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تخبط تصريحات «أردوغان»
ت ـص ــري ـح ــات ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب أردوغ ـ ـ ــان
بـخـصــوص ح ــادث نـيــوزيـلـنــدا اإلره ــاب ــي ،لــم تكن
م ــوزون ــة ،وإن ـمــا طـغــى عليها ال ــزائ ــف ،فـكــانــت ردة
الـفـعــل قــويــة مــن أسـتــرالـيــا ونـيــوزيـلـنــدا ،ورغ ــم أن
«أردوغـ ـ ـ ـ ــان» ب ـعــث ب ــوف ــد رس ـم ــي إلـ ــى ن ـيــوزي ـل ـنــدا
يترأسه نائبه لكي يوضح للجانب النيوزيلندي أن
تصريحاته إنما هي تصريحات انتخابية.

إال أن نـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا ق ــاب ـل ـت ــا ه ــذه
الـتــوضـيـحــات بــالــرفــض ال ـتــام وال ـقــاطــع ،مــا أجبر
«أردوغ ــان» لكتابة مقالة في الـ«واشنطن بوست»
ي ـم ـتــدح ف ـيــه رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء ال ـن ـيــوزي ـل ـنــديــة فــي
تعاطيها مع الحادثة.
ل ــم ت ـكــن ه ــذه ال ـح ــادث ــة ه ــي األول ـ ــى م ــن الــرئـيــس
التركي بل سبقها قضية القس األمريكي ،وسبقها

رفـ ــض االع ـ ـتـ ــذار ع ــن إسـ ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة ال ــروس ـي ــة،
وسبقها رفض مصافحة «إسحاق رابين» ،كل هذه
األح ــداث تبين أن السياسة التركية غير متوازنة
ومتخبطة وال يوجد من يستطيع أن يضعها على
المسار الصحيح ،وهــذا ما ســوف يتسبب لتركيا
ً
بالكثير من المتاعب مستقبل ،خاصة أنها تعاني
ً
اقتصاديا وبشكل كبير.

عندما يقول الله في أول سورة النساء «ا َّل ِذي
احدَ ٍة وَ َخ َل َ
ق ِم ْنهَ ا َزوْ جَ هَ ا» فال
س وَ ِ
َخ َل َق ُك ْم ِم ْن َن ْف ٍ
يمكن فهم اآلية إال أن الله خلقنا من نفس واحدة
«آدم» وخلق منها زوجها «حواء» وليس أزواجها ،فلو كان
التعدد ً
جائزا بعمومه لكان أبونا آدم أحق بذلك كونه
من سيؤسس الجنس البشري الحديث.
للتواصل مع الكاتب

حريث
الريشة
مازن الرمال

a.hashem@saudiopinion.org

ُ
تعدد الزوجات ليس عر ًفا
إسالم ًيا

(ب)
َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ
اآلية التي يستدل بها بعموم إباحة التعدد «و ِإن ِخفتم أل تق ِسطوا
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ
اع ف ِإن
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ِمن النساء مثنى وثلث ورب
ِ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ِ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ
احدة أو ما ملكت أيمانكم ذ ِلك أدنى أل تعولوا»،
ِخفتم أل تع ِدلوا فو
ِ ً
«النساء ،»3:فقد كانت حل لكفالة اليتامى «الذكور واإلنــاث» لذلك
ً
جاء أمره تعالى ضمن هذا اإلطار مشترطا عدم جوازها إال في حالة
الخوف من أن يلحق ظلم باليتامى ،ثم عاد مرة أخرى إلى التنبيه من
الوقوع في العجز والعول لذلك فإنه ال توجد آيات في القرآن تبيح
تعدد الزوجات ،ولكن التعدد المذكور في بعض اآليــات للضرورة
ً
وتحديدا من
في ذلــك العصر بعد استشهاد عديد من المسلمين،
ً
ً
تعددا مطلقا تشجع عليه ،بل تؤكد على
أمهات اليتامى فقط وليس
عدالة األخذ بزوجة واحدة ،وذلك النتفاء القدرة على تحقيق العدل.
إن التدرج الذي تطرق له كالم الله في تعدد الزوجات – كما يقول
بعض العلماء – يفيد التحريم منه إلــى اإلبــاحــة ،إذ يـقــول تعالى
َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ِّ
الن َساء َم ْث َنى َو ُثـ َـا َث َو ُر َبـ َ
ـاع» ثم
في آية «فانكحوا ما طــاب لكم من
ِ
َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ِ ً
اح َدة»« .النساء ،»3:فالجزء األول من
يقول «ف ِإن ِخفتم أل تع ِدلوا فو ِ
اآليــة ربطت النكاح بالبر باليتيم فقط ،في حين أن الجزء الثاني،
ينفي إمكانية العدل ،وتأتي اآلية التي تقر بعدم القدرة على العدل
ً َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ِّ
َ
ُ
ـاء َول ـ ْـو َحـ َـر ْصــتـ ْـم»،
إطــاقــا «ول ــن ت ْست ِطيعوا أن تــعـ ِـدلــوا بــيــن الــنـ َـسـ ِ
«النساء.»129:

رأي:

كتبه عن فريق العمل محمد السلمي

أحمد هاشم

(ت)
يرى الباحث اإلسالمي وشيخ القضاة في الثلث األول من القرن
العشرين عبدالعزيز فهمي ،أن هــذه اآلي ــة وسابقتها مــن الـســورة
ً
مسوق لتحقيق فضيلة العدل في المعاملة ،وتثبيتا لها أشار في
اآلية الثالثة إلى هذا المنكر ،فكأنه يقول لهم :إذا فهمتم قولي في
ً
اآلية السابقة ،وعلمتم أن أكل مال اليتامى مطلقا – من ذكور وإناث
– ٌ
ٌ
كبير فال تتذرعوا إلى هذا العبث بنكاح اليتيمات الالتي في
إثم
حجوركم ،بل تعففوا عن نكاحهن المفضي بكم إلى أكل أموالهن.
خاتمة :إذا كان الله قد ّ
عرف الــزواج بقوله في سورة «الــروم:»21:
َْ ََ َ َ ُ ْ ْ َُْ ُ ْ ََْ ً َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ََ
َ ْ
«و ِمن آ ََي ِاتهِ أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزواجــا ِلتسكنوا ِإليها وجعل
َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
بينكم م ــودة ورحــمــة» .فيمكن القول :إن تعدد الــزوجــات ينافي ما
جاء في اآلية من المودة والرحمة الناشئة بين الزوجين ،إضافة إلى
الفطرة السوية ،وهو ما أكد رسول الهدى عليه في رواية البخاري
« ،»3110ومسلم « »2449حينما علم بخطبة اإلم ــام عـلـ ّـي بــن أبي
ْ ٌ
َ
َّ
طالب وغضب على غضب ابنته فاطمة فقال«ِ :إنـ َـمــا ْابن ِتي َبض َعة
ِّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ
َ َ
يني َما آذاها» فجعل الزواج من األخرى
ِمني ي ِريب ِني ما أ َرابها ويؤ ِذ ِ
أذية تحصل على الزوجة األولى.
أمــا مــن يتحجج بــأن «محمد بــن عبدالله» قــد عــدد فــي الــزوجــات،
فالرد عليه بأن ذلك حدث قبل نــزول ســورة النساء وما حملته من
تنظيمات.

يكتبون في العدد القادم

سعيد األحمد

رمضان بن جريدي العنزي

أحمد مفتاح

محمد السلمي

محمد آل سعد

ليالي الفرج
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(العدد الخامس والتسعون ) السنة األولى
في فترة مضت عقدت القمة

2

العربية في إحدى الدول وكان
الغرض منها تبادل التحيات
وضرورة االلتقاء ،ومن ثم يصدر
بيان ختامي ُعرفت نتائجه قبل
البدء ُ
وعرفت بنوده قبل أن
تنطلق «القمة».
للتواصل مع الكاتب
s.almusallm@saudiopinion.org

القمم العربية..
إلى أين تتجه؟

رأي:

ً
ُ
ك ـن ــا نـ ــرى لـلـقـمــة ال ـعــرب ـيــة ـ ـ ـ ســابــقــا ـ ـ ـ هيبة
ُ
وقـ ـ ــرارات صــارمــة تـنـفــذ فــي األيـ ــام ال ـتــي تلي
ُ
«القمة» ،ولم تكن ُم ّجرد قرارات روتينية.
واآلن ،الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ي ـ ُـم ــر ب ـم ــوج ــة مــن
ال ـص ــراع ــات ـ ـ وق ـبــل أيـ ــام انـتـهــت قـمــة تــونــس
ً
ُ
أيضا يعلم ُ
وي ــدرك ما تقوم
ـ ونحن والعالم
بــه الـسـعــوديــة مــن مـجـهــودات كبيرة إلنجاح
القمم وإظهار الــدول العربية كــدول ُمترابطة
ال تـشــوبـهــا أي خ ــاف ــات ،إال أن ال ـب ـعــض من
ً
جاهدا إفساد األمر برمته،
هذه الدول يحاول

الــزيــوت على الـنــار وتطويع الشباب العربي
ل ـع ـصــابــات «ال ـم ــاف ـي ــا» وشـ ــركـ ــات األس ـل ـحــة،
ُ
وال ــدول التي ال تريد لهذه المنطقة أن تهدأ،
بل إنها ُت ّ
شجع الصراعات والخالفات حتى
يـكــون لدخلها الـقــومــي مــزيــد مــن الـمـلـيــارات،
ولشركاتها مــزيــد مــن الـنـجــاحــات ،ولعالمنا
العربي مزيد من االنكسارات ،ونظل في دائرة

إلى مزيد من الصراعات والحروب والدمار.

الحقيقيين الــذيــن يــزرعــون الفتن ويهتمون

المنطقة تعيش فــي أوج تخلفها ،وفقرها،
وض ـع ـف ـهــا رغـ ــم وج ـ ــود اإلم ـك ــان ـي ــات الـهــائـلــة
الـطـبـيـعـيــة ،وال ـب ـشــريــة ،إال أن اسـتـغــال هــذه
الـ ـم ــوارد ي ـقــع ف ــي دائ ـ ــرة ال ـص ـفــر أو م ــا دون،
وك ــان مــن األجـ ــدى أن ت ـكــون ثــروات ـنــا مصدر
قوتنا وتمسكنا هي هيبتنا ،وتفعيل العقول،

محمد ال سعد – كاتب رأي

الـ ـه ــاوي ــة ،والـ ـشـ ـت ــات وال ـ ـصـ ــراعـ ــات ،وس ـكــب

وإدخ ــال الـخــافــات وتأجيجها لخلق أجــواء
الـجـغــرافــي مــن الخليج إلــى المحيط يحتاج

ً
ُ
ُ
ً
ِ ُ
األعمال
ـرز
مشروع «الــريــاض آرت» والــذي سيجعل من
ِ
العاصمة متحفا مفتوحا ألبـ ِ
َّ
ُ
والمحلية َ
وعمل ّ
الجسور
بفضله
ستتحول
فني ،والذي
معلم
ألف
العالمية
ِ
ِ
ِ
عبر أكثر من ِ
ٍ
ٍ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
مفتوحة ،فال شك عندي ،من
ومحطات المترو والميادين والساحات العامة إلى متاحف
ٍ
ً
ّ
ُْ
ّ َ َ َ
ُ
َ
األلوان متعدد العطفات.
زاهي
ويل ِب ُسها فستانا
العاصمة
مالمح
سيغير
ه
أن
ِ
ِ
ِ

وتسخيرها إل ــى اإلن ـتــاج وال ـب ـنــاء ،والتنمية
ً
ب ــدل مــن االن ـج ــراف ،واالن ـح ــراف نـحــو مــزالــق

«ال ـح ــوج» واالح ـت ـيــاج ،ونـجـعــل مــن جيراننا
ُ
«ب ـ ـع ـ ـبـ ــع» ن ـ ـخـ ــاف م ـ ـنـ ــه ،ونـ ــدفـ ــع الـ ـمـ ـلـ ـي ــارات
ً
ً
ّ
للتسلح خوفا من الجار ال خوفا من األعــداء

مشحونة بين ال ــدول العربية ،وك ــأن الموقع

وللصورة رأي

صالح بن عبداهلل املسلم

وتـشـجـيــع ال ـص ـنــاعــات واس ـت ـث ـمــار ال ـطــاقــات
البشرية الهائلة التي يملكها العالم العربي

بالتفاصيل الصغيرة التي تزيد من الفجوات
بين هــذه الــدول العربية ،ومــع األســف استمر
الصراع «العربي ـ العربي» والصراع «العربي
ـ اإلســرائـيـلــي» ع ـقـ ً
ـودا مــن الــزمــن دون حلول،
ُ
وفي األفق مزيد من االنشقاقات والحروب ،بل
إن الـقــادم سيكون أســوأ إذا لم نـتــدارك ـ نحن
الـعــرب ـ ـ فــي اجتماعاتنا وقممنا أن الـهــزات
ُ
التي تكون هناك ربما تصلنا يوما ما.

في موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية ،هناك
بيان يوضح التكاليف المخصصة ألمانات المناطق،
وكانت منطقة الباحة في نهاية السلم بميزانية
فقط مائة وستة وثمانين مليونا وأربعمائة وستة
وستين ألفاً وأربعمائة وثالثة وعشرين ً
ريال.
للتواصل مع الكاتب

j.alkarat@saudiopinion.org

إلى وزير البلدية والقروية ..مع التحية

رأي:

وهناك أمانات مماثلة بميزانيات أعلى ،وال أدري

لــرؤيــة كــل الـمـنــاطــق لمعرفة االحـتـيــاج الحقيقي

«ش ـمــالــي ج ـنــوبــي» وط ــري ــق ال ـم ـلــك ف ـهــد «شــرقــي

عــن الـمـعــايـيــر ال ـتــي بـنــت عليها الـلـجــان المكلفة

رأي العين ،كي ال تقع بعض المناطق في «حيف»

غربي».

لـتـحــديــد الـمـيــزانـيــات ،وه ــل أخ ــذت فــي الحسبان

ينعكس على بطء عجلة التنمية.

الظروف الجبلية لمنطقة كالباحة وما يترتب عن

من خالل المجلس البلدي ألمانة منطقة الباحة

ذلــك مــن زي ــادة التكاليف الـمــاديــة عند تنفيذ أي

في دورات ــه الـثــاث ،تم تحديد مشروعات حيوية
ً
تخدم المدينة وتفك اختناقاتها وتحقق نشاطا
اق ـت ـصـ ً
ـاديــا ،وبـقـيــت تـلــك الـمـقـتــرحــات مـعـلـقــة في

لــن تـكــون ب ــذات الــدقــة ،فيما لــو ح ــددت عــن طريق

الهواء بل مدسوسة في األدراج داخــل «ال ــوزارة»،

الـمـســؤولـيــن ف ــي األم ــان ــة نـفـسـهــا ،مـمــا يستدعي

وحتى نعود إلى الواقع الفعلي للباحة نجد أنها

الطلب قـيــام لـجــان متخصصة بــزيــارات ميدانية

بـمـحــوريــن فـقــط ،وهـمــا طــريــق الـمـلــك عبدالعزيز

مشروع ،مقارنة بمناطق سهلية أو مستوية.
وأن م ــرك ــزي ــة ت ـحــديــد ال ـم ـبــالــغ م ــن «الـ ـ ـ ــوزارة»

الـمــأمــول مــن وزارة ال ـشــؤون البلدية دعــم أمانة
ال ـبــاحــة بـمـيــزانـيــة تـتـمـكــن م ــن تـنـفـيــذ مـشــروعــات
ح ـيــويــة ،سـيـمــا وأن ـه ــا تـسـتـحــق ،ون ـح ــن ال نـلــوم
«األمانة» في عدم تمكنها من اإليفاء بما يطمح له

جمعان الكرت

وال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــدره ــا الـ ـ ــوزارة
ك ــل عـ ـ ــام ،ول ـ ّـم ــا ك ــان ــت م ـي ــزان ـي ــة م ـن ـط ـقــة ال ـبــاحــة
ب ـه ــذا ال ـض ـعــف ف ــإن أه ــال ــي الـمـنـطـقــة يــأم ـلــون ثم
يــأم ـلــون ب ــل يـتـمـنــون م ــن وزيـ ــر ال ـش ــؤون الـبـلــديــة
والقروية الدكتور ماجد القصبي ،أن يتفضل هو
وفريقه بــزيــارة لمنطقة الباحة ،ليرى بــأم عينيه
احتياجات مدينة الباحة وكل محافظاتها ،ولكي

المسؤولون أنفسهم والمواطنون بقدر ما نعتب

يتم تصحيح المفاهيم التي بنيت في وقت سابق.

على «الوزارة».
ً
شـ ــيء ط ـب ـي ـعــي ،ي ـتــم الـتـنـفـيــذ وف ــق ــا لــإم ـكــانــات

فهل يتفضل «الــوزيــر» بــزيــارة ميدانية لمنطقة
الباحة.
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ال شك أن الكتابة قلق سرمدي،

البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
والوظيفة والمنصبُ ،
حلم كل شخص ،ومن
الطبيعي عند حصول ذلك لشخص ما قضى
أيامه منكبًا وساعيًا لتحقيق هدفه ،أن يقدم
لمن حوله وداخل منظمته -سواء كان لرئيسه
أو زميله -سيرة عما جناه طيلة أيام كفاحه.

وقدر الكاتب أن يكون شقيًا ،وهو
في أحسن األحوال «يشقى في
النعيم بعقله» كما يقول «موالنا» أبو
الطيب :لن تسمع يومً ا كاتبًا قال
إنه سعيدٌ كونه كاتبًا هو بالطبع
سيقول كالمً ا كثيرًا ال يخلو من

للتواصل مع الكاتب

ثرثرة تلبس كنزة المجاز والتورية
f.alodim@saudiopinion.org

رأي:

ل ـيــس ل ـي ـع ـتــرف ل ــك أنـ ــه س ـع ـيـ ٌـد ج ـ ـ ًـدا أو
س ـع ـيـ ٌـد بـشـكــل أقـ ــل ،لـكـنــه يـفـعــل ذل ــك كي
يستر عنك بؤسه.
الكالم عن الكاتب بشكل عام ،أما إن كان
ال ـكــام عــن الـكــاتــب الـصـحـفــي فـهــو أشبه
ً
ب ــ«م ـعــايــد ال ـقــري ـت ـيــن» ،فــال ـن ـقــاد – م ـثــا-
ي ـ ــرون ال ـم ـقــالــة الـصـحـفـيــة أك ـث ــر ال ـف ـنــون
األدب ـي ــة قـ ّـلــة ً
أدب ـ ــا ،وغــالـ ًـبــا مــا يـحــاولــون
طردها عن األدب ،خاصة إن كان الكاتب
يؤمن بالمقولة المنسوبة لجورج أويل
«الـ ـصـ ـح ــاف ــة هـ ــي أن ت ـن ـش ــر مـ ــا ال يــريــد
أحــدهــم أن يــراه مـنـشـ ً
ـورا ،عــدا ذلــك مجرد
عالقات عامة».
وألن الشيء بالشيء يذكر ،فإنني أنصح
بعدم قراءة روايــات المدعو جورج أويل،

فهيد العدمي

فرواياته تقنعك بسهولة أن هذا الكوكب
ال يصلح للعيش ،وألنــه ال يوجد كوكب
آخـ ــر – إلـ ــى اآلن ع ـلــى األق ـ ــل – م ـم ـكــن أن
يتحمل فوضوية اإلنسان ،فإن الخيارات
تنحصر في حريتك في اختيار الطريقة
الـتــي تـضــع النقطة األخ ـيــرة فــي حياتك،
ف ــإن كـنــت كــاتـ ًـبــا صــاحــب ن ـتــاج فــربـمــا –
وه ـ ــذا اح ـت ـم ــال ض ـئ ـيــل -أن ت ـت ــرك خلفك
ً
م ــا يـسـتـحــق ال ـج ـلــوس ط ــوي ــا ع ـلــى هــذا
ً
ً
صحفيا فلن
كاتبا
الكوكب ،أمــا إن كنت
يتذكرك أحد بعد رحيلك ،وهذا أمر جيد،
عـلــى األق ــل لــن يـكــون اسـمــك أداة ترهيب
ً
صحفيا مثل
تستخدمه األمهات :ال تكن
ً
فــان البائس ،أتــرى كيف يصبح أحيانا
طموح اإلنسان أال يتذكره ً
أحدا؟

ُ
ال ُ
الحياة ّ
تحط بهمومها
تزال
َ
قلبك
وأوجاعها على
حتى ُ
وعقلك ّ
َ
تظن أنها
ُمه ِل ْ
كتك ،وأنك لن تحظى –
سعادة
براحة تامة ،وال
قط -
ٍ
ٍ
كاملة.
للتواصل مع الكاتب

s.almosa@saudiopinion.org

همك؟
ما هو ُّ
رأي:
َّ
َ
ُ
ترسم
تتلبسنا ،حتى
إن الهموم ما إن
ً
ً
غمامة معتمة على أبـصــارنــا ،وتـحـ ُـد من
ُ ّ
عطل َ
روح التفاؤل فينا،
رؤيتنا للنور ،وت
ُ
ُ
وتوقف تلك االبتسامة الصادقة ،وتسيل
الدموع الحارقة.
ّ
ُ
إن ً
أحدا في هذه الحياة الدنيا ال يخلو
ُ
ُ
وتجعله شارد
هموم تؤرق مضجعه،
من
ٍ
ال ــذه ــن ف ــي كـثـيـ ٍـر م ــن األحـ ـي ــان ،وتـحــرمــه
بالوقت الراهن ،وتختلف
لذة االستمتاع
ِ
ّ
ال ـه ـم ــوم واآلالم ،ف ـقــد تـ ــرى هـ ــم غ ـي ــرك ال
ُ
يستحق العناء والتفكير ،وقد تتعوذ من
ّ
هم أحد آخر أن ُيصيبك.
ً
سويا عزيزي القارئ،
ولكن ،دعنا نفكر
ُ
فعل ردة فعل أو نتيجة وفائدة
أليس لكل ٍ
ً
ّ
مرجوة؟ حسنا ،فما نتيجة الشعور بالهم
ٌ
والـحــزن الـمــرجــوة؟ أهــو شـعـ ٌ
ـور لــه فائدة
رجعية على عقلك وقلبك وبــدنــك وربما
على اآلخرين من حولك؟ أم العكس.
ً
أجـ ُ
ـزم أنه العكس ،بل العكس تماما ،إن

s.nasser@saudiopinion.org

والمؤهل
المركز
غرور
ُ
ِ
ِ
«فسادٌ » غير مباشر

للتواصل مع الكاتب

أكتب عن
الكتابة
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سمر آل موسى

ً
ُ
الهموم يا سادة ال تكسبنا إال شيخوخة
ً
ً
ُمـبـكــرة ،وذاك ـ ــرة ُمـشـتـتــة ،وعـيــونــا ذابـلــة،
ً
ً
وقلبا ُم ً
ً
حدب
حاصرا من كل
عتما ،وعقل ُم
ٍ
ً
ـداع واإلن ـت ــاج
وص ـ ــوب ،م ـتــوقــفــا ع ــن اإلب ـ ـ ـ ِ
الـفـعـلــي ،وإن زاد تحملنا لـهــا عــن حــده،
ُ
فإن األعراض تتحول إلى أمراض -عافانا
ُ
ُ
الله وإياكم -فهل تظن أنها تستحق منك
ُ
تسلب منك أكثر ،بل بمعنى
الكثير؟ ألنها
ُ
تسل َ
بك منك.
أدق،
ً
ُ
ً
كن واثقا أن أحدا في هذه الحياة الدنيا
هم أو ألم ،ولكنه ربما ال ُيبديه
يخلو من ٍ
لك ،فتظن  -بقلبك الطيب  -أنه خالي الهم،
ولكن إن كان كذلك ،فهو حينها في الجنة
وليس في الدنيا ،تقبل يا صديقي الحياة
كـمــا ه ــي ،وال تـكـتــرث كـثـيـ ًـرا لـمــا ي ـحـ ُـدث،
ٌ
فإنه حادث ال محالة ،ولكن اكترث لنفسك
أن ــت ،وراق ــب أفـعــالــك ،وردة أفـعــالــك تجاه
حصن
ما يحدث ،ضع قلبك وصحتك في
ٍ
حصين ،حتى ال ُت ّ
عجل بانتهاء حياتهما
االفتراضية بيديك.

ول ـكــن ال ـغ ــرور وال ـت ـعــالــي والـنـظــرة
الفوقية شــوهــدت مــؤخـ ًـرا فــي بعض
مـنـظـمــاتـنــا الـحـكــومـيــة ،وق ــد انتشر
بين بعض حاملي الشهادات العليا
والـمــراكــز نــوع مــن التعالي والتكبر
ف ــي الـتـعــامــل م ــع اآلخ ــري ــن ،حـتــى أن
البعض أصبح يتعامل مع من حوله
بدرجته العلمية ومــركــزه المساوي
ل ــه ،وال يـنـظــر ل ـمــؤهــل أق ــل أو مــركــز
دون ـ ـ ــه ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن أخــاق ـهــم
وف ـك ــره ــم وع ـل ـم ـهــم وخ ـبــرت ـهــم ومــن
يكونون وماهية الحدود التي يجب
ات ـبــاع ـهــا ف ــي تـعــامـلــه م ـع ـهــم ،ب ــل قد
يـصــل لبعض الـمـغــروريــن فــي سلب
ال ـح ـقــوق الـفـكــريــة وال ـخ ـطــط ووض ــع
أسمائهم عليها ،وذلك ألنها صدرت

رأي:

من موظف ال يحمل شهادة عليا أو
صـ ــدرت م ــن م ــوظ ــف ل ـيــس م ــن فئته
الوظيفية.
مما ينشى في تلك المنظمة ظهور
ال ـت ـع ـص ــب ال ــوظـ ـيـ ـف ــي وال ـ ـ ـعـ ـ ــداء فــي
نفوس العاملين في تلك المنظمات
وعدم االنتماء والرغبة في العطاء ،بل
إنه يلجأ الكثير إلى التسرب والتنقل
وال ــدوران ويكثر التغيب واإلج ــازات
وتضعف اإلنتاجية ،فتتضرر أهداف
تلك المنظمة الحكومية.
وتــرســم عــامــات التعجب لما نــراه
مـ ــن ال ـ ـغـ ــرور ل ـب ـع ـض ـهــم ،ف ـت ـج ـســدت
بـنـظــرتــه ،فـيـنـظــر مــديــر إل ــى مــراســل
بدونية ومراسل لعامل أنه األفضل،
وينظر أكاديمي للمعلم بفوقية رغم

شقراء ناصر
أنهم جميعهم يقفون لتربية وتعليم
األجيال ونسوا أمر المنظمة ،وأنهم
جـمـيـعــا م ــوظ ـف ــون ،ل ـكــل م ـن ـهــم دور
البـ ــد أن ي ـح ـت ــرم وأن ي ـع ـطــى ال ـحــق
للمتميز والمفكر والـمـبــدع ،ويظهر
مــا أن ـجــزه وال يـسـلــب ألن ــه لـيــس من
الفئة الوظيفية لرئيسه المباشر أو
لرئيس تلك المنظمة.
ٌ
إن ال ـغ ــرور مـ ــرض أخ ــاق ـ ٌـي ولـيــس
م ــن س ـمــات ديـنـنــا اإلس ــام ــي ،يهلك
صــاح ـبــه م ـه ـمــا طـ ــال م ـك ــوث ــه ،ولـكــن
يدخل الفساد في منظماتنا ويربكها
فـ ـتـ ـضـ ـي ــع عـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا،
والب ــد مــن يقظة وتــوعـيــة وإج ــراءات
تستحدثها تلك المنظمات الرقابية
لتعالج ذلك.
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