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يومية

الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــون
ال ــذي ــن ه ــرب ــوا من
بـ ــادهـ ــم بـمـحــض
إرادتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ث ـ ــم
ناصبوها العداء ،وأصبحوا
ف ــي ص ــف أع ــدائـ ـه ــا ،أب ــواق ــا
ل ـش ـت ـم ـهــا وم ـهــاج ـم ـت ـهــا فــي
منابر إعالمية معادية باسم
ال ـم ـع ــارض ــة ،يـظـهــر ال ــواح ــد
منهم فيها ُم ّ
عرفا عن نفسه
بهويته السعودية على تلك
المنابر اإلعالمية الحاقدة.
ه ــذه الـهــويــة الـتــي سحبت
ً
منه الحـقــا بسبب مخالفته
لـ ـض ــوابـ ـطـ ـه ــا ،واعـ ـتـ ـب ــاره ــا
كــأن لــم تـكــن ،ص ــاروا بعدها
ي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــون غ ـ ــرب ـ ــة ال ـ ــوه ـ ــم
النفسية واالجتماعية..
يـ ـنـ ـتـ ـظـ ـم ــون ف ـ ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــات
ومـنـظـمــات تعلن كراهيتها
للسعودية جهارا نهارا ،وإن
يومية

✍

غازي الفقيه

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

G.ALFAQEA@SAUDIOPINION.ORG

تـعــددت أسـمــاؤهــا ،مــا يؤكد
سيرهم في طريق الضياع.
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــل م ــن
السعودية حكومة وشعبا،
في كل شــاردة وواردة ،على
ال ــرغ ــم م ــن ت ــوال ــي خيباتهم
وســوء أحوالهم وأوضاعهم

وس ـخ ــف واخـ ـت ــال عـقــولـهــم
وأهدافهم.
إن ـم ــا يـنـطـبــق عـلـيـهــم قــول
الشاعر:
إذا أنـ ـ ــت أكـ ــرمـ ــت ال ـك ــري ــم
مـلـكـتــه ** وإن أن ــت أكــرمــت
اللئيم تمردا .

أينك ..يا حماية المستهلك؟

رأي:
✍
إبراهيم مفتاح

للتواصل مع الكاتب
I.Moftah@saudiopinion.org

ك ـن ــوع م ــن «ال ـف ـش ـخ ــرة» ال ـت ــي تتلبسني
ب ـع ــد اح ـت ـضــان ج ـه ــاز الـ ـص ــراف لـمــرتـبــيالـتـقــاعــدي -أستقل سـيــارتــي «المتقاعدة»
بـصـحـبــة ح ــرم ــي ال ـم ـص ــون ،وب ـع ــد عــرض
«تــوكـلـنــا» فــي هــاتـفــي الـمـحـمــول ،وبـعــد أن
أم ــد ي ــدي لـمــوظــف فـحــص الـخـلــو مــن وبــاء
كورونا ،أول عمل أقوم به هو اختيار عربة
من عربات التبضع ،ودفعها أمامي ،بزهو
مفتعل ،أحــاول أن أتساوى به مع اآلخرين
ال ــذي ــن ربـ ـم ــا يـ ـك ــون حـ ــال ب ـع ـض ـهــم يـشـبــه
حالي ،وبعضهم اآلخر من ذوي «النغنغة»
التي تجعل فشخرتهم حقيقية.
أبدأ السير في مسارات الرفوف المزدحمة
بكل مــا لــذ وط ــاب مــن األطـعـمــة والعصير،
واألشـ ـي ــاء األخ ـ ــرى م ـمــا ل ـهــا ض ـ ــرورة ومــا
ليس لها.
ال أسـتـطـيــع حينها الـسـيـطــرة عـلــى يــدي
اللتين تتناوالن الكثير مــن المعروضات،
وبـحــركــة ال شـعــوريــة تـقــذفــانـهــا فــي جــوف

تعودت في آخر كل شهر ميالدي -بعد أن أتأكد أن جهاز
صراف البنك الذي أتعامل معه سيستجيب لبطاقتي البنكية،
ويصرف لي مرتبي التقاعدي ،أو شيئا منه -أن أصطحب معي
شريكة حياتي لنذهب إلى أحد الموالت أو أحد مراكز التسويق،
ال رغبة في الشراء الذي يجعلني على الحديدة كما يقولون،
وإنما ألحاول أن أجاري أصحاب القدرات الشرائية ممن أعطاهم
اهلل بسطة في الرزق ،وأعطوا أنفسهم صالحية البذخ وسعة
اإلنفاق.
الـعــربــة ،ألجــد سـيــدة منزلي -هــي األخ ــرى-
ت ـقــوم بـنـفــس الـ ــدور ال ــذي أق ــوم ب ــه ،وربـمــا
أكثر ،وعلى ثغرها ابتسامة المباهاة أمام
اآلخ ــري ــن مــن الـمـتـســوقـيــن ،والـمـتـســوقــات،
وهـ ـن ــاك ع ـنــد ال ـكــاش ـيــر ت ـت ـضــح الـحـقـيـقــة،
وأجـ ــد أن بـطــاقـتــي ال ـت ـقــاعــديــة ع ـلــى وشــك
النفاد ،وأبدأ التفكير في تغطية مصروفات
الشهر القادم.
لـيــس ه ــذا ه ــو ال ـم ـهــم ،ول ـكــن األهـ ــم أنـنــي
ع ـنــدمــا رج ـعــت إل ــى م ـنــزلــي -أثـ ـن ــاء تـفــريــغ

األربعاء  11شعبان  1442هـ

✍

يكتبون في العدد القادم

يوسف الحسن

أحمد المال

رجاء البوعلي

حسن الخضيري

تركي رويّع

غانم الحمر

مبارك بقنة

أيمن العريشي

رأي:

✍
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ح ـمــولــة ال ـس ـي ــارة -حـمـلــت إح ـ ــدى كــراتـيــن
الصابون «الثرور» وعلب بخاخات مبيدات
ال ـب ـعــوض ،كــانــت ال ـم ـفــاجــأة أن خـفــة حمل
كــراتـيــن الـصــابــون دعتني إلــى فــض غطاء
أحدها ،ألفاجئ بأن الكمية التي يحتويها
ال تكاد تبلغ ثلث سعة الكرتون.
«ال حـ ـ ــول وال قـ ـ ــوة إال ب ــالـ ـل ــه» رددتـ ـه ــا
أكـثــر مــن م ــرة ،وســألــت نفسي :أيــن حماية
المستهلك التي يقولون؟ ثم أسريتها في
نفسي حتى جاء الليل عندما دعتني غرفة

 24مارس 2021م

نومي الضاجة بطنين البعوض ،إلى تناول
إحـ ــدى ع ـلــب ال ـب ـخــاخ ال ـم ـب ـيــد ،لتفاجئني
جـعـجـعــة جــوف ـهــا الـ ــذي ال ي ـقــل ف ــراغ ــا عن
مثيلها كــرتــون ال ـصــابــون ،وت ـحــت إلـحــاح
الخوف من لسعات البعوض ضغطت على
فوهة بخاخ العلبة ألجد أنها كادت تخلو،
من أول ضغطة.
أغـلـقــت غــرفـتــي ،وغــادرت ـهــا خــوفــا مــن أن
يخنقني البخاخ ،ولكني بمجرد عودتي،
وفتح باب الغرفة رحب بي البعوض ،وكأنه
ي ـقــول ل ــي :مــرح ـبــا ..نـحــن ب ـعــوض ال ــزواي ــا
والمنعطفات ،ما زلنا على قيد الحياة.
عـ ـن ــده ــا ك ـ ـ ــررت سـ ــؤالـ ــي م ـ ـ ــرات وم ـ ـ ــرات،
أينها حماية المستهلك؟ وأينها الجهات
الرقابية األخــرى؟ وهل هذا الحال يقتصر
على الصابون الثرور ،وبخاخات مبيدات
ال ـب ـع ــوض ف ـقــط أم أن رف ـ ــوف الـمـجـمـعــات
ومــراكــز التسوق مملوءة بكل مــا يستنفد
جيوب المستهلكين؟.
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ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع ع ــن
الــوطــن يحتاج
إلـ ـ ـ ــى ت ــرس ــان ــة
عـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة
حديثة ،ليعرف
األع ـ ــداء قيمته
وم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه،
ولـيـحـسـبــوا له
ألـ ـ ـ ــف ح ـ ـسـ ــاب،
ف ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم ال
يـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــون ف ـ ـيـ ــه
ّ
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء إال
لألقوى.
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السنة الثالثة
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محمد آل سعد – كاتب رأي

معركة اليمن تفضح المتربصين

رأي:
✍
ياسين سالم

للتواصل مع الكاتب
Yassen.salem@saudiopinion.org

ال ــروح المعنوية العالية كــانــت فــي أوجـهــا،
وال ـص ـمــود ك ــان بــأقـصــى درجـ ــات اإليـجــابـيــة،
وألول مرة يشعر المراقب بأن الجيش اليمني
ب ــات قـ ــادرا عـلــى اس ـت ـعــادة ال ـبــاد مــن مخالب
مليشيات الحوثي االنقالبية ،حين تحول من
تموضع الـصــد إلــى وضعية الـهـجــوم ،وشعر
الـجـنــدي الـيـمـنــي بـنـشــوة الـنـصــر وأن تحرير
البالد ما زال ممكنا ،وهذا ما أظهرته وسائل
اإلعالم في مشاهدات من قلب الحدث ،بالرغم
مــن انقطاع مرتبات األف ــراد وضـغــوط نفسية
لحقت به على مدار األعوام السابقة.
هذا ما دفع بالشعب اليمني مجددا بالتطوع
لجمع الغذاء ودعم الجنود في ميادين المعركة
بالرجال والعدة والعتاد ،ما زالت االنتصارات
تتوالى فــي وقــت تقهقر فيه الحوثي مرتبكا
مـ ــذعـ ــورا إل ـ ــى الـ ـخـ ـل ــف ،فـ ــي ظـ ــل ت ـصــري ـحــات
مبعوث األمــم المتحدة «غرفث» الــذي كعادته
بدأ يستصرخ القوى الغربية ُ
ويحذر من كارثة
إنسانية ،كلما اشتد الخناق على المليشيات
االنقالبية.
بالرغم من علمه ببدء الزحف الحوثي لمأرب

بشارات الجيش اليمني وقوى المقاومة أفرحت غالبية
الشعب اليمني ،بعد االنتصارات التي تحققت على األرض،
مسنودة بالقوات الجوية السعودية ،في صد الهجوم عن مأرب
وتحرير مناطق في تعز وحجة.
فــي حملة عسكرية كبيرة أعــد لها منذ أن تم
شطب اسـمــه مــن قائمة اإلرهـ ــاب ،فــي حين لم
ينطق المبعوث ببنت شفه عن كارثة إنسانية
مـحـتـمـلــة طـ ــوال وق ــت ح ـص ــار ال ـح ــوث ــي لتعز
ومأرب.
ُ
أما في الشق الجنوبي من اليمن فقد كشفت
أوراق ون ــواي ــا واف ـت ـضــح أم ــره ــا ،بـعــد أن كــان
الشك ي ــراود الكثير مــن المراقبين فــي اعتالل
مصداقية المجلس.
ف ـق ــد صـ ــرح ع ـ ـيـ ــدروس ال ــزبـ ـي ــدي لـصـحـيـفــة
الغارديان البريطانية قائال «إن سقوط مأرب
سـيـعـ ِّـجــل م ــن إجـ ــراء م ـحــادثــات م ـبــاشــرة بين
األطـ ــراف الـمـسـيـطــرة فــي الـجـنــوب والـشـمــال»
ضاربا بهذا التصريح مصداقيته في عرض
الحائط بالنسبة لميثاق الرياض.

لماذا انتحروا؟

ثــم تــوالــت الـتـصــريـحــات المتناغمة مــن كال
ال ـطــرف ـيــن ال ـح ــوث ــي واالن ـت ـق ــال ــي ب ـعــد أحـ ــداث
قصر معاشيق في عدن ،الذي يقيم به أعضاء
حكومة الشرعية ،وبــدأت لغة الغزل واإلشــادة
بأعمال الشغب من عدة جهات ومنصات توالي
الحوثي ،ثم تبعها تحليق طيران ُمسير فوق
أجــواء عدن يستهدف «معاشيق» ثم عمليات
ُ
اغتيال لجنود في أبين نسبت للقاعدة فورا،
عقبها سيل من االتهامات الجاهزة للشرعية.
فــإن كــان المجلس االنتقالي يقدم مصلحته
على مصالح اليمن ،ويعبث بمشروع الحكومة
ال ـتــي يـتـنــاصـفـهــا م ــع ال ـشــرع ـيــة ،ف ــا لـ ــزوم أن
تـغـطــي الـحـكــومــة الـيـمـنـيــة أف ـع ــال وارت ـبــاكــات
مليشياته ماديا وسياسيا.
أم ــا الـمـسـتـغــرب ه ــو صـمــت الـحـلـيــف األب ــرز

رسـمـيــا فــي ظــل انـبـعــاث أنـشـطــة إعــامـيــة من
م ـن ـصــات ش ـبــه رس ـم ـيــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،تــؤيــد
حركة الـغــوغــاء فــي «معاشيق» وتتهم أهالي
مــأرب وتعز بتأييدهم لــإخــوان في وقــت كان
الشعب اليمني بأمس الحاجة لرص صفوفه.
ُ
ف ــإذا قــدمــت المصالح االقـتـصــاديــة الخاصة
ع ـلــى ال ـم ـصــالــح األم ـن ـيــة واس ـت ـق ــرار المنطقة
وأمـنـهــا الـقــومــي ،فـهــذا ُمستهجن فــي عالقات
األش ـ ـق ـ ــاء الـ ــذيـ ــن ي ـج ـم ـع ـهــم م ـج ـل ــس ُي ـس ـمــى
بالتعاون الخليجي.
على الجيش اليمني مواصلة جهوده لبسط
األم ــن وت ـحــريــر بـقـيــة الـمـنــاطــق ال ـتــي تسيطر
عليها المليشيات المسلحة وع ــدم االلـتـفــات
لمن يحاول تعكير نشوة االنتصار.
ال ـحــوث ـيــون ل ــن ي ــأت ــوا ل ـطــاولــة الـمـفــاوضــات
بدبلوماسية أمريكا ،بل بتغيير ميزان القوة
على األرض ،وهذا ما سيتحقق بدعم عسكري
قوي للجيش اليمني ،حينها يرضخ الحوثي
ألدنــى شــرط ُ
ويـفــرض األمــر الــواقــع أمــام األمــم
المتحدة والقوى العالمية لحل سياسي شامل
لجميع األطراف.

األمن البيئي في خطر

ال ـت ـعــامــل ب ـمــا يـقـتـضـيــه ال ـمــوقــف،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات س ــابـ ـق ــة
وتـجــاوزه بكل كفاءة ونـجــاح ،وإال
لمنظمة الصحة العالمية ،فإن 800
دخ ــل فــي مــرحـلــة األل ــم ،واالنـهـيــار،
ألف شخص يضعون حدا لحياتهم
وبـ ـيـ ـنـ ـه ــا وبـ ـ ـي ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــدرة ال ـت ـح ـم ــل
ك ــل عـ ــام ب ـسـبــب االنـ ـتـ ـح ــار ،بـمـعــدل
ف ـ ــاص ـ ــل ب ـ ـس ـ ـيـ ــط ،فـ ـهـ ـن ــا إمـ ـ ـ ــا أن
حالة واحــدة كل  40ثانية ،بينما
تتطور ،وتزداد صالبته العقلية،
ه ـنــاك آخـ ــرون ي ـحــاولــون وتفشل
والنفسية ،أو تنتهي حياته ،وليس
محاوالتهم.
بالضرورة باالنتحار.
ويـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :ل ـ ـمـ ــاذا يـضــع
ال ت ـع ـن ــي الـ ـص ــاب ــة ال ـن ـف ـس ـيــة
اإلنسان حدا لحياته؟ كيف تأتيه
والـ ـعـ ـقـ ـلـ ـي ــة ،أن ت ـ ـكـ ــون ك ــال ـح ـج ــر،
ه ــذا ال ـق ــوة والـ ـق ــدرة والـ ـج ــرأة على
متلقيا لـلـصــدمــات ،بــل ق ــادرا على
هـ ــذا ال ـف ـع ــل ،ب ـي ـن ـمــا ال ي ـج ــده ــا فــي
امتصاصها وال ـعــودة أق ــوى ،فهي
مواجهة األسباب التي دفعته لذلك،
تعزز مــن الـقــدرة على العمل تحت
وقـ ــد ت ـك ــون أح ـي ــان ــا أس ـب ــاب ــا يمكن
الضغوطات ،ومواجهة التحديات
مواجهتها والتعامل معها؟
ُ
بـشـجــاعــة ،وم ــن الـثـقــة فــي الـنـفــس،
ف ــي م ـق ــاب ــات أجـ ــريـ ــت ع ـل ــى 128
ّ
والـتـحـكــم ال ـعــالــي ف ــي االن ـف ـعــاالت،
ش ـخ ـصــا ح ـ ــاول االنـ ـتـ ـح ــار ،أق ـ ــر 52
وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى تـحـقـيــق األه ـ ــداف
فــي الـمـئــة منهم أنـهــم ح ــاول ــوا عبر
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـم ــؤث ــرات ال ـخــارج ـيــة،
االنتحار أن يتخلصوا من حالتهم
ويمكن اكتسابها من خالل معرفة،
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وإث ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــذات ،والـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة فــي
في المئة منهم أنهم حاولوا الهرب
A.ALOFFI@saudiopinion.org
ال ـح ـي ــاة ،وت ـج ـنــب ك ــل م ــا يضعف
مــن الـمــوقــف الـنـفـســي الـسـيــئ الــذي
الـ ـثـ ـق ــة فـ ــي الـ ـنـ ـف ــس ،مـ ــن م ـح ــاول ــة
يعانون منه.
إرضــاء اآلخرين ،واختالق اإلعــذار،
وم ــع تــوالــي ال ــدراس ــات ،ب ــات من
المتفق عليه أن الـسـبــب األك ـثــر شـيــوعــا لــانـتـحــار هو والبحث عن الشماعة ،وكثرة التردد.
كـمـسـلـمـيــن لــدي ـنــا أع ـظ ــم مـ ـ ــورد ،ومـ ـص ــدر الك ـت ـســاب
األلم النفسي ،العامل الذي اعتبره الباحثون جذر قرار
ال ـصــابــة الـنـفـسـيــة ،والـعـقـلـيــة ،إن ــه اإلي ـم ــان بــالـقـضــاء
االنتحار.
تتشابه الـظــروف والمشاكل الحياتية التي يمر بها والقدر ،والرضا به ،واليقين التام أن ما أصابك لم يكن
بنو البشر ،فهناك مــن يعاني الفقر ،وآخ ــرون يعانون ليخطئك ،وعـظــم فضل الصبر الجميل ال ــذي ال يكون
َ
وف ْقد عزيز ،ومن البطالة ،معه جزع وال هلع ،يقول المولى جل وعال «ولنبلونكم
المرض ،وغيرهم خسارة مال،
وفقدان األمل وهذا أخطرها ،إذن ما الذي يجعل أحدهم بشيء من الخوف والجوع ونقصمن األموال واألنفس
يـنـتـحــر ،واآلخـ ــر يــدخــل ف ــي دوامـ ــة ال ـق ـلــق ،واالك ـت ـئــاب ،والثمرات وبشر الصابرين»
ختاما ،الحديث في هذا الموضوع يطول ،ويتشعب،
وربما يصاب بالجنون ،بينما يتجاوزها البعض بكل
َ ُ
وال يمكن استيفاؤه في بضعة أ ْســطـ ٍـر ،لذا أتمنى منك
جدارة وثقة؟
لــإنـســان ق ــدرة على التحمل قــد يصل لــذروتـهــا ،فإن -أي ـهــا ال ـق ــارئ ال ـكــريــم -الـتــوســع بــالـبـحــث عــن الصالبة
كانت لدية الصالبة العقلية والنفسية ،كان قــادرا على النفسية والعقلية.

رأي✍ :

أحمد العوفي

خ ـل ــق الـ ـل ــه ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوات واألرض
بـ ــأدق ن ـظــام وت ـ ــوازن عـجـيــب يــدعــو
للتأمل والتفكر ،كما خلق اإلنسان
في أحسن تقويم واستخلفه في
األرض ،وكل شيء خلقه الله في
هــذا الكون في أحسن نسق وأدق
تـفـصـيــل «إنـ ــا ك ــل ش ــيء خلقناه
بـ ـق ــدر» وح ـك ـمــة ال ـل ــه ف ــي خـلـقــه
تقتضي الـتــوازن واالعـتــدال في كل
أم ــور الـحـيــاة ،بحيث إذا اخـتــل هذا
التوازن نتج عنه طغيان جانب على
آخــر ،وحــدثــت نتيجة ذلــك مشكالت
عديدة.
ومــن الجدير ذكــره أن أمــة اإلســام
هي أمة الوسطية «وكذلك جعلناكم
أمة وسطا» فال ضرر وال ضرار ،وال
إفراط وال تفريط.
ولـ ـك ــن اإلن ـ ـسـ ــان ب ـج ـب ــروت ــه وب ـمــا
سخره الله له من العلم ،وبما منحه
إيـ ــاه م ــن تـسـخـيــر ك ــل ال ـم ــوج ــودات
ف ــي خــدم ـتــه ،ل ــم يـ ــراع ذل ــك ال ـت ــوازن
وتـ ـل ــك ال ــوس ـط ـي ــة فـ ــي ت ـع ــام ـل ــه مــع
الـبـيـئــة ،والـجـمـيــع ي ــدرك أن العالقة
بـيــن اإلن ـس ــان والـبـيـئــة عــاقــة تــأثــر
وتأثير ،فالبيئة بحكم أنها الوسط
الذي يعيش فيه اإلنسان والحيوان
والـنـبــات ،ومـتــى مــا حــافــظ اإلنـســان
على ذلك الوسط والحضن وحرص
على حمايته ،فإنه يحافظ بطبيعة
الحال على نفسه ،ومتى ما أسرف

ومـ ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـم ـش ـك ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة الـ ـت ــي شـكـلــت
إنـ ـ ــذارا ب ــدأ ي ــدق ف ــي ن ــاق ــوس األم ــن
ال ـب ـي ـئــي ،ويـ ـن ــذر ب ـتــدم ـيــر خـطـيــر
للبيئة ،إذا لــم ينتبه بـنــو البشر
لذلك ،وأصبحت البيئة ومشكالتها
وق ـ ـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــاهـ ـ ــا حـ ـ ــديـ ـ ــث الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم،
ب ـ ــل وح ـ ــدي ـ ــث ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،وأخ ـ ـ ــذت
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ت ـب ـح ــث ب ـج ــدي ــة عــن
مخارج من مأزق البيئة.

رأي✍ :

مبارك حمدان
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وعــاث في األرض فسادا فإنه يضع
نفسه بــالـتــالــي فــي جــو مــن الفساد
وال ـ ـ ـبـ ـ ــاء والـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة،
وي ـ ـ ـحـ ـ ــدث تـ ـبـ ـع ــا ل ـ ــذل ـ ــك مـ ـ ــا يـ ـع ــرف
ب ــاخ ـت ــال الـ ـت ــوازن ال ـب ـي ـئــي ،ولــذلــك
فقد نتج عن عدم حرص البشر على
بيئتهم واتباعهم لمصالحهم ،غير
آبهين بمسألة ال ـتــوازن البيئي ،ما
نتج عنه مخاطر عديدة ومشكالت
كبيرة أخذت تحدق بالبيئة وتلحق
بها أضرارا بالغة.

وما نالحظه في وقتنا الحالي من
مـمــارســة الصيد ألن ــواع معينة من
ال ـح ـيــوانــات وال ـط ـيــور واالح ـت ـطــاب
الـ ـج ــائ ــر وت ـ ـلـ ــوث ال ـ ـه ـ ــواء ب ـ ـعـ ــوادم
الـسـيــارات ودخ ــان المصانع وكثرة
الـنـفــايــات ،واإلسـ ــراف فــي استخدام
األدوات البالستيكية ،ورمـيـهــا في
ال ـم ـت ـنــزه ــات والـ ـح ــدائ ــق واألم ــاك ــن
الـ ـع ــام ــة ي ـخ ــل بـ ــال ـ ـتـ ــوازن ال ـب ـي ـئــي،
ولعله من المناسب تكثيف حمالت
الـتــوعـيــة الـبـيـئـيــة فــي شـكــل تنظيم
م ـح ــاض ــرات وورش ع ـمــل وحـلـقــات
نـ ـق ــاشـ ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى خ ـطــب
الـجـمـعــة وم ـنــابــر اإلع ـ ــام بــأشـكــالــه
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ــواقـ ــع
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وك ــذل ــك
استحداث جمعيات لحماية البيئة
وفـ ـت ــح مـ ـج ــال الـ ـتـ ـط ــوع فـ ــي ال ـع ـمــل
ال ـب ـي ـئــي وم ــراق ـب ــة األم ــاك ــن ال ـعــامــة
والمتنزهات والحدائق وغيرها.

األربعاء
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«ناس لوجيا» وتمتين عالقتنا بالمكان
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العمري
ناصر ُ

للتواصل مع الكاتب
N.alomari@saudiopinion.org

عين الرأي

ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ي ـت ـضــح -ي ــوم ــا
بـ ـع ــد آخ ـ ـ ـ ــر -أنـ ـ ـ ــه يـ ـمـ ـث ــل ف ــاص ـل ــة
مـهـمــة ف ــي وعـيـنــا ال ـث ـقــافــي ،قبله
ل ــم ن ـه ـتــد الس ـت ـث ـم ــار األسـ ـط ــورة
وحـكــايــات الـنــاس وث ــراء األمــاكــن،
األجـ ـم ــل ف ــي «ن ـ ــاس ل ــوج ـي ــا» هو
استقطاب الجميل عبدالله ثابت
ل ـك ـتــابــة م ــادت ــه ،وع ـب ــدال ـل ــه ثــابــت
أح ــد ص ـيــادي األس ـط ــورة الـمـهــرة
في محيطنا ،استطاع أن يكتبها
بـطــريـقــة يتتبع فـيـهــا ال ـســرديــات
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ش ـك ـلــت شـخـصـيــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــرة الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ب ـع ـم ـق ـه ــا
التاريخي.
لقد وضعتنا القناة السعودية
أمـ ـ ـ ـ ــام بـ ــرنـ ــامـ ــج ذكـ ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـط ــاع

في األمثال قيل «قومٌ بال أساطير فقراء» حيث
تضفي األساطير الكثير من الثراء على حكاية
األماكن.
برنامج «ناس لوجيا» جاء ليستثمر في حكايات
األماكن بمشاغبة جميلة وواعية لألسطورة ،ليأتي
بها في سياق مرئي ومشاهد.

إعادتنا للشاشة من أجــل تمتين
عالقتنا بالمكان وتجذيرها في
ذهن األجيال ،طاف بنا في حلقات
ست حتى اآلن بين شخوص عدة،
وأمـ ــاكـ ــن ت ـن ــوع ــت ب ـي ــن ح ـكــايــات
الجبال واألزياء وأسماء األماكن.
ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ن ــوع ــي فـ ــي ف ـكــرتــه
وع ـظ ـيــم ف ــي أث ـ ـ ــره ،ك ـمــا أن ق ــدره
الجميل ساق له فريق عمل عاشقا
ومتناغما يملك الشغف وممتلئا

بالحس الواعي تجاه ثراء المكان،
كـ ـم ــا أنـ ـ ــه قـ ـ ــدم حـ ـلـ ـق ــات م ـنــاف ـســة
ألعظم الوثائقيات التي تعرضها
ال ـش ــاش ــات ،وي ـح ـتــاج ال ـمــزيــد من
اإلضـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـت ــي ي ـم ـك ـن ـهــا مـ ـ ّـده
بالمزيد من أسباب التفوق.
وكـ ــأي ع ـم ــل ،مـهـمــا ب ـلــغ جـمــالــه
وع ـب ـق ــري ـت ــه ،ف ــإن ــه ي ـظ ــل ب ـحــاجــة
دوم ـ ــا ل ـل ـمــزيــد م ــن األفـ ـك ــار الـتــي
تجعله أكثر جماال.
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هـنــا أجــدنــي أمـيــل إل ــى مــا ذهــب
إل ـي ــه ال ـف ـن ــان أح ـم ــد الـ ـس ــروي من
ح ــاج ــة «نـ ــاس لــوج ـيــا» لـمـشــاهــد
تمثيلية لتقريب المتخيل ،تجعل
منه أكـثــر ث ــراء وتحليقا ،ولعلنا
نختم بشكر مستحق لفريق عمل
هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ،ال ــذي ــن ســاه ـمــوا
بجهد وافــر في إبــراز ثــراء وطننا
فكريا وتراثيا وسياحيا.
ش ـك ــرا ل ــأدي ــب ع ـبــدال ـلــه ثــابــت،
والمخرج أحمد سـحــاب ،والمعد
عبدالله جـمــاح ،والـمــذيـعــة شوق
الــوقــدانــي ،والزميلة منى الحاج،
ال ــذي ــن أش ـع ـلــوا فـتـيــل األس ـط ــورة
والـحـكــايــات الـثــريــة بعمل وطني
عذب وغني.
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التصدي ألبواق اإلعالم المعادي!
ويــرصــد بـثـهــم ال ـمــأســاوي،
ه ـن ــاك م ــن ي ـح ــاول شقلبة
وإعادة نشرهم لغث األعداء
الحقائق ،وتحريف الوقائع،
وكيدهم وسمومهم.
وق ـ ـلـ ــب األم ـ ـ ـ ــور رأسـ ـ ـ ــا عـلــى
َّ
عـ ـق ــب ،ب ــاالتـ ـج ــاه الـ ــذي
ل ـ ـقـ ــد سـ ـ ــخـ ـ ــر ه ـ ـ ــؤالء
ي ـ ـشـ ــوه صـ ـ ـ ــورة ب ـل ــدن ــا،
وق ـت ـه ــم ل ـت ـش ـت ـيــت فـكــر
ويطمس معالمه ،وينكر
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـس ـ ـيـ ــط،
إن ـ ـجـ ــازاتـ ــه ،وي ـ ـهـ ــون مــن
وت ـض ـل ـي ـلــه وتـجـيـيـشــه
دوره ،حـمــات إعالمية
بـ ــإعـ ــادة ن ـش ــر األخـ ـب ــار
ـراد
ع ـ ـ ـشـ ـ ــواء يـ ـشـ ـنـ ـه ــا أفـ ـ ـ ـ
الـ ـك ــاذب ــة ،ع ـل ــى هـ ـ ــؤالء أن
وجـ ـه ــات وحـ ـك ــوم ــات شـتــى
يـكــونــوا أكـثــر وعـيــا وحــذرا
بشكل لحظي ودائ ــم ،تنشر
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام
التقارير الملفقة ،واألخـبــار
الـ ـمـ ـع ــادي ،وأال ي ـش ـتــركــوا
الـكــاذبــة ،وتنسج الحكايات
معه في التضليل واإلثارة،
والقصص المفبركة.
وأال يــدي ـنــوا ل ــه بــاالنـقـيــاد
األعمى.
ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــودون عـ ـلـ ـيـ ـن ــا ح ــرب ــا
َ
إعالمية ضارية للنيل منا،
ع ـلــى هـ ــؤالء أن يكتشفوا
ه ــذا اإلع ـ ــام ال ـم ـع ــادي بكل
بــأنـفـسـهــم س ـم ــوم وأح ـق ــاد
للتواصل مع الكاتب
أطيافه ال توجد في حقيبته
ه ـ ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادي،
r.alenizi@saudiopinion.org
أخ ـ ـب ـ ــار س ـ ـ ـ ـ ــارة ،وال أنـ ـب ــاء
ال ـ ــذي تــدف ـعــه وت ـق ــف خلفه
سعيدة ،وال حقائق واقعية،
ق ــوى ظــامـيــة خـفـيــة تعمل
الملفت للنظر أن هذا اإلعالم
على تمزيقنا وتفتيتنا ،وتــأجـيــج الـصــراع
ـراده،
ـ
ـ
ف
وأ
ـه
ـ
ص
ـو
ـ
خ
ال ـم ـعــادي بـكــل أدوات ـ ــه وش ـ
بيننا ،وتسعى لتشويه صورتنا وعقيدتنا،
أصبحوا علينا كزرقاء اليمامة ذات البصر وإظ ـه ــارن ــا أمـ ــام ال ـع ــال ــم بــأن ـنــا م ـت ـنــاحــرون
األس ـط ــوري ال ـخــارق لـلـعــادة ،ال ي ــرون إال ما ومتفككون ،ال يريدون لنا بقاء وال أثرا ،وعلى
يحبون أن يروا.
هــؤالء أن يقولوا لــأعــداء بصوت واح ــد ،إن
ل ـق ــد وصـ ـل ــت ب ـه ــم ال ـح ـم ــاق ــة إل ـ ــى اخ ـت ـيــار بنياننا مرصوص ،ووطننا عمالق ،ومدننا
األخ ـ ـبـ ــار الـ ـت ــي ي ـ ــري ـ ــدون ،ب ـع ــد إخ ـضــاع ـهــا م ـ ـضـ ــاءة ،وأج ـ ـسـ ــادنـ ــا مـ ـت ــراص ــة ،وأي ــدي ـن ــا
ل ـل ـت ـبــديــل وال ـت ـغ ـي ـيــر وال ـ ـحـ ــذف واإلضـ ــافـ ــة ،مـتـشــابـكــة ،وإن ـن ــا م ـت ـحــدون ب ـقــوة ومـتــانــة،
زاع ـ ـمـ ــة أن ـ ـهـ ــا م ـ ــأخ ـ ــوذة مـ ــن أرض الـ ــواقـ ــع وجـ ــذورنـ ــا ف ــي االتـ ـح ــاد وال ـم ـت ــان ــة عـمـيـقــة،
والحدث والمصدر ،هؤالء الغربان يحلقون وحبنا لوطننا العظيم ال تزعزعه وال تغيره
فــوق سمائنا بخسة ودن ــاءة ،راحــوا يرمون حنجرة خبيثة ،والذين يعلمون بأن البقاء
علينا حممهم وأسـقــامـهــم وفـكــرهــم البليد ،والخلود دائما يكونان في االتحاد وتراص
والمدهش أن من بيننا من يصدق بنية أو الـ ـصـ ـف ــوف ق ـ ــوال وف ـ ـعـ ــا ،فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــراء وف ــي
من غير نية هــذا اإلعــام المعادي المغرض الضراء.
وي ـع ـيــد ن ـشــر م ــا ي ـقــولــون ويـ ـص ــورون دون
خـتــامــا ،ال بــد مــن الـقــول إن فلسفة األع ــداء
تمهل أو وعي أو تثبت.
ه ــي رب ــط األشـ ـي ــاء ب ــاألش ـي ــاء ،وال ـن ـصــوص
ترى ما الذي يجنيه هؤالء من النقل وإعادة بالنصوص ،والمراوغة بالمراوغة ،والخداع
النشر؟ ومــا الــذي سيحققونه؟ وهــل تحول بــالـخــداع ،والتضليل بالتضليل ،واالتـجــار
هــؤالء دون وعــي إلــى أب ــواق عــون ومساندة بالكذب ،وتلفيق االتهامات ،وقلب المعايير،
لألعداء؟ وإلى معاول هدم وبلدوزرات خراب كون ضمائرهم معطوبة ،وكونهم تخرجوا
تسعى لتفكيكنا وتشريدنا وتمكين العدو م ــن م ـ ــدارس ال ـب ـهــت وال ـ ـخـ ــداع ،ف ـبــرعــوا في
تــرويــج الـغــش والــزيــف وال ـتــزويــر ،وأبــدعــوا
منا؟
هذا العدو الذي يريد تقسيمنا إلى أقاليم فــي تغييب الحقيقة والــواقــع ،وأســرفــوا في
ص ـغ ـي ــرة ،ودويـ ـ ـ ــات ض ـع ـي ـفــة ،وك ـي ـنــونــات ن ـشــر اإلشـ ــاعـ ــة ،وث ـق ــاف ــة ال ـع ـت ـمــة والـ ـس ــواد،
واه ـيــة ،لقد انـضــم ه ــؤالء -الـمــدرعـمــون -بال وعلينا جميعا كبيرنا وصغيرنا ،أن نكون
وعــي إلــى مـشــروعــات األع ــداء االستعمارية في خندق واحد لكي نهزم هؤالء المهاترين
الـ ـخـ ـبـ ـيـ ـث ــة ،ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـهـ ــدفـ ــون إل ـ ـ ــى ت ـق ـط ـيــع والمزايدين والمؤلبين ،وأال نقف متفرجين
أوص ـ ــالـ ـ ـن ـ ــا ،ون ـ ـهـ ــب ثـ ــروات ـ ـنـ ــا وخـ ـي ــراتـ ـن ــا ،حـ ـت ــى ت ــأت ـي ـن ــا الـ ـ ـن ـ ــار ،وال ن ـع ـل ــن ال ـخ ـن ــوع
وتشريدنا في الفيافي القاحلة ،إن من يتابع والخضوع لهؤالء الدجالين ،ونخدمهم من
هــؤالء الــذيــن ال يملكون الــوعــي الـكــافــي ،وال غـيــر أن ن ــدري ،وسيكتب الـلــه لـنــا التوفيق
البصر وال البصيرة ،وال الحكمة وال التأني ،والنجاح ،سيدحرهم ،وسيمكننا في األرض.
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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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