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االندماجات االقتصادية ضد البطالة

يومية

دولـ ـت ــان عــربـيـتــان
ش ـق ـي ـق ـت ــان ت ـش ـتــرك
مـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا ث ـ ـ ـقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــا،
وتـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرق مـ ـعـ ـن ــا
تنافسيا ،فنهضتنا
مهدد لهما اقتصاديا ،اإلمارات
ومـ ـص ــر ،ال نـخـتـلــف أب ـ ــدا على
أن مـصــر واإلم ـ ـ ــارات ل ــم تكونا
ّ
يوما من األيــام إل في الخندق
الـ ـ ــذي تـ ـك ــون ف ـي ــه ال ـس ـع ــودي ــة،
رغ ــم م ــا ي ـحــدث م ــن اخ ـتــافــات
فـ ــي وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر أح ـي ــان ــا،
ولـ ـك ــن ع ـل ـي ـنــا أن ن ـع ـت ــرف ب ــأن
هــذه الـقــوى الكبيرة اقتصاديا
فــي المنطقة ،ومــن تملك عمقا
ثقافيا وح ـضــارة قــديـمــة ،ومــن
ت ـم ـل ــك ق ـ ــوة م ــال ـي ــة وس ـيــاح ـيــة
وثروات طائلة ،هي في النهاية
عـ ـم ــارن ــا بـ ـش ــيء مـ ــن خ ــراب ـه ــا،
وخرابنا بشيء من عمارها.
نحن قوتنا الـتــي ال يختلف
عليها في ثروتنا باطن األرض،
أو م ـ ـ ــا ي ـ ـس ـ ـمـ ــى بـ ــاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـ ــريـ ـ ـع ـ ــي ،ل ــديـ ـن ــا ث ـ ـ ـ ـ ــروات مــن
أشـيــاء نبيعها ،وبالتالي فمن
التي تنافسنا،
مصلحة ال ــدول ّ
أن نكون دائـمــا دفاعين للمال،
يومية

✍

غانم محمد الحمر

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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مشترين ،ال بائعين ،أن نكون
سائحين لديها ،ال مستقبلين
لسياحهم ،نحن بما نملك من
نـ ـق ــود ودوالرات م ــن األف ـض ــل
أن نـبـقــى أغ ـن ـيــاء ،مـسـتــورديــن،
وباذلين ،وزائرين.
نهضتنا الجديدة ومحاولتنا
أن نـ ـس ــد ف ـ ـجـ ــوة الـ ـ ـه ـ ــدر ال ـت ــي
عانينا منها سنين طويلة ،بأن
نحقق االك ـت ـفــاء أو قــريـبــا منه،
من ناحية السياحة ،والترفيه،
ال ـ ــذي ي ـب ــذل ف ـي ــه ال ـس ـع ــوديــون
مليارات طائلة سنويا ،وتذهب
معظمها إل ــى جـيــوب أشقائنا
وأصـ ــدقـ ــائ ـ ـنـ ــا ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ت ـكــن
خططنا الجديدة محط ارتياح
لهم.
ولـكــي نخلق ال ـت ــوازن ،فليس
ثمة حل إال ما لوح به مهندس
النهضة الـجــديــدة ولــي العهد،
وهو أن نكون شركاء في شرقنا
األوسـ ــط ،خــاصــة دول الخليج
ومـصــر ،فــي النهضة الجديدة،
ون ـت ـح ــول م ــن مـتـنــافـسـيــن إلــى
شركاء.
أع ـت ـق ــد أن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات وم ـصــر

والسعودية ،تحتاج إلــى حلف
غ ـي ــر ح ـل ــف الـ ــدفـ ــاع ال ـم ـش ـتــرك
وال ـم ـص ـيــر ال ـم ـش ـتــرك ،ونــدخــل
في اندماج اقتصادي وسياحي
وت ــرف ـي ـه ــي ،وت ـف ــاه ـم ــات ت ـقــود
إلى خطط استراتيجية ،تحقق
م ــدن ــا س ـيــاح ـيــة ت ـك ــون األولـ ــى
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ،ف ــي
مـنــاطـقـنــا الــداف ـئــة عـلــى ســاحــل
البحر األحمر والبحر األبيض
المتوسط ،ونـحــن الــدولــة التي
تستحق أن تكون همزة الوصل
بـيــن الكتلتين االقـتـصــاديـتـيــن
األخريين.
أعـ ـتـ ـق ــد أن ل ـ ــو ن ـج ـح ــت ه ــذه
ال ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـثـ ــاث فـ ــي ت ـحــال ـفــات
اقتصادية وانــدمــاجــات كبيرة،
ف ـ ـس ـ ـت ـ ـكـ ــون ل ـ ـب ـ ـنـ ــة السـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
اقتصادي يقود النضمام دول
أخرى ،وتكون مرحلتنا القادمة
ه ــي بـ ـن ــاء اقـ ـتـ ـص ــادي م ـش ـتــرك
بـ ــديـ ــا ل ـ ــأح ـ ــاف ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
السابقة التي كانت مبنية على
الـخــوف مــن ال ـحــروب واألع ــداء،
وليكن عدونا القادم هو الجوع
وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ن ـت ـحــالــف
ضدهما.
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أحلم أن أراها تركض في الحدائق وتنتصب
فــي ال ـشــوارع ،تحكي قصصا عظيمة ،ترمز
وتــدل على حضارة تنهض بكل مكوناتها،
وتمأل الفضاء العام بجمال رقصتها.
ف ــي مــرح ـلــة مــاض ـيــة ك ـنــا ن ـح ـتــل الـمــرتـبــة
األولى عالميا في «التجريدية» على مستوى
النحت ،فلن تجد نصبا أو منحوتة في سائر
أنـحــاء الـبــاد إال «مــا بعد التشخيصية» لم
يـجــرؤ نـحــات أو فـنــان على عــرض منحوتة
ل ـج ـســد إن ـ ـسـ ــان ،اتـ ـج ــه غــال ـب ـيــة ال ـن ـحــات ـيــن
الـسـعــوديـيــن إلــى أشـكــال تعبيرية ،تتفادى
ال ـت ـج ـس ـيــم وت ـت ـح ــاش ــاه «ل ـي ــس ل ــوم ــا ه ـنــا،
ب ــل ت ــوص ـي ـف ــا ،ولـ ـل ــدق ــة ،ي ـم ـكــن إطـ ـ ــاق ه ــذا
ال ـتــوص ـيــف ع ـلــى م ــا رأيـ ـن ــاه ف ــي ال ـم ـعــارض
ال ـع ــام ــة» مـثـلــه ك ــان ال ــرس ــم أي ـض ــا ،يـتـفــادى
ال ــوج ــوه وي ـق ــص الـ ـ ــرؤوس ،ل ــوال أن ــه سبق
ال ـم ـن ـح ــوت ــات وكـ ـس ــر ال ـت ــاب ــو االج ـت ـم ــاع ــي،
وتـخـلــص مـنــه تــدريـجـيــا ،ألن الـتـحــريــم فيه
كــان أضـعــف درج ــة مــن تحريم النحت الــذي

متى تستيقظ التماثيل ،وتنزل من غيبتها مشتاقة للناس
والحدائق ،تلك التماثيل التي سبق للشعراء نحتها في مخيالهم،
من رخام يتلفت من الخوف والرغبة.
يتعداها إلــى إيـهــام الـنــاس ،بأنها يمكن أن
تعبد من دون الله.
بـ ـ ــدأ ال ـن ـح ــت ع ـل ــى اس ـت ـح ـي ــاء مـ ــن بـعــض
ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــن ال ـ ـ ـ ـ ــرواد ،ب ـ ـ ــدءا مــن
عبدالحليم رض ــوي ،محمد السليم ،ضياء
عــزيــز ضـيــاء ،ثــم تخصص فيه آخ ــرون مثل
كمال المعلم ،وأثرى محترف الدوادمي الذي
ق ــاده الــرائــد عبدالله عبداللطيف ،الساحة،
وبــرز منه علي الطخيس وآخ ــرون ،وصــوال
إل ــى ص ــدي ــق واص ـ ــل ،مـحـمــد ال ـث ـق ـفــي ،طــال
ال ـط ـخ ـي ــس ،عـ ـص ــام ج ـم ـي ــل ،ع ـل ــي ال ـح ـســن،
ف ـي ـص ــل الـ ـنـ ـعـ ـم ــان ،أزه ـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــدلـ ــوح ،فـهــد
الجبرين ،سعيد الزهراني ،سعود الدريبي،
عـبــدالـعــزيــز ال ــروي ـض ــان ،لـكــن غــالـبـيـتـهــم لم
يـتـنــاولــوا تجسيد ذات األرواح ،خشية من
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مواجهة التابو ،والقلة التي غامرت بذلك لم
تجد لمنحوتاتها موقعا في داخــل الوطن،
مما حدا بالبعض إلى اقتصار مشاركاتهم
على الخارج.
وكما حلمت بالسينما ،حينما كان مجرد
اسمها يثير الغبار ،ويرمى قائلها بالتهم
مــن كــل حــدب وص ــوب ،مثل النصال الـتــي ال
يمكن صدها كلها ،لن أتوقف عن الحلم الذي
كتبته مرة:
ً
«تخيلك عارية
ّ
عصي ٌّعلى البال
كأنما أالحق تمثاال برونزيا في حديقة»
وه ـ ــا ن ـح ــن ن ـش ـهــد ت ـه ــاف ــت ت ـل ــك ال ـم ــوان ــع
ال ـج ــائ ــرة ع ـل ــى ال ـع ـق ــل ،أم ـ ــام ف ـ ــورة ال ـف ـنــون
ونهضتها ،شكال ومــوضــوعــا ،فــي مختلف
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المجاالت ،بدءا من الموسيقى وليس انتهاء
بالسينما ،لكن ما يلفت انتباهي هو اختفاء
الـمـنـحــوتــات الـتـجـسـيــديــة ،الـتــي هــي عالمة
ورمز للحياة وأهلها.
الـ ـنـ ـح ــت الـ ـ ـ ــذي ظـ ــل ق ــابـ ـع ــا تـ ـح ــت عـ ـب ــاءة
ال ـت ـج ــري ــد  /ال ـت ـح ــري ــم ،لـ ـم ــاذا ل ــم يـنـتـفــض
أسوة ببقية الفنون؟ فعلى الرغم من تجاوز
المجتمع السعودي للموانع التي وضعها
التشدد في طريقه ،إال أن وقوفه أمام حاجز
النحت ،ربما يطرح تساؤال عميقا هنا ،هل
هذا الغياب الواضح بسبب استسالم ذهنية
الفنان أم تحوط المسؤول ،أيهما أو كالهما
ال يــزال محكوما بالتابو الــذي فــرض حرمة
نحت التماثيل؟ أم أنها تحتاج في اللحظة
الــراه ـنــة إل ــى انـتـبــاهــة وشـجــاعــة لــم تـتــوفــرا
بعد.
* «تـمـثــالــك يــركــض ف ــي ال ـحــدي ـقــة» عـنــوان
قصيدة من ديــوان تمارين الوحش الصادر
عام 2012م.
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الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــد ال
يجعل األفكار
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــة
تسيطر عليه،
فهو في حالة
وعـ ـ ــي ذه ـن ــي
ي ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــه م ــن
غ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ك ــل
األف ـ ـ ـكـ ـ ــار ،كــي
ال ي ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــون
ص ــدى لفكرة
خاطئة.
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الهروب نحو الصحراء
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تركي رويع
للتواصل مع الكاتب
t.alruwaili@saudiopinion.org

الـ ـمـ ـلـ ـف ــت بـ ـ ــاألمـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــدع ـ ــو ل ـل ـت ــوق ــف
واالس ـت ـغ ــراب أن ه ــذا الـمـحـتــوى لـيــس ج ــزءا
من الحياة اليومية المعاشة التي يمارسها
ال ـنــاس بحياتهم الـيــومـيــة الـحــالـيــة ،بالشكل
الــذي يبرر كثرة تداوله والحديث فيه ،وإنما
هو محتوى مستورد من الماضي.
ّ
متخيل يتم اسـتـحـضــاره بصورة
محتوى
مثالية وم ــن ثــم إسـقــاطــه عـلــى واق ــع معيشي
وث ـقــافــي واجـتـمــاعــي واق ـت ـصــادي ال يشبهه،
إل ــى درج ــة أن ــه أص ـبــح مــن الطبيعي أن تجد
فئات كبيرة من المجتمع تتحدث عن «الذود»
وتتغزل باإلبل وحياة الترحال بشغف كبير،
ب ــال ــوق ــت ال ـ ـ ــذي ت ـع ـي ــش ف ـي ــه ب ـف ـي ــا وت ـت ـن ـقــل
بسيارة حديثة ،وقد ال تكون قد شاهدت اإلبل
فــي حياتها ســوى بالتلفزيون أو فــي أســواق
ّ
المهيلة»
«الحالل» وقد تجدها تتغنى «بالدلة

المتتبع لما يتم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي يجد
أن المحتوى الثقافي لحياة الصحراء وقيمها وطرق معيشتها،
يطغى بشكل كبير وملفت ،على غيره مما ينشر في هذه
الوسائل.
بــالــوقــت الـ ــذي ت ـت ـنــاول فـيــه «االس ـبــري ـســو أو
األمريكان كوفي مع الدونات»
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار الـ ـثـ ـق ــاف ــة واس ـ ـت ـ ـي ـ ــراد ال ـق ـي ــم
المجتمعية مــن خ ــارج رحــم الـحـيــاة اليومية
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاشـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ــواء تـ ـ ــم هـ ـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
باالستيراد من مجتمعات أخرى أو من عصور
أخرى لذات المجتمع ،هو أمر غير سوي وغير
طبيعي ،ويشير إلى وجود خلل مجتمعي ما،
يؤدي إلى عدم قدرة هذا المجتمع على توليد
ثقافته الـخــاصــة وصـنــاعــة قيمه المجتمعية

«ريفيو» كتاب المفاتيح
يقدم الكاتب المهندس حسن
ال ـح ــاج ــي ف ــي ك ـت ــاب ــه «ري ـف ـي ــو»
وه ــو قـ ـ ــراءات م ــوج ــزة لـثــاثـيــن
كـتــابــا عالميا بـ ــارزا ،مفاتيح
تأسيسية للدخول في عوالم
اإلن ـســان المتشابكة والمعقدة
كـ ـثـ ـي ــرا ،ف ـي ـق ـســم ال ـ ِـكـ ـت ــاب إل ــى
أربعة فصول:
ن ـ ـظـ ــرة ك ــونـ ـي ــة ش ــامـ ـل ــة ح ــول
ال ـ ـ ـكـ ـ ــون واإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان وال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
والحضارة.
عقل اإلنسان ،الدماغ وأساليب
التفكير وتأثيرها على السلوك
والتصرفات.

مريض محتاج وطبيب مضغوط
»Upright
Thinkers
ليونارد ملودونو ،و«تطور كل
األشياء The Evolution -
 »Of Every Thingلـ مات
ريدلي.

رأي✍ :

رجاء البوعلي

ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــأن
كـ ـ ـت ـ ــاب «لـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه The -
»Language Of God
ل ـ ـ فــران ـس ـيــس كــول ـنــز يستحق
الـ ـت ــرجـ ـم ــة ل ـل ـع ــرب ـي ــة ،ف ـمــؤل ـفــه
ي ـث ـب ــت ب ـل ـغ ــة ع ـل ـم ـيــة ع ـصــريــة
وج ــود خــالــق لـهــذا ال ـكــون ،وقد
اعتنق المسيحية بعد اإللحاد.

أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي «ال ـ ـ ـلـ ـ ــه والـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاغ -
»God and the brain
ال ــدول بين فشلها وازدهــارهــا
للتواصل مع الكاتب
فيثبت تــأثــر ال ــدم ــاغ بالعالقة
ومـ ـنـ ـش ــأ الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات داخ ـل ـه ــا
r.albuali@saudiopinion.org
ال ــروح ــانـ ـي ــة وأن فـ ـك ــرة ال ــدي ــن
وخارجها.
وال ـ ـلـ ــه ال ت ـت ـج ــزأ مـ ــن الـ ــدمـ ــاغ،
التكنولوجية الحديثة «الثورة
الصناعية القادمة عبر التحوالت الرقمية وأثرها ولها األثر اإليجابي الكبير على الصحة النفسية
والجسدية.
على نمط حياة البشر»
تشدك المعلومات من الكتاب األول «المصداقية
  »Factfulnessلـ هانس روزلنق بمالمستهالمجسات دقيقة وحساسة فــي اإلن ـســان ،تكشف
عن أسباب قصور رؤيتنا للواقع من حولنا عبر
عشر غــرائــز :الفجوة ،السلبية ،الـخــوف ،الحجم،
ال ـت ـع ـم ـيــم ،ال ـم ـص ـي ــر ،ال ـم ـن ـظ ــور الـ ــواحـ ــد ،ال ـل ــوم،
وغريزة الطوارئ.
ثــم يتسلسل فــي طــرح عـنــاويــن مهمة وشيقة،
فينطلق من «قصة المنشأ  »Origin Story -لـ
ديفيد كريستيان ،و«اإلنسان العاقل »sapiens -
و«اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان اإللـ ـ ــه  »Home Deus -لـ ـ ـ ي ــوف ــال
ه ـ ــراري ،كــذلــك «ال ـم ـف ـكــرون الـمـنـتـصـبــون The -

ومنظوماته األخالقية التي تحكم التقاطعات
بين أفراده بحسب حاجته وظروف معيشته.
فالثقافة ومنظومة القيم مــا هــي إال شكل
م ــن أشـ ـك ــال ت ـك ـيــف ال ـم ـج ـت ـم ـعــات م ــع ظ ــروف
م ـع ـي ـش ـت ـه ــا ،واض ـ ـ ـطـ ـ ــرارهـ ـ ــا إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـي ــراد
ث ـق ــاف ــة ح ــاض ــره ــا مـ ــن م ـ ــروي ـ ــات وسـ ــرديـ ــات
م ــاض ـي ـه ــا ،ي ــؤك ــد ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ع ـل ــى عـجــز
هذه المجتمعات على التعايش مع عصرها،
وع ــدم مقدرتها على التفاعل مــع معيشتها،
وخلق قيم مجتمعية تتوازى مع ظروف هذه

المعيشة ،بالشكل ال ــذي يجعلها فــي حاجة
السـ ـتـ ـي ــراد ث ـق ــاف ــة مـ ــا ،إمـ ــا م ــن الـمـجـتـمـعــات
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ـ ـهـ ــا ،أو مـ ــن خ ــال
التفتيش فــي حكايا ماضيها وترميم أجــزاء
من ثقافة الماضي وتلميعها وإسقاطها على
ال ـح ــاض ــر ،ت ـحــت ش ـع ــارات األص ــال ــة وال ـت ـفـ ّـرد
والخصوصية ،وغيرها من التعابير الرنانة
التي يتم مــن خاللها م ــداراة العجز الحاصل
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـح ــاض ــر ،وال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى خلق
قيم وضــوابــط وأخــاقـيــات مجتمعية جديدة
تتناسب معه.
وليس هناك –بــرأيــي -أســوأ مــن هــذا العجز
ســوى محاوالت ترميمه وتجميله والتحايل
عـلــى حـقـيـقـتــه ،مــن خ ــال ال ـش ـعــارات الــواهـيــة
الـمـخــادعــة والـمـضـلـلــة بــالـشـكــل ال ــذي يضمن
تكريس هذا الجهل لعقود قادمة.

وي ـت ـطــرق ف ــي ك ـتــاب «ع ـصــر الـتـنــويــر ال ـحــالــي -
 »Enlightenment nowل ـ ستيفن بينكر،
ف ـيــرى ضـ ــرورة ال ــدف ــاع وإبـ ــراز فــوائــد وإن ـج ــازات
عصر التنوير لما لها من دور كبير وناهض في
تقدم اإلنسان.

بــالـمـجـمــل ،ق ــدم «ال ـحــاجــي» ه ــذه الـمــوضــوعــات
ال ـم ـع ـقــدة وال ـشــائ ـكــة ب ـســاســة ،ف ـقــد طـ ـ ّـوع الـلـغــة
العلمية المعقدة لتصير م ــادة سلسلة ،خفيفة
وجاذبة ،تحمل عناوين كبرى وجوهرية بالنسبة
لإلنسان ،وتفتح له أبوابا أكبر للبحث والتقصي
والتعلم ،كما أن اإليجاز جاء بالزبدة والخالصة
المناسبة ألي قارئ سواء متخصص أو غيره.

قـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوة ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء
وتـعــامـلـهــم بــأس ـلــوب ج ــاف مع
مــرضــاهــم ،هــل م ــرده إل ــى ســوء
أخ ـ ــاق ال ـط ـب ـيــب؟ أم زيـ ــادة
الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الصحي؟
دخـ ــل االسـ ـتـ ـش ــاري بــوجــه
عابس -ودون صباح الخير-
مخاطبا المريض :اليوم عندك
ُ
خـ ـ ـ ـ ــروج ،ك ـ ـ ــن ج ـ ــاه ـ ــزا ن ـح ـت ــاج
الـســريــر لـمــريــض آخ ــر ،وغ ــادر،
ُليصاب المريض بنوبة بكاء.
ُ
الطبيب الـمـتــدرب ال ــذي كتب
ع ـل ـي ــه أن ي ـت ـب ــع االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري
ص ــام ـت ــا ك ـس ــر ح ــاج ــز ال ـخ ــوف
ُ
وقـ ـ ــال :ك ـن ــت ق ــاس ـي ــا ،الـمــريــض
يستحق بعض العطف وكثيرا
من االحـتــرام ،ويكفيه المعاناة
التي يعيشها.
ن ـظ ــر االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري ل ـت ـل ـم ـيــذه
ورد ب ـ ـغ ـ ـضـ ــب :أنـ ـ ـ ــا ال أه ـ ـتـ ــم،
ن ــري ــد سـ ــريـ ــرا ،الـ ـ ـط ـ ــوارئ تـعــج
بــال ـمــرضــى وال ـض ـغ ــوط كـثـيــرة
واإلدارة ال تـتــوقــف ع ــن لومنا
ووض ـ ـع ـ ـنـ ــا ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ـم ــدف ــع
ودون مـ ــؤازرة أو حـمــايــة ،مــاذا
تريدنا أن نفعل؟
الـ ـم ــري ــض ي ـع ــان ــي مـ ــن اآلالم
ال ـم ـت ـكــررة ف ــي ال ـب ـطــن ،ت ــم عمل
ال ـف ـحــوصــات وحــال ـتــه متقلبة،
نوبات ألم تعتصره بين الحين
واآلخـ ــر ،يـلــزمــه الـبـقــاء لمعرفة

عــن ذلــك أن األط ـبــاء لــم يـعــودوا
يـنـظــرون للمرضى كأشخاص
يحتاجون رعاية بل مزيدا من
العمل.
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النتائج.
ع ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــدرب
ل ـل ـم ــري ــض الـ ـ ـ ــذي تـ ــوسـ ــل إل ـي ــه
أن يبقيه لـيــوم أو يــومـيــن ألنــه
غريب وقريته بعيدة ،وال يجد
مـ ـك ــان ــا يـ ــؤويـ ــه ل ـح ـي ــن إب ــاغ ــه
بخطة العالج ،هناك المزيد من
المرضى ،والضغوط ال تنتهي
إلخ ـ ـ ــراج ال ـب ـع ــض ح ـت ــى يـمـكــن
قبول المزيد.
يحملنا الشعور بالمسؤولية
للعمل ســاعــات طــويـلــة لخدمة
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ،وت ـ ــزي ـ ــد ال ـض ـغ ــوط
ن ـت ـي ـج ــة الـ ـ ــزيـ ـ ــادة فـ ــي األع ـ ـ ــداد
وم ـ ـحـ ــدوديـ ــة األس ـ ـ ـ ــرة ،وي ـن ـتــج

حــالــة أخ ـ ــرى ،ق ـصــور الـقـلــب،
والسكتة الدماغية ،وااللتهاب
الرئوي ...إلخ ،أصبح المرضى
ب ـب ـســاطــة أسـ ـم ــاء ،ويـسـتـغــرق
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــم وت ـش ـخ ـيــص
حــاالت ـهــم وعــاج ـهــم م ــزي ــدا من
وقت الفريق الصحي.
تلك العينات من األطباء قليلة،
يـمـكــن أن ي ـحــدث ه ــذا ألي منا
إذا لــم نحصن أنفسنا ،نحتاج
لتذكير أنفسنا بسبب دخولنا
الـ ـط ــب ،ن ـح ـت ــاج إل ـ ــى رؤيـ ـ ــة كــل
مريض على أنه شخص يحتاج
للمساعدة ،ضعيف وخائف من
الـمـجـهــول ،وعـلـيــه ال ــوث ــوق بنا
لرعايته.
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل أن نـ ـنـ ـس ــى فــي
ظ ــل انـشـغــالـنــا أن ـهــم أش ـخــاص
مـ ـحـ ـب ــوب ــون ج ـب ــرت ـه ــم ظـ ــروف
الـ ـم ــرض أن ي ـح ـتــاجــونــا ،وأن ــه
يجب أن نهتم بهم ونحبهم.
م ــن ال ـس ـه ــل أن ن ـن ـس ــى ،وأن ــه
ب ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن ح ــال ـت ـه ــم
وت ـص ــرف بـعـضـهــم م ــع الـفــريــق
الـصـحــي ،فـهــم يستحقون بــذل
قصارى جهدنا والرعاية األكثر
ت ـع ــاط ـف ــا ،أن ُي ـع ــام ـل ــوا بـلـطــف
واحترام وكرامة في كل مرة.
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وداعا يا رائحة الورق
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بـ ــل زاوي ـ ـ ـ ــة ق ـص ـي ــة مـ ــن ال ـم ـت ـجــر
بأحد العاملين
تحتاج لالستعانة
ِ
كـ ــي ي ــدل ــك عـ ـل ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا ،أو أن
ت ـســاعــدك زوج ـت ــك واب ـن ــك لـلـعـثــور
عليها كما حصل معي ،هل صدقت
نـ ـ ـب ـ ــوءة م ـح ـم ــد الـ ـت ــونـ ـس ــي ال ـت ــي
سطرها في ذات هذا الشهر من عام
 2016عن نعي الورق على الورق؟ أم
أننا تجاوزنا تلك النبوءة إلــى ما
هو أبعد؟
وبـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ده ــالـ ـي ــز ال ـم ـطــابــخ
الـ ـصـ ـحـ ـفـ ـي ــة وح ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ــربـ ــح
والـخـســارة ،خـسـ ُ
ـرت على الصعيد
ال ـش ـخ ـص ــي مـ ــا هـ ــو أك ـ ـبـ ــر ،رائ ـح ــة
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في أروقة المتجر المجاور ،يبدو أن قوة خفية
استطاعت أن تثير في نفسي الشجن للوقوف أمام
األرفف الخاصة ببيع الصحف والمجالت -متى وقفتم
أمام أحدها آخر مرة؟ -الوصول إلى تلك األرفف لم
ّ
تحتل الواجهة ،وال خلف الواجهة.
يعد سهال ،لم تعد

الـ ـ ــورق ،وال ـش ـغــف الق ـت ـنــاء الـ ــورق،
ٌ
حــاجــز كبير مــن الــوعــي ح ــال دون
أن أمـ ّـد يــدي ألقتني صحيفة أو أن
ي ـغــازل ـنــي غ ــاف م ـج ـلــة ،ب ـمــا فيها
تـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ـظ ـه ــر عـ ـل ــى أغ ـل ـف ـت ـهــا
الشقراوات والسمراوات ،يا للزمن،
وليسامحني وال ــدي ي ــوم أن ُ
كنت
أت ـس ـلــل خـلـســة ك ــي أس ـب ـقــه ل ـق ــراءة
ص ـح ــف الـ ـي ــوم الـ ـط ــازج ــة بـجــانــب

ح ـق ـي ـب ـتــه ال ـج ـل ــدي ــة األنـ ـيـ ـق ــة حـيــن
يـ ـع ــود م ــن ع ـم ـلــه إل ـ ــى ال ـم ـن ــزل كــل
ظـهـيــرة ،أو حين كـنـ ُـت أوع ــز لبائع
البقالة بحجز نسخة مــن مجلتي
الثقافية المفضلة بداية كل أسبوع
قبل أن تنفد من على الرف.
ّ
مــات الشغف لـلــورق ،وحــل مكانه
ُ
ـان ال ـت ـق ـن ـي ــة ،ل ــوهـ ـل ـ ش ـع ـ ُ
ـرت
إدم ـ ـ ـ ـ
ـةٍ
ك ــأنـ ـن ــي أح ـ ـمـ ــل ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه األرف ـ ـ ــف

وم ــا اح ـتــوتــه فــي جـيـبــي ،إن ـهــا في
ه ــاتـ ـف ــي أق ـ ـ ــرب وأسـ ـ ـ ـ ــرع وص ـ ـ ــوال،
وبنقرة بسيطةٍ أستطيع الوصول
للصحف الصادرة في لندن ودبلن،
ِ
ربما قبل أن يقرأها بعض اإلنجليز
ُ
عناء
وجيرانهم األيرلنديين ،فـلـ َـم
ال ـش ــراء؟ لــو لــم يـكــن األم ــر مــن أجــل
توفير المال.
فليكن من أجل التقليل من تلوث
ُ
فلسفت
البيئة وهــدر ال ــورق ،هكذا
األم ـ ــر ك ــي أغـ ـ ــادر األرفـ ـ ــف بضمير
م ــرت ــاح ،أل ـق ـي ـ ُـت ع ـلــى األرفـ ـ ــف ومــا
احتوته نظرة أخيرة.
الوداع يا رائحة الورق.

(العدد )815
السنة الثالثة

4

لماذا يحرقون كتبهم؟
ه ــاهـ ـن ــا ول ـ ـ ــم أك ـت ــب
مـ ـ ـ ــن أشـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ــواع
حرفا» وقيل إنه كان
إب ـ ــادة ال ـك ـتــب غــرابــة
نادما على بعض ما
هــو أن يـقــوم الكاتب
كتب فيها.
نفسه بإبادتها،
ألن ذل ـ ـ ــك أش ـب ــه
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــام أب ــو
ب ـم ــن يـ ـق ــوم بـقـتــل
سليمان الــدارانــى
أوالده ب ـ ـعـ ــد أن
ب ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرق ك ـ ـت ـ ـبـ ــه
قـ ــام بـتــربـيـتـهــم،
ث ـ ــم قـ ـ ــال «وال ـ ـلـ ــه
ـع
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك دوافـ ـ ـ ـ ـ
مـ ــا أح ــرقـ ـت ــك حـتــى
م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ت ـخ ـت ـل ــف
ك ـ ـ ــدت أح ـ ـت ـ ــرق ب ــك»
ب ــاخـ ـت ــاف ال ـك ــات ــب،
وقـ ــام أب ــو ع ـمــرو بن
فـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ــام
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي
ب ــذل ــك ب ـس ـبــب يــأســه
بـ ـح ــرق ك ـت ـبــه وق ـيــل
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع أو
إن ـ ـ ــه دف ـ ـن ـ ـهـ ــا ،وك ـ ــان
ن ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــه عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ،أو
ي ـق ــال ع ـنــه إن ــه أعـلــم
بسبب اعـتـقــاده بــأن
ال ـ ـنـ ــاس بـ ــال ـ ـقـ ــراءات
المجتمع ال يستحق
والـشـعــر ،أمــا داوود
للتواصل مع الكاتب
فكره أو كتبه ،ومنهم
الـ ـط ــائ ــي ال ـ ـ ــذي ك ــان
م ــن ق ــام ب ــه ألس ـبــاب
ع ــال ـم ــا وت ـ ـ ــرك طـلــب
ف ـ ـكـ ــريـ ــة وعـ ـق ــائ ــدي ــة
الـعـلــم وت ــوج ــه نحو
ك ــون ــه ق ــد غ ـي ــر رأي ــه
العبادة ثم رمى كتبه في البحر وقال
فيها ،أو لخوفه من سطوة المجتمع يناجيها «نعم الدليل كنت والوقوف
أو السلطات.
مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول
ون ـت ـح ــدث ه ـنــا ع ــن إبـ ـ ــادة ال ـك ـتــب ،وبالء وخمول»
ول ـيــس ف ـقــط حــرق ـهــا ،ك ــون الـبـعــض
أمــا أبــو سعيد السيرافي فقد قال
ي ـق ــوم بـتـمــزيـقـهــا أو ط ـمــرهــا تحت ل ــول ــده م ـح ـمــد «ق ـ ــد ت ــرك ــت ل ــك ه ــذه
األرض أو بــإل ـقــائ ـهــا ف ــي ال ـب ـحــر أو ال ـك ـت ــب ت ـك ـت ـســب ب ـه ــا خ ـي ــر األج ـ ــل،
بتغطيسها فــي ال ـمــاء حـتــى يذهب فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة
حبرها أو يلقيها في كهف بعيد.
ل ـل ـن ــار» وقـ ـ ــال أحـ ـم ــد ب ــن ال ـ ـحـ ـ ّـواري
وي ـع ـت ـب ــر أبـ ـ ــو حـ ـي ــان ال ـت ــوح ـي ــدي -الـ ـق ــرن ال ـثــالــث ال ـه ـج ــري -مـخــاطـبــا
أك ـث ــر ه ـ ــؤالء شـ ـه ــرة ،ف ـقــد عـ ــاش في كتبه التي أغرقها «يــا ِعلم لــم أفعل
ال ـق ــرن ال ــراب ــع ال ـه ـجــري حـيــث كــانــت بك هذا استخفافا ولكن لما اهتديت
األوضــاع االقتصادية واالجتماعية بـ ــك اس ـت ـغ ـن ـيــت عـ ـن ــك» وهـ ـ ــذا سـبــب
آنذاك ليست على ما يرام ،بينما كان إضافي للتخلص من الكتب.
هناك ازدهار في الجوانب الثقافية،
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي
وقد ألف عددا من الكتب حتى سمي التميمي فقد قام بغسل ديوان شعره
بأديب الفالسفة وفيلسوف األدبــاء ،ألنــه كــان يعتقد أن ذلــك ســوف يؤثر
وح ـ ــاول ال ـت ـقــرب م ــن بـعــض الـحـكــام ف ــي قـيـمــة م ــا كـتـبــه ف ــي ال ـف ـقــه ،وهــو
ون ـج ــح ف ــي ب ـع ـض ـهــا ،إال أنـ ــه وبـعــد ما فعله أيضا الشاعر أبو الحسين
أن ام ـت ــد ب ــه ال ـع ـمــر ش ـعــر بــالــوحــدة عــاصــم ال ـعــاص ـمــي ال ـكــرخــي عـنــدمــا
وتـمـلـك ـتــه ح ــال ــة م ــن ال ـك ــآب ــة عـنــدمــا م ــرض فــي أواخـ ــر حـيــاتــه ،وق ــام أبــو
ش ـعــر أن ال ـج ـم ـيــع ت ــرك ــوه وت ـفــرقــوا عمرو الكوفي -توفي في القرن األول
عنه ،فقام بحرق عدد من كتبه وقال ال ـه ـج ــري -بـطـلــب كـتـبــه ع ـنــد وفــاتــه
إن ــه ت ــرك مـنـهــا ال ـس ـيــئ ف ـقــط وح ــرق ومحاها قائال «أخشى أن يليها قوم
أفضلها.
يضعونها فــي غير موضعها» لكن
وه ـنــاك عــدد مــن العلماء والكتاب المحدث شعبة بن الحجاج أوصى
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـعـ ـص ــور اإلس ــام ـي ــة ابـ ـن ــه س ـع ــد ب ـ ــأن ت ـغ ـســل ك ـت ـبــه بـعــد
مـمــن قــامــوا بــإبــادة كتبهم ،أو أنهم وفــاتــه ،وهـنــاك أبــو كــريــب الهمداني
أوص ـ ــوا ب ــذل ــك ،نــذكــر بـعـضــا مـنـهــم .وأبوبكر الجعاني وعروة بن الزبير
فهناك مثال الفقيه المعروف سفيان ب ــن الـ ـع ــوام وعـ ـش ــرات غ ـيــرهــم ،ممن
الثوري الذي قيل إنه «مزق ألف جزء آث ــروا التخلص مــن كتبهم ،إم ــا في
من الكتب وطيرها في الهواء ،وقال حياتهم أو بعد وفاتهم ولكل منهم
ليت يــدي قطعت مــن هاهنا بــل من أسبابه الخاصة.
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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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