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إضاءتنا اليوم ليست إشارة جلزء آخر من مسلسل «كف 
ودفوف»! بل قضيتنا اليوم تسلط الضوء على «بيت األمة»! 
بعيدا عن احلريات ومواد الدستور وغيرها من شعارات 
سواء كانت صادرة من بعض أعضاء مجلسنا املوقر أو من 
أفواه في عامة الشــعب! ومن هذا وذاك يبقي السؤال: إلى 

متى تدق الطبول وتتبعها الدفوف؟
باألمس القريب كان استجواب وزير الدفاع «وخلصنا 
منه وعدت».. واليوم «اليوغا»! وغدا ال نعلم ما تخفيه جعاب 
بعض النــواب أو بعض األفواه اإلعالمية بدال من أن تركز 

على قضايا الشعب الكويتي.
ســئمنا من قيام البعض بتأجيج املجتمع الكويتي من 
خالل قضاياهم وشعاراتهم التي ال نعلم من مصدرها وما 
هي هويتها! سطور عديدة وكلمات كثيرة وهذا يقول وهذا 

يعارض والنتيجة.. محلك سر!
إلى تلك احلروف وذلك الفكر: كفاكم عبثا.. كفاكم تشتيتا 
لفكر املواطن.. كفاكم دقا للطبول ألننا ســئمنا من صدى 
دفوفكم.. منذ فجر حترير الكويت في ١٩٩١ وإلى يومنا هذا 
نريد أن نعرف من هؤالء البعض ما هي إجنازاتكم؟ وما هي 
نتيجة ما تطرحونه من أمور؟ وإلى بعض العقول اإلعالمية 
واملفكــرة ما هي أجنداتكم وما هــي نتيجتها؟ وإلى بعض 
البرامج اإلعالميــة ما هو طرحكم اإلعالمي إذا كان بالفعل 

ميتلك األسس اإلعالمية والهوية الوطنية؟
رســالتنا اليوم إلى كل من ذكرناهم في الســابق في 

سطور مقالنا:
٭ أين أنتم مــن التعليم؟ فالتعليم ال يقتصر على حوائط 
متهالكة وهيكل تعليمي وتربوي مقلوب؟ وال صروح تعليمية 
مازالت قيادتها باإلنابة؟ أين أنتم من املكاتب الثقافية؟ العديد 
مــن القضايا التعليمية والتربوية مازالت في خبر كان ولم 
تســلط الضوء عليها سواء من البعض في مجلسنا املوقر 
ومن بعض العقــول والوجوه اإلعالمية.. وهذا ليس بوليد 

اليوم! بل منذ فجر التحرير.
٭ أين أنتم من الشوارع والبنية التحتية؟ فمنذ فجر التحرير 
والكويت تعاني الكثيــر من تخبط ذلك التخطيط.. هذا إذا 

كان يوجد تخطيط باألساس! صباح اخلير يا بيت األمة!
٭ أين أنتم من الهوية الوطنية؟! عجبا للبعض الذين يحرصون 
على االهتمام بقضايا وصور دخيلة على مجتمعنا باســم 
«املدنية والتمدن» تاركني وراءهم الهوية الوطنية والعادات 
والقيم والتقاليد الكويتية والعربية واإلسالمية.. «ترى القضية 
يا جماعة اخلير» ال تقتصر علــى «اليوغا»، القضية أكبر 

من هذا بكثير.
٭ مسك اخلتام: من أجمل التعليقات التي قرأتها على موضوع 
«اليوغا» فمن قام بكتابها أصاب بحروفها، عندما كتب: «أيا 

غالي.. يا بو (اليوغا).. نسيت الشعب وحقوقه!»

التي  الفنون  التجاهل من  فن 
حتتاج إلى ذكاء، ال يتقنه إال العظماء 
أصحاب املبادئ الراقية واألخالق 
التي تترفع عن سفاسف  العالية 
األمور، وهو سالح فتاك يستخدم 
بصمت محترف ضد أشخاص ال 
ينفع معهم اجلدل نتيجة ألفعالهم، 
وقد أوصى بعض احلكماء بذلك 
فقال: «امض كأنك لم تسمع، اصمت 
كأنك لم تفهم، جتاهل كأنك لم تر».
بالشخصية  املجتمعات مليئة 
اإليجابية والصفة السلبية، فأسلوب 
«التطنيش» هو األمثل في التعامل 
بـ  الصفة املشمئزة ويسمى  مع 
«التجاهل اإليجابــي» حيث قال 
تعالى: (خــذ العفو وأمر بالعرف 
وأعــرض عن اجلاهلني)، فهنا قد 
وضعت حدا حلياتك الشخصية 
ال ميكن ألحد جتاوزه، وهي صفة 
«الذي يعلم متى  العاقل  اإلنسان 
يتكلم وكيف يتكلم ومع من يتكلم»، 

واملثل يقول «طنش تعش».
وقد ذكر رئيس املركز العربي 
للتحكيم لالستشــارات وإدارة 
األزمات أستاذنا د.صالح الديب في 
أثر فن التجاهل في إدارة األزمات 
فقال: «يعد فن التجاهل أحد األدوات 
املهمة في إدارة األزمات والتي يجب 
وضعها في عني االعتبار، وخاصة 
مع وسائل الضغط املنحرف، التي 
تهدف إلى تشتيت اجلهود القائمة 
فــي إدارة األزمة ولفت انتباههم 
عن الهدف الرئيسي وهو النجاح 
إدارة األزمة، وللتجاهل دور  في 
جوهري، وعلينا أن نعي أهميته 
ومتى نستخدمه، حتى ميكننا من 

إدارة أزماتنا بالشكل األمثل». 
الراقي وســيلة  إذن: احلوار 
للتقارب وما يؤخذ باللني ال يؤخذ 
بالقوة، وليس كل ما يقال يستحق 
الرد، وقد قال ابن خلدون «يوزن 
املرء بقوله، ويقوم بفعله» والكلمة 
الطيبة ليست سهما، لكنها تخرق 

القلب.
الداعية  ونختم زاويتنا بقول 
اإلسالمي األميركي مالكوم إكس 
«إن لم تتقن فن التجاهل ستخسر 
الكثير وأولهم عافيتك».. ودمتم 

ودام الوطن.

يد التعاون مع اجلهات املختصة بالتقدم 
ببالغات ضد من استباح املال العام وهو 
واجب كل مواطن حريص على وطنه.

إن الكويت ليست بحاجة إلى كتل 
أو جلان لإلنقاذ، ألن دولتنا احلبيبة 
أمن  بقيادتها احلكيمة حريصة على 
وسالمة املجتمع بتوجيهاتها السديدة، 
لذا على السلطتني التنفيذية والتشريعية 
العمل معا في ظل الدستور والقوانني 
الفساد وبسط  ملواجهة جميع صور 
القانون على اجلميع، بغير  ســلطة 
ذلك ستزداد املطالبات الشعبية حتت 

مسميات متعددة ومنها إنقاذ البلد.
نأمل من السلطة التنفيذية قراءة 
الواقع بكل تأن واالستفادة مما يطرح 
على الساحة احمللية من قضايا، كما 
نأمل من النشطاء السياسيني توجيه 
النصح بعيدا عــن اإلثارة ألن هدف 
اجلميــع الذي ال نشــك فيه أبدا هو 

مصلحة الكويت.

وخصوصياتهم مســتباحة في تلك 
املواقع، وأصبحت األمور األســرية 
تطرح في املواقع، فضال عن حمالت 
ممنهجة لإلطاحة ببعض املسؤولني 
ومطاردتهــم وابتزازهــم ونشــر 
مستندات مع استخدام الفوتوشوب، 
وهكذا يصعب حصر املمارسات الدنيئة 
من بعض املواقع وقد تكون مدفوعة 

األجر من خصوم.
وهــذا ال يعني أنــه ليس ملواقع 
التواصــل االجتماعــي أي فوائد، 
ولكن ميكن احلصول على املعلومات 
املعتمدة  املواقع  الدقيقة عند متابعة 
والصحيحة التي تنشر احلقائق العلمية 
واالجتماعية وكذلك املواقع الرسمية 
للدول للمعلومات السياسية الصادقة. 
وال بد من االبتعاد عن املواقع املشبوهة 
واملواقع التي تنشر الشائعات وعدم 
ترويج أي معلومات دون التأكد من 
مصداقيتها حتــى ال تقع فيما هو 
محظور وتكون ســببا لترويج أي 

شائعات.

أذكر في أيامنا، أنه كانت هناك مادة 
املنزلي»  دراسية تسمى «االقتصاد 
التي تعلم البنات أصول العمل املنزلي، 
أمتنى أن تكون هذه املادة من املواد 
األساسية في املدارس، فالتدريب على 
حتمل املسؤولية ابتداء من جلب كوب 
ماء لنفسك إلى املكوث في بيت الزوجية 

سوف ينتج أسرا مستقرة.
وأخيرا، أود أن أقول في التعامل 
مع عامالت وعاملــي املنازل: يجب 
أن يكــون بتوصية النبي محمد ژ 
بإعطائهم أجورهم وعدم تأخيرها: 
«أعطــوا األجير أجره قبل أن يجف 
عرقه»، وكذلك التعامل معهم باحترام، 
فقد قال أنس ے: «لقد خدمت رسول 
اهللا ژ عشر سنني، فما قال لي قط: 
أف، وال قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ 
وال لشيء لم أفعله: أال فعلت كذا؟» 
(متفق عليه)، فــاهللا اهللا في التعامل 

الطيب مع هؤالء العاملني.
٭ نكشــة: العلم في الصغر كالنقش 

على احلجر.

الدســتور كفل حرياتنا، والقرارات 
الصادرة تكفل مصالح أصحابها، من 
املعيب واملشني أن يتحول وطن النهار 
إلى وطن الظالم، من غير اإلنصاف 
أن ندعي أننا في دولة دميوقراطية، 
ونحن نعيش حتت قرارات قمعية، 
من غير املنطقي أن نقارن أنفســنا 
بدول أخرى ونقــول ملاذا أصبحنا 
في تراجع بعد أن كنا في الصدارة؟!
من غير املعقــول أن نعيش كل 
هذا التناقض ونلتزم الصمت! شيء 
مؤسف ما نعيشه، الكويت أصبحت 
دولة غير صاحلة للمعيشة، إذا استمر 

الوضع على هذا النحو.
على املسؤولني أن يتحلوا بالقوة.. 
فنحن على شفير الهاوية، اتقوا اهللا 

فينا وفي وطنكم.
أعيدوا جدولة حساباتكم.

٭ آخر السطر: ما على الرسول 
إال البالغ.

الذي يهدف إلى مد اجلسور والتوافق 
بني الفرقاء والذي متثل بصدور العفو 
األميري السامي لنشطاء سياسيني في 
املهجر وعادوا إلى وطنهم. إن دولتنا 
احلبيبة في أمّس احلاجة إلى تكاتف 
اجلميع وإســداء النصيحة بأسلوب 
راق، بعيدا عن اإلثارة أو قضايا مبهمة 
والعمل على كشف أوجه الفساد ومد 

مع القانون املناسب الذي يوازن بني 
احلق في التعبير وحق املجتمع في 
صون قيمه وأخالقياته املوروثة واحلق 
في اخلصوصيــة ألن هذا الطوفان 
اجلارف لن يرحم أحدا وقد ال جند 
من يعصمنا منه إن لم نتحرك سريعا 
على جميع املستويات وبالتزام أخالقي 
يراعيه املجتمع الذي تقلقه التأثيرات 

الكارثية من تلك املواقع.
وقــد أصبحت أســرار املرضى 

كان هناك تعاون وعدم االعتماد على 
العاملة ملا حدثت أزمة.

أغلب األسر  الذي تعيشه  النمط 
بتــرك احلبل على الغــارب لألبناء 
والبنات ســوف ينتــج لدينا جيال 
اتكاليا ال يتحمل املسؤولية، فهؤالء 
األبناء ســيكبرون، بإذن اهللا تعالى، 
وسيكونون أسرا، فكيف ستكون هذه 
األســر وهم باألساس ال يحضرون 

ألنفسهم كوب ماء؟!

في العالم أفقرهم ترفيهيا، وإداريا، 
وتعليميا، وصحيا وهذه احلقيقة، 
وهذا ليس مبالغة وال تشويها لصورة 

البلد.
تسبب منع هذه الفعالية في ردود 
فعــل غاضبة، فمن غير املعقول أن 
أبســط حقوقه،  املواطن من  مينع 
وحتديدا أي فعاليــة تخص املرأة! 

نتيجة لتلك التصريحات التي تتطلب 
مزيدا من احلنكة السياسية والنصح 
بدال من اإلثارة التي تفرق وال جتمع 

ونحن أحوج إلى الترابط والتكاتف.
القائمني على  لنوايا  التقدير  ومع 
هذا التحرك، لكن نستطيع القول إن 
الكثير من املواطنني يرون أن مثل هذا 
التحرك يخالف أهداف احلوار الوطني 

تداعياتها واألضرار الناجتة عنها بعيدا 
عن احلق في التعبير عن الرأي ألن 
معظم ما يطرح بها أبعد ما يكون عن 

حرية الرأي والتعبير. 
وإن لم ننتبه إلى التأثيرات املدمرة 
لتلك املواقع فقد نضطر الى دفع أثمان 
باهظــة من رصيد القيــم واملبادئ 
واألخالق العامــة، ويجب أن تخاط 
ممارسات استخدام مواقع التواصل 
االجتماعي بسياج قوي من األخالقيات 

أمه! ما أجمل أن يقوم االبن مبساعدة 
األب في الديوانية! فكما علمنا آباؤنا، 
رحمهم اهللا تعالى، «املجالس مدارس».
إن ترك األبناء في هذه الصورة 
اآلباء واألمهات،  إثم يتحمله  املزرية 
نعم نحن فــي بحبوحة من العيش، 
بحمد اهللا تعالى، ولكن ال نعلم ماذا 
سيحدث غدا، وكيف ستسير األمور؟ 
بل مع جائحة «كورونا» ارتفعت أسعار 
ارتفاعا جنونيا، فلو  العامالت  جلب 

كل مرة «ترقــع» احلكومة موقفها 
وتلوم نقص التراخيص أو تعيل على 
املسكينة «كورونا»! منذ متى مننع 
من إقامة فعاليات ترفيهية؟ منذ متى 
متنع رياضــة «اليوغا»؟ وهل إقامة 
الفعاليات «في الهواء الطلق» يستدعي 
ترخيصا؟! إلى متى سنستمر على 
هذه احلال البائسة؟ خامس أغنى بلد 

ال يخفى على أحد أن في أي مجتمع 
مهمــا كان حتضــره وتقدمه توجد 
سلبيات كما توجد إيجابيات وخاصة 
في املمارسات السياسية أو من خالل 
القضايا اخلالفية بني التيارات السياسية 
أو من خالل املمارسات والسلوكيات 

الفردية السلبية كالفساد.
واملجتمع الكويتي ليس ببعيد عن 
تلك املجتمعات، وهذا ليس معناه أن 
يتم التذمــر وأن يوصم املجتمع في 
مجمله بتلك السلبيات، وأن األمر يتطلب 
تضافر اجلهود إلنقاذ البلد. أشير إلى 
النشطاء  إليه بعض  ذلك فيما تداعى 
السياسيني والذين ال نشك في والئهم 
وحرصهم على وطننا الغالي، بتشكيل 
جلنة إنقاذ البلد! إنقاذ البلد من َمن! 
وال شــك أن مثل ذلك التوجه يوحي 
بأن الوضع السياســي قد وصل إلى 
مرحلة تتطلب اإلنقاذ! وهذا بحد ذاته 
سيؤدي إلى اإلضرار بسمعة الكويت 

لم يكن أحــد يتخيل ما وصلت 
التواصل االجتماعي من  إليه مواقع 
تأثير كما يحدث اليوم على مستوى 
السياســة واألمــن املجتمعي، بل 
أيضا على مستوى القضايا العلمية 
واالجتماعية، حيث إن مواقع التواصل 
االجتماعــي أصبحت توظف لتنفيذ 
خطط ال متت حلرية الرأي والتعبير 
بأي صلة ولألســف الشــديد قلت 
املواقع التي تنشــر معلومات مفيدة 
وحتول معظمها إلى منصات للتحرش 
أو التناحــر االجتماعــي فضال عن 
العامة  اســتخدامات منافية لآلداب 

والتقاليد واألمن املجتمعي.
وأصبح مــن املألوف ومن خالل 
تلك املواقع ومن يديرونها أن تنشر 
الشائعات والفضائح وينشر ما يتعلق 
باخلصوصية دون أي اعتبارات وكأننا 
في حرب نفسية يستخدم بها أسلحة 
أشد دمارا من األســلحة الكيماوية 
والبيولوجية ومن خالل شبكات من 
تلك املواقع التي يجب أن ينظر إلى 

ترددت كثيرا في اختيار عنوان 
لهذا املقال، ولكن ما شجعني هو خطبة 
مســجدنا في إحدى اجلمع املاضية 
عندما حتدثت في هــذا املوضوع، 
أقصد بهذا العنوان، وهو كل إنسان 
تخلى عن جوارحه وطلب من اآلخرين 
خدمته مع قدرته على القيام بهذا األمر، 
بالبيوت وهي احملضن األول  ونبدأ 
للتربية، فنجد لألسف أن كثيرا من 
األبناء يستهني بخدمة نفسه بنفسه 
عن إحضار كوب من املاء ليشــربه، 
ويقول: «ميري- وهذا االسم افتراضي 
- جيبي لي مــاي»! ومثل هذا املثال 

الكثير الكثير.
ملاذا ال يكون هناك إعادة ترتيب 
لألولويات في احملضن التربوي األول 
وهو البيت؟ حيث يتم تعويد الطفل 
على خدمة نفسه، فتمنع العاملة في 
املنــزل من دخول غــرف النوم إال 
للمساعدة، فكم هو جميل أن ترتب 
االبنــة أو االبن غرفته بعد أن يفرغ 
مــن أداء صالته ويضع املفتاح عند 

بعــد منــع النــدوات الفكرية 
واألمسيات الغنائية وإغالق النوادي 
الرياضية النســائية، ومنع دورات 
الرقص، ومنع حمل املرأة للسالح، 
ومنع املرأة من دخول الشــواطئ، 
وأخيرا منعها من ممارســة رياضة 
«اليوغا»، أصبحنا نعيش في بالد ال 
نعرفها، بالد لديها دستور وتصدر 
تشــريعات من «كشــاكيل بعض 
السياسيني»! مبســاعدة حكومية 
وتصفيق حكومي، ودعم حكومي، 
ومباركة حكومية! بعدما حتولت الدول 
الرجعية إلى دول متقدمة، وأصبحت 
منفتحة على اآلخرين، تواكب احلداثة 
تبادلنا األدوار وأصبحنا  والتمدن، 
نتراجــع في كل ســنة ونتصارع 
كمواطنني، بسبب التخبط احلكومي، 
وبسبب عشوائية القرارات، وبسبب 
استبداد التيارات املتشددة و«خنوع» 
احلكومة لهذه األبواق الناعقة، وفي 

محلك سر

طبول 
ودفوف

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

قضية ورأي

مصلحة الكويت

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

ألم وأمل

مواقع «التناحر» 
االجتماعي

د.هند الشومر

نبض

أصحاء.. 
لكنهم معاقون!

s _ albashwan@hotmail.comسعد النشوان

بالقلم األحمر

الوصاية على 
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د.حسن عاشور

فبراير التحرير فبراير عيد االستقالل.. فبراير الفرح 
لكنه من غير فعاليات وال فرح!، عطلة األعياد الوطنية «شنو 
ممكن نســوي فيها»، بحســب لغة األرقام ينفق املواطن 
الكويتــي نحو ٢٠٪ من دخله علــى الترفيه ١٢٪ منها على 
السياحة والسفر خارج البالد، حيث أنفق الكويتيون قبل 
جائحة كورونا على السفر خارج البالد نحو ٣٫٨ مليارات 
دينار خالل الـ ٩ أشهر األولى من عام ٢٠١٩ ومليار دينار 
في نهاية العام نفسه، في املقابل ماذا حصل في لغة األرقام 

ذاتها خالل جائحة كورونا؟
حسب اإلحصائيات الرسمية، فإن عدد املدمنني للمخدرات 
في الكويت نحو ٤٠ ألف مدمن، و٦٥٪ من اجلرائم في الكويت 
التي ارتفعت خالل أزمة كورونا وراءها املخدرات، ومن بني 
كل ٥٠ قضية تســجل في الكويت هناك ٣٥ قضية تتعلق 
باملخدرات، في املقابل أصبح أبناؤنا سجناء للعالم االفتراضي 
لعدم وجود بدائل ترفيهية لهم، حتى الدراسة أصبحت كذلك، 
إضافة إلى ارتفاع حاالت الطالق في احملاكم واالكتئاب والقلق 
واألمراض النفسية لدى املصحات النفسية، وهي أمور ال 
شك انعكاس للواقع، وال شك أيضا أن للدولة الواعية دورا 
اجتماعيا وتربويا في مواجهتهــا وإيجاد احللول لها، وال 
شــك أيضا أن الدول الواعية تدرك أن لألنشطة الرياضية 
وخلق التنافس فيها وللفنون واآلداب والترفيه دورا مهماً 
في التربية والنشء السليم وإعطاء فسحة مهمة للمواطن 
واملقيم، ولكن في الواقع منلك مراكز ثقافية فيها مســارح 
معطلة ألكثر من عام، املدينة الترفيهية وحديقة الشعب مغلقة 

من قبل كورونا ومتت إزالة صالة التزلج!
نعــم، نتفهم قرارات احلكومة الصحية ملواجهة ارتفاع 
أرقام حاالت املصابني من املتحــور اجلديد «أوميكرون»، 
ونشكرها على السماح بعمل املسارح اخلاصة وعدم إغالق 
املالعب الرياضية اخلاصة (القدم والتنس والبادل) ومراكز 
األلعاب اخلاصة لكي يتســنى على مالكيها دفع اإليجارات 
ورواتب العاملني فيها (مع االلتزام باالشــتراطات الصحية 
والتباعد)، لكن في املقابل للمال العام حرمة، املالعب واملسارح 
ومراكز الترفيه التابعة للدولــة مغلقة، بينما تدفع رواتب 
املســؤولني عن إيقافها وراتب العاملني فيها من دون عمل 
(وهو حق لهم) رغم رغبتهم في إعادة تشغيل هذه املراكز 

ولكن احلكومة متنع ذلك!
كان باإلمكان أن تشتغل كما مثيالتها في القطاع اخلاص 
مع االلتزام أيضا بالشــروط الصحيــة والتباعد، فنانون 
يعشقون املسرح لكنهم بال مسرح، أطفالنا أصبحوا سجناء 
للعالم االفتراضي في ظل عدم إعطاء الدولة االهتمام املطلوب 

للترفيه واالستثمار فيه، أقرأ خبرا وأنا أكتب هذه املقالة:
مستثمرون كويتيون يوقعون عقودا لبناء مراكز ترفيهية 
في املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية، في املقابل 
آالف الكويتيني توافدوا وشاركوا في فعاليات موسم الرياض 
السياحي، «وانزين» ومحليا ما احللول؟ إصدار قرار بإعادة 
فتح املســارح واملراكز الترفيهية وفق الضوابط الصحية 
خالل هذا الشهر، وتتلخص احللول املستقبلية في التالي:

١ - تقدمي التسهيالت املادية للمشاريع الترفيهية وتشجيع 
االستثمار في هذا القطاع.

٢ - دعم وتشــجيع القطاع اخلــاص من خالل تخصيص 
أراضي «BOT» للمشاريع الترفيهية.

٣ - إنشــاء مسارح في كل املناطق بالتعاون مع اجلمعيات 
التعاونية.

٤ - استغالل وتخصيص اجلزر حيث يتم تطويرها وإدارتها 
من قبل شــركات محلية متخصصة ضمن قيود قانونية 

وأخالقية.
٥ - تســهيل إجراءات التأشيرات وتسهيل عملية الزيارات 

السياحية لألجانب لتشجيع السياحة.
٦ - الســعي جلذب املستثمرين إلى الدولة خاصة أصحاب 
القدرات واملهارات الفنية إلكمال هذه املدن الترفيهية بنجاح.

نعــزي ذوي الطفــل املغربي 
ريــان وكل محبيه بعد رحيله في 
تلك احلادثة املفجعة، ونســأل اهللا 

أن يهبهم الصبر والسلوان.
البلدان  العالم، من مختلف  كل 
تابع عن كثب  العربية والغربيــة، 
وقلق وأمل خالل نحو ١٠٠ ساعة 
من حلظة وقوع الطفل ريان، ذي 
اخلمس سنوات في بئر مهجورة، 
كانت ســاعات عصيبــة على أمه 
وأبيه وكل من تعاطف مع احلادثة، 
التي كادت أن تكون فرحة وتكتمل 
بتخليصه من البئر، شــاءت إرادة 
املولى عز وجل أن يرحل إلى مثواه 

األخير بعد إنقاذه.
حادثة ريان حتولت وانتقلت من 
حادثة عرضية إلى حالة تستوجب 
التأمل فيها، فالبئر التي هوى فيها 
ريان موجودة مبستقبل كل طفل 
يكون ضحية فشــل عدالة النظام 

االجتماعي أو التعليمي.
هــذه البئر الغامضــة املظلمة 
املوحشــة التي ال هروب منها وال 
تقدم لألمام فيها تنتظر كل طفل ال 
يحصل على البيئة اآلمنة له، وتنتظر 
كل طفل يكون ضحية الصراعات 
واحلــروب، واالقتتال الذي تديره 
املتنفــذة لتحقيق مصالح  الدول 

جيوسياسية.
ولكي يعيش ألف ريان، وماليني 
من نظراء وإخوة ريان على امتداد 
العالم العربي، يجب أن يتم إصالح 
اخللل الذي يعبث مبستقبل أطفالنا 
وكل من يسعى إلخماد والدة ضوء 
األمل واألحالم وصقل شخصياتهم 
وحريتهم وأمنهم وأمانهم من أجل 

مصاحله الشخصية.
ريــان الذي وحــد أفق احملبة 
والتعاطــف بني مختلف شــرائح 
الشعوب هو أيضا عرى أفق اإلعالم 
بالتناقضات،  املســيس واملزدوج 
والذي يسلط على قضية إنسانية 
ويهمل املئات منها ولو كانت أشد 
حزنا وظلما. لروحك السالم يا ريان.

الغمندة

فبراير.. 
بال فرح!

Malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي


