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 إدارة اجلرةحنن وعقلية 
 2021يوليو  25خبار الخليج بتاريخ أي جريدة ف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 األطراف، المترامي مُلكه أرجاء يتفقد كان الغابر الزمن في اواليً أن يُروى

 هذا وكان مباشرة، الترعة من يشربون أهلها أن وجد قرية على مر وعندما

 هذا من اشتكوا الرعية بعض أن خاصة إليهم بالنسبة اصعبً الوضع

 منها األهالي ليشرب الفم واسعة كبيرة جرة بوضع فأمر للوالي، الوضع

 المال من مبلغًا قدم أن بعد جولته باقي ليكمل مضى ثم عناء، غير من

 .الجرة لشراء

 صغير بجزء – جرّة بشـراء فورًا القرية مختار أمر الوالي، لتعليمات وتطبيقًا

 بحسب ليست الجرة كانت لذلك الجرة لشراء الوالي قدمه الذي المبلغ من

 وقام – جيبه في المبلغ بقية ووضع الوالي، بها أمر التي المواصفات

 الناس ففرح الناس، منها ليشرب الترعة جانب على الجرة بوضع العمال

 ومدى منها، يعانون كانوا لمشكلة العملي والحل السريع اإلجراء هذا من

 شعراء المختار جمع األهالي فرحة على وبناءً لمعاناتهم، الوالي تفهم

 الوالي، وعلى عليه والثناء المدح قصائد بتنظيم وأمرهم والخطباء القرية

 في الشعراء تسابق لذلك العطاء، لهم أجزل طويلة القصيدة كانت وكلما

 .القصائد تلك تنظيم
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 استقبال حفل بعمل المختار قام القرية، إلى الجرة وصول يوم وفي

 إلقاء وتم قبل، من مثله القرية أهالي يشهد لم ومهرجان وكبير مهيب

 وسهر شواء، حفل وأقيم العصماء، المطولة والقصائد الرنانة الخطب

 ال التي األيام أحد بحق فكان اليوم، ذلك في الصباح حتى القرية أهل
 .القرية تاريخ في تنسى

 أهالي من خاصته ببعض المختار اجتمع الجرة، وصول من أسبوع وبعد

 الجرة وصول وهو العظيم، المشروع هذا في رأيهم عن يسألهم القرية

 استقبال أجل من تم الذي العظيم والحفل الترعة على ووضعها القرية إلى

 وأكلوا استثناء، غير من الجميع وصفق بالتطبيل، المطبلون فقام الجرة،

 المجامالت مراسم من االنتهاء وبعد المبردة، المشروبات وشربوا الحلوى

 عام مال الجرٌة هذه" :المختار حاشية أفراد أحد قال والتطبيل، واالحتفاالت

 يقوم خفير من بد ال أنه أجد لذلك حكومية، وعهدة – سيدي يا –

 توظيف إلى نحتاج لذلك فارغة، أصبحت كلما ليمألها وســقاء بحراستها،

 ."المهمة لهذه الشباب بعض

 المعقول من ليس أنه وبما" :آخر شخص قال ثم الفكرة، على المختار أثنى

 األسبوع، وطوال اليوم طوال يعمالن واحد وساقٍ واحد خفير يبقى أن

 الورديات، بنظام للعمل سقاة 3و خفراء 3 تعيين يجب أنه اقترح لذلك

 أجل من فقط يوميًا ساعات 8 مدة بالعمل فرد كل يقوم أن بمعنى

 ."العمل ليواصلوا آخرون يأتي ثم بالماء، وملئها الجرة حراسة
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 صفق االقتراح، على أثنى وعندما المختار، أوامر بانتظار الجميع سكت

 .الجميع

 وغطاية حمالة إلى تحتاج الجرّة هذه" :فقال بالحديث، اإلذن أحدهم طلب

 الحمالة لعمل الصيانة في مختص فني مدير تعيين من بد ال لذلك وكوز،

 ."والكوز والغطا

 طيب" :فقال ثاقبة نظره صاحب متعمق خبير وهو آخر شاب بادر وهنا

 من بد ال ؟ فيها العاملين ورواتب الجرة عمل حسابات ينظم الذي ذا ومن

 أن أقترح وأنا المالية، للشؤون تنفيذي مدير يرأسها مالية إدارة إنشاء

 وأكثرهم القرية في شخص أجدر فهو المنصب، لهذا المختار ابن نوظف

 ثم النظير، منقطع وثناء حار تصفيق اآلن ،"الوظيفة هذه بإدارة دراية

 تعيين يجب وكذلك" :وقال الثاقبة، النظرة صاحب الشاب هذا واصل

 ابنتك توظيف يتم أن اقترح وأنا رواتبهم، للعمال ليصرفوا بها محاسبين

 – الحضور السادة ومن المختار حظوة من وهم – فالن يا وابنك فالن يا

 ."الوظائف هذه في ليعملوا

 .استمر التصفيق ولكن جلس ثم

 أن يضمن فمن آخر، اأمرً نسيتم لكنكم" :وقال آخر، شخص ذلك بعد قام

 إدارة إنشاء اقترح لذلك ؟ بانتظام سيعملون بالجرة الموكلين العمال

 مدير وتعيين للموظفين وانصراف حضور دفاتر وعمل العاملين لشؤون
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 المنصب لهذا المختار ابنة تعين أن واقترح البشرية، للموارد تنفيذي عام

 ."المنصب لهذا قدرة يضاهيها من يوجد وال األكفأ فإنها

 منازعات أو تجاوزات حصلت لو طيب،" :الحضور السادة أحد أضاف ثم

 ؟الناس وسقاية الجرة عمل سير لحسن بينهم سيفصل فمن العمال، بين
 المخالفين مع للتحقيق قانونية شؤون إدارة إنشاء من بد ال أنه أرى

 ."المتنازعين بين والفصل

 صاحب وهو الحضور السادة أحد جاء اإلدارات، هذه كل تكوين تم أن وبعد

 على يتصرفون العمال ترك يجوز ال" :وقال أجنبية وخبرات عليا شهادات

 ليدير كبير موظف تعيين يتطلب األمر ؟ هؤالء كل سيرأس فمن هواهم،

 ."الشعب مصالح ويرعى والعمال العمل

 وتم الجميع، استقر حتى أيام عدة المنوال، هذا على االجتماع واستمر

 هم الذين الحضور السادة وبنات أبناء على والوظائف المناصب توزيع

 يُرغبون، ال ممن القرية أهالي وبنات أبناء وإهمال المختار حظوة من

 .المغلقة األبواب خلف يجري الذي ما يعرفون ال القرية وأهالي

 أمر عن يسأله الوالي من اخطابً المختار تسلم الزمن، من فترة مرور وبعد

 فكتب األهالي، منها يستفيد وكيف عملها عن اتقريرً منه ويطلب الجرة،

 ورؤيتكم مجهوداتكم وعلى عليكم يثنون األهالي إن" :قائالً المختار له

 نعمة الوالي سيادة يا وأنتم المستقبل، تخترق أن يمكنها التي الثاقبة

 أيديكم لونيقبّ فإنهم لذلك البشرية لنعيم أرسلها التي اهلل نعم من
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 تمام شيء كل فإن الجرة إلى بالنسبة وأما عليه، تسيرون الذي والتراب

 ."عمركم اهلل أطال

 وكل الجرة، حول شهور عدة كل المختار تقارير تسلم في الوالي واستمر

 .طال عمرك تمام شيء

 وصل وعندما متفقدًا، كالعادة يمر الوالي كان سنوات، خمس مرور وبعد

 مكتوب كبيرة الفتة تعلوه كثيرة بأنوارٍ مضاءً فخمًا مبنى وجد القرية، إلى

 وقاعات اغرفً المبنى في ووجد ،(الجرّة لشؤون العامة اإلدارة) عليها

 فخم مكتب على يجلس مهيبًا رجالً وجد كما كثيرة، ومكاتب اجتماعات

 المدير – الدولي الخبير الدكتور األستاذ) عليها كتب الفته وأمامه وكبير

 (.والمياه والجرّة الترع لشـؤون التنفيذي العام

 لم التي الغريبة اإلدارة وهذه المبنى هذا سر عن مندهشًا الوالي فتساءل

 المبنى هذا سيدي، يا" :القرية أفراد أحد فأجاب قبل، من بها يسمع

 خاص ومهم عام مرفق لتسيير والعباد البالد بمصالح للعناية هو الجديد

 ."سنوات عدة منذ للناس بها أمرت التي الجرّة بشؤون

 فارغةً وجدها أن المفاجأة فكانت نفسها، الجرة لتفقد الوالي ذهب

 القمامة من كوم وبجانبهاوفي داخلها فأر ميت متعفن،  ومكسورةً،

 إلصالح تبرعوا) عليها مكتوب والفتة نائمان، وساق وخفير والنفايات،

 (.الجرة
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 إدارة بفكرة نعيش العربي عالمنا ففي ؟ الجرة إدارة فكرة استوعبنا هل

 ؟ ذلك يعني ماذا حالنا، هو وهذا الجرة،

 ومعظمها األساسية، المشاكل من الكثير نعاني العربي عالمنا في

 كوجود التحتية والبنية وتطلعاتهم ورغباتهم الناس باحتياجات يتعلق

 العربي والمواطن ذلك، إلى وما والتعليم والعالج والمستشفيات المدارس

 الجهات أن اإلعالم وسائل عبر ويسمع الصحف في يوم كل يقرأ

 الدوالرات ماليين رصد تم وأنه الفالنية، المشكلة بحل ستقوم التنفيذية

 المصفقون ويصفق الناس، فيفرح الناس، تؤرق التي المشكلة لحل

 شيء أي الواقع أرض على أحد يجد وال األيام وتمر المحتفلون، ويحتفل

 .تغير

 ملحة، بصورة – مثالً – البطالة مشكلة من يعاني العربي الوطن في الشاب

 وقت أقرب في ستُحل المشكلة إن ويقولون عنها، يتحدثون والجميع

 تترك الوظائف هذه فإن الوظائف من الكثير وجود من الرغم على ممكن،

 حتى أو ليشغلها، والجامعة الحضانة من فالن ابن يتخرج حتى فارغة

 كثيرة والوظائف ليشغلها، الفالنية الدولة من الفالني الخبير يأتي

 .البحث قيد الموضوع زال وما معينة طبقات على حكر أنها إال ومتوافرة

 في يعمل أن – فقط – يريد وأنه كسول بأنه يُتهم العربي الشاب

 اليدوي العمل في يرغب ال وأنه الوثيرة، المكاتب وفي المريحة الوظائف

 من بالكثير يفاجئ السوق يدخل أن يحاول عندما لكنه السوق، في أو
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 عاجزًا المرات من كثير في يقف أنه حتى والمشاكل، والضرائب العراقيل

 ويشجعه، عليه يثني من وال إلنقاذه تمتد ايدً يجد فال الحراك، عن

 المحاوالت تلك كل من الرغم وعلى بيديه، يعمل ألنه يحتقره فالجميع

 .الرزق هذا في حتى ينافسه األجنبي أن يجد النهاية في فإنه والجهد

 إلى الواصلة المتغلغلة العشوائية من تعاني العربي العالم في مدننا

 الصناعية المناطق تتداخل حيث القديمة، المدن خاصة العظام، أعماق

 ناحية ومن والمدارس، األطفال برياض العمل وورش السكنية بالمناطق

 مهملة فنراها وجدت وإن السكنية، المناطق في حدائق توجد ال أخرى

 العربية المدن من كثير شوارع في متراكمة القمامة نجد .األمرين تعاني

 ؟ المسؤول فمن للمسؤولية، حس أي غير من

 التي والمشاكل األمور هذه كل ومع معها نتعامل زلنا ما لكن كثيرة، أمور

 مع نتعامل ال فنحن الجرة، إدارة بأسلوب األزمة مرحلة إلى بعضها وصلت

 تغطيها، التي القشور مع بها، يحيط ما مع نتعامل بل نفسها المشكلة

 المشكلة فنغطي البندولية، بالطريقة المشكالت نعالج أن نحاول

 ونضع جانبية فرعية مشكالت ونخلق موجودة غير كأنها األساسية

 لنعلن واإلعالم الصحافة في نخرج ثم الفرعية، المشكالت لتلك الحلول

 ،لكننا – موجودة األصل في تكن لم التي – الفالنية المشكلة بحل قمنا أننا
 .لها الناجعة الحلول بوضع وقمنا أوجدنا األهم، هو وهذا

 ؟ الجرة مع التعامل تم هكذا أليس


