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الترفيه السعودي .
وين كنا وكيف صرنا؟
فايزة الصبحي

البعد اإلنساني ومعالجة جائحة كورونا

يومية

تـ ـع ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــر دول
الـعــالــم حــرصــا على
مـصــالــح مواطنيها
وض ـم ــان أمـنـهــم الـصـحــي على
المدى البعيد ،نشهد على ذلك
تـلــك الـمـيــزانـيــة الـضـخـمــة التي
تخصص في الموازنة السنوية
ل ـل ـق ـطــاع ال ـط ـب ــي ،وهـ ــو أمـ ــر قد
َ
ُج ـ ِـب ــل عـلـيــه ح ـكــام ه ــذه األرض
المباركة منذ تأسيسها على يد
المغفور لــه ،الملك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل سعود.
مرحليا ،ومــع تفشي جائحة
فايروس كورونا المستجد ،فقد
ب ــرزت للعيان تـلــك االستجابة
الفورية لهذا المتغير الصحي
العالي ،والمسارعة للعمل على
ضمان األمن الصحي للمواطن
الـ ـسـ ـع ــودي ،ع ـب ــر ت ـب ـنــي جـمـلــة
مـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
ال ـص ـح ـي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب حــزمــة
يومية
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م ــن الـ ـب ــروت ــوك ــوالت الـعــاجـيــة
ُ
التي كانت ت َح ّدث باطراد ،بما
يتواكب مــع الـبــرامــج العالجية
العالمية ،لضمان عافية وصحة
أبناء هذا الشعب الكريم.
واآلن ،م ــع إع ــان ال ـعــديــد من
مراكز األبحاث الطبية العالمية
عــن توصلها للقاحات ناجعة،
ت ـع ـمــل بـ ـع ــون الـ ـل ــه ع ـل ــى ع ــاج
وم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــاي ـ ــروس
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،ف ـقــد
وجدنا حكومة خــادم الحرمين
ال ـشــري ـف ـيــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عبدالعزيز ،وولي عهده األمين
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان،
تسارع في إحضار وجلب هذه
الـ ـعـ ـق ــارات ال ـع ــاج ـي ــة وم ـ ــن ثــم
تعمل على التوجيه بالمسارعة
لـ ـ ـت ـ ــوزيـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز
ال ـع ــاج ـي ــة ف ــي أرج ـ ـ ــاء دول ـت ـنــا
السعودية الحبيبة.
ب ـ ـيـ ــد أن األج ـ ـ ـمـ ـ ــل مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك،

هـ ــي ت ـل ــك ال ـل ـم ـح ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
َ
الـ ُـمــتـضـ َّـمـنــة ف ــي ه ــذا الـصـنـيــع،
وأعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك أن تـ ـعـ ـط ــى
األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـم ـعــال ـجــة بـهــذا
الـعـقــار لكبار الـســن ،وأصـحــاب
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـم ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــة ،ودور
الرعاية الخاصة ،والممارسين
الصحيين.
فـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـئـ ــة هـ ـ ــي األحـ ـ ـ ــوج
م ــرح ـل ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ســام ـت ـهــا
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،لـ ـنـ ـنـ ـتـ ـق ــل ب ـع ــده ــا
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ،ل ـ ـ ـلـ ـ ــدور الـ ـبـ ـش ــري ــة
المجتمعية األخرى.
وه ـ ــو أم ـ ــر يـ ـب ــرز بـ ـج ــاء إن ـنــا
كـ ـسـ ـع ــوديـ ـي ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب م ـب ــدأ
ُ
إنـســان وأه ــل رحـمــة قــد أتـ ِـر َعــت
ف ــي ق ـلــوب ـنــا لـلـضـعـيــف وكـبـيــر
السن والمريض ،على السواء.
ح ـفــظ ال ـل ــه ق ـيــادت ـنــا الـكــريـمــة
ووطـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ـ ِّـيـ ـ ـ ِـر وش ـع ـب ـن ــا
ال ـس ـع ــودي األشـ ـ ــم ،م ــن ك ــل شر
ومكروه وأدام علينا الخير.
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ّ
يـ ـق ــول هـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن ي ـخ ــرب ـش ــون وي ـح ــك ــون
رؤوس ـهــم ويـكـتـبــون :لـمــاذا ال ننقد الـبـخــاري؟
وكأنه مقدس؟ والحقيقة التي يجهلونها هي
ْ
أن ــه لــم يـقــل أح ـ ٌـد مــن سلفنا الـصــالــح إن كتاب
ّ
ُ
ُ
ال ـب ـخ ــاري ال ي ـم ـكــن نـ ـق ــده ،أو أنـ ــه م ـثــل ال ـقــرآن
ٌ
الكريم! بل ما قالوه هو :إن كتاب البخاري متن
ُ
انتقاء
جامعه في
في الحديث الشريف اجتهد
ِ
َ
ّ
َ
أحاديثه بمنهجيةٍ علميةٍ صارمةٍ  ،ثم فحصها
ِ
عـلـمـ ُ
ـاء آخ ــرون مثله وم ــن شـيــوخــه وم ــن بعده
َ
وارتضوها.
ونـسـتـطـيـ ُـع مـبــدئـيــا أن نـنـقـ َـد ه ــؤالء جميعا
ٍّ
علمي
منهج
بشرط
ٍ
ٍ
واحد ،وهو أن نعتمد على ّ ٍ
منهجهم في دقته ،هذه هي
على
يتفوق
ٍدقيق
ُِ
ٍ
والعلماء الذين ساروا على هذا
الحكاية كلها.
ّ
والغساني
المنهج العلمي الصارم كالدارقطني
وغيرهم انتقدوا الكتاب وغربلوه وعقبوا عليه
ّ
ّ
بمجرد
وتتبعوه تتبعا طويال ،ولم يسلموا له
الدعوى.
ـوات رأي ـ ـ ـ ُـت ك ـت ــاب ــا ي ـن ـت ـقـ ُـد صـحـيــح
ـ
ـ
ن
ـ
ـ
س
ق ـب ــل
ٍ
ال ـب ـخ ـ ّ
ـاري فـحـصـلـ ُـت ع ـلــى ن ـس ـخــةٍ ب ـعــد ج ـهـ ٍـد،
ّ
النقدي الجديد فوجدت كالما
ألعــرف المنهج
الصحف ومن الشبكة وهو أشبه
مجموعا من
ِ
ٌ
ّ
بالجد ،فقائل يـقــول :كيف نقبله،
بالهزل منه

مراقب في الشأن الثقافي والتواصل االجتماعي
يشاهد أي
ُ
ٍ
ِّ
َ
الشك
تتوجه بشيءٍ من
بعض العبارات التي
حين إلى آخر،
ّ
من ٍ
بتصحيحه
الصحيح» وتطالب
إلى كتاب
اإلمام البخاري «الجامع ّ
ِ
ِ
األصوات تأتي من غير
العجب حين ترى هذه
ويزداد
أو تنقي ِته،
ُ
ُ
َ
مختصين بعلم الحديث.
ّ
َ
ونحن ال نملك نسخة المؤلف األصلية؟ ولهذا
َ
القائل نقول :إننا ال نملك كذلك نسخة القرآن
الكريم األولى التي كتبها عثمان بن عفان ،فهل
نترك القرآن كذلك؟
وآخ ـ ــر يـ ـق ــول :م ــن أيـ ــن جـ ــاء الـ ـبـ ـخ ـ ّ
ـاري بـهــذه
األحاديث ،ووفاته في سنة  256هـ؟ وهذا القائل
يـظــن أن ال ـب ـخ ـ ّ
ـاري فــاجــأنــا بـكـتــابــه م ــن وســط
الظالم ،ليقول لنا :خذوا هذه األحاديث النبوية
ُ
جمعتها لكم ،وال يعرف هــؤالء أن كل أحاديث
َ
عمل البخاريّ
البخاري كانت معروفة قبله وأن
ّ
علمي يعرفه
هو االنتقاء والتمحيص بمنهج
ُّ
المختصون.
ٌ
وثـ ــالـ ــث يـ ـق ــول :م ــن الـ ـ ــذي فـ ـ ـ َـرض ع ـل ــى األم ــة
ُّ
اإلسالمية قبول صحيح البخاري؟ وهو يظن
أن هناك قرارا سياسيا أو سلطة ألزمت الناس
َّ
ب ــه ،وال ـب ـخ ـ ّ
ـاري ل ــم ي ـت ــول مـنـصـبــا رسـمـيــا في
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ال ــدول ــة ،ول ــم تـتـبـ َّـن كـتـ َ
ـابــه ُّ
أي سـلـطــةٍ سياسيةٍ
لتفرضه عـلــى ال ـنــاس ،ولـكــن الـمـنـهـ َـج العلميَّ
وحــده هو الــذي جعل العلماء ُيجمعون عليه،
الناس َ
َ
ُ
وبعدهم ،وأذعنت
معهم
ويقبلونه فقبله
ُ
ّ
ُ
األمة لهم ألنهم أهل هذا الشأن.
ّ
ورابـ ٌـع يقول :إن حديث كذا وكــذا ال يتفق مع
ُ
الـعـقــل فـكـيــف نـقـبــلــه؟ وه ـنــا نــأتــي إل ــى مـســألــةٍ
خـطـيــر ٍة عــن م ــدى سـلـطــة الـعـقــل ال ـم ـجـ ّـرد على
ُ
ٌ
الـنـ ّـص الــديـنــي؟ وهــذا مـجــال مــن الـقــول يطول،
ٌ
ُ
ٌ
فلسفات ومــذاهـ ُـب إسالمية وغير
وتدخل فيه
َ
إس ــام ـي ــةٍ  ،وه ـن ــاك أح ــادي ــث انـتـقــدهــا الـعـلـمــاء
ُ
يدعمها الـفـهـ ُـم الــديـنـ ّـي نفسه،
عقليا ألسـبــاب
والمعتزلة حين نقدوا بعض األحاديث عقليا،
ّ
مجر ٍد ،بل استعانوا بالفهم
لم يأتوا من فــراغ
ال ــدي ـن ــي ن ـف ـســه ل ٍـي ـتـ ّـكــئ ع ـل ـيــه ال ـع ـق ــل ،ك ـمــا ّ
رد
بعضهم حديث سحر النبي -صلى الله عليه
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ّ
وسلم -لظنه أنه يناقض العصمة ليتم التبليغ،
فــال ـع ـقــل ه ـنــا اع ـت ـمــد ع ـلــى ال ـم ـق ـصــد ال ـشــرعــي
ليصل إلى النتيجة التي يرى أنها جيدة.
يـمـكــن تـلـخـيــص الـمـشـكـلــة ف ــي أن ال ـتــواصــل
َ
ّ
ّ
ـيء،
التقني جعل كــل واح ـ ٍـد يتحدث فــي كــل شـ ٍ
ُ
ّ
وصــار الحديث في البخاري كالقطار يركبه،
وي ـق ــف ع ـل ــى أبـ ــوابـ ــه ال ـع ــال ـم ــون وال ـج ــاه ـل ــون
وال ـ ـهـ ــواة وم ـح ـب ــو ال ـث ـق ــاف ــة وم ـح ـب ــو ال ـش ـهــرة
ّ
تصورت
والبائعون المتجولون وغيرهم ،وإن
َ
أدركت أن هناك جهال ّ
التراث
بآلية
هذا الحال
ِ
اإلس ــام ـ ّـي ومنظومته المعرفية والـحـضــارة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـن ـه ــج عـ ـل ــوم ال ـن ـق ــل وم ـس ــال ــك
ت ــدويـ ـنـ ـه ــا ،حـ ـت ــى ص ـ ـ ــارت مـ ـعـ ـل ــوم ـ ُ
ـات ك ـث ـيـ ٍـر
ّ
َ
مــنــا ك ـث ـيــرة ال ـث ـقــوب غـيــر مـتـمــاسـكــة األجـ ــزاء،
الض ـ ـطـ ــراب ال ـت ــأس ـي ــس ال ـم ـع ــرف ــي وال ـع ـل ـم ــي،
وع ــدم الـتـفــريــق بـيــن الـمـصــادر وتقييمها وال
وسائل المقارنة ،فراجت على بعض الناشئين
والـنــاشـئــات مـثــل ه ــذه األقـ ــوال الـتــي يـ ّ
ـروجـهــا
ب ـع ـض ـهــم ع ــن ص ـح ـيــح الـ ـبـ ـخ ــاري وعـ ــن غ ـيــره
من مصادر هــذه األمــة وم ــوارد علومها ،وهي
ُ
ّ
ٌ
أقوال كالضباب الذي يتبخر حين تشرق عليه
ش ـمـ ُـس الـمـعــرفــة ،وتـمـ ّـســه ن ــار الـنـظــر العلمي
ّ
الجاد.

األثنين

وللصورة رأي
ال ـق ـضــاء عـلــى جماعة
اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن
وطمر كتبها وأفكارها،
ح ـت ـم ـيــة ت ــاري ـخ ـي ــة فــي
ب ـلــوغ ال ــدول ــة الـمــدنـيــة،
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ذات الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــار
ال ـق ـضــاء ع ـلــى اإلرهـ ــاب
ب ـ ـص ـ ــورة ح ـق ـي ـق ـي ــة أو
عملية يتطلب تجفيف
ال ـم ـنــابــع ،ت ـلــك الـمـنــابــع
ال ـت ــي ي ـش ــرب م ـن ـهــا كــل
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم مـ ـ ـ ــا يـ ـن ــاس ــب
تــوج ـهــاتــه ،وف ــي غــالــب
األحـ ـي ــان يـنـتـهــي األم ــر
إلى القتل باسم اإلسالم.
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الترفيه السعودي ..وين كنا وكيف صرنا؟
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ح ـيــن نـنـظــر إلنـ ـج ــازات هـيـئــة ال ـتــرف ـيــه رغــم
عمرها القصير ،نجد أنها نجحت في إحداث
حـ ـ ــراك ج ـع ــل ف ـع ــال ـي ــات م ــواس ــم ال ـت ــرف ـي ــه فــي
السعودية محط أنـظــار واهـتـمــام ،دول كانت
مـعـظــم ع ــوائ ــده ــا االق ـت ـصــاديــة م ــن الـسـيــاحــة
والترفيه من الشعب السعودي ،حيث أصبحت
السعودية وجهة استقطاب جماهيرية وفقا
لمعايير وجــودة عالية في تقديم الفعاليات
وتنظيمها ،لتحقق أهــدافـهــا الـمــرجــوة منها
وأكثر ،ما أحدث تغيرا لم يكن بمخيلة الكثير
أن يشاهدوه ،ليس بسبب ضعف إمكانيات أو
قلة موارد أو حتى كفاءات ،بل لربط كل شيء
سابقا بما ال يقبل المساس بثوابته وأحكامه
الـتــي تــؤكــد أن اليسر نهجه ،ولـيــس التطرف
والترهيب اللذين جعال الناس في وقت مضى
يـشـعــرون أن جلسة استنشاق ال ـهــواء بــرا أو
بحرا قد تحدث فتنة بسبب االختالط.
نشر رئيس الهيئة تركي آل الشيخ ،إعالنا
الس ـت ـق ـطــاب أف ـك ــار ي ــود م ــن ش ـبــاب وشــابــات
ال ـ ــوط ـ ــن الـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن ت ـق ــدي ـم ـه ــا الع ـت ـم ــاده ــا
ف ــي ال ـم ــواس ــم ال ـق ــادم ــة ،ب ـ ــادرة جـمـيـلــة حتما
سـتـحـظــى ال ـم ـش ــارك ــات ال ـمــرش ـحــة بــالـنـجــاح

مواكبة لرؤية السعودية الواعدة تأسست هيئة الترفيه
سام ،ليكن عملها على تأسيس وتنظيم قطاع الترفيه
بأمر
ٍ
في السعودية ،بهدف اإلسهام في تحسين جودة الحياة
في المجتمع السعودي ،بعد حقبة من الزمن ،بشهادة
من عايشوها ،أنهم كانوا متخبطين بين التنديد وتطرف
المحتسبين ،وغيرها من العوامل االجتماعية التي جعلت
تلك األيام قاسية على المجتمع الذي يعيش ما نحن فيه من
تطور وانفتاح بسرعة قياسية في فترة وجيزة ،بين الدهشة
واالنبهار الذي قد أدى لالستنكار لدى البعض ممن عايشوا
تلك الحقبة.
وال ــدع ــم ال ـ ــذي يـسـتـحـقـهــا ،ون ــأم ــل أي ـض ــا أن
تـ ـن ــال مـ ــواسـ ــم م ـن ــاط ــق الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــا نــالــه
موسم الرياض من جميع النواحي ،كنوعية
الـفـعــالـيــات وتنظيمها وتـســويـقـهــا ،وأن يتم
تجديد قوائم المطربين في الحفالت الغنائية
بــأصــوات جديدة وعــدم تكرارهم في أكثر من
حفلة في الموسم ذاته.
التنوع وتلبية ميول ومتطلبات الجماهير
يـحـقـقــان اإلق ـب ــال عـلــى الـفـعــالـيــات والـحـفــات

«أنفق ما في الجيب»
هذه مقولة متداولة ،ترسخت في
ال ــذاك ــرة م ــن م ـشــاهــد الـمـسـلـســات
العربية ،التي ال تكف عن الزج بها
ف ــي ال ـس ـيــاق الـ ــدرامـ ــي ،ه ـن ــاك من
ي ـت ـعــامــل مـعـهــا كـحـكـمــة عـظـيـمــة،
متجاهال أنها مجرد كــام قيل في
موقف خاص ،ال ينطبق على غيره
من المواقف.
كـمــا أن الحكمة تصبح نقمة إذا
لم تكن نتائج مضمونها إيجابية،
وهـنــاك مــن يتخذها حجة ،ويدافع
عنها ،باعتبارها من المثل العليا،
ال ـت ــي ال ت ـل ـقــي ل ـل ـمــال أه ـم ـيــة على
حساب البذل والتضحية والعطاء.
تأملت تلك المقولة التي كنت في
ي ــوم م ــن أيـ ــام ال ـمــراه ـقــة ،وأول ـي ــات
الشباب مخدوعا بها ،نتيجة ثقافة
مـجـتـمـعـيــة ال تــولــي إدارة اإلن ـفــاق
أهمية كـبــرى ،فــي مجتمع طبيعته
تنأى به عن التخطيط الشخصي،
وت ـج ــره إل ــى ال ـفــوضــويــة ف ــي إدارة
وقته ،وأمواله.
حين تنفق أموالك بناء على نظرية
«أنـفــق مــا فــي الـجـيــب ..يــأتــك مــا في
الغيب» ستجد نفسك ذات صباح،
عاجزا عن الذهاب إلى عملك ألنك ال
تمتلك نقودا تكفي للوقود ،عندها
ابحث ّ
عمن يقرضك ،هــذا مــا جنته
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ي ــداك ،هـنــاك مــن يــرى أن المقصود
بالمقولة هو اإلنفاق لوجه الله -أي
ال ـص ــدق ــة -وأن ـه ــا تـحـمــل مـضــامـيــن
التوكل على الله ،واليقين بــأن الله
جعل لكل منفق خلفا.
لـكــن ه ــذا الـ ــرأي -ف ــي ن ـظــري -غير
دقـ ـ ـي ـ ــق ،وال ي ـس ـت ـق ـي ــم م ـ ــع س ـي ــاق
ال ـم ـقــولــة ،وال م ـض ـمــون ـهــا ،ك ـمــا أن

واألنشطة بالشكل الذي ينعكس على نجاحها
من ناحية أعداد الحضور ،وهذا األمر بالطبع
ال تـغـفــل ع ـنــه اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـه ـي ـئــة ،ولـكــن
نــأمــل أن جميع مناطق السعودية باختالف
شرائحها تنال نصيبها من البهجة والمتعة،
كما حظي بها سكان العاصمة وزواره ــا في
موسم الرياض األول.
وم ــن الـجـيــد أي ـضــا أن تستقطب الـمــواســم
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة لـجـعــل

ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وجـ ـ ـه ـ ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـف ـن ــان ـي ــن
ال ـعــال ـم ـي ـيــن ،سـ ــواء ف ــي ال ـم ـســرح أو ال ـغ ـنــاء،
أو الـ ـفـ ـن ــون األخ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى أن ت ـب ـق ــى بـقـيــة
األنشطة طيلة أيام السنة مستمرة يستمتع
ب ـهــا ال ـس ــائ ــح والـ ـم ــواط ــن وال ـم ـق ـي ــم ،مـحــدثــة
حياة اجتماعية نابضة بالحياة اإليجابية
المبهجة التي أثبت المجتمع السعودي أنه
ٌ
أهــل لها ويستحقها ،سعى لها فــي الخارج
ولكنه اآلن يتمتع بها على أرض وطنه ،كما
أن اس ـت ـمــرار الـفـعــالـيــات طـيـلــة الـسـنــة يتيح
إمـكــانـيــة اسـتـقـطــاب المستثمرين ومنحهم
الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـتــرف ـيــه،
م ــا ي ـج ـع ـلــه راف ـ ـ ــدا اق ـت ـص ــادي ــا م ـه ـمــا ضـمــن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ت ـنــويــع م ـص ــادر ال ــدخ ــل ،ما
يـجـعــل ق ـطــاع ال ـتــرف ـيــه ص ـنــاعــة قــائ ـمــة بحد
ذاتها ،توفر الفرص الوظيفية وتحقق الجذب
السياحي.
مــا نعيشه الـيــوم مــن تقدم وتـطــور وانفتاح
َ
اجتماعي ،لما كان أن يحدث لوال وعي القيادة
ورؤي ـت ـه ــا الـ ــواعـ ــدة ،وش ـع ــب ع ــاش ــق لـلـحـيــاة
يسعى دوما نحو االرتقاء واإلنجاز ،متطلعا
إلى األفضل لكي يحيا كما ينبغي ويستحق.

معيارية شاي ليبتون
الـ ـل ــه -سـ ـبـ ـح ــان ــه -ذك ـ ــر فـ ــي الـ ـق ــرآن
ال ـ ـكـ ــريـ ــم مـ ـ ـب ـ ــادئ لـ ــإن ـ ـفـ ــاق وع ـل ــى
رأسها التوسط باإلنفاق حيث قال
َّ َ ُ ْ ُ
ََ ُ
يل اللهِ َول تلقوا
نفقوا ِفي َس ِب
«وأ ِ
ِ
َ
ُ
َ
َّ
ْ َ
ُ
ْ
ِب ــأ ْي ـ ِـدي ــك ــم ِإل ـ ــى ال ــت ــه ــل ــك ــةِ » وأي ـضــا
ُ
َ َ َ َ ُ َ
َ َّ
«وال ـ ـ ِـذي ـ ــن ِإذا أن ــف ــق ــوا لـ ـ ْـم ُي ـ ْـس ـ ِـرف ــوا
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َولـ ْـم َيقت ُروا َوكــان َب ْين ذ ِلـ َـك ق َو ًاما»
ََ َ
ْ
«ول ت ـ ْـج ـ َـع ــل َيـ ـ ـ َـد َك
وك ــذل ــك ق ــول ــه
َ ْ ُ َ ً َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ
مغلولة ِإلى عن ِقك ول تبسطها كل
ْال َب ْسط َف َت ْق ُع َد َم ُل ً
وما» وقوله «وآت
ِ
ذا ال ـق ــرب ــى ح ـقــه وال ـم ـس ـك ـيــن واب ــن
ً
تبذيرا» ومن هنا
السبيل وال تبذر
يـمـكــن اإلشـ ـ ــارة إل ــى م ــا لـفـتــت إلـيــه
معاني اآليات من مبادئ التخطيط،
والموازنة بإدارة اإلنفاق ،وأال تغلب
العاطفة ،فتسيطر على قرار اإلنفاق؛
ألن ذلك سيقود إلى اإلفالس.
أضـ ـ ــف ل ــذل ــك اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى روح
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه ح ـ ــق ال ـ ـ ـ ــذات،
وتجاه حق اآلخرين ،وتجاه واجب
الـمـحــافـظــة عـلــى ال ـمــال مــن اإلن ـفــاق
ّ
السيئ كالتبذير ،أو اإلمساك الضار.
إذن ،احـ ـ ـف ـ ــظ مـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـجـ ـي ــب،
وأنفق بـتــوازن ،يأتك ما في الغيب،
فـ ـتـ ـف ــريـ ـط ــك ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ج ـ ـي ـ ـبـ ــك ،لــن
يجلب لك إال نكسة مالية ،تنعكس
ب ـس ـل ـب ـيــات ـهــا ع ـل ــى ج ـم ـي ــع شـ ــؤون
حياتك.

ال ـ ــذي ـ ــن كـ ـشـ ـف ــوا ع ـ ــن م ـق ـي ــاس
ت ـم ـثــل رح ـ ــات ال ـحــاف ـلــة على
«ل ـي ـلــى ع ـل ــوي» ل ـل ـج ـمــال ،فكل
طريق الرياض ،ذكريات خاصة
شيء جميل يصفونه بالفنانة
ل ـط ـل ـبــة ج ــام ـع ــة ال ـم ـل ــك س ـع ــود،
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــوي
بالذات في فترة التسعينيات،
م ـق ــاي ـي ــس مـ ــن الـ ـجـ ـم ــال ال
فـبــالـنـسـبــة ألم ـثــالــي الــذيــن
تتوفر في بالدهم.
ال ي ـ ـح ـ ـس ـ ـنـ ــون الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوم ف ــي
ال ـ ـحـ ــاف ـ ـلـ ــة ،ف ـ ـ ــإن م ـ ـ ــدة األرب ـ ـ ــع
شــاي ليبتون وليلى علوي
ساعات تحتاج لما يجعلها
يـ ـمـ ـث ــان مـ ـعـ ـي ــار ال ـ ـجـ ــودة
تنطوي بـشــيء مــن البهجة
لفئات لم تعرف في حياتها
واكتساب الخبرات ،القراءة
شيئا جيدا غيرهما ،فراحت
ال ت ـ ـكـ ــون س ـه ـل ــة بـ ـي ــن أصـ ـ ــوات
ت ـ ـقـ ــارن كـ ــل مـ ــا ي ـس ــره ــا بـ ــأول
ال ــرك ــاب ،وإن تــوفــر ال ـه ــدوء فــإن
شيء راق لها بعد سنوات من
اإلض ــاءة حتما ستغيب ،وعليه
الحرمان.
تنوعت األنشطة بين الـجــداالت
م ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة هـ ــذه
الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ح ـ ـ ــول م ــوض ــوع ــات
ت ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق أف ـ ـ ــق
كبرنا ورأيـنــا أنها كانت أبسط
أصـ ـح ــابـ ـه ــا قـ ـب ــل ح ــرم ــان ـه ــم،
م ـ ــن صـ ـ ــرف ال ـ ـسـ ــاعـ ــات إلثـ ـب ــات
ف ــالـ ـنـ ـم ــوذج ال ـج ـي ــد ي ـج ــب أن
صحتها أو خطئها.
يكون محفزا لكسر الصندوق
زلت
ما
التي
من أبرز القصص
وال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ل ـل ـع ــال ــم الـ ــواسـ ــع،
ّ
ـب
ـ
ن
ـا
ـ
ج
ـى
ـ
ـ
ل
إ
ـي
أذك ـ ــره ـ ــا ،ج ـل ــوس ـ
ولكن ضيق األفــق يجد نفسه
للتواصل مع الكاتب
ـاي
ـ
ش
ـ
ل
ا
ـض
ـ
ع
ـ
ب
ـ
ال ـســائــق لـلـظـفــر ب
مـ ـ ـح ـ ــدودا رغـ ـ ــم وجـ ـ ـ ــود م ـث ــال
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ـن
ـ
م
و
ـه،
ـ
ت
ـ
ـ
ل
د
ـي
ـ
الـ ـ ــذي ي ـخ ـتــزنــه ف
كاسر لذلك الجمود.
دفعها،
من
بد
الضرائب التي ال
فـلـنـفـتــش ح ــول ـن ــا ل ـن ــرى مــن
األغاني
ـى
ـ
ل
إ
معه
كــان االستماع
ال يستطيع تـخـطــي الـنـمــاذج
الحافالت.
سائقي
عند
إال
تجدها
لن
الغريبة التي
ال ـم ـعــرف ـيــة الـبـسـيـطــة ال ـت ــي قــاب ـل ـهــا ف ــي حـيــاتــه،
أتــذكــر جـيــدا أغـنـيــة لـمـطــرب شعبي يمني قــال فـعـنــدمــا تـتـحــدث عــن الـشـعــر ،ال يمكن لــه إال أن
ف ـي ـمــا ق ــال ــه ف ـي ـهــا «الـ ـح ــب م ـث ــل شـ ــاي ل ـي ـب ـتــون» يذكر شاعرا معينا ،وعندما تتحدث عن الفكر
وعـنــدمــا ســألــت أح ــد األص ــدق ــاء عــن تفسير هــذا ال يمكن إال أن يــذكــر كــاتـبــا معينا ،حـتــى لــو أن
التشبيه ،قال ببساطة «لعله لم يجرب في حياته محور حديثك ال ينطبق على نموذجه ،الخبرة
إال أنواعا سيئة من الشاي ،إلى أن جرب الليبتون المحدودة تحمل األفــراد على إقحام الشخوص
فأغرم به وجعله مقياسا للجودة»
بوصفها معايير جودة ال بد ألي شيء أن يقارن
راق لي هذا التفسير خصوصا بعدما تعرفت بها ،ويحصد النقاط بناء على مقاربتها ،تلك
الحقا على مجموعة من األصــدقــاء السودانيين هي بالضبط معيارية شاي ليبتون.
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كونوا أجمل من بيوتكم
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للتواصل مع الكاتب
M.RABIE@SAUDIOPINION.ORG

عين الرأي

وه ــم –أي ـض ــا -م ــزارع ــون ورثـ ــوا عن
أســاف ـهــم ش ـتــى ف ـن ــون ال ــزراع ــة وجــل
أنظمتها وأســالـيـبـهــا وعـلــومـهــا ،كما
أن ال ــزراع ــة قــد علمتهم الـبـســاطــة في
المأكل والمشرب والملبس والمسكن،
وعلمتهم أيضا ِقــرى الضيف وإغاثة
الملهوف وإيواء ابن السبيل ،وتعلموا
م ــن ف ـنــون ال ـق ــول م ــا ي ـجـ ّـمــل منطقهم
ويــدفــع عـنـهــم ألـسـنــة غـيــرهــم ،فـكــانــوا
خـ ـطـ ـب ــاء فـ ـصـ ـح ــاء وإن ل ـ ــم ي ـق ـع ــدوا
للخطابة والـفـصــاحــة مـقــاعــد لـلــدرس
والتدريب.
ن ــزل عـلـيــه ن ـفــر م ــن ع ــاب ــري السبيل
ف ـك ــان ــوا ض ـيــوفــا ع ـن ــده لـيـلـتـهــم تـلــك،
وكان بين أولئك النفر ثقيل من الثقالء
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سعد بن محمد بن محيي رجل من رجاالت قريتنا
الذين عاشوا نهاية القرن التاسع عشر الميالدي
وبداية القرن العشرين ،وهم جيل قد حُ ِرم من نعمة
التعليم ،لكن اهلل عوضه فطنة تكاد تعادل ما فات
من العلم.
الــذيــن ال يخلو منهم فريق وال تخلو
منهم ساحة ،فقال على سبيل الدعابة
ال ـم ـم ــوج ــة :ك ــام ــك ي ــا مـضـيـفـنــا كــام
«شيخان» وبيتك بيت فقر ،فرد عليه
من لحظته :الرجال زينة بيوتها ،وقد
صدق ،فهم غناها إن طاف بها طائف
ال ـف ـق ــر ،وهـ ــم زي ـن ـت ـهــا إن ك ــان ــت فيها
رث ــاث ــة ،وه ــم شـمــوخـهــا إن تـقــاصــرت

عمادها.
ت ــذك ــرت ال ـعــم س ـعــد وأنـ ــا أدلـ ــف إلــى
قــاعــة اح ـت ـفــاالت ك ـب ــرى ،قــاعــة طويلة
ُ
العماد فــاخــرة البنيان قــد كسيت من
المرمر والــرخــام والــدهــان ما يجعلها
ت ـب ــدو وك ــأن ـه ــا خ ـل ـقــت هـ ـك ــذا ،بنفخة
واحـ ــدة لــم تمسسها يــد إن ـس ــان ،غير
أن ب ـع ــض ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ـي ـهــا ل ــم يـكــن

بـجـمــالـهــا ،بــل وال يـصــل إل ــى النصف
وال إلى الربع كما ظهر في موقف كنت
أنتظر منه أن يكون فيه معينا عطوفا،
لكن ذلك لم يكن.
تأملت الموقف الذي افتقر إلى بعض
الجمال ،وتأملت البناء الذي حوى كل
الجمال ،فعدت من ساعتي إلى عبارة
سعد بن محيي «الرجال زينة بيوتها»
وأدركـ ــت حينها أن جـمــال الـمـكــان قد
ينقلب إل ــى قـبــح إن لــم تــزيـنــه مــواقــف
ال ـنــاس ،ولــذلــك قـلــت لصديقي عندما
التقيته بعدها :إذا كانت بيوتنا أجمل
من وجوهنا وأبهى من مواقفنا وأكثر
اتساعا من آفاقنا ،فنحن في قناعاتنا
الخطأ ال محالة.

(العدد )714
السنة الثانية
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السياحة كتربية وطنية
وذكـ ـ ـ ُ
ـرت ن ـمــاذج
م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ِّـيـ ـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارب
أن ن ـن ـط ـل ــق مــن
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ـع ـ ـث ـ ـيـ ــن
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
ُ َّ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا
ومسلماتها
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب،
فــي الحديث
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــن
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
مـجـتـمــع في
تـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــز
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،إذ
المبتعثين على
إن الـتـنــوع الــذي
أن م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع
تمتلكه أي دولة
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــط ل ــم
مـ ــن ت ـض ــاري ــس،
ً
يكن في العالقة
تنوعا
سيفرض
م ـ ـ ـ ــع األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوارد
ً
ف ـقــط ،ب ــل أيــضــا
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي فــي
م ـ ـ ـ ــع زم ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم
س ـلــوك الـسـكــان،
للتواصل مع الكاتب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ـ ـيـ ــن،
م ــا يـنـتــج ثـقــافــة
R.ismail@saudiopinion.org
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــول أحـ ـ ـ ـ ــد
خـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـكـ ــل
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ـع ـ ـث ـ ـيـ ــن:
مـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ،هـ ـ ــذا
ُ
َّ
ُ
السلوك الــذي تحول إلــى عــادات ال ــمـ ـضـ ـح ــك أنـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــرفـ ــت عـلــى
ّ
وت ـقــال ـيــد وولـ ـ ـ َـد ال ـق ـيــم الـخــاصــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ه ـ ـن ـ ــا ف ــي
بتلك المنطقة ،له تراكم زمني في بريطانيا.
ُّ
المكان ،وذلك ما يخلق التاريخ.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـغــيــر نـظــرة
لــذلــك ع ـنــدمــا تـ ــزور أي مــديـنــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ل ـ ــذات ـ ــه عـ ـ ّـمـ ــا ق ـب ــل،
ف ــي ال ـعــالــم ،فــأنــت ت ــرى فنونها إذ ل ـي ــس خ ـف ـ ًـي ــا أن ن ـظ ــرة جـيــل
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فــي الـعـمــران والـلـبــاس واألل ــوان،
تـسـمــع صــوت ـهــا ب ـكــل م ــا تحمل
الـ ـلـ ـغ ــة م ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــوات ول ـه ـج ــات
وحكايا وموسيقى ،تأكل خبزها
وزادها الذي أنبتته تلك األرض،
تـ ــرصـ ــد وقـ ـ ــع خـ ـ ـط ـ ــوات نــاس ـهــا
ب ـت ـع ـب ـهــم وت ــرفـ ـه ــم وأم ــزج ـت ـه ــم
ال ـخ ــاص ــة ،ك ــل ذلـ ــك ال ي ــول ــد في
لـحـظــة بــل هــو ِن ـتــاج ام ـت ــداد في
ال ـ ــزم ـ ــن ،ل ــذل ــك نـ ـج ــد أن مـ ــا مــن
مــدي ـنــة حـمـلــت مـعـهــا تــاريـخـهــا
وهي تعيش اللحظة والحاضر،
إال أصـبـحــت مـتـحـفــا حـ ًـيــا يـشـ ُّـد
ـربــا وان ـت ـمــاء ،كـمــا ُّ
أهـلـهــا ُقـ ً
يشد
ال ـعــالــم كــوجـهــة سـيــاحـيــة ،ومــن
ال ـغ ـنــي ع ــن ال ــذك ــر م ــا للسياحة
مــن أثــر اقـتـصــادي ألي دول ــة في
العالم.
ً
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل ت ــأمـ ـلـ ـن ــا ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا مــا
ل ـل ـس ـي ــاح ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة م ـ ــن أث ــر
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــي بـ ـي ــن
المواطنين؟
سبق وأن توقفت عند موضوع
النظرة النمطية تجاه السعودي
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،وأثـ ـ ـ ــر ال ـت ـن ـم ـيــط
ك ـ ـم ـ ـكـ ــون م ـ ـعـ ــرفـ ــي ل ـل ـت ـع ـص ــب،

ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب واسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ــه ل ـف ـك ــرة
ال ـه ــوي ــة ق ـبــل ال ــرؤي ــة ل ـيــس كما
بـ ـع ــده ،ح ـي ــث اإلي ـ ـمـ ــان ب ـق ــدرات ــه
ُّ
وتـ ـم ــكـ ـن ــه مـ ــن إث ـ ـبـ ــات ذات ـ ـ ــه فــي
ال ـق ـط ــاع ــات الـ ُـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ورب ـطــه
ب ــوطـ ـن ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال ك ـ ــل أن ـ ـ ــواع
اإلنتاج ،االقتصادي ،والثقافي،
والفني كان له أثره الملحوظ.
إن تـ ـع ــزي ــز ودعـ ـ ـ ــم ال ـس ـي ــاح ــة
الداخلية من شأنه تعزيز الهوية
الوطنية لدى األفراد ،ونشر قيم
المواطنة ،والخروج من الدوائر
ُ
المغلقة ،ورفــع الوعي بالموارد
َّ
ُ
والمقدرات.
كما أن للتربية الجمالية دورها
ّ
الفعال في توليد االنطباع ،ومن
ث ــم ال ـت ـع ـلــق بــال ـم ـكــان م ــن خــال
جمالياته ،إذ إن أجمل وأهم مدن
العالم في وعي الناس ،هي تلك
التي كتبت عنها اآلداب ورصدت
ح ـيــات ـهــا وتـفــاصـيـلـهــا ال ـف ـنــون،
فأين نحن الـيــوم مــن كــل الكنوز
الثقافية المتنوعة التي تمتلكها
ّ
الـ ـ ـب ـ ــاد ،وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ك ـم ــول ــد
حـضــاري وخــط دفــاع ذاتــي لدى
كل مواطن؟.
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Volunteer work and “Vision 2030”

✍
Ali Al-Shaabi

An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

The percentage of Saudi youth who lie
in the age category from 15 to 34 years
old reaches 37% of the total population,
which is the highest percentage in the
G20 countries, in which males and
females are almost equal. This is an
indicator of how young and powerful
our society is, especially when youth
get rehabilitated and their role gets
reinforced and supported , with much
attention to their requirements to
contribute effectively to serving their
community and enhancing the sense
of belongingness to their homeland.
Empowering youth to be able to assume
their responsibilities, face challenges
and contribute to the development of
their country, sustainable development
and the welfare of their society, is the
only way to reach the renaissance
of nations and their progress. Youth
contributions can take many forms;
however, my article today focuses
only on youth’s role in volunteerism.
Voluntary work can have many names;

sometimes it is called the third sector
or civil society institutions or the
non-profit sector, or other names. The
important thing is that I mean here
by voluntary work the social act in
which the person exerts effort, time
and money, individually or collectively
in a way, that benefits the Society
with a purely self-motivated attitude.
Volunteerism is an essential tributary
of comprehensive development,
which reflects the extent of citizen
awareness, the maturity of society,
and the broadness of a states ‘ vision.
That is why the developed countries
give a large space to civil society

institutions to contribute effectively to
their development project, but rather
they are keen to teach volunteer work
in their educational curricula to get
generations to understand its goals
and fields, because of its significant
contribution to supporting the local
product and the prosperity of the
economy. There supposed to be a
kind of integration, compatibility and
sharing with the government to ensure
the optimal investment for civil and
governmental efforts, and for this
reason, “Vision 2030” affirmed this
dimension and placed it as a priority,
and considered it a supporting element

of the diversification of the national
income and countering terrorism.
The percentage of those who engaged
in volunteer work in Saudi Arabia is
only about 14.3% during the past year,
among them volunteers during the
Hajj, with only 6% as an average hourly
volunteer work, 52.7 hours during the
year and 11 hours during the month.
Males and females are almost equal
in terms of participation and these
ratios are very low, and there may be
an obstacle to achieving the “vision”
to its goals in the field of volunteer
work, which aspires to increase the
number of volunteers from eleven
thousand to one million volunteers,
and raising the proportion of the
contribution of volunteer work from
less than 1% to 5 % by the end of 2030.
This is a major challenge if we do not
spread the culture of volunteerism,
increase support for it, expand the space
for participation, and recognize it as a
major partner in development.

األثنين
 29ربيع اآلخر  1442هـ
 14ديسمبر 2020م
(العدد ) 714
السنة الثانية

6

