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تصدير
احلمد هلل حمداً تقتضيه نعمه وآالؤه ،والصلوات والطيبات والتسليمات على
النبي املختار ،محمد وآله وصحبه أجمعني  .أما بعد:
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ مفهوم
احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات ،والندوات،
والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته ،وحتقق
أهدافه .
و سلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها املركز،
لتستهدف شرائح املجتمع كافة ،ولذا روعي فيها سهولة العبارة  ،ووضوح املعنى.
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه الرسائل
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر الذي يدفع
تفاع ً
املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل هذه املطبوعات ،ويضاعف – في الوقت نفسه –
مسؤولياته جتاه املجتمع ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز ونشاطاته..
وهذا الكتاب الذي نضعه بني يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة والذي
يحمل عنوان( :احلـوار اإلداري الناجح  ..احلوار بني أطراف العملية اإلدارية،
وبينهم وبني اجلمهور) .
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير.
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير
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املقدمة
احلمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل رب العاملني ،والصالة
والسالم على سيد املرسلني محمد الرسول األمني ،وعلى آله وأصحابه أجمعني،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد :
فتجري حوارات متعددة ومتنوعة بني موظفي الدولة مبختلف فئاتهم ودرجاتهم
ومستوياتهم ،بغية إجناز األعمال املنوطة بهم ،وخدمة املستفيدين واملتعاملني مع
املرافق العامة للدولة ،كما أن هؤالء املوظفني يلجؤون إلى احلوار مع من يراجعهم
من أفراد املجتمع؛ وذلك لتفهيمهم طبيعة اخلدمة التي يسعون إلى احلصول
عليها ،أو طريقة احلصول على املنفعة التي يبغونها ،فاملوظف العام مقيد بأنظمة
ولوائح وقرارات عليا ال ميلك احلياد عنها ،في حني الفرد الذي يراجع إدارة عامة من
إدارات الدولة ال يهمه إال احلصول على اخلدمة أو املنفعة بغض النظر عن استحقاقه
لها أم ال! ويتطلب األمر في هذه احلالة أن يتم الكالم بني الطرفني وفق آداب احلوار
املتعارف عليها ،فال يقلل أي طرف من شأن الثاني؛ وذلك ألن املوظف العام هو
نائب عن الصالح العام الذي ترعاه الدولة بعناية ودقة ،كما أن الفرد الذي يطلب
خدمة أو منفعة يتعني أن تتوافر املسوغات النظامية في طلبه؛ ألن الدولة قد
نظمت طرائق احلصول على خدمات مرافقها العامة ومنافعها؛ وذلك لكي ينال
كل ذي حق حقه.
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أهميــة املوضــوع:
ال شك في أن احلوار املتزن القائم على أسس علمية وأخالقية ميكن أن يشيد
عالقة تبادلية حيوية بني املوظفني العامني ،رؤساء ومرؤوسني من جهة ،ومن جهة
أخرى بني هؤالء املوظفني واملراجعني أو املستفيدين من خدمات املرافق العامة
للدولة ومنافعها ،فاملراجع يبغي احلصول على ما يريد ،إن كان شرعياً؛ فهذا حقه
وإن كان غير ذلك؛ فيمكن عن طريق احلوار إفهامه بالطريقة الصحيحة ومتطلباتها
للحصول على اخلدمة أو املنفعة املبتغاة ،فعلى املوظف العام تلبية طلبات املراجع
املشروعة في وقت قياسي ،وعلى املراجع أن يحترم هذا املوظف أ ًّيا كان جوابه،
فإن شعر بأنه لم ينل حقه الذي كفله له النظام؛ فيمكنه مراجعة الرئيس املباشر
أو الرئيس األعلى للموظف؛ وذلك للتظلم أمامه ،وكل ذلك يجري بهدوء ووقار
وحلم.
ال عملي ًا لثقافة احلوار بني أطراف العملية
ويسعى هذا الكتاب لكي يكون دلي ً
اإلدارية وبينهم وبني اجلمهور ،إذ يوضح السلطات التي متنحها األنظمة واللوائح
للموظفني ،وهي امتيازات للدولة وضعت الستخدامها استخدام ًا موضوعياً ،وفق
مبدأ املساواة بني األفراد ،بحيث ال يشعر املوظف مبشاعر امللكية الفردية جتاه هذه
السلطات ،وإمنا هي مودعة لديه لتسهيل تقدمي اخلدمة لطالبيها من األفراد ،كما
أن هذا الدليل يسعى إلى إفهام الفرد الذي يراجع إدارة من إدارات الدولة أنه
ال يستطيع احلصول على اخلدمة أو املنفعة التي يطلبها إال إذا توافرت الشرائط
املوضوعية والشخصية لديه ،وبعكسه فإن اإلدارة ال متلك تلبية طلبات مخالفة
ألحكام األنظمة أو الشرع ،وكل ذلك يجري بحوار موضوعي رصني ورزين
وهادئ بعيد عن األذى املعنوي املباشر وغير املباشر.
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خطــة البحــث:
تقتضي الضرورات العلمية والعملية تقسيم هذا البحث إلى ثالثة فصول مستقلة،
يسبقها مبحث متهيدي يتناول طبيعة احلوار اإلداري ،وهنا أخوض في مضمون
احلوار من حيث عناصره وجوانبه؛ وذلك لكي يأخذ املوظف واملراجع مع ًا فكرة
أولية عن ماهية احلوار وتقنياته وأخالقياته .أما في الفصل األول ،فأتناول أساليب
احلوار اإلداري ،وفي الفصل الثاني أتناول احلوار بني أطراف العملية اإلدارية،
فأخوض في احلوارات التي جتري بني املوظفني الذين يرأسون إدارات متقابلة داخل
املرفق العام أو في خارجه ،وهناك رؤساء ومرؤوسون يسعون إلى أداء مهامهم
عن طريق احلوار واحلصول على املعلومة الصحيحة .وأخيراً أتناول في الفصل
الثالث احلوار بني املوظفني واجلمهور ،وهو حوار يسعى إلى تقريب اإلدارة من أفراد
املجتمع ،بحيث ال تقبع في برج عاجي ،يتخوف منها اجلمهور ،وإمنا يتحاور معها
باحلسنى ،وهناك واجبات متبادلة بني املوظف واملراجع؛ وذلك لكي تكون العالقة
بينهما عالقة حضارية ،األصل فيها أن يخدم املوظف املراجع طاملا كانت معاملته
مشروعة ،ومن جهة ثانية فإن املراجع ال ميلك التعدي على املوظف حتى ولو كان
مظلوماً ،وإمنا ميلك احلصول على حقه املشروع من الرئيس املباشر للموظف أو
رئيسه األعلى .وأختتم هذا البحث بنتائج أحصل عليها من هذه اجلولة العلمية
في ربوع هذا املوضوع ،كما أقدم توصيات ف َّعالة لقيام ثقافة للحوار بني أطراف
العملية اإلدارية وبينهم وبني اجلمهور.
حسن املعاد..
و ِم َن اهلل الرشا ُد والسدا ُد وإليه
ُ
الباحث /د .عبد القادر بن عبد احلافظ الشيخلي
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية املعاصرة
وحوار احلضارات ــ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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أتناول في هذا املبحث مفهوم احلوار ،وأهدافه ،وأهميته ،وذلك في ثالث فقرات
مستقلة:
أوالً :تعريف احلوار:
احلوار هو أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال واجلواب بشرط
وحدة املوضوع أو الهدف ،فيتبادالن النقاش حول أمر معني ،وقد يصالن إلى
نتيجة ،وقد ال يقنع أحدهما اآلخر ،ولكن السامع يأخذ العبرة ويك ّون لنفسه
موقف ًا(((.
واحلوار هو حديث بني طرفني أو أكثر حول قضية معينة الهدف منها هو الوصول
إلى احلقيقة ،بعيداً عن اخلصومة والتعصب ،بل يجري بطريقة علمية إقناعية ،وال
يشترط فيها احلصول على نتائج فورية(((.
ومن هذا يتبني لنا بجالء أن احلوار هو أسلوب للتفاهم بني فردين فأكثر؛ وذلك
للوصول إلى احلقيقة أو إلى تصويب رأي أحدهما ،أو إلى أي غرض يسعيان إليه
من هذا احلوار.
ثانياً :أهميــة احلـــوار:
عقول البشر ليست متشابهة كطوابع البريد ،وإمنا هي مختلفة بسبب طبيعة
القدرات اإلدراكية لكل إنسان ،وماهية األفكار التي يعتنقها ،وطبيعة املصالح التي
تقف وراء النزعات العتناق هذا الفكر أو تلك العقيدة .ويأتي احلوار بوصفه أسلوب ًا
إنساني ًا وحضاري ًا منتج ًا في سبيل إزالة االختالفات الفكرية أو النفسية بني البشر،
أو على األقل تخفيفها إلى الدرجة التي يصبح هذا اخلالف مقبو ًال وال يؤدي إلى
التنازع أو العدوان.
( )1د .عبد الرحمن النحالوي� :أ�صول الرتبية الإ�سالمية ،دم�شق ،دار الفكر املعا�صر 1420هـ – 2000م� ،ص . 206
( )2خالد بن حمد بن و�صل املغام�سي :احلوار �آدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية ،ر�سالة ماج�ستري ،الريا�ض ،مركز
امللك عبد العزيز للحوار الوطني1422هـ ،ط� ،2ص .22
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واحلوار وسيلة إلقناع شخص شخص ًا آخر بوجهة نظره ،أو بصوابها أو أرجحيتها
لالعتناق .ولوال احلوار لبقيت اخلالفات والنزعات بني البشر إلى يوم الدين ،وملا
استطاعت املجتمعات املعاصرة أن تتعايش وهي حتت عقائد مختلفة وأفكار
متباينة .كما أن ممارسة األفراد لعالقاتهم االجتماعية يتطلب منهم احلد األدنى
من احلوار ،أما إذا أردنا عالقات اجتماعية ناجحة فهذا يتطلب االستغراق باحلوار
ودميومته لغرض االستمرار في نشر األفكار والعقائد ،والعمل على إزالة بؤر التوتر
التي حتصل بني األفراد أو املجتمعات أو الدول.
ثالثاً :أهـداف احلوار:
احلوار ليس ثرثرة عابثة بني فردين أو فريقني أو أكثر ،وإمنا هو عملية مبرمجة
لتحقيق أهداف معينة ،وأبرز هذه األهداف ما يلي :
أوالً :الوصول إلى احلقيقة الناصعة ،فاحلقيقة ال يحجبها غربال ،فيكون احلوار في
هذه احلالة إما أن يتفق املتحاوران أو املتحاورون على الوصول إلى احلقيقة بالنظر
لتوافر النية احلسنة لديهم ،وإما أن يحاول أحد املتحاورين إقناع الطرف اآلخر
بهذه احلقيقة التي غابت معاملها أو طبيعتها عن الطرف اآلخر.
ثانياً :إبراز احلقيقة من بني كوم من األكاذيب أو التخرصات أو االفتراءات التي
تشوه املوقف اإلداري ،فأصحاب احلق ال يرضون بغيره بديالً ،وأصحاب الباطن
يلجؤون إلى تزيينه وتنميقه كي يطفو على السطح ويسود على املوقف.
ثالثاً :احلصول على معلومة مؤكدة وحديثة غابت عن ذهن الطالب لها ،وهناك
من هو أعلم من غيره ،أو أكثر ثقافة فيضطر طالب املعلومة إلى اللجوء إلى أسلوب
احلوار بوصفه أداة للحصول على املعلومة بكل تفصيالتها وعناصرها.
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رابعاً :االنحياز إلى فلسفة أو عقيدة ،ومن ث ًَّم استخدام أسلوب احلوار لترويجها
وتسويقها ،وإقناع اآلخرين بها.
خامساً :طلب حاجة أو منفعة من جهة أخرى عن طريق احلوار اإلنساني األخالقي
الذي يهدف إلى إقناع الطرف اآلخر بضرورة تلبية حاجته امللحة ،وفي هذه احلالة
يلبي ذوو النفوس الكبيرة والقلوب الرحيمة مثل هذه احلاجات أو الرغبات طمع ًا
بإرضاء اهلل تعالى وسعي ًا إلى جنته اخلالدة.
وأهداف احلوار اإلداري بني أطراف العملية اإلدارية توضع لتسهيل العمل اإلداري،
وكذلك إفهام اجلمهور بطرائق احلصول على اخلدمة وفق ًا لألنظمة واللوائح.

احلـوار اإلداري الناجح
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الفصل األول
أساليب احلوار اإلداري
احلوار بني املوظفني مبختلف درجاتهم وفئاتهم ومستوياتهم يكون شفهياً،
وكتابياً ،وآلي ًا (إلكترونياً) ،وفيما يلي بيان ذلك في ثالثة مباحث مستقلة.
املبحث األول
احلــــوار الشــفهي
أتكلم عن مفهوم احلوار الشفهي ،ثم أقوم بتقوميه ،وذلك في فقرتني مستقلتني:
أوالً :مفهوم احلوار الشفهي:
احلوار الشفهي هو الكالم الشائع بني البشر؛ إذ يستخدم اإلنسان الفرد لسانه
للتعبير عما يريد من طلب أو حاجة ،وهذا األسلوب يعتمد على مهارات اللغة
من حيث الشكل واملوضوع ،فمن حيث الشكل هناك كلمات مهذبة أو رصينة
يستخدمها الرؤساء جتاه مرؤوسيهم ،أو يستخدمها املوظفون جتاه أقرانهم فتمهد
لعالقات إنسانية طيبة داخل املرفق العام للدولة ،في حني هناك كلمات جارحة أو
هابطة متس بكرامة املخاطب بها فتجعله ناقم ًا على من وجه إليه مثل هذه اإلهانة،
فاملوظف يطيع أوامر رئيسه الذي وجه إليه الكلمات التي تخدش كرامته إال أنه
سيحقد في ذات نفسه عليه.
أما من حيث املضمون ،فاستخدام الكلمات العربية الصحيحة ذات الداللة
املعروفة سيؤدي ذلك إلى انتظام العمل اإلداري بني الرؤساء واملرؤوسني ،أو بني
املوظفني فيما بينهم.
صفوة القول في هذا الشأن أن احلوار الشفهي هو عبارة عن مهارة لغوية منطوقة
تعتمد على املخزون اللغوي الذي ميلكه املتحدث وقدراته العقلية والبالغية على
استخدام الكلمات في مقامها الصحيح وفي وقتها املالئم وطبق ًا ملن يوجه إليه
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الكالم الشفهي ،فالكالم مع الرجل املسن ،غير الكالم مع املرأة الشابة ،غير الكالم
مع الشاب اليافع ،فاجلنس والفئة العمرية ينبغي أن يؤخذا في احلسبان عند إدارة
احلوار الشفهي.
وعلى املوظف أن يكون صريح ًا كامل الصراحة مع زمالئه ورؤسائه ،في حني قد
يتطلب األمر اجلواب الدبلوماسي أو الغامض أو العام في احلاالت التي تسبب
حرج ًا مباشراً للسلطة اإلدارية؛ ألنه ليس كل ما ُيعرف ُيقال ،وما يعرف ينبغي
توظيفه لصالح مرافق الدولة باحلق والعدالة.
إن احلوار الشفهي املنتج والف ّعال هو الذي يراعي آداب الكالم التي يعلمنا إياها
القرآن الكرمي ،فيكون كالم احملاور كما أراد رب العاملني ،ومن ذلك:
• •القول السديد :قال تعالى{ :يا َأي َها الَّ ِذين آم ُنوا ا َّت ُقوا َ
اهلل َو ُقولُوا َق ْو ًال
َ َ
َ ُّ
َس ِديداً}(((.
• •القول احلق :قال تعالىَ { :أ َل ْم ُيؤْ َخ ْذ َع َل ْيهِ ْم ِميث ُ
َاق ا ْل ِك َت ِ
اب َأ ْن ال َي ُقولُوا َع َلى
ا ِ
هلل ِإ َّال الحْ َ قَّ } (((.
ون َما ال ت َْف َع ُل َ
ين َآ َم ُنوا ِل َم َت ُقولُ َ
ون
• •القول املطابق للفعل :قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
هلل َأ ْن َت ُقولُوا َما ال ت َْف َع ُل َ
َك ُب َر َم ْقت ًا ِع ْندَ ا ِ
ون}(((.
• •القول املعروف :قال تعالىَ { :ق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
وف َو َمغْ ِف َر ٌة َخ ْي ٌر ِم ْن َصدَ َقةٍ َي ْت َب ُع َها َأذًى
يم } (((.
َواهلل ُ َغ ِن ٌّي َح ِل ٌ
• •القول اللينّ  :قال تعــــالى يخاطــب موسى وهـــارون عليهما الســالم ،بشأن
فرعونَ { :ف ُقوال َل ُه َق ْو ًال َل ِّين ًا }(((.
(� )1سورة الأحزاب ،الآية .70
(� )2سورة الأعراف ،الآية .169
(� )3سورة ال�صف ،الآيتان .3 ،2
(� )4سورة البقرة ،الآية .263
(� )5سور طه ،الآية .44
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• •القول احلسن واألحسن :قال تعالىَ { :و ُق ْل ِل ِع َب ِادي َي ُقولُوا الَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}(((،
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
ين َي ْس َت ِم ُع َ
ون َأ ْح َس َن ُه }(((.
وقال{ :الَّ ِذ َ
• •القول الطيب :قال تبارك وتعالىِ { :إ َل ْي ِه َي ْص َعدُ ا ْل َك ِل ُم َّ
الصا ِل ُح
الط ِّي ُب َوا ْل َع َم ُل َّ
َي ْر َف ُع ُه}((( ،لذلك ح ّرم اهلل سبحانه وتعالى أن يتفوه املسلم بألفاظ منافية
للشريعة ،مثال ذلك:
• •الكذب والزور :قال تعالىَ { :و ْاج َت ِن ُبوا َق ْو َل ال ُّزورِ} ((( ،وقال تعالىَ :
{ك ُب َر ْت
َك ِل َم ًة ت َْخ ُر ُج ِم ْن َأ ْف َو ِاههِ ْم إ ِْن َي ُقولُ َ
ون ِإ َّال َك ِذب ًا } (((.
ِالسو ِء
• •اجلهر بالسوء إال من ُظلم :قال سبحانه وتعالى{ :ال ُي ِح ُّب اهلل ُ الجْ َ ْه َر ب ُّ
ِم َن ا ْل َق ْولِ ِإ َّال َم َن ُظ ِل َم } (((.
• •التنــاقض في القـــول :قــــال رب الـعـــزةِ { :إن َُّك ْم َل ِفي َق ْو ٍل ُم ْخ َت ِل ٍف} ((( ،وقال:
ين َظ َل ُموا َق ْو ًال َغ ْي َر الَّ ِذي ِق َ
يل َل ُه ْم } (((.
{ َف َبدَّ َل الَّ ِذ َ
• •زخرف القول :قال تعالىُ { :ي ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم ِإ َلى َب ْع ٍض ُزخْ ُر َف ا ْل َق ْولِ ُغ ُروراً}(((.
ومن هذا يتبني لنا بجالء أن احلوار اإلداري الشفهي هو احلوار الذي يجري
بني جهات رسمية ،ومن َث َّم يتقيد بآداب الكالم فيستخدم سديده ،وينأى عن
سقطه.

(� )1سورة الزمر ،الآية .18
(� )2سورة ف�صلت ،الآية .33
(� )3سورة فاطر ،الآية .10
(� )4سورة احلج ،الآية .30
(� )5سورة الكهف ،الآية .5
(� )6سورة الن�ساء ،الآية .148
(� )7سورة الزاريات ،الآية .8
(� )8سورة البقرة ،الآية .59
(� )9سورة الأنعام ،الآية .112
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ثانياً :تقومي احلوار الشفهي
للحوار الشفهي في املجال اإلداري احلكومي مزايا وعيوب ،أتناولهما بإيجاز:
مزايا احلوار الشفهي:
للحوار الشفهي مزايا عدة ال ميكن نكرانها ،أبرزها:
• •سهولة القيام به ،فهو يعتمد على حاسة النطق وال يحتاج إلى أدوات مادية.
• •سرعة إجناز األعمال اإلدارية باحلوار الشفهي؛ ألن األمر أو التوجيه الشفهي
يصدر ثم يلي ذلك التنفيذ مباشرة ،فنتجاوز الروتني احلكومي الذي يتطلب
طباعة أوراق وتوقيعها وإصدارها وتوزيعها.
• •تكون العالقة بني املوظفني أكثر إنسانية بالتعامل املباشر ،في حني التعامل
الورقي يجعل العالقة بينهما عالقة شيئية.
• •ميكن حل كثير من املشكالت اإلدارية باحلوار اإلداري الشفهي ،وذلك
باستخدام فن اإلقناع ،وعرض وجهة النظر كاملة غير منقوصة.
عيوب احلوار الشفهي:
للحوار الشفهي عيوب كثيرة في بعض احلاالت ال ميكن إنكارها ،أبرزها:
• •صعوبة إثبات احلوار الشفهي بأدلة مادية ،والسيما أن النسيان قد يلف بعض
األوامر أو القرارات الشفهية ،والبشر معرضون للنسيان في بعض احلاالت.
• •سهولة تنصل الرئيس اإلداري من األمر الشفهي الذي يلقيه على مرؤوسيه،
وهؤالء يستحيل عليهم إثباته ،والسيما في األوامر الهاتفية التي قد تكون
مخالفة لألنظمة واللوائح ،األمر الذي يدفع بعض املسؤولني إلى تثبيت هذه
الواقعة الشفهية أو الهاتفية واإلشارة إليها باألمر الكتابي بالقول « :إشارة
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إلى توجيهكم الشفهي  ...أو إشارة إلى مكاملتكم الهاتفية التي جرت
بتاريخ »...ومثل هذا اإلجراء األخير يحصن املرؤوس من مسؤولية تنفيذ
أمر أصدره الرئيس أصالً.
ومهما يكن من أمر ،فإن من أسباب تفوق إدارة األعمال في القطاع اخلاص،
سهولة إجراءاتها التي تعتمد على األوامر الشفهية.
ولغرض االستفادة من احلوار الشفهي في العمل اإلداري يتعني اعتماده في األمور
العادية والوتيرية كقاعدة عامة ،وغالبية العمل اإلداري هي من هذا القبيل.
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املبحث الثاني
احلـــــوار الكتــابي
أتكلم عن مفهوم احلوار الكتابي ،وأقوم بتقوميه ،وذلك في فقرتني مستقلتني:
أوالً :مفهوم احلوار الكتابي:
احلوار الكتابي أو التحريري ،سواء جرى بأوراق رسمية ،إذ تفصح اإلدارة العامة
للمرفق العام عن إرادتها في إحداث مركز قانوني معني ،أو تعديله بالزيادة أو
النقصان ،أو استعالم جهة حكومية من جهة أخرى أو استشارتها لها ،أو تزويد
جهة حكومية أخرى بحقائق أو معلومات أو بيانات من الواجب أو من الضرورة
تزويدها بها.
ومبا أن احلوار الكتابي يجري وفق األسلوب اللغوي العربي ،فيتعني أن يكون هذا
األسلوب سليم ًا من حيث الصياغة ،ودا ًال من حيث املضمون ،ويشتمل على
ٌ
مسؤول في املرفق العام
املراد من اخلطاب أو الكتاب الرسمي أو التقرير الذي يعده
أو فريق عمل أو جلنة خاصة مبوضوع محدد .ويتعني أن تكون هذه احلوارات
الكتابية تعكس هيبة الدولة ومركزها الدستوري ،فتكون هذه اخلطابات صريحة،
ّ
ومركزة ،ومع ّبرة عن الرغبة في إيضاح املوضوع إيضاح ًا كامالً ،ومن َث َّم يتعني أن
تخلو هذه الكتب الرسمية من التزويق والتنميق والسجع ،وكذلك أن تخلو من
األخطاء اللغوية واألسلوبية ،والطباعية(((.
وتتأكد السلطة اإلدارية عند توقيعها أمراً أو قراراً إداري ًا أو تنفيذي ًا خلوه من ِّ
كل
األخطاء الشكلية واملوضوعية ،املار ذكرها .صحيح أن وقت املسؤول اإلداري
ضيق ،ومزدحم باألشغال بحيث يولي ثقته في من كتب القرار إال أنه هو الذي
سيوقعه ،وهو الذي سيسأل عنه إن كان مشوب ًا بعيوب الصياغة أو الطباعة أو
( )1ال�شائع القول  :الأخطاء املطبعية ،واحلقيقة �أن املطبعة ال تخط�أ و�إمنا تدار من قبل الطابع ،فالأخطاء يف احلقيقة هي
�أخطاء طباعية تعود ملرتكبها ولي�س للآلة ال�صماء.
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غموض األلفاظ ،أو احتواء اخلطاب الرسمي على كلمات أو ألفاظ محرجة
لإلدارة ،األمر الذي يتعني على املسؤول اإلداري تخصيص وقت مريح لتوقيع
اخلطابات الرسمية كي ميتلك تركيزاً أكبر في قراءة هذه اخلطابات ،ومن َث َّم جتنب
توقيعها قبل التأكد من سالمتها الشكلية واملوضوعية.
وجدير بالذكر أن احلوار الكتابي يأخذ مداه النظامي الكامل في صورة «القرار
اإلداري» وهو سلطة لشاغلي املستويات اإلدارية العليا ،وهم الذين ميلكون سلطة
اتخاذه في مجال اختصاصهم الوظيفي ،فهذا القرار كما ذهب ديوان املظالم في
اململكة العربية السعودية هو إفصاح للجهة املختصة – في الشكل الذي يطلبه
النظام – عن إرادتها امللزمة مبقتضى األنظمة واللوائح ،بقصد إحداث أثر نظامي
معني ،كلما كان ذلك ممكن ًا وجائزاً نظاماً ،وكان الباعث عليه مصلحة عامة(((.
وجدير بالذكر أن أركان القرار اإلداري خمسة ،هي:
• •االختصاص :يتخذ القرار املوظف املختص مكاني ًا ووظيفي ًا مبوضوعه.
• •الشكل واإلجراءات :يتخذ القرار شكل وإجراءات في إصداره من حيث
احتواؤه على رقم املوظف املختص وتاريخه وتوقيعه.
• •احملل :لكل قرار محل يتعلق بالتعيني في وظيفة ،أو هدم منزل آيل للسقوط،
أو منح رخصة أو إجازة.
• •الغاية :غاية القرار اإلداري املطلقة هي الصالح العام ،وال يجوز اتخاذه لغير
ذلك.
• •السبب :لكل قرار دافع في اتخاذه ،فتعيني موظف سببه وجود وظيفة شاغرة،
ومعاقبة موظف سببها ارتكابه مخالفة تأديبية(((.
( )1حكم ديوان املظامل :هيئة تدقيق الق�ضايا ،الدائرة الثالثة ،رقم /374ت 3/لعام 1409هـ يف الق�ضية رقم /3/63ق لعام 1407هـ
بتاريخ 1409/10/26هـ نق ًال عن  :د .ف�ؤاد حممد مو�سى عبد الكرمي  :القرارات الإدارية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية،
الريا�ض ،معهد الإدارة العامة 4241هـ – 3002م� ،ص .02
( )2يف التو�سع انظر :د .عبد القادر ال�شيخلي :القانون الإداري ،عمان ،دار بغدادي 1999م� ،ص .141
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ثانيا :تقومي احلوار الكتابي:
أتناول تقومي احلوار الكتابي من حيث مزاياه وعيوبه بإيجاز.
مزايا احلوار الكتابي :
للحوار الكتابي مزايا أبرزها:
• •احلوارات الكتابية حتدد بدقة االختصاصات واملسؤوليات ،بحيث نتعرف من
خاللها إلى شرعية القرارات واألوامر.
• •غالب ًا ما يطلب املرؤوس قراراً مكتوب ًا ليفهم بدقة مراد الرئيس وطلبه.
• •ميكن محاسبة الرؤساء واملرؤوسني في ضوء ما يرد باحلوارات الكتابية.
عيوب احلوار الكتابي :
للحوار الكتابي عيوب أبرزها:
• •أن األمر أو القرار اإلداري يستغرق زمن ًا في إعداده ،وطباعته ،وتوقيعه،
وتوزيعه ،األمر الذي يشغل املوظفني بكل هذه املراحل التي قد يصدر بشأنها
قرار عادي أو قليل األهمية.
• •قد يشوب بعض احلوارات الكتابية ،الغموض أو التعقيد ،والسيما في
الشؤون املالية ،األمر الذي يتطلب االستفهام مجدداً من اجلهة التي أصدرت
هذه اخلطابات.
ومهما يكن من أمر ،فإن احلوارات الكتابية مفيدة من حيث معرفة شرعية اجلهة التي
أصدرتها ،وشرعية مضمونها ،وكل ذلك لتعلقه بالصالح العام الذي يستوجب
بسط رقابة على قرارات اإلدارة وأعمالها للتحقق من مشروعيتها وجتنب تنكبها
لهذا الصالح الذي يبرر قيام الدولة أصالً.
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املبحث الثالث
احلوار اآللي (اإللكتروني)
أتكلم عن مفهوم احلوار اآللي (اإللكتروني) ثم أجلأ إلى تقوميه ،وذلك في فقرتني
مستقلتني:
أوالً :مفهوم احلوار اآللي (اإللكتروني) :
مبا أن عصرنا هو عصر السرعة والدقة ،فإن اإلدارات احلكومية وكذلك اخلاصة
في الدول املتقدمة جلأت إلى إعداد اإلدارة اإللكترونية وتنفيذها؛ وذلك تخلص ًا
من الروتني اإلداري اململ ،ومحاولة للحصول على املعلومات أو البيانات بالسرعة
املستطاعة.
واحلقيقة أن بعض احلوارات الكتابية هي من قبيل الروتني اإلداري اململ ،والذي
يبعث على استياء املخاطبني بهذه احلوارات سواء كانوا من جهات حكومية على
عجلة من أمرها في معرفة حقائق معينة أو معلومات محددة ،أو ترغب بإيصال
هذه احلقائق أو املعلومات أو االقتراحات أو التوصيات إلى اجلهات املستفيدة أو
الطالبة بأقصى سرعة ،األمر الذي يحقق هذه الغاية هو احلوار اآللي أو اإللكتروني،
إذاً فإن احلوار اآللي أو اإللكتروني هو املجال األرحب إليصال اخلطابات أو الكتب
أو البيانات أو الطلبات أو التنبيهات ،أو النصوص الرسمية التي ترغب اجلهة
اإلدارية بإيصالها إلى نظيراتها وإلى اجلمهور مباشرة ودون إبطاء.
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ثانياً :تقومي احلوار اآللي (اإللكتروني):
للحوارات اآللية مزايا وعيوب عدة ال ميكن إغفالها أتكلم عنهما بإيجاز.
مزايا احلوار اآللي (اإللكتروني) :
• •تسير حكومات العالم املتقدم ،وتقتفي أثرها بعض الدول النامية في االستعانة
باحلكومة اإللكترونية أو نظام العمل اآللي ،فهو نظام يحقق السرعة في العمل
واالقتصاد في اجلهد واملال والوقت واملوارد البشرية.
• •يحقق احلوار اآللي اإللكتروني رضا املراجعني واملنتفعني من خدمات الدولة؛
وذلك ألنهم يستطيعون الدخول على برامج احلاسب اآللي وتعقيب
معامالتهم ومراجعتها أو ًال بأول.
• •ميزة احلوار اآللي (اإللكتروني) أن مجاله واسع جداً ،بحيث ميكن توجيهه
من إدارة حكومية إلى أخرى ،ومن إدارة حكومية إلى منظمات خاصة ،ومن
منظمات وطنية إلى منظمات دولية ،وبالعكس.
• •بنظام احلوار اآللي (اإللكتروني) تظهر الدولة في أوج حتضرها ،ويظهر األفراد
في أوج ارتياحهم ،فيلمس اجلميع ثمرات التقدم العلمي والتقني.
مساوئ احلوار اآللي (اإللكتروني):
• •أول املساوئ هي « األمية اإللكترونية» ،أي :عدم معرفة املوظف العام ،واألفراد
طريقة تشغيل احلاسب اآللي أو استخدامه ،وتسعى الدول واملجتمعات
واألفراد في الدول النامية إلى القضاء على هذه األمية ،وهذا يتطلب قيام
اجلهة اإلدارية بإخضاع منسوبيها الذين ال يجيدون استخدام احلاسب اآللي
إلى برامج تؤهلهم لذلك .
• •ظهور حاالت من اختراق البرامج احلكومية مما يسبب إرباك ًا في العمل
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اإلداري ،وهي العملية التي مفادها الدخول إلى مواقع حكومية أو سرية
حترص الدولة على كتمانها وعدم سرقة محتوياتها ،وهذا يتطلب استخدام
نظم حلماية املعلومات السرية .
• •جلوء بعض املخربني إلى إصابة برامج اآلخرين ،ومنها البرامج احلكومية
بالفيروسات التي تخرب هذه البرامج ،وهذا يتطلب مواجهة جميع حاالت
القرصنة بشدة عن طريق املساءلة اجلنائية .
• •ومهما يكن من أمر ،فإن مزايا احلوار اآللي (اإللكتروني) تطغى على مساوئه،
ومن َث َّم ال ميكن إال تفعيله على نطاق واسع بحيث يستطيع الفرد وهو في
مسكنه أن يسدد قوائم (فواتير) الهاتف والكهرباء واملاء والرسوم احلكومية
األخرى ،ويشتري ما يريد ويسدد من رصيده املالي ما هو مترتب عليه للدولة
أو للقطاع اخلاص أو لألفراد.
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اإلدارية

33

34

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

الفصل الثاني
احلوار بني أطراف العملية اإلدارية
أطراف العملية اإلدارية هم اإلداريون الذين يخاطب بعضهم بعضاً ،سواء في
نطاق إدارة حكومية واحدة ،أو عدة إدارات ذات تبعية إدارية واحدة ،أو ذات
تبعية إدارية إلدارات مختلفة ،كما أن اإلدارات العامة للدولة أنشئت خلدمة أفراد
املجتمع ،فقراراتها أو خطاباتها توجه إلى هؤالء األفراد مبناسبة طلبهم خدمة
مشروعة ،أو أن اإلدارة تلزمهم بالتقيد بنظام معني أو إخضاعهم اللتزامات جديدة.
وسأتكلم في هذا الفصل عن دواعي احلوار اإلداري وصور احلوار بني اإلداريني،
وسيتم كل ذلك في مبحثني مستقلني.
املبحث األول
دواعي احلوار اإلداري
احلوار اإلداري ليس عملية عبثية أو ارجتالية ،وإمنا هو عملية في جوهرها وهدفها
ترمي إلى احلصول على معلومات جديدة ،أو السعي إلى تعديل معلومات قائمة،
أو العمل على حل خالف نشب بني جهتني إداريتني يتطلب األمر إيضاح وجهة
نظر كل منهما ،واقتراح كل طرف حلو ًال على الطرف الثاني ،بحيث يصالن إلى
نتيجة مرضية أتناول كل ذلك في ثالث فقرات مستقلة.
أوالً :االستعالم واحلصول على املعلومة الصحيحة:
دوائر الدولة أو منظماتها أو مؤسساتها أو مرافقها ليست كيانات مستقلة أو جزراً
متباعدة ،وإمنا هي تشكل النسيج اإلداري للدولة ،فهي تتعاون فيما بينها لتحقيق
األهداف املشتركة للدولة ،وجتري حوارات إدارة حكومية مع غيرها لالستعالم
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عن أمر جتهله ،أو لتزويدها باملعلومة الصحيحة أو املوقف الصحيح ،إذ إن احلقائق
يجري احلصول عليها من منابعها األصلية .وهكذا كثير من اخلطابات الرسمية
التي جتري بني دوائر الدولة ،إمنا حتصل في هذا النطاق وهو االستعالم عن أمر أو
شأن أو قضية حقيقتها لدى الدائرة األخرى ،أو احلصول على معلومة هي بحاجة
إليها لغرض اتخاذ املوقف السليم إزاءها ،فمهما تنوعت وظائف إدارات الدولة
وتعددت اختصاصاتها املوضوعية واملكانية والزمانية فإنها لن تستطيع االستغناء
بعضها عن بعض.
ومن املفيد التذكير أن االستعالم عن قضية أو طلب احلصول على معلومة جديدة،
من جهة ،ورد أو جواب اجلهة احلكومية املقابلة على هذه أو تلك ،من جهة
أخرى ،فإمنا يتمان بحوارات ذات صبغة رسمية ومضمون موضوعي ،واحترام
لرغبة الطالب وحتقيق املطلوب.
ثانياً :تصويب معلومة خاطئة لدى الطرف اآلخر:
يتوافر نظام معلومات لدى كل إدارات الدولة حسب اختصاصاتها النوعية .ومبا
أن نظام املعلومات يحتاج إلى التطوير والتحديث عن طريق تزويده باملعلومات
اجلديدة ،وإلغاء املعلومات اخلاطئة ،وتعديل املعلومات القائمة مبا يحدثها ويخدم
الغرض من وجودها ،فإن احلوارات بني إدارات الدولة ضرورية جداً في هذا الشأن،
فأحيان ًا تعدل إدارة حكومية من لوائحها أو نظامها الداخلي أو تنظيم مرفقها دون
أن تعرف اإلدارات األخرى بذلك ،أو قد تنقسم اإلدارات األخرى بني من عرفت
وحينئذ من
بالتعديالت التي جرت على أنظمة إدارة معينة ،من لم تعرف ذلك،
ٍ
واجب اإلدارة األصلية أن تخاطب أي إدارات بشأن وضعها التشريعي اجلديد أو
املعدل.
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ثالثاً :وجود خالف إداري والسعي حلله:
إن كل إدارة من إدارات الدولة حتاول أن تفسر بعض األنظمة أو اللوائح أو القرارات
من وجهة نظرها ،وقد يكون تفسيرها صحيح ًا أو خاطئاً ،فإن كان التفسير غير
فحينئذ ينشب خالف بني هذه اإلدارة وإدارة أخرى فسرته تفسيراً خاطئاً،
صحيح
ٍ
وفي هذه احلالة على اإلدارة األخرى التي يتعلق املوضوع بشأنها أن حتاور اإلدارة
التي فسرت املوضوع أو النص أو احلكم تفسيراً خاطئ ًا وأن تزودها بتفسيرها
الصحيح الذي ترتئيه هذه اإلدارة ،فإن اقتنعت بها ،وإال يحول املوضوع إلى جهة
ال وفق كونها هيئة جماعية ستناقش هذا اخلالف
االختصاص للنظر فيه وحله ح ً
مناقشة من جميع جوانبه ،ثم ستصدر القرار الذي يالئم الصالح العام للبالد.
املبحث الثاني
صور احلوار بني اإلداريني
سأتكلم عن هذه الصور التي جتري بني موظفي املستويات اإلدارية املتماثلة ،وبني
الرؤساء واملرؤوسني ،وذلك في فقرتني مستقلتني:
أوالً :احلوار بني موظفي املستويات اإلدارية العليا:
إن كل منظمة حكومية أو مرفق عام((( يضم عدة إدارات رئيسة وأقسام ًا فرعية،
وهي تختلف باختالف املنظمات احلكومية ،فتنظيم إدارة املرور يختلف عن
تنظيم وزارة التجارة ،وهذا يختلف عن تنظيم وزارة اخلارجية ،فهذه اجلهات
تضم إدارات إدارية ،ومالية ،وفنية ،واستشارية ،وبحثية وغير ذلك من اإلدارات
(ُ )1يع ّرف بع�ضهم املرفق العام ب�أنه “ :ن�شاط تتواله الإدارة لأداء خدمة عامة” مع الرتكيز على كلمة “الن�شاط” باعتباره العن�صر
املو�ضوعي الذي ميثل املعيار الأ�سا�سي يف حتديد املرفق العام ،يف حني يعرفه �آخرون ب�أنه “ :م�شروع تتواله الإدارة لأداء خدمة
عامة” مع الت�أكيد على كلمة “امل�شروع” �أو “املنظمة” �أو “اجلهاز” �أو “الهيئة” تعبري ًا عن العن�صر الع�ضوي الذي يعول عليه
يف حتديد املرفق العام .لال�ستزادة انظر :د� .سامي جمال الدين� :أ�صول القانون الإداري ،نظرية العمل الإداري ،الإ�سكندرية،
1993م( ،د.ن)� ،ص .189
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التي تختص بتحقيق أهداف معينة أو بإجناز مهمات محددة.
ومهما كان عدد اإلدارات في املرفق العام الواحد أو في املنظمة احلكومية ،فإنها
ال تعد جزراً مستقلة أو منفصلة ،وإمنا هي إدارات متعاونة ومتساندة ،وساعية
إلى حتقيق األهداف العامة ملرفقها أو منظمتها ،لذلك فإن التعاون فيما بينها
هو من أشد الضرورات؛ ألنها لن تستطيع حتقيق أهدافها اإلستراتيجية والفرعية
من دون هذا التعاون الذي ينبغي أن يكون خالق ًا وواسع ًا من دون حدود ،وهذا
يعني أن كل إدارة يجب أن تعرف قرارات اإلدارة األخرى ،وأن ثمة معلومات أو
ال ينبغي أن تلتزم بها بقية اإلدارات ،فكل إدارة فنية
بيانات ذات طابع مالي مث ً
ال تصدر قرارات حتتوي على إنفاق مـالي ،وهذا يعنـي أن تلتــزم هـذه اإلدارة مبا
مث ً
يخصــص لهــا مــن مبالغ في امليزانية السنوية للمرفق أو املنظمة التي تتبعها .فكل
إدارة بحاجة قصوى إلى اإلدارة األخرى ،وما لم تلتزم هذه اإلدارات بقيم التعاون
واملسؤولية املشتركة ،فإنها لن تستطيع حتقيق األهداف املرسومة لها.
وسواء كانت احلوارات بني إداريي املستوى الواحد داخل املرفق العام أو املنظمة
احلكومية أو خارجه ،فإن احلوار ينبغي أن يتقيد بآدابه وسياساته؛ ألن جميع
املستويات اإلدارية ،سواء كانت في نطاق جهة واحدة أو جهات متعددة ،فهي في
حقيقتها جزء من الكيان أو اجلهاز اإلداري للدولة ،أي :السلطة اإلدارية للدولة،
فاجلميع يسعى إلى حتقيق الصالح العام ،أو النفع العام ولكن في نطاق طبيعة املرفق
العام أو املنظمة احلكومية التي يشغلها .فإدارة التربية ،وإدارة الصحة ،وإدارة
األمن كلها تسعى إلى حتقيق هذا الصالح ،ولكن ضمن اختصاصها الوظيفي،
فهنا صالح عام تربوي ،وهناك صالح عام صحي ،وهنالك صالح عام أمني ،وكلها
تعبير عن جوانب الصالح العام للدولة ،األمر الذي يدعوها أن تتعاون وتتساند
وحتقق اختصاصاتها الوظيفية مبا يجعل عجلة الدولة تسير بانتظام ِّ
واطراد ،وهذا
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يعني أن تكون حواراتها داخل هذا الهدف وال جتنح إلى غيره ،فهي حوارات
الدولة مع ذاتها ،فتكون خطاباتها متسمة بالوضوح العلمي ،والسمة األخالقية،
وخالية من إهانة إدارة لغيرها ،أو تشنجها أو نفاد صبرها ،فإذا حصل خالف
بني هذه اإلدارات ،فهناك مرجعية الوزارة لإلدارات التابعة لها ،كما أن هناك
مرجعية مجلس الوزراء للوزارات التي تختلف فيما بينها ،فتكون الوزارة الواحدة
أو مجلس الوزراء مبنزلة هيئة قضائية حلسم اخلالف طبق ًا للشرع والنظام.
سمات احلوار بني شاغلي وظائف املستويات اإلدارية العليا:
إن احلوارات اإلدارية بني الرؤساء واملديرين ذات سمات معينة ،فهي ليست
حوارات جتري بني العموم من الناس ،وإمنا جتري ضمن أوضاع محددة ،كما يلي:
• •إن هذه احلوارات جتري بني شاغلي وظائف عليا ،سواء داخل املرفق العام
أو املنظمة احلكومية أو مع كبار املوظفني في مرفق عام أو منظمة حكومية
أخرى.
• •إن هذه احلوارات جتري في موضوعات رسمية متعلقة بالصالح العام ،واألصل
أن الطابع الشخصي فيها معدوم متام ًا طاملا يسود اجلميع مبدأ حسن النية
والرغبة في حتقيق أهداف الدولة املشتركة ،ولكن قد يندس الطابع الشخصي
وحينئذ ينشب نوع من اخلالف ،ميكن جلهة
في إدارة هذا املرفق أو ذاك،
ٍ
أخرى أن حتله ،كما بينت فيما سلف.
• •يسود احلوار بني شاغلي الوظائف اإلدارية أو الفنية العليا في الدولة نوع صارم
من االحترام العميق املتبادل بني أطرافه ،فالرؤساء أو املديرون ميثلون قطاعات
عال
إدارية عليا في الدولة ،ومن َث َّم يحرص املمثل على احلفاظ على
مستوى ٍ
ً
ال لهيبة الدولة
ال لشخوصهم العليا ،وقبل ذلك متثي ً
من احلوار املوضوعي متثي ً
وكرامتها.
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ثانياً :احلوار بني الرؤساء واملرؤوسني:
إن احلوار بني الرؤساء واملرؤوسني هو عملية يومية ذات وتيرة مستمرة تقتضيها
ضرورات العمل ،إضافة إلى أن هذا احلوار يتعني أن يتسم بسمات محددة لكي
يكون حواراً طبيعي ًا ومنتج ًا وقائم ًا على أسس أخالقية ،وفيما يلي بيان هذين
املوضوعني على النحو التالي :
ضرورات احلوار بني الرؤساء واملرؤوسني:
فيما يلي أبرز الضرورات التي توجب قيام حوار بني الرئيس واملرؤوس أو بالعكس:
• •يقتضي العمل اإلداري قيام حوارات ضرورية بني الرئيس اإلداري أو املدير
ومرؤوسيه من املوظفني ذوي مستويات إدارية دنيا أو هم من التنفيذيني،
فالعمل اإلداري قائم على إصدار القرارات واألوامر اإلدارية لسير األمور داخل
املرفق العام أو املنظمة احلكومية سيراً منتظماً.
• •قد يلجأ املدير أو الرئيس اإلداري إلى تعديل اخلطة املرسومة طاملا ظهرت
ظروف موضوعية محلية أو عاملية تقتضي هذا التعديل ،ومن َث َّم يباشر بإصدار
قرارات أو أوامر لتعديل مسلك املسيرة اإلدارية والتنفيذية للمرؤوسني.
• •إن احلوارات التي يباشرها املدير أو الرئيس اإلداري مع مرؤوسيه هي مبنزلة
اتصاالت تسمى بالنسغ النازل ،واملرؤوسون أ ًّيا كانت وظائفهم إدارية دنيا
أو فنية أو تنفيذية فإنهم يستفسرون في حاالت كثيرة من رئيسهم عن أمر
من األمور يشكل بالنسبة إليهم غموض ًا في التوجيه ،أو يرغبون في تعديل
خطة العمل وأخذ موافقة املدير أو الرئيس اإلداري على هذا املوضوع ،أو
قد يقترحون حلو ًال أو بدائل جديدة تقتضيها طبيعة األعمال اآلنية التي
يباشرونها ،وهذا ما يسمى بالنسغ الصاعد في علم االتصاالت اإلدارية،
إذاً هذه احلوارات التي جتري بني الرؤساء واملرؤوسني صعوداً ونزو ًال جتري في
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قنوات االتصاالت الضرورية الهادفة إلى تزويد معلومات جديدة أو تعديل
املعلومات السائدة أو انتظار قرارات وأوامر جديدة ملعاجلة املوقف أو املشكلة
التي يواجهها املرؤوسون.
لزوم العدالة بني املرؤوسني :
العدالة :هي إعطاء كل ذي حق ح َّق ُه ،وهي فضيلة فردية واجتماعية ،أما أنها
فضيلة فردية؛ فذلك ألنها تدل على مزاج ذاتي خاص عند اإلنسان العادل ،وأما
أنها فضيلة اجتماعية ،فمن حيث مراعاة هذه الفضيلة حلقوق الغير(((.
ويذهب ابن مسكويه إلى أن العدالة يحدث لإلنسان بها سمة يختار بها أبداً
اإلنصاف من نفسه على نفسه أو ًال ،ثم اإلنصاف واالنتصاف من غيره وله(((.
واهلل سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز { :إ َِّن اهلل َ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ لِ َوا ِإل ْح َس ِان}(((،
كما قال{ :إ َِّن اهلل َ َي ْأ ُم ُر ُك ْم َأ ْن تُؤَ ُّدوا ا َأل َمان ِ
اس َأ ْن
َات ِإ َلى َأ ْه ِل َها َو ِإ َذا َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ ال َّن ِ
تحَ ْ ُك ُموا بِا ْل َعدْ لِ } (((.
والعدل واجب على املدير أو الرئيس اإلداري في تعامله مع مرؤوسيه ،وعدم محاباة
أحد أو فريق على غيره .فاملسؤول حينما يعدل بني تابعيه يشعرهم باملساواة،
فحينئذ
فيبث الطمأنينة في نفوسهم ،أما إذا كان غير عادل ،فيميز بني املرؤوسني
ٍ
حتدث بلبلة في نفوس الذين لم ينلهم العدل ،وكلما كان املدير أو الرئيس اإلداري
عاد ًال استطاع أن ينال مودة مرؤوسيه ،ويسهم إسهام ًا مباشراً في جتنيد طاقاتهم
لتنفيذ أهداف املرفق العام أو اجلهة احلكومية.
( )1د .عبد الرحمن بدوي :الأخالق النظرية ،الكويت ،دار املطبوعات 1985م� ،ص .163
( )2ابن م�سكويه� ،أبو علي �أحمد بن حممد بن يعقوب اخلازن (ت 410هـ) :تهذيب الأخالق وتطهري الأعراق ،بريوت ،دار الكتب
العلمية� ،ص .48
(� )3سورة النحل ،الآية .90 :
(� )4سورة الن�ساء ،الآية .135 :
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ضرورة إشراك بعض التنفيذيني في اتخاذ القرارات اإلدارية:
تُعد عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ،الناجت النهائي حلصيلة مجهودات مشتركة
منبثقة عن أوضاع املرفق العام ،أو املنظمة احلكومية ،وإستراتيجيتها وأهدافها،
فهي ليست عملية ناجتة من رأي واحد هو الرئيس اإلداري ،وإمنا قد يعتمد
هذا الرئيس على معلومات عملية حصل عليها من املوظفني التنفيذيني ،األمر
الذي يتطلب مشاركة هؤالء في بعض احلاالت في عملية اتخاذ بعض القرارات
اإلدارية؛ ألن للتنفيذيني خبرات فنية وجتارب عملية قد ال حتصل لدى املدير أو
الرئيس اإلداري؛ لذلك أصبح على مدير اليوم أن يعتمد على إشراك موظفي
املستويات اإلدارية الوسطى والدنيا والتنفيذيني في اتخاذ بعض القرارات الالزمة
حلل املشكالت اإلدارية التي تواجهه في أثناء العمل.
إن من شأن املشاركة بني اإلداريني مبختلف مستوياتهم ،والفنيني والتنفيذيني
في اتخاذ بعض القرارات الصعبة ،حتقيق الثقة املتبادلة بني الرؤساء واملرؤوسني،
وبينهم وبني اجلمهور؛ إذ تصبح هذه القرارات أكثر موضوعية وواقعية ،مما يؤدي
كل ذلك إلى ترسيخ عالقات إنسانية جيدة داخل اإلدارة ،كما أن من شأن إشراك
املستويات اإلدارية الوسطى والدنيا ،بلورة قيادات إدارية جديدة صاحلة الستالم
مقاليد األمور في عالم إدارة الغد.
األسس األخالقية للحوار بني الرئيس واملرؤوس :
إن احلوار بني الرئيس واملرؤوس يفرض التزامات متبادلة بني الطرفني ،أشرحها
بإيجاز شديد.
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حوار الرئيس مع املرؤوس:
إن اإلدارة احلديثة الناجحة هي اإلدارة التي تتكامل فيها جهود كل من الرئيس
أو املدير ومرؤوسيه؛ سواء كانوا في مستويات إدارية دنيا أو شاغلي وظائف فنية
أو تنفيذية ،ذلك أن العمل اإلداري هو عمل تكاملي يتوقف على مدير ميلك
إستراتيجية معينة وأهداف ًا محددة وسياسة إدارية ناجحة ،يتناغم مع مرؤوسيه،
ويقدّ ر جهودهم وأعمالهم وإجنازاتهم ،فهما في هذه احلالة كفريق عمل منسجم
ويسوده الرضا النفسي واألداء املتناغم.
أما اإلدارات التي يسودها مديرون أو رؤساء مستبدون ،فهي إدارات قد تنجز
األعمال املنوطة بها ،ولكن مبستوى مقبول أو متوسط ،ويستحيل أن تصل إلى
إجنازات إبداعية أو أعمال مبتكرة في مجال اختصاصها النوعي ،إذ إن الرئيس
اإلداري أو املدير يستخدم سالح العقوبة أو التأديب اإلداري كجوهر في سياسته
اإلدارية ،فيشعر املرؤوسون باخلوف من عصا العقوبة أو السلطة التأديبية التي
ميتلكها رئيسهم أو مديرهم ،فال يكون لديهم فكرة لإلبداع أو االبتكار؛ ألن
اخلوف يس ّير اجلميع كقطيع ال عقل وال إرادة له .
أما الرئيس اإلداري أو املدير الذي يجعل من الرسول محمد صلوات اهلل عليه،
قدوته العليا ،فإنه ينجح في عمله بتوظيف جهود مرؤوسيه وطاقاتهم وقدراتهم
في حتقيق الهدف العام ملرفقه أو منظمته حتقيق ًا إبداعياً ،فاحترام املرؤوسني
والتعامل معهم باحلسنى ،واللجوء إلى العفو عن األخطاء الصغيرة أو الهفوات غير
املقصودة ،إمنا هي سياسة إدارية وأخالقية ناجعة ،فكسب مودة املرؤوس واحترام
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آدميته البشرية هما الباب الذي يدخل فيه الرئيس أو املدير إلى قلوب مرؤوسيه،
فيشعرهم بأنه يحتاج إلى تعاونهم ومودتهم ،وأنه وأنهم في مركب واحد يسيرون
إلى هدف واحد.
ومن الصفات الكبرى املطلوبة في الرئيس اإلداري أن «يكون رحيم ًا مع مرؤوسيه،
وعندما يكون قادراً على معاقبة بعضهم ،يعفو عنهم ،وهو ما يؤدي إلى حبهم
وإخالصهم له؛ إذ إن رحمة الرئيس اإلداري ورأفته مبرؤوسيه تكون في حدود
مصلحة العمل بحيث ال يؤدي ذلك إلى التسيب واخلمول والكسل لدى
املوظفني(((.
والواجب على الرئيس اإلداري أن يصغي لكل كلمة يقولها املرؤوس ،فقد يقدم
هذا اقتراحات بناءة لتطوير العمل ،أو لعالج خطأ معني ،أو لكل ما يفيد املرفق
العام ،فاملرؤوس ألصق بالعمل وبالتنفيذ ،ومن َث َّم يكون هو أعرف باخللل أو
القصور الذي يشوب العمل اإلداري ،ومن الضرورة أن يشجع الرئيس اإلداري
مرؤوسيه على فضيلة الشجاعة في عرض الرأي مهما كان؛ وذلك لالستفادة من
اآلراء البناءة.
«ومن الضروري أن ُيؤ ِّمن الرئيس اإلداري ملرؤوسيه الرضا عن الوظيفة ،وعن
األجر ،والنمو الوظيفي ،والرضا عن أسلوب القيادة واإلشراف والعمل على حل
مشكالتهم االجتماعية بقدر املستطاع»(((.

( )1حممد بن نا�صر اخلمي�س� :أخالقيات املوظف العام ،ورقة بحثية مقدمة لندوة �أخالقيات العمل يف القطاعني احلكومي والأهلي،
املنعقدة يف معهد الإدارة العامة يف الريا�ض يوم 6241/1/02هـ املوافق 5002/3/1م� ،ص .61

( )2د� .سعد بن عبد اهلل امل�ش ّوح :العالقة بني �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط ك�أحد م�صادر الأمن النف�سي وم�ستويات الإ�شباع
الوظيفي لدى عينة من الع�سكريني يف اململكة العربية ال�سعودية ،الريا�ض ،جملة البحوث الأمنية ،كلية امللك فهد
الأمنية ،العدد ( )42ربيع الآخر 1430هـ� ،ص .161
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حوار املرؤوس مع الرئيس:
إن أسوأ العالقات التي تقام بني الرئيس واملرؤوس هي العالقات التي تتضمن إصدار
أوامر من الرئيس ،والقبول اإلجباري لتنفيذها من املرؤوس ،فتبدو الصورة إيجابية
في جانب الرئيس أو املدير ،وسلبية في جانب املرؤوس.
صحيح أن إصدار القرارات أو األوامر حق للرئيس اإلداري ،ولكن هذه القرارات
ستنفذ في ظروف معينة ،وضمن متغيرات محددة قد يدركها الرئيس اإلداري
على نحو كامل ،أو قد يدركها أكثر فأكثر املرؤوس؛ ألنه يؤدي مهامه في ميدان
العمل فهو أعرف بطبيعته وألصق مبشكالته ،وأجدر أن يستشار باحللول والبدائل
املقترحة في معظم احلاالت.
إذاً العالقات السوية أو الصحيحة بني الرئيس واملرؤوس هي التي تصور اإلدارة
ال منهما مكمل لآلخر على نحو
والتنفيذ كوجهي عملة معدنية واحدة ،وأن ك ً
طبيعي وحتمي.
في ضوء هذا اإلدراك فإن حوارات املرؤوسني مع رؤسائهم جتري وفق منطق مد
املرؤوسني بالشجاعة الكافية إلعالن آرائهم ومقترحاتهم أمام الرؤساء ،فيكون
للمرؤوس حق محاورة رئيسه بالتزام األدب في مخاطبته ،وبيان صورة اخللل في
إدارته أو في قراراته بيان ًا واضحاً ،ودون ثلم أو جتريح أو احلط من هيبة رئيسه.
«إن معنى اللياقة مع الرؤساء التزام األدب في االتصال بهم أ َّيا كانت وسيلته،
واالمتناع عن أي قول أو فعل ُيعد حتدي ًا أو إهانة لهم ،أو ينم عن االستخفاف
بهم .واحلفاظ على توقير الرئيس ال ميثل حماية لشخصه فقط ،وإمنا يحمي كيان
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املرفق العام كذلك ،فهو يقي هذا املرفق من التصدع ،ويجنب العمل اإلخالل
بحسن سيره ،لذلك فإنه حتقيق ًا للصالح العام يتعني تأثيم كل محاوالت التشهير
بالرؤساء وإسقاط هيبتهم ،واالنتقاص من أقدارهم واعتبارهم أمام مرؤوسيهم»(((.
«وواجب التوقير يلزم املرؤوسني لتوقير رؤساء املرافق األخرى ،ومن جهة أخرى
ضرورة أن يلتزم املوظف السلوك الطيب فيما يحرره من شكاوى ومذكرات ،وفيما
يتفوه به من عبارات ،فإذا تضمنت املذكرة شتائم وأوصاف ًا غير الئقة للرؤساء
وجبت مساءلة املوظف ،بيد أن حق املوظف في إبداء الرأي في العمل الذي يؤديه
هو حق كامل ،وبهذا تذهب محكمة القضاء اإلداري في مصر إلى أنه « ال تثريب
على املوظف إن كان معتداً بنفسه ،واثق ًا من سالمة نظره ،شجاع ًا في إبداء رأيه،
صريح ًا في ذلك أمام رئيسه ،ال يداور وال يرائي مادام هو لم يجانب ما تقتضيه
وظيفته من حتفظ ووقار ،وما تستوجبه عالقته برئيسه من التزام حدود األدب
واللياقة ،ذلك أن الصراحة في إبداء الرأي مبا فيه وجه املصلحة العامة مطلوب ٌة
خاصة في الدولة ،حتى ال تضيع تلك املصلحة في تالفيف املصانعة والرياء،
وتتالشى بعوامل اجلنب واالستخذاء»(((.
صفوة القول في هذا الشأن أن املرؤوس ليس آلة صماء تدار كما يشاء املدير ،وإمنا
ال ومشاعر وأحاسيس يتطلب العمل اإلداري الناجح تشجيعه
هو إنسان ميلك عق ً
على تفجير قدراته العقلية ومشاعره اإلنسانية؛ وذلك لكي يسهم في العملية
اإلدارية ،إدارة وتنفيـــذاً؛ ألنــــه لو جرى جتاهله وازدراءه؛ فإنه سينفذ القرارات أو
( )1امل�ست�شار مغاوري �شاهني :القرار الت�أديبي و�ضماناته ورقابته الق�ضائية بني الفاعلية وال�ضمان ،القاهرة 1986م� ،ص
 285وما بعدها.
( )3حكم مذكور لدى :د .فاروق عبد الرب :دور جمل�س الدولة امل�صري يف حماية حريات املوظف العام ،القاهرة (د .ن)
1998م� ،ص .92
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األوامر تنفيذاً سيئ ًا في بعض احلاالت ،وتنفيذاً متوسط ًا في معظمها ،أما إذا جرى
تزويد املرؤوس بالشجاعة الكافية إلبداء آرائه واقتراحاته؛ فإن الرئيس اإلداري أو
املدير لن يخسر شيئاً ،وإمنا سيكون رابح ًا حتماً؛ ألن هذا احلوار الذي يجريه
املرؤوس مع رئيسه؛ إما أن يتضمن رأي ًا صائب ًا وإما رأي ًا خاطئاً ،فالرأي األول
مكسب للرئيس اإلداري؛ ألنه بتشجيعه مرؤوسه على احلوار؛ فإنه قد حصل على
رأي جيد أو مقترح جديد ،أما إذا كان رأي املرؤوس خاطئاً؛ فإن الرئيس يناقشه
بهدوء ،ويضع أصبعه على موطن اخلطأ ويقنعه بتجنب رأيه أو اقتراحه الصواب.
زبدة الكالم في هذا الشأن أن يتم احلوار بني الرؤساء واملرؤوسني على قدم وساق،
فيحصل الرؤساء على آراء أو مقترحات نابعة من موقع العمل ،في حني يدرك
املرؤوسون دورهم الب َّناء في العملية اإلدارية ،ويشعرون بأنه لم يتم إقصاؤهم أو
تهميشهم ،وهذا هو أسلوب اإلدارات الناجحة في البلدان الغربية واليابان ،وهو
األسلوب نفسه الذي مارسه القادة واملقودون املسلمون في حضارتنا اإلسالمية
الغراء التي بهرت العالم بعدلها ونورها.
ويفترض باملوظف العام أن ميتلك ثقافة شرعية بشأن تعامل الرسول ،صلوات اهلل
عليه ،مع عماله ،وكذلك تعامل اخللفاء الراشدين  -رضوان اهلل عليهم  -مع
العمال الذين ميثلون الدولة اجلديدة ،إذ هو في جوهره تعامل إنساني قائم على
التواضع والدماثة واحقاق احلق ومحاسبة املسيء على إساءته؛ ألنه ميثل وجهة غير
سليمة عن هذه الدولة .
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الفصل الثالث
احلوار بني املوظفني واجلمهور
يراجع الفرد إحدى الدوائر احلكومية طلب ًا خلدمة كاحلصول على رخصة أو إذن،
أو تأييد معلومة :كالوالدة أو الوفاة ،أو التزود بشهادة تؤيد أمراً معيناً ،وغير ذلك
من احلاجات أو الطلبات التي تستدعي مراجعة هذه الدائرة احلكومية أو تلك،
فما الواجبات النظامية التي يلتزم بها املوظف العام جتاه املراجع كما تنص عليها
األنظمة النافذة؟ وما احلوارات التي ميكن أن جتري بني الطرفني في هذا الصدد
والتي من شأن توظيفها االرتقاء بالعالقة بني اإلدارة واجلمهور؟ هذا ما سأتناوله
في أربعة مباحث مستقلة.
املبحث األول
واجبات املوظف العام جتاه املراجع
الواجب اصطالحاً :هو سلوك نظامي محدد يلتزم به شخص معني((( ،والواجب
إدار ًة :هو كل موقف يبذل فيه مجهود بشري لغرض معني ،وهذا املجهود إما أن
يكون بدني ًا وإما عقلي ًا((( ،ويرى آخر أن الواجب الشرعي :هو الفعل املطلوب
إجنازه على وجه اإللزام واحلتم بحيث يأثم تاركه؛ سواء كان هذا اإللزام مستفاداً
من الصيغة اللفظية للنص أو من قرينة خارجية(((.
إن الواجبات التي يلتزم بها املوظف العام عدة ومتنوعة ،منها ما تنص عليه نظم
اخلدمة املدنية ،واألمنية ،والعسكرية ،ومنها ما يشتق من طبيعة الوظيفة واملهنة،
( )1د .عبد الواحد كرم :معجم امل�صطلحات القانونية ،بريوت ،دار الكاتب العربي 1407هـ� ،ص.503
( )2د� .أحمد زكي بدوي :معجم م�صطلحات العلوم الإدارية ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين 1404هـ� ،ص.286
( )3د .جرج�س جرج�س  :معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية ،بريوت ،ال�شركة العاملية للكتاب( ،د.ت)� ،ص .218
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ومنها يفرضها العرف اإلداري(((.
ومن الواجبات على املوظف العام :تنفيذ املساواة واحترام الكرامة اإلنسانية
للمراجع ،وإجناز معاملته املشروعة بالسرعة املمكنة ،وأن يضبط نفسه جتاه
انفعال املراجع إذا كان رد املوظف العام لطلبه سلبي ًا في حالة عدم استيفاء شروطه
النظامية ،وتفصيل ذلك في خمس فقرات مستقلة:
أوالً :واجب احترام املساواة بني املراجعني :
تعني قاعدة املساواة بني املنتفعني أمام املرفق العام أو املنظمة احلكومية ،التزام
السلطة القائمة على إدارة املرفق العام مبعاملة املنتفعني من خدمات هذا املرفق
على قدم املساواة ودون متييز بينهم في االنتفاع من هذه اخلدمات((( ،فقاعدة
املساواة بني األفراد أمام املرافق العامة واخلدمات العامة وأمام األنظمة من أولى
دعائم دولة النظام التي حرص املنظم الدستوري على أن يستوفيها بكونها مبد ًأ
دستوري ًا وعماداً من عمد النظام السعودي على ما ورد به حكم املادة الثامنة من
النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم ( )90لسنة 1412هـ (1992م)،
التي تنص على أن «يقوم احلكم في اململكة العربية السعودية على أساس العدل،
والشورى ،واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية».
واملالحظ أن املوظف العام يراجعه كثير من األفراد ،مبختلف قبائلهم وطبقاتهم
وألوانهم ولهجاتهم اللغوية احمللية ،فهم أبناء هذا الوطن الذين يتوقعون أن يعاملهم
املوظف وفق هويتهم الوطنية ،وأن يتجنب محاباة بعضهم وتفضيل أحدهم على
اآلخر ،أو تقدمي خدمة أدنى من اخلدمة املتوقعة ،وهذا ما ورد في حكم اإلسالم
( )4د .عبد القادر ال�شيخلي� :أخالقيات مهنة الأمن ،الريا�ض 1431هـ – 2010م� ،ص .83
( )5د .عزيزة ال�شريف ،د .ي�سري الع�صار :القانون الإداري ،الن�شاط الإداري (ال�ضبط الإداري – املرفق العام) الكويت،
م�ؤ�س�سة دار الكتب 1999م� ،ص .95

52

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

من أنه ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى .واملوظف الذي يحابي طائفة من
األفراد ،ويكون رسمي ًا مع طائفة أخرى إمنا هو موظف غير صالح.
« وال يؤثر في تطبيق مبدأ املساواة والعدالة بني املراجعني ،إفراد كبار السن واملعوقني
وغيرهم من ذوي احلاجة الظاهرة مبعاملة خاصة؛ لكونهم محتاجني بسبب ظروفهم
البدنية أو اإلنسانية لتلك املساعدة دون جتاوز أو إخالل بالقواعد النظامية املطبقة
على اجلميع» (((.
إن احملاباة واحملسوبية هي أولى خطوات الفساد اإلداري واملالي وتضييع املصلحة
العامة ،فهي تقدم منفعة لبعض الناس وتفضلهم على اآلخرين ،وفي ذلك إخالل
مببدأ تكافؤ الفرص والعدل واملساواة ،ومن احملاباة أن يق ّرب املوظف من يرغب
ومن يزين له األعمال ويكيل له املديح ،ويبعد من يقول احلق ويحرص على اخلير
ويدله عليه(((.
ثانياً :واجب احترام كرامة املراجع :
لقد ك َّرم اهلل اإلنسان مطلقاً ،حيث قال تعالى َ { :و َل َقدْ َك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم
ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُه ْم ِم َن َّ
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم َع َلى َك ِث ٍير ممِ َّْن َخ َل ْق َنا ت َْف ِضيالً}(((،
وسأتناول واجب احترام الكرامة اإلنسانية في األنظمة السعودية ،ثم سأشرحه
فيما بعد.

( )1وزارة اخلدمة املدنية � :أخالقيات الوظيفة العامة ،الريا�ض 1425هـ� ،ص .19
( )2د� .أحمد بن عبد الرحمن ال�شميمري� :أخالقيات املوظف امل�سلم ،ط ،3الريا�ض ،وزارة اخلدمة املدنية 1425هـ –
2004م� ،ص 21 :وما بعدها.
(� )3سورة الإ�سراء ،الآية. 70 :
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األنظمة السعودية :
تذكر بعض األنظمة في اململكة العربية السعودية ،مصطلح الكرامة من حيث
وجوب احترام املوظفني لكرامة اإلنسان ،وفيما يلي بيان ذلك:
أ– النظام األساسي للحكم:
حتظر املادة ( )39من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم ()90
لسنة 1412هـ (1992م) كل ما يسيء إلى كرامة اإلنسان وحقوقه.
ب– نظام اخلدمة املدنية:
تنص الفقرة (ب) من املادة ( )11من نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي
رقم ( )49لسنة 1397هـ ،على املوظف خاصة أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته
مع اجلمهور ،ورؤسائه ،وزمالئه ،ومرؤوسيه .
ج– نظام خدمة الضباط:
تنص الفقرة (د) من املادة ( )16من نظام خدمة الضباط الصادر باملرسوم امللكي
رقم ( )43لسنة 1393هـ ،على أنه يجب على الضابط التصرف في أدب وكياسة
في ِصالته برؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
د– نظام خدمة األفراد :
تنص الفقرة (د) من املادة ( )59من نظام خدمة األفراد الصادر باملرسوم امللكي
رقم ( )90لسنة 1397هـ ،على الفرد أن يراعي آداب اللياقة وحسن األخالق في
تصرفاته مع رؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
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هـ– نظام مديرية األمن العام:
ينص الفرع الرابع من الفقرة ( )241من نظام مديرية األمن العام الصادر باإلرادة
امللكية رقم ( )691/38/3817/8/10لسنة 1369هـ ،على أنه إذا ارتكب أحد
أفراد الشرطة أو موظفيها أحد املخالفات اآلتية  ..يجازى بالسجن إلى شهرين:
أن يعامل الناس بالغلظة واخلشونة .كما ينص الفرع الثالث عشر من هذه الفقرة
على العقوبة نفسها في حالة أن يفتري أحد أفراد الشرطة أو موظفيها على أحد
بدعوى كاذبة بقصد احلط من كرامته.
و– الئحة الواجبات الوظيفية:
تنص الفقرة (ب) من املادة ( )11من الئحة الواجبات الوظيفية التي أصدرتها
وزارة اخلدمة املدنية لسنة 1430هـ ،على أنه يجب على املوظف خاصة ،أن يراعي
آداب اللياقة في تصرفاته مع اجلمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه.
واملقصود بآداب اللياقة ،مقتضيات الذوق العام ،وحسن املعاملة(((؛ ألن طبيعة
عمل املوظف احلكومي حتتم عليه االحتكاك مبستويات مختلفة من الناس ،يعتمد
جناحه فيها على أسلوبه في املعاملة ،فعلى املوظف أن يتحلى بآداب اللياقة ،وبذل
روح التعاون ،والتفاهم مع الرؤساء والزمالء واملرؤوسني في العمل واملراجعني أو
اجلمهور.
قصر في واجب احترام املراجع؛
ويعد املوظف العام مرتكب ًا مخالفة تأديبية إذا ما ّ
وذلك ألن وظيفته متعلقة بالصالح العام ،وشاغلها هو من يلبي اجلزء املخصص
لهذا الصالح(((.
فاملوظف ملزم باحلفاظ على هيبة وظيفته وكرامته ،ولن يتأتى له ذلك إذا كان سيء اخللق أو يعامل
املراجعني بفظاظة أو ِكبر(((.
( )1د .عبد الفتاح خ�ضر :جرائم التزوير والر�شوة يف اململكة العربية ال�سعودية ،الريا�ض ،مطبعة ال�سفري 1408هـ � ،ص .115
( )2د .علي جمعة حمارب :الت�أديب الإداري يف الوظيفة العامة ،عمان ،دار الثقافة 2004م� ،ص .269
( )3د .عبد القادر ال�شيخلي :اجلزاء الت�أديبي للموظف العام ،عمان ،دار الثقافة 1983م� ،ص.482
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حتليل هذا الواجب :
يخضع املوظف املدني لنظام اخلدمة املدنية ،كما يخضع املوظف العسكري لنظام
خدمة الضباط أو نظام خدمة األفراد حسب حالته الوظيفية ،وهذا يعني أن املوظف
العام يؤدي خدمة جتاه اجلمهور ،فهو خادم لهذا اجلمهور ،وليس هو سيد واملراجع
عبد ،وإمنا هو قد عُينِّ في وظيفة لقاء راتب إلجناز مهام متعلقة بوظائف الدولة،
لذلك فإن أول واجب يتعني أن يتقيد به هو احترام شخصية املراجع وكرامته،
فهذا جاء للمرفق العام أو للمنظمة احلكومية طلب ًا خلدمة منحها له النظام ،أو
يعتقد بحسن نية أنه قادر على احلصول على هذه اخلدمة ،وفي حالة شاذة
قد يطلب املرء ما ليس من حقه طلبه ،وفي سائر هذه احلاالت ميلك املوظف العام
أن يحاوره حسب حالته النظامية والشرعية ،فاملراجع أ ًّيا كان ذكراً أو أنثى شاب ًا
أو شيخ ًا جاء إلى اإلدارة ،وهي اجلهة الوحيدة التي يعتقد أنها صاحبة االختصاص
النوعي في تنفيذ طلبه ،وأن املوظف الذي أمامه هو مجرد أجير وضع في وظيفة
لغرض حتقيق مهمة من مهام الدولة ،فالدائرة احلكومية هي مكان عام مفتوح
للجميع ،وليست دار سكن للموظف يختار من يدخله أو ميتنع عن إدخاله.
إن حيازة املوظف المتيازات النظام العام ،املنوطة بالدولة من خالل وظائفها إمنا هي
حيازة أمانة مؤقتة تنتهي بوفاة املوظف أو بتقاعده أو بطرده ،وليست هي ملكية
خاصة يتصرف بها هبة أو امتناعاً ،كما هي حال أمالكه الشخصية.
واملوظف ملزم باحترام كرامة املراجعني ،ألنه عُينّ من أجلهم ،وهو يعتاش من أموال
الدولة على شكل رواتبه ،وليس ثمة مبرر سياسي أو اجتماعي يجيز له هدر كرامة
املراجع أو التقليل من شأنه أو إجابته إجابة تنم عن غطرسة أو ازدراء.
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ومن مظاهر احترام كرامة املراجع ،البشاشة بوجهه أي استقبال املراجع بصرف
النظر عن صفته االجتماعية ،بالكلمة الطيبة والوجه الطلق حتى ولو لم يكن
بينهما قرابة ،أو صداقة ،أو معرفة ملا في ذلك من السلوك اإلنساني القومي الذي
يدعو إلى املودة والرحمة والتعامل احلسن القائد إلى اخلير(((.
ومن مظاهر احترام املوظف العام للمراجع ،أن يجلسه على الكرسي إذا كان شيخاً،
أو كان إنسان ًا متعباً ،وال بأس أن يقدم له قدح ًا من املاء إذا كان متعب ًا أو طالباً،
ال دولته،
لذلك فالفرد مبظاهر البشاشة واحلفاوة واالستماع يدرك أن الدولة هي فع ً
وأن املوظف يقوم على خدمة الناس كما تطلب منه ذلك األنظمة وضميره املهني.
ومن مظاهر ذلك أيض ًا اجتناب رفع املوظف صوته على املراجع ،فهذا الرفع يدل
على نوع من التجريح الشخصي للمراجع فينبغي أن يكون صوت املوظف هادئ ًا
وبنبرة متزنة.
من هذا يتبني لنا بجالء «أن من جملة الواجبات املفروضة على املوظف العام،
مراعاة آداب اللياقة في التعامل مع اجلمهور ،وذلك بأن يحسن معاملة األفراد
في أثناء مراجعتهم له؛ سواء كانوا منتفعني من اخلدمات التي توفرها اجلهة التي
يعمل بها املوظف أو متضررين .وكذلك تقدمي اخلدمة للجمهور بالوسائل امليسرة
واملهذبة دون تأخير ،واالستماع إلى شكاوى األفراد ومطالبهم وتوجيههم الوجهة
الصحيحة ،وإجناز أعمالهم حتقيق ًا للصالح العام دون املساس بحقوقهم الشخصية
أو تكليفهم مبا ال يجب عليهم نظاماً»(((.
ثالثاً :واجب االستماع الكامل للمراجع :
االستماع هو أن يستمع اإلنسان ألي صوت يرد إلى أذنه ،في حني اإلنصات هو
أن مييل املستمع بأذنه إلى املتكلم ،داللة على االهتمام بكالمه.
( )1وزارة اخلدمة املدنية � :أخالقيات الوظيفة العامة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .18
( )2د .نواف كنعان :القانون الإداري ،الكتاب الثاين ،عمان ،دار الثقافة 1995م� ،ص .148
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وفي احلوار الناجح محاور يتكلم ،وآخر ينصت ،ثم يتبادالن األدوار لكي
وبعدئذ يأتي دور احملاور اآلخر
يعرض كل منهما وجهة نظره في وقت محدد،
ٍ
بعد استماعه ليعرف وجهة نظره ،فيؤيد فكرة زميله احملاور ،أو يدحضها بأدب
فحينئذ تتشوش
جم ،وما لم يتقيد احملاور بواجب االستماع عندما يتكلم زميله،
ٍ
األفكار ،ويسود الصخب ،ويخرج احلوار عن مظهره احلضاري.
ويذكر بعضهم بأن من فوائد االستماع واإلنصات ،ما يلي :
• •مشاركة اآلخر شعوره.
• •فهم وجهة نظر اآلخر وتقديرها.
• •التعبير عن الذات وتأكيدها.
• •التدرب على النقاش واحلوار الهادف.
• •فهم أساليب التفكير عند اآلخر.
• •تعلم أساليب النقد العلمي املوضوعي.
• •تعلم الصبر وعالج االندفاعية والتسرع.
• •التعرف إلى بعض مشكالت التفكير(((.
وفي املجال اإلداري للدولة يتقدم املراجع إلى إدارة من إدارات الدولة بغرض احلصول
على خدمة أو منفعة مشروعة طبق ًا لالختصاص النوعي والوظيفي لهذه اإلدارة
أو تلك ،وأول ما يقوم به املراجع هو التحدث للموظف املختص لكي يشرح
موضوعه شرح ًا وافياً ،وهنا يكون حديث املراجع موجزاً في احلاالت الوتيرية أو
ال لكي يعرض جميع جوانب طلبه أو مشكلته.
الروتينية ،أو يكون حديثه مفص ً
وواجب املوظف العام في هذه احلالة هو االستماع الواعي للمتحدث لكي يفهم
مراده فهم ًا صحيحاً ،األمر الذي يتطلب من املوظف االستماع الكامل حلديث
( )3د� .سلمان خلف اهلل  :احلوار وبناء �شخ�صية الطفل ،الريا�ض ،مكتبة العبيكان1419 ،هـ� ،ص  46وما بعدها.

58

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

املراجع دون كلل أو ملل؛ وذلك لفهم كامل طلبه أو مشكلته ،وما لم يستمع
املوظف العام حلديث املراجع؛ فلن يأخذ فكرة أولية عن الطلب أو املعاملة.
ويتعني أن يستمع املوظف بصبر وحلم إلى حديث املراجع؛ ألن حق هذا يتمثل
في عرض موضوعه على هذا املوظف ،ومن شأن ذلك شعور املراجع بأن املوظف
العام يحترمه مبا فيه الكفاية وهو دليل تقديره واالهتمام به ،وهذا أمر مطلوب من
اإلنسان نحو اآلخرين حتى ولو كان ال يجمع بينه إال مرافقته في الطريق ،فكيف
إذا كان املتحدث مراجع ًا للموظف العام ،فحسن االستماع يجعل املرء أكثر إقبا ًال
على احلديث.
ومن أدب االستماع ال ينشغل املوظف بشيء آخر فيظهر وكأنه قد أخذ الضجر
وامللل منه مأخذاً .ويستطيع املوظف إذا استرسل املتحدث بكالمه أن يقاطعه
بالقول «:لقد فهمت موضوعك فهم ًا كامالً ،وسأسعى إلى إجناز معاملتك».
ومن الضرورة أن ميتع املوظف بالشفافية والصدق؛ إذ تعني الشفافية الوضوح
مساع مغرضة ،أو مكاسب شخصية غير
والعمل العلني دون نوايا سيئة أو
ِ
مشروعة ،ويكون املوظف صادق ًا في جميع كالمه دون تورية أو إخفاء للحقائق
أو تشويه سمعة شخص أو عقيدة أو جهة معينة ،فينطلق املوظف واملراجع أو
املراجعني بنية خالصة ال يخفون ما هو الزم ،ويعرضون احلقائق أو القضايا كما هي
دون تشويه أو تزييف .فإذا أدرك املوظف أن مراجعه يلجأ إلى املواربة أو اختالق
األكاذيب أو التخلي العمدي عن الشفافية ،فإنه يصاب باإلحباط ويدرك أن هذا
احلوار مع املراجع ليس سليماً؛ ألنه افتقر إلى النزاهة الواجبة في كل حوار.
«إن الصدق في األقوال يؤدي بصاحبه إلى الصدق في األعمال والصالح في
األحوال ،فإن حرص اإلنسان على االلتزام باحلق فيما ينبس به ،يجعل ضياء احلق
يسطع على قلبه وعلى فكره»(((.
( )1حممد الغزايل  :خلق امل�سلم ،دم�شق ،دار القلم 1411هـ� ،ص .44
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صفوة القول في هذا الشأن أن الصدق هو اإلخبار عن الشيء مبا هو عليه ،أي:
ترجمة الواقع ترجمة حرفية أمينة ،وحينما يدرك احملاور أن زميله صادق في حواره
سيلتزم هو بهذه القيم األخالقية والفضيلة اإلسالمية ،وإال أدرك السامع أن أحد
املتحاورين صادق ًا واآلخر ليس كذلك.
والصدق في احلوار يتطلب أن ينسب احملاور األقوال التي يدلي بها إلى أصحابها
احلقيقيني فال ينسبها إلى نفسه ،وعند عرض األفكار أو األقوال يتعني إيرادها
كاملة غير منقوصة ،وأال يلجأ إلى تشويهها ،أو تفسيرها تفسيراً خاطئ ًا عن
عمد ،وإمنا يكون نزيه ًا في عرضه ،صادق ًا في كالمه أمين ًا في أفكاره.
رابعاً :واجب إنـجاز املعاملة السليمة بالسرعة املمكنة:
إذا ُرفعت معاملة املراجع إلى املوظف املختص مباشرة أو حولت إليه من قبل رئيسه
املباشر؛ فإنه ملزم بالنظر فيها إن كانت حتتوي على طلب شرعي ،فإنه يبادر إلى
إجنازها بالسرعة املمكنة .فإذا كانت املعاملة حتتاج إلى دراسة أو استشارة أو
محاورة الرئيس اإلداري؛ فإن هذه كلها ال جتيز تأخير إجنازها .ومن املعروف أن
وحينئذ فإن
املعامالت على نوعني؛ إما أن تكون روتينية وإما وتيرية وإما مألوفة،
ٍ
السرعة في إجنازها هي املطلب األول ،أما إذا كانت املعاملة على قدر من التعقيد
أو الغموض أو تتطلب استشارة آخرين من داخل املرفق العام أو املنظمة احلكومية،
أو من خارجها ،ففي هذه احلالة األخيرة يتعني أن يحاور املوظف املراجع ،بحيث
يقنعه بأدب أن املوضوع يحتاج إلى دراسة ملدة يومني أو ألسبوع واحد ،أو يحتاج
إلى مفاحتة جهات إدارية عليا ،وذلك مبخاطبتها بكتاب رسمي ميكن للمراجع أن
يحصل على رقمه وتاريخه لغرض متابعته.
واحلقيقة أن الدقة في إجناز املعامالت تتعارض مع عنصر السرعة ،إذ إن املعامالت
الروتينية تالئمها السرعة في إجنازها ،أما املعامالت ذات اجلانب املالي ،أو القانوني،
أو الفني ،والتي حتتاج إلى التأمل والدراسة ،فإن السرعة غير مالئمة لها؛ ألنها قد
تكون على حساب تنفيذ معاملة خاطئة ما كان يجب صدور أمر فيها.
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خامساً :واجب ضبط النفس جتاه انفعال املراجع:
يتعني على املوظف أن يستعني بالصبر وهو يحاور املراجعني ،فال يكون ملو ًال كثير
الضجر ،أو سريع االنفعال ،أو يتصرف دون روية ،وإمنا عليه حتمل ما يواجهه في
بيئة العمل من نقد أو إحلاح أو ضغوط(((.
ال وغاضباً ،فعلى املوظف العام ضبط
وأ َّيا كان املراجع هادئاً ،وقوراً أو كان منفع ً
سلوكه النفسي جتاه املراجعني الذين قد يصعب ضبط النفس جتاههم ،فاملوظف
العام ميثل هيبة الدولة ،وكرامة السلطة وشرف الوظيفة ،وهو يتعامل مع أصناف
متنوعة ومتعددة من البشر الذين ميلكون شخصيات حكيمة ،وشخصيات
عادية ،وشخصيات مهتزة أو مريضة ،فهو يتعامل مع هذا اخلضم البشري من
النفوس املتباينة في أخالقياتها والتزاماتها وردود أفعالها ،ومن َث َّم فهو ميلك مهارة
ضبط النفس في أسوأ احلاالت ،ألن أي انفعال أو غضب أو كالم ساقط يصدر
منه إمنا ميس هيبة الدولة وكرامتها ،فهو املمثل الشرعي لسلطة الدولة ،فإذا واجه
االعتداء مبثله ،تساوى املعتدي واملعتدى عليه ،في حني إذا ضبط نفسه وامتلك
أعصابه ،وهيمن على انفعاالته ،فإنه يكون أمام حالني األولى :صدور االنفعال
من شيخ مسن ،أو امرأة غاضبة ،أو شاب لم يفقه طبيعة أنظمة الدولة ،ففي هذه
ال لطبيعة سلطة الدولة التي تستخدم
احلاالت يتخلق املوظف العام باحللم متثي ً
دائم ًا في إطار الصالح العام ولصالح املستفيد أو املنتفع بصفة دائمة.
أما احلال الثانية :فتتمثل في رعونة مراجع خرج عن طوره وقذف بالسباب أو
الشتائم لشخص املوظف أو ملرفقه العام ومنظمته احلكومية ،أو جلوئه إلى ضرب
املوظف ،ففي مثل هذه الصور من االعتداء يبقى املوظف ضابط ًا لنفسه متحكم ًا
بانفعاله والجئ ًا إلى رئيسه اإلداري لكي يأخذ حقه من املعتدي؛ ألن االعتداء
( )1وزارة اخلدمة املدنية� :أخالقيات الوظيفة العامة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .17
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على املوظف في أثناء قيامه بواجبات وظيفته إمنا هو اعتداء على الدولة؛ ويلجأ
املنظم إلى حمايته وعد االعتداء عليه من دون وجه حق اعتداء على الدولة ،وذلك
ال من أعمال بيته ،وإمنا هو
ألن املوظف ال يعمل حلسابه اخلاص وال يباشر عم ً
ميارس أعما ًال داخل جهة حكومية وفي الوقت الرسمي ،وفي سائر األحوال يتعني
على هذا املوظف أن يحاور املراجع املنفعل والغاضب بدماثة أدب ،فإذا اندفع هذا
وازداد ضراوة وعنفاً ،فعلى اجلهة الرسمية أن تتخذ اإلجراء الشرعي املناسب.
ومن الضرورة العملية على املوظف العام االلتزام بالقواعد املنطقية ،ذلك أن
علم املنطق هو من العلوم اإلدراكية التي تضع قواعد وأحكام للنظر ،واحملاجة أو
احملاججة ،والبرهان وغير ذلك من القواعد التي تفضي إلى مقارعة احلجة باحلجة
واستخراج أدلة االستدالل ،وبيان طرائق اإلثبات أو البرهان ،وكل ذلك من
استخدامات العقل البشري الناضج ،فال يتقبل اإلنسان إال ما هو صحيح عقالً،
وال يقنع اآلخر إال بوسائل اإلقناع املعروفة.
وحوار املوظف مع املراجع هو عملية تبادل األفكار واملعلومات ووجهات النظر
بطرائق منطقية هادئة.
وكلما امتطى املوظف العام وسائل وأساليب املنطق العلمي ،أصبح حواره حواراً
مثمراً ومحقق ًا لنتائجه وأهدافه ،في حني احلوار الذي يتنكب علم املنطق يكون
حواراً عشوائي ًا أو فوضوي ًا وغير ذي فائدة علمية أو عملية.
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املبحث الثاني
معوقات احلوار بني اإلدارة واجلمهور
إن املعوقات احلقيقية للحوار في غالبها أمر عارض ،وليس أمراً موجوداً أصالً،
ويعني ذلك أن التخلص من تلك املعوقات أمر ليس بالصعب ،إذا ما أدركنا تلك
املعوقات((( ،وهذه املعوقات منها ما يعود إلى املوظف العام ،ومنها ما يعود إلى
املراجع ،وفيما يلي بيان ذلك في فقرتني مستقلتني:
أوالً :املعوقات العائدة إلى املوظف العام:
فيما يلي أبرز املعوقات املوجودة لدى بعض املوظفني وليس كلهم:
• •الكبر:
من خالل الكلمات األولى حلوار املراجع مع املوظف يدرك طبيعة خلقه ،هل هو
متواضع أم متكبر؟ فإذا تلقاه ببشاشة وأنصت إلى كالمه بدقة ارتاح املراجع وشعر
بالطمأنينة ،أما إذا كانت نظراته شزراء ،وكان وجهه مقطب ًا أدرك املراجع كبر هذا
املوظف ،األمر الذي يؤدي إلى تشتيت ذهنه ،وقد ينسى بعض عناصر املطلب
الذي جاء من أجله ،فكبر املوظف عائق في حواره مع املراجعني وهو يعطي انطباع ًا
بأن املراجع في وادٍ واملوظف يقبع في قمة اجلبل.
إن التواضع أدب إنساني وإسالمي ،كما أنه فضيلة من الفضائل األخالقية اجلليلة،
فهو صفة شخصية محمودة بينما نقيضه الكبر صفة مذمومة ال يعتنقها إال اجلهالء
أو الذين يعانون من عقد نقص ،أو مرض نفسي آخر.
وطبيعة احلوار الناجح يتطلب تواضع أطرافه ،ذلك التواضع الذي يجعل احملاور
يقبل احلق من أي طرف يصدر منه ،ويتجنب العناد والتزمت في رأيه؛ ألن العناد
مبنزلة سد يحول دون تدفق احلوار ،فإذا جلأ أحد املتحاورين إلى العناد ولم يقبل
(� )1أ .هالل ح�سني فلمبان ،دور احلوار الرتبوي يف وقاية ال�شباب من الإرهاب الفكري،الريا�ض ،مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطني ،ط1430 ،2هـ –2009م� ،ص .60
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احلق من نظيره؛ فهذا سيؤدي إلى إدراك احملاور اآلخر أن من العبث االستمرار بهذا
احلوار.
واحلقيقة أن التواضع يتخذ مظهرين :شكلي وموضوعي ،فمن حيث الشكل
يجب أن يكون احلوار هادئ ًا دون صخب أو ضجيج أو غضب أو رفع الصوت
أكثر من احلاجة .ومن حيث املضمون فالتواضع يتضمن احترام كل محاور لزميله
وحسن االستماع إليه ،وأن يكون لسانه عفيف ًا دون أن يستعمل كلمات هابطة،
وإمنا املخاطبة بعبارات الئقة وكلمات مهذبة.
• •التفسير اإلداري لنص النظام:
تواجه نصوص األنظمة واللوائح ثالثة أنواع رئيسة من التفسير ،هي :التفسير
النظامي أو التفسير التشريعي ،وهو التفسير التي تقوم به اجلهة نفسها التي قامت
بسن نصوص النظام أو الالئحة ويعد هذا التفسير أعلى أنواع التفاسير؛ ألن
التفسير النظامي يعد فيما بعد جزءاً ال يتجزأ من النظام ،وهناك التفسير الفقهي
الذي يقوم به الفقهاء إلعطاء تفسير من وجهة نظرهم لنص نظامي والئحي،
وأخيراً هناك التفسير القضائي؛ إذ تلجأ السلطة القضائية إلى تفسير نص غامض
فتعطيه مدلو ًال خاص ًا بفهمها ورأيها.
وعلى الرغم من استقرار هذه التفاسير الثالثة ،إال أن بعض املوظفني قد يلجأ إلى
تفسير النص النظامي أو الالئحي تفسيراً إدارياً ،وهو تفسير ضيق ال أساس له من
الواقع كما تفعل ذلك أحيان ًا وزارة املالية في بعض الدول النامية في تفسيراتها
املالية للنصوص املتعلقة باإلنفاق العام أو بالرواتب والعالوات أو بالضرائب
والرسوم.
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• •ضعف الرقابة على املوظف العام:
حينما تكون الرقابة متدنية على قرارات املوظف العام أو أعماله أو على حضوره
وسلوكه في املرفق العام؛ فإنه يتحرر من قيد الرقابة ،فيتغيب أحيان ًا أو ال يكون في
حينئذ ال يكون احلوار معه مجدي ًا أو
مقر عمله ،أو يصعب مواجهته واحلوار معه،
ٍ
ال مما يضعف ثقة املراجعني باملوظفني.
كام ً
ثانياً :املعوقات العائدة إلى املراجع :
فيما يلي أبرز املعوقات العائدة إلى املراجع:
عدم إجادة عرض املراجع موضوعه :
بعض األفراد ال يراجع إدارات الدولة كثيراً ،ونادراً ما يراجعها خالل السنة
الواحدة ،مما يجعله ال يجيد عرض موضوعه أو طلبه أمام املوظف املختص ،إما
بسبب تردده ،أو خجله ،أو جهله ،أو شعوره بهيبة املوظف أمامه ،األمر الذي ال
ميكنه من أداء حوار سليم مع هذا املوظف ،فيرتبك أو يتلعثم وقد ينسى بعض
جوانب موضوعه ،وقد ال يساعده املوظف نفسه بترتيب أفكاره خاصة إذا كان
هناك ازدحام أو ضغط على عمل املوظف.
• •عدم االقتناع بأحكام النظام أو الالئحة أو قواعدهما:
األفراد نوعان :نوع يقتنع مبضمون األنظمة واللوائح ،ويراها ضرورية له ولآلخرين،
ونوع آخر ال يقتنع بذلك ،ومبا أن املوظف العام مقيد بأحكام وقواعد نظامية
والئحية فهو يلتزم بها ويحرص على تنفيذها بدقة وأمانة ،أما هذا الفرد ،فال
وحينئذ يكون احلوار معه صعباً؛ ألنه أساس ًا لم يدرك أهمية األنظمة
يقتنع بها
ٍ
واللوائح في الدول احلديثة.
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وهناك بعض األفراد الذين يجهلون بعض األنظمة واللوائح ،واجلهل ال يعفيهم من
اخلضوع لها ،ولكنهم يدفعون بأنهم لم يعلموا بها ،وكأمنا عدم علمهم ذريعة
للتنصل من هذه األنظمة ،وفي هذه احلالة يكون احلوار معهم صعب ًا وغير منتج.
• •اجلهل بأساليب احلوار وآدابه:
بعض األفراد يتسمون بالفظاظة وغلظة الطباع ،فيكون صوتهم عالي ًا ويتكلمون
كأنهم يخاطبون األطفال ،وكأنهم لم يتحضروا كما حتضر كثيرون ،وهؤالء
يواجهون متاعب جمة عند حوارهم مع موظفي الدولة؛ ألنهم يجهلون أساليب
احلوار وآدابه أساساً.
ومبا أن املوظف العام هو املمثل البشري لسلطة الدولة؛ فإنه ينتظر التوقير والتقدير
من جانب املراجع ،فإذا ملس منه عكس ذلك لم ينشأ حوار موضوعي مطلوب
بينهما ،وإمنا سيستاء املوظف من الغلظة التي يواجهه بها املراجع ،وكأنه يأمره على
فعل شيء ليس من اختصاصه ،وعلى املوظف العام في مثل هذه احلاالت الصبر
واحللم ومحاولة إقناع املراجع بحقيقة طلبه إن كان مما يستجاب أو ال يستجاب،
وكل ذلك بالكلمة الطيبة والبشاشة املطلوبة من موظفي الدولة.
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املبحث الثالث
توظيف احلوار للتقريب بني اإلدارة واجلمهور
الشك في أن اإلدارة متثل السلطة العامة للدولة ،في حني املراجع هو مجرد فرد ال
ميلك مثل هذه السلطة ،فالفارق بينهما واضح ،وهو فارق بني من يحوز على جزء
من سلطة الدولة ومن هو محكوم بها ،إذاً نحن هنا أمام جهتني يفيد احلوار فائدة
عظمى في التقارب بينهما ،فقد يسيء املراجع فهم األنظمة أو طبيعة أعمال
املوظفني ،وقد يسيء املوظف العام ،الظن باملراجع ،وفي سائر األحوال يبقى
املوظف وهو في موقع السلطة ،ويبقى املراجع وهو خارجها ،فالضرورات العملية
تقتضي مد جسور اللقاء والثقة وحسن الظن بني الطرفني ،وال يوجد غير احلوارات
التي ينبغي أن تقام بينهما سواء بصورة مؤسسية عن طريق عقد املؤمترات أو
الندوات في مجال تخصص هذه اإلدارة أو تلك.
وكذلك فإن األوامر واملنشورات التي توردها أجهزة اإلعالم املكتوبة أو املرئية،
وفي املقابل الشكاوى التي يرفعها األفراد جتاه هذه اإلدارة أو تلك ،ميكن عدُّ كل
ذلك صورة من صور احلوارات التي تهدف إلى إيضاح حقائق ،أو بيان شكاوى،
أو حدوث مشكالت ،وميكن من خالل هذه العمليات األولية إيصال احلقائق
إلى من يستفيد منها ،وهي حقائق اإلدارة املوجهة إلى األفراد ،وكذلك شكاوى
ومشكالت األفراد املوجهة إلى اإلدارة ،ومن َث َّم يعرف ُّ
كل طرف من خالل هذا
احلوار حقيق َة موقف اآلخر ،وماذا يريد ،فاحلوار بني اإلدارة واألفراد ينبغي توظيفه
إلعالن أهداف اإلدارة ومنجزاتها ،وكذلك ما يعانيه األفراد من مشكالت ينبغي
ال
على اإلدارة أن تواجهها بسرعة وشجاعة وفاعلية لغرض العمل على حلها ح ً
مرضي ًا في ضوء معيار الصالح العام.
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املبحث الرابع
حــــاالت دراسيــــة
فيما يلي حاالت دراسية ثالث ،تترجم أمناط املوظفني في إدارات الدولة عند
تعاملهم مع املراجعني ،وحالة مراجع واحد ،وسأشرحها في الفقرات األربع التالية:
أو ًال :حالة املوظف عبد اهلل :
عبد اهلل موظف في إدارة اجلوازات ،يدور احلديث بينه وبني مراجع :
• •املراجع :السالم عليكم.
• •عبد اهلل :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.
• •املراجع :ابني ،أريد استخراج جواز سفر .
• •عبد اهلل :أين أوراقك ؟
• •املراجع :هذا امللف فيه جميع أوراقي.
• •عبد اهلل :يبدو عليك يا عم ،إنك إنسان منظم.
• •املراجع :احلمد هلل رب العاملني.
• •عبد اهلل :أين بطاقة األحوال؟
• •املراجع :إنها موجودة في نهاية األوراق.
• •عبد اهلل :جيد( .يستمر في تصفح األوراق ويقرأ محتوياتها ،وبعد تأمل
لنصف دقيقة قال :أنت حتتاج إلى موافقة مدير اجلوازات ودفع الرسم املالي،
اذهب إلى الطابق الثاني حيث يوقعها املدير العام ،بعد أن تكمل تدوين
املعلومات في االستمارة املطلوبة ،ثم تذهب للصندوق لدفع الرسم ،وهو
موجود في املبنى املجاور).
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• •املراجع :بارك اهلل فيك يا ابني!
• •عبد اهلل :وبك أيضاً.
حتليل احلالة :
يالحظ أن املراجع رجل مسن ،فخاطبه عبد اهلل بكلمة (يا عم) ،ثم فحص املوظف
وبعدئذ أرشده إلى ثالثة إجراءات مهمة:
أوراقه ،وتبني أنها كاملة ال نقصان فيها،
ٍ
موافقة املدير العام،و إكمال تدوين املعلومات في االستمارة املطلوبة ،ودفع الرسوم.
ونالحظ من خالل هذا احلوار القصير أن املراجع خرج ممتن ًا ومسروراً.
ثانياً :حالة املوظف قمبر :
ذهب املراجع إلى إدارة الري الستخراج رخصة حلفر بئر في مزرعته ،وعند
االستفسار عن املوظف املسؤول قيل له :إن اسمه قمبر ،فذهب إلى مكتبه.
• •املراجع :السالم عليكم أستاذ قمبر.
• •قمبر( :ما زال يقرأ في صحيفة محلية ،ثم رفع رأسه بعد حني واحتسى
رشفة من الشاي) وقال :ماذا تريد؟
طلب حلفر بئر في مزرعتي.
• •املراجعَّ :
لدي ٌ

• •قمبر :وهل هذا الطلب يدعوك للمجيء في الصباح الباكر؟
• •املراجع :إن مزرعتي بحاجة قصوى إلى حفر بئر وإال ستهلك املزروعات.
• •قمبر( :عاد إلكمال قراءة الصحيفة ،ثم ارتشف رشفة ثانية من قدح الشاي)
وقال بعصبية :أين أوراقك؟
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• •املراجع :هذه أوراقي.
• •قمبر (يتفحصها مبلل) ويقول :تعال غداً.
• •املراجع :لقد جئت من مكان بعيد ،واهلل يرزقك اجلنة ،أجنز لي معاملتي ،اهلل
يخليك.
• •قمبر :قلت لك :تعال غداً أال تفهم؟
• •املراجع :لكني ال استطيع املجيء غداً .
• •قمبر :تعال بعد أسبوع!!
• •فاضطر املراجع إلى تقدمي شكوى شفهية للرئيس األعلى للموظف قمبر
الذي وبخه على عدم قيامه بواجبات وظيفته ،وقال له :هذه آخر شكوى ترد
ضدك ،وأي شكوى جديدة فسأفصلك من عملك.
حتليل احلالة:
يالحظ أن هذا املوظف ليس أمين ًا على واجبات وظيفته ،فإضافة إلى استغراقه
وقت العمل الرسمي في قراءة صحيفة وارتشاف الشاي ،فإنه لم يخاطب املراجع
متعال على املراجعني ،غير محب
خطاب ًا يليق بقدره ،فظهر كموظف بيروقراطي
ٍ
للعمل ،مما استدعى للمراجع أن يشكوه أمام رئيسه ،وذلك حق لهذا املراجع.
ثالثاً :حالة املوظف حسني :
حسني موظف بدائرة البلدية ،إنتاجيته متوسطة ،فال هو مثل املوظف املتميز عبد
اهلل وال هو بسوء املوظف قمبر ،جاءه مراجع في معاملة.
• •املراجع :السالم عليكم أستاذ حسني.
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• •حسني( :يشغل نفسه بتصفح األوراق ،وبعد برهة من الزمن) وعليكم
السالم.
• •املراجع :أرغب باستخراج رخصة محل لبيع اخلضار والفاكهة.
• •حسني :أين أوراقك؟
• •املراجع :هذه هي األوراق كاملة.
• •حسني :كيف حكمت عليها بأنها كاملة؟
• •املراجع :لقد قرأت إرشادات ومسوغات استخراج الرخصة.
• •حسني :إن أوراقك ناقصة مستند ملكية احملل أو استئجاره.
• •املراجع :هذا هو عقد استئجار احملل (وقد استخرجه من حقيبته).
• •حسني :هذا العقد غير معتمد رسمي ًا .
• •املراجع :سأذهب العتماده وأعود إليك.
• •(وفي اليوم الثاني جاء املراجع ومعه املستند املطلوب)
• •املراجع :السالم عليكم أخي الكرمي.
• •حسني :وعليكم السالم.
• •املراجع :هذا هو املستند املطلوب.
• •حسني :اآلن اكتملت األوراق ،وتعال غداً الستالم الرخصة.
• •املراجع :رجاء أن تنجزها اليوم واهلل يرزقك اجلنة.
• •فلم يستجب حسني لهذا الرجاء ،وقال له :قلت لك تعال غداً ،وبعد إحلاح
وتوسل من املراجع أجنز املوظف املعاملة وقدمها للمراجع.
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حتليل احلالة:
يالحظ على هذا املوظف انه لم يكن مرن ًا مبا تتطلبه الوظيفة ،ولم يكن متشدداً
كما في حال املوظف قمبر ،وهذه هي حال معظم املوظفني في الدولة ،إذ إن املجدّ
أو املتميز هو من احلاالت النادرة ،كما أن املسيء أو املتقاعس هو أيض ًا من هذه
احلاالت.
وبقدر ما يحسن املوظف املتميز إلى الدولة بعمله املتكامل ،فإن املوظف السيئ
يلحق ضرراً بسمعتها ،أما املوظف املتوسط بني اجلودة والسوء ،فهو موظف ال
يحسن للدولة كذلك؛ ألنه قد يظهر مبظهر املوظف املتعالي أو البيروقراطي .
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الخاتمة
نتائج الحوار اإلداري والتوصيات
في هذا الشأن
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اخلامتة
نتائج احلوار اإلداري والتوصيات في هذا الشأن
بعد االنتهاء من هذه اجلولة العلمية في ربوع موضوع احلوار في النشاطات اإلدارية
للدولة بني املوظفني ،وبينهم وبني اجلمهور توصلت إلى جملة نتائج ،استمد
منها توصيات علمية وعملية ،من شأن ِإعمالها االرتقاء بالعالقات اإلنسانية بني
املوظفني في مرافق الدولة ومنظماتها ،وحتسني عالقاتهم مع اجلمهور املستفيد أو
املنتفع من هذه النشاطات الضرورية ،عرضت بعضها في منت البحث ،وفيما يلي
بيان أهم النتائج والتوصيات:
أوالً :نتائج احلوار اإلداري:
(أ) نتائج في مجال طبيعة احلوار اإلداري:

• •احلوار اإلداري وسيلة ف ّعالة لتبادل املعلومات تباد ًال سلساً؛ سواء جرى بني
أطراف العملية اإلدارية ،أو بينه وبني اجلمهور ،فإذا كان احلوار هادئ ًا واضح ًا
ومبني ًا على احلقائق؛ فإنه يحقق أغراضه بسهولة ويسر.
• •احلوار مبختلف أشكاله الشفهية والكتابية واآللية ،هو األسلوب الذي يسير به
موظفو الدولة مرافقها العامة ومنظماتها احلكومية ،إذ يتضمن األمر واإلرشاد
وأسلوب العمل ،واالستفسار ،ومواجهة املشكالت ،وحتديد األهداف،
وتنظيم املهام.
• •احلوار العلمي املوضوعي في مجال العمل يصقل شخصيات املوظفني،
ويجعلهم يندفعون للعمل بلهفة واقتناع ورغبة في االبتكار.
فاحلوار بني املوظفني ،رؤساء ومرؤوسني ،القائم على االحترام املتبادل هو السبيل
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حينئذ أخالقيات إدارية
الوحيد للتفاعل اإلداري واإلنساني فيما بينهم ،فتنشأ
ٍ
مفادها الرغبة الصادقة في حتقيق أهداف املرافق العام ،وكأنها أهداف املوظفني
الشخصية أو العائلية.
(ب) نتائج في مجال دور الرئيس اإلداري في احلوار اإلداري:

• •الرئيس اإلداري العادل هو الذي يستجمع أفئدة املرؤوسني؛ ألنه يعاملهم على
قدم املساواة ،ومن َث َّم يكون حواره معهم ،وحوارهم معه مبني ًا على أساس
العدل الذي رسخه في عالقاته اإلدارية معهم.
• •حوار الرئيس اإلداري مع مرؤوسيه املبني على أسس علمية وأخالقية وإنسانية
عادلة يسهم في بلورة عالقات إنسانية فضلى ،بني املوظفني وبينهم وبني
رئيسهم اإلداري .ومن شأن حوار الرئيس مع املرؤوسني املساعدة في تنظيم
العمل ،وتطبيق النظام ،وتبادل املعلومات واملهارات واخلبرات ،واإلسهام في
حل املشكالت التي تقع داخل املرفق العام.
• •ويعد حوار الرئيس اإلداري مع مرؤوسيه من أساليب التواصل معهم واالهتمام
بشخصياتهم ،وإشعارهم بأنهم موضع عنايته.
• •إن ضعف احلوار بني الرئيس اإلداري ومرؤوسيه فيما يتعلق بآرائهم وأفكارهم
في العمل يفضي إلى تكلس العالقة بني الطرفني ،وحتولها إلى عالقة آمر ال
ميلك إال إصدار األوامر ،واتخاذ العقوبات التأديبية ،ومأمورين ال يستطيعون
إال تنفيذ األوامر اقتنعوا بها أم لم يقتنعوا بها.
• •البيروقراطية مرض إداري ،مفاده استعالء املوظف الكبير على املراجعني ،ومن
َث َّم يسهم هذا املوظف في إبعاد اإلدارة عن رضا اجلمهور ،في حني مرافق
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الدولة ومنظماتها وضعت أساس ًا خلدمة هذا اجلمهور ،فالبيروقراطي يتصرف
باخلالف مع أهداف الدولة وإستراتيجياتها.
• •إن ضعف الرقابة اإلدارية املباشرة على املوظفني يفضي إلى أن يسدر بعضهم
في غ ّيه ،فيرى الوظيفة ملكية خاصة به ،ويتصرف بالعباد تصرف ًا غير الئق.

(ج) نتائج في مجال املراجعني:

• •هناك ضعف ثقة بني طرفي املعادلة :املوظف واملراجع ،واملسؤول األول عن
هذا الوضع هو املوظف ذاته ،فإذا استجاب ملطلب املراجع املشروع بسرعة
وسهولة ،كان موضع توقير املراجع ورضاه عن هذا املرفق العام الذي قدم له
هذه اخلدمة ،أما إذا دخل املراجع في دهاليز الروتني اإلداري من دون مسوغ أو
مبرر فسينتابه االستياء والنقمة.
• •بعض املوظفني غير ملمني بأهداف مرافقهم العامة ،أو يجهلون أو يتجاهلون
أنها وضعت أساس ًا خلدمة اجلمهور ،فسيصبح املوظف العام اآلمر الناهي جتاه
املراجعني ،ويتصرف معهم وكأنه يدير مقاطعته أو بساتينه اخلاصة ،ومثل
مجد ،وهم يسيئون للمرافق
هؤالء املوظفني يكون احلوار اإلداري معهم غير ٍ
العامة للدولة إساءة بالغة.
• •ومن املفيد أن يدرك املوظف أن « السلطة» التي يحوزها إمنا هي أمانة ووديعة
لديه تستخدم ألغراض الصالح العام ،وال ميكن خلطها أو دمجها بشخصيته
اخلاصة ،فسلطة الوظيفة هي ملكية عامة للدولة وليست امتيازاً لشاغلها.
• •احلوار الهادئ القائم على االحترام املتبادل باب للعالقة املثلى بني املوظف
واملراجع.
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• •تقل مشكالت املراجعني مع املوظفني إلى احلد األدنى ،حينما يكون املوظف
مستمع ًا جيداً للموضوع الذي يعرضه املراجع له ،ويكون مرشداً له إلى الطريق
الصحيح ،مودع ًا له بابتسامة ،وثمة فرق سلوكي نوعي بني رفض طلب املراجع
غير املشروع بعنجهية وغطرسة ،ورفضه بابتسامة وشرح األسباب النظامية
لهذا الرفض ،فيحاول املوظف إقناع املراجع بذلك.
ثانياً :التوصيات بشأن احلوار اإلداري:
(أ) توصيات في مجال دور الرئيس اإلداري في تعزيز احلوار اإلداري:

يوسع الرئيس اإلداري حواراته مع مرؤوسيه؛ لكي يشعرهم
• •ضرورة أن ّ
بأهمية األدوار التي يقومون بها في إجناز مهماتهم الوظيفية ،فهذا الرئيس
في ضوء هذا السلوك يقوم بتنمية قدرات مرؤوسيه على احلوار؛ ألنه أطلق
هذه القدرات من عقالها عن طريق إجازة احلوار دون خوف أو وجل ،وذلك
بإدارته لهذا احلوار إدارة علمية منتجة.
• •ضرورة أن يجتمع الرئيس اإلداري بجميع مرؤوسيه ،الكبار والصغار ،لغرض
معرفة مشكالتهم مع اجلمهور ،والعمل على فهمها على وجهها الصحيح،
ثم الوصول إلى نتائج حقيقية وحلول ناجعة يشترك في تنفيذها اجلميع.
• •ضرورة أن يتقبل الرئيس اإلداري الرأي والرأي اآلخر ،فإذا اقتنع به فهذا
مكسب للطرفني ،وإن لم يقتنع فليحاورهم حتى يحصل االقتناع ،فإن لم
يلمس اقتناع ًا لديهم ،فال بأس من مراجعة نفسه في هذا الشأن.
• •ضرورة توفير الرئيس اإلداري املناخ املالئم ملرؤوسيه؛ وذلك لقيام حوار
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موضوعي بني الطرفني ،وصو ًال إلى توثيق العالقة بينهما بخدمة مجمل
أهداف املرافق العام.
• •ضرورة أن يواجه الرئيس اإلداري ضغوط العمل التي تعرض لها مرؤوسوه؛
وذلك بإعادة توزيع املهمات ،وحتفيز املوظف الذي يعمل أكثر أو أجود،
ومنحه إجازة خاصة بعد انتهاء ضغوط العمل ،إذ أن هذه الضغوط تنعكس
على نفوس املوظفني فتصبح حواراتهم مع املراجعني متسمة بالتشنج.
• •تنشأ عالقات شخصية ورمبا أسرية بني املوظفني داخل املرفق العام ،وهي
ما يسمى في علم اإلدارة بالتنظيم غير الرسمي ،والرئيس اإلداري الناجح
هو من يوظف هذا التنظيم لصالح التنظيم الرسمي للمرفق العام عن طريق
كسب مودة املرؤوسني ،وتفقد مرضاهم وتقدمي الهدايا مبناسباتهم السارة،
وحينئذ تتدفق العالقات اإلنسانية داخل املرفق العام
وزيارتهم عند أتراحهم،
ٍ
مما ينعكس على جودة احلوار اإلداري.
(ب) توصيات في شأن حلول ملشكالت املراجعني:

• •ضرورة اهتمام إدارة املرفق العام باملوظفني الذين يتعامل اجلمهور مباشرة معهم،
وذلك بإخضاعهم لبرنامج مهارات التعامل مع اجلمهور ،بحيث يحصلون
على قدرات ومعلومات وخبرات علمية وإدارية ونفسية من شأن استيعابها
حتسني العالقة بني اجلمهور واإلدارة ،وإذا انخرط املوظفون في برامج تدريبية،
فمن الضرورة أن يكون من بني املواد التدريبية مادة ثقافة احلوار من حيث
أصولها ،وأسسها ،وضوابطها ،وأخالقياتها ،وإجراءاتها .وعند انعدام وجود
مثل هذا البرنامج فال بأس من إخضاع املوظفني لبرنامج تدريبي ملدة أسبوع
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واحد في هذا الشأن ،وكذلك إعداد كتيب علمي ّ
مركز عن ثقافة احلوار.
• •ضرورة اختيار املوظفني ْ
األك َفاء وذوي اخللق العالي في الوظائف التي يحتك بها
اجلمهور ،فال يجلس خلف الشباك أو خلف النافذة أو في قسم االستعالمات
أو في خدمة اجلمهور أو في قسم العالقات العامة إال من هو بشوش الوجه،
دمث األخالق ،محب خلدمة اآلخرين ،فهؤالء هم الدين يعطون انطباع ًا أولي ًا
عن أخالق املوظفني عامة ،األمر الذي يتطلب من املسؤول األول في املرفق
العام احلرص على ضرورة هذا التنسيب في هذه املواقع الوظيفية.
• •ضرورة حتلي املوظف العام بالتسامح وسعة الصدر عند أي زلل من مراجع
كبير السن ،أو يشعر أنه مظلوم ويكون غاضباً ،فالتحلي باألخالق اإلسالمية
يبدأ من االقتداء بأخالق الرسول األعظم صلى اهلل عليه وسلم ،فهو على خلق
عظيم .ومن الضرورة أن يكون املوظف واسع الصدر منشرح ًا جتاه املراجع
الذي يجهل نصوص األنظمة واللوائح .صحيح أن اجلهل بالنظام ليس عذراً
لعدم اخلضوع ألحكامه ،إال أن املوظف الك ّيس الفطن هو من يراعي املراجعني
حسب عقولهم وأوضاعهم وثقافاتهم.
• •ضرورة أن يسمح املوظف العام للمراجع أن يفضي بكامل ما في نفسه من
رغبة أو رأي ،فحرية الكالم من احلريات الدستورية األساسية للفرد .وعلى
املوظف العام االستجابة ملا هو شرعي في هذا الطلب أو ذاك ،وتصحيح مفهوم
ما هو خاطئ فيها إن وجد.
• •ضرورة أن يراعي املوظف العام مبدأ املساواة في التعامل مع املراجعني معه،
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فال يحابي أحداً على أحد ،وال يظلم أحداً ،وإمنا يعامل اجلميع على قدم
املساواة.
• •وهذا املبدأ تخترقه ضرورة إنسانية عليا متمثلة في التعامل بأولوية مع املسنني
واملرضى وذوي االحتياجات اخلاصة ،فهؤالء ال ميلكون طاقات بدنية أو نفسية
ال أو االنتظار اململ ،وإمنا يجب تخصيص شباك أو نافذة تنفرد
للوقوف طوي ً
بإجناز معامالتهم.
• •ضرورة أن يكون املوظف العام ذا سعة صدر جتاه املراجع الذي ال يجيد عرض
موضوعه ،أو يجهل النصوص النظامية والالئحية ،فيكون معه صبوراً،
سمحاً ،شارح ًا املوضوع وفق ثقافة املراجع.
• •ضرورة أن يكون املوظف العام مستمع ًا جيداً مصغي ًا لكل كلمة ينطق
بها املراجع ،ويساعده على بلورة أفكاره واستنتاج طلبه .صحيح أن وقت
املوظف محدود ،ولكن املراجع يتصور أنه ميلك كامل هذا الوقت وحده،
وحينئذ يوازي املوظف بني وقته املخصص ملهمات عدة واحلوار مع املراجع
ٍ
بحيث ال يضحي بهذا وال بذاك ،وإمنا يوازن بني االثنني ،فيخرج املراجع من
عنده مقتنع ًا أو مسروراً.
وع ُظمت قدراته .اللهم
انتهى البحث بعونه تسامت أسماؤه ،وج ّلت صفاتهَ ،
والدي وحسنات املسلمني قاطب ًة األحياء
اجعله في ميزان حسناتي وحسنات
ّ
منهم واألموات .اللهم آمني..
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قائمة املصادر واملراجع
•القرآن الكرمي.
•ابن مسكويه ،أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب اخلازن (ت 410هـ):
تهذيب األخالق وتطهير األعراق ،بيروت ،دار الكتب العلمية.
•أحمد بن عبد الرحمن الشميمري :أخالقيات املوظف املسلم ،ط ،3الرياض،
وزارة اخلدمة املدنية 1425هـ – 2004م.
•أحمد زكي بدوي :معجم مصطلحات العلوم اإلدارية ،بيروت ،دار الكتاب
اللبناني 1404هـ.
•أنظمة اململكة العربية السعودية.
•جرجس جرجس :معجم املصطلحات الفقهية والقانونية ،بيروت ،الشركة
العاملية للكتاب( ،د ت).
•خالد بن حمد بن وصل املغامسي :احلوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية،
رسالة ماجستير،الرياض ،مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني1422هـ،ط.2
•سامي جمال الدين :أصول القانون اإلداري ،نظرية العمل اإلداري،
اإلسكندرية1993 ،م( ،د .ن).
•سعد بن عبد اهلل املش ّوح :العالقة بني أساليب مواجهة الضغوط كأحد مصادر
األمن النفسي ومستويات اإلشباع الوظيفي لدى عينة من العسكريني في
اململكة العربية السعودية ،الرياض ،مجلة البحوث األمنية ،كلية امللك فهد
األمنية ،العدد ( )42ربيع اآلخر 1430هـ.
•سلمان خلف اهلل :احلوار وبناء شخصية الطفل ،الرياض ،مكتبة العبيكان،
1419هـ.
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•عبد الرحمن النحالوي :أصول التربية اإلسالمية ،دمشق ،دار الفكر املعاصر
1420هـ – 2000م.
•عبد الرحمن بدوي :األخالق النظرية ،الكويت ،دار املطبوعات 1985م.
•عبد الفتاح خضر :جرائم التزوير والرشوة في اململكة العربية السعودية،
الرياض ،مطبعة السفير 1408هـ.
•عبد القادر الشيخلي :أخالقيات مهنة األمن ،الرياض 1431هـ – 2010م.
•عبد القادر الشيخلي :اجلزاء التأديبي للموظف العام ،عمان ،دار الثقافة
1983م.
•عبد القادر الشيخلي :القانون اإلداري ،عمان ،دار بغدادي 1999م.
•عبد الواحد كرم :معجم املصطلحات القانونية ،بيروت ،دار الكاتب العربي
1407هـ.
•عزيزة الشريف ،د .يسري العصار :القانون اإلداري ،النشاط اإلداري (الضبط
اإلداري – املرفق العام) الكويت ،مؤسسة دار الكتب 1999م.
•علي جمعة محارب :التأديب اإلداري في الوظيفة العامة ،عمان ،دار الثقافة
2004م.
•فؤاد محمد موسى عبد الكرمي :القرارات اإلدارية وتطبيقاتها في اململكة
العربية السعودية ،الرياض ،معهد اإلدارة العامة 1424هـ – 2003م.
•فاروق عبد البر :دور مجلس الدولة املصري في حماية حريات املوظف العام،
القاهرة (د .ن) 1998م.
•كمال بشر :فن الكالم ،القاهرة ،دار غريب2003 ،م.
•محمد الغزالي :خلق املسلم ،دمشق ،دار القلم 1411هـ.
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•محمد بن ناصر اخلميس :أخالقيات املوظف العام ،ورقة بحثية مقدمة لندوة
أخالقيات العمل في القطاعني احلكومي واألهلي ،املنعقدة في معهد اإلدارة
العامة في الرياض يوم 1426/1/20هـ املوافق 2005/3/1م.
•مغاوري شاهني :القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بني الفاعلية
والضمان ،القاهرة 1986م.
•نواف كنعان :القانون اإلداري ،الكتاب الثاني ،عمان ،دار الثقافة 1995م.
•هالل حسني فلمبان ،دور احلوار التربوي في وقاية الشباب من اإلرهاب
الفكري ،الرياض ،مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ،ط1430 ،2هـ –
2009م.
•وزارة اخلدمة املدنية :أخالقيات الوظيفة العامة ،الرياض 1425هـ.
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قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1 .1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2 .2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3 .3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4 .4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق واملراجعة.
5 .5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6 .6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7 .7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8 .8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9 .9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من
كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
فاكس + 966 11 2665778 :هاتف+ 966 11 2665777 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

