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وزارة التعليم والمسرح

يومية

✍

إبراهيم الحارثي
ن ـ ـح ـ ــن بـ ـح ــاج ــة
ألن ن ـط ــور ك ــل ما
ي ـح ـي ــط بــالـمـمـثــل
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــي،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن الـ ـمـ ـمـ ـث ــل هــو
النقطة المحورية التي يدور
حــول ـهــا ال ـم ـس ــرح ،فالممثل
حين نطور النص من حوله
ونـ ـط ــور الـ ـ ــرؤى اإلخ ــراج ـي ــة
ونـ ـ ـط ـ ــور صـ ـن ــاع ــة وإن ـ ـتـ ــاج
ال ـ ـعـ ــرض الـ ـمـ ـس ــرح ــي ،فـمــن
ال ـب ــدي ـه ــي أن ن ـص ــل ل ـن ـقــاط
يومية

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

i.alharty@saudiopinion.org

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

رضا عديدة.
س ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــرق بـ ـ ـ ـ ـ ــاب وزارة
التعليم ،لتكون ن ــواة تطور
الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،بـعـمــل
خطة نشطة للمسرح ،وزارة
الـتـعـلـيــم بـحــاجــة فعلية ألن
ي ـن ـط ـلــق ب ـه ــا الـ ـخـ ـي ــال أك ـثــر
ل ـص ـنــاعــة ح ـ ـ ــراك ،نـسـتـطـيــع
من خالله أن نؤسس لثقافة
م ـس ــرح ـي ــة جـ ـيـ ــدة ،ب ـ ــدال مــن
تـنـفـيــذ أنـشـطــة ال منهجية،
ال ت ـس ـه ــم ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فــي

صقل وبناء وتطوير مدارك
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ،إال أن الـ ـمـ ـس ــرح
ال ـمــدرســي رغ ــم كــل مــا يقدم
لـ ـ ــه مـ ـ ــن أف ـ ـ ـكـ ـ ــار ن ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،فـ ــأن
نـسـبــة اإلن ـج ــاز فـيــه تحتاج
لمزيد من الجدية والتركيز،
س ـي ـم ــا وأن ه ـ ــذه ال ـمــرح ـلــة
ت ـح ـت ــاج ل ـل ــوص ــول ب ـن ــا إل ــى
مـكـتـسـبــات ع ـلــى الـمـسـتــوى
الفني والـجـمــالــي واإلداري،
فــي مـســألــة اإلدارة الثقافية
واإلنتاج.

كيف تنجح المجالس البلدية؟
وم ـمــا نـلـحـظــه ال ـت ـفــاوت ف ــي مـسـتــويــات
الـعـطــاء بـيــن الـمـجــالــس الـبـلــديــة ،ويــرجــع
ذلك لمدى إدراك أعضاء المجالس البلدية
بــالـصــاحـيــات ،وفــق الــائـحــة التنظيمية
فـضــا عــن وج ــود ك ـفــاءات فــاعـلــة وق ــادرة
على اإلنجاز.
وح ـ ـيـ ــن ت ـت ـص ــاع ــد بـ ـع ــض االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
ف ــي ك ــون الـمـجــالــس الـبـلــديــة ل ــم تـقــم بما
ي ـن ـب ـغــي ت ـح ـق ـي ـقــه ولـ ـ ــم تـ ـق ــدم مـ ــا يـحـقــق
ال ــرض ــا للمستفيدين –ال ـمــواط ـن ـيــن -فــإن
ذلك يرجع لسببين ،الكثير من المواطنين
ليس لديهم وضــوح عن المهام المسندة
للمجالس ،ويـنـظــرون إلــى أنـهــا المعنية
ب ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــروع ــات ،ول ـ ــم ي ـع ـل ـمــوا أن
ع ـم ـل ـهــا ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى أمـ ــريـ ــن ،ال ـمــراق ـبــة
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أحد أهم عوامل نجاح أعمال المجالس البلدية ،التوافق والتناغم
مع األمانات والبلديات ،والمشاركة الفعلية في طرح الرؤى
واالقتراحات وتقديم الدراسات المتعلقة بالمهام المسندة لها.
واإلقرار لخطط وبرامج البلدية المرتبطة
بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في
الـمـيــزانـيــة ،وتنفيذ مـشــروعــات التشغيل
وال ـص ـي ــان ــة والـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـت ـطــويــريــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،وإبـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي ف ــي تـلــك
المشروعات بحسب الـمــادة السابعة من
الالئحة التنظيمية للمجالس ،وتحميل
ال ـم ـجــالــس ال ـب ـلــديــة م ــا ل ــم ي ـكــن ف ــي إط ــار
صالحياتها يعد انتقادا في غير محله.
وم ــن خ ــال مــا نـشــاهــده فــي الصحافة
لبعض أعـمــال المجالس البلدية ،نلحظ
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أن هـنــاك مجالس لها حـضــورهــا الفاعل
والـ ـم ــؤث ــر ،وه ـ ــذا ال ـت ـف ــاوت ف ــي م ـن ـجــزات
ال ـم ـجــالــس ال ـب ـلــديــة ق ــد يــدف ـع ـنــا للبحث
عــن األسـبــاب والـحـلــول ،مــا يتطلب وضع
م ـعــاي ـيــر دق ـي ـقــة ع ـنــد اخ ـت ـي ــار الـمـعـيـنـيــن
كـ ــي ي ـت ـح ـقــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن مـ ــع الـم ـن ـتـخـبـيــن
لـعـمــل ت ـشــاركــي ،وح ـتــى ت ـقــوم المجالس
بــأع ـمــال ـهــا ب ـن ـج ــاح ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ت ـق ــارب
وث ـيــق م ــع األم ــان ــات وال ـب ـلــديــات وتــوافــق
فــي الــرؤيــة وال ـهــدف ،وتـشــارك عند وضع
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـب ــاح ــة
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وم ـ ــن خ ـ ــال ع ـم ــل دام ع ـ ــدة س ـ ـنـ ــوات فــي
المجلس الـبـلــدي ألمــانــة منطقة الـبــاحــة،
كــان االنسجام واضحا والتوافق مريحا
والرؤية مشتركة ،ما يثمن ألمين منطقة
الباحة علي بن محمد السواط في المقام
األول الذي يبذل جهودا رائعة ويقدم رؤى
نــاضـجــة ويـثـبــت تـعــاونــا إيـجــابـيــا رائـعــا
لشراكة مثمرة.
وال ريــب أن هناك الكثيرين من األمناء
ورؤســاء البلديات يقدرون هذه الشراكة،
م ــا ي ـم ـكــن وص ـ ــف ال ـع ـم ــل ال ـم ـس ـنــد لـهـمــا
كجناحين أبيضين يحلقان في الفضاء،
خدمة لمدننا وقرانا انسجاما مع «رؤية
 »2020وت ـح ـق ـي ـقــا ل ـم ـطــالــب وط ـمــوح ــات
األهالي.

الجمعة

وللصورة رأي
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الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون
الحازم يصنع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــوك
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـض ـ ـبـ ــط
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـص ـن ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
السوي ،ولكن
اإلنـســان الذي
ي ـت ـغ ـيــر رأسـ ــا
عـلــى عـقــب ما
إن ت ــرف ــع عنه
ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة هــو
إنسان يعاني
من خلل.
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سراج أبو السعود – كاتب رأي

ديربي كورونا ..المباراة محتدمة
الديربيات عادة هي من أكثر المقابالت
ال ـك ــروي ــة ال ـت ــي ت ـح ـبــس األن ـ ـفـ ــاس ،حتى
آخ ــر دقـيـقــة ،وعـلــى ض ــوء نتيجتها يظل
الشارع الرياضي يروى حكاياتها ويردد
قصتها ،لزمن ليس قليال ،مــن النقاد أو
الالعبين أو المتفرجين.
كــورونــا فيها عــدة مالمح مــن الديربي،
ل ـك ــن م ــع ف ـ ـ ــوارق ع ـج ـي ـبــة ،ف ـه ــي ال ـفــريــق
الـكــروي األول فــي المعلب حاليا ،بينما
العالم كله هــو الفريق الثاني المنافس،
وقد بــدأت مباراة الديربي بيننا وبينها
مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام ،وم ــن دون انـقـطــاع أو
ت ــوق ــف ،ف ــي م ـعــركــة حــاف ـلــة بــال ـم ـنــاورات
والـمــراوغــات ،مـبــاراة محتدمة ومفتوحة
على كل االحتماالت ،وبزمن ليس تسعين
دقيقة فقط ،ولكنه زمن مفتوح ينتهي في
وقت ال يعرفه أحد.
سـ ـ ّـجـ ــل كـ ـ ــورونـ ـ ــا ف ـ ــي م ــرم ــان ــا ال ـك ـث ـيــر
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أكثر المباريات لفتا لالنتباه هي مباريات الديربي ،ذلك ألنها
تجمع اإلثارة والمفاجآت ،وال تخضع للمقاييس ،بل ويظل
توقع نتيجتها صعبا للغاية حتى على خبراء الكرة ،باعتبارها
مباراة مختلفة ،أو إن شئت فقل معركة كروية مفتوحة على
كل االحتماالت ،وليس مفاجئا أن الفريق األقل ترشيحا هو
من يكتسح منافسه.
م ــن اإلصـ ــابـ ــات ،بـعـضـهــا ت ـس ــدي ــدات من
مـنـتـصــف الـمـلـعــب ،وأخ ـ ــرى ب ــال ــرأس من
ركالت ركنية ،وثالثة بسبب هفوات خط
دفــاع ـنــا ف ــي مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،حـتــى أتـخــم
مرمانا بحشد وافر من اإلصابات ،كما أن
األداء العنيف والمتهور لفريق كورونا،
ق ــد أصـ ــاب عـ ــددا م ــن العـبـيـنــا بــإصــابــات
قاتلة.
وب ـ ـيـ ــن الـ ـش ــوطـ ـي ــن ن ـظ ـم ـن ــا ص ـف ــوف ـن ــا
وحــاولـنــا إع ــادة تكتيك وأس ـلــوب لعبنا،
فتحسن حــال فريقنا قليال ،واستطعنا

حوثي = إرهابي
الـعــالـمـيــن الـعــربــي واإلس ــام ــي،
ال ي ـع ـن ــي وض ـ ــع تـ ــرمـ ــب –
ف ــدفـ ـع ــوا الـ ـمـ ـلـ ـي ــارات لـتـحـقـيــق
الــرئـيــس األمــريـكــي الـســابــق-
األه ـ ـ ـ ــداف وأنـ ـ ـش ـ ــأوا ال ـم ـســاجــد
ج ـمــاعــة ال ـحــوثــي ف ــي قــائـمــة
ودعموا األحــزاب والجماعات
اإلره ـ ــاب أن ـهــم إرهــاب ـيــون،
ف ــي ال ـي ـمــن ول ـب ـن ــان والـ ـع ــراق
وال ي ـع ـن ــي إل ـ ـغـ ــاء ب ــاي ــدن
ُ
وسوريا ودول أخــرى ،إلنجاح
الرئيس األمريكي الجديد-مـ ـخـ ـطـ ـط ــاتـ ـه ــم ومـ ـس ــاعـ ـيـ ـه ــم
ه ــذا ال ـقــرار أنـهــم لـيـســوا في
التوسعية.
قـ ــائ ـ ـمـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وخ ـل ــق
ـة،
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ـ
باألمس دعــا العالم وأمريكا
الفوضويون
فالحوثيون هم
إل ــى وق ــف االق ـت ـت ــال ف ــي الـيـمــن،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرون لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــرارات
فــي خ ـطــوات إل ــى وق ــف الـحــرب،
ُ
ُ
الدولية والهاتكون لألعراف
وكــانــت ه ـنــاك ُمـطــالـبــات أممية
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد وال ـت ـع ـل ـي ـم ــات
ل ـل ـت ــوص ــل إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،واج ـت ـم ــع
الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت ب ـه ــا ال ـش ــرائ ــع
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي وأصـ ـ ــدرت
السماوية.
الـهـيـئــات والـجـمـعـيــات الــدولـيــة
بـيــانــاتـهــا تـطــالــب بــوقــف نزيف
وال يعني أننا أمام جماعة
الـ ــدمـ ــاء وال ـم ـه ــزل ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
ت ـ ـ ــري ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام ،واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
وال ـ ـكـ ــارثـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،فـ ــي بـلــد
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،بــل
ُ
للتواصل مع الكاتب
فقد االسـتـقــرار واألمــن واألمــان،
إنـهــا جماعة إرهــابـيــة ،تنفذ
ُ
م ـنــذ وصـ ــول ال ـحــوثــي الـ ُـم ـجــرم
أجـ ـ ـن ـ ــدة إيـ ــران ـ ـيـ ــة ُم ـت ـع ـم ــدة
s.almusallm@saudiopinion.org
إل ــى صـنـعــاء ،وتلقيه دعـمــا من
اإلضـ ـ ـ ــرار ب ـم ـن ـط ـقــة الـخـلـيــج
ُمجرمي الحرب ماللي إيران.
والعالم العربي ،وتهدم القيم
ُ
اإلسالمية،
والتعاليم
اإلنسانية واألعراف الدولية
ب ــاألم ــس رد ال ـح ــوث ــي ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ــم ـط ــال ـب ــات
ووصلت
الحواجز
تلك
بل إنها جماعة تخطت كل
بـصــواريــخ على مناطق الجنوب فــي السعودية،
إلى حاجز القبيلة الصغيرة ،فانتهكتها وصادرت ط ــال ــت م ـط ــار أب ـه ــا وأج ـ ـ ــزاء م ــن مـنـطـقــة خميس
أمـ ـ ـ ــوال أب ـ ـنـ ــاء ع ـم ــوم ـت ـه ــا ،وان ـت ـه ـك ــت األع ـ ـ ــراض مشيط.
وع ــاث ــت ف ــي األرض ف ـس ــادا ،وم ــن ط ـه ــران تتلقى
ف ـه ــل س ـي ـك ــون ع ـ ــام  2021ع ـ ــام ت ــوق ــف ال ـح ــرب
الــدعــم وال ـم ــؤازرة والـتــأيـيــد ،وال ـمــؤن ،واألسـلـحــة ،فــي الـيـمــن؟ وهــل سـنــرى ق ــرارات صــارمــة مــن قبل
والذخائر .ماللي إيران همهم التمدد خارج إيران ،المجتمع الدولي لوقف المهزلة في اليمن ،وإعادة
والـسـيـطــرة عـلــى الـمـنــاطــق الـتــي
ينتمي ُ أبـنــاؤهــا األم ــور لطبيعتها ،وردع الـحــوثــي مــن انتهاكات
لـلـمــذهــب الـشـيـعــي ،كـمــا أن هــدفـهــم ُ
ـول
ـ
ص
و
ـذ
ـ
ن
ـ
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ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي وزع ــزع ــة الـمـنـطـقــة واس ـت ـمــرار
الخميني ،وبدعم من أعــداء اإلســام للتوسع في الحرب؟.

رأي✍ :

صالح المسلم

أن نـسـجــل هــدفــا سـيـنـمــائـيــا ،وال أحـلــى،
فــي مــرمــى ك ــورون ــا ،سيظل مــن األه ــداف
الخالدة بشهادة النقاد ،ذلكم هو «هدف
اللقاح» الشهير ،ثم طفقنا ننظم دفاعنا
فتقلصت اإلصــابــات القادمة مــن مهاجم
كورونا الشهير ذي القدم الغليظة ،بسبب
ع ــودة ال ــروح لمدافعينا ،والستبسالهم
المنقطع النظير ،وسط صيحات ومؤزرة
جهورنا الوفي.
ال ـم ـبــاراة مــا زال ــت مـحـتــدمــة حـتــى اآلن،
لكن الــذي يريحنا أنــه قد بــدأت مؤشرات

االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ال ـك ــرة ل ـصــال ـح ـنــا ،في
مؤشر أمل كبير أننا سنقلب الطاولة على
فريق كــورونــا ،ونــرد لــه الـصــاع صاعين،
ولن نرضى بالتعادل ،فعزيمتنا تدفعنا
دفعا لتسجيل هدف أو عدة أهداف أخرى
في مرماه ،لنعلن ونبتهج بالفوز بشرف،
بفضل قتاليتنا الالفتة في هذه المعركة
الكروية الشرسة.
أح ـ ــد خ ـب ــرائ ـن ــا الـ ـك ــرويـ ـي ــن ال ــام ـع ـي ــن،
همس لمدربنا والعبينا ،أن أهم ما بقي
م ــن واج ـبــات ـنــا ،ب ـعــد ال ـح ـضــور الــذه ـنــي،
ليس فقط الدفاع وغلق المنافذ الخلفية
لـفــريـقـنــا وحـ ـس ــب ،ب ــل وح ـت ــى اسـتـثـمــار
ال ـ ـكـ ــرات الـ ـم ــرت ــدة ل ـصــال ـح ـنــا ،م ــن خ ــال
الـمــزيــد مــن الـبـحــوث المعملية المعمقة،
ك ــي ن ــواص ــل م ــن خـ ــال تـسـجـيــل أهـ ــداف
أخرى خاطفة وأسطورية ،في كبد شباك
كورونا العنيد.

«وعند اهلل تجتمع الخصوم»
نـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــع ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرا بـ ـ ــاألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
الـمـظـلــومـيــن ف ــي ح ـيــات ـهــم ،فمنهم
مــن ُيـظـلــم فــي بـيـتــه ،أســرتــه ،عمله،
وللظلم أشكال مختلفة فقد تكون
بكلمة أو نظرة أو مجاملة باطلة
أو بشهادة زور أو تدليس في اآلراء
والمواقف.
وإن لـ ــم ت ـك ــن أن ـ ــت قـ ـ ـ ــادرا عـلــى
أخذ حقك حينها تنتظر نصر الله
وستكتفي بذكر «حسبي الله ونعم
الوكيل»
إن ل ـ ــم تـ ـج ــد ع ـ ـ ــدال ف ـ ــي م ـح ـك ـمــة
الدنيا ،ارفــع أمــرك لمحكمة اآلخــرة،
ف ــالـ ـشـ ـه ــود الـ ـم ــائـ ـك ــة والـ ـق ــاض ــي
أحكم الحاكمين ،يقول الله تعالى
«وع ــزت ــي وج ــال ــي ألن ـص ــرن ــك ولــو
بعد حين» ومــن عدالته -عــز وجل-
أن ه ـنــاك يــومــا لـلـقـيــامــة ن ـقــف فيه
أم ـ ــام ال ـل ــه –تـ ـع ــال ــى -وي ـع ـط ــي لـكــل
مظلوم حقه.
ال تـحــزن أيـهــا الـعـبــد ،فــربــك أعــدل
العادلين ،وال يظلم ربــك أحــدا «كل
ـاق سـيـسـقــى بـمــا س ـقــى ،الـظــالــم
سـ ـ ٍ
ب ـم ــا ظـ ـل ــم ،والـ ـش ــام ــت ب ـم ــا ش ـمــت،
والمسيء بما أساء»
في هذه الحياة هناك من يستغل
نـفــوذه وسلطته فــي ظلم اآلخــريــن،
كما أنه يتلذذ في مشاهدة استمرار
وق ـ ــوع ال ـظ ـلــم ع ـل ـي ـهــم ،وي ـط ـلــب من
بـطــانـتــه مـعــاونـتــه لـتــوسـيــع نـطــاق
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ال ـظ ـل ــم ع ـل ـي ـهــم ،ك ـمــا أنـ ــه يـسـتـمـتــع
بمن ينقل له أخبارهم ومشاعرهم
ومدى تأثرهم.
ل ـقــد ت ـنــاســت هـ ــذه ال ـب ـطــانــة قــول
رس ــول الـلــه صلى الـلــه عليه وسلم
«مـ ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــى مـ ـ ــع ظ ـ ــال ـ ــم ل ـي ـع ـي ـن ــه،
وهــو يعلم أنــه ظــالــم فقد خــرج من
اإلسالم»
ق ــد يــرت ـفــع ال ـظ ــال ــم ،ول ـك ــن هـ ــذا ال
يـعـنــي غـفـلــة ال ـل ــه ع ـن ــه ،فـكـلـمــا زاد

االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع كـ ـ ــان الـ ـسـ ـق ــوط م ــرع ـب ــا،
فاحترس أن تؤيد ظالما ولو بقلبك،
فتكون شريكه في المصير والعقاب
وتنالك دعوات المظلومين.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــص ال ـ ـتـ ــي
سمعناها عن الظلم شهرة ،عندما
َ
حبس هارون َّ
الرشيد أبا العتاهية
ظلما فكتب لــه أبــو العتاهية على
جـ ـ ـ ــدار الـ ـسـ ـج ــن «إلـ ـ ـ ــى ّ
ديـ ـ ـ ـ ــان ي ــوم
ُ
تجتمع
ال ــدي ــن نـمـضــي وع ـنــد ال ـلــه
ُ
الخصوم»
تذكر أيها الظالم قدرة الله عليك،
ق ـ ـ ــال ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى «وال ت ـح ـس ـبــن
ال ـل ــه غ ــاف ــا ع ـمــا ي ـع ـمــل ال ـظــال ـمــون
إن ـمــا يــؤخــرهــم ل ـيــوم تـشـخــص فيه
األب ـص ــار» ولننظر كـيــف استجاب
الـلــه سبحانه وتـعــالــى لـنــوح عليه
ال ـ ـسـ ــام «فـ ــدعـ ــا رب ـ ــه أن ـ ــي م ـغ ـلــوب
فانتصر»
ي ـق ــول ال ـش ــاف ـع ــي ،آيـ ــة م ــن ال ـق ــرآن
سهم فــي قلب الظالم ،وبلسم على
قلب المظلوم ،قيل ومــا هــي؟ فقال:
قوله تعالى «وما كان ربك نسيا»
قــل للذي آذاك ،إن حقي عند الله،
آت ،وهـ ـن ــا ن ـتــذكــر
وم ـ ــا ع ـن ــد الـ ـل ــه ٍ
كلمات الشاعر جهاد جحا:
كــم ظــالــم عـبــر الـعـصــور قــد انقهر
*** إن الظلوم لخاسر ولو انتصر
الله يمهل من بغى فلتصطبر ***
فلسوف يغدو عبرة لمن اعتبر.

الجمعة

بعض النقص من بعض الكمال
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عين الرأي

وراء ال ـكــوال ـيــس مـشـقــة ووراء
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـم ــرتـ ـب ــة ن ـقــص
وأزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ،ك ـ ـ ــل هـ ــذه
الطاقات المفعمة بالحياة وهذه
الـ ـق ــوة خـلـفـهــا ج ـ ــدار س ـم ـيــك من
ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـت ــي ال ي ـع ـلــم بها
أحد.
فـ ــي ال ـ ـمـ ــرايـ ــا مـ ــامـ ــح م ـب ـع ـثــرة
تبحث مليا عما يعيد ترتيبها
بعناية ،ال أحــد معه الخبر حول
مـ ــا ي ـ ـحـ ــدث ح ـق ـي ـق ــة ،حـ ـ ــول ذل ــك
االرتـ ـج ــاج الـ ــذي تـعـيـشــه النفس
في اللحظات األخيرة قبل النوم،
حــول ألــم الفطام الــذي دفعته من
أجــل الحصول على ذلــك الشيء،
حول اإلهانة التي تعرضت إليها
كـثـيــرا قـبــل عملية إقــاعــك ،حــول
التنمر الذي اغتصب الطفل الذي
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لكي نعيش ونبقى على قيد الحياة مستمرين في
البحث عن الطريق الذي سيوصلنا نحو الكمال ،يجب
أن نتميز بالقدرة على التأقلم والرغبة في المواجهة
واإلنتاج الصحيح لألفكار اإليجابية.

فيك ،الناس ترى دائما الحصيلة
الظاهرة أمام أعينها وتنسى أن
تلتفت لكل االحـتـمــاالت القائمة
وراء ذل ـ ــك ال ـن ـج ــاح الـ ـ ــذي ي ـبــدو
كامال.
عندما حاولت ترميم ما انكسر
بداخلك ،عندما كانت تمضي بك
الليالي المتتالية مسهد العين،
عـنــدمــا كـنــت تشجع نفسك على
ال ـن ـه ــوض م ــن ج ــدي ــد ومــواج ـهــة
الصعاب مرة أخرى ،عندما كنت
تـحــاول أن تـكــون ال ـقــدوة المثلى
ل ـن ـف ـســك ،وأك ـث ــر م ــن ذل ــك عـنــدمــا

كنت تجاهد لتكون على حقيقتك
التي يرفضها الجميع.
فــي مثل هــذه اللحظات وجــدت
نـفـســك تــائ ـهــا ،ت ـنــاضــل م ــن أجــل
الـبـقــاء وك ــل األش ـيــاء ت ـحــارب من
أج ـ ــل إدانـ ـ ـت ـ ــك ،ل ـح ـظ ــات لـ ــم تـعــد
تعرف فيها من معك ومن ضدك،
من الصالح ومــن الطالح ،لكنها
حـ ـتـ ـم ــا أعـ ـ ــادتـ ـ ــك إل ـ ـ ــى ح ـق ـي ـق ـتــك
ودفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ب ـ ـ ــك إلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرتـ ـي ــب
األولويات في حياتك ولتصحيح
بعض المفاهيم العبثية كمفهوم
الكمال بعد أن تمعنت في القصة

وأعدت صياغة الحبكة من جديد.
بعض النقص من بعض الكمال،
وكل ناقص هو في جوهره كامل،
ألنه يستحيل أن نصل لما نريد
وأن نبلغ حقيقتنا دون أن ندفع
ثمنا مقابل كــل شــيء نــرغــب في
الحصول عليه.
وص ـ ـ ـ ــف األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ــن ح ــولـ ـن ــا
وت ـع ــري ـف ـه ــا ي ـب ـق ــى م ـب ـن ـيــا عـلــى
الــوعــي ال ــذي يصل إلـيــه اإلنـســان
في كل محطة من حياته ،وكلما
غ ـ ّـي ــر مـ ــن تـ ـج ــارب ــه وم ـ ــن ال ـط ــرق
التي يتعاطى بها لحل مشاكله،
سـتـظـهــر أم ــام ــه سـبــل ج ــدي ــدة لم
ي ـك ــن ي ـع ـلــم ع ـن ـه ــا ،وبـ ـع ــده ــا كــل
الـ ـصـ ـع ــاب فـ ــي ذهـ ـن ــه سـتـتـفـكــك،
ســاع ـت ـهــا س ـي ــرى ال ـع ــال ــم بـشـكــل
مختلف.
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رقم عبور
كــانــت ال ـب ــداي ــة م ـنــذ 25
ن ـ ـحـ ــن اآلن فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــام
عــامــا ،بــالـقـيــاس الــزمـنــي
 ،2045ت ـح ــول ــت حـيــاتـنــا
الـبـسـيــط ،لـكــن بــالـقـيــاس
إل ـ ـ ـ ــى روتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال نـ ـه ــاي ــة
ال ـح ـضــاري أصبحنا
لـ ـ ــه ،وسـ ـيـ ـط ــر ال ــذك ــاء
عـ ـل ــى بـ ـع ــد سـ ـن ــوات
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــي عـ ـل ــى
ضــوئ ـيــة ك ـث ـي ــرة ،عما
حـ ـي ــاتـ ـن ــا ووجـ ـ ــودنـ ـ ــا
ك ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ال ـ ـعـ ــالـ ــم
ب ـش ـك ــل لـ ــم ي ـس ـب ــق مــن
والحضارة في العام
ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـن ــا
.2020
األمـ ـ ــر إل ـ ــى درجـ ـ ــة أن
ـروج
إج ـ ــراء بـسـيــط كــال ـخـ
أنـ ـ ــا اآلن م ـت ـق ــاع ــد فــي
ـز
ـ
ك
ـر
ـ
م
م ــن ال ـب ـيــت ل ــزي ــارة
الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـي ــن مـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر،
الـ ـم ــديـ ـن ــة يـ ـحـ ـت ــاج إبـ ــاغ
أع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــش مـ ـ ـ ـ ــع زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم ب ــوق ــت
واب ـن ـتــي ال ـتــي تـعـمــل في
ـاف ،وت ـح ــدي ــد ال ـم ـســار
كـــ ٍ
إح ـ ــدى ش ــرك ــات ال ـطــاقــة،
ـة
ـ
ل
ـو
ـ
ج
ـ
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ـ
ـ
م
ـرض
ـ
ـ
ـ
غ
والـ ـ ـ ـ
ب ــاق ــي أوالدي يـعـيـشــون
ومــدت ـهــا ،لـلـحـصــول على
مــع عــائــاتـهــم الصغيرة
إذن ي ـ ـ ـخـ ـ ــول الـ ـشـ ـخ ــص
فـ ــي أح ـ ـيـ ــاء م ـت ـف ــرق ــة فــي
القيام بهذه الرحلة.
ذات ال ـمــدي ـنــة ،نـتــواصــل
للتواصل مع الكاتب
م ـ ـع ـ ـهـ ــم ب ـ ـش ـ ـكـ ــل يـ ــومـ ــي
هــذا اإلج ــراء البسيط ال
بد من اتباعه في كل مرة  Obaid.AlSuhaimi@saudiopinion.orgعـبــر اإلن ـتــرنــت ونجتمع
ث ـ ـ ــاث إل ـ ـ ــى أرب ـ ـ ـ ــع م ـ ــرات
تفكر فيها بــالـخــروج من
ف ــي األس ـب ــوع ف ــي أوق ــات
المنزل ،حتى تحصل على
كود يمنحك اإلذن ،لكي تجد الطريق سالكا مختلفة عـبــر االت ـصــال الـمــرئــي ونـتــواصــل
وت ـت ـفــادى ال ـغ ــرام ــات ،وت ــدخ ــل الــروبــوتــات أكثر من ذي قبل.
وال ـت ـع ـط ـيــل وربـ ـم ــا وص ـل ــت ال ـع ـق ــوب ــة إل ــى
ال ـم ـس ـت ـن ـق ـع ــات غـ ـ ــرب ال ـم ــدي ـن ــة ت ـحــولــت
التحويل إلى مؤسسات النفع العام ،لتأدية ب ـف ـضــل ت ـق ـن ـي ــات الـ ـن ــان ــو الـ ـت ــي يـعـتـمــدهــا
خدمة مقابل حالة إرباك النظام العام.
الذكاء الصناعي ،إلى مراكز إلنتاج الغذاء
السيارات ذاتية القيادة ،وأهــم مصدرين مــن خـضــار وف ــواك ــه وح ـب ــوب ،كــانــت لدينا
لدينا في المدينة ،هما الطاقة واإلنترنت ،ه ــذا الـصـبــاح أخ ـبــار ج ـيــدة أذاع ـت ـهــا إدارة
بــدون ـه ـمــا ل ــن تـحـصــل ع ـلــى ف ــرص ــة الـبـقــاء المدينة ،حيث تمت السيطرة على الحاالت
على قيد الحياة إال في وضع استثنائي ال ال ـجــديــدة م ــن ف ــاي ــروس ك ــورون ــا الـمـتـحــور
الـنـسـخــة  ،4000ب ــال ـت ــوازي م ــع ه ــذا الخبر
يتوفر ألي شخص.
وصـ ـلـ ـن ــا إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـي ــل  50م ـ ــن ش ـب ـك ــات أع ـل ـنــت إدارة ال ـمــدي ـنــة أن م ـصــل التطعيم
األجـهــزة المتنقلة ،لذلك أصبحت األجهزة للنسخة الـجــديــدة مــن ال ـفــايــروس ستكون
تعمل بشكل مستقل ،فهي تتواصل ذاتيا ج ــاه ــزة خ ـ ــال  24س ــاع ــة إل ـ ــى  72س ــاع ــة،
وتـبـلــغ عـنــا أقــاربـنــا أو مـعــارفـنــا بوضعنا وس ـي ـت ــم اسـ ـت ــدع ــاء ال ـس ـك ــان وفـ ــق بــرمـجــة
– ت ـت ــواص ــل م ــع أج ـهــزت ـهــم – ل ــذل ــك قــائـمــة محددة ألخذ اللقاح.
م ــن األش ـ ـيـ ــاء الـ ـت ــي اع ـت ــدن ــا ع ـل ـي ـهــا أخ ــذ
االت ـ ـصـ ــال ف ــي األج ـ ـهـ ــزة م ـ ـحـ ــدودة ل ــم نـعــد
نخزن كل أرقام االتصال لكل من نصادفهم ،جرعات التطعيم بشكل شهري تقريبا ،كما
ألن األجـهــزة ستقوم نيابة عنا باالتصال اعتدنا على عدم لمس النقود ،التي أصبحت
فقط نحتفظ بمن نريد أن نتواصل معهم ،مجرد نقاط يتم تحويلها بين الحسابات
ألنـ ـن ــا س ـن ــرت ـب ــط م ـع ـه ــم ب ـش ـك ــل آل ـ ـ ــي ،كـمــا البنكية للحصول على الخدمات.
أصبح إنترنت األشياء أكثر تطورا مما كنا
الطاقة واإلنترنت هي أهم موردين يمكن
نـتـخـيــل ،األج ـه ــزة تستدعيك كـمــا تتحدث أن يحصل عليها مــواطــن مستقر ذو دخل
م ـعــك ،ي ــذك ــرك ال ـت ـل ـفــزيــون ب ـن ـشــرة األخ ـبــار ثــابــت ويعيش حـيــاة متوسطة تبعده عن
التي لم تشاهدها ،حيث احتفظ لك بنسخة مراقبة الروبوتات ومالحقاتها المستمرة.
متى ما توفر لك الوقت لذلك ،أيضا الثالجة
نسيت أن أقول لكم :أصبحنا نستخدم لغة
أصبحت تدير المطبخ بشكل آلــي ،وتوفر بسيطة غير معقدة تخلو من االستعارات
الـ ـم ــوارد لـلـطــابـعــات ثــاثـيــة األبـ ـع ــاد ،ففي والتشبيهات أو الكلمات المعجمية ،كما
الــوقــت الـمـنــاســب تـطـلــب الـلـحــم والـخـضــار فـقــدنــا م ـهــارة اس ـت ـخــدام ال ـق ـلــم ،فأصبحنا
والـ ـلـ ـب ــن وم ـش ـت ـق ــات األلـ ـ ـب ـ ــان ،ل ـت ـصــل إل ــى نـسـتـخــدم أصــاب ـع ـنــا ف ــي ال ـك ـتــابــة ع ـلــى أي
المنزل عبر إرســالـيــات تنقلها الروبوتات سطح نصادفه بشرط أن يكون لديه مخزن
التي تدير مراكز التسوق.
للطاقة ومتصال باإلنترنت.
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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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