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سكان دولة متقدمة كالنرويج فقيرا يكون
الفقر يأخذ معناه من الواقع االجتماعي للفرد ،فمن يعتبره
في دولة متخلفة كيمن الحوثي أو سوريا بشار أو لبنان نصراهلل وباسيل من الطبقة االرستقراطية
الغنية ،كما أنه يأخذ معناه أيضا من الوعي الثقافي للفرد ،فعامة الناس والدهماء الذين ال يملكون
وعيا ثقافيا كبيرا يعتبرون توفر المسكن والملبس والمأكل والمشرب والمنكح كافيا لهم ،ولديهم من
القوة الجسدية وفراغ البال واتساع الوقت والجهد ،ما يساعدهم لتحصيل المزيد من المال إذا شاءوا.
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التخلي عن العقل

يومية

ان ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــت
الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم لـ ــدى
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس
حـ ـ ـي ـ ــن يـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
ال ـ ـت ـ ـهـ ــور ش ـ ـجـ ــاعـ ــة ،وك ـ ــأن
اإلن ـ ـسـ ــان ل ـي ــس ل ــدي ــه عـقــل
يحكم به القضايا ويتحكم
ب ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــه ،ف ـ ــرم ـ ــي
النفس فــي المخاطر ليس
مـ ــن ال ـش ـج ــاع ــة فـ ــي شـ ــيء،
والشجاعة ال تعني التخلي
عــن العقل ،الشجاعة صفة
ن ـب ـي ـلــة ال ي ـج ــب أن ت ـقــود
صاحبها إلى فعل الجنون
وال ـت ـهــور ،وب ـيــن الشجاعة
والـتـهــور خـيــط رفـيــع وهــو
الحكمة التي من فقدها فقد
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـش ــاع ــره،
ولم يقدر على ضبط نفسه.
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدي فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــاة
يومية

✍

مبارك بقنة

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

M.BOKNA@SAUDIOPINION.ORG

اإلنـ ـس ــان مـطـلــب ضـ ــروري،
فـ ـب ــدون ال ـت ـح ــدي ال يـمـكــن
أن تـ ـتـ ـحـ ـق ــق اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات
الــرائـعــة ،وال يمكن التغلب
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـصـ ــاعـ ــب ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة،
ف ـه ــو ي ـح ــث اإلن ـ ـسـ ــان عـلــى
تحقيق أهدافه وطموحاته،
وه ـ ــو ق ــري ــن ل ـل ـن ـج ــاح ،وال
يـمـكــن أن يـعـيــش اإلن ـس ــان
دون ت ـحـ ٍـد ،حـتــى أن أبسط
األمـ ـ ـ ــور ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ن ــوع
من التحدي حتى ولــو كان
يسيرا.
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤل ـ ـ ــم أن ي ـق ـت ـص ــر
ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي عـ ـل ــى ال ـق ـض ــاي ــا
الهامشية التي فيها ضرر
على حياة اإلن ـســان ،فمثال
يـتـحــدى ش ـخـ ٌـص آخـ ـ َـر بــأن
يقود سيارته على إطارين،
أو يـتـحــدى آخ ــر أن يمشي

ع ـل ــى الـ ـجـ ـم ــر… إل ـ ـ ــخ ،ف ــأي
م ـع ـن ــى إي ـ ـجـ ــابـ ــي ف ـ ــي ه ــذا
الـ ـتـ ـح ــدي؟ ال شـ ـ ــيء س ــوى
الطيش.
وإذا كــان للمرء أن يدخل
تحد مع اآلخرين ،فليكن
في ٍ
ف ــي أمـ ــور إيـجــابـيــة ترتقي
ب ـ ـف ـ ـكـ ــره وتـ ـ ــرفـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
إدراك ـ ـ ـ ــه ،وإث ـ ـبـ ــات ال ــوج ــود
ال ي ـ ـكـ ــون بـ ــإل ـ ـقـ ــاء ال ـن ـف ــس
ف ــي الـتـهـلـكــة ،وإن ـم ــا يـكــون
بــرزانــة عقل ورصــانــة فكر،
والـتـحــدي السلبي ال ــذي ال
ُّ
تعقل فيه ،هو في الحقيقة
ت ــدمـ ـي ـ ٌـر لـ ـ ـق ـ ــدرات اإلنـ ـس ــان
ف ـ ــي أشـ ـ ـي ـ ــاء ال ق ـي ـم ــة ل ـه ــا،
وح ـيــن ي ـكــون ال ـت ـحــدي هو
اسـتـجــداء إعـجــاب اآلخرين
فهنا يذهب جمال التحدي
وثمرته.
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ل ـك ــن ال ـم ـث ـقــف ال ـف ـق ـيــر م ــن الـ ـم ــال ه ــو مــن
ي ـعــانــي حـقـيـقــة ف ــي مـجـتـمـعــات مـتــراجـعــة
ح ـضــاريــا وم ــؤس ـس ــات ال تـقـيــم للمثقفين
واألدب ـ ـ ــاء وزن ـ ــا ،ي ـض ــاف ل ــذل ــك أن الـمـثـقــف
عــزيــز نفس مترفع عــن تحصيل الـمــال من
الـجـمـعـيــات غـيــر الــرب ـح ـيــة ،وال ـت ــي ه ــي في
األصــل جمعيات دينية ال تــرى في المثقف
المستنير ك ـبــدا رط ـبــا يستحق األجـ ــر ،بل
تـنـظــر لــه ك ـعــدو يـجــب الـتـشــديــد عـلـيــه بكل
ال ـط ــرق ،يــؤسـفـنــي ه ــذا الـتـهـمـيــش لــأدبــاء
والمثقفين في مجتمعاتنا العربية ،بينما
ينال خيرها ويكدس أموالها فقراء الثقافة
والفكر الذين ال يضيفون للحياة والبشرية
إال ما يلوثون به الفضاء الثقافي ،من ترديد
أفكار الموتى القروسطيين والتبشير بها
ونشرها وفرضها بـقــوة األكـثــريــة كما قال
إيليا:

الفقر يأخذ معناه من الواقع االجتماعي للفرد ،فمن يعتبره
ُ
سكان دولة متقدمة كالنرويج فقيرا يكون في دولة متخلفة
كيمن الحوثي أو سوريا بشار أو لبنان نصراهلل وباسيل من الطبقة
االرستقراطية الغنية ،كما أنه يأخذ معناه أيضا من الوعي الثقافي
للفرد ،فعامة الناس والدهماء الذين ال يملكون وعيا ثقافيا كبيرا
يعتبرون توفر المسكن والملبس والمأكل والمشرب والمنكح
كافيا لهم ،ولديهم من القوة الجسدية وفراغ البال واتساع
الوقت والجهد ،ما يساعدهم لتحصيل المزيد من المال إذا شاءوا.
لما سألت عن الحقيقة قيل لي
الحق ما اتفق السواد عليه
نرضى بظلم األكثرية مثلما
يرضى الرضيع الظلم من أبويه
إما لخير يرتجيه منهما
أو خيفة من أن يساء إليه
وإن أك ـث ــر الـمـثـقـفـيــن واألدبـ ـ ـ ــاء تهميشا

الثالثاء  28جمادى األولى  1442هـ

✍

يكتبون في العدد القادم

سراج أبو السعود

مبارك حمدان

تركي رويع

رباب فهمي

إبراهيم مفتاح

حسين الحكمي

شايع الوقيّان

أمير بو خمسين

رأي:

✍

أمين الحباره

www.saudiopinions.org

وظلما فــي مجتمعاتنا العربية هــم الذين
نـ ـش ــأوا ف ــي األري ـ ـ ـ ــاف والـ ـ ـق ـ ــرى ،ي ـعــرضــون
س ـبــائــك ال ــذه ــب ف ــي أسـ ـ ــواق ال ـح ــدي ــد ،فلم
تـنـتـشـلـهــم سـلـطــة وال مـ ــال ،ي ـكـت ـبــون لليل
وال ــري ــح وال ـم ـطــر وي ـغ ـنــون لـلـفـجــر وال ـحــب
واألمل ،تطحنهم ضروريات الحياة المادية
وخطب وعــاظ الصحوات الدينية وألسنة
ونظرات الجماهير الغوغائية ،التي يقودها

 12يناير 2021م

الطائفيون و«الصحويون» نحو المزيد من
التخلف والتجهيل والتراجع الحضاري.
كـتـبــت ه ــذه ال ـم ـقــالــة حـيـنـمــا خ ــرج ــت من
مجلس فيه قوم لو وزنتهم بميزان الثقافة
وال ـف ـكــر وال ـح ـض ــارة ،ال ي ـس ــاوون قـيـمــة ما
يـكـتـبــه مـثـقــف مستنير عـلــى واج ـه ــة علبة
سـ ـج ــائ ــره ،ف ـل ـي ــس ل ـه ــم م ــؤل ــف م ـف ـي ــد وال
قصيدة ماتعة وال رأي منطقي أو فلسفي
وال نظرية إنسانية أو قــانــون علمي ،وكل
م ــا يـمـلـكــونــه ورق ـ ــات كــرتــون ـيــة يـسـمــونـهــا
فــي ب ــاد ال ـعــرب «درجـ ــات عـلـمـيــة» وأم ــواال
مكدسة جاءت من حيث ال يحتسبون ،ولكن
لألسف من يملك المال والوجاهة في هذه
المجتمعات المتراجعة حضاريا يملك كل
شيء.
ف ـم ـس ـك ـيــن ذل ـ ــك ال ـم ـث ـق ــف الـ ـم ــذم ــوم حـيــا
والمنسي ميتا.

الثالثاء

وللصورة رأي
م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤك ـ ــد أن فــي
ع ــال ــم صـ ـن ــاع ــة الـ ـح ــدث
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ت ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــم
ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات عـ ــروضـ ــا
كثيرة ومـتـنــوعــة ،إال أن
«مـ ـس ــك» الـ ـت ــي عــودت ـنــا
دوما على اإلبداع تتميز
ب ـش ـكــل م ـل ـف ــت ،إخ ــراج ــا
وم ـض ـم ــون ــا وت ـق ــدي ـم ــا،
وعـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األم ــر
بلمسات فنية ابتكارية
ت ــأت ــي «مـ ـس ــك» لـتـتــربــع
ع ـلــى عـ ــرش ال ـف ـعــال ـيــات
الجماهيرية وتؤكد أنها
رقم صعب في مجالها.
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وفاء خضير – كاتبة رأي

أشر أخالق الرجال
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محمد الشويعر

للتواصل مع الكاتب
m.alshuwaier@saudiopinion.org

أمــا إذا كانت الصفات عكس ذلــك ،فهي
أيـضــا مــن المجتمع المحيط ب ــه ،فتجده
غ ـيــر م ـن ـتــج ،تـعـلـيـمــه م ـت ــأخ ــرا ،ك ــاذب ــا في
أقــوالــه وتـعــامــاتــه ،وغـيــرهــا مــن الصفات
الذميمة التي ال تتناسب مــع شخصيات
الرجال المبدعين والملهمين.
إال أن ه ـنــاك س ـمــات ق ــد ت ـكــون ف ــي ال ــدم
ال يـمـكــن لــإن ـســان أن يـسـيـطــر عـلـيـهــا أو
ي ـغ ـيــرهــا ،م ـثــل «ال ـب ـخ ــل» الـ ــذي ه ــو عــديــم
المرجلة ،فأشر أخالق الرجال البخل ،وقد
قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «لو
كان البخل رجل لقتلته» فالبخل من الشيم
الـقـبـيـحــة ال ـتــي تـجـعــل صــاحـبـهــا مـنـبــوذا
ع ـن ــد أس ــرت ــه وأقـ ـ ــرانـ ـ ــه ،فــال ـب ـخ ـيــل ي ـحــرم
نفسه متعة اللذة بماله ،ويحرم من حوله
بالتمتع بما رزقه الله ،يقول أبو حنيفة «ال

تتنوع السمات الشخصية من رجل إلى آخر ،بحكم التربية
والبيئة والتعليم وغيره ،فتجد اإلنسان المعطاء المجتهد
المخلص في عمله ويتفانى في كل أمر يوكل إليه ،ال يحب
التأخر عن العمل ،صادقا في أقواله وتعامالته ،فأغلب هذه
السمات قد تكون من مؤثرات البيئة التي عاش فيها اإلنسان،
فكل فرد منا يتخرج من بيئته التي عاش وترعرع فيها.
تزوج البخيل وال تعامله» ويقول «النظر
إلــى البخيل يقسي القلب ،ولـقــاء البخالء
كرب على قلوب المؤمنين» وقال ابن القيم
رح ـمــه ال ـلــه «الـجـبــن والـبـخــل قــريـنــان فــإن
عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن،
وإن كــان بماله فهو البخل» فهذه الصفة
ال ـم ــذم ــوم ــة ه ــي ال ـت ــي ت ـف ــرق ب ـي ــن الـ ــزوج
وزوج ـ ــه وب ـي ــن ال ــوال ــد وول ـ ــده ،ف ــا يمكن
ألي إن ـســان أن يتعايش مــع بخيل ســواء

نيران التصحر وبقايا النفايات
كـنــت أتــوقــع أن حــرائــق
غـ ـ ــابـ ـ ــات عـ ـسـ ـي ــر بـ ــدايـ ــة
ال ـن ـهــايــة ل ـه ــذه ال ـظــاهــرة
ال ـب ـش ـعــة ال ـت ــي تصحر
متنزهاتنا ،وتحولها
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تـ ـ ـس ـ ــر
الناظرين إلــى صحراء
قــاحـلــة مــوحـشــة ،ولكن
اسـ ـتـ ـم ــرار إشـ ـع ــال ال ـنــار
مــن قبل المتنزهين يدل
على أن البداية مستمرة
رأي:
ول ـ ــم ن ـص ــل ل ـن ـهــايــة ه ــذا
المشهد المؤلم.
ي ـطــالــب ال ـب ـعــض ب ــدور
م ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات،
وال ـب ـعــض ي ـطــالــب ب ــدور
للتواصل مع الكاتب
حيوي لقطاعات معنية
s.alhmadi@saudiopinion.org
بـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاءل
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض ع ـ ـ ـ ــن شـ ــرطـ ــة
البيئة ،والبعض اآلخر يبحث عن عقوبات من اإليمان.
ال ــذي ــن يـشـعـلــون ال ـن ـيــران ف ــي األش ـج ــار،
رادعة ،وبين هذه وتلك استمرت مؤشرات
وال ــذي ــن ي ـتــركــون بـقــايــا األكـ ــل والـعـصـيــر
إشعال النار في المتنزهات دون توقف.
ف ـ ــي دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ي ـس ـل ـمــون ف ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـن ــزه ــات ،بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ل ــوائ ــح
األعـمــال الميدانية لمؤسسات وشــركــات صارمة وتشهير ،ولن يتم ذلك بالنصح،
مـ ـحـ ـت ــرف ــة ،ل ــديـ ـه ــا فـ ـ ــرق عـ ـم ــل م ـي ــدان ـي ــة والـ ـت ــوجـ ـي ــه ،وحـ ـم ــات ال ـت ــوع ـي ــة ،وإن ـم ــا
مــدربــة ،ومجهزة بالكاميرات التوثيقية ،ي ـت ــم ع ـب ــر إنـ ـش ــاء شـ ــركـ ــات ،وم ــؤس ـس ــات
ولوائح عقوبات فورية ،ومن عوائد هذه متخصصة في هذا المجال ،وبحاجة لمن
الشركات ،وهــذه المؤسسات يتم تسليم يعلق جرس الصالحيات ألمراء المناطق
الـ ــدولـ ــة ن ـس ـبــة م ـ ـحـ ــددة ،وي ـت ـب ـق ــى ل ـهــذه دون قيود البيروقراطية.

✍

صالح الحمادي

ال ـش ــرك ــات وال ـمــؤس ـســات
ن ـس ـبــة مــرت ـف ـعــة لـتـغـطـيــة
رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا مــع
فـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــض م ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ٍـر لـ ـ ـه ـ ــذا
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار
فـ ــي حـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة مــن
مـشـعـلــي ال ـن ـي ــران ،ومــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن
ي ـ ـتـ ــركـ ــون ب ـ ـقـ ــايـ ــا األكـ ـ ـ ــل،
وال ـع ـص ـي ــر ،وال ـن ـف ــاي ــات،
ف ــي م ــواق ــع ال ـت ـنــزه ،حتى
أص ـب ـح ــت هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة
ثـقــافــة مـنـتـشــرة بـشـكــل ال
ي ـص ــدق ،ويـكـفــي أن تجد
أن ه ــذه الـظــاهــرة وصلت
إلـ ــى درجـ ـ ــة أن ص ـنــاديــق
النفايات نظيفة ومجاورة
لـنـفــايــات المجتمع الــذي
يعتقد أن النظافة ليست

ك ــان رج ــا أم ام ـ ــرأة ،فــالـبـخــل يــأتــي حتى
فــي الـجــاه والتعامل والضحك والسلوك،
فهناك البعض يبخل بجاهه وبجلوسه
وحديثه مع اآلخــريــن ،ويبخل بضحكاته
مــع أســرتــه وأصــدقــائــه ،ألن البخل يجري
في دمه وال يستطيع التخلص منه.
سئل الحسن بن علي -رضي الله عنهما-
ع ــن الـبـخــل ف ـقــال «ه ــو أن ي ــرى ال ــرج ــل ما
ينفقه تلفا ،ومــا يمسكه شــرفــا» فالبخل

من الخصال الذميمة التي تمنع اإلنسان
من البذل والعطاء والتصدق وبذل الخير،
والـ ـع ــرب ع ـم ــوم ــا ي ـك ــره ــون ص ـف ــة الـبـخــل
وال ـش ــح ،فــالـشـحـيــح ه ــو الـ ــذي يـشــح على
نفسه وعلى أسرته وعلى من حوله ،وقد
أفرد الجاحظ كتابا عن البخل وصفاتهم
والمواقف التي يتعرضون لها في كتابه
«ال ـب ـخــاء» بـطــريــق قصصي جـمـيــل ،فــإذا
رأي ــت الـبـخـيــل فــا تـجــالـســه وال تـســامــره،
فإنه قد يعكر صفو مجلسك وحديثك.
ختاما ،سئل حكيم ذات يوم عن البخل
فقيل لــه :هل هناك أقبح من البخل؟ فقال
نعم ،إنه الكريم ،إذا تحدث بإحسانه لمن
أحسن إليه ،وهذه الصفة القبيحة تجدها
في بعض من يدعي أنــه كريم وهــي صفة
تتعدى قباحة البخل وشره.

التركيز على اللحظة
لو تأملت حال كثير من الذين
يفتقدون المتعة في حياتهم،
لوجدت أن المشكلة تكمن في
فقدان السيطرة على اللحظة،
يفقد اإلنسان السعادة حين
يـفـقــد مـتـعــة ال ـل ـح ـظــة ،فتبقى
الـ ـمـ ـش ــاع ــر ت ــائـ ـه ــة ف ـ ــي ف ـلــك
األف ـ ـكـ ــار ال ـم ـش ـت ـت ــة ،فـ ــا هــي
تعيش اللحظة ،وال هي تنجح
في تجاوزها.
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة ب ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ـل ـ ـهـ ــا ه ــي
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع الـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
نعيشها ،فالسعادة عبارة عن
اللحظة التي نعيشها ،والحزن
أيضا عبارة عن اللحظة التي
نعيشها .تقاس الحياة بمعدل
اللحظات ،فكلما ارتـفــع معدل
لحظات السعادة ،أو التعاسة
أخـ ـ ــذت ال ـح ـي ــاة ه ـ ــذا ال ـط ــاب ــع،
األفـ ـك ــار ال ـم ـش ـت ـتــة ت ـ ــؤدي إلــى
صناعة المزاج السيئ ،ال يمكن
أن ي ـت ـح ـســن ال ـ ـ ـمـ ـ ــزاج ،طــال ـمــا
أن اإلن ـ ـسـ ــان ال ي ـع ـيــش مـتـعــة
اللحظة ،بغض النظر عن مدى
طــول ـهــا ،وق ـص ــره ــا ،كـثــافـتـهــا،
وبساطتها.
لماذا يفقد الكثير من الناس
المتعة في حياتهم؟
ب ـب ـســاطــة ألن ـه ــم ال يـلـتـفـتــون

رأي:
✍
ناصر الخياري
للتواصل مع الكاتب
n.alkhayarri@saudiopinion.org

إل ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـل ـح ـظــة،
اللحظة الـتــي تعيشها ،ســواء
ف ــي مـكـتـبــك أم م ــع أس ــرت ــك ،أم
فـ ــي م ـق ـه ــى ت ـح ـت ـســي ق ـهــوتــك
الـمـفـضـلــة ،تفقد المتعة حين
ينشغل عقلك عــن االستمتاع
َ ُ َ
ـار ُد
بتفاصيلها
الكاملة ،فــتــطـ ِ
َ
َأ ْف ـ ـ ـ َـك ـ ـ ـ ُ
ـار َك الـ ـم ــواق ــف ال ـع ــاب ــرة،
وتـجـتــر مــن ذكــريــاتــك خيبات
بألم أحالم
الماضي ،وتالحق
ٍ
م ـس ـت ـق ـب ــل أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن واق ـ ـعـ ــك،

وت ـ ـ ـتـ ـ ــذمـ ـ ــر ب ـ ـ ــأس ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن ن ـك ــد
الــوظ ـي ـفــة ،وه ـك ــذا ت ـغــوص في
بحور من األفكار السيئة التي
تستيقظ على طنينها ،وتنام
على وعثائها.
«إن ك ـ ـنـ ــت مـ ـكـ ـتـ ـئـ ـب ــا ،ف ــأن ــت
تـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وأن
ك ـن ــت ق ـل ـقــا ف ــأن ــت ت ـع ـيــش فــي
المستقبل ،وإن كنت في سالم
فأنت تعيش الحاضر» هذا ما
قاله «الوتزه»
من هنا تبرز أهمية التركيز
عـلــى الـلـحـظــة ،فمتى استطاع
اإلنسان التركيز على اللحظة
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ،وت ـخ ـلــص من
األف ـ ـكـ ــار ال ـس ـي ـئ ــة الـ ـت ــي تـنـتــج
م ـشــاعــر س ـل ـب ـيــة ،وت ـف ــاع ــل مع
لـحـظـتــه ب ـش ـغــف ،سـتـحـلــق به
مـ ـش ــاع ــر الـ ـمـ ـتـ ـع ــة ف ـ ــي ف ـض ــاء
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،إن الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
اللحظة مهارة قد تكون سلبها
من الكثيرين ممارسات خاطئة
فــي الـســابــق ،لـكــن استعادتها
ضرورة قصوى من أجل حياة
سعيدة.
إشراقة:
التركيز على اللحظة مهارة
إن ل ـ ــم ت ـم ـت ـل ـك ـه ــا ،ف ـت ـع ـل ـم ـهــا،
لتعيش متعة اللحظة.

الثالثاء

اخرج من رأسك

رأي✍ :

أحمد العوفي
للتواصل مع الكاتب

A.ALOFFI@saudiopinion.org

عين الرأي

هــي نفسك ،هــي أنــت ،والتعامل
ُ
مـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ـط ـ ــرة ف ـ ـطـ ــرنـ ــا ع ـل ـي ـه ــا،
تـعـيــش مـعـنــا فــي دورة حياتنا،
تظهر جلية واضحة في مواقف،
وت ـض ـع ــف ف ــي أخ ـ ـ ــرى ،وأح ـي ــان ــا
تـنـعــدم حـتــى نـظــن أن ــه ال وج ــود
ل ـه ــا ،وه ـ ــذا أمـ ــر طـبـيـعــي إن كنا
نحن من يتحكم في هذا التفاوت.
ول ـ ـكـ ــن الـ ـمـ ـصـ ـيـ ـب ــة وال ـ ـكـ ــارثـ ــة
إن صـ ـ ـ ــار الـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ،وت ـح ـك ـم ــت
وسـ ـيـ ـط ــرت هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــ«أن ـ ـ ــا» ف ــإم ــا
أن ت ـت ـض ـخــم وت ـص ـي ــب أس ـيــرهــا
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كيفك مع الـ«أنا» ،هل ضابطها ومتصالح
معها؟ أم مسيطرة عليك ومتحكمة في حياتك
وتصرفاتك؟ لنتفق قبل كل شيء أننا ال يمكن أن
نعيش بدونها ،لماذا؟

بــالـنــرجـسـيــة والـ ـغ ــرور ،وتــوهـمــه
بالثقة الــزائــدة ،الزائفة ،المهلكة،
أو تسلسله بسالل وأغالل وهمية
حـتــى تـقـتــل فـيــه ثـقـتــه ،وق ــدرات ــه،
وفـ ـ ــي كـ ــل ج ـم ـي ــل مـ ــن حـ ــولـ ــه ،أو
َ
ت ـض ـع ــف ح ـت ــى ي ـت ـم ـكــن ال ـخ ــوف
مـ ـن ــه ،وي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ــه ،ال ـخ ــوف
مــن نـظــرات اآلخــريــن ،الـخــوف من

الفشل ،الخوف من المجهول.
حينها ستكون ال ــ«أن ــا» أعظم
ع ــائ ــق ،وأك ـب ــر مــانــع ع ــن الـنـجــاح
واإلنـ ـ ـج ـ ــاز ،والـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـع ـيــدة،
المطمئنة ،المستقرة.
يحب أن تعي جـيــدا أن ال ــ«أنــا»
أق ـ ـ ـ ـ ــوى ع ـ ـ ـ ــدو تـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــه ،أق ـ ـ ــوى
مـ ــن جـ ـي ــوش الـ ـع ــال ــم م ـج ـت ـم ـعــة،

واالنتصار عليها انتصار عظيم،
وف ـ ـتـ ــح مـ ـبـ ـي ــن ،وح ـ ـتـ ــى ي ـت ـح ـقــق
ذل ـ ــك ي ـج ــب أن ت ـن ـت ـفــض ،تـحـطــم
أغــال ـهــا ،ت ـمــرد ،اه ــرب مــن سجن
مخك ،اخــرج من رأســك ،والتفكير
ال ــزائ ــد ال ـمــرهــق ف ــي ن ـف ـســك ،ركــز
ع ـلــى ال ـه ــدف وت ـح ـق ـيــق إن ـج ــازه،
على العمل ،تقبل الفشل ،والنقد،
اعرف قدراتك وإمكاناتك ،حينها
سـتــرى األم ــور بــوضــوح ،وتزنها
بـمــوازيـنـهــا الصحيحة وتعيش
حرا ،متفاهما مع الـ«أنا».
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رسائل علمية للتخزين
تـحـلـيـلـهــا وف ـقــا للتحليل
ق ـ ــال ل ـ ــي :اضـ ـط ــررت
اإلحـ ـص ــائ ــي الـ ـ ـي ـ ــدوي ،أو
أن أمـ ـض ــي ع ـ ــدة أيـ ــام
بواسطة برنامج اإلكسيل
ل ـغ ــرض ب ـحــث عـلـمــي،
« »EXCELومـ ـ ـ ـ ــن ث ــم
في المجال التربوي،
الـخــروج بتوصياتها
وأن أدلـ ـ ــف ب ـعــدة
الـنـهــائـيــة وطباعتها،
زي ـ ــارات متعاقبة
تـكـمـلــة ل ــإط ــار الـنـظــري
إلـ ـ ـ ــى ق ـ ــاع ـ ــة إحـ ـ ــدى
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــل  50فــي
مـكـتـبــات الــرســائــل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـج ــم
العلمية ،في كلية
الدراسة ،الذي يكاد في
ت ــرب ــوي ــة ،ب ــإح ــدى
مجمله يكون استنساخا
ال ـج ــام ـع ــات ال ـع ـت ـيــدة،
«ح ــذو ال ـقــذة بــال ـقــذة» من
بــاح ـثــا ع ـ ّـم ــا أدع ـ ــم به
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،إال مــن
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــا بـ ـحـ ـثـ ـي ــا،
ع ـن ــاوي ــن ف ــرع ـي ــة وب ـعــض
ودراس ـ ـتـ ــي ،بــالـجــديــد
مـ ـلـ ـخـ ـص ــات م ـ ــوج ـ ــزة مــن
وال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــد ،مـ ـم ــا ي ـقــع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
تحت يــدي من مراجع
ت ـح ـم ـل ـه ــا صـ ـفـ ـح ــات تـلــك
أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة م ـح ـك ـم ــة
الدراسات المتشابهة.
تحكيما أكاديميا.
ويضيف ممتعضا :ما
وأخ ــذتـ ـن ــي الــده ـشــة
ح ـص ـي ـل ــة نـ ـت ــائ ــج دراسـ ـ ــة
للكم الكبير المتواجد
للتواصل مع الكاتب
من هــذا النوع ســوى أنها
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـل ــك
 G.ALFAQEA@SAUDIOPINION.ORGال ت ـح ـمــل ج ــدي ــدا يـضــاف
ال ـم ـك ـت ـبــة ،ال ـت ــي يعلو
ل ـل ـم ـع ــرف ــة ب ـص ـف ــة ع ــام ــة،
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـض ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـبـ ـ ــار
وال ع ــائ ــدا ع ـلــى الـعـمـلـيــة
وكثرة العناوين التي
الـ ـت ــرب ــوي ــة وال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ال ـ ـتـ ــربـ ــوي بـصـفــة
تراكمت على مدى عقود زمنية فائتة.
ث ــم أض ـ ـ ــاف :وب ــال ـت ــأك ـي ــد ق ــد َبـ ـ ــذل فـيـهــا خ ــاص ــة ،يـمـكــن ب ــه ت ـطــويــر وإثـ ـ ــراء إع ــداد
أصـ ـ ـح ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودا مـ ـضـ ـنـ ـي ــة ك ــان ــت دروس هذه المادة المختارة أو تلك ،وهو
كلفتها وقـتــا وم ــاال وقـلـقــا ،حـتــى ن ــال كل مــا ُي ـعـ ُـد شــرطــا مـهـمــا إلن ـجــاز كــل دراس ــة
صاحب دراس ــة فيها بغيته وحــاز درجــة جامعية وفقا للمنهج العلمي الرصين.
وتعود نتائج تلك الدراسات المتوقعة
الماجستير أو الدكتوراه التي سعى من
أجل تتويج مسيرته العلمية بإحداها أو م ــن وج ـهــة ن ـظــره ألس ـب ــاب جــوهــريــة كما
يراها بقوله :إن جميع مدارس السعودية
بهما معا.
ل ـك ــن ارتـ ـسـ ـم ــت فـ ــي م ـخ ـي ـل ـتــي ع ــام ــات ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـع ــام تـطـبــق فـيـهــا مـنــاهــج
استفهام استعصى ّ
علي قبول إجاباتها دراسية واحــدة ،والبيئة التعليمية تكاد
ُ
وأس ـقــط فــي يــدي بعد االطــاع تكون نفسها في جميع أنحاء السعودية
الـســريـعــة،
عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ـ ـهـ ـ ــرس بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات مــع فــروقــات طفيفة ال تــذكــر ،وإن معلمي
والمحتويات لبعض تلك الرسائل التي تـ ـل ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد الـ ـمـ ـخـ ـت ــارة ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة هــم
ُ
ُ
ُ
وأج ـ ـ ـيـ ـ ــزت فـ ــي ال ـق ـســم خريجو مضامين تربوية واحــدة بإعداد
ق ـب ـل ــت ون ــوقـ ـش ــت
َ
الـمـخـتــص بــالـكـلـيــة ،وح ـصــل الـكـثـيــر من شبه واحــد دفـعــت بهم للميدان التربوي
أصـحــابـهــا عـلــى تـقــديــر مـمـتــاز مــع مرتبة كمعلمين ،وإن نظام التعليم المطبق في
جميع مدارس السعودية نظام واحد.
الشرف.
وإن االخـ ـتـ ـب ــارات ت ـ ــؤدى ب ـن ـظــام واح ــد
فقلت وماذا في ذلك؟
قال مدلال على ما يقول :يكفي أن أشير ومقنن بلوائح معتمدة من وزارة التعليم،
إل ــى وج ــه ال ـغــرابــة الـمـحـ ّـيــر فــي االعـتـمــاد والمشرفين التربويين يسلكون في تقييم
واإلجـ ـ ـ ــازة ل ـب ـعــض ت ـلــك ال ـع ـن ــاوي ــن ،فخذ أداء ال ـم ـع ـلــم وفـ ــق آل ـي ــة م ــوح ــدة ،نــاهـيــك
مثاال :فمن باحث يختار دراسة عن «واقع عــن اعـتـمــاد الكثير مــن المعلمين إلعــداد
إعــداد دروس مــادة الـقــراءة أو التعبير أو الـ ــدروس عـلــى اإلع ـ ــدادات ال ـجــاهــزة ،التي
اإلمالء أو العلوم أو الرياضيات في الصف وفرتها أسواق المكتبات والقرطاسيات،
ال ــراب ــع اب ـت ــدائ ــي ،ف ــي  30أو  50م ــدرس ــة ،وت ـ ـغـ ــاضـ ــي مـ ـ ــديـ ـ ــري وق ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
م ــن وج ـه ــة ن ـظــر الـمـعـلـمـيــن والـمـشــرفـيــن والمشرفين عن محتوياتها عند التوقيع
والمديرين ،في مدارس محافظة جنوبية عليها.
فأين الفروق الجوهرية التي من الممكن
ما بالسعودية»
وب ــاح ــث آخ ــر وبـنـفــس الـقـســم والـكـلـيــة ،أن تثري هذه الدراسة أو تلك إعداد المعلم
يختار ذات الموضوع ،ولكن ّ
يغير مكان ل ــدروس ــه وتـسـتـحــق ه ــذا الـمـجـهــود لعدة
تطبيق الدراسة فيختار محافظة شمالية سنوات؟
قلت :ولكن هذا ال يمنع أن من بين هذه
مثال.
ـال وإن
ـ
ع
مستوى
على
ـات
ـ
س
درا
الرسائل
ٍ
ويـ ـضـ ـي ــف :ول ـع ـل ـم ــي ب ـط ــري ـق ــة مـطـبــخ
تصميم استمارة الدراسة الميدانية لعينة كانت ليست بعدد ما أشرت إليه.
واتـفـقــت معه فــي خـتــام حــوارنــا أن ذلك
الدراسة مع المشرف على الرسالة ،الذي
قد يكون هو نفسه من أشرف على رسالة هــدرا لجهد علمي استغرق عدة سنوات،
خ ــات ـم ـت ــه ّ
دس ـ ـ ـ ـ ُـه بـ ـي ــن دفـ ـتـ ـي ــن ب ـغــاف ـيــن
شبيهة بنفس الـمــوضــوع ،ثــم تحكيمها
وإقــرارهــا واإلذن للباحث بتطبيقها في س ـم ـي ـك ـيــن ،م ـخ ـت ــوم ــا ب ـش ـع ــار ال ـجــام ـعــة
الميدان ،إلى جمعها باالستعانة بصديق ي ـح ـفــظ بــرك ـنــه ع ـلــى رف م ــن رف ـ ــوف تلك
أو عــدة أصــدقــاء ،وتفريغ محتوياتها ثم المكتبة ومثيالتها.
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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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