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تصطدم في الغالب قرارات وزارة الموارد البشرية ،بالكثير من
سبل التالعب ،التي تنتهجها نسبة من الشركات ،لاللتفاف
على القانون ومخالفة أهدافه ،هكذا أصبح برنامج نطاقات
مثال طريقا للتوطين الوهمي ،واآلن بعدما قررت وزارة الموارد
البشرية توطين  20في المئة من المهندسين.
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يومية

أش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـلـ ـك ــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـم ـش ــرف
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـمـ ـل ــك
س ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان ل ـ ــإغ ـ ــاث ـ ــة
واألع ـ ـمـ ــال اإلن ـس ــان ـي ــة ع ـبــدال ـلــه بن
عبدالعزيز الــربـيـعــة ،أن السعودية
قــدمــت  6مـلـيــارات دوالر لفلسطين
منذ عام .2000
ولذلك فالتاريخ الناصع والعقول
ال ـن ــاض ـج ــة وال ــوث ــائ ــق ال ـتــاري ـخ ـيــة
الـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة ،تـ ـحـ ـف ــظ لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة
وح ـ ـكـ ــام ـ ـهـ ــا الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــف ال ـع ـظ ـي ـم ــة
واالح ـت ـضــان الكبير لقضايا األمــة
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ،بـشـكــل عــام
وق ـض ـي ــة فـلـسـطـيــن ب ـش ـكــل خ ــاص،
وه ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــواق ـ ـ ــف م ـ ـشـ ــرفـ ــة س ـج ـل ــت
بأحرف من نور وأسطر من ذهب.
ويـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل م ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
وملوكها منذ عهد الملك عبدالعزيز
بــن عبدالرحمن آل سـعــود وأبـنــاؤه
ال ـم ـل ــوك الـ ـب ــررة م ــن بـ ـع ــده :سـعــود
وف ـي ـصــل وخ ــال ــد وف ـه ــد وع ـبــدال ـلــه،
مــوقـفــا ال يمكن تـجــاهـلــه ونسيانه
وال حتى طمس مالمحه.
ال ـس ـع ــودي ــة ب ــذل ــت وتـ ـب ــذل دائ ـمــا
ومـ ـ ـ ـ ــا زالـ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ج ـ ـهـ ــودهـ ــا
الحثيثة والمخلصة ،من أجــل هذه
يومية
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القضية منذ ما يربو على ثمانين
ع ــام ــا ون ـ ـيـ ــف ،وف ـ ــي كـ ــل الـ ـلـ ـق ــاءات
الـتــي يعقدونها والـمــؤتـمــرات التي
يـحـضــرونـهــا تـعــد قضية فلسطين
الهاجس األول والموضوع المؤرق
على جدول أعمالهم.
وع ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى سـ ـج ــات
ال ـم ـســاعــدات الـمــالـيــة ال ـتــي الـتــزمــت
بـهــا ال ـس ـعــوديــة وم ــا زالـ ــت ،سنجد
م ـل ـي ــارات الـ ـ ــدوالرات ال ـتــي قدمتها
ال ـس ـعــوديــة للفلسطينيين ف ــي كل
األوق ـ ـ ـ ــات واألزم ـ ـ ـ ـ ــات والـ ـمـ ـح ــن ،بــل
هــي سباقة ومـبــادرة وال تنظر إلى
ال ــوراء أب ــدا وال يضيرها مــا يقوله
الناعقون والمتطفلون.
جـمـيــع أف ـ ــراد ال ـش ـعــب ال ـس ـعــودي
األبـ ـ ــي م ــا زال ـ ـ ــوا يـ ـت ــذك ــرون ال ــري ــال
ال ـس ـعــودي «ريـ ــال فـلـسـطـيــن» ال ــذي
كـ ـ ـ ــان يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــع مـ ـ ــن مـ ـص ــروفـ ـه ــم
الـ ـي ــوم ــي ل ـق ـض ـيــة ف ـل ـس ـط ـي ــن ،ول ــن
يستطيع أحد من المرتزقة أن يزايد
ع ـلــى م ــواق ــف ال ـس ـعــوديــة العظيمة
الـتــي لــن تمحى مــن ذاك ــرة الـتــاريــخ
وم ـ ــن عـ ـق ــول ال ـم ــؤرخ ـي ــن ال ـف ـضــاء
والكتاب المنصفين.
ول ـ ـيـ ــس بـ ـغ ــري ــب م ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث مــن
بعض التافهين من ردود فعل تجاه
الـسـعــوديــة وقـيــادتـهــا ومواطنيها،

ف ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرف ـ ــاء مـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن
ي ـع ــرف ــون م ــواق ــف ال ـس ـع ــودي ــة بـكــل
دق ــة وي ـق ــدرون مــا قــدمـتــه بـكــل فخر
واعتزاز.
وهذا لن يفت في عضد السعودية،
ول ــن يمنعها مــن ال ـق ـيــام ب ــأدواره ــا
ال ـ ـفـ ــاع ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــد مـ ـ ــن ص ـم ـيــم
مـهــامـهــا ،كـقــائــدة وممثلة لألمتين
العربية واإلسالمية ،وما زال خادم
ال ـحــرم ـيــن الـشــريـفـيــن وولـ ــي عـهــده
األمـ ـي ــن ي ـج ـس ــدان م ــواق ــف مـشــرفــة
وعظيمة تجاه هذه القضية.
ولكن «عش رجبا تر عجبا» ومن
العجيب أن يتشدق المتشدقون من
ال ــذي ــن ال تـهـمـهــم قـضـيــة فلسطين،
وي ـهــرفــون بـمــا ال يــدركــون عــواقـبــه،
وهـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن يـ ـتـ ـس ــابـ ـق ــون إلـ ـ ـ ــى ع ـقــد
اللقاءات واالتفاقيات مع العدو.
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة رأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا م ـ ــرف ـ ــوع
وهامتها عالية ،وأدواره ــا عظيمة،
ووقـفـتـهــا م ـش ـهــودة ،ومـســاعــداتـهــا
كبيرة وتاريخية ،وأياديها ممدودة
ب ــالـ ـخـ ـي ــر دائـ ـ ـم ـ ــا ،ون ـ ـحـ ــن ك ـش ـعــب
س ـعــودي نـقــف مــع قـيــادتـنــا فــي كل
مــواقـفـهــا الـعـظـيـمــة ون ـفــاخــر بــذلــك،
ون ــدع ــو ال ـل ــه ل ـق ـيــادت ـنــا بــالـتــوفـيــق
والـ ـس ــداد ولــوط ـن ـنــا ب ـ ــدوام الـتـقــدم
واالزدهار.
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وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ــذا الـ ـق ــرار ي ـبــدو في
ظاهره قــرارا تاريخيا مهما ،إال إن نسبة من
الشركات التي اعتادت التالعب ستجتهد -بال
شك -في البحث عن سبل لممارسة هوايتها.
م ــن ه ـن ــا فـ ـه ــذا ال ـ ـقـ ــرار وم ـج ـم ــل ال ـ ـقـ ــرارات
المشابهة تبدو دائـمــا مـهــددة بالفشل ،مــا لم
يتم سد الثغرات بمواد وتشريعات تقف في
وجه المتالعبين.
في اعتقادي ،أن أحد أهم القرارات التي يمكن
لها خلق توطين حقيقي فــي كــل الـمـهــن ،هو
وض ــع س ـلــم أجـ ــور م ــوح ــد ،يـتـضـمــن ال ـحــدود
الــدن ـيــا ألجـ ــور الـمـهــن وق ـيــم س ـن ــوات الـخـبــرة
وقيم الدورات والشهادات التدريبية المعترف
َّ
بها ،يعني ذلك بمثال أن مهنة مهندس مدني
ينبغي أن يحدد لها حــد أدنــى لألجر وليكن
 10000ري ــال مـثــا لــأجــر ال ـك ـلــي ،وب ـمــوازاتــه
قيمة لسنة الخبرة تبلغ  750رياال ،وقيمة لكل

تصطدم في الغالب قرارات وزارة الموارد البشرية ،بالكثير من
سبل التالعب ،التي تنتهجها نسبة من الشركات ،لاللتفاف
على القانون ومخالفة أهدافه ،هكذا أصبح برنامج نطاقات مثال
طريقا للتوطين الوهمي ،واآلن بعدما قررت وزارة الموارد البشرية
توطين  20في المئة من المهندسين.
شهادة علمية مطلوبة تبلغ ألف ريال.
ه ــذا األم ــر يجعل رات ــب الـمـهـنــدس يختلف
ف ــي ح ـ ــدوده الــدن ـيــا بـحـســب س ـن ــوات الـخـبــرة
وال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـع ـل ـم ـيــة ،وبــال ـن ـت ـي ـجــة يـنـتـفــي
احـتـمــال أن تجد إع ــان للطلب على مهندس
مدني بخبرة ثالثين سنة وراتب  7100ريال.
َّ
يـعـنــي ذل ــك ب ـم ـثــال أن مـهـنــدســا مــدن ـيــا لو
ك ــان ــت ل ــدي ــه خـ ـب ــرة ع ـش ــر سـ ـن ــوات وشـ ـه ــادة
عـلـمـيــة مـهـنـيــة مـعـتــرف ب ـهــا ،فـسـيـتــم حـســاب
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رات ـب ــه بـمـجـمــوع رات ـب ــه األدنـ ــى ل ـلــدرجــة وهــو
 10000ريال مضافا إليه  1000ريال للشهادة
ومـضــافــا إلـيــه قيمة س ـنــوات الـخـبــرة البالغة
« »7500=10 × 750ري ــال ليصبح المجموع
 18500ريال.
َّ
أهمية هــذه النقطة ،هــي أن صاحب العمل
ب ـط ـب ـعــه مـ ـي ــال ل ـج ـل ــب ال ـم ـن ـف ـعــة إل ـ ــى ن ـف ـســه،
وح ــالـ ـم ــا ال ت ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك تـ ـش ــريـ ـع ــات تـقــف
ف ــي وج ــه رغ ـبــاتــه ،ف ــي تــرجـيــح تــوظـيــف غير
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السعوديين على السعوديين دون وجه حق،
َّ
أو منح السعوديين أسوأ األجور وأقلها ،فإن
امتالك النظام لقبضة التشريعات القانونية
والـ ـمـ ـنـ ـطـ ـقـ ـي ــة ،س ـي ـم ـن ــع ه ـ ـكـ ــذا أمـ ـ ــر وي ـح ـقــق
مستويات جيدة من العدالة.
َّ
فــي اعـتـقــادي أن سلم األج ــور الـمــوحــد ،وما
يـتـضـمـنــه م ــن ح ـ ــدود دن ـي ــا ل ـكــل م ـه ـنــة وقـيــم
منطقية لسنوات الخبرة والشهادات العلمية،
يمكن أن يقف فــي وجــه التالعب فــي عمليات
التوطين ،ويحقق للعامل السعودي أمله في
الوظيفة الحقيقية واألجــر العادل ،ودون ذلك
َّ
أعتقد أن الثغرات ستكون أكثر من أن تحقق
األهــداف الحقيقية للتقليل من نسب البطالة
وإن ـه ــاء الـبـطــالــة الـمـقـنـعــة ،ال ـتــي تـمـتـلــئ بها
نسب قد ال تكون قليلة من الشركات ،وسيبقى
األمر دائما عرضة للتالعب ولن تعكس األرقام
أي واقع حقيقي على أرض الواقع.

وللصورة رأي

االربعاء

عـلــى ال ـمــرء أن يستفيد مــن أخـطــائــه ويجعلها
تجربة ثــريــة تمنعه مــن السقوط فــي المستقبل،
فـتـكــون أخ ـطــاؤه نقطة ارت ـكــاز للتطور والـتــرقــي
وليست نقطة لالنهيار واالنـكـســار ،ونحن لو لم
نخطئ ونفشل لما تعلمنا ،فالفشل هو من جانب
آخ ــر ن ــاف ــذة لـلـتـعـلــم ل ـمــن ح ـســن اس ـت ـث ـمــار فشله
وخطئه.
ولـعــل جـلــد ال ــذات هــو نتيجة الـقـنــوط والـيــأس
ال ـلــذيــن وص ــل إل ـي ـهــا اإلنـ ـس ــان ،ف ـغ ـيــاب ال ـت ـفــاؤل
واألمـ ــل يـجـعــل ال ـمــرء يـتـجــه لـجـلــد ذاتـ ــه ،الـتـفــاؤل
وعدم اليأس يجعالن اإلنسان متصالحا مع نفسه
بــدرجــة عــالـيــة ويـمـنـعــان عـنــه ال ـش ـعــور بالعجز،
ويبعثان في نفسه نوعا من الرضا واالطمئنان،
فالتفاؤل ضرورة في مواجهة اإلحباطات ،فلنترك
جلد الذات لتبتسم لنا الحياة.
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مبارك بقنة  -كاتب رأي

صفقات نادي النصر

رأي:
✍
سلطان العقيلي
للتواصل مع الكاتب
s.alaqili@saudiopinion.org

ولكن ما يحدث في «النصر» هو أن
المركز اإلعالمي شبه معطل ،فقبل
أن يقوم النادي بإجراء أي تعاقدات
ك ـص ـف ـق ــات لـ ـلـ ـم ــواس ــم ال ــري ــاضـ ـي ــة،
تقوم مجموعة مــن األشـخــاص عبر
ح ـســابــات ـهــم ف ــى «ت ــوي ـت ــر» بــإخ ـبــار
الـجـمــاهـيــر عــن صـفـقــات مستقبلية
للنادي ،بل وصل الحال إلى أن هؤالء
يقومون بإخبار الجماهير بخطوات
االت ـفــاق والـتـعـثــرات وال ـبــدائــل ،وقــد
بلغوا مرتقى عظيما فــي التأليف،
عبر سرد قصص عن اإلدارة ونيتها
ف ــي ال ـت ـعــاقــد م ــع الع ـب ـيــن محليين
وعـ ــال ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وغـ ــال ـ ـب ـ ـهـ ــم أف ـ ــاك ـ ــون

في أي نادي كرة قدم في العالم من األندية المتميزة ،يوجد
مركز إعالمي ،وظيفته هي إظهار الصورة الحقيقية للنادي
لآلخرين ،واألخذ باآلراء المهمة التي تصب في مصلحة النادي،
التي من خاللها يرتقي للقمة.

يـبـحـثــون عــن الـشـهــرة وزي ـ ــادة عــدد
المتابعين ،عبر أخبار هذا النادي،
وقــد أدى هــذا األمــر إلــى فشل بعض
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ،فـ ــاألمـ ــر ب ـ ــات مـكـشــوفــا
وفوضويا.
المركز اإلعالمي هو تنظيمي لكل
ت ـل ــك األخ ـ ـبـ ــار ،ف ـت ـتــم ع ـب ــر خ ـط ــوات
م ـن ـظ ـم ــة ،ولـ ـك ــن كـ ـ ــون هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـبــر
م ـت ـع ـط ــا ف ــال ـج ـم ـي ــع «يـ ـتـ ـمـ ـص ــدر»

أنا الكوسة والباذنجان
أن ـ ــا ك ـن ــت م ـم ــن ي ـج ـل ـب ــون ال ـم ــاء
أط ـلــب ال ـم ـعــذرة مــن أج ـيــال زمننا
على ظهورهم من اآلبــار ،في جرة
ال ـح ــاض ــر إذا ق ـلــت ل ـه ــم :إن ـن ــا منذ
ف ـخــاريــة ص ـغ ـيــرة ،أو ف ــي «تـنـكــة»
ن ـعــومــة أظـ ـف ــارن ــا ،وم ـن ــذ غـضــاضــة
يـتــاءم ثقلها مــع حجم جسدي
أع ـم ــارن ــا ،ك ــان أهـلـنــا يـسـتـفـيــدون
النحيل ،أو جلب حزمة حطب من
منا بالمساهمة فيما يساعدهم
الـنــوع الهش الــذي تكسر عيدانه
على توفير لقمة العيش الشريفة
بسهولة.
لهم ،ولمن يعولون.
وبحكم نشأتي -التي كان فيها
م ـن ــذ بـ ــدايـ ــات سـ ـن ــوات أع ـم ــارن ــا
ش ــيء م ــن ال ـتــدل ـيــل -ك ـنــت مــوضــع
األول ـ ـ ــى ،ك ـنــا ن ـح ـمــل مـســؤولـيــاتـنــا
ح ـســد م ــن أق ــران ــي ،رغ ــم خيباتي
إل ـ ــى ج ــان ــب آب ــائـ ـن ــا وأمـ ـه ــاتـ ـن ــا ،أو
في معظم األحيان فيما أريــد فيه
القائمين على رعايتنا ،وتربيتنا،
رأي:
محاكاة أترابي اآلخرين.
لــم يكد الطفل -مـنــا -يبلغ التاسعة
أو العاشرة من عمره حتى يكون له
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـغ ـ ـيـ ــظ أفـ ـ ـ ـ ــراد
دور في مساعدة ذويــه على توفير
أســرتــي ِم ـنــي ،أنـهــم عـنــدمــا كــانــوا
لقمة العيش ،وبعض المستلزمات
يــرس ـلــون ـنــي إل ـ ــى الـ ـس ــوق ل ـش ــراء
الحياتية ،فالبعض يشتغل بالرعي
للتواصل مع الكاتب
بـ ـع ــض ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـم ـنــزل ـيــة
وال ـب ـعــض يـجـلــب ال ـم ــاء م ــن اآلبـ ــار،
ال ـيــوم ـيــة -ال ـت ــي ك ــان ــت م ــن بينها
I.Moftah@saudiopinion.org
والبعض اآلخــر يحتطب ،والبعض
الـكــوســة ،وال ـخ ـيــار ،والـبــاذنـجــان-
يـتـعـلــم مـهـنــة عـنــد أص ـح ــاب المهن
كنت أرى المشترين يختارون من
ول ــو بــالـمـجــان -كتهيئة لــه فــي مستقبل حياته ،هــذه الخضار ما صغر حجمه ،وكنت أنظر إليهموآخرون يزاولون مهنة البيع والشراء في حوانيت بـسـخــريــة ش ــدي ــدة ،وأع ـج ــب مـنـهــم :كـيــف يـتــركــون
صـغـيــرة أو بـسـطــات ف ــي بـعــض زواي ـ ــا ال ـس ــوق أو األكبر حجما ويختارون األصغر دائما؟ وكنت أظن
ناصيات بعض الشوارع ،وهكذا.
نفسي األكثر نجابة وشطارة عندما يقع اختياري
لــم تـكــن لــديـنــا س ـي ــارات ،وال دراجـ ــات ن ــاري ــة ،وال للحبات األكثر انتفاخا.
«سيكالت» كنا نحسد الذي يمتطي ظهر حمار أو
وبزهو معجب بنجابتي -حسب اعتقادي -كنت
يعتلي سنام جمل ،أهم شيء عندنا أن يسمع أحدنا أمـ ــأ «زن ــاب ـي ـل ــي ال ـخ ـس ـف ـيــة» وأعـ ـ ــود إلـ ــى ال ـم ـنــزل،
كلمة ثناء من اآلخرين ،وهم يقولون عن أحدنا :ولد وهناك تكون مكافأتي «علقة ساخنة» لم يقنعني
فالن شاطر ،عبارة تمأل نفوسنا زهوا ،وتشجيعا العديد بأنني أتمتع بقدر وافر من الغباء والبالهة،
على التفاني في العمل ،واإلتقان ،خاصة إذا جاءت ألنــي كنت أنـخــدع بضخامة األشـيــاء دون أن أفكر
تلك العبارة من أب ،أو ولي أمر آخر.
في محتواها.

✍

إبراهيم مفتاح

وأتـ ـمـ ـن ــى مـ ــن إدارة ن ـ ـ ــادي ال ـن ـصــر
االل ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــات لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،الـ ـت ــي
أحرجتهم كثيرا مع الجماهير ،ومع
ال ــوق ــت سـتـجـعـلـهــم م ـف ـقــودي الـثـقــة
بـسـبــب هـ ـ ــؤالء ،م ــا ي ـتــم ف ــي ال ـن ــادي
ي ـف ـتــرض أن ي ـتــم بـمـهـنـيــة وس ــري ــة،
ومــن ثــم يتم اإلف ـصــاح عنه متى ما
رأت اإلدارة ذلك ،أما ما نراه ونسمعه
ال ـيــوم ،فهو الفوضى الـعــارمــة التي

نتمنى أال تكون مستقبال.
أت ـم ـن ــى أن تـ ـك ــون ه ـن ــال ــك مـهـنـيــة
إع ــامـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،ل ـم ـج ـمــوعــة
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـن ـم ــق
وواض ـ ـ ـ ــح ،ب ـ ــدال مـ ــن وجـ ـ ــود ج ـهــاء
غير مختصين يديرون دفة النادي
عبر حساباتهم بـ«تويتر» كان هذا
ال ـ ـنـ ــادي م ـم ـي ــزا إع ــام ـي ــا ف ــي ف ـتــرة
رئاسة سعود بن سويلم ،فقد كانت
األخ ـبــار تظهر بـعــد االت ـفــاق عليها
ولـ ـي ــس ك ـع ـش ــوائ ـي ــات ال ـ ـيـ ــوم ،ال ـتــي
أتمنى أن يـكــون ل ــإدارة كلمة فيها
إليقاف هــذا العبث من أولئك الذين
ال ينتمون للكيان البتة.

لن يساعدوك
حتى لو كانت مؤلمة.
الطبيب لن يساعدك
إن كـ ـ ـن ـ ــت مـ ــري ـ ـضـ ــا،
اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب
والمستشار األسري
ل ـ ـل ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب أو أي
ل ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدك
م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار أو
إن ك ـ ــان ـ ــت ل ــدي ــك
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ــص ف ــي
ـة،
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة أس ـ ــري ـ ـ
أم ـ ـ ــر م ـ ـ ــا ،وي ـع ـط ــي
واألخـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــي
ك ـ ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــات
االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي
المناسبة ،ويحصل
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــدك
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـتـ ـشـ ـخـ ـي ــص
إن ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت لـ ـ ــديـ ـ ــك
ال ـم ـن ــاس ــب والـ ـع ــاج
م ـش ـك ـلــة اج ـت ـمــاع ـيــة،
الـ ـمـ ـن ــاس ــب ،ل ـك ـن ــه ال
رأي:
واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يستخدم الـعــاج وال
والطبيب النفسي لن
يطبقه وال يلتزم به.
يـ ـس ــاع ــداك إن كــانــت
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ل ــن
لديك مشكلة نفسية،
ي ـح ـص ــل أي مـنـهـمــا
للتواصل مع الكاتب
ن ـ ـعـ ــم كـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــؤالء لــن
ع ـلــى ح ــل لـمـشـكـلـتــه،
َ
ي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــدوك ولـ ـ ـ ــن  h.alhakami@saudiopinion.orgفلن يعالج المريض
يـنـفـعــوك ول ــن يحلوا
ول ـ ـ ــن ي ـن ـص ـل ــح ح ــال
َ
م ـش ــاك ـل ــك إال ب ـشــرط
األسـ ـ ــرة ولـ ــن ي ـعــالــج
واحد ،هو أن تساعد أنت نفسك.
مـ ــن ل ــدي ــه اضـ ـ ـط ـ ــراب ن ـف ـس ــي ،ول ــن
يذهب أحدهم إلى الطبيب أو إلى يتطور مستوى المتأخر دراسـيــا،
أي استشاري أو أخصائي ويصف ولـ ــن ُي ـ ـعـ ـ َّـدل ال ـس ـل ــوك غ ـي ــر ال ـس ــوي
له األلم والمعاناة والمشكلة بشكل ألح ـ ـ ــده ـ ـ ــم ،والـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب أن ص ــاح ــب
مـ ـ ـش ـ ــوش ،أو نـ ــاقـ ــص ل ـم ـع ـل ــوم ــات المشكلة هو السبب.
أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،أو يـ ـخـ ـف ــي م ـع ـل ــوم ــات
ل ــن ي ـس ــاع ــدك أحـ ــد إن ل ــم تـســاعــد
ُ
ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر ك ـب ـيــر ع ـل ــى تـشـخـيــص نفسك ،ولن تحل مشاكلك المختلفة
المشكلة ،ثــم ال يحصل على عالج إن ل ــم ت ـعــط م ـع ـلــومــات كــاف ـيــة عما
َ
غـيــر مـنــاســب ،فــا تـعــالــج مشكلته ،ت ــري ــد عـ ــاجـ ــه ،ول ـ ــن تـ ـع ــال ــج إن لــم
وال ـس ـبــب أن ــه لــم يـســاعــد هــو نفسه تستخدم العالج ،ساعد نفسك أوال
أوال بقول الحقيقة ،وكل التفاصيل ،ليساعدك اآلخرون.

✍
حسين الحكمي

االربعاء

مشروع مكافحة األوبئة الصحية

رأي✍ :

محمد الشويعر
للتواصل مع الكاتب
m.alshuwaier@saudiopinion.org

عين الرأي

تسعى الـسـعــوديــة إلــى أخــذ كل
االحـ ـتـ ـي ــاط ــات الـ ــازمـ ــة ملـكــافـحــة
هــذا الــوبــاء ،مهما كلفها ذلــك من
مــال وجـهــد ،وتحافظ السعودية
عـلــى ح ــدوده ــا الـبــريــة والـجــويــة،
حيث لم تسمح حتى اآلن بالسفر
ل ـل ـخــارج وال ل ــدخ ــول ال ـعــائــديــن،
وهـ ـ ـ ــذه االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــات ال ـق ــاس ـي ــة
أفــادت كثيرا لنا ،حيث تناقصت
أع ـ ــداد امل ـصــابــن إل ــى امل ـئ ــات في
الفترة املاضية.
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ستستضيف قمة دول العشرين،

ما زال العالم يعيش رعبا ورهبة وخوفا من وباء
كورونا ،والخوف السائد اآلن هو ما يسمى بـ«الموجة
الثانية» وهذه ربما تكون أقوى من الموجة األولى،
فنشاهد بعض الدول األوروبية عادت فيها أعداد
المصابين إلى األلوف ،بعدما تقلصت كثيرا في الفترة
الماضية.

فــإنـهــا وب ـم ـشــاركــة مـصــر بــادرتــا
مـنــذ ب ــداي ــات األزم ــة إل ــى صياغة
م ـش ــروع قـ ــرار ت ـحــت ال ـب ـنــد ،١٢٣
ي ـ ــدع ـ ــو إلـ ـ ـ ــى تـ ـكـ ـثـ ـي ــف ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الدولي وتنسيق استجابة عاملية
ملموسة وقوية ملواجهة جائحة
«كــوف ـيــد –  »١٩وذلـ ــك بــالـتـعــاون

مـ ــع الـ ـبـ ـح ــري ــن وك ـ ـنـ ــدا وال ـ ـعـ ــراق
واألردن ولبنان واملـغــرب وعمان
وسنغافورة واإلم ــارات ،مــن أجل
تقديم املـســاعــدة لجميع البلدان
النامية ،بدون استثناء أو تمييز،
وقــد تم اعتماده في  11سبتمبر
الجاري من قبل الجمعية العامة
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لألمم املتحدة.
هذا املشروع سيكون مشروعا
إنسانيا لجميع الناس ،بمختلف
دياناتهم وأطيافهم وجنسياتهم،
وتركز املساعدات على الضعفاء
واملساكني وكبار السن واملعاقني
في مختلف بالد العالم.
ه ــذه املـ ـب ــادرة الـجـمـيـلــة ليست
ب ـم ـس ـت ـغــربــة ع ـل ــى وط ـن ـن ــا ،فــإنــه
دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــاق فـ ـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــم
املـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــدات وامل ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــات،
لـلـمـتـضــرريــن والــاج ـئــن ف ــي كل
مكان.

(العدد )625
السنة الثانية

4

حصة دراسية أم جلسة
تع ّلم إلكترونية؟
وف ـ ــق س ـي ـنــاريــو
ت ـســابــق وزارة
م ـ ـ ـحـ ـ ــدد ،ال ـ ـجـ ــزء
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ــزم ــن
م ــن أج ــل ضـمــان
األول م ـ ـن ـ ـهـ ــا
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــال
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة
ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
ت ـك ـل ـي ـف ــات ـه ــم
لـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاب
وال ـطــال ـبــات،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ــم
طـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا م ــن
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التجربة تجعلنا
قـ ـب ــل املـ ـعـ ـل ــم فــي
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروى ف ـ ــي
الحصة السابقة،
إص ـ ــدار األح ـكــام
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــش م ــع
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـصـ ـ ــور
تطبيق التعليم
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع ،ف ــي
اإلل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــي
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود أجـ ـ ـ ـ ــواء
وف ــق منطلقاته،
تـشـجــع ال ـت ـنــوع،
وت ـج ـع ــل أع ـم ــال
ل ـكــن «الـتـحـســن
للتواصل مع الكاتب
املستمر» مطلب،
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ت ـم ـي ــل
N.alomari@saudiopinion.org
نـ ـ ـح ـ ــو امل ـ ـ ـهـ ـ ــاري
ومـنــاقـشــة األداء
التقني «املونتاج
مــرح ـل ـيــا ص ـمــام
أمـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـضـ ـم ــان
 ال ـ ـت ـ ـصـ ــام ـ ـيـ ــمعدم انحراف العربة عن املسار.
 ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـب ـي ــان ـي ــة  -م ـقــاطــعبالعودة إلــى عنوان املقالة في الـ ـفـ ـي ــدي ــو -تـ ـق ــاري ــر إل ـك ـت ــرون ـي ــة
ال ـفــرق بــن الـحـصــة الـصـفـيــة في بـصـيــغ مـتـنــوعــة – ص ــور معبرة
ال ـف ـصــل وم ـع ــادل ـه ــا املــوضــوعــي  -انفوغرافات  -موشن جرافيك -
«ج ـ ـل ـ ـسـ ــة ت ـ ـع ـ ـلـ ــم إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة» تسجيالت صوتية  -آراء الخبراء
ت ـظ ـهــر ل ـن ــا ح ـق ـي ـقــة أن الـتـعـلـيــم  -رواب ـ ــط إل ـك ـتــرون ـيــة ون ـحــوهــا»
اإللكتروني يمارس اآلن بطريقة فيما الجزء األخير منها إلعطاء
قد تكون غير متسقة مع نماذجه امل ـع ـل ــم ل ـط ــاب ــه ت ـك ـل ـي ـفــات ح ــول
وف ـل ـس ـف ـت ــه ،ف ـم ــا يـ ـح ــدث هـ ــو أن املــوضــوع ال ـقــادم ،وشــرحـهــا بما
ال ـح ـص ــة ال ـص ـف ـي ــة ان ـت ـق ـل ــت إل ــى يخدم مهاراته األساسية.
إث ـقــال كــاهــل األس ــر ون ـقــل عــبء
خـ ـل ــف الـ ـش ــاش ــة ب ـ ـ ــذات امل ـس ـمــى
واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات واألس ــال ـي ــب الـتـعـلـيــم عـلـيـهــا ،فـحــن يـكــونــون
والطرائق ،واملحتوى التعليمي ،غـ ـي ــر ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى املـ ـس ــاع ــدة،
وال ـ ــزم ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر ،واألخـ ـ ـط ـ ــر أن ــه ت ـت ـضــاءل ف ــرص الـتـعـلــم الـجـيــد،
م ـص ـح ــوب ب ــاع ـت ـق ــاد أنـ ـ ــه تـعـلــم وه ــذه أش ــد ض ــررا عـلــى التعليم
إل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــا خـ ـ ـط ـ ــورة اإللكتروني من سابقاتها ،لذا من
الـتــأسـيــس ال ـخــاطــئ ال ـنــاتــج عن املـهــم تصميم نـمــوذج ال يتطلب
امل ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـخ ــاط ـئ ــة امل ـس ـك ــوت الكثير من الدعم من األهل.
ُ
عنها ،فتتحول نـمــوذجــا سائدا
هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج امل ـق ـت ــرح يـطـلــق
مع مرور الوقت.
ال ـع ـن ــان أم ـ ــام قـ ـ ــدرات املـتـعـلـمــن
يأتي استبدال مسمى الحصة وي ـن ـمــي م ـه ــارات ـه ــم االب ـت ـك ــاري ــة،
ّ
بـ ــ«جـ ـلـ ـس ــة تـ ـع ــل ــم» مـ ــع اع ـت ـم ــاد وه ـ ـ ــو أك ـ ـثـ ــر فـ ـع ــالـ ـي ــة ف ـ ــي ص ـنــع
نموذج التدريس املقلوب ،أقرب مـتـعـلــم ب ــاح ــث م ـن ـتــج لـلـمـعــرفــة،
ُ
لروح التعليم اإللكتروني ،حيث
وي ـث ـي ــر روح امل ـن ــاف ـس ــة لـتـقــديــم
يأتي الطالب ملناقشة معلوماته م ـ ـعـ ــرفـ ــة مـ ـتـ ـعـ ـمـ ـق ــة ،ويـ ــدرب ـ ـهـ ــم
عن املوضوع ،ال لتلقيه من املعلم ،ع ـل ــى م ـ ـهـ ــارات تـ ـش ــارك امل ـع ــرف ــة،
وه ــذا يبلور دور املعلم كميسر واالن ـف ـت ــاح عـلــى وج ـه ــات النظر
وم ــوج ــه ل ـل ـن ـشــاطــات الـتـعـلـمـيــة ،ال ـجــديــدة واملـتـنــوعــة والـتـجــاوب
ولو كانت الجلسة ال تتعدى  ٢٠معها ،وهذه مهارات القرن الـ،٢١
 ٢٥دقيقة ربما كان أقرب ألجواء الـ ـت ــي ت ـص ـن ــع ف ـ ـ ــردا قـ ـ ـ ــادرا عـلــىّ
جلسة تعلم مكثفة ،على أن تسير التعامل مع متطلبات مستقبله.

رأي:
✍
العمري
ناصر ُ
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كورونا وغيبوبة المثقف
رأي:
✍
خالد قماش
للتواصل مع الكاتب
k.qammash@saudiopinion.org

وألن الفعل الثقافي والمنجز اإلبداعي
ي ـح ـت ــاج إلـ ــى مـ ـن ــاخ صـ ـح ــي ،وفـ ـض ــاءات
ش ــاس ـع ــة واسـ ـع ــة م ــن ال ـف ـك ــر الـ ـح ــر ،وإن
ك ــان بــأقــل اإلم ـكــانــات وأك ـثــر الـتـفــاعــات،
إال أن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـن ـت ـم ـيــن لـلـمـشـهــد
الثقافي ،أفــرادا ومؤسسات ،ركنوا للظل
واستطابوا طقوس الغيبوبة الجماعية.
مــن جهة أخ ــرى ،أرى أن مــن إشكاليات
الفعاليات الثقافية والفنية بشكل عــام،
أنها تقوم تحت رعاية رسمية ،ووصاية

استطاعت بعض المؤسسات الثقافية أن تتعايش مع
جائحة كورونا ،هادمة اللذات ومفرقة الجماعات ،وتقيم
الكثير من الفعاليات االفتراضية ،بينما ّ
غطت بعض هذه
المؤسسات في سباتها العميق ،متع ّللة بهذا الفايروس الذي
تح ّول من مرضي إلى ثقافي.
رق ــاب ـي ــة ،ف ـي ـمــا ت ـجــدهــا ف ــي دول ال ـعــالــم
المتحضرة مستقلة ،أنشطة وفعاليات
وم ـهــرجــانــات تنبعث مــن ح ــراك شعبي،
إمـ ــا م ــن ه ـي ـئــات أو م ــؤس ـس ــات مـجـتـمــع

مدني ،وهذا ما جعلها خارجة عن النسق
المؤطر لمنجزاتها المنطلقة.
على حد حلمي..
أن أي م ـث ـق ــف أو م ـه ـت ــم ي ـس ـت ـط ـيــع أن

ينجز برنامجا ثقافيا أو مهرجانا فنيا
بأقل اإلمـكــانــات ،وهــو يحتسي مشروبه
الـمـفـضــل ع ـلــى أري ـك ــة م ـنــزلــه ،ب ـع ـيــدا عن
الرعاية والوصاية عبر برنامج تواصلي
عــالـمــي يـحـضــره الـمــايـيــن ،وغـيــر مكلف
م ــادي ــا وال م ــراق ــب أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ،عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن إي ـمــانــي بـحـمـيـمـيــة ال ـتــواصــل
الواقعي أكثر من االفتراضي ،الذي يخلق
ه ــذه الـكـيـمـيــاء بـيــن ال ـمــوجــودات تفاعال
وإنسانية ..ويكفي.

يحدوني قرار

رأي:
✍
طفول العقبي
للتواصل مع الكاتب
toufol.alaokby@saudiopinion.org

ج ــاء ه ــذا الـ ـق ــرار ال ـســابــق ف ــي وق ــت يمر
بــه الـعــالــم بــأزمــة ،لــم يشهد لها مثيال من
قـبــل ،فقد ألحقت الجائحة أض ــرارا بليغة
ب ــالـ ـع ــال ــم ،وت ـس ـب ـب ــت فـ ــي ت ــوق ــف ال ـح ـي ــاة
اقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا وح ـتــى تعليميا،
وطالت تبعاتها الصغار والكبار .
أوض ـ ــح هـ ــذا ال ـف ــاي ــروس -الـ ـ ــذي ال يــرى
بالعين المجردة -للعالم ،عدم قدرة النظام
العالمي على مواجهته ،فقد تسبب لدول
الـ ـع ــال ــم فـ ــي خ ـس ــائ ــر فـ ــادحـ ــة اق ـت ـص ــادي ــا
وإن ـس ــان ـي ــا ،وت ـس ـبــب ف ــي ت ــوق ــف ال ـح ـيــاة،
وت ــرك الـعــالــم فــي عــزلــة ،وف ــرق بين األســر،
وب ــاع ــد بـيــن األص ــدق ــاء ،وأن ـه ــك كــاهــل من

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة -بأغلبية كبيرة-
مشروع قرار من السعودية ،يدعو لتنسيق جهود الدول
الستجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة «كوفيد»19-
هم على الخطوط األمامية ،لمواجهة هذه
الجائحة ،بكل شجاعة وإق ــدام ،ولــم يفرق
ب ـيــن كـبـيــر وص ـغ ـيــر ،ول ــم ي ـت ــرك بـيـتــا وال
مدرسة وال مسجدا.
لــذلــك ج ــاء ه ــذا ال ـق ــرار فــي ه ــذه اللحظة
الحرجة ،ليذكرنا بأهمية العمل المشترك
إليجاد حلول قوية لمكافحة هذا الوباء ،عن
طريق تعاون دولي قوي وشامل ،لتكثيف
الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة

التي تهدد األمن الصحي العالمي ،خاصة
للدول النامية والالجئين والمناطق األكثر
هشاشة في مواجهة الجائحة.
عملت السعودية ومصر ،وبالتعاون مع
كــل مــن :البحرين وكـنــدا وال ـعــراق واألردن
ول ـب ـن ــان وال ـم ـغ ــرب وعـ ـم ــان وس ـن ـغــافــورة
واإلمــارات ،بروح الفريق الواحد ،لصياغة
مشروع القرار ،ما يذكرنا بأهمية التعاون
الدولي والتضامن من أجل العمل اإلنساني

الموحد.
جاء هذا القرار في هذه اللحظة الحرجة
الـ ـت ــي ي ـم ــر ب ـه ــا الـ ـع ــال ــم ،ت ــأك ـي ــدا ع ـل ــى أن
تضامننا وتـعــاونـنــا هــو الـطــريــق األمـثــل،
بل األوحد ،لتخطي هذه األزمة والنهوض
ببلداننا من جديد ،وهــذا القرار هو نتاج
الـجـهــد و الـعـمــل ال ـ ــدؤوب والـمـسـتـمــر من
ش ـبــاب وش ــاب ــات ال ــوط ــن ،مــن أع ـضــاء وفــد
المملكة الدائم لدى األمم المتحدة ،وبدعم
وع ـط ــاء ال حـ ــدود ل ــه وقـ ـي ــادة حـكـيـمــة من
مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدة
فــي نـيــويــورك السفير عـبــدالـلــه بــن يحيى
المعلمي.
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