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أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن األم ـ ـ ـيـ ـ ــر
محمد بن سلمان
عن إنشاء مدينة
«ذا الي ـ ـ ــن» ال ـتــي
تملك مـقــومــات مستقبلية
واع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــق جـ ـمـ ـي ــع
ال ـح ـل ــول ل ـم ـشــاكــل الـبـيـئــة
وال ـب ـشــر ،وتـغـيــر الـمـفـهــوم
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـن ـش ــأة ال ـم ــدن
والتجمع الـسـكــانــي ،حيث
جـ ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة عـ ـل ــى ق ـي ــام
ال ـ ـمـ ــدن حـ ـ ــول مـ ــا يـصـنـعــه
اإلنسان من أعمال وتجارة
أو ح ــول الـ ـم ــوارد البيئية
األسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ــا يـ ــوجـ ــد
ال ـم ـع ـي ـق ــات ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواح ـ ـ ــي
العمرانية والبنية التحتية
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــة ،ولـ ـ ـك ـ ــن أن
ت ـ ـص ـ ـنـ ــع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدن أوال ث ــم
ت ـ ـخ ـ ـلـ ــق لـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــا ي ـ ــواف ـ ــق
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مــوقـعـهــا ومـعـطـيــاتـهــا من
ت ـج ــارة وأعـ ـم ــال ،أخـ ــذا في
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار كـ ـ ــل مـ ـ ــا يـ ـخ ــدم
احـتـيــاجــات اإلن ـس ــان ليس
فــي تـلــك ال ـمــدن فحسب بل
في العالم ،فهذا ما يسمى
صناعة المستقبل.
ال ـم ـشــروع ال ــذي سيخلق
وظـ ـ ــائـ ـ ــف لـ ــأج ـ ـيـ ــال ال ـت ــي
تنمو على أعيننا في جميع
التخصصات المستقبلية
ال ـم ـت ــواف ـق ــة م ــع مـتـطـلـبــات
العصر ،من تخصصات في
الطاقة البديلة والهندسة
الرقمية والعمرانية والنقل
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،مـ ـ ــا س ـي ـس ــاع ــد
ف ــي خـفــض نـسـبــة الـبـطــالــة
واالرت ـق ــاء بــدخــل الـمــواطــن
السعودي والناتج المحلي
السعودي.
مـثــل ه ــذا الـمـشــروع الــذي

نحتاجه يغذي فينا األمل
ون ـح ــن ن ـتــرقــب المستقبل
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزدحـ ـ ـ ــم بـ ــال ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس
العالمي في كل المجاالت،
ويرأب من قلقنا المتشعب
وس ــط فــوضــى ال ـم ــؤام ــرات
وال ـص ــراع ــات االق ـت ـصــاديــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ي ـف ـت ــح ل ـب ــراع ــم
الوطن نوافذ لتشييد هذه
األرض ب ــال ـع ـل ــم وال ـع ـط ــاء
والـ ـح ــب وال ـ ـسـ ــام ،لـنـكــون
دائـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـك ــان ال ـ ــذي
ن ـس ـت ـحــق ألنـ ـن ــا ن ـم ـل ــك كــل
م ـق ــوم ــات ال ـن ـج ــاح بـفـضــل
الـ ـل ــه -س ـب ـح ــان ــه وت ـع ــال ــى-
كما أننا نثبت في كل أزمة
ت ـف ــوق وع ـي ـن ــا ،وتــاحـمـنــا
وق ـ ــدرتـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ـلـ ــى اإلنـ ـ ـج ـ ــاز
ف ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــن شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب يـ ـصـ ـن ــع
ال ـم ـس ـت ـح ـيــات ويـسـتـحــق
التقدير.
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س ـ ــواء ك ــان ــت ه ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات فـ ــي شـكــل
اجتماعات دورية أو حلقات نقاش أو ورش
ع ـمــل ي ـتــم تـنـظـيـمـهــا م ــن ق ـبــل ال ـجــام ـعــات،
وي ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس
والـ ـ ـط ـ ــاب وم ـ ــراك ـ ــز الـ ـبـ ـح ــوث والـ ـقـ ـي ــادات
الجامعية ،وكما يعلم الجميع ،فإن قضايا
الطالب الجامعي تظل دائما هاجسا مؤرقا
للجامعات ومنسوبيها ،ومثل هذه اللقاءات
تسهم بشكل أو بآخر في تشخيص الواقع
وتـ ـع ــرف األس ـ ـبـ ــاب واق ـ ـتـ ــراح آلـ ـي ــة ال ـع ــاج
وصوال إلى تحقيق الشفاء التام.
في إحــدى القاعات الدراسية طلب عضو
ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس م ــن ط ــاب ــه إنـ ـج ــاز بـحــث
مـخـتـصــر ،كمتطلب مــن مـتـطـلـبــات الـمـقــرر
الـ ـ ــذي يـ ـ ــدرس لـ ـه ــم ،ف ـع ــا صـ ـي ــاح ال ـط ــاب
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أصـ ــوات ـ ـهـ ــم وتـ ـجـ ـمـ ـه ــروا ح ــول

ما أجمل اللقاءات العلمية التي تعقد على دروب العلم
والمعرفة ،وفي أجواء من األمن الوارف الذي امتن اهلل به على
هذه البالد المباركة للتدارس والتشاور والنقاش من أجل
الوصول إلى مستوى أفضل ،وتحقيق نتائج إيجابية وإنجاز متميز.
أس ـت ــاذه ــم ،مـطــالـبـيــن بـتـغـيـيــر ه ــذا الـطـلــب
وتبديله بوضع اختبار أو أكثر.
ومن هنا يمكن الخروج بانطباع عام بأن
مجموعة كبيرة من الطالب قد ال يميلون
إل ــى األع ـمــال البحثية الـتــي تتطلب جهدا
ووقتا ،وربما أن لهذا األمر أسبابه ،ولهذا
ف ـهــم ي ـت ــذم ــرون م ــن إنـ ـج ــاز األب ـ ـحـ ــاث ،إمــا
لعدم قدرتهم على إعداد البحوث أو ألنهم
ي ـجــدون أن أسـهــل ال ـطــرق وأســرعـهــا حفظ
مجموعة من المعلومات ومن ثم تفريغها
في أوراق االخـتـبــارات ،أو ألنهم لم يجدوا
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الـتــوجـيــه الـكــافــي لكيفية إعـ ــداد الـبـحــوث،
أو ل ـع ــدم رغـبـتـهــم ف ــي اس ـت ـخ ــدام المكتبة
والتعامل مع مصادر متعددة.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ي ـظ ــل سـ ـ ــوق م ــراك ــز
خــدمــات الطالب فــي سباق متسارع لبناء
جسر هش ،يوفر للطالب كلما يرغبون في
إنجازه من خالل إعداد البحوث والمقاالت
الجاهزة والمعلبة.
وإذا كـ ــان أحـ ــد أهـ ـ ــداف الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي
تـ ـع ــوي ــد الـ ـ ـط ـ ــاب عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـبـ ـح ــوث
ال ـع ـل ـم ـي ــة وإك ـ ـسـ ــاب ـ ـهـ ــم م ـ ـ ـهـ ـ ــارات ال ـب ـح ــث
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العلمي ومنهجية التفكير العلمي ،إال أن
المالحظ تــذمــر البعض منهم مــن البحث،
علما بأن مثل هذه البحوث تتيح للطالب
فرصة الربط بين ما تعلموه في الجامعة
وبـيــن ال ــواق ــع الـمـيــدانــي ،أي بـيــن النظرية
والتطبيق.
ال ـج ـم ـي ــع ي ـع ـل ــم أن عـ ـ ــدم ق ـ ـيـ ــام الـ ـط ــاب
بالبحوث ينتج في نهاية األمــر مخرجات
م ـتــدن ـيــة ،ويـ ـخ ــرج ط ــاب ــا ش ـبــه أم ـي ـي ــن ،ال
يفرقون بين الدراسة في الجامعة ومراحل
التعليم ال ـعــام ،وال يتقنون قـيــم االعـتـمــاد
على أنفسهم واكتساب مهارات المنهجية
العلمية ،وإعــداد البحوث وكتابة المقاالت
والـتـقــاريــر ،واألم ــر يتطلب حـمــات علمية
تــوعــويــة وتنظيم دورات فــي كيفية إعــداد
األبحاث وغيرها.
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الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا -عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى
س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال-
ت ـق ـن ـيــات تـسـتـنــد
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــي ،ك ـمــا
أن ال ـت ـق ـ ّـدم ال ــذي
يـ ـتـ ـي ــح ال ـم ـن ـط ــق
إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرازه ف ـ ــي
التربية والتعليم
والعلوم له أهمية
ك ـب ـيــرة ف ــي ت ـقــدم
المجتمعات.
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طفول العقبي – كاتبة رأي

«تمكين المرأة» في السعودية لتكون شريكة في البناء

رأي:
✍
علي العويفي

للتواصل مع الكاتب
a.alowifi@saudiopinion.org

«رؤية  »2030رؤية شاملة لجميع أطراف
الـمـجـتـمــع ال ـس ـع ــودي ،والـ ـم ــرأة ه ــي نصف
الـمـجـتـمــع ،وق ــد أثـبـتــت م ــن خ ــال الـبــرامــج
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة أن ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ق ــدر
ال ـم ـســؤول ـيــة ،بـصـفـتـهــا مــواط ـنــة سـعــوديــة
شــريـكــة ف ــي ال ـب ـنــاء ،وت ـفــوقــت بـشـكــل كبير
مـحـلـيــا ودولـ ـي ــا ف ــي ك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـج ــاالت،
ولــم يتحقق ذلــك إال بــدعــم خ ــادم الحرمين
الـشــريـفـيــن ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز
وول ـ ــي ال ـع ـه ــد األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان،
لـ ــدورهـ ــا وإي ـم ــان ـه ـم ــا ب ـن ـجــاح ـهــا ف ــي دع ــم
الـخـطــط الـتـنـمــويــة الـشــامـلــة لـلــوطــن ودعــم
قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص ،وجعلها
شريكا حقيقيا فاعال في بناء الوطن.
ال ـم ـت ــاب ــع ل ـل ـب ــرام ــج ال ـت ــي تـبـنـتـهــا وزارة
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة والـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة
والخطوات التي اتخذتها لدعم هذا الجانب
الـ ــذي ك ــان ض ـمــن مـسـتـهــدفــاتـهــا ،يجعلنا

تبنت السعودية مبدأ تمكين المرأة في برامجها
ومشروعاتها التنموية ،فقد أثبتت المرأة السعودية جدارتها
ونجاحها وأسهمت بشكل الفت وناجح بمشاركتها في صنع
القرار ،حيث يعتبر التمكين أكثر المفاهيم اعترافا بالدور الفاعل
الذي تقوم به في بناء الوطن.
نـسـلــط ال ـض ــوء عـلــى م ــا قــدمـتــه م ــن بــرامــج
ومبادرات لزيادة مشاركتها في القطاعين
العام والخاص وتعزيز دورها القيادي.
وم ــن ال ـم ـب ــادرات «م ـب ــادرة تمكين ال ـمــرأة
وزي ـ ـ ــادة م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
وال ـخ ــاص وتـعــزيــز دورهـ ــا ال ـق ـيــادي» التي
أسـهـمــت ف ــي زيـ ــادة نـسـبــة م ـشــاركــة ال ـمــرأة
في جميع المستويات الوظيفية ،من خالل
اس ـت ـث ـم ــار ط ــاق ــات ـه ــا وق ــدراتـ ـه ــا وتــوس ـيــع
خـيــارات العمل أمامها ،وزي ــادة مشاركتها
لضمان تكافؤ الـفــرص بين الجنسين في
جميع المهن وجميع المستويات اإلداريــة،

الحرية وبناء المجتمع الحديث
ـوار ب ـ ـ ــدا ص ــاخـ ـب ــا ب ـعــض
ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـشــيء ،أتـفــق مــن ك ــان فــي مجلسنا
َّ
على أن الحرية حتى المطلقة منها
ف ــي إطـ ـ ــار الـ ـق ــان ــون ه ــي أفـ ـض ــل مــن
َّ
ال ـم ـنــع وال ـت ـق ـي ـيــد ،ه ــذا ألن الـحــريــة
ُ
تظهر الجانب الحقيقي من مبادئ
اإلنـ ـس ــان وأف ـ ـكـ ــاره ،بـعـكــس الـحــريــة
ال ـم ـك ـب ـلــة الـ ـت ــي ت ـج ـع ــل مـ ــن ال ـن ــاس
نـسـخــا مـتـشــابـهــة ،وحــال ـمــا يعيش
اإلنسان ضمن هذا النمط من القيود
َّ
ويظن أن كثيرين هم من يشابهوه،
َّ
فــإن الـصــدف تـقــوده أحيانا لمعرفة
ال ـهــوة الـشــاسـعــة بينه وبـيـنـهــم ،كل
ذلك ما كان ليكون لوال كبلت الحرية
نسق واحد رغم
لتجعل الجميع في
ٍ
اختالفهم وتعدد أهوائهم وأفكارهم.
َّ
أعتقد أن شخصية اإلنسان تتشكل
في الغالب في مراحل عمره المبكرة،
ف ــي ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ي ـم ـكــن ص ـنــاعــة
مقدمات التفكير ومعالم الشخصية
المستقبلية ،كما ويمكن استمالته
ألمـ ـ ـ ـ ــور ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ي ـص ـنــف
ضمن دائــرة المحظورات األخالقية
التي تدفعه غــرائــزه الفطرية إليها،
عند هــذه النقطة تـبــدأ الـحــريــة غير
ال ـم ـق ـي ــدة بـ ـض ــواب ــط م ـع ـي ـن ــة ،ال ـتــي
ت ــوف ــر ك ــل ش ـ ــيء ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع فــي
ال ـت ـح ــول ال ـت ــدري ـج ــي إلـ ــى ن ـم ــط مــن
َّ
الديكتاتورية المطلقة ،يعني ذلك أن
الشباب والشابات يجدون أنفسهم
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بعد فترة من الحياة في هذه األجواء
مندفعين بغير إرادت ـهــم إلــى أنماط
سلوكية ،تفرضها عليهم قسرا تلك
الحرية ،وحالما يتنبه اإلنسان إلى
الكثير من األخطاء التي ارتكبها في
َّ
مراحل عمره المبكرةُ ،يدرك أن قطار
الـعـمــر الـســريــع قــد أوص ـلــه إل ــى سن
متقدمة دون أن يحقق لشخصيته
النمط األخالقي الذي تمناه لها.
َّ
إذن فمحصلة القول ،إن الشاب الذي

يعيش أجواء من الحرية المطلقة ال
يستطيع في الغالب مقاومة التيار
األه ــوائ ــي الـكـبـيــر ،ال ــذي يــدفـعــه إلــى
االنـ ـج ــراف ف ــي م ـســالــك االنـ ـح ــراف،
حينها ستكون هــذه الحرية شكال
من أشكال الديكتاتورية ووباال على
المجتمع.
َّ
في تصوري ،أن كيمياء شخصية
اإلن ـس ــان هــي خـلـيــط مــن الـمـقــدمــات
التي اكتسبها فــي الغالب فــي فترة
الشباب المبكرة ،هكذا كلما تهيأت
لــإنـســان أجـ ــواء االن ـف ـتــاح المطلق،
أمـكــن اس ـتــدراجــه إل ــى مــزالــق فكرية
وأخ ــاقـ ـي ــة ت ـب ـقــى م ـع ــه ف ــي ال ـغــالــب
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة مـ ــن ع ـ ـمـ ــره ،إذن
ُ َ
«يط ِّبل» البعض إلى الحرية
فحالما
َّ
الـمـطـلـقــة عـلــى أن ـه ــا نـعـمــة عظيمة،
َّ
ينبغي أن يتأكدوا أن نسبة ليست
قليلة من الشباب سيجرفهم التيار
الـقــوي رغما عنهم لعواقب وخيمة
ال يمكن تـصــورهــا وعـلــى مــدى غير
بعيد.
أم ــا جـمـلــة «اذا صـنـعــت ف ــي ابـنــك
األخ ــاق الفاضلة فلن يجرفه تيار
ال ـح ــري ــة» ف ـهــي -ك ـم ــا أراه ـ ـ ــا -جملة
َّ
غير مفيدة ،هذا ألن نسبة قليلة من
الـنــاس هــم مــن يملكون الـقــدرة على
صـنــاعــة تـلــك الـمـنــاعــة فــي أبـنــائـهــم،
ب ـح ـيــث تـجـعـلـهــم مــائ ـكــة ف ــي غــابــة
الحرية ومزالقها.

وتمكينها من تولي المناصب القيادية.
ح ـيــث أظ ـه ــرت م ــؤش ــرات وزارة ال ـم ــوارد
البشرية ،زيادة مساهمة المرأة في التنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ــد م ــن أهـ ــم ب ــرام ــج
ال ـت ـح ــول ال ــوط ـن ــي وم ــؤش ــر أداء رئ ـي ـســي
ل ـ ـ ــ«رؤيـ ـ ــة  »2030وهـ ـ ــو انـ ـخـ ـف ــاض نـسـبــة
البطالة بين اإلناث وزيادة مساهمة المرأة
في التنمية االقتصادية خــال العام 2020
و«تقليص الفجوة بين القوى العاملة من
الجنسين في الخدمة المدنية»
وكـ ــان م ــن ب ـيــن أه ــم ال ـم ـح ــاور الــرئـيـسـيــة
التي عملت عليها وزارة الـمــوارد البشرية

والتنمية االجتماعية ،تفعيل ومتابعة زيادة
مشاركة الـمــرأة فــي ســوق العمل وتقليص
الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين،
وذل ــك لتحقيق ال ـت ــوازن االق ـت ـصــادي الــذي
يفرضه مـحــور العمل فــي قلب السياسات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،الـ ـت ــي ت ـس ـت ــوج ــب م ـشــارك ــة
الجنسين في دعم االقتصاد ومجمل الناتج
ال ـم ـح ـلــي ل ــدف ــع االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوط ـن ــي نـحــو
الـتـقــدم ،وهــو مــا يعكس مــدى نجاح خطط
التوطين والتمكين وارتـفــاع نسبة الوعي،
بــأهـمـيــة م ـشــاركــة ال ـم ــرأة ف ــي س ــوق العمل
والدور الذي يحدثه التمكين في المؤشرات
االقتصادية.
إضاءة:
«ابنة الوطن» باإلصرار والعزيمة ،تثبت
ل ـنــا دوم ـ ــا ج ــدارت ـه ــا وم ـه ــارت ـه ــا ال ـعــال ـيــة،
وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في مختلف
القطاعات لخدمة الوطن.

أن تكون كاتبا
الـ ـكـ ـت ــاب ــة بـ ـمـ ـث ــاب ــة ل ـح ـظــة
يـ ـ ـق ـ ــال إن الـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ي ــول ــد
مـ ــوت ،ت ـمــوت فـيـهــا مـشــاعــر
شــاعــرا والـفـنــان يولد فنانا،
وأح ــاس ـي ــس وأفـ ـك ــار لـتــولــد
لـكــن هــل كــذلــك الـكــاتــب يولد
ب ـع ــده ــا ك ـل ـم ــات ج ــدي ــدة،
كاتبا؟ أم أن األمــر يلزمه
ك ـل ـمــات تـعـبــر ع ــن أف ـكــار
رحـلــة صـبــر وتـعـلــم لكل
منفردة ومتفردة وأخرى
الـ ـمـ ـه ــارات ال ـت ــي تـسـمــح
إبداعية تدب فيها الحياة.
لـ ـه ــذا األخ ـ ـيـ ــر بـ ـ ــأن ي ـكــون
كاتبا.
ك ـ ـ ــم م ـ ـ ــن كـ ـ ــاتـ ـ ــب أحـ ـي ــا
الـتــاريــخ كـتــابــاتــه ورســم
إن ت ـ ـعـ ــريـ ــف الـ ـك ــات ــب
لنا الصور من قلب الحدث،
ب ـ ــدأ ي ــأخ ــذ أب ـ ـعـ ــادا أخ ـ ــرى،
وق ــدم ـه ــا ف ــي ق ــال ــب إي ــداع ــي
وأصـبــح بإمكان أي شخص
ي ـ ـج ـ ـعـ ــل الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارئ يـ ـس ــاف ــر
يـ ـم ــارس ف ـعــل ال ـك ـتــابــة لــديــه
بـ ـمـ ـخـ ـيـ ـلـ ـت ــه ع ـ ـبـ ــر ده ــالـ ـي ــز
ال ـق ـل ـيــل م ــن الـ ـم ــال أن ينشر
الزمان والمكان.
كتابا ،ويصبح بذلك كاتبا،
حتى أن دور النشر تعترف
وال يستطيع الكاتب وصف
اليوم بأن كل ما يحتاج إليه
األحداث بكل دقة وتميز ،إال
الكاتب المستقبلي هو المال
إذا كان ينهل باستمرار من
لنسخ كـتــابــه ،أمــا المحتوى
ال ـك ـتــب بـمـخـتـلــف أنــواع ـهــا،
يمكن تجاوزه.
حتى تصبح روحه معجونة
بالكتابة ،فيعيش األحــداث
ـب
ـ
ت
ـا
ـ
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ـ
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ـة،
ـ
ق
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـ
للتواصل مع الكاتب
قبل أن تصبح كلمات ،وقبل
الحقيقي هو من يجمع بين
M.ABAALWADDA@SAUDIOPINION.ORG
أن ينقلها في طابع يكسوه
الموهبة واالكتساب ،فملكة
الـتـشــويــق م ــن دون الـتـكــرار
الـكـتــابــة تـخـلــق م ــع اإلن ـســان
والسرد من دون الرتابة.
لكن من الضروري أن يجتهد
ـة
ـ
ف
ـر
ـ
ع
ـ
م
ـ
ل
وا
ـة
ـ
ي
ـرور
الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـخـ ـب ــرة الـ ـض ـ
الكاتب هو من يحرص على ضبط اإليقاع
ـار
ـ
ك
ـ
ف
األ
ـج
ـ
س
ـ
ن
ـ
ل
ـة،
ـ
ب
األس ــاس ـي ــة ،وف ــن ال ـخ ـطــا
ف ــي ك ـت ــاب ــات ــه ،ك ــي ال ي ـك ــون ن ـص ــه ك ــ«ن ـغ ـمــة
محبوكة.
وتحويلها إلى جمل
م ـ ــزم ـ ــوم» ع ــالـ ـي ــة ،أشـ ــربـ ــت ب ـن ـغ ـم ــة ح ـص ــار
وال يـمـكــن تنمية م ـهــارة الـكـتــابــة مــن دون مضغوطة أسقطت صاحبها في سوء األداء
أن تــرافـقـهــا ال ـق ــراءة الـمـسـتـمــرة والـمـتــأنـيــة ،المذموم عند أهل اإلبداع والكتابة.
وال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة ل ـي ـس ــت ك ــرس ـي ــا وفـ ـنـ ـج ــان ق ـهــوة
وأخـيــرا ،أقــول لمن يطمح أن يصير كاتبا،
وكـ ـت ــاب ــا ،ب ــل ه ــي ص ـب ــر ومـ ـث ــاب ــرة م ــن أج ــل ف ـع ـل ـيــه أال يـسـتـعـجــل ب ـق ـطــف ال ـث ـم ــار حـتــى
اكـتـســاب الـبــاغــة والـلـغــة الـفـنـيــة ،وك ــم وفير تنضج ،لكن عليه أن يكون صبورا حتى تبلغ
مــن الـمـفــردات تساعد على نسج كــام مقنع الفاكهة مــا ي ــراد منها ،مــن اكـتـمــال الـطــراوة
وغني.
والرائحة والطعم واللون.

رأي:
✍
مشعل أبا الودع

االربعاء

رحم اهلل «البوك» العامر

رأي✍ :

أحمد العوفي
للتواصل مع الكاتب

A.ALOFFI@saudiopinion.org

عين الرأي

األم ـ ـ ـ ــر ي ـ ــا ك ـ ـ ـ ــرام ي ـ ـطـ ــول ش ــرح ــه،
ول ـ ـك ـ ـنـ ــي ق ـ ـ ــد اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــره ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة
«الـتــاعــب بالعقول» إنـهــا أساليب
الـتـســوق الـخــادعــة المتالعبة التي
ت ـس ـت ـهــدف ـنــا سـ ـ ــواء ف ــي الـ ــواقـ ــع أو
ال ـع ــال ــم االف ـ ـتـ ــراضـ ــي ،ح ـي ــث تـشـيــر
اإلحصائيات إلى أن نحو  80-40في
المئة من مشترياتنا هي مشتريات
اندفاعية ،أي دون تخطيط مسبق
لشراء هــذه المنتجات ،إنما ُيتخذ
القرار قبل عملية الشراء مباشرة.
ولـعــل ث ــورة التقنية واالت ـصــاالت
ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع
مـ ـشـ ـت ــري ــاتـ ـن ــا االن ـ ــدف ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـلــى
سـبـيــل ال ـم ـثــال ل ـل ـح ـصــر :الـمـتــاجــر
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة ،سـ ـ ـه ـ ــول ـ ــة إتـ ـ ـم ـ ــام
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أتمنى منك أيها القارئ الكريم ،قبل قراءة أو
سماع هذه المقالة أن تغمض عينيك ،وتتذكر
آخر أشياء اشتريتها وأنت ال تحتاجها ،كم قطعة
مرمية في دوالب أو درج لم تستخدمها منذ أن
اقتنيتها؟ كم قارورة عطر على مرآتك ما زالت على
حالها وبكميتها؟ ستكتشف أن هناك الكثير ،نعم
الكثير ،وهذا حال بعضنا ،ويبقى السؤال الذي أتمنى
منك أن تبحث له عن إجابة وال يشترط أن تكون
نموذجية ،لماذا نشتري ما ال نحتاج؟ لماذا استسهلنا
عملية الشراء؟ نشترى ونشترى لنتفاجأ في نهاية
المطاف بالرسالة المشؤومة «ليس لديك رصيد
كاف للسحب» أو الرسالة المخجلة عند الكاشير
بعد عناء تسوق وانتظار «العملية مرفوضة الرصيد
ال يسمح»
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ب ــرام ــج
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،وم ـش ــاه ـي ــر ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ال ـب ـط ــاق ــات الـبـنـكـيــة،

الشحن والتوصيل السريع ،ولعل
طــوابـيــر مكاتب الـشـحــن ،وكثرتها
التي باتت تنافس البقاالت ،وربما

مـ ـش ــاوي ــرك ش ـب ــه األس ـب ــوع ـي ــة لـهــا
تؤكد ذلك.
ي ــا س ـ ـ ــادة ،ل ــم ي ـع ــد ال ـع ــال ــم قــريــة
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،ب ـ ــل ك ـ ـ ــرة صـ ـغـ ـي ــرة ب ـيــن
أصابعنا.
شئنا أم أبينا نتحمل مسؤولية
ذلك ،ويجب أن نقف ضد هذا الهوس
الذي يجعلنا نشترى ما ال نحتاج،
ون ـف ـكــر بـعـقــولـنــا وال ن ـنــدفــع خلف
عواطفنا ،يقال إنه ال يمكن أن تجبر
شخصا على شــراء ما ال يريد ،لكن
يمكنك إقناعه بشراء ما ال يحتاج.
رحم الله «البوك» العامر بالنقود
الملموسة ،كان يجعلنا أكثر وعيا،
ويساعدنا كثيرا في الحد من هوس
الشراء الذي نعاني منه اآلن.

(العدد )758
السنة الثالثة
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االعتزال أو السقوط في الثرثرة
أعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد أن ع ـ ــاق ـ ــة
اإلن ـس ــان ال يـنـشــأ في
ال ـصــراع حــاضــرة بقوة،
عـ ــزلـ ــة ،بـ ــل فـ ــي غ ـضــون
إضافة لعالقة التعاون،
ـان اج ـت ـم ــاع ــي ي ـبــدأ
كـ ـي ـ ٍ
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
م ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــرة وي ـن ـت ـه ــي
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وك ــل
ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة ،ول ـ ـ ــو أن
ف ـ ـ ـ ـ ــرد ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول أال
طفال رضيعا ترك
يكون أداة لغيره وال
مـ ـن ــذ والدتـ ـ ـ ـ ــه ل ـمــا
أن يخضع لسيطرته،
نجا ،هكذا فاإلنسان
م ــن ه ـنــا ف ــال ـم ــرء في
يبدأ كائنا اجتماعيا
ك ــل عــاقــاتــه س ــواء
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة،
كانت عالقات قرابة
واالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال أو
أم ص ـ ــداق ـ ــة أم زم ــال ــة
ال ـع ــزل ــة ت ــأت ــي الح ـقــا
أم نـ ـح ــو ذل ـ ـ ــك ،يـ ـح ــاول
ب ـ ــوصـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــا اخ ـ ـت ـ ـي ـ ــارا
أن ُي ـثـ ِـبــت نـفـســه ،أي أن
مـقـصــودا لـكــائــن راش ــد،
يـ ـك ــون ال ـم ـس ـي ـطــر عـلــى
أم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة فـ ـت ــأت ــي
َ
الـ ـع ــاق ــة ال ال ـم ـس ـي ــط ــر
الحقا أيضا ولكنها في
عـ ـلـ ـي ــه ،حـ ـت ــى فـ ــي أك ـث ــر
العادة غير مقصودة ،إذ
العالقات حميمية نجد
ق ــد ت ـكــون بـسـبــب النبذ
أن هـ ـ ــذا الـ ـت ــوت ــر ق ــائ ــم،
أو ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أق ـ ــارب
ف ـعــاقــة ال ـح ــب تـنـطــوي
أو أصــدقــاء أو ألسـبــاب
عـلــى تــوتــر بـيــن المحب
نفسية قاهرة.
والمحبوب ولعل أشعار
ي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـفـ ـ ــاس ـ ـ ـفـ ـ ــة
وأغ ــان ــي الـع ـشــاق كانت
الـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ــون ،م ـث ــل
ن ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ال ـت ــوت ــر،
للتواصل مع الكاتب
هايدجر وماكس شيلر
وفـ ـ ـ ــي ع ـ ــاق ـ ــة األم ـ ــوم ـ ــة
وس ـ ــارت ـ ــر ،أن اإلنـ ـس ــان
َ
 s.alwaqian@saudiopinion.orgتستسلم األم ،بــالـعــادة،
م ـ ــوج ـ ــود ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
لرغبات طفلها وتقدمه
ويـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــون م ـ ــن ه ــذه
على نفسها ،أي تجعل
ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة فـ ـ ــي ت ــأس ـي ــس
ـف فينومينولوجي لـعــاقــات اإلنـســان نفسها أداة لآلخر –طفلها -وهو ما لم ينتبه
وص ـ ٍ
بـ ــاآلخـ ــريـ ــن وب ــالـ ـع ــال ــم مـ ــن حـ ــولـ ــه ،وفـ ـك ــرة له هايدجر ،ولكن ليفيناس الحقا عمل على
«ال ــوج ــود  -فــي  -ال ـعــالــم» جنبتهم الــوقـ َ
ـوع ه ــذا ال ـجــانــب :أي ،فـيـنــومـيـنــولــوجـيــا اآلخ ــر،
ف ــي الـمـشـكــات األن ـطــولــوج ـيــة ال ـتــي نجمت ورب ـم ــا ت ـكــون عــاقــة ال ـص ــداق ــة ه ــي الـعــاقــة
ع ــن ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـش ـه ـيــرة «ذات  /م ــوض ــوع» الوحيدة التي تنبني على تكافؤ الطرفين،
لقد تـصــور ديـكــارت أن اإلنـســان يعي نفسه وأي اضطراب في العالقة يحولها من عالقة
َ
العالم ،وأن ذاته صداقة إلى عالقة أخرى :عالقة تابع بمتبوع
أوال ويــدرك استقاللها عن
ٌ
موجودة حتى لو شككنا في وجود كل شيء م ـث ــا ،وهـ ــو ض ـ ــرب م ــن ال ـص ــداق ــة ال ـمــزي ـفــة،
آخر ،هذه الذات تسعى بعدئذ إلى مد جسور كصداقة المصالح المتبادلة.
َ
هناك عالقة أخرى أكثر تعقيدا ،وهي عالقة
ال ـتــواصــل مــع ال ـعــالــم -أي ال ـمــوضــوع -هكذا
ذات ال ـمــرء بالثقافة كـكــل ،وبالمجتمع وعــاداتــه
يبرز العالم بوصفه موضوعا
لتفكير ٍ
ِ
واع ـيــة ،لـكــن فـكــرة «ال ــوج ــود  -فــي  -الـعــالــم» وق ــوان ـي ـن ــه ،وي ـس ـم ـي ـهــا ه ــاي ــدج ــر بـ ــ«ال ـ ُـه ـ ْـم»
بــال ـم ـقــابــل ،ت ـق ـتــرح أن ال ـ ــذات ال ت ـب ــدأ كــائـنــا ف ـم ــن «ه ـ ـ ــم»؟ ه ــم ل ـي ـس ــوا أف ـ ـ ـ ــرادا م ـح ــددي ــن،
َ
مـفـكــرا بــل كــائـنــا فــاعــا وم ــري ــدا ،وال ـعــالــم ال ب ــل تـكـتــا ضـخـمــا أص ـم ــا ب ــا م ــام ــح يملي
يظهر كموضوع للتفكير بل كميدان تمارس ق ــواع ــده بـشـكــل روتـيـنــي عـلــى األف ـ ــراد ،وبما
ُ
الذات أفعالها وتحقق إرادتها ،فال يمكن أن اإلنـ ـس ــان ي ـح ــرص ع ـلــى الـمـحــافـظــة على
فيه
وج ـ ــوده االج ـت ـمــاعــي -ل ـك ـيــا ي ـكــون مـنـبــوذا
إذن تصور ذات بال عالم ،وال عالم بال ذات.
ُ
خاصية «الــوجــود  -فــي  -الـعــالــم» تكشف ووح ـي ــدا -فــإنــه يـطـيــع ال ــ«ه ــم» وم ــن مظاهر
عــن خــاصـيــة أخ ــرى ال تـقــل أهـمـيــة يسميها الـطــاعــة التسليم بــالـمـعـتـقــدات االجتماعية
هايدجر «الــوجــود – مع – اآلخــريــن» فالذات وإل ـغ ــاء ال ـفــرديــة ،وبـمــا أن الـلـغــة أه ــم أدوات
كما قلنا تحقق إرادتـهــا في العالم ،ولكنها اإلنـســان في التعبير عن ذاتــه وفرديته ،فإن
ُ
تــاحــظ أن هـنــاك ذوات ــا أخ ــرى مثلها تفعل الـلـغــة ف ــي إطـ ــار الـ ــ«ه ــم» ال ت ـعــود تـعـبــر عن
ال ـشــيء نـفـســه ،اإلن ـس ــان كــائــن مــريــد وفــاعــل ذاتــه بل عن ذلك التكتل األصــم ،من هنا فكل
قبل أن يكون كائنا مفكرا كما ظن ديكارت ،كــام ينطق بــه الـمــرء فــي هــذا اإلط ــار يصبح
وكــل فعل يمارسه اإلنسان يهدف من ورائــه ثرثرة ،ألنه ال يعبر عن حقيقته المرء بل عما
إلى تحقيق ذاته ،من هنا فإن عالقة اإلنسان سـلــم بــه مــرغـمــا.كــان أح ــد الـشـبــان المقلدين
باألشياء المحيطة به ليست عالقة معرفية والمتحمسين ألســاتــذتـهــم يناقش سـقــراط،
ف ــي األس ـ ـ ــاس ب ــل ن ـف ـع ـيــة ،فــال ـق ـلــم وال ـم ـن ــزل ولكن ليس بكالمه بل بكالم شيوخه ،فقال له
والـسـيــارة والـشـجــر والـحـجــر وكــل شــيء هو سقراط «يا بني ،تكلم حتى أراك» أي عبر عن
أداة لتحقيق غاية نفعية لإلنسان ،وعندما نفسك لكي يكون لك وجود متفرد ،وال تثرثر
يـتـعــامــل اإلنـ ـس ــان م ــع ال ـق ـلــم ف ــا يـفـعــل ذلــك بما قال اآلخرون.
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـك ـلــم الـ ـم ــرء ب ـن ـف ـســه ع ــن نـفـســه
عالما يتفكر فيه بل فاعال يستعمله،
بوصفه ِ
ُ
مـ ــن ه ـن ــا ال ن ـ ـ ــراه ي ـف ـك ــر فـ ــي ط ـب ـي ـعــة ال ـق ـلــم ويتحرر من سطوة الـ«هم» فإنه يميل للعزلة،
وماهيته بل في الوظيفة التي يؤديها ،الحقا أي أن ي ـع ـتــزل آراء اآلخ ــري ــن قـ ــدر اإلمـ ـك ــان،
ربما يفكر في القلم كقلم وليس كمجرد أداة ،والـعــزلــة هنا ليست فقط مكانية بــل فكرية
لكن ما يهمنا اآلن هو البعد النفعي لوجود وروح ـيــة ،وعـنــدمــا قــال الحسن الـبـصــري إن
واص ــل بــن عـطــاء اعتزلنا فــي ركــن المسجد،
اإلنسان في العالم.
كل إنسان آخر يستعمل األشياء أيضا في فإنه لم يكن يشير فقط إلى اعتزاله المكاني
َ
مؤسس
تحقيق ذاتــه ،ولربما أنه سيقوم باستعمال بل الفكري ،ومن هنا أصبح «واصل»
الـنــاس اآلخــريــن ك ــأدوات ،وهــذا ينتج عالقة الفكر المعتزلي.
الـعــزلــة ض ــروري ــة لـكــل كــائــن ح ــر ،وه ــذا ال
م ـت ــوت ــرة م ــع اآلخـ ـ ــر ،ف ــات ـخ ــاذ اإلنـ ـس ــان أداة
أو وس ـي ـلــة ع ـمــل غ ـيــر أخ ــاق ــي -ع ـل ــى األق ــل يعني القطيعة مع المجتمع بل التحرر من
حسب نظرية الواجب عند إيمانويل كانط -الـطــاعــة الـعـمـيــاء وال ـثــرثــرة وم ــن ثــم ال ـعــودة
َ
هايدجر لم ُيعن كثيرا بموقف اآلخر ،واكتفى إلى الــذات ،فالذات مصدر اإلبــداع ومنهل كل
جديد.
بوصف األنا وهمومها.
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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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