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املجلس
 ما بعد املصاحلة

بعد طــي جزء كبير من 
ملف اجلناسي، وبعد أحداث 
ما ســبق جلســة بدء دور 
االنعقاد احلالي, وأهمها سحب 
اســتجواب رئيس مجلس 
الوزراء في ســابقة حميدة 
للنائبني املطير واملويزري، 
والهدوء التام وعودة األمور 
إلى شــيء مــن مجاريها، 
فالوضع السياســي احمللي 
عاد الى نقطــة ما قبل ٢٠١١ 
ولكن بشــكل أكثر عقالنية 

وأكثر هدوءا.
> > >

مجلس األمة هو البورصة 
السياســية للبلــد، وهكذا 
يفترض أن تبنى أي قراءة، 
والبورصة السياسية للبلد 
عادت خضراء، وهو أمر يدفع 
للتفاؤل، ويخالف ما توقعه 
كثيرون طوال فترة الصيف، 
من ان خلال سياسيا سيؤدي 
الى صدام بني األقطاب يؤدي 
في النهاية إلى تأزمي وبالتالي 
حل املجلــس او احلكومة، 
يعقبه تغيير جذري في كال 
املجلســني، واحلقيقة اننا 
عايشــنا لفترات التغييرات 
السياســية في املجلســني 
بســبب ضغط سياسي أو 
صدام مــا أو صراع وكانت 
النتيجة استمرار الضغوط 
واســتمرار الصدام، ولكن 
اآلن وفيما لو حصل تغيير 
ما - وهو متوقع قريبا - في 
ظل الهدوء السياسي العام 
فأعتقد انه سيكون تغييرا 
ناجحا وحقيقيا ومن مصلحة 
اجلميع ألنه لم يأت نتيجة 
ضغط او صدام او تســوية 
سياسية ما لتعديل اعوجاج 

قائم.
> > >

ال نريد ان نستبق األمور، 
ولكن التغيير حتمي حتى ولو 
كان في ظل بورصة سياسية 
خضراء وصلح سياسي او 
لنقل تصالح سياســي جاء 
بشكل منظم، والهدوء اآلن 
ال يعني بالضرورة بقاء احلال 
على ما هو عليه، وعامة شيء 
طيب ان نعيش أجواء مصاحلة 
محتملة دون شروط او قيد 
من أحد، والرسائل املتبادلة بني 
احلكومة والبرملان من جهة 
وبني احلكومة واملعارضة من 
جهة أخــرى تنبئ بانفراجة 
سياسية ستدوم ولن تكون 
مجرد هدنة قابلة للكسر في 

أي وقت.
> > >

اخلروج من دوامة الصراع  
أحد جناحات املرحلة احلالية، 
واملجلس حاليــا يجنح الى 
االســتقرار داخليــا، وكما 
ذكرت ان الرسائل املتبادلة 
واملعلنة تشير الى اننا مقبلون 
على مرحلة رخاء سياســي 
ســينتج عنها استحقاقات 
كبيرة ستنعكس على سير 
كل شيء آخر في البلد من 
تشريع القوانني الى فرض 
رقابة حقيقية ليس من املجلس 
فقط بل من احلكومة التي وكما 
يبدو انها بدأت بشكل جادـ  
وان كان بطيئا ـ في معاجلة 
اختالالت ضعف الرقابة على 
بعض التجاوزات في بعض 
األجهزة، وما قضايا اإلحالة 
الى النيابة بشكل جدي سوى 
شكل من أشــكال اجلدية 
احلكومية فــي أداء عملها 

كسلطة تنفيذية.
> > >

كما ذكــرت التغيير في 
ظل الهدوء السياسي سيكون 
الناجت عنه أفضل من تغيير 
يحدث حتــت الضغط، وأيا 
كان التغيير املرتقب فسيكون 

أفضل لنا وللبلد ككل.
> > >

وانتهاء حالة الصراع خلف 
الكواليس ها هو ينعكس على 
واقعنا السياسي، واملجلس 
اآلن أمامــه فرصة تاريخية 
ليعيد بناء الثقة به إلى األفضل 

خاصة انه ال عذر ألحد.
> > >

توضيــح الواضح: أهم 
ما مييز هذه املرحلة انتهاء 
حالة االحتقان السياسي غير 

املبررة. 

احلرف٢٩

عبد المحسن محمد الحسيني

الشيخ د.أحمد حسين أحمد محمد

يبدو أن األمور املتعلقة بالقضية الفلسطينية وإجناز مشروع السالم 
في الشرق األوســط تتجه نحو احلل الشامل.. وأرجو أال يستغرب أو 
يندهش البعض لزيارة نتنياهو لســلطنة عمان وزيارة وزيرة الشباب 
اإلسرائيلية إلى أبوظبي.. فإن االتصاالت العربية - اإلسرائيلية قائمة منذ 
توقيع معاهدة السالم املصرية - اإلسرائيلية، واألردنية - اإلسرائيلية، 
حيث سمحت دول بإنشاء مكاتب جتارية إسرائيلية، ومن هذه املكاتب 
كانــت تعقد االتفاقات التجارية وغير التجارية مع إســرائيل، فإن كان 
رئيس وزراء إســرائيل قد بدأ بزيارة سلطنة عمان فقد أعلن أنها بداية 
لزيارات مماثلة لدول عربية أخرى، وهذا يدل على إمكانية إقامة عالقات 
سياســية وفتح سفارات إســرائيلية في دول عربية أخرى غير مصر 

واألردن اللتني وقعتا اتفاقيات سالم مع إسرائيل.
ورغم ما يحدث على أرض الواقع وترحيب دول العالم بهذه املبادرات 
فإن االخوة الفلسطينيني ما زالوا مشغولني بخالفات ثنائية ما بني السلطة 
في رام اهلل وحماس في غزة.. وتأكيدا لهذه اخلالفات فقد صرح الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في رده على بناء مستوطنات جديدة في شرق 
القدس، قال أثناء افتتاح الدورة الثالثني للمجلس املركزي الفلسطيني: إذا 
كان وعد بلفور قد مر فإن صفقة القرن لن متر، وأضاف أنه آن األوان 
لتنفيذ القرارات التي قررناها بخصوص العالقات مع أميركا وإسرائيل 

وحماس ألنهم لم يتركوا للصلح مكانا.
الحظوا أن الرئيس الفلسطيني ذكر حماس إلى جانب إسرائيل وأميركا 
في إطار اخلالفــات، وأن هذه اخلالفات ما زالت قائمة رغم مســاعي 
احلكومة املصرية لنصح اجلانبني بأن يعمال من أجل إزالة هذه اخلالفات 
ألن الظروف التي تعيشــها املنطقة ليست في مصلحتهم، لكن لألسف 
الشــديد فإن االخوة الفلسطينيني مستمرون في خالفهم وجدالهم من 
أجل التربع على القيادة الفلسطينية، كل طرف يعتقد أنه األحق بالقيادة.. 
ويستمر هذا اخلالف دون الشعور أو تدارك ما يجري على الساحة، يبدو 
أن اجلهات الدولية وعلى رأســها الواليات املتحدة ستضع حلوال حلل 
مشكلة السالم في الشرق األوسط وقد تفرض عليهم بنودا غير مقبولة 
لدى الطرف الفلسطيني.. هكذا تسير األمور فماذا أنتم فاعلون يا أهل 
القضية ؟.. ملاذا ال تكون لكم مبادرات تســهم في إيجاد صيغ ملشروع 
السالم تتوافق مع طموحات الشعب الفلسطيني ويتحقق من خاللها إجناز 
مشروع السالم الشامل في املنطقة ؟.. لقد آن األوان يا ممثلي الشعب 
الفلسطيني أن تتخلوا عن خالفاتكم وتركزوا وتهتموا مبصالح الشعب 
الفلســطيني.. وال داعي لتكرار أخطاء املاضي فقد ذهب ياسر عرفات 
رئيس السلطة الفلسطينية ورفاقه دون أن يحققوا أي شيء، بل اقتنعوا 
بالوضع احلالي الذي ال يعطي للفلسطينيني أي مكاسب وطنية.. إن ما 
مت مجرد تسليم بعض املدن الفلسطينية دون أن يكون حلكومة السلطة 
أي دور، حيث ان األمن بيد اإلسرائيليني واالقتصاد الفلسطيني أيضا 
بيد اإلســرائيليني.. وحتى الزوار الرسميني لعاصمة السلطة مدينة رام 
اهلل حتتاج إلى موافقات إسرائيليني، يا جماعة يا إخواننا الفلسطينيني 
كفاكــم خالفات ومعارك وقتال فيما بينكم، البد أن تدخروا جهدكم من 
أجل بناء دولة فلســطينية حرة، وأعتقد أيضا أنه آن األوان ألن يتخلى 
هذا الطاقم القدمي للسلطة الفلسطينية وإتاحة الفرصة أمام الشباب املثقف 
القادر على تكييف األمور وفقا للمصالح الفلسطينية في إطار التوافق 
الدولي.. هناك شباب فلسطينيون متواجدون في كل مكان ويتميزون 
بقدرات وعقلية متطورة تســاعدهم على احلوار املفيد مع كل األطراف 
ومبراقبة املجتمع الدولي، البد من مباشرة التغيير واملبادرة للمساهمة 
في إجناز قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تكون لها السيادة وكل 
الصالحيات إلدارة الدولة وليست تابعة إلسرائيل كما هو الواقع احلالي.
حكمة صينية: »العلم منجم غزير مقفل ومفتاحه العقل.. سِلّح عقلك 

بالعلم خير من أن تزين جسدك باجلواهر«.
واهلل املوفق.

قد هيمنت على العالم في العصر الراهن ثالث أزمات دائمة مستمرة 
وهي:

١- األزمة السياسية.
٢- األزمة االقتصادية.

3- األزمة األخالقية.
وجميعهــا تعود جذورها إلى األزمــة األخالقية إال أن اهتمام الناس 

ينصب على األزمتني االقتصادية والسياسية.
فإذا كانت كل شريحة في املجتمع ال تفكر إال في منافعها اخلاصة وكان 
رجال احلكم يعملون علنا للمصالح ولو على حساب احلقائق فيقرعون 
طبول احلرب في منطقة ما من العالم ألنها تخدم مصاحلهم ويدعون إلى 
السلم في منطقة أخرى حينما تهدد احلرب مصاحلهم، وإذا كانت التجارة 
العاملية تؤمن أرباح البعض فهم لذلك يدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة 
وتلحق خسارة بآخرين فيحاولون وضع العراقيل في طريقها دون أن 
يأخذ احد بعني االعتبار املصلحة العامة اإلنسانية متناسني بذلك أبسط 
األصول األخالقية التي تقول: »احبب ألخيك ما حتب لنفســك واكره له 
ما تكره لنفسك«، وإذا اكتسح الفساد والفحشاء والرشوة وجتارة املوت 
أغلب نقاط العالم، إذا كان جميع ذلك فال ينبغي أن نتوقع سوى األزمات 

املزمنة واحلروب والفنت املستمرة.
لهــذا كان هدف األنبياء قبل كل شــيء تهذيب أخالق األمم مقدمني 
ذلك على ســائر املهام األخرى، حتى اعتبر الرسول األعظم ژ التكامل 
األخالقي هدفا لبعثته حينما قال ژ: »إمنا بُعثت ألمتم مكارم األخالق« 

مما يكشف بجالء عن سمو رسالته ورقيها.
ينبغي على كل محب لإلنسانية وكل من يتطلع إلى عالم حافل بالسلم 
والعدل واالســتقرار أال يدخر وسعا في سبيل رقي املستوى األخالقي 
للمجتمع اإلنساني وترسيخ احلكمة والعدل، ولذا قال علي ÿ: »أشجع 

الناس من غلب هواه«، وكانت هذه هي أيقونة نهجه السياسي.
وال شك أن أخطر صنم في احلقيقة يختطف اإلرادة اإلنسانية هو اتباع 
هوى النفس الذي يوصد كل أبواب الرحمة وســبل النجاة على اإلنسان 
وكم هو بليغ وعميق احلديث املروي عن الرســول األكرم ژ: »ما عبد 
حتت السماء إله أبغض إلى اهلل من الهوى«، ال مبالغة في هذا احلديث قط 
ألن األصنــام العادية موجودات ال خصائص لها وال صفات فعالة مهمة 
أما صنم الهوى واتباعه فإنه يغوي اإلنسان ويسوقه إلى تبرير ارتكاب 

أنواع املعاصي واالنزالق إلى هاوية االنحراف.
إن لصنم الهوى من اخلصوصيات ما جعله أبغض اآللهة بامتياز فهو 
يزين القبائح والســيئات في نظر اإلنسان حتى يصل إلى درجة يفخر 
عندها اإلنسان بتلك األعمال السيئة ويكون مصداقا لقوله تعالى: )وهم 

يحسبون أنهم يحسنون صنعا(.
إن اتباع الهوى يســلب اإلنسان أهم وســائل الهداية وهي اإلدراك 

الصحيح للحقائق ويلقي احلجب على عقل اإلنسان وروحه.
إن اتباع الهوى يشــمل مجاالت احلياة كلها وعلى رأسها السياسة 
فعندما يصــل األمر إلى التبجح باتباع الهوى السياســي وهتك حرمة 
القضاء والقانون فإننا نكون قد وصلنا إلى طريق مظلم يوردنا املهالك 

فهل من معتبر؟

سالم الشرق األوسط 
إلى أين..؟

ال أخالقية
الهوى البرملاني

املوقف السياسي

احلكمة سراج العطاء

اعتدت أن أنهي كالمــي في زاويتي 
بخالصة ما أريد قوله، ولكن وأمام النطق 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في افتتاح دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التشريعي الـ ١5 ملجلس األمة سأبدأ 

مقالي مبا اعتدت أن أنتهي لقوله.
إن زبدة احلجي »ال كالم بعد خطاب 
سمو األمير احلريص على استقرار الكويت 

وأمنها«.
صاحب الســمو وبنطقه السامي كان 
حريصا على النهج الدميوقراطي باعتباره 
طوق النجــاة للخروج من األزمات مهما 
عظمت، حيث حمل النطق السامي رسالة 
بأهمية التعاون بني السلطتني ملا فيه مصلحة 
الوطن وبالتوقف عن االستجوابات التي 
تعطل العمل البرملاني وهدفها التكســب 
االنتخابي واالبتزاز وبالتالي فكانت الرسالة 
حيلة بالكف عن أداة االســتجواب والتي 

أضحت لدى البعض وسيلة تهديد وابتزاز، 
وحسنا عمل النواب على االستجابة سريعا 

لطي هذه الصفحة.
أيضا كان الفتا حرص ســموه على 
حاضر ومستقبل هذا الوطن الغالي بدعوته 
إلى ضرورة تنفيذ املشاريع الكبرى وتنويع 
مصادر الدخل في البالد وإنعاش االقتصاد 
الكويتي وحماية البالد من الفكر املنحرف 
إلى جانب دعوة سموه للعمل على إعداد 
الشباب وتشجيعهم  لتمكني  التشريعات 
ورعايتهم وتأهيلهم حلمل مسؤولية كويت 
املســتقبل وتعزيز دور القطاع اخلاص 
وتذكير هذا القطاع مبسؤوليته الوطنية 
في حل مشكلة البطالة وتوظيف الشباب 
الكويتي في اآلونة األخيرة تابعنا انزالق 
بعض أبناء وطني وكتابة تدوينات وآراء 
في أمور لســنا طرفا فيها، وشــخصيا 
أثلــج صدري متابعة ســمو األمير لهذا 

األمر ودعوته، حفظــه اهلل، إلى االبتعاد 
عن التراشق العبثي في األزمة اخلليجية 
وااللتزام بالتهدئة ألننا لســنا طرفا ثالثا 
في األزمة اخلليجية وعدم انزالق أدوات 
التواصل االجتماعي نحو التفرقة وإثارة 
النعرات والفتنة ما جاء في النطق السامي 
كثير وال ميكن أن أتطرق لكل ما جاء فيه 
بزاوية محــددة بعدد من الكلمات، ولكن 
وجــب لكل اجلهات وكل ذي صفة تنفيذ 
ما جاء في النطق السامي واعتباره خارطة 

طريق لكويت املستقبل. 
السامي احتوى  النطق  زبدة احلچي: 
معاني ومضامني النصح والنصيحة، ولم 
يخف املرارة التي يلمسها سموه، حفظه 
اهلل، ونلمسها جميعا وحفل بالرغبة الصادقة 
واألمل في غد افضل فشكرنا لولي أمرنا.
حفــظ اهلل الكويت وشــعبها من كل 

مكروه.

يعد املعلم أساس احملور التعليمي وبه 
تتوازن جهود االرتقاء بالتعليم، وحيث ان 
سلك التعليم في الكويت يحتوي على عدد 
ليس بقليل من املعلمني من غير محددي 
اجلنسية فقد وصلتني رسالة منهم حتتوي 
على رجاء وأمل ملعالي وزير التربية الذي 
أثق بحرصه الكبير على إنصافهم والدفع 
نحو توفير أبسط السبل نحو استقرار 
عملهم لزيادة العطاء، ولكوننا في كويت 
اخلير فإن ذلك سوف ينسجم مع تلبية 
تلك املطالبات البسيطة والتي متكن هذه 

الشريحة من زيادة عطائها من جهة وتوفير 
حياة كرمية لهم وألسرهم من جهة أخرى 
وسأضع رســالتهم كما وصلتني وكلي 
رجاء أن جتد التفاعل من الوزير اإلنسان 

د.حامد العازمي:
»السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نحن مجموعة من املعلمني البدون كلنا 
رجاء ومتٍن من بعد اهلل في شــخصكم 
الكرمي أن تدعموا مطالبنا املقدمة ملعالي 
وزير التربية والتعليم والتي تتمثل في 
مساواتنا بزمالئنا املعلمني اخلليجيني إداريا 

ووظيفيا وماليا، حيث إننا نقع في آخر 
السلم املالي للمعلمني جميعا وأيضا ليس 
لدينا عالوات دورية وال نترقى للوظائف 
اإلشرافية وال نستحق أي بدالت، وإضافة 
إلى ذلك يتم جتديد العقد سنويا بطلبات 
متعبة وبحضور شخصي للوزارة، بينما 
جميع عاملي الوزارة جتدد عقودهم تلقائيا 
مما أثار بيننا الشعور بالغنب والظلم، حيث 
الكويتيات ومقيدين  أبناء  إن أغلبنا من 
بتعداد 65 وليس لنا وطن غير الكويت 
.. حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها«. 

تدخل القضية الفلسطينية عامها الستني، 
وهي قضية شغلت بال العالم العربي، شهد 
فيها الفلسطينيون قتال واضطهادا وتهجيرا 
مستمرا. وقد تعرضت العديد من الدول 
في املاضي حلروب طاحنة خسرت فيها 
الكثير من مواطنيها إال أنها جتاوزت ذلك 
من اجل السالم، ومت الصلح بينهم، فهل 
التطبيع مع إســرائيل ممكن، إذا كان من 

أجل السالم ووقف القتال؟
سابقا كنا جند صور مسربة في اإلنترنت 
بني شخصيات عربية وإسرائيلية تلتقي 
بعيدا عن األعني، ولكن مؤخرا بدأت دول 
اخلليج التطبيع مع إسرائيل عالنية سواء 
كانت جهودا إلحالل السالم أو لالعتراف 
بإسرائيل كدولة مستقلة أو ملصالح سياسية 

واقتصادية. 
احلكومــات لها أجنــدات خاصة، أما 

الشعوب فإما أن تكون موالية حلكوماتها 
أو تعبر عن رأيها بالرفض، فهناك أجيال 
نشأت منذ الصغر على أن فلسطني دولة 
التطبيع،  مغتصبة مما يجعلها ترفــض 
ولكن العوملة متمثلة بوســائل التواصل 
االجتماعي واإلنترنت تخلق صورة غير 
حقيقية للجيل القادم، وبالتالي قد متحى 
القضية الفلســطينية شــيئا فشيئا من 
األذهان ويصبح التطبيــع أمرا محتوما 
ومنطقيا للشــعوب العربية، فمثلما ظهر 
جيل ميجد صدام ويترحم عليه سيظهر 
جيل يتعاطف مع اإلســرائيليني ويكون 

التطبيع أمرا محتوما.
هنــاك عدة حســابات لشــخصيات 
إسرائيلية تتواصل مع العرب وتظهر املقاومة 
الفلسطينية بصورة اإلرهاب، كما تهنئ هذه 
الشخصيات العرب واملسلمني في األعياد 

وتعزيهم في األحزان. ويتفاعل الكثير مع 
حسابات الصهاينة مثل »أفيخاي أدرعي« 
الناطق باسم جيش الدفاع اإلسرائيلي بني 
مؤيد ومعارض ملا يعرضه لتحسني صورة 
الصهاينة وملن يعتقد أن هذه املمارسات ال 
تؤثر عليه أن يرى كيف استغل الصهاينة 

هوليوود لتحسني صورتهم أمام العالم.
هــل التطبيع ممكن؟ ميكــن للقارئ 
اإلجابة بنعم إذا كان باســتطاعته جتاهل 
دماء الفلســطينيني وما عانوه من متييز 
واضطهاد. القضية الفلســطينية قضية 
ذات أبعاد إنسانية ودينية وعربية والقبول 
بالتطبيع يعني أن نشرع جرمية االحتالل من 
أجل السالم ونستذكر قول الراحل غسان 
كنفاني عندما سأله الصحافي ريتشارد 
كارلتون عن مبادرة السالم مع إسرائيل 

فقال »ال حوار بني السيف والرقبة«.

استخدم جملته الشهيرة: بعدين، بعدين، 
ومضى، وعلى وجــه زوجته الكثير من 
األسئلة، إلى متى؟ هذا التساهل واإلهمال 
والتقصير في حق بيته، كلما أجل واجباته 
أصبح ال يستطيع أن ينفك عن التقصير، 
حتى لو خالطه بني احلني واآلخر شعور 
الذنــب، فهو بدل ان يواجــه ذاته يواجه 
عيوبه، فيغوص لألسف باملكابرة والهروب 

من املواجهة.
في مخيلة كل منا الكثير من التوقعات 
عن أنفسنا والواقع احمليط بنا والقليل من 
األهداف عن كيفية احلفاظ على تواصلنا 
اجليد معا، حني جتد نفسك مقصرا أو مذنبا 
بحق نفسك،وغيرك، تقبل ذلك واعترف 

به ليسهل عليك التغيير.
األفكار حني تفقد التجديد تصبح سجنا 
وقضبانا من حديد، حتيط بالفكر السليم 

فتمنعه عن مزاولة، أي حتسني.
كان جــورج كردجيف يــردد جملة 
شــهيرة: »أنت حتيا داخل سجن مظلم« 
ويردفها بقوله: أنت السجن بحد ذاته، ثم 
يقول: إذا أردت اخلروج من هذا السجن 

فما عليك إال أن تدرك انك بالفعل مسجون، 
مكبل اليدين، مقيد احلركة، العقل البشري 
ينكر تلك احلقيقة ألنه مييل إلى ما يريد 
ان يفرحه، يجهل احلقيقة كاملة، تأقلم على 
لوم ظروف الناس، ولكن لم يواجه يوما 
انه من املمكن أن يكون هو املسؤول عما 

وصل إليه اليوم.
يروي كردجيف حكاية غريبة ويقول: 
كان هنــاك رجل يعيش في غابة وميتلك 
قطيعا من اخلراف هي مصدر غذائه، وكانت 
اخلراف تشعر باخلوف فتختبئ عنه لكيال 
تقع عينه عليها ويختارها عشاء له، لكنه 
كان يجتمع بكل خروف على حدة، ويقول 
له: أنت مميز، أنت منر وأسد ملاذا تهرب 
مني، كان يقول لكل خروف،ذلك ليسهل 
الوصول إليه، فما عادت اخلراف تختبئ منه 
مع أنها ترى الواحد منها ينحر تلو اآلخر.

أنت الوحيد الذي تسجن نفسك بأفكار 
قد تكون مظلمة، أنت هو نفسه السجني 
والسجان ال أحد سيحررك مما أنت فيه 
إال نفسك، أحدهم اقتنع انه عدمي الفائدة 
وفاشل فأصبحت الفرص تهرب منه ألنه 

ببساطة أوهم نفسه مبعنى تبرمجت عليه 
كل قواه.

حني تخترع حقيقة سلبية وتصدقها 
ستسخر كل شيء ليصبح دليال لها، حترر 
من اعتقادك، حترري من كلمة أنت مطلقة، 
ليس من حقــك البداية من جديد في أي 
شيء، أنت تأخرت بالزواج، مهما وصلت 
ملراكز ستظلني صفرا على الشمال، تبرمج 
املجتمع على إعطاء ألقاب، وساعد الناس 
في ترويجها بشكل فعال، ورمبا متاهى 
األفراد معها، واستســاغوا معناها الذي 

يورث لهم العزاء.
الفكــر خلقه اهلل حرا ليختار ويتمتع 
بنعمة القرار واخلطأ والصواب، ويتحمل 
مسؤولية ما هو فيه ويسعى ملا يريد وليس 

ملا يراه الناس مناسبا له.
كل ما تعارف عليه الناس أصبح عادة، 
وكل ما تعود عليه اإلنسان صار اعتقادا، 
وكل ما أعتقده مع الوقت يصبح حقيقة 
مســلم بها، وكل حقيقة مت التسليم بها 
تصبح سجنا للعقل، وتعطيال للقوى التي 

أوجدها اهلل في كل إنسان.
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