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التحدي السعودي.. 
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فاطمة العسيلي

هدير مكائن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك مســتمر في الصيف احلار، ليكمل سموه بحنكة 
واقتدار تنفيذ تطلعات أبينا العود صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، أطال اهلل بعمره، لتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتارى عاملي.
فحقق املبارك ما بدأ به سلفه، إجنازات هائلة في املجاالت 
التنموية منها واالقتصادية والثقافية وتنفيذ العديد من 
املشاريع العمالقة، ارتفعت شبكة اجلسور فوق شوارعنا 
وشقت الطرق املعبدة شماال وجنوبا )كحلنا( أعيننا بجسر 

جابر )فجاورنا( جزيرة وربة مع أختها بوبيان.
زينت سماؤنا بارتفاع املباني الشاهقة.

سلكنا الطرق بأريحية بالرغم من احلفر وتطاير احلصى 
وحتويالت الطرق املوجعة املؤقتة التي تتم معاجلتها اآلن.

دشنت املستشــفيات ومشروع )ميناء مبارك الكبير( 
و)مبنى الركاب اجلديد2( في مطار الكويت الدولي.

صار عندنا أربع قاعات مغادرة وقدوم دائمة احلركة 
واالنتعاش.

افتتح )ستاد جابر الدولي(، وحتقق احللم بوجود دار 
لألوبرا )مركز الشــيخ جابر األحمد الثقافي( فضال عن 
افتتاح مركز الشيخ عبداهلل السالم الثقافي، بدأنا )نشوف( 
سيارات حتمل لوحات خليجية جتوب شوارعنا يستمتع 

أصحابها بكل ما هو كويتي وجميل.
كنت يوما )أمتشــى( بالقرب من مشروع قيد اإلنشاء 
فأجبرني فضولي على الوقوف أمام لوحة تعريفية، تبني 
بعد قراءتها أنه مشروع جديد للمؤسسات العقابية لألحداث 
اجلانحني فكان ذلك مبعث سعادتي، فتمنيت لهذا الصرح 
الكبير إضافة أسس إدارية تشغيلية مطورة ليكتمل البناء 

منها:
1 - العمل على توفير جهاز فني مختص ذي كفاءة ومهنية 
عالية لديه قناعة راسخة بأهمية إعادة األحداث املنحرفني 
للمجتمع عناصر صاحلة تسهم في بناء املجتمع وتنميته.
 2- التنفيذ املتقن ألهداف وروح قانون األحداث الكويتي 
الذي يعد فريدا من نوعه بســبب فلسفته العقابية ذات 
الصبغة اإلنسانية التي تتماشى مع قيمنا اإلسالمية وكذلك 

املواثيق الدولية لقضاء األحداث.
 3- رســم إستراتيجية لرعاية األحداث اجلانحني يتوافق 
وأحــدث النظريات واملناهج العلميــة ملواكبة للمتغيرات 
الســلوكية اخلطيرة والعاصفة )بعيالنــا( واعتناق ثقافة 
)ليش تخزني، وأنت مو ريال، وأنا كيفي، وأنا ولد فالن( 
فضال عن اســتحداث معايير للرجولة قادتهم إلى أخس 

مسلك وسلوك.
 4- تدريب جهاز فني متخصص في إدارة املؤسســات 
العقابية قادر على تشخيص أسباب انحراف )عيالنا( وإتقان 

لغة التخاطب معهم بهدف حمايتهم.
5- لقانون األحداث الكويتي فلسفة راقية منها فرض تدابير 
عالجية لألحداث املنحرفني تؤمن بأن احلدث املذنب مريض 
اجتماعيا يتطلب عالجه وليس مجرما يســتوجب عقابه 
وحقيقة تلك التدابير احترازية، مثال: قد يســلم القاضي 
احلدث املذنــب لولي مبوجب تعهد بعدم تكرار الفعل، أو 
احلكم عليه باالختبار القضائي فيحبس احلدث في بيته 
حتت مراقبة وإشراف مراقب السلوك، وعليه أرى أهمية 
استثمار مثل هذه التدابير من خالل إعداد جهاز فني من 
مراقبي السلوك يقود االستمرار في جناح هذه الفلسفة 

االجتماعية.
دعواتنا لسمو الشــيخ جابر املبارك ورجاالته باملزيد 
من اإلجنازات ومنها املوجهة لثرواتنا الطبيعية من أبنائنا 

األحداث.
لنتفاءل باخلير كي جنــده، ونتوقع األجمل بإذن اهلل 

)واهلل يعدكم مغفرة منه وفضال(.

)1(
تكللت اجلهود - بفضل اهلل ثم خطط القيادة 
السعودية - بالنجاح في موسم حج 1440هـ 
خالل أسبوع واحد فقط في مساحة ال تزيد 
على 300٫000م2 جتمع مليونني ونصف من 
البشــر من مختلف اللغات والبلدان، ضمن 
طقوس تستلزم التنقل واملبيت وما إلى ذلك.

)2(
التحدي الذي تخوضه السعودية كل عام 
أصبح محط إعجاب العالم بأسره، ولم يكن 
لهذا النجاح أن يتأتى لــوال توفيق اهلل، ثم 
توجيه القيادة، وتخطيط السلطات، وتعاون 

املواطنني، و»رقي« احلجاج.
)3(

إدارة التجمعات البشرية أمر بالغ الصعوبة، 
وكان »العدو« يترقب ولكن هيهات!

السعودية قدمت كادرا بشريا متطورا مرنا 
مواكبا لإلشــراف على احلجاج، حتى اللغة 
لم تكن عائقا أمام احلجاج غير العرب، كان 

أمامهم شباب من اجلنسني يتحدث لغتهم.
)4(

سمع السعوديون كلمات اإلشادة والشكر 
والتقدير ولكن هذه لم تكن ضمن األهداف، 
كان السعوديون وفي كل موسم حج يتفانون 
في ســبيل رضا اهلل ثم رضا القيادة ورضا 

أنفسهم.
احلجاج أتوا من أجل إكمال دينهم، وحتقيق 

ذلك لهم شرف وأجر وغنيمة.
)5(

العدو متربص، ويتفانى في البحث عن 
السلبيات لهدف ال يخفى على عاقل، ولكننا 
في السعودية علينا واجب العمل، ورغم أن 
اجلهد البشري يعتريه القصور والتقصير إال 
أننا جنحنا.. وإن كان ثمة مكاسب فالسعودية 
»تخسر« في توفير سبل إمتام الفريضة في 
يسر وسهولة، ولكن الهدف األسمى يجعل 

اخلسائر أرباحا.
)6(

ثم - مع األســف - يخرج مــن العرب 
واملسلمني من يتحدث عن »تدويل احلرمني«!، 
األمــر املخجل الذي يثار حســدا ألغراض 
سياسية ولكن هذا الصوت »ينحسر« أمام 

جناح احلج، وكذلك العمرة في رمضان.
من يستطيع فعل كل هذا مثل السعودية؟!

من؟! 

حينما جتد نفســك وحيدا وأنت وسط 
الكثيريــن، وترى نفســك مخالفا خلطى 
السائرين، ومهاجما من الكثيرين، ومنبوذا 
من املنافقني، ويأتي اسمك دائما في أواخر 
املتقدمــني، ويجمع القوم عليــك أنك من 

املجرمني...!
وما أنت إال حقا أردت وعدال رجوت، فاعلم 
أنك في عصر السافلني، الذين قدموا الدنيا 
على الديــن، ودنوا دنو احملرومني، وفقدوا 
جواهر اخلالديــن، حينها لن جتد لك مكانا 
في دنيــا املتكبرين، الذين وضعوا مبادئهم 
حتت أقدام املتمكنني، وباعوا شــرفهم من 

أجل منصب أثير..!
وقتها اعلــم أنك أمني، وانظر ملكانك في 
عليني، ألنك قدمت دار اآلخرين، فال تباِل لعلو 
الساقطني، فكم سيدوم »عز« املتوهمني، يوما 

أم يومني ؟! أو حتى سنني...!
دعهم يكنزوا أموال املساكني، ويبخسوا 
حقوق املستحقني، ويظلموا املغلوبني، فلن 
يشفع لهم مال وال كرسي وثير، يئن ويشتكي 
من ثقل بطون الناهبني، الذين نسوا العذاب 
األليم في أسفل سافلني، مع الكفرة املتكبرين، 
هم أيضا كانوا يعلمون ولكن أخذهم غرور 
الشــياطني، فانتهى يومهم إلى السقوط في 
السعير، فلم تشفع لهم مكانة، وال علو شأن 
وال خسة املنافقني، الذين يظهرون ماال يبطنون 
ويقولون ماال يفعلون، ويفعلون خالف ما 
يعاهــدون، فهؤالء وأولياؤهــم مصيرهم 
محسوم، ومكانهم موجود في حميم يفور 
ينتظر الوقت املعلوم كي يأكل ثم يثور فتذاب 
فيه اجللود وتعلو صرخات الذئاب الذين كانوا 
يوما ما أسودا فوق مناصب وحشود، تطأطأ 
لهم الرؤوس، وتنحني لهم القامات خوفا ال 

احتراما وإجالال.
في نهاية األمر قدرهم مكتوب، يغفلونه 
لكنه معلوم في لوح محفوظ عند إله الكون، 
مالك الكاف والنون أمرهما بني.. يكون أوال 
يكون!، ليس لنا فيها اختيار بل سعي واعتبار 

بأمر من العزيز القهار.
فكم ستدوم دنيا الغرور...؟!

إال بضع أيام ثم يخلصون إلى ســؤال 
محتوم، فهنيئا ملن غلب خيره شــر الناس 

فأمن غلبة الدنيا وقهر احلال.

لقبيلة الظفير ان تفخر في ان 
رجالها كانوا اول من ابتكر طريقة 
»حماية األشخاص« قبل ان يبتكر 
األميركان »برنامج حماية الشهود« 

مبئات السنني.
> > >

ومن املعروف واملعلوم في شأن 
األعراف القبلية تاريخيا ان قبيلة 
الظفير متتلــك لوحدها منفردة 
وبهذه الطريقة أسلوب حماية من 
يلجــأ إليها ليس فقط في ادخاله 
وحمايته وإجارته بل اضافت على 
القبلية اإلدخال وقبول  األعراف 
احلماية للمستجير بهم، بل وكذلك 
منحه هوية جديدة بحيث يستحيل 
كشف هويته ألي شخص يطلبه 
ويختفــي متامــا، وتصل درجة 
حمايتهم للمستجير بهم إلى انه 
يولد شــخصا من جديد بهوية 
جديدة واسم جديد وحياة جديدة 
يعيشها بينهم مكرما معززا، وهذا 
مشابه متاما لبرنامج حماية الشهود 
التحقيقات  ابتكره مكتــب  الذي 
الفيدرالــي االميركي وطبقه منذ 
عام 1٩٧٦، ولكــن قبيلة الظفير 
أسســت لهذا النوع من احلماية 
للمستجيرين بأي من أفرادها قبل 
هذا التاريخ بأكثر من 200 عام، بل 
وظل هذا النظام القبلي جزءا من 
فخر قبيلتهم من بني اجزاء أخرى 

يحق لهم الفخر بها.
وكان نظام احلماية القبلية ملن 
يستجير بالظفير رهنا باألحاديث 

املرســلة رغم توثيقه بني الناس 
مشــافهة، وظلت القبيلة العريقة 
تعرف بهــذا النظام في اجلزيرة 
العربية وتشتهر به وتنسج حوله 
حكايات تروى أشبه باألساطير رغم 
أنها حقيقية، حتى جاء العام 2003 
الكشف عن أشهر شخص  ليتم 
طبقت عليه قبيلة الظفير برنامجها 
بها  اخلاص بحماية املستجيرين 
لشخص جلأ اليهم قبل 40 عاما، 
وأجاره احد أفراد القبيلة وحتديدا 
مــن فخذ اجلواســم ولم يكتف 
بإجارته بل منحه اســما جديدا 
مقاربا من اســمه ومنحه وضعا 
اجتماعيا وعمال أيضا وعاش بني 
اجلواســم ألكثر من أربعني عاما 
حتت اسم مختلف وهوية مغايرة 
ليصبح تراتبيا جزءا من املنظومة 
العائلية شكليا وعاش بأمن وأمان 
طوال تلك الفترة حتى قام بحل 
مشكلته وعاد لذويه بعد ان كشف 
عن هويته احلقيقية في حفل كبير 

شهده أعيان الظفير وأعيان قبيلته 
وأبناء عمومته.

> > >
وقد تناولت قصة الكشف عن 
هوية املستجير الذي ذكرته، وهو 
باملناسبة رشيدي، قناة اجلزيرة 
وصحف ســعودية وكويتية بل 
ونقلت حفل عودته إلى أهله بعد 
أن مت حل اإلشــكال الذي بسببه 
جلأ إلى اجلواسم، وكنت شخصيا 
شاهدا عليها وأعرف املستجير 
ومن أجاره، وليس هنا باب لتناول 
قصة موثقة اعالميا في اكثر من 

منبر اعالمي معتبر.
> > >

لديها  الظفير  باملناسبة قبيلة 
اشــتراطات صارمة بخصوص 
بها،  قبول استجارة اي شخص 
فمن االشتراطات ان يكون طلب 
االستجارة بسبب خشية على حياته 
او ان يكون ارتكب فعلته التي هرب 
بسببها بسبب خطأ غير مقصود، 

واال يكون طالب االستجارة غدارا 
او قاتال بالعمد او معتديا.

> > >
الظفير حتتفظ  وظلت قبيلة 
بهــذا العرف احلميد لعشــرات 
السنوات من بني أعراف وأمجاد 
أخرى متتاز بها وتعرف بها أيضا، 
ولم تكابر به او أي من أفرادها ال 
املتأخرون وال املتقدمون منهم به 
علــى أي ممن جلأ لهم، بل كانوا 
يرون انه جزء من واجبهم اإلنساني 
في توفير احلماية ملن يطلبها منهم 
ويتحملون تبعاته كاملة أيا كانت 
تلك التبعات، بل انه من باب البحث 
العادة  تاريخ هذه  البســيط عن 
انها كانت سببا  احلميدة وجدت 
الحقا في حقن الدماء وعصمتها 
بل وإعادة املستجيرين الى قبائلهم 
في نوع من اعادة وصل ما قطع 
القربى بني الالجئ  من صلة ذي 
الى قبيلة الظفير وبني قبيلته التي 

جال منها.
> > >

توضيح الواضــح: »قاصرت« الظفير 
و»خاويتهم« طوال عمري بحكم 
اجليرة والسكن والصداقات ولم 
أجد منهم أو عنهم إال بياض الوجه، 
وليس فيما قلته مديح جليران أو 
أصدقاء عمر بل حقيقة تاريخية 
ومبعــث فخر لهم يجب أن تذكر 
عنهم وبهم ولهم.. وهم يستحقون 
ذلــك ولو مــن بــاب اإلنصاف 

التاريخي. 

التصريحات  اليوم وحسب 
التربية يبدأ  الرســمية لوزارة 
املدرسية  للعمالة  الفعلي  الدوام 
أو من ينوب  املدارس  ومديري 
عنهم للمتابعــة اليومية لعملية 
املدارس  االستعدادات وجتهيز 
الســتقبال الهيئــات التعليمية 
واإلدارية والطلبة في كل املراحل 
املدرسية وذلك في األسبوع األول 

من شهر سبتمبر املقبل.
ومــن خبرتــي العملية في 
السنوات املاضية كمديرة مدرسة 
فإنني ال أرى لهذا التصريح أي 
نوع من بــاب األهمية، إمنا هو 

مجرد معلومة ال جديد فيها!
حيث إن العمالة املدرسية ال 
حتتاج كل هذه األيام للتنظيف، 
بــل أحيانا يتــم تنظيف بعض 
املرافق أكثر من 3 مرات خالل 
األسبوعني، وذلك نتيجة الطقس 
والغبار الذي نعاني منه باستمرار 
فيكون هدرا للماء بصورة غير 
طبيعية، بل هناك بعض املدارس 
التي تعاني من تلف في خزانات 
املياه، ومت إغالقها ال توجد لديها 
مياه لتنظيف مرافق املدرســة 
وتقوم بتوفير املياه عن طريق 
ناقالت املاء )تناكــر(. أما دوام 
مديري املــدارس أو من ينوب 
عنهــم فاجلميع يعلم بأن هناك 
بعض مديري املدارس يتابعون 
مدارسهم طيلة اإلجازة الصيفية 
من خالل تواصلهــم الدائم مع 
حارس األمن أو املرور عليه إن 

ســمحت ظروفهم بذلك، ولكن 
املشــكلة ليســت باملتابعة إمنا 
بالتنفيذ فكم من تقرير تتم كتابته 
وإرساله للجنة االستعداد للعام 
الدراسي يوضح فيه مدير املدرسة 
احتياجات املدرسة للصيانة؟! وكم 
من اتصال للمسؤولني؟! وال حياة 
ملن ينــادي! بــل إن كان هناك 
نوع من االهتمام فيتم إرســال 
املهندسني املختصني ويشاهدون 
املرفــق الذي بحاجة لصيانة أو 
الكالم يكون  ترميم وفي نهاية 
الرد )احلــني ما في ميزانية وال 
عقود وان شاء اهلل أول ما تتوفر 
العقود راح نعدله لكم( ويذهب 

وال نرى وجهه بعد ذلك! 
ونحن على ثقة تامة بأن معظم 
ما مت كتابته فــي التقارير التي 
رفعتها اإلدارات املدرسية نهاية 
العام املاضي لم ينظر فيها ولم 
املتطلبات  أو توفير  يتم تعديل 

إال القليل منها!
رسالتنا ملعالي وزير التربية 

د.حامد العازمي ووكيل الوزارة 
د.ســعود احلربي: لن نتطرق 
للصعوبات التــي تواجه بعض 
املدارس من عدم توفر الكتب أو 
أو عدم ترميم  املدرسي،  األثاث 
بعض املرافق املدرسية املتهالكة، 
أو الكثافــة الطالبية واالزدحام 
الدراسية  بسبب قلة الصفوف 
وزيادة الطلبة في املدرسة الوحيدة 
في املنطقة، أو النقص في ميزانية 
املعلمني نتيجة الشواغر والتنقالت 
والتأخر في وصول معلمي التعاقد 
اخلارجي، جميع تلك املشــاكل 
والصعوبات والتي تواجه العديد 
من املدارس وال تتداركها اللجنة 
الوزارية اخلاصة باســتعدادات 
العام الدراســي جند أن مديري 
املدارس ينجحون بإيجاد احللول 
لها والتغلب عليها بصورة أسرع 

من املسؤولني املختصني. 
نود التنبيه بأن املشكلة التي 
الكويت  تواجه معظم مــدارس 
وتعتبر من أكثر الصعوبات التي 

يستنفر لها املجتمع هي مشكلة 
التكييف والتي تكون إما بسبب 
عدم وجود عقود مع الشركات 
املختصة أو عدم توفير الفنيني 
واملهندسني بأعداد كافية ملتابعة 
الصيانة في كل املدارس! وتلك 
األمور هــي التي تضع مديري 
املدارس فــي وجه املدفع لتذمر 
الطلبة وأوليــاء األمور، بالرغم 
من ذلك كان الكثير من مديري 
املدارس يبحثون عن حلول من 
باب خوفهم على الطلبة وتوفير 
األجواء املناسبة لهم حيث قاموا 
بشراء عدد من وحدات التكييف 

املتنقلة.
لذا فإن املشكلة هي وزارية 
إداريا وفنيا وال تخص اإلدارات 
املدرسية بتاتا، فاألمر ال يتوقف 
علــى حتفيز املــدارس ملتابعة 
الصيانة مبنح مدير املدرسة أو من 
ينوب عنه 150 دينارا، فاإلدارات 
إدارة دفة  املدرسية قادرة على 
أمورها بكفاءة وليســت بحاجة 
لذلك املبلغ الزهيد والذي ال يذكر 
أمام املبالغ الكبيرة الذي يدفعها 
بعض مديري املدارس من جيوبهم 

اخلاصة على صيانة املدرسة.
ولكن العلــة تكمن في عدم 
توفير عقود الصيانة وامليزانية 
أعداد  لها، وعدم توفير  الكافية 
كافيــة مــن الفنيــني للمتابعة 

املستمرة.
مع أطيب التمنيات لبدء عام 
دراسي جديد خالٍ من املشاكل.

لــو حاولنا أن نســتعرض 
األعمال التي قام بها صدام حسني 
ضد األمة العربية واإلسالمية لتبني 
لدينــا بالدليل القاطع أن صدام 
عميل صهيوني.. في البداية قضى 
على رجاالت العراق وعلمائه من 
السنة والشيعة وحارب كل الفئات 
في العراق وبعد أن دمر العراق 
رفع شعار اجلهاد من أجل حترير 
القدس وفلسطني وأسس جيش 
حترير القدس إال أن هذا اجليش 
لم يتقدم خطوة نحو إسرائيل 
لتحرير القدس وفلسطني بل وجه 
جيشه ليحارب اإليرانيني الدولة 

املسلمة..
ودامت هذه احلرب 8 سنوات 
دون أن يحقق أي انتصار على 
إيران كما ادعى بل تراجع وبعث 
رسالة للسيد رفسنجاني ليضع 
يده بيــده لتحرير مكة واملدينة 
وطرد شيوخ الكويت.. لم تنطِل 
تلك الكذبة على اإليرانيني.. فكيف 
يؤمتن صدام حسني الذي حارب 
إيران 8 سنوات.. وانتهت احلرب 

العراقية ـ اإليرانية.. ليســحب 
صدام جيشه من إيران وبدل من 
أن يعيده إلى العراق ليفرح أفراد 
اجليش بالعودة ألهاليهم فوجئوا 
بالتوجه إلى الكويت ليحتلها ملدة 
سبعة شهور بحجة عودة الفرع 
لألصل وطرد األجانب من الكويت 
وصدق كثيرا من العرب هذه الكذبة 
فخرجت مظاهــرات في العديد 
من الــدول العربية في اجلزائر 
تزعم زعيم اإلخوان املســلمني 
املظاهرات  محفوظ نحناح تلك 
تأييدا لصدام وفي تونس خرجت 

مظاهرات بزعامة راشد الغنوشي 
زعيــم اإلخوان املســلمني في 
تونس وفــي مصر أيضا قامت 
مظاهرات بتنظيم جماعة اإلخوان 
التدخل األميركي  بحجة رفض 
واجليوش التي شاركت في حترير 
الكويت.. وكذلك قامت مظاهرات 
في األردن ومدن فلسطينية ترفع 
صور صدام محرر القدس وصدق 
هؤالء السذج كذبة صدام بتحرير 

القدس.
ولو أردنا اإلطالة لكشفنا كل 
األدلة التي تؤكد ان صدام حسني 

عميل صهيوني قام بتنفيذ مخطط 
التضامن  صهيوني لتشــتيت 
العربي واإلسالمي.. كما لم يقم 
صدام بأي عمل لصالح األمة بل 
ولصالح الشــعب العراقي، لقد 
العرب واملسلمني  حارب صدام 
دون أن يتقــدم خطــوة نحو 
حترير القدس وفلسطني.. ومع 
كل هذه األدلة على عمالة صدام 
للصهيونية العاملية فإن هناك  مدنا 
عربية ما زالت تخرج مبظاهرات 
حتمل صور صدام وينادون به 
العربية ومحرر  كزعيم لألمــة 
القدس رغم بقائه في حكم العراق 
ثالثني عاما ولم يفعل أي شيء 

لصالح القضية الفلسطينية.
كفاكم يا عرب سذاجة وثقة 
بأكاذيــب صدام الــذي برهن 
العرب  من خالل حروبــه ضد 
واملسلمني انه عميل صهيوني..

أمجاد يا عــرب أمجاد. في 
بالدنا كرام أسياد أمجاد يا عرب 

أمجاد.
واهلل املوفق،،،

عماريات

حكومة جابر 
املبارك ومبنى 

األحداث اجلديد
د.ناصر أحمد العمار

رأي

هل سنبدأ 
عامًا دراسيًا 

بال مشاكل؟!
سهام حمد السهيل

املوقف السياسي

صدام حسني 
الذي اعتدى 
على الكويت

عبد احملسن احلسيني
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الظفير 
وابتكار 

»حماية الشهود«
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

أن متلك رؤيــة واضحة عن حياتك، من خالل جتارب 
كثيرة مررت بها، ســواء من صداقات، عالقات، زماالت، 
معــارف وأحباب، وبعض من تلــك التصرفات التي كنت 
حتاول ان متارسها بشــكل محترم، مثالي، ملهم في كل 
حلظة تقضيها معهم، لكســب ثقتهم، فإن ذلك ميكنك من 
كسر كل تلك احلواجز السلبية التي تشعرنا باالنكماش من 
اآلخرين أحيانا، وجتعلنا نتجنب تلك اجلوانب اإليجابية 

املليئة بالفرح واالنشراح واألمل.
وألن عنصر الزمن مهم جدا بالنسبة لنا، فنحن بالتالي 
وبال أدنى شــك نحتاج ألشياء محســومة، في توقيتات 
متفق عليها سلفا البد منها محسوبة، فإن تركناها ما بني 
التردد واحليرة، قد نضيع فرصا كثيرة، خاصة ان القينا 
عكس ما ظننا، بعد أصــداء التصرفات التي كنا نحرص 
اشد احلرص على أن تكون بالشكل املثالي منا كما ذكرنا، 

لنتوالف مع اآلخرين بعضنا.
فنخذل نوعا ما وننسى أن محيطنا قد تتقاسمه ألوان 
كثيرة مختلفة من الضمائر واآلراء، وطيف واسع من االفكار 

واملعتقدات، التي تتعلق بكل إنسان وشخصيته وبيئته.
ونشعر ببطء إيقاع حياتنا، واهتزاز ثقتنا بأنفسنا، ونفقد 
حالوة دنيتنا معها، كما ننسى أيضا التعبير عن منظورنا 
وعنا، والذي دائما ما يعزز تقديرنا على نحو هائل لذواتنا.
في ســياق احلياة يقال: )في اجلوهر هو ان كل شيء 
يجذب ما هو على شاكلته(، ونحن بني كلماتنا وتصرفاتنا 
وتلك اجلســور التي بنيناها ملن حولنا لكســر سلبيات 
حواجزنــا وحواجزهم، إن لم تأت كمــا توقعنا، فتكفينا 
محاوالتنا معهم، وحــالوة أجر لطف معاملتنا لهم، ولكن 

أبدا لم تكن تلك نهاية مطافنا.
أملنا وإمياننا وما منلكــه من جمال معرفتنا وان كان 
قليال، كاف لتألق سعادتنا ومتددها، ووحده هو ما يستحق 
وجودنا وعيشنا، لنبتسم ونحن نخترق أذهاننا بدال من 
ان نصمت وندفنها كما اعتدنا وتعودنا، وهنا يكمن جوهر 

وجودنا كما تكمن أيضا حقيقتنا ورنق قيمتنا.
فمهما ســعينا للمثالية مع غيرنا لتسير بطريقة اروع 
حياتنا، يبقى ما هو أوســع في سياقها، فلسنا مبجبرين 
نحن على تفسيره، لكننا مجبرون على أن نصحي ما في 
داخلنا من افكار، لنشمل بشكل استثنائي حقيقة إدراكنا، 

ولنبلغ بصورة أبهى وأجمل كل جتاربنا. 

في سياق احلياة

رؤية 
واضحة

فاطمة املزيعل


