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يومية

ت ـت ـم ـت ــع ال ـس ـع ــودي ــة
بمكانة رفـيـعــة لثقلها
الـ ـع ــرب ــي واإلسـ ــامـ ــي،
إذ ت ـع ــد رك ـ ـيـ ــزة هــامــة
فـ ــي اسـ ـتـ ـق ــرار مـنـطـقــة
الشرق األوسط ،وكونها واحدة من
دول العشرين ولدورها الفاعل في
اس ـت ـقــرار الـنـفــط وم ـص ــادر الـطــاقــة،
ف ــإن ال ـعــاقــة الـسـيــاسـيــة ل ــن تـتــأثــر
مع تغير رؤساء الواليات المتحدة
األمريكية.
وع ـ ـ ـنـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة وت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل ت ـل ــك
ال ـم ـك ــان ــة ،ن ـجــد أن وط ـن ـنــا اسـتـمــد
أهـمـيـتــه بــاع ـت ـبــاره م ـحــور اهـتـمــام
ال ـ ـعـ ــالـ ــم اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدر
بأكثر مــن مليار مسلم ،منتشرين
فـ ــي كـ ــل أص ـ ـقـ ــاع األرض ،ووج ـ ــود
أط ـه ــر وأق ـ ــدس ال ـب ـقــاع ع ـلــى سطح
األرض م ـكــة ال ـم ـكــرمــة ال ـت ــي تضم
ب ـي ــن ج ـن ـبــات ـهــا ال ـك ـع ـبــة ال ـم ـشــرفــة،
قـبـلــة الـمـسـلـمـيــن ،وك ــذل ــك الـمــديـنــة
المنورة مثوى رسول الهدى -عليه
الـســام -يشع منها ثاني الحرمين
الشريفين.
وهـ ــي ت ــأخ ــذ الـ ـ ــدور ال ـق ـي ــادي في
الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ل ـح ـك ـمــة ق ــادت ـن ــا،
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ورؤي ـت ـه ــم ال ــواع ـي ــة وال ـب ـع ـي ــدة ،ما
جعل كثيرا من القضايا الحساسة
والمشكالت السياسية الكبيرة يتم
حلها في مؤتمرات تعقد على أرض
ال ــوط ــن ،وح ـضــورهــا الـفــاعــل ضمن
دول ال ـع ـش ــري ــن ،ل ــم ي ـ ــأت بـمـحــض
الصدفة ،بل جاء لثقلها االقتصادي،
حـيــث تـكـتـنــز أرض ـه ــا بــأكـبــر نسبة
احتياطي للبترول ،فضال عــن قوة
اإلنـ ـت ــاج ال ـيــومــي م ــن ال ـطــاقــة الـتــي
ت ـح ـتــاج ـهــا ك ــل الـ ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة،
بما فيها أمريكا ،ولوال هذه الطاقة
لتعطلت الـمـكـنــة الـصـنــاعـيــة ،التي
ت ـع ــد مـ ـص ــدر اقـ ـتـ ـص ــاد م ـه ــم لـتـلــك
الدول.
وم ــن خ ــال م ــواق ــف ع ــدي ــدة ،كــان
للسياسة الحكيمة من قادتنا الدور
الفاعل في الحفاظ على االستقرار
العالمي ألس ــواق النفط ،وتحجيم
الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـعـ ــاديـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــاول
اإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة وإض ـ ـعـ ــاف
دورهـ ـ ــا ال ـم ـح ـلــي وال ـع ــال ـم ــي ،ومــع
الـتـغـيــرات الـتــي تـطــرأ فــي الــواليــات
المتحدة ،التي تأخذ زمــام القيادة
الـعــالـمـيــة ،ف ــإن الـمــوقــف السياسي
السعودي ثابت ،ســواء مع االتجاه

الجمهوري أو الديمقراطي.
س ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة بـ ـيـ ـض ــاء
وواض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة وشـ ـ ـف ـ ــاف ـ ــة م ـ ـنـ ــذ ع ـه ــد
الـ ـم ــؤس ــس ال ـم ـل ــك ع ـب ــدال ـع ــزي ــز بــن
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ،وحـ ـم ــل ال ـم ـل ــوك مــن
بعده لواء هذا التوجه الحكيم ،حتى
هــذا العهد الــزاهــر ،عهد ملك الحزم
والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز،
وعـضـيــده األمـيــر الـشــاب محمد بن
سـلـمــان ،الـسـعــوديــة نهجها ثــابــت،
تــرنــو لـلـســام مــع جميع الـ ــدول ،إال
أنها ال تسمح أبــدا بالنيل منها أو
االعتداء على حدودها ،فتلك مسألة
صعبة ،وال يمكنها الـتـنــازل عنها،
وموقفها حاسم.
ول ــو ع ــدن ــا ل ـل ـتــاريــخ ف ــي الـعــاقــة
الـقــويــة بـيــن الـسـعــوديــة والــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة األم ــريـ ـكـ ـي ــة ،ن ـج ــد أن ـهــا
ت ـ ـ ــوط ـ ـ ــدت م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـهـ ــد ال ـ ـمـ ــؤسـ ــس
الملك عبدالعزيز عندما التقى مع
الرئيس األمريكي روزفلت ،في ذلك
الـلـقــاء الـتــاريـخــي ،ال ــذي تنامى مع
الـمـلــوك الـسـعــوديـيــن ،إنـهــا الحنكة
والحكمة التي يتمتع بها قادتنا،
وهــم محل افتخار واعـتــزاز لجميع
المواطنين.
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جـ ـ ـه ـ ــود أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـع ـ ــادة الـ ـ ـ ــروح
االستعمارية للدولة العثمانية ،جعلته يلهث
إبان التقلبات التي شهدتها المنطقة منذ عام
 ،2011للتدخل فــي ال ــدول العربية المختلفة،
وأحيت القالقل والتغيرات السياسية في ذهن
أردوغــان آمــال الميثاق «الملي» ،والتالعب من
جــديــد بــالـحــدود الجغرافية بين تركيا ودول
ال ـج ــوار ،ســوريــا والـ ـع ــراق ،بــل ولـيـبـيــا ومصر
أيضا.
رأى أردوغ ــان الفرصة سانحة أمامه وقتها،
فـسـعــى جــاهــدا لـلـتــدخــل فــي ال ـشــأن الـمـصــري،
وال ــدخ ــول إل ــى األراض ـ ــي ال ـســوريــة والـعــراقـيــة
والليبية بأشكال مختلفة.
إال أن الفشل كــان مصير مخططاته بسقوط
نظام اإلخــوان في مصر واصطدام أطماعه في
الـشـمــال ال ـســوري والـعــراقــي بالموقف الــدولــي
والمواجهات العسكرية.
«ب»
اعتراف أردوغان بخالفته للدولة العثمانية،
يجعله الــوريــث الــوحـيــد لـجــرائــم ال ـحــرب التي
ارتكبتها فــي حـقــوق الـشـعــوب الـعــربـيــة ،فمنذ
العام  1516وبعد انتصار الدولة العثمانية في
معركة مرج دابق ،عاثوا في األرض الفساد.
مــذابــح فــي مصر والـشــام والـجــزيــرة العربية

«أ»
عندما يصرح الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،عن حلمه
بإحياء خالفة أجداده العثمانيين ،ويؤكد بين الفينة واألخرى أنه
وريث خلفاء تلك اإلمبراطورية ،ويسخر من اتفاقية لوزان التي
وقعت في عام  ،1923وقضت على ما يسمى بالميثاق «الملي»
الذي كان يرسم حدود الدولة العثمانية ،بدءا من الشمال العراقي
والشمال السوري وصوال إلى األراضي الليبية ،بدعواه زورا بوجود
بند في االتفاقية يقضي بانتهائها بعد مرور مئة عام ،التي يحين
موعدها في .2023
ارت ـك ـب ـهــا ال ـع ـث ـمــان ـيــون ،مـخـلـفـيــن إرثـ ــا دمــويــا
وانـ ـع ــزاال لـتـلــك ال ـ ــدول ع ــن ال ـع ــال ــم ،م ــا جعلها
خارج نطاق الحضارة.
«ت»
على العرب ،ما دام أردوغان يعلن «عثمانيته»
نبش الماضي ،ليتمكنوا من مالحقته قانونيا
عبر المحاكم الدولية ،لسداد فاتورة دماء آالف
القتلى الــذيــن سقطوا فــي الـقــاهــرة ،واسـتــرداد
أمـ ــوال وث ـ ــروات مـصــر ال ـتــي تـمــت مـصــادرتـهــا
خالل  200عام ،تحت مسمى الجزية والضرائب.
على مؤسساتنا الحقوقية ،إقــامــة الــدعــاوى
ض ــده رسـمـيــا عـلــى مــا فعله فــي حـلــب ،وكــذلــك
دمشق وكــربــاء ،بــل وفلسطين أيـضــا ،بعد أن
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سلمها حـكــام الــدولــة العثمانية فــي ديسمبر
ع ــام  ،1917تــارك ـيــن ال ـق ــدس خــالـيــة لإلنجليز
ليمنحوها هدية لليهود.
الـجــزيــرة الـعــربـيــة هــي األخ ــرى دفـعــت الثمن
غاليا ،فتعرض عرب الجزيرة للمذابح مثلهم
مثل بقية إخــوانـهــم الـعــرب ،وهــي الــدمــاء التي
يجب أن تالحق أردوغ ــان فــي كــل محفل دولــي
وقضائي.
ب ــل وت ـم ــت س ــرق ــة ث ـ ــروات أراض ـ ــي ال ـجــزيــرة
العربية ،ومن أبــرز األمثلة على ذلك ما قام به
الحاكم العثماني للمدينة المنورة ،فخر الدين
باشا ما بين عامي  1916و ،1919بسرقة أموال
ومخطوطات من المدينة المنورة إبان الحرب
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العالمية األولى.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـجـ ــرم األب ـ ـشـ ــع هـ ــو انـ ـتـ ـه ــاك ح ــرم ــة
المسجد الـن ـبــوي ،فــي حــادثــة سـفــربــرلــك التي
وقعت عام  1915في المدينة المنورة ،وتحويله
إلى ثكنة عسكرية ونهب آثاره ووثائقه.
ح ـ ـ ــان ال ـ ــوق ـ ــت ل ـل ـح ـظ ــة ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم عـ ـل ــى ذل ــك
العثماني ،فالتاريخ يؤكد وال يــزال أن ال حق
يضيع وراءه مطالب ،حيث تظهر بين الحين
واآلخ ـ ـ ــر م ـط ــال ـب ــات عـ ــدة السـ ـتـ ـع ــادة ال ـح ـقــوق
المسلوبة من قبل الدولة العثمانية.
فها هــو مجلس الـشـيــوخ األمــريـكــي بإجماع
أعـ ـض ــائ ــه ،ي ـع ـت ــرف ب ـ ــاإلب ـ ــادة األرمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
ارتكبتها الدولة العثمانية.
ُ
وف ــي مـصــر أقـيـمــت دع ــوى الت ـخــاذ إجـ ــراءات
التقاضي الــدولــي ضد تركيا ،لمطالبتها برد
األمـ ــوال الـتــي تحصلت عليها دون وج ــه حق
تحت مسمى الجزية ،التي كانت تسددها مصر
للدولة العثمانية إبان االحتالل.
نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ح ـم ـل ــة ش ـع ـب ـي ــة عــرب ـيــة
حقوقية وقــانــونـيــة لمطالبة الــرئـيــس التركي
الحالي برد ما فعله أجداده ،كونه الوريث لهم
كما يقول ،وتسديد فاتورة الدم وجرائم الحرب
ودفــع ثمن ال ـثــروات وحـقــوق ال ــدول والشعوب
التي نهبها أسالفه.

الجمعة

وللصورة رأي
أعظم هدية يقدمها
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ألب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــم
فـ ــي ط ـف ــول ـت ـه ــم هــي
"ال ـح ــب" ،كـلـنــا نحب
أب ـنــاء نــا ولـكــن ال بد
ُ
أن ن ـش ـع ــره ــم ب ـهــذا
ُ
الحب ،نخبرهم عنه،
ُ
ونـ ـعـ ـلـ ـمـ ـه ــم ق ـي ـم ـتــه
لـهــم ولـغـيــرهــم ،فهو
ذلـ ــك الـ ـمـ ـي ــزان ال ــذي
س ـ ـي ـ ـقـ ــض م ـض ـج ــع
ضمائرهم وسيكون
ع ـ ــام ـ ــة ف ـ ــارق ـ ــة فــي
تعاطيهم مع الحياة
مع من حولهم.
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طفول العقبي -كاتبة رأي

أبطال التعليم ..ونجاح إدارة األزمات

رأي:
✍
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للتواصل مع الكاتب
A.ALOWIFI@SAUDIOPINION.ORG

والـمـتــابــع للجانب التعليمي ،يعلم أن
وزارة التعليم بقيادة الوزير والمسؤولين
بالوزارة وإدارات التعليم ،بذلوا الجهود
الكبيرة ،مستفيدين من الدعم الكبير من
الــدولــة ،حيث أثبت منسوبو ال ــوزارة في
الـمـيــدان التعليمي نـجــاحـهــم ،وأكـ ــدوا أن
قدراتهم كانت أكبر إلدارة األزمات.
ق ــدم منسوبو وزارة التعليم أنـمــوذجــا
رائ ـع ــا ف ــي تـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة م ــن خــال
منصات الوزارة «منصة مدرستي ،ورافد
لـلـتـعـلـيــم ال ـج ــام ـع ــي ،ورايـ ـ ـ ــات ل ـل ـتــدريــب
ال ـت ـق ـنــي» وأث ـب ـت ــوا أن إرادتـ ـه ــم ت ـجــاوزت
الـ ـح ــدود ،وأن ـه ــم بــالـفـعــل أب ـط ــال التعليم
الستمرار الرحلة التعليمية عن ُبعد ،دون
توقف ،بشراكة شركاء النجاح أولياء أمور
الطالب والطالبات ،الذين أكدوا حرصهم

أثبتت وزارة التعليم نجاحها في إدارة األزمات وتجاوز
مرحلة هامة للحد من انتشار فايروس كورونا ،ليكون
التعليم عن ُبعد ،الخيار البديل عن حضور الطالب والطالبات
للمدارس والجامعات والكليات ،وحرصا على سالمتهم أتى
القرار األخير من القيادة الحكيمة الستمرار هذا النوع من
التعليم لما تبقى من الفصل الدراسي األول ،ويعكس هذا
القرار السامي اهتمام وحرص الدولة على صحة منسوبي
التعليم ،ويأتي في مقدمتهم الطالب والطالبات ،حيث
شمل القرار التعليم العام والجامعي والتدريب التقني.
على نجاح هذا المشروع الوطني.
فقد ساعدت التقنيات الرقمية الحديثة
وت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا وت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة
التعليمية لتكون خـيــارا مستقبليا رغم
ال ـص ـعــوبــات وال ـم ـع ــوق ــات ،إال أن اإلرادة
وإي ـج ــاد ال ـح ـلــول والـمـعــالـجــة الـمـبــاشــرة

العلم وسيلة ..الحكمة غاية
ال تخلو الـحـيــاة مــن مشكالت،
بل إن وجــود العوائق والعثرات
دليل على الحركة والنمو وبذل
الـ ـجـ ـه ــد ،والـ ـمـ ـشـ ـك ــات لـيـســت
نــوعــا واح ــدا أو حــالــة طبيعية
نمطية ،وعلى هذا تأسس ودرج
ّ
المثل «كــل مشكلة وليها حل»
وحـيــن ينظر ال ـمــرء إل ــى نفسه
ع ـ ــائ ـ ــدا ب ــالـ ـض ــوء إلـ ـ ــى خ ـب ــرات ــه
والمواقف التي ّ
مر بها أو وضع
ّ
ّ
ف ـي ـهــا ،يـسـتـطـيــع ال ـت ـيــقــن م ــن أن
سـبــل الـحـلــول تـنــوعــت ،منها ما
ج ــاء ع ـبــر م ـق ــدرة ودرايـ ـ ــة –بـعــد
ت ــوفـ ـي ــق الـ ـ ـل ـ ــه -ومـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا ك ــان
خ ـ ــارج ـ ــا ع ـ ــن اإلرادة والـ ـ ـق ـ ــدرة
الخاصة.
لكن المشكالت في نهاية األمر
تبقى مالزمة لحياتنا دالــة على
وج ـ ــودن ـ ــا ونـ ـت ــاجـ ـن ــا ،ثـ ــم يـبـقــى
الفيصل في المواجهة الحتمية
هو طرائق التعامل معها ،وهنا
يأتي الـتـســاؤل :هــل العلم وحــده
هو السبيل الوحيد إلى الخالص
ّ
وإي ـج ــاد ال ـح ـلــول أم أن للحكمة
ف ــي ذل ــك دورا؟ أث ـن ــاء عـمـلــي في
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس –وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـأي مـ ـعـ ـل ــم -لــم
ي ـكــن الـ ـط ــاب جـمـيـعـهــم جــاديــن
متفوقين ،بل إن األقلية هم ذوو
االهتمام والمتابعة والحضور،

رأي✍ :

يحيى العلكمي
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فيما ثلة متوسطة األداء تحقق
الحد األدنــى معرفة ومهارة ،أما
أول ـئ ــك ال ــذي ــن نـنـعـتـهــم بــالـكـســل
واإلهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال -وخـ ـ ـط ـ ــأ ب ـ ـ ــال ـغ ـب ــاء-
فـيـقـبـعــون ف ــي آخ ــر الـفـصــل غير
مبالين كما يبدون لنا.
وبــالـتـجــربــة والـمـقــاربــة عرفت
وأدرك ـ ـ ـ ـ ــت أن ـ ـهـ ــم لـ ـيـ ـس ــوا ك ــذل ــك،
فلديهم من المهارات والخبرات
مــا يجعلهم نابهين فاعلين ،إذ

كــانــت الـمـشـكـلــة أن ـنــا عاملناهم
–م ــؤس ـس ــة وم ـن ـه ـج ـيــة -ع ـلــى أن
عليهم أن يصلوا إلــى النموذج
الـنـمـطــي الـمـتـخـيــل ،وال ـصــورة
الذهنية الراسخة المكرورة عن
الطالب الشاطر.
ّ
لـيــس بــالـعـلــم ال ـم ــادي وحــده
ّ
تـحــل المشكالت ،بــل بالحكمة
أي ـ ـضـ ــا كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ال ـف ـي ـل ـســوف
اإلنجليزي نيكوالس ماكسويل،
ومهمة المؤسسات التعليمية أن
تقرن األمرين أو أن يكون مسار
العلم مؤديا إلى الحكمة والدراية
«المهارة» حتى ال تبيت مهمتنا
مقصورة على إنتاج نماذج من
ّ
ال ـطــاب الـحــفــاظ لـيــس لـهــم عند
خوض غمار الحياة مقدرة على
معالجة المعترك أو دربة.
إن ذلـ ـ ــك الـ ـط ــال ــب الـ ـم ــوس ــوم
ب ــاإله ـم ــال ق ــد ي ـك ــون أك ـث ــر نفعا
في حياته من طالب ليس له من
عـلـمــه س ــوى ال ـح ـفــظ وال ـت ــردي ــد،
وأرج ــو أن تـبــدأ الـجــامـعــات هــذا
ال ـ ـ ــدور ،فــال ـم ـخــرجــات ه ــم أب ـنــاء
الــوطــن ومـنــاط تـطــوره ووجــوده
األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،إن ـ ـهـ ــا
تعديالت يسيرة فــي المنهجية
الـمـتـبـعــة ف ــي الـتـعـلـيــم ،وس ـنــرى
نتائج مبهرة مؤثرة.

من خالل التوجيهات من أعلى الهرم في
وزارة التعليم والمتابعة المباشرة ،من
إدارات الـتـعـلـيــم ،وال ـجــام ـعــات والـكـلـيــات
التقنية ،بالدعم التقني والفني واإلداري،
وال ـم ـعــال ـجــة ال ـف ــوري ــة لـلـسـلـبـيــات ،ورف ــع
مستويات التنفيذ لعمليات التعليم عن

ُبعد ،لنجد أننا أمام قرار باستمراره إلى
نهاية الفصل الدراسي.
ال ـت ـع ـل ـي ــم ع ـ ــن ُبـ ـ ـع ـ ــد ،الـ ـخـ ـي ــار األفـ ـض ــل
واالسـتــراتـيـجــي ل ــوزارة التعليم فــي هذه
الـفـتــرة ،مــن خــال منصات التعليم ،التي
وج ــدت الـتـفــاعــل مــن قـبــل أركـ ــان العملية
التعليمية الــذيــن أثـبـتــوا نـجــاحـهــا ،فهل
سيستمر هــذا الـخـيــار معتمدا بعد هذه
األزمـ ــة ،ليتمكن مــن يــرغــب فــي استكمال
دراس ـ ـ ــات ـ ـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـي ــا م ـس ـت ـق ـب ــا ع ـ ــن ُب ـع ــد
للماجستير والدكتوراه في الجامعات؟
وأخـيــرا ،الشكر لقيادتنا على دعــم هذه
الجهود المباركة لوزارة التعليم ،والشكر
ألبطال التعليم بالميدان التعليمي ،الذي
أث ـب ـت ــوا والء هـ ـ ــم وان ـت ـم ــاء ه ــم وتـفــاعـلـهــم
الكبير لنجاح هذا المشروع الوطني.

التنمر اإللكتروني
ش ــاع ــت ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـي ــرة
ظاهرة التنمر اإللكتروني على
شبكات التواصل االجتماعي،
ح ـي ــث ي ـع ــان ــي ال ـك ـث ـيــر مــن
األش ـخــاص مــن هــذا النوع
مــن اإلي ــذاء الــذي يهدف إلى
إي ـق ــاع ال ـض ــرر بـشـخــص ما
«الـضـحـيــة» مــن قـبــل الفئة
الـ ـ ـض ـ ــال ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك بــال ـت ـع ـمــد
ل ـل ـق ـيــام ب ـب ـعــض ال ـم ـضــاي ـقــات
اإللكترونية عليه ،وقــد يكون
المتنمر اإللـكـتــرونــي شخصا
يعرفه المستهدف أو شخصا
م ـج ـهــول ال ـه ــوي ــة ع ـلــى شبكة
اإلنترنت.
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدد أش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـنـ ـم ــر
اإللكتروني التي قد تظهر من
خ ــال مـحــاولــة إن ـشــاء حساب
مـ ـش ــاب ــه لـ ـحـ ـس ــاب ال ـش ـخ ــص،
وانتحال شخصيته ،ثم البدء
ف ــي س ـل ـس ـلــة م ــن االن ـت ـه ــاك ــات
المتعددة والمتنوعة ،ونذكر
على سبيل المثال منها بعض
األفعال والسلوكيات المسيئة
ك ـ ــإغ ـ ــاق ح ـ ـسـ ــاب شـ ـخ ــص لــه
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـتــاب ـع ـيــن على
تويتر ،وتنفيذ بعض األفعال
ال ـم ـت ـع ـم ــدة ل ـت ـش ــوي ــه ص ـ ــورة
شـخــص م ــا ،أو إرسـ ــال بعض
الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــداء أو طـ ـل ــب م ـب ـلــغ
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مالي معين ،أو االنضمام إلى
م ـج ـم ــوع ــات فـ ــي ال ـ ــوات ـ ــس آب
ألغ ـ ـ ـ ــراض وأهـ ـ ـ ـ ــداف غ ــام ـض ــة،
أو بـ ـغ ــرض ن ـش ــر ال ـش ــائ ـع ــات،
أو إرس ـ ـ ـ ــال رسـ ــائـ ــل م ـس ـت ـفــزة
أو ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــاطـ ـ ــع غ ـي ــر
الــائـقــة ،وإل ــى مــا غير ذلــك من
السلوكيات.
ت ـف ـســر ع ـ ــادة األسـ ـب ــاب الـتــي
دفعت المتنمر للجوء إلى مثل
هذه الممارسة إلى الرغبة في

السيطرة على الطرف اآلخر ،أو
غـيــره شخصية كــارتـفــاع عدد
متابعيه فــي تــويـتــر أو نقص
فــي تـقــديــره لــذاتــه أو إدمــانــه
ع ـلــى م ـم ــارس ــة الـسـلــوكـيــات
العدوانية.
وأن من يقوم بهذه األفعال
التي تتعمد اإلســاءة للغير،
غالبا ما يكون عديم األخــاق،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـشـ ـي ــر أف ـ ـعـ ــال ـ ـهـ ــم إلـ ــى
وج ــود اض ـط ــراب نـفـســي لــديــه
أو خ ـلــل ف ــي شـخـصـيـتــه ،وقــد
رصـ ــدت الـ ــدراسـ ــات ف ــي اآلث ــار
النفسية واالجتماعية للفضاء
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي آثـ ـ ــار الـ ـتـ ـنـ ـم ــر
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـس ـل ـب ـي ــة ال ـت ــي
تتركها على الضحية.
وق ــد شـ ــددت الـنـيــابــة الـعــامــة
عـ ـل ــى ال ـم ـت ـن ـم ــر اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
فـ ــي فـ ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات ص ــارم ــة
عـلـيـهــم ،حـيــث تـنـطـبــق عليهم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـ ــن ق ــان ــون
الـ ـج ــرائ ــم اإللـ ـكـ ـت ــرون ـ َّـي ــة ،ال ـتــي
ت ـصــل ع ـقــوب ـت ـهــا إلـ ــى الـسـجــن
َّ
مالية،
خمس سنوات وغــرامــة
ولـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـتـ ـنـ ـم ــر أط ـل ـق ــت
منظمة األمم المتحدة أن اليوم
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـن ـمــر
هـ ــو  4م ــاي ــو م ــن ك ــل عـ ــام لبث
ونشر ثقافة التعامل اإليجابي
واحترام اآلخر.

الجمعة

ما بعد الجامعة

رأي✍ :

شقراء ناصر

للتواصل مع الكاتب
s.nasser@saudiopinion.org

عين الرأي

تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـخـ ــريـ ــج
بـ ـع ــد حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى الـ ـشـ ـه ــادة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ،ب ـي ــن مـ ـس ــاري ــن ،إم ــا
اإلقـبــال على التقديم واستكمال
الدراسات العليا ،أو التقديم على
الوظائف المتوفرة في القطاعات
والحصول على فرصة عمل ،وهنا
ي ـتــوقــف تـحـقـيــق هـ ــدف ال ـخــريــج
حسب تقييمه مــن المعنيين في
ال ـم ـس ــاري ــن ،ف ــال ــدراس ــات الـعـلـيــا
ورغبته فــي إكمالها ،يقف نظام
ال ـجــامـعــات وال ـم ـفــاضــات عائقا
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تعتبر فترة ما بعد التخرج ،واحدة من أفضل الفترات
الزمنية التي قد تشكل مالمح شخصية الطالب
ومستقبله ،حيث تعد بداية لكل ما هو مؤثر وفعال
في الحياة العملية واالجتماعية والمادية.

لتحقيق ذلــك الحلم ،أمــا الفرص
الوظيفية فيحول شــرط الخبرة
دون القبول.
كثير مــن طــابـنــا نـجــدهــم عقب
ال ـت ـخــرج م ـثــابــريــن ،حــالـمـيــن ،إال
أنهم يعدون خالين من المهارات
والتدريب.

ما بعد الجامعة ،مرحلة ذهبية
يـجــب أن يستغلها ال ـخــريــج في
ب ـن ــاء س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة م ــن خــال
حضور ال ــدورات التدريبية التي
تـ ـصـ ـق ــل مـ ـ ـه ـ ــارات ـ ــه ،واالل ـ ـت ـ ـحـ ــاق
بالعمل التطوعي.
إدارات ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة فــي

ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،م ــن ال ـم ـهــم أن
ت ـل ـت ـف ــت إلـ ـ ــى سـ ــن ن ـ ـظـ ــام ال ـع ـمــل
ال ـت ـع ــاون ــي ال ـت ـط ــوع ــي ،لـيـتـمـكــن
ال ـ ـخـ ــريـ ــج م ـ ــن كـ ـس ــب ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات،
شــري ـطــة أن تـعـمــل ت ـلــك األنـظـمــة
فــي حفظ حقوقه وتحديد المدة
الزمنية وقياس مهاراته وقدراته
وتــوج ـي ـهــه ،بـحـيــث تـحـقــق جيال
واس ــع ال ـمــدارك متعدد الخبرات،
يستطيع أن يـنـجــح ،ويـسـهــم في
بناء المجتمع حين يحصل على
فرصته الوظيفية.
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نحو رياضة سعودية عالمية
خـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت
ال ـس ـعــوديــة
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم فــي
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ك ـمــا
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــل
تقدير وإعجاب
فـــي ال ـم ـجــاالت رأي:
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ــن
خ ــال تأثيرها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ـ ـ ـهـ ـ ــا
للتواصل مع الكاتب
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة
نـحــو الــوصــول
f.alshamari@saudiopinion.org
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات
واألهــداف ،وشكلت استضافة العالميين.
األحـ ــداث الــريــاضـيــة العالمية
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة اآلن ع ـ ـلـ ــى
خالل األعوام الثالثة الماضية ،استضافة األحــداث الرياضية
مـحــور الرياضيين فــي أنحاء ال ـقــاريــة ال ـك ـب ـيــرة ،وال ش ــك أن
ال ـم ـع ـمــورة ،وم ـشــاهــدة الـفــرق أي عمل وجـهــود يقف خلفها
الـعــالـمـيــة ومـتــابـعــة نتائجها ه ــذا األم ـي ــر ال ـط ـمــوح ،مؤهلة
على مالعب وميادين سباقات ل ـل ـن ـج ــاح دائ ـ ـمـ ــا وال ـ ــرف ـ ــع مــن
الـسـعــوديــة ال ـتــي ب ــدأت تتخذ مستوى اســم الــوطــن ،ووضــع
م ـســارا عالميا وتـحــركــا نحو ب ـص ـمــة م ــؤث ــرة وت ـق ــدي ــر لــدى
نهضة رياضية جديدة ،تواكب مسؤولي االتحادات الرياضية
طموحات الـقـيــادة ،وحرصها الــدول ـيــة ،واالعـ ـت ــراف العملي
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق آم ـ ـ ــال ال ـش ـب ــاب ب ـ ـقـ ــدرة الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـسـ ـع ــودي،
وال ـب ـعــث بــرســالــة لــات ـحــادات عـ ـل ــى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
والـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــان والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات التظاهرات الكبيرة لمصلحة
الــريــاضـيــة الــدول ـيــة ،بقدرتها الـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ــن ،وانـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
ع ـلــى اح ـت ـضــان أه ــم األحـ ــداث اإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ،بـ ـك ــوادر وطـنـيــة س ـم ـع ـت ــه ،وال ن ـن ـس ــى ج ـهــود
تـتـطـلــع دائـ ـم ــا إلـ ــى ال ـح ـضــور وزارة الرياضة بقيادة الوزير
ال ـم ــؤث ــر وك ـس ــب ث ـقــة ال ـق ـيــادة األم ـي ــر ع ـبــدال ـعــزيــز ب ــن تــركــي
السعودية والعالم معا.
الـفـيـصــل وخ ـبــرتــه الــريــاضـيــة
ويـسـجــل ه ــذا الــوهــج الكبير العريضة ،كسائق مرموق في
وت ـعــاقــب اسـتـضــافــة األح ــداث س ـبــاقــات ال ـس ـيــارات الــدول ـيــة،
ال ـهــامــة ف ــي مـخـتـلــف األل ـع ــاب وح ـم ــاس ــه ال ـك ـب ـي ــر ،وح ــرص ــه
والسباقات للدعم واالهتمام ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـ ـك ـ ــون أي خـ ـط ــوة
الكبيرين ،من خــادم الحرمين تخطوها الــوزارة في مستوى
ال ـم ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان ،الـ ـ ــذي دائ ـم ــا تـطـلـعــات ال ـق ـيــادة الـسـعــوديــة
ي ـ ــراه ـ ــن عـ ـل ــى ش ـ ـبـ ــاب ال ــوط ــن وال ـت ـم ـث ـيــل ال ـم ـش ــرف لـلــوطــن،
ونـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ـ ـ ــه ،واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وكسب ثقة واح ـتــرام مختلف
المباشر من ولي العهد األمير الرياضيين في العالم.
محمد بن سلمان ،الذي برؤيته
مـ ــن ه ـن ــا ن ـ ـقـ ــول :ك ـل ـن ــا فـخــر
وأفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاره وج ـ ـ ـهـ ـ ــوده ودعـ ـم ــه ب ــاألف ـك ــار ال ـت ــي ت ـس ـعــدنــا بها
المادي والمعنوي المباشرين ،قيادتنا دائما ،وبالدعم الذي
شقت الــريــاضــة الـطــريــق نحو ت ـغ ــدق ــه ع ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـش ـبــاب
ح ـض ــور ت ـص ــاع ــدي مـخـتـلــف ،والرياضة.

✍

فياض الشمري

ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
مرجوة لألندية
وال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
المشاركات
والـ ـبـ ـط ــوالت،
ب ـ ـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــل
اس ـت ـض ــاف ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اإلي ـطــالــي لكرة
القدم وسباقات
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــارات
والـ ـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــول
بـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــزه ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة
وف ـ ـ ــرس ـ ـ ــانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا

  א א
IT@SAUDIOPINION.ORG

א

يومية

 א א

א א א
H.ALSOLAIMANI@SAUDIOPINION.ORG 

 אאכא א א

 א
N.KHALIFFA@SAUDIOPINION.ORG

אאא א

  א
¤   א¥א

אאא א

א א א
  א


¡ א¢א

 א

A.RAGAB@SAUDIOPION.ORG

א    א א

م2020  نوفمبر13

  א

)683 (العدد

A.HASHEM@SAUDIOPINION.ORG

السنة الثانية

אא א
  א

א

A.ALORAID@SAUDIOPINION.ORG

אאאכ

T.EMMAM@SAUDIOPINION.ORG
M.ALSABINI@SAUDIOPINION.ORG

 هـ1442  ربيع األول27

אאא א

A.ALMUSSA@SAUDIOPINION.ORG
A.HARBOSH@SAUDIOPINION.ORG

الجمعة

 א£אאא

 א   א
 א

K.ALQODAIMI@SAUDIOPINION.ORG

 א

 א

5

A.ALDI@SAUDIOPINION.ORG  אא א א

The future of women’s leaders 2030

✍
Raja Al-Bouali

An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

“Being on the list of names so far has
never been entirely a coincidence،
so we believe that your great
abilities deserve to be in the right
place.” This is a quote from what
I received following my selection
among the trainees of the “Women
Leaders 2030” program launched
by the Ministry of Labor and Social
Development in cooperation with
Princess Nora Bint Abdul Rahman
University and INSEAD Global
Institute, with the aim of supporting
and qualifying women in the private
sector for a higher leadership role.
It is one of a series of qualitative
initiatives aimed at developing the
professional level of national human
resources and specifically women,
which led me to ask: Will I be able
to apply this exemplary scientific
content in my work environment?
There is no doubt that the gap
between learning leadership theories
and applying them in the work

environment is a real obstacle
to employee growth and skills
development, which reflects
negatively on the work
environment as a
whole,
what
is the

r e a s o n ?
The reasons are many,
the most important
of which is centered
behind professional
administrative
leadership, as it is the
effective engine that
can advance the level of
employee development
and improve the quality
of work and increase
production, and
this comes
through the
appreciation
of distinctive
competencies
and giving them
sufficient opportunities
to apply the newly learned
theories, and then evaluate the
performance and interact with it
positively, successful leadership It
does not stop at a limited horizon.

Rather, it invests its projects with a
creative person who is eager to learn
and develop, but the difference is
still evident between the different
work environments in understanding
and activating this concept. Why?
Supporting women to obtain higher
leadership roles has become a
tangible reality, andthe future will
come with many surprises and
opportunities, and this keeps them
ambitious in a positive professional
environment that accommodates
them, appreciates their efficiency, and
gives them more time to prove their
effective leadership influence and
their rising national contribution.
I was delighted with this program,
which brought together “women
leaders” from different regions of
the Kingdom to present a unique
leadership model with a diversity of
academic disciplines and practical
fields, preparing for a more effective
professional role.
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