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إن انتعاش عوامل المساواة والشورى والمحافظة على
موارد األجيال والعمل على التسامح سيخلق مجتمع ًا
يؤمن حق اإليمان بالمواطنة.

تأسيس مرحلة المواطنة الحقيقية
وه ــذا مــا نستشعره فــي عـهــد خ ــادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بــن عبدالعزيز وولــي
واع يسهم
عـهــده .إن ـنــا بـحــاجــة اآلن إل ــى إع ــام ٍ

في توطيد تلك العوامل ويواكب ذلــك التوجه ،
وإيجاد معاني التسامح على منابرنا الثقافية
والدينية والمدرسية من خالل الوزارات المعنية

في تلك المجاالت ،إضافة إلى الدور األكثر أهمية
في ذلك التأصيل لهيئة كبار العلماء الذين نثق
ً
بهم وبفكرهم ،والــذيــن أيضا يقع على عاتقهم

وفي وطننا
األيام تتغير كدوران األرضِ ،
نرى تلك التغييرات السريعة ,مثال حي
لتلك التغيرات سباق الفورميال الشهير
الذي شهدته المنطقة الدرعية التاريخية
في آخر شهر من السنة الميالدية.
للتواصل مع الكاتب

حريث
الريشة
مازن الرمال

p.basmah@saudiopinion.org

الفورميال وعام وعالم جديد!
تــأمـلــت تـلــك االح ـت ـف ــاالت وال ـم ـنــاس ـبــات والـفـعــالـيــات
المتنوعة التي وضعت المملكة على الخارطة الدولية
فــي مـجــال الترفيه ،فأصبحت المملكة حــديــث العالم
لهذه التغييرات التي تحدث بسرعة بصرية عالية.
هذا أول مقال اكتبه في صحيفة الرأي السعودي التي
أتمنى لها كل النجاح ،لتوصل رأي الكثير من الكتاب
الذين أصبحوا مشاهير في عصرنا السريع «الماضي
والحاضر والمستقبل» بــإذن الله ،حيث تحتذي بهم
أجيال في إيصال الكلمة وال ــرأي الــى جمهور عريض
بالطريقة الصحيحة التي أصبحت من «الـنــوادر» في
هذه األيام .لذا سأختصر أول مقال أكتبه في اإلصدار
األول لهذه الصحيفة ذات القالب الجديد
ألدلــي برأيي في هذه الخطوة الــرائــدة ،التي ستكون
ً
ً
بابا فريدا من نوعه في محيطنا اإلقليمي ،وأدعو الله

سد الفجوات لمن يحاول مس الوطن بسوء من
خــال التأكيد على قبول الجميع فــي جغرافية
الوطن.

رأي:

األميرة بسمة بنت سعود

أن تكون بداية لمنظور جديد في اإلعــام اإللكتروني
ً
ً
فــي المملكة ليكون لــه مصداقية وتــأثـيــرا ج ــادا خالل
ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة .ل ـتــأخــذ ه ــذه الـصـحـيـفــة ال ـجــديــدة
دورهــا وتكون قاعدة أساسية لبداية صحافة تحترم
ال ــرأي وت ــؤدي دوره ــا فــي الصحافة المحلية ومــن ثم
الــدول ـيــة لـتـكــون كـمــا الـ ــدول الـمـتـقــدمــة ،صـحـيـفــة ذات
ثقل وتأثير لمواكبة الحدث العالمي ،ونكون حينها
ً
ً
ً
ج ــزءا قــويــا ,وث ـقــا فــي عــالــم الصحافة العالمية .كما
أتـمـنــى لصحيفتنا الـجــديــدة أن تـكــون ق ــادرة عـلــى أن
تكون الواجهة ذات المصداقية وواجهة نادرة لوطننا
الحبيب ،لتعود الكلمة هي الفاصل في وسط محيط
مليء بالمتناقضات واألهــداف الغير سوية .صحيفة
الرأي السعودي ,نتمنى لنا ولها كل النجاح والثبات
واالستمرارية في عالم اإلعالم المحلي والدولي.

يكتبون في العدد القادم

ليالي الفرج

محمد ال سعد

وفاء الطيب

رباب عواد

محمد السلمي

نداء الجليدي
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الجمعية األمريكية
للمستشفيات عرفت المستشفى
على أنها مؤسسة تحتوي على
جهاز طبي يتمتع بتسهيالت
طبية تشمل أسرة تنويم وتقدم
خدمات طبية وتمريضية إلعطاء
المريض التشخيص والعالج
الالزمين.
للتواصل مع الكاتب

m.alrefai@saudiopinion.org

مؤشرات األداء وجودة
الخدمات الصحية

حديث الصورة
 2019سيكون منعطفًا النطالقة االقتصاد
السعودي إلى االتجاه الصحيح معتمدًا على
بعض المحفزات التي أطلقتها وستطلقها
الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على المزيد
من االستثمار وكذلك توليد الفرص االستثمارية
والوظيفية والتنوع في ابتكار منتجات
وقطاعات استثمارية تتوافق مع متطلبات
المرحلة المقبلة .حسن الصبحي  -كاتب رأي

تعتبر المستشفيات من أهم مكونات المنظومة
الصحية في السعودية وتكمن أهمية المستشفيات
في صلتها المباشرة في حياة الفرد في المجتمع
وأهمية تقييم كفاء ة استخدام الـمــوارد البشرية
ً
ً
الوطنية الصحية في المستشفيات عامال أساسيا
مــن خ ــال مـجـمــوعــة مــن ال ـمــؤشــرات الـتــي تسمح
بـتـقـيـيــم عـمـلـيــة تــوظ ـيــف وت ــوزي ــع الـعــامـلـيــن في
الجهات الصحية بالشكل الصحيح ،حيث يعتبر
هــذا المؤشر ركيزة أساسية لنجاح أي منظومة
صحية فالموارد البشرية الوطنية عنصر النجاح
ً
والبقاء المستدام في المنظومة بعيدا عن تدخل
الـمــؤشــرات الشخصية والمستشفى ال تستطيع
ال ـب ـق ــاء ع ـلــى الـ ـم ــدى ال ـط ــوي ــل دون تـحـقـيــق هــذه
الكفاء ة.
إن ك ـفــاء ة اسـتـخــدام ال ـمــوارد البشرية الوطنية
ً
ب ـش ـك ـل ـهــا ال ـص ـح ـيــح بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ال ـم ـح ـســوب ـيــات
ً
واسـتـخــدام السلطة اإلداريـ ــة بــات أم ــرا مهما في
ظل رؤية وأهداف وزارة الصحة للوصول للواقع
ال ـم ـن ـشــود هـ ــذه ال ــرؤي ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة ال ـم ـب ـن ـيــة على
رؤي ــة  2030الـتــي أطلقها ع ـ ّـراب الـشـبــاب العربي
وال ـس ـع ــودي ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ول ــي الـعـهــد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
الذي آمن بقدرات الشباب السعودي فكيف اليؤمن
بهم وهم يشكلون النسبة األعلى في المجتمع.

رأي:

ماجد عبداهلل الرفاعي

ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـح ـصــر م ــؤش ــر ن ـس ـبــة األسـ ـ ــرة «
ً
الـمــرضــى إل ــى الـتـمــريــض» حـيــث يعتبر مــؤشــرا
ً
ً
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا فـ ــي أي م ـن ـظ ــوم ــة ص ـح ـي ــة ن ـ ـظـ ــرا الن
التمريض هــو المشغل األســاســي للمستشفيات
وه ــم ال ـمــائ ـكــة ال ـت ــي ت ـج ــوب أروق ـ ــة المستشفى
ً
بـحـثــا عــن راح ــة الـمــرضــى ,والـنـقــص التمريضي
وعدم االستخدام األمثل للقدرات والتسرب يقلالن
م ــن األداء ويـنـعـكــس سـلـبــا ًع ـلــى ال ـح ـيــاة الـعــامــة
واالجـتـمــاعـيــة والنفسية للتمريض ،ولـعــل أبــرز
الـعــوامــل الـمـســاعــدة على ذلــك عــدم وج ــود العدل
والظلم اإلداري وعــدم وجــود حضانات لألطفال
فــي ظــل الـمـنــاوبــات الطويلة والـقـيــام بمهام غير
مهامهم األساسية دون حوافز معنوية او مادية
ولــو ســردنــا الـعــوامــل األخ ــرى ســوف نحتاج إلى
مجلدات لذلك.
بقي أن أختم بالقول وختام القول «مسك» على
اإلدارات أن تستخدم الموارد البشرية التمريضية
الوطنية بالشكل المأمؤل ووضع منهجية تسير
وف ــق تـطـلـعــات ال ـق ـيــادة الن ذل ــك يـســاهــم وبشكل
فعال فــي جــودة المخرجات الصحية التي ترفع
من مؤشر العمل اإلداري لديهم.
يـقــول إبــراهـيــم الفقي :ال تـحــزن إذا ج ــاء ك سهم
قاتل من أقرب الناس إلى قلبك ,فسوف تجد من
ينزع السهم ويعيد لك الحياة واالبتسامة .

أخذت الهيئة العامة الثقافة على عاتقها السعي لصناعة عمل ثقافي يليق بوطن
يمتلك موروثًا ثقافيًا ضخمًا  -إال أنه مع األسف الشديد – مازال مخرج الثقافة يراوح
مكانه دون االنتشار عالمي ،هنا يزداد الحمل على الهيئة لتقوم باستنهاض هممها
لنقل الثقافة من الدائرة الصغيرة إلى الدائرة األوسع
للتواصل مع الكاتب

j.alkarat@saudiopinion.org

ثقافتنا وحضورنا العالمي
مـمــا يـحـتــاج إل ــى تـضــافــر ج ـهــود الجميع
لتعزيز هذا المشروع الذي يعد أحد مقومات
جـ ـ ــودة الـ ـحـ ـي ــاة ،ه ـن ــا ت ـت ـفــاقــم ال ـم ـســؤول ـيــة
وتـتـضــاعــف ال ـم ـهــام عـلــى كــاهــل الـهـيـئــة كي
ت ــدف ــع بــال ـث ـقــافــة إلـ ــى وجـ ـ ــود ف ــاع ــل وم ــؤث ــر
لجميع شرائح المجتمع.
مما ال ريــب فيه أن أحــد أهــم أه ــداف هيئة
الثقافة هو بناء شخصيات مثقفة ومبدعة
ومتوازنة مع تعزيز الهوية الوطنية وحين

نـحــاول تفسير مفهوم الثقافة نلحظ أنها
تشمل جوانب حياتية متنوعة فإلى جانب
المفهوم المحدود في كون الثقافة مقتصرة
على حرفتي األدب والفن فــإن ذلــك يؤطرها
ويـقـلــل مــن مكانتها ويـضـعــف دورهـ ــا ،مما
يعني أن للثقافة مـفـهــوم أوس ــع شــامــا كل
الـ ـم ــوروث ــات م ــن ع ـ ـ ــادات  ,ت ـق ــال ـي ــد ,أكـ ــات,
مــابــس ,مـســرح ,تـصــويــر ,سينما ,رقـصــات
,ش ـع ـب ـيــة و م ـبــانــي  ...ك ـل ـهــا تـ ـن ــدرج تحت

رأي:
مفهوم الـثـقــافــة ،وال يغيب عــن أذهــانـنــا في
كون الثقافة كائن حي يتعافى إن وجد بيئة
مـحـفــزة وي ـمــرض وي ـصــاب بالعلل إن وجــد
بيئة خاملة.
الـثـقــافــة تـعــد أه ــم ج ــزء مــن ال ـقــوة الناعمة
وبـهــا ومــن خاللها يمكن أن يستفيد منها
ً
ً
جـمـيــع ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع صـ ـغ ــارا وكـ ـب ــارا،
وجاءت رؤية  2030لتعزيز الثقافة ووضعها
في اإلطــار الصحيح ليكون لوطننا حضور

جمعان الكرت

محلي وعربي وعالمي ألن الثقافة هي التي
تـعـكــس وج ــه أي دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم حـيــث أن
الفرد في أي مجتمع يعد السفير الحقيقي
والـ ــذي يـعـطــي ال ـص ــورة األولـ ــى ع ــن الـمـكــان
الذي يعيش فيه.
أم ــا ل ـمــاذا؟ ف ــأن الـثـقــافــة تــزيــد مــن رصيد
ً
ً
ال ــوع ــي الـ ـ ــذي ي ـخ ـلــق م ـج ـت ـم ـعــا مـتـســامـحــا
ً ً
متصالحا أوال مع ذاته ومع اآلخرين  ,الثقافة
هي التي تعطي للحياة جمالها وبهاءها .
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من شاهد مشهد
الجولة الثانية عشر
من دورينا يعرف مدى
قوته خصوص ًا في هذا
الموسم

ال يختلف “عاقال ”
ن
يقرآن التاريخ جيدًا عن
مكانة المملكة ودورها
القيادي الذي تلعبه
في اصالح ذات البين
بين الشعوب العربية
واالسالمية

للتواصل مع الكاتب

للتواصل مع الكاتب

m.sadakah@saudiopinion.org

أندية المقدمة
«تتعازم» على الدوري !

العـ ـب ــون أج ــان ــب وم ـب ــال ــغ ضـخـمــه
صـ ــرفـ ــت عـ ـل ــى عـ ـ ـ ــودة ق ـ ـ ــوة الـ ـ ـ ــدوري
والغريب أن بعض الجماهير ال تزال
تنظر الى الــدوري بذكريات الماضي
 ,أولـ ـئ ــك س ــرع ــان م ــا س ـي ـص ـطــدمــون
ب ــالـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة بـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
ً
وت ـط ــورات  ,فالصغير أصـبــح كبيرا
ً
وال ـك ـب ـيــر أص ـب ــح ك ـه ــا وس ــرع ــان ما
ً
أصـبـحــت بـعــض األن ــدي ــة ح ـمــا على
جماهيرها لــدرجــة أن “ الشعر شاب
يا عبيد “ .
استفاقت بعض الجماهير من خالل
المشهد رقم  ١٢ليشاهدوا أن الكبير

محمد غازي صدقه

رأي:

أصبح في الذيل وذلك البطل أصبح
ً
ً
كـهــا  ,وهـنــاك مــن رســم طموحا قبل
ال ـمــوســم ووجـ ــد أن ال ـص ــورة ل ــم تكن
ٌ
واضحه لفريقه فقد بدت فاقدة للون
ب ــال ــرغ ــم م ــن أن ـه ــا ت ـع ـطــي األم ـ ــل لمن
يــراهــا إال أن مــن يشهد تـلــك الـصــور’
يـ ـج ــد ب ــداخـ ـلـ ـه ــا كـ ــومـ ــة ألـ ـ ــم وهـ ـن ــاك
مشاهد كثيره خالل الموسم سنراها
ومنها خــروج “ الفار” في كل مباراة
من المصيدة .
ال تتعجبوا أو تستعجلوا  ,سنرى
مشاهد عظيمه خالل الموسم إلى أن
يسدل عليها الستار في الجوله . ٢٦

يعد االختيار األمثل للقادة
القادرين على تحقيق أهداف
المنظمات عامأل رئيسي ًا لنجاح
أي مؤسسة .
للتواصل مع الكاتب

s.nasser@saudiopinion.org

اختيار القادة

رأي:
إن أهـ ـ ــم ص ـف ـت ـي ــن الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـقـ ــادة
يتمثالن في التأثير والحكمة وهاتين
الـصـفـتـيــن ال يـمـكــن اكـتـســابـهـمــا  ,إال
أن ه ـنــاك بـعــض ال ـص ـفــات ال ـتــي يمكن
تعلمها كالمهارات والتقنيات اإلدارية
والكتابية وغيرها  ,نستطيع القول
بأن القيادة تتلخص في ثالث مؤثرات
,ع ـ ـلـ ــم ي ـك ـت ـســب بــال ـت ـع ـل ـيــم وم ـ ـهـ ــارات
تكتسب بالتدريب والممارسة وسلوك
فطري جبل الشخص عليه.
الـ ـقـ ـي ــادة ق ـ ــوة أس ــاسـ ـي ــة ي ــوك ــل أي ـهــا
مصائر الناس من خالل اتخاذ القرارات
 ,وخ ـ ــط س ـي ــر ال ـم ـن ـظ ـمــة ف ــإم ــا ت ـكــون
مـ ـع ــول لـتـحـقـيــق ن ـجــاحــات ـهــا أو آخــر
إلس ـقــاط بنيانها وه ـنــا ي ـبــرز الـعــامــل
الحاكم أو المتغير المستقل ومادون
ذلك من عوامل تبقى في دور المتغير
التابع إلى حد كبير  ,فكل التوابع من
إمكانيات في المنظمة من مورد بشري
أو غيره تتبع لذلك القائد .
ال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـح ـق ـي ـق ــي ه ـ ــو م ـ ــن ي ـم ـت ـلــك
«كارزما” االبوة بحيث يشعر الجميع
أنـ ــه م ـن ـقــذ ل ــه وم ــداف ــع ع ـنــه  ,وم ـه ــارة
إدارة االنـســان  ,فتلك المنظمات التي
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شقراء بنت ناصر

تـ ـس ــوده ــا ال ـم ـش ــاح ـن ــات وع ـ ـ ــدم رض ــا
فرق العمل وغياب الرضا واإلنتاجية
وتخبط مصالح ال ـمــورد الـبـشــري مع
أه ــداف ـه ــا ,دل ـي ــل ع ـلــى اخ ـف ــاق ال ـق ـيــادة
الرشيدة التي تفتقد الى مهارات العمل
اإلداري .
وهـ ـن ــا ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـتـ ـس ــاء ل  ,مــاهــي
المعايير التي وضعتها تلك المنظمات
في اختيار قادتها ؟
لـ ـ ــأسـ ـ ــف ي ـ ـغ ـ ـيـ ــب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
مـنـظـمــاتـنــا وخ ــاص ــة ال ـتــاب ـعــة لـلــدولــة
وج ـ ــود م ـعــاي ـيــر ف ــي اخ ـت ـي ــار الـ ـق ــادة ,
ً
حيث يظن المسؤول أن اختيار موظفا
ً
مـ ـتـ ـمـ ـي ــزا كـ ـق ــائ ــد ه ـ ــو عـ ـي ــن ال ـ ـصـ ــواب
ً
متناسيا أن القيادة فن وعلم  ,ال تقاس
بذلك القياس الخاطئ .
إن ال ـقــائــد يـحـتــاج لـلـمـعــرفــة والـعـلــم
اإلداري وسـمــات الشخصية القيادية
وأن يخضع للتدرج في المراكز اإلدارية
ليحقق الخبرة والتمرس .
ال ـ ـيـ ــس م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد أن ت ـ ـهـ ــدر تـلــك
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــوق ــت ال ــذي
يحتاجه المجتمع فــي المساهمة في
ازدهاره؟

s.almusallm@saudiopinion.org

الحقيقة الغائبة !
وال يـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــك أي عـ ـ ــاقـ ـ ــل
ب ــالـ ـمـ ـب ــادرات الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
ت ـجــاه ردء ال ـص ــدع ال ـعــربــي من
خــال استضافتها للعديد من
الـ ـلـ ـق ــاءات ب ـيــن الـمـتـخــاصـمـيــن
ل ـف ــك رم ـ ـ ــوز ال ـ ـخـ ــاف وت ـس ــوي ــة
األم ــور واعــادت ـهــا إلــى نصابها
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح وال ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـل ــيء
بــال ـمــواقــف ال ـس ـعــوديــة ف ــي هــذا
الجانب بالتحديد.
ُ
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـلـ ـع ــب
ً
ً
الـمـمـلـكــة دورا ُم ـه ـمــا ف ــي خلق
الـ ـت ــوازن الـعــالـمــي م ــن الـنــاحـيــة
االقتصادية ـ والــذي هو عصب
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـ ـيـ ــوم  -ل ـل ـع ــدي ــد مــن

رأي:

شـ ـع ــوب األرض وح ـك ــوم ــات ـه ــا
مــن خــال عقد مؤتمرات دولية
والتحكم بأسعار النفط وعــدم
خ ـل ـخ ـل ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي
وخـ ـ ـل ـ ــق ت ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــات وازمـ ـ ـ ـ ــات
اقـتـصــاديــة ت ــؤدي ال ــى خــافــات
سياسية وغضب الشعوب على
حكوماتها فالمملكة بلد أيقن
أن التوازن مطلوب وأن العملية
تكاملية وأنها تقدم المصلحة
العامة على مصلحتها الذاتية
،وق ــدم ــت ال ـك ـث ـيــر م ــن أجـ ــل ذلــك
وه ـ ــي راعـ ـي ــة أولـ ـ ــى ف ــي ال ـعــالــم
ل ـم ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب ومـكــافـحـتــه
ً
ً
وت ــدع ــوا دائ ـم ــا واب ـ ــدا ال ــى عــدم

صالح عبداهلل املسلم
االقـتـتــال وسـفــك الــدمــاء وتــؤكــد
على الحوار.
تقوم المملكة بدور مهم في زرع
ثقافة االح ـتــرام مــا بين شعوب
األرض وعدم التدخل في شؤون
اآلخ ــر وتـسـعــى ال ــى نـشــر ثقافة
الـ ـح ــوار ال ـس ـيــاســي وال ـج ـلــوس
عـلــى طــاولــة ال ـم ـفــاوضــات لحل
أي خالفات قد تنشأ.
وعلى هــذا االس ــاس أصبحت
ال ـم ـم ـل ـك ــة وع ـ ـلـ ــى م ـ ــر الـ ـت ــاري ــخ
محور مهم في العملية السياسة
واالقـتـصــاديــة فــي العالم اجمع
وتبوأت مكانة تستحقها.
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