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كيف تختلف مع مديرك دون أن تغضبه؟

االفتتاحية
«دام ع � � ��زك يا وطني»..يا مملكتنا ،مملكة العز والفخر والنماء؛
فاليوم تطاول أعناقنا هامات السماء .إنه اليوم الوطني الـ ،89
وبهذه املناسبة نهنئ قيادتنا الرش � � ��يدة-يحفظها اهلل-والشعب
الس � � ��عودي الك � � ��رمي وندعو اهلل العظيم أن يب � � ��ارك لنا يف وطننا
ويحفظه من كل سوء ،وأن يسدد خطى والة أمرنا ملا فيه اخلير
لنا جميع ًا .فطوال هذه املسيرة املمتدة لوطننا احلبيب ،تتوالى
جناحاتن � � ��ا وإجنازاتنا حتت راي � � ��ة قيادتنا-يرعاها اهلل-لتحقيق
مزي � � ��د م � � ��ن التق � � ��دم واالزده � � ��ار؛ حتى تتب � � ��وأ اململك � � ��ة مكانتها
احلضارية بني باقي األوطان.
القراء األع � � ��زاء ،نلتقيكم يف هذا الع � � ��دد اجلديد من «التنمية
اإلدارية» ،ونحن على موعد مع أمر ملكي مهم بإنش � � ��اء الهيئة
الس � � ��عودية للبيان � � ��ات وال � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي ،وإنش � � ��اء املرك � � ��ز
الوطني للذكاء االصطناعي ،ومكت � � ��ب إدارة البيانات الوطنية،
حيث يس � � ��هم الذكاء االصطناع � � ��ي يف تعزيز مس � � ��تويات األداء
واإلنتاجي � � ��ة وحتفيز ريادة األعمال ودعم الش � � ��باب ،إضافة إلى
تق � � ��دمي خدمات للمواطنني أكثر ابت � � ��كاراً .وهو ما نطرحه على
ع � � ��دد من اخلبراء واملتخصصني ،ونتعرف معكم عليه يف قضية
هذا العدد ،والتي تدور عن الذكاء االصطناعي.
ونستضيف يف «لقاء العدد» مديرة الفرع النسائي ملعهد اإلدارة
العام � � ��ة مبنطقة مكة املكرمة د.س � � ��ارة العتيبي التي أكدت على
أن االهتمام بالذكاء االصطناعي سيؤثر إيجابي ًا على التطوير
اإلداري يف القطاع � � ��ات احلكومية ،مش � � ��يرة إلى أن البيانات من
أهم س � � ��مات اإلدارة يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ولهذا جاء اهتمام القيادة الرش � � ��يدة بتأسيس الهيئة السعودية
للبيان � � ��ات وال � � ��ذكاء االصطناعي ،والتي س � � ��يكون له � � ��ا دور مهم
يف تطوي � � ��ر عمل األجه � � ��زة والقطاعات احلكومي � � ��ة .ونناقش يف
«حتقيق الع � � ��دد» «كيف تختلف مع مدي � � ��رك يف العمل» ،ونقدم
 7خط � � ��وات مهم � � ��ة إلدارة االختالف � � ��ات يف بيئ � � ��ة العم � � ��ل .فمن
الض � � ��روري أن يتعلم املوظف األس � � ��لوب األمث � � ��ل لالختالف مع
مديره والتعبير عن وجهة نظره بشكل ال يغضب املدير ويحقق
املصلحة العامة لبيئة العمل.
ث � � ��م نقدم لكم تقرير ًا يبرز لنا كيف أن «اقتصاديات املس � � ��تقبل»،
وبخاص � � ��ة تقني � � ��ات ال � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي ،والبيان � � ��ات ،واألمن
الس � � ��يبراني ،هي بالفعل التحدي احلالي واملستقبلي؛ ولذلك
فإن قيادتنا الرشيدة الواعية-يحفظها اهلل-تأخذ بعني االعتبار
ه � � ��ذا التحدي ،وليس أدل على ذلك من األوامر امللكية الكرمية
املتتالي � � ��ة يف هذا الش � � ��أن ،خاص � � ��ة األوامر امللكي � � ��ة التي صدرت
بإنش � � ��اء «الهيئة الوطنية لألمن السيبراني» ،ثم مع مطلع هذا
العام بإنشاء «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي»،
و«املرك � � ��ز الوطني للذكاء االصطناع � � ��ي» ،و«مكتب إدارة البيانات
الوطني � � ��ة» .كما نقدم تقرير ًا آخر عن «التدريب اإللكتروني» ،ال
س � � ��يما «التدريب عن بعد»؛ باعتباره أحدث االجتاهات يف عالم
التدري � � ��ب اإلداري ،فهو يتج � � ��اوز كافة احل � � ��دود ،لكنه يف الوقت
نفسه يتطلب مهارات متميزة ،وهو ما نتناوله بالتفصيل.
باإلضافة إلى عدد من األبواب اجلديدة ،والثابتة ،واملوضوعات
املتمي � � ��زة ،وباق � � ��ة منتق � � ��اة م � � ��ن املق � � ��االت خلب � � ��راء وإعالمي �ي ��ن
ومتخصصني معنيني بالشأن اإلداري <

التنمية اإلدارية

رئيس التحرير:
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متابعات

معالي وزير الخدمة المدنية يلتقي المشاركين في البرنامج
الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية
قام معالي وزير اخلدمة املدنية أ.سليمان احلمدان بزيارة للمعهد؛ حيث التقى املشاركني يف برنامج أخصائي
املوارد البشرية ،واملشاركني يف البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات املوارد البشرية يف اجلهات
احلكومية .كما عقد اجتماع ًا حضره معالي مدير عام املعهد د.مشبب القحطاني وعدد من املسؤولني عن
البرامج املنفذة للموارد البشرية.

اعتمدها مجلس إدارته برئاسة معالي وزير اخلدمة املدنية

الئحة جائزة معهد اإلدارة العامة للتميز واالبتكار
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اعتمد مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة
ب��رئ��اس��ة م �ع��ال��ي أ.س �ل �ي �م��ان ب ��ن عبداهلل
احل� �م ��دان ،وزي� ��ر اخل��دم��ة امل��دن �ي��ة رئيس
امل �ج �ل��س ،الئ �ح��ة ج ��ائ ��زة امل �ع �ه��د للتميز
واالب �ت �ك��ار ،بحيث ي�ت��م منحها س�ن��وي� ًا يف
ن �ه��اي��ة ال �ع ��ام ال �ت��دري �ب��ي يف ح �ف��ل خاص
برعاية رئيس مجلس اإلدارة؛ وذلك بهدف
حتفيز منسوبي املعهد للوصول إلى أعلى
درج� ��ات ال�ت�م�ي��ز يف األداء ال��وظ�ي�ف��ي من
خ�ل�ال إي �ج��اد ب�ي�ئ��ة ع�م��ل ت�ن��اف�س�ي��ة تُعنى
بالتميز واالب �ت �ك��ار ،وال �ت��ي ب��دوره��ا سوف
تنعكس على رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم.

وتنقسم اجل��ائ��زة إل��ى قسمني رئيسيني،
وي� �ن ��درج حت ��ت ك ��ل ق �س��م ف � ��روع متعددة؛
فجائزة القسم األول تسمى «جائزة معهد
اإلدارة ال�ع��ام��ة للتميز» وت�ض��م  8جوائز
يف الفروع اآلتية :جائزة املشروع املتميز،
وجائزة القطاع التدريبي املتميز ،وجائزة
اإلدارة املتميزة ،وجائزة التميز يف األعمال
ال �ت �ط��وع �ي��ة ،وج� ��ائ� ��زة ال �ب ��اح ��ث املتميز،
وج��ائ��زة امل ��درب امل �ف��رغ ل�ل�ت��دري��ب املتميز،
وجائزة املدرب غير املفرغ للتدريب املتميز،
وج��ائ��زة اإلداري املتميز .وج��ائ��زة القسم
الثاني تسمى «جائزة معهد اإلدارة العامة

ل�لاب�ت�ك��ار» وت�ش�م��ل ج��ائ��زت�ين يف الفرعني
ال �ت ��ال �ي�ي�ن :األول � � ��ى ه ��ي ج ��ائ ��زة األفكار
واحللول املبتكرة والتي تنقسم إلى  5فروع
ه��ي :ج��ائ��زة األف �ك��ار واحل �ل��ول املبتكرة يف
نشاط التدريب ،وجائزة األفكار واحللول
امل�ب�ت�ك��رة يف ن�ش��اط ال�ب�ح��وث والدراسات،
وجائزة األفكار واحللول املبتكرة يف نشاط
االس� �ت� �ش ��ارات ،وج ��ائ ��زة األف �ك ��ار واحللول
امل�ب�ت�ك��رة يف ن�ش��اط ال�ت��وث�ي��ق واملعلومات،
وجائزة األفكار واحللول املبتكرة يف بيئة
ال�ع�م��ل .أم��ا اجل��ائ��زة الثانية فهي جائزة
اإلدارات والقطاعات املبتكرة <

التنمية اإلدارية

د.مشبب القحطاني :قرار تغيير املسمى سيمنحه انطالقة قوية لالرتقاء ببرامجه

مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتغيير مسمى مركز إعداد وتطوير
القيادات اإلدارية إلى «أكاديمية تطوير القيادات اإلدارية»

ال� ��ذي مي�ن��ح امل�ع�ه��د ال�ك�ث�ي��ر من
االه �ت �م��ام وامل �ت��اب �ع��ة ،وي �ق��دم له
ك ��اف ��ة أن � � ��واع ال� ��دع� ��م؛ لالرتقاء
ببرامجه ونشاطاته ،ومبا يقدمه
م ��ن خ ��دم ��ات ت�س�ه��م يف حتقيق
ال�ت�ط��ور اإلداري ،وال��دف��ع قدم ًا
بعجلة التنمية اإلدارية.
ويف خ�ت��ام تصريحه دع��ا معالي
د.مشبب القحطاني املولى عز وجل
أن ي ��دمي ع �ل��ى ه ��ذه ال �ب�ل�اد األمن
واألم��ان والرخاء يف ظل القيادة
احل � �ك � �ي � �م� ��ة خل � � � � ��ادم احل� ��رم�ي��ن
ال �ش ��ري �ف�ي�ن وس� �م ��و ول � ��ي عهده
األمني  -يحفظهما اهلل.
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رف� ��ع م �ع��ال��ي م ��دي ��ر ع� ��ام معهد
اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة د.م� �ش� �ب ��ب بن
ع � ��اي � ��ض ال � �ق � �ح � �ط� ��ان� ��ي أسمى
آي� ��ات ال �ش �ك��ر واالم �ت �ن��ان خلادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن عبدالعزيز آل س�ع��ود ،وسمو
ول ��ي ع �ه��ده األم�ي�ن -يحفظهما
اهلل -مب � �ن� ��اس � �ب� ��ة ص � � � ��دور ق � ��رار
مجلس ال� ��وزراء بتغيير مسمى
(م��رك��ز إع��داد وتطوير القيادات
اإلداري��ة) املنشأ يف معهد اإلدارة
العامة بقرار مجلس الوزراء رقم
( )٥٥٦وتاريخ ١٤٣٧ /١٢/ ٢٥هـ.
ل �ي �ص �ب��ح (أك � ��ادمي� � �ي � ��ة تطوير
القيادات اإلدارية).
وق��ال معاليه« :إن م��ن ش��أن هذا
ال �ق��رار أن مينح امل��رك��ز انطالقة
أق��وى لتحقيق أهدافه ،ومينحه
شمولية أكبر يف تنفيذ نشاطاته،
وي ��رف ��ع م ��ن م �س �ت��وى برامجه،
ويجعلها ذات بعد أكادميي ومهني
عالي املستوى ،مبا يشتمل عليه
ه��ذا البعد م��ن مرتكزات علمية
متنوعة ،كتنفيذ برامج إعدادية

وت ��دري� �ب� �ي ��ة م� �ت� �ن ��وع ��ة ،وإج � � ��راء
البحوث والدراسات ذات العالقة
بتطوير القيادات اإلدارية».
وأك� ��د م �ع��ال��ي م��دي��ر ع ��ام معهد
اإلدارة العامة أن هذا القرار يأتي
يف إط��ار الدعم السخي والكبير
ال ��ذي ت�ت�ل�ق��اه التنمية اإلداري� ��ة
باململكة لتحقيق مستهدفاتها
ض�م��ن رؤي ��ة امل�م�ل�ك��ة  ،٢٠٣٠من
ل��دن خ��ادم احل��رم�ين الشريفني
،وس � � �م� � ��و ول � � ��ي ع� � �ه � ��ده األم� �ي��ن
حفظهما اهلل.كما ق��دم ش�ك��ره وت�ق��دي��ره ملعالي
وزي � ��ر اخل ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ،رئيس
مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة
أ.سليمان ب��ن ع�ب��داهلل احلمدان

متابعات

مبشاركة مسؤولني من الوزارات واألجهزة احلكومية

معهد اإلدارة العامة يعقد  5ورش عمل تناقش
قضايا التنمية اإلدارية في القطاع الحكومي
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ن��فّ ��ذ م �ع �ه��د اإلدارة ال �ع��ام��ة دراس� ��ة
ل�ت�ح��دي��د أه ��م ال �ق �ض��اي��ا واملشكالت
اإلداري� � � � � ��ة ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى القطاع
احلكومي باململكة حسب األولوية؛
مت �ه �ي��د ًا ل ��دراس ��ة ك ��ل ق�ض�ي��ة ُ
بطرق
علمية لفهم مسبباتها والوصــول
إل��ى حلــول وتوصيـات عمليـة قابلـة
للتطبيــق ،مبــا يتســق مـع األهــداف
املنشــودة يف رؤيـــــة اململكــة  .2030ومت
ضمـــن اخلطـــة التنفيذيـــة للدراســـة
ع�ق�ـ�ـ�ـ��د ( )6ورش ع�م�ـ�ـ�ـ��ل مبشاركـــــة
�دد مــن املســؤولني مــن الــوزارات
ع�ـ�ـ� ٍ

وامل �ـ �ـ��ؤس �س �ـ �ـ��ات احل �ك��وم �ي �ـ �ـ��ة؛ ح �ي��ث مت
ملجال من املجاالت
تخصيص كل ورشة
ٍ
الرئيسة املستهدفة يف التنمية اإلدارية
وال � �ت ��ي ت �ش �م��ل :ال �ت �ن �ظ �ي��م اإلداري،
واألنظمة واللوائح ،وامل��وارد البشرية،
وامل��ال �ي��ة ،وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ،وقياس
وإدارة األداء.
ون� �ظ ��ر ًا ل �ل��دور امل �ه��م ال� ��ذي ت �ق��وم به
ال � ��وزارات يف حتقيق أه ��داف الدولة
التنموية ،وأله�م�ي��ة م�ش��ارك��ة خبراء
ومسؤولي كل وزارة يف املجاالت املذكورة
أعاله؛ فقد ّ َ
مت ترشيح  6من مسؤولي

ك ��ل وزارة ك � � ٌ ّ�ل ح �س��ب اختصاصه؛
للمشاركة يف ورش العمل.
حيث عقدت ورشة عمل عن (التنظيم
اإلداري وقياس وإدارة األداء)؛ استهدفت
حتديد أهم القضايا واملشكالت التي
ت��واج��ه األج �ه��زة احلكومية يف مجال
ال�ت�ن�ظ�ي��م اإلداري ،ك �م��ا ه��دف��ت إلى
حت ��دي ��د أه� ��م ال �ق �ض��اي��ا واملشكالت
ال�ت��ي ت��واج��ه األج �ه��زة احل�ك��وم�ي��ة يف
م �ج��ال ق �ي��اس وإدارة األداء ،شارك
فيها املشرفون على الوحدات اإلدارية
التي تقوم مبهام التطوير والتخطيط

التنمية اإلدارية

اإلداري ب��ال��وزارات أو من ينوب عنهم
وامل �ش��رف��ون ع�ل��ى ال ��وح ��دات اإلداري� ��ة
امل �س ��ؤول ��ة ع ��ن ق �ي��اس وإدارة األداء
ب� � ��ال� � ��وزارات؛ (م� �ث ��ل م �ك �ت��ب حتقيق
ال��رؤي��ة ،أو إدارة التخطيط) ،أو من
ينوب عنهم.
وع �ق��دت ورش ��ة ع�م��ل ع��ن (األنظمة
ُ
وال� � �ل � ��وائ � ��ح)؛ ب � �ه� ��دف حت� ��دي� ��د أهم
ال �ق �ض��اي��ا وامل� �ش� �ك�ل�ات ال �ت ��ي تواجه
األجهزة احلكومية يف مجال األنظمة
وال� �ل ��وائ ��ح ،وش � ��ارك ف�ي�ه��ا املشرفون
على الوحدات اإلداري��ة املسؤولة عن
ال�ش��ؤون القانونية ب��ال��وزارات ،أو من
ينوب عنهم.
وع � �ق� ��دت ورش� � ��ة ع �م��ل ع ��ن (امل � � ��وارد
ُ
ال �ب �ش��ري��ة) اس �ت �ه��دف��ت حت��دي��د أهم
ال �ق �ض��اي��ا وامل� �ش� �ك�ل�ات ال �ت ��ي تواجه
األج �ه��زة احل�ك��وم�ي��ة يف م�ج��ال إدارة
املوارد البشرية ،وشارك فيها املشرفون
على الوحدات اإلداري��ة املسؤولة عن
أعمال امل��وارد البشرية ب��ال��وزارات ،أو

من ينوب عنهم.
ك�م��ا ُع �ق��دت ورش ��ة ع�م��ل ع��ن (املوارد
املالية)؛ بهدف حتديد أهم القضايا
وامل� �ش� �ك�ل�ات ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه األجهزة
احلكومية يف مجال الشؤون املالية،
وشارك فيها املشرفون على الوحدات
اإلداري��ة املسؤولة عن الشؤون املالية
يف الوزارات ،أو من ينوب عنهم.
وع� �ق ��دت ورش � ��ة ع �م��ل ع ��ن (تقنية
ُ
املعلومات)؛ هدفت إلى حتديد أهم
ال �ق �ض��اي��ا وامل �ش �ك�ل�ات ال �ت��ي تواجه
األجهزة احلكومية يف مجال تقنية
امل �ع �ل��وم��ات ،وش� ��ارك ب �ه��ا املشرفون
على الوحدة اإلداري��ة املسؤولة عن
تقنية املعلومات ب��ال��وزارات ،أو من
ينوب عنهم.
اجل � ��دي � ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر أن � � ��ه ب � �ل� ��غ ع� ��دد
ال� � � � ��وزارات احل �ك��وم �ي��ة امل� �ش ��ارك ��ة يف
ورش العمل ( )19وزارة وه��ي :وزارة
اخلدمة املدنية ،ووزارة املالية ،ووزارة
االقتصاد والتخطيط ،ووزارة التجارة

واالستثمار ،ووزارة الطاقة ،ووزارة
الصناعة وال �ث��روة امل�ع��دن�ي��ة ،ووزارة
االت� � �ص � ��االت وت �ق �ن �ي��ة املعلومات،
ووزارة ال �ش��ؤون البلدية والقروية،
ووزارة اإلس� � �ك � ��ان ،ووزارة النقل،
ووزارة ال� �ص� �ح ��ة ،ووزارة العدل،
ووزارة البيئة واملياه والزراعة ،ووزارة
ال �ع �م ��ل وال �ت �ن �م �ي��ة االجتماعية،
ووزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ،ووزارة الثقافة،
ووزارة اإلعالم ،ووزارة احلج والعمرة،
ووزارة ال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة والدعوة
واإلرشاد.
ك �م��ا ش� ��ارك يف ورش ال �ع �م��ل نخبة
مختارة م��ن اخل�ب��راء واألكادمييني
وامل�خ�ت�ص�ين يف م �ج��االت التنظيم
اإلداري ،واألنظمة واللوائح ،واملوارد
البشرية ،واملالية ،وتقنية املعلومات،
وق �ي��اس وإدارة األداء .ومت تنفيذ
ورش ال�ع�م��ل ال�س��ت يف م��رك��ز امللك
س�ل�م��ان ل�ل�م��ؤمت��رات مبعهد اإلدارة
العامة بالرياض <

نايف الحربي ونور الكربي إلى المرتبة الرابعة عشرة

تغيير مسمى إدارة العالقات
العامة واإلعالم بالمعهد إلى
«إدارة االتصال المؤسسي»
ص��در ق��رار معالي وزي��ر اخلدمة
امل ��دن �ي ��ة ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
امل �ع �ه��د أ.س �ل �ي �م��ان ب ��ن عبداهلل
احل �م��دان ،باملوافقة على تغيير
م�س�م��ى إدارة ال �ع�لاق��ات العامة
واإلع�لام باملعهد لتكون مبسمى
«إدارة االتصال املؤسسي».
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ص��در ق��رار معالي وزي��ر اخلدمة املدنية ورئيس مجلس إدارة املعهد
أ.سليمان ب��ن ع�ب��داهلل احل �م��دان ،بترقية
أ.نايف علي سليمان احلربي مدير مكتب
م�ع��ال��ي امل��دي��ر ال �ع��ام إل��ى امل��رت�ب��ة الرابعة
عشرة ،وكذلك ترقية أ.ن��ور أبوبكر أحمد
الكربي رئيسة وح��دة االت�ص��ال املؤسسي
ب��ال �ف��رع ال �ن �س��وي ب��ال��ري��اض إل ��ى املرتبة
الرابعة عشرة.

9

متابعات

ال�شيخ ال�سدي�س يتحدث مبعهد الإدارة العامة عن:

أثر علم أصول الفقه والمقاصد الشرعية
في تحقيق األنظمة المرعية
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اس �ت �ض��اف م�ع�ه��د اإلدارة ال �ع��ام��ة معالي
الشيخ د.عبدالرحمن السديس الرئيس
ال � �ع� ��ام ل ��رئ ��اس ��ة ش� �ئ ��ون امل �س �ج��د احل � ��رام
واملسجد النبوي ،وكان يف استقباله معالي
د.م �ش �ب��ب ال�ق�ح�ط��ان��ي م��دي��ر ع ��ام املعهد،
حيث ألقى د.السديس محاضرة بعنوان:
أث��ر علم أص��ول الفقه واملقاصد الشرعية
يف حتقيق األنظمة املرعية ،يف اللقاء األول
ضمن سلسلة اللقاءات اإلثرائية لبرنامج
ال��دب�ل��وم العالي للعلوم القانونية ،وذلك
ب�ق��اع��ة اب ��ن خ �ل��دون مب��رك��ز امل �ل��ك سلمان
للمؤمترات مبقر املعهد بالرياض.
ترحيب وامتنان
ويف مستهل اللقاء ،رحب معالي د.مشبب
القحطاني مدير عام معهد اإلدارة العامة
مبعالي الشيخ د.عبدالرحمن السديس،
وباحلضور الكرمي ،وعبر عن س��روره بهذه
احمل��اض��رة ،وت�ق��دم معاليه بجزيل الشكر

واالمتنان ملعالي د.السديس لقبوله دعوة
امل�ع�ه��د وت�ش��ري�ف��ه ب��احل�ض��ور؛ إلل �ق��اء هذه
احمل ��اض ��رة س��ائ�ل ً�ا اهلل ال �ع �ل��ي ال �ق��دي��ر أن
ينتفع بها اجلميع.
األنظمة وطاعة ولي األمر
ث��م حت��دث معالي الشيخ د.عبدالرحمن
ال�س��دي��س ،ف�ق��دم الثناء واحل�م��د والشكر
هلل عز وج��ل ،ثم أع��رب عن خالص سروره
ب ��وج ��وده يف م�ع�ه��د اإلدارة ال �ع��ام��ة ذلك
ال �ص��رح اإلداري ال�ع��ري��ق ،وم��وج�ه� ًا شكره
مل�ع��ال��ي د.م �ش �ب��ب ب��ن ع��اي��ض القحطاني
م ��دي ��ر ع � ��ام امل� �ع� �ه ��د ع� �ل ��ى ه � ��ذه ال ��دع ��وة
الكرمية إللقاء هذه احملاضرة ،وداعي ًا اهلل
العلي القدير أن يحفظ خ��ادم احلرمني
ال �ش��ري �ف�ي�ن وس� �م ��و ول � ��ي ع� �ه ��ده األم �ي��ن؛
حلرصهما ع�ل��ى أن ت�ك��ون اململكة رائدة،
وبخاصة فيما تنعم به من أمن وأمان يف
ظل شريعة اهلل وعاملية ديننا اإلسالمي؛ إذ

ال يوجد نظام يف العالم أوضح من أحكام
الشريعة اإلسالمية .ويف هذا الصدد ذكر
معاليه أن هناك بعض الناس ال يريدون
النظام؛ إذ يرونه قيد ًا ولكنه على جانب
آخ� ��ر وأه � ��م ف �ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ف �ي��ه مصلحة
يقرها ول��ي األم��ر .وم��ن هنا تتضح فوائد
األنظمة واحلاجة لتحقيقها؛ فهو حتقيق
النفع العام يف الدنيا واآلخ��رة ،وال يجوز
ألح��د مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها
أو التحايل عليها فكل ذلك فساد .لذلك
فإن عدم احترام األنظمة هو عدم احترام
ل �ل �ش��ري �ع��ة وت� � ��رك ل �ل �م �ص��ال��ح؛ فاململكة
لن تسن نظام ًا أو قانون ًا يخالف الشريعة،
أو فيه ضرر على مجموع الناس ،بل هناك
امل��وازن��ات ،وحفظ مقاصد الشريعة والتي
منها حفظ النفس واملال ،كنظام املخدرات
واجل� ��زاءات ال��رادع��ة ال�ت��ي يقرها وخاصة
ح �ك��م ال �ق �ت��ل مل��روج �ه��ا ،وه �ن ��اك األنظمة
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والبحوث القانونية <
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املالية للحفاظ على املال العام.
وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م � �ت � �ص� ��ل ،ق� � � ��ال معالي
د.ال �س��دي��س« :ك��ذل��ك م��ن ف��وائ��د األنظمة
ت �ن �ظ �ي��م ال � �ع �ل�اق� ��ات س � � ��واء ب�ي��ن احلاكم
واحملكومني ،أو العالقات الدولية والسلم
وال �س�لام ب�ين ال� ��دول ،وإش��اع��ة األل �ف��ة بني
ال�ن��اس ،وترسيخ احملبة والعدالة بينهم».
وأك��د على أن األنظمة ُو ِج ��دت منذ قدمي
األزل ،كما أن الرسول عليه الصالة والسالم
كان قائد الدولة اإلسالمية ،وأرسل عماله
وأم��راءه للبالد؛ لتحري مصلحة الرعية.
وم��ن بعده اخللفاء ال��راش��دون ،ففي عهد
اخلليفة عمر بن اخلطاب-رضي اهلل عنه-
يف مجال التنظيم امل��ال��ي ك��ان هناك بيت
املال ،ويف التنظيم اإلداري أنشأ الدواوين؛
كديوان اجلند ،والبريد ،والقضاء ،ثم كانت
كذلك الدولة العباسية ،ومن بعدها الدول
املختلفة ،وص ��و ًال إل��ى امل�ل��ك عبدالعزيز-
رح �م��ه اهلل-ال � ��ذي أق ��ر األن�ظ�م��ة املستندة
إلى شريعة اإلسالم ،فهناك نظم متنوعة،
وم��رده��ا جميع ًا ه��و دي��ن اإلس�ل�ام ،كنظام
امل��راف �ع��ات ،ون �ظ��ام اإلج� � ��راءات اجلزائية،
ونظام املرور ،ونظام التأمينات االجتماعية،
ونظام حماية الذوق العام..،وغيرها؛ ومن
هذا املنطلق يشدد د.السديس على السمع والطاعة
لولي األمر؛ فهذا ما مت اإلجماع عليه.

أصول الفقه
وان �ت �ق��ل م �ع��ال��ي ال��رئ �ي��س ال� �ع ��ام لرئاسة
شئون املسجد احلرام واملسجد النبوي إلى
احلديث عن أص��ول الفقه ،والتي تبرز يف
ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،والسنة النبوية املطهرة،
واإلج �م��اع ،وال �ق �ي��اس ،وجميعها األصول
التي قامت عليها اململكة العربية السعودية،
منوه ًا إلى أنه من املهم أال تتعارض باقي
ه��ذه األص��ول م��ع ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،والسنة
النبوية ،وق��د سلط ال�ض��وء على القياس
ودوره يف علم أص��ول الفقه .وعلى جانب
آخ��ر أش��ار معاليه إل��ى االس�ت�ص�لاح الذي
يعد أكثر األدل��ة املختلف فيها ،مبين ًا أن
ه�ن��اك مصلحة م��رس�ل��ة ،وأخ ��رى معتبرة،
وي�ج��ب أال ت�ك��ون مصلحة ه ��وى؛ فالغاية
ه��ي حتقيق املصلحة العامة .وذك��ر أيض ًا
أن م��ن ه ��ذه األص � ��ول س � َّ�د ال ��ذرائ ��ع ،فأي
شيء فيه ضرر ومفسدة فإنه ُيسد؛ كمنع
القاضي من ممارسة التجارة أو أي مهنة
غير القضاء؛ وذلك سد ًا لذريعة أو لذرائع،
ك��ذل��ك ه�ن��اك «ف�ت��ح ال��ذرائ��ع» ال�ت��ي حتقق
امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة؛ ف��ال�ت�ق��ان��ة ال �ي��وم وثورة
امل�ع�ل��وم��ات ن��أخ��ذ خ�ي��ره��ا ملصلحة األمة.
وأوض � ��ح أي �ض � ًا أن ه �ن��اك ال �ع��رف كالبيع
بالتقسيط ،وكذلك بعض األعراف املتبعة
يف ب �ع��ض األم � ��ور االج �ت �م��اع �ي��ة .ويف هذا

الشأن أوضح معاليه أثر علم أصول الفقه
يف صياغة النصوص وتفسيرها.
توصيات مهمة
ث��م أب ��دى م�ع��ال��ي د.ال �س��دي��س ال�ع��دي��د من
ال �ت��وص �ي��ات ،وال �ت��ي م��ن أب ��رزه ��ا االعتزاز
ب��ال��دي��ن اإلس�ل�ام ��ي ،ف�ل�ا ي��وج��د ن �ظ��ام إال
جاء به اإلسالم ،ومن هذا املنطلق فاململكة
ش��ام�خ��ة ب��دي�ن�ن��ا احل�ن�ي��ف .ك��ذل��ك تنظيم
حلقات ن�ق��اش وملتقيات ح��ول م��ا يريده
ال�ش��رع م��ن النظام وم��ا ي��ري��ده النظام من
ال�ف�ق�ي��ه ،وإزال� ��ة ال�ف�ه��م اخل��اط��ئ م��ن أجل
إق��رار األنظمة وقواعد الشريعة لتحقيق
امل�ص��ال��ح ال�ع��ام��ة وحتقيق امل�ص��ال��ح وإبراز
املقاصد الشرعية.
شكر وتكرمي متبادل
ويف ختام محاضرته ،وج��ه معالي الشيخ
د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �س��دي��س ال �ش �ك��ر ملعهد
اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ،م �ث �م �ن � ًا دوره يف مجال
ال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل ،وال�ت�ع��اون ب�ين املعهد
وال��رئ��اس��ة ال�ع��ام��ة لشئون املسجد احلرام
واملسجد النبوي ،وقدم الشكر أيض ًا ملعالي
د.م �ش �ب��ب ال�ق�ح�ط��ان��ي م��دي��ر ع ��ام املعهد،
والذي قام بدوره بتكرمي معالي د.السديس
فقدم ل��ه درع املعهد ،وب��اق��ة م��ن إصداراته
يف مجال األنظمة وال�ق��وان�ين والدراسات

تقرير

لتطوير كفاءة وفعالية الأداء بكافة قطاعات الدولة وتوفري الأمان الإلكرتوين

أوامر ملكية تنقلنا لعالم الذكاء االصطناعي
واألمن السيبراني
ب��ات التطور التكنولوجي الرهيب ال��ذي ن�شهده يف جميع املجاالت ،وبخا�صة تقنيات ال��ذكاء اال�صطناعي ،والبيانات،
ً
ً
ً
وم�ستقبليا كبرياً� ،أو ما يطلق عليه��ا «اقت�صاديات امل�ستقبل»؛ ولذلك ف�إن
حاليا
حتديا
والأم��ن ال�سي�براين� ،أ�صبح ميثل

ً
واقعا البد �أن
�أف��راد وم�ؤ�س�س��ات املجتمع مطالبون بتطوير �أنف�سهم للحاق بهذا الركب احل�ض��اري ال�سريع ،والذي �أ�صبح
نندم��ج في��ه ون�سري يف ركابه ،خا�صة مع م��ا متتلكه اململكة من �إمكان��ات مادية وب�شرية متطورة .ومن ه��ذا املنطلق ف�إن
قيادتن��ا الر�شي��دة الواعية-يحفظها اهلل-ت�أخ��ذ بعني االعتبار هذا التح��دي ،ولي�س �أدل على ذلك م��ن الأوامر امللكية
الكرمية املتتالية؛ والهادفة �إىل �أن يتبو�أ وطننا مكانته الالئقة بني الأمم املتقدمة .فمنذ عام م�ضى �صدر �أمر ملكي كرمي
ب�إن�ش��اء «الهيئ��ة الوطنية للأمن ال�سيرباين» ،ثم �ص��در �أمر ملكي كرمي �آخر مطلع هذا الع��ام ب�إن�شاء «الهيئة ال�سعودية
للبيانات والذكاء اال�صطناعي» ،و«املركز الوطني للذكاء اال�صطناعي» ،و«مكتب �إدارة البيانات الوطنية» .وهو ما ن�سلط
عليه ال�ضوء يف هذا التقرير.
إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
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الذكاء االصطناعي والبيانات
انطالق ًا من رؤيتها احلضارية الثاقبة،
وم��ا توليه قيادتنا الرشيدة-يحفظها
اهلل-ل �ل �ط �ف��رة ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ه��ائ �ل��ة التي
ي �ش �ه��ده��ا ع��امل �ن��ا امل �ع��اص��ر م ��ن أهمية
فائقة ،وحرصها على أن تقتحم اململكة

هذا املعترك التنموي العصري بخطى
راس� �خ ��ة؛ ف �ق��د أص� ��در خ� ��ادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز-
يحفظه اهلل-أم��ر ًا ملكي ًا بالتزامن مع
ب��داي��ة ال�ع��ام الهجري احل��ال��ي 1441هـ،
ب��إن �ش��اء «ال�ه�ي�ئ��ة ال �س �ع��ودي��ة للبيانات

وال��ذك��اء االصطناعي» برئاسة صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي � ��ر ال��دف��اع-ي �ح �ف �ظ��ه اهلل-وترتبط
مباشرة برئيس مجلس الوزراء ،وإنشاء
«امل��رك��ز الوطني للذكاء االصطناعي»،

اإلدارية
التنمية اإلدارية
التنمية

>> مشروعات الذكاء
االصطناعي باململكة ستحقق
عوائد اقتصادية بنحو %12,4
من ناجتها احمللي اإلجمالي

البيانات اقتصاد ًا مساند ًا ضمن ثورة
عاملية يف هذا املجال.
> إط�ل�اق ال�ق�ي�م��ة ال�ك��ام�ل��ة للبيانات
ب��اع �ت �ب��اره��ا ث� � ��روة وط �ن �ي��ة لتحقيق
طموحات رؤية .2030
> حت ��دي ��د ال� �ت ��وج ��ه اإلستراتيجي
للبيانات والذكاء االصطناعي.
> ستتعامل الهيئة مع جميع األصول
البيانية املوجودة داخ��ل اململكة سواء
إلكترونية أو ورقية.
> ستكون وحدها اجلهة املساءلة عن
أجندة البيانات الوطنية.
> تؤسس ملعاجلة التحديات القائمة
وال �ت��ي ي �ت��واف��ق من��وذج �ه��ا م��ع أفضل
املمارسات العاملية.
> ت��أك �ي��د أه �م �ي��ة ال �ب �ي��ان��ات كأولوية
وط �ن �ي��ة م��ن خ�ل�ال اإلش � ��راف املباشر
للقيادة العليا.
> اس �ت �ث �م��اره��ا ك ��أص ��ول وط �ن �ي��ة من
خالل إدارة البيانات الرقمية وتنميتها

ومتكينها وتعزيز قدرات اململكة.
> االس � �ت � �ف� ��ادة ال� �ق� �ص ��وى م� ��ن حتول
البيانات لنفط القرن الـ  21بقيمة تقدر
بتريليون دوالر عاملي ًا يف عام 2020م.
> االرت�ق��اء باململكة إل��ى ال��ري��ادة ضمن
االق �ت �ص ��ادات ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى البيانات
والذكاء االصطناعي.
تطبيقات سعودية
وي��ذك��ر تقرير مب��وق��ع «ف��اي��س.ك��وم» أن
هذا االهتمام لیس جدید ًا متام ًا؛ بل
إنه بدأ بإنشاء املركز الوطني لتقنیة
ال��روب��وت واألنظمة الذكیة يف مدینة
امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زی��ز للعلوم والتقنية.
وبعد اإلع�لان عن رؤی��ة  2030لم یكن
إع �ل�ان ال ��روب ��وت «ص��وف �ي��ا» حصولها
ع�ل��ى اجلنسیة ال�س�ع��ودی��ة ه��و أقصى
حد میكن الوصول إلیه ،لكن التقدم
نحو مستقبل ذكي یتواصل بخطوات
ك�ب�ی��رة واض �ح��ة امل �ع��ال��م ،ف�ق��د مت قبل
عدة أشهر توظیف «تقني» أول روبوت
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و«م �ك �ت��ب إدارة ال �ب �ي��ان��ات الوطنية»،
وارت� �ب ��اط «م��رك��ز امل �ع �ل��وم��ات الوطني»
تنظيمي ًا ب�ه��ذه ال�ه�ي�ئ��ة .وه��و م��ا يؤكد
على إصرار اململكة على حتقيق رؤيتها
املباركة  2030واملضي قدم ًا يف ترسيخ
م�س�ي��رت�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة يف م �ج��ال تقنية
املعلومات والتطور احلضاري.
ومما ال شك فيه أن إنشاء هذه الهيئة
وهذا املركز سينعكس على تطوير كفاءة
وفعالية األداء بكافة قطاعات الدولة
م��ن خ�ل�ال ت��وظ�ي��ف ت�ط�ب�ي�ق��ات الذكاء
االص �ط �ن��اع��ي وال� �ب� �ي ��ان ��ات الضخمة.
فالذكاء االصطناعي ،والبيانات الكبيرة،
وأنظمة األمن السيبراني تعد من بني
أه ��م  8ت�ق�ن�ي��ات ح��دده��ا م��رك��ز «سمت
للدراسات»-مركز مستقل ُيعنى بدراسة
امل�س�ت�ج��دات وال �ت �ط��ورات واألح� ��داث يف
املنطقة-ستصنع اقتصاديات املستقبل،
إض��اف��ة إل ��ى إن�ت��رن��ت األش �ي ��اء ،وتقنية
الواقع املعزز ،وتقنية الـ«بلوك تشني»،
واأللعاب اإللكترونية.
 10مهام وعوائد متميزة
وت�ب��رز ج��ري��دة «م�ك��ة امل�ك��رم��ة» أن هناك
 10مهام إستراتيجية للهيئة السعودية
للبيانات وال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ،وهي
كالتالي:
> تسعى من خاللها احلكومة إلى جعل

تقرير
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يف وزارة التعلیم وال��ذي یقوم بخدمة
العمالء وإیصال الرسائل لزوار معارض
وأن �ش �ط��ة امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة للتدریب
التقني واملهني .كما كان لوزارة الصحة
نصیب من الذكاء االصطناعي بإعالن
ب��دء أول صیدلیة ذك�ی��ة ع�ل��ى مستوى
امل� �م� �ل� �ك ��ة يف م �س �ت �ش �ف��ى امل � �ل� ��ك فهد
التخصصي ب�ت�ب��وك .وي�ت��اب��ع التقرير
أن خبراء االقتصاد يتوقعون أن حتقق
اململكة عوائد اقتصادیة من مشروعات
ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي بنحو  %12,4من
ناجتها احمللي اإلجمالي وهو ما یعادل
بأكثر من  135,2ملیار دوالر وذل��ك مع
م��وع��د اس �ت �ك �م��ال م��راح��ل رؤی� ��ة 2030
ومن ضمن برامج هذه الرؤیة برنامج
جودة احلیاة.
اململكة واقتصاديات املستقبل
وق��د أج��رى ه��ذا املركز«-سمت»-دراسة
ب� �ع� �ن ��وان« :ال� �س� �ع ��ودي ��ة واقتصاديات
امل�س�ت�ق�ب��ل» ،وخ�ل�ص��ت أب ��رز نتائجها
إلى اآلتي:
> امل�م�ل�ك��ة ك��ان��ت س �ب��اق��ة يف االهتمام
ب ��ال ��ذك ��اء االص� �ط� �ن ��اع ��ی وتطبیقاته
واستخداماته ،وأشهر األدلة على ذلك
الروبوت «صوفیا».
> ّ
تخطط السعودیة لدخول عالم املدن
ال��ذك �ي��ة وال �ت �ح��ول ل �ت �ق��دمی اخلدمات
احلكومیة اإللكترونیة ،ومشروع «نیوم»
خیر مثال.
> تهدف اململكة إل��ى استغالل الذكاء
االص�ط�ن��اع��ی والتقنیات املرتبطة به؛
من أجل إیجاد فرص متعددة لتحسنی

كفاءة القطاع العام.
> من املتوقع أن حتقق اململكة عوائد
اق� �ت� �ص ��ادی ��ة م� ��ن م � �ش� ��روع� ��ات ال ��ذك ��اء
االصطناعی بنحو  % 12,4من ناجتها
احمل�ل��ی اإلج�م��ال��ي وه��و م��ا ی�ع��ادل أكثر
من  135,2ملیار دوالر ،وذلك مع موعد
استكمال مراحل رؤیة اململكة .2030
> ی �ت��راوح ح�ج��م س��وق أم��ن املعلومات
واحلمایة اإللكترونیة فی اململكة بنی
 400و 500ملیون دوالر س�ن��و ًی��ا ،أي ما
یوازي  1.5ملیار ریال.
�رج��ح من��و ق�ط��اع األم��ن السیبرانی
> ُی� َّ
بنسبة تتراوح بني  %10إلى  %11سنو ًیا؛
بفعل احلاجة املتزایدة لهذا املجال.
> مت�ی��ل امل�م�ل�ك��ة إل��ى اس �ت �خ��دام تقنیة
الـ «بلوك تشنی» إلحداث ثورة يف قطاع
ال�ط��اق��ة ،وم��ع وج��ود ف��رص��ة ت ��داول بنی
األزواج امل��ال�ی��ة يف األف ��ق سیتم إنشاء

فرص أعمال جدیدة.
> من املتوقع أن یبلغ نصیب السعودیة
م��ن اقتصاد تقنیات ال�ـ ـ«ب�ل��وك تشنی»
 250ملیار دوالر بحلول عام 2028م.
> ت �ق �ن �ی��ة ال� � �ـ ـ«ب � �ل � ��وك ت� �ش�ی�ن» تعمل
كمساهم رئیسي فی الصناعة وتنمیة
الناجت احمللی اإلجمالي.
عاملیا
> احتلت السعودیة املرتبة الـ ً 19
ضمن أكبر أسواق األلعاب اإللكترونیة
ع��ام 2018م بحجم إی� ��رادات ب�ل��غ نحو
 761ملیون دوالر ( 2.8ملیار ریال).
> ارت�ف�ع��ت ع��ائ��دات س��وق األل �ع��اب فی
ال �س �ع��ودی��ة ب�ن�س�ب��ة  % 15ع �ل��ى أساس
س� �ن ��وي يف ال� �ن� �ص ��ف األول م� ��ن عام
2018م؛ مما یجعل اململكة من بنی أكبر
 20دول ��ة حت�ق��ق ع��وائ��د يف ال�ع��ال��م من
هذا القطاع.
> فی القریب ستمتلك السعودیة رؤیة

التنمية اإلدارية

املتعلقة باألمن السيبراني
بلغت  96مليار دوالر عام
2018م و 6تريليونات دوالر
خسائر مالية سنوية
للحروب السيبرانية
«تويتر» ،بالقرار ،وهو ما برز من خالل
الوسم الذي تزامن معه وهو« :الهيئة
الوطنية لألمن السيبراني».
وت� �ك� �م ��ن أه� �م� �ي ��ة ذل � ��ك األم � � ��ر امللكي
الكرمي بالنظر ملا يجمع عليه خبراء
علوم احل��اس��ب اآلل��ي وأم��ن املعلومات
يف امل �م �ل �ك��ة ،ف �ط �ب �ق � ًا مل ��ا أورده املوقع
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �ل �ج��ام �ع��ة السعودية
اإللكترونية نق ًال عن «واس» أن هؤالء
اخل �ب��راء أك� ��دوا ع�ل��ى أن األم ��ر امللكي
ال �ق ��اض ��ي ب ��إن �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة الوطنية
ل�لأم��ن ال�س�ي�ب��ران��ي وارت �ب��اط �ه��ا مبقام
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س �ع��ود-أي��ده اهلل-
خ �ط��وة رائ � ��دة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى أمن
املجتمع السعودي واستقراره وتأمني
سالمة عمل قطاعات الدولة املختلفة
م��ن خ�ل�ال حتقيق األم ��ن ل�ه��ا م��ن أي
اختراقات قد حت��دث-ال سمح اهلل-يف
ظ��ل ال�ت�ط��ور ال�ه��ائ��ل ال ��ذي نعيشه يف
ه��ذا ال�ق��رن يف استخدامات احلاسب،
وم� ��ا ص��اح �ب��ه م ��ن ت �ن��وع يف الوسائل
االت� �ص ��ال� �ي ��ة ،وال� �ب ��رام ��ج احلاسوبية
وتطبيقاتها ،األمر الذي زاد من حجم
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ش��ام�ل��ة ع��ن األل �ع��اب ال �ت��ي ی�ج��ب أن
یسهم يف صناعتها شباب سعودیون
وه��م لدیهم كل امل��زای��ا التی تؤهلهم
لصناعة األفالم اإللكترونیة.
> ب� �ل ��غ ح� �ج ��م ت� �ع ��ام�ل�ات التجارة
اإلل�ك�ت��رون�ی��ة ف��ی ال �س��وق السعودیة
نحو  8ملیارات دوالر عام 2017م.
> ش �ك �ل��ت اخل� ��دم� ��ات اإللكترونیة
ن�ح��و ثلثي إج�م��ال��ي إن �ف��اق التجارة
اإلل �ك �ت��رون �ی��ة ،وب �ل��غ م�ت��وس��ط إنفاق
إلكترونیا خالل العام
املتسوق الفرد
ً
نفسه  4آالف ریال.
> ب� �ل ��غ م� �ع ��دل ان� �ت� �ش ��ار اإلنترنت
باململكة  ،%76وم��ن املتوقع أن یصل
إل��ى  %91,5م��ع ت��وق�ع��ات من��و حوالي
 6مالینی مستخدم إض��ايف للتجارة
بحلول عام 2020م.
> من املتوقع أن یصل حجم معامالت
التجارة اإللكترونیة بنی املستهلكنی
والشركات إلى  30ملیار ریال.
وب� �ص� �ف ��ة ع� ��ام� ��ة ي �ت �ف��ق ال �ك �ث �ي ��ر من
اخل� � �ب � ��راء واألك � ��ادمي� � �ي �ي��ن يف مجال
التنمية اإلداري � ��ة ع�ل��ى أن تطبيقات
الذكاء االصطناعي يف املجال اإلداري
تساعد القادة اإلداريني على مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات امل�ت�ط��ورة يف بيئة العمل؛
ن �ظ��ر ًا مل��ا ي��وف��ره م��ن م�س��اع��دة ومهارة
يف احلصول على املعلومات الضرورية
وال�ل�ازم ��ة ويف ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب ،مما
يساعد القائمني على صنع واتخاذ
القرارات اإلدارية وجودتها يف املنظمة؛
للوصول إلى القرار املناسب وحتقيق

أهداف املنظمة.
األمن السيبراني
ويف إطار حرص قيادتنا الواعية على
مصاحلنا الوطنية ،فقد ج��اء األمر
امللكي الكرمي-مع بداية العام الهجري
املاضي-بإنشاء «الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني» التي ترتبط مباشرة مبقام
خ��ادم احل��رم�ين الشريفني ،وتختص
ب�ح�م��اي��ة ال �ش �ب �ك��ات ،وت �ع��زي��ز أنظمة
ت �ق �ن �ي��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،وت �ع��زي��ز أنظمة
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ومكوناتها.
وهذه الهيئة تهدف إلى تعزيز األمن
السيبراني للمملكة ،وبناء الشراكات
مع اجلهات العامة واخلاصة ،وحتفيز
االبتكار واالستثمار يف مجال األمن
ال �س �ي �ب��ران��ي ،وامل �س��اه �م��ة يف حتقيق
نهضة تقنية تخدم مستقبل االقتصاد
الوطني للمملكة.
ل�ق��د ج ��اء ه ��ذا األم ��ر امل�ل�ك��ي بإنشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ل�ي�ج�س��د اس �ت �ش �ع��ار قيادتنا
ال ��واع� �ي ��ة ورؤي� �ت� �ه ��ا ال �ث��اق �ب��ة ل �ك��ل ما
ي �خ �ت �ل��ج يف ن� �ف ��وس ش �ع �ب �ه��ا ويحيق
مبؤسساتها ومقدرات وطننا احلبيب،
ف� �ق ��د اح� �ت� �ف ��ى السعوديون-حسب
موقع «إرم نيوز»-بهذا ال�ق��رار بإنشاء
ه��ذه الهيئة الرفيعة املستوى ،والتي
تكون مسئوليتها ال��دف��اع عن اململكة
يف ال �ع��ال��م االف �ت��راض��ي ال �ق��ائ��م على
األج �ه ��زة ال�ت�ق�ن�ي��ة وش�ب�ك��ة اإلنترنت
وت�ب��ادل البيانات وتخزينها .فتزامن ًا
مع صدور هذا األمر الرشيد احتفت
مواقع التواصل االجتماعي ،وخاصة

>> النفقات العاملية

تقرير

$
$

$$
$ $

العدد  - 168محرم 1441 -هـ

16

انتشار املعلومات ،وتبادل البيانات بني
مختلف قارات العالم.
كما تبدو األهمية اخلاصة لهذا األمر
امل �ل �ك��ي ون �ت��ائ �ج��ه ال �ت �ن �م��وي��ة املثمرة
وانعكاساتها على تطور اململكة وتنمية
مؤسساتها .فمنذ صدور هذا األمر عام
2017م واململكة جتني ث�م��اره الطيبة؛
فوفق ًا ملا أوردته جريدة «املدينة املنورة»
جديدا
عامليا
ً
فقد حققت اململكة إجنازًا ً
بحصولها على املركز  13عاملي ًا واألولى
عربيا من بني  175دولة يف املؤشر العاملي
ً
ل�لأم��ن ال�س�ي�ب��ران��ي  GCIال ��ذي يصدره
االحت� � ��اد ال ��دول ��ي ل�ل�ات �ص ��االت التابع
لألمم املتحدة للعام 2018م متقدمة 33
مرتبة عن تقييمها يف اإلصدار السابق
للمؤشر العاملي لعام 2016م حيث كان
ت��رت�ي��ب امل�م�ل�ك��ة  46ع��امل� ً�ي��ا ،وه ��و إجناز
ما ك��ان ليتحقق إال بصدور ه��ذا األمر
امللكي احلضاري من قيادتنا الرشيدة.
انخفاض الهجمات واخلسائر
وتترسخ ه��ذه األهمية القصوى لهذا
األم� � � ��ر ال� � �ك � ��رمي يف ض� � ��وء م � ��ا حتقق
م ��ن ن �ت��ائ��ج م �ه �م��ة ت�ت�ع�ل��ق بانخفاض
االخ �ت��راق��ات وال�ه�ج�م��ات اإللكترونية
ال �ت��ي ت �ع��رض��ت وت �ت �ع��رض ل �ه��ا اململكة
تدريجي ًا منذ الربع الثالث لعام 2017م،
وحتى ن��درك القيمة احلضارية لذلك
األم� ��ر امل �ل �ك��ي ال �ك��رمي ب��إن �ش��اء الهيئة
نفسها ونتائج هذا األمر يف هذا الشأن-
فعلى سبيل املثال-يذكر يوسف غزير
م �س��ؤول أم ��ن امل �ع �ل��وم��ات مب��رك��ز امللك
عبدالعزيز الثقايف العاملي (إث��راء) يف
تصريحاته جلريدة «الوطن» أن انتشار

احلروب السيبرانية من خالل استغالل
ث� �غ ��رات ت �ق �ن �ي��ة ت � ��ؤدي ب ��ال ��وص ��ول إلى
البنية التحتية أو البيانات احلساسة
التي تعد م��ن أخطر م��ا يهدد الدولة؛
مما سينتج عنها حدوث خسائر مالية
تقدر ب�ـ  6تريليونات دوالر س�ن��وي� ًا ،أي
ما سيبلغ  22,5تريليون دوالر بحلول
ع� ��ام 2021م ،ح �ي��ث إن خ �س��ائ��ر العام
امل��اض��ي بلغت  3ت��ري�ل�ي��ون��ات دوالر ،أي
م��ا ي �ع��ادل  11,3ت��ري�ل�ي��ون ري ��ال ،حسب
ش ��رك ��ة Cybersecurity Ventures
ألب�ح��اث أم��ن امل�ع�ل��وم��ات .وع�ل��ى صعيد
متصل ،فقد نقل موقع «إرم نيوز» على
ش�ب�ك��ة اإلن �ت��رن��ت؛ ع��ن ت �ق��اري��ر رسمية
ص��ادرة عن املركز الوطني لتقنية أمن
املعلومات يف مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية السعودية ،أن اململكة

تعرضت ل�ـ  60مليون هجوم إلكتروني
خالل عام 2015م ،أي مبعدل  164ألف
هجوم إلكتروني يومي ًا ،ينجح بعضها
يف تعطيل األن�ظ�م��ة ال��داخ�ل�ي��ة لبعض
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة وال � � � � ��وزارات .وقد
أوض �ح��ت ج��ري��دة «ال��وط��ن» أن دراسات
حديثة نشرتها شركة األبحاث الشهيرة
«جارتنر» أفصحت أن النفقات العاملية
املتعلقة باألمن السيبراني وصلت عام
2018م إلى  96مليار دوالر ،أي ما يعادل
 360مليار ريال؛ إذ إن األمن السيبراني
ي�ع��د حت��دي � ًا ك�ب�ي��ر ًا ي��واج��ه القطاعات؛
ب�س�ب��ب ال �ن �م��و ال �س��ري��ع للتكنولوجيا
باململكة والتحديات التي تواجهها يف
سبيل ت��وف�ي��ر األم ��ان للمجتمع وكافة
ق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة يف ظ��ل االستخدام
الواسع للتقنية وتطبيقاتها <

سيرة في اإلدارة

التنمية اإلدارية

تفان وإخالص.
إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة ،أسهمت يف هذه املسيرة بكل ٍ
ويف هذا العدد نستعرض بعض جتارب هشام ناظر  -رحمه اهلل.

هشام ناظر ..إعداد أول خطة للتنمية في المملكة
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ول��د هشام محيي الدين ناظر يف  31أغسطس 1932م وت��ويف يف  14نوفمبر 2015م .وقد شغل منصب وزي��ر التخطيط ،ووزير
البترول والثروة املعدنية .كما ُعني سفير ًا للمملكة يف القاهرة عام 2005م.
تعليمه
أمت دراسته االبتدائية واملتوسطة مبدارس الفالح بجدة ،ويف عام 1953م حصل
على دبلوم الدراسة الثانوية من كلية «فكتوريا» باإلسكندرية ،ويف عام 1954م
التحق بجامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية حيث تلقى دراسته
اجل��ام�ع�ي��ة ،ويف ع��ام 1957م ح�ص��ل ع�ل��ى شهادة البكالوريوس يف العالقات
ال��دول�ي��ة م��ع مرتبة ال�ش��رف األول ��ى ،وب�ع��ده��ا ب�ع��ام ن��ال شهادة املاجستير يف
العلوم السياسية.
حياته املهنية
ك��ان هشام ناظر أول محافظ للمملكة يف منظمة ال��دول امل�ص��درة للبترول
(أوبك) عام 1961م ،كما عني عام 1962م وكي ًال لوزارة البترول والثروة املعدنية.
لقد اختاره امللك فيصل بن عبدالعزيز ليكون املسؤول عن إع��داد أول خطه
للتنمية يف السعودية؛ إذ عينه رئيس ًا للهيئة املركزية للتخطيط مبرتبة وزير
يف ع��ام 1968م ،وك��ان��ت ه��ذه اخل�ط��ة (1975 – 1970م) ب��داي��ة االن�ط�لاق نحو
التنمية ،حيث وضعت األسس املهمة للتنمية يف اململكة .وأصبح عام 1971م
وزير دولة وعضو مجلس ال��وزراء ،باإلضافة إلى عمله رئيس ًا للهيئة املركزية
للتخطيط .ويف عام 1975م أصبح وزي��ر ًا للتخطيط بعد أن حتولت الهيئة املركزية للتخطيط إلى وزارة ،وبالتالي فقد وضع
خطط التنمية اخلمس للمملكة .ويف أثناء ذلك عني عام 1975م نائب ًا لرئيس الهيئة امللكية للجبيل وينبع باإلضافة إلى عمله،
والتي أنيط بها مسؤولية بناء أكبر وأحدث مدينتني صناعيتني يف العالم (اجلبيل ،وينبع) يربط بينهما أنبوبا النفط والغاز
لتقوم فيهما صناعات عديدة أصبحت مصدر ًا مهم ًا للدخل.
ويف أواخر عام 1986م أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز أمر ًا ملكي ًا بتعيينه وزير ًا للبترول والثروة املعدنية،
باإلضافة إلى عمله يف وزارة التخطيط بالنيابة يف فترة من أصعب األوقات يف عالم البترول .وقد قام بإعادة هيكلة وزارة البترول
التي بدأ منها إعادة عملية تنظيم «بترومني» ،فتم دمج الصناعات املتشابهة يف شركات موحدة ،فتوحدت املصانع الثالثة لزيوت
التشحيم يف شركة واحدة (بترولوب) .وتوحدت كذلك أعمال اإلنتاج والتسويق والتوزيع والنقل ملصايف التكرير؛ متهيد ًا لضمها
مع إنتاج اخلام التي تتولى مسؤوليته أرامكو.
وكان لشركة أرامكو نصيبها من هذا التطوير؛ إذ حتولت إلى شركة سعودية بالكامل بإدارة سعودية بعد أن صدر نظامها مبرسوم
ملكي بتاريخ  4ربيع ثاني عام 1409هـ املوافق  13نوفمبر عام 1988م؛ وأصبح هشام ناظر أول رئيس مجلس إدارة سعودي
لهذه الشركة.
بناء على تكليف من خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز سفير ًا للمملكة بالقاهرة.
ويف أواخر عام 2005م عني ً
ومنح هشام ناظر
وقد مثّل اململكة يف العديد من احملافل الدولية وشارك يف العديد من مؤمترات القمة اخلليجية والعربيةُ ،
 19وسام ًا من مختلف دول العالم على رأسها وشاح امللك عبدالعزيز <

اللقاء

مديرة الفرع الن�سائي ملعهد الإدارة العامة مبكة املكرمة د�.سارة العتيبي:

الهيئة السعودية للبيانات ستحدث تطويرًا إداريًا كبيرًا
في األجهزة الحكومية
أك��دت امل��دي��رة العامة للفرع النسائي ملعهد اإلدارة
العامة مبنطقة مكة املكرمة ،د.س��ارة العتيبي ،أن
االهتمام بالذكاء االصطناعي سيؤثر إيجابي ًا
على التطوير اإلداري يف القطاعات احلكومية،
مشيرة إلى أن البيانات من أهم سمات اإلدارة يف
عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ولهذا
جاء اهتمام القيادة الرشيدة بتأسيس الهيئة
السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي،
والتي سيكون لها دور مهم يف تطوير عمل

األجهزة والقطاعات احلكومية.
أجرى الحوار :سامح الشريف
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مهام �إ�سرتاتيجية
> يجس � � ��د األم � � ��ر امللك � � ��ي بإنش � � ��اء
الهيئة الس � � ��عودية للبيانات والذكاء
االصطناعي رؤي � � ��ة واضحة وعميقة
للتطوير اإلداري املتوافق مع أحدث
م � � ��ا وصل إليه العال � � ��م من تقنيات..
كيف ترين ذلك؟
< إن استحداث هيئة وطنية جديدة
ُتعن � � ��ى باملج � � ��االت التكنولوجي � � ��ة
املس � � ��تقبلية ،إضافة إل � � ��ى ارتباطها

مباش � � ��رة برئي � � ��س مجلس ال � � ��وزراء،
ل � � ��ه أهمية ومتيز خ � � ��اص من ناحية
اهتمامه � � ��ا مبج � � ��ال تقن � � ��ي جدي � � ��د
وكذلك من خالل اإلش � � ��راف املباشر
للقي � � ��ادة العلي � � ��ا عليه؛ مما س � � ��وف
يؤثر بال شك على التطوير اإلداري
يف جمي � � ��ع األجه � � ��زة والقطاع � � ��ات
احلكومي � � ��ة ،وذل � � ��ك بتطبيق أفضل
املمارسات العاملية يف مجال البيانات
وال � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي على جميع
املستويات اإلدارية والتنظيمية.
إضاف � � ��ة إل � � ��ى ذل � � ��ك ،ف � � ��إن حج � � ��م

استثمارات الذكاء االصطناعي عاملي ًا
كبير جداً؛ إذ بلغت قيمة استثمارات
اململكة العربية الس � � ��عودية فقط يف
ال � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي  585ملي � � ��ون
دوالر أمريك � � ��ي خالل العقد املاضي،
وتنوعت ما بني تقنيات الواقع املعزز
«الواقع االفتراضي» ،والتعلم اآللي،
واألمتتة الذكية.
وبع � � ��د تأس � � ��يس الهيئ � � ��ة أصب � � ��ح
ال � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي م � � ��ن امله � � ��ام
اإلس � � ��تراتيجية املهمة على املستوى
التنفيذي يف القطاعات احلكومية،

التنمية اإلدارية

ولكن حقيقة يفتقر إلى التطبيقات
الفعلية واملمارسات العملية يف بيئة
العمل .وبكل تأكيد ستؤثر مهام هذه
الهيئة يف التركيز أكثر على التحول
الرقمي عبر إنشاء منصات للبيانات
املفتوحة وحتدي � � ��ث البنية التحتية
وتعزيز ثقافة االبتكار املستدام.
ع �ل ��اوة عل � � ��ى ذل � � ��ك ،وج � � ��ود الهيئة
س � � ��وف يس � � ��اعد ب �ل ��ا ش � � ��ك يف زيادة
الوعي باألطر والنماذج والضوابط
الصحيح � � ��ة لل � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي
وكيفية تفعيل � � ��ه تطبيقي ًا يف تطوير
حاضرن � � ��ا اإلداري للوص � � ��ول إل � � ��ى
مستقبل أفضل.
كذل � � ��ك ف � � ��إن االهتم � � ��ام بالبيان � � ��ات
والذكاء االصطناعي سيؤثر إيجابي ًا
على التطوير اإلداري يف القطاعات
احلكومي � � ��ة يف حالة توف � � ��ر البيانات
الضخم � � ��ة ومعاجلته � � ��ا وربطه � � ��ا
بحلول ابتكارية تتبنى ثقافة الذكاء
االصطناع � � ��ي بتعمق أكث � � ��ر ،والذي
سيس � � ��بب حتوالت كبيرة يف حتسني

>> استثمارات السعودية
يف الذكاء االصطناعي بلغت
 585مليون دوالر

لوض � � ��ع حلول للمش � � ��كالت القائمة
يف األجهزة احلكومي � � ��ة ومعاجلتها
بطريق � � ��ة مبتكرة مع ضم � � ��ان توفر
بيانات ضخمة وخبرة إدارية عالية.
وللوص � � ��ول إل � � ��ى ه � � ��ذه املرحل � � ��ة،
يتوجب عل � � ��ى األجه � � ��زة احلكومية
التفكير خ � � ��ارج الصندوق واالبتعاد
ع � � ��ن التقليدية يف اكتش � � ��اف حلول
مبتك � � ��رة وجتربته � � ��ا قبل تش � � ��غيلها
واستخدامها رسمي ًا.
اتخاذ القرار
> متى ينتقل االهتمام بالبيانات
الضخمة من الدراسات وامللتقيات
العلمي � � ��ة إلى التوظيف احلقيقي
له � � ��ا يف دع � � ��م آلي � � ��ات العم � � ��ل يف
القطاع احلكومي؟
< ب � � ��دأ فعلي � � � ًا االهتم � � ��ام بتوظيف
البيان � � ��ات الضخمة يف دع � � ��م آليات
العم � � ��ل يف القط � � ��اع احلكومي بكل
جدي � � ��ة؛ وذل � � ��ك بع � � ��د األم � � ��ر امللكي
الكرمي باس � � ��تحداث «املركز الوطني
لل � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي» ،و«مكت � � ��ب
إدارة البيان � � ��ات الوطنية» ،ويرتبطان
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>> البيانات الضخمة
حتقق سرعة وجودة اتخاذ
القرار وتخفيض التكلفة
وحتسني املخرجات

الكفاءة التشغيلية وزيادة اإلنتاجية
وتسريع اإلجراءات اإلدارية جلعلها
أكثر ديناميكية وتكاملية.
> ه � � ��ل تهت � � ��م األجه � � ��زة احلكومية
بتوفي � � ��ر البيان � � ��ات املفتوح � � ��ة ع � � ��ن
أنش � � ��طتها وبرامجها لدعم نش � � ��اط
البحث العلمي وتعظيم االس � � ��تفادة
من التكنولوجيا احلديثة؟
< توجه � � ��ت الكثي � � ��ر م � � ��ن األجه � � ��زة
احلكومي � � ��ة لتوفي � � ��ر البيان � � ��ات
املفتوحة عن أنش � � ��طتها وبرامجها
لدع � � ��م نش � � ��اط البح � � ��ث العلم � � ��ي
وتعظيم االستفادة من التكنولوجيا
احلديث � � ��ة ،وهذا ما نلمس � � ��ه واقعي ًا
يف «البواب � � ��ة الوطني � � ��ة للبيان � � ��ات
املفتوح � � ��ة» ،وه � � ��ي قاع � � ��دة بيان � � ��ات
حكومية حتت � � ��وي عل � � ��ى مجموعة
من البيان � � ��ات املفتوح � � ��ة واملتعلقة
بالقطاع � � ��ات واألجه � � ��زة احلكومية
بحيث ميكن للمستفيدين االطالع
عليه � � ��ا واس � � ��تخدامها ألغ � � ��راض
البح � � ��ث العلم � � ��ي وابت � � ��كار حل � � ��ول
إبداعية استناد ًا إلى هذه البيانات،
وميك � � ��ن الوصول للبواب � � ��ة الوطنية
للبيان � � ��ات املفتوح � � ��ة عب � � ��ر موقعها
اإللكترون � � ��ي على الراب � � ��ط التالي:
www.data.gov.sa
ويف املرحل � � ��ة القادم � � ��ة م � � ��ن امله � � ��م
جد ًا االس � � ��تفادة م � � ��ن التكنولوجيا
والتقنيات احلديثة واس � � ��تخدامها

اللقاء
اللقاء
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تنظيمي � � � ًا ب � � �ـ «الهيئ � � ��ة الس � � ��عودية
للبيانات والذكاء االصطناعي».
وليك � � ��ون توظيفه � � ��ا أكث � � ��ر عملي � � ��ة؛
يتوج � � ��ب استش � � ��عار وفه � � ��م وإدراك
أهمية البيانات الضخمة يف س � � ��رعة
وج � � ��ودة اتخاذ الق � � ��رارات وتخفيض
التكلف � � ��ة وجتوي � � ��د املخرج � � ��ات عبر
استخدامها يف ابتكار حلول جديدة
لبناء املعرفة وتشارك اخلبرة وزيادة
املوارد والقدرات.
وهذا باعتقادي يتم عبر املس � � ��اهمة
يف تثقيف وحتسني الفهم واإلميان
ابتداء بكبار القياديني يف
بأهميتها
ً
القطاع � � ��ات احلكومية إلى أبس � � ��ط
موظف فيها .والذي سوف يؤدي إلى
تسريع رقمنة القطاعات احلكومية
واملساهمة يف تطوير أعمالهم فعلي ًا
ودعمها عملي ًا ب � � ��د ًال من النظريات
والفرضيات املكتوبة فقط.
> ظه � � ��رت وظائ � � ��ف جدي � � ��دة ،مث � � ��ل
مهن � � ��دس بيان � � ��ات ،وعال � � ��م بيانات؛
نظر ًا لدخ � � ��ول مه � � ��ن وأدوار جديدة
يف عم � � ��ل املنظم � � ��ات احلديث � � ��ة ،هل
ميكن لألجهزة احلكومية يف اململكة
أن حتقق الس � � ��بق يف العالم العربي
وتدخل هذا املجال؟
< ه � � ��ي بالفع � � ��ل دخل � � ��ت هذا الس � � ��بق
بالدع � � ��م احلكومي الهائ � � ��ل للهيئات
واملراك � � ��ز احلكومي � � ��ة الت � � ��ي تعتن � � ��ي
به � � ��ذه املجاالت .ال � � ��دور اآلن هو ربط

مخرج � � ��ات ه � � ��ذه الهيئ � � ��ات واملراك � � ��ز
الوطنية لتكون ممارسة واقعية ضمن
أنظمة وقوانني األجه � � ��زة احلكومية
ليك � � ��ون هن � � ��اك تكام � � ��ل وحتس �ي ��ن
للعملي � � ��ات واإلجراءات ومتكني ودعم
املوظف �ي ��ن بهذه الوظائ � � ��ف اجلديدة
مبا يتوافق مع التطلعات املستقبلية
الوطنية العظمى.
> غي � � ��رت التكنولوجي � � ��ا احلديث � � ��ة
من شكل وأس � � ��اليب اإلدارة احلديثة
لتتواك � � ��ب م � � ��ع تكنولوجي � � ��ا العصر
احلالي ،ما أهم سمات اإلدارة يف عصر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟
< أعتق � � ��د أن البيان � � ��ات هي من أهم

>> تقنيات الذكاء
االصطناعي تساعد على
التقليل من الوحدات
واألنظمة اإلدارية

س � � ��مات اإلدارة يف عص � � ��ر تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛ إذ إن عملية
جمعه � � ��ا وتخزينه � � ��ا وتصنيفه � � ��ا
وهيكلته � � ��ا وتوصيفه � � ��ا ،وم � � ��ن ث � � ��م
حتليلها هي النواة األولى الستخدام
التقني � � ��ات والتكنولوجيا احلديثة،
مثل تقني � � ��ات ال � � ��ذكاء االصطناعي
وإنترنت األشياء.
الإدارة الر�شيقة
> ل � � ��م تعد الهياكل واألنظمة اإلدارية
يف بع � � ��ض اجله � � ��ات احلكومية تتوافق
مع العصر التقني احلالي ،كيف ميكن
حتدي � � ��ث هذه الهي � � ��اكل دون املس � � ��اس
بخصوصية عمل كل جهة حكومية؟
< س � � ��اعدت التقني � � ��ات احلديث � � ��ة
عل � � ��ى التوجه للتقليل من الوحدات
واألنظم � � ��ة اإلداري � � ��ة والتوج � � ��ه أكثر
إلى أمناط اإلدارة الرش � � ��يقة ،وذلك
عب � � ��ر اس � � ��تخدام أس � � ��اليب متع � � ��ددة
لألمتت � � ��ة الذكي � � ��ة وتقني � � ��ات ذكاء
األعمال املتعددة التي كانت س � � ��ابق ًا

التنمية اإلدارية

>> غالبية القطاعات
احلكومية عدلت
خططها اإلستراتيجية
لتتوافق مع رؤية 2030

وهذا موجود فعلي ًا عبر مكاتب حتقيق
الرؤية ومركز دع � � ��م احلكومة الرقمية
(يسر) .عالوة على ذلك ،عملت غالبية
األجهزة والقطاع � � ��ات احلكومية على
تعديل خططها اإلستراتيجية واقتراح
مب � � ��ادرات متع � � ��ددة لتطوي � � ��ر مه � � ��ارات
وق � � ��درات العامل �ي ��ن بها عب � � ��ر تصميم
وتطوي � � ��ر أدوات تقني � � ��ة وتكنولوجي � � ��ة
للعم � � ��ل احلكوم � � ��ي ،أس � � ��همت بش � � ��كل
مباش � � ��ر يف رفع مس � � ��تويات اإلنتاجية
والكف � � ��اءة واجل � � ��ودة التش � � ��غيلية لهذه
القطاعات احلكومية.
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تعم � � ��ل بخطوات تقليدية يف وحدات
وأنظمة إدارية مطولة.
> هل ميكن إصدار دليل لسياس � � ��ة
استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل
االجتماع � � ��ي ملوظف � � ��ي األجه � � ��زة
احلكومية لتقنني هذا االس � � ��تخدام
وتوظيفه لصالح اإلنتاجية؟
< اس � � ��تخدام اإلنترن � � ��ت وش � � ��بكات
التواص � � ��ل االجتماع � � ��ي ملوظف � � ��ي
األجه � � ��زة احلكومي � � ��ة هو س �ل ��اح ذو
حدي � � ��ن ،ميكنن � � ��ا توظيف � � ��ه لصال � � ��ح
اإلنتاجي � � ��ة أو عك � � ��س ذل � � ��ك ،وه � � ��ذا
يع � � ��ود إل � � ��ى سياس � � ��ات األجه � � ��زة
احلكومي � � ��ة ومس � � ��توى ابتكاره � � ��ا يف
تفعيله � � ��ا ل � � ��دور اإلنترنت وش � � ��بكات
التواصل االجتماعي لزيادة الكفاءة
التش � � ��غيلية وجتوي � � ��د مخرج � � ��ات
موظفي األجهزة احلكومية.
> تعم � � ��ل رؤي � � ��ة  2030وبرنام � � ��ج
التح � � ��ول الوطني  2020على تطوير
فلسفة وآليات العمل احلكومي ،هل
استفادت هذه األجهزة من الرؤية يف
تصميم وتطوي � � ��ر أدوات تكنولوجية
للعمل احلكوم � � ��ي متكن من تطوير
مه � � ��ارات وق � � ��درات العامل �ي ��ن ورف � � ��ع
مستويات اإلنتاجية؟
< بكل تأكي � � ��د ،وضعت رؤية الوطن
 2030خارطة طريق جلميع األجهزة
والقطاع � � ��ات احلكومي � � ��ة لتطوي � � ��ر
فلسلفة وآليات عملها بشكل دقيق،

إن التطلع � � ��ات املس � � ��تقبلية لألجهزة
والقطاع � � ��ات احلكومي � � ��ة أكبر بكثير
خصوص � � � ًا يف ظ � � ��ل تط � � ��ور التقنيات
والتكنولوجيا احلديثة بشكل سريع
ج � � ��داً ،وهو ما أدركه صاحب الس � � ��مو
امللك � � ��ي األمي � � ��ر محمد بن س � � ��لمان
ول � � ��ي العه � � ��د نائ � � ��ب رئي � � ��س مجلس
ال � � ��وزراء ووزير الدفاع حينما خاطب
قادة القمة الرابعة عش � � ��رة ملجموعة
العشرين يف اليابان يف يونيو املاضي،
قائ �ل � ً�ا« :إن العال � � ��م يعي � � ��ش يف زمن
االبت � � ��كارات العلمي � � ��ة والتقنية غير
املسبوقة ،وآفاق النمو غير احملدودة،
وميكن لهذه التقنيات اجلديدة ،مثل
الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء
أن جتلب للعال � � ��م فوائد ضخمة ،يف
ح � � ��ال مت اس � � ��تخدامها عل � � ��ى النحو
األمثل» .وسوف يس � � ��اعد استحداث
هذه الهيئات واملراك � � ��ز احلكومية يف
تكامل اجلهود وحتسني املخرجات <

مقال

التحسني املستمريف العمل  ..ضرورة ال رفاهية
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يعد مفهوم التحسني املستمر فلسفة إدارية تهدف إلى العمل على تطوير العمليات واألنشطة املتعلقة باآلالت واملواد
واألفراد وطرق اإلنتاج بش � � ��كل مس � � ��تمر ،حيث تبقى املنظم � � ��ات بكافة أنواعها وعلى اخت �ل ��اف أهدافها بحاجة إلى هذا
التحسني يف عملها بصورة دائمة ومستمرة ومن خصائص التحسني املستمر:
> ليس له نهاية ،فهو عملية مستمرة ،ما دامت املنظمة قائمة.
> تشمل هذه العملية جميع إدارات وأقسام وأنشطة املنظمة.
> حتتاج إلى جهود جميع من يعمل يف املنظمة.
> ال يتوقف التحسني املستمر على عدم وجود أخطاء.
> القضاء على األخطاء متام ًا وعدم االكتفاء بتصحيحها.
> ليست عملية عشوائية.
> عملية التحس �ي ��ن املس � � ��تمر ال تعني الترميم ،فإذا حدث كس � � ��ر يف ش � � ��يء ما ،ال نقوم
بإصالحه ،بل نستبدله بشيء جديد متطور.
> عملية حتدث من خالل عمليات تنظيم وترتيب للوقت.
k
�أ .عبداهلل ال�ضابط
> ه � � ��ذه العملية تعمل مبوجب اس � � ��تغالل لق � � ��درات ومواهب العاملني ومش � � ��اركتهم يف
عملية التحسني.
وتتحدد فوائد التحسني املستمر يف اآلتي:
> خفض كبير ومذهل يف املصروفات املباشرة.
> خفض يف ساعات العمل املطلوبة لتنفيذ العمليات التي يتم حتسينها.
> تغييرات جوهرية يف ثقافة العمل باملنظمة؛ إذا يبدأ املوظفون بالتركيز على احتياجات املستفيدين.
> مراجعة األساليب القائمة والبحث عن طرق أفضل ألداء األعمال.
> تطوير قدرات املوظفني ومهاراتهم؛ نتيجة مشاركتهم يف فرق التحسني املختلفة.
ومن إجراءات التحسني املستمر ما يلي:
> تخطيط التحسني عن طريق حتديد متطلباته املادية والبشرية على شكل خطة عمل.
> توفير الدعم الدائم واملستمر الذي ال يتوقف من قبل اإلدارة العليا.
> تشكيل جلنة عليا لتنسيق عمليات التحسني املستمر يف املنظمة.
> تشكيل فرق التحسني املستمر وحتديد سلطاتها ومسؤولياتها.
ولتطبيق أسلوب التحسني املستمر ميكن أن تتبع األساليب التالية:
> طرح أسئلة صغيرة؛ من أجل تبديد اخلوف واستلهام اإلبداع.
> التدبر يف أفكار صغيرة؛ الكتساب عادات ومهارات جديدة.
> تبني أفعال صغيرة؛ من شأنها ضمان النجاح املؤكد.
> حل املشكالت الصغيرة يف البدايات قد يعني على حل مشكالت أكبر.
وميكن اتباع اآللية التالية من أجل تنفيذ آلية التحسني املستمر:
> حتدد كل إدارة املجاالت التي تريد تطويرها وحتسينها ضمن خطتها السنوية.
> يقوم مدير اإلدارة باختيار مدير العملية الذي سيتولى اإلشراف على فريق التحسني.
> يقوم مدير العملية باختيار قائد الفريق وترشيحه للتدريب.
> يقوم قائد الفريق باختيار أعضاء الفريق الذين سيعملون معه بالتنسيق مع مدير العملية.
> يقوم فريق العمل باالجتماع مبعدل ساعتني يف األسبوع ملدة  3أشهر كحد أقصى؛ وذلك للخروج بتوصيات لتحسني
العملية املعنية <
k

ع�ضو هيئة تدريب � -إدارة تطوير املوارد الب�شرية  -معهد الإدارة العامة

لوائح
أنظمة وو لوائح
أنظمة

التنمية اإلدارية

تعديل البند رابع ًا ونظام اإلجراءات اجلزائية

د.حسن محمد إبراهيم خليفة
قطاع القانون
فرع معهد اإلدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة

خالل التعديل الذي أجراه على النص السابق.
فبتاريخ  16محرم من عام 1440ه �ـ صدر املرسوم
امللكي رقم م 12/بتعديل البند رابع ًا من املرسوم
رقم (م )2/لعام 1435هـ – الصادر يف شأن املوافقة
على نظام اإلج ��راءات اجلزائية  -وذل��ك بحذف
ع �ب��ارة «وال تسمع ب�ع��د م�ض��ي (س �ت�ين) ي��وم � ًا من
تاريخ نشوء احلق املدعى به» الواردة يف ذلك
البند.
فبعد صدور هذا التعديل؛ أصبح من حق الدولة
إقامة الدعوى ضد الوزير أو ال��وزراء السابقني أو
احلاليني أو من يشغل مرتبة وزي��ر ،مهما مضى
ع�ل��ى اجل ��رم امل��رت�ك��ب م��ن وق ��ت ،وم�ه�م��ا ط��ال من
زمن .وهو يف رأينا خطوة صحيحة ومهمة جد ًا،
قام بها املنظم يف اململكة العربية السعودية؛ حتى
ال ي�ك��ون م��رور بعض ال��وق��ت ح��ائ� ً
لا دون اقتضاء
الدولة حلقها من املخالف .وفرصة له كي يهرب
من العقاب <
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يف ظ��ل قيام اململكة باتخاذ خ�ط��وات ج��ادة نحو
محاربة الفساد بشتى أنواعه ،بصرف النظر عن
مرتكبه؛ فقد ق��ام املنظم السعودي ب��إزال��ة عقبة
إجرائية كانت تقف يف مواجهة الدولة لتحقيق
العدالة ومحاربة الفساد يف دوائ��ر صنع القرار
العليا .فقد ك��ان��ت ه��ذه العقبة ال�ع�ث��رة متعلقة
ب �س �ق��وط ح ��ق ال ��دول ��ة يف إق ��ام ��ة ال ��دع ��وى على
ال��وزراء السابقني أو احلاليني أو من شغل مرتبة
وزي� ��ر مب �ج��رد م �ض��ي  60ي��وم � ًا م��ن ت��اري��خ نشوء
احل ��ق امل��دع��ى ب ��ه .وه ��و امل��وض��وع ال ��ذي نطرحه
يف ه��ذا ال�ش��أن ،أو م��ا ُي�ع��رف ب��األث��ر املترتب على
تعديل البند راب �ع � ًا م��ن امل��رس��وم امللكي رق��م م2/
لعام 1435ه �ـ الصادر يف شأن املوافقة على نظام
اإلجراءات اجلزائية.
فقد كان البند رابع ًا من املرسوم رقم (م )2/لعام
1435هـ اخلاص بنظام اإلجراءات اجلزائية ينص
على أن��ه« :ال ترفع دع��وى جزائية على الوزير أو
من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن ُعني وزير ًا
أو شغل مرتبة وزي��ر إال بعد الرفع عن ذل��ك إلى
امللك للنظر فيها ،وال تسمع بعد مضي (ستني)
ي��وم� ًا م��ن ت��اري��خ ن�ش��وء احل��ق امل��دع��ى ب��ه ،وحتدد
الالئحة التنفيذية لهذا النظام األحكام اخلاصة
ب��ذل��ك وه ��و م��ا ك ��ان مي �ن��ع إق��ام��ة ال ��دع ��وى على
ال��وزراء السابقني أو احلاليني أو من شغل مرتبة
وزير مبجرد مضي  60يوم ًا من تاريخ نشوء احلق
املدعى به؛ لذا فقد كان من الضروري إزالة هذه
العقبة .وهو ما فطن إليه املنظم يف اململكة من
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ك ��ان ألمن ��اط ال �ق �ي��ادة اإلداري � ��ة ،وم �ن��ذ ظ �ه��ور املدارس
اإلدارية املختلفة (الكالسيكية ،والسلوكية ،واملعاصرة)،
دور بارز يف االهتمام والبحث ،وما زالت إلى يومنا هذا
تلقى تزايد ًا يف الطرح والدراسة والبحث؛ نظر ًا ملا لها
من أهمية بالغة يف حتقيق التنمية وتطوير مسارات
األداء الوظيفي ،وباتت هي التي حتسم قرارات مصير
املنظمة نحو النجاح أو الفشل ،وذل��ك ليس لكونها
ه��ي ال�ت��ي تتصدر اخل�ط��وط األم��ام�ي��ة يف املنظمة ،أو
لتبوئها يف املواقع اإلدارية العليا ،وإمنا لكونها هي التي
متتلك مستلزمات التأثير املختلفة (اإلثارة ،والقدوة،
واإلبداع ،والتجدد ،وقوة الشخصية ،واحلكمة ،واملعرفة،
والتفكير اإلستراتيجي اخلالق ،وغيرها.)...
فالقيادة اإلداري ��ة عرفت بطرق مختلفة ،وه��ذا ليس
بغريب يف ميادين البحث العلمي؛ ألن مفاهيم املواضيع
أي ًا كانت ُتبنى انطالق ًا من عناصر مختلفة للباحثني
(ال� � ��رؤى ،ووج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ،وال �ث �ق��اف��ة ،التخصصية،
واأله��داف ،وغيرها) ،ولكنه من املؤكد أن هناك توافق ًا
فكري ًا على أنها-أي القيادة اإلدارية-العملية التي يتم
من خاللها ال�ق��درة يف إح��داث التأثير على اآلخرين،
أي تأثير من قبل طرف على الطرف اآلخر (الرئيس،
واملرؤوس) يف بيئة العمل؛ للتمكن من تعديل سلوكيات
العاملني بشكل يتناغم مع سياسات املديرين وأهداف
املنظمة وإستراتيجياتها التنظيمية.
ول �ل �ق �ي��ادة اإلداري � � � ��ة أمن � ��اط م �ت �ع ��ددة (ديكتاتورية،
وأوت��وق��راط �ي��ة ،ودمي �ق��راط �ي��ة ،وم�ت�س��اه�ل��ة ،وحتويلية،
وتبادلية)؛ إذ إن كل قائد إداري مي��ارس النمط الذي
ينسجم م��ع تغيرات مختلفة ه��ي التي حت��دد منطية
السلوك القيادي ،وفق ًا ملتغيرات مختلفة كاخلصائص
الشخصية يف ذات القائد نفسه ،أو خصائص التابعني
وم��دى استجابتهم وتفاعلهم م��ع ال�ق��ائ��د ،والظروف
k

�إدارة الطباعة  -معهد الإدارة العامة

د.عاكف لطفي اخل�صاونه
ع�ضو هيئة تدريب
قطاع الأعمال  -معهد الإدارة العامة

البيئية من البعدين املكاني وال��زم��ان��ي ،وفض ًال عن
ذل��ك ي��وج��د ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ظ��ري��ات ال�ق�ي��ادي��ة التي
أفرزتها نتائج البحوث وال��دراس��ات يف علوم اإلدارة،
وال �ن �ف��س ،واالج �ت �م��اع ،ك�ن�ظ��ري��ة ال �س �م��ات ،والشبكة
اإلداري� � � ��ة ،وامل��وق �ف �ي��ة ،وال �ب �ع��دي��ن ،وغ �ي��ره��ا ،والتي
ك��ان��ت ل �ه��ا م �س��اه �م��ات ف�ع�ل�ي��ة ون��وع �ي��ة يف البعدين
العلمي والعملي لدى الكثير من املديرين ،وجتذير
ثقافات سلوكية ذات أبعاد أفقية امل��دى يف التفكير
اإلستراتيجي واألسلوب التحولي املرن يف التطبيقات
اإلدارية والتفاعالت مع الواقع.
التحول الذكي
ويف ال��وق��ت املعاصر ال��ذي ت��واج��ه فيه ق�ي��ادات وإدارات
املنظمات التحول الرقمي يف ممارسات أساليب اإلدارة؛
نتيجة ملا أفرزته التكنولوجيا ،فقد بات واقع استجابة
القيادات اإلدارية مطلب ًا ملح ًا نحو التحول من النهج
ال�ت�ق�ل�ي��دي مبختلف أش�ك��ال��ه وتطبيقاته إل��ى النهج
احلديث ،ولم يعد لهم من اخليارات احملمودة ،وأن من

التنمية اإلدارية
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يتجاهل ذلك من املديرين سيقود بنفسه إلى العزلة
وإقصاء الذات من صفوف املتميزين وصعوبة اللحاق
بهم؛ ألن خيار التحول ب��ات أم��ر ًا محسوم ًا يتحكم
فيه أصحاب مصالح متنوعني كاملوظفني ،واملالكني،
والزبائن ،وذوي النفوذ والتأثير يف القوى السوقية
املختلفة .فالقيادات اإلداري��ة الذكية هي التي تبادر
إلى االستجابة السريعة وتتفاعل مع متطلبات الواقع
احمل�ي��ط بها وال �ظ��روف البيئية املستجدة والتكيف
معها مبنظور حتولي يتناغم مع متطلبات العصر؛
ليضمن لها االستمرارية يف دورة حياتها الوظيفية،
بل والتميز يف األداء وحتقيق اجلدارة التنافسية.
وما التغيرات العديدة التي حتيط بالقادة اإلداريني
يف ال��وق��ت احل��اض��ر ،ك��االق �ت �ص��ادي��ة ،واالجتماعية،
والتكنولوجية ،والثقافية ،وغيرها إال نتاج للتطبيقات
احلاسوبية والتحوالت الرقمية واإلنترنت واملنظمات
االفتراضية ونظم املعلومات اإلدارية وشبكات االتصال
واملواصالت والعوملة والتجارة اإللكترونية التي كانت
احملرك األساسي يف توعية وتثقيف الناس؛ مما أصبح
اخليار اإلستراتيجي أمامهم اإلعتراف بحجم القوى
واستباق مسارات التغيير باملبدأ التحولي والتفاعل
املرن والعمل اجلاد نحو نهج القيادة اإلدارية الرقمية
ال�ت��ي شكلت  -ال ُم� َ�ح��ال -متوضع ًا مكاني ًا حصين ًا،
وث � ��ورة حت��ول �ي��ة راس �خ��ة ت �ق��ود ب ��رواده ��ا إل ��ى التميز
وتعصف بعاكس مسارها.

مفاهيم جديدة
والتحول الرقمي مبفهومه العام يعني عملية التطبيق
والتوظيف التقني للتكنولوجيات املختلفة (اإلنترنت،
واحل��وس �ب��ة ال �س �ح��اب �ي��ة ،وال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،والذكاء
االصطناعي) يف وظائف اإلدارة (التخطيط ،والتنظيم،
والتوجيه ،واتخاذ القرار ،والرقابة ،والعالقات العامة
والتواصل ،والتنسيق) ،ويف وظائف املنظمة (اإلنتاج،
والتسويق ،والتمويل ،وامل ��وارد البشرية) ،ويف عمليات
إدارة امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة املختلفة (ال�ت�خ�ط�ي��ط للموارد
البشرية وحت��دي��د االحتياجات الوظيفية ،واالختيار
والتوظيف ،والتدريب والتأهيل ،وتقييم األداء ،وأنظمة
األج��ور واحل��واف��ز ،والسالمة والصحة املهنية ،وتطوير
ع�لاق��ات ال�ع�م��ل ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة) ،لتحل محل
التطبيقات البدائية أو التقليدية.
ويف ض��وء م��ا ت�ق��دم مي�ك��ن ال �ق��ول ب��أن عملية التحول
الرقمي ال تشكل ح��دث� ًا أس�ط��وري� ًا م��ن حيث الصعوبة
والتعقيد يف التطبيق ،بقدر ما حتتاجه العملية إلى
توفر الشخصية القيادية الفذة وامللهمة القادرة على
ت��وف�ي��ر ب�ع��ض امل�ت�ط�ل�ب��ات ال��داع �م��ة ل�ل�ت�ح��ول الرقمي،
م�ث��ل :ق�ن��اع��ة اإلدارة مب�ب��دأ ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وتبنيها
يف ال�س�ي��اس��ات واإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ات التنظيمية ،وتهيئة
املوظفني من خالل التدريب والتأهيل والتوعية املالئمة
للحد م��ن م�ق��اوم��ة ال�ت�ح��ول والتغيير ،وب�ن��اء الثقافة
التنظيمية القوية ،وتوفير البنى التحتية والفوقية،
وتوفير املوارد الكفؤة <
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الذكاء االصطناعي..االبتكار وتطوير كفاءة
األداء الحكومي والخاص
به��دف تعزي��ز م�سرية االبتكار والتطور الرقمي وحتقيق �أهداف ر�ؤي��ة  2030وتطوير كفاءة الأداء احلكومي
واخلا���ص؛ �صدر �أم��ر ملكي ب�إن�شاء الهيئة ال�سعودي��ة للبيانات والذكاء اال�صطناع��ي ،و�إن�شاء املركز الوطني
للذكاء اال�صطناعي ،ومكتب �إدارة البيانات الوطنية ،و�أن يكون �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي على النحو الآتي :وزير الداخلية ،وم�ست�شار الأمن الوطني ،ووزير التجارة واال�ستثمار،
ووزير املالية ،ووزير االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ووزير االقت�صاد والتخطيط ،ورئي�س اال�ستخبارات العامة،
ورئي���س �أمن الدولة .حيث ي�سهم الذكاء اال�صطناعي يف تعزيز م�ستوي��ات الأداء والإنتاجية وحتفيز ريادة
الأعمال ودعم ال�شباب� ،إ�ضافة �إىل تقدمي خدمات للمواطنني �أكرث ابتكاراً .لذلك خ�ص�صنا ق�ضية هذا العدد
للحديث عن الذكاء اال�صطناعي.

إعداد :شقران الرشيدي
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المشاركون في القضية:
< د .فايز الشهري
عضو مجلس الشورى
باحث وأكادميي ومستشار يف اإلعالم اجلديد

< د .سونيا كاتيال
املديرة املساعدة يف مركز «بيركلي
للقانون والتقنية» وعضوة مجلس
مستشاري االقتصاد الرقمي بوزارة
التجارة األميركية
< د .عبدالله باحطاب
األستاذ املشارك بقسم تقنية
احلاسب بكلية االتصاالت
واإللكترونيات بجدة
< م .علي الخالدي
متخصص وباحث يف الذكاء
االصطناعي واالتصاالت وتقنية املعلومات

>> د.فايز الشهري:
الذكاء االصطناعي يضع
السعوديني يف اتساق مع
العالم املتقدم ومخرجات
الثورة الصناعية الرابعة
اس � �ت � �خ� ��دام ال � ��ذك � ��اء االص � �ط � �ن ��اع ��ي؛ إذ
يستخدم بنجاح يف مجموعة واسعة من
امل� �ج ��االت ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا :ال �ن �ظ��م اخلبيرة،
وم �ع��اجل��ة ال �ل �غ��ات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ومتييز
األصوات ،ومتييز وحتليل الصور ،وكذلك
ال �ت �ش �خ �ي��ص ال �ط �ب��ي ،وت � � ��داول األسهم،
والتحكم اآلل��ي ،وال�ق��ان��ون ،واالكتشافات
العلمية ،وألعاب الفيديو وألعاب األطفال
ومحركات البحث على اإلنترنت .بينما
ع�ل��ى صعيد ال�ب�ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات ،فإنه
وبحسب تقارير متخصصة ،ف��إن العالم
الرقمي سيصل حجمه إلى  180زيتابايت
( 180يليها  21ص �ف��راً) يف ع ��ام 2025م،
وميكن لهذه البيانات أن تتحول إلى عدد
من اخلدمات «املعرفية» ،وتسهم يف تغذية
الذكاء االصطناعي.
حراك تقني
ويف ه��ذا اإلط ��ار ي�ق��ول د.ف��اي��ز الشهري،
عضو مجلس ال �ش��ورى ،ب��اح��ث وأكادميي
وم �س �ت �ش��ار يف اإلع �ل��ام اجل ��دي ��د« :هناك
ح � ��راك ت �ق �ن��ي ف �ع��ال ت �ش �ه��ده السعودية
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مسيرة االبتكار
م��ن ج��ان�ب��ه أك��د وزي ��ر االت �ص��االت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات امل �ه �ن��دس ع� �ب ��داهلل ب ��ن عامر
ال � �س� ��واح� ��ه ،أن األم� � ��ر امل �ل �ك ��ي القاضي
ب ��إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة للبيانات
وال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي ب��رئ��اس��ة صاحب
السمو امللكي األم�ي��ر محمد ب��ن سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ول��ي ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع -حفظه
اهلل-سيعزز من مسيرة االبتكار والتحول
الرقمي يف اململكة ،وسيسهم يف حتقيق
أهداف رؤية اململكة  ،2030وتطوير كفاءة

األداء على املستويني احلكومي واخلاص
من خالل االستفادة من تطبيقات الذكاء
االصطناعي والبيانات الضخمة.
وقال« :األمر امللكي الكرمي بإنشاء الهيئة
السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
ب��رئ��اس��ة س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د دالل ��ة واضحة
على أن اململكة عازمة على تطوير احلاضر
الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء
االصطناعي واالبتكار؛ األمر الذي يعزز
من مسيرة اململكة ورسم مستقبلها نحو
الريادة يف مجال التقنية واالبتكار».
وب �ي��ن امل� �ه� �ن ��دس ال � �س� ��واح� ��ه أن ال ��ذك ��اء
االصطناعي م��ن ش��أن��ه تعزيز مستويات
األداء واإلنتاجية ودع��م اتخاذ القرار يف
ال�ق�ط��اع��ات ك��اف��ة؛ مم��ا ي�ج�ع��ل اخلدمات
املقدمة للمواطنني أكثر ابتكاراً ،ويفتح
م �ج ��االت ع ��دة ل�ت�ح�ف�ي��ز ري � ��ادة األعمال
ودعم الشباب.
الفوائد
وط ��رح ��ت م �ج �ل��ة «ال �ت �ن �م �ي��ة اإلداري � � ��ة»
ع�ل��ى ع��دد م��ن املتخصصني واملهتمني
وال �ب��اح �ث�ي�ن يف ال� ��ذك� ��اء االصطناعي
ال � � �س � � ��ؤال ال� � �ت � ��ال � ��ي :م� � ��ا ه� � ��و ال � ��ذك � ��اء
االص�ط�ن��اع��ي؟ ومل ��اذا أن�ش��أت السعودية
هيئة للبيانات وال��ذك��اء االصطناعي؟
وما هي فوائدها؟ الذكاء االصطناعي:
يعرف العلماء الذكاء االصطناعي بأنه
ال��ذك��اء ال ��ذي ت�ب��دي��ه اآلالت والبرامج
مبا يحاكي ال�ق��درات الذهنية البشرية
وأمن � � ��اط ع �م �ل �ه��ا ،م �ث��ل ال � �ق� ��درة على
التعلم واالس�ت�ن�ت��اج ،وي��رى البعض أن
احلواسيب العمالقة التي تعمل بهذا
النمط التكنولوجي ستتعدى إمكانيات
البشر يف ك��ل امل�ج��االت تقريب ًا يف وقت
ما بني  2020و .2060وتتنوع تطبيقات
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>> د .سونيا كاتيال:
احملاور التقنية اجلديدة
ستجعل الطاقات الشابة
املضيئة السعودية يف مصاف
الدول املتقدمة
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م �ن��ذ م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى ع��ام�ي�ن ع �ل��ى وجه
التحديد ،فأصبح احل��دي��ث يف أوساط
الشباب عن الذكاء االصطناعي والتعلم
ال�ع�م�ي��ق أو «ال �ب �ل��وك ت �ش�ين» و«إنترنت
األشياء» أمر ًا حي ًا وواقع ًا ملموس ًا يدعو
لإلعجاب والفخر كما أن احلديث عن
«الهاكاثونات» أو معارض وورش االبتكار
وامل�ب��ادرات لم يعد غريب ًا ،وب��ات مألوف ًا.
ك��ذل��ك تشجع األس��ر وامل ��دارس أبناءها
ع�ل��ى امل �ج��االت ال�ت�ق�ن�ي��ة .ول �ع��ل مبادرة
«ال �س �ع ��ودي ��ة ت� �ب ��رم ��ج» ،ال �ت ��ي اختتمت
م� ��ؤخ� ��راً ،أع �ط��ت االن �ط �ب ��اع ع ��ن شغف
السعوديني باملعرفة التقنية حني تخطى
املشاركون يف املبادرة مليون شخص.
ويضيف د.الشهري :إن هذا األمر يضع
السعوديني يف اتساق مع العالم املتقدم،
الذي يتجه بثقة إلى العمل واالستفادة
من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة
القادمة ويصب يف تطوير البلد ،وتقود
ه��ذا احل��راك التقني الفعال مؤسسات
إبداعية ،مثل أكادميية مسك (التابعة

ملؤسسة األمير محمد بن سلمان اخليرية)
التي تقوم بتدريب آالف الشباب والفتيات
ال ��ذي ��ن ي �ل �ت �ح �ق��ون مب � �س� ��ارات البرمجة
وحتليل ال�ب�ي��ان��ات وال��ذك��اء االصطناعي
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال � �ب� ��رام� ��ج ب� ��االت � �ف� ��اق مع
مؤسسات دولية لها جتربة ثرية يف هذا
النوع من التعليم ،حيث توظف قدراتها
ليصل ه��ذا الصنف من التعليم النوعي
لكافة مناطق اململكة.
وي��وض��ح أن م �ش��روع «ن �ي��وم» مي�ث��ل واحد ًا
م��ن امل �ش��روع��ات ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي يجري
تأسيسها ب��ال�ك��ام��ل وف��ق تقنيات الذكاء
االص�ط�ن��اع��ي ،فالتصميمات اإلنشائية
ل �ـ«ن �ي��وم» مبنية ع�ل��ى جعله م��دي�ن��ة ذكية
يف ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وال � �ط ��رق ووسائل
امل ��واص �ل�ات واالت � �ص� ��االت ال �ت��ي ستتوفر
بجودة عالية ،وإمتام املعامالت عن طريق
«املترجم اآللي» الذي يغني عن املترجمني
مب��ا ي�ح�ق��ق «رؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة »2030؛ التي
ت�ه��دف ض�م��ن ب�ن��وده��ا إل��ى االن�ت�ق��ال إلى
ع ��ال ��م اإلب � � ��داع واالب� �ت� �ك ��ار ع �ب��ر التطور
التكنولوجي .ويف هذا اإلطار فقد أعدت
شركة «إرنست آن��د يونغ» التي تعتبر من
أكبر الشركات املهنية يف العالم وبتكليف
جديدا كشفت
تقريرا
من مايكروسوفت،
ً
ً
ف �ي��ه أن  %89م��ن امل��دي��ري��ن التنفيذيني
ال�س�ع��ودي�ين ي�ت��وق�ع��ون أن يحقق الذكاء
االص�ط�ن��اع��ي ف��وائ��د ج�م��ة ل�ش��رك��ات�ه��م يف
املستقبل لتحسني عملياتهم.
نفط القرن الـ21
ومن جانبها تقول د.سونيا كاتيال ،املديرة
امل� �س ��اع ��دة يف م ��رك ��ز «ب �ي��رك �ل��ي للقانون
وال �ت �ق �ن �ي��ة» وع �ض��وة م�ج�ل��س مستشاري
االق � �ت � �ص� ��اد ال ��رق� �م ��ي ب� � � � ��وزارة التجارة
األم�ي��رك�ي��ة« :ال�س�ع��ودي��ة مهتمة بالذكاء

>> د .عبداهلل باحطاب:
تقنية الذكاء الصناعي
سيكون لها دور كبير يف تطوير
جميع املجاالت الصحية
واملدنية والصناعية
االصطناعي ،واالحت��اد السعودي لألمن
ال�س�ي�ب��ران��ي وال�ب��رم�ج��ة وال��درون��ز يخدم
تخرج مؤخر ًا
ويرعى املوهوبني تقني ًا ،وقد َّ
 100سعودي وسعودية من معسكر طويق
ل�لأم��ن ال�س�ي�ب��ران��ي ،وق��د ان�ه��ال��ت عليهم
ع �ق��ود ال �ت��وظ �ي��ف يف ال �ش ��رك ��ات ،وشهد
أيض ًا إطالق أكادميية لألمن السيبراني
والتقنيات املتقدمة».
وت��اب�ع��ت د.س��ون�ي��ا ك��ات�ي��ال« :ه ��ذه احملاور
اجل� � ��دي� � ��دة س� �ت� �ج� �ع ��ل ه � � ��ذه ال � �ط ��اق ��ات
وال�ع�ق��ول ال�ش��اب��ة املضيئة ال�س�ع��ودي��ة يف
م�ص��اف دول ال�ع��ال��م ،وه��ي ك��ان��ت حتتاج
خ � �ط� ��وة ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��دروس � ��ة حتققت
م ��ن خ�ل�ال األم� ��ر امل �ل �ك��ي ب��إن �ش��اء هيئة
للبيانات وال��ذك��اء االصطناعي برئاسة
ول��ي ال�ع�ه��د األم �ي��ر م�ح�م��د ب��ن سلمان،
ح�ي��ث س�ي�ب��دأ االس�ت�ث�م��ار يف تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي كهدف إستراتيجي
للمملكة العربية السعودية خالل الفترة
احلالية ضمن مبادرة «رؤية اململكة ،»2030
وم ��ن أج ��ل ال �ت �ح��ول إل ��ى التكنولوجيا

التنمية اإلدارية

>> م .علي اخلالدي:
سينتج عن هذه االبتكارات
حتديات جديدة كتغير أمناط
العمل واملهارات واألداء للتأقلم
مع مستقبل األعمال
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الرقمية يف كل امل�ج��االت ،وه��و ما يسهم
يف حتقيق تقدم تكنولوجي يساعد على
ّ
تخطط
ال �ت �ط��ور االق� �ت� �ص ��ادي ،ك��ذل��ك
ال�س�ع��ودي��ة ل��دخ��ول ع��ال��م امل ��دن الذكية
والتحول لتقدمي اخل��دم��ات احلكومية
اإللكترونية؛ إذ يعد مشروع «نيوم» الذي
يتبناه ول��ي العهد السعودي محمد بن
سلمان ،خير مثال على ذلك والذي يتيح
املباني الذكية وانتشار السيارات الذاتية
ال �ق �ي��ادة واخل ��دم ��ات امل�ت�ن�ق�ل��ة اجلديدة
حتسن حياة السعوديني ،من خالل
التي ّ
املساعدين الرقميني ،واحملادثة ،والتعلم
اآللي وغيرها».
وأش��ارت د.سونيا كاتيال إل��ى أن إطالق
ال�ق�ي�م��ة ال�ك��ام�ل��ة ل�ل�ب�ي��ان��ات باعتبارها
ث� ��روة وط �ن �ي��ة يف ال �س �ع��ودي��ة م��ن خالل
حتديد التوجه اإلستراتيجي للبيانات
وال � ��ذك � ��اء االص� �ط� �ن ��اع ��ي ،فاملسئولون
ال�س�ع��ودي��ون ي�س�ع��ون م��ن خ�ل�ال الهيئة
اجلديدة إلى االستفادة من أقصى قدر
ممكن من حتول البيانات لنفط القرن
ال� � �ـ ،21وب �ح �س��ب دراس � ��ات ح��دي �ث��ة ،فإن

ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي تضيف
إلى اقتصاد اململكة العربية السعودية
 215م�ل�ي��ار دوالر ب�ح�ل��ول ع ��ام ،2035
وذل��ك اس�ت�ن��اد ًا إل��ى ش��رك��ة «أكسنتشر»
املدرجة يف بورصة نيويورك فإن تأثير
تقنيات الذكاء االصطناعي سيكون يف
 13ق�ط��اع� ًا يف ال�س�ع��ودي��ة؛ حيث توقع
التقرير أن السعودية ستشعر بتأثيرات
الذكاء االصطناعي بزيادة يف القيمة
املضافة بقيمة  215مليار دوالر ،كما
ذك��رت سابق ًا ،وسيظهر التأثير األكبر
يف ق� �ط ��اع ��ات ال �ص �ن ��اع ��ة واخل� ��دم� ��ات
ال�ع��ام��ة واالح �ت��راف �ي��ة ،وستحقق هذه
التقنيات زي ��ادات تصل إل��ى  37مليار
دوالر ،و 67مليار دوالر ،و 26مليار ًا على
ال �ت��وال��ي ،يف ع��ائ��دات القيمة املضافة
اإلجمالية السنوية.
ثورة ضخمة
ويف ال� �س� �ي ��اق ذات � � ��ه ي � �ق ��ول د.ع � �ب� ��داهلل
باحطاب ،األستاذ املشارك بقسم تقنية
احلاسب بكلية االتصاالت واإللكترونيات
بجدة« :يوجد توجه لدى الدول العظمى

يف اإلنفاق على برامج الذكاء الصناعي
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ج� ��د ًا؛ إذ ت�ع�ت��زم الواليات
امل�ت�ح��دة األمريكية إن�ف��اق  686.1مليار
دوالر ل �ع ��ام 2020م ،وال� �ص�ي�ن تخطط
إلن�ف��اق  22.15مليار دوالر بحلول عام
2020م و 59.07مليار دوالر بحلول 2025م
و 150م�ل�ي��ار دوالر ب�ح�ل��ول ع ��ام 2030م،
وك��ذل��ك ف��رن�س��ا وج ��دت نفسها متأخرة
يف ه��ذا امل �ج��ال ف�ع��زم��ت ع�ل��ى تخصيص
مبلغ  1.8م�ل�ي��ار ،بينما ح�ج��م اإلنفاق
يف دول ال�ش��رق األوس��ط وإفريقيا سوف
ي �ك��ون ف �ق��ط  114م �ل �ي��ون دوالر بحلول
ع ��ام 2021م ،وت�ق�ن�ي��ة ال��ذك��اء الصناعي
سوف يكون لها دور كبير يف تقدم جميع
املجاالت ،مثل :املجال الصحي ،واملدني،
وال�ص�ن��اع��ي ،وال�ع�س�ك��ري ،وه�ن��اك تخوف
م��ن ه��ذه التكنولوجيا؛ كونها ق��د تنشئ
بطالة حيث سيتم االستغناء عن الكادر
البشري بشكل كبير ،وهذه املخاوف كانت
م ��وج ��ودة يف ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ع �ن��د بداية
استخدام احل��اس��ب اآلل��ي يف القطاعات
املدنية والصناعية والعسكرية ،ولكن يف
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احلقيقة إن استخدام احلاسب اآللي وما
يتبعه م��ن تقنيات أوج��د وظ��ائ��ف بشكل
مهول ومبرتبات عالية.
وي��وض��ح د.ب��اح �ط��اب أن ال �ع��ال��م يعيش
ث��ورة ضخمة يف مجال الذكاء الصناعي
وال�ب�ي��ان��ات ال تخطئها ال �ع�ين؛ إذ يكفي
ال�ق��ول :إن م��ا أنتجه العالم م��ن بيانات
وم�ع�ل��وم��ات يف ع��ام 2016م ف�ق��ط يعادل
ك��ل م��ا أن�ت�ج��ه ال�ب�ش��ر ح�ت��ى ع��ام 2015م.
فيما يواصل البشر التقدم خطوات نحو
املستقبل يف مجال ال��ذك��اء االصطناعي
وتطبيقاته الالمتناهية.
املعرفة والتكنولوجيات
أما م .علي اخلالدي ،متخصص وباحث
يف ال� ��ذك� ��اء االص �ط �ن ��اع ��ي واالت � �ص� ��االت
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات ،ف �ي ��رى أن اململكة
ت �ع �م ��ل ع� �ل ��ى ت ��أس� �ي ��س ك � ��ل مشاريعها
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وم��دن �ه��ا ك��ذل��ك ب �ن��اء على
ت�ق�ن�ي��ات ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي ،وه ��و ما
ي�ف�س��ر اه �ت �م��ام �ه��ا ب �ت �ط��وي��ر ق��درات �ه��ا يف
م �ج��ال ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي واكتساب
املعرفة والتكنولوجيات املتعلقة ب��ه من
خ�ل�ال ش��راك��ات�ه��ا م��ع ال �ش��رك��ات العاملية،
كما تهدف اململكة إلى االستثمار يف هذا
املجال الواعد واملليء بالفرص التي تدر
أرباح ًا عالية ،شأنها يف ذلك شأن الدول
الكبرى يف العالم ،مثل الصني وغيرها.
وي �ض �ي��ف م .اخل ��ال ��دي« :ه� ��ذا م ��ا أدرك ��ه
ول ��ي ال�ع�ه��د ج �ي��د ًا ح�ي�ن�م��ا خ��اط��ب قادة
القمة الرابعة عشرة ملجموعة العشرين
يف ال�ي��اب��ان يف يونيو امل��اض��ي ،ق��ائ� ً
لا« :إن
العلمية
العالم يعيش يف زمن االبتكارات
ِ
وآفاق النمو غير
والتقنية غير املسبوقة،
ِ
ِ
التقنيات اجلديدة،
احملدودة ،وميكن لهذه
ِ
مثل الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء

جتلب للعالم فوائد
أن
َ
ض� �خ� �م ��ة ،يف ح � � ��ال مت
استخدامها على النحو
األم �ث ��ل ،وي�س�ت�ن�ت��ج من
ذل ��ك أن األه�م�ي��ة التي
ي � �ح � �ظ� ��ى ب � �ه � ��ا م� �ج ��ال
ال � ��ذك � ��اء االصطناعي
والبيانات هي ما دفعت
اململكة إل��ى استحداث
ه� �ي� �ئ ��ة ج � ��دي � ��دة باسم
«ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ل � �ل � �ب � �ي� ��ان� ��ات وال� � ��ذك� � ��اء
االص �ط �ن��اع��ي» ،و ُتعنى
باملجاالت التكنولوجية
املستقبلية ،وهو ما يضفي أهمية خاصة
عليها ،ووضعها كأولوية وطنية من خالل
اإلش � ��راف امل �ب��اش��ر ل �ل �ق �ي��ادة ال �ع �ل �ي��ا ،كما
تعتبرها اململكة طبق ًا ملؤشرات املستقبل
يف ع��ال��م ال�ب�ي��ان��ات؛ ث ��روة وط�ن�ي��ة ميكنها
حت �ق �ي��ق ط �م��وح��ات رؤي � ��ة  ،2030وذلك
ع �ب��ر إط �ل�اق ال�ق�ي�م��ة ال �ك��ام �ل��ة للبيانات
من خ�لال حتديد التوجه اإلستراتيجي
ل �ل �ب �ي��ان��ات وال� ��ذك� ��اء االص �ط �ن ��اع ��ي ،كما
أن ��ه م ��ن ش ��أن إدارة ال �ب �ي��ان��ات الوطنية
استثمارها كأصول وطنية من خالل إدارة
البيانات الرقمية ،وتنميتها ،ومتكينها،
وتعزيز قدرات اململكة يف تطوير سياسات
وض ��واب ��ط ،وت �ش��ري �ع��ات إلدارة البيانات،
حيث ستتولّى الهيئة املستحدثة التعامل
م��ع ج�م�ي��ع األص � ��ول ال�ب�ي��ان�ي��ة املوجودة
داخ��ل اململكة ،س��واء إلكترونية أو ورقية،
وس �ت �ك��ون وح ��ده ��ا اجل �ه��ة امل �س��ؤول��ة عن
أج�ن��دة البيانات الوطنية؛ وه��و م��ا يلغي
تداخل االختصاصات بني جهات متعددة،
كما ستستعني الهيئة اجل��دي��دة بأفضل

املمارسات العاملية يف سعيها نحو معاجلة
التحديات القائمة على صعيد البيانات
وال��ذك��اء االصطناعي ،فكما ق��ال صاحب
السمو امللكي األم�ي��ر محمد ب��ن سلمان
ول��ي العهد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس الوزراء
وزي��ر ال��دف��اع يف قمة مجموعة العشرين
يف «أوس ��اك ��ا» ب��ال �ي��اب��ان« :ن �ح��ن ن�ع�ي��ش يف
زم��ن االب �ت �ك��ارات العلمية والتقنية غير
امل �س �ب��وق��ة ،وآف � ��اق ال �ن �م��و غ �ي��ر احمل � ��دودة،
ومي �ك��ن ل �ه��ذه ال �ت �ق �ن �ي��ات اجل ��دي ��دة مثل
الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء ،يف
حال مت استخدامها على النحو األمثل،
أن جت �ل��ب ل �ل �ع��ال��م ف ��وائ ��د ض �خ �م��ة ،ويف
الوقت ذاته فقد ينتج عن هذه االبتكارات
حت� ��دي� ��ات ج � ��دي � ��دة ،م� �ث ��ل ت �غ �ي��ر أمن� ��اط
ال �ع �م��ل وامل � �ه� ��ارات ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ت��أق�ل��م مع
مستقبل ال�ع�م��ل ،وك��ذل��ك زي ��ادة مخاطر
األم��ن السيبراني وتدفق املعلومات؛ مما
ي�س�ت��وج��ب م �ع��اجل��ة ه ��ذه ال �ت �ح��دي��ات يف
أق ��رب وق ��ت؛ ل�ت�ف��ادي حت��ول�ه��ا إل��ى أزمات
اقتصادية واجتماعية» <

مقال

التنمية اإلدارية

إدارة إجراءات العمل

k
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على التغيير
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تعتبر إدارة إجراءات العمل فلس � � ��فة إدارية تس � � ��هم يف قياس وإدارة وحتسني إجراءات
العم � � ��ل ،باإلضافة لكونها عنص � � ��ر ًا معرفي ًا يقوم على توفير املنفعة للمس � � ��تفيد ،من
خ �ل ��ال خطوات تفصيلي � � ��ة أو مراحل أو سلس � � ��لة م � � ��ن العمليات التي يش � � ��ترك فيها
مجموعة من اإلدارات لتحقيق املنفعة للمس � � ��تفيد النهائي .فهي إس � � ��تراتيجية عمل
وثقافة متأصلة تركز على اإلجراءات التي تتم داخل املنظمة وبني إداراتها من خالل
أس � � ��لوب عمل يس � � ��هم يف تقدمي أفضل خدمة للعميل بإجراءات موثقة فعالة تترجم يف
سلسلة منفعة ذات صفة «الكايزن» التحسني املستمر.
فمن خ �ل ��ال اإلجراءات توضع اخلط � � ��وات للعاملني التباعها للقي � � ��ام باألعمال التي
يشترك فيها األفراد لتحقيق منفعة ،عن طريق ترجمة اخلطط والسياسات العامة
إلى أسلوب واضح للقيام باألعمال على أكمل وجه وبدقة وجودة عاليتني .فإجراءات
عم � � ��ل املنظمة تصف نوعية العمل الذي ش � � ��ارك يف أدائه مجموع � � ��ة من اإلدارات من
خالل سلس � � ��لة من األعمال املنتهية مبنفعة؛ بحيث حت � � ��ول املدخالت إلى مخرجات،
مرور ًا مبمكنات وموارد مساعدة من خالل اإلرشادات التي تصب يف سياسات املنظمة.
ولكي تكتمل سلس � � ��لة املنفعة؛ يجب أن يكون هناك تنس � � ��يق ب �ي ��ن الوحدات واإلدارات
املشاركة يف إجناز العمل.
ولذل � � ��ك جند أنه عل � � ��ى املنظمات حتديد إج � � ��راءات العمل اخلاصة به � � ��ا وبناء هيكل
إلجراءاته � � ��ا؛ خللق ميزة تنافس � � ��ية وإحداث التغيير لإلس � � ��هام يف خف � � ��ض التكاليف
بط � � ��رق عمل جديدة وس � � ��ريعة لتحس �ي ��ن الكف � � ��اءة والفعالية ،كذلك تق � � ��ع على هذه
املنظمات مس � � ��ؤولية النضج الثقايف يف حتديد إجراءات العمل بتضافر مثلث النضج
الثقايف إلج � � ��راءات العمل والذي يتكون من حوكمة املنظم � � ��ة يف إجراءات العمل من
توثيق وهيكلة وحتس �ي ��ن وإعادة هندسة اإلجراءات ،واستعداد املنظمة للتغيير وعمل
إج � � ��راءات مس � � ��ؤولة عن حتقيق املنفع � � ��ة ،باإلضافة إلى اس � � ��تعداد األف � � ��راد واإلدارات
للتعاون لتحقيق سلس � � ��لة املنفعة .فال بد من ه � � ��ذه اخلطوط الثالثة الكتمال مثلث
النضج الثقايف والذي على أساسه تنضج املنظمة وتنمو.
وبعدم � � ��ا حتدد املنظم � � ��ة إجراءات العمل اخلاص � � ��ة بها؛ بإمكانه � � ��ا حتليل اإلجراءات
لتحديد املش � � ��كالت التي تواجهها والبحث عن الفرص القابلة للتحسني .وقد حتتاج
أيض ًا إلى إعادة تصميم اإلجراء وتطويره وابتكار طرق جديدة ،وقد تكون تقنية حتتاج
إلى تغيير جذري ،وقد تكون حتسينات بسيطة وذلك حسب نوعية اإلجراء واخلدمة
املقدمة وإمكانيات املنظم � � ��ة وغيرها .وال تعتبر متابعة تنفيذ اإلجراءات مبعزل عما
س � � ��بق؛ بل ال بد من قياس أداء اإلجراء بناء على مؤش � � ��رات األداء يف اإلدارات ،وكذلك
إدارة اإلجراء بش � � ��كل مس � � ��تمر؛ لضم � � ��ان احلصول على املنفعة مب � � ��ا يحقق للمنظمة
وللعميل أهدافهم النهائية باجلودة والكفاءة املطلوبة.
ولكي حتصل املنظمة على التغيير املطلوب بش � � ��كل مستمر وحيوي ،وبسرعة وسهولة
تتناس � � ��ب مع السرعة التي متيز التحول الرقمي الذي نعيشه حالي ًا؛ ال بد من أمتتة
اإلج � � ��راءات ،وحتويل إج � � ��راءات العمل من إج � � ��راءات يدوية إلى إج � � ��راءات إلكترونية
باس � � ��تخدام تطبيقات متخصصة يف هذا املجال؛ لتحس �ي ��ن أو إع � � ��ادة هيكلة اإلجراء
ليصبحزكث � � ��ر فعالية ويوفر الكثير من الهدر عل � � ��ى املنظمات .فاخلالصة هي :مثلث
النضح الثقايف= حوكمة  +إجراءات موثقة  +استعداد األفراد <

علماء اإلدارة وروادها
علماء
اإلدارة وروادها هم الرافد
الفكري املتدفق الذي يرتكز عليه تطويرها،
وتقدمي أفكار مبتكرة ترتقي بها.
ويف هذا العدد من «التنمية اإلدارية»،
نقدم لقرائنا «هيربرت سيمون»
أحد هؤالء العلماء والرواد.

«هيربرت سيمون»
Herbert Simon
k
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ولد هيربرت س � � ��يمون يف ميلواكي بوالية وسكونـس �ي ��ن األمريكية يف
 16يوني � � ��ة عام 1916م ،وتوف � � ��ى يف  9فبراير 2001م ،وتلقى تعليمه يف
جامعة ش � � ��يكاغو وحصل على البكالوريوس عام 1936م ،والدكتوراه
يف العلوم السياس � � ��ية يف عام 1943م ،وحصل على درجات ش � � ��رف يف
القانون والعلوم من عدة جامعات.
وتقلد س � � ��يمون العديد من الوظائف االستش � � ��ارية والتدريسية عبر
الب �ل ��اد ،مب � � ��ا يف ذلك عمله بروفيس � � ��ور ًا زائ � � ��ر ًا يف كل م � � ��ن جامعات
برنس � � ��تون ،وهارف � � ��ارد ،ونورث ويس � � ��ترن ،وإم آي ت � � ��ي ونيويورك .لكن
ارتباطه الرئيس � � ��ي كان يف كلية الدراس � � ��ات العليا لإلدارة الصناعية
يف جامعة كارنيجي ميلون يف مدينة بيتس � � ��بيرج يف والية بنسلفانيا
األمريكية ،حيث تقدم يف عمله من أس � � ��تاذ مس � � ��اعد إلى بروفيسور
ثم عني عميد ًا للكلية .وقد كتب س � � ��يمون يف مواضيع متنوعة؛ مثل
التخطي � � ��ط البلدي والس � � ��لوك اإلداري وال ت � � ��زال أعماله يف اإلدارة
العامة تدرس يف كثير من اجلامعات.
مساهماته
إن مساهمات س � � ��يمون الرئيسية يف دراس � � ��ة اإلدارة العامة تتركز يف
مج � � ��االت الس � � ��لوك اإلداري وصناعة القرار .وقد بنى س � � ��يمون على
جهود جيستر برنارد إلدخال العنصر البشري يف علم اإلدارة.
وكتب س � � ��يمون يف ع � � ��ام 1946م مقالة بعنوان( :أمث � � ��ال اإلدارة) التي
أضافه � � ��ا يف عام 1947م إل � � ��ى كتابه الب � � ��ارز يف اإلدارة العامة املعنون:
«الس � � ��لوك اإلداري :دراس � � ��ة عن عمليات صناعة القرار يف املنظمات
اإلدارية» الذي ُطبع أول مرة يف العام نفس � � ��ه ،ودرس س � � ��يمون يف كل
من هذين العملني وفند منهج (املبادئ) املطبق يف اإلدارة ونظريات
اإلدارة العلمية التي بنيت عليها.
ويس � � ��تمر س � � ��يمون يف حتليل العديد من (املبادئ اإلدارية) املقبولة
التي أس � � ��س عليها النظرية العلمية لإلدارة ،وبد ًال من ترس � � ��يخ هذه
األنواع من املبادئ فقط ،فإن منهج سيمون للنظرية اإلدارية يضيف

إليه � � ��ا الدليل أو القرينة .فقد فع � � ��ل ذلك بتقدمي وصف وحتليل
عن (الظروف) اإلدارية ،محدد ًا ومشخص ًا األحداث أو الظروف يف
داخل املنظمة عن طريق طبيعة عملية صنع القرار املس � � ��تخدمة
فيه � � ��ا .وتعتبر طريقته ذات طبيعة س � � ��لوكية ،حيث يدرس بعناية
الس � � ��لوك يف املنظمة مستخدم ًا أساليب فنية يتم استخدامها يف
العلوم الطبيعية.
ويعتقد س � � ��يمون أن مؤسس � � ��ي اإلدارة العامة األقدمني فشلوا يف
تقدي � � ��ر أن فصلهم السياس � � ��ة ع � � ��ن اإلدارة ال يع � � ��وق أهمية عنصر
التقيي � � ��م؛ فمن املهم تقدير قيم املنظمة وقيم الفرد يف ممارس � � ��ة
اإلدارة أو صنع القرار .ويوضح سيمون قائ ًال :إذا كانت أية نظرية
لها عالقة فهي عملية صنع القرار؛ ألنها مبثابة القلب بالنس � � ��بة
ل �ل ��إدارة ،وأن مجموع مف � � ��ردات النظرية اإلداري � � ��ة يجب أن يكون
مستمدا من منطق وسيكولوجية اخليار اإلنساني.
ً
يتقاط � � ��ع عم � � ��ل س � � ��يمون يف صناعة الق � � ��رار مع مج � � ��ال النظرية
عتبر أن الوظيفة الرئيسية للتنظيمات
التنظيمية كذلك .وهو َي ِ
اإلدارية هي توفير إطار عمل لصناعة القرار العقالني .وهو يعتقد
أن القدرة اإلنس � � ��انية محدودة ج � � � ً�دا لتوافر كل البيانات والتبصر
الضروري لصن � � ��ع كل الق � � ��رارات املعقدة املرتبطة ب � � ��إدارة منظمة
ضخمة .وتعبر نظريته عن أن هيكلية املنظمة هي الوسائل التي
ميكن عن طريقها توفير بيانات حقيقية ومقدمات قيمة ضرورية
لألفراد لعمل خياراتهم ضمن بدائل محدودة.
ويعتبر هذا العمل يف صنع القرار نقطة بداية منطقية بالنس � � ��بة
لعمل آخر لسيمون يف علم الكمبيوتر ،وهو مجال دراسته احلالي.
وينظر س � � ��يمون بش � � ��كل دقيق يف كتاب« :العل � � ��م اجلديد لصناعة
الق � � ��رار اإلداري» الذي ُطبع ع � � ��دة مرات أع � � ��وام (1960م ،و1965م،
و1975م) وكتاب« :ش � � ��كل األمتتة بالنس � � ��بة للرج � � ��ال واإلدارة» عام
(1965م) ،إلى تأثير الكمبيوترات وتقنية األمتتة على نشاط اإلدارة.
وتعتبر أعمال س � � ��يمون األولى أساسية لإلدارة العامة ألنها نقطة
حت � � ��ول مهمة يف الفك � � ��ر اإلداري كعلم .ومنذ األربعينيات اس � � ��تمر
علماء آخ � � ��رون يف التفاعل معه ،كل منه � � ��م يدحض ويضيف إلى
مفاهيمه .باإلضافة إلى ذلك فقد استمر يف توسيع تطوير نفسه
ونظرياته ،وال يزال علمه–حتى بعد وفاته–يس � � ��هم بشكل مهم يف
الدراسة املستمرة لإلدارة <

( )aاملصدر :علماء اإلدارة وروادها يف العالم ،سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية ،إبراهيم بن علي امللحم.
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يف اآلون � � ��ة األخيرة ،لوح � � ��ظ اهتمام كبير يف عالم األعمال مبوضوع التنمية املس � � ��تدامة ودور املمارس � � ��ات
البيئية اخلضراء ،نظر ًا لظهور املشكالت البيئية واملنافسة العاملية والتي تشكل تهديد ًا على بقاء املنظمة
واس � � ��تمراريتها؛ مما فرض على املنظمات املعاصرة تعديل س � � ��لوكها املؤسس � � ��ي من أجل تبني املمارس � � ��ات
الصديقة للبيئة وخلق ثقافة اإلدارة اخلضراء ،وقد توصلت العديد من الدراسات والتجارب العاملية إلى
أن الس � � ��بب الرئيس � � ��ي يف املشكالت البيئية هو نتيجة س � � ��لوك احلكومات واملؤسسات ويليها سلوك األفراد
وبناء عليها توجهت املؤسس � � ��ات إلى دمج اإلدارة البيئية مع العديد من اإلدارات ،ومن أهمها
واملجتمعاتً ،
إدارة املوارد البش � � ��رية ،والتي مت تس � � ��ميتها بإدارة املوارد البشرية اخلضراء؛ إذ تلعب إدارة املوارد اخلضراء
دور ًا حيوي ًا يف القضايا البيئية وحتقيق االس � � ��تدامة ملوارد املنظمة ،وتعتبر فلس � � ��ف ًة أو نهج ًا بيئي ًا إداري ًا
يهدف إلى دمج وتضمني األهداف البيئية يف جميع ممارسات إدارة املوارد البشرية لتصبح صديقة للبيئة
(خضراء)؛ وتس � � ��اعد على تش � � ��جيع املوظفني يف القي � � ��ام مببادرات خضراء يف بيئة عملهم مثل حوس � � ��بة
إجراءات العمل أي حتويلها إلكتروني ًا مما يقلل من استهالك الورق ،وإعادة تدوير النفايات املكتبية ،وعقد
اجتماعات ومؤمترات وبرامج تدريبية إلكترون ًيا (عن بعد) ،كل ذلك يقلل من معدالت الس � � ��فر واالزدحام
والتل � � ��وث وما يصاحب ذلك من إهدار للموارد ،وهذا يعني أن املنظمات اخلضراء تش � � ��جع موظفيها على
أن يكون � � ��وا أصدقاء للبيئة يف مكان العمل من أجل حتس �ي ��ن أدائها البيئي كاس � � ��تجابة للتوقعات العاملية
واحلكومية لالس � � ��تدامة ،وبناء العالمة التجارية البيئية مما يحس � � ��ن صورتها ل � � ��دى املوظفني والعمالء
واملجتمع ،وبالتالي يؤدي إلى زيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.
تعد ممارسات إدارة املوارد اخلضراء من أفضل اإلستراتيجيات التي تتبعها املنظمة حلل املشكالت البيئية
والتنمية اخلضراء ملواردها البش � � ��رية ،إال أن املؤسسات املعاصرة تواجه حتديات عديدة يف تطبيقها ،ومن
أب � � ��رز هذه التحديات ه � � ��ي عدم وجود ثقافة اإلدارة اخلضراء وقلة الوع � � ��ي واحلس البيئي؛ مما يؤدي إلى
صعوبة تغيير س � � ��لوك املوظفني نحو املبادرات البيئية ،وهذا بالتأكيد يتطلب فترة زمنية طويلة وتكاليف
نظرا لتوجه املؤسس � � ��ات املعاصرة نحو التنمية املس � � ��تدامة ،يجب عليها
عالي � � ��ة جداً .ومن ه � � ��ذا املنطلقً ،
التع � � ��رف على عوامل جن � � ��اح تطبيق إدارة املوارد اخلض � � ��راء ،والتي ميكن تلخيصها فيم � � ��ا يلي :أو ًال :دعم
حاسما يف غرس القيم اخلضراء بني املوظفني ،وتوضح دور
ومشاركة القيادة واإلدارة العليا؛ إذ تعد عام ًال
ً
متخصصي املوارد البشرية يف تعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة يف املنظمة ،وتضمني رؤية وقيم املنظمة
مؤيدا للبيئة اخلضراء من أجل مواءمة عمل املوظفني مع إس � � ��تراتيجيتها البيئية ،باإلضافة إلى
بيا ًن � � ��ا ً
إدراج املهام والكفاءات والسلوكيات املؤيدة للبيئة لكل وظائف املنظمة .ثاني ًا :بناء ثقافة املنظمة اخلضراء
مدعومة بش � � ��هادة األيزو ( ،)ISO14000لتشجيع السلوكيات اخلضراء ،وإنشاء قوى عاملة مسؤولة بيئ ًيا،
وتس � � ��اعد أيض ًا على تنمية سلوك املواطنة البيئية لدى املوظفني ،ووضع مجموعة من القواعد واألحكام
لضبط س � � ��لوك املوظف حول حماية البيئة .ثالث ًا :التدريب والتعليم املستمر للموظفني من أجل تطوير
املنظور واحلس البيئي لديهم ،ورفع مستوى الوعي البيئي واالستدامة ،ونشر املعرفة حول ممارساتها من
أجل تغيير سلوك املوظفني حول املبادرات البيئية وتبني ثقافة اإلدارة اخلضراء ،رابع ًا :احلوافز واملكافآت
لتشجيع املوظفني وحتفيزهم ليشعروا بالفخر والتقدير من خالل مشاركتهم يف املبادرات البيئية ،وزيادة
التزامهم جتاه قضايا االستدامة ،وبالتالي ،يساعد هذا النهج يف إنشاء قوة عاملة خضراء.
خامس � � � ًا :التحول الرقمي يف بيئة عمل املنظمة والذي بدوره يسهم يف التخلص من آثار التدهور البيئي،
والبحث عن الطاقة البديلة من أجل التقليل من استخدام املوارد الطبيعية احملدودة <
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أف��رزت التطورات املتس��ارعة التي يش��هدها عالم تقني��ة املعلومات واالتص��االت نقلة نوعي��ة أو ما يعرف
بالتح��والت العاملي��ة التي أثرت يف جمي��ع العمليات التدريبي��ة والتعليمية ،وبخاصة ما يتعلق بأس��اليب
ومناهج التدريب بصفة عامة ،والتدريب اإلداري بصفة خاصة .فقد أدت هذه التحوالت إلى ظهور آليات
حديث��ة يف طرق اكتس��اب املعارف واملهارات ويف وس��ائل نقلها وإس��تراتيجيات توليدها .وأصبح من الس��هل
توظي��ف تلك التقني��ات وتطويعها للحد من هوة الف��وارق االجتماعية والثقافي��ة وتخطي حدود الزمان
واملكان وندرة املوارد البش��رية ،وخير مثال وش��اهد على ذلك هو التدري��ب اإللكتروني الذي يتمتع مبزايا
كثي��رة ع��ن التدريب التقليدي ،س��واء بالنس��بة للمتدرب ،أو املدرب ،أو بالنس��بة للمحت��وى التدريبي ،أو
م��ردوده املع��ريف واملهاري ،وتركيزه ،ووصوله ،وانتش��اره ،وتكلفته ،خاصة مع ظه��ور الكثير من املبادرات من
شركات عاملية.
ومتتلك اململكة م��ن البنى التحتية جهد مبذول ،وبأعلى مستوى جودة عملية تدريبية عالجية؛ لسد ثغرات
واإلم�ك��ان��ات م��ا يؤهلها لتبوء مراكز ب��دون تقيد ب�ح��دود ال��زم��ان واملكان .البعد اجل�غ��رايف بني امل��درب واملتدرب
�واء أكان احملتوى التدريبي ا ُملقدم باستخدام وسائل االتصال احلديثة.
متقدمة يف هذا الشأن ،وحتقيق رؤية س� ً
اململكة  ،2030التي يسهم معهد اإلدارة إل �ك �ت��رون� ً�ي��ا ب�ش�ك��ل م �ت��زام��ن أو غير فهنا يستطيع املتدرب أن يحصل على
ممزوجا بالنمطني.
العامة يف حتقيقها؛ إذ متثل منصة متزامن أو
تدريبه يف أي وقت وأينما يكون بدون
ً
إثرائي
ً
جتسيدا متميزً ا لهذا الهدف ،فالتدريب اإللكتروني يعتبر مبثابة أي قيود .وعليه فقد أصبح على املدرب
فهي إح��دى مبادرات املعهد لتحقيق
هذه الرؤية احلضارية املباركة ،حيث
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ن�ح��و ك��م ه��ائ��ل من
بشكل أوسع
املصادر املعرفية وإتاحتها
ٍ
لكافة موظفي الدولة؛ لرفع مستوى
معرفيا ومهار ًيا.
الكفاءة لديهم
ً
عبء ومتعة
يعمل التدريب اإللكتروني على تهيئة
ب �ي �ئ��ة ت �ف��اع �ل �ي��ة غ �ن �ي��ة بالتطبيقات
املعتمدة على تقنية احل��اس��ب اآللي
وش�ب�ك��ات��ه ووس��ائ �ط��ه امل �ت �ع��ددة ،التي
تمُ � �ك ��ن امل� � �ت � ��درب م� ��ن ب� �ل ��وغ أه ��داف ��ه
التدريبية يف أقصر وقت ممكن ،وبأقل

التنمية اإلدارية

�إعداد:
احل�سني �أحمد حممد عبد اللطيف
حما�ضر تقنيات تدريب مبركز التدريب عن ُبعد
معهد الإدارة العامة
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تكنولوجيا
ع ��بء ك�ب�ي��ر إذا ل��م ُي�ه�ي��أ
ً
ونفسيا خلوض هذه التجربة بنجاح،
ً
ف��ال�ت��دري��ب اإلل�ك�ت��رون��ي ل�ي��س باألمر
الصعب أم��ام امل��درب التقليدي ،وهنا
ت �ك �م��ن درج � ��ة امل� �ه ��ارة واإلب � � ��داع لدى
املدرب احلقيقي يف التعامل مع تلك
وجها لوجه.
التجربة وكأنها ً
وم� ��ن ه �ن��ا ب� ��دأ ال �ت �ط��وي��ر التدريبي
اإللكتروني يف صوره املختلفة ،إلى أن
جاءت مرحلة الظهور الفعلي للمدرب
يف عرضه وتناوله للمحتوى التدريبي
واالع �ت �م��اد ع�ل��ى ذل��ك بنسبة كبيرة،
ع� ً
�وض ��ا ع ��ن االع �ت �م��اد ال �س��ائ��د على
التمثيل بالوسائط املتعددة فحسب.
وعليه واج�ه�ن��ا ال�ع��دي��د م��ن العقبات
على أنها جتربة جديدة وفريدة لدى
امل��درب�ين؛ فدعونا نخوض متعة هذه
التجربة عبر تقدمي محتوى تدريبي
إلكتروني مميز وناجح.

قواعد تدريبية
إن ال�ت��دري��ب اإلل�ك�ت��رون��ي مب��ا يشمله
م��ن ت�ع�ل�ي��ق ص��وت��ي أو ت�ص��وي��ر مرئي
يتطلب العديد من املهارات واخلبرات؛
ف��ال�ن�ش��اط ال�ت��دري�ب��ي ي�ك� ُ�م��ن يف هيئة
مت��ري��ن ف�ك��ري وتطبيق «نفسحركي»
يف إي �ص��ال ال��رس��ال��ة امل �ن �ش��ودة؛ إذ إن
التعايش م��ع ه��ذه التجربة سيطرح
نتائج إيجابية ملموسة ،وهذا يستلزم
بالضرورة التعرف على بعض القواعد
ال�ن�ف�س�ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ت��ي ينبغي
للمدرب اإللكتروني اإلملام اجليد بها؛
من أجل القيام بالدور املنوط به.
وفيما يلي بعض من القواعد النفسية
والتدريبية ا ُملقترحة:
> اإلميان الداخلي بنجاح التجربة:
على املدرب اإللكتروني تخفيف حدة
التوتر التي تنتابه من تلك التجربة
بالتدريب والتكرار املستمر ،واالطالع
اجليد على جتارب سابقة.
> اإلمل� ��ام اجل �ي��د ب�ك�ف��اي��ات التدريب
اإللكتروني :على امل��درب اإللكتروني
ال�ت�ع��رف اجل �ي��د ع�ل��ى م��اه�ي��ة عملية

ال�ت��دري��ب اإلل�ك�ت��رون��ي بشكل ُمفصل
مع الفهم اجليد آللية تنفيذه.
> ف�ه��م آل �ي��ات ال�ت�ط��وي��ر اإللكتروني
ل�ل�م�ح�ت��وى ال �ت��دري �ب��ي :ع �ل��ى امل ��درب
اإللكتروني التعرف بشكل جيد على
آلية التطوير اإللكتروني للمحتوى
التدريبي املستهدف وتبيان دوره بكل
مرحلة على النحو األمثل.
> الثبات والثقة بالنفس :على املدرب
اإلل�ك�ت��رون��ي أن ي�ت��درب على اكتساب
م�ه��ارة الثبات والثقة بالنفس أثناء
التصوير املرئي ،وإشعار املستهدفني
بذلك ،وهنا يرتكز األمر على جانبني
أس ��اس� �ي�ي�ن وه� �م ��ا :حت �ف �ي��ز السمات
الشخصية ،واإلمل��ام الكايف باحملتوى
التدريبي ا ُملقدم.
> ال� �ت ��دري ��ب امل� �ت� �ك ��رر :ع �ل��ى امل� ��درب
اإللكتروني أن ُيخضع نفسه للتدريب
ب�ش�ك��ل م�ت�ك��رر وم�س�ت�م��ر ق�ب��ل وأثناء
عملية التنفيذ ح�ت��ى االن �ت �ه��اء ،مع
احل� ��رص ال �ب��ال��غ ع �ل��ى رؤي� ��ة وسماع
ن�ف�س��ه ،وأن ي �ت��درب ع�ل��ى ن�ق��د نفسه
بكل صراحة ووضوح يف أن يضع
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نفسه مكان املتلقي ليطور من أدائه.
> ك �س ��ر اجل � �م� ��ود وال� � ��روت� �ي��ن :ليس
مب � �س � �ت � �غ� ��رب أن ي � �ح � �ظ� ��ى امل � � � ��درب
اإللكتروني بوجه بشوش أثناء عملية
التصوير امل��رئ��ي ،وإش��اع��ة االبتسامة
بشكل مناسب جلذب االنتباه وزيادة
التحفيز ،مع عدم املبالغة.
> االس � �ت � �ع� ��داد واجل� ��اه� ��زي� ��ة :من
الضروري أن يعي امل��درب اإللكتروني
ال�ت�ح�ض�ي��ر امل �س �ب��ق ل�ك�ي�ف�ي��ة العرض
واإلل � �ق ��اء ل �ك��ل ج ��زء ب��احمل �ت��وى عدة
م��رات قبل البدء يف عملية التصوير
املرئي /التسجيل الصوتي.
إلكترونيا:
> نقل التدريب التقليدي
ً
على امل��درب اإللكتروني نقل م��ا يتم
ب��ال �ت��دري��ب ال�ت�ق�ل�ي��دي م��ن التفاعل
واحل�م��اس بالقاعة التدريبية لبيئة
ال �ت��دري ��ب اإلل �ك �ت��رون��ي ب �ك��ل سهولة
وي� �س ��ر م �س �ت �غ� ً
لا ق ��درات ��ه ومهاراته
ُ
الفعالة.
التدريبية
ّ
> خطة تدريبية متكاملة :فاإلعداد
وال�ت�ج�ه�ي��ز اجل�ي��د م��ن ج��ان��ب املدرب
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�م�ح�ت��وى ب �ش �ك� ٍ�ل ينُم
ع��ن خطة تدريبية متكاملة املعارف
واملهارات للموضوع املستهدف الواحد،
وعدم الفصل للموضوع الواحد على
قدر اإلمكان.
> التعايش مع احملتوى :على املدرب
اإلل �ك �ت��رون��ي امل�ع��اي�ش��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ملا
يقدمه م��ن محتوى ت��دري�ب��ي والبعد
ك ��ل ال �ب �ع��د ع ��ن م �ج��رد س� ��رد لفظي،
فاملطلوب عرض وإلقاء مبهارة تؤدي
إلى توصيل الرسالة املستهدفة بنجاح،
وباستخدام لغة مالئمة وبليغة سهلة

الفهم والتوصيل ،كما يجب عليه أن
يظهر مدى شغفه مبضمون احملتوى
التدريبي وأهميته للمستهدفني.
> م �ح��اك��اة ال�ف�ئ��ة امل�س�ت�ه��دف��ة :على
امل� � ��درب اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ال �ف �ه��م اجليد
لطبيعة وخصائص الفئة املستهدفة
والتعايش معهم باملهارات واألساليب
التدريبية اإلبداعية املناسبة لهم ،وما
عليه إال التخيل احلقيقي بوجودهم
أمامه أثناء عملية التنفيذ.
> التنويع بني اللغات (اللفظية ،غير
ال�ل�ف�ظ�ي��ة) :ل�ع��ل م��ن ج��وان��ب الذكاء
ل� ��دى امل� � ��درب اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي التركيز
اجل �ي��د ع �ل��ى ب �ع��ض ن �ق��اط احملتوى
ال �ت��دري �ب��ي ب� ��اإلمي� ��اءات والتعبيرات
ال �ل �ف �ظ �ي��ة وغ �ي��ر ال�ل�ف�ظ�ي��ة بشكل
توظيفي مناسب ،مع عدم املبالغة.
> التنويع ب�ين ن�ب��رات ال�ص��وت :على
امل� ��درب اإلل �ك �ت��رون��ي ع ��دم االستمرار
ع �ل��ى وت� �ي ��رة ص��وت �ي��ة واح� � ��دة ،فامللل
ق � � ��ري � � ��ب ،ف� �ع� �ل� �ي ��ه مب� � �ح � ��ارب � ��ة ذل� ��ك

بالتوظيف امل�ن��اس��ب ل�ن�ب��رات الصوت
وم�س�ت��وي��ات��ه أث �ن��اء ال �ع��رض واإللقاء
بشكل يزيد من إثارة االنتباه وحتفيز
املستهدفني على املتابعة واالستمرار،
مع عدم املبالغة.
> ق � � ��دوة ل� �غ� �ي ��رك :ع� �ل ��ى امل� � ��درب
اإلل �ك �ت��رون��ي اإلدراك اجل �ي��د ل ��دوره
كمدرب وليس ناق ًال للمعرفة فحسب،
وأن هناك الكثير ممن يتابعه يضعه
يف دائ� ��رة االه �ت �م��ام ال �ت��ي ال تقتصر
على اجلانب العلمي واملهني فقط بل
أيضا اجلانب الشخصي.
وتشمل ً
> اإلن�ص��ات اجليد للتعليمات :على
امل��درب اإللكتروني االل�ت��زام بتطبيق
ك� ��اف� ��ة ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات والتوجيهات
ال� �ت ��ي ي �ت �ل �ق��اه��ا م ��ن ك ��اف ��ة األعضاء
املهنيني بعملية التنفيذ (التصوير/
التسجيل)؛ حتى يخرج العمل على
النحو املنوط به.
وباخلتام أصوغ إليكم تلك العبارة:
«التدريب مهارة وليس نقل عبارة» <

إضاءات إدارية

واجبات المحقق اإلداري
ينبغي على كل موظف �أن يكون ملم ًا مبعلومات
ومعارف؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه
وواجباته ،والتزامات العمل احلكومي .ون�ستعر�ض
معكم يف هذا العدد جانب ًا مهم ًا من هذه املعلومات
واملعارف عن �صفات املحقق الإداري.
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ملا كان احملقق ميلك السلطات والصالحيات التي له
أن يستخدمها يف محاولته الوصول إلى احلقيقة،
ول �ك��ي ي � ��ؤدي احمل �ق��ق م �ه��ام ع �م �ل��ه مب��وج��ب تلك
الصالحيات؛ فإن عليه أن يتقيد بواجبات متليها
عليه وظيفته ،وهذه بعض واجبات احملقق:
> التزام احليدة والنزاهة فيما يتخذ من إجراءات،
واحلرص على تطبيق حكم القانون على الوقائع
التي أمامه.
> يجب على احمل�ق��ق أن يعامل امل��وظ��ف باحترام
ويحافظ على كرامته.
> مراعاة السرعة يف إجناز املهمة املكلف بها
م��ع ال��دق��ة وال�ت��رت�ي��ب ف�ي�ه��ا ح �ت��ى ال
تطول القضية.
> احملافظة على هيبة وكرامة
الوظيفة واالبتعاد عن كل ما
يشينها م��ن تصرفات غير
م �ق �ب��ول��ة ك �ط �ل��ب الرشوة
أو قبولها.
> ي �ح �ظ��ر ع �ل��ى احملقق
إفشاء أسرار التحقيقات
أو ال �ش �ك��اوى أو األوراق
املتداولة لديه أو لدى أي
من زمالئه احملققني.
> على احملقق ت��رك التدخل
ل��دى زم�لائ��ه احملققني لصالح
أحد أطراف القضية ،وال يجوز له
االط�ل�اع على أي حتقيق م�ت��داول لدى

أ .أحمد بن عبد الرحمن الزكري
عضو هيئة التدريب سابق ًا
قطاع القانون مبعهد اإلدارة العامة.

أي منهم.
> يجدر باحملقق التأني يف احلكم على الدليل املقدم
يف القضية وأن يقلب الرأي على مختلف وجوهه.
> يجب على احمل�ق��ق بعد إح��اط��ة امل��وظ��ف باملخالفة
املنسوبة إليه أن يدعوه إلى إبداء دفاعه وتقدمي األدلة
التي تنفي عن نفسه ارتكابه املخالفة.
> يجب على احملقق أال يحدد جلسة واح��دة تتجاوز
حدود الطاقة أو الوقت ،وهنا تأتي أهمية اختيار الوقت
املالئم للتحقيق للوصول إلى احلقيقة.
> يجب على احملقق أن يتم التحقيق الذي بدأه ،فإذا
ط��رأ م��ا ي��دع��و إل��ى إح��ال�ت��ه إل��ى غ�ي��ره ت�ع�ين عليه
أن ي��رف��ق ب��امل�ل��ف م��ذك��رة ب�ت�ف��اص�ي��ل وقائع
التحقيق وما مت فيه.
> يجب على احملقق التوقيع على
كل ورق��ة من أوراق التحقيق وأن
يثبت يف نهايته م��ا يفيد قفله
وس��اع��ة ذل��ك وال �ت��اري��خ واليوم
واملكان.
> يجب على احملقق أن يسيطر
ع�ل��ى امل��وق��ف أث �ن��اء استجواب
املوظف بذكائه وحنكته.
> ي�ج��ب ع�ل��ى احمل�ق��ق أن يخلو
مع املوظف عند استجوابه.
> ي �ج ��ب ع �ل ��ى احمل� �ق ��ق أال يقوم
مبباشرة االستجواب فور ًا وإمنا عليه
ت� �ب ��ادل احل ��دي ��ث م ��ع امل ��وظ ��ف ألجل
توفير الطمأنينة <

 kمن كتاب «التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني».

إنفوجرافيك
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أوراق علمية

تفعل املشاركة التنموية للمرأة
رؤية ّ 2030

دراسة تقترح إنشاء وكالة لشئون المرأة السعودية
وتمكينها وإشراكها في صنع القرار
�أطلق��ت اململك��ة العربية ال�سعودية ر�ؤية  2030الت��ي تعترب اخلطة التنموية الكربى يف تاريخ اململك��ة .وقد �أكدت هذه الر�ؤية
ً
مهما من عنا�صر قوتنا؛ �إذ ُت ّ
املباركة على «�أن املر�أة ال�سعودية تعد عن�صراً
�شكل ما يزيد على  %50من �إجمايل عدد اخلريجني»،
كم��ا ح��ددت وثيقة الر�ؤية هدفها امل�ستقبلي �أنه بحلول عام 2030م �سوف يتم رفع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل من %20
�إىل  .%30وق��د هي���أت قيادتن��ا الر�شيدة-يحفظها اهلل-كل ال�سبل ملنح امل��ر�أة ال�سعودية �أدواراً ك�برى و�إ�شراكها يف تنمية وطننا
احلبي��ب ،والعمل عل��ى متكينها وتعزيز �أدوارها املهمة يف املجتمع ال�سعودي .ويف �ضوء ذل��ك �أجرت �أ.مزنة بنت عو�ض النفيعي
درا�سته��ا بعن��وان« :دور املر�أة ال�سعودي��ة يف حتقيق ر�ؤية اململك��ة  »2030املن�شورة مبجل��ة «الإدارة العامة» ال�ص��ادرة عن معهد
الإدارة العامة ،والتي ن�ستعر�ضها معكم على �صفحات «التنمية الإدارية».
إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
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نصف املجتمع
أجرت الباحثة هذه الدراسة االستطالعية
على عينة من النساء السعوديات الالئي بلغ
عددهن  303امرأة .وقد حتددت أهدافها يف
التعرف على دور املرأة السعودية يف حتقيق
رؤي � � ��ة اململك � � ��ة  ،2030ورص � � ��د التحدي � � ��ات
والصعوب � � ��ات التي تواجهها املرأة وتحَ ِ د من
مش � � ��اركتها يف تنفيذ برامج الرؤية والسبل
املقترحة ملواجهة ه � � ��ذه التحديات .وتلفت
النفيع � � ��ي إلى أهمي � � ��ة هذه الدراس � � ��ة على
اجلانبني العلمي والعملي؛ فعلى الصعيد
العلم � � ��ي تتناول الدراس � � ��ة موضوع ًا يتزايد
االهتمام به بشكل كبير محلي ًا وعاملي ًا ،كما
أن املرأة الس � � ��عودية تش � � ��كل نصف املجتمع
ومتكينها له مردود تنموي ش � � ��امل ،إضافة
إلى عدم وجود دراسات علمية حول دور املرأة
يف الرؤي � � ��ة ،كما أنها تتواف � � ��ق مع متطلبني
أساس � � ��يني يرك � � ��ز عليهم � � ��ا تقري � � ��ر التنمية
اإلنسانية العربية وهما :املرأة واملعرفة .أما
على الصعيد العملي ،فيمكن للمس � � ��ئولني
عن حتقيق الرؤية االس � � ��تفادة من الدراسة

والعم � � ��ل عل � � ��ى مواجهة التحدي � � ��ات التي
تواجه املرأة الس � � ��عودية للمشاركة الفاعلة
يف حتقيق الرؤية ،وتفعيل دورها ،كما أنها
ستشكل أساس ًا ومرجع ًا لكل املسئولني يف
رؤية  2030والباحثني املعنيني بها.
التعليم والعمل
وتس � � ��لط الدراس � � ��ة الض � � ��وء يف إطاره � � ��ا
النظ � � ��ري على كل من :تطور عمل املرأة يف
اململكة ،ودورها يف الرؤية .فتؤكد على أنه
انطالق ًا من نصوص الشريعة اإلسالمية؛
فقد اهتمت اململكة باملس � � ��اواة بني الرجل
وامل � � ��رأة يف احلقوق والواجب � � ��ات والتي من
بينها عمل املرأة الس � � ��عودية الذي يرتبط
يف القط � � ��اع الرس � � ��مي بظه � � ��ور التعلي � � ��م
النظام � � ��ي للفتاة ع � � ��ام 1959م ،والذي كان
ل � � ��ه أبعاده االجتماعي � � ��ة ،فقد وصل تعليم
البنات إلى  500قري � � ��ة بعد أن كان متوقع ًا
له يف اخلطة اخلمس � � ��ية األول � � ��ى (-1970
1975م) أال يتج � � ��اوز  300قري � � ��ة؛ والس � � ��بب
يف هذا التوس � � ��ع وتل � � ��ك الزي � � ��ادة هو تغير
نظرة املجتم � � ��ع لتعليم البنات .وقد أكدت

اخلط � � ��ط التنموية املتعاقب � � ��ة والتوجهات
احلضارية للدولة على زيادة دمج الفتيات
الس � � ��عوديات يف التعليم وتطوير قدراتهن
ومشاركتهن يف األنشطة التنموية ،وهو ما
نستوضحه بجالء-على س � � ��بيل املثال-يف
اخلطة التنموية التاسعة .وقد كان إقبال
املرأة الس � � ��عودية على العمل احلكومي هو
املطلب األساس � � ��ي؛ لك � � ��ن م � � ��ع تزايد عدد
العام �ل ��ات يف ه � � ��ذا القط � � ��اع ،وخاص � � ��ة يف
مج � � ��ال التعلي � � ��م ،مع عدم تواف � � ��ر وظائف
حديثة تتناس � � ��ب مع ع � � ��دد اخلريجات يف
قط � � ��اع التعليم وزي � � ��ادة أع � � ��داد املتقدمات
للعمل دفع بعض النساء للجوء للعمل يف
القط � � ��اع اخلاص .وبالرغ � � ��م من ذلك فقد
ظلت مشاركة املرأة الس � � ��عودية يف القطاع
اخلاص محدودة حتى ع � � ��ام 1426هـ .وقد
ص � � ��درت الكثير من الق � � ��رارات لتفعيل دور
املرأة السعودية يف كافة املجاالت احلياتية،
ودعم دورها املجتمع � � ��ي؛ مما انعكس على
تط � � ��ور مواقعه � � ��ا التي اعتل � � ��ت من خاللها
مناصب عليا يف الوظائف العامة.

التنمية اإلدارية

نشر ثقافات االبتكار لدى
املرأة السعودية وتأسيس
برنامج ينطلق من برامج
الرؤية لتفعيل دورها

دورها يف مجال التعليم ،ودورها يف املجال
الصح � � ��ي ،ودوره � � ��ا يف مجل � � ��س الش � � ��ورى،
ودورها يف املجالس البلدية.
مزيد من الدعم والتمكني
وكان م � � ��ن أب � � ��رز النتائ � � ��ج الت � � ��ي توصل � � ��ت
إليها الدراس � � ��ة ما يلي :أن معظم النس � � ��اء
الس � � ��عوديات اطلعن على رؤي � � ��ة  2030من
خالل عدة وسائل؛ منها :املوقع اإللكتروني
للرؤي � � ��ة ،ووس � � ��ائل التواص � � ��ل االجتماعي،
واتض � � ��ح أن أكثره � � ��ن اطالع � � � ًا ه � � ��ن األكثر
تعليم ًا .وثبت أن معظمهن يرين أن للمرأة
دور ًا كبي � � ��ر ًا يف حتقي � � ��ق الرؤي � � ��ة مبحاورها
الثالث � � ��ة ،وثب � � ��ت أيض � � � ًا تق � � ��ارب اجتاهات
النس � � ��اء حول دور امل � � ��رأة يف تنفيذ الرؤية،
بغ � � ��ض النظر عن مؤهالته � � ��ن األكادميية،
وحالته � � ��ن الوظيفي � � ��ة ،واالجتماعي � � ��ة،
وأعمارهن ،بينما اختلفت هذه االجتاهات
بحس � � ��ب خبراتهن العملية .وقد قس � � ��مت
الدراسة التحديات املرتبطة بدور املرأة يف
تنفيذ رؤية  2030تبع ًا حملاور الرؤية ،فمن
أب � � ��رز ه � � ��ذه التحديات يف مح � � ��ور «مجتمع
حي � � ��وي» م � � ��ا يل � � ��ي :نق � � ��ص يف التأهي � � ��ل
والتدري � � ��ب ،ونق � � ��ص خب � � ��رات بعضه � � ��ن يف
مجاالت اإلع �ل ��ام والترفيه ،وع � � ��دم توافر
أماك � � ��ن خاصة تس � � ��اعد املرأة يف ممارس � � ��ة
الرياض � � ��ة وتضم � � ��ن له � � ��ا اخلصوصي � � ��ة،
وتفش � � ��ي ثقافة العيب ،وكثرة املس � � ��ئوليات
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عصرها الذهبي
وم � � ��ع انط �ل ��اق رؤي � � ��ة  2030الت � � ��ي أعلنتها
الدولة-يرعاها اهلل-كخطة اقتصادية يف 25
أبريل من عام 2015م ،ووافق عليها مجلس
الوزراء الس � � ��عودي على الفور؛ فقد فتحت
آفاق ًا حضارية متزايدة للمرأة الس � � ��عودية
ومش � � ��اركتها التنموية واملجتمعية ،وهو ما
ميك � � ��ن أن نس � � ��توضحه من خ �ل ��ال احملاور
الثالث � � ��ة للرؤي � � ��ة ،وه � � ��ي :مجتم � � ��ع حيوي
قيمه راس � � ��خة وبيئته عامرة وبنيانه متني،
واقتصاد مزدهر فرصه مثمرة وتنافسيته
جاذب � � ��ة واس � � ��تثماره فاعل ،ووط � � ��ن طموح
حكومته فاعله ومواطنه مسؤول.
وترى النفيعي أن رؤية  2030متثل العصر
الذهب � � ��ي للم � � ��رأة الس � � ��عودية ،وخاصة من
خ �ل ��ال اخلطوات غير املس � � ��بوقة من قيادة
اململك � � ��ة التي جعلت م � � ��ن متكينها حقيقة
واقعية؛ وهو ما يؤكد للجميع على حرص
قيادتنا الرشيدة-يحفظها اهلل-على الدفع
باملرأة يف مسيرة عجلة التنمية ،وحتويلها
إل � � ��ى أداة تنموية فاعلة؛ فق � � ��د كانت أعوام
(2019-2017م) اس � � ��تثنائية بصدور قرارات
تاريخية-ملكية ورسمية-حس � � ��مت قضايا
طاملا كان � � ��ت محل جدل ونق � � ��اش واهتمام
م � � ��ن اجلمي � � ��ع .وتب � � ��رز الباحث � � ��ة دور املرأة
يف احمل � � ��اور الثالث � � ��ة للرؤي � � ��ة؛ فمن خالل
مح � � ��ور املجتمع احليوي تتضح أدوار املرأة
الس � � ��عودية كالتال � � ��ي :دوره � � ��ا يف املجتم � � ��ع
والعمل التطوع � � ��ي ،ويف املجال الرياضي،
واملج � � ��ال الثق � � ��ايف .وم � � ��ن خ �ل ��ال مح � � ��ور
االقتصاد املزدهر ترصد النفيعي دور املرأة
الس � � ��عودية يف القط � � ��اع اخل � � ��اص ،ودعمها
مالي � � � ًا يف التعليم والعمل وريادة األعمال،
ودعمها يف املج � � ��ال االقتصادي والتجاري
واالس � � ��تثماري .ومن خ �ل ��ال محور الوطن
الطموح تب � � ��دو مالمح لدور املرأة كالتالي:

وااللتزامات امللقاة على عاتق املرأة ،ونظام
الوالي � � ��ة القائم على جعل قرار املرأة يف يد
غيرها .وحتددت أبرز التحديات يف «محور
اقتصاد مزده � � ��ر» يف اآلتي :ضعف الرواتب
واألجور وخاصة يف القطاع اخلاص ،وعدم
مالءمة بيئة العمل يف معظم جهات العمل
مع طبيعة املرأة ،واالختالط يف العمل يف
بعض املؤسس � � ��ات والشركات اخلاصة؛ مما
ال يش � � ��جع امل � � ��رأة على املش � � ��اركة يف س � � ��وق
العمل ،وعدم توفر التمويل لبدء مشروعات
استثمارية خاصة باملرأة ،وإحجام البنوك
عن متوي � � ��ل ودعم املش � � ��روعات النس � � ��ائية،
فض �ل � ً�ا ع � � ��ن مش � � ��اركة الوكي � � ��ل الش � � ��رعي.
وفيما يتعل � � ��ق بالتحديات يف محور «وطن
طموح» فتمثلت أبرزه � � ��ا يف اآلتي :احتكار
الرج � � ��ل لألعم � � ��ال واملناص � � ��ب يف العدي � � ��د
من املجاالت ،وع � � ��دم اهتمام بعض جهات
العم � � ��ل بتدريب املرأة الس � � ��عودية وتأهيلها
ومنحها الفرصة الكتساب خبرات عملية،
وعدم ثقتها يف نفسها.
ويف ض � � ��وء ه � � ��ذه النتائ � � ��ج؛ جتم � � ��ل أ.مزنة
النفيعي أبرز توصيات دراس � � ��تها يف اآلتي:
املس � � ��اهمة يف تفعي � � ��ل األنش � � ��طة الثقافية
للم � � ��رأة ،والعم � � ��ل عل � � ��ى توفي � � ��ر برام � � ��ج
تدريبية يف مج � � ��ال الصناعات اإلعالمية،
والصناع � � ��ات ذات العالق � � ��ة ،وتطوي � � ��ر
خريج � � ��ات اإلعالم ،والعم � � ��ل على صناعة
قيادات نس � � ��ائية سعودية قادرة على حتمل
املس � � ��ئوليات واتخاذ الق � � ��رارات ،باإلضافة
إلى إنش � � ��اء وكالة لش � � ��ئون املرأة السعودية،
وإيجاد أماكن متخصصة ملمارسة الرياضة
تضمن لها اخلصوصية ،وتوفير بيئة عمل
محف � � ��زة له � � ��ا ،وزيادة نس � � ��بة إش � � ��راكها يف
صناعة القرار ،واالستمرار يف متكينها من
تول � � ��ي مناصب قيادي � � ��ة يف الدولة ،وتوفير
فرص عمل من املنزل <

تحقيق

 7خطوات لإدارة االختالفات يف بيئة العمل

كيف تختلف مع مديرك دون أن تغضبه؟
ي�شتكي الكثري من املديرين من �أن موظفيهم ال يخربونهم باحلقائق ،وباملقابل يرى العديد من
املوظفني �أنه لي�س ب�إمكانهم م�صارحة ر�ؤ�سائهم املبا�شرين مبا يدور يف �أذهانهم ب�ش�أن العمل خ�شية
�إغ�ضابهم ،واملح�صلة النهائية لهذا الأمر �أن املعلومات واحلقائق ال تنتقل ب�سال�سة يف م�سارها الطبيعي؛
مما ينجم عنه م�شكالت تتعلق بجودة الأداء و�إنتاجية العاملني وحتد من قدرة الإدارة على اتخاذ
القرار ال�سليم ،ولهذا كان من ال�ضروري �أن يتعلم املوظف الأ�سلوب الأمثل لالختالف مع مديره والتعبري
عن وجهة نظره ب�شكل ال يغ�ضب املدير ويحقق امل�صلحة العامة لبيئة العمل .يف هذ التحقيق نتعرف
على �أبرز هذه الأ�ساليب.
إعداد  :سامح الشريف
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رؤى متعددة
يرى علي الزامل ،يف مقال له بصحيفة
امل� ��رص� ��د ب� �ع� �ن ��وان «م� �ت ��ى ت �خ �ت �ل��ف مع
م��دي��رك؟» ،أن املعيار احلقيقي لنجاح
أي منظومة عمل هو حتسني مستوى
األداء وم��واك �ب��ة م��ا يستجد يف مجال
ت�ط��وي��ر آل �ي��ة ال�ع�م��ل م��ن ج�ه��ة وتعزيز
اجل� ��وان� ��ب اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين من
جهة أخ��رى .وم��ن الطبيعي أن يحدث
اخ�ت�لاف يف ال��وس��ائ��ل املمكنة لتحقيق
هذا الهدف ،واالختالف يعني أن هناك
وج �ه��ات ن�ظ��ر مختلفة ورؤى متعددة
أقلها وأبسطها يسهم يف حتسني األداء،
إذ مجرد اإلدالء بها بأريحية ويف جو
م��ن احل� ��وار احل��ر ال�ب�ع�ي��د ع��ن التشنج
سوف يسهم يف رفع الروح املعنوية لدى
ويزيد من حراكهم الفكري
العاملني ،بل
إعداد :
�دوره ينعكس بشكل
سامحوه��ذا ب�
واالب��داع��ي،
الشريف
إيجابي على عطاء العاملني وإنتاجهم،

وهناك بعض التوصيات التي تكسب
االخ �ت�لاف ط��اب��ع ال��رح��اب��ة وت�ن��زع عنه
االحتقان والتعنت ،ومنها:
اختيار الوقت املناسب ،واملقصود هنا
حالة املدير املزاجية حلظة االختالف؛
فكون املوظف يختلف مع املدير وهو
يف حالة مزاجية جيدة؛ فمن املؤكد أن
االستجابة ستكون أفضل بكثير لو كان

عكس ذلك.
تهذيب السلوك احل ��واري ،وه��ذا يعني
انتقاء املفردات وتنقيح أسلوب احلوار،
ف �ك��م م��ن ف �ك��رة ج �ي��دة أو اق� �ت ��راح بنّاء
لم يلق استجابة من املدير؛ بسبب رداءة
األسلوب.
املوضوعية ،يجب على املوظف عندما
يعرض وجهة نظره أن يرفقها باألسباب

التنمية اإلدارية

>> علي الغيالن:

املشكلة بني املوظف واملدير
ليست يف االختالف ذاته وإمنا
يف أسلوب إدارة االختالف

>> تركي أبو دبيل:

االختالف بني أطراف العمل
حالة صحية والبد أن يوجه
للمصلحة العامة
رائ � ً�ع ��ا وس ��ط ب��اق��ي امل��وظ �ف�ين وأعضاء
فريق العمل ،وعليك دائ� ً�م��ا مساعدته
على فعل ذلك.
اخل� �ط ��وة اخل ��ام� �س ��ة :ال ت �ن �ت �ظ��ر حتى
اللحظة األخيرة.
يجب أن ُتع ّبر عن رأيك قبل فوات األوان،
كاف
واحرص على أن يكون هناك وقت ٍ
دائم ًا التخاذ القرار.
اخلطوة السادسة :استعد للخسارة.
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وامل� �ب ��ررات ،ورمب ��ا م�ش�ف��وع��ة بالشواهد
وال� �ب ��راه�ي�ن ع �ل��ى ج� ��دوى وج �ه��ة نظره
بشكل عملي ومحسوب .كما ال ميكننا
أن ن �غ �ف��ل دور ال �ث �ق��ة يف ه� ��ذا اإلط � ��ار؛
ف��امل��وظ��ف ي �ج��ب أن ي �ك ��ون واث � �ق � � ًا من
طرحه ويتجلى ذلك من خالل تسلسل
أفكاره وقوة حججه.
أه�ل�ي��ة امل��وظ��ف ،م��ن غ�ي��ر امل�ن�ط�ق��ي وال
من استقامة التفكير أن يتقبل املدير
اقتراح موظف متسيب أو غير ُم ِنتج؛ إذ
من أهم مسوغات قبول الرأي اآلخر هو
تقبل الشخص نفسه ،واملؤكد أن املدير
أص ًال لن يتقبل املوظف املتسيب ،فكيف
به يتقبله مختلف ًا معه!
 7خطوات
وي�ق��دم موقع «س�ي��دي» بعض النصائح
للموظفني للتعامل م��ع م��دي��ري�ه��م يف
حالة النقاشات اخلاصة مبسائل العمل
وت� �ق ��دمي امل ��وظ ��ف ألف� �ك ��ار ومقترحات
مل��دي��ره ،وذل��ك من خ�لال سبع خطوات،

وهي كالتالي:
اخلطوة األولى :اختر التوقيت املناسب
إذ إن إث� � ��ارة م �س��أل��ة م ��ا يف وق� ��ت غير
م �ن��اس��ب رمب � ��ا ي� � ��ؤدي إل � ��ى ك �ب��ر حجم
املشكلة أو فشل أي م�ح��ادث��ات جتريها
مع أي شخص ،خاصة مديرك.
اخلطوة الثانية :اعرف دوافع مديرك
أفضل وسيلة للتفاوض هي فهم دوافع
اجل��ان��ب اآلخ ��ر وم�ع��رف��ة اهتماماتهم،
وأف � �ض� ��ل ط ��ري �ق ��ة إلق � �ن� ��اع م� ��دي� ��رك أو
رئ�ي�س��ك ب��االس�ت�م��اع إل�ي��ك ه��ي قدرتك
على التعبير عن رأيك بالطريقة التي
جتذب.
اخلطوة الثالثة :اجعلها تبدو فكرته هو
وليس فكرتك.
تعامل مع فكرتك وكأنها فكرته ،أوهمه
بأنك استوحيت هذه الفكرة من كالمه
ومن آرائه.
اخلطوة الرابعة :ساعد مديرك على أن
رائعا.
يبدو
ً
دائما أن يبدو
تذكر أن مديرك يحاول ً

تحقيق

>> ناصر الثبيتي:

الوضوح وإبداء الرأي
باحلقائق وعدم التعصب
من أهم الطرق إلدارة
االختالف
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تذكر أنك قد تعرض رأيك وال ُيؤخذ به،
ويف هذه احلالة عليك أن تهدأ وحتاول
االستفادة من املوقف.
اخلطوة السابعة :استعد للرحيل.
إذا وجدت نفسك غير قادر على التعامل
بشكل مباشر مع مديرك وال يرغب يف
سماع رأي��ك فرمبا ح��ان الوقت للبحث
عن وظيفة أخرى.
ولالقتراب أكثر من آراء املوظفني حول
كيفية االخ �ت�ل�اف م��ع امل��دي��ر؛ التقينا
ع�ي�ن��ة م��ن م��وظ�ف��ي ال��دول��ة وسألناهم
عن أفضل السبل إلدارة االختالف مع
املدير.
مرونة وحتكم
يقول علي بن محمد الغيالن« :قبل أن
يبدأ املوظف يف التعبير عن رأيه للمدير
عليه أن يتعلم األس��اس ال��ذات��ي إلدارة
االخ� �ت�ل�اف وه� ��و( :األك� �ث ��ر م��رون��ة أكثر
حتكم ًا) .فال ميكن أن تنجح منظومة

عمل إال ويكون بها اختالف ،فاملشكلة
بني املوظف واملدير يف كثير من املواقف
ليست يف معنى االخ �ت�لاف ذات��ه وإمنا
املشكلة يف أسلوب إدارة االختالف».
وي�ض�ي��ف ال �غ �ي�لان« :ل�ق��د ق��دم القرآن
ال� � �ك � ��رمي ال � �ط� ��ري � �ق� ��ة امل � �ث � �ل� ��ى إلدارة
االختالفات وهي (التلطف) ،فقد قال
اهلل ت�ع��ال��ى يف س ��ورة ال�ك�ه��فَ :و َكذ َِل َك
َاه ْم ِل َيت ََسا َء ُلوا َب ْين َُه ْم َق� َ
�ال َق ِائ ٌل
َب َع ْثن ُ
ِمن ُْه ْم َك� ْ�م َل ِبثْتُ ْم َق��ا ُل��وا َل ِب ْثنَا َي� ْ�و ًم��ا أَ ْو
َب ْع َ
ض َي ْو ٍم َقا ُلوا َر ُّب ُك ْم أَ ْع َل ُم بمِ َ ا َل ِبثْتُ ْم
َفا ْب َع ُثوا أَ َح َد ُك ْم ِب َو ِر ِق ُك ْم َه ِذ ِه ِإ َلى المْ َ ِدين َِة
�ام��ا َف ْل َي ْأ ِت ُك ْم
َف� ْل� َي� ْن� ُ�ظ� ْ�ر أَ ُّي � َه��ا أَ ْز َك ��ى َط� َع� ً
ِب� ِ�ر ْز ٍق ِمنْهُ َو ْل َي َت َل ّ َط ْف َولاَ ُي ْش ِع َر ّ َن ِب ُك ْم
أَ َح ًدا ( .)19فالتلطف هو سبيل لفظي
ي ��ؤدي إل��ى تهيئة امل��دي��ر لتقبل الرأي
امل �خ �ت �ل��ف ،وي �ح �ت��اج ه� ��ذا إل� ��ى تدريب
وممارسة وإميان بأن االختالف ال يعني
أن أح��د األط��راف على خطأ ،وإمن��ا هو

اجتهاد يحقق املصلحة العامة .وبهذا
نستطيع أن نعالج ظاهرة االختالف يف
املجتمع الوظيفي.
حالة صحية
من جانبه ،يرى تركي بن حمد أبو دبيل
أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختالف
بني األطراف يف العمل ،كاالختالف بني
املوظف ومديره ،وهي حالة صحية جداً،
ويكمن ال��ذك��اء الشخصي للموظف يف
أن��ه يوجه اختالفه للمصلحة العامة،
وأن يعبر عن رأي��ه املخالف ل��رأي املدير
بطريقة غير مباشرة؛ كي ال يكون هناك
ردة فعل غاضبة من رئيسه املباشر.
وي�ق��ول أب��و دب�ي��ل« :إذا اختلف املوظف
ورئيسه املباشر على أمر يخص العمل؛
فعلى امل��وظ��ف أن ي��وض��ح وج�ه��ة نظره
ب��أس �ل��وب ه� ��ادئ وأن ي �ق��دم ه ��ذا الرأي
ك �م��ا ل ��و أن ��ه ي �ق��دم م �ش ��ورة ي�ن�ص��ح بها
العاملني-فعلى سبيل املثال-إذا خالف

التنمية اإلدارية

>> أحمد البريدي:

ال تواجه املدير باألخطاء
بشكل مباشر وعليك بالتريث
واالستماع اجليد

>> نواف النمري:

من الضروري اختيار الوقت
املناسب للنقاش والتلطف يف
الكلمات وإظهار االحترام للمدير
وامل� ��دي� ��ر ت �ت �ح �ق��ق م ��ن خ�ل��ال اختيار
ال��وق��ت امل �ن��اس��ب ل�ل�ن�ق��اش ،واألسلوب
اجل �ي��د يف ت��وص�ي��ل وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر ،مع
ال�ت�ل�ط��ف يف ال�ك�ل�م��ات وإظ �ه��ار األدب
واالح�ت��رام للمدير ،وإي�ض��اح أن وجهة
النظر تلك تصب يف مصلحة العمل
وال يقصد بها شخصنة امل��وض��وع ،مع
شكر امل��دي��ر على رح��اب��ة ص��دره لقبول
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر وأن م ��ا مت طرحه؛
هدفها االرتقاء مبنظومة العمل <
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املدير النظام لعدم علمه به؛ فإنه على
امل��وظ��ف املطلع على ال�ن�ظ��ام أن يوجه
املدير إلى ذلك بأسلوب هادئ وبطريقة
مقنعة ومحترمة ،م��ن شأنها أن تلغي
كل الطرق املؤدية لالختالف السلبي».
 4طرق
ويشير ناصر سليمان الثبيتي إل��ى أن
االخ �ت�ل�اف ب�ي�ن امل��وظ��ف وامل��دي��ر يجب
أن ي �ك��ون م��ن خ�ل�ال ال �ن �ق��اش الهادئ،
وم� ��ن أه� ��م ال� �ط ��رق إلدارة االختالف:
الوضوح يف التعبير عن الرأي ،وإن كان
نقاط كثيرة يجب أن تكون مترابطة،
وإب � � � ��داء ال� � � ��رأي م� ��ن خ �ل��ال احلقائق
واألدلة املنطقية ،واتباع قواعد النقاش
وااللتزام يف التعبير عن الرأي وإعطاء
ال �ط��رف اآلخ ��ر ال�ف��رص��ة ل�ل�ح��دي��ث مع
ضرورة إظهار االهتمام مبا يقوله ،عدم
التعصب لوجهة النظر الشخصية.
وي��ؤك��د ال�ث�ب�ي�ت��ي أن ��ه يف ح��ال��ة تطبيق
الطرق األربع تلك سنالحظ أن كل اآلراء

ستُ سمع ،وأن أفضل اآلراء ستطبق ،وأن
النقاط التي مت االختالف عليها سيتم
ال�ن�ق��اش ح��ول�ه��ا إل��ى أن ي�ت��م الوصول
لنقطة اتفاق .ويف هذه احلالة يختلف
املوظف مع املدير دون أن يغضبه.
استماع جيد
ويقول أحمد بن علي إبراهيم البريدي:
«م��ن الطبيعي أن يحدث اخ�ت�لاف بني
امل��وظ��ف وم ��دي ��ره ورمب� ��ا ب�ش�ك��ل يومي،
ولكن من اخلطأ مواجهة املدير ببعض
امل �س��ائ��ل ال �ت��ي ي��راه��ا امل��وظ��ف أخطاء
ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ،إل ��ى ج��ان��ب ال�ت��ري��ث يف
الرد على هذه املسائل واالستماع اجليد
للمدير ،حتى ولو كان يف نظر املوظف
مخطئ ًا ،وبعد االنتهاء عليه تصويب
رأي املدير وإب��داء رأي قريب من رأيه.
وأث �ن��اء إب� ��داء رأي امل��وظ��ف ف ��إن املدير
سيستشف رأي املوظف ويبدأ يف تعديل
رأي��ه ومقترحاته وسيصل االث�ن��ان إلى
نتيجة مرضية للجميع».
مصلحة العمل
وي � ��رى ن � ��واف ب ��ن ع� �ب ��داهلل ال �ن �م��ري أن
اإلدارة السليمة لالختالف بني املوظف

مقال

املالحقة اجلنائية للجرائم املعلوماتية
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شهد القرن العشرون تطور ًا هائ ًال يف مجال االتصال
وأصبحت الشبكة املعلوماتية الدولية اإلنترنت من
عجائب القرن العشرين التي امتدت عبر كامل أنحاء
املعمورة وربطت بني شعوبها؛ فأصبحت وسيلة التعامل
اليومي بني أفــــراد مختلف الطبقات واملجتمعات.
وم �ق ��اب ��ل ت �ب��اي��ن ال��ذه �ن �ي��ات وامل� �س� �ت ��وي ��ات العلمية
ملستعملي شبــــــكة اإلنترنت ظهرت ممـــارسات غيـــر
مشروعة ،فأصبحت هذه الشبكة أداة ارتكابها أو مح ًال
لها حسب احلالة؛ مما أدى إلى ظهور طائفة جديدة
م��ن اجل��رائ��م ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ،مختلفة ع��ن باقي
اجلرائم التقليدية ،وقد سميت باجلرائم املعلوماتية
أو اإللكترونية أو ج��رائ��م اإلن�ت��رن��ت .وق��د أدى تسارع
إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ،وظهور
ال�ف�ض��اء اإلل�ك�ت��رون��ي ،ووس��ائ��ل االت �ص��االت احلديثة
كالفاكس واإلنترنت وسائر صور االتصال اإللكتروني
عبر األقمار الصناعية إلى استغالله من قبل مرتكبي
اجلرائم اإللكترونية يف تنفيذ جرائمهم ،إذ لم تعد
تقتصر على إقليم دول��ة واح ��دة ،ب��ل جت ��اوزت حدود
ال��دول ،وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة متثل ضرب ًا
من ضروب الذكاء اإلجرامي ،استعصى إدراجها ضمن
األوص��اف اجلنائية التقليدية يف القوانني اجلنائية
الوطنية واألجنبية.
وبالنظر ملا يتعلق بضعف نظم املالحقة اإلجرائية
ال �ت��ي ت �ب��دو ق ��اص ��رة ع �ل��ى اس �ت �ي �ع��اب ه ��ذه الظاهرة
اإلج��رام �ي��ة اجل ��دي ��دة ،س� ��واء ع�ل��ى ص�ع�ي��د املالحقة
اجلنائية يف إط��ار القوانني الوطنية أم على صعيد
املالحقة اجلنائية الدولية؛ مما أوجب تطوير البنية
التشريعية اجلنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل
تعكس فيه ال��دق��ة ال��واج�ب��ة على امل�س�ت��وى القانوني
وس��ائ��ر ج��وان��ب وأب �ع��اد تلك التقنيات اجل��دي��دة ،مبا
يضمن يف األحوال كافة احترام مبدأ شرعية اجلرائم
k

�إدارة الطباعة  -معهد الإدارة العامة

د.حممد بن �أحمد بن علي املق�صودي
�أ�ستاذ القانون العام
معهد الإدارة العامة

والعقوبات من ناحية ،ومبدأ الشرعية اإلجرائية من
ناحية أخرى  ،وضرورة التكامل يف الدور والهدف مع
املعاهدات الدولية .وإدراك ًا ألهمية تنظيم التعامالت
اإللكترونية ،وافق مجلس الوزراء يف اململكة العربية
السعودية يف  1428 /3/7هـ املوافق  2007 /3 /26م
على نظامي مكافحة جرائم املعلوماتية والتعامالت
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة؛ وك ��ان ذل ��ك ل�ل�ح��د م��ن وق ��وع اجلرائم
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة وحت��دي��د اجل��رائ��م املستهدفة بالنظام
والعقوبة كما صدر بتاريخ 1439/2/12ه �ـ أمر ملكي
ك��رمي ب��إن�ش��اء هيئة ب��اس��م (ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة لألمن
السيبراني) ترتبط مبقام خ��ادم احلرمني الشريفني
 أي��ده اهلل  -وامل��واف�ق��ة على تنظيمها ال��ذي يهدفإلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية املعلومات
وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة
وبرمجيات  ،وما تقدمه من خدمات  ،وما حتويه من
بيانات  ،مراعية يف ذل��ك األهمية احليوية املتزايدة
ل�لأم��ن ال�س�ي�ب��ران��ي يف ح�ي��اة امل�ج�ت�م�ع��ات؛ مستهدفة
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التأسيس لصناعة وطنية يف مجال األمن السيبراني
حتقق للمملكة ال��ري��ادة يف ه��ذا املجال انطالق ًا مما
تضمنته رؤية اململكة العربية السعودية .2030
وتعمل ع��دد من املنظمات الدولية باستمرار ملواكبة
أسست
التطورات يف شأن أمن الفضاء اإللكتروني وقد ّ
مجموعات عمل لوضع إستراتيجيات ملكافحة جرائم
اإلن�ت��رن��ت .ويستخدم مصطلح «األم ��ن السيبراني»
لتلخيص أنشطة مختلفة كجمع املعلومات ووضع
ال �س �ي��اس��ات ال �ع��ام��ة وال �ت��داب �ي��ر األم� �ن� �ي ��ة ،واملبادئ
التوجيهية ،وطرق إدارة املخاطر ،واحلماية ،والتدريب،
ودليل ألفضل املمارسات املهنية ،ومختلف التقنيات
ال �ت��ي مي�ك��ن اس�ت�خ��دام�ه��ا حل�م��اي��ة ش�ب�ك��ة اإلنترنت.
وتشمل هذه السياسات املعلومات وأجهزة الكمبيوتر،
واألف � � ��راد ،وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وب ��رام ��ج املعلوماتية،
واخل��دم��ات ،ونظم االت�ص��االت السلكية والالسلكية،
ومجمل املعلومات املنقولة و/أو املخزنة يف األجهزة
اإللكترونية .وي�ه��دف األم��ن السيبراني ج��اه� ً�دا إلى
ضمان حتقيق سالمة املؤسسات واألفراد يف مواجهة
املخاطر األمنية وكل ما يتعلق بشبكة اإلنترنت.
وتتمثل أهمية موضوع بحث ضرورة التعاون الدولي
ملكافحة اجل��رائ��م املعلوماتية م��ن الناحية النظرية
والعملية يف اع�ت�ب��اره م��ن امل��وض��وع��ات ال�ت��ي تالمس
ب � � �ش � � �ك� � ��ل م� � �ب � ��اش � ��ر
الكثير م��ن مصالح
أف � � � � � � ��راد املجتمع
وال � ��دول ،وع �ل��ى وجه
اخل �ص��وص املصارف
م ��ن خ �ل�ال التعامل
اإللكتروني والسحب
من األرصدة بواسطة
البطاقة املمغنطة أو
ال��دف��ع اإللكتروني،

وأي�ض� ًا امل�س��اس باحلياة اخل��اص��ة ل�لأف��راد ع��ن طريق
ال �ت �س �ج �ي��ل وغ �ي��ره��ا م ��ن امل� �ج ��االت ال �ت��ي ت��دخ��ل يف
استعمال احلاسب اآللي ،كما أن اإلجرام اإللكتروني
أصبح يستخدم من قبل املنظمات اإلرهابية لتهديد
مصالح الدول االقتصادية واألمنية؛ لذا وجب حتديد
الصورة املثلى للتعاون الدولي للوصول إلى املالحقة
اجلنائية ،يف إط��ار ال�ق��وان�ين الوطنية وع�ل��ى صعيد
املالحقة اجلنائية الدولية وضرورة كشف الصعوبات
ال�ع�م�ل�ي��ة يف ت�ط�ب�ي��ق األف �ك��ار ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة واملستقرة
بالقانون اجلنائي كمبدأ الشرعية وسريان القانون
من حيث الزمان واملكان واختصاص القضاء الوطني
ال ��ذي ي �ق��وم ع�ل��ى أس ��اس حت��دي��د خ�ص��ائ��ص ظاهرة
اجلرائم املعلوماتية ووصف طبيعتها ونوعية العالقة
بني متغيراتها وأسبابها واجتاهاتها احمللية والدولية
وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار املشكلة
وفق ًا لنظام جرائم مكافحة املعلوماتية السعودي وما
ورد به ،كما تبرز أهمية آراء الفقهاء وبيان موقفهم
من مدى اعتبار خطورة حتديات اجلرمية اإللكترونية
وحاجة املجتمع الدولي للتعاون األمثل؛ ملكافحتها
وم��ا يترتب عليه م��ن ال�ت��زام��ات قانونية وخ��اص��ة مع
انتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي وجرائم غسل األموال
ومتويل اإلرهاب <

قرأت لك

�شفافة وت�شاركية ومتعددة امل�ستويات وحامية..اجتاهات غري مكتملة يف عالقتهما

اإلدارة العامة والدولة الحديثة
ودور واعد لإلعالم االجتماعي

مع مطلع القرن احلايل؛ �شهد عاملنا املعا�صر العديد من املتغريات املهمة ،كالإرهاب،
والأزمات االقت�صادية ،وغريهما ،والتي �أ�ضحت كتحديات بالنظر لعالقة الإدارة
العامة بالدولة ،ومفهوم اخلدمة املدنية�-إذا �أخذنا يف االعتبار اختالف هذا املفهوم
من بلد �إىل �آخر-وهو ما يطرح العديد من الت�سا�ؤالت حول القطاع العام ودوره
يف خ�ضم هذه العالقات املت�شابكة .وهو الأمر الذي �ألقى بظالله على عاتق
الباحثني واخلرباء لت�سليط ال�ضوء على هذه العالقة ،واالجتاهات احلديثة
يف تو�صيفها-خا�صة مع ات�ساع �أدوار الدولة�-سواء كانت هذه الدولة حامية� ،أو
�شفافة� ،أو ت�شاركية� ،أو متعددة امل�ستويات ،كما �أن بع�ضهم ينظر لو�سائل الإعالم
االجتماعي يف هذا ال�ش�أن ملا لها من دور م�ؤثر وواعد يف عالقة املواطنني بحكوماتهم .كل
هذه العالقات واالجتاهات والتحديات يتناولها بالتف�صيل كتاب بعنوان« :الإدارة العامة والدولة احلديثة»،
�ضمن �إ�صدارات الكتب املرتجمة عن معهد الإدارة العامة ،حيث قام برتجمته للغة العربية د�.صالح بن حممد ال�سلمي ،وراجع
الرتجمة د.وحيد بن �أحمد الهندي ،وهو الكتاب الذي نقر�أه ً
معا يف هذا العدد من «التنمية الإدارية».
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منظور دولي ومعياري
يتكون الكتاب من مقدمة ،و 5أجزاء تتضمن
 15ف �ص� ً
لا م �ت �ن��وع � ًا .وق ��د ج� ��اءت ف �ك��رة هذا
ال �ك �ت��اب ومت اخ �ت �ي��ار م��وض��وع��ات��ه يف ضوء
امل �ن��اق �ش��ات ال �ت��ي دارت يف م�ع�ه��د األبحاث
األملاني لإلدارة العامة وكلية الشؤون العامة
وال�ب�ي�ئ��ة يف ج��ام�ع��ة «إن��دي��ان��ا» ،ث��م مت عقد
مؤمتر يف اجلامعة األملانية للعلوم اإلدارية،
«س �ب��اي��ر» ،أمل��ان �ي��ا خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن 20-19
يوليو 2012م .وقد ُعرضت ونوقشت  48ورقة
عمل؛ فتم اختيار  15ورقة من بينهاُ ،
وطلب
م��ن مؤلفيها إع��ادة صياغتها لتتناسب مع
الهدف العام لهذا الكتاب ،مبا يوفر منظور ًا
دولي ًا ح��ول تطور كل من الدولة واإلدارة يف
ال��دول املتقدمة ،مع األخ��ذ باملنهج املقارن،
وع�لاوة على ذل��ك؛ فإن بعض أج��زاء الكتاب
ق ��ام ب�ت��أل�ي�ف�ه��ا ب��اح �ث��ون م��ن ب �ل��دان معينة؛
ل�ل�ف��ت االن �ت �ب��اه إل ��ى اجت ��اه م�ه��م يف الدولة
احل��دي �ث��ة ،ويف ض��وء ذل��ك ُط�ل��ب م��ن هؤالء
امل��ؤل�ف�ين مناقشة إم�ك��ان�ي��ة تطبيق النتائج
التي توصلوا إليها على نطاق واسع.
ويف م�ق��دم��ة ال�ك�ت��اب ن�ط��ال��ع ت �ن��اول املنظور

املعياري وأثره على الدولة ،وهو مجال بحثي
واس � ��ع؛ ل �ك��ن ب �ع��ض ال �ب��اح �ث�ين مم ��ن كتبوا
ع��ن ال��دول��ة النشيطة و/أو التمكينية قد
جتاهلوه هم وغيرهم ممن ركزوا يف كتاباتهم
على فعالية وكفاءة احلكومة .إضافة إلى أن
هناك نزعة يف عهد اإلدارة العامة اجلديدة
التي تركز على إدارة األداء والقياس إلغفال
أهمية التفكير يف ال��دول��ة .وبالرغم من كل
هذه االجتاهات إال أنه يجب التفكير يف دور
ومكانة الدولة يف املجتمع ،وذل��ك بالتوافق
مع عودة األهمية لوجهات النظر املعيارية،
ومع األخذ بعني االعتبار أنه لم تعد هناك
تلك النظرة التكنوقراطية لإلدارة العامة.
عالقة جدلية
ي�ت�ن��اول اجل ��زء األول م��ن ال�ك�ت��اب «وجهات
ال�ن�ظ��ر امل�ع�ي��اري��ة ل �ل��دول��ة» ،وذل ��ك يف ثالثة
ف � �ص� ��ول م� �ت� �ت ��ال� �ي ��ة ،ح� �ي ��ث ي� ��رك� ��ز «ديفيد
روزنبلووم» يف أولها على القيم العامة غير
امل�ت��أص�ل��ة يف م�ه�م��ات أو س �ي��اس��ات محددة،
مب��ا يف ذل ��ك ،ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال :الشفافية
وامل� �ش ��ارك ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة .وي ��ؤك ��د ع �ل��ى أهمية
غرس قيم اإلدارة العامة (كالكفاءة ،واألداء،

وال �ف �ع��ال �ي��ة؛ م ��ن ح �ي��ث ال �ت �ك �ل �ف��ة ،واملهمة
األس��اس�ي��ة) واأله ��داف اجل��وه��ري��ة .ويناقش
«ج��ون ج��راه��ام» يف الفصل ال�ث��ان��ي كيف أن
أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ،بالرغم
م��ن ب �ع��ض االخ �ت�ل�اف��ات ب�ي�ن�ه�م��ا يف القيم
والهيكل السياسي؛ إال أنهما تسعيان إلى
حتقيق قدر من التعاون التنظيمي .ويلفت
«آرث ��ر رينجلنج» يف الفصل ال�ث��ال��ث إل��ى أن
اإلدارة العامة تشمل الكثير م��ن املشكالت
اإلداري � � � ��ة؛ وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن ��ه ي �ج��ب معاجلة
القضايا الدستورية املتعلقة بهيكل الدولة
والسلطة السياسية ،فالعالقة جدلية بني
ال �ق��ان��ون وال �س �ي��اس��ة وي�ن�ب�غ��ي أن ت�ع�م��ل يف
إطارهما اإلدارة.
مهام تقليدية
وي� �خ� �ص ��ص ال� �ك� �ت ��اب اجل � � ��زء ال� �ث ��ان ��ي منه
للحديث عن «الدولة احلامية»؛ باعتبار أن
حماية املواطنني هي أق��دم وظيفة للدولة،
وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي أس �ه��م ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر يف
تشكيل احلكومة واإلدارة العامة .فهذه املهمة
أو الوظيفة ترتبط بوجود الدولة واملجتمع،
ال سيما يف مجال اإلره��اب الدولي .وبصفة
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ً
بداية من
مبوظفي اخلدمة املدنية املهنيني
منتصف القرن التاسع عشر ،ويشير املؤلفون
إلى وجود ندرة ملحوظة يف األبحاث العلمية
يف مجال اإلدارة العامة ح��ول ه��ذه النوعية
من املوظفني.
وي��رك��ز ك��ل م��ن« :جيفري ب��رودن��ي» ،و«ديوجن
آن» ،و«وودورث» يف الفصل الثامن على مراكز
التطوع التي توجد يف  60دولة ،خاصة تلك
املوجودة يف كوريا اجلنوبية؛ ويخلصون إلى
أن��ه عندما ُت��دار ه��ذه امل��راك��ز كمنظمات غير
ربحية؛ فإنها ستكون ناجحة جد ًا يف تسخير
ج �ه��ود امل �ت �ط��وع�ين .وي �ب��دو أن امل� ��دى الذي
تسهم فيه سلطة املشاركة يف عملية التنظيم
اإلداري ت�ل�ف��ت االن �ت �ب��اه إل��ى أن اإلج� ��راءات
اإلداري� � � � ��ة ه� ��ي ع � �ب� ��ارة ع� ��ن أع � �م� ��ال مبثابة
أداة ل�ض�م��ان ال �ع�لاق��ات ال��دمي �ق��راط �ي��ة بني
احلكومة واملواطنني عبر االنفتاح واملساءلة
والكفاءة .ثم يعقد كل من «بلوناك كافاك»،
و«ت�ي�ن��ا سيفير» م�ق��ارن��ة يف ال�ف�ص��ل التاسع
بني ال��والي��ات املتحدة وأملانيا اللتني يوجد
بينهما تقارب من حيث زيادة نسبة مشاركة
امل��واط �ن�ين ،ك�م��ا ي��وج��د بينهما اخ �ت�لاف يف
كون الواليات املتحدة تركز وبشكل أكبر على
ح�م��اي��ة األط� ��راف يف أي إج� ��راء واحل ��د من
احتمال إساءة استعمال السلطة ،بينما أملانيا
أكثر توجه ًا نحو التنفيذ الفعال للسياسات
ال�ع��ام��ة .وجت��در اإلش ��ارة هنا إل��ى أن وسائل
اإلعالم االجتماعية قد مكنت املواطنني من
أن يكونوا أكثر ارتباط ًا بحكوماتهم من أي
وقت مضى.
الشفافية
ويعالج اجل��زء ال��راب��ع م��ن الكتاب يف ثالثة
ف� �ص ��ول م�خ�ت�ل�ف��ة «ال� ��دول� ��ة ال �ق��ائ �م��ة على
الشفافية» ،فيركز الفصل العاشر على أن
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ع��ام��ة ف ��إن ه ��ذا اجل ��زء م��ن ال �ك �ت��اب ُيعنى
بالوظائف التقليدية للحكومة ،لكنه فيما
بعد يركز على كيفية القيام بها يف البيئة
املعاصرة .ففي الفصل الرابع جند أن «سويتا
تشاكربورتي» و«ناعومي كروتزفيلد» يريان
أن التنظيم هو املهمة التقليدية للحكومة،
ومع ذلك تكمن صعوبة القيام بها يف ظل
نظام احت��ادي؛ كاالحتاد األوروب��ي .ويوضح
«م��اي �ك��ل ف ��ران ��ك» يف ال �ف �ص��ل اخل��ام��س أن
من ضمن املهام التقليدية األخرى للدولة
هو التدخل؛ حلماية القاعدة االقتصادية
التي تعتمد عليها الدولة واملجتمع ،ورغم
ذل ��ك ف ��إن ال �ت �س��اؤل امل �ع �ق��ول ال ��ذي يطرح
ن �ف �س��ه ي �ك �م��ن يف م� �ق ��دار درج� � ��ة التدخل
املعقول للدولة خالل األزم��ات االقتصادية
العاملية .ويف الفصل السادس جند «جيسي
ب ��ول ل �ي ��رك» و«راح� �ي ��ل ش��وم��اك��ر» يقارنان
ب�ي�ن ك��ل م��ن أمل��ان �ي��ا وامل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،من
خ�لال من��ط االستجابة ألزم��ات ال�س��وق يف
االقتصاديات الليبرالية (اململكة املتحدة)
وب �ي�ن االق �ت �ص ��ادي ��ات ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة للسوق
(أملانيا ،وفرنسا) ،إذ يبرز أن تدخل الدولة
أقل إثارة للجدل ،وهو بالتأكيد أكثر ضرورة
عند الشعور بخطر اإلرهاب الدولي.
املوظفون املواطنون
ويسلط اجل��زء الثالث م��ن الكتاب الضوء
ع�ل��ى «ال ��دول ��ة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة» ،أو
ال� �ت ��ي ت ��دع ��ي أن� �ه ��ا مت �ث��ل الدميقراطية؛
حيث يثور التساؤل حول :ما اآلليات التي
وضعت لتشجيع مشاركة امل��واط�ن�ين؟ فقد
أظهرت دراس��ة مقارنة جلمهورية التشيك،
وال� ��دامن� ��رك ،وف��رن �س��ا ،وامل �م �ل �ك��ة املتحدة،
وأملانيا مدى شيوع مبدأ التطوع يف احلكم
على نطاق واسع .فيصحبنا كل من« :توني
بوفايرد» ،و«إلكا لوفلر» ،و«جريج فان ريزين»،
و«س �ل �ف��ادور ب ��ارادو» يف الفصل ال�س��اب��ع من
الكتاب للتعرف على «املوظفني املواطنني»،
حيث تبدو أهمية هؤالء املتطوعني لسالمة
امل�ج�ت�م��ع وال�ب�ي�ئ��ة احمل�ل�ي��ة وال �ص �ح��ة؛ فقد
ك��ان ل�ه��ذه النوعية م��ن امل��وظ�ف�ين دور مهم
يف احلكومات احمللية تاريخي ًا ،واستجابة
للتطور احل �ض��اري يف املجتمع اإلنساني؛
ف �ق��د مت اس� �ت� �ب ��دال امل ��وظ� �ف�ي�ن املواطنني

>> التنفيذ الفعال
للسياسات العامة يف
أملانيا مقابل احلد
من إساءة استعمال
السلطة يف أمريكا

املواطنني اليوم يريدون املزيد من الشفافية،
وهو ما نستوضحه من خالل مقارنة وضع
ت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات ب�ي�ن ك ��ل م ��ن الواليات
امل �ت �ح��دة وه ��ول� �ن ��دا .وي� �ط ��رح «اليساندرو
س�ب�ي�ن��ا» يف ال�ف�ص��ل احل� ��ادي ع�ش��ر تساؤ ًال
مهم ًا مفاده هو :هل ميكن تعزيز الشفافية
عن طريق احلوكمة الرقمية؟ وهنا يصف
«سبينا» اجتاهني حديثني نسبي ًا :األول هو
مبادرة احلكومة املفتوحة والذي يهدف إلى
جعل البيانات التي حتتفظ بها احلكومات
م�ت��اح��ة؛ ب�غ��رض زي ��ادة ان �خ��راط املواطنني،
واالجت��اه الثاني هو ما يسمى بـ«الهمسات
النسبية» تلك اإلستراتيجية املستندة إلى
امل�ع�ل��وم��ات؛ ب�ه��دف التأثير يف السلوكيات.
وت�ن�ظ��ر ك��ل م ��ن« :ل �ي��زا ب�ل��وج��ري��ن أمسلر»،
و«سوزان فوكسورثي» يف الفصل الثاني عشر
إل��ى «احل��وك �م��ة ال�ت�ع��اون�ي��ة» وت�ع��زي��زه��ا عبر
اإلنترنت أو ما يعرف باحلكومة املفتوحة
م��ن خ�ل�ال جت��رب��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف
هذا الصدد.
متعددة املستويات
ون �ن �ت �ق��ل يف اجل� ��زء األخ� �ي ��ر إل ��ى مفهوم
«ال��دول��ة متعددة امل�س�ت��وي��ات» ،وه��و اجلزء
ال � ��ذي ي�خ�ص�ص��ه ال �ك �ت��اب ل �ل �ح��دي��ث عن
االحتاد األوروبي كنظام متعدد املستويات،
فيشير كل من« :سابني كوملان» ،و«ستيفان
ج � ��روس» ،و«ج � ��ورج ب��وج��وم��ل» يف الفصل
ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ل�ل�ت�غ�ي��رات يف األداء على
امل�س�ت��وى احمل�ل��ي وتقييم ذل��ك يف ك��ل من
فرنسا ،وأمل��ان�ي��ا ،واململكة امل�ت�ح��دة .بينما
ي �ب��رز ك ��ل م ��ن« :ج ��وزي ��ف ك� � ��ورك» ،و«نينا
ب��وي�ج��ر» يف ال�ف�ص��ل ال��راب��ع ع�ش��ر شبكات
امل�ش��ارك��ة السياسية دون الوطنية ،وربط
ذل ��ك مب��وض��وع احل �ك��م ال�ش�ب�ك��ي وكيفية
حت ��ول احل �ك��وم��ات األورب� �ي ��ة؛ فالشبكات
ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ال��وط�ن�ي��ة ت�ع��د عنصر ًا
مهم ًا يف التكامل األوروب ��ي .ويختتم كل
م��ن« :مايكل ب��وي��ر» ،و«فيليب ستدجنير»
الكتاب بالفصل اخلامس عشر ،فيسلطان
ال� �ض ��وء ع �ل��ى احل �ك ��وم ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة يف
ك��ل م��ن فرنسا ،وأمل��ان�ي��ا ،وامل�ج��ر ،وبولندا،
وإس �ب��ان �ي��ا ،وم� ��دى م�ش��ارك�ت�ه��ا يف النظام
املتعدد املستويات <

مفاهيم إدارية
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املصدر :املنارة يف شرح بعض مصطلحات اإلدارة .تأليف :أ.د /أحمد بن داود املزجاجي.

التنمية اإلدارية
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إصـدارات

صفحة ُتعنى برصد
أبرز ما صدر من الكتب
اإلدارية الحديثة
لتقدم وعياً متجدداً
لتعزيز الثقافة اإلدارية
من خالل العطاءات
المتميزة .ويتم إعداد
الصفحة بالتعاون مع
اإلدارة العامة للمكتبات
بمعهد اإلدارة العامة .

سلطة اإلدارة في ترصين البحث العلمي

تأليف :أ .سيف عالء حسني العبيدي.
الناشر :مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،مصر.
سنة النشر2019 :م.
يهتم الكتاب باستعراض مفهوم البحث العلمي ودور وزارة التعليم
العالي يف ترصني البحث العلمي والرقابة اإلداري��ة والقضائية
على البحث العلمي.

القيادة التحويلية

تأليف :أ.محمد صالح عبدالوهاب.
الناشر :ال ��دار األك��ادمي�ي��ة للعلوم ،ال�ق��اه��رة ،مصر.
سنة النشر2019 :م.
ي�س�ل��ط ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال �ض��وء ع �ل��ى أس ��س ومفاهيم
القيادة وأمناطها ونظريات القيادة ومفهوم وطبيعة
القيادة التحويلية.

اإلحصاء التطبيقي

تأليف :د.عوض عبداللطيف الطراونة.
الناشر :دار اخل �ل �ي��ج ل�ل�ص�ح��اف��ة وال �ن �ش��ر ،عمان،
األردن.
سنة النشر2019 :م.
يعرض الكتاب مقدمة يف اإلحصاء وكذلك
املتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية
وتوزيعات املعاينة واختبار الفرضيات.

التنمية اإلدارية

تطبيقات بحوث العمليات
في اإلدارة

تأليف :د.مراد محفوظ.
الناشر :دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
سنة النشر2019 :م.
ي�ب��رز ال�ك�ت��اب ب�ح��وث العمليات وأسلوبها يف ح��ل املشكالت
وك ��ذل ��ك ال �ب��رم �ج��ة اخل �ط �ي��ة وال �ن �م ��وذج ال �ث �ن��ائ��ي وحتليل
احلساسية ومشكلة النقل.

م��دخ��ل إل���ى ع��ل��م ال��ذك��اء
االصطناعي

تأليف :د.محمود طارق هارون.
سنة النشر2019 :م.
ال��ن��اش��ر :ال � � ��دار األك ��ادمي � �ي ��ة للعلوم،
القاهرة ،مصر
يحاول هذا الكت � � ��اب التركيز على تقنية
ال � � ��ذكاء االصطناع � � ��ي من حيث النش � � ��أة
التاريخية واملفاهيم ذات الصلة وأساليبه
املختلفة وتقنياته ومجاالت تطبيقه.

تدريب المستخدمين في المنظمات العامة
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تأليف :د.العربي حجام.
الناشر :دار األيام للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
سنة النشر2019 :م.
يعرض الكتاب ملفهوم التدريب واملفاهيم املرتبطة به ومبادئ
تدريب املستخدمني وأنواعه واألط��ر النظرية لتنمية املوارد
البشرية وواقع ورهانات تدريب املستخدمني مبؤسسة توزيع
الكهرباء بالطارف باجلزائر.
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األخيرة

تكنيك «احلشيمة» و«التهشيم»

احلكم واألمثال جزء ال يتجزأ من التراث العربي والثقافة العربية..فحني تكون طرف ًا يف حوار ما مع أي شخص « عربي» ،فستجد
أنه من النادر أن ينتهي احلوار دون أن يتضمن حكمة أو مث ًال..فكالهما يختصران الكثير ويتضمنان القيم والطريقة املثلى يف
التعامل مع اآلخرين نب ًال أو مروءة بالنسبة لطرف ،وحفظ الكرامة واحترام الذات للطرف اآلخر.
من املؤكد أننا لن نستطيع حصر األهداف التي تتضمنها احلكم واألمثال ،لكننا نستطيع أن نؤكد-غالب ًا-على أنها حتمل أهداف ًا
سامية المحالة ،وتسعى إلى أن ترتقي بالسلوك البشري بشكل عام..ولكن !!
رغم أن احلكم واألمثال وجدت وامتدت منذ مئات السنني-إن لم يكن آالفها-وتراكم الكثير
منها عبر الزمن ،فهناك القدمي ،وهناك املستحدث ،وكلها تصب يف نقطة واحدة :جملة
قصيرة أو جملة طويلة تختصر جد ًال مطو ًال أو تفحم خصم ًا يف حلظات ولكن أيض ًا:
ملاذا ال زلنا نعيش يف بوتقة االنتصارات اجلدلية واالفتراضية ،والتنظيرية ،فاحلكم
واألمثال دعمتنا وجداني ًا ونظري ًا ومعرفي ًا ونظري ًا فقط ،لكنها عجزت عن تشكيل
سلوكنا املعاش!
ولنطرح سؤا ًال آخر للتوضيح وهو :ملاذا استطاع اإلنسان الغربي أن يخلق ثقافته اإلنسانية
املجسدة بالسلوك؟ وبقينا أسرى اجلمل اللغوية اجلميلة واحلكم املفحمة واألمثال
الدامغة وحسب!
سأضرب مثا ًال آخر ،هناك سيدة فاضلة كانت أم ًا إلحدى صديقاتي تكرر مث ًال جمي ًال
k
د.فضية ثاني الريس
أردده باستمرار يف كل مرة يطرح فيها حوار عن فن التعامل مع اآلخرين ويف برامج تنمية
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مهارات االتصال الفعال التي ننفذها يف معهد اإلدارة .فقد كانت رحمها اهلل تقول« :واحد
احشمه ،واحد اهشمه ،واحد احشم نفسك عنه» !!!
هذا املثل بالفعل جميل ومعبر ويحوي تكنيك ًا رائع ًا يف التعامل مع اآلخرين؛ فمن ناحية تنظيرية ستجد كل من يحيط بك إما
شخص «يستحق احلشيمة» ،أو يستحق الهشم ،أو يجب عليك أن تترفع عنه ،ولكن هل باإلمكان تطبيقه فع ًال ؟؟
هل يستطيع من يحفظ هذا املثل أن يطبقه كما يظهر براق ًا ومغري ًا يف التنظير ؟؟
ألم نالحظ أن الكثيرين ،ونحن من ضمنهم قد طبقناه بطريقة مختلة أحيان ًا فوجدنا أنفسنا حين ًا نهشم من يستحق احلشيمة
ونحشم من يستحق الهشم ،أو أننا استيقظنا من سباتنا لنجد أننا أضعنا طاقتنا النفسية والذهنية وبددناها يف جداالت عقيمة
وحوارات مع أشخاص كان كل ما هو مطلوب منا أن نترفع عنهم فقط !!
إذن أين اخللل؟ هل هو مبستوى إدراكنا نحن؟ أم بسبب االنفصال شبه الكامل بني التنظير والتطبيق ،أو قصور املثل وعجزه عن
تقدمي آليات تساعد يف التطبيق الصحيح ؟؟ فالكلمات العقالنية واحلكيمة التي قدمت لنا نصيحة فاخرة عن كيفية التعامل
مع اآلخرين عجزت بشكل أو بآخر عن أن تفسر لنا كيف نطبقه؛ ولذلك هل ميكننا االدعاء بأن احلكم واألمثال ظلت حتى اآلن
مجرد تنظير ومجرد فكرة ذهنية موجودة! حاضرة ولكنها غير قابلة للتطبيق بالشكل السليم.
وتراءى إلى خاطري فيما لو شرحنا هذا املثل لبروفيسور غربي وطلبنا منه مساعدتنا يف تطبيقه بد ًال من االحتفاظ به يف أدراج
عقولنا وملفاتها الستخدامها يف األحاديث فقط...تدرون ماذا بوسعه أن يفعل !! إنه بكل بساطة سيطلب تعريفات محددة لكل
مصطلح« ،فاحلشيمة والتهشيم والترفع» يجب أن نحدد لها تعريفات دقيقة .فهل احلشيمة هي املبادرة بالسالم على اآلخر!
توجيبه يف املواقف الالزمة! التغاضي عن أخطائه! اإلطراء عليه يف بعض األوقات! أو ماذا ؟؟
بعدها سيطلب منك حتديد صفات األشخاص الذين سيندرجون حتت كل تصنيف ،بعدها سيعطيك خريطة طريق بخطوات
محددة لكيفية تنفيذ فكرة أن «حتشم ،تهشم أو تترفع» .سينقلها من أرض التنظير إلى أرض الواقع بعد أن يكون قد بلور املفهوم
وحوله إلى شيء أوضح وأدق ،بد ًال من إبقائه مجرد معنى عام غير محدد الشكل؛ وبالتالي سيجعل من التطبيق أمر ًا متاح ًا
وممكن ًا .بعدها أيض ًا سيتم بناء ثقافة كاملة يتبناها الصغير قبل الكبير .فستجد نفسك حينها وحني يأتي املوقف املناسب
ال تتحدث «متحلطم ًا» ،بل ستنفذ «احلشيمة والهشم والترفع» يف املوقف املناسب مع الشخص املناسب .وستفعله كسلوك معاش،
وليس كسلوك «طبطبة» على كتف صديق شعر باإلهانة من شخص ما وامتعض وحدثك لينفس لك عن غضبه قائال« :الشرهة
ماهي عليه الشرهة على اللي ما هشمته مثل ما يقول املثل !!!!!!»< .
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ع�ضو هيئة تدريب  -معهد الإدارة العامة الفرع الن�سائي .كاتبة وروائية

