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منذ عام 1970، سـعت المملكة العربية السعودية 
إلى تطوير الخطط الخمسية بهدف رفع مستويات 
االقتصاد والبنية التحتية والقوى العاملة والخدمات 
األساسـية. وفـي تلـك الفتـرة واجهـت الخطـط 
التنموية تحديـات ارتفاع معدالت النمو السـكاني 
والـذي اسـتلزم العمـل بخطـى متسـارعة لتلبية 
الطلب المتزايد في اإلسـكان والخدمـات والمرافق 
العامة. لقد كان العامل االقتصادي العنصر المحرك 
لألهداف التنموية حيث توسع حجم االستثمار في 
الخدمـات والتعليـم والصحـة واإلسـكان في فترة 
االزدهار االقتصادي )1975-1980(. وفي المقابل، 
واجهـت المشـاريع التنمويـة تحديـات انخفاض 
اإلنفاق الحكومي نتيجة التذبذب في أسعار أسواق 
النفـط العالمية فـي )1986-1990( وهـو ما أكد 
الحاجـة إلـى تنويـع القاعـدة االقتصاديـة وعدم 
االعتمـاد على النفط كمورد رئيس لتنمية اإليرادات 

الحكومية.
 لقد أشـارت خطة التنمية األولـى )1975-1970( 
إلى أهمية )تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف 
االعتمـاد على البتـرول عن طريق زيادة مسـاهمة 
القطاعـات اإلنتاجية األخـرى في الناتـج المحلي 
اإلجمالـي( )ص.25(. ومن الالفـت حقا توالي هذا 
الهـدف في جميع الخطـط التنموية الالحقة حيث 

أشـارت خطة التنمية الثانيـة )1975-1980( إلى 
ضـرورة )تخفيف اعتماد المملكة علـى صادراتها 
مـن الزيـت الخـام عـن طريـق توسـيع القاعـدة 
االقتصادية( )ص.28(. كما أشـارت خطة التنمية 
الثالثـة )1980-1985( إلـى )أن تنويـع القاعـدة 
االقتصاديـة للمملكـة من أبرز األهداف األساسـية 
للتنميـة فـي المـدى البعيـد( )ص.81(. وهكـذا 
حتـى الخطـة الخمسـية الثامنـة )2010-2005( 
التـي أشـارت في الهـدف االسـتراتيجي رقـم )7( 
إلـى )تنويـع القاعـدة االقتصاديـة أفقيا ورأسـيا 
وتوسيع الطاقات االستيعابية واإلنتاجية لالقتصاد 
الوطني..( )ص.28(. وعلى الرغم من ذلك، شـكلت 
عملية التحـول نحو تنمية القطاعات غير النفطية 
كرافد لدعـم ميزانية اإلنفاق الحكومي تحديا كبيرا 
خـالل العقـود الماضيـة نتيجة لعدم وجـود آليات 
واضحة وأدوات قياس للمستهدفات االستراتيجية. 
وهكذا تأثرت المشـاريع التنموية بحجم اإليرادات 
الحكوميـة والطفـرات االقتصادية التـي صاحبت 
ارتفـاع أسـعار النفط وبــات مــن الـالزم الدفع 
بتوجه اسـتراتيجي يرسم المرحلة المقبلة للتنمية 
ويسـتجيب لمتطلبـات مرحلــة الرؤيـة الوطنية 
2030 لبنـاء مجتمـع حيـوي، واقتصـاد مزدهـر، 

ووطـن طموح.
لقد أشـار سـمو ولي العهد في كلمته الضافية إلى 
مجمل التحوالت االقتصادية التي سـوف تشـهدها 
المملكة العربية السعودية في عصر ما بعد النفط، 
وال يعنـي ذلك التخلي عن النفط كمورد للطاقة؛ بل 
االسـتفادة من القيمة المضافة وتعزيز الصناعات 
التـي تدعـم قطـاع النفـط باإلضافـة الـى تنمية 
القطاعات التي لم تسـتغل في السـابق مثل قطاع 
السـياحة، والتـراث الوطنـي، والترفيه واإلسـكان 
والتطوير العقاري. ومنذ إقـرار الرؤية الوطنية في 
عـام 2016 وضعت خطط عملية إلصـالح الهياكل 
اإلداريـة وتطويـر نظـام حوكمـة األداء لقيـاس 
مسـتوى التقدم نحو تحقيق األهداف االستراتيجية 
للقطاعـات التنموية وضمان تحقيق مسـتهدفات 
الرؤيـة الوطنية. كما تم إطالق العديد من المبادرات 
االقتصاديـة لتنمية موارد الدولة، وتحسـين فاعلية 
األداء الحكومـي، وتفعيـل دور القطـاع الخـاص، 
وتنشـيط إنتاجيـة المجتمـع، وتعزيـز مشـاركة 
المـرأة وتمكينهـا فـي سـوق العمل. وخـالل فتره 
زمنية تعد قصيرة في عمر الخطط االسـتراتيجية، 
اسـتطاعت العديد من القطاعات الحيوية مالمسة 
المسـتهدفات مبكرا ففي قطاع اإلسـكان ارتفعت 
نسـبة التملك السـكني مـن 47% في عـام 2016 
إلـى 60% في عام 2020 وصـوال إلى 70% بحلول 
عـام 2030. وأضحت اإليـرادات غيـر النفطية في 
نمو متسـارع، حيـث ارتفعت مـن 166 مليارا إلى 
350 مليار ريال سـعودي لتصبـح المملكة العربية 
السـعودية من ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم 

وهذه ليسـت سـوى بداية المسيرة.

أعلنـت وزارة الداخلية عبر بيان لها عن منع 
دخول إرسـاليات الخضراوات والفواكه من 
لبنـان، بعدمـا أحبطت المملكـة في عملية 
مشـتركة بين المديريـة العامـة لمكافحة 
المخـدرات والجمارك محاولـة تهريب أكثر 

من 68 مليون حبـة كبتاجون.
وكأي دولـة اتخـذت المملكـة إجراءاتهـا 
لمكافحـة هذا الممنوع والجـرم دوليا، كما 
تفاعـل الجانـب اللبنانـي بإيجـاب ودعـت 
السـلطات اللبنانية »للعمل بأقصى الجهود 
لضبـط كل عمليات التهريـب..« كما ذكرت 
الشـرق األوسـط، وأعـرب رأس الكنيسـة 
المارونية البطريرك بشارة الراعي في لبنان 
عن غضبه في بيان صرح به وبثته عدد من 
القنـوات، كما عبـر عدد مـن المحللين عن 
غضبهـم من تصرفات حزب الله التي تجلب 
اسـتعداء الـدول، مما يهدد جوانـب التنمية 
في لبنان. مشيرين بأصابع االتهام لهم في 

األخيرة. العملية 
لكن سـرعان ما تصاعد صـوت المظلومية 
من قبل بعـض األطراف مدعين أنها مؤامرة 
الشـعب  لمحاربـة  المملكـة  بهـا  قامـت 

اللبناني.
بعيدا عن جهود المملكة تجاه لبنان شـعبا 

وحكومة، وبعيدا عن القول الذي يشـير إلى 
أن الشـحنة قادمـة من سـوريا، وقريبا من 
دائرة عالم المخدرات داخل لبنان تحديدا في 

دوائر ضيقة داخل حـزب الله اإلرهابي.
يذكر الكاتب األمريكـي إيمانويل أوتولينغي 
في مقالة طويلة له بعنـوان »كيف يتعاون 
حـزب اللـه مـع عصابـات المخـدرات في 
أمريـكا الالتينيـة« أن تورط حـزب الله في 
تجـارة المخدرات موثق باألدلة، واكتشـفت 
السـلطات هـذا األمر بالصدفة عـام 2007، 
مـن  مصدرهـا  هاتفيـة  مكالمـات  عبـر 
كولومبيـا، حيـث رصدتهـا إدارة مكافحـة 
المخدرات عندما كان يرتب الحزب شحنات 
متعددة األطنان من الكوكايين إلرسالها إلى 

الشـرق األوسط.
ويتخذ حزب الله المنطقة الحدودية الثالثية 
بيـن )األرجنتيـن – البرازيـل – البارغواي( 
منطقـة إلدارة كافة العمليـات من تهريب 
للمخدرات وغسيل وتبييض لألموال، ويذكر 
أوتولينغـي أن عام 2016 تـم القبض على 
مهرب مخـدرات لبناني في منطقة الحدود 
الثالثيـة وتـم تسـليمه إلى ميامـي، حيث 
كشـف للمحكمة أن رئيسـه كان يقيم في 
كولومبيا، مما يعني أن حزب الله يعمل في 

شـبكة معقدة داخل أمريكا الالتينية.
كمـا نشـر ماثيـو ليفيـت وهـو مسـؤول 
سـابق في وزارة الخزانـة األمريكية، تقريرا 
مفصال عن عمليات حزب الله في المنطقة 
الثالثية، حيث أكد أن أسـعد بركات وعائلته 
كانوا السبب في نشـوء نشاطات حزب الله 
في أمريـكا الالتينية، ويدير عـددا من أفراد 
عائلته العمليـات في أكثر مـن دولة هناك.
يتخـذ حـزب اللـه هـذا السـلوك اإلجرامي 
لتوفيـر السـيولة الماليـة للحـزب، حيث ال 
تعرف مصـادر الدخل للحزب مـن غير هذه 
العمليـات، وال يمكـن لحـزب في لبنـان أن 
يملـك كل تلك األمـوال، مهما حاولـت إيران 
الغارقة بمشاكلها االقتصادية في تمويلها.
مـا تم سـرده في هـذه المقالـة هو غيض 
من فيض ومن أراد االستفاضة عليه البحث 
برؤوس األقالم وسـيجد العديد من الشواهد 
والمقـاالت،  الدوليـة،  بالتقاريـر  المليئـة 
والصـور، والوثائـق التي تجعـل كل أصابع 

االتهام تشـير إلى حـزب الله.
قبـل إقفـال القـوس، منـذ 6 سـنوات 600 
مليـون حبة مخدرة تم محاولة تهريبها إلى 
المملكة من لبنان هذا ما ذكره سفير خادم 
الحرمين الشـريفين في بيـروت، فلو حاول 
شعب لبنان بأكمله أن ينتج هذه الكمية في 
هـذه الفترة لن يسـتطيع، فالموضوع أكبر 

لبنان! يا  منك 
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زيد الفضيل

بندر الزهراني

أزعـم أن كل مـن شـاهد لقاء ولـي العهـد األخير مع 
اإلعالمي عبدالله المديفر سيدرك حجم التغيير الجذري 
في أشـياء كثيـرة، ابتداء من عفويـة اللقاء وبعده عن 
الرتابة، وانتهاء بحجم الشـفافية في طبيعة الخطاب 
المقـدم مـن األميـر محمد بن سـلمان وحالـة الوعي 
المتنامـي في سـياق حديثـه االقتصادي والسياسـي 
وصوال إلـى االجتماعي والديني والوطنـي بوجه عام. 
والحق أقول إن وعيي كان عاجزا عن إدراك واسـتيعاب 
مضامين الخطاب المقدم على مدار ساعة ونصف من 
الحديـث المتتابع في لقطة واحدة، فكمية المعلومات 
فيـه كانت كبيـرة ودقيقة، وحجم اإلنشـاء في حديثه 
كان ضئيـال جـدا، فاألرقـام والنسـب والمعطيـات 
والبراهيـن كانـت مرتكـزا لحديثه، ومـن كان خطابه 
قائما على ذلك فحتما سـيكون عمليا شـفافا متوائما 
مع طبيعة ومسـار المسـتقبل، وهو ما يجعله خطابا 
مختلفا ومتميـزا وصانعا لمالمح السـعودية الجديدة 
المواكبة باقتدار لسـياق القرن21 ليس بوصفها تابعا 

شريكا.    بل 
كان األمير واضحا في رؤيته منذ االبتداء، فهو يريد 
أن تكون السـعودية بصفتها السياسـية، وموقعها 
الجغرافـي، وقيمتهـا المادية والمعنويـة، وعمقها 
الروحي الديني والتراثي المادي والالمادي، بتأريخها 
بصحرائها وجبالها وإنسـانها، بـكل ذلك وغيره، أن 
تكـون محركا لعجلة النهضة والسـالم فـي العالم، 
وليسـت فقط مسـتقبلة لما يقرره اآلخرون، ولهذا 
فقـد جاءت مبادراته وبرامجـه العملية لتواكب هذا 
المشـروع خطـوة بخطـوة، وتهتم بتجهيـز البيئة 

الحاضنة لـه ماديا ومعنويا. 

ومن ذلـك ما تعيشـه المملكة العربية السـعودية من 
تطور ملحوظ في مشـروع مدونة األحكام القضائية، 
ونظام الدولة القانوني على الصعيد التجاري والجنائي 
واألحوال الشـخصية، وكما أشار ولي العهد في حديثة 
بأننا لـن نخترع العجلة، وأن السـائح ورجـل األعمال 
يحتاجـان إلى صيغـة قانونية واضحة تكـون بمثابة 
القـوة الضامنة لحقوقه وما يترتب عليه من التزامات، 
وهـو المعمول به فـي كل العالم الذي تسـعى لبلوغه 
وزارة العـدل بجهاتهـا القضائيـة، والنيابـة العامـة 
كذلـك، وبات مالحظـا في كثير مـن القوانين واللوائح 
التشـريعية المعلنـة دقـة توصيـف الجـرم المعنـي 
بالعقاب، ووضوح مدة وحيثيـة الحكم القضائي، مع 
التوسـع في تقليص مسـاحة األحكام التعزيرية التي 

اسـتخدمت بشـكل غير مفهوم فيما مضى. 
وهو ما وضع ولي العهد يده عليه، مبينا جوهر ما كان 
يعاني منه المجتمع سـابقا جراء عـدم وضوح الدقة 
فـي بعض األحكام االجتهادية بالشـكل الذي لم يكفل 
العدالـة المتسـاوية للجميـع، فقديما كانت مسـاحة 
االجتهاد الشخصي في تطبيق األحكام واسعة، وهو ما 
مثل لبسا لدى كثير من الناس، إذ يمكن أن يحكم قاض 
في منطقة ما بحكم نافذ في حق متهم، ويخالفه من 
حيث درجة الحكـم والعقوبة في ذات الواقعة والتهمة 
والحيثيـات قاض آخـر في منطقة أخـرى، ناهيك عن 
التوسـع في إصـدار أحكام تجرم فعـال ليس فيه نص 
قطعـي الداللة والثبوت كما أشـار ولي العهد، الذي أكد 
فـي حواره علـى أهميـة أن تكون العقوبـة وفق نص 
قرآني محكم، أو نص صحيح متواتر من السنة النبوية 
المطهرة، مع إشـارته إلمكانية قبول حديث اآلحاد في 

حـال عـدم معارضتـه لنـص القـرآن أوال، وطالما أنه 
يصب في تحقيق العدالة والمصلحة للناس والمجتمع، 
وهمـا القيمة العظمى التي جاءت الشـرائع والقوانين 
لتنصفهمـا وتحقـق العدل بينهمـا وفق رؤيـة ربانية 

رحيمة وليس وفق رؤية بشـرية قاصرة. 
ومـن بـاب اإلنصاف فيجـب اإلقـرار بـأن وزارة العدل 
قد عملت علـى تطوير منظومة القضاء، واسـتهدفت 
استحداث قواعد تشريعية مستمدة من ديننا الحنيف، 
تحمـي المواطن والوافد وتكفل لـه حقوقه كما يجب، 
السـيما في مدونة األحوال الشـخصية وحقوق المرأة 
التـي جاء هـذا العهـد ليعلي من شـأنها بمـا يتوافق 
وحيثيات كتابنا وسنة نبينا الصحيحة المتواترة، وهو 
ما يمكن أن يجد بعض ممانعة، األمر الذي يحتاج معه 

إلـى متابعة دقيقة لضمان التـزام العمل به. 
أشير ختاما إلى أن هذا التوجه الواضح والشفاف الذي 
أعلنه سمو ولي العهد في خطابه سيكون له أبلغ األثر 
فـي القضاء على سـمت التشـدد في خطابنـا الديني 
المرتكز على متشـابه القرآن والضعيف من األحاديث 
النبوية، وهو سـمت المتطرفين الذين أشار إليهم ولي 
العهـد، والذيـن حذر منهم الرسـول -صلـى الله عليه 
وآله وسـلم-، وكانوا لألسف متصدرين بخطابهم عبر 
جناحي السـرورية واإلخوان المسلمين لعقود سالفة، 
والنتيجة أننا اكتوينـا بنار القاعدة وداعش وكل جبهة 
إرهابية أساءت إلى ديننا الحنيف أوال وأخيرا، وأساءت 
إلينا كمجتمع مسـلم مع تطبيقها ألحـكام ال تتوافق 
مع صريـح القرآن ومتواتر السـنة النبويـة الطاهرة، 
والنتيجة ما نعيشه اليوم من تشويه لذواتنا في عيون 

اآلخرين ونحـن براء من ذلك.

 بدايـة دعونا نتفق قبل أن ندخل في التفاصيل الدقيقة 
على شـيئين: األول أن السـاحة األكاديمية ليست كلها 
مثاليـة، كمـا قد يتوقـع البعـض، بل فيهـا انحرافات 
أكاديمية كثيرة، وخروقـات عديدة لم تكن موجودة أو 
معروفة فيما سـبق، ولألسف لها مخارجها القانونية. 
والثانـي أن األكاديميين أصناف ثالثـة: صنف ذرائعي 
براغماتـي غـارق مـن أخمـص قدميـه إلى شـحمة 
أذنيـه في ممارسـات ال عالقة لها باألخـالق واألعراف 
األكاديميـة، وصنـف ثان يمكـن اعتباره علـى أنه من 
الذين خلطـوا عمال صالحا وآخر غير ذلك؛ عسـى الله 
أن يتـوب عليهم، والصنف الثالـث إما صامت بالفطرة 

أو دائما خـارج التغطية.!
أي نعـم، بـدالت التميـز صـدرت بقـرار مـن مجلـس 
الوزراء، وكانـت ضمن حزمة من القرارات الشـجاعة 
لتدعيم الحركـة البحثية، وتشـجيعها ماديا ومعنويا، 
إال أن تفسـير بعـض الجامعـات الخاطـئ لحوكمـة 
الصرف وآلية االسـتحقاق، وضعـف المتابعة الدقيقة 
والمعالجـة الصحيحة، جعلت من هذه البدالت مصادر 
صرف واستنزاف مالي في غير محله، وبالتالي مداخل 
للفسـاد األكاديمـي ومعاول هـدم للتخطيـط البناء، 

وتشـويه النشـاط البحثي المحلي.
وال شـك أن المسؤولين ممن وضعوا بدل التميز لعضو 
هيئـة التدريس لـم يكن في حسـبانهم أن هـذا البدل 
سـيكون يوما ما ولو بشـكل نسـبي مدعـاة للصرف 
الخاطـئ، أو حافـزا علـى الفسـاد األكاديمـي، وقـد 
يتسـاءل البعض كيف يكون الوضع كذلك؟ بمعنى هل 
من المعقول أن نؤسـس لشـيء نتأمـل ونتلمس أثره 
اإليجابـي فينقلب الوضـع على عكس ما كنـا نريد؟ 

والجواب ليس صعبا، وال هو أحجية أو سر من األسرار، 
وال يحتـاج للبحث والتحري، بل إن الجامعات ال تخفي 
ما تقـوم بصرفه من هذه البدالت، وال تشـعر بالخجل 
ممـا تفعله مـن ممارسـات في سـبيل اسـتحقاقها 
للبـدالت، وعلى النقيـض فما نتوجـس أو نتخوف من 
شـرعيته األكاديمية يكون باعثا لهذه الجامعات على 
التباهـي والتفاخـر بمـا تناله مـن إطـراءات ومراكز 

متقدمة في التصنيفـات الدولية.
فـي الجامعـات المحليـة الكبـرى، خاصـة تلـك 
التي تأتي فـي مقدمة التصنيفات، بـدل التميز ال 
يصرف على أنه نسـبة ثابتة من الراتب األساسـي 
أو محدودة بسـقف أعلى، بل يصرف بشكل نسبة 
تراكميـة تصل إلـى 100%، وفي حـاالت قيل إنها 
وصلت إلى 150%، هذا غير مكافأة النشر العلمي 
التـي تصـرف مقطوعة علـى البحـث الواحد بما 

يعـادل ألفي ريـال أو ثالثة، وقيل أكثـر من ذلك.
ولو قمنا بعملية حسـابية بسـيطة لوجدنا أن الباحث 
المحلي الذي ينشـر أربعة أبحاث في األسـبوع الواحد 
)كما تشير اإلحصاءات( سـيتقاضى 50 ألف ريال في 
الشـهر كمكافأة، باإلضافة لبدل التميـز 18 ألف ريال، 
عدا عن مرتبه الشـهري وبدل التعليـم الجامعي وبدل 
الندرة وبدالت أخرى، فلو اعتبرناها في المتوسـط 42 
ألـف ريال، فإن مجموع مـا يتقاضاه هذا العبقري هو 
110 آالف ريال في الشـهر الواحد، ولو كان يستحقها 
فعال أو يسـتحق عشرها لما ضربناه مثال يقتدى به إال 

في التميز الحقيقي!
ولكـن أيـن الفسـاد طالمـا تحققـت كل متطلبـات 
استحقاق البدل؟ هذا سـؤال كان سيكون وجيها فيما 
لو كان متوسـط النشـر العالمي للباحـث العادي هو 
4 أبحـاث في األسـبوع الواحد أو كان الباحث نفسـه 
عبقريـا على مسـتوى الكرة األرضيـة كأن يكون مثال 
ألبريت أينشـتاين أو كورت غـودل، وحينئذ يكون هذا 
السـؤال معقـوال، أمـا وأن الواقـع عكس هـذا الخيال 
فعلينا أن نتسـاءل عن الطرق واألساليب التي انتهجها 
هؤالء للثراء السـهل والسـريع دون حسـيب أو رقيب، 
ومـن هـي اإلدارات التي سـهلت أو فسـرت لهم تلكم 

االجراءات!
ولنا أيضا أن نتساءل، هل هذه الممارسات التي نتحدث 
عنها هي حاالت شـاذة، والمستفيدون منها قلة قليلة 
ال يمكن التعميم بها أو القياس عليها؟ ال، ليسـوا قلة، 
بل هـم فئة لها وزنها العددي، وتنمـو وتتزايد أعدادها 
يوما بعد يوم، وليسـوا في جامعة أو جامعتين، بل في 

كل الجامعـات، وربما هذه الفئة سـتصبح أغلبية في 
غضون سـنوات قالئل، مـا لم نعد التفكيـر في بدالت 
التميز ونقنن صرفها بشـكل فيه مـن الحكمة والعدل 
ما يضمن تحقيق أهداف الرؤية التي يتحدث عنها ولي 

العهد حفظه الله.
رؤسـاء ووكالء وعمداء ومستشـارون رغـم أعمالهم 
اإلداريـة الكثيـرة إال أن أغلبهـم يتمتـع بمزايـا بدالت 
التميـز! ليـس بنسـبة محـدودة، بـل بنسـبة مئويـة 
تراكميـة، وتتزايد حتى إلـى ما فوق المئـة، إذن كيف 
اسـتطاع هـؤالء -إن قلنـا مجـازا- الجمع بيـن أعباء 
اإلدارة والتفـرغ التام لألبحاث العلمية! هذا ما ال يقبله 
العقل السوي، وكما قيل: حدث العاقل بما ال يعقل فإن 

صدقك فـال عقل له.
قد نتفهـم قلق وتوتـر الصنفين الثانـي والثالث من 
مسـتفيدي البـدالت عنـد أي حديـث جـاد يتنـاول 
موضوع البدالت والمكافآت، ال لشـيء إال ألنهم كمن 
يقـول )عض قلبي وال تعض بان كيكي( أما مسـألة 
البنـاء الصحيح والمتابعة الدائمة ومعاقبة المخالف 
فهـي بالنسـبة لكثيـر منهم قضايـا ثانويـة طالما 
اسـتمر البدل فـي التدفق والجريان، وعلـى أي حال، 
ليسـوا كلهم سـواء، فمنهم المميز لحاجة، والمميز 
لحاجتيـن، والمميز لحاجتين وأكثر، ومنهم غير ذلك 

كانـوا طرائق قددا.
عرفنا المشـكلة فما هو الحل؟ الحل من وجهة نظري 
يتمحور فـي نقطتين: النقطة األولـى أن نتخلص من 
اإلدارات الجامعيـة التقليديـة، ألنها السـبب األول في 
ضعف التخطيط وعسر التنفيذ، وألن جامعاتنا بحاجة 
لقيـادات كتلك التي تحدث عنها سـمو ولـي العهد في 
لقائه التلفزيوني قبل أيام، قيادات شـغوفة بما تعمل، 
ال شـغوفة بمـا تناله من بـدالت ومكافـآت؛ والنقطة 
الثانية أن نوقف االسـتنزاف المالي بوقف هذه البدالت 
فورا، ونبدأ في تصحيح انحراف مسار العملية البحثية 
بما يضمن تحقيق أهداف الرؤية، وعندئذ نعاود صرف 
البدالت بشكل صحيح وسـليم، والله الهادي إلى سواء 

السبيل.
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