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األشجار التي تناسب صحراءنا

يومية

ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء هــي
فـتــرة الـمـنــاخ الذهبي
عندنا في السعودية،
ابـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــداء مـ ـ ـ ـ ــن شـ ـه ــر
ن ـ ــوفـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا،
وحتى شهر إبــريــل ،حيث تتحول
درجـ ــات ال ـح ــرارة مــن األربـعـيـنــات
ن ـه ــارا ،إل ــى درجـ ــات يـتــم تحملها
وعندما يحل الشتاء ،ومع أن هناك
وطـ ــأة ل ـمــوجــات م ــن ال ـب ــرد ،إال أن
أكثر مدننا كثافة وهــي «الرياض
والشرقية ،وجدة ،ومكة ،والمدينة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــورة» ت ـ ـت ـ ـحـ ــول إل ـ ـ ـ ــى مـ ــدن
تستطيع أن تمشي فــي شوارعها
نهارا ،وترتاد مناطقها المفتوحة
في أي وقــت ،ولكن سيكون ضربا
م ــن ال ـج ـن ــون ،ع ـنــدمــا ت ـت ـجــول في
أماكن مفتوحة في هذه المدن في
ش ـه ــور ال ـص ـي ــف ،ع ـنــدمــا تــامــس
درج ــات الـحــرارة سقف الخمسين
درج ــة ،وحـتــى قبيل الـفـجــر تصل
درجات الحرارة لألربعينات.
وق ـ ــد يـ ــألـ ــف أه ـ ــل ه ـ ــذه الـ ـم ــدن
طريقة قلب الـسـخــان فــي المنازل
إلـ ــى م ـب ــرد ل ـل ـم ــاء ،ع ـنــدمــا تفصل
عنه الكهرباء ،فيكون أبــرد بكثير
من المياه التي تنتقل من أنابيب
يومية
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ال ـم ـي ــاه ،وم ــع مـ ــرور ال ــزم ــن ت ــزداد
ه ــذه ال ـم ــدن ح ـ ــرارة ،فـكــل م ــا فيها
هو باعث للحرارة ،المكيفات التي
تـنـفــث ال ـس ـخــونــة ،وم ـئ ــات اآلالف
مـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات الـ ـت ــي هـ ــي أي ـضــا
تــولــد ال ـح ــرارة ب ــال ـش ــوارع ،لتكون
ال ـم ـح ـص ـل ــة ل ـه ـي ـب ــا ف ـ ــوق ل ـه ـي ــب،
وجحيما ال يطاق.
أمضينا عشرات السنين ،نضخم
مــن تـسـخـيــن ال ـم ــدن ،ون ـحــن أبـنــاء
الـصـحــراء الــذيــن نعاني أصــا من
سخونة األجواء ،ولكن في األخير،
فـطـنــا ل ـعــامــل ت ـبــريــد أغ ـف ـل ـنــاه كل
ه ــذه ال ـمــدة ،وه ــو زراع ــة األشـجــار
لتخفيض درج ــات ال ـحــرارة ،ولكن
زراع ــة األشـجــار تحتاج إلــى مياه،
والـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه ه ـ ــي األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ه ــاج ــس
يــؤرقـنــا ،فبلدنا فقير مــن مصادر
ال ـم ـي ــاه ،وم ــن أك ـث ــر ب ـل ــدان الـعــالــم
جفافا ،فما الحل وما الحيلة؟
ال ـحــل ،أعـتـقــد أن ــه فــي جامعتنا،
ومــراكــز بحوثنا ،ومدننا العلمية
والتقنية ،التي -ولله الحمد -لدينا
فيها وفــرة كبيرة ،ولحسن الحظ
أن أكـ ـب ــر ج ــام ـع ــات ـن ــا ،وم ـعــاق ـل ـنــا
البحثية ،تقع فــي هــذه الجغرافيا

الملتهبة ،هناك حلول كثيرة مثل
إع ــادة تــدويــر الـمـيــاه الـمـهــدرة في
مجاري الصرف ،لدينا مياه شبه
نظيفة مثل مـيــاه أل ــوف المساجد
التي تستخدم في الوضوء ،هناك
تقنيات حديثة لـلــري ،وبــاإلمـكــان
ابتكار طرق تناسبنا في مناطقنا
شحيحة الموارد المائية ،يجب أن
تـكــون هـنــاك بـحــوث عــن األش ـجــار
ال ـت ــي تـتـحـمــل ال ـع ـطــش وت ـنــاســب
بـ ـيـ ـئـ ـتـ ـن ــا ،أو تـ ـع ــديـ ـلـ ـه ــا وراث ـ ـيـ ــا
ل ـت ـن ــاس ـب ـن ــا وت ـع ـط ـي ـن ــا أح ـج ــام ــا
أكـ ـب ــر ،واخ ـ ـض ـ ــرارا دائ ـ ـمـ ــا ،ه ـنــاك
إمكانية تعديل أشجار مثل السدر،
والطلح ،والـســرو ،واألث ــل ،وراثـيــا،
ما يعطي أشكاال أفضل في مدننا،
هذه األشجار هي أشجار صديقة
لبيئتنا وتتحمل العطش.
أع ـت ـقــد أن ـن ــا ي ـجــب أن ن ـف ـكــر في
بحوث البيئة بجدية بجامعاتنا،
وأن تتبنى جـهــات مـثــل األمــانــات
وال ـب ـل ــدي ــات ،دعـ ــم هـ ــذه ال ـب ـحــوث،
وتـخـفـيــف وطـ ــأة ازديـ ـ ــاد سـخــونــة
الـمــدن بتخضيرها ،وتشجيرها،
شـ ــيء م ــن ال ـح ـي ــاة ي ـج ــب أن ي ــدب
في أوصال مدننا الكبرى ،حتى ال
تبقى فقط قوالب من الخرسانة.
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ب ـ ــل إن ه ـ ـ ـ ــؤالء األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ي ـت ـس ـم ــون
بسمات رائعة تظهر في كل وقــت وحين،
وتـ ـج ــد ل ــدي ـه ــم قـ ـ ـ ــدرات خ ــاق ــة ي ـن ـشــرون
عبيرها الفواح في األعمال التي يقومون
بها ،وعلى المهام التي ينجزونها ،وبين
األف ـ ــراد ال ــذي ــن يـعـمـلــون مـعـهــم ،ويتجلى
إن ـج ــازه ــم وت ـفــان ـي ـهــم ف ــي ال ـع ـمــل ف ــي كل
األحوال حتى وهم يعانون مرضا أو على
السرير األبيض في المستشفى أو حتى
بعد وفاتهم ،إنهم كالنحل في حركة دائبة
ونشاط مستمر.
ومــن هــؤالء مــن عاصرته وأعــرفــه جيدا،
حيث رافـقـتــه أخــا عــزيــزا وصــديـقــا رائـعــا،
فقد أحب عمله كثيرا وتغمرك ابتساماته
ال ـم ـشــرقــة ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال ،وك ــان ــت لــديــه
قــابـلـيــة الـتـعـلــم مــن الـجـمـيــع ،بــل وحــرص
عـ ـل ــى نـ ـق ــل خ ـ ـبـ ــراتـ ــه وتـ ـ ـج ـ ــارب ـ ــه وع ـل ـم ــه
ل ــآخ ــري ــن ب ـ ـ ــدون ت ـح ـف ــظ .ل ـق ــد ع ـم ــل فــي
جــامـعــة الـمـلــك س ـع ــود ،ف ــرع أب ـه ــا ،ث ــم في
جامعة الملك خــالــد ،وتنقل فــي أكـثــر من
موقع إداري في عمادة القبول والتسجيل

تصادف أحيانا بأشخاص لهم شخصيات متفردة علما وخلقا
وفكرا وثقافة وتعامال ،ويتركون بصمات رائعة وأثرا جميال
لدى كل من يتعاملون معه ،وتبقى ذكراهم عالقة في األذهان،
وتظهر صورتهم الذهنية الجميلة في كل موقف ،وهذا لعمري
يعد من ّ
أجل النعم التي ينعم بها اهلل -سبحانه وتعالى -على
بعض البشر.
وشؤون الطالب ،وترأس عددا من اللجان.
ترك الجامعة مبكرا النشغاله بتأسيس
كـلـيــة األم ـي ــر سـلـطــان لـلـسـيــاحــة واإلدارة
ب ــأب ـه ــا س ــابـ ـق ــا ،ك ـل ـيــة اب ـ ــن رش ـ ــد حــال ـيــا،
بـتــوجـيـهــات س ــدي ــدة م ــن األم ـي ــر سـلـطــان
بــن عـبــدالـعــزيــز ،واألم ـي ــر خــالــد الفيصل،
عـنــدمــا ك ــان أم ـيــرا لمنطقة عسير آن ــذاك،
وقضى جزءا من عمره يرعى هذه الكلية
عميدا لها يبحث سبل تطويرها ،من أجل
أن تـصـبــح رافـ ــدا مـهـمــا لـقـطــاع الـسـيــاحــة
واإلدارة فـ ــي الـ ــوطـ ــن الـ ـغ ــال ــي ،بـ ــل إن ـهــا
أصـبـحــت تمثل أح ــد أبـنــائــه ،وكـنــت أقــول
له على سبيل النكتة والمرح :هل أضفت
ه ــذه الكلية فــي سـجــل الـعــائـلــة الــرسـمــي؟
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فـقــد عملت مـعــه وكـيــا للكلية م ـعــارا من
الجامعة لفترة من الوقت.
فـقــد ك ــان أخ ــا وصــديـقــا عــزيــزا وإداري ــا
متمكنا وخبيرا متميزا ومستشارا أمينا،
أياد
محبا للعمل التطوعي والخيري وله ٍ
ب ـي ـضــاء ف ــي تــأس ـيــس ب ـعــض الـجـمـعـيــات
الخيرية ،مثل جمعية األيتام «غراس» في
جــازان ،وكــان رئيسا لمجلس اإلدارة قبل
مرضه.
واألهم من كل ذلك أنه كان شخصا محبا
لوطنه حتى الـثـمــالــة ،وال مــانــع لــديــه من
مواصلة العمل اليوم كامال ،يــزرع الخير
أي ـن ـمــا ح ــل وي ـن ـشــر ال ـح ــب حـيـثـمــا ات ـجــه،
ولكن ال مفر لإلنسان من القضاء والقدر،
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فقد غادر دنيانا إلى جوار ربه يوم السبت
1442/6/17ه ـ ـ بعد مرحلة مرضية عانى
منها لفترة طويلة.
ك ـنــت ق ــد كـتـبــت ال ـم ـقــالــة يـ ــوم ال ـثــاثــاء
1442/6/13ه ـ ـ ـ وهــو فــي العناية المركزة
وأرس ـل ـت ـهــا لـلـصـحـيـفــة ،إال أن ال ـق ــدر كــان
سـبــاقــا ،وال شــك أن ج ـهــوده كــانــت كبيرة
ومتنوعة في جازان وعسير ،إنني أتحدث
ع ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ومـ ـعـ ـط ــاءة
تستحق التكريم من أهل الوفاء.
إنه األخ العزيز الدكتور علي بن عيسى
ال ـش ـع ـب ــي ،ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة األم ـ ـيـ ــر س ـل ـطــان
ل ـل ـس ـيــاحــة واإلدارة س ــاب ـق ــا ،وألنـ ـن ــا فــي
وطن العطاء وتعلمنا من ديننا ووطننا
وق ـيــادت ـنــا ك ــل قـيــم ال ــوف ــاء ،فـلـعــل اإلخ ــوة
الكرام في إمارة عسير وجازان يفكرون في
تكريم مثل هــذه الشخصية االستثنائية
المتميزة ،حتى بعد وفــاتــه ،ولــو بإطالق
اس ـم ــه ع ـلــى أحـ ــد ال ـ ـشـ ــوارع الــرئ ـي ـســة في
جازان أو أبها أو محافظة الدرب ،أو على
إحدى القاعات في جامعة الملك خالد.
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ال نـ ـع ــرف ب ـم ــاذا
سـ ـت ــأت ــي ال ـت ـق ـن ـيــة
لـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـن ـ ــا فـ ــي
الـمـسـتـقـبــل ،ولـكــن
ما نعرفه اليوم أن
حياتنا لم تعد كما
كانت في السابق،
ال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـيـ ـ ــث
خـ ـ ـص ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة م ــا
نمارسه فيها ،وال
م ــن ح ـي ــث حـقـيـقــة
هـ ــذه ال ـم ـمــارســات
وصدقها وبعدها
عـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــر
والزيف والرياء.
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لن أقول إننا تزاملنا على صفحات «آراء
سـعــوديــة» فـمـقـ ُ
ولجيل
ـامــه بالنسبة لــي
ٍ
ك ــام ـ ٍـل مـ ـق ــام الـ ــوالـ ــد ألب ـن ــائ ــه واألسـ ـت ــاذ
لطلبته ،وتجاور أقالمنا على الصفحات
ٌ
ّ
وبعد آخر»
زاويتي «فاصلة
ها هنا عبر
ل ــم ي ـك ــن س ـ ــوى ام ـ ـتـ ــداد ل ـع ــاق ــةٍ وط ـي ــدة
بالفقيد الحبيب وأسرته تتجاوز العقود.
وبـيـنـمــا أك ـتـ ُـب ه ــذه الـسـطــور تـعــود بي
الــذاكــرة إلــى أحــد صباحات أبها الـبــاردة
فــي ثمانينيات الـقــرن الـمــاضــي ،ولقائي
أعضاء هيئة
سكن
األول بــه ،عند مدخل
ِ
ِ
التدريس بفرع جامعة الملك سعود ،بعد
عودته من كارديف في المملكة المتحدة
حينئذ
حامال الــدكـتــوراه ،وكـنـ ُـت مــا أزال
ٍ
تلميذا في المرحلة االبتدائية.
قـ ــاب ـ ـل ـ ـنـ ــي «الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــي» ب ــابـ ـتـ ـس ــامـ ـت ــه

وكاتب
ومثقف أنيق
ُفجعنا قبل أيام برحيل أكاديمي مميز
ٍ
ٍ
وع َلم من أعالم منطقتي جازان وعسير بل والوطن ،إنه
جميلَ ،
علي بن عيسى الشعبي.
الـمـعـهــودة الـتــي لــم ت ـبــارح ثـغــره لعشرة
ُ
ـوام تلت ذلك اللقاء ،عرفته من خاللها
أعـ ٍ
ج ــارا ن ــؤدي ال ـفــروض فــي ذات المسجد،
ُّ
وعــرف ـتــه اجـتـمــاعـيــا كــريـمــا يـلـتــف حــولــه
جيرانه وزمالؤه وطالبه.
بعد تخرجي من الثانوية العامة زرتُ
عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك
ُ
قدمت
خالد ،التي كــان عميدا لها آن ــذاك،
أوراق ال ـت ـحــاقــي بــالـجــامـعــة ث ــم ص ـعــدتُ
ّ
ل ـل ـســام ع ـل ـيــه ،وهـ ـن ـ َ
ـاك ش ــاه ــدت ــه لـلـمــرة
الحازم
األولــى في مكتبه بهيبةِ اإلداري
ُِ
َ
وتلمست
دون ـمــا فـظــاظــة أو غلظة ق ــول،

والدة متعسرة ..التضحية بالكاتب والمقال
كتب عبدالرحيم الميرابي
م ـقــالــة ب ـع ـنــوان «ع ـنــدمــا يـلـ ُـد
ُ
الكاتب مـقــاال» مشبها والدة
ال ـم ـق ــال ومـ ـع ــان ــاة ال ـكــاتــب
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــل ع ـن ــد
الـمــرأة ومــا تعانيه مــن َو َح ـ ٍـم
ومـ ـخ ــاض وت ـع ـس ــر والدة،
مـتـســائــا إن تيسر الحمل
وال ــوالدة هــل سيخرج للنور
ٌ
ط ـ ـفـ ــل سـ ـلـ ـي ــم ،أم س ـي ـع ــان ــي
مشكالت صحية؟
مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـس ـ ــن ظـ ـ ـ ــن ك ــاتـ ـبـ ـن ــا
الـجـمـيــل اسـتـشـهــاده بالعبد
الفقير ،ومــا خفف المصيبة
أن االس ـت ـش ـهــاد كــاسـتـشــاري
نساء ووالدة وليس ككاتب،
وإال لـقـلـنــا رح ــم ال ـلــه ال ـحــال،
وقلنا للكتاب أجاركم الله في
مصيبتكم.
تخوف الجميل «الميرابي»
أن ي ـن ـت ـه ــي الـ ـ ـح ـ ــال ب ــال ـم ـق ــال
م ـش ــوه ــا أو ب ـب ـعــض ال ـع ـيــوب
ُ
الخلقية ،متسائال :هــل يجوز
َ ْ
إط ــاق ــة لـفـظــة «ع ـي ـ ٌـب خ ــل ـ ِق ـ ٌّـي»
ِّ ُ
َ
َ
ُّ
تشو ٌه
عندما ُيول ُد الطفل وفيهِ
َْ
ٌ
ٌّ
خل ِق ٌّي أو خلل عضوي؟
هـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك إج ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـشـ ـي ــخ
عبدالرحمن ال ـبــراك :إي عيب،
ٌ
هو ٌ
إخبار بالواقع،
عيب وهذا
ٌ
ُ
ال طعن في الخالق ،الله تعالى
َ
ي ـخ ـل ـ ُـق مـ ــا ي ـ ـشـ ـ ُ
ـاء كـ ـي ــف ش ــاء
َ ْ َ
َْ
ُ
ُ
ـام كــيــف
«ي ـ َـص ـ ِّـو ُرك ـ ْـم ِفــي ال ْر َحـ ـ ـ
ِ
َ َ
ُ
َ
ُ
يـ ــشـ ــاء» وه ــو ي ـخ ـلــق الـجـمـيــل
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َ
َّ
َ
والد َ
وناقص
ميم وكامل الخلق
ُ َ َّ َ َ َ ْ ِ ُ َ َّ َ
الخلق «مخلقةٍ وغي ِر مخلقةٍ »
َّ
ي ـع ـنــي ِمـ ــن ال ــن ــاس َمـ ــن يـكــون
َ
ٌ
عيب في خل ِقه ،وأحيانا
عنده
ُ
لقته.
يكون
العيب في ِخ ِ
آخـ ــرون ي ــرون أن ــه ال ينبغي
ُ
َّ َ ْ
العيب بــأنــه خــلـ ِقـ ٌّـي في
وصــف
ِ
َْ
استعمال عبارة «عيب خل ِقي»
ِل ـ َـم ــا ف ـي ــه ِم ـ ــن إض ــاف ــة ال ـع ـيــب
َّ
َّ
ونسبته إلى الخالق عز وجل.
وربما لضيق مساحة المقال
لم يتطرق الرائع «عبدالرحيم»
الح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ت ـع ـس ــر الـ ـ ـ ــوالدة

ونتائجها على الجنين واألم،
عفوا المقال ،والكاتب ،ناهيك
عـ ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة األب ن ـف ـس ـيــا
وقلقه خ ــارج غــرفــة ال ــوالدة
ف ــي ان ـت ـظــار الـطـبـيــب ال ــذي
قـ ــد ي ـك ـت ـفــي بـ ـعـ ـب ــارة م ـب ــروك
جالك ولــد أو بنوتة حلوة،
وأحيانا :إحنا عملنا اللي
علينا والباقي على الله.
أحـيــانــا قــد تتعسر ال ــوالدة
ون ـظــرا لحساسية وخـطــورة
ال ـمــوقــف ق ــد تـنـتـهــي بعملية
قيصرية ،تنتج عنها معاناة
لــأم ،وربما في حــاالت قليلة
م ـ ـشـ ــاكـ ــل لـ ـلـ ـجـ ـنـ ـي ــن «بـ ـع ــض
الـ ـج ــروح ،صـعــوبــة الـتـنـفــس،
وآثــار جانبية» وربما البقاء
َّ
ف ــي ال ـح ــض ــان ــة ،م ــا س ـيــؤدي
لـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة ال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف ،وفـ ــي
ح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــال لـ ـ ــن ي ــرض ــى
«ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب ال ـ ـعـ ــريـ ــض»
بتأخير أو شقوق أو خالفه في
المقال.
ُ
هـنــاك الكثير لــيـقــال ،الخوف
أن ينتهي ال ـحــال ب ــأن يضطر
األطباء في منصة اإلبداع «آراء
سعودية» للتضحية بالجنين
ل ـت ـع ـي ــش األم أو ال ـت ـض ـح ـيــة
بالجنين واألم ليعيش األب،
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـط ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ف ـهــي
ال ـت ـض ـح ـي ــة ب ــال ـج ـن ـي ــن واألم
واألب ل ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــش ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب،
وللقارئ التفسير كيف يشاء.

ح ـ ـنـ ـ ّـو الـ ـ ــوالـ ـ ـ ِـد فـ ــي ت ـف ـه ـم ــه وم ـس ــاع ــدت ــه
ـاع
لـطــوابـيــر ال ـط ــاب ال ـقــادم ـيــن م ــن أص ـقـ ِ
مقعد
المنطقة وما جاورها باحثين عن
ٍ
جامعي.
ُّ
ُ
وأعتز بأن جلست مستمعا ألطروحاته
حول السياحة والتنميةِ في عدة مناسبات،
ّ
أط ــروح ــات أكــادي ـمــي ف ــذ وم ـت ـحــدث بليغ
لـبــق ،ينتقي مـفــرداتــه بعناية ُ
ويشخص
لخير أبناء
الواقع ويستشرف المستقبل
ِ
محافظته ومنطقته ووطنه.
العمر ،حين اتخذ
وفي مرحلةٍ تالية من
ِ
الكثيرون من حوائط فيس بوك متنفسا

ّ
ُ
وتـسـلـيــة ،ســخــر ال ــراح ــل صفحته لتكون
منبرا يطرح من خالله أفكاره التطوعية
ُ
ويشحذ همم متابعيه للتفاعل والتعاون
ونشر القيم األصيلة.
ُ
رحلة الحياة قصيرة ،لكن األفــذاذ علما
الـمـمـتـلـئـيــن حـكـمــة ق ـ ــادرون عـلــى جعلها
ً
ً
ً
رح ـل ــة زاخـ ـ ــرة بــالـعـمــل ع ــام ــرة بــالـعـطــاء،
ٌ
ٌ
جدير بأن
أنموذج
ووالدنا علي الشعبي
ُ
قبل شباب الجيل ،قدوة حسنة
يحتذى من ِ
فــي نجاحاته وعصاميته ،ودرس عظيم
ف ــي ال ـص ـب ـ ِـر ع ـلــى األوج ـ ـ ــاع ومـجــابـهـتـهــا
بالتفاؤل واألم ــل حتى الــرمــق األخـيــر ،له
ال ــدع ـ ُ
ـاء بــالــرحـمــة وال ـم ـغ ـفــر ِة وال ـف ــردوس
األعـلــى ،وألخــي عيسى ووالــدتــه الفاضلة
وأشقائه وشقيقاته األعزاء ولكل أحبابه،
خالص العزاء والمواساة.

الفرد والدوائر االجتماعية
تـ ـتـ ـف ــاوت ال ـط ـب ــائ ــع لـ ــأفـ ــراد،
وعليه تتنوع الشخصيات بين
اجتماعية ،انطوائية ،عدائية،
حـســاســة ،نرجسية ،عصبية
وغـيــرهــا ،وبــرغــم هــذا التنوع
الـعـمـيــق فــي بـنـيــة الشخصية
إال أن جميعها ّ
تكون عالقات
ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر ،ف ــاإلن ـس ــان
اجتماعي بطبعه وال يستطيع
العيش ُمـبـعــدا أو وح ـيــدا ،فما
مقدار احتياج الفرد للتواصل
االجتماعي؟
ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ن ـ ـس ـ ـبـ ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاج
اإلنـ ـ ـس ـ ــان وف ـ ـقـ ــا ل ـش ـخ ـص ـي ـتــه،
فـ ـق ــد شـ ـه ــدن ــا كـ ـي ــف أث ـ ـ ــر ع ــام
 2020بـظــروف الحجر والـعــزل
الكوفيدي على نفسية األفــراد
االجتماعيين ،أكثر من غيرهم،
وق ــد اع ـت ــرف الـكـثـيــر بـحــاجـتــه
ال ـم ــاس ــة ل ـل ـخ ــروج وال ـت ــواص ــل
مع الناس تحديدا ،على عكس
الشخصيات االنطوائية ،التي
ُ
دائما تظهر رغبتها في العيش
بعيدا عــن الجماعات ،إال أنها
هـ ـ ــي األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ــأثـ ـ ــرت -عـ ـل ــى
األقــل -بسبب مزاولتها للعمل
ع ــن ب ـع ــد ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ال يــوفــر
ت ــواص ــا ب ـش ــري ــا م ـب ــاش ــرا فــي
بيئة العمل.
كذلك الشخصيات الحساسة
-ونظرا لحساسيتها المفرطة
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ُ
تجاه اآلخــريــن -قــد تظهر عدم
الحاجة للعالقات ،خاصة بعد
تعرضها لصدمات عاطفية أو
ربما لتعامالت جافة نوعا ما،
إال أن ـهــا مـتــوقـعــة وع ــادي ــة وال
تصل لمستوى الـصــدمــة ،لكن
ب ـح ـس ــب مـ ـنـ ـظ ــور ال ـش ـخ ـص ـيــة
الحساسة جدا تعتبرها صدمة
مـ ـ ــؤثـ ـ ــرة ،ت ــدفـ ـعـ ـه ــا ل ــاب ـت ـع ــاد
والتفاعل السلبي مع العالقات
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،ف ـت ـجــد ك ـث ـيــرا من
الحساسين بإفراط ّ
يدعون عدم
الحاجة للعالقات االجتماعية

وال ـق ــدرة عـلــى الـعـيــش فــي بعد
وأمـ ــان ،لكن ســرعــان مــا تلحظ
تغير مــزاجـهــم ونفسيتهم إثر
لقاء مع األصــدقــاء القدامى أو
اجتماع عائلي حميم ،وهذا ما
يكشف عــن حاجتهم الداخلية
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي
واالن ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح ع ـ ـلـ ــى اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن،
ولكنهم ال يعرفون ذواتهم جيدا
وال يـتـقـنــون مــاحـظـتـهــا ،فهم
سريعا مــا ينسون انتعاشهم
بعد اللقاءات بالناس ليغطوا
فـ ـ ــي غـ ـيـ ـب ــوب ــة الـ ـتـ ـحـ ـس ــس مــن
أفعال اآلخرين ،وهذا ما ُيحبط
كثيرا من عالقاتهم.
ُ
ما ذكر أعاله يكشف عن حاجة
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان عـ ـم ــوم ــا ل ـل ـت ــواص ــل
والتفاعل البشري ،فالعالقات
االجتماعية تفتح لالجتماعي
مـ ـج ــاال لـ ـلـ ـت ــواص ــل واإلنـ ـ ـت ـ ــاج،
ُ
وت ـشــرع لــانـطــوائــي نــوافــذ من
التعلم والـتـعــرف على تجارب
ُ
أخـ ــرى ،كــذلــك تـتـيــح للحساس
دروس ـ ـ ــا م ـج ــان ـي ــة ،ل ـي ـع ــرف أن
الحساسية المفرطة قــد تكون
ع ــام ــل تــدم ـيــر ل ـع ــاق ــات مهمة
ومهارات أساسية ،وإن النجاح
يتطلب الموازنة بين االنخراط
والتفاعل والتسامح واالندماج
أو التوقف وحصر العالقة في
حدود معينة.

الخميس

وغادرنا رجل الخير «علي الشعبي»
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عين الرأي

إنـ ـ ـ ــه «عـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي» غـ ـ ــادر
بهدوء وتــرك وراءه سيرة عطرة
وإنجازات تتحدث عنه بكل خير
وح ـ ــب ،رجـ ــل كـ ــان وق ـت ــه لـخــدمــة
هــذا الــوطــن والمجتمع والـنــاس،
عرفته بإخالصه في العمل ودقته
وتـفــانـيــه ،وال يجامل مطلقا في
أي أمــر يخص العمل ،وال يدخل
موضوع الوساطات في عمله.
أذكــر ألكثر مــن مــرة ،كــان بيننا
اتصال بشأن العمل ،يعطي ويرد
بلباقة ،إن كان لديه جواب أعطى
وإن لم يكن لديه اعتذر ،بطريقة

عندما تكتب عن شخصية تعاملت معها لفترة من
الزمن ،ويكون من ضمن الشخصيات القريبة للقلب،
بسبب حسن تعامله وأخالقه ورقيه في الحديث،
وحبه للخير المستمر ،رغم منصبه العالي ،وعدم تفرغه
وانشغاله الدائم ،حيث إن مغادرته لهذه الحياة يعتبر
ألما وصدمة ،ألن مثل هذه الشخصيات نادر أن تجد
لهم بديال أو مثيال.

تخجل المتصل وتقدر اعـتــذاره،
ال أذكـ ــر أن ـنــي مـنــذ أن عــرفـتــه أن
اتصلت عليه أو أرسلت له رسالة
و«طنش» أو تجاهل الرد ،بل يرد
ويـعــاود االتـصــال ويعتذر أيضا
لعدم رده النشغاله أو لغير ذلك،

ل ــذل ــك أق ـ ــول دائـ ـم ــا ع ـنــه إنـ ــه كــان
الــرجــل األكــاديـمــي المناسب لكل
ج ـه ــة ي ـع ـمــل ب ـه ــا ،ألنـ ــه مـخـلــص
ج ــدا فــي عمله وال يعمل بمكان
إال ويرفعه ،ويجعله أفضل مكان،
بتنظيمه ودقـتــه وتمكنه ،وفــوق

 22جمادى اآلخرة  1442هـ
 4يناير 2021م

ذلـ ــك أخ ــاق ــه ت ـت ـح ــدث ع ـن ــه بـكــل
مكان.
كم هو جميل أن يغادر الشخص
هــذه الدنيا ،وخلفه من يدعو له
ويـتــرحــم عليه ،ويــذكــره بالخير
وي ـث ـنــي ع ـل ـيــه ،ألنـ ــه كـ ــان يـتــرفــع
عـ ــن األم ـ ـ ــور ال ــدن ـي ـئ ــة وص ـغــائــر
وت ــواف ــه األح ــادي ــث بـيــن ال ـنــاس،
غــادر «الشعبي» إلــى ربــه ،وخيم
ال ـحــزن ،ليس على عائلته فقط،
بل على مجتمع عاش بين أفراده
وع ـ ــرف ـ ــوه ب ــأخ ــاق ــه وإخـ ــاصـ ــه
وحبه للخير.
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فقد اليسرى فأبدع باليمنى
وق ـ ـ ـ ـ ــد ح ـص ــل
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أودع
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب
مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل دي
الـ ـعـ ـبـ ـق ــري ع ـلــى
ثربانتس «1547
تـ ـ ـك ـ ــريـ ـ ـم ـ ــات
»1616
–
ب ـعــد مــوتــه-ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــن
م ــا ل ــم يحصل
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــس
عـلـيــه إال قلة
س ـ ـنـ ــوات فــي
م ـ ــن ال ـك ـت ــاب
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ــر
في العالم ،ولو
بـعــد أس ــره في
أردنا مجرد ذكر
« »1575أثـ ـن ــاء
أسماء ما حصل
مـشــاركـتــه ضمن
عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه م ـ ـن ـ ـهـ ــا
قـ ـ ــوات عـسـكــريــة
فـ ـ ـل ـ ــن تـ ـكـ ـفـ ـيـ ـه ــا
إس ـ ـ ـبـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ــم
مـ ـق ــال ــة ق ـص ـي ــرة
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر ذلـ ـ ـ ــك
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــذه ،ومـ ـ ـ ــن
ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـع ــال ــم
هــذه التكريمات
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـن ـ ـق ـ ـلـ ــب
عمل أهــم جائزة
ضـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـبـ ـ ــادئـ ـ ــه
للتواصل مع الكاتب
أدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــال ـل ـغ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــر
a.aloraid@saudiopinion.org
اإلسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
ت ـلــك ال ـم ــدة ومــن
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده بـ ـي ــن
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــس
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة جـ ـ ـ ــدران
لكي يخرج للعالم ككاتب متميز .جامعتين باسمه.
وق ـ ــد اسـ ـتـ ـف ــاد «ث ــرب ــانـ ـت ــس» مــن
كما أن المعهد الثقافي اإلسباني
بيئة الجزائر في كتاباته الحقا ،الرئيسي يسمى ثربانتس ويضم
حيث جــاءت روايــة دون كيخوته  86مركزا في  45دولة ،منها مصر
ال ـش ـه ـيــرة «وت ـس ـم ــى ك ــذل ــك دون وال ـ ـم ـ ـغـ ــرب واألردن والـ ـج ــزائ ــر
ك ـي ـش ــوت» ال ـت ــي كـ ــان م ــن بـعــض وت ــون ــس ول ـب ـنــان ،وذلـ ــك لتعليم
شخصياتها
شخصيات حقيقية اللغة والثقافة اإلسبانية وثقافة
ُ
فــي الجزائر مثل ثــريــدا أي ثريا ،دول أمــري ـكــا الــاتـيـنـيــة الـنــاطـقــة
التي يقال إنها أحبت «ثربانتس» باإلسبانية.
وحاولت مساعدته على الخالص
ويقع المركز الرئيسي للمعهد
من أسره.
فـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة الـ ـت ــي ول ـ ــد فـيـهــا
في فترة خدمته العسكرية فقد ث ــرب ــان ـت ــس ف ــي مـ ــدريـ ــد ،ك ـم ــا تــم
يده اليسرى ولكن ذراعه لم تقطع تــأسـيــس  14مـســرحــا ف ــي خمس
بــل فـقــد ال ـقــدرة عـلــى استعمالها دول وم ـ ــرك ـ ــزا ص ـح ـي ــا ب ــاس ـم ــه،
فقط ،وهو ما جعله يتفاخر بذلك وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ثـ ــربـ ــان ـ ـتـ ــس
ويكتب فيها القصائد ،ثــم يبدع ال ـس ـنــوي ،وم ـهــرجــان بــاسـمــه في
ُ
ب ـع ــده ــا ل ـي ـس ـطــر بـ ـي ــده ال ـي ـم ـنــى إحـ ــدى ال ـم ــدن اإلس ـبــان ـيــة ،وك ــرم
واحــدة من أفضل خمس روايــات بوضع صورته على إحــدى قطع
في العالم.
النقود اإلسـبــانـيــة ،ويـتــم سنويا
ون ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ل ـك ـث ــاف ــة ت ـن ـظ ـي ــم كـ ـ ــأس ث ــرب ــانـ ـت ــس ل ـك ــرة
ون ــوعـ ـي ــة ق ـ ــراءات ـ ــه ف ـق ــد ب ـل ــغ مــن الـ ـق ــدم ،ح ـيــث ت ـقــام مـ ـب ــاراة ودي ــة
ق ـ ــوة أس ـل ــوب ــه وجـ ـم ــال ع ـب ــارات ــه فــي ألـكــاال دي إيـنــاريــس ،وتوجد
وق ــدرت ــه ع ـلــى اإلبـ ـح ــار ف ــي عــالــم عشرات التماثيل له في عــدد من
اللغة أن سميت اللغة اإلسبانية الـ ـم ــدن اإلس ـب ــان ـي ــة ،وت ـم ـث ــال في
«لغة ثربانتس» وينظر اإلسبان مـتـحــف ال ـش ـمــع ف ــي م ــدري ــد .كما
إل ـي ــه ن ـظ ــرة إجـ ـ ــال وإك ـ ـبـ ــار كـمــا تحول اســم روايـتــه إلــى مصطلح
يـنـظــر ال ـبــري ـطــان ـيــون لشكسبير وهـ ـ ــو «ال ــدونـ ـكـ ـيـ ـش ــوتـ ـي ــة» ال ـتــي
وأكثر ،وذلك ألنه كتب أول رواية تعني كل سلوك مبني على حلم
أوروبية حديثة ،تعتبر من أعظم غـيــر قــابــل للتحقق ،وت ــم تمثيله
األعـ ـم ــال ف ــي األدب ال ـعــال ـمــي إن كمسلسل وأنتج أكثر من فيلم من
لـ ــم ت ـك ــن أع ـظ ـم ـه ــا ح ـس ــب أغ ـلــب الرواية ،وقد توفي ثربانتس يوم
ـؤسـســا  22إبريل «قبل يوم واحد من وفاة
ال ـن ـقــاد ،حـتــى اع ـت ـبــروه مـ ِ
لفن الرواية الحديثة ،عالوة على شكسبير» حيث سمي ذلك اليوم
يوما عالميا للكتاب.
كونه شاعرا وكاتبا مسرحيا.
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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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