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عنوان مقالي اليوم هو في الحقيقة عنوان 
سلسـلة ورش عمـل متخصصـة تقدمها 
وزارة التعليـم، بدأتهـا األسـبوع الماضـي 
باجتمـاع نائب الوزير للجامعـات والبحث 
واالبتـكار مع رؤسـاء الجامعـات وبعض 
الخبـراء الدولييـن في الكفـاءة والفاعلية، 
وعلى أن العنوان جميل ومشـجع، وهو ما 
شـد انتباهي وأثار فضولـي، إال أننا كغيرنا 
مـن المهتمين بالشـأن األكاديمـي نتطلع 
دائمـا للنتائـج والثمار، كما يتطلـع الزراع 
زرعهم إذا أينع وأثمر، ويعجبهم إذا استغلظ 
واسـتوى علـى سـوقه، أو باألصـح نحـن 
نتلمس النتائج الممكنة أينما كانت، ونتنبأ 

بما تـؤول إليه الخطط واالسـتراتيجيات.
وفـي خبـر الورشـة المنشـور علـى موقع 
الـوزارة، نائب وزير التعليـم للجامعات يؤكد 
أن هـذه السلسـلة مـن الـورش تسـتهدف 
رؤسـاء الجامعات ووكالءهم، والغرض منها 
تعريفهم بمفاهيم الكفاءة في التعليم العالي 
والدوافع الرئيسـة لرفعها، وهذا غرض نبيل 
بـال أدنى شـك، ولـو أن الـوزارة اسـتهدفت 
بورشها هذه أساتذة الجامعات بدل رؤسائها 
لـكان أدعـى للتطبيـق، وأنفـع للجامعـات 
عنـد تحقيـق مأسسـة عملياتهـا اإلداريـة 
واألكاديميـة، وهـذا مـا تـروم إليه الـوزارة 
وتأمل حدوثه، لماذا؟ ألننا نفترض في رئيس 
الجامعة الكفاءة والفاعلية، وإال كيف اختير 
رئيسا للجامعة وهو ما يزال بحاجة ليتعرف 
على أسـس الكفاءة والفاعليـة! ال يمكن أن 
تخاطـب العقالء بهذه العقليـة إال إذا وجدت 
نفسك بينهم في مستشفى الصحة النفسية!

الـوزارة تقـول: إن هـذه الـورش تأتي من 
باب اسـتثمار الدعم الالمحدود من القيادة 
الرشـيدة لزيادة كفاءة مؤسسـات التعليم 
الجامعي، وفي تصوري أن فهم االسـتثمار 
علـى هـذا النحـو فهـم خاطـئ وينحرف 
بالمعنـى األصلي لالسـتثمار عن المسـار 
الصحيح له، لماذا؟ ألننـا في الواقع بهكذا 
تفكير كمن يبني مسـجدا جميال، ثم يعين 
لـه إمامـا ال يعـرف الصـالة أو ال يحسـن 
القـراءة، فـإذا صلـى وانكشـف أمـره بدأ 
بمشـروع تعليمه الفاتحة وقصار السور، 
فإذا أحسـن ركعة أو ركعتين، وتعلم آية أو 
آيتين، ظن نفسـه حجة الله وفقيه زمانه، 
وربمـا خـرج للناس يقول لهـم: صلوا كما 

رأيتمونـي أصلي!
دعونـا نتفـق ابتـداء علـى أن االعتـراف 
بنقـص الكفـاءة والحاجـة لرفعها لدى 
القيادات األكاديمية ليـس عيبا في ذاته، 
وكردة فعل طبيعية للشعور باإلخفاق، بل 
هو شجاعة ونقطة انطالق صحيحة نحو 
االستشفاء من أمراض مناصب الترشيح 
وعلل القرارات الخاطئة المعتمدة عليها، 
ولكـن دعونـا أيضـا نتسـاءل بعـد هـذا 
االعتراف الشجاع عن الكيفية الصحيحة 
للوصول إلى الكفاءة والفاعلية، ترى هل 
نكثف الـدروس وورش التدريب للقيادات 
األكاديميـة العليا أم نبحث عـن كفاءات 
حقيقية جاهزة بالفطرة والتأهيل لتتولى 

القيادة! دفة 
في بعـض الجامعات لديهـم برامج تكوين 
القـادة أو مراكز إعداد القيـادات الجامعية، 
ففي جامعـة الملك عبدالعزيز على سـبيل 
المثال مركز قادة المستقبل، وفيه يتحدثون 
عن التقوى واإلحسـان زيـادة فوق الكفاءة 
والفاعليـة، ويقدمـون دبلومـا تنفيذيا في 
القيـادة األكاديميـة، وقبل جائحـة كورونا 
إن لـم تخني الذاكرة نظمت الجامعة لهؤالء 
القادة االسـميين - أقصد قادة بال صالحية 
- مؤتمـرا عالميـا، واسـتضافتهم في أحد 
منتجعـات ثـول الشـاطئية حيث السـحر 
والجمال، المثير للدهشـة واالسـتغراب أن 
الهـدف مـن وراء هـذه البرامج كمـا تقول 
الجامعـة هو تأهيـل صف ثان مـن القادة 
والسـعي لتوطيـن العمـل القيـادي، وكأن 
اإلدارات األكاديمية مختطفـة من الخارج!

ربمـا بسـبب تداخل هـذه البرامـج وكثرة 
الـورش، وبالتالـي تشـتت الرؤيـة وعـدم 
القـدرة علـى تحديـد األهداف عنـد بعض 
اإلدارات الجامعيـة، رأت الـوزارة أنـه مـن 
الحديـث عـن رفـع مسـتوى  المناسـب 
الكفـاءة والفاعلية لدى رؤسـاء الجامعات 
قبـل غيرهم، وقـد نتفق مـع الـوزارة في 
هـذا المنحـى، وقد نختلف معهـا، وما بين 
االلتقـاء واالفتـراق تظهـر جـودة الحلول 
رؤسـاء  كل  فليـس  الطـرح،  وعقالنيـة 
الجامعات وال كل الوكالء بحاجة لالنخراط 

فـي كل هـذه الورش!
فـي ما مضى من الزمن الجميل كنت أرافق 
أبـي إذا ذهب إلى أسـواق الجملة يشـتري 
بضاعـة لبقالتنـا الصغيـرة، وكان أبي إذا 
اشـترى ال يشـتري هكـذا كيفمـا اتفـق، 
بـل ربما تـرك كل ما اشـتراه ألجـل هلالت 
معدودات، فإذا الحـظ علي التعب والضجر 
قـال لـي »يـا ولـدي تـرى المكسـب عند 
المشـتري!« وأنا اليوم أقـول: إنما الكفاءة 

والفاعليـة عند اختيـار القائـد الحقيقي!

 Ludwig Mies van der قال المعماري الشهير
 Architecture: A Visual« فـي كتـاب Rohe
History«، إن المجتمعـات تحصـل بحسـب 
جهدهـا إلصـالح نفسـها على ما تسـتحقه 
 Jonathan( من العمـارة أو مظاهر التنظيـم
Glancey, 2017,p.4(. وأنا أضيف أن تخطيط 
المدن يؤثـر على أنماط الحيـاة التي تنعكس 
الجسـدية  اإلنسـان  صحـة  علـى  بدورهـا 
والنفسية والروحية؛ وبالتالي الشعور بالرضا 
والسعادة. إن المنتج العمراني للمدينة ال يأتي 
اعتباطا؛ بل في سـياق يرتقي بحياة اإلنسان 
ويتماشـى مع حاجته االجتماعيـة وظروفه 
االقتصادية. وتختلف أنماط حياة المجتمعات 
من مدينـة إلى أخرى، تراهم في مدينة ما في 
أوروبـا مثال يسـتخدمون الدراجات كوسـيلة 
نقل، وفي مدينة أخرى يستخدمون الحافالت؛ 
في حين تشـجع بعض المدن على المشـي. 

لقـد تشـكلت هـذه االسـتخدامات المتنوعة 
للنقل من الخيارات التي وفرتها المدينة؛ إذ ال 
يمكن تأنيب المجتمع لعدم استخدام الدراجة 
الهوائية أو المشـي في مدينة كرست طرقها 

لخدمة المركبات كوسـيلة نقل أحادية. 

وال تقتصـر األنمـاط المادية فـي المدن على 
بدائـل النقـل؛ بـل تتسـع لتشـمل مكونـات 
المدينـة كافة، كأنمـاط اإلسـكان والمرافق 
العامة والمـدارس وغيرها من الخدمات التي 
تتنوع الستيعاب شرائح المجتمع المختلفة.

إن تخطيـط المـدن يترجـم فهمنـا لواقعنا 
واحتياجاتنـا وطموحاتنـا المسـتقبلية في 
ظـل اإلمكانات والمـوارد المتاحة؛ فمكونات 
المدينـة والبنيـة التحتيـة كلها تتسـق كما 
ونوعا مع اقتصاديات السكان، وترتقي بحياة 

اإلنسان. 
وهكذا فإن دور المخطط العمراني ال يقتصر 
على فهم الواقع العمراني؛ بل االرتقاء بأنماط 
معيشة المجتمع ليكون قادرا على االستقرار 
واإلنتاج والعيش بصحة وسعادة ألطول فترة 

ممكنة. 
إن مـا داعانـي لتنـاول ذلـك هو مـا توصلت 
لـه من مقارنة سـريعة للبيانـات اإلحصائية 
لبعـض األمـراض التي تتأثـر غالبـا بأنماط 
الـدم  ضغـط  وارتفـاع  كالسـكر  الحيـاة، 
والسمنة، حيث تشير إحصاءات البنك الدولي 
لعـام 2019 إلـى أن معـدل انتشـار مـرض 
السـكر فـي دول الخليج العربـي يتراوح بين 
12 - 16% لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين )20 و79 عاما(، ويعد هذا المعدل مؤشرا 
مرتفعا يعكس األنماط الحياتية التي فرضتها 
األنسـاق العمرانيـة فـي مدن ظلـت لفترات 

طويلـة تعتمد على السـيارة كوسـيلة نقل.
وعلى مسـتوى العالم ترتفـع معدالت مرض 
السـكر فـي بعـض دول الشـرق األوسـط، 
حيث تصـل إلى 17% في مصـر، و22% في 
السودان. وفي المقابل، تنخفض هذه النسبة 
فـي بعـض دول أوروبـا وأفريقيـا السـوداء 
لمعـدالت تصل إلى أقل من 6% وتشـمل دوال 
مثـل النرويـج وإيطاليـا والسـويد وفرنسـا 
وكينيا والسـنغال والنيجـر. كما أنها تقل في 
بعض الـدول العربيـة، مثل اليمـن والمغرب 

لتسـجل نسـبا تتراوح بيـن 5 - %7.
 )WHO( وتوصـي منظمـة الصحة العالميـة
أن يكـون الحـد األدنـى للنشـاط البدني في 
األسـبوع هو 150 دقيقة للبالغين الذين تبلغ 

أعمارهـم )18 عامـا( فأكثر. 
وتشير نتائج المسح اإلحصائي للهيئة العامة 
لإلحصـاء، إلى أن نسـبة األفراد الممارسـين 
للنشـاط البدنـي فـي السـعودية لمـدة 150 
دقيقـة فأكثر في األسـبوع بلغـت %17.40 
من إجمالي عدد السكان، في حين تصل هذه 
النسبة في فنلندا 54.1%، والدنمارك %53.4 

والسـويد 53.1%، والنمسا %49.8. 
والحـق فـإن انتشـار معدل اإلصابـة بمرض 
السكر يخضع لمتغيرات كثيرة، منها العوامل 
الوراثيـة وأنمـاط الغـذاء والعوامـل البيئية؛ 
ولكنـي أؤكـد أن تكويـن المدينة يلعـب دورا 
كبيرا فـي أنماط الحيـاة التي تشـجع زيادة 

هـذه المعدالت. 
وتؤكـد هذه الفرضية الحاجـة لتعزيز البحث 
العلمـي فـي مجـال »تأثيـر تكويـن المدينة 
المـادي علـى الصحـة العامـة لإلنسـان«، 
خصوصـا أن االسـتثمار في البحـث العلمي 
ال يشـكل شـيئا مقابل تكلفة عـالج مرضى 
السـكر وسـلبياته علـى االقتصـاد الوطنـي 

المواطن.  وإنتاجيـة 
 Ludwig Mies van وهـذا بالضبط ما قصـده
der Rohe عندما قال إن المجتمعات تستحق 
ومسـؤولة عما تنتجه من عمارة أو عمران أو 

تنظيم حضاري.

@zash113
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عبداهلل العولقي

في قصيدته الخالدة »الطين« عبر الشاعر المهجري 
إيليـا أبوماضـي عن جانب مـن وباء التضخـم الذي 
يصيـب بعض الحمقـى فيتصـورون بجهلهم بأنهم 
مختلفـون عن غيرهـم، وبأنهم من عالـم آخر، وهو 
إشـكال نفسـي قبل أن يكون خلقيا، وأزمة متعلقة 
بكينونـة الـذات المتعالية قبل أن تشـكل لآلخر أزمة 
جراء ما يعيشـه من تعامل فظ وال أخالقي؛ على أنه 
فـي البـدء واالنتهاء لن يكسـب ذلك المتعالي شـيئا 
زائدا، ولن يخسـر من وقع عليـه التعالي من حجمه 
شيئا، وكل ما سـيحدث سيكون نتوءا واقعا لن يضر 

في نهاية المطاف سـوى صاحبه. 
فـي قصيدتـه »الطيـن« كان إيليا شـفافا مباشـرا 
واضحا وكأنه مرآة تكشـف زيف أولئك المتغطرسين 
بغباء، مخاطبا اإلنسـان بهويته التي خلقه الله منها 

قائال:  
طيـن   أنـه  سـاعة  الطيـن  نسـي 

وعربـد  تيهـا  فصـال  حقيـر 
فتباهـى   جسـمه  الخـز  وكسـا 

فتمـرد  كيسـه  المـال  وحـوى 
عنـي   بوجهـك  تمـل  ال  أخـي  يـا 

فرقـد  أنـت  وال  فحمـة  أنـا  مـا 
الـذي  الحريـر  تصنـع  لـم  أنـت 

تتقلـد  الـذي  واللؤلـؤ  تلبـس 
جعـت  إذا  النضـار  تـأكل  ال  أنـت 

المنضـد  الجمـان  تشـرب  وال 
أنـت فـي البـردة الموشـاة مثلـي  

في كسـائي الرديم تشـقى وتسـعد 
أمانـي  النهـار  عالـم  فـي  لـك 

ممتـد  فوقـك  والظـالم  ورؤى 
أحـالم  لقلبـك  كمـا  ولقلبـي 

جلمـد  غيـر  نـه  فإ ن  حسـا
مـا أجمـل هـذا القـول وأصدقـه! ومـا أدق تعبيـره 
وتشـخيصه، وهي قصيدة طويلة مكتنزة بكثير من 
المعاني الخالـدة، ولعمري لو كان األمر بيدي لطلبت 
من كل إنسان أن يقرأها بتدبر، ويعي دالالتها بفهم، 
ليدرك أن الدنيا ليست سوى أضغاث أحالم، وأن القوة 
ليسـت في التعالي وإنما فـي إدراك حقيقة النفس، 
وتدريبهـا علـى خدمة اآلخرين، وذلك هـو الغاية من 
الخلـق، إذ ال تكتمـل عبـادة الله إال بذلـك، فعن جابر 
أن رسـول الله صلـى الله عليه وآله وسـلم قـال: إن 
مـن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسـا يـوم القيامة: 
أحاسـنَكم أَخالقـا، وإن أبغضكم إلـي وأبعدكم مني 
يوم القيامة: الثرثارون، والُمتشدقون، والمتفيهقون، 
قالوا: يا رسول الله، قْد علمنا الثرثارين، والمتشدقين، 
فما المتفيِهقون؟ قال: المتَكبروَن. وجاء في الحديث 
القدسـي: أوحى الله إلى داوود عليه السـالم إن العبد 
ليأتي بالحسنة يوم القيامة، فأحكمه بها في الجنة، 
قال داوود: يا رب ومن هذا العبد؟ قال: مؤمن يسـعى 
ألخيـه المؤمن فـي حاجته، يحـب قضاءها، قضيت 

على يديـه أو لم تقض. 
هذه الروح البسيطة ال تكون سوى بالتدريب واختيار 
النماذج الطيبة التي يتم االقتداء بها، وحتما فأول تلك 
النمـاذج وأطهرها هـو نبينا الخاتم صلـى الله عليه 
وآله وسلم، الذي قال مخففا رهبة أعرابي قابله برقة 
وتواضع: هون عليك فإني لسـت بملك، وإنما أنا ابن 

امرأة كانت تأكل القديد بمكة. 

إنـه التواضـع الذي يجـب أن نتعلمه وندرب أنفسـنا 
عليـه، وهـو التواضـع الـذي عاشـه كثير مـن قادة 
وعلمـاء أمتنا عبـر األزمان فكانوا فـي قمة مجدهم 
حـال تواضعهـم، وهو سـمة مـن سـمات المؤمن، 
ومنصة يرتفع بها اإلنسـان على الـدوام، وهو أيضا 
عالمـة من عالمات تقدم الشـعوب ونهضتهـا، إذ به 
يتحرر اإلنسـان من ربقة شـيطانه، الـذي ما أهلكه 
وأخرجـه مـن رحمة اللـه إال تكبره وعـدم تواضعه، 
حيـن رفض االسـتجابة ألمر الله تأففـا وتكبرا؛ وما 
أجمـل تلـك الحكاية عـن الخليفـة العـادل عمر بن 
عبدالعزيـز الذي قام ليصلح السـراج ذات ليلة، فقال 
له أصحابه: يا أميـر المؤمنين أال نكفيك؟ فقال: وما 
ضرني، قمـت وأنا عمر بن عبدالعزيـز، ورجعت وأنا 

عمر بـن عبدالعزيز.  
على أن عكس التواضع هو الكبر والعجب بالنفس 
في غير موضعه، وهو ما حذر الشـارع منه في عدد 
من آيـات الذكر الحكيم، حيث قال في محكم كتابه: 
}تلك الـدار اآلخرة نجعلها للذيـن ال يريدون علوا في 
األرض وال فسادا والعاقبة للمتقين{ وقال: }سأصرف 

عـن آياتي الذين يتكبرون في األرض بغير الحق{.
أتصـور أننـا بحاجـة إلـى أن نعيـد النظـر فـي كل 
تصرفاتنا، وندرك حجم األنا في داخلنا دون شـطط 
وتكبـر، ونعي قيمة )هـو( بعدل وإنصـاف، ونؤمن 
بأننا كغيرنا ال نختلف عن بعضنا سـوى بعلو كعبنا 
فـي العلم، وسـمو أذهاننا بالمعرفـة، وبهاء حياتنا 
باألخالق الكريمة، وذلك هو مفتاح قوتنا وديمومتنا 
علـى رأس الهرم إن كنا قد بلغنـاه ونريد البقاء على 

رأسه.

ال شـك أن ظاهرة التسلل تتشـكل كآفة مؤرقة 
لـكل المجتمعـات التنموية كونهـا تمثل خطرا 
على مقومـات األمن الوطني؛ فظاهرة التسـلل 
عبـر الحـدود الجنوبيـة المتاخمـة مـع اليمن 
إشـكالية تؤرق سكان تلك المناطق في الجنوب 
كونهـا تشـكل جغرافيـا نشـطة فـي جرائـم 
ونظـرا  والمخـدرات،  واالعتـداءات  السـرقات 
لتهـاوي مقومـات األمن واالسـتقرار في اليمن 
بعـد انقـالب عصابـة الحوثـي اإلجراميـة على 
شـرعية الدولة في صنعاء؛ فقـد زادت عمليات 
التسـلل عبر التضاريس الوعرة في تلك المناطق 
بصورة بدأت تشـكل أخطارا جسيمة على األمن 

الوطني. 
يعد الحفاظ على األمن الوطني مهمة جسـيمة 
وأولوية في اسـتمرار النهضة التنموية وصيانة 
مكتسـبات ومقدرات الوطن، ولهـذا ال تقع هذه 
المسـؤولية علـى عاتق رجـال األمن فحسـب، 
بل هي مسـؤولية كل مواطـن ومقيم على هذه 
األرض المباركة، وقد وفرت وزارة الداخلية كافة 
طـرق التواصل معها لإلبالغ عمن يسـهل دخول 

مخالفي نظـام أمن الحـدود أو من يسـاعدهم 
في تنقالتهـم أو يوفر لهم المأوى أو حتى يقدم 
لهم أي مسـاعدة؛ فهذه المسـؤولية األمنية تعد 
واجبا وطنيا وإنسـانيا يساهم في الحفاظ على 

مكتسـبات وأمن المواطن والوطن. 
إن مسـاعدة المتسـللين ومخالفي أمن الحدود 
أو التسـتر عليهم يعد تعديا سـافرا على أنظمة 
المملكـة وقوانينها األمنيـة، ويصنف كجريمة 
يعاقـب عليها مرتكبها؛ فالمتسـللون يقومون 
بأعمال إرهابية وغير سـوية تتمثل في تهريب 
المخدرات وانتشار الجريمة وبيع األسلحة وقد 
تصل إلى حوادث القتل والسـرقة باإلضافة إلى 
تنفيذ األعمال التخريبية كإشـعال الحرائق في 
الغابات والغطاءات النباتية، وقد يشـكلون بؤرا 
اسـتخباراتية لصالح أعداء الوطـن في الخارج 
كعصابة الحوثي، وكل هذه اآلفات مجتمعة قد 
تشـكل مصادر دخل وتمويـل لجهات خارجية 

مشبوهة تسـتهدف أمن المملكة وشبابها. 
لقـد نجحـت وزارة الداخليـة وكافـة اإلدارات 
األمنيـة التابعة لها في تحقيـق نجاحات أمنية 

غيـر مسـبوقة عبـر مكافحـة ظاهرة التسـلل 
بكافة أشـكالها وأنواعها المختلفة، كما تشارك 
قـوات حـرس الحـدود فـي تنفيـذ المداهمات 
المفاجئة ألوكار المتسـللين، وتمشـيط جميع 
الطرق والوديان والـدروب الوعرة، وتأمين كافة 
الطرق والمحاور الرئيسـية لمنع أعمال التسلل 
والتهريـب، وقد اسـتطاعت الجهـات األمنية أن 
تحقـق نجاحـات عظيمـة فـي إجهـاض كافة 
المخططات التي تسـتهدف اسـتقرار المجتمع 
واإلضـرار باألمـن الوطنـي، ودرء كافة األخطار 
التي يحاول المتسـللون ومـن وراءهم إلحاقها 

بالوطـن والمواطن. 
وأخيـرا،، لنكـن معـا، مواطنين ومقيميـن، يدا 
واحدة مع رجال األمن، ونتعاون مع كافة أجهزة 
الدولة األمنية باإلبالغ عن المتسـللين ومخالفي 
أمن الحـدود وكل من يسـاعدهم أو يعينهم في 
العبث بأمن الوطن، وهـذا أقل ما نقدمه لوطننا 
الغالـي المملكة العربية السـعودية، وهذا إنجاز 
وطني عظيم، وسلوك مجتمعي نبيل يساهم في 

الحفاظ على أمن واسـتقرار بالدنا الغالية.
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