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جسر جابر 
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نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

عشق الصالة

نقطة تربوية

عبداهللا الدوسري

األمل في اللغة الرجاء، وهو من التثبت واالنتظار، 
وال شك أنه فطرة فطر اهللا تعالى اإلنسان عليها، فما 
من رســول وال نبي بعثه اهللا إال وكان األمل يحدوه 
أن يهدي اهللا قومه إلى عبادة اهللا وحده، وهذه احلياة 
التي نعيشها تسير بنا بني أمل وعمل، وهذه اآلمال 

التي تراودنا ال تنتهي وال تقف عند حد.
واملرء مــا عاش ممدود له أمل

ال تنتهي العني حتى ينتهي األثر
واألمل بال عمل أمل كاذب تســفوه الرياح، مثل 
الزرع بــال ماء، والنفس بطبيعتها ال تخلو من األمل 
حتى يوافيها األجل، ولوال األمل لبطل العمل، ولكن 
األمل ال يتحقق إال في احلركة والعمل، وقد قال من 
سبقنا في احلركة بركة، وكل ما ينجزه املرء ويحققه 
كان في بدايته حلما صغيرا يراود تفكيره، وتطلعات 
يســمو لها ويود لو حققهــا اهللا تعالى له، ومع ذلك 
فاملرء العاقل ال يلهه األمل عن طاعة اهللا واالمتثال ملا 
أمر واجتناب ما نهــى، ولنكن على نحو قول عمرو 
بن العاص رضي اهللا عنه: «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدا، واعمــل آلخرتك كأنك متوت غدا» فالدنيا تريد 
واآلخرة تريد، وإياك واآلمال الساذجة اخلادعة، ألنها 
إذا كانت كذلك فلن حتقق أمال ولن تنجز عمال، فالتمني 
بال ســعي ال فائدة منه ولن جتني منه سوى اخليبة 
واخلسران، وقد قال املولى عز وجل من قائل: (وأن 
ليس لإلنســان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، 

ثم يجزاه اجلزاء األوفى) «النجم».
ثم إن األمل بحد ذاته ثقة بالنفس وإميان بأن كل 
شيء بيد اهللا، وكلما كان اإلنسان آمال ومتفائال كان 
مرتاح البال والضمير، والســعادة احلقيقية جتدها 

بالعمل إن كنت مخلصا لعملك أمينا عليه.
واألمل بحد ذاته يدفعك إلــى العمل، ومن األمل 
حســن ظن العبد بربه، وبه يحقق الشباب طموحهم 
ويؤسسون مستقبلهم، كما انه يعينك على مصاعب 
احلياة، ومما قاله أنس بن مالك ے: «إمنا األمل رحمة 
من اهللا ألمتي، ولــوال األمل ما أرضعت أم ولدا، وال 

غرس غارس شجرا».
 روى الطبــري وغيره أنه اجتمــع بفناء الكعبة 
املشرفة عبداهللا بن عمر وعبداهللا بن الزبير وعبدامللك 
بن مروان ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، فقال 
لهم مصعب متنوا؟ فقالوا ابدأ انت، فقال: أمتنى والية 
العراقيني وأن أتزوج سكينة بنت احلسني وفاطمة بنت 
طلحة، فنال ما متنى، ومتنى عروة بن الزبير أن يكون 
عاملا في الفقه ويحمل عنه احلديث، فنال ذلك، ومتنى 
عبــداهللا بن الزبير والية احلرمني فحقق اهللا له ذلك، 
ومتنى عبدامللك بن مروان أن يتولى اخلالفة فكان له 
ما متنى، ومتنى عبداهللا بن عمر اجلنة وترجى له بإذن 
اهللا، أما طول األمل فهو مذموم ألنه ينســي اآلخرة، 
وما تنفعه دنياه إذا خرب آخرته، وهذا موضوع يطول 

سآتي عليه في قادم األيام إن كان في العمر بقية. 
..ودمتم ساملني.

لم يفت األوان لتعديل املسار، أو بدء مسار جديد، 
فمسارك أنت تختاره وحتدد وجهته. اتخذ خيارات 
مفيدة، وضع أهدافا سامية، حتما لم يفت األوان. ال 
تدع ماضيك أو آراء اآلخرين متنعك من السعي وراء 
ما تريده، ال شيء فات عليه األوان، بغض النظر عن 
عدد املرات وعدد األشخاص الذين يقنعونك بأن الوقت 
قد فات أو أنه ال يستحق شيئا، لم يفت األوان أبدا.

لم يفت األوان للتخلي عما تفعله والبدء في فعل 
ما تدرك أنك حتبــه، ولم يفت األوان بعد لتصحيح 
األمور، بغّض النظر عن املســافة التي قطعتها في 

الطريق اخلطأ، اليزال بإمكانك االلتفاف. 
لم يفت األوان بعد لتغيير االجتاه، إذا كان الطريق 
الذي تسلكه يقودك إلى ال مكان، فتوقف واختر طريقا 
آخر، فأنت قبطان سفينتك، لذا وجه نفسك في اجتاه 
أحالمك، وافعل كل تلك األشياء التي تتوق إلى القيام 
بها بشرط أن تكون في مرضاة ربك. أنت من تشكل 
حياتك بالطريقة التي تريدها. حان الوقت للبدء في 

اتخاذ خيارات أفضل وتغيير حياتك لألحسن.
لم يفت األوان للتعلم، فاملاضي ال يتغير بأي حال، 
واملســتقبل هو الشيء الوحيد الذي ميكننا تغييره، 
ولكن دروس املاضي هي الطريق لتشكيل احلاضر 
واملســتقبل. من املعلوم أن تفكير اإلنسان ينشغل 
فــي ثالث مراحل وقتية، إما فيما مضى أو فيما هو 
حاضر أو ما ســوف يحدث باملستقبل، أما ما مضى 
فيجب عدم االنشغال به أو احلزن عليه، بل جعله دافعا 
للعمل والسعي إلى طريق املستقبل، ألن االنشغال مبا 
مضى يولد الهم والقلق ويؤثر على الوقت احلاضر 
فيثبط اإلنتاج والعزمية لذلك كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ 
من الهم واحلزن وعادة يكون احلزن على ما مضى. 
وكما هو معلوم أن ما مضى ال ميكن رده وال استدراكه 
وما يترتب عليه من هم وحزن ال يثمر عن نتيجة. 

لم يفت األوان، لتعلم مهارة، أو البدء بالدراســة، 
أو ممارســة هواية، أو إنشاء مشروع بالتجارة، أو 
تكوين صداقة، أو التطوع في مؤسسة خدمية والعمل 
فيها باإلدارة، أو بالتأليف والكتابة، وإثراء الثقافة، أو 

مبمارسة الرياضة.
لم يفت األوان، حلفظ القرآن، ونفع البشر في كل 
مكان، وتصحيح أخطاء املاضي ولو مر عليها حني من 
الزمان، ورد الديون وأداء احلقوق لإلنســان، وجبر 
تقصيرك والعمل بإتقان، واالعتذار ملن أخطأت بحقه 

قبل فوات األوان.
إنها حياتك، اجعلها رائعة ومثمرة في طاعة اهللا، فلم 
يفت األوان بعد لبداية جديدة في حياتك ملا هو أفضل، 
واعرف أنك ستعيش في هذه الدنيا مرة واحدة. وقد 
قيل إن الســعادة تسكن القلب إذا توافرت فيه ثالثة 
أمور: عدم احلزن على ما فات، وعدم القلق على ما 

هو آت، والرضى مبا قسم رب السموات.

ال نرغب في تكرار احلديث عن 
إجنازات ومتيز املشــاريع العمالقة 
في دول اجلــوار، تخطيطا وتنفيذا 
ومتابعة، لكننا نتوقع من مؤسساتنا 
املختلفة أن تنتبه إلى ما إذا كانت هناك 
غفلة أو تناٍس أو إهمال ملشــاريعنا 
العمالقــة، بعد تلــك املراحل مثال 
عليها مواقعنا الســياحية كاجلسر 
الرمز  البحري مبسماه  الســياحي 
وأمثاله الطرق الدولية وما نالها من 
إهمال، فظهرت خطورتها على قيادة 
الطرق كاألرتال  السيارات في هذه 
بعد «السابع» وحوادثه املرعبة، التي 
تزهق بسببها األرواح جراء اإلهمال 
للمتابعة األمنية مباشرة، والكاميرات 
اخلارج معظمها عن اخلدمة، أو تهاون 
األجهزة املعنية بتطبيق فوري للقوانني 
كما حدث منذ أسبوع ملركبة مواطن 
كادت تزهق حياته بسبب ٣ مركبات 
دفع رباعي بال أرقام وال أضواء في 
املساء، متارس أعنف السباقات وهو 
وسطهم مما تسبب بحذفه بعد انقالبه 
خارج اجلسر، وهروبهم بال رحمة 
بهذا املواطن، حيث كتبت له احلياة 
واســتفاق في املستشفى بال أدنى 
إدراك مما تعرض لــه! وإنقاذه من 
قبل مستخدمي الطريق وهللا احلمد.

وتتكــرر مثلها بالــذات الكثير 
من احلــوادث خاصة في أيام نهاية 
األسبوع واملناسبات من قبل قراصنة 
الطرق وانشغال األمن بتزايد احلاالت 
املشــابهة، مما يتطلب زيادة جهات 
اإلشراف األمني واالستعانة بالدفاع 
واحلرس الوطنــي واإلطفاء خالل 
للمواقع املشابهة  إجازات األسبوع 
املقــال كمعلم وموقع  لعنوان هذا 
سياحي. وللمنابر دور مهم من خالل 
خطب اجلمعة وغيرها لتكثيف الوازع 
الديني مباشرة للحيلولة دون إزهاق 
األرواح التي أمر اهللا بعدم قتلها إال 
باحلق، كما هي حــاالت طرقنا من 
قيادات ورعونة ال يعنيها قانون قوي 

على ورق صامت بال تفعيل!
فهل تتكرم أجهزة الدولة مبختلف 
تخصصاتها بدراسة وجدية معاجلة 
ظاهرة رعونة قيادة املركبات رباعية 
الدفع وغيرها، فخلق اهللا بذمتكم ورب 

الكعبة يحاسبكم يوم الدين.

الثالــث الذي نتناول  هذا املقال 
فيه كيف نحبب أبناءنا في الصالة. 
ومازلنا نتكلم عن أهم طريقة لغرس 
حب الصالة في نفوس أبنائنا حتى 
ال يتركوها مهما كان وهي «التهيئة 

النفسية واإلميانية».
فمن الوسائل املعينة على التهيئة 
النفسية الفعالة أن نحدثهم عن اجلنة 
والنار وهذا من أســلوب القرآن في 
تشجيع الناس على العبادة وحتذيرهم 

من املعاصي.
فاحلديث عن اجلنــة وأنهارها 
وقصورها وما أعد اهللا فيها للمؤمن 
من نعيم يزيد من شوق املسلم للجنة 
ويجعله يزيد مــن الطاعات، وأيضا 
احلديث عن النــار وما بها من حفر 
مظلمة وعذاب للعبد العاصي سيكون 
رادعا لكي يبتعد عما يغضب اهللا جل 

جالله.
ولكن هناك خطأ تربوي يقع فيه 
الكثير من اآلباء واألمهات وهو تهديد 
األطفال بدخول النار. فهؤالء األطفال 
ال يدركون مثل إدراكنا وقد يسيئون 
الفهم وقد يسيطر عليهم اخلوف او 
بأن  النتيجة عكســية عليهم  تكون 
يستهتروا بفكرة احلساب واجلزاء 

يوم القيامة.
والبد أن نعي مســألة أن هؤالء 
األطفال غير مكلفني فعندما نقول لطفل 
دون سن التكليف أنك إذا تركت الصالة 
ستدخل النار! فهذا خطأ شرعي. ألنه 

لن يدخلها مادام دون سن البلوغ.
لغة اخلطاب وأســلوب  فنراعي 
احلوار، ونركز علــى التفاصيل إذا 
حتدثنا عن اجلنة ونعرض احلديث 
عن النار بشــكل عام دون الدخول 

في التفاصيل.
نحببهــم باجلنــة ونرغبهم في 
العبادة حتــى يلتزموا بها، ونحاول 
أن نحدثهم واالبتسامة تعلوا محيانا 
ووجوهنا ونشعرهم بأن احلديث عن 
الصالة واجلنة يجعل النفس في راحة 

وسكينة وطمأنينة.
وبإذن اهللا نكمل في املقال القادم 
عن أهم الطرق التي تسهم في حتبيب 

الصالة ألبنائنا.

تعليماتها أوال بتشديد العقوبة على املدارس 
التي تصور أنشطتها وتنشرها، فإن أوقفت 
التصوير ستتوقف ٨٠٪ من هذه الطلبات 
غير املنطقية التي هدفها في األساس هو 

التصوير.
كذلك منع أي طلبات من األهالي تخص 
أي نشاط مدرسي أو فعالية تنظمها إحدى 
املدارس، فإن كانت هذه املدرسة أو املدرس 
عندهم فكرة فعالية، فليأتوا بتكاليفها من 
صندوق املدرسة أو «اهللا ال يهينهم» يأتون 
بها من جيوبهم، فهم في النهاية املستفيدون 
من هذه الفعالية بحكم أنهم سيحصلون 
على ثناء ومديح اإلدارة واستحقاقهم بوضع 

أسمائهم في األعمال املمتازة كل سنة.
٭ نقطة أخيرة: أمتنى مــن وزير التربية 
العلمي  العالــي والبحث  التعليم  ووزير 
د.حمد العدواني إعطاء توجيهاته الكرمية 
بتخصيص رقم هاتف يتبع إدارة مكتبه 
مباشرة يتصل به األهالي لإلبالغ عن أي 
مدرسة تقوم بطلب طلبات غير منطقية 

من أطفالهم.

التفاصيل األخرى الشائقة.
وأعتقد أن التقارب الوطني الذي حدث 
بني جميع دول العالم على أرض قطر هو 
الفوز احلقيقي لنا جميعا، والكنز احلقيقي 
وراء تلك البطولة، وبينما أن بعض الدول 
تتمزق بسبب اخلالفات، جند أن العرب 
تزداد وحدتهم وتختفي املسافات بينهم، 
وأن الشــقيقة قطر كانت واجهة العرب 
املشــرفة من خالل التنظيم والترتيبات 
املبهرة وحجم األمن واألمان اللذين متتع 

بهما زائرو قطر.
سلمت يا قطر، وسلمت كل بالد العرب، 
والشقيقة قطر جنحت وبجدارة في أن 
متثل جميع دولنا لتبهر العالم أجمع وجتعل 

من اجلميع يشيدون ويثنون.
لنائب رئيس مجلس  متنياتنا  ٭ مســج: 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ طالل 
اخلالد، الشفاء العاجل من الوعكة الصحية 
الطارئــة التي أملت به.. أجــر وعافية يا 

بوخالد.

يضاهي في قيمته اإلعالن عن اختيار 
قطر لتنظيم كأس العام.

فقدمــت قطــر احتفــاال تاريخيا 
من خالل اإلبهار فــي األدوات املتاحة 
واالستفادة القصوى من تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي مختلطا بنكهة متعددة من 
األصالة وإبراز تقاليد منطقة الشــرق 
األوسط والدول اخلليجية وأبرزت للعالم 
أجمع وألقــت الضوء على هذه املنطقة 
وغيرت الكثير مــن النظرات والرؤية 

ألبناء اخلليج العربي.
وأعطت ألبنائه مجاال مهما الختراق 
احلياة بشكل مغاير وحتدي أي صعاب 
قد يواجهها خلوض غمار أي مجال مهما 
عظمت صعوبته. ومن ناحية أخرى، فإن 
التجربة القطرية في هذا الصدد يجب 
أن نتوقف عندها بشكل مميز ونقدر ما 
مت في هذا األيام التي ستغير مستقبال 
خريطة منطقة اخلليج العربي والشرق 
األوسط ككل. متنياتنا لدولة قطر مبزيد 
من النجاح واالستدامة فيه. واهللا ولي 

التوفيق.

- وهناك دعــم كبير«للمثلية»، حتى ال 
يتكاثر الناس.. وتقل البشرية.

- وحتى مسألة ڤيروس كورونا األخيرة 
هنــاك دراســات مت تداولهــا تقول إن 
للڤيروس قد  املعاجلــة  العقاقير  بعض 
تسبب العقم، أو تسبب ضمور في جهد 
احليوانــات املنوية! وبالنهاية نصل إلى 

«تقليل البشرية». 
- وهناك الكثير والكثير من األشياء التي 
تصنعها الدول املؤثرة حتى تصل إلى إيقاف 
التمدد البشري.. ولعل أبرز تلك األشياء 
هي احلروب املصطنعة بكل بقعة من بقاع 
األرض، و«املجرمون املصطنعون» والتي 
يقف خلفها نفس تلك القوى االقتصادية 
املؤثرة، التي تطمح إلى «تقليل البشرية».
فيا أيها اإلخوة، يصعب على العقل 
أن يتقبل ذاك الدعم الغريب دون تفسير 
منطقي له! لذلك أظن أن هذا الدعم الغريب 
«للمثلية» هو من أجل بلوغ أطماع جتارية، 
وأن الكثير من املشاهد التي تطرأ فوق 
سطح األرض هي مشاهد مصطنعة!، وإن 
لم يكن األمر كذلك فذاك يعني أن «الشيطان 
الرجيم» هو الداعم والقائد لهم بصورة 
مباشرة! نعوذ باهللا من الشيطان وأهله!
بسم اهللا الرحمن الرحيم (وميكرون 

وميكر اهللا واهللا خير املاكرين).

مدرسون ومدرسات!، هذا اجلانب هو ماذا 
عن األطفال األيتام وكذلك األطفال الذين 
متر أســرهم بأزمة مالية ماحقة، الدينار 
عندهم يســوي ويعمل؟! هل فكرمت في 
شــعورهم ثاني يوم عندمــا يلبس ٢٤

طفال اللون األخضر، بينما اثنان أو ثالثة 
يلبسون الزي العادي؟ شعور قد يكون 

قاسيا ومحطما.
لهذا، يجــب أن تصدر وزارة التربية 

للعرب وما حتظى به البلدان العربية من 
تطور وتقدم.

البطولة إللقاء  إن قطر لم تســتغل 
الضوء على نفسها فقط، بل إنها استغلت 
احلدث لتحقيق هدف في غاية النبل وسمو 
األخالق، فقد جعلت من العالم أجمع يتعرف 
على التراث اخلليجي األصيل فستاد البيت 
مت تنفيذه ليحاكي بيت الشعر والكثير من 

عليها وعلى منطقة الشرق األوسط ككل 
في تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ التي توقع 
لها الكثيرين الفشل. ولكنها سرعات ما 
فككت أشرس املشاكل التي واجهتها إبان 
الكأس، وقدمت  لتنظيم هذه  اختيارها 
منوذجا يقتدى للدول الطامحة لتحقيق 
املجد والنجاح واســع اآلفاق. فأصبح 
احللم حقيقة في خضم الواقع مبجرد 
البدء مبراسم وفعاليات هذا املونديال، 
فكانت مراسم االحتفال حلما آخر وجناحا 

ويتبعون الطريق األسهل بالنسبة لتعزيز 
مصاحلهم التجارية!، ولكنه هو الطريق 
األكثــر ضررا لكوكــب األرض بأكمله، 
فمســألة «املثلية» ليست مبسألة مسلم 
وغير مسلم، بل هي ضرر وشر يطول 

اجلميع بكل دياناتهم وكياناتهم!.
ولو متعنا وتفكرنا في بعض املسائل 
التي حتظى برواج ودعم عاملي من القوى 
العاملية املؤثرة.. لوجدنا أن مسألة «إيقاف 
النسل البشري» هي نتيجة حتمية لها في 

آخر املطاف، ومثال ذلك:
- هناك ازدهار كبير في سوق «السالح» 
بدعم من القوى املؤثرة.. حتى يقتل الناس 

بعضهم!..«وتقل البشرية».

الصباح ويتم تصوير اللقطة ونشــرها 
عبر وسائل التواصل في مخالفة صريحة 
لتعليمات ولوائح وزارة التربية التي تشدد 
على عدم تصوير ونشر أي نشاط مدرسي 
في وسائل اإلعالم دون إذن مكتوب من 

العالقات العامة في الوزارة.
واملوضوع كذلك له جانب إنساني جبار 
وخطير، وأستغرب كيف يغيب على مربني 
ومربيات أفاضل سواء نظار وناظرات أو 

بالصورة التي تليق به، بعيدا عما يقدمه 
اإلعالم الغربي عنــا، وان أوطاننا تنعم 
بالســالم والطمأنينة، وبشهادة خبراء 
الرياضة. إن ما قدمته قطر من جتهيزات 
ضخمة أنفقت عليها مليارات الدوالرات 
شيء لم يروا له مثيال في أي بطولة أخرى 
من بطوالت كأس العالم، وإن الشــعوب 
األوروبية أخيرا رأوا الصورة احلقيقية 

التي كانت أشــبه باحللم الذي حتقق. 
ونتيجة للعزم واملثابرة واجلهود التي 
بذلت على مدى أكثر من ١٠ سنوات. تلك 
اجلهود التي توجت باختيار دولة قطر 
لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ وسط جبابرة 
التنظيمات لكأس العالم أصحاب اخلبرة 
واملهارة الكبرى في التنظيم واالستضافة.
فبدأ احللم القطري كبيرا وجنح في 
تفكيك أي مشاكل منتظرة ومتوقعة في 
ظل الدخول في هذا العالم اجلديد كليا 

من كل صور التكاثر البشري!
لذلــك تلك القوى قررت واتفقت في 
ليلة ظلماء جائرة! على دعم املثلية حتى 
يتوقف تدفق اجلنس البشــري قليال! 
وتتعافى مصاحلها من ناحية أخرى، فحني 
ينجذب الرجل للرجــل، واملرأة للمرأة، 
تستحيل مسألة التكاثر، وهذا ما تريدوه 
تلك القوى الساقطة في وحل «الشياطني»!، 
فهم يفكرون بطريقة عوجاء، لذلك كانت 
قراراتهم واتفاقاتهم عوجاء كذلك. ولو أنهم 
فكروا بعدل ومنطق لوجود السبيل احلكيم 
حلفظ البشرية من ناحية، وحفظ مصاحلهم 
التجارية من ناحية أخرى دون أن يلحقوا 
الضرر بأحد، لكنهم ساقطون ومعتدون، 

من ويــن جتيب قميــص منتخب 
السعودية في منتصف كأس العالم؟! ال 
الدنيا  السعودية فايز ومكسر  ومنتخب 
وشعبيته اكتسحت الكرة األرضية وليس 

فقط في الكويت.
وزير التربيــة ووزير التعليم العالي 
العدواني، أرجو  العلمي د.حمد  والبحث 
التكرم بالتدخل وإعطاء تعليماتك الكرمية 

لوقف طلبات املدارس غير املنطقية.
املوضوع ليس فقط مادة وفلوس على 
الرغم من أهميتها، فديناران أو ثالثة قيمة 
هالتيشــيرت بإمكانها قضاء أمور ملحة 
أخرى تفيد األسرة، لكن املشكلة هي في 
وقتك الذي سيضيع وأنت تدور من سوق 
إلى آخر ومن محل إلى محل «أخوي عندكم 
تيشــيرت املنتخب السعودي؟». ولست 
وحدك في هذا، فهناك آالف أولياء األمور 
يسابقونك إلى تلك احملالت، ولك أن تتصور 

الزحمة والطوابير و«الهواش».
كل هذا من أجل لقطة مدتها ١٢ ثانية 
تظهــر فيها الناظرة أو الناظر في طابور 

أجزم بأن دولة قطر الشــقيقة تكاد 
ال تعرف معنى للمستحيل، لقد جنحت 
الصعبة،  املعادلة  وببراعة قي حتقيــق 
واالنتصار في معركة تتخطى حدود عالم 
الرياضة، بل هــي معركة قومية عربية، 
انتصرت فيها لألخالق، ولعاداتنا اخلليجية، 
وجعلت العالم بأسره يحترم ما نصنعه، 
ويقف احتراما للشقيقة قطر، ويعيد رسم 
خارطة العالم من جديد في أذهان البشرية، 
وبالرغم من الهزمية الرياضية التي حلقت 
باملنتخب القطري، إال أن الدولة الشقيقة 
جنحت في حتقيق عدة انتصارات سيكتبها 

التاريخ وستظل حتديا قويا للجميع.
وبحســبة رياضية بحتة، فإذا كان 
املنتخب القطري قد خسر خالل مباريات 
كأس العالم فإن قطر والدول العربية أجمع 
قد فازت في مبــاراة ضد العالم أجمع، 
وهنــا دعوني أتطرق إلى نقطة في غاية 
األهمية تتمحور في كيفية أن تلك البطولة 
جنحت في إظهار العالم العربي واخلليجي 

دخلت قطــر عصرا جديدا في ظل 
النجاح الباهر في تنظيم أضخم تظاهرة 
عاملية على اإلطــالق دخلت دولة قطر 
مرحلة وعصــرا جديدا من املجد الذي 
دخلته من أوسع أبوابه. على الرغم من 
احملاوالت املتعددة إلفشــال استضافة 
دولة قطر فتلك التظاهــرة من ناحية 
اقتصادية ســوف حتقق مجموعة من 
األرقام االقتصادية املهمة جدا على هذا 
الصعيد وال شك في تعزيز دعم املركز 
االقتصادي واملالي للدولة في أكثر من 
اجتاه إلى مركز لوجيستي واقتصادي 
ورياضي عاملي وتضيف بعدا جديدا في 
متكن هذه الدولة من النجاح الســاحق 
في التنظيم واإلدارة واالستضافة ومن 

جميع االجتاهات.
واألهم بأن هذه التظاهرة قدمت الدول 
العربية واخلليجية بشــكل مغاير عما 
اعتاد العالم أن ينظر له. وغيرت قطر تلك 
النظرة بفضل الرؤية الثاقبة والعزمية 
لتحقيق املعجزات، وأيضا من خالل رغبة 
دولة قطر في تبوؤ هذه املكانة العاملية 

لدي إميــان كامل بأن األرض حتمل 
الفكر الشاذ  فوقها كل األفكار، فتحمل 
املنحرف، والفكر املســتقيم املستنير، 
وهذا شــيء وارد في عالم البشر، وأنا 
ال أســتغرب وجود «املنحرفني»، ولكن 
أستغرب وجود الكيان العاقل الذي يرعى 
ويدعم «املنحرف»، فالذي يصيب العقل 
بالدهشــة هو أن ترى «الفكر الشــاذ» 
مدعوما من كيانــات، ودول، ومنظمات 
ومشــاهير وعقول كنا نراها مستقيمة 
ومثقفني يفترض بهم أن يكونوا عادلني، أو 
«منطقيني» مبعنى أصح، فمسألة «املثلية» 
التي جتــد ترويجا وتأييدا غريبا للغاية 
من بعض الدول املؤثرة وبعض املؤثرين 
في شتى املجاالت، جتعلنا نتساءل: ملاذا 
يدعمون املثلية؟ ملاذا يدعمون الشــيء 
الذي ال يقبله املنطــق أبدا؟ ويدعمونه 
بإحلاح وتنظيم غريب عجيب؟ ملاذا؟ هل 
هناك ســبب ما؟ أم أن عقولهم أصيبت 

باجلنون التام؟!
بوجهة نظــري املتواضعة: ال يوجد 
تفسير منطقي لذلك الدعم الغريب واملنظم 
«للمثليني» إال تفسير واحد، وهو أن: هناك 
قــوى عاملية اتفقت على إيقاف اإلجناب 
البشري ألن مصاحلها التجارية - وغير 
التجارية أيضا- قد تضررت تضررا فادحا 
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