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 ؟ (ذاما)وليس  (كيف)إىل املرتشحني مع التحية .. 
 2022سبتمبر  18خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي
 

 بدراسة نبدأ ما عادة واالستراتيجيات والتخطيط التطوير مناهج كل في

 الوضع معرفة أجل من وذلك المؤسسة، فيه تعيش الذي الحالي الواقع

 كل من نحن وأين وقوتنا ضعفنا نقاط على ولنتعرف فيه، نعيش الذي

 .داخلي حتى أو خارجية بيئة من بنا يحيط ما

 تحدد واالستراتيجيات التخطيط في الرغبة عند به نقوم الذي العمل وهذا

 شفافة منهجية نتبعها التي المنهجية كانت إن وخاصة – وضوح بكل لنا

 الجدير ومن .تقدمنا يعيق ما وكل تخلفنا وأسباب وأزماتنا مشاكلنا –

 .واألزمات المشاكل إلدارة األمثل األسلوب هو هذا إن بالذكر

 ووضع واألزمات المشكالت تلك ودراسة لمناقشة نجلس ذلك وبعد

 آليات اليوم توجد بأنه علمًا حدة، على مشكلة أو أزمة لكل الناجعة الحلول

 عشوائية، عملية ليست فهي الحلول، لوضع وإبداعية وحديثة عديدة

 ما ونضع والقلم الورقة ونمسك مكيفة مغلقة غرف في نجلس بحيث

 .شيء بأي الواقع تمس ال حلول من وعواطفنا خواطرنا به تجول

 وضع مشوار تكمل وال اللجان، جميع تتوقف ما عادة المرحلة هذه بعد

 لدراسة إال أسست ما اللجان هذه ألن واألزمات، للمشكالت الحلول
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 وضع الحدود أضيق في وربما فقط، عليها والتعرف واألزمات المشكالت

 المشكالت تلك كل تحلحل أن – يمكن – أنها نعتقد التي الحلول بعض

 .ورق على ولكنها واألزمات،

 أن بمعنى ،(؟ ماذا) أو (؟ ما) مصطلح تحت تندرج السابقة المراحل هذه كل

 إن إذ واألزمات، المشكالت تحدد أن تحاول المرحلة هذه في المؤسسات

 يعاني ماذا من ؟ منها نعاني التي المشكالت ما :يقول حالها لسان

 الهرم قائمة من اعالميً متقدم غير مركز في نحن لماذا ؟ اإلنسان

 .فقط التشخيص مرحلة أنها بمعنى ؟ والتنموي االقتصادي

 يقوم فعندما األطباء، كذلك المشكلة، تشخص ما عادة فالمؤسسات

 تعاني أنت للمريض" يقول أن يمكنه فهل المرض، بتشخيص الطبيب

 غير من ،"مرضك هو فهذا اخرج، اآلن" له يقول ثم ،"الفالني المرض من

 ؟ عالج

 مرحلة توجد – واألزمات المشكالت إدارة في وللراغبين – الحقيقة في ولكن

 بلوغها، المؤسسات تحاول ال أنه إال واألزمات المشكالت إلدارة متقدمة

 تلك ندير فكيف ،(؟ كيف) وهو المهم الذهبي السؤال طرح مرحلة وهي

 المؤسسة ونُخرج الناجعة الحلول إلى نتوصل حتى واألزمات المشكالت

 كيف ؟ الحلول هذه تنفيذ نستطيع كيف ؟ فيه نحن الذي الوضع هذا من

 نقر كيف ؟ التنفيذ قيد ونضعها الحلول بهذه تقتنع العليا اإلدارة نجعل
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 الوضع يستمر حتى الالزمة والقوانين التشريعات لها ونضع الحلول هذه

 ؟ ممكنة فترة أطول الجديد

 نحاول ال التي المرحلة وهي العالج، أو التنفيذ مرحلة هي المرحلة وهذه

 .العربي الوطن في بلوغها

 والمترشحات والمترشحين المقال، بعنوان الموضوع هذا عالقة ما حسنٌ،

 ؟ والبلدي النيابي للمجلس الجدد

 القادمة، األيام خالل وُتطبع ستصدر التي االنتخابية البرامج كل أن يالحظ

 دورات خالل نشرها تم سابقة انتخابية برامج من مكررة نسخة ستكون

 إال والتعليقات الجمل بعض تتغير ربما السابقة، االنتخابي االستحقاق

 .هي هي ستكون مجملها في أنها

 أن وجدنا السابقة، االنتخابية للبرامج بها قمنا سريعة دراسة خالل ومن

 المترشحة أو المترشح يعرض حيث ،(؟ ما) موضوع على تركز معظمها

 والجميع المعالم واضحة وهي المواطن، منها يعاني التي المشكالت

 المناطق وتداخل العام، والدين والراتب، والسكن، البطالة، :مثل يعرفها،

 ويمكن إلخ، ..المائي واألمن الغذائي واألمن ،الصناعية بالمناطق السكنية

 حسنٌ، ذلك، إلى وما السنوية والزيادة التقاعد السنة هذه إليها تضاف أن

 تلك كل يعرف فالجميع شيء، ال األطروحات، تلك كل في الجديد ما

 نحتاج الذي هذا ولكن للحلول ويتطلع المواطن يواجهها التي المشكالت

 والمترشحات المترشحين السادة من نريد ،2022 القادم المجلس في إليه
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 (؟ذا بما) يتعلق ما كل نعرف فنحن ،(؟ ما) وليس (؟ كيف) في يفكروا أن
 ؟(. بكيف) يجيب أن يعرف من منكم الشاطر ولكن

 ؟ ذلك يعني ماذا حسنٌ،

ففي قضية مثل البطالة، نحن نعرف إننا نعاني من أزمة البطالة، وهذا 
 الصحف في تنشر التي الرسمية األرقام خالل من ليس –واضح من خالل 

ع الذي نعيشه، إذ إننا نجد أن في كل بيت قاوالو الحياة – اإلعالم ووسائل
أو عاطلة عن العمل على الرغم من أنهم يحملون الشهادات الجامعية، عاطل 

فأصبح لدينا تخمة في حملة الشهادات الجامعية لدرجة أن سوق العمل ال 
 يستوعب الخريجين الجدد، وهذا أمر واضح وال لبس فيه.

 بحل سيقوم إنه" االنتخابي برنامجه في يقول أن المترشح من نريد ال

 حلولال بتقديم سيقوم (كيف) لنا ليقول وإنما ويسكت، ،"البطالة مشكلة
 مشكلة لمواجهة متكاملة خطة بوضع سيقوم (كيف)و ؟، البطالة مشكلةل

 استراتيجيات في الحلول تلك كل بوضع سيقوم (كيف)و البطالة؟،

 تلك كل وتقر اقرارً فيها يتخذ حتى القادم النيابي للمجلس ويقدمها

 .األسئلة هذه ومن ؟ الحلول

 واضحة خطة االنتخابي برنامجه في لديه – اليوم – مترشح من كم

  ؟ البطالة أزمة مع للتعامل

 العمالة مكان الوطنية العمالة إحالل موضوع عن لنا سيتحدث هل

 ظل في بذلك سيقوم كيف ولكن ذلك، نقبل أن يمكننا حسنٌ، ؟ األجنبية
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 نريد فال ؟ الصعبة واالجتماعية االقتصادية والظروف التضخم هذا كل

 واقعية حلوالً نريد وإنما الوردية واألحالم المعسولة والكلمات مثاليات

 األزمة تلك من الخروج من تتمكن حتى بها وتأخذ الدولة تتبناها أن يمكن

 .غيرها أو

 إنه وسيقول يتحدث سوف مترشح من فكم والسكن، اإلسكان وقضية
 ؟ أين ومن كيف حسنٌ، ،"متزوج شاب لكل الئق سكن بتوفير سيقوم"

 في عليها سكنية مشاريع إقامة يمكن التي السكنية األراضي هي أين

 المساحة ضيق وهي البحرين منها تعاني التي الجغرافية الظروف ظل

 سكنية وحدة في المتزوج ابنه يسكن أن يطمح فجميعنا ؟ الجغرافية

 الوحدة هذه يمنح حتى طويلةال نواتالسكل تلك  ينتظر وأال الئقة،

 .اإلسكانية

 أن للدولة يمكن (كيف) لنا ويستخرج يفكر أن يستطيع مترشح من كم

 القديمة المناطق في التفكير نعيد هل ؟ األزمة لهذه الناجعة الحلول تضع

 أن نعرف نحن ؟ بناءها ونعيد القديمة والعاصمة المحرق مناطق مثل

 النواب حتى أو المترشحين من أي ولكن ذلك، يعلم وكلنا أزمة، هناك

 للدولة الناجعة الحلول ويقدم الحسابات يعيد أن من تمكن السابقين

 ؟ مستدام الئق بسكن ينعموا حتى والمواطنين

 مشكلة البحرين في المناطق تلك كل تواجه وإنما فحسب، ذلك ليس

 للمنازل، مالصقة تفتح فالكراجات البعض، بعضها مع المناطق تداخل
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 أزمة من تعاني المناطق وبعض العمل، ورش من بالقرب تفتح والمطاعم

 اآلن وحتى والسكان، بالسكن المتعلقة المشاكل وبعض العزاب، سكن

 المشاكل، تلك لكل الناجعة الحلول وضع من المترشحين من نجد لم

 هناك كانت وإن تشريعات، إلى تحتاج األزمات هذه مثل أليست

 بواجبها تقوم ال التي البلديات ومحاسبة مراقبتها يتم فهل تشريعات،

 والمجالس التشريعية المجالس عمل من هذا أليس المواطن، تجاه

 عند االعتبار في هذا المترشحين واألخوات األخوة وضع فهل البلدية،

 ؟ االنتخابية برامجهم صياغة

 االقتصاديين أن يعرف وكلنا الغذائي، األمن أزمة عن نتحدث أن ويمكن

 – الزمن من لمدة البالد في الغذاء يتوفر أن هو الغذائي األمن يُعرفون

 حسب معقول بسعر مواطن كل يد إلى يصل أن ويمكن – أشهر 6 حوالي

 على ينطبق التعريف هذا هل ولكن جيد، تعريف المادية، المواطن قدرات

 ؟ كله العربي الوطن وشعوب البحرين سكان

 الدول كل وإنما غذائي، اكتفاء لديها العربي الوطن في دولة يوجد ال

 غدت ضخمة بأنهار تتمتع التي البلدان وحتى األغذية من شح من تعاني

 أن يمكن ما وكل والدجاج واللحوم والذرة والشعير القمح تستورد اليوم

 للعرض تخضع ما عادة تلك االستيراد وعملية المواطن، عليه يتعيش

 االستيراد عملية تخضع يوم ففي العالمية، األسعار والرتفاع والطلب،

 فإن آخر يوم وفي المنتجة، الدول في تجري التي والحروب القالقل لبعض
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 البنية فتهدمت الفيضانات أو الجفاف من تعاني أصبحت الدول تلك

 حتى تصاعدت الشحن أسعار فإن وتارة والمواشي، الزرع فتلف التحتية

 على ستنعكس وغيرها الظروف هذه كل التضخم، من معدل أعلى بلغت

 سيدفع من فهو الثمن، سيدفع من هو ألنه بأخرى أو بصورة المواطن

 منه حول غير من مرات عدة سعرها تضاعف التي الغذائية المادة سعر

 .قوة وال

 الناجعة الحلول لوضع المترشح يضعها أن يمكن التي التشريعات ينأف

 االنتخابي برنامجه في سيضع أو وضع مترشح من كم ؟ األزمة هذه لمثل

 ؟ الناجعة الحلول وضع يمكن (كيف)و الموضوع؟ هذا

 المتقاعد يعيشها التي األحوال نعرف كلنا المتقاعدين، السادة مشكلة

 الحلول وضع من المترشحين السادة سيتمكن (كيف)ف وغدًا، اليوم

 في فكر من هناك هل ؟ البرلمان قبة تحت تقديمها يمكن التي الناجعة

 ؟ ذلك

 الجدد، وخاصة والمترشحات المترشحين السادة على نثقل أن نريد ال

 أن يجب االنتخابي البرنامج أن هو به نذكرهم أنو نقوله أن نود ما ولكن

 بعد ترمى ورقة مجرد وليست الناخبين، وبين بينه شرف ميثاق يكون

 .االنتخابات في الفوز

 

 

 


