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الشعور بالغربة
الروحية ،أو حين
ي ـس ـت ـش ـع ــر الـ ـم ــرء
غـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه وسـ ـ ـ ــط
الكثيرين ،فــإن هــذا الشعور
ي ـخ ـل ــق ف ـ ــي الـ ـنـ ـف ــس ف ــراغ ــا
كبيرا بسبب تكرار المقارنة
السلبية مع اآلخرين ،وبعده
يأتي الشعور بالنقص.
شعور اإلنـســان بــأن هناك
م ــا ي ـن ـق ـصــه ع ـل ــى الـصـعـيــد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــادي أو الـ ـع ــاطـ ـف ــي أو
االجتماعي سيشكل داخله
ثـغــرة واسـعــة قــد يبحث عن
ملئها ببدائل سلبية أو غير
مجدية.
وم ـ ــن ال ـم ـش ــاع ــر الـسـلـبـيــة
التي يمر بها اإلنسان كذلك
الـ ـشـ ـع ــور ب ـ ـعـ ــدم الـ ـثـ ـق ــة فــي
الـ ـنـ ـف ــس ،وع ـ ـ ــدم اس ـت ـش ـعــار
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــذات ،م ـ ــا ي ـج ـع ـلــه
يومية
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غ ـيــر قـ ــادر ع ـلــى اإلن ـج ــاز أو
التواصل مع اآلخرين.
وم ـ ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـمــر
اإلن ـســان بـهــذه الـمـشــاعــر أو
بعضها لـكــن تختلف طــرق
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا ،ب ـح ـســب
شـخـصـيــة ال ـف ــرد ،ومحيطه
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـهــم

فـ ــي ت ـش ـك ـيــل ط ـ ــرق ت ـف ـك ـيــره
وأساليب تفاعله مع األمور،
كما توجد مهارات للتعامل
مع المشاعر السلبية يمكن
ت ـع ـل ـم ـه ــا وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراءة ع ـن ـهــا
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ح ـتــى
ي ـس ـت ـط ـيــع الـ ـتـ ـع ــام ــل مـعـهــا
وتجاوزها.
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يعكس مؤشر السعادة مدى رضا الشعوب
ع ــن م ـج ـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـس ـي ــاس ــات
الـمـنـفــذة ف ــي أوط ــان ـه ــم ،فـيـمــا يـتـصــل بــاألمــن
االجتماعي ومستوى الرفاه ،ودرجــة الرعاية
الـصـحـيــة الـمـتــاحــة ،إضــافــة إل ــى رؤي ـت ـهــم عن
ب ـعــض ال ـق ـضــايــا ال ـت ـن ـمــويــة ،م ــع االس ـت ـعــانــة
بعدد من اإلحـصــاءات التي تعتمد ،كمعايير
ومـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات تـ ـقـ ـي ــس م ـ ـس ـ ـتـ ــوى االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
االج ـت ـمــاعــي وح ـجــم ال ـعــدالــة ال ـم ـتــوازنــة بين
األفراد.
ُ
وت ـ ـع ـ ــد مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ق ـ ـيـ ــاس الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة ب ـيــن
شـعــوب الـعــالــم ،ج ــزءا تابعا لقياس مستوى
تـحـقـيــق الـ ــدول ألهـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
ال ـس ـب ـعــة ع ـشــر ال ـم ـع ـت ـمــدة دولـ ـي ــا ،إذ يــرتـبــط
قياس السعادة ،بعدد من األه ــداف التنموية
ُ
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،ال ـت ــي ت ـع ــد م ــؤش ــرا ل ـم ــا ت ـجــده
الـشـعــوب مــن دع ــم ورعــايــة وطـنـيــة تستهدف
تطلعاتهم ورفاههم.
مــن أهــم الـمــؤشــرات الـتــي يعتمد عليها في
تصنيف الــدول وترتيبها عالميا ،هي :معدل
دخ ــل ال ـف ــرد أو نـصـيـبــه م ــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي،
حجم الدعم االجتماعي والرعاية التي يجدها
المواطن مــن دولـتــه ،متوسط العمر الصحي
ال ـم ـتــوقــع ،م ــدى ال ـحــريــة الـمـتــاحــة ف ــي اتـخــاذ

يعتمد قياس السعادة على مستوى العالم ،إلى عدد من
المؤشرات العلمية التي وضعها مختصون في الهيئات التابعة
لألمم المتحدة ،لقياس مستوى السعادة والرفاه أو التعاسة
والبؤس لدى شعوب العالم ،الذي يكون نتيجة لسياسات
وطنية تنتهجها الحكومات وفق أهداف وخطط استراتيجية
تنموية وضعتها ،وتقوم بتنفيذها قطاعاتها المعنية بإدارة
المجاالت الوطنية المختلفة ،ذات الصلة بالتنمية ومتطلباتها.
قرارات الحياة ،حجم السخاء والكرم الوطني
لـلـمــواطــن ،ت ـعــدد وت ـنــوع ال ـخ ـيــارات المتاحة
للعيش ال ـكــريــم ،ظ ــروف الـعـمــل وم ــدى تــوافــر
فرصها ودرجة استقاللية األفراد في أعمالهم،
ح ـجــم ان ـت ـش ــار ال ـف ـس ــاد وم ـ ــدى م ـكــاف ـح ـتــه أو
مستوى تدني وجــوده ،مدى تحقيق التوازن
ب ـيــن ال ـح ـي ــاة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ـل ـيــة ،درج ــة
تــراجــع الــا م ـســاواة بين المواطنين ،إضافة
إلى الحالة النفسية لألفراد وما يعانونه من
أمراض نفسية وعقلية.
ك ــان األول م ــن أب ــري ــل م ــن ال ـع ــام  ،2012هو
الـ ـب ــداي ــة لـ ـص ــدور ال ـت ـق ــري ــر الـ ــدولـ ــي الـمـعـنــي
بقياس الـسـعــادة ،وذلــك بناء على استقصاء
دولـ ــي ت ـجــريــه الـهـيـئــة الـمـعـنـيــة ب ــه ،وتـنـشــره
عبر الـمــواقــع العالمية لجمع بيانات األفــراد
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مــن مختلف ش ـعــوب الـعــالــم ال ـتــي يتضمنها
التقرير ،الــذي شمل  150دولــة منذ انطالقته،
ولكن مع ظروف جائحة كورونا انخفض في
تسجيل بياناته لهذا العام  2021إلى  95دولة.
تصدرت السعودية هذا العام ،جميع الدول
الـعــربـيــة فــي ترتيبها لـمــؤشــر ال ـس ـعــادة بين
ش ـع ــوب ـه ــا ،إذ اسـ ـتـ ـح ــوذت ال ـس ـع ــودي ــة عـلــى
الترتيب  ،21تلتها اإلمارات العربية المتحدة
بالترتيب  ،27ثــم الـبـحــريــن فــي الـتــرتـيــب ،35
فالمغرب فــي الترتيب  ،80فــالـعــراق وتونس
بالترتيب  82 ،81على التوالي.
ال ش ــك أن م ـس ـتــوى م ــا حـقـقـتــه ال ـس ـعــوديــة
فــي ضــوء «رؤي ــة  »2030مــن منجزات تنموية
على كل المستويات التنظيمية والتشريعية
والـمــؤسـسـيــة ،واهتمامها بتنفيذ متطلبات
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تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،فـيـمــا يتعلق
ب ـج ـم ـي ــع ال ـت ـط ـل ـع ــات ال ـت ـن ـم ــوي ــة وأه ــدافـ ـه ــا
المنظورة ،التي تحتوي تطلعاتنا االجتماعية
وال ـص ـح ـي ــة ومـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــرف ـ ــاه االج ـت ـم ــاع ــي
المأمول ،والجهود الحثيثة نحو توفير مزيد
م ــن ف ــرص الـعـمــل لـلـمــواطـنـيــن ،وال ـع ـمــل على
توسيع خياراتهم المتاحة ،ومــا تــم تحقيقه
من مكتسبات وطنية نتيجة محاربة الفساد
ومـحــاولــة استئصال ج ــذوره ،ع ــاوة على ما
تميزت به السعودية في العام  ،2020من ريادة
غير مسبوقة فــي إدارة مـســؤولـيــات مكافحة
جائحة كورونا ،التي شملت الجانب الصحي
واالجتماعي والتعليمي ،قد أسهم في تقدمها
لهذا العام على أخواتها من الدول العربية ،بل
وعلى كثير من الــدول المتقدمة التي شملها
التقرير.
ن ـه ـن ــئ ال ـ ــوط ـ ــن والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ب ـم ـن ـج ــزات
تحققت ،وبمكتسبات حصدت ثمار لجهود
ُ
فاعلة نـفــذت ،وسياسات تصحيحية ُدعمت،
وتـ ـش ــريـ ـع ــات ق ــان ــون ـي ــة أس ـه ـم ــت فـ ــي ضـبــط
ك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـض ــاي ــا وال ـم ـس ــائ ــل ال ـت ــي كــانــت
ُ
تـعــد تـحــديــات اجتماعية مـتـجـمــدة ،وعقبات
تشريعية مختلفة تحد من إمكانية تحقيقنا
ألهدافنا التنموية المقصودة.

األحد

وللصورة رأي
أصبح الموظف
غـ ـي ــر الـ ـسـ ـع ــودي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرا ع ـ ـل ـ ــى
االنـ ـتـ ـق ــال لـشــركــة
أخرى دون موافقة
صـ ــاحـ ــب ال ـع ـم ــل،
بـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات
م ـع ـي ـن ــة ،وال شــك
أن ذلـ ـ ـ ــك س ـي ـقــف
ف ــي وج ــه الـفـســاد
ال ـم ـس ـت ـش ــري فــي
ب ـع ــض ال ـش ــرك ــات
ومـ ــا يـتـخـلـلــه مــن
ظلم للموظفين.
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هل انتصرت «كورونا» للمعلم؟
ت ــراف ــق ك ــل ذل ــك ح ــال ــة ص ـمــت م ــن وزارة
الـتـعـلـيــم ،والـتـخـلــي ع ـنــه ،لـيــواجــه الـنـكــران
الـمـجـتـمـعــي دون ح ـمــاي ـتــه وال ــوق ــوف في
ص ـفــه ،ال ـتــي م ــن الـمـفـتــرض أن ـهــا الـحــامـيــة
لحقوق موظفيها ،بــل على العكس كانت
ال ـ ـ ــوزارة ت ـقــف مــوقــف ال ـم ـت ـفــرج م ــن ك ــل ما
ي ـح ـص ــل ل ـم ـع ـل ـم ـي ـهــا ،واألدهـ ـ ـ ـ ــى مـ ــن ذل ــك
أنـ ـه ــا أص ـب ـح ــت ت ــؤط ــر ت ـل ــك ال ـم ـم ــارس ــات
الـمـجـتـمـعـيــة بـتـعــامـيـمـهــا ال ـم ــؤي ــدة لــذلــك،
فــأصـبــح الـمـعـلــم هــو الـحـلـقــة األض ـعــف في
العملية التعليمية ،وال ي ــدري هــل يعاتب
وزارتــه التي من المفترض أن تكون مالذه،
ُ
ُ
نفسه أمــام مجتمعه الــذي ّ
تشبع
أو يـبــرئ
حنقا عليه.
رغـ ـ ــم كـ ــل مـ ــا ي ـب ــذل ــه ال ـم ـع ـل ــم مـ ــن ج ـهـ ٍـد
ومتابعةٍ وإعادة تربية في بعض األحيان،
وضبط لسلوكيات شاذة في أحايين أخرى،

رأي:
✍
سعود بن ربيق

للتواصل مع الكاتب
saud.benrabig@saudiopinion.org

ُ
منذ سنوات والمعلم يواجه هجوما غير مسبوق من أفراد
المجتمع ،هذا الهجوم اتخذ أنواعا متعددة بين اللفظي والبدني،
والتشكيك في النوايا ،وأن المعلم هو سبب إخفاقات أبنائهم،
حتى أن البعض أرجع إليه أسباب ثقب األوزون.
بعيدا عن أعين المجتمع غير المدرك لتلك
الجهود.
ٌ
ٌ
ن ـع ــم هـ ـن ــاك فـ ـئ ــة ق ـل ـي ـل ــة ،وق ـل ـي ـل ــة جـ ــدا،
مـ ــن ال ـم ـع ـل ـم ـيــن الـ ــذيـ ــن ال يـ ــدركـ ــون حـجــم
ٌ
ومـســؤولـيــة ه ــذه الــرســالــة ،ولكنها فـئــة ال
ً
تذكر مقارنة بحجم المعلمين الكلي.
وبـعــد كــل تلك الـسـنــوات مــن الجهد غير
ال ـم ـش ـك ــور ،أتـ ــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا ومـعـهــا
الكثير من السلبيات ،وفي المقابل العديد
مـ ــن اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــات ،ون ـب ـه ـت ـن ــا ل ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـجــوانــب الـتــي كـنــا قــد غفلنا عـنـهــا ،ومــن
هــذه السلبيات على سبيل المثال انقطاع

َو َ
انط َف َأ القِ ْندِ يل
اسـتـقــر الـقـنــديــل ف ــي سـنــواتــه
ع ــاش «ع ـلــي ق ـنــديــل» لـيـضــيء،
األخـيــرة بمدينة القاهرة حيث
بـ ـ ــذل أق ـ ـصـ ــى م ـ ــا ي ـس ـت ـط ـي ــع فــي
أســرتــه ،وحيث ذكــريــات شبابه
م ـه ـنــة ال ـت ـع ـل ـيــم ،ف ـل ـقــد جـ ــاء إل ــى
فـ ـ ــي جـ ــام ـ ـع ـ ـت ـ ـهـ ــا ،إذ أتـ ــاهـ ــا
مدينة الخفجي في العام 1393
ي ــافـ ـع ــا م ـ ــن غ ـ ـ ـ ــزة ،لـ ـي ــواص ــل
أو  1394وأم ـض ــى ح ـيــاتــه في
رحلته بعد تخرجه للعمل في
مراحل التعليم المختلفة مدرسا
الـخـفـجــي ،ولـيـمـضــي سـنــوات
لمادة الرياضيات ،يكاد يعرفه
شـبــابــه فـيـهــا ،وم ــا تــاهــا من
أكثر أبـنــاء الخفجي ،حتى أنه
المشيب الذي طغى على شعره
قام بتدريس اآلباء وأبنائهم.
ُ
األشقر ،فغادرها بعد أن تجاوز
عملت معه
كنت أحد طالبه ،ثم
الستين.
فــي مــدرســة واحـ ــدة ،كـنــت وكيال
زرتــه أكثر من مرة بمنزله في
لـ ـه ــا ،وتـ ــوطـ ــدت عــاق ـت ـنــا خ ــال
الـ ـق ــاه ــرة ،وك ـ ــان ك ـث ـيــر ال ـس ــؤال
تـلــك الـسـنـيــن ،وعــرفـتــه عــن قــرب،
عن أهل الخفجي ،وعن معارفه
عــرفــت صــدقــه ،وإخــاصــه ،وعــدم
المقربين ،وعــن زم ــاء المهنة،
ق ــدرت ــه ع ـل ــى الـ ـت ــراخ ــي ف ــي أداء
وعن طالبه.
العمل ،وعدم القبول إال بالجودة
للتواصل مع الكاتب
العالية ،عرفته مربيا وناصحا،
ك ـت ـبــت ت ـغ ــري ــدة ع ـن ــد وص ــول
m.alshammari@saudiopinion.org
وموجها مخلصا.
خـ ـب ــر وف ـ ــات ـ ــه «ب ـ ـبـ ــالـ ــغ الـ ـح ــزن
وص ـل ـن ــي خ ـب ــر وفـ ـ ــاة األسـ ـت ــاذ
يـ ـع ــرف ــه أه ـ ـ ــل الـ ـخـ ـفـ ـج ــي ،وق ــد
علي قنديل فــي الـقــاهــرة ،اللهم
عرفه أبناء النعيرية في سنة أو
ُ
اثنتين /حيث نـقــل إليها ،وقــد يـعــرف عنه هــؤالء يا رحيم يا غفور يا ذا العطاء والـمــن ،اللهم اغفر
الـخـفـجــاويــون الـنـعـيــريــون أك ـثــر مـمــا ع ــرف ــت ،كــان لــه ،وارح ـمــه ،واع ــف عـنــه ،واجـعــل قـبــره روض ــة من
منظما في كل شيء ،وكان ملتزما بالوقت ،يستنفد ريــاض الجنة ،وأسكنه الـفــردوس األعـلــى ،خالص
كــل دقـيـقــة فــي حصته مــن أول ـهــا حـتــى آخــرهــا في العزاء والمواساة لحرمه الفاضلة ،والبنه هشام،
الشرح والتطبيق ،والمراجعة ،وال يعرف التأخر عن وشقيقاته»
وقته ،ويعلم طالبه حبه لهم ،ورغبته في تعليمهم،
من بين الردود على التغريدة « رحم الله األخ علي
حتى وإن قسا عليهم بعض الشيء ،ألسباب تعود قنديل ،وأسكنه فسيح جناته ،كان عصاميا وقورا
إلى تقصير أو إهمال أو تجاوز منهم.
محافظا على صالته في المسجد»
كــان لـ«علي قنديل» من اسمه نصيب ،فلقد كان
وقفة:
َ َ
ق ـنــديــا ،ل ــم تـغـيــره ال ـس ـنــون رغ ــم تـعــاقـبـهــا ،ورغ ــم
إن الحياة رحلة سفر قصيرة -رغم صخ ِبها -وقد
قـســوة ظــروفــه الـخــاصــة ،كــان منصرفا فــي عطائه انتهت رحـلــة القنديل فــي  25فـبــرايــر  ،2021حيث
التعليمي ،فال َّ
هم له إال التعليم.
دفن في القاهرة.

رأي✍ :

عبداهلل الشمري

ال ـط ــاب ع ــن الـ ـم ــدارس وت ــوق ــف ال ــدراس ــة،
وف ــي الـمـقــابــل مــن إيـجــابـيــاتـهــا كشفت لنا
وللمجتمع المنصف ،دور المعلم الكبير
والمهم -والمدرسة بشكل عــام -في عملية
التعلم واالنضباط.
وأحــس أف ــراد المجتمع بعد أن أصبحت
الـ ـك ــرة اآلن ف ــي م ـل ـع ـب ـهــم ،وأصـ ـبـ ـح ــوا هــم
المسؤولين بدرجة كبيرة عن عملية تعلم
أب ـنــائ ـهــم وض ـب ـط ـهــم ،وال ـم ـتــاب ـعــة ب ـعــد أن
أص ـبــح الـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد بــأهـمـيــة وحـجــم
الجهود ومقدار األثر لذلك المعلم الذي تم
تهميشه سابقا.

ف ـهــل جـ ــاءت جــائ ـحــة ك ــورون ــا لتنتصر
ل ـهــذا الـمـعـلــم؟ وه ــل ع ــرف أغ ـلــب المجتمع
اآلن دوره وأهميته؟ على الرغم من ظهور
ب ـعــض ال ـك ـت ــاب ال ــذي ــن م ــا زال ـ ــوا يـشـكـكــون
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـع ـلــم ،وي ـط ــال ـب ــون بـمـتــابـعـتــه،
حتى والتعليم أصبح عــن بعد ،وتغافلوا
عــن كثير مــن مــرافــق الــدولــة المهمة لحياة
اإلنـ ـس ــان ،وم ــا ي ــوج ــد داخـ ــل أروق ـت ـه ــا من
تسيب وتعطيل وقلة إنجاز.
قبل الختام:
ّ
َ
عندما كان ولي األمر أميا كان أكثر علما
بأهمية المعلم ،وعندما تعلم أصبح أكثر
جهال به.
ختاما:
اقـ ـت ــرب الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ع ــن بـ ـع ــد ،عـلــى
االن ـت ـه ــاء ،ف ـهــل أن ـص ـفــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا
المعلم بعد أن خذله المجتمع؟.

مفهوم االبتالء
أن ال ـح ـيــاة يـكـتـنـفـهــا االب ـتــاء
هــل تـخـلــو ح ـيــاة اإلن ـس ــان من
فــإنــه يـتـهـيــأ نـفـسـيــا ف ــي تقبل
االبـ ـ ـت ـ ــاء؟ ق ـط ـعــا ال ،ف ــاالب ـت ــاء
ح ــوادث ـه ــا واب ـت ــاءات ـه ــا بـقــوة
شــرعــة ه ــذه ال ـح ـيــاة ،وه ــو أمــر
وث ـبــات وص ـبــر ،فــا يسقط
الزم لإلنسان ال يسلم منه
ف ــي الـ ـي ــأس أو ال ـع ـج ــز ،بــل
أح ــد ،وادع ــاء بعض الناس
ت ــراه ي ـقــاوم هــذه االب ـتــاءات
أنه لم يصبه بالء ،وأن حياته
ويتجاوزها بنفس رضية
م ـع ــاف ــاة م ــن االب ـ ـتـ ــاء ،يــدل
دون أن ت ـ ـحـ ــدث ل ـ ــه آثـ ـ ــارا
هــذا القول على عــدم معرفة
سلبية.
مــا معنى االب ـتــاء ،فــاالبـتــاء ال
ينحصر فــي األش ـي ــاء الـمــاديــة،
إن أقسى ما يواجه اإلنسان أن
بـ ــل ي ـش ـم ــل األشـ ـ ـي ـ ــاء ال ـن ـف ـس ـيــة
يسقط في ابتالء ثم ال يحسن
رأي:
والـ ـقـ ـلـ ـبـ ـي ــة ،ف ــال ـح ـس ــد وال ـك ـب ــر
ال ـت ـع ــام ــل مـ ـع ــه ،ف ـق ــد تـصـيــب
ُ
والع ُجب… إلخ ،ابتالءات قلبية
اإلنسان جائحة مالية ،فتجد
ال يدركها كثير من الناس.
أن األم ـ ـ ــر ال ي ـق ــف األم ـ ـ ــر عـنــد
الـخـســارة المالية ،بــل يتعدى
مفهوم االبتالء ال يقتصر على
للتواصل مع الكاتب
ذل ــك إل ــى ان ـه ـيــار نـفـســي حــاد
اإلصابة في البدن أو المال ،بل
M.BOKNA@SAUDIOPINION.ORG
يؤثر على تفكيره وتصرفاته،
نرى الله –تعالى -ذكر أن صور
فلم تقف المصيبة عند المال
االبـ ـت ــاء م ـت ـعــددة «ولـنـبـلــونـكــم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال بل تـجــاوزت المال إلــى النفس والسلوك ،ولو
واألنفس والثمرات وبشر الصابرين» فاالبتالء كان مهيأ لمثل هذه المصيبة لبقيت المصيبة
يدخل فــي المشاعر ،فـحــاالت الـخــوف والجزع في حدود المال ،وبقيت نفسيته قوية سليمة
قــادرة على اتخاذ حلول صحيحة في تجاوز
والحزن هو من االبتالء الذي يتطلب الصبر.
ولعل المرء يتساءل لماذا االبتالء؟ والجواب األزمـ ـ ــة ،فــال ـش ـعــور ب ــاالب ـت ــاء يـهـيــئ اإلن ـس ــان
ع ـلــى هـ ــذا الـ ـس ــؤال يـ ـط ــول ،ول ـك ــن اخ ـت ـص ــارا ،مسبقا في تقبل المصائب التي ال يسلم منها
االبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاءات تـ ــوقـ ــظ ال ـ ـن ـ ـفـ ــوس م ـ ــن غ ـف ـل ـت ـهــا ،أحد.
ولقد أعجبتني مقولة ابــن مسعود «لــو كان
فالشدائد تجعل المرء ينظر للحياة بطريقة
مختلفة ،فالحياة ال تسير على نمط واحــد ،ال ـع ـســر ف ــي ج ـحــر لـطـلـبــه ال ـي ـســر ح ـتــى يــدخــل
بــل هــي فــي تغير وت ـبــدل ،وك ــل مــا يحيط بنا عليه» فهذه العبارة تبعث األمل في النفوس،
ف ــي ه ــذه ال ـح ـيــاة يـمـثــل ل ـنــا ت ـحــديــا ي ـجــب أن وتشعرنا أن المصائب الـتــي تأتينا لها أمد
ن ـح ـســن ال ـت ـص ــرف م ـع ــه ،وح ـي ــن ي ـع ـلــم ال ـم ــرء وتنقضي.

✍

مبارك بقنة
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عالم الفقاعات

رأي✍ :

محمد الشافعي

للتواصل مع الكاتب
M.ALSHAFAI@saudiopinion.ORG

عين الرأي

وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ،س ـ ـ ــأرب ـ ـ ــط ذل ـ ـ ـ ــك ال ـ ـعـ ــامـ ــل
ب ـعــامــل آخـ ــر وف ــرت ــه ال ـش ـب ـكــة ،وهــو
وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
ف ـ ـهـ ــذه الـ ــوسـ ــائـ ــل أي ـ ـضـ ــا قـ ــد ت ـق ــود
إل ــى م ـغــال ـطــات إدراكـ ـي ــة أخـ ــرى من
خــال خصائصها التقنية وطريقة
اشتغالها.
بداية ،يمكن وصف تشكل معارفنا
مــن خ ــال الـتـفــاعــل مــع اآلخ ــري ــن في
الواقع ،بأنه يبدأ من خالل االستماع
وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار مـ ــع آراء م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وق ــد
يــدفـعـنــا ذل ــك مــع الــوقــت إل ــى انـتـقــاء
ً
بناء على
دوائــر صداقة خاصة بنا
االه ـت ـمــامــات الـمـشـتــركــة ،وانـسـجــام
األفكار ،ولكن بحكم الفضاء الواقعي،
نبقى في تفاعل مع اآلراء المختلفة
الـتــي نقابلها فــي المجالس العامة
والجامعات وفــي أعمالنا وحياتنا
اليومية االعتيادية.
وذل ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ــا ت ـف ـع ـل ــه
وسائل التواصل االجتماعية التي
تــدفـعـنــا لـلـتـقــوقــع ف ــي ف ـقــاعــات ،من
خـ ــال خ ــوارزم ـي ــات ـه ــا ال ـت ــي تـقـتــرح
علينا صداقات تشابه «البروفايل»
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في مقالتي هنا األسبوع الماضي ،جادلت بأن
توفر المعلومات على الشبكة العنكبوتية ،ومن
خالل إمكانات محركات البحث ،وفرت فائضا من
المعلومات ،ولكنها بالمقابل عززت التفكير السريع،
والنزعة الال واعية نحو االنحيازات التوكيدية ،بحكم
احتواء الشبكة على المعلومات المؤيدة وكذلك
المعارضة لمعارفنا وأفكارنا المسبقة .وبالتالي ،فإن
توفر المعلومات بهذه السهولة وبهذا الحجم ،قد
يدفعنا إلى إعادة إنتاج أفكارنا المسبقة بأدلة جديدة
ننتقيها من المعلومات الفائضة.
الخاص بنا ،واستنادا على تفاعلنا
مع منشورات األصدقاء التي نسجل
عـلـيـهــا إع ـجــاب ـنــا ون ـش ــارك ـه ــا على
صفحاتنا.
وي ـن ـت ـه ــي بـ ـن ــا األم ـ ـ ــر إلـ ـ ــى حـصــد
صداقات مشابهة لنا ،واالشتراك في
صفحات ومتابعة قـنــوات تنسجم
م ــع اه ـت ـمــامــات ـنــا ،وب ـع ـب ــارة أخ ــرى،
ن ـح ـي ــط أن ـف ـس ـن ــا ب ـ ــدوائ ـ ــر تـجـعـلـنــا
ّ
نتصور بــأن المحيط كله يشبهنا،
وأن المجتمع تغير إلى حد التطابق
مع سلوكياتنا وأفكارنا.
إذن ،فــال ـف ـضــاء ال ـس ـي ـبــرانــي ليس

ف ـض ـ ً
ـاء س ــال ـب ــا ،ب ــل ف ــاع ــا إيـجــابـيــا
يـ ـ ـق ـ ــوم مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال أدوات ال ـ ــذك ـ ــاء
االصطناعي بتوفير منطقة الراحة
ال ـخــاصــة بـكــل مـسـتـخــدم ،ليتفاعل
فيها مع المشابهين له ،وتصله فيها
اإلع ــان ــات واألخـ ـب ــار والـمـعـلــومــات
ً
بناء على
التي يرغب في متابعتها
سلوكه السابق في الشبكة.
فما نراه على «التايم الين» وعلى
واجهة «السناب شات» وما يقترحه
علينا الـيــوتـيــوب لـيــس بــالـضــرورة
مـعـبــرا ع ــن ال ــواق ــع ال ـخــارجــي بـقــدر
مــا هــو انـعـكــاس لــذوات ـنــا عـلــى ذلــك

الفضاء الذي يقوم بترتيب مكوناته
ل ـي ـط ــاب ـق ـن ــا ن ـ ـحـ ــن ،وهـ ـ ـ ــذا يـحـمـلـنــا
لـ ــان ـ ـغ ـ ـمـ ــاس أكـ ـ ـث ـ ــر فـ ـ ــي ع ــوالـ ـمـ ـن ــا
الخاصة التي تترتب على مقاساتنا
الخاصة ،فنعزز أفكارنا بالتعاضد
مع أشباهنا الذين اقترحتهم علينا
منصات التواصل لتشابه بياناتنا
وسلوكنا والمواد التي نطلع عليها،
أي أن تـحـلـيــل ال ـب ـيــانــات الـضـخـمــة
ه ــو ال ــذي اق ـت ــرح عـلـيـنــا ال ـصــداقــات
وال ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ــط االفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة وخـ ـل ــق
شبكات اجتماعية تحمل اهتمامات
مشتركة ،تجعل أصحابها قادرين
على التعاضد لتثبيت أفكارهم.
ه ـ ــذا ك ـل ــه يـ ـق ــودن ــا الس ـت ـن ـت ــاج أن
الشبكات االفتراضية فاعلة في القيام
ب ـ ــدور الـتـشـبـيــك networking
وخ ـ ـلـ ــق ف ـ ـ ـضـ ـ ــاءات فـ ــرع ـ ـيـ ــة ،أش ـب ــه
بالفقاعات التي ندخلها طوعا دون
شـعــور بسبب تلك الـبــرمـجـيــات ،ثم
نمتلئ بثقة عالية وشـعــور مضلل
بــأن الــواقــع الخارجي هــو مــا نشعر
به داخــل الفقاعة التي تصنعها آلة
اخترعناها وباتت تخترع أوهامنا.
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مدخل حضري ألنسنة المدن
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــح
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا كـمــا
أكـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــر دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـي ـ ـمـ ــا
الـسـيــاســات الحضرية،
ي ـع ـن ـي ـنــا مـ ــن ال ـت ــرم ـي ــم
فـ ـض ــا ع ـ ــن ال ـت ـق ـن ـي ــات
« »renovationإذ
ومواد البناء ،مؤثرات
إن ال ـتــأه ـيــل يعني
م ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ــي
ص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــة
تـصـمـيــم الـمـسـكــن،
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ل ـل ـم ـب ـن ــى
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـت ـ ـجـ ــت ع ـن ــه
ومالءمته لمكونات
مجتمعات حضرية
المستخدم.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا
متشابهة التكوين
الـعـنــايــة بــالـمـفــردة
وال ـم ـفــردات المعمارية
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــة ،ون ـع ـن ــي
الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع
هـنــا ال ــوح ــدة السكنية
الـ ـف ــراغ ــات ك ـم ــا الـشـكــل
« »unitبــربـطـهــا بين
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،مـ ــع ن ـظ ــام
صالحيتها اإلنشائية
الـمـبــانــي الـمـتـمــاثــل من
والمعمارية والصحية
االرت ـ ـ ـ ــدادات الـجــانـبـيــة،
«إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة وتـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــة»
واالرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد األمـ ـ ــامـ ـ ــي
وحـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم
مـ ـعـ ـتـ ـم ــدا عـ ـل ــى ع ــرض
«األس ـ ـ ـ ـ ــرة» وك ـف ــاء ت ـه ــا
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع ،أضـ ـ ـ ــف إلـ ــى
ألعداد المستخدمين.
ذل ــك االرت ـفــاعــات وعــدد
للتواصل مع الكاتب
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاة
الوحدات السكنية التي
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى أح ـ ـ ــد
abduallah.alshayeb@saudiopinion.org
ف ـ ــي إجـ ـم ــالـ ـه ــا ت ـع ـطــي
أسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــه االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة
ال ـك ـثــافــة الـسـكــانـيــة في
«»sustainability
الـ ـمـ ـج ــاورة ،خـفـيـفــة أو
التي تعني إطــالــة عمر
متوسطة أو عالية.
المبنى وقابلية التحول فــي االستخدام
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يـعـنــي اسـتـكـمــال الـعـنــايــة الـتـنـمــويــة من
زي ـ ــادة ع ــدد ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة وه ـكــذا ،خـ ــال ت ـطــويــر كـ ـف ــاءة ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
ونحن هنا لسنا بصدد بيان ما يؤثر ذلك «ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء والـ ـه ــات ــف» وغ ـي ــره،
على البنية الحضرية ،كالكثافة السكانية ووسـ ــائـ ــل ال ـح ـم ــاي ــة ال ـم ــدن ـي ــة ك ــاق ـت ــدار
ومواقف السيارات وما إلى ذلك.
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـم ــدن ــي لـ ـل ــوص ــول وس ـ ـيـ ــارات
ولكننا مــع «رؤي ــة  »٢٠٣٠إلنـتــاج أفكار اإلس ـ ـعـ ــاف ،وكـ ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه ال ـخــدمــة
لمدينة المستقبل فــي ظــل أنسنة المدن اإلج ـم ــال ـي ــة «»overall service
وجودة الحياة ،إلى أي مدى يمكن لمدننا للمجاورة كرصف الطرقات واإلنارة.
أن تـسـتـجـيــب ل ـم ـف ـهــوم األن ـس ـن ــة؟ هـنــاك
ن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان أو
م ـحــاوالت ع ـبــارة عــن ج ــزر مـعــزولــة ربما المستخدمين ،مــن خــال ج ــودة الحياة
تشكل نواة لمفهوم عام ،يمكن أن تنطلق ت ـغ ـي ــر إيـ ـج ــاب ــي فـ ــي أن ـ ـمـ ــاط ال ـم ـع ـي ـشــة
منه المدن لتحقيق أنسنتها ،واليقين أن واقـ ـت ــدار االس ـت ـم ــراري ــة بــاالع ـت ـمــاد على
موضوع أنسنة المدن يحتاج إلى تضافر الـ ـ ــذات ،دون أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـهــالــك أو
الجهود من أجل تحقيقه.
عودة « »deteriorationللمجاورة
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ولعل أحــدث طرح في
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وال ـت ـك ــام ــل ،وتـ ـب ـ
« »evolutionsضمن بــرامــج «رؤيــة
المخططين
وكذلك
المدن
مجال تخطيط
 »٢٠٣٠ب ــرن ــام ــج ج ـ ــودة ال ـح ـي ــاة «م ـقــره
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التخطيط،
في إدارات
بالحي الدبلوماسي بــالــريــاض» يشكل
»٢٠٣٠
«رؤية
وتحقيق
المستقبل
لمدينة
الوسط الذي يربط كل تلك العالقات بين
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الجهات المعنية.
الحياة.
جودة
تحقق
التي
المخرجات
ب ــال ـط ـب ــع فـ ــي ال ـ ـمـ ــدن الـ ـج ــدي ــدة يـمـكــن
ويمكن أن يبنى على أسس:
ت ـح ـق ـيــق جـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة ك ـم ـش ــروع «ذا
إعــادة التأهيل « »Rehabilitationالين».

رأي✍ :

عبداهلل الشايب

األحد

يومية

 א א 

א

 א א

 15شعبان  1442هـ

א א א

 28مارس 2021م

א    א א

(العدد )818

  א

السنة الثالثة

A.HASHEM@SAUDIOPINION.ORG

אאכא א א 

אא א
א

  א

 H.ALSOLAIMANI@SAUDIOPINION.ORG

א 
N.KHALIFFA@SAUDIOPINION.ORG

אאא א

א  ¢א ¡

אאא א

5

IT@SAUDIOPINION.ORG

A.HARBOSH@SAUDIOPINION.ORG

א א א
אאאכ

A.ALORAID@SAUDIOPINION.ORG

T.EMMAM@SAUDIOPINION.ORG

 א 

א א

M.ALSABINI@SAUDIOPINION.ORG

א 

 א

אאא א



A.RAGAB@SAUDIOPION.ORG

 א
אא א א  A.ALDI@SAUDIOPINION.ORG

«األحساء» المواءمة بين تطويرها ومقوماتها السياحية

رأي:
✍
وليد الهالل

للتواصل مع الكاتب
walid.helal@saudiopinion.org

م ــا عـبــر عـنــه األه ــال ــي يـنــم بــالـطـبــع ع ــن فهم
واط ـ ـ ــاع ك ــام ــل ل ـم ــا ت ـح ـتــاجــه ال ـم ـحــاف ـظــة أو
منطقة األحساء من مشروعات تنموية حالية
أو مـسـتـقـبـلـيــة ،تـسـهــم ف ــي تـحـسـيــن مـسـتــوى
المعيشة لديهم وتنقلهم من مستوى خدمات
ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة الـبـسـيـطــة وال ـم ـتــوس ـطــة إلــى
م ـس ـت ــوى الـ ــرفـ ــاه وال ــرق ـم ـن ــة وال ـ ـمـ ــدن الــذك ـيــة
واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ،ب ـمــا ي ـفــي بـمـتـطـلـبــات وشـ ــروط
االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ما وددت إضافته أنه خالل فترة كورونا برزت
األحساء كإحدى الوجهات السياحة الجاذبة
للمصطافين والـسـيــاح ،تبعا لما تمتلكه من
مناطق ومجموعات تراثية عالمية بمقاييس
اليونسكو إلى جانب امتالكها مزارع النخيل
وال ـق ـنــوات وال ـع ـيــون واآلب ـ ــار ،واخـتـيــارهــا في
 2019عاصمة للسياحة العربية ،ودخولها في
عام  2020موسوعة جينيس لألرقام القياسية،
بوصفها أكبر واحة قائمة في العالم ،وكونها
أي ـض ــا ع ـض ــوا ف ــي ش ـب ـكــة ال ـيــون ـس ـكــو لـلـمــدن
اإلبداعية في مجال الحرف اليدوية والفنون
الشعبية ،هــذا إلــى جانب ما تمتلكه من ميزة
ج ـغــراف ـيــة ن ـس ـب ـيــة ،ح ـيــث ت ـعــد أق ـ ــرب مـنــاطــق
السعودية لــدول الخليج العربي لكل من قطر
واإلمارات وعمان.
عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك كـ ـل ــه ،ي ـت ـم ـي ــز ال ـم ـج ـت ـمــع
األحـســائــي ،وأفـ ــراده ،بـكــرم الضيافة والطيبة
ولين الجانب في التعامل ،سواء فيما بعضهم
ال ـب ـعــض بـمـخـتـلــف م ـكــونــات ـهــم أو م ــع ال ــزائ ــر
أو الـســائــح ،وهــذه قيمة مضافة ،الـســؤال هنا
ه ــل ت ــم اس ـت ـث ـمــار ت ـلــك ال ـم ـق ــوم ــات وال ـم ـي ــزات
السياحية الثرية بشكل أمثل للمساهمة في
تنمية المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وحتى
عمرانيا؟
م ـ ــن دون ش ـ ــك بـ ــذلـ ــت ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرس ـم ـي ــة
والخاصة واألهلية جهودا متفرقة لالستفادة
مــن تـلــك ال ـم ـقــومــات ،ول ـكــن آن األوان لتعظيم
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــن ت ـل ــك ال ـم ـق ــوم ــات
السياحية من خالل إدارتها واإلشراف عليها،
باتباع استراتيجية استثمارية شاملة تحدد
فيها الــرؤيــة واألهـ ــداف وال ـبــرامــج ومــؤشــرات

بمناسبة تكليف المهندس عصام المال أمينا لمحافظة
األحساء ،متمنين له وللفريق الذي سيعمل التوفيق والنجاح
في مهمته الجديدة ،أفصح عدد من أهالي األحساء وكذلك
رئيس المجلس البلدي في محافظة األحساء عبر وسائل اإلعالم
المختلفة ،عن رغبتهم في تلبية مطالب وتوصيات واقتراحات
بناءة ومستحقة ،سواء في مجال استكمال مشروعات البنى
التحتية الكبرى والصغرى منها ،في كافة مدن وبلدات وقرى
وهجر المحافظة ،إضافة إلى المطالبة بأنسنة تلك المشروعات
بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية  »2030وبرامج جودة
الحياة المرتبطة بها.
قياس األداء والجهات ذات العالقة ،وخاصة
بـعــد ص ــدور ق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء بالموافقة
عـلــى ن ـظــام الـتـخـصـيــص ال ــذي شـمــل م ــن بين
قطاعات حكومية أخرى قطاع الشؤون البلدية
والقروية ،إذ هــدف الـقــرار إلــى تعزيز الشراكة
بين القطاع الحكومي والخاص وإلــى تحرير
األص ـ ــول ال ـح ـكــوم ـيــة أم ـ ــام ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص،
والتي أعتقد من بينها قطاع تنمية السياحة
واالستثمار فيه بالطبع بالشراكة مــع وزارة
السياحة وغيرها.
لـ ــذا ،اس ـت ــرش ــادا ب ـق ــرار الـتـخـصـيــص أع ــاه،
وعـطـفــا عـلــى الـصــاحـيــات الــواسـعــة الـجــديــدة
الممنوحة ألمناء البلديات بغية المساهمة في
تحقيق مستهدفات «رؤية  »2030لربما تحتاج
عــاقــة الـشــراكــة الـتــي تــربــط ق ـيــادات األمــانــات
وبلدياتها والقطاع الخاص والمجلس البلدي
وال ـج ــام ـع ــات والـ ـغ ــرف ال ـت ـج ــاري ــة إلـ ــى إعـ ــادة
ص ـيــاغــة شــام ـلــة ت ـخــرج م ــن ع ـب ــاءة ال ـتــواصــل
الـحـكــومــي الــرس ـمــي الـتـقـلـيــدي وال ــدخ ــول في
مـفـهــوم ال ـم ـشــاركــة الـمـصـلـحـيــة الـقــائـمــة على
الشفافية والوضوح ومنفعة الطرفين من تلك
الشراكة بمعطيات واقعنا الحالي ،بما يسهم
فــي نـهــايــة الـمـطــاف فــي تحسين ج ــودة حياة
المواطن والمقيم.
ع ـمــومــا ،ج ــذب االس ـت ـث ـم ــارات لـلـمـشــروعــات
الـسـيــاحـيــة يـسـتـلــزم تقديمها بـقــالــب عصري
وجـ ــذاب حـتــى للمستثمر الـمـحـلــي م ــن نفس

الـمـنـطـقــة أو الـمـحــافـظــة ،دع عـنــك المستثمر
األجـنـبــي ،وللتحضير مبكرا للتعريف بتلك
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـج ــدي ــدة ري ـث ـمــا ت ـح ـصــل على
احـتـيــاجــاتـهــا الـمــالـيــة سـ ــواء م ــن ق ـبــل الــدولــة
أو الـقـطــاع ال ـخــاص أو بــالـشــراكــة مـعــا ،يمكن
الـ ـ ـش ـ ــروع فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ت ـح ـض ـيــريــة
وتسويقية لتلك المشروعات ال تنطوي على
صرف مبالغ كبيرة ،فعلى سبيل المثال ،يمكن
ألمانة األحساء الدخول في عدة شراكات عمل
ومسؤولية اجتماعية مع كليات وأقسام جامعة
الـمـلــك فـيـصــل ،إلــى جــانــب الـتـعــاون فــي مجال
إنتاج وبحوث التمور ،بدراسة تطوير الهوية
السياحية الـمــوحــدة للمشروعات السياحية
في األحساء مثل مشروع تطوير شاطئ العقير
والمواقع التراثية واألثرية بالتعاون مع قسم
االتصال واإلعالم في كلية اآلداب ،ومع الغرفة
التجارية باألحساء والقطاع الخاص بإعادة
هيكلة وتـســويــق الـمـهــن الـحــرفـيــة الـحـســاويــة
م ـث ــل م ـه ـنــة ص ـن ــع ال ـخ ـب ــز األحـ ـم ــر وص ـنــاعــة
البشوت وطبخ المأكوالت الشعبية مثل األرز
ال ـح ـس ــاوي وال ـه ــري ــس وتــوف ـيــر ل ـهــا مـقــومــات
الـ ـتـ ـح ــول مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ش ـخ ـص ـيــة مـ ـح ــدودة
التأثير لتصبح نشاطا سياحيا استثماريا
محكوما بأنظمة وممارسات تجارية وبرامج
ومنتجات مــوحــدة ،ومــع وزارة الثقافة يمكن
إطالق مشروعات ثقافية وفنية توثق الفنون
ال ـغ ـنــائ ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة األح ـس ــائ ـي ــة ،وتـسـمـيــة
بعض المسارح والقاعات على سبيل المثال

ال ال ـح ـص ــر ب ــأس ـم ــاء شـ ـع ــراء وأدبـ ـ ـ ــاء وك ـت ــاب
ومــؤرخـيــن وفنانين أحسائيين ،مثل جاسم
الصحيح وعيسى األحسائي ورابح صقر.
نقطة أخ ــرى ،يمكن عمل ج ــدوى اقتصادية
تعنى بكيفية استثمار المقومات السياحية
والمهن في األحساء على سبيل المثال ضمن
ال ـف ـعــال ـيــات ال ـم ـصــاح ـبــة ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم الـتــي
س ـت ـقــام ف ــي ق ـطــر ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـم ـم ـتــدة م ــن 21
نوفمبر إلى  18ديسمبر .2022
وض ـم ــن ع ـنــاصــر ب ـن ــاء ال ـه ــوي ــة األح ـســائ ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة ،م ــن ال ـم ـس ـت ـح ـســن جـ ــدا اس ـت ـخ ــدام
أس ـمــاء أن ــواع الـتـمــور ال ـمــزروعــة فــي األحـســاء
في شــوارع وطــرق المحافظة الجديدة ،فنرى
شـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـخ ـ ــاص وط ـ ــري ـ ــق الـ ــزام ـ ـلـ ــي ودوار
الشيشي وتقاطع الحاتمي ،وساحة الخصاب
وجـســر الـطـيــار ،فـهــذه التسمية ستعمل على
تــرس ـيــخ ه ــوي ــة األحـ ـس ــاء ال ــزراعـ ـي ــة الـســابـقــة
ورب ـط ـه ــا ب ــال ــذاك ــرة ال ـحــال ـيــة وب ـخ ــاص ــة لــدى
ال ـنــشء وب ـمــا يـتـمــاشــى مــع مـتـطـلـبــات تغيير
ال ـم ـنــاخ وااله ـت ـم ــام بــالـمـحــافـظــة عـلــى البيئة
وبـ ـخ ــاص ــة فـ ــي الـ ـمـ ـش ــروع ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
السياحية الكبرى ،وعلى فكرة ،تسمية شارع
«الفصفص» أو «الــديــرم» أو «المشموم» على
ب ـســاط ـت ـهــا ال ـل ـف ـظ ـيــة ل ــه وقـ ــع وت ــأث ـي ــر نـفـســي
واجتماعي كبير وعميق ،لدى أفراد المجتمع،
بسبب ارتباطهم بتلك المكونات وهي مستلة
مــن محيطهم ،مــا يسهم بــا شــك فــي بــث روح
الـ ـف ــرح والـ ـسـ ـع ــادة والـ ـنـ ـش ــوى ف ــي ن ـفــوس ـهــم،
وخاصة عندما يرش المشموم بعطر البالبل
قبل تفوق العطور الباريسية الراقية عليه.
أخ ـي ــرا ،أســالـيــب تعمير ال ـمــدن تـتــم بــوتـيــرة
م ـت ـس ــارع ــة ومـ ـتـ ـط ــورة ف ــي ع ـص ــرن ــا ال ـح ــال ــي،
بحيث تـعــدت الـحــاجــات األســاسـيــة مــن توفر
طريق معبد وصرف صحي… إلخ ،ودخلنا في
إنشاء وإطــاق واحــات للذكاء الصناعي توفر
للقاطنين فيها ت ـجــارب تعليمية وترفيهية
وبيئة تفاعلية فريدة ،كما أفصح عنه المركز
ال ــوط ـن ــي ل ـل ــذك ــاء ال ـص ـنــاعــي «س ــداي ــا» ضمن
ف ـعــال ـيــات م ـن ـتــدى ال ـم ـشــروعــات المستقبلية
االفتراضي المقام مؤخرا.
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