مع ثورة «السوشال ميديا» أصبحت مصطلحات
النضال والمقاومة تتهاوى بأصحابها
قبل عــدة أسابيع كشف األمير بندر بن سلطان السفير السعودي األسبق
لــدى أمريكا عــن مـفــاوضــات ياسر عــرفــات مــع «ابــن نتنياهو» أثـنــاء محاولة
إنهاء عملية السالم في «كامب ديفيد» ،وقبلها تكشف وثائق تؤكد اعتراف
«أردوغ ــان» بــأن الـقــدس عاصمة إســرائـيــل ،وفــي مقطع فيديو فــي مقابله مع
محمود جامع الصديق المقرب من الرئيس المصري الراحل أنــور السادات،
يروي ما صارحه به الرئيس السادات به عن تقاضي الرئيس الراحل لسوريا
حــافــظ األس ــد ،مبلغ  50مليون دوالر مقابل انـسـحــاب الجيش ال ـســوري من
«ال ـج ــوالن» وتسليمه إلســرائ ـيــل .مــع االنـفـتــاح اإلعــامــي وث ــورة «الـســوشــال
مـيــديــا» أصـبـحــت مـصـطـلـحــات الـمـقــاومــة وال ـث ــورة والـقــومـيــة تتكشف أمــام
الحقائق التي تطفو على السطح ،مع هــذه الثورة اإلعالمية ،حتى أصبحت
مصطلحات النضال والمقاومة تتهاوى وتتساقط بأصحابها فــي جحيم
الشعوب العربية التي لن ترحم من كان يضحك عليها طوال العقود الماضية.

(العدد  ) ١٠٢السنة األولى
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(أ)

حريث
الريشة

عندما استوحش آدم لنقص في
نفسه ،خلق الله حواء ،فكانت آخر
ما خلق ،ليهب لها الحسن واأللفة
وقبل كل ذلك الكمال الذي ختم به

مازن الرمال

مخلوقاته ،فحاجة آدم لحواء أزلية
وكمال حواء يغنيها عن كل شيء.
للتواصل مع الكاتب
a.hashem@saudiopinion.org

ُ
حرية المرأةِ
الخوف من ِ
نقص الرجل
تعبي ٌر عن ِ

رأي:

كـثـيـ ٌـر مــن األســاط ـيــر الــذكــوريــة ال ـتــي حـيـكــت ضد
ً
ال ـم ــرأة خــوفــا مــن كـمــالـهــا ،زرع ــت فــي ذاكـ ــرة العقل
الـبـشــري كـحـقــائــق ،ك ــأن تـكــون ح ــواء هــي الخطيئة
وسبب خــروج آدم من الجنة ،وهــو ما يؤكد القرآن
الـكــريــم عـكـســه ،حـيــث إن الـلــه ت ــاب عـلــى آدم وليس
على حواء والتوبة ال تتحقق إال لمن كان ً
سببا في
َ
َ َ َ َّ َ ُ ْ ِّ َ َ
ات ف َت َ
اب
ظلم أو معصية« :فتلقى آدم ِمــن َربــهِ ك ِلم ٍ
َ َ ْ َّ ُ ُ َ َّ
الر ِح ُ
اب َّ
الت َّو ُ
يم»( ،البقرة  ،)37كما تؤكد
عليهِ ِإنه هو
س ــورة األع ــراف أن الشيطان وس ــوس لهما أي آدم
َ
َ
َ
َّ َ ُ
وحــواء« :فـ َـو ْسـ َـو َس ل ُه َما الش ْيطان ِل ُي ْب ِد َي ل ُه َما َما
ْ
ْ
ُ
ور َي َعن ُه َما ِمن َس ْو ِآت ِه َما».)20( ،
و ِ
(ب)

جـمـيــل م ــا حـصـلــت عـلـيــه الـ ـم ــرأة خ ــال السنتين
ال ـمــاض ـي ـيــن م ــن «ح ـ ـقـ ــوق» ،ف ــذل ــك يـ ــدل ع ـل ــى وع ــي
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة ف ــي تـمـكـيــن ذلــك
«الجنس» الــذي ظل لسنوات تحت عباءة «العيب»
وبناء مجتمع طبيعي.
وليكتمل ذلك العقد ،من المهم فرط سبحة األنظمة
«القديمة» التي ميزت بينها وبين الرجل في الحقوق
والــواجـبــات ،كعدم قــدرة الـمــرأة المتزوجة مــن غير
السعودي على «سعودة» أبنائها ،ووجود أنظمة ال

أحمد هاشم

تتساهل في إعطائها حق حضانة أبنائها ،وحقها
فــي الـنـفـقــة دون إذالل ،وكــذلــك فــي الـتـنـقــل والـقـيــام
بمهامها دون وصاية ،وحقها في وجــود المحاكم
األسرية التي تدار من النساء الفقيهات أنفسهن.
أم ــا الـشــق اآلخ ــر فيتمثل فــي «تـطـبـيــع» التقاليد
واألع ــراف السائدة التي غيبت مشاركة الـمــرأة في
معظم أنشطة الحياة ،حتى إننا أصبحنا نخجل
مــن الـبــوح بأسماء أمهاتنا ونسائنا ،وجعلت من
ح ــق ال ــرج ــل أن ي ـحــدد ال ـس ـلــوك الـ ــذي يـنـبـغــي على
المرأة أن تلتزم به.
(ت)
ل ــن يـتــأتــى الـتـغـيـيــر ال ــذي ج ــاء ب ــه اإلسـ ــام الـحــق
إال م ــن خ ــال تـفـعـيــل األن ـظ ـمــة وس ــن األخـ ــرى الـتــي
تكفل حـقــوق الــرجــل وال ـم ــرأة ،مــع الـتــركـيــز عـلــى ما
ي ـق ــدم ف ــي ال ـم ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة ف ــي الـتـعـلـيــم خــال
السنوات المقبلة إلحداث تغيير في ثقافة المجتمع
«ال ــذك ــوري» بـعـيـ ًـدا عــن تــأويــل «بـعــض األشـخــاص»
ل ـم ـف ـه ــوم ال ـ ـقـ ــوامـ ــة ونـ ـقـ ـص ــان الـ ـعـ ـق ــل وال ـت ــوج ـي ــه
«ال ــذك ــوري» لــآيــات الـقــرآنـيــة واألح ــادي ــث الشريفة
الستعباد النساء ،فالخوف مــن حرية الـمــرأة جـ ٌ
ـزء
من نقص الرجل.

يكتبون في العدد القادم

سعيد األحمد

رمضان بن جريدي العنزي

محمد ال سعد

وفاء الطيب

محمد السلمي

ليالي الفرج
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(العدد  ) ١٠٢السنة األولى
تشهد ليبيا منذ العام
ً
ً
ً
وأمنية
سياسية
أزمة
2011
حادة ،يتنازع فيها على
السلطة طرفان أساسيان،
حكومة الوفاق الوطني
والحكومة الموازية لها
العاملة في شرق ليبيا في
مدينة طبرق.
للتواصل مع الكاتب
s.almusallm@saudiopinion.org

ليبيا وموقف
«الجزيرة»

رأي:

والـجـيــش الــوطـنــي الليبي بـقـيــادة المشير
خليفة حفتر ،وبالتحديد ُمنذ سقوط معمر

«الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» ذراع إع ــامـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـنـ ـص ــرة»

ال ـق ــذاف ــي وال ـ ــذي دام حـكـمــه ألك ـث ــر م ــن أرب ـعــة

و«داع ـ ــش» ومـيـلـيـشـيــات إيـ ــران الـطــائـفـيــة في

عقود ،وكانت ليبيا في عهده مستقرة آمنة،
ُ
ومنذ أن حدثت تلك االنقالبات لم تهدأ ليبيا

سوريا والـعــراق وقبل ليبيا ،واآلن هي تدعم
التطرف واإلرهــاب في ليبيا ،ورغــم ما تؤديه

ق ــط ،وم ــازال ــت ال ـص ــراع ــات قــائـمــة وب ــدع ــم من

ن ـل ــك ال ـق ـن ــاة م ــن دور ـ ـ ـ ف ــي اع ـت ـق ــاده ــم أن ـهــم

«الـجــزيــرة» ومــن يمولها ويرعاها ويتبناها

الــراب ـحــون ـ ـ إال أنـهــم فــي ظــل اليقظة العربية

ويتبنى اإلرهاب والفكر الضال ويعشق زراعة
الفتن وأن تكون المنطقة فوضى ُليمرر أجندته

والـ ــدول ـ ـيـ ــة ي ـف ـش ـل ــون فـ ــي تـ ـم ــري ــر أج ـن ــدت ـه ــم

واأليديولوجية التي ترعرع في كنفها وزراعة
«اإلسالموفوبيا» وتقديم مصالحه الخاصة

في أول مشاركة نسائية للمرأة السعودية الرباعة العنود الخليفي تخطف األنظار
وتتوج ب 6ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات الكبار لوزن 64كجم
ً
ببطولتي الخليج وغــرب آسيا والمقامة حاليا بالعاصمة العمانية مسقط ،هذا دليل
على أن المرأة السعودية قادرة على االنجاز في كافة األصعدة متى ما اعطي لها التمكين.

ثرواتها وأمنها واستقرارها.

وم ـخ ـط ـط ــات ـه ــم ال ــدنـ ـيـ ـئ ــة ،وه ـ ــا هـ ــو ال ـم ـش ـيــر
«حفتر» يزور الرياض ويلتقي خادم الحرمين
الـشــريـفـيــن ،وال ــذي يـحــرص ً
دوم ــا عـلــى األمــن
واالستقرار في المنطقة وأن ُيجنبها الحروب

على مصالح األمة والعروبة واإلسالم.

وللصورة رأي

صالح بن عبداهلل املسلم

ل ـي ـب ـيــا ت ـع ـي ــش ح ــال ــة مـ ــن الـ ـف ــوض ــى وعـ ــدم

والــدمــار ،ويعلم مــدى أهمية ليبيا للعالمين

االسـ ـتـ ـق ــرار ،رغـ ــم إم ـكــان ـيــات ـهــا ال ـض ـخ ـمــة من

ال ـع ــرب ــي واإلسـ ــامـ ــي ،ومـ ــن ال ــري ــاض انـطـلــق
«حفتر» ُليحرر ليبيا العروبة ،ليبيا اإلسالمية

ألن تكون منطقة زراعية حيوانية غنية ،ورغم
أن سكانها بمختلف األطـيــاف يحملون ً
فكرا
جـ ـي ـ ًـدا ،إال أن األحـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة وال ـتــدخــات

من قبضة الميليشيات الشبيهة بالحوثيين

النفط ورغم مساحتها الشاسعة التي تؤهلها

ف ــي ال ـي ـمــن ،وكـ ــان األسـ ـب ــوع ال ـم ـن ـصــرم حــافــل
ب ــاألح ــداث ،فاللهم اكـتــب الـنـصــر واالسـتـقــرار

األجـنـبـيــة ودع ــم الميليشيات أدى إل ــى حالة

ألخ ــوت ـن ــا ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،وأن ت ـك ــون دولـ ـ ــة آم ـنــة
ُمستقرة وأن تعود إلى دورها العربي وحرص

اآلن من يجعلها تحت حكومة واحدة وسقف
واح ــد وأن ُيعيد لها ترتيبها ُ
ويـحــافــظ على

القادة العرب العقالء المؤمنين بوحدة الصف

من االنقسامات واالنفالت ،ولم يحكمها حتى

وليست االنشقاقات والحروب والفتن.

برؤية بصرية للشوارع ،نظن أنها ُصممت
فقط لتخدم المركبات العابرة أو المركونة ،أما
لماذا؟ ألن معظم شوارعنا تتشابه في شكلها
ومالمحها ومساراتها.
للتواصل مع الكاتب

j.alkarat@saudiopinion.org

صديقي «الشارع»!

رأي:

جمعان الكرت

ك ــل ال ـف ـضــاء م ـخ ـصـ ٌـص ل ـل ـس ـيــارات ال ـع ــاب ــرة مع

ب ــأص ــص ال ـ ـ ــورود واألزه ـ ـ ـ ــار ،م ــع تـنـسـيــق أع ـمــدة

وج ــود أرص ـفــة ضـيـقــة تخنقها الف ـتــات إرشــاديــة

اإلض ـ ـ ــاءة وت ـح ــدي ــد مـ ـس ــارات خ ــاص ــة ل ـل ــدراج ــات

األشكال واألحجام واأللوان المختلفة والمتنافرة،
ً
وكــأن رسـ ً
ـامــا فاشل قــام برسم لوحة باهتة تزيد

وشجيرات تتمركز في وسطية الرصيف وحاويات

الـ ـه ــوائـ ـي ــة واالخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األمـ ـ ـث ـ ــل ل ـ ـنـ ــوع األش ـ ـجـ ــار

متناثرة هنا وهناك ،ما يعيق حركة المشاة.
ً
نقف قـلـيــا ،هــل يمكن أن تتحول ال ـشــوارع إلى

وال ـش ـج ـي ــرات ،وت ـحــديــد مــواق ـع ـهــا دون مضايقة
ال ـم ـش ــاة واسـ ـتـ ـغ ــال ال ـ ـفـ ــراغـ ــات ،سـ ـ ــواء بـتـشـيـيــد

البؤس.
ً
لن يكون الشارع صديقا حميما لإلنسان ما لم
ً
ُيعاد تصميمه وفقا لجماليات المشهد البصري

فـضــاءات جمالية جــاذبــة؟ يتفق المخططون بأن

م ـج ـس ـمــات ج ـمــال ـيــة أو رسـ ــومـ ــات حــائ ـط ـيــة ذات

و«أنـ ـسـ ـنـ ـت ــه» ب ـك ــل م ــا ت ـع ـن ـيــه ال ـك ـل ـمــة م ــن دالالت

الـشــارع يمكن تغيير مالمحه بتخطيط هندسي

ارتباط ثقافي ووجداني بالمكان.

إنسانية وهندسية وفنية.

وغيرها ،لتساهم جميعا في منظومة واحدة ،ألن
ً
تكامليا.
العمل الناجح البد أن يكون

مـ ـ ـ ــدروس ،ح ـي ــث ي ــراع ــى س ـه ــول ــة ح ــرك ــة ال ـم ـشــاة
ول ـج ـم ـيــع ال ـف ـئ ــات ال ـع ـم ــري ــة خ ـص ـ ً
ـوص ــا األطـ ـف ــال

الـجـمــال لـيــس فــي سـعــة ع ــرض ال ـش ــارع ،بــل في

هنا يقع الـعــبء على عــدة جـهــات ،أوال :المواطن

وحتى تتحقق تلك األماني والطموحات تحتاج

روعــة التصميم ومــراعــاة كــل الـجــوانــب اإلنسانية

بصفته المستفيد األول مــن المكان بعدم امتداد

ال ـج ـه ــات ال ـم ـن ـف ــذة إل ـ ــى ض ــخ م ــال ــي ل ـت ـت ـم ـكــن مــن

والـمـسـنـيــن وتــأث ـيــث ال ـش ــارع بــالـمـظــات ومـقــاعــد

والفنية والهندسية والمكانية ،ومما يزيد «القذى»

ال ـج ـل ــوس واالن ـ ـت ـ ـظـ ــار ،وإض ـ ـفـ ــاء ل ـم ـســة جـمــالـيــة

في العين تلك اللوحات الدعائية واإلعالنية ذات

أفنية منازلهم وأسوارهم للتضييق على الشوارع،
ً
فضل عن الحرص على النظافة واالختيار األمثل

التنفيذ الفعلي ،ال أن تبقى كل االقتراحات واآلراء
ً
والدراسات ً
ورسما على الكراس.
حبرا على الورق

لشكل الـمـبــانــي واألفـنـيــة الـخــارجـيــة لتتناغم مع
الـ ـ ــذوق الـ ـع ــام ،أمـ ــا ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــال ــدراس ــة
وال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـف ـيــذ ك ــاألم ــان ــات وال ـب ـل ــدي ــات،
بصفتها قائدة التنمية يساندها الجهات الخدمية
األخرى كإدارة الطرق واالتصاالت والمياه والمرور
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هودج على قامة الريح ،أو ما
ٍ
ُ
يشبه األغنيات ،والصدى يحيك
نبرته األخيرة ،كما يصيغ من الحبر
ذخيرة ،أدار للمدى ظهره بعد
سدرة جرداء
أن ع ّلق صوته على
ٍ
ٌ
مخيف ُعري
في متاهة نائية،
الطبيعة.

لقد هالتني كثرة الفضائح
المنتشرة بوسائل التواصل،
والتشهير الذي يحصل عبرها
والتداول لها.
للتواصل مع الكاتب

f.alodim@saudiopinion.org

رأي:

فهيد العــدمي

واألكـثــر ً
رعبا ظــال الغربان بصوتها

ـأت
الـ ـه ــواء ب ـبــراعــة ل ــص م ـح ـتــرف ،ل ــم ي ـ ٍ
رجل من أقصى المدينة ،فلم تعد هناك

الــرثــاء ،صــوت الـخـطــوات ضــاج وعبثي
ومجنونُ ،
ً
كثيرا
وسحب الدمع تقترب
ّ
م ــن درج ـ ــة ال ـغ ـل ـيــان ،ومـ ــن ث ــم ال ـت ـبــخــر،

ـاص لألشياء ،فلم تعد كذبة الــدوائــر
أق ـ ٍ
ممكنة ،الـكــل يــذهــب ،وال أحــد يـعــود أو

الـ ـجـ ـن ــائ ــزي األش ـ ـبـ ــه ب ـم ـط ــال ــع ق ـصــائــد

يفكر بأن يعود ،حتى الصرخة العنيفة

ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــة ال يـشـعــر ب ــأي ش ــيء،

تأخذ صداها معها وال تعود.
ً
لم يعد ممكنا إغالق أقواس الحكايات،

تعتبر أقسى مراحل الوجع.

األقـ ــواس متوحشة ومسننة وســاخــرة

لم يعد يجر خطواته بتثاقل ،فالريح
ً
هـ ــي س ـي ــد الـ ـم ــوق ــف ،ك ـ ــان أسـ ـ ــوأ حــظــا
ّ
مــن أن يـكــون فــزاعــة فــي حـقـ ٍـل بأقاصي
ً
حلما
الــريــف ،وأقــل بكثير مــن أن يكون
ّ
مر بذاكرة ُمسن في حالة سهو ،الدنيا
ّ
بحالة نعاس أب ــدي ،أو أقــرب مــن حافة

كطواحين الهواء ،بل وساخطة كأبيات

بالمعنى الحرفي لالشيء ،وتلك الحالة

اح ـت ـض ــار ،ح ـتــى آثـ ــار األقـ ـ ــدام يخفيها

ال ـص ـعــال ـيــك وأدبـ ـي ــاتـ ـه ــم ،وأن ـ ــا ل ــم يعد
لدي الكثير من األبجدية وال اإليماء ات
الصامتة ،فقدنا نبرة أصواتنا ،ونأمل
ّ
أن تـكــون علقتها األم ـهــات ذات صباح
ّ
على حبل آمالهن النبيل ،فربما تحط
ً
حمامة وتأخذها وال تعود أيضا.

من األقوال التي مازلت
أتذكرها عن الكتابة بوصفها
فعل حب وجز ًءا ال يتجزأ من
هذه الحياة ،ما قالته الكاتبة
األمريكية غيش جين :الكتابة
جزء جوهري من وجودي في
هذا العالم.
للتواصل مع الكاتب

T.ALZAREI@SAUDIOPINION.ORG

تنشيط الذاكرة
من أجل الكتابة
ذل ــك أن الـكـتــابــة هــي تـجــربــة ح ـيــاة وهــي
ُ
نتاج خبرات طويلة تطبخ في فرن الذاكرة،
التي البد لها من عملية تنشيط أو تحديث،
من أجل استعادة هوية تلك التجربة ونقل
تلك المخيلة التي تعبر عن نسق الكتابة
ل ـ ــدى الـ ـك ــات ــب ،وب ــالـ ـت ــال ــي س ـت ـخ ــرج ه ــذه
الكتابة المحاطة بآفاق التجربة ذات قيمة
مع إحداث نقلة كبيرة على مستوى الكاتب
وقلمه.
تمثل ال ــذاك ــرة – أحـيــانــا – سلطة أبــويــة
عـلــى ال ـك ـتــابــة ،ه ــذه الـسـلـطــة تــؤثــر بشكل
أو بــآخــر عـلــى بنية الـكـتــابــة ،عـلــى اعتبار
أن مــن يــديــر ذلــك هــو العقل وطــريـقــة رسم
خط طويل يجعل من ذكريات الحياة هما
كتابيا ،وهذا ما جنح إليه كثير من الكتاب
على مستوى الكتابة الثقافية أو األدبية.
ثمة عالقة حب تنشأ -ال محالة -ما بين
الـكــاتــب والـكـتــابــة ،وإن زي ــادة ممارستها
تـ ّ
ـرســخ مفاهيم عــديــدة فــي نـفــس الـكــاتــب،
فال يمكن أن يستغني عن ذلك ،وستصبح
من الضرورات اليومية التي يقسم الكاتب

رأي:

s.nasser@saudiopinion.org

فضائح الناس لذة
السخفاء

للتواصل مع الكاتب

كأن الريح
تحتي!
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طاهر الزارعي

على عــدم تركها أو التخاذل أمامها ،وقد
ي ــدرك ال ـكــاتــب أهـمـيــة ذل ــك حـيـنـمــا يصنع
ً
جمهورا يترقب قلمه بين حين وآخــر،
لــه
أض ــف إل ــى ذل ــك ب ــأن ال ـك ـتــابــة ف ـعــل تفكير
يـحـتــل هـ ــذا الـتـفـكـيــر ذاكـ ـ ــرة ال ـك ــات ــب متى
م ــا أخ ـلــص لـطــريـقـتــه ال ـتــي الب ــد أن تـكــون
طريقة واعية تتمخض عن قراءة واستماع
ومـشــاهــدة وخـلــق مـســاحــات كـبـيــرة ،حتى
يلتفت إليه القارئ المثقف الذي يجعل من
الكتابة حالة من التواصل ســواء بالقبول
أو الرفض آلراء الكاتب.
كل كتابة تعتبر بذرة في شجرة الذاكرة،
تـلــك الـشـجــرة الـتــي نـمــت بفعل الممارسة
وال ـس ـق ــي واالطـ ـ ـ ــاع وبـ ـن ــاء روح ال ـث ـقــافــة
والفن ،مع األخذ بعين االعتبار بأن الذاكرة
جزء أساس من سلوكيات الكتابة ،والكتابة
يجب أال تخلو مــن الــذاكــرة حتى ال تكون
كتابة خالية من الــروح التواقة للمفاهيم
اإلنسانية والثقافية ،نعم نحن نكتب ألن
الـعــالــم يحتاج لمن يبث فيه حـيــاة أخــرى
تكاد تخلو من القبح والصراعات المزيفة.

وتـ ـعـ ـلـ ـي ــق مـ ـت ــداولـ ـيـ ـه ــا بـ ـعـ ـب ــارات
االس ـت ـن ـك ــار وال ـت ـع ـجــب ل ــوق ــوع ذلــك
الـشـخــص فــي ال ـخـطــأ ،بــل إن ـنــا نجد
ً
ً
– أح ـي ــان ــا  -كـ ًـمــا ه ــائ ــا م ــن م ـقــاالت
لـيــس بها مــن أخــاقـيــات الصحافةإال االس ــم -تبحث عــن أخـطــاء بعض
أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـن ــاص ــب فـ ــي ح ـيــات ـهــم
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ل ـت ـت ـب ـع ـه ــا ونـ ـش ــره ــا،
ل ـي ــدخ ــل مـ ـئ ــات ال ـم ـع ـل ـق ـيــن يـكـتـبــون
ك ـل ـمــات ال ـس ــب وال ـت ـش ـه ـيــر وال ـق ــذف
في بعضهم البعض ،ناسين أن الله
يراقبهم وأنهم سيحاسبون على ما
كتبت أيديهم ونشرت وأفسدت أكثر
مما أصلحت.
ومن بعض صور التشهير وكشف
س ـتــر اآلخـ ــريـ ــن ،ت ـلــك ال ــرس ــال ــة الـتــي
ت ـ ـطـ ــرق ه ــواتـ ـفـ ـن ــا لـ ـتـ ـق ــول «ش ــاه ــد
فضيحة فـتــاة مــع ش ــاب» ،وذاك آخر
ي ـســارع فــي إظ ـهــار عـيــوب مــن يـكــره،

رأي:
ويفرح بإشهارها بين الناس ،وتلك
مواقع تتسابق -تحت ذريعة التميز
أو الـ ـسـ ـب ــق اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي -فـ ــي إظـ ـه ــار
مشين األقوال والمواقف التي لم تكن
ستعرف لوال نشر هؤالء لها.
ٌ
إن هؤالء صنف من الناس نجدهم
ف ـ ــي ك ـ ــل مـ ـ ـك ـ ــان ،ف ـ ــي أعـ ـم ــالـ ـن ــا وف ــي
مجالسنا في مناسبات أفراحنا وفي
مـجــالــس ال ـع ــزاء ،ت ــراه سـ ّـمـ ً
ـاعــا لقالة
ّ
السوء نقاال ألخبار الفساد يتصدر
الـمـجــالــس بــالـتـجــريــح والتحسيف،
الـ ـظ ــن عـ ـن ــده ي ـق ـي ــن والـ ـش ــائـ ـع ــة فــي
منطقه حـقـيـقــة ،وال يـفـتــر مــن كشف
األح ـ ـ ـ ــداث الـ ـمـ ـسـ ـت ــورة ل ــأش ـخ ــاص،
ي ـع ــرف ـه ــم أو ال ي ـع ــرف ـه ــم ،يـكـشـفــون
األستار ويقولون :نسأل الله الستر،
فتتنافى األقوال مع األفعال.
من منا ال يذنب ومن منا لم يخطئ،
ولكن البعض يتخذ كشف الستر عن

شقراء ناصر
ال ـن ــاس ن ـ ً
ـوع ــا م ــن ال ـل ـهــو والـتـسـلـيــة
وإض ـح ــاك اآلخ ــري ــن ،فــا يـطـيــب لهم
الحديث إال بذكر عيوب الناس.
ج ـ ــزء م ــن واقـ ـ ــع م ــؤل ــم وت ـص ــرف ــات
نشاهدها وربما نمارسها في حالة
جهل بعضنا أو ذهول آخرين ،مع أن
حكم الشرع فيها واضح.
م ــا أج ـمــل ال ـس ـتــر وم ــا أع ـظــم أج ــره
وبــرك ـتــه وأب ـهــى حـلـتــه ،الـسـتــر خلق
األنـبـيــاء وسيما الصالحين ،الستر
ع ـل ــى ال ـع ـب ــاد ط ــاع ــة وقـ ــربـ ــان ودي ــن
وإح ـس ــان وص ــف ب ــه نـفـســه الــرحـمــن
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ح ـ ـ ــث دي ـ ـن ـ ـنـ ــا اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي،
وحفظ بــه المجتمع ،فجعل النصح
مسؤولية اجتماعية للمخطئ وإن
ّ
كــان للخطاء ضــرر يتعدى المخطئ
يتم تبليغ الجهات لحسابه والترفع
عن كشف ستره والتشهير به.
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