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مقاالت
ولنا كلمة
اليــوم الوطنــي ...رؤيــة وطــن تتجــدد كل عــام
أ.د .عبــداهلل بافــيـــل
رئيــس جامعــة أم القــرى

يُعــد االحتفــال باليــوم الوطنــي للمملكــة احتفــاال بذكــرى عظيمة
لترســيخ وحــدة ُ
ولمــة وترابــط اململكــة العربيــة الســعودية ،ولقــد
كان توحيــد اململكــة علــى أســس دينيــة وإنســانية وحــدت وآخــت
بــن الســعوديني لبنــاء دولــة حديثــة ،والتــي عمــل مــن أجلهــا مؤســس
دولتنــا وقائــد وحدتنــا املغفــور لــه  -بــإذن اهلل -امللــك عبــد العزيــز
بــن عبــد الرحمــن آل ســعود ،ومعــه رجالــه األوفيــاء الذيــن أخلصــوا
هلل ثــم للمليــك واألمــة والوطــن ،حيــث وحــدوا أرجــاء بالدنــا الغاليــة
حتــت رايــة التوحيــد  -رحمهــم اهلل جميعــاً وجزاهــم عنــا خيــر
اجلــزاء-
وذكــرى اليــوم الوطنــي هــي كمــا نعلــم رؤيــة وطــن تتجــدد كل
عــام مــن أجــل تنميــة مســتمرة ومســتدامة لتكــون اململكــة دائمـاً يف
مصــاف الــدول القويــة واملتقدمــة.
ويف العهــد الزاخــر خلــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز  -حفظــه اهلل  -وبدعــم ومــؤازرة ســمو ولــي عهــده
األمــن األميــر محمــد بــن ســلمان  -حفظه اهلل  -اســتمرت املســيرة
اخليــرة تطــرق كل أبــواب التقــدم والتطــور والنمــو يف مختلــف
املجــاالت ،وحتقــق إجنــازات تنمويــة كبيــرة ،وعملــت مــع األســس
التــي قامــت عليهــا هــذه البــاد املباركــة مــن التمســك بكتــاب اهلل
وهــدى نبيــه محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم.
عــام جديــد يُضــاف إلــى التاريــخ املجيــد للوطــن ،وصفحــة
مضيئــة تُضــاف إلــى ســجل حافــل باإلجنــاز واخليــر والســام،
ويشــكل اليــوم الوطنــي مناســبة مهمــة نتذكــر فيهــا نعــم اهلل علينــا
ونحــن نــرى وطننــا الكــرمي يرتقــي كل يــوم إلــى مزيــد مــن التطــور
والنمــو يف مختلــف املياديــن العلميــة واالقتصاديــة والثقافيــة
واحلضاريــة ،ويقــدم جتربــة تنمويــة فريــدة ،ليــس فقــط ملــا حققــه
مــن مســتويات قياســية مــن التقــدم ،ولكنــه أيضـاً ملــا اســتندت إليــه
مــن قيــم إنســانية وحضاريــة غرســت روح االنتمــاء للوطــن يف نفــوس
املواطنــن جميعـاً ،ولعلنــا يف ذكــرى اليــوم الوطنــي الـــ  90نتذكــر بــل

مازلنــا نعيــش مــع جهــود اململكــة ملواجهــة فيــروس كورونــا الــذي
تفشــى يف جميــع أنحــاء العالــم فلــم تدخــر اململكــة جهــداً يف اتخــاذ
االجــراءات االســتباقية الصارمــة ملواجهــة اجلائحــة ،وقــد أســهمت
هــذه اجلهــود االحترازيــة يف احلــد مــن انتشــار هــذا الفيــروس
وتراجعــت أرقــام اإلصابــة بــه علــى مســتوى اململكــة إلــى أدنــى
مســتوياتها بفضــل هــذه اجلهــود التــي قدمتهــا تنفيــذاً لتوجيهــات
ســيدي خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز،
ومتابعــة ولــي عهــده األمــن األميــر محمــد بــن ســلمان.
وفــى ظــل هــذا العهــد الزاهــر الــذي وفــر كل االمكانــات
واملتطلبــات لرفــع جــودة التعليــم وزيــادة فعاليتــه ،ورفــع مســتوى
منســوبيه ،واكســابهم املهــارات املطلوبــة ،امتثلــت جامعــة أم القــرى
جلميــع القــرارات امللكيــة والتوجيهــات الصــادرة مــن وزارة التعليــم
ملواجهــة هــذه األزمــة ،مــن أجــل ضمــان ســير العمليــة التعليميــة
علــى أكمــل وجــه ،وانتهــى العــام الدراســي املاضــي بفاعليــة عاليــة
ومتيــز ملحــوظ ،وبــدأ الفصــل الدراســي األول للعــام الدراســي
اجلديــد علــى نفــس اخلطــى وبكفــاءة أعلــى لتحقيــق أفضــل النتائــج
واملكتســبات ،وبفضــل الدعــم املــادي واملعنــوي الكبيــر الــذي تواصــل
القيــادة الرشــيدة تقدميــه للتعليــم ،حققــت جامعــة أم القــرى مــن
خــال هــذا الدعــم اجنــازات مهمة ســاعدتها على أن تكون مؤسســة
أكادمييــة و بحثيــة رائــدة .وحتقيــق مكانــة مرموقــة بــن اجلامعــات،
مــع حــرص اجلامعــة علــى أن تواكــب خططهــا االســتراتيجية رؤيــة
اململكــة العربيــة الســعودية.2030
ختامــاً أدعــو اهلل العلــي القديــر أن يحفــظ خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،وســمو ولــي عهــده األمــن
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وان يــدمي علــى بالدنــا
أمنهــا واســتقرارها وعزهــا ومجدهــا يف ظــل القيــادة احلكيمــة
حلكومتنــا الرشــيدة....إنه نعــم املولــى ونعــم النصيــر.
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بالدنــا تــزداد عمــراً ،وتــزداد عــزة وشــموخاً .هــا
نحــن نســتقبل ذكــرى التوحيــد والتأســيس ،الذكــرى
 ٩٠لليــوم الوطنــي ،والتــي حتــل علينــا يف ظــروف
اســتثنائية تشــهدها بالدنــا بســبب جائحــة كورونــا
(كوفيــد )١٩-والتــي اجتاحــت وتضــرر منهــا العالــم
أجمــع .ومــع هــذه الظــروف يأبــى الشــعب العظيــم،
إال أن يبتهــج ويســتذكر مالحــم وبطــوالت القائــد
املؤســس املغفــور لــه بــإذن اهلل امللــك عبدالعزيــز بــن
عبدالرحمــن آل ســعود طيــب اهلل ثــراه وتوحيــده
لهــذه البــاد املباركــة مــع رجالــه األوفيــاء يف عــام
(١٣٥١هـــ ١٩٣٢ -م) لتبــدأ رحلــة اإلعمــار والنهضــة
لدولــة اشــرأ َّبت لهــا صفحــات التاريــخ.
ســطر التاريــخ أمجــاد القائــد املؤســس وجهــوده
التــي اســهمت يف جمــع شــتات هــذه البــاد الطاهرة،
وتوحيــد كلمتهــا ،وتأســيس كيانهــا ،لينعــم أبناؤهــا
وكل مــن عليهــا باألمــن واألمــان ،والراحــة والرخــاء،
ولتتبــوأ اململكــة مكانــ ًة عاليــة ومنزلــ ًة رفيعــة بــن
بلــدان العالــم.
منــذ تأســيس هــذه الدولــة املباركــة ،شــهدت
بالدنــا ومــع تعاقــب ملوكهــا (رحمهــم اهلل) العديــد
مــن املنجــزات العظيمــة ،وصــوالً إلــى العهــد
امليمــون؛ عهــد احلــزم والعــزم ،حتــت ظــل خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
آل ســعود -حفظــه اهلل -لتنطلــق معــه رحلــة
التجديــد التنمــوي لبلــد ينعــم بالتطــور واالزدهــار،

ويســتلهم رؤيتــه وتطلعاتــه مــن رؤيــة اململكــة ()٢٠٣٠
والتــي يقودهــا عرابهــا وملهمهــا ســمو ولــي العهــد
األمــن األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود حفظــه
اهلل .رؤيــة عظيمــة يتشــارك ويلتــف فيهــا كافــة
أطيــاف املجتمــع مــع قادتــه؛ لتكــون اململكــة منوذجـاً
ناجحـاً ورائــداً علــى بلــدان العالــم أجمــع يف مختلــف
األصعــدة.
إن اليــوم الوطنــي لهــو مناســبة عزيــزة يعبــر فيهــا
أبنــاء هــذا الوطــن املعطــاء عــن احلــب واالنتمــاء
لهــذه األرض املباركــة ،ويجــدد فيهــا الشــعب الوفــاء
و الــوالء للقيــادة الرشــيدة؛ مبــرزاً قــوة الترابــط
والتالحــم بينــه وبــن قادتــه.
وختامــا يطيــب لــي يف هــذه املناســبة الســعيدة
أن أرفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات ملقــام
مــوالي خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز آل ســعود ،ولســمو ســيدي ولــي عهــده
األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان آل ســعود (حفظهــم اهلل) ،وللشــعب الكــرمي
 ،مبناســبة الذكــرى التســعون لليــوم الوطنــي ،ســائال
املولــى عــز وجــل أن يــدمي علينــا األمــن واألمــان،
والراحــة والرخــاء ،وأن يحفــظ بالدنــا وقادتنــا وأن
يــدمي العــز والعلــو لبالدنــا ،إنــه ولــي ذلــك والقــادر
عليــه ،وصلــى اهلل علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه
وصحبــه أجمعــن.
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مسيرة وطن
وسيرة قادة

تقرير :فاطمة العباسي

فبعــد نهايــة الدولــة الســعودية
الثانيــة عــادت جنــد إلــى حيــاة
الفوضــى واالضطــراب حيــث
اســتقل كل أميــر مبدينتــه
واضطــراب األمــن وأصبــح ال
يأمنــون علــى أموالهــم وأنفســهم
وأعراضهــم وأصبــح ســلوك
الطــرق خطــراً  ،وانتشــر الفقــر
واملجاعــة وعـ ّم القلــق واضطربــت
االجتماعيــة
العالقــات
واالقتصاديــة والسياســية لعــدم
قيــادة واعيــة .
وعلــى أثــر ذلــك أصبحــت
شــبه اجلزيــرة العربيــة أجــزاء
متفرقــة ال رابــط بينهــا ،ومــن
هنــا هيــأ اهلل لهــا ابنــاً مــن
أبنائهــا املخلصــن وهــو امللــك
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن
آل ســعود فانتشــلها مــن حيــاة
الفوضــى والقلــق واالضطــراب
إلــى حيــاة األمــن واالســتقرار بعــد
جهــد كبيــر.
وقــد بــدأت قصــة توحيــد
اململكــة العربيــة الســعودية عندما
توجــه امللــك عبــد العزيــز يرحمــه
اهلل علــى رأس قــوة مــن الكويــت
قوامهــا ســتون رجــ ً
ا واســتطاع
بهــا أن يســتعيد مدينــة الريــاض
وكان ذلــك عــام  1319م ،وبعــد أن
اســتتب األمــن يف الريــاض انطلــق
امللــك عبــد العزيــز  -يرحمــه
اهلل  -يضــم بقيــة أجــزاء اململكــة
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تعيد مناسبة اليوم الوطني إلى األذهان سنوات المنجزات التي تعاقب ملوك
وحكام السعودية على ضمان تحقيقها ،فهي حصيلة عشرات من العقود
المتراكمة والمتواصلة ومن العمل الشاق والدؤوب لتكوين كيان قوي يجمع
شتات الجزيرة العربية تحت كيان مسمى موحد عرف بـاسم «المملكة العربية
السعودية» فهي قصة مملكة قامت على يد الملك الراحل الملك عبدالعزيز
يعد أول ملك للسعودية أسهم في بناء هذه الدولة
بن عبدالرحمن الذي
ّ
المباركة بشكلها الحديث عبر المزج بين روح األصالة والحداثة والقدرة على
الجمع بينهما في ظل تطورات العصر وتسارع أحداثه.
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العربيــة الســعودية.
الملــك ســعود فــي
ركــب مســيرة التوحيــد
ويف هــذه املســيرة املباركــة كان
إلــى جانــب املؤســس الوالــد امللــك
عبدالعزيــز ،عــدد مــن أبنائــه كان
يف مقدمتهــم امللــك ســعود رجمــه
اهلل الــذي شــارك مــع أخيــه
األكبــر تركــي يف أول معركــة لــه
وهــي معركــة جــراب التــي وقعــت

علــى مقربــة مــن الزلفــي ضــد
أميــر إمــارة جبــل شــمر ســعود
الرشــيد عــام 1333هـــ املوافــق
 ،1915وكان ُعم ـ ُر ســعود آنــذاك
 13عامــاً.
كانــت معركــة جــراب نقطــة
حاســمة يف حيــاة امللــك ســعود
حيــث رأى عــن قــرب وألول مــرة
كيــف تــدار املعــارك احلربيــة وتتم
املفاوضــات وتبــرم االتفاقيــات

أحداث
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السياســية ،وتقديــراً مــن امللــك
عبــد العزيــز ملــا شــاهده يف ابنــه
ســعود مــن جلــد وصبــر وقــوة
وجــرأة ،باإلضافــة إلــى
حتمــل ُ
االســتعداد والقابليــة الســتيعاب
دروس احلرب والتجاوب معها يف
تلــك الســن املبكــرة ،بــدأ يرحمــه
اهلل باالعتمــاد عليــه شــيئاً فشــيئا
وجعلــه مالزمــاً لــه يف مهماتــه
وحملــه بعــض املســئوليات
بهــدف تدريبــه وتوســيع خبراتــه
يف العديــد مــن املجــاالت التــي
تعــد ضروريــة لشــاب يف وضعــه
كمرافقتــه لــه يف غــزوة أبــو ليلــى
علــى مقربــة مــن اإلحســاء ضــد
شــيوخ بنــي هاجــر.

الملــك فيصــل وحضور
قــوي فــي توحيــد
ا لمملكــة
أمــا امللــك فيصــل رحمــه اهلل
أيضــاً فقــد كان لــه حضــوره
القــوي واســهاماته يف توطيــد
دعائــم مســيرة هــذه الدولــة
املباركــة ،حيــث تربــى يف بيــت
جديــه ألمــه الشــيخ «عبــد اهلل بــن
عبــد اللطيــف آل الشــيخ» و«هيــا
بنــت عبــد الرحمــن آل مقبــل»،
وتلقــى علــى يديهمــا العلــم وذلــك
بعــد وفــاة والدتــه وهــو بعمــر
الســتة شــهور.
وعلــى أثــر ذلــك أدخلــه والــده
امللــك عبــد العزيــز يف السياســة

يف ســن مبكــرة ،حيــث أرســله يف
زيــارات للمملكــة املتحــدة وفرنســا
مــع نهايــة احلــرب العامليــة األولــى
وكان وقتهــا بعمــر ثالثــة عشــر
« »13عامــاً ،كمــا رأس وفــد
اململكــة إلــى «مؤمتــر لنــدن»
يف عــام  1939حــول القضيــة
الفلســطينية واملعــروف مبؤمتــر
املائــدة املســتديرة.
ويف عــام 1926م عينــه امللــك
عبــد العزيــز نائب ـاً عام ـاً جلاللــة
امللــك ،كمــا عــن يف عــام 1927
رئيسـاً ملجلــس الشــورى ،ويف عــام
 1932عــن وزيــراً للخارجيــة
باإلضافــة إلــى كونــه رئيســاً
ملجلــس الشــورى.
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ويف  9أكتوبــر  1953أصــدر
والــده امللــك عبــد العزيــز أمــراً
بتعيينــه نائبــاً لرئيــس مجلــس
الــوزراء باإلضافــة إلــى كونــه
وزيــراً للخارجيــة وذلك بعد تعيني
رئيســا للــوزراء.
األميــر ســعود
ً
الملــك خالــد صــوالت
وجــوالت فــي المعــارك
رغــم صغــر ســنه
أمــا امللــك خالــد بــن عبــد
العزيــز رحمــه اهلل كان له صوالته
وجوالتــه ومســاهماته لتوحيــد
اململكــة حيــث شــارك منــذ ِص َغــره
يف معركــة (الرغامة) ،كما شــارك
يف معركــة ( الســبلة ) ،كذلــك
تولــى رئاســة اللجنــة التــي قامــت
مبعاهــدة الصلــح يف الطائــف مــع
اليمــن  ،ومعاهــدة احلديــدة ،كان
لــه دور كبيــر يف اجلانــب هــذا.
وقــد اختــار امللــك
الشــيخ
عبدالعزيــز
حســن بــن ناصــر بــن
غشـ َّيان؛ ليكــون مراف ًقــا
الصغــر للملــك
منــذ
ِّ
خالد ،حيث كان الشــيخ
حســن مــن أصحــاب
امللــك عبدالعزيــز ،وكان
مــن الشــجعان الــذي
شــارك يف غــزوات امللك
عبدالعزيــز ،والــذي
تولــي بــدوره تعليــم
الفروســية والشــجاعة

للملــك خالــد .
وقــد اشــتهر عــن امللــك خالــد
بأ ّنــه كان شــجاعاً ومتحمســاً
جــداً خلــوض املعــارك التــي كان
يخوضهــا والــده مــع خصومــه،
وكان امللــك عبدالعزيــز يخــاف
علــى ابنــه امللــك خالــد أل ّنــه كان
صغيــر الســن خصوصــاً أثنــاء
مشــاركته يف معركــة (روضــة
الســبلة) ،ولكــن لشــدة حماســته
وشــجاعته شــارك فيهــا ،رغبــة
منــه ليكــون لــه دور يف مثــل
هــذه األمــور ،وقــد كان دوره يف
احلــروب التــي كان يخوضهــا مــع
والــده.
الملــك فهــد ينــوب عــن
والــده فــي لقــاءات زعمــاء
القبائــل
ويف ســياق آخــر فقــد نشــأ

امللــك فهــد رحمــه اهلل يف كنــف
والــده امللــك عبــد العزيــز ،والتحق
يف طفولتــه «مبدرســة األمــراء»
مبدينــة الريــاض ،ودرس فتــرة
مــن الزمــن يف معهــد العاصمــة
النموذجــي بالريــاض  ،وشــرع يف
أواســط العقــد الرابــع مــن عمــره
يف تلقــي دروس خاصــة باللغــة
دروســا
اإلجنليزيــة ،كمــا تلقــى
ً
مكثفــة يف مواضيــع متنوعــة مــن
السياســة إلــى األدب ،كمــا نــاب
عــن والــده يف لقــاءات زعمــاء
القبائــل.
وقــد شــهدت فتــرة حكــم
امللــك فهــد رحمــه اهلل الكثيــر
مــن األحــداث التــي عصفــت
باملنطقــة والســعودية ،أبرزهــا
أزمــة احتــال العــراق لدولــة
الكويــت يف عــام  ،1990وتهديــد
العــراق بغــزو األراضــي
وكذلــك
الســعودية،
احلــرب العراقيــة -
اإليرانيــة ومــا تبعهــا مــن
أحــداث.
كل هــذه التحديــات
وقــف امللــك فهــد يف
وجههــا وذلــك بســبب
ورزانتــه
حكمتــه
الهادئــة
وسياســته
احلازمــة التــي يتبعهــا
أثنــاء األزمــات فمــع
بدايــة الغــزو العراقــي
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للكويــت اســتضاف يف الســعودية أميــر الكويــت
الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح واحلكومــة الكويتيــة،
وعمــل علــى املســتويني السياســي والعســكري إلعــادة
الكويــت إلــى حكامهــا الشــرعيني وأهلهــا ،ومــن هنــا
فــإن املنطقــة والســعودية اســتعادت مــن جديــد
ّ
هدوئهــا واســتقرارها بفضــل اجلهــود التــي بذلهــا
امللــك فهــد رحمــه اهلل.
الملــك عبــداهلل فــي كنــف والــده الملك
عبــد العزيز
وفيمــا يتعلــق األمــر بامللــك عبــداهلل رحمــه اهلل
فقــد نشــأ يف َكنَـ ِ
ـف والــده امللــك عبــد العزيــز ،ونهــل
مــن مدرســة والــده ومعلمــه األول امللــك عبدالعزيــز
وجتاربــه فــى مجــاالت احلكــم والسياســة واالدارة
والقيادة الى جانب مالزمته لكبار العلماء واملفكرين
الذيــن عملــوا علــى تنميــة قدراتــه بالتوجيــه والتعليــم
أيــام صغــره لذلــك فهــو حريــص دائم ـاً علــى التقــاء
العلمــاء واملفكريــن وأهــل احلــل والعقــد ســواء مــن
داخــل اململكــة أو خارجهــا .
وعــاش امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز فــى كنــف
والــده امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود
فعلــق فــى ذهنــه أحــداث تلــك املرحلــة التاريخيــة
وهــى مرحلــة كانــت مشــحونة بالصراعــات القبليــة
والفكريــة فــى شــبه اجلزيــرة العربيــة الــى جانــب
التطــورات السياســية فــى الوطــن العربــى وفــى
العالــم أجمــع إبــان احلربــن العامليتــن .
األمــر الــذي لــه انعكاســاته علــى شــخصيته
وسياســاته التــي كان يتبعهــا فقــد ُعـ ِـرف عنــه رحمــه
اهلل اهتمامه البالغ بشــؤون العرب واملســلمني ،الذي
جتســد يف حرصــه الشــديد علــى جمــع كلمتهــم علــى
ّ
احلــق ،ووحــدة الهــدف واملصيــر؛ فهــو رجــل يؤمــن

الصلبة
بــ ّ
ـأن اإلســـام هــو الرابــط القـ ّ
ـوي ،وال ّدعامة ّ
لوحــدة األ ّمــة العرب ّيــة واإلســام ّية ،وألجــل حتقيــق
ذلــك الهـــدف قـــام ســموه بكثيــر مــن احملــاوالت
الحتــواء اخلالفــات ،وتقريــب وجهـــات النظــر ،فلــم
يتــرك دولــة عربيــة إال زارهــا  ،كمــا القــت دعوتــه
للحــوار بــن إتبــاع الديانــات املختلفــة تقديــراً عامليـاً
.
الملك سلمان أمين سر العائلة
ويأتــي دور امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه
اهلل الــذي كان لــه دوره البالــغ يف تثبيــت وتعزيــز
وحــدة اململكــة ،حيــث نشــأ امللــك ســلمان مــع إخوانــه
يف القصــر امللكــي يف الريــاض وكان يرافــق والــده
يف اللقــاءات الرســمية مــع ملــوك وحــكام العالــم،.
وتلقــى تعليمــه املبكــر يف مدرســة األمــراء بالريــاض
ودرس فيهــا العلــوم الدينيــة والعلــوم احلديثــة وختــم
القــرآن الكــرمي كام ـ ً
ا وهــو يف ســن العاشــرة علــى
يــد إمــام وخطيــب املســجد احلــرام الشــيخ عبــداهلل
خيــاط رحمــه اهلل ـ
كمــا يعــد امللــك ســلمان أحــد أركان العائلــة
الســعودية املالكــة فهــو أمــن ســر العائلــة احلاكمــة
ورئيــس مجلســها واملستشــار اخلــاص مللــوك اململكــة
وهــذا يعــود بطبيعــة احلــال إلــى شــخصيته املعروفــة
باحلــزم والعــزم ،وهــذا مــا يتبعــه يف سياســاته
وقراراتــه الدائمــة التــي يتخذهــا و التــي كان مــن
أبرزهــا إطالقــه عمليــة عســكرية كبيــرة ضــد
جماعــة «احلوثيــن» املعروفــة باســم «عاصفــة
احلــزم» ومــن ثــ ّم تبعتهــا عمليــة «إعــادة األمــل»
وعــددا مــن االصالحــات االقتصاديــة ابرزهــا رؤيــة
اململكــة العربيــة الســعودية .٢٠٣٠

مقاالت

وطن سخر إمكاناته
لخدمة شعبه
د .عبدالوهاب الرسيني
وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي
مبناســبة اليــوم الوطنــي أزجــي أســمى التهانــي إلــى مقــام
ســيدي خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز-
حفظــه اهلل ،-وســمو ولــي عهــده األمــن نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الدفــاع صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان -حفظــه اهلل ،-ســائ ً
ال اهلل العلــي القديــر أن يحفــظ والة
أمرنــا ،ويــدمي عزنــا.
أحمــد اهلل تعالــى أن حبانــا وط ًنــا ســخّ ر إمكاناتــه خلدمــة
شــعبه ،فمــا كان مــن شــعبه إال أن اســتفاد مــن هــذه اإلمكانــات
لرفعــة بلــده ،فمنــذ أن أصــدر خــادم احلرمــن الشــريفني -حفظــه
اهلل -أوامــره وتوجيهاتــه بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة للحــد
مــن انتشــار اجلائحــة العامليــة (كوفيــد  ،)19انطالق ـاً مــن حــرص
القيــادة الرشــيدة علــى حمايــة صحــة وســامة املواطنــن داخــل
اململكــة وخارجهــا ،واملقيمــن علــى أراضيهــا ،فمنــذ ذلــك انطلقــت
جامعــة أم القــرى يف ســماء التميــز التقنــي ،مط ّوعــة للتقنيــة،
ومســتفيدة مــن كل إمكاناتهــا؛ لتيســير العمليــة التعليمــة والبحثيــة
وخدمــة املجتمــع.
فمــا اعتبــره غيرنــا محنــة اعتبرنــاه منحــة ،لننطلــق ولتكــون
منوذجــا يُحتــذى يف تناغــم الشــعب مــع حكومتــه لتجــاوز
دولتنــا
ً
األزمــات ،ليــس بأخــف األضــرار بــل بتحقيــق اإلجنــازات.
وكانــت وكالــة جامعــة أم القــرى للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي أحــد أذرع اجلامعــة التــي قــدت خدماتهــا للطلبــة وأعضــاء
هيئــة التدريــس واملجتمــع ،مــن خــال اجلهــات التابعــة لهــا ،مــع
حت ـ ّول إلكترونــي كامــل ،ومــن ذلــك:
إجنــاز األعمــال املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة،
كالترقيــة والنقــل والتعيــن وغيرهــا ،مــن خــال اســتمرارية جلســات
املجلــس العلمــي ،واللجنــة الدائمــة لشــؤون املعيديــن واحملاضريــن
ومدرســي اللغــات ومســاعدي الباحثــن ،خــال اجلائحــة.
إنهــاء األعمــال املتعلقــة بطــاب وطالبــات املاجســتير
والدكتــوراه ،كمنــح الدرجــات العلميــة وعقــد املناقشــات العلم ّيــة
وغيرهــا ،مــن خــال اســتمرارية جلســات وجلــان عمــادة الدراســات
العليــا ،كمــا مت الترتيــب ووضــع اخلطــط مــع اجلهــات ذات العالقــة
الســتقبال طلبــات الطــاب والطالبــات املتقدمــن ملرحلتــي
املاجســتير والدكتــوراه للعــام اجلامعــي (1442ه).

ق ّدمــت عمــادة البحــث العلمــي مبــادرات تضمنــت أبحا ًثــا
ومشــاريع وكراســي بحثيــة خاصــة بفايــروس (كوفيــد  ،)19شــاركت
فيهــا مجموعــة مــن اجلهــات داخــل اجلامعــة وخارجهــا وعــدد مــن
الباحثــن.
أنهــت عمــادة شــؤون املكتبــات العديــد مــن إجراءات املســتفيدين
مــن خدماتهــا كاإلعارة واســتالم الرســائل العلميــة وغيرها ،وأتاحت
الوصــول للمنصــة املعرفيــة ،وشــاركت يف الدعــوة للمشــاركة يف
مارثــون القــراءة الــذي أطلقتــه وزارة الثقافــة.
أتــاح معهــد املخطوطــات وإحيــاء التــراث اإلســامي جميــع
خدماتــه املقدمــة للمســتفيدين إلكترونيــا ،كتصويــر املخطوطــات،
وطلــب فهرســتها ،وطلبــات الطباعــة والنشــر وغيرهــا ،كمــا تعــاون
املعهــد مــع اجلهــات اإلداريــة يف اجلامعــة لنشــر الثقافــة والوعــي
جتــاه اجلائحــة ،واســتمرت أعمالــه وجلانــه عــن بعــد؛ لعمــل
ضوابــط وحتقيــق النشــر.
ســهلت إدارة البعثــات إجــراءات الطــاب والطالبــات املبتعثــن
واملبتعثــات مــن خــال تعاونهــا مــع تقنيــة املعلومــات ،حيــث عملــت
علــى إيجــاد آليــة للحصــول علــى الضمانــات املاليــة ،وتفعيــل خدمــة
التوقيــع واخلتــم اإللكترونــي للمعامــات ،واســتمرت أعمــال اللجنــة
الدائمــة لالبتعــاث والتدريــب عــن بعــد.
ً
معرضــا فن ًيــا افتراض ًيــا
أقامــت إدارة اجلمعيــات العلم ّيــة
توعو ًيــا بشــأن اجلائحــة ،كمــا قدمــت العديــد مــن املبــادرات
التطوعيــة للجهــات ذات العالقــة داخــل اجلامعــة وخارجهــا،
واســتمرت يف عقــد جلســاتها.
أدارت وحــدة العلــوم والتقنيــة برامجهــا (برنامــج باحــث
مابعــد الدكتــوراه ،وبرنامــج منــح ،وبرنامــج معرفــة) ،وتواصلــت
مــع اإلدارات واجلهــات ذات العالقــة عــن طريــق الوســائل التقنيــة
املختلفــة عــن بعــد ،وأجنــزت العديــد مــن اإلجــراءات واألمــور املاليــة
املتعلقــة بالبرامــج ،واســتمرت يف عقــد اجتماعاتهــا عــن بعــد.
ومــا كان ذلــك ليتحقــق لــوال توفيــق اهلل تعالــى ثــم الدعــم غيــر
احملــدود الــذي يلقــاه التعليــم مــن والة أمورنــا.
فبــارك اهلل لنــا يف وطننــا ،وأدام أفراحــه ،وحفــظ لنــا مليكنــا
وولــي عهــده األمــن.
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72
أم القرى ومراحل التطور

في خدمة الوطن
منذ سنوات التأسيس األولى أولت المملكة التعليم وقائدها الملك المؤسس أهمية بالغة
بتطوير التعليم وتعليم االنسان وكتأكيد على ذلك لم تكن تمضي الذكرى الثامنة عشر لتوحيد
المملكة العربية السعودية حتى كتب فصل جديد في مسيرة التعليم فمع مطلع العام
1369هـ بزغ فجر جديد في مسيرة التعليم تمثل بإنشاء أول كلية جامعية على مستوى البالد
والتي كانت كلية الشريعة بمكة المكرمة لتشكل بذلك النواة األولى لنشئت جامعة أم القرى
الصرح الجامعي َالشامخ الذي اكتمل عقده وتوج في عام  1401بأمر جاللة المغفور له بإذن اهلل
الملك خالد بن عبد العزيز الذي صدر به مرسوم ملكي بقيام جامعة أم القرى وبعد مسيرة
طويلة في خدمة التعليم والعلم وفي ذكرى يوم الوطن التسعون تتستذكر مجلة منار
الجامعة مع بعض أساتذة التدريس ممن خدموا في الجامعة ومن المؤرخين قصص التطور
بداية من مراحل النشأة األولى ثم التطور وصوال إلى سنوات الرؤية في عهد خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل وولي عهد األمين عراب رؤية الوطن
الطموح األمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه اهلل.

عيسى جابر  -طالب ماجستير

د ٫فهد المالكي

قصة البدايات
بــن املالكــي أن املرحلــة األولــى كانــت بــن عــام  ١٣٦٩وحتــى
عــام ١٣٩١هـــ وهــي مرحلــة النشــأة والتأســيس وتكويــن الكليــات
الشــرعية وكليــة املعلمــن بعــد أن مت إنشــائها يف عــام ١٣٧٢ه
كمعهــد عــال للمعلمــن ليتــم يف العــام ١٣٨١ه دمج كلية الشــريعة
 أول كليــة يف اجلامعــة  -مــع املعهــد العالــي للمعلمــن مبســمىكليــة الشــريعة والتربيــة لتنفصــل يف العــام الــذي يليــه وتصبــح
كليــة التربيــة مســتقلة كمــا هــو احلــال يف كليــة الشــريعة ويف
العــام ١٣٩١ه انضمــت كليتــي الشــريعة والتربيــة إلــى جامعــة
امللــك عبدالعزيــز بجــدة كشــطر مــن اجلامعــة مبكــة املكرمــة ومت
يف نهايــة هــذه املرحلــة افتتــاح كليــة التربيــة بالطائــف وإضافــة
أقســام علميــة جديــدة و إنشــاء عــدد مــن املراكــز العلميــة.
قيام الكيان
وأوضــح أن قــرار اعتمــاد إنشــاء جامعــة أم القــرى مطلــع
العــام 1401ه بعــد أن اكتمــل عقــد كليــات اجلامعــة شــكل نقــل
نوعيــة يف مســيرة التعليــم يف اململكــة بشــكل عــام ويف منطقــة
مكــة املكرمــة بشــكل خــاص مؤكــدا أن هــذه املرحلــة
شــهدت يف مطلــع تولــي خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
فهــد بــن عبدالعزيــز رحمــه اهلل احلكــم يف اململكــة .و خالل هذا
العهــد امليمــون حققــت اجلامعــة نقلــة نوعيــة و عدديــة كبيــرة,

مرحلة الرؤية
عــد املالكــي هــذه املرحلــة مرحلــة مهمــة يف تاريــخ اجلامعــة
وحتــول يف مســيرتها خصوصــا بعــد أن حظيــت باهتمــام بالــغ
مــن حكومتنــا الرشــيدة متثــل يف افتتــاح املدينــة اجلامعيــة
بالعابديــة التــي تعــد منــارة مــن منــارات العلــم يف اململكــة العربية
الســعودية و أضــاف تتميــز هــذه املرحلــة بــأن األهــداف واضحــة
املعالــم ويأتــي مــن أبرزهــا املســاهمة الفاعلــة يف حتقيــق رؤيــة
الوطــن  ٢٠٣٠والتــي بــا شــك أن اجلامعــات تأتــي كشــريك يف
إجنــاح ركائزهــا.

همة حتى القمة

مراحل ثالث
قســم عضــو هيئــة التدريــس
باجلامعــة املشــرف العــام علــى
إدارة املتاحــف األســتاذ الدكتــور
فهــد املالكــي أن مراحــل التطــور
التــي مــرت بهــا جامعــة ام القــرى
إلــى ثــاث مراحــل حيــث ذهــب
إلــى تقســيم تاريخــي اســتند
علــى التطــور واتســاع اجلامعــة
واســتحداث الكليــات بهــا.

حيــت مت فيهــا إجنــاز مرافقهــا التأسيســية و قفــزت أعــداد
كلياتهــا مــن كليتــن قبــل قيامهــا إلــى  12كليــة  ,و تضاعــف فيهــا
أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس و أعــداد الطــاب امللتحقــن
أضعــاف أضعــاف مــا كانــت عليــه.

الجامعــة وخدمــة
ا لحــج
مــن جانبــه أكــد املتحــدث
الرســمي جلامعــة أم القــرى
الدكتــور عثمــان قــزاز بــأن اململكة
العربيــة الســعودية وضعــت
خدمــة ضيــوف الرحمــن واحلــج
والعمــرة والزيــارة واملشــاعر
د ٫عثمان قزاز
املقدســة أولــى اهتماماتهــا،
حيــث أنشــأت قبــل أكثــر مــن  ٤٥عامــا معهــداً متخصصــا يف
دراســات وأبحــاث تطويــر وجــودة اخلدمــات واملرافــق ومنظومــة
إدارة احلــج والعمــرة والزيــارة كاملــة ,وقدمــت لــه دعم ـاً مادي ـاً
ومعنويـاً مــن أجــل خدمــة ضيــوف الرحمــن كمــا أن جامعــة أم
القــرى تلعــب دور محوريــا مهمــا يف هــذا اجلانــب مــن خــال
املســاهمة يف أبحــاث احلــج والتشــجيع علــى إجــراء األبحــاث
والدراســات العلميــة التــي تخــدم تطويــر اخلدمــات املقدمــة يف
مواســم احلــج والعمــرة.
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جامعة أم القرى مسيرة أعوام في
خدمة العلم
يحيى جابر  -طالب ماجستير

حتتفــي جامعــة أم القــرى باليــوم الوطنــي ال 90
يف ظــل مــا تشــهده البــاد مــن نهضــة وتطــور يف كل
املجــاالت ومــن بينهــا العلــم  ،وميــر اليــوم الوطنــي
وســط إجنــازات علميــة وبحثيــة وتطور واســع للجامعة
التــي تعتبــر مــن أكبــر اجلامعــات الســعودية والعربيــة .
وتشــهد جامعــة أم القــرى نقلــة نوعيــة يف كافــة
املجــاالت التعليميــة وحققــت الكثيــر مــن اإلجنــازات
والنجاحــات كان آخرهــا مرحلــة كرونــا ومــا واكبهــا من
برامــج وفعاليــات نشــطة ســاهمت يف نشــر التوعيــة ،
ومــرت اجلامعــة بكثيــر مــن املتغيــرات طيلــة الســنوات
املاضيــة حيــث واكــب قيــام هــذه اجلامعة إقامــة مباني
املدينــة اجلديــدة،و اختيــرت منطقــة العابديــة ،جنــوب
شــرقي مكــة املكرمــة املطلــة علــى صعيــد عرفــات،
موقعـاً جديــداً للجامعــة ،ووضــع حجــر األســاس لهــذا
املشــروع العمــاق خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
فهــد بــن عبدالعزيــز ،يرحمــه اهلل ،عــام 1406هـــ،
ويتوقــع أن يتــم إجنــاز املرحلــة الثانيــة قريب ـاً.
ويف عــام 1414هـــ ،انتقلــت إلــى املباني اجلديدة يف
العابديــة كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية ،وهــي

الكليــة الرائــدة يف العلــوم الشــرعية ،احلاصلــة علــى
االعتمــاد األكادميــي مــن رابطــة العالــم اإلســامي،
وكليــة الهندســة والعمــارة اإلســامية ،واحتلــت كليــة
اللغــة العربيــة مبنــى ملحقــاً ،ثــم انتقلــت إلــى مبنــى
آخــر يف نهايــة 1420هـــ.
وعنــد إنشــاء كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة يف عــام
1417هـــ ،أحلقــت مببنــى كليــة الهندســة والعمــارة
اإلســامية بصفــة مؤقتــة ،ثــم اســتقلت مببناهــا
اجلديــد الــذي أجنــزت املرحلــة األولــى منــه يف وقــت
قياســي.
وتتــوزع مقــرات اجلامعــة حاليــاً وكلياتهــا علــى
ثالثــة مواقــع يف مكــة املكرمــة هــي العزيزيــة ،وبهــا
مبانــي اإلدارة العامــة والعمــادات املســاندة ،وبعــض
الكليــات ،ومعهــد خــادم احلرمــن الشــريفني ألبحــاث
احلــج والعمــرة ،وكليــة خدمــة املجتمــع ،ومعهــد
البحــوث العلميــة.
واملقــر الثانــي بالزاهــر يضــم عمــادة
الدراســات اجلامعيــة للطالبــات ومبانــي كلياتهــا
ومرافقها ،باإلضافــة إلــى املدينــة اجلديــدة يف
ا لعا بد يــة .

د .سارة الخولي
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

الوط ُن مكان اســتوطن اإلنســان جنا ًنا ،واســتوطنه
اإلنســان مكا ًنــا ،و بــن اإلمــكان و املــكان تكمــن
منابــت الوطن ّيــة و تتب ّرعــم؛ مؤ ّكــدة أصالــة العالقــة
و عمقهــا.
و يف إطــار احتفال ّيــة جامعــة أ ّم القــرى باليــوم
الوطنــي الـــ  90ململكتنــا الغاليــة الــذي يشــرق ك ّل
ّ
ّ
يــوم واق ًعــا و حت ـل ذكــراه قري ًبــا ،يطيــب لــي تقــدمي
صــادق تهنئتــي يف هــذا اليــوم املجيــد لوالدنــا خــادم
احلرمــن ّ
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
ـي عهــده األمــن
آل ســعود متّعــه اهلل
ّ
بالص ّحــة  ،وولـ ّ
ـي األميــر مح ّمــد بــن ســلمان بــن
صاحــب ّ
الســم ّو امللكـ ّ
عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اهلل ؛ ففــي ّ
الشــدائد
املضنيــة يبــرز دور الـ ّـدول ال ّرائــدة ؛ و ذلــك بالتّحـ ّرك
املمنهــج جتــاه هــذا ّ
الشــدائد ؛ بــد ًءا بتشــخيصها  ،و
مــن ثـ ّم التّعامــل معهــا  ،و ليــس أخيـ ًرا كيف ّيــة التّعامــل
معهــا و مــع آثارهــا .وذلــك مــا قامــت بــه حكومتنــا
ال ّرشــيدة مم ّثلــة يف وزارة التّعليــم و جامعــة أ ّم القــرى
جتــاه جائحــة كورونــا مــن مواجهــة و حلــول علــى كا ّفة
األصعــدة :التّعليــم و التّثقيــف و التّط ـ ّوع.
إن مثــل هــذه املواجهــة تســتند علــى أســس اإلدارة
ّ
احلكيمــة والتّعــاون املبــذول مــن هيئــات التّدريــس
ّ
والط ّ
ــاب؛ فــاإلدارة اتقــان قيــادة األفــراد لصنــع
أحــداث متقنــة جت ّيــر لصاحلهــا ولصالــح األفــراد.
أن هيئــات التّدريــس جتــاوز منــط التّعليــم
كمــا ّ
ـي يُعنــى مبواجهــة
ـي لتشــمل ك ّل حــراك فعلـ ّ
اجلامعـ ّ
املشــكالت وخلــق احللــول خــارج قاعــات التّدريــس،
كمــا أثبــت ّ
ـي جدارتــه يف املشــاركة
الطالــب اجلامعـ ّ
الفاعلــة حتــت مظلّــة اجلامعــة و املجتمــع و الوطــن.

إن األحــداث تعلّمنــا األفعــال ال احلديــث ،و إن
ّ
صنــع التّأريــخ النّاصــع يتـ ّم وضــح النّهــار؛ فلقد قامت
الدولــة _مشــكورة _و وزاراتهــا و اجلامعــات ،و
منهــا جامعــة أ ّم القــرى مبــا يحــقّ لنــا الفخــر بــه ،و
الصــور لتلــك اجلهــود:
هنــا أســرد بعــض ّ
وأ ّولهــا عامل ّيــة املشــاركة احلكوم ّيــة يف جهودهــا
ّوجــه
جتــاه جائحــة كورونــا ،و مــن ثــ ّم ســرعة الت ّ
ً
تخطيطــا و تنفيـ ًذا ،لتليهــا اجلامعــة
ـوزاري إدارة و
الـ
ّ
يف تطبيــق مــا ارتأتــه الــوزارة يف األمــر؛ و هنــا بعــض
األمثلــة ال احلصــر:
ميدانــي بســعة  ٥٠٠ســرير ،و
إنشــاء مستشــفى
ّ
شــبكي،
حتويــل مســار التّعليــم املباشــر إلــى تعليــم
ّ
باإلضافــة إلــى نشــر ثقافــة الوقايــة و طرقهــا علــى
الســرعة .كمــا اضطلعــت اجلامعــة بدورهــا
وجــه ّ
ـي؛ لتكــون الفاعــل األه ـ ّم علــى
التّط ّوعــي و املجتمعـ ّ
مســتوي مدينــة م ّكــة ،فلقــد بذلــت جامعــة أم ّالقــرى
ـي و غيــره ،و
ك ّل جهــد ممكــن خلدمــة اإلنســان امل ّكـ ّ
تدخــر يف ذلــك جهـ ًدا و ال فكـ ًرا يف ســبيل متثيــل
لــم ّ
كونهــا جامعــة يف أقــدس بقعــة علــى وجــه األرض و
يف وطــن ال يضاهــي مكانتــه بلــد آخــر .لقــد كانــت
قدمهــا منتســبو اجلامعــة مــن هيئــات
بصمــة مختلفــة ّ
تدريــس و هيئــات إدارة و موظفــن ؛ كانــوا االختــاف
الــذي صنــع الفــرق.
و هــا هــي هــذه اجلائحــة ته ـ ّم بال ّرحيــل بــإذن
اهلل و تبقــى خلفهــا ذكــرى لوطــن و مواطنــن كانــوا
ً
وبائــي
مثــال للّحمــة الواحــدة يف مواجهــة إعصــار
ّ
حدتــه وطن ّيــة حقّــة و وطــن عزيــز ،نحتفــي
تكســر ّ
بيومــه ك ّل يــوم انتمــا ًء و وال ًء و مح ّبــة.

مقاالت

تكامل األدوار
في مواجهة الجائحة
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معهد الحرم
المكي الشريف
نصف قرن من
العمارة الشرعية

تحرص بالدنا الكريمة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن اهلل جاللة الملك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على كل سبل التطوير والنماء والبناء والعطاء،
فقامت بإنشاء العديد من المشاريع التي تعود بالنفع االقتصادي على وطننا.
وفي جهة أخرى أثرت قيادتنا بالدنا وبنتها بالعلم الشرعي والدنيوي بإنشاء المدارس
والمعاهد والجامعات واستقطاب المشايخ والمعلمين والمناهج التعليمية الحديثة
والمتطورة
فراس األحمدي  -طالب ماجستير
ومــن أول املعاهــد التعليميــة يف اململكــة معهــد
احلــرم املكــي الشــريف والــذي بــدأت فكــرة إنشــائه
عــام 1385هـــ حينمــا أشــار فضيلــة الرئيــس العــام
لإلشــراف الدينــي علــى املســجد احلــرام الشــيخ
عبــد اهلل بــن ُح َميْــد ،علــى جاللــة امللــك فيصــل بــن
عبدالعزيــز آل ســعود  ،رحمهمــا اهلل  ،بإنشــاء معهــد
دينــي داخــل أروقــة املســجد احلــرام ،ليكــون مركــز
تعليــم وإرشــاد وتثقيــف وإعــداد لطــاب العلــم مــن كافة
اصقــاع املعمــورة ،فصــدر قــرار إنشــاء معهــد احلــرم
املكــي ليكــون قبلــة العالــم يف إعــداد جيــل متميــز يرقــى
بنفســه ووطنــه وأمتــه ،علــى هــدى مــن كتــاب اهلل ،عــز
وجــل -وســنة نبيــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف حتصيــل

العلــم الشــرعي.
وجــاء القــرار امللــك فيصــل ،رحمــة اهلل -مــن
منطلــق عمــارة املســجد احلــرام بدروس العلم الشــرعي
النظاميــة ،وتيســير طــرق العلــم ومراعــاة التــدرج يف
التحصيــل ،ومنــح شــهادات علميــة معتمــدة للخريجــن،
وترســيخ منهــج الوســطية واالعتــدال مــن خــال ربــط
الطــاب بالكتــاب والســنة بفهــم الســلف الصالــح،
وإعــداد طلبــة علــم مؤصلــن وعلمــاء مؤثريــن ،وتوثيــق
الصلــة بــن طــاب املعهــد وأهــل العلــم الراســخني،
وحتقيــق رســالة املســجد احلــرام العامليــة مــن خــال
اســتقطاب طلبــة علــم مــن شــتى بلــدان العالــم ،ورفــع
املســتوى التعليمــي والثقــايف ملوظفــي الرئاســة واالرتقاء

تقارير
أحداث
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بهــم ،وإبــراز دور هــذه الدولــة املباركــة يف خدمــة العلــم
وأهلــه يف املســجد احلــرام ،والعنايــة باجلوانــب التربويــة
واملهاريــة لــدى طــاب ومنســوبي معهــد احلــرم املكــي
الشــريف ،ودعــم إدارات الرئاســة بالكفــاءات العلميــة
املتميــزة.
أمــا مــن الناحيــة التنظيميــة فيتكــون املعهــد من ثالثة
أقســام :القســم الصباحــي ،والقســم املسائي(،والقســم
النســائي)،ومبرحلتني دراســيتني :املرحلــة املتوســطة،
واملرحلــة الثانويــة ،وهاتــان املرحلتــان موزعتــان علــى:
صـ ُه
( )25فصــا دراســياً ،ولــكل فصــل مكانــه الــذي يَخُ ُّ
داخــل املســجد احلــرام ،وتتكــ َّون فصــول املعهــد مــن
حلقــات علميــة ،يَت ََحلَّ ـ ُق طــاب ك ِّل فصــل حــول ُك ْر ِسـ ٍّـي
ُم َعـ ٍّـد جللــوس املــد ِّر ِس عليــه ،وجتــري طريقــة التدريــس
مــن خــال شــرح املــدرس للكتــاب املقـ َّرر علــى الطــاب،
مــع مناقشــتهم ومشــاركتهم ،وكمــا يتــم االســتعانة
بالوســائل التعليميــة املتاحــة التــي تســاعد علــى توضيــح
واســتيعاب الــدروس ،وعــدد احلصــص األســبوعية يف
القســمني املتوســط والثانــوي ( )24حصــة ،تبــدأ مــن
الســاعة الســابعة والنصــف صباح ـاً إلــى إقامــة صــاة
الظهــر يف املســجد احلــرام.
ويُ ْع َقــ ُد يف آخــر كل فصــل دراســي اختبــا ٌر نهائــي
وينَــ ُح
كمــا هــو متبــع يف ســائر املعاهــد واملــدارسْ َ ،
املعهــ ُد شــهادةَ التخــرج يف املرحلتــن (املتوســطة
والثانويــة) للطلبــة املنتظمــن واملنتســبني الذيــن

اســتكملوا متطلبــات الدراســة واجتــازوا االمتحانــات
الدراســية ،والتــي مبوجبهــا ميكــن خلريجــي املعهــد
مواصلــة دراســتهم اجلامعيــة يف اجلامعــات اإلســامية
يف اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا.
وبلــغ عــدد العاملــن يف معهــد احلــرم املكــي الشــريف
بقســميه الرجــال والنســائي حولــي ( )120مــا بــن
موظــف وعضــو هيئــة تدريــس وأكثــر مــن ( )2300طالبـاً
وطالبــه يف جميــع املراحــل الدراســية ،ويف مجــال العمــل
التطوعــي فقــد بلــغ ســاعات العمــل التطوعــي يف املعهــد
مــا إجماليــه ( )5000ســاعة عمــل ،مقســمة علــى النحــو
التالــي )959( :ســاعة تطوعيــة إداريــة )3300( ،ســاعة
تطوعيــة تعليميــة )146( ،ســاعة تطوعيــة إعالميــة،
( )604ســاعة تطوعيــة طالبيــة.
ومبــا يخــص املخرجــات العلميــة للمعهــد فقــد تخــرج
مهنــه العديــد مــن العلمــاء واملشــايخ البارزيــن واملؤثريــن
يف املجتمــع مثــل :فضيلــة إمــام وخطيــب املســجد
احلــرام الدكتــور عمــر بــن محمــد الســبيل ،وفضيلــة
مفتــي املالكيــة بدولــة اإلمــارات الشــيخ الدكتــور أحمــد
ذي النوريــن ،وفضيلــة الشــيخ احملــدث املــدرس باملســجد
احلــرام ودار احلديــث اخليريــة محمــد بــن علــي آدم،
وفضيلــة القاضــي مبحكمــة التنفيــذ الشــيخ عبــداهلل
بــن محمــد القحطانــي ،وغيرهــم مــن مــن نفــع اهلل
بهــم البــاد والعبــاد مــن خرجــي معهــد احلــرم املكــي
الشــريف.
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حاتم المسعودي  -طالب ماجستير
ســاهمت جميــع العمادات والكليــات واإلدارات املختلفة
يف جامعــة أم القــرى يف التصــدي جلائحــة كورونــا (كوفيــد
 ) 19كال بحســب امكانياتــه وتخصصاتــه ممــا أســهم يف
دعــم اجلهــات ذات العالقــة املعنيــة يف مكافحــة اجلائحــة
وتطبيــق عــدد مــن اخلطــوات التــي كان لهــا األثــر البالــغ
خــال الفتــرة املمتــدة مــن قبــل احلظــر وحتــى اآلن.
رصدنــا يف هــذا التقريــر أبــرز  10إجنازات ما بني عدة
إجنــازات مت حتقيقهــا خــال مكافحــة اجلائحــة بحســب
األدوار املنوطــة باإلضافــة إلــى املشــاركات املجتمعيــة
املتعــددة يف عــدد مــن املناحــي احلياتيــة خــال اجلائحــة
ولعــل تصــدر جامعــة أم القــرى اجلامعــات الســعودية،
املشــاركة يف اجلهــود التطوعيــة ملكافحــة فيــروس كورونــا
متطوعــا ومتطوعــة ،مــن أصــل 19533
املســتجد ،بـــ6319
ً
مشــار ًكا مــن جامعــات اململكــة ،منتســبني ملســارات :توعوية

وتثقيفيــة ،حتــت برامــج تعليميــة ومجتمعيــة؛ متوافقــة مــع
مجــاالت مكافحــة الوبــاء ،بحســب اإلحصائيــة الصــادرة
مؤخــراً عــن وزارة التعليــم وهــو خيــر شــاهد علــى التميــز
خــال اجلائحــة.
ويعــد تدشــن جامعــة أم القــرى ملستشــفى الطــب
الوقائــي والعــزل الصحــي امليدانــي مبقرهــا باملدينــة
اجلامعيــة بالعابديــة ،واحــدا مــن أهــم املشــاريع حيــث جهــز
خــال  14يومــا بســعة  500ســرير ،ويضــم  4صــاالت،
مجمــوع مســاحتها  4500متــر مربــع ،مــع مراعــاة جميــع
اشــتراطات الســامة الوقائيــة والعامــة واملراقبــة األمنيــة؛
حرصــا علــى ســامة اجلميــع.
ً
ورغــم جنــاح اجلامعــة يف عــدة مبــادرات ومشــاريع
متنوعــة إال أن هنــاك بعــض مــن تلــك اإلجنــازات كان لهــا
آثــر مهــم علــى مســتوى املنســوبني والطــاب واملجتمــع
نســتعرض عــدد منهــا يف هــذا املوجــز.

إﻧﺠﺎزات ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ واﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺑﺪﻳﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ ا ول ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
وﺻﻮل ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺤﺜﻲ ﻣﻦ ُﻛﻠﻴﺘﻲ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻟﻤﺎدة ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺿﺎرة ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻴﺮوﺳﺎت ﻛﻮروﻧﺎ وﻣﻨﻬﺎ :ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩

انجازات
أحداث

ﺣﻤﺎد
ﺻﻤﻤﺘﻪ:أﺳﻤﺎء ّ
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٧٥

إﻃﻼق ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ( وﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٥ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ا وﺑﺌﺔ 0

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻄﻠﻖ أول ﻣﻌﺮض اﻓﺘﺮاﺿﻲ ¬ﺑﺮاز وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
ﺣﻮل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮروﻧﺎ
ﺣﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻄﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض

 ٥٢أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻼك ﺑﻮرد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ا ول ﻓﻲ إدارة ا زﻣﺎت

دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف ُﻣﺼﺎﺑﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺴﻌﺎل
ﺻﻮت ¼
ﻣﺒﺎدرة اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  25ﻃﺒﻴﺒﺎ

#

ﺷﺎرﻛﻨﺎ_ﺻﻮﺗﻚ_ﻣﻊ_اﻟﻤﻨﺎر

manar@uqu.edu.sa

@UquManar

@UquManar

أحداث
تحقيقات

كيف استطاعت أم الق
التعليمية في ظ
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شدد مدير جامعة أم القرى
منذ األيام األولى النتشار فايروس كورونا ّ
الدكتور عبداهلل بافيل على ضرورة تسخير التقنيات الحديثة الستمرار
العملية التعليمية وذلك بتدشينه لنظام التعليم اإللكتروني (بالك
بورد) لتفعيله بأسرع وقت ممكن  ،حيث استطاعت عمادة التعليم
ّ
البت في اعتماد منصة (البالك بورد)
اإللكتروني والتعليم عن بعد ؛
ومواصلة العملية التعليمية دون إبطاء فور إعالن قرار تعليق الدراسة.
عمرو حكمي  -طالب ماجستير

كورونا ال يوقف تعليمنا
واطلــع الدكتــور بافيــل علــى ســير عمــل عمــادة التعليــم
اإللكترونــي لتفعيــل خطــة االنتقــال للتعلــم عــن بعــد مــع
عميدهــا الدكتــور خالــد املطيــري الــذي بــدوره قــال »:إن عمــادة
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،باشــرت تنفيــذ خطــة
اجلامعــة لســير العمليــة التعليميــة عــن بعــد ،فــور إعــان وزارة
التعليــم عــن تعليــق الدراســة ،مــن خــال البرامــج التدريبيــة
ورفــع جاهزيــة الدعــم الفنــي عبــر جميــع وســائل التواصــل
املتاحــة لــدي فريــق عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن
بعــد (الهاتــف  ،الواتــس آب  ،البريــد اإللكترونــي  ،نظــام
التذاكــر اإللكترونيــة ) لإلجابــة عــن االستفســارات مــن الســاعة
 8صباح ـاً إلــى الســاعة  3ظه ـ ًرا» ، .مؤك ـ ًدا ملديــر اجلامعــة «
أنــه مت اعتمــاد األدلــة التدريبيــة ملنســوبي ومنســوبات وطلبــة
اجلامعــة يف مقرهــا الرئيــس وفروعهــا ،يف مــ ّدة أقصاهــا

أســبوعني حيــث ســيتم تقــدمي  ٣٦دورة تدريبيــة ألعضــاء
هيئــة التدريــس ،و ٢٠دورة للطــاب والطالبــات ،و ١٠دورات
وأن نظــام التعلــم اإللكترونــي
للقيــادات واملنظومــة اإلداريــةّ ..
باجلامعــة يســتوعب أكثــر مــن  ١١٠آالف طالــب».
البالك بورد
أن التعليــم اإللكترونــي يعــد حت ّد ًيــا لــدى البعــض  ،كمــا
ال شــك ّ
يعــد طموحـاً عنــد كثيــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الشــغوفني
بالتعليــم الرقمــي أو التعليــم عــن البعــد نظ ـ ًرا للفوائــد اجل ّمــة
التــي ســيو ّفرها لهــم كتحويــل املقــررات الدراســية مــن ورقيــة
إلــى إلكترونيــة واعتمادهــا مــن قبــل الــوزارة  ،وهــا هــي اآلن
تتحــول إلــى واقــع ملمــوس قبــل أن كانــت طمــوح وحتــ ّدي ،
فجــاءت منصــة البــاك بــورد لتفــي بالغــرض  ،فاعتمدتهــا
كثيــر مــن اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية وكانــت أم
القــرى السـ ّباقة يف اســتثمار هــذه الفــرص الذهبيــة  ،فلــم تتوان
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يف تطبيــق هــذه املنصــة مباشــرة يف أقــل مــن أســبوعني منــذ
صــدور قــرار تعليــق الدراســة حتــى ال تتعثــر مســيرة التعليــم
بســبب هــذه اجلائحــة .فواصلــت أم القــرى ســيرتها التعليميــة
بــكل سالســة ويســر  ،واعتمــدت نظــام «البــاك بــورد» كمنصــة
تعليميــة رســمية تو ّفــر كافــة االحتياجــات واألدوات الالزمــة
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة على حد ســواء  ،فسـ ّهلت
مــن آليــة بنــاء مقــررات إلكترونيــة متكاملــة ،ووضــع مالحظــات
ومخطــط املــادة واألعمــال والوظائــف املطلوبــة وميكنــه مــن
عــرض األعمــال الفصليــة واالمتحانــات والنتائــج أوالً بــأول.
كمــا أ ّنــه ميكــن الطلبــة مــن تلقــي مقرراتهــم الدراســية خــارج
قاعــة احملاضــرات يف أي مــكان ويف أي وقــت واالطــاع علــى
محتــوى املــادة العلميــة للمقــرر والتفاعــل معهــا بطــرق ميســره
باإلضافــة إلــى التواصــل مــع أســتاذ املقــرر وبقيــة الطلبــة
املســجلني يف نفــس املقــرر بوســائل الكترونيــة متنوعــة.
معوقات لم تؤثر في نجاح الفصل الثاني
ّ
 ¨وبرغــم ارتفــاع أصــوات الرفــض والتذمــر
مــن نظــام التعليــم عــن بعــد  ،وتتوقــع البعــض بفشــله
أن جهــود منســوبي عمــادة التعليــم اإللكترونــي
قري ًبــا  ،إال ّ
والتعليــم عــن بعــد كانــت مثمــرة حيــث ســاهمت يف حتســن
وتطويــر أنظمــة التعليــم اإللكترونــي مســتثمرة كافــة
الوســائل التعليميــة كبرامــج (الفصــول االفتراضيــة بــاك
بــورد ،ويبكــس ) وغيرهــا مــن البرامــج املســاندة ملنظومــة
التعليــم اإللكترونــي  ،هــذا وباإلضافــة إلى ســرعة انســجام
أعضــاء هيئــة التدريــس وكذلــك الطلبــة مــع هــذا النظــام
اجلديــد .ممــا جعــل النتائــج يف نهايــة الفصــل الدراســي
الثانــي لعــام 1441هـــ مدهشــة  ،حيــث جــاءت األرقــام

الكبيــرة لتدحــض أصــوات التذمــر مــن نظــام التعليــم عــن
بعــد :
 ¨ 41.157اختبار
 ¨أكثر من  39ألف تكليف وواجب
 ¨ 472بحثاً
 ¨ 190مشروعاً
س ـلّمت كلهــا إلكترون ًيــا  ،وعوجلــت ورصــدت عليهــا الدرجــات
وصــدرت معــدالت الفصــل الثانــي 1441هـــ بالســرعة املطلوبــة
دون إبطــاء أو تع ّثــر  ،هــذا ال يشــك إن دل علــى شــيء فهــو
ً
وأيضــا الطلبــة كان
أن التعــاون الب ّنــاء بــن الكليــات والعمــادات
ّ
منوذجــا مبهــ ًرا للشــباب الســعودي
وأعطــى
،
ر
و
التصــ
فــوق
ً
ّ
ومــدى تق ّبلــه ومواكبتــه الســريعة للمتغيــرات التــي متــر بالبــاد ،
فــا يتوانــى وال يتذ ّمــر ويتشـ ّكى مــن ســوء الظــروف واألحــوال.
بــل ينهــض ويبحــث عــن بديــل ميكنــه مــن مواصلــة طريقــه.
مســيرة النجــاح ال تتوقــف
لــم تتوقــف مســيرة النجــاح يف جامعــة أم القــرى بــل واصلــت
تعليمهــا عــن بعــد للفصــل الصيفــي 1442-1441هـــ والــذي
اســتفاد منــه  31ألــف طالــب وطالبــة ،عبــر ألفــي شــعبة دراســية
 ،قدمهــا لهــم  994عضــو هيئــة تدريــس ،من  90قسـ ًما أكادمي ًيا
يف تقــدمي املنهــج العلمــي.
وتظــل مســيرة التعليــم علــى قــدم وســاق مهما عصفــت الظروف
بهــذه البــاد املباركــة ،فقيادتهــا املســتنيرة عــن ال تنــام وطمــوح
ال يعــرف الهــوادة ،تســعى بجهــد ومثابــرة ال تعــرف الكلــل
لتطويــر صرحهــا التعليمــي حتــى تفاخــر بــه األمم ،وتســتثمر
كل ظــرف يلــم بهــا يف صاحلهــا بنظــرة تفاؤليــة عاليــة وه ّمــة
ال حــدود لهــا.
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وكيل الجامعة :يفتح قلبه للمنار
الترقية االستثنائية للموظف االستثنائي
وبأمر من رئيس الجامعة
في حوار خاص لمنار الجامعة أكد وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي
أن الترقيات االستثنائية ال تعطى لفئة محددة بعينها وأنها من صالحية معالي
رئيس الجامعة وفق الئحة الموارد البشرية ولها لجنة خاصة مكونة بأمر معالي
الرئيس وتعد بمثابة مكافأة للموظف االستثنائي بترقيته استثنائيا لمرتبتين ،وقد ال
ينفذ ذلك لعدم وجود شاغر وظيفي ولكن بعد حركة الترقية العامة قد نستطيع
اكمال النصاب المحدد للجامعة وهي ال تتجاوز « »٪١من عدد موظفي الجامعة
أي  27موظفًا بحد أقصى من إجمالي عدد موظفي الجامعة حيث لم تستطع
الجامعة ترقية أكثر من  13موظفًا حاليا لعدم وجود شاغر ولربما الفرصة ستتاح
بعد االنتهاء من الترقيات األخيرة ،وقد شدد سعادته على أن القطاعات يجب أن ال
ترفع للترقية االستثنائية سوى اسم واحد والثاني لالحتياط.
حوار د .سالم عريجة

ﺳﻤﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ..

ﻣﻌﺪل ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﺳﻼﻣﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ

ﺳﺎﻋﺎت اﻹﻧﺠﺎز

الترقية االستثنائية مكافئة للموظف
االستثنائي
ويؤكد الغامدي :الترقية االستثنائية عملية معقدة
ومجهــدة ونعمــل فيهــا علــى عــدم تعطيــل الترقيــات
العامــة بســببها ،لذلــك نحــن نعمــل بدقــة متناهيــة
وشــفافية ومراجعــات مســتمرة يف اللجــان املختصــة،
وهــي يف احلقيقــة فرصــة للموظفــن للتنافــس بجــد
واجتهــاد ورفــع كفاءتهــم اإلنتاجيــة واالنضباطية كونها
يف األســاس مكافئــة
علــى
للموظــف
جهــوده االســتثنائية
الموظف هو
يف خدمــة اجلامعــة.
الشفافية
حق للجميع
كما أشار
الغامدي ملنصة
مسار حيث يستطيع
املوظف من خاللها
الدخول ومعرفة كل
بياناته الوظيفية
والوظائف املتاحة
للترقية كما يستطيع

اختيار أكثر من وظيفة واملفاضلة عليها بكل شفافية
ويحدد البرنامج أولوية الوظيفة للموظف بحسب
مسمى الوظيفة كما أوضح أن كل الوظائف الشاغرة
يتم رفعها على النظام بكل شفافية وتكون متاحة
للعموم لالطالع ويقوم النظام بعمل األولوية على
تلك الوظائف آليا ويكون املوظف نطلع على جميع
مراحل الترقيات.

األداه الحقيقية للنجاح
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الخير قادم
وأفــاد وكيــل اجلامعــة أن الترقيــات األخيــرة اثبتــت
نزاهتهــا لكــون التصحيــح فيهــا الكترونيــاً وهــي يف
مصلحــة املوظفــن حيــث تكــون نتيجتهــا صاحلــة
لســنتني ويســتطيع ان يترقــى يف أي حلظــة فبتوفــر
الشــاغر تتــم الترقيــات حيــث أنــه لــم يعــد االعتمــاد
يف الترقيــات علــى محضــر أو أثنــن ،بــل يتــم عمــل
محضــر مــع توفــر أي شــواغر ولــو ملوظــف واحــد،
وبشــر جميــع املوظفــن أنــه فقــط العــام املاضــي ويف
محضــر واحــد فقــط مت ترقيــة أكثــر مــن  433موظفـاً
ويف تاريــخ اجلامعــة مجتمــع لــم يتــرق يف محضريــن
مجتمعــن للترقيــات أكثــر مــن  333موظف ـاً!
مبادرة بيئة إيجابية لموظف
سعيد:
افــاد ســعادته أن املوظــف هــو
الرهــان احلقيقــي فهــو العنصــر
الثابــت لبنــاء اجلامعــة وتطوريهــا
هــو املوظــف اإلداري منــذ أن يتعــن
الــى أن يتقاعــد فيجــب أن يكون املوظف
متجــدداً ومطلعـاً علــى اســتراتيجية املنشــأة فهو
األداة احلقيقيــة للنجــاح ،وال ميكــن أن يتحقــق
النجــاح بــدون جهــود املوظفــن ،لذلــك أطلقنا

حملــة بيئــة إيجابيــة ملوظــف ســعيد بدأنــا بسلســلة مــن
البرامــج ولكــن جــاءت اجلائحــة وعطلــت عــدداً كبيــراً
منهــا .وقمنــا بعمــل جــوالت علــى عــدد مــن املرافــق
للوقــوف علــى بيئــة العمــل للموظفــن وقمنــا بكثيــر
مــن املراجعــات والتحســينات مثــل اعمــال الدهــان
والتجهيــزات املكتبيــة والتكييــف ،واألن بعــد العــودة
ستســتمر احلملــة وســنقوم بزيــارات غيــر معلنــة
لضمــان بيئــة ســعيدة للموظفــن بالشــراكة مــع وكالــة
اجلامعــة للفــروع.
كورونا أثبتت جدارة الموظف في أم
القرى
وأضــاف وكيــل اجلامعــة :جــاءت اجلائحــة
ورأيــت بعينــي تفانــي عــدد كبيــر مــن املوظفــن
ممــن اســتدعت حاجــة العمــل حضورهــم
ملقــرات اجلامعــة رغــم اجلائحــة ،لــم نطلــب
مــن موظــف احلضــور ملصلحــة العمــل إال
ولبــى بــكل حــرص واجتهــاد ،لهــذا الرهــان
احلقيقــي للنجــاح هــو املوظــف ومثــل هــذه
املبــادرة ماهــي إال ملســة عرفــان للموظفــن.

أحداث
حوارات
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ثمار المبادرة:
¨حتسني بيئة العمل
¨العدالة والتحفيز
¨التدريب والتأهيل
¨زرع الثقة يف املوظف
اإلجراءات االحترازية
كيــف اســتعدت اجلامعــة لعــودة الــكادر اإلداري؟
وعــن اإلجــراءات االحترازيــة افــاد ســعادته دور
اجلامعــة هــو التقيــد بالتوجيهــات املبلغــة رســميا
يف تنفيــذ اإلجــراءات االحترازيــة واألدلــة
اإلرشــادية التــي مت حتديثهــا مــن قبــل وزارة
املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
ووزارة الصحــة ووزارة التعليــم كجهــة
مشــرفة وقــد قامــت وكالــة اجلامعــة للفــروع
بقيــادة الدكتــور محمــد احلازمــي
وإدارة الســامة بتنفيــذ كل هــذه
اإلجــراءات واالحتــرازات ونالحــظ
يف
جميعــا مــا قامــت بــه مــن جهــود كبيــرة
هــذا الصــدد وجميعنــا مســتمرون يف
تقييــم تلــك اإلجــراءات ومتابعتهــا

بدقــة وجميــع املبانــي اآلن جاهــزة الســتقبال جميــع
املوظفــن.
تحويل المطبعة قطاع استثماري
أفــاد ســعادته أن املطبعــة أســم عريــق خــدم كيــان
اجلامعــة لســنوات طويلــة كمنــارة خــدم العلــم والعلمــاء
والطــاب وهنــاك مبــادرة مــن ضمــن مبــادرات خطــة
متكــن االســتراتيجية لتحويلهــا الــى قطــاع اســتثماري
وهنــاك عــدة اجتماعــات عقــدت والعمــل قائــم بــن
املطبعــة وشــركة وادي مكــة بهــذا اخلصــوص وردس
املشــروع ونوقشــت آلياتــه ليكــون عمــل متكامــل
ســيرى النــور قريبــا بــإذن اهلل.
وصية معالي الرئيس
قــال لنــا معالــي رئيــس اجلامعــة يف أحــد
االجتماعــات «عملنــا تكاملــي  ..دوركــم
مســاعدة زمالئكــم ..فالعمــل
باجلامعــة عمــل متكامــل ونحــن
جــزء مــن منظومــة واحــدة ومــن
يرفــض التكامــل فــا وجــود لــه يف
الفريــق».

د .ياسر باحكيم:

خطط طارئة احترازية وتنسيق مع
الجهات المعنية لمواجهة كورونا

أحداث
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د ٫ياسر باحكيم يتوسط أطباء المركز

أكد الدكتور ياسر باحكيم مدير عام المركز الطبي أنه منذ أن وجه معالي
رئيس الجامعة جميع القطاعات المعنية بالجامعة إلعداد خطة طارئة في
كيفية التعامل مع فايروس كورونا المستجد وتوحيد الجهود ،قام المركز
الطبي الجامعي بوضع خطة استقصاء احترازية في كيفية التعامل مع
الحاالت المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد وفق الدليل االرشادي
المحدث لتشخيص ومنع انتشار العدوى بفايروس كورونا والصادر من وزارة
الصحة وكان لمنار الجامعة معه هذا الحوار.
حوار :يوسف فيزو  -طالب بكالوريوس

التواصل والتنسيق املباشر
مع إدارة الطوارئ وغرفة
العمليات بالشؤون الصحية
مبنطقة مكة املكرمة وذلك
لوضع آلية واضحة لسرعة
التواصل مع العمليات
ولضمان سرعة نقل احلالة
املشتبه بإصابتها الى أحد
مستشفيات وزارة الصحة
الستكمال العالج الالزم

التواصل والتنسيق مع إدارة
الصحة العامة بالشؤون
الصحية مبنطقة مكة
املكرمة على امكانية حتويل
احلاالت املشتبه بإصابتها
الى مراكز الرعاية الصحية
االولية املتخصصة يف اخذ
املسحات للتاكد من اصابة
احلالة من عدمها مع
استكمال االجراءات الالزمة
حيال ذلك

منذ بداية اجلائحة قام املركز
الطبي اجلامعي بإعداد خطة
استقصاء احترازية يف كيفية
التعامل مع ارحاالت املشتبه
باصابتها ،تتم مراجعتها
وحتديثها بشكل مستمر وفق
مايرد لوحدة الصحة العامة
باملركز الطبي اجلامعي من
اجراءات سواء من ادارة الصحة
العامة او ادارة مكافحة االمراض
املعدية مبديرية الشؤون الصحية
مبنطقة مكة املكرمة.

أحداث

ما الخطوات التي اتخذت منذ بداية الجائحة في المركز الطبي الجامعي ؟
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وماهي الخطة االحترازية التي نفذت منذ بداية الجائحة؟

أو ً
ال
 :محطة الفرز
البصري  ،غرفة
الفرز التنفسي .

ثانيا:
غرفة العزل،
وتطهير المكان

ثالثًا:
غسيل االيدي في
اللحظات الخمس
التي نصت عليها
تعليمات منظمة
الصحة العالمية

رابعًا:
ارتدتء المالبس
الواقية (الماسك،
المعطف ،القفازات)
عند معاينة الحاالت
المشتبه بإصابتها.

وماهي الخطة االحترازية التي نفذت منذ بداية الجائحة؟

أحداث

التوعية
والرد على
االستفسارات عن
فيروس كورونا
المستجد من
قبل االطباء .
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بالنسبة
للتوعية
والتثقيف فإن
المركز يقوم بالدور
المتعلق به من
خالل:

إعداد اللوحات
الجدارية
بمرافق
المركز الطبي
الجامعي.

ما اإلجراءات التي أتبعت داخل مقر
العمل للعاملين بالمركز الطبي
الجامعي؟
-1االلتزام بتعليمات وزارة الصحة بالتباعد حتى يف
مقر العمل وان جتعل بينك وبني زميلك مسافة ال
تقل عن  1.5م
-2ارتداء الكمامة اجلراحية طوال تواجدك باملركز.
-3البقاء يف موقع عملك وعدم التجول داخل مرافق
املركز.
-4اليسمح بالدخول لغرفة الفرز التنفسي سوى
للمراجعني واملمارسني الصحيني الذين يعملون يف
هذه املنطقة فقط

استغالل
الشاشات
المرئية
داخل مبنى
المركز الطبي
الجامعي.

التزام جميع
الممارسين
الصحيين
بإعطاء المراجعين
معلومات الوقاية
بدقة وعدم
االفصاح بمعلومات
تؤدي الى شائعات .

-5عدم ملس أغراض الزمالء االخرين الي سبب من
األسباب
-6تعبئة استمارة االعراض اليومي جلميع املمارسني
الصحيني.
-7عند الشعور باي اعراض تنفسية يجب التواصل
هاتفيا مع الرئيس املباشر وابالغه باألعراض مع
االلتزام بعدم احلضور حتى يتم التنسيق مع وحدة
الصحة العامة.
-8وأخيرا يتم التعامل مع حاالت االشتباه بعدوى
كورونا بسرية تامة ووفقا ألخالقيات ممارسة العمل
الطبي بعدم افشاء املعلومات اخلاصة باملرضى.

د .محمد الحازمي
المشرف العام على أعمال وكالة
الجامعة للفروع
حتتفــل اململكــة العربيــة الســعودية يف الثالــث
والعشــرين مــن ســبتمبر كل عــام باليــوم الوطنــي
للمملكــة وهــو اليــوم الــذي يوافــق ذكــرى توحيــد البــاد
علــى يــد املؤســس امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمن
آل ســعود  -رحمــه اهلل  -والــذي اعلــن قيــام اململكــة
يف عــام  ١٩٣٢إذ مت اصــدار املرســوم امللكــي بتوحيــد
اجــزاء الدولــة الســعودية احلديثــة.
و مبناســبة اليــوم الوطنــي الـــ ٩٠فإننــا نتذكــر ســوياً
تاريــخ اململكــة الــذي ميلــؤه الفخــر واالعتــزاز ،ويجعلنــا
نترحــم علــى روح املغفــور لــه بانــي مجدهــا وموحدهــا
امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود ،حيــث
كانــت البــاد قبــل عهــده قبائــل متنافــرة و قطــاع طــرق
منتشــرة ال يأمــن االنســان فيهــا علــى نفســه وأهلــه
ومالــه ،ولكــن امللــك املؤســس جعــل فيهــا واحــة امــن
وامــان وخيــر وســؤدد ،ووحــد بنظرتــه الثاقبــة وحكمتــه
أطرافهــا املتراميــة ،وارســى دعائــم العــدل واالمــن
واالمــان ،وحفــظ األمانــة مــن بعــده أبنــاؤه البــررة،
وســاروا بهــا نحــو التطــور والتقــدم بخطــى ثابتــه
وواثقــة حتــى صــارت مفخــرة لإلســام و املســلمني

وللعالــم اجمــع .
وحرصــت اململكــة علــى بنــاء املواطــن الســعودي
وإعــداده وتعليمــه حتــى اعلــى درجــات العلــم والثقافــة،
وجعلــت منــه مواطنـاً صاحلـاً تفخــر بــه بلــده ،ويفاخــر
بانتمائــه اليهــا ،ومبــا وصلــت اليــه مــن التقــدم و
التطــور والرقــي حتــت رايــة التوحيــد يف ظــل ملــك
احلــزم خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز -حفظــه اهلل. -
وختامـاً فــان مــا يســتحق االشــادة يف هــذه املناســبة
الغاليــة جهــود اململكــة يف جنــاح موســم احلــج يف كل
عــام ،ويف هــذا العــام االســتثنائي بســبب جائحــة
كورونــا والتــي يلــزم احلجــاج باحلفــاظ علــى ســامتهم
وتطبيــق التباعــد وااللتــزام بالنصائــح الصحيــة ،فقــد
حرصــت اململكــة علــى أن يــؤدي احلجــاج مناســكهم
بســامة ويســر ،وضربــت اروع االمثلــة بخدمــة
ضيــوف الرحمــن وشــهد لهــا العالــم بأســره.
يحــق لنــا ان نفخــر بهــذا الوطــن وباالنتمــاء اليــه،
وبالــوالء لقادتــه والدعــاء بــأن يحفظــه الرحمــن ويــدمي
عليــه اخليــر واالمــن و الســام.

مقاالت

الوطن  ...نفخر به
وبالوالء لقادته
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مقاالت

الوطن  ..واحة االمن و
االستقرار
أ.د.خالــد برقاوي
مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع
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نعيــش هــذه االيــام ذكــرى االحتفــال باليــوم الوطنــي
(التســعني) لتأســيس اململكــة العربيــة الســعودية،
أرض اخليــر والعطــاء واألمــن واألمــان ..ذكــرى غاليــة
علــى اجلميــع...
ذكــرى التوحيــد وتالحــم الوطــن واملواطنــن ،قــارة
كبــرى وحدهــا رجــل مــع مجموعــة رجــال بكلمــة «ال
إلــه إال اهلل محمــد رســول اهلل» علــى صهــوات اخليــل
وظهــور اإلبــل ،مــا أجملهــا مــن ذكــرى ومــا أروع أن
نعيشــها بقــوة وفخــر وأمــن ورخــاء ،وقــراءة لصفحــات
املاضــي اجلميــل واملســتقبل املشــرق والنهضــة
املســتمرة ،واحلــزم الــذي ال يتوقــف لــردع األعــداء .
مــا أروعــك أيهــا الوطــن ،فقــد رحــل املؤســس امللــك
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن عبدالرحمــن آل
ســعود -رحمــه اهلل  -و تركــه يف أيــد امينــة حتــت
قيــادة رجــال أوفيــاء ،وســار أبنــاؤه البــررة مــن بعــده
علــى منهــج والدهــم ،وهــا نحــن نعيــش اليــوم يف
ظــل قيــادة ملــك احلســم والعــزم خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه
اهلل  -وبرعايــة ولــي عهــده األمــن األميــر محمــد بــن
ســلمان  -حفظــه اهلل  -نعيــش يف ظــل وطــن يتســم
بالثبــات وميضــي بثقــة وتنميــة وتخطيــط حتــى أصبــح

مــن أهــم البــاد املؤثــرة يف العالــم قــوالً وفعـ ً
ا مــن كل
املجــاالت.
و عندمــا نتحــدث عــن أهــم مرتكــز يف أي دولــة بالعالم
فهــو األمــن واألمــان ،واحلمــد هلل فــان اململكــة تعيــش
كل أيامهــا يف أمــن وطمأنينــة وهــدوء ورخــاء ،أمــا عــن
النهضــة التعليميــة التــي تشــهدها اجلامعــات فإنهــا
تســير بخطــى مســرعة وبتخطيــط علمــي متطــور،
وذلــك بفضــل الدعــم املــادي واملعنــوي الــذي توليــه
قيادتنــا الرشــيدة للنهــوض بالعلــم والتعليــم ،وكثيــر
مــن دول العالــم مــن يغبطنــا علــى اإلجنــازات التــي
حتققــت يف هــذا املجــال.
رحــم اهلل امللــك املؤســس عبــد العزيــز بــن عبــد
الرحمــن آل ســعود ،الــذي تــرك لنــا واحــة مــن األمــن
واالســتقرار والتماســك وااللتفــاف بأيــد أمينــة منــذ
عهــد امللــوك ســعود وفيصــل وخالــد وفهــد وعبــداهلل
رحمهــم اهلل .-واآلن يف عهــد خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
ســلمان الــذي جنــدد والءنــا لــه بالطاعــة والوفــاء..
فالوطــن كلمــة واحــدة ولكنهــا مســاحة كبيــرة وحدهــا
املؤســس علــى احلــق والعــدل ســائلني اهلل للوطــن دوام
الرخــاء واألمــن واالزدهــار.

استطالعات
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طالب «أم القرى»..
التعليم عن بعد تجربة مثيرة ومفيدة
اتخذت جامعة أم القرى العديد من اإلجراءات والقرارات غير العادية لمساعدة الطالب
وهيئة التدريس وموظفيها على مواجهة الظرف االضطراري لوباء «كورونا» ..كان أبرزها
توفير سكن خاص بالفنادق لطالب المدينة الجامعية ..العمل عن بعد ..التدريس واالختبار
عن بعد  ..ومناقشة الرسائل العلمية ومنح الدرجات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ..وذلك
بجانب العديد من اإلنشطة التوعوية وخدمة المجتمع ،وتوفير متطلبات التحول للتعليم
عن بعد للطالب غير القادرين« ..منار الجامعة « التقت طالب وطالبات «أم القرى» في
مختلف التخصصات لسؤالهم عن تجربة التعايش مع أزمة كورونا والتعليم عن بعد وأبرز
اإليجابيات وكيف استطاعوا مواصلة حياتهم التعليمية .
فتون المعبدي  -طالبة بكالوريوس

¨الجامعة يسرت األمور وسرعة االنترنت أهم المشاكل
¨وفرت الكثير من الوقت وعلمتنا االعتماد على النفس
¨تسجيل المحاضرات فرصة رائعة للمراجعة واالستذكار
¨التدريب العملي األكثر تأثرا ..والبد من حلول عملية

تأثير محدود
توفير الوقت

تطبيقات عملية

استطالعات
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قالت الطالبة أثير
االحمدي  -بقسم
تصميم األزياء بكلية
التصاميم احلمد
هلل مع ظهور املرض
بشكل مفاجئ
قدمت وزارة التعليم
عددا من املبادرات
وأظهرت استجابة
سريعة وملحوظه
ملصلحة الطالب
لكن بالنسبة لنا
هناك بعض األمور
لم تناسبنا كقسم
تصميم األزياء حيث
أن بعض املقررات
حتتاج الى تطبيقات
عملية فاضطررنا
لالستمرار يف املنهج
و أخذ املقرر عن بعد
دون أي تطبيق عملي
ومثل ذلك ضغط
كبير علينا خاصة
مع املبالغة يف طلب
األبحاث.

دور كبير
للجامعة

وقالت الطالبة
رغد العصيمي
 بقسم التسويقبكلية إدارة
االعمال « لم
أتاثر كثيرا الن
غالبية وقتي
يف املنزل ورغم
أن البداية
كانت صعبة
إال أننا تأقلمنا
مع الوضع.
وكان تسجيل
احملاضرات مفيد
جدا إذا أردنا
استرجاع معلومة
أو القيام بحل
واجب أو مهمة.

وذكرت الطالبة
وقال الطالب
غادة الثاني -بكلية
عبدالهادي الفهمي
الصيدلة قسم
 بكلية العلومالصيدلة األكلينيكية التطبيقية قسم
قالت « موضوع
االحياء « أوال :
التعايش مع التعليم
نشكر جامعة ام
عن بعد لم يكن
القرى على املجهود
بالسهولة املتوقعة
الذي قامت به
ولكن حاولت التأقلم ثانيا  :كان التعايش
بسبب االزمة وبالرغم مع نظام التعليم
انه لم يكن سهال اال عن بعد أمرا يسيرا
ان له عدة إيجابيات وذلك الن شريحة
من ناحية ان الوقت
كبيره من الطالب
كان يكفي لعمل
قد تعاملوا مع
نشاط آخر غير
برنامج «البالك
تلقي احملاضرات
كأخذ دورات مختلفة بورد» قبل جائحة
كورونا من خالل
«جميعها عن بعد»
الدورات التي
ويف األغلب كانت
أقامتها جامعة أم
االستفادة قصوى
القرى يف شرح
ألنني استثمرت
التعامل على نظام
الوقت يف تطوير
التعليم عن بعد.
واكتساب مهارات
جديدة

محاضرات تفاعلية

وقال الطالب عالء الدين
حامد  -بكلية الطب
بقسم الطب واجلراحة
«حقيقة الدراسة عن
بعد كان لها نواح
ايجابية ،منها استغالل
الوقت و توفير اجلهد و
إثارة الفكر بشكل كبير
ومن أبرز اإليجابيات
التي أراها و َفرت الوقت
املستهلك الستخدام
املواصالت حلضور
احملاضرة بشكلِ فعلي
أدى حلضور احملاضرة
يف البيئة التي أراها
مناسبة مع فتح املجال
الختياري لها ٫أصبحت
احملاضرات أكثر
تفاعلية بسبب األلفة
مع حضور احملاضرة
بشكل إلكتروني سؤال
األسئلة دون اخلوف
من تشتيت احملاضر مع
وصول نفس الفكرة أدى
لالعتماد على الذات من
ناحية تلقي املعلومة و
طريقة دراستها بشكلِ
أكبر مما يضفي أريحية
بالنسبة لي»

تجربة فريدة

استمرار التجربة

وقال الطالب أحمد
القاسم  -بكلية
العلوم االقتصادية
واملالية اإلسالمية
بقسم االقتصاد:
كانت جتربة جديدة
وجيدة نوعا ما سهلت
عدة أمور منها عدم
التقيد بوقت معني
للخروج من املنزل
والذهاب للجامعة
وأخذ الراحة الكاملة
أثناء احملاضرة أيضا
سهولة التنقل بني
املدن يف فترة (الترم
الصيفي) وحضور
احملاضرات من
أي مكان أتواجد
فيه ،لكن كان هناك
سلبيات ،مثل ضعف
االتصال باإلنترنت يف
بعض األحيان وأيضا
التشتت ووجود بعض
امللهيات التي تساعد
على ضعف التركيز
أثناء احملاضرة.

وقال الطالب عبدالرحمن
حلواني  -بكلية احلاسب
اآللي ونظم املعلومات بقسم
هندسة احلاسب اآللي « لم
يتطلب األمر الكثير حتى
تأقلمت مع الوضع ،مبا
أني شخص يهوى التعليم
الذاتي كثيراً فلم يكن
الفارق كبيرا ،فعلى سبيل
املثال :اإللتزام مبواعيد
احملاضرات  -التفاعل مع
احملاضر يف أسئلة التقييم
املستمر وغيرها من الفروق
البسيطة ،فلم أجد وهلل
احلمد معوقات عن التعلم
والفهم ،فكانت جتربة فريدة
ورائعة من نوعها ٫ولكن
يوجد بعض االستثناءات
بالطبع ،فبعض املواد
الدراسية تستلزم التطبيق
العملي أكثر من التعليم
النظري فقط ،فس ّبب ذلك
تقليل مستوى الفهم العام
للطالب وصعوبة إيصال
املعلومة من قبل احملاضر٫
وامتنى حقيق ًة إتاحة
الفرصة للطالب والطالبات
الراغبني يف تطبيق ما لم
يستطيعوا تطبيقه وذلك
لتعزيز مستوى االستيعاب
للمادة الدراسية «

تقليل الجهد

وقالت الطالبة
وقالت الطالبة
أمجاد خالد نهار
ريوف الهذلي -
 بقسم األنظمةبقسم اجلغرافيا
بكلية الدراسات
بكلية العلوم
االجتماعية « من القضائية واألنظمة
جتربتها :يف البداية
أبرز اإليجابيات
واجهت صعوبة يف
هي التعليم
فهم املواد ألنها
السلس الذي
التجربة األولى لي
قدمته اجلامعة
يف الدراسة عن بعد
عبر تطبيق
 ، Blackboardحيث ولكن مع اإلستمرار
اعتدت على ذلك
أثبت الطالب
ً
والطاقم التعليمي وأيضا الحظت كثير
جدارتهم بالتعليم من اإليجابيات أولها
املرونة يف الوقت
عن بُعد ،والشي
وتقليل اجلهد ،كما
السلبي الوحيد
كان بطء استجابة مكنتني من االعتماد
على نفسي أكثر،
االنترنت مع
واحملاضرات املسجلة
الضغط الشديد
متكن من الرجوع
واملكثف عليه
إليها الستيعاب املادة
وهذا شيء وارد
العلمية.
مع عدد الطالب
الكبير يف جميع
أنحاء اململكة.

استطالعات

سهولة الحركة

وقالت الطالبة
رناد نتو  -بكلية
التمريض قسم
التمريض :كنت
أرفض فكرة التعليم
عن بعد وأراه
غير كاف لتوصيل
املعلومة خاصة يف
املواد الصعبة ،لكن
أزمة كورونا علمتنا
أن كل شي يتيسر
مع الوقت ونتعود
عليه ٫فكانت أسهل
مما اتوقع .واآلن
امتنى ان نستمر
يف التعليم عن بعد
حتى بعد اجلائحة
ألنه أيسر وأوفر
للوقت واجلهد
املطلوب ..أعني
أمتنى أن ال يلغى
التعليم عن بعد بل
يكون داعم للتعليم
على أرض الواقع.

سرعة االنترنت
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تحقيقات

التعليم عن بعد
يفتح آفاق المستقبل

رغم الصعوبات

34

في ظل ارتفاع نسبة حاالت المصابين بوباء كورونا
الذي اجتاح جميع دول العالم ،صرحت وزارة التعليم
السعودية بعد تعليق الدراسة يوم االثنين الموافق
١٣رجب ١٤٤١هـ بأنه سيتم «تفعيل منظومة التعليم
اإللكتروني عبر منصاتها التعليمية» وجاء القرار متزام ًنا
مع اإلجراءات الوقائية واالحترازية لمنع انتشار المرض.
يسرا جاال  -وفاء السهيمي  -طالبات بكالوريوس
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تحقيقات

تحقيقات

فقدان التواصل
وغياب المتابعة أهم
الصعوبات
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وقــال ياســر العنتــر -مســاعد مديــر مكتــب الشــؤون
املدرســية مبكتــب جنــوب مكــة :هنــاك اختــاف وتنـ ّوع بــن
منطـ ّـي التعليــم املباشــر والتعليــم اإللكترونــي يف اآلليــات
التعليميــة مــع االتفــاق علــى احملتــوى التدريســي .فالتعليــم
املباشــر يســتمد قوتــه مــن االتصــال املباشــر بــن املعلــم
واملتعلــم ممــا يتيــح الفرصــة للتفاعــل والنقــاش واســتخدام
لغــة اجلســد ،كمــا يتيــح لهــم فرصــة التعلــم اجلماعــي
وتبــادل احلديــث مــع بعضهــم البعــض ،أمــا التعليــم
اإللكترونــي فهــو بديــل يوفــر تقــدمي احملتــوى التدريســي
للمعلــم يف حــال عــدم القــدرة علــى التعليــم املباشــر ألي
ســبب كان.
المدرسة االفتراضية
وذكــر العنتــر أن اجلهــود التــي عملــت عليهــا وزارة
التعليــم العــام إلجنــاح املنظومــة التعليميــة قائـ ًـا :أنشــأت
الــوزارة منصــة «املدرســة االفتراضيــة» التــي تقــ ّدم
خدمــات تعليميــة كبيــرة تفيــد املعلمــن والطــاب ،وكذلــك
أنشــئت قنــوات تعليميــة تلفزيونيــة تقـ ّدم الــدروس جلميــع
املراحــل الدراســية ،وأصــدرت أدلــة مقــروءة ومرئيــة
توضــح أدوار الطالــب واملعلــم وقائــد املدرســة وكل مــن
يشــارك يف العمليــة التعليميــة ،كمــا وف ـ ّرت الدعــم الفنــي
لــكل املشــكالت التــي تواجــه مســتخدمي املنظومــة.

تقييم التجربة
وفيمــا يخــص فاعليــة التعليــم اإللكترونــي قالــت
فاطمــة البريــدي -مشــرفة قيــادة مدرســية يف مكتــب
تعليــم جنــوب مكــة :املنظومــة مازالــت يف بدايتهــا وال
نســتطيع أن نحــدد نســبة فاعليتهــا وجناحهــا ولكــن مــن
حــرص حكومتنــا الرشــيدة علــى توفيــر كافــة اإلمكانيــات
إلمتــام العــام الدراســي هيــأت قنــوات أخــرى مثــل :بوابــة
املســتقبل ،وعــن الفضائيــة ،وعــن االثرائيــة ،وعــن علــى
منصــة «اليوتيــوب».
فيمــا قــال العنتــر :دعــت احلاجــة الناشــئة عــن إغــاق
املــدراس احتــرازًا ملواجهــة فيروس كورونا إلى اإلســراع يف
تدشــن منصــة «املدرســة االفتراضيــة» لتمكــن الطــاب
مــن متابعــة العمليــة التعليميــة رغــم عــدم اكتمــال املنظومة
مــن حيــث اجلاهزيــة التقنيــة أو اخلدمــات التــي تقدمهــا
املنصــة ،ممــا قلــل مــن فاعليتهــا بســبب كثــرة األعطــال
وضغــط العــدد الكبيــر مــن املســتخدمني ،ولذلــك لــم
يتــم االســتفادة مــن املنظومــة حتــى اآلن إال يف االســتماع
إلــى الــدروس عــن طريــق القنــوات التلفزيونيــة أو موقــع
اليوتيــوب ،وكذلــك لــم تتــم االســتفادة منهــا يف األنشــطة
االشــتراكية والواجبــات ونحوهــا.
بدائل عملية للتقييم
وعــن البدائــل التــي ســيتم اعتمادهــا يف حــال إلغــاء
االختبــارات النهائيــة أجابــت بســمة العبدلــي -قائــدة
مدرســة أم منيــع األنصاريــة مبكــة قائلــة :إمكانيــة وجــود
املشــاريع الصغيــرة واالختبــارات الدوريــة القصيــرة
والواجبــات املســتمرة ،فيمــا يــرى العنتــر أنــه لــم يــرد
شــيء محــدد مــن الــوزارة يف هــذا املوضــوع ،ولكــن هنــاك
حلــول متعــددة ميكــن اللجــوء إليهــا ومنهــا :اختبــارات
محوســبة عــن طريــق املنظومــة وفــق آليــات تضمــن دقتهــا

عقبات التحول اإللكتروني
وعــن العوائــق التــي حتــول دون اعتمــاد التعليــم
اإللكترونــي كوســيلة تعليميــة أساســية ،قــال العنتــر:
هنــاك عوائــق كثيــرة حتــول دون ذلــك منهــا؛ عوائــق فنيــة
تتعلــق باملنصــة التعليميــة وقدرتهــا علــى خدمــة أعــداد
كبيــرة مــن الطلبــة واملعلمــن ،وعوائــق ماليــة لــدى الــوزارة
حتــد مــن قدرتهــا علــى توفيــر التقنيــات الالزمــة جلميــع
املــدارس ،وتوفيــر أجهــزة التعلــم جلميــع الطــاب ،وعوائق
تقنيــة تتعلــق بتغطيــة شــبكات االنترنــت لــكل املناطــق
اجلغرافيــة بشــكل مناســب ،ومــع ذلــك فــإن الــوزارة تبــذل
جهدهــا إلجنــاح مشــروع التحــول الرقمــي.
وعــن جتربتهــا الشــخصية و دورهــا يف إجنــاح
املنظومــة التعليميــة ،ردت البريــدي :جتربــة ممتعــة جـ ًدا،
ونســتخدمها بــكل فخــر واعتــزاز ملــا وصلنــا لــه مــن تقـ ّدم
وتطــور بفضــل اهلل ثــم بفضــل جهــود دولتنــا احلبيبــة التــي
حملــت علــى عاتقهــا هــم اإلنســان ،ووصفــت العبدلــي
جتربتهــا قائلــة :جتربــة بســيطة وشــيقة وميســرة مــن
حيــث تكاتــف كل اجلهــات املعنيــة باملنظومــة يف إجناحهــا،
أدام اهلل علــى بالدنــا العــز واخليــر ونفــع بهــا طــاب
ً
قائــا :الظــرف
مملكتنــا ،فيمــا ع ّبــر العنتــر عــن رأيــه
الــذي متــر بــه اململكــة ســاهم بتعريــف كل فئــات املجتمــع
التعليمــي بهــذه اخلدمــة وهــذه الثقافــة ،وأظهــر عــد ًدا مــن
التحديــات التــي يجــرى العمــل علــى جتاوزهــا ،أنــا متفائـ ٌل

المشاكل التقنية
عقبة رئيسية في
تعميم التجربة
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ومصداقيتهــا ،أنشــطة تقــومي بديلــة كالتقاريــر والبحــوث
واملشــروعات ،تأجيــل االختبــارات إلــى ُقبيــل العــام
الدراســي اجلديــد بحيــث ُتــرى االختبــارات ثــم ينطلــق
العــام الدراســي اجلديــد مباشــرة.
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ـنوات قليلــة قادمــة حتـ ً
ج ـ ًدا بأننــا سنشــهد خــال سـ ٍ
ـول
كبيــ ًرا يف هــذا االجتــاه متاشــ ًيا مــع التطــور اإلنســاني
ورؤيــة اململكــة  ٢٠٣٠نحــو التحــول الرقمــي.
صعوبات تقنية
أمــا خيريــة هوســاوي  ،عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة
أم القــرى حتدثــت عــن الصعوبــات التــي واجهتهــا يف
منظومــة التعليــم اإللكترونــي وذكــرت منهــا :قلــة اخلبــرة
باملنظومــة نفســها ،وأيدتهــا الــرأي رشــا مــزروع -عضــو
هيئــة التدريــس بجامعــة أم القــرى ،فيمــا أشــارت ناديــة
حمــدي  ،معلمــة ديــن إلــى :صعوبــة جتــاوب الطــاب
بالدخــول إلــى قنــوات التواصــل التعليميــة ،وعــدم فهــم
بعــض الطــاب وأوليــاء أمورهــم كيفيــة الدخــول ملنظومــة
التعليــم املوحــدة ،كمــا أكــدت هوســاوي :أن الصعوبــات
مســتمرة كانقطــاع االنترنــت أثنــاء إلقــاء احملاضــرة لــدى
الطالبــات ،وكذلــك كثــرة الضغــط علــى البــاك بــورد
كونهــا منصــة تســتخدم مــن قبــل جميــع اجلامعــات،
وتطرقــت إلــى ذكــر مميــزات برنامــج البــاك بــورد
ومنهــا :مشــاركة أي مســتند أو عــرض أو فيديــو مــن
خاللــه ،وإضافــة مجلــدات تســليم مق ّيــدة املــدة للتكاليــف
اجلامعيــة والعــروض وغيــر ذلــك.
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أن تقيــس مهــارات الطالبــة
كالتعليــم التعاونــي والتكليــف
التقدمييــة
بالعــروض
واألبحــاث القصيــرة ،وأضافــت
مــزروع :التقوميــات املســتمرة،
االختبــارات
املناقشــات،
الشــفوية ،ملــف اإلجنــاز
اإللكترونــي ،وشــددت الهذلــي
علــى ضــرورة وضــع نشــاط
حســب كل مرحلــة واختالفهــا،
ً
وأيضــا تــرك املجــال للطالبــات
لإلبــداع بــأي طريقــة كانــت.

منــع الغــش عــن
بعــد
وأوضحــت هويــدا لطفــي-
عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة
أم القــرى أن :غيــاب التفاعــل
وج ًهــا لوجــه قلــل مجــاالت
توصيــل األفــكار ،وجميــع
عضــوات هيئــة التدريــس
بالتعليــم العالــي تطرقــن إلــى
املنهجيــات التــي يتبعنهــا يف
تفــادي الغــش وهــي كاآلتــي:
حتديــد الزمــن وف ًقا للدراســات
العلميــة بتخصيــص دقيقــة لكل
عملية مكملة
ســؤال ،وترتيــب األســئلة ترتي ًبا
وعــن أرائهــن يف أداء
عشــوائ ًيا بحيــث يختلــف مــن
المعلمين
تجاوب
تفاوت
التعليــم عــن بُعــد دوره املطلــوب
طالبــة إلــى أخــرى ،واعتمــاد
يف إجنــاح املنظومــة التعليميــة
مع األزمة أدي الختالف
اختبــار الكتــاب املفتــوح
عبــرت مــزروع قائلــة :التعليــم
للحــد مــن الغــش ،واســتخدام
نتائج التجربة
اإللكترونــي مكمــل للعمليــة
وســيلة املناقشــات الطالبيــة
التعليميــة األساســية ،ولكنــه
والتقييمــات املتعــددة.
ال يغنــي عــن التعليــم املباشــر،
املنهجيــات
واختلفــت
املســتخدمة عنــد معلمــات التعليــم العــام فســناء الهذلــي -وأضافــت :التعليــم عــن بعــد جنــح يف األزمــة الراهنــة وال
معلمــة ديــن ذكــرت :البــد مــن تغييــر هــذا الفكــر وإعطــاء نســتطيع التخلــي عــن التعليــم التقليــدي لوجــود مشــاكل
الطالــب مســاحة كافيــة لإلبــداع بــأي طريقــة كانــت ،تكنولوجيــة وتقنيــة بالتعليــم اإللكترونــي ،وجــاء رأي
وقالــت حمــدي :أنــه يجــب غــرس تقــوى اهلل يف نفــوس معلمــات التعليــم العــام مغاي ـ ًرا لعضــوات هيئــة التدريــس
الطــاب وأنــه الرقيــب املطلــع وفضلــت خلــود الكاملــي  ،يف التعليــم اجلامعــي فقالــت الهذلــي :لــم تتــم علــى أكمــل
معلمــة ديــن اســتخدام األبحــاث وأوراق العمــل ومناقشــتها وجــه ألن القــرار كان مفاج ًئــا والبيئــة التعليميــة ليســت
جاهــزة لكيــا الطرفــن ،وهــذا خلــل البــد مــن الــوزارة
مــع الطلبــة للتقليــل مــن الغــش.
فيمــا كشــفن جميعهــن عــن وجــود بدائــل لالختبــارات تداركــه واإلعــداد لــه ومناقشــة األخطــاء فيــه ثــم تطبيقــه
النهائيــة فقالــت هوســاوي :التكليــف بأنشــطة مــن شــأنها حتــى يصــل إلــى مرحلــة النجــاح ،كمــا شــاركتها الكاملــي
نفــس الــرأي.
يف حــن أن طالبــات التعليــم العالــي واجهــن تقري ًبــا
نفــس الصعوبــات التــي واجهتهــا عضــوات هيئــة التدريــس
إال أن خلــود الدوســري -طالبــة دراســات عليــا يف جامعــة
أم القــرى أضافــت :الكثيــر مــن امللتحقــات ببرنامــج
الدراســات العليــا املدفوعــة هــن مــن الفئــة العاملــة ،ومــع
اإلجــراءات االحترازيــة وحتويــل العمــل عــن بُعــد تغ ّيــرت
أوقــات دوامــات أغلــب املوظفــات ،ممــا أدى إلــى تعارضهــا
مــع توقيــت احملاضــرات ،وقــد تســبب ذلــك بالكثيــر مــن
الصعوبــات والعقبــات التــي لــم أســتطع جتاوزهــا حتــى
هــذه اللحظــة.
وجــاء رأي أمــل الزهرانــي -طالبــة بكالوريــوس يف
جامعــة أم القــرى مخال ًفــا للدوســري فقالــت :ال توجــد

صعوبــات يف التعامــل مــع منصــة البــاك بــورد ،فقــد
كانــت ســهلة االســتخدام ،ولكــن تكمــن الصعوبــة يف توقفــه
عــن العمــل أثنــاء احملاضــرات ممــا يــؤدي لضيــاع درجــات
االختبــارات واملشــاركات وغيرهــا .وشــددن طالبــات
«التعليــم العالــي» علــى التزامهــن ومحاولــة حضورهــن
الذهنــي الكامــل للمحاضــرات رغــم وجــود امللهيــات مــن
حولهــن.
تجاوب متفاوت
وعــن كيفيــة تعــاون وتســهيل أعضــاء هيئــة التدريــس
لعمليــة التعليــم عــن بُعــد أجابــت أســيل الريــس -طالبــة
بكالوريــوس يف جامعــة أم القــرى :تعــاون البعــض منهــم
مــن خــال تقليــل الواجبــات وتســهيل املنهــج ،لكــن البعــض
اآلخــر لــم يتجاوبــوا مــع الطــاب ،ولــم يقــدروا األزمــة
الراهنــة ،وتشــير الزهرانــي إلــى أن بعــض التكاليــف
صعبــة ومتعبــة جــ ًدا .وأبــدت الدوســري اســتيائها مــن
احلــال معهــا فقالــت :زادت التكاليــف ،واختلــف توزيــع
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نحتاج لتقنية تكنولوجية
أكبر الستيعاب األعداد
الكبيرة

الدرجــات دون مراعــاة لظــروف العامــات يف القطــاع
الصحــي وغيــره مــن القطاعــات األخــرى ،واســتمرت
العــروض والواجبــات كمــا هــي يف األيــام العاديــة.
االختبارات اإللكترونية
وفيمــا يخــص االختبــارات اإللكترونيــة مــا اذا كانــت
تخــدم مصلحــة الطالــب أم أنهــا تســاعده علــى الغــش
والالمبــاالة علقــت الريــس قائلــة :تصــب يف مصلحــة
الطالــب اذا أُعطــي الوقــت الــكايف لإلجابــة عليهــا
والفرصــة للعــودة إلــى الســؤال الســابق ،حيــث عارضتهــا
الدوســري قائلــة :الطالــب يف مرحلــة الدراســات العليــا
ال يحتــاج لالختبــارات والتقييمــات ألنــه اكتفــى منهــا
يف مرحلــة البكالوريــوس ،وإمنــا يحتــاج للنقــد والتحليــل
والتفكيــر اإلبداعــي كمــا فضلــت اســتبدال االختبــارات
بالتكليــف ،وشــددت الزهرانــي علــى أن االختبــارات
اإللكترونيــة تســاعد الطــاب علــى الغــش و الالمبــاالة
و تفقــد املوقــف هيبتــه .وجميعهــن أبديــن فخرهــن
بجامعــات اململكــة لســرعة جتاوبهــا مــع األزمــة الراهنــة
وانتقالهــم لعمليــة التعليــم اإللكترونــي مواكبــ ًة للظــروف
الراهنــة.
وكشــف اســتطالع رأي أجرتــه الطالبتــن يســرا جــاال
ووفــاء الســهيمي تبايــن واختــاف األراء حــول فاعليــة
التعليــم اإللكترونــي ،وحاجتنــا لتقنيــة تكنولوجيــة أكبــر
الســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن الكــوادر التعليميــة يف
حــن مت التصــدي لــكل تلــك املشــاكل التقنيــة ،وتقــدمي
خدمــات تعليميــة وتدريبــة بكفــاءة عاليــة.
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وحدة الخريجين..
رعاية وتأهيل لما بعد التخرج
وحدة الخريجين ..هي وحدة تتبع لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية تحت اشراف وكيل
العمادة للتدريب تم انشاؤها بناء على قرار مدير الجامعة في  ١٤٣٩/٧/٣هـ.
وتعمل الوحدة على التواصل مع خريجي الجامعة إلعدادهم لسوق العمل ومساعدتهم في
الحصول على وظائف مالئمة من خالل توفير الخدمات المعلوماتية الخاصة بالتدريب والتوظيف
في القطاع العام او الخاص.
محمد زمزمي  -طالب بكالوريوس
ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم ،ﻣﻨﻬﺎ:



رﺻﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رواﺑﻂ
ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ارﺗﺒﺎط ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

إﺻﺪار ﻧﺸﺮات دورﻳﺔ وﺑﻨﻚ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎءات
ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

انفو جرافيك املهام
إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻴﺎس اﺗﺠﺎﻫﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺪوة واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
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وتقوم وحدة الخريجين بالعديد من المهام ،منها:
<انشــاء قاعــدة بيانــات عــن اخلريجــن وأربــاب العمــل وجميــع
القطاعــات ذات الصلــة باخلريجــن بالتعــاون مــع عمادتــي شــؤون
الطــاب والقبــول والتســجيل وعمــادة تقنيــة املعلومــات.
<التواصــل مــع خريجــي اجلامعــة ببرامجهــا املختلفــة وتوفيــر
بيانــات املوائمــة بــن مخرجــات التعلــم ومتطلبــات ســوق العمــل.
<تقــدمي القــدوة والنمــاذج الناجحــة مــن خريجــي اجلامعــة
للطــاب مــن خــال دعوتهــم يف املناســبات املختلفــة.
<إصــدار نشــرات دوريــة وبنــك للمعلومــات يعنــي بأنشــطة
اخلريجــن العلميــة واملهنيــة واملجتمعيــة.
<قيــاس اجتاهــات أربــاب العمــل ومــدى رضاهــم عــن خريجــي
اجلامعة.
<رصــد التحديــات التــي تواجــه خريجــي اجلامعــة عنــد التحاقهم
بســوق العمل.
<املســاهمة يف تكويــن روابــط للخريجــن وتفعيــل التواصــل
فيمــا بينهــم.
<املساهمة يف عمل لقاءات خاصة باخلريجني.
<العمــل علــى إيجــاد الطــرق املثلــى يف اســتمرارية ارتبــاط
خريجــي اجلامعــة باجلامعــة.
<إعــداد برامــج تدريبيــة لتطويــر حديثــي التخــرج وخلــق مهــارات
تناســب متطلبــات ســوق العمــل.
<الرفــع بتقريــر متكامــل لوكيــل اجلامعــة للتطويــر وريــادة
األعمــال نهايــة كل فصــل دراســي يوضــح مــا مت مــن إجــراءات.
مكتب متابعة الخريجين
يعمل المكتب على مستوى الكلية والبرنامج
األكاديمي ،لتحقيق عدد من األهداف منها:

>توثيق العالقة بني اجلامعة واخلريجني وأرباب العمل واستدامتها.
>املســاهمة يف زيــادة التحــاق اخلريجــن بســوق العمــل مــن خــال
برامــج التدريــب والتعليــم املســتمر التــي تقدمهــا اجلامعــة.
>املساهمة يف تعزيز املكانة العلمية واالجتماعية للجامعة.
ويسعى المكتب لتحقيق أهدافه من خالل القيام
بعدد من المهام الرئيسية ،منها:
1.إنشــاء قاعــدة بيانــات للخريجــن وأربــاب العمــل وجميــع
القطاعــات ذات الصلــة باخلريجــن ،وإحصائيــة لــكل فئــة.
2.التواصــل مــع اخلريجــن بجميــع البرامــج األكادمييــة وتوفيــر
بيانــات املوائمــة بــن مخرجــات التعلــم ومتطلبــات ســوق العمــل.
3.إصــدار نشــرات دوريــة وإنشــاء بنــك املعلومــات ألنشــطة
اخلريجــن العلميــة واملهنيــة واملجتمعيــة.
4.قيــاس اجتاهــات أربــاب العمــل ومــدى رضاهــم عــن خريجــي
اجلامعــة.
5.رصــد التحديــات التــي تواجــه اخلريجــن عنــد التحاقهــم بســوق
العمل.
6.املســاهمة يف تكويــن روابــط للخريجــن وتفعيــل تواصلهــم
فيمــا بينهــم.
7.العمــل علــى ايجــاد الطــرق املثلــى يف اســتمرارية ارتباط خريجي
اجلامعــة باجلامعة.
8.الرفــع بنهايــة كل فصــل دراســي بتقريــر متكامــل يوضــح مــا
مت مــن إجــراءات لوحــدة اخلريجــن بعمــادة التطويــر اجلامعــة
واجلــودة النوعيــة لرفعــه بتقريــر موحــد لوكالــة اجلامعــة للتطويــر
وريــادة األعمــال.
9.إنشاء قائمة بالقدوات والنماذج الناجحة من اخلريجني
	10.تنظيــم يــوم املهنــة والتنســيق واإلعــداد بــن أربــاب العمــل
وعمــادة شــؤون الطــاب.
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يوم تاريخي في
فكرنا ووجداننا
د .أحمد بابلغيث
المشرف على أعمال وكالة الجامعة
للشؤون التعليمية
تطــل علينــا يف كل عــام ذكــرى اليــوم الوطنــي
للمملكــة العربيــة الســعودية لتعيــد الــى االذهــان
هــذا احلــدث التاريخــي الهــام .يــوم محفــور يف
ذاكــرة التاريــخ ،منقــوش يف فكــر ووجــدان املواطــن
وحــد امللــك املؤســس
الســعودي .ففــي هــذا اليــوم َّ
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود  -طيــب
اهلل ثــراه  -شــتات هــذا الكيــان العظيــم ،واحــال
الفرقــة والتناحــر الــى وحــدة وانصهــار وتكامــل ،وهــي
مناســبة خالــدة ووقفــة عظيمــة تعــي فيهــا االجيال كل
القيــم واملفاهيــم والتضحيــات واجلهــود املضيئــة التــي
صاحبــت بنــاء هــذا الكيــان العظيــم.
و إننــا اذ نحتفــل بهــذه الذكــرى الغاليــة ،فإننــا نعبر
عمــا تكنــه صدورنــا مــن محبــة وتقديــر لهــذه االرض
املباركــة ،وملــن كان لهــم الفضــل بعــد اهلل تعالــى يف مــا
تنعــم بــه بالدنــا مــن رفاهيــة واســتقرار ،حيــث شــهدت
اململكــة يف ســنوات قالئــل قفــزات حضاريــة ال مثيــل
لهــا يف جميــع املجــاالت ،فمــا حققتــه البــاد يف
املجــال االقتصــادي والسياســي والتعليمــي واالمنــي
امــر يصعــب وصفــه حتــى اصبحــت اململكــة مضــرب
االمثــال يف محيطهــا االقليمــي يف االســتقرار والرخاء
والتنميــة.
و ممــا يجــدر ذكــره يف هــذه املناســبة الغاليــة ،ومــن
ابــرز مــا يجــب احلديــث عنــه يف هــذه املناســبة هــو
مــا قدمتــه اململكــة لالمــة العربيــة واإلســامية مــن
خدمــات عظيمــة.

فهــي مهبــط الوحــي ومنطلــق الرســالة وقبلــة
املســلمني ،حيــث اولــت منــذ نشــأتها االســام
واملســلمني اهتمام ـاً كبيــراً ،فعمــرت مســاجد اهلل يف
انحــاء االرض مبتدئــة باحلرمــن الشــريفني اللذيــن
شــهدا يف عهــد الدولــة الســعودية اعظــم توســعة
لهمــا عبــر كل العصــور ،فأصبــح احلــج إليهمــا
يف غايــة اليســر ،بعــد ان كان قطعــة مــن العــذاب،
واصبــح احلرمــان الشــريفان مفخــرة لــكل املســلمني،
كمــا جعلــت راحــة حجــاج بيــت اهلل احلــرام وزوار
مســجد النبــي صلــي اهلل عليــه وســلم شــغلها الشــاغل
بحرصهــا علــى توفيــر كل ســبل الراحــة خلدمتهــم،
تفــان
ٍ
وســخرت لهــم كل امكانيــات هــذه البــاد يف
شــهد بــه القاصــي والدانــي.
وإننــي اذا أغتنــم هــذه املناســبة الغاليــة ألهنــئ
بالدنــا قيــادة وشــعباً بهــذا الوطــن ،وأســأل اهلل ان
يحفــظ لنــا وطننــا املعطــاء الــذي أنعــم علينــا باالنتمــاء
إليــه وهيــأ لــه قــادة رشــيدة ســارت وتســير بــه الــى
بــر االمــان يف محيــط اقليمــي مضطــرب متواصــل
االزمــات.
ويســرني يف هــذه املناســبة ان ارفــع أســمى
آيــات التهنئــة و التبريــكات الــى مقــام ســيدي خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
وإلــى ولــي عهــده االمــن االميــر محمــد بــن ســلمان
وإلــى كافــة الشــعب الســعودي النبيــل ،واملقيمــن معنــا
علــى ثــرى هــذا الوطــن الطاهــر.

 ٩٠عامًا
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د .عمر سنبل
عميد شؤون الطالب
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يف مثــل هــذا اليــوم قبــل تســعني عامـاً بــدأت قصــة
إجنــاز ُس ِّ
ــطرت صفحاتهــا علــى ثــرى هــذا الوطــن
املعطــاء ،قبــل تســعني عامـاً توثقــت عــرى هــذه البــاد
وتوحــدت أرجاؤهــا بعــد تشــتت وفرقــة دامــت دهــراً
مــن الزمــن ،فتحولــت إلــى وطــن يلتــف اجلميــع فيــه
حتــت رايــة التوحيــد بقيــادة املؤســس املغفــور لــه بــإذن
اهلل امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود
معلنــاً بدايــة ملحمــة مــن العمــل الــدؤوب مــن أجــل
بنــاء مجــد هــذا الوطــن الــذي نفخــر اليــوم مبــا حتقــق
لــه مــن سـ ٍ
ـؤدد وعليــاء.
وقــد اســتمر أبنــاء امللــك عبــد العزيــز ملــوك هــذه
البــاد علــى نهــج والدهــم املؤســس طيــب اهلل ثــراه
كل يــروي فصــ ً
ا مــن فصــول اإلجنــاز واالزدهــار
والنمــاء لهــذه البــاد إلــى هــذا اليــوم ،حيــث عهــد
ســلمان اخليــر ،عهــد رؤيــة مســتقبلية مشــرقة ترنــو
لهــا أبصارنــا جميعــاً مــن أجــل حتقيقهــا والوصــول
ببالدنــا إلــى مصــاف الــدول املتقدمــة بــإذن اهلل.
إن العالــم يشــهد ظروفـاً اســتثنائية يف ظــل تفشــي
فيــروس كورونــا املســتجد ،والــذي كان لــه أثــر كبيــر
علــى كافــة مناحــي احليــاة االقتصاديــة والتعليميــة
والصحيــة ،وبتعاوننــا جميعــا بعــد توفيــق اهلل

وبالتزامنــا التــام باإلجــراءات االحترازيــة ســوف جنتاز
بــإذن اهلل هــذه األزمــة بــكل جنــاح وبأقــل اخلســائر.
وبهــذه املناســبة العظيمــة أود أن أتقــدم برســالة
فخــر لألطقــم الطبيــة يف وزارة الصحــة والتي واصلت
الليــل بالنهــار يف ســبيل مقاومــة انتشــار فيــروس
كورونــا املســتجد ،كمــا أبعــث رســالة اعتــزاز جلنودنــا
البواســل املرابطــن علــى احلــدود الذيــن يــذودون
عــن حمــى هــذه البــاد ويدافعــون عــن أراضيهــا
ومقدســاتها بأرواحهــم لننعــم بالراحــة واالطمئنــان
ونقــوم مبســؤوليتنا ودورنــا يف بنــاء الوطــن وازدهــاره.
ويف هــذا اليــوم الغالــي علــى قلــوب جميــع
الســعوديني نعلــن انتماءنــا ووالءنــا لوطننــا ولقائــد
نهضتنــا خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اهلل ورعــاه وولــي
عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،بايعنــا وجنــدد
البيعــة حبــاً ووالء وانتمــاء.
اللهــم احفــظ علينــا أمننــا وأماننــا ،وقيادتنــا ووالة
أمرنــا ،وتالحمنــا ووحــدة صفنــا واجتمــاع كلمتنــا يــا
أكــرم األكرمــن.
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المتحدث الرسمي بين..
«تحسين الصورة» ..و»إدارة األزمات»
نظمت جمعية التسويق جلسة نقاش بعنوان «المتحدثون الرسميون :واجهة
إعالمية أم ضرورة اتصالية» ،أدار الجلسة الدكتور ثامر أحمد باعظيم ،وشارك
فيها كل من االستاذ سعد المطرفي والدكتور فؤاد بوقس.
وقد شهدت الجلسة استعراضا تاريخيا للتعامل مع المتحدثين الرسميين،
وأشاد االستاذ سعد المطرفي بالتجربة السعودية في التعامل مع أزمة
مشددا على ضرورة
مؤكدا أنه يجب االفتخار بهذه التجربة،
فيروس كورونا،
ً
ً
توفر الدقة والوفاء بالوعود حتى يستطيع أي شخص أن يكسب مستشا ًرا
ً
متحدثا رسم ًيا جيدا.
إعالم ًيا أو
الجمــوم  -فتــون المعبــدي  -طالبــة
بكالوريــوس
تاريخ المصطلح
وأشــار الدكتــور فــؤاد بوقــس إلــى التأصيــل العلمــي
للمتحــدث الرســمي قائــا بــأن «املتحــدث الرســمي» هــو
مصطلــح جديــد ظهــر عــام  1972وأول مــن اســتخدمه هــو
وزيــر الدعايــة «يــوزف غوبــل» يف احلــرب العامليــة الثانيــة،
حــن تســاءل كيــف يتواصــل مــع اجلمهــور ليصبــح متحد ًثــا
دائ ًمــا ،وأضــاف «يف العالــم العربــي ظهــرت شــخصية محمــد
ســعيد الصحــاف وزيــر اإلعــام واخلارجيــة العراقــي بصفتــه
موضحــا أن أول الــوزارات الســعودية التــي
متحد ًثــا رســم ًيا»،
ً
اســتخدمت هــذا املفهــوم هــي وزارة الداخليــة.
مفهوم جديد
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء وجــوب تعيــن متحــدث
رســمي لــكل جهــة رســمية عــام 1434هـــ  ،وبعدهــا انتشــر
املصطلــح يف الســعودية بشــكل واســع ،وبقيــت املشــكلة يف

طريقــة التعامــل كونهــا وظيفــة جديــدة ومفهــوم جديــد ،إذ
واجهــت صعوبــة وعالقــة متوتــرة بــن اإلعالميــن واملتحدثني
الرســميني ،وتســاءل الدكتــور ثامــر إن كان الســبب هــو أن
الوظيفــة اجلديــدة ليــس لهــا تعريــف واضــح ولــم يتــم ربطهــا
باســتراتيجيات املنظمــة أم أن الســبب يكمــن يف املتحدثــن
الرســميني وقلــة خبرتهــم يف هــذا املجــال.
تداخل الصالحيات
ويــرى د .بوقــس أن املشــكلة تكمــن يف إدارات العالقــات
العامــة وإدارات املســؤول اإلعالمــي ،فأصبــح هنــاك نــوع
مــن التداخــل يف املســؤوليات والصالحيــات ،ففــى بعــض
األحيــان ال يعــرف املتحــدث الرســمي متــى يتحــدث نظــ ًرا
لقلــة الصالحيــات املتاحــة لديــه ،لذلــك أصبــح دور املتحــدث
الرســمي هــو دور دفاعــي فقــط ،مؤكــ ًدا أن دور املتحــدث
الرســمي األساســي هــو أن يكــون حلقــة الوصــل مــا بــن
اجلمهــور واملنشــأة عــن طريــق وســائل االعــام.

الخلط بين الرسمي والخاص
وتســاءل الدكتــور ثامــر باعظيــم عــن إدارة بعــض
املتحدثــن الرســميني حلســابات خاصــة علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــى وايضــا إدارة حســاب خــاص باملنظمــة،
فمــا الســيناريو األفضــل؟
وأشــار ســعد املطــريف إلــى أن خــروج أي معلومــة إلــى
اإلعــام ،مــن املفتــرض أن تكــون فقــط عبــر املتحــدث
الرســمي للمؤسســة» ،مؤكــ ًدا أنــه مــن األصــح أن يفصــل
املتحدث الرســمي بني حســابه الشــخصي وحســاب املتحدث
الرســمي ،نظ ـ ًرا ألن احلســابات الشــخصية قــد ينشــر فيهــا
مــا يعبــر عــن آرائهــا الشــخصية ويومياتــه
التــي ليــس لهــا عالقــة باملنظمــة ،بينمــا
حســاب املتحــدث الرســمي يجــب أن يكــون
ً
مســتقل وكل مــا ينشــر فيــه مــدروس
ودقيــق.
دور متنام للمتحدث الرسمي
وذكــر ثامــر باعظيــم أن املتحدثــن
الرســميني يف الســعودية اصبحــت لهــم
أهميــة كبيــرة خــال أربعــة مراحــل ،األولــى
كانــت مــن أهــم املراحــل التــي متحــورت
حــول اإلرهــاب ،وكان تواجــد املتحــدث
الرســمي لــوزارة الداخليــة قويـاً ،وحضــوره
طــاغ ،وواثــق يف املؤمتــرات الصحفيــة،
ٍ
والثانيــة تخــص وزارة التعليــم ،حــن أثيــر
اجلــدل حــول التعليــم العــام ووقتهــا كان
املتحــدث الرســمي يتحــدث يف حســابه
اخلــاص بتويتــر ويتحــدث باســم الــوزارة.

التداخل بين
التسويق
واإلعالم
أنشأ
تخصصات
أكاديمية
جديدة

تنوع املناهج
وتنطبــق املرحلتــان األخيرتــان علــى املتحــدث الرســمي
لــوزارة الصحــة ،واملتحــدث الرســمي لــوزارة التجــارة ،ففــي
هــذه املرحلــة بــرز دورهمــا بشــكل واضــح وملفــت يف التوعيــة
بــكل مــا يتعلــق باألزمــة احلاليــة ،حيــث اكد املتحدث الرســمي
لــوزارة التجــارة علــى األمــن الغذائــي وضــرورة توفيــر التمويل
والبعــد عــن االحتــكار .وقــد المســا جــز ًءا مه ًمــا مــن حيــاة
النــاس فاســتطاعا البــروز وتصــدرا املوقــف بطريقــة ممتــازة.
إدارة األزمات
وحــول أهميــة التنســيق يف األزمــات أشــار املطريف إلى أن

وأكــد بوقــس أن املهــارات االتصاليــة
يجــب أن تتوافــر عنــد كل متحــدث رســمي،
كتجنــب الكــذب والتعليــق ،واســتخدام لغــة
بســيطة ومختصــرة وواضحــة ،مشــي ًرا إلــى
أنــه ليــس مــن العيــب إذا قــال املتحــدث
الرســمي إنــه ال يعــرف شــي ًئا ،أو إنــه لــم
يســمع بأمــر مــا ،ومــن األفضــل إن مــ ّر
مبوقــف كهــذا ،أن يعــد الســائل بالبحــث
ومــن ثــم اإلجابــة عليــه.

واعتبر املطريف أن الســعودية ال حتتاج
إلــى تلميــع الــوزارات والدوائــر احلكوميــة
واملؤسســات ،هــي حتتــاج فقــط إلــى إظهــار القيمــة املضافــة
بشــكل إيجابــي ،إضافــة إلــى بنــاء ثقــة متينــة وقويــة بــن
املتحــدث الرســمي واملؤسســة ،واإلعــام ً
أيضــا ألن العالقــات
الشــخصية مهمــة ج ـ ًدا ،مضي ًفــا لذلــك ،االطــاع اإلعالمــي
الــكايف مبــا يــدور يف العالــم ،ومتابعــة األخبــار والتقاريــر،
باالضافــة الــى الشــفافية والوضــوح والثقــة وااللتــزام.
بين المتحدث واإلعالم
وعــن العالقــة بــن املتحــدث الرســمي والصحفيــن ذكــر
د .بوقــس ان هنــاك جملــة واحــدة تلخــص تلــك العالقــة
«أنــت ال متلــك مــا يكتبــه الصحفيــون ،ولكــن أنــت متلــك
مــا تدلــي بــه».
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الصحة  -التجارة -
الداخلية ..
 3نماذج ناجحة

املشــكلة لــدى الــوزارات ليســت فــى غيــاب املتحدث الرســمي،
بــل غيــاب مــا يســمى بــإدارة األزمــات ،فالواضــح أن الــوزارات
ال متتلــك إدارة مســتقلة لألزمــات ،فــإذا مــا وقعــت أزمــة مــا
اجتمعــت اإلدارة مــع العالقــات العامــة واإلعــام للتعــاون يف
حــل األزمــة  .وأكــد د .بوقــس أن املتحــدث الرســمي وظيفــة،
ومديــر العالقــات العامــة وظيفــة أخــرى ويف بعــض األحيــان
ينعــدم التوافــق بينهمــا ،فــا توجــد اســتراتيجية اتصــال
موحــدة.
صورة غير حقيقية
وذكــر باعظيــم أن بعــض املنظمــات تقــع يف فــخ كبيــر
وهــي القيــام بإبــراز صــورة املنظمــة وتلميعهــا ،هنــا يأتــي دور
قــوة املتحــدث الرســمي وصراحتــه وشــفافيته يف اإلمســاك
بزمــام األمــور االتصاليــة واإلعالميــة لهــذه املنظمــة .وأكــد
املطــريف أن األصــل أن يبــادر املتحــدث الرســمي يف معرفــة
مــاذا يقــول ،وكيــف يتكلــم ،ألنــه صاحــب االختصــاص ،إذ
يجــب أن يــدرك لغــة اإلعــام واجلمهــور ويفهمهــا ،ويحــدد
مــا إذا كان جمهــور املنظمــة جمهــو ًرا داخل ًيــا ،أم إقليم ًيــا،
أم دول ًيــا ،حتــى يســتطيع بســط ســلطته ويناقــش باحلجــة،
وقــوة إقنــاع ،وبالتالــي يتحمــل مســؤولية
مــا يقولــه ،والبــد مــن أن تتفــق معــه اإلدارة
ويتحملــون جمي ًعــا مــا يظهــر يف وســائل
اإلعــام.
اإلعداد المهني
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أحداث
متابعات

في لقاء تحدي األزمة..

عريجة:
إعالمنا نجح
في كبح
الشائعات
خالل
الجائحة
العمري  -طالبة بكالوريوس
عاليه ُ
أكــد الدكتــور ســالم عريجــة رئيــس قســم اإلعــام
بجامعــة أم القــرى علــى أهميــة دراســة مهنــة اإلعــام
دراســة تخصصيــة أكادمييــة مثــل باقــي التخصصــات
العلميــة ،خاصــة وأن دراســة منهــج اإلعــام دراســة
أكادمييــة يكــون لهــا بالــغ األثــر يف املمارســة العمليــة
الصحيحــة واملتطــورة لإلعــام.
وأشــار دكتــور عريجــة خــال اللقــاء االفتراضــي
«حتــدي األزمــة» الــذي نظمتــه الغرفــة التجاريــة
الصناعيــة مبكــة املكرمــة بعنــوان «دور اإلعــام يف
ظــل أزمــة كورونــا» إلــى قيــام وزارة اإلعــام واجلهــات
اإلعالميــة وقســم اإلعــام باجلامعــة بــدور كبيــر يف
مواجهــة أزمــة كورونــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالتوعيــة ممــا
قلــص لإلشــاعات.
وقســم د .عريجــة املواجهــة اإلعالميــة للجائحــة إلــى
ثــاث مراحــل وهــي قبــل حــدوث األزمــة واثنــاء األزمــة
وبعــد األزمــة.
فاملرحلــة األولــى متثــل جــرس االنــذار للمجتمــع
واملرحلــة الثانيــة التوعيــة مــن اخلطــر والثالثــة واألخيــرة
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وقايــة مــن املخاطــر .باإلضافــة إلــى رصــد وحتديــد
الــدروس املســتفادة مــن كل مرحلــة.
وأكــد د .عريجــة علــى أهميــة دور مركــز اإلعــام يف
جميــع القطاعــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص ،ممــا
يقلــل مــن خطــر اإلشــاعات واالخبــار غيــر الصحيحــة
وقــد قــام املركــز اإلعالمــي لــوزارة الصحــة بــدوره علــى
أكمــل وجــه فيمــا يخــص أخبــار اجلائحــة ممــا أغلــق بــاب
اإلشــاعات بتحديثــات دوريــة عــن األزمــة وحاالتهــا.
وأشــار د ســالم عريجــة إلــى أهميــة االلتفــات حــول
وســائط التواصــل احلديثــة ومواقع التواصــل االجتماعي
كواحــدة مــن أهــم أدوات االتصــال يف العصــر ،مشــيرا
إلــى خطــورة ابتعــاد اإلعــام الرســمي عــن ذلــك املجــال
وتــرك الســاحة خاليــة للباحثــن عــن الشــهرة دون وعــي
أو رســالة.
وتابــع :مــن أجــل ذلــك اهتــم قســم اإلعــام بجامعــة
ام القــرى مبواكبــة التغيــرات واستشــراف املســتقبل يف
تخصــص الصحافــة واإلعــام بجميــع وســائلها ومنهــا
اإلعــام الرقمــي وتدريــس مناهجهــا التــي أصبحــت
ضــرورة عمليــة وأكادمييــة.
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د .أيمن جوهرجي
مساعد وكيل الجامعة لالبتكار
وريادة األعمال
يف الـــ ( )23مــن ســبتمبر أول امليــزان تطــل علينــا ذكــرى
اليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية ،ليحيــي أبنــاء هــذا
الوطــن الكبيــر احلــدث التاريخــي العظيــم وهــو اليــوم الــذي وحــد
فيــه امللــك عبــد العزيــز آل ســعود -طيــب اهلل ثــراه  -ورجاالتــه
األخيــار  -رحمهــم اهلل جميعــا -بفضــل مــن اهلل عــز وجــل -
شــتات هــذا البلــد مــن فرقــة وتناحــر إلــى وحــدة وتكامــل حتــت
رايــة التوحيــد .فاليــوم الوطنــي مناســبة غاليــة تتكــرر كل عــام
لتتواصــل مــن خاللهــا مســيرة النهضــة واالزدهــار التــي عرفتهــا
اململكــة وتعيشــها يف كافــة مجــاالت احليــاة حتــى أصبحــت
الســعودية يف زمــن قياســي يف مصــاف الــدول املتقدمــة.
ويصــادف ذكــرى اليــوم الوطنــي التســعون هــذا العــام 2020م،
وجــود حالــة اســتثنائية حينمــا واجــه العالم أجمع انتشــار فيروس
كورونــا املســتجد الــذي أحــدث حالــة مــن الهلــع بــن جمــوع ســكان
األرض ،ومــا تســبب بــه مــن أضــرار جســيمة باالقتصــاد العاملــي،
وخســائر يف صحــة وأرواح البشــر والزال الفيــروس يجــوب دول
العالــم ،األمــر الــذي أدى إلــى إعــادة ترتيــب مفــردات احليــاة
مبــا يتناســب مــع إجــراءات الوقايــة منــه ،وكانــت يف مقدمتهــا
التعليــم .
فقــد دأبــت حكومــة اململكــة منــذ إنشــائها علــى نشــر العلــم
والتعليــم واالهتمــام بالعلــوم واآلداب والثقافــة ،وعنــت بتشــجيع
البحــث العلمــي واحلفــاظ علــى التــراث اإلســامي والعربــي،
وكانت لها اســهاماتها املشــهودة يف احلضارة العربية واإلســامية
واإلنســانية .و مــع تفشــي هــذه اجلائحــة فلــم تتوقــف املســيرة
التعليميــة باململكــة بــل اســتمرت يف عطائهــا وتقــدمي مخرجاتهــا
مبــا يتناســب مــع هــذه األوضــاع ،فقــد أظهــرت قيــادة اململكــة
قدرتهــا احلكيمــة يف إدارة أزمــة فيــروس كورونــا املســتجد عبــر
حزمــة مــن القــرارات االحترازيــة للوقايــة مــن مســبباته ،واحلــد
مــن انتشــاره ،وذلــك حفاظ ـاً علــى ســامة املواطنــن واملقيمــن،
إلــى جانــب توجيــه القيــادة الرشــيدة -حفظهــا اهلل -بتكامــل
اجلهــود احلكوميــة يف التنســيق واملتابعــة ،مــن خــال اللجنــة
املعنيــة بفيــروس كورونــا ،حيــث اســتطاعت تلــك اجلهــود أن
تســفر عــن اســتثمار اإلمكانــات الكبيــرة التــي وفرتهــا الدولــة

يف كل قطــاع ،واملســاهمة ضمــن فريــق عمــل واحــد تقــوده
وزارة الصحــة الحتــواء األزمــة ،ورســم الســيناريوهات احملتملــة
ملخاطرهــا.
وبنــا ًء علــى ذلــك؛ وجــه معالــي وزيــر التعليــم كل املؤسســات
التعليميــة يف إدارات التعليــم واجلامعــات واملؤسســة العامــة
للتدريــب التقنــي واملهنــي بوضــع إمكاناتهــا البشــرية والفنيــة كافة
أمــام اللجنــة املعنيــة بفيــروس كورونــا ،وتوفيــر كل االحتياجــات
التــي تراهــا معينــة يف أداء دورهــا ،وتســهيل مهمتهــا الوطنيــة،
حيــث مي ّثــل التعليــم محــوراً مهمـاً يف إيصــال الرســائل التوعويــة
والتثقيفيــة؛ باعتبــاره حاضــراً يف كل بيــت ،وميثــل منســوبوه
الشــريحة األكبــر يف املجتمــع.
ومــن هــذا املنطلــق فقــد التزمــت جامعتنــا الغــراء بالقــرارات
امللكية وتوجيهات وزارة التعليم فقامت بتســخير كافة إمكانياتها
البشــرية واملاديــة لنشــر التوعيــة داخــل اجلامعــة وخارجهــا،
والســتمرار العمليــة العلميــة والتعليميــة علــى أعلــى مســتوى.
وضمــن التكاتــف الــذي تقــوم بــه مختلــف اجلهــات بجامعــة أم
القــرى ،يف ظــل هــذه الظــروف قامــت وكالــة اجلامعــة لالبتــكار
وريــادة األعمــال بتقــدمي العديــد مــن املشــاركات التوعويــة مــن
قبــل إداراتهــا املختلفــة وقــد حرصــت علــى تنويــع أســاليبها يف
تقــدمي هــذه املشــاركات حتــى يكــون دورهــا التوعــوي مناســباً
ومتوافقــاً جلميــع فئــات املجتمــع ،متثلــت يف إقامــة امللتقــى
االفتراضــي االستشــاري األول يف إدارة األزمــات ،باإلضافــة إلــى
إجــراء لقــاءات تلفزيونيــة وتقــدمي برامــج توعويــة مختلفــة.
إن الظــروف الصعبــة التــي عشــناها ســويا يف ظــل جائحــة
فيــروس كورونــا جعلــت مــن تكاتــف وتعــاون ووعــي املجتمــع
الســعودي حتــت إشــراف قيــادة الدولــة احلكيمــة جتنــي ثمارهــا
اآلن ويتضــح ذلــك يف اســتمرار العمليــة التعليميــة  ،ويف بشــائر
اخليــر التــي نراهــا كل يــوم مــن تناقــص يف عــدد اإلصابــات
املســجلة  ،واالجتــاه إن شــاء اهلل  -إلــى االنحســار.
أخيــرا أســأل اهلل عــز وجــل أن يحفــظ الوطــن وقيادتــه
وشــعبه مــن أي مكــروه.
ودام عزك يا وطننا الغالي.
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وطن راسخ في عروقنا

نايف إبراهيم كريري  -طالب ماجستير
أرأيــت لــو أنــك وهبــت ك ّل احلــب بقلبــك لهــذا
أن د ّقاتــه ســتتح ّول إلــى نبــض مــن
الوطــن ،وكيــف ّ
حيــاة أخــرى ،وكيــف ســيغدو ذلــك احلــب دفقــات مــن
عطــاء وبشــرى وفــرح..
الوطــن ليــس بيتــي وبيتــك ،أو أقاربــي وأقاربــك
فقــط ،بــل هــو ك ّل هــذا ّ
الشــمل ،وك ّل هــذا التنــ ّوع
الدميوغــرايف علــى مســاحة خريطــة الوطــن ،وهــو كل
ســعودي انتمــاء ووالء بــه نفخــر..
الوطــن هــو اململكــة العربيــة الســعودية ،فهــو بيتنــا
الكبيــر الــذي يضلّلنــا ،وهــو املاضــي واملســتقبل ،كمــا
يقــول الروائــي الراحــل غســان كنفانــي.
الوطــن حلقــة وصــل ال تنقطــع ،ورؤيــة منهــا نســتم ّد
عطــاء مــا لــه حـ ّد ،الوطن ليس وهماً نــذروه يف الهواء،
وليــس نســجاً مــن خيــال نصــوره كيفمــا نشــاء ،الوطــن
تقاليــد البنــاء الراســخة يف عروقنــا منذ األزل..
الوطــن عطــاء رجالــه الذيــن خاضــوا معــارك
التوحيــد ،ودمــاء أبطالــه الذيــن عــن حــدوده يــذودون،
وبينهمــا ملحمــة مــن العمــل واإلتقــان تســير مبركبتــه إلى
بـ ّر األمــان ،لتحقــق مــع قادتــه رؤيــة التــي إليهــا نتطلّــع..

الوطــن واجــب ال تتأتــى احليــاة إ ّال باإلتيــان بــه،
فالوطــن كامــل ال يقبــل إ ّال كامـ ً
ا ،وهــو شــعبة اإلميــان
التــي نصونهــا ،فــأي حيــاة هــي احليــاة دون وطــن يحـ ّـن
علــى أبنائــه ،كأصــدق قلــب أبويــن حنونــن..
الوطــن يهبــك النــور ليكــون دليلــك يف هــذه احليــاة
التــي ينعــدم يف بعضهــا معنــى الوطــن والوطنيــة،
الوطــن هــو الهبــة الســماوية التــي يت ّوجــب علينــا
حفظهــا ،واملســاهمة يف دفــع عجلتهــا نحــو التنميــة
املنشــودة..
الوطــن ينمــو بتح ّوالتــه العصريــة عامـاً بعــد آخــر،
وي ُكبــر يف مدلوالتــه كل عيــد وطنــي إثــر آخــر ،ويف
يومــه الوطنــي التســعون نقــرأ عليــه الســام طــوال
يومنــا وليلتنــا ،فوطــن الســام ال يرتضــي االستســام،
ويواصــل الســير بســام وطموحنــا اعتــاء القمــة
به ّمــة طموحــة ال تُقهــر كل يــوم وشــهر وعــام..
الوطــن الــذي نحتفــي ونحتفــل بــه يف يومنــا هــذا
ليســت إ ّال وقفــة نعيــد مــن خاللهــا تذ ّكــر ك ّل مــا
مضــى ،ونتطلّــع مــن خاللهــا نحــو كل مــا هــو ٍ
آت ،ومــا
أن للوطــن
هــي إ ّال وقفــة نعلــي بهــا الصــوت صادح ـاً ّ
كل احلــب ،وأن احلــب هــو الوطــن..
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متــر علــى مملكتنــا العزيــزة مناســبة اليــوم الوطنــي الـــ
 90بهمــة جتــاوزت كل قمــة ،قيــادة تســير برؤيــة واضحــة
املعالــم ،بطمــوح يعانــق الســماء ،حققــت مــن خاللهــا
جناحــات جعلتهــا منــارا يحتــذى بهــا يف املنتديــات
الدوليــة ،سياســيا ،اقتصاديــا ،انســانيا .فاململكــة
العربيــة الســعودية قــادت وبــكل جــدارة واقتــدار قمــة
 G20ويف ظــروف عامليــة غيــر عاديــة ميــر بهــا العالــم
أجمــع ،تغييــرات اقتصاديــة ،وجائحــة كرونــا ،وخالفــات
جيوسياســية .فجمعــت ووحــدت وأوجــدت الدعــم الــازم
للتعــاون الدولــي ملواجهــة هــذه التحديــات معــا ،والعمــل
مــن أجــل املصلحــة العامــة العامليــة ،مــن خــال تركيزهــا
يف رئاســتها ملجموعة العشــرين على ثالثة محاور مهمة:
متكــن اإلنســان ،مــن خــال تهيئــة الظــروف التــي متكــن
اجلميــع مــن العيــش والعمــل واالزدهــار .يليهــا احلفــاظ
علــى كوكــب األرض مــن خــال دعــم اجلهــود اجلماعيــة
للحفــاظ علــى املــوارد املشــتركة .وأخيــرا تشــكيل آفــاق
جديــدة باعتمــاد اســتراتيجيات جريئــة طويلــة املــدى
لالســتفادة مــن منافــع االبتــكار ومشــاركتها.
واســتمراراً للجهــود ،فقــد جتــاوزت قمــة G20
بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية أهدافهــا االقتصاديــة
إلــى مقاصــد إنســانية بتوجيــه اجلهــود ملكافحــة جائحــة
كرونــا واحلــد مــن تأثيرهــا اإلنســاني واالقتصــادي،
حيــث استشــعرت اململكــة خطــورة هــذه اجلائحــة ودعــت
لعقــد قمــة اســتثنائية ل  G20برئاســة خــادم احلرمــن

الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود -
حفظــه اهلل ورعــاه  -لتعزيــز التعــاون الدولــي للتصــدي
لهــذه اجلائحــة ،والتــي أثمــرت نتائجهــا عــن التــزام
قــادة املجموعــة بعمــل كل مــا يلــزم للتغلــب علــى تأثيــر
اجلائحــة.
كمــا وجهــت القيــادة ـ حفظهــا اهلل ـ جميــع قطاعــات
الدولــة ،ويف مقدمتهــا وزارة الصحــة ،باتخــاذ اإلجــراءات
االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة يف التعامــل مــع اجلائحــة
وتداعياتهــا واحلــد مــن آثارهــا علــى املجتمــع واالقتصــاد
الوطنــي .كمــا وجهــت الدولــة ـ حفظهــا اهلل ـ بتوفيــر
املــوارد املاليــة اإلضافيــة والدعــم الــازم لضمــان
اســتمرارية العمــل يف القطــاع احلكومــي ،لتقــدمي
خدماتــه للمواطنــن واملقيمــن علــى حــد ســواء ،ويكفــل
دعــم القطــاع اخلــاص ،واتخــاذ إجــراءات لضمــان وفــرة
اإلمــداد مــن املــواد الغذائيــة والدوائيــة ،إضافــة إلــى
مــا تقدمــه الدولــة مــن مســاعدات إنســانية إلــى الــدول
الشــقيقة والصديقــة واملنظمــات املتخصصــة الحتــواء
اجلائحــة وضمــان ســامة االنســان.
هــذه همــة اململكــة العربيــة الســعودية التــي تســطر
مبــاء الذهــب يف يومهــا الوطنــي الـــ  90بــكل فخــر
واعتــزاز لــكل مواطــن ومقيــم.
حفــظ اهلل خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز آل ســعود وولــي عهــده صاحــب الســمو
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود.
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إعالم السعودية وسعودية اإلعالم
تأتــي ذكــرى اليــوم الوطنــي مســجلة  90عامــا
مــن العمــل الكبيــر والضخــم منــذ التأســيس وحتــى
بلــوغ هــذه اللحظــة .وال متــر مثــل هــذه املناســبة
دون النظــر علــى رحلــة اإلعــام يف اململكــة العربيــة
الســعودية منــذ بدايتهــا كصحافــة أفــراد يف مكــة
املكرمــة وصــوال ملشــروع مدينة اإلعــام يف الرياض.
قــوة اململكــة االقتصاديــة كعضــو يف مجموعــة
العشــرين ورئيــس للــدورة احلاليــة ،ومركزهــا
اإلســامي كحاضــن للحرمــن الشــريفني ،وموقعهــا
اجلغــرايف االســتراتيجي ،وكوادرهــا البشــرية عاليــة
الكفــاءة والتــي جتعــل منهــا مركــزا محوريــا مغريــا
لألخبــار والتقاريــر اإلعالميــة دوليــا .وال ميكــن أن
تنعــزل كل هــذه اإلمكانــات علــى القــوة اإلعالميــة
للمملكــة كصانــع وموجــه للمحتــوى املعلوماتــي
لوســائل اإلعــام.
لــدى اململكــة ثــروات هائلــة غيــر النفــط ،شــع
ملعانهــا يف الســنوات القريبــة املاضيــة وأضحــت
بعــدا اســتثماريا وحضاريــا حــان أوان تفعيلــه ،يتمثــل
يف البعــد األصيــل للثقافــة الســعودية الناصعــة وكل
املــوارد احلضاريــة املتوفــرة علــى أرضنــا .ال تعنــي
القــوة اإلعالميــة املــادة اخلبريــة املجــردة التــي
تتناولهــا وســائل اإلعــام بشــكل مكثــف فقــط ،بــل
القــوة اإلعالميــة الناعمــة متعــددة األذرع تبــدأ
باملوســيقى ،واإلنتــاج الفنــي ،وصــوالً للمســرح

والســينما .جميعهــا أدوات للقــوة الناعمــة ال تقــل
أهميــة عــن املؤسســات اإلعالميــة التقليديــة وقــد
أثــر منهــا يف نســج صــورة احلضــارة
تكــون أعظــم ٍ
الســعودية ،كونهــا تبعــث للعالــم صــورة فنيــة تعكــس
واقعــا مهمــا عــن اإلنســان الســعودي املتــذوق للفــن
والفنــون ،عــن مواقــع الســياحة الســعودية الغنيــة
الغيــر مكتشــفة ،عــن ثقافــة التعايــش والتســامح
والكــرم ،عــن تلــك اإلجنــازات احلقيقيــة التــي
ســجلتها يف مواجهــة كورونــا وآثارهــا ،عــن كل
األشــياء التــي تســتحق الســرد الدرامــي والنــص
الروائــي واللحــن الغنائــي.
اإلنســان الســعودي هــو وحــده مــن يعــرف
مقــدرات الوطــن بــكل تفاصيلهــا وتعقيداتهــا وهــو
القــادر علــى أن ينقلهــا بروعــة فنيــة وأدبيــة للعالــم
أجمــع ،اإلنســان الســعودي هــو ثــروة الوطــن وهــو
أداتــه يف هــذه الصناعــة املهمــة ،أدوات تكتشــفها
املدرســة وتنميهــا اجلامعــة وتصقلهــا مؤسســات
اإلنتــاج اإلعالمــي ،ليكــون اإلعــام الســعودي قويــا
كمــا هــي الســعودية يجــب أن يكــون الســعودي هــو
صانعهــا فهــو ال يقــل براعــة ومعرفــة عــن غيــره ،بــل
قــد يفوقهــم يف حبــه لبلــده ودفاعــه عنهــا ورســمه
لصورتهــا القويــة احلقيقيــة أمــام العالــم .ولهــذا
حــان الوقــت للحديــث عــن ســعودية اإلعــام قبــل
احلديــث عــن اإلعــام الســعودي!.
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