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في حضرة اخلليج

سوالف ملقوفة

سلوى حسني العبداهللا

ملاذا االنتظار والتلكؤ في تأديب إيران 
بشكل شــامل وحقيقي كما كان ومازال 

يهدد ترامب؟
سؤال يقودنا إلى سنوات مضت حني 
حترش العراق بإيران ومزق اتفاقية اجلزائر 
وبدأ حربا خرج بعدها االثنان محطمني. 
وإن كانت إيران انشــغلت بتدوير عجلة 
اقتصادها بشكل أسرع إال أن العراق أبى 
إال أن ينهش في حلم جيرانه، معتقدا أن 
ذلك ســيعافي اقتصاده املنهار ويشغل 
جنوده املنهاريــن في لعبة حرب جديدة 

كان يظنها نزهة سهلة بسيطة.
القصد، منذ ذلك التاريخ، تاريخ متزيق 
وثيقة اجلزائر واملنطقة تخرج من حفرة 
لتقع في دحديرة، كما يقول املصريون، 
منذ ذلك التاريخ وكلما شمت دولة من دول 
املنطقة نفس عافية إال وابتليت بڤيروس 
تدمير من أنــواع مختلفة وبالطبع على 
رأس دول املنطقة إيران والعراق، وعلى 
الدول اخلليجية كتب أن احلبوا واحلبوا 
الضروع حتى ال تقوم لها قائمة بالتطور 
وتكتفي بنماء ســكاني يهدد باالنفجار، 
وحتويالت باملليارات على حساب أسلحة 

خوفا ودرءا ألخطار تخلق لها.
دول اخلليج كافة أصبحت كمن وضع 
في غرفة دامســة الظالم وفعل به كل ما 
يخطر على البال من نهش وعض وضرب 
وإيذاء فما ردة فعله حني يوضع مرة أخرى 

في ذات األجواء؟
ولتحريك ذكريات الرعب ولتحقيق أمل 
من احمليط إلى اخلليج أرضك يا إسرائيل 
مت حتييد املنطقة تدريجيا من كلمة العدو 
وحتويله من الشــمال الغربي إلى شرق 

اخلليج.
جعلونا نغض الطرف عن عدو نووي 
يضرب بكل القوانني واملفاهيم اإلنسانية 
عرض احلائط ويرتكب كل يوم آالف اجلرائم 
ضد اإلنسانية. صرنا ال نرى فيه سوى 
بالسائحني  الدميوقراطية وسواحل تعج 
وناطحات ســحاب ورجال أعمال فتحنا 
لهم خزائننا املنتفخة وجيوبنا املخرومة.

البعبع صار هناك على الشاطئ الشرقي 
متربصا باملنطقة وساستها وناسها والسبيل 
التسليح والتســليح وصرف املزيد من 
األموال على التســليح صار البعبع ذلك 
الذي انشغل بالتنمية بعد سنني من احلرب 

وكانت تنميته لألسف تنمية عسكرية.
املؤســف أن هذا العدو االفتراضي ال 
يعرف آداب الســلوك احلسن وهو على 
درجة من الوقاحة جتعله يخطئ املرة تلو 
األخرى دون أن يكلف نفسه االعتذار أو 
تصحيح املسار. والنتيجة ترسيخ املفهوم 
اجلديد وتأكيد عدوانيته وشراسته حتى 
صار أشبه بسمكة قرش مسعورة تعبث 

بكل أرجاء اخلليج واملنطقة.
نحن وهم، طرفــا اخلليج العربي أو 
الفارسي، أيا كان اسمه، علينا أن نفضفض 
لبعض وأن نســتمع لبعض، أن يضمنا 
حوار واحد صريح نتخلص فيه مما علق 
في القلوب، لنبدأ مشــوار إطفاء حرائق 
احلروب واســتثمار وقودها في التنمية 
والبناء ووضع مصلحة شعوب املنطقة فوق 
مصلحة عموالت السالح. وقتها سنكون 
قوة لها ثقلها في العالم ولن تضيع ثرواتنا 
في تسليح اخلوف. ورمبا نصنع مجلس 
تعاون حقيقي يضمنا جميعا دون النظر 

للغة أو فروقات مذهبية.

كويت األمن واألمان

أرجوحة

د.مناور بيان الراجحي

نحتفل في األيام األخيرة من فبراير كل عام بأعيادنا 
الوطنية، وال نستشــعر فرحة هذه األعياد وقيمتها 
في نفوسنا إال بتذكر مناسباتها، ولعل ما تعرضت له 
الكويت قبل ثالثة قرون من احتالل غاشم شكل كارثة 
ليس على الكويت فحســب، بل تركت آثارها السلبية 
على الوطن العربي بأكمله، حيث كان الغزو الغاشــم 
يشكل تهديدا كبيرا لوجودنا وينذر بضياع الكويت، 
فــكان كل فرد من املجتمع الكويتي يحمل على عاتقه 
مســؤولية الدفاع عن أرضها الطاهرة، فكان متاسك 
أهل الكويت وترابطهم بأبهى الصور وأنبلها، والتفاف 
أهل الكويت بجميع أطيافهم وشــرائحهم حول أسرة 
الصباح وشرعية احلكم أعاد الكويت وأصبح سياجها 
األول، فعلى الرغم من االختالف بني الكثير من الفئات، 
إال أنهم جميعا حني أصبح األمر يتعلق بالكويت هبوا 
حلمايتها، فاالختالف في الرأي ومظاهره بني شرائح 
املجتمع أمر طبيعي ال يكاد يخلو منه أي مجتمع مهما 

اتفقت مكوناته.
لقد جعلتني هذه األعياد أستحضر املاضي وأقارنه 
مبا يحصل اليوم حتت قبة البرملان من مخالفات وما 
حصل بعيدا عن قبة البرملان من جتاوزات وســرقات 
ألدرك أنه أشــد خطورة مما تعرضت له الكويت أيام 
الغزو، فالكويت اليوم جريحة وقد تعب ســمو األمير 
املفدى وهو يقول أعينوني باختيار األفضل ولم نستجب 
له، فكأننا لم نعد معنيــني بالكويت وكأن انتماءنا لم 

يعد كما كان.
إننا جميعا في الكويــت نتعرض لغزو آخر، غزو 
ينبع من داخلنا، فاالصطفاف الفئوي والطائفي والقبلي 
واحلزبي وغيره أصبح يحتل جزءا من نفوسنا ويهدد 
انتماءنا للكويت، إنــه إذن التهديد األكبر، إنه الفتنة، 
إنه حتدي الوجود، فنحن دون الكويت ال قيمة لنا وال 
وجود، االختالف مبرر لكن اخلالف مرفوض، ال عيب 
في التالســن وال خوف من احلوار واالختالف، لكن 
العيب أال نتفق فيما به مصلحة الكويت وأهل الكويت.
إن متاسكنا وترابطنا والتفافنا حول قيادتنا جعلت 
للكويت الدولة الصغيرة مكانة عظيمة بني الدول، فال 
أقل من احملافظة على هذه املكانة، ولننظر ملصلحتنا 
على أنها مصلحة الكويت الشاملة لكل فئاتها وأطيافها، 
ان التاريخ ال يرحم يا سادة، نعم املال عزيز إذا كان ماال 
حالال، فال يغرنكم البذخ احلاصل عند بعض الفئات، 
هذا فعل من ال قيمة له في مجتمعه احمليط به، اسألوا 
وحتصلوا اجلواب، وأنا أسطر هذه الكلمات أردد هل 

ما نسمع صحيح بأن كبار القوم حرامية؟!!
أرجوحة أخيرة: من ال يجد في نفســه القدرة على 
التعايش مع اخلليط الذي يتشكل منه الشعب الكويتي 
عليه أن يرحل ويترك تلك األجيال التي تعايشت وحتابت 
وترابطت، وكانت السياج األول الذي يحمي الكويت، 
فالكويت أوال والكويت ثانيا وثالثا وأخيرا، اللهم احم 
الكويت وأهــل الكويت وحكام الكويت واجعلها واحة 

أمن وأمان، قولوا آمني.

فرحة ذوي االحتياجات اخلاصة 
باألعياد الوطنية

هنا الكويت

جاسم احلمر

كل عام وبالدنا احلبيبة الكويت بخير، عاد لنا شهر 
فبراير يزف لنا عروسنا الكويت بيوم االستقالل ويوم 
التحرير، ٥٩ عاما على االستقالل والسيادة و٢٩ عاما 
على استعادة أراضينا وحريتنا، ١٤ عاما من االزدهار 
في عهد صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح، حفظه اهللا.
ويحتفــل أبناؤنا الطلبــة والطالبات من فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة مبناسبة األعياد الوطنية وتساهم 
املؤسســات التعليمية احلكوميــة واخلاصة بتنظيم 
االحتفاالت والفقرات الوطنية وتزيني املدارس بألوان 

أعالم الكويت.
سيفرح الوطن ويفرح أبناؤنا مبثل هذه الفعاليات 
اجلميلة، وهنا يأتي الدور املهم في دمج ذوي االحتياجات 
اخلاصة مع املجتمع بهذه املناسبة البهيجة على قلوبنا، 
وتزرع في قلوبهم احلب واالنتماء الى الوطن، باإلضافة 

إلى تعريفهم باليوم الوطني ويوم التحرير.
ولقد حضرت فعالية البنتي الغالية زينب شــفاها 
اهللا تعالى في مدرســتها لذوي االحتياجات اخلاصة، 
وما شــاهدته يسر ويفرح القلب، في البداية حرصت 
على حضور الفعالية مع األسرة لدعم ومساندة ابنتي 
وكذلك زمالئها، وكذلك قام أهالي األطفال بنفس الدور 
والهدف، كان التنظيم اكثر من رائع واحتوى لوحات 
وطنية غنائية شارك فيها األطفال من ذوي االحتياجات 
اخلاصة بإبداع واظهروا لنــا مهاراتهم العالية والتي 
هي نتيجة الهتمام مستمر يجمع بني األسرة وإدارة 
املدرسة، كانت األجواء وطنية بامتياز بارتداء األطفال 
الــزي الوطني واملالبس الشــعبية الكويتية وظهروا 
على املسرح بكل ثقة واقتدار في فقرات وطنية ومن 
التراث الكويتي وفقرات تعليمية تربوية ترسم معاني 

حب الوطن الغالي.
مشاعر ال أستطيع إخفاءها، اختلطت بني الدموع 
والفرح وهي التي ال أســتطيع وصفها بكلمات قليلة 
ولكن املشهد العميق أمامي كان يتجسد في ابنتي زينب 
الغالية شفاها اهللا تعالى ومساهمتها في وضع بصمة 
وطنية بقدراتها التي افتخــر بها، وكأنها تقول نحن 
نحبك يا وطني الكويت ونحن أيضا فداء لك يا وطن 
ونحن لسنا عاجزين عن ذلك إطالقا ونتحدى إعاقاتنا.
باملختصر: دمج فئات املجتمع املختلفة ومنها ذوو 
االحتياجات اخلاصة أمر مهم للغاية ويرســخ تاريخ 

الكويت العريق في أبنائنا ليكملوا املسيرة.
رسالة: شكر وتقدير وباقة ورد بالفخر واالعتزاز 
ملا قدمته إدارة مدرسة بيست درمي لذوى االحتياجات 
اخلاصة من فعاليات باألعياد الوطنية، ونقول لهم انتم 
األفضل باستحقاق وجدارة وإجنازكم مع أبنائنا ليس 

حلما.. بل حقيقة. 

الصحي الذي متر فيه البالد والتأكد 
من اجلاهزية الفعلية ألماكن العزل 
والعالج، وهل هي كافية وجاهزة 
حتى يطمئن اجلميع؟ أين مستشفى 
األمراض السارية عن هذه احلاالت 
هل هو خارج اخلدمة ام مت إلغاؤه؟ 
سؤال ونحتاج اإلجابة عنه ألننا اليوم 
نحن بحاجة الى هذا املستشــفى 

ملتابعة مثل تلك احلاالت.
أخيرا التكاتف مطلوب واإلشاعات 
مرفوضة والشفافية واجبة من اجل 
ســالمة اجلميع، ال تعترضوا على 
أي إجراء وقائــي ألنه يصب في 

مصلحتكم ومصلحة بلدك.
أخيرا أمتنى من الطيران املدني أن 
يقوم بفرض خطة الطوارئ بتعقيم 
الطائرات العائدة من إيران حتى ال 
ينتقل الڤيروس ملسافرين آخرين 
يستخدمون تلك الطائرات لوجهات 
أخرى عبــر التكيف وغيره، واهللا 

يحفظ اجلميع.

هذا بالضبط ما يحدث في مجلس 
األمة، جتد أن هناك قوانني مهمة يجب 
النظر فيها وحلهــا فيخرج أحدهم 
بهدف لفــت األنظار عن املشــكلة 
الرئيســية، فيطرح موضعا يجذب 
عاطفة النــاس كاملواضيع الطائفية 
املراقبني بسرعة  انتباه  التي جتذب 
أحيانا  الرئيسية  وتنسى املشــكلة 
وأغلب األحيان ال تعرف املشــكلة 

حتى لغير املهتمني بها.
املتابع للشأن السياسي الكويتي 
يعرف أن الكل يعرف املشاكل التي 
يعانــي منها املواطن وأن أغلب هذه 
املشاكل سهلة احلل، لكن يستخدم 
بعض السياسيني هذه الطريقة لتشتيت 
املواطنني عن مشاكلهم الرئيسية لهدف 
في قلوبهم، وتتراكم املشاكل وينجح 
السياسي في تأجيل احللول وتصبح 
املشكلة أصعب والوضع العام كذلك.

الڤيــروس وتصحيح اخلطأ الذي 
العزل  وقعت فيه بإعــادة تطبيق 
الصحي داخل األماكن املخصصة 
على جميع العائدين وحجزهم بشكل 
صحي ووقائي ســليم بعيدا عن 
مخالطتهم لآلخرين ألن الڤيروس 

سريع االنتقال وحضانته طويلة.
املطلوب من مجلس األمة  اآلن 
عقد جلسة خاصة ملناقشة الوضع 

الرجنــة احلمــراء»، واملقصود بها 
التضليل في احلديث، فعندما يكون 
الهدف من احلديث شيء يطرح أحدهم 
موضوعا آخر مختلفا فينصب احلديث 
عليه ويخرج من اإلطار املخصص له، 
دون أن يفهم أحد املراد من احلديث 

أو طرح احللول للمشكلة.

أعراض بناء على ما ذكره املسؤولني 
في وزارة الصحة ولكن ســرعان 
ما تراجعت عن تصاريحها بشأن 
العائدين وأعلنت بشكل  ســالمة 
رســمي عن ٣ إصابات من ضمن 

العائدين بالڤيروس.
اآلن الوضع ال يحتمل املجاملة 
والواجــب علــى وزارة الصحة 
الوضع ومحاصرة  السيطرة على 

ذات رائحة زفرة شــديدة، جتذب 
الــكالب وتبعدهم عن فريســتهم، 
فحتى املجرمون الهاربون من كالب 
األثر يرمونها خالل هربهم حتى تتبع 
الكالب رائحتها وينجون بجرميتهم.
الفعل أخــذت إحدى  من هــذا 
املغالطات املنطقية اسمها وهو «مغالطة 

في بدايــة األمر، أعلنت وزارة 
العائدة  الصحة ان جميع احلاالت 
من اجلمهورية اإليرانية سليمة من 
ڤيروس كورونا وفحوصاتهم األولية 
مطمئنة، األمر الذي تطلب مغادرتهم 
للمنازل وتنفيذ العزل في منازلهم مع 
تطبيق شروط احلجز املنزلي عليهم 

وإلزامهم بعدم مخالطة اآلخرين.
بوجهة نظري أن وزارة الصحة 
املنزلي  العزل  أخطأت في فكــرة 
كان يجب عليها رغم استعداداتها 
الكبيرة في املنافذ واملستشفيات ان 
تفرض على العائدين العزل اإلجباري 
حتى يتعدوا املهلة احملددة في فترة 
حضانة الڤيروس وظهور أعراضه 
أو اإلصابة التي حتتاج الى ١٤ يوما 

متابعة من الطقم الطبي.
الوزارة طمأنت اجلميع وخرجت 
عبر وســائل اإلعالم بــأن جميع 
العائدين والبالغ عددهم ٨٠٠ حالتهم 
الصحية جيدة ولــم تظهر عليهم 

ليس القصد بالرجن هو السيارة، 
وإن كان لها نصيب في املعنى، إمنا 
القصد هو سمك الرجنة، تلك سمكة 
صغيرة يقــارب حجمها لـ «امليد»، 
يعشقها اليابانيون ويقدمونها بطرق 
طبخ مختلفة مقلية أو مشوية، وكانت 
بالسابق قبل اكتشاف الثالجة ومازالت 
جتفف وتخزن لتأكل في أي وقت، 
وعادة يأكلونها مشوية في الصباح مع 
طبق من األرز الياباني والبيرة، وهذا 
يعتبر من أنواع الفطور الكالسيكية 
لديهم، ويكثــر أكل هذا الفطور في 

أيام العطل.
وللرجنة اســتخدامات أخرى، 
الصيادون لتضليل  فيســتخدمها 
كالب األثــر ومنعهم عــن اصطياد 
فريسة معينة، فعند جتفيفها بشدة 
بالنار يتغير لونها ليصبح قريبا من 
األحمر أو الــوردي الغامق فتصبح 

املعقول أن يتركــوا أكثر من 
نصف الثروة للقلة القليلة التي 
ال تزيد على ١٪، وأن تأثير املال 
على صناعــة القرار يجب أن 
يتوقف، حيث فتح باب التبرع 
على موقع احلملة، وكان أغلب 
املتبرعني يســاهم بخمسة أو 
عشــرة دوالرات، ومع آالف 
املتبرعني ميكن متويل احلملة 
الطبقة  دون احلاجة ألمــوال 
الفاسدة التي تستردها بشكل 
أو بآخر على حســاب الشعب 
ومصاحله. وبالفعل في التاسع 
عشر من سبتمبر ٢٠١٩، أعلنت 
حملة ساندرز أنها بلغت مليون 
متبرع فردي، وأصبحت بذلك 
أسرع حملة رئاسية في التاريخ 

جامعة ماليني الدوالرات.
وينادي ساندرز في برنامجه 

االنتخابي على مجانية التأمني 
الصحي والتعليــم اجلامعي، 
املناخي،  التغيــر  ومحاربــة 
ويرى أن الدول اإلسكندناڤية 
هي القــدوة للواليات املتحدة 
األميركيــة، وأن إعادة توزيع 
الوحيد،  الثروة هــو احلــل 

ومــن غير املعقــول أن تنفق 
الدولة مليارات الدوالرات على 
احلروب في أقصى بقاع األرض، 
وتعجز عن توفير تأمني صحي 

ملواطنيها.
وعلى الرغم من تعد النظام 
االنتخابي األميركي والذي يتم 

على مرحلتني:
أوالهما، انتخاب املرشــح 
من كل من احلزبني الرئيسيني 
(الدميوقراطــي واجلمهوري) 
إذ  أولية،  انتخابات  عن طريق 
يجري احلزبان عادة انتخابات 
في كل والية يصوت فيها عادة 
للحــزب، ثم يختار  املنتمون 
املرشــح من كل حزب نائبا له 
ويتم التصديق عليهما رسميا 

في مؤمتر احلزب.
الثانيــة وهــي  املرحلــة 
االنتخابات العامة التي يصوت 
املواطنــون األميركيون  فيها 
الذيــن يدلــون  للمندوبــني 
بأصواتهم لصالح أحد املرشحني.

فإنه وفق هذا النظام يصعب 
جدا أن تلقى أفكار ساندرز مكانا 
للترويج، فهــو مؤيد حلقوق 

مع قرب حلول االنتخابات 
األميركية، بــرزت العديد من 
األسماء خصوصا من احلزب 
الدميوقراطــي، وهو احلزب 
املنافس للحزب اجلمهوري، وإن 
كان مرشح احلزب اجلمهوري 
هو على األرجح الرئيس احلالي 
دونالد ترامب، فإن املنافسة لدى 
الدميوقراطيني مشتعلة من أجل 
نيل ترشيح احلزب لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة، ولعل أبرزهم 
السيناتور  الفكر والطرح  في 
بيرني ســاندرز، حيث يعتبر 
أول مرشح دميوقراطي مييل 
صراحة إلى األفكار االشتراكية، 
حيث نادى بطريقته اخلاصة 
عمال بالده كــي يتحدوا، في 
إحياء صادم ملقولة لينني اخلالدة، 
وشرح لألميركيني أنه من غير 

العمال ويــرى ضرورة احلد 
من قــوة األثرياء، وهو يدعو 
الرعاية الصحية  إلى توفيــر 
والتعليم العالي املجاني، وعلى 
الرغم من أنها شعارات رنانة، 
لكن هل هي قابلة للتطبيق في 
معقل الرأسمالية العاملية، الوضع 
بالنسبة لنا يحتاج إلى معجزة، 
فأصحاب رؤوس األموال لن 
يســمحوا أبدا بدخــول تلك 
املجتمع األميركي  إلى  األفكار 
وهم الذين حاربوها طوال سنني 
عندما كان االحتاد السوفييتي 

يتزعم املعسكر االشتراكي.
املهــم انــه طــرح جديد 
وعبقــري.. واأليــام القادمة 
إمكانية  لنا ما مدى  ستكشف 
اختراقه للحصن الرأســمالي 

املسيطر من سنني!

يقول أبوالعالء املعري:
ســجايا كلُّها غدٌر وُخبٌث              

تَوارثَها أُناٌس عن أُناِس 
رغاُم كيما           يهاجُر غابَهُ الضُّ

ينازُع ظبيَّ رمٍل في ِكناِس
وتقبُــُح بعَد أهليها املغاني            

كقبِح غيوِبهم بعد اِإلناِس
فكم هناك من تعرض وبشكل 
متكرر من قبل أصحاب الغيوب 
القبيحة، إلساءات، إهانات، قذف 

وجتريحات غائرة متعمقة، 
غالبا ما ينعدم عالجها تعيش 

بداخله.
فهي كما يقال عنها، حتتوي 
على ثغرة مســتوية اجلوانب 
تبدو كالبئر، وذلك فقط بهدف 

إطاحته ودفنه وتبشيعه.
ليجعلوا من اآلخرين حوله 
وكل من له صله به، نبذه وكرهه، 
وصرف النظر عنه لغاية ما في 

نفوسهم.

فهي من أصعب أنواع األذى، 
الذي ميّس شخصك، سمعتك، 
حياتك، مسكنك وكيانك، كما 
أنها قد تأتيك أيضا من أقرب

املقربني لك، أولئك الذين لن 
يفهموا حقيقتك، ما يصدمك 
ويذهلك، فيجعلك تعيش في 
صراع داخلي مســتمر بينك 

وبني نفسك.
وبالرغم من ذلك، حتاول انت 
رغما عنك، أن تكون صلبا، قويا، 
متماسكا، فتتظاهر بالالمباالة 
وعدم االهتمام، بإحساس مليء 

باالستغراب!
وألن هناك مــن ال يحب 
العيش إال منفردا،  ولن تكتمل 
فرحتــه وراحته إال من خالل 
االستئثار على غيره، جتدهم 
مستمرين  في لغطهم البائس 

متمادين.
يأتيــك هذا  أنــه قد  كما 

االستئثار أحيانا من الصديق 
والقريب، قبل العدو والشخص 

الغريب البعيد.
فهناك قريب ال يهنأ له بال، 
وال يطيب له عيش، حني يرى 
قريبــه يأتي بثمــار غنية، ال 
ان يأتي مبثلها،  يستطيع هو 
او حني يراه ميتلك صفات معينة 
يجعل من النــاس تتباهى به، 

صفات متيزه عن غيره، سواء 
من وعي، نضوج، أســلوب، 
مستوى، خصال روحية نقية، 

يفتقر هو إليها.
وهناك الصديق الذي ال يحب 
ان يــرى صديقه يتقدم عليه 
بشيء، مهما كان ذلك الشيء، 
فتراه ينزعج كثيرا ويضطرب، 
فينقلب رأسا على عقب، فال ليله 

ليل، وال نهاره نهار!
يســخطون، يســتاؤون، 
وسرعان ما يستسهل عليهم 
شخصك وعشرتك،  ولثقتك 
يخونون، ودون أدنى إحساس 
وضميــر، هــذا وبخالف ان 
البعض جعل من تلك املمارسات 
والتصرفات كهواية له، ميارسها 
بحذافيرها،  بكل متعة وشغف 

على غيره.
يقول رسولنا الكرمي ژ : 
«ال يجتمع في جوف عبد مؤمن 
غبار في سبيل اهللا وفيح جهنم».
فكم من مشــاكل حصلت، 
وعالقات فسدت، وأحداث طالت 
بها األيام تعثــرت، وبقدر ما 
تتغافل انت، تتجنب وتتجاهل، 
أيضا لم ولن تسلم منهم وال 

من مضايقتهم لك.
غافلــون ولكــن تأكد أن 
اهللا ســبحانه وتعالى ميهلهم 

وليس بغافل عنهم، لكنهم في 
غيّهم يعمهون، لذلك كثيرا ما 
جتدهم يتمــادون ويكابرون، 
ومن أخطائهــم وتصرفاتهم 
أبدا ال يتعظون. وألن احلقيقة 
ال تأتي دوما بتلك الســهولة، 
فوكلها هللا سبحانه وتعالى، وال 
ترهق نفسك، ودعهم يثرثرون 

ويقولون ما يقولون، 
وكما قال اإلمام الشافعي:

فيِه              أعرْض عن اجلاهِل السَّ
فكلُّ ما قاَل فهَو فيه

ما ضرَّ بحَر الفراِت يوما               
إن خاَض بعُض الكالب فيه

انه  وضع في احلســبان 
مهما كان مقدار جرحك وأملك، 
لنهاية حتملك  وان وصلــت 
أكــرم األكرمني  وحلمك، بأن 
معك لن يخذلــك، وعاجال أم 

آجال سينصفك.
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