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محمد بن سلمان ،اسم مثير للجدل ،فهو في نظر من ال يحبه ،قد تجاوز كثير ًا من الخطوط التي
يعتقدون أنها حمراء لوأد قيام مملكة قوية مهابة عسكري ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا ،فهو تارة يجابه
(أمريكا) بجاللة قدرها ،ويخوض حرب ًا دون علمها إليقاف المد الصفوي في جنوب الجزيرة العربية
وينتزع قرار ًا أممي ًا بشرعية حربه على اليمن بعد أن وحد جيوش عشر دول عربية تحت راية المملكة،
بل إنه لم يكتف بذلك ،بل سعى لتأسيس تحالف عسكري من  40دولة إسالمية لمحاربة اإلرهاب.
للتواصل مع الكاتب a.hashem@saudiopinion.org

لهذا السبب ال يحبون محمد بن سلمان !
وفي الوقت الذي أرغم دو ً
ال على إعادة
حساباتها ورؤيتها لتلك المملكة الهادئة
التي كانت تمشي بجوار (الحيط) ،يقوم
(محمد) في الزمن ذاته بترسيخ العمل
المؤسسي داخل وطنه ،فهو صاحب
رؤيــة طالما انتظرها شعبه ليعرف
إلى أين يسير به (صانع القرار) ،وعراب
التحول الوطني الذي جعل من الوزراء
وكبار المسؤولين يهبطون من بروجهم
ليتلون خطط وزاراتهم والتزاماتهم علن ًا؛
ليكونوا تحت رقابة الشعب.

رأي:

يختلف الجميع على ذلــك الشاب
الثالثيني ،ولكن يتفقون على طموحه
وتفانيه في تأسيس مرحلة جديدة
في تاريخ المملكة ،إلدراكه أن المراجعة
الدائمة والمتكررة (لكل شيء) أمر حتمي
للبقاء واالستمرارية في عصر يضج
بالتحدي وعدم االستقرار.
إن مستقبل نجاح وطننا حالي ًا ومستقبالً
يعتمد على كيفية قدرة القادة على قيادة
التغيير الذي يضمن االنتقال من الوضع
الحالي إلى وضع آخر مرغوب فيه خالل

فترة انتقالية لربما كانت هي األصعب.
لقد نجح محمد بن سلمان في الداخل
في تغيير الكثير من المفاهيم ،رغم الفترة
الزمنية القصيرة التي قضاها قائداً
للتغيير ورغم اختالف بعض األشخاص
مع إدارته ألولويات المرحلة (داخلي ًا) في
إلهام فريق عمله وتكوين ثقافة التكيف
مع المتغيرات التي أظهرت جلي ًا المعدن
الحقيقي للمواطن السعودي.
إن قادة التغيير المخلدين على صفحات
التاريخ قادة لهم رؤية واضحة وهدف

ُ
كتبت في مسودة المقال عبارة من حسن
الطالع وانتابني شك في صحة استخدامها،
فوجدت فتوى اللجنة الدائمة تقول «يَح ُر ُم
استعمال عبارتي (من حسن الطالع) ،و (من
سوء الطالع) .”...

للتواصل مع الكاتب

انطلقت صحيفة الرأي السعودي متزامنة مع
األمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود  -حفظه اهلل  -بإنشاء مركز التواصل
واالستشراف المعرفي ،والذي تتأكد أهميته
ودوره بموجب نظامه.
يهدف المركز إلى تحقيق مسماه في المقام
األول ،ويقوم بجمع وتحليل المعلومات اإلعالمية
والــدراســات والبحوث المتعلقة بالقضايا
والظواهر السياسية واالقتصادية واالجتماعية
المحلية واإلقليمية والدولية ،ومدى تأثيرها
سلبًا أو إيجاب ًا على صورة المملكة.
حَملت الصحيفة في رؤيتها بأن تكون أحد
المصادر لصانع القرار ,لبناء استراتيجيات
الدولة ،واختيار القادة والمؤثرين من خالل
تبنيها الهتمامات ونبض الشارع ،وأحد أهم
العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام ،وجاء
في رسالتها أنها تقدم المحتوى اليومي المالئم
للجمهور على مستوى الـــرأي االجتماعي،
واالقتصادي ،والسياسي ،والرياضي ،والثقافي
وغيره من األراء باحترافية ،وبأسلوب يتماشى
مع تطلعات رؤيــة المملكة  2030مع توفير

واضح قد يُقلق كثيراً من الناس ويخلق
عــديــداً من المجابهين والممتعضين
في الداخل والخارج ،وذلك أمر طبيعي
في إدارة التحول التي تتطلب في ذات
الوقت جودة شاملة في األداء والتنفيذ
والمتابعة ال يمكن تطبيقها إ ّ
ال إذا توفرت
قيادة تحويلية ذات سمات عالية وجريئة
وقبل ذلــك اختيار فريق عمل حكيم ،
ملهم  ،شغوف لإلنجاز واالبتكار  ,واعالم
يستطيع المواجهة من أجــل إيصال
الحقيقة كاملة .

حريث
الريشة
فالح الصغير

a.alshamri@saudiopinion.org

صحيفة الرأي السعودي
تواصل واستشراف

أحمد هاشم

رأي:

عبد اهلل الشَّمري

محتوى غير تقليدي من حيث الشكل والمعالجة،
ولن تتوقف عند حدود المهنية ومعاييرها ،بل
ستحرص على إضافة نكهتها الخاصة التي
ستكون عونا لصانع القرار على اتخاذه.
تتوافق صحيفة الرأي السعودي في مهمتها
الوطنية مع أهداف مركز التواصل واالستشراف
المعرفي ،وسيتيح المركز  -لها ولغيرها  -مجاالت
رحبة للتعاون والشراكة ،من خالل اختصاصاته
المتعددة ،وسيكون لذلك نتائج رائعة في
التواصل الفعال والمستمر ،وتبادل المعرفة
واستشرافها ،ونشر المعلومات الصحيحة
بهدف تعزيز االنــتــمــاء والــوحــدة الوطنية
بين أفــراد المجتمع السعودي ،وبناء قواعد
للبيانات والمعلومات ،واالستفادة من التقنية
اإللكترونية تصنيفها ،واستطالع اتجاهات الرأي
العام ،وتحليل المعلومات ،وقياس تأثيرها ...وال
شك أن المركز سيقدم دعم ًا كبيراً للصحافة
ووسائل اإلعــام والباحثين ومراكز البحث
العلمي المتخصصة.
وقفة :إن االستشراف المبني على المعرفة
يأتي في مقدمة المهام األساسية للصحافة
الحقيقية.

التكتم الذي نلتزمه في نزعتنا الطائفية
أخطر علينا من االفصاح والتظاهر
فالطائفة تمسي في نفوسنا بمثابة
العقد الدفينة أو هي مرضا نفسيا.
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(العدد األول) السنة األولي
في الثالث والعشرون من يناير لهذه السنة
2019م تكون ذكرى مبايعة خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان للسنة الخامسة،
منهي ًا أربع سنوات من الحكم تخلل ذلك
أحداث سياسية كبيرة واقتصادية واجتماعية
غيرت في شكل المجتمع الى األفضل..

2

للتواصل مع الكاتب m.alshuwaier@saudiopinion.org

الملك سلمان..
واالتجاهات الحديثة في الحكم

حديث الصورة
من أجل وطن يحتوي الجميع
صالح للتعايش لألجيال القادمة

ال مكان بيننا لمتطرف يرى االعتدال انحالال
ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه

،فمن ذلك اعــان الحرب على الحوثيين
إلرجاع الحكم للشرعية اليمنية ،فقد القى
هذا القرار قبول وارتياح كبير من أغلب
المجتمع حسب تنوع شرائحه الفكرية
والطائفية مما له أهمية في حماية حدود
المملكة من الحوثيين واعوانه اإليرانيين ،
ويأتي قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
من أهم القرارت التي كانت شائكة ولم
تنهي ،فكان إنهاء هذا الملف الشائك الذي
امتد لعقود كثيرة حيث تقاذفته التيارات
المتشددة والمنفتحة ،فكان ذلك القرار قد
أسكت والجم الجميع من الحديث في هذا
الملف حيث أقفل نهائي ًا ،وأصبحت المرأة
تقود مركبتها دون مضايقة أو خوف من
أحــد ،وقد جاء في كلمة خــادم الحرمين
الشريفين بمجلس الشورى عن دور المرأة
حيث قال  :وحرص ًا على توسيع قاعدة
المشاركة في التنمية الوطنية فقد واصلت
الدولة جهودها في تمكين المرأة السعودية
من المشاركة في التنمية وصناعة القرار
وفق ًا للضوابط الشرعية  ،كما تم السماح
بفتح دور السينما تحت اشتراطات واضحة
تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ،وأصبح لها
تنظيم ًا خاص ًا بها ،ولم تعد مشكلة السينما
كما كانت محرم التطرق لها او الحديث عنها،
كما للشباب أهمية قصوى لــدى الملك
سلمان فهو يعطي أغلب وقته لتحقيق
اهدافهم وفق رؤية المملكة  ،30/20من

رأي:

محمد الشويعر

خالل تمكينه وتوطين الوظائف بالقطاع
الخاص ،وتشجيع القطاعات الخاصة على
قبول الشباب السعودي لــيــؤدي دوره
المحوري في التنمية واالقتصاد.
وتمثل القيادة أهم المقومات التي يتحدد
بها مستوى أداء الدولة ،وعلى قدر كفاءة
القائد وخبراته وابداعاته والمامه بمختلف
جوانب تسيير أمــور الدولة يكون نجاح
الدولة في تحقيق تنميتها واالستمرار في
تطورها وتقدمها ،وهذا ماتميز به الملك
سلمان.
الــمــلــك ســلــمــان اتــســم بالتفكير
االستراتيجي والرؤية البعيدة ،كما أتسم
بشمولية التفكير التي تربط بين متغيرات
البيئة الداخلية ومتغيراتها الخارجية،
وبين نقاط الضعف والفرص والتهديدات
في عالقة تكاملية هادفة ضمن اطار
استراتيجي فاعل وتفكير ابداعي مميز
والــذي يعد أحد االتجاهات الحديثة في
الحكم ،لذلك نستطيع أن نقول أن الملك
سلمان من الشخصيات الــقــادرة على
التاثير في اآلخرين وادارتهم وتحفيزهم
على اإلنتاج ،وقادر على إحداث التوازن
والعدل وتوفير االنتماء وبناء أجهزة
الدولة ،وحل المشكالت ،وتطبيق القيادة
لتقنية السلوكيات كمخرج من األزمات
االداريــة التي تعيشها معظم الدول في
العصر الراهن.

ساد الهدوء أروقة «الفساد» بعد «الرتز» ،قد يكون هدوء يسبق العاصفة ،وقد
يكون انحسار قسري ،أو توجس وترقب لقراءة ما بين سطور مرحلة حزم ال
تبقي وال تذ ُر.
السؤال األهم هل أنت من قائمة الفساد؟ البعض مغروس من أخمص
قدميه إلى حافة فروة الرأس ،وهو يعتقد أنه بمنأى عن ظاهرة الفساد..
للتواصل مع الكاتب

s.alhmadi@saudiopinion.org

قائمة الفساد
ومع هذا يستطيع كل شخص بقليل من
الصدق مع الذات معرفة نسبة الفساد
لديه من عدمه ،فالخلط بين المسئولية
والمصالح الخاصة فيها تضارب
مصالح ،وفساد عيان ًا بيان ًا ،تقول ذلك
الشريعة اإلسالمية التي سبقت جميع
األنظمة العالمية وحذرت من الجمع بين
التجارة وممارسة المسئولية أيا كانت
هذه المسئولية ،والذي يزين لمرؤوسه
أعماله الفردية على حساب المجموعة

رأي:
يمارس نوع فاخر من أنــواع الفساد
المغلف بورق سلوفان النفاق ،أما الذي
يجمد المعامالت ويتسبب في تعطيل
مصالح البالد والعباد فهو يسير في
موكب الفساد الجمعي ،والذي يحصل
على خارج دوام بحجة انجاز العمل الذي
لم ينجزه أص ً
ال صباح ًا ،وأحيان ًا يحصل
على انتداب عشرة أيام ،وينجز المطلوب
في يومين والباقي «فلة حجاج» فهو
مثل الذي يستخدم سيارة الدولة خارج

أوقــات الــدوام ،ويمنح أبنائه الضوء
األخضر لـ»التفحيط» بها ،وإذا ُكنت
تتحايل على الطابور بعالقاتك إلنهاء
إجراءاتك وتتباها بالتسلق على أكتاف
األخرين فأنت عود من حزمة الفاسدين.
أما إذا ُكنت تجهز الصكوك مع لصوص
مساء ،وتقول مسحور ،فأنت
األراضي
ً
مسحور بجرعة الفساد التي تعاطيتها
بطوعك واختيارك ،وإذا كانت ضوابط
وشروط الجهات الخدمية تثير حنقك

صالح احلمادي

وتحرك تقاطيع وجهك متجهما فأنت
تقدم مصالحك بكل أنانية على مصالح
األخــريــن ،وتــحــب أن تــكــون متنفذاً
وفوضي ًا «الربيع» الخالق ،وإذا ُكنت
تردد أثناء متابعتك لعقود «الباطن»
عبارة» ما يخدم بخيل» فأنت تبيع دينك
بعرض من الدنيا وقيمتك كإنسان
رخيصة للغاية ،وتستطيع تنظيم
دورات لتخريج دفعات من الفاسدين
بنمرة واستمارة.

الثالثاء  25ربيع الثاني  1440هـ

 1يناير 2019م
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ذكرت الدكتورة يمنى الخولي في كتابها (نحو منهجية علمية
إسالمية) والذي تعرضت فيه لمفهوم الباراديم أو النموذج
اإلرشادي للعلم بما يتضمنه من أخالقيات
ومعياريات وقيم وموجهات وذلك كتوجه
حديث وعلى أنقاض الوضعية المنطقية
وتبعاتها المادية .هل يمكن أن نلتف على
المصطلح ونستعيره قليال لنتدارس أفكارا
لصالح الوطن؟
للتواصل مع الكاتب

h.akqahtani@saudiopinion.org

t.alarady@saudiopinion.org

باراديم للوطن ..

رأي:
ونسأل كيف يمكننا  -على المستوى
الفكري والثقافي -عمل نموذج إرشادي
لصالح الوطن؟
هذا النموذج يمثل مجا ً
ال يتبلور فيه
الوعي ومناخ ًا تتنامى فيه فعاليات
المجتمع ويتشكل فيه العقل الجمعي.
أثناء النقاش حول هذه الصحيفة
الوليدة في الفضاء اإللكتروني أعجبني
قول أحد الزمالء الكرام :أن الصحيفة
معنية بإيجاد محتوى يساعد صانع
القرار ,ويضيء له الطريق في مساحة
هي بال شك النموذج اإلرشادي للوطن.
وواكــب ذلك األمــر السامي بإنشاء
مركز التواصل واالستشراف المعرفي
والـــذي سيصب حتم ًا لصالح هذا
التوجه في اإلفــادة من العقول التي
تعمل ضمن نطاق النموذج اإلرشادي
الواجب صناعته في مرحلة يمر فيها
الوطن بتحديات كبيرة داخلي ًا وخارجي ًا.
سأضع هنا بعض اإلضــــاءات في
هذا االتجاه من خالل تجربة النخبة
وطروحاتها خالل الفترة المنصرمة:
 -األزمـــات التي نمر بها تتجاذبها

طارق العرادي

مدرستان هما المدرسة المثالية
واألخــرى الواقعية ،في األولــى إحالة
إلى القيم والمثل والمبادئ وجعلها
مهيمنة ومفسرة لــلــحــوادث وفي
الثانية استسالم لحركة التاريخ .ليست
المشكلة في وجودهما بل في نفي
إحداهما لألخرى على الرغم من إمكانية
التالقي ،هذا النفي يؤدي لإلشكالية
األخرى وهي:
 إن الوطن ال يمكن التعاطي معهبنظام (طي الصفحة) والبدء من أول
السطر ،فما اعتمل في وعي الناس
وعاداتهم وتصوراتهم واكتسبوه
سلوك ًا ومث ً
ال وقيم ًا ستبقى ولن ترحل
إال بنفس األدوات التي أثبتتها ،لذا فإن
الخطر يكمن في نتيجة نفي الحامل ال
المحمول فقط.
 ال يصح في األفهام عند نموذج يتمتقييمه أن يتعرض لتجربة االنحدار دون
مقاربة تجربة الصعود وفهم أسرارها،
هذا خلل في التفكير ينصح بتجنبه.
ويظل البحث عن النموذج اإلرشادي
للوطن واجب كل وقت وهم كل صادق.

تظل قضية االستثمار المالي داخل
منظومتنا اإلدارية في أنديتنا الرياضية
واحدة من أهم القضايا والرزايا التي لم
يضع لها عرابو األندية في بالدنا شيء من
التخطيط والدراسات واالهتمام.
للتواصل مع الكاتب

a.alakassi@saudiopinion.org

االستثمار الرياضي
إلى أين؟

وظلت  -هكذا  -وعلى مــدار هذا
العمر الرياضي الطويل تركن نحو دوائر
التهميش والهدر والضياع .
األمـــر الـــذي جعل  -جــل  -أنديتنا
الرياضية الصغيرة منها والكبيرة
تعتمد في مواردها المادية السنوية
وربــمــا اليومية إلــى مجموعة من
أعضائها الشرفيين وإلــى بعض من
حقوقها في النقل التلفزيوني وشيء
من استحقاقاتها المالية عبر مرجعياتها
الرسمية كرعاية الشباب في سنواتها
الماضية وهيئة الرياضة في الوقت
الــراهــن .ومــع ضعف هــذه الــمــوارد
وشحها قياس ًا بما تحتاجه هذه األندية
من أرقــام فلكية لتسيير التزاماتها
المادية الملحة في إبرام العقود مع
مدربيها ومحترفيها وااللتزام برواتب
العاملين في ردهاتها والوفاء بجاهزية
معسكراتها ومــصــاريــف سكنها
ورحالتها ومكافآت الفوز والبطوالت
وغيرها من االستحقاقات المادية التي
تصطدم بها إدارات األندية في ثنايا
الموسم وربما في خطواته األولى.
كل هذا األلق والهاجس الموسمي
الـــذي يتلبس معظم المشتغلين
بـــإدارات أنديتنا ،جعلهم يتورطون
قسراً ويثقلون كاهل أنديتهم بجملة

رأي:

قالت :حين باشرت في أول أيام وظيفتي الجديدة
شعرت باالرتياح  ،وحين كان اآلخرون يسألونني
 ,كنت اختصر مدى ارتياحي بأن البيئة ايجابية
ومحفزةومن محاسن الصدف بعد أن كنت أقرأ عن
المكان ورؤيته قرأت أن من ضمن أهدافه ايجاد
بيئة ايجابية ومحفزة  ,أصبت بالدهشة قلي ً
ال كيف
كان انطباعي عن المكان هو الهدف بعين ذاته,
واستبشرت خيرًا في المكان.
للتواصل مع الكاتب
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علي العكاسي

من الديون والمطالبات الداخلية منها
والخارجية.
وجميعنا يستحضر الكثير من
القضايا واألرقـــام والشواهد التي
تحولت إلــى تشهير واتهامات عبر
المحاكم الرياضية في الداخل والخارج.
إننا بحاجة قصوى ومهمة إلى تحريك
هذا الملف الشائك والمعلق وإخضاعه
إلى كثير من التخطيط والعمل وتحريك
الــراكــد مــن االستثمارات إلــى واقــع
ملموس تستفيد منها خزائن األندية
الفارغة.
ولعل في طليعتها منشآت األندية
الرياضية واستثمار التبرعات المالية
التي يضخها الشرفيون ألنديتهم
وغيرها من الموارد المالية المختلفة
وتوظيفها عبر منشآت استثمارية
بعيدة المدى حتى تتمكن اإلدارات
المتعاقبة على منظومتها اإلدارية من
االستفادة الحقيقية من هكذا موارد
مادية ثابتة  ,والذي أزعم بأنها ستحل
الكثير من الضوائق وااللتزامات وتشجع
بالمقابل الكوادر اإلداريــة الرياضية
المؤهلة والناجحة والمثقلة بالتجارب
واالبتكار إلى دخول هذا المضمار وقد
أضحى طريق ًا واعي ًا ومنضبطا ،حافل
باإلنجاز واإلبداع.

مقابلة وقبول
فــي كــل صباح حين ألقي
التحية تباشرني مديرة عملي
ببشاشتها ،تشع منها طاقة
رائعة تحفزني على العطاء
بحد كبير فتغمرني باألمل
والفال ،وحين كنت أصافح
كفوف بقية أعضاء العمل
أشعر بأني ال أريد أن أسحب
كفي مــن دفء المصافحة
واالستقبال صباح كل يوم،
ففي كل صباح أزود بابتسامة
عــريــضــة ال تــتــاشــى عن
وجوههم حتى نهاية الدوام،
هذه البشاشة واالبتسامة
يــؤثــران بشكل كبير على
تحقيق أهداف المكان.
كنت أشعر بالطاقة ليس

رأي:
فقط عند انتهاء ساعات
عملي بل حتى انتهاء يومي.
ســعــيــدة  ,كــيــف كــانــت
هــذه الصدفة التي جمعت
المبتسمين
األشـــخـــاص
المفعمين بالحياة في مكان
واحد ولم يمض وقت طويل
حتى أدركـــت بأنها لــم تكن
صــدفــة ,فبعد بضعة أيــام
كنت في حديث مع مديرتي،
أدركــــت فــيــه بـــأن بشاشة
وجــهــي وابتسامتي كانت
من أههم أسباب قبولي في
حينها
المقابلة,وأخبرتني
بأن من أكثر ما كانت تحرص
عليه في التوظيف هو مدى
بشاشة الشخص وابتسامته

الهنوف القحطاني
واريحية وجهه.
ً
كنت سعيدة جدا بهذا التوجه
ولربما تأكدت بأن الذكاء من
صفات مديرتي ،فتركيزها
على مثل هذه النقطة سهل
عليها مشاكل أخـــرى كان
من المحتمل أن تحدث ،فكل
الموظفات حين أصادفهم
يبتسمون وبعمق وحين
يلقون التحية يحيون وبصدق،
الكل سعيد والمكان ممتلئ
بطاقة لطيفه ورائعة ،هذه
الطاقة التي شنتهامديرتي
في أرجاء المكان كان لها تأثير
فعال على أداء كل عضو من
األعضاء فأدركت حينها بأن
المقابلة قبول وروح.

الثالثاء  25ربيع الثاني  1440هـ
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