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االثنين 16 ذو الحجة 1442 
العدد 2645 )السنة الثامنة(

ال أسـتطيع أن أتقبـل أو باألحـرى أستسـيغ 
مدح مسـؤول أكاديمي وهو ال يزال على رأس 
عملـه اإلداري، فضال عن تخصيصه بمقال أو 
تغريـدة، مهما كانت الدوافـع لمدحه، ومهما 
فعل مـن إنجـازات أو قيل إنه أنجز، ألسـباب 
كثيـرة؛ أولهـا أن هذا المسـؤول يقـوم بعمل 
يتقاضى عليه أجرا إن أتقن عمله وأجاده، وإذا 
أخطأ عوقب علـى خطئه وتقصيـره، بمعنى 
أنـه ال فضـل لـه فيما يقدمـه، ولـو أزيح عن 
مكانه لحل فيه غيره، وربما كان أحسـن منه 
أداء وكفاءة؛ والسـبب الثاني أن دواعي المدح 
والثناء أتت بسـبب المكان ال بسـبب شخص 
المسـؤول شـاغل المـكان، فلو لـم يكن في 
موقعه اإلداري هذا لما ذكره أو أثنى عليه أحد؛ 
أما السـبب األخطـر واألكثر ضـررا وأثرا فهو 
يتمثل فـي مسـألة أن أغلب أغـراض المدائح 
والثناءات تتقاطع فيها المصالح الشـخصية 

والمنافـع الخاصة ولـو بعد حين.
وعـادة ال يقـع في هـذه المزالـق أو المطبات 
األكاديميـة إال واحـد من اثنين؛ إما مسـتغفل 
ال يـدري عن شـيء، وهـو كل علـى جامعته، 
أينما ذهـب ال يأت بخير، وإما مسـتنفع لئيم 
بطبعه، ولو تظاهر بالصـالح وتدثر في ثياب 
الطهـر والعفـاف، وعلى الرغم مـن هذا، نجد 
في الضفة المقابلـة أن األكاديمي الناجح في 
عمله اإلداري ليس بحاجـة للمدح والثناء، وال 
يبحـث عنـه أو ينتظره، ولـو جاءه تبـرأ منه 
وأعرض عنه، وهذا النوع من األكاديميين على 
وجه الخصوص هو الـذي نفتقده في البيئات 

األكاديميـة ودائما ما نكـون بحاجة إليه.
وكذلك ال أستسـيغ األكاديمي الذي حينما يبدأ 
عملـه اإلداري يبدؤه بالشـكر لفـالن أو لعالن 
من رؤسـائه أن منحوه الثقة وكلفوه بالعمل! 
ووجـه االعتراض هنا ليس على الشـكر ذاته، 
ال. طبعا، فمن ال يشـكر الناس ال يشـكر الله، 
ولكـن االعتـراض علـى مسـألة الشـكر على 
منـح الثقة، فمن يتوسـل الفرصـة باحثا عن 
الثقة أو متلمسـا إياها في نفسه ليس جديرا 
أن يعطاهـا، فالثقـة صفـة كصفـة الرجولة 
عنـد الرجـال، واألنوثـة عنـد النسـاء، مـن ال 
يكتشفها من الجنسين في نفسه هو بنفسه 
أو يشعر بها يخشـى عليه إداريا من التحرش 

واالغتصاب!
يضاف إلى ذلك أن ثقافة الشكر المنتشرة هذه 
األيام ممزوجة باالسـتعطاف واالسترحام من 
جهة، ومن الجهة األخرى تكشف وجها قميئا 
ومكرورا لإلدارة المعنية بالحمد والشكر، وهذا 
ما هو إال ملمح من مالمح تكاثر واستنسـاخ 
انتفـاء صفـة  وبالتالـي  لنفسـها،  اإلدارات 
اإلصـالح والتجديـد، ثـم إن الشـكر على منح 
الثقة بالكيفية الحاصلة في بعض الجامعات 
واإلدارات األكاديمية إما أنه يعطي مؤشرا على 
خبث الشـاكر ومكره ولؤمه وإما على ضعفه 
وتفاهته، وفي كلتا الحالتين يفترض أن تكون 
اإلدارة األكاديميـة في منـأى عن هذه النوعية 

من اإلداريين.
المشـكلة في ثقافة الشـكر من هذا النوع إن 
تعدت األكاديميين إلى األكاديميات المرتبطات 
بأعمـال إداريـة، بمعنـى أن توجـد بين عميد 
الكلية ووكيالته أو رئيس القسـم والمشرفات 
أو بين مستشـاري الوكالء وعضوات هائمات 
في بحر المشـاعر، حالمـات بلذيذ المناصب، 
وحينئذ فما يقال عن فساد اإلدارة عند الرجال 
يقال أضعافه وأضعافه عند صويحبات المكر 

واإليقاع!
لمـاذا مدائح المسـؤولين مـن األكاديميين 
وتكريماتهـم المبالغ فيهـا ال نجدها إال في 
جامعاتنا المحلية؟ ما الفائدة التي سيجنيها 
قراء صحيفـة محلية حينمـا تخص رئيس 
جامعـة أو عميـدا أو وكيـال باسـتعراض 
مناصبـه اإلداريـة التي منح الثقـة لتوليها! 
ولماذا شـكر منح الثقات هذا ال يتفشـى إال 
في بيئاتنا األكاديمية؟ هذه الظواهر الغريبة 
فـي طبيعتها والمتناقضة مع اعتزاز األسـتاذ 
الجامعـي بثقته في نفسـه وبمـا يحمله من 
علـوم وثقافة تحتم على الباحثين المختصين 
دراسـة آثارها السـلبية بتعمق، علـى أمل أن 
تختفي من جامعاتنا ونعود للحالة الطبيعية.

ثقافـة المـدح ومتالزمـة شـكر منـح الثقة 
المتفشـية في جامعاتنا هي -بال شك- ثقافة 
متخلفة، وليسـت لهـا عالقة ال بالعـادات وال 
بالمعتقدات، ولسـوء الحظ أننا نتفرد بها عن 
كل جامعـات العالـم، ترى هل اإلشـكالية في 
عواطفنـا وتعبيرنـا عنها؟ هل هـي عواطف 
متخلفة كمـا يقول األسـتاذ إبراهيم البليهي! 
وإن كانـت فعال كذلك، فكيـف ومتى نتخلص 

ونتحرر منهـا ومن بواعثها في أنفسـنا؟

أشـرت في مقال سابق إلى أن التكوين المادي 
للمدينة يؤثـر على طبيعة حيـاة المجتمعات 
والصحة العامة لإلنسـان ومسـتويات الرضا 
والسـعادة. إن وتيرة الحياة فـي المدن يمكن 
أن تكـون سـببا في ارتفـاع معـدالت أمراض 
العصـر، كالسـكر والضغط والسـمنة، حيث 
يقضي سكان المدينة جل أوقاتهم دون حركة 

بدني. أو نشاط 
وتؤثر السـمنة على االقتصـادات الوطنية من 
خالل تقليل اإلنتاجية ومتوسـط العمر وزيادة 
تكاليـف الرعايـة الصحيـة. لقـد تضاعفـت 
معدالت السـمنة في جميع أنحاء العالم ثالث 
مرات تقريبا منذ عام 1975، نتيجة للتحوالت 
الحضرية السـريعة، التـي أثرت علـى أنماط 
حيـاة المجتمعات. وتشـير منظمـة الصحة 
العالميـة WHO إلـى أن 1.9 مليـار يعانـون 
مـن زيادة الـوزن، ومـن بين هـؤالء أكثر من 
650 مليـون شـخص يعانـي مـن السـمنة 
المفرطة فـي 2016؛ وهو ما يعنـي أن %39 
من سـكان العالم يعانـون من زيـادة الوزن، 
و13% يعانون من السـمنة. وعالوة على ذلك 
سـجلت هـذه اإلحصـاءات 39 مليـون طفـل 
دون سـن الخامسـة يعانون من زيادة الوزن 
أو السـمنة في 2020؛ وأكثر مـن 340 مليون 
طفـل ومراهق تتراوح أعمارهـم بين )5 و19 
عاما( يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. لقد 

ارتفع معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة بين 
األطفـال والمراهقين الذين تتـراوح أعمارهم 
بين )5 و19 عاما( بشـكل كبير من 4% فقط 
فـي 1975 إلـى ما يزيـد قليال علـى 18% في 
2016، وهو ما يؤكد على قلة النشـاط البدني 
لألطفـال والمراهقيـن وتحول نمـط الترفيه 
نحو األلعاب االلكترونية أو الكهربائية، التي ال 
يبذل فيها الطفل أو المراهق أي نشاط حركي.
في السـعودية تبلغ نسـبة السكان المصابين 
بالسـمنة 35.4%، وهـي بذلك تحتـل المرتبة 
الثانية عربيا بعد الكويـت التي تعد رابع دولة 
فـي العالـم مـن حيث متوسـط مؤشـر كتلة 
الجسـم وبنسبة 37.9% من السكان. وتنتشر 
السـمنة في معظم الـدول العربيـة بمعدالت 
تفوق 26% باسـتثناء اليمن والسـودان؛ وفي 
المقابل تنخفض هذه النسـبة في بعض دول 
أوروبا وآسيا لتصل إلى أقل من 20%، وتشمل 
دوال مثل إيطاليا وسويسـرا وماليزيا وتايالند. 
كما تصل نسـبة السمنة إلى معدالت دون %5 

في اليابـان والهند وفيتنام.
إن السبب الرئيس للسـمنة وزيادة الوزن كما 
تشـير منظمة الصحـة العالميـة WHO، هو 
اختالل توازن الطاقة بين السـعرات الحرارية 
المسـتهلكة والسـعرات الحراريـة التـي يتم 
إنفاقها نتيجة عامليـن هما: العادات الغذائية 
التـي تتمثـل بزيـادة تنـاول األطعمـة الغنية 
بالطاقـة؛ وزيـادة الخمـول البدنـي بسـبب 
الطبيعة المسـتقرة لعـدد من أشـكال العمل 
وأنماط النقل وزيادة التحضر. وتؤكد منظمة 
الصحـة العالميـة بمـا نصـه »أن التحول في 
أنماط النشـاط الغذائي والبدنـي يأتي نتيجة 
المرتبطـة  والمجتمعيـة  البيئيـة  للتغيـرات 
بالتنميـة وانعـدام السياسـات الداعمـة فـي 
قطاعـات، مثـل الصحـة والزراعـة والنقـل 
والتخطيـط الحضري«، لذلـك توصي منظمة 
الصحـة العالمية باالنخراط في نشـاط بدني 
منتظـم، 60 دقيقة في اليـوم لألطفال و150 
دقيقة في األسـبوع على األقل للبالغين، وهذا 
يقودنـا بالقول إن األنمـاط الماديـة للمدينة 
أسهمت في تشكيل أنماط حياتية غير صحية 
للمجتمعات، وسـرعت بذلك من زيادة معدالت 

السمنة. 
إن االسـتثمار فـي البحـث العلمـي يمكـن 
أن يقلـل علـى المـدى الطويل مـن معدالت 
األمراض التي يعانـي منها المجتمع. ويأتي 
التخطيـط العمرانـي للمدن كأحد الوسـائل 
المهمـة التي أكـدت عليها منظمـة الصحة 
العالميـة فـي تحسـين األنمـاط الحياتيـة 
وترشـيد اإلنفاق في عالج أمراض السـمنة. 
وأخيـرا إن التخطيط العمراني يمكن أن يعالج 
إشكالية الخمول المكاني في البيئة الحضرية، 
من خالل االرتقاء باألحياء السـكنية القائمة، 
لتفـي بمتطلبات »أنسـنة األحياء السـكنية« 
وزيـادة الغطـاء النباتـي والتشـجير وإنتـاج 
فراغـات حضريـة وسـاحات عامـة ومالعب 
تحفـز األطفـال والمراهقيـن على ممارسـة 
اللعب والنشـاط البدني في الهواء الطلق بعيدا 

عن األلعـاب المنزلية.
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ثقافة المدح 
ومتالزمة شكر 

المنح

تخطيط المدن 
وأمراض 

السمنة؟!

اقتصاد 
المعرفة

إكسير الحياة 
المؤسسي

بندر الزهراني

وليد الزامل

زيد الفضيل

محمد النفاعي

فـي مقالي السـابق أشـرت بوضـوح إلـى مفهوم 
وداللة اقتصاد المعرفة ومدى إمكانية االستفادة من 
مضامينه في شـهر الحج، حيث يفد إلى المشـاعر 
المقدسـة آالف مؤلفة من الناس تهوي أفئدتهم إلى 
البيت العتيق وزيارة مسجد رسول الله والسالم عليه 
صلـى الله عليه وآله وسـلم، وكل تلـك الجموع على 
اختالف مشاربهم وثقافتهم يفدون بغير تسويق من 
أحد وإنما اسـتجابة لنداء عظيم صدح به أبواألنبياء 
سيدنا إبراهيم عليه السالم، حين أمره الله بأن يترك 
زوجه السيدة هاجر وابنه سيدنا إسماعيل في أرض 

ال ماء فيهـا وال زرع لكنها عند بيت الله المحرم.
تلك كانـت البداية لتخلـق مكة المكرمـة التي باتت 
مقصـدا لـكل العرب ثـم محجا لكل المسـلمين من 
بعد سـيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسـلم، فكان 
أن وفـد إليها الكثير من فئات المجتمع سـواء كانوا 
علمـاء أو أدباء، تجارا وباعة، أغنيـاء وفقراء، وفدوا 
جميعـا إليها بقلوبهم محبة ورغبـة، ودون أي عناء 
تسـويقي. والسـؤال الذي طرحته فـي ثنايا المقال 
السابق هو: كيف يتسنى لنا نحن معاشر المثقفين 
والعلماء في المملكة العربية السـعودية االسـتفادة 
مـن مختلف تلك الفئـات المثقفـة والعلمائية ممن 
يفـدون إلـى الحج على حسـابهم الخـاص، وأقصد 
بأنهم غير مسـتضافين رسميا من أي جهة رسمية 

المملكة؟ في 
ذلـك كان فحـوى مقالي السـابق »إدارة الثقافة في 
الحـج«، وأشـير إلى أن مـا أوردته مـن أفكار تصب 
جميعهـا في خانة مـا بات يعـرف اليـوم باقتصاد 
المعرفـة الذي بات يشـكل أحد أهـم قطاعات النمو 
االقتصـادي فـي العالـم، العتماده علـى تكنولوجيا 

المعلومات والرقمنـة. فاالقتصاد المعرفي يبتدأ من 
مدخل عملية إنتـاج وصناعة المعرفة، ويعتمد على 
قـوة ما تملكـه الدولة مـن بنية تحتيـة مبنية على 
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت، وهـو ما صار 
جاهـزا لدينا ولله الحمد، باعتبارهما أحد مؤشـرات 
ما يعرف بالعولمة واقتصاد المعرفة، التي تسـتفيد 
مـن ثورة المعلومات وانتشـار شـبكات الحاسـوب 
والربـط بينها عبـر اإلنترنت حتى بـات العالم قرية 
واحـدة صغيـرة، ونحـن جزء أصيـل منهـا وفق ما 

تطمح له رؤيـة 2030.
في هذا السـياق دعوني أذكر باستفهامي حين قلت 
مسـتفهما مع انتهاء كل موسـم حج أسأل نفسي: 
كم أديب أو ناقد أو مؤرخ أو عالم في فنه، ناهيك عن 
الفنانين التشـكيليين والمصوريـن الفوتوغرافيين، 
عالوة علـى كتاب القصة والرواية، ومبدعي الشـعر 
والمقالـة، إلى غيرهم في مختلـف الفنون والعلوم، 
قدمـوا ألداء فريضـة الحـج على حسـابهم الخاص 
فـي كل عام؟ حتما هنـاك الكثير، لكننا على النطاق 
الثقافي في المملكة ال نعلم عنهم أي شيء، لكونهم 
قد أتوا بشكل شخصي ودون أن يكونوا مدعوين من 
أي جهة رسمية. وتساءلت في وقته قائال: أليس من 
آلية تمكننا من االسـتفادة من موسـم الحج الدوري 
ثقافيـا ومعرفيا، تحقيقـا لقوله تعالى }ليشـهدوا 

منافع لهم{؟
حتما هناك طرق كثيرة يمكن طرحها لتحقيق ذلك، 
أولها إعـداد قاعدة بيانات دقيقة ترتبط بتأشـيرات 
الحج وتأشـيرات الزيارة كذلك، وفيها ستستبين لنا 
هويـة القادم إلينـا وما إذا كان من أهـل المعرفة أو 
المـال، العامة والخاصة، وغيرهـم. وهكذا مع توفر 

قاعـدة البيانات يمكننا التحرك بشـكل سـلس، عبر 
توفير مكان دائم لكل فئـة تجتمع فيه، فتكون لدى 
الحـاج والزائر فرصـة للتعرف على نظرائـه بزيارة 
الموقـع المخصـص الثابت فـي حال رغبتـه بذلك، 
وكـم أتخيـل أديبا يلتقـي بنظيره، أو عالمـا في فن 
من الفنـون العلمية المتنوعة يلتقي بنظيره سـواء 
مـن المملكـة أو العالم خـالل رحلته، بـل كم أتخيل 
فنانا تشكيليا تشده نفسه الرقيقة لتوثيق جماليات 
رحلته برسم لوحة فنية هدية منه للمكان والمكين. 
أفكار كثيـرة كانـت وال تزال هاجسـي منذ زمن 
ليس بالقريـب، وكتبت فيه وتحدثـت عنها مرارا 
وتكرارا، وأخشى أننا كمجتمع ثقافي نهدر فرصة 
ثمينة للتالمس مع كثير من المثقفين في مختلف 
الفنون خالل موسـم الحج المبـارك، ممن قدموا 
ألداء فريضـة الحج بشـكل شـخصي، بعيدا عن 
الدعوات التي تتبناها بعض المؤسسات الرسمية 
كـوزارة الحـج والعمـرة ووزارة الثقافـة ووزارة 

اإلعالم ورابطة العالم اإلسـالمي وغيرها. 
كـم هو رجائي كمثقـف وباحث أن يتحقـق المراد، 
ونشـهد في قابل المواسـم تفعيال عمليا لذلك، فهل 

إلى ذلك سـبيل؟ 
أخيـرا وكمـا ذكرت سـابقا الحج ليـس قاصرا على 
العبادة الدينية وحسـب، بل هـو طقس تمارس فيه 
كل احتياجات الناس من بيع وشـراء لتحقيق قانون 
ليشـهدوا منافع لهم، وهو موعـد يلتقي فيه الناس 
على اختالف مشـاربهم سـواء في سـوق عكاظ أو 
ذي المجـاز ومجنة، وهو ما يدعونا إلى إعادة تفعيل 
ذلك بشكله المعاصر وفق رؤية برامجية واقتصادية 

معرفية واضحة المعالم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان .. 
فال يغر بطيب العيش إنسان

هنا اختصر الشـاعر األندلسي أبوالبقاء الرندي في 
هـذا البيت األشـهر من قصيدتـه »رثـاء األندلس« 
دورة الحيـاة بشـكل عـام، والتـي تتطابـق مع ما 
أتـى به العالم ابن خلدون فـي نظرية األطوار. على 
نفـس المبدأ أرى أن الشـركات والمؤسسـات أيضا 
مثـل الكائـن الحي الـذي يعيـش أطـواره األربعة، 
وهـي الـوالدة والنمـو والهرم ثـم الفنـاء. من هذا 
المنطلـق حرصـت المؤسسـات فـي البحـث عن 
الحلول للحياة أطـول فترة ممكنة. فبدأت بالتركيز 
 Standard على إنشـاء معاييـر داخلية لإلجـراءات
Procedures والتـي من أهمهـا تخفيف المخاطرة 
Risk Mitigation لمنع السـقوط الكارثي لألعمال.

مـع زيـادة التحديـات أيقنـت المؤسسـات أن هذا 
ليـس كافيا للحفـاظ على المكتسـبات التي وضع 
بذرتها األولى المؤسسون األولون وسقوها بالعمل 
الـدؤوب. مـن هنـا كان الحـل األمثـل هـو تطبيق 
 Operational Excellence برنامج التميز التشغيلي
والـذي أصبـح هو إكسـير الحياة وترياق الشـباب 

بالنسـبة للمؤسسـات في عصرنا الحالي. 
ببسـاطة  هـو  للمؤسسـة  التشـغيلي  فالتميـز 
تنفيـذ عملياتها بطريقـة ممتازة لتحقيـق التميز 
والحفـاظ عليـه مـن خـالل رفـع معاييـر األداء 
والتحسين المستمر لعمليات المؤسسة وأنظمتها 
وسياساتها. هذا األمر يعزز الوصول إلى مستويات 
رائدة ومتقدمة في مرتكزات البرنامج مثل الكفاءة 

والسـالمة   reliability والموثوقيـة   efficiency
 cost and profitability.والتكلفـة والربحية safety
لذلك من المهم دمج التميز التشـغيلي في األنشطة 
اليومية حتى تنشـأ ثقافة عالية عند الجميع وعلى 
مختلف المستويات في الهيكل التنظيمي للوصول 
إلـى األداء الكفؤ والفعـال والتخفيف من المخاطر 
وتلبية االسـتراتيجيات القصيـرة والطويلة المدى. 
يذكـر أن التميـز التشـغيلي لـه مكونـات أربعـة 
أساسـية يجـب أن تتوافـر فـي أي برنامـج تميـز 
 Model مؤسسـي ناجح، وهـي كالتالي: النمـوذج
  Assessment والتقييم Implementation والتنفيـذ

  Governance. والحوكمـة 
المكـون األول: النمـوذج والذي يعتمد أساسـا على 
التوازن بين مرتكزاته األساسـية اآلنفة الذكر والتي 
 Enabling  يدعمهـا الكثيـر من عناصـر التمكيـن
Elements. هـذه العناصـر تختلـف من مؤسسـة 
إلى أخرى حسـب أهداف التميز المأمول. من أمثلة 

عناصر التمكيـن ما يلي:
القيادة والمسـاءلة، التركيز على العمـالء، الموارد 
البشـرية، إدارة األصول والعمليات، الموارد المالية، 
الخدمـات الخارجيـة، إدارة المعلومـات والوثائق، 

إدارة المخاطـر واالبتكار.
وكمـا يقال »بالمثال يتضح المقال«، لو أخذنا مثال 
عنصر الموارد البشـرية لوجدنا تحته مجموعة من 
التوقعـات تصف ما يجب القيام بـه إلطالق العنان 
لإلمكانات الكاملـة لقوتها العاملة ومن ثم تحقيق 

التميز في هـذا العنصر. أمثلة على التوقعات:

• تقييم واختيار الموظفين
• تطوير الذات وكفاءات الموظفين 

• التحسين المستمر حسب ردود فعل الموظفين 
ومشـاركة  بالمسـتجدات  الموظفيـن  ربـط   •

ت  لمعلومـا ا
• مكافأة الموظفين وتقديرهم

المكون الثاني: التنفيذ والذي يشرح كيفية تحقيق 
التميـز واسـتدامته عـن طريـق تطبيـق عمليـات 

وممارسـات محـددة بوضوح واتسـاق للجميع.
المكون الثالث: التقييم والذي يوفر مقياسـا دوريا 
لمستوى تحقيق أهداف التميز. إنه يعاين ويفحص 
نتائج التنفيذ ومدى تأثيرهـا على مرتكزات التميز 
التشـغيلي وهـل عناصـر التمكيـن أسـهمت فـي 

اسـتدامة النتائج أم ال.  
المكون الرابـع: الحوكمة وهدفهـا إضفاء الطابع 
المؤسسـي علـى البرنامج والتأكد على اسـتدامته 
وجعله جـزءا من ثقافة المؤسسـة ودائم الخضرة 
Ever Green، باإلضافـة إلى توفير التدريب والدعم 
من داخل المؤسسة لالعتماد على نفسها في تنفيذ 

البرنامج.
ختاما نقـول إن التميز التشـغيلي بـات ضروريا 
للمؤسسـات لمواكبة التطور السريع والتحديات 
التي أفرزتهـا الجائحة، وحقيقـة أننا نعيش في 
عصر الثورة الصناعية الرابعة المليء بالمتغيرات 
السـريعة. ولنأخـذ العبـرة بمـا حـدث لكبريات 
الشـركات التي لـم تسـاير الركب، ممـا أدى إلى 

فنائها مثل شـركة بوالرويـد ونوكيا.
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