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تحقيق خطة التحول الوطني مرهون بعنصر القيادة
الح ــظ الجميع م ــدى التغيير اإليـجــابــي الــذي
ً
مؤخرا إثــر إطــاق حزمة من
شهدته السعودية
البرامج والتشريعات في إطــار تنفيذ «الرؤية»
وحـ ـس ــم ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــوض ــوع ــات وال ـم ـل ـفــات
الـجــدلـيــة بـمــوجــب قـ ــرارات حــازمــة أنـهــت الـتــردد

ُ
والقيود «الوهمية» التي فرضت عليها لحقبة
م ــن ال ــزم ــن ،وس ــاه ـم ــت ت ــدري ـج ـ ًـي ــا ن ـحــو تـحــول
المجتمع ال ـس ـعــودي إل ــى «الـمــدنـيــة» وان ـخــراط
ً
الـجـمـيــع ف ــي ه ــذا ال ـم ـشــروع رجـ ــال ون ـس ــاء ،مع
المحافظة على قيم الشعب السعودي األصيلة.

عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى اإلدارة ،فـ ـ ــإن ت ـح ـق ـي ــق خـطــة
الـتـحــول الــوطـنــي مــرهــون بعنصر ال ـق ـيــادة في
الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة المباشرة
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـع ــام ــة
وبالمبادرات التي تقدمها تلك الجهات.

التغيير سنة الكون ،وال يمكن

حريث
الريشة

ألي مجتمع أن يتطور ويزدهر
وهو يراهن على الثبات والجمود
كأسس يبني عليها مستقبل
األجيال القادمة.
للتواصل مع الكاتب

كتبه محمد الشمري

مازن الرمال

e.aldhafeeri@saudiopinion.org

زمن االنفتاح والتغيير
رأي:
ومــن الخطأ الشنيع أن نسقط تجارب الماضي بكل ما فيها
من سلبيات وإيجابيات على واقــع تحكمه ظــروف ومعطيات
ً
ً
مختلفة جدا ،بحيث تصبح منهجا يجب أن تسير عليه األجيال
رغم عدم مالءمته لعصرهم المليء بالمستجدات والتحديات
الصعبة.
في السعودية نشهد تغيرات اجتماعية ذات وتيرة متسارعة،
ً
ومـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـظ ـهــر أص ـ ـ ــوات م ـن ــاوئ ــة لـلـتـغـيـيــر جـمـلــة
ً
وتفصيال ،بدافع الخوف المزعوم على القيم واألخالق ،وغيرها
من الحجج التي كبلت المجتمع بقيود الوصاية والحفاظ على
الفضيلة.
وال تثريب على أن لكل شخص الـحــق فــي إب ــداء رأي ــه ،مهما
ً
كان مخالفا لسياسة االنفتاح المتزن التي نعيشها في الوقت
الراهن ،لكن من المفترض أن يضع في اعتباره أال أحد بإمكانه
أن ي ـقــرر ع ــن الـمــايـيــن م ــا يـصـلــح وم ــا ال يـصـلــح م ــن تـغـيــرات
ومستجدات ،في النسيج االجتماعي والثقافي ،فصواب الرأي
من عدمه يظل محل جدال ونقاش قد ال ينتهي لسنوات وربما
لعقود.
كنا في السابق ال نطمح إلى أكثر من الحد المعقول في طرح
ً
وجهات نظر مغايرة لما هو سائد ومألوف ،خشية من هجوم

عيد الظفيري

التيار المتشدد وات ـقـ ً
ـاء لتأويالته وتهمه الـتــي تـقــدح بعقائد
المختلفين ،وربما يصل األمر في بعض األحيان إلى إهدار الدم
والتحريض على القتل عالنية.
اآلن وف ــي ِخ ـضــم الـ ـث ــورات الـتـقـنـيــة والـعـلـمـيــة ال ـتــي تـجـتــاح
العالم من حولنا ،أصبح من االستحالة أن ينزوي المجتمع،
ً
متدثرا بــذات الحجج التي عطلت التنمية وأخرتنا عن الركب
الحضاري ،بسبب أوهام ال وجود لها إال في أذهان المناوئين
للتغيير .اآلن الجميع ينضوي تحت لــواء اإلرادة السياسية
التي تقود المجتمع نحو غايات وأه ــداف واضـحــة ،رفعت من
سـقــف طموحاتنا وآمــال ـنــا ،وجعلتنا ال نتهيب مــن االنـفـتــاح
المتزن والذي ال يتعارض مع مقاصد الشريعة السمحاء.
من المفترض أال نقلق من األخطاء التي ترتكب هنا وهناك من
المراهقين والفوضويين ،وأن نبتعد قدر اإلمكان عن التركيز
عـلــى الـسـلـبـيــات ،فـهــي بـكــل األحـ ــوال لـيـســت إال مـجــرد أع ــراض
تصاحب التغيير ثم ما تلبث أن تزول بزوال أسبابها.
عـلـيـنــا أن نـتـخـلــص م ــن األوهـ ـ ـ ــام والـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـت ــي زرع ـهــا
«الـصـحــويــون» فــي أذهــانـنــا ،فــي زمــن الـتـشــدد واالن ـغ ــاق ،وأن
ن ــدرك تـمــام اإلدراك ب ــأن التغيير هــو الحقيقة الـثــابـتــة فــي كل
المجتمعات.

يكتبون في العدد القادم

شقراء ناصر

جمعان الكرت

أحمد هاشم

فهيد العــديم

طاهر الزارعي

صالح بن عبداهلل المسلم
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الفضول صفة ممقوتة في
البشر ،وصاحبها عادة غير
مرحب به ،نظرًا ألنه ال يحسن
ّ
وضع ٍ ّ
يدس
حد لنفسه ،فتراه
أنفه في خصوصية اآلخرين،
متخطيًا حدوده معهم غير
آبه بما يسببه لهم من حرج،
وضيق.
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للتواصل مع الكاتب
f.alyaeesh@saudiopinion.org

«سين ..جيم»
رأي:
ُع ــرف الـبـعــض بأسئلته الـلـحــوحــة ،لــدرجــة أن
ال ـم ـق ـصــوديــن ي ـج ـهــزون األج ــوب ــة ل ـهــم تـحـسـ ًـبــا
وح ـ ـ ـ ـ ً
ـذرا مـ ــن ال ـ ــوق ـ ــوع فـ ــي ش ــركـ ـه ــم ،إذ تـتـمـثــل
حذاقتهم باستعمال لغة جسدهم مع استخدام
فنون التساؤل ،فالبعض يبرع في بلوغ مرامه،
وإشـ ـف ــاء غـلـيـلــه م ــن ال ـخ ـبــر بــالـمـبــاغـتــة ب ـســؤال
م ـص ـح ــوب ب ـن ـظ ــرة ج ــري ـئ ــة ك ـل ـهــا إص ـ ـ ــرار عـلــى
الحصول على اإلجابة ،لكنهم حقيقة ال يشكلون
خـطـ ًـرا كـبـيـ ًـرا على حياتنا ،وأبـلــغ مــا يوصفون
بــه أنـهــم مــزعـجــون سيما أنـهــم اشـتـهــروا بخفة
ظلهم وقـبــولـهــم ،ورب ـمــا ه ــذه هــي الـحـيـلــة التي
يجيدون من خاللها امتصاص تذمر أو غضب
ُ َّ
المتطفل عليهم ليحصلوا على إجابة الكثير من
أسئلتهم.

وللصورة رأي
ـامــا يقود الجماهير نحو التسامح والـتـعــاون ،وليس إعـ ً
نريد إعـ ً
ـامــا يقودهم نحو
مزيد من التعصب والمطالبة بالهرطقات.

سلطان العقيلي – كاتب رأي

ثمة أشخاص ال يملكون المزاج الرائق ،والحلم
لـتـقـبــل هـ ــؤالء الـ ُـمـتــدخـلـيــن ،ف ـتــراهــم يـصــرخــون
بهم ،ويقذفونهم بسيل من الشتائم و السباب،
وال ـص ــادم أنـهــم ال ي ــردون بــل يـنـظــرون بضعف
واس ـ ـت ـ ـغـ ــراب مـ ــن ردة الـ ـفـ ـع ــل ،وك ــأنـ ـه ــم ل ـي ـســوا
سـبـبـهــا ،ل ــذا ال تـسـمــح لـتـلــك الـنــوعـيــة أن تفسد
مزاجك ،وتعكر صفوك ،فهم ليسوا بذاك السوء،
هم أشخاص يفتقدون للتهذيب ،ولعل حياتهم
ت ـخ ـلــو م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل م ـمــا ي ـح ــدو ب ـهــم لنبش

فاطمة اليعيش

تفاصيل الغير ،ليعيشوا متعتها معهم ،وأحيانا
يكون منبع إلحاحهم اإلعجاب بالشخصية ،فال
عر َ
ضير أن ُتطعم فضولهم بما ال ُي ّ
يك أمامهم،
فقط أتقن مهارة رد السؤال بالسؤال ،واإلجابات
المقتضبة مع ابتسامة عريضة بال عنوان.
إن ال ـ ــداف ـ ــع الكـ ـتـ ـش ــاف ــات واخ ـ ـتـ ــراعـ ــات أش ـهــر
المبدعين ،البحث عــن األجــوبــة ،فـلــوال «نيوتن
وأي ـن ـش ـت ــاي ــن و ..و »..مـ ــا وص ـل ـن ــا ل ـل ـح ـضــارة
والتقدم ،وهذا الفضول العلمي ما نريد تنميته
في النشء الحديث ،لنحصل على أجيال شغوفة
ً
مجددا.
بالتجربة ،وحب اكتشاف العلم
يحظى األطفال بقبول أسئلتهم الفطرية مع ما
تتصف به من حرج وخصوصية ،وهنا يتجلى
دور التربية والتهذيب لتشذيبها حتى ال تتعدى
حــدود اللياقة واألدب ،أمــا تساؤالت كبار السن
ُ
ً
تقديرا للغرابة التي يشعرون بها
فيتجاوز عنها
نتيجة المستجدات السريعة ،وبكل رحابة صدر
نـسـعــد بـشـقــاوة الـحـيــوانــات األلـيـفــة وفضولها
كأحد مسببات التسلية والمتعة.
ال ـف ـضــول ش ـع ــور طـبـعــي يـجـعـلـنــا ن ـع ـتــرف أن
بعض األمور المغرية تستدعي تساؤلنا بشرط
طــرق ـهــا بــأس ـلــوب ال ي ـضــايــق أحـ ـ ـ ًـدا ،محترمين
مساحة اآلخر في أن يجيب أو ال يجيب.

ما يزال «ماجد عبدالله» هو الالعب السعودي األول الذي تستحضره
الذاكرة عند الحديث عن مآثرنا الكروية ،وما تزال أهدافه تحظى
بمشاهدة كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي ،على الرغم من
اعتزاله البعيد نسبياً.
للتواصل مع الكاتب

muttwi@saudiopinion.org

«البقاء» بين صانع اإلنجاز وصانع األلعاب
ماجد عبدالله كان ً
العبا استثنائيا ينهي الهجمة
عندها تبدأ حكاية تاريخ ،اسمها السهم الملتهب،
كثيرون جايلوا «ماجد» وصنعوا أهدافه من خالل
مجهود كبير وإيثار أكبر ،جعلهم ً
دائما يرسلون
الكرة إليه لينتهي دورهم ،ويبدأ دوره في تسجيل
اسمه كهداف صنع اإلنجاز تلو اإلنجاز.
الــذاكــرة الـكــرويــة ال تحتفظ إال بأسماء أصحاب
األهداف فهم الذين يبصمون البصمة األخيرة التي
تثير ال ـمــدرجــات وت ـســدل الـسـتــار عـلــى الـمـبــاريــات
وتظل «األراشـيــف» تقول :فاز النصر بعدة أهداف
سجلها الالعب الكبير ماجد أحمد عبدالله.
ـؤســا وشـقــاءً
صـنــاع اللعب هــم مــن أكـثــر الـنــاس بـ ً
في الحياة ،يتذكرون أنهم تعبوا وجاهدوا وآثروا

على أنفسهم ،وأثروا في تاريخ كثير من اإلنجازات،
ولكن أسماءهم تمحى من الذاكرة ويظل «ماجد»
وغ ـي ــره م ــن رؤوس ال ـح ــرب ــة ه ــم حــدي ـثــو الــرك ـبــان
وأنصع ما يسطره ويخلده تاريخ الكرة في العالم
أجمع.
بالمثل في العمل اإلداري ،هناك مديرون خلفهم
ً
ً
جهدا وعمل
أسماء المعة تصنع األفكار ،وتحترق
ً
دؤوبــا في سبيل نجاح المنظومة اإلداريــة ،تراهم
ً
وذهابا ،يصلحون األخطاء
يذرعون المنشأة جيئة
ويشجعون اآلخرين ،ويحلون المشاكل ،ويتحملون
سطوة الموظفين ،الــذيــن ال يستطيعون االقـتــراب
من دائــرة صاحب السعادة ،فيكون صانع اإلنجاز
هذا هو «الحيطة الهبيطة» كما يقال ،والتي ُينيخ

رأي:
ٌ
كثير من الموظفين آالمهم وآمالهم وغضبهم
فيها
واعتراضاتهم ،وهو مع ذلك صابر محتسب يرجو
َ
اآلخرة ،وما عند الله خ ْي ٌر وأبقى .
المديرون هم ماجد عبدالله ،هم الذين يسجلون
األه ــداف وتجير لهم المنجزات ،هم الذين يهزون
الشباك ويحييهم الجمهورُ ،
ويحيي ذكــراهــم كل
وق ــت وك ــل ح ـي ــن ،ال ـم ــدي ــرون أص ـح ــاب رسـ ــوخ في
الذاكرة ،فهم أصحاب الجوائز وإليهم تفد الوفود
ُ
وي ـس ـتــوفــدون إل ــى أص ـحــاب الـمـعــالــي ومجالسهم
ً
ومكاتبهم ،ال لشيء إال أنهم سجلوا هدفا في مرمى
اإلنجاز صنعه أكثر من صانع وساهم في تكوينه
أكثر من عامل ،وفي النهاية المنجز ال يقبل القسمة
إال على المديرين وحدهم ،الذي يذهبون باألجور

علي املطوع

وال ـث ـبــور وع ـظــائــم األم ـ ــور ،آم ــا اآلخ ـ ــرون فيظلون
ض ـيــوف ش ــرف ال ـمــرح ـلــة وك ــل مــرح ـلــة ،ه ــم كـمــالــة
العدد بعد أن كانوا العدة التي يعتد بها كل مدير
ليصل إلى مرافئ النجاح وشطآنه الوارفة بالظل
والماء والكأل.
ّ
ص ــن ــاع اإلنـ ـج ــاز ه ــم ح ـطــب ال ـمــرح ـلــة ووق ــوده ــا،
وإذا أم ــد الـلــه فــي عـمــر ال ــواح ــد مـنـهــم ،ي ــؤول أمــره
إلى أن يصير مجرد ضيف «حكواتي» كهل عجوز
فــي قهوة أو «مـشــب» كشاهد على العصر ،يحكي
تجربة ذلك المدير ومآثره ومثالبه.
صناعة اإلنجاز حلم يبدأه المبدعون ويخوض
غماره المخلصون الطيبون ،ويقطف ثماره مدير
على كرسي وثير.
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هل ٌ
حق ما ُيقال :إن الحرية ال تفسد
اإلنسان بل ُتظهر حقيقته؟ فالتحرير
هو الخالص من القيود وإطالق اإلرادة
الذاتية لممارسة دورها في اتخاذ القرار
بحرية تامة.

قبل أيام فرحنا واحتفلنا بيوم
الطبيب العالمي ،حل علينا هذا
العام وقد انتهت أغلب مشاكلنا،
تم إقرار وتنظيم عملنا بالخاص،
لم نعد ُنضرب كما في السابق.

للتواصل مع الكاتب

للتواصل مع الكاتب

halkhudairi@saudiopinion.org

زهرة القرنفل
الحمراء
بل نفحص المريض ونحن في أبهى حلل
الشجاعة والطمأنينة دون خوف من «عقال
طيار» و«كف طاير» وضربة عصا مفاجئة،
ٌ
ل ــن ت ـصــدقــوا أن ــه ل ــم يــدخــل عـلـيـنــا مــريــض
معصب أو زعــان منذ فترة ،واألغــرب أنهم
يــأتــون محملين بــالــورود مزينة بعبارات
الـشـكــر وال ـث ـنــاء ،الـصـحــافــة ص ــدرت مـطــرزة
بـلــون زه ــرة الـقــرنـفــل ال ـح ـمــراء ،تـعـبـيـ ًـرا عن
الفرح باألطباء واعتذار عما سبق.
ال تـسـتـغــربــوا ،لـقــد ودع ـنــا ال ــدي ــون ،بل
يحل الراتب وباقي أكثر من 71في المائة
مــن الــراتــب الـســابــق ،الـخــريـجــون وجــدوا
بــرامــج زمــالــة والـبـعــض حـصــد زمالتين
وأك ـث ــر ،أم ــا الـتــوظـيــف ف ـحــدث وال حــرج،
الـكــل يعمل وال وج ــود لكلمة بـطــالــة في
قــامــوس ـنــا ،ال ـم ـت ـقــاعــدون ت ــم اح ـتــواؤهــم
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـن ـه ــم فـ ــي أع ـ ـمـ ــال حـســب
تخصصاتهم ،بــل وأنـشـئــت لهم األنــديــة
وأمـ ــاكـ ــن ال ـت ــرف ـي ــه ،وإذا م ـ ــرض أح ــده ــم

رأي:

حسن اخلضيري

يحتار أي مستشفى يذهب وأين يراجع؟
بــل ويبكي ألنــه لــم يفئ الفريق الصحي
حقه من الشكر والتقدير.
ام ـتــأ بــريــدنــا ب ـع ـشــرات رس ــائ ــل التهنئة
من زوجاتنا وأبنائنا وزمالئنا في المهن
الصحية األخرى مع باقات الزهور ،نظمنا
زيارات لمقابر أساتذتنا الذين انتقلوا إلى
رحـمــة الـلــه ،ووضـعـنــا أكــالـيــل الــزهــور على
ً
قبورهم «زهرة القرنفل الحمراء رمزا ليوم
الطبيب في مختلف األعوام».
لــن ت ــرددوا :صعبة وقــويــة ،إن علمتم أنه
لم يختلط علينا الحابل بالنابل فقط ،بل
اشتبه علينا  30م ــارس ب ــاألول مــن إبــريــل،
ولعل هذا يفسر ما تم تسطيره أعاله ولكم
أن تصدقوا إن شئتم.
عــزيــزي ال ـقــارئ ،إذا كنت تستطيع قــراءة
مقالتي هذه ،فاشكر الله ،ثم الفريق الصحي
وفي مقدمتهم طبيب ،حرصوا على صحتك
منذ أن كنت في رحم أمك لتعيش بصحة.

للتواصل مع الكاتب

G.Alhammar@Saudiopinion.org

ً
إذن كيف تــوصــف بنقص العقل جــزافــا،
وال ـت ــاري ــخ يــزخــر بـمـعـجــزات ال ـن ـســاء ،فمن
أح ـ ـكـ ــم م ـ ــن «ب ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــس»؟ وم ـ ـ ــن أده ـ ـ ـ ــى مــن
ّ
«كليوباترا»؟ ومن أنبل من «جاسيندا»؟ من
دفع بـ«الراهب» أن يحرق أصابعه العشرة
وه ــو ال ـعــاقــل الـ ـع ــارف ب ــال ــدي ــن؟ وم ــن أفـقــد
«شـهــريــار» رشــده ثــم مــن روض ــه؟ ومــا أكثر
األدلة واألمثلة.
هـ ــذا ال ـن ـق ــص ال ـم ــوس ــوم ــة ب ــه ال ـ ـمـ ــرأة فــي
ثقافتنا ومــوروثـنــا هــو نتيجة لالستدالل
بحديث نبوي شريف« :لم أر ناقصات عقل
وديــن أضيع للب رجــل راشــد مــن إحــداكــن»
وعرضته للتأويل المتحيز اإلقـصــائــي ،إذ
كيف تكون ناقصة عقل ودين وهي وبنفس
الـ ـح ــدي ــث «ت ـض ـي ــع ع ـق ــل الـ ــرجـ ــل الـ ــراشـ ــد»
تفسير أول األثر النبوي يتعارض مع آخره،
وال أدري هــل رغــم هــذه المسافات الزمنية
لم يفطن علماء اللغة إلى السر ،أم أن هناك
م ــن يـ ـع ــرف الـ ـت ــأوي ــل ويـ ـخ ــاف م ــن س ـطــوة
التيار المعارض ألي فكرة تخرج المرأة من
عاهات االزدراء!.
في اللغة باب واســع في عمل اسم الفاعل
عمل اسم المفعول «كمجاز سياقي وعقلي»

r.albuali@saudiopinion.org

«الحرية» كقرار ذاتي

قوة عقل المرأة في ذهابها
بعقول الراشدين ،لم أسمع أن
امرأة قد فقدت عقلها بسبب
رجل ،وفي المقابل ما أكثر من
جننتهم النساء من الرجال.

«ناقصات عقل»..
أترضاها ألمك؟
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رأي:

غامن محمد احلمر

وف ــي ال ـق ــرآن أمـثـلــة ش ـتــى ،مـنـهــا «ف ـهــو في
ع ـي ـشــة راض ـ ـيـ ــة» ب ـم ـع ـنــى ع ـي ـشــة مــرض ـيــة،
و«خلق من ماء دافــق» والسياق يعني :ماء
مدفوق ،و«ال عاصم اليوم من أمر الله» من
معانيها :ال معصوم من أمر الله.
مثل هذه االلتباسات حدثت حتى ألعرف
الـنــاس باللغة ،فــ«الـ ُـحـطـيـئــة» عندما هجا
«ال ــزب ــرق ــان الـتـمـيـمــي» وقـ ــال« :دع الـمـكــارم
وال تــرحــل لبغيتها ..واق ـعــد فــأنــت الطاعم
ال ـك ــاس ــي» ،ووص ـل ــت ش ـك ــواه لـعـمــر -رض ــي
ال ـلــه ع ـنــه -قـ ــال :م ــا أراه إال م ـ ً
ـادح ــا ،فـجــيء
بـ ــ«حـ ـس ــان» الس ـت ـش ــارت ــه فـ ـق ــال :ب ــل هـجــاه
بأقذع الهجاء ،أي عرف أن القصد هو «عمل
الطاعم الكاسي» بمعنى :المطعوم المكسو.
ً
أخيرا :فالمعنى الصحيح لناقصات عقل
وديــن هــو :منقصات عقل وديــن ،لدهائهن،
وسـعــة حيلتهن ،وقــدرتـهــن على السيطرة
عـلــى عـقــل الــرجــل ،وه ــو مــا يتفق مــع دليل
ال ـق ــرآن ال ـكــريــم «إن ــه مــن كـيــدكــن إن كيدكن
ً
ً
عظيم» ،ومــن هنا أســوق اعـتــرافــا صــارخــا،
أن الـ ـتـ ـف ــوق ال ـم ـح ـق ــق ل ـصــال ـح ـنــا -م ـع ـشــر
الرجال -وفضلنا الله فيه درجة هو التفوق
الجسماني العضلي.

رأي:
ف ـه ــذا ال ـم ـف ـت ــرق ل ـل ـط ــرق وت ـحــديــد
ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة ،ك ــاخـ ـتـ ـي ــار ال ـت ـخ ـص ــص
ال ـج ــام ـعــي ع ـن ــدم ــا ت ـط ــول وت ـت ـنــوع
ق ــائـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـمـ ـت ــاح ــة،
ف ـت ـســأل ن ـف ـســك :ه ــل أخـ ـت ــار دراسـ ــة
الموسيقى أم الفلسفة هي األنسب؟
أم أرى نـفـســي أدي ـ ًـب ــا أم مـهـنـ ً
ـدســا؟
أم أن ك ــل هـ ــذه الـ ـخـ ـي ــارات ال تلبي
ّ
الطيار الرحالة هو
طموحي؟ فحلم
ّ
ال ــذي اسـتـحــوذ عـلــي مـنــذ الطفولة.
هــذا هو معنى حرية االختيار دون
إرهاصات خارجية.
ً
فلماذا يبقى ســؤال الحرية قائما
بــذاتــه منذ تــاريــخ الفكر اإلنـســانــي؟
إنه السبيل الوحيد المؤدي إلظهار
الـ ـ ـ ـ ــذات ال ـم ـخ ـت ـب ـئ ــة خـ ـل ــف الـ ـقـ ـن ــاع
المفروض عليها ،فممارسة الحرية
ـال
بمثابة خــروج اإلنـســان بوجه خـ ٍ
مــن المساحيق التجميلية ،ليقول

باختياراته :هذا أنا ،وهذا ما يحدث
ً
فعل عندما ترتفع القيود الثقافية
واالجتماعية الحاكمة على اإلنسان
وال ـم ـس ـ ّـي ــرة ل ــه ف ــي غ ــال ــب األح ـي ــان،
فلماذا القلق من هذه المنطقة؟
س ـي ـج ـي ـبــك اآلخ ـ ـ ـ ــرون ب ـ ــأن قـلـقـهــم
ٌ
نابع من المحبة ،نعم محبة الخير
والرشاد والفضائل ،فخشيتهم من
غواية الحرية وعبثها في فكر الفرد،
ً
ضمنيا عــن آمالهم
وهـنــا يـعـبــرون
ال ـب ـي ـض ــاء بـ ــ«الـ ـم ــديـ ـن ــة ال ـف ــاض ـل ــة»
الـ ـت ــي «عـ ـشـ ـعـ ـش ــت» فـ ــي أذه ــانـ ـه ــم،
متجاهلين اإلرادة الذاتية واختالف
طـبـيـعــة الـشـخـصـيــة وفـصـيـلــة ال ــدم
في العروق .فهل قلقهم ُم ٌ
برر أم غير
مشروع؟
سأكون إيجابية ً
جدا وأعتبر القلق
حـ ًـســا أمــومـ ًـيــا أو أبـ ً
ـويــا لــن يختلف
كـثـيـ ًـرا ألن م ـصــدره ال ـحــب ،فعندما

رجاء البوعلي
ال تكترث ألحــد مــا وال تقلق ألمــره،
فأنت تجسد معنى انقطاع الشعور
الحميمي بينك وبينه ،بينما يحدث
الـ ـعـ ـك ــس م ـ ــع الـ ـشـ ـخ ــص الـ ـ ُـم ـ ـقـ ــرب،
ستقلق عليه من األذى ،وإذا اعتبرت
الغواية أذى ستكون الحرية المؤدية
لها هي بداية طريق األذى ،ولكن هل
وم ٌ
مسلوب اإلرادة ُ
ُ
جرد من
محبوبك
القدرة على اتخاذ الـقــرار؟ قد تكون
اإلجابة« :ال» أو «نعم» أو «ال أعلم».
وهذه هي طبائع اإلنسان المختلفة.
إذن االختالف البشري أمر حتمي،
واالعـ ـت ــراف بـكــل أل ـ ــوان ال ـح ـيــاة هو
اعتراف بالحياة الطبيعية كما هي
ال ك ـمــا ن ــري ــده ــا أن تـ ـك ــون ،وإت ـق ــان
ل ـف ـهــم ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـم ـت ـحــركــة فيها
والـشـخــوص المركبة فــي أحــداثـهــا،
فـ ـلـ ـم ــاذا اإلص ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى ال ـت ـن ــاس ــخ
الموحد؟
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