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صباحكم خير

الدنيا فيها اخلري وال�رشير وكما يقول املثل
الأ�صابع ما هي �سوا فيها اختالف وا�ضح بني
الإ�صبع والآخ��ر والنا�س يف اململكة العربية
ال�سعودية ينطبق عليهم ما ينطبق على كل
العامل وبني الب�رش فاملجرم منر النمر جاحد
كافر بنعم الله ناكر ف�ضل بالده عليه مطيع
لأعداء امته طاف يف الأر�ض ف�سادا ين�رش الفتنة
واخل�ل�اف وال�شقاق فنال م��ا ن��ال م��ن جزاء
ا�ستحقه وخل�ص النا�س من �رشه ومثله كثري
لكنهم من�سيون يف مزبلة التاريخ الأ�سود لهم
وملن يقتدي بهم ويف املقابل النقي�ض الإيجابي
من املواطنني ممن اخل�صوا لله العبادة و�أعطوا
الوطن ما ي�ستحق من واج��ب احلب والوفاء
والعطاء ه�ؤالء هم امل الأوط��ان رجاال كانوا
�أو ن�ساء نت�رشف بهم يف كل املحافل ونعليهم
يف �سماء الفخر والعزة جنوما ي�ستنري بهم
الآخ���رون م��ن اب��ن��اء ال��وط��ن يف ك��ل املحافل
وخمتلف الأطياف ومن ه�ؤالء اال�ستاذ الفا�ضل
ماجد احل�سن املغرد والإع�لام��ي ال�سعودي
امل�ستقل الذي يعمل ب�ضمري حي خمل�ص خادما
وطنه بكل �أمانة واخال�ص م�شكال مبفردة ل�سان
حال كل ال�شعب ال�سعودي املخل�ص الويف لله
وامللك والوطن هذا ال�سنايف الأ�صيل احلر الذي
يرد ب�سناباته اليومية على الأبواق املعادية

هل ا�ستيقظت يوم ًا و�أن��ت بحالة ذعر
�إث��ر حلم مزعج؟ �أو �شعرت بالتوتر
جراء ت�أخرك عن العمل؟ و�أح�س�ست ب�أن
ّ
ه��ذا اليوم لن يكون من �ضمن الأي��ام
ال�سعيدة؟!
�س�أزف لك الب�رشى! ب�أن يومك �سيكون
على ح�سب اعتقادك وظنونك ،لأنك
حرفي ًا ق��د قمت بربجمة نف�سك على
الرتكيز على الأمور ال�سيئة خالل اليوم
 ،و�ستحمل معك هذا ال�شعور الأول الذي
�شعرت به عند اال�ستيقاظ -اال�ستياء-
�إلى باقي �ساعات يومك حتى امل�ساء،
لأن العقل حرفي ًا �سيقوم ب�إثبات �صحة
اعتقادك بالرتكيز على كل الأمور التي
تثبت لعقلك ذلك ..نحن رهينة ما نعتقد
ونظن.
وما يثبت هذا الكالم هي درا�سة �أجرتها
جامعة بن�سلفانيا على موظفي �إحدى
�رشكات الت�أمينات ،حيث مت توزيع
ا�ستبانة على فرتات متقطعة من النهار
تدر�س وتبني احلالة املزاجية لدى
كل موظف ،وا�ستمرت ه��ذه الدرا�سة
مدة ال تقل عن الثالثة �أ�سابيع ،تو�ضح
من خاللها �أن املوظفني الذين ابتد�أوا
يومهم بحالة مزاجية �سيئة قد رافقهم
هذا ال�شعور �إلى �آخر اليوم كما لوحظ
انخفا�ض ملمو�س يف م�ستوى �أدائهم ما
قلل من جودة عملهم ،بل وكانوا مييلون
للتحدث للعمالء ال�سلبيني املتذمرين
�أي�ض ًا ،وهذا ما �أ�سمته «�ستيفاين وِ لك»
�أ���س��ت��اذة امل����وارد الب�رشية بجامعة
�أوهايو ،ت�أثري «الب�ؤ�س يحب ال�رشاكة»
�أو«»misery loves company> effect
حيث �إذا كنت يف مزاج �سيئ ،ف�سي�ساعد
ذلك يف التحدث مع �شخ�ص �آخر ي�شعر
بال�سوء ال��ذي ت�شعر به ،ورمب��ا كان
املوظفون يجدون �سبب ًا �أو متنف�س ًا لتفريغ
بع�ض الغ�ضب واال�ستياء من خالل ردود
الأفعال الوقحة من قبل العمالء.
فبد ًال من �أن جتعل هذا الإح�سا�س ي�سيطر
عليك ويهيمن على يومك� ،س�أعطيك بع�ض
الأمور التي �إن قمت بتطبيقها ف�س�أ�ضمن
لك ال�شعور بالتح�سن وق�ضاء يوم �سعيد
ب�إذن الله ،وهي كالتايل:
يف حال ا�ستيقظت ومازلت يف فرا�شك
الدافئ الوثري امنح نف�سك  10دقائق
فقط ،ق��م فيها بعملية فح�ص ذهني
وفلرتة للأفكار ،وخذ بعدها ن َف�س ًا عميق ًا
تنتبه من خالله لكل �أجزاء ج�سمك وك�أنك
مع هذا ال�شهيق تغذي رئتيك وج�سدك
بكل ما هو �إيجابي وجميل ولطيف حولك
ومع الزفري تخرج كل قلق ،خوف وتوتر
ت�شعر به.
 قم بت�صفية ذهنك و�أ�ضف �إليه �أفكار ًا�إيجابية.
 �أيقظ الأ���ص��وات الداخلية الداعمةبداخلك وقل لنف�سك ب�أن هذا يوم جديد
جميل هبة من عند اخلالق يل «احلمد
لله».
 ابت�سم لنف�سك حاملا ترى نف�سك يفاملر�آة وا�ستب�رش خري ًا وقل لنف�سك ب�أن
«اليوم �سيكون يوم ًا جميالً»� ،أو «اليوم
�س�أقوم ب�إجناز الكثري من الأم��ور التي
�ست�ضيف يل حتم ًا».
 ميكنك كذلك التخفف من م�شاعركال�سلبية بكتابتها وتفريغها على الورق.
امنح نف�سك هذه الأمور اجلميلة �صباح ًا
و�سرتى كيف �سي�ؤثر ذلك على يومك كله
 ،ودمتم ب�سعادة وراحة بال.

لل�سعودية ب�شكل خا�ص واخلليج العربي ب�شكل
عام والوطن العربي ب�أ�رسه بخ�صو�صية ا�شمل
و�أعم ي�ستحق منا نحن الكبار يف ال�سن كل حتية
واحرتام وتقدير على ما يقوم به من عمل جليل
جتاه الوطن العربي الواحد و�أنا اذ ا�شد على
يده الكرمية رافعا له و�أمثاله عقال الفخر
واالعتزاز امتنى على الن�شء اجلديد والأجيال
القادمة ان يحتذوا حذوه ويكونوا لأوطانهم
جنودا خمل�صني مقدمني فرو�ض الوالء وال�سمع
والطاعة لله ور�سوله ثم والة الأم��ر غامدين
بوفائهم م�ضارب الفنت وال�رش والنكران,
فتحية لك ابن اخي ماجد احل�سن على ما تقوم
به من عطاء �أح�سدك عليه راجي ًا منك ومن
امثالك ان ت�ستمروا يف طريقكم املعطر بعبق
الإمي��ان والطاعة والإخال�ص وال�صرب على ما
تواجهون من �صعوبة وم�شقة وهجوم بغي�ض من
الفئة الباغية التي جعلت من �أنف�سها بوقا يف
يد الغريب �أعداء الله والوطن و�أرجو ممن بيده
قدرة الدعم �أال يبخل عليكم مبا ت�ستحقون من
م�ؤازرة ودعم فنحن اليوم نواجه غثاء الأعداء
املرتب�صني بنا من كل ح��دب و�صوب �سائال
املولى عز وجل ان يرد كيدهم الى نحورهم
و�صواريخهم البال�ستية الى مكامنهم وخمابئهم
وجحورهم �أينما كانوا اللهم �آمني.
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الطاقة الشمسية

مقاالت

يف الكثري من دول العامل تعتمد الطاقة البديلة
املتجددة من الرياح واملاء وال�شم�س ،وتعترب
الطاقة ال�شم�سية طاقة نظيفة ومتجددة وغري
مكلفة ،ومعظم دول العامل خ�صو�ص ًا �أوروب��� ًا
�أ�صبحت تعتمد على م�صادر الطاقة املتجددة
املتوافرة على �سطح الأر���ض والطاقة ال�شم�سية
النظيفة ،بالإ�ضافة �إلى م�صادر الطاقة الثانوية،
وال�����س ��ؤال امل��ه��م :مل��اذا ت��أخ��ر �إن�شاء حمطات
للطاقة ال�شم�سية عندنا وال�شم�س عندنا على مدار
العام ،ويف �أوروب��ا ال�شم�س عندهم لي�ست مثلنا
طول العام ،وهناك طاقة الرياح وطاقة الأمواج
والطاقة الكهرومائية والكتلة احليوية ،من
الأهمية هنا �أن نذكر �أنه مل يتم ا�ستخدام �سوى جزء
�صغري من الطاقة ال�شم�سية املتوافرة يف حياتنا،
ويتم توليد طاقة كهربية من الطاقة ال�شم�سية
بوا�سطة حمركات حرارية �أو حموالت فولتو�ضوئية
ومبجرد �أن يتم حتويل الطاقة ال�شم�سية �إلى طاقة
كهربية ،ف�إن براعة الإن�سان هي فقط التي تقوم
بالتحكم يف ا�ستخداماتها ،ومن التطبيقات التي
تتم با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية نظم الت�سخني
والتربيد خالل الت�صميمات املعمارية التي تعتمد
على ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية ،واملاء ال�صالح
لل�رشب خ�لال التقطري والتطهري ،وا�ستغالل
�ضوء النهار وت�سخني املياه والطهو بالطاقة
ال�شم�سية ،ودرجات احلرارة املرتفعة يف �أغرا�ض
�صناعية ،وتت�سم و�سائل التكنولوجيا التي تعتمد
الطاقة ال�شم�سية ب�شكل عام ب�أنها �إما �أن تكون نظم
طاقة �شم�سية �سلبية �أو نظم طاقة �شم�سية �إيجابية
وفق ًا للطريقة التي يتم ا�ستغالل وحتويل وتوزيع
�ضوء ال�شم�س من خاللها ،وت�شمل التقنيات التي
تعتمد على ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية الإيجابية
وا�ستخدام اللوحات الفولتو�ضوئية واملجمع

احل���راري ال�شم�سي ،مع امل��ع��دات امليكانيكية
والكهربية ،لتحويل �ضوء ال�شم�س �إلى م�صادر
�أخرى مفيدة للطاقة ،يف حني تت�ضمن التقنيات
التي تعتمد على ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية ال�سلبية
توجيه �أحد املباين ناحية ال�شم�س واختيار املواد
ذات الكتلة احلرارية املنا�سبة �أو خ�صائ�ص ت�شتيت
الأ�شعة ال�ضوئية ،وت�صميم امل�ساحات التي تعمل
على تدوير الهواء ب�صورة طبيعية ،ح�سب ت�صنيف
وكالة الطاقة الدولية ،وتُ عد �أملانيا من �أكرب
اقت�صادات العامل التي تعتمد على نف�سها يف �إنتاج
الطاقة وتُ �صدر جزء ًا كبري ًا منها،على الرغم من قلة
الأيام التي تظهر فيها ال�شم�س ب�شكل كاف لإنتاج
الطاقة يف �أملانيا مقارنة بالدول العربية �أو جنوب
الكرة الأر�ضية ب�شكل عام ،املانيا الرائدة يف �إنتاج
الطاقة عاملي ًا انتقلت م�ؤخر ًا �إلى النظام الأذكى
عامليا يف توليد وتوفري الكهرباء� ،إذ ُي�شرتط
على البيوت اجلديدة يف �أملانيا �أن تُ زود بنظام
توليد للطاقة ال�شم�سية ،ويقوم هذا النظام بتوليد
الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية ،وي�ستخدم
ويحتفظ بجزء �آخر يف البطاريات ،ثم
جزء منها ُ
ُيباع الفائ�ض للدولة ،وبذلك �أ�صبحت البيوت يف
�أملانيا ال ت�ستهلك الطاقة الكهربائية وح�سب،
و�إمنا ت�ساهم يف �إنتاجها وتقوم الدولة ب�رشاء هذه
الطاقة من املواطنني.
خارج نطاق املو�ضوع� :س�ؤال لهيئة الزراعة :ملاذا
مت و�ضع �رشط للبيع والتنازل عن حيازة اجلواخري
وهو :ال حتول احليازة �إال بعد خم�س �سنوات يف
كبد مع �أن حيازات املزارع يف العبديل والوفرة
وجواخري الهجن واال�سطبالت حتول احليازة بدون
�رشوط م�سبقة،وعند البيع وال�رشاء يتم دفع ر�سوم
للهيئة؟ وال�س�ؤال املهم :ملاذا خم�س �سنوات واملال
املدفوع يعترب رديف ًا للمال العام وامليزانية؟

الوعي في تجديد

الخطاب اإلسالمي
اخلطاب الإ�سالموي يف هذا الوقت الدقيق الذي
يتطلب الوعي واحل��ذر ملا يدور يف املنطقة من
توتر وقلق ي�رص على وجود �أزمة تواجه الإ�سالم
وامل�سلمني من اخلارج ال مو�ضوع وق�ضية ا�ستغالل
ال�ثروات الطبيعية ،وال خطة ا�ستنزاف الأموال
ل�رشاء الأ�سلحة والقوات للحماية ،وال ال�رشوع يف
لعبة �رصاع الأمم.
اخلطاب الإ�سالموي امل�ستهلك والقائم على �أفكار
الوهم وامل�ؤامرات والغيبوبة ال يخدم اي ق�ضية
وال م�رشوع م�ستقبلي و�إمن��ا يعمي �أ�صحاب هذا
اخلطاب عيون املجتمعات عن الأزمة التي يعي�شها
الإن�سان ويواجهها من الداخل يف وجود اخلاليا
النائمة والدور امل�س�ؤول عن احلماية الوطنية.
�أ�صحاب هذا اخلطاب الذي يدعي جماهدة وحماربة
�أعداء الأمة من اخلارج ،ال يريدون بيان والإ�شارة
�إل��ى وج��ود خلل تعاين منه الأم��ة داخ��ل البنية
التي تطرح نف�سها بديال عن الإ�سالم املعتدل يف
الدولة واملجتمع وعالقة ما يح�صل مبا يطرح على
امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي،
�سنوات وهناك توجه لإلغاء الت�سامح �إلى �أق�صى
الت�شدد وخلق معاناة و�أزم��ة يف احلل تتعار�ض
مع توجهات ال�سيا�سة التي ي�شيدونها بالهوية
الدينية مع �رشعنة خيار الت�آمر على الدولة
واملجتمع ،وبناء ذلك عن طريق الدولة العميقة
وال�شبكات املنظمة والعناوين وال�شعارات من �أجل
خداع النا�س ،وخطف عقول ال�شباب ،وا�ستغالل
غرية الن�شء الدينية ملحاربة م�ؤ�س�سات الدولة
الوطنية وتكفري الأنظمة.
توجيه نظر الأم���ة خلطر االل��ت��زام بالد�ستور
والقانون ،وكذلك من العدو اخلارجي ،و�أن هناك
من يرتب�ص بالأمة والعقيدة والإ�سالم ،و�إ�شعال
الفنت الطائفية ،وجتيي�ش امل�شاعر الدينية،
والغرية الإميانية من �أجل �رضب الوحدة الوطنية
وااللتفات حول مركزية ومرجعية التنظيم واحلزب
مثل االخ��وان امل�سلمني �أو تنظيم مثل «داع�ش»
و�أخواتها� ،أو فئة ترى �أنها الغالبة و�أن عدوها
هو حزب ال�شيطان ،هي من �أهداف هذا اخلطاب
ال��ذي ال يقبل امل�ساءلة ،وال املراجعة بحجة
الطرح العقائدي الأ�صيل بالإجماع ال االنفراد فيه
وال امل�صلحة ال�ضيقة ،و�أن موا�ضيع املراجعة
وامل�ساءلة تعدل �سعي الأم��ة للوالء وال�براء
والتو�سع والتمدد جلهاد الكفار وامل�رشكني،
و�أن من يرتب�ص بالأمة بخالف ذلك �سيغتنم وقت
املراجعة والنقد وامل�ساءلة لالنق�ضا�ض على
الأمة.
بينما واقع الأمر هو من يفر�ض املراجعة والنقد
وامل�ساءلة ،واملراجعة العميقة القائمة على �آخر
تطورات علم املعرفة و«الأب�ستمولوجيا» ،والنقد
القائم على مناهج نقدية تفكيكية وحتليلية حديثة
تبد�أ بطرح امل�شكلة و�أبعادها ،وغربلة املو�ضوع
نف�سه بتداعياته ،والبحث عن مكامن القوة
وال�ضعف فيه ،وتتبع �أ�صل كل فكرة ،وبيان �أ�صل كل
منهج ،والو�صول �إلى نتائج وخال�صة للبحث تفيد
اخلطاب واملراجعة والرتاث ،وطرح �أ�سئلة جادة
تبحث بجدية يف املوا�ضيع املطروحة والرتاث
حتى الو�صول حللول للم�شاكل القائمة واحلا�رضة
على �أر�ض الواقع ملواجهة التوتر والقلق وال�شك،
و�سوء ظن والعجز عن الإنتاج ،واالنفراد بالر�أي
دون حتمل �أي م�س�ؤوليات جتاه الغري ،فقد تكون
هذه الأ�سباب املوجزة والتي متثل التحديات
الكبرية يف الوقوف �أمام تقدم املجتمع وتطوير
�إمكانياته ،فمن املحزن �أن ن��رى املجتمعات
العربية والإ�سالمية مازال اخلطاب فيها غري نا�ضج
وال يقوم نحو م�س�ؤولياته ،فهو رهن التوجيهات
العليا واالغالل واال�ستغالل وامل�ساومة وعلى �شفا
من االنهيار امل�ؤ�س�سي والإلغاء.
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الصين والقيادة الهادئة
هناك العديد من ال��دول حت��اول �أن ت�سيطر
ع��ل��ى ال����دول الأخ�����رى م��ن خ�ل�ال �أ�سلوب
�سواء كان هذا التهديد
الرتغيب والتهديد
ً
�سيا�سي ًا �أم ع�سكري ًا من خالل ا�ستعرا�ض قوته
ونفوذه وعالقاته الدبلوما�سية املعتادة �أو من
خالل و�سائل الإعالم املختلفة ،و�أ�صبحت بع�ض
ال��دول حتاول �أن تفر�ض قيادتها عن طريق
�سواء بالطرق الدبلوما�سية
القوة ويل الذراع
ً
الناعمة واللطيفة �أو عن طريق ال�ضغوط
االقت�صادية واملالية ،ويف بع�ض الأحيان عن
طريق التهديد با�ستخدام القوة الع�سكرية �إذا
لزم الأمر!
نهجت جمهورية ال�صني ال�شعبية خالل العقود
الثالثة منهج ًا خمتلف ًا لقيادة العامل من خالل
الرتكيز على البعد التنموي واالقت�صادي
والبعد قدر امل�ستطاع عن ا�ستخدام ا�سلوب
التهديد با�ستخدام القوة الع�سكرية ،حيث
ركزت على التنمية االقت�صادية واالجتماعية
وال�صناعية وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
وا�ستثمرت العوملة باالنت�شار يف جميع بقاع
املعمورة ،كما �أنها ا�ستثمرت كل دوالر ميكن
�أن ي�ستخدم يف �رشاء الأ�سلحة وت�صنيعها يف
جمال بناء البنية التحتية والنمو االقت�صادي

واالجتماعي واالنفتاح على دول العامل من
خالل عقد العديد من االتفاقيات االقت�صادية
والتنموية.
ال�صني هي الدولة التي �ستقود العامل اذا
ا�ستمرت بهذا النهج ال�سلمي والتنموي،
والدليل على ذلك �أنها قادت �صناعة ال�سيارات
يف العامل ،حيث جتاوز �إنتاجها من ال�سيارات
انتاج كل من الواليات املتحدة الأمريكية
واليابان و�أملانيا جمتمعة يف عام ،2018
حيث بلغ �إنتاجها  25.9مليون �سيارة ،بينما
انتاج كل من ال��والي��ات املتحدة واليابان
و�أملانيا  11مليون ًا 9.2 ،ماليني 5.2 ،ماليني
�سيارة على التوايل!
هذا فقط يف جمال ت�صنيع ال�سيارات ومل نتطرق
الى ال�صناعات الأخرى يف جمال التكنولوجيا
ونظم املعلومات واالت�صاالت.
نعم ال�صني تتجه لقيادة العامل بهدوء،
وبعيدةعن الدخول يف املنازعات ال�سيا�سية
وال�رصاعات الع�سكرية قدر الإمكان.
فهل ي�ترك املناف�سون لل�صني قيادتها
للعامل؟!
امل�ستقبل �سيجيب عن هذا ال�س�ؤال.
ودمتم �ساملني.

العمل في رمضان ...اللؤلؤ المكنون
املنا�سبات الإ�سالمية ومنها رم�ضان والأعياد
وفيها تلهث النف�س بني الطاعات والعبادات وهو
مما ال�شك يف قد�سيتها وعظم �أجرها ،فنجد الكثري
من يعتزل العمل �أو ي�أخذ �إجازة من عمله �سواء
يف القطاع اخلا�ص �أو العام وهو حق ،خا�صة �إذا
وافق قانون العمل ونظامه ،ولكن تربز امل�شكلة
عندما ت�ؤثر �إجازات العمل على م�صالح النا�س
و�رضوريات ممار�سات حياتها� ،أو جند البع�ض
ممن يتذمر من العمل ويتقاع�س عن �أداء العمل
بالكفاءة املطلوبة يف رم�ضان بحجة ال�صيام
والعبادة ،وكذلك يف الأعياد بعلة �رضورة �إظهار
ال�سعادة وم�شاركة الأهل والأ�رسة بهجة العيد،
وهي �أي�ض ًا عمل خري وطاعات لله.
وهنا ل�ست ب�صدد احل��دي��ث ع��ن ح��ل وحرمة
العمل يف ال�شهر الف�ضيل �أو الأعياد ،حيث لها
اخت�صا�ص وجوانب �رشعية يطول �رشحها ،ولكن
من ف�ضل الله والإ�سالم علينا �أن جعل ال�سعة
علينا يف هذا الدين ،ومنه تو�سيع باب اخلري
وعظم �أجره يف �شهر رم�ضان .فمن خالل العمل
ممكن �أن نتقدم بالطاعات ومنها الأعمال الطيبة
التي تكون من خالل العمل مبثابة ال�صدقة فمثال
دع��اء زم�لاء العمل لبع�ضهم بتقبل الطاعات
خالل �شهر رم�ضان ،واملعاملة الطيبة للآخرين

«زم�ل�اء عمل وم��راج��ع�ين» ،و�صلة الرتاحم
بني زم�لاء العمل من �إفطار جماعي وتوا�صل
على ما ير�ضي الله وهي ال �شك �أنها �صدقة يف
�سياق اخلري والطاعات؛ فهذا عمل خري مكنون
ظاهره عمل اجتماعي؛ وعلى �سبيل املثال �أي�ض ًا
يف عملي «مهند�سة» بالتخفيف على العاملني
باملواقع وال�صائمني منهم �أو ت�أجيل بع�ض
�ساعات العمل بعد الإفطار ،مما يعينهم «عباد
الله» على �أداء ال�صيام ،وكذلك عمل الت�صاميم
املعمارية الدالة على �شهر رم�ضان ومعامله،
وو�ضع عبارات الرتحيب والتعظيم بال�شهر
الف�ضيل �أعلى املباين ب�أجمل ال�صور والت�صاميم
العمرانية ،وكذلك يف مراكز ودوائ��ر العمل،
وقال تعالى« :ذ َِلكَ َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َ�ش َع ِ
ائ َر الله َف إِ� َّن َها
ِم ْن تَ ق َْوى الْ قُ ل ِ
ُوب»« ،احلج ،»32 :مما ي�شعر
امل�سلم بهذه الأج��واء الإميانية وهداية لغري
امل�سلمني بالتعرف على الإ�سالم و�سماحته.
�إن القيام بالعمل بذاته �أي�ضا �أيا كان جماله
الإن�ساين ،مع �إخال�ص النية لله ،ال�شك نوع من
عمل اخلري ملا يلبيه من حاجات للنا�س وق�ضاء
معامالتها ،و�إن كان ظاهره القيام بواجب «عمل
مقابل �أج��ر» ،فهو خري مكنون بل هو ل�ؤل�ؤ
العمل.

ففي رم�ضان �شهر اخلري والربكة وبهجة الأعياد
وعطلها الر�سمية يجب علينا �أن ال نغفل عن
اجلنود املجهولني الذين يعملون فيها لتوفري
اخلدمات الأ�سا�سية للحياة اليومية وحتى
الثانوية ،من خدمات الأمن والأمان التي يقدمها
�أف���راد الأم��ن �إل��ى خدمات الكهرباء وامل��اء،
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية املختلفة التي تغطي
�أح��داث وفعاليات لت�ضع جمهورها بالأحداث
من حولها ،وهناك من يقدمون خدمات للعباد
مثل خدمة امل�ساجد ومرافقها و�إدارتها ،وهنالك
�أي�ضا امل�ؤ�س�سات اخلدمات الرتفيهية يف الأعياد
واملنا�سبات ،وما �سبق على �سبيل املثال ال
احل�رص بالت�أكيد فكرث ممن يعمل عم ً
ال يفيد
وي�صب يف خدمة �أفراد املجتمع وا�ستمرار �أدائهم
عباداتهم �أو بهجتهم بالأعياد� .إن عملهم هذا
هو الل�ؤل�ؤ املكنون الذي بال �شك ال يراه الكثري
ب�شكل مبا�رش ،وقد يتمنونه كرث لعظم �أهميته
و�أج��ره وثوابه ولكنهم ال ينالون �رشفه �إما
لطبيعة عملهم �أو بحكم منح الإجازات الر�سمية
لأعمالهم التي تعطل يف رم�ضان �أو الأعياد مثال،
لكن علينا جميعا �أن نعتز ونفتخر مبثل هذا
العمل و�أن نقدم ال�شكر والتقدير ملن يحملون
�رشفه.

