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الإهــــــــــــــــــــداء
•�إىل كل �شاب يجل�س يف مقهى ينتظر زميله ,الذي
ت�أخر عليه دون عذر مقبول.
•�إىل كل فتاة �صرخت �أمها يف وجهها دون �سبب مقبول.
•�إىل كل موظف ير�أ�سه مدير �سيء ,فال يقدر عطاءه
�أو موهبته.
•�إىل كل زوج"م�ضيقة �صدره"زوجته احلمقاء.
•�إىل كل زوجة"قرفانة"من هذا اجللف؛ الذي ت�ساكنه
يف بيت واحد.
•�إىل كل مري�ض على �سرير �أبي�ض ,م ّل املغذي يف يده.
•�إىل كل من يريد تنف�س الأك�سجني ,والغبار يطوقه من
كل مكان.
•�إىل كل مديون حايف القدمني ,مطرود بالأبواب.
•على كل من يتطلع لل�سعادة والفرح ..اقر�أ الكتاب فهو
لك.

قـ ـ ـ ــوانـ ــني ال ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاة
�إيـ ـ ـ ـ ـ ــاك �أن ت ـكـ�س ـ ـ ــرها

الـمـقـــــدمـــــة
للحياة قوانني ,بع�ضهم ال ُي�س ّلم �أو ال يعلم بوجودها �أ�ص ًال,
وبع�ضهم علم ولكنه ال يتبعها ,و�آخرين يعملون لكن بقواعد
خاطئة واملحظوظ من يعلم القوانني ويعمل بها في�سعد.
�إن قوانني ال�سعادة التالية الذكر م�ستمدة من ال�سنن ال�شرعية
وال�سنن الكونية.
�أمتنى على القارئ الكرمي �أن ي�ستمتع بفهمها ,وي�سعى جاهد ًا
وجماهد ًا �أن ي�ستمر دون تو ّقف ,وبخطوات وئيدة ...رويد ًا..
رويد ًا ..دون �إبطاء� ,أو �إ�سراع ,فاخل�شية �أن يلهبك احلما�س؛
فتندفع ثم تخبو �أو تتكا�سل ثم تلهو ..وتعود املرة تلو املرة ت�س�أل
نف�سك املكتئبة ..ملا �أنا حزين ؟
�إن لل�سعادة قوانني �إن تخليت عنها �أو ك�سرتها تخلت عنك,
و�ستعاقبك بالهم والغم ..ولذا هاجم ,ثم هاجم وانت�صر..
�إليك القوانني.
9
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قوانني ال�سعادة� ..إياك �أن تك�سرها
لل�سعادة �أ�سباب �شرعية و�أخرى كونية ،وجماع ال�شرعية :توحيد
�صحيح يثمر �إميانا عميقا ,وح�سن ظن باهلل ,ثم نقاء �سريرة,
وخم�س �صلوات يف اليوم والليلة ،وبها تفوز باطمئنان الدنيا
وجنة الآخرة.
�أما الأ�سباب الكونية فبقدر حت�صيلها تزداد ال�سعادة طردي ًا ..وقد
اخرتت لك عزيزي القارئ ما لي�س له عالقة بو�ضعك االقت�صادي
�أو االجتماعي �أو التعليمي؛ حتى ال تتحجج ب�أعذار ،ومنها:
 .1النوم ..النوم ..النوم
ف�إنك لو متلك كنوز الأر�ض� ,أو من كبار عباد اهلل ال�صاحلني ,وال
ت�أخذ كفايتك من النوم (ثماين �ساعات يف اليوم) على �أن تدرك
�أو�سط الليل و�آخره ،وغفوة الع�صر ملدة ثالثني دقيقة ،فال تلومن
�إال نف�سك �إذا �شعرت بالتوتر والإرهاق ,و�سرعة االنفعال ,و�آالم
املفا�صل ,وقلة الرغبة يف الطعام؛ ذلك �أن��ك عاك�ست نامو�س
ا�سا ()10
الكون فدفعت ال�ضريبة ،قال تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل ِل َب ً
َو َج َع ْل َنا ال َّن َها َر َم َع ً
ا�شا ( {)11النب�أ.
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 .2ممار�سة الريا�ضة �أ�صبحت �ضرورة
فاملواظبون عليها ثالث مرات يف الأ�سبوع يحرقون (� )2000سعرة
حرارية ح�سب دار�سة علمية �صادرة عن جامعة هارفرد� ،أظهرت
�أنهم تنخف�ض لديهم معدالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،ويعانون
قدرا �أقل من التوتر واالكتئاب ,والإم�ساك ,ونوبات ال�صرع ،كما
�أنهم ُيظهرون ثقة �أكرب ب�أنف�سهم� .إن �شدة التمرينات تعمل على
تقوية العظام والع�ضالت ،ويقل تعر�ض الن�شطاء من الرجال
ملر�ض ه�شا�شة العظام �أو �ضمور الع�ضالت ,ويعي�شون حياة �أطول.
يف حني �أظ��ه��رت درا���س��ة �أخ��رى من جامعة جنوب كاليفورنيا
�أن الريا�ضة ترفع من م�ستوى"هرمون النور�إبينفرين �أو النور
�أدرينالني"يف املخيخ ،وهذا الهرمون م�شهور ب�أن له ت�أثري ًا مهدئ ًا
ومدخ ٌل لل�سرور.
أعط ثم خذ
ِ �  .3
ج����اء ال���ف���ر����س �إىل ال���ه���ن���د ,ون����زل����وا ب��ال�����ش��اط��ئ ال��غ��رب��ي،
وكان"يادورانا"هو ملك"غوجرات" ,فتقدم زعيمهم �إىل امللك
طالب ًا منه التوطن يف رح��اب دولته ،ورد ًا على �س�ؤاله قدم له
امللك كوب ًا مليئ ًا باحلليب ،وكان هذا يعني �أن دولته مليئة بالفعل
بالب�شر ,ولي�س هناك مت�سع للمزيد ،ومل ير ّد زعيم الفر�س على
12

����������������������������������

قـ ـ ـ ــوانـ ــني ال ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاة
�إيـ ـ ـ ـ ـ ــاك �أن ت ـكـ�س ـ ـ ــرها

هذا الكالم ,بل �أخذ ملعقة من ال�سكر فحركها يف الكوب ,ثم
�أعاده �إىل امللك ،وكانت هذه �إ�شارة بلغة الرموز� :إىل �أننا ال نرمي
�إىل اال�ستيالء على حليبكم؛ بل �سنزيد من حالوته ،و�أننا �سنزيد
من حالوة احلياة يف بلدكم ،ولقد مر على هذه الواقعة �أكرث من
�ألف �سنة ،ويقول لنا التاريخ �إن ما قاله زعيم الفر�س قد حققه
العامة من قومه ،فلم يرفع الفر�س ل��واء االحتجاج واملطالب،
بل عملوا على رقيه باجلهد ال�صامت الدءوب ،وقد بذلوا جهد ًا
�أكرث من جهود الآخرين ،فتقدموا يف جماالت التعليم والتجارة
وال�صناعة ،فزادوا من ثروة البالد ورقيها.
�أكرث �شيء �أتذكره من درا�ستي يف املرحلة االبتدائية در�س (طه
والطبلة) من م��ادة املطالعة ,ودر���س (زرع ح�صد) من مادة
القراءة� ..إنه زرع ح�صد ،ولي�س ح�صد زرع !.
 .4اعرف �أن احلياة مليئة بال�سلبيات
وج ّلها وهم وخياالت ,ومليئة بالإيجابيات ،و�أن��ك مهما فعلت
فلن تق�ضي على ال�سلبيات ،لأن اهلل ع��ز وج��ل ي��ق��ولَ } :ل َق ْد
ال ْن َ�سانَ فيِ َك َب ٍد ( {)4البلد ،وما ميكن �أن تفعله هو �أن
َخ َل ْق َنا ْ إِ
فتحجم من ال�سلبيات ,وحتت�سب
تق�ضي على بع�ض امل�شكالت
ّ
يف الباقي وتتعاي�ش معه ,ثم ت�ضخم الأ�شياء اجلميلة يف عقلك
13

الباطن ،وهي مهارة يتعلمها املرء يف حياته ب�صعوبة ،ثم تتحول
�إىل ريا�ضة نف�سية وعادة تلقائية ،يقول د .مرييف يف كتابه"قوة
عقلك؛ الباطن"":هناك طريقة رائعة للإعالم بوظيفة عقلك �أال
وهي� :أن تنظر �إليه كحديقة ,و�أنت مبثابة ب�ستاين تلك احلديقة,
تقوم ببذر البذور"الأفكار"يف عقلك الباطن طوال اليوم".
ويقول ال�سيد وحيد خ��ان :نظر �شخ�صان عرب نافذة واح��دة؛
�أحدهما ر�أى الوحل ,والآخر �شاهد النجوم.
وال�شيء نف�سه عرب عنه �آخر بقوله :الفرق بيني وبينك هو الفرق
بني �شخ�صي و�شخ�صك؛ ف�أنت ت�سمع غلق الباب ,و�أنا �أ�سمع فتحه.
 .5اجعل حياتك"ثرية"باملتع ال�صغرية
كم�شاهدة فيلم كوميدي كـ"� ,"Clickأو تاريخي ملهم كـ"
� ,"Harteأو ع�شاء فاخر مع من حتب� ,أو قراءة رواية �شيقة,
�أو جم�لات �أ�سبوعية اجتماعية� ,أو �سفر ق�صري تك�سر فيه
امللل� ,أو ح�صولك على برنامج للعالج الطبيعي "� ,"SPAأو دعوة
�أ�صدقاء لطفاء �إىل املنزل� ,أو اال�سرتخاء على �شاطئ البحر,
�أو �سكون يف مزرعة �أو برية بعيد ًا عن ال�ضو�ضاء� ،أو �أن تكافئ
ذاتك فت�شرتي هدية ثمينة لنف�سك ،مبعنى �آخر :ال جتعل حياتك
رهينة انتظار حدث مفرح كبري ،ال��ذي لن يح�صل عليه �سوى
Brave
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�صاحب املتع ال�صغرية حينما انت�شت روحه املعنوية ،ف�أقبل على
العبادة واحلياة والعمل ،بينما �أنت �سئمت ثم �ضجرت؛ ف�سقطت
يف منت�صف الطريق.
 .6اكت�سب �أ�صدقاء جدد
ف�إنهم حم��رك��وا التغيري ،و�سي�ضخون �إل��ي��ك خ�ب�رات وجت��ارب
وحوارات ,وتطلعات وطموحات جديدة ،فرب �صديق فتح لك باب ًا
�إىل اجلنة� ,أو الرزق� ,أو علو الهمة ،واحر�ص على الكرمي منهم,
وا�ستثمر فيهم كما ت�ستثمر يف العقارات والأ�سهم �أو م�سارك املهني،
ولكي حتافظ عليهم فعليك �أن ت�ضع بينك وبينهم م�سافة معقولة،
و�أن�صحك ب�أال تدخل معهم يف �شراكة مالية وجتارية طويلة الأجل؛
لأن التجارة قائمة على امل�شاحة ،يقول وحيد خان�":شاهدت الفتة
على �أحد �شوارع دلهي وكانت تقول :حافظ على امل�سافة"Keep
�"Distanceأي حافظ على م�سافة معقولة مع ال�سيارة التي ت�سري
�أم��ام��ك ،ه��ذا الإر���ش��اد امل��روري يحتوي على حكمة بالغة تتعلق
مب�سرية ال�شوارع ,ومب�سرية احلياة يف �آن واحد"،فالإن�سان ال
يعي�ش وحيد ًا يف هذا العامل بل هو يق�ضي حياته حماط ًا بعدد كبري
من الب�شر ،وكل �إن�سان يحمل بع�ض الأماين ،وكل �إن�سان هنا يريد
�أن ي�سبق الآخرين يف م�سرية احلياة".

15

تق�ض عليك التوافه
  .7ال ِ
�إن متو�سط الأعمار بني ال�سبعني والثمانني �سنة ،ثلثها يذهب يف
النوم ،بافرتا�ض �أنه ينام ثماين �ساعات خالل الأربع والع�شرين
�ساعة يف اليوم ،وثلثها يذهب يف �سن الطفولة و�أول ال�شباب ،حيث
مل يدرك حقيقة احلياة ،وللتو خرج من معاناة املراهقة ،التي
ذهبت يف كدر و�صراع مع ال��ذات والأ�سرة واملحيط اخلارجي،
والثلث الباقي الأخ�ي�ر ثلثه �سيذهب يف اعتنائك ب�صحتك
واخلوف من املوت وكيف تتم�سك باحلياة� ،أي �إن زهرة حياتك
احلقيقية هي ت��راوح بني ع�شرين وخم�س وع�شرين �سنة ،فمن
املعيب �أن تق�ضيها يف �شكوى ولوم وتربم وانفعال لأ�شياء تافهة..
اغنم عمرك وركز يف الأ�شياء الكبرية ...والكبرية فقط.
 .8قنن ا�ستخدامك الهاتف �أو اجلوال
�أغلقه وقت راحتك� ,أو قراءتك �أو اجتماعاتك املهمة �أو لقاءاتك
العائلية ،ثم ال ت�شاهد التلفزيون ل�ساعات طويلة ،و�إذا �شاهدته
فابتعد عن الأخبار ال�سيئة �أو الربامج امل�ؤملة؛ ف�إنها ت�سقي العقل
الباطن دون وعي منك.
واحذر �أن جتال�س ال�شخ�صيات ال�سلبية؛ التي تنقل الإحباط والغيبة
والنميمة والبهتان وال�شكوى والقيل والقال ،وال تقل �أنا م�ستمع
فح�سب ،بل �ستذهب كل تلك الأخبار معك �إىل فرا�ش النوم.
16
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نت بجمالك و�أناقتك وهندامك
 .9اع ِ
ما يحقق لك االنطباع املميز ,ويبعث يف نف�سك الثقة والر�ضا،
قال النبي �" :إن اهلل جميل يحب اجلمال"�أخرجه م�سلم،
وما يدخل البهجة وال�سرور هو العناية بج�سمك واالغت�سال ملدة
ثالثني دقيقة على الأق��ل يومي ًا ،فنحن يف بلد حار ويف �أج��زاء
منه يكرث الغبار والعوالق الهوائية ،والعناية ب�سنن الفطرة ومنها
احلالقة �أ�سبوعي ًا ,مع تقليم الأظافر ,ثم بالغ يف الطيب.
 .10اهتم ب�صحتك
بالطعام املتوازن والنوعي ،وال ب�أ�س بقليل من زيت الزيتون �أو
خل العنب �أو الريحان واحلبق ت�ضعه على وجباتك ،وابتعد عن
الوجبات امل�شبعة بالدهون ،وبادر بالعالج �إذا مر�ضت عند �أف�ضل
أجر فحو�ص ًا دورية وال تركن �إىل عالج
الأطباء بح�سب قدرتك ،و� ِ
�سابق ،فالطب يتقدم ب�شكل هائل ،كما �أن ج�سمك قد يتعود على
العالج فت�ضعف كفاءته ،وادخ��ل يف معركة ال ه��وادة فيها مع
ال�سمنة ،فهي جملبة لأمرا�ض الع�صر ,ومنها القلب وال�ضغط
وال�سكري وال�ضعف اجلن�سي ،لي�س هناك جمال لل�شك يف �أن
ال�صحة والطعام لهما �أثر بالغ يف النواحي النف�سية والعاطفية
للإن�سان .يقول ال�شيخ حممد الغزايل -رحمه اهلل�":-إن عناية
17

الإ���س�لام بالنظافة وال�صحة ج��زء من عنايته بقوة امل�سلمني
املادية والأدب��ي��ة؛ فهو يتطلب �أج�سام ًا جتري يف عروقها دماء
العافية ومت�ل�أ �أ�صحابها فتوة ون�شاط ًا ،فالأج�سام املهزولة ال
تطيق عبئ ًا ،والأيدي املرتع�شة ال تقدم خري ًا ،وللج�سم ال�صحيح
�أث��ر ،ال يف �سالمة التفكري فح�سب ,بل يف تفا�ؤل الإن�سان مع
احلياة والنا�س".
 .11ثابر يف حت�صيلك العلمي واملعريف والثقايف
و�إي��اك �أن تتوقف ،فالعقل يحتاج �إىل الغذاء في�سعد ،فاحر�ص
على �صناعة م�شروع �إكمال املراحل العلمية ولو باالنت�ساب ،واق ِنت
الكتب اجلديدة� ،سيما تلك التي يف جمال تخ�ص�صك �أو مواهبك
الفطرية� ,أو �إدارة الذات والنجاح وال�ثروة ،والتحق بالدورات
التدريبية ،واح�ضر امل�ؤمترات واملعار�ض وامللتقيات والندوات
وال�صالونات الثقافية.
كل ذلك �سي�ؤدي بك �إىل حياة نامية متجددة بفعل العقل ،و�إياك
و�أف��ك��ارك البالية املتحنطة ،فكلما كرب ج�سمك ال بد �أن يكرب
عقلك ،فتغري بع�ض قناعاتك ،و�إن �أبيت ف�ستموت موت ًا �سريري ًا..
عاي�ش وما �أنت عاي�ش.
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اق�ض على الرتدد يف حياتك
.12
ِ
واتخذ قرارات حدية وجدية ,ولو فيها بع�ض من الأمل وعواقبها
�سعيدة ،ف���إن الت�سويف يعمق امل�شكالت ويفوت الفر�ص ،فمن
يتهيب �صعود اجلبال يع�ش �أبد الدهر بني احلفر ،يقول الإمام
ابن القيم يف كتابه"الفوائد"":طالب النفوذ �إىل اهلل وال��دار
الآخ��رة ،بل و�إىل كل علم و�صناعة ورئا�سة ،بحيث يكون ر�أ�س ًا
يف ذلك مقتدى به فيه ،يحتاج �إىل �أن يكون �شجاع ًا مقدام ًا
حاكم ًا على وهمه ،غري مقهور حتت �سلطان تخيله ،زاهد ًا يف كل
توجه �إليه ،عارف ًا بطريق الو�صول
ما �سوى مطلوبه ،عا�شق ًا ملا ّ
�إليه والطرق القواطع عنه ،مقدام الهمة ثابت اجل�أ�ش ،ال يثنيه
عن مطلوبه لوم الئم وال عذل عاذل ،كثري ال�سكون ،دائم الفكر،
غري مائل مع لذة املدح وال �أمل ال ّذم ،قائم ًا مبا يحتاج �إليه من
�أ�سباب معونته ،ال ت�ستفزه املعار�ضات� ،شعاره ال�صرب ،وراحته
التعب ،حمب ًا ملكارم الأخالق ،حافظ ًا لوقته ،ال يخالط النا�س �إال
على حذر ،قائم ًا على نف�سه بالرغبة والرهبة ،طامع ًا يف نتائج
االخت�صا�ص على بني جن�سه ،غري مر�سل �شيئ ًا من حوا�سه عبث ًا،
وال م�سرح ًا خواطره يف مراتب الكون ،ومالك ذلك هجر العوائد
وقطع العالئق احلالة بينك وبني املطلوب".
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بقية ال�سعادة
�سبق �أن كتبت مقالة بذات املو�ضوع ,وقد ركزت فيها على الأ�سباب
الكونية التي ي�ستطيع كل �أحد �أن يحققها؛ وهي �أ�سباب ف ّعالة �أكرث
يف حالة الرخاء واال�سرتخاء� ,أما يف حالة الأزم��ات فالأ�سباب
ال�شرعية تكون �أكرث فعالية و�أهمية ,وال�سعيد ال�سعيد من جمع
احلالني ,بغ�ض النظر عن ظروف احلياة وجمرياتها ,وهذه ال
تت�أتى �إال ل�صنف نادر من الب�شر�َ ،سمى فوق العادة الب�شرية،
واليوم �أحتدث عن الأ�سباب ال�شرعية وبع�ض ًا من الكونية التي
ي�ستطيعها كل �أحد ًا �أي�ض ًا �أن يطبقها بغ�ض النظر عن م�ستواك
املادي واملعنوي ومنها:
 .1فكّر بالآخرة:
يقول امل�صطفى ":من كانت الآخ��رة همه جعل اهلل غناه يف
قلبه ,وجمع له �شمله ,و�أتته الدنيا وهي راغمة ،ومن كانت الدنيا
همه جعل اهلل فقره بني عينيه ،وفرق عليه �شمله ،ومل ي�أته من
الدنيا �إال ما قدر له"�صحيح الرتمذي.
ولذا لكي ُتوهب لك الدنيا فعليك �أن تطلب الآخرة ،يقول الإمام
ابن ح��زم :تطل ّبتُ غر�ض ًا ي�ستوي النا�س كلهم يف ا�ستح�سانه
وطلبته ،فلم �أجده �إال واحد ًا وهو :طرد الهم.
21

فطرد الهم؛ مذهب قد اتفقت الأمم كلها منذ خلق اهلل العامل
�إىل �أن يتناهى عامل االبتداء ،ويعقبه عامل احل�ساب على �أن ال
يعتمدوا ب�سعيهم �شيئ ًا �سواه.
فلما ا�ستقر يف نف�س هذا العامل الرفيع و�أفاد اهلل تعاىل لفكرة
هذا الكنز العظيم ،بحث عن �سبيل مو�صله  -على احلقيقة -
�إىل طرد الهم الذي هو املطلوب النفي�س الذي اتفق عليه جميع
اخللق ،فلم �أجد �إال التوجه �إىل اهلل عز وجل بالعمل للآخرة.
فكل عمل ,م��ن طلب م��ال �أو �صيت �أو ل��ذة ،ه��و هموم حادثة
وعوار�ض تعر�ض من خاللها �إذا مل ُيت ّوجها التوجه �إىل اهلل عز
وجل� ،أما �إذا ت ّوج �أعماله كلها للآخرة ف�إنه �سامل من كل عيب،
خايل من كل كدر ،يتو�صل �إىل طرد الهم على احلقيقة ،ف�إذا
امتحن مبكروه يف تلك ال�سبيل مل يهتم بل ُي�سر� ،إذ رج��ا�ؤه يف
ق�صر ب��الأذى ُ�س ّر ،و�إن نابته نائبة
عاقبة ما ينال ،ور�أيته �إن ّ
ُ�س ّر ،و�إن تعب فيما �سلك فيه ُ�س ّر ،فهو �سرور مت�صل �أبد ًا ,وغريه
بخالف ذلك �أبد ًا.
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ت�صب:
 .2ا�صرب �أو رّ
بع�ض النا�س �ألهمهم اهلل �سجية ال�صرب؛ فكانت خلق ًا لهم,
وبع�ضهم دربته ال�سنوات واحلوادث؛ ف�أ�صبح مت�صرب ًا ,وكالهما
�سيجني ثمار �صربه بعد حني ,قال اهلل تعاىلَ } :و َما ُي َل َّقاهَ ا ِ�إ اَّل
ا َّل ِذينَ َ�صبرَ ُ وا َو َما ُي َل َّقاهَ ا �إِ اَّل ُذو َح ٍّظ َع ِظ ٍيم { �سورة ف�صلت �آي��ة ,35
و�سئل النبي  عن الإميان فقال":ال�صرب وال�سماحة"�أخرجه
الإمام �أحمد يف امل�سند ,وال�صرب :هو حب�س النف�س على ما تكره،
وهو من خوا�ص الإن�سان التي متيز بها عن �سائر احليوان ،ف�إن
البهائم ال حتب�س نف�سها عن �شهوة من ال�شهوات كالغذاء وغريه,
وال تنظر يف عواقب �شيء من م�شتهياتها؛ بل هي تنظر �شهوتها
احلا�ضرة فقط ,وال حتب�س نف�سها عنها �أ�ص ًال ،وال�صرب له �أ�سماء
تتجدد؛ ف�إن كان �صرب ًا عن �شهوة البطن والفرج �سمي :عفة,
و�إن كان على احتمال مكروه .ف�إن كان يف م�صيبة �سمي� :صرب ًا
و�ضده اجلزع والهلع؛ وذلك ب�أن ي�سرت�سل يف �ضرب اخلدود و�شق
اجليوب .و�إن كان ال�صرب يف احتمال الغنى؛ ب�أن يجاوزه بال�شكر
�سمي� :ضبط نف�س ,ويقابله البطر .و�إن كان ال�صرب يف احلروب
ومالقاة الأه���وال �سمي� :شجاعة .وي�ضادها اجل�بن .و�إن كان
ال�صرب عن موجبات الغ�ضب �سمي :حلم ًا ,وي�ضاده التذمر .و�إن
كان ال�صرب عند نائبة م�ضجرة من نوائب الزمان �سمي� :سعة
ال�صدر ,وي�ضاده ال�ضجر و�ضيق ال�صدر .و�إن كان ال�صرب ب�إخفاء
23

كالم ي�سوء غريه ظهو ُره �سمي :كتمان �سر .و�إن كان ال�صرب على
القدر الي�سري من احلظوظ �سمي :قناعة .و�إن كان ال�صرب عن
ف�ضول العي�ش ,ب�أن اقت�صر على �أقل القوت �سميُ :زهد ًا.
 .3ع�ش لغريك:
وجدت �أن �أف�ضل و�سائل �إ�سعاد نف�سك هي �أن ت�سعد غريك ابتدا ًء,
ثم بتلقائية غري حم�سوبة يغمرك الر�ضا والفرح؛ يقول الأ�ستاذ
�سيد قطب :عندما نعي�ش ذوات��ن��ا فح�سب ،ت��ب��دوا لنا احلياة
ق�صرية �ضئيلة ،تبد�أ من حيث بد�أنا نحن ،وتنتهي بانتهاء عمرنا
املحدود� ...أما عندما نعي�ش لغرينا� ،أي عندما نعي�ش لفكرة ،ف�إن
احلياة تبدو طويلة عميقة ،تبد�أ من حيث بد�أ الإن�سانية ,ومتتد
بعد مفارقتنا لوجه هذه الأر�ض !� ...إننا نربح �أ�ضعاف عمرنا
الفردي يف هذه احلالة ،نربحها حقيقة ال وهم ًا ،فت�صور احلياة
على هذا النحو ،ي�ضاعف �شعورنا ب�أيامنا و�ساعاتنا وحلظاتنا,
ولي�ست احلياة بعدد ال�سنني ،ولكنها بعدد امل�شاعر .وما ي�سميه
(الواقعيون) يف هذه احلالة (وهما) هو يف الواقع (حقيقة)
�أ�صح من كل حقائقهم ! ...لأن احلياة لي�ست �شيئا �آخر غري �شعور
الإن�سان باحلياة .جرد �أي �إن�سان من ال�شعور بحياته ،جترده من
احلياة ذاتها يف معناها احلقيقي ! ومتى �أح�س الإن�سان �شعور ًا
م�ضاعف ًا بحياته ،فقد عا�ش حياة م�ضاعفة فع ًال...
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 .4فكّر بالقطعة:
�أق�صد ال تفكر باجل ّملة؛ بل اليوم الذي تعي�شه فقط ,اعلم �أن هذا
من ال�صعب مبكان ،فالعجيب الغريب �أن الإن�سان كلما كرب يف
العلم �أو املن�صب �أو املال �أو اجلاه ازداد تعلقه بامل�ستقبل وح�ساباته,
ك ٌّل بح�سب كربه ,فالعالقة طردية ,وقد وجدت �أن �أقل النا�س من
ذلك ،هم �أقل النا�س تعلق ًا بذلك ،ولذلك �أجزم لك ,و�أنا جربت
احلالتني� :إن �أكرث النا�س �سعادة هم متو�سطو احلال (غالب ًا) ،و
لي�س الفقري امل�سكني املديون فهذا يعي�ش حياة نكد ,وقد ا�ستعاذ
النبي  من الفقر.
ال�شاهد؛ كي متلك تلك ال�سعادة فعليك �أن حتد من تطلعاتك
للم�ستقبل ،ب�أن تقلل زيادتك الرفاه املادي ،وتوظف طاقتك باجتاه
احلا�ضر املعا�ش ،وكيف تعي�شه ،وت�ستمتع به دقيقة بدقيقة ،و
�أخ�شى �أنك �إن مل تفعل �سي�أتي ذلك الزمان الذي متلك فيه كل
�شي با�ستثناء ال�صحة ,والأ�سرة املتما�سكة ,والرغبة يف احلياة.
ذكر الرب:
.5
ُ
الإن�سان ما خلق بال ابتداء ,وعندما ي�ضعف فعليه �أن يتذكر؛
فيلج�أ ويذود بنف�سه �إىل من �أح�سن خلقه ثم هدى ,ومن �أعظم
الذكر":الأذكار التي تقال يف �أوق��ات ال�شدة ،ومن �أبرزها كما
25

�أورده��ا الإمام النووي  -رحمه هلل  ،"-عن �أ�سماء بنت عمي�س
 ر�ضي اهلل عنها  -قالت :قال يل ر�سول اهلل �":أال �أعلمككلمات تقولينهن عند الكرب �أو يف الكرب :اهلل ربي ال �أ�شرك به
�شيئا"�أخرجه �أبو داود.
و روى الرتمذي عن �سعد بن �أبي وقا�ص قال� :سمعت ر�سول اهلل
 يقول�":إين لأعلم كلمة ال يقولها مكروب �إال فرج اهلل عنه:
كلمة �أخي يون�س عليه ال�سالم } َف َنا َدى فيِ ُّ
ات �أَن اَّل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل
الظ ُل َم ِ
نت ُ�س ْب َحا َن َك ِ�إ يِّن ُكنتُ ِمنَ َّ
الظالمِ ِ َني { �سورة الأنبياء �آية .87
�أَ َ
وعن عمرو بن �شعيب ،عن �أبيه عن جده�":إذا فزع �أحدكم يف
النوم فليقل� :أعوذ بكلمات اهلل التامات من غ�ضبه وعقابه ,و�شر
عباده ,ومن همزات ال�شياطني و�أن يح�ضرون ,ف�إنها لن ت�ضره.
قال وكان عبد اهلل بن عمر يعلمها من بلغ من ولده ,ومن مل يبلغ
منهم كتبها يف �صك ,ثم علقها يف عنقه"�أخرجه الرتمذي.
و�أم��ا �إذا �أ�صابه هم �أو ح��زن فيقول ما ج��اء عن �أب��ي مو�سى
الأ�شعري قال :قال ر�سول اهلل " :من �أ�صابه هم �أو حزن فليدع
ربه بهذه الكلمات :اللهم �إين عبدك وابن عبدك ،وابن �أمتك،
ما�ض يف حكمك ،عدل يف ق�ضا�ؤك� ،أ�س�ألك بكل
نا�صيتي بيدكٍ ،
ا�سم هو لك �سميت به نف�سك �أو �أنزلته يف كتابك� ،أو علمته �أحد ًا
من خلقك� ،أو ا�ست�أثرت به يف علم الغيب عندك �أن جتعل القر�آن
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ربيع قلبي ،ونور �صدري ،وجالء حزين ،وذهاب همي .قال قائل:
يا ر�سول اهلل �إن املغبون ملن غنب هذه الكلمات ،قال� :أجل قال:
فقولوهن وعلموهن ،ف�إنه من قالهن وعلمهن التما�س ما فيهن
�أذهب اهلل كربه ,و�أطال فرحه"�أخرجه الطرباين.
  .6ال تختبئ وارفع �صوتك:
�إن رف��ع ال�صوت باحلديث ع��ن نعم اهلل ه��و ع�ين ال�شكر قال
تعاىل }:و�أما بنعمة ربك فحدث {�سورة ال�ضحى .قال ال�سعدي� :إن
التحدث بنعمة اهلل داع ل�شكرها ,وموجب لتحبيب القلوب �إىل من
�أنعم بها ,ف�إن القلوب جمبولة على حمبة املح�سن .و التحدث بنعم
اهلل يدخل ال�سعادة على النف�س �إال �أن التحدث بالنعم يناق�ض
ثقافتنا ال�سائدة ،فقد ابتلينا بالهزمية النف�سية؛ خوف ًا من العني
وال�سحر وهي حق ،ولكن �أين الإخال�ص والتوكل واحلرز؛ يقول
�شيخ الإ�سالم الثاين عبد الرحمن بن ح�سن �آل ال�شيخ يف كتابه
فتح املجيد �شرح كتاب التوحيد :باب قول اهلل تعاىل� ِ } :إ مَّ َنا
َذ ِل ُك ُم َّ
ال�ش ْي َطانُ ُي َخ ِّو ُف �أَ ْو ِل َياء ُه َف َال ت ََخا ُفوهُ ْم َو َخا ُف ِون �إِن ُكنتُم
ُّم�ؤ ِْم ِن َني {�سورة �آل عمران �آي��ة  ،175ق��ال :اخل��وف من �أف�ضل مقامات
الدين و�أجلها ,و�أجمع �أن��واع العبادة التي يجب �إخال�صها هلل
تعاىل ،قال تعاىلَ } :وهُ م ِّمنْ َخ ْ�ش َي ِت ِه ُم ْ�ش ِف ُقونَ {�سورة الأنبياء �آية ،28
ال�سر؛
واخلوف من حيث هو على ثالثة �أق�سام� :أحدهما :خوف ّ
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وهو �أن يخاف من غري اهلل من وثن �أو طاغوت �أن ي�صيبه هلل
تعاىل ،قال تعاىل�ِ } :إن َّن ُق ُ
ول ِ�إ َّال ْاعترَ َ
َاك َب ْع ُ�ض �آ ِل َه ِت َنا ِب ُ�س َوءٍ َق َال
�إِ يِّن �أُ ْ�شهِ ُد اللهّ ِ َو ْ
ما ُت ْ�ش ِر ُكونَ {�سورة �آل عمران
ا�ش َهدُو ْا �أَ يِّن َب ِري ٌء مِّ َّ
اف َع ْب َد ُه َو ُي َخ ِّو ُفو َن َك ِبا َّل ِذينَ ِمن
�آية ،54وقال تعاىل� } :أَ َل ْي َ�س اللهَّ ُ ِب َك ٍ
دُو ِن ِه َو َمن ُي ْ�ض ِل ِل اللهَّ ُ َف َما َل ُه ِمنْ هَ ٍاد { �سورة الزمر �آية  .36و الثاين� :أن
يرتك الإن�سان ما يجب عليه خوف ًا من بع�ض النا�س وهذا حمرم
وهو نوع من ال�شرك باهلل املنايف لكمال التوحيد.
 .7ن�سيان ما م�ضى
يقول العالمة عبد الرحمن ال�سعدي يف كتابه الو�سائل املفيدة
للحياة ال�سعيدة ال��ذي قمت ب�شرحه":ومن الأ�سباب املوجبة
لل�سرور وزوال الهم والغم :ال�سعي يف �إزال��ة الأ�سباب اجلالبة
للهموم ,ويف حت�صيل الأ�سباب اجلالبة لل�سرور؛ وذلك بن�سيان ما
م�ضى عليه من املكاره التي ال ميكنه ردها ،ومعرفته �أن ا�شتغال
فكره فيها من ب��اب العبث وامل��ح��ال ،و�أن ذل��ك حمق وجنون،
فيجاهد قلبه عن التفكر فيها ,وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه ملا
ي�ستقبله ،مما يتوهمه من فقر �أو خوف �أو غريهما من املكاره التي
يتخيلها يف م�ستقبل حياته .فيعلم �أن الأمور امل�ستقبلة جمهول ما
يقع فيها من خري و�شر و�آمال و�آالم ،و�أنها بيد العزيز احلكيم،
لي�س بيد العباد منها �شيء �إال ال�سعي يف حت�صيل خرياتها ،ودفع
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م�ضراتها ،ويعلم العبد �أنه �إذا �صرف فكره عن قلقه من �أجل
م�ستقبل �أمره ،واتكل على ربه يف �إ�صالحه ،واطم�أن �إليه يف ذلك،
�إذا فعل ذلك اطم�أن قلبه و�صلحت �أحواله ،وزال عنه همه وقلقه.
 .8اعرتف بالنعمة:
يقول ال�شيخ حممد الغزايل يف كتابه جدد حياتك":و�إذا كنت
يف زهو عما �أوتيت من �صحة يف بدنك ،و�سالمة يف �أع�ضائك،
واكتمال يف حوا�سك ،فا�صح على ع��ج��ل ...وذق طعم احلياة
املوفورة التي �أتيحت لك ،واحمد اهلل ويل �أمرك ،وويل نعمتك
على هذا اخلري الكثري ال��ذي حباك �إي��اه� ...أال تعلم �أن هناك
خلق ًا ابتلوا بفقد هذه النعم ،ولي�س يعلم �إال اهلل مدى ما يح�سونه
من �أمل ؟ منهم من حب�س يف جلده؛ فما ي�ستطيع حركة بعد �أن
قيده املر�ض ,ومنهم من ي�ستجدي الهواء الوا�سع نف�س ًا يحيى به
�صدره العليل؛ فما يعطيه الهواء �إال زفرة وتخرج �شاحبة بالدم
!! .ومنهم من عا�ش منقو�ص الأطراف �أو امل�شاعر !! .ومنهم من
يتلوى من �أكل لقمة ،لأن �أجهزته الها�ضمة معطوبة� ...إذا كنت
معافى من هذه الأ�سقام كلها ,فهل تظن القدر زودك برثوة تافهة
؟ �أو منحك ما ال حتا�سب عليه ؟ كال ،كال� .إن اهلل يكلفك بقدر ما
يعطيك ,ومن اخلط�أ �أن حت�سب ر�أ�س مالك هو ما اجتمع لديك
من ذهب وف�ضة !!� .إن ر�أ�س مالك الأ�صيل جملة املواهب التي
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�سلحك اهلل بها ،من ذك��اء ،وق��درة وحرية ،ويف طليعة املواهب
التي حت�صى عليك ،وتعترب من العنا�صر الأ�صلية يف ثروتك ما
�أنعم اهلل به عليك من �صحة �سابغة ،وعافية تت�ألق من ر�أ�سك
�إىل قدمك ،وتت�أنق بها يف احلياة كيف ت�شاء .والغريب �أن �أكرث
النا�س يزدرون هذه الرثوة التي ميتلكونها ،ال ي�شركهم �أحد فيها،
�أو يزاحمهم عليها !!.
 .9تق ّبل احل�سد:
م�سكني من يظن �أنه �سي�سلم من احل�سد ,ولذا ال متلك �إال �أن
تتعاي�ش معه؛ يقول الأ�ستاذ حممد الغزايل �أي�ض ًا":وقد كنت
�أظن �أن م�سالك العظماء ،و�أمن��اط احلياة املرتفعة التي متيز
تفكريهم وم�شاعرهم هي ال�سبب يف كراهية ال�ساقطني لهم,
ثم تبينت خط�أ هذا الظن ،فكم من موهوب ال تزيده جمادته
�إال تقرب ًا �إىل النا�س ،وعطف ًا عليهم ,ومع ذلك ف�إن التعليقات
املرة تتبعه ،وكذلك الت�شويه املتعمد لإثارة الطبيعة ،والت�ضخيم
اجلائر لأخطائه التافهة !!! فما ال�سر �إذن ؟ ال�سر �أن الرميم
والغبي يرى يف الذكاء عدوانا عليه،
يرى يف اجلمال حتديا له،
َ
والفا�شل يرى يف النجاح ازدراء به ،وهكذا !! فماذا يفعل النوابغ
واملربزون لريبحوا هذه الطبائع املنكو�سة ؟ �إذا حما�سني اللآتي
�أدل بها كانت ذنوب ًا ,فقل يل :كيف �أعتذر ؟ ! �إن وقائع احلياة
�أعني مما نتمنى و د�سائ�س احلاقدين ومكايدهم وم�ؤامراتهم
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ال تنتهي حتى تبد�أ ،وهم ي�صلون يف �أحيان كثرية �إىل ما ي�شتهون
من �سوء ،وكم من عبقريات م َّرغتها يف الوحل خ�صومات ن�سيه
!! �إن احلال يف كل زمان حتتاج �إىل �أمداد �سريعة من امل�ساندة
�أو العزاء لتعيد �إىل املوهوبني ثقتهم ب�أنف�سهم ،وت�شجعهم على
�ضي يف طريقهم دون ي�أ�س �أو �إعجاب .وذلك لكرثة ما ي�صيبهم
املُ ّ
من تعويق املثبطني و �إيذاء الناق�صني وال�شامتني� .أجل �إنهم يف
حاجة لأن يقال لهم :ال ت�أ�سوا ف�إن ما تتوقعون من نقد �أو جتاهل
هو ب�سبب ما �أوتيتم من طاقة ور�سوخ.
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ت�سع ن�صائح كي تكون تعي�س ًا
على الرغم من ق ّلة خلطتي بالنا�س ،ول��ذا ف���إن ر�أي��ي ال ميثل
بال�ضرورة ظاهرة� ،إال �أنني مل�ست من �أولئك الذين قابلتهم
ال�شكوى م��ن ك�ثرة ال�سعادة ،فقلت َمل ال �أك��ت��ب ن�صائح ج ّمة
كي ينعم من يطبقها بالتعا�سة ،و�أنقلهم من ال�سعادة قدر ما
�أ�ستطيع ،فقلت:
1 .1اه��رب من ف�شلك ،وابحث عن ق�ضية كربى ،وح ّمل نف�سك
وحدك م�س�ؤولية احتالل �إ�سرائيل فل�سطني ،واحتالل �أمريكا
العراق و�أفغان�ستان ،و�إثارة �إيران الفتنة يف العامل الإ�سالمي،
و�ضعف نظامي الق�ضاء والرتبية والتعليم يف العامل العربي،
وافتقاد �شبكة ال�صرف ال�صحي يف ح ّيك ،وقريبك الذي مل
يلب عزميتك الوحيدة قبل ثالث �سنوات ،وخروج ال�شغالة
ِّ
لرمي الزبالة للفت �أنظار ال�سائق ،..املهم ح ّمل هذه النف�س
امل�سكينة ك��ل ف�شل يف ال��ك��ون ،و�إي���اك �أن ترحمها فهي ال
ت�ستحق ..ويف�ضل �أن جتلدها جلد ًا غري مربح بني حني و�آخر.
2 .2عد نف�سك ب�أحالم وردية ،فاخرت زوجة ت ّدعي �أنها جميلة..
نقاقة ال تعرف يف الدنيا �إال �أمك و�إخوتك� ..صوتها ك�صوت
الرعد ..دائم ًا ..دائم ًا ..وين كنت"جغرافيا"ومع من"علم
الإن�سان"وهل تعرفهم من قبل"التاريخ" ..و�إي�ش تكلمتوا
فيه"الإعالم" ..وليتها مع كل هذا تق ّدر ..بل"ح�شف و�سوء
33

كيل" ..تكره �إعداد الطعام �إال لأهلها ..تو�صيل منزيل رايح..
تو�صيل منزيل جاي� ..إنفاقك الهائل على الزينة ال ي�ستمتع
به �إال من ح�ضر عر�س بنت عمها �أو خالها من �أجل �إذاللهم.
3 .3ع��دي نف�سك �أيتها الذكية الأنيقة ،فاحلمي بعالء الدين
وفانو�سه ال�سحري� ,أو ال�شجاع عنرتة �صاحب الع�ضالت
املفتولة الذي ال يحبك فح�سب؛ بل يحب الديار التي �سكنها
ج��دك ال��راب��ع ع�شر ،فتتزوجني م��ن رج��ل متو�سط العقل
متو�سط املال متو�سط الو�سامة ،ثم انقلب اللطيف بعدما
ق�ضى وطره �إىل وح�ش كا�سر ..عليك وعلى �أبنائك فح�سب،
يف حني �أن الرثثرة الطويلة واالبت�سامة العري�ضة والكرم
احلامتي والغزل غري العفيف يذهب خارج املنزل ،وفج�أة
فج�أة ب��د�أ ذل��ك املتو�سط يرفع معايري اجلمال والأخ�لاق
والذوق ،بعدما �أخذت عيناه تت�سول مذيعات �إكليل الغار يف
قناة"�أن تعرف �أكرث" ,ثم تنزوين يف ركن يف املنزل تندبني
حظك العاثر وتقولني بالفم املليان"..ر�ضينا بالهم والهم ما
ر�ضي فينا".
�4 .4أح���ط نف�سك ببطانة ط��احل��ة ،ف�صادق اخلائب واملتعو�س
و"خايب الرجا" ..ال�لاط��م��ون النائحون على ف�شلهم يف
احل�صول على �صفقة جتارية �أو ترقية وظيفية ،ومع كل ذلك
ير�أ�سهم �أ���س��و�أ مدير خائب يف ال��ع��امل ..ي�شتكون جميعهم
من ق�سوة اللب�ؤة املذكورة �آنف ًا ,ويطمحون يف احل�صول على
الأف�ضل عرب ق�ص�ص النجاح واملغامرات العاطفية؛ يداعب
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خيالهم دخ���ول جنة ال��دن��ي��ا قبل جنة الآخ����رة :امل�سيار..
امل�سفار ..زواج فرند ..يتناقلون فيما بينهم �إحباط الآخرين
كي ي�شعروا بالر�ضا عن واقعهم ..فح�شر مع النا�س عيد.
والطيب ال�صالح فيهم ..ي�شرتي"�صن مغطى"ويف فمه بربي�ش
الأرجيلة ،ولو عدت بعد ع�شرة �آالف �سنة ف�ستجده يف ذات
اال�سرتاحة ،ولكن عليه طن من الغبار والرببي�ش مل ي�سقط
من فمه (الرببي�ش باللغة العربية الف�صحى هو الهوز).
5 .5خ��ذ �سلفة ع��ل��ى ال��رات��ب م��ن ع��م��ل��ك ,وقر�ض ًا م��ن البنك
التقليدي"الذبح على الطريقة غري الإ�سالمية"� ,أو من
ال��ب��ن��ك الإ�سالمي"الذبح ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة الإ�سالمية",
وقر�ض ًا �آخر من �شركة تق�سيط"الق�صاب" ,وقر�ض ح�سن
من �صديقك تدفعه فقط يوم القيامة ،وق�سم تلك املبالغ
�إىل ثالثة �أج��زاء ..اجلزء الأول غيرّ �أثاث املنزل ،واجلزء
الثاين �سدد به ديونا �سابقة ،واجل��زء الثالث ق�سمه �إىل
ق�سمني :الق�سم الأول خ��ذه �إىل �سوق الأ�سهم من خالل
و�سيط"ن�صاب" ,ثم يعدك ومينيك"،وما يعدهم ال�شيطان
�إال غرورا"� ،أو م�ؤ�س�سة توظيف �أم��وال (تلبي�س طواقي)
خارج القانون وال�شريعة ! و�سيحلف لك ميين ًا مغلظ ًا ب�أن
املائة ريال �ست�صبح �ألف دوالر ،وعندها تكون قد �سددت
كافة القرو�ض التي عليك ,و�ستعي�ش بقية حياتك يف �سبات
ونبات وتخلف"�صبيان وبنات" ..والق�سم الثاين :اب�سط
روحك يا عم.
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6 .6ا�ستهدف غنياً �أو موظفاً كبرياً نافذاً ،والزمه لي ًال ونهار ًا,
وق��دم ل��ه ك��ل م��ا ت�ستطيع ..بالغ يف مدحه يف ك��ل جمل�س
و�س ّوقه ثم انتظر ..وانتظر ..وانتظر ..لعله يقدر ت�ضحياتك
وحاجتك ،و�ست�صاب بعد برهة بخيبة �أمل كبرية ،وقد غاب
عنك �أنه مل ي�صل القمة �إال على �أحالم ال�سفهاء من �أمثالك،
ثم تعود ت�شتمه بعنف يف كل جمل�س و�سوق.
7 .7ع��ال��ج اكتئابك بتوهم ال��ق��وة ،عرب جل�سة خا�صة تتناول
فيها ما لذ وطاب ،فتقعد على الأر�ض ,ثم حتلق يف ال�سماء
كالطري يداعبك ن�سيم ال�صباح �أو �صبا جند ،ثم ت�سقط
فج�أة على الأر�ض ،وال�سبب بطالن مفعول اجلرعة� ,أو دخول
رجل الهيئة� ..أو ميكنك ..ميكنك� ..أن تغادر �إىل عامل �آخر
بعيد ًا بعيد ًا عن �أر�ضك ,وتفرت�ض نهاية املا�ضي "التاريخ"،
كما عرب عنه الفيل�سوف الأمريكي الياباين الأ�صل فيكو
هاما �صاحب كتاب نهاية التاريخ ،و"اللي فات مات" ،فتبد�أ
حياة جديدة �سعيدة و�سعيدة ،ثم بعد �أ�سبوعني ت�سقط على
الأر�ض ب�سبب بطالن فاعلية بطاقة ال�صراف الآيل ،فانقلب
النظام من �سريع �إىل ميت ،فرتكب الطائرة قاف ًال ،ال �سامل ًا
وال غامن ًا.
8 .8ارف�ض �أو تردد يف قبول العرو�ض الوظيفية اجلديدة� ،أو
البحث بجدية عنها� ,أو فر�ص التطوير بالتعليم والتدريب
النوعي والعالقات الذكية ومت�سك بوظيفتك ي��ا ..وعلق
�آمالك على رئي�سك الذي يعطيك الوعود املرة تلو املرة ،و�أنت
مل ت�سمعه يقول"لو فيه خري ما عافه الطري"" ..حتري�ض".
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9 .9اط����رح �أف����ك����اراً ق�� ّي��م��ة ,وق���دم م��ق�ترح��ات خ�لاق��ة ,وفر�ص ًا
ا�ستثمارية واع��دة ،واذه��ب بها �إىل من حت�سن الظن فيه،
ليقابلك ب�صدر رحب ،فتعود �إىل املنزل مبتهج ًا م�سرور ًا,
وتنام ليلتها حتلم بال�سمن والع�سل ،وتكت�شف يف ال�صباح
الباكر بعد �شهر �أن الفر�صة ا�ستغلت� ،أب�شع ا�ستغالل ،وقد
خرجت من املولد"بال حم�ص".
1010فكر بعمق و�شفافية ،ملاذا حدث كل هذا معك ؟ ثم اخرج
بنتيجة قطعية غري قابلة للنقا�ش �أن��ك الأف�ضل والأذك��ى
والأحلى ،ولكن النا�س مل يفهموك يا"..العا�شر فوق البيعة".
يقول �إيريك هوفر يف كتابه امل�ؤمن ال�صادق ترجمة د.غازي
الق�صيبي -رحمه اهلل":-يكمن فينا جميع ًا البحث خارج
�أنف�سنا عن العوامل التي ت�صوغ حياتنا ،عادة يف �أذهاننا
يرتبط النجاح �أو الف�شل مب��ا ي��دور حولنا .وه��ك��ذا ترى
�أن الأ�شخا�ص الرا�ضني عن �أنف�سهم يع ّدون ه��ذا العامل
طيب ًا ويحاولون املحافظة عليه ،بينما املحبطون يف�ضلون
التغيري اجلذري� ،إن النزعة �إىل البحث عن �أ�سباب خارج
�أنف�سنا ت�ستمر حتى عندما يكون من الوا�ضح �أن و�ضعنا هو
نتيجة عوامل داخلية ،كقدرتنا �أو �شخ�صيتنا �أو مظهرنا �أو
�صحتنا ..وهلم ج�� ّرا .يقول ث��ورو :عندما ي�شكو املرء �شيئ ًا
َيحول بينه وبني القيام بواجباته ،حتى عندما يجد �أمل ًا يف
�أمعائه ..ف�إنه يبادر �إىل حماولة لإ�صالح العامل"
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بينما يقول مفكر �آخر":والإن�سان ب�لا �أدن���ى ري��ب وه��ب من
اال�ستعداد للكمال والوثوب والقدرة على �إب��راز �أجمل �ضروب
احلياة و�أقواها ما مل يوهب خملوق �آخر ،ولكن الإن�سان ل�سوء
حظه وقد يكون حل�سن حظه -جعل �سريه نحو الكمال اختياري ًا
و�آلي ًا مع ًا ال �آلي ًا فقط -مبعنى �أنه من املمكن بالن�سبة له ال�سري
نحو الكمال وال�سري �أي�ض ًا نحو النق�ص والدمار ،وكال اخليارين
يف يده وحتت م�شيئته ،لأن اهلل �شاء له ذلك".
يقول ال�سيد رينيه دبو يف كتابه �إن�سانية ..الإن�سان":كل �إن�سان
خملوق فريد لي�س له نظري �سابق ,ول��ن يكون له نظري الحق،
وت�صنيفه يف جن�س ما هو �إال و�صف م�ؤلف من كلمات جامدة ،ال
حياة فيها ،يف �إطار الفيزياء والكيمياء ،وال متثل الإن�سان املكون
من اللحم والعظم .ونتعرف على فرادة كل �شخ�ص من �صوته
وتعابري وجهه وطريقة م�شيته ،بل و�أهم من ذلك من ردود فعله
املبدعة على الأحداث والأجواء املحيطة به".
�أما �آن لهذه الفار�سة �أو الفار�س �أن يرتجل ،ويقف ليفكر ويت�أمل
بعمق ،ويوقف نزيف العواطف وامل�شاعر ،ثم ي�ضع ب�إرادته احلرة
امل�ؤمنة ردات فعل خياراته اخلا�صة مل�ستقبل �صادق ،بعيد ًا عن
التربير وحتميل الآخ��ري��ن واحل��ي��اة ف�شله يف اكت�شاف ذاتها
واد كبري ،ي�سمع هدير �صداه
في�سعد .وي�صرخ ب�أعلى �صوته يف ٍ
قائ ًال :لقد عرفت من �أنا.
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من القائد �أنت �أم زوجتك
()1

و ّقع عقد الزواج وال رجعة فيه ..تقول هيلدا هوبر :يحلم الرجل
عندما يتزوج بالهدوء ،وتتزوج املر�أة لتتخل�ص من حياة الهدوء.
 ..وا�ستمر ال��زواج �أكرث من �سنتني لأن  60يف املائة من حاالت
الطالق تقع يف هذه الفرتة ..احلمد هلل مل تنظم الزوجة لقافلة
املطلقات الالئي بلغ عددهن  25697مطلقة حتى عام 1428هـ,
ثم احلمد هلل �أن ا�ستمرت العالقة على الرغم من ال�صعوبات
واحلب وخيبات الأمل ,و�أجنبا �أطفا ًال وكونا �أ�سرة ..لقد خذال
ال�شيطان قال ر�سول اهلل �"إن �إبلي�س ي�ضع عر�شه على املاء
ثم يبعث �سراياه ،ف�أدناهم منه منزلة �أعظمهم فتنة؛ يجئ
�أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا ،فيقول :ما �صنعت �شيئ ًا .قال:
ثم يجئ �أحدهم فيقول :ما تركته حتى فرقت بينه وبني امر�أته.
قال :فيدنيه منه ويقول :نعم �أنت"�أخرجه م�سلم.
للعالقة الزوجية �أهميتها يقول النبي �":سعادة البن �آدم ثالثة,
و�شقاوة البن �آدم ثالثة؛ فمن �سعادة ابن �آدم :املر�أة ال�صاحلة,
وامل�سكن ال�صالح ,واملركب ال�صالح ,ومن �شقاوة ابن �آدم :امل�سكن
ال�ضيق ,واملر�أة ال�سوء ،واملركب ال�سوء"م�ستدرك احلاكم.
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�إن ا�ستمرار العالقة الزوجية جيد ,ولكن ال يعني �أي�ض ًا الفرح
وال�سعادة وال�سرور ،ذلك لأن الأ�سرة منظمة ك�أي منظمة �أخرى
حتتاج �إىل قيادة و�أتباع وهدف"�إدارة ناجحة".
ذك��ر املنجد �أن ال��ق��ي��ادة :م��ا تقاد ب��ه ال��راي��ة م��ن حبل ونحوه
يقالُ ":فالن �سل�س القياد"�أي يطاوعك على هواك ..والقيادة:
مهنة القائد وي�أتي مبعنى املكان الذي يكون فيه القائد ,ومنها
القيادة العامة ..القائد :جمعها ق ّواد و ُق�� ًّود وقادة وق��ادات :كل
م�ستطيل من �أر�ض �أو جبل.
ُيع ّرف هيمان القيادة":العملية التي يتمكن من خاللها الفرد
من توجيه و�إر�شاد الآخرين ,والت�أثري على �أفكارهم و�سلوكهم
و�شعورهم"ويعرفها في�صل با�شراحيل ب�أنها":عملية حتريك
النا�س نحو الهدف".
()2

�إن مدخل القيادة الأ�سرية يفرت�ض �أن الزوج والزوجة منظمة
�أعمال ت�صنف العالقة بني القائد والأتباع ملجموعات �أربعة:
 .1الزوج قائد والزوجة تابع:
عندها �ستنجح العالقة جناح ًا باهر ًا؛ لأن كل منهما قام بالدور
الذي خلق من �أجله وم�ؤهل له.
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 .2الزوج تابع والزوجة قائد:
ي�سلم الرجل طواعية وهو يرى الزوجة بتلك املواهب
عندها ّ
والقدرات واملمار�سة ,وال ي�ستطيع �أن يقوم مبا تقوم به؛ فيغدو
رج ًال"حكيم ًا"و�ستنجح العالقة جناح ًا معقو ًال.
 .3الزوج قائد والزوجة قائد:
عندها ال الرجل ي�س ّلم وال املر�أة ت�س ّلم ,وي�صبح املنزل قطعة من
نار ..تتداخل الكراهية بالإحباط ب�سوء الظن بالت�شا�ؤم باحلرية
والقلق ..تهد�أ الأمور ,ثم تعود النار م�ستعر ًة من جديد ،و�سيقول
�أحد الزوجني كما قال رو�ساك�س :لي�س يف الزواج �سوى يومني
جميلني ،يوم دخول القف�ص ,ويوم اخلروج منه.
 .4الزوج تابع والزوجة تابع:
عندها الرجل واملر�أة ال ميلكان روح �أو مهارة القيادة ,عندها
�سيكون املنزل نهب ًا لتدخل الأقارب ,وك ٌل على ذوقه اخلا�ص ,كما
ي�ؤدي �إىل مترد الأوالد.
لي�س هناك جما ٌل لل�شك ب�أن �أف�ضل منوذج هو الأول والثاين ,و�أ�سو�أ
منوذج هو الثالث والرابع.
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()3

ال ْن َ�سانُ ِب َّ
يقول اهلل تعاىلَ } :و َي ْ��د ُع ْ ِإ
ال�ش ِّر د َُع��ا َء ُه ِبالخْ َ يرْ ِ َو َك��انَ
ال ْن َ�سانُ َع ُجولاً { �سورة الإ�سراء �آية .11
ْ إِ
عزيزي القارئ ..ال ت�ستعجل وتتبنى الأفكار والقواعد ثم حتكم
على الأ�شياء ..قد يكون �أ�سو�أ منوذجني هما �أف�ضل منوذجني,
و�أف�ضل منوذجني هما �أ�سو�أ منوذجني ..كيف ؟
1 .1من���وذج ال���زوج ق��ائ��د وال��زوج��ة ق��ائ��دة ,فقد ي��ك��ون الرجل
كثري ال�سفر واالرت��ب��اط التجاري� ,أو املهني والعملي� ,أو
االجتماعي ,فلديه والدان �شيخان كبريان و�إخوة �صغار �أو
�أخوات مطلقات ,وان�شغل بهذا عن �أ�سرته ال�صغرى ,وقامت
الزوجة مبا لديها من مهارات بقيادة الأ�سرة.
2 .2منوذج الزوج تابع والزوجة تابع؛ فقد يكونا يف �سن متقدمة,
ولديهما من الأبناء الكبار الذين يتمتعون باحلكمة والقيادة
والتوجيه ..ال �سيما �إذا كانوا يعي�شون معهما يف منزل ,وعليه
�سيجد االبن ال�شاب املجال للتعبري عن نف�سه وهو �أقدر على
فهم وقيادة بقية الأ�سرة.
3 .3من��وذج ال��زوج قائد والزوجة تابع؛ فقد يكون هذا القائد
مت�سلط ًا و�سيئ اخللق والع�شرة ,وبخيال �أي�ض ًا ..ينفذ املنزل
�أوام��ره ,ولكن يتمنون موته يف ح��ادث �سيارة مث ًال �أو ب�أي
طريقة كانت؛ ليتخل�صوا من كابو�س العنف� ..إن هذا القائد
لي�س بقائد� ,إمنا رئي�س ي�ستخدم �صالحياته النظامية.
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4 .4من��وذج ال��زوج تابع وال��زوج��ة قائد؛ وق��د تكون تلك امل��ر�أة
مت�سلطة ,وحتكم عواطفها بعيد ًا عن العقالنية؛ فتهلك
احل��رث والن�سل ,وتخرب ال��زرع وال�ضرع ,فتدمر الأ�سرة
ووحدتها.
5 .5لي�س هناك جمال لل�شك ب�أن �أف�ضل منوذج �أ�صبح الثاين
والثالث ,و�أ�سوء منوذج هو الأول والثاين ,بح�سب الرتتيب
ال�سابق.
()4

طيب وبعدين ..ماذا تريد ؟� .أريد �أن �أقول� :إياك و�إياك ...ثم
�إياك �أن ت�صدر �أحكام ًا مطلقة وحدية ,بناء على فهم نظري
�أو ظاهري ,دون معرفة الواقع واملمار�سة ,ويكون لديك القدر
الكايف لأن تكون حكيم ًا كما اخل�ضر عليه ال�سالم ،قال تعاىل} :
ما ُع ِّل ْم َت ُر ْ�شدً ا ()66
و�سى َه ْل �أَ َّت ِب ُع َك َع َلى �أَنْ ُت َع ِّل َم ِن مِ َّ
َق َال َل ُه ُم َ
َق َال �إِ َّن َ��ك َلنْ ت َْ�ست َِطي َع َم ِع َي َ�صبرْ ً ا (َ )67و َك ْي َف ت َْ�صبرِ ُ َع َلى َما
لمَ ْ تحُ ِ ْط ِب ِه ُخبرْ ً ا (َ )68ق َال َ�ست َِج ُدنيِ ِ�إنْ َ�شا َء اللهَّ ُ َ�صا ِب ًرا َو اَل
�أَ ْع ِ�صي َل َك َ�أ ْم ًرا (� { )69سوره الكهف.
كن حكيم ًا؛ فمن �أوتيها فقد ف��از بخري كبري ..تع ّلم فا�س�أل
وا�ستمع ,ثم �أعط ر�أي�� ًا وال تعمم� ..إن احلكيم لي�س من يعرف
اخل�ير وال�����ش��ر ,ب��ل احلكيم ال��ذي يعرف خ�ير اخل�يري��ن و�شر
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ال�شرين� ..إن احلكيم يعرف �أن درء املفا�سد مقدم على جلب
امل�صالح ,وج��واز ارتكاب املف�سدة ال�صغرى لتحقيق م�صلحة
كربى ,وامل�شقة جتلب التي�سري.
�إن ال����ر�أي واحل��ك��م وال���ق���رار �سيتغري ب��ت��غ�ّي رّ ظ���رف ال��زم��ان
وامل��ك��ان والأ���ش��خ��ا���ص ,ف�لا يوجد �أف�ضل �أو �أ���س��و�أ؛ ب��ل العربة
باملخرجات والنتائج.
كتبت بالقيادة� :أركان القيادة بني الرتاث الإ�سالمي والتجربة
الأمريكية ,و( )15مبد�أ للقيادة عند امللك عبد العزيز ،وقد
خرجت بخال�صة �أهمها� :إذا كنت ق��ائ��د ًا ال تكن حدي ًا وكن
عميق ًا ,فتكون ن�سبي ًا و�سطي ًا قنوع ًا وطموح ًا يف �آن مع ًا ,فتك�سب
نف�سك وتك�سب الآخرين ,والثانية� :إن من عجز عن قيادة نف�سه
فهو عن قيادة �أ�سرته �أعجز ,ومن عجز عن قيادة �أ�سرته فهو
عن قيادة املنظمات �أعجز.
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�ست و�سائل ملعالـجة الدين ال�شخ�صي
بلغت ديون ال�سعوديني ال�شخ�صية""184مليار ريال �سعودي
تقريب ًا )90( ,يف املائة منها ذهبت كقرو�ض ا�ستهالكية ,و()10
يف املائة منها ذهبت كقرو�ض ا�ستثمارية مثل� :شراء �أ�صول
عقارية لها ريع جارٍ� ,أو �أرباح ر�أ�سمالية عند بيعها ,بينما �آخرون
مل يقرت�ضوا ولكن ارتكبوا خط�أ فادح ًا با�ستثمار مدخراتهم
ال�شخ�صية املخ�ص�صة ال�ستهالك ال�ضروري كالزواج� ,أو
ا�ستثماري ل�شراء منزل يف �سوق الأ�سهم ،التي تعد �أعلى �أمناط
اال�ستثمار خماطرة ,وحدثت الكارثة املفاجئة لهذه ال�سوق
ال�ضحلة غري املنظمة يف حينها ,وما زاد الطني بلة �أنه حينما �أراد
كل ه�ؤالء ا�ستعادة عافيتهم ,والبحث عن م�صادر بديلة ل�سداد
ديونهم �أو حت�سني �أو�ضاعهم؛ عاجلتهم الأزمة املالية العاملية �أو
�آثارها غري املبا�شرة.
املال يذهب ويعود ,وال�ضربة التي ال تق�ضي عليك �ستقويك ال
حمالة� ,إمنا حزين وبثي على �أولئك الذين ُ�ضربوا يف روحهم
املعنوية ,ما انعك�س على �أ�سرهم و�أقاربهم ،وخ�سرانهم الرغبة
والإرادة الالزمتني لبناء امل�ستقبل؛ ف�أ�صيبوا �أو ًال بنكران الكارثة,
ثم ذهبوا كي يفاو�ضوا ثم قبلوا واكت�أبوا ,ف�أ�صبح الدين وح�ش ًا
يطارد ه�ؤالء �أينما ذهبوا .والن�صائح التي �سوف �أتلوها عليك,
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ن�صائح جمربة وقد حققت جناح ًا باهر ًا مع عديد من الأ�صدقاء
الذين �أخ��ذوا بها .وقبل �أن ت�شرع يف قراءتها ثم تطبيقها �آمل
منك �أن تتعرف على عوامل النجاح التي �سي�ؤثر التزامك بها
طردي ًا يف فاعلية النتائج املتوخاة ..ومنها:
 .1الإرادة اجلازمة:
عليك �أن تكون �صادق ًا مع نف�سك يف الت�أكد من العزم على الق�ضاء
على هذا الوح�ش ،و�أن تخو�ض معركة غري مرتدد م�ست�شعر ًا �أمل ذل
الدين وقهر الرجال ,ولذة االنت�صار على الهوى"النف�سي" ،ما جعل
لديك الدراية واملهارة الالزمتني للنجاح ,وحتقيق الرثوة وال�سعادة
يف احلياة.
 .2امل�شاركة الأ�سرية:
�صارح �أهلك بو�ضعك املايل ودع العنرتيات واملظاهر اخلداعة,
فالزوجة التي ال تقدِّ ر ,ال ت�ستحق �أن ت�ضحي من �أجلها نحو
م�ستقبل �أف�ضل ,كما �أن �أوالدك �سي�ست�شعرون م�س�ؤوليتهم ،ما
يك�سبهم مهارات ت�ساعدهم يف م�ستقبل حياتهم� .إن ال�شراكة
�ستجعل البيت فريق عمل ،يتكافل ويتكاتف للق�ضاء على الوح�ش,
و�سي�ضمن القائد"رب البيت"�أن ظهره حممي وحنون ,وم�ستعد
للإجراءات التق�شفية و�شد احل��زام ،ما ي�ساعده على ال�صمود
و�سيجني اجلميع ثمار ال�شراكة.
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 .3الفرتة الزمنية:
ت��راوح ع��ادة خطة �سداد ال��دي��ون بني (� )4إىل (� )6سنوات،
ال ْن َ�سانُ َع ُج اًول{
والإن�سان بفطرته عجول ،قال تعاىلَ } :و َكانَ ْ إِ
( )11الإ�سراء ,فما بالك �إذا كانت احلياة منطها �سريع ،وقد
ع�شنا يف بيئة"ثقافة الطفرة ف�أ�صبح كل ما هو بطيء ال ينفع ،مع
�أن كل بطيء �أكيد ,خذ وقتك الكايف وابتعد عن احللول ال�سريعة.
  .4ال ..بو�ضوح:
ال تخ�ضع لالبتزاز العاطفي �أو اخلجل �أو احلياء ,ودع عنك املجاملة
ال�ساذجة التي �ستحطم ر�أ�سك ،وعندها لن تبقي لأ�سرتك �أو من
ابتزك �أو من �ساعدته �أي جمال ..عبرّ عن ر�أيك بو�ضوح واعتذر
ف�أنت يف مرحلة طوارئ ،وهذه املرحلة لها �أحكام ،فمن قدّر فله
ال�شكر ,ومن غ�ضب فهي فر�صة �أن تتخل�ص منه غري م�أ�سوف
عليه ,فالفنت هي الفر�صة الوحيدة كي متتحن م�شاعر النا�س،
ومن املفيد �أن ي�سقط املدّعي كي ال يبقى لك �إال الإخال�ص.
 .5ال�صرب:
�إن �أول �ستة �أ�شهر يف تطبيق خطة التخل�ص من الدين هي الأهم،
فالنبي  يقول�":إمنا ال�صرب عند ال�صدمة الأوىل" �أخرجه
البخاري وم�سلم ,حينئذ تكون خلقت عادات جديدة بعدما جعلت
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من ال�سلوك االقت�صادي اجلديد ممار�سة يومية .و�إن اهلل تعاىل
يقولَ } :و َم��ا ُي َل َّقاهَ ا ِ�إ اَّل ا َّل ِذينَ َ�صبرَ ُ وا َو َم��ا ُي َل َّقاهَ ا ِ�إ اَّل ُذو َح ٍّظ
َع ِظ ٍيم ( {)35ف�صلت ,وورد يف املثل� :أن الظفر مع ال�صرب.
�إن ال�صرب على تطبيق نظام الق�ضاء على الدين ال�شخ�صي هو
تطبيق برنامج قا�س للرجيم"تخ�سي�س الوزن" ,بناء على ن�صائح
الأطباء الذين وجدوا �أن �سمنته �أدت به �إىل �أمرا�ض تهدر حياته,
ومنها ارتفاع الكول�سرتول ،ما قد يعر�ضه جللطة وارتفاع �ضغط
ال��دم وال�سكري ،ناهيك عن �آالم املفا�صل وا�ضطراب النوم,
�إنك ال متلك خيارات عندها؛ ف�إما �أن ت�صرب فتظفر بحياتك
ومظهرك اخلارجي اجلذاب والالئق� ,أو �أن ت�ضحي بكل ذلك
وتقود نف�سك �إىل الهالك.
 .6افرت�ض وقوع الأ�سو�أ
وج��دت �أن �أك�ثر من يقع يف �شرك الدين لديه خط�أ كبري يف
احل�سابات ،فدائم ًا دائم ًا متفائل ,ويفرت�ض وقوع الأح�سن ,ولذا
ينفق اليوم بناء على هذه التوقعات"الإيرادات"التي �ستتحقق يف
امل�ستقبل ,وال�صحيح �أن ما ينفقه"ي�ستهلكه"ينبغي �أن يكون بنا ًء
على ما هو متحقق فع ًال"داخل احل�ساب" ,لذا عليك �أن تخطط
لأف�ضل �سيناريو ,واعمل لأ�سو�أ �سيناريو .بعد �أن تلتزم بعوامل
النجاح فاذهب حينها لتطبيق الن�صائح وبذل الأ�سباب ,ومنها:
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�أ .الأ�سباب ال�شرعية:
يب المْ ُ ْ�ض َط َّر ِ�إ َذا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف
•الدعاء قال تعاىل� } :أَ َّمنْ ُي ِج ُ
ال�سو َء ( {)62النمل ,وقد ورد عن النبي � أنه دخل ذات
ُّ
يوم امل�سجد ف�إذا هو برجل من الأن�صار يقال له �أبو �أمامة،
فقال :يا �أبا �أمامة ما يل �أراك جال�س ًا يف امل�سجد يف غري
وقت ال�صالة ؟ قال :هموم لزمتني وديون يا ر�سول اهلل،
قال� :أفال �أعلمك كالم ًا �إذا �أنت قلته �أذهب اهلل عز وجل
همك ,وق�ضى عنك دينك ؟ قال :قلت :بلى يا ر�سول اهلل،
قال":قل �إذا �أ�صبحت و�إذا �أم�سيت :اللهم �إين �أعوذ بك
من الهم واحلزن ,و�أعوذ بك من العجز والك�سل ,و�أعوذ
بك من اجلنب والبخل ,و�أعوذ بك من غلبة الدين وقهر
الرجال" ،قال :ففعلت ذلك ف�أذهب اهلل عز وجل همي,
وق�ضى عني ديني"� .سنن �أبي داود.
•االبتعاد عن املعا�صي ,ال �سيما الكبائر منها ،واعلم �أن ال
�أحد ي�سلم من املع�صية ،ولكن ح�سبك التقليل منها قدر
ما ت�ستطيع؛ ف�إنها جملبة لل�ش�ؤم والفقر ,وم�سحقة للرزق،
ومن �أبرزها الربا ،القائل تعاىل فيه":ا َّل ِذينَ َي�أْ ُك ُلونَ ال ِّر َبا
وم ا َّل ِذي َيت ََخ َّب ُط ُه َّ
اَل َي ُقو ُمونَ �إِ اَّل َك َما َي ُق ُ
ال�ش ْي َطانُ ِمنَ المْ َ�سِّ
َذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َقا ُلوا ِ�إ مَّ َنا ا ْل َب ْي ُع ِم ْث ُل ال ِّر َبا َو�أَ َح َّل اللهَّ ُ ا ْل َب ْي َع
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َو َح َّر َم ال ِّر َبا ( {)275البقرة ,وحتت �ضغط احلاجة فقد
يلج�أ �أحدنا �إىل الغ�ش ،والنبي  يقول":من غ�شنا فلي�س
منا"�صحيح البخاري.
•قيام الليل :فقد ورد يف الأثر عن النبي � أنه قال�":إن
اهلل يتنزل يف الثلث الأخري من الليل فيقول جل وعال :هل
من �سائل ف�أعطيه ؟"�أخرجه البخاري ,ومن �أ�صيب بالدين
فليحر�ص على قيام الليل ولو ليلة واحدة.
•ح�سن الظن باهلل :فقد ورد يف الأثر عن النبي  عن ربه
جل وعال يف احلديث القد�سي�":أنا عند ظن عبدي بي,
وليظن عبدي ما �شاء"�صحيح اجلامع� ,إن ح�سن الظن باهلل
ي�ستدعي التفا�ؤل والأمل ,والتفكري �إيجابي ًا يف م�ستقبل جيد
ورزق وفري ،وما ذلك على اهلل ببعيد ،فهو �سبحانه الرزاق
ذو القوة املتني ،وكم من حمتاج انتقلت حاله من الفقر �إىل
الغنى ..؟ �ألي�س اهلل بكاف عبده.
ب�  .أ�سباب خف�ض التكاليف"الإنفاق":
•تخل�ص �أو قلل العمالة املنزلية (ال�سائق ..ال�شغالة..
املزارع� ..إلخ)� ,أو ادمج بع�ض وظائفهم ,وحتمل �أنت
وزوجتك �أعباء ذلك.
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•تخفف من االلتزامات االجتماعية ,ب�إجابة الدعوات �أو
توجيه الدعوات للآخرين� ,أو تقدمي الهدايا ،ف�أنت معذور.
•اجل�أ �إىل �صيانة املنزل �أو ال�سيارة �أو املعدات ،بد ًال من رمي
القدمي و�شراء اجلديد.
•�أوقف �سفراتك للخارج �سوا ًء كانت �شخ�صية �أو عائلية
يف ال�صيف ،فهذا لي�س وقت الرتفيه ,و�إمنا وقت املثابرة
واحلزم مع الذات.
•ا�ستخدم املرافق احلكومية من م�ست�شفيات ومدار�س
جمانية ,وال ينازعك التناف�س مع الآخرين "اال�ستهالك
التفاخري".
•اق ِنت معدات حت�ضري الوجبات ال�سريعة النظيفة وتغليفها
يف املنزل للأوالد ,بد ًال من الوجبات غري ال�صحية امل�شبعة
بالدهون وقليلة الفائدة الغذائية.
•قلل ا�ستخدامك للجوال ,وتخل�ص من الأرقام الزائدة،
وقد ر�أيت بع�ضهم يحمل جوالني ولي�س يف جيبه م�صروف
الغد ،كما راقب ا�ستهالك الكهرباء؛ وخا�صة املكيفات
وال�سخانات والإ�ضاءة اخلارجية واجعل ذلك مهمة
الأ�سرة جميع ًا.
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•تب�ضع من ال�سوق املركزية؛ ف�أ�سعار بع�ض ال�سلع بال�ضعف
عن الأ�سواق التجارية الكربى يف الأحياء املي�سورة.
• ّ
قطع بطاقات االئتمان التي توهمك �أنك غني يف �أول
ال�شهر ,وت�صدمك بالفقر �آخر ال�شهر ،هذا �إذا �سلمت من
الفائدة اجلزائية نظري الت�أخري.
•�أوقف امل�شرتيات عموم ًا ,وم�شرتيات املالب�س خ�صو�ص ًا،
فغالب ًا ما يكون لديك و�أ�سرتك خمزون يكفي لثالث �سنوات
على الأقل ،ال �سيما �أنك خف�ضت التزاماتك االجتماعية.
•�أل ِغ عقود ال�صيانة واال�شرتاك يف الف�ضائيات� ,أو خطوط
( )DSLفائقة ال�سرعة� ,أو الأندية الريا�ضية اخلا�صة,
وبد ّلها ب�أقل تكلفة �أو املجانية ،و�إن كانت �أقل متعة.
•ال ..لزوجة ثانية �أو ثالثة ،فبع�ضهم عندما يقع يف م�أزق
الدين ي�صاب باالكتئاب وال �شك ,فيهرب �إىل الزواج
و�إن�شاء م�ؤ�س�سة جديدة يفرح بها ملدة �شهر ,ثم يعاين
وتعاين الأخرى قلة ذات اليد ،فيتورط �أكرث و�أكرث،
وعليه �إما �أن يزيد دخله بقوة �أو االعرتاف ب�أنها كانت
نزوة يف غري حملها ,ويعود �إىل بيته القدمي ،مع كفالة
حقوق الثانية �إذا طلقها.
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ج�  .أ�سباب زيادة الإيرادات"حت�سني الدخل":
•ك ّمل وا�ستكمل �سريتك الذاتية املهنية ,وابحث عن عمل
جديد من خالل املكاتب املتخ�ص�صة� ,أو �س�ؤال الأقارب
والأ�صدقاء� ,أو االت�صال املبا�شر مع �أق�سام املوارد الب�شرية,
�أو عرب ال�شبكة العنكبوتية "الإنرتنت".
•تع ّلم مهارات جديدة يف تخ�ص�صك جتعلك ذا قيمة م�ضافة
على �أقرانك.
عال كدبلوم عال �أو ماج�ستري؛ ما ميكنك
•اح�صل على تعليم ٍ
�أن تكون خبري ًا متخ�ص�ص ًا.
•ا�س َع للح�صول على دوام �إ�ضايف ,واعر�ض على مديرك
خدماتك �سيما يف �أوقات �ضغط العمل والأزمات.
•فكر يف الإنتاج املنزيل بالتعاون مع �أ�سرتك ،وقد وجدت �أن
بع�ض الأ�سر ت�سهم م�ساهمة خالقة يف احلرف اليدوية ،وقد
حققت جناحات ال ب�أ�س بها بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأهلية.
•ابد�أ م�شروعك اال�ستثماري اجلديد ال�صغري ,وابذل
كافة الأ�سباب التجارية والت�سويقية لإجناحه ،و�أكرث من
ال�شورى ،خا�صة من �أولئك الذين �سبقوك يف هذا املجال،
وتعلم من نقاط قوتهم وابتعد عن �إخفاقاتهم ،وحاول
احل�صول على قر�ض من امل�ؤ�س�سات املالية املتخ�ص�صة
ك�صندوق املئوية �أو بنك االدخار والت�سليف.
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•ا�ستمع جيد ًا لطلبات رجال الأعمال وقم بدور الو�سيط بينهم
و�أنت مرحب بك ،ذلك لأن ات�صال بع�ضهم بالبع�ض �ضعيف،
ولذا التقط حاجتهم فهم يرتددون يف الإف�صاح عنها.
•اق ِنت الكتب واملجالت املتخ�ص�صة ،فقد تفتح لك �آفاقا �أو
�أفكار ًا جديدة ،ف�ض ًال عن الفائدة املعرفية واملهنية امل�ضافة.
•اكت�سب �صديق ًا جديد ًا قد يفتح لك �أبواب الرزق ,وقد يرى
فيك ما ينق�صه فيتحم�س لتعزيز �صداقته بك ،فالأرواح
جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف ,وما تنافر منها اختلف.
•اكتتب يف �أ�سهم ال�شركات اجلديدة فقط ،فهو ا�ستثمار
جيد طويل الأجل.
•اح�ضر املعار�ض وامللتقيات املتخ�ص�صة كي تتعرف على
ال�شركات يف جمال عملك ،وبع�ضهم يبحث عن وكيل
م�أمون اجلانب �أو حمرتف يعرف ال�سوق املحلية �أو �أن تلعب
دور الو�سيط.
وانتق �سيارة جيدة ،فالنا�س �ست ّقيم عملك
•اع ِنت بهندامك ِ
من خالل ا�ستثمارك يف عقلك ومظهرك اخلارجي ،وغالب ًا
ال ت�س�أل ما وراء ذلك.

قـ ـ ـ ــوانـ ــني ال ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاة
�إيـ ـ ـ ـ ـ ــاك �أن ت ـكـ�س ـ ـ ــرها

د�  .أ�سباب �إدارة التمويل:
•اح�صل على القرو�ض احل�سنة من امل�ؤ�س�سات احلكومية
ك�صندوق التنمية العقاري.
•نظر ًا النخفا�ض �أ�سعار الأرباح ،فيمكنك �أن ت�سدد
الدين القدمي ذا الفوائد املرتفعة بقر�ض جديد ذي
�أرباح منخف�ضة.
•بع منزلك الكبري وا�ش ِرت منز ًال �أ�صغر ,و�سدد بالفائ�ض دينك.
•اتخذ قرار ًا جريئ ًا؛ وال تعلق �أوهام ًا واهية على حت�سن
حمفظتك من الأ�سهم ،تخل�ص منها وابحث عن بدائل
�أخرى ،متكنك من ال�سيطرة و�إدارتها من جديد.
•فاو�ض مقر�ضيك على تخفي�ض حجم الدين� ,أو �إعادة
جدولة ال�سداد لفرتات زمنية �أكرب� ,أو جتديد ال�سداد لفرتة
زمنية متكنك من �إعادة ترتيب وتنظيم تدفقاتك النقدية.
•توجه �إىل الق�ضاء و�أعلن عن �إفال�سك بالإع�سار كي
حتمي نف�سك.
•كثف جهودك ال�شخ�صية يف حت�صيل الديون املعدومة� ,أو
امل�شكوك يف حت�صيلها.
•احتفظ دائم ًا بالنقد وتبادل مع مورديك ودائنيك بال�سلع
واخلدمات التي تنتجها ،وبذا حتقق �إيرادات وتخف�ض
تكاليف ال�شراء.
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هـ�  .أ�سباب اجلهات الر�سمية "م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي":
•�إعداد مركز معلومات موحد يظهر املركز املايل لكل
مقرت�ض �سعودي.
•منع االقرتا�ض ملن دخلهم ال يفي بحاجة �أ�سرتهم؛ عرب
تطوير معايري موحدة ينتج عن معادالت وطنية ك�سيا�سة
ائتمانية تلتزم بها كافة امل�ؤ�س�سات الإقرا�ضية.
•توجيه ال�سيا�سات االئتمانية لقطاع التمويل �إىل برامج
الإنفاق اال�ستثماري كالإ�سكان.
•�إجبار امل�ؤ�س�سات املالية الإقرا�ضية على تقدمي خف�ض على
�أرباح الإقرا�ض يف مقابل ن�سبة احل�سابات اجلارية التي
يودعها املواطنون كودائع جمانية يف البنوك املحلية.
•و�ضع حوافز جيدة للملتزمني بال�سداد وال�سداد املبكر,
�أو احلاالت الطارئة التي قد ت�صيب املقرت�ضني مثل
وفاة املقرت�ض.
•�إجراء م�سوحات �شاملة �سنوية؛ وتخ�صي�ص مبالغ �سنوية
لإ�سقاط الديون.
•�إن�شاء هيئة ت�سوية املنازعات الإقرا�ضية ال�شخ�صية
يكون لق�ضاتها ال�شرعيني الوعي بالآثار االجتماعية
على الأحكام العدلية.
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و .خامتة"ما بعد �سداد الدين":
•االنهيار ..امل�صيبة التي ما بعدها م�صيبة �أن يلدغ امل�ؤمن
من اجلحر ذاته �أكرث من مرة ،فبعد �أن يقوم ب�سداد دينه
وبد ًال من �أن يبد�أ حياة جديدة يتعلم فيها من �أخطائه
ال�سابقة ،قد يتعر�ض لإغراء االقرتا�ض من جديد ،ولكن
بزعم �أنه متكن من اكت�ساب اخلربة وهذه هي الطامة.
•اقرتا�ض ا�ستثماري� ..إذا كنت وال بد مقرت�ض ًا ومل تتعلم
االدخار ويدك الفارطة �ستعود �إىل ممار�سة هوايتها من
جديد؛ فعليك املبادرة باالقرتا�ض ا�ستثماري ًا ب�شراء قطعة
�أر�ض �أو منزل �أو عمارة ،وبذا تكون قد و�ضعت املال يف
�أ�صل حمدد وله عائد ر�أ�سمايل.
•امليزانية التقديرية ..عليك �أن تلج�أ �إىل التخطيط املايل،
فتنتقل من الفو�ضى �إىل التنظيم عرب ميزانية ت�ضع فيها
الإيرادات املتحققة ولي�ست امل�أمولة ,ثم حت�سم منها
التكاليف"الإنفاق"مع تخ�صي�ص ن�سبة لالدخار �إن �أمكن
من �أجل الظروف الطارئة �أو حت�سني الدخل با�ستثمارها
يف �صناديق ا�ستثمار ق�صرية �أو متو�سطة املخاطر.
•ا�ستمر يف حت�سني �إيراداتك ,وال يقف طموحك عند �سداد
دينك ،فرب �ضارة نافعة ،والأزمة املالية التي مررت
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بها خلقت لديك املهارة يف ك�سب املال ،ولذا ال تتخلى
عن تلك املهارة.
•ال ...بو�ضوح من جديد ,احذر االبتزاز العاطفي وفكر يف
عواقب قراراتك املالية ,وال ت�ضحي �أو تعطي � اّإل من فائ�ض
مالك للآخرين ،وال تعر�ض م�ستقبلك لنخوة عابرة قد
ت�ضعها يف غري حملها ،وقد حدث هذا كثري ًا ،ف�إذا تعر�ضت
لقلة الوفاء من املدين فلن تندم كثري ًا حينها.
ت�ستغن عن اهلل ..فال تكن من �أولئك الذين �إذا ركبوا
•ال
ِ
الفلك دعوا اهلل خمل�صني له الدين ,ف�إذا �أجناهم كفروا
ب�أنعم اهلل .وعليه �إذا ق�ضيت دينك فا�شكر اهلل؛ وبال�شكر
تدوم النعم.
•�إن احلياة ثرية ومليئة بالفر�ص والنجاح وال�سعادة والفرح،
ولن يق�ضي على هذا �إال الدين ،الذي �سيبقي على �أمور
احلياة الأ�سا�سية ويذهب بالباقي ل�سداده ،فيما �سي�ضحي
بهذا الرثاء ما يجعله �سجينا ويح�سب نف�سه طليقا.
�إن الدين خور و ّذل ووح�ش ،ح ّوله �إىل ف�أر ثم اده�سه بقدمك.
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الإن�سان املمتاز
()1

ي�سكن عقلي ث�لاث م��دار���س �أ�ستمد منها الب�صرية الفكرية,
وه���ي :دع���وة الإم����ام امل��ج��دد ال�شيخ حممد ب��ن عبد ال��وه��اب
ال�سلفية ،وجمددي النه�ضة العربية الإ�سالمية بالقرن التا�سع
ع�شر و�أوائ��ل القرن الع�شرين ومفكرو ع�صر النه�ضة الأوربية؛
ومنهم الفيل�سوف فريدريك نيت�شه فيل�سوف و�شاعر �أمل��اين
(1844م  1900  -م) ك��ان م��ن �أب���رز م�ؤ�س�سي علم النف�س
احلديث ,وكان عامل لغويات متميز ًا ,كتب ن�صو�ص ًا وكتب ًا نقدية
حول املبادئ الأخالقية والنفعية والفل�سفة املعا�صرة ،املادية
واملثالية الأملانية ,والرومان�سية الأملانية ,ونيت�شه له كالم نفي�س
عن الإن�سان املمتاز كونه من �أعمدة النزعة الفردية الأدبية يف
كتابه هو ذا الإن�سان ,وكتابه هكذا تكلم زاد د�شت �أعطى �أهمية
كربى للفرد واعترب �أن املجتمع موجود ليخدم ,وينتج �أف��راد ًا
مميزين و�أبطال وعباقرة ,ولكنه ميز بني ال�شعوب ومل يعطها
الأحقية �أو املقدرة نف�سها؛ حيث ف�ضل ال�شعب الأمل��اين عن كل
�شعوب �أورب��ا ,واعترب �أن الثقافة الفرن�سية هي �أرق��ى و�أف�ضل
الثقافات ,بينما يتمتع الإيطاليني باجلمال والعنف والرو�س
59

باملقدرة واجل�بروت ,و�أح��ط ال�شعوب الأوربية بر�أيه الإجنليز؛
حيث الدميقراطية وات�ساع احل��ري��ات ال�شخ�صية واالنفالت
الأخالقي ما �آثار ا�شمئزازه ,واعتربها دالئل افتقار البطولة.
كنت قاب قو�سني �أو �أدنى لت�سجيلي لأطروحة دكتوراه يف الفل�سفة
عن الإن�سان املمتاز ,واحلمد هلل �أنني مل �أفعل؛ ل�سببني �أولهما:
ان�شغايل بالبحث العلمي الجتاهات الباحثني يف ال�سيا�سة يف
ال�تراث العربي والإ�سالمي منذ القرن الثالث الهجري وحتى
القرن التا�سع ,ثم وقعت على ن�ص نفي�س ل�شهاب الدين حممد بن
�أحمد الأب�شيهي املتوفى عام  850هـ يف كتابه"املُ�ستطرف"؛ الذي
مهما فعلت للبحث والتمحي�ص يف ع�صر النه�ضة الأوربية لي�س
عند نيت�شه فح�سب يف مو�ضوع الإن�سان املمتاز لن ومل �أجد مثله.
()2

قال":قال احلكماء� :إذا �أراد اهلل بعبد خ�ير ًا �ألهمه الطاعة،
و�ألزمه القناعة ،وفقهه يف الدين ،وع�ضده باليقني ،فاكتفى
بالكفاف ،واكت�سى بالعفاف .و�إذا �أراد به �شر ًا حبب �إليه املال،
وب�سط منه الآمال ،و�شغله بدنياه ،ووكله �إىل هواه ،فركب الف�ساد،
وظلم العباد  -الثقة باهلل �أزكى �أمل ,والتوكل عليه �أوفى عمل ,ال
يغرنك �صحة نف�سك ،و�سالمة �أم�سك ،فمدة العمر قليلة ،و�صحة
النف�س م�ستحيلة  -من �أطاع هواه باع دينه بدنياه  -ثمرة العلوم
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العمل باملعلوم  -من ر�ضي بق�ضاء اهلل مل ي�سخطه �أحد ،ومن قنع
بعطائه مل يدخله ح�سد � -أف�ضل النا�س من مل تف�سد ال�شهوة دينه
 خري النا�س من �أخرج احلر�ص من قلبه ،وع�صى هواه يف طاعةرب��ه - ،ن�صرة احلق �شرف ،ون�صرة الباطل �سرف  -البخيل
حار�س نعمته ،وخازن لورثته  -من لزم الطمع عدم الورع � -إذا
ذهب احلياء حل البالء  -علم ال ينفع كدواء ال ينجع  -من جهل
املرء �أن يع�صي ربه يف طاعة هواه ،ويهني نف�سه يف �إكرام دنياه
 �أيام الدهر ثالثة :يوم م�ضى ال يعود �إليك ،ويوم �أنت فيه اليدوم عليك ،ويوم م�ستقبل ال تدري ما حاله وال تعرف من �أهله
 من كرث ابتهاجه باملواهب ،ا�شتد انزعاجه للم�صائب  -ال تبتعلى غري و�صية و�إن كنت من ج�سمك يف �صحة ،ومن عمرك يف
ف�سحة  -عظ امل�سيء بح�سن �أفعالك  -ودل على اجلميل بجميل
خاللك � -إياك وف�ضول الكالم ف�إنه يظهر من عيوبك ما بطن،
ويحرك من عدوك ما �سكن  -ال يجد العجول فرح ًا ،وال الغ�ضوب
�سرور ًا ،وال احللول �صديق ًا  -ح�سن النية من العبادة ،ح�سن
اجللو�س من ال�سيا�سة  -من زاد يف خلقه ،نق�ص يف حظه  -من
ائتمن الزمان خانه � -أظهر النا�س حمبة �أح�سنهم لقاء  -ال
يكمل للإن�سان دينه ،حتى يكون فيه �أربع خ�صال :يقطع رجاءه
مما يف �أيدي النا�س ،وي�سمع �شتم نف�سه وي�صرب ،ويحب للنا�س ما
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يحب لنف�سه ،ويثق مبواعيد اهلل � -إي��اك واحل�سد ف�إنه يف�سد
الدين ،وي�ضعف اليقني ،ويذهب امل��روءة  -قيل لأفالطون :ما
ال�شيء الذي ال يح�سن �أن يقال و�إن كان حق ًا ؟ قال :مدح الإن�سان
نف�سه � -أربعة ت�ؤدي �إىل �أربعة :ال�صمت �إىل ال�سالمة ،والبرّ �إىل
الكرامة ،واجلواد �إىل ال�سيادة ،وال�شكر �إىل الزيادة  -من �ساء
تدبريه �أهلكه جده  -الغرة ثمرة اجلهل � -آفة ال ّقوة ا�ست�ضعاف
اخل�صم� - ،آفة النعم قبح املن � -آفة الذنب ح�سن الظن  -احلزم
�أ�سد الآراء ،والغفلة �أ�ضر الأعداء  -من قعد عن حيلته �أقامته
ال�شدائد ،ومن نام عن عد ّوه �أيقظته املكايد  -من قرب ال�سفلة
واط��رح ذوي الأح�ساب وامل��روءات ا�ستحق اخل��ذالن  -من عفا
تف�ضل  -من كظم غيظه فقد حلم  -من حلم فقد �صرب  -ومن
�صرب فقد ظفر  -من ملك نف�سه عند �أربع حرمه اهلل على النار:
حني يغ�ضب ،وحني يرغب ،وحني يرهب ،وحني ي�شتهي  -من
طلب الدنيا بعمل الآخرة فقد خ�سرهما ،ومن طلب الآخرة بعمل
الدنيا فقد ربحهما  -كالم املرء بيان ف�ضله وترجمان عقله،
فاق�صره على اجلميل ،واقت�صر منه على القليل  -كل امرئ
ُيعرف بقوله و ُيو�صف بفعله ،فقل �سديد ًا ،وافعل حميد ًا  -من
عرف �ش�أنه ،وحفظ ل�سانه ،و�أعر�ض عما ال يعنيه وكف عن عر�ض
�أخيه ،دام��ت �سالمته ،وقلت ندامته  -كن �صموت ًا و�صدوق ًا،
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فال�صمت حرز ،وال�صدق عز  -من �أكرث مقالة �سئم ،ومن �أكرث
�س�ؤاله حرم ،من ا�ستخف ب�إخوانه خذل ،ومن اجرت�أ على �سلطانه
قتل  -ما عز من �أذل جريانه ،وال �سعد من حرم �إخوانه  -خري
النوال ما و�صل قبل ال�س�ؤال � -أوىل النا�س بالنوال �أزهدهم يف
ال�س�ؤال  -من ح�سن �صفا�ؤه وجب ا�صطفا�ؤه  -من غاظك بقبيح
ال�شتم منه ،فعظه بح�سن احللم عنه  -من يبخل مباله على نف�سه
جاد به على زوج عر�سه � -إذا ا�صطنعت املعروف فا�سرته  -و�إذا
ا�صطنع �إليك فان�شره  -من جاور الكرام �أمن من الإعدام  -من
طاب �أ�صله زكا فرعه  -من �أنكر ال�صنيعة ا�ستوجب القطيعة -
من منّ مبعروفه �سقط �شكره ،ومن �أعجب بعمله حبط �أجره -
من ر�ضي من نف�سه بالإ�ساءة� ،شهد على �أ�صله بالرداءة - ،من
رجع يف هبته بالغ يف خ�سته  -من رقى يف درجات الهمم عظم يف
عيون الأمم  -من كربت همته كرثت قيمته  -من �ساء خلقه �ضاق
رزقه  -من �صدق يف مقاله زاد يف جماله  -من هان عليه املال
توجهت �إليه الآمال  -من جاد مباله جل ،ومن جاد بعر�ضه ذل
 خري املال ما �أخذ يف احلالل و�صرف يف النوال � -شر املال ما�أخذ من احلرام و�صرف يف �آثام � -أف�ضل املعروف �إغاثة امللهوف
 من متام امل��روءة �أن تن�سى احلق لك ،وتذكر احلق عليك -وت�ستكرب الإ�ساءة منك وت�ست�صغرها من غريك  -من �أح�سن
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املكارم عفو املقتدر  -جود الرجل يحببه �إىل �أ�صدقائه ،وبخله
يبغ�ضه �إىل �أو ّدائه  -ال ت�سيء �إىل من �أح�سن �إليك ،وال تعن على
من �أنعم عليك  -من كرث ظلمه واعتدا�ؤه قرب هالكه وفنا�ؤه -
من طال تعديه كرثت �أعاديه � -شر النا�س من ين�صر الظلوم
ويخذل املظلوم  -من حفر حفري ًا لأخيه كان حتفه فيه  -من �سل
�سيف العدوان �أغمد يف ر�أ�سه  -من مل يرحم العربة �سلب النعمة،
ومن مل يقل العرثة �سلب القدرة  -ال حتاج من يذهلك خوفه،
وميلكك �سيفه � -صمت ت�سلم به ،خري من نطق تندم عليه  -من
قال ما ال ينبغي� ،سمع ما ال ي�شتهي  -جرح الكالم �أ�صعب من
جرح احل�سام  -من �سكت عن جاهل فقد �أو�سعه جواب ًا ،و�أوجعه
عتاب ًا  -من �أمات �شهوته �أحيا مروءته  -من كرثت عوارفه كرثت
معارفه  -من مل تقبل توبته عظمت خطيئته � -إياك والبغي ف�إنه
ي�صرع الرجال ،ويقطع الآجال  -النا�س يف اخلري �أربعة �أق�سام:
منهم من يفعله ابتداء ،ومنهم من يفعله اقتداء ،ومنهم من
يرتكه حرمان ًا ،ومنهم من يرتكه ا�ستح�سان ًا ،فمن فعله ابتداء
فهو كرمي ،ومن فعله اقتداء فهو حكيم ،ومن تركه حرمان ًا فهو
�شقي ،ومن تركه ا�ستح�سان ًا فهو دينء  -من �سامل �سلم ،ومن
قدم اخلري غنم  -من لزم الرقاد عدم املراد  -ومن دام ك�سله
خاب �أمله  -العجول خمطئ و�إن ملك ،واملت�أين م�صيب و�إن هلك
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زاتمملا ناسنإلا
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 من �أمارات اخلذالن معاداة الإخوان  -ا�ستف�ساد ال�صديق منعدم التوفيق  -الرفق مفتاح الرزق  -من نظر يف العواقب �سلم
من النوائب  -ومن �أ�سرع يف اجلواب �أخط�أ يف ال�صواب  -من
ركب العجل �أدركه الزلل  -من �ضعفت �آرا�ؤه قويت �أعدا�ؤه  -من
قلت ف�ضائله �ضعفت و�سائله  -من فعل ما �شاء لقي ما �ساء  -من
كرث اعتباره قل عثاره  -من ركب جده غلب �ضده  -القليل مع
التدبري �أبقى من الكثري مع التبذير  -ظن العاقل �أ�صح من يقني
اجلاهل  -قليل حتمد �آخرته خري من كثري تذم عاقبته  -من
خاف �سطوتك متنى موتتك � -إذا ا�ست�شرت اجلاهل اختار لك
الباطل  -م��ن �أعجبته �آرا�ؤه غلبته �أع����دا�ؤه  -م��ن ق�صر عن
ال�سيا�سة �صغر عن الريا�سة  -ال ت�شتك �ضعفك �إىل عدوك ف�إنك
ت�شمته بك وتطمعه فيك  -من مل يعمل لنف�سه عمل للنا�س  -ومن
مل ي�صرب على كده �صرب على الإفال�س  -من �أف�شى �سره �أف�سد
�أمره  -احلازم من حفظ ما يف يده ،ومل ي�ؤخر �شغل يومه لغده -
من طلب ما ال يكون طال تعبه  -ال تفتح باب ًا يعييك �سده ،وال ترم
�سهم ًا يعجزك رده � -سوء التدبري �سبب التدمري  -اغمد �سيفك
ما ناب عنك ل�سانك  -لي�س العجب من جاهل ي�صحب جاه ًال
ولكن العجب من عاقل ي�صحبه ،لأن كل �شيء يفر من �ضده،
ومييل �إىل جن�سه � -إذا نزل القدر بطل احلذر  -رب عطب حتت
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طلب ،ومنية حتت �أمنية  -ال يخلو املرء من ودود ميدح ،وعدو
يقدح  -اجلوع خري من اخل�ضوع  -الكذوب متهم و�إن �صدقت
لهجته ،وو�ضحت حجته  -من طاوعه طرفه ا�شتد حتفه  -من مل
ت�سر حياته مل تغم وفاته  -من �أعظم الذنوب حت�سني العيوب -
ال�شرف بالهمم العالية ال بالرمم البالية � -إذا ملك الأراذل هلك
الأفا�ضل  -من �ساءت �أخالقه طاب فراقه  -من ح�سنت خ�صاله
طاب و�صاله  -بعد يورث ال�صفا خري من قرب يوجب اجلفا -
الل�سان �سيف قاطع ال ي�ؤمن من حده والكالم �سهم نافذ ال ميكن
رده  -من اطلع على جاره انهتكت حجب �أ�ستاره � -أجهل النا�س
من قل �صوابه وكرث �إعجابه � -أظهر النا�س نفاق ًا من �أمر بالطاعة
ومل ي�أمتر بها ,ونهى عن املع�صية ومل ينته عنها  -من �سال عن
امل�سلوب كمن مل ي�سلب ,ومن �صرب على النكبة كمن ال ينكب -
الف�ضيلة بكرثة الآداب ال بفراهة ال��دواب  -من زادت �شهوته
نق�صت مروءته  -من عرف ب�شيء ن�سب �إليه ،ومن اعتاد �شيئ ًا
حر�ص عليه  -عند اجلدال يظهر ف�ضل الرجال  -من �أخر الأكل
لذ طعامه  -ومن �أخر النوم طاب منامه  -موت يف دولة وعز خري
من حياة يف ذلة وعجز  -مقا�ساة الفقر هي املوت الأحمر وم�س�ألة
النا�س هي العار الأكرب  -حق ي�ضر خري من باطل ي�سر  -كم من
مرغوب فيه ي�سوء وال ي�سر ،ومرهوب منه ينفع وال ي�ضر  -عرثة
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الرجال تزيل القدم ،وعرثة الل�سان تزيل النعم  -املزاح يورث
ال�ضغائن  -من حلم �ساد  -ومن تفهم ازداد  -معا�شرة ذوي
الأل��ب��اب عمارة القلوب � -شر ما �صحب امل��رء احل�سد  -رمبا
�أ�صاب الأعمى ر�شده و�أخط�أ الب�صري ق�صده  -الي�أ�س خري من
الت�ضرع �إىل النا�س  -ال تكن �ضاحك ًا يف غري عجب و ال ما�شي ًا يف
غري �أرب  -من �سعى بالنميمة حذره القريب ومقته الغريب -
اال�ست�شارة عني الهداية وقد خاطر من ا�ستبد بر�أيه � -أ�شرف
الغنى ترك املنى  -من �ضاق خلقه مله �أهله  -احل�سد لل�صديق
من �سقم املودة  -كل النا�س را�ض عن عقله  -دنياك كلها وقتك
الذي �أنت فيه  -ا�سرت �سوءة �أخيك ملا يعلم فيك  -خمول الذكر
�أ�سنى من الذكر الذميم  -العجلة �أخت الندامة  -من كرم �أ�صله
الن قلبه  -ومن قل لبه زاد عجبه  -رمبا �أدرك بالظن ال�صواب
 لي�س ملعجب ر�أي ،وال ملتكرب �صديق � -سل عن الرفيق قبلالطريق ,وعن اجلار قبل الدار  -ال تعادين �أحد ًا ف�إنك ال تخلو
م��ن ع���داوة جاهل �أو عاقل ف��احل��ذر م��ن حكمة العاقل وجهل
اجلاهل � -ضاحك معرتف بذنبه خري من باك مدل على ربه -
من قل �سروره كان املوت راحته  -ال تردن على ذي خط�أ خط�أه
في�ستفيد منك علم ًا ويتخذك عدو ًا  -ا�ستحي من ذم من لو كان
حا�ضر ًا لبالغت يف مدحه ،ومدح من لو كان غائب ًا ل�سارعت �إىل
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ذمه  -وقليل املنفعة توجب املحبة ،وامل�ضرة توجب البغ�ضة،
واملخالفة توجب العداوة ،واملتابعة توجب الألفة ،والعدل يوجب
اجتماع القلوب ،واجل��ور يوجب الفرقة ،وح�سن اخللق يوجب
املودة ،و�سوء اخللق يوجب املباعدة ،واالنب�ساط يوجب امل�ؤان�سة،
واالنقبا�ض يوجب الوح�شة ،والكرب يوجب املقت ،والتوا�ضع يوجب
الرفعة ،واجل��ود يوجب امل��دح ،والبخل يوجب ال��ذم ،والتواين
يوجب الت�ضييع ،واحلزم يوجب ال�سرور ،واحلذر يوجب ال�سالمة،
و�إ�صابة التدبري توجب بقاء النعمة ،وبالت�أين ت�سهل املطالب،
وبح�سن املعا�شرة تدوم املحبة ،وبخف�ض اجلانب ت�أن�س النفو�س،
وب�سعة خلق امل��رء يطيب عي�شه ،واال�ستهانة توجب التباعد،
وبكرثة ال�صمت تكون الهيبة ،وبعدل املنطق جتلب اجلاللة،
وبالن�صفة تكرث املوا�صلة ،وبالأف�ضال يعظم القدر ،وب�صالح
الأخالق تزكو الأعمال ،وباحتمال امل�ؤن يحبب ال�س�ؤدد ،وباحللم
على ال�سفيه تكرث �أن�صارك عليه ،وبالرفق والتودد ت�ستحق ا�سم
الكرامة ،وبرتك ما ال يعنيك يتم لك الف�ضل  -واعلم �أن ال�سيا�سة
تك�سو �أهلها املحبة  -ومن �صغر الهمة احل�سد لل�صديق على
النعمة  -والنظر يف العواقب جناة  -ومن مل يحلم ندم ،ومن
�صرب غنم ،ومن �سكت �سلم ،ومن اعترب �أب�صر ،ومن �أب�صر فهم،
ومن فهم علم ،ومن �أطاع هواه �ضل ،ومع العجلة الندامة ،ومع
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الت�أين ال�سالمة ،وزارع الرب يح�صد ال�سرور ،و�صاحب العقل
مغبوط ،و�صداقة اجلاهل تعب � -إذا جهلت فا�س�أل  -و�إذا زللت
فارجع  -و�إذا �أ�س�أت فاندم ،و�إذا ندمت فاقلع  -املروءات كلها
تبع للعقل ،وال��ر�أي تبع للتجربة ،والعقل �أ�صله التثبت وثمرته
ال�سالمة ،والأعمال كلها تتبع القدر  -واختار العلماء �أربع كلمات
من �أرب��ع كتب :من ال��ت��وراة :من قنع �شبع ،وم��ن الإجن��ي��ل :من
اعتزل جنا ،ومن الزبور :من �سكت �سلم ،ومن ال��ق��ر�آن :ومن
يعت�صم باهلل فقد هُ دي �إىل �صراط م�ستقيم  -واجتمعت حكماء
العرب والعجم على �أربع كلمات :ال حتمل بطنك ما ال يطيق ،وال
تعمل عم ًال ال ينفعك ،وال تغرت بامر�أة ،وال تثق مبال ولو كرث -
واهلل تعاىل �أعلم.
()3

لقد ثبت يل بالدليل القاطع �شرع ًا وعق ًال �أن تراثنا العربي كايف
و�أك�ثر ل�صناعة ح��راك ثقايف وف��ك��ري ,مع فهم معقول لرتاث
احل�ضارة الغربية يف علم االجتماع ال�سيا�سي واالقت�صادي و�إدارة
الأعمال ,كما �أن �إن�سان اجلزيرة العربية هو الأقدر لفهم ذلك..
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املوظف ..الغني
()1

يحلم كبار املوظفني بالغنى وال�ثروة ,وهو حلم م�شروع ،ذلكم
�أن ه�ؤالء بناة التميز باحلياة والذي �أخ�شى �إن مل ي�شبعوا مادي ًا
ومعنوي ًا �سي�صابون بالإحباط؛ ما ي�ؤثر �سلب ًا على موظفيهم
وخمرجاتنا الوطنية بالقطاعني العام واخلا�ص� ,أو �أن يتعدوا
ظلم ًا بالإف�ساد .لكن يف املقابل يتحمل ه���ؤالء م�س�ؤولية �أكرب
فالذي حقق جناح ًا ,والنجاح ملة واح��دة ,ق��ادر على �صناعة
الغنى لنف�سه بالطرق امل�شروعة ,فاملوظف يف املراتب العليا ميكن
�أن ي�صبح غني ًا باتباع خارطة الطريق هذه.
يع ّرف املوظف":كل عمل �أو منفعة ي�ؤديها الإن�سان مقابل �أجر
ي�ستحقه �سواء �أكان عم ًال يدوي ًا �أو ذهني ًا �أو �إداري ًا �أو فني ًا"ويع ّرف
الغني":تراكم فائ�ض م��ال الإن�سان بعد �إنفاقه على حاجاته
ال�ضرورية والتح�سينية والكمالية"وميكن تق�سيم املوظفني
بح�سب معارفهم ومهاراتهم وجتربتهم �إىل ثالثة �شرائح:
 .1املوظف ال�ضعيف.
 .2املوظف املتو�سط.
 .3املوظف القوي.
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واملنظمات الإدارية من عامة وخا�صة ,وكذلك الدول ,يقا�س مدى
تقدمها وت�أخرها بن�سبه ت�شكيل كل �شريحة"الوزن الن�سبي"يف
�إجمايل قوة العمل ,وعادة تكون متو�سط ن�سبه املوظفني ال�ضعاف
بني ( ,)% 25 - % 20ومتو�سط ن�سبة املوظفني املتو�سطني (% 50
  ,)% 60ومتو�سط ن�سبة املوظفني الأقوياء بني (.)% 25 - % 20�إن تلك الن�سب تقديرية وال ميكن �إطالقها على بع�ض الأن�شطة
ال��ت��ي ال حتتمل ال�ضعف البتة ك���أم��ن امل��ط��ارات �أو املن�ش�آت
النفطية ,بينما حتتملها بع�ض �أن�شطة االقت�صاد االجتماعي
التي وظيفتها الت�شغيل الوطني للعمالة املحلية كالقطاعات
احلكومية �أو امل�ؤ�س�سات غري الربحية ,مع احلفاظ على �شرط
احلد الأدن��ى للجودة ,و�سقف لن�سبة تلك ال�شريحة يف �إجمايل
ق��وة العمل .و�أق�ت�رح بهذا ال�صدد ا�ستخدام النظام ال�شامل
للتقييم""Aprisle Assmenteملعرفة �شرائح املوظفني با�ستخدام
املقابالت ال�شخ�صية املبدئية واملتقدمة واختبارات التحليل
املهنية" ,"Suqmatric Assmenteوتقارير امل���دراء ,وقيا�س
ر�ضا العمالء �أو املراجعني ,ودرا�سة ال�شكاوى ,ومقارنة الأداء
مبهام الوظيفة لغر�ض تق�سيم املوظفني �إىل ال�شرائح املذكورة,
و�ستكت�شف عندها �أن بع�ض �شريحة ال�ضعفاء جاء �ضعفه من
و�ضعه باملكان اخلط�أ ,كما �أن بع�ض املتو�سطني مل تتح لهم الفر�صة
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لإبراز معارفهم ومهاراتهم املتقدمة ب�سبب مديرهم ال�سيئ الذي
حتدثت عنه مبقالتي":ع�شرة ن�صائح كي ت�صبح مدير ًا خائب ًا",
وعليه عند التقييم ت�أكد من �أثر العوامل اخلارجية التي ت�ؤثر على
�أداء املوظف اخلا�ضع للتقييم.
()2

املوظف الغني املحتمل هو موظف قوي ميلك معارف ومهارات
وممار�سة مهنية جعلته يحتل وظيفة قيادية مرموقة ذات ت�أثري
معني ,وميكن تق�سيم تلك ال�شريحة �إىل ثالثة �أ�صناف:
 .1املوظف القوي"الرئي�س":
الذي يتميز بالكفاءة في�ؤدي الأعمال بطريقة �صحيحة ،قليل
الأخطاء ،ذو مرجعية يف النظم والتعاميم والإجراءات ال�سابقة،
ملتزم باملهام املوكلة �إليه ،وقادر على �إدارة جمموعة من العاملني
ولديه طموح قيادي حمدود عرب الترّ قي التدريجي.
 .2املوظف القوي"املدير":
الذي يتميز بالفعالية في�ؤدي الأعمال ال�صحيحة"الأهداف"،
يخطئ �أحيان ًا ولي�س بذي مرجعية يف النظم والتعاميم ,وال يعب�أ
بالإجراءات ,لكنه ملتزم بالأهداف الكبرية ,وقادر على اختيار
وتعيني وحتفيز وقيادة الر�ؤ�ساء ذوي الكفاءة من حوله.
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 .3املوظف القوي"القائد":
الذي يتميز بالقرارات الإ�سرتاتيجية ,وقادر �إىل حد كبري يف
حتليل نقاط ال�ضعف والقوة والتهديدات"املناف�سة" ,وخلق
الفر�ص وو�ضعها يف"ر�ؤية"طموحه وممكنه ,وي�ستقطب ويحفز
ويقود املدراء الفعالني نحو تلك الر�ؤية التي حتمل الأفكار
الإبتكاريه والطرق واملنتجات واخلدمات اجلديدة.
()3

عزيزي القارئ� ..أنت واحد من ثالثة :ف�إما تكون موظف ًا �ضعيف ًا,
وك��ان �ضعفك ب�سبب خارجي فعليك مغادرة مكانك الوظيفي
ف��ور ًا �إىل مكان �أف�ضل ,و�إن كان �ضعفك ذاتي فعليك �أن تقر�أ
مقالتي"ع�شرون �سالح ًا للقتل"؛ وقد تناولت فيه و�سائل مكافحة
الفقر وغ�يره��ا ,ثم �ضع لك هدف ًا معقو ًال باالنتقال ل�شريحة
املتو�سطني.
�إن كنت موظف ًا متو�سط ًا فنجاحك يقا�س ب�أمرين هما :ثابر
ل�شراء منزل �أو �شقة كي تطمئن على ذريتك ,و�سوف �أتناول
املو�ضوع بالتف�صيل يف مقالة"�أريد بيت ًا" ,ثم حافظ على ر�أ�سك
بال�سالمة م��ن ال��دي��ون ,وميكنك ق���راءة مقالتي"�ستة و�سائل
ملعاجلة الدين ال�شخ�صي" ,و�إن ا�ستطعت �أن ت�صبح موظف ًا
قوي ًا"رئي�س ًا"فافعل� ,أما �إن كنت موظف ًا قوي ًا"رئي�س ًا"فحاول �أن
ت�صبح موظف ًا قوي ًا"مدير ًا".
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�إليكم �أي��ه��ا الأغ��ن��ي��اء املحتملون خريطة طريق"ن�صائح" ال
ينق�صها �سوى التوفيق وهي:
�  .1أم�سك بالعمق:
عليك �أن تنقب الكت�شاف عقلك الالوعي املختزن لقيمك
ال�شخ�صية وعواطفك وم�شاعرك التاريخية ,وكذلك طريقته
املمنهجة يف تقدير اخلري وال�شر وال�صواب واخلط�أ� ,أي �أن تفهم
ذاتك احلقيقية من الداخل ,وهذا الت�أمل يحتاج �إىل عزلة وحوار
هادئ عرب فرتة زمنية ترتاوح بني �ستة �أ�شهر واثني ع�شر �شهر ًا,
تطرح الأ�سئلة ال�صادقة املرة تلو املرة للح�صول على �إجابة
هي من �أنا ؟� ..إن الإجابة �ستت�أثر مبدى �شفافيتك و�صدقك
و�إ�صرارك ,متحرر ًا من وهم القوة �أو وهم ال�ضعف.
 .2االكت�شاف:
�إن �إم�ساكك بحبال عقلك ال ّالوعي �سيمكنك من جناحك يف
قيادة نف�سك ,و�إذا قدت نف�سك ف�ستنجح يف قيادة غريك ,وعليه
ف�إنك كلما �شعرت بعجزك عن قيادة الآخرين والت�أثري فيهم
فعليك العودة لنف�سك من جديد باحث ًا عن الإجابة اجلديدة.
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مبعنى �آخر ف�إن الإجابة على ال�س�ؤال الكبري متغرية بني حني
و�آخر؛ حيث تختلف دورة التغيري من �شخ�ص لآخر ,ولكنها يف
اجلملة ترتاوح بني �أربع و�ست �سنوات.
�إن اكت�شاف الإجابة �سيعطيك �أمرين ؟ �أولهما قيمتك امل�ضافة
التي تعبرّ ب�صدق عنك ،الذي �أ�سميه"بنطاق التفوق"�أو االمتياز,
والثاين �شعورك ب�أنك خمتلف� ،أي �أن تكون خمتلف ًا عن نف�سك
قبل اكت�شاف الإجابة ,وكذلك خمتلف عن الآخرين من �أقرانك.
�إن االكت�شاف �سيحقق لك ال�سالم وال�صفاء الداخلي ,و�سيبعث
يف نف�سك القلق حول امل�ستقبل اجلديد.
 .3الر�ؤية:
ا�صنع من قيمتك امل�ضافة� ,أي من نطاق التفوق واالمتياز,
ر�ؤية ترى فيها مالمح �شكلك يف امل�ستقبل� .إن هذه الر�ؤية تعرب
عن"متركزك"�أي خياراتك احلقيقية النابعة من الذات العميقة,
التي �ستبعث يف نف�سك الثقة ,ومهما تعر�ضت لإغراءات مادية
�أو معنوية لإزاحتك عن تلك اخليارات فلن تقبل بها� ,أي �أنها
�ست�صبح"املرجعية"وعندها �سرتف�ض كل ما ال ي�ؤدي �إىل حتقيق
حلمك"الر�ؤية" ,و�ستقبل كل ما ي�ؤدي �إىل حتقيق قيمتك امل�ضافة
وكل ذلك �أ�سميه":ال ُهوية".
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 .4االحرتاف:
�أعني به املهنية العالية املت�أتية من التعليم النوعي ,والربامج
التدريبية التطبيقية ,والقراءة الواعية املنظمة ,واملراقبة
الل�صيقة لل�شخ�صيات القريبة لهويتك� ,أو قيمتك امل�ضافة ,وكل
هذا وذاك �سيمكنك من حتويل قيمتك امل�ضافة و�أفكارها �إىل
برامج عمل تنفيذية وخارطة طريق� ,أي �أن تكون لديك املهارة
يف حتويل الأفكار �إىل منتجات وخدمات غري م�سبوقة ذات عائد
ممكن ,و�شبكة من العالقات املهنية ,وهذه العالمة الفارقة هي
نطاق التفوق ,و�أطلق عليك يف هذه املرحلة"عقل املقاول" ال
"عقل املوظف الكبري" الذي �سي�ستفيد من �سي�ستعني به كم�ست�شار
�أو و�سيط ,و�أ�سميه":الراعي".
 .5الراعي:
ا�ستهدف خم�س �شخ�صيات غنية ,و�أخرى خم�س ثانوية ,وذلك
نحو بناء عالقة عمل و�صداقة �شرطها الأ�سا�س"الثقة"و"ال�صد
ق"و"ال�صرب"فغالب الأغنياء :احلذر ،والغلبة� ،أي �أن ي�أخذ �أكرث
مما يقدم ,وعليك �أن تراعي ذلك� .إن بع�ض ال�سائرين يف درب
الغنى يفقد البو�صلة؛ فيحتويه"الراعي"وتختفي هويته يف مقابل
مكا�سب �آنية �صغرية� ,أو مكا�سب موعودة وموهومة يف امل�ستقبل.
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 .6العزلة:
�أثناء طريقك لبناء الرثوة عليك بالرتكيز على الر�ؤية التي
�صنعتها لنف�سك؛ وذلك ب�أن ترتك ما ال يعنيك وكن امر�ؤ ذا
حتدي داخلي مع ذاتك وال ت�شغل نف�سك بالآخرين ومناف�سيك,
فالنجاح احلقيقي هو قدرتك على حتقيق �أهدافك التي و�ضعت
فهو الإ�شباع ال�صادق.
 .7الأمل:
عليك �أن تتوقع الأف�ضل دائم ًا فتح�سن الظن باهلل ثم بنف�سك
الأ�صيلة ,وتعلم �أن القلة من النا�س من وفق يف الإم�ساك بتالبيب
عقله الالواعي ,و�أن من مي�سك وي�صنع ر�ؤية ف�إن حتققها م�س�ألة
زمن وح�سب ب�إذن اهلل� ..إذا �أحبطت فال ب�أ�س ،ولكن عاود
�صناعة الف�أل احل�سن وتعزيزه ,وا�سرتح ا�سرتاحة املحارب بني
فينة و�أخرى كي َت�سنّ من�شارك وت�ستعيد همتك.
 .8الإعالن:
ال ب�أ�س �أن تعلن عن ذاتك ب�أ�سلوب لبق ,وت�صنع االنطباع االيجابي
املق�صود كي يعرفك النا�س والعمل ويفخر بك الراعي ,و�إياك
�أن ت�صطدم مع �أحد البتة حينها ,و�إذا فر�ضت عليك املواجهة
فواجه بعنف وال ترتاجع يف منت�صف الطريق.
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 .9الرجل الثالث:
�إن حاولت �أن تكون الأول ف�ستكون ر�أ�س ًا والر�أ�س كثري الأذى,
و�إن حاولت �أن تكون الثاين فغالب ًا الأول يهم�ش الثاين خوف ًا منه؛
لأن الثاين يطمح دائم ًا لأن يكون الأول ,ولذا املكان الذي يلبي
الطموحات العاقلة وقليل من النا�س يتناف�س عليه هو الثالث.
�صحيح �أن عائده �أقل لكن الو�صول له ممكن جد ًا ,كما �أن الأول
والثاين �سيت�سابقان على ك�سبك.
 .10الغنيمة:
�إن اخلطوات الت�سع ال�سابقة �سوف تربز لك الفر�ص يف الوقت
املنا�سب� ,إما من عملك احلايل حني تطالب بن�سبه من الأرباح �أو
عمولة على الإيرادات� ,أو �أن تقوم بالو�ساطة العقارية �أو املالية �أو
غريها للراعي� ,أو �أن يقرتح عليك الراعي �شراكة جتارية عندها
تكون حققت الرثوة با�ستخدام قيمتك امل�ضافة� ,أو �أن تكرر
جناحك الوظيفي بنجاح �آخر مب�شروع م�ستقل تقنع به بع�ض
امل�ستثمرين.
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()5

بعد حتقيقك الغنيمة عليك �أن تقوم بخطوات تالية لها ومنها:
�  .1أخالقيات النجاح:
�أثناء م�سريتك باجتاه الرثوة عليك �أن حتب ما تفعل ,وغالب ًا
�سيكون كذلك ,لأنه نابع من عقلك العاطفي ,كما عليك �أن تكون
�سخي ًا ال �سيما مع والديك و�أقاربك ,فبع�ضهم بعد حتقيق النجاح
ينكفئ على نف�سه م�سيطر ًا عليه"عقل القلة"ال"عقل الوفرة"� .إن
احلياة التي خلقها اهلل الغنى :خريها وافر ،فكن جواد ًا ,ومن
الأخالقيات �أن حتافظ على �سمعتك وان�ضباطك واحذر"Short
�"Cutأي الطريق املخت�صرة ف�ستمتحن بالر�شوة التي قد تظن
�أنها تقفز بك ,وهذا حق ولكن �ستدفع ثمنها معي�شة �ضنك ًا ,وقد
حت�شر يوم القيامة �أعمى.
تن�س:
  .2ال َ
�أن الغنى جملبة للقوة ،فهي تعطي املرء �شجاعة يف احلق
والباطل ,ومن الباطل �أن ي�ستغني املرء عن عفو اهلل و�سرته قال
ا�س َت ْغ َنى (�ِ )7إنَّ ِ�إلىَ َر ِّب َك ال ُّر ْج َعى{ �سورة العلق �آية .8
تعاىل� } :أَنْ َر�آ ُه ْ
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�إن املوظف القوي كمدير �أو قائد ،هما �أغنياء حمتملون عليهما �أن
ي�سلكا ت�سع خطوات للح�صول على الرثوة ,ثم يلحقهما بخطوتني
كي تدوم� ،أما غريهما من املوظفني فعليهم و�ضع �أهداف معقولة
تنا�سب �إمكاناتهم ,وي�سعى لالنتقال من �شريحة �إىل �أخ��رى
خطوة بخطوة.
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�أبناءنا� ...إىل �أين
()1

َّ
�شاب،
ال�ش ُ
باب :ال�� َف��ت��ا ُء ،كال�شبيبة .وق��د َ�ش َّب َي ِ�ش َّب ،وجم ُع َّ
كال�شبان ،و�أول َّ
وبالك�سر :ما ُ�ش َّب به� ،أي �أُ ِق َد ،كال�شبوب.
ال�شيء،
ِ
و�ش َّب ِت النارَّ .
باب بالك�سر :الن�شاط ورفع اليدين.
وال�ش ُ
ي�شري قامو�س وب�سرت على �أن ال�شباب":فرتة من مراحل النمو
املبكرة بني مرحلتي الطفولة واملراهقة".
وقد اختلف يف حترير مدى تلك املرحلة فهل هي بني (� )15سنة
و(� )25سنة ,وقد متتد �إىل (� )30سنة� ,أم هو ما حددته الأمم
املتحدة ب�أنها بني (� )15سنة و(� )24سنة ؟
يذهب علماء البيولوجي �إىل �أن مرحلة ال�شباب تلك املرحلة
التي يكتمل فيها كافة الأع�ضاء والأجهزة الوظيفية الداخلية
واخلارجية يف ج�سم الإن�سان ,بينما يذهب علماء النف�س بالقول
�إىل �أن مرحلة ال�شباب ترتبط باكتمال البناء الدافعي واالنفعايل
للفرد يف �ضوء ا�ستعداداته واحتياجاته الأ�سا�سية ,واكتمال منو
كافة جوانب �شخ�صيته الوجدانية واملزاجية والعقلية ب�شكل
ميكنه من التفاعل ال�سوي مع الآخرين يف املجال االجتماعي".
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()2

�أما عن �سمات ال�شاب يف تلك املرحلة فتحدث عنها د .حممد
�سيد فهمي بقوله":تتميز مرحلة ال�شباب بالتوتر والقلق,
وي�شوبها الكثري من امل�شكالت� ,سواء بالن�سبة لل�شباب �أو �أهله �أو
املجتمع ،فبعد فرتة طويلة ن�سبي ًا من النمو الهادئ غري امللحوظ
واال�ستقرار االنفعايل  -مرحلة الطفولة  -ي�صبح الفرد غري
متزن وغ�ير م�ستقر ,وال ميكن التبوء باجتاهات ت�صرفاته،
فهو غري قابل لالن�صياع ،متمرد على طلبات الأ�سرة يرف�ض
حترمياتها ,وغري مت�أكد من حقيقة ذاته ،يتعامل مع الكبار ب�شيء
من احل�سا�سية وقدر وا�ضح من العناد ...وعموم ًا جند �أنه نتيجة
لتحوالت الف�سيولوجية واجلن�سية والعقلية التي مير بها ال�شباب
تظهر حاجات جديدة ,فقد �أ�صبح �شخ�ص ًا �آخر ًا عن كثري من
رف��اق �سنه ،كما ت�ضايقه بع�ض الأف��ك��ار واخل��واط��ر والرغبات
اجلديدة التي خلقها فيه النمو ،ومن ثم ي�سعى �إىل احل�صول على
تقبل الآخرين له يف و�ضعه اجلديد ,ويرتتب على كل ذلك  -على
الأقل يف جمتمعاتنا املعا�صرة  -وجود �أزمة لدى ال�شباب وهذه
الأزمة تكون �أكرث حدة بالن�سبة للذين ين�ضجون مبكر ًا؛ لأن النمو
اجل�سمي واجلن�سي قد ال يوازيه منو عقلي واجتماعي ,بالإ�ضافة
�إىل اندفاعهم �إىل االبتعاد عن �أترابهم واالن�سحاب وحماولة

84

��������������������

قـ ـ ـ ــوانـ ــني ال ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاة
�إيـ ـ ـ ـ ـ ــاك �أن ت ـكـ�س ـ ـ ــرها

االنتماء �إىل جماعات الكبار الذين ال يبدون  -عادة  -ترحيب ًا
بالقادمني اجل��دد ،وتدفع ه��ذه التحوالت اخلطرية �أحيان ًا يف
نفو�س ال�شباب انفعاالت اخلوف من الذات بعد �أن �أ�صبحت غري
م�ألوفة لهم وللآخرين ,وبخا�صة الآباء نتيجة للخالفات معهم
وامل�ستقبل ال��ذي يبدو غام�ض ًا ومليئ ًا باالحتماالت ,وي�صاحب
ذل��ك القلق والتوتر �سهولة اال�ستثارة وق�ضم الأظ��اف��ر وبع�ض
ال��ل��وازم الطبيعية �أو الع�صبية ,كما يغلب على ال�شباب تقلب
احلالة املزاجية ,و�أخطر ما يف �أزمة املراهقة �أو بداية ال�شباب
هي ما يعرف با�سم"�أزمة ال ُهوية"..Identity Crisis
()3

يواجه بع�ض ال�شاب ال�سعودي ومب��ا يحمل من �سمات نف�سية
وبيولوجية وف�سيولوجية م�شكالت عدة يف تلك املرحلة العمرية
بني "�"15سنة و"�"24سنة �أبرزها ما يلي:
 .1ت�ضارب م�صادر �صناعة ال ُهوية:
�إن املنزل من �أب و�أم و�أخوة يحمل هوية مرغوبة ,واملدر�سة حتمل
هوية ال تن�سجم بال�ضرورة مع هوية املنزل ,بل داخل املدر�سة قد
تكون هناك �أكرث من هوية مرغوبة؛ فمناهج التعليم ت�سعى لهوية
وطنية جامعة بينما املع ّلم له فهمه اخلا�ص لهذه الهوية ,و�إذا ح ّل
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امل�ساء كانت هناك هويتان �أخريتان تناف�سان الهويات الأخرى
وقد تتغلب فت�صرعهما وهما الأ�صدقاء ,ال �سيما من ميلك الت�أثري
والقيادة ,و�أخ�ير ًا القنوات الف�ضائية �إين �أجزم لك �أن �شبابنا
يعاين فو�ضى غري خالقة ال تتيح لل�شاب االختيار وتقف موقف
احلياد ،بل �إن تلك الهو ّيات ت�صيغ عقول بع�ض �أبناءنا فت�صنع
من ف�ؤاده هوية تائهة �ضائعة �أو متطرفة !!!� .إنها �صراع الهو ّيات
احلادة يف توقيت �سيء حيث ي�صارع هو ذاته؛ فتنظر له �أحيان ًا
على �أنه �شاب متدين يحدثك عن الأحكام التف�صيلية بالفقه ,ثم
تقر�أه يف مكان �آخر على �أنه لقيط ال�شهوانية الليربالية الغربية,
ثم ي�أخذك لقبيلته ذات ال�سبعمائة ع��ام �أو �أك�ثر ,ويزعم �أن
الرجولة وقفت هناك وب�س� ,أو الدفاع الهائل عن قريته النائية
وال�صغرية جد ًا ويدعي �أنها مهد احل�ضارة.
 .2ال�سطحية ..ال�سطحية
يقف �أمامك ال�شاب فيعجبك هندامه املبالغ فيه ويت�ساوى فيه
الغني والفقري ,لكنه بعد �أن يتحدث  -تقول العرب للقادم
اجلديد :حتدث حتى نعرف من �أنت  -ت�صاب بالذهول فج�سمه
كبري ول�سانه يعبرّ عن عقل ب�سيط حتاول �أن تفهمه ب�صعوبة ..غري
قادر على التعبري فعباراته ركيكة ,وحم�صوله املعريف �شذاذ من
الكالم جمعه من جل�سات �سابقة ،و�أفكاره م�شو�شة ذات اليمني
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وذات ال�شمال ,ثم ترحمه لأن نواياه طيبه ,وت�س�أل نف�سك :من
ت�سبب يف ذلك ؟ هل الأم �أم الأب الذي تخلى عن دوره الرتبوي
يف غر�س قيم النجدة والفزعة و�إرادة الرجال احلرة� ,أم املدر�سة
�أم النظام الثقايف ال�سائد� ..أم� ..أم..؟!
 .3الفراغ العاطفي
يقال �إن فاقد ال�شيء ال يعطيه ..ال ..بل �إن مالك ال�شيء ال
يعرف كيف يعطيه� ..إنني على يقني �أن اجلزيرة العربية هي
خمزن هائل للروح ,ولكنها غري قادرة للتعبري عن تلك العاطفة
اجليا�شة ،فنحن نعاين معاناة تاريخية من �سوء االت�صال..
فتقبيل االبن على ر�أ�سه وو�ضع اليد احلانية على كتفه والثناء
عليه يف ح�ضرة املعارف واجللو�س �أمام ال�شاب يف توا�ضع ونديه،
وتبادل وجهات النظر و�شد الأزر عند �إخفاقه ،كل تلك املعاين
نرغب فيها ولكننا ب�صراحة ال ن�ستطيع �أن نفعلها فيحدث الفراغ
العاطفي ,وما يعمق ذلك الفراغ والطامة الكربى هو �أن الكبري
منا يحتاج ذاته للعاطفة ،ب�سبب فقدان ذلك يقوم ب�صب جام
غ�ضبه و�إحباطاته على ذلك ال�شاب في�ضخم �أخطاءه ثم ينتقم
منه ب�شرا�سة.
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 .4الرفاه:
ال �أقول �إن كل ال�شعب ال�سعودي مرفه  -انظر مقالتي"الطبقة
الو�سطى" -لكن �أغلبه من الطبقة الو�سطى التي �أفرزتها التنمية
احلديثة بدء من عام  1975م فنقلت جزء كبري من حمدودي
الدخل �إىل تلك ال�شريحة� ,إال �أن ه��ذه ال�شريحة جنحت يف
�أ�شياء كثرية و�أخفقت يف �أخ��رى ,ومنها �سوء �إدارة امليزانية
املنزلية ف�إنفاقها �أكرب من �إيراداتها فح�صل العجز وازدادت
املديونية ال�شخ�صية  -انظر مقالتي �ست و�سائل ملعاجلة الدين
ال�شخ�صي  -والإخفاق الآخر �إغداقها على �شبابها باملال دون
ح�ساب ال��ع��واق��ب ,وك��ل ذل��ك ال��رف��اه ج��اء حتى م��ن حم��دودي
الدخل يف رفاه م�صطنع� ..إن عقدة عوز املا�ضي قد �أثرت علينا
بال �شك وعو�ضناه يف �إتاحة كل �شيء لل�شباب؛ ففقد �شعوره
باحلاجة والدافعية للعمل فانت�شرت بينه ظاهرة الك�سل واخلمول
واالتكالية والبالدة حتى جتد �أن املنزل به �أكرث من ثالثة �شبان
بالغني والأب ال زال ميار�س دوره التاريخي التقليدي يف رعاية
ه�ؤالء الكبار الأطفال.
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� .5ضعف الرقابة
قدمي ًا كنت ت�ستطيع �أن تعرف كل �أ�صدقاء ال�شاب و�سلوكه
ال�شخ�صي؛ لأن املجتمع كان �صغري ًا وك ٌّل يقوم بدوره بالت�أديب
�أو الإب�لاغ عن ت�صرف غري الئ��ق ,فتتاح لك املعلومات ثم تتم
املعاجلة� ,أم��ا الآن ف�أبنائنا ميار�سون �أدوار ًا متثيلية يف غاية
االحرتافية ,وي�صنعون لنا ال�شخ�صية التي نريد ,ولكن احلياة
احلقيقة هي بعيدة عنا جغرافي ًا فاملجتمع �أ�صبح مدينة واملدينة
�أ�صبحت دولة بل الدولة �أ�صبحت العامل ,فبع�ض ًا من �أبنائك يف
بيون�س �أير�س يف الأرجنتني �أو يف بكني بال�صني يحاور ويتبادل
الثقافة وغري الثقافة� ..إننا ال ن�ستطيع الرقابة بل ال ميكن الرقابة
ما ع ّقد من دور الأ�سرة واملجتمع يف حماية �أبناءه.
()4

بوادر الأمل� ..إن ما يثلج ال�صدر ذلك الوعي ال�سعودي الأهلي
على م�شكالتنا االجتماعية؛ ف�أخذ الأب والأم وال�شاب زمام
املبادرة باجتاه احلل دون انتظار الدولة الأم التي عليها �أن تفعل
كل �شيء ,ثم ذلك الوعي الر�سمي ب�أهمية قيا�س �أث��ر التنمية
والت�أكد من و�صولها لأهدافها احلقيقية ,ولن يتم �إال باجلودة
والإتقان واملحا�سبة ومن تلك البوادر ما يلي:
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 .1الريا�ضة:
�إن الريا�ضة عندنا ر�أ�سية �أي ( )22العب ي�ستمتعون بالرثوة
وال�صحة يف حني يتفرج عليهم ( )2.200.000بامللعب وعرب
الف�ضائيات ينفقون �أموالهم ويبددون طاقاتهم املعنوية عند
الفرح ويعمقون من جراحهم النف�سية عند اخل�سارة ،ولذا علينا
�أن جنعل الريا�ضة �أفقية عرب التخطيط ال�سليم للريا�ضة الذي
يبد�أ بال�س�ؤال اجلوهري والكبري ..مل��اذا الريا�ضة ؟ �إن هدف
الريا�ضة هو بناء الأج�سام ال�سليمة من �أجل عقول �صحيحة,
فتكافح املر�ض وحت�سن املزاج وتهذب الطاقة وت ّر�شد ال�سلوك من
�أجل هدف نبيل هو ال�صحة النف�سية ل�شبابنا ,ولذا ال يهمنا يف
هذا املقام كم هي �إيرادات النقل �أو الرعاية ؟ وهل و�صلنا لك�أ�س
العامل �أم ال ؟ �أو هل حققنا ك�أ�س �آ�سيا �أم ال ؟ بل املقيا�س هو �أن
جنعل الريا�ضة �أفقية ،ونعيد طرح الأ�سئلة ال�صحيحة :كم �شاب
�سعودي يزاول الريا�ضة ؟ هل ق�ضت الريا�ضة على ال�سمنة ؟ ما
مدى م�ساهمة الريا�ضة يف احلد من تف�شي الأمرا�ض النف�سية
�أو تف�شي ظاهرة املخدرات ؟ هل �أدت الريا�ضة دور ًا ثقافي ًا يف
تعزيز ال�سلوك الإيجابي لل�شباب فامت�صت طاقته الفائ�ضة
ف�أعادته للمنزل كي يتمتع بعالقات دافئة مع والديه ,ثم خلد �إىل
النوم مجُ هد ًا كي يبد�أ حياة التعلم غد ًا �صباح ًا ؟
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�إن اخلط�أ الإ�سرتاتيجي �أن نذهب لنناف�س غرينا من فاقدي
الر�ؤية فنهتم باملالعب الكبرية احلديثة ,والربامج احلوارية
التلفزيونية اجلذابة ,ثم نن�سى �س�ؤال كم عدد املالعب ال�صغرية
يف �أحيائنا ؟.
 .2الدين:
ما ِتي للِهَّ ِ َر ِّب
قال تعاىلُ } :ق ْل ِ�إنَّ َ�صلاَ ِتي َو ُن ُ�س ِكي وَمحَ ْ َي َاي َو مَ َ
ا ْل َعالمَ ِ َني ( )162اَل َ�ش ِر َ
يك َل ُه َو ِب َذ ِل َك �أُ ِم�� ْرتُ َو َ�أ َن��ا �أَ َّو ُل المْ ُ ْ�سلِمِ َني
( {)163الأنعام� ،إن الدعوة الدينية مبا متلك من طاقات مادية
ومعنوية هائلة ركزت ب�شكل كبري على ال�صالة والن�سك واملمات
و�أهملت"املحيا" ,فلم تنخرط كلي ًا مب�شروع التنمية الوطنية ,بل
ّ
ف�ضلت بناء م�شروعها اخلا�ص و�أ�صبح ال�شاب �أمام مفرتق طرق
ف�إما م�شروع ال�شاب امللتزم �أو م�شروع ال�شاب غري امللتزم ,يف
حني �أن هذا امل�شروع طر�أ عليه ت�صحيح حقيقي ي�شكر لأولئك
العلماء الذين بادروا باالنخراط بامل�شروع التنموي الوطني عرب
ما ي�سمى "بالإ�صالح االجتماعي"� .إن الدين الإ�سالمي ودعوته
ال�سلفية عميق اجلذور يف نف�سية ال�شاب ال�سعودي وي�ستطيع �أن
يلعب دور ًا كبري ًا وم�ؤثر ًا وحا�سم ًا.
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ّ
التطوع:
.3
�إن العامل املتقدم ح�ضاري ًا و اقت�صادي ًا ي�ستخدم التطوع لل�شباب
كرافعة تنموية لت�سخري طاقات املجتمع وتوظيفها نحو م�شروع
الأمة والوطن ,وحماية لها من �سوء اال�ستغالل ,فطاقة ال�شبان
متحركة متدفقة وعلينا طرح ال�س�ؤال الوحيد وهو� :إىل �أين ؟ ففي
الواليات املتحدة الأمريكية ( 61مليون) متطوع �أمريكي تطوعوا
�ضمن امل�ؤ�س�سات اخلريية عام  2006م ,وتعززت امل�شاركة يف
الأزم���ات حيث ال�شباب بني (� )16سنة � )24( -سنة �شعروا
بالواجب بعد �أح��داث (� )11سبتمرب فكرم الرئي�س الأمريكي
(� )97ألف متطوع متميز باخلدمة التطوعية ,يف حني ()% 75
من الأمريكيني يتربعون �سنوي ًا باملال للم�ؤ�س�سات اخلريية� ,أما
كندا ( )% 91من �سكانها الذين يتجاوز �أعمارهم ( )15عام
يعملون يف جماالت تطوعية ,ويف �أملانيا االحتادية (.)% 45
بتنا يف حاجة ملحة لنظام التطوع وهيئة م�ستقلة تنظم له
وترعاه ,وتدفع بقية م�ؤ�س�سات املجتمع اخلريي واملدين بالتن�سيق
مع اجلهات احلكومية املخت�صة للإجابة عن ال�س�ؤال� :أين ميكن
�أن نوظف طاقة ال�شباب التطوعية لإ�شباع طموحاتهم الذاتية,
و�إك�سابهم مهارات و�أ�ساليب لتجربة ميدانية؛ ليحقق التالحم
والتكافل والتعاطف مع فكرة الوطن الكبري ؟.
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 .4القدوة:
يبحث ال�شاب يف �سن الثمانية ع�شر وبعدها عن بطل يج�سد فيه
كل طموحاته امل�ستقبلية ,بل قد يكون هو امل�شروع الذي يرغب
يف الو�صول ملثله ,وعادة البطل لن يكون والده لأن ال�شاب ي�سعى
يف ذلك التوقيت للقطيعة عن ما�ضيه ,ولذا على و�سائل الإعالم
م�سئولية كربى يف تعميم مناذج الأبطال عرب التعريف ب�سريهم
الذاتية ,و�إجنازاتهم املهنية والعلمية والتجارية واالجتماعية
وو�سائل حتقيق النجاح والرثوة والقوة ,واجلرمية الكربى �أن ال
يقف الإع�لام حمايد وح�سب و�إمن��ا بت�سويق بطوالت وهمية �أو
بطوالت �ضالة ،كما هي يف قناة الأ�سرة العربية �شقيقة قناة �أن
تعرف �أكرث.
 .5التعليم والتدريب النوعي:
�إن التعليم العام والتعليم العايل خالل ن�صف قرن قام بواجبه
يف حمو الأمية"اجلهل"وتزويد الطالب باملعرفة"املعلومات"لكنه
ف�شل ن�سبي ًا يف �إك�ساب امل��ه��ارات وب��ن��اء ال�شخ�صية املتوازنة
الناجحة"�إدارة الذات" ,وكال الأمرين يحتاجهما ال�شباب لبناء
احلياة املهنية"الوظيفة"واالجتماعية"العالقات"ف�أ�صبح ال�شاب
معلق ًا يف الهواء"ن�صف متعلم"فانربى لنا من ذلك م�شاكل نف�سية
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و�أخالقيات عدة ,ولذا علينا �أن نق ّوم نظام التعليم والتدريب من
تعليم املعرفة �إىل تعليم جودة احلياة؛ فيح ّل لنا �أغلب م�شكالتنا,
وعلى الأجل الق�صري علينا �أن نهتم بال�سنة التح�ضريية كمدخل
للجامعة ,و معاهد التدريب لتج�سري الفجوة بني التعليم العام
والتعليم العايل �أو التعليم الفني ,ثم نهتم بال�سنة التطبيقية
فنج�سر الفجوة بني خمرجات التعليم وحاجات �سوق العمل.
 .6امل�شاركة التنظيمية:
مهما حاولنا �أن نخطط لل�شباب فلن ميكننا ذلك؛ لأن تقدير
احتياجهم ب��ن��اء على فهمنا اخل��ا���ص ملا�ضينا ك�شباب غري
�صحيح لأن مرحلة ال�شباب لكل ع�صر خمتلفة عن ما �سبقها
و�أحيان ًا يكون االختالف جذري ًا ثم ما نفهمه عن ال�شباب الآن
فهم ًا خاطئ ًا ذلك لأنهم ميار�سون علينا الت�ضليل �إما بالتمثيل
�أو النفاق ,ول��ذا ال بد من �إ�شراكهم عرب اجلمعيات ال�شبابية
باملدار�س واجلامعات و�أال نخاف التنظيم ,وميكن تطوير ور�ش
عمل دائمة �أو موقع �إليكرتوين خا�ص""Face Bookب�إدارة مركز
احلوار الوطني ال�ستق�صاء �آراء ال�شباب يف �أية �أنظمة �أو لوائح قد
ت�ؤثر على واقعهم وم�ستقبلهم.
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 .7اال�ست�شارات النف�سية:
�إن كان هناك علم مل يلقَ العناية الكافية م ّنا فهو علم النف�س,
فنحن و�شبابنا نئن من �صراعنا النف�سي ونخاف املجتمع كي ال
يقال جمنون �أو �ضعيف� ,أو نخاف من بع�ض الغيورين املخطئني
الذي يقول� :إن علم النف�س علم ديني بحت و�أي تدخل مو�ضوعي
هو تدخل تغريبي مادي يعاين من ال�ضياع �أ�ص ًال ,وفاقد ال�شيء ال
يعطيه ,وال�صحيح �أن كال الر�أيني �صحيح فالروح"النف�س"ميكن
فك �أ�سرارها بالعلم ال�شرعي وكذلك العلم التقني التطبيقي
وال��ت��ج��رب��ة الإن�����س��ان��ي��ة ,ون��ح��ن يف اململكة العربية ال�سعودية
القادرون ,على فهم هذا الدور الذي علينا متجيد دوره و�إعالء
�ش�أنه واال�ستثمار فيه و�إتاحته لكل مواطن ..فمن م ّنا ال يئن ؟ �إن
وحدات اال�ست�شارة النف�سية واالجتماعية ونوعية القائمني عليها
هي املدخل للحل.
 .8الرتفيه:
لقد حان الوقت وقد ت�أخرنا يف عقد م�ؤمتر با�سم":ترفيه ال�شباب
ال�سعودي الواقع وامل�أمول"علينا �أن جند ر�ؤي��ة وطنية جامعة
تخرجنا من ثنائية االنفتاح التغريبي �أو التعنت االجتماعي الديني
يف حني �شبابنا يتيهون يف ال�شوارع مطرودين بالأبواب وخا�ضعني
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ملطرقة الهيئة و�سندان الأجهزة احلكومية البريوقراطية الفاقدة
حل�س ال�شباب وهمومهم� ,إن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار قد
رعت �أن�شطة حمافظة ومبدعة مثل :رايل حائل ,و�سوق الكليجا
بالق�صيم ,و�سباق ال�سيارات بجدة ,ونادي الطريان بالريا�ض,
واملدخل املنا�سب لقيادة احل��ل هي الهيئة العليا بالتعاون مع
الرئا�سة العامة للريا�ضة وال�شباب فريبط االقت�صاد بالرتفيه
بالتنمية من خالل برامج غري تقليدية جناحها الكبري يقا�س
بانخراط �أكرب قدر من ال�شباب فيها.
�إن �إدارة طاقة �شبابنا الآن هو حل لكثري من م�شكالتنا الأخالقية
والنف�سية واجلنائية� ،إن ح�سن توظيف مواردنا ال�شابة هو قفزة
هائلة للتنمية.
� ..أما �أنتم �أيها الآباء �أو الأبناء ال�شباب فعليكم باملبادرة بالأخذ
بهذه الن�صائح قدر ا�ستطاعتك ,و�أغلبنا ي�ستطيع ,وال تلقي باللوم
�أو تنتظر لأنها وظيفة ّ
البطالني الك�ساىل �ضعيفي الإرادة والهمة,
و�أنتم ل�ستم منهم بحول اهلل ثم بعزميتك.
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للأثرياء فقط
حلياة لعبة فيها خا�سر ومنت�صر وال تقبل التعادل ،ومن النا�س
من ينت�صر �أو يخ�سر بالنقاط و�آخرون بال�ضربة القا�ضية،
ونتائج املباراة يحددها ا�ستعداد الالعب املبكر بدني ًا وذهني ًا
وا�ستعانته ب�أف�ضل اخلرباء الذين حنكتهم التجربة ،ثم ي�ضع
اخلطة التكتيكية املنا�سبة ملرحلته العمرية .و�أفرت�ض �أن الرثي
عادة يكون عمره فوق اخلم�سني ويحتاج فيها �إىل ن�صيحة �أقولها
له يف �أذنه الي�سرى دون �أن ي�سمعنا �أحد ..العبها �صح وخذ بهذه
اخلطوات دون اال�ستماع ملن يريدك �أن تكون قطار ًا يركب عليه:
 .1يف يوم ما �ستموت:
قال تعاىل}:كل نف�س ذائقة املوت و�إمنا توفون �أجوركم يوم
القيامة فمن زحزح عن النار و�أدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة
الدنيا �إال متاع الغرور{ �سورة �آل عمران �آية � .185إن لديك القوة لتملك
�أي �شيء ولكن ال ت�ستطيع �أن متد يف عمرك ،قال تعاىل� } :إِنَّ
ال�س َاع ِة َو ُي َنزِّ ُل ا ْل َغ ْيثَ َو َي ْع َل ُم َما فيِ الأ ْر َح ِام َو َما
اللهَّ َ ِع َند ُه ِع ْل ُم َّ
ت َْدرِي َنف ٌْ�س َّم َاذا َت ْك ِ�س ُب َغد ًا َو َما ت َْدرِي َنف ٌْ�س ِب�أَيِّ َ�أ ْر ٍ�ض تمَ ُ وتُ �إِنَّ
ري{ �سورة لقمان �آية � .34إذ ًا يف يوم ما �ستموت ،وعليه
اللهَّ َ َع ِلي ٌم َخ ِب ٌ
ف�إنك ك�أي �شيء يف احلياة �إىل زوال ،قال تعاىل }:ويبقى وجه
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ربك ذو اجلالل والإكرام {�سورة الرحمن �آية  .27املوت مزعج ولكنه يا
�صاحب اللب هو حقيقة عليك �أن تقبل بها ،ومهما حاولت الهرب
منه �سيفاجئك و�أخ�شى �أن يق�ضي عليك بال�ضربة القا�ضية دون
�إنذار م�سبق� ..إن حياتك رحلة تبد�أ بتاريخ وتنتهي بتاريخ،
فالزمن حمدود وعليك �أن تبذل ق�صارى جهدك يف التخطيط
له ثم �إدارته وفق ممار�سة متوازنة ت�شبع فيها رغباتك الفطرية
ثم تبتغي الدار الآخرة وحت�سن كما �أح�سن اهلل �إليك بال�صحة
والعقل واملال.
 .2فريق العمل:
تخلى عن املركزية وفو�ض �أكرث �صالحياتك ملن تثق بقوته
أبت ا�ست�أجره �إن خري
و�أمانته ،قال تعاىل}:قالت �إحداهما يا � ِ
من ا�ست�أجرت القوي الأمني{ �سورة الق�ص�ص �أية � .26أي �أن تفكر �أكرث
مما تعمل وترتك طاقتك املتبقية لأ�شياء �أخرى �سوف يرد ذكرها
تالي ًا� ..إن التفوي�ض يتعار�ض وميول الإن�سان الفطرية اجلاحمة
نحو التملك واال�ستحواذ ،وقد يكون هذا مربر ًا يف مقتبل العمر
�أما الآن بطاريتك بد�أت تنفد ،وال داعي للعنرتيات التي عليك �أن
ترتكها لل�شباب ،عليك االعتماد على الآخرين والثقة بهم.
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 .3اهتم ب�أبنائك:
ال �أحد ي�شك يف �أن ال�سعي وراء املال له �ضريبة ،فقد ان�شغلت
ببناء ثروتك وتركت �أبناءك معنوي ًا «الرتبية بالقدوة» يف �أهم
�سني �أعمارهم وهي الن�ش�أة بني �سن (� )3سنوات و(� )12سنة،
و�ستكت�شف فيهم �أمورا:
(�أ) �ضعف التح�صيل العلمي؛ ذلكم �أنهم افتقدوا احلافز
للتفوق النتفاء احلاجة �أمام ما يغدق عليهم الأب مادي ًا
لتعوي�ض ان�شغاله يف بناء الذات والرثوة بالتدليل الزائد
عن احلد يف مقابل القمع الزائد عن احلد عند الفقراء.
(ب)	�إن املال �سيبني �أبناء �ضعيفي الت�أهيل ال�شخ�صي واحلجة،
قال تعاىل�}:أومن ُين�ش�أ يف احللية وهو يف اخل�صام غري
مبني{ �سورة الزخرف �آية .18
(ج)	�إن الرثوة قد تعطي �أبناءك جرعة ثقة موهومة مرتكزة على
فهم خاطئ للحياة ب�أن املال هو حمدد النجاح و�سينظرون
للآخرين بدونية .لذا �إن كنت م�شروع ثري فعليك االحرتاز
ب�أن تبعثهم ملدار�س مرموقة دولي ًا بعد �أن تت�أكد �أن لديهم
اجلرعات العقائدية التي حتميهم من التغريب� ،أو
اال�ستعانة بخرباء مع بقائهم يف مدار�س وطنية ممتازة،
و�إن كنت ثري ًا ووقعت الف�أ�س يف الر�أ�س فعليك �أال تبكي على
اللنب امل�سكوب و�إمنا ع ّو�ض باالهتمام وا�ستدراك ما م�ضى
واعنت ب�أحفادك وانقل احلنان واخلربة لهم.
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 .4نوع ا�ستثماراتك:
يف مرحلة النمو عليك باال�ستثمار الر�أ�سي والرتكيز يف جمال
حمدد متلك فيه اخلربة والنجاحات املرتاكمة ،مع �أخذ املبادرة
واملخاطرة املح�سوبة يف ا�ستثمارات عالية املخاطرة والأرباح
كالأ�سهم ،و�إياك وفو�ضى التنوع� .أما فوق اخلم�سني ف�إن هدفك
اال�ستثماري هو اال�ستقرار عرب حتويل م�ؤ�س�ستك الفردية �أو
�شركتك ذات امل�س�ؤولية املحدودة �إىل �شركة م�ساهمة عامة
مقفلة �أو االندماج مع �شركات �أخرى كبرية �أو �صاعدة �أو بيعها
واالحتفاظ بن�سبة  25يف املائة منها ثم التوجه ال�ستثمارات
متنوعة تعتمد يف �إدارتها على �صناديق عقارية وب�ضائع و�صكوك
�إ�سالمية تديرها �شركات مالية مرموقة مع تنوع جغرايف ''خماطر
�سيا�سية' وتنوع يف العمالت ''خماطر �أ�سعار ال�صرف' وهنا �ستقع
يف �صراع نف�سي داخلي حول التح ّول ،ف�أنت ترغب يف الهدوء
وال�سالم وترغب يف اال�ستمرار فيما �أنت عليه ،وهذا حمال
لن يتحقق لك البتة وعليك الت�ضحية ب�إيراداتك املوعودة التي
�ستكون �أرقاما �إ�ضافية ال نفع منها ،و�سي�ستمتع بها الورثة بعد
عمر طويل مع الدعاء لك يوم اجلمعة حينما يقول اخلطيب اللهم
�أغفر ملوتانا فيقولون� :آمني مع العلم �أنهم دائم ًا ي�أتون مت�أخرين
عند �إقامة ال�صالة وال يدركون الدعاء حتى.
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 .5عدد زوجاتك:
ا�ستمتع بالزواج من ثانية وثالثة ،يقول النبي @«:حبب يل
من دنياكم ثالث :الطيب والن�ساء وجعلت قرة عيني يف ال�صالة»
�أخرجه الن�سائي .وعليه ف�إن املال ال يليق بك دون امر�أة جميلة
تعو�ض بها ما فاتك ،وال �سيما �أن الأبناء قد كربوا و�شقوا طريقهم
يف احلياة ،و�إياك �أن تقول تلك النكتة ال�سمجة حينما ي�س�ألك �أحد
موحد �أو �أن تت�سول عيناك �إحدى
عن الزواج بثانية فتقول� :أنا ّ
القنوات التي تركز على اجلذب بالعن�صر الن�سائي ،متح�سر ًا
ومنافق ًا ،بل بادر وا�ستمتع بح�سب الظروف والوقت املتاح لك،
ف�إن خيارات زواج امل�سيار هي �أ�ضعف املواقف �إن كنت خائف ًا
البتة ،ون�صيحتي بالطبع ال ت�شمل من حباه اهلل امر�أة ملأت
عليه الدنيا!! �أما �أنت �أيتها املر�أة الرثية بعد الـ � 50إن كان زوجك
محُ ِب َطا ومكروها ويعر�ضك لفتنة فلك �أن تخلعيه غري م�أ�سوف
عليه وحياة جديدة �سعيدة بال نكد وال تن�سينا من �صالح دعائك
حينما تتوفقني بزوج جديد.
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 .6امل�ست�شار املايل:
عني خبري ًا مالي ًا وال تبخل يف ا�ستقطاب �أف�ضل كفاءة حمرتفة
ولديه اطالع وا�سع مبختلف قنوات اال�ستثمار ويجيد اللغة
الإجنليزية بطالقة مع فهم قانوين معقول ويدقق يف التفا�صيل،
ويف�ضل �أن يكون كبري ًا يف ال�سن لي�س لديه طموحات ال�شباب
وعائلته معه كي ت�ضمن ا�ستقراره ،واحذر �أن تكون له عالقات
اجتماعية وا�سعة ،بل كلما كان �شر�س ًا معقد ًا كان �أح�سن حتى ال
يتجر�أ عليه �أحد بالر�شوة ،ثم عليك �أن ت�ستعني ب�أف�ضل مكاتب
التدقيق املحا�سبي من �أجل املراجعة والتدقيق فال ت�سلم رقبتك
لأحد مهما وثقت به ،فاملال ال يذيب احلديد بل الرجال �أي�ض ًا.
 .7ال�سكرتري اخلا�ص:
عني �شاب ًا ن�شيط ًا طلق الوجه يعمل ل�ساعات طويلة حتت ال�ضغوط،
دقيق يف املواعيد وينجز الأعمال املوكلة �إليه بهمة ال تعرف
التذمر وم�أمون اجلانب مبنزلك ،نبيه مع الآخرين الراغبني
يف معرفة حياتك اخلا�صة� ..إنك �إن ظفرت به فعليك ب�إكرامه
وح�سن التعامل معه ك�أحد �أبنائك مع �إبقاء احلاجز الطبيعي مع
�أي موظف كان يعمل معك.
�إن بع�ض الأثرياء �أغرقوا �أنف�سهم يف تفا�صيل احلياة ف�ضيعت
عليهم احلياة متعتها.
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�  .8أماكن �إقامتك:
ا�ستعد لالنطالق لفهم جديد للمكان ،فاملنزل ذو املكان الثابت
م�أوى للأ�سرة الكبرية ودار �ضيافة القريب والعزيز ،تذهب
وتعود �إليه يف روتني يومي ملزاولة عملك� ،أما وقد قررت تغيري
منط حياتك بعد �أن كرب وخرج الأوالد ف�أ�صبح املنزل كبريا جد ًا
موح�ش الروح ومكلفا يف ال�صيانة ،لذا �أقرتح عليك �أن تبيعه
وت�شرتي بثمنه منزال �صغريا و�شقتني فاملنزل ال�صغري �سيكون يف
مدينتك التي �أحببتها وقد َد ّبت روح احلياة فيه من جديد ،يف
حني ت�شرتي �شقة يف مكة املكرمة �أو املدينة املنورة من �أجل غذاء
الروح ،و�شقة يف م�صيف ممتاز لغذاء النف�س واال�ستجمام� ،إن
ثراء احلياة من تنوع املكان.
 .9القراءة والثقافة:
حرام على الإن�سان �أن ميوت قبل �أن يكت�شف احلياة ومعارفها،
وال �سيما يف هذه ال�سن والقدرة حيث هدوء البال ،فالتّفكر
والت�أمل ال يت�أتى �إال من �إ�شباع العقل امل�شغول �سابق ًا بهموم العمل،
وقد حان وقت اال�ستمتاع بالقراءة والتثاقف مع �أقرانك بزيارة
ال�صالونات وح�ضور املنتديات واقتناء الكتب وحفظها يف مكتبة
جميلة ومرتبة تعتني ب�شموليتها وتنوعها ،و�أن�صحك باالبتعاد
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عن �أي كتب ذات عالقة ببناء ال�شخ�صية و�صناعة الرثوة لأنها
قد ت�ؤجج فيك احلنني للعودة لأ�سلوب حياتك ال�سابق� ،أما الآن
فقد جاء دور الرواية والتاريخ والأدب واللغة وابتعد عن الثقافة
ال�سطحية ،من تتبع الأخبار ال�سيا�سية وتفا�صيلها.
 .10ان�ضبط:
يقول النبي @ ل�صحابي حينما �س�أله الن�صيحة«:قل �آمنت
باهلل ثم ا�ستقم» رواه م�سلم� .أعتب على بع�ض الأثرياء كبار ال�سن
حينما يغرق يف حفالت �صاخبة ماجنة وجتده يف لوبيات الفنادق
�أو مقهى تتقافز رقبته ذات اليمني وذات ال�شمال يت�سول نظرة
حب ثم ي�ؤ�شر باجلوال لتلك الفتاة اللعوب� ..أقول لهذا و�أمثاله:
ا�ستح على وجهك يا �أخي ف�أيام ال�شباب اجلميل ولت بغري
رجعة وعليك االعرتاف بذلك ثم ا�ستقم وتن�سك بخ�ضوع القلب
والإكثار من الذكر والعبادة وال تن�سى �أن تتخل�ص من الودائع
الربوية ،فاهلل يحب التوابني ويحب املتطهرين� .أما الق�ضايا
املرفوعة عليك يف املحاكم فاهلل يحب الكاظمني الغيظ والعافني
عن النا�س ،وباهلل التوفيق.
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�  .11أطل عمرك:
�إن العمر قابل للزيادة املعنوية واحل�سية ،فزيارة الأقارب و�صلة
الأرحام و�سيلة فعالة يف بركة الوقت ،بحيث ت�صبح �ساعة �سعادة
خري من �شهر نكد ،يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم'' :من �أراد
�أن ين�س�أ له يف �أجله ويبارك له يف عمره فلي�صل رحمه' �أخرجه
احلاكم� .أما الزيادة احل�سية فممكنة بالريا�ضة ،فقد �أثبتت
الدرا�سات العلمية �أن من ميار�س �أي نوع من �أنواع الريا�ضة
جتعله يف م�ستوى �صحي من ي�صغره بع�شر �سنوات ،كما ال
تن�سى �أن حتافظ على بدنك بالعالج الطبيعي الدوري وتكرث من
ا�ستخدام املقويات واملكمالت الغذائية ''الفيتامينات' مثل الع�سل
واحلبة ال�سوداء والفواكه املجففة واملك�سرات.
 .12خذ احلياة بالطول والعر�ض:
بادر يف قلب نظامك الغذائي بتعيني ''طباخ' ماهر ذي نف�س طيبة
ولديه اطالع وا�سع وثقافة �صحية ،وا�ستعن على حوادث الدنيا
بالنوم الهنيء العميق مرتاح ال�ضمري فال �سفكت دم هذا ومل
ت�سرق هذا ومل تظلم هذا ومل تغتب ذاك ،وع�ش يف عزلة �إيجابية
حترتم وحت�سن الظن بكل النا�س وحتذر من كل النا�س با�ستثناء
�صديق خمل�ص ومثقف وحمب ومرافق خفيف الظل ''ع ّيار''.
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 .13هدئ اللعب:
�أهبط هبوط ًا تدريجي ًا و�إياك والغ�ضب واالنفعال لأتفه الأ�سباب
معاف وجمرب وهو �إن �أردت �أن تعي�ش يف
�شاف ٍ
و�أن�صحك برتياق ٍ
هذا العمر بالتحديد هادئ ًا �ساكن ًا مرتاح ًا فعليك �أن تهمل عامل
الزمن ''طن�ش'' ،عليك �أن ت�شرتي ر�أ�سك فال يثريك �أو ي�ستفزك �إال
ال�شديد القوي.
 .14تخل�ص من امل�شروعات الفا�شلة:
احزم �أمرك فما عاد يف العمر بقية ت�ستدعي �أن ت�أمل يف حمفظة
�أ�سهم خائبة �أو م�شروع جتاري ي�ستنزف مالك وجهدك دون عائد
مقبول� ،أو �شراكة يغلب عليها املجاملة والنفاق �أو اخلوف� ،أو مناف�سة
حادة وم�ستقبل ينذر بتحديات كبرية ..عليك �أن ت�شرتي ر�أ�سك مرة
�أخرى وحافظ على امل�شروعات املربحة معقولة اجلهد فقط.
 .15الو�صية:
خذ قلم ًا وورقة بي�ضاء وو�صي بثلث مالك �أو �أقل ..اكتبها وال
ترتدد ..اكتبها ولن تندم ..اكتبها و�ستغنم.
وحبذا �أن ينمو وقفك �أمام عينيك فت�سعد ب�سعادة ال�ضعيف
وامل�سكني وابن ال�سبيل� .إن بع�ض النا�س يعي�شون بعد �أن ميوتوا.
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الطالق النف�سي
()1

تتعر�ض م�ؤ�س�سة الزواج خا�صة يف �سنواتها الأوىل لأزمات حادة،
يت�آكل فيها احلب والعطف في�ؤدي �إىل انهيار ال�شكل القانوين
فيحدث الطالق ال�شرعي وتعريفه لغة :الإر�سال والرتك ،و�شرع ًا:
حل رابطة الزواج و�إنهاء العالقة ،وهو مكروه �إال ل�سبب .فعن ابن
عمر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :أبغ�ض احلالل
�إىل اهلل عز وجل الطالق» رواه �أبو داوود ،قال ابن �سينا يف كتابه
«ال�شفاء»�« :أن يكون �إىل الفرقة �سبيل ما ،و�أال ي�سد ذلك من كل
وجه ،لأن ح�سم �أ�سباب التو�صل �إىل الفرقة بالكلية يقت�ضي وجوه ًا
من ال�ضرر واخللل .منها �أن الطبائع ،ما ال ي�ألف بع�ض الطبائع
فكلما اجتهد يف اجلمع بينهما زاد ال�شر واخلالف وتناق�صت
املعاي�ش» ،وقد بلغت ن�سبة الطالق يف ال�سعودية درجة خميفة
تنذر �إن مل تكن كذلك بكارثة اجتماعية حتت ال�سطح ،ففي عام
1428هـ فقط بلغت حاالت الزواج  130451حالة ،منها 28561
حالة طالق بن�سبة  21.89يف املائة ،ويف الريا�ض مث ًال بلغت
حاالت الطالق ثالثة �آالف امر�أة من �أ�صل  8500حالة زواج.
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�إن النوع الثاين من الطالق هو الطالق النف�سي ،وي�سمى العاطفي
علمي ًا ،حني تغيب املودة والرحمة والعطف واحلب من العالقة
بني الزوجني لفرتة طويلة ،وبذا ت�صبح م�ؤ�س�سة الزواج �إطارا
قانونيا خاليا من املعنى ..يحافظ عليه ال�شريكان جمربين لعدة
�أ�سباب �سريد ذكرها.
يع ّرف الطالق العاطفي ب�أنه« :حالة تعرتي العالقة الزوجية
ي�شعر فيها الزوج �أو الزوجة �أو كالهما؛ خواء امل�شاعر منعك�س ًا
على جميع التفاعالت داخل الأ�سرة ،وهو عك�س التوافق الزواجي
حني ي�سعى كل طرف لتحقيق الر�ضا للطرف الآخر ب�إ�شباع
رغباته �سواء كانت ج�سمانية �أو عاطفية� ،أو اجتماعية� ،أو
اقت�صادية» فيما يعرفها �آخر بـ «الفتور العاطفي الدائم ،وافتقاد
االهتمام �أو امل�ساندة النف�سية والأخالقية».
�إن الطالق النف�سي عند املر�أة �أكرث منه عند الرجل وقد ال يعلم
�أو يتوقع �أحد الطرفني عمق امل�شكلة ب�سبب افتقادهما املناق�شة
واحلوار ،فيقع املنزل �ضحية متثيلية كبرية �أبطالها �سيموتون
جميع ًا يف ف�صلها الأخري.
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من �أبرز �أ�سباب الطالق العاطفي:
 .1التباين ال�شديد بني الزوجني يف العمر �أو التعليم والثقافة
�أو م�ستوى اجلمال والو�سامة �أو املال �أو العرق �أو اجلن�سية
�أواملنطقة ،وال �سيما يف الدول ال�شا�سعة ذات الثقافات
املتعددة.
 .2اخليانة الزوجية �أو تعدد الزوجات �أو التهديد الدائم
بالتعدد.
 .3البيئة االجتماعية التقليدية املتما�سكة �أكرث مما يجب
حني تغيب حقوق الفرد ل�صالح جماعة الوالدين والأهل
والأقارب ،يقابله �ضعف �شخ�صية الزوجني �أو �أحدهما.
 .4حب التملك واال�ستحواذ� ،إما بدافع اخلوف و�إما ال�سيطرة،
وتلعب الذاكرة اجلمعية للتن�شئة الأ�سرية دور ًا كبري ًا فيها.
 .5الأمرا�ض النف�سية اجلينية الوراثية حني تكون العائلة
املمتدة �أو الع�شرية �أكرث ا�ستعدادا من غريها للإ�صابة
باالكتئاب والرهاب.
 .6وجود احلب ولكن تنق�صه املعارف واملهارات واخلربة
للتوا�صل الإن�ساين والتعبري احلر عن الر�أي �أو فن التخطيط
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و�إدارة احلياة ،ويعود ذلك لف�شل الرتبية الأ�سرية ونظام
التعليم العام والدعوة.
 .7ارتفاع م�ستوى التوقعات وبناء �صورة ذهنية وردية متكئة
على م�سل�سالت تلفزيونية و�أفالم غرامية �أو فرتة اخلطبة
التي حفلت بكل ما هو مغر ،وفق متثيلية عفوية �أبرز كل
طرف �أجمل ما فيه ثم ي�صطدمان الحق ًا يف م�ؤ�س�سة
الزواج التي حتتاج �إىل كد وعمل لإجناحها.
 .8نقل �ضغوط العمل الناجمة عن الوظيفة وبناء امل�ستقبل
الوظيفي �أو امل�سار التعليمي نحو حت�سني دائم للو�ضع
االقت�صادي للأ�سرة ،يف حني يعاين الأثرياء من �صعوبة
�إدارة العاملني والت�صدي للمناف�سة املتجددة ومعاجلة
خماطر اال�ستثمار ،وكل هذا وذاك ي�ستلزم ق�ضاء وقت
طويل خارج املنزل بذهن م�شغول وقلب م�شحون و�أع�صاب
متوترة و�إن بدت يف الظاهر �ساكنة.
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ميكن للم�صابني بالطالق النف�سي معرفة ذلك� ،إذا توافرت
فيهما �أو �أحد منهما بدرجة كبرية ما يلي:
 .1يا نار �شبي من �ضلوعي حطبك:
�أي �سرعة ا�شتعال اخلالف ك�سرعة الدع�سة الأوىل من �سيارة
المربجيني حني تقوم من التوافه معركة لها �أول ولي�س لها �آخر.
 .2ال�صهيونية العاملية:
انهي���ار الثقة لدرج���ة ا�ستغراب ح���دوث �شيء جي���د ،ويغلب على
ظنهم���ا ح���دوث الأ�س���و�أ دائم��� ًا و�أن ه���ذا الفع���ل احل�س���ن تخب����أ
خلفه م�ؤامرة.
 .3الربود اجلن�سي:
افتقاد احلميمية وتباعد املعا�شرة اجلن�سية و�إهمال اال�ستعداد �أو
اال�ستمتاع بها وتغدو عالقة خالية من الروح حني يدندن عقلك
الباطن �أثناءها�« :إيل يبينا عيت النف�س تبغيه و�إىل نبيه عي
البخت ال يجيبه».
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 .4االجتاه املعاك�س:
عدم توافق الآراء يف كل �شيء ،فهي تقول ميني وهو يقول ي�سار،
وهو يقول �صح وهي تقول خط�أ!! ثم ت َقبع من جديد ،ويا نار
�شبي� ...إلخ.
 .5النهب املنظم:
�أي االبتزاز املادي لغر�ض تعوي�ض املت�ضرر ،ك�أن تكون الزوجة
�صغرية العمر ومتزوجة ب�شيخ كبري �أو تعاين من اخليانة الزوجية
�أو تورط زوجها يف امل�سكرات واملخدرات �أو مر�ض الزوج بداء
ع�ضال ومزمن ،وميتد النهب املنظم للزوجة ال�ساعية لإفقار
زوجها كي ال يفكر يف الزواج من ثانية� ،أو �إ�شعاره الدائم بالعجز
املادي نحو تلبية حاجات الأ�سرة في�صاب بالهزمية النف�سية
فت�سهل ال�سيطرة عليه تالي ًا.
� .6أنا بكرهك:
املحاولة املتكررة لإيقاع الإيذاء املعنوي بجرح الكرامة وال�شتم
بعبارة وقحة وم�ؤملة ،تهاجم فيه �أنوثة املر�أة �أو ذكورية الرجل
�أو التعيري مبا�ضيهما والتبجح بالفوقية و�إ�شعار الطرف الآخر
بالدونية «التهمي�ش» ،وتبلغ الإهانة مداها بالتعدي بال�ضرب
والإيذاء اجل�سدي «العنف الأ�سري».
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 .7الفكة من جحا غنيمة:
يح ّدث الزوجان نف�سيهما برغبة كامنة وقوية يف الرتك ،م�ؤمنني
بان�سداد �أفق احلياة ،والتطلع والتمني بقوة لالرتباط ب�شريك
�آخر موجود �أو متوهم والتعلق ب�شخ�صيات عامة.
 .8مظلوم يا ح�ضرة ال�ضابط:
ممار�سة الزوج �أو الزوجة دور ال�ضحية املنتهكة حقوقه وكرثة
ال�شكوى للقريب والبعيد بالرغم من الت�ضحيات التي قدمها
كافة ،يف املقابل يجحد ح�سنات الطرف الآخر قائ ًال :ما ر�أيت
خري ًا قط.
 .9ف�ضيحة بجالجل:
لقد بان للمحيط الأ�سري اختالف الزوجني مبا ال يدع جماال
لل�شك ،وقد �أ�صيب الأبناء بفقدان الثقة باحلياة ،وتلم�س عندهم
�إما عدوانية و�إما انطواء «�شخ�صيات غري �سوية» ،م�سبب ًا �آالم ًا
نف�سية عميقة.
 .10دكتور �أحلقني:
الإ�صابة بال�صداع املزمن والك�سل ال�شديد ،والإرهاق ،وفقدان
الوزن �أو زيادة الوزن املفرطة ،و�آالم املفا�صل� ،أو القيء وظهور
الطفح اجللدي يف حاالت نادرة.
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�إن احللول املطروحة مل�شكالتنا املجتمعية ومنها م�شكلة الطالق
النف�سي ثالثية الأبعاد :جمتمعية تقليدية تعتمد على قمع احلقوق
الفردية ل�صالح �أعراف التاريخ واجلماعة� ،أو قراءة حدية
ومتزمتة للن�صو�ص الدينية� ،أو ليربالية �أطلقت العنان للغريزة
وهاجمت كل ما هو ثابت ديني ًا ،حماكاة للتجربة الإن�سانية
الغربية ،بل تطرفت يف دعواها انتقاما من ممار�سات �أ�شخا�ص
بع�ض املتدينني.
�إن التحدي الفكري واحل�ضاري لنا �سو�سيولوجي ًا هو يف ا�ستيالد
حلول ممكنة وو�سطية تراعى فيها ثالثية :الدين ،العرف،
واحلياة املعا�صرة ،ولذا ف�إن �أي خيار ت�سعى �إليه امل�ؤ�س�سات
املدنية وهي يتبنى خط�أً فكري ًا للإ�صالح خمتلف ًا ومتطرف ًا �ستبوء
بالف�شل قطع ًا� .أما على �صعيد الفرد فعنده من الأ�سباب داخل
دائرة الت�أثري ما قد ي�ؤدي �إىل �إ�صالح العالقة الزوجية واالنتقال
تدريجي ًا بها من الفتور �إىل احلب والعطف واملودة والتقدير وهي:
 .1زواج ..طالق ..خلع..
قد يكون الزواج من ثانية ح ًال مل�شكلة الزواج الأول عندما ال
يح ّمل الزوج جميع امل�س�ؤوليات لزوجته الأوىل كما ي�شبع تطلعاته
فتتح�سن العالقة ،و�أرجو �أن تتنبه �إىل كلمة :قد!! فيكفيني
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الهجوم ال�شر�س الذي تعر�ضت له يف مقالتي ال�سابقة (النقطة
« )»5عندما ناديت بالزواج العظيم امل�سمى :امل�سيار ..كما قد
يكون احلل يف اخللع �أي �إعالن الطالق الر�سمي «ال�شكلي» من
الرجل لأن الطالق واقع يف احلقيقة وال يحتاج �إال لق�ص ال�شريط
فقط� ،سيما �إذا كانت الزوجة �أو الزوج متكنت منهما الكراهية،
وهناك �إجماع من الأمة العربية والإ�سالمية واملجتمع الدويل
على �سوء �أحدهما يف املنزل والعائلة الكبرية والعمل والأقارب
والأ�صدقاء ،با�ستثناء حاالت نادرة لي�س �أمامها �إال التعاي�ش،
وعندها ال متلك �إال حتجيم امل�شكلة قدر ما ت�ستطيع فتحت�سب
وترجو الأجر والثواب من اهلل العليم اللطيف.
� .2سعادة امل�ست�شار:
يجب عدم ال�سكوت واملبا�شرة فور ًا بزيارة عيادات اال�ست�شارات
النف�سية �أو ا�ست�شارة قريب نا�صح وحكيم ،واحلذر احلذر من
ا�ست�شارة الأقران مهما كانوا مقربني ،فقد تكون فر�صة لبع�ضهم
يف الت�شفي فيديل بن�صائح تع ّمق امل�شكلة �أكرث ف�أكرث.
 .3قل خري ًا �أو ا�صمت:
�إذا ترددت يف التعبري عن م�شاعر الغ�ضب فالأف�ضل �أال تتحدث
بها يف ظرف نف�سي �صعب ،لأن احلديث �سيعود بك �إىل ..يا نار
�شبي� ...إلخ.
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� .4أدخل الكهف:
الرجل �إذا ت�أزم يرغب يف الهروب واالنزواء ،واملر�أة �إذا ت�أزمت
ترغب يف ال�شكوى والرثثرة للآخرين ل�ساعات طويلة عرب
الهاتف ،وعليه ف�إن على الزوجني ت ّفهم واحرتام هذا ال�سلوك
الطبيعي الذي يحدث يف كل بيت مبا يف ذلك البيت الأبي�ض.
 .5النار من م�ست�صغر ال�شرر:
قلل اعتمادك على الطرف الآخر ب�أن تخلق م�شروعك احلياتي
اخلا�ص والتمتع ولو ملرحلة زمنية معينة ريثما تهد�أ النفو�س ،وعلى
الرجل العناية بحاجات املر�أة املنزلية �إما بنف�سه و�إما با�ستخدام
موظف �أمني ومطيع ،كما على املر�أة العناية بحاجات الرجل
املنزلية �إما بنف�سها و�إما با�ستخدام عاملة كف�ؤة ،فالق�صور يف
تلبية احلاجات الآنية وال�صغرية �سيعمق امل�شكلة ال حمالة.
 .6اهلل يرحم احلجاج عند ولده:
البد �أن نعرتف ب�أن �أحد الأ�سباب اجلوهرية للم�شكلة -وال
�سيما للمتزوجني اجلدد -هي :ارتفاع �سقف التوقعات ،ولعلك
تالحظ �أن  70يف املائة من حاالت الطالق تتم يف �أول �سنتني من
الزواج ،وال يخف�ض توقعات الزوجني �إال التع ّرف على امل�شكالت
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الأ�سرية يف البيوت الأخرى التي �أغلبية النا�س ال يظهرونها بل
ميثلون ال�سعادة على الآخرين ،كما على الزوجني العناية والقبول
بالن�سبية ب�أن يرف�ض ويقبل منه �أو منها خلقا �آخر وال�صرب ،فكلها
� 60سنة �إن كثرّ ت وكل طرف �سيفارق الآخر.
 .7الطفل الكبري:
الرجل يبحث عن الدفء واحلنان كما الطفل ال�صغري و�إن بد�أ
خالف ذلك ظاهري ًا ،وعلى الزوجة �أن تعلم �أن هذا الوح�ش �سهل
جد ًا تروي�ضه� ،أما الحظت �ضعفه عندما تبت�سم له �أي امر�أة
كانت!! �إنك متلكني قوة ت�أثري نووية وهي� :أنك �أنثى .تقول الدكتورة
لورا �شلن�سجر يف كتابها «قوة الزوجات اخلف ّية»« :ت�ستطيع املر�أة
ا�ستعمال قوتها �أكرث من الرجل يف عالقتها معه ،فالرجل ولد من
املر�أة ،ور ّبي على يد املر�أة ،وجل�أ �إىل املر�أة للعالقة الوثيقة التي
تربط بينهما ،واملر�أة �أ�سا�س توازن الرجل العاطفي طيلة حياته».
 .8كن كالقنفذ:
التقي قنفذان يف ليلة �شاتية باردة يبحثان عن الدفء فتقاربا
و�آملا نف�سيهما بال�شعر ال�شوكي ثم تباعدا ثم تقاربا وتباعدا حتى
و�صال �إىل �أكرب قدر من الدفء ب�أقل قدر من الأمل� .إن م�ؤ�س�سة
الزواج تتطلب من كل طرف �أن يتعرف حدود الآخر و�أين املكان
الو�سط الذي يقف عنده.
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 .9ال�سفر �إىل النور:
�أن تغيري املكان بال�سفر واال�ستجمام والرتفيه خارج املدينة �أو
تغيري �أثاث املنزل �أو االنتقال ملنزل جديد قد يحدث تغيري ًا
جوهري ًا يف ذاكرة املكان ال�سيئة والبدء يف فتح �صفحة جديدة.
 .10الريا�ضة والقراءة وال�صداقة:
�أكاد �أق�سم غري حانث �أن  50يف املائة من م�شكالتنا احلياتية
حلها يف ممار�سة الريا�ضة حني نتخل�ص من ال�ضغوط ون�شعر
ببهجة ال�صحة واعتدال املزاج ،كما �أن قراءة الرواية تهذب
النف�س وت�شغل الذهن مبا هو مفيد ،كما حت�سن اخلربة الإن�سانية
على التوا�صل والتفهم� .إن معرفتنا املتجددة ب�أنا�س �أ�صحاء
نف�سي ًا و�إيجابيني وتبادل الزيارات معهم �ست�سهم يف نقلنا �إىل
بيئة ثقافية �أح�سن ،فالطيور على �أ�شباهها تقع.
 .11اكذب حتى ت�صدق نف�سك:
لقد رخ�ص لنا جماملة الزوج �أو الزوجة حتى لو كان كذب ًا� .إنني
�أتعجب من رجال ون�ساء �ساحرين يكذبون �أو يبالغون يف مدحهم
ولكننا م�ضطرون �إىل ت�صديقهم� ..إنها فطرتنا.
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 .12طول بالك:
�إن �صناعة ال�سعادة يف املنزل لي�ست بالأمر الي�سري والتلقائي،
�إنها �صناعة حتتاج �إىل زمن ترتاكم فيه اخلربات الإيجابية
و�سيطول �أكرث �إذا كانت اخلربات ال�سابقة �سلبية ،ولذا علينا
ال�صرب فالك�أ�س لن تفي�ض �إال �إذا امتلأت.
ختام ًا:
هن���اك كلم���ة واحدة خمت�ص���رة و�سحرية قد تغني���ك عن مقالتي
وه���ي :عليك �أيتها املر�أة �إ�شهار �سالحك النووي وهو �أنوثتك� ،أما
�أن���ت �أيها الرجل فال حتاول التغيري فه���ذا حلم �إبلي�س يف اجلنة،
بل تفهم وتقبل وابحث عن املمكن وامل�شرتك.
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اال�ستقالة..
()1

تع ّرف اال�ستقالة ب�أنها ‹عبارة عن طلب يتقدم به الإن�سان ذكر
�أو �أنثى ملعزّبه «رئي�سه» �أو مع ّذبه طالب ًا القرب ..عفو ًا �أخط�أت!
طالب ًا البعد بطي قيده و�إنهاء العالقة الوظيفية بعد انق�ضاء
فرتة زمنية .وقد تتم بناء على طلبه �أو بناء على طلبه» وعندها
يكون �أمام امل�ستقيل ثالثة خيارات وهي :االنتحار والعياذ باهلل،
�أو االكتئاب واالنزواء� ،أو �أن يح ّول الأزمة �إىل فر�صة واملحنة �إىل
منحة في�ست�أنف احلياة ممتث ًال قوله تعاىل} :كتب عليكم القتال
وهو كره لكم وع�سى �أن تكرهوا �شيئا وهو خري لكم وع�سى �أن
حتبوا �شيئا وهو �شر لكم واهلل يعلم و�أنتم ال تعلمون{ �سورة البقرة �آية .54
()2

ما فهمناه ب�أن اال�ستقالة تكون من الوظيفة التعاقدية فح�سب،
وال�صحيح �أن الإن�سان يرتبط مبن حوله بعالقات تعاقدية غري
مكتوبة .و�آثارها اجلزائية يف الدنيا والآخرة �أكرب مما نت�صور،
ومنها العالقات الأ�سرية داخل املنزل التي �أ�صيب بع�ض من
بيوتنا بها فا�ستقالت فع ًال عن وظائفها ومنها:
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  .1ال للفرح
لقد غادرت الرباءة واالبت�سامة العفوية املنزل ،وحل حملها
الك�آبة واحلزن .ويف ذلك اليوم النادر حني �ضحكت الأ�سرة؛
قام �أحد �أفرادها باغتيالها ،معلن ًا �إ�ضراب ًا عن الكالم �أو افتعال
ال�شجار ،ك�أمنا ال�شيطان ن�صبه �سفري ًا ،قائ ًال :ال تن�سوا �أنف�سكم
فنحن جت ّمع من �أجل النكد!!
 .2خادم القوم �سيدهم
يطلق هذا املثال على من ينربى خلدمة اجلماعة� ،أما �سيد بع�ض
البيوت املعا�صرة هو «الأب البديل» الذين بلغ تعدادهم عام
2009م «� 300ألف» �سائق فهو يقوم بتو�صيل الأبناء للمدار�س
والعودة بهم ،ويرافق الأ�سرة لزيارة الأقارب وال�سوق واملطاعم،
ف�ض ًال عن ت�أمني حاجيات املنزل من املواد الغذائية والغ�سيل،
ولكي تت�أكد من م�صداقية هذا ..فانظر ملن تفتقد الأ�سرة عند
ال�سفر ،هل الأب احلقيقي �أم الأب البديل؟ وملزيد من الت�أكد
�س�أل الأب البديل جلريانك� .أن بع�ض الأ�سر ذهبت بعيد ًا جد ًا
حني �أ�صبح ال�سائق م�ؤمتنا على كل �شيء!! ت�أملت ذات يوم عند
بوابة �إحدى املدار�س االبتدائية حينما �شاهدت �سائق ًا يحت�ضن
طفلة بريئة واملدام يف املنزل تغط يف نوم عميق!! واحلجة طبع ًا
معروفة� ،أنه جمرد �سائق.!...
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 .3العقد الثمني:
ال �أ�ستبعد بعد ع�شر �سنوات؛ �أن الطفل يولد وعلى رقبته عقد
معلق به قطعة �أملا�س على �شكل همربجر �صغري� ،أما الطفل
ال�سمني ..ثالثة كيلوا ف�أكرث!! ما �شاء اهلل تبارك اهلل ..فملحق
بالعقد درزينة مزازات بيب�سي� .إن ما ي�سمى طعام «فا�ست فود»
وي�سمى يف الغرب «جنك فود» ،قد غزا عقول �أوالدنا حتى �أ�صبح
من النادر �أن ت�أكل الأ�سرة �سوية ،فتخ�سر اللقاء املمكن ،ودع
عنك الآثار ال�سيئة يف ال�صحة حتى غدا ال�شاب متورم ًا «هر�ش»
تخاف �ضخامته ،و�إذا حدثته تكت�شف �أن الكبري ج�سمه فقط.
 .4مدخنة الألب:
يعجبني دخان خ�شب ال�سنديان �أو البلوط وهو يت�صاعد من
مدخنة بيت ريفي حتيط به الثلوج على �أحد جبال الألب يف
الريف ال�سوي�سري �أو الفرن�سي� ،أما مدخنتنا نحن يف ال�صحراء
قد �أو�ضحتها درا�سة �صحية خليجية حديثة �صدرت يف كانون
الثاين (يناير) 2002م �أن اململكة العربية ال�سعودية حتتل املركز
( )23يف العامل با�ستهالك نحو (� )2130سيجارة لل�شخ�ص
�سنوي ًا ،ونحتل الرابع عاملي ًا بالن�سبة لعدد ال�سكان �إىل عدد
املدخنني منفقني ( )12مليار ريال ويقتل منا ( )23000مواطن
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�سنوي ًا ب�سبب مبا�شر �أو غري مبا�شر� .إن عادة التدخني و�شرب
الرنجيلة للن�ساء �أ�صبحت ظاهرة تعك�س حالة ال�ضيق والفراغ
العاطفي يف �سعى د�ؤوب للبحث عن الذات و�إثباتها� .إن التدخني
�أحد ال�شروط الالزمة لاللتحاق بنادي املخدرات ال قدر اهلل..
لقد افتقدنا رائحة البخور واملعمول والعنرب ..دخلك وينك!!
 .5طفلنا م�ؤدب:
�أتذكر و�أنا طفل �صغري يف عمر �سنتني؟! �أحدنا يبكي ملدة ثالث
�ساعات فت�ستجيب �أمي لطلبي ويقال عني "مد ّلع" بينما ابن
اجلريان يبكي �ست �ساعات فت�ستجيب �أي�ض ًا �أمي حتى يكف عن
�إزعاجنا!!� ،أما اليوم فتدخل املنزل وال ت�سمع �أي ح�س وال خرب
فتقول  -ما �شاء اهلل تبارك اهلل  -على هذه الأم التي �أح�سنت
تربية �أطفالها ،وبعد برهة ت�صدم ب�أن هناك �أم بديلة "اخلادمة"
�أرعبت الطفل عند غياب الأم يف املدر�سة �أو حني تغط املدام
يف نوم عميق ،ف�أ�صبح الطفل ال يتكلم ال يف خري وال يف �شر ،يف
حني �أطلقت بع�ض الأمهات �شعار ًا جديد ًا ا�سمه :التلفزيون من
املهد وحتى اللحد!! ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن  70يف املائة من
م�شكالت الطفل النف�سية نتيجة هروب الأم من م�س�ؤولياتها
وتركها للخادمة!!
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 .6ماما فني؟
يكاد ا�سم «ماما» يختفي با�ستثناء «ماما نوره» وهو ا�سم مطعم
له عدة فروع يف مدينة الريا�ض ،حكى يل �أحد الزمالء �أن به
«�شك�شوكة» تطيرّ العقل ،وال ب�أ�س �أن ت�شرب معه قليل من ع�صري
املوز باحلليب حملى مبلعقة ع�سل ..وبالهناء وال�شفاء ..ال�شاهد
�أن «ماما» تنازلت عن دورها التاريخي باحثة عن �أدوار �أخرى� .إن
ماما يا حبيبي مل جتد نف�سها بعد!
 .7بابا احل�صالة
حينما ت�س�أل �أحد �أبناء الطبقة الو�سطى ..مباذا يذكرك وجه
�أبيك؟ فيجب فور ًا دون تردد :احل�صالة� ،أما �إن كان من �أبناء
الطبقة الغنية ف�سيقول �إن وجه والدي يذكرين ب�صراف .Atm
قد انح�سر دور الوالد ال �سيما مع ازدياد �ضغوط احلياة فالفقري
يريد �أن يغدو مي�سور ًا واملي�سور يريد �أن ي�صبح غني ًا والغني
يريد �أن ..عفو ًا ال ميلك �إجابة!! يعود الأب املنهك للمنزل وقد
بذل �أق�صى جهد ممكن وخ�سر بع�ض ًا من �أقرانه وكثري ًا من
�صحته والنتيجة :ما ر�أينا منك خري ًا قط �أيها احل�صالة� ..أخي
احل�صالة :كثري ًا من املال وكثري ًا من احلب �إن �أمكن.
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 .8ما يف نوم بعد اليوم
�إذا �أجريت ات�صا ًال هاتفي ًا ال�ساعة الواحدة فجر ًا فلن ي�ستهجن
ذلك �أحد ًا فالليل �أ�صبح معا�ش ًا والنهار �أ�صبح �سباتا ،فالأطفال
يذهبون للمدر�سة كارهني ويف الف�صول نائمني� ،أما الوالد
والوالدة يف العمل مثل الع�سل!! بل زي الب�صل حتى لو �أحلقتهم
مبليون برنامج تدريبي يف اخلدمة املتميزة ..قلة النوم �أفقدتنا
جودة التعليم و�صحتنا النف�سية و�أخالقنا االجتماعية.
 .9بيتنا �أوتيل
اجلميع يهرب من املنزل فعلى الرغم من جهود هيئة الأمم
املتحدة ومنظمة الفاو واليون�سيف و�أطباء بال حدود الذين بادروا
م�شكورين ب�إر�سال خرباء على �أعلى م�ستوى فاكت�شفوا �أن البيت
م�صاب باحل�سد والعني ..فالأم تهرب للهاتف فترثثر طوي ًال
�شاكية ب�ؤ�سها ل�صديقتها �أو �أختها ،وما علمت �أن باب النجار
خم ّلع فامل�شتكى �إليه لي�س �أف�ضل حا ًال البتة ..وال�شاب برفقة
�صديقه ال�سيئ مت�سكع ًا يف �أحد املقاهي مم�سك ًا بيديه االثنتني
ب�شيز برجر دبل يتقاطر الكات�شب وامليونيز منه ،م�شع ًال بعدها
�سيجارة مارلبورو �أبي�ض ،ويقول له �صاحبه املنافق :من قدك!!
�أما البنت فتهرب مع �صديقتها على البالك بريي �أو الإنرتنت ثم
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ت�شاهد م�سل�سال غراميا على قناة ذات تخطيط ممنهج لإف�ساد
الأخالق!! لتحلم بجبال خ�ضراء بعيد ًا عن ال�صحراء القاحلة
«احل�صالة» فيكاف�أ نف�سه بعد عناء يوم
من كل �شيء� .أما الوالد
ّ
ممل بالهروب �إىل الكهف امل�سمى «ا�سرتاحة املحبطني».
لقد �أدى اجلميع �أدوارهم يف التنمية والعمران الب�شري وناموا يف
الأوتيل منهكني ،متطلعني �إىل غد م�شرق وحزين!!.
 .10حقوق املر�أة
يقول النبي @�« :إمنا تن�صرون ب�ضعفائكم» �أخرجه �أبو داود
والرتمذي والن�سائي ،وقد لفتت نظري تلك الإفادة النبوية ،ففي
العامل املادي البحت تكون الن�صرة والغلبة بالقوى ،بينما جند
�أن الإ�سالم املتح�ضر يعطي احلياة مفهوما �آخر ،معلي ًا من �ش�أن
القيمة الإن�سانية ولل�ضعيف بالتحديد لأنه مكان اختبار النوايا.
ومن ال�ضعفاء اخلدم الذين بلغ تعدادهم عام 1425هـ (600
�ألف) خادمة ويت�أكد هذا �إن كانت امر�أة �أي امر�أة بغ�ض النظر
عن دينها وجن�سيتها� ،أنه حق مكت�سب من اخلالق :عن �أبي ذر -
ر�ضي اهلل عنه  -عن النبي @ قال�« :إخوانكم خولكم جعلهم
اهلل حتت �أيديكم ،فمن كان �أخوه حتت يده فليطعمه مما ي�أكل
ويلب�سه مما يلب�س وال تكلفوهم فوق طاقتهم فيما ت�ستعملونهم،
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ف�إن كلفتموهم ف�أعينوهم» رواه البخاري� ،س�أترك خليالك وخربتك
الذاتية عزيزي امل�شاهد عن �صنوف املعاناة التي متار�س �ضد
اخلدم من العمل ل�ساعات طويلة دون وقت للراحة ،وحمل
الأكيا�س الثقيلة على مر�أى من الرجال العرب الأ�شاو�س ناهيك
عن التحر�ش اجلن�سي بهن من الأبناء ومنعهن من ا�ستخدام
الهاتف �أو اجلوال �أو الإنرتنت �أو اخلروج مع �أو دون الأ�سرة،
و�سجنها يف قف�ص من حديد ،فمن املطار و�إىل املطار ،ف�ض ًال عن
املماطلة يف دفع حقوقها وارتكاب نذالة كربى بابتزازها للتنازل
عن رواتبها ال�سابقة لإطالق �سراحها عند نقل كفالتها �أو العودة
�إىل �أهلها� ..إن الكذبة الكربى �أن يقدم لها كفيلها على �سلم
الطائرة كتيبات �صغرية تدعوها للإ�سالم!!
 .11جمل�سنا مغب
�أ�ستغرب من البع�ض عنايتهم مب�ساحة املجل�س الإفرجني والعربي
وغرفة الطعام واملغا�سل ذات الأحوا�ض املتعددة وال�سجاد و�أقم�شة
الكرا�سي وال�ستائر يليه �أطقم الطعام ..ونهايتها جمل�س ال ت�سمع
فيه �إال �صوت البوم ،خايل من الكرم والوفادة فال يفتح يف ال�سنة
�إال ثالث مرات �أما لعزاء �أو لعيد الفطر �أو منا�سبة ال�صطياد
رجل نافذ ..ال�ضيافة �أ�صبحت ثقيلة وانق�سم النا�س بني رجل
راغب وخائف من بعلته� ،أو امر�أة راغبة وتتحا�شى بخل بعلها.
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..ةلاقتسالا

قـ ـ ـ ــوانـ ــني ال ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاة
�إيـ ـ ـ ـ ـ ــاك �أن ت ـكـ�س ـ ـ ــرها

لقد فقد الأبناء فر�صة تع ّلم �سلوك و�أخالق النبالء ..اليوم ولي�س
غد ًا انف�ض الغبار ،وارفع �سماعة الهاتف وقل للقريب واحلبيب:
مرحب ًا �ألف.
 .12احلب خرج من ال�ش ّباك:
�إذا دخل النزاع واخل�صومة والغ�ضب من الباب ف�إن احلب
�سيخرج من ال�ش ّباك في�ضرب البيت بت�سونامي الطالق النف�سي
الذي يع ّرف« :حالة تعرتي العالقة الزوجية ي�شعر بها الزوج �أو
الزوجة �أو كالهما؛ خواء امل�شاعر منعك�س على جميع التفاعالت
داخل الأ�سرة ،وهو عك�س التوافق الزوجي حني ي�سعى كل طرف
لتحقيق الر�ضا للطرف الآخر ب�إ�شباع رغباته �سواء كانت
ج�سمانية �أو عاطفية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية» .على الزوجني
�أن يعلما �أن خ�سارة احلب قد د ّمرت املنزل من الداخل ،واجلميع
على جرف هار قد ينهار ب�شكل دراماتيكي بني ع�شية و�ضحاها،
ولن ينفع والت مندم ،ولذا عليكما �أن تنهيا معركة ع�ض الأ�صابع،
فالرجل قد �س ّلم بالهزمية من الداخل وت�أبى رجولته االعرتاف،
وعلى الكائن الأنثوي اللطيف املبادرة فور ًا ولي�س غد ّا ب�إدخال
احلب من الباب مع �إحكام قفل ال�ش ّباك.
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ّ .13
قطاع الطرق:
قال تعاىلَ } :ف َه ْل َع َ�س ْيت ُْم ِ�إنْ َت َو َّل ْيت ُْم �أَنْ ُتف ِْ�سدُوا فيِ الأَ ْر ِ�ض َو ُت َق ِّط ُعوا
�أَ ْر َح َام ُك ْم{ �سورة حممد �آية � ،22إن من الن�ساء والرجال من ت�سبب يف
تقطيع الأرحام فهو يريد �أقارب الآخر على ذوقه اخلا�ص يف ح ّدية
متطرفة ،ف�أما معي �أو �ضدي� .إن التجمعات الب�شرية الإلزامية ال
ي�صلح لها �إال التعاي�ش حني تقبلني كما �أنا .ف�أين للزوج �أو الزوجة
�أن ت�أتي ببديل عن الأم �أو الأب �أو الأخ �أو الأخت .لقد �ساهمت
بع�ض الن�سوة على الأخ�ص يف خراب العالقات العائلية و�شحن
وتغذية الأطفال ب�أحقاد املا�ضي ف�إن حدث اللقاء فال يحتاج �إال
لعود ثقاب �صغري كي ت�شتعل نار الفرقة من جديد..
 .14من امل�س�ؤول:
�إين �أح ّمل الزوج م�س�ؤولية �أكرب ،قال تعاىل} :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمونَ
َع َلى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا َف َّ�ض َل اللهَّ ُ َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض وَبمِ َ ا �أَ ْن َف ُقوا ِمنْ
�أَ ْم َوالِهِ ْم{ �سورة الن�ساء �آية � ،34إن امليزة التفا�ضلية للرجل هي القيادة،
والقيادة التي �أعنيها لي�ست ت�سلطية و�إمنا قوة الت�أثري يف �أرواح
الأتباع نحو حتقيق الأهداف املرغوبة� .إن الن�ساء جياد ذات
�سالالت متنوعة على اخل ّيال �أن يح�سن االختيار ابتدا ًء ،ثم
�إدارة املنزل �إدارة ت�شاركية حازمة ولي�ست عنيفةـ فهذه اجلياد
ال يكرمهن �إال كرمي وال يهينهن �إال لئيم.
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..ةلاقتسالا

قـ ـ ـ ــوانـ ــني ال ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاة
�إيـ ـ ـ ـ ـ ــاك �أن ت ـكـ�س ـ ـ ــرها
()3

�إن ما حدث يف اململكة العربية ال�سعودية من ثورة تعليمية مل
يحدث مثلها يف التاريخ الب�شري قط � -إن كان يف احلجم �أو
املدة الزمنية  -يجعلني واثق ًا ب�أن �إميانن ًا العميق �سيمكننا من
املراجعة والتقييم والتقومي ال�سيما من عقالئنا وجيلنا ال�صاعد،
الواعي ب�أهمية جودة احلياة التي ثمارها ان�شراح ال�صدر والبهجة
وال�سرور والإقبال على الدنيا ب�أمل عري�ض.

131

نهــــايـــة �ســـــعـيـدة..

عــــن الـمـ�ؤلـــــف...
ح�صلت على درجة الدكتوراه يف االقت�صاد كي يحرتم فكري
ويقال يل :يا دكتور ..وح�صلت على درجة املاج�صتري يف
املالية وامل�صارف كي اأح�صل على وظيفة براتب اأح�صن،
وح�صلت على درجة الدبلوم العايل يف امل�صارف االإ�صالمية
كي اأحم َو تاريخي ال�صيئ يف بكالوريو�س العلوم ال�صيا�صية التي ح�صلت فيها على تقدير عام
مقبول ور�صحت بعد تخرجي من ديوان اخلدمة املدنية للعمل بامل�صلحة العامة لل�صوامع
والغالل على املرتبة اخلام�صة ،مع اأن طموحي اآنذاك اأن اأ�صغل وظيفة �صفري فوق العادة.
عملت بعد تاأهيلي ب�صركة اأرامكو ال�صعودية كمحا�صب ،وكانت تراأ�صني امراأة ن�صمية ا�صمها
لوي�س باركر ،تعلمت خاللها ماذا يعني التنظيم والوقت ،ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بهيئة
االإغاثة االإ�صالمية العاملية يف اأر�س اهلل الوا�صعة ،ف�صحت فيها وعدت حمرتف ًا للعمل اخلريي،
وعملت وعملت حتى اكت�صفت اأن النوايا الطيبة لوحدها ما تاأكل عي�س ،فكان ما كان من التعليم
العايل وح�صلت على وظيفة مدير الت�صويق ثم مدير ًا للتدريب ب�صركة الراجحي امل�صرفية
لال�صتثمار وهناك اإما اأن تكون ذئب ًا اأو حم ًال وديع ًا ي�صويه االأقوياء ،وقد تعلمت الكثري الكثري
فانتقلت كنائب مدير لال�صتثمار يف بنك في�صل ثم مدير ًا اإقليمي ًا باملنطقة الو�صطى ،وعندها
�صريت اأول �صيارة  ،BMWوتعرفت على العقار ،و�صدق ال�صيخ حممد ال�صبيعي رجل االأعمال
املعروف حينما قال :اأهم �صيء بالدنيا تقوى اهلل ثم العقار ،فا�صرتيت منز ًال ثم حط بي الرحال
كاأمني عام مبوؤ�ص�صة مباركة هي موؤ�ص�صة االأمرية العنود اخلريية والعنود لال�صتثمار يراأ�صني
مبا�صرة اأمري مفتاح للخري مغال ٌق لل�صر ،واأطقطق من هنا وهناك فجمعت قر�صني باحلالل
ثم ال اأدري بعدها ماذا �صيحل بي ..؟ عزيزي القارئ ال�صورة اأعاله �صورتي ومب�صوط بحايل
واأ�صمي على الغالف  ...اأرجوك افتح الكتاب.

شركة ابن األزرق للنشر

Ibn Al Azraq for Publishing Co.
facebook.com/yousef.alhuzaim

