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«من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهلل إياه يوم
القيامة من سبع أرضين» حديث شريف.
حتى وقت قريب ،كان ملف التعديات على األراضي
الحكومة في حكم الميؤوس منه ،في المخيال الجمعي ،بل حتى في
دوائر صنع القرار العليا ،حيث كان هذا الملف من أعقد القضايا التي
تواجه صانع القرار وواضع التشريعات ،فالدولة منذ تأسيسها
حرصت على تجنب المساس بأموال الناس ،أو مصادرة حقوقهم،
وغلبت جانب السماحة حينما يتعلق الموضوع بأموال الناس الخاصة،
فقبلت الحجج الظنية للتملك ،وتوسعت في قبول صور اإلحياء
المقررة شرعا ،وذلك حرصا على عدم الوقوع في أموال الناس
وممتلكاتهم.

إزالة التعديات ..العدالة والرحمة
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كبح مطامع تركيا

يومية

س ـم ـح ــت ت ــرك ـي ــا
لنفسها –بزعامة
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان -أن
تتوغل في الشمال
الـ ـ ـس ـ ــوري ،وعـ ـن ــدم ــا غـضــت
عنه أبصار العالم استعذب
ذلـ ــك ال ـ ـعـ ــدوان ،ومـ ــد لـحــاف
أط ـمــاعــه إل ــى ش ـمــال ال ـعــراق
ب ـح ـج ــة م ـ ـطـ ــاردة األكـ ـ ـ ــراد-ض ــارب ــا ب ـكــل االس ـت ـن ـك ــارات
واإلدان ــات الــدولـيــة ،وشجب
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـم ــأل ــوف،
ع ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــط ،األم ـ ـ ـ ــر
الـ ــذي أغ ـ ــراه أك ـثــر وأك ـث ــر أن
يـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادى ويـ ـ ـم ـ ــد أطـ ـم ــاع ــه
إل ــى الـقـطــر الـعــربــي الليبي،
مـسـتـنــزفــا ث ــروات ــه النفطية
لـ ــدعـ ــم اق ـ ـت ـ ـصـ ــاده ال ـم ـن ـه ــار
واسـتـقـطــاب آالف الـمــرتــزقــة
الــذيــن تدفع أجــور عمالتهم
من األرصدة الليبية ،إضافة
يومية

✍

إبراهيم مفتاح

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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إلــى دعــم مصارفه في أنقرة
وإسطنبول.
ث ــم ت ــأت ــي ف ــي سـ ــرب ه ــذه
األحـ ــداث مطامعه وأحــامــه
ب ــ«تــرك ـيــا ال ـك ـب ــرى» حينما
ج ـ ــازف وت ــدخ ــل ف ــي ال ـن ــزاع
األذربـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــي األرم ـ ـ ـنـ ـ ــي
بإمداده أذربيجان بالسالح
وال ـم ــرت ــزق ــة ،وع ـنــدمــا حــدث
رد الفعل األرمـيـنــي بقصف

مدينة غنجة األذربيجانية،
بـ ـلـ ـغ ــت ال ـ ــوق ـ ــاح ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة
الخارجية التركية -كما جاء
فــي األخ ـبــار -أن تـصــرح بأن
مــا قامت بــه أرمينيا يعتبر
انتهاكا التفاقية جنيف.
ت ــركـ ـي ــا بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى مــن
ي ـك ـب ــح طـ ـم ــوحـ ـه ــا ،ويـ ـ ــؤدب
أف ـع ــال قــادت ـهــا ل ـكــي يعيش
العالم في أمان.
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ه ــذا ال ــورع ال ــذي تعاملت بــه الــدولــة مع
مـمـتـلـكــات الـ ـن ــاس ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى بعض
العوامل األخــرى كالجشع ،وتهالك أنظمة
ال ـت ـم ـل ــك ،وض ـب ــاب ـي ــة ق ــوان ـي ــن وضـ ــع ال ـيــد
واإلحياء ،أنتجت جرأة عجيبة في االعتداء
ع ـل ــى ال ـم ـم ـت ـل ـكــات الـ ـع ــام ــة ،واالسـ ـتـ ـح ــواذ
بشكل ال يكاد يصدقه العقل ،حيث
عليها،
ٍ
ُ
نهبت الـشــواطــئ والمتنزهات وضــواحــي
الـ ـم ــدن الــرئ ـي ـس ـيــة ب ـش ـكـ ٍـل ال مـث ـيــل ل ــه في
العالم ،حتى أصبح تملك المواطن لقطعة
أرض يبني عليها منزال من األمور الشاقة
ٍ
بــل وال ـم ـت ـعــذرة فــي غــالــب األح ـي ــان ،وذلــك
ٌ
أمر ال ينقضي منه العجب ،نظرا لمساحة
الـسـعــوديــة الشاسعة وقـلــة عــدد سكانها،
كــانــت تـلــك ال ـح ــال ،حـتــى قـيــض ال ـلــه لـهــذا
الــوطــن سلمان ال ـحــزم ،وول ــي عـهــده عـ ّـراب
الرؤية وفارسها.
ّ
وألن مكافحة الفساد ،تشبه كنس الدرج،
حيث يجب أن يبدأ التنظيف مــن األعلى،

«من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهلل إياه يوم القيامة من
سبع أرضين» حديث شريف.
حتى وقت قريب ،كان ملف التعديات على األراضي الحكومة في
حكم الميؤوس منه ،في المخيال الجمعي ،بل حتى في دوائر صنع
القرار العليا ،حيث كان هذا الملف من أعقد القضايا التي تواجه
صانع القرار وواضع التشريعات ،فالدولة منذ تأسيسها حرصت
على تجنب المساس بأموال الناس ،أو مصادرة حقوقهم ،وغلبت
جانب السماحة حينما يتعلق الموضوع بأموال الناس الخاصة،
فقبلت الحجج الظنية للتملك ،وتوسعت في قبول صور اإلحياء
المقررة شرعا ،وذلك حرصا على عدم الوقوع في أموال الناس
وممتلكاتهم.
ف ـقــد بـ ــدأت مـكــافـحــة ال ـت ـعــديــات وإزال ـت ـهــا
بــالــرؤوس الكبرى ،مــن دهاقنة االستيالء
ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة ،وه ــذا
ٌ
ّ
مــا جـعــل الـجـمـيــع يــؤمــن أن ال ــدول ــة ج ــادة
ف ــي اسـ ـت ــرداد ك ــل ش ـب ـ ٍـر ُس ـل ــب بـغـيــر وجــه
حـ ــق ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ـمــن سـلـبــه ومــوقـعــه
االجـتـمــاعــي أو الــوظـيـفــي ،حـيــث أصبحت
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شخص
معدات اإلزالة ال تفرق بين تعديات
ٍ
ٌ
وآخر ،فالناس سواسية كأسنان المشط.
ـروع ض ـخ ـ ٍـم وم ـت ـش ـع ــب ،ف ــإن
وك ـ ــأي م ـ ـشـ ـ ٍ
م ـشــروع إزال ــة الـتـعــديــات قــد يلحق ضــررا
ب ـب ـع ــض األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،مـ ـم ــن ال ي ـم ـل ــك أوراقـ ـ ـ ــا
تستوفي المتطلبات النظامية رغم أحقيته
بالملك ،وقــد يـكــون ذلــك بسبب الجهل أو
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عــدم الحاجة في ما مضى الستكمال تلك
المسوغات النظامية ،فهذه الدولة أحرص
من الجميع على حفظ كل حق ،وتعويض
صــاحـبــه بــالـعــوض الـمـنــاســب وأك ـثــر ،هــذا
ما كان يحدث دومــا في جميع مشروعات
نزع الملكيات التي اضطرت إليها الدولة،
حيث كانت تعوض الجميع بما يفوق ما
ك ــان يـطـلــب ويـسـتـحــق ،ولــذلــك يـجــب على
ّ
جميع من شعر بأنه ظلم أن يتجه للقيادة
ال ـع ــادل ــة الــرح ـي ـمــة ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،وال ـتــي
ستنصفه وترضيه بال شــكّ ،أمــا المزايدة
ع ـلــى ج ـه ــود ال ــدول ــة ورؤي ـت ـه ــا الـتـنـمــويــة
وج ـهــادهــا إلعـ ــادة مــا تــم االس ـت ـيــاء عليه
ـق مــن األمـ ــاك ال ـعــامــة ،فهو
بـغـيــر وج ــه ح ـ ٍ
ـادق مخلص،
ـ
ص
ـن
ـ
ط
ـوا
ـ
م
عن
أمـ ٌـر ال يصدر
ٍ
ٍ
ففي هــذه الــدولــة ال ُيظلم أح ــد ،مــن يعرف
«سلمان» يعرف ذلك ،ومن يعرف محمد بن
سلمان يعرف ذلك ،ومن يعرف السعودية
والسعوديين يعرف ذلك.

وللصورة رأي

األحد

لن تكون معايير التعليم هي مقياس النجاح
بعد تطبيق التعليم عن بعد ،بل معايير سوق
العمل.
س ـت ـك ــون أمـ ـ ــام ط ــال ــب ال ـ ـيـ ــوم خ ـ ـيـ ــارات مـهـمــة
وملهمة ،حيث بإمكانه اختيار أي مدرسة وأي
معلم من أي مكان من الكون.
تـقـيـيــم مـعـلـمـيــه س ـيــركــز ع ـلــى كـ ـف ــاءة الـمـعـلــم
وقدراته في بناء وتصميم االختبارات ،وقدرته
عـلــى ب ـنــاء ن ـم ــاذج تـقـيـيــم حــدي ـثــة ،ال تـقــف عند
حدود االختبار الذي كنا ّ
نقيم وفقه.
س ـي ـكــون ج ـيــل ال ـي ــوم م ـح ـظــوظــا ،بـ ــأن م ــدرس
الفصل ليس معلما مفروضا عليه ،بل ستكون
أمامه مكتبة من الخبراء ،سواء كانوا أشخاصا
أو م ــواق ــع ت ـي ـســر ل ــه ن ـم ــاء مـ ـه ــارات ــه وتــوس ـيــع
معرفته وتنمية قدراته البحثية.
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ق ــرأت فــي حـســاب مــركــز اإلرشــاد ال ـجــا
مـعــي بـجــامـعــة اإلمــام عـبــد الــرحـمــن بــن
فـيـصــل الـتـغــريــدة الـتــالـيــة :كـلـنــا عرضة
للمشكالت النفسية ،خاصة فــي فترات
األزمات الكبرى ،لم يعد طلب المساعدة
مــن األخصائي النفسي أمــرا مشينا ،ال
ْ
تشعر بالخجل مــن مشكلتك النفسية،
وال تتردد في استشارة المختصين.
فــي صحيفة الـيــوم ،كتبت مقالة -منذ
س ـن ــوات -ب ـع ـنــوان ُ
«ي ـع ــرض عـلــى الـطــب
النفسي» وضمنتها تـســاؤال عــن فرض
ت ـح ــوي ــل ط ــال ـب ــي ال ــوظ ــائ ــف إل ـ ــى ال ـطــب
النفسي ،وعن إمكانية عرض من يتقلد
منصبا إداريا كذلك قبل تسلمه مهمته.
إن ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة مـ ـطـ ـل ــب م ـلــح
وأسـ ـ ــاسـ ـ ــي لـ ـم ــن ي ـ ـقـ ــوم بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات
َ
ُ
وظـيـفـيــة ،وم ــن َع ــل ـ ْـت درج ــت ــه الوظيفية
ومـنـصـ ُـبــه أش ـ َّـد احـتـيــاجــا إلـيـهــا ،بسبب

يتم االحتفال في العاشر من أكتوبر كل عام باليوم العالمي
للصحة النفسية ،بهدف رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة
النفسية حول العالم ،وتقليل الوصمة المجتمعية ،وتوجيه
المزيد من االهتمام لموضوعات الصحة والمشكالت
النفسية.
تأثيره في بيئة العمل وتوجيهها ،وأثره
على سلوك العاملين ،فغالبا ما يقلده فئة
من الموظفين القريبين منه ،فالمسؤول
ال ــذي يـعــانــي مــن اع ـتــال أو اخ ـتــال في
صـحـتــه الـنـفـسـيــة ،يـسـبــب مـتــاعــب جمة
في بيئة العمل ،ويعاني الموظفون من
تقلباته النفسية ،ويتعدى أثر ذلك على
المستفيدين أو العمالء.
تـ ـ ـش ـ ــرف وزارة ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة
والـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة عـلــى القطاعين
العام والخاص بعد ضم وزارة الخدمة
الـمــدنـيــة إل ـي ـهــا ،وه ــي ال ـي ــوم أقـ ــدر على

ألحان الحياة
أرى الحياة ألحانا ندونها كآبة
وحـ ــزنـ ــا ح ـي ـن ـم ــا ن ـ ـكـ ــون ت ـع ـس ــاء،
ونــدونـهــا ألحانا عــذبــة موسيقية
ح ـي ـن ـم ــا ن ـ ـكـ ــون س ـ ـ ـعـ ـ ــداء ،ف ـل ـيــس
لـلـحـيــاة خــط لـحـنــي فــريــد نتغنى
ب ـ ــه دومـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـ ــل ن ـ ــوت ـ ــات م ـت ـنــوعــة
اإليقاعات ،نشكل أنغامها لتهزنا
ب ـق ــدر م ــا ت ـهــزنــا ال ـح ـي ــاة ،فنكتب
لحنا زالال رقيقا يطربنا ويسعدنا
أو ل ـح ـن ــا ك ـئ ـي ـب ــا ث ـق ـي ــا يـبـكـيـنــا
ويحزننا.
من بؤسنا أننا إذا كنا سعداء ال
نشدو وال نتغنى ألننا نرى الحياة
مثلنا لحنا عذبا مأنوسا ،فنصمت
لـنـسـمــع م ــا ت ـشــدو ب ــه ال ـح ـيــاة من
ألحان عذبة رقيقة ،نبقى صامتين
نطرب لهذه األصــوات الجميلة ،ال
ن ـشــدو ألـحــانـنــا الـجـمـيـلــة فجمال
الوجود يغنينا عن التغني.
وح ـ ـيـ ــن ن ـ ـكـ ــون تـ ـعـ ـس ــاء ن ـن ـحــب
ب ـ ـصـ ــوت شـ ـج ــي ه ــائـ ـج ــا م ــائ ـج ــا
مختلطا مــع صــرخــات مــا حولنا
التي امتألت عويال وبكاء ،فتعلو
أصــواتـنــا الكئيبة مــع أص ــوات ما
حــولـنــا رثـ ــاء ون ــواح ــا ،ف ــا نسمع
ل ـ ـلـ ــوجـ ــود ص ـ ــوت ـ ــا ي ـب ـه ـج ـن ــا وال
تــرن ـي ـمــات ت ـن ـش ـي ـنــا ،ب ــل ت ــأوه ــات

ف ـ ــرض ال ـك ـش ــف عـ ــن ال ـص ـح ــة الـنـفـسـيــة
لطالبي الوظائف في القطاعين ،وقياس
ال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـيــة ل ـم ــن ه ــم ع ـل ــى رأس
العمل في حال التكليف بمهام إشرافية
ع ـل ـيــا أو م ـت ــوس ـط ــة ،ف ــا ي ـع ـيــب طــالــب
الوظيفة الخضوع لكشف طبي نفسي،
وال ينتقص ذل ــك مــن ق ــدر مــن هــو على
رأس العمل من كبار الموظفين.
إن كثيرا مــن األعـمــال تتطلب مميزات
خــاصــة ،س ــواء فــي الـجــانــب الـعـقـلــي ،أو
ف ــي ال ـص ـف ــات ال ـج ـس ـم ـيــة ،ول ــذل ــك تضع
اإلدارات ل ـهــذه الـصـفــات ش ــروط ــا ،وألن

اإلدارة -فـ ــي الـ ـغ ــال ــب -ال ت ـخ ـلــو بـعــض
مـفــاصـلـهــا م ــن ع ـيــوب م ـت ـعــددة ،تـحــدث
تجاوزات لشروط التوظيف بشكل عام،
وف ــي إس ـنــاد الـمـهــام اإلشــراف ـيــة أحـيــانــا
أخـ ـ ــرى ،وال ش ــك أن ب ـعــض الـمــوظـفـيــن
أو ال ـم ـس ــؤول ـي ــن تـ ـك ــون ال ـم ـص ــادف ــة أو
الـحــاجــة هــي الـتــي وضعتهم فــي مراكز
وظيفية تـفــوق قــدراتـهــم ،وعـنــدئــذ تبرز
بـعــض ال ـح ــاالت ال ـتــي تـعــانــي مشكالت
ف ــي الـصـحــة الـنـفـسـيــة فـيـنـعـكــس أثــرهــا
وظيفيا.
وقفة:
أال ي ـم ـك ــن ت ـخ ـص ـيــص ي ـ ــوم لـلـصـحــة
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ،ف ــال ـم ــوظ ــف ال ـم ــؤه ــل ال ــذي
يـتـحـلــى ب ـص ـحــة نـفـسـيــة عــال ـيــة يتميز
بأداء وظيفي فريد ،ويتعامل باحترافية
ومثالية ،ويـكــون ملهما لمن حــولــه من
الموظفين؟.

الخاطرة التي استحالت مقالة

رأي✍ :

مبارك بقنة
للتواصل مع الكاتب

M.BOKNA@SAUDIOPINION.ORG

وأنـيــن ي ــدوي مسامعنا ،وبمقدار
ع ـل ــو أص ـ ـ ــوات ان ـت ـحــاب ـنــا وب ـكــانــا
بؤسنا بمقدار ما تزداد تعاستنا،
ليمكث معنا حزننا وألمنا أطول
أمدا ،حتى تكاد التعاسة والنحيب
تكون جزءا من ذواتنا ،فنظن أننا
هكذا خلقنا تعساء.
أف ـ ـ ـكـ ـ ــارنـ ـ ــا ه ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـم ــزقـ ـن ــا
وت ـش ـق ـي ـنــا ،ف ـن ــرى ال ـب ــؤس ف ــي كل

ش ــيء ،ن ــراه فــي ذوات ـن ــا ونـ ــراه في
كــل مــا يحيط بـنــا ،حتى غــدونــا ال
نتسلى إال بشقاء أنفسنا وشقاء
م ــن حــول ـنــا ،تــاشــت م ــن أذهــانـنــا
كلمات األمــل والـفــرح وبقي لدينا
فائض من عبارات اليأس والقنوط
نـفـيــض ب ـهــا ع ـلــى م ــن يـجــالـسـنــا،
نـصـنــع ال ـب ــؤس بــأيــدي ـنــا لنطحن
أنفسنا ونسحقها فنبقى أســارى
لـلـيــأس وال ـق ـن ــوط ،أصـبـحـنــا نــرى
مــن ألقى علينا حديث الـيــأس أنه
حصيف الفكر سديد الرأي نصغي
إليه بلهفة وتــوق ،فألحان الشقاء
ل ـه ــا وقـ ـ ــع ج ـم ـي ــل فـ ــي أس ـم ــاع ـن ــا،
أصـبـحـنــا ن ـت ـبــادل ح ــدي ــث ال ـيــأس
حتى يئسنا مــن بعضنا ويئست
الدنيا منا ومن حديثنا.
إن كـ ـ ــان ال ـ ــوج ـ ــود ق ــاتـ ـم ــا أف ــا
ن ـض ــيء ن ـ ــورا ي ـب ــدد هـ ــذه الـعـتـمــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـتـ ـ ــراءى ل ـ ـنـ ــا ،أف ـ ـ ــا ن ـك ــون
مصدرا لألمل في زمــن الـيــأس ،أال
ن ـك ــون ش ـعــاعــا ي ـب ـعــث س ـنــا يــزيــل
ظلمات القنوط ،أال نشرق أسارير
االستبشار والغبطة لمن حولنا،
كل ما أخافه أن نزيد العتمة سوادا
وظـ ـلـ ـم ــة ،ف ـق ـت ــام ال ـل ـي ــل ال تـجـلـيــه
النفوس اليائسة.

ب ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرورك ن ـ ـ ـحـ ـ ــو ن ـ ـ ـيـ ـ ــران
تـظــن أن م ــن الطيبين
الـ ـغ ــل والـ ـحـ ـس ــد ك ـم ــا حـســد
في الناس من هو القمة،
الشيطان آدم ،فتخفق هنا
ويستقر على ذلك رأيك،
وهناك ،وتستمر مخفقا.
ف ـ ـت ـ ـفـ ــاجـ ــأ أن ت ـل ــك
القمة تعلوها قمم،
تـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازع ـ ــك ن ـ ـف ـ ـسـ ــك أو
من
وأن من تلك القمم
أن ـف ـس ــك ع ـل ـي ــك ،ت ــزي ــن لــك
هــو مجهول يخفي
نفسك ما تفعل ،وتجمل
ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــه خـ ـل ــف
لك غيك ،وكال األمرين غي
الغمام ،وتظن كذلك أن
ف ــي ح ــق ال ـن ـف ــس ال ـب ـشــريــة،
ف ــي ال ـن ــاس م ــن بـلــغ في
كــا النقيضين ال يتناسب
القيعان دركها وأدناها
مــع الطبيعة الـبـشــريــة ،ولــم
رأي:
لتكتشف أن أسـفــل ذلك
ي ـ ـخ ـ ـلـ ــق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان لـ ـيـ ـك ــون
الـ ـق ــاع ق ـي ـعــان طـمــرتـهــا
مطيعا أبدا ولم يخلق كذلك
الوحول.
ليكون عاصيا أبدا ،لم يخلق
م ــاك ــا وال ش ـي ـط ــان ــا ،خـلــق
ت ـ ـ ــرى الـ ـم ــائـ ـكـ ـي ــة فــي
للتواصل مع الكاتب
لـغــايــة أسـمــى وأك ـثــر مشقة،
األول ومــن فــاقــوه حتى
ي ـخ ـيــل إل ـي ــك أن الـخـيــر  r.qaranbeesh@saudiopinion.orgخلق مقاوما ،خلق اإلنسان
مـقــاومــا لشهواته ونــزواتــه،
قـ ــد عـ ــم أرج ـ ـ ـ ــاء ال ــدن ـي ــا
خـ ـل ــق مـ ـق ــاوم ــا ل ـج ــان ـح ــات
واستقرت بها البركات،
وتــرى الشيطانية في الثاني وتجاوزوه أفـكــاره وخلجات صــدره ومــا يعتمل في
َ
ِسفلة حتى تظن الدنيا غابة من مهجورة قلبه.
ترميها السماء بالمحق واللعنات ،تحتار
خلق مقاوما لما يضطرم فيه من رغبات
بـيــن النقيضين وت ـنــازعــك أط ــوار نفسك ومــا يصنع لها مــن مـبــررات ومسوغات،
بـيــن األب ـي ــض الـمـجـنــح ع ــن يـمـيـنــك وذي وم ــا يــدفـعــه لـهــا بـقـنــاعـتــه مــن مسببات،
الـقــرنـيــن الـقــاتـمـيــن ع ــن ش ـمــالــك ،ويـكــون خلق اإلنـســان وهـكــذا يجب أن يـكــون ،أو
م ــن أمـ ــرك أن ــك إم ــا ت ـش ــادد نـفـســك طــالـبــا هــذا ما يجب أن يكون عليه اإلنـســان بال
النور والنفحات العلوية ،وإمــا متخبطا عجلة وال ضعف.

✍
ريان قرنبيش

األحد

نحو تميز األقسام األكاديمية

رأي✍ :

وفاء خضير
للتواصل مع الكاتب

w.koddair@saudiopinion.org

عين الرأي

ف ــي ال ـب ــرام ــج األك ــادي ـم ـي ــة نجد
أن األقـســام تـقــدم بــرامــج التعليم
املـسـتـمــر ال ـتــي تـســد احـتـيــاجــات
املجتمع ،إضافة إلــى أنها تسهم
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـخ ــرج ــات
ذات ج ـ ـ ـ ـ ــودة ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـتـ ــوافـ ــق
م ـ ـ ــع مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات س ـ ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
واحتياجات املجتمع.
األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ن ـ ـف ـ ـسـ ــه فـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،ف ــاألقـ ـس ــام ت ـس ـهــم فــي
تقدم املجتمع وتطوره ،من خالل
مـعــالـجـتـهــا لـقـضــايــا مجتمعية
وث ـق ــاف ـي ــة وت ـق ــدي ـم ـه ــا دراس ـ ـ ــات
تطويرية.
ب ـي ـن ـم ــا فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـم ـل ـيــات
واألن ـش ـط ــة ن ـجــد ث ـمــة احـتـيــاجــا
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هناك ثالثة مجاالت يتم من خاللها تفعيل
الدور المجتمعي لألقسام األكاديمية بكليات
الجامعة ،وتحقيق المسؤولية االجتماعية ،هي:
البرامج األكاديمية ،البحوث العلمية ،العمليات
واألنشطة ،التي تقوم بها األقسام وتشرف
عليها لخدمة مجتمعها.

ملحا ،لتؤدي األقسام األكاديمية
دوره ـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي ب ـ ـمـ ــرونـ ــة
وابتكارية.
ول ــذل ــك ف ــاألق ـس ــام ت ـح ـتــاج إلــى
الـ ـتـ ـمـ ـي ــز فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا
وأنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة ع ـبــر
عــدة أم ــور مـثــل :الـقـيــادة الفكرية
واملـ ـش ــارك ــة ف ــي ت ـقــويــم ال ـبــرامــج
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة

ملجتمعاتها ،توفير املوارد املالية
للجامعة وتمويل أنشطتها ذاتيا
م ــن خ ــال خــدمــات ـهــا للمجتمع،
اإلمل ـ ـ ـ ـ ــام ب ــاملـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــات ونـ ـق ــل
نـ ـت ــائ ــج الـ ـبـ ـح ــوث وامل ـك ـت ـش ـف ــات
الـجــديــدة للغة الـعــربـيــة ،ترسيخ
مـ ـفـ ـه ــوم م ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـطـ ـلـ ـب ــة فــي
خدمة املجتمع عن طريق العمل
الجزئي والتدريب التعاوني في

مــؤسـســات الــدولــة ،ضــم مجالس
األقـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام ألع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء خ ـ ــارج ـ ــن
للتشاور في كل ما يخص توثيق
الـ ـع ــاق ــة ب ــن ال ـق ـس ــم وامل ـج ـت ـمــع
والـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط ،ل ـت ـح ـس ــن ف ــرص
الـ ـتـ ـع ــاون وت ـط ــوي ــر ال ـس ـيــاســات
العامة واملبادرات االستراتيجية
املوجهة للمجتمع.
م ـ ـ ـ ــاذا بـ ـ ـع ـ ــد؟ بـ ـق ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول :إن
تـحـقـيــق ال ـت ـم ـيــز وامـ ـت ــاك مـيــزة
تنافسية في األقسام األكاديمية
عبر برامجها العلمية وبحوثها
وأنـشـطـتـهــا املجتمعية ،أضحى
أمـ ــرا ض ــروري ــا وح ـيــويــا ف ــي ظل
الـتـســابــق والـتـنــافــس مــع غيرها
من األقسام.
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تدفقات الثقافة والزمن السائل
اإلغــراق من تحليل ما
كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ــد خـ ـتـ ـم ــت
يصل إليه.
مـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـت ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع
ّ
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ــالـ ـتـ ـس ــاؤل
وال ـن ـت ـيـ ـج ــة ،ت ـشــكــل
عــن م ــدى اسـتـقــرار
قـنــاعــات عــابــرة ،ال
ّ
ّ
الـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي
تتشكل إال لتتبخر
أتيحت لنا مواردها
ل ـ ـصـ ــالـ ــح قـ ـن ــاع ــات
م ــن خ ــال الشبكة
تـ ـلـ ـتـ ـق ــط بـ ـس ــرع ــة
العاملية اإلنترنت،
أيـضــا مــن الشبكة
واملـ ـ ـ ـ ـ ــزودة ب ـم ـح ــرك ــات
وال تـ ـخ ـت ـم ــر تـ ـ ـ ــداوال
بحث ضخمة توفر لنا
وتــأمــا ،ال يعني هــذا
املعلومة بـ«كبسة زر»
أن القناعات املتشكلة
فنحن –واقـعــا -نعيش
بـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــطء ت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــر،
م ــرحـ ـل ــة تـ ــدفـ ــق ع ــال ــي
فـ ـه ــي ت ـت ـغ ـ ّـي ــر أيـ ـض ــا،
الـ ـط ــاق ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات،
ف ـت ــاري ــخ ال ـث ـق ــاف ــة هــو
ّ
وه ـ ـ ـ ــو أم ـ ـ ـ ــر م ـ ـت ـ ـجـ ــاوز
تــاريــخ ت ـطــور األف ـكــار
ملــرحـلــة ن ــدرة املعلومة
للتواصل مع الكاتب
وتبدلها ،لكن أال تكون
التي كانت سمة عصر  M.ALSHAFAI@saudiopinion.ORGهناك قناعات تستقر
مــا قبل الشبكة ،وهــذه
ل ـف ـت ــرة ك ــاف ـي ــة لـيـبـنــى
ال ـش ـب ـك ــة وإم ـك ــان ــات ـه ــا
عليها ،فهذا قد يؤدي
تستوعب
بدأت
حتى
آخذة في التوسع
إلى تعثر االستفادة من املعلومات في
وجودنا داخلها.
البناء الثقافي.
حـ ـت ــى م ـن ـت ـص ــف الـ ـعـ ـق ــد األول مــن
هذا التدفق السريع وتطاير القناعات
األلفية ،لــم يكن املحتوى على الشبكة وعدم استقرارها ،يعيدنا إلى ما أنتجه
بهذه ال ـغــزارة ،وأذك ــر أننا كنا نضطر السيسيولوجي البولندي سيغموند
كطالب -آنذاك -لـ«ثني الركبة» لساعات بـ ـ ـ ــاومـ ـ ـ ــان ،الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـحـ ــت م ـص ـط ـل ـحــي
فــي مـمــرات مكتبة الجامعة بحثا عن ال ـح ــداث ــة الـصـلـبــة وال ـح ــداث ــة الـســائـلــة
م ـص ــادر لـبـحــوثـنــا ،وبــال ـتــالــي ،كجيل فــي مـقــابــل الـحــداثــة وم ــا بـعــد الـحــداثــة
م ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ع ـ ــاي ـ ــش ال ـ ـت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــن ،مــا بالترتيب ،ومنها انطلق في مشروعه
زل ـن ــا واألجـ ـي ــال ال ـســاب ـقــة ل ـن ــا ،نعيش ل ـي ـن ـظــر ل ــأزم ـن ــة ال ـس ــائ ـل ــة ،والـ ـخ ــوف
ضـمــن «ب ــاراديـ ـغ ــام» تـشـكــل الـقـنــاعــات ال ـس ــائ ــل ،وال ـح ــب ال ـس ــائ ــل .فــالـسـيــولــة
ع ـب ــر ال ـت ـح ـص ـيــل الـ ـت ــراكـ ـم ــي ال ـب ـط ــيء -فــي نظر بــاومــان -هي طبيعة حياتنا
لـلـمـعـلــومــات ،ال ـتــي كــانــت بـحـكــم األمــر امل ـعــاصــرة الـتــي انـخــرطـنــا مــن خاللها
التقني الواقع تصلنا ببطء.
ف ــي ت ـغ ـي ـيــر دائـ ـ ــم ومـ ـتـ ـس ــارع ،ل ــم تـعــد
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هـ ــذا الـ ـب ــطء ل ـي ــس س ـل ـب ـيــا ك ـم ــا ي ــراد
تصويره وخصوصا من قبل املنحازين
إليـجــابـيــات الـتــدفــق الـســريــع والضخم
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،ذلـ ــك الـ ـب ــطء كـ ــان يـتـيــح
لـلـمـتـلـقــي م ـت ـس ـعــا م ــن ال ــوق ــت لـهـضــم
م ــا يـصـلــه م ــن م ـع ـلــومــات ،وتـحـلـيـلـهــا
وتــداول ـهــا مــع غ ـيــره ،ألن املـحـيــط كــان
يتلقى غالبا نفس املعلومات ملحدودية
ال ـطــابــع االن ـت ـش ــاري لـلـمـعـلــومــات قبل
الشبكة.
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول وال ـت ـح ـل ـي ــل ك ــان ــا عــام ـلــن
مـهـمــن فــي عملية تشكيل الـقـنــاعــات،
على خــاف وضعنا في عصر التدفق
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ــي ،إذ إن ال ـش ـب ـك ــة تـغـمــر
املـسـتـخــدم بمعلومات كثيفة وبشكل
مـ ـت ــواص ــل ال ت ـم ـك ـن ــه م ـ ــن خـ ـ ــال ه ــذا

معه بنى املجتمع القديمة قــادرة على
الحفاظ على أنماط السلوك والعادات
املجتمعية.
فـ ــي الـ ــزمـ ــن الـ ـس ــائ ــل ،تـ ــوفـ ــرت لــدي ـنــا
خ ـيــارات ال منتهية ،وأص ـبــح التغيير
تـغـيـيــرا م ــن أج ــل الـتـغـيـيــر ،ول ـيــس من
أجــل التكامل وص ــوال إلــى وضــع أرقــى
كـمــا ك ــان اش ـت ـغــال الـبـنــى فــي املجتمع
الصلب.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،وف ـ ــرت الـشـبـكــة
وم ـ ـحـ ــركـ ــات الـ ـبـ ـح ــث الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ،تـلــك
الخيارات الال منتهية ،واضعة الجميع
أمــام واقــع ربما يتجاوز السيولة التي
تـحــدث عنها «ب ــاوم ــان» نـحــو «حــداثــة
متبخرة» ال تنتج أفـكــارا إال لتتالشى
ويتشكل غيرها ،دون تراكم بناء.
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The Return of the conflict among followers of religions

✍
Adel Al-Omary

An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

Every extremist from every religion
awaits the return of conflicts between
the followers of religions, hoping – from
the bottom of his heart – that religious
and sectarian wars return. He looks for
conflict instead of dialogue, claiming
that it’s the source of his power and
the secret of his existence, gaining
legitimacy and political leadership.
On the other hand, every moderate
person of all doctrines hopes for religious
coexistence and peace, seeking dialogue
rather than clash, because terrorism has
no religion and no homeland. The “racial
massacre of New Zealand” which was
directed against Muslims, with all the
reactions to it, is a huge witness to that.
The disgraceful and ugly face of an
extremist will appear in this incident
on two sides. First, “the perpetrator of
the crime”: What does this right-wing
Australian want from that criminal
act in a country that reconciles with
all followers of religions? It is clear
that his motives were religious and

doctrinal, aiming at igniting the clash
of civilizations among the followers
of religions. The words written on his
weapon about historical events in which
the Crusaders defeated the Muslims are
the evidence that support that. The goal
is to return to the times of the Crusades
and the authority of the Church and
the
Inquisition.
On the other hand,
there is a great
exploitation
of the event by
extremists affiliated
with or sympathetic to terrorist
groups, in order to fuel the clash
between Muslims and others.
Some of them began to
accuse all Christians, and
some of them accused
the Christian religion
itself of terrorism.
Some
parties
exploited the
incident

in order to destroy the special ties
between some Arab countries, which
is a huge mistake, because terrorism is
an international phenomenon, which
is not specifically related to a certain
religion. ISIS, Khomeini, Al-Qaida
and The Muslim Brotherhood just to
name a few, are examples of Islamic
extremism, also some Muslim
extremists attacked
other Muslims in their
mosques, just like what
happened in Kuwait,
“Qatif” , “Al-Ahsaa”
and Pakistan. The same
denominations and examples
could be found among
extremists in the
Western world, they
have the extreme
right wing, which
antagonizes every
Muslim
and
everything
related to

Islam. They have a false idea promoted
by some of their extremists and
believed by some of their intellectuals,
perhaps because of their ignorance;
it is the idea of “Islamophobia”.
I hope that the world leaders go to
New Zealand and stand up confronting
the painful incident and rejecting
Islamophobia, because its spread in the
Western world will damage the idea of
coexistence among followers of religions
and sects, and will undermine the
efforts of intellectual and political elites.
If the world is looking for religious
reconciliation, it must impose on
all countries – through the United
Nations – the equality of people with
all their religions, creeds, colors and
races. While working to combat rightwing extremism in all the literature of
followers of their religions and sects,
Such as the problem of the conflict in
the Middle East, because the spark
starts from there, along with hatred and
refugees.
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