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حل من ال يشّرع... 
مشروع

هذا املجلس بشكله احلالي 
وعدم التجانس الذي 

يعاني منه واملشكالت 
السياسية التي تالحقه 

داخليا وخارجيا، واالهم 
مما سبق العطل التشريعي 
الذي يعاني منه، لن يكون 
هو املجلس الذي سيشهد 
أو يقر تشريعات القوانني 
اخلاصة مبشروع مدينة 

احلرير، فهذا املجلس غير 
قادر على االلتئام من أجل 
التصويت على مقترحات 
بقوانني شعبية وينتظرها 

الناس، فكيف ميكن أن 
نعتقد أنه سيلتئم أو 

يجتمع من أجل مشروعات 
قانون كقانون مشروع 

مدينة احلرير الذي 
سيكون مشروعا مفصليا 

ينقل بالدنا من مستوى 
إلى مستوى أعلى.

أعني مجلساً أصال غير 
قادر على الدفاع عن 

مكتسباته الدميوقراطية 
ونوابه ولن أقول يدافع 

عن الشعب، فاختلفنا 
أو اتفقنا مع املدانني في 
قضية دخول املجلس، 

ولكن املجلس لم ينبس 
ِببنت شفة سياسية 

واضحة ال عن النواب 
الذين مت سجنهم وال عن 

الشباب، ولو حتى لذر 
الرماد في العيون. املجلس 
هو مجلس الشعب، هكذا 

يفترض به ان يكون وهذا 
دوره وان يتدخل في كل 

ما هو مشتبه فيه سياسيا 
ليوضح احلقائق أو على 

األقل يعلن موقفه.
>>>

القياس البسيط ألداء 
املجلس خالل دور 

االنعقاد املاضي يجعلنا 
نتأكد بأنه لن يكون 

املجلس الذي سيمرر 
قوانني مدينة احلرير، 

فاملجلس وكما يبدو 
مشغول بصراعاته 

الداخلية التي يبدو أنها 
ستكون سببا في إسدال 
الستار عليه قبل ان يتم 
عامه الثاني، وعامة وكما 
لم يعد خافيا على الناس 
هذا املجلس ليس بأكثر 
من نسخة مطورة قليال 
عن مجلس 2013، ولكنه 
كما ذكرت لن يكون هو 

املجلس الذي سيمرر اهم 
قانون في تاريخ البلد 

احلديث، اال اذا توقف عن 
ممارسة صراعاته الداخلية 

وإلغاء ظالل الصراعات 
اخلارجية عليه، وهو ما ال 

أتوقع ان يحدث قريبا.
>>>

مجلس غير قادر على 
أداء دوره التشريعي 
يجب ان يتوقف عن 

العمل، فهو »چذيه چذيه« 
متوقف، واعتقد أن حل 

املجلس قريبا ليس خيارا 
بل ضرورة سياسية 

لتصحيح املسار بشكل 
عام.

>>>
املجلس عمليا متعطل 
عن أداء ابسط أعماله 
التي أوكله بها الشعب 

واختاره لها، عمليا وحتى 
أكون أكثر وضوحا نحن 

ومنذ عام كامل نعيش 
حالة فراغ تشريعي، 

هل من احد ينكر هذا 
األمر؟! ال اعتقد، بل ان 

حتى مضابط مجلس 
األمة منذ دور االنعقاد 

املاضي وحتى احلالي بال 
تشريع، رغم ان اسمه 
السلطة »التشريعية«، 

لذا فبسقوط أداء دوره 
التشريعي طبيعي جدا ان 

يسقط املسمى، لنتخيل 
فقط ان احلكومة وهي 

السلطة »التنفيذية« 
تتوقف عن التنفيذ ملا 
هو موكل اليها وتغلق 

الوزارات أو توقف عملها، 
هنا يكون رحيلها واجبا، 
وهذا القياس ينطبق على 
املجلس الذي توقف عن 

التشريع.
>>>

توضيح الواضح: الرحيل 
اصبح واجبا... ودمتم. 
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م. طارق جمال الدرباس

د.غازي العتيبي

عندما يجري أي صحافي لقاء مع شخصية 
مهما كان حجمها فهو يبحث من خالل 

التساؤالت املطروحة على عنوان »مانشيت« 
قوي.

فتجد الصحافي املجتهد يحرص على ابرز 
وافضل االجابات لتكون عنوانا لهذا اللقاء.
وكحال أي مواطن خليجي كنت مع الذين 

يترقبون مباراة كرة القدم بني منتخبي قطر 
والبحرين في دورة كأس اخلليج 23، وكيف 

ستكون نتيجتها، وذلك بسبب احداث 
وتطورات األزمة اخلليجية.

وكنت اتساءل ماذا سيحدث في هذه املباراة 
حتديدا بسبب حساسية الوضع احلالي؟

لقطة البطولة والعنوان املنتظر »املانشيت« 
كان في تلك املباراة، عندما قام املدافع 

القطري بعالج املهاجم البحريني إثر الشد 
العضلي، وانتشرت هذه الصورة في وسائل 

التواصل االجتماعي انتشارا رهيبا، مع 
بعض الكلمات األخوية اإليجابية، وإن دل 

ذلك فإنه يدل على أن الشعب اخلليجي 
متعطش لعودة العالقات اخلليجية وحل هذه 

األزمة.
هذه اللقطة رسالة بأن الكويت هي أرض 

الصداقة والسالم والتي جتمع وال تفرق، 
ورسالة بأن الروح الرياضية واألخالق 

العالية هي السمة األساسية في البطوالت 
الرياضية.

تلك اللقطة كانت اهم لقطات املباراة 

والبطولة حسب رأيي، الن اجلميع كان 
يترقب أحداث هذه البطولة منذ بدايتها، 

حيث تقام في ظروف إقليمية ملتهبة وغير 
متزنة، كمتابعتهم للقمة اخلليجية التي 

أقيمت في الكويت.
إال أن الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ 

صباح االحمد، حفظة اهلل، أثبت من خالل 
اصراره على عقد القمة اخلليجية وكأس 
اخلليج 23 على استمرار منظومة مجلس 
التعاون في ظل هذه األزمة غير العادية، 

واستمرار هذه املنظومة بقيادة الكويت بلد 
الصداقة والسالم واإلنسانية.

البعض كان يراهن على جناح هذه البطولة 
والتي أقيمت رغما عن الظروف السياسية 

اخلليجية، وفي ظل محاوالت البعض 
لتسييس هذه البطولة من خالل بعض 

وسائل اإلعالم »املنحطة«.
إال ان الكويت بكعبها العالي استطاعت 

تخطي كل محاوالت افشال الدورة، وارتقت 
من بداية األزمة لتكون في منصة القيادة 

لتقوم بدورها كوسيط يدعو للسالم وإلزالة 
هذه الغمة دون املساس بسيادة الدول.

أرى أن دورة اخلليج جنحت في إيصال 
رسالة البطولة »#خليجي_لألبد«، وجنحت 

في تنظيمها والذي جاء بشكل سريع 
وقصير، وجنحت في فصل الرياضة عن 

السياسة، وجنحت في جتميع دول مجلس 
التعاون على أرض الكويت، فنجاحها هذا 

العام يسجل في التاريخ الرياضي اخلليجي.
فكل الشكر للقيادة السياسية وللجنة 

املنظمة لوزارة الداخلية وجلميع املؤسسات 
واجلهات املشاركة لتنظيم هذه البطولة 

وأخص بالشكر جميع الشباب املتطوعني 
لهذه الدورة، فهم شعلة هذه البطولة، 

حتركاتهم وتفاعلهم ونشاطهم وقيادتهم 
لهذه الدورة هو األمل باملستقبل الباهر بإذن 

اهلل فهؤالء شباب الكويت أوصلوا رسالة 
حب عنوانها »كويتي خليجي لألبد«، ونسأل 

اهلل سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدورة 
بداية حللحلة األزمة اخلليجية.

الشعب الكويتي والكويت سعداء 
بتواجد أشقائنا من دول مجلس التعاون 

اخلليجي بيننا على أرض الصداقة 
والسالم في بلدهم الثاني، فإن لم تسعهم 

األرض فعيون أهل الكويت تسعهم 
جميعا.

وختاما، دعوة أوجها حلكام دول اخلليج 
لزيارة الكويت ومشاهدة التالحم 

اخلليجي بأبهى صوره، حيث يجتمع 
مواطنو دول مجلس التعاون في املطاعم 
واملقاهي على طاوالت مشتركة معبرين 

عن حبهم وروحهم العالية، يدفعون 
فواتير بعضهم البعض وارسال بعض 

كلمات احلب. أوصلوا من خاللها رسالة 
بأن اخلالفات السياسية بني احلكام لن 

تنطلي على الشعوب اخلليجية املترابطة.

تعلمنا قلة احليلة أحيانا طرقا واسعة، 
وخيارات عديدة، خصوصا حني نسلط 

الضوء بوضوح، وشفافية دون اعتبارات 
وهمية، يقول لي أحد األصدقاء، ما بال 

خليجنا أصبح كلمة تفرقه، وأخرى تزعزعه، 
أين ذهبت جذورنا العريقة، واألصيلة، في 

التصدي ملثل هذه املهاترات، فالناس في 
خبر كان، أهملوا اآلن، وجعلوا من أصواتهم 

اشتعاال، بدل إخماد الفنت، التي تفشت 
لألسف في الصغير والكبير، وما عاد أحدنا 

يعرف أين يذهب بكمية السخط وماذا 
يقول؟ حني تساوت العقول افتقدنا للحكمة، 

وحني نزلنا ملستوى الرد استصغرنا أنفسنا، 
فكل شقاق بني اإلخوة طبيعي، ومقبول، 
لكن جعله وسيلة لشّن احلروب النفسية، 
يجعلنا أمام مرحلة انتقالية، وسؤال مهم: 

من الذي يقودنا في هذه العواصف؟، وكيف 
ننتشل أنفسنا لنضعها على بر األمان، بعيدا 

عن املخاطر، التحليل السياسي ال يختلف 
عن النفسي ألن النفسية هي احملرك األول 

لكل العالقات البشرية والتعامالت اإلنسانية، 
فاملياه الراكدة، لن تثار حتى تسقط فيها 
احلجارة، ونحن تعودنا في بلدنا الكويت 

على شفافية الطرح، ودميوقراطية احلوار، 
لذلك دعوني أخبركم عن أول انطباع، 

ملسته هذه األيام من تداول عدة هاشتاقات، 
ملواضيع تهبط من عزمية أي مسؤول، 

ونظرة تشاؤمية لألمور، فالبعض ينتظر 
حلظه اإلجناز ليهاجم ويقلل من قيمة املنجز، 
ولو تأملنا قليال لوجدنا انه يتحدث من دافع 

أسباب، ليس الشخص املذكور هو فقط 
عنها املسؤول، فالتصريحات اليوم تطال كل 
إنسان دون حساب، ولو وقفنا وقفة صراحة 

مع الذات لوجدنا اننا بالتشجيع نأخذ بيد 
كل إصالح، وبالتثبيط نكون عثرة ضد 

أي إنتاج، وردني تعليق من أحد املتابعني، 
ينتقد فيه الوزيرة هند الصبيح، وبيني 

وبينكم ال أجد أي داع ملثل هذا الكالم، فهند 
الصبيح مثال يحتذى في االلتزام ومكافحة 
الفساد، وال أجد سببا للهجوم عليها سوى 

انها صريحة وتضرب بيد من حديد، تواجه 
التقصير، وتتخذ اإلجراء الذي تراه صحيحا، 
ومثلها كثير من فيهم اخلير والبركة، فلتكن 
كلمتنا طيبة، حترث اخلير عند الغير، ومن 
عنده انتقاد فليوجهه بصيغة أخذ، وعطاء، 

حتث على اإلجناز، وليس التشكيك، ألنه لن 
يغير احلال، بل سيزيده وباء.

ضعوا في االعتبار أنه لن يتغير الواقع بني 
ليلة، وضحاها، لذلك الرصد بعني التحسني 

املستمر، نحتاج ان نقارن ما نحن عليه، مبا 
كنا فيه، لنجد اخلير ونلتمس له الطريق، 

فكويتنا حتتاج منا ان نتحلى بعقلية إيجابية 
لنطور فيها مستوى الوعي والفهم، ونصبح 

قادرين على حتليل الوضع بحل، وإجابة 
شافية، تعالج كل مشكلة دارجة.

ال تركب املوجة املنتشرة هذه األيام، وهي 
االنتقاد على »الفاضي واملليان«، كن على 

علم وإدراك ان السماء ال متطر ذهبا، وإذا 
أردنا النهوض وسط هذه الظروف فعلينا ان 

نحسن الظن في هذا الوجود.

كويتي خليجي 
لألبد

األعور في أرض 
العميان ملك

هندس

جدران ورقية

لم يكن من املستغرب خروج منتخب الكويت الوطني مبكرا 
من دورة اخلليج )23( رغم أنها على أرضه وبني جمهوره 

املخلص، فقد تكرر هذا املوقف من قبل ألكثر من مرة ألسباب 
مختلفة، ومشكلة كبيرة إذا كان الالعبون واإلداريون يظنون 

غير ذلك، بغض النظر عن اجلانب اإلعالمي والنفسي اإليجابي 
املطلوب في كل مناسبة.

لقد انتهت الدورة بالنسبة لنا منذ اليوم الرابع لها، وهنيئا 
ملنتخبات دول اخلليج ممن تبقى منها، ولكن ينبغي لنا أن 

نقف على أسباب تكرار الهزمية ذاتها رغم تغيير معظم العبي 
املنتخب، وتغيير اإلدارة، وتغير املدرب، واحلصول على دعم 

كبير من صاحب السمو األمير شخصيا، وعموم الشعب 
الكويتي الذي غطى امللعب بأكثر من 70 ألف مشجع، خرجوا 

مصدومني من مستوى املنتخب املتواضع.
الكل يعرف أن الصراع العلني بني األقطاب الرياضية أدى 
إلى تراجع عموم الرياضة في الكويت، وباألخص الرياضة 
اجلماعية، وكلهم يعرفهم الشعب الكويتي، ولكن في الفم 
ماء. فقد أكد األقطاب في ممارساتهم عدم حرصهم على 

سمعة الكويت، بقدر حرصهم على بقاء نفوذهم على اجلسم 
الرياضي، ولو اضطروا لتعطيل الرياضة دوليا.

وأكد األقطاب حرصهم على االستحواذ على أكبر قدر ممكن 
من املناصب الرياضية، لضمان أكبر قدر من األصوات في 
انتخابات األندية واالحتادات واللجان، وصوال النتخابات 

مجلس األمة، واالحتادات الدولية.
وال يختلف اثنان على استخدام أولئك األقطاب املال 

)السياسي( ملزيد من السلطة والنفوذ، محليا وخارجيا، لكننا لم 
نر منهم أي بذل فني ووطني وقيمي جتاه منتخباتنا الوطنية!

ويتحمل الالعبون مسؤولية كبرى عندما اختيروا لشرف 
متثيل الكويت، وأستثني من ذلك حارس املرمى، فانخفاض 

مستوى الوالء انعكس على األداء، فكلنا الحظ ضعف اللياقة 
البدنية رغم أنهم يلعبون في الدوري العام، وبعضهم يلعب 
محترفا، والباقي احتراف جزئي، ولم يقصر املسؤولون في 

منحهم مكافآت مالية مجزية حال فوزهم في أي مباراة، كما لم 
تقصر وسائل اإلعالم في التحفيز ورفع املعنويات.

إال أن هناك أسباب جعلتهم قليلي التركيز في امللعب، منها:
٭ التدخني بأنواعه )سجائر، شيشة..(، وكل ذلك يقلل من 

قدرة الالعب احلركية.
٭ تعاطي بعض املشروبات السيئة )الغازية، الطاقة..(.

٭ االنشغال بقصات الشعر للفت نظر البنات وتشجيعهن.
٭ االستعراض باللعب الفردي للحصول على عروض أندية 

ومبالغ مالية أعلى لالحتراف أو االنتقال.
٭ احلرص على تسجيل الهدف ليكون باسمه، حتى لو كانت 

فرصة الالعب اآلخر أفضل.
وغيرها من األسباب الفردية، ولست معمما في ذلك، ولكني 

محلال ملا نراه كجمهور، وملا نسمعه من بعض الالعبني 
القدامى.

وأخيرا وليس آخرا.. مشكلة أسلوب اختيار الالعبني 
واإلداريني، بدءا من األندية، وانتهاء باملنتخب، في جميع 

اللعبات اجلماعية، فلم تعد الكفاءة الفنية واإلدارية هي األصل، 
ولم يعد الوالء للفانيلة هو الهدف، بل الوالء للرئيس، والهدف 

انتخابات النادي، ثم انتخابات مجلس األمة!! فيتم االختيار 
بناء على الدائرة أو الدوائر التي يريدها الرئيس )احلقيقي أو 

اخلفي(، وقد سمعت حكاية من العب في أحد األندية كيف 
تخلى عنه النادي العبا ألن والءه ليس للرئيس، ثم تنقل بني 
األندية مدربا للناشئة والشباب لذات السبب. ومقال الزميل 

د.خالد الصالح »التقاعد املبكر« يشرح ما جرى البنه شخصيا 
من أسلوب طردي لالعبني الشباب.

لألمانة.. احلكومة ما قصرت بتوفير كل اخلدمات للشباب 
الرياضي، إال أن اإلدارات السياسية واخلالفات القيادية هي 
التي أخرت الرياضة في الكويت، فشكرا لسمو األمير على 
عودة الرياضة مرة أخرى للكويت، وليتق اهلل كبار قيادات 

الرياضة في شباب الكويت.

مع بداية عمل احلكومة اجلديدة برئاسة سمو الشيخ جابر 
املبارك، فإن هناك مهام تستحق أن تكون لها األولوية من 
جانب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل نظرا للظروف 

الدقيقة والتحديات اإلقليمية والعاملية احمليطة بنا والتي قد 
حتاول أن جتد لها طريقا للجبهة الداخلية ولو من خالل نفق 
تعبر من خالله إلى جمعيات النفع العام. ومن ثم فإن التطبيق 

الصارم لقانون اجلمعيات األهلية وجمعيات النفع العام من 
جانب وزارة الشؤون يعتبر صمام األمان والدرع الواقية 
لضمان عدم حدوث جتاوزات في أداء بعض اجلمعيات أو 
انحراف عن أهدافها املعتمدة والتي أشهرت بها بناء عليه، 

وال يختلف اثنان على أن الفساد يتسلل بصور متعددة إلى 
جمعيات النفع العام وغيرها من مؤسسات املجتمع املدني. وقد 
يكون الفساد في صورة تالعب باملساهمات والدعم والتبرعات 
املقدمة لبعض اجلمعيات التي يوجد بني منتسبيها من يعملون 

بتجارة مربحة مثل جتارة األدوية واحلفاظات وغيرها من 
املستلزمات الصيدالنية وأعني أن هناك ممارسات في بعض 

اجلمعيات ال تتفق مع أهدافها بل وليست فوق مستوى 
الشبهات وقد تداولت األوساط الصحية مؤخرا أحاديث عن 

استئجار صاالت فخمة في فنادق خمس جنوم بذريعة إقامة 
احتفاالت ليست من اختصاص اجلمعية املعنية وكان احلضور 

شديد التواضع، كما حتدثت أوساط طبية عن مساومات 
نشرتها مواقع التواصل االجتماعي للحصول على مميزات 

وتذاكر سفر ورحالت مجانية وتلك املمارسات ولألسف 
الشديد إن لم يتم الكشف عن حقيقتها فإنها تعني صورة من 
صور الفساد. وأمتنى من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

أن تقوم بدورها الرقابي على جمعيات النفع العام لتعيد لها 
صحتها املفقودة وحتى شفائها من األمراض السرطانية التي 

تنهش في جسدها، كما أمتنى من الوزارة أن تراقب ما يصوره 
بعض املنتسبني جلمعيات النفع العام من بيانات وتصريحات 

صحافية ال تدخل ضمن اختصاص اجلمعية وتسيء إلى 
املجتمع املدني ومتس هيبة وزارة الشؤون باعتبارها اجلهة 

املسؤولة عن الرقابة على جمعيات النفع العام. وأعتقد أن 
اجلمعيات املهنية ذات العالقة بالصحة والصيدلة ليست خارج 

إطار قانون اجلمعيات وما زالت حتت مظلة وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بعصاها الرقابية الغليظة لوقف املمارسات 

والتصريحات غير املسؤولة من بعض املنتسبني لها. وأظن 
كذلك أن شركات األدوية الوطنية ال تقبل تلويث سمعتها في 
ممارسات غير نزيهة حتت ستار جمعيات مهنية للنفع العام.

د.عصام عبداللطيف الفليج

د.هند الشومر

خرج املنتخب وجنحت 
الدورة.. ولكن!

رقابة »الشؤون« على 
جمعيات النفع العام

آن األوان

ألم وأمل

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير
نرفع رايات احلقوق وننسى الواجبات وال 
نتذكرها إال في مناسبات اخلطابة وعرس 

احلناجر ومقتضيات علم الكلموجيا. نتحدث 
طويال عن حقنا في حرية الرأي أو التعبير 
دون أن جنهد ذواتنا بتقدمي تعريف واحد 
للرأي أو التعبير في مجتمعات ال تعرف 

الفرق بني الكالم الرصني واملنطقي واملسؤول 
وبني )بيض اخلعفق وفرخ اخلعنفق( حيث 
نصغي طويال للهذر املكرور ونحن نهزهز 

رؤوسنا باملوافقة واالستحسان والرضا 
والقبول. يدغدغ مشاعرنا الكالم املغموس 

باحملسنات البديعية. نخبط في عتمة 
الصوتيات دومنا قطاف مثمر أو حصيد نافع.

>>>
انقلبت املفاهيم وفقد املنطق بوصلته 

وأضحت األشياء تسقط إلى أعلى. فالسعي 
إلى نشر الفوضى وتهديد السلم االجتماعي 

والتطاول واستعمال القوة والعنف ضد 
موظفني حكوميني ودخول عقار في حيازة 

الغير جرائم في نظر العدالة والقانون 
واملنطق ويعتبرها القضاء )خروجا عن 

القانون( في حني ينظر إليها البعض ولم 
يزل على أنها )دفاع عن القانون(! و)أوسمة 
شرف وفخر وعز(! و)حرب على الفساد(! 

في محاولة لتأسيس حياة افتراضية جتري 
فيها األمور بعكس املنطق حيث ال حاكم 

وال محكمة وال قضاء، واخلصم هو احلكم، 
وعلى املتضرر أن يلجأ إلى العدم.

>>>
هدمنا املباني وشيدنا املباني وغفلنا عن 

حقيقة املعاني. تخاصمنا وحتالفنا واختلفنا 
واتفقنا حول )ضرورة الدميوقراطية( ولم 

نتحدث مرة واحدة يتيمة عن اإلنسان 
الدميوقراطي أو العقل الدميوقراطي. مشاة 
وركبان نخف إلى صناديق االقتراع بعقلية 

الغزوات القدمية، ننشد )الغلب( ونتحدث 
عن األغلبية وجنهل معنى األقلية. ينتخب 

الناخب منا بشهوة الشخص )املتفقع( الذي 
يبحث عن الفقع في موسمه. يطربنا العدم 
ونغرم بالسراب ونعشق الغموض. نعانق 
األحالم بعيدا عن الوسادة، نتبخر بالكالم 

الكبير فنحترق. سمواتنا مقلوبة وقواميسنا 
معكوسة. فتجاوز القانون فروسية، ونشر 
الفوضى بطولة في مدن يختلط فيها الغدو 
بالرواح والعشي بالصباح، واهلل املستعان. 

احلرية وبيض 
اخلعفق

السايرزم

بدر سعيد الفيلكاوي
هناك قصة ظريفة عن العقيدة البوذية 

في اليابان واألرانب، تلك القصة 
حدثت عندما أراد اليابانيون أن يأكلوا 
األرانب، وألن أغلبهم عقيدتهم بوذية، 

التي حترم عليهم أكل كل ما ميشي 
على أربعة قوائم ومنها األرانب، 

ليتفادوا تلك العقبة ويأكلوا األرانب 
التي يحبونها، اعتبر اليابانيون 

األرانب من الطيور، وأصبحوا يعدونها 
على أنها طيور، ويعاملونها باللغة 

اليابانية على أنها طير، حتى أن بعض 

الناس اقتنعوا بأن األرنب يطير، وبعد 
أن قاموا بوضعها مع الطيور أصبح 
محلالً لهم أكلها، فصاروا يأكلونها.

وبذلك، قامت قلة من الذين كانوا 
يرغبون في تناول األرانب بتغيير 
مفاهيم املجتمع كله وأقنعوهم بأن 

األرانب طير.
الغرض من القصة أنه ال يشترط 

أن انتشار الفكرة في املجتمع تعني 
أنها حقيقة، بل إن هناك العديد 

من القناعات واألعراف االجتماعية 

اخلاطئة وغير الصحيحة موجودة 
في املجتمع، وليس من الضروري أن 

نعتبر كل عادات ومفاهيم املجتمع 
من املسلمات، بل يجب علينا أن 

نفكر ونتدبر في األمور، ولكي نعلم 
الصحيح من اخلاطئ، وإن اختلفت 
عن املجتمع في رأيه وقناعته فذلك 
ال يعني أنك مخطئ بالضرورة، كما 

أنه إن رأيت أحدا ما يختلف معك في 
الرأي أو يخالف القناعات القدمية 

فيجب أن حتترم وجهة نظره.

األرنب الياباني 
واألعراف االجتماعية

خارج الصندوق


