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ت ـ ـهـ ــدف ال ـم ـن ـظ ـم ــات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة واأله ـ ـل ـ ـيـ ــة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ـطــوع ـيــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
والـمـحـتــاجـيــن لـتـلــك ال ـخ ــدم ــة ،بما
ي ـصــب ف ــي مـصـلـحـتـهــم ،وكـ ــان هــذا
ال ــداف ــع مــن ج ــراء ظـهــورهــا لتراعي
مصالح أفراد من تقوم بخدمتهم.
ُ
ولـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـنـ ــى
ب ـ ــاألشـ ـ ـخ ـ ــاص ذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة فــي
ال ـس ـعــوديــة ،ق ــوة ك ـبــرى فــي إح ــداث
الحراك الكبير لخدمة مستفيديها
ب ـف ـئ ــات ـه ــم ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،وق ـ ــد أكـ ــدت
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات س ـع ــي
الـجـمـعـيــات نـحــو تحقيق أهــدافـهــا
وتـطــويــر مـشــروعــاتـهــا وخــدمــاتـهــا،
وف ـ ـق ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة
وال ـحــدي ـثــة ،ال ـتــي غــالـبــا مــا ترتبط
باستدامتها المالية.
وللجمعيات الـخـيــريــة واألهـلـيــة،
جـ ـنـ ـب ــا إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــب م ـ ــع الـ ـجـ ـه ــود
الحكومية ،رسالة مجتمعية كبرى
في تحمل المسؤولية التي تقع على
عاتقهما ،إح ــداث الـتـطــور النوعي
وال ـك ـمــي ف ــي أدواره ـ ـ ــم وخــدمــاتـهــم
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لمختلف مجاالت الحياة اإلنسانية.
كـمــا ُيـعــول عـلــى الكثير مــن أفــراد
المجتمع الـتـطــوع فــي الجمعيات،
واالن ـض ـمــام لـهــا ،وب ــذل الـمــزيــد من
الـجـهــود فيها ،إلشـبــاع احتياجات
أفراد المجتمع وخاصة األشخاص
ذوي اإلعاقة.
إن ت ــأص ـي ــل الـ ـ ـ ــروح ال ـت ـطــوع ـيــة
وق ـي ــم ال ـج ـمــاعــة ل ــدى األف ـ ـ ــراد ،بــات
مــن سـمــات نهضة األم ــم وتقدمها،
ح ـت ــى ي ـت ـح ـقــق م ـف ـه ــوم ال ـم ـج ـت ـمــع
المتكافل المترابط الذي أوصانا به
الــديــن اإلســامــي ،لخلق مجتمعات
متوازنة متالحمة ومنسجمة فيما
بينهم.
وتـعـمــل الـجـمـعـيــات ذات الـعــاقــة
بـ ــاإلعـ ــاقـ ــة ،عـ ـل ــى إتـ ــاحـ ــة ال ـف ــرص ــة
ل ـل ـم ـش ــارك ــة وال ـم ـس ــاه ـم ــة م ــن قـبــل
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن،
وتـ ـحـ ـم ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ف ـ ــي ص ـنــع
الـقــرارات المتعلقة بقضايا وحياة
األش ـ ـخـ ــاص ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ،بـحـكــم
اق ـ ـت ـ ــراب ـ ـه ـ ــا م ـ ـن ـ ـهـ ــم وم ــامـ ـسـ ـتـ ـه ــا
الحتياجاتهم ومتطلباتهم.
ويالحظ ذلك الحراك الكبير على
ال ـج ـم ـع ـي ــات م ــن خ ـ ــال ال ـت ـح ــوالت

الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدت واضـ ـ ـح ـ ــة
عليها منذ نشأتها ،وحـتــى وقتنا
الـحــاضــر ،ومــا قدمته مــن مـبــادرات
مـ ـتـ ـع ــددة تـ ـع ــزز ث ـق ــاف ــة ال ـع ـم ــل أي ــا
ك ــان نــوعــه أو تـصـنـيـفــه «إن ـســانــي،
تـطــوعــي ،تـنـمــوي ،دفــاعــي ،خـيــري»
بغرض تحقيق األهداف المرسومة
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــرج ـ ــوة ل ـف ـئــات ـهــا
والــدعــم في حل المشكالت التي قد
تعترضهم.
إن الجمعيات الـخـيــريــة ساهمت
ف ـ ــي خـ ـل ــق وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل رأس الـ ـم ــال
االج ـت ـم ــاع ــي ب ـي ــن أف ـ ــراده ـ ــا ،وذل ــك
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـن ـس ـي ــق وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق بـ ـي ــن
الـقـطــاعــات والـجـهــات ذات الـعــاقــة،
فـ ـق ــد تـ ـض ــاف ــرت الـ ـجـ ـه ــود ب ـغ ــرض
تحقيق التناغم المنشود.
ختاما ،نفخر جميعنا بما حققته
ه ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــات ع ـل ــى أرض ه ــذا
الــوطــن الـغــالــي ،وبـمــا بــذلــه أفــرادهــا
مـ ــن وق ـ ــت وجـ ـه ــد وأم ـ ـ ـ ــوال ل ـخــدمــة
المجتمع ورســم خارطة المستقبل
لمستفيديها ،وشكرا لكل من غرس
بذرة الخير ،التي حصد ثمرتها كل
فرد من ذوي اإلعاقة.
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رأي:
✍
عبداهلل الذبياني
للتواصل مع الكاتب
A.ALDIBYANI@SAUDIOPINION.ORG

وم ـ ــن أق ـ ـ ــدم ال ـت ـع ــري ـف ــات ح ـ ــول م ـف ـهــوم
الثقافة ،هو التعريف الذي قدمه إدوارد
بــورنــث تايلور فــي بــدايــة كتابه «الثقافة
ال ـبــدائ ـيــة» ال ــذي ص ــدر ع ــام  ،1871حيث
ّ
عرف الثقافة بأنها «تلك الــوحــدة الكلية
الـمـعـقــدة الـتــي تشمل الـمـعــرفــة واإلي ـمــان
والـ ـف ــن واألخ ـ ـ ــاق والـ ـق ــان ــون وال ـ ـعـ ــادات،
إض ــاف ــة إلـ ــى أي قـ ـ ــدرات وع ـ ـ ــادات أخ ــرى
يـكـتـسـبـهــا اإلنـ ـس ــان بـصـفـتــه ع ـض ــوا في
مجتمع»
ه ــذا الـتـعــريــف كـمــا تــرجـمـتــه المنظمة
الـعــربـيــة للترجمة فــي ترجمتها لكتاب
«تـ ــأويـ ــل ال ـث ـق ــاف ــات» ل ـك ـل ـي ـفــورد غ ـيــرتــز،
المفكر والناقد المصري الــراحــل شكري

ال يوجد تعريف محدد قاطع حتى اليوم لمفهوم «الثقافة» ففي
حين يؤطر البعض هذا المفهوم في المعرفة الفكرية تحديدا،
يذهب به آخرون إلى السلوك الذي يشترك فيه مجتمع بأكمله
أو أغلبه.
غــالــي ي ــرى أن الـثـقــافــة هــي الـمـظـلــة التي
تظل مجتمعا كامال بما في ذلك سلوكهم
الـعــام ،كــأن تصف مجتمعا بأنه يشترك
في ثقافة حب الرياضة أو رياضة المشي
مثال.
ُ
وعـلــى مــا سـبــق ،دائـمــا مــا يـطــرح ســؤال
عريض خاصة مع نشاط مواقع التواصل
االجتماعي :من هو المثقف؟
وه ـ ــذا ف ــي ال ـغ ــال ــب ي ــرم ــي إلـ ــى الـمـثـقــف
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صاحب الــرؤيــة أو الفكر ،وليس المثقف
ص ــاح ــب أك ـب ــر قـ ــدر م ــن ال ـم ـع ـلــومــات في
الـمـعــارف الـعــامــة أو فــي تخصصه ،ألنــه
ال يوجد بالطبع مثقف في الطب وال في
ال ـف ـيــزيــاء وال ف ــي ال ــدي ــن ،ب ـهــذا الـتـصــور،
بـ ــل أص ـ ـحـ ــاب «مـ ـعـ ـل ــوم ــات دقـ ـيـ ـق ــة» فــي
تخصصاتهم أو اهتماماتهم.
وب ــال ـت ــال ــي ن ـح ــن ل ـس ـنــا مـثـق ـف ـيــن ألن ـنــا
ن ـم ـلــك أك ـب ــر قـ ــدر م ــن الـ ـمـ ـع ــارف ،ولـسـنــا
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مثقفين ألننا نستند إلــى معرفة عميقة
فــي تخصصاتنا ،ولـسـنــا مثقفين ألننا
نستطيع أن نجيب على أي سؤال في أي
وقــت ،وليس ثمة ثقافة معلوماتية اآلن
في عصر االكتساح المعلوماتي.
بـعــد كــل ه ــذه االس ـت ـح ـضــارات ،الـمــؤكــد
أن ال ـم ـع ــرف ــة أو ال ـث ـق ــاف ــة «ف ـ ــي جــانـبـهــا
المعرفي» التي ال تفضي إلى «وعي» على
مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع،
هــي ليست إال معلومات يمكن للفرد أن
يشارك بها في جلسة جيدة ،ثم تذهب مع
الريح.
يقول صديقي :المعلومة التي يعرفها
كل الناس «ليست معرفة».

الخميس

وللصورة رأي
ه ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــخ ت ــأت ــي
مــن اليمن لكنها ال تمثل
ال ـي ـم ـن ـي ـي ــن ،فــال ـي ـم ـن ـيــون
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون شـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــاء
تـ ـسـ ـتـ ـه ــويـ ـه ــم الـ ـحـ ـكـ ـم ــة
وتـشـغـلـهــم لـقـمــة الـعـيــش،
شيم َ
أهــل َ
وقيم تمتاحها
نـ ـف ــوسـ ـه ــم ال ـ ـعـ ــزيـ ــزة مــن
عمقهم الحضاري التليد،
ومن إيمانهم الذي ارتبط
بهم ،ولذلك وجدنا رجال
يمنيا أصيال يرسل تحية
ل ـل ـش ـع ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مــن
قلب تعز التي يحاصرها
أذناب الفرس.
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محمد بن ربيع – كاتب راي

القراءة المبكرة لألطفال

رأي:
✍
يوسف الحسن
للتواصل مع الكاتب
Y.ALHASSAN@SAUDIOPINION.ORG

ومن فوائد هذه القراءة ،أنها تزيد في
أعداد الكلمات التي يعرفونها ،ما يعزز
من مهارات التواصل لديهم ،فجزء هام
م ــن ن ـمــو دمـ ــاغ األطـ ـف ــال يـحـصــل خــال
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث األولـ ــى مــن حياتهم،
ح ـيــث تـسـهــم الـ ـق ــراءة ف ــي زي ـ ــادة أع ــداد
ال ـم ـف ــردات ال ـل ـغــويــة لــدي ـهــم ،وح ـت ــى لو
ل ــم يـفـهـمــوا ب ـعــض ال ـم ـف ــردات الـغــريـبــة
عليهم ،إال أن ترديدها أمامهم وقراءتها
م ــن ال ـك ـتــب ي ـســاعــد ف ــي اخ ـت ــزان ـه ــا في
أدم ـغ ـت ـهــم ،حـيــث تـبـقــى ه ـنــاك متحينة
ال ـف ــرص ــة ك ــي ت ـخ ــرج أثـ ـن ــاء أحــادي ـث ـهــم
مستقبال.
ول ــذل ــك ي ـن ـصــح اآلب ـ ـ ــاء ب ـ ــأن ي ـقــومــوا
بـنـطــق ال ـك ـل ـمــات ال ـتــي ي ــرددون ـه ــا أم ــام

من أساليب تحبيب القراءة لألطفال ،القراءة لهم في سن
مبكرة ،لما لذلك أيضا من فوائد جمة ،منها أنها ترسخ هذا
الحب في نفوسهم وتجعله واحدا من الطقوس الثابتة في
حياتهم القادمة.
أطـ ـف ــالـ ـه ــم ب ـش ـك ــل صـ ـحـ ـي ــح ،وت ـس ــاع ــد
زي ــادة الـمـفــردات أيضا فــي تنمية قــدرة
الـطـفــل عـلــى الـتـعـبـيــر عــن نـفـســه بشكل
جيد وبطرق مختلفة ،وهو يعني فيما
يعنيه ذكاء أكثر في صغره وفي كبره.
ك ـم ــا ت ـس ــاع ــد الـ ـ ـق ـ ــراءة ل ــأط ـف ــال عـلــى
تنمية مهارة اإلنـصــات الضرورية لهم
في حياتهم ،حيث إن القراءة هي حالة
إنصات في المقام األول ،بل إنها تساعد
على منحهم درجــة من االسترخاء بعد

الكمان و«دفتر أبو أربعين»
بـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرد إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ــر
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة -ع ـ ـب ـ ــر حـ ـس ــاب ــه
ف ـ ــي ت ــويـ ـت ــر -صـ ـ ـ ــدور أول
تـ ـ ــرخ ـ ـ ـيـ ـ ــص لـ ـمـ ـعـ ـه ــدي ــن
م ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،قـ ـف ــز أم ــام ــي
ٌ
م ــوق ــف ت ـعــرضــت ل ــه قبل
ثــاثــة ع ـق ــود ،حـيــن طلب
م ـنــا م ـع ـلـ ُـم ال ـص ــف الـثــالــث
االب ـت ــدائ ــي إح ـض ــار «دفـتــر
ُ
أبو أربعين» كما كنا نطلق
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وال أدري هـ ـ ــل ال
يــزالــون يطلقون عليه ذات
االسم أم ال؟
لـ ـي ــس مـ ـهـ ـم ــا ،الـ ـمـ ـه ــم أن
الدفتر الــذي اشتريته كان
تـظـهــر ع ـلــى غ ــاف ــه ص ــورة
ّ
ك ـب ـي ــرة آلل ـ ــة الـ ـكـ ـم ــانُ ،جـ ــن
ج ـنــون ال ـم ـع ـلـ ِـم ب ـم ـجــرد أن
وقـ ـع ــت ع ـي ـن ــه عـ ـل ــى صـ ــورة
الكمان ،أتــذكـ ُـر بأنه وبخني
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام أص ـ ــدق ـ ــائ ـ ــي
ووضعني أمام خيارين :إما
اس ـت ـب ــدال ال ــدف ـت ــر أو طمس
صورة الكمان.
ّ
كـطـفـ ٍـل ف ــي تـلــك ال ـس ــن أظــن
أن عقلي ك ــان أكـبــر مــن عقل
المعلم ،اخترت مبدأ السالمة
وخ ـ ـص ـ ـصـ ــت ذات ال ــدفـ ـت ــر
ذا ال ـ ـك ـ ـمـ ــان لـ ـ ـم ـ ــادة أخ ـ ـ ــرى،
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ُ
وأحضرت للمعلم «دفتر أبو
أربعين» بدون آلة كمان.
ُ
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ـ ُـع ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــم أن
يطمس ص ــورة آل ــة ،لكنه ال
ُ
يستطيع أن يطمس ذائـقــة،
ظ ـل ـلــت أس ـت ـم ــع ل ـم ـعــزوفــات
تطلقها تـلــك اآلل ــة الجميلة
على م ــدار السنين .والـيــوم،
م ـ ـ ـ ـ ــاذا ي ـ ـع ـ ـنـ ــي الـ ـت ــرخـ ـي ــص
ل ـم ـع ــاه ــد م ــوس ـي ـق ـي ــة؟ عـلــى
ال ـص ـع ـي ــد ال ـش ـخ ـص ــي ،ه ــذا
ُ
سيستطيع
يعني أن ابـنــي

ال ــذه ــاب غـ ــدا إلـ ــى الـمـعـهــد
وفي يده آلة كمان حقيقية،
دون أن يخشى توبيخا من
معلم ،كما ُو ّبخ والده في
زمن مضى.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد
الجمعي ،فهذا يعني فتح
آفـ ــاق ج ــدي ــدة لــاسـتـثـمــار
في قطاع الثقافة والفنون،
وي ـع ـنــي إي ـج ــاد مــؤسـســات
أكاديمية متخصصة تنتقل
بالموسيقى والموسيقيين
من الهواية إلى االحتراف.
ومــن االجتهادات الفردية
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــي
ال ـمــؤطــر بــأن ـظ ـمـ ٍـة وق ــواع ــد
ُ
أعتقد
واضحة ،كما أنني ال
ب ـ ـ ــأن دور ه ـ ـ ــذه ال ـم ـع ــاه ــد
س ـ ـي ـ ـتـ ــوقـ ــف عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـبـ ـع ــد
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــراد ع ـلــى
اآلالت فـقــط ،بــل أتمنى حقا
أن ت ـت ـحــول إلـ ــى مــؤسـســات
بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ٍـة وأكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
تـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـم ــوس ـي ـق ــى
ف ــي س ـيــاقــات أع ـمــق وأب ـعــد،
ُ
تـ ــوثـ ــق لـ ـلـ ـم ــوروث وت ـس ـه ـ ُـم
ف ـ ـ ــي ص ـ ـن ـ ــاع ـ ـ ٍـة م ــوس ـي ـق ـي ــة
ذات بـصـمـ ٍـة مـمـيــزة وق ــادر ٍة
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـج ــاح واالنـ ـتـ ـش ــار
والمنافسة عالميا.

يوم متعب ،وتــورد بعض الــدراســات أن
القراءة تزيد من ملكات التخيل واإلبداع
ل ــدى األطـ ـف ــال ،ل ـمــا تـ ـ ــورده م ــن قصص
ومـ ــواقـ ــف م ـت ـنــوعــة ع ـن ــد ق ـ ـ ــراءة بـعــض
القصص ،وهو ما تتم االستفادة منه في
حياتهم اليومية الراهنة والمستقبلية،
كـمــا تحفز لــديـهــم م ـهــارات التفكير في
المواقف الحرجة.
وألن ـنــا نعيش فــي عــالــم معقد ويــزيــد
ت ـع ـق ـيــده ي ــوم ــا ب ـعــد آخ ـ ــر ،فـ ــإن الـ ـق ــراءة

تعطي األطفال فكرة عن بعض جوانب
ه ـ ــذا الـ ـع ــال ــم ،مـ ــا ي ـف ـتــح ع ـق ــول ـه ــم عـلــى
تفهم ما يجري فيه من تطورات علمية
وتكنولوجية أو اكتشافات حديثة.
وتساعد القراءة المبكرة لألطفال في
إحــال الكتب محل الجواالت واألجهزة
الــذك ـيــة األخ ـ ــرى ،وه ــو األمـ ــر الـمـطـلــوب
من قبل الجميع ،لما لهذه األجهزة من
سلبيات باتت معروفة.
ويمكن للقراءة في حال جعلها نشاطا
يوميا في العائلة أن تعزز من العالقات
ال ـع ــائ ـل ـي ــة ك ــونـ ـه ــا م ـن ــاس ـب ــة لـلـتـجـمــع
والتحاور بين أفراد األسرة ،وتسهم في
تبادل ونقل الخبرات بين أجيال األسرة
الواحدة.

أسرار النجاح
أسـ ـ ـ ــرار الـ ـنـ ـج ــاح ،أن تـصـيــر
إن ـس ــان ــا نــاج ـحــا ع ـلــى صعيد
معين أو جميع األصعدة ،فهذا
ال يتحقق بمحض الصدفة
أب ـ ــدا ،ب ــل ه ـن ــاك ق ـصــة خلف
ل ـح ـظــة ال ـت ـك ــري ــم ال ـت ــي نـلـتـهــا
بـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــدك ،الـ ـ ـ ـ ــذي ال ي ـظ ـهــر
عـلــى مـنـصــة االح ـت ـفــاء ،فهل
نتوقف عند النتيجة النهائية
والـلـحـظــة األخ ـي ــرة ،لنعتبرها
َ
ق ـ ـ ـ ــدرا ه ـ ـطـ ــل لـ ـبـ ـع ــض الـ ـن ــاس
دون غ ـي ــره ــم ،أم األج ـ ـ ــدر بـنــا
أن نـحــاول فــك أحــاجــي التفوق
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـنـ ـب ــش وت ـف ـت ـي ــش
جيوب الناجحين؟
ف ــي ه ــذه الـسـلـسـلــة الـمـقــالـيــة
سـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــاول تـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـضـ ــوء
ع ـلــى م ــا يـخـتـبــئ خ ـلــف سـتــار
الناجحين ،لنتعرف أكثر على
الطرقات والـمـســارات المؤدية
لـخـشـبــة ال ـن ـج ــاح ،بــدي ـه ـيــا لن
ت ـ ـجـ ــد أحـ ـ ـ ـ ــدا يـ ـتـ ـمـ ـن ــى ال ـف ـش ــل
وت ـج ـم ـيــع ال ـخ ـي ـب ــات ،ف ــال ــذات
تواقة إلى التقدم الــذي يضمن
ل ـهــا ت ـق ــدي ــرا ُم ـس ـت ـح ـقــا ،س ــواء
ذاتـ ـي ــا أو م ــن اآلخـ ــريـ ــن ،بـهــذه
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات يـ ـصـ ـط ــف طـ ــابـ ــور
الطلبة فــي الـقــاعــات الدراسية
رغـ ـب ــة فـ ــي ت ـح ـص ـيــل ال ـن ـج ــاح
العلمي ،فهل يتحقق مناهم؟
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من هنا تنفتح بوابة األسئلة
واإلج ــاب ــات الـمـعـنـيــة بقصص
ال ـن ـجــاح ،لـنـجـيــب :إن الـنـجــاح
لـ ـي ــس مـ ـح ــض أمـ ـنـ ـي ــة ق ـل ـب ـيــة
تبرق أمامنا ،لنكتفي بالتمني
دون أي حـ ــراك ،فـلــو أن ــه كــذلــك
الستطعنا الطيران والتحليق
بجناحي طير ،فنحن ال ننفك
ن ـغ ـبــط ال ـط ـي ــور ع ـل ــى ال ـحــريــة
واالرتفاع في السماء ،ولكن من
الذي استطاع الطيران فعال؟
الــذي اخترع الطيارة ،أي أنه

قـ ـ ــام ب ـج ـه ــد م ـض ـن ــي وع ـل ـمــي
مـ ـ ـ ــدروس ،اس ـت ـط ــاع ب ــإن ـج ــازه
رفـ ـ ـ ــع اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ــى الـ ـغـ ـي ــوم
ل ـي ـن ـظ ــر لـ ـلـ ـع ــال ــم م ـ ــن أعـ ـل ــى،
إذا ال ـس ـع ــي والـ ـفـ ـع ــل ال ـج ــاد
هــو الـعــامــل الـمــؤثــر فــي معدل
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،فـ ـم ــا هــو
الـ ـفـ ـع ــل الـ ـمـ ـقـ ـص ــود؟ ال ـث ـم ــن،
يقول أوريسون سويت «ال أحد
يحتكر النجاح لنفسه ،النجاح
ملك لمن يدفع الثمن»
هــذه إجــابــة وافـيــة مختصرة
ألول ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن يـ ـغـ ـبـ ـط ــون
الـنــاجـحـيــن أو ي ـت ـص ــورون أن
القدر لم ينصفهم ولم يمنحهم
م ــا م ـنــح غ ـيــرهــم ،وهـ ــذا تــوهــم
كسول ُيقنع به اإلنسان نفسه،
ليرمي بثقل المسؤولية على
غيره أيــا كــان إنسانا أو قــدرا،
ال ـم ـهــم أن ن ـتــأكــد أن ال ــوه ــم ال
ي ـص ـن ــع ح ـق ـي ـقــة م ـه ـم ــا تـمـكــن
مــن أح ــد ،ف ــإن تــم إق ـنــاع بعض
األشخاص بالقدرية المحضة
ل ـل ـن ـجــاح ،ل ــن ي ـف ـيــدوا واقـعـهــم
بشيء سوى مزيد من االتكالية
واإلسـ ـق ــاط ،ألن م ـجــرد حــديــث
ع ــاب ــر لـ ـن ــاج ــح ،ك ـف ـي ــل بـكـشــف
حجم التحديات واألثمان التي
يبذلها رغبة في اإلنـجــاز ،فما
هو النجاح ُ
المنجز؟.

الخميس

«غابة رغدان» وأخطاء التشغيل
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عين الرأي

الغابة تقع على ثغر من سلسلة
جـبــال ال ـس ــروات ،حـيــث يـنــدلــق من
هذا الثغر ،الضباب ،فتكون الغابة
ممرا رئيسيا لقطعانه ،التي تبث
بين شجر العرعر الكثيف الجمال،
ول ــو وضـعــت أيـهــا ال ـق ــارئ الـعــزيــز
في أي من محركات البحث بمواقع
ال ـت ــواص ــل عـ ـب ــارة «غ ــاب ــة رغ ـ ــدان»
ألص ـب ــت بــالــده ـشــة م ــن ج ـم ــال مــا
ت ــرى ،ولـلـغــابــة جــانــب أكـثــر جماال
وسحرا في فصل الشتاء والربيع،
أجـ ـم ــل بـ ـم ــراح ــل مـ ــن وج ـه ـه ــا فــي
الـصـيــف ،حـيــث تـخـضــر ،وتتقاطر
ش ـج ـيــرات ـهــا ب ــال ـن ــدى ،ويــداه ـم ـهــا
ال ـ ـض ـ ـبـ ــاب ،فـ ـيـ ـك ــون ج ـم ـي ــا حـيــن
يـتـغـشــاهــا ،وجـمـيــا حـيــن ينقشع
عـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ،ول ـ ـ ـيـ ـ ــس بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـتـ ـغـ ـش ــي

ال تذكر الباحة سياحيا ،إال وتذكر غابة رغدان،
أو ما يسمى اآلن متنزه رغدان ،بعد تحويل الغابة
الطبيعية الشهيرة ،إلى مرافق ،وخدمات ال بأس
بها ،غابة رغدان معلم من معالم الباحة ،وآية
من آيات الجمال فيها ،بل إنها واحدة من أجمل
المتنزهات الطبيعية في السعودية ،وقد ال ينسى
أبناء المنطقة الزيارة التاريخية للملك عبداهلل،
واستقباله للرئيس حسني مبارك فيها ،وال ننسى
دهشة الرئيس المصري حينما قال «إحنا في لبنان
وال إيه!» وحبور وسعادة الملك بمالطفة الرئيس
المصري آنذاك.

واالنقشاع سوى لحظات.
الـ ـمـ ـتـ ـن ــزه ف ـ ــي الـ ـعـ ـش ــر سـ ـن ــوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ب ــذل ــت أمـ ــانـ ــة ال ـبــاح ــة
جهودا كبيرة في ترقيته ،من مكان
ب ـك ــر ،إلـ ــى م ـك ــان ي ـج ـمــع الـطـبـيـعــة
وال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري ،وت ــوف ـي ــر

ال ـخــدمــات ال ـض ــروري ــة ،ولـكـنـهــا لم
تحسن شـغــل ه ــذا الـمـكــان الـفــريــد،
بالطريقة الحكومية البيروقراطية
ال ـتــي تـجـعــل ه ــذا ال ـم ـكــان الجميل
ي ـت ــره ــل ،ومـ ــن ث ــم ي ـ ــذوي ف ـي ـمــوت،
ول ـيــس أدل ع ـلــى كــامــي هـ ــذا ،من
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إغالق بوابات أفضل غابة ومتنزه
طبيعي فــي الـسـعــوديــة طيلة أيــام
األسـ ـب ــوع ،وتـشـغـيـلــه ف ـقــط نـهــايــة
عطلة األسبوع.
أخـ ـي ــرا ،غ ــاب ــة رغـ ـ ــدان ال م ـفــر من
أن تتولى أمــرهــا وزارة السياحة،
وتضع منافسة عامة ،وتشهر في
وســائــل اإلع ــام ،إليـكــال تشغيلها
بـ ـشـ ـك ــل تـ ـ ـج ـ ــاري ،إل ـ ـ ــى م ـس ـت ـث ـمــر
مـقـتــدر ،مــع ش ــرط المحافظة على
طـبـيـعـتـهــا ك ـغــابــة ،وإق ــام ــة ف ـنــادق
ومقاه ومالهي ألعاب على
محيطة،
ٍ
ضفافها ،واسـتـغــال هــذا المنجم
ال ـس ـي ــاح ــي الـ ـم ــرب ــح ،وال ـ ـفـ ــردوس
ال ـ ـم ـ ـغ ـ ـفـ ــل ،إلـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــؤرة س ـي ــاح ـي ــة
س ـ ـعـ ــوديـ ــة تـ ـلـ ـي ــق ب ـج ـغ ــراف ـي ـت ـه ــا
النادرة ،ومناخها الفريد.
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لقاح كورونا ..عندما
يجتمع الجهل والتخلف
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى ف ــي
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى ب ــك
جلسته ،وق ــال:
الحال في غرفة
م ـ ـ ــاذا ت ــري ــدون
ال ـع ـم ـل ـي ــات،
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا؟
ول ـ ــوال ستر
فـ ـقـ ـل ــت لـ ــه:
الله واألطباء
بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة
لــي ّ
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
علي
رد
تـ ـ ـ ـ ــذم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم
َدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي
لـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت مـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي لـ ــم
ّ
سكان المقابر.
ت ـ ــوفـ ـ ـن ـ ــي إي ـ ـ ــاه
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ سـ ـنـ ـي ــن،
اسـ ـتـ ـش ــارات ــك
وارح ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي
قــائـمــة ووجـهــك
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـح ـم ــد
ممسوح بمرقة
م ـ ـ ــن ف ـل ـس ـف ـت ــك
دي ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ال ي ـم ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــوع إال
وتـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــك ف ــي
وت ـح ـض ــر مـعــك
قــدح وانتقاص
أص ـنــاف ال ــدواء
للتواصل مع الكاتب
ولـ ــوم اآلخــريــن
من الصيدليات
h.alkhudairi@saudiopinion.org
آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل
لـعــاج أوهــامــك
وأطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
ال ـمــرض ـيــة ،قــام
النهار.
بـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـه ـ ــا ل ــك
ف ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــوى ج ـ ــالـ ـ ـس ـ ــا ،وقـ ـ ـ ــال :صـيــدلــي لــم يـكـلــف نـفـســه عناء
ات ـقــوا ال ـلــه مـعـشــر األط ـب ــاء ،ألــم طـلــب وصـفــة طـبـيــة ،وج ــل همه
تكتفوا بإزهاق أرواح المرضى أن ي ـب ـي ــع ويـ ــربـ ــح «وه ـ ـ ــم ق ـلــة»
ب ــأخ ـط ــائ ـك ــم ال ـط ـب ـي ــة؟ نــاه ـيــك فـهــل كـنــت ت ـعــرف نـجــاعـتـهــا أو
عــن الـعــاهــات المستديمة التي ُس ّميتها؟
ُ
تخلفون بسبب تخلف بعضكم
انـظــر لجسدك المطرز بشتى
وشهاداتهم المزورة.
أن ــواع الـكــي ،هــل سالت ُمعذبك
َ َ
فـ ـقـ ـل ــت لـ ـ ـ ــه :أ َحـ ـ ــش ـ ـ ـفـ ـ ــا وسـ ـ ــوء بالنار هل تلك مغامرة مأمونة
َ
ِكـ ْـيــلــة؟ تــأخــذ مــالــي وتتفنن في أم أنــك «مــع الخيل يــا شـقــراء»؟
كـيــل الـتـهــم لــي ول ـلــزمــاء وتــذم ف ـ ـقـ ــط ل ـ ـم ـ ـجـ ــرد ب ـ ـضـ ــع م ـق ــاط ــع
مـ ــن أف ـ ـنـ ــوا ع ـم ــره ــم فـ ــي خــدمــة ب ــال ــواتـ ـس ــاب وبـ ـع ــض م ـق ــاالت
المرضى والسهر على راحتهم ،وزمرة أخبار مضللة ،أصبحت
ن ـعــم ه ـنــاك ق ـلــة قـلـيـلــة ول ـكــن ال م ــن ال ـم ـنــاديــن ب ـعــدم التطعيم،
ينبغي التعميم ،فما السبب يا ألوه ــام عششت فــي الباقي من
عقلك ،ومنها نظرية المؤامرة
ناكر الجميل؟
َ
ْ
فو ْضع ْ
ِّ
رجال على رجــل وقال :والـشــريـحــة والـ ـ ــ 13عــائـلــة التي
هل ستأخذ لقاح كورونا؟ قلت ت ـح ـك ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وتـ ـمـ ـث ــل ق ــوى
نعم ،ولما السؤال؟ فقال أعتقد والنظام العالمي الجديد.
ُ
أتمنى قبل أن تفتي وتتفلسف،
أنها مغامرة غير مأمونة ولن
أخــوضـهــا الـبـتــة ،فقلت لــه اآلن أن تكمل شهادة االبتدائية ،مع
تـيـقـنــت أن ــك مـتـخـلــف لـيــس عن ي ـق ـي ـنــي ب ـ ــأن الـ ـشـ ـه ــادة لـيـســت
سداد الديون فحسب ،بل عقليا .كـ ــل ش ـ ـ ــيء ،ف ـه ـن ــاك م ـت ـخ ـل ـفــون
قبل شهر جئتني وفي جعبتك ب ــأع ـل ــى الـ ـشـ ـه ــادات وم ـب ــدع ــون
حفنة من األعشاب المسمومة ،بـ ـ ـ ــدون ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ،وق ـب ـل ـه ــا أن
ُ
تـنــاولــت معظمها ل ـعــاج األلــم تعيد حساباتك النفسية لدى
دون أن تعرف ما هي وال آثارها مختص.
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The Strategic Transformations in Saudi Arabia

✍
Widad AL-Jarwan
An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

As we speak, Saudi Arabia is undergoing
such profound economic, social and
generational transformations, in a
competitive arena where competition
benefits the Saudi image in the
middle east and worldwide as well.
There is a noticeable role of the Saudi
government in raising the awareness
of citizens and increasing their
information and aspirations, while
deepening the national feeling and
the sense of belonging to homeland,
which
collectively
nourishes
national unity and instills a spirit
of participation and responsibility.
Saudi Arabia has exerted great efforts
to raise the levels of awareness of
the dimensions, concepts, risks and
behaviors of both lawful and illegal
areas of public and private security
and safety, in order to reduce internal
and external risks and threats.
It helps enhancing the citizen’s

awareness of his rights and duties
by amending or even legislating
new regulations and laws that make
all members of society live in an
advanced yet reconciled social system.
This helps Protecting against dangers,
opening new horizons and keeping pace
with global changes through the efforts
to organize the country economically,
socially, politically, militarily and
technically, to become a developed
country with fortified infrastructure

and
organizational
schemes.
Despite all caveats, the Saudi
government has empowered women
in every single field to contribute to
the country’s development efforts,
no less than any other male citizen.
The Kingdom has also criminalized all
racist behavior towards religions, and
opened up Touristic potentials, so that
people get to know the Kingdom, its
heritage, arts and topography. This was
a part of a continuing effort towards

arts, culture and the construction of
museums and the revival of heritage.
The government has joined forces
with people to preserve the security
and stability of the country. It also
emphasized the importance of
Charity and providing service to the
community, along with promoting and
purifying authentic religious values.
These strategic changes that appear to
be heavy on society and require time,
ability and patience to achieve them,
won’t be hard at all if adopted by citizens
themselves, that would reduce the
burden on governments and be the basis
for re-instilling the right principles again.
Hence, the partnership of the
government and people in the country’s
renaissance was a strategic partnership,
based on preserving the country from
all dangers, thus, achieving constructive
cooperation in the prosperity of the
country and its members.
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