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ضمن فعاليات ونشاطات مجموعة العشرين لهذا العام،
التي تقودها السعودية في ظل جائحة كورونا وتحدياتها
المختلفة ،تم عقد مؤتمر «مجموعة تواصل الشباب »20
كأحد اللقاءات بين القيادات العليا ،لمناقشة تحديات الشباب
القائمة وتطلعاتهم المستقبلية نحو بناء مستقبل يحقق آمالهم
وطموحاتهم ،ولمعالجة ما يجدونه من مشكالت متجددة تضاف إلى
متطلباتهم في ظل جائحة كورونا ،ولتمكينهم من المساهمة
في نهضة أوطانهم وازدهارها.
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تـطــل عـلـيـنــا بين
كل عدة صباحات،
جـ ــري ـ ـمـ ــة جـ ــديـ ــدة
ت ـ ـ ـعـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي فـ ـنـ ـه ــا
ِبـ ــدعـ ــا مـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرم ،إن ج ــاز
اعتبار الجرم فنا ،وقطعا ال
يجوز ذلــك ،لكن يتم تفنينه
بـمـعـنــاه الــوح ـشــي المتجرد
مــن إنـســانـيـتــه ،بــل قــد تأنف
ال ــوح ــوش وال ـش ـيــاط ـيــن عن
إتيان ما يأتي به البعض من
بني آدم أحيانا ،ففي أفعالهم
ما يجعل القارئ يشك لوهلة،
في أن الفطرة األساسية هي
ال ـتــي ُج ـبــل اإلن ـس ــان عليها،
ليست الخير.
ولـ ـلـ ـعـ ـق ــل أن يـ ـش ــك دائـ ـم ــا
ويتساءل ،فالعقل خلق لكي
ي ـع ـت ـمــل ب ــأفـ ـك ــاره وي ـق ـل ـب ـهــا
لـيـكــون قـنــاعــاتــه ،وللعقل أن
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يـفـجــع ب ـمــا يـ ــراه ولـلـقـلــب أن
ينفطر ،فما بال أم في العراق
تـ ــرمـ ــي ب ـط ـف ـل ـي ـه ــا م ـ ــن ف ــوق
جسر فــي نهر دجـلــة ،مــا بال
األمــومــة ،وكـيــف تمكن منها
السبب ال ــذي أيــا كــان ال يعد
سببا يبرر الفعلة الشنيعة؟
ل ـك ــن أي ك ــائ ــن م ـخ ـل ــوق مــن
نـ ــار أق ـن ـع ـهــا ب ــذل ــك ،أي قلب
لتجعله يـحـتــرق كـمــا تـقــول،
أي ـ ـ ــن اخـ ـتـ ـف ــى قـ ـل ــب األم فــي
خضم كل ذلك؟
أمــا في األردن ،في الزرقاء
تحديدا ،يصور مجموعة من
«الزعران» شابا صالحا وهم
يقومون بتعذيبه بقطع كفيه
من مفصليهما وخلع عينيه،
وي ـق ــوم ــون ب ـن ـشــر ذلـ ــك على
م ـ ــرأى ال ـع ــال ــم ،ث ــم يـسـلـمــون
أنفسهم ،فالمجرم هناك على

م ــا ي ـب ــدو م ـح ـمــي ب ـش ـكــل أو
بآخر إن قــام بتسليم نفسه،
أو ك ــان كــذلــك ح ـتــى أضـحــى
شاب الزرقاء فضيحة قومية.
وق ـ ـب ـ ـل ـ ـهـ ــم كـ ـ ــانـ ـ ــت ح ـ ــادث ـ ــة
الـ ـم ــرح ــوم ــة إس ـ ـ ـ ــراء غ ــري ــب،
ال ـتــي ت ــم تـعــذيـبـهــا داخ ــل ما
يفترض اعتباره مكانا آمنا،
في المستشفى ،في فلسطين
ألنـهــا فيما يـبــدو عـبــرت عن
نـفـسـهــا وق ــال ــت أن ــا إنـســانــة،
وال نـنـســى «م ـعــذب الطفلة»
شانئ الـ ِـذكــر وهــو أيضا من
تلك البالد.
كل ما ذكرت هو من مخلوق
بهيئة إنـســان ضــد اإلنـســان،
ومــا زال لذلك المخلوق ضد
ال ـح ـي ــوان صـ ــوالت وج ــوالت
وف ـ ـ ــواج ـ ـ ــع ،م ـن ـه ــا ال ـم ـع ـل ــوم
ومنها المجهول.
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«مجموعة تواصل الشباب  »20منصة مؤثرة
تـتـيــح ل ـل ـقــادة ال ـش ـبــاب ال ـم ـشــاركــة فــي مجموعة
الـعـشــريــن ،وق ــد تــولــت مــؤسـســة مـســك الـخـيــريــة،
ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إث ــراء» قيادة
أعـمــال المجموعة هــذا ال ـعــام ،واهـتـمــت بــإشــراك
الشباب في كل أنحاء العالم وليس فقط مجموعة
ال ـع ـش ــري ــن ،ل ـت ـطــويــر ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية لتعزيز دور الشباب في المجتمع،
كـمــا أتــاحــت الـفــرصــة إل ــى االس ـت ـمــاع لتوصيات
«مجموعة الشباب  »20من خالل عقد اجتماعات
متعددة لمجموعات العمل التي تمت دعوتهم،
لمناقشة واقــع تعليمهم وطبيعة أعمالهم وما
لديهم من طاقات ومهارات حيوية ليستثمروها
في المستقبل الواعد.
وق ـ ـ ـ ــد ت ـ ـم ـ ـح ـ ــورت الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــات ح ـ ـ ـ ــول ث ــاث ــة
مــوضــوعــات رئـيـسـيــة ه ــي :مــواك ـبــة المستقبل،
وتمكين الـشـبــاب ،والـمــواطـنــة الـعــالـمـيــة ،عــاوة
على موضوعات متنوعة عن الشمولية والقيادة
ال ـشــابــة وفـ ــرص م ــا بـعــد ال ـجــائ ـحــة ،وال ـم ـهــارات
المستقبلية والتوظيف وريــادة األعمال وتعدد
الثقافات والعولمة والتعافي المستدام ،وتعزيز
ال ـح ـم ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـج ـم ـيــع الـ ـفـ ـئ ــات ال ـتــي
تحتاجها ،خاصة النساء والشباب ،ودعــت إلى
تفعيل قدرات الطاقات الشابة في مجاالت العمل
التطوعي لنشر ثقافة الحوار واالندماج ما بين

ضمن فعاليات ونشاطات مجموعة العشرين لهذا العام ،التي
تقودها السعودية في ظل جائحة كورونا وتحدياتها المختلفة ،تم
عقد مؤتمر «مجموعة تواصل الشباب  »20كأحد اللقاءات بين
القيادات العليا ،لمناقشة تحديات الشباب القائمة وتطلعاتهم
المستقبلية نحو بناء مستقبل يحقق آمالهم وطموحاتهم،
ولمعالجة ما يجدونه من مشكالت متجددة تضاف إلى متطلباتهم
في ظل جائحة كورونا ،ولتمكينهم من المساهمة في نهضة
أوطانهم وازدهارها.
الثقافات المختلفة ،والتطلع نحو تحقيق التميز
فــي الـمـجــاالت المختلفة الـتــي تناسب قدراتهم
ومـهــاراتـهــم المكتسبة وال ـم ـت ـجــددة ،لتمكينهم
مــن إحـ ــداث ف ــارق فــي عــالــم تـتـنــازعــه الـتـحــوالت
المتسارعة والمتغيرات المختلفة التي تفرض
اللحاق بها.
يمثل الشباب عدة المستقبل وسالحه التنموي
ووسيلته نحو االزده ــار والنماء ،وبهم تتحقق
التطلعات وعليهم تبنى الخطط واآلم ــال ولهم
تشحذ الهمم والنفقات ،هم القادة القادمون وهم
الطبقة العاملة وهم أرباب األسر ورواد المجتمع
الـ ـق ــادم ،لــذلــك ه ــم يـسـتـحـقــون مـخـتـلــف الـجـهــود
ُ
ال ـتــي تـجـنــد م ــن أج ـل ـهــم ،وال ـب ــرام ــج ال ـتــي تــوجــه
ُ
لهم ،والمشروعات التي تنشأ الحتواء طاقاتهم
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واسـتـثـمــارهــا فــي اتـجــاهــات إيجابية ومـســارات
فاعلة ينعكس مردودها عليهم وعلى الوطن.
ارتـ ـف ــاع نـسـبــة ال ـش ـبــاب ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،يعني
ارتفاعا في نسبة القوة العاملة الداعمة لتحقيق
تطلعاتنا الـتـنـمــويــة ،ويـعـنــي كــذلــك تــأمـيــن قــوة
أمـنـيــة وعـسـكــريــة ت ــداف ــع ع ــن ال ــوط ــن ومـنـشــآتــه،
يعني وف ــرة فــي ال ـق ــدرات وال ـطــاقــات والـمـهــارات
المتمكنة وال ـقــادرة على ترجمة تطلعاتنا إلى
حـقــائــق نعيشها وواقـ ــع نـلـمـســه ،ارت ـف ــاع نسبة
الشباب في المجتمع يعني ديموغرافيا وجود
نافذة مفتوحة جاهزة للتنمية ،بالشباب يمكننا
تحقيق التحول التنموي الذي ننشده والتغيير
اإليجابي الذي نسعى إلى تحقيقه ،والمستقبل
الذي ننشده ،الشباب هم المستقبل الواعد.
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تمكين الشباب ،يعني تأهيلهم علميا وتوجيه
ق ــدراتـ ـه ــم ف ــي م ـس ــارات ـه ــا ال ـص ـح ـي ـحــة وتـنـمـيــة
مهاراتهم وصقلها نحو مــا يناسب إمكاناتهم
وي ـ ـت ـ ــاءم م ـ ــع م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـعـ ـص ــر وتـ ـح ــوالت ــه
ال ـم ـت ـش ـع ـبــة ،تـمـكـيــن ال ـش ـب ــاب ي ـع ـنــي تــوظـيـفـهــم
وإتــاحــة فــرص العمل لهم ،وتيسير كل ممكنات
ريــادتـهــم لــأعـمــال ال ـحــرة الـتــي تتطلب مختلف
أن ــواع الــدعــم التقني والفني واإلداري والمالي،
تمكين الـشـبــاب يعني حمايتهم مــن االن ـحــراف
والفساد وحفظ المجتمع من طاقاتهم السلبية،
تمكينهم يـعـنــي اح ـتــواء هــم وتــوجـيــه طاقاتهم
نحو البناء والنماء والخير لهم وألوطانهم.
عندما ترتفع نسبة الشباب في المجتمع ،يعني
مسؤولية مضاعفة وجـهــودا مــدروســة وخططا
مناسبة لتلك الفئة العمرية ،يمثل الشباب في
وط ـن ـنــا ال ـغ ــال ــي ،ث ـ ــروة تـ ـق ــارب نـسـبـتـهــا نصف
المجتمع ،بناء على تقديرات السكان للعام ،2019
إذ تمثل الفئة العمرية من  39-15سنة نسبة نحو
 45في المئة من جملة السكان ،وترتفع إلــى 62
في المئة للفئة العمرية من  49-15سنة.
االستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل
وطن ،وتمكينهم يعني تمكين وطن على قاعدة
راسخة من القدرات المواطنة ،واأليــدي المؤهلة
ال ـقــادرة على حمل رايـتــه خفاقة اع ـتــزازا وفخرا
بشرف االنتماء وفضل المواطنة.

األحد

وللصورة رأي
غــالـبـيــة ال ـ ــدول ال ـتــي دخ ـلــت عـلــى خط
الصناعة المعرفية في العقود األخيرة
هي دول شحيحة الموارد ،لكنها قامت
بــاسـتـيــراد الـمـعــرفــة الصناعية وم ــن ثم
تــوط ـي ـن ـهــا وحـ ـت ــى إن ـت ــاج ـه ــا م ــن خ ــال
ّ
الجيد ذو المخرجات
التعليم ،فالتعليم
عالية التأهيل والمهارة قــادر على نقل
ال ــدول ــة -أي دولـ ــة -وكــأنــه الـسـحــر ،نحو
ع ــوال ــم الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة وال ـ ــرائ ـ ــدة في
العالم.
ال ـســؤال ال ــذي يثير االس ـت ـغــراب :لـمــاذا
دول ـنــا الـعــربـيــة خ ــارج سـيــاق المنافسة
فــي ج ــودة التعليم؟ وإل ــى متى سيبقى
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة مـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات ـ ــه م ــن
االهتمامات الثانوية في وطننا العربي؟.
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ّ
التحول في صيغ المخاطبة
وكان رأيي أن هذا
ال يـشـيــر إل ــى قـلــة االح ـت ــرام كـمــا اعـتـقــدت هــذه
ال ـسـيــدة ،فتلك الـصـيــغ الـتــي اعـتــدنــاهــا ،كانت
ت ـع ـكــس مـ ـح ــوري ــة «الـ ـع ــم  /الـ ـعـ ـم ــة ،الـ ـخ ــال /
ال ـخــالــة» فــي حـيــاتـنــا االجـتـمــاعـيــة الـتــي كانت
تنتظم بتحديد واض ــح لـمــواقــع الـقــوة وأدوار
الـفــاعـلـيــن ،فــ«تـحــديــد الـصـفــة» يـحــدد مــواضــع
ال ـق ــوة ،ف ــأن يـخــاطــب أح ــده ــم بــوصـفــه عـمــا أو
خــاال ،يضمر تفوقه سلطويا ،وحتى هيمنته
في هذه العالقة داخل فضاء العائلة.
ّ
يـبــدو لــي أن هــذا التغير يعكس الـتـحــول في
مواضع القوة تلك ،عند هــذا الجيل الــذي نشأ
في الفضاءات االفتراضية ،بعيدا عن المجالس
الواقعية الـتــي كــانــت تـفــرض منطقها على ما
ينشأ فيها ،فالمجلس لــه منطقه ،وقوانينه،
وآدابه ،التي تعزز أشكال الهيمنة االجتماعية
وت ـح ــدد م ــواض ــع ال ـق ــوة ،فـهـنــاك ح ــق االب ـت ــداء
ب ــال ـك ــام ،أو ح ـتــى ال ـك ــام م ــن األس ـ ـ ــاس ،ومــن
يحق له الرد ،وكيف يرد ،بل ومن يحتل «صدر

استمعت إلى سيدة تشكو مرة من أن الجيل الناشئ
يفتقد لألدب واللياقة في التعامل مع الذين يكبرونه سنا،
مستشهدة على ذلك باعتياد أبناء أخوتها وأخواتها على
مخاطبتها باسمها األول بدال من «خالة» و«عمة» كما هو
مألوف في أوساطنا االجتماعية.
المجلس» بكل مزاياه وصالحياته.
مـ ـ ــن يـ ـنـ ـش ــأ فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــالـ ــس ك ـ ـ ـهـ ـ ــذه ،ي ـت ـط ـبــع
بـقــوانـيـنـهــا ،وي ـل ـتــزم بــاح ـتــرام ال ـم ـســافــات مع
من يتموضع في موضع هيمنة ،بحكم عامل
ال ـس ــن ،أو الـمـكــانــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وغ ـيــرهــا من
مصادر رأس المال الرمزي.
وعلى الجانب اآلخــر ،من ينشأ متفاعال مع
المجتمع عبر «تويتر» على سبيل المثال ،الذي
تشير اإلحـصــائـيــات إلــى أن عــدد مستخدميه
في السعودية يصل إلى ما بين  14و 18مليون
مستخدم ،فإنه ينشأ متطبعا بمنطق تويتر.

شيء من القوانين
لـكــل أم ــر فــي ال ـح ـيــاة قــانــونــه الــذي
ُ
َّ
ُي ـس ـيــره ،ل ـكــن االخ ـت ــاف َي ـح ــدث في
االل ـت ــزام والـتـطـبـيــق ،ون ـظــام ال ـمــرور
مــن األمـثـلــة الـحـيــة ال ـم ـشــاهــدة ،فهو
نظام له قوانينه وقــواعــده الدقيقة،
وم ــا ن ــراه مــن خـلــل يـعــود سببه إلــى
ع ــدم االل ـت ــزام وض ـعــف الـتـطـبـيــق ،أو
التهاون فيه.
تـ ـحـ ـق ــق اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ح ـ ـ ـ ــزام األم ـ ـ ــان
بنسبة عالية ،عندما قوي التطبيق،
واش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــزم
السائقون بالسرعات المحددة على
الـ ـط ــرق ،ع ـنــدمــا ان ـت ـش ــرت كــام ـيــرات
ساهر على جنباتها ،ونــرى المرور
يعمل على تطبيق أنظمة أكثر دقة،
تتمثل فــي إل ــزام السائقين بالتقيد
ب ــالـ ـمـ ـس ــارات فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،وع ـنــد
االل ـت ـفــاف واالن ـت ـق ــال م ــن شـ ــارع إلــى
آخر ،وغير ذلك.
ْ
َم ـ ــن ي ـن ـظــر ب ـم ـقــارنــة إلـ ــى مـسـتــوى
االل ـتــزام بأنظمة ال ـمــرور ال ـيــوم ،وما
كانت عليه الحال قبل سنوات ،يجد
فــرقــا كـبـيــرا ،وه ــذا يــؤكــد أن الـعــدالــة
وال ـ ـقـ ــوة أم ـ ـ ــران م ـه ـم ــان ف ــي تـطـبـيــق
القانون ،وهما أمران قد توفرا بدرجة
عــال ـيــة ف ــي تـطـبـيــق أن ـظ ـمــة الـ ـم ــرور،
فــأجـهــزة الــرصــد تتعامل بمقاييس
موحدة ،ويترتب على عملها تطبيق
األنظمة بقوة.
يتم وضع القوانين لحماية الناس
وإنصافهم ،ومن بينها نظام المرور
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ال ــذي ُيـعـنــى بـحـمــايــة أرواح الـنــاس،
ويحافظ على سالمتهم من األضرار.
الـ ـن ــاس ف ــي ت ـعــام ـل ـهــم م ــع ال ـن ـظــام
ب ـيــن مـتـقـيــد طــواع ـيــة بــات ـبــاعــه ،لما
يـ ـتـ ـمـ ـي ــزون ب ـ ــه م ـ ــن ثـ ـق ــاف ــة اح ـ ـتـ ــرام
القانون ،ألنهم يرون التزامهم يحقق
مصلحة عــامــة ،وبـيــن متساهلين ال
تردعهم إال قوة التطبيق ،وهنا يبرز
الخلل الذي نراه في تساهل البعض
بـعــدم اح ـتــرام األنـظـمــة المحلية ،في
حـيــن يـكــونــون ملتزمين وممتثلين

فتويتر وغـيــره مــن األدوات ،ليس آلــة صماء
م ـح ــاي ــدة ،ب ــل ت ـف ـعــل مـفــاعـيـلـهــا بــالـمـسـتـخــدم
وتؤطر طريقة تفاعله مع اآلخرين من خاللها،
ويعد غياب التراتبية والهرمية من أهم سمات
تويتر التقنية ،فالمتفاعلون من خــال تويتر
يجدونه فضاء مسطحا ،وال توجد به تراتبية،
بــل يغيب فيه «صــدر المجلس» ال اعتبار في
تويتر للعمر ،وال كل مظاهر رأس المال الرمزي
من وجاهة ومال وحتى علم ،الحق في االبتداء
بالكالم والرد واألسلوب بل والحظر والحذف
كله مكفول «تويتريا».

وعندما يتفاعل الشاب أو الشابة مع اآلخرين
ع ـبــر تــوي ـتــر ،أك ـث ــر م ــن ان ـت ـظــامــه ف ــي مـجــالــس
واق ـع ـي ــة ض ـمــن س ـي ــاق ال ـعــائ ـلــة أو األص ــدق ــاء
ال ــذي ــن ي ـك ـبــرونــه ع ـم ــرا وال ي ــزال ــون ي ـقــومــون
بسدانة اآلداب المتوارثة والـمـعــززة لمواضع
ال ـقــوة ،فــإنــه يسحب منطق تويتر إلــى حياته
الــواقـعـيــة ،مـتـجــاوزا اعـتـبــارات صــدر المجلس
وما يرتكز عليه من منطق تم التوافق مسبقا
عـلــى تغطيته تـحــت مسمى «ع ـلــوم المرجلة»
وبالتالي ،تختفي مظاهر احـتــرام المسافات،
وت ـغ ـي ــب ال ـم ـخ ــاط ـب ــة ب ـص ـف ــة الـ ـق ــرب ــى كــال ـعــم
والخالة ،ويحضر االسم األول فقط.
الـ ـمـ ـه ــم فـ ــي ت ـ ـصـ ــوري أن ال ـم ـخ ــاط ـب ــة ب ـه ــذا
األسلوب ليست تمردا بالضرورة ،بل ممارسة
ع ـفــويــة م ــن ج ـيــل ت ـش ـكــل وع ـي ــه ض ـمــن منطق
ّ
مختلف حتمته اآللــة التي اخترعناها ،لتعيد
اختراع سلوكياتنا.
هكذا فهمت سلوك هؤالء الناشئين وال حكم
بعد المداولة.

عالقة الجامعة في المجتمع المحلي
للقوانين خــارج حــدود الوطن خوفا
من قوة التطبيق عند مخالفة النظام،
فتبرز االزدواجية لدى هذه الفئة في
تعاملها مع القوانين.
من المسلمات أن األهداف ال تتحقق
إال بتغيير سلوك األفراد ،وهذا يؤكد
أه ـم ـيــة الـتـعـمــق ف ــي م ـعــرفــة أس ـبــاب
ضعف عملية التطبيق ،لحل المشكلة،
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروف أن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
ي ـق ــوم ــون ب ـ ـ ــأداء أف ـض ــل ع ـن ــدم ــا يـتــم
رصـ ــد أع ـم ــال ـه ــم ،إذ ي ـح ـقــق تـحـفـيــزا
عاليا لـهــم ،ويــرصــد أدوارهـ ــم بشكل
دقـ ـي ــق ،وي ــاح ــظ ذلـ ــك ف ــي ال ـف ـصــول
الــدراس ـيــة ،وفــي األل ـعــاب الرياضية،
وغ ـيــرهــا م ــن األن ـش ـط ــة ،وف ــي مـجــال
ال ـت ــدري ــب ،وف ــي األع ـم ــال الــوظـيـفـيــة،
وفـ ـ ــرق ال ـع ـم ــل ،وت ـ ـمـ ــارس ك ـث ـيــر مــن
ال ـشــركــات وض ــع ح ــواف ــز لموظفيها
على االلـتــزام بأنظمة الـمــرور ،وخلو
سجالتهم مــن ال ـح ــوادث فــي منطقة
العمل وخارجها ،وتمنحهم الهدايا
التقديرية ،لتعزيز السلوك ،وتنمية
ثقافة االلتزام بالقوانين.
وقفة:
ال شك أن القوة في إدارة وتطبيق
القانون تحقق نتائج آنية في فرضه
ُ ِّ
وااللـتــزام بــه ،ولكنها ال تعل ُم الناس
احترامها ،وهذا يتطلب دورا توعويا
وتثقيفيا تتشارك فيه جهات كثيرة،
لتحقيق نتائج أفضل على مستوى
السلوك.

بـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ومـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم
لألنشطة والبرامج.
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـ ـتـ ــي تــرت ـبــط
بمجتمعها ارتـبــاطــا وثيقا،
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ث ــاث ــة
فهي تنطلق من المجتمع
م ـجــاالت يـتــم مــن خاللها
وإليه تتوجه باعتبارها
تفعيل ال ــدور المجتمعي
ـه
ـ
ول ـي ــدة الـمـجـتـمــع وأداتـ
لألقسام األكاديمية بكليات
في صنع قياداته المهنية
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق
والفكرية والفنية.
المسؤولية االجتماعية،
ه ــي :ال ـبــرامــج األكــاديـمـيــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا مــن
البحوث العلمية ،العمليات
أه ــم الـمــؤسـســات الـتــي تؤثر
واألن ـش ـط ــة ،ال ـتــي ت ـقــوم بها
وت ـتــأثــر بــال ـجــو االجـتـمــاعــي
األقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام وت ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا
المحيط بها ،حيث إن كثيرا
لخدمة مجتمعها.
مــن المهتمين بـهــذا المجال
يرون أن كل تغيير يطرأ على
إال أن الـ ـج ــامـ ـع ــة م ــدع ــوة
المجتمع إنما ينعكس على
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أي وق ـ ـ ــت م ـضــى
ال ـجــام ـعــة ،كـمــا أن ك ــل تـطــور
لـتـقــديــم أدوار جــديــدة تقوم
يـصـيــب ال ـجــام ـعــة يـصــاحـبــه
من خاللها بتقديم خدماتها
ت ـغ ـي ـيــر ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــذي
لـلـمـجـتـمــع ع ـلــى ن ـح ــو أك ـثــر
للتواصل مع الكاتب
نعيش فيه.
 w.koddair@saudiopinion.orgفاعلية ،وتجويد المسؤولية
االجتماعية للجامعة تجاه
وعلى الرغم من أن الجامعة
مجتمعها ،ولتتجاوز بذلك
على اتصال وثيق بالمجتمع
من خالل وظائفها الثالث التقليدية »التعليم ،نطاق أدوارها التقليدية في خدمة المجتمع.
البحث العلمي ،خدمة المجتمع« التي تهدف
مــاذا بعد؟ بقي الـقــول :المجتمع الحيوي،
بالدرجة األولى لتلبية احتياجات المجتمع يعد أحــد الـمـحــاور الرئيسة الـثــاثــة للرؤية
وتـحـقـيــق ط ـمــوحــات أف ـ ـ ــراده ،ك ـمــا أن خــدمــة الــوط ـن ـيــة ل ـل ــدول ــة ،وب ــا ش ــك ف ــإن ه ــذا األم ــر
المجتمع بالجامعات ليست باألمر الجديد ،يضع على عاتق الجامعات مسؤولية وطنية
فــا ت ـكــاد تـخـلــو جــامـعــة مــن وح ــدة أو إدارة كـبــرى ل ـتــؤدي دورهـ ــا اإلي ـجــابــي الـكــامــل في
مستقلة تعنى بهذا األمر.
خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،ف ــي ضـ ــوء م ــا تـمـلـكــه من
ومــن خــال أقسامها األكاديمية التي تمثل مـ ـ ــوارد م ــادي ــة وب ـش ــري ــة ،وب ـم ــا ي ـح ـفــز على
حجر الــزاويــة فــي ربــط الجامعة بمجتمعها تفعيل الدور المجتمعي للبرامج األكاديمية،
الـمـحـلــي ،وف ــي تطبيق ال ـم ـمــارســات المثلى الذي تنعكس نتائجه وتأثيره على تحسين
في مجال الوظيفة الثالثة للجامعة» خدمة األداء الكلي للجامعة والــوفــاء بمتطلباتها
الـمـجـتـمــع ،وبــاعـتـبــارهــا ن ــواة الـعـمــل والعلم االجتماعية.

رأي:
✍
وفاء خضير

األحد

متعة القراءة

رأي✍ :

مبارك بقنة

للتواصل مع الكاتب
M.BOKNA@SAUDIOPINION.ORG

عين الرأي

مـ ـتـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراءة فـ ـ ــي أنـ ـ ـه ـ ــا ال
تحصرك في مكان وال في لحظة
زمنية ،بل ترحل بك في أماكن قد
طويت وبليت ،وأمــاكــن لــم يرفع
عنها الـلـثــام بـعــد ،فعبق المكان
ه ــو خ ـيــالــك ،وم ـن ـظــره ه ــو طيف
أفكارك ،فأنت الذي تصنع المكان
وت ـك ـســوه م ــن ال ـج ـمــال والـحـســن
م ــا ي ــذه ــب ع ـنــك ض ـيــق الـلـحـظــة
وبؤسها ،تصنع وج ــودا ذهنيا
متجاوزا الوجود الحسي ،وذاك
ال ــوج ــود الــذه ـنــي جـعــل لـلـقــراءة
جمالها وبهجتها وبهاءها.
ومـ ــن قـ ــال ل ــك نــاص ـحــا ال تـقــرأ
لـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـل ـت ـف ـهــم
وال ـت ـع ـلــم ،فـهــو ق ــد مـضــى بعيدا
واس ـ ـتـ ــل مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــراءة أجـ ـم ــل مــا
فـيـهــا ،ليجعل مــن ال ـق ــراءة حالة
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إن تقرأ لتستمتع فأنت أدركت أحد المعاني
الحقيقية للمتعة ،والمتعة الهادفة هي ساحة
الذهن ،وهي رحلة العقل في عالم المعرفة ،أن
تصبح القراءة هي متعتك فقد أضفت للمتع
الحسية التي يشترك فيها الخلق ،متعا معنوية
التي ال يدركها كل أحد ،فالحواس مع متعة
الفكر تهدأ وتسكن وتطمئن ،بينما الفكر مع
متعة الحواس يظل في حركة وهدهدة ال
يسكنها صوت البالبل ،وال خرير الماء ،وال جمال
الغروب.

ش ـعــوريــة كـئـيـبــة ثـقـيـلــة سمجة،
فتكون صفحات الــورق أثقل من
رض ــوى ،ويـكــون لـمــداد حروفها
اشتعاال يكاد يحرق عين قارئها
من بغضها ومقتها ،وما ذلك إال
أنــه رأى أن العلم والفهم مفارق
للمتعة ،وم ــا عـلــم إن ــه إذا غابت
الـ ـمـ ـتـ ـع ــة قـ ـ ــل الـ ـفـ ـه ــم وضـ ـج ــرت

النفس وأصابها الملل والسأم،
ف ـ ــا ت ـع ـل ـم ــت وال فـ ـهـ ـم ــت ،فـســر
الفهم وديـمــومــة ال ـقــراءة هــو في
االستمتاع بالقراءة.
وال يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـل ـ ـمـ ــرء أن يـ ـك ــون
قارئا محترفا وهو يرى القراءة
ثـقـيـلــة س ـم ـجــة ،ف ـش ــرط ديـمــومــة
ال ـقــراءة هــو الــرغـبــة ،والــرغـبــة إن

لــم تصاحبها متعة فإنها تذبل
مع جري الزمان ،فتذهب الرغبة
فــي ال ـقــراءة ،ولعلك واج ــد أن كل
شخص يرغب في القراءة ولكنه
ال ي ـ ـقـ ــرأ ،مـ ـتـ ـص ــورا أن ال ـ ـقـ ــراءة
ك ــاب ــوس م ــره ــق ،فـسـبــب هـجــران
الـكـتــاب وال ـن ــأي عــن ال ـق ــراءة هو
ال ـت ـصــور ال ـخــاطــئ ع ــن الـ ـق ــراءة،
بأنه ال متعة فيها.
وم ـم ــا ي ـف ـقــد م ـت ـعــة ال ـ ـقـ ــراءة أن
اإلنسان يختار كتابا ال يهواه أو
ال يتناسب مع مستواه الفكري،
فالكتاب لن تكون له متعة حتى
ي ـ ـكـ ــون ب ـي ـن ــك وبـ ـيـ ـن ــه ان ـس ـج ــام
وتـ ـ ــوافـ ـ ــق ،ف ــالـ ـكـ ـت ــاب هـ ــو رف ـي ــق
درب ،فــاخ ـتــار م ــا تـ ــراه ينسجم
مـ ــع ق ـ ــدرات ـ ــك كـ ــي تـ ـج ــد ال ـم ـت ـعــة
المرجوة.
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الصحي األهم
االختبار ّ
ه ـ ــو واج ـ ـ ـ ــب ش ــرع ــي
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن ت ـص ــري ــح
ووط ـ ـن ـ ــي وأخـ ــاقـ ــي
وزير الصحة توفيق
وإن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى
الــرب ـي ـعــة ح ــول قلقه
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ،ومـ ــن
ب ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــود رقـ ـ ــم
ّ
يقصر أو يتهاون
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد وج ـ ـ ــوه
بفايروس كورونا
الــوقــايــة الصحية
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــة ،إذا
يستحق العقوبة.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم ال ـت ـق ـي ــد
ـق
ـ
ي
واالل ـ ـت ـ ــزام بـتـطـبـ
بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــض
إن
االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرازات م ــن
مـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــات ت ـل ـق ــي
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ،س ـ ـ ــوى
الـ ـع ــزاء تـسـبـبــت في
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــرس
ب ـ ـعـ ــض اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ب ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول
ب ــال ـف ــاي ــروس ،وه ــذا
مـ ــوسـ ــم اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا
يشير إلــى غـيــاب أو
الموسمية وتزامنها
نـ ـق ــص ف ـ ــي تـطـبـيــق
م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــوالت
للتواصل مع الكاتب
الجائحة.
 l.alfaraj@saudiopinion.orgالــوقــائ ـيــة ،ال ـتــي من
ّ
أهـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا :الـ ـتـ ـب ــاع ــد
وإن ال ـم ـق ـط ــوع بــه
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وعـ ــدم
فــي كلمة «الــربـيـعــة»
هو خشيته من التساهل المجتمعي ال ـم ـصــاف ـحــة واس ـت ـع ـم ــال ال ـك ـمــامــة
فــي ات ـبــاع جـمـيــع مـقــومــات االح ـتــراز وال ـم ـع ـق ـم ــات الـ ــازمـ ــة ب ــاس ـت ـم ــرار،
ال ـت ــي أوج ـب ـت ـهــا هـ ــذه الـ ـظ ــروف غير مــع االلـتـفــات إلــى تالمس أجسامنا
المسبوقة ،ال أقل في العقود األخيرة .مــع الـسـطــوح المختلفة ال ـتــي تبدأ
ّ
وإن ال ـن ـجــاح الـكـبـيــر الـ ــذي ت ـحــرزه بـ ـمـ ـق ــاب ــض األب ـ ـ ـ ـ ـ ــواب وال ت ـن ـت ـهــي
وزارة ال ـص ـح ــة وج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـ ــوزارات بمقاعد الجلوس في األماكن العامة
واإلدارات ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـض ـ ــع ج ـم ـي ــع والقاعات.
والغريب هو كسر بعض الناس -وإن
إم ـكــانــات ـهــا وج ـه ــوده ــا ف ــي مــواجـهــة
ّ
هذا الفايروس ،يرفده حجم هائل من قلوا -لهذا البروتوكول الصحي ،مثال
التنسيق مــع الـمــؤسـســات الصحية وجــود بعض الناس يتصافحون أو
الـ ـعـ ــالـ ـمـ ـيـ ــة ،أوش ـ ـ ـ ــك عـ ـلـ ــى ت ـس ـط ـيــح ال يتباعدون أو يحضرون في أماكن
مـ ـنـ ـحـ ـن ــى ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاي ـ ـ ــروس ف ــي بأعداد تزيد على العدد الموضح في
السعودية ،وهذا يعود إلى اإلمكانات البروتوكول الصحي.
غير المحدودة التي وفرتها القيادة
ول ـ ـضـ ــراوة ال ـخ ـط ــر الـ ـ ــذي يـحـتـمــل،
الرشيدة في بالدنا.
خــاصــة بعد تــزايــد ال ـحــاالت الحرجة
وإن ت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاون جـ ـ ـ ـ ــزء ب ـ ـس ـ ـيـ ــط م ــن فـ ــي ك ـث ـيــر مـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،ف ـ ــإن بـعــض
الـمـجـتـمــع ف ــي تـنـفـيــذ ب ــروت ــوك ــوالت العلماء المعنيين بالفتوى والمسائل
الــوقــايــة الـصـحـيــة ،يحتمل أن يعيد الفقهية ،كمراجع لالستفتاء ،أصدروا
للفايروس موجة ثانية ،تــزداد معها فــي بعض فـتــاواهــم مــا يشير إلــى أن
الصعوبات ،وهو ما يأتي من دالالت مـســؤولـيــة مــن يـنـقــل ال ـفــايــروس إلــى
آخ ـ ــر وه ـ ــو ي ـع ـل ــم ب ــأن ــه م ـ ـصـ ــاب ،بــل
تفسير خطاب وزير الصحة.
وألنـنــا نشاهد تقدما ملحوظا في وألزمت هذه الفتاوى المتسبب بدية
عـ ــودة كـثـيــر م ــن مــامــح ال ـح ـيــاة إلــى من انتقلت له الـعــدوى جـ ّـراء ذلــك ،ثم
ُ
طبيعتها ،ولكن باشتراطات الوقاية ت ّوفي.
في االتجاه نفسه ،تقتضي الحكمة
الـ ـش ــامـ ـل ــة ،ك ـم ــا فـ ــي ع ـ ـ ــودة ال ـب ــرام ــج
ّ
الدينية ،وأهمها ع ــودة المعتمرين ،عدم العبث بــأرواح الناس ،وااللتزام
وال ـ ـ ـصـ ـ ــاة ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــاج ــد ،وع ـ ـ ــودة بتطبيق جميع التوصيات الصحية
ّ
فإن التي يـ ّ
ـوجــه إليها المختصون ،وفي
األنشطة الرياضية دون جماهير،
الحاجة إلى االستمرار في هذا التقدم ذلك حماية ألرواح الجميع.

رأي✍ :

ليالي الفرج

األحد
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مقاطعة البضائع التركية

رأي:
✍
خالد العمري

للتواصل مع الكاتب
k.alamri@saudiopinion.org

وقد بدأت نتائج هذه الحملة الوطنية في
بشكل ســريــع ،وتــداولــت الــوكــاالت
الـظـهــور
ٍ
اإلخ ـبــاريــة فــي ش ــرق ال ـكــون وغــربــه أخـبــار
ّ
هذه الحملة ونموها السريع ،وألن األمر في
غــايــة األهـمـيــة ،وسيؤسس لما بـعــده فيما
يشبهه مــن ال ـحــاالت الـتــي تـعــادي األنظمة
ف ـي ـه ــا الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـ ــان ال بـ ــد مـ ــن بـعــض
الوقفات التي يمكن أن تكون هامشا لمتن
المقاطعة الصلب ،وسأذكر في هذه المقالة
بعض تلك الـنـقــاط الـتــي يـجــدر التنبه لها
وهي:
 م ــا زالـ ــت م ــواق ــف رأس ال ـم ــال الــوطـنــيدون الـمــأمــول فــي ه ــذه الـمـقــاطـعــة ،ف ــإذا ما
اسـتـثـنـيـنــا ب ـعــض ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي أعـلـنــت
ّ
مـقــاطـعــة ال ـب ـضــائــع ال ـتــرك ـيــة ،فـ ــإن غــالـبـيــة
الـمـسـتــورديــن للبضائع الـتــركـيــة مــا زال ــوا
يـ ـم ــارس ــون ال ـص ـم ــت الـ ـم ــري ــب ح ـت ــى اآلن،
ولـهــؤالء نـقــول :هــذه المقاطعة ليست أمــرا
عــرضـيــا س ـيــزول قــريـبــا كـمــا تتوهمون
ٌ
ٌ
وتحلمون ،بل هي عقيدة جديدة قرر
الـمـسـتـهـلــك ال ـس ـع ــودي أن يعتنقها
وينافح عنها ،وعليكم اإليمان بها قبل
أن يعاقبكم هذا المستهلك.
ِّ
 -الـمـصــنــع الــوط ـنــي ل ــم يـقــم بـشـكــر هــذه

جاءت مقاطعة المستهلك السعودي للبضائع التركية
فعل لسفاهة النظام السياسي في تركيا ،بعد أن
كردة
ّ
ٍ
فاض كأس صبر السعوديين من النظام المأفون في تركيا،
بشكل عفوي ،من خالل مجموعة
ردة الفعل هذه بدأت
ّ
ٍ
من الشباب الوطني المتحمس ،مستخدما مواقع التواصل
االجتماعي ،ومستثمرا لحالة السخط العامة على سياسات
النظام التركي األهوج ضد السعودية.
الـحـمـلــة كـمــا ي ـجــب ،حـيــث ق ــام المستهلك
بــإخــراج الـصـنــاعــة الـتــركـيــة مــن المنافسة،
المصنع الوطني
وهذا ما كان يستوجب من
ِ
شـكــر المستهلك،

ع ــن ط ــري ــق رف ـ ــع جـ ـ ــودة ال ـم ـن ـتــج الــوط ـنــي
وخفض أسـعــاره ،ولكن هــذا لــم يحدث إلى
اآلن ح ـي ــث ال يـ ـ ــزال ال ـج ـش ــع واالس ـت ـغ ــال

والغش سيد الموقف.
 هــذه المقاطعة يجب أن تمتد لتشملجميع المصنعين والمستوردين والوكالء
الــذيــن يـسـتــوردون مــا ال يليق بالمستهلك
السعودي ،سواء كان ذلك من ناحية الجودة
أو الـقـيـمــة ،س ـ ً
ـواء كــانــت هــذه الـصـنــاعــة من
تــرك ـيــا أو إي ـ ــران أو ج ـبــل ع ـلــي أو غـيــرهــا،
فمصلحة المستهلك يجب أن تكون الفيصل
في هذا الشأن.
 ي ـج ــب ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـس ــؤول ــة عــنحماية المستهلك والجهات المسؤولة عن
فسح ال ــواردات أن تخجل من أدائـهــا ،حيث
أص ـبــح ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي م ـكـ َـبــا لـنـفــايــات
المصنعين في شرق األرض وغربها ،وهذا
مــا ال يمكن إنـكــاره أو التشكيك فـيــه ،فهذه
الجهات تحتاج إلــى عاصفة حــزم تعيدها
إلى الطريق األذى يجب أن تسير عليه.
 للمستهلك السعودي الوطني أقول :أنتمال يسيء
جبل طويق في مجابهة كل رأس ٍ
أهله لوطنك ،وأنت جبل طويق في مواجهة
كــل تــاجــر تـســيء بـضــاعـتــه إل ــى صحتك أو
حـقــك ف ــي ش ــراء الـسـلـعــة بـسـعــرهــا ال ـع ــادل،
ح ــارب ـه ــم ّأيـ ـه ــا الـمـسـتـهـلــك ال ــوط ـن ــي الـحــر
وافضحهم جميعا باالسم وبالصفة.
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