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ق ـم ــم ال ـس ـع ــودي ــة
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،فـ ـ ــي زمـ ــن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزم والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزم،
وزمـ ـ ـ ــن م ـح ـم ــد بــن
سلمان الــذي ربــط طموحات
الـ ــوطـ ــن ب ـق ـمــة طـ ــويـ ــق ،حـتــى
أص ـب ــح هـ ــذا ال ـج ـبــل الـشــامــخ
فـ ـ ــي ق ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراء رمـ ـ ــزا
للوطن ومنجزاته ،ولكن قمة
جـ ـب ــل فـ ـ ـ ـ ــرواع ،ال ـ ـ ــذي يـعـتـبــر
أعـ ـل ــى ج ـب ــل فـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
وفـ ــق دراس ـ ـ ــات م ـيــدان ـيــة هو
«ق ـمــة ال ـس ـعــوديــة» مستقبال
سياحيا واستثماريا وأمنيا
واقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــا ،وه ــايـ ـكـ ـن ــج
ري ــاض ـي ــا ،وس ـي ـكــون ال ــره ــان
الحقيقي على االستثمارات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــي
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ــزرقـ ــاء وق ــد
تتفوق على االقتصاد األزرق.
ج ـبــل فـ ـ ــرواع ك ـنــز ثـمـيــن لم
ُيكتشف بعد ،وإذا كــان أمير
ع ـس ـي ــر ت ــرك ــي بـ ــن طـ ـ ــال بــن
عبدالعزيز بما ُعرف عنه من
ه ـم ــة ،ورك ـ ــض مـسـتـمــر نحو
يومية
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ال ـق ـمــة ،وح ــرص ــه ع ـلــى وضــع
بـ ـصـ ـم ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ع ـس ـيــر
وسكانها ،تــوازي الثقة التي
ح ـ ـصـ ــل ع ـل ـي ـه ــا قـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأ مــن
جبل تهلل «منتجع الـســودة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــي» الـ ـشـ ـهـ ـي ــر ،ب ــأن
جعله في دائرة اهتمام الدولة
حـ ـت ــى اعـ ـتـ ـم ــدت مـ ـش ــروع ــات
اسـتـثـمــاريــة فــي ه ــذا الـمــوقــع
األخ ـ ـ ـ ــاذ ،ب ــأح ــد ع ـش ــر م ـل ـيــار
ري ــال ،فــإن األمـيــر تــركــي الــذي
وض ــع بـصـمـتــه األض ـخ ــم في
ج ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودة ،ووضـ ـعـ ـه ــا
أي ـض ــا ف ــي ك ــل ال ـم ـحــاف ـظــات،
وال ـم ــدن ،ق ــادر عـلــى االلـتـفــات
لجبل فــاعــور ،والــوقــوف على
قـ ـمـ ـت ــه ،ل ـي ـش ــاه ــد ال ـم ـك ــاس ــب
الهائلة المتوقعة ،ويكتشف
بـ ـنـ ـفـ ـس ــه م ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ــدهـ ـش ــة
والـ ــروعـ ــة وال ـج ـم ــال ف ــي هــذا
الجبل الذي يطل على عسير،
مــن جميع الـجـهــات األصلية
والـ ـ ـف ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـ ــل ي ـ ـطـ ــل ع ـلــى
الحدود الجنوبية.
ج ـ ـبـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ــرواع األع ـ ـ ـلـ ـ ــى فــي

الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ـ ــو «ق ـ ـمـ ــة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة» مـ ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـغـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة،
وه ـ ــو س ــات ــر الـ ــدفـ ــاع األم ـن ــي
وم ـصــدر االسـتـثـمــار بـفـنــادق
وم ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـعـ ــات ومـ ـسـ ـطـ ـح ــات
خ ـض ــراء ،رغ ــم عـبــث اإلن ـســان
ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــول أج ـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ه ــذا
بأيد سعودية
الجبل للتصحر ٍ
وعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة مـ ـتـ ـسـ ـلـ ـل ــة ت ـن ـش ــط
ف ـ ــي االح ـ ـت ـ ـطـ ــاب والـ ـتـ ـش ــوي ــه
والتدمير البيئي ،والتهريب
لكل الـمـمـنــوعــات ،هــذا الجبل
بحاجة ماسة لزيارة من أمير
الـهـمــة ،لـلــوصــول بــه إل ــى قمة
االستثمار واالنتفاع ،بدال من
العبث الذي يشهده في وضح
النهار.
جبل فــاعــور ينتظر إطاللة
تـ ـ ــركـ ـ ــي ب ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ــال ،وهـ ـيـ ـئ ــة
االستثمار وهيئة السياحة،
أمــا جــوانــب الـنـقــوش واآلث ــار
ف ـ ـل ـ ـهـ ــا ون ـ ـ ـ ــة ون ـ ـ ــوت ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى
نعزفها عـلــى مـقــام الـقــزوعــي
هناك.
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ورفـعــوا علم الجمهورية ذاتــه الــذي ترفعه
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة م ـخ ــات ـل ــة فـ ــي م ـنــاطــق
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــم ،ب ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ودع ـ ـ ـ ــم ع ـس ـك ــري
وإع ــام ــي مــن الـنـظــام اإلي ــران ــي الـعـلـنــي ،في
تحد صــارخ لمجلس األمــن بزعامة المرشد
ٍ
ع ـلــى خــامـنـئــي وح ــرس ــه الـ ـث ــوري والــرئ ـيــس
اإليراني حسن خاتمي.
ُ
وه ـ ـ ـكـ ـ ــذا تـ ـ ـل ـ ـ َـب ـ ــس ال ـ ـم ـ ـقـ ــاصـ ــد الـ ــدن ـ ـيـ ــويـ ــة
بالشعارات الدينية سياسيا ،ولتحقيقها ال
يهم كم تأكل حرائقها من اليمنيين المدنيين
في طريقها.
وبعد ستة حروب خاضتها الجماعة ضد
ال ـح ـكــومــة م ــن مـعـقـلـهــا ب ـص ـعــدة ف ــي تــواطــؤ
مـشـبــوه مــن عـلــي صــالــح نـفـســه ،انـتـقــامــا من
اللواء الرابع مدرع الذي يقوده علي محسن
األحمر نائب رئيس الجمهورية الحالي.
وجـعــل الـحــوثـيــون مــن حسين ب ــدر الــديــن
ُ
الـحــوثــي ال ــذي قـتــل بكهف ك ــان يختبئ فيه
في الحرب األولى ضد حكومة علي عبدالله
صالح 2004م ،مرشدا أعلى لها اقتداء بنظام
الماللي حكام طهران.
َ
ـازم ــه وخـطـبــه مـنــذ تأسيسه
وأصـبـحــت م ـ ِ
حــزب الـحــق وخـطــب المرتضي المحطوري
المحرضة على الحكومة اليمنية في وسائل
إع ـ ــام ال ـج ـمــاعــة م ــن ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة
ببيروت ،معقل حزب الله اللبناني ،دستورا
ل ـه ــذه ال ـج ـمــاعــة ال ـم ـت ـطــرفــة ،ال ـت ــي ت ـب ـلــورت

ألغت ثورة  26سبتمبر 1962م بقيادة المشير عبداهلل السالل،
النظام اإلمامي في اليمن الشمالي ،بمساعدة الجيش المصري،
وتوجيه من الرئيس المصري جمال عبدالناصر ،فانتهى حكم
األئمة الزيدية الذي أسسه الهادي بن يحيى الحسين في
صعدة عام 897م ،وبعد نصف قرن ونيف من قيام الجمهورية،
أعاد الحوثيون إحياء الحكم الساللي اإلمامي للحياة البائسة من
جديد في  21سبتمبر 2014م باالنقالب على الجمهورية اليمنية
المعترف بها دوليا.
لــدى حسين والمرتضى بعد تتلمذهما في
إيــران على أيــدى الماللي بصحبة بدرالدين
الـ ـح ــوث ــي ،والـ ـ ــد ح ـس ـيــن وع ـب ــدال ـم ـل ــك زع ـيــم
الجماعة الحالي.
وشـكـلــت الـجـمــاعــة ف ــي الـعــاصـمــة صنعاء
حـكــومــة غـيــر شــرعـيــة ال يـعـتــرف بـهــا ،ســوى
ال ـخ ـب ـيــر ال ـع ـس ـكــري اإليـ ــرانـ ــي ح ـســن أي ــرل ــو،
الذي يعمل في صنعاء بصفته سفيرا لنظام
الماللي ويعتبر الحاكم العسكري اإليراني
في صنعاء اليمن ،وتأييدا مطلقا من حزب
الله بلبنان والحشد الشعبي والمليشيات
العراقية المتطرفة لهذه الجماعة.
وات ـخ ــذ ال ـحــوث ـيــون ش ـعــار ال ـصــرخــة «الـلــه
أكـ ـب ــر ،الـ ـم ــوت ألم ــري ـك ــا ،الـ ـم ــوت إلس ــرائ ـي ــل،
اللعنة على اليهود ،النصر لإلسالم» شعارا
بألوان العلم اإليراني.
ومـ ــرت اآلن س ــت س ـن ــوات مـنــذ اختطافهم
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للعاصمة صنعاء وطــرد الحكومة الشرعية
وت ـه ــدي ــده ــم ب ـت ـحــريــر ال ـ ـقـ ــدس ،ل ــم يـطـلـقــوا
رصــاصــة واح ــدة تـجــاه أمريكا أو إسرائيل،
بل أسهمت هــذه الجماعة في ترحيل يهود
ش ـم ــال ال ـي ـمــن إلـ ــى ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي في
فلسطين وقدسها الشريف.
وتـسـبـبــوا ف ــي تـقـتـيــل الـشـعــب الـيـمـنــي من
م ـعــارض ـي ـهــم والـ ـ ــزج بــال ـم ـغــرر م ــن الـصـبـيــة
والطالب في المناطق التي تحت سيطرتهم،
في أتــون الحرب االنتقامية المستمرة التي
أشعلوها لست سنوات حتى اآلن.
جماعة في صورة مليشيا إرهابية زودتها
إي ــران ب ـصــواريــخ بالستية وط ــائ ــرات درون
م ـس ـيــرة ،تـطـلـقـهــا يــومـيــا عـلــى الـمـحــافـظــات
اليمنية التي تحت سيطرة الحكومة اليمنية
الشرعية وعلى المواقع المدنية والمصالح
االقـتـصــاديــة الـسـعــوديــة وتـهــدد بها أســواق
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الطاقة العالمية والممرات البحرية الدولية
في ظل تماهي مجلس األمن مع هذه األفعال.
وع ـنــدمــا يــأتــي الـ ــرد ال ـس ـع ــودي ع ـلــى هــذه
المليشيا تــرتـفــع أص ــوات الـجـهــات الــدولـيــة
ب ـ ـضـ ــرورة مـ ــراعـ ــاة الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ــدولـ ـي ــة فــي
م ـن ــاط ــق ال ـ ـصـ ــراع وال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ،ب ــازدواجـ ـي ــة
معايير مكشوفة شجعت هذه المليشيا على
اختطاف اليمن وتدميره وسحله.
وبــذلــت حـكــومــة الـيـمــن الـشــرعـيــة ت ـنــازالت
عديدة بوفودها المختلفة في عــدة عواصم
عربية وأجنبية ،ومع ذلك ال يستطيع رئيس
وفد الجماعة الدائم محمد عبدالسالم فليتة،
ف ــي ج ـم ـيــع الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـس ــاب ـق ــة ،إال الـتـلـكــؤ
وال ـت ـم ـلــص وإط ــال ــة زم ــن ال ـم ـفــاوضــات على
الطريقة اإليرانية المعروفة ،وآخر ما رفضته
إيران وممثلها في صنعاء الجماعة الحوثية
الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي ت ــدع ــو إلي ـقــاف
الـ ـح ــرب والـ ـ ـش ـ ــروع ف ــي م ـب ــاح ـث ــات حـقـيـقــة،
لـ ـل ــوص ــول لـ ـح ــل سـ ـي ــاس ــي ي ـس ـع ــد ال ـش ـعــب
اليمني المختطف مــن ه ــذه الـجـمــاعــة ،رغــم
الترحيب الدولي بهذه المبادرة.
يقول شاعر الحوثيين معاذ محمد الجنيد:
نحن اليمانيين يامن لست تعرفنا
لو لم نكن نحن هذا الكون ما كانا
ت ــرى ه ــل م ــن ش ــك ف ــي مـ ــروق ه ــذا الجنيد
وج ـم ــاع ـت ــه ال ـح ــوث ـي ــة م ــن بـ ـع ــده ع ــن ال ــدي ــن
اإلسالمي الحنيف ،من خالل هذا االعتقاد؟.

الثالثاء

وللصورة رأي
أطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــق مـ ـعـ ـه ــد
خـ ـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن
الشريفين ألبحاث
الـ ـ ـح ـ ــج وال ـ ـع ـ ـمـ ــرة
خـ ــدمـ ــة «وف ـ ـ ـ ـ ــادة»
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة
تدريب إلكترونية
تهدف لتكون أحد
الـ ــروافـ ــد الـعـلـمـيــة
الـمـتـخـصـصــة في
تـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــوى
البشرية المشاركة
فــي مــواســم الحج
والعمرة.
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علي السرحاني – كاتب رأي

حينما جعلنا أوالدنا فقراء
عقلية الرجل الفقير هي لألسف عقلية الكثير
مــن اآلبـ ــاء ،إنـهــم منهمكون فــي تعليم أوالده ــم
أفـضــل تعليم ،ال لكي يكونوا أصـحــاب شركات
م ـن ـت ـجــة ،ب ــل ل ـكــي ي ـك ــون ــوا مــوظ ـف ـيــن ،وحـيـنـمــا
َّ
َّ
يـلـتـحــق ه ـ ــؤالء ب ــال ــوظ ــائ ــف ف ــإن ـه ــم ي ـظ ـنــون أن
أسـبــاب تعاستهم الوقتية فــي شركاتهم يمكن
معالجتها بــاالنـتـقــال إل ــى شــركــات أخ ــرى أكثر
م ــزاي ــا مــال ـيــة وأكـ ـث ــر اح ـت ــرام ــا ل ـل ـح ـقــوق ،فيما
َّ
الحقيقة هي أنهم وبمجرد انتقالهم سيجدون
َّ
أنهم لم يختلفوا كثيرا عن وضعهم السابق.
َّ
متدن وانتقلوا
إنهم إن كانوا أصحاب دخـ ٍـل
ٍ
ل ـشــركــة تـمـنـحـهــم أج ـ ــورا أعـ ـل ــى ،ف ـل ـســرعــان مــا
سيتغير نمط حياتهم بحيث تتكون أولــويــات
حياة جــديــدة تعيدهم لنفس المعادلة المادية
األول ـ ــى ،م ـع ــادلــة ال ـب ـحــث ع ــن دخ ــل أف ـض ــل مما
هــم ف ـيــه ،وحـيـنـمــا يـبـحـثــون عــن إدارات تحترم
حقوقهم وإنسانيتهم فسيكتشفون في الغالب
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سراج أبو السعود
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الحقيقة أن كثيرا من الناس يجتهدون في جعل أبنائهم أطباء،
مهندسين ،محامين ،وغير ذلك من المهن ،ولكن نسبة قليلة
هي من تجتهد لتجعل من أبنائها أصحاب مستشفيات يعمل
فيها األطباء ،أصحاب شركات يعمل فيها المهندسون،
أصحاب مكاتب يعمل فيها المحامون وغيرهم ،حينذاك يمكن
بشكل واضح استنتاج الكثير من أسباب الشقاء الذي يعيشه
أبناؤهم في المستقبل ،ذلك َّ
أن الظلم ،بخس الحقوق ،التعدي
على الكرامة وغيرها من السلوكيات التي تضطهد اإلنسان
في الشركات تشترك في أسبابها تلك العقلية التي تؤمن
َّ
بأن مصدر الرزق محصور فقط في الوظيفة ،وحينما يكرسون
في أبنائهم هذا المعنى فإ َّنهم يكرسون صفة الفقر والحاجة
والكثير من أسباب التعاسة.
َّ
أن الـقــواســم المشتركة بين شركاتهم السابقة
والحالية كثيرة ولم يختلفوا كثيرا عما سبق،
إذن فالوظيفة هي الوظيفة ،هي العبودية ،هي

شرف الخصومة
ط ـب ـي ـبــة أمـ ـ ـ ــراض ص ــدري ــة
وأمـ ـ ـ ــراض ن ـف ـس ـيــة ،روائـ ـي ــة
وكــات ـبــة أل ـفــت سـتـيــن كتابا
ت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أرب ـ ـع ـ ـيـ ــن
ل ـغ ــة ،ب ـيــن أدب وس ـيــاســة
وع ـلــم نـفــس وديـ ــن ،وغـيــرت
حياة ماليين الشباب من
العالم ،لفتت أنظار الناس
ب ـت ـصــري ـحــات ـهــا الـمـخـتـلـفــة
آنـ ـ ـ ـ ــذاك ،ون ـ ـ ـ ــادت ب ـم ـح ــارب ــة
ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــان ،وق ــال ــت
«األخـ ــاق ليست لها عالقة
ببتر األع ـضــاء» نــالــت ثالث
درجـ ـ ـ ــات ف ـخ ــري ــة مـ ــن ث ــاث
قارات.

الـحـيــاة الـتــي يجني فيها اإلن ـســان مــاال لغيره،
َّ
وحــال ـمــا ي ـظــن ال ـمــوظــف أن ال ـت ـقــاعــد سيمنحه
الكثير مــن الــراحــة بعد طــول عـنــاء ،فسيكتشف

َّ
في الغالب أن جسمه المنهك مليء بالعلل التي
أورث ـه ــا الـقـلــق وت ـتــالــي الـخـيـبــات لـيـتـحــول إلــى
شـخــص ي ــزور األط ـب ــاء بـشـكـ ٍـل مـسـتـمــر ،ليعالج
تلك السنين الكثيرة التي مألت جسمه بالتعب
َّ
والـ ـم ــرض .ف ــي اع ـت ـقــادي أن األس ـ ــرة ،ال ـمــدرســة،
البيئة واألصدقاء ينبغي دائما أن يكونوا دعاة
ل ـح ـيــاة س ـع ـيــدة تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـع ـمــل ال ـت ـجــاري،
وحينما يبدأ صاحب العشرين عاما مشروعا
صـغـيــرا ويـفـشــل ،فسيسعفه الـعـمــر للقيام مــرة
أخــرى والنجاح بعد منحه التشجيع ،فيما إذا
مضت عليه الشهور والسنوات دون فعل شيء
فسيصل إلى عمر سيكون الفشل فيه مكلفا جدا،
ولــن تمنحه األي ــام فــي الغالب فرصة للنهوض
مــرة أخ ــرى ،لــذا ينبغي على اإلنـســان أن يختار
طريقه من البداية ،ويحدد ما إذا كان يرغب في
أن يعيش بعقلية الـفـقــراء ،أو أن يعيش عــزيــزا
ينعم بالكرامة واألمن.

صيحات الممثلين ..وصرخات الخليجيين
يشع من ذات سليمة بال عقد،
هو تعبير الصدق والحب في
الـعـيـنـيــن ،هــو حـيــويــة النفس
ومـ ــرح ـ ـهـ ــا وإق ـ ـبـ ــال ـ ـهـ ــا ع ـلــى
الحياة ،وجـمــال العقل الــذي
يشع من األفكار المتقدمة التي
تـحـقــق لــإن ـســان يــومــا بعد
يوم مزيدا من الرقي والحب
واإلخاء والعدل والمساواة.

رأي✍ :

رائدة السبع
للتواصل مع الكاتب

كـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـل ـ ـجـ ــدل،
وأنـ ـ ــا ه ـن ــا ل ـس ــت فـ ــي ص ــدد
التطرق والتحليل أو تفسير
تصريحاتها ،بل لكي أسلط
ال ـضــوء عـلــى أعـظــم مــا قــامــت بــه الـسـيــدة نــوال
الـسـعــداوي ،التي رحلت بـهــدوء سبق عاصفة
م ــن ال ـج ــدل بـيــن شـمــاتــة وت ــرح ــم وت ـس ــاؤل عن
حـكــم الـتــرحــم ،وكــأنـمــا كــانــوا يملكون صكوك
الجنة والنار.
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كـ ــانـ ــت ث ــورتـ ـه ــا ل ـل ـض ـع ـف ــاء ن ـ ـسـ ــاء ورج ـ ـ ــال،
وكتاباتها ثروة في الوعي اإلنساني تجاه ظلم
المرأة ورسالتها األولى كانت حرية التفكير.
ت ــوق ـف ــت ك ـث ـي ــرا ع ـن ــد أح ـ ــد ن ـصــوص ـهــا ال ــذي
ي ــرى الـجـمــال مــن زاوي ــة مختلفة ،واستعذبت
ش ـمــول ـي ـتــه ،ت ـق ــول «ال ـ ـس ـ ـعـ ــداوي» ف ــي «ج ـم ــال
الجسم والنفس والعقل» :إن جمال النفس الذي

رشحت نفسها لالنتخابات
ضــد الــرئـيــس حسني مـبــارك،
وكان البند األول في برنامجها
تغيير ن ـظــام التعليم العقيم
ال ـ ــذي يـسـي ـطــر ع ـلــى ال ـع ـقــول،
بمنعها مــن التفكير النقدي،
وينشئ األوالد على أن الطاعة
فضيلة والجدل رذيلة.

أزع ــم أن غالبية معارضيها
لم يقرأوا لها ،وإن قرأوا فقد قرأوا نصا مبتورا،
وه ــذا أخ ـطــر ألنـهــا تفتقر للنقد الـمــوضــوعــي
العادل.
أخـ ـي ــر ،س ـي ـخ ـلــد الـ ـت ــاري ــخ نـ ـ ــوال ال ـس ـع ــداوي
وس ـت ـن ـس ــى أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـجـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ــذي ـ ــن ق ــام ــوا
ب ـم ـحــاك ـم ـت ـهــا ،وهـ ــي م ـي ـت ــة ،وألن م ــن ان ـع ــدام
ال ـمــروءة محاكمة مــن ال يستطيع الــدفــاع عن
ن ـف ـســه ،س ـت ـبــدو م ـث ـيــرا لـلـشـقـفــة بــإعــانــك هــذا
االنتصار الوهمي على ميت.
رحــم الله «ن ــوال» التي قالت «الـلــه هــو الحب
والعدل والجمال والحرية» وكشفت برحيلها
عن عقول تدعي الشرف وهــي ال تمتلك شرف
الخصومة.

تشويها وأنها مفاتيح للشر.
مــن سلبيات الــدرامــا العربية
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة أن م ـم ـث ـل ـي ـه ــا
فمشكلة الـمـشــاهــد الخليجي
وق ـنــوات ـهــا يـغـطــون ف ــي سـبــات
م ــع ال ـ ــدرام ـ ــا أن ال ـم ـس ـل ـســات
ع ـم ـيــق طـ ـ ــوال ال ـس ـن ــة ،وم ــا
ص ـ ـ ـن ـ ـ ـعـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج،
يستيقظون إال في رمضان،
وت ـعــرض ـهــا قـ ـن ــوات تنتسب
وال أدري ع ــن س ــر ال ـتــواجــد
لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا وتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــى بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة
ف ــي ه ــذا ال ـش ـهــر؟ ك ــم هــائــل
إعــامـيــة ،وتدعمها شركات
م ــن الـمـسـلـســات واألع ـم ــال
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـيـ ـي ــن ،ف ـ ـلـ ــو ك ــان ــت
الدرامية يعرض في شهر واحد.
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة ل ـق ـل ـن ــا فـ ـيـ ـه ــا «إن
وأخــوات ـهــا» لكنها ج ــاءت ممن
ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة م ـل ـي ـئ ــة
ي ـن ـت ـم ــون لـ ـن ــا ،فـ ـل ــم ي ـش ــوه ــون
ب ــال ـس ـل ـب ـي ــات واألخـ ـ ـط ـ ــاء ال ـتــي
رأي:
صــورتـنــا؟ ويتعمدون اإلس ــاءة
ت ـ ــرتـ ـ ـك ـ ــب ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــق ت ــاريـ ـخـ ـن ــا
ل ـق ـي ـم ـن ــا؟ وال ـم ـش ـك ـل ــة أن ه ــذه
وقيمنا وعاداتنا ،ففي األعمال
ال ـت ـشــويــه ي ـم ــارس بــاســم ال ـفــن،
الـتــاريـخـيــة تـسـتـغــرب مــن عمل
وباسم الحرية ،وباسم اإلبداع.
يـ ـكـ ـل ــف ال ـ ـمـ ــاي ـ ـيـ ــن ثـ ـ ــم ي ـظ ـهــر
للتواصل مع الكاتب
بــأخ ـطــاء تــاري ـخ ـيــة ت ـش ــوه تلك
مـ ــا الـ ــرسـ ــالـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـحـمـلـهــا
M.ABAALWADDA@SAUDIOPINION.ORG
الصورة الذهنية ألي شخصية
قـ ـن ــواتـ ـن ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــرض ه ــذه
تاريخية.
ال ـم ـس ـل ـس ــات؟ مـ ــا ال ـ ـهـ ــدف مــن
أما الدراما االجتماعية ،فصيحات الفنانين هذا العرض؟ أهي المادة فقط ،أم مشاركة في
وال ـق ـن ــوات ال ـتــي تـنـتــج ه ــذا الـعـمــل ال تنتهي ،التشويه والتخريب لمجتمعاتنا؟
مسلسالت تحمل تصورا سيئا عن مجتمعاتنا
مـتــى ي ــدرك الـفـنــان وال ـق ـنــوات الـتــي يمتلكها
الخليجية وتبرز الصورة السلبية بحجة أنها م ـس ـل ـمــون أن رمـ ـض ــان ش ـه ــر عـ ـب ــادة ال شـهــر
واقع.
إغـ ـ ـ ـ ــراءات واس ـ ـت ـ ـعـ ــراض لـ ـلـ ـحـ ـسـ ـن ــاوات ،مـتــى
فـ ـص ــورة ال ـخ ـل ـي ـجــي ف ــي ال ـم ـس ـل ـســات ،عــاق يـ ــدركـ ــون أن الـ ـف ــن رس ــال ــة س ــام ـي ــة ال ص ــورة
ل ــوال ــدي ــه ،خ ــائ ــن ل ــزوجـ ـت ــه ،ت ــاج ــر أو مـتـعــاط مبتذلة؟
ل ـل ـم ـخــدرات ،ح ــرام ــي اس ـتــولــى عـلــى شــركــة أو
الـ ــدرامـ ــا ال ـهــاب ـطــة ال ـت ــي ت ـعــرض ـهــا ال ـق ـنــوات
أموال من وثق فيه ،ناهيك عن المشاهد التي ال الفضائية هدفها حــرب قيم الفضيلة وإلـهــاء
تخلو من القبالت الساخنة والضم والمالبس الـنــاس عــن الفضيلة ،فهم يــريــدون منا شيئا،
َ َّ
المتهتكة.
«والل ُه
والله تعالى يريد منا شيئا ،قال تعالى
ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َّ
َ َ َّ ُ َ
قبيل رمضان ،الناس في الخليج يصرخون يـ ِـريــد أن يــتــوب عليكم ويـ ِـريــد الـ ِـذيــن يت ِبعون
َّ َ َ َ ْ َ ُ
ات أن ت ِميلوا َم ْيال َع ِظيما».
مــن هــذه األع ـمــال الـتــي سـتـعــرض ،ي ــرون فيها الشهو ِ
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عين الرأي

ف ــأث ــروا مـنـهــا وع ــم خـيــرهــم حتى
أصـ ـح ــاب ذلـ ــك ال ـم ـج ـلــس ال ـم ـقــابــل
القائمين عليه الجاحدين لكل ذلك
ج ـش ـعــا وط ـم ـع ــا ب ــدع ــوى «ش ـمــس
جديدة تشرق على العالم العربي»
وهي في الحقيقة شمس قد غابت
وما كــادت تشرق أبــدا لوال الحكمة
والحلم وسعة الصدر التي يتحلى
بـ ـه ــا ذوو الـ ـحـ ـكـ ـم ــة والـ ـم ــوعـ ـظ ــة
الحسنة مــن دبلوماسيي الخليج
ومـ ـص ــر وس ــاسـ ـتـ ـه ــم ،م ـص ــر ال ـتــي
كادت تقع في مطب الشعار القومي
الـ ـ ـف ـ ــارغ ب ــان ـض ـم ــام ـه ــا فـ ــي ب ــداي ــة
ال ـم ـج ـلــس ح ـتــى ان ـس ـح ـبــت عـنــدمــا
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مجلس تك َّون خصيصا في مواجهة مجلس آخر
تك َّون من إخوة جمعهم حب شعوبهم وتبادل
المصالح ألجلهم ،المجلس المقابل قام على هدف
خفي هو اغتصاب مقدرات تلك الشعوب الطيبة،
بالتخلص من حكامها الطيبين واستغالل مواردهم
التي ظهرت من باطن األرض.

تكشفت النوايا.
انـ ـ ـكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواي ـ ـ ــا وتـ ـجـ ـل ــت
ب ـش ــاع ـت ـه ــا ال ــوح ـش ـي ــة فـ ــي ال ـغ ــزو
ال ـغ ــاش ــم ل ـل ـكــويــت ال ـش ـق ـي ـقــة ،ك ــان
الفعلة بشعة ومــا زال ــت بشاعتها
ق ــائـ ـم ــة بـ ـم ــا ت ــركـ ـت ــه مـ ــن آثـ ـ ـ ــار فــي
ال ـن ـفــوس ،وف ــي المصطلح صــارت
كلمة «غاشم» ال تعني شيئا سوى

غ ــزو الـكــويــت وفـقــط غ ــزو الـكــويــت،
فلو تبادرت الكلمة إلى مسمعك في
أي وسيلة إعالمية ولم تتمكن من
سماع غيرها فسيصيب تخمينك
أن موضوع الحديث هو ذلك الغزو.
وأنقذ الرئيس المصري المعروف
ب ـب ــدي ـه ـت ــه الـ ـمـ ـتـ ـيـ ـقـ ـظ ــة ،الـ ــوضـ ــع،
ب ـت ـصــويــت ارتـ ـج ــال ــي س ــري ــع عـلــى

قرار يدين الغزو ،ساعد في تحريك
ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ــرب ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة عـلــى
ال ـت ــدخ ــل ال ـف ـع ــال إلن ـه ــائ ــه ،وحـمــى
الـ ـك ــوي ــت وال ـخ ـل ـي ــج مـ ــن ت ـب ـعــاتــه،
وكـ ـل ــف ،ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،دولـ ـ ــة الـ ـع ــراق
الكثير حتى سقطت وتقسمت وما
زالت تجاهد للوصول إلى أن تكون
دولة ذات سيادة حقيقية مستقلة.
ذلك هو المجلس الذي لم يستمر
سـ ــوى  ١٧ش ـه ــرا ب ـق ـي ــادة الـ ـع ــراق،
واألردن ،والـ ـيـ ـم ــن ،ومـ ـص ــر ال ـتــي
ان ـس ـح ـبــت م ـن ــه ،وسـ ـم ــاه الــرئ ـيــس
الـمـصــري ســاخــرا «مـجـلــس التآمر
العربي».

(العدد )820
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4

البراجماتية األخالقية
ي ـح ـف ــظ أم ـن ـه ـمــا
واسـ ـتـ ـق ــرارهـ ـم ــا
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
سـ ـي ــادتـ ـهـ ـم ــا

أس ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــع أن
أصـ ـ ــف ال ـس ـيــاســة
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ـ ــة
واإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ــن وج ـ ـهـ ــةواستقاللهما،
نظر شخصية-
واس ـت ـطــاع ـتــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ب ـه ــذا ال ـم ـبــدأ
ب ــراجـ ـم ــاتـ ـي ــة
الـ ـعـ ـق ــان ــي أن
أخـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة،
تـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا نـ ـح ــو
أي أن ـ ـه ـ ــا ت ـع ـم ــل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــق
بـ ـخـ ـط ــى ث ــابـ ـت ــة،
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اإلم ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــان
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـقـ ـ ــا فـ ــي
ب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـص ــال ــح
أق ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن ١٠٠
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ع ـ ــام م ـ ــا ع ـج ــزت
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ
دول إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ك ـ ـبـ ــرى ،ك ـتــرك ـيــا
اإلنسانية األممية
للتواصل مع الكاتب
وم ـص ــر وإيـ ـ ــران،
الكبرى.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز  abduallah.alshayeb@saudiopinion.orgأن تـ ـحـ ـقـ ـق ــه فــي
آالف الـ ـسـ ـنـ ـي ــن،
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ـ ــة
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت كــل
واإلمــارات بأنهما
دولـتــان عقالنيتان فــي السياسة ال ـم ـخ ــاط ــر واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـتــي
الـخــارجـيــة والــداخ ـل ـيــة ،وتعلمان ع ـص ـفــت ب ــاإلق ـل ـي ــم وب ــأق ــل تـكـلـفــة
أن «ال ـمــدي ـنــة ال ـفــاض ـلــة» و«دولـ ــة ممكنة.
ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات نـشــأتــا
الرب» التي ترفع شعاراتها الدول
واألحــزاب ذات النوازع السلطوية على أرض صحراوية قاحلة ،ومن
اإلمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة واألمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مجاميع قبلية لم تعرف المدنية
لـ ـت ــدجـ ـي ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــذج والـ ـبـ ـسـ ـط ــاء واالس ـت ـق ــرار وم ـن ـطــق ال ــدول ــة في
بــأيــديــولــوجـيــات عـمـيــاء مــن أجــل تاريخها ،ومع ذلك حققت هاتان
تــوظـيـفـهــم كـ ـ ــأدوات رخ ـي ـصــة في الدولتان معجزة حضارية لم تكن
مـشــروعــاتـهــا الـتــوسـعـيــة ووق ــود فــي حلم سـكــان الـجــزيــرة العربية
م ـجــانــي ل ـحــروب ـهــا االق ـت ـصــاديــة يوما من األيام ،والسبب –بنظري-
يـ ـع ــود إلـ ـ ــى ال ـط ـب ـي ـع ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
والسياسية.
أقـ ــول إن ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ــأس ــر
تـ ـعـ ـلـ ـم ــان جـ ـ ـي ـ ــدا أنـ ـ ـ ــه ال وجـ ـ ــود ال ـحــاك ـمــة ف ــي هــات ـيــن الــدول ـت ـيــن،
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ والـ ـح ــاض ــر وال فــي ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـش ــاب ــه كـ ـثـ ـي ــرا ال ـت ـك ــوي ــن
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل أيـ ـ ـض ـ ــا ،ل ـم ـث ــل ه ــذه الـسـيــاســي لعظماء الـتــاريــخ مثل
الـ ـم ــديـ ـن ــة الـ ـف ــاضـ ـل ــة أو الـ ــدولـ ــة «ألـ ـف ــري ــد ال ـع ـظ ـي ــم» ال ـ ـ ــذي أس ــس
اإللهية ،وإنما هي أحالم البسطاء بــري ـطــان ـيــا وت ـل ـم ـيــذه «ت ـشــرشــل»
الـتــي ت ـحــاول بـهــا تــرطـيــب جفاف ال ــذي حماها مــن ألمانيا النازية
هذا العالم المتصحر ،أو شعارات و«ج ـ ـ ـ ـ ـ ــورج واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن» واآلب ـ ـ ـ ــاء
ال ـخ ـب ـث ــاء ل ـت ــوظ ـي ــف الـ ــرعـ ــاع فــي المؤسسين ألمــريـكــا و«بـسـمــارك
س ـ ـب ـ ـيـ ــل ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق مـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــم ألـ ـم ــانـ ـي ــا» و«أتـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــورك ت ــرك ـي ــا»
وغ ـي ــره ــم م ــن ع ـظ ـم ــاء ال ـس ـيــاســة
السلطوية.
وقـ ـ ـ ــد سـ ـمـ ـع ــت األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ت ــرك ــي التاريخيين.
وأخيرا ،فإن هذه المقالة ليست
الفيصل يـقــول كــامــا معناه «إنــه
ال حـ ـ ــروب م ـق ــدس ــة فـ ــي ال ـت ــاري ــخ عاطفية ،ولكنها عقالنية علمية
والـ ـع ــال ــم ال ـم ـع ــاص ــر ،وإنـ ـم ــا هــي م ــوض ــوع ـي ــة ل ـم ــن قـ ــرأهـ ــا بــوعــي
صــراعــات ح ــول السلطة وال ـثــروة وم ـن ـط ــق وم ــوض ــوعـ ـي ــة ،وم ـه ـمــا
واألرض بـشـعــارات مقدسة» وقد اخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـن ــا أو اتـ ـفـ ـقـ ـن ــا مـ ـ ــع هـ ــذه
األس ــر الـحــاكـمــة ،فـيـجــب أال ننكر
راق لي هذا الكالم جدا.
لقد عملت السعودية واإلمــارات فضلها على شعوبها وأوطانها
منذ تأسيسهما على مبدأ واقعي وعـ ـظـ ـمـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
تستحقها.
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As we speak, Saudi Arabia is undergoing
such profound economic, social and
generational transformations, in a
competitive arena where competition
benefits the Saudi image in the
middle east and worldwide as well.
There is a noticeable role of the Saudi
government in raising the awareness
of citizens and increasing their
information and aspirations, while
deepening the national feeling and
the sense of belonging to homeland,
which
collectively
nourishes
national unity and instills a spirit
of participation and responsibility.
Saudi Arabia has exerted great efforts
to raise the levels of awareness of
the dimensions, concepts, risks and
behaviors of both lawful and illegal
areas of public and private security
and safety, in order to reduce internal
and external risks and threats.
It helps enhancing the citizen’s

awareness of his rights and duties
by amending or even legislating
new regulations and laws that make
all members of society live in an
advanced yet reconciled social system.
This helps Protecting against dangers,
opening new horizons and keeping pace
with global changes through the efforts
to organize the country economically,
socially, politically, militarily and
technically, to become a developed
country with fortified infrastructure

and
organizational
schemes.
Despite all caveats, the Saudi
government has empowered women
in every single field to contribute to
the country’s development efforts,
no less than any other male citizen.
The Kingdom has also criminalized all
racist behavior towards religions, and
opened up Touristic potentials, so that
people get to know the Kingdom, its
heritage, arts and topography. This was
a part of a continuing effort towards

arts, culture and the construction of
museums and the revival of heritage.
The government has joined forces
with people to preserve the security
and stability of the country. It also
emphasized the importance of
Charity and providing service to the
community, along with promoting and
purifying authentic religious values.
These strategic changes that appear to
be heavy on society and require time,
ability and patience to achieve them,
won’t be hard at all if adopted by citizens
themselves, that would reduce the
burden on governments and be the basis
for re-instilling the right principles again.
Hence, the partnership of the
government and people in the country’s
renaissance was a strategic partnership,
based on preserving the country from
all dangers, thus, achieving constructive
cooperation in the prosperity of the
country and its members.
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