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المواطنة إحساس ومشاعر يشعر بها الفرد في مجتمعه ،كما أنها انتماء وطني ُيترجم إلى
أفعال وأقوال كنتيجة حتمية ،وردة فعل مباشر لما تقدمه الدولة لهذا المواطن ،وقد أتت
الدعوة لتنمية حب الوطن والمواطنة على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز ،الذي أكد في مقولته السامية «أننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي ،ونعقد عليه -بعد
اهلل -آماال كبيرة في بناء وطنه ،والشعور بالمسؤولية تجاهه ،إن كل مواطن في بالدنا وكل جزء من
أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي ،ونتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن ،أسأل اهلل
أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله ،وأن يحفظ لبالدنا وأمتنا األمن واالستقرار ،وأن
يحميها من كل سوء ومكروه»
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الثقافة وأخطاء الماضي

يومية

على الحكومات
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة أن
تـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن
أخ ـطــاء الـمــاضــي
حين حـصــرت الثقافة في
الكتاب ،ومحتوى الكتاب
الــذي كــان مشغوال بفنون
الـ ـ ـس ـ ــرد وال ـ ـش ـ ـعـ ــر غ ــال ـب ــا،
َ
وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ه ـ ّـم ـش ــت
ب ـق ـيــة ال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة
مثل الفلسفة وعلم النفس
وع ـلــم االج ـت ـمــاع والـفـنــون
بمجملها ،وجعلت الثقافة
كـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم عـ ـ ـ ـ ـ ــام -ت ـق ـب ــعداخـ ــل أط ــر ج ــام ــدة ،ويـتــم
الـتـعــامــل مـعـهــا عـلــى أنها
تـ ــرف ب ــا ن ـف ــع ،ع ـل ــى رغ ــم
مـ ـ ــا حـ ـقـ ـقـ ـت ــه دول أخـ ـ ــرى
م ــن ن ـج ــاح ــات ك ـب ـي ــرة فــي
تحويل هــذا المفهوم إلى
قوة اقتصادية.
يومية

✍

أحمد الفاضل

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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يـشـيــر الـمـفـكــر األمــريـكــي
ن ـ ـعـ ــوم تـ ـش ــومـ ـسـ ـك ــي ،إل ــى
أن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
تميزت فــي التكنولوجيا،
بينما تـمـيــزت أوروبـ ــا في
ال ـص ـنــاعــات الـثـقـيـلــة -ول ــو
ب ـن ـســب م ـت ـف ــاوت ــة -بسبب
طبيعة الثقافة المجتمعية
في كل منهما ،بما انعكس
على االقتصاد.
فالواليات المتحدة دولة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ت ـه ـت ــم ب ــال ـع ـل ــوم
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـق ــق
فــائــدة م ـبــاشــرة ،ل ــذا تبدو
ال ـم ـج ــاالت الـتـكـنــولــوجـيــة
أي ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ل ـل ـع ـلــم-أك ـث ــر م ــاء م ــة ل ـه ــا ،بينما
ت ـب ــدو ال ـع ـلــوم التطبيقية
ال ـت ـق ـل ـيــديــة أكـ ـث ــر م ــاء م ــة
ـاف ـ ـظـ ــة
ألوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ال ـ ـم ـ ـحـ ـ ِ
والساعية إلــى نمو بطيء

لكن مستقر.
ث ــم ج ــاء ال ـع ـصــر الــرقـمــي
ل ـي ـيـ ّـســر ال ـم ـه ـمــة فــأصـبــح
كـ ـ ــل م ـ ـنـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــادرا ع ـ ـلـ ــى أن
يحمل الثقافة إلى مجاالت
أرح ـ ـ ــب ،ك ـم ــا ج ـن ــت الـ ــدول
ف ــوائ ــد اق ـت ـص ــادي ــة كـبـيــرة
من خالل التوظيف السليم
ألشـ ـك ــالـ ـه ــا ال ـث ـق ــاف ـي ــة فــي
كــل الـقـطــاعــات الصناعية
ّ
والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة وال ـ ـ ـفـ ـ ــن ـ ـ ـيـ ـ ــة
والخدماتية.
وبــاتــت الـمـنــافـســة الـيــوم
محددة المعايير ،ولم تعد
الشعوب تنتصر وتنهزم
أم ــام بـعـضـهــا ،بــل تمدنت
وأصـبـحــت المنافسة بين
الـمـجـتـمـعــات وم ــن يحقق
ف ـي ـه ــا نـ ـج ــاح ــا ،وك ـ ــل ه ــذا
ف ــي سـبـيــل رخـ ــاء اإلن ـســان
وجماليات الوجود.

وطنية «سارة»
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وأك ـ ــد ع ـلــى وح ـ ــدة ال ــوط ــن وال ـم ـس ــاواة
وت ـح ـق ـيــق ال ـع ــدال ــة ب ـيــن ال ـج ـم ـيــع ،س ــواء
كانوا أسوياء أم من ذوي اإلعاقة ،إلرساء
وتــرسـيــخ ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة ،وق ــد ترجم
ه ــذا ال ـنــداء الـمـ َّ
ـوجــه لجميع المواطنين
لإلسهام في مشروعات الدولة والوقوف
معها فــي جميع المشروعات التنموية،
ولو تمعنا في مفهوم المواطنة بالنسبة
ل ـب ـعــض األش ـ ـخـ ــاص ل ــوج ــدن ــا أنـ ــه لـيــس
منهجا يدرس في المدارس أو كتابا ُيقرأ،
بل هو شعور داخلي نابع من األحاسيس
العميقة النابعة عن حب وطنه محاوال رد
الجميل وتقديم العطاء الال محدود لهذا
الــوطــن ،ومساهمة المواطن في التنمية
االقـتـصــاديــة واالجتماعية والسياسية،
جنبا إلى جنب مع الخدمات الحكومية
المقدمة له ،وهذا بحد ذاته يعتبر شعورا
وط ـن ـيــا وم ـش ــارك ــة ل ـل ــدول ــة ،إض ــاف ــة إلــى
األع ـم ــال الـتـطــوعـيــة الـتــي يـجــب أن تقدم
ل ـلــدولــة ،وعـ ــدم االع ـت ـمــاد ال ـكــامــل عليها

المواطنة إحساس ومشاعر يشعر بها الفرد في مجتمعه،
كما أنها انتماء وطني ُيترجم إلى أفعال وأقوال كنتيجة حتمية،
وردة فعل مباشر لما تقدمه الدولة لهذا المواطن ،وقد أتت
الدعوة لتنمية حب الوطن والمواطنة على لسان خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،الذي أكد في مقولته
السامية «أننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي ،ونعقد عليه
بعد اهلل -آماال كبيرة في بناء وطنه ،والشعور بالمسؤوليةتجاهه ،إن كل مواطن في بالدنا وكل جزء من أجزاء وطننا
الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي ،ونتطلع إلى إسهام الجميع
في خدمة الوطن ،أسأل اهلل أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز
وتحقيق آماله ،وأن يحفظ لبالدنا وأمتنا األمن واالستقرار ،وأن
يحميها من كل سوء ومكروه»
فيما تقدم له من خدمات ،وقد ظل العمل
الـتـطــوعــي فــي ال ــدول الـعــربـيــة محصورا
على بعض الــدول وفــي بعض المجاالت
وعلى بعض الفئات.
يتميز مجتمعنا فــي مملكتنا الغالية
ب ــال ــوح ــدة والـ ـت ــراب ــط ،ألن ه ـن ــاك عــوامــل
مشتركة تجمعنا كوحدة الدين والتاريخ
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وال ـل ـغــة وال ـم ـصــالــح الـمـشـتــركــة ووح ــدة
الـ ـه ــدف ،فــأص ـبــح مـجـتـمـعـنــا مـتـمــاسـكــا
تسوده األخوة والتعاون وال يوجد فرق
ب ـيــن األف ـ ـ ــراد ف ــي هـ ــذه الـ ــوحـ ــدة .وركـ ــزت
السعودية في جميع خططها التنموية
على إعــداد المواطن المنتج ،فخصصت
األم ـ ـ ــوال والـ ـ ـث ـ ــروات إلع ـ ـ ــداده وتـجـهـيــزه
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للتعامل مع معطيات العصر.
وهـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
ينتمون لهذا المجتمع السعودي المسلم،
الـمـتـكــافــل ال ـم ـت ـضــامــن ،ل ــذا فـكـمــا ل ــه من
حقوق ،عليه واجبات تجاه الوطن ،ومن
هذه الواجبات ،اإلخالص لوطنه ،وتلبية
الـنــداء ،والتضحية في سبيل الله ثم في
سبيل الدفاع عنه وحماية مقدساته.
أعجبتني جدا وطنية إحدى الزميالت
ُ
فــي العمل «س ــارة أم هـشــام» وكثيرا ما
يلفت انـتـبــاهــي حماسها ال ـصــادق الــا
محدود عن الوطن الغالي ،وعن الدولة،
ال ـنــابــع م ــن تـعـلـقـهــا ال ـعــاط ـفــي ووالئ ـهــا
وشـ ـع ــوره ــا ب ــال ـف ـخ ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي ،الـ ــذي
ي ـت ــرج ــم ح ــب وط ـن ـه ــا ودعـ ـ ــم سـلـطـتـهــا،
ش ـك ــرا «س ـ ـ ــارة» ف ــال ــوط ــن ه ــو ال ـشــريــان
وال ـق ـل ــب ال ـ ــذي ي ـب ــادل ــه ال ـم ــواط ــن ال ـحـ ّـب
واالنتماء والعطاء الذي ال ينضب ،وهذا
أقل شيء نستطيع أن نقدمه على أرض
أغلى وطن.

الجمعة

وللصورة رأي
األفكار وتاريخها
وأن ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
وأش ـكــال ـهــا حــديــث
ال ينتهي وال ُيمل،
وسنحتاج في هذا
الزمن الذي كثر فيه
ل ـ ـصـ ــوص األف ـ ـكـ ــار
والمرتابون منهم،
إلــى مقاربات أكثر
منطقية لتجسيد
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة
وك ـي ـف ـي ــة ال ـح ـف ــاظ
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وإشـ ـ ـه ـ ــار
ملكيتها.
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أحمد الفاضل – كاتب رأي
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وهــذه أمــور ال يمكن انتزاعها مــن اإلنـســان،
ّ
ّ
صدقيتها ،بل الـ ّـرهــط ،أو الظهير،
خاصة مع
ّ
إذا ما كان موقفه قويا ومساندا للشخصية،
َ
قـ ِـو َي اعتداده بنفسه لتقديم أفضل ما عنده،
ّ
بشكل احترافي ،وشحذ
فكيف وقــد ُي ــروج له
ٍ
ِهـ ـم ــم اآلخ ـ ــري ـ ــن ،أو اس ـت ـن ـه ــاض ال ـم ــري ــدي ــن،
األص ــل ه ــو «ه ــذا ال ـم ـصـ َّـوت ل ــه يـحـمــل كـفــاءة
في مجاله أم ال؟» ِبصرف النظر عن مقارنته
ّ
التنافسية،
مع اآلخرين المشاركين في نفس
ّ
وإذا كان كذلك فال ضير ،ولعل ُه يصل لوجوب
ّ
َّ
ـدام شخصي من ُ
التصويت ،وهو إقـ ٌ
المصوت
برغبة ذاتية لفوز ُ
المشارك في المنافسة أو
المسابقة.
ُ
ُ
ساقه «بكر» وهي
نحترم التنظير الذي
هنا
ٌ
مثالية غير قابلة واقعيا للتطبيق ،ولكنها
ُّ
ت ـظــل فـكــريــا أح ــد األس ــس ال ـتــي ُيـعـمــل عليها
ّ
والتذكر بها للوصول إلى قابلية نسبية عليا
ّ
في التطبيق ،وبالطبع إذا كانت هذه التجربة
ّ
نوعا حديثة في العالم العربي -أي التصويت-
لكنها معمول بها فــي ال ــدول الـمـعــاصــرة في
بعد أكبر من ذلك ،وهو قياس تقوم به مراكز
ٍ

طرح «بكر العبدالمحسن» موضوعا جديرا بالتوقف عنده
والتأمل ،حول «المعيارية في التصويت للمشاركات الشعرية»
مهما جدا ،لكن ُمس ِّببات ال ّتصويت وهي حالة إنسانية في مقام
فيه تصويت واختيار ،وال يتوقف هنا على المسابقات الشعرية
لم ولن يكون موضوعيا بال َّتمام والكمالِ ،بمعنى ماه ّية البحث
في الكفاءة العليا للمص ِّوت له ،بل تلعب ظروفا موضوعية
أخرى ،بمعنى دخول أشكال ال ّتماهي تلك التي ترتبط بالعاطفة،
والعالقات الخاصة البينية ،والمصالح المشتركة،
ال ــدراس ــات ب ـمــا ي ـعــرف ب ـق ـيــاس اسـتـطــاعــات
ال ــرأي فــي قـضـيــة ،أو ح ــادث ،أو أث ــر ،ومنتج،
ُ
ٌ
كثير من
البعد ُيبنى عليه
أو تنافسية ،وهذا
االستنتاجات.
ٌ
ّ
هـنــا وق ـفــة تستحق الـمـعــرفــة الـمـبــاشــرة ،إن
ش ــروط المنافسة المرتبطة بالتصويت من
ّ
الحافزية فــي شأن
قبل الجماهير مــن ضمن
المتابعة لهذا الفن ،أو ذاك ،والمشاركة الفاعلة
بــالـتـصــويــت ،يـعـنــي ن ـجــاح ال ـح ـضــور للجهة
القائمة على مشروع المسابقة في جغرافية
ّ
العالم العربي ،وهــذا ُيحقق اقـتــدارا بالطبع،
ّ
ُ
المثالية ُت ُ
وجب
الفهم أن الحالة
ولذا ال َيجب

التدوير الوظيفي للمعلمين
ل ـ ـ ـ ــو قـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـ ــروتـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي م ـث ــا
ال ـتــربــوي ال ت ـجــدي نـفـعــا وال
ع ـلــى س ــت م ـ ــدارس اب ـتــدائ ـيــة،
تجني عقوال مبصرة ،وبقاء
وعـلــى المعلم أن ُيمضي في
الـمـعـلــم ف ــي م ــدرس ــة م ــا دون
ك ــل م ــدرس ــة س ــت سـ ـن ــوات،
حراك لعشرات السنين ،هو
ف ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوع ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرة إذن
بمثابة خبرة واحــدة تتكرر
سـيـكــون سـتــة وثــاث ـيــن عــامــا
ب ـت ـكــرار سـنـيــن ال ـخــدمــة دون
ق ـض ــاه ــا ال ـم ـع ـلــم ب ـي ــن ســت
إضــافــة ،وبــالـتــالــي ال جديد
ُي َّ
بـيـئــات عـمــل ،جـنــى خاللها
قدم للطالب.
عــاقــات متنوعة مــع معلمين
ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول خـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة
ُ
ك ـ ـثـ ــر وطـ ـ ـ ــاب أك ـ ـثـ ــر ،وص ـق ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــروف جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون سـ ــي
خبرته بـتـجــارب متنوعة في
ماكسويل «ال يمكنك النمو إال
ستة حـقــول ،وأث ــرى مخزونه
إذا كنت مستعدا ألن تتغير،
الـتــربــوي ،ومــع الــوقــت أصبح
ول ـ ــن ت ـت ـغ ـيــر إال إذا تـمـكـنــت
بـمـثــابــة ب ـيــت خ ـبــرة يستفيد
مــن تغيير أحــد األشـيــاء التي
مـ ـ ـن ـ ــه ال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون الـ ـ ـج ـ ــدد،
تفعلها كل يوم»
وأصبحت لدى إدارات التعليم
فــي ع ــدد لـيــس بــالـقـلـيــل من
خ ـ ـيـ ــارات أوسـ ـ ــع ف ــي اخ ـت ـيــار
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس تـ ـنـ ـش ــأ ال ـب ـي ـئ ــات
قـيــادات إشــرافـيــة ذات خبرات
ال ـ ـجـ ــامـ ــدة ألس ـ ـبـ ــاب ع ــدي ــدة،
للتواصل مع الكاتب
متنوعة ومعتبرة.
لعل من أبرزها وصــول أغلب
n.alkhayarri@saudiopinion.org
ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ــر ل ـي ــس
معلميها إل ــى م ــا يعتبرونه
عسيرا ،فالمعلم الــذي أمضى
المحطة األخيرة من حياتهم
سـ ــت س ـ ـنـ ــوات فـ ــي م ــدرس ـت ــه،
العملية ،فخبرتهم تـجــاوزت
العشرين ،ومنازلهم على ُبعد أمتار من المدرسة ،يـبــدأ بترتيب رغـبــاتــه -مــن خــال نـظــام إلكتروني
وهم بذلك في مأمن من عواصف النقل ودرجة األداء محكم– على المدارس التي يرغبها داخل القطاع،
الوظيفي التي ال تعنيهم مهما بلغت ،ومــع مرور وب ـح ـســب ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـتــال ـيــة «سـ ـن ــوات ال ـخــدمــة -
الوقت ُيشكلون «اللوبي» الــذي من خالله يكيفون اجتياز الرخصة المهنية  -األداء الوظيفي  -تنفيذه
قائد جديد للمدرسة كيفما يحلو لهم ،بعد أن لمبادرات أو ورش عمل أو دورات تدريبية»
أي ٍ
َّ
تجديد بيئة العمل ،هي تجديد لطريقة التفكير
عمل آسنة وهنا مكمن المشكلة.
شكلوا بيئة ٍ
بيئات ك ــذل ــك ،وتـغـيـيــر حــالــة ال ـف ــرد ه ــي تـغـيـيــر ل ـقــراراتــه
التدوير الوظيفي مطلب هــام جــدا لخلق
ٍ
عـمـ ٍـل صحية ،وحــركــة تــدويــر قــائــدي ال ـمــدارس كل تبعا لتغير مشاعره وظــروف بيئته ،ونحن اليوم
ست سنوات آتت جزءا من الحل في تجديد بيئات نتوثب نحو مستقبل مختلف ومتسارع التطور،
العمل ،ويبقى الحل الكامل في أن يتم تدوير معلمي وعلينا أن نتطور من خالل بيئات مدارسنا ،حتى
الـقـطــاع التعليمي الــواحــد فــي م ــدارس الـقـطــاع كل نلحق التطور المتسارع ،ونحقق مفهوم المدرسة
الجاذبة للمعلم أوال ثم للطالب.
ست سنوات أكثر أو أقل ،وهذا ما أقترحه هنا.

رأي✍ :

توفيق غنام

أن تـكــون مــدعــاة ِلـعــدم الـمـشــاركــة ،بــل العكس
في أصل الحضور واألخذ بأسباب التصويت
ّ ُ
الــتــي ت ـتــاح للجميع ،بـكــون الـجـهــات القائمة
ع ـلــى م ـش ــروع «م ـثــا ال ـم ـســاب ـقــات الـشـعــريــة»
جهات ناهضة مثل «فرسان القصيد» ضمن
ف ـعــال ـيــات ج ــائ ــزة ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـعــزيــز ل ــأدب
الشعبي ،ومسابقة أمير الشعراء وغيرها.
مــن الـمـعـلــوم أن الـمـشــاركــة فــي المسابقات
ّ َ
ُ
ّ
ومعرفية تتسارع لدى
إعالمية
تضفي حالة
َّ
ُ
ُ
المتلقي لذلك ،كما تفتح آفاقا لزيادة الجهد
اإلبداعي ،وهذا شيء طيب.
الجميل أن الشاعر السعودي حيدر العبدالله

مــن الـعـمــران بــاألحـســاء ف ــاز بــإمــارة فــي دورة
لمسابقة الـشـعــراء ولـبــس الـ ــرداء ،وألـقــى بعد
ذل ــك قصيدته الــرائـعــة «سـكـنــانــا» أم ــام خــادم
الحرمين الشريفين بمدينة الدمام جاء فيها:
ستظل البالد خضراء خضراء
ُ
تظل النبات واإلنسان
وستحيا البالد أرضا وشعبا
َ
طالما كان شيخها سلمان
المليك الذي يحب كلينا
والمليك الذي نحب كالنا
نحن ال نسكن البيوت ففينا
ّ
ملك في فؤاده ُسكنانا
فـ ـض ــا ع ـ ــن وصـ ـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ـسـ ـع ــودي
جــاســم الـصـحـيــح مــن ال ـج ـفــر ،مــركــزا متقدما
في المرحلة األخيرة ،وكذلك مشاركة الشاعر
السعودي علي النحوي من الجفر.
ّ
ُ
فـهــل علينا أن ننسى أن ن ـصـ ّـوت للشاعرة
ّ
المبرز،
السعودية حــوراء الهميلي من مدينة
ف ــي م ـســاب ـقــة أم ـي ــر الـ ـشـ ـع ــراء ،وهـ ــي م ــن بين
ظهرانينا؟.

الواقع االفتراضي
صنعت منا حقبة كورونا في موجاتها
األولــى والثانية وحتى العاشرة ،كائنات
غ ـ ـيـ ــر اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـعـ ـن ــى ال ـم ـط ـل ــق،
فأصبحت عالقاتنا محدودة وضيقة وفي
حــدهــا األدن ــى ،كـمــا أصـبــح الـتــواصــل في
حدود منخفضة جدا للحفاظ على اللياقة
االجتماعية الالزمة ال أكثر ،فلم يعد أحد
يستعد لتجمعات كبيرة أو يقدم دعوات
م ـف ـت ــوح ــة ،ولـ ــم ي ـع ــد الـ ـن ــاس مـسـتـعــديــن
لهكذا مناسبات.
األحداث تغير طباع البشر وأولوياتهم،
ف ـح ـضــور م ـنــاس ـبــة اج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ال ـعــام
 ،2045إن ل ــم يـكــن ال ــداع ــي لـهــا قــريـبــا من
الــدرجـتـيــن األول ــى والـثــانـيــة ،وف ــي أحـيــان
ضـيـقــة ج ــدا م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة ،يصبح
حضورها أشبه بالتطفل أو ممارسة نفاق
اجتماعي ال مبرر له.
نتحدث عن عالم تتدفق فيه المعلومات
بـمـعــدل  100جـيـجــابــايــت ،يـمـكــن أن ينقل
وج ــودك عـبــر الــواقــع االف ـتــراضــي والــواقــع
الـ ـمـ ـع ــزز ،ل ـت ـك ــون أح ـ ــد حـ ـض ــور مـنــاسـبــة
فعلية على بعد مئات الكيلومترات ،وأنت
تستمتع باحتساء قهوتك في صالة منزلك
لم تتحرك قيد أنملة.
تعودنا منذ نحو  25سنة منذ الموجة
األولى للجائحة ،على اتخاذ جانب الحذر
ف ــي ال ـت ـع ــام ــل ،ومـ ــع م ـ ــرور ال ــوق ــت وت ـكــرر
الـ ـم ــوج ــات أصـ ـب ــح ه ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــرف صـفــة
وطبعا لــدى الجميع ،فأصبح مــن الـنــادر
جـ ــدا أن ت ـل ـت ـقــي ش ـخ ـصــا غ ــري ـب ــا –أق ـص ــد
بغريب أحــد سـكــان الـحــي ال ــذي ال تلتقيه
ب ـش ـكــل م ـت ـك ــرر– وت ـع ـق ــد م ـع ــه ص ــداق ــة أو
تتبادل معه أرقام التواصل أو الزيارات.
هذا النمط السلوكي نشأ على غرار نمط
سـلــوكــي قــديــم ،يـقــال إن الـصـحــراء طبعت

رأي✍ :

عبيد السهيمي
للتواصل مع الكاتب
A.ALOFFI@saudiopinion.org

أهلها بطبع الحذر ،فالقادم الذي يظهر في
األفق يعتبره سكان الصحراء عدوا بنسبة
 99في المئة ،وصديقا بنسبة  1في المئة،
هـ ــذا ال ـن ـمــط س ـكــن واخ ـت ـف ــى ف ــي طـبــاعـنــا
لفترة زمنية طويلة ،وانتقل عبر الجينات
من األسالف إلى األحفاد ،استيقظ وتطور
وع ـ ـ ـ ــاود الـ ـظـ ـه ــور مـ ــع ضـ ــربـ ــات ك ــورون ــا
المتتالية ،التي كبلت العالم ،فأصبح كل
من تصادفه ناقال للعدوى بنسبة  99في
المئة ،وسليما بنسبة  1فــي المئة ،لذلك
تراجعت عالقاتنا االجتماعية بشكل حاد
وقـلــت المناسبات الـعــامــة حتى أصبحت
في الغالب األعم مناسبات عائلية محدودة

أو مناسبات عمل مهنية ،حضورها أمر
روتيني ومتطلب من متطلبات العمل.
ت ـح ــول ال ـب ـشــر إل ــى كــائ ـنــات وه ـم ـيــة في
عــالــم س ـي ـبــرانــي ت ـتــدفــق ف ـيــه الـمـعـلــومــات
والـبـيــانــات بشكل ال ســابــق لــه ،فأصبحت
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة تـ ـت ــم عـ ـب ــر ب ــرام ــج
وت ـط ـب ـي ـقــات ت ـج ـعــل ال ـعــائ ـلــة تـجـتـمــع في
م ــوق ــع واحـ ـ ــد ،بـيـنـمــا ي ـت ــوزع ــون ف ــي عــدة
أحـيــاء أو عــدة م ــدن ،ويـمــارســون حياتهم
بـشـكــل طـبـيـعــي ب ــال ـت ــوازي م ــع حـضــورهــم
مناسباتهم العائلية ،هذه التقنيات عززت
بـشـكــل كـبـيــر ال ـل ـق ــاءات االف ـتــراض ـيــة أكـثــر
بكثير من اللقاءات الحقيقية.
الـتـقـنـيــة وس ـيــل الـبـيــانــات والـمـعـلــومــات
جميعها اختصرت المسافات ،والمحاذير،
والتقاليد االجتماعية ،واألنماط السلوكية
المجتمعية ،والصيغ الجديدة للمناسبات
واللقاءات ،والتجمعات ،وجعلت األصعب
أسهل ،واألبعد أقرب ،والمستحيل ممكنا،
والفضاء الـخــاص أوســع وأشـمــل وأرحــب،
يلتقي أف ــراد الـعــائـلــة بشكل أكـبــر دون أن
تحجبهم الظروف أو المسافات أو ساعات
العمل ،يلتقون بشكل حميمي ولوقت وافر
أكثر مما تتيحه الظروف الطبيعية للقاء
طـبـيـعــي ،ف ــي حـيــن يـتـنـبــأ عـلـمــاء التقنية
والبيانات أن الـلـقــاءات مستقبال ستكون
أق ـ ــرب إلـ ــى ال ــواق ـع ـي ــة وال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،حـيــث
يـمـكـنــك أن تـحـتـضــن أبـ ـن ــاءك وأن تــداعــب
أح ـف ــادك عـبــر ل ـق ــاءات لـلــواقــع االفـتــراضــي
عـنــدمــا يـصــل تــدفــق ال ـب ـيــانــات إل ــى واح ــد
تيرا في الثانية الــواحــدة ،حينها سيكون
للشخص واقع فيزيائي حقيقي في مكان
مــا ،ووج ــود أقــرب إلــى الــوجــود الفيزيائي
ق ــدر اإلم ـك ــان ف ــي أك ـثــر م ــن م ـكــان ف ــي ذات
الوقت.

الجمعة

هل يتحول الهاشتاق إلى «نؤيد اختبارات قياس»؟

رأي✍ :

جمعان الكرت

للتواصل مع الكاتب
t.alruwaili@saudiopinion.org

عين الرأي

ف ـ ــإن ذل ـ ــك ي ـع ـيــد الـ ـك ــرة ف ــي مــرمــى
وزارة التعليم وفي الجهات المعنية
كالمركز الوطني للقياس والتقويم
فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ،ب ـت ـط ــوي ــر وت ـح ـس ـيــن
م ـس ـت ــوى ال ـم ـع ـل ـم ـيــن وال ـم ـع ـل ـم ــات،
ب ــأن عـمـلـكــم ي ـشــوبــه خ ـلــل ويكتنفه
ضعف ،وليس لديكم تأثير في رفع
المستوى ،بداللة أن نسبة عظمى من
المفحوصين تــذمــروا وأف ـضــوا بما
في نفوسهم ،وبثوا ردود فعلهم من
خــال وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
المتعددة.
ومــا زلــت أت ـســاءل :هــل الـغــرض من
هذا االختبار تحديد نجاح التعليم
وقياس مستوى كفاءة المعلمين؟ أم
هدفه وضــع المعلمين أمــام محكات
صعبة؟ لتكون النتيجة بــأن القائل
يقول :مستواكم أيها المعلمون دون
المأمول ،وهذا بطبيعة الحال يخلق
إحباطات وعدم الثقة في الذات ،وهي

هل يمكن اعتبار االختبار مقياسا دقيقا وأداة
صادقة وثابتة وموضوعية لمستوى المفحوصين؟
إجابة عن سؤال كهذا نقول من المستحيل
أن يستوفي أي اختبار كامل األهداف المرجوة
والسمات المحددة ،كقياس المستوى العلمي أو
المهنية التدريسية ،وحين تذمر الكثير من المعلمين
والمعلمات من صدمة أسئلة اختبار الرخصة المهنية
لمزاولة التدريس.
إشكالية وقعت فيها وزارة التعليم
دون أن تـتـنـبــأ م ـ ــاذا س ـي ـحــدث بعد
نتائج فحص االخـتـبــار ،الــذي كانت
مؤشراته بأن الكثيرين استاؤوا جدا
مــن صـيـغــة األسـئـلــة ال ـســرديــة ،التي
تحتمل أكثر من إجابة.
ومما أباح عنه الكثير من ممتهني
مهنة الـتــدريــس والـمـتــواجــديــن على
رأس العمل في مدارسهم وفصولهم
الدراسية ،أن بــادروا بنشر هاشتاق
تحت عنوان «ضد اختبارات قياس»

بـ ــأن األس ـئ ـل ــة رك ـ ــزت ع ـلــى ال ـمــواقــف
الميدانية ،ما تنجم عنها احتماالت
إلجابات متنوعة تختلف باختالف
الموقف التعليمي لــدى المفحوص،
ه ــذا يـعـنــي أن االخ ـت ـب ــار ي ــدخ ــل في
متاهة قـيــاس جــوانــب غير واضحة
بـ ـ ــل ضـ ـب ــابـ ـي ــة ،وس ـ ـ ـ ـ ــؤال م ـ ـهـ ــم :هــل
ركــزت أسئلة االخـتـبــار على جوانب
يـحـتــاجـهــا الـمـعـلــم بــال ـف ـعــل؟ كـطــرق
ال ـت ــدري ــس وإدارة ال ـصــف وصـيــاغــة
األه ـ ـ ـ ــداف ال ـس ـل ــوك ـي ــة وإجـ ــراءات ـ ـهـ ــا

ال ـم ـن ــاس ـب ــة وك ـي ـف ـي ــة ت ـح ـق ـي ـق ـهــا مــع
مــراعــاة ال ـفــروق الـفــرديــة واستيعاب
خ ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاب الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة
وال ـج ـس ــدي ــة وال ـت ـم ـكــن م ــن أســال ـيــب
التواصل مع اآلخرين.
ومـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا نـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــه عـ ـ ـ ــن خـ ـص ــائ ــص
االخـتـبــار الـجـيــد كــالـصــدق والـثـبــات
وال ـمــوضــوع ـيــة ،ه ــل االخ ـت ـبــار ال ــذي
وضـعـتــه هـيـئــة ال ـق ـيــاس يـحـقــق تلك
االش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ،ك ــال ـص ــدق
بصحة تفسير نتائج التقويم؟ وهل
يـخـلــو االخ ـت ـب ــار م ــن األخـ ـط ــاء الـتــي
تعطل عملية الـقـيــاس؟ لـنـقــول بأنه
وصل لدرجة الثبات.
ومما أشعر به أن االختبار أضحى
ب ـم ـثــابــة ك ــاب ــوس يـ ـ ــؤرق الـمـعـلـمـيــن
وال ـم ـع ـل ـمــات ،إذ تـتــولــد ع ــدم ثقتهم
في ممارسة هذه المهنة بكل اقتدار،
والسبب ذلــك المقياس الــذي اكتنفه
العديد من األخطاء.
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«صنع في السعودية» سمننا في دقيقنا
حيث تم تصميمه بناء
وأنـ ـ ـ ـ ـ ــا أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم بـ ـكـ ـت ــاب ــة
ع ـل ــى دراس ـ ـ ــة ل ـت ـجــارب
م ـق ــال ـت ــي األسـ ـب ــوعـ ـي ــة،
عـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ــدول ،ال ـتــي
اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أي
ح ـ ـ ـق ـ ـ ـقـ ـ ــت ن ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــات
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات أكـ ـت ــب،
نــوع ـيــة ف ــي تنمية
ذلـ ـ ـ ـ ــك ألن ـ ـ ـنـ ـ ــا أم ـ ـ ــام
قدراتها الصناعية،
وطـ ـ ــن م ـش ــروع ــات ــه
ّ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ـ ـ ــث
متالحقة ،ومبادراته
مــواط ـن ـي ـهــا وغ ــرس
م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وط ـ ـ ــن
روح الوالء للمنتج
متوثب يقظ ،ليس
الــوطـنــي ،وإعـطــاؤه
ف ــي قــامــوســه حــالــة
األول ـ ــوي ـ ــة ،األمـ ـ ــر ال ــذي
نعاس أو ارتخاء ،وإنما
أسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي تـ ــوط ـ ـيـ ــن
قـ ـف ــزات وث ــاب ــة ،وأحـ ــام
ال ـص ـن ــاع ــات ،وتـحـقـيــق
استحالت حقيقة ،وطن
االكـ ـتـ ـف ــاء الـ ــذاتـ ــي عـلــى
يــركــض ك ـج ــواد أصـيــل،
مختلف المستويات.
يـ ـس ــاب ــق رص ـ ـ ـفـ ـ ــاءه فــي
ح ـل ـبــة عــال ـم ـيــة ش ــدي ــدة
«ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـ ــي
التنافس ،ويتحدى كل
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة» ط ـب ـق ــا
شيء حتى نفسه ،وسط
لـتـطـلـعــات ول ــي الـعـهــد
ع ــال ــم لـ ــم ي ـع ــد ي ـع ـتــرف
ُي ـع ــد ب ــرن ــام ـج ــا مـهـمــا،
ب ـغ ـي ــر الـ ـن ــابـ ـهـ ـي ــن ،وال
فـهــو لـكــل السعوديين،
للتواصل مع الكاتب
يكترث سوى بأصحاب
وال ـم ـه ــم أي ـض ــا تـغـيـيــر
اإلرادة الصلبة.
 N.alomari@saudiopinion.orgالـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة الـ ـنـ ـمـ ـطـ ـي ــة
عـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،مــن
قـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت لـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــي ه ــل
ك ــونـ ـه ــا دولـ ـ ـ ــة تـعـتـمــد
أك ـت ــب ع ــن «ال ـس ـعــوديــة
الـ ـخـ ـض ــراء وال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط األخ ـض ــر» فــي صــادرات ـهــا بشكل كبير عـلــى النفط،
تـ ـل ــك ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرة  /ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـج ـس ــور إل ــى س ــوق وط ـن ـيــة ُمـ ـص ـ ّـدرة بـخـلـيــط من
لــولــي ال ـع ـهــد ،ب ـمــا ي ـعــزز ال ـ ــدور ال ــري ــادي المنتجات والعالمات التجارية المتعددة،
للسعودية إقليميا وعالميا فــي حماية بما يسهم فــي إث ــراء الصناعة المحلية،
ال ـب ـي ـئ ــة؟ أم أكـ ـت ــب ع ــن واحـ ـ ــد م ــن أج ـمــل ورفع نسبة الصادرات وتنوعها.
كرنفاالتنا السعودية ،مهرجان البن في
ط ـم ــوح ـن ــا ك ـس ـع ــودي ـي ــن إي ـ ـجـ ــاد هــويــة
محافظة الــدايــر بني مالك بـجــازان ،الــذي صناعية نفتخر بها أمام العالم ،وسننجح
يجمع تـحــت عـبــاء تــه الـثـقــافــي والـ ِ َ
ـحــرفــي –حتما سننجح -في ذلك بتضافر جهود
أم
ـرة؟
م ــن ال ـم ـش ـغــوالت ال ـي ــدوي ــة ال ـس ــاح ـ
ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخ ــاص ــة ،لـتـكــون
الالفت
أكتب عن ذلكم المشروع اإلنساني
هــذه الهوية ،إحــدى الركائز الرئيسة ألن
فيها،
الصلح
للنيابة العامة ،عبر مكاتب
تصبح بالدنا -السعودية -قوة صناعية
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ال ـ ــذي أن ـه ــي  62ف ــي ال ـم ـئــة
رائدة ،في ظل توجيهات القيادة الرشيدة،
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ـ
ط
بــال ـصـلــح ،ب ــدال م ــن «م ــرم ـ
والتفافنا المعهود معها.
المحاكم؟
ومشاوير ومواعيد
«صـ ـن ــع ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ي ـع ـنــي الـث ـقــة
ف ـ ــي ك ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،م ـ ــوض ـ ــوع م ـقــال ـتــي بــالـمـنـتــج ال ــوط ـن ــي ،وعـلـيـنــا أن ن ـثــق بــه،
ُ
ل ـهــذا األسـ ـب ــوع ،ه ــو بــرنــامــج «ص ـ ِـن ــع في كـ ـض ــرورة ُم ـل ـحــة ن ـظ ــرا ل ـمــا تـمـثـلــه –تـلــك
السعودية» الذي انطلق برعاية كريمة من الـثـقــة -مــن انـعـكــاســات اقـتـصــاديــة كبيرة
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن في تحفيز االستثمارات المحلية ،وجذب
سلمان ،ولي العهد ،نائب رئيس مجلس االسـتـثـمــارات األجنبية ،وإيـجــاد الفرص
الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع ،فــي م ـبــادرة تهدف الوظيفية ،وتعزيز القدرة على التصدير،
لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على وت ـح ـس ـيــن مـ ـي ــزان الـ ـم ــدف ــوع ــات ،إض ــاف ــة
المستويين المحلي والعالمي.
إل ــى أثــرهــا الكبير عـلــى تــوسـيــع الـقــاعــدة
ودعـ ــونـ ــا ن ـس ـجــل ه ـن ــا -بـ ـك ــل ال ـت ـقــديــر -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة لـ ـل ــدول ــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـن ــات ــج
الوقفة الــواعـيــة الحكيمة ،ل ــإدارة العليا المحلي اإلجمالي.
فــي ب ــادن ــا ،والـمـتـمـثـلــة فــي دع ــم المنتج
نحن –السعوديين -نخطط ألن يمنحنا
ُ
ال ــوطـ ـن ــي ،وت ـع ــزي ــز دوره ،ف ــي ضـ ــوء مــا مـ ـش ــروع «صـ ـن ــع ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة» شيئا
تتميز بــه المنتجات الوطنية مــن جــودة م ــذه ــا عـظـيـمــا ،ألن يـمـنـحـنــا زي ـ ــادة في
عالية ،وتنافسية كبيرة على المستوى ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي بـنـسـبــة  65ف ــي ال ـم ـئــة،
اإلق ـل ـي ـم ــي والـ ـع ــالـ ـم ــي ،وه ـ ــو مـ ــا يــوجــب وسيرفع نسبة ال ـصــادرات غير النفطية
ع ـل ـي ـنــا زي ـ ـ ــادة ال ــوع ــي وال ـث ـق ــة بــالـمـنـتــج إلى نحو  50في المئة بحلول عام .2030
الوطني والصناعة المحلية على مختلف
تـعــالــوا أي ـهــا األخـ ــوة ي ــدا بـيــد نـتـعــاون،
المستويات.
لتحقيق كــل هــذه المستهدفات الوطنية
بــرنــامــج «صـنــع فــي الـسـعــوديــة» يهدف الفاخرة والطموحة ،وفــي ذاكرتنا المثل
إلى تعزيز ثقافة الــوالء للمنتج الوطني ،الشعبي الجميل «سمننا في دقيقنا».

رأي✍ :

بخيت الزهراني

  א א
IT@SAUDIOPINION.ORG

يومية

א

 א א

 هـ1442  شعبان20

א א א
H.ALSOLAIMANI@SAUDIOPINION.ORG 

 אאכא א א

 א
N.KHALIFFA@SAUDIOPINION.ORG

אאא א

¡   א¢א
A.HARBOSH@SAUDIOPINION.ORG

א א א
אאאכ



א    א א

)823 (العدد

  א

السنة الثالثة

A.HASHEM@SAUDIOPINION.ORG

אא א
  א

א

A.ALORAID@SAUDIOPINION.ORG

  א

א א

 א

A.RAGAB@SAUDIOPION.ORG

م2021  ابريل2

אאא א

T.EMMAM@SAUDIOPINION.ORG
M.ALSABINI@SAUDIOPINION.ORG

الجمعة

 א

אאא א

 א
A.ALDI@SAUDIOPINION.ORG  אא א א

5

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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