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اتفقنا أن نتحدث اليوم عن شركة المياه لننظر هل ستقوم بحل
مشكلة المواطن كما فعلت شركة الكهرباء أم ال؟
ُ
يقول المواطن :بعد أن تم تركيب العداد ،كان يجيئه الماء
َ
الشركة ُمحتجا بأنه لم
لساعتين في األسبوع ،وبعد مضي شهرين ،راجع
بمبلغ
تأ ِت ِه فاتورة استهالك الماء ،فقالوا له ،على وجه السرعة :فاتورتك
ِ
ُ
َ
َ
المبلغ
الرجل
دفع
عشرة هللة،
وأربع
ومئة واثنين وخمسين رياال
ألف
َ
َ
ٍ
ٍ
نية دون نقاش.
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ِ
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عصر ذهبي من
المكتسبات
عبلة مرشد

«محمد بن سلمان» وتحسين دخل المواطن
وإذا وعـ ـ َ
ـدت صــدقــت
فيما قلته
ُ
ال م ــن ت ـك ــذب قــولـهــا
أفعالها
جـ ـ ــاء خ ـ ـطـ ــاب خـ ــادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ب ـم ـنــاس ـبــة
إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل م ـج ـلــس الـ ـش ــورى،
ليوضح السياسات العامة للدولة
وتوجهاتها المستقبلية ،ورؤيتها
وموقفها فيما يجري في منطقتنا
والـعــالــم ،كما أوضــح هــذا الخطاب
معرفة القيادة السعودية بمكانتها
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،ودوره ـ ـ ـ ـ ــا
الـمـحــوري فــي اسـتـقــرار هــذا العالم
المضطرب.
بشكل
العهد
ولي
خطاب
ثم جاء
ٍ
لــم تـتـعــوده مــراكــز الــرصــد وخـبــراء
ال ـت ـح ـل ـي ــل ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـش ــأن
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـخـ ـل ــى ولـ ــي
كامل عن
بشكل
العهد في خطابه
ٍ
ٍ
العبارات اإلنشائية والمصطلحات
الفضفاضة ،وتـحــدث بلغة األرقــام
ال ـص ــادق ــة ،ف ـت ـحــدث عـ ـ ـ َـراب ال ــرؤي ــة
ـق للمواطن
ـاب دق ـيـ ٍ
فــي كـشــف ح ـسـ ٍ
وال ـم ـســؤول ،عـمــا تــم التخطيط له
فــي بــرامــج الــرؤيــة المختلفة ،وعن
ن ـســب اإلنـ ـج ــاز ال ـحــال ـيــة ،والـنـســب
الـمـسـتـهــدفــة ف ــي ك ــل مــرح ـلــة ،هــذه
يومية

✍

خالد العمري
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الـ ـلـ ـغ ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــارمـ ــة ال ـت ــي
خ ـ ـ ــرج بـ ـه ــا خ ـ ـطـ ــاب ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
هـ ــي مـ ــا ت ـح ـت ــاج ــه ال ـس ـع ــودي ــة فــي
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ،حـ ـي ــث ال م ـج ــال
لـتـمـيـيــع األه ـ ـ ـ ــداف ،وال ـ ـح ــوم ح ــول
ـاق،
نتائج العمل ،ومخرجات اإلنـفـ ً
فالمرحلة المفصلية تتطلب دقــة
ً
في التخطيط ،وكفاءة في التنفيذ،
وتقويما محترفا مباشرا للنتائج
واآلثار،كل ذلك كان حاضرا في هذا
بشكل ال يخفى
الخطاب التاريخي
ٍ
على أحد.
َ ّ
إال أن ع ـ ـبـ ــارة «ت ـح ـس ـي ــن دخ ــل
ال ـمــواطــن» ال ـتــي وردت فــي خطاب
ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،ج ـ ــاءت ب ـل ـس ـمــا لـكــل
م ـ ـ ــواط ـ ـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث أدرك ال ـ ـمـ ــواطـ ــن
ّ
أن ص ــان ــع الـ ـق ــرار وع ـ ـ َـراب ال ــرؤي ــة،
ي ـس ـت ـش ـعــر ح ـج ــم الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـتــي
فرضتها الظروف الراهنة ،وخطط
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،ع ـ ـلـ ــى ك ــاه ــل
ّ
الـمــواطــن ،وتيقن هــذا الـمــواطــن أن
ح ـيــاتــه ال ـكــري ـمــة ه ــي الـمـسـتـهــدف
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــي ل ـ ـ ـكـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــط
واإلص ــاح ــات ،فـلـيــس خــافـيــا على
ّ
خطط حقيقيةٍ إلصالح
أحــد أن أي
ٍ
االقتصاد ال بد أن تنطوي في ذاتها
ـرارات أليمةٍ ينبغي تجرعها
على قـ
ٍ
ّ ّ
والـصـبــر عليها ،إال أن مــن شــروط
ت ـح ـق ــق هـ ـ ــذا ال ـص ـب ــر وال ـت ـض ـح ـيــة

ّ
أن ي ــؤم ــن الـ ـم ــواط ــن ،أن الـنـتـيـجــة
النهائية لـهــذا الصبر والتضحية
فـ ــي ص ــالـ ـح ــه ،وسـ ـت ــوف ــر لـ ــه ح ـيــاة
ـارات أكثر رحــابــة مما
كريمة ،وخ ـيـ ٍ
ف ــات عـلـيــه ،وق ــد نـجــح خـطــاب ولــي
العهد في غرس هذا اليقين المبهج
في قلوب المواطنين ،حيث أثبتت
ّ
األي ـ ــام لـلـسـعــوديـيــن أن مـحـمــد بن
سلمان إذا قال فعل ،وهذا من أعظم
ن ـت ــائ ــج ه ـ ــذا الـ ـخـ ـط ــاب ال ـت ــاري ـخ ــي
الصادق الدقيق.
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـظ ـي ـمــة لـ ـه ــذا ال ـب ـلــد،
والــد الشعب السعودي سلمان بن
عبدالعزيز ،وول ــي عـهــده ،يعلمون
ّ
أن أبناء هذا الوطن العظيم ،الذين
صبروا على كل شيء ،ولم يتزعزع
إيـمــانـهــم بــوطـنـهــم وال بـقـيــادتـهــم،
س ـي ـك ـم ـل ــون م ـع ـه ــم رح ـ ـلـ ــة ال ـب ـن ــاء
والتطوير والتحديث مهما كانت
العظيمة
التضحيات ،هذه القيادة ّ
تـعـلــم وال تـحـتــاج إل ــى مــن يــذكــرهــا
ّ
أن ه ــذا ال ـش ـعــب الـعـظـيــم يستحق
أن ي ـت ـم ـتــع ب ــأف ـض ــل حـ ـي ــا ٍة كــري ـمــةٍ
ّ
ع ـل ــى وجـ ــه األرض ،وأن اإلخ ـف ــاق
ف ــي ب ـعــض ال ـم ــراح ــل ل ــم ي ـكــن ذنـبــه
ّ
وال خ ـ ـطـ ــؤه ،وأن هـ ـ ــذا الـ ـم ــواط ــن
ال ــذي ش ــارك قـيــادتــه سنين العسر
ٌ
جدير بمشاركتها سنين
والصبر،
الرفاه والطمأنينة المستقبلية.
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بعد بضعة أشـهــر ،سقط الحائط الــذي
يحمل العداد ،وتوقفت الماسورة عن ضخ
الماء
الماء ،فاتصل بالشركةِ طالبا إعادة
ِ
َ
ْ
يستجب له أحــد ،وما زال
إلى عــداده ،فلم
ُ
الماء مقطوعا عن منزله إلى تاريخ كتابة
هــذه المقالة ،وبشهادتي شخصيا نظرا
لمعاينتي الموقع بنفسي.
َ
الـعـجـيـ ُـب فــي األم ــر ،أن الـفــواتـيــر تنهال
شـهــريــا عـلــى جــوالــه ،وي ـقــوم بتسديدها،
ٌ
بينما الـمـ ُ
مقطوع عنه ،فاضطر أخيرا
ـاء
أن ينقطع هــو عــن الـتـســديــد ،وق ــد بلغت
ُ
ق ـي ـم ــة آخ ـ ـ ـ ِـر ف ـ ــات ـ ــور ٍة وص ـل ـت ــه عـ ــن ش ـهـ ِـر
َ
آالف
أكتوبر الماضي أربـعــة
وخمسمئةٍ
ِ
ٍ

اتفقنا أن نتحدث اليوم عن شركة المياه لننظر هل ستقوم بحل
مشكلة المواطن كما فعلت شركة الكهرباء أم ال؟
ُ
يقول المواطن :بعد أن تم تركيب العداد ،كان يجيئه الماء
َ
الشركة ُمحتجا
لساعتين في األسبوع ،وبعد مضي شهرين ،راجع
بأنه لم تأ ِت ِه فاتورة استهالك الماء ،فقالوا له ،على وجه السرعة:
َ
عشرة هللة،
وأربع
ومئة واثنين وخمسين رياال
ألف
فاتورتك
َ
ٍ
بمبلغ ٍ
ِ
ُ
َ
نية دون نقاش.
المبلغ
الرجل
دفع
َ
بحسن ٍ
ِ
وخمسا وثالثين ري ــاال وثـمــانـ َـي وستين
َ
هللة «اللهم اصرف عنا ش َّر هلالت المياه
والكهرباء»
لكنني أود من الشركة اإلجابة عن سؤالي
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الحائر :كيف تقرأون هذا العداد شهريا،
وت ـح ـس ـبــون االس ـت ـه ــاك بــالـهـلـلــة ،بينما
الـعــداد ال توجد به مــاســورة لضخ الماء؟
وقــد تقدم إليكم المواطن بشكوى ،فقلتم
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له «ادفــع أوال تم اشـتـ ِـك» كيف يدفع وهو
ـاء واح ــدة مــن شركتكم
لــم تصله قـطــرة م ـ ٍ
الموقرة -طوال األشهر الماضية؟حسنا ،هل لديكم «واتــس» ألرسل إليكم
ال ـصــور والــوثــائــق األخـ ــرى ال ـتــي أحتفظ
بنسخ منها ،أم أرسلها إلى «نزاهة»؟
ٍ
ُ
أن ــا ال أدري م ــا ت ـع ــري ــف ال ـف ـس ــاد ،وهــل
ســرقــة الـمــال مــن ِقـ َـبـ ِـل بعض المسؤولين
ُ
تسمى ف ـس ــادا؟ فــالـشــركــة ت ـقــول :نـحــن لم
وبالعداد المتوقف
نسرق مالك وال ِعقالك،
ِ
نشفط ريالك «هذه من عندي»
ُ
َ ُ
ُ
َّ
قلت :إذا غـ َ
ـادرت األخــاق ضمير أمــةٍ فال
تنتظر عدال.

األحد

وللصورة رأي
في جزيرة فــرســان ،هناك مسجد
قديم يسمى مسجد التابوت ،أدرج
ضمن مشروع ولــي العهد ،لترميم
وت ــأهـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاج ــد ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
بالسعودية ،وقــد رســا على إحــدى
الـمــؤسـســات بمبلغ أرب ـعــة ماليين
وم ـ ـئـ ــة واث ـ ـن ـ ــي عـ ـش ــر أل ـ ـ ــف ري ـ ـ ــال،
لمساحة ملحق ال تتجاوز مساحته
 25 ×25مترا من طابق واحد ،ومدة
التنفيذ  6شهور ،اآلن مضى حوالي
سنتين ومعظمه ما يزال هدميات،
وطريقة التنفيذ يعلمها الله.
ال ـســؤال ال ـم ـطــروح :كــم هــي الـمــدة
التي سيصمد فيها المشروع بعد
انتهائه؟.
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الشهادة األكاديمية بين النجاح والفشل
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الشهادة األكاديمية ليست بالضرورة
بطاقة مرور للنجاح في الحياة ،أو جواز
سفر نحو الـتـفــوق ،إن التعليم مطلوب،
والـحـصــول على الـشـهــادات العليا شيء
جميل وتحقيق لحلم وغــايــة وم ــراد ،إن
الـشـهــادة األكــاديـمـيــة مهمة ،ولـهــا مكانة
خاصة عند البعض ،غير أنها عند الذي
ال ي ـم ـلــك ال ـم ـي ــزة واإلبـ ـ ـ ـ ــداع ،والـ ـمـ ـه ــارات
والقدرات ،ال تؤهله لكي يكون ناجحا وذا
تميز وتفرد ومكانة.
إن المعلومات الـتــي يحفظها اإلنـســان
ع ـلــى م ــدى س ـن ــوات تـعـلـيـمــة لـيـســت ذات
أهمية بــالـغــة ،بــل األه ــم كيفية تطبيقها
وتــرجـمـتـهــا عـلــى واق ــع ال ـح ـيــاة والـعـمــل،
وإن الحصول على الـشـهــادة األكاديمية

الحصول على الشهادة األكاديمية في أي علم من العلوم
ال تعني التفوق والنجاح والتميز والتفرد ،فهناك الكثير من
حملة الشهادات األكاديمية لم يكونوا ناجحين أو متميزين
أو ذوي شأن ،ولم تجلب لهم الشهادة مهارة مغايرة ،أو
مهنية ذات خاصية ،بل ربما تتوالى عليهم اإلخفاقات تلو
األخرى ،ليس عندهم أفكار جديدة ،وال مشروعات واعدة،
فأحيانا تكون الشهادة األكاديمية داء على صاحبها،
وحاجزا وإعاقة ومصدا.
ي ـت ـط ـل ــب ال ـت ـف ـك ـي ــر والـ ـصـ ـب ــر وال ـع ــزي ـم ــة
واإلصرار والسهر والتحدي ،وفي األخير
ق ــد ت ـك ــون وس ـي ـلــة ل ـل ــرزق وق ــد ال ت ـكــون،
وإن الـنـجــاح فــي الـحـيــاة ال يــرتـبــط كليا
بالشهادة األكــاديـمـيــة ،مطلقا ال يرتبط،

صناعة العقبات

َ ُ ُ
َّ
تقول العرب «إن الحديث ذو شجون»
ولـسـبــب ع ــارض ق ــرأت ع ــن الـعـقـبــات،
فوجدتها بحسب تعريف لها ،أوجزه
بتصرف :أنها حدود تفرضها النفس
أو ال ـظ ــروف ،فـتــؤثــر فــي ال ـق ــدرة على
النمو أو اإلنجاز.
ومـمــا قــرأتــه عنها :أنــه يجب النظر
إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ف ــرص ــا،
وأهمية عدم تجاهل جانبها الواقعي
الـ ــذي يـسـتــوجــب تـحـلـيـلـهــا وتـحــديــد
نوعها ،ومعرفة أفضل الطرق للتعامل
مـ ـعـ ـه ــا ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا ك ـم ـح ـف ــزات
أو طـ ــرق ج ــدي ــدة لـتـحـقـيــق األه ـ ــداف
والطموحات ،ووجدت أثناء القراءة أن
الـعــادات السلبية واإليجابية تتعلق
ب ـث ـب ــات مـ ـس ــار ال ـت ـف ـك ـي ــر والـ ـسـ ـل ــوك،
ف ــالـ ـع ــادات ظ ــواه ــر إن ـســان ـيــة تتعلق
بالعقل البشري ،وبهذا فهي أكثر ميال
عن كونها ظواهر مؤسسية ،ومن بين
ال ـت ـجــارب فــي ه ــذا الـمـجــال أن خـبــراء
اإلدارة دعــوا الموظفين -ممن هم في
مراكز تنفيذية -إلى تذكر آخر خمس
م ـش ـك ــات واجـ ـه ــوه ــا ،ف ــي أع ـمــال ـهــم،
ِّ
وكيفية تعاملهم في حلها.
فجاءت النتائج التي توصلوا إليها
أنهم حددوا المشكلة باألسلوب نفسه،
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا مـ ـص ــادر ال ـم ـع ـلــومــات
الـمـتــاحــة لـهــم ال ـتــي ثـبـتــت فاعليتها
ِّ
ف ــي ح ــل م ـش ـكــات ســاب ـقــة ،وط ــرح ــوا
أس ـئ ـل ــة اعـ ـتـ ـم ــدت ع ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات
التي استخدموها ،وطلبوا مساعدة
زمالء العمل أنفسهم ،وأخذوا بنصح

فكثير مــن مشاهير االقتصاد والتجارة
وال ـم ــال ال يـحـمـلــون ش ـه ــادات أكــاديـمـيــة،
والـ ـعـ ـك ــس ص ـح ـيــح تـ ـم ــام ــا ،ف ـك ـث ـيــر مـمــا
يحملون شهادات أكاديمية فاشلون ولم
يحققوا طموحاتهم وآمالهم كما ينبغي.

إن أبـ ـ ــواب ال ـن ـج ــاح م ـف ـتــوحــة للجميع
وليست حكرا على أحد ،وليست مرتبطة
بالمؤهل العلمي والشهادة ،على اإلنسان
فقط أن يثابر ويعمل بجد ويفعل عقله
وتـ ـفـ ـكـ ـي ــره ،لـ ـك ــي يـ ـص ــل إل ـ ـ ــى ال ـم ـب ـت ـغــى
والـمــراد ،وإن الشهادة األكاديمية مرغب
فيها وه ــي أس ــاس لـلـخـبــرات والـمـهــارات
والقدرات ،لكنها ليست كل شيء ،وليست
مصدر لكل شيء.
وح ــده اإلن ـســان ق ــادر عـلــى صـنــع نفسه
بـ ــأي طــري ـقــة أو وس ـي ـلــة م ـش ــروع ــة ،وإن
الشهادة مجرد ورقة ممهورة بختم ،أم لم
يكن صاحبها يملك القدرات والتحديات
والمهارات التي تؤهله ليكون مميزا وذا
شأن ومكانة.

الشخصية الضحية

رأي✍ :

عبداهلل الشمري
للتواصل مع الكاتب
a.alshamri@saudiopinion.org

أول ـئــك الــزمــاء فــي ال ـمــراحــل الدقيقة
مـ ــن ال ـم ـش ـك ـل ــة ،واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا طــرقــا
مشابهة في العالج ،وبحثوا عن نفس
الحلول التي ثبت نجاحها مــن قبل،
َّ
الخيارات بالطريقة القديمة
وقيموا
ِ
نفسها قبل اتخاذ القرارات النهائية،
ووضعوا مقاييس النجاح ذاتها.
ي ـت ـحــدث أهـ ــل اإلدارة والـم ـه ـتـمــون
ب ــالـ ـت ــدري ــب والـ ـتـ ـط ــوي ــر كـ ـثـ ـي ــرا عــن
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـغـ ـل ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـقـ ـب ــات
وتـ ـ ـج ـ ــاوزه ـ ــا ،فـ ـي ــدع ــون إلـ ـ ــى إعـ ـ ــادة
التفكير فــي تقديرها ،ورؤي ــة مــا هو

متاح.
ُّ
َ
َّ
َ
أظ ـ ــن -ول ـ ـيـ ــس ك ـ ــل الـ ــظـ ــن إث ـ ـمـ ــا -أن
إع ــادة التفكير لــدى البعض ال تعدو
كونها تكرارا للعملية السابقة ،ومما
َّ َ ُّ
ليس كل القادة يستطيعون
قرأته أن
التأثير ،ويتمكنون من جعل اآلخرين
يـعـمـلــون بـنـظــام ومـســؤولـيــة لتنفيذ
الخطط أو تحقيق األهداف.
ي ـ ـقـ ــولـ ــون :إن ُمـ ـف ـ ِـع ـل ــي ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال
يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيقه
دون ال ـت ـم ـت ــع ب ــال ـع ـق ـل ـي ــة ال ـس ـل ـي ـمــة،
وتنفيذ االسـتــراتـيـجـيــات المناسبة،
َ
واالعتماد على قدر كاف من التحفيز،
ف ــدور ال ـق ــادة يـتـمـحــور ح ــول قدرتهم
على اإللهام ،ورفع سقف الطموحات،
َ
َ
َ
ويـ ـع ــرف ــون َم ـت ــى َي ــرف ـض ــون ال ــت ـن ــازل
ِّ
وقبول الحل الوسط.
عنها،
ِ
ُ
َ
ُي ـص ـنــف الـمـخـتـصــون الــع ـق ـبــات في
أربع مجموعات ،هي :عقبات جوهرية
وأساسية ،وعقبات الموارد ،وعقبات
الوقت ،وعقبات المنهج.
ال تخلو ميادين اإلدارة ممن لديهم
قناعة تامة بأن من ال يعمل ال يخطئ،
وم ـم ــن لــدي ـهــم ج ـهــل بــأن ـظ ـمــة الـعـمــل
وإجراءاته ،وممن يعانون قلقا دائما،
وتوجسا متأصال ممن حولهم ،إلى
غير ذلك من األسباب.
وقفة:
يـتـخـصــص بـعــض الـمـســؤولـيــن في
صـنــاعــة الـعـقـبــات ،بــل وي ـت ـلــذذون في
استمرارها.

ال ـ ـمـ ــواقـ ــف واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء،
ه ـ ـ ــل ش ـ ـ ـعـ ـ ــرت يـ ـ ــومـ ـ ــا أن
واالكـت ـفــاء بــإلـقــاء اللوم
معاناتك فــي هــذه الحياة
على اآلخرين في أشياء
ل ـ ـيـ ــس لـ ـ ــك ع ـ ــاق ـ ــة ف ـي ـه ــا،
ال عالقة لهم بها ،من
وإن ـ ـ ـهـ ـ ــا نـ ـتـ ـيـ ـج ــة خ ـطــأ
أج ــل إث ـ ــارة عــواطــف
اآلخ ــري ــن ع ـل ـيــك؟ وأن
اآلخــريــن ،إن الظهور
م ـ ــا تـ ـق ــاسـ ـي ــه م ـ ــن أل ــم
بـ ـ ـمـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـض ـ ـح ـ ـيـ ــة
ه ــو ب ـس ـبــب أن ـ ــاس غير
ال يـ ـعـ ـف ــي اإلنـ ـ ـس ـ ــان
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــن ،أنـ ـ ـ ــاس
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
يـ ـتـ ـص ــرف ــون ب ـق ـس ــوة
الذاتية ،فهذا السلوك
وأنـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة؟ فـ ـ ـت ـ ــرى أن
الـطـفــولــي ال يتقبل من
سـ ـل ــوك اآلخ ـ ــري ـ ــن ال ـس ـيــئ
اإلنسان ألن فيه تغييرا
كـ ـ ــان وراء مـ ــا تـ ـج ــده مــن
لـلـحـقــائــق وتـخـلـيــا عن
معاناة في هذه الحياة.
المسؤولية.
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ن ـ ـت ـ ـصـ ــور أنـ ـن ــا
إن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
ضحية ألعمال وتصرفات
ي ـ ـ ـ ــرون أنـ ـ ـه ـ ــم ض ـح ــاي ــا
اآلخــريــن ،فإننا سنستمر
غــال ـبــا ال ت ـك ــون لــديـهــم
فــي تفسير كــل حــدث بأنه
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرة فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــاوز
ض ـ ــدن ـ ــا ،وس ـن ـس ـت ـم ــر فــي
ال ـ ـن ـ ـك ـ ـسـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـمــر
سرد القصص والحكايات
فــي حـيــاتـهــم ،فـيـجــدون
ال ـت ــي تـظـهــر أن ـن ــا ضحية
للتواصل مع الكاتب
صعوبة في التعامل مع
مظلومة.
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـض ـح ـي ــة  M.BOKNA@SAUDIOPINION.ORGصعوبات الحياة ،فهم
يكتفون بـلــوم اآلخــريــن
تـخـلــق ل ـهــا مـثـلـثــا تبحث
وندب الحظ ،وأن البيئة
فـيــه ع ــن ال ـجــانــي وتبحث
عن المنقذ وتكون هي الضحية األبدية ،ال تناسبهم ،فهم يرجعون إخفاقاتهم
وحقيقة الشخصية الضحية هي ضحية للعامل الـخــارج ،وأن العامل الخارجي
تـفـكـيــرهــا ال ـس ـل ـبــي ،ض ـح ـيــة ت ـصــورات ـهــا هو الذي يسيطر على حياته ،فيستسلم
المدمرة ،فهي الجانية على نفسها ،فهي لعقبات الحياة.
وال ب ــد م ــن ك ــان ــت ه ـ ــذه ش ـخ ـص ـي ـتــه أن
تظن دومــا أنها تقدم كل شــيء لآلخرين،
واآلخ ــري ــن ال يـقــدمــون لـهــا شـيـئــا ،فمهما يعمل على تغيير هذه الشخصية بإعادة
ق ــدم اآلخـ ـ ــرون ل ـهــا وض ـح ــوا ال ت ــرى ذلــك ال ـت ــأث ـي ــر إل ـ ــى ن ـف ـس ــه ،وبـ ــأنـ ــه ال ـم ـس ــؤول
شيئا ،فهي عالقة في تفكيرها تجاه ذاتها األول عن نفسه ،ويتخلى عن الشعور أن
بأنها ضحية دوما ،فميزتها أنها تضخم اآلخــريــن هــم السبب فــي تكوين مشاعره
أف ـعــال ـهــا ت ـجــاه اآلخ ــري ــن وت ـص ـغــر أف ـعــال السلبية ،فعليه أن يعيد الـلــوم إلــى ذاتــه،
ف ــا يـمـكــن لــإن ـســان أن ي ـت ـجــاوز مــآسـيــه
اآلخرين.
لعل السبب في هذا التصور الخاطئ وهــو يــرى أال عــاقــة لــه بـهــا ،فالتصحيح
هو عــدم تعلم تحمل المسؤولية تجاه يكون من الداخل وليس من الخارج.

رأي:
✍
مبارك بقنة

األحد

هل الوازع رادع؟
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ريان قرنبيش
للتواصل مع الكاتب

r.qaranbeesh@saudiopinion.org

عين الرأي

مــا يــرويــه لـنــا الـتــاريــخ وصــوال
إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ،ه ـ ــو أن ج ـم ـيــع
األم ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا م ـ ـن ـ ـخـ ــرطـ ــة ف ــي
اتـفــاقـيــات س ــام مــن ن ــوع م ــا ،مع
األم ــم األخ ـ ــرى ،وه ـنــاك مــا يكفي
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدات وال ـ ـمـ ــواث ـ ـيـ ــق
والبروتوكوالت حول كل ما يمكن
ل ـل ــدول الـتـعــامــل ب ــه م ــع بعضها
ال ـب ـع ــض ،ل ـكــن ال ـج ــور وال ـت ـعــدي
مـسـت ـمــر ب ـص ـفــاقــة أك ـب ــر م ــن ذي
قبل ،بل إن المتعدي اليوم يعلم
أن كــل تـلــك الـقــوانـيــن الـمــوجــودة
والـقــابـلــة للتطبيق قــد ال تطاله،
ألن ـ ــه ف ــي األس ـ ـ ــاس ق ــد اس ـت ـغــرق
وقـتــل فــي البحث عــن مـخــارج أو
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ينتابني الشك أحيانا أن األصل في اإلنسان هو
الشر وأن ما يكتسبه هو الخير الذي نراه في قلة
من البشر نقيا واضحا ،فلو لم يكن الشر أساسا لما
احتجنا للقوانين والتشريعات وال اضطررنا لوضع
العقوبات ،وإال لماذا لم يتوقف السارق عن السرقة،
والقاتل عن القتل ،ومسبب الحرب المتحرش بشعب
آمن في بقعة هادئة عن مضايقته لهذا الشعب،
واستعراض قواته أمامه ،على الرغم من أن الحضارة
اإلنسانية بكل تنوعها ممتدة آلالف السنين؟

ثـغــرات فــي تلك القوانين ،فــإن لم
يـجــد وق ــد ي ـكــون اس ـت ـغــرق وقـتــا
أقــل للعثور على فــاســد يـمــرر له
جناياته ،وينطبق ذلــك على كل
المستويات.

وقـ ـ ــد ي ـخ ـت ـص ــر ال ـ ـطـ ــريـ ــق عـلــى
نفسه ،فيعثر على فاسد تلتقي
م ـ ـصـ ــال ـ ـح ـ ـه ـ ـمـ ــا مـ ـ ـ ــع بـ ـعـ ـضـ ـه ــا،
متعد.
فالفاسد كذلك
ٍ
السؤال األزلي هو :لماذا يجنح

اإلنسان الحاقد لإلضرار بإنسان
ً
آخــر؟ هل ليشبع رغبة هي عنده
ُمشبعة أصال؟
اإلج ــاب ــات تـتـعــدد هـنــا فالطمع
مــوجــود دائ ـمــا و«خ ـلــق اإلنـســان
هلوعا» فهو يهلع وهلعه يجمع،
وبسبب ذلــك الجمع يطمع ،ومن
الممكن في كثير من األح ــوال أن
تكون سلوكيات وأفعال اإلنسان
الـ ـسـ ـيـ ـئ ــة م ـ ـجـ ــرد رد فـ ـع ــل ع ـلــى
سـلــوكـيــات وأف ـع ــال إن ـس ــان أكـثــر
س ــوءا ،ظهر أال قصاص على ما
يـفـعــل ،فـســوغــت لــه نـفـســه ســوءا
أصغر ،وغير ذلــك من التبريرات
المختلقة كليا أو جزئيا.
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أفكارنا والتكلفة الغارقة
في اتخاذ القرار.
في كتابه المهم «فن
ال ـت ـف ـك ـي ــر بـ ــوضـ ــوح»
ولـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ه ـ ـ ـنـ ـ ــا،
يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب
سـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــاول أن أنـ ـق ــل
السويسري رالــف
هـ ـ ـ ــذا ال ـم ـص ـط ـل ــح
دوبلي ّ
عما سماه
م ـ ــن عـ ــالـ ــم الـ ـم ــال
مـغــالـطــة «الـتـكـلـفــة
واألع ـم ــال إل ــى عالم
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــارق ـ ـ ــة» وه ـ ــي
ال ـف ـك ــر وال ـث ـق ــاف ــة،
ال ـم ـغ ــال ـط ــة ال ـت ــي
م ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرضـ ـ ــا ب ـ ــأن
تدفعنا لالستمرار
االس ـت ـث ـم ــار ال ـمــالــي
ٌ
ـى
ـ
ل
ـ
فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــيء مـ ـ ــا ع
مـ ـش ــاب ــه لــاس ـت ـث ـمــار
الرغم من عــدم جدوى
الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ،ف ــأفـ ـك ــارن ــا
هذا االستمرار.
ك ــأم ــوالـ ـن ــا ،نـجـمـعـهــا
ع ـلــى امـ ـت ــداد حـيــاتـنــا
ي ـ ـتـ ــدرج دوب ـ ـلـ ــي فــي
ومن مصادر متعددة،
األم ـ ـ ـث ـ ـ ـلـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
وك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ن ـ ـم ـ ـي ـ ــل إل ـ ــى
النوع من المغالطات،
االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ ب ـم ـص ــدر
ابتداء من زوجته التي
مــالــي عـلــى ال ــرغ ــم من
تـجـبــره عـلــى مواصلة
للتواصل مع الكاتب
تـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــره ،نـ ـمـ ـي ــل إلـ ــى
الجلوس في السينما
رغ ــم اكـتـشــافـهـمــا بــأن  M.ALSHAFAI@saudiopinion.ORGاالحتفاظ بأفكار على
ال ــرغ ــم م ــن أن ـن ــا نـجــد
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ي ـس ـت ـحــق
فـيـهــا ف ـج ــوات يتعثر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة مـ ـن ــذ
الـبــدايــة ،ولكنها تخبره بأنها ال تريد معها تقديم األجوبة والتفسيرات عما
خسارة ثمن التذاكر ،على الرغم من أن حولنا.
ثمن التذاكر لــن يعود ســواء غ ــادروا أم
فإحدى الوظائف المحورية ألفكارنا،
استمروا ،بل إن المغادرة ّقد تفتح لهم ت ـقــديــم األج ــوب ــة ع ـلــى م ــا ن ــواج ـه ــه من
ف ــرص تــرفـيــه أف ـضــل وت ــوف ــر لـهــم وقـتــا مـسـتـجــدات ،تـتـطـلــب مـنــا فـهـمـهــا حتى
يحتاجونه.
نمضي ،وبتلك األفكار التي راكمناها،
م ـ ـثـ ــال آخـ ـ ــر عـ ـل ــى م ـغ ــال ـط ــة ال ـت ـك ـل ـفــة نـ ـح ــاول ال ـت ـف ـس ـيــر وإرض ـ ـ ـ ــاء فـضــولـنــا
ّ
يصر الـ ـفـ ـط ــري ،ول ـك ـن ـن ــا ح ـت ــى لـ ــو خــذل ـت ـنــا
الـغــارقــة ،هــو ذلــك الشخص الــذي
ً
على االستمرار في حملة إعالنية ألحد أف ـ ـكـ ــارنـ ــا ،ال ن ـت ـخ ـلــى ع ـن ـه ــا ط ــواع ـي ــة
منتجات شركته لشهور دون تحقيق وب ـس ـهــولــة ،لـ ـم ــاذا؟ رب ـم ــا ه ــي الـتـكـلـفــة
نتيجة ،فقط ألنــه استثمر مــاال وجهدا الغارقة ،فأفكارنا توليفة من تعليمنا
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة وال ي ــري ــد ال ـت ــوق ــف ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي ،وت ـن ـش ـئ ــة األه ـ ـ ـ ــل ،ووعـ ــظ
ال ـم ــدارس ،واإلع ــام الـمــرئــي والـمـقــروء،
ليعترف باإلخفاق.
ّ
يـ ّ
ـوســع «دوب ـلــي» أمثلته لتشمل ذلــك والكتب التي مرت علينا.
وبــالـتــالــي ،استثمرنا الــوقــت والـمــال
الشخص الذي استثمر وقتا وعاطفة في
عالقة ،وعلى الرغم من تعثرها ،إال أنه لتجميعها ،وقمنا بصيانتها وتمتينها
ّ
يتغافل ،ممنيا نفسه بالنجاح .ويصل عبر مشاركتها مع الدوائر القريبة من
«دوب ـلــي» إلــى مـثــال أكـبــر ،كـعــدم إيقاف األصدقاء وأصحاب االهتمام المشترك،
الواليات المتحدة لحربها على فيتنام وت ـك ـل ـفــة االس ـت ـث ـمــار ف ــي ج ـنــي األف ـك ــار
تـحــت ضـغــط الـخـســائــر والـتـضـحـيــات ،ونظمها ،يشكل ضغطا علينا يدفعنا
ّ
ال ـتــي قــدمـتـهــا وشــك ـلــت ضـغـطــا عليها لعدم التخلي عنها.
حتى ال تتوقف دون نتيجة تجعل من
وكـمــا تــدفــع مغالطة التكلفة الغارقة
تلك التضحيات ذات قيمة.
المستثمر إلــى تضييع فــرص إنقاذ ما
إن مصطلح الـتـكـلـفــة ال ـغــارقــة يجري يـمـكــن إن ـق ــاذه م ــن اس ـت ـث ـمــاراتــه ،فــإنـهــا
استخدامه بشكل ّ
موسع في عالم المال تدفع من يتمسك بأفكاره إلــى تضييع
واألع ـمــال ،وخصوصا فــي الـبــورصــات ،فرص تمكين ذاته من تملك أفكار جديدة
ح ـي ــن ي ـت ـم ـســك م ـس ـت ـث ـمــر ب ـس ـه ــم ألن ــه تقوم بوظيفة التفسير وتقديم األجوبة
استحوذ عليه بأعلى مما يمليه عليه المالئمة لما نواجهه في دربنا.
س ـعــر ال ـس ــوق ح ــال ـي ــا ،ول ـك ـنــه بـ ــدال من
ول ـك ــن ال ـ ـسـ ــؤال :ك ـيــف ن ـب ــرر ألنـفـسـنــا
النظر إلى
مستقبل السهم ليتخذ قرار ال ـت ـم ـســك ب ـت ـلــك األف ـ ـكـ ــار ال ـت ــي خ ـســرت
ّ
بسعر
أي
ـي،
ـ
ض
ـا
ـ
م
ـ
ل
ـا
ـ
ب
ـق
ـ
ـل
ـ
ع
ـ
ت
ال ـب ـي ــع ،ي ـ
ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم األجـ ــوبـ ــة؟ أت ــرك
ّ
االستحواذ الــذي ال يشكل عامال مهما اإلجابة للمقالة القادمة.
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عصر ذهبي من المكتسبات

رأي:
✍
عبلة مرشد

للتواصل مع الكاتب
A.Marshad@saudiopinion.org

اس ـت ـط ــاع ــت ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي أق ـ ــل م ــن أرب ــع
سنوات أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في
تاريخ السعودية المعاصرُ ،
ويعد النمو في
الجانب االقتصادي غير النفطي ،من أحد أهم
معايير اإلنجاز التنموي ،الــذي يعتمد عليه
النمو في الناتج المحلي ،كنتيجة للتوسع
فــي ت ـنــوع ال ـقــاعــدة االق ـت ـصــاديــة بـعــد تعزيز
الــدعــم الـمــوجــه لتنشيط مــواردنــا المختلفة،
والدفع نحو االستثمار في مقدراتنا المتاحة
وغيرها من متطلبات التنمية المعاصرة من
مستهدفات «رؤي ــة  »2030وعليه فقد سجل
القطاع غير النفطي نموا ملحوظا في الثالث
سنوات األخيرة ،فبعد أن سجل نموا  1.3في
المئة عــام  ،2017أصبح أكثر من  4في المئة
ف ــي ال ــرب ــع ال ــراب ــع م ــن ال ـع ــام  ،2019كنتيجة
إلع ــادة هيكلة عــدد مــن القطاعات التنموية،
بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية ،وال
يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط.
ومن جانب آخر ،فقد ساهم تنويع مجاالت
االسـتـثـمــار لـصـنــدوق االس ـت ـث ـمــارات الـعــامــة،
فــي تنويع اإلي ــرادات مــن خــال دعــم قطاعات
جديدة كانت مهمشة ،أو لم تجد ما تستحقه
م ــن اه ـت ـمــام ليجعلها مـ ــوارد دائ ـم ــة لتنمية
مستدامة ،كالسياحة والــريــاضــة والصناعة
والزراعة والنقل والفضاء والتعدين والترفيه
والـمـجــاالت الثقافية المختلفة ،ع ــاوة على
ت ـح ـف ـيــز الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ل ــاس ـت ـث ـم ــار فــي
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ألهميتها
الـتـنـمــويــة ف ــي دع ــم االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي وفــي

مع انطالق رؤية السعودية في  ،2016/4/25بعد موافقة
مجلس الوزراء على مشروع «رؤية  »2030وقيام مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية بوضع اآلليات والترتيبات
الالزمة لتنفيذ الرؤية ومتابعة تنفيذها من الوزارات
واألجهزة الحكومية -كل فيما يخصه -واتخاذ ما يلزم من
سياسات وإجراءات لتنفيذ الرؤية ،والسعودية تسير قدما
نحو بناء مستقبل وطن يشمل في مشروعه التنفيذي،
تحقيق ما تضمنته الرؤية من مستهدفات تنمية شاملة،
لتكون أنموذجا للعالم على كل المستويات التنموية.
توفير فرص عمل مختلفة للمواطنين.
وكنتيجة لتوجيه االسـتـثـمــار فــي القطاع
الرقمي ،فقد حصدت السعودية المركز األول
في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة
ً
العشرين ،التي تمثل الــدول األقــوى اقتصادا
في العالم .ولعل من أحد أهم المنجزات التي
ما زالت تطرح ثمارها ،الحملة المنظمة على
مكافحة الـفـســاد ،الـتــي أشـتــد عــودهــا وتميز
عـطــاؤهــا ،بعد ضــم هيئة الــرقــابــة والتحقيق
إلـ ـ ــى ن ـ ــزاه ـ ــة ل ـت ـت ــوح ــد الـ ـجـ ـه ــود ف ـ ــي ضـبــط
المخالفات اإلداريـ ــة والـمــالـيــة والمؤسسية،
الـتــي تــؤثــر عـلــى مـســار التنمية الصحيحة،
وتؤدي لتعثر مخرجاتها ،وإلى اخفاق كثير
من المشروعات التنموية ،ذلــك ُيعد من أحد
أه ــم آل ـيــات اس ـت ـعــادة الـمـكـتـسـبــات الــوطـنـيــة،
وضبط األداء المؤسسي العام.

وب ـع ــد أرب ـع ـي ــن س ـنــة م ــن تـغـلـغــل ال ـت ـطــرف
فــي مختلف مؤسسات الــدولــة وبـيــن شرائح
المجتمع المختلفة ،أصـبــح الـتـطــرف الـيــوم
غ ـيــر م ـق ـبــوال ف ــي ال ـس ـعــوديــة ال ـج ــدي ــدة ،ولــم
يعد يظهر على السطح ،بل وأصبح منبوذا
ومتخفيا ومنزويا ،بعد أن ُوضعت اإلجراءات
المناسبة الحتوائه والسيطرة على انتشاره
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـيــاديــن ،وإذ يــرت ـبــط خـطــاب
ال ـك ــراه ـي ــة ب ــال ـت ـط ــرف ودعـ ــات ـ ــه ،ف ـق ــد أص ـبــح
مــرفــوضــا على كــل الـمـسـتــويــات ،وتــم ضبطه
بجملة مــن الـقــوانـيــن الـتــي تمنع وج ــوده في
المجتمع ،لما يــؤدي إليه مــن فرقة وانقسام
بين أف ــراد المجتمع ،وبما ُيسهم فــي ضعف
اللحمة الوطنية.
وم ـ ــن ج ـم ـلــة اإلن ـ ـج ـ ــازات ال ـم ـه ـم ــة ،تـحـسـيــن
بـيـئــة الـعـمــل وإصــاح ـهــا وت ـطــويــر خــدمــاتـهــا،

بما يسهم فــي تمكين ســوق العمل واالرت ـقــاء
بجودته وأدائه الذي ارتبط به الملف األهم في
تمكين المرأة ،وما يتصل بذلك من استحداث
تـ ـش ــريـ ـع ــات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،تـ ـ ـخ ـ ــدم زي ـ ـ ـ ـ ــادة ن ـس ـبــة
مشاركتها في العمل ،عالوة على ما تبع ذلك من
تصحيح لقوانين لم تعد تناسب مستهدفات
الــرؤيــة ،والمرتبطة بحقوق ال ـمــرأة فــي مجال
األحـ ــوال الـشـخـصـيــة ،كحقها فــي الـسـفــر وفــي
قيادة السيارة ،وحقها في حضور المناسبات
الثقافية العامة والترفيهية ،فأصبحت شريكة
فعليا للرجل فــي المساهمة فــي التنمية وفي
استعادة مستحقات كانت مسلوبة.
وق ــد أظ ـه ــرت ق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة لمجموعة
الـ ـعـ ـش ــري ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل ج ــائ ـح ــة
كــورونــا ومــا صاحبها مــن تحديات على كل
ال ـم ـس ـتــويــات ،تـمـكــن ال ـس ـعــوديــة اق ـت ـصــاديــا
وت ـم ـيــزهــا اإلداري وق ـ ــوة بـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة
فــي تحمل مـســؤولـيــة إدارة وتنظيم لـقــاءات
وف ـعــال ـيــات م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن الـمـخـتـلـفــة،
ـال م ــن ال ـ ـجـ ــودة وال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
ب ـم ـس ـتــوى عـ ـ ـ ٍ
القيادة الوطنية والــريــادة ،فــي ظــل تحديات
مختلفة إقليمية ودولية.
مـ ـنـ ـج ــزات الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي الـ ـس ــت س ـن ــوات
الماضية ،التي تمثل سنوات البيعة لسيدي
خــادم الحرمين الشريفين ،وولــي عهده أمير
الــرؤيــة وحــامــل رايتها ،تختزل مسيرة وطن
بمكتسباته وتطلعاته ،فــي تحقيق نموذج
تـ ـنـ ـم ــوي احـ ـ ـت ـ ــوى ج ـم ـي ــع مـ ـف ــاص ــل ال ــوط ــن
ومقدراته في حقيبته.
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