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ثمة صدمات تلقاها المتصيدون بعد نشر المخابرات األمريكية تقريرها الذي ل ّوحت به على
ّ
مدار األيام المنصرمة ،فجاء مكتظا بعبارات «نظن ،ونتوقع» وتحليالت قائمة على األمزجة
الشخصية ،أكثر من كونها حقائق دامغة تسرد الحجج لتقنع العالم بفحوى ما توصلت إليه،
وتحييد االجتهادات الفردية التي من المفترض أال ُتصبغ بها تقارير كهذه ،لكنها حمالت التكسب
العدائية يشنها إعالم اليسار الذي انبرى منذ لحظة وقوع الجريمة التي أدانتها السعودية
على المستويات كافة بداية من القيادة.
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يومية

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت وزارة
الصحة زيادة مراكز
الـتـطـعـيــم ضــد وبــاء
كـ ــورونـ ــا ،وتـسـهـيــل
تلقي اللقاح لجميع المواطنين
والمقيمين ،عبر تكليف الطب
ال ـم ـنــزلــي بـتـطـعـيــم ك ـب ــار الـســن
وال ـم ـصــاب ـيــن ب ــأم ــراض مــزمـنــة
وهـ ـ ـ ــم فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــازل ـ ـهـ ــم ،وكـ ــذلـ ــك
توسيع شبكة مــراكــز التطعيم،
بــإضــافــة صـيــدلـيــة الـ ـ ــدواء لـهــا،
حيث يمكن لمن يرغب في تلقي
ال ـل ـق ــاح أن ي ـخ ـت ــار ال ـص ـيــدل ـيــة
ال ـت ــي تـمـتـلــك شـبـكــة ك ـب ـيــرة من
الفروع منتشرة في جميع مدن
السعودية.
يومية

✍

زكي أبو السعود

للتواصل مع الكاتب
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يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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ك ـ ــل ذل ـ ـ ــك يـ ـعـ ـك ــس م ـ ـ ــدى ع ــزم
وإصـ ـ ـ ــرار وزارة ال ـص ـح ــة عـلــى
م ـحــاصــرة ان ـت ـشــار ه ــذا الــوبــاء
والتقليل من مخاطره.
إن إق ـبــال الـجـمـيــع عـلــى تلقي

اللقاح ،وتخلي من لديه شكوك
حول جدوى التطعيم ،بأن يبادر
ل ـت ـس ـج ـيــل ن ـف ـس ــه وأسـ ــرتـ ــه فــي
أقــرب مركز من مراكز التطعيم،
س ـ ـي ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ع ـل ــى
تـحـصـيــن نـفـســه ،واإلسـ ـ ــراع في
ال ـعــودة إل ــى الـحـيــاة الطبيعية،
كما جاء اإلعالن عن أن السماح
ب ــأداء فــريـضــة الـحــج ه ــذا الـعــام
سـيـقـتـصــر ف ـقــط ع ـلــى م ــن أكـمــل
ج ـ ـ ــرع ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـيـ ــم ،لـ ـي ــؤك ــد
أن ع ـ ــودة ال ـ ـبـ ــاد إل ـ ــى ال ــوض ــع
ال ـط ـب ـي ـع ــي م ــرت ـب ــط بـتـحـصـيــن
أغلبية سكان السعودية.
كما أنها رسالة لجميع سكان
ال ـس ـعــوديــة أن ال ـع ــودة لـمــا كنا
عـلـيــه ق ـبــل ه ــذه ال ـجــائ ـحــة ،هي
بأيدينا ،بعد أن وفرت الحكومة
الكمية المناسبة من اللقاحات
الـ ـت ــي ي ـس ـت ـشــف مـ ــن ق ــراراتـ ـه ــا
بتوسيع شبكة مراكز التطعيم.

إذن «الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة أص ـ ـب ـ ـحـ ــت فــي
م ـل ـع ـب ـن ــا» وم ـ ـ ــا ع ـل ـي ـن ــا إال أن
نستغل الـفــرصــة لنحقق مزيد
من األهــداف بتحصين أنفسنا،
وم ـ ـ ـنـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاي ـ ـ ــروس م ــن
مواصلة نشاطه وانتشاره.
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ع ـ ـكـ ــس ذلـ ـ ــك،
وال ـ ـب ـ ـقـ ــاء فـ ــي ح ــال ــة مـ ــن ال ـش ــك
وعــدم الوثوق بفوائد التطعيم،
وت ـج ــاه ــل ك ــل هـ ــذه ال ـم ـســاعــي،
فـهــو مــؤشــر عـلــى أن م ــن ال زال
متمسكا بهذا الموقف ال يدرك
مدى خطورة تردده وتأخره في
أخذ اللقاح والضرر الذي يلحق
بالمجتمع نتيجة لموقفه هذا.
ختاما ،ال يسعى أي أحــد منا
أن يـتـجــاهــل كــل ه ــذه ال ـق ــرارات،
أو أال ي ـش ـيــد ب ـه ــا ،ف ـهــي تــريـنــا
بـ ــوضـ ــوح أنـ ـن ــا سـ ــائـ ــرون عـلــى
ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح ب ـع ــون الـلــه
وتوفيقه.

التقرير األمريكي ونفاق العالم

رأي:
✍
بدر العتيبي
للتواصل مع الكاتب
B.ALOTAIBI@SAUDIOPINION.ORG

تساورني الشكوك كغيري حــول سالمة
أهداف الهجمات التي تستعر نيرانها بين
ح ـيـ ٍـن وآخـ ــر ،تـحــت ب ـنــود ح ـقــوق اإلن ـســان
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـش ـع ــارات ال ـب ـ ّـراق ــة ال ـت ــي ال
يصدقها غير الدهماء وجموع المغفلين،
مـتـنــاسـيــن ال ـجــانــب الـمـظـلــم لـلـغــرب ال ــذي
يـ ـنـ ـتـ ـق ــي مـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ويـ ـم ــزجـ ـه ــا
بـ ــاألهـ ــواء ،وي ـن ـظــر ب ـع ـيــن رم ــادي ــة ل ـلــدول
حسب المكاسب والمفاسد.
فـ ـف ــي هـ ـ ــذا الـ ـك ــوك ــب ي ـك ـث ــر ال ـم ـن ــاف ـق ــون
ويــزدهــر ســوق الـتــربــح ،وحـيــن نلتفت عن
أيـمــانـنــا وشـمــائـلـنــا ال ن ــرى غـيــر الـحــروب
ّ
الطائفية ،وبالد مزقتها الظروف الطاحنة
وأخـ ـ ـط ـ ــار جـ ـم ــاع ــات الـ ـعـ ـن ــف ،ك ــال ـح ــوث ــي
وسجله الــدمــوي ،جميعها ال تلتف إليها
«دكــاكـيــن» الـحـقــوق الـمــزعــومــة ،وال يعزف

ثمة صدمات تلقاها المتصيدون بعد نشر المخابرات األمريكية
ّ
تقريرها الذي ل ّوحت به على مدار األيام المنصرمة ،فجاء مكتظا
بعبارات «نظن ،ونتوقع» وتحليالت قائمة على األمزجة
الشخصية ،أكثر من كونها حقائق دامغة تسرد الحجج لتقنع
العالم بفحوى ما توصلت إليه ،وتحييد االجتهادات الفردية التي
من المفترض أال ُتصبغ بها تقارير كهذه ،لكنها حمالت التكسب
العدائية يشنها إعالم اليسار الذي انبرى منذ لحظة وقوع الجريمة
التي أدانتها السعودية على المستويات كافة بداية من القيادة.
عـلـيـهــا ب ــارون ــات اإلعـ ــام الـمـسـ ّـيــس ألنـهــا
ال تحقق أهــدافـهــم فــي مـكــايــدة السعودية
التي تعرضت لما هو أعنف في السنوات
ال ـمــاض ـيــة ،م ــن ح ـمــات تـقــريــع وات ـهــامــات
كثيرة تخرج منها السفينة سالمة بحسن
نـ ـي ــة وث ـ ـب ـ ــات ،ألن ـ ـهـ ــا سـ ـي ــاس ــة الـ ــوضـ ــوح
والمصداقية ،ودون انخراط في استثمار
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المواقف فهي من دعمت قضايا المسلمين
كفلسطين ولم ترفع حنجرتها في المحافل
الدولية.
وم ــع ع ــودة فـتــح الـمـلــف وتمهيد اإلدارة
ّ
األمريكية الجديدة ،ظن المتربصون ومن
يتطلعون لكسر ثقة السعودية أن التقرير
سيكون مـبــاشــرا ،ف ــإذا بــه يحمل توقعات

 5مارس 2021م

أش ـب ــه ب ــأح ــام ال ـن ــائ ــم ،ف ـص ــدم ــوا وبـ ــارت
بضاعتهم ،وأي صدمة والقيادة السعودية
بــريـئــة مــن الـجــريـمــة ،وك ــأن الـتـقــريــر حيلة
ل ــاب ـت ــزاز وورق ـ ــة ثـمـيـنــة تـسـتـغــل وت ــرف ــع،
ف ـق ــوب ــل ب ـح ـم ــات دف ـ ــاع م ــن ال ـس ـعــودي ـيــن
ضــد ري ــاح التشكيك بــالـقـيــادة السعودية
والقضاء الذي قال كلمة الفصل في الملف
وح ــاك ــم ال ـم ـت ــورط ـي ــن ،ل ـكــن ع ـلــى ك ــل حــال
سـتـبـقــى ال ـعــاقــات األمــري ـك ـيــة الـسـعــوديــة
وثيقة والـتـعــاون مستمرا ،وه ــذا مــا أكــده
بيان الخارجية السعودية الرافض للتقرير
ّ
وإن م ـ ـ ّـرت ال ـص ــداق ــة ب ـش ــيء م ــن الـ ـه ــزات،
فـهــي شــراكــة متينة عـلــى ام ـتــداد اإلدارات
األمــري ـك ـيــة الـســابـقــة وال ـحــال ـيــة ،إلدراك ـه ــم
عالم مضطرب ،ناهيك
دورها الريادي في
ٍ
عن ثقلها في االقتصاد وسوق الطاقة.
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تعزيز السلوك الحضاري
يـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدأ م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــرد مـ ــع
ن ـف ـس ــه ب ـم ــراق ـب ــة وت ــوج ـي ــه
سلوكياته في تعامالته مع
أفراد محيطه ،الذي يشترك
معهم في التعاون والوحدة
واالن ـض ـب ــاط ف ــي التطبيق
وااللـ ـت ــزام بـمــا تـنــص عليه
األنظمة وتفرضه الواجبات
تـ ـج ــاه ال ـم ـج ـت ـمــع وال ــوط ــن
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل الـحـيــاتـيــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـ ـف ـ ــردي ـ ــة،
احتراما للحقوق اإلنسانية
وتقديرا للقيم األخالقية.
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السنة الثالثة
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فايزة الصبحي – كاتبة رأي

«زها»

رأي:
✍
عبيد السهيمي

للتواصل مع الكاتب
Obaid.AlSuhaimi@saudiopinion.org

«زهـ ــا» ال ـتــي تـخــرجــت ال ـع ــام ال ـمــاضــي في
ج ــام ـع ــة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،مـتـخـصـصــة ف ــي نـظــم
ال ـطــاقــة ،حـيــث ط ــورت أبـحــاثــا وتـقـنـيــات في
م ـجــال الـطــاقــة ال ـحــراريــة الطبيعية وزي ــادة
فعاليتها فــي رفــع ح ــرارة السطوح الـســوداء
لتبخير المياه ،عبر مضاعفة توليد الطاقة
الحرارية للوصول إلى الحد األقصى.
درســت «زه ــا» الـثــاث السنوات األول ــى في
الجامعة عن شخصها وعما تريد أن تكونه
فــي المستقبل ،لــم تتطرق طــول هــذه الفترة
ألي مــادة دراسية تخصصية ،تعرفت خالل
الـسـنــوات األول ــى على شخصيتها ،وعــززت
إم ـكــان ـي ـت ـهــا ،وق ــدراتـ ـه ــا ع ـلــى ف ـهــم م ــا تــريــد
بشكل أفضل ،تتبع الجامعة فكرة أن يتعرف
الطالب أو الطالبة على ذات ــه ،وأن يــدون ما
يــرغــب ومــا يحلم بــه وكـيــف سيحقق حلمه،
وتـتـمـثــل مـهـمــة األس ـت ــاذ الـجــامـعــي فــي عقد
حـلـقــات ن ـقــاش مــع ال ـ ــدارس س ــواء فــرديــة أم
جماعية ،كما يمكن للدارس االستعانة بأحد
والديه أو كليهما أو أي شخص آخر كاألخوة
أو األص ــدق ــاء ف ــي ح ـل ـقــات ال ـن ـقــاش ال ـفــرديــة
المخصصة للدارس.
بـعــد أن تـخــرجــت «زه ـ ــا» الـتـحـقــت بشركة

آخر العنقود تعيش معي أنا وأمها ،كانت من مواليد كورونا
في موجتها األولى التي ضربت العالم قبل  25سنة ،تعمل في
إحدى شركات الطاقة المتخصصة في الطاقة النظيفة ،في
فرع تحلية المياه عبر الطاقة الشمسية ،التي طورت تقنيات
تستخدم فكرة امتصاص ضوء الشمس عبر سطوح سوداء
لتبخير الماء طبيعيا.
ال ـطــاقــة ال ـتــي افـتـتـحــت م ـشــروعــا ك ـب ـيــرا في
مجال تحلية المياه ،ساهمت في تصميمه
وتطويره حتى أصبح المشروع الــرائــد في
مجال تحلية المياه في المنطقة.
أي ـض ــا ت ــدي ــر «زهـ ـ ــا» م ـشــروع ـهــا ال ـخ ــاص،
ف ـق ــد ص ـم ـم ــت ح ــدي ـق ــة افـ ـت ــراضـ ـي ــة لـلـعـصــر
ال ـج ــوراس ــي ه ــي األش ـه ــر ،حـيــث تستضيف
مليون زائر شهريا ،تتكون الحديقة من عالم
ما قبل التاريخ ،حيث تتجول ديناصورات
األكتوصور ،التيرانوصور ،واالركيوبتركس،
واألركـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــورات ،وال ـ ـ ــزواح ـ ـ ــف ال ـع ـم ــاق ــة
األخـ ـ ــرى ،ف ــي مـســاحــة شــاسـعــة م ــن الـفـضــاء
السيبراني.
تضم الحديقة التي تأخذ الزائر في جولة
م ـج ـس ــدة ع ـل ــى م ـس ــاح ــة اف ـت ــراض ـي ــة ت ـع ــادل

السودة العالمية ..بإيقاعات الخطوة العسيرية
ق ــري ـب ــا –وق ــريـ ـب ــا ج ـ ـ ــدا -س ـن ــدع ــو ال ـع ــال ــم
بكل الـلـغــات الـحـيــة ،وسـنـقــول لهم مهللين،
وبــالـتـحـيــة الـجـنــوبـيــة الحميمة الـمـعــروفــة:
مرحبا ألف ،تعالوا حيهال معنا وبجانبنا،
ت ـعــالــوا اكـتـشـفــوا ال ـس ــودة ،بـجـبــالـهــا الـشــم،
بخضرتها الــوارفــة ،بنكهة عرعرها ،وأريــج
أزاهـيــرهــا ،بكتل سحابها الــذي يالمس في
حنو العشاق رؤوس جبالها.
تـعــالــوا عـبــر نــافــذة «ال ـس ــودة – العالمية»
واكتشفوا إنسانها األب ــي ،وتراثها العريق
وآث ـ ــاره ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدة ،وم ـ ــوروثـ ـ ـه ـ ــا الـ ــزاخـ ــر
وال ـم ـت ـنــوع ،ت ـعــالــوا اكـتـشـفــوا عـبــر مـســارب
التاريخ ومنعرجات الــزمــن تراثها الــذي ما
زال وسيظل وعاء لثقافتها وأصالتها.
اك ـت ـش ـفــوا ف ــن ال ـق ــط ال ـع ـس ـيــري ،الـمـتـمـثــل
فــي نقش وزخــرفــة البيوت بأنامل نسائهم
ورج ــالـ ـه ــم ،ب ـع ــد أن وصـ ــل ل ــ«ال ـيــون ـس ـكــو»
اك ـت ـش ـفــوا «ال ـق ـعــايــد الـخـشـبـيــة الـعـسـيــريــة»
أو الـســرر التي تفوح منها رائـحــة التاريخ،
اكتشفوا الـثـيــاب التقليدية وطـحــن الحناء
وال ـ ـك ـ ـحـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــري ،اكـ ـتـ ـشـ ـف ــوا رقـ ـص ــات
فولكلورها بــدءا باللعب الشهري ،وختاما
بالخطوة العسيرية ،سيد الطرب الجنوبي.
قريبا ،سيكون الزوار من كل أركان األرض
شهودا على بذاخة منتجنا السياحي ،الذي
ي ــوائ ــم ب ـيــن ال ـح ــداث ــة واألصـ ــالـ ــة ،وش ـه ــودا
عـلــى همتنا الـشــامـخــة ،وإدارت ـن ــا الحكيمة،
وإرادتنا الفوالذية ،سيشهد كل أولئك على
فخامة حلمنا الممتد حتى عـنــان السماء،
بقيادة أميرنا الفذ الملهم ،سمو ولي العهد
األمير محمد بن سلمان.
عراب «رؤيتنا  »2030أميرنا الملهم ،ما إن
ف ــرغ قـبــل أشـهــر قليلة مــن إط ــاق حــزمــة من
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مشروعات حلم المستقبل في أقصى شمال
بالدنا ،حتى جاءت فيوض إبداعاته وعزائم
أفعاله ،تغذ السير لتحط في أقصى جنوب
السعودية ،ليعلن عن حلم آخر ساحر ،حلم
تجاوزت قيمته  11مليار ريال ،ضمن شركة
السودة للتطوير.
شركة السودة للتطوير في منطقة عسير،
مـمـلــوكــة بــالـكــامــل ل ـص ـنــدوق االس ـت ـث ـمــارات
ال ـعــامــة ،وسـتـبــاشــر الـعـمــل لــاسـتـثـمــار في
البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة
وال ـت ــرف ـي ــه ،م ــن خـ ــال ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـطــويــر
منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء

م ــن م ـحــاف ـظــة رجـ ــال أل ـم ــع ،لـتـصـبــح وجـهــة
سـيــاحـيــة جـبـلـيــة ف ــاخ ــرة تـتـمـيــز بثقافتها
األص ـ ـي ـ ـلـ ــة ،وتـ ــراث ـ ـهـ ــا الـ ـف ــري ــد وط ـب ـي ـع ـت ـهــا
الساحرة ،وتقديم خيارات سكنية وترفيهية
متنوعة.
المشروع العمالق ،يعكس اهتمام ورؤيــة
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،بـتـنـشـيــط الـمـنـطـقــة سـيــاحـيــا
وت ـن ـمــويــا ،ل ـت ـكــون وج ـهــة جـبـلـيــة سـيــاحـيــة
عالمية ،تنافس الوجهات المماثلة ،وتشكل
نقلة نوعية للسعودية والمنطقة عموما،
وستسعى الشركة الستثمار طبيعة المنطقة
ومميزاتها ،مــن خــال مرتفعاتها الشاهقة
وأجــوائ ـهــا الـمـتـنــوعــة وطبيعتها الـخــابــة،
حيث تضم أعلى قمة في السعودية بارتفاع
يزيد على  3000متر فوق سطح البحر ،وعددا
من المواقع الغنية بالتراث والثقافة ،التي
تمنح ال ــزوار الـفــرصــة الستكشاف ثقافتها
األص ـي ـل ــة وع ـم ـق ـهــا الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،وتـمـكـنـهــم
م ــن ع ـيــش تـ ـج ــارب م ـت ـع ــددة م ــن ال ـم ـغــامــرة
والرياضة إلى السكينة واالستجمام.
وتهدف الشركة إلى تقديم خيارات سكنية
وترفيهية متنوعة ،مــن خــال تطوير 2700
غرفة فندقية ،و 1300وحــدة سكنية ،إضافة
إلــى تطوير القطاعين التجاري والترفيهي
بأكثر مــن  30مشروعا نوعيا ،ورفــع جــودة
الخدمات المقدمة في منطقة المشروع ،من
خالل االستثمار في تطوير البنية التحتية
بــأكـثــر م ــن  20م ـشــروعــا ،بـقـيـمــة ت ـت ـجــاوز 3
مليارات ريال ،بهدف استقطاب مليوني زائر
محلي ودولي سنويا عام .2030
وأخيرا ،دعونا ال ننسى هذا التاريخ ،يوم
 24فبراير  ،2021يــوم إطــاق شركة السودة
ل ـل ـت ـط ــوي ــر ،ي ـ ــوم انـ ـب ــاج ف ـج ــر أخـ ـض ــر ،مــن
جنوبنا األخضر.

واحدا من مليون من مساحة القارة األم ،التي
كانت مسرحا للعصر الجوراسي ،وتتضمن
الحديقة التي جعلت من «زها» مهندسة في
مجال التاريخ الطبيعي لألرض ،حيث يعود
الزائر إلى حقبة  150مليون سنة من تاريخ
كوكب األرض.
تحلم «زها» أن تنمو الحديقة عبر إضافة
مساحة –ذاكــرة برمجية لمحاكاة الزمن في
حقب العصر القديم– لتكون المشروع األكبر
في مجال التاريخ الطبيعي لكوكب األرض،
حـيــث تسعى إلضــافــة الـمــاضــي االفـتــراضــي
ليتمكن الزائر من السفر عبر الحقب الزمنية
إلى حقب أبعد من  300مليون سنة.
تقضى «زها» مع فريق عمل ساعات طويلة
في إيقاظ الديناصورات وتصميم حركتها

ال ـم ـج ـس ــدة وإضـ ــافـ ــة األصـ ـ ـ ــوات الـمـتـخـيـلــة
للمخلوقات المنقرضة ،بحيث يشعر زائــر
الحديقة أنه في ضيافة الزواحف العمالقة،
وأنــه فعال زار العالم قبل أن تتغير مالمحه
لــأبــد .وبـمــا أن ــه يمكن الـقـفــز إل ــى الماضي
ال ــذي يـبـعــد ع ـشــرات الـمــايـيــن مــن السنين،
أيـضــا تـعــزز إدارة الـحــديـقــة حـســن الـتـعــاون
وحـ ـس ــن ال ـ ـجـ ــوار م ــع ح ــدائ ــق ومـ ـش ــروع ــات
م ـشــاب ـهــة ،ح ـيــث تـسـتـضـيــف ال ـحــدي ـقــة زوار
مثل البالتيوصور الذي يتجول في الحديقة
ال ـع ـمــاقــة وي ـتــم إنـ ـق ــاذه م ــن الــدي ـنــاصــورات
المفترسة.
تــوفــر الـحــديـقــة وال ـع ـمــل فــي ال ـشــركــة لزها
حياة رغيدة لشابة في بداية سن الشباب ،كما
تحظى بشهرة واسعة على المجال العالمي
حيث طورت برمجيات تحاكي حركة وحياة
الديناصورات التي تبدو كأنها أيقظت من
ال ـم ـت ـح ـجــرات ال ـتــي اخ ـتــزنــت هـيــاكـلـهــا منذ
أكـثــر مــن  50مليون سـنــة ،وع ــاودت الركض
في سهوب العالم عندما كانت األرض قارة
واحدة ،بل تسعى إلى جعل امتطاء أحدها أو
إطعامه أمرا متاحا ،ولكن ذاك مرتبط بتطور
شبكات اإلنترنت إلى ما بعد الجيل .75

مسرح ومقر دائم للفن بـ«ذي عين»
لـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرا دائـ ـ ـم ـ ــا
تـ ـ ـظ ـ ــل قـ ـ ــريـ ـ ــة «ذي عـ ـي ــن»
لـمـعــرض الـفــن التشكيلي
ال ـ ـتـ ــراث ـ ـيـ ــة مـ ـلـ ـهـ ـم ــة بـ ـ ـف ـ ــرادة
لجميع مــدارســه باختيار
مبانيها ،وتدفق مياه عينها،
لوحة واحــدة لكل فنان
واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ح ـ ـقـ ــول ـ ـهـ ــا
سعودي ،وهنا يمتزج
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــرة ب ـ ــرائ ـ ـح ـ ــة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــال بـ ــال ـ ـج ـ ـمـ ــال
كاديها.
وال ـف ــن بــال ـفــن ،وأظـ ــن لو
م ـ ـل ـ ـه ـ ـمـ ــة لـ ـ ـل ـ ــروائـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
وجهت دعوة لمشاركة
وال ـ ـش ـ ـعـ ــراء وال ـق ــاص ـي ــن
الفنانين التشكيليين
وعـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة،
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ـي ـ ــن -ومـ ـ ـ ــن
نشأت القرية على أسطورة
مـنـطـلــق الــوطـنـيــة الـحـقــة-
خ ـل ــدت ـه ــا ال ـ ــذاك ـ ــرة الـشـعـبـيــة
سـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرون مـ ـس ــان ــدة
لـ ـمـ ـئ ــات الـ ـسـ ـنـ ـي ــن ،ي ـح ـك ـي ـهــا
ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع الــوط ـنــي
األجـ ــداد لــأحـفــاد ب ــأن أنــاســا
خدمة للسياحة الداخلية
نـسـجــوا م ــن أح ـج ــار جبالها
وت ـخ ـل ـيــدا وت ـح ـف ـيــزا لـهــذا
الـ ـم ــرم ــري ــة مـ ـب ــان ــي ش ــاه ـق ــة
ال ـفــن ال ــراق ــي ،وانـسـجــامــا
ف ــوق تـلــة رخــامـيــة ،وأن عينا
مع «رؤيــة  »2030وتوافقا
مــائ ـيــة انـبـثـقــت م ــن حـشــاشــة
م ــع م ـقــولــة «ال ـف ــن يكشف
الـجـبــل لتسقي ال ـم ــزارع منذ
م ـ ـ ــدى ت ـح ـض ــر ال ـش ـع ــوب
مـئــات الـسـنـيــن ،وبـقـيــت قرية
للتواصل مع الكاتب
ورقيها»
«ذي عـ ـي ــن» ك ـق ـط ـعــة مــاسـيــة
j.alkarat@saudiopinion.org
وك ـن ــت ف ــي وقـ ــت ســابــق
غــالـيــة الـثـمــن تحفها الجبال
قد طرحت اقتراحا يتمثل
الـمـجــاورة ،إذ ال يــراهــا سوى
ف ـ ــي م ـ ـسـ ــرحـ ــة أس ـ ـط ـ ــورة
ال ـن ـســور وال ـص ـقــور المحلقة
فــي الفضاء ،وبقيت ..وبـقـيــت ..حتى انفتحت ق ــري ــة «ذي ع ـي ــن» ل ــرب ــط ال ــواق ــع بــال ـخ ـيــال مع
نافذة الحضارة بوصول السيارة إلى باحتها ،االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـم ـع ـط ــى ال ـت ـق ـن ــي ك ــال ـض ــوء
ل ـي ـت ــزاي ــد عـ ــدد زوارهـ ـ ـ ــا ل ــرؤي ــة م ـف ــات ــن ج ـمــال وال ـصــوت وال ـمــؤثــرات األخـ ــرى ،ن ــود أن تكون
مبانيها وروع ــة حــدائـقـهــا وأص ــال ــة سكانها ،قــريــة «ذي عـيــن» نابضة ليست فقط بأصالة
وحظيت بإعادة تأهيلها وترميم ما تهدم من مبانيها ذات الطراز المعماري األنيق ،وعينها
الجارية وضــوع كاديها ،بل ببث روح الحياة
جدرانها ،لتبقى فاتنة جاذبة على مر الزمن.
ّ
ولما أضحت قرية «ذي عين» عــروس فاتنة في مفاصل القرية التراثية ليخرج السائحون
الـحـســن ،مـهـيــأة السـتـقـبــال الـ ــزوار مــن الــداخــل وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار ب ــانـ ـطـ ـب ــاع ــات ت ـج ـع ـل ـه ــم ي ـح ـك ــون
وال ـخــارج ،فــإن مرحلة وثــابــة تنتظرها ،وتلك مشاهداتهم الماتعة للغير.
قرية «ذي عين» التراثية كنز سياحي وتراثي
لعمري تجعلها مهوى ألفئدة السياح والزوار،
إذ يـمـكــن تـخـصـيــص أح ــد مـنــازلـهــا الـحـجــريــة فريد.

رأي✍ :

جمعان الكرت

الجمعة
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سقوط الصواريخ ..سقوط الحوثي!

رأي:
✍
ّ

صالح المسلم

للتواصل مع الكاتب
s.almusallm@saudiopinion.org

عين الرأي

الحوثي يختنق ،وأصبح يهذي
فـ ــي اتـ ـج ــاه ــات ي ـ ـصـ ــارع ال ـم ــوت
م ـع ـه ــا ،اعـ ـتـ ـق ــادا م ـن ــه أن ـ ــه ب ـهــذه
الصواريخ سيكسب تأييد العالم
لــه ،ولــم يعلم بجهله وتعنته أنه
بأياد
يتقدم خطوات إلى مشنقته
ٍ
إيــران ـيــة ،وأن ــه بـهــذه االنـتـهــاكــات
ي ــدف ــع ال ـع ــال ــم أجـ ـم ــع لـ ُـم ـشــاهــدة
الوجه القبيح لهذه المليشيات،
وم ـ ــن ي ــدع ـم ـه ــا ،وي ـج ـع ــل ال ـعــالــم
أجـ ـم ــع ي ـق ـت ـنــع ب ـ ــأن الـ ـ ـح ـ ــوار مــع
هؤالء ال ُيجدي ،وأن الدعوات إلى
الجلوس إلى طاولة المفاوضات
ال توصل إلى نتائج ترضي جميع
األطراف ،كون الحوثي ال يعترف
بالقانون وال بالهيئات الدولية،
وينتهك القرارات الدولية ومنها
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أطلقت المليشيات الحوثية -المدعومة من إيران،
وجه الشر ومنبع الفوضى ،واإلرهاب في العالم-
صواريخ تجاه العاصمة السعودية الرياض ،وليست
المرة ا ُ
ألولى -ولن تكون األخيرة -إذا ما توحد العالم
أجمع وا ُ
ألمم المُ تحدة ،وجمعيات حقوق اإلنسان ،في
وجه هذه االعتداءات الغاشمة وانتهاك لألعراف
الدولية والقوانين اإلنسانية.

ُ
قرارات األمم المتحدة.
فـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــواريـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــه ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة
ل ـلــريــاض ،يخنق الـحــوثــي نفسه
ف ـ ـ ــي خ ـ ـن ـ ــدق ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوت ،ويـ ـعـ ـط ــي
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات أنـ ـ ـ ــه يـ ـلـ ـف ــظ أنـ ـف ــاس ــه
األخيرة وينتحر.
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك صـ ـ ـ ـ ـ ــارخ لـ ـلـ ـق ــوانـ ـي ــن
واألع ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،ي ـت ـســابــق
عليها اإليــران ـيــون والمليشيات

التابعة لها ،في اعتقاد منهم أنهم
بــذلــك يـضـغـطــون عـلــى ال ــوالي ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض ح ـ ــول
ات ـف ــاق ـي ــات ومـ ـع ــاه ــدات االتـ ـف ــاق
الـ ـن ــووي ،ورفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ،ومــا
بمجد ولــن يـجــدي ،وليست
ذلــك
ٍ
تلك أساليب يمكن أن تجد قبوال
من الــواليــات المتحدة األمريكية
وال من الجهات وال ــدول المعنية

األخرى.
ُ
الـصــواريــخ المطلقة ،ال تنم عن
رغبة الحوثي وال إيران في إحالل
الـ ـس ــام ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،ب ــل خـلــق
الفوضى واستمرار الحرب ،التي
تسعى حكومة الرئيس األمريكي
الجديد «بايدن» إلنهائها.
الـ ـص ــواري ــخ الـ ُـم ـط ـل ـقــة تجعلنا
ن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرف ،وبـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوح ،ال ـ ــوج ـ ــه
ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـل ـحــوثــي وم ـســاع ـيــه،
وأه ـ ــداف ـ ــه ،ومـ ــآربـ ــه ،ومـ ــا يصبو
إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،وكـ ـ ـي ـ ــف أنـ ـ ـه ـ ــم ُيـ ـطـ ـبـ ـق ــون
األج ـن ــدة اإلي ــران ـي ــة بـحــذافـيــرهــا،
وهــذا سيجعلهم خــارج ُ
المعادلة
ف ــي أي ح ـل ــول ُمـسـتـقـبـلـيــة ألزم ــة
اليمن ،وسيخسرون الكثير جراء
تصرفاتهم الرعناء.

(العدد )795
السنة الثالثة
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كيف تحمي فكرتك؟
أنـ ــواع :ب ــراءة اخ ـتــراع ،عالمة
طــال ـمــا ب ـحــث ال ـع ـل ـمــاء في
ت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ح ـ ـقـ ــوق الـ ـم ــؤل ــف،
مسألة والدة األفكار ،من أين
األســرار التجارية ،التصاميم
تأتي؟ وما منبعها؟ وبالطبع
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة والـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات
توصلوا إلى مفاهيم كثيرة
الجغرافية.
ت ـت ـع ـلــق ب ــال ــذك ــاء وح ــب
الـبـقــاء والـعـلــم والثقافة
س ـ ـن ـ ـفـ ــرق ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـثـ ــاث
والمجتمع.
األولى وهي األكثر تداوال:
وقد ّ
ردها أحد أصحاب
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــراع
األف ـكــار الـعـبـقــريــة ،وهــو
« »Patentوال ـع ــام ــة
ألـ ـب ــرت أي ـن ـش ـت ــاي ــن ،إل ــى
التجارية «»Trademark
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدس ب ـ ـقـ ــولـ ــه «ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــؤل ـ ـ ـ ـ ــف
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ت ــأت ــي فـ ـج ــأة مــن
« »Copyrightإذا كــانــت
طريق الحدس ،لكن الحدس
ال ـف ـكــرة تـعـتـمــد عـلــى اخ ـتــراع
ل ـيــس س ــوى نـتـيـجــة تـجــربــة
جديد أو تقنية غير معروفة،
فكرية سابقة»
ف ـف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة سـتـسـجــل
كـ ـ ـب ـ ــراءة اخـ ـ ـت ـ ــراع ،والـ ـ ـب ـ ــراءة
أي أن بـ ــرأي «أبـ ــي نـظــريــة
تختص بالتقنيات األصيلة
الـنـسـبـيــة» أن ثـمــة مـخــزونــا
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدة كـ ـتـ ـط ــوي ــر آلـ ـ ـ ــة أو
لألفكار مرده الثقافة والعلم
ّ
تـقـنـيــة مـ ــا ،وح ـ ــدث أن هـنــاك
والـ ـتـ ـج ــرب ــة ،ولـ ـع ــل ــه يـقـصــد
أن ـ ــه ك ـل ـمــا ت ـ ّ
للتواصل مع الكاتب
أس ــال ـي ــب وأن ـم ــاط ــا ت ـجــاريــة،
ـوسـ ـع ــت م ـ ــدارك
تمت حمايتها كبراءة اختراع
اإلنـســان ازدادت قــدرتــه على
A.ALFADEL@SAUDIOPINION.ORG
ت ـ ـحـ ــت اسـ ـ ـ ــم «business
تــولـيــد األف ـك ــار ،وق ــال أيضا
»method patent
«أث ـ ـمـ ــن مـ ــا فـ ــي الـ ـع ــال ــم هــو
الـحــدس أو الفكرة الالمعة»
أمـ ــا إذا ك ــان ــت ف ـك ــرت ــك ذات ط ــاب ــع ت ـج ــاري،
ومادية.
معنوية
عالية
وبذلك منح الفكرة قيمة
ف ـت ـس ـج ـيــل الـ ـع ــام ــة ال ـت ـج ـ ـ ــاري ــة هـ ــو اإلج ـ ـ ــراء
ّ
ّ
بــال ـط ـبــع ،ث ـمــة أف ـك ــار ن ــي ــرة وأخـ ـ ــرى ه ــدام ــة ،الـقــانــونــي ال ــذي يـجــب أن تـتـخــذه ،بــاعـتـبــار أن
لكن ما نبحث فيه هنا يتعلق بالحاالت التي العالمة التجارية هي من يخبر المستهلكين
ب ـن ــوع ـي ــة الـ ـش ــرك ــة والـ ـخ ــدم ــة الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا،
يضطر فيها صاحب فكرة ما إلى حمايتها.
وال ـع ــام ــة ه ــي ال ـت ــي س ـت ـمـ ّـيــز ه ـ ّ
ـوي ــة شــركـتــك
ول ـ ـمـ ــاذا ن ـح ـمــي األف ـ ـكـ ــار ط ــال ـم ــا أن ال ـف ـكــرة
بين الشركات األخــرى في األســواق التي ّ
ّ
تقدم
الجيدة ،بــرأي المخترع توماس أديـســون« ،ال
تضيع ولو مات صاحبها من دون أن ينشرها ،الخدمة نفسها أو المنتج نفسه.
إما إذا كان لديك مؤلفات علمية أو أدبية أو
فيوما ما ستولد في عقل شخص آخر» ويمكن
أن نضيف ،أنه حتى لو لم يمت ،هناك شخص فـنـيــة ،وعـلــى سبيل الـمـثــال ال الـحـصــر الكتب
آخر في العالم يمكن أن تخطر له الفكرة نفسها والموسيقى واللوحات والمنحوتات واألفالم،
فــي ناحية أخ ــرى مــن الـكــوكــب ،كالعجلة مثال وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـح ــاس ــوب ـي ــة وقـ ــواعـ ــد ال ـب ـي ــان ــات
التي وجدها علماء اآلثــار في بقاع كثيرة من واإلعــانــات والخرائط والرسوم التقنية ،هذه
يتم تسجيلها كحقوق مؤلف ،ويمنحك النظام
المعمورة.
السبب الذي يجعل الفكرة جديرة بالحماية كصاحب لهذا المحتوى الحق فــي تحصينه
هو تأثيرها في إيجاد الحلول وتذليل العقبات ونسبه لنفسك فقط ،ومقاضاة أي جهة أخرى
ّ
ودر األرباح وتيسير العالقات ،وتكبر قيمتها تستخدم هذا المحتوى دون الرجوع لك.
ّ
ّ
ويجب االخذ باالعتبار أن األفكار المجردة ال
كلما تعمق التفكير فيها وتبلورت ونضجت
ُ
تحمى ،وال بد أن تتحول إلى شكل من أشكال
وشقت طريقها إلى التحقيق.
يقول ابن منظور صاحب «لسان العرب» من الملكية الفكرية حتى تمتلكها ،وما يزيد األمر
أض ـخــم الـمـعــاجــم عـلــى اإلطـ ــاق «الـتـفـكـيــر هو تـعـقـيــدا أن ح ـتــى ال ـبــرم ـجــة ال تـحـمــى ك ـبــراءة
إعمال الخاطر في شيء» وليس سهال أن يكون اخـ ـت ــراع ،إن ـمــا تـتــم حـمــايــة الـشـيـفــرة «ال ـك ــود»
إع ـم ــال ال ـخــاطــر أث ـمــن م ــا ف ــي ال ـعــالــم ،وك ــل ما كحقوق مؤلف.
ً
َّ
إذا ،يحمى «الكود» وال تحمى الفكرة ،ولدينا
يتردد على الخاطر من آراء بالتأمل والتدبر،
وم ــا يخطر فــي الـعـقــل الـبـشــري ،مــن أش ـيــاء أو على هذه الحالة الكثير من األمثلة كتطبيقات
ح ـلــول أو اق ـتــراحــات مـسـتـحــدثــة أو تحليالت سيارات األجرة وتطبيقات توصيل المطاعم.
ّ
ل ـلــوقــائــع واألح ـ ـ ــداث ه ــو ف ـك ــرة ،ع ـلــى ح ــد زعــم
ول ـ ـعـ ــل اإلمـ ـ ـ ــام الـ ـش ــاف ـع ــي خـ ـي ــر مـ ــن أوصـ ــى
ويكيبيديا.
بحماية األف ـكــار مــن خ ــال ه ــذه األب ـيــات التي
ُ
واألفـ ـك ــار وتــاري ـخ ـهــا وأن ـمــاط ـهــا وأشـكــالـهــا وجدت مطبوعة في ديوانه:
َ ُ
ابة ُ
ٌ
ُ
ح ــدي ــث ال ي ـن ـت ـهــي وال ُيـ ـم ــل ،وس ـن ـح ـت ــاج فــي
قيد ُه
والكت
العلم صيد ِ
َ
َ
ِّ
هـ ــذا ال ــزم ــن ال ـ ــذي ك ـثــر ف ـيــه ل ـص ــوص األف ـك ــار
الواثقة
بالحبال
صيود َك
قيد
ِ
ِ
ً
َ
والمرتابون منهم ،إلى مقاربات أكثر منطقية
ْ
ْ
َ
َ
َ
فمن الحماقةِ أن تصيد غزالة
ِ
لتجسيد صورة الفكرة وكيفية الحفاظ عليها
َ َ
َ َ
َ َُْ َ
َ
الئق طالقة
وتتركها بين الخ ِ
وإشهار ملكيتها.
ورغ ــم هــذه الوصية يبقى ثمة مــن ال ينسب
وقـ ــد ص ـن ـفــت ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة لـلـمـلـكـيــة
الـفـكــريــة «الــوي ـبــو» أن للملكية الـفـكــريــة ستة هذه االبيات له ،وهذا دأب األفكار وحقوقها.
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جبل شامخ ال تهزه الرياح

رأي:
✍
مبارك حمدان

للتواصل مع الكاتب
M.Hamdan@Saudiopinion.org

في هــذا العهد الزاهر لخادم الحرمين
الشريفين وول ــي عـهــده األمـيــن ،صعدت
السعودية ساللم التقدم في وقت قياسي
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ت ـش ـك ــل عـ ــامـ ــا م ـ ــؤث ـ ــرا فــي
السياسة العالمية ،وتضطلع بدور بارز
وهام في االقتصاد العالمي ،وفي خضم
ك ــل األح ـ ــداث ال ـتــي يـمــر بـهــا ال ـعــالــم شع
نجم ساطع من نجوم الهمة والحماس
والعطاء.
إن ـ ــه ن ـج ــم م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان األم ـي ــر
الـشــاب المبدع ومهندس «رؤي ــة »٢٠٣٠
ال ـت ــي ب ـ ــدأت ت ـن ـقــل ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى قمم
المجد واالزدهار والتأثير ،وبدأ الجميع
يلمس تطلعات فكر ولي العهد الناضح
وسـيــاســاتــه الـمـتـمـيــزة وال ـفــريــدة ،وألنــه
ن ـج ــح وسـ ـي ــواص ــل ن ـج ــاح ــات ــه بــام ـت ـيــاز
مــع مرتبة الـشــرف ،فلم يسلم مــن سهام
األعـ ـ ـ ـ ـ ــداء وال ـ ـحـ ــاقـ ــديـ ــن وال ـم ـت ــرب ـص ـي ــن

سبحان من أعطى السعودية هذه المكانة العالية والعز
الرفيع والشموخ الالمتناهي ،وسبحان من قدر ألسرة آل
سعود هذا العلو واإلباء والمكانة ،منذ عهد المؤسس الملك
عبدالعزيز والسعودية تسير بخطى ثابتة وأهداف سامية
وسياسة واضحة وضوح الشمس في عز النهار ،وفي كل يوم
تحقق إنجازات عظيمة ومكتسبات رائعة.
والناعقين.
وكـلـمــا تحقق منجز رائ ــع زاد حنقهم
وانـتـفـخــت أوداج ـه ــم وام ـتــأت نفوسهم
بــالـعــداوة وانـفـجــرت شــرايـيــن أدمغتهم،
وتناقضت قراراتهم ،وفشلت أحكامهم،
وشنوا الحمالت المغرضة واالدع ــاءات
الباطلة التي ال تمر على أصحاب العقول
السليمة.
وكـلـمــا زاد حنقهم وغـيـظـهــم انكشفت
أالعيبهم واب ـتــزازات ـهــم ،واتـضــح كذبهم
واف ـتــراءات ـهــم وب ـثــوا سـمــوم دسائسهم،

ألن حياتهم قائمة على مصالح اآلخرين
وعلى الدسائس واالفـتــراءات والظنون،
ولم تعد لديهم حقائق ثابتة وال مبررات
حقيقية ص ــادق ــة ،وف ــت فــي عـضــدهــم ما
تحققه الـسـعــوديــة العظمى مــن صعود
سلم التقدم والقفز نحو القمة.
لــم يــرق لهم مــا تمر بــه السعودية من
تـطــور وتنمية متنوعة ،وفـتــح مجاالت
استثمارية رائـعــة ،بفكر األمـيــر المبدع،
وال سيما وأن من أهــم أولوياته اعتماد
الــوطــن على ذات ــه ومـ ــوارده وقــدراتــه من

ال ـش ـب ــاب ال ـس ـع ــودي ال ـم ـت ـم ـيــز وت ـنــويــع
مـصــادر الــدخــل التي تنطلق مــن الكنوز
الثرية والمصادر الغنية التي يزخر بها
وطن العز والسالم.
لم يدركوا بعد أن محمد بن سلمان جبل
شامخ ال تهزه الرياح وال يتأثر بزوبعات
المهرطقين والسفهاء ،وال يضيره نعيق
الببغاوات ونهيق المجانين.
مـحـمــد بــن سـلـمــان هـمــة طــويــق وقمة
الـمـجــد وروح ال ـش ـبــاب وع ـقــل الـعـبــاقــرة
وفـكــر المبدعين وح ـمــاس المخلصين،
وقائد متمكن ،ومفكر متميز ،وقبل هذا
وذاك أم ـيــر س ـع ــودي مـسـلــم وع ــرب ــي قح
يحب وطنه ويتفانى في خدمته والسير
بــه نـحــو الـمـجــد والـعـلـيــاء ،شعبه يحبه
حبا جما ويتفانى في الوقوف بجانبه،
والـ ــذود عـنــه وع ــن الــوطــن بـكــل مــا يملك
ويضحى من أجله بالغالي والنفيس.
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