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ّ
بخيت الزهراني

خط رفيع جدا بين ما طرحه في مقالته رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك ،وما تحدث
عنه في لقاء تلفزيوني وزير اإلعالم السابق عبدالعزيز خوجة ،إذ يرى المالك أن ما تقوم به
الحكومة من مساندة للمؤسسات الصحفية يعتبر دعما يصب في مصلحة اإلعالم ،فيما
وصف «خوجة» المؤسسات الصحفية بأنها اهترأت وحان الوقت إلقفالها وال يليق بها
«الشحاذة»
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جمعان الكرت
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حرك النرد
وخذ فرصتك
أروى أخضر

االدعاء الزائف من أجل المكانة

يومية

م ـ ـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي
ج ـ ـ ـ ــدا أن ي ـن ــاف ــس
اإلنسان أقرانه في
عمله وفــي سلوكه
وفــي تقاطعاته مــع اآلخــريــن،
ليحقق األفضلية التي تمنحه
مزيدا من التقدير واالحترام
وســط محيطه المجتمعي،
غ ـي ــر ال ـط ـب ـي ـع ــي هـ ــو أن
يـتـحــول ه ــذا السعي
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوع م ــن
ّ
الهوس المعطل
للحياة بدال من
أن يكون دافعا
لها ،أن يتحول
ه ــذا الـسـعــي إلــى
س ـ ـ ـلـ ـ ــوك ي ــرتـ ـك ــز
عـ ـل ــى ال ـم ـظ ــاه ــر
والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
واالدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ــزائـ ــف
لممارسات كانت وال تزال
يومية

✍

تركي رويع

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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ّ
تمثل للناس قيمة اجتماعية
وإن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة ،سـ ـ ــواء
كانت هذه الممارسات تمثل
ش ـكــا م ــن ال ـك ــرم أو الـنـخــوة
أو التضحية ...إلخ ،من القيم
اإلنسانية التي لطالما كانت

داع ـ ـمـ ــا م ـع ـي ـش ـيــا وأخ ــاق ـي ــا
للمجتمع.
في ظل األمــن ورغــد العيش
الـلــذيــن يعيشهما مجتمعنا
فــي عصرنا الـحــالــي ،مقارنة
ب ـم ــاض ـي ــه أو ب ـب ـق ـيــة ال ـعــالــم
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــر ،ان ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــع ه ـ ــذا
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع نـ ـ ـح ـ ــو صـ ـ ـ ــراع
المكانة االجتماعية بشكل
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ،صـ ــراع
يغلب فيه االدعاء على
ال ـح ـق ـي ـق ــة ،وم ـظ ـهــر
الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ع ـل ــى
حقيقتها ،ساهمت
وسائل التواصل في
تــأجـيــج ه ــذا ال ـصــراع
ال ــوهـ ـم ــي وال ـم ـت ـخ ـ ّـي ــل
والـ ـتـ ـفـ ـن ــن ف ـ ــي ت ـس ــوي ــق
صـ ـ ـ ـ ــور وم ـ ـظ ـ ــاه ـ ــر ل ـل ـق ـي ــم
االجـتـمــاعـيــة لــم تـكــن مــألــوفــة
في السابق.

بين «المالك» و«خوجة»
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ه ـ ــذا الـ ـ ــذي ج ـع ــل ال ـم ــال ــك ي ـ ــرد بــان ـف ـعــال
ّ
تـ ـك ــش ــف مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـع ـق ـي ـب ــه ال ـ ـ ـ ــذي مــأ
صفحة كــامـلــة ،شــارحــا مــا وص ــل بــه حــال
المؤسسات الصحفية لدرجة أنها تحتاج
إلى من ينقذها ،منعطفا في سرده ليشيد
بدورها التوعوي والتثقيفي خــال عقود
ُ
مضت ،ما ينبغي أن تكافأ بالدعم المادي،
خـصــوصــا وأن الـكـثـيــريــن مــن منسوبيها
في وظائف ثابتة ،فيما تراجع الدخل ،ما
يصعب عليها -أي المؤسسات الصحفية-
أن تـفــي بـكــل االل ـت ــزام ــات ال ـمــال ـيــة ،ورؤي ــة
ع ـبــدال ـعــزيــز خ ــوج ــة م ـنــاق ـضــة إذ ي ــرى أن
تتولى المؤسسات الصحفية كل شؤونها
الـمــالـيــة دون االلـتـفــات إل ــى جـهــات أخ ــرى،
ونــرى بــأن وضــع الصحف حاليا مختلف
تماما ّ
عما كان عليه سابقا.
إذ تعاني مــن انـحــدار كبير فــي الـمــردود
ال ـمــالــي نـتـيـجــة ض ـعــف واضـ ــح ف ــي حــركــة

خط رفيع جدا بين ما طرحه في مقالته رئيس تحرير صحيفة
الجزيرة خالد المالك ،وما تحدث عنه في لقاء تلفزيوني وزير
اإلعالم السابق عبدالعزيز خوجة ،إذ يرى المالك أن ما تقوم
به الحكومة من مساندة للمؤسسات الصحفية يعتبر دعما
يصب في مصلحة اإلعالم ،فيما وصف «خوجة» المؤسسات
الصحفية بأنها اهترأت وحان الوقت إلقفالها وال يليق بها
«الشحاذة»
الـ ـبـ ـي ــع ،وتـ ـقـ ـل ــص فـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـ ـمـ ــواد
اإلعالنية مع مشكلة ارتفاع أسعار الورق،
وزيـ ــادة نـسـبــة ال ـضــرائــب وارت ـف ــاع روات ــب
ب ـع ــض كـ ـب ــار الـ ـمـ ـح ــرري ــن ،كـ ــل ذل ـ ــك جـعــل
الـصـحــف تـتــأرجــح كسفينة تــواجــه أعتى
األمـ ـ ـ ــواج ،ب ـيــن إع ــان ــات ش ـح ـي ـحــة ،وبـيــع
ض ـع ـي ــف ،وخ ـ ــوض ت ـج ــرب ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر إل ــى
الرقمي.
ربما كلمة عبدالعزيز خوجة هي القشة
ال ـتــي أح ــدث ــت ردة ال ـف ـعــل الـمـتــوقـعــة لــدى
الـمــالــك ،ومــن يقف فــي صفه مــن مسؤولي
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المؤسسات الصحفية ،ومما يجب إدراكه
بـ ــأن ال ـت ـنــامــي ال ـت ـق ـنــي ال ـم ــذه ــل أحـ ــد أهــم
األس ـب ــاب ال ـتــي جـعـلــت الـصـحــف الــورقـيــة
تترنح ،وحتى لو كان هناك إنعاش مالي
فلن يتمكن الحصان األبيض من االستمرار
بنفس قوته السابقة ،الشريحة السكانية
األوس ــع حاليا هــم مــن فئة الـشـبــاب الذين
يـمـيـلــون إل ــى الـتـصـفــح الــرق ـمــي ،س ــواء من
خــال الـهــواتــف الــذكـيــة ومــا يـشــابـهــه ،ولــم
يعد لتلك التي كانت تمأل «االستاندات»
ج ــاذب ــة ،فـبـقـيــت ال ـص ـحــف مـكــانـهــا لـتـقــرر
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ش ــرك ــات ن ـق ــل ال ـص ـح ــف إيـ ـق ــاف ال ـت ــوزي ــع
ع ــن ك ـث ـيــر م ــن ن ـق ــاط ال ـت ــوزي ــع ف ــي ال ـمــدن
والـمـنــاطــق ،بـسـبــب ضـعــف الـمـبـيـعــات ،ما
شكل لها هي األخــرى خسائر مادية ،هنا
نعود لنقول إن «المالك» و«خوجة» تحدثا
من موقعيهما وبما يمور في نفسيهما.
«ال ـ ـمـ ــالـ ــك» مـ ــن م ــوق ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــة عــن
مؤسسة عــاش معها وبها تاريخا طويال
وعـمــا صحافيا مــرهـقــا وتـنــافـســا كبيرا،
وخــدمــة تنويرية للمجتمع ،فيما تحدث
«خوجة» من منطلق مسؤولياته السابقة،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـظــروف الــزمــانـيــة تغيرت
وأن المؤسسات الصحفية إذا لــم تتمكن
من الوقوف والثبات بنفسها فال يمكنها
االعتماد على الغير ،سواء جهات حكومية
أو غـيــرهــا ،وهـنــا نـقــدر وجهتي نظريهما
مع االقتناع الكامل بأن الرقمي هيمن على
الورقي وهذه من سنن الحياة.
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اليأس بوابة
ال ـ ـخـ ــراب ،وك ــم
ـاج ك ــاد
م ـ ــن نـ ـ ـ ـ ٍ
يهلكه الـيــأس،
فــا يــأس أبــدا،
وال دوامة فشل
إال ولها منفذ،
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــا
أراد اإلنـ ـس ــان
ال ـن ـجــاة حتما
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدي
إل ـي ـه ــا بــوحــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــل ،ال
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
العاطفة.
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ناصر الخياري – كاتب رأي

«حاتم علي» تاريخنا المرئي
ّ
وثـ ــق «ح ــات ــم» ع ـبــر ال ــدرام ــا ط ــرف ــا من
تــاريــخ األم ــة الـعــربـيــة ،مــن خ ــال أعـمــال
ملهمة تربى عليها وتابعها طيف واسع
جدا من أبناء الوطن العربي ،وأسكن في
ذاكرتنا البصرية مشاهد عظيمة.
خطف منا حــاتــم علي كــل اهتماماتنا
األخ ــرى ،ليغرسنا خلف الشاشة نتابع
أع ـم ــال ــه ال ـع ـظ ـي ـمــة م ـث ــل «صـ ـ ــاح ال ــدي ــن
وال ــزي ــر س ــال ــم ومـ ـل ــوك الـ ـط ــوائ ــف» الـتــي
تـشـكــل ف ــي مـجـمـلـهــا مـ ــددا ل ـع ـشــاق الـفــن
وال ـ ــدرام ـ ــا ع ـلــى م ـس ـتــويــات ع ـ ــدة ،س ــواء
كتغذية بصرية أم على صعيد الجملة
اإلخــراجـيــة والمشهدية الفنية ،أم حتى
على الصعيد الفكري ،فاألجيال سترى
«صــاح الــديــن والــزيــر ســالــم» وغيرهما،
شخوصا حية ،وستتعرف على تفاصيل
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ّ
شكل رحيل حاتم علي صدمه لعشاق الفن والدراما ،فالموت
هذه المرة خطف منا شخصية مهمة أسكنت ذاكرة
المشاهد العربي أعماال خالدة ومشاهد ال تنسى.
دقيقة في تاريخ األمة العربية في سياقها
الحي ،من خالل أعماله التي نجحت في
إغ ــواء المتابعين بسحرها فــي اإلخــراج
والتكنيك العالي المقدم فيها.
قيمة حــاتــم علي الفنية تتعاظم حين
ن ــدرك أنــه نجح فــي تحويل الـتــاريــخ من
حــالــة اس ـت ــرج ــاع وروايـ ـ ــة م ـك ـتــوبــة ،إلــى
حالة استنطاق مرئي ومعايشة ،وهــذا
أعظم ما يفعله الفن حين يحول التاريخ
شخوصا تتحرك أمامنا.
الـ ـ ــواقـ ـ ــع يـ ـ ـق ـ ــول :ق ـ ــد ال ت ـ ـقـ ــرأ األج ـ ـيـ ــال
تاريخ تلك الحقبة من تاريخ األمــة ،لكن

البعبع اإليراني
تـ ـف ــاءل اإليـ ــران ـ ـيـ ــون -ح ـكــومــة
ول ـيــس الـشـعــب -ب ـفــوز الــرئـيــس
األمـ ــري ـ ـكـ ــي ال ـم ـن ـت ـخ ــب ب ــاي ــدن
وان ـ ـت ـ ـهـ ــاء والي ـ ـ ــة تـ ــرمـ ــب ،ك ــون
األخ ـي ــر جـعــل م ــن قـضـيــة إي ــران
وم ـحــارب ـت ـهــا وت ـف ـك ـيــك قــاعـهــا
وم ـخ ـت ـبــرات ـهــا الـ ـن ــووي ــة هــدفــا
لـ ـ ـ ــه ،وات ـ ـه ـ ـم ـ ـهـ ــا ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ــأن ـه ــا
ت ــدع ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،وأن ـ ـهـ ــا مـنـبــع
ال ـ ـ ـ ـ ــدواع ـ ـ ـ ـ ــش ،وال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــروب ف ــي
المنطقة ،وأن الماللي منطقهم
انتشار الفوضى وزعزعة األمن
واالستقرار في المنطقة.
وكما نعلم أن من أهم أجندات
أصحاب العمائم السوداء ،دعم
الحوثيين فــي اليمن ،والحشد
الشعبي و«حــزب الله» وغيرهم
م ـ ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــاب ـ ــع اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وم ـ ــن
بأيديهم سالح الموت لألبرياء،
ونعلم أن نصف ميزانية إيــران
تــذهــب لـلـتـسـلـيــح ،وأن شعبها
يـعـيــش ال ـف ـقــر ،وأن اقـتـصــادهــا
م ـ ـن ـ ـهـ ــار ،وأن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل ي ـغ ـلــي
ب ـس ـبــب ال ـس ـي ــاس ــات ال ـع ـن ـتــريــة
من أصحاب السلطة وإهمالهم
ل ـل ـش ـع ــب اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي وت ـع ـل ـي ـمــه
وصـ ـحـ ـت ــه ،وم ـ ــا أزم ـ ـ ــة ك ــورون ــا
إال أكبر دليل على ذلــك ،ونعلم

م ــن ال ـس ـهــل عـلـيـهــا أن ت ـشــاهــد األع ـم ــال
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ،ال ـتــي
أنجزها الفن ورواد الدراما ،وهنا يكمن
دورهم الملهم.
لــم يـكــن حــاتــم عـلــي مــن خ ــال اهتمامه
َ
بــالـتــاريــخ الـعــربــي واإلســامــي فــي ُحقبه
ال ـق ــدي ـم ــة ف ـق ــط ،ب ــل كـ ــان ج ـه ــده ال ـف ـكــري
والفني حاضرا في أعمال تتناول التاريخ
الـمـعــاصــر ،مثل «التغريبة الفلسطينية
وال ـم ـل ــك ف ـ ـ ــاروق» ون ـح ــوه ــا م ــن األع ـم ــال
والـمـسـلـســات الـتــي شكلت وج ــه مرحلة
مهمة ودقيقة من تاريخنا المعاصر.

هذه الدوافع الفنية والفكرية واإليمان
بما قــدمــه حــاتــم علي لـلــذاكــرة البصرية
وال ـم ـك ـت ـبــة ال ــدرامـ ـي ــة ،ه ــي ال ـت ــي جعلت
عــدة جهات عــدة تخصص وقـفــات وداع
حــزي ـنــة تـبـكــي ال ــرح ـي ــل ،خ ـصــوصــا وأن
وفاته شكلت صدمة عارمة ،فجاء رحيله
خسارة موجعة فقدت معها الدراما أحد
صناعها المهمين.
يقينا هــذا الحرف الــذي أرقنه هنا هو
ت ـلــوي ـحــة وداع حــزي ـنــة ف ــي ذك ـ ــرى أحــد
رم ــوز الـفــن الـخــالــد ال ــذي انتشل الــدرامــا
م ــن س ـط ـح ـي ـت ـهــا ،وهـ ـ ــذا ال ـت ــأب ـي ــن ال ــذي
ودع ــت بــه الـســاحــة فقيدها لـيــس ســوى
فــاص ـلــة ص ـغ ـيــرة ف ــي مـ ـش ــروع ي ـجــب أن
نتبناه ليعبر بنا نحو إعــاء قيمة الفن
والثقافة واالحتفاء برموزها.

حرك النرد وخذ فرصتك

رأي:
✍
ّ

صالح المسلم
للتواصل مع الكاتب
s.almusallm@saudiopinion.org

ويعلم الجميع ،وال يخفى على
أحــد ،إلــى أي مــدى وإلــى أي حد
وصـلــت ُعـمـلــة إيـ ــران ،وكـيــف أن
وزيـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ـه ــا ،يـسـتـجــدي
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم لـ ـلـ ـح ــد مـ ـ ــن االن ـ ـه ـ ـيـ ــار
وت ــوق ــف مـسـلـســل االن ـه ــزام ــات،
ب ـع ــد أن ف ــرض ــت أم ــريـ ـك ــا عـلــى
مجموعة من الشركات واألفــراد
حـ ـ ــزم ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ،وزادت ـ ـ ـهـ ـ ــا فــي
األع ـ ـ ــوام ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى إيـ ــران
نفسها ،كدولة ،وعلى زعمائها

وم ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ومـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن
الشركات اإليرانية ،وعدد كبير
من الشخصيات المهمة ،وهذا
جعل مــن اإليــرانـيـيــن -الرئيس
ومجموعته -والمراجع الدينية،
يـفــرحــون بـفــوز بــايــدن وانتهاء
والية ترامب ،وبدأوا بالتنازالت
والـكــام المعسول الموجه إلى
الزعيم األمريكي الجديد ،وإلى
االتحاد األوروبي وزعماء آسيا،
وصوال إلى الحكومات العربية
والخليجية ،ونحن نعلم ما هي
النوايا اإليرانية وماذا يهدفون
إليه.
ُ ُ
ُ
ُ
فهذا «البعبع» ومـنــذ عشرات
الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث
ال ـم ـع ـســول والـ ــوعـ ــود ول ـك ـنــه ال
يفي بالوعود ،فهل سنعيش مع
اإلدارة األمريكية ُبـعـبـ ُـع إي ــران،
ومسلسل العقوبات ومزيدا من
التفكك والحروب ،واالنهيارات
الب ُ
في المنطقة ،أم أن هــذا ُ
عبع
ّ
سيتوقف ويـكــون بــايــدن حــال
المشاكل في المنطقة ،والباحث
عــن األم ــن واالسـتـقــرار والـبـنــاء،
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،وي ـن ـج ــح فــي
ذل ـ ــك ،أم انـ ــه ام ـ ـتـ ــداد ل ـلــرؤســاء
األمريكيين السابقين؟.

على تنشيط العقل حتى
لـ ــك فـ ــي كـ ــل م ـح ـط ــة مــن
تجد الفرصة.
محطات الـحـيــاة ،فرصة،
وهـ ـن ــاك فـ ــرص م ـت ـعــددة
إن ت ـحــريــك ال ـن ــرد في
م ـ ـطـ ــروحـ ــة أم ـ ـ ـ ــام كــل
كل مرة ،يمنحك رقما
شخص ،ولكن القليل
مختلفا ،فاستثمر كل
من ينتهزها.
ف ــرص ــة م ـم ـن ــوح ــة ل ــك،
كما أن هــذا التحريك
ابـ ـح ــث عـ ــن ال ـف ــرص
ُ
قد يتطلب منك تعديال
أيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت كـ ــي
ط ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا أو ان ـ ـ ـحـ ـ ــرافـ ـ ــا
تـسـتـثـمــرهــا ،ح ــرك ال ـنــرد
بـ ـسـ ـيـ ـط ــا ع ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــار
وخ ـ ـ ـ ـ ــذ فـ ـ ــرص ـ ـ ـتـ ـ ــك مـ ـنـ ـه ــا
ال ــذي تسير عليه ،ولكن
«the Dice
 »Rollرأي:
اك ـ ـ ـسـ ـ ــب فـ ــرص ـ ـتـ ــك دون
ق ـيــل هـ ــذا ال ـم ـثــل ل ــإق ــدام
اإلخـ ـ ــال ب ـم ـجــالــك ال ــذي
وانتهاز الفرص في هذه
أن ــت ع ـل ـيــه ،وإن ل ــم تكن
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وي ـ ـقـ ــول ال ـم ـثــل
هناك أي فرصة ،فاستمر
«ح ـ ـ ـ ــرك الـ ـ ـن ـ ــرد إذا ك ـنــت
فــي تـحــريــك ال ـنــرد م ــرارا
س ـت ـحــاول ال ـم ـضــي قــدمــا
للتواصل مع الكاتب
وتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرارا حـ ـت ــى ت ـخ ــرج
وإال ف ــا تـ ـب ــدأ» وع ـنــدمــا
a.akhdar@saudiopinion.org
بفرصة.
ت ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــك مـ ـ ــوجـ ـ ــات مــن
التقلبات في هذه الحياة
قــد تتعثر ،ولكن أوجــد
الحمد
الفرص،
ال تفقد األمل عند غياب
ل ـن ـف ـس ــك ف ــرص ــة أيـ ـض ــا مـ ــن كـ ــل تـعـثــر
ل ـلــه ع ـلــى نـعـمــة اإليـ ـم ــان وأم ـل ـنــا بــالـلــه لتسجل لــك هــدفــا وتـنـطـلــق ن ـحــوه ،قد
تعالى بــأنــه ق ــادر على أن يـبــدل حالنا تواجهك بعض المخاطر ولكن كن على
إلــى األفضل في كل موجة من موجات قدر هذه المجازفة واستغل أي فرصة
هذه الدنيا.
إيجابية فيها ،فالشخص الذكي هو من
وكما أن للزهرة ستة أوجه ،وكل وجه يفهم لغة النرد واألعداد الصامتة.
يـحـمــل ع ــددا معينا مــن ال ـن ـقــاط ،الــذي
األمر متروك لك ،فال تتردد في اغتنام
يعبر عن رقم محدد ،ففي كل مرة تحرك الفرصة ،وال تتوقف في البحث عنها،
النرد تبحث لك من خاللها عن فرصة وال تـ ـ ــدع ف ــرصـ ـت ــك ت ــذه ــب لـ ـغـ ـي ــرك أو
جــديــدة ،إن تحريك الـنــرد فيه نــوع من تندثر ،فالمطلوب منك فقط البحث عن
الـمـتـعــة والـمـنــافـســة الـشــريـفــة ،ويعمل فرصتك بذكاء وجدارة.

✍
أروى أخضر

الجمعة

المدربون والشرط الجزائي

رأي✍ :

سلطان العقيلي
للتواصل مع الكاتب
s.alaqili@saudiopinion.org

عين الرأي

أرى أن إعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء ال ـ ـفـ ــرصـ ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــدرب الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي م ـط ـلــب
مـلــح ج ــدا ،فــال ـكــوادر مــوجــودة
وواع ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،ولـ ـعـ ـل ــي أذكـ ـ ـ ــر ل ـكــم
بـعــض األسـ ـم ــاء ،فـعـلــى سبيل
ال ـم ـثــال لــديـنــا سـعــد الـشـهــري،
ومـ ــن ق ـبــل «ال ـح ـس ـي ـنــي» ال ــذي
أش ــرف عـلــى تــدريــب «ال ـهــال»
ف ـت ــرة م ــن ال ــزم ــن ،ومـ ــن قبلهم
«ال ــزي ــان ــي» الـ ــذي حـقـقـنــا معه
كأس آسيا عام  ،1984وناصر
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كثيرا ما تحصل لدينا حاالت تدفع األندية
الستبدال مدرب ما ،أو إيقافه عن تدريب الفريق،
األمر الذي يضطر اإلدارة مكرهة لدفع مبلغ الشرط
الجزائي ،الذي يكلف النادي الماليين غالبا ،فتضطر
اإلدارة لعدم التعاقد مجددا مع العبين محترفين
أحيانا قد يمتد األمر لسنوات.

ال ـجــوهــري ال ــذي وصـلـنــا معه
لنهائي كأس آسيا عام .2000
بـ ـق ــي الـ ـ ـق ـ ــول :إن كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
لـ ـيـ ـس ــت ذل ـ ـ ــك الـ ـعـ ـل ــم ال ـص ـع ــب
ال ـم ـن ــال أو ال ـت ـط ـب ـيــق ،ب ــل هي

ل ـ ـع ـ ـبـ ــة ت ـ ـنـ ــاغ ـ ـم ـ ـيـ ــة ي ـح ـك ـم ـه ــا
مـ ـ ــدرب وي ـط ـب ـق ـهــا ال ــاعـ ـب ــون،
ومـ ــا دام ل ــدي ـن ــا ت ـل ــك الـ ـك ــوادر
ف ـل ـم ــاذا ن ـض ـطــر ل ـج ـلــب م ــدرب
م ــن أم ــري ـك ــا الــات ـي ـن ـيــة أو من

أوروبـ ـ ــا ،ي ـقــوم بــالـضـغــط على
الفريق الستخراج حق الشرط
الـجــزائــي مــن خــال االستعانة
ب ــاعـ ـبـ ـي ــن ب ـ ـ ـ ــدون لـ ـ ـي ـ ــاق ـ ــة ،أو
إشــراك ظهير بمنطقة الوسط
ومهاجم بمنطقة الدفاع.
هـ ــي ل ـع ـب ــة ام ـت ـه ـن ـه ــا بـعــض
المدربين ،لذلك الخير موجود
في أبناء البالد ممن سيخلقون
الفارق لكن مع الثقة وإعطائهم
الفرصة.

(العدد )760
السنة الثالثة

4

عدل مزاجك
يا ثقيل الدمّ ..
م ـ ـ ـ ــع «ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــردديـ ـ ـ ــن/
ل ــو ق ـي ــل ل ــك إن فــانــا
الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن» ص ـ ــارت
من الناس ،هو من فئة
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـنـ ـ ــوات
«ثقيلي ال ــدم» فـمــا هي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــذب ،يـ ـمـ ـك ــن مــن
ردة فـعـلــك الـســريـعــة
خــال ـهــا اسـتـقـطــاب
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــة؟
أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ح ـ ـ ــزم ـ ـ ــة م ــن
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ،خــاصــة
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك س ـ ـت ـ ـن ـ ـك ـ ـمـ ــش
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
و«تـحــوقــل» وتدعو
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ذات
ال ـل ــه أال ي ـج ـعــل لك
ال ـط ــاب ــع ال ـت ـنــاف ـســي،
ط ــريـ ـق ــا إلـ ـي ــه وإلـ ــى
ف ـ ـمـ ــا فـ ـ ــائـ ـ ــدة أن أكـ ـ ــون
أمثاله.
صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة أو
وال ــواق ــع أن أحــدنــا ال
ّ
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة أو م ـ ــدي ـ ــرا
يصر عدد
يــدري لـمــاذا
لقطاع عــام أو تنافسي
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى أن
–بشكل خاص– ويتوفر
يـظــل ثقيل دم ونـكــدي،
بها كل األسباب المادية
فـ ــال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ت ـن ـس ـحــب
لـ ـ ـلـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ،ثـ ـ ـ ــم يـ ــأتـ ــي
من أمام أولئك بطولها
عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
وع ــرضـ ـه ــا ،وه ـ ــم عـلــى
مـ ــن فـ ـئ ــة ث ـق ـي ـل ــي الـ ـ ــدم،
طبيعتهم تلك ،ال يكاد
لـيـنـسـفــوا كــل أو بعض
للتواصل مع الكاتب
أح ــده ــم ي ــرض ــى بـغـيــر
تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــود فـ ــي
ذلك السلوك بديال.
 BakhitAl-Zahrani@saudiopinion.orgغمضة عـيــن ،مــن خــال
ن ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــم ،ه ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاك مـ ــن
تـعــامــاتـهــم الـجــافــة مع
اس ـت ـطــاع أن ي ـطـ ّـور من
المراجعين.
م ـه ــارات ــه ال ــذات ـي ــة ،وأن يــرفــع م ــن جـمــال
وت ـظــل ال ـكــارثــة –ف ــي حـقـيـقــة األم ـ ــر -أال
أس ـلــوب تـعــامـلــه ،مــن خ ــال االرت ـق ــاء في
س ــال ــم ال ـت ـع ـل ـيــم ،أو م ــن ع ـبــر االح ـت ـكــاك يـ ـح ــرك ال ـ ـهـ ــرم اإلداري س ــاكـ ـن ــا ،بـحـيــث
بنوعيات من البشر من ذوي السلوكيات ي ـع ـطــي ال ـف ــرص ــة –م ـ ــن ح ـي ــث يـ ـ ــدري وال
ال ــراق ـي ــة فــاس ـت ـفــاد م ـن ـهــم ،أو م ــن خــال يــدري– ألولئك ،لكي يسرحوا ويمرحوا،
مــوقــف مـعـيــن أو ع ــدة م ــواق ــف حـيــاتـيــة ،وبــالـتــالــي يسجل الــواحــد منهم واجـهــة
كانت له عظة ودرســا ،فآمنوا بعدها أن غ ـي ــر م ـش ــرق ــة ل ـل ـق ـطــاع الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل ب ــه،
«ثقالة الــدم والنكد» ال تؤكل عيشا ،وال ب ــل وخ ـس ــارة ف ــادح ــة ل ــه أي ـض ــا ،ذاك هو
االعتبار األول.
تعطي جاها وال ماال.
أم ـ ــا االعـ ـتـ ـب ــار الـ ـث ــان ــي ،ف ـ ــإن ال ـمــوظــف
لـكــن الـصـحـيــح أيـضــا أن ثـمــة فـئــة أخــرى
مــا زالــت «مكانك ســر» فلم تفلح معهم كل «ثقيل الدم» فوق أنه خسارة على القطاع
الظروف وال النصائح وال نظرات السخط الذي يعمل فيه ،فإنه خسارة على نفسه
واالس ـت ـه ـج ــان ال ـت ــي ُت ـقــابــل ب ـهــا طـبــاعـهــم كذلك ،ألنه مع األيام يفقد إمكانية إقامة
ُ
«خ ٌ
شب عــاقــة صــداقــة مــع ه ــذا الـمــراجــع أو ذاك،
وأخالقياتهم الرديئة تلك ،وكأنهم
ُم ـ ـسـ ـ َّـنـ ــدة» ولـ ـيـ ـس ــوا ل ـح ـم ــا ودمـ ـ ـ ــا ،ي ـتــأثــر صـحـيــح أنـ ــه ي ــأخ ــذ راتـ ـب ــا ف ــي وظـيـفـتــه،
وينفعل ،وبالتالي يــراجــع حساباته ،وما ولكنه كذلك أمام فرصة ألن يتعرف على
الناس ،فمن خالل كلمة طيبة ،أو موقف
أجمل قول الشاعر:
أنــت يا هــذا ثقيل وثقيل وثقيل *** أنت إنساني جميل ،ربما يصبح هذا أو ذاك
من المراجعين صديقا لك ،والمعروف ال
في الصورة إنسان وفي الواقع فيل
يضيع بين الله والناس.
ونستدرك فنقول :إن بعض الناس البدناء
واالعتبار الثالث أن الوجاهة الوظيفية
نجدهم أخف دما من بعض النحفاء ،ذلك
ألن المسألة ليست مسألة جسم ،وإنما هي والمركز لن يظال معك أبد الدهر ،ولله در
مسألة طباع ،والحياة والواقع يؤكدان ذلك الشاعر الذي قال:
إن الـمـنــاصــب ال تـ ــدوم م ــع أح ــد ** إن
ت ـمــامــا .ويـظــل مــن س ــوء الـطــالــع بالنسبة
لك عندما يقابلك واحــد من أولئك الثقالء ،كنت ال تدري فأين األول
ويقول المثل كذلك «لو دامت لغيرك ما
عند مراجعتك لمرفق رسمي أو لمؤسسة
أهلية ،عندها ال بد وأن تتجرع من كأسه اتصلت إليك» ولربما كسب المرء دعوة
الثقيلة ،وأن ترتشف مــن معينه النكدي ،طيبة مستجابة بظهر الغيب من مراجع،
مــا شــاء الله لــك أن ترتشف ،وكــان الله في عـنــدمــا يــذكــرك فــي مـجــالـســه قــائــا «الـلــه
يذكره بالخير»
عونك.
ثم أنه من الناحية الصحية فإن الناس
وي ـب ـقــى ال ـم ـط ـلــوب م ــن ال ـق ـيــادي ـيــن في
ال ـم ــراف ــق وال ـم ــؤس ـس ــات -وه ـ ــذا اق ـت ــراح -الذين يتحلون باالبتسامة هم أكثر نجاة
أن ي ـت ـل ـم ـســوا أم ـ ـثـ ــال ه ـ ــذا ال ـص ـن ــف مــن –بإرادة الله– من أمراض القلب والسكري
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،ث ــم يـجـعـلــونـهــم يـنـخــرطــون والحموضة والقولون العصبي والجلطة
فــي دورات تخصصية فــي فــن التعامل الدماغية ،كما أن اإلنسان «النكدي» هو
مـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ع ـل ــى أن تـ ـك ــون دورات أكثر الناس ضجرا من زمالئه وجيرانه
إلزامية ،لعدة اعتبارات ،أولها أن أحدث وزوجته وأوالده ،وربما حتى من نفسه
ب ـحــوث تنمية ال ـم ــوارد الـبـشــريــة ،تؤكد وم ــن ال ـح ـيــاة بــرمـتـهــا ،ألن ــه عـلــى ال ــدوام
على أهمية االبتسامة –نعم االبتسامة– ي ـع ـي ــش فـ ــي مـ ـن ــاخ ــات ك ـئ ـي ـب ــة ،وأج ـ ـ ــواء
بحيث يتوجب –طبقا للدراسة– أن يكون م ـك ـف ـهــرة ،وع ــال ــم رم ـ ـ ــادي ،ف ــي ح ـيــن أنــه
ال ـم ــوظ ــف ط ـل ــق الـ ــوجـ ــه ،ك ــري ــم ال ـم ـح ـيــا ،ل ــو تـعــامــل م ــع ال ـح ـيــاة بـمـنـطـقـيــة ،وك ــان
وذا ابـتـســامــة أم ــام كــل مــراجــع ،ألن هــذه طـبـيـعـيــا ألحـ ــب ن ـف ـســه وأه ـ ـلـ ــه ،وع ـم ـلــه،
ال ـم ـن ـه ـج ـيــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي فـ ــن ال ـت ـعــامــل ومراجعيه ،ولعاش معتدل المزاج.
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The Strategic Transformations in Saudi Arabia

✍
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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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