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في محاولة منها إليجاد حالة توازن بين مصلحة الدائنين ،وظروف المدين ،عدلت وزارة العدل ،بعض التشريعات
الخاصة بالتنفيذ ،بهدف التخفيف من األثر السلبي لألدوات الملزمة للمدين ،ومنها إيقاف الخدمات الحكومية
اإللكترونية للمدين ،وأن تقتصر على شخصه وال تتعدى آثارها لآلخرين من أفراد أسرته ،وكذلك تخفيف أحكام
السجن بالنظر العتبارات عمر المدين وعدد أفراد أسرته ،وأن يكون جزاء الحبس في حال الدين الذي يقل عن مليون ريال،
اختيارا يخضع لتقدير القاضي ،والتدرج في تطبيق أحكام التنفيذ من خالل عدد من اإلجراءات التي تطبقها محاكم
التنفيذ آليا ،في محاولة إللزام المدين بتنفيذ الحكم القضائي وسداد ما في ذمته من حقوق.
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السعوديون يقرأون مستقبلهم

يومية

األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر م ـخ ـت ـلــف
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي
ال ـس ـعــوديــة ،لدينا
ُ
نملك رؤية،
طموح،
ولدينا هدف ،ولدينا قبل ذلك
ٌ
ُ
ٌّ
يرسم
استثنائي ُملهم
قائد
ُ
مزدهر نشعر فيه
وطن
معالم
ٍ
ٍ
باألمان على جمال حاضرنا
ُ
ننظر
وإشــراقــات مستقبلنا،
–كسعوديين -إلى ولي العهد
األمير محمد بن سلمان بكل
ً
زهــو ،ونتلقى كلماته مفعمة
ب ــال ـف ــأل وال ـع ــزي ـم ــة وال ـس ـعــي
لإلنجاز.
ٌ
ٌ
إنه شعور صادق يخالجنا
مع كل حزمةِ قــرارات جديدة،
أو اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن مـ ـش ــاري ــع
م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ط ـ ـمـ ــوحـ ــة ،مــن
ال ـق ــدي ــة إل ـ ــى ال ـب ـح ــر األح ـم ــر
ِّ
ـور
إل ــى ن ـي ــوم .وف ــي ك ــل حـضـ ٍ
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـخ ــارط ــة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة .ورغ ــم
يومية

✍

أيمن العريشي

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

a.arishi@saudiopinion.org

ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ت ـ ـك ـ ـيـ ــده وت ـ ـض ـ ـمـ ــره
ُ ُ
ق ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـر ،تـ ـ ـط ـ ــل ب ــادن ــا
ـروح قـ ــويـ ــةٍ ش ــاب ــةٍ
دائ ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ٍ
م ـت ـج ــددة ،ع ــزي ــزة بـقـيــادتـهــا
ِّ
ومقدراتها وشعبها فــي ظل
قـيــادة حكيمة مــن لــدن خــادم
ال ـحــرم ـيــن ال ـشــري ـف ـيــن الـمـلــك
سلمان عبدالعزيز.
ت ـل ــك الـ ـ ـ ــروح اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال
ُ
ُيمكن أن يتلقفها السعوديون
س ـ ــوى بـ ـم ــزي ـ ٍـد مـ ــن اإلص ـ ــرار
لتحقيق
والعمل والمشاركة
ِ
ـات ال ـق ـي ــادة .الـجـمـيــع،
ت ـط ـل ـعـ ِ

ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارا وص ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــارا ،رجـ ـ ـ ــاال
ون ـس ــاء ،ي ـق ــرأون مستقبلهم
بـ ــاب ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــةٍ ويـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ــه
ب ـ ـش ـ ـغـ ــف ،ويـ ـ ـت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــون كــل
ذل ــك بــإيـجــابـيــةٍ مـلـمــوســةٍ في
أدائ ـهــم ألعمالهم نـهــارا وفي
أح ــادي ــث م ـجــال ـس ـهــم م ـس ـ ً
ـاء.
الـ ـك ــل ي ـت ـح ــدث ع ــن الـتـغـيـيــر
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر
وتحقيق معالم الرؤية.
ُ
نعم هكذا يقرأ السعوديون
مـسـتـقـبـلـهــم ،ب ــه ي ـت ـف ــاء ل ــون،
ومن أجله يعملون.

تعليق الحبس التنفيذي وضمانات الدائنين

رأي:
✍
محمد الشمري
للتواصل مع الكاتب
m.alshammari@saudiopinion.org

لقد كانت تلك التعديالت معقولة ،واستقبلها
المجتمع بارتياح ،خاصة ما يتعلق بحماية
ال ـخــدمــات اإلل ـكـتــرونـيــة الـحـكــومـيــة الـخــاصــة
بأسرة المدين من إجراءات التنفيذ.
وفــي إط ــار اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة للحد من
تـفـشــي وب ــاء ك ــورون ــا ،أصـ ــدرت ال ــدول ــة ق ــرارا
بتعليق الـحـبــس التنفيذي مــؤقـتــا للحد من
ال ـت ـكــدس ف ــي ال ـس ـج ــون ،وكـ ــان الـ ـق ــرار يصب
فــي مصلحة الــدائـنـيــن ،ب ــأن جنبهم الحبس
وال ـت ـم ـت ــع ب ــال ـح ــري ــة ت ـح ــت إط ـ ــار اإلجـ ـ ـ ــراءات
التنفيذية األخرى.
لكن التساؤل هنا يثور عن األثــر اإليجابي
لهذه اإلجراءات على االئتمان ،وحفظ الحقوق،
ومدى الثقة في التعامالت التجارية والمدنية
في السوق السعودي ،وثقة المستثمرين به.

في محاولة منها إليجاد حالة توازن بين مصلحة الدائنين ،وظروف
المدين ،عدلت وزارة العدل ،بعض التشريعات الخاصة بالتنفيذ،
بهدف التخفيف من األثر السلبي لألدوات الملزمة للمدين ،ومنها
إيقاف الخدمات الحكومية اإللكترونية للمدين ،وأن تقتصر على
شخصه وال تتعدى آثارها لآلخرين من أفراد أسرته ،وكذلك
تخفيف أحكام السجن بالنظر العتبارات عمر المدين وعدد أفراد
أسرته ،وأن يكون جزاء الحبس في حال الدين الذي يقل عن مليون
ريال ،اختيارا يخضع لتقدير القاضي ،والتدرج في تطبيق أحكام
التنفيذ من خالل عدد من اإلجراءات التي تطبقها محاكم التنفيذ
آليا ،في محاولة إللزام المدين بتنفيذ الحكم القضائي وسداد ما
في ذمته من حقوق.
الـ ــواقـ ــع ي ـع ـكــس ت ـص ــاع ــد شـ ـك ــاوى الـكـثـيــر
م ــن الــدائ ـن ـيــن ،خــاصــة األج ــان ــب م ـن ـهــم ،ممن
يحملون إقامات نظامية ،الذين حصلوا على
أحـكــام قضائية تنفيذية ،واستكملوا جميع
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اإلجراءات ،ومع ذلك لم يتمكنوا من الحصول
عـلــى مستحقاتهم بسبب مماطلة الدائنين
وع ــدم امتثالهم إلجـ ــراءات التنفيذ المطبقة
بـحـقـهــم ،مــن إي ـقــاف لـلـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة،
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األمــر الــذي يحتم الـعــودة لــإجــراءات الــرادعــة
للمدين الـمـمــاطــل ،وذل ــك لـلـعــودة إل ــى تفعيل
الحبس التنفيذي لحماية االئتمان ،وتالفي
تــدخــل ال ــدول للمطالبة بــإنـصــاف مواطنيها
مــن الــدائـنـيــن األجــانــب الــذيــن لــم يستطيعوا
الحصول على حقوقهم وفــق قواعد الحماية
الدبلوماسية للرعايا في القانون الدولي.
ونتمنى أن تنشر وزارة العدل إحصائيات
ربــع سنوية لألحكام القضائية الـتــي نفذت،
وكــذلــك تـلــك ال ـتــي لــم تـنـفــذ مــن واق ــع بـيــانــات
الـمـتــوفــرة لــدى مـحــاكــم التنفيذ ،لـكــي يتمكن
صاحب القرار من تقويم اإلجراءات بما يقوي
مــن درج ــة االئـتـمــان ،وحـمــايــة حـقــوق األف ــراد،
خ ــاص ــة م ــع ان ـح ـس ــار ت ـف ـشــي وب ـ ــاء ك ــورون ــا،
وجـ ـ ـ ــودة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة الـمـطـبـقــة
بالسجون.

األربعاء
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ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــج
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ه ـ ــو
سـلــوك يتبعه غالبا
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ــذي ــن
ال ي ـش ـع ــرون بقيمة
أنفسهم ،وال يثقون
ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،فـ ـيـ ـعـ ـتـ ـب ــرون
إشـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس
ب ــأهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــم جـ ـ ــزءا
م ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـت ــي
يفتقرون إليها ،كما
أننا السبب األول في
تشكيل ه ــذه الـهــالــة
الزائفة حولهم.
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(العدد )786
السنة الثالثة
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تغريد العلكمي – كاتبة رأي

أنا و«أبو الركب» والعجايز

رأي:
✍
إبراهيم مفتاح

للتواصل مع الكاتب
I.Moftah@saudiopinion.org

كـ ـن ــت ال أود أن أبـ ـ ـ ــوح ب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــة
معلومة الخشونة -لسبب ال يغيب عن فطنةالقراء ،وخاصة فيما يتعلق بالعمر ،والتقدم
فــي ال ـســن ،ول ـكــن الـسـيــاق أجـبــرنــي عـلــى هــذا
اإلفصاح.
م ــازمـ ـت ــي ل ـل ـس ــري ــر مـ ـ ــدة مـ ــن الـ ــوقـ ــت بـعــد
العمليتين ،وعدم قدرتي على الحركة لقضاء
حاجاتي الخاصة ،أعادتني عقودا طويلة من
سنوات العمر ،عندما كنت طالبا في المرحلة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة بـ ـم ــدرس ــة فـ ــرسـ ــان االبـ ـت ــدائـ ـي ــة،
وه ــذا إفـشــاء آخــر ال أحــب أن يعرفه اآلخ ــرون
لألسباب التي أشرت إليها.
في تلك األيام لم نعرف المقاعد الحكومية،
ول ـك ـن ـنــا ك ـنــا نـتـلـقــى ال ـ ـ ــدروس ع ـلــى الـحـصــر
المصنوعة مــن ال ـخــوص ،وأمــامـنــا سـبــورات
خ ـش ـب ـيــة م ــن ص ـن ــع م ـح ـل ــي ،ط ـل ـيــت بــال ـلــون
األس ــود ،وبسبب ذلــك تفتقت أذهــانـنــا -نحن
الطلبة -عن أن نذهب إلى أصحاب الحوانيت
الصغيرة الذين كانت تأتيهم تنكات «القاز»

من الرياض عاصمة وطننا الحبيب ،وتحديدا من على السرير
األبيض الذي أرقد عليه في منزل أحد أبنائي ،وليس شرطا أن
يكون سرير المرض أبيض ،إذا كان خارج المستشفى ،ولكنه
مصطلح طبي اصطلح عليه اآلخرون ،وقبل أن يقول لي أحباب
الكلمة ،وأصدقاء الحرف «الحمد هلل على السالمة» أحب
أن أوضح لهم أني أجريت عمليتين في الركبتين ،بسبب
الخشونة التي كنت أعاني منها ،وأنا اآلن أشعر أني من حسن
إلى أحسن.
وتنكات «السمن الهولندي» الذي يطلق عليه
إخــوت ـنــا ف ــي ج ـي ــزان «ال ـس ـمــن الـخـشـبــي» في
صناديق خشبية ،كنا نأخذها ،ونصلح ما
اع ــوج منها بالمسامير ،ثــم نغلفها ب ــأوراق
صحف أجنبية ،كان يأتي بها أصحاب السفن
الـشــراعـيــة مــن ع ــدن ،عندما كــانــت مستعمرة
بريطانية وميناء حرا مفتوحا.
كنا نصنع محلوال من الدقيق نلصق به تلك
الصحف على جوانب الصناديق ،وننتظرها

طيش الفن
أشــرنــا فــي الـمـقــالــة الـســابـقــة إل ــى دور الفن
وملكة الخيال في الخروج من أسر الطبيعة
واالنـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح عـ ـل ــى عـ ــالـ ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وال ـ ـيـ ــوم
س ـن ـت ـحــدث ع ــن س ـمــة تـمـيــز األعـ ـم ــال الـفـنـيــة
مقارنة بــاألعـمــال الفلسفية والعلمية ،وهي
«طيش الفن»
الطيش صفة سلبية فــي بــادئ األم ــر ،فهو
نوع من التمرد على القيود والضوابط ،لكن
هــذا التمرد هــو ذات ــه مــا يميز الـفــن ويجعله
مــن أرقــى إنتاجات ال ــروح البشرية ،فما أهم
تمظهرات طيش الفن؟
الـتـمـظـهــر األول نـلـمـســه ف ــي ان ـت ـه ــاك الـفــن
لـقــوانـيــن الـطـبـيـعــة ،إن ـنــا ف ــي إط ــار الطبيعة
نكون خاضعين للقوانين ولحتمية األسباب،
فـ ــا ن ـس ـت ـط ـيــع مـ ـث ــا أن ن ـط ـي ــر ألن ق ــان ــون
الـجــاذبـيــة يـمـنـعـنــا ،لكننا فــي الـعـمــل الفني
نستطيع الطيران ،ونتحدى قوانين الطبيعة،
ورغم أن البشر استطاعوا الطيران في العصر
الحديث بفضل تطور العلوم ،إال أن الفن كان
وال يـ ــزال يـلـهــم ال ـع ـل ـمــاء ،ولـعـلـكــم ت ـتــذكــرون
الروائي الفرنسي جول فيرن وخياله الواسع
الذي فتح باب الدهشة واسعا أمام العلماء.
ال ـت ـم ـظ ـه ــر الـ ـث ــان ــي هـ ــو اخـ ـ ـت ـ ــراق ق ــوان ـي ــن
ال ـم ـن ـطــق ،ف ـفــي ح ـيــات ـنــا ال ــواق ـع ـي ــة ال يمكن
أن نـتـصــور أن ي ـكــون الـشـخــص حـيــا وميتا
م ـع ــا ،ألن هـ ــذا يـنـتـهــك م ـب ــدأ ف ـكــريــا راس ـخــا
وهــو مـبــدأ عــدم التناقض ،لكننا فــي الـفــن ال
نـحـفــل بــالـتـنــاقــض كـثـيــرا ،ويـكـفــي أن نتذكر
شخصيات «الــزوم ـبــي» حـيــث يـكــون الكائن
ح ـي ــا وم ـي ـت ــا مـ ـع ــا ،وه ـ ــذا االخـ ـ ـت ـ ــراق ال ـف ـنــي
للمنطق يعد أحــد تجليات الطيش والتمرد
التي تميز العمل الفني.
التمظهر الـثــالــث للطيش نـجــده فــي رفض
الفن للمنهج ،المنهج لغة هو الطريق الذي
ت ـك ــرر ع ـل ـيــه ال ـس ـي ــر وم ـ ّـه ــدت ــه األق ـ ـ ـ ــدام ،وف ــي
ال ـب ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـيــة ال ب ــد م ــن اتـ ـخ ــاذ مـنـهــج
كــالـمـنـهــج االس ـت ـن ـبــاطــي أو االس ـت ـق ــرائ ــي أو
الــوصـفــي أو الـجــدلــي ،ونـحــو ذل ــك ،والمنهج
له بدايات تسمى المقدمات ،ونهايات تدعى
بالخاتمة ،لكن في الفن هناك ابتداعا متجددا

بعد أن تجف لنجلس عليها ،وفــي داخــل كل
واحد فينا فرحة ال تساويها فرحة أخرى.
ف ــي ت ـلــك األي ـ ــام -ع ـلــى م ــا أذك ـ ــر -ان ـت ـشــر في
جزيرتي «فرسان» وبــاء خبيث خفيف اسمه
«أبـ ـ ــو الـ ــركـ ــب» وأق ـ ـ ــول خ ـب ـيــث ألن ـ ــه ال ي ـتــرك
للمصاب به فرصة الحراك إطالقا ،وكان أكثر
ما يتركز في الركبتين مصحوبا بآالم حادة
شديدة ،وأقول خفيف ألنه كان ال يمكث لدى
المصاب به سوى ثالثة أيام فقط.

كــان هــذا الـمــرض قــد عبث بــزمــائــي ،وكنت
أس ـخــر مـنـهــم عـنــدمــا يـحـمـلــون إل ــى منازلهم
على األيدي.
في تلك األيام لم نعرف المقاصف المدرسية
وال الـ ـس ــان ــدويـ ـتـ ـش ــات ،وإن ـ ـمـ ــا ب ـع ــد ال ـث ــاث
الحصص األولى نمنح نصف ساعة للذهاب
إلــى منازلنا لتناول الـفـطــور ،وفــي أحــد هذه
األيام كالعادة تناولت فطوري في منزلي ثم
عدت إلى المدرسة ،وجلست على صندوقي،
وما كادت تنتهي الحصة الرابعة حتى وجدت
نفسي ال أستطيع حراكا من فوق الصندوق،
ووجدت نفسي في حالة بكاء شديد من شدة
اآلالم ،ووجـ ــدت نـفـســي أي ـضــا مـحـمــوال على
أيدي بعض زمالئي.
تذكرت ذلك المرض بعد إجــراء العمليتين،
وتذكرت قول ذلك الشاعر الشعبي الفرساني:
بو الركب أجا فرصان
وسافر إلى جيزان
يدور عجايز.

الحياة ومعارك الظالم

رأي✍ :

شايع الوقيان
للتواصل مع الكاتب
s.alwaqian@saudiopinion.org

لـلـطــرق ،بــل إنـهــا ال تـكــون طــرقــا عـنــد لحظة
اإلب ــداع ،بل خلقا جديدا ،ثم يأتي المقلدون
فيعبرون هذا المسار ويحولونه إلى طريق،
أي إلى مسار مطروق ،من هنا فالمقلدون ال
ُيعتبرون فنانين أصــاء ،هناك مثال شعراء
وشــاعــرات كثر قلدوا نــزار قباني ،أي ســاروا
على ال ــدرب الــذي اتـخــذه ،ولكنه هــو المبدع
األصيل ألنه أول من خرج عن الطرق الفنية
المألوفة واختط له مسارا جديدا ،وقل مثل
ذلك على كل فنان أصيل ،هذا االنحراف عن
الطريق المألوف يعد ضربا من طيش الفن.
التمظهر الــرابــع هــو كـســر قــواعــد التعبير
ال ـم ــأل ــوف ــة ،ف ـفــي ال ـف ـن ــون ال ـل ـغــويــة كــالـشـعــر،
هـنــاك تـعــريــف شهير للناقد الكبير روم ــان
ّ
ويعرف فيه الشعر بأنه انتهاك
جاكبسون،

مـ ـت ــواص ــل لـ ـق ــواع ــد ال ـ ـكـ ــام ال ـ ـع ـ ــادي ،وهـ ــذا
صحيح ،فلغة الشعر تختلف عن لغة الكالم
الـ ـع ــادي ف ــي ج ــوان ــب ع ــدي ــدة ،ول ـع ــل أب ــرزه ــا
اعتماد الشعر على خلق استعارات جديدة.
الـتـمـظـهــر ال ـخــامــس ه ــو أن ال ـفــن م ـغــامــرة،
الفنان بطبيعته مغرور ،أي يبحث عن تفرده
وتميزه عن غيره ،ولــذا فهو يرفض التقليد،
وهـ ــذا يـجـعــل إب ــداع ــه ض ــرب ــا م ــن ال ـم ـغــامــرة،
فــإذا استحضرنا رفضه للقواعد وللمنهج،
فإننا سنستنتج أن الفنان يرفض التخطيط
الـمـسـبــق فــي إن ـشــاء الـعـمــل ال ـف ـنــي ،وه ــذا ما
يميز الـفـنــان الحقيقي ،فهو ال يـبــدع عندما
ت ـكــون ال ـف ـكــرة ق ــد اكـتـمـلــت ف ــي ذه ـن ــه ،ب ــل إن
الفكرة ال تكتمل إال فــي نهاية العمل الفني،
وهكذا فنحن أشبه بمن يركب مع الفنان في
سيارته ونحن ال نعرف إلــى أيــن سيأخذنا،
ـال ــم وال ـم ـف ـك ــر ال ـم ـن ـه ـجــي ال ــذي
بـ ـخ ــاف الـ ـع ـ ِ
يـعـطـيـنــا خــري ـطــة لـلـطــريــق م ـنــذ بــداي ـتــه إلــى
نهايته ،مــن هنا فالفن مغامرة ال نــدري عن
نهايتها.
ال ـت ـم ـظ ـهــر األخـ ـي ــر مــرت ـبــط ب ـكــل م ــا سـبــق،
وه ـه ـنــا يـتـجـلــى ال ـط ـيــش ف ــي طـبـيـعــة حـيــاة
الفنان ،فمن المعروف أن الفنان يعيش ،في
العادة ،حياة فوضوية ومتقلبة وخالية من
ال ــرت ــاب ــة ،وال عـجــب -والـ ـح ــال هـ ــذا -أن أغـلــب
ـالــم
الـبــوهـيـمـيـيــن ه ــم م ــن أه ــل ال ـف ــن ،أم ــا الـعـ ِ
والمفكر المنهجي فــإن حياته أكثر انتظاما
ورتــابــة ودق ــة ،ويكفي أن نستحضر نموذج
ال ـف ـي ـل ـســوف الـ ـص ــارم إي ـمــانــويــل ك ــان ــط ،لقد
عــاش هــذا الــرجــل حياته كــآلــةٍ مبرمجة على
نمط واحد ،ويقال إن جيرانه كانوا يضبطون
ســاعــاتـهــم عـلــى روتـيـنــه ال ـخــاص ،ك ــان -على
سـبـيــل ال ـم ـث ــال -ي ـخ ــرج لـلـنــزهــة ف ــي الـســاعــة
الـســابـعــة صـبــاحــا ،ف ــإذا وج ــد أح ـ ُـد الـجـيــران
أن ســاعـتــه تـشـيــر لـلـســابـعــة وال ـن ـصــف ،فــإنــه
سيعيد ضبط ساعته بناء على وقت خروج
«ك ــان ــط» وبــالـمـقــابــل نـجــد األديـ ــب الـفــرنـســي
بلزاك يعيش حياة متمردة وفوضوية حتى
أن ــه ت ـعــرض ل ـتــراكــم ال ــدي ــون بـسـبــب طـيـشــه،
وكان ال يكتب إال إذا امتألت جيوبه بالمال.

والصداقة والحب أصبحت
ي ـصــاب اإلن ـس ــان بــالــدهـشــة
أسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــد ف ـ ـ ـئـ ـ ــات م ــن
والذهول حين يشاهد لوحة
ال ـ ـب ـ ـشـ ــر ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء الـ ـنـ ـف ــوس
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة فــي
واسـ ـ ـت ـ ــرق ـ ــاق الـ ـبـ ـسـ ـط ــاء،
عــالــم ال ــواق ــع واالف ـت ــراض،
وتــوظـيـفـهــم فــي أه ــداف
لـ ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــت ال ـح ـي ــاة
الـطــامـعـيــن والطامحين
م ـع ــرك ــة ش ــرس ــة ده ـم ــاء
والشهوانيين.
ي ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـهــا اإلنـ ـس ــان
ض ــد أخـ ـي ــه اإلن ـ ـسـ ــان كــل
يـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــم أش ـ ـعـ ــر
سالح يستطيع أو يقدر
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارة ،وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ع ـل ـي ــه ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
أت ــذك ــر أح ـ ــد أفـ ـ ــام ال ــواق ــع
م ـش ــروع ـي ـت ــه األخ ــاقـ ـي ــة مــن
الـتــراجـيــديــة ،حـيــن تتوافق
عدمها.
فـ ـ ـي ـ ــه ابـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة شـ ــرطـ ــي
حـ ـ ــاقـ ـ ــد ومـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق حـ ــاسـ ــد
إن ـ ـهـ ــا مـ ـ ـع ـ ــارك ال أخ ــاق ـي ــة
ـاض مـ ـ ــوبـ ـ ــوء وواعـ ـ ـ ــظ
ت ـ ـ ـقـ ـ ــرأهـ ـ ــا أو تـ ـسـ ـمـ ـعـ ـه ــا أو
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ك ـ ــاذب وص ــدي ــق غـ ـ ــادر ،في
تـ ـش ــاه ــده ــا عـ ـل ــى ص ـف ـح ــات
لحظة وق ــوع أح ــد ضحايا
الـحـيــاة أو وســائــل الـتــواصــل
أسلحتهم القذرة في فخاخ
االف ـت ــراض ـي ــة ،ك ــل يـ ــوم ،ويـتــم
خ ـب ـي ـث ــة ،ن ـص ـب ــوه ــا تـحــت
م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا تـ ــوظ ـ ـيـ ــف ك ــل
ُ
ثـ ـي ــاب ك ـت ـب ــت ع ـل ـي ـهــا «آيـ ــة
شعار يمكن توظيفه لسحق
وحـ ـكـ ـم ــة» وت ـت ـع ــال ــى فـيـهــا
المختلف ،وتحقيق المنفعة
للتواصل مع الكاتب
ص ـي ـحــات وت ـه ـل ـيــل ال ـســذج
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،فـ ــأص ـ ـبـ ــح مــن
يـ ـحـ ـم ــل س ـ ـفـ ــاسـ ــف األخـ ـ ـ ــاق  A.ALGHELANI@SAUDIOPINION.ORGوالـ ـ ــرعـ ـ ــاع وال ـم ـخ ــدوع ـي ــن،
لـ ـط ــالـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ــردد ب ـطــل
ورذائ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـي ــم ك ـ ــ«ال ـ ـشـ ــح -
الفيلم:
ال ـط ـمــع  -ال ـح ـقــد – ال ـح ـســد»
معركته
ـر
ـ
ي
ـر
ـ
ب
ـ
ت
ـه
يــرتــدي أي ث ــوب يستطيع بـ
إذا لم يكن إال األسنة مركب
أن
دون
ـة
ـ
ي
ـ
ت
ـذا
ـ
ل
ا
المتسخة وتجميل منفعته
فما حيلة المضطر إال ركوبها
ي ــؤن ـب ــه ض ـم ـيــر أو ي ـحــاس ـبــه ع ـق ــل أو ت ــردع ــه
ولكنه حين يصطدم بضميره ووعيه يتعالى
إنسانية.
على جراحه وهو يتلو أبيات القصيبي:
فتشاهد أو تسمع حاقدا ينفث سموم حقده
قل للوشاة أتيت أرفع رايتي
وح ـس ــده أو يـسـتـجـلــب مـنـفـعـتــه ت ـحــت شـعــار
البيضاء فاسعوا في أديمي واضربوا
الــديــن وتــوقـيــع رب الـعــالـمـيــن ،وتـ ــارة بشعار
هذي المعارك لست أحسن خوضها
الوطنية واحترام النظام ،وأخرى باسم السلم
من ذا يحارب والغريم الثعلب
الـمـجـتـمـعــي وح ـم ــاي ــة ال ـج ـم ــاع ــة ،مـ ــرة بــاســم
الحرية وأخرى بروح العدالة والمساواة.
ومن المناضل والسالح دسيسة
بعد
معنى
لــم يـعــد لـكــل ه ــذه الـقـيــم النبيلة
ومن المكافح والعدو العقرب
ـا
ـ
ه
ـ
ث
ـ
ي
ـو
ـ
ل
ـ
ت
و
أن تـ ــم ت ـج ــري ــده ــا مـ ــن م ـعــان ـي ـهــا
تأبى الرجولة أن تدنس سيفها
ب ـض ـغ ــائ ــن ورذائ ـ ـ ـ ــل م ــدع ـي ـه ــا ،ح ـت ــى األخ ـ ــوة
قد يغلب المقدام ساعة يغلب.

رأي:
✍
أحمد الغيالني

األربعاء

القافلة تسير والكالب «تنجلد»

رأي✍ :

أحمد العوفي
للتواصل مع الكاتب

A.ALOFFI@saudiopinion.org

عين الرأي

الـ ـجـ ـبـ ـي ــري ج ـ ـنـ ــدي م ـ ــن ج ـن ــود
ال ــوط ــن ،س ــاح ــه ري ـش ـتــه ،وغ ـيــره
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،مـ ـم ــن أدركـ ـ ـ ـ ــوا خـ ـط ــورة
الـ ـح ــرب اإلع ــامـ ـي ــة ،ال ـت ــي ال تقل
خ ـطــورة عــن ال ـحــروب التقليدية،
ب ــل ق ــد ت ـت ـف ــوق ع ـل ـي ـهــا ف ــي ط ــرح
بذرة التشكيك ،وتغيير المفاهيم
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالءات ،وزرع ال ـ ـطـ ــابـ ــور
الخامس.
لهجوم إعالمي
تتعرض بالدنا
ٍ
ع ـلــى س ــاح ــات ب ــرام ــج ال ـتــواصــل،
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استلهمت هذا العنوان من كاريكاتير للرسام
السعودي فهد الجبيري ،الذي تصدى بموهبته وفنه
ألعداء الوطن ،كل رسمة تغني عن مقالة بل عن
كتاب ،كل رسمة أقوى من ألف «ميسم» و«ك ِّيه»

وال ــواج ــب يـحـتــم أن ن ــداف ـ َـع عنها
بالنفس والقلم ،والريشة ،لذا دخل
الـمـغــرد الـسـعــودي حــربــا شرسة،
دافعه غريزته ،ونخوته وشهامته
الوطنية ،حرب تستمد قوتها من
إيمانه التام بهذا الواجب.
ل ـق ــد أثـ ـب ــت الـ ـمـ ـغ ــرد ال ـس ـع ــودي

قـ ـ ــدرتـ ـ ــه ال ـ ـفـ ــائ ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدف ـ ــاع
ع ــن وطـ ـن ــه ،قـ ـ ــدرة ف ــاق ــت اإلع ـ ــام
ُ
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،الـ ـ ــذي ربـ ـم ــا ت ـح ـيــده
بـ ـع ــض االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ،م ـت ـصــديــا
لـ ـفـ ـئ ــران بـ ــرامـ ــج ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،مــن
الـ ـح ــاق ــدي ــن الـ ـح ــاس ــدي ــن ال ــذي ــن
ي ـحــاولــون جــاهــديــن مستميتين

ال ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن مـ ـنـ ـج ــزات وط ـن ـن ــا،
وم ـك ـت ـس ـبــاتــه ،وال ـت ـش ـك ـيــك فـيـهــا،
بل قــام المغرد السعودي بكشف
المتلونين وفضحهم.
ال حـ ـي ــاد أبـ ـ ــدا ف ــي ح ــب ال ــوط ــن
والدفاع عنه ،ولم يعد الوقت وقت
سكوت والتزام صمت ضد الكالب
الـ ـن ــابـ ـح ــة ،بـ ــل هـ ــو وقـ ـ ــت ال ـج ـلــد
وال ـضــرب بسياط الــريـشــة والقلم
«فـ ـل ــو أن ك ــل ك ـل ــب ع ـ ــوى ألـقـمـتــه
حجرا لولى هاربا مندحرا».

(العدد )786
السنة الثالثة
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«الكلوب هاوس» مستقبل الحوارات
ض ــرر للمجتمع ،وكــان
ال ص ــوت يـخـطـفـنــا من
يتم إسكاتهم فــورا ،أما
أخ ـبــار الـجــائـحــة وتــوفــر
اآلن فلهم الحق بالكالم
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات وال ـ ـحـ ــديـ ــث
م ـ ـث ـ ـل ـ ـهـ ــم م ـ ـ ـثـ ـ ــل م ــن
عـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـهـ ــا،
يحمل جائزة نوبل،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس
إنه غزو البلهاء»
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــور أك ـ ـ ـثـ ـ ــر
م ـ ــن ص ـ ـ ــوت «الـ ـكـ ـل ــوب
ومـ ــن دون شـ ــك ،أن
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوس» الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
ه ــذه ال ـحــالــة عــامــة،
صـ ـ ـع ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى ن ـح ــو
ف ـ ـفـ ــي ك ـ ـ ــل وسـ ــائـ ــل
م ـ ـفـ ــاجـ ــئ ل ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ــو
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ال ـح ــدث ال ـمــدهــش ،ال ــذي
وغـ ـي ــره ــا ي ــوج ــد ط ــرح
ت ـحــول مـعــه ال ـن ــاس بين
هـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــط ومـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى
مـ ـنـ ـح ــاز لـ ـ ــه ،وم ـت ـخ ــوف
رديء ون ـقــاش سخيف
مـ ـن ــه ،ومـ ــراقـ ــب ص ــام ــت،
ومــوضــوعــات ســاقـطــة،
وذاك بسبب أن «الكلوب
لـ ـكـ ـنـ ـه ــا ال ت ـ ـم ـ ـثـ ــل ك ــل
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوس» كـ ـ ـ ـ ــأي م ـن ـت ــج
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة وال تـ ـح ــدد
جـ ـ ــديـ ـ ــد س ـ ـي ـ ـمـ ــر بـ ـث ــاث
ش ـ ـكـ ــل ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــد رغـ ــم
مراحل:
وجودها وخطرها.
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للتواصل مع الكاتب
ـة
ـ
ش
ـ
ه
ـد
ـ
ل
وا
ـار
ـ
ه
ـ
ب
ـ
ن
اال
بـيــن
قربا لـ«الكلوب هاوس»
والرفض
 N.alomari@saudiopinion.orgفـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء رح ـ ـ ــب
ومـ ــؤت ـ ـمـ ــرات م ـف ـتــوحــة
وث ـ ــانـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا :الـ ـتـ ـع ــام ــل
وسوق هائل ال يتوقف،
المشروط
وأخـ ـي ــرا :ال ـق ـبــول ال ـت ــام أو االن ـص ــراف يـعــرض منتجه بحرية متناهية ،وهنا
ت ـبــدأ الـمـشـكـلــة ال ـتــي تقتضيها طبيعة
التام عنه.
ما يعني أن أي حكم لصالحه أو ضده الحرية ،فهي خطرة جدا كما قال فولتيير
اآلن ل ــن ي ـك ــون م ـت ـجــردا ت ـمــامــا واأليـ ــام ح ـيــن اك ـت ـشــف ق ـص ـيــدة ال ـن ـثــر ث ــم صــرخ
كفيلة بالحكم الصحيح والموقف األكثر صرخته المرعبة «إنها خطرة كالحرية»
ّ
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا م ـ ـه ـ ـمـ ــة ُج ـ ــدا
روية ،ومع هذا علينا أن نقرر أن «الكلوب
هـ ــاوس» يـشـبــع رغ ـبــة وتـعـطــش الـنــاس ونحتاجها ،وعلينا أن نتعلم كيف ندير
للكالم واالستماع ،ويشكل وسيلة سهلة خياراتنا في ظل وجودها نحو األفضل،
ل ـل ـت ـعــارف والـ ـط ــرح وال ـم ـثــاق ـفــة وت ـبــادل وعلى دور التربية أن تتعلم كيف تصنع
ال ــرؤى بكثافة ،وقــد يـكــون هــو مستقبل ه ــذا ال ـحــس ل ــدى األج ـي ــال ،فــي تـقــديــري
ال ــرأي وأح ــد مـصــادر تشكيله ،وسيقف أنــه سيأتي الـيــوم ال ــذي سنتعامل معه
ع ـلــى هـ ــرم دوائـ ـ ــر ال ـم ـعــرفــة وت ـشــارك ـهــا كمجتمع بنفس الــوتـيــرة الـتــي نتعامل
بطريقة سهلة وسريعة يمكن الوصول بها اآلن مع الواتس آب والسناب شات
وتويتر وغيرها من التطبيقات ،وربما
إليها بضغطة زر.
ول ــربـ ـم ــا ش ـك ــل ه ـ ــذا ال ـف ـع ــل اإلع ــام ــي كـ ــان ف ــي ق ـ ــادم األي ـ ـ ــام وفـ ــي ظ ــل تـنــامــي
ض ـغ ـطــا ع ـلــى اإلذاع ـ ـ ــة وب ــرام ــج ال ـح ــوار االهـ ـتـ ـم ــام ب ـم ـفــاه ـيــم االت ـ ـصـ ــال وإدارة
المتلفزة والبودكاست ،كونه بات يغني ال ـس ـم ـعــة وت ـح ـس ـيــن الـ ـص ــورة الــذهـنـيــة
عنها وع ــن انـتـظــارهــا ،إذ إن ال ـحــوارات ضمن اهتمامات كل القطاعات ،بالتوجه
فــي هــذا التطبيق مختلفة ،وعـلــى مــدار نحو إنشاء غرف لها على هذا التطبيق
الساعة وفي كل المجاالت ،بل إنه نقلنا بغية مد جسور تواصل مع عمالء جدد
من مرحلة انتظار برنامج حــواري ثري ومستفيدين أك ـثــر ،ورب ـمــا ستطلب كل
أو ب ــودك ــاس ــت م ـم ـيــز ي ـطــل عـلـيـنــا عبر جـهــة مــن منسوبيها تحميل «الـكـلــوب
ال ـشــاشــة ك ــل أس ـب ــوع ،إل ــى فــاعــل يمكنه هـ ــاوس» إلدارة أح ــادي ــث وحـ ـ ــوارات مع
أن يتولى اقـتــراحــه واخـتـيــار موضوعه الـمـسـتـفـيــد ال ــداخ ـلــي وال ـخ ــارج ــي بغية
والـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فـ ـي ــه دون عـ ـن ــاء ي ــذك ــر ،الـتـســويــق لمنتجها أو بـحـثــا ع ــن فهم
فاألمر ال يتجاوز إنشاء غرفة واختيار أعـمــق للمستفيدين ومـعــرفــة أوس ــع عن
رغـبــاتـهــم وس ـلــوك ـهــم ،م ــن أج ــل تحقيق
المتحدثين وإعالن الموعد.
المزيد من التطوير بما يحقق مؤشرات
ال شــك أن هناك أصــواتــا على مستوى
التميز المؤسسي كما هو الحال اآلن مع
الـعــالــم تــوجـســت خـيـفــة مــن ه ــذا ال ـحــال،
سناب شات وتويتر.
وأع ـل ـن ــت مــوق ـف ـهــا ال ــراف ــض ودع ـ ــت إلــى
وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى الـ ـف ــردي ،أت ـخ ـيــل أن
االل ـت ـف ــات لـتـلــك ال ـغ ــرف ال ـهــاب ـطــة فـكــريــا
ومعرفيا وقيميا ،وح ــذرت مما يشكله «ال ـك ـل ــوب ه ـ ــاوس» س ـي ـكــون رف ـي ـقــا لمن
وما تجري فيه من حوارات مهددة لقيم يـمــارســون رياضتهم اليومية ولقوافل
الـمـجـتـمـعــات الـ ُـع ـل ـيــا ،وه ــذا األم ــر ليس الذاهبين إلى أعمالهم والمسترخين على
ب ــدع ــا وال خ ــاص ــا ب ــ«ال ـك ـل ــوب هـ ــاوس» األرائك في منازلهم مع أقداح الشاي ،بل
ف ـقــد واجـ ــه ال ـف ـيــس ب ــوك وت ــوي ـت ــر نفس وربما وصل األمر إلى أن تجد الفالح في
الموقف حتى أنه أشيع عن امبرتو إيكو حقله والـبــائــع فــي متجره والـنـجــار في
أنـ ــه وص ـف ـهــا ب ـغ ــزو ال ـب ـل ـه ــاء ،ح ـيــن قــال مصنعه يضعون سماعاتهم على آذانهم
«أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق ويستمعون لحوارات «الكلوب هاوس»
الـكــام لفيالق مــن الحمقى ،ممن كانوا بل ويشاركون فيها بخبراتهم البسيطة
يتكلمون فــي ال ـب ــارات فـقــط بـعــد تـنــاول ورؤاهم وهم يمارسون نشاطهم اليومي
كــأس مــن النبيذ ،دون أن يتسببوا بأي بالكثير من االستمتاع.
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The Strategic Transformations in Saudi Arabia
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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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