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لم يكن أشــد املتفائلني منا يتوقــع أن يظهر املونديال 
العاملي بهذه الصورة الباهية، كما لم يكن أحد من منتقدي 
دولة قطر يتوقع أن تقوم قطر بتبديد آماله وإذهابها أدراج 
الرياح، لقد حضر الكثير من شــعوب العالم إلى قطر وهم 
يخشون هذه املنطقة الغامضة، حيث مت غرس مفاهيم خاطئة 
لديهم من قبل اإلعالم الغربي حول الشــرق األوسط عامة 
وقطر على وجه اخلصوص، وها هي قطر تبدد كل ما قيل 
حولها وتقدم صورة مشرفة عن العرب واملسلمني، لتعود كل 
تلك اجلماهير وهي حتمل صورة مخالفة ملا يقدمه إعالمهم 

حول منطقتنا وشعوبنا.
لقد اســتمتعنا مبا قدمته قطر من جهود استحقت منا 
الشــكر والثناء، ولم نشهد أي نوع من الشغب أو اختراق 
أمني في املالعب، وألول مرة نشهد في نهائيات كأس العالم 
اجلماهير تخرج من امللعب فرحة وسعيدة بغض النظر عن 
نتيجة املباراة ســواء كانت رابحة أو خاسرة، فقد عززت 
السياسة التي اتبعتها قطر في إدارة وتنظيم املونديال الروح 
الرياضية لدى جميع اجلماهيــر وأبدلت مفهوم التعصب 
الرياضي بتقبل الربح واخلســارة، فكــم رأينا اجلماهير 
املتنافسة يظهرون معا يتمازحون وميرحون، حيث سادت 
الروح الرياضية في جو من احملبة والتآلف فيما بينهم سواء 
كان ذلــك قبل أو بعد املباريات. كم كنا فرحني ونحن نرى 
الثناء على دولة قطر مــن كل اجلماهير، حيث عبرت تلك 
اجلماهير عن امتنانها لدولة قطر، وأشادت بجهود الدولة 
ومعاملة الشعب القطري الراقية منذ اللحظات األولى التي 

مت فيها استقبالهم.
بدأت قطر املونديال العاملي واضعة نصب عينيها تغيير 
تلك النظرة التي رســمتها غطرسة الغرب وتعاليه، وتقدمي 
صورة مخالفة عن العرب واملسلمني، وقد جنحت بذلك فعاد 
الكثير إلى بلدانهم وهم فاقدو الثقة بإعالمهم املتغطرس، ال 
بل أشاد الكثير من اإلعالميني بدولة قطر وشعوب املنطقة، 
مؤكدين أن كل ما كان يقال عن العرب واملســلمني يحتاج 
الى إعادة النظر واملراجعة، حيث كانت قطر واجهة التعامل 
اإلنساني للمسلمني من حيث استقبال اجلماهير والترحيب 
بهم ومساعدتهم وتقدمي جميع اخلدمات وتذليل كل الصعوبات 
أمامهم حتى اصبحوا في نزهة ومتعة لم يسبق لهم جتربتها 
من قبل، كما قدمت قطر بصمة لإلنسانية بتخصيص أماكن 
لذوي االحتياجات اخلاصة إخواننا الذين يحتاجون إلى مكان 
فسيح لوصولهم والتمتع مع اجلماهير في املالعب، أعطت 
قطر هذا النموذج اإلنساني للمسلمني لتؤكد أن العطاء من 
اهللا تعالى ويجب علينا احترام ذلك، فها هو غامن املفتاح وهو 
من ذوي االحتياجات اخلاصة يقدم فقرة في حفل االفتتاح، 
ال بل يكون املتكلم األول في االفتتاح، لم يكن رئيس االحتاد 
الدولي (فيفا) كما لم يكن أمير قطر، لقد أسند األمر إلى غامن 
املفتاح فكانت بداية موفقة لتقدمي تلك الصورة املختلفة عنا 

نحن كمسلمني وكعرب. 
لقــد وضعت قطر بصمة ال ميكن ألحد أن ميحوها من 
ذاكرة الشعوب، وقدمت منوذجا قياديا ورياضيا وإنسانيا 
واجتماعيا وحضاريا ستبقى كبرى الدول عاجزة عن تقدميه 
مهما حاولت، فاألصل دائما لن تطابقه الصورة مهما اقتربت 

أو شابهت.
نقولها بالصوت العالي، شكرا قطر العرب، شكرا متيم 
املجد، شــكرا لكل قطري، شــكرا لكل من ساهم في هذا 
احلدث الذي سيخلد في نفوسنا، كرمكم وطيبكم وضيافتكم 
ووفاءكم وحبكم وترحيبكم منقطع النظير بضيوف املونديال 
من مختلف أنحاء العالــم، أصبحت قطر بحروفها الثالثة 
مــن أكثر دول العالم معرفة لدى شــعوب األرض، فتحية 
ألهل قطــر، وحتية للمجد متيم قطر، وألف مبروك عيدك 

يا قطر مع الشكر.

يترقب العالم حربا سيبرانية بقلق شديد، ومن خطورتها 
مهاجمة شبكات الكهرباء ومحطات معاجلة املياه وشبكات 
االتصاالت والبنوك، وقد تتسع إلى عمليات التجسس، 
ونشر معلومات مضللة، وشن هجمات على البنية التحتية 
للمعلومات. والسؤال هنا: ملاذا علينا أن نقلق بشأن تلك 

احلرب اإللكترونية؟
عندما تعلن احلكومة اليابانية أنها ستغير إستراتيجيتها 
لألمن القومي وتقرر حينها إنشاء منظمة جديدة تشرف 
على سياســة األمن السيبراني وترصد مبلغ ٤٠ إلى ٤٥
تريليــون ين ياباني (أي ما يعــادل ٢٩٥ إلى ٣٣٣ مليار 
دوالر) لإلنفاق الدفاعي على مدى ٥ ســنوات، وعندما 
يجتمع ١٥٠ خبيرا باألمن الســيبراني في حلف شمال 
األطلسي «الناتو»، اســتعدادا حلرب إلكترونية متوقعة 
ويكون محــور اجتماعهم هو تقييــم واختبار وتعزيز 
دفاعات احللف اإللكترونية، لذا ندرك حينها أن سيناريو 

احلرب اإللكترونية الشاملة بات واقعيا.
ولكي نفهم خطورة هذه احلرب وشــكلها، يجب أن 
نعلم أن اجلرائم اإللكترونية بأنواعها املختلفة قد كلفت 
االقتصــاد العاملي أكثر من ٦ تريليونات دوالر في العام 

املاضي فقط.
وهذه احلروب ليست جديدة ففي عام ٢٠٠٥ أسست 
إيــران كيانا افتراضيا أطلق عليــه «جيش فضاء إيران 
اإللكتروني»، ويستخدمه النظام لشن هجمات إلكترونية 
على املعارضة ومناهضي النظام في العالم، أو ضد الدول 
الكبــرى التي تقف عائقا أمام البرنامج النووي اإليراني 
وتطويــر الصواريخ الباليســتية، أو حتى في املجاالت 

االستخباراتية وجمع املعلومات.
كما تعد روسيا من أولى الدول التي استغلت الفضاء 
السيبراني في املجال العسكري، واهتمت بالبحث والتطوير 

لزيادة قدراتها الهجومية في هذا املجال. 
فالســالح السيبراني على عكس احلروب العسكرية 
القدميــة ال يعترف باحلدود وميكن أن يخرج عن نطاق 
السيطرة بسهولة وينتشر بسرعة في جميع أنحاء الدولة، 
وقد يتســبب في خسائر مبليارات الدوالرات في العالم 

بأسره.
لذلك يجب أن يعلم كل قارئ أن القدرات السيبرانية 
تستخدمها الدول كأداة إلدارة عالقاتها الدولية، وأن أهم 
وظيفتني تؤديهما الهجمات السيبرانية هما إعادة تشكيل 
األوضاع اجليوسياسية عبر حتقيق أهداف الدولة بشكل 
مباشر، واألخرى إرسال إشارات إلى العدو لدفعه إلى تغيير 

سلوكه بدال من املواجهة العسكرية املباشرة.
إذن وفي نهاية هذا املقال أصبح لزاما علينا أن نسأل 
أنفسنا سؤاال: هل باتت احلرب العاملية السيبرانية وشيكة؟ 

وأين نحن من تلك احلرب؟

عزيزي املراجع اخلفي، حتية طيبة 
وبعد.. ال أعلم كيف لي أن أبدأ رسالتي 
هذه إليك، لكنني سأبدأها بالثناء عليك، يا 
أخي أنت هيبة واهللا، تخيل أول ما الناس 
سمعت إن فيه «مراجع خفي» سيفتر 
على املؤسسات احلكومية، صرت أشوف 
موظفني على املكاتب بدل الغبار، وصار 
املسؤولون يقعدون إلى آخر دقيقة من 
وقت الدوام الرسمي، وصار في بصمة 
للدخول واخلروج، حتى املوظف اللي كان 
«يتريق» أمام املراجعني صار يسكر فمه 
وياكل من غير صوت! تستاهل صفقة 
واهللا، لكن يا أخوي كأنك طولتها بالغيبة! 
ملتى وانت خفي؟ تعبت وأنا كل ما تعك 
معاي معاملة أتلثم وأسوي نفسي إني أنا 
انت على شان متشي معاملتي يا أخوك!
املهم.. إذا قررت متــر الوزارة ال 
تدخل من بوابة املراجعني، تعال من بوابة 
املسؤولني راح تلقى ورد وزرع وسجادة 
حمرا، وتشم العود والبخور فقط عند 
بوابته، وعلى فكرة املصعد األول فقط 
للمسؤول وزواره. تعال اركب الدرج بس 
سو نفسك ما تشوف املهمالت واألثاث 
القدمي املركون في زاوية كل دور، وإذا 
موظف االستقبال مزرق مروج ألن اجلو 
حلو، اسأل الفراش البنغالي عن قسم 
املراجعــني، وأقولك: إذا عرف الفراش 
انك املراجــع اخلفي ترى راح ينحاش 
منك، ألن إقامته مو على الوزارة واصال 

منتهية من قبل «كورونا».
وال تنــس عزيزي تــروح املطار 
الوافدين  وتشــوف كيف تتم معاملة 
بالدخول واخلروج، أصال الواحد صار 
يستحي انه يسوي كرت زيارة خاصة 
أو جتارية ألجنبــي، تخيل عزيزي.. 
تخيل واحد من الربــع عنده عقد مع 
شركة أوروبية ملشروع مع شركة نفطية 
بالكويت، صار له فوق الشهر مو عارف 
يدخل املهندسني واملهندسات األوروبيني، 
ألن بينهم نساء مهندسات! تخيل ياخلفي، 
واحد من الربع تزوج وحدة أمها أجنبية 
مو عارف يحط موعد حلفل الزفاف ألن 
مانعني كروت الزيارة، وآخر مو عارف 

يجيب رضيعة ألمها للسبب نفسه!
أعزائــي القــراء.. مــن املواطنني 
والوافدين الكرام، يرجى التواصل مع 
اإلمييل أدناه لرصد أي مخالفة أو قصور 
أو تهاون في أداء العمل، فكلكم راع.. 
وكلكم مسؤول عن رعيته، وسأرسلها 
بدوري.. بكل سرية إلى صديقي العزيز.. 

عزيزي املراجع اخلفي!

شكلت التقنيات املعلوماتية أساس 
الثورة الرقمية احلديثة التي شرعت في 
بناء مشروع املجتمع الرقمي املتكامل، 
والتي حتمــل في طياتها مصائد مالية 
رقمية إن لم تدر بشكل آمن واحترافي، 
فالبرامج اإلمنائية الدولية للتحول الرقمي 
ما هي إال عملية حتول شامل من النظام 
النظام الالمركزي  املركزي احمللي إلى 
الدولي وصوال إلى النظام الدولي أحادي 
املركزية، يعمل برأس املال التكنولوجي.
املالية ظهرت  التكنولوجيا  فأهمية 
عقب األزمة املالية العاملية بني عامي ٢٠٠٧

و٢٠٠٩، كوسيلة الستعادة وضبط السوق 
املالي، ومع تذبذبات الوضع االقتصادي 
احلالي وما نشهده من احتمالية تدهور 
النظام املالي التقليدي املعمول به في أي 
وقت، أصبح من الضروري استخدام 
التقنيات التكنولوجية احلديثة واملتطورة، 
وتطويع املستخدمني لها ليس من باب 
الوجوبية، من  للحتميــة  الرفاهية بل 
حتسني جودة اخلدمات واملشاركة الدولية 
في إنشاء نظام مالي جديد يعمل كمظلة 
هبوط «باراشوت» عند حدوث التصدعات 

السوقية املالية.
إال أن اجلانب املظلم بتلك التقنيات 
التكنولوجية املبهرة بتطبيقاتها امليسرة 
هو انعدام اخلصوصية وسهولة االختراق 
واالنقيــاد والتأثير، والــذي تكون له 
انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصاديه 
جمة وبعيدة املدى على الفرد، األمر الذي 

قد يحرمه احلرية املالية والتعاقدية.
فاملخاطر الناشئة من إدخال التقنيات 
احلوســبية إلى جميــع القطاعات من 
اإلنتاجية واخلدماتية واملصرفية واملالية 
قد تثقل كاهل املجتمع اإلنساني وترمي 
التكنولوجي،  إلى فوهة االسترقاق  به 
في ظل االحتياج امللح والشامل لها، مع 
خشية التهديدات بالهجمات السيبرانية 
التي أخذت شكل احلروب الرقمية وغياب 
البنية التحتية الرقمية الرصينة القادرة 

على التصدي لها.

بكل مناحي احلياة، بعدما رأى العالم 
«حكومات وشــعوبا» ما وصلت إليه 
دولة قطر وشعبها من رقي وحضارة 
وإمكانات وخبرات بشــرية وعلمية 
واقتصادية هائلة تؤهلها ملجاراة الدول 
املتقدمة في كل املجاالت، وهي على 
استعداد ألكثر من ذلك، قدمت دولة 
قطر خالل ٢٨ يوما موسوعة علمية 
مفصلة ملا هي دولة قطر وإمكاناتها، 
وعالقة شعبها بقادته، ومشاركة أفراد 
من الشعب كل حسب إمكاناته بحسن 
ضيافة الوفود وتوزيع الهدايا عليهم، 
مما نشر احلب واالحترام بني الضيوف 

الوافدين وأهل قطر.
فعال كانت ملحمة حضارية ثقافية 
رياضية مفتاحها «كرة» وهذه الكرة هي 
التي عمرت، وبنت املنشآت والعالقات 
الرياضية والديبلوماسية، لذلك ال نقول 
قطر استضافت «كرة القدم» بل نقول: 

قطر استضافت «الكرة األرضية».
ال منلك إال أن نقول كلمة شكرا 
لقطر ولشــعبها ولقيادتها ولكل من 
ساهم وشارك في هذا اإلجناز العظيم 
من صغير وكبير، تقبلوا منا الشكر 

واالمتنان، «بيّض اهللا وجيهكم».

مقولة .. العالم في قطر. 
الطفــرة االقتصاديــة، والبنية 
التحتية وتعدد املنشآت الرياضية التي 
صممت على أحدث طراز وفي وقت 
قياسي جعلت من قطر بوابة للسياحة 
الرياضية، والتي كان لها النصيب األكبر 
في هذا املونديال ملا حتتويه الدولة من 
أماكن سياحية وتراثية وتطور أذهل 
اجلميــع، وكذلك األمن واألمان الذي 
تنعم به الدولة والذي أشاد به الزوار 

طوال فترة البطولة.
القطرية حققت  الشــابة  القيادة 
املعجزات، وال بد أن تكون قطر بعد 
هذا النجاح عاصمــة الرياضة ألنها 
بالفعل تســتاهل هذا اللقب، كما أنها 

مؤهلة لذلك.
شكرا لقطر ولقائدها متيم الفخر.. 
ما قصرمت.. رفعتم رؤوسنا.. كفيتم 
ووفيتم.. ولشــعبكم املضياف الذي 
فتح أبوابه لضيوف قطر نقول: كثر 

اهللا خيركم.

مبشاهدة أكثر من مباراة في اليوم، 
كما أعلن إنفانتينو إن الفيفا سينظر 
في نظام البطولة بعد «جناح» نظام 
املجموعات املكونة من أربعة فرق في 

مونديال ٢٠٢٢ في قطر.
وهكذا.. انتهت فعاليات مونديال 
قطر ٢٠٢٢ بنجــاح منقطع النظير 
القلوب  لتكون دولة قطر وحــدت 
العربية من خالل احلدث واإلشادة 
بهذه االســتضافة، واستطاعت أن 
إليها. ولثقافتنا  العالم  أنظار  جتذب 
العربية اإلسالمية األصيلة.. انها عوالم 
الكون في قطر، وفي يومها الوطني 

١٨ ديسمبر العيد عيدين.
العاملية  الرياضة  فلنســتضف 
في الكويت وأعني مونديال ٢٠٣٠.. 
اعتبروها مني حلما أو أمنية يجب 
حتقيقها، آن األوان للنهوض بالرياضة 
الكويتية في الداخل واخلارج، وتطوير 
املالعب الكويتية بفتح املجال للتنمية 
الرياضية في البالد تزامنا مع انطالق 

رؤية كويت ٢٠٣٥ - كويت جديدة.

لعلو خلق املسلم في العدالة وإحقاق 
احلق وعدم احلقد والكراهية على 
اآلخرين ولقد حذرنا ديننا احلنيف 
من نشر األخبار الفاسقة والطعن 
باآلخرين ولو مجرد الشك مغلوط 
فيه حتى ال يقع إنسان بريء عرضة 
للقتل والقتال وما أكثر الفاسقني في 
زماننا هذا الذين يقذفون اآلخرين 
بسهام جارحة ويتبني بعد ذلك كذب 
ما يقولون، ويقول رب العباد سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز (يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمني) «احلجرات: ٦».
وبال شك أن احلق والعدالة هما 
ميزان الواقعيــة وال يجوز لقاض 
أن يقضي بني خصمني في غياب 
أحدهما ألن ذلك ظلم للحقائق، لذلك 
البد من تربية األجيال على القرآن 
الكرمي الذين حتفهــم املالئكة في 

مجالس الذكر.

لم ينته يوم ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بل له 
ترددات وتبعات ســتظهر في األيام 
والســنوات القادمة منها على سبيل 
الشماغ  أو  «الغترة  املثال ســتكون 
والعقال والبشت» بألوانهما املختلفة 
أيقونة للجماهير الرياضية في دول 
العالم وسنراها في شاشات التلفاز، 
كذلك ستكون الدوحة ودولة قطر عالمة 
فارقة للتعريف بدول الشرق األوسط 

وقربها منها.
إن هذا اإلجنــاز الكبير بأفعاله، 
والصغير مبسماه «كأس كرة القدم» 
سيفيد السياسة واالقتصاد في قطر 

استعراضية دمج بها التراث مع احلداثة 
في صورة رائعة تبني تطور وطفرة 
الدولة في ظل قيادتها التي ال تعرف 

املستحيل.
جموع املشجعني الذين يقدر عددهم 
التنظيم  باملاليني ذهلوا من حســن 
والترتيبات التــي صاحبت املباريات 
التي وجدت استحسانا من قبل جموع 
املشــجعني الذين أكدوا في جتمعهم 

وال بــد أن نلفت إلى الشــعور 
بالسرور والغبطة لنجاح دولة قطر 
في احلــدث الذي على األقل وحدنا 
رياضيا على الرغم مما مير به الوطن 
العربي من تقلبات سياسية وانتماءات 
وعصبيات، لتتوحد قلوبنا أمام احلدث 

املونديالي القطري ٢٠٢٢.
جماهيريــا.. ارتفعــت معدالت 
املشــاهدة ملباريــات املونديال كما 
أعرب املشجعون هناك عن سعادتهم 

اخللق» رواه الترمذي بسند صحيح، 
ويقول اهللا جل وعال (لقد كان لكم في 
رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو 
اهللا واليوم اآلخــر وذكر اهللا كثيرا) 
«األحزاب: ٢»، لذلك املسلم يسير على 
املنهج الســليم لإلسالم ليفوز بجنة 

رب العباد.
احملطة الثالثة: األفكار املشوهة لبني اإلنسان:

إن قرآننا الكرمي هو تربية حقيقية 

جد وعزم، محاضرات ثقافية علمية 
واقعية، لذا يعد هــذا املونديال أحد 
الفتوحات اإلسالمية على العالم أجمع، 
الدوحة مئات اآلالف  فقد احتضنت 
من البشــر من كل حــدب وصوب، 
وأطلعتهم نظريا وعمليا على تعاليم 
اإلســالم وثقافته وأخالق املسلمني 
والعرب وغيرت مفاهيم وأفكار من 
حضر ومن شاهد من خالل وسائل 
اإلعالم أو مبا عايشوه وشاهدوه في 
بلد عربي مسلم، وهو مثال لكل بلدان 

العرب واملسلمني.
إن هذا املونديال القطري الفريد 

صاحب السمو أمير قطر الشيخ 
متيم بن حمد، قرب الشعوب ووحدهم 
بهذا اإلجناز، كما أنه غير الصورة التي 
كانت راســخة لدى البعض بصورة 
مشــرفة للعرب يســودها التسامح 

واحملبة واإلخاء والكرم.
العالم،  االفتتاح كان حديث  حفل 
حيث اســتطاع األشــقاء في قطر 
نشــر ثقافتهم وتراثهم عبر لوحات 

هذا احلدث الرياضي الضخم، والذي 
توجهت وســائل اإلعــالم العربية 
النتيجة  واألجنبية لرصده، فكانت 

أن يجتمع عوالم الكون في قطر.
وفي هذا املونديــال العاملي في 
قطر.. توحدت قلوبنا كعرب ومسلمني 
النهائي  إلى نصف  بوصول املغرب 
ليخرج أول بلــد عربي يصل لهذا 
املســتوى من الفــوز والتأهل في 

املوندياالت السابقة.

أن يزكيه ويرفعــه (وإنك لعلى خلق 
عظيم) «القلم ٤» وبال شك أن اخللق 
فضيلة من الفضائل تعيش في أعماق 
النفس البشرية وتظل تثري صاحبها 
وتقوي إميانه، إن تربية املسلم على 
اخلير والبر وقد أطلق رسولنا الكرمي 
على حسن اخللق «البر حسن اخللق) 
رواه مسلم، ويقول صلوات اهللا عليه» 
«ما من شيء في امليزان أثقل من حسن 

احلمد هللا الذي أمت علينا نعمته، 
واحلمد هللا الذي سخر لنا هذا النجاح 
الفريد، ووهبنــا من فضله ونعمته 
الكثير وسخر لنا خبراء خلقه من كل 
الديار، وهيأ لنا األجواء واملناخ وحفظ 
لنا األمن واألمان، وخذل املشــككني 
واحلاقدين الذين كانوا يسعون مبكرهم 
للنيل من قدرات دولة قطر (وال يحيق 

املكر السيئ إال بأهله).
احلمد والشكر هللا أوال وأخيرا، ثم 
كما قال نبينا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص «من ال يشكر 
الناس ال يشكر اهللا»، نتوجه بالشكر 
اجلزيل الى سمو األمير الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو أمير 
قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني، 
حفظهما اهللا، ونهنئ دولة قطر الشقيقة 
بهذا اإلجنــاز الفريد، واإلبداع الفذ، 
والتنظيــم الرائع، والترتيب الدقيق، 
لــم يكــن موندياال رياضيــا للعبة 
واحدة، بل كان مهرجانا شامال لكل 
الهوايات البشرية، من فنون وعلوم 
إلى  وآداب وأخالق رياضية، إضافة 
النفحات الروحانية من أذان وصالة 
وقرآن وأزياء إســالمية عربية، أبدا 
لم يكن لعــب كرة فقط، بل كان فيه 

الشقيقة  لدولة قطر  بداية نبارك 
قيادة وشــعبا باليوم الوطني، أعاده 
اهللا عليهم باخلير والبركة، ونتمنى لهم 
مزيدا من التطور واالزدهار ونبارك 
كذلك جناحهم في تنظيم أكبر حدث 
عاملي رياضي انتهت فعالياته أمس األول 
وجمع حتت مظلته ماليني املشجعني 
والزوار الذين انبهروا مما شهدوه من 
تطور ونهضة وتقدم في قطر الفخر. 
منــذ اإلعــالن عن فــوز قطر 
العالم واحلمالت  باســتضافة كأس 
تتولى إلفشــال االستضافة، وكذلك 
الشــائعات التي كانت تصدر من فئة 
حاقدة وحاسدة ليس لقطر فقط، وإمنا 

لكل جناح عربي وإسالمي.
الكثير  األشقاء في قطر حتملوا 
وجاء ردهم املناســب في تاريخ ٢٠

نوفمبر، وهو موعــد حتقيق احللم 
الذي أصبح حقيقة بجهود املخلصني 
من أبناء هذا الشــعب العظيم وفكر 
القيادة الشابة التي يفتخر بها كل عربي.

انتهت مباريات كأس العالم ٢٠٢٢.. 
والتي احتضنتها دولة قطر الشقيقة 
مــن تاريخ ٢٠ نوفمبــر ٢٠٢٢ إلى 
العالم وصناع  ١٨/١٢/٢٠٢٢.. ليشهد 
الكرة العاملية أن مونديال ٢٠٢٢ هو 
األفضل في تاريخ املوندياالت السابقة 

التي استضافتها دول العالم.
اســتطاعت دولة قطر أن تذهل 
العالم باالستعداد لهذا احلدث الرياضي 
العاملي، وفي مقال ســابق نشر في 
الكويتية في ٢٢ جريدة «األنبــاء» 
العالم..  نوفمبر ٢٠٢٢ حتت عنوان 
«عني على مونديال قطر ٢٠٢٢»، ذكرت 
في املقال أن قطر وســط التحديات 
ستذهل العالم، ولكل من راهن على 
ذلك أبرزته هذه األسابيع التي أقيم 
بها املونديال العاملي على أرض قطر 
اخلليجية.. أول بلد عربي خليجي يقيم 
املونديال العاملي بضوابط املجتمعات 
العربيــة وأخالقيات وأدبيات الدين 

اإلسالمي.
العالم بنجاح  لقد أذهلت قطــر 

احملطة األولى: للظلم عقاب إلهي:
ال شــك أن عاملنا اليــوم قد كثر 
فيــه الظاملون الذين همهم جمع املال 
احلرام وحلس عرق املساكني من العمال 
وتناسوا أنهم يقعون في واد سحيق 
يوصلهم لنار جهنم والعياذ باهللا، والظلم 
له عواقب وآثام كبيرة عند رب العباد 
الظاملني في  الظلم وتوّعد  الذي حّرم 
كتابه العزيز (إن الذين كفروا وظلموا لم 
يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا 
إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان 
ذلك على اهللا يسيرا) «النساء ١٦٨-١٦٩» 
(إنا أعتدنا للظاملني نارا  وقال تعالي: 
أحاط بهم ســرادقها وإن يستغيثوا 
يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس 
الشراب وساءت مرتفقا) «الكهف ٢٩».

احملطة الثانية: حسن اخللق إضاءة للمسلم:
ال شك أن حسن اخللق هو أكثر 
الفضائل عند اهللا ســبحانه وتعالى، 
حيث يقول جل شــأنه مخاطبا نبيه 
وصفيه وحبيبه محمد ژ عندما أراد 
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