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الفطرة وحسن النوايا.
سعى شــعب الكويت الختيار قائد فأحسن االختيار، فأصبح 
صباح األول حاكما بالتزكية. وكان نعم االختيار، تعاقبت األجيال، 
وتسلســل احلكام، فكان الشعب متمســكا بالعهد، حريصا على 
حمايته (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال)، وكان احلكام أوفياء 
باألمانة، عند تولي احلاكم التاسع الشيخ سالم املبارك الصباح احلكم 
(فبراير ١٩١٧) أمر بكتابة جملة حكيمة خلصت نهجه، وضعها فوق 
مدخل قصر احلكم «قصر الســيف»، وهي تذكير ونذير لكل من 
يدخل القصر أيا كان، وهذا دليل على الزهد واحلرص على العدل 

والنزاهة، وخدمة الشعب.
نعــم يا لها من حكمة «لو دامت لغيــرك، ما اتصلت إليك»، مر 
عليها العديد من املسؤولني وذكرتهم، وحفظها الشعب فكانت رسالة 

تذكير من احلاكم إلى كل من يكلفه بأمور الرعية.
الزمن ١٩٩٠ زمن الغدر.. احلدث غزو العراق للكويت واحتالله 
وتقطيع أوصاله، وتشتيت وأسر شعبه، وفقد وطن، وقيادة، وضاعت 
احلقوق وتساوت الرؤوس. نعم مت اغتصاب وطن، لكن إرادة الشعب 
الكويتي كانت عصية على الغاصب، الذي حاول بخبث العبث بالعهود 
واملواثيق بني الشعب الكويتي وحكامه، لكن الشعب الكويت رد كيده 
في نحره، فكان اجتماع ممثلي الشعب الكويتي مبدينة جدة حدثا 
لم يســبق له مثيل، وقد صــدع أول رئيس ملجلس األمة الكويتي 
عبدالعزيز الصقر، يرحمه اهللا، مكلفا وممثال عن شــعب الكويت 
بخطاب أسمع القلوب قبل اآلذان، وهز املشاعر، وأدمع العيون، وكان 
املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، يرحمه 
اهللا، متأثرا جدا مبا ســمع، كذلك بطل التحرير املغفور له بإذن اهللا 
ســمو األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهللا، بل كل من سمع 
هذا اخلطاب.. لم يكن خطابا عاديا فحسب، بل إحياء للعهد القدمي 
الذي حفظه الكويتيون بقلوبهم فلم يستطع الغاصب أن يصل إليه، 
إنه قمة الوفاء لعهد بني حاكم ومحكوم ووطن مفقود، وقمة األمانة 
مــن جيل أبناء األبناء لعهد وميثاق أبرمه أجدادهم وحافظوا عليه. 

هاكم اقرأوا بعض مقتطفات خطاب الشعب:
«في لقاء كهذا رسمي الدعوة، شعبي االستجابة، ليس الهدف أبدا 
مبايعــة آل الصباح، ألن مبايعة الكويتيني لهم لم تكن يوما موضع 
جدل لتؤكد، وال مجال نقض لتجــدد، وال ارتبطت مبوعد لتمدد، 
بل هي بدأت محبة واتساقا، واستمرت تعاونا واتفاقا، ثم تكرست 
دستورا وميثاقا، وقد أثبت الشعب الكويتي في أصعب الظروف، 
وأشدها خطرا وفاءه بوعده، والتزامه بكامل دستوره وعقده حني 
متسك بشرعيته، ووقف وقفة الرجل الواحد وراء أمير البالد وولي 
عهده، فسجل بذلك رائعة نادرة في التاريخ كسب بها احترام العالم، 
وأجهض من خاللها أحالم الغزاة، بل إني ألؤكد أن اإلجماع الشعبي 
الكويتي في التمسك بالشرعية كان عامال حاسما في حتقيق اإلجماع 

العاملي غير املسبوق بتأييد الكويت».
ما رأيك عزيزي القارئ بهذه الكلمات التي أعتبرها حتية وردا 
جميال من الشعب على «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك». اللهم أدم 

علينا نعمة الوفاء واإلخالص وصفاء النوايا.
ملن يهمه األمر: ماذا لو متت كتابة هذا اخلطاب «خطاب الشعب 
للقيادة بلسان أول رئيس ملجلس األمة» مؤرخا زمن العسرة واالحتالل، 
أو يكتب جزء منه على لوحة رخامية وتوضع مبدخل مجلس األمة 
لتذكر كل من يدخل املجلس بعهد أجدادنا وميثاقهم والعقد الفريد 
بني الشعب واحلاكم أسوة مبا سطره الشيخ سالم املبارك الصباح، 

يرحمه اهللا، على بوابة قصر احلكم. كرد للتحية مبثلها.

ال نرغب في اخلوض بتفاصيل احلديث 
الشريف للنبي العربي القدوة، عن عالمات 
اقتراب الساعة، ومالمح اقترابها، ومنها 
عالمــات تتعلق بأمورنــا اليوم وحياتنا 
اليوميــة، وعالقاتنا اإلنســانية للعرب، 
واألعاجــم، كما جاء فــي تنبيه احلبيب 
املصطفى عنها أقربها ما جاء عن التطاول 
بالبنيان! لكن ال أعلم ملا اإلعالم بكل أصنافه 
يتجنب اإلشارة إلى ذلك وعدم االسترشاد 
بذلك البيان النبوي لهذا احلديث السخي 
النقي للقدوة والنصيحة املباشرة وتخوف 
كثير من مسؤولي املؤسسات تبليغه عن 
عمومية الفساد املستباح بعالم اليوم بال 
مباالة لطاعة اخلالق من عبده املخلوق (وفي 

أنفسكم أفال تبصرون) ڈ.
ونواصل ما يعني عنواننا أعاله، فيما 
نشــهده حولنا من مخالفات يومية بينها 
نظام السكن واملســاكن، واإلسكان كما 
تعانيه األسر وبالتحديد الشبان وبالوي 
القسائم وعلة البنيان واألعمار للحاضر 
واملستقبل بقسوة أسعار األراضي كمواقع 
في احملافظات الست تليها أسعار وتكاليف 
البناء، ثم قسائم الفرز وتعميرها لإليجار 
وتســديد قروضهــا! أو بيعها مفروزة 
لتعميرها إما بســكن مرغوب، أو تأجير 

مطلوب!
وليســت هناك ضوابط وشــروط 
ومحاذير كتدبير مواقف للسيارات لألسرة 
املمتدة، وتراكم بجوانبها وأمامها طرادات 
بحرية، و«وانيتات» في منتصف الطريق 
العام أو شوارع متالصقة للزحام، وأدهى 
من ذلك، وذاك لو مت هدم قسيمة بشارع 
فرعي وتبعه جاره ومت تشييده بالكويتي 
«من عرجه!» أي بناء بيتني بشارع يتيم 
وحركة معمارية تابعه للخدمات املطلوبة 
أمامها مدرسة أو مجموعة مدارس حتمل 
مأساة دخولها وخروجها بسبب الفوضى 
املعمارية، فمن هو مسؤول عن كل ذلك 
احلال والشــكوى ملــن؟ لتعديل ذيولها 
املستشرية هذه األيام مبناطق منوذجية، 
كانت يوما ما آمنة مطمئنة بكل خدماتها 
املتعلقة بالبنية التحتية والعلوية! لدرجة مت 
تسمية ضواح ومناطق سكنية بال مدرسة 
حكومية رسمية جتاورها أراض ومعارض 

موسمية سنوية!
وبســؤال مقســمي اليمني الرسمية 
ال جــواب غير العتاب! اســألوا البلدية، 
واألشغال، والتربية، والصحة، وكل اللجان 
املعنية بنصيحة بعضهم املشكلة بالداخلية 
أو أحيانا اخلارجية لالســتئناس بالرأي، 
ومثلها العدل واألوقاف لتوضيح حديث 
الســيرة النبوية ملا نحن فيه من تشابك 
«عالمات الساعة احسموها يا جماعة»، يا 
حبيبنا يا رســول اهللا صدقة بنصيحتك 
وخالفك املتنطعون بالكالم من أمتك عندنا!

في علم النفس مصطلح يسمي «اضطراب 
الشخصية التمثيلية»، وهو عبارة عن السعي 
الدؤوب للفت االنتباه وجذب األنظار وإظهار 
العواطف بشــكل مبالغ فيه قد يصل إلى 
النفاق االجتماعي، وهذا إنذار مبكر للحاجة 
إلى االنتباه احلميــد غير املبالغ فيه وهو 
احتياج فطري طبيعي يحتاج إلى إشباع، 
حيث يهتم بك كل من حولك وليكن وجودك 

ذا معنى وقيمة وتأثيرا لديهم.
والناس الذين يحتاجون إلى لفت االنتباه 
باســتمرار لديهم مهارات اجتماعية جيدة 

ويتمتعون بثقة كبيرة في تقدير الذات.
طلــب االهتمام حاجة بشــرية وكلنا 
نحب أن نشعر باهتمام اآلخرين وانعدام 
هذا االهتمام يجعلنا غالبا نشعر بالوحدة 
واإلهمــال والتهميش فيجــب االهتمام 

باآلخرين وتقبلهم واحترامهم.
نالحظ هذه األيام انتشار ظاهرة «حب 
الظهور واالستعراض» في وسائل التواصل 
االجتماعي للفت االنتبــاه، حيث يتحدث 
كثيرون بطريقة مختلفة وغير مألوفة وفي 
مواضيع تافهة أو شاذة غير واضحة وهدفهم 
األول اإلساءة لغيرهم والتقليل من إجنازاتهم، 
وهذه الظاهر تعد مرضا نفســيا وهي من 

العقد النفسية والسلوكية االجتماعية.
الشــاعر والوزير املصري  أبدع  وقد 

محمود سامي البارودي حني قال:
ً وإذا َعَزمَت َفُكن ِبنَفِسَك واِثقا

َفاملُْستَعزُّ ِبَغيرِه ال يَظَفُر
َفانُْظْر ِإلى َعْقِل الَْفتَى ال ِجْسِمِه

فاملَرُء يَكبُر ِبالِفعاِل ويَصُغُر
َفاْختَْر ِلنَْفِسَك َما تَِعيُش ِبِذْكِرِه
َفاْملَْرُء ِفي الُدّنْيَا َحِديٌث.. يُْذَكُر

إن جذب االنتباه يجب أن يكون باخللق 
اجلميل والتهذيب واالستماع حلديث اآلخرين 
باهتمام وتقدمي األفكار اإليجابية والتفاؤل، 
وهي عوامل ناجحة وجاذبة الهتمام اآلخرين.

بادئ ذي بدء أســأل املولى عز 
وجل أن يحفظ هذا البلد وأهله ومن 
فيه من كل مكروه، وأن يجعله آمنا 
بإذنــه، ثم إن العفو عن قدرة خلق 
عظيــم ونهج قومي ورأي رشــيد 
سليم، وال يعود إال باخلير، كما أنه 
ذروة ســنام اإلحسان وقمة النبل 
به  والسؤدد وخلق عظيم، اتصف 
األنبياء والرسل والصاحلون فهو 
نهج إسالمي رائع خص به اهللا تعالى 
من أحب من عباده، ملا يدخره لهم 
من حسن ثواب يوم يلقونه، والعفو 
رحمة إلهية، وأجمله ما كان عن قدرة 
وفي وقت أحوج ما يكون له احملكوم، 

وهللا در احلطيئة حيث يقول:
من يفعل اخلير ال يعدم جوازيه
ال يذهب العرف بني اهللا والناس
ولنا في نبي الهدى عليه أفضل 
الصالة والســالم القدوة احلسنة 
حينمــا قــال لقومه وقــد أصبح 
مصيرهــم بيده: أقول ما قال أخي 
يوسف «ال تثريب عليكم اليوم يغفر 
اهللا لكم وهو أرحم الراحمني، اذهبوا 

فأنتم الطلقاء».
أيها الســادة إن مــا قامت به 

القيادة الرشيدة من عفو عن عدد 
من األشخاص احملكومني داخل البالد 
وخارجها إمنا يزيدنا لهم حبا على 
حب ووالء على والء، وليس هذا األمر 
مبستغرب على صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
حيث تبنى سموه هذه الفكرة، وليس 
مبستغرب أيضا على سمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، وال على رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، وال من سبقهم من حكام، 
وال حتى من يأتي بعدهم، فشجرة 

اخلير ال تطرح إال اخلير، أغصانها 
املودة والتآلف والتراحم وفروعها 
العدل واإلنصاف واملودة وغرسها 

التواضع والتسامح.
ومن ثمرات العفو وهي كثيرة، 
األمن واألمان واالستقرار، وهذا ما 
نحن بحاجة إليــه، وكذلك مراجعة 
النفس، وتدارك األخطاء وفتح صفحة 
جديدة لهؤالء الناس، وتهيئة األجواء 
املناسبة لتعاون السلطتني التنفيذية 
والتشريعية، وتصحيح املسار، وفيه 
أيضا مصلحة البــالد والعباد. إن 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد، حفظه اهللا، أضاف لسجله 
املشرف هذه املكرمة، وأراح هؤالء 
احملكومني من هّم الزمهم ســنني، 
وأراح أسرهم ولم شملهم بأهاليهم، 
فجعلها اهللا في ميزان أعماله وألبسه 

اهللا ثوب الصحة والعافية.
روي عن جعفر الصادق أن غالما 
له وقف يصب املاء على يديه، فوقع 
اإلبريق من يد الغالم في الطســت 
فطار رشــاش املاء في وجه جعفر 
فنظر إلى الغالم بغضب شديد، فقال 
الغالم: يا موالي والكاظمني الغيظ، 
فقال: قد كظمت غيظي، قال: والعافني 
عن الناس، قال: لقد عفوت عنك، قال: 
واهللا يحب احملسنني، قال: أنت حر 

لوجه اهللا تعالى.
وبعد هذا العفو الكرمي الذي جاء 
من والد كرمي، نبارك للمشــمولني 
به ونوصيهم بفتح صفحة جديدة 
مع الوطن، وأن يقابلوا اإلحســان 
باإلحسان، ويردوا التحية بأحسن 
منها وهم يعلمون أن الكويت بحاجة 
إلى كل أبنائها فليكونوا أبناء بررة 
لها وليحفظ اهللا الكويت وأهلها من 

كل مكروه، ودمتم ساملني.

في البداية، أتقدم بشكري اجلزيل 
لترشيحي من قبل جمعية الصحافيني 
الكويتية للمشــاركة في ورشــة 
العمل التــي تقيمها وزارة اإلعالم 
بالتعاون مع االحتاد األوروبي بعنوان 
«التواصل االستراتيجي في مكافحة 
اإلرهاب»، والتــي كانت على مدى 
ثالثة أيام، حيث أتيحت لنا الفرصة 
لتبادل اخلبرات حول كيفية مكافحة 
التطرف وتعزيز استخدام  خطاب 
التواصل  وسائل اإلعالم ووسائل 
الكويت واالحتاد  االجتماعي فــي 
األوروبي مبا يــؤدي إلى مكافحة 
نشر اإلرهاب عن طريقها ولنشر 
الوقاية االستباقية للجمهور وقد مت 
االطالع على جتربة االحتاد األوروبي 

في مكافحة اإلرهاب.
ومت التركيز على كيفية استخدام 
التواصل االســتراتيجي من خالل 
سلسلة من اإلجراءات التي تبدأ في 
فهم اجلمهــور ومعرفة توجهاتهم 
وسببها ومستوى التعليم والدخل 
والفئات العمريــة، ومن ثم حتديد 
األدوات والبروتوكــول املناســب 
لتحقيق الهدف الذي نســعى إليه 

وهو مكافحة اإلرهــاب ومكافحة 
خطاب التطرف. 

إن التحدي املهم هو إعداد الئحة 
املمارسة  قواعد إرشادية ومبادئ 
املهنية في نقل األخبار فيما يتعلق 
التي  القضايا  التي تغطي  باألخبار 
ميكن أن يستخدمها املتطرفون خلدمة 
قضاياهم. والتواصل االستراتيجي 
يعمل على خلق مجتمع متســامح 
شــامل جلميع فئات املجتمع وفي 
جميع األماكن باســتخدام األدوات 
العملية في  املناســبة والتكتيكات 
تطوير محتوى اخلطاب اإلعالمي 

ليكون مضادا للتطرف واإلرهاب. 
وال بد من التعاون بني القطاعني 
العام واخلاص مع مؤسسات املجتمع 
املدني واملنظمات الدولية أيضا حلماية 
وســائل التواصل االجتماعي بكل 
أنواعها من االستغالل من املتطرفني 
والوصول إلى خطاب متزن يكافح 
النوايا اإلرهابية واملتطرفة باستخدام 
الكلمات املؤثرة واألدوات التي تساعد 
على خلق مجتمع متسامح بعيد عن 
اإلرهــاب أو الكراهية وللوقاية من 
إرهابية  االنضمام ألي جماعــات 

ومتطرفة. 

وقــد مت خالل هذه الورشــة 
إلى مجموعات  تقســيم احلضور 
ملراجعة بعض البيانات على وسائل 
التواصــل االجتماعي وغيرها من 
البيانات وحتليلها ومحاولة حتديد 
األشــياء املفقودة من تلك البيانات 
والتســاؤالت التي تثيرها ومن ثم 
حتديد اخلطاب اإلعالمي الذي يؤكد 
على التواصل االستراتيجي ملكافحة 

اإلرهاب. 
إن التواصل االستراتيجي ملكافحة 
اإلرهاب يعتبر إستراتيجية عاملية 
لتعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية 
والدولية ملكافحة اإلرهاب والتواصل 
مع اجلمهور من خالل املنشورات 
اإلعالمية في جميع وسائل التواصل 
االجتماعي وكذلك عن طريق األنشطة 
التثقيفية التي يتم بثها من خاللها، 
إذ ان االنترنــت أصبــح عنصرا 
مهما في استراتيجيات االتصاالت 
اخلاصة بــإدارة اإلعالم ولتحقيق 
األمن والسالم والتنمية املستدامة 
مبا يؤدي إلى نبذ خطاب الكراهية 

والتطرف ومكافحة اإلرهاب.

بسبب األكل غير الصحي ونظام 
التغذية، وقلة احلركة، يُصاب البعض 
منا بالسمنة والوزن الزائد، فيلجأ إلى 
نظام الكيتو وهو نظام غذائي يساعد 
على إنقاص الوزن، لكنه يحتاج إلى 
عزمية وصبــر، والبعض يلجأ إلى 

إجراء تكميم للمعدة.
وقد ســمعت عن عالج جديد 
القصة  وسريع للســمنة، وإليكم 

ففيها العالج:
يُحكى عن ملك اشتهر بالسمنة 
املفرطة، حاول هذا امللك مرارا وتكرارا 
أن يخفف من وزنه ليصبح رشيقا، 
لكنه لم يستطع، بحث امللك عن طبيب 
يوصف له عالجا أو طريقة لتخفيف 
الوزن خالل شــهرين، وكل طبيب 
يأتــي إلى قصر امللــك يوصف له 
أكالت معينة، لكن لم يشــعر امللك 
بنقصان وزنــه. وكان امللك يقتل 
الطبيب الذي يوصف له عالجا ولم 

ينفع معه، حتى كاد أن يقتل جميع 
االطباء في املدينة، اال طبيبا واحدا 
جاء به احلرس الى قصر امللك وقال 
للملك: إنك ستموت بعد شهر فقط، 
وإذا أردت التأكد من صحة كالمي، 
اســجني عندك في السجن شهرا، 
حبس امللك الطبيب، ثم اعتزل الناس 
وجلس وحيــدا مهموما، وكل يوم 

مير عليه يزداد هما وغما وتعاسة، 
حتى نحل جسمه ونقص وزنه، وملا 
مضى ٢٨ يوما أخرج امللك الطبيب 
من السجن. فقال الطبيب للملك: ال 
يعلم الغيب إال اهللا سبحانه وتعالى، 
ولم يكن عندي دواء يذيب الشحم 
إال الهــم والغم، ولم أقدر أجلب لك 
الهم والغم إال بهــذه احليلة، بأنك 

ستموت بعد شهر.
أحسن امللك غاية اإلحسان إلى 
الطبيــب، وذاق امللك حالوة الفرح 
بعد زوال الهم والغم وأصبح رشيقا. 
وأنت عزيزي السمني إذا أردت أن 
ينزل وزنك بسرعة، فما عليك سوى 
اختيار شــريكة حياتك بشرط أن 
تكون نرجسية، ألن النرجسية نكدية 
درجة أولى.. وراح تنكد عليك عيشتك 
وتفقد شــهيتك للطعام، ويوم بعد 
يوم تشوف نفسك خسيت ١٠ كيلو 

في شهر!
إذا مــو مصدقنــي.. جرب.. 
فالتجربة خير برهان.. وسالمتكم 
من الهم والغم والنكد والنرجســي 

املدمر للصحة.
٭ اقرأ واتعظ: سئل اإلمام علي بن أبي 
طالب ے عن أعظم جند اهللا فقال:

«الهم الذي يذهب النوم.. إذاً الهم 
هو أعظم جند اهللا».

أمي املرحومة.. يظل اســمك 
وخيالك في قلبي محفورين أمي 
احلبيبة الغالية. يا من يسري حبك 
في دمي، وفي حياتي الفانية. ها 
قد مرت األعوام تلو األعوام على 
رحيلك عني جسديا، ويزداد قلبي 

شوقا وحنينا لك، وحبا أبديا.
لقد اشتقت لك كثيرا، ولم تفارق 
صورتك خيالي أبدا. دائما أنت معي 
وأمامي في كل حلظاتي، وصوتك 
احلنون لم يبتعد عن مســامعي، 
إني أحتسر على كل حلظة مضت 
من عمري قصرت فيها معك من 
دون قصد مني، فكل إنسان خطاء.
العفو واملغفرة،  فيا اهللا يا ذا 
اعف عني إن قصرت بحق أمي أو لم 
أبرها مبا يرضيك عني، ويرضيها، 
يا مهجــة القلب يا أمي. ويا مقلة 
العني ويا هواء الرئتني، ستظلني على 
الرأس والعني وفخر وذخر السنني 
السابقة واملقبلة. فأنت الذكرى التي 

ال تغيب أبدا.
لقد تركتنــي وحيدا في هذه 

الدنيــا الصعبة، أفتقد فيها حبك 
وحنانك ودعاءك. فصرت أصارع 
احلياة وحيدا، لن أنساك يا أمي أبدا. 
فأنت متغلغلة في دمي ويسري 
حبك في عروقي، فأنا أتنفس حبك 
وحنانك. أمي احلبيبة، إني أرثي فيك 
األمومة كلها باقتدار، بحبك وحنانك، 
وتضحياتك، وكفاحك، وصبرك، لقد 
أديت رســالتك في تربيتنا بهذه 
القاسية، وانتصرت على  احلياة 
مآسي احلياة وصعوباتها، بفضل 

اهللا سبحانه وتعالى، ومن ثم قوة 
إرادتك، وتصميمك، وحتديا منك 
لكل الظروف الصعبة، فأي جزاء 

تستحقني يا حبيبتي؟
لك الدرجــات العال في اجلنة 
بإذن اهللا. فنعم األم أنت، إن الكالم 
لن يوفيك حقلك وأدعو اهللا العزيز 
القدير لك وجلميع موتى املسلمني 
بالرحمة واملغفرة.. وإن العني لتدمع، 
وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك 
يا أماه حملزون. رحمك اهللا يا أمي 

الغالية، اسمك «عائشة». وما أنت 
بعائشة (متوفاة). أمي الغالية، لن 
أنساك أبدا بعد املمات. وأدعو اهللا 
أن يجمعني وإياك في ظله، يوم ال 
ظل إال ظله، ألمتع ناظري بأحب 
وأرق إنسانة في الوجود. واهللا من 

وراء القصد.
مالحظة:

١ - كتبــت هذا املقــال بدموعي، 
وأحزاني، وحرارة قلبي.

٢ - نداء ودعوة من القلب إلى كل 
ابن وابنة عاق بوالديه للمسارعة 
في التسامح منهما، فاحلياة قصيرة 
جدا كي ال تضيع بخصام الوالدين.

يقول املولى عز وجل، بســم 
اهللا الرحمــن الرحيــم: (وقضى 
ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين 
الكبر  إما يبلغن عندك  إحســانا 
أحدهمــا أو كالهما فال تقل لهما 
أف وال تنهرهمــا وقل لهما قوال 
كرميا واخفــض لهما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 

ربياني صغيرا) ڈ.

ملن يهمه األمر

«لو دامت لغيرك
ما اتصلت إليك»

يا نوابنا ردوا التحية

s.sbe@hotmail.com سالم إبراهيم السبيعي

حــب الذات مطلوب حينما نعرف أن اهللا أودع هذه الغريزة في 
اإلنسان حيث عن طريقها يحمي نفسه ويخاف على حياته، وأودعها 
اهللا بنا على فطرة سليمة ونفس صافية، كي نرتقي بأنفسنا وأرواحنا 
ونرنو بها دائما في كل املواقف واألحداث التي متر بنا، ومن يحب 

ذاته يجب أن يجعل هذا منطلقا حلب اآلخرين أيضا.
فمن الصعب جدا أن يحب أحدنا اآلخرين وهو ال يحب نفسه، 
ومن الصعب أيضا أن نطلب من الشخص أن يحترم اآلخرين وهو ال 
يحترم ذاته، لذلك كلما أحببنا نحن أنفسنا وقدرناها، كان ذلك سببا 
في حب اآلخرين، لهذا دائما ما يقال إن سعادتك في إسعاد اآلخرين. 
وكما قال زوي كرافيتز: ستكون أجمل عندما تقدر نفسك، وعندما 
حتب ذاتك، وتلك حقيقة يجب أن نعرفها جميعا، بأن كل إنسان محب 
لذاته ستجده تلقائيا محبا لآلخرين من حوله، وسيسعى دائما ألن 
يحقق جميع أهدافه وما يحبه ويحتاج إليه، ولكن دون أن يخرجنا 
هــذا احلب إلى معنى آخر، أي أن نطلق العنان لهذه الغريزة لتوجه 
شخصيتنا وعالقاتنا باآلخرين فتنقلنا من هذا املفهوم الفطري إلى 

مفهوم األنانية، وما أدراك ما األنانية؟!
هذا املرض العضال الذي يفوق خطر كل غريزة ألنه يســتخدم 

بقية الغرائز إلشباع متطلباته وهذه الصفة 
أو الغريزة ينبذها ديننا احلنيف حيث جاء اإلسالم الستئصال هذا 
املرض أو ترويضه في إطار شرعي، حيث قال ژ، «ال يؤمن أحدكم 
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه»، كما يجب أن نعلم أن هناك حقيقة 
مؤملة يجب أن نعيها تعد من كبرى املشاكل التي تعاني منها البشرية 
أال وهي حقيقة «عالم الفرد»، أي عندما يغلب اإلنسان مصلحته على 

مصلحة اآلخرين وهذا هو تعريف األنانية الذي ينطلق من األنا.
وعرفت باألثرة أيضا: بأن قيل في معناها أن يختص اإلنســان 
نفسه باملنافع أو املصالح الدنيوية ويستأثر بذلك ويهضم حق غيره 
لألســف، وراجع «نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكرمي 
ژ» إن األثرة واألنانية إذا شاعت في مجتمع من املجتمعات انحل 
عقــده، وانفصمت عراه، وحينئذ تنقلــب املنافع إلى مهالك تهوي 

بصاحبها في سابع قاع.
لذلك يفترض أن يتحلى كل شــخص بعكس هذه الصفة وهي 
اإليثار، أي بأن يفضل غيره على نفســه، وحينئذ فقط يصبح من 
املفلحني الذين تخلصوا من شح أنفسهم، يقول سبحانه: (ويؤثرون 
على أنفســهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 

هم املفلحون).
وفي نظري، فإن الشخص األناني هو شخص مريض بالغرورية 
واالســتعالء، يحب نفســه وال يهمه من حوله، ويسعى دائما إلى 
حتقيق رغباته فقط حتى لو كانت على حساب اآلخرين، وقد يحتاج 
إلى عالج أو إلى شــخص يقف معه للقضاء على تلك األنانية التي 

تتواجد في ذاته.
وال ننسى أيضا أن املجتمع واألسرة لهم دور كبير في ذلك، كما 
يجب علينا نحن أن نصفي أنفســنا من صفة األنانية، ونبتعد عن 
الرغبات النفســية ألنها منشأ االختالفات، فاألنانية غالبا ما تكون 
نتيجة تربية أســرية خاطئة، لذلك يجب أيضا على بعض األســر 
مراجعة قراراتها في تربيتها ألبنائها، للتخلص من هذه اآلفة والسلوك 
اخلاطئ، قال اإلمام علي گ «ثمرة احملاسنة صالح النفس»، فجمال 

اإلنسان بجمال تعامله وأخالقه، ال العكس.
وما أجمل أن تكــون احلياة جميلة بنا، وما أجمل أن نذوب فيها، 
فتكون احلياة نحن ونكون نحن احلياة، فبالفعل التعامل جسر نعبر به 
إلى وجدان اآلخرين، ونؤثر به على نفسيات البشر، فدائما ما يكشف 
تعاملنا عن رقتنا، عن عذوبتنا، عن جمالنا، وعن جمال نقائنا وصفائنا.

في سياق احلياة

وجدان اآلخرين
فاطمة املزيعل

ألم وأمل

التواصل 
اإلستراتيجي

في مكافحة اإلرهاب
د.هند الشومر

 حديث اجلمعة

أسرع عالج 
للسمنة

محمد العويصي

من الواقع

أمي املرحومة 
تظلني في قلبي 

محفورة
 Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري
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