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ما أجمـل الحكايـات في تراثنا الشـفاهي ،وال سـيما
حكايـات العشـق والجمـال ،تلـك التـي تتماهـى في
حناياهـا أعـذب الكلمـات ،لتصيغ روحـا مكتنزة بكل
معانـي الحـب الطاهر ،وجالل العشـق العذري اآلسـر
لتلـك القلـوب المتيمـة بصـدق وطهـر ،لتطيـر حبـا
واشـتياقا لبلوغ طيف حبيبها بغـرام العارفين ،ولوعة
المحبين ،وتيه العاشـقين ،وكم هـم أولئك الذين تاهوا
في دروب العشق والجمال ،وطارت أرواحهم هائمة في
عوالم الحب العذبة لعلها تسـتكين إلى محبوبها فيهدأ
روعها ،وتستكين نفسها آمنة مطمئنة ،وما أجمله من
إحساس وأعظمه من شعور تعجز الكلمات عن وصف
بعض سماته.
إنـه الحب الصـادق الذي تتكسـر أمامه أعتـى القلوب
وأشـدها ،فترنـو صاغـرة أمام مـن تحب ،وتسـتكين
خاشـعة في حضرة محبوبهـا ،تتقرب (إليـه وإليها)
بكل قول عذب ،ولمسـة حانية ،وحياة وردية سـاحرة،
فسـبحان من تسـتكين لـه األفئدة من قبـل ومن بعد،
وسـبحان من له تتـودد القلـوب أوال وأخيرا.
وهو العشـق الطاهر الذي تعدى بقوة تأثيره الناعم
البشـر إلى الحجر ،فتراه يتزلزل من هول ما يعتريه
مـن حـب ،وكأن الحب الطاهـر ،والعشـق العذري،
هو السـبيل الوحيد القادر علـى اختراق كل الحجب
الصلـدة ،وكان ذلـك هو ما روته أسـطورة العشـق
والجمـال عـن مقلـع «الطميـة» السـياحي البارز
فـي بلـدة أم الدوم بمحافظـة الطائف ،حيث تشـير

تحسين
المشهد
الحضري أم
صيانة الشوارع
واألرصفة!؟
مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن محمد عبده يماني
المدير العام المكلف
ورئيس التحرير

موفق بن سعد النويصر

alnowaisir.m@makkahnp.com

مدير مركز المحتوى اإلبداعي

علي حسين بن مطير

muter.a@makkahnp.com

المركز الرئيسي :مكة المكرمة
ص.ب 5803
هاتف0125201733 :
فاكس0125203055 :
الرمز البريدي 21955
فاكس اإلعالنات0125201423 :
فاكس االشتراكات0125200734 :
االشتراكات٠٥٠٤٧٢٠١٣١ :
makkah@makkahnp.com

الرياض

ص.ب 25162
جوال0500675899 :
فاكس0114066991 :
الرمز البريدي 11466
فاكس اإلعالنات واالشتراكات0114066991 :

وليد الزامل

@waleed_zm

يتكـون المشـهد الحضـري فـي المدينة من
مُجمـل التكوين البيئي والمكاني الذي يتفاعل
ضمن النشـاط اإلنسـاني .إنه نتـاج التحضر
وما يصاحبه من تدخالت بشـرية للتعامل مع
البيئة العمرانية وتوظيفها في خدمة اإلنسان.
ويتأثر المشـهد الحضري بتفاعل اإلنسان مع
البيئـة واتصاله مـع الطبيعة وابتـكار أفضل
الممارسـات والحلول في توفيـر حياة كريمة
للسكان لكي يعيشـوا بصحة وسعادة وراحة
وأمـان ،تماشـيا مع مسـتقبل واعـد لألجيال
القادمة.
مـن هـذا المنطق ،فـإن المشـهد الحضري
يشـتمل على المكونات الماديـة للفضاءات
العامـة والتصـور الذهنـي للمدينـة بكافـة
جوانبها االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية،
والتاريخية .وعليه يرتبط تحسـين المشـهد
الحضـري بالشـكل العام الـذي يترافق لزاما
مـع الجانب الجوهـري للمدينة بمـا تقدمه
من خدمات وأنشـطة تتفاعل مع احتياجات
سـكانها وترتقي بأنماط معيشـتهم.
وتأسيسا لذلك ،فإن صيانة الشوارع ومعالجة
الحفـر والتصدعـات ،وإعـادة رصـف ممرات
المشـاة ،ورفـع مخلفـات البنـاء ،أو تنظيـم
لوحـات اإلعالنـات للمحلات التجاريـة أو
معالجة التشوهات البصرية وإضافة الرتوش
الجماليـة في واجهات المباني ليسـت سـوى
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غيـض من فيض لمفهـوم أكثر شـمولية .إن
معالجـة األرصفـة ورفع المخلفـات وغيرها
أقرب لتصنـف ضمن مهام وواجبـات الرقابة
والصيانة الدوريـة والتي تضطلع بها األجهزة
البلديـة المعنية فـي المدينة.
وفـي ضـوء الرؤيـة الوطنيـة  ،2030يسـعى
برنامج جودة الحياة لتحقيق هدف «تحسـين
المشـهد الحضـري فـي المـدن السـعودية»
ويندرج ضمن هذا الهـدف مجموعة مبادرات
تقـوم علـى تنفيذها عدد مـن الـوزارات ذات
العالقـة .لقد خصصت برامـج تحقيق الرؤية
الوطنيـة ميزانيات تتجـاوز  6مليـارات ريال
سـعودي لتمويل مشـاريع تحسـين المشهد
الحضري فـي المدن السـعودية واالرتقاء بها
وصـوال ألن تصبـح فـي مصاف أفضـل مدن
العالـم للعيـش .وعليه فالهدف االسـتراتيجي
الذي تسـعى لتحقيقه الرؤيـة الوطنية 2030
يجـب أال يختـزل في نطـاق ضيـق ال يتجاوز
صيانـة األرصفـة والشـوارع أو التشـجير
والنظافـة العامـة ورفع المخلفـات ،أو حتى
تجميـل واجهـات المبانـي وإخفـاء العيـوب
ا لتصميمية .
إن تحسـين المشـهد الحضري أعمق من ذلك
بكثير فهو يبدأ من مرحلة التخطيط لتحسين
حياة السكان داخل المدن من خالل جملة من
االعتبارات الهامة وهي:
أوال :تعزيز االنتمـاء الوطني (ثقافة المدينة)،
فهويـة المكان ترتبط بشـكل وثيـق بالتعلق
العاطفي بالمـكان واالنتماء لـه .المدن اليوم
أصبحـت متعـددة الثقافات وغير متجانسـة
وعليـه أصبحـت الحاجـة ماسـة إلـى تأهيل
أواسط المدن التقليدية وتعزيز القيم المحلية
في التخطيـط العمراني.
ثانيا :تشجيع الالمركزية في اإلدارة والحوكمة
وتحفيـز آليـات المشـاركة المجتمعيـة فـي
صناعـة القـرار ونعنـي بهـا قـدرة المجتمع
على تشكيل المشهد الحضري لمدينته بكافة
مكوناتـه مـن خلال مجالـس بلديـة فاعلة
وتوسـيع قاعدة المشـاركة المجتمعية.
ثالثا :دعم مبدأ االسـتدامة بـأن تكون المدينة
قـادرة على اسـتثمار مواردهـا الذاتية إلنتاج
إيـرادات محلية وتوليد الوظائف وفرص العمل
لساكنيها.
رابعـا :تحسـين أنظمـة الرعايـة الصحيـة
واإلسـكان والبنية التحتية والنقل والخدمات،
حيـث ترتبـط الصـورة الذهنيـة للمدينة بما
تقدمة لسـكانها من خدمـات وأنظمة رعاية
قادرة علـى اسـتيعاب احتياجاتهـم بكفاءة.
خامسـا :تشجيع مشـاركة المواطن والمقيم
في األنشـطة الثقافية والترفيهية والرياضية
والفعاليـات فـي المدينة وبشـكل يعـزز من
مكانـة المـدن السـعودية فـي ترتيـب أفضل
المـدن العالمية.
باختصار ،تحسين المشـهد الحضري يسعى
لتحسـين الصورة الذهنيـة للمدينة من خالل
مواءمة البنية العمرانية في المدينة لتستجيب
وترتقي بأنماط حياة سـاكنيها.

األسـطورة إلى قصة حـب خالدة في تبتلهـا بين جبل
«الطميـة» التـي عشـقت في كوامـن ذاتهـا جبال آخر
بعيـدا عنهـا وهـو جبـل «قطن» فـي وسـط الجزيرة
العربية بمنطقة القصيم ،وكان من عذوبة ما بلغته من
مشـاعر أن باتـت «الطمية» غير قـادرة على أن تعيش
بعيدا عن حبيبها «قطن» ،فما كان منها إلى أن احتملت
كيانهـا طائرة في ملكوت الله الطاهر لعلها تقترب من
حبيبها ،فترتوي برؤيته ،وتسـتكين بجواره ،وتستمتع
برحيق شـذاه ،فكان لها ذلك ،وتحقق لها المراد لتهبط
بالجوار فـي الطريق الرابط بين حبيبهـا جبل «قطن»
فـي أرض القصيم ،وأزكى البقـاع الطاهرة ،حيث جبل
أحد الذي أخبرنا الصادق الصدوق سـيدنا محمد رسول
الله -صلى الله عليه وآله وسلم -بأنه يحبنا وأننا نحبه،
وكان مـن جراء ذلـك أن تركت «الطميـة» أثرها خاويا
ينتظرهـا لعلها تعـود ،وما أظنها سـتعود وقد تملكها
الحب الصادق ،ذلك الذي اسـتحكم بعراه على عديد من
البشر ،وما انفكوا من عذبه وعذاباته ،وكانت «الطمية»
منهم وإليهم ،حتـى قال قائلها:
الهـوى ُقدامنـا طيَّـر «طميـة»
ضلعـة مـن ك َِشـب حالـت يـم أبان
فلله در العاشـقين المتيمين الذين اسـتكانت أرواحهم
فـي فضاءات مـن الجمـال والنـور والضيـاء ،فتاهت
أبصارهـم ،وحلقت قلوبهم تقبل ذا الجـدار وذا الجدار.
ذلك هو البعد األسطوري لحكاية مقلع «الطمية» ببلدة
أم الـدوم الذي يقـول الخبراء بأنه مـن تأثير نيزك وقع

عليه في غابر الزمن السحيق ،ولعل ذلك صحيح علميا،
لكن روحـي قد اسـتكانت إلى ما روته األسـطورة من
حكاية عشـق هي متجسـدة في ثنايا وجداننا العربي
األصيـل ،وهو ما يصنعه الفضاء السـاحر في المكان،
حيث تسـتكين النفس مجبرة وتدخـل في حالة ماتعة
من التأمل المستمر.
وال غرابـة فـي ذلـك فهو ما استشـعرته حـال زيارتي
ومجموعة من األصدقاء المهتمين برصد التراث بدعوة
من متحف مدينة الطيبات بجدة إلى متحف «أم الدوم»
التراثي للشيخ علي بن جهز الذيابي ،ذلك الشيخ الوقور،
والجبل األشم ،الذي يبهرك فور نظرك إليه ،لتتلمس في
ثنايا قامته السامقة ،وتفاصيل وجهه العربي الصبوح،
عمـق التجربة وأصالة الماضي ،ومـا أحوجنا اليوم إلى
تلمـس ذلك حتى ال نتوه ونظـل طريقنا في درب فضاء
العولمـة الجارف ،وكـم أرجو أن يجـد أوالدنا طريقهم
للتخييم في هذه الفضاءات الساحرة ،واالختالط بأولئك
الرجـال ،ليتوثق ارتباطهـم بعرى موروثهـم الثقافي،
وتسـتكين أرواحهم برهة من الزمن في أحضان أرضنا
المباركة التي تمثل عمق الحضارة اإلنسـانية.
أشـير ختاما إلـى أني قد اسـتلهمت حكاية أسـطورة
العشـق والجمال لموقع جبل «الطمية» مـن أحد أبناء
ذلـك المـكان السـاحر ،وهـو «أبوزيد» الذي عكسـت
لي بسـاطته وجمال روحه الشـفيفة بسـاطة وجمال
شـخصية المـكان .فللـه دره ،وللـه در ذلـك المـكان
الساحر.

لسنا مجتمعا
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دعيت األسبوع الماضي للمشاركة في برنامج
«الشـارع السـعودي» الـذي يقدمـه الزميـل
اإلعالمـي خالـد العقيلي علـى القنـاة األولى،
برفقـة الدكتـور مهنـد المجلـد رئيـس نيابة
الجرائم المعلوماتية ،والمستشارين :القانوني
محمـد الوهيبـي واالجتماعـي عبدالعزيـز
المبارك.
ولعـل ما دعانـي لقبـول الدعوة هـو عنوانها
الصريـح «المسـؤولية واألخلاق فـي عوالـم
التواصـل االجتماعـي» ،خاصة وأنهـا جاءت
بعد أيـام قليلـة من مقالـي بهـذه الصحيفة
بعنوان «في مواقع التفسخ االجتماعي ..ماذا
يفعل أبناؤنا خلـف أبوابهم المغلقـة» ،والذي
رصدت فيـه الكثير من الحاالت الشـاذة وغير
المنضبطة على منصات التواصل االجتماعي.
األكيـد أن الحلقـة كانـت ثريـة بمحاورهـا
ومداخلات ضيوفها؛ لذلك أجـزم أن بعضنا لم
يجد الفرصة الكافية للتعليق على كل ما ذكر،
بسبب ضيق الوقت وتشـعب الطرح ،فأجدها
فرصة سانحة لتوضيح ما لم أتمكن من قوله
في البرنامج.
بداية ،يجـب اإليقـان أن المجتمع السـعودي
كأي مجتمـع فـي العالـم ،فيـه الصالحـون
وفيه الفاسـدون ،وأي محاولة لتصويرنا بأننا
مجتمـع مالئكي ،ال يأتيه الباطل من بين يديه
وال مـن خلفه ،هو تضليـل ممنهج.
كما أن محاولة إلقاء تهمة المحتوى الفاسـد
والضـار وغير األخالقي فـي منصات التواصل
االجتماعي على المقيمين فـي بالدنا وحدهم

وظيفة الجامعة تتمثل في ثالث نقاط أساسـية ،كما هو معلوم ،وهي ليست متساوية
في أوزان المهام والتكاليف ،ولكنها متناغمة في األداء ،ومتكاملة في األدوار :التدريس،
والبحـث العلمـي ،وخدمـة المجتمـع ،ويتفرع مـن كل نقطـة تفرعات عديدة ،لسـنا
بصـدد بسـط الحديث عنها وتفصيلهـا ،ولكننا نريـد أن نتتبع الطرق واألسـاليب التي
سـلكتها اإلدارات الجامعيـة وأدت إلى ما نحن فيه من حالـة الال ثقة بالنفس والتوهان
و(التخلف) ،وبالتالي فقدان المقومات الحقيقية للنجاح والتميز ،والبدء في البحث عن
بدائل مشـبوهة أو غير مشـروعة ،وانتهاء بالوصول إلى متناقضات غريبة وممارسات
عجيبة تنقض عرى أي عمليـة بناء أو تطوير.
في التدريس ،اهتمـت اإلدارات الجامعية المحلية بالحصول على االعتمادات األكاديمية
العالميـة ،وأهملـت جوهر التغيير الـذي تبدأ صناعتـه بتغيير نمطهـا اإلداري الرتيب،
والخروج من عباءة التقليد إلى رحابة اإلبداع واالبتكار ،فكان هدف الجامعات األسـمى
مجـرد حصول برامجها علـى االعتماد األكاديمي ،وأهلكت في سـبيل ذلـك أمواال لبدا،
وفـي المقابل ال التدريس تطور ،وال الجودة حضرت ،وال حتى المخرجات كانت ذا قيمة
علمية كتلك التي ترشـح عن برامج مماثلة في جامعات أمريكية أو بريطانية لها نفس
االعتمادات.
االهتمـام في جامعة الملـك عبدالعزيز باالعتمـادات األكاديمية العالميـة ليس جديدا،
فـورش العمـل ولجـان االعتماد تـكاد ال تنتهـي ،وأخبـار الجامعة ومجالـس كلياتها
وأقسـامها تكاد ال تخلو من اإلشـادة باللجان ،ونشر صورهم وصور شهادات االعتماد،
أو اإلشـارة إلى حصول هذا البرنامج أو ذاك على اعتماد أكاديمي ،وال بأس في هذا كله،
ولكـن ماذا عن المـردود اإليجابي لهذه االعتمـادات العالمية؟ هل لـه وجود أو أثر؟
على سبيل المثال :خريج كلية الهندسة من أي جامعة محلية لها اعتماد ( )ABETليس
له نفس الحظوظ في المنافسة على فرص وظيفية مع نظير أجنبي تخرج من جامعة
عالميـة لهـا نفس االعتماد ،إما للفـارق بين الجامعات في المكانة والسـمعة العلمية،
وإمـا للفـارق في التأهيل بين االثنيـن ،بل ربما قد يجد صاحبنا صعوبـة بالغة ،وبالغة
جـدا ،في الحصول على قبول للدراسـة فـي أمريكا مثال ،خاصة فـي البرامج من ذوات
الـ( )ABETالعريقة إذا ما أراد اسـتكمال دراسـته العليا هناك ،إذن ما قيمة اعتماداتهم
لبرامجنـا إن لم تتكافأ الفرص وتتقارب المخرجات في ظل افتراض تسـاوي المعايير!
فـي إحـدى الجامعات المحلية الكبرى هناك ما ال يقل عـن  25برنامجا معتمدا من قبل
منظمـة ( ،)ABETبعضهـا معتمد منـذ ما يزيد عن  15سـنة ،وإذا ما أخذنـا باالعتبار
تكلفة االعتماد للبرنامج الواحد التي قد تصل في بعض الحاالت إلى  20ألف دوالر ،دون
النظر لتكاليف السـفر واإلقامة ،فإن متوسـط التكلفة المالية التـي صرفتها الجامعة
في عشـر سـنوات ربما زاد عن مليوني ريال! مع مالحظة أن هذه التقديرات الحسابية

وتبرئة أبنائنا منه ،فذلك كمن يدفن رأسـه في
الرمل كـي ال يراه اآلخرون.
أمـا الترويـج لنظرية أننـا مسـتهدفون ،وأن
قوى الشـر العظمى المندسـة بيننـا ،هدفها
فقط إفساد المجتمع وتغيير طبيعته السوية،
وتشـويه صورتـه بانتحـال جنسـيته ،فذلك
تسـطيح للمشـكلة وهروب من أسـبابها.
بدليل أن مخالفات التحرش التي حدثت سابقا
في احتفاالت اليوم الوطني ،وافتتاح المواسم
السياحية ،وغيرها من الفعاليات التي شهدت
تجمعـا من الجنسـين ،كشـفت اسـتدعاءات
النيابة العامة أن معظم مرتكبيها سـعوديون.
وكذلك جرائم السرقة والسلب واالعتداء والقتل
التي تعلـن عنهـا يوميـا وزارة الداخلية تحت
شعار «تم القبض» ،لم تقتصر جنسية الجناة
فيها على غير السعوديين ،بل فيها مواطنون.
واقتصادنـا الوطنـي الذي عانى خلال عقود
طويلـة مـن نهـب مـوارده واسـتغاللها ،ألم
يكن سـعوديون هم معول الهدم في أساسـه
بالتسـتر التجاري والفسـاد؟
لذلـك يجـب التأكيد علـى أن ما نلحظـه اليوم
من تجاوزات تشـوه مشـهدنا العام ،وقد تبدو
صادمـة للبعض في كثير من األحيان ،ال يعني
بالضرورة أنها لم تكن موجودة سابقا ،أو أنها
وليدة اللحظة أو المتغيرات التي نعيشها حاليا،
بل العكس تماما ،كانت موجودة وحاضرة في
أوقات ومناسـبات خاصـة ،ولكـن كل ما في
األمر أن منصـات التفسـخ االجتماعي رفعت
عنها الغطاء فقط ،فشـاهدها الباقون.
أمـر آخـر ،ال يخالجني فيـه شـك أن المحرك
الرئيـس لـكل ما نشـاهده اليوم مـن محتوى
علـى منصات التواصل االجتماعي ،سـواء من
سعوديين أو مقيمين ،هو الرغبة في االنتشار
والشـهرة لتحقيق المـال .الفـارق أن البعض
لديه بضاعة جيدة يستطيع أن يقدمها للناس
ويجنـي ثمارها ،وآخرون مفلسـون لم يجدوا
لديهم ما يسـتحق العرض سـوى أجسـادهم
ومفاتنهم ،فعرضوها ،وهؤالء تزيد شـهرتهم
أو تنقص بحسـب تعريهـم وابتذالهم.
لذلك فـإن بقاء الصورة ضبابيـة حيال ما هو
مسـموح به على منصـات التواصـل ،واآلخر
الـذي قد يكـون مرفوضـا وال يمكـن التعامل
معـه؛ ألنه قد يتقاطـع أو يندرج تحت مفهوم
الحريـة الشـخصية ،سـيجعل الباب مشـرعا
على مصراعيه ،لكل منفلت وراقص جيد على
حبـال المتناقضات ،وهم بكل أسـف كثر.
وإلى أن يحسـم هـذا األمر ،فليس أقـل من وقف
مد طوفـان هذه التطبيقـات التي تملأ فضاءنا
االلكتروني ،والتي تدعو صراحة لكل ما هو شائن
وغير أخالقي ،وتسـهل لمتابعيهـا طريق الرذيلة
واالنحراف ،حيث ال يحتاج األمر لكثير من البحث
والتنقيـب للوصـول لها ،فيكفي تشـغيل تطبيق
واحـد مجاني وسـتمطرك اإلعالنـات الترويجية
بأسـوأها .وهي تطبيقات إن لم تتصد لها جهات
االختصاص مبكرا ،وقبل إدمان المراهقين عليها،
سـيكون من الصعب جدا معالجة آثارها الحقا أو
الفكاك من خطرها.

تقريبية ،وفي حدودها الدنيا ،ومعتمدة على ما تنشره ( )ABETعلى موقعها الرسمي،
فما نقوله هنا ليس سرا يكشف ألول مرة ،أو زورا نلفقه ألحد -ال سمح الله -وباإلمكان
مراجعتـه والتأكد منه ،ولـو أن رئيس الجامعة يتجاوب معنا وال يخشـى اإلعالم الناقد
ألتيناكم باألرقام الدقيقة مئة بالمئة.
في البحث العلمي ،حدث وال حرج ،يكفي أن نقول إن جامعة محلية ناشـئة قفزت في
مؤشـر النشـر العلمي بما نسـبته  %600في غضون ثالثة أعوام فقط ،بمعنى أنها لم
تتميـز تميـزا خارقا لقدرتها وعادتها فحسـب ،بل تميزت  6أضعـاف الخارقين للعادة،
فيـا له من تميـز أخرق! وحتى ال نرهق أنفسـنا في هذه األمور ،دعونا نتجاوز مسـألة
أخالقيـات النشـر وخرافـة قائمة علمـاء الـ  - %2مـع أنه من الصعوبة تجـاوز القيم
واألخالق -ولكن لنتجاوزها قليال إلى حسابات تقديرية لمتوسط التكلفة المالية لبعض
برامج النشـر العلمي في جامعاتنا.
من خالل متابعتي لبرامج النشـر المتسارع في الجامعات المحلية لفت انتباهي باحث
من شـبه القارة الهندية اسمه (تصور حياة) وهو بالفعل شعلة من الحيوية والنشاط،
إذ أنه كل يوم كان ينشر بحثا ،وله من األبحاث ما يزيد عن ألفين ،جلها إن لم تكن كلها
مرتبطة بالجامعات السعودية ،ثالثة أرباعها يشير فيها النتمائه لجامعة محلية كبرى
(ورائدة في التصنيفات) ،أو يشكرها على الدعم المالي الممنوح لفريق عمله ،أو يضيف
معـه باحثا محليا أو باحثيـن أو ثالثة ،ولو قلنا جدال :إن الجامعة كانت تمنحه على كل
بحث يشـير فيه لها أو يشـرك معه باحثا منها ألف ريال فقط ،كمكافأة أو هي حصته
من مشـروعات المجموعة البحثية (وهذا قليل وقليل جدا) ،فإن ما أخذه (حياة) يفوق
مليوني ريال! هي الحياة إذن يا (حياة)!
قـد يكون (حيـاة) هذا باحثـا عبقريا وأسـتاذا مميزا ،وقـد يكون خالف ذلـك ،وهذا ال
يهمنـا وال يعنينا بشـيء أبـدا ،ولكن ال حيـاة فينا إن لـم نقف بحزم وعزم ،ونحاسـب
اإلدارات الجامعية على كل ما تصرفه وتمنحه من أموال سـخية تحت مسـميات برامج
شكلية ،ال تسمن وال تغني من جوع ،علينا أن نكشف الممارسات الخاطئة أينما وجدت،
ومهما كان مصدرها ،وعلينا أن نسـتبدل اإلدارات الممارسـة لمثل هذه البرامج بإدارات
واعية ومدركة ،تضع نصب عينيها سمعة الوطن ومقدراته المالية خطا أحمر ال يمكن
تجاوزه أو القفز فوقه.
تظن بعـض اإلدارات الجامعيـة أن تخصيص الدولة أمـواال للبحث العلمي يعني
صرفها بأي شكل كان ،دون الوصول ألهداف حقيقية ال وهمية ،ودون محاسبة أو
متابعة دقيقة ،وهذا (تصور) خاطئ بال أدنى شك ،ولو أن هيئة الزكاة والضرائب
تدخلت وأخذت على (حياة) وشـركائه المحليين (ضريبة نشر) لكانت تصورات
الحياة معقولة على األقل من باب :ما طاح من الشـارب في اللحية.

