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في كل عام ومع بدايــات العام امليالدي اجلديد يكون 
موعــدي معتمرة إلى بيت اهللا «ربي ال يقطعها من عادة»، 
عشرة أعوام على التوالي أرى في كل عام سرعة في عجلة 
التقدم والتطوير في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، 
وهذا العام ٢٠٢٢ ومع بداية عام ٢٠٢٣ رأيت العديد والمست 
الكثيــر وأنا في زيارة الرحمن، وإليكم بعض ما المســه 

القلب ورأته العني:
٭ قطار احلرمني الســريع: في العام املاضي كان يقتصر ما بني 
جدة ومكة واملدينة املنورة بالنسبة للمعتمرين واحلجاج 
كمحطات، أما هذا العام فأضيفت نقطة جديدة للتســهيل 
لزوار بيت اهللا واحلرم النبوي، فأصبح القطار تبدأ رحلته 
الروحانية من مطار امللــك عبدالعزيز الدولي ولك اخليار 
في بداية زيارتك، فأصبحت لــك القدرة على أن تبدأ من 
محطة املطار إلى مكة ومن ثم إلى املدينة املنورة أو احلرم 
النبوي ومن ثم إلى احلرم املكي، كل الشكر لقيادة اململكة 
العربية السعودية ومسؤوليها على ما يقدمونه في كل عام 

من تسهيالت للمعتمرين واحلجاج.
٭ اآلثار والثقافة: بالرغم مــن أن الرحلة روحانية ودينية إال 
أن هذا العام كانت بالنســبة لي ثقافية أيضا، ففي املدينة 
وجدت اهتماما شديدا من اململكة في إبراز العديد من اآلثار 
اإلسالمية، مما شد انتباهي لهذا الشيء وقمت بعمل جولة 
ثقافية إســالمية لبعض منها، وكان أهمها: بئر غرس في 
املدينة املنورة، أما مكة املكرمة فوجدت اهتماما باملتاحف، 
وكان من أهمها: متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث، بجانب 
االهتمام بالسكة احلديدية القدمية، ما أجمل أن جتمع بني 
املاضي واحلاضر لترى املستقبل، تلك هي اململكة العربية 

السعودية.
٭ املرأة السعودية: في العام املاضي كانت وقفتنا مع «أبرار» 
وكيف كانت لنا منوذجا مشرفا للمرأة العاملة في اململكة، 
وهاهو عام ٢٠٢٢ يجمعنا مصادفة أثناء رحلتي في قطار 
احلرمني السريع بالدكتورة سارة فيصل غازي احلازمي 
طبيبة األســنان، وكانت خير مصادفة ألسمع وأرى فكر 
الشــباب السعودي، هنيئا للمملكة بهذا اجليل مما يحمله 
من روح للعمل وحب لتطوير الوطن وعشق في هويتهم 
وعملهم، يا بخت عني اململكة باملرأة الســعودية ويا بخت 

عني اخلليج بكم.
٭ السياحة والفندقة: في كل عام تزداد أعداد املعتمرين واحلجاج 
وبالرغم من هذا التزايد جند الترحاب على الدوم وسرعة 
التطوير في فنادق احلرم املكي وأخص في سطوري جميع 
العاملني واملسؤولني في فندق Hilton Suites Makkah على 
ضيافتهم واستقبالهم واهتمامهم بنزالئهم ليس أنا فقط بل 
للجميع، شعارهم األول واألخير خدمة جميع زوار الرحمن.

مســك اخلتام: كل عام وإخواننا املسيحيون واألقباط بألف 
خير بأعيادهم املجيدة.

االتزان واملوضوعية والشمولية.. 
صفات تتحلى بها جريدة «األنباء» منذ 
صدورها في سبعينيات القرن املاضي، 
فهي مؤسسة إعالمية متكاملة تواكب كل 
ما هو جديد في عالم الصحافة واإلعالم، 
التكنولوجية  التطورات  وتســاير كل 
خلدمــة القضايا احملليــة واإلقليمية 

والعاملية.
ومنذ صدورها في يناير ١٩٧٦ إلى 
وقت الغزو العراقي الغاشــم للكويت 
عام ١٩٩٠ ثم استمرارها في الصدور 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة في 
القاهــرة بتاريخ ١٥ أغســطس ١٩٩٠، 
بتعليمات وإشراف من املغفور له بإذن 
اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق، 
كأول صحيفة كويتية تصدر في اخلارج 
حاملةً على عاتقها هموم الوطن املغتصب، 
ومتابعة أحــوال الكويتيني في الداخل 
وتوثيقها بالصور احلية بكل موضوعية 
وصدق، كانت صوت الكويت في اخلارج، 
ومت توزيعها بتعليمات من مؤسســها 
خارج القاهرة، حتى عودتها إلى الصدور 
رة مرة أخرى بعد  في الكويت احملــرَّ
إصالح الضرر الــذي حلق بها، جراء 
الدمار الشامل الذي خلفه جيش االحتالل، 
ومازالت تصدح بصوت احلق وحتافظ 
على خطها الذي سارت عليه منذ البداية، 
من طرح متزن وشــامل وموضوعي 
وصادق لكل القضايا، ما جعلها حتتل 

مكانة عالية جدا بني كل الصحف. 
ولطاملا رددنا منذ سنوات «األنباء 
جريــدة اآلباء واألبناء»، متاماً كما هي 
الوطن واملواطــن»، واضعة  «جريدة 
مصلحة الكويت وشعبها فوق اجلميع.

ســبعة وأربعون عامــاً من التميز 
والنجاح الذي حتقق بفضل مؤسسها 

وأبنائه الذين تعاقبوا على إدارتها.
حتية لـ «األنباء» في عيدها السابع 
واألربعني، وخالص الشــكر والتقدير 
ألسرتها املخلصة بعطائها الدائم، ومبارك 

لهم هذا النجاح املتواصل.

أن تولد وتعيش في وســط بيئة كبيرة كاملة متكاملة تعج 
باأللفة واحملبة والبســاطة والتواضع واالخالص واملودة، 
وحتيطك بخليط من املشاعر اإليجابية والتي تتنوع ما بني 
احلب والعطف واحلنان والتضحية واإليثار، وان يكون أفراد 
تلك البيئة متماســكني مترابطني على قلب واحد متالحمني، 
كفكرة أن يكون احدهم مصدر األمان لك، أو عونك الدائم من 
بعد الباري سبحانه الذي تلجأ إليه عندما ال جتد أحدا يفهمك، 
أو ان يشاركك ببعض األمور اخلاصة بك ليسعدك ويبهجك، 
يحبك ويسأل عنك، او يحتويك وقت ضعفك ومحنتك.. إلخ، 

تأكد أنها لنعمة عظيمة من نعم السماء عليك.
على عكس لو كنت تعيش في وســط بيئة تفيض بالبغض 
والكره والكذب واحلسد واألنانية، ستنعكس بالسلب عليك 
وعلى نفسيتك، وستقلب رأسا على عقب حياتك، ما يجعلني 
اتســاءل كثيرا بيني وبني نفسي، فأقول: إلى متى ستبقى 
مثل تلك البيئات التي اعتاد ان يعتاش افرادها على نفايات 
فكرية مليئة باحلقد والكره واألنانية، بخالف متتعهم بقدرات 
خارقة في الكذب والتصنع والنفاق مستمرة؟ إلى متى كثرة 
االفتراءات وتشويه سمعة الغير؟ إلى متى سيبقون على هذا 
اخلط نفســه ال يريدون ان يغيروه او يستغنوا عنه؟! إلى 
متى؟! فكم حذر إســالمنا احلنيف من هذا احلقد واحلسد 
واإلساءة لسمعة املسلم وتشويهها أمام اآلخرين، واعتبرها 
مــن ذميم األفعال املنهي عنها، والتــي تعتبر من الكبائر ملا 
فيها من تفكيك وتقطيع ألواصر احملبة واملودة، ونشر للكره 
والبغضاء، لذلك حرم اهللا جميع تلك األفعال التي تؤدي إلى 
تشويه سمعة املســلم، ورتب عليها عقوبات كثيرة، ونهانا 
سبحانه عن االستغابة ونفر النفس منها بتصويرها بأقبح 
الصور، قال تعالى: (وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم).
وهؤالء مع األســف دائما ما جتدهــم ال يصغون إلى الغير 
بل هم منمطون، ومتشبثون بآرائهم وأنانيتهم، يحضرون 
طبخة من أسوأ العبارات واألفكار البالية ثم يسكبونها أمام 
اآلخرين دون احلاجة، فاألصل في اإلسالم أن تقوم العالقات 

بني أفراده على مبدأ اإلخاء واحملبة واملودة ال العكس، 
قال ژ: «املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه»، فإلى متى؟!
فأنا على يقني تام بأن تلك الفئة البائسة ان لم يستطيعوا ان 
يصلوا إلى مســتوى شخص ما، سرعان ما متألهم الغيرة 
وميألهم احلسد فيشتاطون، ويعملون على سموم ألسنتهم 
القذرة ويجعلون من «الغضب والكراهية واحلقد والغرور» 
جحيما يأخذك من سالمك وأمانك وحقيقتك ليرمي بك في 
بركان شــرهم وأنانيتهم، كمثل شخص حاقد فاسق أناني 
يطعن البشر في سمعتهم وهو يتمنى أن يكون مثلهم لكنه 
عجز، لذلك قيل ان االنانية كريح الصحراء جتفف كل شيء، 
أو كمثل شــخص ال يصدق كالمك ويستهزئ بك أو ينظر 
إليك بنظرة استحقار واســتعالء، تيقن حينها أنه شخص 
يشــعر بالنقص كاره األرض التي ميشي عليها، ذلك وألنك 
انت متلك سمات شخصية رائعة ومقومات راقية ال ميلكها هو 
ويفتقر إليها، لذلك يسعى لالستخفاف بك، ولذلك قيل أيضا: 
حب الذات لدى املجانني يعذر حب الذات لدى ذوي العقول.

فكم مسكني ذلك االنسان الذي يظن أن الكره يجعله أقوى، 
وأن احلقد يجعله أذكى، وأن االنانية واحلســد واجلفاء هي 
ما جتعله إنسانا ذا هيبة محترما، ألن ما هذا إال ضعف في 
اإلميان وعدم الرضا بقضاء اهللا ســبحانه ال العكس، يقول 
احلق تبارك وتعالى (أم حســب الذين في قلوبهم مرض أن 

لن يخرج اهللا أضغانهم).
وســالما ملن ال يعرفون الكره واحلقد واألنانية واحلســد، 
ويلتمسون العذر لغيرهم دائما، سالما ملن مهما صعبت عليهم 
احلياة تبقى قلوبهم نقية طاهرة وال يفقدون إميانهم وتصبح 

ثقتهم باهللا أقوى من أي شيء آخر، سالما وألف سالم. 

أعزائي القــراء، كل عام وأنتم بخير 
مبناســبة العام اجلديد، جعله اهللا عاما 

سعيدا مليئا باخليرات واملسرات. 
أما بعد، فهناك أســئلة تتكرر بشكل 
دائم من قبل الناس ألطباء العيون، وهي 
تساؤالت يومية، لذا فقد أردت أن أشرح 
من خالل مقاالتي القادمة أهم األســئلة 
ه ألطباء العيون  التي تتكرر يوميا، وتوجَّ

بشكل مستمر.
ومن هذه األسئلة املكررة سؤال يقول: 
ما العني اجلافة؟ وكيف ميكن حل مشكلتها؟ 
هذا السؤال أواجهه شخصيا بصفة يومية، 
وأود هنا أن أجيب عنه إجابة شافية، وأقول 
إن العني اجلافة هي العني التي يصيبها 
خلل في إنتــاج كمية الدموع الطبيعية، 
ما يؤثر بدوره على العني في القراءة، أو 

استخدام احلاسوب.
ومن املمكن أن يصاب بجفاف العني أي 
شخص، لكن يتبقى أن نعرف أبرز أسباب 
اإلصابة بجفاف العني، وهي: التقدم في 
العمر ألن إنتاج الدموع يقل بالتقدم في 
العمر، كذلك تناول بعض األدوية قد يقلل 
من إنتاج الدموع، وأيضا كثرة استخدام 
احلاسوب، بجانب بعض األسباب األخرى.

ولعالج العني اجلافة، نستطيع القول إن 
تغيير منط احلياة يؤدي إلى حتسن العني 
اجلافة، وذلك من خالل تقليل مسببات 
جفاف العني، أو ميكن استعمال كمادات 
ماء دافئة، وغسل العني بالصابون الطبي 

املعتدل.
هذا باإلضافة بالطبع إلى عالج السبب 
الرئيسي املؤدي إلى جفاف العني، خاصة 
في احلاالت املزمنة، وهناك طرق أخرى 
لعــالج جفاف العني مثــل إغالق الغدد 
الدموع، واستخدام  الدمعية ملنع فقدان 
عدسات الصقة خاصة، وكذلك فتح الغدد 
الدهنية التي تفــرز الطبقة الزيتية من 
طبقات الدموع، وأخيرا العالج الضوئي، 

وتدليك اجلفن.
نصيحة: إذا كنت ممن يستخدمون احلاسوب 
لفترات طويلة بســبب العمل، أو لهواية 
االطالع وغيــره، فمن املمكن أن حتمي 
عينك من شاشات احلاسوب باتباع عدة 
خطوات، منها تقليل الوقت الذي متضيه 
خلف هذه الشاشات، وعمل استراحات 
قصيرة متكررة بحيث يبعد املرء نظره 
عن الشاشة، وينظر إلى نقطة بعيدة قدر 
اإلمكان كأن ينهض من على كرســيه، 
وينظر من النافذة باجتاه األفق البعيد، 

ويكرر ذلك كل ٢٠ دقيقة.

في كل عام حتتفل «األنباء» 
بعيد إصدارها األول في ٥ يناير 
عام ١٩٧٦، حيث قرأ أهل الكويت 
واملقيمــون علــى أرضها آنذاك 
العدد األول من باكورة اإلصدارات 
للصحيفة الكويتية التي ملعت بعد 
ذلك جنمة في ســماء الصحافة 
الكويتيــة ومن الصحف الرائدة 
في مجــال اإلعالم واإلعالن في 
البالد واملنطقة اخلليجية والعربية.
لقد رعت «األنبــاء» األقالم 
الواعــدة والصاعــدة في مجال 
الكتابة والتحرير الصحافي، وعمل 
فيها نخبة كبيرة من الشخصيات 
الكويتيــة والعربية،  الصحافية 
والكتّــاب املؤثرين على مدى ما 
يقرب من ٥ عقود، وكنت ومازلت 
أؤكد أن «األنباء» بيت الصحافة 
املؤثرة والكتّــاب املؤثرين.. كان 
ومازال قلمــي ينمو ويزهر في 
زاوية «سلطنة حرف» والذي تضمه 

«األنباء» بني حناياها أسبوعيا.
لقد بنت «األنباء» جســورا 
صحافيــة وإعالميــة بني فئات 

املجتمع الكويتــي وبني الكويت 
والعالــم العربي والدولي.. حيث 
الصحافة الواعية واخلبر الصادق 
والنقل الواقعي والسمعة الطيبة 
الصفراء،  بعيدا عن الصحافــة 
املأجــورة وهذا ديدن  واألقالم 
صحافتنــا الكويتية ومع ظهور 
الصحافة اإللكترونية على مواقع 
أن  إال  التواصــل االجتماعــي، 
الصحافة الرائدة مع نهضة الدولة 
احلديثــة كانت ومازالت متميزة 
دائما ومثالها جريــدة «األنباء» 

الكويتية.
ومنــذ انطالقــة الصحافة 
اإللكترونيــة، و«األنباء» متتلك 
املهنية العالية ســواء في سرعة 
نقل اخلبــر ودقته ومهنية املادة 
الصحافيــة والتصميم اإلعالني 
والصور عالية اجلودة كل هذا ال 
يخرج لنا إال بفضل جهود الطواقم 
اإلعالمية احملترفة مهنيا.. والتي 
تسترشد بتوجيهات إدارة جريدة 
«األنباء» احلصيفة واملتمكنة على 

مدى ٤٠ عاما وأكثر.

وعلى صعيد العمل الصحافي 
على وسائل التواصل االجتماعي 
تهتم «األنباء» بتوجهات املجتمع 
الكويتي على اختالفه سواء على 
انستغرام أو تويتر وقنوات أخرى 
ويتابعها اآلالف املؤلفة من املتابعني، 
كما اهتمت اجلريــدة بالرياضة 
والفن وباملعــارض واملهرجانات 
الثقافية واالقتصادية وأبرز رجال 
أن نتصفح  األعمال.. فنستطيع 
تويتر «األنباء» االقتصادي، لنقرأ 
إلكترونيا  امللحق االقتصــادي 
منفصال مما يسمح بتعزيز ثقافة 
الصحافة االقتصادية واملهتمني 
بها، داخل الكويت وخارجها.. وهذا 

جزء من كل وغيض من فيض.
أبارك إلدارة «األنباء» وطاقمها 
الصحافي عيدها الـ ٤٧ بيت الكتّاب 
املؤثرين وحاضنة أقالم املبدعني 
الكويتية  النخب، كانت «األنباء» 
حاضرة وطنيا وشعبويا وفي كل 
جانب.. أسأل اهللا تعالى لـ «األنباء» 
وإدارتها التألق والتوفيق ملا يصب 

في مصلحة البالد والعباد.

أعربت وزارة اخلارجية عن 
إدانة واستنكار الكويت الشديدين 
القتحام الوزير املتطرف بحكومة 
إيتمار بن  االحتالل اإلسرائيلي 
غفير باحات املســجد االقصى 
بحماية قوات االحتالل االسرائيلي، 
الذي يشــكل  وهــذا االقتحام 
استفزازا ملشاعر املسلمني وانتهاكا 
لقرارات الشــرعية الدولية ذات 
الصلــة يأتي في إطار محاوالت 
ســلطات االحتالل اإلسرائيلية 
املســتمرة دائما لتغيير الوضع 
التاريخــي والقانوني القائم في 

القدس ومقدساته.
ان احلرب بيننا وبني اليهود 
هي حرب عقيدة قبل كل شيء، 
والعقيدة ال حتارب اال بالعقيدة، 
والصهيونيــة عقيــدة دينيــة 
مغلفة بغالف سياسي، فاليهود 
التوراة ولن  متمسكون بعقيدة 
يكون لنا شــأن ولن نكون لهم 
باملرصاد إال اذا متسكنا بـ«ال إله 
إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا». 
واالنتصار على اليهود الصهاينة ال 
ميكن حتقيقه حاليا بسبب التفوق 
أوال، وثانيا ألننا في  العسكري 
ســبات عميق والعالم من حولنا 
يلفظنا وال يقيم لنا وزنا، والشعب 
الفلسطيني يعاني ويتساقط وال 
مغيــث وال مجيب، ضائعني بني 
الفلســطينية والعرب  الفصائل 
يشبعون اسرائيل بالشتائم وهي 

تشبعهم بالضرب بكل ما متلك من 
قوة، والشهداء في ازدياد وكذلك 
ازدياد اليتامى، كان اهللا في عونهم. 
وقد قالت غولدا مائير في السابق 
«لن نتنازل عن مدينة القدس مهما 
كانت األحوال وقد نتنازل عن تل 
أبيب ولكن ال نتنازل عن مدينة 

القدس».
ان عدونا معروف والدنيا كلها 
ال تريد منا اال ان نكون متنازلني 
عن عقيدتنا، فالشــرق والغرب 
كالهما ال يريد منا اال شيئا واحدا، 
قال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود 
وال النصارى حتى تتبع ملتهم)، 
فإسرائيل ليست بالدولة التي تعبث 
أو تلعب، فلن تكتفي بفلسطني وال 
باجلوالن، ولكنها وضعت على باب 
الكنيست االسرائيلي شعارا يقول 
أقيموا دولة اسرائيل من النيل الى 
الفرات، فاليهود بخيانتهم وغدرهم 

جربهم رسولنا محمد ژ فقد قتل 
قتيل فذهب رســولنا عليه ألف 
الصالة والسالم ملطالبتهم بدية هذا 
القتيل، فقالوا له: اجلس في هذا 
املكان يا محمد بجانب بيتنا حتى 
نصعد ونأتيك بدية القتيل، وجلس 
الرسول ژ ومضت حلظات واذا 
بجبريل گ يتنزل على رسولنا 
ژ ويقول له: قم يا رسول اهللا 
من هذا املكان، وبعد قيام رسولنا 
ژ من هذا املكان سقطت رحى لو 
نزلت على أقوى الناس وأشجعهم 

لقتلته.
هؤالء هــم اليهود بخيانتهم 
وغدرهم، وفي غزوة خيبر جاءت 
امرأة الى اصحاب احلبيب محمد 
ژ وسألت ما الذي يحبه رسولكم 
في الشاة؟ فقالوا لها ان رسول 
اهللا يحب يد الشاة، فجاءت باليد 
وطبختها، وبعد طبخها حشتها 

سماً وقدمتها الى رسول اهللا، فلما 
أمسك بها ليأكلها قال ألصحابه ان 
هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة، 
فهذه احملاوالت كانت مع رسول 
اهللا ژ، فاليهود شــعب خائن 
وغدار وهم ال يعرفون الســالم 
ألنهم شعب دموي رهيب، وكانوا 
في عام ١٩٦٧ يجمعون التبرعات 
بها املسلمني،  ليقتلوا  إلسرائيل 
وقــال رســولنا ژ «ما اجتمع 
يهوديان على مسلم إال فكرا في 
قتله»، فإســرائيل سابقا كانت 
تســتجدي الصلح واملفاوضات 
القتال،  ارادة  لنا  عندما توافرت 
واآلن هي ال تعبأ مببادراتنا وال 
مبؤمتراتنا التــي ال حتمل غير 
الشجب واالستنكار واالدانة، هذه 
املصطلحات ال تساوي احلبر الذي 
كتبت به وال مصاريف املؤمترات.

أسأل اهللا ان يرسل لهذه األمة 
من يوقظها من ســباتها العميق 
ويبعث فيها حياتها وكرامتها لتثأر 
لقتالها وتسترد ما اغتصب منها 
ويرفع راية االسالم خفاقة عالية 
ترفرف على املســجد األقصى 
معلنة نهاية الصهيونية احلاقدة 
ومن سار في مناكبها من املتآمرين 
وجيــوش املنتفعني من فســاد 
االموال العربية وعشاق الكراسي، 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني 

من كل مكروه، اللهم آمني.

صراحة

استفزاز «إسرائيل» 
ملشاعر  املسلمني
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

الصديق له أهمية كبيرة، فكل 
منا بحاجة ملن يصادقه ويكون 
بجانبه في السراء والضراء، غير 
أنه يجب أن تكون له مواصفات 
خاصة يجب التحقق منها، فقبل 
أن نصادق أحدا من الناس نتحقق 
من معدنــه، ومن أخالقه، وذلك 
العديد من  الصداقة تفرض  ألن 
التعامل  الضوابط األخالقية في 
بني الناس فيكون الصديق مبنزلة 

أخ لك لم تلده أمك. 
 وقــد حثنا القــرآن الكرمي 
على ضــرورة انتقاء األصدقاء، 
والتدقيق فــي اختيارهم، فقال 
تعالــى: «األخالء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إال املتقني» ســورة 
الزخرف: اآلية رقم ٦٧، ورغم هذه 
التوجيهات العظيمة التي جاء بها 
الذكر احلكيم، ولألسف الشديد 
نرى العديد من التغيرات، وذلك 
نتيجة للعديد من األسباب منها 
عدم القدرة على اختيار الصديق 
الوفي، وعدم التدقيق في سمات 
هــذا الصاحب، مما يترتب عليه 
حدوث العديد من املشاكل ليس 
فقط على املستوى االجتماعي بل 
وعلى املستوى األخالقي أيضا، 
حتى أصبح الفرد يخشى كثيرا 
من غدر صاحبه، وهناك العديد 
من األحداث والنماذج التي كشفت 
عن غدر الصحاب، وما ترتب عليه 
من جرائم، فقد نقلت الصحف 

وشاشات التلفاز األحداث املؤسفة 
التي دارت، فلم نكن نتصور في 
يوم من األيام قيام مجموعة من 
األصدقاء بحرق صديقهم دون 
مبرر، سوى أنه آمن لهم ومشى 
معهم وصــار في طريقهم الذي 
انتهى مبقتله على أيديهم، صارخا 
في وجه صداقتهم املزيفة والغادرة 
قائال ماذا فعلت أنا أخوكم، ماذا 
فعلت؟ تلــك كلمات النهاية التي 
كشــفت عما ألم مبجتمعنا من 
تغيرات سلبية أثرت على الكثير 
من القيــم االجتماعية التي كنا 
نحرص على وجودها في عالقتنا 

مع أصدقائنا. 
الغدر  لنا  التاريخ يكشف  إن 
واخليانة التــي يقوم بها بعض 
األصدقاء، فقدميــا متت خيانة 
القيصر من أصدقائه احمليطني به، 
إذ اتفقوا أن يقتلوه بعد اجتماعهم، 

فبينما هو آمن في قربهم انهالوا 
عليه بالطعنات، فقال كلمته التي 
مازال التاريخ يســطرها لتكون 
عبــرة ملن يعتبر«حتــى أنت يا 
بروتس إذن فليمت قيصر» لقد 
تركوه في دمائه سائلة بعد طعنه 
عدة طعنات وكانت الطعنة األولى 
من أقرب أصدقائه بروتس، فلم 
يكن ولألســف الشديد صديقه 
املنقذ له، بل كان املخطط الغتياله 
بعدما أعطــاه األمان الكامل، لقد 
كانت طعنات غادرة وغير متوقعة، 
فإن شك في القريبني منه، فبطبيعة 
احلال ال يشــك في أقرب الناس 

إليه وهو صديقه. 
إن هذه النماذج التي حرصت 
أن أسوقها في هذه املقالة وبشكل 
عاجل، تدق ناقوس اخلطر وتنذرنا 
بأننا يجب علينــا أن ندقق في 
اختيــار الصاحــب، فمن املهم 

التحقق من صدقه، والتحقق من 
بالقيم االجتماعية  مدى متسكه 
واألخالقية، ووضعه حتت االختبار 
ألكثر من مــرة، حتى يظهر لنا 
معدنه، فقد قال رسول اهللا ژ: 
«ال يدخل بيتك إال مؤمن وال يأكل 
طعامك إال تقي»، ويعني ذلك أنه 
ال نعطي األمان إال ملن نتحقق من 
صدقه، وقيمه وأخالقه ومبادئه، 
وتقواه، فإذا لم يكن باملواصفات 
والصفات املطلوبة، فاألحرى أن 
تترك هذه الصداقة، التي ال يترتب 

عليها سوى الغدر واخليانة. 
إن املجتمع نفســه والبيئة 
املتغيــرة واملتأثرة  االجتماعية 
بالكثير من املتغيرات االجتماعية 
واألخالقية التي طرأت في عصرنا 
احلاضر، يجعلنا أن نكون أكثر 
شدة في اختياراتنا ألصدقائنا، 
وأكثــر حرصا على من نعطيهم 
األمان، وأكثر دقة في اختيار من 
تتوافر فيهم مواصفات الصديق 
احلسن، كما يجب علينا أن نأخذ 
في حساباتنا املتغيرات االجتماعية 
والثقافية واألخالقية واالقتصادية 
التي يشهدها الشباب في عصرنا، 
وذلك ألن هذه املتغيرات ولألسف 
الشــديد كان لها التأثير السلبي 
عما سواها في حدوث الكثير من 
السلوكيات اخلاطئة، وفي حدوث 
العديد من اجلرائم املوجهة نحو 
الصديق الذي يأمن غدر أصدقائه. 
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