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إعاقة الطفل ..وواجبات أسرته ومجتمعه

يومية

خـ ـ ـج ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ــرة
م ــن ط ـف ـل ـهــا يــؤثــر
وبشكل كبير جدا
ع ـ ـل ـ ــى تـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــا
م ـع ــه ،فــال ـط ـفــل م ـه ـمــا كــانــت
إعـ ــاقـ ـت ــه ،وحـ ـت ــى لـ ــو كــانــت
ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،يـ ـشـ ـع ــر بـ ــوجـ ــود
األس ـ ـ ـ ـ ــرة ح ـ ــول ـ ــه ويـ ـتـ ـف ــاع ــل
نفسيا مع حنانها عليه.
وت ـج ــاوز مــرحـلــة الـصــدمــة
مـنــذ والدة الـطـفــل م ــن ذوي
اإلع ــاق ــة أم ــر م ـهــم ،ول ــه دور
أساسي في نجاح ودعم هذا
الـطـفــل ،ويـقــع ال ـعــبء األكـبــر
على األم فــي رعــايــة طفلها،
كـمــا تحمل األم ــل فــي قلبها
ال ـص ـبــر ،وف ــي ح ــال تمكنت
مــن تـجــاوز مرحلة الصدمة
ستشعر بالفخر بهذا الطفل.
نـ ـ ـظ ـ ــرة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ورفـ ـ ــع
م ـس ـتــوى ن ـضــج أف ـ ـ ــراده هو
يومية

✍

أروى أخضر

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

a.akhdar@saudiopinion.org

األسـ ــاس ف ــي تـشـكـيــل هــويــة
ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،م ـ ـ ــن ح ـي ــث
الـتـقـبــل وال ــدع ــم وال ـت ـع ــاون،
م ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ـ ــاة أال ت ـ ـكـ ــون
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ت ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــات س ــالـ ـب ــة
أو عـ ــامـ ــات مـ ــن ال ـس ـخــريــة
أو االسـ ـتـ ـه ــزاء أو ع ــام ــات
ال ــرث ــاء وال ـع ـطــف والـشـفـقــة،
فالتعاطف اإلنـســانــي ليس

بـ ــال ـ ـش ـ ـف ـ ـقـ ــة ،ال ـ ـش ـ ـف ـ ـقـ ــة غ ـي ــر
م ـط ـلــوبــة ،ب ــل تـنـتـظــر األس ــر
م ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع األخـ ـ ـ ــذ بـيــد
هذا الطفل واحترامه والثقة
ب ــه وب ـ ـقـ ــدراتـ ــه ،وم ـســاعــدتــه
لـلـتـغـلــب ع ـلــى ك ــل ال ـعــوائــق
ال ـتــي ق ــد تــواج ـهــه وإعـطــائــه
ك ــل حـقــوقــه لتسهيل دمـجــه
وتعايشه في المجتمع.

هل للتوطين معوقات خفية؟
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✍
عبداهلل الشمري

للتواصل مع الكاتب
a.alshamri@saudiopinion.org

ي ـ ـخـ ــوض كـ ـثـ ـي ــرون ف ـ ــي ت ـف ـن ـي ــد أسـ ـب ــاب
م ـع ــوق ــات ال ـت ــوط ـي ــن ،فـ ــأي ن ـمــو ف ــي نسبة
الـتــوطـيــن ،يـسـهــم فــي خـفــض الـبـطــالــة ،مع
األخذ في االعتبار نمو عدد طالبي العمل.
يتم اإلعــان بين وقت وآخــر عن إجــراءات
ومـعــالـجــات مـتـنــوعــة ،وال شــك أن بعضها
تجريبية ،ما تلبث أن تتبين ضآلة نتائجها
أو جدواها ،وهذا ال يقلل من الجهود التي
تـبــذلـهــا ال ـ ـ ــوزارة ف ــي م ـلــف ض ـخــم ومـعـقــد،
وال يختلف اثنان في أن الشريحة الكبرى
فـ ــي م ـج ـت ـم ـع ـنــا مـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وت ــؤك ــده ــا
اإلحـصــاءات الحكومية الدقيقة ،ومــن بين
هؤالء الشباب نسبة كبيرة –بنين وبنات–
قد حصلوا على تعليم جامعي متخصص،
ســواء فــي الجامعات المحلية أم العالمية
عبر مشروع االبتعاث ،غير حاملي شهادات
الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا م ــن ج ــام ـع ــات مـعـتـبــرة

يأتي موضوع التوطين ،وخفض نسبة البطالة ،في مقدمة
مهام وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،ورغم تعدد
الوزراء الذين جلسوا على كرسيها الوثير ،في أطوارها المختلفة،
وما توالى عليها من تغييرات ،لتجتمع تحت مسؤوليتها مهام
ثالث وزارات ،وال تزال المهمة صعبة ومعقدة للغاية.
ومـعـتـمــدة ،وف ــي تخصصات مـتـمـيــزة ،وال
يزال من بينهم عاطلون.
إن الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـق ـن ــي الـ ـمـ ـتـ ـس ــارع ســاعــد
عـلــى الـعـمــل ع ــن ب ـعــد ،فــأصـبــح واحـ ــدا من
مجاالت العمل ،وساعد أصحاب الخبرات
المتنوعة على تقديم الخدمات العملية في
مـجــاالت المحاسبة والـمـحــامــاة والتعليم
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات ال ـ ــدراس ـ ــات
والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـهـ ـن ــدس ــي والـ ـج ــرافـ ـيـ ـك ــي،
وتصميم الـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة ،وخــدمــات
الـتـســويــق واإلع ــان ــات وغ ـيــرهــا ،وق ــد لجأ
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القطاع الخاص من أجــل خفض التكاليف
التشغيلية إل ــى االس ـت ـفــادة مــن الـعـمــل عن
بعد -العابر للحدود -فشرعت إليه بعض
الشركات والمؤسسات ،ومكاتب المحاماة،
وال ـم ـحــاس ـبــة وال ـمــراج ـعــة ال ـقــانــون ـيــة رغــم
المخاطر المترتبة عليه.
في الرابع عشر من يناير الجاري قام وزير
الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة والـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة
ال ـم ـه ـنــدس أح ـم ــد ال ــراج ـح ــي ب ــزي ــارة مقر
اللجنة الوطنية للجان العمالية ،والتقى
بـ ــأع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا ،واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع إلـ ـ ـ ــى رئ ـي ـس ـه ــا
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المهندس نــاصــر الـجــريــد فــي عــرض قدمه
عن أنشطتها ،وإنجازاتها ،ومقترحاتها،
ومـنــاقـشــة أله ــم مــا يتعلق بالعاملين في
القطاع الخاص.
عندما صدر نظام اللجان العمالية ،نص
عـلــى أن كــل شــركــة أو مــؤسـســة لــديـهــا 100
عــامــل فــأكـثــر يـجــب عليها أن ت ـكــون لجنة
عمالية منتخبة من بين العاملين لديها،
لـتـقــوم بـ ــاألدوار الـمـحــددة لـهــا فــي الـنـظــام،
ولكن الواقع ال يعكس تطبيقا ،بل إن بعض
اللجان العمالية التي تكونت قــد تالشت،
ولم يعد لها وجود.
وقفة:
هل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية النية إلنعاش اللجان القائمة،
وإل ــزام الـشــركــات والـمــؤسـســات بتفعيلها،
وإشراكها في ملف التوطين؟.
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م ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــز مـ ـهـ ـن ــة
الـتـمــريــض أن ـهــا أبـعــد
مــا تكون عــن المكاتب
والتحديق في شاشات
ال ـ ـك ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــوتـ ــر ،إنـ ـه ــا
ال ـت ـفــانــي ف ــي الـعـنــايــة
بــال ـمــريــض وال ــوق ــوف
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
ل ـ ـسـ ــاعـ ــات لـ ـخ ــدمـ ـت ــه،
لـ ـ ـق ـ ــد صـ ـ ـن ـ ــف  85ف ــي
المئة من األمريكيين،
الممرضات ،على أنهن
يـتـمـتـعــن بـمـسـتــويــات
عالية جــدا من األمانة
واألخالق.
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السنة الثانية
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حسن الخضيري – كاتب رأي

السيناريوهات المستقبلية

رأي:
✍
وفاء خضير

للتواصل مع الكاتب
w.koddair@saudiopinion.org

وت ـج ـع ـل ـنــا ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات الـ ـت ــي يـتــم
ال ـت ـف ـك ـيــر ب ـهــا ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،ن ـ ــدرك تكلفة
وم ـ ـنـ ــافـ ــع فـ ـع ــل مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن ن ـ ـقـ ــوم بــه
ومـخـتـلــف ال ـعــواقــب ال ـتــي يـمـكــن أن تنشأ
عـنــه ،ويـسـتـخــدم الـسـيـنــاريــو لمساعدتنا
فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار ح ـ ــول أي ش ـ ـ ــيء ،وه ــي
تمكننا من توضيح تفكيرنا حول مختلف
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات حـ ـت ــى ن ـس ـت ـط ـي ــع اتـ ـخ ــاذ
ال ـقــرارات بشكل أفـضــل ،وإن كــان ال يمكن
للسيناريوهات أن تـفــرض إج ــراء م ــا ،إال
أنها تشجع على تغيير مرغوب فيه ،ألنها
قد تؤثر في القرار بشكل إيجابي عموما.
إن ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات ت ـع ـط ـي ـنــا أس ـلــوبــا
م ـ ـم ـ ـتـ ــازا ل ـل ـت ـف ـك ـي ــر بـ ـشـ ـك ــل مـ ـنـ ـظ ــم ح ــول
إمـكــانــات المستقبل وتقييم احتماالتها
وإمـكــانــات تحقيقها ،كما تعطينا مجاال

السيناريوهات هي تخمينات حول ماذا يمكن أن يحصل
في المستقبل ،وهي عملية تجزئة وتفكيك للمشكلة إلى
مكوناتها ،ويساعدنا هذا التحليل على تقييم بعض األشياء
بالنسبة الحتماالت الحدوث أو الرغبة في الحدوث.
لـتـقـيـيــم االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـت ــي يـمـكـنـنــا
أن نـسـتـعـمـلـهــا لـتـحـقـيــق األهـ ـ ـ ــداف الـتــي
نـخـتــارهــا ،كـمــا أن فـيـهــا تـحــديــا لـقــدرتـنــا
اإلبداعية ،إذ علينا أن نأتي بأفكار عديدة
حول ماذا يمكن أن يحصل في المستقبل.
والـسـيـنــاريــوهــات تـكــون مفيدة جــدا في
التعامل مــع أح ــداث «األوراق الغرائبية»
الـتــي قــد ال نتوقع أن تحصل -عـلــى األقــل
فــي الـمــدى الـقــريــب -ولـكــن الـتــي تـكــون لها
عواقب هائلة عندما تحصل.

«العال» معراجنا لمالمسة السماء
ُ
شــرارة هذه المقالة اتقدت في
ذه ـنــي ،وأن ــا أتــوقــف بسيارتي
في أحــد تقاطعات شــارع الملك
خ ــال ــد ف ــي ج ـ ــدة ،أم ـ ــام إشـ ــارة
م ــروري ــة ضــوئـيــة ،وإذ بلوحة
ضخمة كانت منصوبة أمامي،
ف ــي ج ــزي ــرة الـ ـش ــارع الـمـقــابــل،
لــوحــة تتشح بـصــورة لمدينة
الـ ـ ُـعـ ــا ،وع ـل ـي ـهــا ه ـ ــذه ال ـع ـب ــارة
«الـ ـ ـ ُـعـ ـ ــا أع ـ ـظـ ــم تـ ـحـ ـف ــة ع ــرف ـه ــا
الزمن»
لـ ـحـ ـظـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــامـ ـ ـت ـ ــأت فـ ـخ ــرا
ُ َ
وحــق لي ذاك ،وتمنيت
وزهــوا،
ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ل ـ ــو كـ ـن ــت عـ ـصـ ـف ــورا
ف ـ ــأض ـ ــرب بـ ـجـ ـن ــاح ــي ال ـ ـه ـ ــواء،
وأك ــون هـنــاك فــي تـخــوم شمال
غربنا السعودي ،حيث ُ
«العال»
المتربعة في ُ
العال ،كيما أقلب
ص ـف ـح ــات ت ــاري ـخ ـه ــا ألرتـ ـ ــوي،
وكـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا أط ـ ـ ـ ـ ــوف بـ ـن ــواحـ ـيـ ـه ــا
ألغ ــوص منبهرا بـيــن كثبانها
وج ــامـ ـي ــده ــا ،ووس ـ ـ ــط روائ ـ ــع
طبيعتها ال ـفــريــدة فــي شكلها
وتـ ـ ـن ـ ــوعـ ـ ـه ـ ــا ،وك ـ ـي ـ ـمـ ــا أص ـ ـ ــدح
ب ـ ـصـ ــوت ج ـ ـ ـهـ ـ ــوري :هـ ـن ــا ق ـمــة
وف ـخ ــام ــة ال ـم ــواق ــع الـسـيــاحـيــة
العالمية.
ُ
ُ
والــواقــع أن الــعــا قصة تــروى
ب ـك ــل ف ـخ ــر واع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ،وت ــاري ــخ
ي ـك ـتــب بـ ـم ــداد م ــن ذهـ ـ ــب ،فـمــن
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م ـك ــان كـ ــاد ي ـن ــدث ــر ،ومـ ــن أرض
هيمنت عليها الــرمــال بلفحها
الـ ـح ــارق ،وطــوفــان ـهــا الـمــرعــب،
كـ ـمـ ـه ــدد ح ـق ـي ـق ــي لـ ـك ــل إرثـ ـه ــا
وحضارتها وحتى اسمها.
من كل تلك الصور المتواضعة
الـبـسـيـطــة ،إل ــى أيـقــونــة فــاخــرة،
ت ـتــامــع ج ـم ــاال وت ـض ــج ح ـيــاة،
ـروس ف ــات ـن ــة تـتـخـضــب
إل ـ ــى عـ ـ ـ ـ
ٍ
بــالـحـنــاء ف ــوق أطـ ــراف قدميها
ويديها ،إلى جوهرة تشع بهاء،

ت ـت ـحــدث ت ــاري ـخ ــا وت ــراث ــا بكل
ل ـغــات ال ـع ــال ــم ،وت ـ ــروى قصص
الجغرافيا لكل الجهات األربع.
محمد بــن سـلـمــان «الـ ُـمـلـهــم»
ال ـم ـح ـل ــق دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي س ـم ــوات
الــده ـشــة ،ذل ـكــم الـقــائــد ال ـشــاب،
المتقد ذكاء وحنكة ،والمملوء
ُح ـل ـم ــا وع ــزيـ ـم ــة ،ه ــو م ــن غـيــر
وج ــه ال ـتــاريــخ ف ــي ذل ـكــم الـجــزء
المهم مــن الـسـعــوديــة ،مــن شبه
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ،م ــن الـعــالــم
ك ـك ــل ،وب ـتــوف ـيــق م ــن ال ـل ــه أع ــاد
األمـ ـي ــر ال ـم ـت ــوث ــب ال ـح ـي ــاة إل ــى
م ـف ــاص ــل ال ـ ـ ُـع ـ ــا ،ل ـت ـك ــون قـبـلــة
السياحة الواعدة عالميا.
ُ
العال ليست سياحة وحسب –
على أهميتها– ولكنها ستصبح
كنزا يغذي مفاصل اقتصادنا،
س ـ ـت ـ ـكـ ــون بـ ـ ــوابـ ـ ــة ل ـل ـب ــاح ـث ـي ــن
ع ـ ـ ــن ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل وم ـ ـن ـ ـعـ ــرجـ ــات
ال ـح ـض ــارات ال ـقــدي ـمــة ،ستكون
قـبـلــة لـعـشــاق الـ ـت ــراث ،ستكون
ثــورة تقنية حضرية سعودية،
تـعـتـمــد فـلـسـفــة ال ـم ــدن الــذك ـيــة،
ت ـس ـت ـل ـه ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وت ـت ـم ـث ــل
روح المستقبل ،وسـتـكــون من
أه ــم مـعــارجـنــا لـمــامـســة عنان
السماء.
حـ ـت ــى إذا مـ ـ ــا قـ ـ ـي ـ ــل :مـ ـ ــن هــم
السعوديون؟ قيل :زر ُ
العال.

وتـتـخــذ الـسـيـنــاريــوهــات أح ــد سبيلين،
أولهما يبدأ من الوضع الحالي ليسقطه
عـلــى الـمـسـتـقـبــل ،لـيـســوق سـيـنــاريــوهــات
اتجاهية اعتمادا على التوجهات السائدة،
وه ـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب مـ ـ ـع ـ ــروف بـ ــاإلس ـ ـقـ ــاط،
وال ـنــوع الـثــانــي يـبــدأ ببعض الـمــواقــف أو
األهــداف المرغوبة في المستقبل ،ويرجع
إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـل ــف ،وه ـ ـ ــذا األسـ ـ ـل ـ ــوب م ـع ــروف
باالستشراف المعياري وبـاالستقراء إلى
الوراء ،ألنه يرتبط بهدف أو معيار ،وألنه

اس ـت ـق ــراء إل ــى ال ـمــاضــي م ــن وض ــع ممكن
في المستقبل بــدال من البناء انطالقا من
الحاضر.
ومن اآلليات التي يتم تطبيقها في صنع
السيناريو ،وضع األحداث األكثر احتماال
في المستقبل ثم محاولة صياغة خمسة
بدائل لسيناريوهات «السيناريو الخالي
مــن الـمـفــاجــآت ،والـتـفــاؤلــي ،والـتـشــاؤمــي،
وسيناريو الكارثة ،وسيناريو االنقالب»
بحيث يمكن لمتخذ القرار أن يكون مدركا
لكيف يمكن أن تحصل هذه األحداث.
ّ
م ـ ــاذا ب ـع ــد؟ ب ـقــي الـ ـق ــول :إذا كـ ــان تـفــهــم
مـ ــاذا يـحـصــل ف ــي ال ـعــالــم ال ـي ــوم بــواسـطــة
الـ ـت ــوجـ ـه ــات الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــدة ،ف ـ ـ ــإن اسـ ـتـ ـخ ــدام
السيناريوهات يساعد على تخطي هذه
التوجهات.

التردد
ب ـ ــل الـ ـت ــوق ــف ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
حين ال يميز اإلنسان بين ما
القرار قد يكون هو الفعل
يأخذ وما يــدع ،يقع في مأزق
الـصـحـيــح ،ولـكــن نتحدث
الـ ـ ـت ـ ــردد ،ف ـت ـقــل ل ــدي ــه ب ــواع ــث
عن التردد الدائم الذي
اإلق ـ ـ ــدام ،وتـ ـ ــزداد حـيــرتــه،
أصـبــح سـلــوكــا مشينا
وي ـ ـتـ ــأرجـ ــح بـ ـي ــن ذا وذا،
في شخصية اإلنسان.
فيقف حائرا غير قادر على
ح ـس ــم األمـ ـ ـ ــر ،وم ـ ــا يـلـبــث
ولـ ـع ــل الـ ـب ــاع ــث عـلــى
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــوف والـ ـ ـت ـ ــردد
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد هـ ـ ــو ال ـ ـخـ ــوف
أن يــزع ـجــه وي ــزع ــج م ــن مـعــه،
م ــن الـ ــوقـ ــوع ف ــي ال ـخ ـطــأ،
وغالبا من تــردد في أمــر فإنه
ولـ ـك ــن ال ب ــد أن ن ـع ـلــم أن
يـحـجــم ع ـنــه وال ي ـق ــدم ،وذل ــك
ال ـخ ـطــأ ج ــزء م ــن ال ـح ـيــاة،
رأي:
طلبا للسالمة والراحة.
واب ـت ـغ ــاء الـ ـص ــواب دائ ـمــا
ي ـص ـيــب الـ ـم ــرء بــالـجـمــود
الـ ـ ـت ـ ــردد فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـق ــرار
واإلحـ ـ ـج ـ ــام ،ف ـع ـلــى ال ـمــرء
ي ـس ـق ــط ف ـ ــي بـ ـ ـ ــؤرة الـ ـجـ ـم ــود،
أن ي ـع ـمــل وي ـت ـخ ــذ ق ـ ــراره
ويـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح كـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء لـ ــديـ ــه
وي ـم ـضــي ،ف ـك ـثــرة ال ـت ــردد
محيرا ،وال يقف المتردد عند
للتواصل مع الكاتب
داء يقعد المرء عن العمل.
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ف ــي ك ـبــار األم ـ ــور وص ـغــارهــا،
التردد قد يصيب العقل
ف ـي ـتــردد فـيـمــا ي ـل ـبــس ،وفـيـمــا
بــال ـبــادة ويـتــركــه فريسة
فهو
ـر
ـ
س
ـ
ح
ـ
ت
و
ي ــأك ــل ،وإن ات ـخــذ قـ ــرارا ن ــدم
ل ـل ـع ـجــز والـ ـضـ ـع ــف ،وي ـح ــرم ــه م ــن ال ـت ـلــذذ
دائما في حالة موازنة ومفاضلة ال تنتهي ،بـمـلــذات الـحـيــاة ،فيصيبه الـخــوف مــن كل
فــا يقرر وال ينفذ إذ يذهب بــه خياله في ش ــيء ،فيتردد فــي خــروجــه ودخــولــه ،وفي
كــل صــوب فيبقى حــائــرا عــاجــزا عــن اتخاذ أمــره ونهيه ،فال يكاد يبت في أمر إال بعد
القرار.
ن ــزاع داخـلــي مقلق ،الـتــردد مهلك للحياة،
وال يخلو أي إنسان من أن يأتيه التردد ف ـط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ـي ــاة أنـ ـه ــا ت ـت ـط ـلــب اإلق ـ ـ ــدام
والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــرة ،فـ ـق ــد ي ـخ ـت ـل ــط ع ـل ـي ــه أم ـ ـ ــر وال وعـ ــدم اإلحـ ـج ــام ،والـ ـت ــردد يـمـنــع اإلن ـســان
تتضح صــورتــه فيتردد فــي اتـخــاذ الـقــرار ،من الفاعلية اإليجابية ومــن خــوض غمار
وخـصــوصــا إذا ك ــان يـتــرتــب عـلــى نتائجه ال ـح ـي ــاة ،ف ـتــذهــب عـلـيــه كـثـيــر م ــن فــرصـهــا
حقوق اآلخرين ،فهو يتردد خشية أن يظلم بسبب آفــة ال ـتــردد الـتــي أقـعــدتــه وأصابته
غيره ،وهنا التردد منطقي وال إشكال فيه ،بالعجز.

✍
مبارك بقنة

األحد

بين الحكمة ومنتحلها
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عين الرأي

تلفع بثوب من التوقر المزيف،
وصار يتكلم كما يتكلم الحكماء
ويرسل كما يرسلون وينقل كل
ما تظهر من حروفه نبرة تجربة
شـكـلـتـهــا األيـ ـ ــام ،وك ــل م ــا وصــل
إلى يده وبصره من تلك األقوال
التي يتداولها الناس عن جهالة،
ب ــل ق ــد ي ـكــونــون ه ــم م ـصــادرهــا
وأك ـ ـبـ ــر ن ــاش ــريـ ـه ــا ،ف ـه ــم بـحـكــم
السن أكبر من أجيال قد يكونون
من ربوها ،فصاروا لهم مريدين
ب ـش ـكــل مـ ــا ،وت ـش ـك ـلــت ألقــوال ـهــم
أب ــواق تتناقلها وتــرددهــا حتى
ي ـص ـيــر ل ـهــا ص ـ ــدى ،صحيحها
ومكذوبها.
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بعد أن عاش حياته بطولها وعرضها وجميع أبعادها
التربيعية والتكعيبية ،وبعد أن وهنت قواه عن
مجاراة نفسه ورغباتها ،بعدما شبع وتشبع من كل
ما رغب فيه طوال سني الشباب والكهولة ،قرر
أخيرا أن يستسلم لواقعه الجديد ،واختار فوق ذلك
أن يجاريه بما يستطيع مما قد تسعفه به حكمة
السنين من حصاد زمن غيره.

لــم يعلموا أنــه وجــد نفسه في
هذا الحال مرغما بعد أن تخلى
عنه عنفوانه وذبــل ما تبقى من
ش ـبــابــه ،وأنـ ــه م ــن ف ــرط جهالته
يحسب نفسه يقوم على التكفير
عــن كــل انـعــدام القيمة الــذي كان
يقدمه لنفسه وأهـلــه ومجتمعه

بـ ـعـ ـم ــل دؤوب ،وال ت ـس ـت ـط ـيــع
أي ق ـ ـ ــوة أن ت ـق ـن ـع ــه ب ــالـ ـع ــدول
عـ ـم ــا ت ــوصـ ـل ــت إل ـ ـيـ ــه ق ـن ــاع ــات ــه
ب ــل سـيـعــانــد أك ـثــر ويـنـمــو لــديــه
كبرياء عتيق يقنعه أن الناصح
لـ ـ ــه ب ــالـ ـخـ ـي ــر ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول إغـ ـ ـ ـ ــواءه
وتحييده عن الصواب الذي هو

في الحقيقة يقترفه.
كــان صمت أولـئــك الـقــوم وقــارا
وهيبة تبعث في نفوس النشء
ل ـه ــم احـ ـت ــرام ــا ك ـب ـي ــرا ،صـمـتـهــم
كـ ــذلـ ــك ه ـ ــو أك ـ ـثـ ــر م ـ ــا ق ـ ــام ـ ــوا بــه
ص ــواب ـي ــة ،وه ــو الــدل ـيــل األق ــوى
على أن الصمت حكمة في أغلب
ال ـ ـظـ ــروف ،وال ـص ـم ــت أي ـض ــا هو
مـ ــا يـ ـف ــرق ب ـي ـن ــه أحـ ــدهـ ــم وب ـيــن
الحكيم الحقيقي ال ــذي اكتسب
مــن تجربته حكمته واتـعــظ من
تجربة غيره ،ونمت معه مبادئه
َّ
ولــم يتخل عنها ولــم تتخل عنه
هــي فــي المقابل ،لـطــول العشرة
والتمرس والتطبيق والتحقق.
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البيض مع الوافل
بـيـئــة األعـ ـم ــال ،قد
أذك ـ ــر ف ــي أيــامــي
تصطدم بضوابط
األولــى حين بدأت
وبـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــوالت
وظيفتي ،الحظت
م ـ ـع ـ ـمـ ــول ب ـه ــا،
أن الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر
ومـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
م ـ ـ ــن الـ ـ ــزمـ ـ ــاء
إلـ ــى حـ ـ ٍـد يجعل
أث ـ ـنـ ــاء ال ـف ـط ــور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاؤل
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــون
ح ـ ـ ــول ال ـ ـهـ ــدف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــض
مـنـهــا غـيــر وارد،
فـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــل،
ب ـ ـ ـ ـ ــل وحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــى ل ــو
ويـ ـتـ ـن ــاول ــون ه ــذا
تـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه
الخليط العجيب،
ال ـ ـ ـبـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــوالت
ولــم تكن صرعات
فــي تعطيل العمل
األط ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـتـ ــي
أو ت ـق ـل ـي ــل كـ ـف ــاءة
ت ــدم ــج ال ـح ـلــويــات
اإلنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج ،ف ــإنـ ـه ــا
بــالـمــوالــح شائعة
قـ ـ ـ ــد ال ت ـ ـل ـ ـغـ ــى أو
آن ـ ـ ــذاك ،وبــال ـتــالــي
تـعـ ّـدل ،وفــي بعض
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر
للتواصل مع الكاتب
ال ـ ـحـ ــاالت ،يـضـطــر
غــريـبــا ج ــدا وغـيــر
مستساغ بالنسبة  M.ALSHAFAI@saudiopinion.ORGالـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــون إلـ ـ ــى
ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،ل ـل ـجــوء
لي.
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات
لكن االعتياد على المنظر دفعني
للتجربة ليقيني بأن الطعم مميز ،بشكل مستمر لاللتفاف حول تلك
أو أن ثمة حكمة مخفية تدفع كل ال ـبــروتــوكــوالت الـمـعـيـقــة ،ولكنها
هؤالء للقيام بهذا الخلط الغريب ،ت ـب ـقــى دون ت ـغ ـي ـيــر ،وكـ ـ ــأن ه ـنــاك
وال ـي ــوم وب ـعــد نـحــو خـمـســة عشر اعتقادا بما أنها وجــدت ،فــإن ثمة
ع ــام ــا فـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ال أس ـت ـط ـيــع حكمة من وجودها.
وحتى في فضاءاتنا االجتماعية
تناول الوافل بدون البيض فوقه.
م ــؤخ ــرا ،أدركـ ــت أن ه ــذا التقليد ال ـ ـتـ ــي ت ـك ـت ــظ بـ ـ ــأعـ ـ ــراف وت ـق ــال ـي ــد
مــأخــوذ مــن العسكرية األمريكية ،تـمـتـلــك سـلـطــة ع ـلــى سـلــوكـيــاتـنــا،
حـ ـي ــث كـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـنـ ــود ي ـت ـن ــاول ــون وت ـ ـخ ـ ـلـ ــق الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــوائـ ــق
إف ـط ــاره ــم ف ــي ص ـحــن واح ـ ــد وفــي أح ـي ــان ــا وخ ـص ــوص ــا أم ـ ــام الـجـيــل
وقـ ـ ــت قـ ـصـ ـي ــر ،وب ــالـ ـت ــال ــي ك ــان ــوا ال ـن ــاش ــئ الـمـتـطـلــع إلـ ــى الـتـغـيـيــر،
يـضـطــرون لـلـقـيــام بـهــذا التجميع لكنه يصطدم بسلطة تلك األعراف
غـيــر الـمـتـجــانــس ،وأن األم ــر ال له والتقاليد التي ورثها عن أسالفه
عــاقــة ال بــالـطـعــم وال البرستيج ،المنافحين عنها دون مبرر عقالني
ّ
يبين وظيفة وأهمية تلك األعراف،
هــو محض تقليد كــانــت لــه حكمة
وظـيـفـيــة مــرتـبـطــة بـضـيــق الــوقــت ولــذلــك أتـســاءل كثيرا :هــل تعلقنا
وت ــرشـ ـي ــد األوان ـ ـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـخــدمــة بـ ـه ــذه األع ـ ـ ـ ــراف م ـش ــاب ــه بـتـعـلـقــي
ل ــإف ـط ــار .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن تــوفــر وزمالئي بالبيض مع الوافل ،رغم
الوقت لدينا اآلن ووفرة الصحون ،انتفاء الشروط الموضوعية التي
إال أن تجميع الــوافــل مــع البيض جعلت ثمة حاجة لذلك الخلط؟
هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ــؤال لـ ـي ــس م ـ ــن الـ ـن ــوع
استمر بحكم العادة.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ي ــدفـ ـعـ ـن ــا ك ـب ـش ــر ،الـ ـ ــذي ي ـح ـت ـمــل اإلجـ ــابـ ــة ب ـن ـعــم أو
للتواضع قليال واالع ـتــراف بأننا ال ،بــل يتطلب جـهــدا مستمرا في
لسنا كائنات منطقية على الدوام ،ال ـب ـح ــث عـ ــن م ـع ـن ــى ووظـ ـيـ ـف ــة مــا
كما نحاول أن ندعي ،فثمة رواسب نسميه ضــرورة ،وما نسميه عرفا
مـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــارب ـ ـنـ ــا ال ـ ـسـ ــال ـ ـفـ ــة ت ـس ـ ّـي ــر وت ـق ـل ـي ــدا ،ب ــل وم ـ ــا ن ـس ـم ـيــه قـيـمــة
سلوكنا وقــراراتـنــا أحـيــانــا ،وهــذا وخلقا ،وعلينا الحذر من النتيجة،
يتطلب منا الوعي المستمر بهذا ألننا قد نفاجأ بــأن بعض ما كنا
نـعـتـبــره جـ ــزءا مـنــا ق ــد يـتـضــح أن
النقص في تفكيرنا المنطقي.
البيض مع الوافل يظهر في أمثلة أهميته ال تتعدى خلط الوافل مع
أكبر مــن مجرد هــذا اإلف ـطــار ،ففي البيض.
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The Strategic Transformations in Saudi Arabia

✍
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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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