






مجلــة فصليــة تصــدر عن االتحــاد العربي لــإدارة بالتعاون 
مع الجمعية السعودية لإدارة  - العدد الرابع - ذو القعدة 

1439هـ - أغسطس 2018

الرئيس الفخري

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســعود بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز

المشرف العام ورئيس التحرير

د. ناصر بن إبراهيم آل تويم

نائب المشرف العام
د. عمر بن سليمان العجاجي

نائب رئيس التحرير
محمد الطفيلي الزهراني

مدير التحرير
فيصل عبد الله العميسي

هيئة التحرير
ــيلي ــرة الجطــــ الجوهــــــ
ــيد ــواب الجعــــ ناديــة ثــــ
ســــــــــــــارة الشــــــــــامي
فاطمــــــــــة األلمعــــــي
ــمحان ــدري الســــ البنــــــــ

يمن محمد المسعودي

امتياز التنفيذ والتسويق

أميـــر الرؤيـــة.. قائد التحـــوالت.. ورجل القـــرارات المصيرية

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

..ملف العددعاُم على والية العهد
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الريـــاض - الوشـــم - هاتـــف: 0112457056 - 0505912666
leadarship.com - alqiadhksa@gmail.com

اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو جمعية اإلدارة

الجمعية السعودية لإلدارة تكرم مجموعة من قيادات العطاء.

المرأة السعودية.. عهٌد جديد.

الجمعية السعودية لإلدارة تفوز بجائزة أفضل جمعية إنسانية.

كيف تنشئ شركتك األولى.

تطوير القوات المسلحة السعودية وفًقا لرؤية المملكة )2030(.

تسويق األوطان.

الجمعية السعودية لإلدارة تطلق جائزة التميز اإلداري.

ريادة األعمال في فكر األمير محمد بن سلمان.

مركز قياس األداء.. ليس مجرد قياس أداء.

الكايزن.. قوة عميقة.
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أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير:
ـــز آل ســـعود محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزي

ولـــي العهـــد - نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

وزير الدفاع - رئيس مجلس الشئون االقتصادية والتنمية

أول رئيس فخري للجمعية السعودية لإدارة

صاحب السمو الملكي

األمير:

ســـــعود بـــن ســـــلمان بـــن عبـــد العـــــزيز

الرئيـــس الفخـــري للجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة

د. ناصر آل تويم

رئيس مجلس اإلدارة

خالد الشبيلي

عضو مجلس اإلدارة

محمد الدرعاني

نائب الرئيس

د. عجالن الشهري

أمين المجلس 

د. عمر العجاجي

أمين المال

د. حاكم البلوشي

عضو مجلس اإلدارة

د. عادل الصالح

عضو مجلس اإلدارة

الجوهرة بنت سليمان الفوزان

عضو مجلس اإلدارة
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كلمة العدد

جائزة التميز اإلداري..

Paradigm Shift صناعـــة لبارادايـــم التميـــز اإلداري

نظــًرا ألهميــة اإلدارة االحترافيــة والقيـــادة المتميــزة، وأنهمــا مفتــاح النجــــاح والتميــز للمنظمــات والــدول، 

حرصــت الجمعيــة الســعودية لــإلدارة علــى طــرح جائــزة نوعيــة تطــرح ألول مــرة علــى مســتوى المملكــة، 

مــن حيــث الشــمولية ونوعيــة االســتهداف وصناعــة اإللهــام والتحفيــز نحو أهميــة ثقافات التحــول الذكي، 

ــز فــي العمليــات والمنتجــات  علــى المســتويات المؤسســية والفرديــة داخــل المنظومــات، وصــواًل للتميُّ

والخدمــات، لتحقيــق الريــادة فــي كافــة المجــاالت.

ويعــد التكريــم المســتدام للمتميزيــن أفــراًدا 

ــة فــي تشــكيل  ومنظمــات خطــة عمــل مثالي

التفكيــر الموجــه لزيــادة المهــارات وصناعــة 

القيــادات وتحقيــق اإلنجــازات، إضافــة إلــى أن 

ذلــك يعتبــر مــن أهــم عوامــل الحــراك اإلداري 

والتحفيز المعنوي وتحسين المناخ التنظيمي 

والبيئــة اإلداريــة وتحقيــق الرضــا الوظيفــي 

للعامليــن، حيــث يســاهم ذلــك فــي إشــعار 

ــر حقيقــي  ــن ومدرائهــم بوجــود تقدي العاملي

لجهودهم وتميزهم اإلداري، وهو ما تجسده 

الجوائز اإلدارية الدولية واإلقليمية والمحلية، 

فــي  المؤسســي  المســتوى  علــى  ســواًء 

ومكونــات  والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات 

القطــاع الثالــث، أو علــى مســتوى اإلنجــازات 

ــة.  الشــخصية والجماعي

ــإدارة  ــة الســعودية ل ــت الجمعي وحســًنا فَعَل

باعتبارهــا  اإلداري،  التميــز  جائــزة  بإطالقهــا 

رؤيــة واقعيــة وعمليــة لصناعــة التحــدي فــي 

ســباق التميــز والريــادة، إضافــة لكونهــا منــارة 

لرعاية التميز والمتميزين، وتكريم المنظمات 

والقيــادات والمبــادرات اإلدارية المتميزة في 

مختلــف مجــاالت ومســتويات العمل اإلداري، 

األمــر الــذي يــؤدي إلى تنمية روح المنافســة، 

والتســابق إلــى صنــع التقــدم والريــادة. 

حجــر  تضــع  الجائــزة  هــذه  بتبنــي  والجمعيــة 

المســتمرة  التطــورات  لمواكبــة  األســاس 

فــي البيئــة اإلداريــة العالمية، والتــي اهتمت 

منــذ وقــت طويــل بتنظيــم هــذه النوعيــة مــن 

الفعاليات التي أثبتت أهميتها القصوى في 

ــة  ــة اإلداري ــاخ التنظيمــي والبيئ تحســين المن

والتحفيــز نحــو أهميــة إدارة التغييــر، بما يحقق 

ثقافــة اإلنجــاز والتحســين المســتمر )كيزنــة 

األعمــال( لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور 

والمستفيدين، إضافة إلى تجاوز البيروقراطية 

الجامدة واألســاليب اإلدارية العتيقة المكلفة 

وقًتــا ومــااًل وجهــًدا.

وصناعـــة  الريـــادة  هـــي  الغايـــة 
المنجـــز: المجتمـــع 

إضافة إلى ما سبق، فإنَّ إطالق رؤية المملكة 

2030 وتفعيــل برنامــج التحول الوطني 2020 

ومســتهدفاته بــأن تكــون الريــادة هــي الغايــة، 

يجعــل مــن األهمية، بل من الضرورة، مواكبة 

ة وأنَّ المملكة مقبلة على  هذه التطورات، خاصَّ

مرحلة جديدة من مراحل النهضة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية الشاملة، والتي تحتاج 

بدورهــا إلــى تطويــر البيئــة اإلداريــة بمــا يلبي 

ة  تطلعات الرؤية المستقبلية والتطورات الهامَّ

التي تشهدها المملكة على كافة األصعدة.

وبالتالــي، فــإذا كانــت الغايــة هــي الريــادة فال 

بــد أن يكــون التميــز هــو العــادة، والتميــز هــو 

الطريــق األوحــد لتحقيــق رؤيــة 2030 إذا أردنــا 

الريادة.

وهناك مساٍع حثيثة لكي تسمى هذه الجائزة 

الشمولية بأحد والة األمر حفظهم الله، نظًرا 

ــوة  ــى، »صف ــه تعال ــإذن الل ــا ســتكون، ب ألنه

ــا مــن  الجوائــز«، حيــث أنهــا تغطــي عــدًدا نوعيًّ

الفئــات في المجــال اإلداري، وتغطي األفراد 

وكافــة المنظمــات والمبــادرات واألفــكار، كمــا 

أنهــا الجائــزة األولى في المجال اإلداري التي 

تغطــي البعــد الخارجــي للعمــل اإلداري. ومــن 

ــح هــذه  ــه تعالــى، أن تصب ــإذن الل ــل، ب المؤمَّ

الجائــزة )بيــت خبرة معياري مرجعي(، يضاهي 

د. ناصـــر بـــن إبراهيـــم آل تويم - رئيس الجمعية

اإلدارة باإلحسان

البرمجة الذهنية في صناعة ثقافة التميز المؤطرة:
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التكريم المستدام:
يعــد التكريــم المســتدام للمتميزين أفراًدا 
ومنظمات خطة عمل مثالية في تشكيل 
التفكيــر الموجــه لزيادة المهــارات وصناعة 

القيادات وتحقيق اإلنجازات.

التميز المستدام:
إذا كانــت الغايــة هــي الريــادة.. فالبــد أن 

يكــون التميــز هــو العــادة.

جائزة التميز اإلداري:
رؤية واقعية وعملية لصناعة التحدي في 

سباق التميز والريادة.

جائزة التميز اإلداري:
منــارة لرعايــة التميــز والمتميزيــن، وتكريــم 
المنظمات والقيادات والمبادرات اإلدارية 
المتميزة في مختلف مجاالت ومستويات 

العمل اإلداري.

جائزة التميز اإلداري:
أطلقت لتســـهم في التحســـين المســـتمر 
)كيزنـــة األعمـــال(، إضافـــة إلـــى تجـــاوز 
البيروقراطية الجامدة واألساليب اإلدارية 

ـــا ومـــااًل وجهـــًدا. العتيقـــة المكلفـــة وقًت

التميز:
هو الطريق األوحد لتحقيق رؤية 2030 إذا 

أردنا الريادة، ولمحاكاة خدمات الـ7 نجوم.

جوائــز عالميــة وإقليميــة ومحليــة في هذا 

المجــال، مثــل: جائــزة )مالكولــم بولــد ريــج( 

األمريكية، وجائزة )ديمينج( اليابانية، وجائزة 

)الجودة( األوروبية، وجائزة )محمد بن راشد 

آل مكتوم لإدارة العربية(، وجائزة )الملك 

عبــد العزيــز للجودة(، وجائــزة )األمير محمد 

بــن فهد( لــأداء الحكومــي المتميز.

ل على الجائزة أن تساهم، بإذن  كما أنه يعوَّ

اللــه، فــي نشــر ثقافــة التميــز علــى كافــة 

القطاعات، وفي كل المستويات، فالجوائز، 

كمــا هــو حاصــل اآلن، لــم تعــد ضرًبــا مــن 

الرفاهيــة أو مــن المكمــالت االجتماعيــة 

ــل باتــت مــن  ــة، ب ــات المجتمعي أو الكمالي

والمؤسســية،  المجتمعيــة  الضروريــات 

نظًرا للفوائد لأفراد، والعوائد المتحققة 

للكيانــات والمجتمع، بحكــم كونها الحاضن 

أفضــل  عمــل  بيئــات  لصناعــة  والمحفــز 

لمياديــن المنافســة والمقارنــة المعياريــة 

االســتثمار  وبالتالــي  األعمــال،  وإتقــان 

األمثــل لكافــة المــوارد والبحــث عــن حلــول 

اســتثنائية وإبداعية في ســلم المنافســة 

والريادة... خصوًصا وأنَّ التميز المؤسسي 

ــق مســتويات أداء  ــي تحقي ــادي يعن والقي

باهــرة ومســتدامة، بمــا يلبــي أو يتجــاوز 

توقعــات جميــع المعنييــن والمســتفيدين 

المؤسســة  لتعريــف  وفقــا  والعمــالء، 

األوروبية إلدارة التميز )EFQM(.. بمعنى 

آخــر؛ المســاهمة نحــو صناعــة االســتدامة 

في التميز المؤسسي الكلي في تقديم 

الخدمات والمنتجات وفق محاكاة خدمة الـ 

7 نجوم لكافة القطاعات، حكومية وخاصة 

ومشتركة.

تشكيل بارادايم التميز اإلداري 
)PARADIGM SHIFT(

)اإلدارة باإلحسان(:
ال شــك أن تدشــين جائــزة التميــز وفــق 

ــدة  ــارزة ورائ ــة ب ــل مكان ــا، لكــي تمث رؤيته

عالمًيــا فــي عالــم الجوائــز، خــالل عقــد مــن 

الزمن بمشيئة الله تعالى، ولتكون مرجعية 

معياريــة لتأصيل اإلبداع القيادي، وقياس 

ــة المنافســة  ــق ثقاف ــز اإلداري، وخل التمي

ــراد فــي  ــدى المنظمــات واألف ــة ل الريادي

ــر نقطــة  ــك يعتب ــة، ال شــك أن ذل المملك

تحــول ليــس فقــط فــي تاريــخ الجمعيــة 

الســعودية لــإدارة، بــل فــي تاريــخ اإلدارة 

مفهوًمــا وممارســة فــي المملكــة العربية 

ــك لعــدد مــن األســباب،  الســعودية، وذل

يأتي في مقدمتها تجسيد اإلحسان الذي 

هــو إتقــان األعمال علــى أكمل وجه، ومن 

ثــم إبــراز وتكريــم ودعــم وتقديــر اإلنجــازات 

والمبــادرات الشــخصية والمؤسســاتية، 

الكريمــة                             القرآنيــة  اآليــة  مــن  انطالًقــا 

ا  »هل جزاء اإلحسان إال اإلحســان«، وتأسيًّ

بقـول المصطفي صلى الله عليه وسـلم 

»مــن أســـدى إليكـــم معروًفــا فكافئــوه..« 

الحديــث.

إن هــذا التوجــه النوعــي سيســاهم، بــإذن 

اللــه، فــي مواكبــة توجهــات وتوجيهــات 

ــر عــن شــكرها  ــة التعبي ــة فــي أهمي الدول

التميــز  بحــاالت  واهتمامهــا  وتقديرهــا 

واإلبداع للمنظمات والموارد البشرية، كما 

أن زرع ثقافــة تكريــم المتميزيــن واالحتفــاء 

بأفضــل  التعريــف  فــي  يســاهم  بهــم 

األفكــــار اإلدارية المبدعــــة، والممـارسات 

اإلداريـة المتميزة، والمبــادرات الرائدة في 

مختلــف المجــاالت اإلداريــة والقطاعيــة، 

وضمــان تســـليط الضــوء عليهــا مــن أجــــل 
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رؤية 2030:
مراحـل النهضـة االقتصاديـة واالجتماعية 
والثقافية الشاملة في ظل رؤية المملكة 
2030 بحاجـة إلـى تطويـر البيئـة اإلداريـة 
المسـتقبلية  الرؤيـة  تطلعـات  يلبـي  بمـا 
ة التي تشهدها المملكة  والتطورات الهامَّ

علـى كافـة األصعدة.

رئيس الجمعية )أمين الجائزة(:
هنـاك مسـاٍع حثيثـة لكـي تسـمى هـذه 
الجائزة الشمولية بأحد والة  األمر حفظهم 
الله، نظًرا ألنها ستكون، بإذن الله تعالى، 

»صفوة الجوائز«.

جائزة التميز اإلداري:
ـل، أن تصبح هـذه الجائزة )بيت  مـن المؤمَّ
خبـرة معيـاري مرجعـي(، يضاهـي جوائـز 
عالمية وإقليمية ومحلية في هذا المجال.

جائزة التميز اإلداري:
بــإذن  الجائــزة أن تســاهم،  ل علــى  يعــوَّ
اللــه، فــي نشــر ثقافــة التميــز علــى كافــة 
القطاعات، وفي كل المســتويات، ونشر 
ثقافــة التحــدي فــي أن نكــون أو ال نكون.

نقطة تحول:
ال شــك أن تدشــين جائــزة التميــز وفــق 
رؤيتهــا يعتبــر نقطــة تحــول ليــس فقــط 
ــإلدارة،  ــة الســعودية ل ــخ الجمعي فــي تاري
بــل فــي تاريــخ اإلدارة مفهوًما وممارســة 

ــة الســعودية. ــة العربي فــي المملك

تعميــم االستفــــادة منهــا، وألجــل تشــجيع 

ة  ة والتطوعيَّ المنظمات الحكومية والخاصَّ

علــى االرتقــاء بأدائهــا، وتحســين خدماتها، 

وتجويــد منتجاتهــا ومخرجاتهــا، بمــا يصــب 

فــي مصلحــة العبــاد والبــالد. 

إضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، فـــإنَّ تأســـيس 

ثقافة التميز المستدامة سيساهم، بإذن 

اللـــه، فـــي وضـــع آليـــات لقيـــاس اإلبـــداع 

والتميـــز وفًقـــا للمعاييـــر المتعـــارف عليهـــا 

فـــي مجـــاالت اإلدارة المختلفـــة، وغـــرس 

روح التنافـــس، وتأســـيس ثقافـــة المقارنـــة 

المعياريـــة بيـــن المنظمـــات فيمـــا بينها من 

ناحيـــة، وفيمـــا بين األفراد من ناحية أخرى، 

مـــن أجـــل تطويـــر األداء وابتـــكار أســـاليب 

جديـــدة. 

كمـــا أن ذلـــك ســـيعزز مـــن رعايـــة المبـــادرات 

بمـــا  ورصدهـــا،  وتشـــجيعها  المتميـــزة 

يســـاهم في تحقيق المزيد من اإلنجازات 

كافـــة  فـــي  واالقتراحـــات  واإلبداعـــات 

المجـــاالت، وعلـــى مختلـــف المســـتويات 

س  والقطاعـــات، األمـــر الـــذي يجـــذر ويكـــرٍّ

أهميـــة اســـتدامة اكتشـــاف المتميزيـــن 

الوظائـــف  مختلـــف  فـــي  والمبدعيـــن 

موظفـــي  فيهـــم  بمـــا  والمســـتويات، 

الصفوف الخلفية، واألخذ بأيديهم وإتاحة 

الفرصة أمامهم لتحقيق ذواتهم، والتعبير 

عـــن منجزاتهـــم وإســـهاماتهم.

المواكبة والمواءمة لممكنات 
التنمية الواقعية )2030-2020(:

وفــق »بارادايــم التميــز« أصبــح إدمــاج ُبعد 

ثقافــة التميز في برامج ومبادرات التحول 

مســألة ضروريــة، ويقتضــي بناء أســاليب 

إدارية وأنماط قيادية تتواءم مع متطلبات 

التنظيم اإلبداعي الذي يتشكل وفق رؤية 

2030 وبرامــج التحــول، والمعلــوم أنَّ أحــد 

أهــم أبعــاد برنامــج التحــول الوطني 2020 

وهــو البعــد الخامــس ينــصُّ علــى أهميــة 

تحقيــق التميز فــي األداء الحكومي أفراًدا 

ومنظمــات، حيــث أنَّ مــن أهدافه تحســين 

إنتاجيــة موظفــي الدولة، تطويــر الحكومة 

الخدمــات  بجــودة  االرتقــاء  اإللكترونيــة، 

المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في 

جميــع القطاعــات الحكومية، ودعم قنوات 

التواصل والتفاعل مع المواطنين ومجتمع 

األعمــال والقطــاع الثالث، وهذه األهداف 

لت لمعايير دقيقة وقابلة  االستراتيجية حوِّ

للقيــاس ضمــن معاييــر التقييــم لجائــزة 

التميــز. بــل إن المركــز الوطنــي لقيــاس 

أداء األجهــزة الحكوميــة نــصَّ فــي المــادة 

الخامســة مــن الئحــة المركز على »تشــجيع 

ز المؤسسي  األجهزة الحكومية على التميُّ

مــن خــالل تقديــم حوافــز لذلك«.

وكلنــا اآلن يــدرك ويلمــس حجم التحوالت 

الكبــرى التــي يمــر بها العالــم، حيث ينهمر 

عليــه وابــل مــن االختراقــات التكنولوجيــة 

والوظائــف  القديمــة  للنظــم  لــة  المعطِّ

التقليدية، أي أننا نعيش في عالم اإلبداع 

والتميــز، وفــي عصــر الثــورة الصناعيــة 

ــر الكيفيــة التــي  ــم تغيي الرابعــة التــي ُتحتِّ

تعمل بها المجتمعات واالقتصادات، بما 

يوجــب العمــل وفــق معطيــات إبداعــات 

فضــاءات تكنولوجيــا األشــياء ومنصــات 

الذكاء االصطناعي والروبوتات وتحليالت 

البيانات الضخمة وسالسل الكتل وغيرها 

رت  مــن معطيــات الثورة الرقمية التي طوَّ

ًدا للذكاء  الــذكاء االصطناعي ليكــون معضِّ

البشــري وليــس بديــاًل عنــه.

لقــد فرض البعد التقني اإلنتاجي نفســه 

ي  ــح التحــدِّ ــط كل شــيء، وأصب علــى محي

عنوانــه نكــون أو ال نكــون، مــن هنــا نحــن 
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تقدير اإلنجاز:
إن هــذا التوجــه النوعــي سيســاهم، بــإذن 
ــة توجهــات وتوجيهــات  ــه، فــي مواكب الل
الدولة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

بارادايم التميز:
زرع ثقافة تكريم المتميزين واالحتفاء بهم 
يســاهم فــي التعريــف بأفضــل األفكــــار 
اإلدارية المبدعــــة، والممـارسات اإلداريـة 
المتميزة، والمبــادرات الرائدة في مختلف 

المجاالت اإلدارية.

اليــوم أمــام تحــٍد حضــاري عمــاده تنميــة 

وتطوير اإلنسان وفق المعطيات الجديدة، 

إنهــا مرحلــة مفتــرق طــرق، توجــب أن نبــادر 

باختيــار الطريــق الرشــيد إذا أردنــا النهــوض 

بمجتمعنــا للرياديــة، وبالتالــي علينــا إعــادة 

النظر والتفكير في كل منظومات أعمالنا، 

دها الله، وفق رؤية  خصوًصا وأنَّ الدولة، أيًّ

2030، طرحت عدة تحديات ومبادرات و12 

برنامًجــا طموًحــا آخرهــا برنامج جودة الحياة.

لــإدارة  الســعودية  الجمعيــة  فــإنًّ  لــذا   

ي، خصوًصــا  استشــعرت حجــم هــذا التحــدِّ

في مجالها وضمن إمكاناتها كأحد مكونات 

القطــاع الثالــث، الذي وإن كان مغيب دوره 

بحكــم التركيــز علــى الشــكل والمرجعيــة 

واالنقيــاد األبــوي دون المحتــوى واإلدارة 

ــه  ــإن علي ــرة المســؤولة، ف مــع اإلرادة الح

مسؤولية مضاعفة الجهد في المساهمة 

فــي صناعــة جــودة الحيــاة والتميــز، بحكــم 

قدراته التكوينية والتمكينية، وبحكم قربه 

مــن المجتمــع مكاًنــا وزماًنــا وموضوًعــا.

وختاًما، فإنَّ شرط االستجابة للريادة في 

هــذه المرحلــة يجــب أن يكــون عنوانــه هــو 

اإلدارة باإلحسان والقيادة باإلحسان، ألن 

اإلحســان هــو كمــال اإليمــان، وبالتالــي 

كمــال اإلتقــان، وليــس أفضــل مــن كمــال 

ــه أفضــل  قــول الصــادق المصــدوق علي

الصــالة وأتــم التســليم: )إن اللــه يحب إذا 

عمــل أحدكــم عمــاًل أن يتقنــه(.

اإلدارة باإلحسان

لية
العم

ق 
ألخال

ا

نية
سا

إلن
 وا

لخلق
ن ا

حس
الرقابة الذاتية

(وقائية، فورية، عالجية)

لية
مثا

ة ال
ياد

الق

مة
حك

 بال
ادة

القي اإلدارة االحترافية

اإلدارة بالكفاءة  

الثقة

الرضا

ية
ول

سئ
لم

ا

طة
سا

لب
ا

الحقوق محفوظة للكاتب - 2018

النموذج العام لإلدارة باإلحسان
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أعلــن ســعادة الدكتــور ناصــر بــن إبراهيــم آل تويــم، رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لــإلدارة، عن 

إطــالق جائــزة التميــز اإلداري، والتــي تضــم 14 فئــة، معلًنــا عــن اختيــار مجلــس إدارة الجمعيــة للفائزيــن 

بالفئة األولى، والخاصة بفئة القيادة، والتي تضم )الشــخصية القيادية، الشــخصية الريادية، المنظمة 

الحكوميــة القياديــة المتميزة(.
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القياديــة  الشــخصية  بجائــزة  الفائــز  وكان 

المتميزة في فئة القيادة، هو خادم الحرمين 

الشــريفين، الملــك ســلمان بن عبــد العزيز آل 

ســعود، ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، 

حفظــه اللــه، وذلــك ألنه ملــك التغيــر وقائده، 

والــذي اســتطاع فــي عهــده أن يحــدث الفــرق، 

ويقود هندسة التغييرات الملكية التي طالت 

كل القطاعــات، وعلــى مختلــف المســتويات، 

كمــا أنــه وضــع خارطــة طريــق عمليــة وطموحــة 

للنجــاح والريــادة، بمــا يلبــي الرؤيــة الملكيــة: 

ــًدا فــي  ــا ورائ ــا ناجًح ــا نموذًج »أن تكــون بالدن

العالــم، علــى كافة األصعــدة«، كما قال ملك 

العزم والحزم، مؤكًدا: »وسأعمل معكم على 

تحقيــق ذلــك«. 

جائــزة الشــخصية الرياديــة المتميــزة فــي فئة 

ــب صاحــب الســمو  ــت مــن نصي ــادة كان القي

الملكــي، الــذي ال يختلــف عليــه اثنــان، األميــر 

القائــد الرائــد الشــاب محمــد بــن ســلمان بــن 

عبــد العزيــز، ولي العهد، نائــب رئيس مجلس 

الوزراء، وزير الدفاع، مهندس الرؤية الوطنية 

2030، والــذي يعــد صاحــب شــخصية رياديــة 

ــق  ــة فــي طري ــه ليقــود المملك ــاز، أهلت بامتي

اإلصالح والتغيير، وليؤسس لمنظومة عمل 

جديدة وكفؤة وحديثة وسريعة النتائج، متخًذا 

اإلدارة بالمبادرة والقيادة بالصدمات اإليجابية 

منهًجــا اســتطاع به إنجــاز الكثير من المطلوب، 

واختصــار الزمــن بالمملكــة، وإحداث الكثير من 

التغييــرات فيهــا، وكل ذلــك بدعــم كامــل مــن 

خــادم الحرميــن الشــريفين، ملــك المملكــة 

العربية الســعودية.. 

الجديــر بالذكــر والفخــر أن ســمو األميــر محمــد 

ــس  ــيُّ العهــد، هــو أول رئي ــن ســلمان، ول ب

فخــري للجمعيــة الســعودية لــإلدارة. 

رئيــس  عنهــا  أعلــن  التــي  الثالثــة،  الجائــزة 

الجمعية، أمين عام الجائزة، كانت عن المنظمة 

الحكوميــة المتميــزة، فــي فئــة القيــادة، وقد 

جاءت من نصيب مقام وزارة الداخلية، ممثلة 

بصاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن 

سعود بن نايف، والتي نالت هذا االستحقاق 

والترشــيح مــن الجمعيــة وهيئــة الجائــزة نتيجــة 

ألنهــا ووفًقــا لنمــاذج التغييــر، ومــن أهمهــا 

نمــوذج RADAR، حققــت نتائــج متميــزة فــي 

ــج تشــكر  ــا، كمــا حققــت نتائ معظــم قطاعاته

عليهــا فــي المرتكــزات االســتراتيجية للــوزارة؛ 

وهــي: محــور التميــز األمنــي، ومحــور التميــز 

التنموي، ومحور التميز المؤسسي، ويكفي 

الوزارة فخًرا اإلشادة الملكية السامية الضافية 

والشــكر مــن مقام خــادم الحرمين الشــريفين، 

وســمو ولــي عهــده األميــن، باإلضافــة إلــى 

عــدة جهــات حكوميــة وأهلية. 

فــي نهايــة الحفــل صــرح رئيــس الجمعيــة أنــه 

بإعــالن الفائزيــن الثالثــة فــي فئــة القيــادة قد 

تــم فتــح المجــال للتقــدم على الفئــات اإلحدى 

عشــرة المتبقيــة مــن الجائــزة..

هــذا وقــد صــرح رئيــس الجمعيــة عــن إشــراقة 

شــمس جائــزة التميــز اإلداري، والتــي خرجــت 

بفضل الله من رحم الفكرة إلى عالم الحقيقة، 

لتكــون قــوة معنوية تســاهم في صنع النجاح 

والتفوق واستدامة التميز، كما أعلن عن إنشاء 

المجلس االستشاري للجائزة، إدراًكا من الجمعية 

بأن الطموح الذي تريده أكبر من أن تتمكن أي 

منظمة من إداراته منفردة، منوًها إلى أن في 

المجلــس تمثيــل نوعــي للشــباب والشــابات، 

ــا بــأنَّ فئــات الجائــزة شــمولية تضــم  وموضًح

األفــراد والطــالب والموظفيــن وكافــة أنــواع 

المنظمــات والقطاعــات واألفــكار والمبــادرات 

والتجارب، ومشيًرا إلى أنها الجائزة األولى من 

نوعهــا التــي تغطــي البعد الخارجــي باإلضافة 

إلى البعد الداخلي، مؤكدًا أن الجمعية بتبني 

هــذه الجائــزة تضــع حجــر األســاس لمواكبــة 

التطــورات المســتمرة فــي البيئــة اإلداريــة 

العالميــة، والتــي اهتمــت منــذ وقــت طويــل 

بتنظيــم هــذه النوعيــة مــن الفعاليــات، التــي 

أثبتــت أهميتهــا القصوى في تحســين المناخ 

التنظيمــي والبيئــة اإلدارية، بمــا يحقق ثقافة 

اإلنجاز والتحسين المستمر، في سبيل تطوير 

الخدمــات المقدمــة للجمهــور والمســتفيدين، 

إضافــة إلــى محاربــة البيروقراطيــة الجامــدة 

واألســاليب اإلداريــة العتيقة.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن إطــالق رؤيــة 

2030 يجعل من األهمية، بل ومن الضرورة، 

ــة وأن المملكــة  مواكبــة هــذه التطــورات، خاصَّ

الجمعيـــة الســـعودية لـــإلدارة تطلـــق جائـــزة التميـــز اإلداري

أطلقــت الجمعيــة الســعودية لــإدارة جائــزة التميــز اإلداري؛ حيــث أعلــن ســعادة الدكتــور ناصــر بــن إبراهيــم آل 

تويــم، رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لــإدارة، وأميــن عــام الجائــزة، عن إطالق جائــزة التميز اإلداري، 

ــة  ــى، والخاصــة بفئ ــة األول ــن بالفئ ــة للفائزي ــار مجلــس إدارة الجمعي ــا عــن اختي ــة، معلًن والتــي تضــم 14 فئ

القيــادة، والتــي تضــم )الشــخصية القياديــة، الشــخصية الرياديــة، المنظمــة الحكوميــة القياديــة المتميــزة(.
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الشخصية القيادية المتميزة:

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

السعودية  العربية  المملكة  ملك 

حفظه الله.
ملك التغير وقائده.

استطاع في عهده أن يحدث الفرق
قاد هندسة التغييرات الملكية التي 
طالت كل القطاعات، وعلى مختلف 

المستويات.
وضع خارطة طريق عملية وطموحة 
الرؤية  يلبي  بما  والريادة،  للنجاح 

الملكية.

مقبلــة علــى مرحلة جديدة من مراحل النهضة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية الشــاملة، 

والتي تحتاج بدورها إلى تطوير البيئة اإلدارية، 

المســتقبلية،  الرؤيــة  تطلعــات  يلبــي  بمــا 

والتطــورات الهامــة التــي تشــهدها المملكــة 

علــى كافــة األصعــدة.

ــد الرئيــس علــى أن  فــي ذات الموضــوع، أكَّ

الجمعيــة تســتهدف مــن إطــالق هــذه الجائــزة 

ــادرات  تكريــم ودعــم وتقديــر اإلنجــازات والمب

الشخصية والمؤسساتية، والتعريف بأفضل 

األفكــار اإلدارية المبدعــة، والممـارسات اإلداريـة 

المتميــزة، والمبــــادرات الرائــدة، فــي مختلــف 

المجاالت اإلدارية والقطاعية، وضمان تسـليط 

الضــوء عليهــا، مــن أجــــل تعميــم االستفــــادة 

منها، وتشجيع المنظمات الحكومية والخاصة 

والتطوعيــة علــى االرتقــاء بأدائهــا، وتحســين 

خدماتهــا، وتجويــد منتجاتهــا ومخرجاتهــا، بمــا 

يصــب فــي مصلحــة العبــاد والبــالد، ووضــع 

آليــات لغــرس روح التنافــس المقــارن ولقياس 

ز وفًقا للمعايير المتعارف عليها  اإلبداع والتميُّ

فــي مجــاالت اإلدارة المختلفــة.

جهة الترشيخ واالختيارفئة الجائزةمجهة الترشيخ واالختيارفئة الجائزةم

األمانة العامة )فئة القيادة(الشخصية الريادة المتميزة.02األمانة العامة )فئة القيادة(الشخصية القيادية المتميزة.01

فئة اإلدارةالمنظمة اإلدارية المتميزة.04األمانة العامة )فئة القيادة(المنظمة الحكومية القيادية المتميزة.03

فئة اإلدارةالمنشأة الخاصة المتميزة.06فئة اإلدارةالمنظمة غير الربحية المتميزة.05

فئة اإلدارةالمنظمة اإلدارية األكاديمية المتميزة.08فئة اإلدارةالمنظمة الحكومية السعودية الخارجية المتميزة.07

فئة اإلنجازالموظفة المتميزة.10فئة اإلنجازالموظف المتميز.09

الموظف/ الموظفة المتميز من ذوي االحتياجات 11
فئة األفكارالطالب/ الطالبة اإلداري المتميز.12فئة اإلنجازالخاصة

فئة األفكارالكتاب أو البحث اإلداري المتميز.14فئة األفكارالفكرة أو التجربة اإلدارية المتميزة.13

تصويت متخصص.تصويت متخصص.تصويت عام.تصويت داخلي.
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الشخصية الريادية المتميزة األمير:

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

رئيس مجلس  نائب   - العهد  ولي 
الوزراء - وزير الدفاع - مهندس رؤية 

.2030
أهلته  بامتياز،  ريادية  شخصية 
ليقود المملكة في طريق اإلصالح 
والتغيير، وليؤسس منظومة عمل 
جديدة وكفؤة وحديثة وسريعة النتائج.

أول رئيس فخري للجمعية السعودية 
لإلدارة.

المنظمة الحكومية القيادية المتميزة: 

وزارة الداخلية.

حققت نتائج متميزة في المرتكزات 
االستراتيجية للوزارة؛ وهي:

- محور التميز األمني,
- محور التميز التنموي،

- محور التميز المؤسسي.
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الملتقــى  ناقــش  األولــى  جلســته  فــي 

فــي  واالســتثمار  التخطيــط  »اســتراتيجية 

ســمو  فيهــا  ث  تحــدَّ العلميــة«،  الجمعيــات 

األمير الدكتور خالد المشاري آل سعود )عضو 

مجلــس الشــورى(، والدكتــورة ريــم بنــت أحمــد 

الفريــان )مديــرة إدارة القطــاع النســائي فــي 

مجلــس الغــرف الســعودية(، والدكتــور أحمــد 

بــن محمــد الحازمــي )مديــر شــؤون البيئة في 

ســابك ســابًقا(، والدكتــور إبراهيــم بــن عبــد 

الواحــد عــارف )رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 

ــى  ــاة، والمشــرف عل ــوم الحي الســعودية لعل

كرســي األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز للبيئــة 

ــة(.  ــاة الفطري والحي

فــي جلســته الثانيــة ناقــش الملتقــى »دور 

الجمعيــات العلمية، واســتثمار الموارد لخدمة 

المجتمع«، وقد تحدث فيها كل من: الدكتورة 

نورة بنت عبد الرحمن اليوسف )عضو مجلس 

الشورى، ورئيس مجلس إدارة جمعية االقتصاد 

الســعودية(، والدكتــورة منيــرة بنــت محمــد 

الرشيد )مدير إدارة الجمعيات العلمية بجامعة 

األميرة نورة بنت عبد الرحمن(، والدكتور ناصر 

بــن إبراهيــم آل تويــم )رئيــس مجلــس إدارة 

الجمعية السعودية لإدارة(، والدكتور زيد بن 

عبد الله العثمان )رئيس مجلس إدارة الجمعية 

الكيميائيــة الســعودية(، والدكتــور محمــد بــن 

ــة  ــح الحجــاج )رئيــس مجلــس إدارة الجمعي صال

الســعودية لطــب وجراحــة الصــدر(، وقــد أدار 

الحــوار فــي الجلســتين األســتاذ خالــد بن أحمد 

مدخلــي )مديــر قنــاة اإلخبارية الســعودية(. 

الجدير بالذكر أن الملتقى الخامس للجمعيات 

العلميــة بجامعة الملك ســعود صاحبته ورش 

عمل متعددة، طرح فيها األستاذ علي بن عبد 

الرحمن الحميدان )مستشــار اإلدارة القانونية 

بــوزارة التعليــم( موضــوع »األنظمــة واللوائح 

والمساندة القانونية للجمعيات العلمية«، في 

حين ناقش الدكتور عبد الله بن محمد العمري 

)رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم 

األرض( موضــوع »االســتثمار فــي المجــالت 

العلمية المحكمة للجمعيات«، وتحدث الدكتور 

بــن ســعد العجمــي )رئيــس مجلــس  ناصــر 

إدارة الجمعيــة الســعودية للتربيــة الخاصــة( 

عــن »التخطيــط الســتثمار الفــرص للجمعيــات 

العلمية«.

كما نوقش موضوع »معايير تقييم كفاءة أداء 

الجمعيات العلمية السنوي« من قبل الدكتور 

تركــي بــن عبــد العزيــز التميــم )عضــو اللجنــة 

الدائمــة للجمعيــات العلميــة والمشــرف علــى 

وحــدة تقييــم كفــاءة أداء الجمعيات العلمية(. 

التابعــة  العلميــة  الجمعيــات  شــاركت  وقــد 

لجامعــة الملــك ســعود فــي معــرض مصاحب 

علــى هامــش الملتقــى الخامــس للجمعيــات 

العلميــة، وعددهــا 52 جمعيــة علميــة وبحثيــة 

فــي مختلف التخصصات والمجاالت )صحية، 

علميــة، إنســانية(، وكان لهــا فيــه الكثيــر مــن 

األنشــطة.

مــن جانبــه تقــدم الدكتــور محمــد بــن إبراهيــم 

العبيداء بجزيل شكره وتقديره لصاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير 

منطقــة الريــاض علــى رعايتــه لهــذا الملتقى، 

ولمعالي وزير التعليم لموافقته على انعقاد 

الملــك  جامعــة  مديــر  ولمعالــي  الملتقــى، 

ــل الجامعــة للدراســات  ســعود، وســعادة وكي

العليــا والبحــث العلمــي، لدعمهمــا المســتمر 

إلدارة الجمعيات العلمية بالجامعة، وألصحاب 

الســعادة رؤســاء مجالــس إدارات الجمعيــات 

العلميــة بالجامعــة لتعاونهــم الدائم.

نائب أمير منطقة الرياض
يرعى الملتقى الخامس للجمعيات العلمية

برعايــة كريمــة مــن  صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبــد الرحمن بن عبــد العزيز، 

نائــب أميــر منطقــة الريــاض، أقيمــت فعاليــات الملتقــى الخامــس للجمعيــات العلميــة، 

والمعرض المصاحب له بعنوان: »الجمعيات العلمية والقطاع الخاص: شراكة مجتمعية«، 

ــة المنظمــة  وفيــه أشــار ســعادة المشــرف علــى إدارة الجمعيــات العلميــة ورئيــس اللجن

للملتقــى الدكتــور محمــد بــن إبراهيــم العبيــداء إلــى أن مــا يميــز الملتقــى فــي نســخته 

الخامســة هــو مواكبتــه لرؤيــة المملكــة 2030 التنمويــة وبرنامــج التحــول الوطنــي.
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كان على رأس زواره نائب أمير منطقة الرياض 

صاحــب الســمو الملكي األميــر محمد بن عبد 

الرحمــن بــن عبــد العزيز، والذي تكــّرم بتوقيعه 

على شاشة المرآة السحرية، وهي واحدة من 

األفــكار المميــزة لركــن الجمعيــة، والتــي جاءت 

 ،Apple نتيجــة تعــاون مثمــر مــع ممثل شــركة

إلتاحــة تدريــب موجــه مجاًنا لــذوي االحتياجات، 

وتوظيــف المحتاجيــن منهم عن بعد.

بزيارتهــم  الركــن  تشــرف  الذيــن  مــن  وكان 

أيًضــا األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبــد الرحمن 

العمــر، مديــر جامعــة الملــك ســعود، وصاحب 

الســمو الملكــي الدكتــور فيصــل بــن محمــد 

بــن ســعود، وصاحــب الســمو األميــر الدكتــور 

نايــف بــن ثنيان آل ســعود عميــد كلية اآلداب، 

رئيــس جمعيــة اإلعــالم واالتصــال، وصاحــب 

الســمو األميــر خالــد المشــاري عضــو مجلــس 

الشــورى، والدكتــور محمــد العبيداء المشــرف 

علــى إدارة الجمعيــات العلميــة، والدكتــور عمر 

العجاجي عضو مجلس اإلدارة، والدكتورة نورة 

بــن يوســف عضــو مجلــس الشــورى، ونخبــة 

الجامعــة والمجتمــع.

وقــد حصلت الجمعية نتيجة تميزها وإنجازاتها 

المختلفــة علــى جائزة أفضل جمعية إنســانية، 

بيــن بقيــة الجمعيات المشــاركة في الملتقى 

الخامس للجمعيات العلمية.

الجمعيـــة الســـعودية لـــإلدارة تفـــوز بجائـــزة أفضـــل جمعيـــة إنســـانية

ــات الملتقــى  ــإدارة فــي فعالي ــة الســعودية ل شــاركت الجمعي

الخامــس للجمعيــات العلميــة، وقــد كان لهــا حضورهــا الالفــت، 

وركنهــا المميــز، وإســهاماتها النوعيــة ضمــن فعاليــات الملتقى.

ــاز  ــزوار، إذ امت ــز لل ــة موقــع جــذب ممي ــن الجمعي وقــد شــكَّل رك

ــة.. ــة والمعرفي ــن التقني ــة، تنوعــت مــا بي بأفــكار مختلفــة والفت
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التقنية في خيمة اإلدارة

ترصــــد ضيـــــوف اإلدارة

إنها لفتة اإلدارة بالصـور
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ـــن ســـلمان  ـــر ســـعود ب ـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمي تحـــت رعاي
ـــة ـــري للجمعي ـــس الفخ ـــز - الرئي ـــد العزي ـــن عب ب

الجمعيـــة الســـعودية لـــإلدارة تقيـــم فعاليـــة
اإلدارة بالوفـاء والتميز

أقامــت الجمعيــة الســعودية لــإدارة فعاليــة 

ــة صاحــب  ــز، تحــت رعاي اإلدارة بالوفــاء والتمي

الســمو الملكي األمير ســعود بن ســلمان بن 

عبد العزيز- الرئيس الفخري للجمعية، وبحضور 

صاحــب الســمو األميــر األســتاذ الدكتــور نايف 

بن ثنيان آل سعود كضيف شرف، وذلك في 

حفل مهيب بفندق نارسس الرياض، حيث تم 

تكريــم معالــي الدكتــور غــازي القصبي – رحمه 

الله- الشاعر واألديب والديبلوماسي والوزير 

الســعودي، تسلم وســام اإلدارة بالوفاء نيابة 

عنــه ســعادة الدكتور نجيــب الزامل.
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كمــا تــم تكريــم معالــي األســتاذ عبــد الرحمــن 

الســدحان - أميــن مجلــس الــوزراء الســابق - 

بوســام اإلدارة بالوفــاء، وقــد اســتلمها نيابــة 

عنــه ســعادة الدكتــور محمــد العمــر.

كمــا تــم تكريــم معالــي الدكتــور عبــد الرحمــن 

البــراك - وزيــر الخدمــة المدنيــة الســابق، وقــد 

تســلمها ابنــه نيابــة عنــه.

ــور  ــي األســتاذ الدكت ــم معال ــم تكري ــك ت وكذل

صالــح العــذل - رئيس مدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم التقنية السابق، وتسلم كذلك وسام 

اإلدارة بالوفاء نيابة عن معالي الدكتور منصور 

التركي مدير جامعة الملك سعود سابقا، كما 

تم تكريم سعادة األستاذ حسين العذل - أمين 

غرفــة الريــاض الســابق، بعــد ذلــك تــم تكريــم 

ســعادة األســتاذ الدكتور حســين علوي - عضو 

مجلس الشــورى الســابق، وعميد كلية العلوم 

اإلدارية بجامعة الملك سعود سابقًا، باإلضافة 

إلــى تكريــم رعاة الحفــل والجهة المنظمة.

تهــدف هــذه الفعاليــة إلــى تدشــين مفهــوم اإلدارة بالوفــاء، وتعزيــز ثقافــة 

االعتراف بالفضل، تكريًما لكل من أســهم بقليل أو كثير في ترقية اإلدارة 

علًمــا وممارســة مــن العلمــاء والــرواد والمفكريــن والممارســين اإلدارييــن، 

الذيــن تركــوا بصمــات وإضافــات لبيئاتنــا اإلدارية.
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سعادة األستاذ الدكتور: 

           حسين علوي

معالي الدكتور:

صالح العذل

رئيــس مدينــة الملك عبــد العزيز للعلوم 
والتقنية - سابقًا

عضو مجلس الشورى السابق، وعميد كلية 
العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود سابقًا

02

01

03

سعادة األستاذ: حسين العذل
أمين غرفة الرياض السابق
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05

4

معالي الدكتور:

عبدالرحمن البراك

معالي األستاذ:

عبدالرحمن السدحان

معالي الدكتور:

غــازي القصيبــي - رحمــه اللــه

معالي الدكتور:

منصور التركي

وزير الخدمة المدنية السابق.
تسلم الوسام نيابة عنه أ. مساعد 
عبدالرحمن البراك.

أمين مجلس الوزراء السابق
تسلم الوسام نيابة عنه د. محمد العمر.

تسلم الوسام عنه األستاذ نجيب الزامل.

مدير جامعة الملك سعود السابق.

06

07
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مه اتحــاد المدربين العرب، وجمعية  والــذي نظَّ

المدربيــن األردنييــن، بالتعــاون مــع غرفة تجارة 

ــان، والــذي كان تحــت شــعار "االحتــراف  عمًّ

المهنــي نحو التنافســية العالميــة"، وبحضور 

 أكثــر مــن مائــة مشــارك مــن الــدول العربيــة.

تتضمــن فعاليــات المؤتمر الذي اســتمرَّ لمدة 

يومين أوراق عمل حول سبل مساهمة التدريب 

فــي تشــغيل الشــباب العربــي، والمســاهمة 

فــي الحــد مــن البطالــة بيــن الشــباب العربــي، 

ــر  ــر التصنيــف للمهــن والمعايي ــات تطوي وآلي

المهنية ودورها في تحسين مخرجات التدريب، 

 والمسؤولية المجتمعية تجاه جيل المستقبل.

الدكتــور عمــر العجاجــي، رئيس مجلــس الخبراء 

باتحــاد المدربيــن العــرب، ومستشــار وعضــو 

الهيئــة العليــا بمجلــس الوحــدة االقتصاديــة 

والتعــاون الدولــي، وفي تعليقه عن الفعالية 

وتنظيمهــا قــال: إن اتحــاد المدربيــن العــرب 

ــة مــن خــالل  ــة نوعي ــق نقل ــى تحقي ســعى إل

عقــد مؤتمــرات وملتقيــات ومنتديــات، وإلــى 

 رفد قطاع التدريب بكافة مستوياته وقطاعاته.

كما منح ســعادة ســفير النوايا الحســنة د.عمر 

العجاجي في ختام أعمال المؤتمر درع التكريم 

للدكتور محمد عمرو صادق، الرئيس التنفيذي 

ــة القــدرات التنافســية للتدريــب  لشــركة تنمي

وعضــو مجلس إدارة االتحاد.

الدكتور العجاجي..

يشارك في المؤتمر العربي الرابع للتدريب باألردن

شارك الدكتور عمر بن سليمان العجاجي، عضو مجلس إدارة الجمعية 

الســعودية لــإلدارة، فــي المؤتمــر العربــي الرابــع للتدريــب الــذي ُعِقــد 

ان.. في العاصمــة األردنية عمًّ

العجاجي: اتحاد المدربين العرب سعى إلى تحقيق نقلة 

نوعيــة مــن خــالل عقــد مؤتمــرات وملتقيــات ومنتديــات، 

وإلــى رفــد قطــاع التدريب بكافة مســتوياته وقطاعاته.
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منـــار لإلعـــام بجازان.. تلتقي الجمعية الســـعودية لإلدارة

ف، وهو أحد البرامج اإلثرائية  في إطار برنامج تعرُّ

لجمعية منار لإعالم بجازان، وتحت عنوان تعرف 

الريــاض، التقــى وفد جمعية منار لإعالم بجازان 

بالجمعيــة الســعودية لــإدارة، وذلــك ضمن خطة 

عمــل تضمنــت زيــارة أكثــر مــن 18 عشــرة جهــة 

متخصصــة وبيت خبرة.

وخالل الزيارة تعرفت منار لإعالم على الخدمات 

لــإدارة،  الســعودية  الجمعيــة  تقدمهــا  التــي 

واألنشــطة التي أقامتها وتقيمها، واإلصدارات 

اإلعالميــة التــي تصدرهــا الجمعية.وقــد التقــت 

منــار لإعــالم ســعادة الدكتــور ناصــر بــن إبراهيــم 

آل تويم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية 

لإدارة، والذي ناقش، خالل حوار معه، الكثير من 

المعلومــات واألفــكار التي تتشــارك فيها اإلدارة 

باإلعــالم، حيــث تلتقــي اهتمامــات الجمعيتيــن، 

وكذا المبادرات التي ســاهمت وستســاهم في 

تعزيــز اإلمكانــات، وتحقيق رســالة الجميع، والتي 

تهــدف فــي النهايــة إلــى خدمــة الوطــن.

أبــدى المشــاركون فــي تعــرف الريــاض ارتياحهــم 

الكبير للزيارة التي كانت مليئة بالفائدة والمعرفة، 

معتبرين مثل تلك الزيارات تجربة رائعة، ستضيف 

الكثيــر إلــى رصيــد خبرتهــم وإلــى حياتهــم بشــكل 

عام.

األستاذ علي بن محمد المعتبي مؤسس جمعية 

منــار لإعــالم ورئيــس مجلــس إدارتهــا أوضــح أن 

الهدف من البرنامج هو التدريب المرتبط بالواقع، 

واكتســاب الخبرة من خالل الزيارات التفاعلية مع 

بيــوت الخبــرة والخبــراء، بمــا يســهم فــي تقليص 

الفجــوة بيــن الجانــب النظــري والواقــع العملــي 

الفعلي، مشيًدا بالجهات والشخصيات التي 

تــم مقابلتهــا وبمــا تحقق من خالل البرنامج.

ــالم هــي  ــار لإع ــى أن من ــدر اإلشــارة إل تج

جمعيــة تهــدف إلى تحقيــق مفهوم اإلعالم 

التنموي الذي يسهم بشكل كبير في عجلة 

التنميــة بالمنطقــة، وإيجــاد محضــن لتدريــب 

وتأهيل الكوادر اإلعالمية في جازان، وذلك 

عبر مجموعة من البرامج المتميزة التي كان 

آخرهــا برنامــج إثرائــي يحمــل اســم »تعــّرف« 

يعمــل فــي أربعــة مســارات؛ هــي: الريــاض 

وجدة وجازان ودبي، يقوم على تفويج عدد 

مــن المهتمين والخريجين والممارســين من 

الجنســين إلحــدى هذه المــدن، بغية التعرف 

علــى كواليــس العمل اإلعالمي المســموع 

والمرئي والمقروء واإللكتروني، باإلضافة 

إلى التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة 

فــي تلــك المــدن، والتــي يمكــن للجمعيــة 

تحقيــق أحــد أهدافهــا وهــو توفيــر عــدد مــن 

الفرص الوظيفية للمستفيدين من خدماتها.
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األمير تركي الفيصل والدكتور عبدالله الفوزان

يتسلمون مجلة القيادة

ـــم  ـــم آل توي ـــن إبراهي ـــور ناصـــر ب التقـــي الدكت

الســـعودية  الجمعيـــة  إدارة  رئيـــس مجلـــس 

لـــإدارة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر تركي 

الفيصـــل رئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز الملـــك 

فيصـــل للبحـــوث والدراســـات اإلســـالمية، 

وذلك على هامش أمســـية تناول فيها ســـمو 

األميـــر موضـــوع »تســـويق األوطـــان«، والتـــي 

 نظمتها لجنة التسويق في »غرفة الرياض«.

م الدكتور التويم لســـمو األمير تركي  وقد قدَّ

الفيصـــل العـــدد الثالـــث مـــن مجلـــة القيـــادة، 

ـــه الخصائـــص القياديـــة فـــي  الـــذي تنـــاول ملفُّ

شـــخصية صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

األمير محمد بن ســـلمان، وشـــاركت فيه الكثير 

 مـــن الشـــخصيات ذات التأثيـــر فـــي المملكـــة.

ـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي عـــن إعجابـــه  وقـــد عبَّ

ــري  ــع تثـ ــه مـــن مواضيـ ــا تناولتـ ــة وبمـ بالمجلـ

المجال العام، وتزود المهتمين بالموضوعات 

واألفكار القادمة من الحقل العلمي البحثي، 

خصوًصـــا  الواقعيـــة،  بالتجـــارب  والمعـــززة 

 فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن تاريـــخ المملكـــة.

م الدكتـــور التويـــم نســـخة مـــن المجلـــة  كمـــا ســـلَّ

لأســـتاذ الدكتـــور عبـــد اللـــه الفـــوزان، عضـــو 

مجلـــس الشـــورى، أميـــن عـــام مركـــز الملك عبد 

العزيـــز للحـــوار الوطنـــي، والـــذي بـــدوره أثنـــى 

ـــع  ـــز للمواضي ـــوى الممي ـــة والمحت ـــى المجل عل

التـــي تناولتهـــا.
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دائمــا مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤيــة. وأنجــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى 

علــى مكامــن القــوة.

ــا الغاليــة أكثــر ممــا  إن مســتقبل المملكــة مبشــر وواعــد، وتســتحق بالدن

ــادة إســهامها فــي  ــا قــدرات ســنقوم بمضاعفــة دورهــا وزي تحقــق. لدين

صناعــة هــذا المســتقبل

ثروتنــا األولــى التــي ال تعادلهــا ثــروة مهما بلغت: شــعب طمــوح، معظمه 

مــن الشــباب، هــو فخــر بالدنا وضمان مســتقبلها بعــون الله.

بالدنــا تمتلــك قــدرات اســتثمارية ضخمــة، وسنســعى إلى أن تكــون محرًكا 

القتصادنــا ومــورًدا إضافًيــا لبالدنــا. وهــذا هــو عامل نجاحنــا الثاني.

ــم فــي األداء الحكومــي  ــون مــن أفضــل دول العال ــم أن نك ــزم أمامك نلت

الفعــال لخدمــة المواطنيــن، ومعــا ســنكمل بنــاء بالدنــا لتكــون كمــا نتمناها 

جميًعــا، مزدهــرة قويــة، تقــوم علــى ســواعد أبنائهــا وبناتهــا.

أميـــر الرؤيـــة.. قائـــد التحـــوالت

ــيرية ــرارات المصـــــ ورجـــــل القــــــ

عاٌم على تولي والية العهد:

د. ناصـــر آل تويـــم

فيصـــل العميســـي

الشـــــامي ســـــــارة 

محمـــــد الزهـــــراني

|  إعداد الملف:
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شرًقا وغرًبا.. شمااًل وجنوًبا..

داخلًيا وخارجًيا..

فرًدا، أسرًة، مجتمًعا، وأمة..

آنيا، متوسًطا، وطوًيال..

محلًيا، خليجًيا، إقليمًيا، ودولًيا..

اقتصادًيـــا، ثقافًيـــا، اجتماعًيـــا، ترفيهًيـــا، 

تكنولوجًيا، ســـياحًيا، إعالمًيا، وسياسًيا..

حيثمـــا يممـــت بحثـــك فثمـــة مـــا يحكـــي 

عن مشاريع التغيير والتحديث والتطوير 

ــة  ــتثنائية وملهمـ ــادة اسـ ل، بقيـ ــوُّ والتحـ

ونموذجيـــة من ســـموِّ ولي العهد األمير 

الشـــباب محمـــد بـــن ســـلمان..

أمير الرؤية:

فمذ صعوده شكَّل التفكير االستراتيجي 

اللبنة األساس، والزم اإللمام والشمول 

والتمحيص المعرفي المعتمد على لغة 

البيانـــات واألرقـــام واإلدراك الواقعـــي 

التجريبـــي مختلـــف القـــرارات، وكانـــت 

هـــي  والتحـــدي  واإلصـــرار  العزيمـــة 

الســـياق، فكانـــت: رؤيـــة المملكـــة 2030، 

البرامـــج التنفيذية )برنامج تطوير القطاع 

المالـــي، برنامـــج جـــودة الحيـــاة، برنامـــج 

التخصيـــص، برنامـــج التحـــول الوطنـــي، 

برنامـــج تحقيـــق التـــوازن المالـــي، برنامـــج 

صندوق االستثمارات العامة(. "ستكون 

ــر  ــرأة واألكثـ ــر جـ ــة األكثـ ــة التنمويـ الخطـ

شـــمواًل بتاريـــخ المملكـــة"

قائد التحوالت:
االنفتــاح  إلــى  التقليــدي  المــوروث  مــن 

ــاري الشــكلي  ــن االجب ــزم، ومــن التدي الملت

إلــى التديــن الواعــي المســؤول، مــن أزقــة 

ــى مــروج المقاصــد  ــة إل ــل الخالفي التفاصي

ا  ــد المــرأة ســدًّ ــرى الجامعــة، ومــن تحيي الكب

ــن نصفــي  ــادة التكامــل بي ــى إع للذريعــة إل

المجتمــع صناعــة للحيــاة..

»نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه.. اإلسالم 

الوســطى المعتــدل المنفتــح علــى العالــم 

وعلــى جميــع األديان«.

مــن االقتصــار علــى تجربــة وحكمــة الكبــار 

إلــى االســتفادة المثلــى من أحالم وحماس 

وطمــوح ومواكبــة الشــباب.. ومن االقتصار 

صناعــة  إلــى  بالحاضــر  االهتمــام  علــى 

المستقبل المنافس والمؤثر.. ومن التركيز 

علــى االســتقرار ومراعــاة اإلنجــازات الحــذرة، 

ي الرؤى  م وتبنِّ إلى التخطيط للتنمية والتقدُّ

والخطــوات المنافســة المؤثرة والحاســمة.. 

»أنا واحد من 20 مليون نســمة، وال شــيء 

مــن دونهــم، فهــم من يحفزونني، وســوف 

ويضعــون  تماًمــا،  مختلًفــا  بلــًدا  يخلقــون 

بصمتهم في العالم، وما يطمئن أن 70 في 

المائــة مــن الشــعب لديهــم شــغف وطموح 

كبير جًدا على المستوى الشخصي والوطني 

والحرص والدقة واالحترافية والذكاء العالي 

ــوالت ــد التحـ ــة.. قائـ ــر الرؤيـ أميـ

المصـــــــيرية القـــــرارات  ورجـــل 

نحــن فقــط نعــود إلى ما كنا عليه.. اإلســالم الوســطى المعتدل المنفتح 

علــى العالــم وعلى جميع األديان.
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جًدا لتحقيق المســتحيل«

ومــن الصــورة الذهنيــة الفكريــة المشــوهة 

التــي نشــرها البعــض إلــى قيــادة الحرب على 

التطــرف واإلرهــاب ومكافحة المنابت الفكرية 

ــق اآلراء.. المظلمــة والــرؤى المســكونة بضيِّ

»لــن نضيــع 30 ســنة مــن حياتنــا بالتعامــل مــع 

أفــكار مدمــرة، ســوف ندمرهــا اليــوم وفــوًرا«

أســاس  علــى  انحيــاًزا  البعــض  ظنــه  وممــا 

االنســان  مــع  التعامــل  إلــى  اإليدولوجيــا 

ــى  ــح اإلنســان، »يقــوم مشــروعنا عل ومصال

االقتصاديــة، ال مصالــح  والمصالــح  النــاس 

توســعية«.. أيديولوجيــة 

مهندس المشاريع العماقة:
وبإدراك عميق لماهية المشاريع التي تنتقل 

ى  بالــدول إلــى مصــافِّ الدول المتقدمــة، تبنَّ

سموُّ األمير مشاريع سيكون لها أثرها الواسع 

على نطاق عالمي في مجاالتها.. 

»فقــط مرحــب بالحالميــن الذين يريــدون صنع 

عالــم جديــد... لدينــا طمــوح كبيــر، وحريصــون 

على العمل معهم، ونرحب بأي شركاء جدد«.. 

مشــروع »نيــوم« الــذي ســيدعم بأكثــر مــن 

500 مليــار دوالر، ويركــز على تســعة قطاعات 

الحضــارة  مســتقبل  تســتهدف  اســتثمارية 

اإلنســانية..

»المشروع فقط للحالمين الذين يريدون خلق 

شيء جديد في هذا العالم«.

التحالــف اإلســالمي لمكافحــة اإلرهــاب، ضم 

أكثر من 40 دولة.. التحالف العربي، والذي فاجأ 

ٍل مفاجٍئ وقراٍر جريٍء وحتمي..  الجميــع كتحــوُّ

مشــروع »القديــة« ليكــون أكبــر مدينــٍة ثقافيٍة 

ورياضيٍة وترفيهيٍة في العالم.. خطة الطاقة 

الشمســية 2030 األكبــر فــي العالــم.. القمــة 

العربيــة اإلســالمية األمريكيــة، التــي أعــادت 

اإلســالمية  الســعودية  العالقــات  صياغــة 

والمصالــح  ــة  النديِّ أســس  علــى  األمريكيــة 

المشتركة.. االتفاقيات السعودية المتعددة مع 

الدول العظمى والمتقدمة )أمريكا، بريطانيا، 

ــخ(، برؤيــٍة حاملــة لفكــرة  روســيا، فرنســا، ..ال

اإلســهام واقتحــام التصنيــع ال البقــاء فــي 

أســر االســتهالك.. جســر الملك ســلمان، بما 

ــر فــي طــرق التجــارة لبلــد يربــط  لــه مــن تغيُّ يمثِّ

ــدوق االســتثمارات،  ــالث.. صن ــاّراٍت ث ــن ق بي

والذي سيسيطر على %10 من االستثمارات 

العالميــة.. وغيرهــا الكثيــر. 

رجل القرارات المصيرية:
المنعطفــات التاريخية تســتدعي اتخاذ أصعب 

القرارات وأقواها، إذ بها فقط يكون الوطن أو 

ال يكون، وباتخاذها تبدأ سلسة من التفاعالت 

ر مسار التاريخ  والتداعيات والتأثيرات التي تغيِّ

ا، ولقد جاء صاحب السمو الملكي محمد  حرفيًّ

بــن ســلمان ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء فــي اللحظــة األنســب ليقــود الوطــن 

والمحيط في االتجاه الصحيح.. 

»ال نريــد أن نــرى أنفســنا بعــد 15 ســنة فوتنــا 

فرًصــا كان يمكــن أن نبدأهــا اآلن، هــذا تحــٍد 

يقلقنــي، لكــن بــال شــك بالعمــل ومشــاركة 

الكثيــر مــن العالــم والســعودية ســنجتاز هــذا 

التحــدي«.. 

ــت: عاصفــة الحــزم  ــذ لحظــة المجــيء كان ومن

بقيادة المملكة، قيادة للمحيط اإلقليمي إلى 

ــل القــوي في اللحظات الحرجة من تاريخ  التدخُّ

دول المنطقــة.. خطــة المملكــة االســتثمارية، 

باالنتقــال إلــى االســتثمار، واقتصــاد مــا بعــد 

ومكافحــة  المعرفــة،  واقتصاديــات  النفــط، 

ثقافــة  الحوكمــة وتبنــي  الفســاد، وتفعيــل 

التقنيــة  مــن  واالســتفادة  واإلنجــاز  الجــودة 

الذكيــة.. االهتمــام بشــؤون المــرأة عبــر إتاحــة 

المجــال لهــا لإســهام فــي كافــة المجــاالت.. 

»أنا أؤيد المملكة العربية السعودية، ونصف 

المملكة من النساء، لذا أنا أدعم النساء«.

الموقــف الثابــت مــن العالقــة مــع النظــام 

عبــر  التحالفــات  صياغــة  وإعــادة  اإليرانــي، 

معــه.. العالــم 

»كيــف تتفاهــم مــع نظــام لديــه قناعــة راســخة 

بــأن نظامــه قائــم علــى إيديولوجيــة متطرفــة 

منصــوص عليهــا فــي دســتوره«.

كل هــذا خــالل عــام فقــط.. ولكنــه عــام اختــزل فــي تالفيــف لحظاتــه/ ذاكرتــه الكثيــر، 

فحجم التحوالت، وجذرية التغييرات، وضخامة وشمولية القرارات، وتسارع اإلنجازات، 

تجعله العام األشــد كثافة، واألبرز تميًزا، واألكثر حيوية في تاريخ المملكة الحديث.. 

وفــي إطــار هــذه المناســبة جــاء اســتطالع مجلــة القيــادة فــي هــذا الملــف ليرصــد 

أهــم مالمــح التغييــر، وأبــرز مجاالتــه، خــالل عام من الرؤيــة لصاحب الســمو الملكي، 

ولــي العهــد، األميــر محمد بن ســلمان.
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تحوالت تنموية.. بمقاييس عالمية:
جمعت المملكة في الوقت الراهن بين قيادة رزينة برئاســة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة الطموح والشباب متمثلة 

في صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد األمين..

أ.د. نايف بن ثنيان آل سعود - عميد كلية اآلداب بجامعة الملك سعود

ــم بقــرارات سياســية  ــة العال فأبهــرت المملك

خطــت بهــا خطــوات دوليــة رائــدة وفــق رؤيتهــا 

الجديدة، التي حافظت على جوهرها، وجددت 

ــه  ــر والتجديــد، وفــق مــا قال مــا يتطلــب التغي

ــا التــي نريدهــا،  ــا لبالدن ولــي العهــد: »رؤيتن

دولــة قويــة مزدهرة تتســع للجميع، دســتورها 

اإلســالم، ومنهجهــا الوســطية، تتقبــل اآلخــر، 

ســنرحب بالكفــاءات مــن كل مــكان، وســيلقى 

كل احتــرام مــن جــاء ليشــاركنا البنــاء والنجــاح«.

قــّدم القائــد االســتثنائي ولــي العهــد وعــوًدا 

بمقــوالت احترافيــة عــن المبــادئ األساســية 

لرؤيــة 2030، تضــع تصــوًرا واضًحــا للتوجــه 

الجديد نحو بناء »مستقبل أفضل للمملكة«، 

أصبحت هذه المقوالت متداولة في اإلعالم 

العالمي، وقد استطاع ولي العهد أن يذهل 

العالــم بســرعة تحقيــق الكثير من تلــك الوعود 

عبــر إنجــازات كثيــرة وكبيــرة، وفــي مــدة زمنيــة 

قصيــرة ومثمرة.

لقــد حققــت الملكــة بفضــل اللــه ثــم بفضــل 

جهود خادم الحرمين الشريفين وعضده األيمن 

ســمو ولــي العهــد األميــن إنجــازات تنمويــة 

مذهلــة فــي مختلــف المجــاالت، غيــرت حيــاة 

المواطــن والمجتمــع الســعودي، كمــا شــهد 

العالم بأكمله بالتقارير واألرقام التغيرات البارزة 

فــي سياســة المملكــة، مــن خــالل منظومــة 

إصالحــات لهيكلــة أجهــزة الدولــة وخططها من 

الداخــل والخــارج مًعا، حتى وصف ســموه بأنه 

القائــد العربــي األكثــر تأثيرا فــي تغيير العالم.

سياســًيا، لســمو ولي العهد أدواٌر كبيرة على 

المستوى الداخلي والخارجي، انعكست إيجاًبا 

علــى قــوة ونفــوذ المملكــة السياســي، منهــا 

سلسلة الزيارات الرسمة لولي العهد إلى كثير 

من الدول العربية واألجنبية، وخصوًصا زيارته 

إلــى بريطانيــا وفرنســا وأمريكا وروســيا، وقد 

أثمــرت هــذه الزيــارات تطويــًرا فــي العالقــات 

الدوليــة للمملكــة مــع باقي الــدول، كما كانت 

محل اهتمام دولي، ومتابعة إعالمية عالمية، 

وكانت حصيلة هذه الزيارات اتفاقيات متنوعة 

فــي المجــاالت االقتصاديــة واألمــن الدولي، 

أكَّدت جميعها دور المملكة الرئيس في العالم 

وثقلها السياسي.

اقتصادًيــا، تــم إقــرار إنشــاء مجلــس الشــؤون 

االقتصاديــة والتنميــة فــي 29 ينايــر 2015م، 

هــذا  وحــدد  العهــد،  ولــي  ســمو  برئاســة 

المجلــس عشــرة برامــج مــن أصــل اثنــي عشــر 

ــة المملكــة 2030، وقــد  ــق رؤي ــا لتحقي برنامًج

أســهمت رؤيــة المملكــة 2030، بفضــل اللــه، 

فــي اإلعــالن عــن أكبــر ميزانيــة إنفــاق مقارنــة 

بالسنوات السابقة، وعملت على تنوع القاعدة 

االقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام 

بــدور أكبــر لخدمــة أبنــاء الوطــن.

لقــد اســتطاع ولــي العهــد أن يســتحوذ علــى 

التحــول، والــذي  اب  ة، منهــا: عــرَّ ألقــاب عــدَّ

اســتطاع أن يجــذب اهتمــام اإلعــالم العالمــي 

إلــى التحــوالت الســريعة فــي المملكة، ومن 

أهــمِّ تلــك التحــوالت مشــاريع الترفيــه، التــي 

لــم يكــن يتخيــل العقــل حدوثهــا فــي المملكــة 

فــي هــذا الوقــت القياســي.

فــي مجــال تمكيــن المــرأة أســهمت سياســة 

المملكــة الجديــدة فــي إعطــاء المــرأة حقهــا 

كمــا نــص عليهــا الشــرع، وقــد أدى ذلــك إلــى 

إحداث اهتمام كبير في الداخل والخارج، فقد 

ــرارات والبرامــج  ــة مــن الق اســتحدثت مجموع

والقوانين، مثل قانون السماح بقيادة المرأة 

للســيارة، علــى ســبيل تمكين المــرأة، وجعلها 

عنصًرا بّناًء وفاعاًل في حركة التنمية، وقريًبا، 

م مناصب  بعون الله، ستتمكن المرأة من تسنُّ

وزاريــة، كمــا اســتطاعت أن تخــوض أعمــااًل لــم 

يكن يسمح لها فيها، وقد استطاعت المملكة 

بتوفيــق، مــن اللــه، أن تتغلب علــى الكثير من 

العادات التي كان يرفضها المجتمع مع أنها ال 

تخالف الشريعة، واستطاعت في هذا المحور 

كســابقيه أن تدير عجلة التاريخ بقوانين تصب 

فــي تمكيــن المــرأة في قيــادة الفكر والثقافة 

وكل نواحــي الحياة.

  ختاًما، نفذت المملكة العديد من المشاريع 

االقتصاديــة والثقافيــة التنمويــة فــي مــدة 

وجيزة، ومن ذلك مشاهدة نص وثيقة التحول 

الوطني على أرض الواقع، والخروج بميزانية 

كبيــرة فــي العام الماضي دون االعتماد على 

النفــط، وتأميــن حــدود الوطــن، والنهــوض 

بأبنائــه، وتحســين عالقاتــه الدولية، والمملكة 

فــي طريقهــا، بــإذن اللــه، إلــى تحقيــق بقيــة 

بنــود الرؤيــة.. ندعو الله أن يديم علينا النعم، 

وأن يســخر دولتنا لخدمة الدين والوطن، وأن 

يجعلنا جميًعا يًدا واحدة مع حكومتنا الرشــيدة 

لنكمل بنود الرؤية في مسيرة الخير والعطاء 

فــي بالدنــا، بقيــادة خــادم الحرميــن الشــرفين 

وولــي عهــده األميــن، ومهنــدس هــذه الرؤيــة 

الطموحــة وراعيها.
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ــا أنــه: فــي المجــال السياســي غــدت  ًح موضِّ

المملكة ذات تأثير واسع وفاعل في التعامل 

مع كل التحديات التي مرت بها منطقة الخليج 

والمنطقــة العربية والعالم ككل، واســتطاعت 

المملكــة بجهــود حثيثــة وبدبلوماســية نشــطة 

وحاذقــة أن تعيــد صياغة تــوازن القوى الفاعلة 

فــي المنطقــة، بمــا يحفــظ للمملكــة حقوقهــا 

ــذي  المشــروعة وتموضعهــا االســتراتيجي ال

يليــق بمنزلتهــا الدوليــة المســتحقة، وقــد كان 

مــن أبــرز القــرارات التي اتخذتهــا المملكة في 

ظــل قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ســلمان، وســمو ولــي عهده األميــر محمد بن 

ســلمان، يحفظهمــا اللــه، قــرار عاصفــة الحــزم 

التي انطلقت إلعادة الشرعية في اليمن، وما 

أعقبــه مــن جهــود إلعــادة األمــل؛ إذ بنجاحهمــا 

التكتيكــي واالســتراتيجي تعثــرت الكثيــر مــن 

المشــاريع، أولهــا المشــروع االنقالبــي فــي 

ــى األرض  ــت األحــداث عل ــذي تثب اليمــن، وال

مــع مــرور األيــام نجــاح التحالف العربــي بقيادة 

المملكــة فــي دحــره واســتعادة الشــرعية إلــى 

اليمن.

مــن جهــة أخــرى كان وال يــزال لســمو ولــي 

العهــد، يحفظــه اللــه، دور قيــادي بــارز فــي 

محاربــة اإلرهــاب، ومــن ذلــك تشــكيل التحالف 

كل  ودحــر  اإلرهــاب،  لمواجهــة  اإلســالمي 

الحــركات واألفــكار التــي تســاهم فــي نشــره 

فــي العالــم اإلســالمي علــى كافــة األصعــدة 

والمســتويات، وفــي هــذا الصــدد تــم تنظيــم 

القمــة العربية اإلســالمية األمريكية بإشــراف 

مباشــر ومتابعــة شــخصية مــن ســموه والتــي 

كان ضمــن أهدافهــا مكافحــة التطــرف. فضاًل 

عمــا لســموه مــن قيــادة وريــادة في التنســيق 

ــم  ــى تنظي ــي للقضــاء عل ــف الدول مــع التحال

داعــش، ومحاربتــه والتغلــب عليــه فــي الكثيــر 

مــن الجبهــات. 

الدكتــور  يشــير  الداخلــي،  المســتوى  علــى 

الســناني إلــى األفــكار التــي تضمــن للملكــة 

الالعــب االســتراتيجي األهــم فــي  بقاءهــا 

المنطقــة، والعالــم، وذلــك من خالل مشــاريع 

رؤيــة المملكة 2030، الداعمة للدور المحوري 

المهم للمملكة اقتصادًيا وسياسًيا واجتماعًيا، 

فــي الحاضــر والمســتقبل بــإذن اللــه.

إعادة صياغة القوى الفاعلة:
الدكتور أحمد بن محمد الســناني - وكيل وزارة الداخلية لشــؤون المناطق 

ســابًقا، يتحــدث عــن الجهــود الكثيفــة التــي بذلها ســمو ولــي العهد األمير 

محمــد بــن ســلمان إلعــادة صياغة تأثيــر القوى الفاعلة فــي المحيط.

د. أحمد بن محمد السناني - وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق سابًقا



July - 2018

36

ملف العدد

االســتثمارات فيهــا، وتنــوع اقتصادهــا، ومــا 

يمكــن أن تقدمــه لشــعبها مــن رخــاء وتنميــة 

مستدامة، وهذا في الواقع يمثل أهم مالمح 

ــة 2030، ذات البرامــج  ــة الشــاملة النبيل الرؤي

االقتصاديــة والتنموية واألهداف الطموحة.

بهــذه اإلطاللــة يفتتح الدكتــور أحمد بن محمد 

عبوش الغامدي، عضو مجلس الشورى، قراءته 

لمرحلة سموِّ ولي العهد، وأهم مالمح التغيير 

ه قد: خطط  ًها إلى أن ســموَّ التي فيها، منوِّ

مــن خــالل الرؤية إلى اســتثمار كافة مقومات 

الوطن لبناء اقتصاد متنوع خارج قطاع البترول، 

يتــم التركيــز فيــه علــى الميــزة النســبية لــكل 

منطقــة مــن مناطــق المملكــة المختلفــة، بمــا 

يؤهلهــا لتكــون قــادرة علــى االعتمــاد علــى 

مواردهــا وســواعد أبنائهــا، ورفــع مســتوى 

مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 

دة،  قة، وبأهداف محدَّ وذلك عبر دراسات معمَّ

وسياســات وآليــات قابلــة للتطبيــق بشــكل 

ســريع وحديث.

وعــن الجهــود التــي قــام بهــا ولــي العهــد 

يشــير الدكتــور الغامــدي إلــى أن ســمّوه قــد 

جــاب دول العالــم المتقــدم، ووقــع العديــد 

مــن اتفاقيــات التعــاون، وجلــب الكثيــر مــن 

االســتثمارات، لإســهام فــي تحقيــق رؤيــة 

وذلــك  النبيلــة،  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 

لقناعــة ســموه بــأن العالقــات االقتصاديــة 

مــع الــدول المتقدمــة تعتبــر بمثابــة المحــرك 

األســاس للتعاون المشــترك على مبدأ تبادل 

المصالــح والمنافــع، وتعزيــز الشــراكات، كمــا 

استطاعت حكومة المملكة الثبات في مواجهة 

التحديــات االقتصاديــة الداخليــة والعالميــة، 

وإعــداد المملكــة لمرحلــة مــا بعــد البتــرول، 

ــر  نهــا مــن االحتفــاظ بمركزهــا كأحــد أكب مــا مكَّ

االقتصاديــات فــي الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا، وأحد االقتصادات العشــرين األقوى 

فــي العالــم. 

محاربــة  علــى  وإصــراره  العهــد  ولــي  حــزم 

الدولــة،  أمــالك  فــي  والتالعــب  الفســاد، 

واســتغالل المناصــب لإثــراء غيــر الشــرعي، 

خــادم  رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  وتفانيــه 

الحرميــن الشــريفين، عــزز الثقــة فــي توجهاتــه 

نقلة نوعية في التركيبة االقتصادية:
لقد أدرك صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان، ولي العهد، 

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، منــذ توليــه أول منصــب قيــادي 

فــي المملكــة أن الــدول تســتمد أهميتهــا مــن قوتهــا االقتصاديــة، وحجم 

د. أحمد بن محمد عبوش الغامدي، عضو مجلس الشورى
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ُمحياًل إلى المعطيات المتعلقة بنشــأة ســموِّ 

األميــر، ومالزمتــه لشــخصية قياديــة عظيمــة 

هــي والــده، خــادم الحرمين الشــريفين الملك 

ســلمان بــن عبــد العزيــز، حفظــه اللــه، والــذي 

ــه،  ــًدا واســتثنائًيا فــي قيادت ــا فري كان نموذًج

منــذ أن كان أميــًرا لمنطقــة الريــاض وما تالها 

اها  بعــد ذلــك مــن أدوار قياديــة أنيطــت بــه وأدًّ

يهــا علــى أكمــل وأرقــى نمــوذج،  وال يــزال يؤدِّ

وهــذا مــا يمكــن مالحظتــه بجــالء فــي ســموِّ 

ولــي العهــد.

كمــا يحيــل الدكتــور فيصــل الفاضــل إلــى مــا 

شــهدته المملكــة مــن نقلــة شــاملة ونوعيــة 

فــي جميــع المجــاالت، مــا يجعــل ســمو ولــي 

العهد صاحب مرحلة استثنائية بامتياز، فخالل 

عــام مــن بــدء مبــادرات ســمّوه الجريئــة، أعيــد 

رســم الخارطة السياســية في منطقة الشــرق 

رت بوصلة االهتمام ومعادالت  األوسط، وتغيَّ

القــوة عالمًيــا، وأصبــح اســم المملكــة واحــًدا 

مــن األســماء األكثــر تــداواًل في كافــة وكاالت 

األنبــاء المهمــة، وباتــت قبلــة لكثيــر مــن زعماء 

العالم وقادته، تعالج فيها القضايا السياسية 

الكبرى، وتعقد فيها التحالفات الدولية، وتبرم 

االتفاقات المتعددة األطراف، وتتخذ القرارات 

المصيرية.

اقتصادًيــا، يشــرح الدكتــور مــا أحدثــه ســمو 

ولــي العهــد مــن تغيير جــذري وتحول كبير في 

اقتصاد المملكة، عبر رؤية المملكة الطموحة 

2030، وما تمَّ تدشينه وإطالقه من مشاريع 

كبــرى كـــ مشــروع مدينــة المســتقبل )نيــوم(، 

ومشــروع مدينــة القديــة، ومشــاريع الطاقــة 

ومشــاريع  المتجــددة،  والطاقــة  الشمســية 

المحميــات الملكيــة، باإلضافــة إلــى إصــدار 

ــد مــن األنظمــة والتنظيمــات  ــر العدي وتطوي

النزاهــة والشــفافية  العالقــة، وتعزيــز  ذات 

والحوكمــة، ومكافحــة الفســاد بجميــع أنواعــه، 

ل المملكــة للبقاء بين الدول  وذلــك هــو مــا أهَّ

ز  ز ويعــزِّ العشــرين األقــوى اقتصــاًدا، ومــا عــزَّ

مــن تقدمهــا فــي مســارها التنموي الســليم، 

وينقلهــا إلــى مصاف الــدول الكبرى والمؤثرة 

ــا. عالميًّ

علــى مســتوى التنميــة االجتماعيــة، يضيــف 

الدكتور، خطا ســموه خطوات واســعة وجريئة 

الشخصية االستثنائية الرائدة:
ــس  ــي الفاضــل، عضــو مجل ــن عل ــن منصــور ب ــور فيصــل ب يرصــد الدكت

الشــورى، اإلنجــازات والحيثيــات التــي جعلــت ســمو ولــي العهــد شــخصية 

اســتثنائية رائــدة ال يختلــف حولهــا اثنــان.

نحــو النهــوض بالمجتمــع، وبنــاء دولــة قائمــة 

علــى العــدل وتكافــؤ الفــرص، وبفضــل هــذه 

الميــزة اســتطاع ســموه إحــداث نقلــة نوعيــة 

فــي التركيبــة االقتصاديــة الســعودية.

وعــن نتائــج مرحلــة ولــي العهــد يشــير الدكتــور 

الغامــدي إلــى أن مالمح التركيبــة االقتصادية 

الجديــدة بــدأت تؤتــي ثمارهــا، حيــث ارتفعــت 

ــة،  ــر البترولي نســبة الصــادرات الســعودية غي

ونسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والقطاع 

الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض 

معدل البطالة، وارتفاع نســبة مشــاركة المرأة 

فــي ســوق العمــل، ونســبة االســتثمارات 

األجنبية المباشرة، وغيرها من اإلنجازات، كما 

أن الشــواهد تدل على أن المملكة ســتتمكن 

حتــى حيــن انتهــاء برنامــج التحــول مــن بنــاء 

قاعــدة صناعيــة ضخمــة خــارج قطــاع البتــرول، 

وتنويــع مصــادر الطاقــة، ورفع مســتوى جودة 

العناية الصحية واإلســكان والنقل والسياحة، 

وستمنح الوطن، بإذن الله، إنجازات استثمارية 

واقتصاديــة وتنمويــة، تقــود المملكــة إلــى 

مســتقبل يبشــر بالخيــر لجميــع المواطنيــن، 

فــي ظــل القيــادة الرشــيدة والقائميــن علــى 

التوجه بالوطن نحو منظومة اقتصادية قوية 

متماسكة واســتراتيجية.

فــي ظــل رؤية 2030 ســتتمكن المملكة مــن بناء قاعدة 

صناعيــة ضخمة خــارج قطاع البترول.

القيادة الرشيدة: تقود الوطن نحو منظومة استراتيجية، 

واقتصادية قوية متماسكة.

أ. فيصل بن منصور بن علي الفاضل - عضو مجلس الشورى
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فــي إحــداث نقلــة تطويريــة علــى كافــة أوجــه 

الحياة في المملكة، وكان سموه داعًما للمرأة 

نها من اســتعادة دورها الطبيعي  بــكل مــا يمكِّ

في المجتمع، فأصبحت شريًكا رئيًسا وعاماًل 

مهًمــا فــي معادلــة التنميــة، وقــد اســتطاعت 

فــي عهــده أن تختصــر الكثيــر مــن المراحــل، 

وتمكَّنت من زيادة مساهمتها في بناء وطنها 

واســتثمار طاقاتهــا فــي التنميــة، أضــف إلــى 

ذلــك منظومة األهــداف والبرامج والمبادرات 

التطويريــة الكبــرى في رؤية المملكة وبرنامج 

التحول الوطني، المنضوية ضمن هذا اإلطار. 

الفاضــل علــى  الدكتــور فيصــل  كمــا يؤكــد 

استحضار جميع معاني االنتماء وصور الوفاء 

لهــذا الوطــن الغالــي وتجديــد العهــد والــوالء 

لقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــن عبــد العزيــز، وســمو ولــي عهــده األميــن.

المملكة العربية السعودية من نهضٍة تنمويٍة 

شــاملٍة مــن خــالل التحــوالت الكبــرى علــى 

ــة  ــة المســتويات السياســية واالقتصادي كاف

ا  واالجتماعية، وارتباط هذه التحوالت موضوعيًّ

ة لســموِّ ولــي  ــإرادة سياســية شــابَّ ــا ب وظرفيًّ

العهد، وارتكازها على رؤية مســتقبلية لواقع 

المملكة والمنطقة، تهدف إلى وضع المملكة 

فــي مصــافِّ الدول المتقدمــة، وتعزيز دورها 

ــة، ال ســيما فــي ظــل  ــادي لأمــة العربي القي

التحديــات التــي ُتحــِدق بهــا.

ورؤية التحديث هذه، تواصل وزيرة الشــؤون 

القانونيــة فــي اليمن د. نهال العولقي، هي 

رؤية مترابطة الحلقات على المدى المتوسط 

والبعيد، تتضمن ُحزًما من اإلصالحات الجذرية 

فــي الجانــب االقتصــادي؛ حيــث يعمــل ســموُّ 

الشــؤون  مجلــس  خــالل  مــن  العهــد  ولــي 

االقتصاديــة والتنمويــة علــى إرســاء نمــوذج 

التنميــة المســتدامة، من خــالل تنويع مصادر 

ــى  ــم عل الدخــل، واالنتقــال مــن اقتصــاد قائ

النفط إلى اقتصاد متنوع، كما ُأعطي القطاع 

الخــاص دوًرا مهًمــا فــي قيــادة دفــة االقتصاد 

قيادة التحوالت الكبرى:
توجــز د. نهــال العولقــي، وزيــر الشــؤون القانونيــة فــي اليمــن، األســتاذ 

المســاعد بكليــة الحقــوق بجامعة عدن، منظورها لمالمــح التغيير ومجاالته 

ــا تشــهده  ــد، بم ــن ســلمان للعه ــد ب ــر محم ــة األمي ــن والي ــام م ــالل ع خ

د. نهال العولقي، وزير الشؤون القانونية في اليمن - األستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة عدن
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ل  بعد أن ظل القطاع العام لعقود هو المشغِّ

الرئيس لليد العاملة بالمملكة، ويرام من خالل 

هــذه الخطط تحقيق نمٍو اقتصادي مســتدام، 

وكل ذلــك مــن خــالل رؤية 2030 التي ترجمت 

بمشــاريع تنمويــة عمالقــة، مــا أثمــر تحســًنا 

كبيــًرا فــي متغيرات االقتصــاد الكلي، ترجمها 

ارتفــاع الناتــج الداخلــي الخــام، رغــم انخفــاض 

أســعار النفــط فــي األســواق الدولية.

كمــا المســت تلــك اإلصالحــات واقــع المــرأة، 

وتعزيــز دورهــا فــي اإلنتــاج والتنميــة، إضافــة 

ــال  ــات فــي مج ــد مــن الحري ــى إطــالق مزي ال

الفــن واإلبــداع، ومــن ذلــك إعــادة فتــح أبــواب 

دور السينما والمسارح، كما تم إنشاء العديد 

مــن الهيئــات والمؤسســات فــي العديــد مــن 

القطاعات؛ منها على سبيل المثال استحداث 

والتنمويــة،  االقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس 

واســتحداث هيئــة للترفيــه.

استطاع صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد نائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع بالمملكــة 

العربيــة الســعودية، وفــي فتــرة قياســية أن 

يحقق الكثير من اإلنجازات التي عكست ارتياًحا 

واسًعا على مستوى المملكة وعلى مستوى 

ــة لمجابهــة  الخــارج، خصوًصــا جهــوده المهمَّ

تدخــالت إيــران فــي المنطقــة، ومــا تقــوم بــه 

مــن عمليــات إرهابية وتخريبية تســتهدف أمن 

وســالمة المنطقة.

ــن عالًيــا جهــود  وبدورنــا فــي اليمــن، فإننــا نثمِّ

أمير الشباب العربي األمير محمد بن سلمان، 

الــذي تولــى مهمــة عمليــة عاصفــة الحــزم عبــر 

التحالــف العربــي الذي تقوده المملكة العربية 

الســعودية، وتشــارك فيــه عــدد مــن الــدول، 

وكان لهذا التحالف الفضل في تعزيز وإسناد 

ــة فــي مواجهــة المليشــيات  الشــرعية اليمني

إيــران،  مــن  المدعومــة  االنقالبيــة  الحوثيــة 

وتحريــر األراضــي مــن ســلطة وقبضــة هــذه 

العصابــات، التــي نفــذت انقالبهــا فــي 21 

ســبتمبر 2014م، وال يــزال التحالــف مســتمر 

قيادة التأثير العربي المطلوب:
عيني، وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني  األستاذ ياسر الرُّ

ــي  ــة المهمــة لســمو ول ــى األدوار اإلقليمي ــي، يلقــي الضــوء عل اليمن

العهــد، قائاًل: 

عيني - وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني أ. ياسر الرُّ
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بجهــوده الكبيــرة والداعمــة والمســاندة لجهود 

الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء 

االنقالب، وتحرير األراضي اليمنية جميعها من 

ســلطة وســطوة هــذه المليشــيات اإلرهابيــة.

فــي الـــ 27 مــن رمضــان 1438هـ.هــذه هــي 

الفكرة التي يوضح بها الدكتور شــايع محســن 

الزنداني، السفير اليمني في المملكة العربية 

ــن ســمو  ــه تعيي ــه لمــا يمثل الســعودية، رؤيت

ــا للعهــد، ومالمــح مرحلــة مــا بعــد  األميــر وليًّ

هــذا التعييــن، فيقول:

ل سمو األمير محمد بن سلمان أماًل ألبناء  مثًّ

اق إلى رؤية بلده منارة علم، وصرح  جيله التوَّ

تنميــة، وســاحة انفتــاح وحريــة، وكأنَّ الشــباب 

الســعودي كان علــى موعــد مــع فجــر التغييــر 

والتجديــد والنهــوض المتجــدد، فقد أخذ ولي 

العهد، وخالل وقت وجيز، منحى مختلف في 

تطوير بلده، على مختلف األصعدة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، إذ عمل 

ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان علــى إحــداث 

نقــالت نوعيــة فــي مجــاالت التعليــم والصحة 

واالبتعــاث ومكافحــة الفســاد وحقــوق المرأة، 

كمــا عمــل على الصعيد العســكري، كونه وزير 

الدفــاع، علــى خلــق تحالــف عســكري إســالمي 

دوًرا  المملكــة  منــح  مــا  اإلرهــاب؛  لمكافحــة 

سياسًيا جديًدا لتوسيع التعاون على المستوى 

االســالمي، وتوثيــق التعــاون والروابــط بيــن 

لت الزيارات المتواصلة لســمو  دوله، كما شــكَّ

األميــر إلــى عــدد مــن دول العالــم، واســتقبال 

ــة  ــد مــن الوفــود الرفيعــة فــي المملك العدي

ــة علــى  وعقــد عــدة قمــم مهمــة، إشــارات دالَّ

أن المملكــة بــدأت تعمــل علــى تعزيــز مكانتهــا 

السياسية والدبلوماسية، وبشكل متوازن مع 

مختلــف دول العالــم، بمــا يتناســب مــع وزنهــا 

السياسي واالقتصادي، ودورها القيادي في 

العالمين العربي واإلســالمي.

ــا فــي تعزيــز دور  بــذل ســموُّ األميــر دوًرا مهمًّ

ومكانــة التحالف الداعم للشــرعية في اليمن، 

سموُّ األمير؛ استحقاق الجيل:
ارتــأت حكمــة القيــادة السياســية في المملكــة العربية الســعودية أن تمنح 

هذا الجيل اســتحقاًقا إضافًيا للتعبير عن نفســه، برجاالت وأدوات عصره، 

ــا للعهد  وذلــك بتعييــن ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز وليًّ

د. شايع محسن الزنداني، السفير اليمني في المملكة العربية السعودية
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وتفعيل مستوى التنسيق والتعاون بين دوله، 

لتقديم الدعم الالمحدود ألشقائه في اليمنن 

حتى يتم اســتعادة شــرعية الدولة من عصابة 

إيران االنقالبية. 

إنســانًيا كان لســمو األميــر أدواره البــارزة فــي 

توجيــه ودعــم مركــز الملــك ســلمان لإغاثــة 

اإلنسانية، وتوسيع نطاق اهتمامه من اليمن 

إلــى بنغالديــش، مــروًرا بســوريا وفلســطين 

والعــراق وميانمــار.

تقــف المملكة العربية الســعودية اليوم على 

أعتاب مرحلة تاريخية جديدة سيكون لها آثارها 

اإليجابية مستقباًل، ليس في تقدم ونهوض 

ئهــا مكانتهــا  المملكــة فحســب، بــل وفــي تبوُّ

ودورهــا المســتحق مــن الناحيتيــن السياســية 

واالســتراتيجية في العالم.

إنه سمّو ولي العهد األمير محمد بن سلمان، 

أحــدث هــذا القائــد الحــازم عصًفا كبيــًرا وايجابًيا 

صنع الحياة من جديد في المنطقة، وأنقذها 

ومجتمعاتهــا  أركانهــا  يهــدد  كان  انهيــار  مــن 

ــف اللــواء  واســتقرارها. بهــذه األهميــة يوصِّ

الطيــار )م( عبــد اللــه غانــم القحطانــي، الخبيــر 

العسكري والمحلل االستراتيجي والسياسي، 

له لحظة تعيين األمير محمد بن سلمان  ما تمثِّ

ــا للعهــد، مضيًفا:  وليًّ

ــه  ــة العــام األول لمبايعت ــا فــي نهاي ومــع أنن

كولي لعهد السعودية، إال أن ما نراه من تغيير 

واختــالف على المســتوى المحلي والخليجي 

واإلقليمــي، يجعلنا نشــعر وكأننــا بايعناه منذ 

عقود، لقد بعث فينا األمير الشجاع روح الحياة 

من جديد، وجعلنا كسعوديين نكتشف ذواتنا 

ونعــرف قدراتنــا وطاقاتنــا، فــكان ذلــك ملِهًمــا 

للشــباب الســعودي للنهوض بالمملكة، بفكر 

ومبادئهــا  يتوافــق  وأصيــل  حديــث  عصــريٍّ 

إنــه  الســعودي،  الوطنــي  حكمهــا  وثوابــت 

ل، وقائد مرحلة،  مهنــدس تنميــة، ومفكر تحــوُّ

ومخطط إقامة التحالفات وبناء المؤسســات، 

الرجل الشاب، والفاعل األول األكثر تأثيًرا في 

منطقتنــا، وأحــد صقــور السياســة فــي العالم 

وأحــد صانعــي الســالم الدولي.

محمد بن سلمان.. وسباق التاريخ:
فــي مرحلــة حاســمة ودقيقــة مــن تاريــخ الســعودية والمنطقــة بأكملهــا، 

خــرج مــن مدرســة ملــك العــزم والحــزم ســلمان بــن عبــد العزيــز، قائٌد شــاٌب 

، ومفكــر عظيــم للتطويــر والنهــوض بالســعودية الجديــدة ومــن حولها؛ فــذٌّ

اللواء الطيار - م: عبد الله غانم القحطاني - الخبير العسكري والمحلل االستراتيجي والسياسي
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بسواعد أبنائه..
سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد.
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ــة فيمــا يخــص  ــة وحديث ــة واضح ســلمان رؤي

اقتصــاد المملكــة..

ولعل الكثير من القرارات األخيرة التي اتخذها 

وتلك التي سيتم اتخاذها بحسب رؤية 2030 

تأتــي فــي إطــار االنتقــال النوعــي باقتصــاد 

المملكــة، بمــا يجعله معتمًدا على االســتثمار 

واإليــرادات غيــر النفطيــة، وبمــا يضمــن لهــذا 

االستثمار التنوع والتداخل مع معظم المجاالت 

االقتصادية، وخصوًصا تلك التي لها نصيب 

ــا فــي المســتقبل، في ســبيل زيادة  أوفــر حظًّ

حجم الســوق السعودي.

كمــا يركــز ســموُّ األميــر علــى االســتفادة مــن 

العقليــة الســعودية كونهــا عقلية اســتثمارية، 

الســعودي  الســوق  تحريــك  يمكــن  وبهــذا 

البلــد  وســيصبح  ككل،  العالمــي  والســوق 

بالنتيجــة مركــز جــذب لأمــوال واالســتثمارات، 

بمــا يزيــد حصتــه مــن الســوق العالمــي، كمــا 

ر  أن الســعي نحو المزيد من الســعودة ســيغيِّ

فــي بنيــة المجتمــع نفســه، وســيصبح أكثــر 

إنتاجيــة وتشــاركية فــي الجانــب االقتصــادي، 

كمــا وسيشــعل إبداعــات الشــباب فــي شــتى 

ــا دور جوهــري  ــي له ــة، والت ــاالت الحديث المج

وبالــغ فــي رفــد اقتصــاد المملكــة.

استثمار العقل السعودي:
م لســموِّ ولي العهد، يتحدث  عن المنظور االقتصادي المختلف والمتقدِّ

الدكتــور عمــر العجاجــي، )عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة، رئيــس مجلــس 

ــن  ــر محمــد ب ــا أن: لســمو األمي ًح ــرب( موضِّ ــن الع ــاد المدربي ــراء باتح الخب

يركز سموُّ األمير على االستفادة من العقلية السعودية 

كونها عقلية استثمارية.

ر في بنية المجتمع نفســه،  المزيد من الســعودة ســتغيِّ

وسيصبح أكثر إنتاجية وتشاركية في الجانب االقتصادي.

د. عمر العجاجي - عضو مجلس إدارة الجمعية - رئيس مجلس الخبراء باتحاد المدربين العرب
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فتــرة وجيــزة مــن اإلســهام بفاعليــة فــي أهــم 

الملفــات فــي المنطقــة.

وبالطبــع، فالســعودية بحكــم أهميتهــا ووزنها 

الدولي واالستراتيجي تتفاعل مع كل األحداث 

فــي المنطقــة، إال أن لهــذا العــام بصمتــه 

الخاصــة مــن حيــث ظهــور الــدور الســعودي 

بشــكل بــارز، ومشــاركته فــي إحــداث تغييــرات 

واســعة فــي المحيــط اإلقليمــي، ومــن ذلــك 

مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانًيا، 

والتــي انقلبت على الشــرعية اليمنية، وعلى 

كل المواثيق الملزمة، وذلك عبر قيادة المملكة 

لعاصفة الحزم، التي أنجزت خالل فترة وجيزة 

معظم أهدافها، واستعادت اليمن إلى محيطه 

نــت، بفضــل اللــه ثــم بفضــل  العربــي، وتمكَّ

القيــادة الكريمــة وســموِّ األميــر، مــن التصدي 

للتدخــل اإليرانــي فــي اليمــن الشــقيق، كمــا 

ا في تنســيق العمل  لعبــت المملكــة دوًرا هامًّ

العربي المشترك، في إطار التصدي للمشروع 

اإليرانــي فــي المنطقــة عموًما، واســتطاعت 

تفكيــك الحلــف الــذي كاد أن يتشــكل لصالحــه، 

كما أن أدوارها في محاربة اإلرهاب والتطرف 

وكل مــا يغذيهمــا واضحــة وكثيــرة، ســواء عبــر 

االسهام في محاربة تنظيم الدولة داعش، أو 

ن  في توحيد الصف العربي واإلسالمي ليكوِّ

ــاًل كبيــًرا فــي مواجهــة التطــرف والتشــّدثد  تكتُّ

والغلــو، ولــكل تلــك المنجــزات وغيرهــا آثارهــا 

الكثيــرة والواضحــة خــالل عــام واحد فقط.

لقد نجح سمو ولي العهد في بلورة سياسة 

المملكــة الدوليــة واإلقليميــة والعربيــة، دون 

أن يكــون لذلــك أي أثــر ســلبٍي علــى الداخــل 

السعودي، الذي تواصلت فيه مشاريع التطوير 

والتحديــث، للوصــول بالمملكــة، بدعــم خــادم 

الحرميــن الشــريفين، إلــى مصــافِّ العالميــة، 

حفــظ اللــه قيادتنــا وبالدنــا مــن كل مكــروه.

اإلسهام اإلقليمي الفعال:
ط عليــه  إســهام المملكــة البــارز علــى المســتوى اإلقليمــي، هــو مــا يســلِّ

الضوء األســتاذ محســن الشــهراني، اإلعالمي المتخصص، حيث يرى أن 

ــن خــالل  ــه تمكًّ ســمو ولــي العهــد جــاء فــي ظــل أوضــاع اســتثنائية، ولكنَّ

أ. محسن الشهراني - إعالمي متخصص
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ألن ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، 

حفظــه اللــه، وخــالل رؤيــة 2030 قــد رّكــز علــى 

أهــم جوانــب االقتصاد الســعودي، ومن ذلك 

اهتمامــه وطريقة تعامله المختلفة مع شــركة 

آرامكو السعودية، وطرح حصة منها لالكتتاب 

بشــكل مبدئــي، ســتتلوه حصص أخــرى منها، 

بما لهذا القرار من نتائج مهمة على االقتصاد 

الســعودي واالقتصــاد العالمــي، واهتمامــه 

بشكل كبير باقتصاد ما بعد النفط، وبالموارد 

البديلــة التــي تتضمــن ســبعين بنــًدا، والتــي 

ســيتم التعامــل مــع بعضهــا، وتجنــب البنــود 

ــى  ــة، أضــف إل ــر مرغوب ــات غي ــا تبع ــي له الت

كل ذلك المشــروع المســتقبلي نيوم، والذي 

سيضيف قطاعات اقتصادية مستقبلية كثيرة 

ومتعــددة، كمــا أن الكثيــر مــن محتويات الرؤية 

مثــل التصنيــع العســكري الترفيــه ُتعــدُّ رافــًدا 

لالقتصــاد بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة، 

وهــذا التوجــه بــكل تأكيد ســيغير اقتصاد البلد 

ــا، وســيعزز القــوة االقتصاديــة للمملكــة  جذريًّ

فــي المســتقبل القريــب والبعيــد.

فــي تحقيــق التنميــة، وتحســين بيئــة العمــل 

واإلنتاج للشركات المحلية، وتوفير بيئة جذب 

مســتدامة لالســتثمارات األجنبيــة.

فقد عملت المؤسسات التشريعية والتنظيمية 

على تســهيل وتبســيط اإلجــراءات، بما يمكِّن 

مــن إتمــام اإلجــراءات بشــكل أســرع وأوضــح، 

فــي  رغبــة  لديــه  مــن  كل  يســتطيع  بحيــث 

االســتثمار اتخــاذ الخطــوات المهمــة، ومعرفــة 

كيفية التعامل مع كل جهة بناء على المتطلبات 

النظامية، بما يؤدي إلى العدالة في التعامل، 

وزيــادة تنافســية المملكة في االســتثمار.

ويضيــف الدكتور الشــلهوب: كما جرى العمل 

على تطوير المؤسسة العدلية، فقد أصبحت 

رخصــة المحامــاة مرتبطــة ببرنامــج تدريبــي، 

ومتاحة لخريجي التخصصات المؤهلة للعمل 

فــي هــذا المجال، وهو مجال من المتوقع أن 

ة، وخصوًصا مع تطور األنظمة  يصبح أكثر حيويَّ

والتشريعات واستقطاب االستثمارات، وبهذا 

ســيكون فرصــة لتوظيــف الكفــاءات الوطنيــة، 

وال شك أن تحسين البيئة التشريعية ووجود 

الكفاءات القادرة على العمل في هذه البيئة 

متطلــب رئيــس لتحقيق األهداف التي تتطلع 

المملكــة إلــى تحقيقها في رؤية 2030م.

ر: االقتصاد السعودي المؤثِّ
األســتاذ فيصــل عيــد الرمالــي، رئيــس مجلــس إدارة جمعية األســر المنتجة 

بمنطقــة حائــل، يلفــت النظــر إلــى مــا حصــل خــالل هــذا العام فــي الجانب 

االقتصــادي، إذ يعتقــد أن مــا حصــل مهــم ونوعي

رائد المؤسسية التشريعية:
عــن اإلجــراءات المؤسســية التــي تمــت فــي المجــال التشــريعي خــالل 

مرحلــة ســمو ولــي العهــد؛ يتحــدث د. صــالح بــن فهــد الشــلهوب قائــاًل: 

العمــل علــى تطويــر البنية التشــريعية حظــي باهتمام كبير، نظــًرا ألهميته 

 لهذا العام بصمة خاصة من حيث ظهور الدور السعودي 

بشــكل بــارز، ومشــاركته فــي إحــداث تغييــرات واســعة 

فــي المحيط اإلقليمي.

تحســين البيئــة التشــريعية، ووجــود الكفــاءات، متطلــب 

ــى  ــة إل ــع المملك ــي تتطل ــق األهــداف الت رئيــس لتحقي

ــة 2030. تحقيقهــا فــي رؤي

د. صالح بن فهد الشلهوب - األكاديمي والخبير في التمويل اإلسالمي

د. فيصل عيد الرمالي - رئيس مجلس إدارة جمعية األسر المنتجة بمنطقة حائل



July - 2018

46

ملف العدد

مؤكًدا أنه: منذ تولي صاحب السمو الملكي 

األميــر محمــد بــن ســلمان واليــة العهــد ونحن 

نشــهد حراًكا مكثًفا في المشــهد االقتصادي 

جعــل  الــذي  المهنــدس  هــو  إذ  الســعودي، 

االقتصاد السعودي اقتصاًدا حيوًيا ومتنوًعا، 

وذلك عبر رؤية المملكة 2030، والتي سُتحدث 

وتقنيــًة  وســياحية  صناعيــة  حقيقيــًة  قفــزًة 

وتكنولوجيًة وثقافيًة وترفيهية، وجعلت الدول 

الصناعية الكبرى تتطلع لشراكة اقتصادية مع 

المملكــة، وذلــك مــا حــدث خــالل عــام واحــد، 

ملــيٍء باالتفاقيــات االقتصاديــة والجــوالت 

العربيــة واألوروبيــة واألمريكيــة، بــإدارة ولــي 

العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان.

، يواصل الدكتور آل بارود حديثه، أنَّ  وال شكَّ

جميع المشاريع الوطنية المعَلنة، مثل مشروع 

البحــر األحمــر والقديــة ونيــوم، ستســهم فــي 

تنويع االقتصاد، وجذب االستثمارات األجنبية 

إلــى المملكــة، وذلــك مــا سيشــكل إضافــة 

اســتثنائية وفارقــة بالنســبة للناتــج المحلــي 

ــه مــن  الســعودي، مــع مــا يحققــه هــذا التوجُّ

تنــوع فــي المــوارد، وانتقــال إلــى اقتصــاد مــا 

بعــد النفــط. 

كمــا أن دعــم ســمو ولــي العهــد للخصخصــة 

ــا للمرحلــة المقبلــة، إذ  ــل منطلًقــا مهمًّ يمثِّ

ســيتيح للقطــاع الخــاص دوًرا أكبــر فــي الحــراك 

االقتصــادي، مــا يســاهم فــي تنويــع مصــادر 

ز على االستثمار  يه ركَّ الدخل، كما أنه ومنذ تولِّ

في الموارد البشرية وباألخصِّ الشباب، وأشار 

ــز  إلــى أهميــه خلــق فــرص عمــل لهــم، كمــا ركَّ

ه علــى المــرأة الســعودية وحقوقهــا  ســموُّ

وتســوية راتبهــا بالرجــل، والســماح لهــا بقيادة 

الســيارة، ومشــاركة المجتمــع ِفــي مختلــف 

المجــاالت والمناصــب اإلداريــة بمــا فــي ذلــك 

مهندس االقتصاد السعودي:
يركز الدكتور إياس آل بارود، الخبير والمستشار االقتصادي، في حديثه عن 

مرحلــة ســمو ولــي العهــد علــى التقــاء معظــم النتائــج اإليجابية للمشــاريع 

والقرارات في الجانب االقتصادي..

د. إياس آل بارود، الخبير والمستشار االقتصادي
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المناصــب الحكومية العليا، ما يؤهلها لتصبح 

ذات أدوار أكثر فعالية في مجتمعها ودولتها. 

ــس لــه وصنعــه  إنــه فجــر اقتصــادي جديــد أسَّ

مهنــدس االقتصــاد الســعودي، ســمو ولــي 

العهــد، األميــر محمــد بــن ســلمان.

خطة طويلة األجل، لتحقيق حلم كل مواطن..

وكان على قمة االهتمام المجال االقتصادي، 

والــذي كان فيــه تنويــع مصادر الدخــل، والتحرر 

تبنــي  وكــذا  الوحيــد،  المــورد  فكــرة  مــن 

ــام،  ــاب الع ــو لالكتت الخصخصــة، وطــرح آرامك

ثم اضطلع بمسؤولية رئاسة مجلس الشؤون 

ــن مشــاريع كبرى كمشــروع  االقتصادية، ودشَّ

ــك مــن الخطــوات  ــر ذل ــى غي ــره، إل ــوم وغي ني

العجلــة بشــكل أســرع، وفــي  التــي حركــت 

االتجــاه الصحيــح. 

بالمجــال االقتصــادي افتتــح العميــد المتقاعــد 

عبــد اللــه محمــد بــن علــي بن ســلمة رأيه حول 

ي األمير محمد بن سلمان والية  عام على تولِّ

العهد، وبالنســبة لبقية المجاالت فقد قال: 

ومــن منطلــق حــرص ســموه الكريــم فقــد توج 

المجتمع السعودي منذ توليه باالهتمام بمجال 

التنميــة االجتماعيــة، وذلــك بإبراز الدور المهم 

لمشــاركة المرأة الســعودية في بناء مجتمعنا 

في جميع مجاالته، بما من شأنه بناء مجتمعنا 

بنــاًء إيجابًيــا، ينقله من مجتمع مســتهلك إلى 

مجتمــع منتــج، كمــا اهتــم ســموه الكريــم فــي 

توفيــر كل ســبل الترفيــه والمتعــة والرفاهيــة، 

والتــي لطالمــا حلــم مجتمعنــا بها، وبــأن تكون 

فــي أرض المملكــة الســعودية، بمــا يجعلهــا 

ولي العهد؛ وفاء بالعهد:
منــذ تعييــن األميــر محمــد بــن ســلمان واليــة عهــد والدنــا خــادم الحرميــن 

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبد العزيز آل ســعود، حفظــه الله، كنا على 

موعــد مــع التســارع الملمــوس في اإلصالح الشــامل، فكانت رؤية 2030 

العميد المتقاعد: عبد الله محمد بن علي بن سلمة
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محــل جــذب لســياح الداخــل والخــارج، لنحاكــي 

بذلك تطور المجتمعات االخرى في مســتوى 

ــات  ــا يتناســب مــع تطلع ــاء، وبم ــه البنَّ الترفي

المجتمع السعودي.

فــي المجــال السياســي فقــد ســارت البلــد 

تحــت قيادتــه الحكيمــة بخطــى مدروســة لتأخــذ 

موضــع القيــادة والريــادة السياســية للعالــم 

اإلســالمي، وأخــذت دورهــا المؤثر في القرار 

السياســي العالمــي ذو األبعاد االســتراتيجية 

علــى المنطقــة والعالــم.

العامــة، علــى تطويــر اســتراتيجية االســتثمار 

بالمملكــة، وإعــادة هيكلتهــا، بمــا يمكــن مــن 

تعظيــم العوائــد، مــع إدارة المخاطــر بفاعليــة.. 

ولعــل خطــوات إعادة تنظيــم بعض المجالس، 

والتي أثبتت فاعليتها، تأتي في إطار االرتقاء 

بعملهــا، وتوحيــد جهودهــا، بمــا يضمــن تعزيز 

ــا؛ إذ  ــة االقتصــاد قدًم ــع عجل دورهــا فــي دف

ــس،  ــد مــن المجال ــر العدي ألغــى ســمو األمي

وأنشأ مجلسين فقط؛ أحدهما يختص بالشأن 

االقتصادي وهو مجلس الشؤون االقتصادية، 

وبهــذا يكــون قــد جعــل أحــد أهــم مراكــز صنــع 

ًأ التخاذ القرارات بالسرعة  القرار االقتصادي مهيَّ

الالزمة التي يفرضها الواقع االقتصادي سريع 

ــر اليــوم.. كما أحدثــت أفكاره االقتصادية  التغيُّ

تغييــًرا واســًعا علــى المســتوى العالمــي، إذ 

اختيــر ضمــن قائمــة الخمســين الخاّصــة بأكثــر 

ة تأثيــًرا فــي مجــاالت االقتصــاد  50 شــخصيَّ

والسياســة والثقافــة والتكنولوجيــا، واعُتِبــر 

ممــن تركــوا أثــًرا الفًتــا علــى مســار االقتصــاد 

العالمــي خالل العــام 2017م.

استراتيجية التقدم المتسارع:
لألميــر محمــد بــن ســلمان ولــيُّ العهــد، حفظــه اللــه، بصماتــه الواضحــة 

م المملكة، وباألخص في مجال االقتصاد،   ة في تسارع مسيرة تقدُّ والجليَّ

إذ عمل، ومن منطلق منصبه كرئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات 

د. عمر بن عليان االيداء - مستشار إداري
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خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

عبدالعزيــز، حفظــه اللــه، وولــي عهــده األميــن 

ــر وهــام  ــدور كبي ــن ســلمان ب ــر محمــد ب األمي

وحيوي في عملية تمكين المرأة الســعودية، 

وتعظيــم دورهــا الريــادي فــي بنــاء المجتمــع، 

وتعزيــز  مشــاركتها االقتصاديــة،  وفتــح فــرص 

العمل والمشاركة في بناء وتأسيس المشاريع 

الصغيرة، وتوجيه األعمال والنشاطات الريادية 

واالســتثمارية، وتبنــي أفــكار وإبداعات المرأة 

 فــي ســوق العمــل، وذلــك مــن خــالل إدارات 

متخصصة في دعم مشاريع المرأة وتمكينها 

اقتصادًيــا واجتماعًيا.

مضيفــة: ركــز ســمو ولــي العهــد علــى تمكين 

المــرأة الســعودية، ومســاعدتها، وتمكينهــا 

لتحقيــق طموحاتهــا، وذلــك بعــد سلســلة مــن 

القــرارات الداعمــة لهــا، حيــث تغيــر الشــكل 

الســابق للحيــاة فــي المملكــة للمــرأة والرجــل 

على حد سواء، إلى مستويات أخرى متطورة 

وحديثــة، وينبــع هــذا التغييــر مــن إيمــان قــوي 

بقدرات المرأة السعودية، وإخالصها، ودورها 

األساســي فــي دفــع عجلة التنميــة بما يحقق 

رؤيــة المملكــة للتنميــة المســتدامة 2030.

المــدروس  التغييــر  هــذا  آثــار  ظهــرت  وقــد 

ــز علــى مختلــف األبعــاد؛ ومنهــا رفــع  والممي

مســتوى التعليم، وتقليص مســتوى األمية، 

للمــرأة  نجاحــات  تحقيــق  فــي  والمســاهمة 

ة فــي التعليــم والصحــة والهندســة  الســعوديَّ

الخريجــات  أعــداد  أن  حتــى  العلــوم،  وكافــة 

الســعوديات مــن أكبــر الجامعــات تفــوق أعــداد 

ــًرا  ــا كبي ــن، كمــا حققــت المملكــة نجاًح الخريجي

ــات النســاء، واالهتمام  مــن خــالل خفــض وفيَّ

بالتثقيــف الغذائــي والتوعيــة الصحيــة لهــن، 

ــر مــن 30 امــرأة فــي مجلــس  كمــا دخلــت أكث

الشــورى، متبنيات قضايا المرأة ومتطلباتها، 

لتحقيــق أعلــى مســتوى تمكيــن ممكــن، بمــا 

جعــل صــوت المرأة الســعودية مســموًعا أكثر 

مــن ذي قبــل.

حيث يرى أن الجانب االقتصادي في المملكة 

العربية السعودية شهد تغييًرا جذرًيا وتصحيًحا 

ما أنــه أبــرز  فــي كل قطاعاتــه وبرامجــه، الســيَّ

أجنــدة فريــق  كانــت ضمــن  التــي  الجوانــب 

الرؤيــة الســعودية 2030، بقيــادة ولــي العهد 

األمين، صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بــن ســلمان، ولــذا فقــد بــدأت االســتراتيجية 

بالنظــام االقتصــادي العــام للدولة، ثم العمل 

ــة  ــذي شــمل كاف ــص ال ــى برنامــج التخصي عل

المؤسســات التنمويــة، بمــا يضمــن الجــودة 

والتحســين مقابل التقليل من الهدر المالي، 

وتحديــد األوليــات.

على الجانب االستثماري شرعت االستراتيجية 

حيــث  العامــة،  االســتثمارات  معالجــة  فــي 

ــدوق الســيادي االســتثماري  ــمَّ إنشــاء الصن ت

للدولة، والعمل على استثمار كل المقومات 

االقتصادية في المملكة العربية السعودية، 

والتــي شــملت قطاعــات الســياحة والزراعــة 

والتعليــم واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

والنفــط والواجهــات البحريــة والنقل والكهرباء 

والصناعــات، إلــى جانــب اســتثمار الدولــة في 

أكبــر الشــركات والبنــوك العالميــة، ونقــل أبــرز 

العالــم األول  إليــه دول  مــا وصلــت  وأهــمِّ 

فــي كل القطاعــات، وبالتالــي كان االســتثمار 

تعظيم دور المرأة الريادي:
ضمن هذا العنوان، وبالتركيز على المكتســبات التي أحرزتها المرأة خالل 

ــرت الجوهــرة الجطيلــي، مستشــار  عــام علــى بيعــة ســمو ولــي العهــد، عبَّ

القيــادة واإلدارة االســتراتيجية عــن مســاهمة الحكومــة الســعودية برئاســة 

نحو منظور اقتصادي جديد:
التغييــرات الجذريــة التــي تمــت فــي الجانــب االقتصــادي، هــي البعــد الــذي 

تناولــه د. عبداللــه بــن شــبيب الشــهراني، مديــر إدارة األمــن والســالمة 

المدرسية بإدارة التعليم بمحافظة بيشة، مستشار الجامعة العربية الكندية..

د. عبدالله بن شبيب الشهراني، مدير إدارة األمن والسالمة المدرسية بإدارة التعليم بمحافظة بيشة

أ. الجوهرة الجطيلي، مستشار القيادة واإلدارة االستراتيجية
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فــي العقــول واالســتثمار المعرفــي أحد أهمِّ 

برامــج االقتصــاد المعرفــي الــذي شــرعت فيه 

الدولــة، للعمــل علــى تعزيــز قــدرات الشــباب 

الســعودي مــن الجنســين، وإســهامهم فــي 

التطويــر االقتصــادي للوطن، إلى جانب جلب 

أصحاب الخبرات والمهتمين في هذا المجال.

ولــكل ذلــك يمكــن القــول بــأن برامــج اإلصــالح 

والتصحيــح لالقتصــاد شــملت كل المقومــات 

التــي تتميــز بهــا المملكــة العربية الســعودية، 

لتفتح آفاق العمل االقتصادي الحر، والدخول 

ضمــن منظومــة عمــل دولية تنافســية.

نحمــد اللــه أننــا فــي بلــٍد يُعــدُّ العمــل الخيــري 

واإلنســاني أحــد ركائــزه األساســية، كــون ذلك 

نابــع مــن قيمنــا اإلســالمية، واهتمــام ولــي 

العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 

بن ســلمان بن عبد العزيز الشــخصي بالعمل 

الخيري االنســاني ما هو إال دليل على حرص 

ــم العمــل  ــل قي ــا الرشــيدة علــى تأصي قيادتن

التكافلي االجتماعي بين الناس، وألن القيادة 

االنســانية هــي المنظــور الــذي يتبنــاه ســمو 

ــة  ــة المملك ــت رؤي ــي العهــد، فقــد تضمن ول

2030 أهداًفا تتعلق بالجهات الخيرية والتطوع 

والعمل الخيري، كتعزيز األثر االجتماعي للقطاع 

غيــر الربحــي، وزيــادة مســاهمته، وتمكينه من 

التحول نحو المؤسسية واالستدامة، عبر دعم 

المشــروعات والبرامــج ذات األثــر االجتماعــي، 

وتسهيل تأسيس المنظمات غير الربحية، بما 

يســهم فــي نمــو القطــاع بســرعة، ومواصلــة 

العمــل علــى تعزيــز التعــاون بيــن مؤسســات 

القطــاع واألجهــزة الحكوميــة، وتحفيــز القطــاع 

ــر الحوكمــة،  ــق معايي ــر الربحــي علــى تطبي غي

وغــرس ثقافــة التطــوع لــدى أفــراد المجتمع.

القيادة اإلنسانية:
ــا مــن ســمو ولــي  عــن العمــل اإلنســاني الخيــري الــذي ينــال اهتماًمــا خاصًّ

العهــد، يقــول الدكتــور محمــد بــن أحمــد حمــزة ُعميــر، رئيــس مجلــس إدارة 

الجمعيــة الخيريــة لرعايــة مرضــى الروماتيــزم: 

د. محمد بن أحمد حمزة ُعمير - رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
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ــرة  ــادة فــي فت واالشــتراطات المناســبة للقي

بيعــة ســمّو ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان، 

ــا فــي شــخصية  ــا أن ذلــك قــد ظهــر جليًّ ًن مبيِّ

صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد، حفظــه 

اللــه، إذ تجلــت فيــه روح القيــادة منــذ نعومــة 

ــه، لمــا يمتلكــه مــن فكــر  أظفــاره وارتبطــت ب

وقيادة وسرعة بديهة وفطنة وجرأة في اتخاذ 

القــرار، وقــدرة علــى التعامــل مــع كل مــا يــدور 

حوله، كما أن فترة التنشئة قد أكسبته مهارة 

وخبــرة ومعرفــة، جعلت منه الفيلســوف الذي 

ص الحالة، ووضع لها الوصفة المناسبة،  شخَّ

ــول  ــى طــرح الحل ــى الواقــع، وعل معتمــًدا عل

العاجلــة، واتخــاذ القــرارات االســتثنائية، التــي 

ل مــن الركود إلــى التطوير، ومن التفاعل  تحــوِّ

الســلبي مــع الحاضــر إلــى التغييــر.

التغييــر المتيــن الــذي ســار فــي االتجاهيــن 

األفقي والرأسي، واعتمد على جملة القرارات 

الصعبة والمفصلية، بحسٍّ وطني، ورغبة في 

التغييــر، جعلــت المســتحيل ممكًنــا، والصعــب 

ــق مــا لــم يتبــادر إلــى ذهــن أكثــر  متاًحــا، بمــا حقَّ

ى! وعلى المقدمة من ذلك  الناس تفاؤاًل حتَّ

تأتــي رؤيــة المملكــة 2030، كونهــا ثــورة بــكل 

المقاييس، وعلى مختلف المستويات فكرية 

واقتصاديــة واجتماعيــة وانســانية وسياســية، 

وخصوًصــا بمــا حملتــه مــن قــوة فــي القــرار، 

وســرعة فــي التنفيــذ، وسالســة فــي األداء، 

وبمــا امتــازت بــه مــن روح المشــاركة مــن قبــل 

كل األطيــاف والنخــب فــي البلد.

ــار: لقــد امتــدت يــد التغيير إلى  ويضيــف العطَّ

مختلف المواضيع؛ منها على سبيل المثال ال 

الحصر: التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، 

مــن خــالل تهيئــة مجالــس مهنيــة لرفــع كفــاءة 

القطاعات االقتصادية، وتوفير فرص االبتعاث 

لصقــل المهــارات والخبــرات بمــا يعــود بالنمو 

علــى القطــاع االقتصــادي، وكذلــك توطيــن 

المهــن وســعودتها فــي أكثــر األعمــال حيوية، 

واالهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

وخفض معدل البطالة لدى الشباب باستثمار 

العنصــر البشــري، وفتح ســوق العمل لهم.

ــز اإلداري مــن خــالل  ومــن ذلــك أيًضــا التحفي

برنامــج التحــول الوطنــي والتحــوالت الجديــدة 

التــي تشــهدها المملكــة، حيــث بــرز التنافــس 

بين المؤسسات والمنظمات من أجل التغيير 

واإلصالح والتطوير والشفافية واالبتكار، أما 

ــن المــرأة،  ــم تمكي ــال المــرأة فقــد ت فــي مج

وإعطاؤها حقوقها، وفتح سوق العمل أمامها، 

وتوفيــر الوظائــف لهــا، والســماح لهــا بالقيادة 

والســفر، وتســهيل معامالتهــا اإلجرائيــة فــي 

الحقــوق الشــخصية، أمــا فــي مجــال اإلســكان 

فالمستهدف هو خلق بيئة إسكانية مستدامة 

مــن خــالل التطويــر والتنظيــم والشــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص، لتوفيــر الســكن 

لجميــع فئــات المجتمع.

وعموًمــا فــإن التغييــر والتطويــر شــمل كل 

مرافــق الحيــاة، وذلــك مــن خالل وضــع الخطط 

التكامليــة والمدعومــة، للوصول إلى التقييم 

العــام، الــذي يهــدف لبنــاء الوطــن واإلنســان، 

والنمــو  والتطــور  الحيــاة  شــؤون  وتســهيل 

واالزدهار، وكل ذلك بقيادة سمو ولي العهد 

محمــد بــن ســلمان، فــي ظــل حكومــة خــادم 

الحرميــن الشــريفين، حفظهــم اللــه ووفقهــم 

لمــا يعــود بالخيــر واألمــن ورفــاه وعــز الوطــن.

القيادة االستثنائية للتغيير الشامل:
المرحلــة التــي نعيشــها بكل إرهاصاتها وتفاصيلهــا وتعقيداتها تحتاج إلى 

شــخصية قياديــة مــن الطــراز الفريــد، بهــذا االســتهالل يشــرح وليــد علــي 

إبراهيــم العطــار، مديــر المؤسســة العامــة للتقاعــد فــرع جــازان الظــروف 

اهتمــام ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بالعمــل 

الخيــري اإلنســاني، دليــل حــرص القيــادة علــى تأصيــل 

قيــم العمــل التكافلــي بيــن النــاس.

روح القيــادة، وســرعة البديهــة، وفطنــة وجــرأة اتخــاذ 

القرارات، والقدرة على التعامل مع المتغيرات، سمات 

تجلــت فــي شــخصية ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان.

أ. وليد علي إبراهيم العطار - مدير المؤسسة العامة للتقاعد فرع جازان
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لعجلــة التنميــة.. هــذه هي الخالصة األنســب 

لعــام علــى البيعــة بحســب ســلطان بــن ثــواب 

الجعيــد، مديــر إدارة المشــاريع أرامكــس.

 Transformational مضيًفا: القيادة التحويلية

Leadership هــي النــوع األهــم فــي قيــادة 

التحويلــي  القائــد  بــه  يتســم  لمــا  التغييــر، 

مــن صفــات تقتضــي أن يكــون صاحــب رؤيــة 

مســتقبلية، مبــادر، مغامــر، صاحــب حــدس، 

ــق  ــاء فري ــدع فــي بن مخطــط اســتراتيجي، مب

التغييــر، ملهــم لآلخريــن، ملتــزم، عطــوف، 

محــاور، متواصــل جيد، صانع قرار، ..الخ، وكل 

هــذه الصفــات يمكن مالحظتهــا بوضوح في 

ســيرة صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 

ــون  ــك فنحــن مقبل ــن ســلمان؛ ولذل محمــد ب

علــى مرحلــة التغييــر بــكل حمــاس، وبما يكفل 

النهوض بالمملكة العربية السعودية إلى حيث 

ينبغــي لهــا أن تكــون، وهــذا هو مــا نراه اليوم 

فــي أعيــن الكثيــر مــن النــاس، فــي ظــل قيادة 

خــادم الحرميــن الشــريفين، الملك ســلمان بن 

عبــد العزيــز آل ســعود، وقائد التغيير، الشــاب 

الملهــم، األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 

العزيز، حفظهم الله ووفقهم وسدد خطاهم.

ل نحو المستقبل: التحوُّ
التحــول مــن مرحلــة تقليديــة إلــى مرحلــة متطــورة، حســب رؤيــة مدرجــة، 

ما  وهــدف عــام، تجعــل الفــرد والمجتمــع أكثــر شــعوًرا باالهتمــام، الســيِّ

إذا كان المجتمــع جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذا التغييــر نحــو حيــاة أفضــل مواكبــة 

ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان، قائــد تحويلــي، مبــادر، 

مغامر، صاحب حدس، مخطط استراتيجي، مبدع، ملهم، 

ملتــزم، عطــوف، محاور، متواصــل جيد، صانع قرار.

نحــن مقدمــون علــى مرحلــة التغييــر بــكل حمــاس، وبمــا 

يكفــل النهــوض بالمملكــة العربيــة الســعودية إلى حيث 

ينبغــي لهــا أن تكــون.

م. سلطان بن ثواب الجعيد - مدير إدارة المشاريع أرامكس
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مــن القواعــد األساســية التــي تســاعد علــى 

توفيــر رؤيــة آمنــة للقيــادة، النظــر إلــى أربعــة 

اتجاهات؛ المرايا الثالث: اليمنى، واليســرى، 

والوسطى )الداخلية(، ومن ثم النظر لأمام 

من خالل الزجاج األمامي، لالنطالق السليم، 

وللتحكم وتوجيه دفة القيادة لالتجاه المطلوب 

ــة فــي  ــا الثالث بشــكل آمــن، وتشــترك المراي

كونها تعطيك رؤية للخلف )للماضي(، لدعم 

اتخاذ قرار الحق )مستقبلي(، من خالل النظر 

عبــر الزجــاج األمامي. 

هذه األمثلة وغيرها يستخدمها المتخصصون 

في إدارة األداء االستراتيجي، وقياس مؤشرات 

األداء االستراتيجية والتشغيلية، لتسليط الضوء 

بطريقة مبسطة على أهمية قياس األداء من 

خــالل االســتفادة مــن البيانــات والمعلومــات 

الماضيــة، والربــط بينهــا لدعــم اتخــاذ قــرارات 

مســتقبلية، ومــن يكتفــي بقيــاس األداء دون 

ربــط، هــو كالمكتفــي بمراقبــة المرايــا الثــالث 

دون تحريك السيارة!

ولنســقط هــذا المثــال عملًيــا، علينــا أن نتذكــر 

حقبــة تاريخيــة فــي اإلدارة كانــت فيهــا »تقارير 

اإلنجــاز« تمثــل نهايــة العمــل )أنشــأنا عــدد كذا 

مــن المبانــي، دربنــا عــدد كــذا مــن الموظفين، 

نفذنا برامج كذا وكذا، وغيرها(، دون أن يكون 

هذا اإلنجاز مرتبًطا بأهداف متفق عليها سلًفا، 

ة. ولها معايير للتقييم والقياس بطريقة علميَّ

وهنــا ســأكتفي بإيضــاح الفــرق بيــن هذيــن 

المفهومين النشيطين اليوم في عالم اإلدارة، 

فإدارة األداء االستراتيجي هي: عملية شاملة 

تبــدأ مــن وضــع اســتراتيجية المنشــأة، مــروًرا 

بعدة عمليات رأسية وأفقية، وباالتجاهين من 

األعلى إلى األسفل والعكس، لضمان تحقيق 

أهداف المنشأة بكفاءة وفعالية، وإحدى هذه 

العمليات األساســية »قياس األداء«. وبذلك 

يكون القياس جزء من نظام شامل إلدارة األداء 

وليــس بديــاًل عنــه، وبطريقــة أخــرى نســتطيع 

القــول بــأن إدارة األداء االســتراتيجي »غاية«، 

والقياس »وسيلة«. 

ومــن بــركات رؤية المملكة العربية الســعودية 

ــم الســعودي«،  2030 والتــي أســميها »الحل

تأسيس عدد من األجهزة الحكومية، واستحداث 

أدوات وآليــات فــي الدولــة لمتابعــة وتقييــم 

الحلم السعودي:
عــن األجهــزة واألدوات واآلليــات المســتحدثة فــي ســبيل ضمــان تحقيــق 

ــل الحلــم الســعودي الكبيــر، يكتــب  أهــداف الرؤيــة المنشــودة، والتــي تمثِّ

الدكتور مشــاري بن محمد الشــلهوب، دكتوراه في إدارة الموارد البشــرية:

د. مشاري بن محمد الشلهوب - دكتوراه في إدارة الموارد البشرية
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برامــج تحقيــق الرؤيــة، ومنهــا علــى ســبيل 

المثال: »مكتب اإلدارة االستراتيجية«، و«المركز 

الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية )أداء(«، 

و«مركــز اإلنجــاز والتدخــل الســريع«، و«مكتــب 

إدارة المشــروعات« فــي مجلــس الشــؤون 

ها لضمان  االقتصاديــة والتنمية، وغيرها، وكلُّ

سير عمل األجهزة الحكومية، وتقييم وقياس 

أدائها أثناء العمل وليس بعد انتهاءه، كما كان 

الحــال فــي »تقاريــر اإلنجــاز الســنوية«، وفــي 

هــذا تحقيــق للكفــاءة وللفعاليــة المطلوبــة 

للوصــول إلــى األهــداف المنشــودة، ليصبــح 

»الحلــم الســعودي« حقيقة.

حيــث بــدأ بخطــة مدروســة تســتطيع عبرهــا 

المملكــة التخلــص مــن كون النفــط هو المورد 

األساسي لالقتصاد السعودي، وإيجاد موارد 

اقتصاديــة أخــرى تســاعد علــى نهضــة وازدهار 

المملكــة بشــكل كبيــر؛ والعمــل على مشــروع 

الطاقــة الشمســية الــذي ســيوفر مــا يقــارب 

40 مليــار دوالر للبلــد، والخطة الطموحة التي 

بــدأ العمــل بهــا لزيــادة الناتــج المحلــي بمقــدار 

20 مليــار دوالر، األمــر الــذي ســيخلق الكثيــر 

مــن فــرص العمــل للســعوديين تقــدر بـــ 100 

ألــف وظيفــة.

يواصــل عبــد اللــه عبــد الرحمــن الغنــام، نائــب 

رئيس الغرفة التجارية الزلفي حديثه عن مالمح 

التغييــر التــي تمــت فــي الجانــب االقتصــادي 

بمــا هــو مجالــه الوظيفــي قائاًل:

ومــن أهــم الملفــات التــي عمــل عليهــا ولــي 

العهــد ملــف خلق فرص العمل للســعوديين، 

حيــث شــهد هــذا المجــال تطــوًرا كبيــًرا، مــن 

خالل توطين الوظائف في الكثير من مجاالت 

العمل، ما ساعد على توفير الكثير من فرص 

العمــل للســعوديين، وبالتالــي تحســين الناتج 

القومــي للمملكــة مــن خــالل االســتفادة مــن 

طاقــات أبنــاء البلد.

كمــا نالحــظ اهتماًمــا بــارًزا بالجانــب الســياحي 

ولي العهد والتغيرات االقتصادية:
شــهدت الفترة الزمنية الوجيزة منذ تعيين ســمو ولي العهد األمير محمد 

بــن ســلمان الكثيــر مــن االنجــازات فــي جميع جوانــب الحياة فــي المملكة، 

وأبــرز هــذه التحــوالت هو التحول الذي شــهده الوضع االقتصادي..

عبد الله عبد الرحمن الغنام - مدير عام الشئون اإلدارية والموارد البشرية - م .ش. الخليج
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كبيــًرا مــن  اهتماًمــا  تنــال  الملكــة  مــا جعــل 

المــال  ورجــال  واالقتصادييــن  السياســيين 

واألعمــال الذين اتجهوا بأنظارهم وأموالهم، 

برغبــات جــادة ورؤى حقيقيــة لالســتثمار فــي 

المملكــة.

بالحــراك العالمــي الــذي أحدثته المملكة خالل 

عــام علــى البيعــة ابتدأ عبد العزيز بن ســليمان 

الحســين، مستشــار عقاري واقتصادي حديثه، 

ــا فــي ذات الســياق أن أهــداف ســمو  متابًع

األميــر تركــزت علــى تحقيــق نهضــة اقتصاديــة 

غيــر مســبوقة، بدأهــا بإطــالق رؤيــة المملكــة 

2030، واتخــذ فــي ســبيل تحقيقهــا خًطــى 

مهمــة، منهــا اإلعــالن عــن عــدد مــن البرامــج 

والمبادرات التنموية التي سوف يتم العمل 

عليهــا وتحقيقهــا خــالل األعــوام المقبلــة.

وقد عمد سموه عبر هذه البرامج إلى توسيع 

ــع مصــادره، مــن خــالل  قاعــدة الدخــل، وتنوي

تشجيع التصنيع، واالبتكار، وتوطين الصناعات، 

وسعودة كثير من المهن، واالهتمام بالسياحة 

والطاقة البديلة، في اتجاه جديد مغاير للنمط 

االقتصــادي الســائد بمــا أحــدث تغييــًرا جذرًيــا 

فــي هذا المنظور.

كما عمل ولي العهد على النهوض بمستوى 

اإلنتاجيــة، باإلضافــة إلــى التخطيــط واإلعــالن 

ــن مشــاريع ضخمــة وعمالقــة مســتقبلية،  ع

وذلك تمهيًدا النطالق مرحلة جديدة أساسها 

توسيع قاعدة المنظومة االقتصادية الشاملة 

بأبعادها ومكوناتها المختلفة.

وعطًفا على ذلك فقد حمل هذا العام تطويًرا 

لأجهــزة الحكوميــة والمؤسســات المعنيــة، 

إليجــاد بيئــة جاذبة لالســتثمارات العالمية.

كمــا  شــهد الســوق المالــي الســعودي خــالل 

األشــهر القليلة الماضية مرحلة تطور ملحوظ 

ومشــجع، فقد جرى إدراج األســهم السعودية 

على عدة قوائم لأســواق العالمية الناشــئة؛ 

واإلصالحــات  للجهــود  ترجمــة  ذلــك  وفــي 

ــت  ــي عمل ــة الت ــة الضخمــة الفاعل االقتصادي

عليها المملكة بجٍد وتفاٍن، وتوكيد على صدق 

المساعي وجدواها، لتغدو بعد سنوات قليلة 

قادمــة بــإذن اللــه قطًبــا اقتصادًيــا وتنموًيــا 

عمــوده المواطــن الســعودي.

إن جهــود ســمو األميــر يقابلهــا عمــل جــاد 

وإخالص ووفاء وتفاؤل من جانب المواطنين، 

وبعــد عــام واحــد فقــط، وفــي ظــل اإلنجــازات 

العظيمة والرؤى العميقة التي تجاوز بطموحها 

السماء؛ فإن الجميع يمد يده بثقة وأمل نحو 

مســتقبل مشــرق لســعوديتنا الحبيبــة بقيــادة 

ملــك الحــزم وولــي عهــده األمين.

مرحلة الرؤى الطموحة:
تصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية عناويــن الصحف العالميــة خالل عام 

ــر  ــاإلدارة االســتراتيجية الثاقبــة التــي انتهجهــا ولــي العهــد األمي حافــل ب

محمــد بــن ســلمان، وبالعمــل الجــاد والتطويــر المســتمر بقــوة وثبــات

فــي المملكــة، مــن خالل توفير البيئــة الجاذبة 

للسياح، والسياحة هي واحد من أهم الموارد 

االقتصاديــة ألي بلــد، وبالجانــب االســتثماري 

مــن خــالل تســهيل عمليــات االســتثمار داخــل 

بيــن  التنافــس  مــن  جــو  وخلــق  المملكــة، 

المســتثمرين المحليين والدوليين، وتســهيل 

اإلجراءات التي تعمل على جذب االستثمارات 

إلى المملكة وبالتالي على نهضة االقتصاد 

فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة.

ــدأت المملكــة بخطــة مدروســة تســتطيع مــن خاللهــا  ب

التخلــص مــن كــون النفــط موردهــا األساســي.

مشــروع الطاقــة الشمســية ســيوفر مــا يقــارب مــن 40 

مليــار دوالر للمملكــة.

توسيع قاعدة المنظومة االقتصادية الشاملة بأبعادها 

ومكوناتها المختلفة.. أساًسا النطالق مرحلة جديدة.

التطويــر في األجهزة الحكومية والمؤسســات المعنية، 

جــاء لغــرض خلق بيئــة جاذبة لالســتثمارات العالمية.

عبد العزيز بن سليمان الحسين - مستشار عقاري واقتصادي
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باإلحالــة إلــى مــا أعلنته الحكومــة من »إيمانها 

بالمرأة كعنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، 

وأن تمكينهــا اجتماعًيــا واقتصادًيــا وسياســًيا، 

وتوفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام 

بواجباتها الوطنية، مع ضمان تمتعها بحقوقها 

الكاملــة فــي جميــع المجــاالت، سيســهم في 

دفــع عجلــة التنميــة بمــا يحقــق رؤيــة المملكــة 

ــل على  للتنميــة المســتدامة 2030«، كمــا تدلِّ

ذلك بزيادة تعيينات النســاء الســعوديات في 

المناصــب القياديــة فــي الفتــرة األخيــرة، كــون 

ذلك لم يأت من فراغ، بل من إصرار المملكة 

ورؤية 2030 على تمكين المرأة، منوهة إلى 

أن هــذا التطــور االجتماعــي هــو نمو مطلوب 

ومرحب به على كل المســتويات.

 2030 وتمكين المرأة:
ــل هــدى بنــت ابراهيــم الحمــدي، قائــدة ابتدائيــة مرمي الحباب بعســير،  تدلِّ

علــى المنجــزات التــي تحققــت للمــرأة الســعودية خــالل عــام علــى تولــي 

ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان لواليــة العهــد

رؤية المملكة 2030:

مكنــت األمــرة اقتصادًيــا واجتماعًيــا وسياســًيا، ووفــرت 

منــاخ آمــن، يســهل عليهــا القيــام بواجباتهــا الوطنيــة.

رؤية المملكة 2030:

أكــدت علــى أن تمكيــن المــرأة سيســهم فــي دفــع عجلة 

التنميــة بمــا يحقــق رؤيــة المملكة للتنمية المســتدامة.

أ. هدى بنت إبراهيم الحمدي - قائدة ابتدائية مرمى الحباب بعسير
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بشــؤون المــرأة وإيالئهــا األولويــة..

ومنها يمكن فهم السياق الذي استطاعت فيه 

المــرأة، وخــالل عــام واحــد فقــط، اكتســاب كل 

هذه الحقوق، من هذا المنطلق كتب البندري 

الســمحان عــن التغييــرات العميقــة والواســعة 

التــي حدثــت فــي المملكة في ســبيل تمكين 

المــرأة، مثنًيــا علــى األوامــر الملكيــة التــي 

أصدرهــا العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان 

ــي اســتهدفت تشــجيع  ــز، والت ــد العزي ــن عب ب

المــرأة علــى المســاهمة فــي ســوق العمــل، 

ورفع المستوى المعيشّي للسكان، من خالل 

دعــم ميزانّيــة األســرة بمــا يوّفــره عمــل المــرأة 

لهــا مــن دخــل، وخاصــًة إذا كانــت هــي المعيل 

األساســّي لأســرة، وكذلك قرار قيادة المرأة 

للســيارة الــذي أثــار ضجــة علــى أوســع نطــاق، 

ًنا الخطوات الفعلية التي كان منها تعيين  ومثمِّ

امــرأة نائبــة لوزيــر العمل مباشــرة بعد االعالن 

عــن فتــح بــاب التجنيــد االختيــاري أمــام الفتيات 

لاللتحــاق بالحيــاة العســكرية برتبة مجند.

وبالعــودة إلــى تصريحــات ولــي العهــد، فقــد 

أوضح سمّوه أن المملكة تعمل على مبادرات 

تطبيق النظام والقانون في اجتثاث الفساد 	 

مــن الداخــل، على المــدى القريب والبعيد؛ 

وقــد أعلنهــا ســموه صريحــة: )لــن ينجــو أي 

شخص دخل قضية فساد، سواء كان أميًرا 

أو وزيــًرا، ومــن تتوفــر عليــه األدلــة الكافيــة 

سيحاســب(، ومثل هذه النظرة في توحيد 

التعامل على مستوى الوطن هي الكافل 

الوحيــد بإيقــاف الفســاد وتراجعه وضموره 

على أي مستوى كان.

المســتثمر 	  أو  الســعودي  األعمــال  رجــل 

األجنبي زادت ثقته بالقانون والعدل وذلك 

ــة تســوية  ــم مــن االنتقــال مــن هيئ بمــا ت

الخالفــات العمالية إلــى المحاكم العمالية، 

ونقل اختصاص الحق العام من وزارة التجارة 

إلــى المحكمــة الجزئية.

صــدور نظــام التحــرش الــذي يحمي حق كل 	 

جنــس، بمــا يجعــل المجتمــع يعيــش فــي 

أمــان، مــا يجعلــه مجتمًعــا أكثــر إنتاًجــا وإبداًعــا.

تطبيق نظام اإلنهاءات على الحضانة لأم 	 

دون وجــود منازعــة، وصــدور قــرار تنظيــم 

ــاء، مــا  صنــدوق النفقــة للمطلقــات واألبن

ــط األســرة والطفــل، ويســهم  يقــوي تراب

فــي عــدم تعــرض النــشء إلشــكاالت تؤثــر 

علــى أدائهــم المســتقبلي.

تمكين المرأة من ممارسة أعمالها التجارية، 	 

ومشــاركتها فــي المناســبات المتعــددة، 

وإشــراكها فــي مختلــف المجــاالت، بمــا 

يجعــل أداء المجتمــع متكامــاًل وتشــاركًيا.

الجوانــب، 	  جميــع  مــن  اإلداري  التطويــر 

فالنيابــة العامــة ترتبــط بالديــوان لتكــون 

ســلطة تنفيذيــة تتمتــع باالســتقالل التام، 

ومحاكــم شــرعية تعمــل بــال ورق، وتنفيــذ 

األحكام الصادرة من الجهات القضائية تنفذ 

إلكترونًيــا، وهــذه المحكمــة العليــا اإلداريــة 

تباشر أعمالها، والهيئة السعودية للمحامين 

تشــرق بتنظيمهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن أوجه 

التطويــر فــي هــذا المجــال.

المرأة؛ عهد التمكين:
»لقــد قطعنــا شــوًطا لمنــح المــرأة حقوقهــا ولم يبــق الكثيــر، ونعمل على 

ــص هــذه العبــارة التــي  قانــون مســاواة راتــب المــرأة بالرجــل قريًبــا«، تلخِّ

هــه واهتمامــه  قالهــا ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان توجُّ

االرتقاء بالمجال القضائي القانوني:
فــي المجــال العدلــي والقانونــي، يســتقرئ فــي هــذه النقــاط المحامــي 

ظافــر بــن مغــرم الشــهري مؤشــرات االرتقــاء وأهــم  المنجــزات وبتأثيراتهــا 

المتوقعة:

أ. البندري السمحان - رئيس البرامج االجتماعية في فخر واعتزاز 

أ. ظافر بن مغرم الشهري - محامي
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ــرأة، ال  ــل والم ــن الرج ــل المســاواة بي مــن أج

ســيما فــي الراتــب والوظائــف، الفًتــا إلــى أن 

النســاء اليــوم لــم يحصلــن على كافــة الحقوق 

التي ضمنها اإلســالم، ولكن المملكة تعمل 

علــى ذلك.

ــد البنــدري الســمحان علــى أن المملكــة  ويؤكِّ

تشــهد تزايــًدا فــي حقــوق المــرأة بمــا يجعلهــا 

أكثــر مســاهمة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة، 

ز حقهــا الكامــل فــي العمــل فــي  وبمــا يعــزِّ

ــل علــى إيمــان المملكــة  كل المياديــن، مــا يدلِّ

بالمرأة، وبكونها عنصًرا مهًما من عناصر قوة 

ــا فــي الدفــع بعجلــة  المجتمــع، ومشــارًكا مهمًّ

ــة  ــة للتنمي ــة المملك ــة، بمــا يحقــق رؤي التنمي

ل للمرأة قيامها  المستدامة 2030، وبما يسهِّ

بواجباتهــا فــي منــاٍخ آمــن.

ة التي صدرت في هذا  ومن القرارات المهمَّ

المجال قرار ضبط زواج القاصرات الذي أقّرته 

الجهــات التشــريعية، وقــرار قصــر اإلذن فــي 

سن الـ17 فما دون على المحكمة المختصة، 

وأن يكــون طلــب التزويــج مقّدًمــا مــن الفتــاة 

أو وليهــا الشــرعي فــي النــكاح أو والدتهــا، 

إضافة إلى تنظيم صندوق النفقة للمطّلقات 

واألبنــاء، وغيرهــا مــن القرارات.

تعيينــه بالنســبة للمرأة..

ــا  ــة أًي ــدة فاعل ــك أنًّ المــرأة الســعودية قائ ذل

كان موقعهــا، إن فــي العمــل، أو فــي الحيــاة، 

وكثيــر مــن األنمــاط القياديــة تتناســب معهــا، 

القــرار،  صناعــة  عمليــة  فــي  كاالستشــارة 

ــن نحــو  ــادة اآلخري ــه لقي ــذا النصــح والتوجي وك

التصحيح، إيجاد الحلول االبداعية، المساهمة 

فــي تغيــر الوســائل والطــرق بمــا يتناســب 

مــع التغيــرات الســريعة التــي تجــري لتحقيــق 

الرؤية في المملكة العربية الســعودية، وكذا 

اســتعمالها القوة الناعمة في األداء بما يتيح 

الصالحيــات للعامليــن معهــا، وبالتالــي حريــة 

ز القيادي: المرأة السعودية؛ التميُّ
مــن منطلــق »أن المــرأة نصــف األمة، وتلد النصــف اآلخر، ولذا فهي أمة 

بأســرها«، تشــير  مهــا أوآن نــوح فطانــي، ماجســتير إدارة تربويــة وتخطيط، 

إلــى أهميــة مــا قدمــه ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد منــذ 

أ. مها أوآن نوح فطاني - ماجستير إدارة تربوية وتخطيط



July - 2018

59

ملف العدد

بعد النفط، وتنويع مصادر الدخل، واالهتمام 

باالســتثمار عموًمــا وبالتحديــد فــي القطاعات 

ا  المستقبلية؛ بما يجعل اقتصاد المملكة قويًّ

مهما تغيرت الظروف االقتصادية، ومن أهم 

النتائج البارزة كان مشروع المستقبل »نيوم« 

شــمال المملكــة، والذي ســيحدث تغييــًرا كبيًرا 

في العالم.

ويواصــل الجعــوان: وقــد حــرص األميــر محمد 

ســلمان علــى تواجــد الكثيــر مــن الشــركات 

العالميــة فــي المملكــة، وذلــك مــن خــالل 

افتتــاح فــروع لهــا، حيــث قــام، حفظــه اللــه، 

مــن خــالل جوالتــه علــى الكثيــر مــن الــدول 

بتخصيــص وقــت  لزيــارة ومقابلــة الكثيــر مــن 

ــه  ــث قــام خــالل زيارت ــة؛ حي الشــركات العالمي

ــد  ــارة العدي ــة بزي ــدة األمريكي ــات المتح للوالي

مــن الشــركات األمريكيــة الكبــرى، وبحــث أوجه 

التعــاون علــى كافــة المســتويات، بمــا فيهــا 

ســبل تنميــة التعــاون التجاري وتطويــر التقنية 

بين المملكة الواليات المتحدة األميركية، كما 

اســتعرض عــدًدا مــن المبــادرات فــي مختلــف 

المجــاالت.

كــون العنصــر البشــري هــو العامل األهم في 

تحقيــق رؤيــة المملكــة، وفــي تنميــة المملكــة 

عموًمــا، قــد ســاهمت فــي خلــق جيــل جديــد 

مــن العامليــن فــي القطاعين العــام والخاص، 

يمتلكون التدريب والمهارة والمعرفة الالزمة 

لمواكبــة مشــروع التطويــر والتحديــث، كمــا أن 

القرارات التي أسهمت في تمكين المرأة قد 

أســهمت بفاعليــة فــي تحقيــق هــذا الهدف.

المملكة؛ الحضور العالمي:
بالتركيــز علــى الحضــور العالمــي للمملكة يرى محمــد الجعوان أنه: بإطالق 

مها للمنافسة على المستوى  رؤية 2030 أصبح للمملكة أهدافها التي تقدِّ

ســت القتصــاد مــا  العالمــي وبيــن الــدول العظمــى، خصوًصــا وقــد أسَّ

خلق جيل جديد:
ــوراه، تخصــص إدارة األعمــال تلفــت  ــة دكت ــي، باحث ــه اليمان ــد الل وداد عب

ــه مــن برامــج  ــا اقتضت ــة 2030، وم ــة المملك ــى أن ســياق رؤي ــاه إل االنتب

ــى مســتوياتها.. ــة فــي أعل ــا الدول ــر المــوارد البشــرية تبنته لتطوي

اتخــاذ القــرار المناســب الــذي يجعــل الفريــق 

متحمًســا ومتماســًكا، كمــا أنهــا صاحبــة نظــر 

ال  بعيد، ولديها استعداد للحوار واالتصال الفعَّ

للوصــول إلــى الحلــول، واالنتبــاه لأخطــاء، 

ــك مــن  ــر ذل ــة، وغي ــات النافع ــة العالق وإقام

المــرأة الســعودية،  ــز  التــي تميِّ الخصائــص 

وتؤهلهــا لإســهام الفعــال فــي عمليــة قيادة 

المجتمــع.

الســمحان: رؤيــة المملكــة 2030 عــززت حــق المــرأة للعمــل 

فــي كل المياديــن.

فطاني: المرأة صاحبة نظر بعيد، ولديها االستعداد للحوار 

واالتصال الفعال للوصول إلى الحلول واالنتباه لألخطاء.

أ. وداد عبدالله اليماني - باحثة دكتوراه - إدارة أعمال

أ. محمد الجعوان - عضو الجمعية السعودية لإلدارة
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ال يكاد يخفى على أحد ما قام به سمو ولي 

العهد على المســتوى السياســي خالل فترة 

قصيرة، فقد أعاد ترتيب المنطقة بشكل عام، 

عبــر إعــادة رســم خارطتهــا السياســية، كما قام 

يــة مــع  ببنــاء عالقــات خارجيــة قائمــة علــى الندِّ

القوى العالمية، وأعاد بناء التحالفات السياسية 

على أساس الشراكات االستراتيجية مع الدول 

العظمــى كافــة، بمــا يخــدم الرؤيــة الشــاملة 

التي يسعى سمو ولي العهد إلى تحقيقها، 

وهذا ما جعل مجلة )فوربس األمريكية( تختاره 

ضمن العشــر الشــخصيات األقوى تأثيًرا في 

عام 2018م على مستوى العالم.

وقــد نتــج عــن ذلــك إعــادة ترتيــب العالقــات 

بيــن المملكــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

وهــو مــا تــم خــالل مقابلــة الرئيــس الروســي، 

ويمكــن فــي هــذا اإلطار اإلشــارة إلــى اجتماع 

تحديــد أســعار النفط، ومــا رافقه تلك الزيارات 

من عقد شراكات اقتصادية وصفقات، وفي 

ــاك لقــاءات مــع رئيــس  ــه، كان هن الوقــت ذات

جمهوريــة الصيــن الشــعبية، ورئيســة وزراء 

المملكــة المتحــدة، تــم خاللهــا تحديــد معالــم 

السياســة الســعودية فــي حلتهــا الجديــدة، 

والتي بدأنا نشاهد نتائجها السريعة والمميزة 

وبشــكل واضــح.

عام على البيعة، أعوام من اإلنجازات:
عبــر المحــور السياســي يناقــش مؤنــس شــجاع، الكاتــب وعضــو الجمعيــة 

الســعودية لــإلدارة، مــا قــام بــه ســمو ولي العهد خــالل عام علــى البيعة، 

ســارًدا تفاصيــل السياســة الجديــدة فــي المملكة:

عــام علــى البيعــة: أعيــد ترتيــب المنطقــة بشــكل عــام، عبــر 

إعــادة رســم خارطتهــا السياســية.

عــام علــى البيعــة: بنــاء عالقــات خارجيــة قائمة علــى الندية 
مع القوى العالمية، وبناء تحالفات سياســية على أســاس 

الشــراكات االســتراتيجية مع الدول العظمى.

أ. مؤنس شجاع - كاتب وعضو الجمعية السعودية لإلدارة
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مشــارًكا فاعــاًل فــي رؤيــة 2030، ضمــن محور 

مجتمــع حيــوي، ومــن ذلــك التالــي:

وجهت القيادة بتمكين المرأة السعودية من 	 

خدمات وزارة الداخلية في 4 مايو 2017م، 

كإصدار بطاقة األحوال الشخصية، وسجل 

األسرة للمطلقات، دون الحاجة إلذن ولى 

األمر، في بادرة لتسهيل أمورها، وأعطاها 

الحــق المدنــي في التصرف فيما يخصها، 

تــال ذلــك إعــالن وزارة التعليــم الســعودية 

الســماح للفتيــات بممارســة الرياضــة فــي 

المــدارس الحكوميــة فــي يوليــو من نفس 

العام.

بعد ذلك بشــهرين وبالتحديد في ســبتمبر 	 

صدر األمر السامي بالسماح بإصدار رخص 

قيــادة الســيارات للنســاء فــي الســعودية، 

واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور والئحته 

بمــا فيهــا إصــدار رخــص القيــادة التنفيذيــة 

للنساء في السعودية، في سبيل التمهيد 

لتنفيــذ القــرار فــي العاشــر مــن شــوال من 

العــام الهجــري 1439هـــ، وفــق الضوابــط 

الشــرعية والنظامية المعتمد.

في ســياق آخر تم اإلعالن عن تهيئة ثالثة 	 

مالعب لتكون جاهزة لدخول العائالت، وفًقا 

للضوابط الدينية واالجتماعية، وذلك كجزء 

مــن دمجهــا ومشــاركتها فــي كل نواحــي 

المجتمــع، كان ذلــك في أواخر عام ٢٠١٧م.

توالــت األحــداث حتــى شــهد فبرايــر لهــذا 	 

العام الحدث األكبر، تمّثل ذلك في تعيين 

أول امرأة تشغل منصب نائب وزير العمل؛ 

الدكتورة تماضر الرماح، كخطوة للبدء بتعيين 

السعوديات في المناصب القيادية.

عشــر 	  أربعــة  تكليــف  التعييــن  هــذا  تبــع 

قيادية في الجامعات السعودية كوكيالت 

للجامعــات لشــؤون الطالبــات.

وزارة 	  قامــت  فقــد  فحســب  ذلــك  ليــس 

العــدل بإصــدار عــدد مــن القــرارات التــي 

طــال انتظارهــا لدعــم المــرأة بشــكل عــام، 

والمطلقــات والقاصــرات بشــكل خــاص، 

لتعديــل بعــض القوانيــن الخاصــة بحضانــة 

األطفــال وســن قانــون لتزويــج القاصــرات 

عــن طريــق محاكــم مختصــة.

ــوزراء تنظيــم صنــدوق 	  كمــا أقــرَّ مجلــس ال

وســيرتبط  واألبنــاء،  للمطلقــات  النفقــة 

مباشــرة بوزيــر العــدل.

كما أوجب المجلس األعلى للقضاء إضافة 	 

نمــوذج فــي أنظمــة وزارة العــدل ضمــن 

القضايــا الالنهائيــة باســم إثبــات حضانــة، 

بمــا يضمــن اإلنهــاء والشــهادة أن الطفــل 

فــي حضانــة األم وال يوجــد منــازع، دون 

الحاجــة إلــى رفــع دعــوى، كل ذلك لتســهيل 

وإلعطــاء  كرامتهــا،  ولحفــظ  معامالتهــا 

الســعوديات فرصتهــن فــي العمــل فــي 

المحاماة فقد أقرت الوزارة دبلوم المحاماة 

الــذي علــى إثــره تمنــح رخصــة مزاولــة مهنة 

المحامــاة للمــرأة.

وأخيــًرا إقــرار مجلــس الــوزراء نظــام مكافحة 	 

جريمة التحرش، وبدء تطبيقه، وذلك لصيانة 

خصوصيات أفراد المجتمع وحفظ كرامته.

هــذا اإلنجــاز والحــراك فــي أقــل مــن عامين 	 

يشــهد علــى عزم ولــي العهد، حفظه الله، 

علــى تســريع تنفيــذ مــا يمكــن مــن الرؤيــة، 

ويؤكــد للعالــم أجمــع أنَّ القيادة الســعودية 

تفعــل المســتحيالت، وقــادرة علــى تحقيق 

المســتقبل األفضل للمرأة الســعودية.

المستقبل األفضل للمرأة السعودية:
د د. نــورة بنــت حمــد الضعيــان، أســتاذ مســاعد وراثــة جزيئيــة طبيــة،  تعــدِّ

واستشــاري األمــراض الوراثيــة، مــا حملتــه فتــرة ســمو ولي العهــد األمير 

محمــد بــن ســلمان للمــرأة الســعودية، والمنجــزات التــي اكتســبتها لتكــون 

شــهد فبرايــر مــن العــام 2017 أكبــر حــدث للمــرأة بتعيين 

أول امــرأة لمنصــب نائــب وزيــر العمــل فــي المملكة.

حزمــة مــن القــرارات خــالل هذا العام حققت المســتقبل 

األفضل للمرأة الســعودية.

د. نورة بنت حمد الضعيان - أستاذ مساعد وراثة جزيئية طبية



July - 2018

62

ملف العدد

األميــر محمــد بــن ســلمان للعهــد؛ ذلــك أن 

ــة،  ــغ األهمي ــاة الشــعوب بال ــه فــي حي الترفي

بمــا لــه مــن أثــر إيجابي على نفســية اإلنســان 

وإبداعــه ونجاحــه، حيــث تتجــدد حياتــه، ويخــرج 

ــاة الرتابــة والروتيــن اليومــي، وتكــون  عــن حي

فرصة السترخاء العقل وانفصاله عن الضغوط 

الناتجــة عــن عملــه.

يضيــف د. الخليفــة: إن مــن أهم أنواع الترفيه 

التــي ركــزت عليهــا الرؤيــة الموســيقى، وهي 

الترفيه المرتبط بالجانب الوجداني، ولها أثرها 

الكبيــر علــى الــروح البشــرية، ففيهــا عــالج لكل 

المتاعــب التــي تحملهــا النفــس البشــرية، كما 

اعتمــدت فــي بعــض الــدول كعــالج لبعــض 

الحاالت النفسية المستعصية، وهذا ما يؤكد 

أهميتها في راحة وإسعاد اإلنسان، وما أتمناه 

بصفتــي متخصــص فــي الموســيقى هــو أن 

يكــون هنــاك حصــص رســمية فــي المــدارس 

لتعليــم الموســيقى، لمــا فيهــا مــن تهذيــب 

للنفــس البشــرية، كمــا آمــل أيًضــا أن يتــم 

إنشــاء أكاديميــة ومعاهــد متخصصــة لتعليــم 

الموســيقى، لينشــأ جيــل مثقــف موســيقيًا، 

يحمــل علــى عاتقــه نقل ثقافتنــا العميقة إلى 

ف،  العالم، بدارســة وعلم وفن حقيقي مشــرِّ

وموســيقاها  بثقافاتهــا  تقــاس  فالشــعوب 

وموروثهــا الفنــي والثقافــي.

وبالطبــع فهنــاك أنــواع كثيــرة للترفيــه عملــت 

عليهــا الرؤيــة، مثــل مشــروع »القديــة« الــذي 

ا، ووجهة عالمية  سيكون متنفًسا كبيًرا ومهمًّ

للســياحة فــي وطننــا الغالــي، وهــذا ما يشــير 

إلــى أن إيــالء الترفيــه كل هــذا االهتمــام نابــع 

مــن علــم مهنــدس الرؤيــة، ســمو ولــي العهد 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 

ســلمان، بمــا لهــذا المجــال مــن أهميــة وتأثيــر 

علــى اإلنســان، وبكونــه بيئــة جاذبــة ومحفــزة 

للكثيــر مــن االســتثمارات الخارجيــة.

القيادة الوجدانية:
ــن الملحــن د. ســامي الخليفــة، ســفير الســالم العالمــي وحقــوق  يبيِّ

اإلنســان، أهميــة الترفيــه فــي حيــاة الشــعوب، بمــا يلفــت االنتبــاه إلــى 

معرفــة ســبب كل هــذا االهتمــام بمجــال الترفيــه خــالل عــام مــن واليــة 

د. سامي الخليفة - سفير السالم العالمي وحقوق اإلنسان
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ــي ســمو األميــر محمــد بــن  تأتــي فتــرة تولِّ

سلمان والية العهد والمنطقة العربية تعيش 

الكثير من االضطرابات السياسية، وحالة عدم 

االســتقرار، فــي ظــل األطمــاع الكبيــرة إليــران 

وحلفائهــا، لكــن المملكــة اســتطاعت مواجهــة 

كل هــذا االضطــراب بحكمــة القائــد وخبرتــه 

السياســية، التــي اكتســبها مــن خــالل ترعرعــه 

فــي بيــت السياســة العريــق.

»التحالــف االســالمي« هــو واحــد مــن أبــرز 

اإلنجــازات التــي حققهــا ســمو ولــي العهــد، 

وبــه ضــرب كل أطمــاع الشــر واإلرهــاب التــي 

تســتهدف المملكــة والمنطقــة العربية أجمع، 

واســتطاع مــن خاللــه لــمَّ شــمل أغلــب الــدول 

االســالمية والعربيــة فــي وقــت قياســي، 

باإلضافــة إلــى تبنيــه مبادرة »عاصفــة الحزم« 

التــي اســتطاعت أن توقــف المــدَّ الحوثــي 

فــي المنطقــة، وتحطــم جميــع أحالمــه وآماله 

التوســعية فــي اليمن وجنــوب المملكة، تلى 

ذلــك إطــالق عمليــة إعــادة األمــل، بتوجيــه من 

الملــك ســلمان، لمســاعدة الشــعب اليمنــي 

ــه،  ــف عن ــرب، والتخفي ــار الح ــى مواجهــة آث عل

وإعــادة إعمــار اليمــن، ومــن ثــم يأتي إنجــاز آخر 

ــادة العالقــات  ــل فــي إع ــر يتمثَّ لســمو األمي

السعودية األمريكية إلى سواقيها الصحيحة، 

وبنــاء عالقــة متينــة مــع واحــدة مــن الــدول 

العظمى في العالم، واستثمار هذه العالقة 

فــي تطويــر الوضــع االقتصــادي والسياســي 

للمملكة، وجعلها في مقدمة الدول المؤثرة 

سياســًيا واقتصادًيــا فــي المنطقــة والعالــم.

السياسـية  الشـؤون  بمجلسـي  واالكتفـاء 

واألمنيـة، والشـؤون االقتصادية والتنموية، 

وجعل األخير برئاسة األمير الشاب ولي العهد؛ 

محمـد بـن سـلمان، الذي اكتسـب خبـرة إدارية 

له لرئاسة أكبر مجلس  واسعة من والده، ما أهَّ

بعد مجلـس الوزراء.

ـد الباحـث القانونـي حازم  بهـذه المقدمـة يمهِّ

بـن محمـد التهامي لحديثه عـن عام االنجازات 

العهـد  ولـي  بقيـادة  والمصبـوغ  الواسـع، 

السـمو  صاحـب  أن:  موضًحـا  االسـتثنائية، 

الملكي األمير محمد بن سلمان قد حمل آمال 

الشعب السعودي؛ إذ اهتمَّ بالشؤون التنموية 

كالصحة والتعليم واإلسكان والبلديات وغيرها 

من الخدمات الحيوية، كما اعتمد سـموه في 

عمله على سياسة تقليص الفجوة في التنظيم 

بمـا يحقـق التطلعـات حـول كل مـا يمـس حياة 

النـاس، ما سـيعزز السياسـة التنموية القوية 

التـي سـتضع المملكـة فـي مصـاف الـدول 

المتقدمـة، وقـد اسـتطاع في فتـرة وجيزة أن 

يلفـت أنظـار العالم بمـا أظهره من قدرة على 

التصدي لكل األحداث العريضة التي مرَّ ويمرُّ 

بهـا الوطن والمحيـط والمنطقة والعالم.

ل  المعـوَّ يـزال  األداة  وال  كان  القانـون  وألن 

عليهـا فقـد انطلـق األميـر محمـد بن سـلمان، 

خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية، بقراءة 

الواقع قراءة صحيحة، وتطبيق مبدأ الشفافية 

الـذي يتيـح للمسـؤول وللمواطـن المشـاركة 

ـه سـمّوه الشـجاع  فـي تصحيـح الخطـأ، وتوجُّ

فـي القضـاء على الفسـاد بمـا هو واحدة من 

الخطـوات األسـاس للنهـوض والبناء.

صناعة اإلنجازات:
بحكــم خبرتــه اإلداريــة العاليــة، وإيمانــه القــوي بالكفــاءات الوطنية الشــابة، 

اتخــذ ملــك الحــزم والعــزم؛ الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز مجموعــة مــن 

القرارات الحازمة السريعة؛ كان منها إلغاء العديد من المجالس والهيئات،

حازم بن محمد التهامي - باحث قانوني

محمد بن سلمان والتغييرات السياسية:
عــن الظــروف التــي أتــت فيهــا واليــة عهــد صاحــب الســمو الملكــي محمد 

ــات الخبــرة السياســية الواســعة التــي أثبتتهــا قراراتــه  يًّ بــن ســلمان، وتجلِّ

وخطواتــه، يقــول مديــر عــام العالقــات العامــه والمســؤولية االجتماعيــة: 

أ. يحيى أحمد الحكمي - مدير عام العالقات العامه والمسؤولية االجتماعية بأمانة منطقة جازان
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صحيح، أنها سنة واحدة بحساب األيام والشهور 

م أخي صاحب السمو الملكي األمير  منذ أن تسلَّ

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منصب 

واليـة العهـد؛ فـي رؤيـة استشـرافية متقدمـة 

لسـيدي الوالـد خـادم الحرمين الشـريفين الملك 

سـلمان بـن عبـد العزيز آل سـعود، حفظهما الله 

ورعاهما، اإلداري االستثنائي المبدع، الذي أدرك 

حساسية المرحلة، لمعرفته األكيدة أن بالدنا اليوم 

هـي الدولـة الثالثـة فـي العالـم مـن حيث نسـبة 

تعداد السكان الذين سنهم تحت الـ )19( عاًما.

األميـر  ألخـي  واحـدة  إنهـا سـنة  أقـول، صحيـح 

محمد في منصب والية العهد بحسـاب الزمن، 

إال أنهـا فـي الوقـت نفسـه تسـاوي عقـوًدا مـن 

ط  اإلنجازات المدهشة، والتحوالت المذهلة، خطَّ

ـر المتقـدم، وعمـل علـى تنزيلهـا  لهـا بفكـره النيِّ

علـى أرض الواقـع مـع المسـؤولين فـي الدولـة 

بالعمل والسهر والتعب والسفر المتصل، بتوجيه 

قائـد ركبنـا الهمـام، مليكنـا المفدى والـد الجميع 

سـلمان الحـزم والعـزم األكيد.

وصحيح أيًضا أن ما حققه أخي األمير ولي العهد 

من إنجازات على كافة المستويات يصعب حصره 

في عجالة كهذه، إن لم يكن يسـتحيل، إال أنني 

سأكتفي اضطراًرا بإشارات سريعة وشذرات من 

هنا وهناك.

إلـى  أشـير  أن  يكفـي  المحلـي،  الصعيـد  علـى 

جهده المتواصل وعمله الدءوب من أجل تحقيق 

أهداف التحول الوطني )2020(، ضمن إطار رؤية 

بالدنا الذكية الطموحة )2030(، والتي كان ولي 

ابها ومهندسـها المبدع، الرؤية  عهدنـا األميـن عرَّ

السعودية الخالصة الشاملة، غير التقليدية، التي 

جذبت انتباه العالم لبالدنا، ويجري اليوم تنزيلها 

ـة الكبار؛ إذ  علـى أرض الواقـع بعـزم الرجـال وهمَّ

لت بدايـة عمليـة وانطالقـة حقيقيـة راسـخة  شـكَّ

نحـو تغييـر إيجابي جذري في مؤسسـات الدولة 

وعلـى الصعيد المجتمعي أيًضا.

وأكتفـي هنـا بوصف دينيس روس، السياسـي 

األمريكـي المخضـرم، لرؤيـة ولـي عهدنـا الذكية 

الطموحـة، إذ يقـول: )أعتقـد أن مـا يحـدث فـي 

السـعودية اليـوم هـو تحـول كامـل، وليس فقط 

مجرد إصالحات، تحول اجتماعي واقتصادي يسمح 

للسـعودية أن تكـون قاعـدة معرفيـة غنيـة تثـري 

ما أن %70 من  الشباب واألجيال القادمة، السيَّ

السـعوديين تحـت عمـر الثالثيـن سـنة؛ وتقديـم 

هذه القدرات والقطاعات للتعليم والمعرفة في 

السعودية يؤدي لتفعيل قدرات هؤالء الشباب، 

ولي العهد.. صادق الوعد
اللواء الركن م. الدكتور: بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود
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وبالطبع فإن هذا التحول وإثراء جوانب المعرفة 

والتعليـم يعنـي إغالق الباب في وجه التطرف، 

ويمنعـه من اختطاف عقول الشـباب(.

ومن جهة أخرى، أجدني هنا أستحسن االستشهاد 

بقول الشاعر سعد الحميدين:

يـــا ولـــي العهـــد عـــام قـــد مضـــى

كلُّ مـــا فيـــه تســـامى بالنعـــم

فعلكـــم يبـــدو  فيـــه  يـــوم  كل 

ُيحتـــرم نجـــاح  تحقيـــق  نحـــو 

يشـــهد الجمـــع علـــى إنجازكـــم

مـــا بـــدا منـــه ومـــا فيـــه رســـم

ويوافقه الشاعر عادي بن رجا بن رمال الشمري، 

إذ يقول:

محمـــد مدهل الحكمه وللراي الجري عنوان

عريـــن الحلـــم زيـــزوم التواضـــع ويتعـــال بـــه

فتح للمملكه في رؤيته باب وسمك له شان

سما بالدار ودروب المعالي يطرق اسبابه

نفضها نفض والخبرا صفت والشرب توه زان

وبدت تظهر مالمح رؤيته والصعب ما هابه

أما على الصعيد اإلقليمي، فجهود ولي عهدنا 

أخـي األميـر محمـد بن سـلمان الصادقـة الحثيثة 

المتميـزة، تقـف شـاهًدا علـى صـدق نيتـه فـي 

توحيد الصف، لخدمة قضايا العرب والمسلمين، 

ويظهر هذا جلًيا في زياراته إلى كثير من الدول 

العربية واإلسالمية، وما تحقق إثرها من تحالفات 

ر  استثنائية في العمل يًدا واحدة ضد قوى الشَّ

عـن  اليمـن، واإلعـالن  ف فـي  والتطـرُّ والبغـي 

تأسـيس تحالـف عسـكري إسـالمي، يعـد األول 

مـن نوعه فـي التاريخ الحديث. 

لعالقاتنـا  سـريعة  بإشـارة  أيًضـا  هنـا  وأكتفـي 

المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  مـع  المتميـزة 

موضـع  العـزم  إسـتراتيجية  وتنزيـل  الشـقيقة، 

التنفيذ من خالل عشرين اتفاقية، وأربعة وأربعين 

مشروًعا مشترًكا، تحقق الخير لمواطني البلدين 

الشـقيقين فـي مختلـف المجـاالت، وفـي هـذا 

يقول ولي العهد: )دول مجلس التعاون الخليجي 

أمامهـا فرصـة كتكتـل فـي أن تكون سـادس أكبر 

اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشـكل الصحيح 

فـي األعـوام القادمـة(، وفـي تأكيده لـدور ولي 

العهد، بخالف ما أشـاعه المغرضون، يؤكد األخ 

سـعد الحريـري رئيـس وزراء لبنـان قائـاًل: )الجميع 

يعلـم مـدى الدعـم الـذي يبديـه األميـر محمد بن 

سـلمان لـي شـخصًيا، وفـي الواقـع إنـه يقـوم 

بدور محوري أيًضا لدعم استقرار لبنان السياسي 

واألمني واالجتماعي واالقتصادي( )انظر جريدة 

الرياض، األربعاء 21 من رمضان 1439هـ، الموافق 

6 مـن يونيـو 2018م، العـدد 18244، ص 4(.

وال أستطيع تجاوز هذه الفقرة من دون اإلشارة 

ولـو سـريًعا إلـى موقـف أخـي ولـي العهـد مـن 

إيران، وما تمارسـه من سياسـة هدامة لتفكيك 

دول المنطقـة، ذلـك الموقـف الجـريء الواضـح 

الذي قلب الطاولة على إيران، يوم كشف عنها 

أجمـع، مؤكـًدا  للعالـم  القنـاع موضًحـا حقيقتهـا 

أنـه يسـتحيل التفاهـم مـع نظام طائفـي، ينتظر 

المهدي بنص الدستور الذي تقول إحدى فقراته: 

)مذهـب الدولـة هـو المذهـب الجعفـري اإلثنـى 

عشري، وهذه المادة تبقى إلى األبد وغير قابلة 

للتغييـر(، كمـا أكـد فـي حديـث الحـق، بصراحتـه 

المعهودة وشجاعته المعروفة وجرأته المشهودة، 

أن: )المرشـد األعلـى اإليرانـي هـو هتلـر جديـد 

في منطقة الشرق األوسط، غير أننا تعلمنا من 

أوروبـا أن االسـترضاء فـي مثـل هـذه الحالـة لـن 

ينجـح، وال نريـد أن يكـرر هتلـر الجديـد فـي إيـران 

مـا حـدث فـي أوروبا هنا في الشـرق األوسـط(. 

وها هي إيران، قد خبرت صدق ولي العهد، من 

خـالل جهـوده مـع األصدقـاء والحلفـاء والشـركاء 

في العالم، في مواجهة حاسمة، وحصار خانق، 

ا يسـودها من  وتـآكل فـي االقتصـاد، فضـاًل عمَّ

فوضـى ومظاهـرات؛ كنتيجـة طبيعيـة لسياسـة 

قادتهـا المذهبيـة التخريبية التي أشـعلت الفتنة 

فـي دول المنطقـة مـن العـراق حتى اليمن.

أمـا علـى صعيـد العمل مع الشـركاء عبـر العالم، 

فقد بذل ولي عهدنا األمين جهوًدا مضنية لترسيخ 

عالقـات اسـتراتيجية فريـدة لخدمـة الوطـن مـن 

الصيـن إلـى أمريـكا، والتـي كانـت زيارتـه األخيرة 

إليها تاريخية بكل معنى الكلمة، كما أكد الدكتور 

كينيـث وينسـتين، رئيـس معهد )هدسـون( في 

واشنطن، إذ يقول: )زيارة ولي العهد إلى أمريكا 

كانـت أنجـح زيـارة لزعيـم أجنبـي منـذ عهـد الزعيـم 

الصيني دينغ شيوبينغ عام 1979م، التي قلبت 

الموازيـن أيًضـا حينهـا، لم تكن زيـارة ولي العهد 

زيارة عادية مقتصرة على لقاءات بروتوكولية مع 

م كل  صناع القرار، بل كانت زيارة ألمير شاب حطَّ

البروتوكـوالت، التقـى شـخصيات مـن المجتمـع 

المدنـي فـي أمريـكا، مؤسسـات تقنيـة، وأهـم 

الشـركات الرائـدة، وهـذا كلـه لهـدف يصـب فـي 

مهمـة تحقيـق رؤيـة 2030 للتقـدم والتطور في 

السـعودية(. وقـد أكـد هذا السـيناتور األمريكي 

السـابق الشـهير ليبرمان، إذ يقول: )تعيين ولي 

العهـد خطـوة مهمـة سـتحقق كثيـًرا مـن التقـدم 

للملكـة والمنطقـة، فسـجله يتحدث عـن إنجازاته 

الكثيرة كقائد قوي مع حداثة عهده، األمير محمد 

بـن سـلمان يـرى بوضـوح ماهيـة الصراعات في 

تحقيـق  وبإمكانـه  ويفهمهـا،  األوسـط  الشـرق 

األفضـل للمملكـة والمنطقة، وأعتقد أن األمل 

والواليـات  العهـد،  ولـي  فـي  وكبيـر  حقيقـي 

األمريكيـة المتحـدة تدعمـه(، وال غـرو إذن إن مأ 

صيـت األميـر محمـد بـن سـلمان الدنيـا وشـغل 

د ذلك أخي األمير خالد بن سلمان  الناس، كما أكًّ

سـفير خادم الحرمين الشـريفين في واشـنطن.

أجـل، تلـك لمحـة سـريعة عـن جانـب محـدود مـن 

إنجازات ولي العهد خالل عام واحد، يجدها الجميع 

أقرب إلى الخيال من الحقيقة، وال أملك أمامها 

إال أن أختم مقالي هذا بأبيات لأخ الشاعر ناصر 

بن جمعان آل عوض، يقول فيها:

يـــا محمـــد يـــا بـــن ســـلمان نســـل الكـــرام

الثريـــا لـــك ثـــرى والفخـــر باســـمك يحـــاك

خالقـــك ربـــي إمـــام ونظراتـــك أمـــام

ــا رؤاك ــه تؤكدهـ ــز حنكـ ــم وكنـ راس حكـ

همتـــك قمـــه ومجـــدك تعـــال كل هـــام

للخـــوي بســـتان طيـــب وللباغـــي هـــالك

كل شـــبر بالوطـــن شـــامله منـــك اهتمام

لـــك مشـــاريع هنـــا مثلهـــا صـــروح هنـــاك

مـــا يحقـــق فـــي قـــرون تحقـــق لـــك بعـــام

منجزاتك للوطن ألجمت مرجف وشاك

ــا وبـــل الغمـــام للبلـــد خيـــرك دوام كمـ

تدرك الملهوف واللي من الضيقات باك

للســـالم بعـــزم  الجهـــد  ذخـــرت  مـــا 

وسيف عدلك حز روس هوايتها العراك.
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يرتكــز الكايــزن علــى عمــق هذيــن المعنييــن، وارتباطهمــا 

يحقــق المعنــى الحقيقــي الــذي يهــدف إليــه الكايــزن.

ومن المفاهيم التي تعطي تصوًرا عن العمق والقوة الذي 

تشمله ثقافة الكايزن وتجعل المرء أكثر وعيا وإدراًكا به:

أواًل: أنــه ينتمــي إلــى قوانيــن الــروح، التــي تعمــل علــى 

حــل المشــكلة بحــب وأخــالق، وليــس إلــى قوانيــن العقــل 

التــي تشــكك وتســأل وتثــور. 

ثانًيــا: فــي نظــام الكتابــة الياباني يقســم الرمــز )الكانجي( 

الخاص بالعمل إلى ثالثة أقسام )الفرد – الوزن – القوة(، 

وهــذا يعنــي أن الفــرد يبــذل قــوة علــى مهمــة لهــا وزن، 

وبالتالــي تكــون النتيجــة مثمــرة وذات قيمة مضافة. 

ثالًثــا: لــدى الكايــزن مفهــوم عــام وعميــق فــي التصنيــع؛ 

)ال تســتلمها - ال تنفذهــا - ال تمررهــا(، وهنــا يأتي معنى 

االتقــان فــي العمــل.

رابًعــا: مــن المفاهيــم العميقــة فــي الكايــزن فــي الرســم 

الكانجــي؛ فالمقطــع األولــى يرمــز إلــى العــدل، والمقطــع 

األوســط يرمــز إلــى الشــغف، والمقطــع األخيــر يرمــز إلــى 

االنســجام، والمعنــى أن أي عامــل يحصــل علــى هــذه 

المفاهيــم )العــدل - الشــغف - االنســجام( ســوف تكــون 

ــة جــًدا، ومتمكــن، وذو والء مطلــق  ــه عالي ــه وكفاءت إنتاجي

للعمــل، وهــذا مــا تهــدف إليــه كافــة القطاعــات الحكوميــة 

والخاصــة.

لــذا نســتطيع أن نقــول إن الوصــول الــى العمــق فــي 

الكايــزن ومفاهيمــه الملهمة العميقة يعطي قوة عميقة 

علــى مســتوى التطبيقــات العمليــة والكفــاءة الشــخصية.

أتمنى التوفيق والنجاح والسعادة للجميع.

الكايــزن مصطلــح يابانــي، ومنهــج علمــي، ينــدرج تحــت إدارة الجــودة الشــاملة، ويتكــون مــن 

ــان  ــى األفضــل، وهات ــي إل ــرى )Zen( وتعن ــر، والكلمــة األخ ــي التغيي ــن )kai( وتعن كلمتي

الكلمتــان مرتبطتــان ارتباًطــا وثيًقــا وعميًقــا، فــال تغني إحداهما عن األخــرى لتحقيق مفهوم 

الكايــزن، إذ مــن المهــم معرفــة أنــه ليس كل تحســين كايزن، وليس كل عمل مســتمر كايزن. 

الكايزن.. قوة عميقة

المهندس: تركي اليامي
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التغيير وإدارته... واستدامة المنظمات

يظل التغيير مطلًبا أساسًيا للمنظمات لتواكب كافة التحوالت االجتماعية 

واالقتصادية والتقنية، خاصة في هذه األلفية التي تتسم بالتطور والتغير 

الســريعين،  ولتحقــق مختلــف المنظمــات هذا المطلــب، يؤكد المختصون 

علــى أهميــة أن يحــدث ذلــك التغييــر وتتــم إدارتــه وفــق منهجيــة واضحــة 

ومحــددة، ومعرفــة كافــة العوامــل المحيطــة بــه والتــي تحــد مــن تطبيقــه 

بكفــاءة، وحيــث تســعى المنظمــات اليوم إلى المنافســة والبقــاء وتحقيق 

االســتدامة مــن خــالل التغييــر المخطــط، وفــق مــا يتــاح لهــا مــن إمكانــات 

ماديــة وبشــرية، إال أنــه يكتنــف ذلــك التغييــر بطبيعتــه حالــة مــن الترقــب 

ــة  ــك العملي ــث أن تل ــون، حي ــي ال يدركهــا إال القــادة الفاعل والتوجــس الت

االنتقاليــة لهــا جاذبيــة لما تكتنفه مــن تحدٍّ لقدرات القادة والمنظمات على 

حدٍّ ســواء، إلحداث ذلك التغيير وإدارته للوصول إلى األهداف المرغوبة.  

ــه،  ــر المنشــود وإدارت ولمســاعدة مختلــف المنظمــات فــي إحــداث التغيي

يجتهــد قــادة التغييــر والمختصــون فــي التوضيــح أن تلــك العمليــة يســيرة 

وغيــر معقــدة، وتتطلــب الجــرأة واإلصــرار علــى تحقيــق األهــداف المحــددة 

لــه، وأنهــا عمليــة منتظمــة ومســتمرة تحتــاج إلــى وقــت لتحقيــق النتائــج 

والنجاحــات المطلوبــة، وأنهــا عمليــة تحتــاج إلــى حشــد المزيــد مــن المــوارد 

الماديــة والبشــرية، وتضافــر الجهــود اإلداريــة والقياديــة علــى حــد ســواء، 

ويتطلــب تطبيقهــا اســتراتيجيات فاعلــة، وإدراك أنهــا تتأثــر بكافــة العوامــل 

والمتغيــرات المحيطــة بهــا، والتي ينبغي أن تســتجيب لها لتحقيق أهداف 

ذلــك التغييــر المنشــودة.

ولتبقــى المنظمــات فاعلــة ومتغيــرة باســتمرار فإنــه ينبغــي أن تتطــور 

وتتغيــر باســتمرار، وأن تعمــل علــى احتــواء كافــة محــددات التغييــر الــذي 

يظهــر فــي أوجــه متعــددة مــن المقاومــة، ســواء علــى مســتوى المنظمــة 

أو األفــراد ذوي العالقــة بالتغييــر، وذلــك مــن خــالل أهميــة التعــرف علــى 

ــر، حتــى  ــن بالتغيي مصــادر تلــك المقاومــة ومكوناتهــا، بمشــاركة المعنيي

يمكــن بنــاء طرائــق فاعلــة الحتوائهــا، وإحــداث التغييــر بكفــاءة. 

ويتحقــق التغييــر مــن خالل التحليل الدقيــق إلحداث ذلك التغيير والتخطيط 

والتطبيــق لــه، مــن خــالل العديــد مــن الخطــوات، مثــل: الوصــف الدقيــق 

لمــا ينبغــي إحداثــه، وتحديــد االحتيــاج الدقيــق لــه، وكيفيــة إحداثــه، وتحديــد 

أهــم المنافــع والمكتســبات الســريعة واآلجلــة مــن ذلك التغيير، والشــركاء 

فــي تنفيــذه الذيــن ينبغــي معرفة كيفيــة التعامل معهــم وكيفية إدارتهم، 

ســواء أكانــوا فــرق عمــل منفــذة لعملية التغييــر أو متأثرين به أو مشــاركين 

فــي صناعــة ذلــك التغيــر مــن صنــاع قــرار، خبــراء، ميســرون، والــذي ينبغي 

أن يتوفــر لهــم جميًعــا المعرفــة التامــة بعمليــة التغييــر، والدعــم الكامــل، 

والتمكــن مــن إحداثــه فــي المنظمات.

          ولتستديم المنظمات في ظل التحوالت االجتماعية واالقتصادية 

والتقنية المتسارعة، ينبغي أن يكون التغيير شاماًل لكافة مكونات المنظمة، 

بــدًءا مــن رؤيتهــا وأهدافهــا اإلســتراتيجية، إلــى عملياتهــا التنفيذيــة فــي 

كافــة األنشــطة والمجــاالت والمهــام التــي تؤديهــا، كمــا ينبغــي أن تكــون 

تلــك العمليــة منتظمــة ومســتمرة للحــد مــن الجمود الذي يمكــن أن تعاني 

منــه فــي كافــة مفاصــل المنظمــة الرئيســية، لتحقــق بالتالــي االســتدامة 

بيــن المنظمــات، ولتبقــى منافســة ومواكبة لكافة التحــوالت الحديثة.

 د. عجالن محمد الشهري

أميـــن مجلس الجمعية الســـعودية لإلدارة

ورئيـــس لجنـــة التطويـــر واالستشـــارات
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األستاذ: حاتم موسى معشي

النفســيات المختلفــة للبشــر فــي محيــط العمــل، واحتــواء هــذا 

ــدة وســائل، أبرزهــا البشاشــة،  ــالف مــن خــالل ع ــوع واالخت التن

والهــدوء فــي التعامــل مــع القضايــا المختلفــة داخل المؤسســة، 

ومــدى قدرتــه علــى ضبط النفس والصبر فــي المواقف المثيرة 

والمستفزة.يحتاج القائد أو االداري الناجح إلى استخدام األساليب 

المتنوعــة للتحفيــز، ومنهــا الحــزم، والدقــة في التعامــل في إطار 

المؤسســة، مــع الحفــاظ علــى كرامة وكيــان الطرف اآلخــر، وإيجاد 

وســائل وطــرق فعالــة فــي التواصــل داخــل المؤسســة، إلشــاعة 

جــو مــن المــودة واأللفــة والمحبــة، لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن 

اإلنجــاز، والرضــا الداخلــي والخارجــي للمؤسســة ولأفــراد قبــل 

كل شــيء.

ولعــل مــن العوامــل المهمــة التــي تتعلــق بتحفيــز العامليــن فــي 

المؤسســة مــدى شــعورهم باالنتمــاء إليهــا، وأنهــم جــزء ال يتجــزأ 

مــن خططهــا وبرامجهــا ومشــاريعها، وذلــك مــن خــالل إشــراكهم 

في وضع الخطط واالستراتيجيات والبرامج الخاصة بالمؤسسة، 

وإبــداء المالحظــات والــرؤى والمقترحــات، فــي جــو مــن األلفــة 

ــق  ــق الشــعور العمي ــع أعضــاء الفري ــدى جمي ــق ل والشــراكة، يخل

بأنهم أعضاء مهمون في المؤسســة، وآراؤهم تؤخذ بالحســبان 

مهمــا كانــت بســيطة.

ــه أنواعــه وطرقــه  ــة، ول ــه الجوهري ــه أهميت ــز فــن ل ــًرا، التحفي أخي

المتعــددة، ومعرفتــه وإتقــان تنفيــذه يعــود بالفائــدة الكبيــرة على 

ــد، وال شــكَّ أن ُبعــَده النفســي  المؤسســة والموظــف والقائ

ــذا ينبغــي أن يــدرس بعنايــة وإلمــام، كــي  ــه، ول هــو األهــمُّ في

يؤتــي نتائجــه المرجــوة منــه، للعامــل وللمؤسســة على الســواء.

لعــل مــن أبــرز الفنــون التــي يوليهــا علمــاء اإلدارة اهتماًمــا خاًصا في الدراســة والتطبيق 

علــى بيئــة العمــل فــنُّ التحفيــز اإلداري، والــذي يعــدُّ مــن أهــمِّ أســس اإلدارة الحديثــة 

الناجحــة والفعالــة.

البشــر ليســوا روبوتــات يمكــن التعامــل معهــم بطريقــة آليــة، ولــذا كان البــد مــن دراســة 

األســاليب والدوافــع التــي تحفزهــم علــى اإلنجــاز والتقديــم وتحقيــق األهــداف الخاصــة 

بالمنشــأة بفاعليــة وجــودة عاليــة، ومــن ثــم تدريب جميع المــدراء والقادة على ممارســته 

في مؤسســاتهم ومنشــآتهم.

فــنُّ التحفيــز متعلــق بالنفســيات المختلفــة للعامليــن فــي المؤسســة، إذ يعتمــد علــى 

فهــم النفســيات، وإتقانــه مرتبــط بمــدى قــدرة القائــد أو اإلداري علــى التعامــل مــع 

التحفيز اإلداري.. مفتاح النجاح
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مـع الخطـط الوطنيـة الكبـرى، خاصـًة تلـك المرتبطـة بإحـداث تغيـرات 

نوعيـة هادفـة إلـى النهـوض والتقـدم بالـدول، تبـرز عمليـة »قيـاس 

األداء« لتؤدي دوًرا محورًيا في تمكين الحكومات من تحقيق أهدافها 

وفـق الجـداول الزمنية الموضوعـة لخططها وبرامجها.

وفي هذا اإلطار، نجد أن رؤية المملكة 2030 بما تملكه من طموح 

وبنيـة تحتيـة مسـاعدة، وكفـاءات بشـرية وطنيـة مؤهلـة، توجهـت 

لتأسـيس مركـز ُيعنـى بقيـاس األداء باسـم المركـز الوطنـي لقيـاس 

م  العامـة »أداء«، حيـث يهـدف لقيـاس ومتابعـة تقـدُّ أداء األجهـزة 

األجهـزة الحكوميـة في تحقيق أهدافها االسـتراتيجية ومسـتهدفات 

برامجهـا ومبادراتهـا نحـو إحداث التغيرات اإليجابيـة الالزمة للوصول 

لرؤيـة المملكـة 2030.

مجلـة القيـادة سـعت إلجراء حوار خـاص مع مدير عام المركز الوطني 

لقيائ أداء األجهزة األمنية المهندس حسام الدين بن صالح المدني.

المهندس حسام الدين المدني:

المهندس حسـام الدين المدني من القيادات الشـابة التي تمتلك 

تنفيـذي فـي قطـاع األعمـال،  خبـرة واسـعة كمهنـدس ومسـؤول 

اسـتطاع تحقيق العديد من النجاحات خالل مسـيرته المهنية، مرتكًزا 

علـى مفاهيـم الكفـاءة واالبتـكار فـي العمـل، حيـث قـام بتصميـم 

الة لتحديد الفرص التجارية وتنفيذ األنظمة المتكاملة  استراتيجيات فعَّ

حوار مجلة القيادة مع..

م. حسام الدين بن صالح المدني
مديــر عــام المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة "أداء"

حاوره: فيصل العميسي
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والعمليات التشغيلية في عدد من الشركات 

الكبرى والمتوسـطة.

أنظمـة  لتكنولوجيـا  الواسـع  فهمـه  وبفضـل 

المعلومـات إضافة لتمتعـه بمهارات القيادة، 

اشتهر بقدرته على وضع األهداف الطموحة، 

وتحديد الموارد الالزمة لتحقيقها بكفاءة ودقة. 

يـه هذا المنصب، عمل حسـام الدين  قبـل تولِّ

المدني مستشاًرا لوزير االقتصاد والتخطيط، 

وسـاهم بشـكل كبير في وضع اسـتراتيجيات 

قياس األداء وتأسيس المركز.

كبـرى  فـي  مهمـة  مناصـب  عـدة  تولـى  كمـا 

الشـركات، حيـث عمـل خـالل الفتـرة من 2004 

وحتـى 2011 فـي شـركة أرامكـو السـعودية، 

وتـدرج خـالل هذه الفترة في مناصب عديدة، 

وأثناء توليه لمنصب محلل استراتيجيات، ساهم 

في برنامج التحول الذي اعتمدته شركة أرامكو 

لتطوير مقاييس األداء وأنظمتها، كما شارك 

كعضو في لجنة إعادة هيكلة استراتيجية البحث 

والتطوير في شـركة أرامكو السـعودية، كتب 

رسـالة ماجسـتير بعنوان »منهج لتقييم موارد 

الغاز غير التقليدية التي يمكن استردادها فنًيا 

أو اقتصادًيا بأساليب جديدة«.

اإلدارة  برنامـج  المدنـي  الديـن  أكمـل حسـام 

العامة واالستراتيجيات للقياديين في جامعة 

هارفـارد، وبرنامـج القيـادة واإلدارة المتقدمـة 

مـن معهـد القيادة والريـادة. حصل على درجة 

ماجستير في تخصص هندسة البترول/موارد 

الغاز غير التقليدية من جامعة تكساس إيه آند 

إم، ودرجـة البكالوريـوس فـي علـوم الحاسـب 

اآللـي مـن جامعة كنسـاس لورنس بالواليات 

المتحـدة األمريكية.

المركز الوطني )أداء(:

وعن المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة 

تحـدث المهنـدس حسـام الديـن المدنـي بـأن 

المركز تم تأسيسة بناًء على توصية من مجلس 

الشـؤون االقتصاديـة والتنميـة، وقد أنشـئ 

المركـز بقـرار مـن مجلـس الـوزراء ليكـون جهاًزا 

حكومًيا يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل 

المالـي واإلداري، وهـو المرجـع لقيـاس أداء 

األجهزة العامة، ويرتبط تنظيمًيا برئيس مجلس 

الوزراء، ويترأس مجلس إدارته صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

ولي العهد رئيس مجلس الشؤون االقتصادية 

والتنمية، ويهدف إلى قياس أداء األجهزة من 

خالل تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة 

وملزمـة لهـا لدعـم كفايتهـا وفاعليتها، وإعداد 

تقارير دورية حول نتائج أدائها.

مهام المركز:

وعـن مهـام مركـز أداء ذكـر المهنـدس حسـام 

المدني بأن المركز يتولى بناء مؤشرات وأدوات 

قياس أداء األجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل 

مسـتمر، ويدعـم عمليـات تحسـين الخدمـات 

الحكوميـة وتطويرهـا مـن خـالل قيـاس جـودة 

الخدمـات ورضـا المسـتفيدين، ودعم األجهزة 

في تنفيذ غاياتها وخططها االستراتيجية، وفق 

مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها 

ومبادراتهـا ومشـروعاتها المعتمـدة، وتحديـد 

وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه 
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األجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها، واقتراح 

الحلول المناسبة لمعالجتها، وإعداد التقارير عن 

نتائـج أداء األجهـزة، التي يمكن توظيفها في 

مراجعـة وتحسـين األداء الحكومي، باإلضافة 

إلـى نشـر ثقافـة القياس، ومراجعة وتحسـين 

أداء األجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال. 

وذكـر المدنـي بـأن المركـز سـعى فـي سـنة 

التأسـيس األولـى لبنـاء البنيـة التحتيـة للمركز 

السـتقطاب الكـوادر البشـرية المؤهلـة فـي 

إعـداد  إلـى  باإلضافـة  األداء،  قيـاس  مجـال 

اإللكترونيـة،  واألنظمـة  القيـاس  منهجيـات 

وقـد حـرص المركز علـى االطالع على أفضل 

الممارسـات الدوليـة فـي مجال قياس األداء، 

سـواء كان ذلـك لقيـاس أداء األجهـزة العامـة 

المختلفـة، أو قياس مسـتوى جـودة الخدمات 

ورضـا المسـتفيدين عـن الخدمـات الحكوميـة، 

مبيًنـا بـأن المركـز يرفـع تقاريـر ربـع سـنوية عن  

نتائـج القيـاس إلـى الجهـات الُعليـا.

وقـال المهنـدس المدنـي لـ"مجلـة القيادة ": 

العامـة،  األجهـزة  أداء  بقيـاس  المركـز  يقـوم 

والمقصـود باألجهـزة العامـة كل مـن األجهـزة 

الحكومیة والوزارات والهيئات العامة والصنادیق 

العامـة  المعنویـة  الشـخصية  ذات  واألجهـزة 

المركـز علـى قيـاس  المسـتقلة، كمـا يعمـل 

تجربـة المسـتفيد ورضـاه عـن جـودة الخدمـات 

المقدمة له من قبل األجهزة الحكومية، ويقصد 

بالمسـتفيد المواطن والــُمقيم والزائر.

ن المدني أن المركز يطبق منهجية قياس  وبيَّ

والممارسـات  التجـارب  أفضـل  وفـق  لـأداء 

العالميـة فـي هـذا المجـال، والتـي يتـم مـن 

خاللها تحديد مؤشرات رئيسية لقياس األداء 

نحو تحقيق األهداف والمستهدفات المعتمدة 

لأجهـزة العامـة والمبـادرات المرتبطـة برؤيـة 

المملكة 2030، ومن ثم متابعتها ومناقشتها 

بصفة دورية مع األجهزة العامة، ليصدر المركز 

بعد ذلك تقارير ربع سنوية حول أداء األجهزة، 

ومدى تحقيقها لتلك المستهدفات، وتقدمها 

في تنفيذ المبادرات، كما تأتي أهمية قياس 

األداء باألجهزة العامة متمثلة في مخرجات هذا 

القيـاس مـن خـالل تقاريـر دورية ترفـع للقيادة 

العليا لتساهم في دعم وتمكين القيادة في 

اتخاذ القرار وتصحيح المسـار إذا وجب األمر.

أدوات القياس:

وبحسـب المدنـي فإن المركـز بدأ في تطبيق 

أداتـي قيـاس لرضـا المسـتفيد عـن الخدمـات 

الخفـي"  "المتسـوق  وهـي  الحكوميـة 

و"االستبيانات"، حيث يقوم برنامج المتسوق 

الخفي بتنفيذ زيارات دورية وسرية تشمل مراكز 

الخدمـة التابعـة لأجهزة العامة والمسـتويات 

اإلدارية والوظيفية بها، وتتم الزيارات لمواقع 

وخدمـات محـددة ومختـارة فـي كافـة مناطـق 

المملكة، وذلك لمباشرة عمليات تقييم مراكز 

الخدمة وجودة الخدمات، وقياس مستوى رضا 

المسـتفيدين عنها، باإلضافة إلطالق برنامج 

االستبيانات الميدانية المعتمدة على التواصل 

المباشر مع مجموعة من المستفيدين، وعرض 
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أسئلة حول مراكز الخدمة وجودة خدمات األجهزة 

العامـة، حيـث تـم إعـداد االسـتبيانات بطريقـة 

العالميـة،  الممارسـات  أفضـل  علـى  مبنيـة 

أساسـية،  عناصـر  خمسـة  علـى  ومعتمـدة 

تتمثـل فـي جاهزيـة المـكان وأداء الموظفيـن 

ودقـة  الخدمـة  وسـرعة  اإلجـراءات  ووضـوح 

أيًضـا  يعمـل  المركـز  أن  موضًحـا  المخرجـات، 

ة تقنية مبتكرة تمكِّن  على إيجاد وتطوير منصَّ

مـن الوصـول ألكبـر شـريحة مـن المواطنيـن 

والمقيمين بشكل أوسع، وإتاحة الفرصة لهم 

في عمليات التقييم لمراكز وخدمات األجهزة 

العامـة، وسـيتم إطالقهـا خـالل الربـع الثالـث 

من العـام 2018م.

وعـن قيـاس رضا المسـتفيد مـن خالل قياس 

رحـالت الحصـول علـى الخدمة ذكـر المهندس 

حسـام بـأن المركـز بـدأ فـي إطـالق القيـاس 

لرضـا المسـتفيد عـن 20 رحلـة للحصـول على 

الخدمـة، وذلـك لمجاالت متنوعـة مثل الصحة 

والتعليـم واإلسـكان وخدمـة ضيـوف الرحمـن 

والتنقل واألسرة والقانون وغيرها من المجاالت 

التي تمس حياة المستفيد األساسية، وذلك 

عبـر قيـاس الخدمـات المنطويـة ضمـن هـذه 

المجـاالت، مثـل قيـاس رضا المسـتفيد خالل 

رحلة بناء المسكن أو التنقل الجوي أو االستعانة 

بالقضـاء أو غيرهـا من الخدمات. 

مشيًرا إلى أن ذلك القياس سيكون مساهًما 

وداعًمـا لعمليـات تحسـين الخدمـات الحكومية 

يعقـد  حيـث  العامـة،  األجهـزة  تقدمهـا  التـي 

العامـة  األجهـزة  مـع  لـأداء  جلسـات مراجعـة 

باإلضافة إلى تقارير يتم رفعها لمتخذ القرار. 

التمكين وبناء القدرات:

وأضـاف: "بالتزامـن مع تطبيق آليات القياس 

لعمـل األجهـزة العامـة ورضـا المسـتفيد عـن 

الخدمـات الحكوميـة، يقـوم مركـز أداء بالعمـل 

علـى تطبيـق منهجية للتمكين وبناء القدرات، 

وذلك للمساهمة في خلق ثقافة داخل األجهزة 

العامـة حـول مفهـوم األداء، وتمكينهـم مـن 

قيـاس أدائهـم، والسـعي نحـو التميـز فـي 

منهجيـة  وتهـدف  العـام،  الحكومـي  األداء 

الشـفافية،  معـدالت  رفـع  إلـى  التمكيـن 

مـن خـالل قياس نضج األجهـزة العامة في 

عمليات قياس األداء، ووضع األطر والمعايير 

المتوافقـة مـع أفضـل المعاييـر العالميـة، 

باإلضافـة إلـى تمكيـن األجهـزة العامـة من 

تحقيق أهدافها اإلستراتيجية، ويقوم مركز 

أداء بتقديـم االستشـارات والدعـم لتحقيق 

التميز في العمل الحكومي، باإلضافة إلى 

تطوير وتدريب الكفاءات البشرية في مجال 

قياس األداء.

أهمية دور المركز:

بـه  يقـوم  الـذي  الـدور  أهميـة  أنَّ  ـن  وبيَّ

المركـز مرتبـط بأهميـة الدور الـذي تقوم به 

تلـك األجهـزة فـي عمليـة التنمية الشـاملة 

للمملكة، حيث إنَّ الكفاءة والتميز في العمل 

الحكومـي يضمـن قيامهـا بالـدور المنوط بها 

في إحداث النمو المسـتدام وتحسـين جودة 

الخدمـات المقدمـة للمسـتفيدين. 

ختام:

واختتم المدني مقابلته بأن قياس أداء األجهزة 

العامة يحظى بدعم ومساندة مجلس اإلدارة 

برئاسـة األمير محمد بن سـلمان ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة 

مركـز أداء، والـذي دائًمـا مـا يؤكد في مجلس 

اإلدارة علـى أْن نقيـس ونتابـع أداء األجهـزة 

العامـة أواًل بـأول، وأن نصدر التقارير بشـكل 

حيادي، بهدف دعم األجهزة لتحقيق أهدافها 

االسـتراتيجية المعتمدة وبرامجها ومبادراتها 

المرتبطة برؤية المملكة 2030، باإلضافة إلى 

قياس رضا المستفيدين عن خدمات األجهزة 

العامـة، وإصـدار التقارير بشـأنها بهدف دعم 

عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، 

وتحقيق رضا المستفيد عنه.
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وفــي الوقــت الــذي تســير فيــه المملكــة بخطــى 

ــد شــهد  ــد النفــط، فق ــا بع ــو عصــر م ــة نح واثق

النظام القضائي مرحلة جديدة من النمو، وفق 

خطــة الرؤيــة 2030م، بقيــادة الملــك ســلمان، 

وولــي عهــده الشــاب األميــر محمــد بــن ســلمان، 

ــال: أطلقــت  ــه، فعلــى ســبيل المث حفظهــم الل

وزارة العــدل فــي الســعودية عــدًدا مــن المحاكــم 

المتخصصــة، مثــل المحاكــم التجاريــة والعماليــة، 

تعزيــًزا للقطــاع التجــاري الوطنــي، ولجــذب مزيــد 

من االستثمارات األجنبية، وتوفير أسباب النجاح 

ــادرات ومنهــا  لهــا، كمــا أطلقــت حزمــة مــن المب

تنفيذ المزيد من اإلصالحات، والتحول من نظام 

قائم على الورق إلى نظام إلكتروني، لتســهيل 

اإلجــراءات، والحصــول علــى المعلومات، بهدف 

تحســين النظــام القضائــي فــي المملكــة، بمــا 

ــددت  ينســجم مــع األهــداف الطموحــة التــي ُح

للــوزارة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي، والتــي 

الســعودي  القضــاء  تصنيــف  برفــع  سُتســهم 

وإبــرازه عالمًيــا. 

كما أسهمت التعديالت التي أدخلت على نظام 

المرافعــات الشــرعية في فبرايــر 2018م بتوفير 

المزيد من اإليضاحات بشأن إجراءات التقاضي، 

حيــث تهــدف اللوائــح الجديــدة إلــى إعــادة هيكلــة 

إجــراءات التقاضــي المتبعــة حالًيــا لزيــادة فعاليــة 

وكفاءة إجراءات التقاضي أمام المحاكم، من حيث 

الجــودة والســرعة، لتحقيــق العدالــة الناجــزة، ورد 

الحقــوق ألهلهــا، كمــا وفرت التعديــالت الجديدة  

اعتمــاد وســائل التبليــغ اإللكتروني في الدعاوى 

المرفوعة أمام المحاكم، للحد من تأخر البت في 

القضايــا، ولنــا فــي المحاكــم التجاريــة خيــر مثــال، 

إذ تــم وضــع إطــار زمنــي بشــأن مواعيــد إقامــة 

جلســات االســتماع، وتحديد الحد األقصى لعدد 

جلســات االســتماع الخاصــة بالدعــاوى التجاريــة، 

ــح المتعلقــة بجلســات  ــد اللوائ فضــاًل عــن تحدي

كمــا  الجلســات،  وتوثيــق  األولــى،  االســتماع 

ســيتم دعــم هــذه اإلصالحــات بحزمــة قوانيــن 

جديــدة، ال تــزال قيــد المراجعــة مــن وزارة العــدل 

والجهــات المختصــة، ومنهــا فــرض رســوم علــى 

التقاضــي، فــي خطــوة مــن شــأنها الحــد مــن 

عــدد القضايــا الكيديــة التــي يتــم تقديمهــا إلــى 

المحاكــم، إلــى جانــب التشــجيع علــى تســوية 

القضايــا خــارج المحاكــم، واعتمــاد وســائل بديلــة 

لفــض المنازعــات، مثــل الوســاطة وتفعيــل دور 

غــرف التحكيــم، وتعكس ســرعة هذه اإلصالحات 

واتســاع نطاقهــا التــزام حكومــة المملكــة الراســخ 

ببناء نظام قضائي وقانوني متين، يدعم رؤية  

2030 ويحقــق أهدافهــا.

النظام القضائي والقانوني في رؤية 2030
المحامي والمستشار القانوني/ محمد بن سعد الشهراني

تتمثــل األهــداف األساســية للمملكــة فــي تطويــر بيئــة األعمــال، وتشــجيع االســتثمار، ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة، بمــا 

يدعــم تحقيــق األهــداف الطموحــة لرؤيــة 2030م، وذلــك يســتلزم تطــوًرا فــي المجــال القضائــي والقانونــي للدولــة، ولــذا 

شــّكل هــذا المجــال أحــد أهــمِّ أهــداف الرؤيــة الســعودية 2030م، خصوًصــا وأن ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، 

حفظــه اللــه، خريــج قانــون، ويعــرف األهميــة الجوهريــة التــي يمثلهــا هــذا المجــال فــي بنــاء الدول، كمــا ظهر التوجه نحــو العمل 

ــا فــي تعييــن القيــادة لكفــاءات وطنيــة قانونيــة لتشــارك فــي تطويــر التشــريعات والقوانيــن  القانونــي والمؤسســاتي جليًّ

واألنظمــة، بمــا يســاهم فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي الدولــة والمجتمع واالقتصاد الوطنــي، إذ أن تطوير القضــاء والمجاالت 

القانونيــة والمحاكــم أصبــح ضــرورة مهمــة لدولــة تســعى جاهــدة ألن تكــون فــي ركــب األمــم المتقدمــة.
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ـــا  ـــا إذا واصلن ـــه ال يمكـــن حـــل قضايان حيـــث أن

التفكير بالطرق القديمة أو باستخدام األدوات 

التقليدية التي كانت سبًبا رئيسًيا في حدوث 

المشكالت. 

ولعـــل ســـيدي ولـــي العهـــد، األميـــر محمـــد بـــن 

اًقا البتـــكار وتبنـــي مبـــادرات  ســـلمان، كان ســـبَّ

ــا يتعلـــق  ــا مـ ــا، وخصوًصـ لحـــل هـــذه القضايـ

أدرك  الحقيقـــة  وفـــي  البطالـــة،  بمشـــكلة 

ـــة تعـــد  ـــر الشـــاب مبكـــًرا أن البطال ســـمو األمي

واحـــدة مـــن أهـــم التحديـــات التـــي تحتـــاج إلـــى 

ــن  ــد مـ ــدم العديـ ــاه يقـ ــة؛ فرأينـ ــول فوريـ حلـ

المبـــادرات لمواجهـــة قضيـــة البطالـــة فـــي 

إطـــار أكثـــر شـــمولية، ومنهـــا تغييـــر هيـــكل 

االقتصـــاد الســـعودي حتـــى يصبـــح أكثـــر مرونة 

وفاعليـــة، ولذلـــك تهـــدف رؤيـــة المملكـــة إلـــى 

أن يصبـــح ترتيـــب االقتصـــاد الســـعودي واحـــًدا 

مـــن أفضـــل )15( اقتصـــاد فـــي العالـــم، عالوة 

علـــى ذلـــك حـــرص ســـموه، حفظـــه اللـــه، علـــى 

ــات  ــن اآلليـ ــدة مـ ــال كواحـ ــادة األعمـ ــاذ ريـ اتخـ

والمناهـــج الممكنـــة للحـــد مـــن ظاهـــرة البطالـــة 

فـــي أوســـاط الشـــباب وخريجـــي الجامعـــات، 

ــادر إلـــى تأســـيس كليـــة متخصصـــة  لذلـــك بـ

فـــي ريـــادة األعمـــال، وهـــي كليـــة األميـــر 

محمـــد بـــن ســـلمان لـــإدارة وريـــادة األعمـــال، 

وذلـــك لتأهيـــل الشـــباب لفتـــح شـــركات جديـــدة، 

وكذلـــك لتقديـــم الدعـــم والتشـــجيع للمنشـــآت 

ـــرة والمتوســـطة بطـــرق مختلفـــة، كمـــا  الصغي

ـــد الطريـــق أمـــام المواطنيـــن لالنخـــراط في  مهَّ

سوق العمل، وإحاللهم محل العمالة الوافدة 

في األعمال والنشاطات التجارية، وبما يؤدي 

إلـــى الحـــد مـــن ظاهرة التســـتر التجاري، وكذلك 

عمـــل علـــى تحفيـــز االســـتثمارات األجنبيـــة 

مـــن  وذلـــك  الســـعودي،  الســـوق  لدخـــول 

خـــالل تهيئـــة بيئـــة االســـتثمار، وتوفيـــر المنـــاخ 

السياســـي واالقتصادي اآلمن، ولعل رحالته 

الناجحـــة التـــي قـــام بهـــا حـــول العالـــم لجـــذب 

المستثمرين ورواد األعمال للقدوم واالبتكار 

فـــي الســـعودية كانـــت رســـالة واضحـــة للعالـــم 

بالتوجهـــات الجديـــدة للحكومـــة الســـعودية. 

ونتيجة لقيادته الحكيمة، اتخذت المؤسســـات 

التعليميـــة خطـــوات فاعلـــة لمواكبـــة مبـــادرات 

ســـموه، وذلـــك مـــن خـــالل تشـــجيع ريـــادة 

األعمـــال فـــي المناهـــج الدراســـية، فعلـــى 

ســـبيل المثـــال، فرضـــت الجامعـــات الســـعودية 

مقـــررات دراســـية لريـــادة األعمـــال فـــي مرحلـــة 

البكالوريوس كمتطلب جامعي لجميع الطالب، 

ـــادي، وصقـــل  ـــر ري ـــاء فك ـــى بن بمـــا يســـاعد عل

نهـــم مـــن  قدراتهـــم ومهاراتهـــم، وبمـــا يمكِّ

تأســـيس مشـــاريعهم الخاصـــة بعـــد التخـــرج 

بـــداًل مـــن انتظـــار الوظيفـــة الحكوميـــة.

ومـــن يتأمـــل فـــي قصـــص النجـــاح التـــي بـــرزت 

ــد أن  ــم يجـ ــن العالـ ــة مـ ــق مختلفـ ــي مناطـ فـ

ريـــادة األعمـــال كانـــت ســـبًبا رئيســـًيا فـــي قيـــام 

شـــركات عمالقـــة، وبـــروز قـــادة ورواد أعمـــال 

عالمييـــن مثـــل ســـتيف جوبـــز، ووالـــت ديزنـــي، 

وأوبـــرا وينفـــري، و بيـــل جيتـــس، لذلـــك، علينـــا 

إعـــداد جيـــل جديـــد مـــن الشـــباب المبـــادر القـــادر 

ـــة  ـــى اكتشـــاف الفـــرص واألســـواق المحلي عل

والعالميـــة، والقـــادر علـــى حمـــل المســـتقبل 

الســـعودي علـــى عاتقـــه بـــكل ثقـــة واقتـــدار.

ريادة األعمال..
في فكر األمير محمد بن ســـلمان

فـــي هـــذا العصـــر الســـعودي الجديـــد، ال يمكن لـــإلدارة العامة في المملكة العربية الســـعودية 

االســـتمرار بالتفكيـــر بنفـــس الطـــرق التقليديـــة فـــي حل المشـــكالت االجتماعيـــة أو االقتصادية 

أو السياســـية التـــي تواجـــه بالدنـــا، بـــل عليهـــا التفكيـــر فـــي طـــرق أكثر ابتـــكاًرا..

د. عبدالعزيز بن عبدالمحسن الرويس
رئيـــس قســـم اإلدارة العامـــة - كليـــة إدارة األعمـــال 

- جامعـــة الملـــك ســـعود
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ال شــك أن حيــاة االنســان تتغيــر وتتحــول منــذ أن خلقــه اللــه، ويبــدو أن هنــاك مراحــل تحــول فــي 

المعرفــة االنســانية بحًثــا عــن جــودة الحيــاة ونوعيتهــا. ومــع أنــه ال يمكــن الجــزم بــأن هنــاك مرحلة أفضل 

مــن غيرهــا؛ فــإن التراكــم المعرفــي والمنهــج العلمــي أســهم فــي توســيع المــدارك وتســخير التجــارب 

ــر وديناميكيتــه فــي القــرن  لمواجهــة المشــكالت. لذلــك توصــف محــاوالت البشــر فــي فهــم التغيي

المنصــرم أنهــا محــدودة بالنطــاق الفكــري والتجريبــي اعتمــاًدا علــى المســلمات واالفتراضــات التــي 

ُبنــي عليهــا التفكيــر واالعتقــاد كمحــدد للثقافــة. وكان المنهــج التقليــدي يفتــرض أن البيئــة تشــكل حيــاة 

اإلنســان، وأن العوامــل البيئيــة المتفاعلــة تعــد حقائــق ينبغــي إدارتهــا والحــد مــن آثارهــا الســلبية مــن 

ات الفعــل وتقليــل الخســائر. ولعــل كتابــات إدارة التغييــر منــذ  خــالل نظــرة تشــاؤمية تعتمــد منهــج ردَّ

ثمانينيــات القــرن الماضــي ُبنيــت علــى هــذا األســاس. 

ت التفكير التقليدي فرصة اســتغالل التحديات البيئية والطارئة في حياة اإلنســان والمجتمع؛  وقد فوَّ

وتحويلهــا إلــى إصــالح وتطويــر جــذري فــي المضمــون والشــكل. ويبــدوا أن هنــاك محــاوالت محــدودة 

د. نايف بن سليمان المطلق
عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد األمنية

التحول نحو منهج قيادة التغيير
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  Drucker لعــدة كتــاب ورواد أبرزهــم بيتــر دركر

للمطالبــة المســتمرة باالنعتــاق مــن الفكــر 

التقليــدي فــي التعامــل مــع التغييــر المعتمــد 

ات الفعــل »تقليــل الخســائر« إلــى  علــى ردَّ

منهج القيادة المستند على فلسفة المبادرة 

ــم المكاســب«. ويدفــع  واالســتباقية »تعظي

هــذا االتجــاه الحديــثNew Paradigm  نحــو 

فهم تعقيدات تفاعل العوامل البيئية بعمق؛ 

لصهر جميع تلك المكونات المتفاعلة للتغيير 

المنشــود اعتمــاًدا علــى نمــط قيــادة التغييــر. 

ولعــل أبلــغ وصــف لذلــك مــا ذكــره ويلســون

: Wilson

»كل مــن يرفــض التغييــر مآلــه لالضمحــالل؛ 

بــل إن المؤسســات البشــرية الوحيــدة التــي 

ترفــض التغييــر هــي المقابــر«.

ومع أن هذا المنهج سهل الفهم واالستيعاب 

فهــم  علــى  ينطــوي  تطبيقــه  فــإن  نظرًيــا؛ 

عوامل التغيير وكيفية 

نشــأته، والتحكــم بــه، 

ومــدى القــدرة علــى 

تحالــف جميــع تلــك المكونــات لتحقيــق الــرؤى 

والطموحــات. مــن المؤكــد بــأن الجميــع يمكنه 

الحلم؛ لكن القليل والنادر الذي يمكنه الوصول 

للنجــاح وتحقيــق الفــالح مــن خــالل نمــط قيادة 

التغيير. 

هناك مجموعة من السمات والخصائص التي 

تناولهــا عــدد مــن المهتميــن فــي هــذا الجانب 

مثل دركر Drucker  وستوري Storey  وغيرهم 

لتشــمل اآلتــي: الرؤيــة الملهمــة والممكنــة، 

الخطة االستراتيجية للتغيير، التحفيز والتمكين، 

القــدرة علــى بنــاء الثقافــة مــن خــالل العمــل 

الجماعي، اغتنام الفرص واالبتكارية، المبادرة 

االستباقية، واالنفتاح والرغبة. يأخذ هذا النمط 

بالســمات والخصائــص األكثــر عمًقــا فــي أكثــر 

االتجاهات القيادية الحديثة شــيوًعا. وينطوي 

هــذا النمــط القيــادي علــى تحمــل نســبة مــن 

المخاطرة المحسوبة التي ال تتوفر دائًما خوًفا 

مــن الفشــل والخســارة؛ لذلــك تظهــر الحاجــة 

التبــاع المنهــج العلمــي كعامل حاســم لتقليل 

الغمــوض والتعقيــد، وبــث الطمأنينة وإرســاء 

دعائــم التشــاركية والعمــل الجماعــي، كمــا أن 

حاالت الفشــل العالميــة في التغيير المخطط 

تفرض دراسات وبحوث نوعية شاملة وعميقة 

لفهــم عوامــل وتأثيــرات العوامــل المتداخلــة؛ 

بما يؤكد التحول من اتجاه أفضل الممارسات 

best practices إلــى اتجــاه أفضــل مواءمــة 

best fit المبني على فكرة ضرورة استيعاب 

تنــوع عوامل الســياق البيئي المتفاعلة.

وإجمــااًل يمكــن القــول أن نمــط قيــادة التغييــر 

المملكــة  رؤيــة  تحقيــق  لنجــاح  معيــاًرا  ُيعــد 

2030م؛ لكــون التحديــات المحتملــة تتطلــب 

قيــادة تغييــر شــابة وفتيــة تعتمــد الســمات 

التكامليــة الشــاملة، وتبنــي قراراتهــا علــى 

المنهــج العلمــي القويــم، وتتخــذ القــرارات 

الجريئة بناء على القياسات والمؤشرات بحياد 

وتجــرد. فهــذا النمــط مــن القيــادة نعمــة مــن 

نعــم اللــه علــى هــذا البلــد المبــارك؛ وإعــداده 

وانتشاره وتعميمه مطلب التنمية المستدامة 

وجــودة الحيــاة الســعودية. 
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تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية، بفضــل 

مــن اللــه وتوفيقــة، عهــًدا مبــارًكا، لــه ســمات 

د رؤية طموحة، لقيادة  حضارية ومدنية، ُتجسِّ

حكيمة مرتكزة على كتاب الله وســنة رســوله، 

وُمكرسة لخدمة الوطن والمواطن، من خالل 

منظــور تنمــوى مختلــف، يتصــدى للتحديــات 

االقتصادية، ويحقق  نقلة نوعية في السياسة 

الداخليــة والخارجية للمملكة.

إال  يكتمــل  ال  ننشــده  الــذي  الوطــن  إن 

بتكامــل أدوارنــا، فلدينــا جميًعــا أدوار نؤديهــا، 

ومسؤوليات عديدة نتشارك فيها، تجاه وطننا 

ومجتمعنا وأســرنا وتجاه أنفســنا، في الوطن 

الــذي ســنعمل فيــه ولــه باســتمرار مــن أجــل 

تحقيــق آمالنــا وتطلعاتنــا، وتحقيــق المنجــزات 

ــل كل  والمكتســبات التــي لــن تأتــي إال بتحمُّ

منــا مســؤولياته، وفــق منظــور رؤيــة 2030.

هذه الرؤية الشاملة التي شملت جميع فئات 

المجتمــع الســعودي، واعتبــرت المــرأة جــزًءا ال 

نها فعاًل  يتجزأ من التحول الوطني، والذى مكَّ

مــن تحقيــق تفوق فى جميع المجاالت، بدعم  

ســم  مباشــر مــن ولــي عهــد طمــوح متطلع، اتَّ

بالعزم واإلصرار واإلرادة القوية، واستطاع فى 

زمن قصير أن ُيحِدث حراًكا إصالحًيا وتطويرًيا، 

واصلــت فيــه المــرأة مســيرتها نحــو التمكيــن 

والمشــاركة الفاعلــة، ممــا أذهــل الجميــع فــي 

الداخل والخارج.

 وبرغــم جميــع مــا تعيشــه دول عربيــة مجــاورة 

من صراعات وحروب، تظلُّ المملكة في عهد 

خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

ده الله، وولي عهده الشاب األمير  عبدالعزيز، أيَّ

محمــد بــن ســلمان، حفظــه الله، هرًمــا صامًدا 

أمــام التحديــات واألخطــار المحيطــة بالوطــن، 

بــل وتحتــلُّ مكانــة مؤثــرة علــى المســتوى 

العربــي والعالمــي، ممــا أســهم فــى تحقيــق 

المكاسب السياسية واالقتصادية والتنموية 

علــى الصعيديــن الخارجــي والداخلــي، حظيت 

المــرأة منهــا بالنصيــب األوفــر مــن االهتمــام، 

الــذى حقــق نقلــة جذريــة لهــا، باعتبارهــا شــريًكا 

لها  أساســًيا في صنع القــرار المجتمعي، وأهَّ

ــة  ــي مناصــب  قياديــة، بمــا فيهــا عضويَّ لتولِّ

المجالس التشريعية والرقابية، وبذلك امتلكت 

آلية  للتعبير عن الرأي، والتأثير في السياسات، 

من خالل منابر متعددة، واستطاعت أن تتخطى 

ــق، وتضــع اســمها علــى الئحــة نســاء  العوائ

ع على  العالم المنِجزات، ولن تتوانى عن التربُّ

ــة، بدعــم مباشــر مــن ولــى العهد صاحب  القمَّ

الســموِّ الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان، 

الــذى صنــع لهــا البيئــة األنســب، التــي مكنتها 

من رفع ســقف مشــاركتها فى ســوق العمل 

مــن %22 إلى 30%. 

ر عن رأيها  اليوم، أصبحت المرأة السعودية تعبِّ

ومطالبها بثقة وقوة، من خالل مشاركتها فى 

مجلــس الشــورى، حيــث عكفــت  30 امــرأة فيه 

مــن أصــل  150 عضــًوا علــى مراجعة األنظمة 

واللوائح والقرارات التي تتعلق بشؤون المرأة 

منهــن  محاولــة  فــي  وواجباتهــا،  وحقوقهــا 

ــق باحتياجاتهــا ومصالحهــا،  لتعديلهــا بمــا يتعلَّ

كما ظهرت جهود تطوعية منظمة نسائية، من 

خالل جمعيات، تهتمُّ برعاية المرأة، وتعليمها 

وتثقيفهــا، واالهتمــام بمشــكالتها، منتشــرة 

فــي مختلــف مناطق المملكة. 

ــأُل جهــًدا فــي  ــا الحكيمــة التــي ال ت إن قيادتن

ســبيل رفعــة المواطن ورفاهيتــه، تدفع أفراد 

المجتمع رجااًل ونســاًء لبذل الجهد في ســبيل 

رفعــة الوطــن، وتعزيــز االنتمــاء الفاعــل له. 

المرأة الســعودية

عهــد جديد

د.منى احمد الخيال - مستشارة تربوية وناشطة اجتماعية فى المجال الخيرى ومدربة معتمدة
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د. عبد الملك المخالفي - قسم اإلدارة العامة - كلية ادارة االعمال - جامعة الملك سعود

السياسة العامة.. ماهيتها وآثارها

االتحــاد  كان  العالــم  مــن  اآلخــر  الجانــب  فــي 

الســوفيتي كقــوة عظمــى يقــود المعســكر 

الشيوعي ومجموعة الدول الواقعة في فلكه 

وفــق األيديولوجيــة الماركســية، التــي تقضي 

بتأميم ومصادرة كافة وسائل االنتاج، وإبقائها 

فــي قبضــة الدولــة وتحت تصرفهــا فقط، مما 

اســتدعى بالضــرورة أن تتبنــى تلــك الحكومات 

أدوات معينــة )سياســة عامــة( لضبــط وتوجيــه 

وإدارة كافة جوانب الشأن العام، وأما السياسة 

العامة كحقل علمي فلم يبدأ بالتبلور والظهور 

إال في الخمسينات من القرن العشرين، على 

أيــدي مجموعــة مــن العلمــاء، أبرزهــم هارولــد 

الســويل، ثــم مــر بعــدة مراحــل تطــور خاللهــا، 

ليصبــح لــه مقــررات وأقســام علميــة مســتقلة 

ضمــن الهيــاكل األكاديميــة فــي الجامعــات. 

وللسياسة العامة تعريفات متعددة، وسنكتفي 

ــا بمــا قدمــه مؤسســو ورواد هــذا الحقــل  هن

العلمي، ومنهم: داي )Dye( الذي عرفها بأنها 

مــا تقــرر الحكومــة فعلــه أو عدم فعلــه، بمعنى 

إذا قررت الحكومة التدخل في قضية أو مشكلة 

ما فهي بصدد اتخاذ سياسة عامة، وإذا لزمت 

الصمــت حيالهــا فــإن ذلــك يعــد سياســة عامــة 

أيضــًا، وهنــاك مــن يــرى أن السياســة العامــة 

تمثــل توجًهــا فكرًيــا للدولــة )الحكومــة( فــي 

ــة  ــق جمل ــال مــن مجــاالت المجتمــع، لتحقي مج

مــن األهــداف، ومــن وجهــة نظري يمكــن اعتبار 

الساســة العامــة مســار واســع النطــاق تنتهجــه 

الحكومــة أو مــن يمثلهــا، بغيــة التعامــل مــع 

ظاهــرة، أو حــل مشــكلة معينــة تهــم المجتمــع.

والبــد مــن مالحظــة أن هنــاك فــرق بســيط بين 

السياســة العامــة )التوجــه العــام( والسياســات 

ــرة  ــة(، حيــث تعــد هــذه األخي العامــة )العمومي

بمثابة الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة 

فــي مجــال معيــن، كمــا تختلــف السياســة عــن 

األهداف العامة من حيث أن الهدف هو الغاية 

المــراد تحقيقهــا أو النتيجــة النهائيــة المطلــوب 

الوصول إليها، بينما تمثل السياســة الوســيلة 

الممكنــة لتحقيــق ذلــك الهــداف بكفاءة. 

ومن أهم الشروط الواجب مراعاتها عند صياغة 

السياسة أن تستمد من األهداف العامة، وأن 

تــؤدي إلــى تحقيقهــا، وأال تتنافــى مــع دســتور 

الدولة والقوانين السارية أو القيم االجتماعية 

الســائدة، وأن تكون معلنة ومعلومة من قبل 

األفــراد والجهــات ذات العالقــة، ومترابطــة مــع 

بعضهــا البعــض، وواقعيــة، وعلــى درجــة كبيرة 

مــن المرونــة والوضــوح وبما يجعلها ال تتطلب 

أي تأويل. 

وأي سياســة عامــة هــي نتاج للبيئــة االجتماعية 

الواقعــة فيهــا، وهــي تأتــي أصــاًل لمعالجــة 

المشــكالت والظواهــر واالختــالالت الناشــئة 

ــة  ــاه المملك ــا تتبن ــاًل م ــة، فمث ــك البيئ فــي تل

يمكــن القــول إن السياســة العامــة )Public Policy( كممارســة واقعيــة موجــودة منذ أن 

ظهــرت الــدول والحكومــات علــى هــذه البســيطة، وقــد زاد االهتمــام بهــا بشــكل أكبــر إثر 

مــا عــرف بأزمــة الكســاد الكبيــر )Great Depression(، الــذي حــدث عــام )1929-1939م(، 

والــذي نشــأ فــي الواليــات المتحــدة، ثــم امتــد إلــى بقيــة دول العالــم؛ حيــث اضطــرت 

الــدول للتدخــل فــي الشــأن االجتماعــي واالقتصــادي بصــورة عميقــة وواســعة، وذلــك 

مــن خــالل جملــة مــن السياســات والبرامــج إلنقــاذ المجتمــع آنــذاك مــن تداعيــات ذلــك 

الكســاد، ومــا ترتــب عليــه مــن مشــكالت اجتماعيــة حــادة.
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ــة الســعودية مــن سياســات عامــة هــو  العربي

اســتجابة حيــة لمــا يــدور فــي المجتمــع مــن 

مشــكالت وتحديــات مختلفــة، وهــي تختلــف 

بالطبــع عمــا تتبناه دولة مثل الواليات المتحدة 

ــد مــن مالحظــة أن  ــخ، والب أو باكســتان أو ..ال

السياسة العامة ألي بلد تتأثر بشكل مباشر أو 

غير مباشر بالفلسفة السياسية للنظام الحاكم 

)ديمقراطي - شمولي( وفلسفته االقتصادية 

كذلــك )رأســمالي - اشــتراكي- مختلــط(. 

ويصنف العلماء والباحثون السياســات العامة 

ــر  ــاء علــى معايي ــواع أو أشــكال بن إلــى عــدة أن

معينة، فمثاًل على أســاس المجال قد تمتلك 

أي دولة سياســة اقتصادية، وسياســة نقدية، 

وسياســة إعالمية، وسياسة تربوية، وسياسة 

خارجيــة وهكــذا، ووفــق معيــار آخــر تصنــف إلــى 

 )Regulatory policies( سياســات تنظيميــة

كإنشــاء جهــاز حكومــي لتنظيــم قطــاع معيــن 

كــوزارة أو هيئــة أو برنامــج، وسياســات تنمويــة 

الخطــط  مثــل   )Developmental policies(

توزيعيــة  وسياســات  للتنميــة،  الخمســية 

)Distributive policies( وهــي التــي تعنــى 

بتوزيــع المنافــع والمــوارد بيــن فئــات ومناطــق 

البلــد الواحــد بعدالــة. 

وبما أن السياســة العامة توجه حكومي واســع 

النطــاق، فــإن مضمونــه يتمثــل بــكل مــا يصــدر 

عن الحكومة أو من يمثلها من أقوال وأفعال، 

وكل ما تتبناه وتصدره من تشريعات وقوانين 

وقــرارات ولوائــح وهيــاكل تنظيميــة في شــكل 

هيئات أو مؤسسات أو برامج أو مشاريع أو أي 

تدخالت أخرى نحو ذلك، وبما يســاعد الحكومة 

علــى الوصــول إلى غايــات ذلك التوجه. 

الجديــر بالذكــر أن مشــروع السياســة العامــة 

قــد يأتــي بطريقتيــن رئيســتين: إمــا )مــن داخل 

الصنــدوق(؛ أي بمبــادرة مــن الســلطة الحاكمــة 

بهــدف معالجــة مشــكلة أو تطويــر مجــال مــن 

المجــاالت االقتصاديــة أو االجتماعيــة، أو )مــن 

خارج الصندوق(؛ أي بمبادرة شعبية كأن يتبنى 

حــزب أو جماعــة معينــة قضيــة ما مثــل جماعات 

حقــوق اإلنســان أو جماعــات أنصــار البيئــة أو 

مؤسســات المجتمــع المدنــي أو غيرهــا، ثــم 

البــدء بحشــد رأي عــام لدعمهــا والدفــع بهــا إلى 

دائــرة صنــع القــرار، وهنــا نــود أن نشــير إلــى أن 

الحكومــة قــد ال تســتجيب بالضرورة ألي مقترح 

شــعبي لصنــع سياســة عامــة، حتــى وإن كانــت 

لمواجهة مشــكلة اجتماعية ملحة، فاالســتجابة 

الحكوميــة ال تتــم بطريقــة فوريــة، وإنمــا يتــم 

التعاطــي مــع أي مقتــرح من هذا النوع بطريقة 

حذرة وواعية ومدروسة ومحسوبة بشكل دقيق، 

وعادة ال تبدأ الحكومات بالتعاطي مع أي مقترح 

جديــد إال بعــد أن تواجــه ضغــوط قويــة مــن 

المجتمع واألطراف ذات العالقة، ألن استجابة 

الحكومــة ألي مشــكلة يعنــي االعتــراف بهــا، 

ــا، وإدراجهــا ضمــن  واعتبارهــا ضمــن أولوياته

األجنــدة الرســمية )جــدول األعمــال(، ومــن ثــم 

طرحها للمداولة والنقاش على طاولة اجتماعات 

الحكومة أو الوزارة للتفكير في البدائل المختلفة 

لحلها بكفاءة. وعادة ال ترحب الحكومات بمشاريع 

السياسة العامة القادمة بضغط شعبي، وقد 

تحــاول أن تــراوغ أو تنــاور فــي البدايــة، وربمــا 

قــد تقبلهــا علــى مضــض في نهايــة المطاف، 

خوًفــا مــن توســع دائــرة الضغــوط واالحتجاجات 

الشعبية، وتجاوز أهدافها، ذلك ألن أي سياسة 

ــز  ــر مــن وجهــة نظــر الحكومــة مرك ــدة تعتب جدي

تكلفــة وعــبء إضافــي علــى ميزانيــة الدولــة، 

يتحتــم عليهــا أن تتكفــل بتدبيــر المــوارد الماليــة 

والبشــرية والتقنيــة الالزمــة لتنفيــذ السياســة 

الجديــدة وصيانتهــا والعمــل علــى ديمومتها. 

والسياســة العامــة ليســت عمليــة اعتباطيــة أو 

قــراًرا يمكــن اتخــاذه فــي عجالة؛ بــل هي عملية 

خطيرة جًدا، وقد تؤدي إلى سلســلة من اآلثار 

والتداعيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

المختلفة في بنية وحياة المجتمع وســلوكياته 

وعالقاته الداخلية والخارجية، لذلك هناك عملية 

مهمــة البــد أن تخضــع لهــا أي سياســة جديــدة 

قبل إصدارها وتطبيقها، وأحياًنا بعد تطبيقها، 

وهــي مــا يعــرف بـ)تحليــل وتقييــم السياســة 

العامــة(، أي تشــريحها وتفكيكهــا إلى عناصرها 

ومكوناتها األساسية، والتأمل فيها بعمق وروية 

للتعرف على آثارها القريبة والبعيدة، المباشرة 

وغيــر المباشــرة، الملموســة وغير الملموســة، 

وفــي كافــة جوانب الحيــاة االجتماعية، وبخاصة 

اآلثار واالنعكاسات السلبية واألعباء االجتماعية 

واالقتصاديــة المترتبــة، ثم التفكيــر باإلجراءات 

الكفيلــة الممكــن اتخاذهــا للتقليــل مــن نتائجهــا 

السلبية، بمعنى أخر: يجب قبل أن تفكر الدولة 

)الحكومــة( بطــرح أي سياســة جديــدة أن تــدرس 

أثارهــا الســلبية واإليجابيــة مــن كافــة النواحي، 

وتعــرف بدقة الفئات االجتماعية واالقتصادية 

المســتفيدة، والفئــات األخــرى التي قد يطالها 

الضرر جراء تطبيق السياسة الجديدة، واالستماع 

ــى وجهــات النظــر المختلفــة لأطــراف ذات  إل

العالقــة ببرنامــج السياســة العامــة المقتــرح، 

وهــذا مــا يحــدث فــي الحكومــات والمجتمعــات 

للفئــات  الفرصــة  تتــاح  حيــث  الديمقراطيــة، 

االجتماعيــة، واالحــزاب السياســية والنقابــات 

العماليــة وجماعــات المصالــح والضغط وغيرها 

إلبداء الرأي بكل وضوح نحو ما تنوي الحكومة 

ــة  طرحــه مــن سياســات عامــة، وقــد تنشــأ حال

مــن االنقســام والجــدل والنقــاش ممــا يســهم 

فــي إثــراء وتبصير الحكومة بالعواقب المترتبة 

على مشــروع السياســة المقترحة.

ــام نــود التأكيــد علــى أن السياســة  وفــي الخت

العامــة هــي أداة الدولــة )الحكومــة( للســيطرة 

وتوجيه سلوكيات أفراد المجتمع، وإحالل القيم 

اإليجابية، والتعامل مع المشكالت االجتماعية 

بنجاعــة، وأي سياســة جديــدة مقترحــة البــد أن 

تخضــع لدراســة متأنيــة وعميقــة، بغيــة التعــرف 

علــى آثارهــا المحتملــة علــى مختلــف شــرائح 

المجتمع، كما البد وأن تقوم على قاعدة توازن 

المصالــح وتوزيــع األعبــاء بعدالــة علــى الجميع، 

ألن عــدم توخــي ذلــك قد يولد مشــكالت وآثار 

ــر  ــة غي ــة وسياســية وأمني ــة واقتصادي اجتماعي

مرغوبــة، تتطلــب لمواجهتهــا وتطويقهــا موارد 

وجهــود مضنية.
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يعــد الــذكاء القيــادي الدبلوماســي واحــدة مــن الركائــز المهمــة 

في نجاح العمل اإلداري، بل ويمكن اعتباره المحور األساسي 

فــي النجــاح، وبنــاء العالقــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن، وأعنــي 

بالــذكاء القيــادي أو دبلوماســية القيــادة قدرة اإلنســان ومهارته 

فــي التعامــل مــع المواقــف القائمــة بــذكاء، وهــي واحــدة مــن 

مهــارات الــذكاء التــي يمتلكهــا البعــض فطرًيــا، بينمــا يكتســبها 

البعــض اآلخــر بالتدرب والممارســة، وبالطبع فــال يكفي الذكاء 

ــاه  ــد مــن االنتب ــي أو العــددي أو الشــخصي فيهــا، إذ الب الفن

إلــى الجانــب النفســي الوجدانــي.

دبلوماسية القيادة متغير مهم من متغيرات النجاح في قيادة 

وإدارة المؤسسات، ومن ثم نموها ونجاحها، فالعالقات الذكية 

ــرام  ــا مــن االحت مــع المؤسســة بكافــة مكوناتهــا تضفــي نوًع

والثقــة بيــن مختلــف أعضــاء المؤسســة، ومــن هنــا تتمثــل 

ى قادة المؤسســات بالدبلوماســية الذكية في  أهمية أن يتحلَّ

القيــادة، والتــي تقتضــي االســتفادة الذكيــة مــن العواطــف 

فــي العمــل، إذ يتعــرض القــادة للكثيــر من الضغــوط، وبالتالي 

فهــم بحاجــة إلــى التحكــم بهــا، ومــن هنــا تبــرز حاجتهــم أكثــر إلى 

الدبلوماســية فــي التعامــل مــع مكونــات الكيــان المؤسســي 

المختلفــة، وســينجحون فــي ذلك إذا مــا تمكنوا من  امتصاص 

الطاقــة الســلبية مــن العواطــف، ومــن ثــم تحويلهــا إلــى طاقة 

إيجابية عاطفية منســجمة، ومفعمة بالطاقة اإليجابية والثقة، 

فيصل عبدالله العميسي
مدير التحرير

دبلوماســـية القــــيادة
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مــا يوفــر األجــواء المنتجــة فــي العمــل. 

ويمكن اعتبار القائد الدبلوماسي سفيًرا بين أهداف المؤسسة 

ونتائجهــا، فدبلوماســية القيــادة تقتضــي أن يتصــف القائــد 

بالدهــاء والسياســة، وأن يــدرك معنــى المفاوضــات، ومعنــى 

المهنة والسياســة، في إطار المؤسســة، ومحيطها الخارجي، 

وبيئتها الداخلية، ولعل مقولة معاوية بن أبي سفيان الشهيرة 

)لــو أن بينــي وبيــن النــاس شــعرة مــا انقطعــت، إن هــم شــدو 

أرخيــت أنــا، وإن هــم أرخــو شــددت أنــا( تشــير إلــى واحــدة مــن 

أهــم القواعــد فــي فــن دبلوماســية القيــادة، إنهــا القــدرة علــى 

االنســجام مــع الــذات ومــع اآلخريــن فــي الوقت نفســه، وهي 

مــن أهــم القــدرات التــي ينبغــي أن يمتلكهــا القائــد فــي إدارة 

الفريــق، ومنهــا يتجلــى فــن القيــادة والتوجيــه، ومهــارة القائــد 

قبــل الحاكم.

دبلوماسية القيادة:
قــدرة اإلنســان ومهارتــه فــي التعامل مع 

المواقــف القائمة بذكاء.

دبلوماسية القيادة:
واحــدة مــن مهــارات الــذكاء التــي يمتلكهــا 
ــا، بينمــا يكتســبها البعــض  البعــض فطرًي

اآلخــر بالتــدرب والممارســة.

دبلوماسية القيادة:
القــدرة علــى االنســجام مــع الــذات ومــع 

اآلخريــن فــي الوقــت نفســه.
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نوع العضوية
مدة االشتراك

مدى الحياةخمس سنواتثاث سنواتسنتانسنة

SAR500 SAR700 SAR1000 SAR5000 SAR 300عامل

SAR300 SAR500 SAR800 SAR4000 SAR 200منتسب

دعم معنوي أو مالي ال يقل عن خمسين ألف ريال سعودي.شرفية

شروط االنضمام للجمعية:

صورة المؤهل الدراسي في العلوم اإلدارية )للعضو العامل فقط، وال تشترط على المنتسب أو الشرفية(.	 

يجب إرفاق نسخة من معادلة وتصديق وزارة التعليم فقط للشهادة من خارج المملكة العربية السعودية.	 

تسديد الرسوم في حساب الجمعية، وإرسال صورة من التحويل على البريد اإللكتروني، أو الفاكس مع تعبئة النموذج.	 

SA0305000068201837337000 :)رقم اآليبان )بنك اإلنماء

Email: sama.org.sa@gmail.com - Tel.: 0114674044 - Fax: 0114674024
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قيــادة فريــق العمــل واحــدة مــن األعمــال األهــم فــي أي مؤسســة أو مشــروع، وعليهــا مــدار نجاح 

األمــر برمتــه، وأي خلــل فيهــا البــد وأن ينعكــس علــى المؤسســة أو المشــروع بنتائــج قــد تكــون 

علــى النقيــض ممــا ُصّممــا لــه، ولهكــذا أهميــة فــإن العالــم يقــدم الجديــد علــى الــدوام ضمــن 

هــذا اإلطــار، العالــم اليــوم وبنشــاطه الفريــد وتنافســيته المخيفــة وطموحــه الالمحــدود يســلط 

دائــرة االهتمــام علــى القائــد وفريــق العمــل فــي شــتى المجــاالت، ألنهمــا، بالضــرورة، الرهــان 

األســاس الــذي عليــه تــدور فكــرة بقاء المؤسســة/ المشــروع، ومن ثم نجاحها ونموهــا من عدمه.

النصائح الـ)7( لقيادة فريق العمل
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1. الفريق هو كل شيء

علــى الــدوام تذكــر أن المؤسســة/ المشــروع 

هــي مجمــوع النــاس فيهــا، وعلــى القائــد أن 

يتعامــل مــع االنســان كمــا هــو وبــكل مكوناتــه، 

فليــس متاًحــا أن نتعامــل مــع الفريــق كمجموعــة 

من األداءات الوظيفية المطلوبة فحسب، هذا 

شأن اآلالت فقط، أما البشر فهم دوما بمجموع 

ــًزا ليســت  ــل أداءهــم ممي ــا يجع ــم، وم ــا فيه م

القضايــا المرتبطــة بالعمــل فقــط، لمشــاعرهم 

ــز أيًضــا،  وأحاسيســهم ورؤاهــم دور فــي التمي

ولذا، فإن على القائد أن يراعي في فريقه كافة 

الجوانب في النفس البشرية، تقول السياسية 

ورائــدة األعمــال األمريكية كارلي فيورينا المدير 

 Rising ( في كتابها  HPالتنفيذي السابق لشركة

:)to the Challenge

»الشــركة هــي نــاس، نــاس بعقــول، وقلــوب، 

وأحاســيس، وعلــى القائــد أن يحاول االســتحواذ 

مــن  تتوقــع  فالنــاس  بكاملــه  الشــخص  علــى 

القائــد أن يكــون قــادًرا علــى التواصــل العقلــي 

ــي معهــم« واالنفعال

على القائد أن يستحضر دوما أن األفكار ستظل 

أســطًرا علــى ورق أو هواجــس فــي عقــل، ومــا 

يحولهــا إلــى واقــع حقيقــي هــو فريــق العمــل، 

وإذا كانــت الفكــرة صعبــة، فــإن تنفيذهــا أصعــب 

بمــرات ومرات.

االختيــار الناجــح للفريــق هــو الخطــوة المضمونــة 

للنجاح، إدارته والحفاظ عليه هي النصيحة األهم 

للقائــد: إذا وجــدت الفريــق األنســب، اعمــل كل 

مــا يمكــن كــي تحافــظ عليه.

2. القيادة فعل

ربمــا ارتبــط فــي أذهــان الكثيريــن أن المنصــب 

القيــادي يعنــي المكتــب الفخــم واألوامــر التــي 

ال تتوقــف، هــذا الشــكل مــن القيــادة قــد يكــون 

ُمرضًيــا للبعــض، ولكنــه خــادع تماًمــا، إنــه يفقــد 

القائــد مبــدأ التأثيــر والتأثــر، ويجعلــه بعيــًدا عــن 

فريقــه، وعــن األعمــال نفســها بــكل تشــعبها 

وتداخلهــا.

قائد الفريق فعلًيا هو أكثر أعضاء الفريق عماًل، 

إنــه مرتبــط بعمــل كل واحــد منهــم، وعليــه دائًمــا 

ا بكل الخيوط، وقريًبا من الجميع..  أن يكون ملمًّ

ذلــك هــو الســبيل الوحيــد الــذي سيســاعده في 

قيــادة أكثــر نجاًحــا، وســيجعله قريًبــا مــن الواقــع 

الفعلــي وســير العمل الحقيقي.

3. استثمار الفشل

الفشــل مالزم للعمل، والضمان الوحيد لتجنبه 

هــو التوقــف الكلــي عــن الفعــل، تتــردد مفــردة 

ــاة كل القــادة الناجحيــن،  الفشــل فــي ســيرة حي

النجــاح لــم يكــن دوًمــا رهــن نجــاح آخــر، ربمــا كان 

ــر  الفشــل فــي لحظــة مــا هــو ســرًّ النجــاح الكبي

فــي النهايــة.

لســنا بصــدد المرافعــة عــن الفشــل، لكــن إدراك 

الفشــل، ومــن ثــم التعامــل األنســب معــه فكرة 

أساســية ألي قائــد، تجــاوز الفشــل واالســتفادة 

مــن درســه فــي صناعة النجــاح الكبير هي الميزة 

ــة  ــه الحقيقي ــد علــى قدرت ــد بهــا القائ التــي يؤك

علــى صناعــة النجــاح فــي أشــد الظــروف، وعلى 

إمكانياتــه الفــّذة فــي قيــادة الفريــق في لحظات 

الخفــوت وفقــدان األمــل.

فــي هــذه اإلطاللــة ســنقدم النصائــح اإلدارية الســبع التي البد علــى القائد أن يضعها 

ضمــن اهتمامــه، برجاء أن تســاعد على احترافــه قيادة الفريق:
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ــة يمكــن للكثيريــن أن  فــي األوضــاع الطبيعي

يديروا، وأن تسير األعمال بهم، الفشل وضع 

استثنائي، واألوضاع االستثنائية هي المحك 

األقــدر علــى اإلشــارة إلــى القائــد الحقيقــي، 

فهــو الوحيــد الذي امتلك القــدرة على تحويل 

المعدن الرخيص إلى ذهب حين أحال الفشل 

ب بهــا االنحــراف، وأعاد  إلــى تجربــة ثريــة، صــوَّ

رســم الخارطــة، وامتلــك الدّفــة من جديد.

تكرار الفشل في ذات الموضوع هو العالمة 

األوضــح علــى أن القائد لم يســتثمر الفشــل، 

بــل وقــع فيــه وأعاد إنتاجــه، لنتذكر دوما: فعل 

األمر بذات الطريقة مرة أخرى ســيوصل غالبا 

إلى ذات النتيجة، لذا، تعامل مع األمر بهدوء 

ب  ر في اآلليات، تجنَّ ث الوسائل، غيِّ ة، حدِّ ورويَّ

أســباب الفشــل فــي المــرة األولــى، ثــم عــد 

إلــى صناعــة النجــاح من جديد.

4. اتخاذ القرار الصعب

أن تتعامــل مــع فريقــك بالمراعــاة لمختلــف 

الجوانب، أن تشاركهم في الحياة العملية، أن 

تعودوا إلى النجاح سوية بعد إخفاق، كل ذلك 

سينشئ نوًعا من الروابط العاطفية الطبيعية، 

ليس في األمر ما يضير، المهم هو أن تتخذ 

القرار الصعب في الوقت المناسب حتى لو 

ة لكل عواطفك ومشاعرك. بالمخالفة التامَّ

المرونــة الكافيــة مهمــة لصالــح اتخــاذ القرارات 

المهمــة فــي العمــل، يلــزم تجنيــب المشــاعر 

والعواطــف قليــاًل، االســتغناء عــن خدمــات 

بعــض أعضــاء الفريــق الذيــن يتســببون فــي 

الفشــل أو يعيقــون تقــدم الفريــق قــرار البــد 

منه، ليس هناك سبب للتمسك باألشخاص 

الذين يسببون الخسائر، في مواجهة الواقع 

البــد مــن اتخــاذ القــرار مهمــا كان مؤلًمــا.

5. االعتدال اإليجابي

االعتــدال فــي قيــادة الفريــق ميــزة فارقــة، 

ــدال  والمهــم هــو التعامــل مــع طرفــي االعت

بحكمــة وحــزم كافيين، الصالبــة تثخن الفريق، 

ترهقه، تجعل حياته جملة من المتاعب، وهذه 

ــا.. كمــا أن الرضــا  ــد بتاًت ليســت وظيفــة القائ

ــا  ــه دوًم ــة للعمــل، تحافــظ علي ــم معضل الدائ

دون المســتوى المطلــوب، تفقــده الطمــوح، 

وقــد تــودي بــه إلــى الحتــف فــي واقــع شــديد 

التنافــس ســريع التغيــر.

الفريــق المنهــك يفكــر بالهــروب، واللحظــات 

المناسبة ال تدوم، لذا، البد أن تكون األهداف 

المطلوب تحقيقها متحدية، تنقل العمل من 

مســتوى إلــى مســتوى أعلــى، تجعلــه أفضــل 

وأكمل مع الزمن، وأن يكون ذلك ضمن قدرة 

الفريــق، وفــي بيئة عمل مناســبة.

فــي الخالصــة: اإلخفــاق رهيــن بالرضــا عــن 

اإلنجازات كيفما كانت، وبالتخلي عن الطموح 

والتنافــس، كمــا أن االنقطــاع قــد يكــون نتيجة 

ممكنــة للصالبــة والقســوة.. االعتــدال هــو 

العتبــة المفضيــة إلــى النجــاح المســتمر.

6. العزم الطويل

هــذه النصيحــة التي البــد منها، العمل مرتبط 

بالضغوط والمشكالت، وإدارة الفريق وزيادة 

ًيــا إضافًيــا، والمهــم فــي  رضــاه تمثــل تحدِّ

ظــل كل هــذه التحديــات الكثيــرة المتشــعبة 

هــو االســتمرار، ال تستســلم تحــت أي ظــرف، 

االستسالم هو حيلة ضعيفي الحيلة وفقراء 

العزيمة، اإلصرار هو الوصفة المثلى لتحقيق 

األهــداف والوصــول إلــى الغايات.

يمكــن النظــر إلــى الحيــاة علــى أنهــا سلســلة 

مــن المشــكالت والمقــدرة علــى حلهــا، يتقــن 

القائد ممارسة الحلول، أما االستسالم أمام 

ــات والســقوط أمــام الضغــوط فهــي  التحدي

ــارات مؤذيــة، ال تــؤذي القائــد وحــده بــل  اختي

تتعداه إلى فريق العمل، إلهام الفريق يكمن 

في مواصلة التحدي وتجاوز العوائق وصناعة 

النجاح الجميل بعد عقبات طوال من المشقة.

ًما 7. عاِلًما أو متعلِّ

ما، وال تكن الثالث فتهلك«،  »كن عاِلما أو متعلِّ

الثالــث هنــا هــو الشــخص الذي اختــار أال يكون 

عاِلًما وال متعلًما، وهو خيار غريب عن االنسان 

ككل، وأكثر غرابة بالنسبة لقائد الفريق.

النمو خصلة أساسية في القائد الناجح، اليوم 

غيــر األمــس، الغــد غيــر اليــوم، الشــخص أ غيــر 

الشخص ب وكالهما غير الشخص ج، الوسيلة 

األولى لها وقتها المناسب ومميزاتها الخاصة، 

الوسيلة الثانية لها مميزات أخرى واستخدامات 

مختلفة، المتغيرات كثيرة ومتشعبة، التشابك 

والتعقيــد هــو ميــزة هــذا القــرن، وفــي ظــل 

المتغيــرات  مــن  الصاخــب  الزحــام  هــذا  كل 

والمســتجدات كيــف يمكــن لقائــد الفريــق أن 

يســتمر فــي اختيــار وأداء األفضــل دون أن 

يكــون متعلًما؟!

فريق العمل يســتفيد من قائده، أعماله وكل 

مــا يصــدر عنــه تترجــم بطريقــة أو بأخــرى إلــى 

تعلم للفريق، يستفيد منه باألخذ أو باالجتناب، 

بقي دور القائد في أن يكون عالما ومتعلما، 

وواحــدة مــن مهــام القائــد األساســية هــي أن 

يعلــم كيــف يمكنه أن يكــون عالما ومتعلما!

أفضــل العالقــات بيــن الفريــق وقائــد الفريــق 

م،  هــي تلــك التي تقوم على االحترام والتعلُّ

ــم هــو طريقــة عميقــة فــي التعبيــر عــن  والتعلُّ

ــن، االســتفادة مــن كل  ــن الطرفي ــرام بي االحت

أعضــاء الفريــق فرصــة يســتفيد منهــا القائــد 

الذكــي كــي ينمــو، وتعليم الفريــق ما ينقصه 

صفــة الزمــة للقائــد كــي ينمــو فريقــه أيضــا، 

فواحــد مــن مؤشــرات قياديــة القائــد تحويــل 

من يعملون معه إلى قادة، ال الحفاظ عليهم 

كمنفذين.
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ولعل أبرز ســمات القائد الناجح هي قدرته على 

اإللهام، إلهام جميع من يتشارك معهم األهداف 

علــى الســعي الــدؤوب إلــى تحقيقهــا، يدفعهم 

ط إلى االجتهاد والعمل  ذلك بغير إكراه وال تسلُّ

الحثيــث والمحاولة والتصويــب وإعادة المحاولة، 

بشــغف واضــح منهــم، حتــى تحقيــق المرســوم، 

والوصــول إلــى حيــث ينبغــي ويــراد.. وبهــذه 

الطريقــة يســتطيع القــادة الوصــول إلــى كل مــا 

يريــدون، وعلــى أكمــل األوجــه الممكنــة.. يصــل 

كثيرون إلى الهدف، ولكن بعد تشوه الهدف أو 

تغييــر فكرتــه أو خفــض مــردوده، أمــا القائــد الحق 

وبحكــم أنــه ذهــب بالنــاس باإللهــام، فيصــل كمــا 

ينبغــي، ويحقــق المطلوب وأكثــر، وبمثله يكون 

التغيير الواســع، وصناعة المســتقبل المنشــود.

ــاز القائــد أيًضــا بالقــدرة علــى التأثيــر، فهــو  يمت

يضــع بصمتــه الخاصــة علــى الضعــف فيقــوى، 

وعلــى القصــور فيتــم، وعلــى الميل فيســتوي، 

عبــر تأثيــره الذكــي، إذ ال يكــون ظاهــًرا فينفــر منه 

وإنمــا  ُيفهــم،  فــال  ــا  خفيًّ وال  المســتهدفين، 

محاولــة تشــترك فيهــا الوســائل، ويتــم تعليمهــا 

بالتطبيــق والتنفيــذ، وقياســها بالواقــع، فتؤتــي 

ًرا ملحوًظــا وإتقانــا  ــًرا عميقــا وتطــوُّ نتائجهــا تغيُّ

وإنجاًزا عالًيا لأعمال. وبهذا يصبح العمل فائدة 

وإنجــاًزا، وتصبــح لمســة القائــد ال علــى مســتوى 

العمــل الضيــق، وإنما علــى فضاء الحياة الرحب، 

ويــا لــه مــن تأثيــر!!

للقائد منظومة قيم وأخالقيات ال يتخلى عنها، 

ــل ســلوكه،  تحكــم حياتــه، وتضبــط أعمالــه، وتجمِّ

وتهبــه عمًقــا حقيقًيــا في الحيــاة، وهذا ما يهديه 

قلوب الناس، ويعطيه قوة فاعلة في قيادة من 

هم حوله، ويصبغ سلوكه بالوضوح والشفافية 

المعيارية، ويجعل سيرته مليئة بالمواقف الكبيرة 

الثابتة، واالنجازات الحقيقية والدائمة.

يعتمد القائد ال على رأي ذاته وال على منظوره 

الشــخصي وال علــى طريقتــه الخاصــة، بــل علــى 

كل مــا فــي الفريــق من نقاط القــوة، فيجمع من 

ــك تكــون  ــه أقــوى مــا فيهــم، ولذل كل مــن حول

النتائج مبهرة، شاملة ومتكاملة ومدركة للتفاصيل 

واســتثنائية، إنهــا ليســت فكــرة مســتعجلة وال 

منظوًرا مجتزًءا، بل نتيجة متسقة اجتمعت ألجلها 

كل العقول، وُصبَّ في روحها رحيق كل األفكار، 

ــا كل المالحظــات واآلراء  ه وانتظمــت فــي صفِّ

محــل اإلجمــاع.. هكــذا يضمن القائــد فريًقا على 

قلــٍب واحــد، ونتيجة على أســاٍس واحد؛ االتقان.

يتقن القائد الوصول إلى الجميع، يجعل رسالته 

أوضح ما يمكن، وقناة إيصالها أسرع وأحسن ما 

يكون، يتحســس للتفاصيل ذات العالقة، يدرك 

أفضــل الســبل لمخاطبــة كل شــخص علــى حــدة، 

أو يجمــع أفضــل الســبل كــي يصــل فــي المــرة 

الواحدة إلى الجميع، ينتقي لغة الرســالة، ينتبه 

ر دقــة مالحظــة المســتقبل،  للغــة الجســد، يقــدِّ

ش  يضــع فــي االعتبــار كل مــا يمكــن أن يشــوِّ

ــاح،  ــة النج ــة اتصــال فائق ــري عملي ــم يج ــه، ث علي

وتصبــح تلــك صفتــه فيــه وعــادة عنــده..

إن القائــد الناجــح يعتمــد علــى إحــداث التغييــر 

الجذري، باتخاذ أجرأ القرارات وأهمها، وباإلجراءات 

األكثــر مناســبة لتحقيق تلك القــرارات، وكل ذلك 

بفهــم عميــق واســع لمقتضى اللحظــة، وأهمية 

اتخــاذ مــا البــد منــه فــي الوقــت األنســب، كــي 

يأتــي االنجــاز متســًقا مــع إنجــازات أخــر، فيشــدُّ 

بعضهــا بعضــا..

ولعلنــا هنــا نشــير إلــى النجــاح القيادي فــي إدارة 

الدولة من خالل قيادة خادم الحرمين الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز _حفظــه اللــه _ 

الصعيــد  علــى  والنجــاح  االســتقرار،  ونمــوذج 

الداخلــي والخارجــي، الــذي انعكــس بــدوره علــى 

المواطــن الســعودي، والمؤسســات المختلفــة، 

م أنموذًجــا فــًذا يصــح لــه أن يكــون  والــذي قــدَّ

مثــااًل أعلــى للجميــع.

القيادة الناجحة

يذكر مصطلح القيادة فتحضر معه إلى الذهن وترتبط به على المســتوى المعرفي مجموعة 

مميــزة مــن الخصائــص والصفــات والســمات الفارقــة، وذلــك لمــا تمثلــه القيــادة مــن أهميــة، 

ولمــا تحدثــه مــن تغييــر، ولمــا تحققــه مــن نتائــج، ولمــا تخلقه مــن إنجازات.

أ. عبد الحكيم محسن المرادي
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تطوير القوات المسلحة السعودية
ا لرؤية المملكة 2030 ..وفقـً

عندمــا كنــت قائــًدا لكليــة القيــادة واألركان للقوات المســلحة, وأثنــاء كل زيارة لصاحب 

الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز- يرحمــه اللــه-  للكليــة, كان أول مــا 

يســألني: إلــى أيــن وصلتــم فــي دراســتكم لكليــة الحــرب؟ 

ــة الحــرب فــي العــام  ــاح كلي ــه عــن افتت ــه-  فــي إحــدى زيارات وقــد أعلــن - يرحمــه الل

القـــادم؛ حيث وضع- يرحمه الله- وزارة الدفاع بصورة عامة, وكلية القيـــادة واألركـــان 

للقــوات المســلحة خـــاصة أمــــام  تحــدٍّ  زمنــٍي عظيــم، كانــت مدتــه عــام واحــد فقــط؛ 

إلنشــاء كليــة حــرب لتتحقــق الحلقــة الثانيــة مــن سلســة التعليــم العســكري بالمملكــة.   

وكـــانت البدايــة مــن كليــة القيــادة واألركان، ثــم كليــة الحــرب؛ ثــم الحلقــة األخيــرة مــن 

سلســة التعليــم العســكري؛ أال وهــي كليــة الدفــاع الوطني. 

  حيــث صــدرت فــي مــارس 2018م المـــوافقة علــى وثيـــقة 

فاع لتعـزيز القدرات  تطويـر رؤية واستراتيجية وهيكلة وزارة الدِّ

الدفاعية للقوات المسلحة السعودية؛ بهدف مواجهة مختلف 

التهديــدات والتحديــات التــي قــد تعصــف  بالمنطقة العربية 

مــن جانــب، ولحمايــة مصالــح وأمــن المملكــة علــى ضــوء 

اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي الشــاملة مــن جانب آخر.

خطة تطوير وزارة الدفاع الجديدة وفًقا لرؤية المملكة 

:)2030(

وقــد وضعــت هــذه الخطــة )رؤيــة المملكــة 2030( مرتكــًزا 

أساســًيا لهــا؛ يقــوم علــى تطويــر أداء قــادة المســتقبل، كمــا 

وضعــت تلــك الوثيقــة التطويريــة نصــب أعينهــا إنشــاء كليــة 

الدفــاع الوطنــي, وتأتي هذه المهمة الكبيرة، وهذا التطوير 

الضخــم بــكل اقتــدار خلــف رايــة موحــدة يحملهــا علــى عاتقــه 

اللواء الركن دكتور شامي محمد الظاهري
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ملــك الحــزم، والحســم؛ الملــك ســلمان بن عبد 

العزيز، وينفذها ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الــوزراء وزيــر الدفــاع؛ األميــر محمــد بن ســلمان.

كلية القيادة واألركان للقوات المسلحة:

ممــا ال شــك فيــه أنَّ كليــة القيــادة واألركان قــد 

ــذ إنشــائها، وســعت  ــا رئيًســا من وضعــت هدًف

جاهــدًة لتحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي إعــداد 

المحترفيــن، والمؤهليــن  العســكريين  القــادة 

فكرًيا وعلمًيا لممارسة واجباتهم القيادية ضمن 

التشــكيالت والتنظيمــات الميدانية والتعليمية 

واإلداريــة العســكرية من )رتبة مقــدم، وعقيد(, 

وكذلــك القيــام بأعمــال األركان )مســاعد القائــد 

لالستخبارات والعمليات ... إلخ( في التشكيالت 

الميدانيــة التخصصية، والمشــتركة. 

ويركــز منهــج الكليــة علــى فــن القيــادة، واإلدارة 

العســكرية, وكذلــك العمــل علــى وضــع أســس 

العســكرية  للعمليــات  التخطيــط  وإجــراءات 

المشــتركة, وتحديــد واجبــات وإجــراءات القيــادة 

واألركان للقوات األربع، وللعمليات المشتركة.

كلية الحرب:

تعمل هذه الكلية على تأهيل القادة العسكريين 

الميدانييــن )عميــد ولــواء( على قيــادة الوحدات 

العســكرية الميدانية الكبيرة في حالتي الســلم 

والحرب. 

كلية الدفاع الوطني:

ــة الدفــاع الوطنــي( أعلــى مؤسســة  تعــدُّ )كلي

تعليمية عســكرية بالمملكة العربية السعودية, 

حيــث تعنــى بالدراســات الوطنية اإلســتراتيجية, 

وذلــك بهــدف تأهيــل وتنميــة وصقــل مهــارات 

وقــدرات  الدارســين مــن كبــار الضبــاط وكبــار 

ــة  ــة المختلفـ ــن بأجهــزة الدول ــن المدنيي العاملي

مــن )عســكريين، ومدنييــن( بالمملكــة العربيــة 

السعودية، وكذلك بالدول الشقيقة والصديقة، 

كمــا تهــدف كليــة الدفــاع الوطنــي إلــى التعــرف 

على أهم التهديدات والتحديات التي قد تواجه 

األمن الوطني السعودي, والعمل على اجتياز 

هــذه التهديــدات وحــل كل العقبــات التي تواجه 

األمــن الوطنــي؛ وذلــك مــن خــالل إعــداد وبنــاء 

سياسة الدولة وأجهزتها المختلفة؛ للدفاع عنها 

لمواجهــة تلــك التهديــدات الداخليــة، والخارجيــة 

بأبعادهــا الشــاملة وجوانبهــا المختلفــة؛ والتــي 

السياســية، واالقتصاديــة،  الجوانــب  تشــمل 

واالجتماعيــة، واإلعالمية، والعســكرية. 

الدفــاع  )كليــة  إســتراتيجية عمــل  إطــار  وفــي 

الوطنــي( فإنهــا تســعى إلــى تشــكيل قيــادات 

عليا، وكفاءات تحتضن الفكر والعلم والتخطيط 

علــى  واألمنيــة  اإلســتراتيجية  والدراســات 

والدولــي؛  واإلقليمــي  الوطنــي  المســتوى 

العولمــة،  عصــر  فــي  التحديــات  لمواجهــة 

والمعلومــات، االتصــاالت، وثــورة التقنيــات. 

والشــكل التالــي يوضح إســتراتيجية عمل )كلية 

الدفــاع الوطنــي(  فــي جوانــب القيــادة.

الختام:

ال شــكَّ أنَّ تحقيــق األمــن واالســتقرار للمملكة 

العربية الســعودية ال يتم إال باســتخدام أدوات 

القوة الوطنية المتعددة؛ ومنها القوة السياسية، 

والدبلوماسية، والقدرة العسكرية، واالقتصادية 

والمعلوماتية، وكذلك دمج الجهود السياسية، 

والعســكرية، واالقتصاديــة، والعلمية والتقنية 

فــي قضايــا الدفــاع واألمن ضمــن إطار وطني 

شــامل؛ ليتمكــن القــادة االســتراتيجيون خريجــو 

كليــة الدفــاع الوطنــي مــن صياغــة السياســات، 

واإلســتراتيجيات واألهــداف الوطنيــة، وتطبيق 

وتنفيذ تلك اإلستراتيجية  القادرة على مواجهة 

التحديات 

الوطنية واإلقليمية والعالمية, وهذا يتأتى بما 

تمتلكه المملكة العربية الســعودية من قدرات 

سياســية فائقــة التأثيــر، وقــوات مســلحة عاليــة 

الكفــاءة، والتعليــم والتدريــب؛ مســلحة بأحــدث 

األســلحة، والتقنيــات التــي تعمــل علــى تحقيق 

الردع الشامل لما يحيط المنطقة من تهديدات 

أو تحديــات, يســاندها فــي ذلــك اقتصــاد قــوي 

متعــدد المصــادر, وقــادة ذوو فكــٍر واٍع، وإعــالم 

ذكــي ذو مصداقيــة جيــدة يتعامــل مــع اإلعــالم 

اإلقليمــي، والعالمي بكفــاءة واقتدار، لتحقيق 

رؤيٍة شــاملٍة ومســتقبٍل واعٍد مشــرٍق.

عن القائد القدوة
منال باعطية

عضو الجمعية السعودية لإدارة بمنطقة مكة المكرمة

ألنك القائد.. 

أجدت الرؤية والتخطيط فـ انطلقنا ونجحنا.

تَّ على  أمســـكت بـــروح إصرارنـــا وحماســـنا، ربَّ

أكتـــاف إخفاقاتنـــا وخوفنـــا، منحتنـــا الثقـــة، 

ـــا. ـــا وأبدعن فأنجزن

ــاح تحكـــى،  ــة نجـ ــل كان قصـ ــح كل فشـ أصبـ

ــاح. ــهل ومتـ ــع سـ ــتحيل واقـ وكل مسـ

رت الفكرة والمنظور عن المرأة السعودية  غيَّ

أمـــام العالميـــن، وناصرتهـــا رغـــم كل الرفـــض 

والخـــوف والجهـــل والحرمان الطويل، منحتها 

مـــن قوتك قـــوة، ومن عزيمتك إصراًرا وتحٍد 

عظيمين.

ألنك القائد والقدوة..

إنجـــازات،  وأفعالـــك  أفعـــال..  فأقوالـــك 

لأجيـــال. تاريـــخ  وإنجازاتـــك 

ســـطرت التاريـــخ، وكل يـــوم معـــك هـــو تاريـــخ 

يســـطر.

أصبحنـــا قلـــب العالم النابـــض، وحديثه، وخير 

بالدنـــا يجـــوب كل مشـــرق ومغـــرب، ويســـاند 

كل محتـــاج ومظلوم.

ألنك القائد والقدوة..

أشـــعلت روح القيـــادة واإلدارة والحـــزم داخـــل 

كل شـــاب وشـــابة، الصغير قبل الكبير، فكان 

الـــكل معـــك جنـــًب إلـــى جنب، خطـــوة بخطوة، 

يـــًدا بيـــد، لمواكبـــة التغيـــر والتطويـــر والنجـــاح 

وتحقيـــق الرؤيـــة األطـــول واألهـــم. 

وألنك محمد بن سلمان القائد والقدوة، فـ 

بك نكتمل ونرتقي، وبـ الســـعودية نتباهى 

ونفتخر.. 

العالم يشهد والتاريخ يسطر.
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الخبرة:
ــة حيــن تأســيس شــركة أو مشــروع مــا، فــي عصــر القريــة الكونيــة والســوق  لــم يعــد مقبــواًل وال مستســاًغا المجازفــة التامَّ

الواحــد والتنافــس الشــديد، وفــي عصــر الوصــول الســهل إلــى كل مــا يبحــث عنــه المــرء فــي أي جزئيــة مــن تفاصيــل حياتــه، 

لــذا، لتكــن الخطــوة األولــى هــي الحصــول علــى خبــرة كافيــة حــول شــركتك أو مشــروع الخــاص:

ليكن لديك خبرة عملية كافية في التعامل مع المبيعات واألسواق وبقية االجراءات ذات العالقة بشركتك.	 

ابحــث عــن الشــركات المنافســة بشــكل واســع وكثيــف، مــاذا تقــدم؟ كيــف تقــدم؟ وكــم هــو النجــاح الــذي حققتــه؟ ومــا 	 

التشــابه واالختــالف بيــن مــا ســتقدمه أنــت وســيقدمه اآلخــرون؟

ف بشكل واضح ودقيق عن مصادر التمويل وطبيعة الخطط المتعلقة بالتمويل المستقبلي وضمانات استمراره.	  تعرَّ

ابحث عن السوق المستهدف، حجمه، تفضيالته بالنسبة لما ستقدمه شركتك، ..الخ.	 

تواصــل مــع الذيــن ســبقوك في إنشــاء شــركة، اعرف منهم الكثيــر، بإمكانهم أن يختصروا لك الطريــق كثيًرا، وباإلمكان 	 

أن تجنبــك نصائحهــم الكثير من المحاوالت الخاطئة والمكلفة.

ــم كل مــا يمكنــك تعلمــه فــي كل مــا لــه ارتبــاط بشــركتك أو مشــروعك، يمتلــئ االنترنــت بالكثيــر مــن المحاضــرات 	  تعلَّ

والكتــب والمقــاالت وكــذا التجــارب التــي يمكنهــا أن تهبــك ثــراًء يســاعدك علــى البــدء.

ــم المباشــر مــن واقــع العمــل، 	  ــك، ال أفضــل مــن التعل ــة بمجال ــد، فتطــوع للعمــل فــي أماكــن ذات صل إذا كان والب

ومعرفــة مــا تريــده فــي المســتقبل عــن قــرب.

كيف تنشئ شركتك األولى؟

إنشــاء شــركة أو مشــروع للمــرة األولــى ليــس 

ًنــا، فالمــرة األولــى دوًمــا تأتــي محفوفــة  أمــًرا هيِّ

بالتوقعــات والخــوف والقلــق واألمــل والطمــوح، 

تأخذ من وقت المرء وتفكيره الكثير، لكن الدخول 

ــع،  ــر رائ ــم الشــركات والمشــاريع الخاصــة أم لعال

لقــد حانــت اللحظــة التي تمتلك فيهــا قرارك في 

مالك ووقتك وفي طريقة العمل التي تفضلها، 

لقــد أصبــح مــن المهــم بالنســبة لــك أن تمتلــك 

شركتك الخاصة، إذن، ثمة خطوات يمكن باتباعها 

الوصــول إلــى إنشــاء الشــركة بتوقعــات أفضــل 

ومخــاوف أقــل، وهــذا مــا ســنتناوله بالمناقشــة 

فــي هــذا العــرض:
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الفكرة:
بعــد الكثيــر مــن المطالعــة ومحاولــة الحصــول علــى خبــرة كافيــة، أعــد صياغــة 	 

مــه. فكرتــك، فكــرة شــركتك/ مشــروعك، بنــاًء علــى كل مــا تــم تعلُّ

خــذ رأي اآلخريــن ممــن تثــق بهــم وبخبرتهــم، اســتمع إلــى أصــوات أخــرى لتتمكــن 	 

مــن رؤيــة المشــروع مــن مختلــف جوانبــه.

احصــل علــى المســاعدة مــن شــخص أو أشــخاص بكفــاءة عاليــة، مــن الصعــب أن 	 

تعمل وحيًدا وخصوًصا إذا اقترب موعد التأســيس، المهم أن تنتقي الشــخص/ 

الفريــق الــذي سيســاعدك بعنايــة فائقــة كــي يصنعــوا معــك التكامــل الــذي كنــت 

تنتظره.

التخطيط:
ضع خطة مزمنة وحدد فيها األنشطة المطلوب إنجازها كاملة.	 

حدد في خطتك الجهات التي ستقوم بالتنفيذ والمتابعة.	 

ضــع فــي خطتــك التكلفــة التقديريــة التــي ســتحتاجها إلنشــاء الشــركة وللمرحلــة 	 

التأسيســية )الموازنــة(.

ضــع فــي حســبانك ســيناريوهات متعــددة 	 

األفضــل  والكيفيــة  مســتقبلية،  وتوقعــات 

للتعامــل مــع كل ســيناريو علــى حــدة.

فكــر بشــكل ســلبي قليــاًل حتــى لــو كانــت كل 	 

األمــور تبــدو فــي صالحــك، حتــى تســتطيع 

واتخــاذ  المتوقعــة  المخاطــر  كافــة  مالحظــة 

االجــراءات الكفيلــة بتقليلهــا أو عــدم وقوعهــا.

الشريك:
قبــل البدء بإنشــاء شــركتك فّكر جيــًدا في جدوى أن 

يكــون لــك شــريك أو شــركاء مــن عدمــه، لــكل حالــة 

مميزاتهــا الخاصــة، وعليك أن تحــدد أي الخيارين هو 

األفضــل لــك، وفــي حــال كان الخيــار األفضــل هــو 

الشــريك فحــاول أن تحصــل علــى شــريكك بعنايــة 

بالغة.

الخطــوة األكثــر حســًما فــي اســتمرار ونجــاح 

عمليــة  فــي  تكــون  عدمهــا  مــن  الشــركة 

التوظيــف.

العميــل هــو حجــز الزاويــة فــي أي شــركة أو 

مشــروع، وإقامــة عالقــة ناجحــة مــع العمالء 

هــو التســويق االســتراتيجي األمثــل لزيــادة 

العمالء.

خــذ رأي اآلخريــن ممــن تثــق بهــم وبخبرتهم، 

استمع إلى أصوات أخرى لتتمكن من رؤية 

المشــروع من مختلف جوانبه.
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استعن بمحام/ محاسب قانوني:
كثيــرة هــي الشــركات التــي تحــاول تجــاوز االســتعانة بمحــام/ محاســب 

قانوني في البداية، وذلك على سبيل توفير التكاليف، لكن الشؤون 

القانونية أمر بالغ األهمية، شكل الشركة/ المشروع، العقود المبرمة، 

التصاريــح الالزمــة، االتفاقيــات، وغيرهــا مــن المســتندات هــي أمــور 

شــائكة ومعقــدة، ويجــب القيــام بهــا بشــكل ســليم تماًمــا ودقيــق جًدا، 

البــد مــن اإلشــارة إلــى أن مــا قــد تدفعــه مقابــل هــذه الخدمــات هــو 

أقــل بكثيــر ممــا يمكــن أن تدفعــه فــي حــال اتضــح أن هنــاك إجــراءات 

قانونيــة خاطئــة، أو مشــكلة متعلقــة بالشــراكة، أو غيرهــا.

تسجيل الشركة/ المشروع:
هذه مرحلة في غاية األهمية، وبمســاعدة المحامي/ المحاســب 	 

القانونــي البــد مــن اإلعــداد الجّيــد لهــا، أيــن يمكــن التســجيل؟ مــا 

هي المستندات المطلوبة؟ كم هي التكلفة السنوية والشروط 

والمحظــورات ذات العالقــة؟ ومــا هــي التصاريــح التــي ينبغــي 

اســتخراجها؟ ومتــى يكــون التســجيل قــد اكتمــل وأصبــح للشــركة/ 

المشــروع كيانهــا القانوني ؟.

التوظيف:
الخطــوة األكثــر حســًما فــي اســتمرار ونجــاح الشــركة مــن عدمهــا 	 

تكــون فــي عمليــة التوظيــف.

اختــر موظفيــك بعنايــة بالغــة، وحــاول أن تفــوز بأولئــك الذيــن 	 

لديهــم الشــغف الكافي للعمل، والــدأب الكافي لتحقيق النجاح، 

والقــدرة الواضحــة علــى التعلــم.

عامل الموظفين بأفضل وســيلة ممكنة، واتخذ كل الطرق التي 	 

تشــعرهم بــأن الشــركة شــركتهم فــي األســاس، الفريــق الناجــح 

هــو المشــروع الناجــح باختصار.

العميل أواًل:
العميــل هــو حجــز الزاويــة فــي أي شــركة أو مشــروع، وإقامــة 	 

عالقــة ناجحــة مــع العمــالء هــو التســويق االســتراتيجي األمثــل 

ــادة العمــالء. لزي

اســتفد من كافة الوســائل للوصول إلى العمالء، وفي الوضع 	 

الحالــي ينبغي االســتفادة من مواقــع التواصل االجتماعي مثاًل 

فــي التواصــل مــع العمــالء وإيصــال منتجــات/ خدمــات الشــركة/ 

المشــروع إليهم.
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عـــدة،  بمراحـــل  االســـتراتيجية  هـــذه  تمـــرَّ 

ومســـتويات مختلفة، وفًقا لقواعد مدروسة، 

وبنـــاًء علـــى معطيـــات دقيقـــة مســـتقاة مـــن 

تحليل واقعي للبيئة المحيطة داخلًيا وخارجًيا، 

كما وتظل في حالة من التطور والتفاعل بما 

يلبـــي مســـتجدات اللحظة، ويحتفـــظ بالخطوط 

العريضـــة والمســـارات األصليـــة.. اســـتراتيجية 

ق اإلنجاز  تســـرج قناديلها بأشـــرعة األحالم ليحلِّ

فـــي واقـــع ملمـــوس ومحســـوس يفتـــح أفـــق 

الرؤيـــة للغـــد القـــادم.

بعـــد كل هـــذا ال بـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن 

مســـتويات النجـــاح بيـــن القـــادة متفاوتـــة، وفًقا 

لقدراتهـــم الفطريـــة والمكتســـبة فـــي القيادة، 

ولذلـــك نجـــد أعمـــااًل كتـــب لهـــا الخلـــود، وتركـــت 

آثارهـــا البـــارزة فـــي مســـار البشـــرية، وأخـــرى 

قـــت نجاًحا متوســـًطا، وثالثـــة أحرزت نجاحات  حقَّ

متواضعـــة، محصـــورة فـــي حيز محـــدود ال يكاد 

يتجـــاوز المـــكان والزمـــان الـــذي كانـــت فيـــه.

م ذكـــره عن االســـتراتيجية  وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدَّ

الطموحـــة والنجـــاح الكبيـــر فـــي تحقيقهـــا، فـــإن 

خيـــر مثـــال علـــى ذلـــك هـــو تســـليط الضـــوء 

ـــة علـــى مشـــروع الجـــد  بصـــورة ســـريعة وفعال

القائـــد الملـــك عبـــد العزيز، رحمه الله، والحفيد 

القائـــد الشـــاب األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، من 

حيث القيادة الفاعلة ودورها في بناء وتشكيل 

مالمـــح وأســـس الدولة الســـعودية.

فالقائـــد الملـــك عبـــد العزيـــز، رحمـــه اللـــه، قـــام 

على استثمار الصحراء وتوحيدها في الجزيرة 

ــري  ــاس الفكـ ــاء واألسـ ــع البنـ ــة، ووضـ العربيـ

الجديد للمملكة العربية الســـعودية، المعتمد 

على الشريعة اإلسالمية، واالهتمام بمرافق 

تكويـــن الدولـــة والبنـــى التحتيـــة والمشـــاريع 

الخدمية والتعليمية، فاكتملت أسس الدولة، 

ونشـــأت نشـــأة قويـــة، توارثهـــا الملـــوك بـــكل 

همـــة واقتـــدار إلـــى أن وصلـــت الرايـــة إلـــى يـــد 

القائد الشاب الحفيد األمير محمد بن سلمان، 

فجـــاء مشـــروعه مقتفًيـــا األســـس الكبـــرى فـــي 

التأســـيس، ومنطلًقا مـــن رؤية أممية عالمية، 

تواكـــب التوجهـــات والتغيـــرات الكونيـــة، علـــى 

مختلـــف األصعـــدة، بمـــا شـــكَّل امتـــداًدا مثالًيـــا 

لمســـار القيـــادة الناجحـــة، المتصـــدرة لتغيـــرات 

الجديـــدة،  للصعوبـــات  والمتحديـــة  زمنهـــا، 

والمتجـــاوزة لهـــا.

ــال  ــي حـ ــادة فـ ــى أن القيـ ــارة إلـ ــن اإلشـ يمكـ

م نجاحـــات  ترافقـــت مـــع فتـــرة الشـــباب تقـــدِّ

استثنائية ومتميزة في إدارة الدولة وقيادتها، 

وهـــي ذات الفتـــرة التـــي يتشـــارك فيهـــا الجـــد 

ـــا  ـــن رؤيته ـــي يمك ـــج الت ـــد، وذات النتائ والحفي

ـــة بالتحـــوالت  ـــزة مليئ ـــرة وجي حاضـــًرا خـــالل فت

ـــة. الجذري

وعـــوًدا علـــى بـــدء، فـــإن القيـــادة المنطلقـــة من 

هوية األمة الجامعة، وعبر منظور استراتيجي 

واقعي وطموح وشجاع، وبالتالقي مع قيادة 

ذات قـــدرات اســـتثنائية بالفطـــرة واالكتســـاب، 

وفـــي مرحلـــة عمريـــة تســـمح لهـــا ببـــذل جهـــود 

أوسع وبأفكار أكثر انفتاًحا وطموًحا، مثل هذه 

القيـــادة البـــد وأن تحقـــق منجـــزات اســـتثنائية 

وجوهرية، تغير الواقع نحو األفضل، وتذهب 

بالبلـــد فـــي اتجـــاه التقدم واالزدهـــار الدائمين.

بين الجد والحفيد..
استراتيجية الملوك وقيادة الدولة

ــادة تشــكيل  ــة وإع ــا الجامع ــاء هويته ــى بن ــا عل ــدرة قادته ــا بق ــاح األمــم وتقدمه يقــاس نج

حلمهــا الــذي تطمــح إليــه، ومــن ثــم صياغــة األهــداف الكفيلة بالوصــول إلى الطموحــات، عبر 

ة بمــا يكفل الوصول إلى أعلــى المراتب المأمولة. اســتراتيجية دقيقــة عمليــة وشــاملة، ُمعــدَّ

محمد الطفيل الزهراني
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