
ببهجة  يشعر  وبالتفاؤل   ، بالسعادة  اإلنسان  يشعر  باألمل 
 إليها نفسه ، 

ّ
الحياة ، فاإلنسان بطبعه يحب الُبشرى وتطمئن

حيث تمنحه دافًعا قوًيا للعمل . لذلك قال رسول الله َصّلى الله 
عليه وسلم : 

) يسروا وال تعسروا ، وبشروا وال تنفروا ( .
   وع��ل��ي��ه ف����إن أي واق����ع ت��ع��ي��ش��ه األم����ة ال ي��خ��ل��و م���ن ع��ن��اص��ر 
إيجابية وأخرى سلبية . وعلينا أن نعزز اإليجابيات ، وتقليل 

السلبيات أو محاصرتها . 
    إن ال���ن���اس ال���ي���وم ف���ي ظ���ل أزم����ة ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك��ورون��ا 

املستجد
 ) كوفيد - ١٩ ( وتبعاتها في حاجة إلى َمن يبث في نفوسهم 

األمل ، وذلك بتعزيز استحضار إيجابياتها .
أن تكرهوا  : ) وعسى  الله سبحانه وتعالى  ق��ال  أو ليس قد 

شيًئا وهو خير لكم ( 
البقرة آية : ٢١٦ ، 

) .... فعسى أن تكرهوا شيًئا ويجعل الله فيه خيًرا كثيًرا ( 
النساء : آية ١٩ .

إذن ف��ال��ت��ف��اؤل ، وت���وق���ع ال��خ��ي��ر وامل��س��ت��ق��ب��ل ، م��ه��م��ا اش��ت��دت 
األزمات ، يبعث على الرضا واألمل ، ويدخل الفرح والسرور على 
قلب الشخص واملحيطني به ، ألن ذلك يكون نابًعا من رضاه عن 
الظن  ، ويحسن  الله سبحانه وتعالى وإيمانه بقضائه وق��دره 

بتدبيره وحكمه.
وع���ل���ى ذل����ك ف��م��ن ت���وك���ل ع��ل��ى ال���ل���ه ، وت����ف����اءل ب����إزاح����ة ال��غ��ّم��ة 
التي خلقها  األسباب  ، وأخ��ذ بجميع  أفضل  وتفاءل بمستقبل 
الله سبحانه وتعالى وهدى بها اإلنسان ، وسعى بقلب مطئن 
ب��اإلي��م��ان ، ونفس راض��ي��ة ع��ن الرحمن ، شعر ب��إش��راق وتفاؤل 
. وع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا بحسن ال��ظ��ن ب��ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ، وأن 
نأمل بالخير والتفاؤل ، وأاّل نجعل لليأس طريًقا لقلوبنا ففي 
الحديث الصحيح : ) قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ، 

فليظن بي ما يشاء ( .
    فال شك أننا نمر بظروف صعبة في ظل انتشار فيروس 

كورونا املستجد ) كوفيد - ١٩ (
والحجر املنزلي ، والتباعد االجتماعي ، والعزلة الذاتية، أمور 
تبعث األمل واإليجابية ، فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : ) 
عجًبا ألمر املؤمن ، إن أمره كله خير ، إن أصابته سراء شكر فكان 

خيًرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا له ( .
أل��ي��س م���ن إي��ج��اب��ي��ات ال��ح��ج��ر امل��ن��زل��ي ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال 

الحصر لم شمل األسرة ، وترتيب األولويات .
أليس من إيجابيات الحجر املنزلي أيًضا أنه علمنا دروًس��ا 
ق��ي��م��ة ل��ل��غ��اي��ة ، وم����ن أه��م��ه��ا درس » ال���ف���رق ب���ني االح��ت��ي��اج��ات 
والرغبات ... » ، *وترتيب األولويات* واالستغناء عن الكماليات 
غ��ي��ر ال��ض��روري��ة وم���ا أك��ث��ره��ا ، وال��ت��ب��رع ب��ال��زائ��د ع��ن ال��ح��اج��ة ، 
 ، التطوعية  واألع���م���ال  املجتمعية  امل��س��ؤول��ي��ة  فضيلة  وت��ع��زي��ز 

وتفعيل الدراسة عن بعد في جميع مراحل التعليم . 
والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها .

وأي����ًض����ا م���ن إي��ج��اب��ي��ات ه����ذه ال��ج��ائ��ح��ة ع��ق��د أول ق��م��ة على 
مستوى العالم عن طريق الفضاء االفتراضي في اململكة العربية 
جائحة  ملواجهة  الشريفني  الحرمني  خ��ادم  برئاسة  السعودية 
الله سبحانه وتعالى  ، وبتوفيق من  فيروس كورونا املستجد 
كتب الله لها النجاح ، وقد تكون هذه بادرة مستقبلية لعقد قمم 

افتراضية أخرى في الظروف الطارئة .
اإلشاعات  بأخطار  واملقيمني  املواطنني  وع��ي  ارتفع مستوى 
وضرورة الرجوع إلى ما تصدره الجهات املسؤولة بالدولة من 

قرارات وتوجيهات .
وبصفة عامة ارتفع وعي شعور األف��راد بدعمهم ملا تقوم به 

حكومة خادم الحرمني الشريفني من إجراءات احترازية .
      وأختتم بعبارة كثيًرا ما قرأتها وهي عبارة :

» يقيني بالله يقيني »
فهل موضع يقيني الثانية م��ن اإلع���راب ه��ي تأكيد ل��أول��ى ، 

أو تعني : 
» تحميني » لكنها على أي حال عبارة كلما قرأتها وتأمالتها 

بعثت في نفسي شعوًرا محبًبا مليًئا باألمل والتفاؤل .
فعلينا جميًعا ضرورة نشر ثقافة األمل والتفاؤل في املجتمع 
والتفاؤل بالخير واألمل في مستقبل مشرق ، واالبتعاد عن نشر 

ثقافة اليأس والقنوط واإلحباط . 
ف��اإلن��س��ان امل��ؤم��ن يجب أن ي��ك��ون داع��ًي��ا إل��ى الخير وال��رج��اء 

واألمل باملستقبل املشرق والنظرة اإليجابية .
يقول أمير املؤمنني علي رضي الله عنه :

» تفاءل بالخير تنجح » .
      أوص����ي ن��ف��س��ي وأوص�����ي ال��ج��م��ي��ع ب���ض���رورة االس��ت��م��رار 
ب��ال��ت��ق��رب إل���ى ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى وال��ت��ح��ل��ي ب��ث��ق��اف��ة األم���ل 
 وأن نجعل حسن ظننا بالله في 

ّ
 وجل

ّ
والرجاء والخوف منه ع�ز

جميع أم��ور حياتنا ، فالله ق��ادر على أن يزيل هذه الغمة التي 
يمر بها الوطن الغالي بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد 
ف��ي لحظة فرحمته واس��ع��ة وق���د وس��ع��ت ك��ل ش��ئ وال��ل��ه رؤوف 

رحيم بعباده .
       وبمناسبة حلول عيد الفطر املبارك فإنني أتوجه بالتهنئة 
ل���خ���ادم ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني وول�����ي ع���ه���ده األم�����ني وح��ك��وم��ت��ه��م 
ال��رش��ي��دة ول��ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ول��ج��م��ي��ع ال���زم���الء في 
مجموعة قضايا وطنية بعيد الفطر املبارك ، أع��اده الله علينا 

وعلى األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات .
وكل عام وأنتم بخير   وصحة وعافية .

األمل والتفاؤل

د.األمرية اجلوهرة بنت فهد بن 
حممد بن عبدالرمحن  آل سعود

 رئيس جملس االدارة

األمرية هند بنت عبد الرمحن آل سعود

رئيس التحرير:

 خالد بن عبد احملسن بن محد التوجيري

العدد الثاني
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جريدة أسبوعية تصدر عن جمموعة قضايا وطنية 

الشائعات تهز كيان اللحمة الوطنية 
وتلقي األخبار  والتوجيهات من مصدرها

ق����������دم����������ت م�����ج�����م�����وع�����ة 
»فيديو«  وطنية  قضايا 
توعوي عن التحذير من 
الشائعات والتأكيد على 
تلقي األخبار واملعلومات 

من مصادرها الرسمية.
وأش�������������اد امل�����ش�����ارك�����ون 
العربية  اململكة  بجهود 
ال���س���ع���ودي���ة  ف���ي ت��وف��ي��ر 
امل������ن������ص������ات اإلع�����الم�����ي�����ة 
ال�������رس�������م�������ي�������ة وت������وف������ي������ر 
والبيانات  اإلحصائيات 
التي تهم املواطن واملقيم 
ف������ي امل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة 
ف��ي مواجهة  ال��س��ع��ودي��ة 
ف�������������ي�������������روس ك�����������ورون�����������ا 
م���ش���ي���ري���ن إل������ى إه���ت���م���ام 

املواطن  بسالمة  القيادة 
وامل���ق���ي���م،م���ؤك���دي���ن ع��ل��ى 
ال��ت��ق��ي��د ال���ت���ام واإلل����ت����زام 
باألنظمة التي أصدرتها 
الجهات ذات االختصاص 
ت���ح���ق���ي���ق���ا ل���ل���م���س���ؤول���ي���ة 
الوطنية وتعزيز الجانب 
االجتماعي والوطني في 
ع����دم ت������داول ال��ش��ائ��ع��ات 
واألراج������ي������ف ال����ت����ي ت��ه��ز 
ك���ي���ان ال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة 

والنسيج االجتماعي.
ودع�����������������������������ا أع������������ض������������اء 
وط��ن��ي��ة ف���ي م��ش��ارك��ت��ه��م 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة إل�����ى ال��ب��ع��د 
ع����ن ال���ش���ائ���ع���ات وت��ل��ق��ي 
األخ����ب����ار وال��ت��وج��ي��ه��ات 

م��ن م��ص��ادره��ا الرسمية 
وال����دع����وة ل��ت��ف��ع��ي��ل وس��م 

#كلنا_مسؤول.
ش���������������ارك ف���������ي ال����ع����م����ل 
الوطني كاًل من صاحبة 
السمو األميرة الدكتورة 
ال������ج������وه������رة ب�����ن�����ت ف���ه���د 
س���ع���ود  آل  م����ح����م����د  ب������ن 
واألس����������ت����������اذ خ������ال������د ب���ن 

عبداملحسن التويجري
وال�������دك�������ت�������ورة س���ل���وى 
ال��ه��زاع  والدكتور طارق 
ال����ح����ب����ي����ب وال������دك������ت������ورة  
نوف البنيان واألستاذة 
ف�������اط�������م�������ة ال�����������دوس�����������ري 
واألس����������������ت����������������اذة ع������ط������رة 

األسمري.

مدير شرطة الرياض :

سنطبق قرارات املنع طوال 
أيام العيد بكل حزم

أكد مدير شرطة منطقة الرياض أن 
امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي يتم رص��ده��ا تسجل 
ان��خ��ف��اض��ًا ف���ي امل���ع���دالت ن��ظ��رًا ل��وع��ي 
أفراد املجتمع والتزامهم بالتعليمات 

منع التجول .
 وق�������ال  إن ال���خ���ط���ط األم���ن���ي���ة ال��ت��ي 

وض���ع���ت���ه���ا ش���رط���ة م��ن��ط��ق��ة ال���ري���اض 
ش����ام����ل����ة وت�������راع�������ي ك������ل امل����ن����اس����ب����ات 
واملواسم، وسيتم تطبيق قرارات املنع 
ط�����وال أي�����ام ال��ع��ي��د ب��ك��ل ح����زم ح��م��اي��ًة 
امل��ج��ت��م��ع وض��م��ان��ًا لسالمتهم  ألف����راد 

-بإذن الله.

عنهـــم 

المستشار األعالمي / خالد بن عبد المحسن بن حمد التويجري

مجموعة قضايا وطنية

من القلب

امللك  الشريفني…  الحرىين  خ��ادم  سيدي  ملقام  نرفع 
سلمان بن عبدالعزيز  وملقام سيدي ولي العهد االميره 

بمناسبة  التبريكات  التهاني  سلمان  بن  محمد  االمير  امللكي  السمو  صاحب 
االمر  ..الوة  العيد  به قريحتي. بمناسبة  ما ج��ادت  ه��ذا  لكن  املبارك  عيدالفطر 
ان��ا ال أج��ي��د الشعر إال أنها  ف��ي مجموعة قضايا وطنية  وااخ��وان��ي واخ��وات��ي 

مشاعر قد فاضت وضاق بها صدري

العيد في زمن »كورونا«

خالد بن عبد احملسن التوجيري

بقلم: األمري  فيصل بن سلطان  بن 
ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

أع��������������������ب��������������������ر ع������������������������ن ش��������������������ك��������������������ري وأذك�����������������������������������������������ر م������������������������ن ل��������ه��������م
م����������������������واق����������������������ف زادت��������������������������ن��������������������������ي ح������������������ي������������������اة إل�����������������������������ى ع�����������م�����������ري

ف������������������ق������������������د زادن����������������������������������������������������ي س������������������ي������������������ل امل��������������������ش��������������������اع��������������������ر ق������������������وة
أزري م���������������������ن  ش���������������������د  ق���������������������د  األم  دع�����������������������������������اء  وه�����������������������������������ذا 

ف����������������ق����������������د ك�������������������������������ان ي�����������������������ا أم��������������������������������������اه ص�������������������وت�������������������ك م��������ل��������ه��������م��������ا
وه�������������������������������ذا ص�������������������������دى ن����������������������ج����������������������واِك ف�������������������ي دم�������������������������ي ي����������ج����������ري

وك�������������������������������ل ص����������������ح����������������اب����������������ي ق�����������������������د ع�������������������رف�������������������ت ص����������ف����������ات����������ه����������م
رج�������������������������������ال ب�������������ه�������������م أس����������������م����������������و وي�������������ع�������������ل�������������و ب�������������ه�������������م ق�������������������دري

ف������������������������ه������������������������ذي ب�������������������������������������الد ال������������������������ع������������������������ز ك����������������������������ل رج����������������ال����������������ه����������������ا
أب���������������������������������������اة ل����������������ه����������������م ذك�������������������������������ر م�����������������������ن س��������������������ال��������������������ف ال����������������ده����������������ر

م�����������������ل�����������������ي�����������������ك ل������������������������������ه ف������������������������������ي ك������������������������������ل ش��������������������ب��������������������ر ع���������������الم���������������ة
وه����������������������������������ذا ول����������������������������ي ال��������������ع��������������ه��������������د أب����������������������������������دي ب���������������������ه ف�����������خ�����������ري

أم�������������������ي�������������������ر ه�����������������������و األع���������������������������ج���������������������������از ق�����������������������د خ�����������������������ط س������������ي������������ره
م���������������ن ال����������ف����������ك����������ر وال�����������ت�����������ط�����������وي�����������ر وال�������������ق�������������ال�������������ب ال��������ع��������ص��������ري

وك������������������������������������ل ام����������������������ي����������������������ر ق���������������������������د أت���������������������������ان���������������������������ي م���������������س���������������اع���������������دا
ت�����������ط�����������ي�����������ب ب��������������������ه ن�����������ف�����������س�����������ي وي��������������ش��������������ف��������������ى ب��������������������ه ك����������س����������ري

وك����������������������������������ل ت���������������ح���������������ي���������������ات���������������ي وأس�������������������������م�������������������������ى م��������������ش��������������اع��������������ري
إل���������������������������������ى ك�������������������������ل م�������������������������س�������������������������ؤول ت�����������������������������ج�����������������������������اوزه ذك�������������������������ري

ف��������������ش��������������ك��������������را ألص����������������ح����������������اب����������������ي وأه���������������������ل���������������������ي وم������������وط������������ن������������ي
وش������������������ك������������������را مل������������������ن ي���������������رق���������������ى وي������������������زه������������������و ب������������ه������������م ش���������ك���������ري

وك���������������������������������������ل زم�������������������������ي�������������������������ل ل�����������������������������ي ل�����������������������������ه أل���������������������������������������ف ق����������ب����������ل����������ة
ف������������ق������������د ك�����������������������ان ل�����������������ي ك��������������ن��������������زا م�����������������ن ال��������������ح��������������ب وال����������ص����������ب����������ر

ورغ�������������������������������������������������م م��������������������ع��������������������ان��������������������ات��������������������ي ك������������������������������ل م�������������ت�������������اع�������������ب�������������ي
ف�������������ق�������������د ك�������������������������ان أص���������������ح���������������اب���������������ي ك�������������م�������������ا ل�����������ي�����������ل�����������ة ال�������������ق�������������در

وك������������������������������������ل ق������������������ض������������������اي������������������ان������������������ا ش��������������غ��������������ل��������������ن��������������ا ب���������ح���������ل���������ه���������ا
ف����������ح����������ل����������ت ك������������م������������ا ن���������������رج���������������و م������������������ن األص�����������������������������ل وال���������������ج���������������ذر

وك�����������������������������������������������ان ل�������������������ن�������������������ا ن�������������������ه�������������������ج ي����������������ن����������������ظ����������������م س�������������ي�������������رن�������������ا
ال��������ف��������ك��������ِر ج������������ان������������ب  وال    واالخ��������������������������������الص  ال������������ح������������ب  م��������������ن 

ف��������������ل��������������ل��������������ه ك�������������������������ل ال�����������������ح�����������������م�����������������د وال��������������������ش��������������������ك��������������������ر م���������ث���������ل���������ه
ف������������ق������������د زادن����������������������������������ا ال�������������رح�������������م�������������ن ن��������������ص��������������را ع������������ل������������ى ن���������ص���������ِر

وق������������������������د ج������������������������اء ه������������������������ذا ال������������ع������������ي������������د وال���������������������ف���������������������رح ص���������ن���������وه
وه����������������������������������ذي ت�����������ه�����������ان�����������ي�����������ن�����������ا ي�����������������ج�����������������ود ب��������������ه��������������ا ش�����������ع�����������ري

)وم�������������������������������������ن ع������������������������������رف األي��������������������������������������������ام م�������������ع�������������رف�������������ت�������������ي ب�����������ه�����������ا(
ت�������������������ج�������������������اوز م�������������������ا ق�������������������د ك��������������������������ان م�������������������ن ح����������������اق����������������د ي����������غ����������ري

م�������������ع�������������ال�������������م إال  األح�����������������������������������������������������������������داث  ه�������������������������������������ذه  وم�������������������������������������ا 
ل����������ت����������ك����������ت����������ش����������ف األح�����������������������ب�����������������������اب م��������������������ن ص�����������������اح�����������������ب امل����������ك����������ر

ف��رح��ة م��ن ال��ق��ل��ب بعيد ال��ف��ط��ر امل��ب��ارك أنقلها إل��ى 
قلوبكم الجميلة كل عام وأنتم بخير، كل عام ووطننا 

في عز وشموخ.
إن عيدنا السعيد يزهو وينتشي بتاريخ عريق للمملكة العربية السعودية 
وط��ن الفخر واإلن��ت��م��اء، قيادة حكيمة في كل امل��واق��ف واألح���داث، وجهود 
متواصلة،يشار إليها بالبنان يدركها القريب والبعيد، في مكافحة خطر 
ووباء »كورونا«، دعم ال محدود للمواطن واملقيم، للحفاظ على الصحة، 
ق��دم ف��ي عيدنا واألل��س��ن��ة تلهث بالحمد  ودع��م لالقتصاد، نتذكر  ك��ل م��ا 
والشكر لله تعالى في شأنه، ثم لقادتنا حفظهم الله ورعاهم وعلى دروب 

النهضة والتقدم واإلزدهار سدد خطاهم.
نفرح بالعيد في أجواء من الرعاية واالهتمام التي تقدمها حكومة خادم 
الحرمني الشريفني،في شتى املجاالت،وتتجلى فيها إدارك الفرد ملسؤولياته 
وفرح  والشعب  القيادة  بني  وطني  تالحم  الوطني،  النسيج  منظومة  في 
وسرور، لم تستطع »الجائحة« أن تطفي وهجه، فلقد استقى نوره وضياءه 
من مصابيح نور اإليمان فكانت سعادة اإلنسان، في عهد سيدي سلمان 

-أطال الله في عمره وأيد بنصره وتمكينه ولي عهده األمني.
 ولعيدنا مع مجموعتنا املتميزة »قضايا وطنية« أشواق وحكايات فرح 
ال��ود واالحتفاء  وسعادة، من مجلتها اإلبداعية أبثها لكم في سطور من 
واإلعجاب، بالنهج الوطني الفريد واألعضاء الكرام، واالنجازات، فكل عام 

وأنتم بخير، وإلى مزيد من العطاءات وتحقيق الطموحات.

وقد جاء هذال العيد والفرح صنوه

وهذه تهانينا يجود بها شعري 



�شعــــر2

األمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز األميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود

قضايا وطنية الصحيفه ما يناسبها

إال ع���م���ل م��ك��ت��م��ل ب����أه����داف ت��رت��ي��ب��ه.

قضايا وطنية  الصحيفة  هي مؤسسها

لوال ال��والء للوطن ما عاد يمشي به.

رم���ز ال���وف���اء ل��ق��ب��ه س��ل��ط��ان ك��اس��ب��ه��ا.

خالد تواجر وفاء والوعد  يوفي به.

وحدة وطن نظرته با الدوم يرغبها.

ي��دع��ي به ال��ت��ف��رق دوام دوم  ون���ب���ت  

وال��ط��ائ��ف��ي��ة ي��اش��ي��ن��ه ه���ي م��ذه��ب��ه��ا.

ال��دي��ن واح����د وط���ن واح����د ون��ب��ن��ي به

قضايا وطنية    الصحيفه  االسبوعيه   في مطالبها.

إخالص ال جل الوطن والناس تدري به

 نواف نهري  نهري العلوي الشمري
 للشاعر الشمالي عروس الشمال

ك��������������ان أب��������������و إس�������ح�������اق 
��ب��ي��ع��ي - رح���م���ه ال���ل���ه -  ال��سَّ
باب،  الشَّ معشر  »يا  يقول: 
وا واج��ت��ه��دوا، وب���ادروا  ج���دُّ
تكم، واغتِنموا شبيبَتكم  قوَّ
 

َّ
��ه ق��ل ق��ب��ل أن ت��ع��ج��زوا، ف��إنَّ

ت عليَّ ليلة إالَّ قرأت  ما مرَّ
فيها بألف آية«.

 وك������ان ع���ب���دال���واح���د ب��ن 
ي��زي��د - رِح��م��ه ال��ل��ه - يقول 
أهَل  ليلة: »يا  ألهله في كل 
أي: من   – ان��ت��ب��ه��وا  ار،  ال�������دَّ
ن��وم��ك��م - ف��م��ا ه����ذه – أي: 
الدنيا - دار نوم، عن قريب 

يأكُلكم الدود«.
 وقال محمد بن يوسف: 
وري - رِحمه  كان سفيان الثَّ
��ي��ل  ال���ل���ه - ُي��ق��ي��م��ن��ا ف����ي ال��لَّ
وي��ق��ول: »ق��وم��وا ي��ا شباب، 
إذا  ما دمتم شباًبا،  وا 

ُّ
صل

وا اليوم، فمتى؟!«.
ُّ
لم تصل

الحني  الصَّ  وك��ان بعض 
��ب��اب  ي��ق��ف ع��ل��ى ب��ع��ض ال��شَّ
طعامهم،  وض��ع  إذا  اد  العبَّ
ويقول لهم: ال تأكلوا كثيًرا، 
فتناموا  ك��ث��ي��ًرا،  ف��ت��ش��رب��وا 

كثيًرا، فتخسروا كثيًرا«.

 وق��ال أب��و جعفر البقال: 
»دخ�����ل�����ُت ع���ل���ى أح����م����د ب��ن 
يحيى - رحمه الله - فرأيُته 
يكاد  ما  كثيًرا  بكاء  يبكي 
ي��ت��م��ال��ك ن��ف��س��ه، ف��ق��ل��ت ل��ه: 
أخ��ب��رن��ي م��ا ح��ال��ك؟ ف���أراد 
أن يكُتمني فلم أدْعه، فقال 
البارحة،  حزبي  فاتني  لي: 
ألم��ر  إالَّ  ذل����ك  أح���س���ب  وال 
أح����دث����ُت����ه، ف��ع��وق��ب��ت ب��م��ْن��ع 

حزبي، ثم أخذ يبكي«.
 وق��������ال رج������ل ل��ل��ح��َس��ن 
البصري: أعياني قيام الليل، 

دْتك خطاياك«. فقال: »قيَّ
 وق���ال���ت ام������رأة م��س��روق 
بن األْج���دع: »وال��ل��ِه، ما كان 
م��س��روق ُي��ْص��ِب��ح م��ن ليلة 
إالَّ وس���اق���اه  ���ي���ال���ي  ال���لَّ م����ن 
منتِفَختان من طول القيام«، 
وكان - رِحمه الله - إذا طال 
��ى  ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ل وت���ع���ب، ص��لَّ
��اة،  ال��صَّ يترك  وال  جالًسا 
وك���ان إذا ف��رغ م��ن صاِته 
يزحف – أي: إلى فراشه - 

كما يزحف البعير!
البناني قد  ث��اب��ت   وك���ان 
فكان  ال��ص��اة،  إليه  َبْت  حبِّ

همَّ إن كنَت أِذنت  يقول: »اللَّ
ل����ك ف��ي  ���ي  ألح������ٍد أن ي���ص���لِّ
ي  ق��ب��ره، ف��ائ��ذن ل��ي أن أصلِّ

في قبري«.
 وق��ال أب��و ال����درداء: »ل��ْوال 
ث�����اث م����ا أح���ب���ب���ُت ال��ع��ي��ش 
���م���أ ل��ل��ه  ي����وًم����ا واح����������ًدا: ال���ظَّ
���ج���ود لله  ب��ال��ه��واج��ر، وال���سُّ
في جْوف الليل، ومجالسة 
أْقوام ينتقون أطاِيَب الكام 

مر«. كما ينتقى أطايب الثَّ
داود:  ب��ن  عبدالله  وق���ال   
»كان أحدهم إذا بلغ أربعني 
س��ن��ة، ط����وى ف����راش����ه«؛ أي: 

كان ال ينام طول الليل.
 وق����ال أح��م��د ب���ن ح���رب: 

»ي����ا ع��ج��ًب��ا مِل����ن ي���ع���رف أنَّ 
ار   النَّ

ن فوقه، وأنَّ ة ُتَزيَّ الجنَّ
��ر ت��ح��ت��ه، ك��ي��ف ي��ن��ام  ت��س��عَّ

بْينهما؟!«.
��ى إلى   ق��ال م��ْع��م��ر: »ص��لَّ
ال��ت��ْي��م��ي -  جنبي س��ل��ي��م��ان 
رِح��م��ه ال��ل��ه - ب��ع��د ال��ع��ش��اء 
في  يقرأ  اآلخ���رة، فسمعُته 
ِذي ِبَيِدِه  صاِته: ﴿ َتَباَرَك الَّ
 َش��ْيٍء 

ِّ
��ْل��ُك َوُه���َو َع��َل��ى ُك��ل امْلُ

��ى  ]امل����ل����ك: 1[ ح��تَّ َق����ِدي����ٌر ﴾ 
ا  أت��ى على ه��ذه اآلي��ة: ﴿ َفَلمَّ
ُوُج����وُه  ِس��ي��َئ��ْت  ْل���َف���ًة 

ُ
ز َرَأْوُه 

 ،]27 ]امللك:   ﴾ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ
ى خفَّ  ده��ا حتَّ ي��ردِّ فجعل 
أه����ل امل��س��ج��د وان���ص���رف���وا، 
ث������مَّ خ�����رج�����ُت إل������ى ب���ْي���ت���ي، 
��ا رج��ع��ُت إل���ى املسجد  ف��ل��مَّ
ن الفجر، فإذا سليمان  ألؤذِّ
ال���ت���ْي���م���ي ف����ي م���ك���ان���ه ك��م��ا 
تركُته البارحة، وهو واقف 
د هذه اآلية لم ُيجاوزها:  يردِّ
ِسيَئْت  ْل��َف��ًة 

ُ
ز َرَأْوُه  ��ا  َف��َل��مَّ  ﴿

ِذيَن َكَفُروا ﴾. ُوُجوُه الَّ

عبداهلل بن عبدالعزير 
عبداهلل التوجيري
الشؤون اإلسامية

هؤالء فرسان الليل

عبدالله عبدالله التويجري

ي����اع����ي����ُد م����رح����ى ُع���������دَت ل�����ي ي���اع���ي���ُد
 م�����ن ب�����ْع�����ِد ع��������اٍم ي�����اَع�����َس�����اك س��ع��ي��ُد

 ي���اع���ي���ُد  ذا   ت���ك���ب���ي���ُرن���ا   ت��ه��ل��ي��ُل��ن��ا
�����ْت  ح����ن����اج����ُرن����ا  ب�������ِه  ي���اع���ي���ُد  َض�����جَّ

  ال������ل������ه   أك������ب������ُر   ال   إل�����������ٌه   غ����ي����َرُه
 وال�����ح�����م�����ُد    ل�����ل�����ِه    ل�����ه�����ا    ت���ردي���ُد

 وال���ّن���اُس م��ن ف���رٍح ت��ه��ن��يُء بعَضها
 ول���ب���اُس���ه���ا ب���ال���ع���ي���ِد ص�������اِح ج���دي���ُد

�������وا م��اَل��ه��م
ُّ
 ص����ام����وا وق����ام����وا ث�����ّم زك

 وال����ع����ي����ُد  ص�����ّل�����وا  وال���������ٌد  َو وِل����ي����ُد
 م���اُك���ن���ُت أح���ص���ي ط���ي���َب م���ش���ه���ِده���م ه��ن��ا

  رب�����������ي  ش��������اه��������ٌد  وش����ه����ي����ٌد
َّ

 ل�������ك�������ن
 ي���اع���ي���ُد  ب���ع���د  ص��ي��اِم��ن��ا  وق��ي��اِم��ن��ا

 ق����د ع�������دْت ب���ال���ب���ش���رى ف����أن����ت ب���ري���ُد
 ُم���وّح���ٍد

ِّ
 ق���د ُع������دَت ت���ْج���ُب���ُر ق���ل���َب ُك�����ل

 ب������ف������راِق  ش����ه����ٍر  إي ورب��������ي  ف��ق��ي��ُد
 ي����اع����ي����ُد أن������ت ش����ع����ي����رٌة  ب��ع��ق��ي��دت��ي

 وال����ل����ِه  ف����ي  ن��ف��س��ي  ل���ه���ا  ت��م��ج��ي��ُد
 ي���اع���ي���ُد ط�����اَب ال����ي����وَم ف��ي��ك ن��ش��ي��ُدن��ا

 م���اغ���ي���ُر ي�������وِم ال���ع���ي���ِد ط������اب ن��ش��ي��ُد

ياعيُد 
مرحى...

 مشعل القرشي



3 مبادرات

ف��ي ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��رون��ا ال��ح��ال��ي��ة أرى أن���ه من 
ال��واج��ب على كل منا مواطنني ومقيم في هذا 
ين للوطن الذي قدم الغالي والنفيس  البلد رد الدَّ
لخدمة املواطن وجعله همه األول لكي اليتأثر 
م��ن ت��واب��ع ه���ذه ال��ج��ائ��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي أث��رت 
ال���دول  وف���ي مقدمتها  ال��ع��ال��م  ع��ل��ى معظم دول 
أي  تعِط  لم  التي  العظمى  نفسها  التي تسمي 
في  عنه  وتخلت  بلدانها  ف��ي  للمواطن  اعتبار 
كافة دول  التي شملت  الصعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه 
ال��ع��ال��م ب��ي��ن��م��ا س���خ���رت ح��ك��وم��ة م�����والي خ���ادم 
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وس���م���و ول����ي ع���ه���ده األم�����ني األم���ي���ر م��ح��م��د بن 
اإلمكانيات  ك��ل  ال��رش��ي��دة  وحكومتهم  سلمان 
املالية واللوجستية والنفسية بكافة قطاعاتها 
وح���ي���ث أن ه���ن���اك ه��ج��م��ات ش���رس���ة ع��ل��ى ك��اف��ة 
امل��س��ت��وي��ات ف��ه��ي ت��ح��ارب ال��ف��ي��روس املستجد 
وتحارب على الجبهة في حرب الحوثي الغادر 
وت��ح��ارب داخ��ل��ي��ًا ه��ؤال الفوضويني وامل��رت��زق��ة 

الذين ينكشفون لنا  كل يوم . 
م��ن خ��الل ال��ح��م��الت األم��ن��ي��ة  ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
التجاري  الغش  الجهات املختصة لكشف  عبر 
بكافة أنواعه باإلضافة إلى أعباء عالج العمالة 
الوافدة النظامية وغير النظامية وتنظيم أماكن 
إيوائهم هذا باإلضافة الى محاربة الشائعات 
ق لها امل��غ��رض��ون م��ن خ��الل وسائل  ال��ت��ي ي��س��وِّ
األخبار  وإث��ارة  املختلفة  االجتماعي  التواصل 
واملعلومات املغلوطة لترويع الناس ومغالطة 
الواقع املتميز الذي يعيش فيه املواطن واملقيم 
في هذا البلد األمني الذي وفر كل سبل الراحة 

والرفاهية لكل من يقيم على ثراه.
ومن أهم الواجبات 

االلتزام بالتعليمات واتباع اإلرش��ادات التي 
ال��ج��ه��ات الصحية وامل��س��ؤول��ة للحد  ت��ص��دره��ا 

من انتشار الفايروس
وأن يكون لدى املواطن واملقيم الوعي الكافي 
مل���ح���ارب���ة ال���ش���ائ���ع���ات ب���ك���اف���ة أن����واع����ه����ا وع����دم 
االن��س��ي��اق وراء األخ���ب���ار ال��ك��اذب��ة ال��ت��ي ي���روج 
الوطن والنجاح ومن  أع��داء  املغرضني من  لها 
املهم االصطفاف جنبًا إلى جنب مع حكومتنا 
الرشيدة في محاربة الشائعات وأخذ األخبار 
املوثوقة  األساسية  من مصادرها  واملعلومات 
التي وفرتها حكومتنا الرشيدة وبكل شفافية 
ل��ي��ت��م��ك��ن امل���واط���ن وامل��ق��ي��م م���ن ال��ح��ص��ول على  

املعلومات بكل يسر وسهولة  
ن��س��أل ال��ل��ه ال��ع��زي��ز ال��ق��دي��ر أن يحفظ م��والي 
خ����ادم ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني وس��م��و ول���ي عهده 
األم����ني وح��ك��وم��ت��ن��ا ال��رش��ي��دة وأن ي��دي��م عزهم 
ويديمهم ويعننا على رد الجميل وخدمة هذا 

الوطن بالروح والغالي والنفيس

  عضو مجموعة قضايا وطنية

مملكة السعادة

لواء م / غرم اهلل بن خضر الزهراني

)امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، 
ه����ي ي����د ال���خ���ي���ر ال���ط���ول���ى ل��ل��ع��ال��م 
أج����م����ع(..م����ق����ول����ة س����ي����دي ال����وال����د 
خ����ادم ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
حفظه الله ورعاه، اإلداري املحنك، 
امل��ب��دع،  املثقف  ال��ب��ارع،  السياسي 
امل��ؤرخ ال��ع��ارف.. أو قل إن��ه القائد 

الشامل .
للعالم  ب��ادن��ا نبع خير     إن 
أجمع ال ينضب إلى قيام الساعة 
إن شاء الله؛ وتلك مقولة حقيقية، 
تعبر عن واقع بادنا الذي ينبع 
رفها  من صميم رسالتها، فقد شَّ
بيت  وتعالى  ألول  الله سبحانه 
األرض، كما  ف���ي  ل��ل��ن��اس  وض���ع 
ب��ع��ث م��ن��ه��ا آخ����ر رس���ال���ة رح��م��ة 
ت����ب على  ل��ل��ع��امل��ني، األم����ر ال����ذي رَّ
ال��وف��ي،  ال��ك��رام وشعبها  ق��ادت��ه��ا 
مل أعظم رسالة وأسماها في  تحُّ
إعاء كلمة الله، وخدمة اإلسام 
واملسلمني حيثما كانوا، والسعي 
أجمعني،  البشرية  خير  لتحقيق 
وه���ذا ه��و دأب ب��ادن��ا منذ ب��زوغ 
فجرها األول، وسيظل هو نفسه 
دي��دن��ه��ا إل���ى األب����د إن ش���اء ال��ل��ه؛ 
ف��رس��ال��ت��ن��ا ه���ي ت��ع��م��ي��ر األرض 
بالخير واملحبة والسام واألمان 

واالطمئنان 
يصعب حصر ما تقدمه )يد 
مقال  في  للعالم  الطولى(  الخير 
سريع كهذا، إن لم يكن يستحيل. 
ولهذا أكتفي هنا بإشارة سريعة 
مل��ا ي��ق��دم��ه )م��رك��ز امل��ل��ك سلمان 
ل��إغ��اث��ة واألع���م���ال اإلن��س��ان��ي��ة(، 
أل��ف مشروع  ال��ذي له اليوم نحو 
خ���ي���ري ف����ي خ��م��س��ني دول������ة ف��ي 
العالم تقريًبا، لدعم البنية التحتية 
في تلك البلدان، ومن ثم مساعدة 

مل الفقراء على تحُّ
أع�����ب�����اء امل���ع���ي���ش���ة م�����ن خ����ال 
ت����أس����ي����س م������������دارس وم����ع����اه����د 
وج�������ام�������ع�������ات وم����س����ت����ش����ف����ي����ات 
الرعاية  لتقديم  صحية  وم��راك��ز 
األول���ي���ة، وط����رق وج���س���ور وآب���ار 
للسقيا وشبكات صرف صحي، 
طموحة  اقتصادية  ومشروعات 
توفر تغذية راجعة للمحتاجني... 
إلخ؛ فًضا عن استضافة بادنا 
املهجرين  األش��ق��اء  من  للمايني 
ق����س����را م����ن اإلخ��������وة ال���س���وري���ني 

واليمنيني
وال��روه��ي��ن��غ��ا وق��ب��ل��ه��م اإلخ���وة 
لتوفيرها  إضافة  الفلسطينيني؛ 
فرص عمل لوافدين من أكثر من 
لي  فقولوا  العالم.  في  دول��ة  مائة 
هذا  فعل  على  يقدر  م��ن  بربكم: 
مما ال يسمح  كثير  وغ��ي��ره  كله 

املجال لسرده غير )يد الخير

الطولى في العالم(؟!.
فيروس  هجم  عندما  وال��ي��وم، 
كورونا املستجد )كوفيد - 19( 
على الدنيا والناس نيام، فاجتاح 
ال��ع��ال��م م��ن أق��ص��ى ال��ش��رق حتى 
أق��ص��ى ال��غ��رب، واخ��ت��ل��ط الحابل 
بالنابل بعد أن أثبت هذا الفيروس 
النظام  هشاشة  الخطير  الغريب 
ال����ص����ح����ي ف�����ي ال�����غ�����رب ل����درج����ة 
اكتظت فيها املستشفيات العامة 
والخاصة باملصابني؛ وبصراحة 
م��رض��ى وهم  م��رة نشاهد  ألول 
الباط في  طريحي األرض على 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات أوروب���ا،ك���م���ا أن��ه��ا 
امل��رة األول��ى أي��ًض��ا  التي نشاهد 
فيها بعض أعضاء الفرق الطبية 
في أمريكا وهم يرتدون )أكياس 
النفايات( أعزكم الله، لعدم توافر 
معدات الوقاية الطبية الازمة، بل 
ب��ع��ض مصابني  ن���رى  ألول م���رة 
بهذا الوباء ينقلون عبر عواصم 
أوروب������ا م���ن ه���ذه ال��ع��اص��م��ة إل��ى 
ت��ل��ك ب��ح��ًث��ا ع��ن إم��ك��ان��ي��ة ال��رع��اي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة ال����ازم����ة.. ف���م���ات ال��ن��اس 
ه���ن���ال���ك ب�������اآلالف ح���ت���ى ض��اق��ت 
بهم املقابر، فشاهد الجميع عبر 
الفضائيات سيارات حمل الجثث 
تنقل املوتى ليدفنوا خارج املدن 

والبلدات في
ح��ت��ى  أو  ج����م����اع����ي����ة  م����ق����اب����ر 

ليحرقوا.
ف��س��ق��ط��ت أق���ن���ع���ة االت����ح����ادات 
ال��وه��م��ي��ة ف��ي ال��غ��رب ب��ع��د أن أك��د 

هذا
ال��ف��ي��روس أن��ه��ا ل��م تكن وح��دة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة أب����دً ا، ب��ق��در م���ا ك��ان��ت 

اتفاقً ا أبرم ِّ
ب����ل����ي����ل الس������ت������غ������ال ال�����ع�����رب 
واملسلمني وغيرنا ممن يطلقون 
ع���ل���ي���ه���م )ال�����ع�����ال�����م ال�����ث�����ال�����ث( م��ن 
ال��ش��ع��وب امل��غ��ل��وب��ة ع��ل��ى أم��ره��ا؛ 
إل��ى األبد  ال��ن��اس  لتبقى  لتفريق 
من  الحتياجاتهم  غنًيا  ًا  م���ورد 
امل������واد ال����خ����ام، وس�����وقً ا رائ��ج��ة 
أسلحة  فيها  ب��م��ا  ل��ص��ن��اع��ات��ه��م، 
املوت والدمار التي تمثل املصدر 
األساس ي لدخل كثير من دول 

الغرب.
فوقتها لم يجد العالم غير رجل 
ال��ل��ه وتوفيقه  واح����د ق����ادر ب����إذن 
على مد يد العون للمنكوبني في 
كل مكان، ذلكم هو سيدي الوالد 
خ���ادم ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امللك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
ال�������ذي ت�������رأس ب�������اده م��ج��م��وع��ة 
في   )G 20( ال��ك��ب��ار  ال��ع��ش��ري��ن 
دورتها الحالية. فدعى حفظه الله 
املوافق  ورع��اه في 23/7/1441ه، 
قمة  اجتماع  إل��ى  18/3/2020م، 

اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة اف���ت���راض���ي���ة ل���ق���ادة 
سبل  لبحث  العشرين  مجموعة 
م���واج���ه���ة ه�����ذا ال����وب����اء ال��ع��ج��ي��ب 

الغريب الخطير.
ومن مكتبه العامر في رياض 
والصمود،  والفخر  والعز  الخير 
ترأس املليك املفدى سلمان القمة 
2/8/1441ه،  ف����ي  ع���ق���دت  ال���ت���ي 
��م��ت  وضَّ 26/3/2020م،  امل��واف��ق 
م���ن خ���ارج  ب��ع��ض دول  ا  ً أي����ض 
امل�����ج�����م�����وع�����ة م�����ث�����ل س�����وي�����س�����را، 
واألردن،  أس��ب��ان��ي��ا  س��ن��غ��اف��ورة، 
����م����ت م���ن���ظ���م���ات ع��امل��ي��ة  ك���م���ا ضَّ
منظمة  أه��م��ه��ا  إقليمية  وأخ����رى 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة. ف���س���ارع امل��ل��ك 
س��ل��م��ان إل���ى ت��ه��دئ��ة روع ال��ق��ادة، 
مؤكًدا لهم قدرة املجتمع الدولي، 
وات����ح����دت  ال����ن����واي����ا  إن ص����دق����ت 
الجهود في محاصرة الوباء في 
من  وال��ح��د  ممكن،  نطاق  أضيق 
واالجتماعية  اإلنسانية  تأثيراته 
واالق��ت��ص��ادي��ة م��ن خ��ال تعزيز 
التعاون في تمويل أعمال البحث 
التقني،  والتطوير  الجاد  العلمي 
سعًيا إليجاد لقاح لهذا الفيروس 
���ي���ر ع���ب���اق���رة ال���ط���ب ف��ي  ال������ذي حَّ
ال��ع��ال��م، وم���ن ث���م ال��ع��م��ل ال����دءوب 
إليجاد عاج ناجع له، وأيًضا ملا 

يمكن أن يستجد ال سمح الله،
ًًً م��س��ت��ق��ب��ا م���ن أوب���ئ���ة أك��ث��ر 
غ��راب��ة وأك��ث��ر خطرا وأش��د فتكا 

باإلنسان.
كما أكد امللك سلمان مسؤولية 
ال��ك��ب��ار ف��ي م��د ي��د ال��ع��ون ل��ل��دول 
لتعزيز  ًوا  نمَّ األق��ل  وتلك  النامية 
تهيئة  الذاتية من خال  قدراتها 

البنية التحتية
مل��س��اع��دت��ه��ا ف��ي ال��ت��غ��ل��ب على 
ه���ذه األزم����ة وت��ب��ع��ات��ه��ا، لقناعته 
الوباء  محاربة  ب��ض��رورة  الذاتية 
أي��ن��م��ا ك�����ان، ف��امل��س��ؤول��ي��ة ال��ي��وم 

جماعية بالضرورة.
من جهة أخ��رى، أش��ار مقامه 
س����ام����ي ال���ك���ري���م ف����ي ك��ل��م��ت��ه  ال َّ

االف��ت��ت��اح��ي��ة ف��ي ت��ل��ك ال��ق��م��ة التي 
د القمة األهم في تاريخ منظمة  تعُّ
ال� )G 20(، في سابقة هي األولى 
م��ن ن��وع��ه��ا، أش���ار امل��ل��ك سلمان 
إلى ضرورة العمل الجماعي من 
مما  العالم  اقتصاد  أج��ل حماية 
يمكن أن يترتب عليه إثر انتشار 

هذا
الوباء الخطير.

أم�����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ض���رورة 
م��ح��اص��رة ال��وب��اء داخ���ل اململكة، 
فلم يكن لقائد )يد الخير الطولى 
ل��ل��ع��ال��م أج���م���ع( أن ي��غ��ف��ل واج��ب��ه 
األول في رعاية شعبه، إذ اتخذت 
ال���ق���ي���ادة ال���رش���ي���دة م��ن��ذ ال��س��اع��ة 
األول�����������ى ل������إع������ان ع������ن ظ���ه���ور 
ال�����وب�����اء ف����ي ووه��������ان ال��ص��ي��ن��ي��ة، 
إج��راءات عديدة فعالة ذكية على 
ك���اف���ة امل���س���ت���وي���ات، وع���ب���أ امل��ل��ي��ك 
املعنية  ال��دول��ة  أجهزة  كل  املفدى 
ل���ل���ت���ص���دي ل����ل����وب����اء ؛ف���ًض���اع���ن 
غير  العديدة  التسهيات  حزمة 
املسبوقة تلك، التي أقرها حفظه 
ال����ل����ه ل����إخ����وة ال����واف����دي����ن ال���ذي���ن 
ي����ت����واج����دون أث����ن����اء ه�����ذه ال��ف��ت��رة 
أكثر من هذا:  بل  اململكة؛  خ��ارج 
أمر بتقديم الرعاية الطبية الازمة 
ل��ك��ل امل��ص��اب��ني ب��ه��ذا ال���وب���اء من 
اإلخوة الوافدين، سواٌ ء املقيمني 
نظامًيا أو أولئك املخالفني لنظام 
اإلق���ام���ة وال��ع��م��ل أو ح��ت��ى أول��ئ��ك 
الباد بطريقة غير  الذين دخلوا 
شرعية، دونما ترتيب أي مساءلة 
نظامية بحقهم، أسوة باملواطنني 
السعوديني.. ال فرق في هذا بني 

سعودي وغير سعودي؛.. 
وع����ل����ى ك����ل ح�������ال، ن���ح���ن ه��ن��ا 
ف���ي )ي����د ال��خ��ي��ر ال���ط���ول���ى ل��ل��ع��ال��م 
دي��رة  الخير،  ف��ي مملكة  أج��م��ع(، 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ال ي��زع��ج��ن��ا طيش 
ت��ه��دي��د  ي��خ��ي��ف��ن��ا  ال���ج���ه���اء، وال 
حفيظتنا  ي��ث��ي��ر  وال  األغ���ب���ي���اء، 
مثلما  امل���أج���وري���ن،  امل��رت��زق��ة  ذم 
ال ي��ط��رب��ن��ا ح��ت��ى ث��ن��اء األوف���ي���اء 
امل��خ��ل��ص��ني، م���ع ج���زي���ل ش��ك��رن��ا 
وصادق تقديرنا لهم... وسنظل 
)يد خير طولى( لشعبنا وللعالم 
أجمع إن شاء الله إلى األب��د، ألن 
األم������ر ع���ن���دن���ا م����وض����وع رس���ال���ة 
ع��ظ��ي��م��ة وم���س���ؤول���ي���ة ج��س��ي��م��ة 
ومسالة مبدأ نرخص كل ش يء 

من أجله حتى الروح والدماء.. 
 ، ال��ك��رام  قادتنا  أحفظ  فاللهم 
الطاهرة املباركة،  الطيبة  وبادنا 
ال���ن���ب���ي���ل، وأدم  ال����وف����ي  وش��ع��ب��ن��ا 
وأن��ت  ن��ل��ق��اك  ح��ت��ى  نعمك  علينا 

راض عنا
د.فهد رابح 
السلمي

التقدم  وال  العمراني  التطور  الُي��َع��ُد 
والحتى  التقني  التفوق  وال  الصناعي 
االن����ض����ب����اط واالل������ت������زام ب���ال���ق���وان���ني – 
الُي���َع���ُد – م��ؤش��رًا ع��ل��ى ُرق����ي املجتمع 
 إن ت����واف����َر ح��ق��َق 

ُ
وس���ام���ت���ه , ف����امل����ال

ت��ط��ورًا عمرانيًا , وإن وق��َع ف��ي ي��ِد من 
ُي��ج��ي��د ق����راءة امل��س��ت��ق��ب��ل وم��ت��ح��م��ٌس – 
بإخاص – لتقدم مجتمعه ورفاهيته 
 , تقنيًا  وت��ف��وق��ًا  ت��ق��دًم صناعيًا  حقق 
ال��ق��ان��ون م��ن يحميه ويتابع  وإن وج��َد 
تطبيقه ويطبقه فعًا , أوجَد مجتمعًا 
فمن   ,.. ب��ال��ق��ان��ون  م��ل��ت��زم��ًا  منضبطًا 
ي��زور فرنسا – مثًا – يعلم كم تبعد 
أح��ي��اء الصفيح ع��ن امل��ن��اط��ق امُل��ش��رق��ة 
حتى ليًا , وعلى الرغم من ذلك التجُد 
..!!, وقس  والان��ض��ب��اط��ًا  ق��ان��ون��ًا  فيها 
على ذلك كثيرًا من دول أوروبا , وحتى 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة , وال��ت��ي 
م��اأن ضرب اإلعصار إح��دى والياتها 
فرارها  القانون  الناس من  ف��رت  حتى 
ال��والي��ة في  ..!! وسقطت  م��ن ق��س��ورة 
ووحشية  واغتصابات  س��رق��ات  أت��ون 

وجرائم الحصر لها ..!!!
ح��ت��ى ال��ي��اب��ان وال���ت���ي م��ان��ف��ك كثيٌر 
ي��ت��غ��ن��ون ب��ه��ا ص��ب��اح م��س��اء , ت��ع��ان��ي 
األم���ري���ن م���ن زي�����ادة ح����االت االن��ت��ح��ار 
وال����خ����واء ال���روح���ي وال��ت��ف��ك��ك األس����ري 

بأبشع صوره ..!!
وحدها الثقافات اإلنسانية هي التي 
نستطيع من خالها الحكم على ُرقي 
, وت��أت��ي على رأس  م��ن عدمه  مجتمع 

هذه الثقافات : 
ثقافة االعتراف 
وثقافة االعتذار 

وثقافة الُشكر ..!!
وال�����ن�����اظ�����ر ب����ع����ني ال����ح����ق وال����ص����دق 
اعتنت  أنها  يجد  اإلسامية  للشريعة 
ع���ن���اي���ًة ف���ائ���ق���ة ب���ه���ذه ال���ث���ق���اف���ات , ب��ل 
وقدمتها على كل شيء , وارتقْت بها 
وأضافت إليها مالم يكن فيها أساسًا 

!!..
ول����م ت��غ��ف��ل ه����ذه ال��ش��ري��ع��ة – وف��ي 
والحث  األرض  إع��م��ار   – ال��وق��ت  نفس 
على طلب العلم وتنظيم املال , ولكنها 
جعلت تلك الثقافات بوابة لهذه األمور , 
ومثال ذلك :في عام 1960 للمياد قرر 

ال��ك��ون��غ��رس األم��ري��ك��ي ف��رض حصاٍر 
شديٍد على بيع ونقل الخمور , وخال 
للمياد  أربع سنوات حتى عام 1964 
ت��ك��ب��دت ال��ح��ك��وم��ة األم��ري��ك��ي��ة امُل��ج��ه��زة 
ب��ك��ل ال���ق���وة خ��س��ائ��ر ب��ش��ري��ة وم���ادي���ة 
الحصر لها , وظهرت عصابات غاية 
في الشراسة , مما أجبر الحكومة على 

التراجع عن القانون ..!!
ول���ت���أذن���وا ل���ي ه��ن��ا – أح��ب��ت��ي – أن 
أس����اف����َر ب��ك��م ف���ي رح���ل���ة إل����ى امل��ج��ت��م��ع 
اإلسامي في عصر صدٍر اإلسامي 
.., عندا جاء تحريم الخمر بعد التدرج 
ال��ع��ق��ان��ي ال��رائ��ع ك���ان ج���واب صحاب�ة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الفور: انتهينا يا ربنا، وفاضت ش�وارع 
سكبه  أن  بعد  بالخمر  امل��ن��ورة  املدينة 
الطرقات استجابة ألمر  املسلمون في 

الله تعالى.. !!
الله  أب��ي سعيد الخدري رض��ي  عن 
ع��ن��ه ق���ال س��م��ع��ت رس����ول ال��ل��ه يخطب 
ب��امل��دي��ن��ة ق���ال : ي��ا أي��ه��ا ال��ن��اس، إن الله 
 ب��ال��خ��م��ر، ول���ع���ل ال��ل��ه 

ُ
ض ت��ع��ال��ى ُي�����َع�����رِّ

س��ي��ن��زل ف��ي��ه��ا أم������ًرا، ف��م��ن ك����ان ع��ن��ده 
قال   , ب��ه  ولينتفع  فليبعه  ش��يء  منها 
 : النبي  فما لبثنا إال يسيًرا حتى قال 
م الخمر، فمن أدركته  إن الله تعالى حرَّ
هذه اآلية وعنده منها شيء فا يشرب 
وال ي��ب��ع( ق����ال ف��اس��ت��ق��ب��ل ال���ن���اس بما 
ك���ان ع��ن��ده��م منها ف��ي ط��ري��ق امل��دي��ن��ة، 

فسفكوها ..!!!
الله  ال���ذي جعل  املجتمع  يحتج  ول��م 
ش���رط���ي���ه ب���داخ���ل���ه ألرب������ع س����ن����وات وال 

لقوات شرطة ..!!!
كل هذا ألن املجتمع قد تفوق وتطور 

وتقدم في الثقافات اإلنسانية ..!!
فأي مجتمع أردت االرتقاء به ارتقاًء 
الثقافات  ه���ذه  ف��ي��ه  ف��ان��ش��ر   , حقيقيًا 

!!..
 وألن املجتمع م��ك��وٌن ف��ي األس��اس 
م��ن أف���راد , ف��ارت��ق��اء ال��ف��رد الي��ك��ون إال 
وإن   , الثقافات  ب��ه��ذه  العميق  بإيمانه 

خ��ل��ت روح ال���ف���رد م���ن ه����ذه ال��ث��ق��اف��ات 
إال  إل��ى حيواٍن بشري اليردعه  تحول 
ال��ق��ان��ون , ول���ن ي��ف��ي��ده حينها أن  ق���وة 
أوع��امل��ًا  تقنيًا  م��ت��ط��ورًا  أو  غنيًا  ي��ك��ون 
أو حتى شيخًا له على املنابر صوالٍت 
وج���والٍت , وق��د يصدر عنه تصرفات 

يندى لها جبني الشيطان ..!!!
وأن��ِت وأن��َت وأن��ا , إن أردن��ا االرتقاء 
ب����ذوات����ن����ا ع��ل��ي��ن��ا ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ه���ذه 
ثبت  إن  نعترَف  أن  فعلينا   , الثقافات 
ل��ن��ا أن��ن��ا ع��ل��ى خ��ط��أ والُن��ك��اب��ر أي���ًا ك��ان 
منصبنا ومكانتنا االجتماعية , علينا 
إن  لطفٍل صغيٍر  ول��و  حتى  نعتذر  أن 
ك��ان الزم���ًا علينا االع��ت��ذار , علينا أن 
نشكَر من أسدى لنا معروفًا , أيًا كان 

هذا املعروف صغيرًا ..!!
ف��ي  ُن���ب���ح���َر  أن  أي���ض���ًا –   – ع��ل��ي��ن��ا 
كل  منها  لنستخرج  ال��غ��راء  شريعتنا 
ال��ث��ق��اف��ات اإلن��س��ان��ي��ة امل��وج��ودة فيها , 
ونبدأ في تطبيقها على حياتنا ونقلها 

لألجيال القادمة ..
هذا  على  وافقتموني  قد  كنتم  وإن 
أننا  على  توافقوني  أن  فأتوقَع   , املبدأ 
إن ت��ح��ل��ي��ن��ا ب��ث��ق��اف��ة االع����ت����ذار , ف���أول 
اعتذار نحتاُج أن نتقدَم به هو اعتذارنا 

ألنفسنا ..!!
ف���ق���رري وق������رْر – وق����د ف��ع��ل��ت ذل��ك 
أن��ف��س��ن��ا  م�����ع  ن���ج���ل���س  أن   – س����اب����ق����ًا 

ون���ت���ح���دث م��ع��ه��ا ب��ك��ل اح����ت����رام وح���ٍب 
وح���ن���اٍن وت��ق��دي��ٍر وخ��ض��وع وان��ك��س��ار 

وصدق , ولنعتذر لها :
ف���أن���ا آس����ف ي���اأن���ا ع��ل��ى ك���ل لحظة 
اس��ت��ه��ن��ت فيها ب��ق��درات��ِك وإم��ك��ان��ات��ِك 

!!..
ي��اأن��ا على كلمة جارحة  أن��ا آس��ف 
وُم���ح���ب���ط���ٍة وج���ه���ت���ه���ا ل�����ِك ف����ي ل��ح��ظ��ة 

ضعٍف ..!!
أن����ا آس����ف ي���اأن���ا ع��ل��ى ك���ل م��وق��ٍف 

ُمخجٍل ومسيء أقحمتِك فيه ..!!
أن����ا آس����ف ي���اأن���ا ع��ل��ى ك���ل إه���م���اٍل 
ف��ي مكانٍة  إن��زال��ِك  إل��ى  أدى  وتسويٍف 

أقل مما تستحقينها بكثير ..!!
أن���ا آس���ف ي��اأن��ا ع��ل��ى ك��ل ت��ف��اه��ٍة أو 

حماقة أجبرتِك عليها ..!!
أن����ا آس����ف ي���اأن���ا ع��ل��ى ك���ل ح����ٍق ل��ِك 
فرطُت فيه وكنت قادرًا على الحصول 

عليه ..!!
أن���ا آس���ف ي���اأن���ا ع��ل��ى ك���ل إه���ان���ة لم 
أح��م��ِك منها ول��م أرد عليها وق��د كنت 

أقدر على ذلك ..!!
أن��ا آس��ف ياأنا على كل لحظة حٍب 

دفعتِك ملنحها ملن اليستحقها ..!!!
أن����ا آس����ف ي���اأن���ا ع��ل��ى ك���ل اح���ت���رام 
وتقديٍر ضغطُت عليِك لبذلها ملن كان 

ليس جديرًا بها ..!! 
أن������ا آس������ف ي����اأن����ا ع���ل���ى ك����ل ث���ان���ي���ٍة 
الُيَقَدِرِك  بالبقاء مع من  فيها  أرهقتِك 
واليحترمِك , في الوقت الذي كنت أقدر 

فيه على املغادرة ..!!
أنا آسف ياأنا على كل شيء ..!!!

وال���ل���ه ك���م أع����ت����ذرُت ل��ن��ف��س��ي م����راٍت 
وم����راٍت وم���رات ..!! ووال��ل��ه أن��ن��ي كنُت 

حتى أربُت على كتفي وُأَقِبُلها ..!!
من  سنتمكُن  ألنفسنا  اعتذرنا  إن 
االعتذار للغير بكل سهولٍة وُيسر .., إن 
اعتذرنا ألنسفنا سنصطلُح معها .. , 
وإن اصطلحنا مع أنفسنا َسُهَل علينا 
ق��ي��اده��ا ن��ح��و أه��داف��ن��ا ون��ح��و ال��ط��ري��ق 
عنيدٌة  ق��وي��ٌة  فالنفس  وإال   , الصحيح 
وإن فقدناها تحولت إلى أمارة بالسوء 

وستقودنا قسرًا نحو تدميرنا ..!!!

أمحد سليمان النجار

أحمد سليمان النجار
ي��أت��ي إص����دار م��ج��ل��ة "ق��ض��اي��ا وط��ن��ي��ة" ليؤكد 
الخطوات املتسارعة في تاريخ نشأة وتأسيس 
املجموعة "قضايا وطنية" بخطى ثابتة ومتزنة 

نحو الريادة واإلبداع واالستمرار
م���ج���ل���ة "ق����ض����اي����ا وط����ن����ي����ة" وه������ي ت����ش����رق ف��ي 
ال��ف��ض��اء اإلل��ك��ت��رون��ي ت��ع��د ال���ص���وت اإلع���الم���ي، 
"ق��ض��اي��ا وط��ن��ي��ة" منذ أن  ق��دم��ت مجموعة  فلقد 
أسسها املستشار اإلع��الم��ي األس��ت��اذ خ��ال��د بن 
ع��ب��دامل��ح��س��ن ال��ت��وي��ج��ري وح��ت��ى ال��ي��وم أنشطة 
علمية واجتماعية وثقافية، من األهمية بمكان 
وينقلها،  عنها  يعبر  نابض  قلب  لها  يكون  أن 
بخطاب إعالمي ورؤي��ة مهنية متخصصة، من 
هنا نشأت "املجلة" وسيتم في العدد األسبوعي 
منها رصد وتوثيق أنشطة املجموعة واألعضاء 
ال��ق��ائ��م��ة على  ال���ك���رام، ت��ج��س��ي��دا لفلسفة امل��ج��ل��ة 
ت��رج��م��ة أه����داف امل��ج��م��وع��ة وت��ن��اول��ه��ا م��ن خ��الل 
الطرح اإلعالمي الهادف بأشكال وقوالب مشوقة 

وجذابة.
التحرير من أعضاء مجموعة  أس��رة  وتتطلع 
ق���ض���اي���ا وط���ن���ي���ة وال������ق������ّراء مل���ش���ارك���ت���ن���ا ب��ال��ف��ك��ر 
واإلثراء، كل صفحات املجلة وأبوابها وتبويبها 
لكم وبكم، لقد وجد البناء ومنكم العطاء ولكم 

علينا الوفاء.
وكل أمنياتنا أن نحقق طموحاتكم، ونواكب 
تطلعاتكم،في عصر النهضة والتقنية واإلعالم.

المجلة..
صوتكم 

اإلعالمي

أنا آسف ياأنا ...!!!حييى زيلع

د.فهد رابح السلمي

)قضايا وطنية .. أحد نوافذ 
الوطن الغالي( 

ال��ع��دد األول م��ن صحيفة ) قضايا  ب��االط��اع على  س��ع��دت 
وطنية اإللكترونية( والذي صدر في أيام العشر املباركة من هذا 

الشهر الفضيل .شهر رمضان املبارك من عام 1441،للهجرة
التي  األن��ش��ط��ة  وال ش��ك أن ص���دور ه��ذه الصحيفة  ضمن 
تقوم عليها برامج )مجموعة قضايا وطنية( منذ أكثر من أربع 
سنوات بقيادة رئيسة الجنة العلميه /األميرة الغاليه د الجوهرة 
ب��ن��ت ف��ه��دب��ن م��ح��م��د ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن آل س��ع��ود ومؤسسها  
وح��راك  نشاطًا  يعد  التويجري  العبداملحسن  /خ��ال��د  االس��ت��اذ 
ث��ق��اف��ي إع��ام��ي  وط��ن��ي متميز خ��اص��ة ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة التي 
الشريفني  الحرمني  خ��ادم  بقيادة  الغالي  وطننا  ف��ي  نعيشها 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمني 
ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر محمد ب��ن س��ل��م��ان )مهندس 
الله -واي��ده��م بنصره؛  واإلع���ام كما  رؤي��ة 2030 (- حفظهم 
الوجهة  املهم استثماره وتوجيهه  نعلم ساح ذو حدين ومن 
وط��رح همومه وقضاياه   ، وامل��واط��ن  الوطن  لخدمة  الصحيحة 
وتبادل  ال���رأي  وتقبل  والتشنجات  اإلث���ارة  ع��ن  بعيد  بأسلوب 

األفكار واالستماع لها .
وك��م��ا نعلم أي��ض��ًا أن ال��س��اح��ة م��زدح��م��ة ب��ب��رام��ج ال��ت��واص��ل 
واإلعام ، ويبقى املتميز والصادق في طرحه ونقله هو املتقدم؛ 
وملميز وإن��ي أش��د على األح��ب��ة ف��ي ه��ذه الصحيفة على طرح 
القضايا التي تمس شريحة كبيرة من أبناء الوطن في مختلف 
التواصل مع مختلف  . وتوسيع  العزيزة  املناطق من مملكتنا 
برامج  نقل  في  التواصل  واستثمار وسائل   ، املجتمع  شرائح 
املجموعة ونشاطاتها ، وعرض خاصة مايتم رصده وتوثيقه 
على صاحب القرار.  ُأثمن  صدور هذا املنتج الجديد وأشيد 
صاحبةالسمو  اإلدارة  مجلس  رئيسة  سمو  وع��ط��اء  بجهود 
االميره /هند بنت عبدالرحمن آل سعود ومتابعة سعادة رئيس 
التويجري  العبداملحسن  /خالد  االعامي  املستشار  التحرير 
التوفيق  م��ن  امل��زي��د  للجميع  .متمنيًا  امل��ش��ارك  ال��ع��م��ل  وف��ري��ق 

والسداد. والله ولي التوفيق 

أ.عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل 
التوجيري

السعودية.. تقود الكبارخلريالعامل وتــــد

ق��ادم��ة تعلن تباشير   ب��أي��ام  ن��ت��ف��اءل 
الفرح   بني القلوب الهادئه  واألرواح 
املنطلقه وال��ن��ف��وس األب���ي���ه  وال��ع��ق��ول 
ال��ت��ي ت��ب��ن��ي وت��ش��ي��د وت��ع��ل��و ب الهمم  
العاليه والسواعد التي تطوع الظروف 
وتهيئها  ألجواء السعادة  واألمل في 

كل الظروف واألماكن واألوقات ...
   خ��ل��ق ال��ل��ه ال��ب��ش��ر  مختلفني وف��ي 
تباين   واضح، الجميع يحملون كلمة 
إنسان والتمايز يأتي في تفسير معنى 

االنسانيه ...
   ن��ع��ت��ب��ره��م س��واس��ي��ة ف���ي م��س��اح��ة 
ال����ج����ن����س وال�������ل�������ون  وي������أت������ي ال���ت���م���ي���ز  

باالنتماء والهويه والوالء.. 
   يخضعون للعادات و طريقه األكل 
وامل���ش���رب وامل��ل��ب��س، وي��ص��ن��ع ال��ع��الم��ة 
الفارقة من يتمسك باملبادئ والقيم و 

درجه الوعي ونضج العقل ....
   يأتي التشابه بني البشر في عالمات 
واالخ����ت����الف ف���ي ات���ج���اه���ات وم��ف��اه��ي��م 

وقناعات ...
   ال���ظ���روف األس��ت��ث��ن��ائ��ي��ه ف��ق��ط هي 
ال��ض��وء التي تسلط على البشر   ب��ؤرة 

وتفرز وتجيد الفرز ....
   الكآبه  والخوف  والقلق  والتوتر   
ال��ت��ي غ��ش��ي��ت ال��ب��ع��ض  ه���ي م��وج��وده 
ف��ي شخصياتهم فقط تحتاج  أص���اًل  

من يحركها لتظهر للعيان ...
   األنطالقه  والوعي والعقل  سمات 
أودع���ه���ا ال��خ��ال��ق ف���ي ب��ع��ض ال��ن��ف��وس 
األبيه  لتحقق التوازن بني هذا وذاك.. 
  األزمات ال تخلق األزمات بل تعري 

الشخصيات ونحن نفرز ..
  ع��ن��دم��ا ت��ص��ل ال���ف���ك���رة ن��ت��ح��ك��م في 
الحدث  ق���راءة  ونستطيع  معطياتها  
ك����م����ا ه�����و وت���ف���س���ي���ر م�����واق�����ف ال���ب���ش���ر 

ونعترف!.

فاطمة الدوسري

مفاهيم وقناعات



ي��ع��ي��ش ال���ع���ال���م ال���ي���وم تحت 
ج����ائ����ح����ة ف������ي������روس ك�����ورون�����ا 
املستجد )كوفيد-19( ويعاني 
ال����ن����اس ب���ش���ك���ل ج���م���اع���ي م��ن 
تأثيرات هذه الجائحة بأشكال 
م��خ��ت��ل��ف��ة وم���ت���ن���وع���ة ف��رض��ت 
لم  وحياتية  يومية  م��م��ارس��ات 
ت��أل��ف��ه��ا ال��ن��ف��وس وامل��ج��ت��م��ع��ات 

من قبل.
وف����������ي امل�����م�����ل�����ك�����ة ال����ع����رب����ي����ة 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة ج��������اء اإلن�����س�����ان 
وصحته  وسامته  السعودي 
ورفاهيته الشغل الشاغل لقادة 
امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ع��ه��د ال��ت��أس��ي��س، 
باعتباره محرك التنمية وآداتها 
وق��د ظلت  امل��ن��ش��ودة.  وغايتها 
اململكة في تطويرها وتفعيلها 
ل���س���ي���اس���ات���ه���ا وخ���ط���ط���ه���ا ف��ي 
سعي دائم لتحقيق كافة أنواع 
األمن ملواطنيها واملقيمني على 
أراضيها بدًءا من األمن الوطني 

وليس نهاية باألمن الصحي.
أث��ب��ت��ت امل��م��ل��ك��ة ري��ادت��ه��ا 
في مجال مواجهة مخاطر 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس )ك��وف��ي��د 
اآلن  أص��ب��ح  ال����ذي   )19  –
ي��ش��ك��ل ال���ت���ح���دي األك���ب���ر 
ل��ل��ب��ش��ري��ة ج��م��ع��اء، ليس 
ف������ق������ط ع������ل������ى ص���ع���ي���د 
وإنما  البشرية،  الحياة 
أي�����ًض�����ا ع����ل����ى ص��ع��ي��د 
االقتصاد العاملي الذي 
انكماًشا  اآلن  يشهد 
غ���ي���ر م���س���ب���وق م��ن��ذ 
ع��ش��ري��ن��ي��ات ال��ق��رن 

املاضي.
أق������ام������ت  وق������������د   
»قضايا  مجموعة 
وط����������ن����������ي����������ة« ف����ي 
امل����رح����ل����ة ال��ث��ال��ث��ة 

من                  
ال������������������������������������دورة 
ال�����������س�����������ادس�����������ة 

لفعاليات املجموعة 
 ن���������دوة ف������ي������روس ك�����ورون�����ا 
ب��ني   )19 )ك���وف���ي���د  امل���س���ت���ج���د 
ال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة 
وت�����أث�����ي�����رات�����ه امل���ح���ت���م���ل���ة ع��ل��ى 

املجتمع، واستضافت فيها 
 ع������ددا م����ن امل��خ��ت��ص��ني م��ن 
أبناء وبنات اململكة عن جوانب 
واقتصادية  وطبية  اجتماعية 
وإع�������ام�������ي�������ة ع��������ن »ج�����ائ�����ح�����ة 

كورونا«.
ويسعدنا  في »مجلة قضايا 
وطنية« أن نسلط الضوء على 

أبرز ما جاء في هذه الندوة:
في البدء تحدث ......

عن تأثيرات فيروس كورونا 
على صحة اإلنسان فقال:

 19-COVID فيروس  يؤثر 
ع����ل����ى ج����س����م اإلن�������س�������ان م��ن��ذ 
اإلن��س��ان  لحظة دخ��ول��ه لجسم 
من خال  الفم واألن��ف ويمكن 
ال��ف��ي��روس على  ت��أث��ي��ر  تقسيم 
ج���س���م اإلن����س����ان خ�����ال ف��ت��رة 
الحضانة  وخال فترة ظهور  
األع������راض ث���م م��رح��ل��ة م���ا بعد 
ال��ش��ف��اء ف���ي ف��ت��رة ت���ت���راوح ما 
ب��ني  أسبوع إل��ى أسبوعني في 
أم����ا اذا ك��ان   ، ال����ح����االت  أغ���ل���ب 
ه��ن��اك م��ض��اع��ف��ات ف���إن الفترة 
إل��ى أكثر من  للشفاء قد تمتد 
ل���وح���ظ على  6 أس���اب���ي���ع، وق����د 
امل���ت���ع���اف���ني م����ن امل������رض ال���ذي���ن 
م��ن مضاعفات ح��دوث  ع��ان��وا 
ب��ع��ض ال��ت��أث��ي��رات م��ث��ل ضعف 
وظ�����ائ�����ف ال����رئ����ت����ني وص���ع���وب���ة 
ف����ي ال��ت��ن��ف��س أث����ن����اء م��م��ارس��ة 
ال���ت���م���اري���ن ال���ري���اض���ي���ة وت��ل��ف 

جزئي باألعضاء الداخلية.
وم����ن م��ض��اع��ف��ات ف��ي��روس 
ألي  ي��م��ك��ن  أن����ه   19-COVID
شخص أن يصاب  بالفيروس  
وع�����������ادة م������ا ت�����ك�����ون ال�����ع�����دوى 
خ��ف��ي��ف��ة خ��اص��ة ع��ن��د األط��ف��ال 

وال�����ش�����ب�����اب وم�������ن امل�����رج�����ح أن 
الذين تزيد  يصاب األشخاص 
أعمارهم عن 65 عاًما بمرض 
خ���ط���ي���ر ، م���ث���ل أول�����ئ�����ك ال���ذي���ن 
ف���ي دور رع���اي���ة أو  ي��ع��ي��ش��ون 
أو  مرافق رعاية طويلة األج��ل، 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ضعف في 
جهاز املناعة ، أو الذين يعانون 
م��ن ح��االت طبية بما ف��ي ذل��ك: 
ال���رب���و )امل���ت���وس���ط وال���ش���دي���د(، 
أمراض القلب أو الرئة أو الكبد 
،أمراض الكلى التي تحتاج إلى 
غسيل الكلى ، السمنة الشديدة 
، وداء السكري وتحدث العديد 
 19-COVID مضاعفات  م��ن 
ب���س���ب���ب ح����ال����ة ت����ع����رف ب���اس���م 
أو  السيتوكني  إط��اق  متازمة 
ع��اص��ف��ة ال��س��ي��ت��وك��ني. ي��ح��دث 
هذا عندما تحفز العدوى جهاز 
امل���ن���اع���ة إلغ�������راق م���ج���رى ال����دم 
ب��ال��ب��روت��ي��ن��ات االل��ت��ه��اب��ي��ة التي 
يمكن  ال��س��ي��ت��وك��ي��ن��ات.  تسمى 
ت�����ق�����ت�����ل  أن 

األنسجة وتلف أعضائك.
  وع������ن أه���م���ي���ة امل���س���ؤول���ي���ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ت��خ��ف��ي��ف آث����ار 
ف����ي����روس )ك�����وف�����ي�����د-19( ع��ل��ى 
والقلق  التأهب  وس��ط  املجتمع 
ال���س���ائ���د ب���ه ق����ال ي�����رزح ال��ع��ال��م 
اآلن تحت جائحة )كوفيد-19( 
ويعاني الناس بشكل جماعي 
من القلق والتوتر، وبطريقة أو 
بأخرى، أدى ظهور )كوفيد-19( 
إلى حدوث تحوالت  في كيفية 
ت���ع���ام���ل���ن���ا م�����ع أن���ف���س���ن���ا وم����ع 
بعضنا بعضًا، سواء تحوالت 

إيجابية أو سلبية.
ه���ذا  أّن  ف���ي���ه  وم����م����ا الش������ك 
ال���ف���ي���روس ش��ك��ل أع��ل��ى وأش���د 
تعاني  نفسي  م��ص��در ض��غ��ط 
م����ن����ه ال����ب����ش����ري����ة ف������ي ال����وق����ت 
ال����راه����ن ف���ي ك���ل ب���ق���اع ال��ع��ال��م، 
العربية  اململكة  كانت  وبالطبع 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة م�������ن ض���م���ن���ه���ا، 
ف���راف���ق ات���ش���ار ه���ذا ال��ف��ي��روس 
اح��ت��رازي��ة فرضتها  إج�����راءات 
من  مواطنيها  على  الحكومات 
للحرية  وتقييد  صحي  حجر 
وال��ت��ن��ق��ل وال��ت��وق��ف ع��ن العمل 
وانقطاع سبل العيش والخوف 
وال��ه��ل��ع م��ن خشية ع���دم توفر 
االح��ت��ي��اج��ات األس���اس���ي���ة مما 
س���اه���م ف����ي زي�������ادة ش��ع��وره��م 
بعدم األمان، وساهمت وسائل 
االتصال وما تتناقله من أخبار 
عن املصابني واملوتى في الدول 
املختلفة وعدم توفر العاج في 
زيادة القلق والهلع عند الناس، 
الشائعات  انتشار  ع��ن  ناهيك 
امل����غ����رض����ة ال����ت����ي ت���ن���ت���ش���ر ف��ي 

البيئات املتوترة.
 وناقش البروفيسور توفيق 
بن أحمد خوجة العزل الصحي 
للحد من  والتباعد االجتماعي 

انتشار كورونا فقال:

ُيعّرف العزل الصحي على أنه 
االنفصال أو الحجز الطوعي أو 
اإلجباري ملن ُيعَرف أو ُيشتبه 
ب��إص��اب��ت��ه��م ب��ع��ام��ل األم����راض 
امل��ع��دي��ة )س����واء ك��ان��وا مرضى 
أم ال( ملنع ح��دوث ع��دوى، كما 
ه��و فصل  الصحي  الحجر  أن 
وح����ج����ز إج�����ب�����اري م����ع ت��ق��ي��ي��د 
حركة األشخاص أو الجماعات 
ال��س��ل��ي��م��ة وال���ت���ي م���ن امل��ح��ت��م��ل 
مرضّي،  لعامل  تعّرضت  أنها 
وذل����ك مل��ن��ع ان��ت��ق��ال ع��دوى 

جديدة.
ووص�������������ف 
ال����������دك����������ت����������ور 
خوجه الحج��ر 
ال������ص������ح��������������������ي 
وال����������ع��������������������������������زل 
ال���ص���ح�����������ي ب��أن��ه 
م��������ن اإلج�����������راءات 
يتم  الت�ي  الفعال�ة 
اتخاذها للحد م�ن 
انتش�ار امل�رض لكل 

أف�راد املجتم�ع.
وع��������������ن ع�������وام�������ل 
ن������������ج������������اح ال����������ع����������زل 
وال�����ح�����ج�����ر ال���ص���ح���ي 
ق��������ال ال����ب����روف����ي����س����ور 
هذه  إن  توفيق خوجة 
اإلج������������راءات  ت���ت���م  ف��ي 
معظم الحاالت بطواعية 
كاملة  ويتطلب تنفيذها 
ال����ث����ق����ة وامل�����ش�����ارك�����ة م��ن 
ق��ب��ل أف������راد امل��ج��ت��م��ع وي��م��ت��ل��ك 
الصحة  وزارة  ف��ي  امل��س��ئ��ول��ون 
العزل والحجر  السلطة لفرض 
الصحي داخل الدولة أو املدينة.
م���ا ه���ي اإلج�������راءات ال��ت��ي قد 
ُتستخدم لحجر شخص ما؟ 

 ومن إستراتيجيات املكافحة 
التي يمكن استخدامها في هذا 

املجال 
ال��ح��ج��ر ق��ص��ي��ر امل����دى، وه��و 
ال���ح���ب���س ف����ي امل����ن����زل ط��واع��ي��ة 
وامل���ن���ع م���ن ال��س��ف��ر وامل���ن���ع من 

التحرك داخل وخارج املنطقة،
  وق������د ت���ش���ت���م���ل إج���������راءات 
امل��ن��ع م���ن ال���ت���واج���د ف���ي أم��اك��ن 
ال����ت����ج����م����ع����ات )م�����ث�����ل امل�����راك�����ز 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��������دارس( وإل���غ���اء 
األح��������������داث ال�����ع�����ام�����ة وت���ع���ل���ي���ق 
ال����ت����ج����م����ع����ات ال�����ع�����ام�����ة وغ���ل���ق 
العامة )مثل املسارح(  األماكن 
وإغاق أنظمة النقل الكبيرة أو 
عمل تقييدات أكبر في السفر 
بالجو أو السكك الحديدية أو 

البحر.
 وأكد البروفيسور توفيق 
خ���وج���ة ف���ي ال���ح���دي���ث على 
االجتماعي  التباعد  أهمية 
وال�����ت�����ق�����ي�����د ب���������اإلج���������راءات 

الوقائية واالحترازية 
م��ش��ي��را إل���ى أن���ه يطلب 
م�������ن ال�����ج�����م�����ي�����ع ت���ج���ن���ب 
االتصال غير الضروري 
م�������ع اآلخ���������ري���������ن، وأن�������ه 
الذي  الوقت  ك��ان  كلما 
مع  ال��ن��اس  سيقضيه 
والحث  أق��ل،  بعضهم 
إرش��ادات  اتباع  على 

العزل.
وت�����������������ط�����������������رق   
ال�����دك�����ت�����ور ت���وف���ي���ق 

دور  أله������م������ي������ة  خ�������وج�������ة 

وس���ائ���ل اإلع�����ام امل��خ��ت��ل��ف��ة في 
واالجتماعية  الصحية  التوعية 
وال��ن��ف��س��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن إن��ت��ش��ار 
ال��ف��ي��روس وأض�����راره وق����ال إن 
املتخصص  ال��ص��ح��ي  اإلع����ام 
يعد شكًا من أشكال اإلعام 
وه���و ي��ه��ت��م ب���دراس���ة ال��ج��وان��ب 
صحة  تخص  ال��ت��ي  والقضايا 
اإلن�������س�������ان وت����غ����ي����ر ال������ع������ادات 
ال��س��ل��وك��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة ال��خ��اط��ئ��ة 
ل����ه، وه����ذا اإلع�����ام ي��ح��ت��اج إل��ى 
إع��ام��ي��ة متخصصة  ك��ف��اءات 

في الكتابة الصحية والطبية.
م���ن  ال�������ع�������دي�������د  وه���������ن���������اك    
ال����ص����ح����ي����ة أو  امل������وض������وع������ات 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي ي��ت��ن��اول��ه��ا 
اإلع������ام ال��ص��ح��ي ك��االه��ت��م��ام 
ب��م��وض��وع��ات ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 
م����ث����ل: ط����ب األس���������رة، ال��ص��ح��ة 
امل�����درس�����ي�����ة، ص���ح���ة ال���ت���غ���ذي���ة، 
وال����ص����ح����ة امل����ه����ن����ي����ة، س���ام���ة 
امل����رض����ى، م��ك��اف��ح��ة األم�����راض 
واإلدارة  املعدية،  وغير  املعدية 
النفسية،  وال��ص��ح��ة  ال��ص��ح��ي��ة، 

والنشاط البدني.
  وع�����ن ك��ي��ف��ي��ة االس���ت���ع���داد 
كورونا  بعد  م��ا  ملرحلة  الطبي 
قال الدكتور الدكتور هيثم بن 
محمد الفاح إن تفشي املرض  
)COVID-19( ال يزال يتحدى 
ال����ع����ال����م، رغ�����م ك����ل االج���������راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ال��ردي��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي تم 

اتخاذها عامليُا.
الفاح  الدكتورهيثم  ويؤكد 
على أهمية االعتماد على النهج 
ال���ع���امل���ي ال���ت���دري���ج���ي ف���ي جمع 
وقتها  ف��ي  وتحليلها  البيانات 
الحقيقي ملراقبة االنتشار غير 

 ، 19-COVID �املسبوق ل
التكنولوجيا  ق��وة  وتسخير 
ل�����ت�����ح�����دي�����د وت������ت������ب������ع ح���������االت 
االخ�������ت�������اط، ب�����اإلض�����اف�����ة إل����ى 
توسيع استثماراتنا في البحث 
وال����ت����ط����وي����ر وت����ع����زي����ز ال��ن��ش��ر 

ال��س��ري��ع ل��ل��ن��ت��ائ��ج وال��ع��اج��ات 
الفعالة.

إن م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ك��ورون��ا 
املستشفيات  على  تستوجب 
تعويض ما تم تأخيره أو ايقافه 

من خدمات خال الجائحة, 
وهذا يتطلب موارد إضافية 
وطريقة عمل مختلفة للحد من 

العجز.
 لذلك يجري جمع املعطيات 
واألفكار ورسم الخطط لتقديم 
أفضل رعاية للمرضى والحث 
ع����ل����ى االس�����ت�����خ�����دام االف����ض����ل 
ل���ل���م���ص���ادر امل����ت����اح����ة  وزي������ادة 
السعة مع تقليل املخاطر املالية 

على النظام الصحي.
الفاح  هيثم  الدكتور  وي��رى 
أن نجاحنا في مرحلة ما بعد 
كورونا يعتمد على االستخدام 
الحالية  الطبية  للقدرات  االمثل 

والكامنة وتحديد األولويات 
م��وارد  م��ن  املطلوب  وتوفير 
إض��اف��ي��ة ل��ت��ق��دي��م خ��دم��ة طبية 
بجودة وكفاءة عالية مع االخذ 
ب����االع����ت����ب����ار ال����ق����ي����ود ال���ح���ال���ي���ة 

.19-Covid الناجمة عن
 وأوضحت الدكتورة سونيا 
بنت أحمد علي مالكي جهود 
الكادر الصحي في اململكة في 
ال���ت���ص���دي ل���ف���ي���روس ك���ورون���ا 
أبطال الصحة الذين يشكلون 
في حماية  األول  دفاعنا  خط 
ص����ح����ة امل�������واط�������ن وص����ي����ان����ة 
األم���ن ال��ص��ح��ي ألب��ن��اء ال��وط��ن 
امل��ث��ل األع��ل��ى ف��ي ال��ت��ف��ان��ي في 
ب���ذل ال��ج��ه��د ال��ص��ادق والعمل 
الخالص في خدمة الوطن، مع 
له من مخاطر  يتعرضون  ما 
الذي  الفيروس  بهذا  اإلص��اب��ة 
أرواح  وه�������دد  ال����دن����ي����ا  ش���غ���ل 
املايني في شتى أنحاء العالم 
ب���ع���د أن ان���ت���ش���ر ف����ي غ��ال��ب��ي��ة 
في  النار  انتشار  العالم  بلدان 

الهشيم.
وأض��اف��ت ال��دك��ت��ورة سونيا 
املالكي أن اآلالف 

من كوادرنا الطبية السعودية 
ي���ع���م���ل���ون ف����ي امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
الحكومية  الصحية  وامل��راك��ز 
واأله����ل����ي����ة ف�����ي ب�����ادن�����ا ع��ل��ى 
الخدمة  لتوفير  الساعة  م��دار 
ال���ط���ب���ي���ة ل���ل���م���ص���اب���ني وه���ن���اك 
آالف األطباء السعوديني الذي 
يواجهون فيروس كورونا في 
العديد من دول العالم بما في 
ذلك الواليات املتحدة وأوروبا، 
وح��ي��ث ي��وج��د أك��ث��ر م���ن600 

طبيب سعودي في أملانيا 
وحدها يقفون جنًبا إلى 
جنب مع زمائهم األطباء 
األمل�����������ان ف������ي م���واج���ه���ة 
ك���ورون���ا وه�����ذا ال��ع��ط��اء 
وت������ل������ك ال���ت���ض���ح���ي���ات 
ن��ص��ف  أن  ت��س��ت��ح��ق 
الرائعة  العناصر  تلك 
م������ن أب������ن������اء وب����ن����ات 
أبطال  بأنهم  الوطن 
نعلق  وأن  الصحة، 
ع�����ل�����ى ص���������در ك���ل 
منهم  وبطلة  بطل 
وس�����������اًم�����������ا ع���ل���ى 

صدره.
االستراتيجية 
ال�������س�������ع�������ودي�������ة 
ال���ص���ح���ي���ة ف��ي 
م�����������واج�����������ه�����������ة 
ف���������������ي���������������روس 

كورونا املستجد.
ال�����ك�����وادر  ج����ه����ود  أن  ك���م���ا 
ال��ص��ح��ة  وزارة  ف����ي  ال���ط���ب���ي���ة 
األهلية  الحكومية  والقطاعات 
تبرز جهود ابطال الصحة في 
الصحة  وزارة  مستشفيات 
وم�����راك�����ز ال����رع����اي����ة ال��ص��ح��ي��ة 
استمرارية  حيث  م��ن  األول��ي��ة 
م���ت���اب���ع���ة ال�����ح�����االت امل���رض���ي���ة 
وامل���زم���ن���ة وال���ق���ي���ام ب��ال��ت��وع��ي��ة 
والتثقيف الصحي، اضافة الى 
دورها في مجال  االستقصاء 
والعزل واخذ العينات للحاالت 
امل��ش��ت��ب��ه ب��إص��اب��ت��ه��ا وت��وف��ي��ر 
الخدمة واالستشارات عن بعد 
) م��ث��ل خ���دم���ة ت��وص��ي��ل 
األدوية –الرعاية 
ب����امل����ن����زل...ال����خ( 
وي���ت���م امل��ش��ارك��ة 
م����������ن ال����������ك����������وادر 
العاملة  الصحية 
ف�����������ي امل������ح������اج������ر 
والبلديات في تنفيذ 
ك�����ل م�����ن ال��ت��ط��ه��ي��ر 
-التباعد  املجتمعي 
التقصي  املجتمعي- 
وال������رص������د -ال����وق����اي����ة 
وال���ت���وع���ي���ة ال��ص��ح��ي��ة، 
وت���������دري���������ب ال�������ك�������وادر 
ع��ل��ى ال��ع��ن��اي��ة ال��ح��رج��ة. 
ك������م������ا ت�������ب�������ذل ك�����������وادر 
الحكومية  املستشفيات 
واأله����ل����ي����ة وال���ق���ط���اع���ات 
ل����وزارة الصحة  امل��س��ان��دة 
)الهال األحمر السعودي 
ال���ح���رس   - ال����ج����ام����ع����ات   -
الوطني – القطاع العسكري 

– قوى األمن .
في  املضنية  الجهود  ه��ذه 
ع���اج امل��ص��اب��ني وامل��خ��ال��ط��ني 
إلى جانب املرضى من خارج 
تتطلب  الذين  الفيروس  دائ��رة 
ح���االت���ه���م ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة 

الفائقة، وسط انتشار مستمر 
العالم  مستوى  على  للمرض 
بعد وصول أعداد املصابني إلى 
أكثر من ثاثة مليون ونصف 
حالة منذ بدء انتشاره وحتى 
توزيع  ذل��ك  وم��ن مظاهر  اآلن 
األطقم  م��ن  العاملني  س��اع��ات 
ال��ط��ب��ي��ة، وم��ض��اع��ف��ة س��اع��ات 

العمل.
 كما أشادت الدكتورة سونيا 
املالكي باإلجراءات االحترازية 
السعودية في  ل��وزارة الصحة 

مواجهة كوفيد19
حيث أثبتت اململكة ريادتها 
ف���ي م��ج��ال م��واج��ه��ة م��خ��اط��ر 
ان��ت��ش��ار ف���ي���روس )ك��وف��ي��د – 
يشكل  اآلن  أصبح  ال��ذي   )19
ال����ت����ح����دي األك�����ب�����ر ل��ل��ب��ش��ري��ة 
جمعاء، ليس فقط على صعيد 
أيًضا  وإنما  البشرية،  الحياة 
على صعيد االقتصاد العاملي 
ان��ك��م��اًش��ا  اآلن  ي��ش��ه��د  ال�����ذي 
غير مسبوق منذ عشرينيات 
ال���������������ق���������������رن 

امل�������������اض�������������ي. 
ل��ق��د ع��م��ل��ت وزارة  وأض����اف����ت 
استباقية  خطوة  ف��ي  الصحة 
وتدابير  احترازية في تأهيل 
وت����دري����ب ال�����ك�����وادر ال��ص��ح��ي��ة  
مل������واج������ه������ة ت������ح������دي وص�������ول 
ه������ذا ال����ف����ي����روس إل������ى ب���ادن���ا 
م����ن  أن ت���وات���رت األن���ب���اء عن 
ظ���ه���ور ف���ي���روس ك���ورون���ا في 
م����دي����ن����ة ووه����������ان ال���ص���ي���ن���ي���ة، 
ال���ص���ح���ة  وزارة  وأص������������درت 
ع��دد م��ن األدل���ة وال��ن��م��اذج يتم 
على  ب��ن��اًء  باستمرار  تحديثا 
واملعايير  العلمية  املستجدات 
أهمها  وم��ن  ال��دول��ي��ة  الصحية 
امل��م��ارس��ني الصحيني  :”دل��ي��ل 

وجميع العاملني.
ك���ل ذل���ك ل���م ي��ك��ن ل��ي��ت��م ل��وال 
فضل ال��ل��ه ث��م ج��ه��ود حكومة 
الشريفني في  الحرمني  خ��ادم 
والتصدي  ومكافحة  مواجهة 
مل����خ����اط����ر ان����ت����ش����ار ف����ي����روس 
ك���ورون���ا، س����واًء ع��ل��ى صعيد 
ات���خ���اذ ال��ع��دي��د م���ن ال��خ��ط��وات 
تعزيز  تجاه  والفعالة  الحثيثة 
ال����ص����ح����ة ال�����ع�����ام�����ة وح����م����اي����ة 
ت���داب���ي���ر  ات����خ����اذ  أو  ش���ع���ب���ه���ا، 
ال���وق���اي���ة وامل���ك���اف���ح���ة ان��ط��اق��ا 
م����ن ادراك�����ه�����ا ب���خ���ط���ورة ه���ذا 

التحدي.
ن�����س�����أل ال�����ل�����ه ف������ي ال���خ���ت���ام 
ال���ح���رم���ني  ب�������اد  ي���ح���ف���ظ  أن 
ال��ش��ري��ف��ني م��ل��ًك��ا وول����ي ع��ه��ًدا 
وش����ع����ًب����ا، ح���ك���وم���ة وح���رم���ني 
ع��ل��ي��ه��ا  ي���دي���م  وأن   ، وأرًض��������ا 
نعمة األمن والرخاء والسامة 

واالستقرار. 
 م�������ن ج����ان����ب����ه����ا ت����ح����دث����ت 
ال���دك���ت���ورة س��ه��ام ض��ي��ف ال��ل��ه 

الفايدي عن 
م���ن���ص���ة ال���ت���ط���وع ال��ص��ح��ي 
الصحة  وزارة  أطلقتها  ال��ت��ي 

وم������دى  ق���درت���ه���ا ع��ل��ى إدارة 
االزم�������ات، م���ن خ����ال ال��ت��ط��وع 
مجتمعية  أدوارا  يمنح  ال���ذي 
ك���ب���رى ف���ي األزم������ات وأوق�����ات 
ال���س���ل���م، ك����ان أك���ث���ر ح��ض��ورا 
ف��ي ال��س��ع��ودي��ة خ��ال األع���وام 
ال���ق���ل���ي���ل���ة امل����اض����ي����ة، وع������ززت 
تفعيل  »ك��ورون��ا« من  جائحة 
امل��وارد  وزارة  أطلقتها  منصة 
البشرية والتنمية االجتماعية، 
املتطوعني  مساهمات  لتعزيز 
ف��������ي ت�����ح�����س�����ني االق������ت������ص������اد 
من  كثير  وع��ب��ر  واملجتمعات 

املجاالت.
وأطلقت الوزارة منصة العمل 
التطوعي، التي تهدف إلى توفير 
العمل  وتنظم  تخدم  آمنة  بيئة 
الجهات املوفرة  التطوعي وبني 
واملتطوعني  التطوعية  للفرص 

في اململكة.
بخصائص  املنصة  وتمتاز 
وم������م������ي������زات، م����ن����ه����ا: وص������ول 
التطوعية  ل��ل��ف��رص  امل��ت��ط��وع��ني 
ب���ك���ل ي���س���ر وس����ه����ول����ة، ال���رب���ط 
)ال����ت����ك����ام����ل( ب��م��رك��ز 
امل���������ع���������ل���������وم���������ات 
الوطني، الحصول 
على إشعارات عن 
التطوعية  ال��ف��رص 
وف��������ق اه����ت����م����ام����ات 
امل�������ت�������ط�������وع، رص������د 
وت���وث���ي���ق ال���س���اع���ات 
ال����ت����ط����وع����ي����ة، ت���وف���ي���ر 
ف���������������رص ت�����ط�����وع�����ي�����ة 
أث��ر  ذات  ت��خ��ص��ص��ي��ة 
اجتماعي واقتصادي.

م املنصة الفرص  وتقدِّ
التطوعية في البحث عن 
ط��ري��ق اس���م ال��ف��رص��ة أو 
املنطقة التي يقطن املتطوع 
اسم  حسب  والبحث  بها، 
امل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ي ي����ود ت��ق��دي��م 
ب��ه��ا،  امل���ش���ارك���ة  أو  ال����ع����ون 
واملجال الذي يرغب التقديم 

فيه.
وت���ش���م���ل م����ج����االت ال���ت���ط���وع 
وامل��ج��االت،  التخصصات  كافة 
ال�����ص�����ح�����ي�����ة واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
والتعليمية والثقافية والرياضية 
والهندسية  والترفيهية  واملالية 
وغ���ي���ره���ا ال��ك��ث��ي��ر. وك���م���ا تتيح 
للمتطوعني  امل��س��اه��م��ة  امل��ن��ص��ة 
في  التطوعية  ال��ف��رص  بنك  ف��ي 
امل��ش��ارك��ة وط���رح األف���ك���ار التي 
التطوعي  العمل  لتفعيل  ت��ؤدي 
وتطويره، ويكون املشارك الرائد 

واملرجع في تنفيذ الفكرة.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان لها 
ب��ع��د ت���دش���ني أح���م���د ال��راج��ح��ي 
املنصة:  البشرية  امل���وارد  وزي���ر 
الراهنة  الظروف  »يأتي في ظل 
التي تمر بها السعودية والعالم 
أج��م��ع ال���ذي ي��ق��ف ف��ي مواجهة 
خطر فيروس )كورونا(، وتأمل 
ال������وزارة أن ت��س��ه��م امل��ن��ص��ة في 
لتقليل  الوطنية  الجهود  تكامل 
أضرار هذه الجائحة من خال 
تفعيل العمل التطوعي وتحفيز 
ق���������درات وط�����اق�����ات امل���ت���ط���وع���ني 

واملتطوعات
وتأتي هذه املنصة اإللكترونية 
ض���م���ن ال���ج���ه���ود امل����ب����ذول����ة ف��ي 
سبيل االرتقاء بمسيرة التطوع 
الصحي، لتحقيق أهداف التطوع 

في رؤية اململكة 2030.
  - امل��ت��ط��وع��ون ف���ي ال��ج��ان��ب 
ال��ص��ح��ي ب��إم��ك��ان��ه��م امل��س��اه��م��ة 
الطبية  االستشارات  تقديم  في 
ع���ن ب��ع��د وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وع��ي��ة 
كورونا  م��رض  ح��ول  الجمهور 
امل���س���ت���ج���د ل��ت��خ��ف��ي��ف ال��ض��غ��ط 
على األطباء في امليدان. كما أنه 
الطبي  الكادر  تدريب  بإمكانهم 
ملساندة  املطلوبة  املهارات  على 
إدارة  ف����ي  األول  ال�����دف�����اع  خ����ط 

األزمات.

اأجماد4

فريوس كورونا املستجد »كوفيد 19 » بني التدابري 
الوقائية والعالجية وتأثرياته احملتملة على اجملتمع
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ن������ح������ت������ف������ل ه��������ذه 
الفطر  بعيد  السنة 
امل��ب��ارك ف��ي ظ��روف 
اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ت��ح��ل 
بالعالم أجمع أفرادا 
وم����ج����ت����م����ع����ات ف��ي 
ظل انتشار جائحة 
»ك��ورون��ا«، كل ذلك 
ي��ج��ع��ل م����ن ع��ي��دن��ا 

ال��ف��رح والتعبير،  أش��ك��ال  ف��ي  مختلفا 
ويبقى العيد حاضرا برونقه وبهاءه 

فنحن من نصنع الفرح وحاالته.
إن فرحة عيدنا في اململكة العربية 
ل���ه���ا ب���واع���ث���ه���ا وم�����ص�����ادر ال���س���ع���ادة 
فيها،فرحتنا بحكمة قيادتنا الرشدة 
ال��ج��ه��ود  وت���ك���ام���ل  األزم�������ة  إدارة  ف����ي 
التي  ال��وط��ن��ي،  وال��ت��الح��م  والتنسيق 
ج���ع���ل���ت م����ن م��م��ل��ك��ت��ن��ا م����ص����در ف��خ��ر 
واع�����ت�����زاز ف����ي ظ����ل اه���ت���م���ام���ه���ا األول 

باإلنسان وسالمته.
وف����رح����ة ع���ي���دن���ا ت��ت��ج��ل��ى ف����ي أب��ه��ى 
ص���وره���ا ف���ي ال���ت���زام امل���واط���ن وامل��ق��ي��م 
ب���ت���وج���ي���ه���ات ال������دول������ة ف�����ي األح��������داث 
ال��ت��واص��ل  ال��راه��ن��ة، وتحقيق م��ع��ان��ي 
االجتماعي وفقا ملا صدر من إرشادات 
وتنبيهات حتى نتجاوز هذه األزمة، 
إن فرحتنا في قلوبنا وفي تعايشنا 

وفي مستقبلنا.
وم���ن م��ع��ان��ي ال��س��ع��ادة وال���ف���رح في 
تناغم  وطنية«  »قضايا  مجموعتنا 
األع���ض���اء ب��ال��ع��ط��اء امل��ت��م��ي��ز وال���وف���اء 
الجميل، يقال هذا بعد صدور العدد 
واالنتهاء  املجموعة  مجلة  م��ن  األول 
شاملة  بمواضيع  الثاني  عددها  من 
لأنشطة  إب��داع��ي��ة  إع��الم��ي��ة  وتغطية 
وال���ف���ع���ال���ي���ات،ه���ذه امل��ج��ل��ة ه���ي منبر 

إعالمي رصني ومنجز عظيم.
إخ���وان���ي وأخ����وات����ي أه��ن��ئ��ك��م ال��ي��وم 
ولكم  لنا  الله  السعيد سائلة  بالعيد 
ص����الح ال��ع��م��ل وق���ب���ول���ه واالس���ت���م���رار 
ع��ل��ي��ه، وه����ي ف��رص��ة س��ان��ح��ة ل��ت��ب��ادل 
م���ش���اع���رن���ا ال���ص���ادق���ة ن���ح���و ب��ع��ض��ن��ا 
ال���ب���ع���ض، ب��ق��ي��م االح����ت����رام وال��ت��ق��دي��ر 

واالهتمام.
ك��ل ع���ام ي��ا ق����ارئ ال��ح��رف وس��ام��ع��ه 
بتحقيق  عليك  وي��ن��ع��اد  بخير  وأن���ت 
االم����ن����ي����ات وال����ط����م����وح����ات وك������ل ع���ام 
وال��وط��ن واإلن��س��ان في خير وسعادة 

ونماء.

بقلم: األمرية هند بنت 
عبدالرمحن آل سعود

لو ابتعدنا بإجسدنا..
نجن قربيين بقلوبنا

 كاريكاتري... أمين الغامدي

Today.ksa2019@gmail.com  :للتواصل

ت��س��ع��ى وت��ت��س��اب��ق م��راك��ز األب��ح��اث 
ح���ول ال��ع��ال��م ل��ت��ط��وي��ر ل��ق��اح ض���د وب���اء 
ك��ورون��ا ال���ذي اس��ت��ط��اع ب��ف��ت��رة وج��ي��زة 
أن ي��ع��ي��د ت��رت��ي��ب م��ع��اي��ي��ر ال��ت��ق��ي��ي��م بني 
العلماء ومشاهير التواصل االجتماعي 
وامل����وض����ة وال����ري����اض����ة. ه����ذه ال��ج��ائ��ح��ة 

وض��ع��ت امل���م���ارس ال��ص��ح��ي وال��ب��اح��ث��ني ب��م��خ��ت��ل��ف درج���ات���ه���م العلمية 
ب��ال��ص��ف��وف ال��ع��ل��ي��اء. اص��ب��ح��و ه��م امل��رج��ع امل��وث��ق ألي م��ع��ل��وم��ة تخص 
ال��ت��واص��ل وزاد  املتابعني لهم بجميع وس��ائ��ل  لقد زاد ع��دد  ال��وب��اء.  ه��ذا 
القنوات  عليهم  وتتسابق  ومحاضرات  مقابات  إلج��راء  عليهم  الطلب 
التلفزيونية بهدف السبق بالخبر أو التثقيف. هذه الجائحة وضعت على 
أكتاف هذه الفئة حمل الثقة والصدق مع الجمهور العام وذكر الحقائق. 
وشفافية.  مصداقية  بكل  التحديات  ه��ذه  ملعرفة  بحاجة  اليوم  مجتمع 
الجميع يسأل ويستفسر عن اللقاح وعن الدواء ومنه يتوفر وما الفرق 

بني اللقاح والدواء. 
 الدواء غالبا يكون مادة كيميائية تمتلك القدرة على القضاء أو القليل 
له  يكون  قد  وال���دواء  دورة حياته.  إكمال  املرضي من  املسبب  إعاقة  أو 
آثار جانبية وكذلك يحتاج أن يعطى ملدة زمنية محددة وال يحمي ضد 
اإلصابة مره أخرى باملستقبل. بخاف األمراض البكتيرية فأن األدوية 
تعتمد  وال��ت��ي  الفيروسية  ل��ألم��راض  النهائي  الحل  تعتبر  ال  والعقاقير 
انتشارها ومن  وإيقاف  للقضاء عليها  الوقاية  اعتمادا شبه كلي على 

أهم سبل الوقاية استخدام اللقاحات.
ال��وس��ائ��ل للحماية م��ن األم���راض وتقليل نسب  أه��م  اللقاح يعد م��ن   
الوفيات واإلصابة الناتجة عن املسبب املرضي حيث يعمل اللقاح على 
تدريب وتحفيز الجهاز املناعي في الجسم للتعرف على املسبب املرضي 
الفيروس  ع��ن  ع��ب��ارة  اللقاح  ال��ع��دوى.  ح��دوث  دون  للحماية  باملستقبل 
نفسه ولكن غير نشط )ميت( أو مضعف أو قد يكون إحدى بروتينات 
قد  أو  للخلية  الفيروس  بدخول  مهم  دور  تلعب  والتي  الهامة  الفيروس 

يكون إحدى جينات الفيروس املحملة على حامل بيولوجي آمن.
 عدد من وسائل اإلعام ذكرت أن اللقاح سوف يتوفر بغضون ثاثة 
أشهر واآلن مضى أكثر من أربع أشهر ومازال أكثر من 100 اللقاح قيد 
التطوير. لهذا سوف أوجز مراحل تطوير اللقاح بشكل  مبسط وعام مع 

املدة الزمنية التقريبية.
 1- مرحلة عزل الفيروس والتعرف علية. وهذه حسب نشاط الباحثني 

وقد ال تتجاوز أكثر من شهر.
اللقاح  ن��وع  تحديد  على  تعتمد  وه���ذه  باملعمل:  ال��ل��ق��اح  تصنيع   -2  
تستغرق  عدمه.وقد  من  املجرب  العلمي  البروتوكول  وتواجد  وطبيعته 

من أسبوع إلى أشهر حسب العوامل أعاه
 3- الدراسة ما قبل السريرية وهذه تشمل تجارب معملية ودراسة 
على حيوانات التجارب لتأكد من الفاعلية والسمية واألمان. هذه املرحلة 
أجسام  إلن��ت��اج  اللقاح  م��ع  للحيوان  املناعي  الجهاز  تفاعل  فيها  يدخل 
ال��ع��دوى. ه��ذه امل��رح��ل��ة تقسم لعدة  ال��ق��درة على إي��ق��اف  م��ض��ادة تمتلك 
مراحل تشمل التحصني وإحداث العدوى التجريبية واختبار األجسام 
املضادة مع الفيروس باملعمل وكذلك دراسة السمية وعوامل بيولوجية 

أخرى. هذه املرحلة قد تمتد من شهرين إلى عدة أشهر.
 4- الدراسة السريرية وهذه تشمل التطبيق على عينة من املتطوعني 
ال��ق��وان��ني واإلج�����راءات  ل��ع��دد م��ن  ال��ل��ق��اح.وه��ذه تخضع  ل��ل��دراس��ة فاعلية 
األخاقية.كذلك قد يتم تقسيم هذه املرحلة لعدة مراحل من عينة صغيرة 
على املتطوعني إلى عينات أكبر. كذلك فأن هذه املرحلة من األغلب يتعذر 
بها إجراء العدوى التجريبية لنواحي أخاقية. لهذا فان هذه املرحلة قد 

تستمر من ثاثة أشهر لعدة شهور وقد تتجاوز عدة سنوات.
 5- إجراءات التراخيص: لهذه املرحلة عدد من الشروط قد يتم التجاوز 
عن بعضها حسب درجة خطورة الوباء والحاجة للقاح. وبحالة جائحة 

فيروس كورونا فمن املؤكد تجاوز بعض الشروط.
 6- التصنيع بالكميات الكافية: تعتمد على اإلمكانيات املتاحة

 7- تطبيق إج��راءات الجودة: وذل��ك للتأكد من سامة املنتج واألم��ان 
البيولوجي لاستخدام البشري.

 8- التوزيع: حسب األنظمة الدولية 
على  للحصول  األدن���ى  الزمني  الحد  إن  ال��ق��ول  نستطيع  مما سبق   
أن  العلم  إلى سنه ونصف بأقل تقدير مع  اللقاح يتراوح بني 8 شهور 

صناعة اللقاحات تحسب بالسنوات.
 ومن هنا يتضح لنا املبالغة بوسائل اإلعام الرسمية وغير الرسمية 

عن اإلعان عن املدد الزمنية إلنتاج اللقاح.
 وبحكم أن الجائحة بدت في اواخد ديسمبر 2019 فأن بوادر توفر 

اللقاح سوف تكون إن شاء الله مع بداية شهر أغسطس لهذا العام.

تطوير اللقاح

ا.د. مساعد بن أمحد الضبيب 

ب���أن ه���ذا املعنى  رب��م��ا تتفقون م��ع��ي 
ي��غ��ي��ب ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن س��ل��وك��ي��ات��ن��ا في 
حياتنا ويحتاج منا الى تعزيز كبير في 

مجتمعنا على مختلف املستويات.
وم��ع ك��ل التقدير مل��ا ت��ق��وم ب��ه دولتنا 
ح��ف��ظ��ه��ا ال���ل���ه خ��ص��وص��ا ف���ي م��واج��ه��ة 
ج��ائ��زة ك��ورون��ا م��ن إج����راءات اح��ت��رازي��ة 

واستباقية بشكل يستحق التقدير.
 ال���وق���اي���ة ت���ب���دأ م����ن ال����ف����رد وت��ن��ت��ه��ي  
بمستوى الدولة .. بل يتعداه إلى احتراز 

عاملي كما الوباء اآلن ) كورونا( ..!!
*ث���ق���اف���ة ال���وق���اي���ة واالح�����ت�����راز األه����م 
واالعظم في تقديري هو أن يقي اإلنسان 
ال��ق��رب م��ن أي ش���يء يسيء  نفسه م��ن 

لنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.*
وقبل ذلك كله على مستواه الشخصي 

أن ال يسيء لدينه..!!
 دره�����م وق���اي���ة ك��م��ا ي���ش���اع خ��ي��ر من 
قنطار عاج.. ولذلك هذا مفهوم يتعدى 
ال��ف��ع��ل إل����ى م���ا ق��ب��ل��ه ب��م��ع��ن��ى ال��ن��ظ��ر في 
)ع����واق����ب( م���ا ي���ح���دث ف��ي��م��ا ل���و ت���م فعل 

شيء او حتى فيما لم يتم فعله ..!!
هناك احترزات للفعل حتى ال تحدث 
) ردود أف��ع��ال( وه��ن��اك اح��ت��رازات لعدم 
ال��ف��ع��ل) ب��م��ا ي��ت��وق��ع ح��ص��ول��ه م���ن ع��دم 

الفعل( ..!!
ال��ى مظاهر ومعاني    دعوني اشير 
نفتقدها  ال��ت��ي  ال��وق��اي��ة   لثقافة  بسيطة 

ومنها:
التي ننعم  ال��خ��دم��ات  م��ن  أن كثيرا   *
ومنها  حمايتها  ف��ي  كثيرا  نقصر  بها 
أننا نترك أحيانا إساكا كهربائية على 
جدران منازلنا تكون بحاجة الى صيانة 
أن تتسبب  ب��ع��د  ال����ى  ل��ه��ا  ن��ن��ت��ب��ه  ث���م ال 

بحادث اليم.
* نشتري أحيانا أجهزة او أدوات او 
لنا  ث��م تتسبب  ال��ث��م��ن   أف��ي��اش بخيسة 
قيمة  على  ت��زي��د  أو  ت��س��اوي  بمشكات 
م��ا ل��و اش��ت��ري��ن��ا ال��ق��ط��ع األص��ل��ي��ة. ب��ل إن 
القلق التي تسببه هذه القطع يفوق الثمن 

كثيرا..!!
* ننتظر غالبا حتى خر الدقائق كي 
نذهب لوظائفنا او مدارسنا وجامعاتنا 
دون أن نأخذ بعني االعتبار الزحام وما 
يمكن أن يحدث في الطريق من مفاجآت 
.. ولو تقدمنا قليا لحفظنا أشياء كثيرة. 

التقدم هو من االحترام اإليجابي.
وسامة  لصحتنا  كثيرة  مظاهر   *

ح���ي���ات���ن���ا ن���غ���ف���ل ع���ن���ه���ا وت���ت���س���ب���ب ف��ي 
م����ش����ك����ات م����ت����ن����وع����ة ح����س����ب ق���وت���ه���ا 

وأهميتها.
 *على مستوى شخصياتنا:*

أن تقوم بواجباتك  األه��م  * االحتراز 
الدينية  اورادك  على  وتحرص  الشرعية 
وتؤدي مسؤولياته الدنيوية. ألن كل هذا 

سينعكس على حياتك اليومية حتما.
* ه���ن���اك اف���ع���ال اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ؤث��ر 
على حياتك وسمعتك ومستقبلك وهنا 
تحتاج ألن تفكر قبل الفعل وأثناء الفعل 
.. وان تناقش وتحلل وتتوقع  وما بعده 
ك��ل م��ا يمكن أن ي��ح��دث ل��ك حتى تكون 

على بصيرة لكل ما يمكن أن يحدث.
ت��أخ��ي��ر  إن   .. دراس�����ت�����ك*  *ف�����ي   *  

اطاعك على موادك وواجباتك
ح��ت��ى ي��ض��ي��ق وق��ت��ك ت��خ��ال��ف بشكل 
واض����ح ل��ث��ق��اف��ة االح���ت���راز ف��ا ت����دري ما 
ال��ذي  الجهد  ي��ح��دث وال حجم  أن  يمكن 
ت��ح��ت��اج��ه وت��س��ت��وع��ب امل���ط���ل���وب فضا 
م��ا يجب  ك��ي تستذكر  الذهنية  ق��درات��ك 

في قاعة االمتحان.
ن���ؤخ���ر بعض   .. أع��م��ال��ن��ا*   * *ف����ي 
امل���ل���ف���ات ال���ت���ي ي���ج���ب أن ن��ح��س��م��ه��ا ف��ي 
أوقاتها حتى ال يأتي الوقت الذي نعالج 
فيه ما بأيدينا بطريقة مستعجلة تؤثر 

على سامة قراراتنا..!!
* االحتراز في صحتنا الشخصية ) 

وهي من أبرز مشكاتنا( 
ح���ي���ث ط���ري���ق���ة أك���ل���ن���ا وم���ك���ون���ات���ه���ا 
وأوقاتها وأدواتها .. تؤثر على تكويننا 
بل  السن فقط  الصحي وال تضر كبار 
كبير  ال��ش��ب��اب بشكل  تعني  ال��ي��وم  ه��ي 
ح��ي��ث ي��رغ��ب��ون ك��ل ش���يء مستعجل ) 
األك�����ات ال��س��ري��ع��ة ال���دس���م���ة( ول����و على 
ح���س���اب ص��ح��ت��ه��م. وي���ب���دو أن ك��ت��اب��ة ) 
م��ع��دل ال��ك��ل��ري��ز( ف��ي ال��ل��وح��ات ه��و آخ��ر 
اه��ت��م��ام��ات��ن��ا .. ب��ال��ض��ب��ط م��ث��ل ك��ت��اب��ة ) 
ال��ت��دخ��ني س��ب��ب ال���س���رط���ان( ع��ل��ى علبة 
يعنينا  ه��ذا ال  وك���ان   .. القاتلة  ال��ت��دخ��ني 

شيئا .. فعا غريب ..!!
  * في قيادتنا لسياراتنا وصيانتها 
أكثر ما ننسى ثقافة االحتراز فيها  ما 

..!! حيث قد نسمع صوتا ونستاهل في 
الكشف عنه ونتأخر في معالجته وربما 
ولكن ضعف  ج��دا  كلفته بسيطة  كانت 
تسبب   ربما  تبعاته  من  االحتراز  ثقافة 
ف����ي ت���ك���ال���ي���ف أض���ع���اف���ا م���ض���اع���ف���ة..!! 
الكثير  االحتراز كان يمكن أن يوفر لنا 

!!..
وسلوكيات  مظاهر  هناك  وبالتأكيد 
جميعا  نستحضرها  أن  يمكن  كثيرة 

تصب في هذه املعاني.
 *على مستوى الدولة واملجتمع:*

أوال نعبر بكل معاني التقدير ما تقوم 
به الدولة من إجراءات احترازية تجاه وباء 
) كورونا( بل بادرت في اتخاذ إجراءات 
س��ب��ق��ت ب��ه��ا ب��ع��ض دول ال��ع��ال��م امل��ت��ق��دم 
امل��دارس  .. ) منها إيقاف  ماديا وعلميا 
وال���ج���ام���ع���ات وال���ح���ض���ور ال��ج��م��اه��ي��ري 
الكبيرة( وإجراءات  التجمعات  ومختلف 

للسفر للدول التي ينتشر فيها الوباء.
* ما يجب  التذكير فيه هو أن أفضل 
اح�����ت�����راز ألي م��ش��ك��ل��ة ع���ل���ى م��س��ت��وى 
يتم  أن  وال��������وزارات  وال��ه��ي��ئ��ات  اإلدارات 
تكليف من يستحق في كل وظيفة قيادية 
بشكل خاص. فهذه النوعية من القيادات 
اإلداري��ة سوف تقي الدولة واملجتمع من 
ع��اق��ل وحكيم.  ك��ل  م��ش��ك��ات ال تخفى 
م��ن الشخصيات من  أن  ي��ؤك��د  ف��ال��واق��ع 
أو  م��ص��ال��ح��ه  لتحقيق  م��وق��ع��ه  ي��س��ت��غ��ل 
أه����واءه وت��أخ��ي��ر م��ش��اري��ع فيتسبب في 

وتسيء  املواطنني  تقلق  خلق مشكات 
لسمعة املجتمع والدولة.

*وال���ح���ل ال��وق��ائ��ي االس��ت��رات��ي��ج��ي أن 
ن��ول��ي م��ن ك��ان اه��ا بمكانه حتى يسد 

علينا ثغرات وال يفتح علينا الثغرات.*
* هناك طرق وقائية واحترازات على 
مستوى املجتمع وال��دول��ة ال حد لها في 
واألنشطة  والخدمات  واملشاريع  العقود 

والفعاليات.
 * الواجب أن نتأمل كل فعل وفعالية 
ل��ن��ا مشكات  ك���ان ت سيخلق  إذا  وم���ا 
الجامعية أو سيعني في نشر االستقرار 

وتعزيز الوعي واألمن االجتماعي.
تعمل  الزال���ت  الحكومية  أجهزتنا   *
وك����أن����ه����ا ت���ع���ي���ش ف�����ي ج������زر م���ت���ب���اع���دة 
.. م����ع أن ق���وة  ب��ع��ض��ه��ا  وم��ن��غ��ل��ق��ة ع����ن 
تحفظ  أن  يمكن  بينها  فيما  التنسيق 
ع��ل��ي��ن��ا ال���ج���ه���د وال����وق����ت وامل��������ال. وع��ل��ي��ه 
ن��ع��ي��د او ن���ك���رر ورب���م���ا ت��ق��ض��ي بعض 
الجهود على بعض ولو كان هناك ثقافة 
التنسيق لنجحنا  النبوية على  االحتراز 
ف��ي م��ع��ال��ج��ة ال��ك��ث��ي��ر م��ن م��ظ��اه��ر ال��ه��در 
امل��ال��ي وال��ب��ش��ري ف��ي كثير م��ن مظاهر 

حياتنا وخدماتنا.
  *ول���ع���ل���ي ه���ن���ا اث���ن���ي ب���ك���ل م��ع��ان��ي 
(* وكيف سهل  أبشر   ( لنظام  التقدير 
.. فكل  علينا جوانب كثيرة من حياتنا 
ال��ش��ك��ر ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي تستحق 

الثناء على هذا النظام النوعي الفريد.
* من املهم أن نؤكد دائما على ) بعد 
النظر( ف��ي ك��ل م��ا نقوم ب��ه وم��ا نخطط 
أن نفعله حتى نسير على بصيرة وان 
أكثر سهولة وسعادة  نجعل مستقبلنا 
وأم��ن��ا وت��ن��م��ي��ة.   وم���ع ك��ل م��ا يمكن أن 
يقال في االحتراز وثقافته .. *أن حقوق 
طبيعية  نتيجة  ت��أت��ي  أن  ي��م��ك��ن  ال��ن��اس 
ألداء واج��ب��ات��ه��م* .. ف��االح��ت��راز ه��ن��ا أن 
تقوم بواجبك حتى تحصل على حقك. 
وأع��ظ��م ال��ح��ق��وق ال��ت��ي تسهل ك��ل ش��يء 
هي ان تقوم بحق ربك ووالديك وقرابتك 
وأم���ان���ات���ك .. ت��ج��اه وط��ن��ك وم����ن ل���ه حق 
ع��ل��ي��ك.  ح��ف��ظ��ه ال���ب���اد وال��ع��ب��اد م���ن كل 
باء ووباء وانه علينا نعمه وأعاننا على 

شكرها.
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