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رئيس التحرير

سارة القريني
ع�ش� اللجنة الفرعية حلملة )ممتلكاتنا غالية(

اإلشراف الفني واإلعالمي

أحمد الغنام

اإلنتاج  والطباعة

دار الصحافة للخدمات اإلعالمية

دعمًا لرس��التنا نح��و تبصير جميع 
فئات المجتمع بأهمية الممتلكات 
المحافظ��ة  وض��رورة  العام��ة 
عليه��ا وذل��ك لخلق مجتم��ع واٍع 
تجاه الممتل��كات العامة؛ ال تمانع 
المجل��ة باقتباس أي مادة نش��رت 

فيها شرط اإلشارة إلى المصدر.
المنش��ورة  اآلراء  تمث��ل  وال  ه��ذا 

توجهات المجلة بالضرورة.

الممتلكات العامة هدية غالية؛ فأعطها جانبًا من اهتمامك

حرمة الممتلكات العامة

ب�شم اهلل واحلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�ش�ل 

اهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد: 

بنعمة  نا  خ�شَّ اأن  علينا  الكثرية  اهلل  نعم  من  اإن 

والأعرا�ض  الأم�ال  حفظ  جعل  الذي  الإ�شالم 

عنها،  احلياد  يج�ز  ل  التي  الث�ابت  من  والأرواح 

من  واخلا�شة  العامة  باملمتلكات  العبث  وجعل 

لأن  دينيًا،  واجبًا  عليها  واحلفاظ  �شرعًا،  املحرمات 

ويحرم  البناء  على  يحثنا  احلنيف  الإ�شالمي  ديننا 

كل اأن�اع التخريب والت�ش�يه التي تنعك�ض �شلبًا على 

اأن احلفاظ على  ال�طن وامل�اطن، ول �شك  مقدرات 

العامة هي م�ش�ؤولية اجلميع، ول يقت�شر  املمتلكات 

على فئة دون �ش�اها، لأنها ملك للجميع ينتفع بها 

كل اأبناء ال�طن.

وتعزيزًا  الرائد،  ال�طني  لدورها  وا�شت�شعارًا 

مل�ش�ؤولياتها الجتماعية جتاه املجتمع، اأطلقت جامعة 

امللك �شع�د مبادرة ت�ع�ية حتمل عن�ان: )ممتلكاتنا 

غالية(، ت�شعى من خاللها اإىل الق�شاء على الظ�اهر 

ال�شالبة وال�شل�ك غري احل�شاري الذي متار�شه الكثري 

من الطالبات وال�شباب غري ال�اعي باأهمية املمتلكات 

العامة، وتر�شيخ اجل�انب الإيجابية، من خالل اإقامة 

العديد من الفعاليات داخل مقر اجلامعة وخارجها، 

والتي تهدف اإىل حتقيق الت�عية املجتمعية، وغر�ض 

يف  لي�ض  العامة  املمتلكات  على  املحافظة  مفه�م 

وكم  املجتمع،  اأفراد  كل  بل  الطالبات فح�شب  دواخل 

يحدونا الأمل يف اأن حتقق حملة )ممتلكاتنا غالية( 

الظاهرة  هذه  من  للحد  ال�عي  ن�شر  يف  اأهدافها 

واملحافظة على ممتلكاتنا لتظل م�شرقة دومًا.   

العامة  املمتلكات  على  املحافظة  اأن  ن�ؤكد  اأخريًا: 

دليل وعي باأهمية تلك املرافق وما متثله يف حياتنا، 

وتعك�ض ال�ش�رة احل�شارية للم�اطن.

فيه  ما  اإىل  جميعًا  ي�فقنا  اأن  اهلل  ن�شاأل  وختامًا: 

خري البالد والعباد.

جلنة امل�شابقات بني الكليات

قبل البدء:

استشراف

قريبًا منهم

استطالع

ثقافة
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أتى اإلسالم بالعمار والبناء والصالح ونهى 
عن الخراب والهدم والفساد قال تعالى: 
)َواَل ُتْفِس��ُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْع��َد ِإْصاَلِحَها(، 
وهن��اك مراف��ق عامة لخدم��ة المجتمع 
الن��اس  كل  به��ا  االنتف��اع  ف��ي  يش��ترك 
فوجب عليهم جميعًا المحافظة عليها 
حمايًة للبيئة ومنعًا للفس��اد ومحافظًة 
عل��ى المصلح��ة العام��ة وال��ذوق العام، 
والمحافظ��ة عل��ى الممتل��كات العام��ة 
دليل على رقي األمة ومس��توى ثقافتها 
ومعرفتها ودرجتها في العلم واألخالق 
النبيلة، وأي دول��ة أو مدينة أو قرية يمكن 
أن تس��تدل على مدى ازدهارها وتقدمها 
س��كانها  حف��ظ  مس��توى  إل��ى  بالنظ��ر 

للمراف��ق العام��ة والكت��اب ُيع��رف م��ن 
المتعل��م  النبي��ل  المجتم��ع  ألن  عنوان��ه 
الع��ام  الطري��ق  عل��ى  يحاف��ظ  الراق��ي 
والمي��دان والحديق��ة والملع��ب والنادي 
أم��ا  أصنافه��ا،  بكاف��ة  التحتي��ة  والبني��ة 
المجتمع الهمج��ي الغوغائي الفوضوي 
فه��و مجتم��ع متل��ف مه��ّدم مخ��ّرب 
لقّلة وعيه بمصالح��ه وضعف إدراكه بما 
ينفع��ه، إن اإلس��الم الذي أت��ى نبيه صلى 
إال اهلل  ال��ه  ال  بكلم��ة  اهلل علي��ه وس��لم 
أت��ى بإزالة األذى ع��ن الطريق ومنع قطع 
الش��جر المثمر وتلويث البيئ��ة واألذى في 
الطرقات ألن نب��ي الرحمة صلى اهلل عليه 
وس��لم ُبعث بالعمار والنظاف��ة واحترام 

اإلنس��ان وترتيب ش��ؤون الحي��اة، إن علينا 
معرف��ة  عل��ى  الجي��ل  نرب��ي  أن  جميع��ًا 
م��ا في��ه مصلحت��ه ونفعه ونغ��رس في 
نفوس الناش��ئة احترام المراف��ق العامة 
البيئ��ة  المجتم��ع حقوق��ه وإن  وإعط��اء 
ُمل��كًا خاص��ًا  لي��س  العام��ة  والحديق��ة 
يجوز لصاح��ب الٌملك أن يتص��رف فيه بل 
ه��ي للكب��ار والصغ��ار والرج��ال والنس��اء 
وللمجتمع بأْس��ِره وال ب��د أن نرفع جميعًا 
الفت��ة: )ال لإلت��الف ال لإلفس��اد ال للخ��راب 
ال لله��دم(، الش��جرة الُمظل��ة حفظه��ا 
أمانة في أعناق الجميع، الطريق الس��الك 
العام��ة  والس��احة  المعّب��دة  والس��ّكة 
ون��وادي األحي��اء صيانتها واجب ش��رعي 
عل��ى كاف��ة الس��كان، فهّيا إل��ى ثقافة 
جدي��دة تحيي لن��ا نصوص اإلس��الم في 
هذا الجان��ب، والعالم الي��وم أصبح يضع 
الجوائز العامة السخية للدول المتقدمة 
ف��ي حف��ظ البيئ��ة والممتل��كات العامة 
وأصب��ح ميزان الرق��ي والتم��ّدن الحضاري 
هي صيانة واجهة المجتمع في مرافقه 
وما يش��ترك فيه من منافع، وإذا أردت أن 
تحكم على مقدار ُرقّي أي قرية أو مدينة 
فانظر إلى الواجهة العامة التي يش��ترك 
فيها الن��اس، وإذا حملنا المس��ؤولية في 
حف��ظ ممتلكاتن��ا العام��ة قطفن��ا ثم��ار 
واالطمئن��ان  والراح��ة  الراقي��ة  الخدم��ة 
وحس��ن االس��تفادة م��ن ه��ذه المراف��ق 
حت��ى أن ُكت��ب الفقه اإلس��المي عقدت 
ة النافذة أو  أبوابًا في تحريم إغالق الس��كّ
إحالة مياه س��قوف المنازل إلى الش��وارع 
العام��ة إذا كان ف��ي ذل��ك أذي��ة للم��ارة 
وتحري��م قط��ع الغاب��ات وإحراقه��ا ونثر 
الفض��الت في الطرق��ات وقس على هذا 
ما يفعله بعض الفوضويي��ن من الكتابة 
على الجدران والعب��ث بالحدائق الجميلة 
العام��ة وتدنيس البيئة وإلح��اق الضرر بما 

فيه منفعة للجميع. 

ال���ب�داي��ة

الممتلكات العامة ملك 
للجميع

ض القرني
عائ

د.
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داخل  من  ينبع  �سيكولوجي  �سعور  الفرح 

علم  والثقافة  بال�سرور،  اإح�سا�ساً  يولد  املرء 

بالإ�سالح  تهتم  حمدودة  واأطر  نُظم  ذو 

خا�سة  �سعورية  كحالة  وللفرح  والتهذيب، 

ول  تالزمه  اخل�سو�سية،  يف  مماثلة  ثقافة 

تنفك عنه ول يكتمل اإل بها، بل بدونها تت�سيد 

مقدمتها  يف  الغوغائية،  وت�ستبد  الفو�سى 

عليها  واملحافظة  الآخرين  حقوق  احرتام 

�سواء كانت مادية اأو معنوية، وعدم التعر�ض 

وتعاظم  الفرح  م�ساحة  متددت  مهما  لها 

يف  نفتقده  ما  هذا  لالأ�سف  ولكن  النت�ساء، 

احتفالتنا مبنا�سباتنا املختلفة.

رمبا يكون �سبابنا ـ اأقول رمبا ـ هو الوحيد 

الذي ميار�ض حقه  الب�سيطة  على وجه هذه 

بطريقة  بالفرح  �سعوره  واإبداء  الحتفال  يف 

تعمد  بل  ح�ساري،  غري  واأ�سلوب  خاطئة 

اأعرافنا  على  والتمرد  املاألوف  عن  اخلروج 

وخمالفة عاداتنا وتقاليدنا، مما يوؤكد بجالء 

ملفهوم  ال�سباب  اأولئك  لدى  خطاأ  وجود 

وقد  الفرح!!  لثقافة  وافتقادهم  الحتفال 

نلتم�ض له بع�ض العذر ل كله، لأن ثقافة الفرح 

كانت مغيبة لدينا ل�سنوات طوال م�ست ب�سبب 

املنع كونها كانت تُعد من املحاذير ال�سرعية، 

ـ  ـ حفظهم اهلل  اأمرنا  ولكن بعد �سماح ولة 

بالحتفال واإظهار م�ساعر الفرح كان الواجب 

امل�سوؤولية،  مل�ستوى  الرتقاء  ال�سباب  على 

الوعي  من  ب�سيء  احتفالته  وتنظيم 

راحة  ت�سمن  ح�سارية  وبطريقة  والإدراك 

بها،  امل�سا�ض  دون  حقوقهم  وحفظ  اجلميع 

اجلميلة  ال�سورة  جت�سيد  هو  املطلوب  لأن 

للمواطنة احلقيقية واإبداء امل�ساعر ال�سادقة 

الدولة  مبقدرات  العبث  ل  املنا�سبة  جتاه 

وتخريبها وت�سويه �سورتها!! ولكن ما يوؤ�سف 

له اأن بع�ض ال�سباب مازال يجنح اإىل التعبري 

عن م�ساعره بعيداً عن الهدف الأ�سمى الذي 

من اأجله �سرعت هذه الحتفالت!!

ولعل نظرة عابرة للطريقة التي يبدي بها 

ال�سباب �سعوره جتاه اأية منا�سبة يف مملكتنا 

احلبيبة، وطنية كانت اأو ريا�سية اأو غريهما، 

توؤكد لنا مدى افتقاد البع�ض لثقافة الحتفال 

احتفائه  لدى  ميار�سها  التي  الفو�سى  وكم 

يتحول  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  وعلى  بها!!، 

احتفالنا باليوم الوطني ململكتنا احلبيبة، من 

لت�سويه  يوم  اإىل  الوطن  اأيام  باأغلى  احتفاء 

اإ�سافة  اخلا�سة،  وغريها  الدولة  ممتلكات 

دخيل  هو  ما  بكل  ال�سباب  بع�ض  اإتيان  اإىل 

على جمتمعنا بدءاً بالرق�ض يف ال�سوارع غري 

اآبهني باملارة وظروفهم، ومروراً بالتعبري عن 

واجلدران،  ال�سيارات  على  بالكتابة  �سعادته 

ولي�ض انتهاًء بانتهاج �سلوكيات مل ناألفها من 

قبل!! اأما ما نراه عند احتفاله بفوز منتخبنا 

الوطني اأو اأي من فرقنا �سواء يف الدوري اأو 

فتلك حكاية  اأو م�ساركات خارجية،  الكاأ�ض، 

اأخرى!! تقوم الدنيا ول تقعد!! وتئن اجلدران 

النت�سار!!  ذاك  جراء  اأ�سابها  ما  هول  من 

م�ساعر  عن  التعبري  هواة  عن  ف�ساًل  هذا 

احلب والهيام على اجلدران، وبالطبع ل يهم 

اإن كانت على ممتلكات عامة اأو خا�سة، فما 

بتفريغ �سحنات احلرمان  التنفي�ض  يهمه هو 

والهجر املكبوتة يف دواخله!!

احتفاء  م�سكلة  لي�ست  امل�سكلة  اأن  الالفت 

منتخبنا  بفوز  ابتهاج  اأو  الوطن،  اأيام  باأغلى 

فرقنا  من  اأي  بانت�سار  احتفال  اأو  القومي، 

الذي  �سبابنا  م�سكلة  هي  اإمنا  الريا�سية، 

بهكذا  فالحتفال  الحتفال،  ثقافة  يفتقد 

بتعطيل حركة  يتم  ـ ل  كانت  اأياً  ـ  منا�سبات 

املرور، اأو ت�سويه املمتلكات العامة، اأو تخريب 

على  امل�ساعر  كتابة  اأو  اخلا�سة  املباين 

احل�ساري  ال�سلوك  باإبداء  اإمنا  اجلدران، 

ويج�سد  والإدراك  الوعي  يرتجم  الذي 

واحلفاظ  الآخرين  حقوق  احرتام  اأهمية 

املنطقي  من  لي�ض  وبالطبع  على ممتلكاتهم، 

اإلغاء الحتفالت كعالج ملثل هذه ال�سلوكيات 

بزرع  منها  احلد  بالإمكان  ولكن  اخلاطئة، 

اأبنائنا،  نفو�ض  يف  والحتفال  الفرح  ثقافة 

وتكامل  اجلهود  بت�سافر  ال  ذلك  يتاأتى  ول 

بدورها  واللتزام  بالأ�سرة  بدءاً  الأدوار، 

يف  الوطن  حب  بغر�ض  واملدر�سة  الرقابي، 

ممتلكاته،  على  واملحافظة  الن�ضء  نفو�ض 

اإ�سافة اإىل اأجهزة الإعالم وتكثيف حمالتها 

التوعوية والتثقيفية.

استشراف

ثقافة االحتفال

أحمد الغنام كتب:



�أ�شكال  �أحد  �ل�شعودية«  »�لعر�شة 

خاللها  من  يعرب  �لتي  �الحتفاالت 

�ل�شعوديون عن �أفر�حهم،

ت�شوير: في�شل �لدريوي�ش.
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 كيف ومتى بد�أت فكرة حملة »ممتلكاتنا 

غالية«.. وما �لد�فع لهذه �حلملة؟

- بداأت الفكرة مبحاوالت لتوعية الطالبات 

من  اجلامعة  مرافق  على  املحافظة  باأهمية 

مركز  املجتمعي يف  التوا�صل  من�صوبات  قبل 

واإمياناً  الطبية،  والدرا�صات  العلوم  اأق�صام 

من اإدارة اجلامعة بدورها احليوي يف خدمة 

قراراً  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�صدر  املجتمع 

بت�صكيل جلنة دائمة لتفعيل احلملة.

جهات  من  دعمًا  �حلملة  وجدت  هل   

خارج �جلامعة؟

بتجاوب  احلمد  وهلل  فوجئنا  نعم؛   -

وا�صع من قبل الكثري من اجلهات احلكومية 

غالية«،  »ممتلكاتنا  حملة  مع  واالأهلية 

با�صتقبال  �صواء  بامل�صاركة  الكبري  وترحيبهم 

الطالب  مهام  وت�صهيل  احلملة  فعاليات 

باأركان  احلملة  يف  امل�صاركة  اأو  والطالبات، 

وعلى  تخ�ص�صه،  جمال  يف  كل  تعريفية 

مدينة  اأمانة  كانت  احل�صر  ال  املثال  �صبيل 

للم�صاركة  ال�صباقة  اجلهات  من  الريا�ض 

يف  خربة  ذوو  وهم  خا�صة  الدعم  وتقدمي 

عليها،  واملحافظة  العامة  املمتلكات  �صيانة 

اإ�صافة اإىل املدار�ض احلكومية وامل�صت�صفيات 

و�صركات اإعادة التدوير.

لـــقاء

حملة )ممتلكاتنا غالية(.. حققت ما كنا نتوق إليه

سارة القريني حـوار

أكدت أنها واجب ديني ووطني أكثر من كونها واجبًا تثقيفيًا توعويًا..  د. إيناس العيسى:

ســليمان  بنــت  إينــاس  الدكتــورة 
العيســى، مســاعد وكيل الجامعة 
واألكاديميــة،  التعليميــة  للشــؤون 
رئيس اللجنة الدائمة لإلشــراف على  
نمــوذج  غاليــة،  ممتلكاتنــا  حملــة 
مشــرق للمرأة الســعودية الناجحة 
التي تجسد الدور الفاعل لمشاركة 
النصــف اآلخــر فــي دفــع مســيرة 
الحبيبــة،  مملكتنــا  فــي  التنميــة 
مثقفة وطموحة ومتواضعة ألبعد 
حــد، فضــًا عــن تســلحها بالعلم 
والخبــرة والمعرفــة التــي تؤهلهــا 
البتكار األفكار المتجددة والمبادرات 
االجتماعية التي تســهم في وضع 
الحلول الناجعة للكثير من القضايا، 
في حوارنــا معها حدثتنا عن حملة 
العارفين،  )ممتلكاتنا غالية( حديث 
والملميــن بــكل خيوطهــا.. ولم ال 
وهي صاحبة الفكرة وتشــارك في 

تنفيذها:



�ستحقق  �حلملة  �أن  تعتقدين  هل   

�أهد�فها �ملن�سودة؟

نرى  واأننا  �صيما  كثرياً  متفائلون  نحن   -

واملجمعات  املدار�ض  من  كبرياً  ترحيباً 

الفعالية،  هذه  مثل  الحت�صان  التجارية 

اإ�صافة اإىل بع�ض املوؤ�ص�صات احلكومية التي 

الفعالية  بادرت با�صت�صافتنا للم�صاركة بهذه 

مثل جامعة االأمري �صلمان مبحافظة اخلرج؛ 

من  اأكرث  ووطنياً  دينياً  واجباً  تُعد  فاحلملة 

حققت  وقد  توعوياً،  تثقيفياً  واجباً  كونها 

حيث  له،  نتوق  كنا  ما  اأهدافها  من  احلملة 

الثقايف  املجال  يف  الو�صوح  منحى  اأخذت 

»ممتلكاتنا  عنوانها  خالل  من  عك�ض  الذي 

غالية« اأن املبادرة بهذه احلملة رمبا ال تكون 

متميزة  ولكنها  الطرح  حيث  من  جديدة 

ارتبطت  واأنها  ال�صيما  ال�صمولية،  حيث  من 

بعدة فعاليات لتنفيذها بعدد من املوؤ�ص�صات 

احلكومية وغري احلكومية، و�صدرت ب�صاأنها 

وعلى  اجلامعة،  من  واملن�صورات  املطبوعات 

الرغم من اأن اجلامعة كانت تطمح بحملتها 

تغطية اأكرب �صريحة من املجتمع اإال اأن اجلهد  

ت�صكيل  الأهمية  املدار�ض  على  مكثفاً  كان 

الن�ضء على قيم وطنية و�صلوكيات �صحيحة، 

يف  احلملة  هذه  يف  اجلامعة  دور  ويتمثل 

تكثيف التوعية والتثقيف مبا ميكن الطالبة 

من التمييز بني الفعل ال�صحيح واخلطاأ.

�مل�سمى  هذ�  مل  غالية«  »ممتلكاتنا   

حتديدً� دون غريه كـ»ممتلكاتنا �أمانة« مثاًل؟

ممتلكاتنا  معنيني:  يحمل  امل�صمى  هذا   -

مليارات  الدولة  فيها  �صخت  بثمنها،  غالية 

واملقيم،  املواطن  خدمة  �صبيل  يف  الرياالت 

وعزيزة وغالية على قلوبنا الأن مقدرات هذا 

الوطن املعطاء الذي مل يبخل علينا ب�صيء.

 هاّل حدثتينا عن دور �لطالب يف حملة 

»ممتلكاتنا غالية«؟

- الطالب هم الركيزة االأوىل التي قامت 

عليها احلملة بتوجيهات من معايل الدكتور 

�صعود  امللك  العثمان مدير جامعة  اهلل  عبد 

الذي راأى �صرورة اإ�صراك الطالب والطالبات 

يف اإعداد وتنظيم هذه احلملة؛ وقد انطلقت 

بجهود طالبية،  فعاليات احلملة  من  الكثري 

دور  امليداين  التدريب  لطالب  كان  حيث 

كبري يف ن�صر وعي املحافظة على ممتلكات 

الوطن يف املدار�ض احلكومية ومراكز التاأهيل 

وامل�صت�صفيات، اإ�صافة اإىل ال�صراكة الطالبية 

واالأندية الطالبية حيث كان لكل منهما دور 

فاعل يف  تفعيل احلملة.

 ما �خلطة �لتي و�سعتموها لن�سر وبث 

�أهد�ف �حلملة وروؤيتها؟

- يف البدء مت ت�صكيل جلنة اأع�صاوؤها من 

عمادات اجلامعة، ومت عقد عدة اجتماعات 

اأهداف  اإ�صرتاتيجية حمددة تخدم  اأجل  من 

تاأ�صيل  يف  وال�صهولة  باملرونة  تتميز  احلملة 

وعدم  املمتلكات  هذه  على  املحافظة  معنى 

هذه  تنفيذ  اإ�صرتاتيجيتنا  تناولت  اإتالفها، 

احلملة من خالل الن�صاط الثقايف املتمثل يف 

امللتقى الذي �صم �صخ�صيات من ذوي اخلربة 

النف�ض  وعلم  والدين  التعليم  جماالت  يف 

باالإ�صافة  الريا�ض،  مدينة  واأمانة  االإر�صادي 

واالأركان  ال�صبابية،  امل�صريات  تنفيذ  اإىل 

العديد  التوعوية داخل وخارج اجلامعة ويف 

التجارية  واملجمعات  املدار�ض احلكومية  من 

وامل�صت�صفيات احلكومية، عالوة على اإطالق 

الظواهر  لر�صد  ال�صوئي  الت�صوير  م�صابقة 

ال�صالبة يف اإتالف املمتلكات مع ر�صد جوائز 

نقدية الأف�صل �صور جت�صد معاناة ال�صارع من 

هكذا �صلوكيات.

يف  �مل�ساركة  على  �لإقبال  ترين  كيف   

م�سابقة حملة »ممتلكاتنا غالية«؟

- هناك اإقبال كبري من قبل طالب وطالبات 

رغم  امل�صابقات،  يف  امل�صاركة  على  اجلامعة 

اأننا مازلنا يف البداية.

 كلمة �أخرية تختتمني بها �حلو�ر..

اأ�صبابها  والم�صنا  الق�صية  طرقنا  لقد   -

وحاولنا حتقيق اأهدافها بكل ما اأتيح لنا من 

و�صائل اآملني اأن نكون قد خطونا خطوة يف 

من  ي�صرياً  ولو جزءاً  ورددنا  التغيري،  طريق 

حق هذا الوطن الغايل على قلوبنا باملحافظة 

على مقدراته وممتلكاته.
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وحدة التطوير البيئي:

1431/11/16هـ  بتاريخ  البيئي  التطوير  وحدة  اأن�شئت 

مبوجب قرار عميدة املركز بهدف املحافظة على م�شتوى البيئة 

داخل مركز الدرا�شات اجلامعية للبنات ون�شر التوعية البيئية 

داخل املركز وخارجه.

وصف الوحدة:

داخل  الوعي  ون�شر  بالبيئة  للعناية  متخ�ش�شة  اإدارية  وحدة 

املركز وخارجه.

الرسالة:

تفعيل دور املركز يف حتقيق تنمية بيئية �شاملة وم�شتدامة.

الرؤية:

اجلامعية  الدرا�شات  مركز  داخل  م�شتدامة  �شحية  بيئة 

للبنات.

الهدف الرئيس:

وتوعية  وخارجه  املركز  داخل  البيئي  التطوير  على  العمل 

بيئة  على  املحافظة  باأهمية  واملجتمع  واملن�شوبات  الطالبات 

�شحية م�شتدامة.

األهداف التفصيلية:

- ن�شر الوعي ب�شرورة املحافظة على م�شتوى بيئي داخل املركز 

العن�شر  بهذا  اجلامعة  من�شوبات  اهتمام  يعك�س  وخارجه 

احليوي.

- العمل على التقليل من حجم الهدر يف موارد اجلامعة.

- املحافظة على الأمالك العامة ون�شر الوعي حول ذلك.

- التوا�شل والتن�شيق مع اجلهات املهتمة بالبيئة وحماية احلياة 

الفطرية وم�شاركتهم يف جميع اأن�شطتهم مثل ( تنظيم حمالت 

بالأيام العاملية).

- دعم الأن�شطة التطوعية يف جمال البيئة وتفعيلها على م�شتوى 

املركز وخارجه.

المهام:

- ن�شر الوعي البيئي لدى من�شوبات املركز.

ال�شلبية  لهدر املوارد  الآثار  الفعالة يف احلد من  - امل�شاهمة 

وتلوث البيئة داخل املركز وخارجه.

- رفع م�شتوى الوعي بق�شايا البيئة وت�شجيع اجلهود الوطنية 

التطوعية لهذا املجال.

خمتلف  مع  بالبيئة  اخلا�شة  الفعاليات  كافة  يف  امل�شاركة   -

الوطنية  املنا�شبات  من  وال�شتفادة  العالقة  ذات  اجلهات 

والإقليمية والدولية يف ن�شر الوعي البيئي.

داخل  العالقة  ذات  املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  التن�شيق   -

اجلامعة وخارجها يف كل ما يتعلق ويخت�س بالبيئة.

داخل  العامة  الأمالك  على  املحافظة  ب�شرورة  الوعي  ن�شر   -

املركز وخارجه والتعامل معها بالطريقة ال�شليمة.

تقــــرير

وحدة التطوير البيئي..تنمية بيئية 
شاملة ومستدامة

تهدف لتوعية طالبات مركز الدراسات الجامعية بأهمية المحافظة على البيئة

في ظــل الجهود التــي تبذلها الجامعــة للحفاظ 
علــى الممتلكات العامــة والتطوير البيئــي.. نتناول 
في هذا العــدد نبذة عن أهم الوحدات الموجودة 

في مركز الدراسات الجامعية بعليشة وهي: 



ال زلت أذكر ذلك المش��هد  حيث جلست 
بجانبنا في إح��دى رحالتنا عبر البحر عائلة 
م��ن اليابان،  زوجان وطف��ل، وأخذ الطفل 
قلم��ًا وخ��ط به  خطوط��ًا  عل��ى الطاولة  
فانقلبت الدنيا في عين الوالدين، ش��هقا 
وأحمر وجهيهم��ا وكأن ع��ارًا لحق بهما، 
وأخ��ذا يدع��كان وجه الطاولة يمس��حان 
الخط��وط  ويؤنب��ان الطفل. ت��رى ما الذي 
يجعل التع��دي على طاول��ة بخط صغير 
ه��و فعاًل يجلب العار في مجتمع بينما ال 
يحرك أكبر انتهاك لمكان عام شعرة في 

وجدان وضمير الناس في مكان آخر؟ 
القي��م اإلس��المية تح��ث المس��لم على 
احترام ما هو مش��ترك بينه وبين اآلخرين، 
ف��ي  والترش��يد  الطري��ق  احت��رام  مث��ل 
اس��تخدام الث��روات وحماية البيئ��ة، لكن 
ه��ذه القي��م ظل��ت بعي��دة ع��ن ضميرنا 
واألماك��ن العام��ة تحت��اج إل��ى ش��رطي 
يالح��ق ويغ��رم ويج��رم لحمايته��ا م��ن 

التخريب. 
يص��رخ األب ف��ي وج��ه طفل��ه ل��و خ��رب 
خ��ط  ل��و  طفله��ا  األم  وتعن��ف  كرس��يًا 
على جدران المنزل لكنهم��ا ما أن يخرجا 
م��ن  منزلهما حت��ى يت��ركا طفلهما حرًا 

يفعل م��ا بدا له في الممتل��كات العامة، 
فالمكان العام لي��س ملكنا بل هو ملك 
الحكوم��ة والحكومة غني��ة لديها المال 
الكثي��ر لتصلح م��ا نخربه، وما ش��أننا  نحن 

بالحفاظ على أشياء الحكومة؟
كم م��رة نادينا أن من حقن��ا أن يكون لنا 
ش��ارع نظي��ف ومس��جد أني��ق وحديق��ة 
مرتب��ة وأش��جار ومكتبه عام��ة، لكن لم 
نفك��ر يوم��ًا أن هذه األش��ياء المش��تركة 
هي ملك الجميع وحق للجميع والجميع 
يعني أنا وأنت وإلحاق الضرر بها يضرني أنا 

وأنت. 
االنتماء إل��ى المكان ه��و مفهوم جديد 
جاء بع��د انتم��اء طويل للجماع��ة ولهذا 
فإنن��ا بحاج��ة ألن ندفع به��ذا المفهوم 
إل��ى وعين��ا وضمائرن��ا وإدراكن��ا  للحي��اة، 
لمعن��ى أن تكون إنس��انًا متحضرًا ترتقي 
بس��لوكك عن ذلك الكائن المخرب الذي 

ال يمر بمكان إال ويتركه في حال يرثى له.
إحياء هذه القيم تحتاج لمنهج مدرس��ي 
الي��وم  ونش��اط مدن��ي مثلم��ا تفعل��ون 
لرف��ع درجة وعي الن��اس خاصة األمهات 
ألنهن المدرس��ة التي ستنشر هذا الوعي 

الجديد. 

مق������ال

الممتلكات 
العامة حق 
الجميع

ة البشر
دري

د. ب
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�شيخ  �آل  نورة  �لدكتورة  تقول  �لبد�ية  يف 

عميدة مركز �لدر��شات �جلامعية بعلي�شة:

يدرك  م�سلم  يف جمتمع  �أننا  �هلل  نحمد 

�لإ�سالمي  �ل�سرع  �لدينية، ومبادئ  و�جباته 

من  و�لتي  �خلري،  فيه  ما  على  حتثنا  �لتي 

وغري  �ساحلني  �أفر�د�ً  نكون  �أن  �أهمها 

ذلك  يف  م�ست�سعرين  متلفني،  �أو  مف�سدين 

تف�سدو� يف  تبارك وتعاىل: »ول  قول �حلق 

�لأر�ض بعد �إ�سالحها و�دعوه خوفاً وطمعاً 

ـ  �ملح�سنني«  من  قريب  �هلل  رحمت  �إن 

�لأعر�ف:56ـ، و�لإف�ساد ل �سك يكون بطرق 

�ملادي  �لإف�ساد  خالل  من  �سو�ء  خمتلفة 

و�لفكري-  �ملعنوي  �لإف�ساد  �أو  �مللمو�ض 

دون  �أو  بق�سد  بذلك  يقوم  من  وهناك 

هذ�  يدرك  جمتمع  يف  نحن  ولكن  ق�سد- 

�ل�سيء وخا�سًة يف جامعة �مللك �سعود �لتي 

ت�سم �لنخبة من �لأفر�د �ملتعلمني و�لو�عني، 

مدركني  يكونو�  �أن  منهم  نتوقع  �لذين 

�لوطن  على ممتلكات  �حلفاظ  لدورهم يف 

�سيء  كل  قبل  لأننا  �جلامعة،  وممتلكات 

من  وم�ستفيدين  و�حد  جمتمع  يف  �أفر�د 

جميع ما توفره �لدولة للمو�طن و�ملجتمع.

تو��شل وت�شيف: يقع على عاتقنا و�جب 

كم�سئولني  �جلامعة  د�خل  خا�سًة  كبري 

وطالب  ومن�سوبني  تدري�ض  هيئة  و�أع�ساء 

استطالع

الحفاظ على الممتلكات العامة تجسيد للمواطـــــــــــــــــــــنة.. وتكريس للوالء واالنتماء للوطن

سارة القريني استطالع

دعوا لتكاتف الجهود.. وأقروا بمبدأ الثواب والعقاب.. وطالبوا بتوعية النشء..أساتذة الجامعات:

 كيف نخلق مجتمعًا واعيًا تجاه الممتلكات العامة..؟!
 ممتلكات الوطن كيف يمكن لنا حمايتها من أيدي العابثين؟

 هل تؤيد فرض عقوبة للحد من السلوك التخريبي وما نوعها ولماذا؟

هــذه األســئلة قمنــا بطرحها على عــدد من النخــب الثقافيــة المؤثرة فــي المجتمع 
فـتنوعت اآلراء واختلفت وجهات النظر حولها.. وكانت الحصيلة النهائية كما يلي:



هذه  رعاية  يف  باأنف�سنا  للبدء  و�إناثاً  ذكور�ً 

�ملمتلكات و�حلفاظ عليها وبث �لوعي بيننا 

يف هذ� �ل�ساأن، وقد �سرع مركز �لدر��سات 

من  �جلانب  بهذ�  �لهتمام  يف  �جلامعية 

خالل �لتوعية �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة عرب 

وغريها  �لإلكرتونية  و�لقنو�ت  �ملحا�سر�ت 

يف  برنامج  و�سع  مت  حيث  �لوعي،  لبث 

�ملا�سي  �لعام  من  �لأول  �لدر��سي  �لف�سل 

�لعديد من  بث  �إىل  �إ�سافة  بذلك،  للتوعية 

�لعبار�ت �لتوعوية من خالل �أربعني �سا�سة 

و��سرت�حات  �ملباين  كافة  على  موزعة 

�لطالبات لغر�ض مفهوم �حلفاظ على �لبيئة 

و�ملمتلكات �لعامة د�خل �جلامعة وخارجها، 

�إمياناً من مركز �لدر��سات �جلامعية باأهمية 

من�سوبات  نفو�ض  يف  غر�سه  و�سرورة  ذلك 

وحدة  �إن�ساء  عن  ف�ساًل  �ملركز،  وطالبات 

�لتطوير �لبيئي من قبل �إد�رة �ملركز للعناية 

�لعديد  و�إلقاء  وممتلكاته،  �ملركز  ببيئة 

وتوزيع  �ل�ساأن  هذ�  يف  �ملحا�سر�ت  من 

م�سروع  �إىل  �إ�سافة  �لتوعوية،  �ملن�سور�ت 

»علب،  �إىل  وت�سنيفها  �لنفايات  تدوير 

زجاج، بال�ستيك، نفايات عامة« دعماً ملفهوم 

�حلفاظ على ممتلكات �جلامعة من �لت�سويه 

للرثو�ت  �لأمثل  لال�ستغالل  �لهدر  وتاليف 

�لتطوير  وحدة  لدى  باأن  علماً  و�ملمتلكات، 

حافاًل  �سنوياً  برناجماً  �ملركز  يف  �لبيئي 

بالأن�سطة �ملتعددة منها: �لتوعية باملحافظة 

على ممتلكات �ملركز و�لوطن.

�لقريني،  فهد  �لدكتور  ي�سري  جهته  ومن 

�أهمية  �إىل  �لطالب  �سوؤون  عمادة  وكيل 

بدء�ً  عدة  �سبل  م�سيفاً: للتوعية  �لتوعية، 

للجهات  وو�سولً  �لتعليمية  باجلهات 

تعاون  من  ولبد  �ملختلفة،  �لإعالمية 

لتفعيل  و�حلكومي  �خلا�ض  �لقطاعني 

�إ�سافة  �ل�ساأن،  هذ�  يف  �لتوعوي  �جلانب 

و�لعقاب  �لثو�ب  مبد�أ  تطبيق  �أهمية  �إىل 

حتفيز�ً للحفاظ على �ملمتلكات، كما �أن �سن 

�لقو�نني يف هذ� �ل�ساأن �سروري جد�ً.

ق�شم  �ل�شويل،  جنالء  �لدكتورة  وتتناول 

�ملهم  قائلة: من  مهمًا  جانبًا  نف�س،  علم 

ممتلكاته  على  �حلفاظ  على  �لطفل  تعويد 

�ل�سخ�سية كاألعابه مثاًل، مع �إ�سعاره بالقيمة 

�ملادية للممتلكات، وحرمانه �إن �أتلف �للعبة 

عنفاً منه، لأن هناك فارقاً بني حماولة فك 

�لبتكار  على  يحفز  مما  لالكت�ساف  �للعبة 

لديه وبني حماولة �إتالفها نتيجة غ�سبه.

�جلا�شر،  مليعة  �لدكتورة  �لر�أي  وت�شاركنا 

ق�شم جغر�فيا، حيث تك�شف: �حلفاظ على 

�لبيئي  �لعامة يعتمد على �لوعي  �ملمتلكات 

�لعامة  �ملمتلكات  و�ملقيم، لأن  �ملو�طن  لدى 

�ل�سعب وم�ساحله، وتكتمل  و�سعت خلدمة 

م�سوؤولية �لفرد جتاه تلك �ملمتلكات بحمايتها 

ويتم  �ملطلوب،  �لغر�ض  توؤدي  كي  و�سونها 

�لبيئي من خالل قنو�ت  �لوعي  تعزيز هذ� 

يف  و�ملكتوبة  و�مل�سموعة  �ملرئية  �لإعالم 

لهذه  و�حلماية  �ل�سيانة  وكيفية  �لتحفيز 

�ملمتلكات.

�حرت�م  هو  �ملمتلكات  وت�شيف: �حرت�م 

لالإن�سان  �لأ�سل  يف  �أقيمت  لأنها  للذ�ت، 

الحفاظ على الممتلكات العامة تجسيد للمواطـــــــــــــــــــــنة.. وتكريس للوالء واالنتماء للوطن

د. لميعة: احترام 
الممتلكات العامة احترام 

للذات

د. عزة: يجب تنمية الحس 
الوطني والديني في 

نفوس أبنائنا



14
15

�حل�ساري  للوجه  �حل�سن  �لرونق  وملنح 

على  �لأوىل  بالدرجة  يعتمد  وهذ�  للوطن، 

مما  �لبيئة  مع  تعامله  يف  و�ملتعلم  �ملو�طن 

بد  ول  �ملقيم،  على  �ل�سلوك  هذ�  يعك�ض 

�حلكومية  �لقطاعات  جهود  تكاتف  من 

و�خلا�سة لو�سع قو�نني �سارمة لردع كل من 

ت�سول له نف�سه �لعبث باملمتلكات.

�لعلي  منرية  �لدكتورة  �لر�أي   تو�فقها 

�سمة  غر�ض  بالقول: �إن  �لتاريخ-  ق�شم   -

يجب  �لعامة  �ملمتلكات  على  �ملحافظة 

�لأوىل  �ل�سفوف  من  �أي  بالن�ضء،  يبد�أ  �أن 

فيها  ي�سهل  �لتي  �لفرتة  لأنها  �لتمهيدية 

�لتي  و�ملهار�ت  �لعاد�ت  �لأطفال  �إك�ساب 

تالزمهم طو�ل حياتهم، وهذ� ما نفتقده يف 

و�إن  �لبتد�ئية،  و�ملد�ر�ض  �لأطفال  ريا�ض 

كان هناك دور لبع�سهم �إل �أنه يظل �سعيفاً 

للغاية.

تختم حديثها وتقول: �أقر مببد�أ �لعقاب 

مرحلة  كل  مع  ويتنا�سب  يتما�سى  �لذي 

ذ�ت  يف  معه  متز�مناً  مف�سد،  لكل  عمرية 

�ملمتلكات،  على  يحافظ  ملن  �لثو�ب  �لوقت 

و�أ�سري �إىل �سرورة تطبيق �لعقاب �أي�ساً  يف 

�ملرحلة �جلامعية لكل من يتلف �ملمتلكات.

ق�شم  �لعنزي-  منى  �لأ�شتاذة  وت�شيف 

علم �لجتماع ـ وتوؤكد: �لتن�سئة �لجتماعية 

باملمتلكات  مبكر�ً  وعياً  لديه  تخلق  للطفل 

هذه  وتكتمل  عليها،  �حلفاظ  و�أهمية 

�لتي  �لدر��سية  �ملناهج  خالل  من  �لتن�سئة 

دور  نن�سى  �أل  ويجب  �ملد�ر�ض،  يف  يتلقاها 

كافة  لدي  وعي  خلق  يف  �لإعالم  و�سائل 

�لرب�مج  خالل  من  �سو�ء  �ملجتمع  �سر�ئح 

�لتي تقدمها �أو �لإعالنات �جلذ�بة.

وكيلة  �لغامدي-  عزة  �لدكتورة  وت�شيف 

د. نجالء: ضرورة تعويد الطفل على الحفاظ على 
ممتلكاته

د. فهد: ال بد من تعاون الجميع وتطبيق مبدأ العقاب 
والثواب

أ. سارة الدخيل: أنا مع إقرار الغرامات المالية على طالبات 
الجامعة

د. منيرة العلي: أقر بمبدأ العقاب الذي يتناسب مع كل 
مرحلة عمرية

د. حممد مكي د. فهد �لقريني



�لوعي  قائلًة: ن�سر  �لنف�س-  علم  ق�شم 

يعتمد يف �ملقام �لأول على �لرتبية و�لتن�سئة 

�حل�ض  تربية  ي�ستدعي  مما  �لجتماعية، 

�لرقابة  وتنمية  �أبنائنا  يف  و�لديني  �لوطني 

�لذ�تية يف دو�خلهم و��ست�سعار مر�قبة  �هلل 

يف �ل�سر و�لعلن، ولبد �أن يكون �ملربي مبثابة 

�لقدوة �حل�سنة لأبنائه، كما قال �ل�ساعر:

وين�شاأ نا�شئ �لفتيان فينا

على ما كان عوده �أبوه

ومن جهتها ت�شدد �لدكتورة فاتن حممد 

�شرورة  على  �جتماع  علم  ق�شم   - عامر 

تكاتف  من  وتقول: لبد  �جلماعي  �لعمل 

كانت  �سو�ء  و�لأهلية  �حلكومية  �جلهود 

و�أن  �سيما  �إعالمية،  جامعية،  تعليمية، 

جميعهم لديهم دور بارز يف �لتوعية باأهمية 

�لبيئة و�ملحافظة على �ملمتلكات �لعامة.

وتقول �لأ�شتاذة �جلوهرة �لفوز�ن- وكيلة 

من  �ل�شيا�شية: لبد  و�لعلوم  �حلقوق  كلية 

تاأكيد �أهمية �مل�سلحة �لعامة كاأد�ة لتحقيق 

�لعمل  ور�ض  و�إقامة  �خلا�سة،  �مل�سلحة 

و�ملحا�سر�ت خللق �لوعي لدى �أفر�د �ملجتمع 

�لعامة  �ملمتلكات  على  �ملحافظة  باأهمية 

لإجر�ء  �مل�سابقات  �إقامة  على  و�لت�سجيع 

�لدر��سات و�لبحوث �لالزمة لإيجاد �حللول 

�ل�ساعية  تو�جه �جلهات  �لتي قد  للم�ساكل 

�إىل  �إ�سافة  �لعامة  �ملمتلكات  للحفاظ على 

لأنها  �لأوىل  �ملر�حل  يف  بالتعليم  �لهتمام 

�أل  ويجب  �لوعي  لن�سر  �لأ�سا�سي  �لغر�ض 

يف  �لجتماعية  للتن�سئة  �لبارز  �لدور  نغفل 

�أهمية �ملحافظة على �ملمتلكات �لعامة.

�أما �لدكتورة ماجدة عبا�س �شليم - ق�شم 

د. �إياد حكم ف�شة

محمد مكي: إذا أدركنا معنى الوطن فسنحرص على 
حماية ممتلكاته

د. منصور: تخريب الممتلكات أخطر  تهديد للوطن وأمنه

رغم �لتحذير�ت بعدم �لوقوف، �إل �أن �لبع�س يتجاوز 

ذلك مما ي�شّوه �ل�شورة �جلميلة للمر�فق �لعامة.



خمتلف،  ر�أي  فلها  تدري�س-  وطرق  مناهج 

هيئة  ع�سو  كل  على  تقول: يجب  حيث 

تدري�ض �أن يطالب طالبه يف بد�ية �ملحا�سرة 

على  �حلفاظ  لكيفية  مقرتحات  كتابة 

لعمل مطويات  بالإ�سافة  �لعامة،  �ملمتلكات 

للطالبات مزينة بعبار�ت جذ�بة مع �حلر�ض 

على  توزع  �لتي  ـ  �ملقرر�ت  تو�سيف  على 

�لطالبات بد�ية �لف�سل �لدر��سيـ   و�سرورة 

�لعامة،  �ملمتلكات  �أهمية  على  ��ستماله 

خمتلفة  �أن�سطة  ت�سمم  جمعية  و�إن�ساء 

»ندو�ت، �سعار�ت، �أعالم، تي�سريتات« تو�سع 

على  باملحافظة  للطالبات  �إر�ساد�ت  عليها 

�ملر�فق �لعامة.

�قت�شاد،  ـ  �لدخيل  �شارة  �لأ�شتاذة  وتديل 

بر�أيها وتقول: يجب ن�سر �لوعي يف �جلامعة 

عليها  و�حلفاظ  �لعامة  �ملمتلكات  باأهمية 

غر�مات  و�إقر�ر  �إر�سادية،  لوحات  بو�سع 

من  للحد  �لطالبات  وميز�نية  تتو�فق  مالية 

هذ�  يف  �لندو�ت  وعمل  �ملمتلكات،  تلف 

حل�سور  درجات  مبنح  تو�سية  مع  �ل�ساأن 

�لندوة يقدرها ع�سو هيئة �لتدري�ض لتحفيز 

�لطالبات على �حل�سور.

�أ. د. من�شور علي - كلية �لآد�ب-  ويقول 

ق�شم �للغة �لعربية: ممتلكات �لوطن هي ملك 

لكل �أبناء �لوطن، وطاملا كان �جلميع �أفر�د�ً 

ممتلكاتهم،  حماية  على  يعملون  وجماعات 

على حماية  يعملو� جميعاً  �أن  �حلري  فمن 

ممتلكات �لوطن، و�لبحث عن طرق �حلماية 

وذلك  و�مل�سوؤولني  �حلكومة  من  مكفول 

و�مل�سوؤولني  و�حلكومة  �لوطن  �أبناء  بتعاون 

وذلك  �لأمر،  ذلك  يف  جميعاً  مت�سامنني 

باحرت�م �لقانون وتفعيله، و�أن يكون �ملو�طن 

�إيجابياً يف ت�سرفه ل �نفعالياً، حري�ساً على 

�إتباع �لنظام و�مل�ساركة �لقائمة على �حرت�م 

�لآخرين.

ما  �أخطر  من  �إن  وي�شيف:  يو��شل 

له  يتعر�سون  ما  و�أبنائه هو  بالوطن  يحدق 

وحياتهم،  �أمنهم  يهدد  تخريبي  �سلوك  من 

ولذلك  و�أمنه،  �لوطن  ��ستقر�ر  ويهدد 

تلك  من  للحد  ر�دعة  عقوبة  فر�ض  يجب 

بتحديدها  يقوم  �لعقوبة  وهذه  �لتهديد�ت، 

�لأمور،  مالب�سات  وفق  �ملخت�سة  �ملجال�ض 

وهي م�سمولة كذلك باأمور فقهية »�سرعية« 
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أ. الجوهرة الفوزان: يجب أال نغفل التنشئة االجتماعية
د. ماجدة سليم: مطالبة الطالب بكتابة مقترحات 

لكيفية الحفاظ على البيئة

كبائن هو�تف خم�ش�شة للطالب بعد �أن 

حتولت �إىل مقر�ت حلاويات �لنظافة 



هل توؤيد فر�ض عقوبة للحد من ال�سلوك التخريبي للممتلكات العامة؟

نعم : 87%.

ال : 5%.

ال اأهتم : 8%.

استفتاء

وقانونية تعمل على حفظ حقوق �ملو�طنني.

مكي  �إبر�هيم  بن  �شوقي  ويتناول حممد 

�إذ�  - ق�شم �جلغر�فيا، جانبًا مهمًا ويقول: 

على  �سنحر�ض  فحتماً  �لوطن  معنى  �أدركنا 

حماية كل مقدر�ته وقيمه وممتلكاته، �لوطن 

وعلينا  وم�سمونها  معناها  يف  كبرية  كلمة 

وذلك  �أبنائنا،  يف  تاأ�سيلها  على  �حلر�ض 

وهذ�  �لقدوة،  و�ل�سلوك  �لتعليم  طريق  عن 

و�ل�سغري،  �لكبري  �جلميع:  على  �أن  يعني 

و�لقريب  �جلار  و�لأخت،  �لأخ  و�لأم،  �لأب 

ومعاتبة  وتثقيف  تعليم  يف  و�ملر�قبة  �لعمل 

�ل�سلوك  هذ�  مثل  نف�سه  له  ت�سول  من  كل 

غري �ملحبب.

�لبدء  �ملر�قبة يف  �أف�سل  ي�شيف ويقول: 

عدم  وحال  �لطيبة،  بالكلمة  و�لتوجيه 

جتاوب مرتكبي مثل هذ� �خلطاأ فال منا�ض 

�لعقاب  �أمن  »من  قيل:  وكما  �لعقاب،  من 

�أ�ساء �لأدب«.

�إياد حكم ف�شة - كلية �لآد�ب-  ويوؤكد د. 

كامل  وجود  من  بد  ل  �جلغر�فيا:  ق�شم 

�مل�سوؤولية  وحتمل  �لثقافة  وزٍرع  �لتوعية، 

و�ملر�قبة �لذ�تية يف نفو�ض �أبنائنا كما يجب 

�ملختلفة  �لإعالم  و�سائل  عرب  �لوعي  ن�سر 

بث  مع  �ل�سغر،  منذ  �لن�ضء  يف  وغر�سها 

تدرجاً  �لعمرية  �ملر�حل  كافة  يف  �لتوعية 

مع �لفئات �لعمرية، وتوعية �لطفل باأهمية 

�ل�سجرة وغريها من �ملمتلكات، �إ�سافة �إىل 

و�جلامعة  �ملدر�سة  باأهمية  �ل�ساب  توعية 

و�لطريق و�أن كل ذلك ملك للجميع.

بل  بالعقوبة  لي�ض  قائاًل:  حديثه  يختم 

�ملمتلكات،  حماية  ميكننا  �لقانون  بوجود 

قانون يهدف للتوعية و�إعادة �لهيبة و�لتذكر 

باأهمية �ملمتلكات �لعامة.

�إحدى �لقاعات �لدر��شية بعد �أن طالتها �أيادي �لعابثني



مقــــــال
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زار يعقوب
د. ه

غالية
تنا 

متلكا
عضو حملة م

حملــة ممتلكاتنــا غاليــة هــي إحــدى 
علــى  العامــة  التعليــم  برامــج  أولــى 
النطــاق الوطني أعدتها وحدة التواصل 
النســائي  المركــز  فــي  المجتمعــي 
للكليــات العلميــة والطبيــة وأطلقتها 
عمادة جامعة الملك سعود في نهاية 

الفصل الثاني 1432هـ. 
تهدف الحملــة إلى جعــل الرياض أكثر 
المــدن نظافة وإخضرارًا فــي المنطقة 
الفضــات  رمــي  لمشــكلة  بالتعــرض 
دون مراعــاة لشــعور اآلخريــن وإتــاف 
الممتلكات العامة. تسعى الحملة إلى 
الوصول إلى كل عضو في الجمعية من 
الطاب وأعضاء الكلية والمســتخدمين 
والموظفيــن وربات البيوت إلى األطفال. 
وقد سعت إلى غرس أهمية المحافظة 
على األماكن العامة نظيفة ومرتبة بين 
أفــراد المجتمع وأكثر أهميــة من ذلك 

عدم إتاف الممتلكات العامة.
نظيــف  بيــت  فكــرة  يفهــم  الجميــع 
ومطبخ نظيف وطعام نظيف وأطفال 
أصحــاء. لكن المســؤولية فــي الغالب 

تنتهي أمام باب البيت الخارجي.
تهدف الحملــة إلى النهــوض بأهدافنا 
االجتماعيــة ليــس فقــط صغارنــا فــي 
المدارس لكــن أيضا علــى كبارنا تعلم 

عادات جديدة. 

تطــورت المملكــة العربية الســعودية 
تطورًا هائًا مما جعل هناك حاجة ماسة 
للمحافظــة علــى الممتلــكات العامة 

وزيادة وعي العامة بمسؤولياتهم. 
نحــن نعتقــد أن خلــق وعــي عــام عن 
إلــى  يــؤدي فقــط  واجــب كل فــرد ال 
تحســين األحوال البيئية وتعزيز أســلوب 
الحياة لكل شــخص لكن أيضا يشــجع 

الكبرياء الوطني. 
عــرض  ســيتم  الحملــة  فتــرة  خــال 
ملصقات وشــعارات بلغتين في أماكن 
عامة مثل المــدارس والكليات والمتاجر 
والمصانــع  والمكاتــب  والمطاعــم 
والمطــارات ومراكــز المجتمع ولوحات 
اإلعانــات العامة. وســيتم أيضــا توزيع 
وكتيبــات  ومنشــورات  ملصقــات 
أختــام  تحمــل  للســيارات  واســتكرات 
وشــعار الحملة؛ إضافة إلى ذلك سيتم 
وتعليميــة  توعويــة  أنشــطة  تنظيــم 
عامة. ويشــمل ذلك خطبًا ومحاضرات 
بواســطة مســؤولي الصحــة وحمات 
نظافــة  وتماريــن  ومعــارض  تفتيــش 
بواســطة قادة مجموعة. وسيتم أيضا 
تنظيم منافسات ألنظف فصل دراسي 
ومتاجــر  ومكاتــب  ومدرســة  وكليــة 
ومطاعــم وأســواق ومبانــي حكومية 

وسيارات عامة.

حملة 
ممتلكاتنا 
غالية



The «Momtalakatna 
Ghalia» Campaign is one of 
the first nationwide public 
education programmed 
mounted by Tawasel 
Mojtamae Unit in Female 
Center For Scientific and 
Medical Colleges and  
launched by The Dean 
Of KSU  at the end of 2nd 
semester 1432 .

This campaign aimed to 
make Riyadh the cleanest 
and greenest city in the 
region by addressing the 
problem of inconsiderate 
littering and damaging 
public properties. The 
campaign hopes to reach 
out to every member of 
society, from students, 
faculty members, employers, 
employees>, housewives to 
children. It sought to instill in 
the society the importance 
of keeping public places 
clean and tidy and more 
importantly not to damage 
these public properties. 

Everybody can see the 

point of a neat home, clean 
kitchen, clean

food and healthy children. 
But responsibility stops too 
often at the home doorstep.

This campaign marks the 
raising of our social targets. 
Not only our young in 
schools, but also our adults 
must learn new habits.

The Kingdom of Saudi 
Arabia has been so 
intensively developed 
that there is a big need to 
keep and maintain public 
properties and increase 
public awareness of their 
responsibilities.

We believe that creating 
a public awareness of 
everyone’s duty not only 
improved environmental 
conditions and enhance the 
quality of life for everyone, it 
also cultivate national pride.

During the period of 
the campaign, posters in 
two languages, as well as 
banners, will be  displayed in 
public places such as school, 

colleges ,shops, restaurants, 
offices, factories, airports, 
community centres, and 
public notice boards. Mini 
posters, leaflets, pamphlets, 
and car-bumper stickers 
will be also distributed. They 
will bore stamps with the 
campaign slogan.

In addition, various public 
education and awareness 
activities will be also 
organised. These included 
talks and lectures by 
health officials, inspections, 
exhibitions and estate 
cleaning exercises by group 
leaders. Competitions for 
the cleanest classroom , 
college, school, offices, 
shops, restaurants, markets, 
, government buildings,and 
public vehicles will also 
conducted.

By Dr.Hazar Yacoub

Member of> Momtalakatna Ghalia> Campaign.

Momtalakatna Ghalia «Campaign«
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كاركاتير

إعداد:



تخطو الحملة الوطنية التوعوية )ممتلكاتنا 
غالي��ة( خطواتها الثابت��ة على طريق يحفه 
األمل لتكون بصمة واضحة في طريق حب 
ه��ذا الوط��ن المعط��اء؛ هي فك��رة كانت 
بارق��ة أم��ل ث��م كب��رت وأصبحت إش��عاعًا 
م��ن ن��ور نحلم أن يط��ال الس��حاب ويصبح 
نجمة براقة؛ هي بذرة تس��قيها وتتعهدها 
جامعة الملك س��عود لتكبر وتنمو ويصبح 

لها ظل وثمار .
وعل��ى  المجتمع��ات  عم��اد  ه��م  األف��راد 
أكتافه��م تنه��ض األمم وترتق��ي، وكلما 
كان الفرد واعيًا مثقفًا يش��عر  بالمسؤولية 
نح��و ذات��ه ووطنه كلم��ا كان قوة يس��تند 
عليها المجتمع وينهض؛ وعليه فإن الوعي 
الت��ام لكيفي��ة التعام��ل م��ع الممتل��كات 
العام��ة ه��و دلي��ل رق��ي الف��رد ومقي��اس 

لوطنيته ...
ما هي الممتلكات العامة؟

ه��ي كل ما امتدت به يد الوطن المعطاءة 
لخدمة المواطن ورفاهيته ...

رصي��ف  وكل  مس��فلت..  ش��ارع  كل  ه��ي 
م��زروع.. كل عم��ود مض��يء.. وكل كت��اب 

مطبوع ويوزع بالمجان ..
هي كل منشأة حكومية لخدمة المواطن 
والمط��ارات  والم��دارس  كالمستش��فيات 

والحدائق العامة والمنتزهات...
هي الش��جرة التي نس��تظل تحته��ا؛ وهي 
المقع��د ال��ذي نجل��س عليه ف��ي حديقة 

عامة..
ما واجبنا نحو الممتلكات العامة؟

إن م��ا ن��راه من تصرف��ات س��لبية تصدر من 
بعض األش��خاص يحز ف��ي النفس ويبعث 

فيه��ا األس��ى! لألس��ف هن��اك من يس��يء 
التعام��ل م��ع الممتلكات العام��ة جهاًل أو 
عم��دًا فيتلفه��ا أو يش��وهها  فتصب��ح ب��ال 
فائ��دة... وأبس��ط مثال على ذل��ك ما نجده 
من كتابات وخربشات على جدران المرافق 
الحكومي��ة أو الم��دارس والش��وارع العامة 
مم��ا ال يقبل��ه عق��ل وال يرضى عن��ه ضمير.. 
كتاب��ات بال معن��ى تنم عن تفكير س��قيم 
تثير األسى في النفس وتبعث على األسف..

كم��ا أن التخري��ب ق��د يتجس��د ف��ي رمي 
صفع��ة  ف��ذاك  الطري��ق،  ف��ي  الفض��الت 
جح��ود ونك��ران لح��ق ه��ذا الطري��ق الذي 
وصان��ا به رس��ولنا صل��ى اهلل عليه وس��لم: 

)أعط الطريق حقه(..
 قاعات الجامعات تشكو من قسوة بعض 
طالبه��ا كم��ا تش��اركها الش��كوى بع��ض 
المعامل الت��ي تحوي أجهزة كلفت الدولة 
الكثي��ر .. تش��كو اإلهم��ال وس��وء التعامل 

والالمباالة .
ط��اوالت المدارس تالش��ت مالمحها خلف 

كتابات ورسومات بال هوية وال هدف..
دورات المياه العامة.. المصاعد الكهربائية..

إلخ.. 
إل��ى مت��ى يس��تمر مسلس��ل العب��ث ومن 

المسئول؟
المس��ئولية مش��تركة وال تعتمد أو تقتصر 
ه��ي  معيني��ن..  أش��خاص  أو  جه��ة  عل��ى 

مسئوليتنا جميعًا.
فلنب��ادر اآلن ولنك��ن مع��ول بن��اء ال معول 
ه��دم ولنب��دأ بأنفس��نا ومن حولن��ا ولنكن 

قدوة ألطفالنا وطالبنا وطالباتنا.
ولنغ��رس هذا الس��لوك ونحببه في أنفس 
أطفالنا جيل المستقبل وليكن دافعنا ديننا 
الذي يحثنا على حس��ن األخ��الق والتعامل 

وليكن دافعنا عشقنا لهذا الوطن.
لننطل��ق من لبنة الحب له��ذا الوطن وحب 
هذه األرض، فالحب هو محرك رائع تس��مو 
به أفعالن��ا وترتقي وليس أس��مى من حب 

الوطن.

مق������ال

ممتلكات الوطن العامة 
أمانة في أعناقنا

طاني
ة القح

منير
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منطق العقل

“ميز اهلل الإن�سان بالعقل لالنتفاع بالأر�ض 

وما عليها، فلماذا الإف�ساد فيها..؟!”

�صلمان القريني - مدير نادي الن�صر
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وعي

ة النظافة 
“اأمتنى اأن يعي كل مواطن اأهمي

هلل.. عندها �ستكون 
واأنها جزء من الإميان با

العامل  اأنحاء  كل  يف 
الأجمل  هي  دننا 

م

وتتفوق على اأوروبا واأمريكا”

حممد نور- العب نادي االحتاد

استفادة

“عندما نحافظ على �سوارعنا وممتلكاتنا 

قبل  لأنف�سنا  خدمة 
نقدم  فنحن  العامة 

اأي�سا  �سي�ستخدمها  لأننا نحن من  الآخرين 

ون�ستفيد منها قبل اأن ي�ستفيد منها غرينا”

ح�صن العتيبي- العب نادي الهالل

لماذا

“ممتلكاتنا العامة.. هي ممتلكاتنا العائدة لنا؛ اأ�ستغرب ملاذا 
اإىل  ي�سافر  اأنك جتده عندما  البع�ض تخريبها، يف حني  يتعمد 

اخلارج يحافظ على املمتلكات العامة هناك؛ بينما هنا يحاول 

و�سعت  اخلدمية  املمتلكات  هذه  اأن  متنا�سيًا  فيها..  العبث 

اأن  اأبنائه.. فقط عاملوا املمتلكات كما حتبون  خلدمته وخدمة 

يعامل النا�ض ممتلكاتكم”.

اأ�صعد الزهراين – ممثل
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اأو ظاهرة تراجعت �سوارعنا  ي�سوه  من  اأ�ساأل  اأن  “اأمتنى 
هذا  من  ت�ستفيد  ماذا  العامة  حدائقنا 

للمجتمع  �سلبية  �سورة  يعك�ض  اأنه  الفعل؟ 

الظاهرة  هذه  تراجعت  احلظ  حل�سن  ولكن 

كثريًا يف ال�سنوات املا�سية.. وزاد الوعي”
عبده عطيف- العب نادي ال�صباب
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رقي

“�سرفت الدولة الكثري من املال واجلهد كي 
تكون �سوارعنا ومدننا بهذا التطور والرقي.. 

فلماذا  عليها  نحافظ  اجلهد  من  وبالقليل 

جمهودًا  ياأخذ  ل  الأمر  هذا  بذلك؟  نبخل 

كبريًا”

�صعود كريري- العب نادي االحتاد
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مرآة بلدك 

و�سعت  املمتلكات  تلك  اإن  املواطن  »اأخي 

و�سونها،  عليها  املحافظة  فرنجو  لأجلك 
لأنها مراآة بلدك«

د. مليعة اجلا�صر
 كلية االآداب – ق�صم الـجغرافيا



مبادرات

مبادرة من أعمال طالبات 
جامعة الملك سعود بهدف 

التثقيف البيئي. 



ةة ةةةةة ةةةة »ةةةةةةةةة ةةةةة«



الأعراف / الآية رقم 56 - بقلم خطاط امل�سحف ال�سريف الأ�ستاذ: عثمان طه، خا�ص ملجلة »ممتلكاتنا«.
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رصـــد

الشراكة الطالبية تعرض خطتها لألركان التوعوية
بإشراف الدكتورة النا واألستاذة جوهرة

ال�شراكة  قامت  م�شعان،  بن  اأ.جوهرة  و  �شعيد،  بن  د.النا  اإ�شراف  حتت 

الطلبية بعر�ض خطتها للأركان التوعوية، واملت�شمنة توزيع املطويات وتوقيع 

الزوار على ميثاق املحافظة على ممتلكات الوطن، وا�شت�شافة بع�ض املمثلني 

جلذب الزوار اأثناء عر�ض فعاليات احلملة يف االأ�شواق واملجمعات التجارية

خلل  من  متوا�شل  ب�شكل  تعمل  الطلبية  ال�شراكة  اأن  د.النا  وقالت 

ب�شكل  و�شت�شهم  ال�شراكة طموحة  اأن خطة  مبينة  ميدانية،  فرق  تخ�شي�ض 

فاعل يف جناح حملة »مملكتنا غالية«، موؤكدة اأن اإجناح احلملة يتطلب ت�شافر 

جهود اجلميع وتعاونهم.

صدور النشرة اإلعالنية لحملة )ممتلكاتنا غالية(

حلملة  الفرعية  اللجنة  ع�ضو  القريني  �ضارة  الأ�ضتاذة  اأعدت 

)ممتلكاتنا غالية( الن�ضرة الإعالنية للحملة، والتي قامت بت�ضميمها 

الطالبة هديل العثمان؛ وذلك بهدف الدعاية للحملة باأ�ضلوب فكاهي  

يتوافق وم�ضطلحات اجليل احلايل.

واأو�ضحت القريني اأن الن�ضرة الإعالنية موجهة ب�ضكل رئي�س خلدمة 

احلملة واأهدافها، حيث تت�ضمن تعريفًا مف�ضاًل للحملة والهدف منها 

والدافع وراءها والفئات امل�ضتهدفة، وقد متت �ضياغتها باأ�ضلوب م�ضوق 

الن�ضرة مت توزيعها  اأن  ال�ضباب، مبينة  جاذب يغري اجلميع �ضيما فئة 

على جميع مرافق اجلامعة.

تعده االأمانة العامة ملدينة الريا�ض..

فيلم يصور أهداف حملة )ممتلكاتنا غالية(

يف اإطار اأهداف حملة »ممتلكاتنا غالية« ومتا�شياً مع اأهدافها،  

حلملة  داعماً  توعوياً  فلماً  الريا�ض  ملدينة  العامة  االأمانة  تعد 

»ممتلكانتا غالية«؛ ت�شعى من خلله اإىل تر�شيخ اأهداف احلملة 

يف اأذهان اجلميع من خلل عر�ض الكثري من ال�شلوكيات ال�شالبة 

اإىل  اإ�شافة  العامة وت�شوه �شورتها،  املمتلكات  التي متار�ض على 

تقدمي جرعات توعوية للحد منها.



لتطبيقها على مخربي ممتلكات الجامعة

�شوؤون  عمادة  وكيلة  الر�شيد  بنية  الدكتورة  اإ�شراف  حتت 

القانون  ق�شم  طالبات  قدمت  الطالبات،  ل�شوؤون  الطلب 

لتطبيقها على  خمربي  والتاأديب  العقوبات  للئحة  مقرتحاً 

املمتلكات العامة يف اجلامعة.

واأو�شحت الدكتورة الر�شيد اأن اللئحة املقرتحة عملية جداً 

و�شت�شهم ب�شكل كبري يف احلد من ظاهرة العبث باملمتلكات 

التي  الن�شو�ض  من  الكثري  حتوي  حيث  �شورتها،  وت�شويه 

توجب اإيقاع العقوبات على كل من حتاول امل�شا�ض مبمتلكات 

اجلامعة، مع التدرج يف العقوبة ح�شب اجلرم. 

)ممتلكاتنا غالية( على اليوتيوب 
والمواقع االجتماعية

     ت�شعى جلنة حملة »ممتلكاتنا غالية« اإىل تكثيف 

ن�شر  خلل  من  تنظيمها  يتم  التي  التوعوية  االأركان 

واأهدافها،  باحلملة  اخلا�شة  واملطبوعات  االإعلنات 

احلملة  عن  تنويري  برنامج  لبث  اللجنة  تُعد  كما 

ملا  االجتماعية،  واملواقع  اليوتيوب  على  واأهدافها 

تتمتع به هذه املواقع من م�شاهدة عالية ت�شل الأكرث 

من ثلثة مليني م�شاهدة خلل اليوم الواحد، اإ�شافة 

اإىل طباعة اإعلنات احلملة على حافلت اجلامعة.

لجنة المسابقات على مستوى الكليات

اأ�شهمتا  م�شابقتني  الكليات  م�شتوى  على  امل�شابقات  جلنة  اأطلقت 

»اأف�شل  م�شابقة  هما:  للحملة،  املن�شود  الهدف  كبري يف حتقيق  ب�شكل 

بحث« والتي تعتمد على اإعداد بحث يحث على املحافظة على املمتلكات 

م�شابقة  و:  العامة،  بالبيئة  تتعلق  التي  واملمتلكات  والعامة  اخلا�شة 

الأهمية  يدعو  ت�شجيلي  فيلم  بتقدمي  اخلا�شة  وثائقي«  فيلم  »اأف�شل 

املحافظة على املمتلكات اخلا�شة من خلل م�شاهد واقعية، وقد هدفت 

الكليات من حيث املحافظة  اإىل توعية وتثقيف  امل�شابقتني  اللجنة من 

ثقافة احلفاظ على  واخلا�شة من خلل غر�ض  العامة  املمتلكات  على 

مرافق اجلامعة و�شبل تر�شيد  ا�شتخدامها،  وتاأ�شيل ال�شلوك احل�شاري 

التخريبي  ال�شلوك  من  واحلد  اجلامعية،  املمتلكات  على  املحافظة  يف 

وفوائد  الأهمية  واع  جيل  وبناء  احللول،  اإيجاد  و  اجلامعية  للممتلكات 

املمتلكات العامة يف اجلامعة.

أعمال اللجان

يف اإطار حتقيق اأهداف حملة »ممتلكاتنا غالية« الرامية اإىل ن�ضر ثقافة 

الوعي والهتمام واحلفاظ على املمتلكات العامة عقدت الدكتورة اإينا�س 

العي�ضى -رئي�ضة اللجنة الدائمة لالإ�ضراف على حملة »ممتلكاتنا غالية«- 

احلملة  م�ضتجدات  ومناق�ضة  اللجان  اأعمال  ملتابعة   دورية   اجتماعات 

يح�ضرها كل من:

د. فهد القريني، د. بنية الر�ضيد، د. لنا بن �ضعيد، د. فاطمة العمري، 

الهزاين،  اأمل  للدكتورة  نائبة  امل�ضعان  اجلوهرة  الأ�ضتاذة  يعقوب،  هزار  د. 

اأزهار العثمان،   اأمل احلوا�س،  والأ�ضتاذات: �ضفية املال، منرية القحطاين، 

اأمرية املحا�ضن و �ضارة القريني.

لجنة التوعية الداخلية

م�شاعد  -اأ�شتاذ  الُعمري  العزيز  عبد  فاطمة  الدكتورة  اإ�شراف  حتت 

املعامل«؛  »التوعية يف  الداخلية  التوعية  قامت جلنة  ال�شيدلة-  كلية  يف 

بدور فاعل يف توعية الطلب والطالبات ومن�شوبي ومن�شوبات اجلامعة 

للجامعة يف  العامة  املمتلكات  ونظافة  �شلمة  على  احلفاظ  اأهمية  على 

جميع مرافقها من خلل رفع امل�شتوى الثقايف لديهم ملفهوم احلفاظ على 

التي  ال�شلبية  ال�شلوكيات  ت�شحيح مفاهيم  والعمل على  الوطن  ممتلكات 

اأن  على  وحثهم  خا�ض،  ب�شكل  واجلامعي  عام  ب�شكل  املجتمع  �شادت يف 

يكونوا قدوة ح�شنة يف املحافظة على املمتلكات العامًة خ�شو�شاً املعامل 

والتي ت�شاهم ب�شكل كبري يف العملية التعليمية للطلبة والطالبات وكذلك 

فيما يتعلق باأهمية ما تنتج هذه املعامل من بحوث قيمه �شاهمت ب�شكل 

كبري يف اعتلء اجلامعة ملراكز متقدمه يف الت�شنيف الدويل، كما قامت 

اللجنة بتعريف الطلب والطالبات باالآثار ال�شلبية واملرتتبة على اإتلف 

واالأدوات،  االأجهزة،  خا�شة  املعمل  مرافق  مع  اجليد  التعامل  واإهمال 

على  املرتتبة  بالعقوبات  تعريفهم  عن  ف�شًل  باملعمل،  اخلا�ض  واالأثاث 

اال�شتخدام ال�شيئ ملرفقات املعمل.

لجنة المسابقات الطالبية

�شمن فعاليات حملة »ممتلكاتنا غالية« اأطلقت جلنة امل�شابقات الطلبية 

على  املحافظة  باأهمية  للتوعية  هدفت  التي  ال�شوئي  الت�شوير  م�شابقة 

املمتلكات العامة واالإ�شهام يف احلد من ظاهرة االإتلف والعبث بها، وذلك 

اأف�شل ال�شور التي جت�شد مدى انت�شار ظاهرة تخريب  من خلل تقدمي 

واإتلف املمتلكات العامة من واقعنا املعا�ض، اإ�شافة اإىل عدد من امل�شابقات 

التي اعتمدت على االإبداع الفكري يف �شتى املجاالت، �شواء كان: االإن�شاد، 

الفاعل يف  االأثر  لها  كان  اأو غريها، مما  الهجري،  التقومي  اأو  الثقافة  اأو 

التوعية باأهمية املحافظة على املمتلكات وتر�شيخ مفهوم املحافظة عليها 

يف االأذهان.
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القرين،  �شباب  م�شخ�ص  �شليمة  اأعدت 

طالبة املاج�شتري بجامعة امللك �شعود، بحثًا 

مرافق  الب�شري يف  التلوث  »م�شكلة  بعنوان: 

خاللها  تناولت  علي�شة«،  مبركز  الآداب  كلية 

لتخريب  الطالبات  بع�ص  جنوح  ظاهرة 

بالكتابة  �شورتها  وت�شويه  العامة  املمتلكات 

الظاهرة  اأ�شباب  و�شخ�شت  اجلدران،  على 

من  الكثري  لها  و�شعت  ثم  ومن  ودوافعها، 

يكت�شبها  التي  البحث  ولأهمية  احللول، 

لدى  والرتبوي  الفكري  الوعي  اأهمية  من 

اأثر  وتقدمي  �شعود،  امللك  جامعة  طالبات 

ال�شلوك احل�شاري لأبناء املجتمع ال�شعودي، 

حملة:  اإليه  ترمي  ملا  مواكبتها  عن  ف�شاًل 

»ممتلكاتنا.. غالية« اآثرنا ن�شر تلخي�ص لأهم 

حماورها تعميمًا للفائدة:

تطرقت الباحثة يف م�ستهل درا�ستها التي 

يف  التعليم  �سيا�سة  اإىل  اأبواب  اأربعة  ت�سمل 

اأهدافها  اململكة العربية ال�سعودية امل�ستمدة 

والتي  النبوية،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  من 

وغر�س  الإ�سالم  فهم  التعليم  غاية  جعلت 

احرتام  اأهدافها  ومن  ون�سرها؛  العقيدة 

كما  الإ�سالم،  كفلها  التي  العامة  احلقوق 

على  توؤكد  التي  التعليمية  ال�سيا�سة  تناولت 

العقلية  اجلوانب  جميع  من  الن�سء  تربية 

لين�ساأ  والجتماعية  والنف�سية  والنفعالية 

نف�سه  يف  �ساحلاً  �سليمة  ن�ساأة  الفرد 

اخلا�سة  ممتلكاته  على  يحافظ  وجمتمعه؛ 

ثم  ومن  العامة،  املمتلكات  على  يتعدى  ول 

الدرا�سة  حمل  الظاهرة  الباحثة  تناولت 

ح�ساري  غري  طالبي  �سلوك  وجود  موؤكدة 

تتمثل  الطالبات  قبل  تربوي ميار�س من  ول 

التي  اجلدران،  على  الكتابة  ظاهرة  يف 

موؤخراً  العامة  املرافق  �سورة  ت�سوه  بداأت 

جراء  وللنف�س  وللعقل  للنظر  لفت  وب�سكل 

تاأثري  جت�سد  هابطة  كتابات  من  حتويه  ما 

الهابطة وتعزز الفراغ الذي يعي�سه  القنوات 

متثل  واأ�سبحت  بل  وال�سابات،  ال�سباب  فئة 

املواقف،  بع�س  يف  �سيئاً  �سلوكياً  منحدراً 

دراسات

الكتابة على الجدران.. صورة فاضحة لمكنونات 
النفس وتقلباتها

حتى األشجار لم تسلم منها.. واألهل والمدرسة هما السبب..

الباحثة سليمة القرني:
%98 أعمارهن دون 

الثالثين و %94 مستواهن 
بكالوريوس و توعية 

الطالبات وتبصيرهن هو 
العالج



وهذا مل ياأت من فراغ بل بالإ�سافة اإىل ذلك 

هناك عوامل متعددة وراء ذلك ولعل العامل 

النف�سي والنفعايل للطالبة هو الذي دفعها 

الالئق  وغري  املغلوط  التعبري  هذا  مثل  اإىل 

اجتماعياً واأدبياً.

�أهد�ف �لدر��سة و�أهميتها وحماورها

اأهداف  الباحثة  حددت  الأول  الباب  يف 

اأبرزها  لعل  املحاور  من  عدد  يف  الدرا�سة 

على  الكتابة  ظاهرة  لنت�سار  الت�سدي  هو: 

والأ�سباب  الدوافع  على  والتعرف  اجلدران، 

الطالبات،  بني  الظاهرة  لنت�سار هذه  توؤدي 

وغر�س مبداأ النظافة وال�سلوك املثايل  لدى 

اأهمية  وا�ست�سعار  الثانوية،  املرحلة  طالبات 

املكان الذي تعي�س فيه الطالبة طوال اليوم. 

على  بحثها  يف  الباحثة  اعتمدت  وقد 

املنهج الو�سفي التحليلي، والذي يعتمد على 

الو�سفية  الإح�سائية  الأ�ساليب  ا�ستخدام 

والتحليلية، حيث قامت بتوزيع ا�ستبانة على 

الآداب«  »كلية  طالبات  من  ع�سوائية  عينة 

مبركز علي�سة جامعة امللك �سعود بالريا�س، 

اأ�سئلة  وتغطي  الرئي�سة  املحاور  حتوي 

ومتغريات البحث الأ�سا�سية التي متثلت يف: 

املرافق  جدران  على  الكتابة  ظاهرة  انت�سار 

العامة، ودوافع هذه الظاهرة واأ�سبابها. 

�أ�سكال �لتلوث �لب�سري

يف الباب الثاين من البحث تناولت الباحثة 

اأ�سكال التلوث الب�سري، والتي من اأهمها الكتابة 

على اجلدران...حيث ذكرت اأن ظاهرة الكتابة 

على اجلدران تعد تعبرياً �سريحاً عن مكنونات 

على  الكتابة  واأن  وتقلباتها..!  الب�سرية  النف�س 

خالل  ومن  ح�سارية،  غري  ظاهرة  اجلدران 

تعمقنا يف البحث وجدنا اأن هذه الظاهرة تعبرّ 

الب�سرية  النف�س  ب�سورة فا�سحة عن مكنونات 

وتقلباتها، وتنت�سر ظاهرة الكتابة على اجلدران 

املرافق  تليها  الأوىل،  املرتبة  يف  باملدار�س 

العامة ثانياً، اأما املنزل فيحتل املرتبة الأخرية، 

وما يثري الده�سة اأن من يكتبون على اجلدران 

هم لي�سوا من الأميني، اإمنا من الطالب، وهم 

يكتبون لأنهم تعلموا الكتابة.

��ستطالعات �لطالبات

ودوافع  اأ�سباب  ومعرفة  ال�سوء  ولت�سليط 

اجلدران  على  للكتابة  الطالبات  اإقدام  وراء 

بني  وا�سعة  ا�ستطالعات  الباحثة  اأجرت 

متباينة  دوافع  حم�سلتها  كانت  الطالبات 

ح�سب معاناة كل منهن.. منها:

عدم القدرة على التعبري اللفظي عما يدور 

الأ�سرية  ال�سلطة  من  خوفاً  الطالبة  بذهن 

واملدر�سية، ال�سرخ الكبري بني الطالبة واأهلها 

وبينها وبني مدر�سيها مما يخلق لديها فراغاً 

خالل  من  اإل  ملوؤه  ميكن  ل  ونف�سياً  فكرياً 

منهن  اأكب  هم  من  حفيظة  تثري  ت�سرفات 

الفراغ  اأوقات  وملء  باملتعة  ال�سعور  �سناً، 

والق�ساء على امللل، رغبة داخلية حتى هن ل 

يدركن �سببها، ال�سخرية من اأحدهم من خالل 

د. رشيد: الظاهرة تكشف ضعف مستوى الشعور 
بالمسؤولية لدى الطالبات

الطالبات: الجدران هي الوحيدة القادرة على استيعاب 
مفردات انفعاالتنا



ر�سمه على �سكل كاريكاتوري مع التعليق على 

الر�سم ببع�س العبارات امل�سحكة مما يجعلها 

ت�سعر اأنها ا�سرتجعت جزًءا من حقها، و�سيلة 

الذين  املدر�سني  اأحد  من  لالنتقام  ناجحة 

منهن،  وال�سخرية  لتوبيخهن  دائماً  يعمدون 

�سيا�سية،  »فنية،  ما  ب�سخ�سية  الإعجاب 

واإظهار  تفا�سيلها،  باأدق  وتقم�سها  ريا�سية« 

جدران  على  ا�سمها  بكتابة  اإعجابها  �سدة 

املدر�سة اأو املنزل وحتى يف اأزقة احلارة التي 

نقطنها، اجلدران هي الوحيدة التي باإمكانها 

احلب  مفردات  من  الهائل  الكم  ا�ستيعاب 

الذي  الوا�سع  الف�ساء  ت�سكل  وهي  والهيام 

تعب فيها عن م�ساعرها.

   حتى �لأ�سجار مل ت�سلم  

تو�سلت الباحثة من خالل بحثها امليداين 

اأن الكتابة مل تقت�سر على اجلدران وحدها 

الياب�سة  الأ�سجار  حتى  طالت  بل  فح�سب، 

ر�سوم  وجود  من  تيقنت  حيث  واملثمرة، 

و�سهاماً  قلوباً  الأحيان  اأغلب  متثل  واأ�سكال 

امل�سامري  الكاتب  ي�ستخدم  كما  تخرتقها، 

اأو  ال�سجرة  جذع  حلفر  احلادة  الأدوات  اأو 

�ساقها..! واأحياناً تكون الكتابة على الأ�سجار 

الذي  ال�سخ�س  هذا  لذكريات  توثيق  مبثابة 

مر يف هذا املكان يف يوم ما وملنا�سبة ما.

ر�أي علم �لنف�س

الطالبات  با�ستطالع  الباحثة  تكتف  مل 

براأي  ال�ستدلل  ارتاأت  بل  فح�سب 

الخت�سا�سيني النف�سيني، حيث اأثرت بحثها 

كلية  الدكتور ر�سيد حاج �سالح عميد  بلقاء 

قائاًل:  اأكد  والذي  الرقة  مبحافظة  الرتبية 

الظواهر  من  اجلدران  على  الكتابة  تعد 

ميار�سها  التي  ال�سيئة  والعادات  ال�سلبية 

الطالب يف املدار�س وخالل مراحل درا�سية 

وحتليل  تف�سري  اإىل  بحاجة  وهي  خمتلفة 

لها..  املنا�سبة  واإيجاد احللول  اأ�سبابها  لفهم 

ظاهرة  انت�سار  اإن  القول:  ميكن  البداية  يف 

تدل  مدار�سنا  يف  اجلدران  على  الكتابة 

ب�سكل رئي�سي على انخفا�س م�ستوى ال�سعور 

بامل�سوؤولية لدى طالبنا اأولً وتدل ثانياً على 

يفرغها  واجتماعية  نف�سية  مكبوتات  وجود 

الطالب عن طريق الكتابة يف اأماكن حمددة 

هما  واملدر�سة  املدر�سة...فالأهل  ول�سيما 

ال�سبب... 

املكتوبة  العبارات  مل�سمون  املالحظ  اإن 

ب�سهولة  يكت�سف  واملقاعد  اجلدران  على 

التي  والتوترات  النف�سية  امل�سكالت  نوع 

الطالب  ا�سم  فكتابة  الطلبة،  منها  يعاين 

»ذكرى«  بكلمة  م�سبوقاً  يحبه  الذي  لقبه  اأو 

والجتماعي  النف�سي  القمع  على  تدل  اإمنا 

الذي تتعر�س له �سخ�سية الطالب يف البيت 

قدرة  عدم  حالة  عن  تك�سف  كما  واملدر�سة 

اأمام  �سخ�سيته  عن  التعبري  على  الطالب 
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للتعبري  الطالب  يدفع  الذي  الأمر  املجتمع 

عن نف�سه من خالل الكتابة بغية لفت انتباه 

الآخرين على وجوده ولو بال�سم...

اأما العبارات العاطفية ور�سم قلوب احلب 

يف  وا�سح  نق�س  على  تدل  فاإنها  والأ�سهم، 

فمجالت  الطالب،  لدى  اجلن�سية  الثقافة 

داخل  املحرمات  من  واجلن�س  العاطفة 

املدر�سة والعائلة فاحلديث يف هذا الأمر هو 

بحجة  الأهل  عند  فيه  مرغوب  غري  حديث 

املوا�سيع  هذه  على  الطالب  عيون  فتح  عدم 

الأكرث  ولالأمور  لدرا�سته  متفرغاً  يبقى  لكي 

جدية يف احلياة وهذا خطاأ ج�سيم يف الرتبية 

اأخرى  بطرق  املعلومة  و�سول  اإىل  يوؤدي  لأنه 

ت�سويه  اإىل  بدوره  يوؤدي  وذلك  �سليمة  غري 

على  الت�سوه  هذا  وينعك�س  الطالب  وعي 

جدران املدر�سة والبيت فهو يلجاأ للتعبري عن 

على  الكتابة  ومنها  �ستى  بطرق  الوعي  ذلك 

اجلدران.

��ستنتاج �لباحثة

ر�سيد،  بالدكتور  لقائها  خالل  من 

تو�سلت  الطالبات  لآراء  وا�ستطالعها 

اأن  يف  تتمثل  مهمة  نتائج  اإىل  الباحثة 

الكتابات  هذه  كل  وراء  الرئي�س  ال�سبب 

الفر�س  توفر  وعدم  النف�سي  الكبت  هو 

لل�سباب ليفجروا ما يف اأنف�سهم من طاقات 

البع�س  عند  وكبت  هموم  عن  عبارة  هي 

وحرمان  وذل  وقهر  وهيام  وع�سق  وحب 

عند البع�س الآخر، مرت عليها اأيام ورمبا 

�سنون، كل هذه الكتابات تتنوع بتنوع ما يف 

الأنف�س من طاقات ممنوعة النفجار، وكل 

طاقة متنع بح�سب الظروف التي متر بها 

فاإن  عدمها،  من  الكالم  م�سروعية  ومدى 

كان م�سروعاً فحكم القوي مينعه من البوح 

م�سروع  غري  كان  اإذا  اأما  نف�سه،  يف  مبا 

فالكالم نف�سه مينع نف�سه عن اخلروج حتى 

ل يخد�س احلياء العام..!

دو�فع �لكتابة على �جلدر�ن

من  اجلدران  على  الكتابة  ظاهرة  تعتب 

ال�سباب  عامة  بني  انت�سرت  التي  الظواهر 

يف  �سيئاً  �سلوكياً  منحدراً  اأ�سبحت متثل  بل 

فراغ  من  ياأت  مل  هذا  ولعل  املواقف  بع�س 

وقد  ذلك  وراء  متعددة  عوامل  هناك  ولكن 

يكون العامل النف�سي والنفعايل للطالب هو 

املغلوط  التعبري  هذا  مثل  اإىل  دفعه  الذي 

متخذاً  اأدبياً  ول  اجتماعياً  ل  الالئق  وغري 

على  وهمية  واأفكاراً  واهية  ذلك حججاً  يف 

اأن ذلك العمل ما هو اإل حماكاة مع النف�س 

وتعبري عن الذات والآراء واخلواطر الدفينة 

ينف�س  العمل  ذلك  خالل  من  اأنه  يرى  التي 

عن نف�سه ويفرغ �سحنته املكبوتة، وقد يكون 

ت�سويه  اأو  النظر  لفت  اأي�ساً  لذلك  الدافع 

�سمعة الآخرين اأو الإ�سرار باملمتلكات العامة 

واخلا�سة اأو تخليد ذكرى اأو التع�سب لأحد 

يف  يندرج  ذلك  ولعل  ي�سجعها  التي  الأندية 

الأ�سباب التالية: ظاهرة نف�سية انفعالية، اأو 

الغري،  �سمعة  لت�سويه  الآخرين،  نظر  للفت 

التع�سب  املزار،  للمكان  الذكرى  لتخليد 

العامة،  املمتلكات  لإ�سرار  معني،  لفريق 

لإ�سرار املمتلكات اخلا�سة، قد تكون كيدية، 

وعملية  مق�سودة  غري  معني،  حلقد  ترجمة 

ل�سخ�س  اأو  معني  ملكان  دعاية  ل�سعورية، 

معني.

�لعالج

حول  هامة  ل�ستنتاجات  تو�سلها  بعد 

للكتابة  الطالبات  اإقدام  واأ�سباب  الدوافع 

من  جملة  الباحثة  و�سعت  اجلدران  على 

احللول التي قد توؤدي لتاليف هذه الظاهرة 

امل�سئولة  اجلهات  قيام  �سرورة  منها: 

الظاهرة  هذه  بدرا�سة  الرتبوية  وخا�سة 

اأو  والتعرف على حجمها وحتديد الأحياء 

وو�سع  فيها،  الكتابة  تنت�سر  التي  املدار�س 

تت�سافر  الظاهرة  تلك  ملتابعة  عمل  خطة 

اأثناء  الرتبويات  قيام  اجلميع،  جهود  فيها 

بتوعية  اجلامعة  مرافق  على  جولتهن 

املجتمع اجلامعي وحث العاملني باجلامعة  

على توعية الطالبات وتب�سريهن بالأ�سلوب 

الطالبية  املر�سدة  على  املنا�سب،  الرتبوي 

باجلامعة الإعداد خلطة تهدف اإىل توعية 

املجتمع اجلامعي باأهمية التعاون للحد من 



باأبعادها  الطالبات  وتب�سري  الظاهرة  هذه 

وما ينجم  عنها من اأ�سرار نف�سية وتربوية 

بني  اجلامعة  داخل  التن�سيق  واقت�سادية، 

ال�سلوك  رعاية  جلان  وخا�سة  اللجان 

وجماعات  والتوجيه  الإر�ساد  وجماعة 

اجلامعة  يف  املختلفة  الطالبي  الن�ساط 

الطالبات،  وتوعية  الظاهرة  هذه  بدرا�سة 

اللقاءات  الت�سال،  و�سائل  ا�ستغالل 

والن�سرات واملطويات واللوحات الإر�سادية 

ال�سلوك  وتعزيز  الطالبات  توعية  يف 

الطالبات  اإك�ساب  الطالب،  لدى  احل�سن 

يف  م�ساركتهم  خالل  من  املهارات  بع�س 

حت�سني  مثل  الطالبي  الن�ساط  جماعات 

اليدوية  والأ�سغال  والر�سم  اخلطوط 

واملهنية وحت�سني الف�سول، تاأ�سيل النواحي 

عليهن  والتاأكيد  الطالبات  لدى  اجلمالية 

وغريها  اجلامعة  يف  اجلدران  نظافة  باأن 

من ال�سلوكيات املطلوبة.

ندوة مديري �لتعليم

على  والطالبات  الطالب  كتابة  ظاهرة 

التعليم  مديري  ندوة  على  طرحت  اجلدران 

الفرتة  خالل  الريا�س  يف  انعقدت  التي 

عزت  والتي  /1414هـ   10 من18-16/ 

عن  التعبري  �سعوبة  التايل:  يف  اأ�سبابها 

عدم  التقليدية،  بالطرق  لالآخرين  الراأي 

املدر�سي،  اجلو  داخل  التكيف  على  القدرة 

الطالبات،  تعي�سها  التي  النف�سية  امل�سكالت 

من  الفئة  هذه  لدى  الثقايف  امل�ستوى  تدين 

الآخرين، حماولة  يف  الثقة  عدم  الطالبات، 

لالنتقام من الآخرين، عدم وجود الن�ساطات 

و�سعت  وقد  باملدر�سة،  الكافية  �سفية  الال 

الندوة عالجاً لهذه الظاهرة متثلت يف: 

فتح املنابر الثقافية مثل ال�سحف واملجالت 

بطريقة  اآرائهم  عن  للتعبري  ال�سباب  اأمام 

نفو�س  يف  ال�ساحلة  املواطنة  غر�س  عملية، 

القرتاحات  ب�سندوق  الهتمام  ال�سباب، 

لرتبية الطالب على اأ�سلوب البناء يف النقد 

ميكن  ل  جيد  طالء  ا�ستعمال  واملالحظة، 

الكتابة علية يف دورات املياه، تربية ال�سباب 

على عفة الل�سان والأخالق احلميدة.

نتائج �لبحث

ويف الباب الثالث عر�شت الباحثة النتائج 

حيث  بحثها  خالل  من  اإليها  تو�شلت  التي 

تبني اأن:

- %98.0 جن�سياتهن �سعوديات. 

- %95.9 اأعمارهن من 20 اإيل 30 �سنة. 

- %93.9 م�ستواهن التعليمي بكالوريو�س. 

على  الكتابة  لظاهرة  معار�سات   91.8%  -

اجلدران.
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على  يكتب  من  ي�سادقن  ل   40.8%  -

اجلدران. 

- %85.7 يرين اأن الكتابة على اجلدران هي 

اإيذاء للممتلكات العامة يوجب العقوبة. 

- %79.6 يرين اأن اأ�سباب الظاهرة نف�سية. 

على  يكتب  من  معاقبة  يرين   79.6%  -

اجلدران. 

- %61.2 يرين اأن الو�سيلة املنا�سبة  ملواجهة 

ظاهرة التلوث النظري هي التوجيه. 

- %91.8 يقدرن قيمة املمتلكات العامة.

- %61.2 ل ي�سعرن بهدف من وراء الكتابة 

على اجلدران. 

- %53.1 يوافقن على فر�س عقوبة مالية 

على من تكتب على اجلدران. 

على  الكتابة  ظاهرة  ل ميار�سن   89.8%  -

اجلدران. 

�لتو�سيات

الباحثة  و�شعت  والأخري  الرابع  الباب  يف 

جمموعة من التو�شيات:

العمل على كل ما هو من �ساأنه احلد من 

باملدار�س،  اجلدران  على  الكتابة  ظاهرة 

يف  ت�سهم  التي  املنا�سبة  ال�سوابط  و�سع 

اجلدران  على  الكتابة  ممار�سي  ك�سف 

بخطاأ  الطالب  توعية  ومعاقبتهم،  باملدار�س 

باملدار�س،  اجلدران  على  الكتابة  ممار�سة 

ما  كل  الدرا�سية  واملقررات  املناهج  ت�سمني 

الكتابة  ممار�سة  بخطاأ  التعريف  يف  ي�سهم 

دوري  مدر�سي  ن�ساط  اإقامة  على اجلدران، 

املدر�سي  املبنى  على  املحافظة  اإىل  يهدف 

املحافظة على  لتعزيز م�ساهمة الطالب يف 

مظهر املدر�سة العام، منح الطالب املزيد من 

احلاجة  دون  اآرائهم  عن  التعبري  احلرية يف 

اجلدران،  على  الكتابة  اأ�سلوب  ملمار�سة 

ت�سمني عقوبة الف�سل من املدر�سة لكل من 

اجلدران،  على  الكتابة  ممار�سة  عليه  تثبت 

والبحوث  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 

امل�ستقبلية حول ظاهرة الكتابة على اجلدران 

املدر�سية وحتديد اأ�سبابها و�سبل احلد منها.

�لـخال�سة

ال�شلوكية  امل�شكالت  لهذه  ت�شخي�شها  وبعد 

للطالبات ومعرفة الأ�شباب وو�شع طرق العالج 

م���ن خ����الل م���رئ���ي���ات ال���رتب���وي���ني وم��ن��اق�����ش��ت��ه��م 

يف ن����دوة م���دي���ري ال��ت��ع��ل��ي��م ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�����ش��ع��ودي��ة، وه���ي ب��ال ���ش��ك م��رئ��ي��ات ن��اب��ع��ة من 

���ش��رورة  الباحثة  ا�شتعر�شت  ال��رتب��وي  امل��ي��دان 

ال�شلوكي  باجلانب  اخلا�شة  تو�شياتهم  بع�ص 

للطالب:

 اأهمية التاأكيد على اجلانب الديني يف رعاية 

ال�شلوك الإيجابي لتقومي ال�شلوك ال�شلبي 

وتعديله وتوجيهه.

القدوة احل�شنة من قبل  اأهمية  التاأكد على   

ال�شلوك  لبناء  امل��دار���ص  يف  املعلمني  جميع 

الإيجابي لدى الطالب.

 اله��ت��م��ام مب���راع���اة خ�����ش��ائ�����ص من���و امل��رح��ل��ة 

العمرية التي مير بها الطالب والتي تنعك�ص 

بدورها على اأمناط ال�شلوك لدى الطالب.

 ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور امل��ع��ل��م ك���م���رٍب يف غ��ر���ص 

ال�شلوكيات الإيجابية يف طالبه.

 اأهمية ربط املعلم ملو�شوعات املنهج الدرا�شي 

بال�شلوك وحتويل املعارف يف مفردات املنهج 

اإىل اأفعال �شلوكية مرغوبة.

الطالبية  الن�شاطات  ق��ن��وات  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة    

رغبتهم  حتقيق  على  الطالب  ت�شاعد  التي 

مرحلة  ك��ل  يف  حاجاتهم  واإ���ش��ب��اع  وميولهم 

درا�شية ودعمها مبا يلزم من اإمكانيات.

 توعية الأ�شرة باأهمية دورها يف الرتبية.

 اله����ت����م����ام ب����زي����ادة اإمل�������ام امل���ر����ش���د ال��ط��الب��ي 

ب���الأ����ش���ال���ي���ب ال��ع��ل��م��ي��ة ودرا������ش�����ة ال�����ش��ل��وك 

ع���ن ط���ري���ق ال�������دورات ال���رتب���وي���ة وال��ن�����ش��رات 

التوجيهية.

الن�شاط خ��ارج  ملمار�شة  امل��دار���ص  اأب���واب   فتح 

اإ���ش��راف تربوي  الر�شمي حت��ت  ال����دوام  وق��ت 

قادر على توجيه ممار�شات الطالب.

 الإ���ش��راف اجليد من قبل هيئة املدر�شة على 

الأن�شطة  ومم��ار���ش��ة  الف�شح  اأث��ن��اء  ال��ط��الب 

لتوجيه �شلوك الطالب توجيهًا �شليما.

 ت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ب��ي��ت وامل��در���ش��ة وع��دم 

م��ع��اق��ب��ة ال��ط��ال��ب ع��ل��ى ك���ل ���ش��غ��رية وك��ب��رية 

وتعويده على القول ال�شادق.

  مد ج�شور التعاون البناء بني وزارة الرتبية 

والتعليم ووزارة الإعالم لتقوم ببيان اجلانب 

الرتبوي للعملية التعليمية.
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بداية يقول تركي ال�شهري، كلية الآداب – 

تخريب  �أن  فيه  �شك  ال  الإعالم: مما  ق�شم 

�أو  ت�شويهها  بتعمد  �شو�ء  �لعامة  �ملمتلكات 

�ل�شيئة  �ل�شلوكيات  من  غريها  �أو  هدمها 

�أخطر  �أحد  يعد  جمتمعنا،  على  �لدخيلة 

و�أمنه،  ومقدر�ته  �لوطن  ��شتقر�ر  مهدد�ت 

لردع  �شارمة  قو�نني  �شن  ي�شتدعي  مما 

على  نحافظ  حتى  نف�شه  له  ت�شول  من  كل 

بها  لينتفع  �شليمة  وندعها  �لعامة  ممتلكاتنا 

�أبناء �لوطن جياًل بعد جيل.

�أ�شئلتك  بخ�شو�ص  �أما  ويقول:  ي�شيف 

مبنى  ت�شويه  يحاول  �شخ�شاً  �أرى  فعندما 

حكومي فحتماً �شاأنكر عليه فعلته، ولكن لن 

�أفعل �شيئاً جتاهه الأن حميطنا �الجتماعي 

بطبيعة �حلال يفر�ص �أو باالأ�شح عودنا على 

عدم �لن�شيحة �إال نادر�ً، خ�شو�شاً و�أننا جند 

�حلد�ئق  �أو  �ملالعب  يف  �شو�ء  ـ  و�قعنا  يف 

�أو �ل�شاحات �لبلدية ـ من ين�شح ولكن دون 

ملباين  وبالن�شبة  كان،  �أي  من  �هتمام  �أدنى 

�لبديهي  من  جدر�نها،  �مل�شوهة  �حلكومة 

شباب كافيه

تشويه المرافق الحكومية.. يهدد مقدرات 
الوطن وأمنه!!

أكدوا أن حمايتها مسؤولية الجميع.. وطالبوا بسن قوانين رادعة.. الطالب:

يح��اول  )ش��خصًا(  تص��ادف  عندم��ا 
تش��ويه مبنى حكوم��ي أو ممتلكات 
حكومية ما أول شيء ستبادر بفعله؟ 
مش��وهًا  منظ��رًا  تش��اهد  وعندم��ا 
لمق��ر حكومي ماذا تقول؟.. س��ؤاالن 
طرحناهم��ا عل��ى ع��دد م��ن ط��الب 

الجامعة.. تعالوا نقرأ إجاباتهم:



�أن �أرمي بالالئمة على م�شوؤويل �ملقر لعدم 

�هتمامهم باملظهر �لالئق للممتلكات �لعامة 

ولن �ألوم �أي �شخ�ص �آخر من خارج �لد�ئرة 

�حلكومية، و�أياً كان فاإن جمتمعنا يحتاج �إىل 

وعي وتثقيف ب�شكل كبري جد�ً.

الآداب  كلية  ال�شبيعي،  �شالح  اأ�شامة  اأما 

عندما  فيقول:  الإجنليزية  اللغة  ق�شم   –
�أ�شادف �شخ�شاً يحاول ت�شويه مبنى حكومي 

�أو ممتلكات حكومية، من �لطبيعي �أن �أحاول 

منعه بن�شحه باأن ما يقوم به عماًل غري الئق 

وال يقره ديننا وال عاد�تنا وتقاليدنا، وحال 

عدم تقبله بالتاأكيد �شاأقوم بالتبليغ عنه الأن 

هذه �ملمتلكات �لتي يقوم بتخريبها هي ملك 

لنا جميعاً.

يوا�شل ويقول: �أما بالن�شبة ملناظر �ملر�فق 

�حلكومية �مل�شوهة وما �أكرثها، فاح�شب �أن 

�لعاملني  عاتق  على  تقع  حمايتها  م�شوؤولية 

عامة  ممتلكات  هذه  و�أن  خ�شو�شاً  فيها، 

ما  �نتظار جهة  �أو  فيها  �لتفريط  يجوز  وال 

للحفاظ عليها بل يجب تعاون �جلميع على 

حمايتها من �لتخريب و�شونها لت�شتفيد منها 

�الأجيال �لقادمة.

الآداب   كلية  ال�شالحي،  اأحمد  �شعود  اأما 

يحاول  كان  �أياً  �شخ�شاً  �إذ� وجدت  فيقول: 

عامة،  ممتلكات  �أو  حكومي  مبنى  ت�شويه 

وجدته  و�إن  �أح�شن،  هي  بالتي  ف�شاأخاطبه 

فال  �لن�شح  يتقبل  ال  �لذي  �لنوع  ذ�ك  من 

منا�ص من �إبالغ �جلهات �لقانونية لردعه.

منظر  م�شاهدة  عند  قائاًل:  كالمه  ينهي 

�لعقول  �أهل  »�إن  �أقول:  حكومي  ملقر  م�شوه 

فعلة فهو  يقدم على هكذ�  ر�حة«، ومن  يف 

م�شكلة  �أو  نف�شي  مر�ص  من  يعاين  حتماً 

ما، و�إن كنت �أرى �أن م�شوؤويل هذه �ملن�شاآت 

من  حمايتها  بهم  �ملناط  هم  �حلكومية 

�لت�شويه و�لتخريب.

أسامة: حماية المباني 
الحكومية مسؤولية العاملين 

فيها

العامة  حياتنا  يف 

الأمر  يتعلق  وعندما 

ال�شخ�شية  مبمتلكاتنا 

بها  نعتني  فاإننا 

من  عليها  ونحافظ 

ول  التخريب  اأو  التلف 

اأمام  �شامتني  نقف 

عليها،  يعتدي  من 

يتعلق  عندما  ولكن 

باملمتلكات  الأمر 

من  الكثري  جند  العامة 

بها  يعبثون  املقيمني  من  اأو  الوطن  اأبناء 

باإ�شالح  الدولة  ويطالبون  ويخربونها 

يف  الطالب  جند  فمثاًل:  اأف�شدوه،  ما 

املدر�شة ير�شم على طاولة الف�شل ويتفنن 

الأ�شعار  وكتابة  ال�شخ�شيات  ر�شم  يف 

التي  باملبالغ الطائلة  مبال  غري  عليها، 

طاولت  توفري  اأجل  من  الدولة  تدفعها 

من  الكثري  للطالب! ويعود عبث  منا�شبة 

�شببني  اإىل  العامة  باملمتلكات  الأ�شخا�ص 

رادعة لهوؤلء  عقوبات  وجود  اأولهما عدم 

غياب  هو  الآخر  العابثني، وال�شبب 

امل�شوؤولية الجتماعية يف مثل هذه الأمور، 

باملمتلكات  والعبث  الأنظمة  فمخالفة 

هي  الغرب  دول  من  دولة  اأي  يف  العامة 

يقف  ول  القانون،  عليها  يعاقب  جرمية 

م�شاهدة  عند  الأيدي  مكتويف  املواطنون 

العام  املنظر  ت�شويه  �شاأنه  من  عمل  اأي 

يتجهون  اإنهم  بل  املمتلكات  وتخريب 

باب  من  وذلك  للتبليغ؛  هاتف  اأقرب  اإىل 

الجتماعية  م�شوؤوليتهم  على  حر�شهم 

ما  بعك�ص  بالدهم،  ورقي  نظافة  وعلى 

تلك  نتجاهل  فنحن  بالدنا،  يف  ن�شاهد 

الت�شرفات لأن الأمر ل يتعلق مبمتلكاتنا 

عقوبات  تفر�ص  اأن  اأمتنى  لذا  اخلا�شة، 

العامة،  باملمتلكات  يعبث  من  على  مادية 

تلك  بقيمة  اأبنائنا  نفو�ص  الوعي يف  وبث 

املاليني  اأو  بالآلف  تقدر  التي  املمتلكات 

من الريالت التي ت�شرفه الدولة يف �شبيل 

الرفع من رفاهية املواطن.

أحمد الدهام

حالل الدولة 
مباح العبث فيه!

تركي: يجب سن قوانين صارمة 
لردع كل من تسول له نفسه 

العبث بالممتلكات

سعود  : مخربو 
الممتلكات العامة 
مرضى نفسيون
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ما يالحظ على نف�سية ه�ؤالء املخربني من 

باملمتلكات  مت�س  �سلبية  وت�سرفات  �سل�كيات 

�سخ�سيتهم  طبيعة  عن  ناجتة  هي  العامة 

ال�سلبية والتي ت�سمى بال�سخ�سية ال�سيك�باتية 

وهي ال�سخ�سية املنافية الأخالقيات املجتمع.  

 معنى ال�صيكوباتية لغة وا�صطالحًا:

هما  مقطعني  من  �سيك�باتي  كلمة  تتك�ن 

 path وكلمة  نف�س  ومعناها   psysho �سيك� 

ومعناها �سخ�س م�ساب بداء معني؛ وت�سري اإىل 

انحراف الفرد عن ال�سل�ك ال�س�ي واالنحراف 

على  واخلارج  للمجتمع  امل�ساد  ال�سل�ك  يف 

وتعرف  وق�اعده؛  العليا  ومثله  ومعايريه  قيمه 

اأي�ساً باأنه املري�س النف�سي اأو العليل، اأو اعتالل 

بالن�ساط  يت�سم  عقلي  ا�سطراب  اأو  نف�سي 

املعادي للمجتمع .

تعريف ال�صخ�صية ال�صيكوباتية:

املري�سة  اأي  نف�سياً  املعتلة  ال�سخ�سية  هي 

نف�سياً وتت�سم بعدم الن�سج االنفعايل لن�ساأتها يف 

بي�ت باردة انفعالياً اأو ل�سعف بناء ال�سخ�سية 

ب�سبب التدليل املفرط بحيث ال يتعلم الفرد من 

طف�لته قمع رغباته فيثبت عند م�ست�ى طفلي 

من التمركز ح�ل الذات اأو لعدم ت�فر االأمناط 

االجتماعية املقب�لة.

من  فئة  ال�سيك�باتية  حاالت  وت�سكل 

تن�عاً  الفئات  اأكرث  من  ولكنها  اجلناح  فئات 

الفرن�سي  العامل  و�سفها  حيث  واختالفاً، 

»بنبل« باأنها: »جن�ن دون ت�س��س« ومتثل هذه 

عليهم  يفهم  ال  املر�سى  من  جمم�عة  احلالة 

ولكن  الفعلية  قدراتهم  يف  ا�سطراب  اأي 

ي�سل  ما  اإىل  ت�افقه  �س�ء  يف  ي�سل  �سل�كهم 

امل�سطربني  االأ�سخا�س  من  كثري  �سل�ك  اإليه 

عقلياً، ه�ؤالء املر�سى لي�س�ا بالذهانيني وال هم 

ع�سابي�ن حقاً، كما اأنهم لي�س�ا من ن�ع مر�س 

اال�ستجابات النف�سج�سمية على االإطالق، فهم 

بينهم  فيما  م�سرتكة  واحدة  بخ�سلة  يت�سف�ن 

حيث يبدو عليهم اختالل اخللق، اأي اأنه ي�سدر 

للقان�ن  خرقاً  ميثل  ما  ال�سل�ك  من  عنهم 

اخللقي ال�سائد يف املجتمع.

ع�شر  �شتة  »كل�شكي«  العامل  و�شع  وقد 

لل�شخ�شية  ال�شمات  اأهم  اعتربها  خا�شية 

ال�شيكوباتية، هي:

جاذبية  مع  مرتفع  اأو  مت��سط  ذكاء   -

سيكولوجيا

نفسيات المخربين للممتلكات العامة وطرق التعامل معهم

د. وليد الزهراني



م�سطنعة.

الدالة  االأخرى  والعالمات  الهذاءات  غياب   -

على التفكري الالعقالين.

الع�سبية  اأو املظاهر  الع�سابي  القلق  - غياب 

االأخرى.

- عدم الثبات .

-  عدم ال�سدق وعدم االإخال�س .

-  غياب ال�سمري واخلجل.

-  �سل�ك م�ساد للمجتمع.

-  قدرة �سعيفة على احلكم و�سك يف التعلم 

من اخلربة.

-  متركز مر�سي ح�ل الذات وعجز احلب.

اال�ستجابات  معظم  يف  عام  انخفا�س    -

ال�جدانية الرئي�سية.

 - فقر اال�ستب�سار.

ال�سخ�سية  للعالقات  اال�ستجابة  انخفا�س   -  

العامة.

ال�سراب  االنغما�س يف  نرج�سي مع  �سل�ك    -

واأحياناً بدونه .

-  غياب حماوالت االنتحار اجلادة .

-  حياة جن�سية غري تقليدية وغري م�سب�طة 

اأو قابلة للتحكم.

-  الف�سل يف اإتباع اأي خطة حلياته.

هذا باالإ�سافة اإىل اأن ال�سيك�باتيني يجيدون 

مل�قف  املالئم  االنفعال  عن  اللفظي  التعبري 

يعربون  اأنهم  اأو  حقيقياً  يك�ن  ال  لكنه  معني، 

كل  ي�ستخدم�ن  اأنهم  كما  به  ي�سعرون  ال  عما 

التعبريات املمكنة لالعتذار عن �سل�ك معني، 

واإن كان اعتذاراً زائفاً .

اأن�اع االنحراف ال�سيك�باتي 

اأواًل: اأنواع االنحراف:

من امل�ستحيل اأن تعطي و�سفاً دقيقاً حمدداً 

جامعاً الأن�اع االنحراف ال�سيك�باتي اأو باالأ�سح 

هذه  يدخل يف  الأنه  ال�سيك�باتية  لل�سخ�سيات 

�سل�كهم  يف  يظهر  الذين  ه�ؤالء  كل  املجم�عة 

باحلياة  لهم  ت�سمح  لدرجة ال  الغرابة  ن�ع من 

والنجاح يف املجتمع ولكنهم يك�ن�ن فيما عدا 

ذلك عاديني من جهة اأج�سامهم وعق�لهم .

فاإن  ال�سابق  الف�سل  يف  اأ�سرت  وكما 

ال�سيك�باتيني لي�س�ا اأ�سخا�ساً حمدودي الذكاء 

الأن معظمهم عادي�ن من حيث الذكاء اأو اأعلى 

من املت��سط وال ينق�سهم يف العادة اإال الذكاء 

االجتماعي .

ت�شنيف  اأو  لتق�شيم  حماوالت  هذه  كانت 

و�شوف  خمتلفة  اأ�شناف  اإىل  ال�شيكوباتيني 

اأذكر ت�شنيفني من هذه الت�شنيفات :

1ـ ت�سنيف »ديفيد كالرك«:

اأ - االنحراف ال�سيك�باتي العدواين:

يتميز ه�ؤالء بالهياج والعنف والق�س�ة وكرثة 

ال�سجار وفيهم اأي�ساَ مدمن� اخلمر واملخدرات 

ال�سادية  املي�ل  واأ�سحاب  امل�ستقرين  وغري 

ذو  االإجرام«  »معتادو  املحرتف�ن  واملجرم�ن 

ال�سجالت احلافلة يف االإجرام الذين يحرتف�ن 

االإجرام مقابل اأج�ر يتقا�س�نها من النا�س .

ب - ال�سيك�باتي غري املت�افق » النا�سز«:

يرتكب�ن  الذين  من  الن�ع طائفة  ي�سم هذا 

عن  والنا�سزين  ال�سغرية  اجلنح  من  اأن�اعاً 

كربى  م�سكلة  عي�بهم  ت�سكل  الذين  املجتمع 

الذين  املت�اكل�ن  وكذلك  والأ�سرهم،  للمجتمع 

يعي�س�ن بالق�ة عالة على اأ�سرهم واأقاربهم.

2ـ ت�سنيف »ب�لز – الندز«:

اأ - ال�شيكوباتي اخلارج:

ه� الذي يظهر �سعفاً ظاهراً يف اخللق مع 

�سع�ر بعدم االأمان داخل نف�سه ويتجلى ذلك يف 

ال�سل�ك الغريب الذي يق�م به .

ب - ال�شيكوباتي املتجول:

املك�ث يف مكان  الأنه ال ميلك  بذلك  �سمي 

وال  التنقل  يف  �سديدة  رغبة  يبدي  بل  واحد 

ميكن التحكم بها وال ي�ستطيع التغلب عليها وال 

اأي�ساً  يك�ن لهذا التنقل �سبب معق�ل وي�سمى 

بال�سيك�باتي العاجز.

عدمي  »العدواين  املجرم  ال�شيكوباتي   - جـ 

ال�شعور«:

اأعماالً  يحرتف�ن  املر�سى  ه�ؤالء  اأمثال 

اآخرين  اأ�سخا�س  �سد  عنف  واأعمال  عدوانية 

اأو �سد جماعات دون القدرة على التحكم يف 

اأن  دون  يفعل�ن  ما  يدرك�ن  وهم  اندفاعهم، 

يتمكن�ا من التحكم ب�سل�كهم املنحرف هذا.

وبع�س ه�ؤالء من املمكن اأن يك�ن قادراً على 

املظاهر  هذه  عن  التعبري  يف  امل�ؤقت  التحكم 

انتظاراً  اإال  يك�ن  ال  وذلك  االجتماعية  غري 

لالنتقام  وليع�دوا  امل�انع  وزوال  للفر�سة 

ت�ستمل  التي  املعروفة  االإجرامية  بطريقتهم 

الهج�م والرتب�س اأو القتل اأو احلرق لالأمالك 

التي تخ�س الغري اأو ال�سرقة ويك�ن ذلك دون 

من  ويعد  بالذنب  ال�سع�ر  اأو  باالإثم  اإح�سا�س 

االأ�سخا�س الذين ي�ستثارون ب�سه�لة.

د - ال�شيكوباتي املتعب املقلق:

املفرط  باالهتمام  املر�سى  ه�ؤالء  يتميز 

مت�س�ق�ن  وهم  الذاتية  والكفاية  بالذات 

ال�سيئة  للعظمة وما ي�ستتبع ذلك من امل�ساعر 

وال�سل�ك املتعب و�سرعة الغ�سب واأغلب ه�ؤالء 

م�ساب�ن بالباران�يا »جن�ن العظمة« ومن جملة 

�سفات ه�ؤالء اأنهم ال ي�ستطيع�ن اإظهار ما يدل 



على فهم االآخرين ولي�س عندهم اإدراك مل�ساعر 

االآخرين اأو رحمة بهم. 

و- ال�شيكوباتي االنفجاري:

هذه الفئة ت�سبه ال�سيك�باتي عدمي االإح�سا�س 

يربط  الن�ع  هذا  اأن  عدا  فيما  املجرمني  من 

�سل�كه  يتجه  وقد  الغ�سب  بحاالت  انفجاره 

العدواين نح� نف�سه فينتحر وهذا نادر جداً.

ز- ال�شيكوباتي املت�شائم – االكتئابي:

قدرها  حق  نف�سه  يقدر  ال  هنا  املري�س 

واملرح  ت�ساوؤم  نظرة  امل�ستقبل  اإىل  ينظر  كما 

باأن  ي�سعرون  الأنهم  ه�ؤالء  عن  بعيداً  والتفاوؤل 

كل �سيء يف حياتهم الي�مية يهددهم باخلطر، 

يفكرون يف االنتحار ب�سبب  مما يدعهم دائماً 

حلها،  عن  يعجزون  ال  التي  امل�سكالت  كرثة 

وب�سبب كرثة هم�مهم .

ح- ال�شيكوباتي املبدع:

ه� الذي يختلق من الق�س�س االإبداعية ما 

تخرج عن حدود املعق�ل ويبدو اأنهم ال يفيدون 

عن  والتنفي�س  االرتياح  �س�ى  �سيئاً  ذلك  من 

بع�س الت�تر الداخلي وكاأن املري�س لديه الرغبة 

االإبداع  بهذا  نف�سه  على  التف�ق  يف  امل�ستمرة 

الكذب  ه�ؤالء  ق�س�س  على  ويبدو  اخليايل، 

ال�ا�سح االأمر الذي يجعل منهم �سخ�سية هامة 

لدى  حمب�بة  غري  اأو  بع�سهم  لدى  حمب�بة 

واإنتاجهم  تاأليفهم  مدى  ولكن  االآخر؛  بع�سهم 

لهذه االأكاذيب ال يحده حد حيث ال يهمهم اإذا 

كانت اأكاذيبهم �ستك�سف اأم ال.

فاأنا  ال�سخ�سية،  هذه  لعالج  بالن�سبة  اأما 

لي�س  �سخ�سية  اإنها  يق�ل�ن  الذين  مع  ل�ست 

لها حل اأو ميئ��س منها، ولكنني اأق�ل اإن هذه 

يف  متعددة  ج�انب  معها  جتدي  ال�سخ�سية 

طريقة التعامل والعالج املجتمعي »على االأقل«، 

باأنه لي�س هناك برنامج عالجي �سل�كي  علماً 

دوائي  لي�س هناك عالج  بل  ال�سخ�سية،  لهذه 

لها الأنها وبب�ساطة ال تتقبل �سيئاً منها، ولكن 

هذه الطرق ت�سعى للتخفيف من م�سكالتها بل 

وحت�يله من ال�سخ�سية ال�سيك�باتية اخلطرية 

ينفع  التي  العاجز«  املتقلب  »ال�سيك�باتي  اإىل 

�ساأبني  والتي  التالية  املجربة  الطرق  معها 

طريقة التعامل معها منذ االآن – اأي اأبحث عن 

طفلك االآن - وهي كالتايل:

ابنهما  �سل�ك  ال�الدان  يكت�سف  عندما 

ال�سيك�ل�جي منذ الطف�لة »2-8« �سن�ات مثل 

»ال�سرقة، الكذب، اخلداع، ال�سل�ك العدواين، 

االحتيال والف�ساد كالتخريب والتك�سري وقطع 

احلي�انات  قتل  اأو  و�سرب  اجلميلة  االأ�سجار 

هذه  ح�س�ل  بعد  املباالة  عدم  مع  االأليفة 

ال�سديدة.. والغرية  احل�سد  مع  امل�سكالت 

الخ...« يجب اإعالن حالة الط�ارئ وا�ستعداد 

االأ�سرة للربنامج العالجي الرتب�ي ال�سامل.

والتنبه  ال�سغر  منذ  ال�ساحلة  التن�سئة 

والقا�سية وحماولة  العنيفة  ال�سل�كيات  لبع�س 

التخفيف منها وت�جيهها اأو �سرفها يف املكان 

ال�سحيح مثل الريا�سة والتناف�س ال�سريف.

الطفل  لدى  ال�سديدة  الغرية  ك�سر  حماولة 

لالآخرين  اخلري  بحب  ترغيبه  وحماولة 

واإن  حتى  ذلك،  على  ومكافاأته  وم�ساعدتهم 

فه� ال يقبل غالباً باأي  كانت املكافاأة كبرية – 

مكافاأة.

التنبه باأن ال ي�ستغل هذا الطفل اأو املراهق 

ذو ال�سل�ك ال�سيك�باتي اأهله ووالديه وابتزازهم 

باملكافاآت واالأم�ال مقابل امتناعه عن الف�ساد، 

بل يجب اأن يعاقب على �سل�كه ال�سيئ »عقاب 

�سلبي بدرجاته واإن لزم االأمر ل�سل�ك اإيجابي 

مدرو�س فال باأ�س لهذه ال�سخ�سية فقط« وتك�ن 

املكافاأة على ال�سل�ك احل�سن واجليد.

دون  وال�سجاعة  الكرم  على  الطفل  ت�سجيع 

واإنقاذهم  االآخرين  م�ساعدة  الأجل  بل  اإيذاء 

على  ليرتبى  ال�ساحلني  بق�س�س  وترغيبه 

مكارم االأخالق.

والكره  االنتقام  على  الطفل  ت�سجيع  عدم 

التع�سب  اأ�سكال  من  �سكل  الأي  والع�سبية 

والكذب واخلداع والن�سب واالحتيال حتى واإن 

كان اأحد االأب�ين اأو كالهما مبتلًى باأحد هذه 

ال�سفات القبيحة اأو بها جميعاً.

ال�ساحلة  التن�سئة  برامج  على  االطالع 

امل�ج�دة من خالل م�اقع الرتبية يف االإنرتنت 

اأو املراكز املتخ�س�سة واملر�سدين.

�سخ�سيته  معه  وتكرب  االإن�سان  يكرب  عندما 

ال�سيك�باتية ميكن التعامل معه كالتايل:

يف البداية يجب احلذر ال�سديد وعدم احلكم 

اأو  روؤيتنا  اأو  �سع�رنا  �سخ�س مبجرد  اأي  على 

�سمعنا �سيئاً من الت�سرفات ال�سيك�باتية لديه، 

كما اأن قراءتنا ملثل هذا املقال ال يخ�لنا احلكم 

�سيك�باتية،  �سخ�سية  باأنه  بريء  اإن�سان  على 
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فقد قلنا باأن االإن�سان قد يك�ن لديه ت�سرفات 

�سيك�باتية اأحياناً، وهذا ال يعني اأنه �سخ�سية 

و�س�ا�س  اأو  قلق  لديه  يك�ن  وقد  �سيك�باتية، 

اأو  اأو قد يك�ن �سبب ت�سرفه م�سكالت مالية 

يج�ز  وال  �سهاًل  احلكم  لي�س  اإذن  اجتماعية 

غ�س�ب  النا�س  من  فكثري  بالعاطفة،  احلكم 

ومته�ر ولديه ج�انب �سيئة مقيتة بل قد يك�ن 

دائماً  ولي�س  »عر�سي«  اإجرامي  �سل�ك  لديه 

قابل  اأنه  اأي  اأف�سد  ما  وي�سلح  يع�د  ولكنه 

لالإ�سالح ولي�س لديه جذور �سيك�باتية.

يف حال التاأكد من �شيكوباتيته: 

قبل  من  ال�سابقة  بالطرق  معه  التعامل  يتم 

ليتم  ـ  االأقل  على  ـ  الياأ�س  وعدم  وذويه  اأهله 

دائرة  عن  م�ساكله  اإبعاد  اأو  �سرره  تخفيف 

االأ�سرة واملقربني.

ي�سعى االأهل، االأقارب، االأ�سدقاء، والزمالء 

اإىل عدم مقاطعته دائماً، ولكن مقاطعة م�ؤقتة 

كعقاب �سلبي كالعزلة لتذكريه باأهمية االآخرين 

بت�سجيعه  والقيام  مراقبته  ا�ستمرار  مع  له، 

على اخلري وذم ال�سر وتهديده ممن هم اأكرب اأو 

اأق�ى منه مبا يخ�فه كالق�ساء وال�سرطة.

احلذر منه جداً وعدم الثقة اإال بعد التثبت 

امللتزمة  ال�سخ�سية  من  جانباً  اأبدى  ول�  حتى 

اأو  ما  ب�سحية  لالإيقاع  املتدينة فرمبا يخطط 

تكرر  واإن  حتى  منه  احلذر  فيجب  ماله  اأخذ 

االأمان منه عدة مرات فال يعطى االأمان التام.

اإذا تقدم �ساب خلطبة فتاة ما يجب اأن ي�ساأل 

وليها عن اأخالق ال�سخ�س وطريقة تعامله مع 

وهذا  وجمتمعه،  والديه،  وزمالئه،  االآخرين، 

ما نبه اإليه الر�س�ل الكرمي بال�س�ؤال عن دينه 

وخلقه، واإال فال يزوج �سيء اخللق والدين واإن 

كان ذا مال اأو جاه ون�سب.

يف حال االبتالء بزوج اأو زوجة اأو ولد اأو اأب 

اأو قريب ت�ىل اأمره يجب عليه بعد التاأكد من 

اأنه بالفعل لديه �سل�ك ال�سخ�سية ال�سيك�باتية 

ال�سخ�سية  »ت�سخي�س  مقايل  يف  ذكرتها  كما 

ال�سيك�باتية«، احلذر من هذه ال�سخ�سية وذلك 

من  اإخبار  اإىل  اإ�سافة  ال�سابقة  النقاط  بتتبع 

يثق به من االأقارب اأو االأ�سدقاء ب�سل�ك هذا 

اأو  الط�ارئ  حلاالت  االأب  اأو  االبن  اأو  الزوج 

ليك�ن قريباً من احلدث، يف حالة و�س�ل الزوج 

»الزوجة« اإىل مرحلة ميئ��س منها يجب عليها 

واإن  االأطفال،  اإجناب  قبل  االنف�سال  حماولة 

اأطفال حتاول احل�س�ل على حكم  لديها  كان 

العدول  ال�سه�د  تقرير  ح�سب  اإليها  ب�سمهم 

على م�سكالته وجرائمه، واإن حكم القا�سي له 

على  اأ�سب�عياً  لروؤيتهم  اإجباره  باالأوالد فيجب 

االأمن  واإحاطة  ي�مياً،  بهم  االت�سال  اأو  االأقل 

يف  يعي�س�ن  من  اأو  االأوالد  حالة  عن  بتقرير 

كنف �ساحب ال�سخ�سية ال�سيك�باتية وخا�سة 

ال�سخ�سية ال�سيك�باتية العدواين املتقلب، الأن 

حياتهم �ستك�ن حتماً حتت �سغط �سديد.

الذي  العدواين  ال�سيك�باتي  حالة  يف  اأما 

�سعد:  الدكت�ر  فيق�ل  متقدمة  مرحلة  و�سل 

ف�سل ال�سجن يف عالج ال�سيك�باتي، وف�سلت يف 

عالجه املراقبة االجتماعية، كما ف�سل االإيداع 

يف امل�ست�سفيات يف حتقيق ذلك العالج، واأي�ساً 

ف�سل كل من التحليل النف�سي والعالج النف�سي، 

وال مينع ذلك من العث�ر على جمرد متناثرات 

ي�سادفها القارئ عن جناح البع�س بطريقة اأو 

باأخرى يف عالج بع�س احلاالت، واأ�سعب عقبة 

يف �سبيل عالج ال�سيك�باتي رمبا تك�ن يف عدم 

تعاونه مع املعالج.

ورغم اخلالف على ت�سخي�س حالته ميكننا 

العالج  و�سائل  من  حمدود  قدر  اإىل  الت��سل 

التي ال تعد حمل خالف، وميكن اأن ن��سي بها 

على ال�جه االآتي:

م�ؤ�س�سات  يف  ال�سيك�باتي  اإيداع  �سرورة   -

خا�سة متخ�س�سة وعدم عالجه بامل�ست�سفيات 

املالحقة  امل�ست�سفيات  وال  ال�سج�ن  اأو  العامة 

لعدم ت�فر اجل� العالجي املالئم حلالته والذي 

واإمكانيات  خا�سة  ا�ستعدادات  ت�افر  يتطلب 

خا�سة فيه.

- عدم تق�سري مدة عالج ال�سيك�باتي الأنه 

العقاب  لعالج ط�يل، حيث ذكر علماء  يحتاج 

عالجي  تدبري  �س�رة  يف  جمٍد  عالج  اأي  اأن 

كال�س�اذ  معينة  ط�ائف  مع  للحرية  �سالب 

واالأحداث ومعتادي االإجرام يجب اأال يقل عن 

فرتة ترتاوح بني �ستة �سه�ر وعام .

عامة  عنابر  يف  ال�سيك�باتي  اإيداع  عدم   -

عنابر  يف  وو�سعه  االإ�سالحية،  بامل�ست�سفيات 

خا�سة وهذا ما ذهب اإليه كل�سكي عام 1955م؛ 

وال �سك وال خالف يف اأن العالج اجلماعي ه� 

اأن  ب�سرط  ال�سيك�باتي  لعالج  جمدية  و�سيلة 

تتهياأ لذلك البيئة العالجية يف م�ؤ�س�سة تكر�س 

كل جه�دها لهذا الن�ع من العالج الذي انت�سر 

يف االأو�ساط الطبية ملزاياه العديدة .

اأخرياً وجدت باأن عالج وتاأهيل ال�سيك�باتي 

اأقاربه، ووالديه وحمبيه  يغلف من  اأن  يجب 

بالدعاء له بال�سالح والهداية دائماً، وتقريبه 

والرجاء،  باخل�ف  قلبه  وتليني  امل�سجد  من 

مع  ينخرط  ال  اأن  ال�سديد«  »احلر�س  مع 

اإىل  يتح�ل  فقد  الدين  يف  املت�سددين 

ا�ستخدام دوافعه ال�سيك�باتية برك�ب الدين 

– بالطبع بالفهم اخلاطئ املت�سدد- فيقع من 
ح�له وجمتمعه حتت وطاأته مب�سمى الدين، 

ال�سالة،  على  يحر�س  اأن  ه�  اأق�سده  وما 

العمل  وامل�ساكني  للفقراء  التربع  الزكاة، 

ال�الدين،  بر  ال�س�م،  االجتماعي،  بالتكافل 

رحمة ال�سغار واحرتام الكبار، تقدير الزوجة 

من  وهكذا  وحبهم،  ورعايتهم  واالأطفال 

اأخالق االإ�سالم ال�سمحة، وميكن التن�سيق مع 

اأع�ساء ملتزمني وعلى خلق ودين يف املجتمع 

يحت�سن�ه  حتى  عليه  وال�سرب  اإليه  بالتقرب 

طبيعته  على  يغلب  اجلديد  التطبع  عّل 

ال�سيك�ل�جية، وباالأحرى اأن يكف �سره اإن مل 

ياأت منه خري.



مقــــــال

غنام
د ال

أحم

برغ��م أن هذه المقولة ال تعدو كونها 
مج��رد كلمتي��ن؛ إال آن أبعادهما تمتد 
لقرني��ن وربما أكثر.. كي��ف ذلك.. أقول 

لك:

- ما تزرعــه.. من حب وســلوك أخالقي 
تجــاه النــاس .. تحصــد بالتالــي حبهم، 
مصداقــًا لقول رســولنا الكريم محمد 
صلــى اهلل عليــه وســلم:  » عامل الناس 

كما تحب أن يعاملوك«.

- ما تزرعه.. من سلوك نحو المحافظة 
على الممتلــكات العامة فــي الحدائق 
والمتنزهــات؛ تحصــده فــي راحــة بالك 

ونظرك وسالمتك.

- مــا تزرعــه.. فــي أطفالك مــن أهمية 
المحافظــة علــى الممتلــكات الخاصة 
داخل مملكتك »بيتك«؛ ستحصد ثقافة 
العامة داخل  الممتلــكات  المحافظــة 

مملكتك الكبيرة » وطنك«.

- مــا تزرعــه.. فــي أســرتك مــن أهمية 
وتتبــع  التعليمــات  علــى  المحافظــة 
القوانيــن داخــل المــدارس والجامعات 
والمعاهد؛ ســتحصده في ازدهار وعي 
المســؤولية  واستشــعارهم  أســرتك 

واألمانة.

- مــا تزرعه.. فــي التعريف بمكتســبات 
وطنــك الحضاريــة واألثريــة والعلميــة؛ 
ســتحصده في احترامــك واحترام كل 

أبناء جيلك واألجيال القادمة.

- مــا تزرعه.. في نفســك قبــل اآلخرين 
فــي أن » مملكتــك أغلــى ممتلكاتــك«؛ 
ســتحصد أن حفنة مــن ترابها تســاوي 

تضحيتك وأكثر.

أخيرًا.. 
وال  يزرع��ون  مم��ن  نك��ون  أن  أخش��ى 
يحص��دون ما زرع��وه.. فما قيم��ة الزرع 
عندما يجيء غير نافع وال يأتي أكله؟!!

ما تزرعه تحصده !
as you sow so shall you reap

الصورة من تصميم المبدع: أيمن الفقيه
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فيه  الوا�سعة،  اخليارات  من  عامل  الفن 

خالله  من  التعبري  ميكننا  كثرية،  جماالت 

عما يخالج �سدورنا من اأفكار وم�ساعر، ومن 

جهتنا نحن كاأ�سخا�ص بالغني ميكننا التعبري 

عما يدور يف اأذهاننا بطرق عدة مثل: الكالم 

اأحد  مع  النقا�ص  اأو  الر�سم،  اأو  الكتابة،  اأو 

عن  التعبري  لالأطفال  اأنى  ولكن  االأ�سدقاء، 

مكنونات اأنف�سهم؟ هناك الكثري من الطرق 

التي يتمكن من خاللها االأطفال التعبري عما 

يف دواخلهم، حيث جند بع�سهم يلجاأ للتنفي�ص 

وبالكتابة  اأحياناً،  بال�سراخ  اأحا�سي�سهم  عن 

فيه  ال�سك  وما  اأخرى؛  اأحايني  الر�سم  اأو 

التي  الالزمة  واملعينات  اخلامات  توفري  اإن 

ت�سهم يف تنمية مقدرات االأطفال يف الر�سم 

من  املنزل  مواهبهم يف  �سقل  على  وتعينهم 

اأ�سا�سيات الرتبية ال�سليمة والتن�سئة ال�سوية، 

وتعديل ال�سلوك.

الالفت للنظر هو اأن الكثري من االأطفال 

اأو  اجلدران  على  ال�سخبطة  يتعمدون 

ب�سيط  ل�سبب  اأحياناً،  والكتب  الطاوالت 

الكافية  امل�ساحة  يجد  مل  الطفل  اأن  هو 

االأب  والأن  داخله،  يف  يجول  عما  للتعبري 

له  يتح  مل  املربي  اأو  االأمر  ويل  اأو  االأم  اأو 

�سلوك  لهكذا  الطبيعي جلوءه  كان من  ذلك 

�سالب، هذا جانب اأما اجلانب االآخر فرمبا 

كثرية  قيود  بوجود  �سعر  قد  الطفل  يكون 

�سالمة  ورغم  تربوية،  الأغرا�ص  املنزل  يف 

م�ساحة  منح  ينق�سه  اأنه  اإال  الهدف  هذا 

للتعبري احلر البعيد عن القيود، مما يدفعه 

طاوالت  على  وم�ساعره  اأحا�سي�سه  لتفريغ 

فما  كان  واأياً  املدر�سة،  جدران  اأو  ال�سف 

�سالب  �سلوك  من  االأطفال  عليه  يقدم 

ثقــــافة

)تعبيرات( األطفال..لغة بديلة.. رسائل.. وليست مجرد »شخبطات«
دراسة أمريكية أكدت أنها إبداع وابتكار

نور األحمدي
أخصائية عالج ترويحي بالفن التشكيلي



من  اأو غريها  بالكتابة على اجلدران  �سواء 

لي�ست جمرد  املدر�سية  واملمتلكات  االأدوات 

»�سخبطات« اإمنا تعبري �سادق عن عالقتهم 

وفهمهم للعامل ولكل من حولهم، وكذا ر�سائل 

يفهما  ال  ولكن  ملن حولهم  اإي�سالها  يريدون 

اأحد �سواهم، واإجماالً ميكننا القول اإن ر�سوم 

اأحا�سي�ص  جت�سد  و�سخبطاتهم  االأطفال 

الطفل وانفعاالته، مما ي�سهل على املحيطني 

به معرفة نف�سيته وفهمها.

ولتاليف كل هذه ال�سلبيات يجب و�سع خطة 

وال�سلوك  االأ�سيلة  القيم  لغر�ص  مدرو�سة 

معتدين  لين�ساأوا  اأطفالنا  نفو�ص  يف  القومي 

من  �سي�سهم يف احلد  ذلك  اأن  وال�سك  بها، 

االإن�سان  واأن  خ�سو�ساً  ال�سالبة  ال�سلوكيات 

لديه م�ساعر وطاقة واإذا ما ُحطم احدهما 

اأ�سيب بخلل كبري يف اأي مرحلة عمرية كان، 

وال �سك اأن اإ�سابة االأطفال بهذا اخللل يكون 

اأ�سد واأقوى �سيما واأنهم يف طور منو وت�سكل 

وتعلم، و يجدر بهم تعلم االأف�سل.

يعلمنا  ب�سيط  بتمرين  قمنا  لو  راأيك  ما 

ما  اأو  اأثاث  من  منتلكه  ما  اأن  كيف  جميعاً 

العبث  ميكن  وال  ثمني  هو  غرينا  يخ�ص 

للتعبري احلر يف هذا  للجميع  به، مع دعوة 

التمرين:

قم اأنت واأ�سدقاوؤك اأو زمالوؤك يف العمل 

بتعليق عدد من االأوراق الكبرية على اجلدار، 

والتعبري،  الر�سم  اأدوات  توفري عدد من  مع 

ف�ستجد  باأريحية،  فيها  ي�سارك  الكل  ودع 

يعبث باجلدران  كان  الذي  امل�ساك�ص  الطفل 

يف غيبة ذويه ي�ستطيع التعبري بحرية وب�سكل 

اآمن جداً دون اأن يوؤذي اأحداً اأو يتعدى على 

ممتلكات اأحد، وباإمكانك تعليق هذه الورقة 

كلوحة جملية تذكر باملحافظة على ما منلك 

يف مدينتنا اجلميلة.

ابتكار واإبداع

ك�سفت درا�سة اأمريكية بجامعة وا�سنطن 

اأن االأطفال الذين ميار�سون ن�ساطهم  عن 

االبتكاري بحرية حني ير�سمون ويخططون 

بالنف�ص  الثقة  يكت�سبون  الورق  على 

خالل  من  الداخلي  عاملهم  عن  ويك�سفون 

ير�سمونها،  التي  واخلطوط  ال�سخ�سيات 

الر�سم  يف  الطفل  تلقائية  زادت   وكلما 

توتره  من  ويقلل  ذاته  يحقق  اأن  ا�ستطاع 

وكبته ، وذكرت الدرا�سة اأن االأطفال الذين 

بو�سع  واالكتفاء  الغري  ي�ستعينون مبجهود 

التلوين  كتب  يف  االأ�سكال  على  االألوان 

االإبداع  على  قدرتهم  يخ�سرون  اجلاهزة 

احلدود  عن  باالألوان  يخرجون  وعندما 

بني  لتخبطهم  يرجع  فهذا  لها  املخ�س�سة 

ولهذا  لهم .   خمطط  هو  وما  يريدونه  ما 

الطرق  تقدمي  من  االآباء  الدرا�سة  حذرت 

والر�سامون  فالعظماء  لل�سغار ،   ال�سهلة 

بال�سخبطات  مليئة  طفولتهم  كانت  الكبار 

لعاملهم  اإدراكهم  يف  اإال  لها  معنى  ال  التي 

دون حدود اأو قيود . 
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املخرتع  اإليها  يتو�صل  فكرة  هو  االخرتاع 

اأن  وي�صرتط  ما،  مل�صكلة  حل  عنها  ينتج 

يكون االخرتاع جديداً، ومنطوياً على خطوة 

ابتكارية وقاباًل للتطبيق ال�صناعي، اأي ميكن 

ت�صنيعه اأو ا�صتعماله يف اأي جمال �صناعي اأو 

زراعي اأو غريهما من املهن.

ويكون االخرتاع جديداً اإذا مل يكن م�صبوقاً 

ويق�صد  ال�صابقة،  التقنية  حالة  حيث  من 

بالتقنية ال�صابقة يف هذا املجال كل ما حتقق 

الك�صف عنه للجمهور يف اأي مكان بالو�صف 

املكتوب اأو ال�صفوي اأو بطريق اال�صتعمال اأو 

يتحقق  التي  الو�صائل  اأخرى من  و�صيلة  باأي 

بها العلم باالخرتاع.

خا�ص  امتياز  حق  هي  االخرتاع  وبراءة 

للمخرتع  متنح  ا�صتئثارية  حماية  ووثيقة 

�صماحه  مقابل  حمددة  زمنية  فرتة  خالل 

وب�صكل  االخرتاع،  على  باال�صطالع  للعامة 

نح للمخرتع هو ملنع  عام فاإن احلق الذي ميمُ

اأو  بيع  اأو  ا�صتخدام  اأو  االآخرين من �صناعة 

عر�ص ذلك االخرتاع دون موافقة من �صاحب 

�صروط  لها  االخرتاع  وبراءة  االخرتاع  براءة 

عدة تتمثل يف: اأن تكون فكرة جديدة وغري 

بديهية وتطبيقية عملية ونافعة وغري منافية 

لتعاليم االإ�صالم.

موؤخراً ظهر �صلوك طالبي غري ح�صاري 

وغري تربوي ميار�ص من قبل الطالبات تتمثل 

يف ظاهرة الكتابة على اجلدران التي بداأت 

الفت  وب�صكل  العامة  املرافق  �صورة  ت�صوه 

من  حتويه  ما  جراء  وللنف�ص  وللعقل  للنظر 

كتابات هابطة جت�صد تاأثري القنوات الهابطة 

ال�صباب  فئة  يعي�صه  الذي  الفراغ  وتعزز 

وال�صابات...

اأ�صبحت  وب�صورة  الظاهرة  هذه  وانت�صار 

متثل منحدراً �صلوكياً �صيئاً يف بع�ص املواقف، 

جراء عوامل متعددة منها النف�صي واالنفعايل 

التعبري  مثل هذا  اإىل  يدفعها  الذي  للطالبة 

دفع  واأدبياً،  اجتماعياً  الالئق  وغري  املغلوط 

العامة  امل�صلحة  على  احلادبني  من  الكثري 

ولعل  �صتى،  الظاهرة، بطرق  للحد من هذه 

ال�صبب  ذات  هو  الظاهرة  هذه  ا�صتفحال 

املوهبة  عقلية  تفتق  توجيه  اإىل  اأدى  الذي 

الطالبة  البقمي  مذكر  �صهام  ال�صعودية: 

ال�صعي  على  وحثها  �صعود  امللك  بجامعة 

هذه  على  التغلب  يف  ي�صهم  حل  الإيجاد 

الظاهرة وما يرتتب عليها من اأ�صرار بالغة 

عن  ف�صاًل  واخلا�صة،  العامة  املمتلكات  يف 

ت�صويه ال�صورة اجلمالية لتلك املباين، وكما 

وحلاجة  االخرتاع«،  اأم  »احلاجة  يقولون: 

الظاهرة  هذه  من  حتد  لو�صيلة  املجتمع 

وبحوثاً  وجتارب  درا�صات  الطالبة  اأجرت 

ميدانية عدة يحدوها االأمل يف التو�صل حلل 

لها، وبتوفيق من عند اهلل جنحت يف التو�صل 

 – National Paint« :اإىل اخرتاع بعنوان

اأنواع الطالء  الطالء الوطني«، وهو نوع من 

اأهمية هذا الطالء يف  غري م�صبوق، وتكمن 

ما متثله من اإ�صافة حقيقية من حيث قدرته 

اأي كان من الكتابة  على احليلولة دون قيام 

على اجلدران التي يتم طالوؤها به. 

 National« ونظراً الأهمية هذا االخرتاع

من  احلد  يف  الوطني«،  الطالء   –  Paint

ولتما�صيه  اجلدران،  على  الكتابة  ظاهرة 

غالية«  »ممتلكاتنا..  حملة:  اأهداف  مع 

وعلى  عليه  ال�صوء  ت�صليط  علينا  لزاماً  كان 

�صيجنيها  التي  والفائدة  الفريدة  مزاياه 

الوطن واملواطن، وقد تبنت حملة ممتلكاتنا 

للمواهب  منها  دعماً   ، امل�صروع  هذا  غالية 

بيد  واالأخذ  ال�صباب  ال�صعوديني  واملبتكرين 

خمرتعتها حتى يخرج اخرتاعها الفريد من 

نوعه الأر�ص الواقع وينتفع به اجلميع، ونكون 

قد خطونا بذلك خطوات متقدمة يف م�صوار 

احلد من ظاهرة الكتابة على اجلدران.

�صرح خمت�صر عن االخرتاع

National Paint« – الطالء الوطني«، 
يتميز  معينة  تركيبة  له  طالئي  م�صتح�صر 

امل�صتح�صرات  رف�ص  بقدرته على  عن غريه 

ما  فاإذا  اجلدران،  على  وال�صبغية  احلربية 

مطلي  جدار  على  الكتابة  ما  �صخ�ص  حاول 

امل�صتح�صرات  تقوى  فلن  الوطني،  بالطالء 

احلربية التي يكتب بها على البقاء اأكرث من 

ومن  بعدها،  ثم متحى  ومن  معدودة  دقائق 

به  مطلية  جدران  على  الكتابة  على  يقدم 

�صيكون اأ�صبه مبن يكتب على زجاج م�صقول 

حيث يتال�صى حربه تلقائياً.

مزايا االخرتاع

نوعه  من  الفريد  االخرتاع  هذا  ويت�صم 

فيما  اإجمالها  ميكن  ح�صرية  عدة  مبزايا 

يلي:

ضــوء

طالبة سعودية تخترع طالًء يمنع الكتابة على الجدران
انتشار الظاهرة أرَّقها.. ودفعها لالختراع



على  الكتابة  على  كان  اأي  قدرة  عدم   -1

اجلدران وبذلك ن�صمن احلفاظ على جدران 

املمتلكات العامة واخلا�صة ب�صورة ح�صارية 

نظيفة.

2- احلفاظ على املحيط البيئي من زوائد 

الطالء ال�صبغي العادي واملتوقع غري املحتمل 

على املمتلكات العامة واخلا�صة.

3- توفري الوقت واجلهد واالأيدي العاملة 

اأننا  اأي  العامة  املمتلكات  عند جتديد طالء 

جدران  على  الوطني  الطالء  ا�صتخدمنا  لو 

لتجديد  حتتاج  لن  العامة  »�ص«  احلديقة 

�صتبقى  الأنها  طويلة  فرتة  بعد  اإال  الطالء 

نظيفة ومبنظر ح�صاري.

الطالء الوطني

�صي�صهم يف و�صع  �صك  وهذا االخرتاع ال 

حلول لكثري من امل�صكالت التي نعاين منها، 

يف مقدمتها تلك الظاهرة التي باتت توؤرقنا 

وهي  االأخرية  االآونة  يف  خ�صو�صاً  كثرياً 

اجلدران  على  والكتابة  اخلرب�صة  ظاهرة 

االخرتاع  هذا  ومع  اهلل  فباإذن  وت�صويهها، 

مطلي  على جدار  الكتابة  كان  اأي  يقوى  لن 

بالطالء الوطني، فاإذا ما حاول االإقدام على 

اأنه  ويلحظ  االأوىل  املرة  يف  ف�صيكتب  ذلك 

تال�صى ثم يحاول مرة ثانية وثالثة حتى ييئ�ص 

ويرتك هذه العادة.
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صورة وتعليق

مشاهد: تصوير وتعليق: أبوطارق

يا حليل عرابجة 

من أول عندهم 

شوي أخالق ما 

يكتبون إال على 

الجدران القديمة!!

حسبي اهلل على 
عدوكم لوال طرف 

الكيلون كان أحسبها 
سبورة!!

ي “الفيس 
العالم يكتبون ف

م الين الحين 
بوك” و”تويتر” وأنت

تشخبطون على الجدران!!

بعذرهم يحطون المراجيح كفرات ألنها 

هي اللي تحّمل فساد بعض عيالنا

هذا مفسد رومانسي 

قلب اللمبة لورده !!
كذا !!قلعتوا حدايدها وبينها ثار ما واهلل لو بينكم 



المفروض 

يشبك على اللي 

يفسدون مهوب 

على السيارات!!

باهلل وش االختراع 
العظيم اللي 

سويته عشان تحط 

البيبي ويضيفونك 
المعجبات!!

ذا بزعمه إن عنده أخالق 
ه

شان ما 
ي السماء ع

كاتب ف
و

ب المنظر!!
يخر

يعني يوم شبيت في 
الكاميرا  انمسحت 
قسيمتك؟

من اللي كاذب 

عليكم وقايل لكم 

إن سيارات ساهر 

حالل تخريبها؟
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)1(
إغف��اءة حلم.. يصحو عل��ى واقع مغاير.. 
في بيئة أخرى.. هو يحترم النظام..عندما 
يفتح أح��د المرافقي��ن له نافذة الس��يارة 
ليلقي مندياًل متسخًا.. ينهره بشدة: )انتبه  

هنا نظام  وما تفعله مخالفة(..!!

)2(
إغف��اءة حل��م آخ��ر.. يصح��و عل��ى واقع 
ينتمي له.. ويعيش في أرجائه.. ويحدد له 
الهوية.. ويجدد له الوالء.. وترفع فيه راية 
التوحي��د التي تحث على إماطة األذى عن 
الطري��ق،... ويتكرر ذات الموقف الس��ابق.. 
وتفتح الناف��ذة ويرمى المنديل المتس��خ 
ليك��ون ش��اهدًا عل��ى واقع لم تس��ن له 

القوانين بعد...!!

)3(
ش��تان بي��ن الموقفي��ن الس��ابقين.. رغم 
فبمج��رد  الش��خص..  ل��ذات  كالهم��ا  أن 
انتقال��ه من بيئ��ة ألخرى اختلف��ت معايير 
االهتم��ام...- ولن أق��ول ال��والء- ليقيني 
بأن��ه متأص��ل في��ه.. لكن في ظ��ل بعض 
- الس��لوكيات المتهاون��ة - بالممتلكات 
العامة رغم اس��تفادتها وانتفاعها بها.... 
وف��ي ظل انعدام مش��روع قومي يتبناه 
عليه��ا... للمحافظ��ة  المواطني��ن  كل 
هن��ا فق��ط.. نس��تدعي القان��ون ليضب��ط 
الس��لوك... ويح��دد المعايي��ر.. مما يدفع 
بالش��خصية أن تك��ون ثابت��ة المب��دأ أينما 

وب��ذات  اله��دف  ب��ذات  وارتحل��ت  حل��ت 
االحت��رام للممتل��كات، مدرك��ًة أنها حق 
عام للجميع ال يباح إفس��اده أو تش��ويهه 
له��ذا  الخفي��ة  الدواف��ع  كان��ت  مهم��ا 

السلوك المشين.
فالموقفان الس��ابقان يثبتان بال ش��ك..أثر 
س��ن القوانين التي تعاقب من يش��وه أو 
يتلف الممتلكات، في الضبط.. ومع تكرار 
الضبط يصب��ح االنضباط س��لوكًا اعتياديًا 
مألوف��ًا يزاول��ه الش��خص باس��تمرار دون 

رقيب أو حسيب..!!

)السلطة الخامسة(
عل��ى  بالحف��اظ  الوع��ي  نب��ث  كي��ف 

الممتلكات العامة..؟!
األم��ر قد يب��دو صعبًا عن��د قراءت��ه.. لكن 
من أراد المش��اركة فالممارس��ة والعمل 
أمر يسير.. وكل شخص مناط به التكليف 
النابع من دينه، إنسانيته، أخالقه، وطنيته، 
حس��ه االنتمائ��ي، جمال روح��ه.. واختر ما 
شئت من الصفات الجميلة وضعها لتسد 

فراغ التنقيط .
فمث��اًل.. ل��و أن كل عض��و هيئ��ة تدري��س 
خص��ص من وقت��ه خمس دقائ��ق فقط 
رؤي��ة  لش��رح  محاض��رة  كل  بداي��ة  ف��ي 
وأه��داف الحمل��ة والح��ث عل��ى التوعية 
في هذا الش��أن، النتش��ر ذلك كما البرق.. 
فحتم��ًا س��ينتقل نصح��ه وتوجيه��ه من 
قاع��ة الدراس��ة للس��احة الخارجي��ة في 
الجامع��ة حت��ى يص��ل عبر سلس��لة من 
للمن��ازل  الهادف��ة  الصوتي��ة  الموج��ات 
المواق��ع  وعب��ر  التجمع��ات..  وأماك��ن 
اإللكتروني��ة.. وربم��ا حتى يتع��دى محيط 

الحدود الجغرافية للدول المجاورة..!!
فه��ل ترغب أن تكون فع��ااًل فيما يخدم 
مجتمع��ك ؟ إذن س��اهم ف��ي حم��الت  

التوعية من خالل مهنتك ..

بشفافية

من الواقع...

ة القريني
سار

@
sara_Alqurainy
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هذه المساحة تركت لقلمك..

مجلة فصلية تصدر  تزامنا مع حملة « ممتلكاتنا غالية»  - العدد األول -  ١ يناير ٢٠١٢ م

أكتب

صّور

اقترح
تفاعل معناناقش

@Mmtlkatona 

https://momtalakatona.ksu.edu.sa/home-1
mmtlkatona@hotmail.com



هذه ]   بصمتي   [ ميثاق  شرف على أن أحافظ على ممتلكاتنا العامة.. 


