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وُيعــّد ســمّو األميــر محمــد بــن ســلمان الــذي تحــّل الذكــرى الثالثــة لمبايعتــه وليــًا للعهــد 
فــي 27 رمضــان، مــن الشــخصيات التــي أثبتــت األيــام أنــه قائــد كاريزمــي. حيــث إن القيــادة 

الكاريزميــة َتتطّلــب مجموعــة مــن العناصــر ال تتــم إال بوجودهــا مجتمعــة، وهــي:

مات الشخصية: 1. السِّ

تمتلــك الشــخصية الكاريزميــة صفــة أو أكثــر مــن مجموعــة ِســمات مثــل الحضــور 
القــوي، التأثيــر فــي اآلخريــن، َمَلكــة القيــادة، القــدرة العاليــة علــى التواصــل، وجميعهــا 

ــّي العهــد. صفــاٌت متجليــة فــي ســمّو ول

ف الكاريزمــا بأنهــا قــوة الجاذبيــة الشــخصية التــي َيمتلكهــا بعــض األفــراد، وتجعلهــم قادريــن علــى  ُتعــرَّ
التأثيــر فــي اآلخريــن.

مقدمة..

مات الشخصية السياق الثقافيالجماهيرالبيئةالسِّ

عناصر القيادة الكاريزمية..
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2. البيئة:

وفقــًا لـــ »ماكــس فيبــر«، فالقائــد السياســي الكاريزمــي َيظهــر وَيتعاظــم دوُره وتأثيــره 
بشــكل خــاص فــي الفتــرات التــي تشــهد بعــض األزمــات والمخاطــر، ولذلــك تأتــي 
ــة التــي تزامنــت مــع  ــّي العهــد، ليكــون رجــل المرحل أهميــة توقيــت مبايعــة ســمّو ول
العديــد مــن التهديــدات التــي كانــت تتعــّرض لهــا المملكــة العربيــة الســعودية داخليــًا 

ــرة وغيــر مســتقّرة. وخارجيــًا، وفــي ظــّل بيئــة إقليميــة متوّت

3. الجماهير:

ُتعتبــر الجماهيــر عنصــرًا حاســمًا فــي القيــادة الكاريزميــة، فالقائــد َيســتمّد قوتــه منهــم 
وعــن طريقهــم، وقــد ســاعد ســمّو ولــّي العهــد فــي هــذا العنصــر تحديــدًا، أنــه شــاّب 
بــكل مــا تحملــه هــذه الصفــة مــن مقّومــات، مثــل النشــاط والهّمــة والعــزم والحمــاس، 
فضــًا عــن أنــه ُيمّثــل الفئــَة األكثــر تكوينــًا للمجتمــع الســعودي، ولذلــك كان مــن 
الفّعــال  والتواصــل  وآمالهــم،  تطّلعاتهــم  وإدراك  ــم مطالبهــم،  َتفهُّ عليــه  الســهل 

معهــم.

4. السياق الثقافي:

بــروز القائــد الكاريزمــي، حيــث تاقــت  َيلعــب الســياق الثقافــي دورًا محوريــًا فــي 
مبــادئ ومعتقــدات وأفــكار ســمّو ولــّي العهــد، مــع مــا َتتمّنــاه أغلبيــة المجتمــع 

الســعودي.

ولذلــك فــإّن هــذه العناصــر ســاعدت ســمّو األميــر محمــد بــن ســلمان ليكــون قائــدًا 
كاريزميــًا َيمتلــك رؤيــة واضحــة وحالمــة للســعودية بلــدًا وشــعبًا، واســتطاع عبر ِســماته 
الشــخصية والعلميــة َنْقَلهــا إلــى المواطنيــن، لُتصبــح القيــادُة والشــعُب يــدًا واحــدة 
وراء هــدف مشــترك، َيتمّثــل فــي النهــوض بالمملكــة، ووضعهــا فــي مكانــٍة أخــرى 

أكثــر تقدمــًا وازدهــارًا تليــق بهــا.
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ِسمات خطاب سمّو ولّي العهد

َيقــول اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب - رضــي اللــه عنــه -: »الرجــال صناديــق مغلقــة 
مفاتيحهــا الــكام«، وقديمــًا قــال ُســقراط »تكّلــم حتــى أراك«، فالــكام هــو جــواز 
المــرور األول إلــى عقــول اآلخريــن، والعنــوان الــذي يرســم الصــورة الذهنيــة المبدئيــة.

مــن هــذا المنطلــق، وبمناســبة ذكــرى المبايعــة التــي ُتمّثــل احتفاليــًة خاصــة للشــعب 
أشــهر  مــن  برصــد مجموعــٍة  اإلعاميــة،  للدراســات  القــرار  مركــز  قــام  الســعودي، 
بهــدف تحليلهــا كيفيــًا،  بــن ســلمان،  العهــد األميــر محمــد  مقــوالت ســمّو ولــّي 

أهــّم مدلوالتهــا. واســتخاص 

وقد أظهرت نتيجُة التحليل مجموعًة من النتائج، أهّمها:

• ســيطرة لغــة »التفــاؤل« علــى خطــاب ســمّو ولــّي العهــد، وهــو - أي 
التفــاؤل - ليــس ســمة وجدانيــة فحســب، وإنمــا اســتند إلــى معطيــات عقليــة، 

تمّثلــت أهّمهــا فيمــا يلــي:

هــان عليــه، خاصــة وأن غالبيــة الشــعب مــن  أ - الثقــة فــي المواطــن الســعودي والرِّ
فئــة الشــباب، ممــا يجعــل المملكــة دولــًة فتّيــة. ومــن مقــوالت ســمّوه الدالــة 

علــى ذلــك:

 »أعيش بين شعب جّبار وعظيم«.

 »هّمة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر«.

ــروة مهمــا بلغــت، شــعب طمــوح، معظمــه مــن  ــى التــي ال ُتعادلهــا ث ــا األول  »ثروتن
ــا وضمــان مســتقبلها بعــون اللــه«. الشــباب، هــو فخــر بادن

 »بســواعد أبنائهــا قامــت هــذه الدولــة فــي ظــروٍف بالغــة الصعوبــة، عندمــا َوّحدهــا 
الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود - طّيــب اللــه ثــراه -، وبســواعد أبنائــه 

ســُيفاِجُئ هــذا الوطــُن العالــَم مــن جديــد«.

 »تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمّو المستدام«.

5

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ب - اإلدراك بقدرات ومقّدرات الدولة

بجانــب ثقــة ســمّو األميــر محمــد بــن ســلمان بالمواطــن الســعودي، عكســت بعــُض 
مقوالتــه إدراكــه الكامــل بقــدرات المملكــة، فمــن العوامــل التــي ســاعدت علــى 
تأكيــد الخطــاب التفاؤلــي لســمّو ولــّي العهــد، أنــه لــم يجعــل تحقيــق رؤاه وأحامــه 
داخليــًا،  متوفــرة  ُمقّوماتهــا  كّل  إن  بــل  خارجيــة،  معطيــات  أو  بعوامــل  مرهونــًة 
اإلرادة  عــن  فضــًا  المواطــن،  وقــدرات  المملكــة  مقــّدرات  األساســي  وقوامهــا 

وُحســن اســتغال المــوارد. وقــد عّبــر عــن ذلــك فــي أكثــر مــن مقولــة، مثــل:

• التشاركية 
أظهــرت مقــوالُت ســمّو ولــّي العهــد كثــرَة اســتخدامه لضميــر الجمــع »نحــن«، وهــو 
مــا َيعكــس بجانــِب َتواضعــه، إيماَنــه وقناعتــه بــأن النهــوض بالمملكــة وتحقيــق الــرؤى 
واآلمــال، ال يعتمــد علــى الشــخص الواحــد، وإنمــا بمشــاركة الجميــع، ولذلــك َتكــّررت 

بعــُض الكلمــات الدالــة علــى ذلــك، مثــل »طموحنــا، منجزنــا، مســتمّرون«.

 »بادنــا تمتلــك قــدراٍت اســتثماريًة ضخمــة، وسنســعى إلــى أن تكــون ُمحــّركًا القتصادنا 
ومــوردًا إضافيــًا لبادنا«.

 »لســنا قلقيــن علــى مســتقبل المملكــة، بــل نتطّلــع إلــى مســتقبٍل أكثــَر إشــراقًا، قــادرون علــى 
أن نصنعــه - بعــون اللــه - بثرواتهــا البشــرية والطبيعيــة والمكتســبة التــي أنعــم اللــه بهــا عليهــا«.

 »إن مســتقبل المملكــة ُمبّشــر وواعــد، وتســتحق باُدنــا الغاليــة أكثــَر ممــا تحقــق، لدينــا 
قــدرات ســنقوم بمضاعفــة دورهــا وزيــادة إســهامها فــي صناعــة هــذا المســتقبل«.

 »دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى التي ُتبنى على مكامن القوة«.

 »إن كان طموحنا عنان السماء، فمنجزنا حتمًا سيكون فوق هام السحب«.

 »المملكة تتقّدم ِبُخطًا ثابتٍة يهدف إلى التطّور والتغيير.. وطموحنا ال حدود له«.

 »مستمّرون في تطوير بادنا ولن ُيوقفنا أحد«.

 »طموحنــا أن نبنــي وطنــًا أكثــر ازدهــارًا، يجــد فيــه كل مواطــن مــا يتمنــاه، فمســتقبل 
وطننــا الــذي نبنيــه معــًا لــن نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقّدمــة دول العالــم«.

 »رؤيتنــا لبادنــا التــي نريدهــا، دولــة قويــة مزدهــرة تّتســع للجميــع، دســتورها اإلســام، 
ومنهجهــا الوســطية، تتقبــل اآلخــر«.
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• التطّلع إلى المستقبل   
اتســم خطــاُب ســمّو ولــّي العهــد بكثــرة اســتخدام فعــل المضــارع الــذي ُيعّبــر 
عــن االســتمرارية، وهــو مــا يتوافــق مــع نظــرة ســمّوه التفاؤليــة وتطّلعــه 
الدائــم إلــى المســتقبل، وعــدم االلتفــات إلــى الماضــي إال فــي أضيــق الحــدود، 
ليــس تحّســرًا علــى مــا قــد فــات، وإنمــا لاســتفادة مــن التجــارب. ومــن أمثلــة 

ذلــك، قولــه:

ــا أن  ــاه أو نفقــده باألمــس أو اليــوم، بــل علين  »لــن ننظــر إلــى مــا قــد فقدن
نتوّجــه دومــًا إلــى األمــام«.

 »إن مــا تعيشــه بادنــا مــن أمــن واســتقرار، ومــا تشــهده مــن تطــّور وازدهــار، 
ومــا تزخــر بــه مــن ثــروات وإمكانــات ومــوارد بشــرية مؤّهلــة، ومــا تتمّتــع بــه 
مــن موقــع اســتراتيجي، ُيؤّهلهــا ألن تكــون فــي َمصــاّف األمــم، وإن ذلــك 
كلــه يســتوجب منــا شــكر المولــى - عــّز وجــّل - علــى كريــم فضلــه وَمّنــه، 
لتحقيــق  العمــل  ومواصلــة  مكتســباتنا،  علــى  المحافظــة  إلــى  ويدعونــا 
المزيــد مــن النجــاح واإلنجــازات، وتأتــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
)2030( التــي أقّرهــا ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين - أّيــده اللــه - إيذانــًا 
ببــدء مرحلــة جديــدة مــن التطويــر والعمــل الجــاّد الستشــراف المســتقبل، 
ومواصلــة الســير فــي ركاب الــدول المتقّدمــة، وتحقيــق النمــّو المنشــود، 

مــع التمّســك بثوابــت ديننــا الحنيــف وقيمنــا الســامية«.

 »أخشــى أن يأتــي اليــوم الــذي ســأموت فيــه دون أن ُأنِجــَز مــا فــي ذهنــي 
لوطنــي.. الحيــاة قصيــرة جــدًا، وهنــاك الكثيــر مــن األشــياء بإمكاننــا ُصنعهــا 
للوطــن، وأنــا حريــص أن أراهــا تتحقــق بــأّم عينــي، وهــذا هــو الســبب فــي 

أننــي فــي عجلــة مــن أمــري«.

 »الشرق األوسط هو أوروبا الجديدة«.

 »حربي القادمة أن تكون المملكة في مصاّف الدول المتقّدمة«.

 »ال مكان في نيوم إال للحالمين«.
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• تصدير األمل  
اســتطاع ســمّو ولــّي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان أن َينقــل تفاؤلــه إلــى الشــعب 
الســعودي، وســاعده في ذلك شــخصيته الكاريزمية المؤثرة، فضًا عن مصداقيته 
التــي عّززتهــا ترجمــة األحــام إلــى واقــع ملمــوس، وربــط األقــوال باألفعــال، مــن 
خــال تحقيــق الكثيــر مــن التطّلعــات واآلمــال علــى أرض الواقــع، والتــي َعّبــرت عنهــا 
رؤيــة المملكــة 2030، فشــهد المواطــن بنفســه تنفيــَذ العديــد مــن المشــروعات 
التنمويــة الكبــرى، مثــل )القديــة، البحــر األحمــر، ونيــوم(، والخطــوات الجــادة للمملكــة 
فــي ســبيل تقليــل االعتمــاد علــى النفــط كمصدر رئيســي للدخل، عبر زيــادة اإليرادات 
غيــر النفطيــة، ودعــم الخصخصــة، كمــا رأى قــدرة المملكــة علــى التحــّول لُتصِبــَح 
ِوجهــًة جاذبــة للســياحة الداخليــة والخارجيــة، وهــو مــا أكدتــه مواســُم الســعودية 
التــي  الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة والترفيهيــة، فضــًا عــن اإلجــراءات  بفاعلياتهــا 
اّتخذتهــا المملكــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة، ومواجهــة الفكــر المتطــّرف.. وغيرهــا.

فأصبــح المواطــُن الســعودي حالمــًا، ولديــه طاقــة إيجابيــة كبيــرة، مقرونــة بالثقــة 
ــرًا. والقــدرة علــى تنفيــذ مــا يصبــو إليــه مهمــا كان كبي

ــس هــذا التفــاؤل والثقــة الــذي انتقــل إلــى المواطــن الســعودي، مــن  وُيمكــن َتلمُّ
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث قــام المغــّردون بتدشــين العديــد مــن 

الهاشــتاقات الدالــة علــى هــذا الشــعور، مثــل..

ختامــًا.. لقــد اتســمت لغــة ســمّو األميــر محمــد بــن ســلمان بالتفــاؤل المصاحــب 
ُه إلــى المواطــن الســعودي،  لقــوة العزيمــة وصابــة اإلرادة، والتــي صّدرهــا ســموُّ
ولذلــك فــإن ذكــرى مبايعتــه وليــًا للعهــد، هــي ذكــرى ُتجــّدد األمــل والتفــاؤل، وتبّشــر 

بغــٍد أجمــل.

#السعودية_العظمى#السعودية_الجديدة

#الوطن_يستاهل #همة_حتى_القمة

#محمد_بن_سلمان_إذا_قال_فعل
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك

w w w . a l q a r a r . s a

@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

