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سنت وزارة الموارد البشرية مجموعة من التشريعات المنظمة للعالقات التعاقدية بين
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ٌ
القوة الناعمة في وجه الجمود

يومية

من أهم ما يذكي
الـجـمــال المعنوي
لإلنسان هو خلق
بيئة جميلة حوله
خالية مــن التشوه البصري
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،وم ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــوءة
بالجمال بأشكاله ،الــرســوم
والـ ـمـ ـنـ ـح ــوت ــات واألضـ ـ ـ ـ ــواء
المتناغمة واألل ــوان األنيقة
واألصوات اآلسرة واألشجار
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـقـ ـ ــة والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون ـ ـ ــة
والفواحة ،بتلقائيةٍ تنساب
للنفس وتـخــالــط الـمـشــاعــر،
فيستنشق اإلنـســان كــل ذلك
الجمال يوما بعد يوم ،فتتقد
ذائقة الجمال عنده ،فال تقع
َّ
عيناه إال على الجميل ،ومع
مـسـيــر األي ـ ــام ي ـغ ــدو جميال
َّ
فال يرى الوجود إال جميال.
ِل ـ ـ ـ َـم ال ن ـط ـل ــق الـ ـم ــزي ــد مــن
إب ــداع ــاتـ ـن ــا ال ـف ـن ـي ــة الـ ـي ــوم؟
يومية

✍

توفيق غ ّنام

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي

T.GHANAAM@SAUDIOPINION.ORG

فأعمدة الجسور وجدرانها
جامدة ،الجبال التي شقتها
الـ ـ ـط ـ ــرق جـ ـ ــامـ ـ ــدة ،س ــاح ــات
مـ ـ ـس ـ ــاج ـ ــدن ـ ــا ومـ ـ ـط ـ ــاراتـ ـ ـن ـ ــا
وأس ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا وح ـ ــدائـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــا
وم ـ ـيـ ــادي ـ ـن ـ ـنـ ــا وش ــواطـ ـئـ ـن ــا
جــامــدة ،ســاحــات جامعاتنا
ومـ ـ ـ ــدارس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا وأس ـ ـ ـ ــواره ـ ـ ـ ــا
جـ ــامـ ــدة ،ك ــل م ــا ع ـل ـي ـنــا هــو

االس ـت ـمــرار فــي ضــخ الـمــزيــد
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـي ـه ــا ورب ـط ـه ــا
بـ ـ ـ ــأهـ ـ ـ ــداف «رؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة »٢٠٣٠
فــالـفــن قــوة نــاعـمــة تــذيــب كل
المشكالت بــا عناء وتطهر
المجتمع من أدران ــه ،فيغدو
الغد كجنةٍ وارفة ،فالفن مرآة
الشعوب وانعكاس جمالها.

نظام الكفالة ..وداعا لالبتزاز

رأي:
✍
سراج أبو السعود
للتواصل مع الكاتب
s.abualsaud@saudiopinion.org

حديثي هنا سيقتصر حول األمر األول،
وهو خدمة التنقل الوظيفي بين الشركات
وتحديدا في االستثناءات الخاصة بهذا
األمر.
خــدمــة الـتـنـقــل ه ــي خــدمــة مـنـحــت فيما
س ـبــق ص ــاح ــب ال ـع ـمــل مـطـلــق الـصــاحـيــة
فــي قـبــول انـتـقــال الـمــوظــف إل ــى الـشــركــات
األخ ــرى ،وصــاحــب الـعـمــل حينما يرفض
هــذا االنتقال ،فليس للموظف فعل شيء،
هذه النقطة طالما كانت مجاال للمساومة
وحتى االبتزاز من بعض ضعاف النفوس
م ــن أصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات ال ــذي ــن ي ـخ ـيــرون
الـمــوظــف بـيــن الـتـنــازل عــن بـعــض حقوقه
ف ــي س ـب ـيــل ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى االن ـت ـق ــال إلــى
ش ــرك ــة أخـ ـ ــرى ،ال ـم ـش ــرع الـ ـي ــوم ن ـظــم هــذا
ال ـح ــق ل ـصــاحــب ال ـع ـمــل وم ـن ــح ال ـمــوظــف

سنت وزارة الموارد البشرية مجموعة من التشريعات
المنظمة للعالقات التعاقدية بين الشركات من جهة،
والموظفين غير السعوديين من جهة أخرى ،بعنوان «مبادرة
تحسين العالقة التعاقدية» وتتضمن المبادرة تفاصيل تتعلق
بثالثة أمور رئيسية هي :خدمة التنقل الوظيفي بين الشركات،
خدمة الخروج والعودة من وإلى السعودية ،خدمة الخروج النهائي
من السعودية.
استثناءات تمكنه من التنقل حال تحققها
مـنـهــا «عـ ــدم وجـ ــود ع ـقــد م ــوث ــق لـلـعــامــل،
ع ــدم دف ــع الـعــامــل ألج ــره الـشـهــري لثالثة
أشهر متتالية ،عدم إصــدار رخص العمل
للموظف الجديد لمدة تزيد على  ٩٠يوما،
إذا انتهت رخصة العمل ،موافقة المنشأة
الحالية النتقال الموظف»
ه ــذه الـتـشــريـعــات تـقــف فــي وج ــه نسبة
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من أصحاب العمل الذين يمتهنون حقوق
ال ـمــوظ ـف ـيــن وي ـس ـل ـبــون ـهــا ،وإذ إن نسبة
م ــن ال ـش ــرك ــات ت ـتــأخــر ف ــي األج ـ ــور ولـيــس
للموظف إال الصبر على حاله ،فإن النظام
الحالي منح الموظف الحق فــي االنتقال
لـشــركــة أخـ ــرى رغ ـمــا ع ــن صــاحــب الـعـمــل،
ك ـم ــا أن ال ـع ـق ــد ي ـن ـب ـغــي أن ي ـك ــون مــوثـقــا
بين الطرفين ،وفــي حــال عــدم وجــوده فإن
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للموظف الحق كذلك في االنتقال لشركة
أخ ــرى تــرغــب ف ــي خــدمــاتــه ،بـعــد أن تـقــدم
له عرضا وظيفيا على منصة قــوى ويتم
قبوله من الموظف.
ب ـقــي ال ـمــوظــف غ ـيــر ال ـس ـع ــودي لـفـتــرات
طــوي ـلــة خــاض ـعــا إلرادة ص ــاح ــب الـعـمــل،
وبقيت نسبة من أصحاب العمل تجد في
قــوت ـهــا فــرصــة الم ـت ـهــان ح ـقــوق األجـنـبــي
وإرغامه على قبول ما هو مخالف للنظام،
اليوم انتهى هذا األمر بال رجعة ،وأصبح
الـ ـم ــوظ ــف قـ ـ ـ ــادرا ع ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال ل ـشــركــة
أخ ــرى دون مــوافـقــة صــاحــب الـعـمــل تحت
اشتراطات معينة ،وال شك أن ذلك سيقف
فــي وج ــه نـسـبــة لـيـســت قليلة مــن الـفـســاد
المستشري في الشركات وما يتخلله من
ظلم للموظفين.

الثالثاء

وللصورة رأي
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الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري ـ ـ ــق
ال ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـهـ ــوض
والـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء
هــو التركيز
على التعليم
وال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث
وال ـت ـط ــوي ــر،
واالستثمار
فـ ـيـ ـه ــا وفـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ــواردنـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــة
الشابة التي
تديرها.
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ريالنا السعودي أهم وأولى

رأي:
✍
غازي الفقيه

للتواصل مع الكاتب
G.ALFAQEA@SAUDIOPINION.ORG

وم ــن ال ـمــاحــظ أن ذل ــك ال ــدع ــم ال ـم ــادي
الـسـخــي ال ــذي تـبــذلــه يــد الـخـيــر والـعـطــاء
مـمـلـكـتـنــا -حــرس ـهــا ال ـل ــه -دون م ـنــة منذ
نشأتها ،وتــرى ذلــك واجـبــا إنسانيا لكل
محتاج في جهات الدنيا األربع ال يحظى
ب ــال ـض ــوء اإلع ــام ــي ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
العالمية وحتى في إعــام شعوب البالد
ُ
الـمـسـتـفـيــدة وإن ذ ِكـ ـ ــر ف ـبــال ـكــاد يـشــاهــد
وي ـعــرف .كما أن ذلــك الــدعــم وخصوصا
الـ ـم ــادي دائـ ـم ــا م ــا ي ـع ـلــن ُ
ويـ ـق ــدر بعملة
الدوالر األمريكي ،عند إعالنه ،مع أن عملة
ّ
بــادنــا -أدام الله ِعــزهــا وخـيــرهــا -الريال
ال ـس ـع ــودي ،عـمـلــة اق ـت ـصــاديــة بـ ــارزة لها
وزنـهــا الـعــالـمــي فــي الـبـنــوك والـمـصــارف
ال ـعــال ـم ـيــة ول ـه ــا قـ ــوة ســوق ـيــة وشــرائ ـيــة
م ــؤث ــرة ،نــاهـيــك عــن غـطــائـهــا ال ـثــابــت من

تتبوأ السعودية مرتبة متقدمة على كثير من دول العالم
الغنية كأمريكا واليابان وغيرهما ،في دعم المنظمات الدولية
واإلقليمية بجميع فروعها وأغراضها ماديا ومعنويا ،ومن تلك
المنظمات اإلنسانية التي ُتعنى بالالجئين والنازحين والفقراء
والمحتاجين من ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية في جميع
قارات العالم ،وتشهد بذلك سجالت تلك المنظمات منذ
نشأتها.
ال ــذه ــب وم ــرك ــزه ــا ف ــي ذل ــك األول عــربـيــا
والثامن عشر عالميا ،مستمدة ذلــك من
مـكــانــة الـسـعــوديــة بــاقـتـصــادهــا المتين،
فـهــي ف ــي الـمــرتـبــة  16ف ــي قـمــة الـعـشــريــن
األقوى اقتصادا في العام 2020م.
فـ ـحـ ـب ــذا أن ت ـ ـكـ ــون تـ ـل ــك الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
ُ
والمعونات السعودية المعلنة أن تقدر
ب ــال ــري ــال ال ـس ـع ــودي ُعـ ْـم ـل ـت ـنــا الــوط ـن ـيــة،

فقراء ال يملكون إال المال
ومـ ـ ــاذا أعـ ـط ــي ،س ـ ــواء كــان
هـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـب ـ ـح ـ ــث ع ـ ـ ــزي ـ ـ ــزي
العطاء من خالل المشاعر
القارئ عن فلسفة جديدة؟
ً
أو ع ـط ــاء فـكــريــا أو مــاديــا
إذا كـ ــانـ ــت اإلج ـ ــاب ـ ــة نـعــم
وهو أقل درجات العطاء،
أدع ـ ـ ـ ــوك إلك ـ ـم ـ ــال قـ ـ ــراءة
حـيــث إنـنــا نستطيع من
هـ ــذه ال ـم ـقــالــة أو إغ ــاق
خ ــال ال ـم ــال شـ ــراء ســاعــة،
الصفحة.
لكننا لن نستطيع شراء
يـقــول الـعــالــم األخــاقــي
ال ــوق ــت ،نـعــم نـحــن نملك
راب ـ ـ ــي دي ـس ـل ــر «ي ـق ـت ــرف
أش ـيــاء ال تـشـتــرى بــالـمــال،
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاس خ ـ ـ ـطـ ـ ــأ فـ ـ ــادحـ ـ ــا
ويخالفني في ذلك أحدهم
بالتفكير في أنهم يعطون
حـيــن ق ــال «ي ـقــولــون الـمــال
مــن يـحـبــون ،الحقيقة أن
ال يشتري السعادة لكنني
ت ـحــب م ــن ت ـع ـطــي» يفسر
رأي:
أف ـض ــل ال ـب ـك ــاء ف ــي س ـيــارة
ذل ــك بــأنــه ع ـنــدمــا أعـطـيــك
فيراري»
ش ـي ـئ ــا فـ ــأنـ ــي ق ـ ــد ك ــرس ــت
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوف رالـ ـ ـ ـ ـ ــف
نفسي لك وطالما أن حب
إيمرسون كان محقا حين
الــذات مفروض ،فالجميع
للتواصل مع الكاتب
قال :إننا نرتقي بوجودنا
ي ـح ـب ــون أن ـف ـس ـه ــم ،واآلن
r.alsab@saudiopinion.org
كلما كنا أكثر نفعا لغيرنا،
جزء أحبه مني بات جزءا
وألن للعطاء قدرة مدهشة
منك ،ومعنى هذا أن الحب
على تغيير مفهومنا للحياة إذ إنه يحررنا
الحقيقي هو حب العطاء ليس حب األخذ.
ومــن أهــم قــواعــد الـعـطــاء ،أن تـســأل نفسك من «األنــا» وألننا ال ننتظر مقابل فالعطاء
ه ــل ه ــي رس ــال ـت ــي؟ وهـ ــذه ال ـق ــاع ــدة تتضح للعطاء نفسه.
ال ـق ــاع ــدة األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـع ـط ــاء ،ال تنتظر
جلية في عطاء األمهات المستمر وعطفهن
م ـقــابــا ح ـيــن ت ـع ـطــي ،أو ش ـك ــرا وافـ ـ ــرا ،ألن
الذي ال يفنى.
القاعدة الثانية :في كل مرة تريد أن تعطي من يكون قــادرا على أن يعطي من ذاتــه هو
يـجــب أن ت ـكــون مستمتعا بــالـعـطــاء ومهم الـغـنــي ،ال يعطي لكي يتلقى ،فالعطاء في
جــدا مراقبة مـشــاعــرك ،إذ إنــه وفــي اللحظة حد ذاته فرح رفيع ،وتذكر أن الخير سيأتيك
الـ ـت ــي ت ـش ـع ــر ف ـي ـه ــا ب ـم ـش ــاع ــر غ ـي ــر ج ـيــدة من أبواب ال تتوقعها.
ومضة:
تــذكــر أن تـتــوقــف ع ــن ال ـع ـطــاء ،ألن الـعـطــاء
ْ َ ْ ٌ
ُ
ْ
َ
َ
يجلب البهجة ،هذه الفلسفة الغريبة التي
ـضــق عــيــش
أعـطــي عـطــاء األكــرم ـيــن ،ف ـ ِـإن يـ ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُّ
عــرفـتـهــا جعلتني أع ــي تـمــامــا مـتــى أعطي منحت ت ُّ
بسمي وتحملي.

✍

رائدة السبع

وإن ك ــان ال بــد مــن تـقــديــر ذل ــك بــالــدوالر
األمــريـكــي أو ال ـيــورو أو أي عملة دولـيــة
أخ ـ ـ ـ ــرى أن ي ـ ـكـ ــون ذل ـ ـ ــك ت ــابـ ـع ــا لـ ـل ــري ــال
الـسـعــودي ولـيــس بــديــا ل ــه .وأتـمـنــى من
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي الـ ـسـ ـع ــودي وإع ــام ـن ــا،
عـ ــرض ت ـق ــاري ــر م ـت ـتــاب ـعــة ع ــن مـ ـق ــدار مــا
تقدمه السعودية فــي الـمـجــال اإلنساني
لـتـلــك ال ـم ـن ـظ ـمــات األم ـم ـي ــة ال ـت ــي تـبــاشــر

اإلغ ــاث ــة وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة والـثـقــافـيــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة لـلـمـحـتــاجـيــن ف ــي ال ـعــالــم
وبجميع الـلـغــات الـحـيــة ،ولـنــا فــي مركز
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن أن ـ ـمـ ــوذجـ ــا وطـ ـنـ ـي ــا ،ل ـي ـكــون
المواطن السعودي الفخور بعطاء وطنه
على علم ،وتتضح للمستفيدين صــورة
بـلــد اإلن ـســان ـيــة س ـعــوديــة الـخـيــر محليا
وعالميا ،وأن تكون مشروعاتنا الخيرية
ُ ْ
المنفذة األخرى في كل قطر تحمل الداللة
على تنفيذها من قبل السعودية .ويمكن
أن ت ـخ ـصــص أقـ ـس ــام ال ـ ــدراس ـ ــات الـعـلـيــا
االقتصادية واالجتماعية بعض رسائلها
العلمية لذلك ،فلسنا بذلك إن فعلنا بدعا
ّ
عــن غيرنا ،وذلــك ديــدن معظم ال ــدول ،قل
َ ُ
دعمها أو كثر التي تشاركنا العطاء.

عنصرية مضادة
م ــوج ــة ل ــم ت ـكــن ع ــاب ــرة تـمــامــا
أثــارتـهــا الـسـيــدة مـيـغــان مــاركــل
فـ ــي م ـقــاب ـل ـت ـهــا مـ ــع الـ ـمـ ـح ــاورة
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة أوب ـ ـ ـ ـ ــرا ويـ ـنـ ـف ــري،
بــرفـقــة زوج ـه ــا األم ـي ــر ه ــاري،
ح ـف ـيــد إل ـي ــزاب ـي ــث واب ـ ــن دي ــان ــا،
الـ ــذي ل ــم ي ــزل م ـحــط انـعـكــاس
ـص ــف
لـ ـك ــل ال ـ ـفـ ــاشـ ــات وم ـن ـت ـ ِ
ج ـم ـيــع أنـ ـ ـ ــواع الـ ـك ــامـ ـي ــرات هــو
وكل عائلته ،التي تعد انعكاسا
لشهرة األم األيقونية الخالدة،
الـتــي بــدورهــا صنعت لنفسها
حـضــورا مـتـفــردا مـتـمــردا وسط
أع ـ ـ ــرق الـ ـع ــائ ــات ال ـم ـل ـك ـي ــة فــي
العالم ،وأكثرها اتباعا للتقاليد
الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــدة لـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــور م ـ ـ ــا ب ـع ــد
النهضة.
ولـهــم حـظــوة خــاصــة فــي نظر
شعوب كثيرة في أنحاء العالم
من تلك الدول ،التي كانت أو ما
زالت محتلة أو تحت الوصاية،
بــل إن سـكــان إح ــدى تلك الجزر
م ــا زال ـ ــت ت ـع ـبــد األمـ ـي ــر فـيـلـيــب
الذي هو بمثابة الملك األب ذي
التسعة والتسعين عاما.
ت ـح ـيــط ب ـت ـلــك ال ـعــائ ـلــة الـكـثـيــر
مــن الـغــرائــب وت ـغــرق يومياتها
في الكثير من الطقوس ،وتمثل
دائـ ـم ــا ف ــي ن ـظ ــر ال ـع ــام ــة ال ــرق ــي
وأعلى درجات األبهة والسيادة،

رأي✍ :

ريان قرنبيش
للتواصل مع الكاتب

r.qaranbeesh@saudiopinion.org

ك ــل ذلـ ــك وقـ ــع ف ــي ق ـلــب ال ـسـيــدة
مــاركــل موقعا مــاكــرا يحمل في
ال ـخ ـبــايــا ن ــواي ــا خ ـب ـي ـثــة ،فـبـعــد
تخلي زوجها ألجلها عن إمارته،
وت ــرك الملكية وأهـلـهــا ألجلها،
ي ـبــدو أن ــه ق ــد اس ـت ـفــاق لــوضـعــه
المادي وأحس بشيء من الورطة
بوقوع أمر لم يكن قد عهده أبدا
وه ـ ــو اإلف ـ ـ ـ ــاس ،واإلف ـ ـ ـ ــاس فــي
عــرف من مثله ثــراء غير فاحش
بعكس مــا تتطلبه حـيــاة حفيد
ملكة ،فبينما كان ال يزال يفيق،

كانت الخطة التجارية جاهزة،
والتجارة المقصودة هنا ليست
في خطوط الموضة أو الماكياج
كـمــا يـفـعــل الـمـشــاهـيــر ،ب ــل هي
م ـ ـتـ ــاجـ ــرة ،م ـ ـتـ ــاجـ ــرة م ـشــاب ـهــة
ٌ
ل ـب ـع ــض مـ ــا ي ـف ـع ـل ــه إخ ـ ـ ـ ــوة لـنــا
ب ـق ـض ـي ـت ـهــم ،وك ــان ــت قـضـيـتـهــا
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ه ــي لـ ــون ب ـشــرت ـهــا،
ووجـ ـ ــدت أن أف ـض ــل م ــن يمكنه
ال ـت ـس ــوي ــق لـقـضـيـتـهــا ت ـل ــك هــي
ال ـم ــداف ـع ــة س ــاب ـق ــا ،ال ـس ـم ـســارة
حاليا في قضايا حقوق السود
أوبرا وينفري.
وبدا واضحا -على األقل لكاتب
المقالة -أن شعور االنتصار الذي
حــاولــت دفنه أثـنــاء الـحــوار كان
غالبا جدا على شعور مصطنع
بــال ـت ـعــاطــف ،األم ـ ــر صـ ــار أشـبــه
بشيء من العنصرية المضادة
ال ـتــي صـنـعـهــا ال ـمــداف ـعــون غير
المخلصين عــن ح ـقــوق الـســود
في تلك الدول،
وم ــن ال ـم ـعــروف أن الــزوجـيــن
قد تقاضيا الماليين نظير هذا
الـ ـلـ ـق ــاء ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـع ــروف كــذلــك
أنهما من أطلقا اإلشاعات حول
ترشح ماركل لرئاسة الواليات
المتحدة األمريكية ،األمــر مقزز
على حد وصف المذيع الشهير
بيرس مورغان.

الثالثاء
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الموظف الصغير يصنع الكارثة
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عين الرأي

ف ـم ــوظ ــف ص ـغ ـيــر ف ــي مــرت ـب ـتــه،
ـراخ اعـ ـت ــاد
يـ ـعـ ـم ــل بـ ــإه ـ ـمـ ــال وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
عليهما في قسمه المهلهل ،مئات
المرات «يخربط» تقارير ببيانات،
أو إح ـصــاءات ،أو معلومات غير
دق ـي ـقــة ،تـمــر م ــن تـحــت ي ــد رئـيــس
القسم ال ــذي اعـتــاد أن يــوقــع على
أي ورقة دون تمحيص أو تدقيق،
فـلـيــس ثـمــة مــا يــدعــو إل ــى الـقـلــق،
فـكــل م ــا ف ــي األمـ ــر روت ـي ــن أوراق،
تتنقل بين األقسام.
هذا الموظف الصغير بمرتبته،
ال ي ــدرك أهمية الــدقــة عند كتابة
بـعــض ال ـت ـقــاريــر وم ــا ق ــد يـتــرتــب

صدق أو ال تصدق ،فإن موظفا صغيرا في قسم
ما ،يصنع كارثة في المنشأة التي تفتقد إلى تطبيق
معايير الجودة ،فحين تكون اإلجراءات روتينية ،تمرق
من أنظمة الجودة ،بل حين تكون الجودة حبرا على
ورق ،مجرد لملمة أرقام ،ودغدغة إحصاءات ،وتعليق
شهاداتها على الجدران.

ع ـ ـلـ ــى مـ ـضـ ـم ــونـ ـه ــا م ـ ــن ن ـت ــائ ــج
خـ ـطـ ـي ــرة ،تـ ـض ــر ب ــالـ ـمـ ـنـ ـش ــأة ،أو
بالناس إذا كانت المنشأة خدمية
تمس مصالح الناس.
حـيــن يـقــع ال ـف ــأس ب ــال ــرأس فــإن
الـجـمـيــع سيتحمل الـمـســؤولـيــة،
ت ـ ــرت ـ ـب ـ ــط ن ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن

المنشآت بجودة العمل الفردي،
وت ـق ـف ــز ب ـن ـج ــاح ــات بـ ــراقـ ــة عـلــى
أك ـ ـتـ ــاف أب ـ ـطـ ــال مـ ـث ــاب ــري ــن ،لـكــن
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة الـ ـنـ ـج ــاح م ــرب ــوط ــة
بوجودهم.
الـعـمــل الـمــؤسـســي هــو األب ـقــى،
وه ــو حــاضــن ال ـن ـجــاح وحــارســه،
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فحين يغيب تطغى االتكالية في
اإلنـجــاز ،بل حتى في أداء المهام
اليومية.
ما أريد الوصول إليه في نهاية
المقالة :قد تحدث أخطاء كبيرة،
ب ـس ـب ــب تـ ـق ــاري ــر ك ـت ـب ـه ــا م ــوظ ــف
صـغـيــر دون أن ي ــراع ــي صحتها
ودق ـت ـه ــا وم ـ ــا س ـي ـتــرتــب عـلـيـهــا،
وبإهمال من رئيس القسم ،تتكرر
ال ـت ـج ــرب ــة ،وبـ ـم ــا أن ك ــل الـهـيـكــل
اإلداري س ـي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تــوق ـيــع
مــن سبقه ،فــإن صانع الخطأ هو
الـمــوظــف الـصـغـيــر ،لـكــن النتائج
سيتحملها الجميع.

السنة الثالثة
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للقضاة وحراس الفضيلة
السكر والضغط
بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
وتوابعهما.
ال ـ ـجـ ــرعـ ــة األول ـ ـ ــى
لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاح ج ــائـ ـح ــة
الـ ـ ـس ـ ــؤال الـ ــذي
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ف ــي
احـ ـ ـت ـ ــل أكـ ـب ــر
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــى
مـ ـس ــاح ــة مــن
عسير المركزي،
ت ـف ـك ـي ــري بـعــد
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرت ـ ـ ــي
بتفكير ،عميق
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
وحـ ـفـ ـن ــة أسـ ـئـ ـل ــة،
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـيـ ــم ع ــن
هــل اقتربنا بهذا
بـ ـع ــض ال ـق ـض ــاة
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوذج ف ــي
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل،
الـعـمــل والـتـعــامــل رأي:
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراس
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــار
الفضيلة ،ومدى
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري ـ ـ ــق نـ ـح ــو
إت ــاح ــة ال ـفــرصــة
«رؤي ـ ـ ـ ـ ــة »2030؟
لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة
هـ ـ ـ ــل اخ ـ ـت ـ ـصـ ــرنـ ــا
م ــرك ــز الـتـطـعـيــم
للتواصل مع الكاتب
الـمـســافــة والــزمــن
ف ــي أبـ ـه ــا أو أي
s.alhmadi@saudiopinion.org
ل ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا
مدينة سعودية،
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ــرائ ــع
ل ـل ـم ـش ــاه ــد بـيــن
والتعامل الراقي؟ هل لدينا هذا وج ـ ـ ــه ن ـ ـضـ ــر ووج ـ ـ ـ ــه «ع ـ ـبـ ــوس
الـمـخــزون مــن الـطــاقــات الشابة قـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري ـ ـ ــر» بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن بـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة
ذك ـ ـ ــور وإنـ ـ ـ ــاث بـ ـه ــذه ال ـ ـجـ ــودة ،االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال وعـ ـن ــاف ــر ال ـ ـغـ ــرور
وتسببت الهيمنة ال ــواف ــدة في والـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري ـ ـ ــاء ،ب ـ ـي ـ ــن األن ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
إخفائهم دون وعــي مــن صناع والتهذيب وقيمة اإلنـســان هنا
القرار؟ هل البصمة التي تركها فـ ــي مـ ــراكـ ــز الـ ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
الربيعة وزيــر الصحة وبصمة ومـ ـ ـه ـ ــان ـ ــة ال ـ ـص ـ ـمـ ــت والـ ـهـ ـيـ ـب ــة
أمـ ــراء الـمـنــاطـقــة وم ــن ضمنهم الـمـصـطـنـعــة ،وع ــدم رد الـســام
أم ـي ــر مـنـطـقــة عـسـيــر ت ــرك ــي بن في أروقة بعض المحاكم.
طـ ـ ــال ب ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ب ــداي ــة
الـمـنــاخ التنظيمي الــرائــع في
حقيقية نـحــو الـعـمــل الجمعي مــراكــز التطعيم يـفــوق الوصف
المبهر ،والمدهش في آن معا؟ فــي ُح ـســن االس ـت ـق ـبــال ،وج ــودة
ح ـف ـنــة أس ـئ ـلــة ج ــال ــت بــرأســي التعامل ،ونظافة المكان ،وقيمة
أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء االسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــع ،اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،وال يـ ـعـ ـي ــب ب ـعــض
وأث ـن ــاء االن ـت ـظــار ث ــم ال ـم ـغــادرة ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة ،وح ـ ـ ـ ــراس ال ـف ـض ـي ـلــة
ودرج ـ ـ ـ ــة االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ــاإلنـ ـس ــان ومجمدي المعامالت وأصحاب
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ،وم ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ــل دوائ ـ ـ ـ ــر العنافر المبرطمين فــي بعض
األسئلة المتزاحمة أتــت أسئلة ال ـج ـهــات ل ــزي ــارة ه ــذه ال ـمــراكــز
سـلـبـيــة غ ـصــب ع ـنــي ع ــن ســوء ل ـي ــأخ ــذوا ج ــرع ــة أخ ـ ــاق حثنا
االستقبال ،وسوء المعاملة في ع ـل ـي ـهــا دي ـن ـن ــا ال ـح ـن ـي ــف فـهــي
بـعــض الـقـطــاعــات ،وم ــدى قــدرة أهــم من جرعة فايروس ال ُيرى
ه ــذه ال ـج ـهــات عـلــى االس ـت ـفــادة بالعين المجردة ،ولله في خلقه
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــن ت ـج ــرب ــة وزارة شؤون.
ال ـص ـحــة ،وفـ ــرق ال ـع ـمــل لــديـهــا،
شـ ـك ــرا ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة وف ــي
وع ـ ــن ت ـج ـم ـيــد ال ـم ـع ــام ــات فــي مـقــدمـتـهــم «الــرب ـي ـعــة» وأتـمـنــى
بعض قطاعات الدولة إلى درجة م ـ ــن بـ ـع ــض الـ ـقـ ـض ــاة وحـ ـ ــراس
مــؤلـمــة ف ـعــا ،بــل وص ــل الحنق الفضيلة القيام بــزيــارات لهذه
ع ـنــد ب ـعــض ال ـمــراج ـع ـيــن لـهــذه المراكز كدورة بناء في األخالق،
َّ
الـ ـجـ ـه ــات أن أصـ ـب ــح تـخـلـيــص لعلهم يستوعبون قاعدة ِ«إنـ َـك
َ ُ َ
َ َ ْ َ َْ َ
َ
م ـع ــام ــات ـه ــم م ــرت ـب ـط ــا بـكـمـيــة ل ــن ت ــخ ـ ِـرق ال ْرض َول ـ ــن تـ ْـبــلــغ
ْ
َ ُ ً
األدوي ــة التي يخرج بها لعالج ال ِج َبال طول».

✍

صالح الحمادي

  א א
IT@SAUDIOPINION.ORG

يومية

א

 א א

 هـ1442  شعبان10

א א א
H.ALSOLAIMANI@SAUDIOPINION.ORG 

 אאכא א א

 א
N.KHALIFFA@SAUDIOPINION.ORG

אאא א

¡   א¢א
A.HARBOSH@SAUDIOPINION.ORG

א א א
אאאכ



א    א א

)813 (العدد

  א

السنة الثالثة

A.HASHEM@SAUDIOPINION.ORG

אא א
  א

א

A.ALORAID@SAUDIOPINION.ORG

  א

א א

 א

A.RAGAB@SAUDIOPION.ORG

م2021  مارس23

אאא א

T.EMMAM@SAUDIOPINION.ORG
M.ALSABINI@SAUDIOPINION.ORG

الثالثاء

 א

אאא א

 א
A.ALDI@SAUDIOPINION.ORG  אא א א

5

The Strategic Transformations in Saudi Arabia

✍
Widad AL-Jarwan
An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

As we speak, Saudi Arabia is undergoing
such profound economic, social and
generational transformations, in a
competitive arena where competition
benefits the Saudi image in the
middle east and worldwide as well.
There is a noticeable role of the Saudi
government in raising the awareness
of citizens and increasing their
information and aspirations, while
deepening the national feeling and
the sense of belonging to homeland,
which
collectively
nourishes
national unity and instills a spirit
of participation and responsibility.
Saudi Arabia has exerted great efforts
to raise the levels of awareness of
the dimensions, concepts, risks and
behaviors of both lawful and illegal
areas of public and private security
and safety, in order to reduce internal
and external risks and threats.
It helps enhancing the citizen’s

awareness of his rights and duties
by amending or even legislating
new regulations and laws that make
all members of society live in an
advanced yet reconciled social system.
This helps Protecting against dangers,
opening new horizons and keeping pace
with global changes through the efforts
to organize the country economically,
socially, politically, militarily and
technically, to become a developed
country with fortified infrastructure

and
organizational
schemes.
Despite all caveats, the Saudi
government has empowered women
in every single field to contribute to
the country’s development efforts,
no less than any other male citizen.
The Kingdom has also criminalized all
racist behavior towards religions, and
opened up Touristic potentials, so that
people get to know the Kingdom, its
heritage, arts and topography. This was
a part of a continuing effort towards

arts, culture and the construction of
museums and the revival of heritage.
The government has joined forces
with people to preserve the security
and stability of the country. It also
emphasized the importance of
Charity and providing service to the
community, along with promoting and
purifying authentic religious values.
These strategic changes that appear to
be heavy on society and require time,
ability and patience to achieve them,
won’t be hard at all if adopted by citizens
themselves, that would reduce the
burden on governments and be the basis
for re-instilling the right principles again.
Hence, the partnership of the
government and people in the country’s
renaissance was a strategic partnership,
based on preserving the country from
all dangers, thus, achieving constructive
cooperation in the prosperity of the
country and its members.
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