نحتاجُ إلى َ
لتشريع َ
قوانين
صارمة ِ
مواقف ٍ
تجاوزات «الرياضيين»
صرامة للحد من ِ
أكث َر ٍ
لماذا نخرج عن حدود األدب العام في المساجالت الكالمية «صوتية أو
مكتوبة» عندما نفوز أو نخسر؟ لماذا ننادي دائما بالتحلي باألخالق
ٌ
ُ
وطن واحد؟ لماذا
وأبناء
الرياضية وال نلتزم بها؟ لماذا ننسى أننا أخوة
ٍ
ُ
ال ن ـ ُ
ـدرك أن تـلــك األن ــدي ــة ،هــي فــي مجملها ،تـمـثــل وطـنـنــا فــي ح ــال كانت

كتبه محمد آل سعد

المشاركة خارجية؟
َ
َ
ُ
قوانين َ
أكثر
لتشريع
نحتاج إلى مواقف صارمةٍ من الجهات المختصة
ِ
التجاوزات التي تنقلنا من نقد العمل الى «شخصنة»
صرامةٍ للحد من
ِ
ُ
ُ
الموقف،
ونحتاج ،كذلك ،إلى وقفةٍ صارمةٍ من المجتمع لكي يقو ُم بتوعيةِ
ُُ
َ
َ
َ
جعلهم مشجعين حضاريين يتنافسون بخل ٍق
المتعصبين لمحاولةِ
ِ
رياضي رفيع.
ٍ

(العدد  ) ١٠٣السنة األولى
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بدأت قوات الجيش الليبي التي

حريث
الريشة

يقودها المشير خليفة حفتر ،عملية
عسكرية لتحرير طرابلس والغرب
الليبي من المليشيات المسلحة
اإلرهابية ،ولكن لماذا هذه العملية

مازن الرمال

وما الهدف منها؟
للتواصل مع الكاتب

m.alsulami@saudiopinion.org

ليبيا واستئصال
ورم اإلخوان

رأي:

ول ـك ــي ن ـف ـهــم ال ـح ــال ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ي ـجــب أن ن ـع ــرف م ــن هــم
الالعبون الحقيقيون في ليبيا وما هي الدول الداعمة لهذه
المليشيات؟
ً
حاليا يوجد بها  3حكومات وبرلمانان باإلضافة
ليبيا
إلــى  1500مليشيا مسلحة ،وال ـصــراع الـحــالــي ي ــدور بين
حكومة الوفاق الوطني المعترف بها ً
دوليا والتي يرأسها
فــايــز ال ـس ــراج وتـسـيـطــر جـمــاعــة اإلخـ ــوان المسلمين على
مـفــاصــل الــدولــة فـيـهــا ،وبــدعــم مـبــاشــر مــن رواد الـمـشــروع
اإلخواني في الشرق األوسط «قطر وتركيا» ،وبين المشير
حفتر والـجـيــش الــوطـنــي الليبي ،وال ــذي أخــذ على عاتقه
تطهير ليبيا من الجماعات التكفيرية واإلرهابية ،كتنظيم
داعــش اإلرهــابــي وال ــذي يسيطر على بعض مــواقــع النفط
المهمة ،وهناك تقارير تقول إنه يبيع النفط لبعض الدول
الـتــي تــدعـمــه .هــذه الـحــالــة الليبية معقدة نـ ً
ـوعــا مــا ،ولكن
ً
دعــونــي أح ــاول تبسيطها لـكــم ،وأق ــول :إن فــي ليبيا ورمــا
ً
ً
سرطانيا خبيثا ،وجار اآلن عملية استئصاله ،وما يساهم
فــي انـتـشــار هــذا ال ــورم أوال حكومة فــايــز ال ـســراج بدعمها
للمليشيات وتسليمها زمــام األمــن فــي الـبــاد وإصــرارهــا
على أن يسيطر اإلخ ــوان المسلمون على مفاصل الــدولــة،
ً
وطبعا بدعم من تركيا وقطر ،عملية االستئصال هذه ألمها
ٌ
شديد وهو ما يبينه الصراخ الذي نشاهده هذه األيام على
قناة الجزيرة ومعاداتها للمشير خليفة حفتر وتصريحات
المتحدثين باسم وزارتي خارجية قطر وتركيا.
العملية التي يقودها «حفتر» الستئصال الورم السرطاني
اإلخواني في ليبيا ،هي عملية حرجة وتهدف إلنقاذ حياة
ليبيا وشعبها وكسر المشروع اإلخواني والــدور القطري

محمد السلمي

التركي في ليبيا وبناء دولة ليبية تسيطر على كل أطراف
التراب الليبي وحفظ ثرواتها النفطية ،التي يتم تهريبها
وبـيـعـهــا فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء .ال ــدور الـتــركــي واض ــح بعد
الـقـبــض عـلــى ع ــدد مــن الـسـفــن الـتــركـيــة المحملة بالسالح
والمتجهة إل ــى المليشيات فــي ليبيا ،وه ــو ال ــدور نفسه
الذي لعبته تركيا في سوريا ،بتأمين معابر آمنة لقيادات
وعناصر داعــش ،ولكن هل المقابل هو النفط الليبي كما
كان المقابل النفط السوري؟
بـقــي أن أقـ ــول :إن الـمـشـيــر خليفة حـفـتــر هــو رف ـيــق درب
معمر الـقــذافــي فــي ان ـقــاب  1969ضــد الملكية فــي ليبيا،
ولكنه انشق عن القذافي ولم يعد إلى ليبيا إال بعد اندالع
ثورة  17فبراير ضد القذافي ،وهو رجل ذو تأييد وتقدير
كبير في ليبيا خاصة على مستوى المؤسسة العسكرية
والـجـيــش ،ويـتــوافــق منهجه السياسي مــع ال ــدول الداعية
لمكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط والتي تحارب الوجود
اإلخــوانــي وصنفت هــذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية،
حـيــث أصـ ــدرت ال ـس ـعــوديــة ف ــي ع ــام  2017قــائـمــة بــأسـمــاء
أشخاص وكيانات تم إدراجهم في قوائم اإلرهاب ،وشملت
القائمة خمسة أشخاص من ليبيا ،وهــؤالء هم قــادة هذه
المليشيات التي تتكتل اآلن ضــد المشير حفتر وتحاول
اختطاف ليبيا وتحويلها إلــى مقر للجماعات التكفيرية
واإلرهابيين لتهديد أمن المنطقة ،وما زيارة المشير حفتر
األخيرة إلى السعودية ولقاء خادم الحرمين الشريفين إال
دليل على التوافق في الكثير من الرؤى.
ٌ
تغريدة :اقتالع جــذور األشـجــار الخبيثة خير من تقليم
أوراقها

يكتبون في العدد القادم

عبداهلل الشمري

سعاد العريفي

ريان قرنبيش

رحاب أبوزيد

خالد العمري

ايمن العريشي
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(العدد  ) ١٠٣السنة األولى
حدثني رجل يعمل في بيع
السيارات المستعملة ،كان
في غاية الزهو والخيالء
والنشوة وهو يسرد على
مسامعي بأن لديه القدرة
التامة واإلمكانية البالغية
والحيل المتنوعة بالضحك
على المشترين.
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للتواصل مع الكاتب
R.ALENIZI@saudiopinion.org

وللصورة رأي
أليس من األفضل منح الطالب والطالبات في التعليم العام حق اختيار بعض المواد
الــدراسـيــة فــي المرحلتين المتوسطة والثانوية التي تناسب ميولهم الفردية وتعزز
قدراتهم؟

محمد الشمري – كاتب رأي

صالح النفس يعني
صالح التعامل

رأي:

وكـيــف يبيعهم الـسـيــارات عـلــى أنـهــا صحيحة
وسليمة ال خوف منها وال توجس ،لقد اندهشت
من كالمه غاية الدهشة ،وتعجبت غاية التعجب،
حـتــى ش ـعــرت بــالـقـشـعــريــرة ت ـســري ف ــي جـســدي،
لقد ّ
كررت عليه أسئلة مختلفة ألتأكد من سالمة
عقله ،وصــدق قوله ،واتضح لي وبشكل ال يقبل
ً
واعيا لما كان يعمل ،ولكنه يعد
الشك ،بأنه كان
ً
ّ
ذلك العمل غير األخالقي شطارة ومهارة ،مكنته
م ــن اص ـط ـي ــاد زب ــائ ــن ك ـثــر أوق ـع ـت ـهــم حـظــوظـهــم
العاثرة في سبيل هذا الشخص الذي يفتقر إلى
الـضـمـيــر ال ـحــي ،وال ـس ـلــوك ال ـح ـســن ،والـ ــذي يعد
الخداع والكذب والحيلة غاية للوصول إلى مآربه
ً
شطارة وذكاء وحسن معرفة.
ّ
لألسف ،إن الــواقــع الــذي نعيشه يدلل بــأن مثل
هذا الشخص في مجتمعنا كثر ،وهم في مواقع
كثيرة متعددة ومختلفة ،هؤالء مرضى نفسيون،
وربما لكثرة كذبهم ونفاقهم ،أصبحوا ال يؤمنون
بقيم الخير والنبل والصفاء ،بل إنهم من فرط ما
هــم منغمسون فيه مــن خيبات ورذائ ــل ،يجدون
المتعة في القيام بكل األعمال غير السوية ،وعليه
فــإن ـهــم ي ـت ـبــاهــون وي ـف ـت ـخــرون بـعـمـلـهــا .ال شــك،
إن كــل الـعـبــادات المختلفة مطلوبة منا وعلينا
القيام بها على أكمل وجه ما استطعنا إلى ذلك
ً
سبيل ،ولكن إذا لم يكن لهذه العبادات صدى في
تعاملنا وأخالقنا وسلوكنا مع اآلخرين ،فإن كل
هــذه الـطــاعــات تصبح طـقـ ً
ـوســا جــوفــاء ،بــا روح
وال جمالية وال رونــق ،وهــذا ينطبق على جميع
مـنــاحــي حـيــاتـنــا ،س ــواء عـلــى مـسـتــوى اإلخــاص
والتفاني في العمل ،أو على مستوى التعامل مع

األه ــل واألص ــدق ــاء ،وبقية مــن نتعامل معهم من
أف ــراد آخــريــن ،ولــأســف فــإن الـقـيــم الـتــي تـعــد من
أبجديات ديننا اإلســامــي الحنيف ،مثل الوفاء
والصدق واإلخالص والتفاني والبعد عن النفاق
ً
والرذيلة ،أحيانا ال تجدها في كثير من الناس،
عندما أرى هــذا التناقض بين األقــوال واألفعال،
وال ـن ـفــاق الـمـسـتـشــري بـشـكــل فــاقــع وب ــائ ــن ،تقفز
أمامي معالم الدهشة واالمتعاض واالستغراب
واأللـ ــم ،إن ه ـنــاك مــن يـتــاعــب بــالـمـبــادئ والـقـيــم
ً
وال يقيم وزن ــا لبني البشر فــي تحقيق مآربهم،
ف ـت ــراه ــم ي ـت ـلــونــون ك ــال ـح ــرب ــاء ،ح ـســب ال ـمــواقــف
ّ
يتورعون عن عمل أي شيء،
والمبتغيات ،فهم ال
ح ـت ــى ل ــو ت ـط ـلــب األمـ ـ ــر م ـن ـهــم س ـح ــق اآلخ ــري ــن،
ونـعـتـهــم بـصـفــات مـنــافـيــة لــأخــاق وال ـق ـيــم ،في
سبيل تحقيق أهــداف ـهــم الــدنـيــويــة ومصالحهم
الشخصية الضيقة ،والتي يغلفونها ويجملونها
بكل الطرق واألساليب المتلونة ،متناسين بأنهم
مـهـمــا اس ـت ـطــاعــوا أن ي ـخــدعــوا ال ـب ـعــض ،فــإنـهــم
ً
مفضوحون من قبل اآلخرين ومكشوفون ،فضل
عــن رب الـعـبــاد ال ــذي «يـعـلــم خــائـنــة األع ـيــن ومــا
تخفي الصدور» فهؤالء مهما جمعوا من أموال،
ومهما كسبوا وربحوا ،ومهما قاموا به من أعمال
بشعة ومقيتة ،فهم في حقيقة األمــر ال يخدعون
إال أن ـف ـس ـهــم ،وال يـخـســر إال س ــواه ــم .إن الــذيــن
يتقنون استغالل المواقف المتناقضة التي تخدم
ً
بعيدا عن المصداقية ،والحق،
مصالحهم الذاتية،
وثبات المواقف ،هم بعيدون كل البعد عن أخالق
اإلســام وتعاليمه السمحة ،الــذي يرفض الغش
والتدليس والزيف والمخادعة.

رمضان بن جريدي العنزي

قد يتساءل كثيرون عن المقياس الحقيقي الذي يجعل أحدهم أكثر حظاً من غيره ،وقد يقال
ّ
إن الحظ له عالقة وارتباط بالنجاح أو الفشل الناجم عن الصدفة حين الشروع في عمل ما ،ومن
النادر أن يكون ضربة صاعقة ومدهشة في ظروفها ،لكنه أقرب ما يمكن أن ُيشبّه بالرياح التي
تهب باستمرار ومن جهات عدّ ة ،مع تفاوت ّ
وتغير سرعتها ،فنلحظ أحياناً أنها تهّ ب بسرعة عالية،
وأحياناً تتحول هذه الرياح لنسائم هادئة.
للتواصل مع الكاتب

l.alfaraj@saudiopinion.org

رياح الحظ
من خالل هذا التوصيف ،يبرز لنا تساؤل منطقي
أال وهو :كيف لنا أن نلتقط رياح الحظ ؟
هناك ثــاث نقاط أو استراتيجيات يمكن القيام
بها لبناء شراع اللتقاط رياح الحظ ،األمر األول :هو
تغيير عالقتك مع نفسك ،كن على استعداد لتحمل
م ـخــاطــر ص ـغ ـيــرة أو ط ــارئ ــة ،ت ـخــرجــك م ــن منطقة
راحتك أو استقرارك الذهني ،فهذه االستراتيجية
ً
تجعل من نظرتك ألبعاد الحياة أكثر عمقا وأبعد
مـ ــدى ،نـلـحــظ ذل ــك ف ــي عــالــم الـطـفــولــة ك ـث ـيـ ًـرا ،على
سبيل المثال ال الحصر ،حين يتعلم الطفل المشي
من خالل مراحل متدرجة من المخاطرة والخروج
م ــن دائـ ــرة اح ـت ــواء حـضــن األم نـحــو مـســاحــة أكـثــر
ً
ً
وبديهيا كلما تقدمنا في العمر تقل الرغبة
اتساعا،

رأي:
في الخروج من مساحة االستقرار والراحة الذهنية
ُ
ّ
الملحة
والجسدية ،إال حين نــدرك مـقــدار حاجتنا
ّ
للخروج من محيط الركود الذي يحجب عنا الروية.
أنـ ــت م ـح ـظــوظ ألنـ ــك بـ ـش ــراع ال ـت ـق ــاط ال ـح ــظ كــان
لــك نصيب مــن الـحــظ الــوف ـيــر ،إذن «أن ـ َـت محظوظ
جـ ًـدا» ألن حظك هــذا نتج عن سلسلة من المخاطر
الصغيرة التي تجاوزتها.
الـنـقـطــة ال ـثــان ـيــة :ه ــي تـغـيـيــر عــاقـتــك بــاآلخــريــن،
تأكد أن كل شخص يساعدك في رحلتك المتعلقة
بـتـحـقـيــق آم ــال ــك يـلـعــب ً
دورا عـظـيـ ًـمــا ف ــي تحقيق
ُ
أهــدافــك .إذا لم تظهر التقدير ،فأنت ال تغلق حلقة
ُ
مـسـعــاك فـحـســب ،لكنك ت ـنــزل ش ــراع الـتـقــاط الحظ
لمستوى منخفض.

لذلك الشعور باالمتنان والتقدير لآلخرين يخضع
ُ
لتكتيكات نبتكرها نحن بأنفسنا ،المهم أن نسعى
إلي ـصــال ذل ــك الـشـعــور لـهــم بـشـكــل ص ــادق ودق ـيــق،
ُ
دون أن نثقل ذواتـنــا بالشعور بالوهن والتراخي
إن بلغنا مرحلة من الجهد والمواصلة في الطريق
دون دعمهم ومساندتهم.
االستراتيجية الثالثة :هي تغيير عالقتنا باألفكار
الجديدة .المشروعات الحديثة سواء كانت تجارية
أو علمية اب ـت ـكــاريــة أو أي ن ــوع كــانــت مــن األف ـكــار
القابلة للتجربة والتطبيق ،ينظر معظمنا إليها
على أنها ال تخرج عن تصنيفين ،إما فكرة رائعة أو
فكرة سيئة ،ألننا نخضعها لمقاييس غير منطقية،
بل نفحصها تحت مجهر الخلفية المسبقة ألفكار

ليالي الفرج

من صندوق الحياة ،والحقيقة عكس ذلك ،فاألفكار
تحتاج لعدسة االح ـت ـمــاالت ،فبها يمكن فحصها
بطريقة مجردة من خلفياتنا المسبقة والتي تؤثر
فــي مــدى تعاطينا مــع األفـكــار الـجــديــدة ،حتى وإن
كانت مالمح الفكرة مجنونة ،فبالعدسة المكبرة
لــاح ـت ـمــاالت يمكننا ب ـنــاء ال ـش ــراع الل ـت ـقــاط ري ــاح
ً
حتما غالبية المشروعات
الحظ -إن صح التعبير-
الـنــاجـحــة وال ـت ــي أخـ ــذت شعبيتها وغ ـي ــرت حـيــاة
كثير من الناس ،بدأها أصحابها في محيط يصف
أفـكــارهــم بالمجنونة واآلي ـلــة للفشل واالنـحـســار،
ونستقي من معين الحكمة القائلة :لنعامل الحظ
كما نعامل الصحة نتمتع به إذا توفر ونصبر عليه
إذا أساء.
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المسمار األول الذي يدق في
نعش المنشآت أو الشركات
أو حتى القطاعات الحكومية
هو «األنانية» ،فعندما تنز روح
الفردانية وتغلب مصلحتها على
أهداف الجمع تسقط المؤسسة
لحساب غرور فردي.

كان دكتورًا في إحدى الجامعات ،يحاضر
في علوم اإلنسان ،وبين عشية وضحاها
فقد ذاكرته ولم يعد يتذكر ً
شيئا مما حوله،
يجوب غرف الجامعة ً
بحثا عن القاعات
ناسيًا جدول محاضراته.
للتواصل مع الكاتب

w.altayeb@saudiopinion.org

للتواصل مع الكاتب

s.alahmad@saudiopinion.org

وليد «الدكة»..
وليد عبداهلل
األمـثـلــة كـثـيــرة ل ـعــدد كـبـيــر مــن قـطــاعــات
عالمية ومحلية سقطت ،أو انطفأت  -على
أقل تقدير  -بسبب عنادات ومنافسات فردية
ال يعنيها المخرج النهائي للمنظومة.
ينسحب ذلــك أيـضــا على جميع األلـعــاب
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،ف ـع ـلــى ال ــاع ــب أن
يتذكر ً
دائما أنه ليس عــداء وال العب تنس
أرضي.
ليس من الضرورة أن تكون ً
العبا أساسياً
داخـ ـ ــل ال ـم ـس ـت ـط ـيــل ،ي ـك ـفــي ف ـق ــط أن ي ـكــون
جسدك على دكة االحتياط وروحك أساسية
داخل المستطيل مثل وليد عبدالله.
ل ــدي س ــؤال مـحــدد وأزلـ ــي :مــن أي ــن أتيت
بكل هذه الــروح يا وليد؟ كيف لك أن تملك
كل هــذا الحب واإليـثــار؟ كيف استطعت أن
تعشق الجميع وتحتفي بالجميع حتى في
لحظات تجنيبك؟
ً
ً
عـنــدمــا يـكــون العــبــا أســاســيــا فــي حــراســة
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سعيد األحمد

عرين الفريق ،يظهر كل الــروح والحماسة،
يدافع عن مرماه بشراسة حميدة ،يشير إلى
قـفــازه بفخر عند إنـقــاذ أي فــرصــة سانحة
ل ـل ـخ ـص ــوم ،يـ ـض ــرب ع ـل ــى ص ـ ـ ــدره لـيـثـبــت
لزمالئه الالعبين أن خلفكم من يحمي نتاج
بذلكم وتعرق قمصانكم ،وعندما ينقل إلى
ً
دكة االحتياط يخرج بأعضائه فقط تاركا
روح ــه داخ ــل الملعب ،لــذا يـكــون هــو وجهة
االح ـتـ ـف ــاء األولـ ـ ـ ــى ،ف ـع ـنــد ت ـسـجـيــل أي مــن
ً
الالعبين هدفا يركض إلى «الدكة» ليحتفل
ً
مع وليد أول.
روح ال ـفــريــق ،أم ــام ال ـفــردان ـيــة ،غــايــة في
ً
الصعوبة ،وليس سهل أن يتمتع بها أي
إنـ ـس ــان ،ل ــذل ــك أش ـع ــر أن ــك إن ـس ــان مختلف
واستثنائي يا صديق الكل ،وليد عبدالله،
استمر في ذلــك ،فنتاج العمل الجمعي هو
ال ـهــدف الـنـبـيــل ول ـيــس تسجيل الـبـطــوالت
الفردية بين ركام فرق مهشمة.

ُ
أغلب العلما ِء والمفكرين
والمصلحين في الكون ُ
منذ
الله الخ ْل َ
َ
خلق ُ
ق إلى أن تقوم
ُ
الساعة لديهم قناعة أنه ال يمكن
الكل إالّ
ِّ
ُ
بإصالح الجز ِء،
إصالح
ِ
ُ
يتكون من
كبيرة
كوحدة
والعا َلم
ٍ
ٍ
ُ
تتكون
مجتمعات ،والمجتمعات
ٍ
ُ
ُ
أساس هذا
والفرد هو
أفراد،
من
ٍ
ُ
ونواته.
العالّم
للتواصل مع الكاتب

m.alsaad@saudiopinion.org

َ
كيف َي ْص ُل ُح
العا َلم؟

َ
ّ
ل ـكــن الـمـشـكـلــة غ ـيـ ُـر مـ ـح ـ ّـدد ِة ال ـم ـعــالــم ،لم
ّ
يستطع ٌ
ْ
أحد – على حد علمي – أن ُيؤطرها،

ّ
ُ ّ
ّ
ناتها،
بعد أن يتلمسها ،ويبين خفايا مكو ِ
ّ
خلل المفاهيم
مستور
كشف
ويتجرأ على
ِ
ِ
ِ
ُ ّ َ
َ
حدداتها ،ألنه لم
قبل المشكلة ،ولم يجد م
َ
قبل أن ّ
ْ
يعرفها
كمفهوم
تعريفها
يقدر على
ِ
ٍ
كمشكلة.
ً
َ
ـاء
األمـ ـ ـ ُـر ل ـي ــس ل ــه ع ــاق ــة ب ـم ـق ــدر ِة ال ـع ـل ـمـ ِ
ِّ
عالقته باختالف
ـدر
ِ
على حــل المشكلةِ بـقـ ِ
ُ
ُ
ـاف
الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم ،ف ــالـ ـقـ ـي ــم ت ـخ ـت ـل ــف ب ــاخـ ـت ـ ِ
ٌ
الـمـجـتـمـ ِـع ،فـمــا ُي ــرى فضلية فــي مـكــان ،قد
ً
ً
رذيلة في مكان آخر ،وما ُ
تراه صالحا
يكون
ٍ
ً
مجتمع قد يكون فسادا في آخر وعليه
في
ٍ
ِق ْس.
ُ
ً
ـاس يـتـفــاخـ ُـر
س ــأض ــرب م ـث ــاال ،ب ـعــض ال ـن ـ ِ
َ
بــأجــداده ،وأنـهــم كــانــوا أش ـ ُ
ـاوس ،وك ــان من
ِ
ُ
ّ
َ
ـوالت ـه ــم م ــا ي ــس ــم ــى بـ ــ»الـ ـغ ــزو»،
ض ـم ـ ِـن ب ـط ـ ِ
ٌ
َ
ـاس آمـنـيــن ،ينهبون حاللهم
غ ــارة عـلــى أن ـ ٍ
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ْ َ
َ
ومـمـتـلـكــاتـهــم ،تـلــك كــانــت َمــنــقـ َـبــة ،لـكــن لو
ُ
ت ـس ــأل ح ـف ـيـ َـدهــم ،الـ ـي ــوم ،س ـي ـقــول ل ــك هــذه
َ
ُ
أناس
أمالك
اغتصاب
مثلبة ،هذا
بغير وجهِ
ِ
ٍ
ِ
ّ
ُ
َ
الغرب لو تقارنها
قيم في
حق ،فما بالك عن ٍ
ِ
ُ
الفارق
الشرق ،ستندهش من
بمثيالتها في
ِ
ِ
ِ
العجيب بينها.
ِ
ل ــو أخ ــذن ــا ال ــوض ـ َـع ع ـلــى م ـس ـت ـ ً
ـوى أك ـب ـ َـر،
َ
ْ
نظر
كــأن نـســأل :ما هو الصالح من وجهةِ
ٍ

دينية؟ سيأتيك المسلم ويـقــول :الصالح،
ِّ
ـاح ف ــي اتـ ـب ــاع ال ــدي ــن اإلس ــام ــي،
ك ــل الـ ـص ـ ِ
َّ
ويــأت ـيــك الـمـسـيـحــي وي ـق ــول :ب ــل ف ــي ات ـبــاع
َ
َّ ُ
ص ّر على أنه في
المسيح ،وت ِجد
اليهودي ي ِ
ِ
شعب اللهِ المختار.
ِ
َ
ّ ْ
العالم أن يصلح وكـ ُّـل َ
تلك
إذن كيف لهذا
قاطنيه؟ أال َي ْج ُد ُر بنا
عقول
التناقضات في
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ
َ
كات ،ونبتعد
أن نقف على أرضيةِ المشتر ِ
ّ
االختالفات ،ونعتبر الجميع «إما
مزالق
عن
ِ
ِ
َْ
ٌ
أخ لك في الدين ،أو نظير لك في الخلق».

الزهايمر في «التاسع
من فبراير»
تضيع من ذاكرته قائمة مشتريات
ال ـ ـط ـ ـعـ ــام فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــارك ـ ــت ف ـي ـش ـت ــري
«ح ـفــائــض ب ــام ـب ــرز» ،أصـ ــاب خــايــا
دماغه مرض الزهايمر ،فسحبه إلى
ط ـفــول ـتــه ولـ ــم ي ـع ــد ي ـح ـيــا ح ــاض ــره،
ت ـ ـحـ ــاول اب ـن ـت ــه -ال ـ ـتـ ــي ت ــرم ـل ــت بـعــد
زواج ـه ــا ب ــأي ــام -إع ــادت ــه إل ــى ذاكــرتــه
دون جدوى ،فقد أصابه هذا المرض
اللعين ،وأنـشــب مخالبه فــي حياته
ليصيبه في مقتل ً
حيا.
هذا الزهايمر هو الذي أصاب بطل
رواي ــة «زهــايـمــر» فــي رواي ــة الدكتور
ال ـك ــات ــب غ ـ ــازي ال ـق ـص ـي ـبــي ،يـعـقــوب
ال ـعــريــان ال ــذي ي ـقــرر أن يـهـجــر بلده
ل ـي ـح ـي ــا ف ـ ــي م ـص ـح ــة يـ ــرسـ ــل م ـن ـهــا
الــرســائــل الـمــؤلـمــة لــزوج ـتــه ،رســائــل
أليمة ،يبث فيها مخاوفه ومشاعره
ّ
األولية.
كم نحن في حاجة إلى أعمال درامية
توعوية تثقيفية كالمسلسل الدرامي
الكويتي «التاسع من فبراير» بطولة
ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر إب ــراهـ ـي ــم ال ـح ــرب ــي،
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والفنانين محمود بوشهري ،هنادي
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،س ـل ـم ــى سـ ــالـ ــم ،ي ــوس ــف
الـبـلــوشــي ،ش ـيــاء سـبــت مــن تأليف
الكاتبة وإخراج سائد الهواري.
نـ ـح ــن ف ـ ــي حـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى ج ـم ـع ـيــات
لـلـتـبـصـيــر ب ـه ــذا الـ ـم ــرض ،ال ـ ــذي قد
يـحــول فــي غمضة عـيــن حـيــاة أســرة
بــأك ـم ـل ـهــا إلـ ــى «ت ــراج ـي ــدي ــا» عـنــدمــا
يصيب عائلها.
ب ـ ـح ـ ـثـ ــت ع ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ت ـت ـب ـن ــى
التبصير بالزهايمر ،فــوجــدت على
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ج ـم ـع ـي ــة أل ــزه ــايـ ـم ــر فــي
ال ـ ــري ـ ــاض ،وه ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة األول ـ ــى
م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـت ــي
تـعـنــى بــالـمـصــابـيــن ب ــال ـم ــرض ،وقــد
نـشــرت ع ــدة تـغــريــدات مـثــل «مــريــض
ال ــزه ــايـ ـم ــر ..إنـ ـس ــان ي ـش ـعــر وي ـف ــرح
وي ـض ـحــك وي ـغ ـنــي وي ـب ـت ـســم ويــأكــل
ويحزن ويبكي ..مهما غيره الزهايمر
لن يغير مكانته فقد كــان لنا األمــان
وس ـن ـك ــون ل ــه ال ـح ـض ــن والـ ـحـ ـن ــان»،
«يـحـتــوي ال ــدم ــاغ الـسـلـيــم عـلــى عــدد

وفاء الطيب
ه ــائ ــل م ــن ال ـخ ــاي ــا ال ـع ـص ـب ـيــة ،وكــل
خلية عصبية تتواصل مــع الخاليا
األخرى لتشكل شبكات عصبية ذات
وظائف خاصة ،وفي مرض الزهايمر
تتجمع جزيئات بروتينية شاذة في
الدماغ تدعى الرقع والكتل قبل ظهور
األعــراض بسنوات ،ويعتقد العلماء
أنها المشتبه األول في تدمير خاليا
الدماغ»# »،تحسبونه_بس_نسيان.
أع ـت ـقــد أنـ ــه ال ي ـغ ـطــي ب ـشــاعــة هــذا
المرض الخائن جمعية واحدة؟ البد
م ــن ب ــرن ــام ــج م ـت ـكــامــل ت ـش ــرف عليه
وزارة الصحة للتعريف بالزهايمر،
أعراضه وكيفية التعامل معه.
يجب أن يتم التعريف بهذا المرض
على نطاق واسع ،واألهم تخصيص
م ـص ـح ــات ف ــي الـ ـم ــدن ال ـك ـب ــرى عـلــى
أعلى مستوى لرعاية أولئك المرضى
الذين يموتون أحياء كل دقيقة وكل
ثانية.

السبت  ٨شعبان  1440هـ
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