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القبيلة كيان صغيــر ال يقارن بالوطن بأي حال من 
األحــوال، بل إن القبيلة تذوب فيه وتتالشــى مع قيام 
الدولة، ونحن كلنا ننتمي إلى قبائل عربية، ولكن انتماءنا 
لقبائلنا كان في زمــن الالدولة، ومع قيام الدولة انتهى 
دور القبيلة واصبح والؤنا للوطن فقط، هذا الوطن الذي 
رعانا من املهد إلى اللحد، وأعطانا األمن واألمان، وكفل لنا 
العيش الكرمي، فصار لنا األب واألم واخلال والعم، وكل 
شيء بالنســبة لنا، هذا الوطن العزيز الذي جمع أبناءه 
دون تفرقة بني هذا وذاك فجعلنا سواسية فال قبلية وال 
عنصرية وال طائفية، إنها الكويت وحسبك، وكل الطرق 

تؤدي إلى الوطن مهما شرقنا وغربنا.
وقد طفا على السطح في السنني األخيرة ظاهرة سلبية 
مقيتة، لم نكن نعهدهــا وال نعرفها من ذي قبل، وهي 
التفاخر والتباهي واالعتزاز بالقبيلة دون الوطن، وهذه 
الظاهر سلبية ومقيتة وخطيرة، ولها تبعاتها وأضرارها، 
فبدال من أن نعتز ونفتخر كمواطنني بالوطن صرنا نعتز 
بالقبيلة دون الوطن، فهل القبيلة أهم من الوطن؟ ومتى 
كانت القبيلة تقوم مقام الوطن؟ إن هذا األمر اخلطير فيه 
نسف لألسس الوطنية التي تربينا عليها، وإثارة للعصبية، 
وإظهــار للنعرات، ومخالفة صريحة ملبادئ شــريعتنا 
السمحة، كما أنه منزلق خطير له عواقب وخيمة يغفل 
عنها كثير من الناس، فلم ضعفت الوطنية عند شريحة 
كبيرة من املجتمع؟ وكيف تســمح لك نفسك بالتفاخر 
باالنتمــاء للقبيلة دون الوطن األم؟ ومن نحن دون هذا 
الوطن؟ وقد الحظنا أن مئات املواقع اإللكترونية صارت 
بوقا للقبلية، تتغنى مبآثرها متناسني ما كانت عليه القبائل 
من حروب وتطاحن وتناحر قبل قيام دول اخلليج، فمتى 
كان الوالء للقبيلة أهم من الوالء للوطن؟ وما يثير الدهشة 
حقا أننا أصبحنا نســمع قصائد متجد القبيلة وتروج 
لها بعد أن كنا ال نســمع إال القصائد الوطنية التي تبث 
روح محبة الوطن والتضحية في سبيله، وهذا األمر فيه 
تهديد لوحدة الصف ومتاســك املجتمع، فنحن بحاجة 
ماسة الى خطاب وطني ال خطاب طائفي يثير النعرات، 
وال ميكــن أن حتل القبيلة محل الوطن، وال ميكن ألحد 
أن يتباهى علــى أحد، فكلنا أبناء وطن واحد لنا حقوق 
وعلينا واجبات، ونحن منتمون للوطن وليس للقبيلة، 
بل ونتشــرف بانتمائنا لهذا التراب العزيز، الذي نعض 
عليه بالنواجذ، وهذه األصوات النشــاز ال نريد لها أن 
تعلو وترتفع، بل نريد لها أن تختفي، وال نقبل التغريد 

خارج سرب الوطن.
ومــن هنا نقول يجب على الدولة أن تأخذ هذا األمر 
بعني االعتبار، وأال تتســاهل إزاء هذه الظاهرة السلبية 
التي تهدد املجتمع، فال تفريط في الهوية واالنتماء، وقد 
نبهنا اهللا تعالى إلى ذلك حيث قال عز من قائل: (إن أكرمكم 
عند اهللا أتقاكم)، كما قال النبي ژ في حجة الوداع: يأيها 
الناس أال إن ربكم واحــد وإن أباكم واحد، أال ال فضل 
لعربي على أعجمــي وال لعجمي على عربي وال ألحمر 
على أسود وال ألســود على أحمر إال بالتقوى، أبلغت؟ 

قالوا: بلغ رسول اهللا ژ، قال: ليبلغ الشاهد الغائب.
 ويا من تتفاخر بقبيلتك دون وطنك اعلم أن رسول 
اهللا ژ بكــى حزنا وهو يخرج مــن مكة املكرمة وطنه 
ومسقط رأسه، وقال: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلّي ولوال 
أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» (رواه أحمد 

وابن ماجه). ودمتم ساملني.

يعتبــر األمن في العراق الشــقيق واجلار أمرا مهما 
للكويــت ودول اجلوار، لذلك حرصنا على متابعة نتائج 
االنتخابــات العراقية ومتنينا أن تســفر عن فوز نواب 
يهمهم أمن العراق واستقاللية قراره، وهللا احلمد جنحت 

كتلة السيد العروبي مقتدى الصدر.
وما ان أسفرت االنتخابات العراقية عن فوزه باملركز 
األول الذي يؤهله لتشكيل احلكومة العراقية توجه بخطاب 
للشعب العراقي والشعوب العربية تشعر من كلماته بحسه 
العروبي، وقد نادى بأعلى صوته بضرورة حصر السالح 
بيد الدولة مرورا بانتهاء زمن امليليشيات املعروفة بتبعية 
النظام اإليراني الذي كان يعبث بالعراق، حيث كان يتدخل 

في الشأن العراقي وفي تشكيل احلكومة.
كذلك أملح السيد مقتدى إلى أنه سيحاسب كل فاسد 
أيا كان وسينزع الفساد بدمائنا لو اقتضت الضرورة.. 
وحتدث أيضا عن األمن واالســتقرار في العراق حيث 
أشار إلى أن الشعب العراقي آن األوان ألن يعيش بسالم 

بال احتالل وال إرهاب.
كذلك فازت في هذه االنتخابات قائمة تقدم برئاســة 
محمد احللبوس باملركز الثاني الذي ميثل الكتلة السنية 
ثم قائمة الكون الكردي، وهذه النتائج تبشــر بأن دولة 
العراق احلرة لن تتبع أي تدخل أجنبي وبالتالي فإن هذا 
يطمئن الكويت ودول اجلوار على عدم السماح ألي تدخل 

إيراني في العراق.
نحن لسنا ضد أي دولة ولكن نرفض أن تتدخل أي 
دولة في شــؤون اآلخرين، ونريد أن نتعامل مع العراق 
دون أن تتدخل في شأنه أي دولة خارجية سواء األميركي 
أو اإليراني، كما هو في لبنان الذي يعجز عن تشــكيل 
حكومة وطنية متثل كل اللبنانيني بســبب تدخل إيران 
من خالل فرض سياستها من خالل حزب اهللا الذي يعلن 
األمني العام للحزب حسن نصراهللا عن تبعيته إليران علنا 

وهذا ما يردده في كل مناسبة.
نرجو للعراق الشــقيق اجلار أن يوفق في تآلف كل 
أطياف العراق ألن يتمســكوا بوطنيتهــم العراقية وأن 
يتبنى مشــاريع لصالح الشــعب العراقي فالعراق دولة 
غنية متلك ثروات نفطية كبيرة وبإمكانها أن جتعل من 
العراق والشعب العراقي أن يعيش حياة راغدة كجاراتها 
اخلليجيات.. ال بد أن يباشر العراقيون الوطنيون ليحموا 
اســتقاللية العراق وعدم التبعية ويحافظوا على الثروة 
العراقية لصالح الشعب العراقي.. والعراق ال ينقصه الرجال 
العروبي مقتدى  املخلصون الوطنيون.. ونبارك للسيد 
الصدر واحللبوسي وكتلة التجمعات الكردية ونأمل أن 

يتعاونوا لصالح العراق والعراقيني.
من أقوال األمير الراحل الشيخ جابر األحمد - طيب 
اهللا ثراه: «إن الشعب الكويتي لم ينظر في أي وقت إلى 
النعمــة التي أفاء اهللا بها عليه نظــرة أنانية ضيقة.. بل 
وضع باالعتبار احتياجات إخوانه العرب فأشــركهم في 

هذه النعمة».
واهللا املوفق.

للمشاية من  الكرم واجلهود والتضحية 
الكيلومترات  العراقيني، وعبر مئات  املاليني 
نحو كربالء للتشرف بزيارة اإلمام احلسني 
گ في «يوم األربعــني»، جتدد له الوالية 

والفداء وهو رمز لطلب اإلصالح في األمة!
ملاذا لم متش إلى صناديق االنتخاب التي 

ال تبعد عنها سوى بضعة أمتار؟!
استفهام وجهته إلى بعض اإلخوة العراقيني 
داخل العراق وخارجه، فأفادوا مبا ملخصه 

ما يأتي:
إلى صناديق االنتخاب  ٭ مشــينا وذهبنا 
ولألسف ومبرارة ضاعت وسرقت أصواتنا.

- الناس عواطــف ال مواقــف، واملؤمنون 
الرساليون ملا تركوا العمل الرسالي وهجروا 
املساجد واملجالس احلسينية وتركوها لآلخرين، 
وانشغلوا باملواقع واملناصب، فكان من نتائجها 
شيوع تدني الوعي والعزوف عن االنتخابات.
٭ التزويــر وارد، وهناك إعالم يعمل على 
تثبيط الهمم، والشعب ناقم على احلكومات 
السابقة واملجلس أيضا! يرون الوزراء والنواب 
يتمتعون بالثروات، بينما هم محرومون من 

الكهرباء واملاء، ويعيشون البطالة!
٭ لم يكن هناك توعية وتبليغ كاف بضرورة 
املشاركة، والتنبيه على خطورة املرحلة خاصة. 
فقط اجلمهور املتحزب الذي ذهب لالنتخابات، 
بينما غيرهم وهم األكثرية مصاب باإلحباط من 
العملية السياسية، فكان يحتاج إلى إعالم واع 
يرفع من معنوياته، السيما أن هذه االنتخابات 
حتتاج إلى حتديث بيانــات الناخب، خاصة 
ان العراقيــني وعبر التاريخ معروفون بعدم 

طول البال !
٭ ألن الوجوه نفس الوجوه والبرامج نفس 
البرامج والوعود نفس الوعود والناس فقدت 

الثقة بهم.
٭ فقدوا الثقة بالطبقة السياسية، ألنهم يعملون 
النتمائهم احلزبي وليس للوطن، فضال عن 
وجود قناعة عند الناس بأن االنتخابات مخترقة،

فكان الفرق شاسعا بني اإلميان باحلسني گ 
كقضية، واالنتخابات كنتاج بشري. 

٭ لقد يئس الناس من االنتخابات ألنها تفرز 
نفس األشخاص واألحزاب 

- لعدم ثقتها مبخرجات العملية االنتخابية. 
٭ أهل البيت النبوي ومنهم اإلمام احلسني 
عليهم السالم هم الصادقون مع اهللا ومع الناس، 
يتفقدون أحوال الرعية، بينما السياســيون 
الهثون وراء مصاحلهم اخلاصة، غافلون عن 
معاناة الناس، خربوا احلرث والنسل والشعب 

يريد التغيير بيده بعيدا عن اإلمالءات. 
- لقد تعبنا من السياســيني، ولم يلمس 
الشعب منهم شيئا! وكأن على العراقيني حتمل 

سنوات عجاف! 
< < <

عن اإلمام احلسن العسكري گ: «ما ترك 
احلق عزيز إال ذل، وال أخذ به ذليل إال عز».

جلست قبل يومني مع صديق زميل عشق 
مهنة التعليم وعشقه على اثرها طلبته.

وكالعادة لم يخل احلديث عن هموم املهنة 
وإرهاصات العام الدراسي احلالي والضعف 
العام لدى كثير مــن الطالب جراء ابتعادهم 
القسري عن مقاعد الدراسة فترة من الزمن 
وقد سيطر على احلديث كيفية إنقاذ ما ميكن 
إنقاذه من تردي املســتوى ورفعه من جديد 
ليبهرني كعادتــه بطريقة ابتكرها مع طلبته 

تتلخص بالتالي:
يختار الطالب بنفسه أحد مواضيع املنهج 
ويقوم بشرح نبذة عنه خالل مدة ال تتجاوز 
الدقيقة من خالل مقطع ڤيديو يقوم شخصيا 
بصناعته، بحيث يكون بواقع مرتني بالشهر 
ليضرب عدة عصافيــر بحجر واحد، منها: 
حتضير الدروس، تعليم نفسه بنفسه وهذا 
من أرقى أنواع التعلم، ارتفاع مستوى الثقة 
بالنفس بسبب التحدث أمام الكاميرا والنشر، 
القضاء على اخلجل لدى التحدث أمام جمهور 
وغيرها من اإليجابيات املتوقعة من جراء هذا 

الفعل العظيم. 
والســؤال اآلن: ملاذا ال يستفاد من تلك 
العقليات اجلبــارة من أبنــاء وبنات بلدي 
وهم كثر وفي جميع املراحل والتخصصات 
للنهوض مبستوى التعليم أو على أقل تقدير 
يساعدون في رسم خطة إنقاذ الفاقد التعليمي 
الذي خصصت له الوزارة ١٥ دقيقة من زمن 
احلصة يضع خطتها رئيس القسم بالتعاون 
مع التوجيه املعني والتي نتمنى أن تنتشلنا 
من كارثة تعليمية متوقعة إذا اســتمر احلال 

كما هو عليه؟. 
الوضع ليس بالبسيط واجليل أمانة في 
عنــق كل من له عالقــة بالتعليم فال تنحوا 
املميزين من أهل امليدان في املساندة ألنهم 

على استعداد حتى هذه اللحظة. 
علــى الهامش: دائما ما أضع الرهان على أهل 
امليدان ألنهم ببســاطة أفعالهم واضحة على 

العيان.

االلتفات الــى عيوب األمس فماذا 
سيكون مصير األجيال القادمة؟ 

حتما ســيظهر جيل عاجز عن 
الكتابة وســتصبح الكتابة العربية 
األبناء  غريبة في دارها وسيهجر 
اللغة العربية، ألنها غامضة صعبة 

غير مرنة في نظرهم.
اإلســعاف احلقيقي:  إننا بحاجة إلى 
إسعاف حقيقي للغتنا وألبنائنا الذين 
ال يدركون أهمية اللغة العربية في 
حياتنا، فهي لغة القرآن، وهى ديننا 
وهى عرضنا وشرفنا وكرامتنا وهى 
الثقافة التي نفخر بها وهي تاريخنا 

وهى تراثنا األصيل. 
ال بد من تأســيس العربية من 
جديد ملن وصل إلى الصف الثالث 
االبتدائي والذي عاش مع لغته خلف 
الشاشة ولم ميسك قلما ولم يتعلم 
فنون الكتابة العربية على أصولها 

عبر جائحة كورونا.

لقد أيقنت أن احلياة تسير على 
دفتني، تارة حتلق بنا في سماء البهجة 
والسعادة وتارة تهبط بنا إلى عمق 
األسى واخلذالن، لذلك تقبل كل هذا 
بصدر رحــب وال جتزع منه فإنها 

سنة اإلنسان والكون.
إن دروس احليــاة علمتني أن 
نظرتك لنفســك اهم شيء حتققه 
ألنها ستحدد قيمتك في عيون من 
حولك وسترســم لك شكل حياتك 
وقبــل أن تركض هنا وهناك باحثا 
عن روح حتتضن انكسارك حاول 
أوال أن حتتضن ذاتك ومتنحها احلب 

والتقدير والقوة والثقة.
إن كل ما يحتفظ به العقل قابل 
للتحقيق وجميع األفكار في نهاية 
املطاف ستتحول إلى حقيقة على أرض 
الواقع، فإذا ما مألت رأسك باألفكار 
السلبية التي تخشاها واخلوف والقلق 
فكن على ثقة بأنه سيحدث ما تخشاه، 
لكنك إذا أحسنت الظن بربك وبذاتك 
وجعلت التفاؤل منهجا لك على الدوام 
فستتحسن أمورك كثيرا وستسكن 

الطمأنينة قلبك.

الكويت، وتخشون القيادة في شوارع 
بريطانيا األكثر أمانا وسهولة!

عزيزي راكب الدراجة الهوائية.. 
السيارات  كن يقظا فأغلب سائقي 
يبغضون وجودكم في الشارع، وضع 
نصب عينيك هذه الكلمات: «قائدو 
هذه املركبات ال يرونك»، وتذكر أنهم 
يقودون مركبة حديدية قد تهشمك 
ودراجتك، فأنــت مهما أخذت من 
األمان والسالمة من خوذة  تدابير 
وسترة واقية، اال أن شوارع الكويت 
وطرقها ليست مناسبة ملمارسة تلك 
الهواية، حتى وإن مت إقرار ساعات 
محددة في تلك الشوارع واجلسور 
ملمارسة هذه الهواية، فهي قرارات 
ال تتوافــر شــروط تطبيقها لدى 
من أقرها، مثل كثير من القرارات 
التي ال تعدو مسكنا أللم ورد فعل 
حلدث معني أو خبر للنشر والظهور 

اإلعالمي.
رحم اهللا ضحايا التقصير وعدم 
تنفيذ مســارات وحارات لركوب 

الدرجات الهوائية.

إن إظهار االحتــرام لآلخرين في 
مــكان العمــل يوفر علــى األقل 
ســت مزايا. االحترام يساهم في 
املوظفني  الوظيفي، ويجعل  الرضا 
السلوكيات  أكثر تفاعال وإنتاجية. 
احملترمة أيضا ترفع الروح املعنوية. 
االحترام يزيد من املشاركة الوظيفية. 
االحترام يخلق بيئة عادلة ويقضي 
على احملسوبية. االحترام يخفض 
التوتر ويساعد في حرية األداء دون 
القلق من أن يكون األداء موضوعا 

للنميمة والسخرية.
في املقابل، اإلنسان غير احملترم 
هو من إذا حضر ال يعد وإذا غاب ال 
يفتقد، فهو ال يألف وال يؤلف، أناني 
وحسود، ال يهمه إال نفسه، ولو على 
حساب اآلخرين، متطفل ويتدخل 
فيما ال يعنيــه، فنحن قلنا إن هذا 
للمحترمني، ولكنهم ال  املقال فقط 
يحترمون اإلرشادات وال القوانني، 
وأنت أيها القارئ الكرمي، بإذن اهللا 
من احملترمني، وأســأله أن يرزقنا 
وإياك القلب السليم، وأن يغفر لنا 
إن أصبنا بعض صفات الناس غير 

احملترمني، واهللا املستعان.

احلقيقية في املرحلة االبتدائية، حيث 
وصل التلميذ إلــى الصف الثالث 
االبتدائي وهو يجهل القراءة والكتابة، 
بأنه يجهل كتابة  وتتفاقم املشكلة 
حتى اسمه. وهنا ال بد لنا من وقفة 
حقيقية مــع النفس ومع الضمير 
ونســأل أنفسنا سؤاال واقعيا: إذا 
مضينا في مشــوار التعليم دون 

نتعلم يوما كيف جنعل من أنفسنا 
سعداء.

قدميــا نصحونا بأن ننظر إلى 
نصف الكــوب اململوء دون نصفه 
الفارغ، وأنا أقول ال بأس أن ندرك 
أن هناك نصفا فارغا في الكوب ولكن 
هل فكرت في أن تكون ممتنا لوجود 

النصف اآلخر اململوء؟
قد نحاول أن نتغنى أحيانا باألمل 
والتفاؤل واحلب لعلنا نلتمس النور 
في ظالم داخلنا وقد نفشــل حينا 

آخر ولكن ال بأس بهذا.

تهتم بآداب الطريق قد تكون فكرة 
مرعبة لــدى الكثيرين، ملا تنطوي 
عليها من مخاطر تصاحب مزاولتها، 
فكيف في مدينة أشبه ما تكون قيادة 
السيارات فيها بحرب شوارع بني 
مستخدمي الطريق، وحارات القيادة 
ينطبق عليها «حارة كل من إيده إلو».
أتذكر صديقنا البريطاني عندما 
علق مستغربا ترددنا بتأجير سيارة 
وقيادتها فــي بريطانيا: «تقودون 
وتتمكنون من قيادة السيارات في 

باالبتسامات؟ وممن إذا أخطأ يقدم 
االعتذارات؟

وهل أنت ممن ال يستغل املنصب 
ويراعي احلرمات؟ وممن ال يرتكب 
أو يتوسط ملن هو غارق باملخالفات؟
وهل أنت ممن يسعى في اخلير 
وقضاء احلاجات؟ وال يساوم على 
مصداقيتــه وأمانتــه مهما بلغت 

املغريات؟
فقيم نفسك بصدق على ما سبق 

ذكره من املقوالت.
 فلنأخذ فوائد انتشار االحترام 
في البيئــة اإلدارية والعملية مثاال. 

الوضــع اجلديد، يــزاول تعليمه 
خلف الشاشة، ويسلم واجبه خلف 
الشاشــة، ويختبر اختباره خلف 

الشاشة كذلك.
أن استقرت  وبعد  املرحلة االبتدائية: 
األوضاع الصحية وعادت احلياة الى 
طبيعتها وبعد أن عدنا الى املدارس 
عبر جميع املراحل، وجدنا الكارثة 

الدوام ملــاذا يخطئ الناس في فهم 
حديثي معهم؟ فالكالم في صدري 
إما أن يصير عقدا تخنق أنفاســي 
فال أجد للحديث سبيال وتداهمني 
العبرات فتغرقني، وإما أن حتل عقدة 
لساني وأصير أحتدث في كل شيء 
بال توقف وبال ترتيب ولكن في نهاية 
املطاف أجد أنني لم أبح مبا في داخلي 
وحتى حديثي لم يكن يشبه ما كنت 

أود قوله.
نحن نعلم جميع السبل إلى احلزن 
ونعرف جيدا كيف نحزن لكننا لم 

يخصص من ماليني الدنانير التي 
لراكبي  أنفقت عليها، إلنشاء ممر 
الدراجــات الهوائية أو الســكوتر 
أو ألواح وأحذيــة التزحلق، وهي 
ممارسات اعتيادية ومشاهد روتينية 
تراها أينما ذهبت في أقدم وأعرق 
املنتزهات في دول العالم، سواء في 
الهايد بارك أو سنترال بارك أو في 

دول اجلوار.
إن فكرة قيادة الدراجات الهوائية 
في املدن العصرية، وفي مدينة ال 

القــاذورات، من  وممن ال يرمون 
شباك السيارات؟

وهل أنت ممن يلتزم باملواعيد 
وبتوقيــت الدوامــات؟ وفي أغلب 

األحيان محترم لألوقات؟
وهل أنت ممــن يحترم جميع 
الشخصيات؟ سواء كان إنسانا بسيطا 

أو من أصحاب املقامات؟
وهل أنــت ممن ال يتنصل عما 
أوكل إليه من مســؤوليات؟ ويقوم 
بعملــه بإخــالص دون اإلخــالل 

باألمانات؟
وهل أنت ممن يستقبل املراجعني 

سمعنا في األعوام املاضية عن 
جيل ال يقرأ، جيل هجر القراءة وأسر 
نفسه لوسائل التواصل االجتماعي 
التي سرقت وقته وشغلت تفكيره. 
وقد سلط عدد من التربويني الضوء 
على هذه الظاهرة، مستعينني بعدد 
من اإلعالميني لترسيخ فكرة أهمية 

القراءة في حياتنا.
وتشتد الكارثة: وتشتد الكارثة ما بعد 
جائحة كورونا وبتنا نخشى جيال ال 
يكتب مستقبال، أي مبعنى أننا قد 
نصل إلى مرحلة جند فيها جيال ال 
يستطيع أن يكتب كتابة صحيحة 

خالية من األخطاء اإلمالئية.
إذا تســاءلنا ما السبب؟ نقول: 
لعلها عواقب كورونا التي أجبرت 
العالم على املكوث في املنزل وأجبرت 
وزارة التربية على التعلم عن بعد، 

حفاظا على أرواح البشر.
الطالب متعايشــا مع  وأصبح 

ال جتعل احلزن يطفئ شــعلة 
احليــاة التي بداخلك، وال تســمح 
للظروف بأن تدفعك إلى زاوية ضيقة 
تسجن بها نفسك فتفقد بهجة احلياة 

وبريقها.
إن العالم قاس مبا يكفي ليطفئ 
شغف احلياة بداخلنا فإنني أعترف 
بأن احلياة هزمتني في مواضع كثيرة، 
ونالت مني حتى بلغ اليأس في قلبي 
مبلغا عظيما، وقد دفعتني إلى زاوية 
ضيقة سجنت فيها نفسي وكنت أطل 
برأسي إلى اخلارج بني حني، وآخر 
أسترق النظر لكي أجد ما يدفعني 
للخروج إال أنني في كل مرة كنت 
أعود سريعا، وقد متلكني اخلوف 

والقلق. 
قد أبدو للجميع قويا ورمبا جامد 
املشاعر ال أبالي بشيء ولكني أواري 
خلف ذلك كله نفسا مهشمة رقيقة 
يؤملها بشــدة كل شيء حتى وخز 

إبرة صغيرة.
دائما مــا كان صوتي اخلارجي 
مسموعا وكلماتي مفهومة بوضوح 
ولكن في داخلي كنت أتساءل على 

من منكم شاهد مقطع السقوط 
اجلماعي ملتسابقي وراكبي الدرجات 
الهوائية في طواف فرنســا؟ الذي 
تســببت فيه مشجعة ومحبة لتلك 
الرياضــة، برفعها الفتــة ورقية، 
املتســابقني،  لتصيب باخلطأ أحد 
فتساقطت الدراجات وتشابكت مع 

أجساد املتسابقني!
هذا املشهد حدث في دولة حاضنة 
ومشــجعة ومهيــأة كبنية حتتية 
وكثقافة مجتمعية، ملمارسة ركوب 
الدراجات، كوسيلة تنقل وهواية أو 
كرياضة تقيم لها املسابقات بصورة 

دورية.
فتخيل مدى خطورة ممارسة تلك 
الهواية أو الرياضة في مدينة ليست 
شوارعها اخلارجية والداخلية فقط 
غير مهيأة للمشاة وراكبي الدراجات، 
بل حتى شواطئها وحدائقها الصغيرة 
في املناطق السكنية مع أكبر حديقة 
فيها وهي حديقة الشهيد، التي نتغنى 
بها كصرح ترويحي، ال يسمح فيها 
مبمارسة هواية ركوب الدراجات، ولم 

االحترام خلق نبيل، وهو أساس 
النجاح في املؤسسات، واإلجناز في 
الشركات، وهو العنصر اجلوهري 
املتقدمة واملتحضرة.  للمجتمعات 
فأســاس املجتمعات أو املؤسسات 
احملترمة هو الشخص احملترم، فمن 

احملترم؟
احملترم يفرض عليك احترامه، 
احملتــرم يهتم بشــكله وهندامه، 
احملتــرم يحرجك بأخالقه ومنطق 
كالمه، احملترم يراعي دينه ويراقب 
أفعاله، جتده مخلصا وملتزما بعمله 
ودوامــه، احملترم يقف مع املظلوم 
والضعيف بشهامة، احملترم يضع 
مخافــة اهللا أمامه، احملترم يتصف 
بعمل اخلير دون ندامه، بل ان احملترم 
جتده يضحي ويتحامل على آالمه، 
ويصبر على أسقامه، فهو من أصحاب 
الكرامة، وغيرها من صفاته احملمودة 
التي ال ميكن حصرها في هذه املقالة.
فلنراجــع أقوالنا وأفعالنا، فقد 
نصيب بعض صفات غير احملترمني 

من حيث نشعر أو ال نشعر.
بالطابور ملتزم  أنت ممن  فهل 
أماكــن االزدحامات؟  وخاصة في 
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