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م.غنيم الزعبي د. جاسم المطوع*
أحرار أبناء أحرار وحرائر بنات حرائر جار عليهم الزمن ووضعهم بني 

مطرقة »داعش« وسندان احلشد الشعبي.
هذا اختطفهم وأذاقهم أشرس وأقذر أنواع العقوبات والثاني يحاصرهم 
من خارج أطراف املدينة ومينع الدخول واخلروج منها، وفوق ذلك كله 

يقوم بقصفها عشوائيا لتتهدم تلك املنازل القدمية علي رؤوس ساكنيها 
من أطفال ونساء وعجائز.

أهل الفلوجة على مر التاريخ هم أهل كرم وخير ونعمة فتحوا بيوتهم 
للضيف والغريب القادم من خارجها وخصصوا له جزءا كبيرا من 

منازلهم أسموه املضايف. ال يسألون الغريب عن أصله وفصله وطائفته 
قبل أن يقوموا بحق الضيافة والكرم جتاهه.

هؤالء الناس الكرماء يتعرضون اآلن حلملة جتويع بشعة أوصلتهم إلى 
أنهم قاموا بطبخ احلشائش التي تنبت عشوائيا خارج منازلهم.

عيب وعار علينا كأمة عربية أن نقف صامتني جتاه ما يجري في 
الفلوجة، وأضعف اإلميان هو أن تسلط أضواء اإلعالم اخلليجي والعربي 

على ما يجري من أشياء سيئة في تلك املدينة املنكوبة لتصل إلى أنظار 
العالم احلر الذي سيهب لنجدتها بعد أن خذلتها أمة العرب واإلسالم.
وكذلك يجب على دول اخلليج ومصر إجراء اتصاالتها املباشرة مع 

إيران )والتي شئنا أم أبينا هي الالعب الرئيسي والوحيد في العراق( 
الستخدام نفوذها للضغط على احلكومة العراقية وقوات احلشد 

الشعبي للتوقف عن استخدام شماعة »داعش« إلبادة وإذالل أهل السنة 
في العراق فهم من حيث ال يعلمون يقومون عن طريق أفعالهم الوحشية 

تلك بالتسويق لـ»داعش« وزيادة عدد مجنديه. فمن قتلت أو أهانت 
وأذلت قوات احلشد من أهل السنة لن يجد له سبيال لالنتقام غير تنظيم 
داعش ينضم له وهو كاره لهم بل ومنقرف من الكثير من أفعالهم حتى 

ضد الشيعة.
املطلوب هو أن تخرج كل تفاصيل ما يجري حاليا في مدينة الفلوجة 
العراقية للعالم كله. ولتقم وسائل اإلعالم العربية بدور أكبر في هذا 

املجال. لعل املشاهد املأساوية ألهالي تلك املدينة املنكوبة حترك الضمير 
العاملي للتحرك نحو إنهاء محنتهم.

رجل ورث املاليني ولكنه ال يشعر بطعم 
السعادة فكان يشتكي أمامي من امللل في 
حياته، مثل هذه الشكوى سمعتها كثيرا 

من أشخاص مختلفني، سمعتها من أرملة 
توفي زوجها، ومن مطلقة تشعر بالفراغ بعد 
طالقها، ومن أعزب لم يوفق في زواجه، ومن 
أغنياء وفقراء وكبار وصغار، فكنت أتساءل 

من منا تعلم كيف يعيش سعيدا؟
فهل تلقينا تعليما حول مهارات احلياة 

السعيدة في مدارسنا أم في بيوتنا أم من 
الكتب املترجمة في املكتبات والتي تتحدث 

عن السعادة أم من الدورات التدريبية وورش 
العمل؟ أم أننا خرجنا إلى الدنيا وكل واحد 

منا يخوض جتاربه اخلاصة في عالم السعادة 
على أمل أن يصل الى نتيجة حتقق له 

طموحه؟ 
أعرف امرأة إذا أرادت أن تسعد نفسها ذهبت 
للسوق وصرفت أموالها فتشعر بسعادة في 

تلك اللحظات، وأعرف رجال كلما شعر بحزن 
سافر يومني أو ثالثة أيام فيشعر بالسعادة، 
فهل هذا هو مفهوم السعادة؟ وهل ميكن أن 

يعيش اإلنسان سعيدا وهو يعاني من مشاكل 
صحية أو مالية؟ وهل نحن ينبغي أن نصنع 
السعادة أم هي تأتي إلينا؟ وهل السعادة لها 

وقت محدد أم ميكن أن تكون مستمرة؟ هذه 
األسئلة كانت وما زالت تراودني عندما يطرح 

علي سؤال.. كيف نعيش سعداء؟
بعد هذه األسئلة نذكر لكم تصنيف ابن القيم 
للسعادة وهو تصنيف جميل ومريح ويجيب 

على كل التساؤالت السابقة في كتابه مفتاح 
دار السعادة، ويعنى )بدار السعادة( اجلنة 
وحتقيق رضا اهلل تعالى، فيقسم السعادة 

إلى ثالثة أقسام: األول سعادة خارجية عن 
ذات اإلنسان مثل سعادة املال أو ما يعيشه 
اإلنسان باحلياة من أمور تسعده من خالل 

ممارسة هواية أو عمل يسعده، فيصف 
هذه السعادة بأنها مستعارة ومؤقته ألنها 
ال تستمر كثيرا، فمن يرث املال سيكون 

سعيدا لفترة محددة ثم يتعود عليه ويبحث 
عن السعادة في شيء آخر، وإذا زال السبب 
اخلارجي مثل اخلسارة املالية أو أن يصاب 
اإلنسان مبرض أو يبتلى مبصيبة فإنه قد 
يصرف ما جمعه من مال لعالجه أو لزوال 

املصيبة، فإن السعادة عند هؤالء تذهب 
وتزول.

أما السعادة الثانية: فهي السعادة في اجلسم 
والبدن والصحة واعتدال املزاج وتناسب 

األعضاء وحسن لون البشرة وقوة األعضاء 
وصالحها، وهي سعادة مرتبطة بالشكل 
واملزاج، ولهذا كثير من الناس يغير من 

شكله أو يصرف من وقته لتعديل مزاجه 
فيعتقد أنه سيشتري بهذه التغييرات 

سعادة أبدية، وأذكر أن امرأة دخلت إلى 
مكتبي تشتكي من عدم سعادتها من شكلها 
وحياتها وقد عملت أكثر من عشر عمليات 

جتميل جلسدها ووجهها وإلى اآلن ال تشعر 
بالسعادة، وشاب طويل وعريض دخل علي 

يوما وكل جسمه عضالت منتفخة وهو 

يبحث عن السعادة الشكلية ولم يصل إليها 
على الرغم من أنه صمم جسمه كما يريد.
أما السعادة الثالثة: فهي التي سماها ابن 
القيم بالسعادة احلقيقية وهي السعادة 

النفسية والروحية والقلبية، وهي السعادة 
الدائمة التي تبدأ مع اإلنسان وتستمر معه 

حتى بعد وفاته، وتكون من خالل )العلم 
النافع( الذي يكتسبه فيتعلم عدة أمور منها 
محبة اهلل ورسوله، وكيفية اإلميان بالقضاء 

والتعامل مع القدر خيره وشره، وكيفية 
التعامل مع محن احلياة ومصائبها، فتكون 

هذه املعاني مصاحبة لإلنسان في كل أحواله 
سواء كان نحيفا أو سمينا، وسواء كان غنيا 
أو فقيرا، وسواء كان في أسرة مستقرة أو 
مفككة، فيكون سعيدا على الرغم من تغير 
الظروف وتبدلها بحياته طول عمره سواء 
كان في دار الدنيا أو دار البرزخ أو الدار 

اآلخرة. وهذا املعنى للسعادة والتقسيم له 
هو الذي حتدث عنه أكثر اخلبراء والعلماء 

الذين يهتمون بسعادة الدارين، سعادة الدنيا 
واآلخرة حتى ان املنفلوطي لديه وصف 
جميل للسعادة ذكره في كتابه النظرات 

قال: إن الناس جميعا إمنا يطلبون سعادة 
األجسام ال سعادة النفوس، فمثلهم كمثل 

الدفني املكفن باحلرير والديباج وباطنه 
مسرح ومرتع الهوام واحلشرات، فلنهتم 

بجمال الداخل قبل اخلارج وبسعادة النفس 
والروح قبل اجلسد.

* الخبير االجتماعي والتربوي

هناك أمور سيئة 
حتدث اآلن

 في الفلوجة 
تستحق اهتمام 
العالم كله

كيف تعيش 
سعيداً بحياتك؟!

في الصميم جتارب حياتية

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

لإن�صاء �صركات جتارية 

وتخلي�س جميع �ملعامالت 

�لتجارية بال�صلطنة

سلطنة عمان

�لت�صال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــ�ي ــن ــص � وعــــقــــ�د  الــ�ــصــيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــص ــ� ــف ــن امل الـــــ�حـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69017117 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شقق جديدة بالساملية

قطعة 3 �صارع يو�صف �لقناعي

2 غرفة + 2 حمام + �صالة ومطبخ

66633075
25756427

للبيع عمارة جديدة مبيدان حولي
مؤجرة على وزارة الصحة بعقد سنوي

 �صارع واحد مقابل  �صاحة

)م�صاحة 760 م( �صرداب - 12 دور )33 �صقة - 2 غرفة - 2 حمام(

الدخل الفعلي 14010 د.ك - ن�صبة البيع 7.5 ٪ 

�ملالك/ 99332252

للبيع عمارة جديدة بالساملية
شارع واحد، مساحة 780م

�صرد�ب - حمل - 11 دور )30 �صقة - 3 غرفة - 2 حمام(

الدخل املتوقع 13000 د.ك - نسبة البيع ٪7.5
�ملالك/ 99332252

للــشــــــــرگــــــــات فــقـــــــط
لإليجار عمارة جديدة بالساملية خلف شارع عمان

�صارع و�حد - 780 م - 11 دور مكرر - 30 �صقة

)3 غرفة + 2 حمام( - لوبي - 2 م�صعد

�لت�صطيب �صوبر ديلوك�س

�ملاء و�لكهرباء على �ملالك

�ملالك/ 99332252

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيئـة العامة لإلسكـان.

* معتمــد مــن منظـمـات الغـذاء والـدواء 
العالمية.

مـقـــاومـــة  خــارجــيـــة  بطــبـقـــة  مـــزود   *
وطـبـقــة  البنفسـجيــة  فــوق  لألشعــة 
الطحــالـب  داخلـيـة ملســاء تمـنـع نمـو 

والبكتيريا.
للـمـاء  ومخارج  مداخل  علـى  يحتـوي   *
مـادة  مــن  مصنـوعـة  خـارجيــة  بوصـالت 
الصـــدأ  ضــد  الجــودة  عــالــيــة  النحــاس 

والتآكـل.

وتمتاز  المساحة  من  صغيراً  حيزاً  وتشغل  كبيراً  حيزاً  توفر 
ضعف  لمشكلة  حل  وهي  وعصري.  وأنيق  رائــع  بشكل 
بين  الــســور  خــزان  تركيب  ويتم  البيت  فــي  الــمــاء  ضغط 

الساعة والمضخة.
طرق التجميع المختلفة:

إمكانية توصيل الخزانات مع بعض بطرق 
مختلفة لزيادة السعة حسب االحتياج.

طرق االستعمال:
إمكانية استعمالها بطرق مختلفة:

- على مستوى األرض 
- في غرفة المضخات داخل البيت

�لطول- في الحديقة

1950 �صم
�لعر�س

1600 �صم
�لعمق

29 �صم
�ل�صعة

500 لرت

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

ل��������الت�����������������ص��������ال:99601733

ب�����ع�����د �ل�����������ص�����اع�����ة �ل�����ث�����ام�����ن�����ة �����ص����ب����اح����ًا

مطلوب ولدينا
بالــــــعدان ڤــيــا  لــاإيــجــار 

بالــــــزهراء دور  لــاإيــجــار 

بال�ســــــام دور  لـــاإيـــجـــار 

لاإيجار �سقق بال�سباحية

باملهبولة عــمــارتــن  للبيع 

55433338-55282554
مكتب التي�سري العقاري


