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«ألعب مهاجم
وإال بخرب
عليكم!»

وليد الزامل

@waleed_zm

قبل حوالـي ثالثين عاما كنا نلعـب كرة القدم
فـي الحارة على أرض ترابية مقابل المدرسـة
االبتدائيـة التي ندرس بهـا ،وكان أحد الصبية
المتسـلطين يجبر الفريق على أن يتم اختياره
ليلعب في مركز المهاجم؛ وإال سـوف يسحب
الكرة ويغلق الملعب بالكامل ويشـتكي علينا
ويفعـل األفاعيـل ،كان يتفنـن باختيار أفضل
المـاركات الرياضيـة ويتفاخر بقصة شـعره
على أحدث موضة .في الحقيقة ،كنا نخشـاه
فلديه بنية قوية وسلطة كبيرة ونسايره ليلعب
فـي المركز الذي يريد علما بـأن هناك من هو
أحـق منه في هـذا المركز ولكـن حكم القوي
على الضعيف!
كان يـردد دومـا بعبـارة صريحـة «أنـا ألعب
مهاجم وإال بخرب عليكم!» لنجيبه بالموافقة
ونطأطـئ رؤوسـنا الصغيرة اتقاء لشـره ،أما
أنا فقـد كنت ألعب فـي مركز الحراسـة وهو
الحلقـة األضعـف والمركـز الـذي ال يرغب به
أحد على اإلطالق ،تحملت اإلسـاءة والشـتائم
واألتربة والغبار الذي تطاير على عيني مع كل
هـدف يلج المرمـى ،وكأني أنا المسـؤول عن
ضعف مستوى الفريق ،بينما يحصل هو على
الثنـاء عند الفـوز ،والمواسـاة والطبطبة عند
الخسـارة ،كل ذلك يحدث ألنـه الالعب المدلل،
القـوي ،وصاحب السـطوة ،حاولت مـرارا أن

أخالق
الفروسية
يف المجاالت
األكاديمية
بندر الزهراني

@drbmaz

أجمع الفريق لنتحد ضد هذا المتسلط ونوقفه
عنـد حده ففي االتحاد قوة كما يقولون؛ ولكن
كنـا نخشـى مـن تبعات ذلـك في المسـتقبل
لنتراجع فـي آخر لحظة.
بعد مضي ثالثين عاما كبر هذا الطفل وأصبح
يمـارس سـلطة «الطفل المدلـل» والتي تربى
عليها منـذ الصغر علـى الموظفيـن والزمالء
والمنظومـة اإلدارية بالكامـل ،الجميع يغض
الطرف عـن أفعاله الصبيانية ويسـايره اتقاء
للمشاكل وهكذا صنع الموظفون منه «البطل
الهُ مـام» ،ثم تمادى «الطفـل الكبير» ليفرض
آراءه علـى رؤسـائه ويحصـل علـى الثنـاء
والمباركـة مـع كل خطوه يخطوهـا مجاملة
له وكسـبا لمودته ،أصبحت اإلنجازات تكرس
لـه مقرونـة بالتصفيـق الحـار دون أي ذكـر
لجهـود فريق العمـل والموظفين وكأنهم غير
موجودين فـي المنظومـة اإلداريـة ،فتمجيد
العمـل الفـردي ماركـة مسـجلة يفخـر بها
البعض.
يمارس هذا الطفـل -أقصد الموظف -العمل
دون منهجيـة تخطيـط واضحـة ويحـاول
فـرض آرائـه علـى البقيـة لتبنـي قـرارات
ارتجاليـة من األعلى إلى األسـفل وبال خطة
تحدد المستهدفات تبنى على الموارد المتاحة
وإطار حوكمة مشـترك لمراقبة مسـتويات
األداء؛ فالقـرارات غالبـا مـا تكـون انفعالية
ونابعـة مـن انطباعات شـخصية ودراسـات
متحيـزة لم تخضع للتحكيـم أو المداولة على
ذوي الخبـرة أو مجموعـة أصحاب المصلحة.
ال تسـجل هذه القرارات أي اسـتقراء حقيقي
يعكس االحتياج الفعلـي للمجتمع أو يحافظ
علـى كفـاءة واسـتدامة المـوارد المتاحـة.
ونتيجة لذلك ،يتم صياغـة حلول دون مقاربة
مـع طبيعـة المجتمـع واحتياجاتـه أو حتى
تطوير أدوات لقياس مسـتويات الرضا تترجم
االحتياجـات الفعليـة أو المشـاكل الحقيقية
التـي يعاني منهـا المجتمع.
هـذا الموظف يتبـع نفس المنهج الـذي اعتاد
عليه منذ الصغـر والذي ينص علـى «أنا ألعب
مهاجم وإال بخـرب عليكم» .فإمـا أن تتقبلوا
آرائـي الشـخصية وتجاملونـي دون نقـاش
أو جـدال؛ وإال سـوف أزعل عليكم وأشـتكي،
وأحاول بشـتى الوسـائل إغراق السفينة بمن
فيها ويخسـر الجميع.
متـى يعلم هـذا وأمثالـه أن نجـاح المنظومة
اإلداريـة مرهون بالتعـاون والعمل الجماعي،
متى يعلـم هذا الموظـف أن القائـد الحقيقي
هو مـن يمتلك سـمة التحمل واإليثار وسـعة
البـال والرويـة وحسـن التدبير والقـدرة على
جمع الشمل نحو هدف واحد غايته المصلحة
العامـة وأدواتـه قيـاس التكلفـة والعوائـد
المكتسـبة ،لقـد ولـى عصـر العمـل الفردي
واالجتهادات العشوائية واليوم نقف على عتبة
التنمية الشـاملة والتي تتطلـب حوكمة األداء
وحشـد الجهد الجمعي للخبراء وتفعيل آليات
المشـاركة المجتمعية وصـوال إلى مخرجات
تحقـق أهـداف وطـن طموحـه يعانـق عنان
السماء.

ال أحد يريد هكذا دون أسباب أن يتصادم أو يتصارع
مـع أحد ،سـواء أكان ذلك مع شـخص بعينه أو مع
مجموعة أشخاص يمثلون كيانا معينا ،لئال يخسر،
فال أحد بالفطرة السـوية يتمنى الخسارة أيا كانت،
ولكن ليس كل أنواع التصادمات تقود إلى خسـائر؛
فهناك تصادمات شـيقة ومثيرة ،وفي الوقت نفسه
مثمرة ومفيدة ،على سـبيل المثـال؛ األفكار حينما
تتصادم ينشأ على إثرها الحوار ،وتصادم الموجات
الصوتيـة يفتت حصـوات الكلى ،وكـرات البلياردو
عندما تتصادم تصيب األهداف ،والتصادم األكاديمي
شـر ال بد منه ،خاصـة لمن يعتز بفكـره وثقافته،
ويجد في نفسـه نزعة للحـوار المتكافئ واالهتمام
الناقد لكل ما يخص قضايا الشـأن األكاديمي.
أن تكـون فارسـا في الصراعـات األكاديميـة فهذا
أمـر يعكـس فروسـيتك الحقيقيـة فـي الميـدان،
ويعطـي للنـاس انطباعا لما هي عليـه أخالقك من
فضـل وسـمو ،وتصورا لمـا هي عليـه قراراتك من
قـوة ورجاحة ،والعكس صحيحـا إذا ما كنت جبانا
ال تسـتطيع المواجهـة إال من وراء جـدر ،وتختلف
المعايير باختالف الصراع وظروفه؛ فالمسـألة هنا
نسـبة وتناسـب ،وسـأعطيكم أمثلة حية وواقعية
لصراعات أكاديمية كشـفت جوانب من شخصيات
كنـا نظنهـا مبرأة من الخطـأ والزلل حتـى أظهرت
األيـام عكس ذلك.

نفق التحلية..
هل يستحق
كل هذا العناء
والخسائر؟

موفق النويصر

@alnowaisir

فـي كل مرة يقودنـي حظي العاثـر للمرور
بشارع التحلية في جدة لشراء غرض من أحد
المحال التجارية أو لمراجعة طبيب أسناني،
وأشـاهد كيف تحول هـذا الشـارع الحيوي
النابـض بالحيـاة إلـى آخر فوضـوي كئيب
خال من المتسـوقين؛ بسبب قرار االستغناء
عن إشـارة ضوئية واحدة واسـتبدالها بنفق
أرضي منذ  3سـنوات ،أشـعر برغبة جامحة
بالتوقف وسط الطريق ،والسجود شكرا لله،
بأني ال أقيم بالقرب من هذا الشـارع أو لدي
مشروع تجاري فيه.
هذا المشـروع الذي بدأت أمانة جدة تنفيذه
في ديسمبر  2018بعد أن رصدت له ميزانية
تجـاوزت الـ 240مليون ريـال ،وحددت مدة
تنفيذه بـ 30شهرا ،ال زالت أعمال اإلنشاءات
جارية فيـه حتى اليوم ،وال توجد مؤشـرات
النتهائهـا قريبـا ،رغـم أن تقاريـر صحفية
سـابقة ذكـرت أن موعـد التسـليم الجديـد
سيكون بنهاية سـبتمبر .2021
األمر الذي جعل عشـرات األسـئلة تقفز إلى
ذهنـي حـول هذا المشـروع ومدى جـدواه،
وهل يسـتحق فعال كل هذا العناء والخسائر
التي منيت بها المشـاريع والمحال التجارية
المطلة على الشـارع أو القريبة منه؟ وفيما
لو كان يستحق ..هل أُشعر المالك به وبمدة
تنفيـذه قبل وقـت كاف؛ التخاذ قـرار البقاء
فيـه أو مغادرته؟ وبعد أن تجاوز المشـروع
مدتـه المقـررة أكثـر من مـرة ،هل سـيتم
تعويض المتضررين عن خسـائرهم؟
أطـرح هـذه األسـئلة؛ ألنـه فـي كل مـرة
تتسـرب أحاديث عن وجـود مخطط إلقامة
حادثـة مضى عليها ما يزيد عـن ربع قرن ،ال تغيب
عـن أذهـان كثير مـن المثقفيـن ومتتبعي الشـأن
األكاديمـي ،حدثت فـي إحدى الجامعـات المحلية،
ومختصرهـا أن اللجنـة العلمية بالجامعـة أجازت
منـح الدكتـوراه ألحـد رواد المذهـب الحداثـي في
السـاحة المحلية آنـذاك ،ثم سـحبت الدكتوراه منه
الحقـا بقـرار من مجلـس الجامعـة ،والعـذر الذي
بنـى عليـه المجلس قـراره مجموعة مـن المعايير
واألنظمة واللوائح ،اسـتنبطها وفهمها كما أريد له،
وبالرغـم من اسـتيفاء األطروحة للشـروط الفنية
والعلمية -كما أقرت لجنة الحكم والمناقشة -إال أن
الصراع األيدلوجي بين فئة متشددة في رؤيتها وبين
الباحـث ذو التوجهات الحداثية فـي فكره وثقافته
كان هـو محور التصـادم الحقيقي.
ألم يكن األولى بتلكم الفئة المتسلطة والمستحوذة
على القرار األكاديمي أن تبرز فروسيتها األكاديمية
وأخالقهـا األدبيـة وهي فـي أوج صراعهـا مع قلة
قليلة من تيار ناشئ بدل استخدام سلطاتها اإلدارية
بشـكل ال يعكس إال ضعفهـا وهوانها! بمعنى آخر:
ألـم يكن بوسـعها أن تتحلـى بأخلاق األكاديميين
السـامية ،وتعطـي مجـاال واسـعا للحـوار واألخذ
والرد! ألـم يكن بمقدور مجلس تلكـم الجامعة بما
له من رمزية أكاديمية وشـمولية فـي اتخاذ القرار
اإلداري أن يسـتحضر -ولو من باب اعدلوا هو أقرب

أنفـاق وكبـاري علـى امتـداد طريـق الملك
عبدالعزيـز ،أحد أهم شـوارع جدة ومنفذها
الوحيـد للوصـول إلـى منطقـة الكورنيش
والبحر ،يتملكنـي الخوف والفزع من تبعات
مـا سـيحدث فيما لـو تعثر هذا المشـروع،
خاصـة وأن القاسـم المشـترك لمعظـم
مشـاريع األمانة هو عدم االلتـزام بالجدول
الزمني ،وسـوء التنفيذ ،كما حدث مع أنفاق
«األندلـس» و«الملك فهـد» و«األمير ماجد»،
وما يصيبها من تداعيـات في كل مرة تفرغ
األمطـار أحمالهـا على المدينـة ،ناهيك عن
الخسـائر التي منيت بها المشـاريع القريبة
منها خلال سـنوات التنفيذ.
ولـو انتقلنا إلى المشـاريع الصغيـرة داخل
األحيـاء ،كترميـم االسـفلت أو صيانـة
التمديـدات الداخليـة أو اسـتبدال األرصفة؛
فالمشـكلة أعقـد مـن ذلـك بكثيـر ،نتيجة
الكثافـة السـكانية ،وكثرة الطـرق الفرعية
المؤديـة منهـا وإليهـا ،واعتماد الشـركات
المنفذة حلـوال تضمن شـلال كامال للحركة
وألطول فترة ممكنـة ،وكأن هدفهم الرئيس
هـو تصعيـب مهمـة النـاس فـي الوصول
لبيوتهـم وأعمالهـم وليـس راحتهم.
األمر الذي يجعلني أسـأل دائمـا ،لماذا قدرنا
أن نشـعر بـكل هـذا األلم في كل مـرة تقرر
األمانة إنشـاء كوبري أو شـق نفق أو ترميم
رصيـف ..أال توجـد حلول بديلـة تجنبنا هذا
المخـاض المتكرر؟!
شـخصيا صادفت خالل أسـفاري وإقامتي
خـارج المملكـة لسـنوات طويلـة مواقـف
شـبيهة بما يحدث لدينا ،مع فارق بسـيط،
إنهـم يحترمـون الجـدول الزمنـي للتنفيذ،
ونحـن ال ،ويعتمدون العمـل المرحلي ،فيما
نُصـر على اإلنجـاز الكلي.
بمعنـى ،عند وضـع تاريخ النتهاء مشـروع
مـا ،فهـو ال يُحـدد إال بعـد اسـتيفاء كافـة
االشـتراطات التـي تجعـل من هـذا التاريخ
موعـدا فعليـا للتسـليم وليس بعـده .وعند
مباشـرة تنفيـذ مشـروع كبيـر ،فإنهـم ال
يغلقـون كامـل المشـروع ،بل الجـزء الذي
سـيتم العمـل فيه فقـط ،مع تحريـر باقي
المواقـع ،وبعـد االنتهاء منـه وتحريره ،يتم
االنتقـال لموقـع آخـر وهكذا حتـى اكتمال
المشروع.
أعلم يقينـا أن بعض الحلول ليسـت مثالية
لـكل المشـاريع ،ولكن أن تكـون األزمة في
بعضها خيرا من أن تطالها كلها .أمر آخر ،ما
لم تشعر جهات التنفيذ ،سواء كانت األمانة
أو الشـركات المتعاقدة معها ،بخطورة عدم
التزامهم بالجدول الزمني ،وأنهم سيكونون
عرضة للمقاضـاة ودفع الغرامـات لجميع
المتضرريـن؛ فإنهـم لـن يكترثـوا لهمـوم
الناس ومعاناتهم ،سواء كانت هذه المعاناة
صعوبـة في اسـتخدام الطريـق أو المرفق،
أو فقـدان مصدر الرزق وتبـدد األرباح ،حيث
بعـض الخسـائر ال تجبرهـا كل عمليـات
الترميم ..لنعود لسـؤال المقال ،هل يستحق
نفـق التحلية كل هذا العناء والخسـائر؟

للتقـوى -معنى الحرية الفكرية في البحث العلمي،
لوال ضيـق األفق وضعف الحجة عنـد المواجهة!
هل يـا ترى تغيـر الوضع فـي جامعاتنـا عما كان
عليه في السـابق؟ أقصد هل سقطت مفاهيم كتلك
التـي تجيز للإدارات الجامعية اسـتخدام السـلطة
األكاديميـة فـي مواجهة الخصـوم ،وإيذائهم تحت
مظلتها ،بغض النظر عن نوع ومستوى الخصومة!
الجـواب -بـكل بسـاطة -ال ،لـم يتغير شـيء أبدا،
وأبسـط دليـل علـى ذلك مـا يثـار هنا وهنـاك من
مضايقـات تصدر من إدارييـن ال يملكون من القوة
معشـار نيوتن (وحـدة قيـاس القـوة فيزيائيا) إال
االسـتقواء بقـوة المركـز الوظيفـي وتحـت غطاء
تفسيرات واستنباطات مجموعة المعايير واللوائح
واألنظمة إياها ،كتلك التي فصلت بالمقاس تفصيال
في حادثـة الحداثي.
من وجهـة نظري أن غياب الفروسـية األكاديمية
عند بعض اإلدارات الجامعية بشكل عام هو نتيجة
طبيعية لوجـود عناقيد من (الشـللية) ال يربطها
ببعضهـا البعض دين أو خلـق أو عرف ،ال يربطها
إال وإال فقـط ربـاط المصلحة الشـخصية ،ولوال
هـذا المـرض العضال -أقصد الشـللية -لمـا رأينا
«ميديوقراطيـا» أكاديميـا بمنصب عميـد كلية أو
رئيـس جامعة يحـارب باللوائـح واألنظمة عقول
الفالسفة.

opinion@makkahnp.com

كيف نصل
للنهضة
المرجوة؟

من يتابع هذا النشـاط العالمي الذي باتت المملكة
العربية السـعودية محوره الرئيس ،سـيدرك حجم
ومقـدار وعلـو الهدف الـذي يخطط له ولـي العهد
األميـر محمد بـن سـلمان -يحفظه اللـه -ويقوم
على رعايته وتنفيـذه بكل قوة ومهنية واقتدار كما
نسمع ونرى.
فقبـل أيـام أطلق ولـي العهد كرئيس للجنـة العليا
للسعودية الخضراء النسخة األولى للمنتدى السنوي
لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض ،التي تعنى
بإطالق المبادرات البيئيـة الجديدة للمملكة ،معلنا
عن إطلاق الحزمة األولـى من المبـادرات النوعية
فـي المملكة؛ لتكون خارطة طريـق لحماية البيئة
ومواجهة تحديات التغير المناخي ،عالوة على عدد
من المبـادرات في مجال الطاقة والتي من شـأنها
تخفيض االنبعاثات الكربونية.
وافتتـح ولـي العهـد أعمـال قمـة مبادرة الشـرق
األوسط األخضر ،بمشاركة دولية واسعة يتصدرها
رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم ،لرسم
خريطـة إقليمية لحفظ الحيـاة ورفع جودتها ،في
بـادرة تقدمها المملكـة العربية السـعودية لصنع
الفـارق العالمـي فـي حفـظ الطبيعـة واإلنسـان
والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي .معلنا
تبني المملكة إنشـاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم
االقتصاد الدائري للكربون ،وتأسـيس مركز إقليمي
للتغير المناخي ،وإنشاء مجمع إقليمي الستخالص
الكربـون واسـتخدامه وتخزينـه ،وتأسـيس مركز
إقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف ،وتأسـيس مركز
إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية ،وإنشاء
برنامـج إقليمـي السـتمطار السـحب ،وتأسـيس
صنـدوق لالسـتثمار في حلـول تقنيـات االقتصاد
الدائـري للكربون فـي المنطقة ،ومبـادرة عالمية
تسـهم فـي تقديم حلـول الوقـود النظيـف لتوفير

الغـذاء ألكثر من  750مليون شـخص فـي العالم.
هـذا فيـض مـن غيض باتـت المملكـة قائـدة له،
وصارت مركزا عالميا تهوي إليها كل عواصم القرار
في العالم لتعمل معنا وتشـاركنا البناء المسـتدام
لهـذا الكون ،والسـؤال :هل نحـن كمجتمع وأخص
(جيل الشـباب) مدركـون لحجم ما يقـوم به ولي
العهد مـن إنجاز؟
إلي حال إلقائي
كان ذلك أحد األسـئلة التي وجهـت ّ
لعرض «التراث والعبور للمستقبل» بمنتدى سفراء
المعرفـة بمكة المكرمة ،حيث سـألني أحدهم من
بعـد أن أفضت بالحديث عن أهميـة التراث وقيمته
فـي تعزيز الهويـة التي نحتـاج إلـى تمتينها وفق
أسـس سـليمة حتـى نكـون قادرين علـى خوض
غمـار النهضـة والتحديث التي يقودهـا ولي العهد
في الوقت الراهن ،فجاء فحوى سـؤاله الموجه لي:
وأين الشـباب مما تذكر وتطرح؟
أدركـت مراده وفهمت مغزاه ،إذ في ظل ما نعيشـه
مـن تطـور ونمـو وانفتـاح كبيـر علـى وسـائط
التواصل المجتمعي التي يسـيطر عليها الفارغون
مـن مشـاهير السـناب ،ويقـف علـى سـدة أعلى
المشـاهدات والمتابعـة الفاشينسـت ومطربـو
المهرجانات الشـعبية ،نحتاج إلى خريطة واضحة
المعالـم لتوجيه شـبابنا بكل مهنيـة واقتدار نحو
ما تريـده القيـادة السـعودية المعاصـرة من نمو
وازدهـار؛ فيكونـوا قـوة دافعـة لمركـب النهضة
وليس عبئـا ثقيال عليـه .تلك النهضـة التي تعتمد
في تكوينهـا على حالـة وطبيعة السـلوك الفردي
بالدرجـة األساسـية؛ بمعنـى أنه ال يمكـن بناء أي
نهضـة طالمـا أن الفـرد غيـر مسـتوعب لطبيعة
تكوينهـا ،وغير متقيـد بقوانينها.
مـن هـذا المنطلـق كانـت البداية فـي بنـاء الدول
المتقدمـة لنهضتهـا الحضاريـة ،حيـث اهتـم

مؤسسـوها ببناء اإلنسـان علـى الصعيـد الفردي
أوال ،وهو الذي أسـهم في بنـاء الدولة على الصعيد
المجتمعي ثانيا .ولذلك فأجد من الضرورة أن نهتم
ذكورا وإناثا ،مجتمعا وأفرادا ،بفكرة تجويد كيفية
صناعـة األهـداف ،سـواء علـى المـدى القصير أو
البعيد ،وعلى الصعيد الشـخصي واألسـري ،أو في
النواحـي الحكوميـة واألهلية.
تلـك هي البداية لـكل بداية ،إذ مـن دون أن تكون
أهدافنا واضحة؛ فلن نتمكـن من الوصول إلى أي
قيمـة إضافية نرغـب بتنفيذها .كما بـات واجبا
التفريق بين الواجبات المراد تحقيقها ،واألهداف
التي ننشد بلوغها؛ فإن ينجح المرء في دراسته ،أو
ينضبط في عملـه ،أو يحافظ على صالته ،ويصوم
رمضانه مثال فذلك من الواجبات المفروضة ،وليس
من األهداف المبتغاة التي من شـأنها تطوير سلوك
ومهـارات ذلك الفرد بما ينعكس إيجابا على تكوين
مجتمعه وطبيعـة األهداف الوطنية لبلده.
أخيرا دعوني أسـتعير بعض المعاييـر التي قرأتها
في مدونة أحمد أبوطالب ألطرحها عليكم ،وأتصور
أن اإلجابـة عليها ستسـاعد الشـباب علـى تحديد
أهدافهـم بوضـوح ،وبالتالـي التخطيـط لحياتهم
وطاقتهـم اإلنتاجية بشـكل جيـد .وتتمحـور تلك
األسـئلة المعياريـة فـي اآلتي :معرفة مـن تكون؟
ومـاذا تريـد أن تكـون؟ وأين سـتكون وجهتك بعد
فتـرة مـن الزمـن؟ وما هو شـغفك حقيقـة؟ وما
األولويـات الفعليـة فـي حياتك؟ إلى غيـر ذلك مما
يطرحـه خبـراء التنمية .علـى أني أرجـو أن تكون
تلـك األسـئلة المعيارية قاعدة رئيسـة في منهجنا
المعرفي والتعليمي واإلعالمي ،وأساسـا يبني عليه
شـبابنا قاعـدة مسـتقبلهم ،ليتوافقوا مـع وتيرة
الرؤيـة الوطنيـة التـي تشـق طريقهـا بوضـوح،
ويكونـوا قوة داعمـة لها بطاقتهـم الكاملة.
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رئيس مجلس اإلدارة
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المدير العام المكلف
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