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 عن يصدر شهري تقرير          

-  

 احلارثي العرابي فهد د.

-  

 العناد محود بن الرمحن عبد د. أ.

-  

 عبداهلل بن صاحل احلمود د.

-  

 اللجنة( )رئيس الرديعان عمر بن خالد د.

 عبده امساعيل إبراهيم د.

املوسى مسفر أ.

-  

 عبداهلل الضوحيي أ.

-  

 عايش عبدالرحيم إبراهيم أ.

-  

 مصطفى د. رضا حممد
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 احملتويات

 الصفحة  الموضوع

 7متهيد 

 

 11احلكمي. حسني. الورقة الرئيسة: د 

 14 احلكمي. علي. التعقيب األول: د 

 16 الصحاف. نصر. م.التعقيب الثاني: د 

  :19املداخالت حول القضية 

 19اليت حتّد من فاعليتها.واقع برامج االبتعاث، واملعوقات  -

 26مقرتحات لتطوير سياسة االبتعاث وجتويد خمرجاته. -

 

 39البعيز. إبراهيم. الورقة الرئيسة: د 

 43الرديعان. خالد. التعقيب األول: د 

 46الصاحل. فردوس. د.التعقيب الثاني: أ 

  50الشراري. حامد. الثالث: دالتعقيب 

  :53املداخالت حول القضية 

 53معوقات تطوير التعليم العالي يف اململكة. -

 57آليات تطوير التعليم العالي، وجتاوز اإلشكاالت الراهنة. -

 71العالي. للتعليم اكاليفورني تعقيب ختامي يف ضوء خطة -
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 75العثمان. خالد. الورقة الرئيسة: م 

 77املرزوقي. حامت. التعقيب األول: د 

 79 املزروع. محيد. التعقيب الثاني: د 

 83الدريس. زياد. التعقيب الثالث: د 

  :86املداخالت حول القضية 

 86الرتاث واآلثار: الداللة والتباينات األساسية.   -

 89السعودية يف ظّل التوسع العمراني والتطور احلضاري.الرتاث واآلثار  -

 96معوقات العناية باآلثار واحلفاظ عليها. -

 102مقرتحات لتطوير االهتمام باآلثار والرتاث الوطين.  -

 

 

 113العمودي. سامية. الورقة الرئيسة: أ.د 

 120حجازي. عائشة. التعقيب األول: د 

  :124.أ.د. عبدالرمحن العنادالتعقيب الثاني 

  :126املداخالت حول القضية 

 126التمكني والصراع بني الرجل واملرأة. -

 131معوقات التمكني الصحي. -

 139آليات حتقيق التمكني الصحي يف اململكة. -

  143نقاشات التقريراملشاركون يف 

 145كشاف األعالم 

 147كشاف األماكن 
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العديالد  م 2016إبريالل  ناقش أعضاء منتدى أسبار خالال  شالهر   

املهمالالة، الالاليت ط رحالالا للحالالوار علالاله مالالدار الشالالهر،   وضالالوعاتمالالن امل

 ومشلا القضايا التالية:  

 بالتنمية. وعالقتها االبتعاث سياسة 

 والكّيف. الكمِّ بني العالي التعليم 

 التارخيية. واألماكن باآلثار العناية 

 العربيالة  اململكالة  يف الصحية واحلقوق الصحي التمكني 

 السعودية.
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 احلكمي: حسني. الورقة الرئيسة: د 

 أي بالالا  علالاله خيطالر  مالالا أو  فالنن  االبتعالالاث  عالن  احلالالدي  عنالد 

 مالع  اخلالارجي   لالبتعالاث  الشالريفني  احلالرمني  خادم برنامج سعودي

 خالارجي  ابتعالاث  وهنالاك  وداخلالي،  خالارجي  ابتعالاث  برامج هناكأن 

 وسالالالاب ، وأرامكالالالوا، كاجلامعالالالات، أخالالالرى، جهالالالات ِقبالالالل مالالالن

 الشالريفني  احلرمني خادم برنامج وقد بدأ وغريها. الصحة، ووزارة

 وكالالان هالالال،1426 عالالام يف" االبتعالالاث برنالالامج" اخلالالارجي لالبتعالالاث

 أ قالرّ  الاليي  الوقالا  ويف فقط. أعوام مخسة ملدة يستمرأن  له مقرًرا 

 كافيالة  مقاعالد  علاله  احلصالو   يف أزمالة  هناك كانا فيه الربنامج

 الوظالافف  نالدرة إىل  باإلضافة الثانوية، املرحلة من اخلرجيني لكل

 احللالو   أحالد  الشالريفني  احلالرمني  خالادم  برنامج فكان للخرجيني 

 مالالالن ختّرجالالالوا الالالاليين الشالالالبا  مالالالن الكالالالبري الكالالالم هالالاليا الحتالالالواء

 واجلامعية. الثانوية املرحلتني

 العاشالالالالرة اخلمسالالالالية اخلطالالالالة أهالالالالداف أهالالالالم أحالالالالدن إ وحيالالالال 

 يعالد   االبتعالاث  برنالامج  فالنن  املعرفالة   اقتصالاد إىل  التحو  للمملكة 

 أجالل  مالن  الكالثري  علياله  وُيعالّو   اجملالا ،  هيا يف الركافز أهم أحد

 سالالوق يف تنالالاف  سالالعودية بشالالرية كالالوادر وإعالالداد الالالوطن، تنميالالة

 احلكالالومي القطالالاعني وتالالدعم العلمالالي، البحالال  وجمالالاالت العمالالل
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 وهالالي بعينهالالا، علميالالة ختصصالالات علالاله الربنالالامج ويركالالز واألهلالالي.

 أهالالداف وُتحّقالالق العمالالل، سالالوق وحيتاجهالالا الالالوطن، حيتاجهالالا الالاليت

 والتنمية. اخلمسية اخلطة

 أمالر  وهالو  االنتقالادات،  مالن  العديالد  ومالازا   الربنامج وقد واجه

 أبنالاء  مالن  كبرية شرحية وميّ  كبري، الربنامج ألن نظًرا طبيعي 

 النظالرة  اخالتالف  ظل ويف مبتع . من بيا خيلو يكاد فال الوطن،

 هالالالالي  كالالالالل ظالالالالل ويف اآلراء، ختتلالالالالف الربنالالالالامج مالالالالن إىل اهلالالالالدف

 الالوطن،  يف التنميالة  روافالد  أبالرز  أحالد  يعد  الربنامج فنن االنتقادات 

 املناسب. بالشكل وتأهيلهم الوطن شبا  يف االستثمار وهو

 الربنالالامج متديالالد متأن  بعالالد الثالثالالة مرحلتالاله يف اآلن والربنالالامج

 هالال، ثالم  1431 عالام  يف بالدأت  سالنوات،  مخ  استمرت ثانية ملرحلة

 هالالال،1436 عالالام بالالدأت أ خالالر سالالنوات وخلمالال  ثالثالالة، ملرحلالالة ُمالالّدد

 مالالن بالالالرغم أهدافالاله  ُيحّقالالق الربنالالامجأن  علالاله واضالال  دليالالل وهالاليا

 بعال   يف ُضالّخما  اليت والسلبيات الفشل قصص من لعدد مساعنا

 الربنامج. هيا يعارض من هناك   ألن فقط األحيان

 فافالالالدة لالالاله متقدمالالالة دو  مالالالن واملعرفالالالة العلالالالم علالالاله واحلصالالالو 

 مالالن أفضالالل إجيالالابي مبالالردود ووطنالاله الشالالخص علالاله ويعالالود كالالبرية،

 الاليت  التخصصالات  مالن  عالدد  يف خصوًصالا  السعودية، يف العلم تعّلم

 بيئالالة يف يعالاليش املبتعالال  فالالنن ذلالال  وعالالدا الالالدو ، تلالال  بهالالا سالالبقتنا

 تعّلالالالم عنالالاله ينالالالتج ممالالالا خمتلفالالالة  وحضالالالارية وثقافيالالالة، اجتماعيالالالة،

 إجيابيالالالة جديالالالدة وقالالاليم ومعالالالارف، ومهالالالارات، وعلالالالوم، ثقافالالالات،

 ثقافالالة حنالالو إجيالالابي بشالالكل املبتعالال  توجهالالات تغالاليري علالاله تسالالاعد
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 ككالالل. الالالوطن خيالالدم ملالالا أمشالالل بصالالورة والنظالالر واإلنتالالا ، العمالالل

 وعلالوم  معالارف  نقالل  عله تساعد خمتلفة لغات املبتعثون يتعلم كما

 والصالالالني، كاليابالالالان، العلالالالوم، تلالالال  يف سالالالبقتنا أخالالالرى شالالالعو 

 .وأمريكا با،وأور ودو  وكوريا،

 يف واضالالالال  حضالالالالاري وتغّيالالالالر بطفالالالالرة اململكالالالالة وقالالالالد مالالالالّرت 

 تنميالة  يف واض  أثر االبتعاث من عادوا ملن كان وقد الثمانينيات،

 نوعيالالة نقلالالة هنالالاك سالالتكون االبتعالالاث برنالالامج ومالالع وتطالالور . البلالالد

 املبتعالالالثني مالالالن عالالالدد عالالالودة وبعالالالد القادمالالالة، األعالالالوام خالالالال  أخالالالرى

 نتالابع  حنالن  وهالا  القادمالة،  السنوات يف ذل  أثر وسيظهر املميزين،

 تفكريهالالم، وأسالاللو  وتفالالوقهم إجنالالازاتهم ونالالرى املبتعالالثني، أخبالالار

 .وطننا شبا  يف خرًيا ونستبشر

 قالد  2013 عالام  يف املبتعالثني  عالدد  فنن اإلحصافيات، وحبسب

 وصالالل 2015 عالالام ويف مبتعالال . ألالالف (150) يقالالار  مالالاإىل  وصالالل

 وهالي   مبتعال ،  ألالف  (110)إىل  وحدها أمريكا يف املبتعثني عدد

 التنالاف   بيالنهم  وساليكون  ساليعودون،  شبابنا من الكبرية األعداد

الالالالوطن  تنميالالالة يف مهمالالالة ومراكالالالز مناصالالالبإىل  للوصالالالو  كالالالبرًيا

 بصالالمة وضالالع يف كالالبري أثالالر دراسالالتهم لفالالرتة وسالاليكون وتطالالوير ،

 البلد. مستقبل يف نوعية

 تنبالع  عالام  بشكل االبتعاث برنامج عليها يسري اليت والسياسة

إىل  والوصالو   التالوازن  إىل حتقيالق  وتسالعه  للبلالد،  العامة اخلطة من

 وتالالتغري مسالالتمر، بشالالكل تقييمالاله يالالتم الربنالالامجن إ حيالال  اهلالالدف 

 وقد. أيًضا القبو  آلية وتتغري فيها، االبتعاث يتم اليت التخصصات
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 الربنالامج   يف االبتعالاث  آلية غ ّيرتأن  الثالثة املرحلة بداية مع حصل

 عالد ب فيهالا  ساليتوّظف  الاليت  اجلهة يعرف وهو يسافر املبتع  فأصب 

 تطبيالالالق يف التشالالالديد املرحلالالالة هالالالي  بدايالالالة صالالالاحب وقالالالد عودتالالاله.

 حسالالابهم علالاله الدارسالالني إحلالالاق يف االسالالتثناءات حتالاله الشالالرو ،

 دارس يقار  من عشرة آالف ما تأثر عنه نتج مما أ وقفا  اخلاص

 سلبيًّا. تأثًرا اخلاص حسابهم عله

 احلكمي: علي. التعقيب األول: د 

 جبميالالع التنميالالة جهالالود خيالالدمأن  االبتعالالاث مالالن اهلالالدفأن  مبالالا -1

 خمططالالالالو ينظالالالر أن  الضالالالروري  مالالالالن فالالالنن  لالالاليل   جماالتهالالالا  

 اجلوانالب  علاله  يقتصر ال شامل، مبنظور إىل التنمية االبتعاث

  فقالالالالط  الصالالالالحيةأو  العلميالالالالة،أو  االقتصالالالالادية،أو  التقنيالالالالة،

 القليلالة  السالنوات  يف االبتعالاث  خطالط  علاله  املالحظ من حي 

 التخصصالالات يف الطالالال  علالاله ابتعالالاث رّكالالزت أنهالالا املاضالالية

 االهتمالام  ُتعِط ومل واإلدارية والعلمية، واهلندسية، الصحية،

 أي يف التنميالة  دعافم أهم من هي أخرى لتخصصات الكايف

 والرتبويالالالالالة، االجتماعيالالالالالة، التخصصالالالالالات: وهالالالالالي جمتمالالالالالع،

 هالي  أن  رؤيالة  هناك وحنوها، وكأن واإلنسانية، والنفسية،

 مالن  منهالا  املتالوفر أو أن  التنميالة،  يف هلالا  حاجة ال التخصصات

 يف متميالزة  كالوادر  لتوفري كاٍف السعودية جامعاتنا خرجيي

 يف شالديًدا  ضالعفاا  هنالاك أن  املشاهد بينما التخصصات  هي 

 وأن التخصصالالات، هالالي  مالالن السالالعودية اجلامعالالات خمرجالالات

 السالالبعينيات أواخالالر يف ا بتعثالالوا الالاليين مالالن املتميالالزين األسالالاتية
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 التقاعد، عله شارفواأو  تقاعدوا، قد امليالدية والثمانينيات

 الضالالروري فمالن  ولاليل   آخالر  أو  لسالبب  اجلامعالات  غالادروا أو 

 ُيبتعالال   الالاليت إىل التخصصالالات نظالالرتهم املخططالالون ُيغّيالالرأن 

 والرتبويالة،  االجتماعية، للتخصصات أكرب جما  وفت  هلا،

 اجليالالد االختيالالار علالاله الرتكيالالز مالالع واإلنسالالانية، والنفسالالية،

 التخصصالات  وهالي  . إليهالا  ُيبتعثون اليت واجلامعات للمبتعثني

 .لألفضل االجتماعي والتغيري التنمية دعافم أهم من

 أعالداد  يف تتفالاوت  -الناشئة خاصة -السعودية  اجلامعات -2

 اجتالالالا إىل  أّدى ممالالالا مالالالنهم  للخالالالرجيني وتوظيفهالالالا مبتعثيهالالالا

 مكّثالف،  بشالكل  سالعوديني  غالري  أسالاتية  مالع  للتعاقد بعضها

 املبتعالالالثني مالالالن بينمالالالا ضالالالعيفة  جامعالالالات خرجيالالالي توظيالالالفأو 

 البعثالة  يف مالازالوا  وهالم  توظيفهم األوىل ومن ممتازة، نوعيات

 يف مالالالالنهم ختالالالالر   مالالالالن واسالالالالتقطا  وحماضالالالالرين، معيالالالالدين

 عمالالل، عالالن يبحالال  ومالالا زا  إىل البلالالد وعالالاد جيالالدة جامعالالات

 للجامعات. ممتازة فرصة وهي 

 األعالالالالداد يواكالالالالب مل املبتعالالالالثني الطالالالالال  علالالالاله اإلشالالالالراف -3

 املشالالرفني قلالالة مالالن ُتعالالاني امللحقيالالات فالالبع  مالالنهم، الكالالبرية

 متابعالة  علاله  املشالرف  قالدرة  عالدم إىل  أدى ممالا  فيهالا   العاملني

 اإلشالالراف إليالاله ُيسالالند الالاليين الطالالال  مالالن الكالالبرية األعالالداد

 . وفّعا  جيد بشكل عليهم

إىل  األخالالالرية السالالالنوات يف االبتعالالالاث يف السالالالريع التوسالالالع أّدى -4

 بعضالالهم وعالالودة ضالالعيفة، جامعالالات يف املبتعالالثني بعالال  ختالالّر 
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 متميالالزين، علمالالي ومسالالتوى مهالالارات بالالدون ولكالالن بشالالهادات 

 . البعثة يف بها درس اليت اللغة حته ُيتقن ال بعضهمأن  كما

 مبهالارات  الطالال   ابتعاث بسبب املوارد  يف كبري هدر هناك -5

 يف لدراسالالالالتها الاطالالالالوي وقًتالالالالا وقضالالالالافهم ضالالالالعيفة، إجنليزيالالالالة

 يالالتمأن  األجالالدى مالالن ألالالي  هالاليا إىل سالال ا :  ويقالالود اخلالالار  

 ابتعالاثهم  قبالل  اإلجنليزيالة  اللغة يف معني مستوى عله حصوهلم

 سالالالالنة بعمالالالالل وذلالالال   ،(التوفالالالالل يف األقالالالل  علالالالاله درجالالالة  500)

 االبتعالالالاث، قبالالالل اململكالالالة يف هنالالالا للبعثالالالات الامالالالث حتضالالالريية

 السعودية؟ اجلامعات تتبناها

 الصحاف: نصر. م.التعقيب الثاني: د 

 العالام  الفكالري  املسالتوى  ارتفالاع  فالنن  احلضالاري،  املنطلالق  من

 املالحظ من فننه وكيل . اجملتمع يف العلمي التقدم مبعيار يقرتن

 مرتبطالالالة أن النتيجالالالة االبتعالالالاث  بالالالرامج مالالالن السالالالنني عشالالالرات بعالالالد

 التنميالالالة باحتياجالالالات ارتباطهالالا  مالالالن أكثالالر  والشالالالهادات بالالامل هالت 

 الشاملة!

 والفناليني  للتقناليني جالدًّا   ماسالة  الشالاملة  التنمية حاجةأن  كما

 شالالبه والرتكيالالز والطالالب، واهلندسالالة الصالالناعة جمالالاالت خمتلالالف يف

 العمليالة  الدراسالات  النظرية دون الدراسات عله االبتعاث يف املطلق

 علالاله عكسالالية نتالالافجإىل  يالال دي ذلالال  وكالالل التطبيقيالالة  واجملالالاالت

 !!البالد يف الشاملة التنمية

علاله حنالو   بعضها  عله وأرّكز عوافق، عدة سريًعا وسأذكر

 حمدد.
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 الشالاملة   بالتنميالة  وعالقته االبتعاث سياسة عن احلدي  عند

أو  االبتعالاث  برنالامج  حتديالد  هالي  العوافق أهم أحد بأن أجزم أكاد

 الوطن حيتاجها اليت وهي بعينها، علمية ختصصات عله تركيز 

 !!كيل  العمل وسوق

 الوقالا نفساله   ويف العوافالق، أحالد أهالم    يكون كيف ولكن 

  واض . التناق  العمل؟ وسوق للوطن مطلب

 حسالالالالا  علالالالاله بعينهالالالالا علميالالالالة ختصصالالالالات حتديالالالالد سياسالالالالة •

 اإلبالداع  روح تقتالل  ال فهالي  منها، قريبة أخرى علمية ختصصات

 مرتمجاالا  التخصالص  جتالد  إمنالا  فحسالب   الطالالب  لدى واملنافسة

   .(العربيةإىل  اإلجنليزية من املثا  سبيل عله) حرفيًّا

 الدولالالالالة تلالالالال  يف للدراسالالالالة أساًسالالالالا ُيبتعالالالال  الطالالالالالبن إ حيالالال  

 علالاله عالالدمهاأو  املوافقالالة تكالالون بالالأن األجالالدر ألالالي  األجنبيالالة،

 اجلامعالالة برنالالامج يف هالالو كمالالا البلالالد، تلالال  بلغالالة مالالا ختصالالص

 التخصالص أن  لالو  فيمالا  للواقالع  أقالر   سيكون ذل  ألن املعنية؟

 املقصالود،  املعناله  وأفقالد   العربيالة، إىل  حرفيًّالا  ُتالرجم  قالد  نفسه

 مرجعاله / أو  امللحقيالة  موافقالة  عالدم  األغلالب  يف النتيجة وتكون

 الواليالالات يف وبالاليات  دافًمالالا، حتالدث  هالالي ! )التسالمية  تلالال  علاله 

 .(املتحدة

 تقالالدير  أحسالالن علالاله البالالاف  وأدافهالالا الثقافيالالة امللحقيالالات دور •

 املتاحالالالة املالالالوارد عالالالن املبتعالالالثني الطلبالالالة أعالالالداد لكثالالالرة نظالالالًرا

 للملحقية.
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 بقالالرارات وااللتالالزام الثقافيالالة، للملحقيالالة املكبلالالة البريوقراطيالالة •

 يف اجلغالالرايف موقعهالالا حبسالالب لألوضالالاع إدراكهالالا مالالع الالالوزارة،

 املفالالالرتض الالالالديناميكي دورهالالالا مالالالع يتناسالالالب ال الدراسالالالة  بلالالالد

 ولالالي  املثالالا  سالالبيل علالاله) املنشالالودة األهالالدافإىل  النالالاتج لتحالو  

 مالالن أكثالالر بدراسالالة املتميالالزين للطلبالالة املوافقالالة عالالدم: احلصالالر

، 4/4 الرتاكمالالالي  معدلالالاله  كالالالان لالالالو  حتالالاله واحالالالد   ختصالالالص

 سالبيل  علاله ) !ذلال   مت لالو  البعثالة  من بالفصل املتواصل والتهديد

 الدراسالالالالة جمالالالالا  يف مسالالالالبوق غالالالالري تقالالالالار  اآلن جيالالالالري املثالالالالا 

  الداخلي(. التصميم وختصص املعمارية،

 لإلبالالداع األسالالاس هالالو مصالالراعيه علالاله التخصصالالات جمالالا  فالالت  •

 التخصالص  عن النظر بغ  النتافج  أفضل حتقيق يف والتناف 

  سلفاا. احملدد العلمي

 للتخصالالالص الرتمجالالالة تكالالالون الغربيالالالة االبتعالالالاث دو  بعالالال  يف •

 تسالالالتدعي للطالالالالب معضالالاللة ُتشالالالّكل حبيالالال  حرفيالالالة، احملالالالدد

 يف كالالالبرية ماديالالالة خلسالالالافر وُتكّبالالالد  عنالالاله، الصالالالرف انقطالالالاع

 !موضوعه لشرح شخصيًّا امللحقية مراجعة

 امللحقيات بع  يف البريوقراطية وترّهل الواعية، اإلدارة غيا  •

 غالالالالري توظيالالالالف علالالالاله والرتكيالالالالز الالالالالدو ، بعالالالال  يف الثقافيالالالالة

   التنمية. يف سلًبا ي ثر املواطنني 

 غيالالالا  ظالالالل يف العالالالالي والتعلالالاليم التعلالالاليم وزارتالالالي دمالالالج وأخالالالرًيا •

 يعالالد  مبثابالالة االثالالنني  مسالالتوى مالالن للرفالالع املتخصصالالة  الكالالوادر

 التخالبط  ظالل  يف لالدينا  التعليم منظومة كفن يف األخري املسمار
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 ابتعالاث ) للطلبالة  املتزايدة واألعداد التعليم لوزارة املزمن اإلداري

 السالالكاني  االنفجالالار لواقالالع  حتميالالة نتيجالالة   (وخالالارجي داخلالالي

 .اململكة يف احلالي

    وعالقتهدددددا االبتعددددا   املددددداخالت حددددول قضدددددية: )سياسددددة 

 بالتنمية(:

 واقع برامج االبتعا ، واملعوقات اليت حتّد من فاعليتها:

 _ببسالاطة  _اخلارجي  الشراري إىل أن االبتعاث حامد د.أشار 

 .األخرى الثقافات عله وانفتاح اإلنسان، يف استثمار هو

أكالرب   اخلالارجي  لالبتعالاث  الشالريفني  احلرمني خادم وبرنامج

 اآلونالالالالة يف السالالالالعودي اإلنسالالالان  إىل تنميالالالالة يهالالالدف  وطالالالالين مشالالالروع 

 يف الالالدو  أوافالالل مالالن أصالالبحنا حتالاله املبتعالالثني عالالدد وزاد األخالالرية،

 لعالالالدد كنسالالالبة أُخالالاليإذا  األو  نكالالالن ملن إ اخلالالالارجي، االبتعالالالاث

 .  السكان

 بالساليولة  ارتبطتالا ( والثانيالة  األوىل )املرحلتان االبتعاث وبرامج

 الالالالالنفط أسالالالالعار ارتفالالالالاع مالالالالن الناجتالالالالة ،(املالالالالالي )الفالالالالاف  املاليالالالالة

 تنميالالالة مشالالالاريع مالالالن بوصالالالفها جالالالزًءا   (والثانيالالالة األوىل )الطفرتالالالان

 .الدولة

 قالالد االختيالالار  عشالالوافية يف هنالالاك كالالان بدايالالة الربنالالامج  ويف

 تالالوّفر  عالالدم  قضالالية  ملعاجلالالة  القالالرار  سالالرعة  مالالع  إىل التفاعالالل  تُعالالزى

 يف ونقالالالالالص ضالالالالالعفأو  باجلامعالالالالالات، للطالالالالالال  دراسالالالالالية مقاعالالالالالد

 الالالالزمن مالالالرور ومالالالع إخل،...  االبتعالالالاث يف املتخصصالالالة الكفالالالاءات

 .املبتعثني ونوعية الضبط وترية زادت الربنامج  ونضج
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 ضالوابط  بوضالع  الالوزراء  جملال   قالرار  صالدر  قريالب  وقالا  وقبل

 اخلالاص،  حسابهم عله للدارسني االبتعاث لاللتحاق بربنامج عالية

 ربالط  وكاليل   حمالددة،  وبتخصصالات  اجلامعات، نوعية حي  من

 .مباشرة بالوظيفة الربنامج

 :لالبتعاث تمخسة مسارا وبصفة عامة، فهناك

   اجلامعات. طريق عن االبتعاث -1

 االبتعالالاث كربنالالامج خاصالالة، بالالرامج طريالالق عالالن االبتعالالاث -2

 دراسالته  يف إكمالا   يرغالب  ملن فرصة وهي  - اخلارجي

 بنحالالالدى معيالالالًدا يكالالالون بالالالأن يوفالالالق مل ولكالالالن وم هالالالل 

 .اجلامعات

 .....(وبنوك )شركات اخلاص االبتعاث يف القطاع -3

 املالالالالالالدني ويشالالالالالمل  احلكالالالالالالومي، القطالالالالالاع  يف االبتعالالالالالاث  -4

 .والعسكري

 يلتحقالون  أغلالبهم  وه الء اخلاص، احلسا  عله الدراسة -5

 طريالالق عالالن و.... أ االبتعالالاث بربنالالامج االلتحالالاق يطلبالالونأو 

أو  حمليالة  م سسالات أو  جهالات  ِقبل من ُتعطه دراسية من 

 .دولية

 الالربامج  مالن  برنامج العوين أن االبتعاث عبداللطيف. وذكر د

 املتعالددة،  العالقالة  ذات التعليميالة  القضالايا  مالن  قضية صاحبا اليت

 زاويالالة مالالن دراسالالته ميكالالن الالاليي التنمالالوي، اجلانالالب هالالاأهم ومالالن

 مت ممالالالا التحقالالالق ومالالالن ثالالالم  يتطّلالالالب التعلالالاليم  كفالالالاءة وهالالالي مهمالالالة،

 الكفالالاءة واألخالالرى منالاله؟ املنالالتج مالالع يتسالالاوى هالالل عليالاله: الصالالرف
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 التنميالالة يف الربنالالامج هالاليا مالالن املسالالتفيدين دور حيالال  مالالن اخلارجيالالة

 ضعفها.ختّرجهم، وهي إفادة تشري امل شرات إىل  بعد

 تنفيالييًّا  معاله  التعامالل  مت الربنالامج  هاليا أن  السبب يكون وقد

 برنالالامج  وحتالاله  اتفالالق،  كيفمالالا  االبتعالالاث  فأصالالب   بوصالالفه هالالدفاا  

 هنالالاك تكالالونأن  دون أفكالالار، توالالالد مالالن أتالاله" بعثتالال  وظيفتالال "

 واإلمكانالالالات، االحتياجالالالات، ُتحّلالالالل اسالالالرتاتيجية علميالالالة دراسالالالة

 اآلن دراسالة  إعالداد  املناسالب  من يكون وقد هلا. املستقبلي واملنظور

 كالالم للربنالالامج، واخلارجيالالة الداخليالالة الكفالالاءة مسالالتوى يف للنظالالر

 مسالتوى  ثالم  ومالن  اإلنفالاق؟  هاليا  أنالتج  وماذا أنفق؟ وفيما عليه؟ أ نفق

 خالالالال  واملتوقالالالع احلالالالالي القالالالومي الالالالدخل يف وإضالالالافته مشالالالاركته

 .القادمة السنوات

 برنالالامج مالالن املسالالتفيدين الرديعالالان أن عالالدد  خالالالد. وأوضالال  د

 ألالالالف (250) زهالالالاء بلالالال  قالالالد لالبتعالالالاث الشالالالريفني احلالالالرمني خالالالادم

 يف -بال ش  – ومفيد طموح برنامج حقيقة وهو. ومبتعثة مبتع 

 تلفا اليت األخرى واملسألة. بلدناإىل  واملعارف اخلربات نقل قضية

 والعلميالة  التطبيقيالة  التخصصالات  عله تركيز  الربنامج يف االنتبا 

 االبتعالاث  يشالمل  هنا التأكيد عله الالرأي بالأن  ومن املناسب  فقط،

 اجملتمالالع يغّيالالر فمالالا كالاليل ، واالجتماعيالالة اإلنسالالانية التخصصالالات

 حباجالة  حنالن  مسالألة  وهالي  اإلنسالانية،  العلوم هي تفكري   وأمنا 

 الاليت  والثقافيالة  االجتماعية واملعوقات الثقافة قيد من للخرو  إليها

 .االجتماعي التحّو  عمليات تكب 

 مالالالع نتعامالالالل أننالالالا يبالالالدو: احمليالالالا مسالالالاعد. د قالالالا ومالالالن جانبالالاله 

 اجلامعالات  بعال   رقي مبستوى راق تعليمي مظهر أنه عله االبتعاث
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 جتعلنا النظرة والتقويم.. وهي  النقد فوق وأنه .متّيزها. نعرف اليت

 حسالالالا  علالالاله مسالالالتفيدة ألطالالالراف غنالالاله أداة أصالالالب  مشالالالروع أمالالالام

 الربنالامج  بهاليا  التحقوا ممن كثريينأن  جتد وليا الوطن  مصلحة

 مالالا  حتقيالالق حيالال   مالالن سالالواء  والتعالالب العنالالا  مالالن الكالالثري  وجالالدوا

 كفالاءات  وجالود  وعالدم  عليه، القافمني سلبية منأو  إليه، يتطلعون

 طّلالا   وجالود  مع ومتطلباتهم، السيما احتياجاتهم هلم حتّقق إدارية

 باململكالالة  نفسالالها األقسالالام مالالن بالالاملتخّرجني متخمالالة ختصصالالات يف

 هلم. وظافف وجود ومن ثّم عدم

 أ قالالرت الاليت  بصاليغته  االبتعالاث  فكالرة  ألغالا  الالوزارة أن  واملالثري 

 السالالابق الالالوزير مالالع ومضالالا سالالنوات، لعالالدة تطبيقهالالا ومت ودرسالالا

 القطالالاع يف اجلهالالات بعالال  مالالع االتفالالاق علالاله تقالالوم جديالالدة بسياسالالة

 حمددة. وظافف عله الطال  ابتعاث ثم اخلاص،

 وأرى ،الامسالتقب  عواقبهالا  مالن  وأخشاله  جريئالة،  التجربة وهي 

 يف علميالة  إضالافة  عالن  البح  املتمثلة يف االبتعاث فكرة أنها أنها

 األكادميية. م سساتنا يف إليها نفتقر ختصصات

 اخلالار   عله يقتصر ال االبتعاث: احلكمي حسني. وأضاف د

 مالالن وأيًضالالا وحماضالالرين، ملعيالالدين داخلالالي ابتعالالاث فقالالط، فهنالالاك 

 للكليالالالالات الالالالالداخلي واالبتعالالالالاث ."العالالالالالي التعلالالالاليم وزارة" بالالالالرامج

أن  ويظهالالر بالاله، اخلالالاص تنظيمالاله لالاله وكالالان. األهليالالة واجلامعالالات

 جديالالدة وختصصالالات جامعالالات يف الشالالبا  اسالالتيعا  كالالان اهلالالدف

 .  التعليم يف االستثمار قطاع دعمإىل  إضافة ومتنوعة،

 احلالرمني  خالادم  بربنالامج  دورهالم  فالنن  بامللحقيالات   يتعلق وفيما

 أمالا  كالبري،  بشكل الثقايف اجلانب عله مقتصًرا كان الشريفني
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 سالهلة  األمالور  وكانالا  كالبرًيا  يكالن  فلم باملبتعثني  املتعلق اجلانب

 الطالالال  أمسالالاء حيفالالظ امللحقيالالة يف املشالالرفأن  لدرجالالة وبسالاليطة 

 كتخصصالالالاتهم، عالالالنهم، مهمالالالة وبيانالالالات علالالاليهم، يشالالالرف الالالاليين

 حتالّو   الربنالامج  بالدأ أن  وبعالد . يسالكنونها  الاليت  واملدن وجامعاتهم،

 أنهالم  لدرجالة  واملبتعثني  باالبتعاث خاصة إداراتإىل  امللحقيات دور

 .الثقايف دورهم وأهملوا نسوا

 وهالالم للمبتعالالثني، والالالداعم السالالند هالالي امللحقيالالاتأن  وُيفالالرتض

أو  أكادمييالة،  عقبالة  أي مواجهالة  عنالد  يقصدونه اليي األو  امللجأ

 كالثري  يف أنهم يشهد الواقع لكن مالية أو  نفسية،أو  اجتماعية،

 لالو  املبتعال   يتمّناله  الاليي  والتحدي العقبة هم يكونون احلاالت من

 عالالن الصالالرف يقطعالالون األوقالالات بعالال  ويف. بالاله هلالالم عالقالالة ال أنالاله

 السالبب  ينتفالي  وعنالدما  مالا،  سالبب  ألي تنبيه،أو  إنيار دون املبتع 

 تالزعج  وإجالراءات  وقًتالا  ُتصالرف  مل الاليت  املبالال   اسالتعادة  وقا يأخي

 أمالور  علاله  الرتكيالز  يف ويرغالب  عنهالا،  غناله  يف هو اليي املبتع ،

 .  يةأكثر أهم وأسرية أكادميية أخرى

 امللحقيالالات، يف املشالالرفني مالالن املبتعالالثني مالالن كالالثري ويشالالتكي

 الاليت  والتحديات باملشكالت مباالتهم الأو  الصلف، تعاملهم ومن

 يتواصالالل فالالال مشالالكلة الطالالب  يواجالالهأن  فيحصالالل. الطالالالب تواجاله 

 يقفالوا  ملن إ احليالاد،  موقالف  ساليقفون  أنهالم  يعلالم  ألناله  امللحقية  مع

 خصوًصالا  واملسالاعدة،  العالون  فيه عن يبح  اليي الوقا يف ضد  

 .  والقانونية األكادميية القضايا يف

 الثقافيالالالالة  للملحقيالالالالات األساسالالالالية املهمالالالالةأن  مالالالالن وبالالالالالرغم

 امللحقيالالات اهتمالالام لكننالالا نالالرى  الثقالالايف  اجلانالالب علالاله الرتكيالالز
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تكالالون   بالالل املالالأمو   مسالالتوى يف ليسالالا السالالعوديني الطلبالالة بأنديالالة

 السالالعوديني الطلبالالة ومتّيالالز إبالالداع أمالالام عثالالرة أحياًنالالا حجالالر امللحقيالالة

 التعريالالالالف يف كالالالالبري أثالالالالر الطالبيالالالالة ولألنديالالالالة. األنديالالالالة أعضالالالالاء

 ذلالال  يكالالن ملن وإ وحضالالارتها، وثقافتهالالا، وتراثهالالا، بالسالالعودية،

 سالل   يكالون  قالد  آخالر  بشالكل  ساليتم  فنناله  امللحقيالة   مالن  بنشراف

 .الوطن عله

 فننهالالا طالالالب  أنالاله علالاله املبتعالال إىل  امللحقيالالات تنظالالر وعنالالدما

 احلقيقيالة.  ومكانتاله  وإمكانياتاله،  قدراته، ومن منه، تقلل بيل 

 اجلامعالالالالات، وأسالالالالاتية والضالالالالبا ، األطبالالالالاء، مالالالالنهم واملبتعثالالالالون

 واملهالارة  اخلالربة  لدياله  مالن  ومنهم وغريهم، واملعلمون، واملهندسون،

 امللحقيالالات فالالنن ذلالال  ومالالع امللحقيالالة  يف العالالاملني لالالدى مالالا يفالالوق مالالا

 طالالالالب بالالالني ُتفالالالّرق وال باألسالالاللو  نفسالالاله،  مجيًعالالالا معهالالالم تتعامالالالل

 .  دكتورا أو  ماجستري،أو  بكالوريوس،

 االهتمالام  يالتم أن  جيب الدولة استثمار من مهم جزء واملبتعثون

 وهالالالاليا. الالالالوطن  وينفعالالالوا  ليعالالالالودوا واحتضالالالانهم  ورعالالالايتهم،  بهالالالم، 

 املبدعالالة النمالالاذ  علالاله والتعالالّرف عليالاله، الرتكيالالز جيالالب االسالالتثمار

 ولالي  . أكالرب  بشالكل  ودعمهالم  علاليهم  والرتكيالز  مالنهم،  واملتميزة

 أخالرى   جنسالية  أي وال اليابالانيني،  وال مبالدعني،  األمريكالان  كل

 ممالالا وهالاليا. واالهتمالالام الرعايالالة يسالالتحق ومالالن املتميالالز مالالنهم ولكالالن

 املبالالدعني علالاله رّكالالزت الدولالالةأن  ولالالو. وُيفّعالالل إليالاله ُينظالالرأن  جيالالب

 عله احلصو  يف وساعدتهم التسهيالت، إليهم وقّدما واملتميزين

 بعالالالد ورعالالالتهم املناسالالالبة، واملواقالالالع اإلدارات يف املناسالالالبة الوظالالالافف
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 أحبالالاث شالالكل يف تعلمالالو  مالالا يطبقالالون حبيالال  للسالالعودية  عالالودتهم

 .  التنمية فستتحقق - أفكارهم من واستفادت ودراسات،

 املسالالكن يف يفكالالر وهالالو لوطنالاله عالالاد مبتعالال  سالاليبدع كيالالف

 وتالأمني  ألطفالاله،  مناسبة مدارس وتأمني سيارة، وشراء املناسب،

 وطنالالاله خدمالالالة مالالالن الابالالالد أنالالاله حيصالالالل مالالالا! مناسالالالب؟ رزق مصالالالدر

 نفسالاله، يف إال يفكالالر ال أنالالاني شالخص إىل  فننالاله يتحالالّو  وجمتمعاله  

 بوصالالفه مواطًنالالا  حقوقالاله  مالالن األدنالاله احلالالد علالاله حيصالالل وكيالالف

 حيقالق أن  ألجل مشاقها يكابد الغربة، يف عمر  من سنيًنا أمضه

 .ووطنه وأهله، نفسه، فيخدم ويعود هدفه،

الصبان عله اجلوانب االقتصادية لالبتعالاث    حممد. وركز د

 -قبلالها  ورمبالا  - النفط أسعار اخنفاض حي  أشار إىل أنه ومع

 مالالا احلجالالج مالالن وقالالّدم االبتعالالاث، بنلغالالاء ويطالالالب طالالالب مالالن رأينالالا

 بعالالال  علالالاله الرتكيالالالز ومت العظالالاليم، الصالالالني ُسالالالو ر هلالالالدم يكفالالالي

أو  االبتعالالاث جهالالات ِقبالالل مالالن سالالواء وحتالالدث، حالالدثا الالاليت األخطالاء 

 يالالالربر مالالالا تقدميالالاله مت فيمالالالا جنالالالد فلالالالم صالالالراحة  . وبكالالالل.املبتعالالالثني

 .اإللغاء يف تتمّثل خطرية خطوة عله اإلقدام

 :التالية ويف هيا اإلطار ميكن التأكيد عله النقا 

وأنهالالالا  حمليالالالة، جامعالالالة عشالالالرة سالالالبع لالالالدينا بالالالأن الالالالتحججن إ :أوالا

 قاصالالالرة  نظالالالرة ُيمّثالالالل طالبنالالالا  مجيالالالع السالالالتيعا  تكفالالالي

 ومالن . جامعالة  مافالة  لالدينا  لالو  حتاله  يستمر وأن البد فاالبتعاث

 .بالدنا يف جامعية شواغر وجود لعدم إننا نبتع  قا :
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 دون مبتعالثني  وعالودة  كبرية، تسّر  نسبة بوجود التحججن إ :ثانًيا

 ُيشالالالّكل وال الغريالالب،  بالالاألمر  لالالالي  دراسالالتهم   اسالالتكما  

 .اإلطالق عله ظاهرة

 مالن  ود   هب  ما بكل يلتحقون مبتعثينا من كبرية نسبةن أ :ثالًثا

 خبطالالالأ لالالي   وهالالاليا بهالالا   معالالالرتف غالالري  وبعضالالالها جامعالالات، 

 .املتابعة وضعف املعايري، عمومية هو ما بقدر املبتع 

 أفضالل  يكالون  قالد  احملليالة،  جامعاتنا من اخلّريج مستوىن أ :رابًعا

 ك تالب  وكيالف  مقارنة، حمل لي  املبتعثني  اخلرجيني من

 يكالالون قالالد الالاليي املطلالالق، احلكالالم هالاليا مثالالل إصالالدار لنالالا

 كان صحيًحا، وإذا يكون! ال وقد منه، جزء يف صحيًحا

 قبالل  املتبعة املعايري يف بل االبتعاث  برنامج يف لي  فاخلطأ

 .االبتعاث وأثناء 

 سياسة االبتعا  وجتويد خمرجاته:مقرتحات لتطوير 

 تنويالالع  مبكالالان األهميالالة الرديعالالان إىل أن مالالن  خالالالد. أشالالار د

 اهلنالالالد، مثالالالل: لبلالالالدان اإلنسالالالانية التخصصالالالات يف االبتعالالالاث بلالالالدان

 أمريكالالالالا دو  وبعالالالال  ونيجرييالالالالا، إفريقيالالالالا، وجنالالالالو  وتركيالالالالا،

 مصالدر   يكون ال حبي  واملعارف، الفكر تنويع بهدف الالتينية 

 وبالتالالي  املالأمو    مالن أقالل   تالزا   ما الغربية  فجامعاتنا الدو  فقط

 األجنبيالة  اجلامعالات  من واإلفادة للطال ، الفكرية املدارس تنويع

 .بكثري أفضل

 يالتم  حبيال   تامالة   بعنايالة  املبتعالثني  انتقالاء  ضرورة اآلخر واألمر

 العلمالي  والتحصاليل  للدراسة استعداد لديهم ممن اأَلْكفاء، اختيار
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 واخلالرو   وجمتمعهالا،  اململكالة  عالن  إجيابيالة  صالورة  وتقديم اجلاد،

 .املبتعثني اختيار عملية يف الفسادأو  القبو  عشوافية من

 السالعوديني  ترّكالز  عالدم  فيلزم االبتعاث، جامعات وخبصوص

 عدديالالة  "كوتالالا" جامعالالة لكالالل يكالالون وأن حمالالددة، جامعالالات يف

 بشالر   اجلامعالات،  مالن  ممكالن  عالدد أكرب  من يستفيدون حبي 

 تكالون  وأن مقبالو ،  علمالي  مسالتوى  ذلالا  اجلامعات تل  تكونأن 

 .علميًّا معتمدة

 وهنالا  الطالبالات،  خيالصّ  فيمالا  بالامل رافق  تتعلق مشكلة وهناك

 امل رافالق   شالر   عالن  والتنالاز   بيل ، اخلاصة األنظمة مراجعة يلزم

 ميكالالن معينالالة سالالنًّا بلغالالن ممالالن العليالالا، الدراسالالات لطالبالالات خاصالالة

إننالا نواجاله هالي  املعضاللة، فلالدينا عالدد كالبري         .كشر  حتديدها

مالالن املعيالالدات واحملاضالالرات يف بعالال  األقسالالام اجلامعيالالة، ممالالن ال     

يتالالوفر هلالالن مرافالالق )حمالالرم(  وبالتالالالي ميكالالثن سالالنوات طويلالالة دون   

إكمالالا  تعلالاليمهن العالالالي  ومالالن ثالالّم حنالالن حباجالالة إىل قالالرار يف هالالي     

 املسألة.

 نرفالع  ألن حباجالة  اأننال  يف علالي . د البازعي مالع  علياء. واتفقا أ

 تقالالالل ال فهالالالي...جامعاتنالالالا يف اإلنسالالالانية التخصصالالالات مسالالالتوى مالالالن

 الاالعلميالة، فضال   التخصصالات  عن يةأهم تزيد الواقع يف بل...يةأهم

 خالالالال  مالالالن الالالالوطن أرض يف اللغالالالة دراسالالالة عالالالن أهميالالالة أن تكالالالون 

وخالال  فالرتة دراسالة     ...هنالا  فروعها تفت  أجنبية معاهدأو  جامعاتنا

 مالن  يالتعلم  ..بهالا  ساليدرس  اليت للبلد ثقافيًّا الطال  تهيئة اللغة، يتم

 قالالالد الالالاليت املشالالالاكل مالالالن للتخفيالالالف والقالالالوانني  األنظمالالالة خالهلالالالا

 .يواجهها
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 ألن إجباريًّالالا  يكالالونأن  جيالالب املعيالالدين ابتعالالاث: أن وأضالالافا

 تكالون خطالط   ورمبالا ... تقريًبالا  النظام نفسه هلا السعودية جامعاتنا

 وهالالالو طالبالاله  يالالدّرس  جامعيًّالالا  أسالالتاًذا  فلنتخيالالل ...مكالالررة  األقسالالام 

اجلامعالالة  مالالن ودكتالالورا  وماجسالالتري، بكالالالوريوس، علالاله حاصالالل

أو  15) مالدى  علاله  خربتاله أن  أي...بهالا  ويالدرس  منهالا  ختالّر   نفسها،

 كيالالف...مماثلالالة وطنيالالة جامعالالة أيأو  جامعتالاله تتعالالدى ال سالالنة (20

 وسالالالينقلها عليهالالالا حصالالالل الالالاليت اخلالالالربات ومالالالا...طالبالالاله؟! سالالاليدرس

واملكتبالالالالالالة  نفسالالالالالاله، واألشالالالالالالخاص أنفسالالالالالالهم، النظالالالالالالام... هلالالالالالالم؟!

 اعتمالالالادأن  كمالالالا...وهكالالاليا آخالالالر ضالالالعيفاا الاجالالالي وُيخالالالّر ...نفسالالالها

 كاملالالة مقالالررات تالالدري  يف واملعيالالدين احملاضالالرين علالاله جامعاتنالالا

 .ويلقنه املقرر حتفظ/حيفظ وغالًبا...خطأ

 يف جنالالد بسالالهولة...الرتبويالالة التخصصالالات واألمالالر يف واألدهالاله

وطالالالالرق  منالالالالاهج) مالالالالادة وأسالالالالتاذات يدرسالالالالون  أسالالالالاتية جامعاتنالالالالا

وكالل   ،(الساللوك  تعديلأو ) ،(الرتبوية اإلدارة) مادةأو  ،(التدري 

 يف دراسالالي فصالالل يف يوًمالالا يدرسالوا  مل حيالال ...الكتالالب مالالن خالربتهم 

 كاملالة،  التجربالة  يعالش  .. مل(امليالداني  التالدريب  أيام عدا.. )مدرسة

( كمثالالالالا ) األمريكيالالالالة اجلامعالالالالات عكالالالال ...ينقلالالالالها؟! فكيالالالالف

 املالالالدارس جتربالالة  خالالالوض علالاله  جمالالالربون الرتبيالالة  كليالالالات فأسالالاتية 

 للعليالالالا، بالدراسالالالات للقبالالالو  بوصالالالفها متطلًبالالالا  مسالالالتمر  بشالالالكل

 يف يعمالل  ة/األسالتاذ  حيال  جنالد   الوظيفالة،  علاله  ومتطلًبا للمحافظة

 أخصافيًّا. إخل. أو...بوصفه معلًما حقيقية مدرسة

 مالالالالالن االسالالالالالتفادة قضالالالالالية العالالالالالوين أن عبالالالالالداللطيف. وعلالالالالالق د

 نفسالاله  القسالالم مالن  املعيالالدين ختالالر  مالن  االسالالتفادة وعالالدم االبتعالاث، 
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أن  واألسالالاس املطلالالو ، هالالو والتنالالوع والتالالوازن إطالقالاله، علالاله لالالي 

 مالن  ختالّر   معيالد  فرمبالا  عالية، كفاءة ذا اجلامعي األستاذ يكون

 الالالدي وقتنالالا يف خاصالالة وخرباتالاله، ومهاراتالاله جبهالالد  أسالالتاًذا قسالالمه

 يف متنالالالاو  أصالالالبحا حتالالاله والعلالالالم  املعرفالالالة جمالالالاالت فيالالاله ف تحالالالا

 الشالهادة  عله وحصل االبتعاث، من أته أستاذ من أفضل الباح ،

 وخربات. جهد بأقل

 .د طرحالالالاله  مالالالالا مالالالالع متاًمالالالالا  أتفالالالالق :أخضالالالالر أروى. وقالالالالالا د

 مالالنأكثالالر  احملليالالة اخلالالربات بعالال  جالالودة حيالال  مالالن عبالالداللطيف،

 مالن  يفتالون  مالن  مشالكلة  طرحالا  فقالد  عليالاء   .أ مع املبتعثني. وأتفق

 هاليا  ط رحالا  جسال   مال متر  يف دراسالة،  دون املختلفالة  التخصصات

 ُيفاليت  املثالا   سبيل عله اخلاصة الرتبية خمتص أصب  املشكلة  إذ

 وأصالالالبحوا العميالالق،  التخصالالص  هلالالاليا دراسالالة  دون املنالالاهج  علالالم  يف

 تصالّف   خالال   مالن  الدورات ويقيمون باجلامعات، الطال  ُيدّرسون

 أيًضالا  الوضالع  هاليا  وجند اإلطالق. عله صحي  غري وهيا الكتب 

 فمالالادة األخالالرى، التخصصالالات بقيالالة علالاله احلالالا  ويسالالري بالالالوزارة،

 املتخصالالالص غالالالري مالالالن ُتالالالدّرس اخلاصالالالة الرتبيالالالة يف الرتبويالالالة اإلدارة

 وهكيا. باإلدارة،

 -بالالال شالال  – االبتعالالاث الشالالراري أن برنالالامج حامالالد. ويالالرى د

 ضالالرورة فيالاله واالسالالتمرار سالاللبياته، مالالن بكالالثريأكثالالر  إجيابياتالاله

 املناسالب  مالن  يكالون  قالد  ليا  "االستدامة" السعودي اإلنسان لتنمية

 مسالتدام،  وم سسالي  مشالولي  مبنظالور  الربنالامج  تطوير يف التفكري

 ُتوضالع ( مالن  ) لالبتعالاث  وطالين  صالندوق أو  وطنية م سسة كنجياد
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 إدارة جملالال  عليالاله وُيشالالرف للجميالالع، واضالالحة وآليالالة ضالالوابط لالاله

 م سسالات  من الدولة مع باملشاركة ٌيمّو  العليا، بالقيادة ومرتبط

 وأهالالل األعمالالا ، ورجالالا  والبنالالوك(، الشالالركات) اخلالالاص القطالالاع

 .  الدميومة لنضمن املختلفة  املدنية وامل سسات واجلمعيات اخلري،

  ولعل من املناسب يف هيا اإلطار مراعاة ما يلي:

 (.حرًّا املبتع  يكون )أن...  بوظيفة املبتع  يقيد أال -1

 الدرجالالالالالالة علالالالالالاله احلصالالالالالالو  بعالالالالالالد لالالالالالالبللطا ُيسالالالالالالم  أن -2

 ملالالالدة  االبتعالالالاث دولالالالة يف للعمالالالل عليهالالالا املبتعالالال  العلميالالالة

 ق بالالالالالل كالالالالالان وإن اخلالالالالالربة، لكسالالالالالب عالالالالالامني أو  عالالالالالام

 لالالالالاله يسالالالالم  أن  املرموقالالالالة  اجلامعالالالالات  ىحالالالالد إ يف للعمالالالالل 

 يشالالالرف كالالالأن معينالالالة، اشالالالرتاطات مالالالع هنالالالاك، بالعمالالالل

أحالالالد  مالالالع يالالالرتبطأو  سالالالعودي، طالالالالب مالالالنأكثالالالر  علالالاله

 تكالالالالون قالالالالد وهالالالال الء إخل ... الوطنيالالالالة البحالالالال  مراكالالالالز

 أسالالالاتية كالالالونهم مالالالن الامسالالالتقبأكالالالرب  للبلالالالد خالالالدمتهم

 األخالالالرى الالالالدو  يف ولنالالالا احملليالالالة، اجلامعالالالات ىحالالالدإ يف

 أسوة.

 يف ضالعف  هنالاك  العالوين أناله إذا كالان    عبداللطيف. وأوض  د

 البالالالالديل، هالالالالو االبتعالالالالاث يكالالالالونأن  العالالالالال  فلالالالالي  اجلامعالالالالات،

 جامعاتنالالالا  فحتالالاله وباملناسالالالبة اجلامعالالالات.  تلالالال   تطالالالوير واملطلالالالو 

 موقالف  تقياليم مالدى الكفالاءة، وتوضالي      يشملهاأن  ينبغي الداخلية

 الفاقالالالد جوانالالالب علالالاله والتعالالالّرف التنميالالالة، مسالالالرية يف منهالالالا كالالالل

 ومعاجلته.
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احلكمالالي علالاله هالاليا الالالرأي األخالالري بقولالاله: إذا    علالالي. وعلالالق د

عالاملي،   مبسالتوى  ألسالاتية  فنحن حنتا  عاملية، جامعات كّنا نريد

 علالالاله حيصالالاللواأن  بالالالد فالالالال عالالالاملي  مبسالالالتوى أردنالالالا أسالالالاتية  وإذا

 سالالبيل وال. ختصصالاتهم  يف مرموقالة  عامليالة  جامعالات  مالن  مال هالتهم 

 مالن  ميالرّ  اجلامعالات  فياله. إن تطالوير   واالسالتمرار  باالبتعاث إال ليل 

 نسالالالتثين وطبًعالالالا .فقالالالط التالالالدري  هيئالالالة ألعضالالالاء االبتعالالالاث طريالالالق

قالالد تكالالون  األخالالريةأن  مالالع العربيالالة، واللغالالة الشالالرعية التخصصالالات

 .إىل االبتعاث بدورها حباجة

 يكن مل وحماضرين معيدين من اجلامعات منسوبي وابتعاث

 لألفضالالل ُيتالالاح الغالالالب يف إنالاله بالالل  افتخاريًّالالا  سالاللوكااأو  ترفاالالا يوًمالالا

 اجلامعة. يف معيدين ليصبحوا صعبة  اختيار بعملية مروا اليين

 عله اطالعي خال  ومن النف ، علم يف ختصصي واقع ومن

 ُتنقالالل مل العلالالوم هالالي أن  أرى األخالالرى  والرتبويالالة االجتماعيالالة العلالالوم

 جالالدًّا قليلالالة مراجالالع مالالن ُتالالرجم مالالا وأن العربيالالة، للغالالة جيالالد بشالالكل

 العلالالوم هالالي أن  كمالالا األقالالل، علالاله سالالنوات بعشالالر متالالأخر للعربيالالة

 املواكبالالة  علالاله احملليالالة جامعاتنالالا قالالدرة مالالن أسالالرع بشالالكل تتطالالور

 النفسالالالية وخالالالدماتنا تعليمنالالالا ونطالالالور نالالالبين لكالالالي أنالالاله أرى ولالالاليل 

 يف جامعالالات ألفضالالل اآلالف إىل ابتعالالاث فنننالالا حنتالالا  واالجتماعيالالة 

 أمريكيالة  جامعالة  (50) أفضالل  عله والرتكيز التخصصات، هي 

أن  الطالالالب علالاله ُيفالالرضأن  علالاله االبتعالالاث، يف ختصالالص كالالل يف

 بشالالالكل واإلحصالالالاء البحالالال  كمنالالالاهج معينالالالة، مقالالالررات يالالالدرس

 الدراسالالات لكالالن بالالرامج جامعاتنالالا  جلميالالع التقالالدير ومالالع. مكثالالف
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 أمامهالالا مالالازا  واالجتماعيالالة والنفسالالية، الرتبويالالة، العلالالوم يف العليالالا

 إىل تلالال  نصالالل وحتالاله العامليالالة، اجلامعالالات لتواكالالب طويالالل مشالالوار

 .االبتعاث إال لنا حّل فال املرحلة 

 والرتبويالالة، النفسالالية، العلالالومأن  أخالالرى، مالالرة وأؤكالالد وأعالالود

 امالا زلنال   وأننالا  العربيالة،  للغة األدنه باحلد ولو ُتنقل مل واالجتماعية

 وبياجيالاله  وسالالكنر، فرويالالد، مرحلالالة الامالالث الالالنف  علالالم يف نعالاليش

 يف ميهلالة  واكتشالافات  جديالدة،  إىل مرحلة انتقل اآلن العلم بينما

 مالا زا   ، وبعضالنا neurosciences العصالبية  والعلالوم  الالدما   أحباث

 .  اآلنإىل  والالشعور السلوكية األهداف يف

 عالالالن يعالالالّوض ءالقالالالويز أنالالاله ال شالالالي  حممالالالد. د يف حالالالني أكالالالد 

 كالالالل يف متقدمالالالة حبثيالالالة مراكالالالز لالالالدينا كالالالان لالالالو إال االبتعالالالاث 

استسالها  يف إعالداد البحالوث.     مالن  اآلن حيدث كما ولي  جامعة،

 مالن  سنوات ُتعاد  شهر يف االبتعاث طريق عن تأتي اليت املعرفة إن

 الوضالالوح،  ذلالال  مالالن حمليًّالالا  واألهالالم  تالالتم الالاليت واملمارسالالة القالالراءة

 الاليت  والثقالة  املبتعال ،  عنالد  التخصالص  يف اإلتقان وسرعة والعمق،

 تكمالالل الالاليت والنقالالا  الالالتفكري وطريقالالة املشالالرفون، لالاله يعطيهالالا

 املتقدمالالة  البحثيالالة املراكالز  تالالوّفرت لالالو األكالالادميي  وحتاله  نضالجه 

 املنشود. التطوير من جزء أخرى جامعات مع اخلربات تباد  فنن

 ابتعالالالالاث يقتصالالالالرأن  املوسالالالاله مسالالالالفر. أ ومالالالالن جانبالالالاله، يالالالالرى 

.. والبحثالي  األكالادميي  القطالاع  يف املشالتغلني  علاله  العليا الدراسات

 احلالرمني  خالادم  برنالامج  أمالا  ..ابتعالاثهم  مسال ولية  جهالاتهم  تتوىل وأن

 مبرحلالالالالةأكالالالالرب  اهتماًمالالالالا يالالالالوليأن  فعليالالالاله.. اخلالالالالارجي لالبتعالالالالاث

 .التطبيقية عيةالنو والدبلومات البكالوريوس
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 يف وخارجيًّا داخليًّا األخرية السنوات يف وأضاف: لقد أسرفنا

 حاجالالالات هالالالرم رأس ُتمّثالالالل هالالالي بينمالالالا.. العليالالالا الدراسالالالات بالالالرامج

 ال يالالالالوظيف هيكلنالالا  يف ومتثيلالالالها شالالغلها أن  يعالالالين ممالالا  اجملتمالالع  

 األعمالا   متّثلاله  الاليي  بالقالدر  االبتعالاث،  مالن  عاليالة  نسالبة إىل  حيتا 

 القطاعات. خمتلف يف التنفييية

 املهنيالة  للدراسات اجملتمع سيوجهان أساسيان عامالن وهناك

 :الدكتورا  ملرحلة خصوًصا العليا  الدراسات عن عوًضا

 اخلالالاص فالقطالالاع.. اخلصخصالالةإىل  الالالوطين التحالالّو  اجتالالا  األو :

 علالالالاله التنفيييالالالالة مناصالالالالبه لتالالالالوليأكثالالالالر  املهنالالالاليني يفّضالالالالل

 جمالالالا  يف بهالالالم سالالاليكتفي والالالاليين.. البحالالال  يف املشالالالتغلني

 اإلداري الالالنمط  بعكالال   وهالاليا .. والدراسالالات  االستشالالارات

 للشالالالهادات الرتقيالالالة يف األولويالالالة يعطالالالي الالالاليي.. احلكالالالومي

 العليا.

 والالالالوزراء  القيالالالادات  تعالالاليني يف السالالالعودي  االجتالالالا  حتالالالّو   الثالالالاني:

 مالالن  يالالأتون  الالالوزراء  أغلالالب  كالالان  السالالابق  ففالالي .. وخالفهالالم

 من فأغلبهم األخرية، التعيينات يف أما.. األكادميي احلقل

 اخلاص. القطاع

 مالا قالد جيعالل   .. اجملتمالع  ثقافالة  مالن  ساليغريان  االجتاهان وهيان

 أكثر. املهين إىل التحصيل يتجهون الشبا 

 مراكالالالز ليسالالالا نقلالالالي، فالالالريى أن اجلامعالالالات   أسالالالامة. أ أمالالالا

 للمجتمالع  الثقالايف  باملسالتوى  االرتقالاء  الرفيسالة  مهمتهالا  وأن توظيف،

 أمالا  التخصصالات.  تنالوع  ضالري مالن   فالال  تها  لاليل  ختصصا مبختلف
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 معاهالالد ِقبالالل مالالن سالالواء اجلامعالالة، بعالالد تالالأتي مرحلالالة فهالالو التالالدريب

 اختصاصه. حسب كل املعنية، األجهزةأو  التدريب

 موجالودة،  لالبتعاث احلكمي إىل أن احلاجة حسني. وأشار د

 الشالرق  مالن  دو  فهنالاك  طالبهالا،  تبتعال   من السعودية فقط ليسا

 علاله  احلصالو   ليسالا  اخلالار   يف والدراسة. طالبها تبتع  والغر 

أن  وعالالدا. ذلالال  مالالنإىل أكثالالر  تتعالالداها   بالالل فقالالط ومهالالارة معرفالالة

 هلالا  دو  مالن أو  األو ، مصالدرها  مالن  واملعرفالة  العلالم  علاله  احلصالو  

 عالالن خمتلالالف آخالالر بلالالد يف الطالالالب دراسالالة فالالنن اجملالالا   هالاليا يف بالالاع

وأطالر    تعالّود  عمالا  خمتلفالة  تفكالري  مهالارات  عله تعلم يساعد  بلد  

 مل جديالالالدة إجيابيالالالة وقالالاليم عالالالادات تعّلالالالم ذلالالال إىل  ويضالالالاف. عليالالاله

 املروريالالالالة، األنظمالالالالة علالالالاله كاحملافظالالالالة السالالالالعودية، يف يتعّودهالالالالا

 . وغريها املواعيد، واحرتام اآلخر، خصوصية واحرتام

 لالالالالدينا، اجلالالالالامعي التعلالالالاليم إىل تطالالالالوير حاجالالالالة هنالالالالاك نعالالالالم،

 .  االبتعاث برنامج مع يتعارض ال وهيا وتطوير   فيه واالستثمار

 يف للدراسالالة طلبتهالالا ابتعالالاث أيًضالالا علالاله  اجلامعالالات وحتالالرص

 نقالالالارن وعنالالالدما جناحالالاله، أثبالالالا مالالالا وهالالالو اخلالالالار ، يف جامعالالالات

 يظهالالر الالالداخل  مبخرجالالات السالالعودية خالالار  مالالن التعلالاليم خمرجالالات

 وخاصالة  حكومية وهناك قطاعات. اخلار  خرجيي لصاحل الفرق

 للخالالار ، تبتعالال  وسالالاب  الصالالحة فالالوزارة أيًضالالا، موظفيهالالا تبتعالال 

 .  أيًضا العمل وحتسينه تطوير أجل من ذل   عله وحترص

 اخلالار  إىل  موظفيهالا  إلرسا  ختطط بدأت اليت اجلهات ومن

 اللغالة  فالتعلم . املنكالر  عالن  والنهالي  بالاملعروف  األمر هيئة اللغة، لتعلم



13 

 

 –2016  2015  
35 

 الكالالالم ليسالالا واللغالالة هنالالا، اللغالالة تعلالالم عالالن خيتلالالف األم البلالالد مالن 

 قطاعالالات يف يعمالالل مالالن حيتاجالاله مالالا وهالالو الثقافالالة، حتالاله   بالالل فقالالط

 . غربية دو  من اجلمهور مواجهة

 النهايالة  يف تسعه الوطن  أبناء تبتع  اليت اجلهات هي  وكل

 .اجملاالت كل يف الوضع وحتسني التنمية، أهداف حتقيقإىل 

 وأن البالد  واستمرار   الصبان إىل أن االبتعاث حممد. وأشار د

 بقيالالة علالاله اإلنفالالاق مثالالل مثلالاله اإلنفالالاق، يف مطلقالالة كأولويالالة ُيعامالالل

 وأال يكالالون االجتماعيالالة، واخلالالدمات والصالالحة، التعلالاليم، عناصالالر

 الثمانينيالالالالات اإلنفالالالالاق. ويف تقلالالالاليص"  مشالالالالرحة"  علالالالاله مطروًحالالالالا

 برنالالامج   كالالان الالالنفط أسالالعار اخنفضالالا وحينمالالا والتسالالعينيات،

إىل  ذلال   وأّدى احلكالومي،  اإلنفالاق  ختفالي   ضحايا أو  االبتعاث

 العالالدد ظالالل يف خاصالالة جمتمعنالالا، يف كالالبرية علميالالة فجالالوة حصالالو 

 هيئالالالة كأعضالالالاء وكنالالالا. احملليالالالة جامعاتنالالالا مالالالن وقتهالالالا احملالالالدود

 وحتالاله املعيالالدين، وظالالافف تقّلصالالا فقالالد ذلالال   مالالن نعالالاني التالالدري 

 تزايالد  ومالع  _أّدى  ممالا  االبتعالاث   فرصالة  لاله  تالت   مل مالنهم   املتواجد

 للتعاقالد  مصالراعيه  علاله  البالا   فالت  إىل  _املقبالولني   الطالال   أعداد

 . وافدة تدري  هيئة أعضاء من متزايدة أعداد مع

 وطالالالين، حتالالالّو  برنالالالامج وأمالالالام طالالالرق، مفالالالرتق يف اآلن إننالالالا

 يهالتم  معالريف،  اقتصالاد إىل  السالعودي  اقتصالادنا  حتويل يف وماضون

 االبتكالالارإىل  شالالبابنا يالالدفع ممالالا وجودتالاله  التعلالاليم علالاله بالالالرتكيز

 طريالالق عالالن املعرفالالة اكتسالالا  طريالالق نقطالالع بنالالا فكيالالف واإلبالالداع،

 عله حيّثنا ديننا وحته الثقافات؟! مبختلف واالختال  االحتكاك
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 اإلسالالالم عصالالرأن  مالالن بالالالرغم  "الصالالني يف ولالالو" العلالالم تلقالالي تنويالالع

 .اآلخرينإىل  العلم ُيصّدر وكان ازدهاًرا، األكثر كان وقتها

 يسالالالتمر، وأن البالالالد وبراجمالالاله االبتعالالالاثن إ :القدددول وخالصدددة

 واملتابعالالة السالالليمة باملعالالايري وأخطافالاله عيوبالاله مالالن ُنقلالاللأن  ونسالالتطيع

 يف والتنويالالالع عيوبالالاله، علالالاله كالالالثرًيا فتطغالالاله مزايالالالا  أمالالالا. الدقيقالالالة

 وطننالالا سالاليقود مالالن علالاله إجياًبالالا تالالنعك  وثقافاتالاله  العلالالم مصالالادر

 ظالل  يف االنعالزا   ال ميكننالا  وأناله  خاصة القادمة، الفرتة يف الغالي

 اآلخالالالرين، علالالاله التعالالالّرف من الالالا الالالاليت تتطّلالالالب االقتصالالالادية، العوملالالالة

 يف التفالريط  دون واجتماعيًّالا،  وحضاريًّا، علميًّا، بهم واالحتكاك

 .ذل  عله حية أمثلة وتركيا ماليزيا يف ولنا الدينية، معتقداتنا
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 البعيز: إبراهيم. الورقة الرئيسة: د 

 (26): اجلالالالامعي التعلالالاليم يف كميالالالة نقلالالالة اململكالالالة شالالالهدت

 كليالة  39إىل  باإلضافة) أهلية جامعات (10و) حكومية، جامعة

 منالالاطق كالاللإىل  اجلالالامعي التعلالاليم فرصالالة وصالاللا وبالاليل   (أهليالالة

 جتالالاوز علالاله سالالاعد ممالالا احملافظالالات  مالالن كالالبري وعالالدد اململكالالة

 يف األكالالرب اهلالالاج  ُتشالالّكل كانالالا الالاليت االسالالتيعا  إشالالكالية

 قضالالالايا عالالالن اجلامعالالالات انصالالالرفا وبسالالالببها السالالالعودي، اجملتمالالالع

 االجتماعيالالالة  الضالالالغو  لتنشالالالغل بتالالالداعيات  والتحسالالالني، التطالالالوير

 .الوطن وبناته ألبناء تعليمية فرص لتوفري

 ملرحلالة  الالتفكري  بالدأنا  أننالا  يبالدو  الكميالة،  النقلالة  هالي   وبعد

 خطابنالا  يف مفالردات  ظهالرت  حيال    "الكيفيالة  النقلة" وهي قادمة،

 لرسالالالتها اجلامعالالة أداء يف التمّيالالز يف بالرغبالالة ُتالالوحي األكالالادميي

يف  ذلالالال  ونلحالالالظ. واالجتماعيالالالة والبحثيالالالة، التعليميالالالة، بأبعادهالالالا

 ،العامليالة  التصالنيفات  يف مبراكالز  للفالوز  للمنافسة تسابق جامعاتنا

 اخلطالالالط هيكلالالالة وإعالالالادة وقفيالالالة، لكراسالالالي مبالالالادرات وإطالالالالق

 متطلبالالالات مالالالن بالالالبع  لتفالالالي األكادمييالالالة  براجمهالالالا مالالالن لكالالالثري

 .األكادميي االعتماد



13

  –2016     40 

 الرغبالالالة. جمالالالرد تتجالالالاوز ومتطلبالالالات شالالالروطاا للتمّيالالالزأن  وأرى

 بيئالالة العالالالي: للتعلالاليم التنظيميالالة البيئالالة يف تغالاليريات حيتالالا  والتمّيالالز

 .اجلامعات بني األدوار وتوزيع التناف  عله تشّجع

 ثقافالة  نقلا قد اجلامعات عدد يف الزيادة تكونأن  وُيفرتض

 تنالالالالاف إىل "  "اجلامعالالالالات علالالالاله الطالالالالال  تنالالالالاف " مالالالالن التنالالالالاف 

 خرجيالي  عالدد  كالان  عاًمالا  عشالرين  وقبالل ". الطال  عله اجلامعات

 لكالن  اجلامعات  يف املتاحة املقاعد عدد عله كثرًيا يزيد الثانوية

 يف املتاحالالالة املقاعالالالد عالالالدد جتالالالاوز حيالالال  املعادلالالالة، تغالالالريات مالالال خًرا

 (335الثانويالالة ) خرجيالالي أن عالالدد حالالني يف ألفاالالا  (360) اجلامعالالات

 التعلالاليم مقاعالالد عالالدد يف هالاليا فافًضالالا  ويعالالين وطالبالالة  طالالالب ألالالف

 .مقعد ألف (25)إىل  يصل العالي

 جمالرد  نفسها ترى اجلامعات جعل املنافسة ثقافة وجود وعدم

 حيال   منافسالة   بينهالا  يكالون أن  يفالرتض  وال حكومية، م سسات

 ضالمن  مالن  ليسا املنسوبني رضاأو  املتميزين استقطا أن  نالحظ

 التشالغيلية  باملهالام  اجلامعالة( مشالغولة   إدارة) فهالي  اجلامعة، أولويات

 .اليومية

 وأوكلتهالا  باملنافسالة  الغر  يف املتميزة وقد اهتما اجلامعات

 قمالالالة اهلالالالرم يف العامالالالة العالقالالالات وجعلالالالا ،"العامالالالة العالقالالالاتإىل "

 العامالالة للشالال ون اجلامعالالة وكيالالل) هارفالالارد جامعالالة الافمالالث. اإلداري

 لإلعالالالالالم اجلامعالالالالة وكيالالالالل) أوهالالالالايو واليالالالالة وجامعالالالالة ،(واإلعالالالالالم

 للعالقالالالات اجلامعالالالة وكيالالالل) متشالالالجن واليالالالة وجامعالالالة ،(اجلالالالامعي

 اجلامعالالالة وكيالالالل) بركلالالالي – كاليفورنيالالالا وجامعالالالة ،(اجلامعيالالالة
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 للعالقالالات اجلامعالالة وكيالالل) تورنتالالو وجامعالالة ،(اجلامعيالالة للعالقالالات

 .(اجلامعية

وتعمالالالالل  للمنافسالالالالة، شالالالالر  واملاليالالالالة اإلداريالالالالة واالسالالالالتقاللية

 فرصالالالة للجامعالالالات ُيعطالالالي ال موّحالالالد إداري نظالالالام ضالالالمن جامعاتنالالالا

 إحالالالدى يف ناشالالالئة جامعالالالة مالالالدير فصالالالالحيات. واملنافسالالالة للتمالالالايز

 ك الربى  مالن  جلامعة املعطاة الصالحيات نفسها هي النافية  املناطق

 .جامعاتنا

 أصالبحا  الدولالة   ميزانيالة  علاله  الكلالي  شبه االعتماد وبسبب

 رمحالالة حتالالا العلمالالي والبحالال  التعلالاليم يف التميالالز أساسالاليات أبسالالط

 بيد ولي . املالية وزارة مس ولو فيها يتحّكم مالية ومصادر موارد

 ومهالارات  الرتجالي  عبالارات  مالن  بالبع   التسالّل   سالوى  اجلامعالة  مدير

 عالدد  حسب يتم اجلامعة ميزانية تقديرأن  باإلشارة وجدير. اإلقناع

 فلالالي  العلمالالي اإلجنالالاز أمالالا اإلنشالالافية، املشالالاريع وحجالالم الطالالال ،

 ناحيالالة ومالالن. اجلامعالالة ميزانيالالة تقالالدير يف مهمًّالالا معيالالاًرا بالضالالرورة

 يف وهالي  اجلامعة، ميزانية ضمن الطال  مكافآت ُتحسب ثانية،

 النهايالالة يف ألنهالالا البحثالالي أو  التعليمالالي العمالالل يف تالالدخل ال احلقيقالالة

 .اجتماعية رعاية بنظام تكون ما أشبه

 تضالالمن ال تيبالاليبات يكتنفالاله الدولالالة ميزانيالالة علالاله واالعتمالالاد

 علاله  حته التنافسية عله يساعدها اليي املالي االستقرار للجامعة

 الالدو   يف املتميالزة  وتعتمد اجلامعة. تقديرأقل  عله احمللي املستوى

 .األوقاف عله املتقدمة
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 ثالالالث باسالالتثناء جتاريالالة  جامعالالات األهليالالة جامعاتنالالا ومعظالالم

 وبريطانيالالا، املتحالالدة، الواليالالات مثالالل رأمساليالالة، وهنالالاك دو . منهالالا

 ففالالي. التجاريالالة للشالالركات اجلالالامعي التعلالاليم تالالرتك مل وأسالالرتاليا

 فقالط ) رحبيالة  غالري  م سسالات  تتبع األهلية اجلامعات كل أمريكا

 جلامعالة  مال خًرا  بريطانيالا إال  تالرخص  ومل ،(جتاريالة  جامعات ثالث

 التابعالالة اجلامعالالات عالالدد يتجالالاوز ال أسالالرتاليا ويف واحالالدة، جتاريالالة

 .اليد أصابع التجارية للشركات

 مسالتوى  يف يطمال   مالن  الغالر   يف األهلية وتستهدف اجلامعات

 التجاريالة  جامعاتنا لكن احلكومية  اجلامعات من أفضل تعليمي

 وهنالالالا احلكوميالالالة، اجلامعالالالات يف الاقبالالالو جيالالالد مل مالالالن تسالالالتهدف

 املشكلة. تكمن

 ففالالي. لتصالالنيف اجلامعالالات وطالالين نظالالامإىل  حباجالالة واملنافسالالة

 التصالالنيفات يف ترتيبهالالا لنشالالر جامعاتنالالا فيالاله تتبالالاهي الالاليي الوقالالا

 موضالوعي  نظالام  صالياغة  يف اجلالرأة  لالدينا  يكالون أن  جيب العاملية 

 السالالالالالعودية اجلامعالالالالالات لتصالالالالالنيف والعلنيالالالالالة  بالشالالالالالفافية يتسالالالالالم

 إحالرا   ذلال   علاله  ترتالب  لالو  حتاله  ترتيبهالا  أو  واخلاصالة  احلكومية

 .اجلامعات لبع 

 النظالالالام، ذلالال   لتالالبين  والفنيالالة  اإلداريالالة  املقومالالات  إننالالا منلالال    

 الالالوزارة، يف االسالالرتاتيجية والدراسالالات البحالالوث ملركالالز وميكالالن

 العالالي،  التعلاليم  يف والتقالويم  للقيالاس  الالوطين  املركالز  مع بالتعاون

 ومركالالالالالز األكالالالالالادميي، واالعتمالالالالالاد للتقالالالالالويم الوطنيالالالالالة واهليئالالالالالة

 لتميزهالالا وفقاالالا اجلامعالالات لرتتيالالب نظالالام وضالالع التعلالاليم  إحصالالاءات

 .األكادميية براجمها ومتّيز امل سسي،
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 الرديعان: خالد. التعقيب األول: د 

 علالالاله (26) الالالالال جامعاتنالالالا قالالالدرة األخالالالرية السالالالنوات يف تابعنالالالا

 يف فالالالاف  وجالالالود مالالالع واخلرجيالالالات، اخلالالالرجيني مجيالالالع اسالالالتيعا 

 يلالالزم مهالالم إجنالالاز وهالاليا إبالالراهيم، د. ورقالالة أشالالارت كمالالا املقاعالالد،

" بالالكيف " تتعلق أخرى أمور لكْن هناك يته أهم من التقليل عدم

 العامليالالالة اجلامعالالالات مصالالالاف يف تصالالالب  حتالالاله جبامعاتنالالالا  للنهالالالوض

 لاليل   ومقرتحالاتي . كلالها  يكالن  ملن إ بعضالها  األقل عله املرموقة

 :التالي النحو عله

" علميالالة هويالالة" جامعالالة لكالالل يكالالونأن  مبكالالان األهميالالة مالالن :أوالا

 واملعالالادن، للالالبرتو  فهالالد امللالال  جامعالالة غالالرار علالاله بهالالا خاصالالة

 بهالا   تقالع  اليت واملنطقة اجلامعة، موقع خال  من ذل  ويتأته

 باقتصالاد  ترتبط اليت املفيدة التخصصات عله ترّكز حبي 

 يف األعمالالا  وإدارة والفندقالالة السالالياحة كتخصالالص املنطقالالة 

 يف الزراعيالالالالة والتخصصالالالالات اجلنوبيالالالالة، املنطقالالالالة جامعالالالالات

 .بالزراعة تشتهر اليت املناطق

 متطلبالات  توافق جديدة وتطبيقية علمية ختصصات فت  يلزم :ثانًيا

 يف اإلنسالانية  التخصصالات  هيكلالة  ضالرورة  مالع  العمالل،  سوق

 لتلالالالالال  املتاحالالالالالة املقاعالالالالالد أعالالالالالداد وتقليالالالالالل واحالالالالالدة، كليالالالالالة

 املصالالالروفات، لضالالالغط بعضالالالها إلغالالالاء ورمبالالالا التخصصالالالات،

 ليسالالا اجلامعالالاتأن بالال التالاليكري مالالع العمالالل، سالالوق وملوافقالالة

 التعلالالاليم هالالالي فوظيفتهالالالا اخلالالالرجيني  توظيالالالف عالالالن مسالالال ولة

 .العمل لسوق واخلرجية اخلريج وتهيئة اجلامعي،
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 بهالا  االخنرا  الفتيات تستطيع ال حمجوبة ختصصات هناك :ثالًثا

 حجالالة وهالالي للمالالرأة، مناسالالبة غالالري إنهالالا ُيقالالا : ملالالا دراسالالتها أو 

 متييالالًزا ذلالال  يفن إ يقالالو : الالاليي الواقالالع أمالالام تصالالمد ال واهيالالة

 بفالالت  بالالدأت اجلامعالالات وبعالال . اجلانالالب هالاليا يف املالالرأة ضالالد

 تقالالالم مل جامعالالالات هنالالالاك لكالالالن للمالالالرأة  ختصصالالالاتها مجيالالالع

 عن احملجوبة اجملاالتأحد  املثا  سبيل عله واهلندسة. بيل 

 خالار   درسالن  مالن  هالن  اململكالة  يف املهندسالات  وأغلالب  الفتاة،

 .اململكة

 دكتالالورا  شالالهادة محالالل مالالن كالاللأن  بفكالالرة التشالالب  عالالدم :رابًعالالا
 للتالالالدري  مناسالالالب _سالالالعوديةأو  سالالالعوديًّا كالالالان ولالالالو حتالالاله_

 واسالالتقطابهم لألسالالاتية الفكريالالة املالالدارس فتنويالالع اجلالالامعي 

 مطلالب  خمتلفة  جنسيات ومن عاملية، وجامعات دو  عدة من

. أكفالاء  يكونالوا أن  بشر  اجلامعي، التعليم لنجاح أساسي

 السالالعوديني مجيالالع بتوظيالالف تطالالالب كالالثرية أصالالوات وهنالالاك

 كفالالاءتهم  عالالدم مالالع حتالاله  اجلامعالالات  يف الالالدكتورا  محلالالة

 اإلصالرار أن  وأعتقالد  امل هالل،  عله حصوهلم وحداثة العلمية،

 اسالتقطا   يلزم ذل  ومع. التعليمية بالعملية سيضر  ذل  عله

 لالالديهمأن  تبالالّين مالالاإذا  والسالالعوديات السالالعوديني مالالن األكفالالاء

. اجلالالامعي والبحالال  التالالدري  يف لالخنالالرا  مناسالالبة قالالدرات

أن  ُيفالالرتض  وال ملزمالالة،  غالالري إن اجلامعالالات  قولالاله:  أردت ومالالا

إذا  دكتالورا ،  شالهادة  حيمالل  من كل بتوظيف ملزمة تكون

 املعالالايري مالالنأقالالل  العلمالالي تكوينالالهأو  البحثيالالة قدراتالاله كانالالا
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 والوظيفالالالالالة. سالالالالالعوديةأو  سالالالالالعودي أنالالالالاله بالالالالالدعوى املعروفالالالالالة 

 ، فلالالالها  فقالالالط  العالالاليش  ألكالالالل  وظيفالالالة  ليسالالالا  األكادمييالالالة

 ".السعودة" وطأة حتا عنها التناز  عدم يلزم متطلبات

 كمالالا _ اخلاصالالة مواردهالالا جامعالالة لكالالل يكالالونأن  يلالالزم :خامًسالالا

 ُتعطاله أن  يلالزم  وهنالا   "األوقالاف " خال  من _ إبراهيم د. ذكر

 مبواردهالالالا للتصالالالرف كافيالالالة ومرونالالالة اسالالالتقاللية اجلامعالالالات

 .دخلها لتنويع املالية 

 ربطهالا  وعدم كاملة، استقاللية اجلامعة ُمنحا لو أمتّنه :سادًسا

 تراقالب  أكالادميي  اعتماد هيئات إنشاء يتم بل التعليم  بوزارة

 مبتطلبالالات تفالالي عنالالدما االعالالرتاف ومتنحهالالا اجلامعالالات وضالالع

 اجلهالالالالاز بريوقراطيالالالالة مالالالالن للخالالالالرو  وذلالالالال  ختصالالالالص  كالالالالل

 .احلكومي

 علالالاله والطالبالالالة الطالالالالب حصالالالو  إلغالالالاءإىل  كالالالثرًيا أميالالالل :سالالالابًعا

 الطالالالالب يالالالدفعأن  فكالالالرةإىل  أذهالالالب بالالالل شالالالهرية  مكافالالالأة

 الأن  ُيفالرتض  ذل  ومع.. اجلامعي تعليمه نظري بسيطة رسوًما

 مالالن  ُيعفالاله حبيالال   دراسالالته، يف املتقالالدم  الطالالالب حالالق  ُيغمالالط

 تقدمهم يثبا عندما تعليمية من  للجادين ُيقّدم وأن الرسوم،

 .والعمل اجلدية عله لتشجيعهم الدراسي 

والعمالداء،   الالوكالء،  تعاليني  يكونأن  مبكان األهمية من :ثامًنا

 األسالاتية،  بني إلجياد التناف  باالنتخابات  األقسام ورؤساء

 وهالالي والشالالللية  واحملسالالوبية، اإلداري، الفسالالاد مالالن وللخالالرو 

 .جامعاتنا جسد يف تنخر اليت األمراض
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 الصاحل: فردوس. د.التعقيب الثاني: أ 

د. إبالراهيم   رّكالز عليهالا   الاليت  املهمالة  النقالا   تلخاليص  ميكن

والكيالالف يف  الكالالم بالالني العالالالي لقضالالية التعلالاليم طرحالاله البعيالالز يف

 التالي:

 والكليالالالالات احلكوميالالالالة اجلامعالالالالات مالالالالن عالالالالدد افتتالالالالاح -1

 أغلالب  الاليت غّطالا   املاضالية،  القصالرية  الفرتة واخلاصة يف

 .الوطن مناطق

 .والتمّيز بالكّيف يف التفكري بدأنا االنتشار هيا بعد -2

 ولالي  رغبالات    وواقعيالة،  ومتطلبالات فعليالة   شرو  للتميز -3

 املتميالزين،  الطالال   واسالتقطا   التناف ، بتشجيع وذل 

 إخل.... املنسوبني ورضا

 يف املتميالالالالزة اجلامعالالالالات مالالالالع املنافسالالالالة إدارة املقارنالالالالة يف -4

 الغر .

 للمنافسة. واملالية شرطاا اإلدارية االستقاللية تعّد -5

 .  جتارية األهلية اجلامعات أغلب -6

 الوطنيالالة اجلامعالالات بالني  املنافسالالة ثقافالالة لنشالر  حالالل اقالرتاح  -7

 احلكوميالالالالة جامعاتنالالالالا لتصالالالالنيف وطالالالالين نظالالالالام بنجيالالالالاد

 ومتّيالالالالز براجمهالالالالا  امل سسالالالالي لتميزهالالالالا واخلاصالالالالة وفقاالالالالا 

 األكادميية.

ويسالالرني  ورقتالاله، يف إبالالراهيم د. ذكالالر  مالالا أغلالالب مالالع وأتفالالق

 كالتالي: التعقيب



13 

 

 –2016  2015  
47 

 :  للجامعات املباشرة األهداف

   التدري . -1

 العلمي. البح  -2

   اجملتمع. خدمة -3

 الفلسالالالفة بالالالاختالف فتختلالالالف املباشالالالرة، غالالالري األهالالالداف أمالالالا

 .  التعليمية

 املباشالالرة األهالالداف علالاله الرتكيالالز التعليميالالة العمليالالة وأسالالاس

ومالع   الكالم.  مقابالل  بالالكيف  تهتم فاجلودة وتطويرها وجتويدها،

 عالالن احلالالدي  عنالالد صالالعب أمالالر والكالالّم الكيالالف بالالني الفصالالل أن

وتلبيالالة  املخرجالالات، جالالودة للتقالالويم الالالرفي  املعيالالار التعلالاليم  لكالالن 

 اجلامعالالالالات إعالالالالداد وعنالالالالد واملهاريالالالالة. املعرفيالالالالة اجملتمالالالالع حاجالالالالات

 ت هلالالها الالاليت ةاملسالالتقبلي أهالالدافها حتالالّدد وأن البالالد السالالرتاتيجياتها 

 ويتمّتالع مبهالالارات  م هالل،  بشالبا   العالالالي التعلاليم  مبخرجالات  للرقالي 

 جالودة  علاله  الرتكيالز  اجملتمالع: أي  تنميالة  يف مهالم  دور لتقديم ت هله

 خال : من املطلوبة وتتحقق اجلودة. التعليم

 .والرباجمي امل سسي األكادميي االعتماد عله احلصو  -1

 مالالالالالع يتناسالالالالالب مبالالالالالا اجلامعالالالالالة  طالالالالالال  أعالالالالالداد خفالالالالال  -2

 العاملية. املعايري مع إمكانياتها، ومبا يتوافم

 .واإلبداعية وتطويرها األكادميية الطال  خربات تعزيز -3

 التالدري    هيئة أعضاء مبساندة إبداعية تعليم طرق تبين -4

التعليمية، واختيار  العملية ممارسة عند مهاراتهم لتطوير
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 واالهتمالالالام جبالالالودة  التالالالدري  وأحالالالدثها،  طرافالالالق أفضالالالل

 .املعلومات كمية عن بعيًدا احملتوى وحداثته

 والربامج، والتخصصات، مالن  الكليات، هيكلية إعادة -5

 يف القبو  تقليصأو  جديدة برامجأو  أقسام افتتاح خال 

 بعضالالها فصالاللأو  قافمالالة، أقسالالام دمالالجأو  األقسالالام، بعالال 

 الدراسالالالات علالالاله فيهالالالا الدراسالالالة تقلالالاليصأو  بعالالال ، عالالالن

 سالالوق ملعيالالار اسالالتجابة األقسالالام  بعالال  إيقالالافأو  العليالالا،

 .العمل

 جبالالالودة االهتمالالالام علالالاله التالالالدري  هيئالالالة أعضالالالاء تشالالالجيع -6

 الدراسالالات وإشالالراك طالالال  والعمالالل اجلمالالاعي، األحبالالاث

 .العليا

 يف مشالالالاركته علالالاله التالالالدري  هيئالالالة عضالالالو حيالالالرص أن -7

 .اجملتمع خدمة

 التعليميالة،  اجلالودة  باختبالارات  املتخصصالة  اهليئات تطوير -8

 وجالود  املهالم  من وإمنا فحسب  اململكة مستوى عله لي 

 اهليئالالات وتقالالوم هالالي  . جامعالالة كالالل يف اهليئالالات هالالي  مثالالل

 يف ُيقالالالّدم ملالالالا والعلميالالالة األكادمييالالالة باملراجعالالالة باسالالالتمرار

 التدريسالية  الكفالاءة  بتقياليم  تقالوم  أنهالا  كمالا  اجلامعات،

 يف جديالالد لكالالل ومالالواكبتهم التالالدري ، هيئالالة ألعضالالاء

 .ختصصاتهم

 القطاعالات  وخمتلالف  التعلاليم  وزارة بالني  وثيالق  تعالاون  وجود -9

 ويسالالالاعد هالالاليا. بالسالالالوق واملرتبطالالالة األخالالالرى احلكوميالالالة
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 وباألرقالام   السالوق،  احتياجات معرفة عله الوزارة التعاون

 االحتياجالات،  هي  تل  حته والكليات اجلامعات لتهيئة

 قالد  العالالي  التعلاليم  خمرجالات  فالنن  التعالاون   هيا دون ومن

 والعالربة  .اجملتمالع  احتياجالات  عالن  الُبعد كل بعيدة تكون

 وإمنالالالا بشالالالهاداتهم  حتالالاله وال املتخالالالرجني، بعالالالدد ليسالالالا

 سالوق  يف الالنقص  سالدِّ  وقالدرتها علاله   ختصصالاتهم  بأهميالة 

   العمل.

 السالالعودية اجلامعالالات بالالني وثيالالق تعالالاون وجالالود املهالالم مالالن -10

 تقّدمالاله مالالا علالاله واالطالالالع املرموقالالة، العامليالالة واجلامعالالات

 .  الزيارات وتباد  الدراسية، خططها يف اجلامعات تل 

 أسالاس  وعلاله  املسالتقبل،  باستشالراف  اجلامعالات  تقومأن  -11

  براجمها. تبين ذل 

وبراجمهالالالالا  ختصصالالالالاتها يف متيالالالالز للجامعالالالالة أن يكالالالالون -12

 تكالون  أال آخالر:  ومبعناله  بهالا.  احمليطالة  البيئالة  مالن  منطلقاا

 . بعًضا بعضها من مكررة نسًخا اجلامعات

 ي هلالالها الالاليي املالالالي إىل االسالالتقال  اجلامعالالات أن تسالالعه -13

 .والتميز للتنافسية

 وسيلة للجامعة األكادميي االعتماد متطلبات أن يكون -14

 ذاتالاله،  حبالالد ولالالي  هالالدفاا  للتقالالويم وحتسالالني املخرجالالات   

 .به اجلامعة إدارات مجيع فتنشغل

والبيئالالة،  اجملتمالالع مبشالالاكل تهالالتم حبثيالالة جامعالالات إنشالالاء -15

 الدراسالالالالات للتنميالالالالة واالسالالالالتدامة، مثالالالالل  الاوتقالالالالّدم حلالالالالو 

 . امليا ، وغريها والتصّحر، وش  الفكرية،



13

  –2016     50 

إىل  مرحلالة الكالم   العالي واالنتقا  مالن  التعليم واقع دراسة إن

إىل حتقيقاله ومسالاندة    اجلميالع  يسالعه  نبيالل،  وطالين  الكيف هالدف 

 ذل . يف القرار متخيي

 الشراري: حامد. التعقيب الثالث: د 

 إبالالراهيم، أو. د ورقالالة علالاله تعقيًبالالا يكالالون قالالد تقدميالاله أوّد مالالا

 الضالوء  تسالليط  مالع  لإلجنالاز،  الالزمن  فيها اختز  ملرحلة استعراًضا

 التمويالل، ) آنالياك  العالالي  التعليم لقطاع األربعة التحدياتأهم  عله

 ،(ومتطلباتهالالالالا واجلالالالالودة العمالالالالل، سالالالالوق ومالءمالالالالة واالسالالالالتيعا ،

 فيهالا  الاليت  الشخصالية  جتالربيت  مالن  جلالزء  -بعالد  فيما -وأتطرق 

 .ناشئة جامعة إنشاء يف التحديات تل  وعايشا شاركا

 أعالالالالالالوام العشالالالالالالرة خالالالالالالال  العالالالالالالالي التعلالالالالالاليم مسالالالالالالرية مالالالالالالرت

 يف املباركالالالة الالالالبالد هالالالي  تشالالالهدها مل ازدهالالالار مبرحلالالالة املاضالالالية

يف  واملتمثلالالالالة الرشالالالاليدة، قيادتنالالالالا مالالالالن واهتمالالالالام بالالالالدعم تارخيهالالالالا 

 الفتتالالالالاح العالالالالالي  التعلالالالاليم لقطالالالالاع ضالالالالخمة ميزانيالالالالات ختصالالالاليص

 ومتطالالالورة متقدمالالالة متكاملالالالة جامعيالالالة مالالالدن وإنشالالالاء اجلامعالالالات،

 عنالالالالق علالالالاله اجلالالالالامعي العقالالالالد اكتمالالالالل حتالالالاله منطقالالالالة، كالالالالل يف

 الدرجالالالالة لنيالالالالل خارجيًّالالالالا  الطلبالالالة  آالف وابتعالالالالاث الغالالالالالي، الالالالوطن 

 والنالالالالالالالادرة، العلميالالالالالالالة التخصصالالالالالالالات ويف املختلفالالالالالالالة، اجلامعيالالالالالالالة

 والعمالالالالالل التميالالالالالز، ومراكالالالالالز للمبالالالالالدعني التحفيزيالالالالالة واجلالالالالالوافز

 التعلالالاليم مرحلالالالةإىل  العالالالام التعلالالاليم مرحلالالالة مالالالن اجملتمالالالع نقالالالل علالالاله

 .املعريف اإلنتا  مرحلةإىل  التلقي مرحلة ومن العالي،
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 والقالالافمني سالالابقاا العالالالي التعلالاليم لالالوزارة والتقالالدير فالشالالكر

 مالالع وتسالالابقهم للجميالالع، امللموسالالة والنجاحالالات جهالالودهم، يف عليهالالا

 ومشالالاريع التطالالوير كمًّالالا، اجلبالالارة املشالالروعات تلالال  إلجنالالاز الالالزمن

 .   اهلل حيفظهم الرشيدة، قيادتنا لتطلعات حتقيقاا كيفاا  النوعي

 حتقيقاله  يف الكالبري  األثالر  القطالاع  هلاليا  القيادة عايةلر وكان

 آفالالالالاق اخلطالالالالة  مشالالالالروع جالالالالاء حيالالالال  مهمالالالالة، تطويريالالالالة مراحالالالالل

 التعامالل  كيفيالة  لي كالد  العالالي   للتعلاليم  املدى بعيدة االسرتاتيجية

 اجلالالالالودة يف واملتمثلالالالالة العالالالالالي، للتعلالالالاليم الرفيسالالالالة التحالالالالديات مالالالالع

 سالالوق مالالع واملالءمالالة والقبالالو ، واالسالالتيعا  التمويليالالة، ومتطلباتهالالا

 .العمل

 املاليالالالة فالالالوزارة واالسالالالتيعا   التمويالالالل التحالالالديني: وخبصالالالوص

 إلنشالالاء الرشالاليدة القيالالادة بتوجيهالالات امليزانيالالات وّفالالرت مشالالكورة

 االسالالالالتيعابية الطاقالالالالة ورفالالالالع الضالالالالخمة، العالالالالالي التعلالالالاليم مشالالالالاريع

 خرجيالالي مالالن% 90 لالالال يصالالل مالالا اسالالتيعا إىل  السالالعودية للجامعالالات

 االسالتيعا   حجالم  مبراحالل  يفالوق  كبري رقم وهو الثانوية، املدارس

 .املعد  يف% 50 يتجاوز ال اليي وهو دوليًّا، عليه املتعارف

 :ومتطلباتها واجلودة العمل سوق مالءمة حتدي خبصوص أما

 يف التنميالالة  مرتكالالزات  بوصالالفه أحالالد  التعلالاليم  بأهميالالة  إمياًنالالا

 لتواكالالب دافًمالالا تسالالعه اململكالالة فالالنن السالالعودية  العربيالالة اململكالالة

 يف واملسالالتقبلية احلاليالالة التحالالديات ملواجهالالة العامليالالة  التعلالاليم مسالالرية

 للتعلاليم  العامالة  السياسالة  وثيقالة  أّكالدت  حيال   احلديثة، العوملة ظل

 توافالالق يالالةأهم علالاله التنميالالة، خطالالط وكالاليا موادهالالا، مالالن عالالدد يف
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أن  شالالأنه مالالن مبالالا التنميالالة  متطلبالالات مالالع العالالالي التعلالاليم خمرجالالات

 مالالالالالن للمملكالالالالالة التنميالالالالالة ومتطلبالالالالالات االقتصالالالالالاد حاجالالالالالات يسالالالالالّد

 وأبعادهالالالا، وتالالالوطني العلالالالوم   اجتاهاتهالالالا خمتلالالالف يف التخصصالالالات

 أكدتاله  مالا  وهاليا . املنالتج  للعمالل  الشالبا  وتأهيلاله   وإعداد والتقنية،

 التعليميالالة املسالالرية دعالالم يالالةأهم مالالن للدولالالة املتعاقبالالة التنميالالة خطالالط

 التعليميالالالة املسالالالتويات أفضالالاللإىل  الوصالالالو  ألجالالالل أفضالالالل  لعطالالالاء

 .الغالي لوطننا العطاء أفضل وحتقيق خلرجيينا، واملهنية

 وكالبري  سالريع  تغاليري  العمل، فقالد مت  سوق مالءمة وخبصوص

 اجلامعالالالات بافتتالالالاح وذلالالال  اجلالالالامعي العالالالالي التعلالالاليم هيكالالالل يف

 والعلميالالالالالة الصالالالالالحية الكليالالالالالات علالالالالاله والرتكيالالالالالز احلكوميالالالالالة،

 بعالال  إيقالالافأو  وإغالالالق جديالالدة، ختصصالالات وافتتالالاح التطبيقيالالة،

 املرتبطالة  األهليالة  والكليالات  يف اجلامعالات  والتوسالع  التخصصات،

 .العمل سوق حباجة

 :ومتطلباتها وضبطها اجلودة وهو الرابع، التحدي أما

 األكالالادميي واالعتمالالاد للتقالالويم الوطنيالالة اهليئالالة أنشالالئا فقالالد

 ، وتالالاري  6024/ /7 رقالالم  الكرميالالة السالالامية  املوافقالالة  مبوجالالب

 واالسالالالتقال  املعنويالالالة تتمتالالالع بالشخصالالالية حبيالالال   هالالالال 9/2/1424

 االعتمالالاد شالال ون عالالن املسالال ولة السالاللطة وتكالالون واملالالالي، اإلداري

الثالالانوي   فالالوق  التعلالاليم  م سسالالات يف اجلالالودة  وضالالمان  األكالالادميي
 فالالالوق التعلالاليم  جبالالودة  االرتقالالاء  لغالالرض  _العسالالكري  التعلالاليم  عالالدا _

 وتوفري والشفافية، الوضوح وضمان واحلكومي، اخلاص الثانوي

 .األكادميي لألداء مقننة معايري
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 حّققالالا وقالالد أهالالدافها، لتحقيالالق جهالالوًدا كالالبرية تبالالي  واهليئالالة

 .الكثري الشيء وأمامها إمكانياتها مع موازنة مناسًبا شيًئا

 الضالخم  املالالي  الالدعم  كان السابقة فالفرتة :القدول  وخالصة

 للمالالدن التحتيالالة والبنيالالة اإلنشالالافية املشالالاريع علالاله للرتكيالالز موجًهالالا

 الالالالدعم لتالالالوفري ماسالالالة فاحلاجالالالة القادمالالالة الفالالالرتة أمالالالا اجلامعيالالالة،

 الاليت  اجلالودة  حتقيالق  عله اجلامعات تساعد اليت النوعية للمشاريع

 جالالالودة ورفالالالع العمالالالل، لسالالالوق ختصالالالص كالالالل مالءمالالالةإىل  تهالالالدف

 مت ومالا  النالوعي  التطالور  تالربز  واضالحة  مل شرات احلاجة مع التعليم،

 .السعودي العمل لسوق املخرجات ومواءمة وضبطها، باجلودة

 

  الكدددددّم بدددددني العدددددالي املدددددداخالت حدددددول قضدددددية: )التعلددددديم 

 والكيف(:

 معوقات تطوير التعليم العالي يف اململكة:

 يف أ نشالئا  الاليت  اجلامعالات  بع  الشراري أن حامد. أوض  د

 بالالالالدايتها يف( الرفيسالالالالة املنالالالالاطق عالالالالن )البعيالالالالدة املختلفالالالالة املنالالالالاطق

 اجلامعالالالة، ألدوار مسالالالتوعبة غالالالري جمتمعيالالالة ثقافالالالة مالالالع اصالالالطدما

 ..العام التعليم ملدارس بوصفها امتداًدا احمللي اجملتمع معها وتعامل

 إحلالاق  منهالا  أخرى، عقبات واجها اجلديدة اجلامعات وهي 

 تلال   عمالر  مالن  أكرب عمرها اليت البنات وكليات املعلمني كليات

 ُتالدار  البنالات  وكليالات  املعلمالني  فكليالات  السن، حديثة اجلامعات

 بعقليالالة فُتالالدار اجلامعالالات أمالالا سالالابقاا، املعالالارف وزارة وعقليالالة بالالنرث

 إلعالادة  مضاعفة جهوًدا بيلا اجلامعات تل  وإدارة ..العالي التعليم
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 علاله  أيًضا وعملا اجلديدة، اجلامعية البيئة مع لتتوافق هيكلتها

ممالا   جالزء  التحالديات  وهالي   ..احمللالي  للمجتمالع  اجلامعالة  دور توضي 

 جالالودة يف السالالل  تأثريهالالا يالالزا  ومالالا اجلديالالدة، اجلامعالالات واجهتالاله

 .لتجاوزها وقًتا وحتتا  اجلامعات، تل 

 وجبهالود  جبالد  يعملالون  كالانوا  اجلامعالات  تل  ومس ولو وإدارة

 وبشالالكل مسالالار، مالالن أكثالالر علالاله الالالزمن مالالع وبسالالباق متواصالاللة،

 الالالربامج وإنشالالاء املبالالاني، إنشالالاء: ومنهالالا عالالددهم، قلالالة مالالع متالالواٍز

 بفالت   والتوسالع  الرفيسالة!(  اجلامعات من نس  )وغالبها األكادميية

السالالامي  املقالام  ِقبالالل مالن  املوافالق عليهالالا  واألقسالالام الكليالات  وتفعيالل 

 ،..(وإداريالالالالالة وعلميالالالالالة، وهندسالالالالالية، وصالالالالالحية، طبيالالالالالة، وجلالالالالالها)

 العالالالالي التعلالالاليم وأنظمالالالة واملاليالالالة، اإلداريالالالة األنظمالالالة واسالالالتجال 

 يالالالةاإلدار الكفالالالاءات واسالالالتقطا  والتوظيالالالف وفهمهالالالا، ولوافحالالاله

 والعقالالالالالود، واملشالالالالالرتيات والتأهيالالالالالل، والتالالالالالدريب واألكادمييالالالالالة،

 يف اجلامعيالالة للبيئالالة مهيالال  غالالري يعالالّد بعضالالها الالاليت املبالالاني واسالالتئجار

 وتالالوفري واملختالالربات، واملعامالالل الكتالالب وتالالوفري املبالالاني، نقالالص ظالالّل

 الطالالال  بقبالالو  والتوسالالع والتقنيالالة، اإللكرتونيالالة والالالربامج البنيالالة

 واألنشالالطة بالفعاليالالات واملشالالاركة اجلالالودة، وضالالبط والطالبالالات،

 عالن  اجلامعالات  هالي   مالدن  وُبعالد  وخارجهالا،  املنطقالة  داخالل  املختلفالة 

 والتمالالالوين، النقالالالل خبصالالالوص العاليالالالة والتكلفالالالة الرفيسالالالة، املالالالدن

 تعالّد ثقافالة   جمتمالع  مالع  اإلرسالالية، والتعامالل   تستغرقه اليت والوقا

 كأنهالالا معهالالا ُيتعامالالل وأخالالرًيا إخل،.... العالالالي جديالالدة عليالاله التعلالاليم

 !األركان ومكتملة قافمة جامعة
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 فالالالالنن اجلامعالالالالات  للجامعالالالالات  الرفيسالالالالة املهالالالالام عالالالالن وبعيالالالالًدا

 للمالالالدن تنمويًّالالا  حراكاالالا  أحالالالدثا املنالالاطق  يف اجلديالالدة  والكليالالات 

 للمالواطنني  عمالل  فالرص  فأوجالدت  فيهالا،  أُنشالئا  الاليت  واحملافظات

 احمللي. االستثماري القطاع وحرّكا واملواطنات،

 احلمالالالالالود أن اجلامعالالالالالات  صالالالالالاحل بالالالالالن اهلل عبالالالالالد. وأكالالالالالد د

 العلمالي،  والبحال   العالالي  التعلاليم  لالدعم  إضالافة  األهليالة  والكليات

 منافسالالة حنالالو سالالعًيا عاليالالة  نفقالالات عليهالالاأن  يالالدرك اجلميالالع ولعالالل

 الاومكمالالال رافالالالًدا لالالالتكن أتالالالا تعليميالالالة م سسالالالات فهالالالي مأمولالالالة،

 بنسالبة  الداخليالة  املالن   توقف من الرغم وعله العالي  التعليم ملسرية

 املاجسالالتري  ملرحلالالة نهافيًّالالا وتوقفهالالا البكالالالوريوس، ملرحلالالة عاليالالة

 لتلالالال  دعًمالالالا جمتمعيالالالة مشالالالاركة حنالالالو صالالالامدة لكنهالالالا مالالالا تالالالزا 

 .  املسرية

 اجلامعالالالالاتأن  احمليالالالالا إىل أن املشالالالالكلة  مسالالالالاعد. د وأشالالالالار

 مالدن  يف كليالات  غالبيتهالا  فتجد كلياتها  تفّك  حينما اجلديدة

 إذ مطالورة   بثانويالة  أشالبه  وهالي  اجلامعالة،  مركز عن بعيدة متعددة

 وكالثري  الالدكتورا ،  مرحلالة  مالن  أقل كفاءات يديرها منها كثري

جالدًّا.   ضالعيفة  مسالتوياتهم  فيهالا  األجانالب  التالدري   هيئة أعضاء من

 قالالد  بهالالا  التحقالالوا الالاليين  السالالعوديني الشالالبا   مالالن عالالدًدا أن  كمالالا

 قنالالوات الكليالالات تلالال  أصالالبحا إذ .الوصالالف. هالاليا علالاليهم ينسالالحب

 الفالرق  جنالد  والكفايالة  ولاليا   اجلالودة  علاله  الرتكيالز  دون توظيف،

 اجلامعات كليات وخمرجات الكليات هي  خمرجات بني كبرًيا

 عالدد  يف أسالنان  وطالب  طالب  كليالات  هناك الااململكة.. فمث يف األم
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 تأهيليالالة  غالالري بيئالالة يف تقالالوم أنهالالا الكليالالات، مشالالكلتها  تلالال  مالالن

 خالهلالالالا مالالالن ميكالالالن للجامعالالالة تابعالالالة مستشالالالفيات توجالالالد ال حيالالال 

 العزيز  لاليا  عبد واملل  سعود، املل  يف الشأن التدريب، كما هو

 وتقبالالل أولئالال ، طالالال  علالاله تالالتحّفظ لالالدينا الطبيالالة امل سسالالات جنالالد

 والتالدريب. ومالن   التأهيالل  يف العريقالة  التجربة ذات اجلامعات طال 

 تسالاعدهم  بيئالة  جيالدون  حالني  يبالدعون  آخر، فنن السالعوديني  جانب

 ذل . عله

أن  شالالالالالالال  الشالالالالالالالراري بأنالالالالالالاله ال  حامالالالالالالالد. وبالالالالالالالدور  عّلالالالالالالالق د 

 ومالالالالا حتدثالالالاله . كالالالالثرًيا. تالالالالأخرت( )املنالالالالاطق اجلديالالالالدة اجلامعالالالالات

 خالالالالري والتنمالالالالوي املعالالالالريف املسالالالالتوى علالالالاله املنالالالالاطق يف حالالالالراك مالالالالن

 االحتكالالالالالاك ميالالالالالزة تفقالالالالالد لكنهالالالالالا قالالالالالد أهميتهالالالالالا  علالالالالاله دليالالالالالل

 وقالالالالد اململكالالالالة، أبنالالالالاء بالالالالني والتعالالالالاريف واالجتمالالالالاعي، الثقالالالالايف،

 اجلامعالالالالالات يف كالالالالالان مالالالالالا عكالالالالال  بيالالالالالنهم، العزلالالالالالة ُيكالالالالالّرس

 وامللالالالالالالالال  واإلمالالالالالالالالام، سالالالالالالالالعود، امللالالالالالالالال  كجامعالالالالالالالالة الرفيسالالالالالالالالة،

 اجلديالالالالالدة أن اجلامعالالالالالات مبعنالالالالاله...  فهالالالالالد وامللالالالالال  عبالالالالالدالعزيز،

 يفالالالالالوت نفسالالالالالها  ممالالالالالا املدينالالالالالةأو  املنطقالالالالالة مالالالالالن طالبهالالالالالا غالالالالالالب

 اململكالالالة، الالالاليي  منالالالاطق أبنالالالاء بالالالني وااللتقالالالاء التعالالالارف فرصالالالة

 كيالالالالف .سالالالالابقاا السالالالالعودي اجملتمالالالالع علالالالاله باإلجيالالالالا  انعكالالالال 

 !باملناقشة جديرة إنها مسألة معاجلتها؟ ميكن

 مبفهومالاله) النهضالالوي الالالدور: الالالدري  زيالالاد. ومالالن جهتالاله قالالا  د

 الاليت  امل ضالافة  القيمالة  هو  (الضيق مبفهومه) التعليمي ال ،(الشامل

 .ثانية ثانويات ألصبحا وإال للمجتمعات، اجلامعات تقّدمها
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 وجامعالة  سالعود،  امللال   كجامعالة  العريقالة  جامعاتنالا  قاما هل

 اجلامعالالات عالالن الافضالال الكبالالار، السالالبعة وبقيالالة عبالالدالعزيز، امللالال 

 لفحالص  األسالهل  والطريقالة  !النهضوي؟ بدورها املستحدثة الصغرية

 الصالغرية  املالدن  جامعالات  عله إجرافه عرب هو عدمه من التأثري هيا

 باليات.

 التعلاليم  تقالويم  الصالحاف إىل مالا أعلنتاله هيئالة     نصر. م.وأشار د

 الوطنيالالة، الالاليت أوضالالحا أن القيمالالة  االختبالالارات نتالالافج العالالام حالالو 

 الطالال   حتصاليل  يف ٪15 تتجالاوز  مل األهليالة  املدارس من املضافة

 األدناله  احلالد  نال ميلكالو  الطالال   مالن  ٪41  ما يقارأن  كما... 

 مالن  ٪63أن  الافضال ...  عليهالا  هالم  اليت املرحلة ومعارف مهارات من

 الوقا يعطونهم وال منهم، والداهم يتوّقعه ما نيدركوال  الطال 

 نال ينالالالالو اململكالالالة طالالالال  مالالالن ٪74أن إىل  إضالالالافة...  الكالالالايف

 اتضال   إىل املدرسالة. كمالا   الاليها   قبالل  النالوم  من الكايف القسط

أن مالالالن  الالالالرغم علالالاله الطالالالال   مالالالن أفضالالالل الطالبالالالات حتصالالاليلأن 

أن عالن   الاالطالبات. فضال  وظافف ضعف من أكثر الطال  وظافف

...  والالوطين  األمين احل  ال ميلكون الطال  من ٪60 من أكثر

 هالم  مالن  يسالتهدفون  دوًمالا  الاليين  وأخواتهالا،  لداعش عرضة وه الء

 سنة. (22) دون

 آليات تطوير التعليم العالي وجتاوز اإلشكاالت الراهنة:

 الصالالالحاف أهميالالالة تنالالالاف  نصالالالر. م.يف هالالاليا الصالالالدد أّكالالالد د

 وعالدم  اجملتمالع،  يف وفافالدة  بناء لبنة لتكون بينها  فيما اجلامعات

 ومقالررات  مالواد  لالتعلم  بوصالفها مكاًنالا   القاصرة بالنظرة االكتفاء
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ولالالي   ككالالل، اجملتمالالع لثقافالالة تنويريًّالالا مركالالًزا وإمنالالا جمدولالالة 

 فقط. املنتظمني للطلبة

 اللحالد  إىل  املهالد  مالن  العلالم  طلالب  مبالدأ  احلنيف وي كد ديننا

 حيال   الغربيالة   اجلامعالات  يف املبالدأ  هاليا  تطبيالق  هو نرا  ما ولكن

 بينمالالا الدراسالالة  مقاعالالد األحفالالاد يشالالاركون واجلالالدة اجلالالد جنالالد

 ازدراء يف" الكّتالالالا  ودو  شالالالا  يالالالوم" يقالالالو : لالالالدينا احلالالالا  لسالالالان

 للمبادئ. مناق 

فنناله   باجلامعات  الدراسة ملقاعد فاف  وجود وأوض  أنه مع

 إنهالاء أو  اخلالار ، إىل  املبتعالثني  أعالداد  خبفال   يطالالبون  ممالن  لي 

 عالن  منغلالق  جمتمالع  أننالا  ومبالا  بالعك !!  ككل االبتعاث برنامج

 فنناله يالدعو    "األفضالل  حنالن "  منطلالق  مالن  األخالرى  احلضالارات  كل

 أبالالالًدا التخصصالالالات حصالالالر وعالالالدم املبتعالالالثني، أعالالالداد مضالالالاعفةإىل 

 :لسببني

 اإلجنالا   فمعد  هافل، سكاني انفجار عله مقدمون حنن :األو 

 الاليت  الشالاغرة  املقاعالد  وهالي   فالرتة،  منالي  اهلنالد  جتاوز لدينا

 علالالاله العكالالال   بالالالل أبالالالًدا   تكفالالالي ال د. البعيالالالز ذكرهالالالا

 !القادمة القليلة السنوات يف نقص هناك سيكون

 األخالالرى، الشالالعو  ثقافالالات عالالن جمتمعنالالا انغالالالق ظالالل يف :الثالالاني

 فرصالالالة اجلديالالد  الالالنشء  مالالن  ممكالالن  عالالدد  ألكالالرب  أمتنالاله 

 التعالالايش وتعّلالالم األخالالرى، بالثقافالالات واالخالالتال  االبتعالالاث

 متاًمالالا وغ ّيالالب احلنيالالف، ديننالالا بالاله أوصالاله الالاليي والتسالالام 

 األخرية!! العقود يف جامعاتنا ببع 
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 اسالالالتقاللية الصالالالحاف مالالالع التأكيالالالد علالالاله  نصالالالر. م.واتفالالالق د

 الالاليت التعلالاليم، وزارة عالالن متاًمالالا وفصالاللها للجامعالالات، املاليالالة املالالوارد

 اململكة!! يف للتعليم األساسية العقبة ُتشّكل

 اخلاصالالة، األوقالاف  علاله  حكالالًرا دخوهلالا  مصالادر  تكالون  وأن

 احملتكالرين  التجار كبار يلزم املزمع الوطين التحو  برنامج ولعل

 للبلالد  فافالدة  أي يقالدموا  ومل السالنني،  عشالرات  مني معروفة لتجارة

 يقالدموا  بالأن  الثروات  وتكدي  واستغالهلم، املواطنني نهب سوى

 العقالود  عالن  ألمواهلم تزكية ذل  وعّد ملزًما، وسنويًّا معترًبا دعًما

 !!املاضية

 سالانتا  ففالرع  _ املثالا   سالبيل  عله _ كاليفورنيا جامعة ولنأخي

 مببلال   2000عالام   يف أسالرة  مالن  تربًعا عله سبيل املثا  تلّقه باربرا

 يف اهلبات من عليه حتصل ما جممل بل  بينما دوالر  مليون (220)

 مالالالن املتحصالالالل ذلالالال إىل  أضالالالف دوالر. مليالالالون (430) نفسالالاله العالالالام

 مقابالالل -ناسالالا مثالالل - احلكوميالالة واجلهالالات الدراسالالية الرسالالوم

 معينة!! أحباث برامج

 للطلبالة،  املاليالة  املكافالأة  ويف املقابل، لي  من املناسب قطالع 

 عالالن العالالبء وختفيالالف الدراسالالة، يف لالنتظالالام هلالالم حالالافز الافعالال فهالالي

 ي يالد د.م نصالر   وال!!  جوع من ُتغين وال ُتسمن ال وكونها أسرهم،

للجامعات!! ويرى أنه  دراسية لرسوم املواطنني دفع كيل  فكرة

 "بالالالالقطط فعلينالالالا املصالالالاريف، يف الدولالالالة عالالالن إذا أردنالالالا التخفيالالالف

 ثم  البنوك  ومن يف الثروات وكّدسا املواطن نهبا اليت السمينة"

 ثرافهالا  باسالتعراض  اخلالار ،  يف السالعوديني  عن األمثلة أسوأ قد ما

 واملبتي !! الفاحش
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( سالالعود امللالال ) جامعاتنالالا وضالالع هنالالا نسالالتعرض لعلنالالا وأخالالرًيا

 حيال   مالن  كاليفورنيالا،  جامعالة  أفالرع  إحدى مع كمقارنة ونتاجها

 جالافزة  علاله  احلالافزين  وعدد واألحباث، وامليزانيات، الطلبة، عدد

اجلامعالالة نفسالالالها   يف ويدرسالالون  العلالالالوم، خمتلالالف  كالاليل  يف  نوبالالل 

 .الافع

 مالالع التجالالاو  موضالالوع كالالردي إىل مركزيالالة أسالالامة. وأشالالار أ

النوعيالالة والكالالّم    ناحيالالة مالالن فقالالط لالالي . ومتطلباتالاله. العمالالل سالالوق

 يف هلالالا ومالالدى االحتيالالا  التخصصالالات، ناحيالالة مالالن ولكالالن كالاليل 

 .العمل سوق

 ماسالة  فالريى أن احلاجالة   املاليالة   بالصالحيات خيتّص فيما أما

 موضالالوع يف سالالعود امللالال  جامعالالة خالالربة علالاله أكالالرب بدرجالالة للتعالالرف

 بعال   مع حته األخرى  اجلامعات يف الثقافة ونشر هي  األوقاف،

البحثية. كما  عن احلاجة إىل مأسسة الكراسي الافض. سلبياتها

 اجملتمالالع، خدمالالة ماهيالالة معرفالالة يف جامعاتنالالا لالالدى نقًصالالا أن هنالالاك

 حاجالالالاتإىل  أوسالالالع بشالالالكل والتعالالالر ف إليهالالالا، ووسالالالافل الوصالالالو  

 .معها للتعامل اجملتمع

 )ولالالي  بالضالالرورة بالالالكّم لالهتمالام  فهنالالاك ضالالرورةوأخالرًيا،  

 (109) تواجالد  ضالوء  يف معينالة،  ختصصالات  يف النالوع(  حسا  عله

 ميّثلالالون ال السالالعوديني األطبالالاءأن  ويف ضالالوء لالالدينا، متعاقالالد ماليالالني

 ال السالالعوديني وأن املهندسالالني لالالدينا، األطبالالاء مالالن  ٪10 مالالن أكثالالر

 . ٪6 من أكثر ميثلون
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 القطالاع  عالن  احلالدي   كالردي  فالنن   أسامة. ومن وجهة نظرة أ

 الاليت أشالار إليهالا د.م نصالر  ال     وبهي  التعابري اللهجة، بهي  اخلاص

 فعالالالدم. العالالالالي. بالالالالتعليم اهتمامالالالاتهم تطالالالوير علالالاله أبالالالًدا يسالالالاعد

 اجملتمالع  خبدمالة  اهتمالامهم  عالدم  يعالين  ال العالي  بالتعليم اهتمامهم

 مهمالة  أخالرى  قطاعات يف كبرية مشاركات فلديهم. عام. بشكل

 حتفيالالزهم هنالالا واملهالالم. اجلميالالع. يعلمهالالا ال ولكالالن قالالد اجملتمالالع  يف

 العالي. ودعم التعليم لالستثمار

 الطال ، مبكافأة يتعلق الرديعان أنه وفيما خالد. وأوض  د

 مالالن نوًعالالا الطالالال  أوجالالدت عنالالد حيالال  ضالالدها  أنالالهإىل  أشالالار فقالالد

 .اجلامعالالة يف يتعلمالالوا لكالالي هلالالم تالالدفع احلكومالالة وأن االسالالرتخاء،

 الطالال    مالن  الكالثري  ِجديالة  عالدم  األخالرية  السنوات وقد ل وحظ يف

 فلرمبالالالا تعلالالاليمهم  تكالالالاليف مالالالن جالالزًءا  دفعالالالوا أنهالالالم ومالالن ثالالالم  فلالالالو 

 إىل العمالل  يضالطر  الاليي  الغربالي  كالطالب جدية، أكثر أصبحوا

 علاله  النفقة أمور ويتدبر دراسته، رسوم يسّدد لكي جزفي  بدوام

 قطالالع إىل أسالاللو  تلجالالأ ذلالال  مالالع واجلامعالالات .البسالاليطة متطلباتالاله

 يف ُمطّبالق  وهاليا  الرتاكمالي،  الطالب معد  يهبط عندما املكافأة

 عله سبيل املثا . األمرية نورة جامعة

الصالالحاف وجهالالة النظالالر األخالالرية      نصالالر. م.د يف حالالني عالالارض 

كليًّالا،   متجانسالة  غالري  اآلخر اجملتمع مع جمتمعنا مقارنة نظًرا ألن

 لشالرحية  ساللبية  بنتيجالة إال  تالأتي  لالن  للطالب املالية املكافأة وإلغاء

 بالي   فيجالب  وبالالعك ، . مالا  نوًعا كبرية وتعد  اجملتمع، يف معينة

 أفالراد  مالن  ممكنالة  شرحية أكرب تشجيع أجل من ميكن ما كل
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 وهيا اجلامعات! يف الدراسية باملقاعد واالنتظام للتسجيل اجملتمع

 !!ذل  يف غرينا عن كثرًيا خنتلف وال للمعرفة، الدو  كل خيار

أن  بالدون  اخلاصالة  اجلامعالات  دعالم أن  القويز حممد. ويعتقد د

 هنالالاكأن كالاليل   جالالدًّا، وُيفالالرتض صالالعب حبثالالي  نتالالا  هلالالا يكالالون

 وتضالالالمن  مصالالالداقية  تعطيهالالالا  اخلاصالالالة  للجامعالالالات  أمنالالالاء  جملالالال 

 الشفافية.

 الاليين  األعمالا   الرديعان عله ذل ، بالأن رجالا    خالد. وعّلق د

 علاله  املبالال   تصالرف أن  يشالرتطون  حبثيالة  جامعيالة  كراسي ُيمّولون

 األموا ، صرف ُتراقب اجلامعة يف وكالة وهناك حمددة، قضايا

 وإن ذهبالالا، وأيالالن أموالالاله، عالالن كافيالالة مبعلومالالات املمالالو  وُيالالزّود

 .مراقبته يصعب اليي الفساد بع  هناك كان

 الطالال ،  مكافالأة  بشالأن  أ ثالري  املري حالو  مالا   سامل. م وبرأي

 اجلامعالات،  بتخصاليص  بعضالهم  وقالو   للجامعالات  احلكومالة  ودعم

 ووقالالالف اجلامعالالالات، ختصالالاليص فالالالنن الطالالالال   مكافالالالآت وقطالالالع

 وذلال   اجملتمالع   علاله  كارثيالة  نتافجه ستكون الطال   مكافآت

 علاله  قالادرة  غالري  اجملتمالع  يف العظماله  الغالبيةأن  منها: أسبا  لعدة

 اململكالة  يف فالثروة. اخلاصة اجلامعات يف أبنافها تعليم رسوم دفع
 مالالالن جالالالدًّا صالالالغرية نسالالالبة يف حمصالالالورة _ضالالالخامتها مالالالن بالالالالرغم _

أن  كمالالا . مسالالتمر تقّلالالص يف اليالالوم  الوسالالطه والطبقالالة السالالكان.

. الغالر   يف الثريالة  الطبقالات  عالن  خمتلفالة  اململكالة  يف الثرية الطبقة

 علاله  حصاللوا  _الشالديد  لألسف _ اململكة أثرياء من كبرية ونسبة

 بطالرق  اململوكالة  كاألراضالي  بهالا،  مقتالنعني  ليسالوا  بطالرق  ثرواتهم
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 الدولالة   يف وظاففهمأو  ومس ولياتهم نفوذهم طريق عنأو  ملتوية،

 يف أمالالالواهلم مالالالنهم والكالالالثريون ثقالالالة، أزمالالالة لالالالديهم جتالالالد ولالالاليل 

مبالا  إال  بالالوطن  العمالل  يف باألمالان  شالعور  أي لالديهم  ولالي   اخلار ،

 !!جديًدا ورحباا الادخ هلم يدّر

 مكافالالآت وقطالالع اجلامعالالات، لتخصالاليص احلتميالالة والنتيجالالة

 طبقالالات يف واحتكالالار  العالالالي التعلالاليم احنسالالار سالاليكون الطالالال  

 اجملتمالالع، مالالن واسالالعة لشالالرحية الوظيفيالالة الفالالرص وتقّلالالص معينالالة،

 يكونالالون هالالدفاا ثالالم  ومالالن والبطالالالة  للجهالالل ضالالحايا هالال الء وسالالقو 

 .لإلرها  الاسه

 مسالالتقلة، كانالالا حامالالد أن اجلامعالالات آ  عبالالداهلل. وأوضالال  أ

 ومبادراتهالالالا مشالالالاريعها قالالالّدما الالالالوطين التحالالالّو  برنالالالامج يف وحتالالاله

 إطارهالالالا يف" العالالالالي" التعلالالاليم الالالالوزارة. ووزارة عالالالن مسالالالتقلة بصالالالفة

 دراسالة  فنن هنالاك  كيل  ، واالبتعاث فقط إشرافية جهة اجلديد

 االبتعالالالاث إدارات مجيالالالع حتتالالاله تنالالالدر  مسالالالتقلة هيئالالالةإىل  بتحويلالالاله

 احلكومية. وامل سسات بالوزارات

 العمالالل وجيالالري جالالرى الالاليت االسالالرتاتيجية األهالالداف أهالالمومالالن 

 يف اململكالة،  التعلاليم  جمانيالة  االقتصالادية   اخلطالط  كالل  يف عليها

 سلطة. أعله من اهلدف هيا جتا  راس  إميان وهناك

 لالالدينا التعلالاليم يشالالهد وأشالالار د. مسالالاعد احمليالالا إىل أهميالالة أن   

 الطويالالل املالالدى علالاله لنالالا ينالالت  كيفيًّالالا تغالاليرًيا التحالالو  برنالالامج خالالال 

وأضالاف:   .الوطن. هليا الكثري ويضيف أبنافنا، عقو  يف استثماًرا

 علاله  التعلاليم  قالدرة  من أقوى االجتماعية املعوقات أن قناعيت "برغم
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 يكالالون فرمبالالا احملاولالالة، فرصالالة نالالرتك أن ينبغالالي ال لكالالن التغالاليري 

 تغالاليريات إحالالداث علالاله قالالادًرا الشالالامل الكيفالالي مبفهومالاله التغالاليري

 حمبالة  كفالاءات  لدينا وتبع  هويتنا، عله ُتحافظ مهمة اجتماعية

 وللعمل". للتعليم

 احلربي عله النقا  اآلتية: فايزة. ومن جانبها أكدت أ

 متطلبالات  يواكالب  مبالا  التخصصالات   حتدي  وضرورة أهمية :الاأو

 السوق. واحتياجات العصر

 توحيالدها  ثالم  اخلالرباء،  مالن  عالدد  ِقبالل  من علمية مناهج وضع ثانًيا:

 يضالالمن سالالنويًّا، مبالالا ُتحالالّدث فالالاخرة بطباعالالة اجلامعالالات علالاله

 تالالالرك مالالالع املطلالالالو ، العلمالالالي والعمالالالق للمفالالالردات مشوليتهالالالا

   لألساتية. واإلفاضة لإلضافة كافية مساحة

 طالالال  علالاله الشالالامل االختبالالار تطبيالالق ومعالالايري وتتعلالالق بآليالالة ثالًثالالا:

 هالاليا طريقالالة فلالالرتة إعالالادة مالالن الالالدكتورا   حيالال  إنالاله البالالد  

 الفافالالالدة وحتقيالالالق الطالالالال ، حقالالالوق يضالالالمن مبالالالا االختبالالالار

 احلفظ. عن بعيًدا الفهم عله الرتكيز مع منه، القصوى

 اجلامعالالة، جالالودة لرفالالع الشالالراري حامالالد. ومالالن جهتالاله، اقالالرتح د

 والبحثية، ما يلي: التعليمية العملية وإثراء اخلربات، وتنويع

 األجانالالب التالالدري  هيئالالة ألعضالالاء نسالالبة هنالالاك تكالالون أن -1

 عالدد  جممالل  من  ٪30 الامث البح ، مراكزأو  باألقسام

 ..املركالالز أو  بالقسالالم والبالالاحثني  التالالدري  هيئالالة  أعضالالاء

 جنسالالالاليات مالالالالن خليطاالالالالا هالالالالي  النسالالالالبة  تكالالالالونأن  علالالالاله

 .خمتلفة مرموقة عاملية وجامعات
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 السالعوديني  غري من املتميزين للطال  مقاعد ختّصص أن -2

قويالالالة   قبالالالو  معالالالايري وضالالالمن معينالالالة، بنسالالالبة األقسالالالام يف

 مالالع السالعودي ) الطالال   بالني  املنافسالة  يزيالد  هاليا  حيال  إن 

 الطالبالالالة/ الطالالالالب اسالالالتفادة وكالالاليل  ،(السالالالعودي غالالالري

 .البحثية باملشاريع معهم إشراكهم من السعودي

 جامعالة " اجلامعالة  نالوع  حسالب  تالنقص أو  تزيالد  النسالب  هي  -3

 ،"(وحبثيالة  خلاليط )تعليميالة  أو  تعليميالة،  جامعةأو  حبثية،

 .  معينة ضوابط وفق

 الشالالالالالهراني إىل أن إنشالالالالالاء سالالالالالعد. اللالالالالالواء د يف حالالالالالني أشالالالالالار

 وكثري مالن  كثرًيا، والبدايات صعبة، تأخر األقاليم يف اجلامعات

 منهالا   احلديثالة  خصوًصالا  جيالدة،  ليسالا  اجلامعالات  هالي   خمرجات

 لرتتقالالي وجيالالب دعمهالالا تنمويالالة، ضالالرورة اجلامعالالات فهالالي  ومالع ذلالال  

 أعلالاله  علالاله  اإلصالالرار  مالالن  وال بالالد  وتتحسالالن خمرجاتهالالا،   براجمهالالا

 والبحثية. العلمية اجلودة معايري

 القالالالالالدرة لديالالالالاله مالالالالالنإال  اجلامعالالالالالات تقبالالالالاللال أ ومالالالالالن املهالالالالالم 

 الثانويالالة يف معينالالة درجالالات علالاله حتّصالالل مالالن وحتديالالًدا لالسالالتمرار،

 والتحصيل. واختبارات القياس العامة،

 الوظالافف التقليديالالة )وخدمالة اجملتمالع    والبحال   التعلاليم  وجالودة 

 :تتطّلب للجامعات(

 جيدة. وبنية أساسية وأساتية جيدين، طالًبا جيدة: مدخالت •

وتالالدري  وتعلالاليم   وبالالرامج مميالالزة،  جيالالدة، إدارة جيالالدة: عمليالالات •

 جيدين.



13

  –2016     66 

 تصالالالب  اجلامعالالالات الشالالالراري: كيالالالف حامالالالد. وبالالالدور  قالالالا  د

 إناله جانالب   وسلوكه؟ اجملتمع ثقافة تغيري يف تأثرًيا أكثر اجلديدة

 اجلامعالات  فلوظالاف  التقليالدي  األكالادميي  املفهالوم  من مغّيب وأبعد

أن  أي(. اجملتمالالالع وخدمالالة  والبحالال ،  التالالالدري ،) الالالثالث  الرفيسالالة 

 لألفضالل،  اجملتمالع وساللوكه   ثقافالة  من تغّيرأن  يفرتض اجلامعات

 النبيلالالة اجملتمالالع قالاليم علالاله احلفالالاظ مالالع رابعالالة"، "وظيفالالة تعالالّد الالاليت

 مال ّثرة  اجلامعالات  تكالون  حبيال   احلنيف  ديننا مبادئ من املستقاة

 السالالاللوك تغالالاليري تقالالالود بالالاله، متالالالأثرة ال وسالالاللوكهاجملتمالالالع  بثقافالالالة

 البنالاء  والتفاعالل  العالقالة  توثيالق  خالال   من إىل األفضل، االجتماعي

 اجملتمالع  ثقافالة  تغاليري  مالن أجالل   املهمالة  األمالور  تل  ومن اجملتمع، مع

  ما يلي: وسلوكه،

 مقالّدرات  علاله  واحلفالاظ  الوطنيالة،  الوحالدة  مفهالوم  تأصيل  -1

 .  الوطن

 .  العمل واحرتام وااللتزام االنضبا  ثقافة تأصيل  -2

 العمالالالل فالالالرص علالالاله إجيالالالاد واملقالالالدرة العمالالالل، يف اجلديالالالة  -3

 .  الامستقب

 ال اجملتمالالع، خدمالالة يف ومسالالاهًما منتًجالالا الفالالرد يكالالون أن  -4

 . عبًئا عليه يكونأن 

 .املطلو  الوجه عله وتطبيقها والقوانني األنظمة احرتام  -5

 ونبالالي والتسالالام ، احلالالوار ثقافالالة وتأصالاليل الغالالري، احالالرتام  -6

 .  التعصب

 .  للمجتمع العليا وامل ثل القيم عله احملافظة  -7
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 . خملًدا لي  اإلداري املنصب يف البقاء إدراك أن  -8

 .والعمل عله خدمته للمواطن، املس و  ضرورة قر   -9

العمالالالل حالًيالالالا  سالالالوق حيتاجالالاله املالالالزروع أن مالالالا محيالالالد. د ويالالالرى

 حسالام . خالاص. واتفالق م   بشكل التقنية واملهنيني الكليات خرجيو

 العمالالة  علاله  الرتكيز من حبريي مع هيا الرأي، وأضاف أنه البد

 الياقالالالات طبقالالالة ذوي تكالالالوين علالالاله والرتكيالالالز والتقنيالالالة، املهنيالالالة

ال  ولألسالالالف،. الالالالدو  اقتصالالالادات عمالالالاد ألنهالالالم احملرتفالالالة  الزرقالالالاء

 يف خصوًصالالا العمالالالة، مالالن الطبقالالة بهالالي  جالالدي اهتمالالام أي يوجالالد

 يف تعمالالل الالاليت املنشالالآت بعال   يف إال عامالالة  احلكوميالالة القطاعالات 

 تقالّدر  القطاعالات  وهالي   الكيماويالات،  وإنتالا   والبرتو  الغاز قطاع

إىل  حباجالة  إننالا . جالدًّا  جيدة توظيف برامج بتقديم وتهتم أهميتهم،

 علالالاله بالالالالرتكيز والبالالالدء املالالالاهرة، بالعمالالالالة خالالالاص حالالالوافز بالالالرامج

 اسالالتبدا  يف بالالاليات الشالالرحية هالالي  تسالالتهدف وظالالافف اسالالتحداث

 وُتشالالالّكل العمالالالالة. احلكالالالومي بالقطالالالاع املهنيالالالة األجنبيالالالة العمالالالة 

 األجنبيالالالة العمالالالالة جممالالالل مالالالن كالالالبرًيا جالالالزًءا اململكالالالة يف املهنيالالالة

 الوظالافف  مالن  ماليالني  اسالتحداث  ونسالتطيع  اململكالة،  يف املتواجدة

 البنيالة  تالوّفرت إذا  الزمالان،  مالن  عقالد  خالال   يف للمالواطنني  اجلديدة

 .وتدريبهم لتعليمهم املناسبة األساسية

 اللحظالة !! )إجبالار(  أمر فرض: "حنتا : احلارثي حييه. د وقا 

 خمالالزن تقالالّدم الدولالالة!! واالسالالتئيان والرتجالالي، باملداعبالالة، تسالالم  ال

 عصالالاله، ملالالالن العصالالالي وحتمالالالل املشالالالرتيات، خالالالال  مالالالن االحتيالالالا 

 الفنالاليني ُتخالالّر  واملعاهالالد واالسالالتثمار، املالالا  جيهالالزون واملليارديريالالة
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أيًضالا.   السالوفيييت  واالحتالاد  دروس، أملانيالا  هتلر يف لنا.... للتوظيف

 والتسالاليري والتطويالالع، الربجمالالة،. بهالالا مالالن املالالرور  البالالد دافالالرة وهالالي 

 واحلريالالة الفكالالري الالالرتف يكالالون وبعالالدها وقالالوة، إلجيالالاد صالالناعة

 واألحالم".

 يعالد   العالالي  احلمالود أن التعلاليم   صالاحل  بن اهلل عبد. وأوض  د

أن  وحبكالالم اجملتمعالالات. تطالالوير خاللالاله مالالن ينطلالالق قومًيالالا، منهًجالالا

 علميالالالة ختصصالالالات حنالالالو تتفالالالّرع بطبيعتهالالالا اجلامعيالالالة الدراسالالالات

 بالشالأن  االهتمالام  أضالحه  فقالد  جمتمالع   أي ملتطلبالات  تلبية متعددة 

 أمالر  الكمي  االكتفاءإىل  كبري حدإىل  وصلناأن  بعد الكيفي

إىل  حيتالا   الكمية النقلةإىل  الوصو  كان وإن األهمية، غاية يف

 وحتقيقاالالا للدارسالالني، أكثالالر رغبالالات لتحقيالالق املراجعالالة  مالالن املزيالالد

 حته العمل  سوق يتطّلبها دراسية ختصصات من اجملتمع ملتطلبات

 لبلالالالو  والكيفالالالي  الكمالالالي العطالالالاءين بالالالني تالالالوازن هنالالالاك يكالالالون

 مأمولة. جمتمعية ثقافة من للنيل متوخاة أهداف

التاليالالة ويف ضالالوء ذلالال  ميكالالن طالالرح جمموعالالة مالالن املقرتحالالات 

 سواء: حدٍّ عله والعليا اجلامعية بالدراسات للنهوض

 ينالالالل مل السالالالعودية اجلامعالالالات يف العلمالالالي البحالالال أن  نلحالالالظ (1

 دو  جامعالات  يف احلالا   هالو  كمالا  يناله،أن  املفرتض النصيب

 لالالدى العلمالالي البحالال  مبسالالألة االهتمالالام وصالالل فقالالد ، عديالالدة

 والبحالالال ) بعبالالالارة ذلالالال  اقالالالرتان درجالالالةإىل  الالالالدو  مالالالن العديالالالد

 وزارة) مسالالّمه حتالالا لالالديها، العالالالي التعلالاليم بالالوزارات( العلمالالي

 تقلاليص  يف بالدأنا  لالدينا  بينمالا   (العلمالي  والبح  العالي التعليم

أن  يفالالرتض عالالاٍ  تعلالاليم بأنشالالطة ومرتبطالالة ضالالرورية مسالالميات
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 التعلالاليم ملسالالرية داعالالم هالالو مالالا واالسالالتقاللية االهتمالالام مالالن تنالالا 

 حتالالا  بالعالالالي  العالالام  التعلالاليم مجعنالالا  حتالاله  الالالبالد   يف العالالالي

 - مطلالق  شالبه  نساليان  يف تسالّبب  ممالا   (التعلاليم  وزارة) مسّمه

 ( .العلمي البح ) لعبارة -مطلق بالفعل يكن ملن إ

 هالالو مالالا بقالالدر عدمالاله، مالالن مسالالمه ذكالالر يف ليسالالا والقضالالية

 واحملافظالالة علالاله  االهتمالالام حنالالو والسالالعي بالاله، اإلتيالالان واجالالب

 حتالاله أضالحا  الالاليت اجلامعالات،  يف العلميالالة البحالوث  مسالتويات 

 والالالالدكتورا  املاجسالالالتري درجالالاليت لنيالالالل طلبتهالالالا رسالالالافل بعالالال 

 علاله  أحياًنالا  ُيالحظ عما الافض للمجتمع، ظهورها يف خمجلة

 مالن  اجلامعات، بع  يف التدري  هيئة أعضاء ترقيات حبوث

إىل  بعضاله  يصالل  الرتقيالة،  لغالرض  للتحكيم تقدميه يتم ماأن 

 لتلالال  املقدمالالة البحالالوثأو  البحالال  تضالالخيم بهالالدف زافالالد  حشالو 

 .وجمتمعيًّا أكادمييًّا مفيد هو ما اكتسا  دون الرتقيات،

 يعالالد عامالالة  العلميالالة البحالالوث بشالال ون االهتمالالام قلالالة فالالنن وهلالاليا

أن  كمالالا  جامعالالة،  ألي عامالالة  األكالالادميي  للمسالالتوى  إضالالعافاا 

 التالالدري   هيئالالة لعضالالو العلمالالي املسالالتوى علالاله يالالنعك  ذلالال 

 جامعالالالة ألي األكالالالادميي املسالالالتوى درجالالالة تالالالنخف  وبالتالالالالي

 كانا.

 يف اجلامعالالالالات تتوسالالالالع بالالالالأن املسالالالالتمرة املنالالالالاداة مالالالالن بالالالالالرغم (2

لكالالالن  العمالالالل  سالالالوق ومتطلبالالالات تتالالالواءم دراسالالالية ختصصالالالات

 للغايالالالة، حمالالالدودة تالالالزا  مالالالا والنوعيالالالة املطلوبالالالة التخصصالالالات

 – املعلومالات  تقنيالة  – اهلندسة – الطب) جماالت: يف خصوًصا

 والتأمني(. الرياضيات
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 مالديرين  وصالو   مالن  وبالرغم تناٍم، ويف كبرية أنها واملشكلة

 العمالل  سالوق  حيتاجهالا  يعالد  مل بتخصصات تعّج جلامعات جدد

 مطلالالب ذات جديالالدة ختصصالالات فالالت أو  لكالالن التوسالالع لالالدينا 

 مشهودة. مبادرة بأي حتظ مل مل  

 اسالالتثماًرا يعالالد  األهلالالي العالالالي جمالالا  التعلالاليم  يف االسالالتثمار إن (3

 حقيقيًّالا  شالريكاا  يكالون أن  املسالتثمر  ويسالعه  للغاية، مكلفاا

 مالالن اجلهالالود بالالي إىل  إضالالافة احلكوميالالة، اجلامعالالات جبانالالب

 بهالالدف األهلالالي  العالالالي التعلالاليم م سسالالات علالاله القالالافمني لالالدن

 العمالل  سوق ملتطلبات ودعًما العالي، التعليم نهضة يف اإلسهام

 تواجاله  امل سسالات  لكالن هالي    مطلوبة  دراسية ختصصات من

 متعالالالددة بريوقراطيالالالة إجالالالراءات بسالالالبب الصالالالعوبات مالالالن بعًضالالا 

 الداخليالة  الدراسية املن  إيقافأن  كما ضروري، غري غالبها

 يف تتسالّبب  األهلالي   العالالي  التعليم مب سسات امللتحقني للطلبة

 الكليالات  يف دراسالتهم  مواصاللة  عالن  الطلبالة  من العديد عزوف

 هالالالي  ملالالالداخيل تالالالدنٍّ معالالاله تسالالالّبب ممالالالا األهليالالالة  واجلامعالالالات

 امل سسات.

 العلمالالي، والبحالال  العالالالي للتعلالاليم عليالالا هيئالالة ُت سالال أن  أقالالرتح (4

 ،(العلمالالي والبحالال  العالالالي للتعلالاليم العليالالا اهليئالالة) ُمسالالّمه حتالالا

 اجلامعالالات مالالديري إدارتهالالا جملالال  أعضالالاء غالبيالالة يكالون  وأن

 اجلامعالات  مالديري  مالن  مخسالة إىل  إضافة كافة، احلكومية

 اجلامعالات  عله املشرفة اجلهة اهليئة هي  تكون وأن األهلية،

 حكوميالة  جامعالة  كالل  تسالتقل أن  علاله  أكادمييًّالا،  السعودية

 املقرتحالة،  اهليئالة  بهالي   موازنتها ربط دون بها، خاصة مبيزانية

 قراراتهالالالا، يف اعتباريالالالة شخصالالالية جامعالالالة لكالالالل يكالالالون وأن
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 األداء تطالالالالالوير مالالالالن  ُتمّكنهالالالالا  جديالالالالالدة صالالالالالحيات  ومنحهالالالالا 

إال  املقرتحالالة  اهليئالالة هالي  إىل  الرجالالوع دون لالالديها، األكالادميي 

 .إليها الرجوع مناسبة اهليئة ترى معينة حدود يف
 

 العالي: للتعليم اكاليفورني تعقيب ختامي يف ضوء خطة

 وجهالالة البعيالالز بأنالاله حالالرص علالاله أن تكالالون   إبالالراهيم. د عّقالالب

 متطلبالالات يف منحصالالرة اجلالالامعي التعلالاليم يف النوعيالالة للنقلالالة نظالالر 

 والالالرابط املشالالرتكة هالالي ألنهالالا اجلالالامعي  للتعلالاليم التنظيميالالة البيئالالة

 االسالالتقاللية وقصالالد بهالالا املنافسالالة، علالاله واحملّفالالز اجلامعالالات، بالالني

 البيئالة  هي  مع مراعاة أن إصالح التصنيف، ونظام واملالية اإلدارية

 قالالرارإىل  وحتتالالا  اجلامعالالات وصالالالحيتها، قالالدرة نطالالاق عالالن ختالالر 

  سياسي.

 لالالالالالي  الغالالالالالر  يف األعمالالالالا   رجالالالالالا  وأوضالالالال  أن مسالالالالالاهمات 

 يف األعمالالالا  رجالالالا  مالالن  وإخالًصالالالا وطنيالالالة أكثالالر  أنهالالالم بالضالالرورة 

 ناحية ومن الضرافب. حي  من عليهم عوافد فيها ألن بل اململكة 

 اإلرث قضالالالايا مالالالن لالالالدينا دينيالالالة اعتبالالالارات فيهالالالا تالالالدخل أخالالالرى،

 اجلامعالالات االعتبالالارات. وأنظمالالة مالالن كالالثري يف املوضالالوع والوصالالية،

 التالالالربع مالالالن التجالالالار متنالالالع قريالالالب  وقالالالاإىل  عالالالام بشالالالكل والدولالالالة

 جالالالامعي ملستشالالالفه اإلسالالالعافات وقصالالالة احلكوميالالالة، للم سسالالالات

 بعيدة. ليسا

 كاليفورنيالالالا ويف السالالالياق ذاتالالاله، ميكالالالن اإلشالالالارة إىل خطالالالة 

 خطالة 1960 عالام  يف كاليفورنيالا  والية العالي  فقد وضعا للتعليم

،  .California Master Plan for Higher Education بالال  ُتعرف اجلامعي للتعليم

 التعلالاليم م سسالالات بالالني التكامالالل أسالالاس علالاله اخلطالالة هالالي  تقالالوم
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 العالالالي التعلالاليم يف والتميالز  اجلالالودة يضالالمن ومبالا  الواليالالة، يف العالالي 

 منظومالات  ثالث عله اخلطة هي  وتقوم. والبحثي التعليمي جبانبيه

 الثانوية. بعد العالي للتعليم

 وهلالالا، University of California كاليفورنيالالا جامعالالة منظومالالة •

 قصالالوى أهميالالة وتالالولي حبثيالالة جامعالالات وهالالي جامعالالات، عشالالر

 ال الثانويالالالة خرجيالالالي مالالالن وحصالالالتها العليالالالا، الدراسالالالات لالالالربامج

 .%12.5 تتجاوز

، California State University كاليفورنيالا  واليالة  جامعالة  منظومالة  •

 األهميالالالة وُتالالالولي تعليميالالالة، جامعالالالات وهالالالي جامعالالالة، (23) وهلالالالا

 بالالرامج جالدًّا  ضالّيق  نطالالاق ويف البكالالوريوس،  لالربامج  القصالوى 

 مالالن وحصالالتها دكتالالورا ، بالالرامج تقالالدم ال ولكنهالالا للماجسالالتري 

 .%33.3 الثانوية خرجيي

،  California Community Colleges اجملتمالع  كليالات  منظومالة  •

 مهنيًّالا  دبلوًمالا  متالن   متوسالطة  كليات وهي كلية، (113) وهلا

 سالوق إىل  مباشالرة  اخلرجيالون  وياليهب . الدراسالة  مالن  سنتني بعد

 إحالالالدى البكالالالالوريوس يف إكمالالالا  ميكنالالاله واملتميالالالز العمالالالل،

 .كاليفورنيا والية جامعات

إن  جالالدًّا  حيالال  سالالهل الالالثالث املنظومالالات هالالي  بالالني والتحويالالل 

 املواد.   ملعادلة واضًحا نظاًما هناك

 املنظومالالات بالالني التكامالالل التجربالالة  هالالي  ذكالالر مالالن والعالالربة

 والثالثالة  تعليميالة،  والثانيالة  حبثيالة،  إحالداها  تكالون  حبي  الثالث،

 .منظومة كل يف اجلامعات بني تكون واملنافسة. مهنية
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 العثمان: خالد. الورقة الرئيسة: م 

 مالالن مهمًّالالا مكوًنالالا بلالالد لكالالل التارخييالالة واملواقالالع اآلثالالار ُتمّثالالل

 موروًثالا  حتمالل  بصفتها البلد، ليل  واحلضارية الثقافية املكونات

 مالالرّ  علالاله  فيالاله وقعالالا  الالاليت  واألحالالداث املكالالان  لالالياكرة  تارخييًّالالا

 املواقالع ومعارفهالا،   تلال   سالكنا  الاليت  الشالعو   وثقافات العصور،

 مالن  حتملاله  مبالا  مهمًّالا  اقتصالاديًّا  مكوًنالا  أيًضالا  كونهالا  علاله  عالوة

 املتحفيالة.  واألنشالطة  والتعليم، السياحة، يف الستثمارها إمكانات

 اآلثالالالار حتمالالالل خصوًصالالالا، السالالالعودية العربيالالالة اململكالالالة حالالالالة ويف

 مالالن كالالثري يف تالالرتبط كونهالالا خاصالالة  أهميالالة التارخييالالة واملواقالالع

 اهلجالرة،  وأحالداث  النبوية، والسرية اإلسالمي، بالتاري  عناصرها

 الالالالدو  تالالالاري  علالالاله عالالالالوة اإلسالالالالمية. الدولالالالة ونشالالالأة والغالالالزوات،

 العصالور  مالر  علاله  العربيالة  اجلزيالرة  يف اسالتوطنا  اليت واحلضارات

 بتالاري   انتهالاء  عشالر،  األربعالة  قروناله  مالرّ  وعله اإلسالم، ظهور قبل

 يسالالتوجب الواقالالع وهالاليا الالالثالث. نشالالأتها مبراحالالل السالالعودية الدولالالة

 املكونالات،  هي  مع التعاطي يف وحموريًّا كبرًيا حضوًرا ويفرتض

 عنهالا،  والتنقيالب  اآلثار، هي  عله احلفاظ جبهود كبرًيا واهتماًما

 واقع لكن ومعرفيًّا. وسياحيًّا، اقتصاديًّا، واستثمارها وترميمها،

 وقصالالوًرا الاخلالال ويالالربز االفالالرتاض، هالاليا مالالع متاًمالالا يتنالالاق  احلالالا 
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 جغالالالرايف توثيالالالق أي العمالالالوم يف نالالالرى وال اجلانالالالب. هالالاليا يف كالالالبرًيا

 يف مبالا  املهمالة،  التارخييالة  األحداث مواقع من ألي متحفي وتسجيل

 أحالالداث ومواقالالع النبويالالة، اهلجالالرة وطريالالق الغالالزوات، مواقالالع ذلالال 

 والتالالالاري  املنطقالالالة تالالالاري  يف املهمالالالة األحالالالداث مالالالن وغريهالالالا السالالالرية

 أحالد،  غالزوة  منطقالة  ختطيط عله عملنا وعندما عموًما. اإلسالمي

 أي بالالالعموم يوجالالد ال بأنالاله ُصالالدمنا املنالالورة  باملدينالالة اخلنالالدق وغالالزوة

 يف املهمالالالة واألحالالالداث الغالالالزوات مالالالن ألي احلالالالدث موقالالالع يف توثيالالالق

 كمواقالع  خارجهالا، أو  العالر   جزيالرة  يف سالواء  اإلسالمي، التاري 

 كالالالالم أدهشالالالالنا بينمالالالالا وغريهالالالالا  والريمالالالالوك، القادسالالالالية، غالالالالزوات

 أخالالرى يف مبواقالالع واالسالالتعراض واالهتمالالام، والتوثيالالق، االحتفالالاء،

 بالنسالالالالبة حتالالالاله األهميالالالالة ذات حتمالالالالل ال بأحالالالالداث تالالالالرتبط العالالالالامل

 مالالن لشالاليء الوحيالالد التوثيالالق يكالالون ورمبالالا املنالالاطق. تلالال  لسالالكان

 الالالالوطين املتحالالالف حيتضالالالنه مالالالا العالالالر   جزيالالالرة تالالالاري  مكونالالالات

 نالزًرا  إال ُيوّثالق  لكناله ال  حمتوياته  ثراء من بالرغم اليي بالرياض،

 متحفالالي إطالالار ويف للعامالالة، املعالالروض التالالارخيي املالالوروث مالالن يسالالرًيا

 فهالد  امللال   مكتبالة أن كما  حدوثه. مبوقع احلدث يربط ال منطي

 التارخييالالة والوثالالافق املخطوطالالات مالالن الاهالالاف خمزوًنالالا تضالالّم الوطنيالالة

 أبسالالالطإىل  حتالالاله تفتقالالالر وخالالالزافن وملفالالالات، أدرا ، يف احملبوسالالالة

 الثمينالالة. الوثالالافق هالالي  مثالالل علالاله احملالالرتف املهالالين احلفالالاظ متطلبالالات

 سالالالببنيإىل  تعالالالود الواقالالالع هالالاليا مشالالالكلة أسالالالاس فالالالنن ظالالالين، ويف

 يتعلالالق مالالا كالالل مالالن عموًمالالا الالالديين الالالتحفظ هالالو األو  رفيسالالني،

 خمالالالاوف مالالالن انطالقاالالالا السالالالابقة، احلضالالالارات وموروثالالالات باآلثالالالار
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 والسالالبب ذلالال .إىل  ومالالا والتقالالدي ، الشالالرك، مزالالالق يف االنالالزالق

 منوطالة  اآلثالار  ملف إدارة مهمة كانا حي  الطابع  إجرافي الثاني

 واملتالالاحف، اآلثالالار وكالالالة يف ممثلالالة طويلالالة، لفالالرتة املعالالارف بالالوزارة

 احململالة  الوزارة هي  يف االهتمامات قافمة أسفل يف وضعها ما وهو

 هاليا  بالدأ  السالياحة  هيئالة  تأسالي   ومني الشاف . التعليم ملف بندارة

 هالاليا  وبلالال  الرمسالالي، املسالالتوى علالاله متناميًّالالا اهتماًمالالا جيالالد امللالالف

إىل  اهليئالالة هالالي  مسالالمه تعالالديل مت عنالالدما ذروتالاله الرمسالالي االهتمالالام

 مبالالالادرات نالالالرى الالالالوطين، وبالالالدأنا والالالالرتاث للسالالالياحة العامالالالة اهليئالالالة

 جملال   اعتماد سنامها ذروة كانا امللف، هيا يف طموحة وبرامج

 منهًجالا  وضالع  الاليي  الالوطين،  للالرتاث  عبالداهلل  املل  لربنامج الوزراء

اململكالالة،  يف والتالالاري  اآلثالالار مواقالالع لتوثيالالق حمالالددة ومشالالروعات

 هالالالالياأن امل سالالالف   لكالالالن  واسالالالالتثمارها  وتطويرهالالالا،  وتسالالالجيلها، 

 وسالالكا الراهنالالة، االقتصالالادية الظالالروف ضالالحية سالالقط الربنالالامج

 عودتالاله انتظالالار يف األدرا  حبالالي  وأصالالب  بالكليالالة، عنالاله احلالالدي 

 الوطنية. األولويات سلم يف املستحق موقعهإىل 

 املرزوقي: حامت. التعقيب األول: د 

 اآلثالالار"بالالال  العنايالالة بقضالالية اهتمامالاله أسالالبار ملنتالالدى الاأو أشالالكر

 الالاليت القضالالايا أولويالالات سالاللم يف ووضالالعها ،"التارخييالالة واألمالالاكن

 الكالرام،  أعضافه من العلم والثقافة أهل من خنبة ِقبل من ُتناقش

 الضالافية،  ورقتاله  علاله  العثمالان  خالالد  م. لسالعادة  موصو  والشكر

 :التالي النحو عله حماور عدة يف النقا  قضية أّطرت اليت

 .(ووطين وإسالمي، حضاري،) ثقايف موروث اآلثار -1
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 .اقتصادي مكون اآلثار -2

 .واإلسالمي السياسي لالستثمار كامنة فرصة اآلثار -3

 االختصالاص  بنقل ذروته وصل اليي الرمسي االهتمام وبرغم 

 والالالرتاث  للسالالياحة  العامالالة  اهليئالالة إىل  اآلثالالار  قطالالاع  علالاله  اإلشالالرايف 

 الالالوطين، للالالرتاث عبالالداهلل امللالال  برنالالامج اعتمالالاد وأتبعالاله الالالوطين،

 والالالالتمكني الالالالديين الالالالتحفظ منهالالالا حتالالالديات، عالالالدة اآلثالالالار تواجالالاله

 .  اإلداري

 طريالق  خارطةإىل  حقيقية حباجة اآلثار قطاعأن تقديري  ويف

 تشالمل  قالد  والاليت .. اململكة يف التارخيي املخزون توظيف من تعّظم

 :التالي يف تنحصر وال

 اآلثالالالار، مالالالن القالالالافم رعايالالالة: املالالالادي بالعنصالالالر االهتمالالالام -1

 وصالالناعة املستكشالالف، غالالري مالالن الكالالامن عالالن والتنقيالالب

 مالالادي تالالاري إىل  الالالوطين املعنالالوي املخالالزون بتحويالالل اآلثالالار

 واألحالالالداث، والوقالالالافع والشخصالالاليات، الرمالالالوز) ملمالالالوس

 (.واإلبداع واخليا 

 العلمالالي، والبحالال  التعلالاليم: )البشالالري بالعنصالالر االهتمالالام -2

 (.الكوادر وإعداد

 واملقاليم،  املواطن، اهتمام تعميق: الثقايف بالُبعد االهتمام -3

 .عليها واحملافظة اآلثار بأهمية والزافر

 .اآلثار لقطاع املنظمة التشريعات تطوير -4

 جمالا   يف االسالتثمار  حفز: )االقتصادي بالعنصر االهتمام -5

 عناصالالالر بوصالالالفها أحالالالد ووضالالعها  بهالالالا، واالهتمالالالام اآلثالالار 
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 القاعالالالالالدة تنويالالالالالع جمالالالالالا  يف الالالالالالوطين التحالالالالالو  بالالالالالرامج

 (.للمملكة االقتصادية

 والالالالالالرتاث للسالالالالالياحة العليالالالالالا اهليئالالالالالة: )اإلداري الالالالالالتمكني -6

 (.الوطين

 قطالالالاع يف احلكالالالومي االسالالالتثمار: )اللوجسالالاليت التطالالالوير -7

 (.واملرافق اخلدمات جما  يف اآلثار

 املزروع: محيد. التعقيب الثاني: د  

 والالالرتاث للسالالياحة العليالالا اهليئالالة بالالأن أوّد أن أوضالال  البدايالالة يف

 National) الالالوطين الالالرتاث مصالالطل  مالال خًرا أطلقالالا قالالد الالالوطين

Heritageويشالمل أيًضالا   والشالفهي،  املالادي  والرتاث اآلثار (، ليشمل 

 املنظمالات  لالواف   يف ورد مالا  توافقاالا مالع   الصناعات التقليديالة  وذلال   

 املتحدة. لألمم التابعة اليونسكو وخاصة الدولية،

 عالالام الالالوطين والالالرتاث للسالالياحة العليالالا اهليئالالة تأسالالي  ومنالالي

 متكاملالالة منظومالالة وتفعيالالل لتطالالوير  تتسالالارع واجلهالالود ، هالالال1421

  العمرانالالي، الالالرتاث مواقالالع إلدارة املرتابطالالة  والالالربامج األنظمالالة مالالن

 وفقاالالا  السالالعودية،  ةاململكالالة العربيالال  يف بأمناطالاله  السالالياحة  وقطالالاع

 مالا  أيًضا علاله  السعودي، ومنها اآلثار ونظام الدولية األنظمة لبنود

 وتفعيالالل تنظالاليم إىل األنظمالالة هالاليا وتهالالدف البندقيالالة. اتفاقيالالة يف ورد

 تهالالدف الالاليت والوطنيالالة الدوليالة  األنظمالالة يف الالالواردة البنالالود مضالامني 

  مواقالع  بكونهالا  وإدارتهالا   آثارهالا   محايالة   علاله  الدو  مساعدة إىل

 األجالداد،  عطالاء  حتفالظ  وتراثية أثرية مواد وأنها اإلنساني، للرتاث
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 موقالالع  مثالالل العالالاملي، الالالرتاث ضالالمن واملدرجالالة املميالالزة تلالال  خاصالالة

 عالن  تكشالف  الاليت  املعرفيالة  املصالادر  مالن  تعالدّ  كمالا  وغريهالا.  العال

 علاله العالاليش  تعاقبالا  الاليت  احلضالالارات ألصالحا   املعيشالية  األمنالا  

أن ميكالن   كمالا  الالوطين،  االنتماء من وُتعّزز العربية، اجلزيرة يف

 توظيفهالالا مت مالالاإذا  الالالوطين، االقتصالالاد روافالالد مالالن رافالالًدا تصالالب 

 قطالالاع مكونالالات أحالالد لتصالالب  وحديثالالة  علميالالة بطريقالالة وتسالالويقها

إشالالراك ن والتارخييالالة. إ الثقافيالالة التحديالالد وجهالالة وعلالاله السالالياحة،

 األثريالالالالة املواقالالالالع هالالالالي  احملليالالالالة إلدارة اجملتمعالالالالات مالالالالن املالالالال هلني

 اللالالالالواف  يف ومضالالالمًنا  مرغوًبالالالالا توجًهالالالا  أصالالالالب  للمحافظالالالة عليهالالالا   

 املالردود  ذات احملليالة  الوظالافف  حتفيالز  عله يساعد واألنظمة  حي 

 اهلالدايا  تصالنيع أو  السياحي، العمل باإلرشاد مثل والدافم، اجملزي

 والصالالالالناعات التقليديالالالالة  املنتجالالالالات التيكاريالالالالة، وتشالالالالجيع إنتالالالالا  

 األخالالرى، مثالالل اخلدميالالة املرافالالق تشالالغيل جانالالب إىل بهالالا، واالجتالالار

 املهرجانالالالات وتفعيالالالل والالالالربي، اجلالالالوي النقالالالل وحركالالالة الفنالالالادق،

 .  الفولكلورية كيل  والفعاليات

 -تقالديري  يف - يعتمالد  التارخيية واملواقع باآلثار العنايةن إ

 يلي: ما أركانها أبرز منظومة مرتابطة عله توفر

 علاله  وتشالرف  تشالرع  اليت احلكومية املتخصصة ةوجود اهليئ :الاأو

 والالربامج  السياسالات  وتضالع  الوطين، بالرتاث يتصل ما مجيع

 احملافظالالة وحتالاله األثريالالة، احلفريالالات مالالن املناسالالبة، انطالقاالالا

 الالاليت التحتيالالة البنيالالة وتالالوفري والتارخييالالة، األثريالالة املواقالالع علالاله

 األنظمالالة يف الالالواردة املعالالايري حسالالب السالالاف ، وذلالال  حيتاجهالالا
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بأنواعهالالالالا،  املتالالالالاحف إنشالالالالاء العامليالالالالة، إىل جانالالالالب واللالالالالواف 

 .والسفر اإليواء قطاع تنظيم وكيل 

 البالالالالاحثني مثالالالالل وامل هلالالالالة، املتخصصالالالالة الكالالالالوادر تالالالالوفري ثانًيالالالالا:

 والرتاثيالالالة، وتالالالوفري األثريالالالة املالالالواد أنالالالواع جلميالالالع واملالالالرممني

 كمالا  والتارخييالة.  األثريالة  للمواقع الكافية األمنية احلماية

 اآلثالار  وحمال   للمتطوعني وحدة اهليئة تستحدثأن ميكن 

 مساكنهم. من بالقر  تقع اليت املواقع حلماية والرتاث 

بأهميالة آثالار الالوطن وتراثاله       مسالتمر  املواطنني بشكل توعية ثالًثا:

 للعنايالالة ومالالن ثالالّم إشالالراكهم واألجالالداد  اآلبالالاء بوصالالفها إرث

 علالاله  حتتالالوي الالاليت خاصالالة املواقالالع  عليهالالا، واحملافظالالة بهالالا

ميكالن   والاليت  تارخييالة،  أحالداًثا  شالهدت أو  متنوعالة،  معامل

 .  املفتوحة باملتاحف فما يعر إىل ُتطّورأن 

 الالوطين، وبالالرغم   والالرتاث  للسالياحة  العامالة  اهليئالة  وقد قاما

اإلداريالة،   اإلجنالازات  مالن  هال(، بالعديد1421) تأسيسها حداثة من

 والدراسالالالالالالات البحالالالالالوث  مثالالالالالل  امليدانيالالالالالالة، واألعمالالالالالا   والعلميالالالالالة، 

 حوليالالالة يف أعماهلالالالا امليدانيالالالة نتالالالافج نشالالالر جانالالالب اإلحصالالالافية، إىل

 رفيسالالالها وحيالالالرص العلميالالالة. اإلصالالالدارات مالالالن وغريهالالالا )أطالالالال (،

 أدافهالالا، تطالالوير علالاله سالاللمان بالالن سالاللطان امللكالالي السالالمو صالالاحب

 واملعقالالدة  الرتبالالا    الصالالعبة املهالالام  مالالن  يعالالد  _ تقالالديري  يف _ الالاليي

 البلالديات،  أخالرى، مثالل   وهيئالات  عدة وزارات أعماهلا وتداخلها مع

 تهيالالالالالأ  الالالالالاليت التعليميالالالالالة  والتجالالالالالارة، وامل سسالالالالالات  ووزارة املاليالالالالالة

 املتخصصني.
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 العمرانالي وترميمهالا   أو الالرتاث  األثريالة  املواقع برامج محاية إن

وطبيعالالة  وحجمالاله، املوقالالع، كليًّالالا علالاله نالالوع جالالدًّا، وتعتمالالد مكلفالة 

 ناحيالة  مالن  املوقالع  وحالالة  ناحيالة،  بنافاله مالن   يف املسالتخدمة  اخلامات

 وتهيئتالالاله  املناسالالالبة لرتميمالالاله  امليزانيالالالة  ُتحالالالّدد  وبنالالالاء عليالالاله  أخالالالرى 

 للسالالالياحة العليالالالا اهليئالالالة تالالالتمّكن وحتالالاله الالالالزوار لالالاليل . السالالالتقبا 

 لبراجمهالالا بشالالك وتفعيالالل أهالالدافها، حتقيالالق مالالن الالالوطين والالالرتاث

تفكالالر  بالالأن هنالالا وأقالالرتح ضالالخمة، ميزانيالالة إىل فننهالالا حتتالالا  دافالالم 

 تطوير طريق عن اخلاصة املالية مواردها يف استحداث جديًّا ةاهليئ

 الاليت  املرافالق  من عدد وهناك اخلاص. القطاع مع شراكات وعقد

ن إ املتالاحف  حيال    أفضلها حالًيا، لعل ةتستثمرها اهليئأن ميكن 

 الرؤيالالالة مالالالع يتوافالالالق  احلكوميالالالة املرافالالالق إلدارة احلالالالدي  التوجالالاله

 يف تهالدف  الاليت  الالوطين،  التحو  يف اململكة واسرتاتيجية احلديثة

 واملاليالة  اإلدارية ش ونها إدارة من الدولة مرافق متكني إىل النهاية

 املعمالو   والقوانني األنظمة مع ذل  يتعارض الأذاتي، عله  بشكل

 .  السيادية القوانني تل  خاصة بها،

 الالوطين  والالرتاث  للسالياحة  العليالا  اهليئالة  تتحّو أن أقرتُح  كما

 اإلدارات احلاليالة  بعالد تأسالي    وإشرافية، وذلال   تشريعية هيئة إىل

 مالع  أعماهلا، مباشرة من لتتمّكن باحملافظات وهيكلتها  احمللية

 والفعاليالات  املالوارد  طبيعالة  علاله  بنالاء  هلا املناسبة تتوفري الصالحيا

 تسالريع  يسالاعد علاله   ِمّمالا  وهي  حمافظة، لكل اجملدولة السياحة

 والالربامج املومسيالة   وتالبين املبالادرات   وتنفيي القالرارات،  اإلجراءات،

 املنافسالة،  روح هيا مالن  وسيعّزز  اإمكاناته حسب حمافظة لكل

 .احملافظات جلميع الداخلية السياحة املوارد من االستفادة وتعظيم
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بأمناطهالا   والسالياحة  باآلثالار  العنايالة  بالأن  القو  ميكن وأخرًيا

 جلهالالالالود إدارتهالالالالا تتطلَّالالالالب صالالالالناعة لكونهالالالالا ضالالالالرورة  أصالالالالبحا

عليهالا    واحملافظالة  تطويرهالا،  بعد منها االستفادة وجيب متواصلة،

القالالالومي للمملكالالالة،  الالالالدخل مصالالالادر تنويالالالع نوافالالالي بوصالالالفها أحالالالد

 .وبناتنا أبنافنا لتوظيف منصات عّدها من ذل  واألهم

 الدريس: زياد. التعقيب الثالث: د 

 واملدينة! مكة حتمي آثار لن اليونسكو

 أسالتطيع  تعقالي . لالن   أبالدأ أن أريالد   االستفزازي، العنوان بهيا

 ساليكون  بأناله  علًمالا  حديثي، عله اليونسكو هيمنة من الفكاك

 يف اآلثالار  بشالأن  األحالداث  لتطالور  وصالفي / تارخيي سرد معظمه يف

 .السعودية العربية اململكة

 ، كالان 2006 العالام  يف اليونسالكو  مبنظمالة  التحقالا أن مني 

 بعمقهالا  العربيالة  اجلزيرة آثار غيا  شغلتين اليت اهلمومأكرب  أحد

 يف العالالالالاملي( الالالالالرتاث )الفحالالالالة عالالالالن املالالالالثري واحلضالالالالاري التالالالالارخيي

 أثالري  موقالع  (١٠٠٠) قرابالة  تضالم  الاليت  الالفحة وهي اليونسكو،

 دخوهلالا  إجالراءات  خالال   مالن  اسالتطاعا  العالامل،  أحنالاء  خمتلف من

 بهالالالا الرمسالالالي الالالالدولي االعالالالرتاف علالالاله احلصالالالو  الدوليالالالة الالفحالالة 

 .عامليًّا بوصفها تراًثا

 بالالن سالاللطان األمالالري مالالع تعيالاليين بعالالد لالالي عملالالي لقالالاء أو  كالالان

 الالفحالة  دخالو   علاله  سالويًّا  العمالل  أهميالة  علاله  اتفقنالا  وقالد  سلمان،

 يف األكالالربأو  الوحيالالد هالالو الالالديين العالالافقأن أظالالن  كنالالا. الدوليالالة

 صالالاحل، مالالدافن جتربالالة مالالن االنقضالالاء بعالالد لكالالن اآلثالالار  تسالالجيل
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 وبالتالالالي  2008 العالالام يف العالالاملي الالالرتاث يف تسالالجيلها يف والنجالالاح

 التجربالة  وبعد الدولية. الالفحة يف السعودية العربية اململكة دخو 

 األجهالزة  بالل  الدينيالة   امل سسالة  لي  األو  العافقأن لي  تبّين األوىل

 اجلهالالات تفالالوي  يف سالاللحفافي بشالالكل تتباطالالأ الالاليت البريوقراطيالالة

 سالوى آثالار   عمالا  هنالا  أحتالدث ) الالزمالة  اإلجالراءات  ببالدء  الصِّاللة  ذات

 الريالاض  مالن  وصاللتين  واحالًدا،  الامثالا  وسأعطيكم(. واملدينة مكة

 ثالثالة  بتسالجيل  التفويضالية  السالعودية  القافمالة  2007 العام أوافل يف

 والدرعيالالالة صالالالاحل، مالالالدافن وهالالالي: العامليالالالة، الالفحالالالة علالالاله مواقالالالع

 أخالرى باملزيالد   قافمالة  بنرسالا   وعد عله التارخيية، وجدة القدمية،

 والدرعيالالة ،2008 يف صالالاحل مالالدافن سالالجلنا!". قريًبالالا" املواقالالع مالالن

 الالفحالة  اخلرباء هيئة تعتمد ومل ،2014 التارخيية وجدة ،2010

 مثالالاني بعالد  أي ،2015 العالام  يف أخالرى إال  مواقالع  بعشالرة  اجلديالدة 

 يف التسالالالريع مبكالالالًرا لوصالالالوهلا ميكالالالن وكالالالان تقريًبالالالا!؟ سالالالنوات

 موقالالع  إلدرا  يسالالعفنا مل الوقالالان حيالال  إ  أخالالرى  مواقالالع تسالالجيل

 .القادم العام وال العام هيا ال عليه للتصويا سعودي

 ُيعطيهالالا العالالاملي  الالالرتاث الفحالالة يف اآلثالالار تسالالجيلأن شالال   وال

 واألهالم  واقتصالاديًّا،  سالياحيًّا  ومن ثم مردوًدا وحضاريًّا  عامليًّا ُبعًدا

أو  بالالالالطم  العبالالال  مالالالن وحصالالالانة محايالالالة مينحهالالالا أنالالاله هالالاليا مالالالن

 احلاضالنة  الدولالة  علاله  وأدبيًّالا  إداريًّالا  التزاًمالا  سيضالع  كما التغيري،

 .والرعاية الصيانة بأولوية

 للمنظمالالالة الوقافيالالالة األذرع هالالالي  مالالالن نسالالالتفيد ال ملالالالاذا حسالالالًنا،

 يف املأساوية األوضاع وذات املهددة، اآلثار محاية أجل من الدولية 

 !املنورة؟ واملدينة املكرمة مكة
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 مًعالالا ليكّونالالا الرأمسالالالي بالفالالازع الالالديين الالالوازع يتالالداخل هنالالا

 باسالالالتخدام الالالالدين، محايالالالة باسالالالم الطالالالرفني رغبالالالة حيقالالالق حتالفاالالالا

 قبالالل املوجالالع التحالالالف هالاليا عالالن حتالالدثا وقالالد! االسالالتثمار جرافالالات

 عديالالالدة، تويرتيالالالة تغريالالالدات ويف )إضالالالاءات(، برنالالالامج يف سالالالنوات

 وهتالالون احلصالني،  وعبالداهلل  عنقالاوي،  سالامي  مالين  أكثالر  وحتالدث 

 وال. كثالالالر  وآخالالالرون _ اهلل رمحالالاله  _ املضالالالواحي وعمالالالر  الفاسالالالي،

 تهدفالة  يف املخلصالني  أولئال   حلالدي   اإلجيالابي  األثر إنكار ميكن

 كانالا  حيال   املنالورة   املدينالة  يف خصوًصالا  واجلرافالات،  الشيوالت

 مشالالالروع باسالالالم القدميالالالة املدينالالالة مالمالالال  مالالالن تبقالالاله!( )مالالالا سالالالتزيل

 (.االستثماري) التوسعة

 أهالالالي مالالن واحالالد مالالن أكثالالر بالالي اتصالالل املنطلالالق، هالاليا ومالالن

 يف واملدينالالة مكالالة تسالالجيل إمكانيالالة عالالن يتسالالاءلون واملدينالالة مكالة 

 تبّقاله  مالا  محايالة  يف ُيسالهم  اإلجراء هيا ولعل العاملي، الرتاث الفحة

 !من آثارهما

 سياساليًّا  ُبعالًدا  هنالاك  ألن-لألسف _ ذل  تعيّ ر هلم أبنا وقد

 تالدويل  بشالأن  الشافكة القضية مع يتقاطع العاملي التسجيل ملسألة

 .  احلرمني

 مناشالدة  أرساللا  قالد  اليونسالكو  بالأن  التيكري هنا بي وجيدر

 قلعالة  هالدم  عن بالتوقف تركيا، من بطلب اململكة، حكومةإىل 

 هالالدم مالالن اجلرافالالات متنالالع مل املناشالالدة هالالي  لكالالن األثريالالة  أجيالالاد

 مشالالوًها _ مجالالاله رغالالم _ األثريالالون يالالرا  الالاليي الالالرب  وبنالالاء القلعالالة،

 .الشريفة الكعبة هليبة ومقّزًما املكرمة مكة لصورة
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 املقالالدس التالالاري  تلالالتهم الالاليت اجلرافالالات إليقالالاف احلالالل مالالا إًذا

 !الفتوى؟ بيريعة

 واألكالالالادميي، النخبالالالوي، واإلحلالالالاح بالضالالالغط سالالالوى حالالالّل ال

 تبقاله،  ما الستدراك املستنري الديين الصوت وباستدرا  والثقايف،

 الالالاليي املبنالاله  يف يكالالن  مل اسالالرتجاعه.. إن  ميكالالن  مالالا  واسالالرتجاع 

 .واملعنه املكان ففي ُهدم،

  واألمددددداكن باآلثدددددار املدددددداخالت حدددددول قضدددددية: )العنايدددددة 

 التارخيية(:

 الرتا  واآلثار: الداللة والتباينات األساسية:  

 كالثري  علاله  يلتالب   احلمالود أناله   صالاحل  بالن  اهلل عبالد . د أوض 

بينهما   فرقاا جيد ال منهم وكثري اآلثار؟ وما الرتاث؟ ما الناس من

 وهو ما ميكن توضيحه كما يلي:

 مثالالل  ماديالالة،  أشالالياء  مالالن  األجالالداد  لنالالا خّلفالاله  مالالا  هالالو  الالالرتاث: •

 يف إمالا  اليوميالة،  حيالاتهم  يف يستخدمونها كانوا اليت األدوات

 نمالالالا كالالالاأو  احلاضالالالرة، ألهالالالل بالنسالالالبة مالالالزارعهمأو  بيالالالوتهم

اليوميالالة  حيالالاتهم ويف الشالالعر بيالالوت يف أهالالل الباديالالة  يسالالتخدمه

 واحملالالالة، والرحالاله،  )الدراجالالة، ذلالال  علالاله ومثالالا  كالاليل ،

 يكالون  وقالد  الكثري(. وغريها واهلنابة، وامليسامة، والشداد،

 وكاليل   احلاضالر.  وقتنالا  حته مستخدًما الرتاثيات هي  بع 

 عالالالن األحفالالالاد يتناقلالالاله وهالالاليا الثقالالالايف، املالالالوروث الالالالرتاث مالالالن

 أنواعهالالا، بشالالته املختلفالالة واألهالالازيج الشالالعر، مثالالل األجالالداد،

 مالالن وغريهالالا ... والدحالالة والقلطالالة، والسالالامري، كالالال)العرضة،
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 األلعالا   الالرتاث،  مالن  سبق ما إىل وُيضاف الرتاثية(. الرقصات

 املالب . من وأنواع األكالت، وبع  الشعبية،

 علالاله تزيالد  الالالزمن مالن  طويلالة  فالالرتة علياله  مضاله  مالالا فهالو  اآلثالار:  •

 قصالالد، بغالالريأو  بقصالالد وُتالالرك أكثالالر،أو  تقريًبالالا سالالنة (500)

 وفرتاتاله  أقسالامه  ولكل وقديم، إسالمي قسمني:إىل  وينقسم

 للمراقبالالة،أو  للسالكن،  سالالواء املبالاني،  يف ويتمّثالالل التارخييالة، 

 يف وكاليل   الدينيالة،  الشعافر إقامةأو  الدفن،أو  الدفاع،أو 

 الكتابالات  ضمنها من ويدخل واألدوات، واألواني، العمالت،

 وغريها. الصخرية، والرسوم القدمية،

 اآلثالار،  نظالام  مالن  األوىل املرزوقي إىل أن املادة حامت. وأشار د

 اآلثالالالار مالالالا بالالالني العمرانالالالي أوضالالالحا الفالالالرق    والالالالرتاث واملتالالالاحف،

 كما يلي: والرتاث،

 واملطمالورة،  واملنقولالة،  الثابتالة،  األعيالان  اآلثالار:  مواقع/ اآلثار •

 اخلاضعة البحرية املناطق ويف اململكة، حدود داخل والغارقة

أو  اإلنسالالالالان، بناهالالالالا الالالالاليت القانونيالالالالة، واليتهالالالالاأو  لسالالالاليادتها

 هلالالالا وتكّونالالالا رمسهالالا، أو  كّيفهالالالا،أو  أنتجهالالالا،أو  صالالنعها، 

 امتالد  وإن العصالور،  عالرب  اإلنسالان  تالدّخل  بفعالل  أثرية خصافص

. سالالالنة( مافالالالة) عالالالن تقالالالل أال علالالاله متالالالأخرة، فالالالرتةإىل  تارخيهالالالا

 حتالا  وتالدخل  أحالدث آثالاًرا،   عهالد إىل  يرجالع  ما تعّدأن وللهيئة 

 . وقطعه الشع  الرتاث ومواقع التارخيية، املواقع اآلثار اسم

 الكهالالالالوف: مثالالالالل بالالالالاألرض، املتصالالالاللة اآلثالالالالار الثابتالالالالة: اآلثالالالالار •

 والصالالخور اإلنسالالان، اسالالتخدمها الالاليت احملفالالورةأو  الطبيعيالالة،

 والرجالوم،  كتابيالة،  نقوًشالا أو  صالوًرا  عليها حفرأو  رسم اليت
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 الظاهرة واملنشآت والقرى، املدن وأطال  احلجرية، والدوافر

 التجالالارة وطالالرق املافيالالة، واملنشالالآت األرض، حتالالا املطمالالورةأو 

 واألبنيالة  التقليديالة،  واألحيالاء  والقالرى  واملالدن  القدميالة،  واحلالج 

 بهالا  يتصالل  ومالا  املبالاني،  تلال   وأطالال   خمتلفة، لغايات املنشأة

 .  معمارية عناصر من

 لتكالون  األصالل  يف ُصالنعا  الاليت  األثريالة  القطع املنقولة: اآلثار •

 والالالاليت الثابتالالالة، اآلثالالالار عالالالنأو  األرض عالالالن منفصالالاللة بطبيعتهالالا 

 واملسالالالكوكات، كاملنحوتالالالات، مكانهالالالا، تغالالاليري ميكالالالن

 الالاليت الرتاثيالالة والقطالالع الزينالالة، وأدوات واحل لالالي، والكتابالالات،

 العلمالي، أو  التالارخيي،  طابعهالا  حيال   من وطنية قيمة ُتشّكل

 .  االستخدام قدمأو  التقليدي،أو  الفين،أو  اجلمالي،أو 

 وقالرى،  مالدن،  مالن  اإلنسالان  شالّيد   مالا  كالل  العمرانالي:  الرتاث •

 ومنشالالآت، فراغالالات، مالالن تتضالالّمنه مالالا مالالع ومبالالاٍن، وأحيالالاء،

 ثقافيالة، أو  علميالة، أو  تارخييالة، أو  عمرانيالة،  قيمالة  هلالا  وقطع

 . وطنيةأو 

 مهمة تارخيية أحداًثا شهدت اليت األماكن التارخيية: املواقع •

بالضالالرورة  حتالالوي وال األدبالالي، الالالرتاث يف وردتأو  وطنيالالة،أو 

 .  مطمورةأو  ظاهرة آثاًرا

 فيهالالا تالالنظمأو  ُتقالالام الالاليت األمالالاكن الشالالع : الالالرتاث مواقالالع •

 اقتصالالالالاديةأو  حرفيالالالة، أو  ثقافيالالالة، أو  اجتماعيالالالة،  نشالالالاطات 

 .  الشع  بالرتاث مرتبطة

 اإلنسالان،  صالنعها  الاليت  والقطالع  األدوات الشع : الرتاث قطع •

 منالالاطق مالالن منطقالالة أي يف املتالالأخرة العصالالور يف اسالالتخدمهاأو 
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 وملالالالب ، مطعالالالم، مالالالن املعيشالالالية، أمالالالور  لتسالالاليري اململكالالالة 

 صالحة  علاله  وحمافظالة  الالنف ،  عن ودفاع وتعليم، ومسكن،

 .تروحيية وأدوات البدن،

 بالني  نهالافي  تعريالف  يوجالد  ال املزروع أناله  محيد. يف حني يرى د

إجرافالالي، وعلالاله  وآخالالر علمالالي تعريالالف والالالرتاث  وإمنالالا هنالالاك اآلثالالار

 وتنالدر   التالاري ،  قبالل  ما عصور مني ُتستخدم سبيل املثا  فالر حه

 وُتالالدر  سالالنة، (200) قبالالل مالالا إىل أّرخالالا مالالاإذا  أثالالر ُمسالالّمه حتالالا

 اآلن، حتالاله ُتسالالتخدم زالالالا مالالا ألنهالالا التقليديالالة  الصالالناعات ضالالمن

أو  أثالالري هالالو مالالا بالالني التفريالالق يف األهالالم هالالو الالالزمين املعيالالار ويبقالالي

 تراثي.

 فاآلثالالار .الالالرتاث مالالن جالالزء الالالدري  أن اآلثالالار  زيالالاد. وأوضالال  د

Antiquities املنقولالالة وغالالري املنقولالالة اجملسالالمة املاديالالة األشالالياء هالالي 

 أمشالل   فمفهوماله   (Heritage)الالرتاث  أما .القديم بالتاري  املرتبطة

 كالاليل  الالاليي  الشالالفوي واملالالوروث احملسوسالالة اآلثالالار حيالالوي حيالال 

 مصالالطل  واملالالوروث .األدافيالالة والفنالالون واألهالالازيج، احِلالالر ف، يشالالمل

 بينهمالالالالا يف يوجالالالالد فالالالالرق ال وإىل حالالالالدٍّ بعيالالالالد الالالالالرتاث، مالالالالن معالالالالد 

 يعالالالالين الالالالالدار  االسالالالالتخدام يف كالالالالان وإن الرمسالالالالي، االسالالالالتخدام

 .احلسي منه أكثر الشفوي املوروث

الددرتا  واآلثددار السددعودية يف تددّل التوسددع العمرانددي والتطددور       

 احلضاري:

 املهمالالة الشالالواهد مالالن الشالالهراني إىل أن اآلثالالار  ليلالاله. أشالالارت أ

 يبقاله  والتطالور  العمرانالي  التقالدم  مع حته بلد  كل هوية توّثق اليت
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 باحلاضر، املاضي وربط بالتوثيق يهتم من عند األغله املكانة هلا

 ونسيانه. طمسهأو  فيه، اإلغراق دون

 لعصالور  اآلثالار  هالي   مالن  مثينالة  كنالوز  هناك العربي عاملنا ويف

 مالالن متعاقبالالة وأجيالالا  لقالالرون املعرفالالة كقناديالالل فكانالالا مضالالا،

  بعدهم.

 حصالالر  اآلن  ميكالالن ال مالالا البديعالالة اآلثالالار مالالن اململكالالة ويف

 حتّير فتاوى فمن اآلثار، هي  بها ُتعامل اليت الطريقة امل مل لكن

 التخطالاليطإىل  اجلاهليالالة، زمالالن مالالن بعضالالها ألن بهالالا  االهتمالالام مالالن

 بهالدمها  منهالا  الكالثري  مالن  حرمنالا  ممالا  املالدن   بعال   لتطوير السيء

 جتاري! مركزأو  حدي  فندق إلقامة معاملها  وطم 

 بهالا،  تليالق  بطريقالة  اآلثالار  مع التعامل يتم العامل دو  كل ويف

األساسالالالية  مبوادهالالالا لرتميمهالالالا ضالالالخمة ميزانيالالالات هلالالالا وختصالالالص

 وشالكلها،  متاسالكها  علاله  لتحالافظ  شالديدة   وباحرتافيالة  نفسها،

 جالدًّا يف  متواضعة مازالا جهودها وآثار  لكن سياحة هيئة ولدينا

 اجملا . هيا

 جاذبالة  بيئالة  إنهالا  بالل  غالابرة   لعصالور  تالاري   فقط ليسا واآلثار

 أكثر. البلد عله ونفعها والدارسني، والعلماء، للسياح،

 حمالالل اجلديالالد وإحالالال  املالالدن، وجتميالالل التطالالوير ضالالد ولسالالا

 لكالالن تالالتغري  األرض إن شالالواهد حتالاله احليالالاة  ُسالالّنة فهالالي  العتيالالق،

 ُتعّوض. ال كنوز فهي األثرية، باملواقع أكثر اهتمام لدينا ليكن

 العمليالات  بعال   مثالل  فياله،  املبالال   الشالكل  بهاليا  اآلثار وإزالة

 فتصالالب  معاملالاله  وُتغّيالالر احلقيقالالي، اجلمالالا  تشالالّو  الالاليت ةالتجميليالال

 !وجو  بال الوجو  بع 
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 مالع  لكن وتنمية  طرقاا وحنتا  للحرمني، توسعة حنتا  نعم،

 والالالتفكري  بالالالتخطيط بعضالالها  علالاله واإلبقالالاء التالالوازن،  مالالن قليالالل

 اجليد.

 ملمارسالة  اآلثالار  بعال   استغال  من العلماء بع  خوف وأتفهم

 لالالي  العالالال  لكالالن الشالالركيات  يف تالالدخل قالالد الالاليت األمالالور بعالال 

 والتثقيف. بالتوعية بل باهلدم،

وآثارهالالالا  برتاثهالالالا الالالاليت تهالالالتم الالالالدو : السالالالهلي هيالالالا. وقالالالالا أ

 يتجالالاوز  فبعضالالها اآلثالالار، رال ختسالالأوالتشالالييد  البنالالاء عنالالد حتالالرص

 نفالالقأو  فوقالاله، يكالالونأو  عنالاله، تنحالالرف هندسالالية، إمالالا  بطريقالاله

 معالالامل دال يفقالالأحيالالرص  فبعضالالهم اآلثالالار علالاله قصالالًرا ولالالي  .حتتالاله

 ويف اجلبالالا . مسالالتوى علالاله حتالاله اجلغرافيالالة  وبيئتهالالا األرض طبيعالالة

 إلقامالالة طبيعيالالة ومعالالامل جبالالا  ُتمسالال  السالالعودية يف فهنالالا املقابالالل،

 املشاريع.

 يف الالرتاث  أهميالة  الشالريف تكمالن   فاطمالة . ومن وجهالة نظالر أ  

 مالالا ورثتالاله خالصالالة فهالالو اإلنسالالان، يالمالال  الالاليي مفهومالاله البسالاليط

 هالالالو. الثقافيالالالة. وروح اهلويالالالة احلاليالالالة، لألجيالالالا  السالالالالفة األجيالالالا 

 ورؤاهالم،  احلياتية، وممارساتهم وعقيدتهم، وأفكارهم، لغتهم،

 نطلالق  ما صنعا اليت والتقاليد العادات من وأعرافهم وإجنازاتهم،

 الالاليت املوروثالالات مقدمالالة يف العمرانالالي ويالالأتي الالالرتاث املالالوروث.. عليالاله

 يبقالاله الالاليي وحالالد  ألنالاله العصالالور  مالالن عصالالر أي مالمالال  ُتشالالّكل

واإلجنالالازات،  واألعالالراف، والتقاليالالد، العالالادات، تلالال  علالاله شالالاهًدا

 والرؤى. واألحالم،
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 ثالروة  الالرتاث ن القالو : إ  كاليل  ميكالن   العلميالة  الناحيالة  ومن

أو  أمالة  أي عله الضوء ويلقي بياته، قافم ثقايف وعلم إرثية، وطنية

 دو  أدركالا  وقالد  ونفسالية.  وجغرافيالة،  تارخييالة،  زوايالا  مالن  شعب

 وتقويالالالة اجلماعالالالة، روح تعزيالالالز يف الالالالوطين الالالالرتاث أهميالالالة كالالالثرية

 بتشالالكيل قامالالا بعضالالهان حتالاله إ شالالعوبها  بالالني الصالالالت أواصالالر

 وحفظالالالالاله، الالالالالالوطين الالالالالالرتاث مجالالالالالع غايتهالالالالالا وم سسالالالالالات وزارات

 سالالنِّ علالاله الالالدو  معظالالم عملالالا كمالالا ونشالالر ، ودعمالاله، وتطالالوير ،

 والتلالالف  والسالالرقة، الضالالياع، مالالن تراثهالالا حتمالالي قانونيالالة تشالالريعات

 حالالني  يف وحفظالاله   الالالرتاث  لصالاليانة  واللجالالان  اجلمعيالالات  فشالالّكلا

 االسالالتيالءأو  وشالراء ،  األمالم  تالراث  مجالع  أخالرى بالأن   دو  أدركالا 

 حضالالارات أسالالرار معرفالالة هلالالا تتالالي  الالاليت الوسالالافل إحالالدى هالالو عليالاله 

 اسالالتعمارية اسالالتولا دو فقالالد  معالالروف هالالو وكمالالا األخالالرى. الالالدو 

 يف الالالرتاث هالاليا أودعالالا ثالالم اسالالتعمرتها، الالاليت الالالدو  تالالراث علالاله

 إبالالالالان العربيالالالالة الالالالالدو  مالالالالن للعديالالالالد مالالالالا حالالالالدث متاحفهالالالالا  وهالالالاليا

 املتحالالالف كنالالالوز آخرهالالالا ولعالالالل عديالالالدة، والشالالالواهد االسالالالتعمار،

 احلني بني تتكرر النادرة القطع تهريب حوادث زالا العراقي. وما

 األهالالم، العمرانالالي الالالرتاث وهالالدم إزالالالة جنالالد املقابالالل، ويف واآلخالالر.

 يف مجعالاء  البشالرية  تالاري   يف األبالرز  تعد  زمنية حقبة عله والشاهد

 .املنورة واملدينة املكرمة مكة

 ال أمالاكن  هالي  بالني آثالار   فرقاالا  مثالة أن احمليالا   مساعد. ويرى د

 الدولة بنته مما هي وإمنا لصحابته  وال الن ، لعهد تارخيها ميتّد

 علياله  اهلل صالله  _ املصالطفه  لتالاري   متتد وبني آثار ،الامث العثمانية
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 أما اإلطالق. عله بها التهاون ينبغي ال الكرام  إذ وصحبه _ وسلم

 وبالتالالالي ذلال    بعالد  أحالالدث قالد  ممالا  فهالالي مبالاٍن   مالن  بهالالا أحالا   مالا 

 النالاس  مصالاحل  مع يتعارض ال مبا يكونأن ميكن  بها فاالهتمام

 وواجالالب أهالالم، الالالرمحن ضالاليوف وحاجالالة. واحلجالالا . املعتمالالرين مالالن

 يتطلالالب أعالالدادهم وارتفالالاع وخالالدمتهم، احلجالالا  رعايالالة يف اململكالالة

 املقدسالة  واملشالاعر  بنافهالا  وإعادة احلرمني، توسعة عله العمل منها

 مجيًعا.

 تأكيالًدا  متنحنالا  ال التارخييالة  الدراسالات أن إىل ذل   وُيضاف

 الاليي  املبناله  نفسه هو اليوم حته املباني ما يزا  تل  بع أن عله 

 يالالزا  مالالا وأنالاله _ وسالاللم عليالاله اهلل صالالله _ املصالالطفه عهالالد يف ُبالالين

 التغاليري،  من الكثري طاهلا مباٍن أنها احلقيقة إذ. وشاخماا. موجوًدا

 وهالو  عالام،  مافالة  قبالل  ُبالين  مبناله  هالدم  مالن  بعضالهم  يتحّسال   فلماذا

أو  واملعتمالالرين، وللحجالالا ، احلالالرام، للمسالجد  خالالري البالالديلأن يعلالم  

 شالالهد الالاليي املكتبالالة مبنالاله ذلالال  أمثلالالة ذاك.. ومالالنأو  املكالالان هلالاليا

. وسالاللم. عليالاله اهلل صالالله مولالالد  مكالالان هالالو حيالال  كالالبرية، ضالالجة

 عبالالد الشالالي  ذكالالر  ملالالا وفقاالالا قطالالان فاطمالالة بنتالاله املكتبالالة ومبنالاله

 هالالو الفالنالالي املبنالاله بالالأن حبثالاله يف يقالالو  ال إذ سالالليمان، أبالالو الوهالالا 

 سالبق  كمالا أناله   املكالان،  يف ا سالتحدث  مبناله  هالو  وإمنا بيته  مبنه

 وهدم. مسجد فيه وُبين

. املقدسالالة. األمالالاكن أرض. األرض. بقالالاع أغلالاله مكالالة وتظالالّل

 الالاليي املبنالاله نفسالاله هالالو مالالا مبنالالًهأن ثبالالا  وأهلالالها.. ولالالو اهلل حفظهالالا

 جالزء  ذلال   إذ. خمتلالف.  فالاألمر  وأصالحابه   املصطفه عهد يف كان

 مهم. تاري  من
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 تطّلالب  فالنذا  للمبناله،  ولالي   للمكالان  يكالون  فالتاري  وعليه 

 وينشالالأ ُيهالالدمأن فينبغالالي  لتوسالالعته أو  خلطورتالاله،أو  لِقدمالاله، هالالدًما

 دخالالل حالالني الاللنالالاس. فمالالث إفالالادة أكثالالر يكالالون آخالالر مبنالاله مكانالاله

 مسالال ولياته  مالالن جالالزًءا أصالالبحا وحالالني مكالالة، العزيالالز عبالالد امللالال 

 وهالو  الكعبالة،  أمام كانا اليت والقبا  املقامات من كثرًيا أزا 

 ملالالا مقدسالة   مبالاني  يرونهالالا ملالن  اسالتجا   وعظاليم.. ولالالو  جالريء  عمالل 

 والسعي. الطواف اليوم الناس استطاع

 بعال   أسالأ   دافًمالا  كنالا  آخالر،  جانب من وأضاف د. احمليا:

 تركاله  ممالا  ليسالا  معينة هدم آثار عله يعرتضون اليي مكة أهل

 سالنوات  قبالل  غريهمأو  العثمانيون مما تركه هي وإمنا املصطفه 

 كلكالم  ملالاذا  ؟.جالد .  بيا منكم ببناء أحد حيتفظ ال ملاذا فقط..

 حتالالافظون  ال مل ؟.جديالالدة.  بعمالالارات  وبالالدلتموها  بيالالوتكم  هالالدمتم

 اآلثار؟ عله

 الأينبغالي   بها االهتمام لكن باالحتفاء  جديرة اآلثار كل إن

 احلرمني. وتوسعة الناس حاجة يعوق

 تتمّثالالل ممتالالازة جتربالالة الرديعالالان إىل أن هنالالاك خالالالد. وأشالالار د

 واإلفالادة  وأحيافهالا،  مبانيهالا  عله احملافظة وطريقة القدمية، جبدة

 الرياض مدينة الكثريون وسط رأى ورمبا .اقتصادية بطريقة منها

 -سالويلم  آ  وشارع والظهرية، الثمريي، شارع بيوت وحتديًدا -

   بسالبب  للسالقو   آيلالة ( )الطينيالة  التارخييالة  مبانيهالا  أصبحا حي 

أو  الوافالالدة، للعمالالالة سالالكًنا أصالالبحا وبعضالالها.. بهالالا العنايالالة عالالدم

 .التجارية للمحالت وورًشا مستودعات
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 يف القدميالة  الريالاض  مالن  تبقه ما عله احلفاظ جدًّا املهم ومن

 مبانيهالالا فالالبع .. الشميسالالي منطقالالة وكالاليل  املالاليكورة، املنطقالالة

 جالدًّا   ضروري حفظها فنن وبالتالي وقيامها  اململكة بتاري  تتعلق

 مالالن بوصالالفه جالالزًءا عموًمالالا  السالالعوديني عنالالد االنتمالالاء ُيعّمالالق كونالاله

 .الثقافية واالجتماعية هويتهم

 وصاليانتها  املبالاني  تلال   جتديالد  وجاله  يف تقالف  مشكلة أهم إن

 اجلانالالب علالاله ذلالال  وتغليالالب ملواقعهالالا، التجاريالالة النظالالرة يف يتمّثالالل

 تلالال  ملكيالالة لنالالزع كافيالالة ميزانيالالة رصالالد ومالالن ثالالم يلالالزم  الثقالالايف 

 الادخ تدر  وسياحية ثقافية مزارات لتكون عليها  واحلفاظ املباني

 سالنة  (100) عالن  عمرهالا  يزيالد  اليت املباني وكمثا ، فنن .مناسًبا

 أصالالالحابها مالالالن ُيطلالالالب ثالالالم ومالالالن آثالالالاًرا  تصالالالنيفها يالالالتم بريطانيالالالا يف

 لالدينا  يكالون أن ومالن املهالم   ... معاملهالا  تغيري وعدم عليها، احملافظة

ويف  .األمالالاكن بعالال  ملكيالالة نالالزع يتعالالّير عنالالدما ذلالال  مثالالل نظالالام

بالاله أبنالالاء   قالالام الالاليي اجلميالالل السالالياق ذاتالاله، جيالالب اإلشالالادة بالعمالالل  

 200) الغالا   مدينة يف _ رمحه اهلل _السديري  األمري عبدالرمحن

 مالالالن القالالالديم اجلالالالزء برتمالالاليم قالالالاموا كالالالم مشالالالا  الريالالالاض(  حيالالال  

 .منه سياحيًّا واإلفادة الرتاثي طابعه عله واحملافظة املدينة،

 املالالالواطن جتربالالالة وأضالالاليف أيًضالالالا : الشالالالهراني ليلالالاله. وقالالالالا أ

 ثالم  فرديالة،  بالدأت  جهالود  أملع، رجا  يف ومتحفه ،"الصغري طرشي"

 للسالالطو تعالالّرض هالاليا متحفالالهأن والغريالالب  والالالدعم. اإلقبالالا  وجالالدت

 يطالالرح الالاليي والسالال ا  تراثيالالة، مقتنيالالات منالاله وُسالالرقا فالالرتة قبالالل

 بنشالراف  املقتنيالات  هالي   علاله  للمحافظة جادة نية هناك هل نفسه:

 عله األقل؟ مراقبة وكامريات حراسات وتوفري حكومي،
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.. قطالالالر يف واقالالالف سالالالوق: املوسالالاله مسالالالفر. ومالالالن جانبالالاله قالالالا  أ

 القدميالالة البلالالدة مواقالالع مالالن وغريهالالا... تركيالالا يف أمحالالد والسالاللطان

(Old City) اسالالتغال  يف رافالالدة منالالاذ .. العالالامل مالالدن يف املنتشالالرة 

 .سياحي استثمارإىل  وحتويله الرتاث

 مالالن كافيالالة مرافالالق بالالال القدميالالة بافسالالة احلالالالة األمنيالالة جبالالدة

 أبهالا  يف أمالا .. جالدة  يف هاليا  .واملواقالف  واملطاعم، املقاهي، خدمات

 لسالالوق مبنالاله فوقهالالا وُبالالين بالكامالالل القدميالالة املدينالالة ُهالالدما فقالالد

(.. أبهالالالا قصالالالبة) هالالالدما عالالالامني وقبالالالل.. لإلمالالالارة وآخالالالر عشالالالوافي،

 جتمهالالر.. الفجالالر قبيالالل احلادثالالة هالالي  ومتالالا.. الشالالوارع أحالالد لتوسالاليع

 رمالالالز  هالالالدمتم لقالالالد.. يصالالالرخون وهالالالم اهلالالالدم آالت حالالالو  الشالالالبا 

 .القدمية البلدة تقع أين الساف  يعرف ال.. الرياض ويف .حضارتنا

 معوقات العناية باآلثار واحلفات عليها:

 وحالالدها البريوقراطيالالة بالالأن الصالالبان أن القالالو   حممالالد. يالالري د
 اآلثالار  مالن  كالثري  علاله  قضالا  الاليت  هي _ الدينية امل سسة وليسا_

 املنالورة،   واملدينالة  املكرمالة  مكالة  يف وبالاليات  اململكة، يف املهمة

 متالالا أثالالر مالالن وكالالم. األرض علالاله احلقالالافق عالالن إغفالالا  فيالاله أمالالر

 للعبالالادة، مكالالانإىل  حتّولالاله مالالن التخالالوف حبجالالة بالالاألرض تسالالويته

 .عديدة واألمثلة

االختصاصالالات، العثمالالان إىل مشالالكلة تنالالازع   خالالالد. وأشالالار م

 تنالالالالازع جبالالالالدة القدميالالالالة، الالالالاليت تعالالالالاني برأيالالالاله مالالالالن الاوضالالالالر  مثالالالالا

 املالالالدني، والالالالدفاع واألمانالالالة، السالالالياحة، هيئالالالة بالالالني االختصاصالالات 

. املنطقالالة. تلالال  يف املالالالك مالالن كالالثري وجهالالل طمالالع ذلالال إىل  وأضالالف
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ن العالاملي إ  الالرتاث  قافمالة  من إسقاطها خطر التارخيية وتواجه جدة

 اآلن. عليه هو ما عله احلا  استمر

 األمالالالاكن مالالالن واملدينالالالة مكالالالة: الشالالالهراني ليلالالاله وأضالالالافا أ.

 جنسالالياتهم اخالالتالف علالاله املسالاللمني، مالالن الكالالثري ألفئالالدة اجلاذبالالة

إىل  القالالادم يالالزور وعنالالدما أيًضالالا. والسالالياحة للعبالالادة وهالالي ولغالالاتهم،

 انطباًعالالا يأخالي  اإلهمالالا   ويالرى  األثريالالة، األمالاكن  بعالال  اململكالة 

 حتالاله املربالالع  قصالالرأو  الدرعيالالة بآثالالار النالالاس يتالالرّبك ومل جيالالد. غالالري

 بالعنايالالالة، األوىل هالالالي أليسالالالا واملدينالالالة، مكالالالة علالالاله آثالالالار خنالالالاف

 والتنظيم؟ والنظافة،

 الُبعالد  نستحضالر أن لنالا   بالد  ال: مخي  مسري. ومن جهته قا  أ

 من كثري يف معاداتها ويف بل باآلثار  العناية عدم يف لي  الديين،

 .األحيان

 األحيالان،  بعال   يف والسالنة  الكتا  يف يسند  ما له ُبعد وهو

 .العناية عدم يف واألحو  التشدد نزعة تغلب كثر أحايني ويف

 مالدننا  ُهويالات  من الكثري عله القضاء مت التنمية، محأة ومع

 ُنلقالي أن . ويكفي .خباصة احلجاز ويف بعامة، اململكة يف الرتاثية

 انقلبنالا  الاليي  املنقلالب  لالنعلم  الشاخصالة   بأبراجهالا  مكالة  عله نظرة

 هالالالاليا استحضالالالالار يف تفّكالالالالر البلالالالالديات وال األمانالالالالات فالالالالال ..إليالالالاله

 أسالعار  ظهالر   كسالرت  الاليي  العالادي  املالواطن  عالن  الافضال  اجلانب،

 .احلديد وأطنان األراضي

 ننتمالي  الاليت  املالدن  بُهويالات  اهتمامنا من يبدأ باآلثار واهتمامنا

 زياد. د عنها حتدث اليت البريوقراطية ذهن يف نزرع وعندما إليها،
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 البنالالالالالاء منالالالالالط عالالالالالن نبتعالالالالالد عنالالالالالدما للمالالالالالدن، اجلماليالالالالالة النظالالالالالرة

 جمالرد  ليسالتا  أنهمالا  واملدينة إىل مكة ننظر عندما االستهالكي،

 بعنايالالة حنلالالمأن لنالالا  ميكالالن عنالالدها عالالابرة  أيالالام يف عالالابر مسالالكن

 .وآثارنا ألثرنا أفضل

 هنالاك  الالوطن  هاليا  مالن  ركالن  كالل  يف: القويز حممد. وقا  د

مالن   همالا بال   يسّجل مل كامل وادي اكتشفا شخصيًّا الكثري.. أنا

 سالنة، ومواقالع   (2500) عمرهالا  مواقالع  هنالاك  الاقبالل.. فمالث   من آثار

 مالالالالن أكثالالالالر عمرهالالالالا سالالالالنة، ومواقالالالالع (4000-3000) عمرهالالالالا

 الشالالبوك أصالالحا  تعالالدي مالالا أزعجالالين  سالالنة.. وأكثالالر  ألالالف (300)

 األثرية. املواقع عله

 اإلرث هاليا  الضالوحيي: لوكالان   عبالداهلل . ومن جانبه أضاف أ

 الشالالع  واملالالوروث التارخييالالة واألمالالاكن اآلثالالار، مالالن منلكالاله الالاليي

 قالومي  دخالل  مصالدر  ألصالب   باله   وتهالتم  تقالّدر   دولة أي لدى موجوًدا

 .سياحيًّا استثمار  خال  من رفي 

 أكثالر  يف آياتاله  وتتبعنالا  وقصصاله،  الكالريم  قرآننا تأملنا ولو

 والتالالارخيي   األدبالالي  وإرثنالالا النبويالالة،  السالالرية  وتتبعنالالا موضالالع،  مالالن

 يف بالالالكم فمالالا كتالالب، يف حصالالر  يصالالعب ممالالا الكالالثري لوجالالدنا

 معهالالا، ويتحالالاور يسالالتنطقها، مالالن حتتالالا  مواقالالع مالالن كهالاليا حيالالز

 .خالهلا من تارخيه ويكتشف

 منهالالا، كالالثري علالاله قضالالا السالالبعينيات نهايالالة األوىل الطفالالرة

 قصالالر ومنطقالالة الريالالاض، وسالالط منطقالالة ومالالا القالالرى، يف خصوًصالالا

 ببعيد!! عنا احلكم
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 بالالا  إىل أمامهالالا حتالالّو " الالاليرافع سالالدِّ بالالا " :األخالالرى والناحيالالة

 .منه االقرتا  مبجرد ينفت  كهربافي زجاجي

 وزارة يف واملتالالالالاحف لآلثالالالالار وكالالالالالة اسالالالالتحداث مت وعنالالالالدما

 الاأطالالال وظّلالالا املواقالالع،" تشالالبي " أو" تسالالوير" بالالال اكتفالالا املعالالارف

 نلمالال  مل هيئالالة  إىل وحتوهلالالا انفصالالاهلا بعالالد وحتالاله. كانالالا كمالالا

 .املطلو  واالهتمام التحّرك ذل 

 وبعضالالالها ذاتيالالالة، مببالالادرات  أهلالالالها هلالالالا التفالالا  القالالالرى وبعالال  

"  سالدير  يف عالودة  املثالا   سالبيل  وعلاله  .اهليئالة  مالن  دعالم  علاله  حصاللا 

 الطفالرة  مالع  أهلالها  غادرهالا  حيال   ذلال    عليها ينطبق" األجداد ديرة

 فالتم  مالربر،  دون آثارها لبع  اهلدم يد وطالتها جديدة، بلدة وبناء

 يف األعلاله  هالي  ومئينالة  ومسالجدها،  ،"الالرب  بالا  " القريالة  بوابة هدم

 تبنالالوا شالالبابها مالالن ومببالالادرة سالالنوات، مخالال  وقبالالل ."م25" املنطقالالة

 مببالادرات  األهالالي  وجتالاو   القالديم،  طابعهالا  علاله  إعادتهالا  فكالرة 

 البيالوت،  وبنالاء  تالرميم  فأعالادوا  كالبري   ومعنالوي  مالالي  ودعم ذاتية،

 بيالالوت إىل وحتّولالالا كانالالا، كمالالا والبوابالالة واملئينالالة، واملسالالجد،

 كبالار  مالن  تطالوير  جلنالة  وُشّكلا ومتاحف، وديوانيات، تارخيية،

 كمالا  .اجلنسيات خمتلف من السواح مقصد وأصبحا الداعمني،

 ومالالا زالالالا اإلسالالالم، لمالالا قبالال إىل يعالالود غالاليالن، قصالالر فيهالالا يوجالالد

 حبفالر   أبنافهالا  أحالد  وتالرّبع  انطمرت، بئر وبه قافمة، جدرانه بع 

 قبلته ملسجد إنها ُيقا : آثار وبها جتاوًبا، جيد ومل عنه والكشف

 .الشما  جهة



13

  –2016     100 

 ومحايتهالا،  باآلثالار  الرديعان أن عدم االهتمام خالد. ويعتقد د

 الرتبيالة  غيالا   يف يكمالن  والتالاري    املكالان  مجاليالات  وعدم تقدير

 ومالادة . فالين  إحسالاس  بالدون  فينشالأون  األطفالا ،  عنالد  الفين للحّ 

إنهالا   بالل  إطالقاالا   اجلانب هيا ُتنّمي ال يدرسونها اليت الفنية الرتبية

 .عشوافية بطريقة ُتدّرس مادة جمرد

حالو  معوقالات العنايالة باآلثالالار    وأوجالزت أ. هيالا السالهلي رؤيتهالالا    

 النقا  الثالثة التالية: باململكة يف

يتفالالالق اجلميالالالع علالالاله أن لالالالدينا ثالالالروة أثريالالالة وتراثيالالالة يف عمالالالق     :الاأو

مالا  وتطالوير   والعمل واحلفاظ عليها ،والتاري  القريب ،التاري 

 !الاخجوزا  ما  احوهل

ثالار مالن ميينهالالا   هالا اآل زالالا قالرى ومالدن حتفّ   مالا  أناله  عالن   الافضال 

ومالالالالن املمكالالالالن   ،ومشاهلالالالالا مأهولالالالالة بالسالالالالكان واخلالالالالدمات  

عنهالا   ال تكالاد تبعالد  عنها أبنالاء املدينالة الاليت     متطويرها  ال يعل

ال ن من يسكن املدينة نفسالها  إبل الصالة! مسافة القصر يف 

ورمبالالا هالالي أزمالالة ثقافالالة     .زيالالارة اآلثالالار يف مالالدينتهم   متسالالتهويه

حتاله   وال ،عناله باليل   ال مالادة تُ  املالدراس! سال  يف   وهوية مل ت

يف كتالالالالب التالالالالاري  واجلغرافيالالالالا الالالالاليت درسالالالالناها يف مراحالالالالل   

 اآلثار وتراث البالد. عّمقا أهميةالدراسة 

 ،األموية وحوادث التالاري   من ييكر تاري  الدولة العباسية أو

وهالالي   وكيالالف طرحتهالالا املنالالاهج بالالال صالالور     ،ونالالواز  القالالرآن 

   متاحة؟!
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مارساله يف تعزيالز   دور كالبري البالد أن تُ   التعليم هلان وزارة إ

 الطالب.وكيف تربطها بهوية  ،ثار والرتاثثقافة اآل

 وهريالالالة الالالاليتالنقطالالالة اجلفالالالنن   عالالالد الالالالديينق بالُبفيمالالالا يتعّلالالال :اثانًيالال 

وأخالاليت الرتكيالالز   ،ثالالار يف السالالعودية اإلهمالالا  باآلأوجالالدت 

واالسالالالالتغناء  ،الرتباطهالالالالا حبيالالالالاتهم وديالالالالنهم   امالالالالا سالالالالواهع

ال وغريها  ةومفهوم أنها الثقافة الوحيد ،وكما  اهلوية بها

وتوجياله باالهتمالام    ،باالكتفالاء  عنالدنا شالعور  وهو أننالا   يهم!

، الثقافالة  مالا وه ،اهلويالة  الشريفني، فهماالكامل للحرمني 

هيا الشعور من غالري أن ننتباله   القومي.. ومصدر دخلنا  ماوه

فهاليا   ،ضال تعالار مالع أناله    ،يف غريهما رال نفّكجيعلنا   له

أن  عمالا مينال  هنالاك  معه التاري  واهلويالة. ولالي    معتقد ومجع 

جيمع اإلنسان أكثالر مالن هويالة يف أكثالر مالن دافالرة يعالرف        

  دافرته!بها نفسه ملن هم خار  

ي يأن عنالالدنا التالالاري  الالال   كالاليل اجلهالالات الرمسيالالة   وتالالرى

وهالو حالدي  العالامل ومالزار      ،ينطق وال ُيحكه يف احلالرمني 

  سواها!تفتقد ملا  فال تشعر وال ،العاملني

روا يف ملسالتثمرين لالو فّكال   إىل اباإلضالافة   ،أن هيئالة السالياحة   :اثالًث

    إىل مالالزارات سالالياحيةثالالار لتتحالالّوتطالالوير هالالي  القالالرى أو اآل

عقبالالة كالالبرية  ومثالالة  ا.ا كالالبرًياقتصالالاديًّ الادخالال تدر فننهالالا سالال 

تواجههم مالع وزارة الداخليالة يف قضالية التأشالريات والسالماح      

 بالزيارة.
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 مقرتحات لتطوير االهتمام باآلثار والرتا  الوطين:  

 ثالالروات منلالال  أننالالا احلربالالي أن مالالن امل سالالف فالالايزة. أوضالالحا أ

مبستواها. ويف  يليق مبا قدرها، وال نرعاها حّق ُنقّدرها وال وطنية

السالالياحة باملقرتحالالات   ضالالوء ذلالال  لعالالل مالالن املالفالالم أن تأخالالي هيئالالة     

 التالية:

 املوقالع  اكتشالاف  حو  البالغات الستقبا  رقم ختصيص -1

أو  قريالالالة أي يف سالالالرقةأو  خلطالالالر، تعّرضالالالهاأو  األثريالالالة،

 باململكة. مدينة

 األثريالالالالة، املواقالالالالع رعايالالالالة يف اخلالالالالاص القطالالالالاع إشالالالالراك  -2

 علالاله بنافهالالا وإعالالادة زيارتهالالا نميكالال مواقالالعإىل  وحتويلالالها

 الوضالالالع يناسالالالب مالالالا حبسالالالبأو  السالالالابق نفسالالاله، الطالالالراز

 املختصون. يراها اليت والرؤية

 حمطالة، و مثالل: فنالدق،   املواقالع،  هالي   حو  خدمات توفري -3

 زيارتها. من والدارسون السياح ليتمّكن ومطعم 

 والثالالروات التارخييالالة أهميتهالالا حبسالالب اآلثالالار أنالالواع تقسالاليم -4

مالالالع الرتكيالالالز علالالاله الرعايالالالة واالهتمالالالام    فيهالالالا، املتالالالوفرة

 باآلثار األكثر أهمية.

 وأهميتهالا،  اآلثالار  هالي   عالن  توعويالة  إعالنيالة  محالت عمل -5

  جتاهها. املواطن ودور

 كود البلديات لدى يكن املزروع أنه إذا مل محيد. وأوض  د

 مالالن خلالاليط ظهالالور فنتوّقالالع والتقليديالالة  الرتاثيالالة بالعمالالارة مفعالالل بنالالاء

 للقالالالالرى العمرانالالالالي للنسالالالاليج املشالالالالوهة واحلديثالالالالة القدميالالالالة العمالالالارة 

 القدمية.
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 يف عاشالوا  الاليين  األجانالب : الشالهراني  سالعد . وأضاف اللالواء د 

ويرونها  والرتاثية وعن آثارنا الطبيعية مواقعنا عن يعرفون اململكة

 ممالالا حنالالن  بالالل نفعلالاله ممالالا فقالالط لالالي  بكالالثري، ويزورونهالالا أكثالالر

 أدلالالة بعضالالهم نفسالالها. وقالالد أصالالدر  املعنيالالة الرمسيالالة ةاألجهالالز تعرفالاله

ورمسالالوا اخلالالرافط ،   الزيالالارات، ورتبالالوا هلالالا  املواقالالع، هلالالي  ميهلالالة

 األمن والسالمة. حّددوا إجراءات حته بل وحّددوا الطرق 

وجمتمعاتهالا، وجماهلالها، وجباهلالا،     أقاليمها، :قارة اململكة

وموروثهالالالا  وأوديتهالالالا، وصالالالحاريها، وتراثهالالالا، وتارخيهالالالا، وإرثهالالالا، 

 وعمالل اسالرتاتيجي   موسالوعي،  جهدإىل  واحلضاري  حيتا  الثقايف

 هادف.

 وهلل _ احلمالالالالود أن بالدنالالالالا صالالالالاحل بالالالالن اهلل عبالالالالد. وأوضالالالال  د

 القالافمني  من وحتتا  التارخيية، املعامل من بالكثري تزخر _احلمد

 مالالالالن إىل مزيالالالالد الالالالالوطين والالالالالرتاث للسالالالالياحة العامالالالالة اهليئالالالالة علالالالاله

 التارخييالالالة املواقالالالع تلالالال  حتويالالاللإىل  اهليئالالالة تسالالالعه وأن االهتمالالالام،

 مالالالع ُتنّسالالالق وأن سالالياحية،  مواقالالالعإىل  جغرافيًّالالا  األمالالالاكن املتعالالددة 

 لكافالة  الزوار لنقل مرحية نقل وسافل لتوفري ذل  بعد النقل وزارة

 .املواقع هي 

 املزيالد إىل  حنتا  وفقط الوطن، ُيشّرف برتا  مليئة إن بالدنا

 .اآلثار مبفهوم تام وعيإىل  ذل  وقبل االهتمام، من

 زيالاد . تعليقاا عله ما أثار  د -العثمان  خالد. كيل  أشار م

أو  وحالدها،  السالياحة  هيئالة أو  وحالدها  اليونسالكو  بأن _يف تعقيبه 

 التارخييالة  واألمالاكن  اآلثار محاية تستطيع لن كانا  م سسة أي
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 والتارخييالالالة، الثقافيالالالة، النظالالالرة يف وعميالالالق هيكلالالالي حتالالالّو  دون

 الالالوطين للالالرتاث عبالالداهلل امللالال  وبرنالالامج. واالسالالتثمارية. والدينيالالة،

 مسالار إىل  إعادتاله  الضروري ومن التحو ، هيا ملثل مهمة أداة ميّثل

 جوانالالالب أخالالالرى تتنالالالاو   وحمالالالاور بالالالربامج أيًضالالالا ودعمالالاله التنفيالالالي،

 رفالالع الضالالروري مالالن أنالاله كمالالا. وغريهالالا. البلديالالة، واإلدارة التعلالاليم،

 املاليالالة وزارة يالالد مالالن التطالالوير مبشالالاريع يتعلالالق فيمالالا القالالرار سالاللطة

 يف السالالياحة هيئالالة دور وتفعيالالل والعقاريالالة، املاليالالة الرؤيالالة وأصالالحا 

 املزعومة. التطوير أيدي من التارخيية املواقع محاية

 وطنيالالة إىل شالالركة الضالالوحيي أننالالا حباجالالة  عبالالداهلل. ويالالرى أ

 ودعالوة  للسالياحة،  اجملالا   وفت  للهيئة، إجيابي حتّرك أو للسياحة،

 انتهالالاء بعالالد مغالالادرتهم تضالالمن حمليالالة شالالركات خالالال  مالالن السالالياح

 مالن  جالزء  ألنهالا  عموًمالا   املواقالع  بهالي   االهتمالام  هاليا  وقبالل  زيارتهم،

 ولالي   الواقالع،  أرض علاله  ذلال   وترمجالة  التاري ، هي بل تارخينا،

 .التنظري خال  من

احمليالالا إىل أن هنالالاك تقصالالرًيا علالاله املسالالتوى  مسالالاعد. وذهالالب د

 عالالدد أمكنالالة متّثالالل آثالالار مالالن منتلكالاله مبالالا اإلعالمالالي يف التعريالالف 

 مبالا يف  األرض، هالي   علاله  السالابقة  األمالم  وتاري  والرسل، األنبياء

 فيهالالالا تالالاليهب بالالالرامج واألجالالالداد.. إننالالالا حنتالالالا    اآلبالالالاء تالالالاري  ذلالالال 

 وعلمالالي وأدبالالي، وجغالالرايف، تالالارخيي، فريالالق ويصالالحبها الكالالامريا

 املنطقالة،  هالي   تالاري   مالن  مهالم  جالزء  كالل  عالن  هال الء  كل ليتحّدث

. واملوثقالة.  الشالاملة  التارخييالة  بالروايالة  أشالبه  الالربامج  هالي   ولتكون

 أبناؤنا. ويشاهدها إليها ليستمع
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 تشالكيلها   وإعادة برتميمها قمنا تارخيية أماكن أيًضا لدينا

 الامثالالا شالاليًئا.. ُخالالي عنهالالا أحالالد يعالالرف وال مغلالالق، منهالالا كالالثرًيا لكالالن 

 يف أ سسالا  الاليت  احلجازي احلديدي اخلط حديد سكة ذل  عله

 م1900 سالالنة السالالكة يف العمالالل الثالالاني، وبالالدأ احلميالالد عبالالد فالالرتة

 اخلالالالالط ُدمِّالالالالر أن إىل تشالالالالغيلها واسالالالالتمر م،1908 سالالالالنة وا فتتحالالالا 

 ومالع  األوىل، العامليالة  احلالر   خالال   م1916 سنة القطار وحمطات

 جديدة. كأنها أصبحا الرتميم بع 

 الشخصالالالية جتربتالالاله خالالال   الصالالحاف مالالالن  نصالالالر. م.وذكالالر د 

 واملشالالاعر واملدينالالة، مكالالة، تطالالوير هليئالالة إعارتالاله فالالرتة يف والعمليالالة

 Conceptual)  (Designأنه تقّدم مبقرتح   (م2007 _ 2005) املقدسة

إىل  الشالالريف املكالالي للحالالرم املركزيالالة املنطقالالة تطالالويرإىل  يهالالدف 

 التصور ما يلي: وتضّمن هيا !آنياك اهليئة عام أمني معالي

 وسالالالالط كنقطالالالة  املشالالالرفة  الكعبالالالة  ارتكالالالاز  نقطالالالة  ت خالالالي  :الاأو

 تكالالالالونأن مبعنالالالاله !  للحالالالالرم الكالالالالبري الالالالالدافري للمحالالالاليط

 .اجلهات كل من القطر منتصف يف الكعبة

 ميالالل مسالالافة علالاله احلالالرم حمالاليط حالالو  املبالالاني مجيالالع إزالالالة ثانًيالالا:

 اجلهات. كل من( كم6.1)

 ميكالالن حبيالال  والبوابالالات للحالالرم اخلارجيالالة اجلالالدران إزالالالة ثالًثالالا:

 (.Concentric) زاوية أي من( الكعبة) املركز رؤية

 املقالررة  النسالب  حسالب  _ كافيالة  بأعالداد  ميالا   دورات إنشاء" رابًعا:

 ".الشريف احلرم داخل _ للحشود العاملية املعايري يف



13

  –2016     106 

 احلجالالالالالالالر  بالالالالالالالني  األرضالالالالالالالي  اخلالالالالالالالط عالمالالالالالالالة  إزالالالالالالالالة  :خامًسالالالالالالالا

 لتسالالببه املسالعه   منطقالالة يف يقابلاله  ( ومالالا(Diagonalاألسالود 

 .املطاف من املنطقة تل  يف االزدحام حجم زيادة يف

 ذلالال  يف مبالالا ممكنالالة، درجالالة أقصالالهإىل  املطالالاف توسالالعة سادًسالالا:

 ثالالالالم ومالالالالن العثمانيالالالالة، التوسالالالالعة مالالالالن حجالالالالر كالالالالل توثيالالالالق

 املطاف. من األكرب احمليط عله بنافها وإعادة تفكيكها

 .املسعه توسعة سابًعا:

 األراضالالي حسالالا  علالاله للحالالرم املتامخالالة السالالاحات توسالالعة ثامًنالالا:

 هالالو مالالا غالالرار علالاله عمالقالالة مظالالالت وتركيالالب املنزوعالالة،

 .الشريف النبوي احلرم يف به معمو 

 _املدني الدفاع وخباصة _ الطوارئ حركة يف النظر إعادة تاسًعا:

 يف املصالالالالابني لنقالالالالل اإلسالالالعاف  مركبالالالالات دخالالالالو  وسالالالهولة 

 .الطارفة احلاالت

 سالريعة  عالام  نقالل  وسالافل  إنشالاء  مشاريع دراسة يف اإلسراع عاشًرا:

 .واحلرم املركزية املنطقة ختدم

 الروحانيالالالة الثالثالالالة األوىل إىل استشالالالعار  وتهالالالدف املقرتحالالالات 

 رؤيالة  مينالع  مالا  كل بنزالة وذل  القاصدين  لكل درجاتها بأقصه

 املمكنالالالالالة املسالالالالالاحة وزيالالالالالادة ،(الكعبالالالالالة) الوسالالالالالط يف املرتكالالالالالز

 الساحات مساحة ومضاعفة كيل ، الامستقب امل حتملة للتوسعات

 التجالالالاري/ العقالالاري  احملالالاليط زيالالادة  الوقالالا نفسالالاله  ويف اخلارجيالالة، 

 وختفيالالف  املكالالان، روحانيالالة  علالاله اإلبقالالاء  مالالع ،(أضالالعاف  ثالثالالة)

 !!الزحام
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 تنالالل ومل( فقالط  ثالالث )التوصاليات   هالي   بالبع   األخالي  مت وقالد 

 !!فرصة أي األخريات

 اخلارجيالة،  السالياحة  عن القنيبط من مالحظتها ندى. وترى أ

 هلالالا السالالعوديني توّجالاله نسالالبة واآلثالالار  بالالأن التارخييالالة املواقالالع وزيالالارة

 !األخرى بالشعو  مقارنة ضعيفة

 واحرتاماله  الالرتاث  فهالم  يف صالحيحا  أساسالا  نالبين  لكالي  لاليل  

 التارخييالالالة املواقالالالع تالالالدخل وأن لالالالدينا الثقافالالالة هالالالي  ننمالالاليأن جيالالالب 

 املراحالالل جلميالالع والبحالال  امليالالداني الدراسالالي املالالنهج واجلغرافيالالة يف

 املثالا  فاملالدارس  العالالي، وعلاله سالبيل     التعلاليم  وحته بالروضة بدءا

 يف تارخييالاله ملواقالالع زيالالارات سالالنويا لالالديهم الريالالاض يف األمريكيالالة

بينمالالا املالالدارس األخالالرى يف    الدراسالالية مراحلالالهم ملختلالالف اململكالالة

 األقالل،  عله الرياض داخل يف حته تارخيية زيارات الغالب ال تنظم

 املطاعم!أو  املالهيإىل  رحالتهم أقصه

 دور بالنقالد  مالداخالتنا  يف تناولنا: الدري  زياد. د وبدور  قا 

بالقالدر   نتطالّرق  مل لكننالا  الدينيالة   وامل سسالة  احلكومية امل سسة

 الالوعي  تنميالة  نالالرتاث. إ  مالن  الفالاتر  الشالع   املوقالف  الكايف لنقالد 

 غلواء من محايتها يف كبري دور له وحمبتها  اآلثار بأهمية الشع 

 العالالالالاملي الالالالالرتاث اجتماعالالالالات يف بنفسالالالالي ملسالالالالا وقالالالالد. املعتالالالالدين

 م سسالات  به تقوم اليي الدور املاضية السنوات خال  باليونسكو

 القطالاع أو  احلكوميالة  األجهالزة  عله الضغط يف واجلمهور اجملتمع

 عاطفيًّالا   توارثوهالا  الاليت  النالاس  بآثالار  املسالاس  عن للتوقف اخلاص 

 مالالن  محايتهالالا  جيالالب  الالاليت عالالافلتهم  أفالالراد  مالالن جالالزء  أنهالالا  فشالالعروا

 .التهميش
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 أحدثالالاله الالالاليي األثالالالر ذلالالال  ومثالالالل: العثمالالالان خالالالالد. وأضالالالاف م

 توسالالعة مشالالروع مالن  األوىل النسالالخة ملقاومالالة تصالدو  الالاليين بعضالهم، 

 -اهلل رمحاله  - عبداهلل املل  أوقفه حته الشريف النبوي احلرم

 املتنالالالاثرة اجلهالالالود هالالالي  تنظالالاليم ألهميالالالة يالالالدعو مالالالا وهالالالو. حينهالالالا.

 مدني. جمتمع م سسة شكل يف ومأسستها

 الشراري ما يلي: حامد. وبدور  اقرتح د

 مكانالة  هلالا  القدميالة  التارخييالة: فاألسالواق   األسواق إحياء -1

 نشالالا  هلالالا وكالالان العربيالالة، اجلزيالالرة شالالبه سالالكان بالالني

 عكالالاظ، كسالالوق آنالالياك، وحضالالاري وثقالالايف، جتالالاري،

 .إخل( ... )اإلحساء هجر وسوق اجلند ، دومة وسوق

 أصالالب  ، الالاليي عكالالاظ سالالوق ا حيالالي األخالالرية اآلونالالة ويف

 لكالن األسالواق   الوطنيالة   للسالياحة  ورافالًدا  سالياحيًّا  معلًما

 تنتظالالر زالالا  مالالا. وهجالر.  اجلنالد   دومالالة األخالرى:  القدميالة 

 زخالالم مالالن عكالالاظ سالالوق بالاله حظالالي مبالالا لتحظالاله االهتمالام  

 .  واهتمام إعالمي

..( وهجالالر اجلنالالد  )دومالالة القدميالالة األسالالواق إحيالالاء وإعالالادة

 وإبالالراز واملسالالتقبل، باحلاضالالر املاضالالي جلسالالور مالالدًّا يعالالد 

والثقالالايف..  والفكالالري، والتالالارخيي، احلضالالاري، لوجهنالالا

 .الوطنية للسياحة ورافد

 يف املختلفالالالالالة السالالالالالياحية واألنشالالالالالطة الفعاليالالالالالات إقامالالالالالة -2

 ُيمّثالالالالل إبالالالالراًزا حوهلالالالالا أو  واألثريالالالالة التارخييالالالالة األمالالالالاكن

 . عليها واحلفاظ الوطنية بأهميتها الوعي ويزيد لقيمتها،
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 األمالاكن  لزيالارة  املتنوعالة  العافليالة  السياحة الربامج إجياد -3

 إعالميًّالا   وتسالويقها  -سفاري  كرحالت - التارخيية

 الرتفيالالالاله وُيحّقالالالالق مباضالالالاليهم، حلاضالالالالرهم ميّثالالالالل ربطاالالالالا 

 .الداخلية السياحة وُينّشط العافلي،

 املدرسالالالالية واألنشالالالالطة والالالالالربامج، الزيالالالالارات، تكثيالالالالف -4

 يف الطالبالالالات/ للطالالالال  املتنوعالالالة الالصالالالفية واجلامعيالالالة

 وأهميتها لدورها يعد  إبراًزا والتارخيية  األثرية األماكن

 .للنشء الوطنية

 ثالروة  هالي  وتارخييالة  أثريالة  أمالاكن  مالن  اململكة حتويه ما -5

 تكالالون سالالياحيًّا  وتسالالويقها بهالالا االهتمالالام وعنالالد وطنيالالة،

وللتالالدليل علالاله أهميالالة هالاليا  .الالالوطين الالالدخل مصالالادر أحالالد

 يف دراسالاليت خالالال  أنالالين أذكالالر املقالالرتح قالالا  د. الشالالراري:

اإلجنليزيالة    اللغالة  دراسالة  مرحلالة  يف وخصوًصالا  أمريكا،

 موقالع  لزيالارة  األجانالب  الطلبالة  كالان يأخالي   اللغالة  معهدأن 

 مالالالدينتنا عالالالن سالالالاعة نصالالالف مالالالن أكثالالالر يبعالالالد سالالالياحي

 (old man cave)العجالالوز الرجالالل بغالالار ُيسالالّمه اجلامعيالالة

 عالالن اجلميلالالة بالصالالور مدعمالالة كالالبرية بدعايالالة مصالالحوبة

 وهالالو الالالزمالء، بعالال  مالالع لزيارتالاله فالاليهبا املكالالان، هالاليا

 املتقطعالالة، امليالالا  شالالالالت بعالال  فيالاله عالالادي غالالار جمالالرد

 السالعودية  يف عنالدنا : "لزمالفالي  أقالو   كنالا  تامة وبعفوية

 مالالن الدعافيالالة اهلالالالة هالالي  يف مليًئالالا فّكالالرت ."منالاله أحسالالن

 الطلبالالة علالاله حصالالًرا ليسالالا الالاليت الغالالار، هالاليا عالالن املعهالالد
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 وسالالالألا أنفسالالالهم، لألمريكالالالان   وإمنالالالا فقالالالط األجانالالالب

 األمالاكن  ويشالاهدون  اململكالة،  يالزورون  لالو  مالاذا  نفسي:

 السالنني  آلالف متتالد  الاليت  والتارخيية واألثرية، الطبيعية،

 عالن  ومالاذا  هنالاك؟  واالجتمالاعي  البيئالي  والتنّوع أكثر،أو 

 يف واجلميلالالة  األثريالالة املنالالاطق عالالن  جاذبالالة دعافيالالة بالالرامج

 !اململكة؟

 هالو  واالقتصالادي  السياحي التارخيية األماكن دور تفعيل -6

 .هلا محاية

 املواقالالع حلمايالالة  (السالالياحية الشالالرطة) أمالالين جهالالاز ءإنشالالا -7

 .للسياح األمن وتوفري األثرية،

 املراقبالالالالة، احلديثالالالالة ككالالالالامريات التقنيالالالالات اسالالالالتخدام -8

 الالالوطين والالالرتاث للسالالياحة العامالالة اهليئالالة بفالالروع وربطهالالا

 .باملناطق

 تطبيالالالق إجيالالالاد خالالالال  مالالالن واملقالالاليم، املالالالواطن دور تفعيالالالل -9

 اليكية. األجهزة عله التارخيية واملواقع اآلثار حلماية
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 العمودي: سامية. الورقة الرئيسة: أ. د 

 باجتالالا  رفيسالالة خطالالوة ككالالل  واجملتمالالع املالالرأة متكالالني يعالالّد

 التشالريع  وُيّعالرف  اإلنسالان.  وحقالوق  اجملتمع، وتقدم وازدهار تطوير

 ميكالن  الصالحة  من مستوى بأعله االستمتاع"  بأنه: الصحي احلق

 التمتالالع حالالّق اإلسالالالمية والقالاليم الشالالريعة مبالالادئ وت كالالد ."حتقيقالاله

 أولالا  قد العاملية واإلعالنات املعاهداتإىل أن  باإلضافة بالصحة،

 الصالالحية. الرعايالالة علالاله احلصالالو  يف النالالاس حبالالقِّ خاصًّالالا اهتماًمالالا

 السالالالعودية، العربيالالالة للمملكالالالة األساسالالالي القالالالانون مالالالن وكجالالالزء

 الصالحية،  الرعايالة  علاله  احلصالو   حالقّ إىل  مناله  (31) املادة أشارت

 الصالحية  الرعايالة  وُتالوّفر  الصالحة،  شال ون  ترعاله  الدولة أن" وأعلنا

 ".  مواطن لكل

 بصالحة  كالبرًيا  اهتماًمالا  اململكالة  يف الصالحية  السياسة وتولي

 ومت بالل  واجملتمالع   األسالرة  صالحة  عصالب  هي املرأة صحة ألن املرأة 

 إدرا  علالالاله الشالالالورى جملالالال  موافقالالالة م،2015 نالالالوفمرب يف حالالالديًثا

 توفرهالالا الالاليت الصالالحية الرعايالالة خالالدمات ضالالمن املالالرأة صالالحة بالالرامج

 الفالرد  صالحة  بها املنو  واجلهات الدولة اهتمام جاء كما الدولة،

 احلقوقيالة  الثقافة نشر خال  من جليًّا، الصحية باحلقوق واجملتمع
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 وزارة عالالالن الصالالالادرة املرضالالاله حقالالالوق وثيقالالالة يف بالصالالالحة اخلاصالالالة

 حالو   الريالاض  وثيقالة " توصالية  يف املطلالب  هيا تأكيد ومت الصحة،

 املالالالال متر عالالالالن م،2016 مالالالالارس يف والصالالالالادرة ،"املالالالالري  حقالالالالوق

 املكتالالالالب برعايالالالالة بالريالالالالاض، املرضالالالاله حلقالالالالوق األو  اخلليجالالالالي

 هنالالا ومالالن التعالالاون  جملالال  لالالدو  الصالالحة وزراء جمللالال  التنفيالاليي

 اململكالالة يف الصالالحية واحلقالالوق الصالالحي الالالتمكني أهميالالة تتضالال 

 وللعامالالة للمختصالالني الثقافالالة هالالي  نشالالر وأهميالالة السالالعودية، العربيالالة

 .للجميع حّق الصحة ألن

أو  للفالالالرد جتعالالالل حبيالالال  األسالالالبا ، متهيالالالد لغالالالة: والالالالتمكني

 مفهالالالوم ويقالالالوم النجالالالاح. مالالالن ومتّكًنالالالا وقالالالدرة سالالاللطاًنا اجملموعالالالة

 مصالطل   أناله  بعضالهم  ويعتقالد  للقالوة،  الفالرد  امتالك عله التمكني

 مصالالطل  أنالاله واحلقيقالالة املتحالالدة، األمالالم مصالالطلحات ومالالن تغالالري 

 يوسف: سورة يف وورد آيات، عدة يف ورد قرآني

 ت ْأِويالاللِ  ِمالالنْ  و ِلُنع لِّم الالهُ  اْلالالَأْرِض ِفالالي  ِلُيوُسالالف   م كَّن الالا  و َكالالي ِلَ  "

" ي ْعَلُمالون   َلالا  الن الاسِ  َأْكث الر   و َلِكالن   َأْمالِر ِ  ع َلاله  َغاِلٌب و اللَُّه اْلَأح اِديِ 

 (.يوسف سورة ،21اآلية: )

 وتعزيالالز للقالالوة، الفالالرد امالالتالك علالاله الالالتمكني مفهالالوم ويقالالوم

 آليالات  أحالد  الصالحي  والالتمكني  واالختيالار.  املشالاركة  عله القدرة

 بتالالالوفري الالالالوعي برفالالالع وُيعنالالاله احلقوقيالالالة، والثقافالالالة الصالالالحة تعزيالالالز

 القالرارات  اختالاذ  علاله  واملالرأة  الرجالل  تسالاعد  الاليت  السالليمة  املعلومة

 الاليت  باألنظمالة  وتعريفهم بتمكينهم كما ُيعنه السليمة، الصحية

 الصالحة،  رةوزا أنظمالة  عليهالا  تالنصّ  الاليت  الصالحية،  احلقالوق  حتمي
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 الصالالحيني املمارسالالني بعالال  وجيهلالالها والنظالالام، الشالالرع ويكفلالالها

 أيًضالالا الصالالحي الالالتمكني ُيعنالاله كمالالا اجملتمالالع. أفالالراد مالالن وكالالثري

 القضالالايا لالالبع  املنظمالالة الشالالرعية الضالالوابط علالاله الضالالوء بنلقالالاء

 الصالحي  التمكنيأن  من أهميته بها. وتنطلق الوعي ورفع الطبية،

 هالاليا علالاله   ويالالنعك  اجملتمعالالي   الصالالحي  الالالوعي رفالالع إىل  يالال دي

 .الوفيات واملراضات، وحته الطبية املضاعفات من التقليل

 الالوعي  وقلالة  احلقوقيالة،  الثقافالة  نقالص أن  ندركأن  املهم ومن

 حمليًّالالالا وأنظمتهالالالا الدولالالالة صالالالورة علالالاله سالالاللًبا يالالالنعك  باألنظمالالالة 

 م،2008 عالام  اإلنسالان  حقوق منظمة تقرير يف جاء كما وعامليًّا،

 بوصالفها قاصالالًرا،  املالالرأة ُتعامالل  زالالالا مالا  اململكالالةأن  تضالّمن  الاليي 

 وحتاله  والتنقالل،  والعمالل،  التعلاليم،  حالق  يف الوصالي  موافقالة  وتطلب

 بعالال   مالالع ُعقالالد لقالالاء علالاله بنالالاء هالاليا جالالاء الصالالحية، الرعايالالة يف

 ومالن  الصالحية   واحلقالوق  باألنظمالة  املعرفالة  تنقصالهم  الاليين  األطباء

 املمارسالالالني بالالالني هالالالي  احلقوقيالالالة الثقافالالالة نشالالالر أهميالالالة جالالالاءت هنالالالا

 يف احليالالوي اجلانالالب هالاليا أهميالالة ورغالالم اجملتمالالع. وعمالالوم الصالالحيني

 وقلالة  والبيانالات،  املعلومالات  يف نقًصالا  لكن هنالاك  الصحي  الواقع

 تسالالليط يتطّلالالب ممالالا اجلانالالب  هالاليا يف تبحالال  الالاليت الدراسالالات يف

 حقالوق  ثقافة تعزيزإىل  يهدف الصحي التمكني وألن عليه. الضوء

 وثيقالالة صالالياغةإىل  مشالالكورة الصالالحة وزارة عمالالدت فقالالد املرضالاله 

 مل لكالالن الوثيقالالة الرمسالالي  موقعهالالا عالالرب املتاحالالة املرضالاله، حقالالوق

 .احلقوق كل تشمل

 اإلسالالمي  الالدين  تفالّرد  لقالد  للفالرد؟  الصحية احلقوق تبدأ أين

 كالثرية،  حقوقاالا  لاله  وحفالظ  اإلخصا ، حلظة من اجلنني بتكريم
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 والديالالة العقوبالالات وتوقيالالع إجهاضالاله، وحتالالريم احليالالاة يف حقالاله مثالالل

 لالو  إال عمالًدا   مشالاركة  كانالا  لالو  األم علاله  وحتاله  الطبيالب،  عله

 يعرفهالا  حالاالت  ويف األم، حيالاة  علاله  حمقق خلطر اإلجهاض كان

للعالال .   قابالل  غالري  تشالوًها  ِخلقيًّالا  مشالوًها  اجلنني كانأو  األطباء،

 قرارات عله واملبين الصحة، وزارة نظام يف موثقة األحكام وهي 

 يف اإلسالالالمي، العالالامل برابطالالة اإلسالالالمي الفقهالالي اجملمالالع جملالال 

 15 السالبا  يالوم  يف املكرمالة  مبكالة  املنعقدة عشرة، الثانية دورته

 التقيالد  يالتم  مالا  وهاليا  م 1990 فرباير 10 ، املوافق هال1410 رجب

 حالق  علاله  حفاظاالا  السالعودية   العربية للملكة الصحي النظام يف به

 الالالالالوالدةإىل  احلاجالالالالة عنالالالالد األمالالالالر وزاد بالالالالل احليالالالالاة  يف اجلالالالالنني

 األم ورفضالا  وسالالمته،  اجلالنني  بصالحة  تتعلالق  ألسالبا   بالقيصرية

 لالالالألم، الصالالالحية احلقالالالوق تقالالالدير يالالالتم فهنالالالا القيصالالالرية  العمليالالالة

 مقالد م  الالنف   حفظأن  العامة والقاعدة للجنني، الصحية واحلقوق

 .املصاحل من غري  عله

 الاليت  احلقالوق  إحالدى  وللفتيات للفتيان الصحية احلقوق ومتّثل

 بالالالرامج يف قصالالالور هنالالالاك زا  ومالالالا كالالالاٍف، بشالالالكل نتناوهلالالالا مل

 املالتغريات  وأبالرز  ومشالكالتها،  الفئة هي  تستهدف اليت التمكني

 بكالالل  البلالالو  ومرحلالالة اجلسالالدية املالالتغريات يف تتمّثالالل الالاليت فيهالالا،

 لالكتئالا   والعاطفيالة، والتعالّرض   النفسية والتغريات مستجداتها،

 واملالالالتغريات وللمخالالالدرات. للتالالالدخني االنقيالالالاد وسالالالهولة واالنطالالالواء،

 تبعاتهالا  وكافالة  والتحالر ،  والتنّمالر،  للعنالف  والتعّرض اجملتمعية،

 صالحيًّا،  الفتيالات:  متكالني  كتالابي  يف هاليا  وضعا وقد الصحية،

 (.2016) واجتماعيًّا ونفسيًّا،
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 تتضالّمن  الاليت  اإلجنابيالة  والصالحة  الصالحية  احلقالوق  جانب ويف

 القالرارات  اختاذ وحق للجميع، باإلجنا  اخلاصة الصحية احلقوق

 طبقاالالا عنالالف،أو  إكالالرا ،أو  متييالالز، بالالدون باإلجنالالا  يتعلالالق فيمالالا

 املالالرأة حالالق وهالالو القالالرارات، أهالالم هنالالا يالالأتي اإلنسالالان  حقالالوق ملبالالادئ

 أهالم  وُيعالد   تتلقاها. اليت الصحية الرعاية عله املوافقة يف السعودية

 وهنالالالالاك القالالالالرار، اختالالالالاذ حالالالالق اإلجنابيالالالالة  الصالالالالحة يف احلقالالالالوق

 علالاله احلصالالو  حالالق بالالأن واسالالع نطالالاق علالاله وادعالالاءات افرتاضالالات

 العربيالالالة اململكالالة  يف الكامالالالل الالالدعم  يلقالالاله ال الصالالحية   الرعايالالة 

 اتفاقيالة  مناقشالة  عنالد  رؤيتاله  ميكالن  ذلال   علاله  والالدليل  السعودية،

 اللجنالة  تقريالر  -النساء ضد التمييز أشكا  كافة  عله القضاء

 قلالة  بشالأن  قلقها عن اللجنة أعربا حي   2008 إبريل يف املنشور

إىل  الصالالحية، وأشالالارت  باملشالالاكل اخلاصالالة والبيانالالات املعلومالالات

 قبالل  الاليكور  أمالورهن  أوليالاء  موافقالة إىل  النسالاء  حاجالة   من قلقها

 حالالق علالاله واحلصالالو  الصالالحية، املرافالالقإىل  بالوصالالو  هلالالن السالالماح

 .  الصحية الرعاية

 دقالة  وعالدم  الرؤيالة،  وضالوح  عالدم  وغريها التقارير هي  وتظهر

 هنالالاك زالالالا ومالالا احلقوقيالالة. اجلهالالات هالالي  لالالدى املتالالوفرة املعلومالالات

 املوافقالة  علاله  املريضالة  وقالدرة  النسالاء،  حقالوق  حالو   خاطئة مفاهيم

 واخلالرو   التنالويم،  مثالل  تتلقاهالا،  الاليت  الصالحية  الرعايالة  أمالور  عله

 وحالق  أطفالاهلن،  وجراحالات  عالجات عله واملوافقة املستشفه، من

 والتالالداخالت الطبيالالة التالالداخالت علالاله باملوافقالالة التوقيالالع يف املالالرأة

 بهالالي  اجلهالالل وكالالون األمالالر. ولالالي موافقالالة اشالالرتا  دون اجلراحيالالة،

 خالالدمات تقالالديم إعاقالالة يف ويتسالالّبب خطالالرًيا، أمالالًرا املنظمالالة األنظمالالة
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إىل  تال دي  قالد  ملخالاطر  األمهالات  ومالن ثالّم تتعالّرض    الصالحية   الرعاية

 تأخري وحيدث اخلطرية. واملضاعفات للمراضات التعّرضأو  الوفاة

 يف تقالدميها  عالدم أو  والطارفالة،  العاجلالة  الصحية الرعاية تقديم يف

 أمهالالات وفيالالات حالالاالت ورأينالالا ،الامالالث للقيصالالرية الالالزو  رفالال  حالالالة

 يف وكالاليا باملوافقالالة، التوقيالالع يف املالالرأة حبالالق اجلهالالل بسالالبب وأجنالالة

 واستئصالالا  الكيمالالاوي، العالالال  وتقالالديم السالالرطان، عالالال  حالالاالت

 األمالر   ولالي  موافقالة إىل  حتتا  ال مما التداخالت من وغري  الثدي،

 القبالالالو  يف احلالالالق صالالالاحبة ألنهالالالا املالالالرأة  مبوافقالالالة ُيكتفالالاله وإمنالالالا

 البالغالة  املالرأة  أن" علاله  والتأكيالد  لالدينا،  النظالام  حسب والرف ،

 أي رفالال أو  قبالالو  ُيخّوهلالالا الالاليي الكامالالل بالالاحلق تتمّتالالع والعاقلالالة

 ابنهالا، أو  زوجها، موافقةإىل  حتتا  وال عليها، ُتعرض طبية عملية

 القالرار  ويالنصّ  املوافقالة.  تلال   مثالل  إعطالاء  قبالل  أخيهالا أو  والدها،أو 

 مهنالة  مبمارسالة  اخلاصة األنظمة التنفيي موضع يضع اليي الوزاري

 رقالالم الكالالريم امللكالالي باملرسالالوم الصالالادرة األسالالنان وعالالال  الطالالب

 يف الالالواردة لألحكالالام طبقاالالا" علالاله: 1988 أكتالالوبر وتالالاري  ،3/م

هالال،  29/7/1404 بتالاري   الصادر ،4/2428 رقم امللكي املرسوم

 27 ، املوافالق  هالال 26/5/1404 يف ،119 رقالم  القرار عله واملبنية

 خالالدمات  تقالالديم  قبالالل  فننالاله  العلمالالاء   كبالالار  هليئالالة  ،1984 فربايالالر

 املالري   موافقة أخي يتم جراحية  عملية إجراءأو  الطبية، الرعاية

 ولي موافقة حتتا  وال _ أنثه مأ ذكًرا أكان سواء _ قانوًنا امل هل

 فما تالزا   ذل ، من وبالرغم القيصرية  العمليات يف خاصة األمر،

 اخلاصالالة حقوقهالالا تالالتفهم الأو  تالالدرك، الأو  جتهالالل، النسالالاء غالبيالالة

 خالالال  مالالن املالالرأة متكالالني فالالنن السالالبب وهلالاليا الصالالحية،  بالرعايالالة

 وجيالل  الصحية الرعاية مقدمي بني  الوعي ونشر واملعرفة، التعليم
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 الط  اإلذن حبملة قيامي سبب وهو الزامي، أمر املستقبل  أطباء

 .األنظمة بهي  للتعريف

 تتعّلالالق  معلومالالات  أيًضالالا،  اإلجنابيالالة  بالصالالحة  املعرفالالة  وتشالالمل 

 القالالرارات واختالالاذ واجلنسالالية، اإلجنابيالالة الصالالحية الرعايالالة بقضالالايا

 عمليالالات إجالالراء يف الالالزوجني وحالالق األسالالرة، تنظالاليم بشالالأن املتبادلالالة

 الصالحيني  املمارسالني  بع  حته وجيهل نهافيًّا. احلمل ملنع التعقيم 

 حالالة  يف حتاله  مًعالا   الالزوجني  موافقالة  يتطّلب الصحة وزارة نظامأن 

 إال لالاله التعقالاليم إجالالراء طلالالب للالالزو  حيالالق وال للالالزو ، التعقالاليم إجالالراء

 مالوافقتهن  أخالي  زوجالة  من أكثر كان له ولو الزوجة، موافقة بعد

 .املختصون يعرفها وطبية شرعية ضوابط القضية وهلي  مجيًعا،

 السالالالعودية العربيالالالة اململكالالالة يف الصالالالحة وزارة نظالالالام ويشالالالمل

 األطفالالا  مالالن السالالرطان ملرضالاله أيًضالالا احلقالالوق مالالن كالالبرية حزمالالة

 القص الالالر، ولألطفالالالا  اخلاصالالالة، االحتياجالالالات ولالالاليوي والبالالالالغني،

 اجملالالا  يتسالالع ال ممالالا للمسالالنني  وحتالاله واإليالالدز، الكلالاله، وملرضالاله

 أمالالور، عالالدة يف اإلشالالكالية تقالالع إًذا؟ اإلشالالكالية فالالأين لتناولالاله،

 :يلي كما وهي

 نسالالاًء - اجملتمالالع شالالراف  كافالالة بالالني اجملتمعالالي الالالوعي ضالالعف •

 قناعتاله  لعالدم  أيًضالا   بعضهم وجتاهل احلقوق، بهي  -الاورجا

 كالالبرية احلاجالالة جيعالالل مالالا وهالاليا القالالرار  اختالالاذ يف املالالرأة حبالالق

 .الثقافة هي  لنشر

 يف كالافٍ  الثقافالة بشالكل   هالي   بنشالر  الصالحة  وزارة قيام عدم •

 وضالعفاا  والقالوانني،  باألنظمة الاجه أوجد مما الصحية  املرافق
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 وإلزاميالالة متابعالالة سياسالالة وجالالود وعالالدم والتطبيالالق، املمارسالالة يف

 املرضاله  حقوق حيمي نظام تفعيل وعدم احلقوق، بهي  بالتقيد

 هلالالي  التطبيالالق عالالدم مالالن ضالالرر حالالدوثأو  شالالكوى تقالالديم عنالالد

 .املوجودة األنظمة

 وحتتالا   قاصالرة،  الصحية الكليات يف الطبية املناهج زالا ما •

 املنالاهج  يف الصحية واحلقوق الصحي التمكني مادة إدرا إىل 

 إلزاميالالالة، مالالالواد تكالالالون وحبيالال   الطالالالالب  التحالالالاق بدايالالالة منالالي 

 العامالة  التعليميالة  املناهج يف املواد هي  إدرا إىل  احلاجة وكيا

 .وحقوقية وجمتمعية، صحية، ثقافة ألنها املدارس  يف

 هالي   لنشالر  باله  امل نالا   بالالدور  القيالام  عالن  قاصًرا اإلعالم زا  ما •

 ونشالالر الالالالزم، الصالالحي الالالتمكني اجملتمالالع ومتكالالني الثقافالالة،

 منهالالالا، املرجالالالوة املخرجالالالات حيّقالالالق بشالالالكل احلقوقيالالالة الثقافالالالة

 .وإعالميًّا حمليًّا

  حجازي: عائشة. األول: دالتعقيب 

 أو ن إ جارودي: روجيه املسلم الفرنسي بقو  الفيلسوف أبدأ

 األسال   نسالف  جيعالل  ممالا  النسالاء   اضطهاد التاري  عرفه اضطهاد

 كالالل  لنسالالف  ضالالرورية  خطالالوة  االضالالطهاد ذلالال   عليهالالا  يقالالوم  الالاليت

 .آخر اضطهاد

 بشالكل  تالداوهلا  يتم اليت احلديثة املصطلحات من والتمكني

 أدبيالالالاتإىل  انتقالالالل الدوليالالالة، وقالالالد واحملافالالالل املنتالالالديات يف كالالالبري

 العربالالالالي عاملنالالالالا يف واملالالالالثقفني وخطابالالالالاتهم الساسالالالالة مالالالالن الكالالالالثري

 .واإلسالمي
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 لتتغلالب  املالرأة  تقويةأن  فيه ُيظّن باملرأة املصطل  هيا وارتبا 

 آلراء وفقاالا  -بينهما  العالقة حيكم اليي الصراع يف الرجل عله

 همالا  والصالراع  العداءأن  بدعوى -املنظمات من الكثري وأفكار

 .بينهما العالقة أصل

 ميكالن  خمتلفة  وحماور عدة، جوانب له الصحي والتمكني

 املعلومالالة، مالالن الالالتمكني يف احلالالق مثالالل عنهالالا، واحلالالدي  نقاشالالها

 هالي   معرفة عن يرتتبأن  ميكن ما ومعرفة املعلومة، هي  وأهمية

 املعلومالالات وسالالرية اخلصوصالالية، وحالالدود املالالري ، وحالالق املعلومالالة،

 بالالتمكني  املتعلقة واألخالقية الشرعية اجلوانب وحته به  املتعلقة

 . الصحي

 صالالالحيًّا، املالالالرأة متكالالالني جانالالالب علالالاله سالالالأرّكز تعقالالالي  ويف

 .  النفسي اجلانب يف وبالتحديد

 تعالين  والقالوة  املالرأة،  قالوة  مالن  مزيالًدا  يعالين  ببساطة والتمكني

 هلالالالا، والسالالالماع التعالالالبري وإمكانيالالالة الالالالتحكم، مالالالن عالالالاٍ  مسالالالتوى

 كالالل  يف والتالالأثري املالال ثرة، االجتماعيالالة االختيالالارات علالاله والقالالدرة

 متسالالالاوًيا بوصالالالفه مواطًنالالالا  بهالالالا اجملتمعيالالالة. واالعالالالرتاف  القالالالرارات

 املسالالاهمة علالاله مقالالدرة تعالالين اآلخالالرين. والقالالوة مالالع إنسالالانيًّا وكياًنالالا

 والقالالوة املنالالز . يف فقالالط وليسالالا اجملتمالالع، يف الفاعلالالة واملشالالاركة

. قيمالالة  وذات بهالالا  ُمعالالرتف  مشالالاركة  املالالرأة  مشالالاركة  أيًضالالا  تعالالين 

بوصالفها إنسالانة    حقوقهالا  علاله  حصالوهلا  منه اهلدف املرأة ومتكني

 كونالاله إال لشالاليء ال آخالالر، شالالخص فيهالالا يالالتحّكمأن  دون ومواطنالة 

 .  علمية ودرجة وعمًرا، حكمة، منها أقل كان وإن حته  الارج
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 دعالالافم أحالالد يعالالد  صالالحيًّا املالالرأة ومتكالالني الصالالحية والرعايالالة

 وحيالالاة حياتهالالا يف عظالاليم وأثالالر دور ت ديالاله مالالن ملالالا الشالالاملة  التنميالالة

 .القادمة األجيا 

 املالرأة  متكني يف عليها الرتكيز املهم من اليت األهداف ومن

 صحيًّا:

 .للمرأة اإلجنابية الصحة حتسني •

 املالالرأة) العمريالالة مراحلالالها مجيالالع يف املالالرأة صالالحة حتسالالني •

 احلالالدوث شالالافعة األورام عالالن املبكالالر املسالالنة، والكشالالف

 مراحلالالها مجيالالع يف للمالالرأة الغيافيالالة واحلالالالة املالالرأة، عنالالد

 .(العمرية

 كالتهالالا  احلالالدوث، شالالافعة األمالالراض النتشالالار التصالالدي •

 إخل.... واإليدز الوبافي، الكبد

 للمرأة. النفسي والتمكني النفسية بالرعاية االهتمام •

 ضالالالرورة للمالالالرأة النفسالالالي الالالالدعم أصالالالب  احلالالالالي العصالالالر ويف

 األو ، نصالالفه بالالل اجملتمالالع، أفالالراد مالالن الافالالاع فالالرًدا كونهالالا ملحالالة 

 الشالالالامل التطالالالوير عجلالالالة سالالالري يف كالالالبري دور مالالالن بالالاله تقالالالوم وملالالالا

 لتصالب   علياله   ُجبلالا  الاليي  الفطالري  دورهالا  عالن  ناهي  واالزدهار،

 مبفهومهالالالا الطبيعيالالالة احليالالالاة اسالالالتمرارية عليهالالالا ترتكالالالز ركيالالالزة

 .السليم

 أكثالر  فهالي  أم  ءشالي  كالل  وقبالل  وزوجة، وأخا، ابنة وألنها

 تالرتبط  الاليت  بالعوامل واالهتمام النفسي، التمكني لربنامج حاجة
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 يف وتأثريهالالا اهلرمونيالالة التغالاليريات مثالالل الالالداخلي، حميطهالالا يف بهالالا

 املتخالية،  قرارتهالا  يف ُتال ثر  قالد  بالدورها  الاليت  واألفكالار،  العواطف

 .اخلارجية العوامل مع واندماجها

 حسالالالب ختتلالالالف الالالاليت للمالالرأة  النفسالالالي الالالالتمكني أدوات ومالالن 

 املتعددة:   واحتياجاتها تواجهها اليت الظروف طبيعة

 حسالب  واجتاهاتهالا،  بفنياتهالا  النفسية العالجية اجللسات •

 .وظروفها املرأة حاجة

 قالالدرة وتنّمالالي تسالالاعد الالاليت التأهيليالالة والالالربامج النالالدوات •

 .حوهلا من واحتياجات باحتياجاتها، الوفاء عله املرأة

 يف مالالالا ُيالالال ثر  كالالالل عالالالن والتثقيفيالالالة التوعويالالالة احلمالالالالت •

 .  عام بشكل والصحي النفسي كيانها

 صالحتها  اعتدا  ضمان للمرأة  النفسي التمكني من واهلدف

 وأن تعالالو ، مالالن وقالالرارات قراراتهالالا سالالالمة ممالالا يضالالمن  النفسالالية 

 يف تصالب   نفساليًّا، ومتاله   وقالادرة  متمّكنالة  فعليًّالا  تصالب   مته تعرف

 . بينهما الفرق وماهية النفسي، الدعمإىل  حاجة

 الضالالغو  حتالالا اسالالتمرارهاأن  النسالالاء مالالن ويعتقالالد الكالالثري 

 إذالهلالالالاأو  استضالالعافها  كالالالامرأة، وأن حياتهالالا  مالالالن جالالزء  النفسالالية 

وال  هلالا  ال ديالن  ومبالادئ  معتقالدات  خالال   مالن  عليهالا  ف رضالا  طقوس

 .عقيدة

 علالالاله للحصالالالو  جتاهالالالد مازالالالالا املالالالرأةأن  مالالالن الالالالرغم وعلالالاله

 قالد  أمالوًرا  لكالن  املتقدمالة   الالدو   يف حته العامل  كل يف حقوقها
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 اإلنسالان  حتالرتم  الاليت  املتحضالرة  اجملتمعالات  تلال   يف بساليطة  تكون

 أوقالات  يف نفتقالدها  أننا جند غريها  من أكرب بقدر قيمته وتعطيه

 العال  عله احلصو  من املرأة متكني ومنها جمتمعنا، يف كثرية

 الرجالالل مثالالل وحتالالديات ضالالغوطاا تواجالاله وهالالي النفسالالي، خصوًصالالا 

 ولعالالدة بسالالهولة عليالاله حتصالاللأن  تسالالتطيع ال لكنهالالا أكثالالر  ورمبالالا

أن  كمالا . اليكورية واهليمنة جمتمعنا، ثقافة أهمها: من أسبا ،

 مأ أًخالا،  مأ أكالان أًبالا،   سالواء  _ الرجل وظلم للتعنيف املرأة تعّرض

 تسالتطيع  ال ذلال   ومالع  واجتماعيًّا، نفسًيا فيها ي ثر _ ابًنا مأ زوًجا،

 إىل ولالالالي حتتالالالا  ألنهالالالا املناسالالالبة  النفسالالالية الرعايالالالة علالالاله احلصالالو  

 يف حتالالالهأو  العالالالال ،أو  االستشالالالارة علالالاله للحصالالالو  أمرهالالالا، إمالالالا 

 . منها والعودة إىل العيادة اخلرو 

 فاعليالالالالة مالالالن  يزيالالالد  االجتماعيالالالة   العوافالالالق  فالالالنن زوا   وأيًضالالالا 

 العميالالق اإلميالالان يعالالين املختلفالالة، الالاليي  جبوانبالاله للمالالرأة الالالتمكني

 وأنهالالالا وواجبالالالات، حقالالالوق لالالاله بوصالالالفها إنسالالالاًنا وأهميتهالالالا بالالالدورها

 .النواحي خمتلف من اجملتمع مما يه كل يف شريكة

  :أ.د. عبدالرمحن العنادالتعقيب الثاني: 

 يف غايالالالة مسالالالألتني بالالالني الالالالتمكني الصالالالحي مجعالالالا   قضالالالية

 الشالديد   ولألسالف  املالرأة،  وحقالوق  الصحية، الرعاية حق: األهمية

 يف والتعزيالالز الالالدعم مالالن إىل مزيالالد حباجالالة زالتالالا مالالا املسالالألتني فالالنن

 الدولالالة تضالّمنه  الاليت  الصالالحية الرعايالة  حبالق  يتعّلالالق وفيمالا  اململكالة. 

 وفقاالالا -وكبالالاًرا صالالغاًرا وإناًثالالا، ذكالالوًرا - مجالاليعهم للمالالواطنني

 حقالالالوق إعالنالالالات يتوافالالالق مالالالع  ومبالالالا للحكالالالم، األساسالالالي للنظالالالام
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مالا   الطبيالة  اخلالدمات  فالنن  ا وعهودهال  ومواثيقهالا،  الدولية، اإلنسان

 مكانالالالة مالالالع تتناسالالالب خدمالالالة تقالالالديم عالالالن وعالالالاجزة قاصالالالرة زالالالالا

 حالالة  زالالا  ومالا  الكالبرية،  املاليالة  وقدراتها تطورها ومع اململكة،

 وفيمالا  املالواطنني.  لالدى  السالافدة  هي اخلدمات هي  عن الرضا عدم

 للتفصاليل  حاجالة  وال أفضالل،  حبالا   ليسا فهي املرأة  حبقوق يتعلق

 .هيا التعقيب يف ذل  يف

 حقوقهالا  مالن  املالرأة  متكني عن وحتدثنا املسألتني دجمنا وإذا

 هالي  وحالدها  واملرأة مزدوجة، إشكالية تصب  املسألة فنن الطبية 

 إعطافهالا  وعالدم  املرضالية،  الطبية اخلدمة لقصور مكرر  الضحية

 تكالون أن  ُيفالرتض  سالامية  أ. د. تقو  كما واملرأة. كاملة حقوقها

 أنهالا " علاله  تالنصّ  األنظمالة  وأن بعالجهالا،  يتعلق فيما القرار صاحبة

 املالالالرأة إن" علالالاله والتأكيالالالد والالالالرف ، القبالالالو  يف احلالالالق صالالالاحبة

 رفال  أو  قبالو   ُيخّوهلالا  الاليي  الكامل باحلق تتمّتع والعاقلة البالغة

أو  زوجهالالا، موافقالالةإىل  حتتالالا  وال عليهالالا، ُتعالالرض طبيالالة عمليالالة أي

 ....."املوافقة تل  مثل إعطاء قبل أخيهاأو  والدها،أو  ابنها،

 األمالر  ولي موافقة منها وُيطلب تعاني املرأة تزا  فما ذل  ومع

 املالالرأة حتميالالل مالالع ولسالالا العالجيالالة، اإلجالالراءات مالالن كالالبري لعالالدد

 حبقوقهالا  واعيالة  تكالون  عنالدما  حتاله  ألنهالا  القصالور   هيا مس ولية

 هاليا  مالن  وأهالم  أهالم،  الصالحي  املمارس وعي ألن ذل   يفيدها فلن

أن  أحياًنالالا حيالالدث مالالا ألن بالنظالالام  الصالالحي املمالالارس التالالزام املهالالم

 ويتجاهالالل( الشالالرعية)و الشخصالالية رؤيتالاله يفالالرض الصالالحي املمالالارس

 فيمالالا  احلقوقيالالة  جمتمعنالالا مشالالاكل  أكثالالرأن  والواقالالع  األنظمالالة،

 الشخصالالالالية واآلراء األجنالالالالدات تطبيالالالالق باململكالالالالة  بالالالالاملرأة يتعلالالالالق
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 األسالواق  ويف احلكوميالة،  بالالدوافر  اليومية املمارسات يف لألفراد

 وبنالاء . األنظمالة  تطبيالق  ولالي   وغريهالا   الرتفيه وأماكن والفنادق،

 النظالام  يكالون أن  املهالم  فمالن  حتديالًدا   الصالحي  القطاع ويف عليه،

 وإلالالالزامهم الصالالالحي، بالقطالالالاع العالالالاملني توعيالالالة تالالالتم وأن واضالالالًحا،

 إلغالالاء وبعالالد  ذلالال  وقبالالل خيالفهالالا، مالالن ومسالالاءلة األنظمالالة، بتطبيالالق

 الصالالالحة، وزارة منالالالاذ  كافالالالة مالالالن( األمالالالر ولالالالي موافقالالالة) فقالالالرة

 يف توضالالع أظنهالالا الاليت  اخلاصالالة، الطبيالة  واملراكالالز واملستشالفيات، 

 قبالل  النمالاذ   هالي   علياله  متر لشخص تقديري رأي عله بناء بعضها

   .نظام عله بناء ولي  طباعتها،

   واحلقددددو  الصددددحي املددددداخالت حددددول قضددددية: )الددددتمكني 

 اململكة(: يف الصحية

 التمكني والصراع بني الرجل واملرأة:

 عامالالة احلمالالود إىل أن الالالتمكني صالالاحل بالالن اهلل عبالالد. أشالالار د

 اإلسالالالمي  الشالالرع حالالّددها الالاليت احلقالالوق مالالن يالالأتي بوصالالفه حق الالا  

 منهالالا عالالدة، برسالالافل أتالالا اإلسالالالمية فالشالالريعة واألنثالاله، للالاليكر

 جنساله  كالان  أيًّالا  اإلنسالان  امالتالك  أحقيةإىل  تهدف مباشرة حقوق

 اآليالة  خالال   مالن  سامية، استشهدت أ.د. وكما املشروعة، حلقوقه

 ت ْأِوياللِ  ِمالن  و ِلُنع لِّم الهُ  اْلالَأْرضِ  ِفي ِلُيوُسف  م كَّن ا ِلَ ٰو َكي ) الكرمية

( ي ْعَلُمالون   َلالا  الن الاسِ  َأْكث الر   ِكن ٰو    َأْمِرِ  ٰع َله َغاِلٌب و اللَُّه ۚ اْلَأح اِديِ 

 اآليالالة هالالي  داللالالة مالالن أوضالال  داللالالة وال يوسالالف(، سالالورة 21)اآليالالة:

 متكينالاله مالالن اهلل أرض يف اإلنسالالان أحقيالالة تبيالالان حنالالو الكرميالالة

 احلنيف. اإلسالمي دينه شرعها اليت حلقوقه
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 أمالًرا  _ للفالرد  بوصالفه حق الا   _ التمكني يأتي املنطلق هيا ومن

 اخلصوص، بهيا واحمللية الدولية املواثيق عليه نصا ومبا حتميًّا،

أو  خاصالالالة،أو  حكوميالالالة جهالالالة ألي ميكالالالن ال ذلالالال إىل  واسالالالتنادا

 واملقالرة  املشالروعة  حبقوقاله  التمتع يف اآلخر دون حيو أن  فرد حته

 وقانوًنا. شرًعا

 اإلنسالالالان، العمالالالودي إىل أن اهلل كالالالّرم سالالالامية. وأشالالالارت أ. د

 يف وهالالو اإلخصالا   حلظالة  مالالن للجالنني  صالحية  حقوقاالالا هنالاك  وجعالل 

 أمه: رحم

 وال دّيالة  ذلال   ويف احليالاة،  يف حقاله  فهاليا  إجهاضه، حيرم •

 األطباء. ُيقّررها ضيقة حاالت يف إال جيوز

 الكحوليالالات مثالالل ضالالارة، مالالواد تعالالاطي األم علالاله حيالالرم •

  بتشوهات. اجلنني ُتصيب قد اليت واملخدرات

 اجلالنني  منو يف سي ثر كان لو رمضان يف الفطر هلا ُيباح •

  وصحته.

 العقوبات. ت جل الصحية حقوقه عله حفاظاا •

 حتالاله الالالرحم  داخالالل وهالالو اجلالالنني مبعاجلالالة صالالحية حقالالوق •

 حديثة. تقنيات وهي  جراحية بعمليات

 تفتيالالالالا يالالالالودون املالالالالرأة لالالالالتمكني واملعارضالالالالني املناهضالالالالني إن

 دعالالوة أنهالالا بالالدعوى حقيقتهالالا عالالن وحتويلالالها القضالالية، وتسالالطيحها،

 غالالري وهالاليا وإجيالالاد صالراعات   احلالالدود، عالن  واخلالالرو  لالسالتقواء، 

 ويهدمها. التمكني مكتسبات ويضيع حقيقي،
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 مًعالالا والرجالالل املالالرأة متكالالني بالاله املقصالالود الصالالحي والالالتمكني

 نالوّفر  كيالف  مثالا :  واحلقالوق،  واألنظمالة،  السالليمة،  املعلومات من

 غالالري املعلومالالة كانالالا إذا القيصالالريات، علالاله املوافقالالة حالالق للمالالرأة

 اإلجنابية؟   الصحة الرجل يف وجيهلها عندها، متوفرة

 _ علاله سالبيل املثالا     _امل قالا   احلمالل  ومنالع  األسالرة  تنظاليم  حّق

 هالالو املعلومالالات، والالالتمكني  مالالن ويالالتمّكن الرجالالل يفهمالالهأن  البالالد

 للمجتمع. متكيًنا ليكونا وللرجل للمرأة متكني

 بالصالراع  املصالطل   السهلي: فيما يتعلق بارتبالا   هيا. وقالا أ

 الثالالالاني  وأثبتنالالا  األو  انتفالاله  إذا املالالرأة  وحالالالق والرجالالل،  املالالرأة  بالالني 

 سيتحقق. التمكني من كبرًيا أن جزًءا فأظن

 سالالليمة تكالالون ألن اختيارهالالا يف املالالرأة حالالق حالالو  أحالالوم ولعلالي 

 عالن  تتوقف ومته ُتنجب؟ مته اختيارها وحق البنية، قوية اجلسد،

 والوضالع..؟ فهاليا   احلمالل  بالني  الكايف قدرها تأخي ومته اإلجنا ؟

 ودعالوى  باله،  والتفالاخر  النسالل  إكثالار  بالدعوى  املالرأة  مالن  ُيسلب حق

 !احملرم ويكون اسم الرجل يرفع اليي اليكر إجنا 

 آمنالا  وإن الولالد،  أمالل  يف آخالر  الامحال  احلمل تتبع املرأة وتظل

 يالالتم ولالالو مل حتالاله باحلمالالل  وُيجربهالالا الالالزو  يالالرض  مل اهلل  بقسالالمة

 كاملني! احلولني

 الكاملالالة، الرضالالاعة يف الطفالالل حالالق ُيحالالرم احلالالالة هالالي  ويف

 الكافية. باملدة صحتها استعادة يف املرأة وحق

 مل فالالنن النفسالالية، احلالالالة الصالالحة وذاك، فأسالالاس هالاليا وقبالالل

 وال ختشاله  فال ختالا  مسالتقرة حبيال    نفسية حالة من املرأة ُتمّكن

 العافية! عله يستوي البدن فال أظن يقلقها  هاج  من
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 األسالري  العنالف  مالن  نالوع  يوجد الرديعان بأنه خالد. وأضاف د

 مالا  باليل   وُيقصد هنا، نطرحه اليي التمكني موضوع مع يتقاطع

 مالالن الضالحية  منالع  ، ويشالالمل"الصالحي  األسالري  بالالالعنف" علياله  أ طلالق 

 علالاله الزوجالالة إكالالرا أو  املطلوبالالة، الطبيالالة اخلدمالالة علالاله احلصالالو 

 األبنالالاء رعايالالة إهمالالا أو  صالالحيًّا، لالاليل  مسالالتعدة غالالري وهالالي احلمالالل

.. عالجهالالم وتالأخري  وقتهالا  يف التطعيمالات  إعطالافهم  كعالدم  صالحيًّا، 

 .األسري العنف ضمن يدخل ذل  كل ..كثرية واألمثلة

أو  زوًجالا أن  لالو  احمليا: ماذا مساعد. ويف هيا السياق تساء  د

أو  إصالالبع بالالبرت الامالالث ينصالالحون الطالال  الفريالالقأو  الطبيالالب وجالالد ابًنالالا

 عمليالالةأو  القلالالب، يف نوعيالالة عمليالالةأو  ثالالدي، استئصالالا أو  سالالاق،

 متخوفالون  الوالالدة أو  الزوجالة، أو  االبن، لكن. الرأس. فت  تتطلب

جناحهالا..   توّقع من جدًّا مرتفعة درجة يعطون ال ذل ، واألطباء من

  خوفهم؟أو  عنهم لرتددهم بالنيابة يوّقعأن  اآلخر للطرف حيق هل

 ورأت الزوجالة  رفضالا  لالو  القيصرية، العملية يف الزوجة ومثله

 حرًصالا  ذل   يقررأن  للزو  حيق إىل ذل ، هل حتتا  ال حالتهاأن 

 هنالالاك الافعالال النيابالالة، وإمنالالا بالالا  مالالن وحياتهالالا؟ لالالي  صالالحتها علالاله

إىل  القرار، وحيتا  يف يرتدد فيها، وقد البا املرء عله يتعير أمور

 ذل . عله يشّجعه من

 أيهالا  مبالدأ  علاله  قافًمالا  الالتمكني  مفهوم يكونأن  ميكن أال

 قاسالًيا  املالري   يكالون  قالد  للمالري   مبعناله   ومصاللحة  رفقاا أكثر

 نصاليحة  مالع  الالوالدة،  مشالاق  حتّمل املرأة ختتارأن  مثل نفسه، عله

 الالزو   بتوقيالع  تأخالي أن  الطبيالة  للم سسالة  ميكن فهل هلا، األطباء
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 يف املستشالالالفهأن  ذلالالال ، أمثلالالالة مالالالن القيصالالالرية..؟ ولعالالالل العمليالالة  يف

 ضالالرورية حاجالالة جيالالد حالالني املالالري  بالالرأي يأخالالي ال األحيالالان بعالال 

 األمالر  ويتطّلالب  طبيًّالا،  املرأة حالة تنتك  قد الافمثما..  أمر لعمل

 يف واملريضالالة هالاليا إىل موافقالالة، وحيتالالا  سالالريع، طالال  قالالرار اختالالاذ

 ينالو   الالزو   اإلدراك.. فهالل  حتهأو  الكالم عله القدرة عدم حالة

 احلالة؟ هي  مثل يف عنها

 املسالالالألةأن  هنالالالا العنالالالاد أن املشالالالكلة عبالالالدالرمحن. د.ويالالالرى أ

 عالالن قالالرارات الختالالاذ واسالالًعا البالالا  وتفالالت  تقديريالالة، تصالالب  سالالوف

 املالالرأة عالالن الرجالالل توقيالالع أجزنالالا وإن...  أقربالالافهم بواسالالطة املرضالاله

 اإلجالالازة الرجالالل.. وهالالي  عالالن التوقيالالع للمالالرأة ُنجيالالزأن  أيًضالالا فينبغالي 

 حالالالاالت مثالالالل فتالالالوى، حتتالالالا  احلالالالاالت ضالالالوابط ، وبعالالال   حتتالالالا 

 الرمحة. وموت األجهزة، عله الطويلة الغيبوبات

 إال ينالو   الالولي ال أو  العمودي أن الزو  سامية. وأوضحا أ. د

 اختالاذ  عله -امرأةأو  كان الارج - املري  قدرة عدم حالة يف

 فيهالالا تالالرف  حالالاالت وتواجهنالالا غيبوبالالة يف يكالالون كالالأن القالالرار،

 اخلالالوف عالالادة بسالالبب  يكالالون الالالرف  ومعظالالم القيصالالرية. السالاليدة

 ومناقشالالة  الصالالحي، الالالتمكني أهميالالة جالالاءت هنالالا ومالالن واجلهالالل 

 بعال   ولكالن  مناقشتهن  اما مت مته يوافقن ومعظمهن املرضه،

 إشالالكالية يف نقالالع وهنالالا  الاكالالام الالالرف  فيهالالا يكالالون احلالالاالت

 فالالالنذا للجالالالنني، الصالالالحية واحلقالالالوق للمريضالالالة، الصالالالحية احلقالالالوق

 الامالث  سالي دي  عملالها  عدمأن  ونعلم القيصرية، ترف  الامث كانا

 جلالان  وهناك التوقيع، لطبيبني فيمكن وفاتها أو  الرحم النفجار
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مقالالدم   الالالنف  أن حفالالظ العامالالة القاعالالدة املستشالالفيات.. وعنالالدنا يف

 قالادرة  تزا  أنها مينع ال واملخاض احلمل ومشاق املرأة حالة ولكن

 وعالي،  عالدم  هنالاك  فما يزا  لنفسها.. ولألسف، القرار اختاذ عله

 اجملالالالامع مالالالن القضالالالايا هالالالي  إىل مناقشالالالة حاجالالالة هنالالالاك ومالالالا يالالالزا 

 الالالوعي، رفالع  مقاصالالد   مالن  الصالحي  الالالتمكني الفقهيالة.. ومشالروع  

 الصحية. حبقوقه واٍع جيل ينشأ مناهجنا  يف ندرجه وعندما

 معوقات التمكني الصحي:

 تواجالالاله الالالاليت الرفيسالالالة حبالالالريي أن املشالالالكلة حسالالالام. يعتقالالالد م

 آلليالالة واضالالحة سياسالالة وجالالود عالالدم اململكالالة  يف الصالالحي القطالالاع

 فئالالالات لكالالالل الصالالالحية اخلالالالدمات وتغطيالالالة تقالالالديم كيفيالالالة تقالالالنني

 الصالحية  اخلالدمات  وتقالديم . واألهلالي  احلكومي بقطاعيه اجملتمع

 التيالار،  عكال   السالباحة  مثالل  أصب  التقليدية  بالطرق للمواطنني

 هالالالالي الصالالالحي  قطاعنالالالالا يف حالًيالالالا  منهالالالا  نعالالالالاني الالالاليت  واملشالالالكلة 

 املاضالي   يف متقدمالة  كالثرية  دو  منهالا  عانا اليت املشاكل نفسها

 السالعودي  الصالحي  بالقطالاع  ختالتص  مشالكلة  لي  هيا أنها ويعين

 فقط.

 كالالان الالالزمن  خالالال  واملقالاليمني السالالكان أعالالداد ازديالالاد ومالالع

 هلالالا، مسالالتعدين نكالالن مل الالاليت املشالالاكل، هالالي  نواجالالهأن  حتًمالالا

 املسالالالتقبلية باملتطلبالالالات يال تفالالال وقتيالالالة حلالالالو  وضالالالع مالالالن واخلالالالوف

 املتوقالع  هالو  ملالا  وشالاملة  واضحة اسرتاتيجية وبناء. الصحي لقطاعنا

 أصالالب  _ الدولالالة إمكانيالالات حسالالب _ الصالالحي القطالالاع مالالن تقدميالاله

 بنالاء  يف خمتصالني  حمرتفالني  علاله  االعتمالاد  مالن  والبالد  حتميًّالا،  أمًرا
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 املالواطنني  لكالل  الشالامل  الط  وأصب  التأمني. االسرتاتيجية هي 

أو  الدولالالالة، أجهالالالزة يف العالالالاملني حتميًّالالالا، سالالالواء مطلًبالالالا واملقالالاليمني

 القالادرين  غالري أو  العالاطلني  وحتاله  املتقاعالدين، أو  اخلاص، القطاع

 .العمل عن

 مقر من تبدأ الصحي التأمني اسرتاتيجية لتطبيق خطوة وأو 

 لالو اسالتقطع   حتاله  صالحيًّا   موظفياله  تالأمني  مناله  ُيطلب اليي العمل،

 الط . التأمني لصاحل الراتب من مبلًغا

 قمالا ُيطلال   هنالاك  التوظيالف  عند الغربية الدو  من الكثري ويف

 تالالوفري باختصالالار: ( ، وهالالوjob benefits) بالفوافالالد التوظيالالف عليالاله

 مسالالاندة مثالالل أخالالرى، فوافالالدإىل  باإلضالالافة للموظالالف، طالال  تالالأمني

 مالالن نسالالبيًّا أقالالل السالالنوي الالالدخل يكالالون وعالالادة اخلالالاص، التقاعالالد

 أعلالاله  سالالنويًّا الادخالال تقالالّدم والالاليت العمالالل، فوافالالد بالالدون التوظيالالف

 يكالالونأن  البالالد وعامالالة. طبيعيًّالالا أفضالالل للموظالالف الفافالالدة ولكالالن

 نظالام  خال  من الطبية، اخلدمات تقديم تقنني عله تركيز هناك

 مالن  التالأمني  كالان  سالواء  بوصالفه أساًسالا،   العمالل  طريالق  عالن  تأمني

 خال  من ُيقّدم ط  تأمنيأو  أهلية، شركات طريق عنأو  خال 

 العمالل،  طريالق  عالن  التغطية ال تشملهم اليين للمواطنني احلكومة

 يالتم  مانعالة  ظروف أيأو  الفقر،أو  العجز، مثل أخرى، لظروفأو 

 .حتديدها

 واملستشالالفيات املراكالالز إنشالالاء يف املضالالطرد التوسالالع وسياسالالة

أن  بالالدون املاضالالي، العقالالد يف اململكالالة منالالاطق جبميالالع احلكوميالالة

 يف أدخلنالا  التوسالع   هلاليا  وطنية مسالاندة  أساسية بنية هناك تكون
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 صالالحي مسالالتوى تقالالديم علالاله القالالدرة عالالدم أوهلالالا أكثالالر  مشالالاكل

 الصالالحي، القطالالاع يف تقدميالاله املطلالالو  أدنالاله مالالا يعالالد  أو  متسالالاٍو،

 منطقالة  مالن  تقالّدم  الاليت  اخلدمات مستوى يف الكبري التفاوت ونرى

 مالن أنهمالا   الالرغم  علاله  آخالر   مستشالفه إىل  ومستشفه منطقة،إىل 

  اإلدارية نفسها. للجهة تابعني

 ومالالع سالالتزيد، الصالالحية فالالنن االحتياجالالات الالالزمن، مالالرور ومالالع

 غالالري جديالالدة صالالحية متطلبالالات سالالتطرأ وتطورهالالا  الشالالعو  تقالالّدم

 املتطلبالالالات مالالالن أصالالالبحا ألنهالالالا معهالالالا  التعامالالالل مالالالن تقليديالالالة البالالالد

 تعالالد  جمتمعنالالا  يف املطلوبالالة االحتياجالالات الرفيسالالة. وهالالي   الصالالحية

 خمتلالالف يف توافرهالالا مطلالالو  أخالالرى صالالحية احتياجالالات مالالن جالالزًءا

 والتأهيالل  املتخصصة، األورام عال  مراكز مثل اململكة، مناطق

 مطلوبالة  أصبحا اليت املسنني، ودور األطفا ، وإعاقات الصحي،

 علالالوم تطالالّور بسالالبب واملواطنالالات  املالالواطنني أعمالالار نسالالبة تزايالالد مالالع

 مالن  الكالثري  تفالر   وعالدم  الطبيالة،  التجهيالزات  وتكنولوجيالا  الطب

 نال يسالتطيعو  الاليت  بأعمالاهلم  انشالغاهلم  بسالبب  بهم  للعناية أهاليهم

 رفيسالني  عالاملني  رؤيالة  نسالتطيع  ذلال ، إىل  وباإلضالافة  عنها. التخلي

 زمالالن منالالي اململكالالة يف احلكالالومي الصالالحي القطالالاع منهمالالا يعالالاني

 :بعيد

 تقالديم  السالتمرار  تالوفري    املطلالو   املستدام املالي التمويل -1

 مالفمة. صحية خدمات

 احملليالالة البشالالرية املالالوارد لتالالوفري املسالالاندة األساسالالية البنيالالة -2

 يف كالالالالثرية ختصصالالالالات هنالالالالاكأن  خصوًصالالالالا امل هلالالالالة،
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 املال   أطبالاء  مثالل  عامليالة،  نالدرة  بهالا  يوجالد  الصالحي  القطالاع 

 واإلشعاع. األورام وأطباء واألعصا ،

 االعتمالالاد ال ميكالالن الصالالحي للقطالالاع املسالالتدام املالالالي التمويالالل

 بهالا  متالرّ  الاليت  املتغرية االقتصادية للعوامل نظًرا دافمة  بصور  عليه

 أهليالالة أنظمالالة اسالالتحداث مالالن فالبالالد لالاليل  احلديثالالة  الالالدو  معظالالم

أدناله حالدٍّ    لتلبيالة  توفريهالا   املطلالو   املاليالة  تاملتطلبا توفر يف ُتسهم
 حسالالب توفريهالالا املطلالالو  الصالالحية االحتياجالالات مالالن _ األقالالل علالاله_

 القطالاع  يف واملقاليمني  واملواطنالات  للمالواطنني  الدولة أنظمة مقايي 

 البنيالالالالالة يف بقالالالالالوة االسالالالالالتثمارن إ. واألهلالالالالالي احلكالالالالالوميالصالالالالالحي 

 خيالالار أفضالالل يعالالد  الصالالحي  للقطالالاع املسالالاندة البشالالرية األساسالالية

 االحتيالالالالا  لوجالالالالود القادمالالالالة  للعقالالالود  اململكالالالالة تتبعالالالاله اسالالالرتاتيجي 

 فسُتسالهم  الوقالا  ومع وندرتها، الوظافف من النوعية هلي  امل ستدام

 نسالالالتطيع الالالاليت الصالالالحية اخلالالالدمات ومقالالالايي  بنوعيالالالة االرتقالالالاء يف

 .اململكة يف عامة تقدميها

احمليا  أن املعرفة باحلقوق  مساعد. د ومن ناحية أخرى، يرى

االجتماعي وتعالددها   والتواصل اإلعالم وسافل تنّوع نتيجة الصحية

 وصالالو  متنالالع الالاليت هالالي االجتماعيالالة العوافالالق لكالالن وتنمالالو  موجالالودة

  حقوقه. عله احلصو  من _ أنثهأو  ذكًرا _ الشخص

 الرسالالافل  تكالالون أن  علالاله العمالالل  فلعالالل مالالن املناسالالب   ولالاليل 

أن  ال معالاله ومتكيفالالة االجتمالالاعي الُبعالالد مسالالتوعبة هلالال الء املقدمالالة

 شيطانية. رسافل حينئي ستصب  إذ تصادمه 

 بعالالال  ِقبالالالل مالالالن يالالالتم املنالالالع هالالاليا بعالالال أن  إىل ذلالالال  ويضالالالاف

 قالالد اجتماعيالالة مشالالكالت مالالن خوفاالالا الطبيالالة  امل سسالالةأو  األطبالالاء
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 ذلال   علاله  ترتالب  قد ماأو  الزو ،أو  األخ رأي أخي عدم بها يتسبب

 أعمالارهم  مالن ن إ يقالو :  النظالام  فنن الاإليهم.. ومث يصل تشويش من

 - املالالري  هالالو املوافالالق يكالالونأن  جيالالب سالالنة  (15) مالالن أكثالالر

 :عدا ما -امرأةأو كان  الارج

 أو تعقاليم،  احلمالل،  بنجهاض حالتها واملتعلق املتزوجة املرأة •

 .خطيًّا الزو  موافقة أخي فيجب احلمل  إنهاءأو 

 .أحد من موافقة بدون ُيعاجل الطوارئ، حاالت •

 موافقالالة سالالبب  جيالالب ألي قانونيًّالالا املالال هلني األشالالخاص غالالري •

 .عنهم املس و 

 املستشالالفه إدارة أن الطبيالالب أو جتالالد األحيالالان مالالن كالالثري ويف

 الشالأن  أصالحا   ليسالوا  أنهالم  ُيفرتض أشخاص من املوافقات تطلب

 بعد. تنشأ مل ملشكلة مبكر حل عن البح  املباشر  والسبب

 أوامالر  عن نبح  ما زلنا ملاذا: العناد عبدالرمحن. د.وتساء  أ

 سيسالتمر  متاله إىل التخصصالية؟ أو   املستشفيات يف العال  أجل من

 باألوامر؟ العمل

 عالالن.. اجلالالوهري السالال ا  هالالو هالاليا املوسالاله أن مسالالفر. وعلالالق أ

 أننالا  املالحالظ  ولكالن .. املالرأة  قضالايا  منانع فال.. الصحي التمكني

 .فقط منظارها من القضية هي إىل  النظر رّكزنا

 حيصالالل ال الريالالاض مثالالل مدينالالة ففالالي.. جالالدًّا مهمالالة والقضالالية

 اجملالاني،  العالال   عله العسكرية إىل امل سسة املنتمي املري  غري

وغالًبالا مالا ُنعالاجل يف مستشالفيات     .. مناسالب  تأمني نظام لدينا ولي 
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.. املسالاء  نهايالة  ملنازلنالا  نعالود  ثالم  ..عامليًّالا  العالال   فالواتري  خاصة بأعله

 اإلعالمية. وسافلنا كافة عرب(.. اجملاني العال ) لنستمع لعبارة

 العالال   عله التعليق خبصوص: البازعي علياء. يف حني قالا أ

 مالن  بكالثري  أكثالر  مستشالفيات  فهنالاك ...الرياض مدينة يف اجملاني

 جمانيًّالا  عالًجا توّفر لكنها مزدمحة  صحي  ..العسكري القطاع

 حتالالاله لكالالالن ..احلالالالاالت لالالالبع  باألشالالالهر املواعيالالالد للجميالالالع. رمبالالالا

  .باألشهر العسكري مواعيدها القطاع مستشفيات

 مدينالالة يف اجملالالاني العالالال  تالالوّفر عالالدم علالاله فقالالط تعليالالق وهالاليا

 ُيتالاح أن  وجيالب ... جيالد  شاليء  أناله  أبالدا  أعالين  ال الرياض  لكن مثل

 االزدحالالالام سالالاليخّف املستشالالالفيات. ووقتهالالالا  الطالالال  جلميالالالع التالالالأمني

 أصالالب  الطالال  القطالالاع يف للخصخصالالة فالتوجالاله...وتنالالتظم املواعيالالد

 .ملحة حاجة

 الطبيالالالالالة، املوسالالالالاله، أن املدينالالالالالة مسالالالالالفر. وبالالالالالدور  أوضالالالالال  أ

أو  عامالة  مستشالفيات  ليسالا  واجلامعيالة   التخصصالية  واملستشفيات

 احلاالت يتجاوز ملا العال  إىل أهلية حتتا  وهي.. للمدينة مركزية

 .املستشفيات يف عالجها ميكن اليت

 وسالالالّجلا عايشالالالتها حقيقيالالالة حامالالالد الشالالالراري: حالالالالة. وقالالالا  د

 مالالن  الريالالاض مستشالالفيات ألحالالد ُمحالالا  املرضالاله ألحالالد تفاصالاليلها

 مالالنهم وطلالالب والتحاليالالل، العينالالات أخالالي األوىل الزيالالارة: ) الشالالما 

 والزيالالالارة لألشالالالعة، الثانيالالالة والزيالالارة  اإللزامالالالي. شالالالبه بالالالالدم التالالربع 

 الرابعالة  والزيالارة  أخالرى،  فحوصالات  أخالي  يف يرغالب  الطبيب الثالثة

 التهاًبالا  املالري   يف وجالد  اخلامسالة  والزيالارة  ظالروف،  لدياله  الطبيب
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 وعنالالالد املالالالري ، منطقالالالة مستشالالالفيات يف معاجلتالالاله جيالالالب طفيفاالالالا

 قالد  حلقالة  وهكاليا ....جديالد  موعالد  ألخالي  يالتم االتصالا    منه االنتهاء

: املالرض ) اخلطالورة  متوسالط  مالرض  ملعاجلالة  سالنة  مالن  أكثالر  تستمر

 مالالن أكثالالر مالالدى علالاله احلالالالة وهالالي (. األذن طبلالالة يف صالالغرية فتحالالة

 تتجالالاوز ال عمليالالة وهالالي آخالالر، موعالالًدا ينتظالالرون زالالالوا ومالالا سالالنة،

 ةاملشالابه  تاألطبالاء.. واحلالاال   أحالدُ  املالري   والد أبل  كما ساعتني

 .املرجعية املستشفيات مدن خار  من مرضه ملعاناة كثرية 

 :التالي عليه سيرتّتب وهيا

( ووالديه )املري  تياكر ثالث بصرف كبري مالي هدر •

 .زيارة كل يف

 للمعيشالالة هلالالم مالالالي مقابالالل أيًضالالا بتقالالديم الدولالالة تتكّفالالل •

 .  واإلسكان

 .والوظيفية العافلية والوالدة الوالد التزامات يف خلل •

 تتكالالالّرر  الالالاليت احلالالالالة هالالالي  مثالالالل يف القضالالالية تكمالالالن أيالالالن

 باستمرار؟

 !واإلشراف؟ اإلدارة يف خلل هو هل •

 واإلداري؟! والفين، الط ، الطاقم من إهما  أم •

 !والقوانني؟ األنظمة يف اخللل هل •

ن إ لالالاله، وضالالالوحها عالالالدمأو  حبقوقالالاله، املالالالري  جهالالالل أو •

 !ُوجدت؟

 وُتحاسبه؟! املقصر تتابع جهة هناك هل •
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 مالن  أتاله  الاليي  البسيط املري  هيا مثل يشتكي اىل من •

ومالن ينصالفه    وحقوقاله؟،  األنظمالة  وهو جيهل بعيدة، قرية

 !معاناته؟ للحصو  عله العال ؟ ومن ينهي

 !!القضايا؟ هي  مثل سيعاجل الصحي التأمني وهل •

 دهالاليز  يف ساليدخلنا  إقرار  حا  يف الصحي التأمني وهل •

 بعال   ِقبالل  مالن  لنالا  حيدث تنتهي، مثلما ال اليت املشاكل

 وضعف اخلدمة، تقديم يف سوء من االتصاالت شركات

 أم والقضالايا،  الشالكاوى  معاجلالة  يف وتالأخر  جودتها، يف

 علاله  تشالرف  قويالة  ورقابيالة  تنظيميالة  جهالة  هنالاك  ستكون

إننالا   ؟...وصالرامة  وشفافية، ومهنية، عد ، بكل تطبيقه

 وليسالالالا اإلنسالالالان، بصالالالحة مالالالرتبط شالالاليء عالالالن نتحالالالدث

 عنها! االستغناء املمكن من خدمات

 شالالرعي واجالالب اإلنسالان  أن صالالحة احلالارثي إىل  علالاله. د وأشالار 

 وحقوقالالاله اإلنسالالالان لكرامالالالة إهالالالدار وإهمالالالاله ووطالالالين، وإنسالالالاني

 بعال   يف بالل  درجاتهالا   أدنالي  يف األوليالة  والرعاية اليمة، يف املرتتبة

 يف وحتالاله األدنالاله  إىل احلالالد تصالالل ال واملستوصالالفات املستشالالفيات

 وإجالالالراءات أخطالالالاؤ ، قالالالد كثالالالرت والتشالالالخيص اخلالالالاص. القطالالالاع

 معالالالايرة عالالالدم عالالالن الافضالالال حالالالر ، وال حالالالّدث واألشالالالعة املختالالالربات

 صالحيحة.  نتالافج  تعطالي  أنهالا  مالن  للتأكالد  الدوريالة   الطبيالة  األجهزة

 التنالالالويم أمالالالاكن وبالالالاليات واملستوصالالالفات، املستشالالالفيات ونظافالالالة

 قاصالالمة واملواعيالالد طبيالالة، مبراكالالز توصالالفأن  مالالن أقالالل والعيالالادات

 والنقالد   املطالبالة  يسالتطيع  ال حلقوقاله  الالواعي  واملري  البعري. ظهر
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 يف ثبوتهالالالا رغالالالم السالالاللطة  مالالالن األذهالالالان يف ترّسالالالب الالالاليي للخالالالوف

 خربنالا   الاليي  األجالن   العنصالر  علاله  واالتكالا   واملواثيق، األنظمة

 واالستقبا . غري  من أكثر باملري  يعتين حته والعطايا  باهلدايا

 واملمرضالالات، واملمرضالالني االسالالتقبا ، رجالالا  مالالن كالالثري مالالن الفالالّج

يفالالوق  الالاليي الصالالرف رغالالم هالاليا كالالل تعليالالق. إىل حتتالالا  ال واملبالالاني

 زلزاليالة،  إدارة إىل حيتالا   معقالد  موضالوع  إناله  املرير. الواقع أضعاف

 املالواطن.  ذهالن  مالن  واالسالتكانة  اخلوف غشاوة تزيل توعوية  وثورة

 الصحي. للتمكني أمل فهناك بريق هيا  حدث وإذا

 آليات حتقيق التمكني الصحي يف اململكة:

 طال   تالأمني  نظالام  وجالود  البالازعي أناله يلزمنالا    علياء. أّكدت أ

 مالالن اهلالالدر لوقالالف وال جمانيالالة  حكوميالالة قالالوي، ومستشالالفيات غالالري 

 والالالالدواء ملالالالن وتقالالالديم اخلدمالالالة ،"واألدويالالالة املواعيالالالد هالالالدر" جانالالالب

 .بالفعل حيتاجه

 خرييالة  مجعيالات  إجيالاد  يف التوّسالع  أيًضالا  املهالم  فمن وباملقابل،

 يالدفع أن  وال يسالتطيع  حيتاجاله،  ملن املناسب العال  تأمني يف ُتسهم

 .غري أو  الط  بالتأمني سواء مثنه

 السالابقني  الصالحة  وزراء كالردي إىل أن أحالد   أسالامة . م وأشار

 للمالالالواطنني الطبيالالالة اخلالالالدمات لتالالالوفري حمكمالالالة خبطالالالة تقالالالّدم قالالالد

 ولكنالاله مل والثانويالالة، والتخصصالالية(   )األوليالالة، درجاتهالالا بكافالالة

 هالي   يف وأهالم مالا  . عمله. نتهاءال التنفيي موضع وضعها من يتمّكن

 شالالركات طريالالق عالالن للمالالواطنني الصالالحي التالالأمني تالالوفري اخلطالالة،

والتخصصالالالية،  العامالالالة املستشالالالفيات وتشالالالمل ختصالالاليص التالالالأمني،
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إىل  درجالالة كالالل مالالن لإلحالالالة وإصالالدار تنظالاليم الصالالحية، واملراكالالز

 اجلالزء  بالدفع  احلكومالة  قيالام  اخلطالة  تشالمل  كما. األعله. الدرجة

 الالالوزير وقالالد قالالام. التالالأمني. شالالركات تغطيالاله ال الالاليي التكلفالالة مالالن

 ومثالالل. رمسيًّالالا. يقالالّدمها ولكنالاله مل الشالالورى  جملالال  علالاله بعرضالالها

 علاله  احلصالو   مالن  املواطنني كافة متّكنأن  ميكن اخلطة هي 

 هالي   لتطالوير  املطلالو   التمويالل  تالوّفر  أنها كما املطلوبة، اخلدمات

 اخلدمات.

العمالالالل علالالاله الشالالالراري ضالالالرورة  حامالالالد. د ومالالالن جانبالالاله، يالالالرى

 قضالالية املرجعيالالة  حيالال  إن هنالالاك  للمستشالالفيات الزيالالارات تقلالاليص

 وتزيالد  املرجعيالة،  للمستشالفيات  احملالولني  ومالرافقيهم  املرضه ت ّرق

 زيالارة  أو  علاله  املالري   حصو  بعد تبدأ معاناة وهي معاناتهم  من

 مالن  سلساللة  وهالي  املرجعيالة،  املستشالفيات  بعال   يف املعاجل للطبيب

 ميكالن  والاليت  سنة، من ألكثر متتد قد اليت املواعيدأو  الزيارات

 مالن  املستعصالية،  غالري  لألمالراض  خاصالة  للمالري ،  عالددها  تقليص

 حالًيالالالا، املتبعالالالة للمواعيالالالد اإلداريالالالة اآلليالالالة يف النظالالالر إعالالالادة خالالالال 

 والتطبيقالات  اإللكرتونيالة  واخلدمات التقنية، وسافل من مستفيدة

 :التالي اليكية  ليحقق األجهزة عله

 مالالالن وأهلالالاله ومرافقيالالاله، املالالالري ، معانالالالاة مالالالن التخفيالالالف -1

 .والسفر املواعيد كثرة

 وغيالابهم  املالري ،  همالا والالدا   املالري   فنن مرافقالي  عادة -2

 التزامالاتهم  يف سل  تأثري له يكون قد متكرر  بشكل

 .والوظيفية األسرية
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 مالع  املتوافقالة  األوقالات  يف للطالريان  حجوزات وجود صعوبة -3

 .البعيدة املناطق من خاصة املواعيد،

 وإعطافاله  سالريع،  إىل فحالص  ماسالة  حباجالة  املرضه بع  -4

 يسالالالتفحلأن  قبالالالل املناسالالالب، الوقالالالا يف املناسالالالب العالالالال 

 .الامستقب أكرب تكلفته وُتصب  املرض

 التمكني موضوع يف األهم احمليا، فنن مساعد. ويف تقدير د

 علالاله القالالدرة منتلالال  هالالل الشالالامل  اإلجابالالة عالالن التسالالاؤ :  مبفهومالاله

 القالدرة  لالديهم  لالي   اليين وخباصة املواطنني، احتياجات استيعا 

   التأمني؟ عله

 هالو  فيهالا  ُيعالاجل  طبيالة  بيئة جيدأن  مواطن كل حق من ألي 

 الطلب؟ ومهانة الس ا  لي  يتعّرضأن  دون وأبناؤ ،

 التالالالأمني، موضالالوع  الالالالوطين يف التحالالو   برنالالالامج ميضالالي  وقالالد 

 احلقيقالالة لكالالن وإشالالرافيًّا  رقابيًّالالا دورهالالا الامسالالتقب الالالوزارة وجيعالالل

 اسالالالتيعا   علالالاله قالالالادرة غالالالري  احلكوميالالالة املستشالالالفياتأن  املهمالالالة

 أقالالل هالالي خاصالالة طبيالالة تم سسالالا ستسالالتوعبهم فكيالالف النالالاس،

 واستيعاًبا؟! عدًدا

 الصالحة  وزارة احلمود أن تنشالط  صاحل بن اهلل عبد. واقرتح د

 النظالالام كفلالالها الالاليت احلقالالوق تبيالالان يف املالالواطن خلدمالالة إعالميًّالالا

 اخلالالالالدمات يف وسالالالالواء امالالالالرأة، مأ الاأكالالالالان رجالالالال سالالالالواء للجميالالالالع،

 اإلنسالالان معاجلالالة قبالالو  يف الالالتمكني آليالالاتأو  الشالالاملة، العالجيالالة

 النظالالالام حالالالّددها الالالاليت املسالالال ولياتإىل  إضالالالافة رفضالالاله،أو  لنفسالالاله

 قنالوات  عالرب  ذلال   يتأته وأن املواطنني، جتا  الصحة وزارة ملس ولي

 .(مقروءة – مسموعة – مرفية) اخلدمات متعددة إعالمية
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 قصرية تدريبية دورات عقد وجو  وهو مهمة، أخرى ومسألة

 لتزويالالالالدهم ختصصالالالالاتهم  بكافالالالالة الصالالالالحيني للممارسالالالالني املالالالالدى

 ملسالالالالألة املرعيالالالالة والضالالالالوابط األنشالالالالطة حالالالالو  شالالالالاملة مبعلومالالالالات

 الشخصالية  االجتهالادات أن  علاليهم  والتأكيد الصحي،( التمكني)

 لاله  كفلالها  الاليت  حقوقاله  مالن  اآلخالر  حقالوق  سلب تعين ال والعواطف

 والقانون. الدين

 العمالالالالودي أن موضالالالالوع  سالالالالامية. أ. د ويف اخلتالالالالام، أوضالالالالحا 

 املتشالابكة  القضالايا  من جمموعة أثار الصحية واحلقوق التمكني

 عاليالالة، جالالودة ذات صالالحية رعايالالة يف واحلالالق العالالال ، أحقيالالة حالالو 

 يف هالم  مالن  وخاصالة  للخالدمات،  الوصو  سهولة يف املرضه وحقوق

 وتالالوفر األوليالالة، الرعايالالة علالاله احلصالالو  يف وحقهالالم بعيالالدة، منالالاطق

 عنالالدنا، كالالبرية الصالالحة املتخصصالالة. إن همالالوم املراكالالز يف العالال  

 وتبسالالاليطها  حلحلتهالالالا -األقالالالل علالالاله - الالالالتمكني يف وحنالالالاو 

 النظالام،  علاله  بنالاء  له حق هو ملا وعًيا أكثر الرعاية ُمتلقي ليصب 

 لكالالن  بسالالهولة  الرتاكمالالات  حالالل ميكالالن  وال توفريهالالا. يف وحقالاله

 القرار. وصانعي الرعاية ُمتلقي بني بها الوعي بنشر البداية
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 د. حامد الشراري. 
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 أ. عبداهلل الضوحيي. 
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 د. عله احلكمي.  
 الشريف. فاطمة. أ 
 أ. فايزة احلربي. 
 الصاحل. فردوس. د.أ 
 د. فهد احلارثي. 
 أ. ليله الشهراني. 
 د. حممد الصبان. 
 د. حممد القويز. 
 د. مساعد احمليا. 
 أ. مسفر املوسه. 
 د. منصور املطريي. 
 أ. ندى القنيبط . 
 د.م. نصر الصحاف. 
 أ. هادي العلياني. 
 السهلي. هيا. أ 
 احلارثي. حييه. د 
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