأللم واحلب 

واخلوف.
واإلنسان الذي ال يبذل جهده في 
التفكر والتدبــر والتذكر يعيش في 
حالة دائمة من الغفلة والضياع، وحالة 
الغفلة التي يعيشــها أولئك الذين ال 
يتفكرون مبا توحيه كلمة الغفلة من 
التجاهل مع عدم النسيان واالنغماس 
في الشــهوات والوقــوع في اإلثم 
واالســتخفاف واإلهمال، هي نتيجة 

بالنسبة لي أعتبر أن أي وسيلة 
تســهم وتســاعد في التقريب بني 
الشعوب العربية وخاصة دول اخلليج 
الواجب اغتنامها،  مبنزلة «الفرصة» 
أنني أجــد في «خليجي  واحلقيقة 
البصرة ٢٥» فرصة ذهبية ميكن من 
خاللها التقريب بني األجيال اجلديدة 
بصورة غير مباشرة وهي عن طريق 
الرياضة ومن خالل غرس روح الوحدة 
في نفوسهم، والتأكيد على أن أرض 
العرب هي األمان، وأن سر قوتنا ميكن 
في تضامنا ومتاســكنا، وانه يجب 
االبتعاد عن أي اضطرابات سياسية 
ال داعي لها، وان منهد لصفحة جديدة 
في تاريخنا اخلليجي ونغض الطرف 
عن األخطاء التي ارتكبت باملاضي، وان 
نغرس في نفوس األجيال اجلديدة 
تتعلم  التسامح والعفو، وان  مبادئ 
شعوبنا العربية حق جيرانها من الدول 
عليها، وان نتطلع جميعا إلى مستقبل 

يوحد صفوفنا ويلم شملنا.
وأرى من وجهة نظري أن خليجي 
البصرة ســيكون ذا أبعاد سياسية 
تتمحور حــول تقريب دول اخلليج 
من العراق، وأعتقد أنه ستكون هناك 
حالة مــن التجهيزات الكبيرة والتي 

خمسون يوما إجازة عطلة الربيع 
لهذا العام، هذا القرار، أفرح الطالب الذين 
ال يحبون الدراسة وما أكثرهم، وأسعد 
أمهاتهم الالتي كن يعانني األمرين خالل 
فترة الدراسة، لذا فالفرحة الكبرى لهن 
دون شك، ودعوات بطول عمر املسؤولني 
الذين أصدروا هذا القرار، (بس ال يكون 
قدموا استقاالتهم) حتى يكرروا لنا هذا 
اإلبداع! إجازة اخلمسني يوما فترة غير 
مسبوقة ولم متر علينا من قبل لعل ذلك 
من اإلجنازات الفريدة التي حظي بها 
اجلسم التربوي في الكويت، لتسجل 
لهم سابقة تربوية ال مثيل لها! باعتقادي 
املتواضع أن مثل هذه اإلجازة الطويلة 
قد حتمل في طياتها آثارا سلبية على 
الطلبة وأسرهم، خاصة عندنا في الكويت 
لعدم وجود أماكن للترفيه سوى السفر 
- لألسر املقتدرة - وطلعات البر التي 
حتولت عند بعض األسر من نعمة الى 
نقمة بسبب حوادث (البقيات) وحوادث 
الطرقات وغيرها، أما األســر التي ال 
تتمكن من التمتع مبثل هذه امللهيات، 
فينبغي عليهــا إيجاد احللول الالزمة 
لتنظيم أوقات هــذه اإلجازة الطويلة 

التي من إيجابياتها: 
٭ اســتثمار طول فترة هذه اإلجازة 
بإحلاق الطلبة باملراكز واألندية والبرامج 
املفيدة، من خالل زرع الثقة واملسؤولية 
لدى الطلبــة، وتدريبهم على مهارات 

لقد أعطانا اهللا ســبحانه الفرصة 
العبر ورؤية  للتفكر واســتخالص 
احلقائق في هذه احلياة الدنيا لنفوز 
فوزا عظيما في اآلخرة، فأنزل الكتب 
السماوية، وأرسل الرسل داعيا الناس 
عبرهم للتفكر في أنفسهم وفي خلق 

الكون من حولهم.
(أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق 
اهللا السماوات واألرض وما بينهما إال 
باحلق وأجل مســمى، وإن كثيرا من 
الناس بلقاء ربهــم لكافرون)، ولكن 
معظم الناس يظن أن «التفكر العميق» 
يقتضي من اإلنسان أن يعتزل املجتمع 
ويقطع عالقاته باآلخرين ويبتعد عمن 
حوله من ثم ينسحب إلى غرفة خالية 
ال يوجد بها أحد غيره! فيجعلون من 
التفكر العميق قضية صعبة جدا، مع 
أنها أبســط من ذلك بكثير، قال في 
كتابه العزيز: (كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب) فإن 
اهللا تعالى يدعو جميع عباده ليتفكروا 
ويتدبروا في آيات القرآن الكرمي؛ ألنه 

سبحانه أنزله لهذا الغرض.
وقد مدح رسول اهللا ژ أهل القرآن 
الذين يعيشــون معه ويقرأون آياته 
ويتدبرون معانيه، «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمــه»، وقادهم هذا التدبر 
والتفكر إلى إدراك الكثير من احلقائق، 
وبالتالي إلى مخافة اهللا سبحانه مخافة 
املوقنني، إذ إن الهدف املهم واألساسي 
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