الجمعة  6شعبان  1442هـ

عبداهلل الشايب

يومية

صحيفة
تقرأها
تستمع إليها

 19مارس 2021م

تشاهدها

(العدد )809

تمكين المرأة ..بيت القصيد
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

«هاشم سرور» ضمن
فريق ماجد التاريخي
سلطان العقيلي

خلني سيف
يمناك؟
بخيت الزهراني

العمر
االفتراضي
عبيد السهيمي

الموظف
الـ«»Trend

كيف نخاطب
الجمهور العالمي؟

أروى أخضر

جمعان الكرت

حدد «البيت األبيض» عددا من النقاط ،وبعثها إلى الحوثيين في اليمن ،عن طريق
وتحدث الرئيس األمريكي في
المبعوث األمريكي والمسؤول عن حل األزمة اليمنية،
ّ
أول أيام انتخابه ،أن وقف حرب اليمن ستكون من أُولى اهتماماته في الشرق األوسط،
يمر بأسوأ كارثة إنسانية ،وأن أكثر من  30مليون
واتفق العالم أجمع على أن اليمن ُ
إنسان يعانون من الفقر والموت جوعا واألمراض.

أخيرا..

توقفت حرب اليمن
صالح المس ّلم

sojurnal

www.saudiopinions.org

تمكين المرأة ..بيت القصيد

يومية

ّ
إن الــت ـم ـي ـيــز
بـ ـ ـي ـ ــن حـ ـ ـق ـ ــوق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة
وت ـ ـم ـ ـك ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا
ل ـح ـقــوق ـهــا هـ ــو ال ـف ـي ـصــل
فــي الـعــدالــة االجتماعية،
ّ
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ف ــي
مستويات التمكين ،ويعد
الغرب أنفسهم متقدمين
فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وأمـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدول
األخ ــرى فإنها تسعى ما
أمكنها أن تلحق بالركب.
م ــع وج ـ ــود ال ـ ـمـ ــرأة إل ــى
جـ ـ ـ ـ ـ ــوار ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــل ،تـ ـك ــون
الـ ـك ـ ـف ــاءة هـ ــي ال ـم ـع ــادل ــة
ال ــذه ـب ـي ــة ف ــي ال ـتــوظ ـيــف
وق ـ ـ ـبـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
الـتـخـصـصــات المختلفة
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
واالس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـم ــادي ــة،
وما إلى ذلك.
يومية

✍

عبداهلل الشايب

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

abduallah.alshayeb@saudiopinion.org

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

ّ
ال ـ ــتـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــن هـ ـ ـ ــو ب ـي ــت
الـ ـقـ ـصـ ـي ــد ،وه ـ ــو أس ـ ــاس
ّ
ال ــتـ ـغـ ـيـ ـي ــر وه ـ ــو ال ـم ـن ـفــذ
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ــدال ـ ــةٍ
اج ـت ـمــاع ـيــة ،ول ـق ــد سعت
ال ـس ـعــوديــة ضـمــن «رؤي ــة
 »٢٠٣٠إل ـ ــى إع ـ ـ ــان ذل ــك
بـ ـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ـ ــوح ،فـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــرار
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي مـ ـ ـن ـ ــح ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة
بـتـســارع غـيــر مسبوق
م ـكــانــة ،وذلـ ــك ضمن
إط ـ ـ ـ ــار ال ـج ـغ ــراف ـي ــا
ِّ
ك ــلـ ـه ــا ،وف ـ ــي إطـ ــار
حضوري الفت في
ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
والـخــاص ،ساعد
ف ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـن ـي ــة
الـمــرأة المعرفية
ّ
ال ـ ّـس ــابـ ـق ــة ال ــت ــي
س ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدت هـ ـ ــذه
النقلة الحضارية.

أخيرا ..توقفت حرب اليمن
جاءت أهم النقاط في ُ
المبادرة األمريكية،
بل ركزت على الوقف الفوري إلطالق النار،
والـ ـسـ ـم ــاح ب ــدخ ــول اإلغ ـ ــاث ـ ــات اإلن ـســان ـيــة
وتشغيل مطار صنعاء.
ُ ّ
نقاط مهمة وصلت إلى الحوثي المتعنت،
ورفضها كما هو متوقع ،الذي يدار من قبل
أسياده اإليرانيين.
عـ ـ ــاد الـ ـح ــوث ــي إلـ ـ ــى الـ ـت ــاع ــب ب ــاأللـ ـف ــاظ
وت ـف ـس ـيــر وتـ ــأويـ ــل الـ ـمـ ـب ــادرة وم ـطــال ـبــات
ال ـ ُـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي ب ــوق ــف ه ـ ــذه ال ـك ــارث ــة
اإلنسانية والدخول في مفاوضات سياسية
والجلوس على طاولة الـحــوار واالنصياع
ل ـل ـقــرارات الــدول ـيــة ،واالس ـت ـمــاع إل ــى منطق

رأي:
✍
صالح المس ّلم
للتواصل مع الكاتب
s.almusallm@saudiopinion.org

حدد «البيت األبيض» عددا من النقاط ،وبعثها إلى الحوثيين
في اليمن ،عن طريق المبعوث األمريكي والمسؤول عن حل
وتحدث الرئيس األمريكي في أول أيام انتخابه،
األزمة اليمنية،
ّ
ُ
أن وقف حرب اليمن ستكون من أولى اهتماماته في الشرق
يمر بأسوأ كارثة
األوسط ،واتفق العالم أجمع على أن اليمن ُ
إنسانية ،وأن أكثر من  30مليون إنسان يعانون من الفقر
والموت جوعا واألمراض.
العقل والمنطق ،وكل الدول األعضاء ،وعلى
ُ
رأسهم السعودية التي تنادي دوما بالحل
ُ
السلمي وتتفق مع ُ
المجتمع الدولي وتهيئ
ُ
ُ
ّ
ُ
األجــواء ُ
المناسبة وتسهل الطرق المالئمة
للخروج من هذه األزمة والعودة إلى طاولة
الـمـفــاوضــات ووق ــف ال ـحــرب وإط ــاق الـنــار
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فـ ــورا ،حــرصــا مـنـهــا عـلــى ســامــة األراض ــي
ال ـعــرب ـيــة الـيـمـنـيــة ،وح ـفــاظــا ع ـلــى األرواح
وإعادة اليمن إلى مكانته الطبيعية ،والبدء
فورا بإعادة اإلعمار لهذا البلد الذي هددته
الحروب وشلت اقتصاده وأوقفت تنميته،
وهاجر شبابه إلــى الخارج بحثا عن لقمة
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العيش.
ٌ
ال ـي ـمــن ب ـل ــد كـئـيــب ح ــزي ــن س ـي ـطــرت عليه
مليشيات ال تعترف بالحقوق وال اإلنسانية،
فتركته لألمراض والفساد والدمار.
ُ
اليمن ٌ
بلد عربي أصيل اغتصب مــن قبل
المليشيا الحوثية وط ــاوع ه ــؤالء الخونة
ال ـم ــال ــي واألج ـ ـنـ ــدة اإلي ــرانـ ـي ــة الـخـمـيـنـيــة،
فنزف دمــا ومــاال واقـتـصــادا ،وخسر اليمن
أهله وجيرانه وثروته ومــوارده وسيحتاج
إلى عشرات السنين كي يقف على أرجله.
فهل نسمع في القريب العاجل جدا ،وقف
حرب اليمن؟ هذا ما نتمناه ،وهذا ما نأمله،
والبوادر والمعطيات تدل على ذلك.

الجمعة
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إن االقتصار
ع ـل ــى م ـصــدر
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ــي
إعداد قوانين
اليوم ،لم يعد
يـتـنــاســب مع
واقع وطبيعة
الـمـجـتـمـعــات
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة،
ب ـ ـن ـ ـب ـ ـض ـ ـه ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــع
وت ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــب
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مكوناتها.
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زكي أبو السعود – كاتب رأي

خلني سيف يمناك؟

رأي:
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بخيت الزهراني

للتواصل مع الكاتب
BakhitAl-Zahrani@saudiopinion.org

ولـعـلـنــا مــن ه ــذه الــواق ـعــة ال ـتــي رواهـ ــا لي
أح ــد الـمـقــربـيــن ،نلتقط إشـ ــارات مــؤداهــا أن
المعنويات أو مــا تـعــرف باللهجة الــدراجــة
«وق ـفــة الـنـشــامــا» لـهــا مـفـعــول الـسـحــر ،فهي
وقود معنوي هائل ،بل إنها ضرورة حياتية
ٌ
مـهـمــة ،يحتاجها ك ــل مـنــا فــي ح ــال اس ــودت
الدنيا في وجهه ،وصــار كغريق يبحث عن
قشة لينجو.
ل ـكــن ال ـم ــاح ــظ –وهـ ـ ــذا م ــؤس ــف -أن ع ــددا
ليس قليال منا يبخل حتى بالكلمة الحلوة،
والتشجيع الجميل ،والمعنويات المؤثرة
إيـ ـج ــاب ــا مـ ــع ب ـع ـض ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض ،مـ ــع أن ـه ــا
بــ«بــاش» ولــن تدفع مقابلها قرشا واحــدا،
ولـكــن ألن بعضنا لــم يتشرب هــذه الثقافة،
ول ــم يــؤمــن ب ـهــا ،ول ــم يـجـعـلـهــا ف ــي قــامــوس
وفـلـسـفــة حـيــاتــه ،فـكــان ذل ــك هــو مــن أسـبــاب
البخل حتى في الكالم الطيب.

ذات مرة كتب أحدهم رسالة نصح -مفعمة بالمعنويات -إلى
ابن عمه ،الذي تعرض لمواقف حياتية صعبة دفعة واحدة،
كتب له كالما إيجابيا تحفيزيا ،زاد من معنوياته وأخرجه من
حالة اليأس التي كاد أن ينحدر معها إلى أسفل دركات القنوط،
وما هي غير شهور قليلة حتى عاد صاحبنا ذاك إلى حياته
الطبيعية ،وإلى توازنه ،وبدأت شجرته -التي كادت تتيبس-
تورق من جديد.
دع ــون ــا -أي ـه ــا األخـ ـ ــوة -ن ـت ـبــادل ال ـع ـبــارات
الـتـحـفـيــزيــة فـيـمــا بـيـنـنــا ،دعــونــا –م ــن اآلن–
نكون طاقة إيجابية ،لنا ولغيرنا من األقارب
والزمالء وحتى عامة الناس ،وثق أنك بقدر
ما تعطي ستأخذ ،أي أنك ستجد عما قريب
من يبادلك الطاقة اإليجابية ،بعد أن تصبح
المسألة ثقافة مجتمع.
كثيرون في مجتمعنا –ســواء في دائرتنا
الـصـغـيــرة ،أو حـتــى فــي الـمـجـتـمــع بــدائــرتــه

كيف نخاطب الجمهور العالمي؟
فــي ظــل ال ـح ـمــات الـمـضـلـلــة الـتــي
تشنها القنوات الحاقدة والجهات
ال ـ ـحـ ــاسـ ــدة عـ ـل ــى وطـ ـنـ ـن ــا ال ـغ ــال ــي
وقـيــادتــه الــرش ـيــدة ،نستنتج من
ذل ـ ــك ش ـي ـئ ـي ــن ،أوال :لـ ــم يـسـتـطــع
إع ــامـ ـن ــا م ــواجـ ـه ــة ت ـل ــك ال ـح ـمــات
ال ـم ـس ـعــورة ،إذ يــرتـكــز الـمـحـتــوى
اإلع ــام ــي لـمـخــاطـبـتـنــا ن ـحــن في
الداخل ،وهنا يتوجب على إعالمنا
أن يـتـجــاوز ه ــذه اإلشـكــالـيــة ليأخذ
مسارا أوسع ونطاقا جغرافيا أكبر
وبلغات متعددة.

أن ت ـك ــون آل ـي ــة ال ـع ـمــل تـتــأســس
عـ ـل ــى دراس ـ ـ ـ ــة الـ ـم ــرحـ ـل ــة اآلنـ ـي ــة
والمستقبلية.

إعــام ـنــا إذا بـقــي مـحـصــورا
يخاطبنا نحن فقط ،فلن يكون
ذا ف ــاع ـل ـي ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــارج ،وسـ ــوف
تـسـتـمــر ال ـح ـم ــات الـمـغــرضــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـش ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــاقـ ـ ــدون
م ـس ـت ـم ــرة ،بـ ــل تـ ـك ــون م ـشــوشــة
لذهن المتلقي ،والقوة اإلعالمية
ف ــي تـ ـص ــوري ،إن ل ــم ت ـكــن أكـثــر
قـ ـ ـ ـ ــوة ،ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـك ـ ــون نـ ــدا
مكافئا ،وذلــك باحترافية العمل
الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر :أن ال ـم ــوت ــوري ــن
اإلع ـ ــام ـ ــي وتـ ـق ــدي ــم ال ـم ـح ـت ــوى
ينظرون بعين الحسد لتلك القفزات
الواعي والرسائل الدامغة ،وهذا
التنموية التي يشهدها وطننا ،وكم
للتواصل مع الكاتب
يحتاج إلــى وضــع استراتيجية
المشروعات الضخمة التي شملتها
j.alkarat@saudiopinion.org
وخـطــط وبــرامــج ،واأله ــم وجــود
«رؤي ــة  »2030مثل «نـيــوم» والبحر
اإلمـكــانـيــات التقنية والـكـفــاءات
األح ـم ــر ،وال ـم ـشــروعــات السياحية
ال ـب ـشــريــة الـ ـق ــادرة ع ـلــى تـحــريــك
و«ذا الي ــن» والـصـنــاعــة الترفيهية،
واسـتـقـطــاب الـشــركــات العالمية ،وحـتــى يتم دحض هذه المكنة بكل اقتدار.
ّ
تلك االفتراءات والمغالطات نحتاج إلى رسم سياسة
اإلعالم ليس فقط عملية نشر الحقائق والمعلومات

رأي✍ :

جمعان الكرت

ات ـصــال ـيــة عــال ـيــة الـ ـج ــودة وآلـ ـي ــة إع ــام ـي ــة ضـخـمــة،
توضح التنامي الحضاري الــذي يشهده وطننا في
كل المجاالت وعلى مستوى جميع األصعدة.
وهنا يمكن لــوزارة اإلعــام وهي المعنية بالدرجة
األولـ ـ ــى ،أن تـضـيــف ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتـهــا م ــا يتعلق
ب ــاالتـ ـص ــال الـ ـخ ــارج ــي ،ل ـي ـك ــون الـ ـص ــوت مـسـمــوعــا
وم ــؤث ــرا ،دحـضــا لــاف ـتــراءات وتــوضـيـحــا للحقائق،
لـتــأخــذ الــرســائــل اإلعــام ـيــة صـفــة الــدي ـمــومــة ،إذ إن
اإلعالم االحترافي أكثر قوة وأبلغ تأثيرا ،وهنا يمكن

بـهــدف التقرير واإلق ـن ــاع ،ولـيــس التعبير المكتوب
ّ
بموضوعية للتعبير عن الجمهور وعقليته وعاطفته
وميوله واتجاهاته المختلفة ،كما يقول «أوتوجرت»
بل هو أكثر شمولية من هذه التعريفات ،اإلعالم أحد
األسلحة التي توظفها بعض الدول لمحاربة الغير،
ويمكن رؤية ما تسخره بعض الدول من مبالغ مالية
طائلة في سبيل تأسيس قناة ،ليس الهدف الجانب
اإلعــامــي فحسب ،بل الهدف فتح نافذة من خاللها
تبث سمومها على اآلخرين.

األك ـب ــر– ن ــرى لـهــم م ــواه ــب مـعـيـنــة ،وبـ ــروزا
مـعـيـنــا ،ثــم ال يـجــد أول ـئــك ال ـنــاس مـنــا كلمة
ث ـن ــاء ،وال ع ـب ــارة تـحـفـيــز ،وال ح ـتــى إش ــارة
إعـ ـج ــاب ص ـغ ـي ــرة ،ف ـق ــط ص ـم ــت وال صـمــت
ال ـق ـبــور ،وج ـفــاف عـجـيــب فــي مـســألــة الـثـنــاء
على إبداعات أولئك .وكثيرون تمر بهم محن
معينة -صغيرة كانت أو كبيرة -فال يجدون
م ــن ي ـنــافــح عـنـهــم بــال ـحــق ،وال ي ـقــف معهم
بالمؤازرة ،ولو حتى بالمعنويات ،ما يجعل

ســؤاال يثورِ :لـ َـم ال تقف مع رفيقك وصديقك
وأنت صاحب مال وفير؟ وإن كان ليس لديك
مـ ــال وج ـ ــاه وس ـل ـط ــة ،ف ــادع ـم ــه م ـع ـنــويــا كي
ال يـظــل المسكين فــي محنته يتلظى ،وفــي
عزلته يتلوى ،حتى يقتله الـيــأس ،ويحرقه
عقوق من حوله من األقارب واألصحاب.
ن ـحــن ف ــي ال ــواق ــع م ـجـت ـمــع مـ ـب ــارك ،م ـلــيء
باإليجابيات المستمدة من تراثنا الجميل،
وم ــن قـيــم وش ـيــم أج ــدادن ــا األم ــاج ــد ،ولــذلــك
فـنـحــن ال نـحـتــاج فـقــط إال إل ــى استنطاقها
من مغاليقها ،وإلــى من يحرك تلك العاطفة
ف ــي دواخ ـل ـن ــا ،لـتـنـهـمــر ش ــاالت م ــن الـطــاقــة
اإليـجــابـيــة لبعضنا الـبـعــض ،فــدعــونــا نقف
وقفة الرجال مع من يحتاجنا ،متمثلين قول
الشاعر الشعبي:
وقـ ــت ال ـش ــداي ــد خـل ـنــي س ـيــف ي ـم ـنــاك ***
وأبشر بعزك كما صرت سيفك.

الموظف الـ«»Trend
المشوهة لإلدارة بالحب.
ف ـ ــي ك ـ ــل ف ـ ـتـ ــرة يـ ـحـ ـظ ــى أح ــد
الـمــوظـفـيــن بــأعـلــى «ت ــرن ــد» في
م ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ــف ن ـ ـجـ ــد ف ـ ــي ك ــل
مـنـظـمـتــه ،بمعنى أن ي ـكــون له
م ـن ـظ ـم ــة م ـ ــن ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــم
نصيب األسد في كل شيء،
بــالـبـطــانــة ،الــذيــن يعملون
ويـتــم تكليفه بكل اللجان،
من أجــل منظمتهم وخدمة
وت ـحــول لــه كــل األع ـم ــال ،إنــه
الــرئ ـيــس ،وه ــذا لـيــس عيبا
ال ـ ـمـ ــوظـ ــف «الـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــد» هــل
فــي حــد ذات ــه ،بــل هــو شيء
ـف
ت ـت ــوق ــع أن ه ـ ــذا ال ـم ــوظ ـ
ج ـيــد وخ ـص ــوص ــا إذا كــان
«الـتــرنــد» هــو األك ـفــأ؟ قــد تكون
لديه حس بالمسؤولية ووالء
اإلجــابــة ال ،بــل هــو األكـثــر حظا
وظـ ـيـ ـف ــي ،ول ـك ـن ــه يـ ـك ــون غـيــر
وقبوال لدى المسؤول األعلى.
جيد في حال كان ذلك لمجرد
رأي:
الكسب واالستحواذ ،ومقابل
كـتـبــت ف ــي م ـقــالــة ســاب ـقــة عن
ذل ــك ي ـكــون بــالـتـحــريــض على
المنظمة الشطرنجية ،وكيف أن
بقية زمالئه من الموظفين.
الموظف يتنقل بين وحداتها
وأقـ ـس ــامـ ـه ــا كــال ـش ـخ ـص ـيــة فــي
هـنــاك اخـتــاف كبير بين أن
للتواصل مع الكاتب
لعبة الشطرنج ،بمعنى يكون
تـ ـك ــون م ــوظ ـف ــا م ـم ـي ــزا وب ـيــن
a.akhdar@saudiopinion.org
«الترند» في تلك المنظمة.
أن تـ ـك ــون «تـ ــرنـ ــد» بــالـمـحـبــة
الــزائ ـفــة ،ولـكــن الـحــظ حالفك،
ُعــرف عن الشركات وقطاعات
األعمال أنها تقوم بتكريم الموظف في نهاية ولـكــن لــو كــانــت األم ــور ت ــدار بعدالة وشفافية
كــل شـهــر عــن مـنـجــزاتــه وإس ـهــامــاتــه وأعـمــالــه تامة لما كنت أنت «الترند»
ال ـت ــي س ــاه ــم ب ـهــا ف ــي ن ـج ــاح ال ـش ــرك ــة ،بحيث
ت ـســود ب ـعــض ال ـم ـن ـظ ـمــات ،ال ـم ـحــابــاة ،الـتــي
ُ
يلقب بموظف الشهر أو موظف السنة ،كنوع ي ـن ـتــج ع ـن ـهــا ق ـلــب ل ــأح ــداث ال ـف ـع ـل ـيــة بسبب
من التحفيز المعنوي وفق المعايير المحددة المحسوبيات ،وه ــذا الـسـلــوك فــي المنظمات
ُ
مـسـبـقــا ،الـتــي تغطي كــل الـجــوانــب الوظيفية ينبغي أن يعالج ويدار بشكل سليم ألنه يؤدي
بغرض التقييم العادل من قبل الرؤساء ويكون إل ــى إح ـبــاط ال ـك ـفــاءات والـمـتـمـيــزيــن ،كـمــا أنــه
ذلك وفق نماذج للترشح للمنافسة الشريفة.
نــوع مــن الفساد اإلداري المغلف ،والمخالف
ل ـق ــد ك ـت ـبــت م ـق ــال ــة أخـ ـ ــرى ع ــن «ال ـح ـب ـي ـشــن» ألخــاقـيــات المهنة التي نصت عليها مدونة
ال ـتــي تـتـلـخــص بـتــركـيــز ال ـحــب ف ـقــط لـمــوظــف قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة
أو موظفين وتـجــاهــل الـبـقـيــة ،وه ــي الـصــورة العامة.

✍

أروى أخضر

الجمعة
 6شعبان  1442هـ

«هاشم سرور» ضمن فريق ماجد التاريخي

رأي✍ :

سلطان العقيلي
للتواصل مع الكاتب
s.alaqili@saudiopinion.org

عين الرأي

في أحد اللقاءات التلفزيونية،
تـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـك ـ ــرة
الـسـعــوديــة مــاجــد عـبــدالـلــه حــول
فــريـقــه ال ـتــاري ـخــي ،فــذكــر السهم
الملتهب مجموعة من الالعبين
ال ـق ــدام ــى ،ال ــذي ــن ي ــراه ــم األفـضــل
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،وم ــن ضمنهم،
العـ ــب م ـح ــور ي ـم ـتــاز بــالـحــرفـيــة
فــي اقـتـنــاص ال ـكــرات وتسليمها
بـشـكــل أك ـثــر روعـ ــة ،إن ــه الكابتن
ه ــاش ــم سـ ـ ـ ــرور ،ال ـ ـ ــذي ت ـ ــرك ك ــرة
ال ـق ــدم بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،ب ـعــد أن
ح ـص ــل ع ـل ــى ل ـق ــب أفـ ـض ــل الع ــب
في الدوري لموسمين متتاليين

في الوقت الذي تلتفت فيه أنظارنا نحو نجوم
حاليين بساحة كرة القدم ،ممن حظوا باالهتمام
التدريبي والغذائي والصحي ،كان هناك نجوم لهم
األفضلية والسبق ،كمهارات وأداء ،ولكن قبل أكثر
من  40عاما ،البعض منهم ابتعد بسبب اإلصابات،
وآخرون ابتعدوا بسبب ظروف أسرية وصحية.

ع ــام ــي  ١٤٠١و  ،١٤٠٢وك ـ ــأول
الع ــب م ـح ــور يـحـصــل ع ـلــى هــذا
التتويج بالسعودية ،في الوقت
الــذي يحصد فيه العبو الوسط
والـ ـهـ ـج ــوم ت ـل ــك األلـ ـ ـق ـ ــاب ،ول ـكــن
«هاشم» كان األفضل.
ي ـق ــول ال ـك ــات ــب س ـع ـيــد األح ـمــد
عــن ه ــذا الــاعــب «ل ــم أشــاهــد في

ح ـي ــات ــي الع ـب ــا ف ــي هـ ــذا ال ـمــركــز
الــذي يتطلب أداء مختلفا يقوم
ب ــأدوار مميزة كهاشم ،فقد كان
ي ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـخـ ـص ــم ب ـم ـه ــارة
دون ـمــا الـتـسـبــب فــي مخاشنته،
وك ـ ــان حــري ـصــا أي ـض ــا أن تـكــون
ط ــري ـق ــة ال ـت ـم ــري ــر أو ال ـت ـهــديــف
بـشـكــل أك ـث ــر اح ـت ــراف ـي ــة ،ل ــم يكن
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ه ــاش ــم م ـج ــرد روت ـي ـن ــي ب ــل كــان
انتقائيا»
هـ ــاشـ ــم سـ ـ ـ ــرور وع ـ ـ ـشـ ـ ــرات مــن
الالعبين لم يجدوا تلك األضواء،
كـ ــون ـ ـهـ ــم ل ـ ـع ـ ـبـ ــوا فـ ـ ــي حـ ـقـ ـب ــة لــم
ت ـكــن الـتـقـنـيــة فـيـهــا بــذلــك ال ـقــدر
م ــن ال ـت ـط ــور ،ولـ ــم ت ـن ـقــل الـكـثـيــر
م ــن ال ـم ـب ــاري ــات ،م ــا أت ـم ـن ــاه هو
أن يـ ـلـ ـتـ ـف ــت اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـعـ ـب ــاق ــرة
كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـ ـقـ ــدامـ ــى ب ـب ــادن ــا،
وتسليط الضوء على منجزاتهم
واالستفادة من خبراتهم ،فهؤالء
امـ ـ ـت ـ ــداد ل ـم ـن ـج ــزات مـسـتـقـبـلـيــة
حتما.

(العدد )809
السنة الثالثة

4

العمر االفتراضي
نعود إلى تجربة إعادة
هـ ـ ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ت ـ ـخ ـ ـيـ ــل
العمر إلى العقد الثالث،
رجـ ــل تـ ـج ــاوز الـسـبـعـيــن
فــي الحقيقة العملية لم
يـعـيــش ف ــي ج ـســد ش ــاب،
تستغرق ســوى عدة
ويـ ـمـ ـكـ ـن ــه أن يـ ـم ــدد
س ــاع ــات ف ـقــط ووف ــق
عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــره ل ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة ال ـج ـي ـن ـي ــة
عـ ــديـ ــدة بـ ــل ل ـع ـش ــرات
سـ ـ ـيـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــر
الـ ـسـ ـن ــوات ،ي ـم ـكــن أن
البيولوجي للخاليا
أشــرح األمــر ببساطة
الجسدية الـتــي قاربت
أنـنــي أصـبـحــت أمتلك
م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة الـ ـشـ ـيـ ـخ ــوخ ــة
عمرين ،أحدهما حقيقي
خ ــال عـمـلـيــات بسيطة،
واآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر اف ـ ـت ـ ــراض ـ ــي أو
خــايــا لـجـســد ش ــاب في
بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ــاص
الـثــاثـيـنـيــات م ــن عـمــره،
بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاي ـ ـ ــا
تـ ـنـ ـف ــذ ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات
الجسدية.
ع ــدة روب ــوت ــات مختلفة
فـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــد ف ــي
األح ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــام والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام،
الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـي ــن م ـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر
أكـبــرهــا بحجم كبسولة
وأعيش بجسد شاب في
للتواصل مع الكاتب
دواء تقوم بجولة كاملة
ع ـن ـف ــوان الـ ـشـ ـب ــاب ،وم ــع
ذل ـ ــك ال ي ــوج ــد ت ـع ــارض  Obaid.AlSuhaimi@saudiopinion.orgفــي الجسد ،حيث ترسم
خارطة جينية له ليتفرغ
بين هذين العمرين ،وإن
الذكاء الصناعي لوضع
ك ـ ـ ــان ال ـم ـع ـت ـم ــد رس ـم ـي ــا
أفضل الطرق واألساليب إلعادة ترميمها
العمر الحقيقي ألنه هو الموثق باألدلة.
فـفــي ال ــوق ــت الـ ــذي تــؤكــد فـيــه ك ــل األدل ــة وترتيبها وفق العمر المطلوب ،مع األخذ
أن ـن ــي ع ـشــت م ــا يـ ـق ــارب ال ـس ـب ـع ـيــن عــامــا في الحسبان أن ما يتم ترميمه يتوافق مع
على هــذا الـكــوكــب ،عــاصــرت فيها أحداثا النسق الجيني ،حيث يتم ترميم المادة
عظيمة غيرت وجه العالم لألبد ،إال أنني الجينية من الجسد نفسه ،لذلك ال بد أن
من الناحية البيولوجية أصغر من عمري يكون الجسد مستعدا لهذه المغامرة.
وقبل مـغــادرة المركز الطبي الــذي يــدار
الـحـقـيـقــي بـنـحــو أرب ـع ـيــن س ـن ــة ،فــالـعـمــر
ال ـخ ـلــوي ل ـج ـســدي م ــا زال ف ــي حـ ــدود  30مــن قبل أطـبــاء مـهــرة فــي مـجــال الهندسة
الجينية من على بعد آالف الكيلومترات،
سنة فقط.
قبل أيــام اتخذت القرار بأن أعيد عمري ع ـل ـيــك أن تـسـتـمــع لـل ـن ـصــائــح ج ـي ــدا وأن
إلى الوراء حتى العقد الثالث ،ما يعطيني تحافظ على الفحوصات الدورية للرقابة
مساحة زمنية قد تمتد إلــى  130سنة أو عـلــى ن ـجــاح الـعـمـلـيــة وتــأق ـلــم الـجـســد مع
أكثر ،فعندما أصل إلى عمر  110سنوات وض ـعــه ال ـج ــدي ــد ،ه ــذه ال ـم ـهــام الـخـطـيــرة
سيكون العمر البيولوجي لجسدي نحو والـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة ت ـ ـتـ ــولـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا أج ـ ـهـ ــزة
الروبوتات الطبية بدقة متناهية.
 70سنة.
ه ــذا ال يـعـنــي أن ــه ال ي ــوج ــد م ـخــاطــر أو
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــدم ال ـط ـب ــي الـ ـه ــائ ــل يـمـنـحـنــا
م ـس ــاح ــة أكـ ـب ــر وخـ ـ ـب ـ ــرات أوس ـ ـ ــع وق ـ ــدرة هامش للخطأ ،لكن كما فهمت أن نسبة
أكثر على اختبار فــرص لــم نتخيلها من الـخـطــأ ال تـتـجــاوز ال ــواح ــد فــي الـمـلـيــون،
ق ـب ــل ،ف ـقــد س ـجــل ال ـت ـقــدم الـتـقـنــي لـلــذكــاء ويسعى العلماء إلــى خفض هــذه النسبة
االصطناعي قفزات هائلة في هذا المجال ،إلى أقل من واحد في المليار.
قـبــل الـعـمـلـيــة خـضـعــت لـجـلـســات طبية
وت ـح ــول ــت ال ـخ ـب ــرات ال ـب ـشــريــة الـعـبـقــريــة
للقيادة من الخلف أو التوجيه عن بعد ،ونفسية عديدة للتهيئة للوضع الجديد،
بينما تولت الروبوتات بمختلف قدراتها كلها كــانــت لتأكيد معلومة أساسية في
إلـ ــى ال ـخ ـط ــوط األم ــامـ ـي ــة ف ــي ال ـم ـج ــاالت هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،وهـ ــو أن ال ـع ـلــم ق ــد يمنحك
الطبية ،وأصبح لدينا طب تقليدي يقدمه فرصة عمر أطــول ،لكنها قد تكون فرصة
ال ـط ـب ـيــب ال ـب ـش ــري ،وطـ ــب ف ــائ ــق ال ـج ــودة ضــائ ـعــة إذا ل ــم تـخــدمـهــا ب ـح ـيــاة صحية
يقدمه جيش مــن الــروبــوتــات يستند إلى وأسلوب يتبع أدق التفاصيل بعد العملية
كــم هائل جــدا مــن المعارف والمعلومات ألن الجينات التي جرى ترميمها وإعادة
من عهد «أبقراط» إلى آخر ما أنجزه وما عمرها البيولوجي قد تستعيد ذاكرتها
توصل إليه أمهر أطباء البشر ،وميزة هذا فـ ــي أي ل ـح ـظ ــة ب ـس ـب ــب تـ ــراكـ ــم األخـ ـط ــاء
النوع األخير من الطب أنه يجمع الخبرات حينها ،سيتخذ جسدك قرارا بالقفز فوق
المتشابهة ،ويحللها في أقل من جزء من ه ــوة زم ـن ـيــة ق ــدره ــا أرب ـع ـي ــن س ـنــة دفـعــة
واحدة وقد ال يستطيع اجتيازها آنذاك.
الثانية التخاذ أفضل القرارات.
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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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