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كيف نوجد موارد بشرية مؤهلة؟

يومية

ب ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـم ـ ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ،يعني
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــا ج ـ ـيـ ــدا
ب ـك ــل مـتـطـلـبــاتــه،
وتكوين قاعدة اقتصادية،
ي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـط ـلــوبــة
م ـ ـ ـه ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
ال ـم ـس ـت ــوي ــات الـتـعـلـيـمـيــة،
ع ــاوة عـلــى ت ـعــاون جميع
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة
ب ـت ـن ــوي ــع ال ـق ــاع ــدة
يومية

✍

عبلة مرشد

االقتصادية مثل :الــزراعــة،
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة ،االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت،
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرول
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادن ،ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة،
ال ـم ــال ـي ــة ،سـ ـي ــاح ــة ،ث ـقــافــة
ب ـج ـم ـي ــع م ـ ـجـ ــاالت ـ ـهـ ــا ،مــع
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم مـ ـ ــن جـ ــانـ ــب،
وم ـ ـ ــع إدارة

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

A.Marshad@saudiopinion.org

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

الموارد البشرية من جانب
آخر.
وب ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ــك س ـ ـي ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق
ُ
التوطين الفعلي وستعالج
الـ ـبـ ـط ــال ــة وسـ ـيـ ـت ــم تــوف ـيــر
ف ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـمـ ــل ذات ق ـي ـم ــة
مـ ـض ــاف ــة ،وي ـن ـط ـب ــق ذل ــك
ع ـلــى تـمـكـيــن الـ ـم ــرأة،
ب ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــه م ــن
تحديث للتشريعات
واألن ـظ ـم ــة ،لتيسير
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا فـ ــي
ال ـق ـط ــاع ــات الـمـخـتـلـفــة،
ولتمكينها مــن إدارة
شـ ـ ــؤون ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة
وب ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـتـ ـحـ ـمـ ـل ــه م ــن
ُ َّ
مسؤوليات ومهام ،فتذلل
بذلك ما تواجهه من عقبات
مجتمعية أو مؤسسية.

تحويل الدفاع المدني والمرور إلى قطاعين مدنيين

رأي:
✍
غانم محمد الحمر
للتواصل مع الكاتب
g.alhammar@saudiopinion.org

وبـعــد الـخـطــوات العظيمة الـتــي اتخذتها
«رؤيــة  »2030أعتقد أنه حان الوقت أن يثار
ســؤالــي الصغير عندما كنت طـفــا ،يشجع
عـلــى ذلــك مــا تــم هيكلته مــؤخــرا ،بـمــا تتفق
فـيــه الــوظـيـفــة مــع الـقــائــم بـهــا ،أرى أن يعاد
ال ـس ـيــف إلـ ــى ن ـص ــاب ــه ،والـ ـم ــاء إلـ ــى مـصـبــه،
فقطاعان عسكريان حان الوقت ألن يتحوال
إلى طبيعتهما المدنية ،هما الدفاع المدني
والمرور.
ت ـج ــرب ــة إدارات ال ـم ـط ــاف ــئ فـ ــي مـ ـط ــارات
ال ـس ـعــوديــة ه ــي تـجــربــة نــاج ـحــة ،إذ شغلت
عـلــى م ـبــدأ مــدنــي ،كــإنـقــاذ وس ــام ــة ،وكــذلــك
مـطــافــئ الـشــركــات الـكـبــرى ،كــأرام ـكــو ،ومــدن
الجبيل وينبع ،كيف أن هذه األجهزة تحقق

منذ كنت صغيرا ،وأنا أسأل نفسي :لماذا عسكري هو من
يقوم بإطفاء الحريق؟ كان أخي يعمل بالدفاع المدني ،وأحيانا
يلبس الزي العسكري ،ويأتي به إلى المنزل ،لم تتفق في
مخيلتي مهنة جندي ورجل إطفاء حينها ،لكن هي الصورة
النمطية تتشكل مع الوقت ،حتى أني بعد فترة طويلة ،لم أعد
ألتخيل أن هناك رجل مطافئ إال ويجب أن يكون عسكريا.
كفاءة عالية في األداء والتخطيط والكفاءة؟
ك ــذل ــك ال ـم ـج ـم ـعــات الـسـكـنـيــة واع ـت ـمــادهــا
ع ـلــى إدارة ت ـنـظـيــم ال ـح ــرك ــة م ــن أجـهــزت ـهــا
الــداخـلـيــة ،وكـيــف تحقق مستوى عاليا من
الـتــدريــب واألداء؟ كـيــف أصـبـحــت تستخدم
أدوات وتقنية تفوق ما تستخدمه األجهزة
العسكرية في القطاع الحكومي؟
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استعانة وزارة الداخلية بشركات متابعة
الـ ـح ــوادث ،كـيــف نـجـحــت ف ــي خــدمــة الـنــاس
نـجــاحــا مـمـيــزا؟ حـتــى أن ـهــا وص ـلــت ألوق ــات
قياسية ،لم نكن لنحلم بها لو أنها ما زالت
تـتـبــع ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ف ــي الــوصــول
لمواقع الحوادث ،وعمل التقارير الالزمة في
دقائق معدودة ،وبتقنيات عالية.

 18يونيو 2020م

ليس تقليال من شأن القطاعات العسكرية،
فهي الـحــامــي ،وال ــدرع الــواقـيــة ،لكن «وضــع
الندى في موضع السيف بالعلى ** مضر
كــوضــع الـسـيــف فــي مــوضــع ال ـنــدى» األدوار
العسكرية في الدولة المدنية هي أدوار منوط
بـهــا حـفــظ األمـ ــن ،وال ــدف ــاع عــن المكتسبات
مــن أي أخـطــار بشرية عــدائـيــة ،أو تخريبية
مــن الــداخــل ،وتنظيم حــركــة السير بالمدن،
ومــواجـهــة أخـطــار الـحــريــق ،وأع ـمــال اإلنـقــاذ
والسالمة ،هي أدوار تتفق مع شركات مدنية
مـتـخـصـصــة ،وم ــدرب ــة ،ت ـشــرف عليها هيئة
مدنية متخصصة ،وأعتقد أنــه حــان الوقت
لـبــدء خـطــط تحويلية وإعـ ــادة هيكلة لهذه
القطاعات ،من أجل أداء أفضل ،وكفاءة أعلى.

الخميس

وللصورة رأي

 26شوال  1441هـ

الب ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن نـ ـ ـع ـ ــي أن
الطريق ال يــزال طويال
أمــامـنــا نـحــو الــوصــول
إل ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوذج أم ـ ـثـ ــل
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ع ـ ـ ـ ــن بـ ـع ــد
والتعليم اإللـكـتــرونــي،
وليس عيبا أن نخطئ
ون ـت ـع ـث ــر ون ـت ـع ـل ــم مــن
أخـ ـط ــائـ ـن ــا ،هـ ــي خ ـبــرة
ت ـ ــراك ـ ـم ـ ـي ـ ــة وت ـ ـجـ ــربـ ــة
تنضج يوما تلو اآلخر،
ومــن مجموع تجاربنا
وخ ـ ـب ـ ــرات ـ ـن ـ ــا س ـن ـص ــل
جميعا إلى اإلتقان.

 18يونيو 2020م
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أيمن العريشي  -كاتب رأي

التنوير في المسائل الخالفية

رأي:
✍
عيد الظفيري

للتواصل مع الكاتب
a.aldaferi@saudiopinion.org

وح ـي ـن ـهــا ف ـقــط س ـت ـبــدأ رح ـل ــة مضنية
لسبر أغــوار الظلمة الحالكة في مجاهل
الـ ـعـ ـق ــل ،ال ـ ـ ــذي ن ـش ــأ ع ـل ــى ال ـت ـل ـق ــي دون
ت ـم ـح ـيــص ل ـل ـم ــدخ ــات الـ ـت ــي سـتـصـبــح
فيما بعد مخزونه الثقافي ،إلبــداء آرائه
ومواقفه تجاه مسائل دينية وصراعات
فكرية ليست بالبساطة التي تصورها له
قراءاته السطحية.
مــن فضائل عصر الـتـنــويــر ،أنــه مــا زال
ي ـل ـهــم األجـ ـي ــال بـ ــأن بــوس ـع ـهــم م ـحــاربــة
ال ـج ـه ــل وتـ ـح ــري ــر ع ـق ــول ـه ــم مـ ــن س ـطــوة
األيديولوجيا والمسلمات الرابضة في
غياهب عقولهم ،فالتنوير -بحسب ما
يراه الفيلسوف األلماني إيمانويل -كان
هو تحرر الفرد من الوصاية التي جلبها
لنفسه ،وه ــي تــوهـمــه بـعــدم قــدرتــه على
استخدام عقله لفهم المسائل واإلشكاالت
دون ت ــوج ـي ــه مـ ــن اآلخـ ـ ـ ــر ،ل ـي ــس بـسـبــب
قصوره العقلي ،وإنما بسبب عدم تحليه
بالشجاعة واإلقدام على استخدامه عقله

قصص التنوير من أكثر القصص التي تجعل المرء يعيد
اكتشاف ذاته ويحررها من األعباء األيديولوجية البالية ،حيث
تحرضه على فحص الكثير من األفكار والقناعات التي تسللت
إلى عقله في ِخ َ
ضم الصراعات الفكرية في مجتمعه ،وتدفعه
إلى مواجهة مسلمات وبديهيات ال يعرف لماذا آمن بها،
وكيف أصبحت بهذه المنزلة الرفيعة من القداسة والتبجيل
كي تحتل الجزء األكبر من عقله ووجدانه.،
للفهم واالستنتاج.
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـن ــا يـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـم ـن ــاه ــج
الــدراس ـيــة مــن مـنـظــور اآلي ــة الـكــريـمــة «ال
َْ
ْ َْ
َْ ُ ْ
اطل ِمن َب ْي ِن َي َد ْيهِ َوال ِمن خل ِفهِ »
يأ ِتيهِ الب ِ
خاصة في اآلراء الشرعية واالجتهادات
الـفـقـهـيــة ال ـم ـن ـت ـقــاة م ــن ب ـيــن ج ـم ـلــة آراء
واجتهادات متنوعة في التراث اإلسالمي،
وال نستثني من ذلك الحوادث التاريخية
واألدبية ،رغم أنها أقل تأثيرا في تشكيل
العقل الجمعي من االجتهادات الفقهية.
ـاف يجعلنا
وأع ـت ـق ــد أن هـ ــذا س ـبــب ك ـ ـ ٍ
نصاب بالتوجس مــن كــل اآلراء األخــرى

ْ
ُ
والزمان ش ٌر مب َر ٌم
تكن لي
إذا لم
ق ــائ ـل ــة «هـ ـ ــذا واج ـ ـبـ ــك ،احـتـســب
ن ـع ـي ـم ــة م ـ ـمـ ــرضـ ــة م ـت ـف ــان ـي ــة
األج ــر» أصيب بـعــارض صحي،
مـخـلـصــة ف ــي ع ـم ـل ـهــا ،مـلـتــزمــة
فـ ـ ـ ــارق الـ ـحـ ـي ــاة قـ ـب ــل الـ ــوصـ ــول
ب ــاألن ـظ ـم ــة ،م ـح ـبــوبــة وت ـعــامــل
للطوارئ ،تناقل الجميع ُصوره
الـمــرضــى بــرقــي ،ال تـتــوانــى في
داعـ ـي ــن ل ــه ب ــال ــرح ـم ــة ،ن ـشــرت
ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــون وال ـم ـس ــاع ــدة
ق ـص ـت ــه ب ــوس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل،
ل ـل ـج ـم ـيــع ،ط ـل ـبــت ان ـت ــداب ـه ــا،
تعاطف الجميع وزاد متابعون
ُرف ـ ـ ــض ال ـط ـل ــب ب ـح ـج ــة زي ـ ــادة
من نشر قصته.
الـ ـع ــدد ،طـلـبــت إج ـ ــازة لـمــرافـقــة
ولدها اعتذرت اإلدارة لحاجة
ل ـمــاذا ال نـكــرم ونـشـكــر أحــدا
العمل.
إال إن م ــرض أو مـ ــات؟ ل ـمــاذا
يـتـحــول الـمـسـكـيــن ل ـمــاك نبيل
انتقلت إلى رحمة الله بعدوى
ورج ــل الـمـكــارم بـعــد مــوتــه؟ هل
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،ف ــاش ـت ـع ـل ــت
يـ ـم ــوت ال ـم ـب ــدع ل ـي ـح ـصــل عـلــى
وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ت ـم ـج ـي ــدا
بعض حقوقه؟ لماذا نثني على
لـتـفــانـيـهــا وح ــب الـجـمـيــع لـهــا،
ُ
الـمـيــت لــدرجــة أن ــه لــو ك ــرم حيا
رثاها المدير بقصيدة عصماء،
لمات فرحا؟
الهاشتاق وصل لترند في ذكر
مناقبها ،مطالبين بتكريمها.
ل ـ ـي ـ ـت ـ ـنـ ــا نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر أس ـ ــات ـ ــذتـ ـ ـن ـ ــا
وأصـ ـح ــاب ال ـف ـضــل عـلـيـنــا قبل
ـان وم ـب ــدع في
د .أن ـي ــس م ـت ـفـ ٍ
رحـ ـيـ ـلـ ـه ــم ،ل ـي ـت ـن ــا ن ـ ـ ــرد ب ـعــض
ت ـخ ـص ـص ــه ،ي ـع ـم ــل ال ـم ـط ـل ــوب
جميلهم ونـنـصــب لـهــم تماثيل
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ،يـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــي زمـ ـ ـ ـ ـ ــاءه
للتواصل مع الكاتب
الـشـكــر وال ـع ــرف ــان قـبــل مماتهم
ال ـم ـش ـغــول ـيــن ب ــال ـخ ــاص ،طلب
ليحسوا بقيمة ما قدموه.
الـ ـ ــذهـ ـ ــاب لـ ـم ــؤتـ ـم ــر ف ــاعـ ـت ــذرت
h.alkhudairi@saudiopinion.org
اإلدارة ل ـع ـجــز ال ـب ـن ــدُ ،رف ـض ــت
ي ـقــول ب ـهــاء ال ــدي ــن األبـشـيـهــي
ُ
ْ
ـان شــرٌ
ت ــرقـ ـيـ ـت ــه ل ـل ـت ـق ـش ــف وت ــرشـ ـي ــد
«إذا ل ــم ت ـك ــن ل ــي والـ ــزمـ ـ
ُ
خير َ
ٌ
مبرم ** فال َ
ال ـن ـف ـق ــات ،ف ــي وقـ ــت ت ــم تــرقـيــة
فيك والــزمــان
والدرجات.
المستويات
المدير وحاشيته ألعلى
ت ــراءى ل ــي» وحــولـهــا بــديــع خـيــري «إذا لــم تـكــن لي
ُ َّ
خير َ
شرم ْ
ْ
برم ** فال َ
ترللي»
فيك والزمان
أصـيــب بجلطة وأص ـبــح مـقـعــدا ،تـســابــق الجميع والزمان
ُ
وكـتـبــت فيه أي إن لم أجدك وقت الضيق والزمان َّ
علي ،فال حاجة
فــي ذكــر مناقبه واإلشـ ــادة بــإنـجــازاتــه،
مـعـلـقــات وهــاتـفــه أص ـحــاب الـمـعــالــي ،ف ــارق الحياة لي بك والزمان يضحك لي.
بالطوارئ بعد أيام دون سرير ،ستقام حفلة تكريم
ه ـي ــا ب ـن ــا ن ـت ــذك ــر أس ــات ــذت ـن ــا ومـ ــن خ ــدم ــوا ب ـلــدي
وسيتسلم أوالده دروع الشكر والتقدير.
وصحتها ونكرمهم فــي حياتهم ،ونــدعــو للموتى
الصيدلي جمعان مخلص بعمله ،يساعد الجميع ،منهم ،يقول عبيد بن األبرص «ألعرفنك بعد الموت
طيب وغلبان ،طالب ببعض حقوقه فاعتذرت اإلدارة تندبني ** وفي حياتي ما زودتني زادي».

رأي:
✍
حسن الخضيري

التي تقع خارج إطار المناهج الدراسية،
بـ ــل ون ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـشــك
والـ ــري ـ ـبـ ــة عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن أص ـح ــاب ـه ــا
يخالفون النسق الفكري لنخب السلف
المنتقاة ،حتى وإن مــرت أسـمــاؤهــم في
تلك المقررات إال أنهم لم يحظوا بالثقة
ال ـت ــي ح ـظــي ب ـه ــا ف ـق ـه ــاء آخ ـ ـ ــرون وردت
اجتهاداتهم في شتى المسائل الخالفية
في مناهجنا.
ول ــو قـلــت ألحــدهــم :إن حـصــر المناهج
على آراء واجتهادات فقهية معينة ،هو
وج ــه م ــن أوجـ ــه اإلق ـص ــاء غـيــر الـمـبــاشــر

لآلراء األخرى المختلفة ،التي ربما نجد
فيها مــن وجــاهــة ال ــرأي مــا ال نـجــده في
ً
غيرها ،التهمك مباشرة بأنك تثير الفتن
وت ـحــاول خــرق إجـمــاع علماء األم ــة على
المسائل المتفق عليها مسبقا ،ثم يورد
ل ــك الـحـجــج وال ـم ـب ــررات ال ـتــي يـتــوارثـهــا
نجباء المقررات الدراسية دون كاللة أو
م ـلــل ،وال يـهــم فــي ه ــذه الـحــالــة اقتناعك
م ــن ع ــدم ــه ،ف ـض ــا ع ــن وج ــاه ــة حـجـجــه
ومبرراته.
حمل الـنــاس على األخ ــذ باالجتهادات
وقـ ـم ــع اآلراء ب ـح ـج ــة عـ ـ ــدم ال ـت ـخ ـصــص
ل ـ ـيـ ــس م ـ ـ ــن ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ــيء،
ف ـ ــاآلراء واالج ـت ـه ــادات الـمـعـتـبــرة ليست
مــن الـحـقــائــق ال ـم ـجــردة مـثــل ال ـم ـعــادالت
ال ــري ــاض ـي ــة وال ـف ـيــزيــائ ـيــة ال ـت ــي تخضع
لقوانين ثابتة تؤدي إلى نتيجة حتمية
ال يـمـكــن ت ـغ ـي ـيــرهــا ،ب ــل ه ــي م ــن ال ـت ــراث
الفقهي الخاضع لمقاييس واستنتاجات
فكرية تختلف من فقيه آلخر.

كتاب يساوي  72مليار دوالر
ي ـس ـت ـخــدم وارن ب ــاف ــت خ ـل ـطــة ســريــة
للنجاح يـقــول فيها :اذه ــب إلــى فراشك
كل يوم أذكى قليال من وقت استيقاظك،
أم ــا ك ـيــف؟ فـيـقــول راب ــع أغ ـنــى رج ــل في
الـعــالــم بـثــروة تـقــدر حاليا ب ــ 72مليار
دوالر حسب فوربس :اقرأ كل يوم 500
صفحة ،هكذا تعمل المعرفة فهي مثل
الفوائد المركبة التي تضعها في البنك،
وس ـ ــوف ت ــؤت ــي أك ـل ـهــا خـ ــال س ـن ــوات،
أؤك ــد لـكــم أن الجميع يستطيع فعلها،
ولـكـنــي مـتــأكــد أن القليلين فـقــط ســوف
يطبقونها.
ويضيف أيـضــا :أنــك يجب أن تحسن
اختيار الكتب التي تقرأ ،كما ينبغي أن
تختار الكتب الـتــي يبقى تأثيرها مدة
أطول معك وتواكب المتغيرات السريعة
في العالم.
وارن بافت -الذي أصبح مليارديرا من
الــدرجــة األول ــى وأكـبــر المستثمرين في
س ــوق األس ـه ــم ورب ـم ــا ي ـكــون األك ـب ــر في
التاريخ -يقول عن نفسه :إنه يخصص
 80ف ــي ال ـم ـئــة م ــن وق ـت ــه لـ ـلـ ـق ــراءة ،بـمــا
فــي ذلــك تـقــاريــر عــن شركته والـشــركــات
األخ ــرى الـنــاجـحــة ،كـمــا يخصص وقتا
آخ ــر للتفكير ،لـكــن ع ــدد ال ـق ــرارات التي
يتخذها تعتبر قليلة مقارنة بغيره.
وإض ــاف ــة إل ــى الـصـفـحــات الخمسمئة
ال ـتــي ي ـق ــرؤه ــا ،فــإنــه ي ـقــرأ س ــت صحف

✍
يوسف الحسن
رأي:

للتواصل مع الكاتب
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ك ــل ي ــوم وه ــي :وول سـتــريــت ج ــورن ــال،
فايننشيال تايمز ،نيويورك تايمز ،يو
اس اي ــه تـ ــودي ،أوم ــاه ــا وورلـ ــد هـيــرالــد
وأميركان بانكر.
باختصار فإنه يقول :إنه يجلس في
مكتبه ويقرأ طوال اليوم ،وقد قيل عنه
إنه كان في صغره يرتاد المكتبة العامة

في أوماها ،حيث قرأ جميع الكتب التي
تتحدث عن االستثمار فيها.
ومـمــا قــالــه «بــافــت» :إن قــراء تــه لكتاب
المستثمر الذكي «The Intelligent
 »Investorفي العام 1949م عندما
كــان عـمــره  19سنة –خــاصــة الفصلين
ال ـثــامــن وال ـع ـش ــري ــن– ك ــان ــت ل ـهــا تــأثـيــر
إي ـج ــاب ــي ع ـلــى اس ـت ـث ـم ــارات ــه وح ـيــاتــه
بـشـكــل عـ ــام ،وإن ه ــذا ال ـك ـتــاب ه ــو ما
جعله ثريا كما نراه اليوم.
وم ـ ـ ــن نـ ـص ــائ ــح ال ـ ــرج ـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي ي ـب ـلــغ
ال ـت ـس ـع ـيــن ف ــي ال ـثــاث ـيــن م ــن أغـسـطــس
2020م ،وال يزال بصحة جيدة :استمتع
بعملية الـتـعـلــم ،فــإنــك إن لــم تـفـعــل فــإن
غيرك سوف يفعل ويسبقك ،كما ينصح
أي ـض ــا ب ــات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ب ـعــد ال ـق ــراءة
المتعمقة.
وأخير فإن لدى «بافت» قائمة سنوية
بــأسـمــاء الـكـتــب الـتــي ينصح بـقــراء تـهــا
كـمــا يفعل أكـثــر األث ــري ــاء فــي الــواليــاتال ـم ـت ـحــدة -وقـ ــدم قــائـمــة أخـ ــرى ببعض
الكتب خالل جائحة كورونا.
ولــم يغير «بــافــت» فـطــوره ط ــوال أكثر
مــن خمسة عـقــود ،حيث يمر فــي طريقه
مــن مـنــزلــه إل ــى مـكـتـبــه بـنـفــس الـمـطـعــم،
ليطلب أحد أنواع الفطور الثالثة بمبلغ:
 2.61أو  2.95أو  3.17دوالر ،حسب
وضع شركته رغم امتالكه المليارات.

الخميس

االختبار التحصيلي بين الحضور والبعد
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عين الرأي

تم التجهيز لالختبار التحصيلي
عـ ـل ــى أرق ـ ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـت ـق ـن ـيــة
والعلمية والمهنية ،إذ تمكن أكثر من
 96في المئة من الطالب من تحميل
المنصة وتثبيتها ،وكــانــت تجربة
ف ــري ــدة ،م ــن خــال ـهــا ح ـصــل ال ـطــاب
على خبرة تقنية ،أضافت لهم مهارة
تكنولوجية تمكنهم مهنيا في القرن
الحادي والعشرين.
إن اختيار أكثر من  80في المئة من
ال ـط ــاب ،االخ ـت ـبــار ع ــن ب ـعــد ،مــؤشــر
إيـجــابــي يــدعــو لـلـتـفــاؤل والـثـقــة في
ق ـ ــدرات ال ـج ـيــل ال ــواع ــد ،إذ تـعــامـلــوا
بكل يسر وسهولة مع المنصة ،وما
ســاعــدهــم ف ــي ذل ــك أن ـهــم أب ـن ــاء جيل
الديجيتال والتقنية ،كما ساهمت
ث ـقــافــة مــرح ـلــة ال ـح ـجــر ال ـم ـنــزلــي في
ترسيخ ثقافة العمل وال ــدراس ــة عن
ب ـع ــد ،وه ـ ــذا م ــا جـعـلـهــم مـسـتـعــديــن
نفسيا وعلميا وذهنيا.
ومــن بــاب التفرد والتميز واصلت
هيئة تقويم التعليم ألقها بتيسير
إج ــراءات دخــول االخـتـبــار ،وتسهيل
خـطــواتــه ،وتوفير المواعيد للطلبة

ي َُج ّير لهيئة تقويم التعليم منح خريجي المرحلة
الثانوية حرية إجراء االختبار التحصيلي عن بعد ،أو
وجه وزير التعليم ،فالقراران عادالن
حضور االختبار كما ّ
يوفران للطالب فرصة االختيار ،كل حسب ما يناسب
ظروفه.
ودق ـ ـت ـ ـهـ ــا ،كـ ـم ــا ت ـ ــم نـ ـش ــر ال ـ ــرواب ـ ــط
والفيديوهات اإلرشادية التي تشرح
ت ـح ـم ـي ــل ال ـم ـن ـص ــة وف ـ ـتـ ــح ال ـم ـج ــال
للطالب ،بــالـتــواصــل ،وتوفير الدعم
الفني لالستفسار وحــل المشكالت،
بـ ــل إنـ ـه ــم أت ـ ــاح ـ ــوا ح ـت ــى ال ـم ـس ــودة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة وال ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ح ـتــى
يحاكي االخـتـبــار عــن بعد االختبار
بالحضور.
وال ـمــؤكــد أن األم ــان ــة تـحـتــم علينا
تصويب بعض األفكار الخاطئة التي
ُ
ت ّحمل الهيئة مسؤولية تعثر الطالب
في االختبار ،مع أن الخلل في ضعف
اإلنـتــرنــت أو انـقـطــاعــه أو ع ــدم توفر
األجهزة اللوحية ،مع العلم أن الهيئة
عالجت تلك المشكلة بفتح مواعيد
ج ــدي ــدة لـمــن واج ـه ـتــه مـشـكـلــة أو لم

يتمكن من دخول االختبار.
وهنا تبرز جمالية توجيه الوزير
الـ ـحـ ـكـ ـي ــم بـ ــإتـ ــاحـ ــة فـ ــرصـ ــة ح ـض ــور
االختبار لمن أراد أو لمن لــم تتوفر
لديه وسائل االتـصــال عن بعد ،وقد
ُ
أج ـ ـ ـ ِـري االخ ـت ـب ــار ح ـســب تـعـلـيـمــاتــه
بـ ـت ــوفـ ـي ــر جـ ـمـ ـي ــع وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ــراح ـ ــة
والتعامل الراقي مع الطالب.
ف ـق ــط ،ك ــان ه ـن ــاك ت ـس ــاؤل م ــن قبل
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ع ـ ــن سـ ـب ــب اخـ ـ ـت ـ ــاف ع ــدد
أسـئـلــة االخ ـت ـبــار اإلل ـك ـتــرونــي ،الــذي
ك ــان أرب ـعــة وأرب ـع ـيــن سـ ــؤاال ،مقابل
عدد أسئلة االختبار بالحضور مئة
وس ـت ـيــن سـ ـ ــؤاال ،م ــع ال ـع ـلــم أن ــه كــان
بإمكانهم اإلجابة.
وثمة سلبية أخرى صدرت من القلة
وه ــي ال ـغــش فــي االخ ـت ـبــار عــن بعد،
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وقد تم رصد بعضها ،ونتمنى رصد
بـقـيــة ال ــذي ــن ت ـحــاي ـلــوا ع ـلــى الـنـظــام
وجـ ــاهـ ــروا بــوســائ ـل ـهــم الـشـيـطــانـيــة
َ
فــي ال ـغــش ،مــا أوج ــد ُمــخــرجــا سيئا
لـنــواتــج الـتـعـلــم ،وسـبــب أث ــرا مؤلما
لبقية ال ـطــاب الــذيــن حــاف ـظــوا على
أخالقهم وقيمهم ،وخاضوا االختبار
بجدية وجرأة وثقة.
إن ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة أف ـ ـسـ ــدت أس ــاس ـي ــن
مــن أســس التربية واألخـ ــاق ،األول:
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا نـ ـ ـش ـ ــرت أس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب الـ ـغ ــش
فأفسدت مبادئ المتعلم بالمجاهرة
بالمعصية ،وهــذه جريمة ،والثاني
حـيـنـمــا سـتـفـســد ع ـلــى الـمـجـتـهــديــن
فرص قبولهم في الجامعات بسبب
ال ـخ ـل ــل ف ــي ن ـس ــب الـ ـم ــوزون ــات غـيــر
الواقعي .إن االختبار عن بعد تجربة
ث ــري ــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى إكـ ـس ــاب الـمـتـعـلــم
الخبرات والمهارات الموائمة لروح
العصر واحتياجات المرحلة.
فـقــط نـحـتــاج ضــخ الـطــالــب بالقيم
وال ـش ـع ــور بــالـم ـســؤولـيــة وال ـج ـ ّ
ـدي ــة،
وهـ ــذا واجـ ــب األس ـ ــرة وال ـمــؤس ـســات
التربوية.
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الدخالء على اإلعالم الرياضي
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــم ق ـ ـلـ ــة ،ط ـ ـ ــوروا
من الجميل أن تتناقش
أنـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ـت ـ ـص ـ ــدروا
مع مثقف ومطلع وقارئ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي
وم ــزاول للمحتوى الذي
ب ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ،وكـ ـ ــانـ ـ ــوا
يـتــم ال ـن ـقــاش حــولــه،
خ ـي ــر ن ــاق ــد وم ـح ـلــل
ب ــل وسـتـهـتــم وت ـقــرأ
يـثــري المتلقي ســوى
م ــا ط ــرح ــه أو ت ـتــابــع
تلفزيونيا أو إذاعيا،
ذل ــك ال ـطــرح ال ـهــادف،
وهذا ما نصبو إليه.
والعكس صحيح ،أن
ُ
شخصا
يـتــم تـنــاقــش
أال يـ ـح ــق ل ـل ـف ـن ــان أن
في موضوع ما ،ال يفهم
يـ ـنـ ـتـ ـق ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــن ،وكـ ــذلـ ــك
ُ
فيه ،ويدعي أنه مطلع أو
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي يـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــل
م ـم ــارس أو ح ـتــى ق ــارئ
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك
لذلك المحتوى.
المهندس ينتقد العمل
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي؟ ف ـت ـخ ـي ـلــوا
م ـغ ــال ـط ــات م ـع ـلــومــات
م ـعــي أن يـنـتـقــد ال ـف ـنــان
سـقـيـمــة يـتــم طــرحـهــا أو
ال ـم ـه ـنــدس وال ـس ـيــاســي
ال ـن ـق ــاش ع ــن م ـح ـتــواهــا
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــن وهـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــذا ،فـ ـم ــا
وتـ ـم ــري ــره ــا عـ ـل ــى أن ـه ــا
للتواصل مع الكاتب
معلومات صحيحة ،هذا  M.ALTALEI@SAUDIOPINION.ORGالمحصلة للنقد؟
ه ــو إع ــام ـن ــا الــريــاضــي
رس ــالـ ـت ــي م ــع الـتـحـيــة
باختصار.
لــوزيــر اإلع ــام مشكورا،
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ع ـ ــن وجـ ـ ـ ــود مـحـلـلـيــن مع ثقتي بحجم العمل الكبير الذي يقوم
وناقدين في قنوات لم يزاولوا الرياضة؟ بــه والـقــائـمــون على الـقـنــوات الرياضية:
ال ثقافة وال ممارسة فعلية ،لماذا ُيعطى ضـعــوا شــروطــا معينة لـمــن أراد دخــول
ُ
الجاهل منبرا؟ لماذا أنا كمشاهد أجبر اإلع ـ ـ ــام ال ــري ــاض ــي ويـ ـك ــون عـ ـض ــوا فــي
ع ـلــى مـتــابـعــة ه ــذا الـ ــذي يـصـنــف نفسه االتـ ـح ــاد ال ـس ـع ــودي ل ــإع ــام ،واج ـع ـلــوا
لـهــذه الـعـضــويــة قـيـمــة ،وإلع ـطــائــه الحق
كإعالمي رياضي؟
من المؤسف أن ُي َ
جبر المتابع :الدكتور في أن يناقش أو يطرح شيئا يعود على
واألستاذ والمهندس والطالب والبسيط ،المتابع والمستمع بالفائدة ،والمعلومة
على طرحه ونقاشه غير المفيد للوسط الجميلة ،وليس كل من هب ودب يعتلي
الــريــاضــي ال ــذي هــو متنفس للمشجع ،منبرا أو ُيسمح له بتصدر مشهد إعالمي.
إذا أردنـ ــا أن ن ـكــون فــي م ـصــاف أفضل
والـ ــذي ُيــريــد أن يستمتع ب ـطــرح هــادف
وبـنــاء ،بعيدا عن المغالطات والتطبيل عشرة دوريات في العالم ،فالبد أن يكون
هناك إعــام يواكب هــذه النقلة النوعية،
واإلسقاط على الكيانات والالعبين.
واع ومـ ـثـ ـق ــف ،لـ ـم ــاذا ف ــي أك ـثــر
ـام
ـ
ـ
ـ
ـ
ع
وإ
من المؤسف أن من ينتقد الالعب النجم
ٍ
أو النادي هم من هؤالء ُدخالء الرياضة ،دوري ـ ــات ال ـعــالــم ال ـقــويــة م ــن يـحـلــل ومــن
أل ـيــس ُظـلـمــا لـمـهـنــة اإلع ـ ــام أن يـكــونــوا يـنـتـقــد وم ــن ي ـت ـصــدر اإلع ـ ــام الــريــاضــي
لـ ــدي ـ ـهـ ــم ،ه ـ ــم ن ـ ـجـ ــوم خ ـ ــدم ـ ــوا أن ــدي ـت ـه ــم
إعالميين؟
ال ــاع ــب ال ـس ـع ــودي ال ـ ــذي خـ ــدم نــاديــه ووطنهم؟
وم ـثــل ه ــذا ال ـط ــرح ،ال مــانــع أن تنطبق
ومنتخب بالده وضحى بوقته وصحته،
أليس أولى أن يتصدر المشهد التحليلي التجربة على جميع اإلعالم سواء الديني
أو الرياضي أو الثقافي أو االجتماعي أو
أو النقد في قنواتنا الرياضية؟
لـ ـم ــاذا ال ت ــوض ــع ب ــرام ــج ودورات إذا السياسي.
ختاما:
تطلب األمر لتطويره وصقله ،وليستمر
دع ـ ـ ـ ـ ــوا اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ي ـت ـن ـف ــس
في إبداعه ويستمر في مجاله الرياضي
بــالــريــاض ـي ـيــن ،ال ت ـخ ـن ـقــوه بــالـتــافـهـيــن
أيا كان ،كرة قدم أو كرة طائرة أو سلة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ال ن ـن ـكــر وجـ ـ ــود العـبـيــن والجاهلين.
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Polygamy is not an Islamic tradition

✍
Ahmed Hashem

An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

When Allah says in the beginning of Surat
al-Nessa (“He Who created all of you from
the same soul and created its counterpart”),
the most probable way to understand this is
that God created us from “Adam” ‘s soul and
created “Eve” from that same soul too, it was
only Eve and not many women or wives. What
we can understand from that is that Polygamy
is not the rule when it comes to marriage; it is
the exception, because that was not the case for
Adam the founder of the modern human race.
The verse, which is used to justify Polygamy,
comes as follows «If you fear of not achieving
justice with orphans, you can marry two, three
or four wives, and if you fear of not being
just, you can marry one woman», «Surat alNesaa, verse 3». The meaning conveyed in this
verse was a solution to ensure orphans safety.
Therefore, it was god’s command that came
within this framework on the condition that
it is not permissible except in the case of fear
that an injustice will be inflicted on the orphans.
Therefore there are no verses in the Qur’an
that permit polygamy, except for situations
of necessity, especially in that era after the
martyrdom of many Muslims, and the mothers

of orphans who became widows, that was a case
where polygamy was an option worth to consider.
Other than that, a man should marry one wife,
because achieving justice is not an easy job.
The gradual order, by which God offered us
those rules regarding polygamy, implies that it
is a forbidden rather than an accepted practice.
The first part of the prementioned verse linked
marriage to taking care of orphans, while the
second part, denied the possibility of justice,
and then comes the verse that asserts the
inability to

achieve justice at all, which comes as follows «and
you cannot achieve justice among women, even
if you make sure», «Surat Al-Nesaa, verse 129
The Islamic scholar and master of judges in
the first third of the twentieth century Abdul
Aziz Fahmi, argues that this verse and the
previous ones in this Sura are the evidence of
the importance of the virtue of justice when
dealing with others. The same meaning was
confirmed in the third verse, as if to say to them:
If you understand the meaning
in the previous

verse, do not take away the money of the
orphans, it is a great sin, you must rise
above your primitive instinct, which is a
marriage that is meant to take their money.
Conclusion: God defined marriage in Surat AlRum 21: “And from His Signs, that he created
soul mates for yourselves, for you to feel peace
with them, and to have affection and mercy.” It
can be said that polygamous marriage contradicts
with what came in the verse, regarding affection
and compassion arising between the spouses,
in addition to common sense, which was
confirmed by the Messenger of Allah prophet
Mohammed as stated in Al- Bukhari «3110»,
and Muslim «2449» when he knew about the
engagement of Imam Ali bin Abi Talib, and he
got angry for the sake of his daughter Fatima.
He said: “My daughter is a dear part of myself,
what worries her worries me and what hurts her
hurts me too”, this means that marrying another
wife is considered injustice against the first wife.
As for those who argue that prophet Muhammad
married more than one wife, the answer is that
it happened before Surat al-Nesaa came and also
before all the before mentioned religious rules
came into the picture.
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