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متالزمة كورونا والركود االقتصادي

الركود االقت�صادي ب�أب�سط معانيه
هو تراجع مفاجئ القت�صاديات الدول
جراء انخفا�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
كالدخل والت�صنيع و�أج���ور العمال
وانخفا�ض املبيعات ،فيزيد الإنتاج
وي��ق��ل اال���س��ت��ه�لاك وي��رت��ف��ع معدل
الت�ضخم ،وتنخف�ض معه الأ�سعار ،و�إن
ا�ستمر فوق �ستة �أ�شهر ي�صنف على �أنه
كارثة اقت�صادية ،ويحدث لعدة �أ�سباب.
وما هو حادث اليوم ومتوقع تفاقمه هو
ب�سبب فريو�س كورونا املُ�ستجد الذي
طغى على كل ال�ساحات ،وانت�شر هلعه
يف كل املحافل والأم��اك��ن ،والتخوف
م��ن ارت��ف��اع ت�صنيفه �إىل جائحة،
خا�صة بعد انت�شاره يف �أكرث من 55
دولة حول العامل ،وتكمن خطورته يف
كونه ال يفرق بني قوي و�ضعيف ،كبري
و�صغري ،وهو مُميت وقاتل ومت�سلل
وينت�شر ب�سرعة يف ٍ
بلد كال�صني الذي
يُ�صنف الأول يف عدد ال�سكان ،والأول
يف حجم التبادل التجاري مع كافة
البلدان ،والأول يف الت�صدير ،والأول
يف الت�صنيع ،وه��ذا ما يزيد الأم��ور
�صعوبة وتعقيداً.
هنا تتفاقم امل�شكلة ،تخيل معي لو
امتدّ هذا الوباء فعلياً داخل ال�صني
و�أوق��ف �أو خف�ض الن�شاط العام يف
ال�صني ،فلن تت�أثر لوحدها بل �سيت�أثر
العامل �أجمع حيث ت�شارك ال�صني

ومنها اململكة العربية
ب��ن�����س��ب��ة %12.5
ال�������س���ع���ودي���ة ،وق���د
م���ن ح��ج��م ال��ت��ب��ادل
زاد ح��ج��م ال��ت��ب��ادل
ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي
التجاري بني اململكة
ح�سب �إح�صائيات
وال�صني بن�سبة 27%
العام  ،2018و�ستت�أثر
ع���ن ع�����ام 2018م
ال��ك��ث�ير م���ن ال����دول
وخا�صة بعد الزيارة
وم��ن �ضمنها اململكة
التاريخية ل�سمو ويل
العربية ال�سعودية،
العهد وظلت الن�سبة
التي بلغ حجم التبادل
يف ازدياد.
ال���ت���ج���اري ل��ه��ا مع
�إال �أنه ومنذ ظهور
ال�صني للربع الأول
مر�ض كورونا مع بداية
م���ن ال���ع���ام امل��ا���ض��ي
فيصل الشميري
 2020تقل�ص التبادل
2019م مب���ق���دار
التجاري بني البلدين،
 17.5مليار دوالر،
�أي �أنه يف العام قد بلغ  70مليار دوالر وتوقفت الكثري من الأن�شطة التجارية
تقريباً ،يف ح�ين �أن حجم التبادل مما �أثر على حجم التبادل التجاري
ال�صيني العربي قدّر ب�أكرث من  233بني البلدين ،حيث توزعت ال��واردات
م��ن ال�صني �إىل ال�سعودية بح�سب
مليار دوالر لنف�س العام.
وقد ارتفع التبادل التجاري لل�صني �إح�صائيات موقع TRADEMAP
خ�لال ع��ام  2019ب�سبب انتهاجها لعام 2019م كن�سبة مئوية كالتايل:
جمموعة من املبادئ تتثمل يف تر�سيخ � %16.5أجهزة ومعدات كهربائية،
االح�ت�رام املتبادل مع جميع ال��دول � 11.2%آالت و�أجهزة و�أدوات �آلية
بخ�صو�ص ال�سيادة ووحدة الأرا�ضي ،و�أجزائها %13.5 ،ملبو�سات و�أقم�شة
وعدم االعتداء والتدخل يف ال�ش�ؤون ج��اه��زة ومن�سوجات خ��ام و�أح��ذي��ة،
الداخلية لأي بلد ،واعتماد مبد�أ � %8آث����اث م��ن��زيل وط��ب��ي و�أج��ه��زة
امل�ساواة واملنفعة املتبادلة مع الدول� ،إنارة %5.3 ،حديد ومنتجاته ،وبقية
وتعزيز التعاي�ش ال�سلمي ،كما �أنها الواردات متثلت بال�سيارات والعربات
�أبرمت الكثري من االتفاقيات �ضمن واملنتجات اخلزفية والورقية واملطاط
تلك املبادئ مع العديد من ال��دول ،والأل��وم��ن��ي��وم وال���زج���اج واخل�شب

ي ��أت��ي ال��غ��ذاء على ر�أ�����س قائمة
الأولويات الثقافية بو�صفه واحداً من
عنا�صر الهوية اجلماعية لل�شعوب
واملجتمعات؛ وذلك ملا يعك�سه من �أبعاد
ثقافية واجتماعية و�صحية ورمزية
ت�شكل يف جمملها قاعدة �سلوك النا�س
وتراثهم الثقايف ،ومكوناً �أ�سا�سياً يف
منظومة ممار�ساتهم و�أمناط حياتهم
وا���س��ت��ق��راره��م املعي�شي وعالقتهم
بالبيئة والب�شر .تعد املعارف واملهارات
املتعلقة بالتقاليد الغذائية ،حجر
الزاوية يف منظومة ال�تراث الثقايف
الالمادي املعربة عن التفرد والأ�صالة
وال��ق��ي��م ال��ت��ي تنطوي عليها ثقافة
املجتمعات ،فالغذاء بطبيعة احلال
�أكرب من جمرد و�سيلة للبقاء ،فمثل ما
هو عن�صر �أ�سا�س يف �سعادة الإن�سان
و�صحته البدنية والنف�سية ،فهو يف
ذات الوقت واحد من جتليات الهوية
الوطنية التي ينبغي التم�سك بها
وا�ستمرارها ،بالإ�ضافة �إىل كونه تراثاً
�إن�سانياً م�شرتكاً ي�سهم يف احلفاظ على
التنوع الثقايف من خالل املمار�سات
والنظم الغذائية التقليدية التي ينبغي

ظل �ضغط العوملة املت�سارع وان�سياق
الأج���ي���ال اجل���دي���دة ن��ح��و الأك��ل�ات
ال�سريعة واخلفيفة ،وما �صاحبها من
انت�شار للعديد من الأمرا�ض املزمنة
ب�سبب بع�ض الأطعمة الدخيلة على
ثقافتنا .يُ�سند �إىل هذا املركز توثيق
العادات الغذائية وامل�أكوالت التقليدية
والرتويج لها ،مب�سمياتها ،وم�صادرها،
وم���ك���ون���ات���ه���ا ،وط�����رق حت�����ض�يره��ا
وتقدميها ،واملناطق التي ا�شتهرت
ب�صناعتها ،والوقوف على االختالفات
ب�ين منطقة و�أخ�����رى ،ن��اه��ي��ك عن
ت�أ�سي�س مطاعم و�أ���س��واق للوجبات
الرتاثية يف مراكز املدن ،ومهرجانات
للغذاء الرتاثي حتى يتعرف املجتمع
والطهاة على ق�صة تلك امل��أك��والت؛
ول��ت��ق��وي��ة ال���رواب���ط ب�ين امل��واط��ن�ين
وتراثهم .كما يناط به ت�سجيل بع�ض
الوجبات الرتاثية املميزة على القوائم
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي
التابعة لليون�سكو؛ وذلك للتعريف بها
حملياً وعاملياً.
�إن الرتكيز الكبري على مو�ضوع
الرتاث الغذائي والعالقة بني الثقافة

والأج���ه���زة الب�صرية والت�صويرية
واملراقبة ،كما �أن قطاع املواد اخلام
الالزم لت�صنيع الأدوي��ة ي�ساهم ب�أكرث
من  %1من حجم التبادل التجاري
ب�ين اململكة وال�صني� ،إال �أن��ه ميثل
ن�سبة كبرية ل��دى ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية التي تعتمد على ال�صادرات
ال�صينية بن�سبة  %80من املواد اخلام
الالزمة لت�صنيع الأدوي���ة .ويف حال
امتدت الأزمة ف�إن الكارثة �ستحل على
العامل املمتد ،وباءاً وركوداً اقت�صادياً
م�ستفح ً
ال ،حتى و�إن وج��د البديل
ً
ف�سيكون �أعلى �سعرا و�أق��ل �سال�سة
يف كيفية التبادل ،و�ستتكبد قطاعات
كثرية ح��ول ال��ع��امل خ�سائر فادحة
وخ�صو�صاً قطاع الت�صنيع والإنتاج
وال�سياحة وال�سفريات و�صناعات
احلديد والألومنيوم وغريها.
ون��ح��ن �أم����ام ك��ل ت��ل��ك امل��خ��اوف،
ال ندعو لتهويل الأم���ر وال لإط�لاق
التكهنات والتحليالت وربطها بالثواب
والعقاب ،فكلنا يف مركب واحد و�إن
ح��دث ثغرة ما يف املركب ف�سنغرق
جميعاً ،نحن �ضمن �سل�سلة بيولوجية
و�أي خلل يف �إحدى حلقاتها ينتج عنه
اختالل التوازن العام!
طالب دكتوراه – ق�سم الإنتاج
احليواين
كلية علوم الأغذية والزراعة

مركز للتراث الغذائي  ..أولوية ثقافية
�صونها وحمايتها ،والتعريف بها.
�ضمن هذا ال�سياق ،لعل من �أهم
الأول���وي���ات الثقافية ال��ت��ي ال ميكن
�إغفالها� ،إن�شاء هيئة لفنون الطهي
�ضمن الهيئات اجلديدة التي �أعلنت
عنها وزارة الثقافة م ��ؤخ��راً ،والتي
تُعد فر�صة غري �سابقة للوقوف على
املخزون الرتاثي الغذائي يف اململكة،
وت�ؤ�س�س ملرحلة عمل جديدة تتفق
مع طموحات ر�ؤي��ة  2030يف تعزيز
اجلوانب الثقافية.
هيئة ف��ن��ون ال��ط��ه��ي رمب���ا تكون
بحاجة ملحة �أن تعمل على �إن�شاء
«م���رك���ز ال��ت��راث ال���غ���ذائ���ي» يتوىل
احلفاظ على هوية املطبخ ال�سعودي،
وت�سجيل الوجبات ال�شعبية الرتاثية؛
ملا من �ش�أنه رب��ط الأج��ي��ال احلالية
مبا�ضيها من خالل توارث الو�صفات
والتقاليد الغذائية .يف اعتقادي،
�سيكون مثل ه��ذا املركز واح��داً من
�أهم املراكز الثقافية التي تعمل على
حماية امل���وروث الثقايف وت�صب يف
خدمة العمل الثقايف يف اململكة ،بحيث
يتوىل االهتمام بالرتاث الغذائي يف

والغذاء والتنمية ،جعل الولع بالطعام
ي��ت��ج��اوز ح���د �إق���ام���ة االح��ت��ف��االت
واملعار�ض واملهرجانات ال�شعبية ذات
العالقة بالغذاء والطعام� ،إىل �إقامة
متاحف خا�صة ب��الأغ��ذي��ة املختلفة
تهدف �إىل التوعية واحل��ف��اظ على
الرتاث الغذائي املحلي ،ولعل متحف
«�أجروبولي�س» يف مونبلييه بفرن�سا
مثال حقيقي على هذه املتاحف.
خال�صة القول� ،إن احلفاظ على
ال�تراث الغذائي ،عن�صر حا�سم يف
تكوين الهوية وفهم الأف���راد لذاتهم
ورب��ط املجتمع مبا�ضيه ،كما ميكن
�أن يكون رافداً مهماً لدعم االقت�صاد
االجتماعي ،فالذاكرة ال�شعبية حتتفظ
بكثري من الأكالت املميزة التي ميكن
�أن تكون م�صدر رزق لكثري من الأ�سر
ال�سيما �أنها قليلة التكاليف ،ف�ض ً
ال
عن دوره��ا يف تعزيز ودع��م الن�شاط
ال�سياحي.
ودمتم طيبني.
د .يا�سر ها�شم الهياجي
ق�سم �إدارة موارد الرتاث والإر�شاد
ال�سياحي

إضاءات نافذة
إضاءات نافذة
أ.د .محمد بن صالح النمي

مهارة عضو هيئة التدريس
يعمل ع�ضو هيئة التدري�س خ�لال العام اجلامعي على
حتقيق ر�سالة اجلامعة عن طريق عدة جماالت رئي�سة منها
التدري�س ،والبحث العلمي ،وخدمة اجلامعة واملجتمع .وتربز
�أن�شطته يف هذه املجاالت كع�ضو ف ّعال يعمل على �إعداد جيل
من اخلريجني ،لديهم كفايات التخ�ص�ص ،مع التمكن من
املهارات الأ�سا�سية� ،إ�ضاف ًة �إىل بناء مهارات االت�صال الفعال
والتفكري الناقد ،وهي مهارات تهيئهم للمناف�سة بقوة يف
�سوق العمل �أو يف جماالت الدرا�سات العليا وعمل الأبحاث.
ويف هذا امل�ضمار يقوم ع�ضو هيئة التدري�س مبراجعة
م�ساقاته وخمرجات التعلم لديه ومقارنتها مبعايري جودة
التعليم اجلامعي ،مع العمل على خلق بيئة تعليمية حمفزة
ل�ل�إب��داع داخ��ل قاعة ال��در���س وخارجها ،من خ�لال تطبيق
�أ�ساليب التعلم الن�شط ،وحتديث م�ضامني املقرر ،و�إتاحة
الفر�صة للم�شاركة واحلوار ،وبناء عالقات �إن�سانية معرفية
�إبداعية مع �أبنائه الطالب.
�إن جناح ع�ضو هيئة التدري�س يف عمله يحتاج �إىل متتعه
بعدد من اخل�صائ�ص وال�صفات التي تعينه على �أداء وظيفته
ب�شكل فعال ،ومنها :املهارة اللغوية ،وات�ساق الفكر ومنطقيته،
واالت����زان النف�سي ،والأم���ان���ة يف ال��ب��ح��ث العلمي والنقل
واالقتبا�س ،واحل��وار البناء ،وال��ق��دوة ال�صاحلة ،ومراعاة
الفروق الفردية ،واالبتعاد عن ن�شر امللخ�صات «املذكرات»،
واحتواء املخاطبني والعمل على حت�صينهم فكرياً ،وتنمية
�شعورهم باالنتماء ال�صادق لوطنهم وحبهم له ،و�إذكاء روح
امل�س�ؤولية يف نفو�سهم.
يعد التدري�س ف ّعاالً حينما يكون الطالب والطالبة م�شاركاً
وباحثاً ،ويكون ع�ضو هيئة التدري�س حمفزاً على االبتكار،
وم�ستثمراً قدرات طالبه يف تعزيز مهارات البحث العلمي
لديهم ،وم�ساهماً يف اكت�شاف املبدعني عن طريق عالقة
�إن�سانية معرفية �إبداعية.
�إ�ضافة �إىل وعي ع�ضو هيئة التدري�س للدور الذي يجب
�أن يقوم ب��ه ،وذل��ك عن طريق حتديد �أه��داف املحا�ضرة،
و�أ�ساليب التدري�س املنا�سبة لتحقيق الهدف ،والتدرج يف
خطوات تعليم املهارة املرادة� ،إ�ضافة لأ�سلوب تقدمي التغذية
ال��راج��ع��ة ،وكيفية خلق امل��ن��اخ التعليمي ملمار�سة التفكري
والإبداع.
ختاماً؛ �إن التفكر اجلاد يف ممار�ساتنا العملية ،وتقييمنا
ال�صادق لأدائ��ن��ا وا�ستعدادنا ل�ل�أخ��ذ ب��ال��ق��رارات ،وحتمل
عواقبها ،وتقبل التغذية الراجعة والنقد البناء لتح�سني
�أدائنا؛ كلها كفيلة ب�أن جتعلنا من�شي بخطى ثابتة على طريق
التميز.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

