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دام مجهولو الهوية ما زالوا
ّ
مدار عقدين من الزمن وتزيد.

الجرأة في استباحة
الجبال وإحراق الغابات
علي العكاسي

sojurnal

www.saudiopinions.org

الموجة
الجديدة
محمد الشويعر

كيف تمر هذه األخطاء على المسؤولين؟

يومية

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــى ف ـ ـي ـ ـهـ ــا
ال ـ ـع ـ ـيـ ــوب ال ـف ـن ـي ــة،
وتتعرى األخطاء من جوانب
يــاحـظـهــا ال ـمــواطــن ال ـعــادي،
ف ــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى متخصص
لـيـكـتـشـفـهــا ،أو إلـ ــى مـكــاتــب
فنية متخصصة الكتشافها،
إنـ ـم ــا ال ـم ـح ـ َّـي ــر بــال ـن ـس ـبــة لــي
ول ـ ـغ ـ ـيـ ــري مـ ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ُ ْ َ ُ
ال ـب ـس ـطــاء ،ك ـيــف ال تــكــت ـشــف
هــذه الـعـيــوب الفنية مــن قبل
الـجـهــة الـمـشــرفــة ،وكـيــف يتم
الـتــوقـيــع بــاسـتــام الـمـشــروع
مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس ـ ـ ـيـ ـ ــن رغ ـ ـ ــم
المخالفات الظاهرة للعيان.
ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة نـ ـت ـيـ ـج ــة
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــدت ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــاخـ ـ ـص ـ ــة
لـ ـمـ ـش ــروع ط ــري ــق فـ ــي إحـ ــدى
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدن ،ف ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ان ـ ـت ـ ـهـ ــى
ال ـم ـشــروع ،وب ــدأت الـسـيــارات
يومية
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يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

بــال ـس ـيــر ع ـل ـيــه ،ح ـتــى ظـهــرت
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــوب ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ال
ي ـس ـتــرهــا ش ـ ــيء ،ك ــان ــت ت ــدور
في ذهني أسئلة وأنا أتأرجح
مع سيارتي على هذا الطريق،
كيف تم استالم هذا المشروع
من المقاول ،ومن المهندسين
الـ ـ ــذيـ ـ ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدوه ووقـ ـ ـع ـ ــوا
باستالمه بــاعـتـبــاره مطابقا
لـلـمـعــايـيــر ،أال يـمـكــن أن يمر
من هنا مسؤول ليكتشف هذا
الخلل الجاهر الفاضح.
م ـض ــت أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـلــة حـتــى
تـمــت إعـ ــادة صـيــانــة الـطــريــق
مـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل تــم
ت ـعــديــل ب ـعــض ال ـع ـي ــوب ،وال
أدري هل تم ذلك على حساب
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاول ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره خ ـلــا
فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع وف ــق
ال ـم ـعــاي ـيــر ،ب ـح ـســب ال ـع ـقــود،
أو أن ـ ــه ت ــم ح ـس ــم ق ـي ـمــة ه ــذه
المخالفات من الدفعة المالية

األخ ـيــرة لـلـمـقــاول ،ثــم أكملت
ال ـج ـهــة ال ـح ـكــوم ـيــة ب ـعــد ذلــك
معالجة الخلل ،أو أن المقاول
اسـ ـتـ ـل ــم كـ ــامـ ــل م ـخ ـص ـصــاتــه
المالية «وفرك»
ال أع ـ ــرف بــال ـض ـبــط حقيقة
م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث ف ـ ـ ــي ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الـ ـمـ ـش ــروع ــات الـ ـت ــي ت ـت ـع ـثــر،
أو يـ ـت ــم ت ـن ـف ـي ــذه ــا بـ ـص ــورة
ت ـح ـق ــق فـ ــي أفـ ـض ــل األح ـ ـ ــوال
ال ـ ـحـ ــد األدنـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن اإلن ـ ـجـ ــاز
والجودة ،فربما هناك عوائق
مـتـعـلـقــة ب ـق ـطــاع ال ـم ـق ــاوالت،
يـكــون لها تأثير سلبي على
كفاءة التنفيذ ،لكن ما أعرفه
جـيــدا أن بعض المشروعات
ك ــالـ ـط ــرق م ـث ــا تـ ـتـ ـف ــاوت مــن
مدينة وأخ ــرى ،بــل إن بعض
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــات ال ـ ـمـ ــاص ـ ـقـ ــة
للمدينة الـعــاصـمــة اإلداريـ ــة،
تـ ـك ــون جـ ـ ــودة ال ـ ـطـ ــرق ف ـي ـهــا،
متفوقة بدرجة كبيرة.

الجرأة في استباحة الجبال وإحراق الغابات
ي ـ ـ ـسـ ـ ــرحـ ـ ــون ويـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرح ـ ـ ــون وي ـ ـع ـ ـب ـ ـثـ ــون
ويتنقلون في رابعة النهار بين المناطق
والـقــرى وبشكل مخيف وســافــر ،يدعونا
لـلـمــزيــد مــن ال ـجــدل وال ـت ـس ــاؤالت ،ويـبــدو
أن كل هذا العمر من الجرأة واالستباحة،
ج ـعــل لـمـثــل هـ ــؤالء الـمـجــرمـيــن أذرع ـت ـهــم
َ
ُ
م ــن الـ ــداخـ ــل ،تـحـمـيـهــم وت ـغ ـط ــي نــزق ـهــم
وتجاوزاتهم بالمزيد من العبث والتدمير
وف ــي طليعتها صـنــاعــة الـمـمـنــوع وحمل
السالح وترهيب العابرين واآلمنين.
هـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ـ ّـد اإلجـ ـ ــرامـ ـ ــي ال ـخ ـط ـي ــر ال ـ ــذي
ّ
يـ ـتـ ـسـ ـل ــل مـ ـ ــن ال ـ ــتـ ـ ـخ ـ ــوم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاورة مــع
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يبدو أن مسلسل الجرأة في استباحة الجبال واإلصرار على إشعال
الحرائق في عل ّو وسفوح غابات السروات ،لن تنتهي مغامراتها،
يتوسدون هذه
وتتوقف بسهولة ،ما دام مجهولو الهوية ما زالوا
ّ
الوهاد والمساحات على مدار عقدين من الزمن وتزيد.
ّ
حدودنا الجنوبية بـ ّـرا وبحرا ،سلم بهذا
االطمئنان كل هذه السنوات بعد أن ّ
دمر
ال ـش ـب ــاب وال ـف ـت ـي ــات ب ـص ـنــاعــة الـم ـم ـنــوع
وتـمــريــر الـمــرغــوب والمحافظة على هذا
اإلج ــرام ،بحماية مهنتهم بحمل السالح
وإطالق أعيرتهم النارية في مداخل القرى
وضواحي المدن.
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ّ
وف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــز ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـشـ ـ ــواهـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــارقـ ــة
والـ ـمـ ـشـ ـب ــوه ــة ،ان ـت ـق ــل اسـ ـتـ ـف ــزازه ــم إل ــى
الـجــرأة بإشعال الـنـيــران وإح ــراق الجبال
والغابات ،التي شهدتها معظم المناطق
الـجـنــوبـيــة م ــؤخ ــرا ،وك ــان لـجـبــال تنومة
وال ـع ــزي ــزة بـمـنـطـقــة عـسـيــر نـصـيـبـهــا من
الـجــرأة والـمـغــامــرات ،بعد أن شهدت قبل
شـهــور جـبــال فيفا والـبــاحــة نفس العبث
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والتجاوزات.
هذا التالعب بثروات الوطن واالستفزاز
بمشاعر اآلمنين من كل المارقين -داخــل
الـ ــوطـ ــن وخ ـ ــارج ـ ــه -ي ـح ـت ــاج وبـ ـح ــق إل ــى
الـتـنـظـيــف والـمـكــاشـفــة ،ذل ــك أن لـغــة مثل
هذا اإلجرام الذي تخطى كل لغات الحكمة
والصبر وال ـمــداراة ،لــم يعد على اإلطــاق
م ــزاج ــا ع ــاب ــرا وب ــريـ ـئ ــا ي ـح ـت ـمــل ال ـمــزيــد
مـ ــن األع ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ُـم ـ ـهـ ــادنـ ــات ،بـ ــل أض ـحــى
عـمــا ُمـمـنـهـجــا وخ ـط ـيــرا يـسـتـفــز الــدمــاء
والمشاعر ،وعمال غامضا يستهدف األمن
ّ
والحريات.
واالستقرار

الثالثاء

وللصورة رأي
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ال ـ ـطـ ــويـ ــل
ل ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــداد ي ـ ـن ـ ـط ـ ــوي
كـ ـصـ ـفـ ـح ــات م ـن ـق ــوش
عـلـيـهــا أوج ـ ــاع وب ـك ــاء،
هـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــدون
فعلوها لسلب إرادتها
وتـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــق أحـ ـش ــائـ ـه ــا
وتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق كـ ـلـ ـمـ ـتـ ـه ــا،
وب ـق ـيــت الـ ـم ــآذن بــاكـيــة
والورود ذابلة والنهران
يـ ــذرفـ ــان ال ـ ــدم ـ ــوع ،هــل
تعود بغداد كما كانت
كـ ـخـ ـي ــل أصـ ـ ـي ـ ــل وثـ ـم ــر
نخل مشتهى وشمس
دافئة؟
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فـ ـش ــاه ــدن ــا تـ ـص ــري ــح رئ ـ ـيـ ــس وزراء
بريطانيا قــائــا :إنــه مــن المتوقع خالل
شهر نفاد األدويــة الطبية الخاصة بهذا
ال ــوب ــاء ج ـ ــراء ك ـث ــرة ال ـم ـصــاب ـيــن لــديـهــم،
كــذلــك ال ـبــرت ـغــال أع ـل ـنــت حــالــة ال ـط ــوارئ
ب ـس ـبــب انـ ـتـ ـش ــار ه ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء ،وفــرن ـســا
تـعــدت اإلص ــاب ــات فــي ال ـيــوم ال ــواح ــد من
خمسين ألفا إلى مئة ألف مصاب ،وهناك
مـظــاهــرات تـنــدد بـعــدم االل ـت ــزام بالحظر
الذي فرض عليهم في بعض دول أوروبا،
ما ساعد ذلك انتشار الوباء بينهم بشكل
كبير.
نـحــن فــي الـسـعــوديــة -ول ـلــه الـحـمــد -تم
التعامل مع هذا الوباء باحترافية كبيرة،
ك ــذل ــك ص ــرف ال ـم ـل ـي ــارات م ــن الـ ـ ــدوالرات
لجلب كل دواء ولقاح يختص بمكافحة
هـ ــذا الـ ــوبـ ــاء ،وبــال ـف ـعــل ن ـق ـصــت األع ـ ــداد
بشكل كبير بعد -الله سبحانه وتعالى-
ثـ ــم ب ـف ـض ــل الـ ــدعـ ــم ال ـك ـب ـي ــر مـ ــن ال ــدول ــة
والوعي الوقائي الكبير الذي انتشر بين

يعيش العالم لحظات رعب مزعجة ،جراء عودة تفشي
وباء كورونا بينهم من جديد ،وكانت عودة هذا الوباء بقوة
في هذه األيام ،ويعزو البعض من المتخصصين أن سبب
ذلك برودة الطقس الزائدة ،فكلما زادت البرودة نشط
هذا الوباء.
أغلب المواطنين والمقيمين ،إال أنك تجد
أن هناك تساهال غريبا من البعض ،فال
ترى حرصا على ارتداء الكمامة وال على
التباعد ،برغم كل التوجيهات الوقائية
التي ترسل لهم بين فترة وأخــرى ،كذلك
الـبـعــض أث ـنــاء ال ـصــاة تـجــده ال يحضر
بسجادة خاصة وال كمامة ،ضاربا بكل
ال ـتــوج ـي ـهــات االحـ ـت ــرازي ــة ال ـت ــي ص ــدرت
بهذا الشأن.
ه ــذا األم ــر يـجــب أن تـتــدخــل فـيــه وزارة
الشؤون اإلسالمية ،بوضع الفتات كبيرة
بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة واإلن ـج ـل ـيــزيــة واألردو
ل ـل ـم ـص ـل ـيــن ،م ـض ـمــون ـهــا ع ـ ــدم ال ـس ـم ــاح
بالدخول للمصلين للمسجد إال بوجود

غيمة سوداء

سـجــادة خــاصــة لـلـصــاة ،وكـمــامــة ،بهذا
نـسـتـطـيــع فـ ــرض االحـ ـ ـت ـ ــرازات الــوقــائ ـيــة
بشكل كبير ،كذلك على وزارة البلديات
الـتـفـكـيــر ف ــي قـصــر دخـ ــول الـمـقــابــر على
ذوي الـ ـمـ ـت ــوف ــى ،وي ـ ـتـ ــم ت ــرتـ ـي ــب م ـك ــان
لـلـصــاة عـلــى الـمـتــوفــى خ ــارج الـمـقـبــرة،
ويتولى المسؤولون داخل المقبرة الدفن
ب ـم ـشــاركــة بـسـيـطــة م ــن ذوي ال ـم ـتــوفــى،
ألنني شاهدت أعدادا كبيرة جدا وبدون
ت ـبــاعــد ،ي ـ ــؤدون ال ـص ــاة ع ـلــى الـمـتــوفــى
بــالـمـقـبــرة ،ثــم يتجمعون بــأعــداد كثيفة
ع ـل ــى ال ـق ـب ــر ل ـل ـم ـشــارك ــة ب ــال ــدف ــن ،وه ــذا
قــد ي ــؤدي إل ــى انـتـشــار الــوبــاء فيما بين
الناس.

ومــن االح ـتــرازات المطلوبة هــذه األيــام
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـم ـق ــاه ــي
واألســواق والمحالت التجارية الكبيرة،
بأن تنفذ االحترازات الوقائية بحذافيرها
م ــن ال ـت ـب ــاع ــد ب ـي ــن ال ــزب ــائ ــن وال ـت ـشــديــد
على لبس الـكـمــامــة ،وع ــدم الـتــزاحــم ،ألن
المواطنين والمقيمين عليهم دور كبير
جــدا فــي الوقاية مــن عــدم انتشار الوباء
مـ ـج ــددا ب ـي ـن ـنــا ،وخ ــاص ــة ف ــي م ـثــل هــذه
الظروف االستثنائية.
أمــا إذا تساهلنا فــي هــذه االح ـتــرازات
الوقائية وكأن شيئا لم يكن ،فربما نندم
مــن خ ــال ع ــودة الــوبــاء وم ــن ثــم تطبيق
الحظر ،وإقفال المحال التجارية كما في
السابق ،فبنظرة سريعة للدول المجاورة
لنا نشاهد العودة المفاجئة لهذا الوباء
واالن ـت ـش ــار ال ـم ـفــاجــئ ل ــه وزيـ ـ ــادة أع ــداد
ال ـم ـصــاب ـيــن ب ـك ـث ــرة ب ـس ـبــب االس ـت ـه ـتــار
بــاالحـتــرازات وعــدم فهم الــوعــي الوقائي
بالشكل المطلوب.

انتخابات أمريكا

بتلك الروح العظيمة التي تمتلكها
هـ ــل األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـس ـي ـئ ــة «وحـ ـ ــش»
«إي ـم ــان» وتـلــك الـطــاقــة الـتــي تحمل
الـ ــذاكـ ــرة ،وه ــل بــاسـتـطــاعـتـنــا خلق
ذبذبات الرضا والقبول والتسليم،
ذاكرة انتقائية؟ إن تحويل األحداث
ه ـ ــي ل ـ ــم تـ ـتـ ـج ــاه ــل مـ ـش ــاع ــره ــا بــل
السيئة إلى ذكريات سعيدة ،بدال من
عاشتها بتفاصيلها ،ثم أذنت لها
استجداء الحزن والبكاء المستمر،
بــالــرحـيــل بـعــد أن أخ ــذت مجراها
لعبة عذبة وقليل من يجيدها.
الطبيعي ،ذلك هو التوازن المطلوب
صــدي ـقـتــي الـجـمـيـلــة إيـ ـم ــان ،الـتــي
لحياة روحانية.
ف ـقــدت طفلها قـبــل أي ــام مــن كتابة
لـكــن ،هــل الجميع قـ ــادرون على
ه ـ ــذه ال ـم ـق ــال ــة تـ ـق ــول :أعـ ـل ــم أن ـنــي
الـ ـتـ ـقـ ـب ــل وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز؟ ه ـ ــل خ ـل ـق ـنــا
ســأف ـقــد طـفـلــي ب ـيــن لـحـظــة وأخ ــرى
مسلحين بــآلـيــة الـسـمــاح بالرحيل
ك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـق ـ ــول األط ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء ،وكـ ـ ـم ـ ــا هــي
ل ـل ـم ـشــاعــر واألمـ ــاكـ ــن واألشـ ـخ ــاص
حــال ـتــه ال ـص ـح ـيــة ،لـكـنـنــي قـ ــررت أن
وال ـ ـمـ ــواقـ ــف؟ الـ ـتـ ـج ــارب اإلن ـســان ـيــة
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــره ــا ك ـ ــذك ـ ــرى سـ ـعـ ـي ــدة..
وأزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة تـ ـ ـجـ ـ ـع ـ ــل م ــن
«أمير» فرحتي األولى ،هدية الله لنا
األشـ ـخ ــاص أك ـثــر تـعــاطـفــا وتفهما
تتويجا لحبنا الطاهر ،طفلي الذي
ل ــآخ ــري ــن ،فــال ـت ـعــامــل م ــع معضلة
طالما انتظرته وتخيلته أنا وشريك
عاطفية يسير بنا التجاه الحكمة.
ح ـ ـيـ ــاتـ ــي ،تـ ـس ــاء لـ ـن ــا ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا :ك ـيــف
سيكون شكله ،لــون عينيه ،بشرته
ي ـحــدد ديـفـيــد هــوكـيـنــز فــي كتابه
وصوته؟ لم أكن أعلم أن القدر يدبر
«السماح بالرحيل» مدة الوقت الذي
لي قصة أخرى.
للتواصل مع الكاتب
يستغرقه األسى لكي يرحل ،وكيف
أن تلك الحقيقة تعطينا الشجاعة
في يوم رحيله ،بكيت كما لو أنني
r.alsab@saudiopinion.org
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـم ــواج ـه ـت ــه ،فـ ـ ــإذا لــم
فـقــدت عــزيــزا أعــرفــه ،لكنني تــذكــرت
نقاومه وتخلينا عنه سيرحل خالل
صـ ـ ــوت «إي ـ ـ ـمـ ـ ــان» وهـ ـ ــي ت ـخ ـب ــرن ــي،
عـشــر إل ــى عـشــريــن دقـيـقــة وبـعــدهــا
كيف أنها سمحت لنفسها أن تشعر
بــالـحــزن دون مـقــاومــة ول ــم تـتــدخــل فــي تـهــذيــب حزنها سيتوقف لفترات متفاوتة من الزمن ،وإذا استمررنا في
أو الـهــروب منه أو حتى إدانـتــه ،وكيف أنها تخلت عن التخلي عنه ،سنجده كل مرة يظهر فيها ويأخذ وقته،
م ـشــاعــرهــا ال ـس ـل ـب ـيــة ،وتـ ـح ــررت م ـن ـهــا وج ـع ـلــت ذك ــرى ومــن ثــم سيرحل أخ ـيــرا ،وبالمقابل لــو قــاومـنــا الحزن
سيظل ،إذ إن األسى المقموع قد يستمر لمدة أعوام.
«أمير» ذكرى طيبة.
أت ــوق ــف ه ـنــا وأت ـ ـسـ ــاءل :ه ــل ه ــي ال ـطــري ـقــة الــوح ـيــدة
أزعم أن ابتسامتي تسبقني دائما وأنني تحررت كثيرا
وجدا من الطاقات السلبية المنشورة هنا وهناك ،التي للتعامل مع الحزن أم لكل شخص نهج مغاير للتعامل
ال يشبهها سوى غبار مدينة الرياض ،لكنني فوجئت مع أزماته؟.
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رائدة السبع

تابع الحشد الفوضوي الخالق
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة،
وتسمروا أمام العرض المسرحي
الذي يكرر إيقاعه في كل دورة
انتخابية بشكل دعائي زائف،
وفنتازيا تكسر الجدار الرابع
فقط.
َّ
شـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي الـ ـ ــزفـ ـ ــة أف ـ ــاك ـ ــو
ق ـن ــوات ـن ــا ال ـع ــرب ـي ــة ووس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ــام ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــات كـمـحـلـلـيــن
لواقع افتراضي ،وكمفسرين للماء
ب ـعــد ال ـج ـهــد ب ــال ـم ــاء ،أمـ ــا ق ـنــوات
ال ـف ـت ـنــة ف ـح ــدث وال ح ـ ــرج ،وزع ــت
«م ــايـ ـك ــاتـ ـه ــا» فـ ــي كـ ــل الـ ــواليـ ــات
وصــرفــوا ماليين الـ ــدوالرات على
تهريج مستنسخ من فيلم «سمك
لبن تمر هندي»
الذي تابع االنتخابات السابقة،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـت ــاب ــع االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــاحـقــة ،سيتأكد أن هــذا أو ذلك
هــم ذريــة بعضها مــن بعض ،وأن
االنتخابات مجرد عرض مسرحي
ي ـ ـقـ ــدم ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـ ــدول ـ ــي بـطــا
مـنـصــاعــا لـلــديـمــومــة الشخصية
ال ـتــي ال تـتـغـيــر مـخــرجــاتـهــا على
األق ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة،
فجمهوري أو ديمقراطي ،وترامب
أو بايدن ،هم من نفس العجينة.
جـ ـلـ ـس ــت ت ـ ـحـ ــت ب ـ ـقـ ــايـ ــا ح ــري ــق
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شـجــر غــابــة س ــودة عـسـيــر ،أنتف
ش ـع ــر رأس ـ ـ ــي ،وأق ـ ـ ــول ج ـم ـهــوري
أو ديـمـقــراطــي ،تــرامــب أم بــايــدن،
أبـيــض أو أس ــود ،نجم سينمائي
أو م ـه ــرج س ـيــاســي ،واس ـت ـمــررت
أنـ ـ ـت ـ ــف ش ـ ـعـ ــر رأس ـ ـ ـ ــي بـ ـحـ ـث ــا عــن
ال ـح ـق ـي ـق ــة حـ ـت ــى ب ـ ـ ــدت ص ـل ـع ـتــي
خ ــالـ ـي ــة مـ ــن شـ ـع ــر الـ ـعـ ـم ــر ،الـ ــذي

ت ـســاقــط ع ـلــى مـ ــدى ع ـشــر دورات
ان ـت ـخــاب ـيــة ،وات ـض ــح أن الحقيقة
الـتــي كــان يبحث عنها «فوستر»
وه ـ ــو يـ ـص ــرف كـ ــل ث ـ ـ ــروة وال ـ ــده
بحثا عنها ،هي نفس الحقيقة
ال ـت ــي تـكـتـســي ب ــال ـك ــذب وال ـظ ـلــم
وال ـت ـع ـس ــف ب ـع ـي ــدا عـ ــن ال ـع ــدال ــة
وناموس الحياة.
لو كنت أملك صوتا انتخابيا
ل ـمــا ان ـت ـخ ـبــت االث ـن ـي ــن ،ح ـتــى لو
ج ـل ـس ــت أم ــريـ ـك ــا بـ ـج ــال ق ــدره ــا
بدون رئيس ،كما فعلت في الدول
التي دخلتها وزرع ــت فيها بــذور
الفتنة ثــم غ ــادرت ،ولــو كنت أعلم
أن أمريكا بحرياتها ،وثقافاتها،
وحضارتها تقدم للبشرية رئيسا
يـ ـح ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،وي ـ ـ ـكـ ـ ــره تـ ـج ــارة
الـ ـ ـس ـ ــاح ،ويـ ــرفـ ــض الـ ـلـ ـع ــب عـلــى
الحبلين ،ال يكذب ،وال يقبل الضيم
على الدول الصغيرة ،لهرولت مع
ال ـم ـهــرول ـيــن ،أم ــا وق ــد استفحلت
سـ ـ ـ ـ ــوءات ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء ال ـس ــاب ـق ـي ــن،
وننتظر المزيد من القادمين ،فال
ننتظر نهاية الـعــرض المسرحي
ألن كــاتــب الـسـيـنــاريــو لــم يتغير،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج هـ ـ ــو ذاتـ ـ ـ ـ ــه ب ـش ـح ـمــه
ول ـح ـمــه ،وال ـم ـط ـلــوب م ــن شـعــوب
األرض التصفيق للمشهد الكئيب
ليس إال.

الثالثاء

الدولي
ب ُّ
الكذِ ُ

رأي✍ :

عبدالرحيم الميرابي
للتواصل مع الكاتب
A.ALMERABBI@SAUDIOPINION.ORG

عين الرأي

َ
ه ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاول ـ ـ ــون يـ ـ ـك ـ ــذب ـ ــون،
َ
أم ي ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـثـ ـ ــرون ،أم ي ـ ـن ـ ـه ـ ـبـ ــون
الـمـشــروعــات ،أم يبخصونها ،أم
َ َّ
يمارسون كل ذلك معا؟
ُ
ـاه ت ـ ـكـ ــذب ،أم
هـ ــل ُ شـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـي ـ ِ
شــركــة الكهرباء هــي التي تكذب،
َ
َ ُ
أم المواطنون هـ ُـم الـكــاذبــون ولو
ٌ
كانوا صادقين؟ لنا معهم مقالة
ٌ
بعون اللهِ تعالى.
قادمة
ِ
ُ
هل «جــزيــرة» الــدوحــةِ تكذب ،أم
ُ
دوحة «الجزيرة» هي التي تكذب،
ُ ُّ
أم ُ
رأيها اآلخر هو الكاذب؟ أم كل
ـاء ،أو بضمها
ما تقدم،
بفتح الـتـ ِ
ِ
إن ِشئت.
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ُ
َ
التاريخ يكذب ،أم الذين
هل
يكتبون ُهمُ
َ
الفعل
الكاذبون حين يستبدلون الذال بالتاءِ في
ِ
«يكتبون»؟
َ
يكذبون حين يُ صرحون؟
اس ُة
الس َ
هل ّ
َ
هل التجا ُر يكذبون؟ هم يقولون :إن تجارتهم ال
ُ
تقف على قدميها إال بالكذب.

ُ
ه ــل الـ ـقـ ـض ــاة يـ ـك ــذب ــون؟ ع ـف ــوا،
َ
أق ـص ـ ُـد ال ـق ـضــاة الـمـشــرفـيــن على
االنتخابات.
ُ
األرض ،وامتأل الفضاءُ
امتألت
ك ـ ِـذب ــا ،فــأيــن أج ــد مـتـسـعــا لـكــذبــةٍ
أخرى؟
ه ــل ال ـط ـيـ ُ
ـور ت ـك ــذب ،ول ــو كــانــت
ُ َ
تغ ِّرد؟

ُ
هــل الـحـشـ ُ
ـرات تـكــذب ،أم تحتال
لتقتات؟
ُ
ُّ
ول
ه ـ ـ ــل ب ـ ـع ـ ــض رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِ
يكذبون ،أم يقتاتون؟
َ
هــل أن ــا اآلن أك ــذب؟ قــد تـجــدون
في مقالتي هــذه كذبا ،فأرجو أن
تكملوا أنتم بقية المقالة.
ٌ
ً
ـؤال آخ ــر :هــل تــوجــدُ
م ـع ــذرة ،س ـ

ُ
أحاديث مكذوبة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ ستجدون
َ ّ
ج ـ ــلح ـت ــى م ــن ك ـ ــذب ع ـل ــى الـ ـل ــهِ
ْ ُ َ َ
جــالــه -قــال تـعــالــى« :ان ــظ ـ ْـر كـ ْـيــف
َ َ ََ
َ
َيفترون على اللهِ الك ِذ َب وكفى ِبهِ
إثما ُمبينا»
َ َْ
ٌ
ٌ
أخير وأتــوقــف :هل تعلم
ســؤال
ْ
يــا م ــاك ــرون أن ــك قــد افـتــريـ َـت على
ّ
ـام ال ـ ـ ـكـ ـ ـ ِـذ َب؟ أن ـ ــا أع ـ ـلـ ـ ُـم أن
اإلس ـ ـ ـ ـ ِ
سيصلـك
مقالتي لن تصلك ،ولكن
ِ
ُ
ورسولهِ  ،والمسلمين
غضب اللهِ ،
ِ
أرجاء األرض.
في
ِ
ْ
ُ
ق ـل ــتِ :ل ـمــا ال نـسـمــح لـلـطـفـ ِـل أن
ِّ َ
ْ
َ
الصدق قبل أن َيك ُبر.
يعلمنا
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«االتحاد» المفترى عليه
ك ــأس الـعــالــم أرب ــع م ــرات،
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
ووص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
اتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدمالشباب والناشئين عدة
ال ـس ـع ــودي -م ـنــذ م ـيــاده
م ــرات لـكــأســي الـعــالــم
1956م ،ع ـلــى عــاتـقــه،
للشباب والناشئين،
تأسيس رياضة هذه
وتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــي
ال ـل ـع ـب ــة ال ـش ـع ـب ـيــة فــي
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــال واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد،
السعودية وتطويرها،
اقـتـ ً
ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوالت دوري
ـداء ببالد نشأتها
الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــارة اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة
ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،والـ ـلـ ـع ــب
ف ـي ـه ــا ،وصـ ــرفـ ــت ال ــدول ــة
فـ ــي ك ـ ــأس أنـ ــديـ ــة ال ـعــالــم
الكثير من المال والجهد
بعد ن ــادي النصر ،إال أن
فـ ــي س ـب ـي ــل تـ ـك ــوي ــن 153
هـ ــذا االت ـ ـحـ ــاد الـمـنـتـخــب
ناديا ،بمختلف الدرجات
ب ـج ـم ـي ــع لـ ـج ــان ــه ي ـش ـكــل
وم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات مـ ـتـ ـف ــوق ــة
مـ ـ ـ ــادة دس ـ ـمـ ــة ل ـل ـت ـط ــاول
ل ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــات
ِّ
ع ـل ـي ــه ب ــال ـن ـق ــد ال ـ ـجـ ــارح،
السنية ،وبـنــاء المنشآت
ول ـ ـيـ ــس ب ـن ـق ــد اإلص ـ ـ ــاح
والـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدن الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة
للتواصل مع الكاتب
الـمــرغــوب فـيــه ،فكل عمل
وم ـق ــرات الـكـثـيــر مــن هــذه
G.ALFAQEA@SAUDIOPINION.ORG
بـ ـش ــري ع ــرض ــة لـلـنـقــص
األن ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة ،واسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب
واألخطاء غير المتعمدة،
طـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
م ــع تـغـلـيــب ح ـســن الـنـيــة
وتــأه ـيــل ال ـح ـكــام وإقــامــة
المعسكرات ،برعاية هذا االتحاد ،طيلة ما واالجـ ـتـ ـه ــاد ،ول ـك ـنــه ن ـقــد س ـل ـبــي ،تسبب
حتى في تحطيم وبعثرة خطط االتحاد
يقارب ستة عقود ونيف.
وظـ ـ ــل هـ ـ ــذا االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،ب ــرئ ــاس ــة أرب ـع ــة فــي تكوين جيل جــديــد مــن حـكــام اللعبة
أم ـ ــراء :خــالــد الـفـيـصــل ،وفـيـصــل ب ــن فهد وال ـمــدرب ـيــن الــوطـنـيـيــن ،وت ـك ــرار تشكيل
رح ـم ــه ال ـل ــه -وس ـل ـطــان ب ــن ف ـهــد ،ون ــواف لجان االنضباط واالحتراف واالستئناف،لحد وت ـ ـعـ ــرض االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـح ــال ــي عـ ـل ــى وج ــه
بن فيصل ،على عالقة مرضي عنها ٍ
م ــا ،م ــع ال ـج ـمــاه ـيــر واإلعـ ـ ــام الــريــاضــي ،الخصوص لـحــرب إعالمية شـعــواء ،عبر
بصفة عامة ،وإعالم أندية الوطن الكبيرة بـعــض ال ـبــرامــج والـصـفـحــات الــريــاضـيــة،
وذات الـشـعـبـيــة والـ ـبـ ـط ــوالت ،ع ـلــى وجــه ناهيك عن وسائل التواصل االجتماعي،
بسبب قضية استبعاد نــادي الـهــال من
الخصوص.
ول ـكــن ه ــذه ال ـص ــورة الـمـثــالـيــة ،ســرعــان بطولة مجموعة غــرب آسـيــا ،نظرا لوباء
م ــا شــاب ـهــا ال ـف ـت ــور ف ــي ال ـع ــاق ــة م ــع هــذا ك ـ ــورون ـ ــا ،ال ـ ـ ــذي حـ ــل ب ــأعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق،
االت ـح ــاد الـمـنـتـخــب ،وت ــول ــت أصـ ــوات في واحتجاج نادي النصر لالتحاد اآلسيوي
ال ـص ـحــافــة ال ــري ــاض ـي ــة م ـك ـتــوبــة ومــرئ ـيــة ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ضـ ــد فـ ــريـ ــق بــرس ـبــول ـيــس
ومسموعة ،ذات الميول الخاصة والقلة اإليراني ،وليس لالتحاد السعودي شأن
من رؤســاء هــذه األنــديــة ،تأسيس مرحلة في ذلك ،على الرغم من بذله جهودا كبيرة
التأزيم بالهجوم ،والنيل من هذا االتحاد لخدمة الفريقين وخ ــروج عضو االتحاد
ومسؤوليه فــي كــل ش ــاردة وواردة ،حتى ورئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات لـ ــإعـ ــام،
ال ــذات الشخصية لــرؤســائــه لــم تسلم من لتوضيح وجهة نظر االتحاد ،وأنه ليس
األذى ،وكلما كانت قــرارات لجان االتحاد له عالقة بقرارات االتحاد اآلسيوي.
وم ــع ك ــل ذلـ ــك ،م ــا زالـ ــت الـحـمـلــة قــائـمــة
صــارمــة ضــد مـصــالــح أنــديـتـهــا المفضلة
بتطبيق الـلــوائــح المنظمة لــذلــك ،منذ أن وب ـض ــراوة وستستمر وعـنــوانـهــا القديم
ت ــول ــى أح ـم ــد ع ـيــد ال ـحــربــي كـ ــأول رئـيــس الجديد لكل رئيس منتخب لهذا االتحاد
منتخب رئــاســة ه ــذا االت ـح ــاد فــي مــارس -ات ـحــاد يــاســر المسحل -خــدمــة لمصالح
 ،2012ولمدة أربــع سنوات ،وخــال المدة ش ـخ ـص ـيــة ض ـي ـق ــة ل ـب ـع ـث ــرة جـ ـه ــود ه ــذا
مــن بـعــد رح ـيــل أح ـمــد ع ـيــد ،تـعــاقــب على االت ـ ـحـ ــاد ،وج ـع ـلــه م ـط ــواع ــا لـمـجـمــوعــات
رئ ــاس ــة ه ـ ــذا االت ـ ـحـ ــاد ف ــي أق ـ ــل م ــن أرب ــع الميول النافذة في وسائل اإلعــام ،ما لم
سنوات ثالثة رؤســاء ،هم :عادل عزت ،ثم يــؤخــذ على يــد كــل متطاول درءا لتفشي
الفساد المعنوي ،الذي ال يقل خطورة عن
قصي فواز ،وأخيرا ياسر المسحل.
وعلى الرغم من نجاح هذا االتحاد منذ الفساد المالي واإلداري واستغالل النفوذ
في حالة نتفرد بها ّ
عمن حولنا ،فهل نعي
عـهــد األم ـيــر فـيـصــل بــن ف ـهــد ،فــي وصــول
منتخب السعودية األول لكرة القدم ،إلى ضــرر ذلــك على رياضتنا واتـحــادنــا وما
حال اتحاد الكويت عنا ببعيد.
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The Return of the conflict among followers of religions

✍
Adel Al-Omary

An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

Every extremist from every religion
awaits the return of conflicts between
the followers of religions, hoping – from
the bottom of his heart – that religious
and sectarian wars return. He looks for
conflict instead of dialogue, claiming
that it’s the source of his power and
the secret of his existence, gaining
legitimacy and political leadership.
On the other hand, every moderate
person of all doctrines hopes for religious
coexistence and peace, seeking dialogue
rather than clash, because terrorism has
no religion and no homeland. The “racial
massacre of New Zealand” which was
directed against Muslims, with all the
reactions to it, is a huge witness to that.
The disgraceful and ugly face of an
extremist will appear in this incident
on two sides. First, “the perpetrator of
the crime”: What does this right-wing
Australian want from that criminal
act in a country that reconciles with
all followers of religions? It is clear
that his motives were religious and

doctrinal, aiming at igniting the clash
of civilizations among the followers
of religions. The words written on his
weapon about historical events in which
the Crusaders defeated the Muslims are
the evidence that support that. The goal
is to return to the times of the Crusades
and the authority of the Church and
the
Inquisition.
On the other hand,
there is a great
exploitation
of the event by
extremists affiliated
with or sympathetic to terrorist
groups, in order to fuel the clash
between Muslims and others.
Some of them began to
accuse all Christians, and
some of them accused
the Christian religion
itself of terrorism.
Some
parties
exploited the
incident

in order to destroy the special ties
between some Arab countries, which
is a huge mistake, because terrorism is
an international phenomenon, which
is not specifically related to a certain
religion. ISIS, Khomeini, Al-Qaida
and The Muslim Brotherhood just to
name a few, are examples of Islamic
extremism, also some Muslim
extremists attacked
other Muslims in their
mosques, just like what
happened in Kuwait,
“Qatif” , “Al-Ahsaa”
and Pakistan. The same
denominations and examples
could be found among
extremists in the
Western world, they
have the extreme
right wing, which
antagonizes every
Muslim
and
everything
related to

Islam. They have a false idea promoted
by some of their extremists and
believed by some of their intellectuals,
perhaps because of their ignorance;
it is the idea of “Islamophobia”.
I hope that the world leaders go to
New Zealand and stand up confronting
the painful incident and rejecting
Islamophobia, because its spread in the
Western world will damage the idea of
coexistence among followers of religions
and sects, and will undermine the
efforts of intellectual and political elites.
If the world is looking for religious
reconciliation, it must impose on
all countries – through the United
Nations – the equality of people with
all their religions, creeds, colors and
races. While working to combat rightwing extremism in all the literature of
followers of their religions and sects,
Such as the problem of the conflict in
the Middle East, because the spark
starts from there, along with hatred and
refugees.
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