بناء اإلنسان المنتج يبدأ بالجامعة!

يومية

َّ
إن مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـن ــا
ال ـع ــرب ــي ب ـش ـكــل ع ــام
يـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــره الـ ـكـ ـثـ ـي ــر
م ــن ال ـج ـه ــد وال ـع ـمــل
للوصول إلى مراحل
أكـ ـث ــر ت ـق ـ ً
ـدم ــا ف ــي ك ــل األصـ ـع ــدة
ُالتنموية ،هذه المراحل تبدأ في
أولى خطواتها ببناء «الجامعة»
بمعاييرها المتقدمة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ت ـ ـج ـ ـع ـ ـل ـ ـهـ ــا
ً
مركزا لبناء
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــج مـ ــن
ً
ج ـ ــان ـ ــب ،وم ـ ــرك ـ ــزا
ب ـح ـث ـ ًـي ــا م ـت ـقـ ً
ـدمــا
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب
آخر.
إن مـشـ ً
ـروعــا
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ع ـل ــى
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
صـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاغ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر
الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـم ـت ـقــدمــة
ودوره ـ ـ ـ ــا
يومية

✍

سراج ابوالسعود

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

s.abualsaud@saudiopinion.org

يشارك بها أكثر من  100كاتبة وكاتبًا سعوديًا

ال ــري ــادي فــي الـبـنــاء والـعـمــل هو
أحد أهم المشروعات التي يمكن
لـهــا تحقيق الكثير مــن الـقـفــزات
ينبغي أن يكون
التنموية ،هكذا
ً
أستاذ الجامعة باحثا تهيئ له
كــل الـسـبــل لتحقيق ه ــذا الـهــدف
بنجاحِ.،
فــالـجــامـعــة الـمـتـقــدمــة ه ــي في

حقيقتها كلمة الـســر الحقيقية
في ذلك ،وحالما تعمل الجامعة
َّ
ـإن ت ـقـ ً
ـدمــا كـبـيـ ًـرا
ك ـمــا يـنـبـغــي فـ ـ
سيتحقق على كل المستويات،
َّ
كـمــا أن ع ــدم إي ــاء ه ــذا الـجــانــب
ال ـم ـهــم م ــا ي ـت ـنــاســب م ــع قيمته
سيجعلنا -مــع األســف -بعيدين
عــن المركز الــذي نتمناه ألمتنا
بـ ـ ـي ـ ــن األمـ ـ ـ ــم
المتقدمة.

اإلغاثة السعودية

رأي✍ :

عبدالعزيز العطيشان
للتواصل مع الكاتب
A.ALOTAISHAN@SAUDIOPINION.ORG

ع ـلـ ًـمــا أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـ ــؤوي أك ـث ــر من
مـلـيــونـيــن يـمـنــي وم ـث ـل ـهــم س ــوري ــون مع
منحهم اإلقــامــة النظامية والـسـمــاح لهم
بالعمل بالسعودية ،هذه األربعة ماليين
من السوريين واليمنيين تعتبرهم الدول
األخـ ـ ــرى عــرب ـيــة م ـثــل ل ـب ـنــان واألردن أو
أجنبية مثل تركيا ،وبعض دول االتحاد
األوربـ ــي الجـئـيــن ،ون ـحــن فــي الـسـعــوديــة
ن ـع ــام ــل إخ ــوانـ ـن ــا سـ ـ ــواء الـ ـس ــوريـ ـي ــن أو
اليمنيين أو ما سبقهم بعشرات السنين
إخــوان ـنــا الفلسطينيين الــذيــن يعملون
ويـ ـتـ ـح ــرك ــون ب ـك ــل ح ــري ــة ب ــال ـس ـع ــودي ــة،
ب ـق ـي ــادة م ـل ــوك ـه ــا ،ي ـض ـع ــون لــإنـســانـيــة
اعتبارات جيدة بحيث ال يحس هؤالء من
ً
تسميهم الحكومة وكذلك الشعب ضيوفا.

في مقابلة له مع إذاعة القرآن السعودية علق «الجطيلي»
المتحدث الرسمي للهيئة اإلغاثة السعودية على أن
السعودية قدمت ما مقداره ألفين ومائتين بليون دوالر
خالل العشرين سنة الماضية ،من خالل تبرعها مباشرة
لهيئة الالجئين التابعة لألمم المتحدة ،وأكثر إن لم نقل الكل
من هذه التبرعات تهب لالجئين المسلمين والعرب ،كما
هو بالنسبة للسوريين الالجئين في تركيا ولبنان واألردن،
وكما هو بالنسبة لالجئي الروهنقا والصوماليين وأخير وليس
آخر لإلخوان اليمنيين.
ول ـك ــن ومـ ــع األسـ ـ ــف ،ال ـك ـث ـيــر م ــن أب ـنــاء
ال ـس ـعــوديــة وك ــذل ــك هـ ــذه ال ـش ـع ــوب الـتــي
تـ ـ ــؤوي ال ـس ـع ــودي ــة م ــاي ـي ــن األشـ ـخ ــاص
وال نـنـســي ال ـبــرمــاويــة والــره ـن ـجــا الــذيــن
يعاملون كالمواطنين ،أقول إن شعوبهم

االثنين  25جمادى األولى  1441هـ

✍

يكتبون في العدد القادم

ناصر الخياري

محمد الشويعر

علي العكاسي

صالح الحمادي

سراج ابو السعود

رمضان العنزي

✍
رأي✍ :
نورة

ال تعلم ما يالقونه من معاملة إنسانية
ً
ويعتبرون ضيوفا على السعودية وليس
الجـئـيــن ،المطلوب مــن وزارة الخارجية
أن تـشــرح ذلــك لجميع الـشـعــوب العربية
واإلسالمية ،وكذلك يجب أن نفعل وزارة
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اإلع ــام ،علينا أن نبين ونــوضــح مواقف
الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـمـ ـش ــرف ــة لـ ـ ـه ـ ــؤالء الـ ـن ــاس
ال ــذي ــن أض ــرت ـه ــم الـ ـظ ــروف ال ـقــاس ـيــة في
ً
أوطــان ـهــم خ ــوف ــا عـلــى أرواحـ ـه ــم وأرواح
من يعيلونهم الفرار من بلدانهم ،وحبذا
لـ ــو ي ـع ـم ــل ف ـي ـل ــم وث ــائـ ـق ــي ي ــوث ــق وض ــع
ال ــاج ـئ ـي ــن خـ ـ ــارج الـ ـسـ ـع ــودي ــة وم ـ ــن هــم
ضـيــوف لــدي السعودية تـقــوم فيه هيئة
اإلذاع ـ ــة والـتـلـفــزيــون يـبــث فــي كــل ال ــدول
اإلسالمية والعربية ،وهناك قــول «مــن ال
يشكر الناس ال يشكر الله» ،أقــول وبالله
ال ـت ــوف ـي ــق إن هـ ــذا ال ـ ـ ــرأي س ـي ـصــب ب ــإذن
الله في صالح السعودية وتحصل بإذن
الـلــه دع ــم الـشـعــوب اإلســام ـيــة والعربية
وحكوماتهم.

االثنين

وللصورة رأي

 25جمادى األولى  1441هـ

ال غ ـ ــراب ـ ــة أن تـسـعــى
أم ـ ــريـ ـ ـك ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ت ـف ـك ـيــك
العالم العربي لدويالت
ضـ ـعـ ـيـ ـف ــة تـ ـتـ ـق ــات ــل مــا
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـتـ ـلـ ـتـ ـهـ ـمـ ـه ــا
ً
إسرائيل لقمة سائغة،
وال أدل عـلــى ذل ــك غــزو
أمريكا للعراق وإحياء
ال ـ ـن ـ ـعـ ــرات ال ـم ــذه ـب ـي ــة،
ومـ ـ ــن الـ ـسـ ـم ــاح إليـ ـ ــران
ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى أربـ ــع
دول هـ ـ ـ ـ ـ ــي :ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق
وس ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ــا ول ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان
واليمن.
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عبدالعزيز العطيشان – كاتب رأي

«عيال الشغالة»

رأي✍ :

سلمى بوخمسين

للتواصل مع الكاتب

إضـ ــافـ ــة ل ـك ــون ـه ــا ال ت ـج ـي ــد ال ـق ــواع ــد
اللغوية وال تراكيب الجمل الصحيحة
ً
ً
تماما لتذوق جماليات
وطبعا تفتقر
ال ـل ـغ ــة وصـ ــورهـ ــا ومـ ـج ــازاتـ ـه ــا ،كـيــف
ت ـت ــوق ــع مـ ــا س ـت ـك ــون ل ـغ ــة ه ـ ــذا ال ـط ـفــل
ومعارفه؟.
في الحقيقة هناك شريحة اجتماعية
كبيرة وفــي تزايد مستمر ممن يربون
ً
ط ــواع ـي ــة م ـثــل هـ ــذا ال ـط ـف ــل ،بـ ــأن يـقــوم
ال ــوال ــدان مــع سـبــق اإلصـ ــرار والـتــرصــد
على حرمان طفلهما من تعلم لغتهما
األم ،وي ـخ ـت ــاران تـلـقـيــن الـصـغـيــر لغة
ال ت ـعــدو كــون ـهــا ل ـغــة ثــان ـيــة مكتسبة،
ف ـي ـم ـن ـح ــان ــه لـ ـغ ــة ه ـج ـي ـن ــة م ـ ـحـ ــدودة
ال ـم ـف ــردات ،ق ــد يـلـحـنــان ف ــي نـطـقـهــا أو

s.bukhamseen@saudiopinion.org

عزيزي القارئ  /عزيزتي القارئة ،تخيل معي السيناريو التالي،
والدان يعمالن ألكثر من عشرين ساعة يوم ًيا ويتركان طفلهما
الصغير في عهدة خادمة ،فتصبح المصدر األول والوحيد تقري ًبا
الكتسابه المعرفي واللغوي ،وهذه الخادمة بالكاد تتكلم
لغة بالده ألنها ليست لغتها األم وبذلك ليس لديها إال عدد
محدود من المفردات،

صـيــاغـتـهــا أو سـيــاقـهــا ،لـغــة مقتطعة
م ــن ثـقــافــة بـعـيــدة لـيـســت لـغــة قلبهما
ومـشــاعــرهـمــا وال لـغــة أف ـكــاره ـمــا ،لغة
ببساطة ال تمثلهما ،في هذا السيناريو
لـيــس ل ــدى ه ــذا الـطـفــل لـغــة أم ،فـكــل ما
لــديــه أم بديلة فقط بكل مــا فــي الكلمة
من خواء وجفاف ويتم.
هل تــدرك حجم العزلة واإلعــاقــة التي

األفضلية دعوة للتأمل

ثقافة القهوة العربية
القهوة لها دور أساسي في الحياة
االجتماعية العربية ،فـهــذا فنجان
القهوة الــذي قد ال يزيد على بضع
ُ
ن ـق ــط م ــن ش ـ ــراب م ـ ّـر الـ ـم ــذاق يـكــون
سـ ـب ـ ًـب ــا ف ـ ــي صـ ـف ــح أو ص ـ ـلـ ــح ،وب ــه
يـمـكــن ت ـج ــاوز ال ـخ ـصــومــات وفــض
ال ـم ـن ــازع ــات ،وم ــن أج ـلــه ق ــد تنشب
ح ـ ــروب أو ت ـن ـت ـهــي ،وهـ ـك ــذا خطبة
النساء والتجاوز عن الثأر والتنازل
عن الحقوقُ ،
ويعد تقديم القهوة من
أهــم تقاليد الضيافة فــي المجتمع
ً
ال ـع ــرب ــي ع ــام ــة ،ف ـض ــا ع ــن كــونـهــا
ُ
ً
وتشكل جـ ً
ً
أساسيا
ـزء ا
رمــزا للكرم،
من الثقافة العربية على مدار قرون
عدة.
اعـتــاد الـعــرب فــي تحضير القهوة
عـلــى مــوقــد تـقـلـيــدي الـصـنــع ُمثبت
في األرض ،ومع مرور الوقت ،بدأوا
بــاس ـت ـخــدام «ال ـ ـكـ ــوار» ،مـنــذ أن كــان
ً
حفرة من الطين بموقد مصنوع من
الحصى والحجارة ،وتتمثل عملية
تـحــويــل حـبــوب الـ ُـبــن إل ــى قـهــوة في
عــدة خطوات تبدأ من فــرز الحبوب
وغـسـلـهــا وتـجـفـيـفـهــا وتحميصها
حـتــى يتغير لــونـهــا إل ــى األح ـمــر أو

رأي:
✍
محمد الحمزة
للتواصل مع الكاتب
m.alhamza@saudiopinion.org

ُ
ُ
وت ّ
خمر للحصول
البني ،ثم تطحن
على قهوة ذات مذاق ورائحة عطرية.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ال ـ ـق ـ ـهـ ــوة عـ ـن ــد الـ ـع ــرب
ً
رمـ ـ ـ ــزا مـ ــن رمـ ـ ــوز ال ـ ـكـ ــرم وال ـت ـف ــاخ ــر
والضيافة ،فتقديمها للزائر إشارة
تكريم ،وقــد حظيت بــاالحـتــرام عند
ّ
معديها وشاربيها ،وقد نتج عنها
مـنـظــومــة سـلــوكـيــات لـغــويــة تــؤشــر
لـلــدالالت الـتــي تــرافــق عملية وطــرق

تمنحها طفلك حين تحرمه تعلم لغة
الشارع والوطن الــذي يعيش فيه ،أنت
بذلك تحرمه من التواصل مع أجــداده
ق ـن ــادي ــل الـ ـح ــب والـ ـحـ ـن ــان األغـ ـل ــى فــي
عـمــره ،تحرمه مــن التواصل مــع أترابه
ال ــذي ــن يـصــادفـهــم عـلــى ق ــارع ــة الـحـيــاة
فــي الـحـقـيـقــة وأسـ ــوأ مــا فــي األم ــر أنــك
تحرمه حتى من التواصل معك ،فأنت

ً
ـانــا م ـس ـت ـعـ ً
ـارا لتخاطبه
تـسـتـخــدم ل ـسـ
فتزيد بذلك المسافة بين قلبك وقلبه،
ً
تماما
فكم من معنى تضاءل أو ضــاع
في الترجمة؟.
أنـ ــا ه ـن ــا ال أجـ ـ ــادل ف ــي أه ـم ـي ــة تـعـلــم
ل ـغــات الـعـلــم وال ـح ـيــاة الـعــالـمـيــة ولكن
ليس على حـســاب خلق فـجــوة ثقافية
بـيــن الـط ـفــل وأه ـل ــه وبـيـئـتــه وحــرمــانــه
من إرثــه اللغوي ،لنعلم أطفالنا لغتنا
ً
أول وليتعلموا بعدها مــا ش ــاؤوا من
ال ـل ـغ ــات ،فــال ـه ـنــدي الـ ــذي ي ــول ــد خ ــارج
وطنه يتعلم الهندية واإلسباني يتعلم
اإلسبانية وح ــده الطفل العربي يولد
ً
ً
معوجا
في وطنه ومع ذلك يمنح لسانا
ً
ً
مستعارا «ايس في صديق» !.
محدودا

تقديمها لآلخر على امتداد ساعات
ال ـن ـهــار ،وف ــي مـخـتـلــف الـمـنــاسـبــات
االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن اس ـت ـق ـبــال وأفـ ــراح
وأتراح.
دخ ـل ــت ال ـق ـه ــوة ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة
بـمــا فــي ذل ــك الـمـعـتـقــدات الشعبية،
ومنها أن صاحب البيت هو أول من
يشربها للتأكد أنها جيدة الصنع
ق ـبــل ت ـقــدي ـم ـهــا ل ـل ـض ـيــوف ،وم ـن ـهــا:
اعـتـبــارهــم «ك ـ ّـب الـقـهــوة خـيــر» ،لكن
ال ـب ـع ــض يـ ـس ــارع إلـ ــى ان ـت ـق ــاد ه ــذه
ال ـم ـق ــول ــة ،ومـ ــن ال ـت ـقــال ـيــد ال ـعــرب ـيــة
المتبعة فــي طلب يــد االبـنــة للزواج
أن يـعــرض أه ــل الـعــريــس عــن شــرب
ال ـق ـهــوة ،ويـضـعــون الـفـنــاجـيــن على
األرض بــانـتـظــار ال ـج ــواب ،وعندما
ي ـتــواف ـقــون ،تـ ــدار فـنــاجـيــن ال ـق ـهــوة.
وتـقـ ّـدم القهوة الـمـ ّـرة فــي مناسبات
الـ ـع ــزاء ويـنـبـغــي ع ـنــد االن ـت ـه ــاء من
ارتـشــافـهــا :ال ـتـ ّ
ـرحــم عـلــى الـمـتــوفــى،
ً
تطيرا من
ويتحاشون كلمة «دايــم»
استمرار الموت فيهم.
وح ــده ــم م ــن ي ــرون إخــاص ـهــم في
ً
القهوة يفهمون أنها ليست إدمانا
أو عادة بل هي ثقافة ،وما زالت

ت ـ ـس ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ــرك ـ ـب ـ ـتـ ــك ف ـت ـش ـع ــر
بمفاجآت الطريق تـهــددك ،خاصة
ف ــي ت ـلــك ال ـب ـل ــدات ال ـت ــي ب ـهــا طــرق
تحوي العديد من ال ــدوارات ،إذ إن
نسبة ح ــدوث ال ـص ــدام وال ـح ــوادث
الـمــروريــة تـكــون فــي الغالب عالية
فـ ــي ت ـل ــك ال ـ ـطـ ــرق الـ ـت ــي ت ـت ـمــوضــع
فيها دوارات .ويقيني بأن الجهات
التي قامت على مشروعات سفلتة
ال ـطــرق فــي الـمـنــاطــق الـطــرفـيــة ،قد
ً
مغيبا عليها حقيقة أن ثقافة
كان
ال ـس ـي ــر وأع ـ ـنـ ــي ب ــذل ــك م ـن ـه ــا فـهــم
األف ـض ـل ـيــة ال ـم ــروري ــة ال ـ ــذي ينص
ع ـل ــى أن «األف ـض ـل ـي ــة ل ـم ــن ب ــداخ ــل
الــدوار» .ولكون الهدف من مقالتي
هــذه البحث عــن المعالجة وليس
النقد ال ـهــادف فـقــط ،فــأنــا كمواطن
رب ـ ـمـ ــا ال ي ـم ـل ــك الـ ـ ــدرايـ ـ ــة ال ـك ــاف ـي ــة
بآليات وإجـ ــراءات تشييد الطرق،
ل ـك ـن ــه ي ــأم ــل مـ ــن وزارة ال ـن ـق ــل أن
ً
تفكر مستقبل في قضية استبدال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوارات الـ ـح ــالـ ـي ــة بـ ـكـ ـب ــاري أو
إضافة كبري أو أكثر إلى الدوارات
ً
حاليا خــاصــة فــي منطقة
المقامة
ج ـ ـ ـ ــازان األكـ ـ ـث ـ ــر كـ ـث ــاف ــة س ـك ــان ـي ــة،
بحيث يكون الدوار ذا دفق أحادي
المسار ،في حين يكون الكبري أو

رأي:
✍
حسن مشهور
للتواصل مع الكاتب
h.mashoor@saudiopinion.org

جملة الكباري لتفويج المسارات
ً
األخرى مثل.
وقبل ذلك فاإلدارة العامة للمرور
بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـط ــال ـب ــة ب ــأن
تتبنى مـشـ ً
ـروعــا تــوعـ ً
ـويــا تتشارك
ف ـيــه م ــع ال ـمــؤس ـس ـت ـيــن اإلعــام ـيــة
والتعليمية ،بغية تعريف الناشئة
م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــآداب الـ ـسـ ـي ــر
ُ ُ
واألف ـض ـل ـي ــة وغ ـي ــره ــا م ــن ال ــن ــظ ـ ْـم
المرورية لدينا.

االثنين

كي ال تتشظى مرآتك

رأي✍ :

همسة السنوسي
للتواصل مع الكاتب
h.sonossi@saudiopinion.org

عين الرأي

األس ـئ ـل ــة الـ ـت ــي تـ ـث ــور داخ ـل ــك
ع ــن ك ــل ش ــيء ف ـيــك وح ــول ــك ،ال
ينبغي أن تغضبك ،وال ينبغي
أن تتجاهلها ،كذلك ال ينبغي
أن تقبل بـمــا هــو م ـتــداول دون
تمحيص.
وحـ ـ ـ ـ ــذار م ـ ــن ت ــراكـ ـمـ ـه ــا دون
ُ
مـ ـح ــاوالت بـحــث م ـنــك ،فـتــراكــم
األس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة سـ ـيـ ـشـ ـظ ــي م ـ ــرآت ـ ــك
الداخلية الـتــي تــرى بها ذاتــك،
حتى تصبح في النهاية صورة
مـشــوهــة ال تـمــت لـمــا تشعر به
حيال نفسك ،بصلة.
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اذهب إلى الجزء األكثر ظالمً ا داخلك ،الجزء الذي
يخيفك أكثر ،هكذا تبدد ظلمته وتشرق روحك،
وهكذا تتعلم ً
شخصا أفضل.
حقا وتكبر وتصبح
ً

كل سؤال تجد إجابته بنفسك،
سيعيد تركيب المرآة التي ترى
بها ذاتــك ،والتي هشم السؤال
ً
جزء ا منها.
من قبل،
صــدقـنــي :لــن تـعــود كـمــا كنت
بعد ذلك.
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي عـ ـلـ ـي ــك أن
ت ـس ـعــد ب ــاك ـت ـش ــاف ذاتـ ـ ــك ال ـتــي
كانت متوارية خلف اإلجابات

السابقة المصطنعة.
مهما أتعبك البحث عن ذاتك،
ف ــا ش ــك أن ال ـن ـهــايــة تستحق،
ألنها أنت.
مـ ـهـ ـم ــا أجـ ـ ـه ـ ــدت تـ ـل ــك ال ـ ـ ــذات
واقعك ،فال شك أنها ستريحك
ف ـ ـ ــي داخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــك ،ألن ـ ـ ـهـ ـ ــا إش ـ ـ ـ ــارة
ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول ل ـ ـ ــروح ـ ـ ــك ،ل ـل ـس ــام
داخلك.

وع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا ت ـ ـ ـصـ ـ ــل لـ ـم ــرحـ ـل ــة
يـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــب ع ـ ـل ـ ـيـ ــك االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار،
تــأكــد مــن أن اخـتـيــارك سيكون
جـ ً
ـزء ا مــن إع ــادة ال ـمــرآة داخلك
لـطـبـيـعـتـهــا ال ـص ــاف ـي ــة ،بحيث
ت ـ ـن ـ ـظـ ــر م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ل ـع ـم ـق ــك
بوضوح.
تأكد من أنه لن يكون اختيارا
يعطيك مــا تتمنى رؤيـتــه ،لكن
يـعـطـيــك الـحـقـيـقــة كـمــا ه ــي ًأي ــا
كانت.
أن ــه ل ــن ي ـكــون ب ـع ـثــرة جــديــدة
لشظايا المرآة.
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الصاروخ الضحية
من التصعيد عــام ٢٠٠٦
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ـ ـ ــر األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
أسماها بما بعد حيفا!.
وال ـ ـمـ ــاب ـ ـسـ ــات وب ـع ــض
تسجيالت الفيديوهات
الـ ـص ــواري ــخ اإلي ــران ـي ــة
تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
م ــا ق ـبــل ط ـه ــران ومــا
ال ـطــائــرة األوكــران ـيــة
ب ـعــدهــا ،ل ــم تستطع
ـاروخ
قــد ضــربــت ب ـصـ
أن تـكــون ذكـيــة بالقدر
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـج ـ ـن ـ ـب ـ ـهـ ــا
والهوية.
إصـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــة طـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرة
رك ــاب مــدنـيــة ،يفترض
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرة مـ ــدن ـ ـيـ ــة،
وحـســب قــوانـيــن اآليــاتــا
وال ـ ـج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة الـ ـكـ ـن ــدي ــة
واإلن ـس ــان ـي ــة ق ـب ـل ـهــا ،أن
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت األوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رق ـ ـ ًـم ـ ــا
ًّ
تـ ـ ـك ـ ــون آمـ ـ ـن ـ ــة م ـط ـم ـئ ـنــة
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ ح ـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ــا ف ــي
وهــي تهم بترك األجــواء
ض ـحــايــا ه ــذه ال ـطــائــرة،
اإلي ــران ـي ــة إل ــى وجهتها
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـعـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء
القادمة.
الـ ـضـ ـح ــاي ــا اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن
الذين ال تعيرهم حكومة
«ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـم ــال ــي أدنـ ـ ــى درجـ ــات
للتواصل مع الكاتب
أوكــران ـيــة تـعــرقــل مسار
االهتمام واإلنسانية.
 aalmutwi@saudiopinion.orgصـ ـ ـ ــاروخ ذك ـ ــي فـتـمــزقــه
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
حـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
طهران» ،هذا هو عنوان
ف ــي م ــأزق ـي ــن خ ـط ـيــريــن،
فــاألول أخالقي أمــام العالم أجمع ،كون متن ما وراء الخبر والــذي سلط الضوء
الضحايا مدنيين ال حــول لهم وال قوة عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم األوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ع ـلــى
وال يجوز استهدافهم ،والـمــأزق الثاني الــدفــاعــات الـجــويــة اإليــرانـيــة والـتــي راح
أمـ ــام ال ـعــالــم الـمـتـقــدم صـنــاعــة وتـقــانــة ،ضحيتها صاروخ من صواريخ ترسانة
وهــو نسبة هــذا الحدث إلــى خطأ تقني إيران التقليدية ،ويضيف المصدر ذاته،
فـ ــي ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ل ـن ـظــام أن حكومات الضحايا طلبت معلومات
الـمــالــي ،وخــاصــة أن الـصــواريــخ ذاتها إضافية لتحديد ما ينبغي عليها فعله
سبق وأن ّ
عست قبل أيــام بعض إطــال جراء هذا الحادث الشنيع.
القواعد األمريكية في العراق الفارسي
ضيوف البرنامج من الهالل الخصيب
الجديد.
ومــن دار فــي فلكه ،يــؤكــدون أن الطائرة
س ـي ـض ـح ــك ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـحـ ــر ال ـم ـت ـح ــرر األوكرانية تعمدت إصابة هذا الصاروخ،
وسيسخر من قدرات إيران الصاروخية وأن إيران قادرة على الرد ولكنها تلتزم
وخ ــاص ــة أن ـه ــا خ ـيــر وآخ ـ ــر م ــا أنـتـجـتــه بسياسة ضبط النفس.
ترسانتها المسلحة فــي خدمة قضايا
الـ ـحـ ـم ــام ال ـ ــزاج ـ ــل ،ي ـط ـيــر إل ـ ــى ط ـه ــران
ً
الـ ـ ـث ـ ــورة وخـ ــدمـ ــة ف ـي ــال ـق ـه ــا ال ـم ـت ـع ــددة مـحـمــا بــرســائــل ال ـت ـهــدئــة ،إيـ ــران تعلن
األجـ ـن ــاس وال ـج ـن ـس ـي ــات ،ث ــم ي ــأت ــي من أن انتقامها قــادم وأن فــوالذ صاروخها
يقول إن هذه المنظومة التي توجه هذه المغدور ووقوده لن يذهب سدى.
ال ـتــرســانــة ت ـخ ـط ــئ! ،شـ ــيء ص ـعــب على
ال ـخ ـبــراء الـعـسـكــريــون ضـيــوف الـقـنــاة،
إيــران ووالياتها وأوليائها في الداخل ي ـ ـت ـ ـنـ ــاولـ ــون ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث وي ـس ـت ـع ــرض ــون
والخارج!.
األبـعــاد العسكرية ومــا قــد تفعله إيــران
لحقوق
الداعم
الكندي،
ـوزراء
ـ
ل
رئيس ا
كـ ــون س ـي ــادت ـه ــا ال ـج ــوي ــة ق ــد اخ ـت ــرق ــت،
اإلنـ ـس ــان ،ال ـهــارب ـيــن ،فـمــا هــو فــاعــل في وك ــون مـجــالـهــا ال ـجــوي قــد لــوثـتــه دمــاء
ً
 ٥٧ك ـن ــدي ــا راحـ ـ ــوا ض ـح ـيــة هـ ــذا الـخـطــأ ركاب تلك الطائرة الغازية.
المهول ،وكيف ستعامل إيران وفق هذا
قوانين العالم في تناول بعض القضايا
ً
ً
الحادث الخطير ووفق ما رشح عنه من مغلوطة ومقلوبة وأحيانا مقولبة تبعا
معلومات شبه أكيدة ،وهي أن الطائرة للقاعدة الـمـعــروفــة مــن الـفــاعــل أوال؟ ثم
ً
قــد أسـقـطــت ب ـص ــاروخ مــن صــواريـخـهــا تأتي ردة الفعل الحقا مفصلة ومجزأة
المعتقة بمفاهيم الثورة ورموزها.
وفق ما ُيراد للحقيقة وليس من يريدها
ي ـبــدو أن ال ـص ــواري ــخ اإلي ــران ـي ــة غبية ،ويريد معرفتها وبناء مواقف أخالقية
والــدلـيــل أنـهــا ال تستطيع التمييز بين وإنسانية عليها.
ه ــدف وآخ ـ ــر ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن بعض
إي ـ ـ ــران م ــن هـ ـ ــدوء الـ ــى أزمـ ـ ــة ومـ ــن حــل
ال ـم ـح ـســوب ـيــن ع ـلــى الـ ـث ــورة الـخـمـيـنـيــة الــى مشكلة ،ويأتيك باألخبار من يقول
في المنطقة كــان يفاخر بهذه األسلحة إنـهــا دول ــة ج ــارة ،خطيرة وقــويــة ،يجب
وق ــدرتـ ـه ــا ال ــذك ـي ــة ق ـبــل ال ـتــدم ـيــريــة في التفاهم معها ،والتفاهم في عرفهم هو
الوصول إلى أهدافها بدقة عالية ،وهذا االن ـب ـط ــاح ل ـهــا وت ـق ــدي ــم ف ـ ــروض الـ ــوالء
ما جعله يهدد إسرائيل لمرحلة جديدة والطاعة لرموزها ونظامها.

رأي:
✍
علي المطوع
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The Schizophrenia in our vision of heritage and modernity
The Fascination with modern European
civilization that is expressed by our
intellectuals, with all their various religious
and secular currents, came at the expense
of overlooking the fact that “the European
citizen does not suffer from the issue of the
conflict between heritage and modernity”.
Having said that, most of our intellectuals
with their different orientations thought that
the Europeans have gone far beyond heritage,
raised above their past, and shifted towards
modernity, materialism and science since the
Enlightenment era and the democratic and
.industrial revolutions
The truth about the above-mentioned is
the exact opposite. The Europeans have
experienced the darkness of the middle ages,
those fascist times that were characterized
by killing and abuse and the most heinous
human crimes ever committed. Living such
violent life was a more than enough reason
to push the European elites to take reforming
steps to get rid of the darkness of these ages.
The consequence of these reforming steps
was a reconciliation between the dominant
European Christian belief and the preChristian heritage, which is the Greek and
Roman beliefs, which was almost extinct
during the Middle Ages to the degree that

✍
Amir Bo Khamseen
An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa
the Christian priest had a natural affiliation
.to his Christian heritage
Whether religious or secular a European
citizen is, he reads and studies the Bible along
with the books of the Greeks, Romans and
the rest of the local and European heritage.
Probably that was what formed the feeling
prevailing among Arab intellectuals and
elites that Europe did not experience the dark
side of the middle ages, while the reality is
otherwise. Nevertheless, all the development
and technological advancements are nothing
but the product of devotion and hard work,
with losses incurred on so many levels
whether human, material or other levels,
and the state of tolerance among themselves
and with history is the basis for building that

.renaissance
As for us, instead of benefiting from the
experiences of other nations and civilizations,
we slipped into the illusion of schizophrenia
between heritage and modernity. We failed
at collecting the parts of our history, past and
heritage. What we did … was that we broke
our past into pieces, with different dates and
multiple names... (Islamic, territorial …)
all of which having deep contradictions in
logic, geography, language, arts, literature,
traditions of food and clothing and all the
.details of daily life
The national and religious trends that have
adopted Arab and Islamic history, with
some variations in the evaluation of events
and religious meanings, and the different

positions on the issue of modernization,
they agreed on considering the only history
that deserves sanctification and belonging is
the Arab and Islamic history, which emerged
after the seventh century AD, and that any
previous history is considered secondary.
As for the Nationalists, all other territorial
or non-border factors are considered non.Arab
Among these major currents, there are
currents that called themselves the territorial
currents, which rejected Arab and Islamic
history and adopted the pre-Islamic
history of the “nation”, such as
Egyptian Pharaonic era, Iraqi
Assyrian era, Lebanese
Phoenician era and Syrian
nationalist
Semites,
up to the Moroccan
Carthaginian
and
.Berber
Instead of being “we
made you peoples
and tribes to know
each other” as
mentioned
in the
Holly
Quran,

especially if we made use of our common
geography, language, religion and other
factors that help unity and integration…
we became torn apart and scattered entities,
because of the schizophrenia in our reading
of history and heritage… the true secret of
.the power of any nation
Amir Musa Bou Khamseen, a writer
and economic analyst, born in Al-Ahsaa
Governorate, works in the banking sector,
previously published in a number of local
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