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األمرية هند بنت عبد الرمحن آل سعود

رئيس التحرير:

 خالد بن عبد احملسن بن محد التوجيري

لعلي ال أكون مجانبا الصواب حني أقول أن قضايا 
وط��ن��ي��ة دخ���ل���ت ط�����ورًا ج���دي���دًا ف���ي ح��ي��ات��ه��ا ال��ح��اف��ل��ة 
ال��ي��وم ف��ي إص��داره��ا  ب��اإلن��ج��ازات الوطنية واملتمثلة 
األلكترونية  وط��ن��ي��ة  ق��ض��اي��ا  لصحيفة  األول  ال��ع��دد 
وبهذا تكون قضايا وطنية دخلت العالم االفتراضي 
م��ن أوس��ع أب��واب��ه وعلى نطاق عاملي وه��و حلم كان 

يراودني منذ سنوات.
 اليوم تحول هذا الحلم إلى حقيقة من خالل تدشني 
العدد األول من صحيفة قضايا وطنية األلكترونية 
فاإلعالم في املقام األول مهمة وطنية ونحن في هذا 
امللك  الشريفني  الحرمني  خ��ادم  بقيادة  الزاهر  العهد 
األم��ني صاحب  العزيز وول��ي عهده  ب��ن عبد  سلمان 
على  نسير  سلمان  ب��ن  محمد  األم��ي��ر  امللكي  السمو 
درب الوطن اململكة العربية السعودية التي أصبحت 
اليوم من خالل رؤية 2030 قوة فاعلة على املستوى 
االقتصادي واإلستراتيجي والحضاري; ولهذا تأتي 
هذه الصحيفة كمنصة إشعاع وطني لنبدأ على هذا 
الصعيد عالقة وف��اء م��ع ه��ذا ال��وط��ن الكبير وس��وف 
تكون الوطنية هي شعارنا الثابت والدائم . ومن هذا 
املنطلق ج��اءت فكرة إص��دار صحيفة أسبوعيه ذات 
للباحثني وال��دارس��ني  م��ص��درًا  ت��ك��ون  رس��ال��ة وطنية 

والخبراء والجامعات واملؤسسات العلمية.
 ويسعدني في هذه املناسبة أن أزف للقراء الكرام و 
املتابعني لقضايا وطنية تحديدا خبر إصدار العدد 
وال��ت��ي س��وف يكون  م��ن الصحفية األسبوعية  األول 
من أهم أهدافها عرض ومتابعة القضايا املجتمعية 
وال���وط���ن���ي���ة ف���ي أس���ل���وب ع��ل��م��ي وت��ف��ع��ي��ل امل����ب����ادرات 
الوطنية الجدير في الذكر أن قضايا وطنية مجموعة 
انطلقت في 2٦مارس20١٥ وبلغ عدد أعضائها )2٥0( 
ع��ض��وا وع��ض��وه ف��اع��ال رؤي��ت��ه��ا أن ت��ك��ون األم��ي��ر في 
طرح القضايا من خالل الندوات باملبادرات الوطنية 
ذات ال��ت��أث��ي��ر ال��واق��ع��ي وال��ف��ع��ال س��ع��ودي��ة االن��ت��م��اء 
عاملية التفكير وتهدف لتقديم األفضل للوطن الغالي 
علي قلوبنا جميعا، وبما يعني والة األمر من خالل 
الحوارات الراقية التي تتحول إلي مبادرات ومشاريع 
الوطنية  اللحمة  تعزيز  أيضًا  و  وتطوعية  تنموية 
بني النخب الثقافية والقيادية ووالة األمر بما يحقق 
في  تأسيسها  منذ  وب���دأت  املستمر  وال��ت��ط��ور  النمو 
أنجزت  وق��د  والثقافي  العلمي  النشاط  في  االهتمام 
أكثر من مائه وخمسني ندوة في موضوعات الساعة 
واس��ت��ض��اف��ة أك���ث���ر م���ن )٥٦0( م���ن ب��اح��ث��ني وخ���ب���راء 
وأك��ادي��م��ني وع��س��ك��ري��ني وم��س��ؤول��ني وغ��ي��ر ذل���ك وت��م 
رف����ع م��ع��ظ��م ال���ت���وص���ي���ات إل����ي ج��م��ي��ع ال���ج���ه���ات ذات 
العالقة إضافة إلي لقاءات مع شخصيات مهمة ولم 
تغفل عن النشاط االجتماعي، فاقمت الرحالت بداية 
وجدة  املنورة  واملدينة  ومكة  الرياض  العاصمة  من 

والقصيم والشرقية األحساء والجبيل وحائل.
براقة  الختام يلوح في سمائنا دوم��ا نجوم  وف��ي 
ال يخفت بريقها عنا لحظة واحدة نترقب إضاءتها 
ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة فاستحقت 
وبكل فخر أن يرفع اسمها في عليائنا وفي مقدمتهم 
العلمية  ���ْوُس���وَع���ة  َامْلَ ال��وط��ن  لقضايا  ال��ن��اب��ض  القلب 
صاحبة السمو األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد 
بن محمد آل سعود مديرة جامعة األميرة نورة سابقا 
الفريق العلمي في قضايا وطنية وأعضاء  ورئيسة 
الفريق العلمي واإلعالمي وبقية اللجان العاملة شكرًا 
لكل من أعطي الوطن من قلبه وجعل الوطن مشرقا 
لكل عضو وعضوه  واملميز، وشكرًا  ال���دؤوب  بعمله 
ف��ي مجموعة ق��ض��اي��ا وط��ن��ي��ة، ال��ذي��ن ج��ع��ل��وا ال��وط��ن 
ورفعته همهم فهم مني كل الشكر والتقدير واليوم 
ك��ورون��ا تثبت اململكة للعالم ما  ف��ي��روس  ومعا ذم��ة 
عجزت عنه الدول اآلن نقدم لكم جهد املقل ما تضمنه 
م���ن إض�������اءات ل��ي��س س����وي غ��ي��ض م���ن ف��ي��ض خ���ادم 
موصول  فالشكر  الكبير  وعطائه  الشرفني  الحرمني 
لكل من أسهم في هذا الجهد املتواضع والتحية من 
قبل ومن بعد لخادم الحرمني الشريفني وسمو ولي 

عهده األمني والله الهادي إلي سواء السبيل. 
رئيس التحرير.

قضايا  مجموعة  مسيرة  نطالع  لكي 
وطنية منذ تفعيلها في املرآة ونتثبت من 
فاعليتها وتأثيراتها ودققنا في أوراقنا 
جيًدا ، حتى نطئن إلى أننا نحمل سمات 
القرن الواحد والعشرين الذي يقترب من 
نهاية ربعه األول . وذلك لألخذ باألسباب 
ال��ت��ي ت��ؤه��ل��ن��ا إل���ى ات���ب���اع ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي 
ق��ادم من  تعيننا على الخوض فيما هو 

تطور تقني وعلمي وثقافي .
مع األخذ في االعتبار مراعاة الخطوط 
، ففي ح��دود  النشر  ال��ح��م��راء وس��ق��وف 
خ��ب��رت��ي امل��ت��واض��ع��ة وم��ع��رف��ت��ي ب��أح��وال 
الصحافة وحرية التعبير في أنحاء العالم 
، فعلينا جميعا أن ندرك أن كل مجتمع له 
خطوطه الحمراء ، وأنه ليس هناك حرية 
مطلقة للتعبير ، فتلك السقوف ضرورية 
ف��ي ك��ل مجتمع ل��ه ث��واب��ت��ه وم��ق��دس��ات��ه ، 
الفرق بني مجتمع وآخ��ر يكمن في  لكن 
طبيعة الثوابت واملقدسات ، وهل يراد لها 
أن تحمي قيم املجتمع وهويته وعقيدته ، 

ومن ثم مصالحه العليا .
ف��ي هذه  أن تتبع  آم��ل     وعليه فإنني 
األيام  التي ستصدر في هذه  الصحيفة 
امل����ب����ارك����ة م����ن ال���ش���ه���ر ال���ف���ض���ي���ل ش��ه��ر 
رمضان املبارك لعام ١٤٤١ ه�  أن تكون 
لكل  مصاحبة  والتنظيم  املتابعة  عملية 
عمل ، في ظل الخطة التي وضعت لهذه 
األه�����داف  االل���ك���ت���رون���ي���ة ذات  ال��ص��ح��ي��ف��ة 
وذلك   ، املقترحة  التنفيذ  وآليات  املحددة 
للحاجة املاسة ملتابعة التنفيذ ، والوقوف 
على اإليجابيات والسلبيات ، والعمل من 
أجل تالفي السلبيات وتعزيز اإليجابيات 
، وال بد أن تكون عملية املتابعة والتقييم 
ب����ني ك����ل م���رح���ل���ة وأخ�������رى ، وف�����ي ك��اف��ة 
مفاصل العمل التنظيمي للصحيفة ، وأن 
ي��ت��م اإلع����الن ع��ن ال��ع��ق��ب��ات وال��ص��ع��وب��ات 
ال��ت��ي اع��ت��رض��ت ط��ري��ق تحقيق األه���داف 
امل��رح��ل��ي��ة ل��ج��م��ي��ع األع���ض���اء امل��ش��ارك��ني 
واملسؤولني عن الصحيفة ، وذلك لتذليل 
العقبات أو ابتكار الوسائل البديلة ، التي 
إل��ى تحقيق  ال��وص��ول  يمكن من خاللها 
األهداف ، وال بد من الفهم من أن عملية 
امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ق��ي��ي��م ه���ي م��راج��ع��ة دائ��م��ة 
تأخذ الطابع النقدي الجاد ملراحل العمل 
أي مفصل  ف���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  امل��س��ي��رة  أو 
م���ن م��ف��اص��ل ه����ذه ال��ص��ح��ي��ف��ة ول��ج��م��ي��ع 

مستويات القيادات املسؤولة.
 ، عليها  القائمني  يعني  أن  أس���أل  وال��ل��ه 
وأن يكون ما ينشر فيها يتفق مع تعاليم 
عاداتنا  وم��ع  الحنيف  اإلس��الم��ي  ديننا 
إل��ى  ال��ل��ه الجميع  ي��وف��ق  ، وأن  وت��ق��ال��ي��دن��ا 

اتباع أمانة الكلمة ، قال الله تعالى :
» م��ا ي��ل��ف��ظ م��ن ق���ول إال ل��دي��ه رقيب 

عتيد » 
) آية ١٨ سورة ق (

وقال تعالى :
ك���راًم���ا   ، ل��ح��اف��ظ��ني  ع��ل��ي��ك��م  وإن   «

كاتبني »
) آية ١١ سورة االنفطار (

من القلب نظرة يف املرآة

أغلب الصحف 
االلكترونية تفقد 

روعة االبداع 
وجمال االخراج 

خالد بن عبد احملسن التوجيري د.األمرية اجلوهرة بنت فهد بن 
حممد بن عبدالرمحن  آل سعود

أرامكو ختفض أسعار البنزين يف السعودية إىل أقل من النصف
انخفاض أسعار البنزين المحلية لشهر مايو الحالي

»العدل« تفعل احملاكمة عن بعد يف 35 حمكمة و46 سجنًا
التقنيات المستخدمة تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون

»التأمينات« متكن عمالءها من الوصول إىل مجيع خدماتها بنسبة 100 %
أهمية عالية باستخدام التقنية والقنوات اإللكترونية

قضايا وطنية  - )د ب أ(:

أع�����ل�����ن�����ت ش������رك������ة أرام������ك������و 
ال��س��ع��ودي��ة، ان��خ��ف��اض أس��ع��ار 
ال��ب��ن��زي��ن امل��ح��ل��ي��ة ل��ش��ه��ر م��اي��و 

الحالي.
 وذك������������رت وك������ال������ة األن�����ب�����اء 
سعر  »أن  »واس»  ال��س��ع��ودي��ة 

 0.٨2 إل��ى  انخفض   95 بنزين 
ب���� ١.٤7 ري���ال  م���ق���ارن���ة  ري������ال، 

الشهر املاضي».
بنزين  سعر  انخفض  كما   
9١ إلى 0.67 ريال، مقابل 3١.١ 
ريال الشهر املاضي.  وحددت 
ال��دي��زل عند 0.٤7 ري��ال،  سعر 
والكيروسني 0.6٤ ريال، وغاز 

ري����ال.   امل���س���ال 0.75  ال���ب���ت���رول 
أن  »أرامكو»  وأوضحت شركة 
تطبيق أسعار البنزين الجديدة 
سيكون ابتداًء من اليوم االثنني.  
وت���ق���وم ال���س���ع���ودي���ة ب��م��راج��ع��ة 
ش��ه��ري��ة ألس��ع��ار ال��ب��ن��زي��ن في 
ال��ع��اش��ر من  ال��ي��وم  اململكة ف��ي 

كل شهر ميالدي.

العدل،  وزارة  وأوضحت 
امل���ح���اك���م���ة ع��ن  ت��ف��ع��ي��ل  أن 
ُب�����ع�����د ج�������رى ف�����ي امل���ح���اك���م 
الجزائية في كل من الدمام، 
جدة، الرياض، جازان، مكة 
امل���ك���رم���ة، ال���خ���رج، ال��ب��اح��ة، 
ب�����ري�����دة، ال�����ق�����ري�����ات، رن���ي���ة، 
شرورة، أبها، تبوك، حائل، 
ن����ج����ران، خ��م��ي��س م��ش��ي��ط، 
إضافة إلى املحاكم العامة 
ف��ي ب��ي��ش��ة، م��ح��اي��ل عسير، 
ال���دوادم���ي، امل��خ��واة، رج��ال 
التقنيات  أن  وب��ي��ن��ت  أمل����ع. 
امل���س���ت���خ���دم���ة ت���ت���م���ث���ل ف��ي 
ك���ام���ي���رات ون���ظ���ام ات��ص��ال 
م�����رئ�����ي م����ت����ص����ل ب����ق����اع����ات 
امل�����ح�����اك�����م�����ات ب���ال���س���ج���ون 
م����ع إت����اح����ة دم�����ج امل��ت��رج��م 

وال��س��ج��ني م��ًع��ا ف��ي جلسة 
واح��دة إضافة إل��ى ممثلي 
أط�������������راف ال���������دع���������اوى م���ث���ل 
امل��ح��ام��ني، وش��اش��ة ع��رض 
م���ت���ص���ل���ة ب����ال����س����ج����ون م��ع 
عرض القضية للسجني من 
املحاكم.  ناجز  خ��الل نظام 
املحاكمات  أن  وكشفت عن 
ع��ن ُب��ع��د ال��ت��ي ج���رت خ��الل 

ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة ت��زي��د عن 
ق���ض���ائ���ي���ة  ج����ل����س����ة   ٦000
ب��أن��ظ��م��ة ات���ص���ال م��ت��ق��دم��ة 
االتصال  تفعيل  تستهدف 
امل����رئ����ي م����ا ب����ني ال���س���ج���ون 
واملحاكم، إضافة إلى ربطه 
اأُلخ��رى  العدلّية  بالجهات 
وم���رك���ز ال��ت��رج��م��ة امل���وّح���د. 
ال����ع����دل،  وزارة  وب���ح���س���ب 

في  اإلجرائية  املهام  تتمثل 
ت���ح���دي���د وط����ل����ب ال��س��ج��ن��اء 
ف������ي امل����ح����ك����م����ة، اس���ت���ق���ب���ال 
م����ش����رف����ي امل����ح����اك����م����ات م��ع 
ت��ج��ه��ي��ز  ال����س����ج����ون،  إدارة 
السجناء وقاعات املحاكمة، 
وب������دء امل���ح���اك���م���ة ع����ن ُب���ع���د. 
وي��������س��������ت��������ه��������دف م��������ش��������روع 
املحاكم عن ُبعد تقليل ُمدد 
التقاضي واختصار الوقت 
من  السجناء  لنقل  والجهد 
وإل�����ى امل��ح��اك��م م���ع تحقيق 
جميع الضمانات القضائية 
أثناء  والسجناء  للمتهمني 
املحاكمة، كما يأتي املشروع 
ض������م������ن م�������س�������ار ال�����������������وزارة 
ون���ه���ج���ه���ا ال����ت����ط����وي����ري ف��ي 

رقمنة خدماتها العدلية.

م��ك��ن��ت امل���ؤس���س���ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ت���أم���ي���ن���ات االج���ت���م���اع���ي���ة 
ع��م��الءه��ا م��ن ال���وص���ول إل��ى 
جميع خدماتها بنسبة ١00 
% عبر قنواتها اإللكترونية، 
ام��ت��دادًا لجهودها  ذل��ك  يعد 
وت�����م�����ي�����زه�����ا امل�����س�����ت�����م�����ر ف���ي 
للتعامالت  التحول  مسيرة 
اإللكترونية   الحكومية، حيث 
أول����ت م��ن��ذ إن��ش��ائ��ه��ا أهمية 
ع��ال��ي��ة ب��اس��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وال������ق������ن������وات اإلل����ك����ت����رون����ي����ة 
أعمالها  أداء  م��ن  لتمكينها 
وخدمة عمالئها بكل كفاءة 
وفعالية، إذ تعتبر املؤسسة 
م����ن ال���ج���ه���ات ال���ت���ي ص��ن��ف��ت 
التعامالت  برنامج  قبل  م��ن 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة »ي���س���ر« ضمن 
الفئة البالتينية والتي تمثل 
أعلى فئات النضج والتحول 
ل���ل���ت���ع���ام���الت اإلل���ك���ت���رون���ي���ة. 
ح بذلك مساعد محافظ  صرَّ

للتأمينات  العامة  املؤسسة 
ل��ش��ؤون تقنية  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��ن محمد  أح��م��د  املعلومات 
العمران الذي ذكر أن املؤسسة 
حققت إنجازًا جديدًا يضاف 
ال��ع��دي��دة في  إنجازاتها  إل��ى 
للتعامالت  تحولها  مسيرة 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة ال���ح���ك���وم���ي���ة، 
ح����ي����ث اس����ت����ط����اع����ت ت���ق���دي���م 
جميع خدماتها بنسبة ١00 
% عبر قنواتها اإللكترونية، 
م������ؤك������دًا أن�������ه ف������ي ظ������ل أزم������ة 
كورونا الحالية وتزامنًا مع 
اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة التي 
ات��خ��ذت��ه��ا ال����دول����ة -ح��ف��ظ��ه��ا 
الله- للحد من تفشي جائحة 
كورونا من تعليق للحضور 
ملقرات العمل وانتقال سريع 
ل��ل��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د م���ع أه��م��ي��ة 
ت���ق���دي���م خ�����دم�����ات امل���ؤس���س���ة 
ل����ع����م����الئ����ه����ا ف��������ي م���خ���ت���ل���ف 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ت��ض��اع��ف��ت 

ال���ج���ه���ود م��ك��ل��ل��ة ب��ال��ن��ج��اح 
ن�����ح�����و ال������ت������ح������ول ال�����رق�����م�����ي 
ال���ك���ام���ل. وب����نيَّ أن امل��ؤس��س��ة 
اس���ت���م���رت ف���ي ت��ق��دي��م 98 % 
م��ن خ��دم��ات��ه��ا ع��ب��ر قنواتها 
امل��ت��ع��ددة س���واء من  الرقمية 
اإللكترونية  بوابتها  خ��الل 
»ت����أم����ي����ن����ات����ي«  ت���ط���ب���ي���ق  أو 
ل�����ل�����ه�����وات�����ف امل�����ح�����م�����ول�����ة أو 
ال������خ������دم������ات االس����ت����ب����اق����ي����ة، 
أطلقت  املؤسسة  أن  مضيفًا 
مباشرة  اإللكتروني  املكتب 
ف�����ي ب�����داي�����ة األزم����������ة وال�������ذي 
م����ك����ن ت����ح����وي����ل ال����خ����دم����ات 
واالس��ت��ف��س��ارات ال��ت��ي تقدم 
ع����ن ط���ري���ق امل���ك���ات���ب وال���ت���ي 
خ����دم����ات  م������ن   %  2 ت���ش���ك���ل 
امل������ؤس������س������ة إل����������ى خ�����دم�����ات 
إل��ك��ت��رون��ي��ة إج��رائ��ي��ة لتصل 
تقديم جميع خدماتها  إل��ى 
بنسبة ١00 % . وأكد العمران 
أن رؤية املؤسسة الطموحة 

واستثمارها خالل السنوات 
التقنية  املاضية في بنيتها 
امل���ت���ي���ن���ة وع���م���ل���ه���ا ال�������دؤوب 
والخدمات  التقنية  لتمكني 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ك�����ان ل����ه دور 
رئيسي في تمكني منسوبي 
املؤسسة من العمل عن بعد 
بنسبة ١00 % بشكل سلس 
ووف�����ق خ��ط��ة ع��م��ل الن��ت��ق��ال 
ج���م���ي���ع امل����وظ����ف����ني وات����خ����اذ 
االس���������ت���������ع���������دادات ال�������الزم�������ة 
للتوعية بالخيارات التقنية 
ال��وص��ول  لتسهيل  امل��ت��وف��رة 
وعمليات التواصل مع أخذ 
السيبراني  األم��ن  متطلبات 
ب��االع��ت��ب��ار ف���ي وق����ت وج��ي��ز 
ج���ًدا وال����ذي ان��ع��ك��س ب���دوره 
ع����ل����ى اس�����ت�����م�����راري�����ة ال���ع���م���ل 
ب������امل������ؤس������س������ة ف���������ي ج���م���ي���ع 
ال������وظ������ائ������ف وع����������دم ت���وق���ف 
أي م���ن م���ش���اري���ع امل��ؤس��س��ة 

ومبادراتها.

وف�����رت م����ط����ارات امل��م��ل��ك��ة 
خالد  امللك  )مطار  الدولية 
ال��دول��ي ب��ال��ري��اض، ومطار 
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دول���ي 
ب���ج���دة، وم���ط���ار امل���ل���ك فهد 
ال�����دول�����ي ب�����ال�����دم�����ام( غ���رف 
عمليات مشتركة بالتعاون 
م�����ع ال����ج����ه����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
امل��ع��ن��ي��ة ل��خ��دم��ة وت��س��ه��ي��ل 
واس������ت������ق������ب������ال امل�����واط�����ن�����ني 
الراغبني بالعودة إلى أرض 
ال���وط���ن، ب���ه���دف س��الم��ت��ه��م 
وال�����ع�����م�����ل ع����ل����ى ع����ودت����ه����م 
آمنني، وذلك ضمن التدابير 
ال�����ص�����ح�����ي�����ة وال������وق������ائ������ي������ة 
م���������ن ف���������ي���������روس ك�������ورون�������ا 

اتخاذ  ت��م  حيث  املستجد، 
ك���اف���ة ال���ت���داب���ي���ر ال��ص��ح��ي��ة 
والوقائية خالل اإلجراءات 
وامل�������راح�������ل ال����ت����ي ي��خ��ض��ع 
ال��رك��اب منذ وصولهم  لها 
إل����������ى م���������ط���������ارات امل���م���ل���ك���ة 
صعودهم  وحتى  ال��دول��ي��ة 
لهم.  املخصصة  للحافالت 
وت����أت����ي ه�����ذه اإلج����������راءات، 
إن���ف���اذا ل��ت��وج��ي��ه��ات خ���ادم 
املل��ك  ال��ش��ري��ف��ني  ال��ح��رم��ني 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
الس��مو  وصاح��ب  س��عود 
ب��ن  محم��د  األمي��ر  امللك��ي 
آل  عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان 
نائ�ب  العه�د  ول�����ي  س�����ع��ود 

رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال�����������وزراء 
ال��دف�����اع - يحفظهم�ا  وزي�����ر 
الل�ه -، الستقبال املواطنني 
ال�����راغ�����ب�����ني ب�����ال�����ع�����ودة إل����ى 

أرض ال��وط��ن إي��م��ان��ا منها 
ب���������األول���������وي���������ة ال�����ق�����ص�����وى 
ل��س��الم��ة امل����واط����ن وال��ع��م��ل 

على عودته آمنا.

غرف عمليات مبطارات اململكة الدولية خلدمة  املواطنني العائدين من اخلارج

العدد األول

األثنني ١٨ مايو 2020 م املوافق 25 من رمضان ١٤٤١

جريدة أسبوعية تصدر عن جمموعة قضايا وطنية 
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صاحب االجماد والكف الندي

ي���اس���الم ال���ل���ه ع��ل��ى دار ال��س��ع��ود

وس����ن����دي ج��������دي  ودار  اب����������وي  دار 

  ساسها معزي على وقت الجدود

ومل�����ل�����م االط��������������راف وال�����خ�����ي�����ل ت���ع���دي

  واشرقت شمس املحبة والصمود

واخ������ت������ف������ي ل�����ي�����ل ال��������ظ��������الم ال�����س�����رم�����دي

  واستمر الحكم نرقى به سنود

ك����������ل ح��������اك��������م ق�������������ال ي�������������������ادار اس�������ع�������دي

  واس��ت��ل��م س��ل��م��ان ح���الل العقود

ص������اح������ب االم���������ج���������اد وال��������ك��������ف ال�����ن�����دي

 ب��اي��ع��وه الشعب م��ع ك��ل ال��وف��ود

وب�����س�����م�����ان�����ا ص���������ار ه�������و ن�����ج�����م ال�����ج�����دي

  وم��ع ول��ي العهد م��ا ش��ي يكود

وم�����������ن ع������ط������اه������م م����م����ل����ك����ت����ن����ا زغ�����������ردي

   مملكتنا ج����اوزي ك��ل ال��ح��دود

واص�������ع�������دي ف��������وق امل�����ي�����ادي�����ن اص����ع����دي

  واشكروا ياشعبنا كل الجهود

ن�����غ�����دي ت��������ق��������ول��������ون  ال  ذراه��������������������م  ف����������ي 

  واب��ش��روا بالعز فالدوله تجود

وي�������اق�������ل�������وب ال��������ن��������اس ل������ل������رب اح�����م�����دي

الشاعر / حممد بن سليمان الضالع

م��ح��م��د   : ت����وط����ئ����ة 
الضالع  سليمان  بن 
ال��ش��ع��ر بشقيه  ك��ت��ب 
ال����ف����ص����ي����ح وامل����ل����ي����ح 
واج��������اد ف����ي االث���ن���ني 
وس�������ج�������ل ح�����ض�����وره 

وتميزه ..

 ال�����ع�����ي�����د  ق�����������رب  وال������ح������ج������ر  ض�������������اق   ف���ي���ن���ا
 وال ع���������اد ن�����ل�����ق�����ى  ه�����ال�����س�����ن�����ه  ن����ك����ه����ة ال���ع���ي���د

  أط�����������ل�����������ب�����������ك   ي������������ارب������������ي ت��������ع��������ي��������ده ع����ل����ي����ن����ا
ك���وف���ي���د(  ( ( وال  ش�����ر  ك�����ورون�����ا   ( غ����ي����ر    م�����ن 

 ن����ب����غ����ى   ن��������������زور     أح�����ب�����اب�����ن�����ا    ال��ط��ي��ب��ي��ن��ا
ن����ب����غ����ى  ن����ح����ب  ال����������راس ،، ون�����ص�����اف�����ح  اإلي�����د

 ل����������ن����������ا    ث����������������الث   ش�������ه�������ور ع�����ن�����ه�����م ب���ط���ي���ن���ا
ال����ت����ن����اش����ي����د ي�������ن�������ف�������ع   ك�����ث�����ي�����ر  ن������ن������ش������د  وال 

الشاعر : شالش حوران الرويلي 

  ب�����ق�����ي�����ادة   ال�����������ي    ح���������ط    ع����ي����ن����ه    ع��ل��ي��ن��ا
ال����ح����ي����د  ك������ن������ه  راس�����������������ني   ش�����ع�����ب�����ه  دون  م���������ن 

ن����س����ل امل���������ل���������وك    ال��������ي ب���������ذراه���������ا   اح���ت���م���ي���ن���ا
امل���������واري���������د ج������������زل  ل  ب�������س�������واع�������دن�������ا  ش���������������دوا 

ب���������م���������ن    وم���������������������ان    ال���������ع���������ز   ي����������������زداد ف���ي���ن���ا
ال�����خ�����ي�����ر   واف���������������ر    والم����������ن ب�������رض�������ه   ي��س��ي��د

ام�����������ا ال�������ح�������ج�������ر   ه����������������ذا   ح������ف������اض������ن ع���ل���ي���ن���ا
م������ن ع������ل������ن   ع����ل����ى ال�����ب�����ش�����ر   ف����ت����ك����ه����ا  ي���زي���د

ي������ش������الش ب�������ن ح�����������������وران   ج���������������زل    ال���ي���م���ي���ن���ا
وي�����ص�����ن�����ت ال�����ه�����ي�����ال ت����������رى ال������ن������ض������ره ب���ع���ي���د

ب�����ك�����ره ي�������������زل    ال�������ش�������ر   ون��������ج��������ي    وت���ج���ي���ن���ا
ون���������اخ���������ذ  ون�����ع�����ط�����ي ف��������ي ج�������������زال امل�����واع�����ي�����د

م���������وع���������د   ك��������رام��������ة ع����������������ز    ف�����ي�����ه�����ا ال����ت����ق����ي����ن����ا
ع�����������ل�����������ى  ن���������ه���������اي���������ت م��������اي��������س��������م��������ى ك������وف������ي������د 

ت���������������رى ال��������ت��������ك��������ات��������ف ش�����������د س���������اع���������د ي�����دي�����ن�����ا
وع�������م�������ى ع�������ي�������ون ال�������ح�������اق�������ده وال������ح������واس������ي������د

عبدالرزاق علي اخلمعلي

امل��ف��ردات  ت��ري��د االح���الم وتسقط على صفحات  ش��اع��رة ال 
انعكاسات رؤاه االب��داع��ي��ة .. وع��ل��ى ام��ت��داد ال��ت��راب وال��وج��ع 

العربي  تنثر
خواطرها الشعريًة ..

رائحة الخرائب
مأدبة أهل الظالم

والنار في جوف كائنات الرعب
على امتداد التراب 

والوجع العربي
يتواال في سالالت بالغة القتل الغريب

ممارسات مهترئة
تسقط الجدران والجسور 

وادعاءات الحق
وتراقم الحطام  ايها املوت املنتشر

هل تعرف أين يكمن سر الحياة
أيها املدعي اآلسن وأنت

تعلق ثمرة الباطل على شجرة املوت
انتظر أغنية النسر التي استوت 

في عني الشمس
ايها الراعف من قتلك 

تستدرجك الحسرات من أنفك
أنت بني خوفني  خوف يأخذك من خاصراتك وخوف 

معشوشب من أجل  دفنك 
كذالك تدعو املصائر من يبقي يغني مع الذئب 

أبتسام املبارك

ع��رف عن االن��س��ان طموحاته وأماله 
لتحقيق  ال�������دؤوب  واح����الم����ه وس��ع��ي��ه 
ت���ل���ك ال���ت���ط���ل���ع���ات ف���ه���و ف�����ي ط��ب��ي��ع��ت��ه 
يتسم بالحيوية والنشاط وفي لحظة 
املتجددة  الحياة  انشغاله في ماديات 
تظهر على سطح املشهد قضايا ثقافية 
أو أدبية أو سياسية أو اقتصادية ..... 

الخ
ي����ح����ت����ار االن������س������ان ف�����ي م���واج���ه���ت���ه���ا 
خ����ص����وص����ا ع�����ن�����دم�����ا  ت�����ك�����ون ب���ع���ي���دا 
ع����ن ت��خ��ص��ص��ه ل������ذا ي���ل���ج���أ ال������ى ذوي 

االختصاص ...
 أما إذا كانت هذه القضايا مرتبطة 
ب��ك��ي��ن��ون��ت��ه ووج������وده ووط��ن��ي��ت��ه ف��أن��ه 
ل���زام���ا ع��ل��ي��ه ان ي��ت��ع��ام��ل م���ع امل���ص���ادر 
االساسية لتكون له الزاد الذي يوجهه 

الى الطريق الصحيح .. 
لهذا حرصت صاحب السمو األميرة 
ال���دك���ت���ورة / ال���ج���وه���رة ب��ن��ت ف��ه��د بن 
م���ح���م���د ب�����ن ع���ب���دال���رح���م���ن أل س���ع���ود 
وال��ص��دي��ق  االدارة   م��ج��ل��س  ورئ���ي���س 
األس������ت������اذ / خ����ال����د ب�����ن ع���ب���دامل���ح���س���ن 
ال����ت����وي����ج����ري رئ����ي����س ال����ت����ح����ري����ر ع��ل��ى 
تأسيس ملتقى قضايا وطنية ليواكب 
هذه القضايا الوطنية ويتعامل معها 
والتمحيص من  التدقيق   من منظور 
خالل أهل االختصاص واقامة ندوات 

علمية ينتج عنها توصيات مثمرة...
وت���ش���رف���ت ان أك������ون أح�����د االع���ض���اء 
واليوم نصافحكم عبر صحيفة قضايا 

وطنية .. 
ل��ن��ج��دد ال��ع��ه��د ب���األخ���وة واألخ�����وات 
االعضاء ونزيد على ذلك املتلقي الكريم 
ع���ب���ر ه�����ذه ال��ص��ف��ح��ة ال���ت���ي خ��ص��ص��ت 

ألصحاب امللكات االبداعية ..
ف��أه��ال وس��ه��ال ب��ال��ج��م��ي��ع ف���ي رح���اب 

هذا الوطن الغالي والعالي مقاما.

ظمأ

كينونة 
الوجود

صبار العنزي

»منُذ الطفولة قد 
عشقت ربوعه«

ُ
ُت�رس�ل رح�اب�ك  ف�ي  و  ت�ه�ي�م  روٌح   

ُ
ي�ت�ب�ت�ل ال�����ه�����وى   ف��ي  ق�ل�ٍب  ودع�����اء 

 ورسمت غصن ال�ضوء مهجة خافٍق

ُ
ت�ن�ه�ل ع�ن�دك  وال�������روُح   م�تس�اق�ٍط 

طعُم�ُه ح�رفي   ال�م�اِء  م�ث�َل  غ�ّن�اك   

ُ
ت�ت�ج�م�ل م�ق�ل�ت�ي  ب�����وص��ل�����ك  وأن�����ا 

أرُش�ه��ا ال�م�ج�از  ب�ُسَكرِة  ل�ي  ه�ل   

ُ
ُي��رت�ل وال�����غ�����ن�����اء  ال�ق�ص�ي�دة  ف�����وق 

أشجيت دفء الروح فوق أجاج�ه�ا

ُ
َتك�م�ل ع��ن��دك  الك�ل�مات  تت�س�اب�ق 

س�ح�اب�ة استح�لت  ب�معن�اك  إن�ي   

ُ
َيهط�ل لل�ثم�ك  أوردت�������ي  ورض��������اب 

ُك�ل�م�ا  
ُ

أح�����ل�����ق أج�ن�حة  وص�ن�ع�ت   

ُ
أرف�����ل اب��ت��ه��اج  ف�����ي  باسم�ك  غني�ت 

إذ ب�ه�واك  قص�ائ�دي  ك�ل  عنونُت   

ُ
ف�����ت�����ح��ت ك�����ل ج�����وارح�����ي أس��ت��ق�����ب�����ل

 »منُذ الطفولة قد عشقت ربوعه«

ُ
�����ل إن�������ي  ب�����ه�����ذا ال�����ح�����ب ل���س���ُت أم�����ثِّ

ربيعة الروقي

توطئًة:

ال��روق��ي رق��راق��ة ك��ج��دول نهر تحيطه  ربيعة 

االشجار من كل جانب .. تنثر قصائد الجمال 

وال��ب��ه��ا ف��ي ارج����اء امل��ك��ان ح��ب��ا ل��وط��ن يستحق 

الكثير

 صوت الوطن
توطئة :

.. ش��اع��ر يتألق في  ال��ق��رش��ي   مشعل 

ك����ل ن���ص���وص���ه االب����داع����ي����ة وم��ت��ج��ل��ي��ا 

ف��ي روائ���ع���ة ال��وط��ن��ي��ة ي��ص��اف��ح��ن��ا ه��ذا 

األسبوع بعبير مشاعره وشعره

س�����������الم�����������ًا ص�����������������وت م��������وط��������ن��������ن��������ا س�������الم�������ا
م����������ام����������ا ال����������ذِّ ��������������ي��������������َك    ن��������������وفِّ أن      

ٌ
وح��������������������������ق

م���ا إذا  ن��������ل��������ب��������ي��������ِه      أن     وح���������������������ق       
دع��������������������ان��������������������ا      واع��������������ت��������������ب��������������رن��������������اُه     ل��������زام��������ا

��������ا  ن���������ه���������ن���������يُء    ب�������ع�������َض�������ن�������ا    ف��������ي��������ه   ألنَّ
ن������������������ري������������������ُد  مل������������وط������������ن������������ي  ص�������������وت�������������ًا دوام��������������������ا

�����������ا  ن��������ه��������ن��������يُء   ب������ع������َض������ن������ا   ف�����������ي�����������ِه    وإنَّ
 ل���������������ه م���������������ن ال������������ق������������ل������������ِب اح����������ت����������رام����������ا

ُّ
ُن�����������������ِك�����������������ن

ب�����ع�����ي�����دا ب�����������ي  �����������ق  وح�����������لِّ ف�������������اص�������������دْح  أال   
 ب��������������ي س�����������ح�����������اَب�����������ك وال��������غ��������م��������ام��������ا

ْ
وج�������������������������������اوز

   م���������وط���������ن���������ي   ع�����������������زًا  وف�������خ�������را
ِّ

 وغ������������������������ن
 م��������������ن م������������الح������������ِم������������ِه ال��������ع��������َظ��������ام��������ا

ْ
����������������ل وس����������������جِّ

 وع�����������ال�����������ْج  م��������������ن   ق�������ض�������اي�������ان�������ا   أم�����������ورا
ن�������������راه�������������ا ص�������������������������وَت  م��������وط��������ن��������ن��������ا ِج���������َس���������ام���������ا

  ص����������وت����������ًا   ه��������ن��������ا   ح�������������������ًرا   أب����ي����ًا
ْ

وُك�������������������ن
ف���������������ال ي���������������رض���������������ى  ب������������م������������وط������������ن������������ه   امل����������الم����������ا

  ب���������اٍغ
َّ

  ص�������وت�������ًا ي�����������ح�����������ارُب  ُك�����������������ل
ْ

 وك�����������������ن
وُي�������������ل�������������ج�������������ُم  ك����������������������ل   ش������������ي������������ط������������اٍن  ل������ج������ام������ا

 وك�����������������ن  ص���������وت���������ًا ي���������ش���������ع  ه���������ن���������اك ف�����ك�����رًا
��������الم��������ا �����������ا  ال��������ظَّ ون��������������������������ورا  ك�������������������ْم  َج�������������������ال  ع�����������نَّ

ُغ����������ُل����������ًوا اع��������������ت��������������داٍل  ال   وك����������������ن  دع����������������وى 
��������������ًا ك��������������������ْم  أش������������������������اع  ه��������ن��������ا ال�������س�������الم�������ا وُح��������������بَّ

 وك�����������ن ص�������وت�������ا م�����������دى األج�����������ي�����������اِل ي���ب���ق���ى
م�����������������دى األط�����������������ي�����������������اِف روح����������ًاوان����������س����������ج����������ام����������ا

 مشعل القرشي

ال اريدك حلمًا 

أجل نحن الحجاز ونحن نجد

ه���ن���ا م���ج���د ل���ن���ا وه����ن����اك م��ج��د

ونحن جزيرة العرب افتداها

وي����ف����دي����ه����ا غ�����ض�����ارف�����ة وأس������د

ون����ح����ن ش���م���ال���ن���ا ك����ب����ر أش����م

ون�����ح�����ن ج����ن����وب����ن����ا ك����ب����ر أش����د

الراحل غازي القصييب

بطاقة 
عشق



3 مبادرات

يسعد اإلنسان بما من الله عليه من 
ن��ع��م ع��ظ��ي��م��ة وك��ث��ي��رة م��ت��ن��وع��ة الت��ع��د 
والتحصى ، ومن ذلك أن كتب له العيش 
ف���ي وط����ن ق����ام أس���اس���ه ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��دة 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ، وال���ش���ري���ع���ة اإلس���الم���ي���ة 
... وط��ن مزدهر بالخيرات واللحمة    ،
االج���ت���م���اع���ي���ة ت���ح���ت راي������ة ال���ت���وح���ي���د ، 
األمر   ، املباركة  املالكة  األس��رة  وبقياد 
الذي جعل أبناء الوطن يتنافسون في 
خدمة هذا الوطن وف��اًء منهم ملا قدمه 
لهم ، واستشعاًرا منهم لتعزيز مكانته 
في العالم العربي واإلسالمي والدولي 

.
اختلفت وسائل وأساليب أبناء هذا 
ال��وط��ن ف��ي خدمته ، وم��ن ذل��ك ماتقدم 
به سعادة املستشار اإلعالمي  األستاذ 
من  التويجري  عبداملحسن  خالدبن   :
إن���ش���اء م��ج��م��وع��ة ب��م��س��م��ى ) ق��ض��اي��ا 
وط���ن���ي���ة ( ال����ت����ي م������رت ب����ع����دة م���راح���ل 
ف���ي ت��أس��ي��س��ه��ا وب���ن���اءه���ا ، وم����ن أه��م 
مراحلها التي تمر بها ماتحظى به من 
دعم صاحبة السمو األميرة الدكتورة 
: ال���ج���وه���رة ب��ن��ت ف��ه��د ب���ن م��ح��م��د بن 
عبدالرحمن آل سعود التي أولت ملسيرة 
قضايا وطنية كل اهتمام  وبذل الجهد 
في تحقيق أهداف املجموعة من خالل 
قيادتها للفريق العلمي ، ومشاركتها 
في اللجان العاملة ، والحضور الفاعل 
في جميع مناشط املجموعة التطوعية 

والثقافية واالجتماعية .
كما أن من أهم مقومات نجاح مجموعة 
قضايا وطنية أنها تضم نخب وطنية 
ف��ي جميع امل��ج��االت م��ن مسؤولني في 
الدولة ، وأكاديميني ، وضباط ، وأطباء 
، وم��ح��ام��ني ، وإع��الم��ي��ني ، وت��رب��وي��ني 
، وأدب�����اء وش���ع���راء . وم��م��ا س��ع��ت إليه 
املجموعة في تحقيق أهدافها مناقشة 
ال��ن��دوات  خ��الل  م��ن  الوطنية  القضايا 
التي يتم اإلعداد لها سواء في اختيار 
امل����وض����وع����ات وم����ح����اوره����ا وت��رش��ي��ح 
املتحدثني املختصني واملناقشة والرفع 
باإلضافة   ، وال��ت��وص��ي��ات  النتائج  ف��ي 
املختصني  لبعض  اإلس��ت��ض��اف��ات  إل��ى 
ملناقشة عدد من املوضوعات الوطنية . 
والتزال مجموعة قضايا وطنية تسهم 
الوطن في عقدالقاءات  ه��ذا  في خدمة 
ب����ني األع����ض����اء ف����ي ع�����دد م����ن امل��ن��اط��ق 
، ك��م��ا أن���ه���ا ت���ق���وم م���ن خ����الل ل��ج��ان��ه��ا 
واج��ت��م��اع��ات��ه��ا امل��س��ت��م��رة ال��ت��ي تهدف 
ت��ط��وي��ر  وت��ف��ع��ي��ل دور املجموعة  إل���ى 
ب��س��ت��ج��ي��ل��ه��ا ل����دى ال���ج���ه���ات ال��رس��م��ي��ة 
؛ ك���ون���ه���ا ت���ن���ش���ط ف����ي ال���ع���م���ل األه���ل���ي 
وال��ت��ط��وع��ي ، وه���ي ف���ي ب��ن��اء مستمر 
وعمل رائ��د وواع��د في خدمة املجتمع 

والوطن املعطاء .
وف����ي م��ن��اس��ب��ة ص�����دور ال���ع���دد األول 
مل����ج����م����وع����ة ق����ض����اي����ا وط����ن����ي����ة أت����ق����دم 
املوسس  اإلعالمي  بالشكرللمستشار 
األستاذ خالد التويجري ، وإلى سمو 
األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ، 
وإلى كافة أعضاء وعضوات املجموعة 
ال���ل���ه أن ي��ص��ل��ح لهم  ال����ك����رام ، وأس������أل 
العمل ويبارك بالجهود التي تبذل من 

الجميع .
املستشار القانوين 
عضو الفريق العلمي 

 وطـن مزدهر
بالخيرات

د . عادل بن عبداهلل التوجيري

في هذا الوقت نحس 

 كم كنا سعداء ونحن أحرار و نشعر 

باألمان.

  اليهدد حياتنا 

 أو عاملنا الصغير غير الخوف وعدم 

الثقة من انفسنا . 

  واليوم نشعر بأننا

 مكبلني. 

ومحتارين.

وخائفني .

وليس لنا حيلة أو قوة ندفع بها 

السوء عن أنفسنا .

 هناك مايهددنا ويزعزع أمننا لكننا

ال نراه 

وال يعلم سره غير الله. 

  وكأن الدنيا 

تنادي : األمر بيدي الله 

وحده. 

 ثق بالله وتوكل عليه 

وقل لن يصيبنا إال  ماكتبه الله لنا. 

يارب ال مفر منك إال إليك 

وال منجى لنا غيرك ...

ثم أعاتب نفسي  :  

أرجعي يانفسي 

اقلعي 

عن الذنوب واملعاصي 

هيا للخير ..

وأدفعيني إليه. 

ال تمنعيني عن صالحات األعمال. 

فإن غفلت  

إيقضيني

يانفس على هدى املصطفى ثبتيني.

خاطرة 

أمل سامل باداود
ب����س����م ال����ل����ه ال���رح���م���ن 

الرحيم 
العاملني  الحمد لله رب 
وال���������ص���������الة وال�������س�������الم 
ع���ل���ى أش�������رف األن���ب���ي���اء 
واملرسلني سيدنا محمد 
وع������ل������ى آل���������ه وص���ح���ب���ه 

أجمعني..
ه����ن����ي����ئ����ا ل����ص����دي����ق����ي 
األث���ي���ر إل����ى ق��ل��ب��ي خ��ال��د 
ب�������������ن ع������ب������دامل������ح������س������ن 
التتويج  ه��ذا  التويجري 

ال���رائ���ع، إص�����دار امل��ج��ل��ة األس��ب��وع��ي��ة، بعد 
مضي أربع سنوات على تأسيس امللتقى 
ال��وط��ن��ي ال��ك��ب��ي��ر "ق��ض��اي��ا وط��ن��ي��ة" وال���ذي 
في  مميزا  وسجال  حافال  تاريخا  يضم 
العملية  ال��وط��ن��ي��ة وت��وص��ي��ات��ه  أط��روح��ات��ه 
والتي كانت تشكل رافدا من روافد البناء 
ال��وط��ن��ي وال��ع��م��ل امل��ؤس��س��ي ف��ي تأسيس 
األع�����م�����ال ال���وط���ن���ي���ة وت��ق��ي��ي��م��ه��ا وت��ق��دي��م 
التوصيات املالئمة لها للوصول إلى أعلى 
درجات االنضباطية في العمل واإلنتاجية 
ف��ي امل��م��ارس��ة ،وذل����ك ع��ل��ى ك��ل األص��ع��دة 

ال����ح����ك����وم����ي����ة واأله�����ل�����ي�����ة 
،الرسمية منها والخيرية 

كذلك، 
وم�������ا ك�������ان ذل�������ك ل��ي��ت��م 
ل���������وال ال�����ع�����م�����ل ال�����������دؤوب 
ل����ي����ال ون������ه������ارا وال����ق����ي����ام 
لكل  واملتابعة  باإلشراف 
تفاصيل الندوات الوطنية 
وال��زي��ارات  واالجتماعية، 
االستعداد  وذلك  العملية، 
املتحفز لكل ما من شأنه 
خ���دم���ة ال���وط���ن وامل���واط���ن 
ودع���م ال��ق��ي��ادة ال��رش��ي��دة ف��ي ت��ن��اغ��م بهي 
وب��ني تطبيقاتها  اململكة 2030  بني رؤي��ة 

املؤسسية، 
وف������ي م���ن���ص���ة ال���ت���ت���وي���ج ل����ه����ذا ال��ع��م��ل 
رأس  تتسنم  وطنية"  "قضايا  املؤسسي 
الهرم صاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت 
فهد بن محمد حفظها الله رئاسة اللجنة 
العلمية والفريق العلمي ل"قضايا وطنية"  
الحكومية وبني  اإلدارة  والتي جمعت بني 
الكبيرة  بالخبرة  وتميزت  األهلية  اإلدارة 

في العمل الرسمي والعمل التطوعي ،،

وق���د ت��ش��رف��ت بالعمل م��ع س��م��وه��ا في 
الذي  العلم والفضل  اللجان فرأيت  بعض 
ال ي��ن��ض��ب وال���ج���ه���د وال��س��م��اح��ة ال���ت���ي ال 
تنقطع في سبيل تيسير إجراءات اللقاءات 
الضيوف  أم���ام  العقبات  وت��ذل��ي��ل  العلمية 
إلى  للوصول  وامل��ح��اوري��ن  وامل��ح��اض��ري��ن 
أعلى درج���ات االس��ت��ف��ادة مما ه��و ممكن 
في سبيل تحقيق رؤي��ة "قضايا وطنية" 
وهي رافد من روافد البناء الوطني والعمل 

املؤسسي والتطوعي،،
ك��ان س��ع��ادة املستشار اإلعالمي  وق��د 
األستاذ خالد حريصا على كل صغيرة 
تفاصيله  ب��ك��ل  بامللتقى  تتعلق  وك��ب��ي��رة 

العلمية والشخصية ،،
ش���ك���را ل��س��ع��ادت��ه ه����ذه ال���ف���رص���ة ال��ت��ي 
م��ن��ح��ن��ي إي����اه����ا ش���ك���را ل��ج��م��ي��ع ال���زم���الء 
والزميالت األكارم أعضاء "قضايا وطنية 
 " أبارك للجميع هذه الباكورة امللهمة في 

اإلصدار األسبوعي ،،
أخوكم 

د.عبداهلل بن صاحل اخلضريي 
أستاذ الدراسات العليا املشارك يف جامعة أم 

القرى مبكة

د.سعود املصيبيح 

مبشاركة صفوة الصفوة من 
أبناء وبنات هذا الوطن

ي���س���ع���دن���ي امل����ش����ارك����ة  
ف��ي ال��ع��دد مل��ج��ل��ة قضايا 
وط����ن����ي����ة ال�����ت�����ي ت����واص����ل 
أن����ش����ط����ت����ه����ا ب�����ع�����د أرب�������ع 
سنوات  بمشاركة صفوة 
وبنات  أبناء  من  الصفوة 
العظيم حيث  ال��وط��ن  ه��ذا 
ن��ظ��م��ت  ن������دوات م��ت��م��ي��زة 
املوضوعات  مختلف  في 
التنموية وقامت برحالت 
أنشطة مفيدة   اململكة  شملت  رائعة  ملختلف مناطق 
وأب��������ارك ل��ل��م��س��ت��ش��ار اإلع����الم����ي االس����ت����اذ خ���ال���د ب��ن 
عبداملحسن التويجري مؤسس ومشرف عام املجموعة 

هذا اإلصدار والى مزيدا من التقدم والتطور باذن الله

  د.سعود بن صاحل املصيبيح
 رئيس مركز تعارفوا لإلرشاد األرسي
 ومستشار إعالمي وتربوي

بعد مضي أربع سنوات على تأسيس الملتقى الوطني الكبير »قضايا وطنية »

هنيئا لصديقي األثري خالد التوجيري هذا التتويج الرائع

د.عبدالله الخضيري 

على  ب���ن���اء  ال��ت��ع��ل��ي��م   أول 
وج��ودي في قروبات تقدم 
دورات  وتهتم  في التعليم 
باي شكل فأنا أرى االهتمام 
اواًل بالتعليم بكافة أنواعها 
و اس���ت���ث���م���اره االس��ت��ث��م��ار 
األم���ث���ل وخ��ص��وص��ا ن��ظ��ام 
ال��������دورات ه���ن���اك م��وظ��ف��ون 
وع���اط���ل���ني ي��ح��ت��اج��ون إل��ى 
رف���������ع م�����ه�����ارات�����ه�����م ول����ك����ن 
وج�����وده�����م ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال 
ي��س��م��ح ب���ذه���اب���ه���م مل��ن��ط��ق��ة 
نظام  تفعيل  ف��ع��ن��د  أخ����رى 
أول  امل����وازي  او  االون الي���ن 
من  بكثير  افضل  متزامن 
اللجوء إلى مواقع أكاديمية 

خارجية تفعل ذلك.
 ١- عودة التعليم املوازي 
ب��ه جميع األق��س��ام وي��ك��ون 

معتمد في التوظيف 
ت��غ��ي��ي��ر نسبة  ث��ان��ي��ا   -2 
العالي  التعليم  ف��ي  ال��ق��ب��ول 
وك��������ذل��������ك ت����غ����ي����ي����ر ب���ع���ض 
ال�����������ش�����������روط ف���������ي ج���م���ي���ع 

األقسام 
االن��ت��س��اب  ي��ف��ت��ح  أن   -3 
أن  خاصة  بمنظومة  ولكن 
يتم حضور دروس اونالين 
او متزامن واالختبارات مع 

التعليم عن بعد 
 ٤- ال يكون هناك التعليم 
امل����ن����ازل ب����ل ت��ع��ل��ي��م ك��ح��ال 

اإلنتساب 
 5- أن يكون هناك موقع 
التعليم به تقام  خ��اص في 
ال��������������دورات وامل�����ح�����اض�����رات 
املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  لجميع 
قائدين  وامل��ع��ل��م��ني  ال��ط��الب 
وإداريون ويكون تعليمي او 
تربوي وتستفيد وتثقيفي

خ�����اص�����ة  م��������وق��������ع   -6  
إدارة  ت��ح��ت  ال��ل��غ��ات  تعليم 

السعودية 
 7- م��وق��ع خ���اص باللغة 
ال����ع����رب����ي����ة واإلن����ج����ل����ي����زي����ة 
التقنية  البرمجيات  التعليم 

والحاسب 
ف��ي  م���ؤس���س���ة  ف���ت���ح   -٨ 
ج���م���ي���ع امل����ن����اط����ق ال��ت��ع��ل��ي��م 
البرمجيات وانظمة الحاسب 
املعتمدة على إنتاج األفالم 
اليوتيوب واإلنتاج و املونتاج 

والتصوير وغيرها 
 9-ع��م��ل م��ؤس��س��ات في 
ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق األس��اس��ي��ة 
للتعليم ميكانيكا ،الكهرباء 
،الهندسة  ،ال��ب��ن��اء  ،السباكة 
،ال��ع��م��ارة للحد  ،ال��ت��ص��م��ي��م 

من العمالة األجنبية 
 ١0- فتح م��دارس تعليم 

الجنوب  ف��ي  ق��ي��ادة خاصة 
ب��ن��ات ف��ه��ن��اك م���ن يستقل 
ويقدم دورات خاصه بقيمة 
١500 ريال الشهر الواحد 

م��ؤس��س��ات  ع���م���ل   -١١  
دوره  اق��ل  بالنساء  خاصة 
التصميم  لتعليم  اش��ه��ر   3
امل���ك���ي���اج ال���خ���ي���اط���ة ال��ش��ع��ر 
ت��ح��ت  وت������ك������ون   الطباعة 

اشراف إدارة معروفة 
 ١2-ع������م������ل م���ؤس���س���ات 
ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ن���س���اء ال���خ���وص 
والديكورات تنظيم املعارض 

واملؤتمرات والتنسيق 

 )قسم الثقافة والفنون (
اليوم  أراه في شباب   ما 
وش��اب��ات��ن��ا اإلق���ب���ال ال��ق��وي 
الفنون  أن��واع  لتعليم جميع 
ان  ال��وح��ي��دة  املشكلة  ولكن 
هناك مناطق ال يصل إليها 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��ع��ل��ي��م أن��ا 
أش��ي��د ب��ق��وة ف��ي تفتح ب��اب 
ال��دورات والدراسة عن بعد 
الثقافة  مجاالت  جميع  في 
املعارض  وأق��ام��ت  والفنون 
ال��ت��ي تظهر ه���ذا ال��ن��وع من 

التقدم اإلنجاز 
ال�����دراس�����ات  ت���ق���دي���م   -١  
وم�������ؤس�������س�������ات م���ع���ت���م���دة 
ل���ل���س���ي���اح���ة وال�����ف�����ن�����دق�����ة و 
وإدارة  ال������ب������روت������وك������والت 
امل��ح��اف��ل ف���ي م��وق��ع خ��اص 

بها 

ال�������دورات  ب�����اب  ف���ت���ح   -2 
دراسة جميع الفنون الثقافة 

موقع خاص بها 
 3- فتح ب��اب ال����دورات و 
الدراسات لهيئة الترفيه في 

موقع خاص بها 
م��ن��اط��ق  اس���ت���ث���م���ار   -٤  
املعتدل  املناخ  ذات  الجنوب 
الساحلية  واملناطق  صيفا 

باردة شتاًء  
االم���اك���ن  اس���ت���ث���م���ار   -5  
ال��ت��راث��ي��ة وإع�����ادة أح��ي��اءه��ا 
وخ��اص��ة ال��ت��ي ت��ك��ون قرية 
ص��غ��ي��رة وأح���ي���اء ال���ع���ادات 
وال������ث������ق������اف������ات ب�����ه�����ا وه�����ي 
متعددة وكثيرة في املنطقة 

الجنوبية 
)استثمار السوق (

م����وق����ع   ١-اس��������ت��������ب��������دال 
األج����ن����ب����ي����ة ب����ال����س����ع����ودي����ة 
لطالبات األسواق 2-اعتماد 
ك��ل م��رك��ز  او م��ول تطبيق 
خ�����������اص ب���������ة ي�����ج�����م�����ع ك���ل 
بداخلة وكل  التي  األس���واق 
محل به جميع مستلزماتة 

في جميع مناطق اململكة 
التطبيق  ي��ش��م��ل  أن   -3  
ك���ل م��ن��ط��ق��ة وك���ل األس����واق 
امل����وج����ودة ب��ه��ا وك����ل قسم 

على حده 
م���ؤس���س���ات  ع����م����ل   -٤  
خ�����اص�����ة ت���ع���ل���ي���م ص���ن���اع���ة 
ومن  اإللكترونية  األج��ه��زة 
ث���م دراس��ت��ه��ا وت��ص��دي��ره��ا 

خارجيًا
  5-ربط العلم  بالصناعة 
املحلية  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ص��دي��ر 
ثم  وق��ي��اس فاعليتها وم��ن 

تصديرها 
ي���ت���م  م��������ا  إن��������ت��������اج   -6  
الخارج في  استيرادها من 
املناطق التي تالئم إنتاجها 
 7- اس��ت��ب��دال امل��س��ت��ورد  
ب��امل��ن��ت��ج امل��ح��ل��ي وت��ص��دي��ر 
منتجات بدال من استيراد 

 ٨- اس��ت��ث��م��ار األراض����ي 
الزراعية في القرى واملناطق 
ب��ح��ي��ث ك���ل م��ن��ط��ق��ة تعتمد 
وامل��ي��اه  ال���زراع���ة  م��ن وزارة 
حرث وزرع مايناسبها في 

إنتاجه تبعًا ملناخ املنطقه 
  9- ك��ل شخص يمتلك 
أرض سبق وتم اخذ قرض 
زراع��������ي ل���ح���ف���ر ب���ئ���ر ع��ل��ي��ه 
إثبات الزراعة وحصر تلك 

املنتجات وتسويقها
ه���ن���اك  ي����ك����ون  أن   -١0  
م����ش����ارك����ة امل����واط����ن����ني ف��ي 
أن يكون  االك��ت��ت��اب)  مثال 
ل���دي م��ل��ك��ي��ة خ��اص��ه ت��ع��ود 
ع��ل��ى ع��ل��ي ب���م���ردود م���ادي 
اكتتاب  امللكية  باسم  يقدم 
وأش�����ارك ف��ي��ه وي��ع��ود علي 

بنسبة وأرباح مناسبة(

 طيف حممد عامر آل 
حمفوظ الشهري

 إعالمية وكاتبة 

هناك عاطلين يحتاجون إلى رفع مهاراتهم

االهتمام اواًل  بالتعليم بكافة أنواعها و استثماره االستثمار األمثل



اأجماد4

ف����ي ظ����ل ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 
 Covid - ك���ورون���ا  »ف���ي���روس 
امل����ج����ت����م����ع  ي�����ش�����ه�����د   «  ١9
السعودي الكثير من املبادرات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة وف��ي 

مدينة الجبيل 
أط���ل���ق ف���ري���ق وط�����ن م��ت��ح��د 
بالجبيل  النسائي  التطوعي 
املتميزة  امل��ب��ادرات  العديد من 
ب��������دأت ب�����م�����ب�����ادرة ال���ت���وع���وي���ة 
البقاء  والتثقيف في ض��رورة 
ب����امل����ن����زل واث������������راء امل���ح���ت���وى 
ال���رق���م���ي ث���م اط�����الق م��س��اب��ق��ة 
الكترونية عبر منصة الفريق 
وك��ان��ت أخ���ر م��ب��ادرة للفريق 
والتي القت تفاعال  كبير من 
امل��ج��ت��م��ع وه����ي م��ك��ت��ب��ت��ك في 
جوالك - وتقول قائدة الفريق 
األس���ت���اذة ف��وزي��ة ال��ط��وال��ه عن 
ه����ذه امل����ب����ادرة » ه���ي م���ب���ادرة 
الج��ل وطني ال��س��ع��ودي ال��ذي 

في  معه  نقف  أن  منا  يحتاج 
نتطوع  وأن  األزم�����ة  ه���ذه  ظ���ل 
ب����ج����ه����دن����ا وف�����ك�����رن�����ا ف��ك��ل��ن��ا 
مسؤول وايضا لتعزير ودعم 
في  الصحة  وزارة  توجيهات 
ال��ب��ق��اء ب��امل��ن��زل قمنا ب��اط��الق 
م��ن��ص��ة ع����ن ط���ري���ق ال��ض��غ��ط 
املكتبة  ت��ك��ون  ال��ب��ارك��ود  على 
تشمل  اذا  ب���ج���وال���ك  م��ح��م��ل��ة 
هذة املنصة  كتب منتقاة من 
جمعنا وكذلك منصات الكتب 

املنصة  على  الضغط  بمجرد 
تجد ماليني الكتب في جوالك 
أه���م تطبيقات  ب��ج��م��ع  وق��م��ن��ا 
القراءة ايضا وذلك الستثمار 
وقت االسرة اثناء فترة الحجر 
مستوى  ورف���ع  مفيد  بشكل 

الوعي عند االسرة بالقراءة»
وذكرت الطواله هذه  الجهود 
تاتي  منطقتي  ف��ي  التطوعية 
من دعم أمير املنطقة الشرقيه 
ونائبه حفظهما الله وسعادة 

يشجع  ال��ذي  الجبيل  محافظ 
العمل التطوعي املجتمعي

املتطوعة  قالت  جهتها  م��ن 
ل���ي���ل���ي���ان ال���ع���ج���الن » ع��ن��دم��ا 
ط���رح���ت أس���ت���اذت���ي وق���دوت���ي 
أستاذة فوزية الفكرة لم أتاخر 
ف��ي امل��س��اه��م��ة ب��ع��م��ل املنصة 
ف��وط��ن��ي ي��س��ت��ح��ق م��ن��ي ه��ذا 
وفريقي  ومجتمعي  ال��ت��ط��وع 
اي�����ض�����ا ف���ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي 
ال��وط��ن��ي ه���و رد ج��م��ي��ل ل��ه��ذا 

الوطن
وت�������م ع����م����ل م���ن���ص���ة وط����ن 

متحد للقراءة
وس�������ع�������دت ج����������دا ع����ن����دم����ا 
ف��ي  ال�����ق�����راء ٤50  ع������دد  ب���ل���غ 
االي�����ام االول�����ى وس����وف ن��ق��وم 
ب��ت��ط��وي��ره��ا م��س��ت��ق��ب��ال ب���اذن 

الله  » 
أما مسؤولة االعالم بالفريق 

املتطوعة افراح الرشيدي 

وطن متحد التطوعي باجلبيل يتفاعل مع جائحة كورونا 

علمتين » كرونا »
علمتني » كورونا » قيمة لم أدرك 
قيمتها سابقا، علمتني قيمة الصحة 
أوال والوقت واألسرة واملجتمع ، كنا 
ونتسابق  ال��ح��ي��اة   م��ع عجلة  نسير 
م��ع��ه��ا ول���م ن����درك ب��ع��ض م��م��ا ك��ان��ت 
ع�����اده ف���ي ال���س���اب���ق إال ب��ع��د االزم����ة 
والحجر املنزلي، لقد علمتني كورونا 
قيمة الحجر املنزلي ونظمت أولوياتي  
ووقتي ورتبت مالم أستطيع ترتيبه 
انشغالي  بسبب  حياتي  في  سابقا 
تجربة  كانت  لقد  الحياة،  عجلة  ف��ي 
برغم  تجاربي  مسيرة  عن  مختلفة 

من أن الحجر املنزلي له من اإليجابيات والسلبيات اال أن اإليجابيات أكثر 
بكثير من السلبيات صحيح أننا افتقدنا بعض األشياء ولكن بجانب 
واإلج����راءات  بتعليمات  واالل��ت��زام  ومجتمعي  أس��رت��ي  صحتي وص��ح��ة 
ل��ن��ك��ون مساندين  ل��س��الم��ت��ي وس��الم��ة مجتمعي ووط��ن��ي  االح��ت��رازي��ة 
للقيادة في الشدة والرخاء  وكل ما هو مطلوب هو التزامنا باإلجراءات 
االحترازية للوقاية ولحماية املجتمع ،لقد علمتني كورونا درس مختلف 
وهو أننا ال ندرك النعم اال بعد فقدها ولم ندرك قيمتها في وقتها ألن 
الشي لكن كورونا استوقفتنا  كانت من ضمن  روت��ني حياتنا بعض 
الروتني وأدركتا قيمة  لو يرجع  جميعا في وقت واح��د جعلتنا نتمنى 
والعمل  ال��وق��ت  و  الحرية  و  ال��ه��واء  وقيمة  ووطننا  ومجتمعنا  صحتنا 
واهتمام من حولنا  واالستقرار و التخطيط. ال تقلقوا رب ضارة نافعة 
، والله يعلم وأنتم ال تعلمون، لقد علمتني  االهتمام باألشياء الصغيرة  
قبل الكبيرة وأن أعود إلى مكتبتي بعد غياب  طويل وإلى تنمية مهاراتي 
في  الرقمي  التحول  واستثمار   املهنية  مهاراتي  وتطوير  ال��رس��م   ف��ي 
لم  الفرص  واستثمار  ال��ع��ادات  بعض  وتعديل  وتغير  والتطوير  التعليم 
يسعفني وقتي وقتها ولم أحظى بحضورها وتغير نمط حياتي وبعض 
املحن منحة  م��ن  اآلن والب��د جعل   الفرصة  أت��ت  لقد  الصعبة،  ع��ادات��ي 
والنظر لها نظرة إيجابية، لقد علمتني الكثير والكثير وحقيقة الحجر 
املنزلي من أجمل األشياء وقاية وحماية. لم تلو اململكة في إتخاذ كافة 
اإلجراءات  االحترازية الالزمة للمحافظة على صحة مواطنيها و مقيمني 
وحتى مخالفني لألنظمة واإلقامة ان جهود اململكة تذكر فتشكر في كل 
محفل و تعتبر من الدول الرائدة والريادية  في انجاز ما يسعى له كل 
قائد لحماية شعبه ووطنه وواجبنا األن كلنا نكون قادة ونحمي أنفسنا  
ووطننا في التزاما بتعليمات بكل مسؤولية ودقة مهما كانت صارمة 
يأتي  هنا  و  الخسائر  باقل  الفايروس  مكافحة  وه��و  واح��د  الن هدفنا 
دورنا نحن املجتمع على كل رب أسرة هو يعيش دور القيادة في حماية 
اهل بيته ونفسه ومجتمعة ووطنه، اململكة لم تقصر في جهودها لتي 
لم تقوم بها أي دولة من الدول العظمى واملتقدمة في نظركم لقد تخلوا 
الله عزها كان شعارها صحة االنسان  عن شعبهم بينما اململكة ادام 
أوال ،ف واجبنا االن نساند بعقول واعية ومدركة مدى حجم هذا الوباء 
والجهود املبذولة، قد ال تدرك حجمه ألننا نعيش في امن وامان واهتمام 
من قيادتنا لقد وفرت جميع ما يحتاجه مواطنيها من اجل سالمتهم 

وراحتهم .
أيعقل مننا عدم التقيد  :

امل��ن��زل بكل راح��ة وتكيف  ف��ي  الجلوس  ف��ي  التقيد واالل��ت��زام  واجبنا 
وامان بالتزامنا سنحقق وواجبنا الوطني و نكافح الفايروس، قد تطول 
الحياة وال تطول بقلة  الفترة لكن نستطيع ان نتكاتف معا لكي تعود 
وعينا وعدم التزامنا. حقيقة اململكة حولت أغلب الخدمات من الواقع الى 
العالم االفتراضي لحرصها ولراحة ولسالمة مواطنيها لم تحظى الدول 
األخرى بمثل ما تقوم به اململكة باهتمام امللحوظ بمواطنيها ، واجبنا 
نضع أيدينا بيديهم ونكون مساندين لهم في الشدة  لكي نحافظ على 
انفسنا ووطننا وتعود الحياة الطبيعية  افضل من السابق ونعود للعمل 
وتزدحم الشوارع ويعود املصلني للمساجد وتضج األسواق بالزوار و 
تعود الحياة و يزول الوباء والقلق وتعم الطمأنينة ، بتكاتف مع ابطال 
املتواصل  وعملهم  واجبهم  برغم  ف��ي صحتهم  ال��ذي��ن ضحوا  الصحة 
االل��ت��زام لكن البد  ف��ي ع��دم  اننا نتهاون  ف��ي االزم���ة لسالمتنا ال يعني 
نقف ونعي حجم الجهود املبذولة ونلتزم و نكون واعيا بقدر املسؤولية 
وي��ك��ون ش��ع��ارن��ا » صحتنا أول����ى » ل��ق��د ك���ان ش��ع��ار ق��ادت��ن��ا » صحة 
االنسان أوال »  ونحن االن نقف وتكون كلمتنا واحدة صحتنا وصحة 
مجتمعنا أولى بالتزامنا التعليمات مهما كانت صارمة ستزول و تعود 
أفضل مما كانت عليه. حقيقة استشعرت قيمة الجهود اململكة العظيمة 
واهتمامها امللحوظ بشكل كبير من قيادة حكيمة وإنسانية رعاها الله 
وعندما نرى من بعض فئات املجتمع بتهاونهم يحزننا يوميا وعندما 
نقرأ التقارير اليومية ونشاهد األعداد  أملني من قلتها لكن نرى تزايد 
السابق  أفضل من  الحياة  ع��ودة  األن في  لنساهم  لذلك دورن��ا  فنحزن 
بتوحيد كلمتنا » بالتزامنا نحمي وطن» أنني أدعو نفسي و مجتمعي 
بأن نلتزم بكافة اإلج��راءات االحترازية  التي تقوم بها اململكة من أجل 
حفاظها على أمن وسالمة الجميع ، وهي مرحلة قد تطول بعض الشي 

ولكن حتما ثمة هناك ضوء في نهاية النفق .

مريم بنت جرب اجلربين

وتــــدالكوارث الكونية تنتج عنها أزمات هلا أثر كبري على اإلنسان

ت��زي��ي��ف ال���واق���ع ت��ح��اص��ره ق���وة ال��ح��ق��ائ��ق، وه���ذه 
األزمه التي يعيشها العالم ومازال، كشفت املستور 

وأسقطت الكثير من الشعارات وأوضحت حقائق.
 وأبانت كم كان العالم  في غفلة، وكم كان يعيش  
في زيف،  وكم  في الواقع  من تدليس وكذب وخداع، 
وكم  كانت عيوننا ال تنظر إال للبعيد وال تحتفل إال 

بإنجازات الغريب.
   اآلن فقط عرفنا قيمه الوطن وقيمه الدين وقيمه 

الصدق مع الله ومع الناس.
 األزمة قدمت دروس مجانيه لكنها كانت دروس 
ع��ظ��ي��م��ه ف���ي ك���ل ش����يء دون ت��ح��دي��د س���ي���اق م��ع��ني، 
الوهم واألقنعة  ال��خ��روج من دوائ��ر  دروس علمتنا 
وال���ت���ص���ف���ي���ق ال�����ف�����ارغ ل���ك���ل ب����ري����ق ال ن����ع����رف أص���ل 

محتواه.
ن�����رى ق��ي��م��ت��ن��ا وق���درت���ن���ا ع��ل��ى   دروس ج��ع��ل��ت��ن��ا 
االجتياز والوصول والفخر بما نحن فيه من إدارة 
العقل وق��وة الحكمة وسرعة اإلج��راء بال تخبط أو 

عشوائية.
 نفخر بوطن تديره قيادة رشيدة وشعب هو له 

سور بعد الله على مدارج الوعي والجدية. 
 األزمات ليست شرًا مطلق، لكن فيها خيرًا  عندما 

يتسيد العقل واملنطق.
   اللهم أرفع عنا هذا الوباء وسائر بالد املسلمني 

والعاملني أجمعني.

فاطمة الدوسري

بين زيف األقنعة ومشهد الواقع

 اج��ت��اح��ت ك��ارث��ة صحية 
الكرة األرضية وتأثرت فيها 
وتسببت  العالم  دول  جميع 
ف�����ي أزم��������ة ك����ب����ي����رة أط���ل���ق���ت 
ع���ل���ي���ه���ا م���ن���ظ���م���ة ال���ص���ح���ة 
ال���ع���امل���ي���ة ج���ائ���ح���ة ف���ي���روس 
ك���رون���ا امل��س��ت��ج��د. ول���م تكن 
هذه الجائحة هي األولى التي 
اجتاحت الكرة األرضية فقد 
تعرض الكون إلى أوبئة منذ 
ك���ال���ط���اع���ون  ال���س���ن���ني  آالف 
والكوليرا  وال��س��ل  وال��ج��دري 
وغ��ي��ره��ا م��ن االألوب���ئ���ة التي 
ح��ص��دت م��ئ��ات امل��الي��ني من 
الفيضانات  وقبلها  البشر. 
وال���ري���اح وال������زالزل وال��ج��راد 
والقمل أبيدت فيه أمم قبلنا. 
جنود  السببفهي  ك��ان  وأي���ًا 
م�����ن ج����ن����ود ال����ل����ه ي��رس��ل��ه��ا 
الله  ق��ال  البشرحيث  ليذكر 
ت����ع����ال����ى:﴿وم����ا ي���ع���ل���م ج��ن��ود 
ربك االهو وماهي اال ذكرى 

للبشر﴾)املدثر: 3١(.
وه������ذه ال�����ك�����وارث ال��ك��ون��ي��ة 
ت��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا أزم�����ات ل��ه��ا أث��ر 
كبير على اإلنسان ومن هنا 
ت��ت��ص��دى ال�����دول وال��ش��ع��وب 
مل����ج����اب����ه����ة ه���������ذه األزم�����������ات 
النهائها والتقليل من آثارها 
أن  غ��ل��م��ن��ا  إذا  خ���ص���وص���ًا 
تلد  تتفاقم  عندما  أزم���ة  أي 
أزم����ات أخ����رى ك��ث��ي��رة تربك 
ف���ي���ه���ا م����ؤس����س����ات ال����دول����ة 
مميجعلها تجد صعوبة في 
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ت��ل��ك األزم���ة 
وإدارتها للوصول إلى حلها 

واالستفادة من دروسها. 
ف����ف����ي ج����ائ����ح����ة ف����ي����روس 
ك�����رون�����ا امل���س���ت���ج���د وال�������ذي 
ظ��ه��ر ف���ي ال��ص��ني ف���ي شهر 
واج���ت���اح  20١9م  دي��س��م��ب��ر 
ال������ع������ال������م م����خ����ل����ف����ًا م����الي����ني 
االصابات البشرية وكاشفًا 
األق��ن��ع��ة ع��ن ك��ث��ي��ر م��ن دول 
ت��ص��دي��ه��ا  ف���ي  األول  ال��ع��ال��م 
فمنهم  ل��ألزم��ة  ومجابهتها 
اقتصاده  حماية  فضل  م��ن 
وفي  مواطنيه،  جماية  على 
النهاية أدركت هذه الدول أنها 
خسرت اقتصادهاوخسرت 
ذع��رًا  أح���دث  مواطنيها.مما 
إل���ى  أدى  ال���������دول  ه������ذه  ف�����ي 

ان������ه������ي������ارات ف������ي أن���ظ���م���ت���ه���ا 
ال���ص���ح���ي���ة واالق����ت����ص����ادي����ة 
واألمنية واالجتماعية. حيث 
القومية  ال��ع��ن��ص��ري��ة  ظ��ه��رت 
والكثير  والجريمة  والبطالة 
م���ن ال���ظ���واه���ر ال��س��ل��ب��ي��ة وال 
أرغب هنا أن أتوسع وأتحدث 
في التفاصيل ملا جرى لدول 
ال��ع��ال��م ف���ي إدارت����ه����ا ل��ألزم��ة 
وال���ت���ي ك��ش��ف��ت أق��ن��ع��ة ط��امل��ا 
ت��رددت عن حقوق االنسان 
وحرية الرأي وجودة الحياة، 
ف��أن��ا ل��م اذك���ر اس���م أي دول��ة 
ألن��ن��ي ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ب���أن كل 

إنسان أدرك بعي ذلك.
بأكثر  ال��ح��ك��وم��ة  ت��ص��دت 
من 70 قرارًا في اليوم األول 
م��ن اع���الن ان��ت��ش��ار فيروس 
ك����رون����ا امل��س��ت��ج��د ان��ط��الق��ًا 
الوطنية  االستراتيجية  م��ن 
الحرمني  خ��ادم  اعلنها  التي 
والتي  كلمته  ف��ي  الشريفني 
أك����دت ع��ل��ى ح��م��اي��ة امل��واط��ن 
واملقيم واالقتصاد. وشملت 
ه��������ذه ال���������ق���������رارات ق����������رارات 
وأمنية  واجتماعية  صحية 
على  والتركيز  واق��ت��ص��ادي��ة 
املعايير الصحية املعتمدة من 
العاملية.  الصحة  قبلمنظمة 
وك��ان��ت اململكة م��ن ب��ني أول 
ال��ع��ال��م تطبق  س��ت��ة دول ف��ي 
هذه االج��راءات واالحترازات 
للحد من انتشار الفيروس.

أنشأت اململكة مركز إدارة 
أزم������ات م��ع��ن��ي ب������إدارة أزم���ة 
وزارة   ١2 ش���م���ل  ك�����ورون�����ا 
بقيادة وإدارة وزارة الصحة، 
ال�����وزارة امل��ع��ن��ي��ة ب�����إدارة ه��ذه 
األزمةواطالقها استراتيجية 
كافة  مهيئة  م��س��ؤول  ك��ل��ن��ا 
امكاناتهاالصحية سواء في 
القطاع  أو  الحكومي  القطاع 
الخاص معلنة بكل شفافية 
اليومية  االصابات  ووض��وح 
واالج���������راءات ال���ت���ي ي��ج��ب أن 

تتبع.
االجراءات األمنية: ساهمت 
املؤسسات األمنية من رجال 
أمن عام وأمن دولة وحرس 
األن��ظ��م��ة  ف��ي تطبيق  وط��ن��ي 
األزم���ة  إدارة  م���ن  ال���ص���ادرة 
ك���ال���ح���ج���ر وم����ن����ع ال���ت���ج���ول 

وض��ب��ط األم���ن وح��م��اي��ة أمن 
امل����واط����ن وال����ت����ي أب������دت ه���ذه 
امل�����ؤس�����س�����ات ق��������درة ع���ال���ي���ة 
ف����ي ح���ف���ظ ال���ن���ظ���ام وض��ب��ط 
املخالفني وانفاذ القانون في 

جميع مدن وقرى اململكة.
االج��������راءات االق��ت��ص��ادي��ة: 
انتهجت اململكة وبتوجيهمن 
خ�����ادم ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني 
س��ي��اس��ة اق��ت��ص��ادي��ةداع��م��ة 
مساندة للقطاعني الحكومي 
وال�����خ�����اص ح���ي���ث خ��ص��ص 
أك���ث���ر م���ن ١٤0 م��ل��ي��ارري��ال 
ل�����ل�����م�����ؤس�����س�����ات ال���ص���ح���ي���ة 
مل��ج��اب��ه��ة ال��ف��ي��روس وق��ام��ت 
روات��������ب  م������ن   %60 ب�����دف�����ع 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ف���ي ال��وق��ت 
ال���ذي���ي���ص���رف���روات���ب ال��ق��ط��اع 
الحظر  اثناء فترة  الحكومي 
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي س��رح أكقر 
م����ن 50 م���ل���ي���ون ع���ام���ل ف��ي 
ال���ق���ط���اع ال����خ����اص ف����ي دول 
العالم بسبب جائحة كرونا 

دون رواتب.
الصحية:  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ي��ر 
امل����م����ل����ك����ة أي  مل���ت���س���ت���ث���ن���ي 
شخص مهما كانمن الرعاية 
كرونا  جائحة  في  الصحية 
سواء مواطن أو مقيم بلحتى 
املقيمني بصفة غير شرعية 
ال��س��ائ��ب��ة شملتهم  وال��ع��م��ال��ة 
ه����ذه ال���رع���اي���ة ب��ت��وج��ي��ه من 
خ�����ادم ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني 
ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ت��ط��ب��ق فيه 
سياسة الحروب في املعالجة 
وظهور العنصرية في كثير 
م����ن ال��������دول امل���ت���ق���دم���ة ال��ت��ي 

تدعي حقوق االنسان.
ت��وف��ي��ر امل�����واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة: 
ال��دول  ماتواجهه  أصعب  إن 
األزم��ات والحروب  في حالة 
وال��ج��وائ��ح ه��و ق��درت��ه��ا على 
تحقيق األمن الغذائي واملائي 
واستدامتها واملحافظة على 
األسعار وأن تكون متوفرة. 
ال��ح��م��د  ول����ل����ه  امل���م���ل���ك���ة  وأن 
ح��ق��ق��ت ه���ذا األم����ن ال��غ��ذائ��ي 
م���ن خ����الل وف�����رة ال��ب��ض��ائ��ع 
والتموينية  الغذائية  وامل���واد 
ب�������أس�������ع�������اره�������ا امل�����ن�����اس�����ب�����ة 
وامل������ع������روف������ة وق��������د راق����ب����ت 
األس�������واق  ال����ت����ج����ارة  وزارة 

وم�����راك�����ز ال���ب���ي���ع وال���ب���ق���االت 
والخضار  التجزئة  وأم��اك��ن 
وتساندها في ذلك البلديات 
التموينية  امل���واد  ك��ل  لتوفير 
واملقيم  للمواطن  والخدمات 
وال����ح����ف����اظ ع���ل���ى أس���ع���اره���ا 
وكذلك مراقبة املخزون لكافة 

هذه املواد.
ال���رق���م���ي: أن من  ال���ت���ح���ول 
أهم أهداف الرؤية 2030 هو 
ال��س��ع��ودي  املجتمع  ت��ح��وي��ل 
إل����ى م��ج��ت��م��ع رق���م���ي ي��ه��دف 
إل���ى ان��ش��اء م��ن��ص��ات رقمية 
إلث�����راء ال��ت��ع��ام��ل وامل��ش��ارك��ة 
املجتمعية لدى املواطن واملقيم 
ولتحسني االقتصاد وتوليد 
وتطوير  املعرفية  ال��وظ��ائ��ف 
التجارة االلكترونية. وهذاما 
منه  االستفادة  من  فعاًل  تم 
ف����ي ج���ائ���ح���ة ك����رون����ا ح��ي��ث 
اململكة  في  الحياة  أصبحت 
املنزلي  الحجر  فترة  وأث��ن��اء 
حياة رقمية يتم فيها تالبية 
ك��ل ال��ط��ل��ب��ات واالح��ت��ي��اج��ات 
تطبيقات  بواسطة  الحياتية 
الكترونية رقمية ومن خالل 
م���ن���ص���ات رق���م���ي���ة الي��ح��ت��اج 
امل���ق���ي���م  أو  امل������واط������ن  م���ع���ه���ا 
ال���خ���روج م��ن ب��ي��ت��ه. وأص��ب��ح 
ي��دي��رأع��م��ال��ه وش��رك��ات��ه عبر 
بلحتى  الكترونية  منصات 
العام  ه��ذا  ُأستكمل  التعليم 
بواسطة  مراحله  جميع  ف��ي 
التعليم عن بعد دون الحاجة 
للحضور إلى املدرسة وهذا 
ع��م��ل م��ت��م��ي��ز ي��س��ت��ن��د على 
ب���ن���ي���ة ت��ح��ت��ي��ة م���ت���م���ي���زة ف��ي 
االت���ص���االت وال��ت��ق��ن��ي��ات في 

اململكة العربية السعودية.
ت��الح��م ال��ش��ع��ب وال��ت��ف��اف��ه 

ح����ول ق���ي���ادت���ه: ل��ق��د أظ��ه��رت 
ج���ائ���ح���ة ك�����رون�����ا ه��ش��اش��ة 
وض��ع��ف ب��ع��ض ال��ح��ك��وم��ات 
دول  ومنها  شعوبها  اتجاه 
التي  الغنية  األول  العالم  من 
مواطنيها  س��الم��ة  تضع  ل��م 
ف����ي أول����وي����ات����ه����ا. م���م���ا أث����ار 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن أع���م���ال ال��ش��غ��ب 
وامل�������ظ�������اه�������رات وع����م����ل����ي����ات 
السلب والنهب والتخلي عن 

مواطنيهم.
ل����ك����ن امل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة 
أروع  ض����رب����ت  ال����س����ع����ودي����ة 
األم���ث���ال ف��ي ت��الح��م ال��ق��ي��ادة 
وال����ش����ع����ب ح����ي����ث وض���ع���ت 
س����الم����ت����ه ف������ي أول����وي����ات����ه����ا 
ووف������������رت ل������ه ك������ل وس����ائ����ل 
ال��س��الم��ة وأع����ادت امل��واط��ن��ني 
ال�����س�����ع�����ودي�����ني م�������ن ج���م���ي���ع 
دوالل�����ع�����ال�����م ض���م���ن ب���رام���ج 
إخالء وعاجلة وسريعة وفق 
اج��راءات واحترازات صحية 
التكاليف  وكل هذه مدفوعة 
ق��اب��ل��ه��ا ث���ن���اء وع����رف����ان م��ن 
ال���ش���ع���ب ال����س����ع����ودي ال�����ذي 
ف��ي  األم�����ث�����ال  أروع  ض������رب 

االلتفاف حول قيادته.
ال�������ش�������ع�������ب  أن  ك����������م����������ا 
س����اه����م م���س���اه���م���ات ف��ع��ال��ة 
الخيرية  فيدعماملؤسسات 
الكثير  وأب����دى  وال��ج��م��ع��ي��ات 
الطواقم  التطوع ملساندة  في 
ال��ص��ح��ي��ة وأط���ل���ق���ت ال��ك��ث��ي��ر 
م����ن ال���ت���ب���رع���ات ف����ي ج��م��ي��ع 
م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة.وأظ���ه���روا 
أيضًا انضباطهم والتزامهم 

بالتعليمات.
للمملكة:  ال��دول��ي��ة  امل��ك��ان��ة 
إن م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ال��روح��ي��ة 
وق������درت������ه������ا االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
وم���وق���ع���ه���ا االس���ت���رات���ي���ج���ي 
ح�����ق�����ق ل���ل���م���م���ل���ك���ة م���وق���ع���ًا 
ال��دول��ي  املجتمع  ف��ي  متميزًا 
وأصبحت من الدول الفاعلة 
في االقتصاد العامليومؤثرة 
ف�����ي ال���س���ي���اس���ة االق���ل���ي���م���ي���ة 
دول  رئيس  اآلن  وبصفتها 
م��ج��م��وع��ة ال���ع���ش���ري���ن ل��ع��ام 
2020 حيث دعت الى مؤتمر 
للمجموعة  اف��ت��راض��ي��ة  ف��ي��ه 
ترليونات   5 وتعهدوا بضخ 
وب����اء  آث������ار  مل���واج���ه���ة  دوالر 

كرونا االقتصاديةكما دعت 
الصحة  وزراء  م��ؤت��م��ر  ال���ى 
تعزيز  وناقشو  للمجموعة 
األم���������ن ال����ص����ح����ي ال����ع����امل����ي.
وت��ل��ت��ه��ا اج��ت��م��اع��ات ل����وزراء 
املالية ومدراء البنوك ووزراء 
ال��ع��م��ل مل���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 
جائحة  عن  الناجمة  العاملية 

فيروس كرونا. 
ال����������������دروس امل�����س�����ت�����ف�����ادة: 
أب��رزت هذه األزم��ة حب ملك 
ووفاءشعبه وترسيخ اللحمة 
دروس  إل�����ى  أدت  ال���وط���ن���ي���ة 

مستفادةأهمها:
دع�����م ال�����ك�����وادر ال��ص��ح��ي��ة 

الوطنية
دع��م امل��راك��ز الصحية في 
ال���ن���ط���اق���ني ال����ع����ام وال���خ���اص 
وضرورة التنسيقبينها في 

مثل هذه الظروف.
زيادة املحتوى الوطني في 
األم����ن ال���غ���ذائ���ي ح��ي��ث يقلل 
وقت  الخارجي  مناالعتماد 

األزمات.
ترسيخ العمل فياالعتماد 
ع����ل����ى امل����ن����ص����ات ال���رق���م���ي���ة 
ل���ض���م���ان اس����ت����م����رار ح��رك��ة 
أسبوعني  تعيني مدة  الحياة 
إل��������ى ش����ه����ر ف������ي ال���ع���م���ل���ي���ة 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة خ��������الل ال����ع����ام 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ع����ن ب��ع��دل��ت��أه��ي��ل 
التعليمية  وال���ك���وادر  الطلبة 
فيالدراسة  االس��ت��م��رار  على 

في مثل هذه األزمات.
أمنية  اعداد سيناريوهات 
ل���ت���دري���ب ال�����ك�����وادر األم���ن���ي���ة 
للتعامل مع هذه األزمات في 
علمًا  اململكة.  مناطق  جميع 
أدت  األمنية  املؤسسات  بأن 

عملها بكل اقتدار.
وض�����������ع ح�������ل�������ول دائ������م������ة 
ل���ل���م���ت���خ���ل���ف���ني ف������ي م����واس����م 
ال��ح��ج وال��ع��م��رة م��ن األج��ان��ب 
ح���ت���ى ال ي���ش���ك���ل���وا أق���ل���ي���ات 
ويؤسسوا  اململكة  م��دن  في 
مجتمعات عشوائية سكنية 
ت��ج��ل��ب ال��ك��ث��ي��ر م��ن األزم����ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
والصحية وحتى السياسية 
م��ث��ل ال���ب���ورم���اوي���ة وال��ب��ل��وش 

وغيرهم.        

 د. علي الرويلي

ف����ق����ال����ت » اش������رف������ت ع��ل��ى 
امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي امل��ق��دم من 
املسابقة  وك��ذل��ك  امل��ت��ط��وع��ات 
االلكترونية  التي القت نجاحا 
وت����ف����اع����ال واي�����ض�����ا م����ب����ادرة 
م���ك���ت���ب���ك ف�����ي ه����ات����ف����ك  ف��ق��د 
وقمنا  الزميالت  م��ع  تعاونت 

ب��ع��م��ل ال��ت��ص��ام��ي��م واالع�����الن 
وت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرة ك��م��ا خطط 

لها وذكرت الرشيدي 
الهام  ب���دوري  ج��دا  سعيدة 
الذي اقدمه للفريق طوال فترة 
االزم����ة وي��ش��ع��رن��ي إن���ي ج��زء 

من هذا الوطن الغالي »

مريم بنت جبر الجبرين

د. علي الرويلي
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أسرة التحرير

...يف جمتمع التنافس األعالمي
األعالمي خالد التوجيري جيمع مابني

 اإل عالم التقليدي واإلعالم اإللكرتوني
ت�������ع�������ود ب��������داي��������ة ع����الق����ت����ي 
ب��امل��س��ت��ش��ار اإلع���الم���ي خ��ال��د 
ب�����ن ع���ب���دامل���ح���س���ن ب�����ن ح��م��د 
ال��ت��وي��ج��ري إل���ى أول����ى م��راح��ل 
األع��الم��ي��ة   منظومته  ص��ن��اع��ة 
والتي تعتبر السنوات الذهبية 
األول�����ى م���ن ح��ي��ات��ه اإلع��الم��ي��ة 
ف����ق����د ت�����رك�����ز ت����ف����ك����ي����ره ع��ل��ى 
طريق سوق اإلعالم واإلعالن 
وع��رف ال��ى أي��ن س��وف يقوده 
ه�����ذا ال���ط���ري���ق ل����م ي�����دم ال���وق���ت 
ط��وي��اًل فقد ك��ان م��اه��رًا ف��ي إق��ت��ن��اص اللحظة امل��وات��ي��ة  وخلق 
العالقات  حينها تسيد صناعة اإلع��الن واإلرتقاء بمجموعة 

من الصحف واملجالت السعودية.
وعند ذلك قاد منظومة تسويقية إعالنية أحدثت نقلة نوعية 
في السوق اإلعالمي  أدارها باقتدار كامل فقد  شارك بفعالية 
في وضع اللبنات األساسية في تجارة اإلعالن   و  قاد سلسلة 
من االبتكارات النوعية وكانت تجربة  فريدة خاضها اإلعالمي 
وشجاعة  ب��ج��دارة  ال��ت��وي��ج��ري  عبداملحسن  ب��ن  خ��ال��د  الكبير 

وإدراك 
فقد أدخ��ل تغييرات نوعية في صناعة اإلع��الن فقد كانت 
للمستشار  األول��ى  امل��ه��ارة  العامة  والعالقات  اإلع��الن  صناعة 
ك��ان وقتها  التويجري  فقد  املحسن  اإلعالمي خالد بن عبد 
م��ن حالة  إع��الن��ي��ة صحفية  أي���ة وض��ع��ي��ة  ع��ل��ى تغيير  ق�����ادًرا 

اإلخفاق إلى حالة النجاح 
اإلع��الم��ي خالد بن  ال��رائ��ع في تجربة املستشار  الشيئ  إن 
يمتلك  وف��ع��ال��ة  مفكرة  شخصية  أن��ه  التويجري  عبداملحسن 
النجاح  آلية  لديه عقلية  و  اإلبداعية  والقدرات  املبتكرة  الحلول 
نصب  وض��ع  فائقةو  صحفية  تراكمية  خ��ب��رات  اكتسب  فقد 
عينيه أهداًفا إعالمية كبرى  كانت مجلة ]مناسبات[ الشهيرة 

أحدها.
وعندما شرع في املجلة وضع للمجلة معايير إعالمية عالية 
املجلة مختلفة كل االختالف عن مثيالتها وك��ان هذا   فكانت 

هو العامل الحاسم في نجاحها وتفردها وجاذبيتها 
ف��ق��د ك�����ان  ي�����درك ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ف��وق وك�����ان م���اه���ًرا ف���ي رف��ع 
م��ع��دالت��ه ل��ذل��ك ت��م��ك��ن م���ن أن ي��ض��ع ]م��ن��اس��ب��ات[ ف���ي مقدمة 
امل���ج���الت امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال���س���وق اإلع����الم����ي. ول����م ت��ت��وق��ف 
التقليدي وإنما أسس شبكة  اإلع��الم  ه ومبادراته على  أفكار 
منظومة إعالمية داخل التكنولوجيا الرقمية  فمع تشكل العالم 
ال��ت��واص��ل��ي��ة  ]قضايا  االف��ت��راض��ي أط��ل��ق منظومته اإلع��الم��ي��ة 
وطنية[ على نطاق واسع وأرسى ثقافة وطنية إلكترونية عبر 
الى  الوقت  م��رور  مع  أدت  والتي  االجتماعي  التواصل  وسائل 
تكريس ثقافة الوطنية فقد أمضى وقًتا طوياًل يعصر خاللها 
عقله رافًعا منظومة ]قضايا وطنية[ إلى األعلى ودافًعا بها إلى 
األمام  فقد كان نموذًجا من القيادات امللهمة يضيف كل يوم 

فكرة نوعية جديدة إلى منظومة ]قضايا وطنية[.
أذ لم تكن منظومة ]قضايا وطنية[ مجرد ثقافة رقمية  بل 
كانت منظومة تجمع ما بني عاملي االفتراض والواقع فقد كانت 
على الواقع منظومة واسعة من البرامج االجتماعية والثقافية 
واإلع��الم��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة وال��ح��ض��اري��ة تمثلت في 
زيارات ثقافية ورحالت ترفيهية ومحاضرات وندوات وحلقات 
نقاش  واستضافات لشخصيات اجتماعية وثقافية وعلمية 
ومبادرات وطنية فقد كان لها حضور وطني واسع. وبعد ذلك 
شرع في استكمال البنية األساسية ملشروعه الكبير ]قضايا 
وط��ن��ي��ة[ ف��أس��س ص��ح��ي��ف��ة إل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ع��د أن ص����ار ال��ع��ال��م 
االفتراضي ظاهرة هذا العصر فوسائل التواصل االجتماعي 
واالتصالية  اإلع��الم��ي��ة  ال��س��وق  م��ن   %7١ نحو  على  تسيطر 
عاملًيا.  وسوف يكون لهذه الصحيفة اإللكترونية طعم خاص 
جمهورها  خصوصية  وم��ن  وظيفتها  خصوصية  م��ن  ينبع 
ومن خصوصية القضايا الوطنية املطروحة على صفحاتها.

د. عبداهلل الزازان

د. عبدالله الزازان

البر الوطني مفهوم جديد أطرحه 
في هذه الظروف التي تحاصرنا فيه 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م��ن خ���الل منصة 
وط��ن��ي��ة راق���ي���ة ت��ج��م��ع ن��خ��ب ال��وط��ن 

تحت مظلتها. 
البر ليس كالما يقال وإنما افعال 
تشاهد على الواقع. واألزمات تكشف 
الشخصيات خصوصا  عن وطنية 
اليوم حينما يحتاجنا الوطن أن نقف 
معه بشكل أكبر بالتزامنا بإجراءاته 
وبتوطني استيماراته واملحافظة على 

أمنه وصحته واستقراره.
يتجه  البر  ع��ن  نتحدث  وحينما   
ف��ه��م��ن��ا ع�����ادة إل����ى ب���ر ال���وال���دي���ن ثم  

األقربني ..
 والحقيقة أن هذا املفهوم بحرفيه 
)الباء والراء( له من السعة مايحتاج 
منا إلى أن نفعله في مختلف شؤون 

حياتنا.
 وح���ي���ن���م���ا ن���ت���أم���ل م����ف����ردة ال��ب��ر 
نجدها ترتكز على ركنني أساسيني 
رائ��ع��ني هما » ال��ص��دق واإلح��س��ان». 
ف��������إذا ص���ح���ب ال�����ص�����دق اإلح����س����ان 
.. وانعكست  أم��ور اإلنسان  اكتملت 

على جودة ورفاه املكان.
البر الوطني من أهم املصطلحات 
ونتداولها  بها  نعتني  أن  التي يجب 
املفهوم  ه���ذا  إن  ب��ي��ن��ن��ا.. ح��ي��ث  فيما 
يفّعل املعنى األه��م في حياتنا وهو 
ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي م���ع ال��ب��ع��د األه�����م في 

دنيانا وهو البعد الوطني.
ي���م���ارس  م�����ن  ال�����ن�����اس  م�����ن  إن    
ب��أف��ك��اره وكتاباته  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ق��وق 

وسلوكياته
يفرق  وم��ا  مايثير  يطرح  فتجده 
ووحدته.  الوطن  للحمة  اعتبار  دون 
وهذا من قصر النظر الذي يحتاج إلى 
ع��دد من األس��س في علم االجتماع 
حتى يعلم األثر االجتماعي ملا يقول 

ويفعل ويكتب ويرسل..!!
  س���أع���رض ه��ن��ا ب��ع��ض األم��ث��ل��ة 
ورب���م���ا ل����دي أخ����ي واخ���ت���ي ال��ق��ارئ��ة 

الكثير... :
تأخرنا  الوظيفة  رأس  فعلى   _١

عن الحضور في الوقت املحدد عقوق 
وطني.. إذ نحن نعطل مصالح كثير 

من الناس ينتظرون خدماتنا. 
ل���ي���س ف��ي  ال����ت����أخ����ر  2_ ظ�����اه�����رة 
ال����ح����ض����ور ف���ق���ط ب�����ل ف�����ي االن����ج����از 

كذلك.
ف����ك����م ت���ج���ل���س امل�����ع�����ام�����الت ع��ل��ى 
م��ك��ات��ب ب��ع��ض ال��ق��ض��اة واإلداري�����ني 
وامل�������وظ�������ف�������ني!! وال�������ن�������اس ت���ت���أخ���ر 
اح���ت���ي���اج���ات���ه���م وم���ص���ال���ح���ه���م دون 
أي م���ب���رر ش���رع���ي وق�����ان�����ون�����ي....!! 
إن ال��ت��راخ��ي ف��ي االن���ج���از ج���زء من 

العقوق الوطني. 
3_ ل��ش��ري��ح��ة ال��ت��ج��ار وأص��ح��اب 
األموال أن تضخ أموالك واستثماراتك 
خ��ارج وطنك عقوق وط��ن��ي.. للوطن 
حق البر منك .. وللمواطن في دعمك 
له وتوظيفه والعناية به... من املصالح 

العليا مانحتاج للتفكير فيه.
٤_ أرجو ان نفهم قضية مرتبطة 
بهذا وهي غاية في األهمية وتلك هي 
األم���ن ال��وط��ن��ي ف��ك��ل ع��م��ل نستثمر 
فيه شابا هو دعم ألمننا ووقاية من 
أن يأخذه الفراغ إلى سلوك يعق فيه 

وطنه.
5_ ك���ل م��ظ��اه��ر ال���ف���س���اد امل��ال��ي 
ف��ي ال��ع��ق��ود وال��ت��ع��ه��دات واس��ت��ن��زاف 
م���ي���زان���ي���ة ال����دول����ة ي���ع���د م����ن ال��ع��ق��وق 

الوطني.
6_ إن عظمة البر هنا أن تفاوض 
ومنشأتك  إلدارت���ك  للدولة  عقد  ألي 

وكأنك تفاوض لبيتك وألسرتك.
وم������ن ذل������ك اخ����ت����ي����ار األج���������ود ال 
األرخص. هنا يتجسد البر الوطني.

7_ أن تقدم  من اليستحق على 
م����ن ي��س��ت��ح��ق ت���ح���ت أي م���ب���رر ه��و 

عقوق وطني.
٨ _  وأن ت��ن��ت��دب م��ن ت��ح��ب دون 

مراعاة لحقوق غيره عقوق وطني..
ال��ل��ج��ان من  ف���ي  ت��ض��م  9_  وأن 
أنه سيبارك مساعيك دون ان  تعلم 
يكون له باع في اللجان املعنية عقوق 

وطني..!!
يتلطف  أن  الوطني  البر  ١0_ من 
م��ري��ض��ه ويستكشف  م���ع  ال��ط��ب��ي��ب 
ف��ي  ع���ج���ل���ة  دون   ... آالم�������ه  أغ���������وار 

التشخيص..
كل ذلك سيختصر على الطرفني 
ال����وط����ن وامل����ري����ض ال����وق����ت وال��ج��ه��د 

واملال. 
م��اف��ي  ك����ل  ن���ب���ذل  أن  ال���ب���ر    _١١
وس��ع��ن��ا ألع��م��ال ال��ب��ر وج��م��ع��ي��ات��ه... 
رعاية  في  للوطن  عونا  تكون  حتى 

من يحتاج لدعم ورعاية.
  إن م���ج���االت ال��ع��ق��وق ك��م��ا ال��ب��ر 
ال��وط��ن��ي ي��ص��ع��ب ع��ده��ا وح���ده���ا إذ 

يعني ..
امل�����رور  ب��أن��ظ��م��ة  ال���ت���زام���ك    _١2
واح��ت��رام��ك ل��رج��ل األم���ن ب��ر وط��ن��ي.. 
ب��ل ت��ق��دي��م ال��ن��ص��ح ألي م��ح��ت��اج في 
الشارع ألي خدمة وطنية بر بالوطن 

واملواطن.
ال��ص��ف  م��اي��ش��ق  ت��ن��اق��ل  إن   _١3

وم���اي���ث���ي���ر ال��ف��ت��ن��ة وي����ع����زز م��ف��اه��ي��م 
أو  وسيلة  ب��أي  والتفرقة  العنصرية 
قصيدة  أو  شيلة  أو  مقالة  او  كلمة 
العقوق  مظاهر  أعظم  من  فكاهة  أو 

الوطنية..!!
الوطني  البر  مفهوم  إشاعة  إن    
ه�����ذا امل���ع���ن���ى ال����ح����ض����اري  وت��ب��ن��ي��ه 
ف��ي ك��ل م���س���ارات ح��ي��ات��ن��ا سيقوي 
نفسا  فينا  ويبعث  لوطننا  انتماءنا 

جديدا وراقيا لحياتنا.
  أدعو الجميع إلى تفعيل مصطلح 

البر الوطني
تعطيل الي  اي  أن  واس��ت��ح��ض��ار 
نرتكب  أن��ن��ا  يعني  وطنية  مصلحة 
عقوقا وطنيا نأثم شرعا بممارسته 
وإن��ج��از وتسهيل  أي عمل  وب��امل��ث��ل 
من  هو  املواطنني وخدماتهم  ألم��ور 
ل��ب ال��ب��ر ال��وط��ن��ي ال���ذي ي��ج��زى عليه 
اإلن����س����ان ب���ق���در ن���ف���ع ع��م��ل��ه ل��ع��ام��ة 

الناس. 
األمثلة ال حدود لها في بر الوطن. 

ومنها
ق���در سمعة  ت��ك��ون ع��ل��ى  أن   _١٤
تسيح  حينما  وم��س��ؤول��ي��ت��ه  ال��وط��ن 
في بالد العالم أن تكون بارا بوطنك 
سلوكا وتعامال واحتراما لكل مكان 

وزمان تكون موجودا فيه.
ال����راق����ي*»  أن  تشعر    » *ال��ب��ر 
بأن من طلب منك خدمة أنه قدم لك 
فرصة لتخدم وطنك... هكذا شعور 

البر الوطني.
ف���ي ش��خ��ص��ي��ت��ك أن  ١5_ وال���ب���ر 
ت�����ح�����رص ع����ل����ى م���س���ت���ق���ب���ل وط���ن���ك 
وتنميته كما تحرص على مستقبل 

شخصك ورقيه.
 *ال����ب����ر ل���ي���س ب��ت��وج��ه��ن��ا ص���وب 
كل شأن  في  البر  إنما  فقط  الكعبة 
وأم������ر وق�������رار ون����ظ����ام ف����ي ح��ي��ات��ن��ا 

خاصة كانت أم عامة*. 

  أ.دخالد الشريدة
جامعة القصيم 
@ksharida١

الرب الوطين

ب����م����ش����اع����ر ال���غ���ب���ط���ة 
وال�����������س�����������رور س����ع����دت 
ملجموعة  ب��االن��ض��م��ام 
هذه  وطنية«  »قضايا 
التي تحقق  املجموعة 
م����س����م����اه����ا وت����ت����رج����م 
أه���������داف���������ه���������ا خ����ط����ط����ا 
وب����رام����ج م��ف��ي��دة على 
أرض الواقع من خالل 

ندواتها التي تناقش هموم املواطن واملقيم 
وبنات  أبناء  من  املختصون  فيها  وتحاور 
الوطن من األكاديميني واملختصني والنخب 

الثقافية في املجتمع.
»قضايا وطنية« هي نبراس في مجموعات 
التي تستثمر  النافعة  للبيئات  آب  الواتس 
واملعلومات  األف��ك��ار  ل��ت��ب��ادل  األوق����ات  فيها 
والبيانات، هي مصدر للمعلومة الصحيحة 

والفكر النير.
وق�����د س����ع����دت ك���ث���ي���را وأن�������ا أق�������رأ وأس���م���ع 
الطرح العلمي الناضج في توصيات ندوة 
امل���ج���م���وع���ة » ف����ي����روس ك�����ورون�����ا امل��س��ت��ج��د 
ال��وق��ائ��ي��ة  ال���ت���داب���ي���ر  ب���ني  ) ك��وف��ي��د - ١9 (  
وال����ع����الج����ي����ة وت����أث����ي����رات����ه امل���ح���ت���م���ل���ة ع��ل��ى 
املجتمع«، لقد حملت هذه التوصيات وعيا 
ف��ك��ري��ا وط��ن��ي��ا ع���ن ه����ذه ال��ج��ائ��ح��ة وب��ي��ن��ت 
جهود حكومة خادم الحرمني الشريفني في 
التعامل املشرف مع الفترة الحالية والنظرة 
االحترازية  اإلج����راءات  ات��خ��اذ  ف��ي  الصائبة 
اهتمامها  اإلن��س��ان محور  م��ن  التي جعلت 
األرواح  س���الم���ة  ع���ل���ى  ال���ح���ف���اظ  ف����ي  األول 
الغذاء  في  األساسية  االحتياجات  وتوفير 
وال���ص���ح���ة ودع�����م االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي بما 

يضمن قوته العاملية.
كما امتدت رعاية القيادة الرشيدة لتشمل 
ت��وف��ي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ب��م��ن��ص��ات تقنية 

نفخر بها محليا وعامليا.
»مجموعة  ع��ن  أت��ح��دث  وأن  يسعني  وال 
ق��ض��اي��ا وط���ن���ي���ة«   ون��ه��ج��ه��ا ال��ف��ري��د إال أن 
أت����ق����دم ب���ج���زي���ل ال���ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ل��ف��ري��ق 
العلمي للمجموعة برئاسة صاحبة السمو 
األم���ي���رة ال��دك��ت��ورة ال��ج��وه��رة ب��ن��ت ف��ه��د بن 
م��ح��م��د آل س���ع���ود وأع����ض����اء ال���ف���ري���ق ع��ل��ى 
املتميزة،  العلمية  وال��ب��رام��ج  األنشطة  ه��ذه 
والشكر األوفر ملؤسس املجموعة املستشار 
اإلع���الم���ي األس���ت���اذ خ���ال���د ب���ن ع��ب��دامل��ح��س��ن 
التويجري وجهوده املخلصة في التأسيس 
ورس�����م س��ي��اس��ة وأه�������داف ق��ض��اي��ا وط��ن��ي��ة، 
ب��ل��ج��ان ع��م��ل ت��دي��ر س��ي��ر امل��ج��م��وع��ة بكفاءة 
أداء وج�����ودة ع��ال��ي��ة، ع��م��ل م��ؤس��س��ي بفكر 
إداري ح��دي��ث، وال��ش��ك��ر م��وص��وال  ألع��ض��اء 
امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ح��ض��وره��م وم��ش��ارك��ات��ه��م، 
للمجموعة وفعالياتها استمرارية  متمنيا 

التميز واإلبداع.
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