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ال ن ـ ـخ ـ ـشـ ــى م ــن
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو خـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي
ظ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــر م ـ ـث ـ ـل ـ ـمـ ــا
ن ـخ ـش ــى مـ ــن ع ــدو
داخ ـل ــي ب ـثــوب ص ــدي ــق ،وال
ّ
ُيخشى على المجتمعات إال
من خطر الطبقية والتفرقة
العنصرية ،فهي أداة الهدم
الـكـبــرى ألي مجتمع ،إن لم
ي ـت ـنـ ّـبــه ال ـع ـق ــاء م ــن أف ـ ــراده
لمثل هذا الخطر المخيف.
أح ـ ــادي ـ ــث ال ـم ـج ــال ــس هــي
ما يقيس درجــة العنصرية
لدى المجتمع ،فهي ال تعدو
ع ــن ك ــون ـه ــا أح ـ ــادي ـ ــث ،لـكــن
أثرها بالغ جدا عندما يكون
الـمـجـلــس مـكــونــا م ــن فـئــات
ع ـمــريــة م ـت ـنــوعــة ،وه ـ ــذا ما
حدث في أحدهاّ ،
وردة فعل
طفل كان من المستمعين.
اسـ ـت ــرس ــل ال ـم ـت ـح ــدث فــي
ك ـي ــل الـ ـم ــدي ــح ل ـف ـئ ـتــه ال ـتــي
يومية
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ي ـن ـت ـم ــي إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،حـ ـت ــى أن ــه
ت ـع ــرض ل ـب ـعــض م ــا أص ــاب
أحــدهــم ،وأن ذلــك ابـتــاء من
ّ
الـ ـل ــه ل ــذل ــك الـ ــرجـ ــل ،ف ــذك ــره
أحدهم بأن ذات المصاب قد
أصاب فالنا ،من فئة أخرى،
فسرعان ما تحول الحديث
مــن كــونــه ابـتــاء لصاحبهم
إلــى أنــه عــذاب مــن الله لذلك
اآلخر على سوء أعماله وأنه
سينال أضعاف ذلك العذاب
في اآلخرة.
عـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال أولـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــك،
ي ـ ــوزع ـ ــون أقـ ـ ـ ــدار الـ ـل ــه عـلــى
هـ ـ ـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ف ـ ـل ـ ـصـ ــاح ـ ـب ـ ـهـ ــم
اب ـت ــاء ول ــآخ ــر ع ـ ــذاب ،ذلــك
ال ـم ـت ـحــدث ل ــم ي ـكــن الــوحـيــد
ّ
فــي الـتــألــي عـلــى ال ـلــه ،ولكن
جميع مــن فــي المجلس قد
شاركه ذلك االقتراف لمجرد
اس ـت ـمــاع ـهــم واسـتـئـنــاسـهــم
بحديثه في إشارة منهم إلى
موافقته فيما قال.

خرج الطفل مع والده وهو
ّ َ
يتساءل عن الحدثين اللذ ْين
ق ــد أص ــاب ــا ال ــرج ـل ـي ــن ،كيف
يـ ـك ــون لـ ـه ــذا اب ـ ـتـ ــاء ول ـ ــذاك
عذابا ،والــده يعلم الحقيقة،
بــأن صاحبهم مـصــاب بــداء
الـعـنـصــريــة ،ولـكـنــه ال يريد
ّ
اإلفصاح البنه ،إال أن الطفل
عــرف ـهــا وأس ــره ــا ف ــي نفسه
«ه ــذا مــن شيعته وه ــذا من
عـ ـ ـ ــدوه» ف ـن ـظ ــر إلـ ـي ــه وال ـ ــده
ن ـظ ــرة إق ـ ـ ــرار ،ون ـظ ــر الـطـفــل
إلى والده نظرة احتقار على
خ ـن ــوع ــه وعـ ـ ــدم ق ــول ــه كـلـمــة
الحق في حضرة صاحبهم.
ال يمكن ألي نظام في الدنيا
أن يـقـضــي عـلــى العنصرية
مـ ــا لـ ــم يـ ـت ــم ت ـص ـح ـي ــح فـكــر
المجتمع ونـبــذ العنصرية
ب ـي ــن أف ـ ـ ـ ــراده ،وجـ ـع ــل األم ــر
شراكة في وطنية صافية ال
يشوبها شائب.
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ول ـق ــد وق ــر ف ــي نـفـســي أن ال ـتــأه ـيــل الـنـفـســي
والقيمي لطالب الجامعة في كل التخصصات
ال ي ـقــل ع ــن ال ـتــأه ـيــل الـعـلـمــي وال ـم ـه ـنــي إن لم
ْ ُ ْ
َيــفــضــلــه .ذلــك أن العلم وح ــده ال يكفي لنجاح
ْ
المتعلم إن لم يكتسب أخالقيات المهنة التي
يــريــد االنـتـمــاء إليها والتعامل مــع الـنــاس في
إطـ ــارهـ ــا ،وحـ ـي ــن أقـ ـ ــول إن ذلـ ــك م ـط ـل ــوب لـكــل
التخصصات فإنني أعني ذلك تماما ،وأحسب
أن القراء الكرام يتفقون معي على ذلك ،ولنأخذ
مهنة الطب مثاال ،وهي مهنة إنسانية بالدرجة
األولى ،فالطبيب يتعامل مع الناس في أصعب
الحاالت التي يصلون إليها وهي حالة المرض
واخ ـتــال ال ـتــوازن الـجـســدي والـنـفـســي ،وال بد
من توافر مهارة التعامل الحكيم مع المريض
لـتـعــزيــز ثـقـتــه فــي الـلــه أوال ثــم فــي نـفـســه وفــي
ط ـب ـي ـبــه ،وه ـ ــذه ه ــي ال ـع ـت ـبــة األولـ ـ ــى الن ـش ــراح
النفس وكـســب ثقة الـمــريــض ليتحقق الشفاء
بإذن الله.
ّ
َ
وألن ال ـب ـن ــاء ال ـ ُـم ـ ْـح ــك ــم ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـ َـب ــن ــاء

إلي الزمالء في كلية الطب بجامعة
قبل عقد من الزمن رغب ّ
جازان أن أنضم إلى لجنة أخالقيات المهنة في الكلية ،ووافقت
على ذلك وسعدت برفقة بعض الفضالء من أساتذة الكلية
وإدارييها وطالبها ،وأفدت من اللجنة وأعضائها أمورا كثيرة ما
زلت أتأملها.
ال ـمــاهــر ،ف ــإن ال ـخ ـطــوة األولـ ــى ف ــي طــريــق بـنــاء
الطبيب الكفء ُح ْسن اختيار الطالب واألساتذة
ومساعديهم والفريق الفني في كليات الطب،
ونبذ المحسوبيات والمجاملة عند تكوين هذا
الفريق.
إن ح ـســن االخ ـت ـي ــار ي ــرف ــع م ـس ـتــوى الـكـلـيــة
وسمعتها ،ما يجعلها محل اهتمام المختصين
ولجان التقويم المهني واالعتماد األكاديمي،
وذل ــك مما يقلل الـمــآخــذ على الجامعة ويرفع
أسهمها بين الجامعات.
وإن أهــم ما يجدر ترسيخه في أذهــان طالب
الـطــب تعزيز مشاعرهم اإلنـســانـيــة وبـنــاء قيم
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ال ـت ـفــانــي وال ـت ـض ـح ـيــة ب ــال ـم ــادي ــات ف ــي سبيل
حماية مــرضــاهــم مــن مخاطر الـمــرض والــرفــق
بهم ومالطفتهم واالبتعاد عن الهاجس المادي.
وإن في األطباء خيرا كثيرا ولديهم وعي كبير
ألنهم في الجملة من الفائقين ذكاء وتحصيال
علميا قبل التحاقهم بالمجال الطبي تعلما
وم ـمــارســة ،لـكــن اإلشـكــالـيــة تـنـشــأ فــي الـغــالــب
مــن االن ـحــرافــات اإلداري ـ ــة ل ــدى بـعــض مشغلي
المستشفيات الذين يحاولون استغالل المهنة
مــاديــا بتسليعها والـتــربــح منها على حساب
المرضى باإلفراط في طلب التحاليل واألشعة
والعمليات واألدوي ــة واألدوات ،مــا يشق على

المرضى وإن كــان لديهم تأمين صحي ،علما
بــأن التأمين مــن الـعــوامــل المشجعة على هذا
النهم المادي الذي يتضرر منه المريض.
ون ـ ـحـ ــن نـ ـعـ ـل ــم أن مـ ـب ــان ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
وتجهيزاتها وطاقمها الطبي والفني واإلداري
عــال ـيــة الـتـكـلـفــة وت ــدخ ــل ف ــي ف ــات ــورة الـخــدمــة
الطبية للمريض ،كما تدخل التكاليف الخدمية
في تحديد أسعار كل السلع في األســواق ،لكن
لـلـمــريــض جــانـبــا إنـســانـيــا ال ي ـجــوز تجاهله،
وبعض المرضى عاطل عن العمل أو ضعيف
الــدخــل أو غــريــب فــي الـبـلــد ،وق ــد يـكــون مدينا
وتزيده تكلفة العالج معاناة تطيل أمد مرضه
وتفت في عضده وتزيد همه وهم أسرته.
ولذلك يتحتم على وزارة الصحة مضاعفة
ج ـه ــوده ــا ال ـم ـل ـمــوســة وال ـت ــوس ــع ف ــي تطبيق
ال ـض ــواب ــط ال ـص ــارم ــة ل ــرف ــع م ـس ـتــوى االل ـت ــزام
بأخالقيات المهنة لدى األطباء ،وكبح التوجه
الـ ـم ــادي ال ـمــاحــظ ف ــي ب ـعــض الـمـسـتـشـفـيــات،
وخصوصا في القطاع الخاص.
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لقد كانت مهمة عمل إثرائية بمعنى الكلمة ،لما
تضمنته مــن تحديات وتـجــارب ومــواقــف تــراوحــت
وتنوعت ما بين الممتعة والمربكة إلى المضحكة
أو المحرجة أحيانا ،ســواء على الصعيد العمل أو
عـلــى صـعـيــد عــاقـتــي المختلفة اآلن س ــواء بــأفــراد
عائلتي وغيرهم.
وصلت بكين في بداية  ،2013ومكتب الشركة في
الصين في طــور استكمال مراحل تأسيس إدارتها
وأقسامها ،التي كانت مــن بينها الـعــاقــات العامة
الشؤون الحكومية في الدول المذكورة آنفا ،من أول
وهلة ،استوعبت أن بيئة وأنظمة وثقافة العمل في
الصين يشوبها بعض الغموض والتعقيد ،حيث
يستعصى على القادم للتو للعمل فيها التمكن من
الفهم بسرعة وسهولة ،خاصة إن لــم يكن يتحدث
الـلـغــة أو ي ـح ــاول فـهــم ق ــدر ال ب ــأس ب ــه م ــن الـثـقــافــة
الصينية.
وأكثر ما استرعى انتباهي وأحرجني من بداية
مهمة عملي حـتــى نـهــايـتـهــا ،هــو مـحــاولــة البعض
فرض ثقافة العمل الغربية في محيط عمل صيني
أو آسـ ـي ــوي ،وب ـخ ــاص ــة ع ـنــد ال ـت ـعــامــل واالج ـت ـم ــاع
مــع المسؤولين الصينيين الحكوميين والحديث
معهم بلغة إنجليزية متكلفة ،بلي اللسان والتقعر
ف ــي ن ـطــق ال ـك ـل ـمــات وال ـج ـم ــل ع ـلــى شــاك ـلــة أس ـلــوب
الممثل الفكاهي حبيب الحبيب «Where is my
» ?house
عموما ،مضت األيام واألسابيع والشهور الستة
األول ــى وأن ــا أمــر بحالة ان ـعــدام وزن فـكــري مشوش
وم ـض ــاع ــف ،ب ــال ــرغ ــم م ــن زيـ ـ ــادة وزنـ ـ ــي! وم ـ ــرد ذلــك
االرت ـبــاك أو التشوش هــو أنــه بقدر مــا أنــت بحاجة
لـفـهــم واس ـت ـي ـعــاب ال ـث ـقــافــة والـ ـع ــادات االجـتـمــاعـيــة
الصينية وأساليب العمل في تلك الدولة االقتصادية
الـكـبــرى ،يستلزم عليك فــي نـفــس الــوقــت األخ ــذ في
ال ـح ـس ـبــان ،م ـل ـيــا ،ث ـقــافــة ال ـ ــدول اآلس ـي ــوي ــة األخ ــرى
وتجنب إثــارة حساسية تاريخية أو اجتماعية أو

لحسن الحظ في  31يوليو  ،2019وقبل ظهور فايروس كورونا
في مدينة ووهان الصينية ،لفترة تزيد على أكثر من عام ،أقفلت
عائدا للظهران بعد إكمالي مهمة عمل خارجية استثنائية
وماتعة في آسيا ،في مقر الشركة اإلقليمي في بكين بالصين،
امتدت فترة تزيد على خمس سنوات ونصف ،لتأسيس
الشؤون والعالقات العامة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية
وسنغافورة والهند.
معاملة طرف على حساب اآلخر حتى من دون قصد،
سـ ــواء أث ـن ــاء ت ــأدي ــة الـعـمــل أو ح ـضــور الـمـنــاسـبــات
الرسمية أو االجتماعية.
ول ـل ـت ــوض ـي ــح ،اسـ ـمـ ـح ــوا لـ ــي م ـش ــارك ـت ـك ــم إحـ ــدى
ال ـت ـج ــارب ال ـت ــي ح ــدث ــت ف ــي م ـح ـيــط ال ـع ـم ــل ،فـبـعــد
اسـتـقـطــاب ع ــدد ال ب ــأس ب ــه م ــن مــوظـفــي الـعــاقــات
العامة واالتصاالت في كل المكاتب ،بدأنا بتطوير
االستراتيجية العامة للعالقات العامة واالتـصــال
لتغطي تلك الدول وربطها بالمشروعات المشتركة
بــال ـشــركــة ،الــواق ـعــة ف ــي ت ـلــك الـ ـ ــدول ،أث ـن ــاء األع ـمــال
التحضيرية لتطوير تلك االستراتيجية ،جاءتني
مكالمة من موظف يتمتع بخبرة في مجال العالقات
ال ـعــامــة ف ــي مـكـتــب ال ـشــركــة ف ــي طــوك ـيــو ،بــالـيــابــان،
تحدث فيها بصوت خفيض بالكاد أسمعه ،ولكن
سـ ــرده لـمـحـتــوى الـمـكــالـمــة أش ـعــرنــي كــأنــه مسجل
مـسـبـقــا ،ف ـقــال مستفسرا ومـسـتـنـكــرا «أي ــن ستعقد
ورش ت ـطــويــر االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة؟» فــأج ـب ـتــه «نـقـطــة
الـبــدايــة ستكون فــي بكين» فــرد على مباغتا قائال
«أرجـ ــو اسـتـبـعــاد زبــائـنـنــا الـيــابــانـيـيــن عـنــد إج ــراء
اسـتـبـيــانــات ال ــرأي الـخــاصــة بــاالسـتــراتـيـجـيــة ،فأنا
قلبا وقــالـبــا ضــد خـطــوة ال ـتــواصــل مــع مسؤولينا
وسـ ــؤال زبــائـنـنــا ع ــن أدائ ـن ــا وكـيـفـيــة ت ـطــويــره ،من
العاصمة بكين» فرددت عليه قائال «ال بأس فلنركن

االستبيانات جانبا ،اآلن ،ونستكمل مراحل العمل
األخ ــرى أو نعهد هــذه المهمة لمكتبكم ليتواصل
الياباني مع الياباني»
فدخلنا في نقاش طويل غطى تفاصيل التفاصيل
لـفـتــرة تــزيــد عـلــى الـســاعــة ،مـحــورهــا كيفية تحييد
إجراءات تطوير االستراتيجية وبرامجها ،وضمان
عدم إعطاء دولة ما مرتبة أو أهمية تفوق األخرى،
هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــات ال ـم ـخ ـت ـب ـئ ــة وال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ل ــدى
اليابانيين تـجــاه الصينيين والـعـكــس وكــل الــدول
اآلس ـي ــوي ــة األخـ ـ ــرى ف ـي ـمــا ب ـع ـض ـهــا ،م ـه ـمــا حــاولــت
قولبتها فــي إط ــار عملي مـحـتــرف بـحــت ومـحــايــد،
بـعـيــدا ،ووضعتها بمنأى عــن أبـعــادهــا السياسية
وتركتها التاريخية عند أداء العمل في تلك الــدول،
ستبقى متقدة وحية في وجدان وعقل تلك الشعوب،
وخاصة في حضور األطــراف المعنية ،فالحذر من
االستخفاف بها ولــو بتعليق عابر وأنــت تحتسي
الشاي األخضر معهم ،على سبيل المثال.
وكذلك ،مررت بمواقف وتجارب مثرية وتنبيهية
خالل مشاركتي في تنظيم عقد منتديات استثمارية،
أو إقــامــة أنـشـطــة ثـقــافـيــة ،أو إط ــاق مــواقــع الشركة
اإللكترونية باللغة الصينية والكورية واليابانية
وتطوير استراتيجية الشركة للمواطنة في آسيا أو
تنظيم زيارات قادة الرأي لمقر الشركة في الظهران،

أو تنظيم البرنامج التدريبي للتعرف ببيئة األعمال
والثقافة اآلسيوية ،عايشت من خاللها أمثلة حية
شتى ،أكــدت لي بما ال يــدع مجاال للشك أن شعوب
ال ـ ــدول اآلس ـي ــوي ــة ق ــد ت ـك ــون م ـت ـقــاربــة نــوع ــا م ــا في
الـمـظـهــر الـجـســدي مــن مــامــح الــوجــه ول ــون الشعر
والطول ،وخفة الوزن ،وتشابه بعض أنواع األطعمة
أو األطـ ـب ــاق ،وك ــذل ــك ال ـتــزام ـهــا ال ـم ـفــرط للتسلسل
الهرمي للقيادة وحفظ ماء الوجه في العلن.
ول ـك ـن ـهــا مـخـتـلـفــة ج ــذري ــا ف ــي ال ـث ـقــافــة وال ـل ـغــة
وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادات والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وأســال ـيــب ال ـع ـمــل ،وت ـح ــرص عـلــى الـتــأكـيــد لــآخــر
بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أهمية احترام
هــذا االخـتــاف والـتـنــوع ،بما يرقى على أنــه هوية
م ـق ــدس ــة ،ع ـل ـي ــه ،ي ـس ـتــوجــب عـ ــدم االنـ ـسـ ـي ــاق وراء
الـتـعـمـيــم ال ـم ـخــل وال ـم ـف ـت ـقــد لـلـكـيــاســة واالحـ ـت ــرام
الـ ــذي يــأتــي ع ـلــى شــاك ـلــة الـتـعـمـيــم «هـ ـ ــاذول كلهم
آس ـي ــوي ــون وأش ـك ــال ـه ــم م ـت ـشــاب ـهــة ،ش ــف عـيــونـهــم
أو حتى أكلهم ما ينفع ،انتبه تراهم صعبين في
الفهم والعمل» وبخاصة في محيط العمل أو أثناء
عقد االجتماعات أو حضور المؤتمرات أو دعوات
غـ ــداء أو ع ـشــاء الـعـمــل وم ــا ب ـع ــده ،ال ـتــي غــالـبــا ما
تكون المرتع الخصب الزلق للتفوه بزالت اللسان
والـهـفــوات وإط ــاق الـنـكــات «المهايطية» الـتــي قد
تبدو مضحكة خفيفة فــي ذهــن مطلقها الــزائــر أو
المقيم ،ولكنها في الواقع مزلزلة وثقيلة ومهينة
عـنــدمــا تـصــل آذان مــن يـسـمـعـهــا ،وخــاصــة عندما
تـكــون مضامينها تـمــس كــرامــة شـعــوب أو أم ــة أو
بـلــد بــأكـمـلــه أو تــؤكــد عـلــى ص ــورة نـمـطـيــة غربية
سلبية تجاه تلك الشعوب اآلسيوية ،وهذا بالطبع
سينعكس سلبا على فــرص نجاح العمل مــع تلك
الــدول المهمة اقتصاديا ،التي من بينها الصين،
ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ال ـش ـعــوب اآلس ـيــويــة عـمــومــا ت ـقــدر م ــن يحترمها
ويبني معها صداقة أوال ،لتبدأ معه العمل الحقا.

السبت

وللصورة رأي
ل ــدي ـن ــا وط ــن
قـ ـ ـ ــارة ،وع ـمــق
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
يـ ـ ـع ـ ــود آلالف
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن،
وت ـنــوع عرقي
وثقافي ،لدينا
بـ ـ ـ ـ ـ ــاب واس ـ ـ ـ ــع
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
واآلن ترعاها
رؤي ــة شجاعة
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
إنسانية.
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ل ــذل ــك عـلـيـنــا أن ن ـك ــون واع ـي ــن ف ــي الـتـعــامــل
مــع اآلخ ــر ،وع ــدم أخ ــذ األم ــور بـهــذه البساطة
والـ ـس ــذاج ــة ،فــال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـع ــاق ــات تـنـتـهــي
بــالـفـشــل وسـبـبـهــا ع ــدم مـعــرفــة ال ـط ــرف اآلخــر
وتقييم الـلـقــاء األول ب ـصــورة احـتــرافـيــة ،ففي
ظل توفر أدوات التدريب التعليمية والعملية
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات مـ ــن خـ ـ ــال ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـب ــرام ــج
المعروضة عبر اليوتيوب ومختلف وسائل
التواصل االجتماعي ،أصبح األمر ّ
ميسرا من
أج ــل الـتـعـلــم وال ـت ــدري ــب ،فـلــم يـعــد ه ـنــاك عــذر
لـلـتـقـصـيــر م ــن ع ــدم إم ـكــان ـيــة ال ـح ـص ــول على
المعلومة ،خصوصا أن هــذه ال ــدورات مجانا
ويـسـتـطـيــع الـجـمـيــع ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ،لــذلــك
هناك مـبــادئ رئيسية يجب اتباعها مــن أجل
نجاح لقاء أو مقابلة ،ســواء مــن أجــل عمل أو
عالقة شخصية أو غيرها.
مبادئ المقابالت الشخصية
ت ـع ـت ـبــر ت ـه ـي ـئــة الـ ـج ــو ال ـن ـف ـس ــي ال ـم ـنــاســب
ل ـل ـم ـق ــاب ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة مـ ــن عـ ــوامـ ــل ن ـجــاح
ال ـم ـقــابــات الـشـخـصـيــة ،ل ـكــن ه ــذه وح ــده ــا ال
تكفي لكي تكون المقابالت الشخصية ّ
فعالة،
هناك بعض المبادئ التي تجعل من المقابالت
الشخصية مقابالت ّ
فعالة:

الكثير من أفراد المجتمع يعتقد بأن المقابلة الشخصية األولى
أيا كان هدفها -عابرة ،وغير مهمة ،لكن األمر يختلف عمايعتقده أبناء المجتمع ،حيث المقابلة األولى مع أي جهة كانت
سواء من أجل العمل أو عالقة شخصية ،أو مصلحة ما -تعتبرالح ْكم في تقييم العالقة واستمراريتها أو عدمها.
هي َ
االستعداد النفسي المالئم.
المالحظات التي يجب تجنبها.
االسـ ـتـ ـج ــاب ــات الـ ـت ــي ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى تــدفــق
التفاعل بين طرفي المقابلة.
قياس درجة التفاعل بين طرفي المقابلة.
أوال :االستعداد النفسي المالئم:
يلعب الـجــو النفسي دورا هــامــا فــي فاعلية
ال ـم ـقــاب ـلــة ،فــالـتــأثـيــر الـشـخـصــي ألح ــد طــرفــي
المقابلة على الطرف اآلخر يعني جاذبية أحد
األط ــراف لــآخــر ،وه ــذا يعني تـبــادل المشاعر
واألحاسيس –االحترام– التفاهم والود ،حيث
يـلـعــب مــديــر الـمـقــابـلــة دورا كـبـيــرا فــي تهيئة
ال ـجــو الـنـفـســي لـلـمـقــابـلــة ،ف ــإذا الح ــظ الـطــرف
الثاني يسلك سلوكا دفاعيا ،فعليه أن يقوم
ّ
بتهيئة جو المقابلة ،إلزالة كل المعوقات التي
يشعر بها الطرف الثاني.

مدارس تعليم القيادة للسيدات
مـ ــدى شــرع ـيــة هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء،
بـ ـع ــد ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـل ـس ـي ــدات
ليقعن في فخ سحب األموال
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ،ظ ـه ــرت
بطريقة متلبسة بالرسمية،
لهن مشكلة تعثر الحصول
ل ـ ـيـ ــدف ـ ـعـ ــن آالف ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاالت
على رخـصــة قـيــادة فــي زمن
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى رخ ـص ــة
ي ـس ـيــر ،ل ــدرج ــة أن خـطــوة
وهمية.
الحصول على موعد سواء
ل ـ ـبـ ــدء ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب أو
ي ـت ـضــح ل ـل ـج ـم ـيــع ،أن ع ــدد
حـتــى مــوعــد تقييم مـهــارة،
المتقدمات للحصول على
أصـ ـب ــح ي ـم ـت ــد إل ـ ــى أش ـهــر
رخـصــة ق ـيــادة فــي ازدي ــاد،
عـ ّـدة ،وربما يصل إلــى أكثر
سـ ــواء ك ــان ه ــذا الـتـقــديــم عن
من عام.
طريق طلب التدريب أو حتى
اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال رخ ـ ـصـ ــة س ــاري ــة
وه ـ ــذا م ــا ت ــرت ــب ع ـل ـيــه أن
م ــن دولـ ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ك ــان ــت قــد
اض ـ ـطـ ــرت بـ ـع ــض الـ ـسـ ـي ــدات
حصلت عليها مسبقا ،فمن
ل ـم ـم ــارس ــة ق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــارة
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن ت ـس ـت ـص ـعــب
سواء على مستوى مدينتهن
ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـنـظـيـمـيــة وآل ـيــة
أو ح ـ ـتـ ــى م ـ ـ ـ ــدن مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة،
إن ـ ـهـ ــاء إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـص ــول
خــاصــة فــي ح ــال كــانــت هــذه
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى رخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة،
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة ص ــاحـ ـب ــة ح ــاج ــة،
وذل ــك ل ـم ـحــدوديــة الـمـنـشــآت
مثل الـمــوظـفــات أو أن تكون
للتواصل مع الكاتب
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك عـ ــدد
الــراع ـيــة ألســرتـهــا وال خيار
n.alkhayarri@saudiopinion.org
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدربـ ـ ــات ق ـ ـيـ ــاسـ ــا بـ ـع ــدد
لها لعدم وجــود من يتحمل
الـمـتـقــدمــات لطلب الـتــدريــب،
مـســؤولـيـتـهــا وأس ــرت ـه ــا ،ما
م ـ ــا يـ ـسـ ـت ــدع ــي زي ـ ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
ي ـض ـطــرهــا إلتـ ـم ــام مـهــامـهــا
بـسـعــي ذاتـ ــي ،وه ــذا م ــا يـعـتـبــر مـخــالـفــة لـقــانــون م ـ ــدارس تـعـلـيــم ال ـق ـي ــادة ل ـل ـس ـيــدات ف ــي ع ــدد من
ال ـمــرور ،ال ــذي تــم التصريح بــه مــن خــال منصة المناطق ،وإتاحة توزيع المتدربات على مدارس
ال ـم ــرور الــرسـمـيــة عـبــر تــويـتــر «أن الـسـيــدة التي تعليم الـقـيــادة لـلــرجــال فــي ج ــدول زمـنــي محدد،
تقود سيارتها بدون رخصة قيادة تطبق عليها وتحت إدارة وإشراف مدربات مؤهالت لتخفيف
الـضـغــط عـلــى م ــدارس تعليم الـقـيــادة للسيدات،
المخالفة وهي ما بين  150إلى  300ريال»
يـبــدو أن مصائب ق ــوم عند ق ــوم فــوائــده ،وهــذا نستبشر خيرا من خــال أكثر من تصريح صدر
ٍ
ٍ
الراهن في تكدس المواعيد وعدم وضوح الخطة مــن الجهات المعنية بـهــذا األم ــر ،وإنـنــا مقبلون
واآللية في انسيابية حركة المتدربات المرحلية ،على مستقبل بــاهــر فيما يتعلق بسير العملية
فـتــح بــابــا لـلـســوق الـ ـس ــوداء الـمـنـتـهـكــة لـلـقــانــون الـتـطــويــريــة ،ونـتـطـلــع لـظـهــور مـ ــدارس تنافسية
والـمـسـتـغـلــة لـحــاجــة بـعــض ال ـس ـيــدات للحصول اس ـت ـث ـم ــاري ــة ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـم ـ ــرور ،ون ـت ـم ـنــى
على الرخصة ،مستغلين حاجاتهن وجهلهن في للجميع قيادة آمنة وواعية.

رأي✍ :

ليالي الفرج

ثانيا :المالحظات التي يجب تجنبها:
شعور الفرد بأنه مــراقــب :شعور الفرد بأن
ّ
ه ـن ــاك م ــن ي ــراق ـب ــه وي ــق ـي ــم س ـل ــوك ــه ،ويـسـجــل
حركاته ،يجعل الفرد يسلك سلوكا دفاعيا ،وال
يكشف عن الحقائق التي تتعلق بشخصيته.
تجنب مواقف االتـهــام واالسـتـجــواب :هناك
أسـئـلــة تـتـضـمــن ع ـب ــارات اسـتـفـهــامـيــة تجعل
الشخص في موقف اتهام.
ت ـج ـنــب ال ـش ـع ــور الـ ـع ــدائ ــي :يـنـبـغــي تجنب
م ــواق ــف ال ـغ ـض ــب ف ــي ال ـم ـق ــاب ــات م ــا ل ــم تـكــن
ال ـم ـق ــاب ـل ــة م ـص ـم ـمــة لـ ـه ــذا ال ـ ـغـ ــرض ،ألن ـ ــه إذا
قــام مــديــر المقابلة ب ــإدارة المقابلة بأسلوب
غــاضــب ،ف ــإن ذل ــك س ـيــؤدي إل ــى أن يستجيب
الطرف الثاني بنفس األسلوب.
ال ـع ـب ــارات االط ـم ـئ ـنــان ـيــة :اس ـت ـخ ــدام بعض
الـعـبــارات التي تساعد فــي إزال ــة حالة التوتر

والقلق التي يكون عليها الشخص الــذي يتم
مقابلته.
ثالثا :االستجابات التي تحافظ على تدفق
التفاعل بين طرفي المقابلة
تتميز الـمـقــابــات الشخصية بــأنـهــا عملية
ذات اتجاهين يتم التفاعل فيها بين طرفين،
ولكي تتم العملية بدرجة عالية من الكفاءة،
فــإنــه ينبغي عـلــى مــديــر الـمـقــابـلــة أن يحافظ
على حالة التفاعل ،وذلــك عبر حالة اإلصغاء
وإش ــاع ــة ج ــو م ــن الـ ــود وال ـت ـفــاهــم ،وأن يـتــرك
الحرية للشخص فــي التعبير عــن نفسه ،وأن
ي ـكــون ه ـنــاك ق ــدر مــن ال ـمــرونــة فــي الـمـقــابــات
ّ
المخططة ،حيث إعادة صياغة بعض العبارات
الـتــي يقولها الـفــرد لكي تـســاعــده على بلورة
أف ـك ــاره ،وتـلـخـيــص بـعــض الـجـمــل وال ـع ـبــارات
تساعد في خلق حالة التفاعل بين الطرفين.
راب ـ ـعـ ــا :ق ـي ــاس درج ـ ــة ال ـت ـف ــاع ــل ب ـي ــن طــرفــي
المقابلة
يؤثر نــوع المقابلة على درجــة التفاعل بين
ّ
الطرفين ،فالمقابالت المخططة ال تكون درجة
الـتـفــاعــل فـيـهــا عــالـيــة ن ـظــرا لـمــا يـشــوبـهــا من
ّ
ّ
تصنع ،مقارنة بالمقابالت غير المخططة.

هال بالخميس

ّ
كـ ــان يـ ــوم ال ـس ـبــت ُي ـل ــق ــب ب ــ«ح ـمــار
األس ـب ــوع» ثــم انـتـقــل الـلـقــب إل ــى يــوم
األحـ ـ ــد ،فـيـمــا ح ــاف ــظ ي ــوم الـخـمـيــس
ُ
على لقب األنيس ،وكتبت القصائد
في الخميس وليلته «ليلة خميس
وهـ ــا بــالـخـمـيــس وخ ـم ـيــس ومــالــي
خـلــق أزعـ ــل ،وأح ـلــى الـلـيــالــي تــراهــا
ليلة الجمعة» وغيرها من األغاني
وال ـش ـيــات ،وكـنــا نسمع ع ـبــارة «مــا
أجمل اإلمضاء يوم األربعاء» حينما
كان األربعاء هو نهاية األسبوع.
وفــي وسائل التواصل االجتماعي
نجد أحيانا تشجيعا على طلعة البر
فــي األج ــواء الممطرة والعليلة ،وإن
كان ذلك على حساب الدوام «الجو ما
هو جو بيوت ودوامات وال هو بجو
حضور صف وحصة» وطبعا نحن
نحسن الظن بالشاعر وبالمنشدين،
ف ــرب ـم ــا ل ــدي ــه رصـ ـي ــد م ــن اإلج ـ ـ ــازات
وهــذا حقه ،ونحن نشاركه بطبيعة
الحال في حب البر والمطر ،والرغبة
األكيدة في اإلجازات وترقبها ،ولكن
ليس بهذه الطريقة التي قد يفهمها
الـ ـبـ ـع ــض أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ـحـ ــريـ ــض ودعـ ـ ـ ــوة
للتقاعس عن العمل.
ول ـك ــن يـبـقــى الـ ـس ــؤال :ل ـم ــاذا يـكــره
الناس الدوام؟
ل ـم ــاذا ن ـفــرح ب ــاإلج ــازات بـشـكــل لم
أر لــه مـثـيــا ط ــوال س ـنــوات خدمتي

رأي✍ :

منيف الضوي
للتواصل مع الكاتب
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الحكومية ،التي تجاوزت عقدين من
الزمان؟
ومـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــواهـ ــر -بـ ـ ــا ش ــك-
تستحق دراســة علمية واجتماعية،
ول ـكــن ثـمــة م ــؤش ــرات ال تـحـتــاج إلــى
دراس ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـث ــل وجـ ـ ـ ــود ب ـي ـئ ــة عـمــل
ط ـ ـ ـ ـ ـ ــاردة ،أو تـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ي ـس ـت ـه ــوي
الـطــاب ،ففقدان ما يسمى بـ«جودة
بيئة العمل» يكاد يكون من أسباب
نفور كثير من الموظفين من الدوام،

إضــافــة إل ــى الــروتـيــن الـمـمــل وفـقــدان
فـ ـ ــرص الـ ـت ــرق ــي ال ـم ـه ـن ـي ــة الـ ـع ــادل ــة
لسنوات طويلة ،وربما ّ
تنبه القطاع
ال ـخــاص لــذلــك ،فتنافست الـشــركــات
العمالقة لتوفير بيئات عمل محفزة
ت ـقــدم خ ــدم ــات فـنــدقـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
الحوافز األخرى التي تجعل الموظف
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز م ـ ــا ُيـ ـسـ ـم ــى ب ـ ـ ــاالحـ ـت ــراق
الوظيفي « »Burnoutال ــذي يــراه
ك ـث ـيــر م ــن ال ـبــاح ـث ـيــن ال ـس ـبــب األول
لـنـفــور الـمــوظــف مــن الـعـمــل ،فــي ظل
غـيــاب التوصيف الــدقـيــق لكثير من
المهن ،وضبابية المهام والواجبات،
وغ ـيــاب الـحــوافــز والـمـكــافــآت ،غياب
يسمى بــالـعــدالــة المهنية ،وانتشار
الـمـحـســوبـيــات وال ـم ـجــامــات ،وغير
ذلك في بعض بيئات العمل.
وم ــن أس ـبــاب االح ـت ــراق الوظيفي،
م ــا ي ـس ـمــى ب ـ ــ«صـ ــراع ال ـق ـي ــم» وذل ــك
بين أنظمة المهنة وبـيــن متطلبات
المجتمع وع ــادات ــه مــن جـهــة أخ ــرى،
فـ ـتـ ـظـ ـه ــر الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
والمجامالت وهــي صــورة من صور
الـ ـفـ ـس ــاد وإن خـ ـل ــع ع ـل ـي ـه ــا الـ ـن ــاس
أسـ ـم ــاء ج ـم ـي ـلــة ،ك ــال ـف ــزع ــة وال ـط ـيــب
والـمـســاعــدة ،وغـيــر ذلــك مما نــؤيــده،
شريطة أال يكون على حساب حقوق
مــوظــف آخ ــر أو عـلــى حـســاب أنظمة
العمل.

السبت
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تتجرع نفس الكأس
ال بد أن
ّ

رأي✍ :

سامية البريدي
للتواصل مع الكاتب
t.alruwaili@saudiopinion.org

عين الرأي

ي ـح ـك ــى أن رجـ ـ ــا ج ـل ــس يــومــا
يأكل هو وزوجته ،وبين أيديهما
دج ــاج ــة م ـش ــوي ــة ،ف ــوق ــف ســائــل
ببابه فخرج إليه وطــرده ،ودارت
األي ــام وافـتـقــر هــذا الــرجــل وزالــت
نـعـمـتــه ،ح ـتــى أن ــه ط ـلــق زوج ـتــه،
وت ــزوج ــت م ــن ب ـعــده بــرجــل آخ ــر،
فجلس يأكل معها في أحد األيام،
وب ـيــن أيــديـهـمــا دج ــاج ــة مشوية
وإذا بـســائــل ي ـطــرق ال ـب ــاب ،فقال
ال ــرج ــل ل ــزوج ـت ــه :أع ـط ــي الـســائــل
هذه الدجاجة ،فخرجت بها إليه،
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«كما تدين تدان» عبارة معناها عظيم وليست
فقط نرددها بين حين وآخر ألي موقف بل فعل واقع،
فلم يمر علي في حياتي أي موقف فعلته إال ودارت
الدنيا وحصل لي نفس الموقف ،سواء بالخير أو الشر،
فتلك العبارة أرى أن وزنها ثقيل ،واإلنسان الذي
ضميره حي يخاف من أن يرد إليه أي عمل سيئ،
لذلك يقدم الخير وحسن النية في كل أعماله ألنه
يعلم بأنه لن يضيع أبدا.

ف ـ ــإذا ب ــه زوجـ ـه ــا األول فــأعـطـتــه
الدجاجة ورجعت وهي تبكي إلى
زوجـهــا ،فسألها عن سر بكائها،
فأخبرته أن السائل كان زوجها،

وذكرت له قصتها مع ذلك السائل
ال ــذي ط ــرده زوج ـهــا األول ،فقال
لها زوجها :ومما تعجبين؟ وأنا
والله كنت السائل األول.

مهما فعلت مــن خير تجزى به
ف ــي الــدن ـيــا ق ـبــل اآلخـ ـ ــرة ،ومـهـمــا
ف ـع ـلــت م ــن ش ــر ك ـ ــان ص ـغ ـي ــرا أو
كـبـيــرا ت ـجــزى بــه بــالـمـثــل تـمــامــا،
فهي َدين عليك.
ل ــذل ــك ت ــأك ــد أن ـ ــك س ـت ـش ــرب مــن
نفس الكأس الذي سقيت به غيرك
«ف ــاف ـع ــل م ــا تـ ــود أن ي ـع ــود إلـيــك
يوما ما» وخبئ هذه الجملة في
جميع تـصــرفــاتــك ،ألن ــه مــا أذقـتــه
لغيرك لن تموت حتى يذيقك الله
منه ،فهذه عدالة من رب العالمين.
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أمثالنا الشعبية ..كيف شكلتنا؟
الـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــى سـ ـيـ ـق ــاب ــل
ك ــان ــت ومـ ــا زالـ ـ ــت األم ـث ــال
ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــوء ،وه ـ ـ ـ ــذا ف ـيــه
مـ ــن أب ـ ـ ــرز ع ـن ــاص ــر ال ـث ـقــافــة
تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء
المجتمعية ل ــدى الـشـعــوب،
األخــروي المتمثل في
وتعتبر المرآة التي تعكس
األجـ ـ ـ ـ ــر نـ ـظـ ـي ــر كــل
ث ـق ــاف ــة ووع ـ ـ ــي وخ ـب ــرة
إحسان.
وت ـجــارب المجتمعات،
َ َ
حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث تـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق م ـ ــن
وم ــث ــل «إذا لــك عند
معتقدات الناس وتشمل
الـ ـكـ ـل ــب حـ ــاجـ ــة قــل
معظم جوانب حياتهم،
ل ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـيـ ـ ــدي»
َ
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس ال ـ ـ ـمـ ـ ــواقـ ـ ــف
ويـعـطــي ه ــذا الـ َـمــثــل
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي مـ ـ ــروا بـهــا
انـ ـطـ ـب ــاع ــا فـ ــي ظ ــاه ــره
وم ــن ثــم تتناقلها األج ـيــال،
بدبلوماسية التعامل
وت ـق ــدم ل ـهــم ن ـم ــاذج نمطية
وم ـس ــاي ـس ــة اآلخ ـ ـ ــر ،إن
قــد ُيـقـتــدى بـهــا ،فهي تشكل
نظرنا إليه من منظور
ات ـج ــاه ــات وق ـيــم الـمـجـتـمــع،
إي ـ ـجـ ــابـ ــي ،ولـ ـكـ ـن ــه فــي
وتـ ـ ــؤثـ ـ ــر بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر فــي
ال ـح ـق ـي ـق ــة يـ ــدعـ ــو إل ــى
قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات أفـ ـ ـ ـ ـ ــراده ومـ ـسـ ـي ــرة
الـسـلـبـيــة ف ــي الـتـعــامــل
حياتهم.
ويرسخ العبودية لمن
في أيديهم لنا حاجة أو
م ـن ـهــا م ــا ه ــو م ـت ـجــذر في
مصلحة مــا ،ويجعلنا
أرض معينة تبعا لثقافتها
للتواصل مع الكاتب
نخضع لهم وهو قريب
وأص ــال ـت ـه ــا ،وم ـن ـهــا م ــا هو
َ
 N.alomari@saudiopinion.orgلـ ـل ـ َـم ــث ــل األج ـ ـن ـ ـبـ ــي «ال
مقتبس من ثقافات شعوب
تـشـتــم الـتـمـســاح حتى
أخــرى وأمثالهم التي جرت
تـ ـعـ ـب ــر ال ـ ـن ـ ـهـ ــر» ول ـك ــن
عليها تعديالت حتى توافق
األخـيــر يــرســخ الـجــانــب اإليـجــابــي المتمثل
اللغة والثقافة المحلية.
ومـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـس ــاه ــم ب ـع ــض ه ــذه ف ــي ذكـ ــاء ال ـت ـعــامــل والــدب ـلــومــاس ـيــة بشكل
األمثال بشكل غير مباشر في تشكيل نظرة أوضح من سابقه.
َ َ
وم ـ ــث ـ ــل «إن طـ ــاعـ ــك ال ـ ــزم ـ ــان وال أطـ ـع ــه»
وسلوكيات وطباع سلبية لــدى المجتمع،
ُ
ويـضــرب فيمن عاكسته الحياة وعجز عن
فمنها ما يكرس ثقافات دخيلة أو قناعات
نابعة عن جهل أو سوء تجربة ،ومن الخطأ إصــاح أمــر مــا ،وفيه دعــوة إلــى االستسالم
وعدم المحاولة.
تعميمها.
كـمــا تــوجــد بـعــض األم ـث ــال ال ـتــي تختلف
وم ــن ه ــذه األم ـث ــال قــولـنــا «ال ـم ـك ـتــوب من
عنوانه» حيث يضرب في االكتفاء بالعنوان ف ــي صـيــاغــة ع ـبــارات ـهــا ولـكـنـهــا تـ ــؤدي إلــى
َ
ـان مـتـقــاربــة ،مـثــل الـ َـمــثــل «ادهـ ــن السير
دون تكبد عناء قراءة المضمون أي االكتفاء م ـعـ ٍ
َ َ
َ َ
ومثل «امسك لي واقطع لك» ومثل
بالظاهر والحكم عليه ،وهذا الخطأ يؤكده ويسير»
َ
وجـ ــود َم ــث ــل أمــري ـكــي مـخــالــف تـمــامــا لـهــذا «أط ـعــم الـفــم تستحي الـعـيــن» وت ـضــرب في
المثل في مضمونه وهــو « Ever judgeتبادل المصالح وضرورة تقديم شيء لنيل
 »the book by its coverبمعنى «ال مرادك ككالم متملق أو مقابل مادي ،ولكنها
تحكم على الكتاب من غالفه» واألول يعكس تــرســخ م ـبــدأ ع ــدم تـقــديــم ال ـم ـعــروف إال إذا
نـظــرة سطحية ج ــدا وخــاط ـئــة ،أم ــا الثاني وجدت مقابله مصلحة ،فهي أشبه ما تكون
بالدعوة إلى الرشوة أيا كان نوعها.
فهو تصحيح فعلي للسابق.
ووج ــدت بعض األم ـثــال الـتــي شكلت لدى
وكذلك من األمثال السلبية «مد رجلك على
قد لحافك» وهو ُيضرب فيمن تحول قدراته المجتمعات نظرة قاصرة تجاه المرأة مثل
ّ
و«هم
دون ال ــوص ــول إل ــى م ـ ــراده ،ولـكـنــه يـحــارب «كالم حريم» للحديث الذي ال قيمة له
التغيير ويرسخ مبدأ التكاسل والرضوخ الـبـنــات للممات» لـلــداللــة على عــبء إنجاب
َ َ
ومــثــل «الـفــرس مــن خيالها
وتربية األنـثــى،
لألمر الواقع دون السعي والبذل لألفضل.
َ َ
وكـ ــذلـ ــك َمـ ـ َـثـ ــل «اسـ ـ ـ ــأل مـ ـج ــرب وال ت ـســأل وال ـمــرأة مــن رجــالـهــا» ومــثــل «ظــل راج ــل وال
طـبـيــب» ُي ـضــرب فـيـمــن ُي ـ ْـق ـ ِـدم عـلــى اخـتـيــار ظــل حـيـطــة» وم ــع أن ــه ال يـعـنــى بمجتمعنا
مـعـيــن وي ـت ـخــذ ق ـ ــرارا م ــا ،ول ـك ـنــه ق ــد يلغي المحلي وال الخليجي لكنه ذو أصــل عربي
ال ــدور العلمي لالستشارة ويفضل عليها ونـسـتـخــدمــه كـثـيــرا ف ــي مـجـتـمـعــاتـنــا ،وهــو
رأي صــاحــب ال ـت ـجــربــة ،وي ـقــع ال ـخ ـطــأ هنا ف ــي ال ــواق ــع يـلـغــي الـ ـ ــدور ال ـح ـيــاتــي لـلـمــرأة
ف ــي أن ال ـت ـجــارب تـخـتـلــف م ــن شـخــص إلــى ويعطيها انـطـبــاعــا بــأنـهــا غـيــر ق ــادرة على
آخــر ،ما قد يوقع اإلنسان في فخ االختيار العيش بال رجل ،ما يوقع بعض النساء في
ال ـخــاطــئ ول ـكــن ال ـع ـلــم والـ ــدرايـ ــة ستعطيه االخ ـت ـيــار الـخــاطــئ حـتــى ال تـعـيــش فــي ظل
الـنـظــرة المثلى لما يبحث عنه مــن وجهة الحائط كبديل عن أي رجل.
وفي ظاهر هذه األمثال أنها واقعية ونابعة
نظر متخصصة.
وكــذلــك مــن األم ـثــال الـمــوغـلــة فــي األنــانـيــة عن تجارب حياتية فعلية وقد نستحضرها
َم َثل «جلد ما هو بجلدك على الشوك جره» في مواقفنا باستمرار ،ولكن مع األســف أن
ال ــذي يـعـكــس ن ـظــرة أنــانـيــة وح ــاق ــدة تجاه بعضها يــرســخ لدينا قيما سلبية تقودنا
إلى قرارات وردود أفعال خاطئة.
اآلخر أيا كان.
َ
ويـنـبـغــي أال نـعـمــم ه ــذه األم ـث ــال كـقــواعــد
كذلك َمثل «جزاء المعروف سبعة كفوف»
و«خيرا تعمل شرا تلقى» التي ترسخ لدى ح ـيــات ـيــة ،ف ـهــي م ـج ــرد مـ ـق ــوالت ن ـب ـعــت عن
اإلن ـس ــان ض ـ ــرورة ان ـت ـظــار ال ـج ــزاء بـعــد أي ب ـع ــض ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ،وه ـ ــي ق ــاب ـل ــة ل ـل ـص ــواب
معروف يقدمه ،وأن تقديم المعروف وبذل والخطأ.
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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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