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جو بايدن رئيس الواليات المتحدة الجديد ،يشترط أال اتفاق ،وال تفاوض مع إيران،
بعد االتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس األمريكي السابق ترمب ،إال إذا تخلت إيران عن
طموحاتها ،التي تتزايد يوما بعد يوم ،في الوصول إلى القدرة على تخصيبها لليورانيوم،
وفي تخليها عن استفزازاتها لدول الجوار في الشرق األوسط ،وعن دعمها ألذرعها في «حزب
اهلل» في لبنان ووجودها في سوريا ،ومليشياتها في اليمن والحشد الشعبي في العراق،
هذا من جانب.

من يكسر عظم من؟
إبراهيم مفتاح

sojurnal

www.saudiopinions.org

ابن المخواة «حسنين»
والجرأة والطموح
العمري
ناصر ُ

العالم بين التنمية والحرب

يومية

كيف سيكون شكل
ال ـع ــال ــم ف ــي األعـ ـ ــوام
القادمة ،هذا السؤال
المرحلي قد أضحى
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــل ال ـ ـش ـ ــاغ ـ ــل
للعديد من الباحثين والمهتمين
بمستقبل اإلنـســان وبتموضعه
ف ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ــي
المستقبلي المعاش.
فخالل األيام القريبة الماضية
ق ــد صـ ــدر ع ــن ش ـ ـ ــارون ب ـي ـكــوك،
مديرة مجمع دراســات الجينوم
ال ـم ـع ـنــي بـ ـم ــرض «ك ــوف ـي ــد »١٩
مـقــاربــة م ـفــادهــا ،أن ــه يـبــدو أننا
خ ــال األعـ ــوام الـعـشــرة الـقــادمــة،
ق ـ ــد نـ ـج ــد أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا م ـض ـط ــري ــن
للتعايش مــع فــايــروس كــورونــا
الـمـسـتـجــد بنسخته الـمـتـحــورة
ال ـت ــي ك ـش ــف ع ــن ت ــواج ــده ــا فــي
مقاطعة كنت البريطانية ،إذ إنه
من المتوقع أن تجتاح العالم بال
هوادة.
أي أننا قد نضطر ألخذ جرعة
ل ـق ــاح س ـن ــوي ل ـت ـفــادي اإلص ــاب ــة
يومية
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حسن مشهور

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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ب ـهــذا ال ـف ــاي ــروس ،عـلــى غ ــرار ما
نفعله سنويا من أجل التعايش
مع األنفلونزا الموسمية.
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــرق ف ــي
ال ـ ـسـ ــوداويـ ــة وال ـم ـث ـي ــر ل ـل ـمــزيــد
م ــن ال ـم ـخ ــاوف الـ ــذي ق ــد يتمكن
الـمـنـجــز الـعـلـمــي اإلن ـس ــان ــي في
حقل البحث الدوائي من تكذيبه
مستقبال ،يــدعــونــا بشكل جــدي
لـلـتـفـكـيــر ف ــي الـ ــواقـ ــع ال ـح ـيــاتــي
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ب ـ ـكـ ــل ت ـف ـص ـي ــات ــه
وتعقيداته.
ف ـ ـن ـ ـحـ ــن ك ـ ـب ـ ـشـ ــر مـ ـ ـ ــع وجـ ـ ـ ــود
ت ـل ــك الـ ـث ــوري ــة الـ ـت ــي حـقـقـنــاهــا
ف ــي ال ـعــديــد م ــن م ـج ــاالت الـعـلــم
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــرع ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوجـ ــي
والـتـقـنــي ،قــد وطــن لــدى العديد
مـنــا بــأنـنــا قــد أوش ـك ـنــا أن نقف
عـلــى س ـقــف ال ـعــالــم ،خــاصــة مع
وض ـ ــع أي ــدي ـن ــا ع ـل ــى أب ـج ــدي ــات
ت ـق ـن ـي ــة ال ـ ـنـ ــانـ ــو ،أو مـ ــا ت ـع ــرف
بتقنية الجزيئات متناهية في
الصغر.
إال إن ما أحدثه وجود فايروس

في عالمنا الحضاري من إرباك
قـ ــد أص ـ ـ ــاب رؤوس ـ ـنـ ــا بـ ــالـ ــدوار،
وأع ـ ــادن ـ ــا ل ـل ـم ــرب ــع األول فـيـمــا
يتعلق بعجز اإلنسان –أحيانا-
عن مواجهة متغيرات الطبيعة.
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ــدع ــون ــا -ك ـب ـشــر
م ـت ـح ـض ــري ــن -أن ن ـف ـكــر بـجــديــة
في سبل المحافظة على سالمة
وبقاء جنسنا اإلنساني معافى
من المتغير الفايروسي الفتاك،
وبالعمل الـجــاد لتحقيق تنمية
بشرية مستدامة تضمن تحقيق
النماء والرفاه البشري اإلنساني،
عوضا عــن حــاالت التقاتل التي
أضحت أشبه ما تكون بلزومية
حـيــاتـيــة مـعــاشــة ،ف ـهــذا ال ـصــراع
اإلنـ ـس ــان ــي والـ ـتـ ـق ــات ــل ال ـب ـشــري
الـمـعـلــن م ـنــه وغ ـيــر ال ـم ـع ـلــن ،لن
يـسـهــم ف ــي خ ـيــر ال ـع ــال ــم ،وإن ـمــا
سـيــدخــل اإلن ـس ــان كـكــائــن منتج
في مزيد من التعقيدات وحاالت
التشتت التي تحول دون إعماره
لحياته وضـمــان أمــن ومستقبل
أبناء عرقه وجنسه.

من يكسر عظم من؟
وم ــن جــانــب آخ ــر تــرفــض إي ـ ــران رفـضــا
بــاتــا ال ـت ـفــاوض ح ــول أي تـعــديــل فــي ذلــك
االت ـف ــاق أو ملحقاته كقضية الـصــواريــخ
الباليستية.
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إبراهيم مفتاح

للتواصل مع الكاتب
I.Moftah@saudiopinion.org

وبين اإلصرار األمريكي على إعادة النظر
فــي البنود التي تمت صياغتها فــي زمن
الرئيس أوبــامــا ،وبين التعنت ،والتحدي
اإليــرانــي ،في زيــادة تخصيب اليورانيوم
الذي ظهر -مؤخرا -للهيئة الدولية للطاقة
ال ـنــوويــة ،وج ــود مــواقــع ســريــة يـتــم فيها
الـتـخـصـيــب ل ــم ي ـتــم ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا ،تـبــدو
الفجوة واسعة ،وعميقة جدا ،إضافة إلى
أن إي ـ ــران ت ـهــدف م ــن وراء الـمـمــاطـلــة إلــى
اكتمال بناء قدراتها النووية ،وهذا ما جاء
على لسان بعض المسؤولين األمريكيين
واألوروب ـي ـي ــن ،ب ــأن إي ــران ال يفصلها عن
ب ـلــوغ ـهــا ه ــدف ـه ــا ال ـ ـنـ ــووي س ـ ــوى بـضـعــة

جو بايدن رئيس الواليات المتحدة الجديد ،يشترط أال اتفاق،
وال تفاوض مع إيران ،بعد االتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس
األمريكي السابق ترمب ،إال إذا تخلت إيران عن طموحاتها ،التي
تتزايد يوما بعد يوم ،في الوصول إلى القدرة على تخصيبها
لليورانيوم ،وفي تخليها عن استفزازاتها لدول الجوار في الشرق
األوسط ،وعن دعمها ألذرعها في «حزب اهلل» في لبنان
ووجودها في سوريا ،ومليشياتها في اليمن والحشد الشعبي
في العراق ،هذا من جانب.
أسابيع أو بضعة شهور -على األقل -كما
أن آخر تصاريح بعض المسؤولين يقول:
على بــايــدن أن يفهم أن هناك خيارين ،ال
ثالث لهما ،إما رفع العقوبات األمريكية أو
إنتاجنا للقنبلة النووية.
هذه التصاريح الحادة ،والمتصلبة التي
تأتي أحيانا على لسان الرئيس روحاني،
وأحـ ـي ــان ــا ع ـل ــى لـ ـس ــان وزيـ ـ ــر خــارج ـي ـتــه،
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يكتبون في العدد القادم

أيمن العريشي

رجاء البو علي

شفاء العقيل

يوسف الحسن

غانم الحمر

غازي الفقيه

حسن الخضيري

فايزة الصبحي
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تعود العالم على سماع تصاريح شبيهة
لـهــا ،وتـعــود أيـضــا على أنــه عندما يصح
ال ـص ـح ـيــح ،ت ـل ـجــأ إيـ ـ ــران إلـ ــى ال ـت ـن ــازالت،
وأقرب مثال على ذلك طلب وزير الخارجية
اإلي ــران ــي مــن الــرئـيــس الـفــرنـســي مــاكــرون
ومن الدول األوروبية األخرى أن يتوسطوا
في األمــر ،ولم تمض أيــام قليلة حتى عاد
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــون إلـ ـ ــى ت ـش ـن ـج ـهــم وت ـش ــدده ــم
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ف ــي تـصــريـحـهــم ال ـس ــاب ــق ،إمـ ــا إعـ ـف ــاء من
العقوبات ،وإما قنبلة ذرية.
وبصرف النظر عن كل هــذه العنتريات،
وف ــي ظ ــل ال ـس ـيــاســة األمــري ـك ـيــة ال ـجــديــدة
ي ـن ـت ـظ ــر ال ـ ـعـ ــالـ ــم شـ ـيـ ـئـ ـي ــن ،إم ـ ـ ــا خ ـض ــوع
األمريكان لالبتزاز اإليــرانــي ،وفــي هــذا ما
فـيــه مــن ف ــرض ال ــرؤي ــة اإليــران ـيــة وازديـ ــاد
غطرستها واحتمال ما ينتج عن ذلك من
تبعات يعلم الـلــه نتائجها ،وفــي هــذا ما
فـيــه م ــن كـســر ل ـه ــراوة الـهـيـبــة األمــريـكـيــة،
واه ـت ــزاز لـلـصــورة الـضـخـمــة ألمــريـكــا في
عـ ـي ــون الـ ـع ــال ــم ،وهـ ـن ــا ت ـت ـش ـعــب األس ـئ ـلــة
ح ــول م ــا سـيـكــون عـلـيــه ال ـعــالــم مستقبال
في ظل نشوة االنتصار اإليرانية ،وإما أن
تحتفظ أمريكا بوزنها وثقلها السياسي
والعالمي ،وهنا أترك لآلخرين تصور ما
ستلده األحداث.
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ي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
أن نـ ـ ــأمـ ـ ــل ف ــي
حـ ـ ـ ـ ــدوث م ــزي ــد
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـف ـ ــزات
بعد أن أفسحت
الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا
َ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
للتكنو لو جيا ،
لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـ ــدور
فعال في تطور
ال ـمــخ الـبـشــري،
ق ـف ــزات ل ــم تكن
لـتـحــدث إال في
الخيال العلمي.
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السنة الثالثة
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علي حجي – كاتب رأي

تحريك المقابض

رأي:
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مبارك حمدان

للتواصل مع الكاتب
M.Hamdan@Saudiopinion.org

وبالرجوع إلى كتاب الله الكريم سيجد
ال ـ ـقـ ــارئ ال ـع ــدي ــد م ــن اآلي ـ ـ ــات الـ ـت ــي يــأمــر
ال ـل ــه ب ـهــا ب ـنــي ال ـب ـشــر بــإع ـمــال تـفـكـيــرهــم
واستخدام عقولهم ،وكلما أعمل اإلنسان
عـ ـقـ ـل ــه ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدم تـ ـفـ ـكـ ـي ــره ت ـم ـك ــن مــن
الــوصــول إل ــى أف ـكــار مـبــدعــة ،ومقترحات
م ـف ـيــدة ،وأف ـع ــال رائ ـع ــة ،واك ـت ـشــف أس ــرار
المجهول مــن األم ــور ،مــا يولد لديه همة
عــالـيــة وط ـمــوحــا ال يـقــف عـنــد ح ــد ،لــذلــك
تبرز هنا أهمية الممارسة المستمرة لدى
كل إنسان في استخدامه لعقله وتفكيره.
وف ــي ض ــوء مـتـغـيــرات الـعـصــر الـحــاضــر
وما يحيط بالشباب من مغريات متنوعة
وك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ت ـج ـع ــل م ـ ــن األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـم ـك ــان
إكسابهم مهارات التفكير حتى ال يظلوا
في حيرة من أمرهم ويكونوا لقمة سائغة

وهب اهلل اإلنسان عقال مبدعا من أجل أن يفكر به ويتأمل
فيما حوله ،ويخضع األمور لدراسة متأنية يميز فيها بين
الصحيح والخطأ ،بين الخير والشر ،بين اإليجابي والسلبي،
ويدقق في األمور ويهتم بالموضوعية واالتزان إلى غير ذلك.
لكل متربص وحاقد.
وال ـم ــاح ــظ أن ب ـع ـضــا م ــن ب ـنــي الـبـشــر
وخ ـص ــوص ــا ال ـش ـب ــاب ق ــد أغ ـل ـق ــوا مـنــافــذ
التفكير وب ــواب ــات الـعـقــول بـمـقــابــض من
حـ ــديـ ــد ،ف ـع ـط ـل ــوا ق ــدراتـ ـه ــم ال ـت ـف ـك ـيــريــة،
وأصبح همهم هو اللهاث وراء الماديات،
وال ــرض ــا بــال ـق ـل ـيــل ،وعـ ــدم ب ــذل م ــزي ــد من
الـ ـجـ ـه ــود ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ،ف ـك ــان ــت ال ـم ـح ـص ـلــة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ج ـ ـمـ ــود عـ ـق ــولـ ـه ــم وضـ ـح ــال ــة
تفكيرهم ،وضعف هممهم ووقوفهم عند
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ف ــي ال ـس ـلــم ،ل ـيــس لــديـهــم

جبر الخواطر
جـ ـب ــر الـ ـ ـخ ـ ــواط ـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـكـ ـس ــرة،
وتضميد جراح القلوب المنهكة،
واألرواح المضطربة ،هي صفات
ال يتحلى بـهــا س ــوى أصـحــاب
الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــوب ال ـ ـن ـ ـق ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـف ـ ـطـ ــرة
ال ـس ـل ـي ـم ــة ،واألخـ ـ ـ ـ ــاق ال ـن ـب ـي ـلــة،
وال ـه ـم ــم ال ـعــال ـيــة ،واإلن ـســان ـيــة
السامية.
ال ـ ـجـ ــابـ ــرون لـ ـخ ــواط ــر ال ـن ــاس
م ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزون ،ق ـ ـلـ ــوب ـ ـهـ ــم بـ ـيـ ـض ــاء،
وأرواحـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم نـ ـقـ ـي ــة ،وم ـع ــادن ـه ــم
راق،
ثـمـيـنــة ،وع ـنــدهــم اإلح ـس ــان ٍ
يــرفـعــون همم ال ـنــاس ،ويهونون
ع ـل ـي ـهــم م ـص ــائ ـب ـه ــم ،ويـ ــأخـ ــذون
ب ــأي ــديـ ـه ــم م ـ ــن مـ ـ ـم ـ ــرات ال ـض ـيــق
إل ــى فـجــوج الــوســع ،بالمساعدة
أو الـنـصـيـحــة أو االب ـت ـس ــامــة أو
الصدقة أو المعاملة والعطاء.
ك ـ ــان ال ـن ـب ــي -صـ ـل ــى الـ ـل ــه عـلـيــه
وس ـل ــم -يـجـبــر ب ـخــواطــر ال ـنــاس،
ف ـق ــد ك ــان ــت هـ ـن ــاك ام ـ ـ ــرأة ع ـجــوز
تــريــد أن تصلي خـلــف الـنـبــي وال
تستطيع ال ــذه ــاب ال ــي المسجد،
فــذهــب إل ـي ـهــا ال ـن ـبــي م ــع خــادمــة،
وصلى بها في بيتها.
إن جبر الـخــواطــر عمل أخالقي
ـام ،والــذيــن يـجـبــرون الـخــواطــر
سـ ٍ
أص ـ ـحـ ــاب نـ ـف ــوس راق ـ ـيـ ــة وط ـي ـبــة
وأنيقة وتــرى وجوههم ضاحكة
مستبشرة مـسـفــرة ،لـهــذا أجـبــروا
خواطر الناس.
اجعلوا من تعامالتكم اليومية

الــرغـبــة فــي الـتـقــدم والـصـعــود والــوصــول
إلى األعلى.
ولعل مما يساعد على تحفيز التفكير،
وتشجيع العقول على الــدراســة والبحث
واالسـتـقـصــاء واإلبـ ــداع ،هــو تــوفــر البيئة
التعليمية الـمـنــاسـبــة ال ـتــي تعتمد على
استخدام العديد من الطرائق التدريسية
الـمـتـنــوعــة ال ـتــي تـنـمــي م ـه ــارات التفكير
الـ ـت ــأمـ ـل ــي واإلب ـ ـ ــداع ـ ـ ــي لـ ـ ــدى الـ ــدارس ـ ـيـ ــن،
وت ـك ـس ـب ـه ــم مـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـبـ ـح ــث واإلب ـ ـ ـ ــداع
واالب ـت ـك ــار ،وتــدفــع إل ــى ط ــرح ال ـمــزيــد من

األف ـكــار الـمـبــدعــة ،وكــذلــك وج ــود األسـتــاذ
القادر على إشعال فتيل النقاش والحوار
بطرق استنتاجية واستقرائية متنوعة،
إضــافــة إلــى استخدام التقنيات الحديثة
ب ـصــورة إيـجــابـيــة تدفعهم إل ــى مــزيــد من
ال ـت ــأم ــل وال ـف ـح ــص وال ـت ـق ـص ــي ،وت ـنــويــع
بـعــض المتطلبات والـتـكــالـيــف المحفزة
لـ ـم ــزي ــد م ـ ــن الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر عـ ـب ــر ال ـم ـن ـص ــات
التعليمية ،وال سيما أن شبابنا يمتلكون
عقوال رائعة قادرة على التميز واإلبداع.
ومـ ــن ه ـنــا أه ـي ــب ب ـطــاب ـنــا وطــال ـبــات ـنــا
إل ــى إطـ ــاق ال ـع ـنــان ل ـع ـقــول ـهــم ،وتـحــريــك
الـ ـمـ ـق ــاب ــض ب ـ ـصـ ــورة م ـس ـت ـم ــرة ودائـ ـم ــة
تمكنهم مــن الــوصــول إل ــى أع ـمــال خــالــدة
تـعــود عليهم وعـلــى مجتمعهم ووطنهم
بالنفع الكبير والثمرة اليانعة.

صعب السؤال
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نـ ـ ـ ـ ـ ــورا يـ ـتـ ـسـ ـل ــل إلـ ـ ـ ـ ــى قـ ـل ــوبـ ـك ــم،
ف ـي ـض ـي ـئ ـهــا وي ــدفـ ـئـ ـه ــا ،فـ ـك ــم مــن
صــاحــب مـشـكـلــة ،وك ــم م ــن فـقـيــر،
وكم من محتاج ،وكم من مريض،
وكــم مــن مـحــروم ،وكــم مــن حزين،
وكــم مــن معسر ،وكــم مــن شخص
يـمــر بـضــائـقــة ،وك ــم م ــن مــرتـجــف
وس ــط زواب ـ ــع ال ـح ـي ــاة ،ك ــل ه ــؤالء
يحتاجون إلى من يمنحهم بريق
أمـ ــل ،وك ـل ـمــات داف ـئ ــة ،وابـتـســامــة
ع ـط ــف ومـ ـ ـ ــودة وحـ ـ ـن ـ ــان ،ووق ـف ــة
إن ـســان ـيــة م ـغ ــاي ــرة ،وع ـط ــاء وب ــرا
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كس
إن جبر الخواطر ال يحتاج إلى
كثير جهد ،وال كثير مــال ،فربما
تكفي كلمة ،أو ابتسامة ،أو دعاء،
أو معاملة حسنة ،فجبر الخواطر
ي ـن ـت ــج م ـج ـت ـم ـعــا ص ـح ـي ــا مـحـبــا
ومتعاونا ومتراحما ومتعاطفا،
فـعـلـيـنــا ج ـم ـي ـعــا أن ن ـه ـتــم ب ـهــذه
ال ـع ـبــادة ،وه ــذا الـخـلــق اإلنـســانــي
العظيم ،وهذا السلوك الطيب ،وأن
نسير بين الـنــاس نسعى بينهم
ون ـج ـبــر خ ــواط ــره ــم ،قـ ــال تـعــالــى
لَّ ْ
ُ
َ
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ال ْح َسان».
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األق ـ ـسـ ــى فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة لـيــس
ألـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـجـ ـ ّـرد ال ـ ـ ــذي ي ــأت ــي
مـبــاشــرا وحــاسـمــا وصــريـحــا،
لـ ـي ــس ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـع ـق ـب ــات
والظروف المادية القسرية
الـتــي تـقــف فــي وجــوهـنــا في
ك ـ ــل م ـ ــراح ـ ــل حـ ـي ــاتـ ـن ــا أي ــا
كانت هذا العقبات ،ومدى
تــأثـيــرهــا عـلــى سـبــل وطــرائــق
ع ـي ـش ـن ــا ال ـ ـمـ ــاديـ ــة عـ ـل ــى ه ــذه
األرض.
األق ـ ـ ـسـ ـ ــى –فـ ـ ـ ــي رأيـ ـ ـ ـ ـ ــي -هــو
ّ
ذلــك األل ــم المبطن ال ــذي يأتي
ب ـ ــوج ـ ــه صـ ـ ــديـ ـ ــق ،ألـ ـ ـ ــم ال ـف ـه ــم
الخاطئ ،والتعاطي الخاطئ،
واإلح ـس ــاس الـخــاطــئ ،ال أظــن
أن هـ ـ ـن ـ ــاك قـ ـ ـس ـ ــوة أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
فـهــم خــاطــئ لـتـصــرف بديهي
وف ـ ـطـ ــري وصـ ـ ـ ــادق نـ ـق ــوم ب ــه،
لـيــأتــي اآلخ ــر ويـعـيــد تفسيره
مـ ــن خـ ـ ــال رؤاه ال ـش ـخ ـص ـيــة
وأف ـ ـ ـكـ ـ ــاره ونـ ـظ ــرت ــه ل ـل ـح ـي ــاة،
فيحضر هــذا التقييم مجحفا
لـ ـن ــا وق ــاسـ ـي ــا عـ ـل ــى ن ــواي ــان ــا
الحسنة الـتــي دفعتنا للقيام
به.
بهذه الكيفية يبقى التساؤل
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـلـ ــق :ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا ي ـ ــأت ـ ــي هـ ــذا
الـ ـلـ ـب ــس؟ لـ ـ ـم ـ ــاذا تـ ــوجـ ــد ه ــذه
الـمـســافــة الـمـمـتــدة إل ــى درجــة
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ال ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــض مـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن بـ ـي ــاض
ال ــداف ــع ال ــذي ن ـقــوم م ــن خــالــه
بـتـصــرف م ــا ،وم ــا بـيــن س ــواد
التفسير الذي ّ
يؤول من خالله
الـ ـشـ ـخ ــص اآلخـ ـ ـ ــر ل ـت ـصــرف ـنــا
هذا؟ أين الموضوعية بحدها
األدن ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم ل ـه ــذه
الممارسة بيننا وبينه؟
ق ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ع ـ ـ ـ ـ ــدة أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب
مـتــداخـلــة ه ــي م ــن تـقــف خلف
هـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض ،ول ـك ــن يـبـقــى

غـ ـي ــاب ال ـ ـسـ ــؤال والـ ـ ـح ـ ــوار مــع
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وط ـ ـ ـلـ ـ ــب تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات
واضحة لما قام به هو أهمها
بـ ــرأيـ ــي ال ـش ـخ ـص ــي ،ف ـغ ـيــاب
الـ ـ ـك ـ ــام الـ ـ ــواضـ ـ ــح ال ـم ـب ــاش ــر
ي ـح ـضــر الـ ـت ــأوي ــل ،والـ ـت ــأوي ــل
ع ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ـ ــا ي ـ ــأت ـ ــي ب ــأج ــوب ــة
وتفسيرات مضللة ،ومن هنا
يــأتــي الخلل ال ــذي يقبع خلف
كل هذا.
ومن هنا تنشأ المشاكل بين
األصــدقــاء وبـيــن األحـبــة وبين
األق ــرب ــاء وحـتــى بـيــن األزواج،
أحــدنــا يـفـعــل أم ــرا مــا ال يفهم
دوافـ ـع ــه اآلخـ ـ ــر ،وب ـ ــدال م ــن أن
يـ ـس ــأل وي ـط ـل ــب ت ـف ـس ـي ــرا لـكــل
ذلــك فإنه يقوم هو بتصورها
ً
بناء
وتأويلها ويحاكم اآلخــر
عليها وكــأنـهــا حقيقة واقـعــة،
فــي حـيــن أن ـهــا أب ـعــد مــا تكون
عن الحقيقة في الغالب.
السؤال أسهل وأبسط كثيرا
م ــن الـ ـت ــأوي ــل ،لـكـنـنــا ال نفعل
ذلك ،ولست أفهم لماذا! هل هو
غرورنا البشري الذي يمنعنا
م ــن ال ـ ـسـ ــؤال ،أم ه ــي رغـبـتـنــا
ف ــي ت ـع ـق ـيــد ح ـيــات ـنــا بـ ــدال مــن
أن نـمــارسـهــا بالبساطة التي
تستحقها؟ أمر غريب وعجيب
ال نزال نمارسه بإصرار.

األربعاء

الحناكية وجامعة طيبة «وش رأيكم؟»

رأي✍ :

أحمد العوفي
للتواصل مع الكاتب

A.ALOFFI@saudiopinion.org

عين الرأي

فـ ـبـ ـن ــات ــه م ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـف ــوق ــات فــي
الدراسة واالختبارات التحصيلية،
وال ـق ــدرات ،وطموحهن التعليمي
أكبر مــن تخصص إدارة األعـمــال،
ه ــذا الـتـخـصــص الـخــديــج اليتيم،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـق ـب ــل حـ ـت ــى ط ــالـ ـب ــات
ال ـم ــدي ـن ــة! وح ـق ـي ـقــة اس ـت ـغ ــرب من
إصرار الجامعة االقتصار عليه.
مـ ـت ــأك ــد أن ه ـ ـنـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
األه ـ ــال ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـع ــدون ل ــان ـت ـق ــال،
ب ـح ـثــا عـ ــن ت ـخ ـص ـص ــات وك ـل ـيــات
أوس ــع ترتقي لتطلعات أبنائهم،
وطـمــوحـهــم ،وتحقق لهم الــرضــاء

في نقاش مع أحد األصدقاء الذي عزم على
االنتقال من محافظة الحناكية إلى المدينة المنورة،
كان من أهم األسباب ندرة التخصصات في ُفريع
جامعة طيبة في المحافظة ،وأنه يخشى على بناته
من الطريق ،ويشفق عليهن من مشقة التردد
اليومي بين المحافظة والمدينة ،حتى ولو كان ذلك
بباصات الجامعة التي وفرتها  -مشكورة -لطالبات
المحافظة.

ال ــذات ــي ،وتـلـبــي شغفهم العلمي،
ول ـع ـل ــي فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـق ــال ــة أطـ ــرح
مـقـتــرحــا ،عـســى أن يـصــل لصانع
الـ ـق ــرار وص ــاح ــب ال ـصــاح ـيــة في
ج ــامـ ـع ــة طـ ـيـ ـب ــة ،خـ ــاصـ ــة أن ه ــذا

ال ـم ـق ـتــرح ،أث ـبــت نـجــاحــه ف ــي هــذه
األزمــة وحتى الجامعة أقــرتــه ،إنه
التعليم عن بعد ،الذي سيوفر على
الـجــامـعــة الـمـصــاريــف التشغيلية
ُ
لفريعها في المحافظة ،وسيسمح
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بـ ـتـ ـع ــدد الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ،عـ ـل ــى أن
ت ـكــون االخ ـت ـب ــارات ح ـضــوريــا في
ُ
فريع الجامعة بالمحافظة ،كذلك
يمكن االسـتـفــادة مــن مــركــز قياس
الموجود فيها ،وبـهــذا نأمن على
أبنائنا من وعثاء السفر ،وخطورة
الطريق ،ونربط على قلوب اآلبــاء
واألمهات.
أت ـم ـنــى أن ي ـح ــرك ه ــذا الـمـقـتــرح
الـ ـم ــاء ال ـ ــراك ـ ــد ،وم ـ ــن يـ ـ ــدري رب ـمــا
سيتمكن أبناء المحافظة مستقبال
مــن أداء اخـتـبــارات كلية الطب في
محافظتهم.
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ابن المخواة «حسنين» والجرأة والطموح
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــة
ح ـ ـيـ ــن س ــاق ـت ــه
لـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن
خـطــواتــه األول ــى
األجـ ـ ــانـ ـ ــب ،عـلــى
ن ـ ـحـ ــو م ـ ـيـ ــاديـ ــن
لـقــب الـهــداف
كـ ـ ــرة الـ ـك ــرة،
خـ ــال الـعـقــد
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـكـ ـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــي
يــدور بخلدنا
تقريبا.
أن حـ ـ ـس ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ُـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــري
بـ ـ ـ ــزغ ن ـجــم
س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــول
ال ـش ــاط ــر ح ـســن،
ـة
ـ
ي
أيـ ـق ــون ــة وط ـن ـ
فــأعــاد بمواهبه
ي ـ ـتـ ــردد ص ــداه ــا
العالية األمل في
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
إمـ ـك ــانـ ـي ــة بـ ــزوغ
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،حـيــث
ن ـجــوم سـعــوديــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب
تـقــارع األجنبية
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــودي
في زمن الهيمنة
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ــذي
األجـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
يـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس بـ ـق ــوة
وشـ ــح ال ـمــواهــب
للتواصل مع الكاتب
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة،
N.alomari@saudiopinion.org
ه ـ ـ ــداف ال ـ ـ ــدوري
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي
السعودي.
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــوس ب ـم ــا
«حسنينو» كما يحب أن يطلق ي ـقــدمــه م ــن ع ـط ــاء ك ـب ـيــر ،الـكـثـيــر
عليه مــريــدوه وع ـشــاق فـنــه ،أحــد مـ ــن الـ ـبـ ـهـ ـج ــة ،بـ ـظـ ـه ــور اسـ ـ ــم فــذ
الـنـمــاذج الـشــابــة الـتــي نفخر بها يسير عـلــى خـطــى الكبير محمد
كونها امتلكت الطموح والشغف ،الشلهوب الذي كان آخر نجومنا
وشقت طريقها نحو النجومية ،الكبار وآخــر الفرسان في ميدان
مـتــدثــرة قيم اإلخ ــاص واإليـمــان المنافسة على لقب الهداف.
بالذات.
أكــد حسن حقيقة قــدرة الالعب
ل ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـيـ ـشـ ـيـ ـه ــات السعودي على مقارعة النجوم،
ال ـعــري ـضــة ال ـت ــي ت ــؤط ــر األش ـي ــاء وكتب سيرته منذ الظهور األول
فــي الـمـجــال الــريــاضــي وتضعها ب ـ ــأح ـ ــرف م ـ ــن ن ـ ـ ـ ــور ،وبـ ـحـ ـض ــور
نـطــاقــات ضيقة أن تسيطر عليه مهيب ،ورغم أن حسن ُ
العمري ال
أو أن تـحــد مــن طـمــوحــاتــه ،ألقى يلعب في مركز قلب الهجوم ،إال
خـلــف ظ ـهــره بـحـكــايــات نجومية أنه استطاع بما يملكه من أدوات
وس ـ ـ ـطـ ـ ــوة الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن األج ـ ــان ـ ــب الالعب الطموح أن يقلب الطاولة
وتجربتهم الـعــريـضــة وم ــا توفر وأن يزاحم على صدارة الهدافين
ل ـهــم خـ ــال مـسـيــرتـهــم ال ـطــوي ـلــة ،ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ،وك ـ ــان غ ـي ــر م ـ َـرة
وذهب نحو البحث عن مشروعه هــو الخبر السعيد لبني قــادس،
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأب يـ ـسـ ـتـ ـح ــق ليذهب بعد كل هدف يحرزه نحو
االحـ ـت ــرام ،ف ــزار ش ـبــاك الـخـصــوم االحـ ـتـ ـف ــال م ـع ـهــم ع ـل ــى طــريـقـتــه
وت ـ ـجـ ــاسـ ــر عـ ـل ــى اخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق ودك الـخــاصــة ،وهــو يــرش على وجبة
ك ــل ال ــدف ــاع ــات ال ـح ـص ـي ـنــة ،فـكــان الـ ـف ــرح خ ـل ـط ـتــه ال ـت ــي ل ــم يـكـشــف
بجرأته وشخصيته القوية سببا السر عنها ،إال أنها تهب الجميع
فــي إقـصــاء أنــديــة جماهيرية من مذاق اللذة.
مسابقات مهمة.
إذا ك ــان الـنـجــم الـشـهـيــر محمد
لـ ــم ي ـل ـت ـف ــت هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــاب الـ ــذي نـ ــور ي ـم ـثــل أحـ ــد مـ ـص ــادر الـفـخــر
نـفـخــر ب ــه عــالـيــا لـتـلــك الـعـنــاويــن ألهالي مكة ،حتى أن ابن مكة غدا
ُ
العريضة التي تمنح -في العادة -أحــد أشهر ألقابه ،فإنه يحق لنا
لــأنــديــة الجماهيرية والعبيها ،نحن -أب ـنــاء الـمـخــواة -أن نفاخر
ألنه كان يؤمن أنه يجب أن يكون بحسن ،كتجربة ونموذج ومثال
هــو ال ـع ـنــوان األع ــرض فــي دوري حي للحضور الغني الذي ُيحيلنا
إلى معاني اإلصــرار والشخصية
محمد بن سلمان.
وح ـ ـ ـ ــدث أن كـ ـت ــب حـ ـس ــن اس ــم التي ال تعترف إال بالتفوق ،وأن
الـ ــاعـ ــب الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى جـ ــدار ن ــرى فـيــه أح ــد م ـصــادر االع ـتــزاز،
األبـ ـط ــال ،واق ـت ـحــم ب ـج ــرأة ن ــادرة كونه رفع أسهم الالعب السعودي
قــائـمــة ال ـهــداف ـيــن ،بـعــد السيطرة في بورصة الهدافين.
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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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