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اجتذبت تصفيرة الفنان رابح صقر التطريبية أثناء تقديمه حفلة غنائية ضمن فعاليات
«الرياض أويسس» اهتماما وجدال من قبل فئات متعددة من أفراد المجتمع السعودي،
تراوح ما بين مقارنة التصفيرة موسيقيا مقابل القيمة المالية لحضور الحفلة من جانب،
وعدم قدرة أو اقتناع الكثير دفع ذلك المبلغ لحضور تلك الفعاليات الغنائية المخملية
في عرض الصحراء الباردة من جانب آخر.
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التغيير إلى التطوير

يومية

مـ ـ ـ ـ ـ ــن ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــات
ال ـح ـي ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
ال ـم ـس ـت ـمــر ،ال ــذي
ال ع ـ ــاق ـ ــة لـ ـ ــه ب ــالـ ـمـ ـب ــادئ
والـ ـقـ ـي ــم الـ ـت ــي ت ـح ـك ــم تـلــك
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،ك ـم ــا تـ ــروج
ل ـهــا ال ـج ـمــاعــات الـظــامـيــة
المتأثرة بنظرية المؤامرة
م ــن خـ ــال رب ـط ــه بـمـظــاهــر
االنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال األخ ـ ـ ــاق ـ ـ ــي فــي
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــات
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث س ـخ ــرت
منابرها على امتداد عقود
لترسيخ فكرة أن أي مظهر
م ــن م ـظــاهــر الـتـغـيـيــر إنـمــا
هو بداية تغريب المجتمع
والـخـطــوة األول ــى فــي سلم
االبتعاد عن ثوابته الدينية
واالجتماعية.
والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ع ـ ـكـ ــس ذلـ ــك
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ت ـ ـم ـ ــام ـ ــا ،ف ــالـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ه ــو
تـطــويــر وتـحــديــث مختلف
جـ ــوانـ ــب الـ ـحـ ـي ــاة ال ـم ــادي ــة
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــة ،ك ـ ـ ــي ي ـص ـب ــح
األف ـ ـ ـ ـ ــراد أك ـ ـثـ ــر قـ ـ ـ ــدرة عـلــى
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل م ـ ـ ــع م ـع ـط ـي ــات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــارة ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة
على اعتبار أنـهــم جــزء من

الـ ـ ـح ـ ــراك الـ ـك ــون ــي ال ـم ـم ـتــد
شرقا وغربا ،أضف إلى ذلك
أنه يؤدي إلى زيادة الوعي
واإلدراك واإلي ـمــان بعظمة
مــا يملكونه مــن إرث ديني
وثـقــافــي ق ــادر على مواكبة
الـ ـتـ ـط ــورات اإلن ـس ــان ـي ــة في
مشارق األرض ومغاربها.
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شخصيا ،استمتعت بالنقاش والتعليقات
المنتقدة والمؤيدة التي ظهرت على مختلف
وسائل التواصل االجتماعي ،من باب الترويح
عن النفس واسترجاع انطباعاتي الشخصية
الماضية عن التصفير من فترة المراهقة ،وما
تــاهــا ،وكــذلــك تـسـجـيــل رص ــد لـ ــردود األف ـعــال
المستجدة من قبل بعض أفراد المجتمع على
األحداث المصاحبة للفعاليات الترفيهية ولو
من خالل وصلة تصفير أو مكاء.
لطالما ارتبط الصفير أو التصفير للتعبير
عن حالة مزاجية معينة ،سواء تطريبية كالتي
أطـلـقـهــا «رابـ ــح» فــي ص ـحــراء ال ــري ــاض ،وكــأنــه
يرسل رسالة مفادها ما دام مجلسنا الغنائي
تحتضنه رمال وسماء الصحراء دعونا نعود
لبساطتنا ونعبر عن سعادتنا من دون كلمات
أو آالت موسيقية ،وإن ـمــا مــن خ ــال تصفيرة
مدوزنة.
وقد ترتفع حدة التصفير للتعبير عن حالة
الفرح العارم بحيث ال يكتفى مطلق التصفيرة
بتكوير شفتيه  /ها ،وإطالق الهواء المصحوب
بــالـصـفـيــر وإن ـم ــا ي ـقــوم ب ــإدخ ــال إصـبـعـيــن أو
أربـعــة فــي فمه لــرفــع حــدة التصفيرة ،وتغيير
نـغـمـتـهــا وك ــأن ــه ف ــي ت ـلــك ال ـح ــال ــة ك ـمــن وظــف
أصابعه لتلحينها صعودا وهبوطا.
وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا ي ـ ـمـ ــارس ه ـ ــذا ال ـت ـص ـف ـي ــر عـلــى
م ــدرج ــات ك ــرة ال ـقــدم وم ــن قـبــل بـعــض حضور
الحفالت الغنائية ،الذي يأتي للتصفير ولفت
النظر ال االستماع ،وهذا مطلوب عندما تفقد
الحفلة حسها االبتهاجي «النقازي» المقصود،
وي ـش ـعــر ال ـح ـض ــور بـتـسـلــل وقـ ــع ال ــرت ــاب ــة إلــى
ال ـح ـف ـلــة ،وب ـم ــا أن ـن ــا م ــا زل ـن ــا ن ـعــانــي تـبـعــات

اجتذبت تصفيرة الفنان رابح صقر التطريبية أثناء تقديمه
حفلة غنائية ضمن فعاليات «الرياض أويسس» اهتماما وجدال
من قبل فئات متعددة من أفراد المجتمع السعودي ،تراوح ما
بين مقارنة التصفيرة موسيقيا مقابل القيمة المالية لحضور
الحفلة من جانب ،وعدم قدرة أو اقتناع الكثير دفع ذلك المبلغ
لحضور تلك الفعاليات الغنائية المخملية في عرض الصحراء
الباردة من جانب آخر.
جــائـحــة ك ــورون ــا ،ينصح بـشــدة الـتــوقــف كليا
عن هــذا التصفير لما يرافقه من نشر تيارات
هوائية وكتل رذاذيــة – لعابية ،لربما تشوش
ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ت ــوك ـل ـن ــا ،الـ ـ ــذي ن ـح ــن ف ــي أم ــس
الحاجة إليه اآلن.
أم ـ ــا ال ـت ـص ـف ـيــر الـ ـ ــذي ي ـق ــع فـ ــي ب ـ ــاب ال ـغ ــزل
والتقرب والتلطف «المتميلح» وجــذب انتباه
اآلخ ــر فـهــو ب ــاب واس ــع يـصـعــب حـصــره وفهم
واس ـت ـي ـعــاب تــداع ـيــاتــه الـسـلـبـيــة واإلي ـجــاب ـيــة
إال ل ــرب ـم ــا ب ــاالس ـت ـع ــان ــة ب ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ــذك ــاء
االصطناعي الخاصة بقراءة وتحليل تعابير
ال ــوج ــوه ال ـب ـشــريــة ،وم ــا ت ـص ــدره م ــن أص ــوات
وحركات ،ألنه مرات يحتوي فقط على تصفير
يـتـلـبــس رداء الــرومــان ـس ـيــة وب ـص ــوت خفيض
فقط وأحايين أخرى يأتي متبوعا برمشة عين
موجهة للطرف اآلخر تنتظر استجابته.
فــي الـغــالــب هــذه االسـتـجــابــة تـكــون مفتوحة
على كــل االحـتـمــاالت السعيدة أو المحزنة أو
التشهيرية تبعا طبعا لمكان وتوقيت وقابلية
المتلقي لـهــذا التقرب التصفيري بالقبول أو
الرفض.
ع ـم ــوم ــا ،م ــا س ــردت ــه آن ـف ــا كـ ــان الن ـط ـبــاعــات
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ومشاهدات شخصية مضى عليها عقدان من
الزمن تقريبا أو أكثر ،حيث اقتصر التصفير
ف ــي ال ـم ـنــاس ـبــات ال ـع ــام ــة غــال ـبــا ع ـلــى األوالد
والمراهقين وممتهني «الوناسة» وفي نطاق
ضـيــق ج ــدا ف ــي األس ـ ــواق الن ـع ــدم الـمـنــاسـبــات
الترفيهية المختلطة فــي ذلــك الــوقــت إال عند
السفر إلى الخارج.
أما اآلن وبنظرة سريعة على أوجه التغييرات
الـكـبـيــرة والـســريـعــة ال ـتــي يـشـهــدهــا المجتمع
الـسـعــودي ،س ــواء على المستوى االقـتـصــادي
أم الـثـقــافــي أم االجـتـمــاعــي أم الـتــرفـيـهــي ،ومــا
يــرافـقــه مــن تغيير فــي أن ـمــاط الـحـيــاة والعمل
وكذلك أساليب التواصل ما بين أفراده من كال
الجنسين ،يتساءل الفرد :هل ما زال التصفير
يحمل الوظيفة التعبيرية السابقة؟ بالطبع ال
الح ــظ تصفيرة راب ــح األويـسـيـسـيــة -هــل بقيمنتشرا عموما فقط مــا بين األوالد والــرجــال
إل ــى اآلن؟ أش ــك ف ــي ذل ــك كـثـيــرا ألن ــه ل ــو كــانــت
الـحــالــة كــذلــك لـتـنــادت بـعــض منظمات حقوق
الـمــرأة العالمية ومناصروها محليا بإطالق
حملة «اسمحوا للمرأة السعودية بالتصفير»
لــرب ـمــا ت ـط ــرح ت ـلــك الـ ـتـ ـس ــاؤالت ع ـلــى سبيل
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الــدعــابــة ،ولكنها تحمل فــي طياتها تغييرات
كبيرة في المفاهيم وسبل التواصل ،فالجيل
الحالي ال يحتاج للتصفير بنسخته القديمة
لتجاوز حواجز التواصل وااللتقاء مع بعض
وإن ـم ــا اسـتـبــدلـهــا بـنـسـخــة رقـمـيــة بالتصفير
والرمش والغزل اإللكتروني من خالل انغماسه
ف ــي اس ـت ـخ ــدام وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
المختلفة.
تلك التغييرات الجذرية والمتسارعة بدأت
انعكاساتها اإليجابية والسلبية تتسلل إلى
منظومة الـعــاقــات االجتماعية بكل صورها،
وخروجها من نسق المحافظة والتقليدية إلى
فـضــاء االنـفـتــاح والـتـجــديــد وحــريــة والتعبير
والتصرف من قبل الشباب أو الفتيات وممن
هم أكبر سنا.
فـهــل يــا ت ــرى أطــرنــا الـعــائـلـيــة واالجـتـمــاعـيــة
وقيمنا وعاداتنا الحالية قادرة على استيعاب
هذا الموج من التغير؟ نعم قادرة ألن مجتمعنا
شبيه بالمجتمعات األخ ــرى التي تمر بنفس
الـمــؤثــرات العالمية األخ ــرى وتتعايش معها،
ولــربـمــا الـتـعــاطــي الـعــاقــل مــع تـلــك التغييرات
يبدأ من محيط العائلة بزيادة جرعة الحوارات
الشفافة والصريحة مع األبناء وعلى المستوى
االجـتـمــاعــي واألك ــادي ـم ــي بتكثيف ال ــدراس ــات
والـبـحــوث الـتــي تـقــوم بها كليات اإلنسانيات
والـ ــدراسـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ون ـش ــر تــوصـيــاتـهــا
وتبسيطها فــي وســائــل اإلعـ ــام اإللـكـتــرونـيــة
الـمـخـتـلـفــة ،ألن الـجـيــل ال ـس ـعــودي الـحــالــي من
أكـبــر ال ـشــرائــح الـشـبــابـيــة اسـتـخــدامــا لوسائل
التواصل في العالم العربي وفي مراكز متقدمة
جدا عالميا.
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تنجح العالقات
طويلة المدى ألن
أطــراف ـهــا يسعون
إلعالء قيمة الحب
الدافعة للتضحية
والتنازل والعطاء
والـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــح
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف،
والتجاهل وإعالء
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــوق
النقص والقصور،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــي
اس ـت ـمــرار الـعــاقــة
ونجاحها.
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بين نمطين من التد ّين

رأي:
✍
محمد الشافعي

للتواصل مع الكاتب
M.ALSHAFAI@saudiopinion.ORG

م ـج ـمــل ال ـت ـع ـق ـي ـبــات الـ ـم ــؤي ــدة ل ـم ــا ورد
فــي الـمـقــالــة الـســابـقــة ،تـعـكــس الــرغـبــة في
االعـ ـت ــراف بـهــم كـمـتــديـنـيــن ال يـحــق ألحــد
نـبــذهــم خ ــارج س ـيــاج ال ــدي ــن ،أو الـتـعــامــل
معهم ،بوصفهم ال يمثلون الــديــن ،بينما
المعارضون ،كانت مجمل تعليقاتهم أن
ٌ
ّ
التدين مفرغ من محتواه،
هــذا النمط من
ويـ ـق ــوم ع ـل ــى م ـن ـطــق ال ـخ ـض ــوع ل ــأه ــواء
وإمـ ـ ــاءات غـيــر دي ـن ـيــة ،وي ــذه ــب بعضهم
إلــى أن منطق الـقـبــول بـهــذا النمط ّ
يشرع
األب ــواب الرت ـكــاب الـمــوبـقــات تحت عنوان
القبول ّ
بتدين مواكب للمعيش اليومي.
في هذه المساحة ،لن أدافــع عن حقانية
ن ـم ــط ت ـ ّ
ـدي ــن ض ــد آخـ ـ ــر ،وس ــأك ـت ـف ــي فـقــط
بالتمييز بين سياقين رئيسيين تتبلور
من خاللهما أنماط التدين ،السياق األول
هــو الـنـمــط الـمــؤسـســاتــي ل ـلــديــن ،أي ذلــك
ال ـنـمــط الـ ــذي تـتـبـنــاه الـمـنــابــر ومـجــامـيــع
الـ ــدعـ ــاة وحـ ـلـ ـق ــات الـ ـ ـ ـ ــدروس ،وه ـ ــو نـمــط
ي ـ ـتـ ــوارث ويـ ـ ـت ـ ــدارس ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر مــع
إض ــاف ــات طـفـيـفــة ،ويـنـتـشــر فــي المجتمع
ع ـلــى ش ـكــل م ـس ـل ـمــات ،والـ ـث ــان ــي ،ال ـتــديــن

تلقيت مجموعة من التعقيبات على مقالتي المنشورة
األسبوع الماضي في هذه المساحة بعنوان «تد ّين جديد»
ويبدو أن تلك التعقيبات من عددها ومضمونها تكشف عن
هما حاضرا .فمظاهر التخ ّلي عن نمط
الدخول لمنطقة تشكل ّ
سائد للتدين وتبلور أنماط جديدة بات واضحا ومحل اهتمام
المنخرطين في النمط الجديد والمعارضين له.
ال ــذي ينشأ مــن األس ـفــل ،أي فــي المجتمع
من خالل بعض الممارسات التي يختلط
فيها التقليد الديني بمتطلبات المعيش
اليومي ،أو بأدوات التكنولوجيا الحديثة،
أو بمخرجات الكشوف العلمية الجديدة،
أو حتى بالمعتقدات والمجربات الشعبية،
وتنتظم تدريجيا في نمط ال مؤسساتي
لكنه قد ينتشر على نطاق واسع.
يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــر إلـ ـ ـ ــى ه ـ ــذي ـ ــن ال ـن ـم ـط ـي ــن
بوصفهما وقائع قائمة ،أي أن المؤسسات
الدينية شرط تاريخي لحضور الدين في
المجتمع ،وال يمكن أن يكون هناك ديــن،
دون وج ـ ــود م ــؤس ـس ــات تـعـنــى بـتــدريــس
ت ـعــال ـي ـمــه واالشـ ـتـ ـغ ــال ب ــإن ـت ــاج م ـع ــارف ــه،
ومــن جهة أخ ــرى ،ال يمكن تغافل اإلنتاج

المعاناة

االجتماعي ألنماط التدين ،ألن المجتمع
فـ ــي دي ـن ــام ـي ـك ـي ـت ــه ت ـت ـف ــاع ــل م ـخ ــزون ــات ــه
الــروحـيــة مــع مــوروثــاتــه االجتماعية ومع
ك ــل ال ـم ـع ـط ـي ــات ال ـم ـس ـت ـج ــدة فـ ـي ــه ،وه ــذا
المجتمع ال يمكن أن يكون حاضنة سالبة،
ب ــل م ــن الـطـبـيـعــي أن يـتـفــاعــل م ــع الـتــديــن
الذي تنتجه المؤسسة ولكن على نحو ال
يتنافر مع طبيعة تكوينه.
هذا التجاور اإللزامي بين هذين النمطين
يـ ـق ــود إل ـ ــى اس ـت ـح ــال ــة إق ـ ـصـ ــاء اح ــده ـم ــا،
وإل ــى ض ــرورة التكامل بينهما .فالتدين
ال ـ ــذي ي ـن ـشــأ ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وخ ـصــوصــا
ذل ــك ال ـنــاجــم مــن الـتـفــاعــل مــع ال ـض ــرورات
ال ـمــوضــوع ـيــة ،يـمـكــن اع ـت ـبــاره مـقـتــرحــات
عملية تــوضــع أمــام المؤسسات الدينية،

لتعيد الـنـظــر فــي بـعــض آرائ ـه ــا والـبـحــث
في إمكان دراستها ضمن ثنائيات الثابت
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول ،وال ـ ـجـ ــوهـ ــري والـ ـع ــرض ــي،
وال ـق ـبــول ضـمــن ضــوابــط مـعـيـنــة ،دون أن
يعني ذلك بالضرورة حمل المؤسسة على
التنازل الدائم.
يـخـبــرنــا ال ـت ــاري ــخ ب ــأن ال ـمــواج ـهــة الـتــي
ت ـقــوم عـلــى إق ـص ــاء ك ــل مـظـهــر ال ينسجم
م ــع ال ـتــديــن ال ـســائــد ل ــم ت ـكــن م ـجــديــة ،بل
ربما كانت تكلفتها االجتماعية باهظة،
وسأكتفي هنا بمثال واحد ،وهو األعمال
الفنية الغنائية الـتــي كــان مــوقــف التدين
الـ ـس ــائ ــد م ـن ـه ــا واضـ ـ ـح ـ ــا ،وكـ ــانـ ــت ه ـنــاك
مـحــاوالت لمنعه تصل إلــى حد استخدام
القوة ،ولكن تلك األعمال استمرت واستمر
جمهورها دون أن يتخلوا عــن فروضهم
الدينية.
لـيــس مطلوبا هـنــا تغيير الـحـكــم الــذي
يقتنع به العلماء حول الغناء ،ولكن ،هل
يمكن بـيــان ذلــك الحكم دون الــذهــاب إلى
ما هو أبعد من ذلك إلجبار المجتمع على
ترك الغناء؟ والله من وراء القصد.

قراءة بنكية لتغيير السلوك

عليها وإال عشنا حياتنا في
ف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــات نـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر أن
شقاء وبؤس.
أجـ ـ ـس ـ ــامـ ـ ـن ـ ــا ال ت ـ ـ ـقـ ـ ــوى ع ـل ــى
تحمل مزيد من األلم والشقاء
ال ـ ـم ـ ـعـ ــانـ ــاة مـ ـ ــع أل ـ ـم ـ ـهـ ــا إال
والعناء ،نشعر وكأننا نحمل
إن ـه ــا ف ــي ج ــان ــب آخ ــر تبني
فـ ـ ــوق رؤوس ـ ـن ـ ــا ج ـ ـبـ ــاال مــن
اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،ف ـت ـج ـع ـل ــه أق ـ ــدر
ُ
وقنا
الهم والغم ،وأننا قد ط
عـلــى ال ـع ـطــاء ،وع ـلــى تحمل
ب ــأم ــراس غـ ــاظ قــاس ـيــة حــول
مصاعب الحياة المستقبلية،
أعـ ـن ــاقـ ـن ــا فـ ـتـ ـك ــاد ت ـخ ـن ـق ـنــا،
فـهــي تصقل اإلن ـســان حتى
ويـ ـ ــزداد أل ـم ـنــا ع ـنــدمــا نجد
ت ـبــدو ل ــه ال ـش ــدائ ــد وكــأنـهــا
ـة
أن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـع ــان ــاة م ــازم ـ
أمر طبعي فقد تمرس عليها
معنا
لـنــا ،أيـنـمــا حللنا حـلــت
وعـلــم أن الحياة ال تخلو من
رفقتها،
وصاحبتنا كارهين
ذلــك ،ففي قلب المعاناة تبرز
الخالص
ولكن ال قدرة لنا من
العطايا.
تصاحب
أن
منها ،ومن السوء
ولـ ـع ــل الـ ـمـ ـع ــان ــاة ال ـف ـك ــري ــة
مفارقته.
من وددت
هــي أش ــد وط ــأة مــن المعاناة
ومـ ـ ـ ــن طـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة أن
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ،ف ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة
ال ـم ـع ــان ــاة أمـ ــر الزم ل ـه ــا ،فقد
ال ـج ـس ــدي ــة ي ـم ـك ــن ال ـت ـخ ـلــص
ك ـ ـتـ ــب ع ـ ـلـ ــى اب ـ ـ ـ ــن آدم ح ـظ ــه
مـنـهــا ب ــراح ــة ال ـج ـس ــد ،ولـكــن
م ــن ال ـك ــد وال ـن ـص ــب ،تحقيقا
م ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــاة الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــر ال ي ـم ـك ــن
لـسـنـتــه –س ـب ـحــانــه -أن حـيــاة
ال ـت ـخ ـل ــص م ـن ـه ــا إال بـجـهــد
للتواصل مع الكاتب
هذا المخلوق هي سلسلة من
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي وفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــري م ـ ـض ـ ـنـ ــي،
التعب والمعاناة «لقد خلقنا
M.BOKNA@SAUDIOPINION.ORG
فاألفكار قد تأتي لإلنسان ال
اإلنـ ـس ــان ف ــي ك ـب ــد» فــالـمـشـقــة
يعرف لها خطاما وال زماما
والشدة ال يسلم منها إنسان،
فـتــرهـقــه وتـصـيـبــه بــالـشـتــات
ومــن أراد أن يعيش بــا مـعــانــاة فهو أراد لنفسه والحيرة ،فال ينام ليله وال يهدأ في نهاره.
الموت ال الحياة.
وك ــون الـمـعــانــاة أم ــرا الزم ــا فــا يعني ه ــذا عــدم
منفذا
فيها
ـإن
ـ
ف
ـا
ـ
ه
ـ
ت
ـد
ـ
ش
و
ثقلها
الـمـعــانــاة على
ال ـس ـع ــي ل ـل ـت ـخ ـلــص م ـن ـه ــا ،وت ـح ـق ـي ــق الـ ـسـ ـع ــادة،
الصبر
منفذ
فهناك
ولوائها،
وطأتها
يخفف من
فالمعاناة إن بقيت مع اإلنسان فهي ستفقده متعة
الرضا
من
وهناك
ألمها،
من
يخفف
فهو
والتحمل
الـحـيــاة ولــذت ـهــا ،وتـمـنـعــه مــن االن ـط ــاق لتحقيق
إنسان
منها
يخلو
ال
فالمعاناة
ضيمها،
ما يدفع
أحالمه ،وسيعيش ضائق الصدر ،قلق النفس ،ال
نتغلب
وكيف
معها،
نتعامل
كيف
نتعلم
فــإن لــم
يهنأ له بال.

رأي✍ :

مبارك بقنة

ق ـ ـ ــرأت خ ــاص ــة كـ ـت ــاب «ب ـ ـنـ ــوك ال ـج ـيــل
الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع» ومـ ـ ـم ـ ــا جـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا:
َّ
الـ ُـم ـس ـت ـشـ ِـرف الـ ُـم ـحــنــك ي ـتـ َّـأمــل الـمــاضــي
قبل أن يتوقع ُ
المستقبل ،ولهذا ُيعيدنا
ال ـمــؤلــف األس ـت ــرال ــي ب ــري ــت كـيـنــج إلــى
مــراحــل تـطـ ُّـور الـبـنــوك ،بــدايــة مــن الجيل
ُ
األول ،حيث التعامالت البنكية بصورتها
البسيطة ،ومــرورا بالجيل الثاني الذي
اع ـت ـم ــد أول آلـ ــة لـ ُـم ـعــال ـجــة ال ـش ـي ـكــات،
ووص ــوال إل ــى الـجـيــل الـثــالــث حـيــث صــار
بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـه ــات ــف إلتـ ـم ــام
َّ
ّ
الـمـعــامــات البنكية ،ثــم يـتــوقــع الـمــؤلــف
مــا سيحدث فــي الجيل الــرابــع مــن تطور
البنوك.
وي ــذك ــر ص ــاح ــب ال ـخ ــاص ــة أن بــريــث
كـيـنــج ي ــرى غ ـيــاب الـ ُـعـنـصــر الـبـشــري في
تـنـفـيــذ الـعـمـلـيــات الـبـنـكـيــة أم ــرا حـتـمـ ّـيــا،
وأنــه من الضروري قيام البنوك بابتكار
ِّ
نظام جديد ،يتوافق مع متطلبات العمالء
ُ
والمستقبليين ،ال أن تكتفي
الحاليين
بالعمل على تطوير النظم القائمة.
ويـ ــؤكـ ــد أن عـ ـل ــى ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ال ـمــال ـي ـيــن
والـمـصــرفـيـيــن وال ـق ــادة الـمـســؤولـيــن في
البنوك المعاصرة تقبل التغيير ،بسبب
سـيـطــرة ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي عـلــى عــالــم
ال ـمــال واألع ـم ــال ،وتـغـ ُّـيــر م ـهـ ّ
ـام الـبـشــر إذ
سيكتفي بلمسات إنسانية على بعض
العمليات الـمــالـيــة ،وأن الـبـنــوك ستعمل
ع ـلــى تـغـيـيــر س ـل ــوك ال ـع ـم ــاء ،وت ـتــوقــف
ع ــن تــوظـيــف الـمـسـتـشــاريــن والـمـحـلـلـيــن
ال ـمــال ـي ـيــن ،وأن الـتـغـيـيــر ل ــم ي ـطــل هيكل

رأي:
✍
عبداهلل الشمري
للتواصل مع الكاتب
a.alshamri@saudiopinion.org

ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ت ـ ـع ـ ــداه ل ـي ـش ـمــل
الـخــدمــات الـمــالـيــة وآل ـيــة عملها ،ومثاله
منصة «علي بابا» للتجارة اإللكترونية
ال ـت ــي ق ــدم ــت ف ــي  2013ال ـم ـن ـتــج ال ـمــالــي
«ي ــوب ــاو» ال ــذي يـمـنــح عــائــد فــائــدة أعلى
بكثير مما تمنحه الـبـنــوك على الــودائــع
التقليدية.
َ
ويذكر أن التغييرات الكبرى جاءت من

خ ــال م ــا ي ـعــرف بـفـكــر ال ـم ـب ــادئ األولـ ــى،
فعند ظهور تقنية جــديــدة ُمختلفة كليا
عن سابقاتها ،ستدفع الناس إلى تغيير
سلوكهم ،ويضيف أن البنوك في الوقت
الحالي تستهدف العمالء ،لفتح حسابات
ِّادخـ ـ ــار م ـت ـنــوعــة ،وتـطــالـبـهــم ب ـحـ ٍّـد أدن ــى
مــن األص ــول الـ ُـمــدارة ،لتمكينهم ،ولكنها
ب ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ف ـهــم س ـلــوك ـيــات ـهــم ،بـ ــدال م ــن الـمـنـتـجــات
ال ـم ـع ــروض ــة ك ـب ــدي ــل أمـ ـث ــل ،ل ـت ـســاعــدهــم
على االدخــار واالستثمار بصورة أفضل
لصالح الطرفين ،ومما قرأت قولهم «الثقة
هــي ُعملة البنوك األول ــى ،واألكـثــر أهمية
بال منازع»
ي ـم ـيــل االقـ ـتـ ـص ــادي ــون إل ـ ــى االق ـت ـص ــاد
ف ــي ك ــل شـ ــيء ،وي ـبــذلــون ال ـسـبــل لخفض
الـتـكــالـيــف ،وال يـنـظــر بـعـضـهــم إل ــى آث ــار
قــراراتـهــم ،فــي حين أن منظومات الــذكــاء
االصطناعي لن تقف عند حد معين ،وقد
ال يـكــون الـمـجــال مـتــاحــا أم ــام الموظفين
ال ـت ـق ـل ـيــدي ـيــن ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،فــالـمـسـتـقـبــل
سيكون ألولـئــك الــذيــن يجيدون التعامل
مع التقنية باحترافية عالية.
وقفة:
أغـلــب الـحـســابــات البنكية للمواطنين
جــاريــة ،األمــر الــذي يمنح البنوك أرباحا
ع ــال ـي ــة دون عـ ـن ــاء ،ب ـع ـكــس ال ـح ـس ــاب ــات
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـت ــي ي ـح ـصــل أص ـح ــاب ـه ــا عـلــى
فــوائــد ،فهل ستغير بنوكنا سلوكها في
مجال خدمة للمجتمع؟.

األحد

األغنية الشبابية الخالدة

رأي✍ :

ريان قرنبيش
للتواصل مع الكاتب

r.qaranbeesh@saudiopinion.org

عين الرأي

ألـحــان أجمل مما يصل مسمعه
اليوم من قنوات البث الموسيقي
المختلفة ،األغنية متشبثة بقشرة
جمجمته كأنها سماعات بصوت
« »Dolbyعالي الوضوح موزعة
بــالـتـســاوي لضمان وص ــول نفس
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ل ـ ـكـ ــل خ ـل ـي ــة
بالعدل.
بدأ يراجع تقييمه الفني لما كان
يـسـمــى جـ ــورا وت ــأط ـي ــرا «األغ ـن ـيــة
الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة» حـ ـي ــن كـ ـ ــان يـسـيـطــر
عـلــى اإلعـ ــام جـيــل مــا زال يالحق
زمنه منذ السبعينيات الميالدية
على أقــل تقدير ،وتــم تصوير تلك
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على وقع أغنية «سكة العاشقين» لمصطفى قمر،
يستيقظ صديقنا المنشغل دائما ،منشغال لدرجة
أنه يساعد مناماته في التخلص من الكوابيس ،ويضع
الموسيقى التصويرية المناسبة للحظة االنتصار
أو الفشل ،متبعا الخط الدرامي لتلك الكوابيس،
ينتج الكثير من األلحان التي يتذكر جيدا أنها أصيلة
وليست مقلدة وال مسروقة وال فيها اقتباس.

األغــانــي على أنها مجرد ضجيج
إيقاعي وتصفيق غير منقطع ،لكن
كلمة الجمهور كانت أقــوى بكثير
من محاوالتهم ،على الرغم من أنه
لــم ينضم لــذلــك الجمهور إال بعد
عقدين بسبب «التأطير» الذي أثر
على رأيــه بقوة ،فانشغل بالبحث

ع ــن األصـ ــول وت ـقــديــرهــا متعاليا
ع ـلــى م ــا ت ـف ــرع م ــن ت ـلــك األص ـ ــول،
َ
ووجــدتــه موغال في اإلبـحــار نحو
الـمــاضــي حـتــى وص ــل إل ــى منطقة
زمنية غابرة جدا لم يكن قد اخترع
فيها التسجيل الصوتي بعد.
اكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم أن «حـ ـمـ ـي ــد

الـ ـش ــاع ــري» ل ـي ــس ف ـن ــان ــا ع ــادي ــا،
بـ ــل ع ـب ـق ــري ــا وقـ ـ ــف فـ ــي وجـ ـ ــه كــل
ت ـل ــك االنـ ـتـ ـق ــادات وص ـن ــع لـنـفـســه
اسما وهوية فنية تواكب العصر
وت ـس ـب ـق ــه أحـ ـي ــان ــا ،ثـ ــم أخ ـ ــذ بـيــد
مجموعة مــن الـفـنــانـيــن الــذيــن ما
زال لـهــم حـضــور فـنــي ق ــوي ،ومــن
أهـ ـمـ ـه ــم «م ـص ـط ـف ــى قـ ـم ــر» الـ ــذي
تصاحبني أغنيته الشاعرية ولم
ت ـت ــوق ــف عـ ــن تـ ــرديـ ــد ن ـف ـس ـهــا فــي
ذه ـن ــي ،إل ــى أن أسـمـعـهــا عـلــى ما
ي ـبــدو عـلــى إح ــدى مـنـصــات الـبــث
ال ـم ــوس ـي ـق ــي أو أش ــاه ــده ــا عـلــى
اليوتيوب.
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األمن الصحي واقتصاد المعرفة
ال ــذي تــم توثيقه فــي تقرير
يـشـمــل األم ــن الــوط ـنــي في
ص ــدر ع ــن «م ــرص ــد الـبـحــث
مساراته التنموية ،تحقيق
وال ـت ـط ــوي ــر واالبـ ـتـ ـك ــار فــي
م ـخ ـت ـل ــف وسـ ــائـ ــل وأدوات
مدينة الملك عبدالعزيز
األم ـ ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ،بـمــا
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة»
يـتـضـمـنــه م ــن م ـجــاالت
ال ـ ـ ـ ـ ــذي أب ـ ـ ـ ـ ــرز م ـخ ـت ـل ــف
مـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــة وآلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات
األن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة
مختلفة تستهدف بلورة
ال ـب ـح ـث ـيــة واالب ـت ـك ــاري ــة
األمــن فــي نـمــوذج عملي
تـطـبـيـقــيُ ،
في مواجهة الفايروس،
وي ـع ــد األم ــن
حـ ـي ــث سـ ــاهـ ــم ال ـع ـل ـم ــاء
الصحي واألمن الغذائي
والـبــاحـثــون فــي الجامعات
واألمـ ــن االجـتـمــاعــي واألم ــن
ومـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث
االقـتـصــادي واألم ــن البيئي
الوطنية في نشر  269ورقة
واألمـ ــن األسـ ــري ،ص ــورا من
بحثية فــي مـجــاالت علمية
ت ـلــك ال ـن ـم ــاذج الـمـسـتـهــدفــة
مـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرة ،غـ ـ ـط ـ ــت م ـع ـظ ــم
ل ـت ـح ـق ـي ــق األم ـ ـ ـ ــن ال ــوطـ ـن ــي
المجاالت العلمية الخاصة
تنمويا ومجتمعيا.
بسلسلة التدابير لمواجهة
تحقيق األمــن المستهدف
ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ــح ،وت ـ ـ ـ ــوزع ـ ـ ـ ــت
ب ـصــورتــه الـكــامـلــة الـفــاعـلــة،
األبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة م ــا بين
يقتضي توفير كل مقومات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات وم ـ ــراك ـ ــز
وجوده النظري حتى يكون
للتواصل مع الكاتب
األبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـهــا
ح ـق ـي ـق ــة م ـل ـم ــوس ــة ع ـم ـل ـيــا،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط ب ــالـ ـبـ ـنـ ـي ــة  A.Marshad@saudiopinion.orgوالجامعات ،عالوة على ما
ت ــم تـقــديـمــه م ــن دع ــم مــالــي
التحتية والقاعدة المنظمة
سـخــي ،لــأبـحــاث العالمية
له ،وأدوات تمثيله وموارده،
ثـ ــم كـ ـي ــان ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـبــرام ـجــه لمكافحة الفايروس المستجد ،بهدف إيجاد
ومـخــرجــاتــه المختلفة ،وبــذلــك يتحول األمــن ح ـل ــول ل ـب ـعــض اإلش ـك ــال ـي ــات ال ـت ــي فــرضـتـهــا
م ــن واقـ ـع ــه الـ ـنـ ـظ ــري ،إلـ ــى ص ــورت ــه الـعـمـلـيــة الجائحة.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ف ـ ــإن ال ـس ـع ــودي ــة حـصـلــت
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ،ف ـي ـط ــرح ث ـ ـمـ ــاره ون ـج ـن ــي ري ـعــه
ع ـل ــى ال ـت ــرت ـي ــب ال ـع ــاش ــر ع ــال ـم ـي ــا ،ف ــي قــائـمــة
وخيره.
لتحقيق األم ــن الصحي ،فــإن توفير البنية اإلنتاج البحثي للدول بحسب عدد الباحثين
التحتية ،يرتبط بالكثير من الماديات البنيوية ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ف ـي ـه ــا ،وذل ـ ــك بــال ـن ـظــر إلـ ــى ع ــدد
كــالـمـسـتـشـفـيــات وم ــراك ــز ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة األبـ ـح ــاث ب ـيــن ك ــل  1000ب ــاح ــث ،وق ــد حققت
بمختلف أدوات ـهــا وإمكانياتها ،ومــا يتصل ال ـس ـع ــودي ــة الـ ـم ــرك ــز األول ع ــرب ـي ــا وال ـم ــرك ــز
بها من مراكز لألبحاث المتخصصة ومعامل السابع عشر على مستوى العالم ،في جهود
التحاليل المخبرية ،في حين أن التشريعات الجامعات لنشر أبحاث «كــورونــا» ويذكر أن
واألنـظـمــة والـقــوانـيــن المؤسسيةُ ،تسهم في الجامعات السعودية نشرت ما نسبته 83.4
تنظيم وتيسير تحقيق األهــداف المقصودة ،في المئة من إنتاج السعودية ألبحاث كورونا.
ُ
وقد رصد التقرير عدة مالحظات على أداء
ويعد توفير كوادر الموارد البشرية المؤهلة
صـحـيــا بـمـخـتـلــف مـسـتــويــاتـهــا وم ـجــاالت ـهــا ،مـنـظــومــة ال ـب ـحــث واالب ـت ـك ــار الــوط ـن ـيــة خــال
جزءا ال يتجزأ من المنظومة األساسية لبلورة الجائحة ،الــذي كشف عن محدودية وضعف
األمــن الصحي المستهدف ،وتــأتــي الكيانات التنسيق بين الجهات الفاعلة في المنظومة،
اإلنتاجية المرتبطة بترجمة وبلورة البرامج رغم الكفاءة في أداء األنشطة البحثية ،إال أن
الصحية واألنـشـطــة المجتمعية والــدراســات ه ــذه ال ـم ـخــرجــات لـتـكــون أف ـضــل تـحـتــاج إلــى
وم ـخــرجــات ـهــا واألبـ ـح ــاث وتــوص ـيــات ـهــا ،إلــى تطوير البنى التحتية واألطــر واألنظمة ذات
نـ ـم ــاذج ح ـق ـي ـق ـيــة م ـل ـم ــوس ــة ،ف ــي ق ـم ــة ال ـه ــرم ال ـص ـل ــة ،ع ـ ــاوة ع ـلــى تـنـسـيــق ع ـمــل ال ـج ـهــات
ُ ِّ
المرحلي للمنظومة الـتــي تمكن مــن تحقيق الفاعلة فيما بينها ،تحت مظلة وطنية واحدة.
األمن الصحي المثمر.
فــي ظــل مــا نعيشه مــن تـحــديــات جائحة
ب ـف ـضــل م ــن ال ـل ــه ث ــم ب ـج ـهــود حـثـيـثــة من كــورونــا المستجد ،وفــي ضــوء ذلــك التنافس
ح ـك ــوم ـت ـن ــا الـ ــرش ـ ـيـ ــدة ،ت ـم ـك ـنــا مـ ــن االرت ـ ـقـ ــاء ب ـيــن دول ال ـع ــال ــم ف ــي ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى إن ـتــاج
بجميع مقومات التنمية البشرية وأدواتـهــا ،الـلـقــاحــات واالس ـت ـحــواذ على تــوزيـعـهــا ،وفي
واستحوذنا على مكانة متميزة في مسارات إطــار مــا حققناه مــن مستوى متقدم فــي عدد
التنمية البشرية وممكناتها ،والـتــي أهلتنا وم ـس ـت ــوى م ـن ـجــزات ـنــا الـبـحـثـيــة ذات الـصـلــة
بالمرتبة  -36ألن نكون ضمن مجموعة الدول بكورونا وتبعاتها ،فــإن الـســؤال الــذي يطرحذات التنمية البشرية المرتفعة جــدا ،بين  62ن ـف ـســه ،أال يـسـتـحــق أم ـن ـنــا ال ـص ـحــي تــوجـيــه
دولــة تشاركنا فــي تلك المجموعة مــن الــدول االستثمار نحوه؟ ولماذا ال يتم دعم وتحفيز
االس ـت ـث ـمــار ن ـحــو مـتـطـلـبــات ال ـص ـحــة الـعــامــة
المتقدمة في العام .2019
وفي إطار تحقيق األمن الصحي وطنيا ،فإن وأدواتـ ـ ـه ـ ــا ،وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة وال ـعــاج ـيــة
جائحة كــورونــا أك ــدت أنـنــا تقدمنا وأنجزنا وغيرها؟ وفي ظل ما نلمسه من تنافس دولي
فــي إدارة تلك الجائحة وفــي احتوائها ،وفي محموم في السيطرة على متطلباتنا الحيوية
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــأب ـح ــاث ـه ــا وم ـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـه ــا مــن وحاجاتنا الصحية ،فإن التحول إلى اقتصاد
دراس ــات ونـفـقــات ،مــا لــم تنجزه دول تفوقنا المعرفة ،بإنتاج المعرفة وتصنيعها أصبح
تـقـنـيــا وت ـك ـنــولــوج ـيــا م ــن الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة ،ضرورة وليس خيارا.
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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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