الرجوع لنواميس الطبيعة

يومية

مـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـنـ ـع ــم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـ ـبـ ــاهـ ــا رب
ال ـعــال ـم ـيــن لــإنـســان
نـعـمــة الــوقــت وحــدد
له آليات تمكنه من تنظيم وقته
وإدارت ــه بشكل دقيق .ومــن ذلك
قول الله سبحانه
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
«وج ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
ً
نومكم سباتا
وج ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
ً
ال ـل ـيــل لـبــاســا
وج ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ً
مـعــاشــا» .ومن
هـ ـن ــا ف ـع ـن ــدم ــا
صـ ـ ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــرار
الـحـظــر بمنع
ً
التجوال ليال
لـظــروف طارئة
وأزمـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـف ــاج ـئ ــة
يومية

✍

مبارك حمدان

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

M.Hamdan@Saudiopinion.org

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

ومــؤقـتــة شعر كثير مــن الناس
ً
بـ ـغـ ـض ــاض ــة وض ـ ـ ــاق ـ ـ ــوا ذرعـ ـ ـ ــا
كيف لهم أن يبقوا في بيوتهم
بالرغم من الليل وضع للسكينة
وال ــراح ــة والـ ـه ــدوء وال ـب ـقــاء مع
األسـ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ثــم

ال ـخ ـلــود إل ــى ال ـن ــوم اس ـت ـع ـ ً
ـدادا
ليوم جديد.
ً
ول ـكــن ألن ك ـث ـيــرا م ــن األفـ ــراد
ً
اتخذوا من النهار مالذا للنوم
بـ ـع ــد لـ ـي ــل طـ ــويـ ــل مـ ــن ال ـت ـن ــزه
والـ ـتـ ـس ــوق والـ ـسـ ـه ــر ،ش ـع ــروا
ب ـض ـي ــق ف ـ ــي ال ـب ـق ــاء
ف ــي مـنــازلـهــم.
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أن
األشـ ـ ـخ ـ ــاص
الــذيــن كــانــوا
يـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون
ً
أوقــاتـهــم وفـقــا
لـطـبـيـعــة الـلـيــل
وال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــار ل ــم
يشعروا بضيق
أو ضجر ألنهم
ت ـع ــودوا على
أن الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل
سكون وراحة.

السعودية ..المواطن أو ًلا

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

ولــو تأملنا تلك الجهود التي عملت على
امتداد األعــوام الماضية في سبيل تحقيق
نـقـلــة نــوعـيــة ف ــي واقـ ــع مـمـلـكـتـنــا الـحـبـيـبــة،
بـحـيــث نـنـتـقــل فــي واق ـع ـنــا االق ـت ـصــادي من
ال ــري ـع ــي ل ـت ـنــويــع مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل ولـجـعــل
اقتصادنا من نــوع ذلــك المنتج ،األمــر الذي
يجعلنا نملك زم ــام أمــرنــا بحيث ال يتأثر
دخ ـل ـنــا ال ــوط ـن ــي ب ـت ــذب ــذب أسـ ـع ــار ال ـســوق
ال ـعــال ـم ـيــة ل ـلـن ـفــط ،ألدركـ ـن ــا ب ــأن حـكــومـتـنــا
تحمل رؤي ــة واضـحــة وجلية تـهــدف لجعل
السعودية تقف في مصاف دول العالم األول.
ول ـك ــون األزم ـ ـ ــات وال ـ ـكـ ــوارث تـبـيــن مـعــدن
الـ ـ ــرجـ ـ ــال وت ـ ــوض ـ ــح ال ـح ـق ـي ـق ــة األخ ــاقـ ـي ــة
للمجتمعات ،لــذا فعندما تفشت في العالم
جائحة فيروس كورونا المستجد ،وجدنا

تبنى األمم بجهود أبنائها وتقوم نهضتها على همة رجاالتها،
وهكذا هي بالدي التي قيض اهلل لها هذه الحكومة المباركة
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
جهدا
وولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان ،والتي ال تألو
ً
في سبيل ضمان رفعة وأمن واستقرار مواطنيها.
قـ ـي ــادتـ ـن ــا الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـمـ ـب ــارك ــة تـ ـس ــارع
التـخــاذ جملة مــن الـتــدابـيــر وتـتـبــع سلسلة
مــن االحـتـيــاطــات الـتــي تـحــول دون أن تنال
هــذه الجائحة المرضية من أمــن مواطنيها
الـصـحــي وتحميهم مــن ال ــوق ــوع فــي بــراثــن
الـمــرض ،وهــو ما أبــان لنا بأننا نعيش في
ً
أخالقيا تضع مصالح
ظل حكومة متمدنة
أبنائها أمام أعينها على الدوام.
كانت من ضمن تلك التدابير التي اتخذتها
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يكتبون في العدد القادم
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ح ـك ــوم ــة خ ـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ل ـض ـم ــان األمـ ــن
الصحي لمواطنيها ،وقف خطوط المالحة
الجوية في سعي جاد منها للحيلولة دون
انـتـقــال ه ــذا ال ـف ـيــروس الـفـتــاك لـبــادنــا عبر
القادمين من الخارج.
فـكــان أن علق  -ج ــراء هــذا ال ـقــرار الصائب
 بـعــض مــواطـنـيـنــا مـمــن كــانــوا مــوجــوديــنف ــي ال ـخ ــارج وت ــأخ ــروا ف ــي ال ـع ــودة ألم ــر أو
آلخر ،فسارعت حكومتنا لتوجيه سفاراتنا
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بــالـخــارج الستضافة مواطنيها ه ــؤالء في
أفـخــر ال ـف ـنــادق ال ـتــي تـقــع فــي مـقــر إقامتهم
ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــارج ،عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب حـ ـك ــوم ــة خ ـ ــادم
الحرمين الشريفين.
ً
ول ـت ـت ـك ـفــل ح ـكــوم ـت ـنــا ال ـم ـب ــارك ــة الح ــق ــا –
كما رأيـنــا فــي األي ــام الماضية – بإعادتهم
للوطن بـحـجــوزات مجانية على حسابها،
األمــر الــذي بعث برسالة للعالم أجـمــع بأن
ه ــذه ال ــدول ــة الـكــريـمــة -ال ـتــي أسـسـهــا الملك
عـبــدالـعــزيــز بــن عـبــدالــرحـمــن وتــولــى إكـمــال
مسيرة بنائها ملوكنا من أبنائه الميامين-
هي دولة قامت على التوحيد وجعلت رفعة
وراحة وأمن المواطن السعودي هو المهمة
األولـ ــى لـهــا وال ـه ــدف األس ـمــى ال ــذي تسعى
ً
دوما لتحقيقه.

االثنين

وللصورة رأي
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اعتبرت شريحة من النقاد
أن ح ــدي ــث ال ـف ـن ــان ــة ح ـيــاة
الفهد في مقابلتها األخيرة
عن العمالة السائبة وأهمية
إيجاد حلول لوجودها في
البالد ،نوع من العنصرية.
ح ـيــاة الـفـهــد وإن أخـطــأت
في بعض األلفاظ ،ال يلغي
َّ
أنـ ـ ـه ـ ــا أرادت ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
التشريعات القانونية التي
ت ـك ـف ــل ل ـم ــواط ـن ــي ال ـك ــوي ــت
المزيد من الحياة الكريمة
وهذا ال يختلف عليه اثنين.
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سراج أبو السعود – كاتب رأي

ديكتاتورية الوباء

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

وبـ ــاء ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ـصــر ال ـحــديــث أب ــان
عــن علو كعبه فــي ترهيب وتهديد وتذليل
العالم ،وبفعل هذا الفزع تحكم في اإلعــام،
وفــرض لنفسه دعــايــة ،وروج لها في أنحاء
المعمورة ،وأحكم قبضته على الجماهير،
وأص ـبــح ذا سـلـطــة وم ـهــابــة ،ف ــرض الـحـظــر،
َ
وأ ْم ـلــى قــانــونــه ،وأخـضــع البشر ،واستحقر
اإلن ـس ــان وط ــوع غـ ــروره ،إن ــه ديـكـتــاتــور بال
رحـمــة وبــا ه ــوادة ،ال تــرصــده الـعـيــن حتى
تكتشف فتكه وبطشه وقساوته ،فأصبحت
الجماهير تهابه وتخشى على أعناقها من
سيفه وكأنه «الحجاج» يهدد ويتوعد.
ما فرضته ديكتاتورية كائن مجهري من
طاعة وامتثال لألمر والنهي والقانون عجزت
عــن تحقيقه األمــم المتحدة ومجلس األمــن
ومنظمة الـســام األخـضــر وال ــدول العظمى

الديكتاتورية -ليس للتعريف وإنما للتذكير فقط -هي
حكم مطلق ،تنحصر السلطة في يد شخص واحد ،تغيب
فيه المؤسسات ،وهي سيطرة مركزية مطلقة على كل
مظاهر الحياة ،وعند الرومان الديكتاتور في األصل هو منصب
محترما ،يوليه مجلس الشيوخ في
سياسي ولقب كان يعد
ً
لقاض حتى يدبر شؤون الجمهورية الرومانية
حالة الطوارئ
ٍ
لمدة ال تتجاوز ستة أشهر ،وهو إجراء تم إبطاله بعد اغتيال
اإلمبراطور يوليوس قيصر.
مجتمعة ،فــأول مرة يسمح للكرة األرضية
بقسط مــن الــراحــة ،وبالتنفس تـحــت وطــأة
ساكنة أوشكت على  8مليارات نسمة ،أول
مرة نعاين مؤشرات غير مسبوقة في تراجع
االن ـب ـعــاثــات ال ـغ ــازي ــة ال ـم ـلــوثــة والـمــرتـبـطــة

خرافات كورونية
هذا وأقض مضجعي قبل
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن طـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة
أن أس ـت ـمــع إل ــى تــوضـيــح
الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــات أن ـه ــا
مـ ــن ال ـم ـت ـح ــدث ال ـص ـحــي
ت ـح ـي ــط ب ــال ـن ــاس
ف ــي ب ــادن ــا ،عــرفــت منه
إح ــاط ــة ال ـس ــوار
أن ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا ال
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـص ـ ـ ــم،
ي ــدق ــق ف ــي ت ــاري ــخ مـيــاد
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال فـ ـ ـض ـ ــل
ض ـح ــاي ــاه ،ف ـهــو يبحث
ال ـ ـلـ ــه ثـ ـ ــم ي ـق ـظــة
عــن «ح ـلــق» وع ــن «رئ ــة»
المعنيين بأمور
ّ
أنى وجدها تعلق بها.
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس وفـ ـطـ ـن ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن
ومن العجيب ما سمعته
الـ ـ ـن ـ ــابـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــن م ــن
في مقطع يتحدث عن غاز
رأي:
الـ ـن ــاس أنـفـسـهــم،
يـ ـن ــزل م ــن الـ ـسـ ـم ــاء وف ـيــه
ل ـط ـغ ــت الـ ـخ ــراف ــة
كـ ــورونـ ــا ،وقـ ــد ن ـف ــى ه ــذه
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم،
ال ـخ ــراف ــة الـشـنـيـعــة كثير
وألخ ــرجـ ـتـ ـن ــا مــن
مــن المتخصصين وغير
للتواصل مع الكاتب
ثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ال ـ ـص ـ ـحـ ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــن ،وف ـ ــي
ّ
والـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى
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أث ـن ــاء ذل ــك م ــي ــزوا معنى
أسـ ـ ـم ـ ــال الـ ـم ــرض
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس وطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـت ــه
والجهل.
وطـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــق ان ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه م ــن
من أعجب الخرافات التي تداولناها شخص آلخر.
ف ــي ج ــائ ـح ــة الـ ـق ــرن هـ ـ ــذه ،أن ارت ـف ــاع فيا أيها األخ الذي اجتهد في ترويج
درجــات حــرارة الطقس كفيل بإخماد الخرافة ،استعذ بالله من الوسواس
ّ
أن ـ ـفـ ــاس ال ـ ـكـ ــورونـ ــا ،ك ـن ــت مـ ــن ال ــذي ــن الخناس ،ثم دع الحديث عن كورونا
صدقوا تلك الخرافة حتى جاء النفي ألهــل العلم واالخـتـصــاص ،وعليك أن
ً
ً
واضحا صريحا من الجهات المعنية تهتم معي بتحقيق مـبــادئ التباعد
بمواجهة كورونا في السعودية وفي واالعتزال والنظافة الشخصية حتى
غيرها من دول العالم.
تزول الغمة ،وال ضرر في بقائها حتى
ومن الخرافات األخرى أن كورونا ال بعد زوال الغمة بالقدر الذي ال يثنيك
يترصد إال لكبار السن ،وقــد أفزعني عن واجب.

✍
محمد بن ربيع

بما يعرف بـ«االحتباس الحراري» أول مرة
ُ ْ
ت ــظ ـ ِـه ــر األقـ ـم ــار االص ـط ـنــاع ـيــة ت ــدن ــي نسب
التلوث في سماء البلدان كما لم يحدث منذ
 70سنة حسب الخبراء.
ال ـعــالــم فــي ح ــرب مــع ال ــوب ــاء ،وم ــا يشغله

اليوم -على ما يبدو -هي معركة الكمامات،
والمعدات والتوصيات ،لكن بالموازاة ،هل
أفسحنا المجال بما يكفي لنقاش األسباب
وال ـم ـس ـب ـبــات ح ـتــى نـغـيــر ال ـس ـل ــوك؟ وحـتــى
ال نتمادى فــي صنع أوبـئــة ربما أشــد فتكا
وت ـ ـفـ ــادي أس ـ ــوأ س ـي ـن ــاري ــوه ــات ال ـ ـطـ ــوارئ
ال ـم ـنــاخ ـيــة والـ ـت ــي ت ـحـي ـل ـنــا م ـب ــاش ــرة عـلــى
ال ـطــارئ الـصـحــي ال ــذي يـعــد اإلن ـســان هدفه
األخير ،حتى ال أقول ضحيته األولى.
اليوم ،ولو أننا قابعون في منازلنا ،نشعر
بــأن ـنــا نـتـنـفــس أفـ ـض ــل ،اس ـت ــراح ــة قـصـيــرة
غ ـيــرت وج ــه ال ـع ــال ــم ،وم ـك ـنــت الـطـبـيـعــة من
استعادة سكونها وهدوئها ،وقد علق أحد
المفكرين قائال «الديكتاتور فرد بين البشر،
وليس ً
بشرا في فــرد» فهل يصح هذا القول
على ديكتاتورية الوباء؟ التعليق لكم.

مطر ذكريات نيسان
يقول «كونديرا» :ثمة وشيجة
سرية بين البطء والذاكرة ،كما
بين السرعة والنسيان ،لنذكر
بهذا الصدد وضعية قد تبدو
عــاديــة للغاية ،رجــل يسير في
الـ ـش ــارع ث ــم ف ـج ــأة ي ــري ــد تــذكــر
أمـ ٍـر ما ،لكن الذاكرة ال تسعفه،
فــي تلك اللحظة ،بطريقة آلية
يتمهل في الخطو.
فـ ــي أي ـ ـ ــام الـ ـحـ ـج ــر ال ـب ـط ـي ـئــة
وخ ـلــف األب ـ ــواب ال ـتــي ال تفتح
إال لـلـضــرورة تهبط الــذكــريــات
الـبـعـيــدة دون دعـ ــوة ،ك ــأن هــذا
ال ـ ـهـ ــدوء ال ـث ـق ـي ــل ال ـم ـم ـت ــد مـنــذ
شهر يستفزها كي تظهر.
كـ ـ ــل يـ ـ ـ ــوم أح ـ ـت ـ ـسـ ــي وأخ ـ ـتـ ــي
ال ـش ــاي مـنـتـصــف ال ـن ـهــار على
مهل ،نذيب السكر في الفناجين
ُ
ب ـبــطء ونـ ـش ــرع أب ـ ــواب ال ــذاك ــرة
ع ـلــى م ـصــراع ـي ـهــا ،ن ـع ــود مـ ًـعــا
طـفـلـتـيــن م ـطـلــع الـثـمــانـيـنـيــات
ت ــاحـ ـق ــان ضـ ـ ــوء ال ـش ـم ــس فــي
مـ ـ ـ ــزارع ال ـن ـخ ـي ــل وتـ ـت ــراشـ ـق ــان
مياه العيون العذبة في البرك
الطينية المكشوفة تحت سماء
الواحة البهية «واحة األحساء».
كـ ــل ال ـت ـف ــاص ـي ــل وال ـح ـك ــاي ــات

رأي:
✍
سلمى بوخمسين
للتواصل مع الكاتب
s.bukhamseen@saudiopinion.org

المنسية تسرد بدقة متناهية
عجيبة ،صوت عصا جدي التي
ً
تدق األرض معلنة عن وصوله
ثــم صــوتــه الـحــانــي مـنـ ً
ـاديــا «يا
مـعـيــن» انـهـيــار الـجـســر القديم
الـ ـمـ ـمـ ـت ــد ف ـ ـ ــوق ق ـ ـنـ ــاة الـ ـص ــرف
الزراعي ،األحبة الذين غادرونا
ب ـ ـ ــل وح ـ ـ ـتـ ـ ــى ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن س ـم ـع ـن ــا
ب ـه ــم ولـ ــم ن ــره ــم «الـ ـخ ــراري ــف»
و«ال ـحــزاوي» واألغـنـيــات ،كلها

تنتصب أمــامـنــا ك ـمــرآة معتقة
تجبرنا عـلــى الـنـظــر إل ــى أنــانــا
الـبـعـيــدة ج ـ ـ ًـدا ،أن ــان ــا الـقــديـمــة،
تجبرنا على التذكر.
ت ــدور ه ــذه الـجــائـحــة الثقيلة
عـلــى ال ـب ـلــدان بمدنها وقــراهــا،
تـغـلــق األبـ ـ ــواب وت ـش ــل الـحـيــاة
ً
مــرغـمــة الـجـمـيــع عـلــى التمهل،
ال ـت ـم ـهــل ال ـ ــذي ي ــوق ــظ ال ــذاك ــرة،
ً
نـتــذكــر م ـثــا أن ـنــا ضـيــف ثقيل
م ــدم ــر ع ـل ــى ه ـ ــذه األرض وأن
عـلـيـنــا احـ ـت ــرام هـ ــذا الـ ُـمـضـيــف
وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ـيــه ،ألنـ ــه حين
ً
جميعا معه.
يتضرر نتضرر
نـ ـت ــذك ــر أنـ ـ ـن ـ ــا رغ ـ ـ ــم اخـ ـت ــاف
مظاهرنا وألــوانـنــا وألسنتنا،
ً
جميعا بــذات الهشاشة
فنحن
والضعف أمام المرض والموت
ّ
وإن كــنــا ف ــي ح ـصــون مـشـيــدة،
نتذكر أن الحياة جحيم خانق
حـ ـي ــن ن ـع ـب ــره ــا فـ ـ ـ ــرادى وأنـ ـن ــا
محتاجون لبعضنا كي نعيش
ون ـف ــرح ونـتـنـفــس و«أن الجنة
من غير ناس ما تنداس» نتذكر
من أين أتينا وما هي رسالتنا
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه األرض وإل ـ ـ ــى أي ــن
سنمضي.

االثنين

حقوق اإلنسان وفيروس كورونا

رأي✍ :

عبدالعزيز العطيشان

للتواصل مع الكاتب
A.ALOTAISHAN@SAUDIOPINION.ORG

عين الرأي

ها هي الدول العظمى :أمريكا
وبــري ـطــان ـيــا وف ــرن ـس ــا وك ـن ــدا،
تـنـفــض يــديـهــا مــن مواطنيها
العالقين في دول أجنبية ،وال
تمد لهم يــد المساعدة ،بــل إن
بـعـضـهــا طـلــب م ــن مــواطـنـيـهــا
الـلـجــوء للجمعيات الخيرية،
بينما ن ــرى الـسـعــوديــة تجهز
اإلقامات المناسبة لمواطنيها
ف ـ ـ ــي دول ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ،وتـ ــرسـ ــل
ال ـط ــائ ــرات إلجــائ ـهــم لـلــوطــن،
ب ــل إن الـ ــدولـ ــة ق ــدم ــت ال ـع ــاج
ال ـم ـجــانــي ل ـل ـمــواطــن والـمـقـيــم
عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ــواء -وب ـل ـغ ــتاإلنـســانـيــة مــن والة األم ــر بــأن
رفـ ـع ــوا ج ـم ـيــع ال ـع ـق ــوب ــات عن

يقول المثل العربي «ويأتيك باألخبار من لم
تزود» لقد ثبت باألقوال واألفعال أن منظمة حقوق
اإلنسان إنما وجدت لكي تكون سالحً ا لألقوياء ضد
الضعفاء ،وال أدل من ذلك على الدول التي تطالب
بتطبيق حقوق اإلنسان ومراجعتها سنويًا على الدول
التي ترغب بالضغط عليها وتمرير مصالحها من خالل
عصا حقوق اإلنسان ،أنها تخلت عن مواطنيها في
جائحة مرض كورونا.

المخالفين لنظام اإلقــامــة ،كي
ي ـت ـق ــدم ــوا ل ـل ـج ـهــات الـصـحـيــة
ل ـل ـعــاج ،ف ـهــذا م ــا أعـتـقــد بــأنــه
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ،ب ــل زاد عنه
ً
أيضا.
مع األسف الشديد نرى دولة
م ـثــل ك ـن ــدا تـعـمــل الـمـسـتـحـيــل

لنقل شابة سعودية إلى كندا،
بـعــد أن خــرجــت عـلــى األع ــراف
وع ـ ــن أه ـل ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا ال ت ـقــدم
العون لمواطنيها العالقين في
دول موبوءة.
أرى أن ال ــوق ــت ق ــد حـ ــان ألن
تقوم وزارة اإلعالم بعمل فيلم
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وثائقي عن تعامل السعودية
م ــع ال ــرع ــاي ــا األج ـن ـب ـيــة داخ ــل
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،وعـ ـ ـ ــن م ـع ــام ـل ــة
وزارة الصحة والعمل مع غير
السعوديين والعاملين في كل
القطاعات ،والتركيز على من
تخلت دولهم «العظمي» عنهم،
وك ـيــف أن ال ـس ـعــوديــة أظـهــرت
وطبقت معنى حقوق اإلنسان
بمعاييرها اإلنسانية.
وأرى -ش ـخ ـص ـ ًـي ــا -ض ـ ــرورة
عمل هذا الفيلم بشدة في هذا
الوقت ،وذلك من خالل غيرتي
على وطني ،وكــي يعلم العالم
بـ ــأن ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان مـطـبـقــة
بالكامل في بالدي.
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كلنا مسؤول «الوعي الصحي»
الــرسـمــي ب ــوزارة
الـ ـصـ ـح ــة أغ ـل ــى
ال ـص ـح ــة مـحـمــد
ما يملك اإلنسان
العبد العالي.
بـ ـ ــاع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارهـ ـ ــا
ً
ال ـ ـض ـ ـم ـ ــان ـ ــة
ن ـح ــن ف ـعــا
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة
أمام خيارين:
لـ ـلـ ـسـ ـي ــر ن ـح ــو
إم ـ ـ ــا الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاة
أو التصادم،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ـ ـ ــا
حـ ـ ـي ـ ــث إنـ ـن ــا
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاوت ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا،
مـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون ف ــي
وكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان
األي ـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة
اإلن ـ ـسـ ــان واع ـ ًـي ــا
عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــد
ً
ـدركـ ـ ــا أله ـم ـيــة رأي:
مـ ـ ـ
أو االن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار،
ال ـ ـص ـ ـح ـ ــة ع ـ ــاش
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى أن
ح ـ ـ ـي ـ ـ ــاة مـ ـلـ ـيـ ـئ ــة
ال ـخ ـيــار الــوحـيــد
بـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادة
ل ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ف ـ ـقـ ــط
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس غـ ـ ـي ـ ــره
للتواصل مع الكاتب
وبــالـتــالــي أهمية  a.mayuof@saudiopinion.orgاالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـك ـلــي
ال ــوع ــي الـصـحــي
ب ــالـ ـبـ ـي ــت وع ـ ــدم
ال تـ ـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ـ ــي إال
الـ ـخ ــروج إال فــي
لمعرفة
ـال
ـ
م
ـ
ل
وا
بتسخير الــوقــت
ال ـضــرورات الـقـصــوى ،رضينا أم
كل ما هو جديد في عالم الصحة أبـيـنــا واق ــع ف ــرض علينا بالقوة
العالمية.
لسنا مخيرين فيه.
الـحــرص هــو رغبة أكـيــدة نحو عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن نـ ـعـ ـي ــش ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع،
الــرضــا الــذاتــي وبـمــا أنـنــا نعيش ف ــاإلحـ ـص ــائـ ـي ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة ت ــدل
ً
ً
ً
اآلن وضعا سلبيا جديدا يتحتم وب ـ ـش ـ ـكـ ــل واض ـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ـلـ ــى تـ ــزايـ ــد
علينا معرفة المعلومات الصحية ح ــاالت اإلص ــاب ــات ،وه ــي نتيجة
عـبــر الــوســائــل اإلع ــام ـي ــة ،وه ــذا ع ـ ــدم االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــال ـخ ـط ــأ ،نـحــن
مــاحــظ وج ـل ـ ٌّـي م ــن خ ــال وزارة نعول فــي هــذه المرحلة بالوقفة
ً
ال ـص ـح ــة -ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ب ــال ــدك ـت ــور الجادة ً
صغارا ونحن قدها،
كبارا
الربيعة -الـتــي قــدمــت الكثير من ف ـقــد ع ــودن ــا ال ـش ـعــب ال ـس ـعــودي
األفـكــار الفنية والتوعوية داخــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوب م ـ ــع والة األم ـ ـ ـ ــر فــي
ال ـم ـج ـت ـم ــع لـ ـلـ ـح ــد م ـ ــن انـ ـتـ ـش ــار المراحل التاريخية السابقة.
ف ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد،
الـ ــوعـ ــي ال ـص ـح ــي ع ـ ـبـ ــارة تـنــم
وي ـب ـقــى م ـنــا ك ـيــف نـسـتـثـمــر هــذا عــن م ــدى الـثـقــافــة الـصـحـيــة لــدى
اإلع ــام داخ ــل األس ــرة والمحيط المجتمعات -ولله الحمد -تطور
االجـتـمــاعــي .فــرض التجول على ال ـط ــب لــدي ـنــا م ـق ــارن ــة بــال ـســابــق
عدة مناطق في السعودية ،ليس ح ـيــث األغ ـل ـب ـيــة ك ــان ــوا يفضلون
لـنـتـيـجــة ت ــزاي ــد الـ ـح ــاالت وإن ـ ًمــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج مـ ـ ــا ق ـبــل
للحاجة الملحة لدى الدولة أول ،التسعينيات الميالدية ،لكن من
وللمواطنين المدركين لمفهوم يـنـظــر ي ـجــد ال ـب ــون ال ـشــاســع في
ً
ال ــوع ــي ال ـص ـح ــي ث ــان ــي ــا ،أض ــف الطواقم الطبية وكوادرها ،أصبح
إل ــى ذل ــك لـلـتـسـيــب واالس ـت ـه ـتــار عـنــدنــا أف ـضــل ال ـمــراكــز الصحية
لدى البعض -وهــم قلة -لمخاطر ف ــي ال ـع ــال ــم ،ب ــل ون ـنــافــس ال ــدول
انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،ومـ ـ ــن هـنــا المتطورة فــي هــذا الـمـجــال ،لهذا
علينا أن نساعد الجهات المعنية سرعة التدابير الوقائية واضحة
وال ـم ـســؤولــة لـلـقـضــاء ف ــي أس ــرع ع ـبــر الــوســائــل اإلع ــام ـي ــة ،وه ــذا
وقت ممكن ،كما صرح المتحدث ليس ً
غريبا.

✍
عباس المعيوف
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Natural resources like oil and gas
are the backbone of the national
economy - according to the
Energy Efficiency Center - as
they represent about 38% of Saudi
Arabia’s oil and gas production,
which is consumed locally.
It is expected that the rate of
growth in consumption will reach
a rate between 4-5% annually
during the coming years, bringing
the level of domestic consumption
to twice its current level by
the year 2030, this reflects a
significant reduction in the export
of petroleum products if energy
efficiency is not increased.
A large part of the energy
consumed locally is being used
in the production of desalinated
water, as Saudi Arabia is the
largest producer of desalinated
water in the world. The per
capita consumption is one of the
highest in the world, so in order to
achieve water security, we need a
comprehensive strategy to increase
the efficiency of production and
distribution as well as rationalizing

consumption, and then re-treating
water.
Renewable energy represents a
strategic choice to reduce fossil
fuel consumption and reduce
carbon emissions. Thanks to
technological
developments
and green legislations that the
renewable energy sector has
achieved the fastest growth rate in
the world in the last decade.
Here is a clarifying
example, the energy
production sector
in the United States,
which includes wind and
solar panels accounts now
for about 3% of the total
production capacity, and this
capacity is still rising rapidly.
As for the Saudi Arabian
energy sector, although it
has strong capabilities in both
solar and wind energy, we
do not have a competitive
sector in the renewable
energy field so far.
Thus, our priority
should be to develop

a
comprehensive
strategy
for technology localization,
manufacturing and training the
human component, so that we
could make the renewable energy
sector a key part of the energy
mix.
The rate of consumption of natural
resources in Saudi Arabia is higher
than global rates, and therefore the
efficient use of natural resources
represents an

essential part of the “Vision 2030”,
which aims to achieve savings
of about 1.5 million equivalent
barrels of oil, and reduce the per
capita water consumption from 26
liters to 150 liters per day, as well
as increasing Renewable energy
production to reach 60 gigawatts
per day by 2030.
The Kingdom of Saudi Arabia is a
major energy producer, consumer
and a member of the G20, and
therefore Saudi Arabia has a vital
role in facing global warming.
Reducing carbon emissions is
a global priority that aims at
reducing climate fluctuations.
One of the first fruitful results
of implementing the vision is
controlling the upward trend
in the consumption of
natural resources, and
even its decline, which
resulted in reducing
carbon emissions by
2.7% in 2018, making
Saudi Arabia the fourth
country in the G20 in terms of the
rate of reduction.

We still have a lot to accomplish
in order to reach the goals of the
“2030 Vision”, along with finding
sustainable and environmentally
friendly solutions to reduce the
consumption of natural resources,
while maintaining an economic
growth rate, and all of which
requires greater cooperation
between the relevant governmental
and private sectors, as well as
adopting new technologies and
benefiting from the experiences
of other countries, but most
importantly … It is an investment
in human resources.
Abdul Rahman Mesfer AlGhamdi, a chemical engineer,
he graduated from King Fahd
University of Petroleum and
Minerals, worked for a number
of energy and petrochemical
companies. A member of
the technical committee for
the Middle East Operations
Engineering
Conference.
Specialist in sustainability and
natural resource management and
the environment.
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