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المقصود هنا هو إعالمنا المرئي والمسموع ،فكم كان بودنا منذ عدة عقود أن يكون إعالمنا
في قلب الحدث الداخلي والخارجي ملء السمع والبصر ،ولكنه ورغم ما حظي به من دعم ومؤازرة
حكومية إال أنه لم يواكب قفزات الوطن التنموية المتسارعة نحو العالم األول ،وظل
يخطو خطوة ثم ال يتجاوزها ويبقى يراوح حولها.

هوية إعالمنا

يا هيئة اإلذاعة والتليفزيون!
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األدب في أنثروبولوجيا
الزمن القادم
رباب إسماعيل

الس ْلطة الرابعة
اإلعالمُّ ..

يومية

ك ــان دور اإلع ــام
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي
ال ـق ــري ــب ،مـقـتـصــرا
ع ـل ــى ج ـم ــع ون ـشــر
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ،وأح ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــا
تحليلها ،وذلك ضمن مجاالت
عـ ـم ــل ضـ ـيـ ـق ــة وب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
إمـكــانـيــات وأدوات م ـحــدودة
ال ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــة ،إال أن تـ ـبـ ـل ــور
إمـ ـك ــانـ ـي ــات وأب ـ ـع ـ ــاد ثـ ـ ــورات
ال ـ ـم ـ ــواص ـ ــات واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
والمعلومات ،أدت فــي اآلونــة
األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى زيـ ـ ــادة أه ـم ـيــة
العملية اإلعالمية.
وبسبب توفر أجهزة الراديو
والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون وال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر
والجريدة والكتاب وأسعارها
مـ ــا ت ـ ــزال فـ ــي مـ ـتـ ـن ــاول أيـ ــدي
الجميع ،أدى ذلك إلى تمكين
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ــن
إيـصــال رسالتها ،إلــى كــل من
يومية
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أمير بوخمسين

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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ك ــان ــوا ب ـحــاجــة إل ـي ـه ــا ،وإل ــى
ك ــل م ــن ك ـ ــان ع ـل ــى اس ـت ـع ــداد
الستقبالها.
وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـس ـبــب
قــدرتــه الفائقة على الــوصــول
إل ــى ك ــل م ـك ــان م ـب ــاش ــر ،أق ــدر
على نقل الحدث حال وقوعه،
وأك ـثــر مـصــداقـيــة ،إذ تـمـ ّـيــزت
رس ـ ــال ـ ــة اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ــالـ ـتـ ـن ــوع
ّ
المشوق
والـجــودة والعرض
وال ـ ـمـ ــريـ ــح ،وخ ــاص ــة
ب ـع ــد ت ـح ــرره ــا
م ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـي ـ ــود
ا أل د و ا ت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــة
وظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوع
ألوقـ ـ ـ ــات فـ ــراغ
الـمـسـتـهـلــك ،ما
أع ـ ـط ـ ــى اإلع ـ ـ ـ ــام
دور ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــة

الرابعة المؤثرة بكفاءة أكبر
وع ـ ــرض رســال ـت ـهــا بــأس ـلــوب
أفـضــل ،فالعالقة بين اإلعــام
والـمـجـتـمــع عــاقــة حميمية،
تـتـصــف بــالـتـكــامــل والـتـفــاعــل
المستمر والتأثير المتبادل،
ّ
يجعلها تشكل ثنائية فاعلة
ف ــي ت ـكــويــن وص ـي ــاغ ــة الـ ــرأي
العام.

هوية إعالمنا يا هيئة اإلذاعة والتليفزيون!
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ومع تولي محمد فهد الحارثي -تخصص
هندسة معمارية وصحافة دولية -قيادة
هيئة اإلذاعة والتليفزيون ،وهو ذو تجربة
يؤمل المشاهد
إعالمية مكتوبة ومرئيةِ ،
والـمـسـتـمــع الـسـعــودي بصفة خــاصــة ،أن
يــرى ويسمع إعــامــه الــوطـنــي مستخدما
لـلـتـقـنـيــة ال ـح ــدي ـث ــة ،ب ـث ــا وإخـ ــراجـ ــا عـلــى
ـال ،مع استقطاب كــوادر
مستوى مهني عـ ٍ
إعــامـيــة وطنية متخصصة ومـمـيــزة في
إعداد البرامج ،وتقديمها وبفنيات عالية
الـجــودة فــي التصوير والتصميم واألداء
واإلخ ــراج ،واألخــذ في االعتبار هوية هذا
الــوطــن الــديـنـيــة والـلـغــويــة واالجـتـمــاعـيــة
وال ـت ــراث ـي ــة وال ـس ـي ــاح ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة،
لنخوض بذلك معترك تنافسية مشروعة
مع غيرنا ،فال تنقصنا اإلرادة واإلمكانات
في سبيل بلوغها ،فقد أضحى الوطن بما
حققه مــن مـنـجــزات يـتـبــوأ مـكــانــة عالمية

المقصود هنا هو إعالمنا المرئي والمسموع ،فكم كان بودنا
منذ عدة عقود أن يكون إعالمنا في قلب الحدث الداخلي
والخارجي ملء السمع والبصر ،ولكنه ورغم ما حظي به من دعم
ومؤازرة حكومية إال أنه لم يواكب قفزات الوطن التنموية
المتسارعة نحو العالم األول ،وظل يخطو خطوة ثم ال يتجاوزها
ويبقى يراوح حولها.
يشهد بها العالم.
ونحن ال نستبعد -بدون شك -إدراك ذلك
مــن «ال ـح ــارث ــي» وف ــري ــق عـمـلــه وحــرصـهــم
على تحقيق ذلك.
وه ــو ك ـمــا سـمـعـنــا ،ي ــؤك ــد ع ـلــى تــوطـيــن
ص ـن ــاع ــة ال ـم ـح ـت ــوى اإلعـ ــامـ ــي ورب ـط ـه ــا
بشكل أكبر بالحضارة والهوية الثقافية
الوطنية ،مواكبة لـ«رؤية  »2030الطموحة.
ولـكــن وبـعــد متابعتي لـلـعــرض المرئي
لبرامج الدورة الجديدة للقناة «السعودية»
أم ال ـق ـنــوات الـمـحـلـيــة ،اسـتـغــربــت اعـتـمــاد
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طفول العقبي
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مـسـمـيــات لبعض ال ـبــرامــج الـتــالـيــة «كــام
كـ ــاش ،أكــادي ـم ـيــة ود ،كـشـتــة خ ــال ــد ،نــاس
لوجيا ،بــدون كالفة ،درايــف ثــرو ،ديزاين،
وغ ـي ــره ــا» وال ـم ــدق ــق ف ــي ت ـلــك الـمـسـمـيــات
ي ـجــد أن ـهــا ال ت ـمــت لـلـغــة ال ــوط ــن الـعــربـيــة
بـصـلــة ،السـيـمــا وه ــو يـخــاطــب الـمـشــاهــد
المحلي في المقام األول ،ويناقض بمثل
هــذه المسميات ذلــك االهـتـمــام واالع ـتــزاز
ال ـح ـكــومــي وال ـش ـع ـبــي بـلـغـتـنــا الـمـقــدســة،
فـ ـلـ ـغـ ـتـ ـن ــا لـ ـيـ ـس ــت ع ـ ـ ــاج ـ ـ ــزة بـ ـمـ ـف ــرداتـ ـه ــا
وثرائها في اإلحاطة بكل محتويات هذه
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البرامج وغيرها ،وإذا كانت «أم القنوات
ال ـس ـعــوديــة» تـعـتـمــد ه ــذه الـمـسـمـيــات في
برامجها فماذا سيكون عليه غيرها؟
وزد على ذلك ،ما اللغة التي سيتحدثها
مقدمو هذه البرامج؟ فمن المؤكد ستكون
ال ـع ــام ـي ــة واإلس ـ ـه ـ ــام فـ ــي فـ ـش ــوه ــا ،وه ــل
هــم إعــام ـيــون مـتـمــرســون أم ه ــواة تحت
التمرين؟
وه ــو م ــا ي ـت ـعــارض م ــع رس ــال ــة اإلع ــام
الصحيحة المنشودة التي ترفد التعليم
ِّ
الذي يكلف ميزانية الوطن الشيء الكثير.
ن ـ ـعـ ــم هـ ـ ـن ـ ــاك بـ ـ ــرامـ ـ ــج جـ ـ ـي ـ ــدة ال ـم ـس ـم ــى
والمحتوى اشتملت عليها الدورة الجديدة
مثل «رجال عبدالعزيز ،ويقول ،والموقف،
ّ
ورحــال ،واألرض والبشر» فلماذا ال تكون
ج ـم ـي ــع ال ـ ـبـ ــرامـ ــج اسـ ـم ــا ومـ ـسـ ـم ــى يـلـيــق
بالسعودية اإلنسان والمكان والمكانة؟.
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وللصورة رأي
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الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردد قـ ــد
ي ـ ـص ـ ـيـ ــب الـ ـعـ ـق ــل
بالبالدة ويتركه
ف ــريـ ـس ــة ل ـل ـع ـجــز
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــف،
ويـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــه م ــن
الـ ـتـ ـل ــذذ ب ـم ـل ــذات
الحياة ،فيصيبه
الـ ـ ـخ ـ ــوف م ـ ــن كــل
شيء ،فيتردد في
خروجه ودخوله،
وفي أمره ونهيه،
فال يكاد يبت في
أمــر إال بعد نــزاع
داخلي مقلق.
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السنة الثانية
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مبارك بقنة – كاتب رأي

األدب في أنثروبولوجيا الزمن القادم
ُمحتفظا بتقاسيم وجهه فــي شاشة،
ُ
ال ت ـظ ـه ــر ح ــزن ــا م ــن ب ـش ــاش ــة ،ب ـع ــد أن
ّ
تحول ّ
سبابته لقلم ال حبر فيه ،وجسده
ل ــزومـ ـب ــي بـ ـش ــع ،ي ـق ـت ــات ع ـل ــى ال ـج ـثــث
الـ ـط ـ ّ
ـري ــة ،وي ــرق ــص الـ ـ ــراب ع ـلــى ال ـب ـكــاء
والعويل.
حضرني هذا بعد أن انتهيت من قراءة
«بـغــداد سيرة مدينة» للكاتب العراقي
نـجــم والـ ــي ،الـكـتــاب ال ــذي جعلني أقــرأ
حتى آخر رمــق ،أغفو سريعا ألستيقظ
ُ
باكرا وأكمل القراءة.
ال ــرف ـق ــة ال ـت ــي ســأل ـنــي األصـ ــدقـ ــاء عن
س ـ ّـره ــا ،ونــاق ـشــت بـعـضـهــم ف ــي أمــرهــا،
ج ـل ـســت م ـعــه ع ـنــد أمـ ــي ل ـي ــال ــي ،بينما
تغفو وتنتبه ثم تغفو وتنتبه ،وتنظر
ُ
لي :لما لم أغير جلستي؟
السيرة التي أعادتني لقراءاتي األولى
ّ
ومـشــاهــداتــي األل ــذ ل ــ«ألــف ليلة وليلة،

رأي:
✍
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للتواصل مع الكاتب
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الدعابة أنه وبعد حين من
كتبت قبل سنوات على سبيل ُ
ُ
البشري
ستكتب أنثروبولوجيا الزمن القادم ،للجنس
الدهر
ُ
ّ
المنقرض :وقد ط ّور اإلنسان عاداته في جبر الخاطر ،ورفع
ُ
العتاب ،كأن يضع «اليك» ويمضي.
وشقة الحرية ،وأخوة التراب ...إلخ»
األسـمــاء التي جعلتني أفتح «جوجل
ويــوتـيــوب» وأق ــرأ على هامش الـقــراءة،
االس ـت ـف ـه ــام ــات الـ ـت ــي ج ـع ـل ـت ـنــي ُأ ِّ
دون
فوق التدوين ،فأبحث عن قلم رصاص
ك ــل ح ـي ــن ،ي ـض ـيــع م ـنــي ف ــي الـجـلـســات
الطويلة.
الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي جـعـلــت ك ــل م ــا يتعلق
ب ـب ـغ ــداد ي ـت ـقــافــز أم ــام ــي أي ـن ـمــا حـلـلــت،
الشخوص الذين رافقوني في لحظات
االنتظار وفي البيت والسيارة وفي كل
مكان.
األمـ ـكـ ـن ــة الـ ـت ــي ج ـع ـل ـت ـنــي أبـ ـح ــث عــن

كيف أسيبك؟
تـ ـخـ ـي ــل أن تـ ـسـ ـتـ ـيـ ـق ــظ صـ ـب ــاح
الـ ـغ ــد ل ـت ـفــاجــأ ب ــاخ ـت ـف ــاء أح ــده ــم
دون ســابــق إن ــذار ،أو أن عالقتنا
االج ـت ـمــاع ـيــة ت ـق ــوم ع ـلــى مـبــدأ
«أي عالقة تعكر مزاجك بنسبة
واح ــد فــي الـمـئــة اشـطـبـهــا وأكـمــل
ح ـي ــات ــك» ك ـم ــا ي ـ ــروج م ـنــاصــرو
الوحدة والتفرد.
ف ــي ج ــان ــب الـ ـع ــاق ــات ت ـحــديــدا
ي ـس ـه ــل الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــر ،لـ ـك ــن الـ ــواقـ ــع
مختلف تماما ،إذ إن هذا النمط من
التفكير يخالف طبيعتنا البشرية
وفطرة اإلنسان االجتماعية ،ألننا
–باختصار -نستمد السعادة من
عــاقــاتـنــا المتنوعة مـنــذ ال ــوالدة
وحتى اليوم األخير في تجربتنا
األرضية.
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ت ـ ـب ـ ـنـ ــى بـ ــال ـ ـصـ ــدق
والـ ـصـ ـب ــر والـ ـتـ ـغ ــاف ــل وال ـص ـف ــح
الجميل ،وال تخضع ألي تأويالت
أو م ـعــاي ـيــر م ــادي ــة ،ألن ذلـ ــك قــد
ي ـف ـق ــده ــا ع ـف ــوي ـت ـه ــا ،ال ن ـصــائــح
ن ـم ــوذج ـي ــة فـ ــي ع ــال ــم ال ـع ــاق ــات
اإلنسانية لكونها لـغــزا وجــوديــا
كـبـيــرا ،أمــا الـتـحــدي األكـثــر جدية
يكمن فــي استمرارنا للبحث عن
أواصر متينة لبناء تلك العالقات
واس ـت ـث ـم ــارن ــا ف ـي ـهــا بــالـشـفــافـيــة
وال ـح ــوار ال ـصــادق الـمـبــاشــر بــدال
مــن استبدالها ،هــذه الـعــدوى في

مكتبة الرحمانية في العراق ،فأكتشف
رحمانية الرياض ومكتبات الدمام.
ُ
ُ
عنده هاتفي ولم
أغلقت
الكتاب التي
أفتحه إال ل ـ ــ« »google mapألقيس
المسافة بين القطيف والعمارة.
األح ـ ــداث ال ـتــي تــذكــرت فـيـهــا ذكــريــات
ُ
ونفضت بها الغبار عن ذكرياتي،
أبي،
ولـعــي بــالـتــاريــخ ،شغفي بالجغرافيا،
نهم المعرفة.
نعم يفعل األدب الرفيع كل ذلك ،األدب
بما هــو ن ــواة ُ
ومنطلق لكل الفنون من
بعده :الــرســم ،الموسيقى ،التمثيل ،بل
بشكل
إن أي محتوى سمعي أو بصري
ٍ

عام ال يرتكز على هكذا أدب ،بما يحمل
من ثقافة في الرواية والشعر والمسرح
وغـيــرهــا ،سيبدو محتوى ضعيفا بال
جذر.
تضعني «سيرة بغداد» كعمل تاريخي
وأدبي في هذا الكتاب أمام سؤال ُمقلق
عن الكتابة ،هل كان ُيمكن لي أن أعيش
ـذه ال ـمــدي ـنــة – م ـثــا  -عبر
تـفــاصـيــل هـ ـ ِ
ال ـع ـصــور ل ــوال ال ـك ـتــابــة؟ كـيــف سيكون
شـكــل األدب ف ــي األع ـ ــوام ال ـق ــادم ــة ،بعد
ّ
تفلت المحتوى كومضات غير ناضجة،
ُ
وخالصات غير ُمكتملة على اإلنترنت.
م ــا ح ــاج ــة ال ـك ــات ــب ل ـل ــوص ــف ب ـع ــد أن
ت ـس ـيــر ال ـب ـش ــري ــة ج ـم ـع ــاء ن ـح ــو ث ـقــافــة
ُمتشابهة ،تنمحي فيها الخصوصيات
ُ
الثقافية ،بعد أن نصبح مــوحــديــن في
ُ
تبثه العولمة اليوم
نمط ثقافي ُمحدد،
في كل تفاصيل الحياة؟.

الخوف من المستقبل

رأي✍ :

رائدة السبع
للتواصل مع الكاتب

r.alsab@saudiopinion.org

طــريـقــة االس ـت ـهــاك ال ـم ــادي التي
تسللت إلى العالقات ،قد تدمرنا،
ونـجــد أنـفـسـنــا نبحث عــن عالقة
مثالية تــوافــق معاييرنا ،التي ال
وجود لها إال في خيالنا.
ق ـ ـبـ ــل أن تـ ـغـ ـل ــق أبـ ـ ـ ـ ـ ــواب ق ـل ـبــك
وروحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ــأك ـ ــد أنـ ـ ـ ــك أح ـس ـن ــت
اس ـت ـقــراء اآلخ ــر وم ــراع ــات ــه ،ألننا
جـمـيـعــا مـجـبــولــون عـلــى الـخـطــأ،
وال وج ــود لـسـعــادة مطلقة ،وألن

ال ـح ـيــاة ديــدن ـهــا الـتـغـيـيــر ،وه ــذا
ال ي ـع ـنــي ش ـطــب األشـ ـخ ــاص من
ح ـي ــات ــك ب ـط ــري ـق ــة م ــرع ـب ــة وغ ـيــر
محسوبة العواقب.
وت ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ـي ـ ـسـ ــت هـ ـن ــاك
ك ـب ـس ــوالت خ ــاص ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
األشـ ـخ ــاص م ــن ح ــول ـن ــا ،ولـكــن
ه ـنــاك م ـكــانــا وح ـي ــدا وم ـتــوفــرا
ألولـئــك الـنــاس الــذيــن ال قــدرة لهم
على تحمل بشرينا وهــو «غرفة
العالج النفسي»
ال ـن ـبــاء يـضـعــون ال ـعــاقــات في
ال ـش ـط ــر الـ ـمـ ـق ــدس ،ك ـم ــا يـصـفـهــا
الرافعي «تدع اإلنسان كأنه يشعر
ف ــي ال ـ ـسـ ــراء وال ـ ـضـ ــراء بـنـفـسـيــن،
ف ـي ـضــاعــف ل ــه الـ ـس ــرور ألن كـلـتــا
ال ـن ـف ـس ـيــات ت ـط ـلــب الـ ــزيـ ــادة مـنــه
ويـضـعــف عـنــه الـهــم ألن كلتيهما
تعمل لنقصه»
ومضة:
يقول بشار بن برد:
إذا كنت في كل األمور معاتبا
صديق لم تلق الذي ال تعاتبه
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه
مقارف ذنب مرة ومجانبه
إذا أنـ ــت ل ــم ت ـش ــرب م ـ ـ ــرارا عـلــى
القذى
ظـ ـمـ ـئ ــت وأي الـ ـ ـن ـ ــاس ت ـص ـفــو
مشاربه

بأسباب موضوعية ،لذلك تكون
نخاف والخوف شعور طبيعي،
مرتبطة بنمط التفكير ،وبطريقة
ف ــاإلن ـس ــان يـشـعــر بــال ـخــوف حين
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ،ه ــذا
يواجه خطرا ما ،إنه أحد أساليب
االرتـ ـب ــاط يـ ــؤدي إل ــى صـنــاعــة
الــدفــاع عــن ال ــذات ،فمثال حين
هــذه الـمـخــاوف ،إذ ثمة عالقة
ي ــواج ــه اإلنـ ـس ــان أسـ ـ ــدا ،فــإنــه
بـ ـ ـي ـ ــن األف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر،
ي ـصــاب بــال ـخــوف ،فيلجأ إلــى
واألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ت ـن ـع ـك ــس سـ ـلـ ـب ــا أو
ال ـه ــروب مــن ه ــذا األس ــد حفاظا
إيجابا على المشاعر ،فاألفكار
عـ ـل ــى حـ ـي ــات ــه ،يـ ـظ ــل الـ ـخ ــوف
ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة تــولــد
ش ـع ــورا طبيعيا حـيــن يـكــون
مشاعر سلبية تنغص الحياة،
في معدالته الطبيعية من حيث
ك ـمــا أن الـتـفـكـيــر ف ــي الـمـسـتـقـبــل
عدد تكراره ومدى شدته.
بطريقة سلبية يكرس تصورات
ف ـك ـل ـمــا زاد ع ـ ــدد تـ ـك ــرار ن ــوب ــات
مخيفة ،وكلما زاد التعمق بتلك
ال ـخــوف ،أو زادت شــدتــه عــن الحد
الطريقة تدفقت مشاعر الخوف
ال ـط ـب ـي ـع ــي ،ع ـن ــدئ ــذ ي ـت ـح ــول إل ــى
والقلق والتوتر.
ح ــال ــة م ــرض ـي ــة ،ال أح ـ ــد ال يـقـلـقــه
لكن الحقيقة المجربة أن الخوف
المستقبل ،والقلق هنا نــاجــم عن
م ــن الـمـسـتـقـبــل يـشـغــل الكثيرين
الـشـعــور بــال ـخــوف ،فــالـكــل ت ــراوده
ال ــذي ــن ي ـق ـضــون سـ ـن ــوات طــويـلــة
بين حين وآخر مشاعر الخوف من
مــن أعـمــارهــم وهــم يعيشون ذلك
المستقبل ،إذ تنهال عليه تصورات
الـ ـشـ ـع ــور ال ـ ـمـ ــؤلـ ــم ،لـ ـك ــن حـيـنـمــا
محبطة ،كذرات رمل تسد أفقه عن
للتواصل مع الكاتب
يصلون إلى المستقبل يكتشفون
رؤي ــة األش ـيــاء بــوضــوح ،فيختلط
ظ ــام ال ـف ـكــرة ،بـجـلـجـلــة الـمـشــاعــر  n.alkhayarri@saudiopinion.orgأن تلك المخاوف التي أزعجتهم
ت ـ ـبـ ــددت فـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء ،ول ـ ــم يـقــع
المضطربة ،فينبعث القلق ليدك
م ـن ـه ــا ش ـ ـ ــيء ،ي ـك ـت ـش ـف ــون أي ـضــا
ح ـ ـصـ ــون ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة ،وي ـس ـت ـعــر
أنهم أه ــدروا أجمل األوق ــات ،وأثـمــن اللحظات في
التوتر كالنار في الهشيم.
إن أسوأ ما يفقد الحياة قيمتها أن يفقد اإلنسان مخاوف أسكنتهم غرف القلق المظلمة ،وحرمتهم
الشعور باألمان ،فمن سيطر عليه شعور الخوف التمتع بمباهج الحياة.
كل ذلك بسبب األفكار السلبية ،وطريقة التفكير
م ــن الـمـسـتـقـبــل ،يـجــد نـفـســه مـضـطــرب الـمـشــاعــر،
ح ــائ ــر ال ـف ـك ــر ،أسـ ـي ــرا ل ـف ـكــرة ال يـسـتـطـيــع نــزعـهــا السلبي ،فمن األفـضــل أن يجد اإلن ـســان فــي تعلم
كيفية التفكير اإليـجــابــي ،عندها ستحل األفـكــار
ويعجز عن إثباتها.
اإليجابية محل السلبية المقلقة.
لماذا الخوف من المستقبل؟
ثمة سؤال مهم لتغيير الفكرة :ما أسوأ ما يمكن
قد يكون له ما يبرره حين يرتبط بوضع صحي
مـقـلــق ،أو حـيــن يــرتـبــط بــوضــع م ــادي س ـيــئ ،لكن أن يحدث؟ ستكون اإلجابة ال شيء سيحدث ،أو ال
األغـ ـل ــب أن ال ـم ـخ ــاوف م ــن الـمـسـتـقـبــل ال تــرتـبــط شيء يستحق كل هذا القلق.

رأي:
✍
ناصر الخياري

الثالثاء

جريمة قطع الشعاب بترتها قوة النظام
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عين الرأي

لكن المفارقة أن الشعاب تبتلع
مركباتهم في ظرف دقائق ،فتتحول
هــذه اللعبة إلــى مــأســاة اجتماعية
وأمنية ترهق الدفاع المدني ،ولو
عـ ــدت ل ـم ـحــركــات ال ـب ـحــث لــوجــدت
مــا يـكــدر يــومــك ويـحـبــس أنـفــاســك،
ف ـيــديــوهــات ُمـ ـ ّ
ـروعـ ــة ،س ـت ـكــون من
اليوم حمال ثقيال من الماضي الذي
ّ
ُيفضل تجاوزه دون نسيان مآالته.
لذلك هي مغامرات ال تقل فظاعة
ع ــن ق ـط ــع اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ـم ــروري ــة وال
ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ،إال أنـ ـه ــا –فـ ـ ــي نـ ـظ ــري-
جريمة مضاعفة ،فهم ال يحترمون
الـطـبـيـعــة وال ي ـك ـت ـفــون بـمـشــاهــدة
ال ـس ـي ــول وهـ ــي ت ـح ـفــر طــري ـق ـهــا أو

كان قرار تضمين عقوبة جديدة لنظام المرور ُتج ّرم
مغامرات قطع الشعاب واألودية صائبا وجديرا
بالشكر ،خاصة وأننا ما زلنا نطالع مشاهد الموت
تكتنفها مركبات تقطع األمواج الهادرة ،بتهو ٍر
ممزوج بنكهة ما يسمى «الهياط» واالستعراض
السطحي ،دافعها البحث عن بقعة ضوء داخل
الفضاء االتصالي ،ما طفق أبطال الموت يبثون عبثهم
الجنوني وهم ينزلون لألودية ،بينما يُ ّ
وثق رهط منهم
هذه المخاطرات المحفوفة بالموت.

يتنزهون على ضفافه ثم يشكرون
الله على هــذا الجمال ،بل تأخذهم
اندفاعاتهم الختبار قوة مركباتهم
م ـ ــع سـ ــرعـ ــة الـ ـسـ ـي ــول وأم ــواجـ ـه ــا
المترادفة.
أق ــول بــ«اسـتـيـعــاب» س ـنــوات من

ال ــرف ــض الـمـجـتـمـعــي ل ـهــذه اللعبة
المؤدية للموت المحتوم لكن دون
ٌ
اس ـت ـجــابــة أو أذن صــاغ ـيــة ،حتى
ج ـ ــاءت كـلـمــة ال ـف ـصــل بــاعـتـبــارهــا
جريمة تستوجب العقوبة المالية،
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا يـ ـثـ ـب ــت أن كـ ـثـ ـي ــرا مــن
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الممارسات ال تــوقــف باالستنكار
أو ح ـمــات ال ـت ـنــديــد ،ب ــل بــالـنـظــام
المؤدب للجميع ،حتى أنــي أتذكر
أن ال ــدك ـت ــور حــامــد الـ ـش ــراري ق ـ ّـدم
م ـق ـتــرحــا ب ــال ـش ــورى ق ـبــل س ـنــوات
يدين هذا التصرف والقى التأييد،
ل ـك ـن ــه دف ـ ـعـ ــه وق ـ ـت ـ ــذاك فـ ــي مـلـعــب
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،كـ ــانـ ــت خ ـط ــوة
جــريـئــة وقـتـهــا ،عـضــدهــا بتجارب
ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـحــى
التأديبي من قوانينهم ،لم يتوقع
م ـقــدمــه ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت أن هـنــاك
من يقاسمه الــرأي والتأييد ،وهي
الدولة المناط بها حماية اإلنسان
واألوطان.
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أسباب فشل المثقفين العرب
مـ ـ ــن ردوده ـ ـ ـ ـ ـ ــم ع ـلــى
ال يوجد نجاح وال
مخالفيهم ونظرتهم
ف ـشــل بـ ــدون أس ـبــاب
لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،فـ ــأص ـ ـب ـ ـحـ ــوا
ذاتـ ـ ـي ـ ــة ،س ـ ـ ــواء عـلــى
عـ ـل ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة
م ـس ـتــوى األفـ ــراد
تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف لـ ـعـ ـل ــل
أو ال ـج ـم ــاع ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب كـ ــرجـ ــال
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،وال
ال ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن
يـ ـمـ ـك ــن ل ــإنـ ـس ــان
يسخرون منهم.
الخامل الكسول
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
 -٣رفـ ـ ـضـ ـ ـه ـ ــم
وال الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
للتراث جملة ،وعدم
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــات
اس ـت ـي ـعــاب ـهــم لـفـكــرة
وال ـ ــدول ال ـتــي تؤمن
الـ ـبـ ـن ــاء ال ـت ــدري ـج ــي
ب ـن ـظ ــري ــة الـ ـم ــؤام ــرة
عـ ـ ـل ـ ــى إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــاتـ ــه
وتهرب من مواجهة
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ،م ـ ــا ع ـمــق
مـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــا ب ــإلـ ـق ــاء
ال ـ ـق ـ ـط ـ ـي ـ ـعـ ــة ب ـي ـن ـه ــم
ال ـ ـل ـ ــوم عـ ـل ــى الـ ـق ــدر
وبين المعتدلين من
أو غ ـي ــره ،أن تنجح
اإلســامـيـيــن ،وجعل
أو ت ـط ــور ذاتـ ـه ــا ما
الـ ـخـ ـص ــوم ــة بـيـنـهــم
للتواصل مع الكاتب
ل ـ ـ ــم تـ ـنـ ـتـ ـف ــض ع ـل ــى
ت ـ ـع ـ ـم ـ ــي األب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار
كسلها واتكاليتها  A.ALGHELANI@SAUDIOPINION.ORGعـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــات
وت ـع ـت ــرف بــواق ـع ـهــا
اإلن ـس ــان ـي ــة الـكـثـيــرة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــئ ،وتـ ـ ـش ـ ــرح
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم ،ف ــأصـ ـب ــح
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب فـ ـشـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ــذات ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـض ــع ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع م ـ ـن ـ ـش ـ ـطـ ــرا عـ ـ ـل ـ ــى أس ـ ــس
الخطط اإلصالحية العملية وتنفذها أيديولوجية عمياء بكماء صماء.
وت ــراقـ ـبـ ـه ــا ل ـت ـق ـي ـي ـم ـهــا وم ــراج ـع ـت ـه ــا
 -٤قـ ـ ـي ـ ــام الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ع ـلــى
الدورية.
التنافس ،أيهم يحتل الساحة ويأخذ
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الرمزية ويكون المعلم األول ،وليست
ل ـل ـن ـجــاح ،ف ــا يـمـكــن لـلـمـتـصـلـبـيــن أن ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـتـ ـك ــام ــل وال ـق ـب ــول
يفعلوا شيئا سوى النواح أو التدمير ،بــاالخ ـتــافــات وتـفـهــم وج ـه ــات النظر
وف ــي ه ــذه الـمـقــالــة ســألـخــص أسـبــاب وخفايا النفوس البشرية وتقلباتها
فشل المثقفين العرب في مجتمعاتهم وع ـيــوب ـهــا ،وإغـ ـف ــال ال ـط ــاق ــات الـشــابــة
وانحسار دورهــم في الفضاء الثقافي وع ــدم تبنيها ومـســاعــدتـهــا ،بــل ربما
أمام المؤدلجين باألفكار الدوغمائية م ـح ــارب ـت ـه ــا وت ـث ـب ـي ـط ـهــا وال ـس ـخ ــري ــة
اليمينية والـيـســاريــة ،وق ــد لخصتها مـنـهــم ت ـحــت دواف ـ ــع ال ـح ـســد وال ـغ ـيــرة
ف ــي أس ـب ــاب ذات ـي ــة وأخـ ــرى تفصيلية والتعصب المناطقي أحيانا.
كما سيأتي:
 -٤تلك المعضلة الكبرى التي تواجه
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الذكر الشرقي بكل أطيافه وخلفياته
بــال ـع ـقــل ال ـم ـعــرفــي ال ـق ــدي ــم وهـ ــو عقل وعـصــوره الزمنية ،التي تشكل عقدة
«ال ـ ـ ـ ـ ــراوي وال ـ ـ ـ ـ ــوراق وال ـ ـحـ ــافـ ــظ» فـمــا فلسفية يصعب الفكاك منها ،أال وهي
اس ـت ـط ــاع ــوا ص ـي ــاغ ــة وت ـب ـن ــي خ ـطــاب النظرة المرأة ،فرغم االتهام المتبادل
ف ـكــري ثـقــافــي جــديــد يـنــاســب طبيعة بين رجال الدين والمثقفين حول هذه
م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم ،ويـ ـهـ ـت ــم بـ ــأولـ ــويـ ــات النظرة ،إال أنهم عند فحص مقوالتهم
ق ـ ـيـ ــم ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ «ال ـ ـح ـ ــري ـ ــة ال ــديـ ـنـ ـي ــة وسـلــوكـيــاتـهــم وأحــادي ـث ـهــم الـخــاصــة
والفكرية ،والــرأي ،والتعبير ،والعدالة ما زالــوا ينظرون للمرأة نظرة دونية
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ون ـبــذ الـتـمـيـيــز» وإن ـمــا وكأنها سلعة ينقسمون بين مطالب
حفظوا المصطلحات ونقلوا المقوالت بتعريتها أو تغطيتها ،مغفلين أنها
وشرحوا الكتب وساروا خلف مفكري حــرة مستقلة لها الخيار وحــدهــا في
وم ـث ـق ـفــي األمـ ـ ــم حـ ــذو الـ ـق ــذة ب ــال ـق ــذة ،تحديد اختياراتها وأسلوب حياتها.
فـ ـك ــان ــوا كـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــزف س ـي ـم ـفــون ـيــات
وهناك أسباب تفصيلية أخرى مثل:
بيتهوفن لعشاق السامري والخطوة.
 األنانية والتعالي. -2النخبوية والفوقية التي يمارسها
 قوة الرفض االجتماعي والمقاومةه ــؤالء فــي طــريـقــة حــديـثـهــم وأس ـلــوب
العنيفة لهم في مجتمعاتهم.
حياتهم وإقامة ندواتهم وسجاالتهم
 االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ــدي ـن ــيوعـ ـ ـ ـ ــرض أفـ ـ ـك ـ ــاره ـ ــم وأطـ ــروحـ ــات ـ ـهـ ــم
وط ــرائ ــق تــواصـلـهــم االجـتـمــاعــي ،فقد واالجتماعي الرهيب.
 الـ ـمـ ـص ــال ــح ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـض ـي ـقــةأحــاطــوا أنفسهم وأف ـكــارهــم وآراء ه ــم
بهالة تقديس وغ ــرور كريهة ،تتضح وغيرها.
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The Strategic Transformations in Saudi Arabia

✍
Widad AL-Jarwan
An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

As we speak, Saudi Arabia is undergoing
such profound economic, social and
generational transformations, in a
competitive arena where competition
benefits the Saudi image in the
middle east and worldwide as well.
There is a noticeable role of the Saudi
government in raising the awareness
of citizens and increasing their
information and aspirations, while
deepening the national feeling and
the sense of belonging to homeland,
which
collectively
nourishes
national unity and instills a spirit
of participation and responsibility.
Saudi Arabia has exerted great efforts
to raise the levels of awareness of
the dimensions, concepts, risks and
behaviors of both lawful and illegal
areas of public and private security
and safety, in order to reduce internal
and external risks and threats.
It helps enhancing the citizen’s

awareness of his rights and duties
by amending or even legislating
new regulations and laws that make
all members of society live in an
advanced yet reconciled social system.
This helps Protecting against dangers,
opening new horizons and keeping pace
with global changes through the efforts
to organize the country economically,
socially, politically, militarily and
technically, to become a developed
country with fortified infrastructure

and
organizational
schemes.
Despite all caveats, the Saudi
government has empowered women
in every single field to contribute to
the country’s development efforts,
no less than any other male citizen.
The Kingdom has also criminalized all
racist behavior towards religions, and
opened up Touristic potentials, so that
people get to know the Kingdom, its
heritage, arts and topography. This was
a part of a continuing effort towards

arts, culture and the construction of
museums and the revival of heritage.
The government has joined forces
with people to preserve the security
and stability of the country. It also
emphasized the importance of
Charity and providing service to the
community, along with promoting and
purifying authentic religious values.
These strategic changes that appear to
be heavy on society and require time,
ability and patience to achieve them,
won’t be hard at all if adopted by citizens
themselves, that would reduce the
burden on governments and be the basis
for re-instilling the right principles again.
Hence, the partnership of the
government and people in the country’s
renaissance was a strategic partnership,
based on preserving the country from
all dangers, thus, achieving constructive
cooperation in the prosperity of the
country and its members.
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