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أو ً
ال:
المقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني� ،سيدنا حممد وعلى �آل بيته الطيبني الطاهرين ،وعلى من
اتبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد...
�أن تكون ا�ستثنائياً يعني...
•�أن تتوازن بني امللك وال�شرف والظهور والتاريخ والتوا�ضع ،مبعناه
الإن�ساين الب�سيط.
•�أن تكون كبري ًا يف كل �شيء وتهتم بال�صغري وال�ضعيف واملنبوذ.
•�أن جت�س ��د قيم الدين ،بالرغم من مغريات املادة والأر�ض التي
ي�صعب جتاهلها حتى من ال�صاحلني.
•�أن يتقـ ��دم النا� ��س باللغة واملظه ��ر وال�شكل فائ ��ق التميز ،و�أن
حتاف ��ظ �أنت عل ��ى تقاليدك ونب�ض تاريخك بري ��ح العود و�أنفة
املا�ضي والثقة بامل�ستقبل.
•�أن تك ��ون عظيم� � ًا غارق� � ًا يف م�س�ؤوليات ��ك ولك ��ن لدي ��ك �أ�سرة
متما�سك ��ة يعطف بع�ضها على بع�ض وت� ��أكل مع بع�ضها البع�ض
طال الزمن �أم ق�صر.
•�أن ي�سع ��د من يعرفك �أو كان قريب ��ك يف اجلد العا�شر �أو قرابة
ن�سب بعيدة جد ًا ...ب�أنه يعرفك حق املعرفة ويفخر بك.
•�أن يتطلع النا�س �إىل الدنيا و�أنت تفكر بالآخرة ويف �سن مبكرة
ناطقة باحلياة والقدرة ،تكتب و�صية.
•�أن تلت ��زم ال�صمت وحت�سن اال�ستماع والت�أم ��ل وبذات ال�صمت
تت�ص ��رف بحكمة وت�ؤدة والنا�س تعرفك ب�أفعالك الغنية اخلفية
حتى �أظهرها اهلل على امللأ.
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كل ذلك يجعلك ا�ستثنائي ًا ،وكل ذلك هو (�سمو الأمرية العنود
بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود) وهي خال�صة هذا
الكتاب.
كنت على موعد مع القدر ذات يوم ...حينما كنت �أعمل مدير ًا
�إقليمي ًا لبنك في�صل الإ�سالمي وم�ست�شار ًا �إداري ًا غري متفرغ
مبكتب معايل ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز بن حممد �آل ال�شيخ
بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،فقد كان
يعمل مع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،وحتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،على حتقيق حلم �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه اهلل  -بتنفيذ
و�صية الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود،
رحمها اهلل.
وبالفعل جت�سدت تلك اجلهود اخلرية يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة الأمرية
العنود بنت عبدالعزيز بن جلوي �آل �سعود اخلريية حتت الأمر امللكي
الكرمي رقم (� /239أ) وتاريخ 1420/10/22هـ.
والبداية كانت امل�ؤ�س�سة التي تعرب عن بر الأوالد ب�أمهم ،م�ؤ�س�سة
�صلة رحم وتوا�صل ب�شكل حمرتف مع الفقراء وامل�ساكني واملحتاجني،
وقليل م�ستمر خري من كثري منقطع ،و�أحب الأعمال �إىل اهلل �أدومها
و�إن قل ،كل تلك املعاين حتققت بف�ضل اهلل ،والكتاب يف طبعته الثانية
ي�صدر بعد مرور ثمان �سنوات على ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة ،وللقارئ م�ساحة
للتعرف على تلك الإجنازات يف الف�صل املخ�ص�ص لذلك ولكن تبقى
النهاية وهي الغاية وهي الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد
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بن جلوي �آل �سعود -رحمها اهلل -حياتها وم�سريتها ق�صة دينية
و�شرعية وتاريخية يجتمع عليها كبار القوم والعقالء مبجل�س الأمناء
بامل�ؤ�س�سة و�أبناء و�أحفاد يتذكرونها �صباح م�ساء و�أقارب افتقدوا �إىل
احلنان وموظفني يعملون من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى الثالثة
والن�صف ع�صر ًا كي تنعم النية الطيبة (الأمرية العنود) بال�صدقة
اجلارية� ...إنه تفكري عميق و�شخ�صية �أدركت معاين الأ�شياء.
ال �أقارن نف�سي من جميع النواحي بالأمرية العنود بنت عبدالعزيز
بن م�ساعد ولكني كتبت و�صيتي بالفعل بتاريخ 1426/11/17هـ ،عند
كاتب عدل الريا�ض� ...إذا كنت عاق ًال فال بد �أن تتعظ من �سريتها؛
ف�إذا امللوك �أقدموا على ذلك فلن متلك �إال �أن تتعظ.
الكتاب ...ما كان ليظهر بهذه الفكرة وال�صورة �إ ّال بجهود
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،امل�شغولة مبجد والدتها ووفائها الذي ال يكاد ين�ضب
للتاريخ والأ�سرة فقد نقبت عن كل املعلومات حيث واجهتها
�صعوبات كبرية بالتوثيق فال توجد م�صادر ميكن اللجوء �إليها
�إال وكتبت �إليها يف �شهادات مطولة وتاريخية� ،سيما �أن الن�ساء ال
يحظني بكثري ذكر �إال يف املجال�س اخلا�صة .كما �أ�شكر لها حر�صها
ورعايتها لكل �شيء جملة بجملة.
الكتاب لي�س ق�صة ل�سرية ذاتية ،بل �إنه عمل توثيقي متكامل حلياة
بد�أت باخلري وخلفت باخلري وانتهت ب�إذن اهلل على خري ...واخلري
م�ستمر متدفق بجهود الأبناء والأحفاد �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء
حممد� ،سعود� ،سلطان ،خالد ،لطيفة.
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الكتاب يبد�أ ب�سريتها الذاتية �أي �شخ�صيتها الكرمية غفر اهلل لها
و�أ�سكنها ف�سيح جناته ووالدها �سمو الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد
وعمتها �سمو الأمرية اجلوهرة بنت م�ساعد و�أمها �سمو الأمرية طرفة
البتال.
لن ت�ستطيع رواية الق�صة كاملة دون �آل جلوي مبا ميثلون من
�شجاعة و�أنفة وقوة �شكيمة و�أ�صالة وتوا�ضع وارتباط بالأر�ض،
�سي�أخذك الكتاب �إىل و�صيتها التي كتبها �أحد �أبرز علماء التجديد
احلديث �سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز (رحمه اهلل)،
بتاريخ 1387/8/12هـ باملدينة املنورة.
ثم الوقوف على ما ت�ضمنته الو�صية ،يلي ذلك امل�ؤ�س�سة التي
حملت ا�سمها و�إجنازاتها على مدى ثمان �سنوات ثم كلمة للم�ستقبل.
�إن هذا الكتاب دليل ميكن لأي �شابة �أو �شاب �أن يعتربه نربا�س ًا،
وهو بكل ب�ساطة دليل م�أمون الطريق م�ضمون العواقب ب�إذن اهلل.
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ثانيًا:
حياة األميرة العنود
«رحمها اهلل»

( )1سيرتها الذاتية:

الأمــرية العــــنود بنت عبدالعزيز بن م�ســــاعد بن جـــــــلوي
�آل �سعود من موالـــيد مدينـــة حــائل عــــام 1360هـ1940/م.
زوجة خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود
رحمه اهلل -ملك اململكة العربية ال�سعودية.والدها �سمو الأمري عبدالعزيز بن م�ســـاعد ووالدتهـــا الأمـــرية
طرفة البتال  ،له من الأبناء الذكــــور اثنان� ،سمـــو الأمري عبداهلل
بن عبدالعزيز بن م�ســاعد �أمري احلدود ال�شمـــالية ،و�سمو الأمـــري
جلوي بن عبدالعزيز بن م�ســاعد نائب �أمري املنطقة ال�شرقية،
ول�سموه �سبع من الإناث �صاحبات ال�سمو الأمريات:
(((

•�سم ��و الأمرية منرية وهي كربى بنات �سموه وهي زوجة �صاحب
ال�سم ��و امللك ��ي الأمري �سلطان ب ��ن عبدالعزي ��ز �آل �سعود  -ويل
العه ��د نائب رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء وزي ��ر الدف ��اع والطريان
واملفت�ش العام.
•�سمو الأمرية �سارة :زوجة �سمو الأمري �سعود بن عبداهلل بن جلوي
رحمه اهلل� -أمري املنطقة ال�شرقية ال�سابق.•�سموالأمريةلولوه:زوجة�سموالأمريفهدبنحممدبنعبدالعزيز
�آل �سعود.
•�سمو الأمرية اجلوهرة :زوجة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء -
وزير الداخلية.
((( وجدَّتها نورة بنت �إبراهيم �آل ال�شيخ.
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•�سم ��و الأمرية مو�ضي :زوجـــة �سمـ ��و الأمـــيـــر بــــدر بن فهد بن
�سعـــد بن عبدالرحمـــن �آل �سعود.
•�سم ��و الأمرية ن ��ورة� :صغ ��رى بنات �سم ��وه وهي زوج ��ة الأمري
عبداهلل بن �سلمان بن حممد �آل �سعود.
وكان �سموه رحمه اهلل � -ش�أن كل الآباء  -يحب �أبناءه وبناته
كثري ًا .وكانت عالقته بهم ي�سودها احلزم ،ويعاملهم معاملة الند
للند ،ومل يكن هذا احلزم ُيفقد �أبناءه احلوار ال�صريح معه بل كان
ي�ستمع ب�أناة.
هذا وات�صفت والدتها الأمرية طرفة البتال -رحمها اهلل -بالتدين
والت�سامح واحلنان على �أوالدها وقربها للجميع كما ات�سمت بالعفو
ا�س
ع ّمن �أ�ساء �إليها قال تعاىلَ } :وا ْل َك ِاظمِ َني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َني َع ِن ال َّن ِ
َواللهّ ُ ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{ وكما متيزت برعاية بيتها؛ ذلك البيت الذي
يعج باجلهاد والتحديات.
تولت الأمرية ح�صة بنت �أحمد ال�سديري والدة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه  -جتهيز البيت
املعد ل�سكنها -الأمرية العنود -وقد �أظهرت لها كثري ًا من املودة
واالكرام والتقدير.
�أكدت يل �سمو الأمرية منرية بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن
جلوي ،زوجة ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
والطريان واملفت�ش العام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز ،ذلك بقولها( :كانت تعاملنا الأمرية ح�صة بنت �أحمد
ال�سديري مثل الوالدة متام ًا وكنا نذهب معها �سوي ًا يوم اجلمعة بعد
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�صالة املغرب لل�سالم على امللك عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه  -وكانت
عالقتنا مع �صاحبات ال�سمو امللكي الأمريات :لولوه ،لطيفة ،جواهر،
اجلوهرة ،كعالقة الأخت ب�أختها مما جعلنا ال ن�شعر مطلق ًا بانتقالنا
من كنف �سمو الوالد والوالدة بحائل �إىل الريا�ض).
وكان �سمو الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي -رحمه اهلل-
عمد وكيله املرحوم عبداهلل بن ح�سن يف الريا�ض بالتوا�صل معهن
ُي ِّ
كي يطمئن عليهن وذلك ل�صعوبة االت�صال �آنذاك.
وكان -يرحمه اهلل -يفرح كثـري ًا �إذا زارته �إحدى بناته بحائل
و ُيقيم لها حف ًال كبري ًا ي�ضم زوجات كبار الوجهاء.
ال ميكن لأي باحث يف التاريخ ال�سعودي احلديث �أو يف �سرية
الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد -رحمها اهلل� -إال �أن
تلفت نظره �سرية الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي بن تركي
بن عبداهلل بن �سعود  -رحمهم اهلل  -حيث يجتمع ن�سبه مع جاللة
املغفور له امللك عبدالعزيز يف اجلد الثالث لهذه الأ�سرة الكرمية
الإمام تركي بن عبداهلل �آل �سعود ،حيث ولد �سموه يف �شهر ربيع الأول
من عام 1302هـ يف مدينة الريا�ض ووالدته �سمو الأمرية اجلوهرة
بنت نا�صر بن في�صل بن هذلول �آل �سعود.
وكان �سمو الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد -رحمه اهلل -رفيق
جهاد امللك عبدالعزيز ،حتى مت توحيد �أجزاء اململكة حتت راية
الإ�سالم وحكم ال�شرع وكانت �إمارة الق�صيم ومركزها (بريدة)
�أول عمل �إداري �أ�سند �إىل �سموه ،وبعد فتح مدينة (حائل) عام
1341هـ �أ�ســندت �إمارتها �إىل �إبراهيم ال�سبهان على �أن تكون تابعة
لإمارة الق�صيم ثم انتقل �سمو الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد �إليها يف
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�أواخر عام 1341هـ ويف عام 1351هـ عينه جاللة امللك حاكم ًا عام ًا
ملنطقة ع�سري وقائد ًا عام ًا للقوات ال�سعودية هناك على �إثر اندالع فتنة
الأدار�سة وقد عاد يف نهاية العام نف�سه �إىل مقر �إمارته يف حائل بعد
�أن �أخمد تلك الفتنة.
وبعد هذا ال�سن �آن للفار�س ال�شجاع �أن يرتجل وي�سرتيح بعد
هذا ال�شوط البعيد الذي قطعه يف ميدان اجلهاد وال�شرف ،فرغب
يف اعتزال العمل ليق�ضي باقي �أيام حياته يتعبد ويتبتل ،وقد �أبدى
رغبته هذه جلاللة املغفور له امللك في�صل طيب اهلل ثراه وذلك
يف عام 1387هـ(((.
وال يربط الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد وامللك عبدالعزيز  -رحمهما
اهلل  -الدم والتاريخ امل�شرتك وح�سب ،بل تعداه ذلك �إىل الن�سب ،بزواج
امللك عبدالعزيز ب�سمو الأمرية اجلوهرة بنت م�ساعد بن جلوي �آل �سعود
وزواج الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد من �صاحبة ال�سمو الأمرية ح�صة
بنت عبدالرحمن �أخت امللك عبدالعزيز ،ومل تنجب منه.
وقد روت الباحثة د .دالل بنت خملد احلربي جانب ًا من �سريتها
بقولها:
ال تذكر امل�صادر تاريخ ًا حمدد ًا مليالد الأمرية اجلوهرة ،غري
�أن هناك معلومة ت�شري �إىل �أن امللك عبدالعزيز تزوج بها عام
1326هـ1908/م ،وهي يف ال�سابعة ع�شرة من عمرها .وهذا يعني �أن
ميالدها كان حوايل عام 1308هـ1891/م.

((( �سليمان ،ح�سن ح�سن ،الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد (حياته وم�آثره) ،طبعة خا�صة� ،صفحة 23
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ووالد الأمرية اجلوهرة هو م�ساعد بن جلوي بن تركي بن عبداهلل،
كان �إ�ضافة �إىل �أنه من �أبناء عمومة امللك عبدالعزيز فهو ابن خالته؛
لأن والدته هي نورة بنت �أحمد بن حممد ال�سديري �أخت �سارة والدة
امللك عبدالعزيز ،رحمه اهلل� .أما والدتهــــا فهي ح�صــــة بنت عبداهلل
بن تركي بن عبداهلل �آل �سعود.
�إن العالقة بني امللك عبدالعزيز و�أبناء عمومته �آل جلوي
عالقة جهاد وبناء ،حيث �شارك �أفرادها يف معارك التوحيد ومن
بينهم الأمري فهد (ت 1320هـ1902/م) والأمري عبدالعزيز (ت
1324هـ1906/م) ،وبقي الأمري عبداهلل بن جلوي بن تركي ،والأمري
عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي يف رفقة امللك عبدالعزيز ينعمان
بثقته وي�شاركان يف مراحل توطيد دعائم ملكه حتى ت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية.
وا�شتهرت الأمرية اجلوهرة بحب اخلري وال�سعي �إىل فعله ،فخدمت
جمتمعها بطرق متنوعة ،من ذلك �أنها �أوقفت كتاب ًا على طلبة العلم
هو الرتغيب والرتهيب من احلديث ،للإمام زكي الدين عبدالعظيم
بن عبدالقوي املنذري (اجلزء الأول) ،ون�ص وقفيتها« :قد �أوقفت
هذا الكتاب الفقرية �إىل اهلل اجلوهرة بنت م�ساعد بن جلوي لوجه
اهلل تعاىل ورجاء لثوابه على طلبة العلم ،ومن كان عنده فال يحب�سه
وال مينع من �أراد القراءة فيه ويتحفظ عليه من اخللل ،فمن بدله بعد
ما �سمعه ف�إمنا �إثمه على الذين يبدلونه �إن اهلل �سميع عليم ،و�صلى
اهلل على حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ،حرر �سنة 1337هـ»(((.
((( احلربي ،دالل بنت خملد ،ن�ساء �شهريات من جند ،مكتبة الدارة املئوية ،دارة امللك عبدالعزيز،
الطبعة بدون1419 ،هـ�،ص .22
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يالحظ من تلك ال�سل�سة املباركة من التعا�ضد والعالقة الوثيقة
بني جاللة امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل -و�سمو الأمري عبدالعزيز
بن م�ساعد -رحمه اهلل� -أنها قد توجت بتلك املودة حيث تزوجت
الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد (وكان عمرها يف حينه
(� )13سنة �أي يف عام 1364هـ) ،بخادم احلرمني ال�شريفني
امللك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود -طيب اهلل ثراه -رائد التنمية
ال�سعودية املعا�صرة ونا�شر الإ�سالم امل�ستنري وعقيدة التوحيد
واحلديث ال�صحيح يف العامل احلديث ،وم�ؤ�س�س التعليم ،تلقى
تعليمه الأول يف مدر�سة الق�صر التي اختار لها امللك عبدالعزيز
عدداً من املعلمني لتدري�س �أبنائه العلوم ال�شرعية والعربية ثم
يف مدر�سة الإعداد التي �أن�ش�أها والده عام 1354هـ1935/م لتعليم
�أبنائه ثم التحق باملعهد العلمي ال�سعودي مبكة املكرمة الذي
يعنى بتدري�س العلوم الدينية واللغة العربية وقد متيز رحمه اهلل
ب�صفات �شخ�صية منها احلكمة واحلزم والفرا�سة والإقدام املتدرج
وتوقع امل�ستقبل ومركزية الإدارة والقيادة والإحاطة بالتفا�صيل
مما جعل جل حياته مليئة بالبناء.
بنيت �شخ�صيته القيادية عرب الأدوار التي قام بها يف �سن مبكرة
منها ع�ضويته يف وفد للمملكة الجتماع جامعة الدول العربية عام
1380هـ1960/م بلبنان ،وزار باري�س عام 1387هـ1967/م بدعوة من
الرئي�س ديغول ور�أ�س وفد اململكة �إىل بريطانيا عام1390هـ1970/م
ملناق�شة م�ستقبل اخلليج.
�أما عن جتربته الداخلية فبد�أت مبهمة �ضخمة وا�سرتاتيجية
(حيث كان ال �شيء يذكر م�ؤ�س�سياً) بقطاع الرتبية والتعليم،
حيث عني �أول وزير للمعارف عام 1373هـ 1953م ثم توالت
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امل�س�ؤوليات التي �أنيطت بخادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد
بن عبدالعزيز حيث عني وزيراً للداخلية يف عام 1382هـ1962/م
ثم نائباً ثانياً لرئي�س جمل�س الوزراء يف عام 1387هـ ،ويف عام
1395هـ �أ�صبح ولياً للعهد ثم ملكاً للمملكة العربية ال�سعودية
عام 1402هـ(((.
وللقارئ �أن يقدِّر ذلك الت�أهيل الدويل واخلربة امليدانية خالل
فرتة حكمه التي امتدت حتى عام 1425هـ تتمثل يف ثالث جمل
(�إ�سالم م�ستنري بتوحيد �صحيح مبني على هدي ال�سلف ال�صالح
منت�شراً يف حقبة تاريخية لن ُتن�سى بالتاريخ العاملي احلديث
وتنمية م�ستدامة َب َنتْ �أ�س�س الدولة بكافة القطاعات وخدمة
احلرمني ال�شريفني ف�ض ً
ال عن جتنيب ال�سعودية واملنطقة م�آزق
وحروباً دولية طاحنة بني الدول الكربى والإقليمية).
وللأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد -رحمها اهلل� -ستة
من الأبناء وهم �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء والأمريات:
•في�ص ��ل -رحمه اهلل :-الرئي�س العام لرعاية ال�شباب (�سابق ًا)
مت ��زوج من �صاحب ��ة ال�سمو امللكي الأمرية من�ي�رة بنت �سلطان
ب ��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،وله من الأبناء �أ�صحاب ال�سمو امللكي
الأمراء والأمريات :نواف ،خالد ،هيفاء� ،شاهيناز ،ن�سرين.
•حممد� :أمري املنطقة ال�شرقية متزوج من �صاحبة ال�سمو امللكي
الأم�ي�رة جواهر بنت نايف ب ��ن عبدالعزيز �آل �سع ��ود ،وله من
الأبناء �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء والأمريات :تركي ،خالد،
عبدالعزيز ،نوف ،نورة ،م�شاعل.
((( الوثائق التاريخية لوزارة املعارف يف عهد وزيرها الأول خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن
عبدالعزيز ،وثائق و�إح�صائيات خمتارة ،دارة امللك عبدالعزيز 1423هـ ،الريا�ض� ،ص .27
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•�سع ��ود :نائ ��ب رئي� ��س اال�ستخب ��ارات العامة (�سابق� � ًا) متزوج
م ��ن �صاحبة ال�سم ��و امللكي الأم�ي�رة م�ضاوي بن ��ت م�ساعد بن
عبدالعزي ��ز �آل �سعود ،وله م ��ن الأبناء �أ�صح ��اب ال�سمو امللكي
الأمراء والأمريات :عبدالعزيز ،حممد ،نورة� ،سارة.
•�سلط ��ان :الرئي� ��س العام لرعاي ��ة ال�شباب متزوج م ��ن �صاحبة
ال�سم ��و الأم�ي�رة اجلوهرة بنت في�صل بن ترك ��ي �آل �سعود ،وله
من الأبناء �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمريات :نوف� ،سارة.
•خال ��د :ع�ض ��و جمل� ��س �أمن ��اء م�ؤ�س�س ��ة الأم�ي�رة العن ��ود بنت
عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود اخلريية.
•لطيف ��ة :رئي�سة املجل�س الن�سائي مب�ؤ�س�س ��ة الأمرية العنود بنت
عبدالعزي ��ز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سع ��ود اخلريية ،متزوجة
من �صاحب ال�سم ��و الأمري خالد بن �سعود بن حممد �آل �سعود،
ولها ولدان هما �صاحبا ال�سمو الأمريان :في�صل� ،سعود.
ن�ش�أت الأمرية العنود يف بيت دين و�شجاعة ومروءة ولذا كان
من الطبيعي �أن تت�أثر بتلك البيئة وهذا املحيط وذلك التاريخ.
و�أقرب ت�أثري عليها هما والدها الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد
ووالدتها الأمرية طرفة البتال.
تلقت الأمرية العنود تعليمها بالق�صر ك�سائر الأمريات حتت
�إ�شراف ال�شيخ عبدالرحمن الرباك وهو رجل كفيف �إمام م�سجد
الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد ومعلمتها ميثاء ال�شومر ثم فاطمة
الدر�سون وعائ�شة املجاهد بالريا�ض وكان جل تعليم الأ�ساتذة
بالدين والقراءة والنحو والعلوم وقد تقدمت الأمرية العنود
�أقرانها حيث متيزت باحلفظ �سيما القر�آن الكرمي وقد حفظت
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�أجزا ًء منه ،وكانت تتلو دائماً �سورة الكهف ،الواقعة ،احلديد،
وما كان مييز ذلك التعليم قوة الرتبية فكما ورد يف الأثر (�إمنا
العلم اخل�شية) حيث �أورثت تلك الرتبية والتعليم �صفات قيمية
و�أخالقية متيزت بها الأمرية العنود كقيام الليل وكرثة ال�صلوات،
و�أحبها �إليها �صالة ال�ضحى مبظلة ال�سماء ،ما �أورثها هدوء
ال�صوت والأدب اجلم ف�ض ً
ال عن الدفء العاطفي ،لقد كانت دائمة
الذكر هلل عز وجل ومن �أبرز �أذكارها ،دعاء اال�ستغفار حني القيام
من املجل�س بقولها «�أ�ستغفر اهلل» ودعاء (اللهم جنني من حر
النار) ودعاء (ودعتك ال ّلي ما ت�ضيع ودائعه) وكانت تداوم على
قراءة القر�آن بعد �صالة الظهر والع�صر ويف ثلث الليل الأخري.
حققت الأمرية العنود التوازن يف حياتها بني �أداء واجباتها
الدينية والعناية بزوجها القائد فكانت مدبرة منزل من الدرجة
الأوىل حيث تهتم ب�أدق التفا�صيل و�أ�صغرها� ،أما عن تربيتها
لأبنائها فقد التزمت منهج والدها �سمو الأمري عبدالعزيز بن
م�ساعد -رحمه اهلل  -فكما تر َّبى الإن�سان يربِي غريه وال �شك،
ف�أَ ّ�صلت معنى التوحيد مبفهومه ال�سلفي وبذلت عطف الأمومة
جم�سدة ذلك بحر�ص �شديد على �صحة �أبنائها فال تنام حينما
ي�صاب �أحدهم مبكروه ،وقد �أكدت �أن �أبناءها حمور حياتها
وكذلك فعلت مع �أحفادها ف�صنعت مع خادم احلرمني ال�شريفني
امللك فهد  -مبا يعنيه امللك من �شموخ القيادة � -أ�سرة ذات دين
وقيادة متما�سكة حول تاريخ �شديد القرب يعي�شون املا�ضي
وامل�ستقبل معاً.
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وقد كانت -رحمها اهلل -بار ًة مبن �أر�ضعنها وهن :ال�سيدة/
�شوي�شه الدع�سان ،وال�سيدة فاطمة الفهيد ،وحميدة العنرب،
وكذلك من رافقنها :ال�سيدات جوزة املطلق ومزنة ال�سويحان
ومنرية العنيقد والحقاً نورة العليان.
واجلدير ذكره �أن الأمرية العنود قد جمع اهلل لها فوق كل ما ذكر
ال ومنوذجاً
ح�سن اخللق واخلليقة الذي ا�شتهرت به حتى غدا مث ً
باجلزيرة العربية((( ،وقد متيزت �شخ�صيتها بالهيبة واالحرتام
والعطف فا�ستجابت حلاجات النا�س فلم تكن ت ُرد �أحداً ،ومن �سمات
�شخ�صيتها قلة احلديث وعدم اال�سرت�سال يف كالم غري ذي معنى
كما كانت ال تقبل القدح والذم يف النا�س وقد �شهد من عاي�شها �أنه
ال ُيعرف ما يف خاطرها وهذه من �صفات القيادة وال �شك.
تذكر �سمو الأمرية منرية بنت عبدالعزيز بن م�ساعد عن
الأمرية العنود -رحمها اهلل� -أنها ال حتب الكالم ب�ش�أن غريها،
وت�س�أل عن �أهلها و�أقاربها دائماً وهي ال تن�سى �أي فرد من �أهل
بيتها ،كما �أنها ت�ست�أن�س باحلديث واحلوار حتى يطال ذلك
�أحوالهم ال�شخ�صية.
هذا ما كان عن حياة الأمرية مع والديها وزوجها و�أوالدها
ومنزلها� ،أما عن عالقتها بالآخرين فقد متيزت باملجل�س املفتوح
لق�ضاء حاجات النا�س بعد �صالة الظهر ف�ض ً
ال عن رعايتها للكثري
من الفقراء واملحتاجني وحبها لل�صدقة وحر�صها على القيام
بها �شخ�صياً وقد وجدنا عند ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة الأمرية العنود من
امل�آثر ما يجعلني �أقول �إن الأمرية رحمها اهلل كانت م�ؤ�س�سة خريية
قائمة �أعلن الأمراء �إ�شهارها.
((( ذكر يل ذلك �شخ�صي ًا �أحد �أعيان حائل كما ا�شتهر ذلك القول من عدة م�صادر.
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توفيت -رحمها اهلل -يف عام 1419هـ واملوافق 1999م عن عمر
يناهز ( )68عام ًا بعــد مر�ض ع�ضال �أ�صابها مدة طويلة �أكدت خالله
�صدق �إميانها باهلل وثباتها وتعلقها بالآخرة  -والفرح بلقاء اهلل كما
�أكدت تالحم الأ�سرة ال�صغرية  -يف تواد وتراحم وتعاطف قلما وجد.
وقد �شيعها جمع غفري من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء و�أ�صحاب
املعايل والف�ضيلة واملواطنني ،كان على ر�أ�سهم ويل العهد الأمني
�آنذاك �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
والنائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،حيث ورد يف خرب نعيها -رحمها اهلل -ما يلي:
نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود تقدم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س احلر�س
الوطني ،جموع امل�صلني يف �صالة امليت على حرم خادم احلرمني
ال�شريفني �صاحبة ال�سمو الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد
بن جلوي والدة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن فهد بن
عبدالعزيز عقب �صالة ع�صر �أم�س اخلمي�س يف جامع الإمام تركي
بن عبداهلل بالريا�ض.
وقد �أدى ال�صالة مع �سمو ويل العهد �صاحب ال�سمو الأمري �سعود
بن حممد بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بندر
بن عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش
العام و�صاحب ال�سمو الأمري حممد بن عبداهلل بن جلوي و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري فهد بن حممد بن عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو
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الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�ساعد �آل �سعود �أمري احلدود
ال�شمالية و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبدالعزيز وزير
الأ�شغال العامة والإ�سكان و�صاحب ال�سمو الأمري فهد بن م�شاري بن
جلوي و�صاحب ال�سمو الأمري بندر بن حممد بن عبدالرحمن و�صاحب
ال�سمو الأمري عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني
و�صاحب ال�سمو امللكي �سطام بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة
الريا�ض و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن عبدالعزيز نائب
وزير الداخلية و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري هذلول بن عبدالعزيز
و�أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء �أبناء الفقيدة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية ال�شباب
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �أمري
املنطقة ال�شرقية و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن
عبدالعزيز نائب رئي�س اال�ستخبارات العامة و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن فهد بن عبدالعزيز نائب الرئي�س العام لرعاية
ال�شباب و�أحفادها و�أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء و�أ�صحاب الف�ضيلة
العلماء يتقدمهم �سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز مفتي
عــــام اململكة ومعــايل رئي�س جمـــــل�س ال�شورى ال�شـــيخ حممد بن
جبـــري و�أ�صحاب املعــــايل الوزراء وكبار امل�سئولني وجمع غفري من
املواطنني.
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته ،و�أ�سكنها ف�سيح جناته.
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( )2رثاء األميرة العنود:

لقد عرب �أ�صحاب ال�سمو الأمراء عن حزنهم جتاه فقد والدتهم
ومن ذلك ما ذكره �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن فهد بن
عبدالعزيز جلريدة عكاظ بقوله:
تعلمت من والدتي رحمها اهلل �أ�شياء كثرية كحب اخلري وقبل
ذلك ومنذ �صغرنا حب ال�صالة و�أداءها يف �أوقاتها وحب النا�س كما
نحب �أنف�سنا وم�ساعدة املحتاج والتوا�ضع والتواد والرتاحم والت�أين
والرتوي يف جميع الأمور �صغرية كانت �أم كبرية ..والت�سامح مع
اجلميع ..فقد كانت غفر اهلل لها منبع ًا للخري ..وهي حتر�ص على
اجلميع �أبنائها وغريهم وت�س�أل عن اجلميع �سواء ممن هم يف بيتها �أو
خارجه ..و�إذا ما حدث �أي �أمر بالن�سبة لأي عائلة حمتاجة �أو �إن�سان
يعاين فهي تبذل كل ما ت�ستطيع للتخفيف عن معاناة النا�س �سواء
مر�ضى �أو ذوي حاجة فهي تخفف عنهم �آالمهم و�أحزانهم ومعاناتهم
بقدر ما ت�ستطيع لإعادة الب�سمة �إىل �شفاه النا�س ،ولقد كانت رحمها
اهلل تتعامل مع اجلميع برقة وحب وحنان وت�سامح ..وهي دائمة
ال�س�ؤال عن �أحوال اجلميع حتى تطمئن �أنهم لي�سوا بحاجة وهي تهتم
بال�صغري قبل الكبري وهذا ف�ضل من اهلل كثري ،وال �شك �أن رحيلها
ترك بالغ الأ�سى واحلزن يف نفو�سنا جميع ًا ..ولكن �إميان الإن�سان
بخالقه يخفف عنه �أ�شياء كثرية ..وهذه �سنة احلياة ..ويف نف�س
الوقت �أقول احلمد هلل على ما كتب ..وهذا �أمر اهلل قد نفذ ..واحلمد
هلل على ق�ضائه وقدره فهذه �سنة اهلل يف خلقه ..وال �أقول �إال احلمد
هلل رب العاملني «و�إنا هلل و�إنا �أليه راجعون».
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رحمها اهلل وتغمدها بوا�سع رحمته ..فقد كانت �أم ًا �صاحلة،
م�ؤمنة نقية ،حمت�سبة على الدوام ،مت�ساحمة مع النا�س �أجمعني..
فماذا �أقول وما هي الكلمات التي �أ�ستطيع �أن �أعرب بها عما يجي�ش
يف نف�سي و�أنا �أفقد والدتي ومالذي الآمن بعد اهلل بحنانها وعطفها
و�سموها فوق كل الأمور ..ال �أقول �إال -رحمها اهلل -و�أ�سكنها ف�سيح
جناته وكتب لها الأجر واملثوبة يف كل ما قدمته وما عملته وما كانت
حتمله يف قلبها من خري للنا�س �أجمعني.
�إنه من الطبيعي �أن يرثي �أبنا�ؤها والدتهم �سيما من �أُعطي
ف�صاحة الكلمة و�صناعة ال�شعر والأدب وكذلك الآخرين.
�أما الق�صيد فقد �أبدع حفيدها �سمو الأمري في�صل بن تركي بن
عبداهلل �آل �سعود ،مقطوعة �شعرية تال ذلك ق�صيدة �شعرية ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نواف بن في�صل بن فهد ،ثم ق�صيدة للأ�ستاذ:
�صالح الذكري.
�إن من ُرثيت ت�ستحق كل ما قيل عنها و�أكرث...
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كتب �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن تركي بن عبداهلل �آل �سعود
ق�صيدة يف جدته الأمرية العنود ،وهو الطفل وال�شاب الذي ترعرع
يف ح�ضنها وت�أثر مبكنون عواطفها وقد عبرّ وهو �صاحب القلم ذي
الكتابة النبيلة والكلمة ال�صادقة واملعربة امللت�صقة بالتاريخ بقوله:

أعزي جند
� ّ
�����ش�����ي ط������رايل
مدري و�ش �أكتب والقلم حربه �أ�شجان و�أن�����������ا ح�����زي�����ن وك�������ل � ّ
�إن جيت �أع��� ّزي جن��د ب ّكيت الأوط���ان و�إن جيت �أب�ترك جند م��ايل جمايل
ي����وم ال��ف��ق��ي��دة ت��ل��غ��ي �أرق������ام و�أث���م���ان ن�����ق�����ول لأح�������������زان ال�����ل�����ي�����ايل ت���ع���ايل
ي����ا �أم ل���ه���ا ق�����در وم���ه���اب���ة وم����ي����زان ب���ق���ل���وب ك�����ل ال����ن����ا�����س ب����������أول وت�����ايل
ليلة وداع���ك ع��ان��ق ال�صمت حرمان ل�ي�ن �أرخ�����ص��ت ك���ل ال���دم���وع ال��غ��وايل
ْ
رخ���� َ���ص���ت دم����وع ع��ن��دن��ا ���ش��ان��ه��ا ���ش��ان ع��ل��ي��ك ي���ا �أغ���ل���ى واهلل اخ���ت���ار غ��ايل
ال��دم��ع ع��م��ره م��ا ط���رد ه��م و�أح����زان ن������دري ول���ك���ن ل���ي���ل الأح���������زان ط���ايل
ل���ك���ن وق���ف���ن���ا ك���ل���ن���ا ����ص�ب�ر و�إمي��������ان ن���ط���ل���ب ل����ك امل����ع����ب����ود رب اجل��ل�ايل
ما�ضيك يكتب حا�ضرك طيب و�إح�سان وا����س���م���ك م�����ش��ى يف دم���ن���ا م����ا ي��ب��ايل
ا���س��م ال��ع��ن��ود �أ���ص��ب��ح ل��ن��ا خ�ير ع��ن��وان ا�������س������م ي������ل������وح ب�����ع�����ز يف ك�������ل ج�����ايل
ت��ب��ق�ين ف��ي��ن��ا ح���ا����ض���ره ك���ل الأح���ي���ان وي��ب��ق��ى م��ق��ام��ك ب�ين ه��ال��ن��ا���س ع��ايل
وت��ب��ق�ين لأم����ي ق��ل��ب وع��ي��ون ول�����س��ان وت����ب����ق��ي�ن ع�������� ٍز ����ش���اي���ل���ي���ن���ه خ������وايل
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رثاء �صاحب ال�سمـو امللكي الأمري نواف بن في�صل بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود:

�أم الفهود
ك��ل��ن��ا �إمي��������ان يف ح���ك���م ال���ق���در

وامل���ن���ي���ة ح���ق يف ه����ذا ال���وج���ود

ل��وع��ة ال��ف��رق��ا �أح���ر م��ن اجلمر

وامل�����ق�����در ����ص���ار مي����ه ي��ال��ع��ن��ود

ج��ن��ان اخل��ل��د ل��ك ط���ول العمر

ول���ك غ�لا بعيوننا دامي ي��زود

يرحمك رب��ي ع��دد قطر املطر

وع ْد حبات ال�صحارى والنفود

وع��د م��ا ك�ّب�رّ على القبله ب�شر
احل����زن ف��ي��ن��ا ك�����س��ا ك���ل ال�����ص��ور

وع��د رك��ع��ات امل�صلي وال�سجود
ْ

عاي�شه فينا مثل غ�صن خ�ضر

تبخل الدنيا وه��و دامي يجود
ويف �ضمري ال��ك��ل ي��ا �أٌم الفهود

ب��اق��ي��ه ب��اح�����س��ا���س��ن��ا ع���ز وف��خ��ر

وق�صة احلب العظيم بال حدود

ل����و ي������ردك دم�����ع ���س�� ّي��ل��ن��ا ب��ح��ر

ولو ي��ردك �صوتنا �صرنا رعود

�آه مي����ه م���ال���ن���ا غ��ي�ر ال�����ص�بر

و العزا لكل الوطن و�آل ال�سعود

يا غالنا ..منزلك و�سط النظر
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وي��ا ع�سى هَ�� ْم امل��ف��ارق م��ا يعود

ق�صيدة الأ�ستاذ �صالح الذكري:
تبقى العنود وحيدة يف ا�سمها
م�شت العنود �إىل الإل��ه ت�شوقا

ل��ب��ت ن�����داء احل����ق ح�ي�ن دع��اه��ا

بنت ال��ك��رمي �إذا امل��ك��ارم ع��ددت

و�أبوها يف خري الرجال تباهي

فتح الريا�ض مع املليك ورهطه
عبدالعزيز بن م�ساعد يف حائل

�أ�سد ال�شرى يوم الوغى �أ�شباها
ك���ان الأم��ي�ر وك���ان ح��ق��اً فتاها

زف��ت �إىل خ�ير ال��رج��ال قرينة

وب��خ�ير ن�����س��ل يف ال��ب��ن�ين �أت��اه��ا

وقفت على حب الإله بطهرها

ولأه���ل���ه���ا ك����ان ال���وف���اء ���س��داه��ا

وت�صربت وال��داء يع�صر قلبها

وحت�����ص��ن��ت ب�����اهلل ك�����ان رج���اه���ا

�أم الرجال ولي�س ينكر ف�ضلها

جعلت �إىل درب اخللود �سراها

تركت من الذكر اجلميل م�آثرا

تبقى على طول احلياة ذكراها

تبقى العنود وحيدة يف ا�سمها

وب��ـ��ـ��رح��م��ة رب ال�����س��م��اء يلقاها

وب��ف��ي�����ص��ل وحم���م���د ب�����س��ع��وده��ا

���س��ل��ط��ان��ه��ا وب���خ���ال���د ع��ق��ب��اه��ا
ُ
وخ����ؤول���ة كالنجم ب���ات غالها

و�إىل املليك مع الأجنال عزا�ؤنا

و�إىل اخللود م�صريها وثواها

خري الرجال من املليك �ساللة
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ثالثًا:
الوصية

( )1تعريف الوصية:

وو�صاه :عهد �إليه وتوا�صى القوم� :أي
لغة�	:أو�صى الرجل ّ
�أو�صى بع�ضهم بع�ضاً.
والو�صية :ما �أو�صيت به و�سميت الو�صية و�صية :الت�صالها ب�أمر
امليت.
والو�صي :الذي يو�صي والذي يو�صى له ،وهو من الأ�ضداد وجمعه
�أو�صياء ،ومن العرب من ال يثني الو�صي وال يجمعه(((.
ا�صطالحاً :هي الأمر بالت�صرف بعد املوت �أو التربع باملال بعد
املوت(((.
�إن الو�صية تكون واجبة على من كان عليه حقوق ومتعلقات للغري
وخ�شي �ضياعها وت�ستحب على من مل تكن عليه �أو له حقوق ،كما لو كان
له مال و�أراد �أن يجري له ثوابه بعد موته ،لقوله @ (�إذا مات ابن
�آدم انقطع عنه عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية� ،أو علم ينتفع به� ،أو
ولد �صالح يدعو له) [م�سلم ]1631 :ويف احلديث عن عبداهلل بن عمر
ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل @ قال( :ما حق امرئ م�سلم له �شيء
يو�صى له به �أن يبيت ليلتني �إال وو�صيته مكتوبة عنده) [البخاري.]2738 :
وتكره الو�صية ممن ماله قليل وورثته فقراء لأنه عدل عن �أقاربه
املحاويج �إىل الأجانب حلديث (�إنك �إن تذر ورثتك �أغنياء خري من �أن
تذرهم عالة يتكففون النا�س) [البخاري. ]1296 :
(((

((( ابن منظور ،ل�سان العرب ،جملد � ،15ص � ،394ص .395
((( املقنع كتاب الو�صايا ( )191/17حتقيق الدكتور عبداهلل الرتكي.
((( �آل عبدالكرمي ،عبدالرحمن بن �أحمد ،التذكرة الندية يف �أحكام الو�صية ،دار طويق للن�شر والتوزيع،
الريا�ض ،الطبعة الأوىل1423 ،هـ� ،ص .29
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( )2شروط الوصية:

للو�صية �شروط ال ت�صح �إال بها وهي:
�أ�	.أن يكون املو�صي بالغ ًا را�شد ًا �أو �صبي ًا مميز ًا ومتى اختل العقل �أو
بلغت الروح احللقوم مل ت�صلح و�صيته وال غريها من ت�صرفاته
باتفاق الفقهاء.
ب�	.أن ال ي�ضار يف الو�صية ،ملا روى �شهر بن حو�شبا �أن �أبا هريرة
ر�ضي اهلل عنه حدثه �أن ر�سول اهلل @ قال�( :إن الرجل
ليعمل واملر�أة بطاعة اهلل �ستني �سنة ،ثم يح�ضرهم املوت
في�ضاران يف الو�صية فتجب لهما النار) ،ثم قر�أ على �أبو هريرة
ُو�صى ِبهَا �أَ ْو َديْنٍ غَ يرْ َ م َُ�ض�آ ٍ ّر و َِ�ص َّي ًة ِمّنَ
قوله تعاىل }مِ ن َبعْدِ و َِ�ص َّي ٍة ي َ

اللهّ ِ وَاللهّ ُ عَ لِي ٌم حَ لِي ٌم (ِ )12تل َْك حُ دُو ُد اللهّ ِ وَمَ ن يُطِ ِع اللهّ َ َورَ�سُ و َل ُه
ّات تجَ ْرِ ي مِ ن تحَ ْ ِتهَا الأَ ْنهَا ُر خَ الِدِ ينَ فِيهَا وَذَ ل َِك ا ْل َف ْو ُز
يُدْ خِ ْل ُه جَ َن ٍ
ا ْلعَظِ يمُ {[الرتمذي 2117 :و�ضعفه الألباين] ،وثبت عن ابن

عبا�س ر�ضي اهلل عنهما (الإ�ضرار يف الو�صية من الكبائر)
رواه عبدالرزاق يف م�صنفه موقوفاً ،وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل
عنهما قال( :لو �أن النا�س) �أم�ضوا من الثلث �إىل الربع ف�إن
ر�سول اهلل @ قال« :الثلث والثلث كثري».
ج�	.أن ال تكون لوارث �إال ب�إجازة الورثة ففي احلديث عن �أبي �أمامة
 ر�ضي اهلل عنه  -قال� :سمعت النبي @ يقول�( :إن اهلل قد�أعطى كل ذي حق حقه فال و�صية لوارث) [�أبو داود.]2870 :
د�	.أن ال تكون الو�صــية جلنـي �أو بهيــمـة �أو ميت كمــا �أن الهبــة ال
ت�صــح لعدم �صحة متثيلها.
هـ�	.أن ال تكون الو�صية يف مع�صية اهلل تعاىل ك�أن يو�صي بذبح عند
قرب� ،أو �إقامة بدعة كاحتفال مبولد �أو �إميانه على منكر(((.
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((( �آل عبدالكرمي ،عبدالرحمن بن �أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .37

( )3أحكام وآداب الوصية:

�أ .ي�ستحب للمو�صي �أن يو�صي مبا كان خريه �أعظم و�أعم فما كان
خريه متعدي ًا �أف�ضل مما خريه الزم.
ب.ي�ستحب للمو�صي �أن يتعجل بالو�صية قبل ورود �إمارات املوت،
عن �أبي زرعة ،عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال( :قال
رجل للنبي @� :أي ال�صدقة �أف�ضل؟ قال� :أن ت�صدق و�أنت
�صحيح حري�ص ت�أمل الغنى وتخ�شى الفقر ،وال متهل حتى �إذا
بلغت احللقـــوم قلت :لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن)
[البخاري.]2748 :
جـ .ي�ستحب �أن يو�صى باخلم�س وال يزيد عن الثلث فعن علي ر�ضي
اهلل عنه (لأن �أو�صي باخلم�س �أحب �إيل من �أن �أو�صي بالربع).
د�	.إذا �أو�صى بالثلث ومل يعني لها م�صرف ًا وله �أقارب لي�سوا بورثة
وهم حماويج فهم �أحق بها ا�ستحباب ًا وعند بع�ض �أهل العلم
وجوباً.
هـ .ومن �أو�صى لقرابته من غري الوارثني فهو للذكر والأنثى
بال�سوية لأن الو�صية ال حتمل �أحكام املرياث.
و .ويجوز للمو�صي �أن يو�صي جلميع ورثته من �أعيان املال �أو
ب�شيء من منافعـه وغالتـه ك�سكنى الدار �أو ا�ستثمـار العقـار
ونحو ذلك وال ي�صح هذا �إال ب�شرطني:
•�أن ال يخ� ��ص �أحد ًا دون �أحد من ورثته �إال �إذا كان هناك م�سوغ
�شرعي مثل �أن يو�صي ملن يطلب العلم مث ًال.

37

•�أن يو�ص ��ي لكل وارث مبع�ي�ن بقدر �إرثه �إذا مل يكن هناك م�سوغ
�شرعي.
ز .جوز للمو�صي الرجوع والعدول عن و�صيته �أو تغيريها لقول
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه (يحدث الرجل يف و�صيته ما
ي�شاء ومالك الو�صية �آخرها) �أخرجه عبدالرزاق.
ح�	.إن مات املو�صى له قبل موت املو�صي بطلت الو�صية.
ط .ي�ستحب �أن يكتب و�صيته و�أن ي�شهد عليها للحديث املتقدم
(و�صيته مكتوبة عنده) �أي ب�شرطها.
ي .ي�ستحب للمو�صي �أن يختار و�صي ًا لإجناز الو�صية �سوا ًء �أكان
من ورثته �أم من �أقربائه �أو بعيد ًا ليقوم بتنفيذ الو�صية ب�أمان
و�إتقان(.((1

(� ((1آل عبدالكرمي ،عبدالرحمن بن �أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .47
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( )4وصية األميرة العنود:

�إن القارئ لو�صية �سمو الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن
م�ساعد بن جلوي �آل �سعود ميكن له �أن ي�سجل ويق�سم قراءته
�إىل ق�سمني فالأول قراءة �شرعية والثاين قراءة �أدبية وهي
كما يلي:

�أ) القراءة ال�شرعية:
•بد�أت الو�صية باتباع ال�سنة النبوية حيث عرفت املو�صية بنف�سها
و�أق ��رت بالتوحيد ثم حم ��دت اهلل و�أثنت عليه ،بقولها (هذا ما
�أو�ص ��ت به احل ��رة الر�شيدة العنود بنت الأم�ي�ر عبدالعزيز بن
م�ساعد بن جلوي� ،أو�صت ب�أنها ت�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال
�شري ��ك له و�أن حممد ًا عبده ور�سول ��ه و�أن عي�سى عبده ور�سوله
وكلمت ��ه �ألقاه ��ا �إىل مرمي وروح منه و�أن اجلن ��ة حق والنار حق
و�أن القيامة �آتية ال ريب فيها و�أن اهلل يبعث من يف القبور).
•ثم ت�ل�ا ذل ��ك التزامه ��ا بال�سنة النبوي ��ة وو�صيته ��ا رحمة اهلل
عليه ��ا للذرية والأقارب فبد�أت بو�صاي ��ة بالدين �إقتدا ًء ب�سيدنا
�إبراهي ��م اخلليل عليه ال�سالم حينم ��ا �أو�صى بنيه ويعقوب قال
الدّينَ َف َال تمَ ُ وت َُّن �إَ َّال َو�أَنتُم
ا�ص َط َفى َل ُك ُم ِ
تعاىل } َيا َب ِن َّي �إِ َّن اللهّ َ ْ
ُّم ْ�س ِل ُمونَ {[البقرة.]132 :
• ث ��م �أو�صت بثل ��ث مالها وهو احلد الأعل ��ى لتخ�صي�ص الو�صية
وجعلت ��ه يف بي ��ت �أي �أن ي�ستثم ��ر ه ��ذا الثل ��ث يف وق ��ف عقاري
ا�ستثماري تك ��ون له غلة وريع و�أو�صت م ��ن غلته ،الأ�ضحية لها
ولوالديه ��ا رحمهم اهلل جميع ًا� ،أي �سم ��و الأمري عبدالعزيز بن
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م�ساع ��د بن جلوي �آل �سع ��ود ووالدتها امل�صون ��ة الأمرية طرفه
البت ��ال ،ثم الباقي من الغلة جعلت ��ه يف وجوه الرب ح�سب تقدير
الوكي ��ل (و�إن �أ�ش ��ارت وه ��ذا معت�ب�ر �أن يراعي ��ه الوكي ��ل دون
�إل ��زام لأن القاع ��دة العامة ه ��ي تخيري الوكيل كم ��ا �سرنى يف
الن� ��ص) و�ضربت �أمثل ��ه على وجوه اخلري منه ��ا ال�صدقة على
الفق ��راء من الأق ��ارب وهذا فيه التزام وا�ض ��ح بال�سنة النبوية
فف ��ي ال�صحيحني� :أن ميمونة �أعتق ��ت وليدة ومل ت�ست�أذن النبي
@ فلم ��ا كان يومه ��ا الذي يدور عليها في ��ه ،قالت� :أ�شعرت
ي ��ا ر�س ��ول اهلل� ،أين �أعتقت وليدتي؟ ق ��ال�( :أو فعلت؟) قالت:
نعم ،ق ��ال�« :أما �إنك لو �أعطيتها �أخوال ��ك كان �أعظم لأجرك»
[البخاري 2592 :وم�سلم ،]999 :و�إليك الن�ص الذي ي�شري �إىل
كل ذلك (و�أو�صت من خلفها من الذرية والأقارب �أن يتقوا اهلل
وي�صلح ��وا ذات بينه ��م ويطيعوا اهلل ور�سول ��ه �إن كانوا م�ؤمنني
و�أو�ص ��ت بثلث مالها �أن يجع ��ل يف بيت يف حمل منا�سب من بلد
الريا� ��ض ،يكون يف غلته �أ�ضحية واح ��دة لها ولوالديها والباقي
م ��ن الغلة يع ��د الأ�ضحية ي�صرف يف وجوه ال�ب�ر و�أعمال اخلري
كال�صدقة على الفقراء من الأقارب وغريهم وعمارة امل�ساجد
وتعلي ��ق ق ��رب امل ��اء يف امل�ساجد يف �أوق ��ات احلاج ��ة �إىل ذلك
و�صناعة طعام للفقراء يف رم�ضان وغريه ح�سب ما يراه الوكيل
وغري ذلك من وجوه الرب).
•ث ��م حددت يف و�صيتها امتثا ًال لل�سنة النبوية و�صي ًا� ،أ�شارت �إليه
ب� ��أن الأر�شد من ذريتها ما تنا�سلوا الأقرب فالأقرب وقد حتقق
ذلك وهلل احلمد ب�ش ��كل م�ؤ�س�سي ي�ساهم يف هذا ال�شرف كافة
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ذريته ��ا ممن بلغ �سن الثامنة ع�شر ف�أك�ب�ر من الذكور والإناث
ك ��ي ي�صبحوا �أع�ضاء يف جمل�س الأمناء برئا�سة �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر حممد بن فهد بن عبدالعزي ��ز �آل �سعود ،ونائبه
�صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأمري �سع ��ود بن فهد ب ��ن عبدالعزيز
�آل �سع ��ود� ،أما الإناث فهن �أع�ضاء يف املجل�س الن�سائي برئا�سة
�صاحب ��ة ال�سمو امللكي الأمرية لطيف ��ة بنت فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،وه ��ذان املجل�سان هما الو�صيان على تنفيذ الو�صية،
حي ��ث ن�ص ��ت الأمرية العن ��ود رحمه ��ا اهلل يف و�صيته ��ا بقولها
(والنظر عل ��ى الثلث املذك ��ور للأر�شد من ذريتها م ��ا تنا�سلوا
الأقرب فالأقرب).
•�أ�شه ��دت الأمرية العن ��ود رحمها اهلل على و�صيته ��ا اثنني ذوي
ع ��دل و�صلت على امل�صطف ��ى @ و�أرخ ��ت و�صيتها�( ،شهد
عل ��ى اعرتاف العنود املذك ��ورة بالو�صية املذك ��ورة عبداهلل بن
فه ��د الطال�س ��ي وفه ��د بن حمم ��د الربي ��دي قال ��ه الفقري �إىل
اهلل تع ��اىل عبدالعزيز بن عبداهلل بن ب ��از� ،ساحمه اهلل وكتبه
م ��ن �إمالئ ��ه �إبراهيم ب ��ن عبدالرحمن احل�صينّ ح ��رر بتاريخ
1387/8/12ه� �ـ ،و�صل ��ى اهلل و�سل ��م عل ��ى نبين ��ا حمم ��د و�آله
و�صحبه).
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ب) القراءة الأدبية:
•�إن كتاب ��ة الأمرية العنـود -رحمها اهلل -و�صيتها يف �سن مبكـرة
بتاري ��خ 1387/8/12ه� �ـ �أي �أن عمره ��ا كان ( )36عام ًا وهي
زوجة خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني املل ��ك فهد ب ��ن عبدالعزيز
�آل �سع ��ود ،وال ��ذي كان وزي ��ر ًا للداخلي ��ة ووالده ��ا �سمو الأمري
عبدالعزي ��ز بن م�ساعد بن جل ��وي �آل �سعود �أحد دعائم احلكم
ال�سع ��ودي وحاك ��م ال�شمال حري ب� ��أي مت�أمل �أن يعل ��م �أن هذه
ديانة وح�سن ظن باهلل تعاىل وانتظار ما عند اهلل كيف والدنيا
مقبلة عليها!!.
•اخت ��ارت رحمة اهلل عليها من تث ��ق يف ن�صحه و�إر�شاده وال �شك
�أنه ��ا جتل وتقدر �أهل التوحي ��د وعلماءه فقد طلبت من �سماحة
ال�شي ��خ عبدالعزيز بن عبداهلل بن ب ��از ،رحمه اهلل حينما كان
مدي ��ر ًا للجامعة الإ�سالمية باملدينة املن ��ورة� ،أن يكتب و�صيتها
ونعم الو�صية واملو�صية وكاتبها.
•�إن حرفي ��ة الو�صية ت�ؤكد التزام الأم�ي�رة العنود -رحمها اهلل-
بال�سن ��ة النبوية واتباعها �ش�ب�ر ًا ب�شرب ،ف� ً
ضال ع ��ن منا�صفتها
لأ�ضحيته ��ا ال�سنوي ��ة املن�صو�صة بالو�صية م ��ع والديها ما ي�ؤكد
برها وحبها لوالديها وما يلي ذلك الت�أكيد على العناية ب�أقاربها
حينم ��ا ذكرت �أول وجوه اخلري ،كم ��ا الحظت حر�صها وخوفها
عل ��ى �أوالدها وهم �أبن ��اء امللوك بقولها يف �آخ ��ر الو�صية ك�أمنا
ا�ستدرك ��ت حينما قالت (ومن احتاج م ��ن ذريتها �إىل الفا�ضل
من الغلة فهو �أوىل به من غريه).
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رابعًا:
الوقف

( )1تعريف الوقف وحكمه:

(�أ)الوقف يف اللغة:
وح َب�س
الوقف يف املعجم الو�سيط هو احلب�س واملنع والإم�ساكَ ،
ال�شيءَ ( :و َق َفه فال يباع وال يورث) ،وقال يف وقف الدار (املنزل):
(حب�سها يف �سبيل اهلل) ومنها كلمة الوقف والواقف ،وقال ابن فار�س
يف مادة حب�س (احلب�س ما وقف) واجلمع �أحبا�س وقال الزبيدي يف
تاج العرو�س( :احلب�س ،املنع والإم�ساك وهو من التخلية).
فاحلب�س والوقف يت�ضمنان معنى الإم�ساك واملنع والتمكن فهو
�إم�ساك عن اال�ستهالك �أو البيع �أو �سائر الت�صرفات واملكث بال�شيء
عن كل ذلك ،وهو �أي�ض ًا �إم�ساك املنافع والعوائد ومنهما عن كل �أحد
�أو غر�ض غري ما �أم�سكت �أو وقفت عليه.
�أما لفظة ( )Endowmentيف اللغة الإجنليزية فتعني العطاء
والإغناء ويدخل فيها �صداق الزوجة وما يرتك لها من مرياث
وت�شتمل �أي�ض ًا ما ًال يوهب ل�شخ�ص �أو ملنظمة �أما كلمة ()Foundation
فقد عرفها قامو�س �أك�سفورد ب�أنها مال خم�ص�ص للقيام ب�ش�ؤون
منظمة على �سبيل الدوام وهذا املال هو �أي�ض ًا ()Endowment
وميكن �أن تعني لفظة (� )Foundationأنها منظمة لديها مال دائم
تخ�ص�ص عوائده لتمويل عمل عام ،خريي �أو ثقايف �أو غري ذلك� ،أما
كلمة ( )Trustفتت�ضمن معاين الت�صديق والثقة والوالء والركون �إىل
�شخ�ص واالعتماد عليه وهي ت�ستعمل مبعنى الثقة تو�ضع يف �شخ�ص
ليكون املالك اال�سمي ملال يديره مالكون ،وال �شك �أن �إ�ضافة معنى
�أفعال الرب ( )PHIL Pot Harpyواخلري ( )Charityلأي من العبارات
الثالث املذكورة يجعلها تت�ضمن معنى غريي ًا يقوم على الإح�سان
للآخرين �أو �أعمال النفع العام(.((1
( ((1القحف ،د .منذر ،الوقف الإ�سالمي (تطوره� ،إدارته ،تنميته) دار الفكر املعا�صر ،دم�شق ،الطبعة الأوىل1412 ،هـ� ،ص.54
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(ب) الوقف ا�صطالح ًا:
ويعرف الأ�ستاذ الدكتور منذر القحف الوقف ب�أنه :حب�س م�ؤبد
وم�ؤقت ملال لالنتفاع املتكرر به �أو بثمراته يف وجه من وجوه الرب
العامة �أو اخلا�صة ،وقد ع ّرفه احلنفية ب�أنه عبارة عن "حب�س اململوك
عن التمليك من الغري" ،وعرفه املالكية بقولهم :هو "�إعطاء منفعة
�شيء مدة وجوده الزم ًا بقا�ؤه يف ملك معطيها ولو تقدير ًا" ،وع ّرفه
ال�شافعية ب�أنه" ،حب�س مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع
الت�صرف يف رقبته على م�صرف مباح" ،وع ّرفه احلنابلة �أنه "حتبي�س
الأ�صل وت�س ّبيل املنفعة" وهذا التعريف الأخري م�أخوذ من قول النبي
@ لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه (احب�س �أ�صلها و�س ّبل ثمرتها)
"ويق�صد بذلك حب�س العني عن متليكها لأحد من العباد والت�صرف
باملنفعة على الفقراء �أو على وجه من وجوه الرب"(.((1

(جـ)حكمه:
"واختلف �أهل الإ�سالم يف حكمه � -أي الوقف  -وال�صحيح جوازه
بل ندبه لأنه �أح�سن ما تقرب به �إىل اهلل تعاىل".
وقد �أقر جمهور العلماء من ال�سلف ومن بعدهم ب�أن الوقف جائز
�شرع ًا قال ابن قدامة رحمه اهلل" :و�أكرث �أهل العلم من ال�سلف ومن
بعدهم على القول ب�صحة الوقف".
قال الإمام رحمه اهلل" :من يرد الوقف �إمنا يريد ال�سنة التي
�أجازها النبي @ وفعلها ال�صحابة"(.((1
( ((1املهيدب ،ال�شيخ خالد� ،أثر الوقف على الدعوة �إىل اهلل تعاىل ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الريا�ض،
1426هـ� ،ص .4
( ((1املهيدب ،ال�شيخ خالد ،مرجع �سابق� ،ص .31
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( )2أهمية الوقف:

حث القر�آن الكرمي امل�سلمني على البذل والعطاء وفعل الرب واخلري
والإح�سان ،قال تعاىلَ } :و َج ِاهدُو ْا ِب�أَ ْم َوا ِل ُك ْم َو َ�أن ُف ِ�س ُك ْم فيِ َ�س ِب ِيل
اللهّ ِ {[التوبة.]41 :
وقوله @ لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عندما غنم �أر�ض ًا
بخيرب «�إن �شئت حب�ست �أ�صلها وت�صدقت بثمرها» ،وقال �أن�س بن مالك
عن الآية } َلن َت َنا ُلو ْا ا ْلبرِ َّ َح َتّى ُتن ِف ُقو ْا ممِ َّ ا تحُ ِ ُّبونَ {[�آل عمران]92 :
قام �أبو طلحة فقال يا ر�سول اهلل �إن �أحب �أموايل بربحاء و�إنها �صدقة
هلل� ،أرجو برها وخ�ضرها عند اهلل ف�ضعها يا ر�سول اهلل حيث �شئت فقال
ر�سول اهلل @« :بخ ذلك مال رابح ،ذلك مال رابح وقد �سمعت ما
قلت ،و�إنيّ �أرى �أن جتعله يف الأقربني فقال �أبو طلحة� :أفعل يا ر�سول اهلل،
فق�سمها �أبو طلحة بني عمه و�أقاربه[ »...البخاري 1461 :وم�سلم.]998 :
والتزم ال�صحابة والتابعون بالإر�شاد والدعوة فاقتدوا مبثلهم الأعلى
النبي @؛ قال الإمام اخل�صاف :عن حممد بن عبدالرحمن بن
�سعد بن زرارة يقول( :ما �أعلم �أحد ًا من �أ�صحاب ر�سول اهلل @ من
�أهل بدر من املهاجرين والأن�صار �إال وقد وقف من ماله حب�س ًا ال ي�شرتى
وال يورث وال يوهب حتى يرث اهلل الأر�ض ومن عليها).
وقد �أوقف �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه فت�صدق بداره على ولده
يف مكة املكرمة وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أوقف ما ًال يف خيرب
ي�سمى (ثمغ) ودار ًا على ولده يف املدينة ،وعثمان بن عفان ر�ضي اهلل
عنه له حب�س يف خيرب وغريها ،وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه له
وقف يف ينبع وخيرب وغريها(.((1
( ((1ال�ضحيان� ،أ .د .عبدالرحمن ،الأوقاف الإ�سالمية ودورها احل�ضاري ،دار امل�آثر للن�شر والتوزيع،
الطبعة الأوىل1421 ،هـ� ،ص .30
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ف� ً
ضال عن الآثار الآخروية للوقف بامتثال امل�سلم لهدي الكتاب
وال�سنة وفعل ال�صحابة ف�إن للوقف �آثار ًا دنيوية �أ�صيلة ومن �أبرزها الآثار
االقت�صادية واالجتماعية.
�إن فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع
اخلا�ص والقطاع احلكومي وحتميل هذا القطاع م�س�ؤولية النهو�ض
مبجموعة من الأن�شطة هي بطبيعتها ال حتتمل املمار�سة ال�سلطوية
للدولة ،كما �أنه يفيد يف �إبعادها عن الدوافع الربحية للقطاع اخلا�ص
�أي �أن النظام الإ�سالمي يجعل من الوقف �إخراج ًا جلزء من الرثوة
الإنتاجية يف املجتمع من دائرة املنفعة ال�شخ�صية ،ومن دائرة القرار
احلكومي مع ًا وتخ�صي�ص ذلك اجلزء لأن�شطة اخلدمة االجتماعية
العامة بر ًا بالأمة ،و�إح�سان ًا لأجيالها القادمة(.((1
واجلدير بالذكر �أن الأوقاف �ساهمت ب�شكل كبري يف تنمية التعليم
والثقافة عرب التاريخ الإ�سالمي ويف فرتات حمدودة كفرتة العهد
الزنكي الأيوبي �سيطرت الأوقاف ب�شكل �شبه كلي على حلقات حتفيظ
القر�آن الكرمي وتدري�س علوم ال�شريعة والوعظ والإر�شاد وبناء امل�ساجد
واملدار�س يقول د .حممد الأرنا�ؤوط (لقد ا�ستمر دور الوقف يف هذا
املجال (التعليم) يف النحو خالل العهد اململوكي حتى �إن ابن بطوطة
(1377-1304م) ذكر يف ع�صره ملا زار م�صر �أن (املدار�س ال يحيط
�أحد بعددها من كرثتها) كما �أ�شاد ابن خلدون (1406-1332م) كثري ًا
بالتطور العلمي الذي ح�صل يف م�صر بف�ضل الوقف منذ �أيام �صالح
الدين ويظهر كتاب امل�ؤرخ الدم�شقي املعا�صر النعيمي (الدار�س يف
تاريخ املدار�س تويف 1518م) ع�شرات املدار�س التي �أ�س�ست يف دم�شق
( ((1قحف ،د .منذر ،مرجع �سابق �ص .70
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خالل العهد اململوكي (املدر�سة التنكزية ،املدر�سة اجلقميقية ،املدر�سة
ال�سيبائية� ...إلخ).
وقد ت�ضخم هذا الدور للوقف �أكرث يف العهد العثماين و�أبرزها
املدار�س الثماين يف ا�سطنبول ومئات املدار�س الأخرى يف املناطق
اجلديدة التي انت�شر فيها الإ�سالم (�شبه جزيرة البلقان).
و�إىل جانب املدار�س لعب الوقف دور ًا كبري ًا يف تنمية الثقافة من
خالل االهتمام بالكتب واملكتبات وتتمثل يف مبادرة الأفراد �إىل ت�أ�سي�س
مكتبات عامة فقد بنى مث ًال (ابن املنجم) مقر ًا يف بغداد وملأه بالكتب
ليوقفه مكتبة عامة(.((1
�أما يف الع�صر احلديث فقد اهتمت الأ�سرة ال�سعودية امتداد ًا
العهد الإ�سالمي بالعناية بالعلم والثقافة ودور العلم وحلقات حتفيظ
القر�آن الكرمي والدرو�س ال�شرعية وطباعة الكتب فقد عرف عن الأ�سرة
ال�سعودية من عهد م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الأوىل الإمام حممد بن
�سعود( ،((1اهتمامهم بالعلم ال�شرعي حيث حر�صت الأ�سرة على اقتناء
الكتب وحفظها والعناية بها بل وتخطى هذا �إىل حماولة ن�شرها وتي�سري
االطالع عليها لطالب العلم ،ولقد كان للملك عبدالعزيز -رحمه اهلل-
عنايته اخلا�صة بالكتب واهتمامه املميز بطباعتها ون�شرها على نفقته
اخلا�صة كما عرف عنه ت�شجيعه امللحوظ لأبنائه وللعلماء واملفكرين
واملقتدرين بوقف الكتب ون�شرها الأمر الذي �أ�سهم يف العناية بالكتب
ودعم حركة الن�شر واملعرفة ،وي�سجل التاريخ �أن عناية امللك عبدالعزيز
( ((1الأرنا�ؤوط ،د .حممد  -دور الوقف يف املجتمعات الإ�سالمية ،دار الفكر املعا�صر ،لبنان ،الطبعة
الأوىل1421 ،هـ� ،ص � ،81ص .82
( ((1املهيدب ،ال�شيخ خالد ،مرجع �سابق� ،ص � ،149ص .150
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بالكتب �شملت �شراءها وتوزيعها ووقفها على طلبة العلم مما كان له �أثره
يف �إحياء الرتاث الإ�سالمي وطباعة العديد من املخطوطات والكتب التي
مل تتوفر ب�أيدي العلماء والدار�سني �آنذاك.
وت�أتي الكتب الوقفية يف عهد امللك عبدالعزيز دلي ًال على عنايته
رحمه اهلل -بن�شر العلم وذلك بو�صفها وقف ًا �إ�سالمي ًا جتب املحافظةعليه و�صيانته ،و�صيغة الوقف على الكتب التي وقفها امللك عبدالعزيز
تكاد تكون ثابتة ال تتغري �إال فيما ندر.
وال�صيغة الثابتة هي:
(يعلم من يراه ب�أن الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل
وقف هذا الكتاب لوجه اهلل تعاىل على طلبة العلم ال يباع وال يورث وال
يحب�س فمن بدله بعدما �سمعه ف�إمنا �إثمه على الذين يبدلونه �إن اهلل
�سميع عليم و�صلى اهلل على حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم).
وقد �أوقف امللك عبدالعزيز عدد ًا كبري ًا من الكتب املخطوطة،
وذلك قبل ظهور الطباعة وانت�شارها يف اململكة ،وقد تبنى امللك
عبدالعزيز هذا التوجه� ،إميان ًا منه ب�أهمية العمل اخلريي يف ن�شر
العلم ،ولإدراكه مبا للكتاب من �أثر يف �إثراء الثقافة وزيادة الوعي ونقل
الفكر ون�شر الدعوة الإ�سالمية ون�شر املعرفة الدينية ال�صحيحة(.((1
"ومن �أمثلة الكتب التي �أوقفها -رحمه اهلل -كتاب املغني
وال�شرح الكبري البن قدامة ،ورو�ضة الناظر وجنة الناظر يف �أ�صول
الفقه على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ل�شيخ الإ�سالم ابن قدامه
( ((1ال�سماري ،د .فهد بن عبداهلل ،امللك عبدالعزيز ووقف الكتب �ضمن بحوث ندوة املكتبات الوقفية،
املجلد الأول1420 ،هـ� ،ص .356
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املقد�سي ،وكتاب �إر�شاد الطالب �إىل �أهم املطالب لل�شيخ �سليمان بن
�سحمان ،وكتاب جمموعة الأحاديث النجدية وكتاب الأربعون النووية
و�شرحها للإمام النووي وكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني
املقد�سي ،وكتاب الر�سالة ال�سنية يف ال�صالة وما يلزمها للإمام
�أحمد بن حنبل وكتاب ال�صالة والوابل ال�صيب البن قيم اجلوزية".
وما يالحظ على وقف امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل -على الكتب
لطلبة العلم والعلماء والدعاة تركيزه على كتب �أعالم ال�سلف رحمهم
اهلل مثل :الإمام �أحمد بن حنبل وابن قدامة و�شيخ الإ�سالم ابن تيمية
وابن القيم وغريهم من الأئمة.
وكذلك تنوع املو�ضوعات ؛ حيث ت�شمل العقيدة والتف�سري والفقه
واللغة العربية و�آدابها ،والتاريخ الإ�سالمي ،واجلغرافيا والأن�ساب
وغريها.
وقد �أدرك وتبع الأبناء امللوك هذا التقليد حيث �أ�س�ست م�ؤ�س�سة
امللك في�صل وامللك خالد وخادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد
وخادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل وويل العهد الأمني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز عرب م�ؤ�س�سات خريية
خا�صة لها بروز دويل �إ�سالمي وا�ضح.
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( )3أقسام الوقف وشخصيته وأركانه:

�أ) �أق�سام الوقف(:((1
ال خالف على �أن الوقف ينق�سم �إىل ق�سمني هما:

الأول :باعتبار الغر�ض.
الثاين :باعتبار حمله.
وفيما يلي املزيد من التو�ضيح حول النوعني و�أق�سامهما:
•باعتبار الغر�ض وينق�سم �إىل ق�سمني هما:
•الوق ��ف اخل�ي�ري :والق�صد من ��ه طلب الأجر واملثوب ��ة واخلري من
عند اهلل تعاىل بوقف ذلك العني للفقراء وامل�ساكني واملحتاجني �أو
جه ��ة تقوم مبا يخدم �أولئك ..مثل جلان الرب والإغاثة �أو امل�ساجد
وامل�ست�شفيات التي ت�ؤدي خدمة �إن�سانية للمحتاجني.
•الوق ��ف الأهل ��ي :وي�سمى الذري  -م ��ن الذرية �أي ن�س ��ل الإن�سان
 ويتمث ��ل فيما يقره املوقف من وقف لنف�س ��ه �أو لأوالده  -البننيوالبنات  -و�أهله ب�شكل عام ...ي�ستفيدون منه جي ًال بعد جيل.
•الوقف باعتبار حمله:
•فالوقف ي�صح �أن يكون من العقارات كاملباين والدور واملزارع...
وم ��ن املقوالت :ق ��ال ابن قدامة" :الذي يج ��وز وقفه ما جاز بيعه
وجاز االنتفاع به مع بقاء عينه".

( ((1بحوث� :إدارة وتثمري ممتلكات الأوقاف� ،ص .114 - 113
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ب) �شخ�صية الوقف والذمة املالية:
الأ�شخا�ص يف القانون (النظام) نوعان هما:
•ال�شخـ� ��ص الطبيعـ ��ي �أو الإن�ســان وما ميلكـه م ��ن قــدرة وعمــل
مبقت�ضــاه ميلك ويت�صــــــرف.
•ال�شخ� ��ص االعتباري� ،أو احلكم ��ي �أو غري الطبيعي وهو ما عدا
الإن�س ��ان فالدولة وما فيها من �أجهزة تعترب �شخ�صية اعتبارية
معنوي ��ة ،لها ذمة مالية ،ولها حق التملك والت�صرف ومن ذلك
الوق ��ف ف�إنه يعت�ب�ر �شخ�صية اعتبارية له ذم ��ة مالية ،وله حق
التمل ��ك واملرافقة ..عن طريق من يت ��وىل �أمره من الأ�شخا�ص
الطبيعيني.
هذا والناظر يف الوقف يجد �أن عنا�صر ال�شخ�صية املعنوية تنطبق
عليه وموجودة فيه ...ويف مقدمتها جمموعة الأموال والعقارات
املنقوالت ...وقد ر�صدت لأغرا�ض الرب ولها هدف وهو الرب �سواء
للأهل �أو العامة.
وله نظام (الأهلي اخلريي) ويتمثل يف اجلهة التي ت�شرف عليه
(الناظر) والواقف واملوقوف عليه ،وهناك �شروط للواقفني ...وقد
تو�سع الفقهاء يف هذا الباب حتى و�ضعوا قواعد و�ضوابط حتفظ
للواقف �شروطه.
وباخت�صار ف�إن الوقف قدمي ًا وحديث ًا وم�ستقب ًال ذو �شخ�صية
معنوية له وعليه كل االلتزامات واحلقوق.
ومن هنا ف�إنه ال مانع من تقرير ال�شخ�صية املعنوية يف الفقه
الإ�سالمي ب�شكل عام و�إ�ضفائها على الوقف ك�شخ�ص معنوي و�ضحت
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معامله� ،إذ �إن الأمر له بالذمة؛ وحيث �إن الذمة و�صف اعتباري
يف ال�شخ�صية يجعلها �أه ًال ملا لها وما عليها (�أو �أه ًال للإلزام
وااللتزام)؛ ف�إنه ال مانع من نقل ذلك الو�صف �إىل غري الآدمي
كال�شخ�ص املعنوي� ،سيما �أن ن�صو�ص الفقهاء قد تناولت ذلك �ضمن ًا
ورتبت عليه احلقوق� ...إن الوقف يتمتع بجميع احلقوق املرتتبة على
منح ال�شخ�صية املعنوية مبا يتالءم وال�شخ�ص املعنوي(.((2

جـ� .أركان الوقف:

(((2

•الواق ��ف� :صاحب احل ��ق ،واملال ال ��ذي وقفه ب�إرادت ��ه و�إجازته
بع�ض ماله وثمرتها جلهة �أو جماعة.
•املال املوقوف :وله خم�سة �شروط هي:
 ما ٌل متق َّو ٌم �أي يباح االنتفاع به.
ٌ
مملوك يف ذاته.

 معلو ٌم غري جمهول حني الوقف.
 ثابتٌ وهو العقار واملنقول.
 متمي ٌز غري م�شاع.
•املوق ��ف عليــه :من تــم وقف املال علي ��ه �أ�شخا�ص ًا �أو جهة ..وال
ي�شرتط قبولهـــم الــوقف.
•العقد :وهو الركن ال�شرعي ويتم بالإيجاب من الواقف فقط وال
حاجة لإيجاب املوقوف عليه.
( ((2حممد ،د .علي جمعة ،ندوة نحو دور تنموي للوقف� ،ص .108 - 107
( ((2م�صطفى الزرقاء� ،أحكام الوقف �ص .63 - 29
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( )4شروط ناظر األوقاف ومحاسبته(:((2

حتدثت كتب �أحكام الوقف كثري ًا عن ناظر الأوقاف وما يجب
�أن يتوفر فيه من ال�شروط للمحافظة على الأوقاف وا�ستثمارها
واال�ستفادة منها:

ومن ال�شروط التي يجب �أن تتوفر يف امل�شرف �أو
الناظر ما يلي:
 .1الإ�سالم :فال والية لغري امل�سلم على الوقف عند الفقهاء لأن
الوقف ت�شريع �إ�سالمي ولن يقوم به وبواجبه غري امل�سلم ومثل
ذلك امل�ساجد والدعوة.
 .2العقل :فال يتوىل الوقف فا�سد التدبري وغري املميز �أو املجنون.
 .3البلوغ :ناظر الوقف ال بد �أن يكون بالغ ًا لكي يت�صرف مباله
وبالوقف ت�صرف ًا �شرعياً.
 .4الأمانة :وتقت�ضي �أن يكون الناظر �أمين ًا وموثوق ًا بدينه وخوفه
من اهلل.
5ـ .الكفاية :وتعنى �أن يكون الناظر قوي ًا �أميناً� ..أي قادر ًا على
�إجناز العمل بكفاية وكفاءة.
ومما �سبق يت�ضح �أن الناظر �شخ�صية خمتارة بدقة تتوفر فيها
معامل ال�صدق والأمانة وعدم اخليانة وذلك لأنه يعمل يف عمل خريي
ولأهل احلاجة يف الغالب.
( ((2العبداهلل ،الوقف يف الفكر الإ�سالمي .329 - 296/1

57

حما�سبة الناظر:
مل تغفل �أحكام الوقف ما قد يظهر من بع�ض النظار من الأخطاء
لذا ف�إن املحا�سبة واردة وواجبة� ...إن الفقهاء يقررون �أن الناظر
م�ؤمتن على �أموال الوقف ،و�إذا ظهر خالف ذلك فلها �إحالته على
التحقيق واملحاكم لإدانته �أو براءته" ،وحما�سبة الناظر ال ت�ستند
�إىل ن�ص من كتاب �أو �سنة ،و�إمنا هي �آراء اقت�ضتها ظروف احلال،
و�أوجبتها متطلبات احلياة وتقلباتها كما �أن هذه املحا�سبة تحُ ال يف
معظم نوازلها و�أحكامها على القواعد اخلا�صة بالأمناء كالأو�صياء
والأُجراء والوكالء ".
( )5إج��راءات الوق��ف بالمملك��ة العربي��ة
السعودية:

ينظم الوقف باململكة العربية ال�سعودية وزارة ال�شئون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد حيث يقوم الواقف بت�سجيل الوقف لدى
القا�ضي والذي يحيله بدوره �إىل الوزارة املذكورة حيث تقوم وفق
وكالتها املخت�صة (الأوقاف) برعاية ذلك الوقف كناظر عليه وفق
�أحكام الوقف ال�شرعية.
هذا ...وقد �شهدت الوكالة املذكورة تطوير ًا حثيث ًا بالعناية
بالأوقاف من رفع كفاءة العمل بها كي تقرتب من مفهوم الإدارة
االقت�صادية املهنية ال�سليمة ف� ً
ضال عن و�ضع نظام للحوافز لإكت�شاف
الأوقاف التاريخية القدمية و�إعادة ت�أهيلها.
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خامسًا:
وقف األميرة العنود

(مؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن
مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية)

( )1تعريف المؤسسة:

م�ؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�آل �سعود اخلريية ،م�ؤ�س�سة �سعودية خريية خا�صة �أ�س�ست مبوجب
الأمر امللكي رقم (�أ  )239 /وتاريخ 1420 / 10 / 22هـ ،والأمرية
العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود  -رحمها
هلل  -هي حرم خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -طيب اهلل ثراه  -ملك اململكة العربية ال�سعودية ،وهي
امل�صونة واملعروف عنها حبها وبذلها للفقراء وامل�ساكني و�أم �أبنائه،
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود
رحمه اهلل -الرئي�س العام لرعاية ال�شباب (�سابق ًا)� ،صاحب ال�سموامللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود � -أمري املنطقة
ال�شرقية� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -نائب رئي�س اال�ستخبارات العامة (�سابق ًا)� ،صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود  -الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب (�سابق ًا)� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن فهد
بن عبدالعزيز �آل �سعود� ،صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت
فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود.

�أ) جمل�س الأمناء:
يتكون جمل�س الأمناء من �أبناء املرحومة  -غفر اهلل لها  -ومن
ن�سلهم ممن �أكمل ثمانية ع�شر عام ًا و�أع�ضاء �آخرين يختارهم
املجل�س ويكون �أحدهم مر�شح ًا من �سماحة املفتي العام للمملكة
العربية ال�سعودية ،وير�أ�س املجل�س �أكرب �أبنائها وينوب عنه الذي يليه
يف ال�سن ،و�أع�ضاء جمل�س الأمناء هم:
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�1 .1صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز
�2 .2صاحب ال�سمو الأمري خالد بن �سعود بن حممد �آل �سعود
�3 .3صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز
�4 .4صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد �آل �سعود
�5 .5صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن فهد بن عبدالعزيز
�6 .6صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن فهد بن عبدالعزيز
�7 .7صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
�8 .8صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر ن ��واف ب ��ن في�ص ��ل ب ��ن فهد بن
عبدالعزيز
�9 .9صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأمري في�ص ��ل بن تركي ب ��ن عبداهلل بن
حممد �آل �سعود
�1010صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر ترك ��ي ب ��ن حمم ��د بن فه ��د بن
عبدالعزيز
�1111صاح ��ب ال�سم ��و امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز بن �سع ��ود بن فهد بن
عبدالعزيز
�1212صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر خال ��د ب ��ن حمم ��د بن فه ��د بن
عبدالعزيز
�1313صاح ��ب ال�سمو امللكي الأمري �سع ��ود بن خالد بن �سعود بن حممد
�آل �سعود
1414معايل ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ
1515معايل ال�شيخ حممد بن ح�سن �آل ال�شيخ
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�1616سعادة الدكتور عبداملح�سن بن �سعد الروي�شد
�1717سعادة الدكتور نا�صر بن �إبراهيم الر�شيد
�1818سعادة الأ�ستاذ فهد بن حممد العذل
�1919سعادة الدكتور يو�سف بن عثمان احلزمي "�سكرتري املجل�س"

ب) املجل�س الن�سائي:
يتكون املجل�س الن�سائي من بنات �سمو الأمرية  -غفر اهلل لها -
وبنات �أوالدها ومن ن�سلهم من الإناث ممن �أكملن ثمانية ع�شر عام ًا
وع�ضوات �أخريات تختارهن رئي�سة املجل�س ،وتر�أ�س املجل�س �أكرب
بناتها �أو حفيداتها �سن ًا وتنوب عنها التي تليها �سن ًا ،ويقوم املجل�س
بالدرا�سات و�إبداء الر�أي وتقدمي الن�صح والتو�صية بامل�شروعات �أو
الربامج �أو امل�ساعدات الداخلة حتت �إدارة القطاع الن�سائي بامل�ؤ�س�سة.
وتر�أ�س املجل�س الن�سائي �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية لطيفة بنت
فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود .وع�ضوية:
�1 .1صاحب ��ة ال�سم ��و امللك ��ي الأمرية من�ي�رة بن ��ت �سلطان ب ��ن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�2 .2صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود.
�3 .3صاحب ��ة ال�سمو امللك ��ي الأمرية م�ض ��اوي بنت م�ساعد ب ��ن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�4 .4صاحبة ال�سمو الأمرية اجلوهرة بنت في�صل بن تركي �آل �سعود.
�5 .5صاحبة ال�سمو الأمرية مو�ضي بنت م�ساعد بن جلوي �آل �سعود.
�6 .6صاحبة ال�سمو الأمرية نورة بنت م�ساعد بن جلوي �آل �سعود.
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�7 .7صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية رميا بنت �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود.
�8 .8صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيفاء بنت في�صل بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�9 .9صاحب ��ة ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�رة �شاهين ��از بن ��ت في�صل ب ��ن فهد بن
عبدالعزيز �آل �سعود.
�1010صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ن�سرين بنت في�صل بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�1111صاحبة ال�سمو امللكي الأم�ي�رة نوف بنت حممد بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�1212صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة بنت م�شعل بن عبدالعزيز �آل �سعود.
�1313صاحبة ال�سمو الأمرية العنود بنت بدر بن فهد بن �سعد �آل �سعود.
�1414صاحب ��ة ال�سمو امللكي الأمرية ن ��ورة بنت حممد بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�1515صاحب ��ة ال�سمو امللكي الأمرية نورة بنت �سع ��ود بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�1616صاحبة ال�سمو الأمرية جواهر بنت بدر بن فهد بن �سعد �آل �سعود.
�1717صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية م�شاعل بنت حممد بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�1818صاحب ��ة ال�سمو امللكي الأمرية نوف بنت �سلطان بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
�1919صاحبة ال�سمو امللكي الأم�ي�رة �سارة بنت �سعود بن فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
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جــ) الأمانة العامة:
الأمانة العامة هي اجلهاز التنفيذي لأهداف امل�ؤ�س�سة وتتكون من
مكتب الأمني العام واملراجع اخلارجي ومركز املعلومات والعالقات
العامة والإعالم ،ك�أجهزة م�ساعدة� ،أما عن الإدارات التنفيذية
وهي ثالث �إدارات رئي�سية الأوىل �إدارة اال�ستثمار العقاري التي تهتم
بت�شغيل و�إدارة �أوقاف وا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة التي تدر ريع ًا جاري ًا
لتغطية املوازنة التخطيطية ال�سنوية ،والإدارة الثانية �إدارة ال�ش�ؤون
اخلريية ،القطاع الن�سائي والتي تقوم مبهام �إنفاق الريع وح�سب
املوازنة لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة بينما تقوم �إدارة ال�ش�ؤون املالية
والإدارية بدور عمليات امل�ؤ�س�سة.
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د) الهيكل التنظيمي:
جمل�س الأمناء

املجل�س الن�سائي

املراجع اخلارجي

اللجنة التنفيذية
املراقب الداخلي

جلنة العمل اخلريي

الأمني العام
مكتب الأمني العام

العالقات العامة والإعالم

الن�شاط الن�سائي

تقنية املعلومات

العمليات

ال�ش�ؤون اخلريية

املراكز الن�سائية

ال�صيانة وال�شبكات

املحا�سبة

الو�صية

الربامج والأن�شطة

نظم املعلومات

املوارد الب�شرية

التنمية االجتماعية

اخلدمات الإدارية

امل�سئولية االجتماعية

الأمن وال�سالمة
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( )2النظام األساسي:

الباب الأول :ا�سم امل�ؤ�س�سة ومقرها و�أهدافها ومدتها:
املادة الأوىل :ا�سم امل�ؤ�س�سة:
يتم مبوجب هذا النظام ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة �سعودية خريية خا�صة
با�سم (م�ؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�آل �سعود اخلريية) ويكون لها �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة.

املادة الثانية :امل�ؤ�س�سون:
م�ؤ�س�سو امل�ؤ�س�سة هم �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء التالية
�أ�سما�ؤهم:
•الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود.
•الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود.
•الأمري �سلطان بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود.
•الأمري خالد بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود.
•الأمرية لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود.

املادة الثالثة :املقر الرئي�سي:
املقر الرئي�سي للم�ؤ�س�سة يف مدينة الريا�ض ويحق لها فتح فروع
�أخرى داخل اململكة العربية ال�سعودية.

67

املادة الرابعة :الأهداف:
تهدف امل�ؤ�س�سة �إىل ما يلي:
 .1تنفيذ و�صية �سمو الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد
بن جلوي �آل �سعود.
�	.2أفعال الرب الأخرى والتي منها:
�أ .بناء امل�ساجد ودعم حلقات وم�سابقات حفظ القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية.
ب .ن�شر الدعوة الإ�سالمية املبنية على هدي ال�سلف ال�صالح من
خالل طباعة الكتب النافعة �أو غريها.
ج .تقدمي امل�ساعدات والربامج الدائمة �أو املقطوعة للم�ؤ�س�سات
�أو الأفراد كالفقراء وامل�ساكني واملعوزين واملنكوبني.
د .توفري الرعاية للمر�أة بالو�سائل التي تنفعها يف دينها.
هـ .رعاية الأطفال كالأيتام وذوي االحتياجات اخلا�صة.

املادة اخلام�سة :املدة:
مدة امل�ؤ�س�سة غري حمددة ،وتبقى قائمة حتتفظ ب�شخ�صيتها ،وال
تنتهي �إال ب�إ�صدار قرار بحلها ،عندما تكون ال قدر اهلل غري قادرة
على حتقيق �أهدافها ،ويتخذ القرار ب�إجماع �أع�ضاء جمل�س الأمناء
على �أنه يجب �أن يت�ضمن القرار اجلهة التي يعهد �إليها مبهمة ت�صفية
امل�ؤ�س�سة والإجراءات التي يتعني اتباعها واجلهة �أو اجلهات التي ت�ؤول
�إليها �أموال امل�ؤ�س�سة ب�شرط �أن تكون من اجلهات التي تزاول ن�شاط ًا
مما يدخل يف �أغرا�ض هذه امل�ؤ�س�سة.
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الباب الثاين :جمل�س الأمناء – املجل�س الن�سائي –
امل�ست�شارون – التنظيم الإداري:
املادة ال�ساد�سة :جمل�س الأمناء:

يتكون جمل�س الأمناء من �أبناء املرحومة (غفر اهلل لها) ومن
ن�سلهم ممن �أكمل ثمانية ع�شر عام ًا ،و�أع�ضاء �آخرين يختارهم
املجل�س ويكون �أحدهم مر�شح ًا من �سماحة املفتي العام للمملكة
العربية ال�سعودية ،وير�أ�س املجل�س �أكرب �أبنائها �سن ًا وينوب عنه الذي
يليه يف ال�سن.

املادة ال�سابعة :واجبات و�صالحيات املجل�س:

1 .1حتدي ��د الر�ؤي ��ة والر�سالة ور�س ��م ال�سيا�سات العام ��ة و�صياغة
الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.
2 .2تنمي ��ة م ��وارد امل�ؤ�س�سة م ��ن خالل قب ��ول الهب ��ات والتربعات
والو�صايا �أو رف�ضها.
3 .3اعتماد اللوائح التنفيذية للم�ؤ�س�سة.
�4 .4إقرار واعتماد املوازنة التخطيطية ال�سنوية للم�ؤ�س�سة.
5 .5تعيني املراجع القانوين للم�ؤ�س�سة.
6 .6اعتماد التقرير ال�سنوي واحل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة.

املادة الثامنة:

يعقد جمل�س الأمناء اجتماع ًا عادي ًا دوري ًا كل �أربعة �شهور ،ويجوز
�أن يعقد اجتماعات غري عادية بنا ًء على دعوة من رئي�سة �أو بناء على
طلب يقدم �إىل الرئي�س من ثلث عدد الأع�ضاء �أو من الأمني العام.
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املادة التا�سعة:

يجتمع جمل�س الأمناء يف مقر امل�ؤ�س�سة �أو يف �أي مكان �آخر يحدده
رئي�س املجل�س ويكون االجتماع �صحيح ًا بح�ضور ن�صف الأع�ضاء
على الأقل على �أن يكون من بينهم رئي�س املجل�س �أو نائبه وت�صدر
القرارات بالأغلبية الب�سيطة للحا�ضرين ،ويف حالة الت�ساوي يرجح
اجلانب الذي فيه رئي�س املجل�س.

املادة العا�شرة:

يختار املجل�س جلنة تنفيذية مكونة من ثالثة �أع�ضاء يكون �أحدهم
رئي�س ًا لها وجتتمع �ست مرات على الأقل يف ال�سنة وتتخذ قراراتها
بالأغلبية ومتار�س ال�سلطة التي يفو�ضها جمل�س الأمناء.

املادة احلادية ع�شرة :املجل�س الن�سائي:

يتكون املجل�س الن�سائي من بنات �سمو الأمرية (غفر اهلل لها)
وبنات �أوالدها ومن ن�سلهم من الإناث ممن �أكملن ثمانية ع�شر عام ًا
وع�ضوات �أخريات تختارهن رئي�سة املجل�س ،وتر�أ�س املجل�س �أكرب
بناتها �أو حفيداتها �سن ًا وتنوب عنها التي تليها �سن ًا.

ويقوم املجل�س الن�سائي بالدرا�سات و�إبداء الر�أي وتقدمي الن�صح
والتو�صية بامل�شروعات �أو الربامج �أو امل�ساعدات الداخلة حتت �إدارة
القطاع الن�سائي بامل�ؤ�س�سة ،وحتدد الالئحة التنفيذية بقية الأحكام
املتعلقة بهذا املجل�س.
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املادة الثانية ع�شرة :الأمني العام:

 .1يكون للم�ؤ�س�سة �أمني عام ي�صدر بتعيينه وحتديد راتبه قرار
من جمل�س الأمناء بنا ًء على تر�شيح من اللجنة التنفيذية.

 .2يكون الأمني العام �سكرتري ًا ملجل�س الأمناء واللجنة التنفيذية
وي�ضبط حما�ضرهما يف �سجل يوقع عليه.

املادة الثالثة ع�شرة:

ملجل�س الأمناء اختيار وتعيني امل�ست�شارين من �أ�صحاب اخلربة
والر�أي واالخت�صا�ص ملدة حمددة �أو مفتوحة ولهم حق ح�ضور
جل�سات املجل�س دون �أن يكون لهم حق الت�صويت ،وحتدد الالئحة
التنفيذية حقوقهم.

املادة الرابعة ع�شرة:

يراعى يف ت�شكيل اجلهاز التنفيذي اختيار الكوادر امل�ؤهلة والقادرة
ويخ�ضع عمل اجلهاز ملا يلي:
 .1الهيكل التنظيمي وتو�صيف الوظائف واملهام.
	.2الئحة املوارد الب�شرية.
 .3دليل �إجراءات العمل.
 .4الالئحة املالية.
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الباب الثالث :التنظيم املايل:
املادة اخلام�سة ع�شرة :املوارد املالية:
تتكون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة من:
.1
.2
.3
.4

1و�صي ��ة �سمو الأمرية (غفر اهلل لها) م ��ن �أوقاف و�أموال نقدية
وعينية.
2ما يهبه �أبناء و�أحفاد املرحومة (غفر اهلل لها) �أو ما يو�صون به
للم�ؤ�س�سة من �أموال نقدية وعينية.
3عوائد ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة.
4الهبات �أو التربعات �أو و�صايا الغري.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة :ا�ستثمارات املوارد املالية:
يتم توظيف �أموال امل�ؤ�س�سة يف ا�ستثمارات م�أمونة (منخف�ضة
املخاطر) تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية فيما يتعلق باملورد
الثاين والثالث والرابع �أما الأول فريجع فيه �إىل �أحكام الو�صية.

املادة ال�سابعة ع�شرة� :إيداع املوارد املالية وال�صرف منها:
يتم �إيداع املوارد املالية للم�ؤ�س�سة يف �أحد امل�صارف الإ�سالمية
التي يحددها جمل�س الأمناء ويتم ال�صرف منها ح�سب ما حتدده
الالئحة املالية للم�ؤ�س�سة.

املادة الثامنة ع�شرة :ال�سنة املالية:
ال�سنة املالية للم�ؤ�س�سة �سنة هجرية قمرية تبد�أ من بداية حمرم
من كل �سنة وتنتهي بنهاية ذي احلجة من ال�سنة ذاتها ،وي�ستثنى من

72

ذلك الفرتة التالية لبداية �أعمال امل�ؤ�س�سة حيث حتدد لها ميزانية
م�ؤقتة تبد�أ من تاريخ مزاولة امل�ؤ�س�سة لن�شاطها وتنتهي بنهاية �شهر
ذي احلجة من ال�سنة ذاتها.

املادة التا�سعة ع�شرة :امليزانية:
يتم �إعداد ميزانية امل�ؤ�س�سة لكل �سنة خالل ثالثة الأ�شهر الأخرية
من ال�سنة التي قبلها بحيث يتم عر�ضها على جمل�س الأمناء للموافقة
عليها واعتمادها قبل بداية ال�سنة املالية اجلديدة بع�شرين يوم ًا على
الأقل.

املادة الع�شرون :املراجعة والتدقيق:
تتم مراجعة وتدقيق ح�سابات امل�ؤ�س�سة وفق املعايري املحا�سبية
املتعارف عليها من قبل حما�سب قانوين يعني وحتدد �أتعابه �سنوي ًا
مبوافقة جمل�س الأمناء.

الباب الرابع� :أحكام ختامية:
املادة احلادية والع�شرون:
ميثل امل�ؤ�س�سة �أمام اجلهات الق�ضائية واللجان املخت�صة والأجهزة
الر�سمية وغريها رئي�س جمل�س الأمناء �أو من ينيبه.

املادة الثانية والع�شرون:
يجوز تعديل �أي ن�ص من ن�صو�ص هذا النظام مبوافقة ثلثي �أع�ضاء
جمل�س الأمناء على الأقل على �أن يكون من بينهم رئي�س املجل�س و�أال
يتناول هذا التعديل �أهداف امل�ؤ�س�سة و�أحكام حلها.
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سادسًا:
المركز المالي
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سابعًا:
إنجازات المؤسسة

( )1برنامج العناية بالمساجد وعمارتها

�أولت امل�ؤ�س�سة م�ساجد �سمو الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن
م�ساعد بن جلوي �آل �سعود(رحمها اهلل) اهتمام ًا خا�ص ًا والتي بلغ
عددها ( )17م�سجد ،حيث قامت بالعناية بها العناية الالئقة ببيوت
اهلل ،ووفرت جميع ما حتتاجه م�ساجدها من �صيان ٍة ومتطلبات ،وبناء
�سكنى للإمام وامل�ؤذن ،كما تعنى ببناء اجلوامع وترميمها يف خمتلف
مناطق اململكة والتي بلغ عددها ( )30م�سجد.
( )2مدارس ومراكز تعليم القرآن الكريم

بعد تر�شيح امل�ؤ�س�سة لعدد من مدار�س ومراكز تعليم القر�آن الكرمي
املتميزة والتي يبلغ عددها ( )36يف �أنحاء اململكة لرعايتها ودعمها،
و�إبرام عقود االتفاق على طريقة الدعم التي حددت �شروطها
و�ضوابطها وفق معايري حمددة يف �آلية الدعم املعتمدة ،فقد مت البدء
يف العمل التطويري لهذه املراكز للو�صول �إىل الهدف املن�شود لتكون
منوذج ًا يحتذى به يف تعليم كتاب اهلل تعاىل حفظ ًا ومنهج ًا وتربية،
وقد مت و�ضع خطة �شاملة تعنى بالتدريب والتطوير ورعاية املتميزين،
كما مت تعميم الدليل الإجرائي املوحد الذي يتم العمل والتقييم
من خالله ،وقد تكفلت امل�ؤ�س�سة بـالعديد من مدار�س تعليم القر�آن
الكرمي والتي ي�ستفيد منها ( )7500طالب وطالبة يف خمتلف مناطق
اململكة �سنوي ًا ،ويتم الرتكيز على رفع م�ستوى �أداء و�إنتاج امل�ستفيدين
من خالل الدورات التدريبية والربامج املكثفة ،وقد قام ق�سم مركز
تعليم القر�آن الكرمي بتفعيل املراكز يف م�ساجد الأمرية العنود
رحمها اهلل -التي مل ي�ستحدث فيها حلقات ،وقام الق�سم برتتيبزيارات ميدانية جلميع املراكز داخل الريا�ض وخارجها للمتابعة
والتطوير ،كما قام الق�سم ب�إدخال برنامج حا�سوبي لبيانات الطالب
يف جميع املركز وتدريب امل�شرفني عليه.
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( )3دع��م األنش��طة الدعوي��ة وال��دورات
العلمية والمؤلفات

�أ  .الدورات العلمية والأن�شطة الدعوية:
رعت امل�ؤ�س�سة ( )350دورة علمية ح�ضرها ( )15.000طالب
علم ،و�ساهمت يف رعاية العديد من الندوات العلمية و�إقامة املعار�ض
التوعوية والتثقيفية.

ب .دعم مكاتب الدعوة والإر�شاد:
كفلت امل�ؤ�س�سة ( )120داعية يف عدد من مكاتب الدعوة والإر�شاد
وتوعية اجلاليات مبختلف مناطق اململكة.

ج .طباعة الكتب:
طبعت امل�ؤ�س�سة ( )30.000ن�سخة من جمموعة الأمرية العنود
العلمية ،و ( )52.000ن�سخة من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء على
�أقرا�ص م�ضغوطة ،و( )5.000ن�سخة من �شرح ريا�ض ال�صاحلني
لف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني يف ( )6جملدات،
و( )50.000ن�سخة لـخم�سة عناوين من كتب ف�ضيلة ال�شيخ حممد
بن �صالح العثيمني ،و( )250.000ن�سخة من فتاوى الزكاة وال�صيام
واحلج واجلنائز لف�ضيلة ال�شيخ حممد بن عثيمني ،و()50.000
ن�سخة من كتاب �أخالق حملة القر�آن ،وجمموعة الأمرية العنود
الذهبية ( )200.000ن�سخة ،كما تكفلت بالعديد من مكتبات
اجلوامع يف خمتلف مناطق اململكة.
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( )4برنامج إفطار صائم

تنفذ امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق مع جمعيات الرب باململكة برنامج
«�إفطار �صائم » ،حيث ا�ستفاد من هذا الربنامج مايقارب 65
جمعية يف خمتلف مناطق اململكة ،وا�ستفادت � 120.000أ�سرة
من هذا الربنامج ،كما مت توزيع  500,000وجبة يف �شهر رم�ضان
املبارك ،وقـد مت تنـفيذ البـرنامـج فـي م�ســاجد �سمو الأمرية العنود
(رحمها اهلل).
( )5برنامج سقيا العنود

تنفذ امل�ؤ�س�سة برنامج �سقيا العنود �سنوي ًا بتوزيع ()1.500.000
عبوة من املياه على م�ساجد الأمرية العنود (رحمها اهلل)
وتوزيعها على اجلوامع الكربى مبدينة الريا�ض لتقدميها
لل�صائمني وامل�صلني خالل �شهر رم�ضان املبارك ،وتوزيع ()1500
برادة ،وبلغ �إجمايل م�شاريع �سقيا املياه ( )34م�شروع ًا ا�ستفاد
منها ( )24.000مواطن �سعودي مبختلف مناطق اململكة.
و�ساهمت امل�ؤ�س�سة بحفر الآبار و�إي�صال املياه للعديد من -املناطق
النائية يف اململكة.
( )6مشاريع اإلسكان الخيري

ا�ستجاب ًة لدعوة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود– حفظه اهلل – تكفلت امل�ؤ�س�سة ببناء ()232
وحدة �سكنية يف خمتلف مدن اململكة بالإ�ضافة �إىل العديد من
م�شاريع الرتميم.
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( )7برنامج رعاية السجناء

�ساهمت امل�ؤ�س�سة ب�إطالق �سراح (� )300سجني من �سجناء احلق
اخلا�ص الذين حالت ظروفهم عن �سداد الديون امل�ستحقة عليهم،
وذلك وفق ال�ضوابط واملعايري املقرة واملعمول بها يف امل�ؤ�س�سة بدعم
هذه احلاالت ،وا�ستفاد من الربنامج � 500أ�سرة ،وقد مت تنفيذ هذا
الربنامج من خالل اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم
و�أ�سرهم ،كما تعاونت امل�ؤ�س�سة مع اللجنة يف م�شروع كفالة �أ�سر
ال�سجناء ،وم�شروع �سداد �إيجار م�ساكن �أ�سر ال�سجناء ،وقامت
امل�ؤ�س�سة بتزويد جميع ال�سجون باململكة يف خمتلف املناطق بعدد
من الكتب التي قامت بطباعتها ون�شرها و�ساهمت يف جتهيز ()22
مكتبة حائطية جلميع مراكز التوقيف اخلا�ص ب�إدارات املرور يف
جميع مناطق اململكة والتي حتوي قائمة من الكتب والإ�صدارات التي
ت�سهم يف رفع م�ستوى الوعي ال�شرعي للموقوفني واملوظفني العاملني
يف هذه اجلهات.
كذلك تزويد �سجني امللز واحلائر ب�أكرث من ( )100مكتبة
ملجموعة الأمرية العنود العلمية ،و( )30.000من نفقة جمموعة
العنود ذهبية ل�سجون اململكة.
( )8برنامج رعاية األيتام

على هدي احلبيب امل�صطفى �صلوات اهلل و�سالمه عليه وتطبيق ًا
للحديث ال�شريف�( :أنا وكافل اليتيم كهاتني) تكفلت امل�ؤ�س�سة برعاية
( )2033يتيم يف خمتلف حمافظات ومدن اململكة بالتعاون مع ما
يقارب ( )22جمعية خريية وم�ستودع خريي يف تلك املناطق.
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وقد زودت امل�ؤ�س�سة اجلمعيات وامل�ستودعات اخلريية بربنامج
(الربكة) والذي يتابع اليتيم ،وي�شمل عمليات حتويل الكفالة عن
طريق ح�سابه بالبنك.كما مت توفري بطاقة �إلكرتونية لكل يتيم
ت�ستخدم يف جميع �آالت ال�صرف الآيل .وبد�أت امل�ؤ�س�سة يف تطبيق
برنامج توفري م�سكن اليتيم وت�أثيثه ،وبرنامج ت�أهيل وتدريب الأيتام
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتعليم والتدريب والأكادميية الدولية
للعلوم ال�صحية.
( )9برنامج رعاية األسر المحتاجة

تقوم امل�ؤ�س�سة برعاية (� )270أ�سرة �سعودية من الأ�سر املحتاجة.
وذلك بالتعاون مع عدد من اجلمعيات اخلريية حيث يتم كفالة
الأ�سرة بقيمة ( )400ريال �شهري ًا .عن طريق نظام برنامج البطاقات
الإلكرتونية بنظام تقني عال الكفاءة ميكن الأ�سر امل�ستفيدة من
ال�شراء ح�سب احتياجاتها بالتعاون مع �شركة العثيم القاب�ضة.
( )10برنامج توفير األجهزة األساس��ية لألسر
الفقيرة

قامت امل�ؤ�س�سة بتوفري �أجهزة كهربائية لأ�سر الفقراء ،وقد بلغت
(� )510أ�سر ،كما مت توزيعها بالتن�سيق مع عدد من اجلمعيات
وامل�ستودعات اخلريية يف خمتلف مناطق اململكة مثل امل�ستودع
اخلريي بالعي�ص ،جمعية الرب بوادي الدوا�سر ،امل�ستودع اخلريي
بينبع النخل ،جمعية الرب اخلريية باملخواة.

85

( )11برنامج الحج والعمرة

تكفلت م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية بتوفري فر�ص �آداء العمرة
وفري�ضة احلج لـ ( )4500معتمر و( )600حاج لبيت اهلل احلرام،
وذلك بالتعاون مع عدد من املكاتب التعاونية للدعوة والإر�شاد وتوعية
اجلاليات وقد حر�صت امل�ؤ�س�سة على �أن تكون العمرة يف رم�ضان
للم�سلمني اجلدد ،و�أن يكون �أداء فري�ضة احلج ملن مل ي�سبق لهم �أدا�ؤها.
كما قامت امل�ؤ�س�سة بتوفري فر�ص �آداء فري�ضة احلج لفئة ذوي
االحتياجات اخلا�صة من ال�صم واملكفوفني ممن مل ي�سبق لهم �آداء
فري�ضة احلج ،ومت تقدمي كافة اخلدمات الالزمة والرعاية الكاملة لهم.
( )12حملة (ما ندفى حتى تدفون)

تفاع ًال مع �أزمة �شدة الربد التي تعر�ضت لها منطقة احلدود
ال�شمالية باململكة يف عام 1429هـ ،وقدمت م�ؤ�س�سة الأمرية العنود
اخلريية للمت�ضررين حملة م�ساندة خ�صي�ص ًا لـ(�ساكني ال�صنادق)
ملدة �أ�سبوعني وحملت �شعار (ما ندفى حتى تدفون) قامت خاللها
بتوفري ( )30.000من الألب�سة ال�شتوية وم�ستلزمات التدفئة ا�ستفاد
منها (� )5000أ�سرة ،وقد �شملت احلملة (عرعر ،رفحاء ،طريف،
�سكاكا ،اجلوف وحائل).
ويف العام 1432هـ قدمت امل�ؤ�س�سة �أكرث من ( )7000قطعة �شتوية
للأ�سر يف �شمال اململكة� ،ضمن حملة حتمل �شعار (دفينا يوم ديفيتوا).
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( )13إغاثة المتضررين من السيول والنازحين

يف �إطار م�ساعي امل�ؤ�س�سة مل�ساعدة املت�ضررين من كارثة ال�سيول
والنازحني وتخفيف معاناتهم وا�صلت امل�ؤ�س�سة حملتها الإغاثية يف
عدة مناطق خمتلفة وبالتن�سيق مع اجلمعيات اخلريية باملناطق حيث
قامت مبا يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

1دعم (� )700أ�سرة �سعودية مببالغ نقدية.
2توزيع (� )7000سلة غذائية على (� )600أ�سرة �سعودية.
3دعم (� )1500أ�سرة �سعودية من املت�ضررين من �سيول جدة.
4دعم (� )170أ�سرة �سعودية من املت�ضررين من �سيول بي�شة.
5دعم (� )30أ�سرة �سعودية من املت�ضررين من �سيول الباحة.

( )14مشروع معالجة الديون الشخصية

قامت امل�ؤ�س�سة على �إعداد برنامج توعوي لعموم �أفراد املجتمع
واجلمعيات ذات العالقة ،ب�أهمية الوقاية من الديون وعدم الإغراق
فيها و�إيجاد احللول العلمية والعملية ملعاجلة امل�شكالت القائمة
وامل�ستقبلية.
وذلك بالتعاون مع الهيئة العاملية لالقت�صاد والتمويل التابعة
لرابطة العامل الإ�سالمي ب�صفتها اجلهة العلمية املتخ�ص�صة يف بحث
ودرا�سة ق�ضايا االقت�صاد وما يت�صل به من موا�ضيع تهم املجتمع.
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�أهداف امل�شروع:
•توعية النا�س وحتذيرهم من الإغراق يف الديون.
•بيان �آثار الديون على املجتمع واالقت�صاد املحلي والدويل.
•التخطي ��ط اال�سرتاتيجي لوقاية املجتمع م ��ن الديون ومكافحة
�أ�سباب الفقر.
•تنمية مهارات �أفراد املجتمع للوقاية من الديون.
•تنمي ��ة مه ��ارات �أف ��راد املجتم ��ع ملعاجل ��ة الوق ��وع يف الدي ��ون
بالأ�سلوب الأمثل.
( )15التدريب الخيري

�أ  .امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتعليم والتدريب:
تقدم م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية التعليم والتدريب اخلريي
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتعليم والتدريب والتي توفره للفئات
التي ال ت�ستطيع حتمل تكاليف التعليم والتدريب العادي لت�أهيلهم
ل�سوق العمل.
وا�ستفاد من التدريب ( )80متدرب ًا.

ب .برنامج �سلطان اخلري لرعاية املتميزات:
ت�ساهم م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية يف تدريب الفتيات من
الأ�سر املحتاجة بالتعاون مع برنامج �سلطان اخلري لرعاية املتميزات
والذي يهدف �إىل تدريب الفتيات من الأ�سر املحتاجة والتي ترعاهم
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واجلمعيات اخلريية واللواتي مل يكملن
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تعليمهن �سواء كان املتو�سط �أو الثانوي �أو اجلامعي ،حيث يتم تقدمي
دورات وبرامج لهن تتنا�سب وم�ؤهالتهن ،ت�ؤهلهن ل�سوق العمل مثل:
برامج احلا�سب الآيل ،اللغة الإجنليزية مب�ستويات خمتلفة وبرامج
تقنية املكاتب.
وا�ستفاد من برنامج التدريب اخلريي ( )100متدرب ومتدربة.

ج  .الأكادميية الدولية للعلوم ال�صحية:

تقدم امل�ؤ�س�سة منح ًا درا�سية لأبناء الأ�سر املحتاجة والأيتام
بالتعاون مع الأكادميية الدولية للعلوم ال�صحية يف عدة تخ�ص�صات
طبية (التمري�ض ،الأ�شعة ،ال�سجالت الطبية) ،ل�سد حاجة �سوق العمل
من الكوادر الطبية ،وا�ستفاد من الربنامج ( )55طالب وطالبة.
( )16مركز العنود الحضاري

�أوال ً) مقدمة
�أن احل�ضارة تتج�سد يف الإن�سان الأخالقي ،وكانت ذروة النبالة
يف �أن تكتب و�صيتك وعمرك �سبعة وثالثني �سنة ،هذا ما فعلته العنود
بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود التي �أثمرت و�صيتها
عرب همة �أبناءها :م�ؤ�س�سة العنود اخلريية وم�ؤ�س�سة العنود لال�ستثمار
�أن امل�ؤ�س�سة ومن خالل امل�سجد العام بحي اخلزامى ومركز العنود
الدويل للتدريب �سي�سهمان يف ت�أكيد الإميان وتنمية الرقي الأخالقي
ولذلك مركز العنود احل�ضاري �أ�س�س.

ثاني ًا) الر�ؤية
ن�سعى لتنمية جمتمعنا الأ�سري ال�سعودي مبدينة الريا�ض ليعي�ش
حياة م�ؤمنه م�ستقره و�سعيدة.
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ثالث ًا) الأهداف
 1/3تفعيل دور امل�سجد كمركز �إ�شعاع روحي وعلمي ومكان
عبادة وتعلم وتعليم وموطن تذكري وتفقيه وتوجيه وهي �أمور
ت�سهم يف تنمية املجتمع وتدفعه نحو غاياته ال�سامية التي
ر�سمها اهلل للدين وذلك من خالل الربامج التالية:
•خطب اجلمعة واملرتجمة للغة االجنليزية ولغة ال�صم.
•الدرو�س الأ�سبوعية يف تف�سري القر�آن العظيم.
•الندوة ال�شهرية العلمية.
•الدورات ال�شرعية يف املتون العلمية.
•برنامج امل�سلمني اجلدد.
•جمال�س العنود الرم�ضانية.

 2/3الإ�سهام يف التنمية للأ�سرة ال�سعودية وذلك من خالل
الربامج والدورات التالية ومنها:
(�أ) برامج تنمية الأ�سرة:
•�شريك حياتي من يكون.
•ع�شر م�شكالت زوجية.
•التوافق الزوجي.
•�سنة �أوىل طفل.
•�سنة �أوىل زواج.
•التعامل مع الأبناء املراهقني.
•�إعداد ميزانية الأ�سرة.
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(ب) الندوة ال�شهرية للمخت�صني بالعمل التنموي واخلريي.
يعقد املركز دورات �شهرية لرفع كفاءة ومهنية العاملني بالقطاع
اخلريي ومنها:
•اجلودة يف العمل اخلريي.
•�إدارة املتطوعني يف العمل اخلريي.
•التخطيط يف العمل اخلريي.
•توظيف الإعالم اجلديد يف العمل التطوعي.

 3/3يقوم املركز بزرع قيم العطاء لدى �أطفال املدار�س عرب مايلي:
•تقدمي خدمات النقل واال�ستقبال والتوديع.
•جوله تثقيفية على العنود اخلريية.
•زيارة املعر�ض الدائم.
•عر�ض معلم وثائقي.
•تقدمي وجبة غذائية وهدية رمزية.

 4/3يقوم املركز ب�إعداد جمموعة من املو�سوعات امل�سرية
واملطويات التي ترفع الوعي الديني والثقايف ومنها:
•مو�سوعة العنود النف�سية.
•مواقيت ال�صالة.
•مطوي ��ات الف�ضيل ��ة (يوم عرف ��ه ،احلج ،الأ�ضحي ��ة ،ع�شر ذي
احلجة ،الع�شر الأواخر من رم�ضان)
•هدية احلاج واملعتمر.
•امل�سلم اجلديد.
•�سل�سلة كتب اجلاليات.
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( )17مركز العنود الدولي للتدريب

يعترب تعاطي املخدرات وامل�سكرات من امل�شكالت التي ت�ؤرق
املجتمعات قاطبة ،حيث �أنها ت�ستنزف طاقات البالد الب�شرية واملالية
وت�ستهدف فئات عديدة يف املجتمع و�أهمها فئة ال�شباب.
ورغبة من م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية يف امل�ساهمة يف
الت�صدي لهذه الظاهرة ،قررت �إن�شاء مركز العنود الدويل للتدريب
والذي يهدف �إىل تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان وتطبيق �إعلى
معايري الأداء العملي واالرتباط باملراكز الدولية والهيئات العاملية
املتخ�ص�صة بهذا املجال.

الر�سالة:
امل�ساهمة يف وقاية جمتمعنا من �آفة املخدرات وامل�سكرات.

الر�ؤية:
�أن ن�صل �إىل بناء �أول و�أكرب م�ؤ�س�سة تدريبية للوقاية من الإدمان
يف اململكة العربية ال�سعودية يف غ�ضون خم�س �سنوات.

الأهداف:
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•ت�أهي ��ل وتطوي ��ر الك ��وادر املتخ�ص�ص ��ة يف جم ��ال الوقاي ��ة من
الإدمان بتفعيل الربامج التي تالئم املجال.
•توفري الربامج املتخ�ص�ص ��ة يف الوقاية من الإدمان مبا يتوائم
مع ثقافة املجتمع.
•توفري الربام ��ج املتخ�ص�ص ��ة يف جمال امل�س�ؤولي ��ة االجتماعية
والتي تكفل �إعادة دمج املتعايف �إىل املجتمع.
•تقدمي اال�ست�شارات املتخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات العاملة.
•عمل الدرا�سات والأبحاث.

الفئات امل�ستهدفة:

•قطاع امل�ؤ�س�سات التعليمية.
•القطاعات الع�سكرية.
•قطاعات رعاية ال�شباب والأندية الريا�ضية.
•قطاع اجلمعيات االجتماعية والأ�سرية.
•قطاع مراكز العالج وامل�ست�شفيات العامة واخلا�صة.

خدماتنا:
التدريب:
حيث يقوم املركز بتوفري �أحدث الربامج يف جمال الوقاية من الإدمان.

اال�ست�شارات:

ي�ستقطب املركز نخبة من امل�ست�شارين لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية.

برامج امل�س�ؤولية االجتماعية:

تكفل �إعادة دمج املتعايف �إىل املجتمع بالتعاون مع ال�شركاء املحليني.

الدرا�سات والبحوث:

يتم ذلك بالتعاون مع ال�شراكات املحلية والأجنبية التي تهتم
مبجال الأبحاث والدرا�سات.

عدد امل�ستفيدين:

		
املتعافني:
		
الأ�ســــــــــر:
املخت�صني باملجال:

47
16
40
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( )18كرسي األميرة العنود للبحث العلمي

قدمت امل�ؤ�س�سة ( 6مليون) ريال �سعودي دعم ًا للبحث العلمي
ب�إن�شاء «كر�سي الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد �آل �سعود
لدرا�سات العقيدة واملذاهب املعا�صرة» بجامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية.
وي�سعى «كر�سي الأمرية العنود ،رحمها اهلل» على حتقيق �أهدافه
من خالل القيام مبا يلي:
•الفعالي ��ات العلمي ��ة :مثل امل�ؤمت ��رات والن ��دوات واملحا�ضرات
وحلقات النقا�ش املتخ�ص�صة التي تخدم �أهداف الكر�سي.
•الن�ش ��ر العلمي� :سيعمل الكر�سي على ن�شر الأبحاث والدرا�سات
والكت ��ب املتخ�ص�ص ��ة يف جم ��ال اهتمام ��ه .حي ��ث مت �إ�ص ��دار
جمموعة من الأبحاث والدرا�سات وهي على النحو التايل:
1 .1الرقي والتمائم.
2 .2الرياء حقيقته وخطره.
3 .3الإمامة وحقوق والة الأمر.
�4 .4إح�سان الظن باهلل والتحذير من الي�أ�س والقنوط.
�5 .5شهادة �أن ال �إله �إال اهلل.
•برنام ��ج املن ��ح البحثي ��ة :ويت�ضمن ذل ��ك تق ��دمي الكر�سي ملنح
بحثية تدخ ��ل يف �صميم تخ�ص�صه ،لإع ��داد الأبحاث ،وت�أليف
الكتب وترجمتها.
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•برنام ��ج املن ��ح الدرا�سي ��ة� :سيعم ��ل الكر�سي عل ��ى ا�ستقطاب
الطالب املتميزين وتقدمي املنح الدرا�سية لهم.
•برنام ��ج اال�ست�ش ��ارات :تقدمي خدم ��ات التطوي ��ر واال�ست�شارة
للجهات املهتمة بالعقيدة واملذاهب املعا�صرة.
•برنامج التدريب :تنفيذ برام ��ج ودورات تدريبية متخ�ص�صة يف
جمال العقيدة واملذاهب املعا�ص ��رة ،خلدمة املتطلبات اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري الربحية ،والأفراد ذوي العالقة.
•برنام ��ج االت�صال العلمي :و�سيت ��م يف هذا الربنامج ا�ستقطاب
الأ�سات ��ذة الزائرين ،ودع ��م برامج االت�ص ��ال العلمي لأع�ضاء
هيئة التدري�س ،خلدمة جماالت اهتمام الكر�سي.
( )19برامج ذوي االحتياجات الخاصة

 .1مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة:
ان�ضمت م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية لتكون ع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا
�ضمن جمعية امل�ؤ�س�سني جلمعية الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
باملنحة الت�أ�سي�سية مببلغ وقدره ( )5.000.000ريال وقد مت
�سدادها على خم�س �سنوات حر�ص ًا على القيام بدور امل�ؤ�س�سة يف
خدمة املجتمع وحل امل�شكالت التي تواجه ذوي االحتياجات اخلا�صة
وحتقيق ًا للأهداف التي �أن�ش�أت من �أجلها.

 .2برنامج املنح التعليمية:
وقعت امل�ؤ�س�سة مذكرة تفاهم مع ال�صندوق اخلريي الوطني،
ب�ش�أن املنح التعليمية والتدريبية لذوي االحتياجات اخلا�صة ،ك�أول
م�ؤ�س�سة �صادرة مبر�سوم ملكي تعقد مثل هذه االتفاقية مع ال�صندوق.
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كما مت التعاون مع ( )4جامعات يف اململكة العربية ال�سعودية وهي:
•جامعة الأمري حممد بن فهد.
•جامعة الأمري �سلطان الأهلية.
•جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
•اجلامعة العربية املفتوحة ،بفروعها املختلفة.
لتقدمي ( )19منحة للطالب والطالبات هذا العام *.
وقد تكون املنحة �إما:

�أ .كفالة كاملة
تتكفل امل�ؤ�س�سة بدفع كامل الر�سوم (�شاملة ر�سوم الت�سجيل،
والكتب ،والر�سوم الدرا�سية).

ب .كفالة جزئية
تتكفل اجلامعة بجزء من الر�سوم الدرا�سية وتتكفل امل�ؤ�س�سة
بر�سوم الت�سجيل والكتب الدرا�سية وتقنيات التعليم امل�ساندة و�أي�ض ًا
ر�سوم املوا�صالت.

 .3برامج امل�ساندة االجتماعية:
يتمثل الربنامج يف ن�شاط موجه لأ�سر ذوي االحتياجات اخلا�صة
وخ�صو�ص ًا جديدي الإعاقة ويكون مب�ساعدتهم من الناحية النف�سية
يف التعامل مع الو�ضع اجلديد ودعم الأ�سرة يف احل�صول على
املعونة احلكومية الالزمة وكذلك توفري اال�ست�شارات الطبية والفنية
والرتبوية والتي متكن الأ�سرة من تي�سري املعي�شة ومالئمة الواقع له.
ومن �أهم ن�شاطات وبرامج امل�ساندة االجتماعية التايل:

96

�أ .ور�شة عمل مهارات ا�ستخدام الكر�سي املتحرك:

هدفت �إىل خلق اجتاهات �إيجابية جتاه ذوي الإعاقة وم�ساندتهم
معنويا واجتماعي ًا وطبي ًا ونف�سي ًا والتعريف بقدراتهم وتنمية
مواهبهم ،وكذلك ن�شر ثقافة العالج بالرتفيه وتوعية املجتمع ب�أهمية
مهارات ا�ستخدام الكر�سي املتحرك و�أثره يف ا�ستقاللية ذوي الإعاقة.

ب .ور�شة عمل العالج بالرتفية الثانية:

ا�ستهدفت تثقيف املر�ضى وذويهم عن جدوى العالج الرتفيهي
والنتائج املرجوة منه ،وت�شجيع املر�ضى للم�شاركة يف ن�شاطات
العالج الرتفيهي التي تتنا�سب مع �أعمارهم ،وكذلك التعريف ب�أهمية
الريا�ضة كمفهوم عالجي �أو كهواية للأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وتدريب امل�شاركني يف الربنامج على اكت�ساب مهارات
الأعمال الفنية واحلرفية ،ومتكينهم من ا�ستخدامها كن�شاطات
منزلية مبا ُي�سهم يف رفع الروح املعنوية وتقدير الذات ،وتزويد
املر�ضى مبعلومات وم�صادر متكنهم من توظيف الأعمال الفنية
واحلرفية يف التعبري عن قدراتهم .كذلك تنمية مهارات اال�ستك�شاف
لدى الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتطوير املهارات الذهنية
والإدراكية ،ومهارات احلركة.

ج .الربنامج الرتفيهي لذوي االحتياجات اخلا�صة:

برنامج يقدم لذوي االحتياجات اخلا�صة ويقام يف (منتجع
املر�سي الرتفيهي) يهدف �إىل توطيد العالقة بني الفرد من هذه
الفئة و�أ�سرته والعمل على حل م�شاكله مب�شاركتها بالإ�ضافة �إىل
تبادل اخلربات بني فريق العمل والأ�سر و�إتاحة الفر�صة لهم للتعارف
والتوا�صل االجتماعي.
يقام الربنامج �شهري ًا ،و يخدم ( )50من ذوي االحتياجات
اخلا�صة و�أ�سرهم.
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د .برنامج الدعم املعريف:
برنامج يهدف لتنمية اجلانب املعريف لذوي االحتياجات اخلا�صة
مبختلف فئاتهم ،وحقق الربنامج العديد من االجنازات لهذا العام:
طباع ��ة ( )10,000ن�سخ ��ة م ��ن (الدلي ��ل الإر�ش ��ادي) ل ��ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف منطقة الريا�ض.
�إ�صدار (قانون ا�سرت�شادي موحد للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بدول
جمل�س التعاون) بالتعاون مع (املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل
ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية) والقانون يبني حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ويهدف لتحقيق التقارب بني �أحكام القوانني الوطنية يف دول
املجل�س من بع�ضها البع�ض وحتقيق االن�سجام بينها وبني االتفاقية
الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقد مت توزيع ( )800ن�سخة
مطبوعة وقر�ص م�ضغوط على اجلهات املخت�صة بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
االتفاق مع (اجلمعية الكويتية للمكفوفني) على طباعة كتب بطريقة
برايل ،وقد مت اختيار كتب مبختلف التخ�ص�صات منها (الدينية،
العلمية� ،ش�ؤون املر�أة ،الطفل ،املجالت  ، )...وطباعة ( )809ن�سخ
لإهدائها وتوزيعها على اجلهات اخلا�صة باملكفوفني يف اململكة.
م�شروع (نحو تثقيف الكفيف) بالتعاون مع (جملة انفراد)
مبنح( )300كفيف وكفيفة ا�شرتاك ًا �سنوي ًا يف املجلة ،املجلة ربع �سنوية.

هـ .برنامج حج الفري�ضة:
يقدم فر�ص �آداء فري�ضة احلج للأفراد من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ومرافقيهم ،مت ا�ست�ضافة ( )24حاج ًا وحاجة هذا العام.
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و .برنامج الدعم االقت�صادي

•قدم ��ت امل�ؤ�س�سة م�ساع ��دات اقت�صادية �شهري ��ة ،ملجموعة من
من�سوب ��ات مركز الأم�ي�رة العنود للمعاقات �سابق� � ًا بعد درا�سة
حالتهن وو�ضعهن االقت�صادي وبلغ عددهن ( )9فتيات.
•قدم ��ت امل�ؤ�س�سة ك�سوة العيد  ,ملن�سوب ��ات مركز الأمرية العنود
ل�ش�ؤون املعاقات �سابق ًا وقد بلغ عددهن ( )57منت�سبة ي�صرف
لكل منت�سبة ( )1000ريال.
•قدم ��ت امل�ؤ�س�س ��ة م�ساعدات غذائي ��ة ملجموعة م ��ن من�سوبات
مرك ��ز الأم�ي�رة العنود ل�ش� ��ؤون املعاق ��ات �سابق ًا وبل ��غ عددهن
( )35منت�سبة هذا العام.
•قدم ��ت امل�ؤ�س�سة هدي ��ة زواج لـ( )3منت�سب ��ات )5000( ،ريال
لكل منت�سبة.

ز .رعاية املجموعة ال�سعودية لدعم مر�ضى ال�صلب امل�شقوق
قامت امل�ؤ�س�سة بامل�ساهمة يف حملة التوعية (ال�صلب امل�شقوق
و�أهمية حم�ض الفوليك للوقاية من الإعاقة) وذلك برعاية ذهبية
مببلغ ( 50,000ريال).

ح .كفالة طفل معاق درا�سياً

نظر ًا للمتطلبات التعليمية وال�صحية واملعي�شية املكلفة لفئة
التوحد فقد قامت امل�ؤ�س�سة هذا العام بكفالة طفل متعدد العوق –
توحد وت�أخر عقلي -درا�سي ًا ومببلغ (25,000ريال).
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 .4برنامج موهبة ذوي االحتياجات اخلا�صة:
ويتمثل يف ن�شاطات تبد�أ مب�سح مواهب ذوي االحتياجات اخلا�صة
والعمل على �إن�شاء قاعدة بيانات ملن هم بحاجة لدعم وتنمية
موهبتهم بتوفري اال�ست�شارة من قبل خمت�صني والتن�سيق بني املوهوب
واجلهة التي تعنى برعايته وتفعيل قدراته .وقد قام الربنامج بتوفري
اال�ست�شارة واملتابعة لـ( )10حاالت خالل العام احلايل.

 .5جمموعة دعم ا�ضطراب فرط احلركة وت�شتت االنتباه:
قامت م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية بدعم املجموعة من
خالل امل�ساهمة يف دفع تكاليف برنامج رفع الوعي ،والدور الرتبوي
ال�ضطراب فرط احلركة ،وت�شتت االنتباه ،وبرنامج الت�أهيل الطبي
بني الت�شخي�ص والعالج ال�ضطراب فرط احلركة وت�شتت االنتباه.
وتهدف املجموعة �إىل التوعية بني �أو�ساط املعنيني من �أهايل وخمت�صني
من �أجل توحيد وتن�سيق اجلهود لتقدمي رعاية متكاملة لهذه الفئة.
( )20مرك��ز األمي��رة العنود لخدم��ة القرآن
الكريم (الرياض /حائل /نجران)

تقوم مراكز خدمة القر�آن الكرمي بتقدمي مناهج للدرا�سات من
خمتلف الأعمار لدرا�سة القر�آن حفظ ًا وجتويد ًا وتف�سري ًا و�أي�ض ًا
قراءات يف التوحيد والفقه وال�سرية النبوية ال�شريفة ،كما تقدم
املراكز خدمات اجتماعية خمتلفة ل�سكان احلي والتي تعددت وتنوعت
�أن�شطتها يف خمتلف �أق�سامها التعليمية واالجتماعية والرتفيهية
والثقافية املختلفة لتنا�سب جميع الفئات.
وقد حققت املراكز العديد من الإجنازات العام احلايل �أهمها:
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زيادة عدد الدار�سات
بلغ عدد الدار�سات يف املراكز حتى العام احلايل:
•مرك ��ز الريا� ��ض )3732( :دار�سة ومت تخري ��ج ( )7حافظات
متقنات لكتاب اهلل.
•مركز حائل )838( :دار�سة.
•مركز جنران )800( :دار�سة.

برنامج جمتمع بال �أمية
فتح ف�صول �إ�ضافية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم مبنطقة
الريا�ض وا�ستمرار تنفيذ الربنامج لل�سنة الثانية على التوايل،كما زاد
�إقبال الدار�سات والرغبة لف�صول حتى مراحل متقدمة ،وقد بلغ عدد
الدار�سات هذا العام ( )49دار�سة.

الأن�شطة
قدمت املراكز العديد من الدورات التدريبية يف املجال الديني
واالجتماعي والتي قام بها العديد من املخت�صني واملخت�صات يف هذه
املجاالت.
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( )21مراكز األميرة العنود لإلرش��اد األسري
(الرياض  /حائل)

ت�سعى مراكز الإر�شاد الأ�سري لتوفري الإر�شاد النف�سي وال�سلوكي
والن�صح والدعم للأ�سرة لتحقيق عدد من الأهداف وهي( :حماية
الأ�سرة من التفكك وتقليل التوترات ،تهيئة الأم لتكون حمور
الت�ضامن الأ�سري ،توفري الإر�شاد النف�سي والإر�شاد االجتماعي)
وذلك من خالل:

 .1برنامج الإر�شاد النف�سي
يقدم اال�ست�شارات خمت�صات بالإر�شاد النف�سي كما ي�ساهم يف حل
امل�شكالت والتن�سيق مع املراكز املتخ�ص�صة الأخرى.

 .2برنامج التوجيه االجتماعي الهاتفي
يقوم بتوفري ا�ست�شارات هاتفية من خالل رقم هاتف جماين
ملعاجلة امل�شكالت االجتماعية ويتم توفري املتخ�ص�صني بالتعاون
املبنى على الدوام اجلزئي �أو يكون اختيار املتخ�ص�صني من �أ�صحاب
الكفاءات املعروفني.

  .3احلماية االجتماعية
تقوم على �أ�سا�س توفري الو�سائل الكفيلة مل�ساعدة الأ�سرة واملر�أة
على وجه اخل�صو�ص ملواجهة التعدي والإيذاء وتن�سيق �إي�صال
ال�شكاوي واال�ستغاثات للجهات املخت�صة.
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و قد �شهدت املراكز يف �سنتها الت�شغيلية الثانية (2010 /2009م)،
العديد من الإجنازات �أهمها:

 .4زيادة عدد احلاالت
•ا�ستقبل مركز الريا�ض هذا العام ( )131حالة.
•ا�ستقبل مركز حائل هذا العام ( )25حالة.

 .5عقد اللقاء ال�سنوي للإر�شاد الأ�سري
يتم عقد اللقاء ال�سنوي للإر�شاد الأ�سري �سنوي ًا ،يف فندق نوفوتيل
العنود ،ويح�ضر اللقاء خبريات من خمتلف القطاعات املهتمة بالإر�شاد
الأ�سري.

 .6تدريب الطالبات
قام مركز الريا�ض بتدريب ( )7طالبات من �أق�سام علم النف�س
بجامعات خمتلفة ،وذلك ا�سهام ًا يف تدريب الكوادر الوطنية وتهيئتها
للعمل.
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( )22العمل التطوعي

�أ  .املجل�س التن�سيقي لأعمال امل�ؤ�س�سات اخلريية ال�سعودية
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني

•م�ؤ�س�سة امللك خالد اخلريية.
•م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعوداخلريية.
•م�ؤ�س�س ��ة الأمرية العنود بنت عبدالعزي ��ز بن م�ساعد بن جلوي
�آل �سعود اخلريية.

الأهداف:
.1
.2
.3
.4

1امل�ساهم ��ة يف تطوي ��ر وتن�سيق �أعم ��ال امل�ؤ�س�س ��ات واجلمعيات
اخلريية باململكة.
2تطوير التدريب والت�أهيل يف جماالت العمل اخلريي.
3تنفي ��ذ بوابة الكرتوني ��ة ت�شمل و�سيلة توا�ص ��ل م�شرتك وقواعد
معلومات للمهتمني بالعمل اخلريي باململكة.
4العم ��ل على ن�ش ��ر ثقافة العم ��ل اخلريي يف املجتم ��ع ال�سعودي
كو�سيلة للتنمية االجتماعية.

ب .ترجمة الكتب املخت�ص�صة يف جمال العمل اخلريي
ترجمة جمموعة من الكتب يف جماالت العمل اخلريي مما ي�ؤمن
االحتياجات الرئي�سية للمنظمات غري الربحية.
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عناوين الكتب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات غري الربحية.
2كتيب �إر�شادي لقيادة العمل اخلريي و�إدارته.
3امل�ؤ�س�سات والتقييم.
4فهم ديناميكية املتربع  -اجلانب التنظيمي للعمل اخلريي.
5الأداء الفع ��ال للم�ؤ�س�سات غري الربحي ��ة � -إدارة امل�صاعب يف
�سبيل فعالية الت�أثري.
�6إدارة العمل التطوعي.

ج .طباعة �أدلة متخ�ص�صة يف جمال التوعية
والتثقيف بالعمل التطوعي الأهلي
باالتفاق مع املكتب التنفيذي مبجل�س وزراء العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،متت طباعة ()8
�أدلة متخ�ص�صة يف جمال التوعية والتثقيف بالعمل التطوعي الأهلي.

عناوين الأدلة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ثقافة التطوع.
2مفهوم ال�شراكة و�آليات بناء ال�شراكة.
3مفه ��وم امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص و�آليات م�ساندته
و�شراكته للمجتمع املدين.
4توظي ��ف تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات واالت�ص ��االت يف املجتم ��ع
املدين الأهلي.
5التخطيط اال�سرتاتيجي يف منظمات املجتمع املدين الأهلي.
6املفهوم التمكيني للمواطن.
7الدور التنموي و�أبعاده ملنظمات املجتمع املدين.
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د .م�شروع العمل التطوعي
يركز امل�شروع على تعميق مفهوم التطوع وجماالته و�أهدافه،
وحقوق وواجبات املتطوع وذلك من خالل الأهداف التالية:
•تطوير العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية وتنظيمه.
•م�ساع ��دة امل�ؤ�س�س ��ات واجلمعي ��ات احلكومية والأهلي ��ة على �أداء
ر�سالتها من خالل العمل التطوعي.
•�إتاح ��ة الفر�صة لأفراد املجتمع للتطوع يف جمال اخلدمات العامة
من خالل التوعية والتدريب وتنظيم الأداء.
•و�ض ��ع نظام معلومات ��ي متكامل عن املتطوعني وط ��رق اختيارهم
وتدريبه ��م وتوجيهه ��م �إىل خمتل ��ف جم ��االت العم ��ل يف جم ��ال
اخلدمات العامة.
•تق ��دمي امل�ش ��ورة للراغبني يف التط ��وع فيما يتعلق ب�أن ��واع وطبيعة
الأعمال اخلريية.
•تقدمي امل�شورة ملختل ��ف امل�ؤ�س�سات فيما يتعل ��ق ب�ش�ؤون املتطوعني
وو�ضع خطط التدريب الالزمة والإ�شراف املنا�سبة.
•التن�سي ��ق بني رغبات املتطوعني واحتياجات امل�ؤ�س�سات العامة من
اجلهود اخلريية.
•تبادل املعلومات واخلربات يف جمال العمل اخلريي مع اجلمعيات
املماثل ��ة عربي� � ًا ودولي� � ًا وب�شتى الو�سائ ��ل وال�سبل املتاح ��ة ،ومنها
تنظيم امل�ؤمترات املحلية والإقليمية والدولية و�إ�صدار املطبوعات
وترجمة الكتب وعقد الن ��دوات واحللقات الدرا�سية وور�ش العمل
وغريها من الأعمال اخلريية امل�شرتكة.
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و قد حقق امل�شروع العديد من املنجزات هذا العام منها:
•مت التعاون م ��ع (وزارة ال�ش�ؤون االجتماعي ��ة) لإطالق امل�شروع
وتفعيل ��ه من خالل تنظي ��م العمل التطوع ��ي لطالبات املدار�س
احلكومية والأهلية.
•ب ��دء التع ��اون م ��ع (مدرا� ��س التعلي ��م املتط ��ور) ك�أول مدر�سة
ت�ش ��ارك يف الربنامج ومت توزي ��ع الطالبات على املراكز الواقعة
حتت مظلة الوزارة.
•اتاح ��ة الفر�صة لـ( )3طالبات من جامع ��ة امللك �سعود للتطوع
يف مرك ��ز الأمرية العنود خلدمة الق ��ر�آن ك�أحد متطلبات املواد
الدرا�سية.
•ا�ستعان ��ة القط ��اع الن�سائ ��ي للم�ؤ�س�س ��ة بجه ��ود املتطوع�ي�ن
واملتطوع ��ات يف �أن�شط ��ة وفعاليات القط ��اع وت�شجيعهم خلدمة
املجتمع.
( )23مش��روع األمي��رة العن��ود للتثقي��ف
المنزلي لألم والطفل

برنامج تدخلي موجه للأم والطفل قبل �إحلاقه باملدر�سة ويعمل
على بناء ودعم عالقة طويلة الأمد بني الطفل و�أمه ويركز على
م�ساعدة الأم بالبيت يف تربية �أطفالها وتعليمهم القراءة والكتابة قبل
االلتحاق باملدر�سة االبتدائية ،ويتم تدريب الأم يف هذا الربنامج على
كيفية �إغناء العملية التعليمية لطفلها بالإ�ضافة �إىل توفري برنامج
تثقيفي لها لدعمها تربوي ًا وتزويدها باملعلومات من حيث:
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•التغلب على امل�شاكل ال�سلوكية.
•التغذية وال�صحة.
•و�سائل الأمان.
•مهارات اال�ستماع.
•منو الطفل وتطويره.
•التخطيط الأ�سري.

نتائج امل�شروع:
هذا العام مت تخريج الدفعة الثانية من الربنامج ومت تطبيق هذا
امل�شروع يف الق�صيم وحائل ،وتخريج ( )22مدربة و (� )46أ�سرة.
ومت تطبيقه يف مدينة الغاط وقرية القاعد.
( )24مشروع األميرة العنود للتربية الفعالة

يعد م�شروع الأمرية العنود للرتبية الفعالة م�شروع ًا تنموي ًا تثقيفي ًا
اجتماعي ًا للأمهات والآباء والعامالت مع الأطفال ،حموره الرئي�سي
�إثراء املعرفة الأ�سرية حول التعامل ال�سليم مع الطفل.

�أهداف الربنامج:

•تدريب (مدربات  /مدربني) لتدريب (الأمهات  /الآباء) على
الرتبية الوالدية الفعالة.
•تثقيف وزيادة وعي (الأمهات  /الآباء) يف تهيئة البيئة املنزلية
ال�سليمة.
•بناء عالقات التعاون والربط وال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
واجلمعيات الأهلية واخلا�صة خالل تنفيذ هذا امل�شروع.
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املرحلة الأوىل ( 2009م):
مت اطالق الربنامج واختيار ( )25مدربة من خمتلف اجلهات
وتدريبهن على الربنامج من قبل اخلبريات متهيد ًا للمرحلة الثانية.

املرحلة الثانية ( 2010م):
مت البدء يف مرحلة التطبيق ،حيث مت تطبيق الربنامج من قبل
املدربات خريجات املرحلة الأوىل وقاموا بتدريب (� )22أم ًا ،حتت
ا�شراف خبريات الربنامج.

املرحلة الثالثة ( 2011- 2010م):
مت تق�سيم املدربات على خم�س جمموعات وحتديد �أربع مراكز
للتدريب ،حيث تولت كل جمموعة تدريب (� )25أم ًا من الأمهات
احلا�ضنات من دور الإيواء خالل هذه املرحلة ،وذلك بالتعاون مع
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
ومت الآن بدء تطبيق الربنامج يف املنطقة ال�شرقية.

109

( )25مشروع األميرة العنود لرعاية أسر الشهداء

برنامج تدخلي موجه لأ�سر ال�شهداء ملوازاة الدعم املعريف
والنف�سي بالدعم العيني واملادي املقدم من الدولة -حفظها اهلل-
بحيث ميثل منوذج للتكافل االجتماعي والإن�ساين والذي يعد من �أبرز
الأهداف التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل حتقيقها.
يدعم الربنامج جميع �أ�سر ال�شهداء يف منطقة الريا�ض والدمام
من الناحية االجتماعية والنف�سية والعلمية من خالل:
•تي�سري االكت�ساب الديني.
•االكت�ساب الثقايف.
•الإر�شاد النف�سي.
•العناية االجتماعية.
وتعمل م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية كمن�سق لرعاية �أ�سر ال�شهداء
على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية من خالل التوا�صل مع اجلمعيات
اخلريية التي تقوم برعاية �أ�سر ال�شهداء وفق برنامج حمدد.
وقد بلغ عدد الأ�سر التي مت دعمها حتى الآن (� )26أ�سرة يف الريا�ض،
ويتم الإ�شراف ومتابعة (� )95أ�سرة يف خمتلف مناطق اململكة.
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ثامنًا:
تطلعات المستقبل

�إن �أع�ضاء جمل�س الأمناء يتطلعون يف امل�ستقبل لعدة �أهداف
ا�سرتاتيجية �سوف تقفز بامل�ؤ�س�سة ب�إذن اهلل لأن تكون �إحدى
امل�ؤ�س�سات اخلريية البارزة ،ومن تلك الأهداف ما يلي:
.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7
.8

1ا�ستكمال بناء املحفظة اال�ستثمارية العقارية الوقفية للم�ؤ�س�سة
وحتقي ��ق عوائ ��د ا�ستثمارية جمزي ��ة تفوق مع ��دالت ال�سوق مع
�أدن ��ى قدر م ��ن املخاطر وي�شمل ذلك بناء ب ��رج الأمرية العنود
اال�ستثماري رقم (.)3
�2إط�ل�اق �أن�شط ��ة التفاعل املجتمعي مع �إقام ��ة معر�ض دائم من
خالل مركز العنود احل�ضاري.
3تدري ��ب وت�أهي ��ل الق ��وى الب�شري ��ة ال �سيما يف املج ��االت الفنية
اجتماعي� � ًا ونف�سي� � ًا ،والت�أكي ��د عل ��ى العمل امل�ؤ�س�س ��ي وفق روح
الفريق.
4هيكلة املوازنة التقديرية للم�ؤ�س�سة وثباتها بعد ا�ستقرار العائد
مل ��دة (� )5سن ��وات قادم ��ة مع تقيي ��م التجربة و�إعط ��اء �أولوية
للمجاالت ذات القيمة امل�ضافة للعمل اخلريي باململكة.
5توثيق وتطوير نظ ��م الرقابة على اجل ��ودة واملتابعة واحل�صول
على �شهادة الأيزو.
6الت�أكيد على العالقات التحالفية مع م�ؤ�س�سات املجتمع اخلريي
باململك ��ة كذراع تنفيذية مل�شاريع امل�ؤ�س�سة مبا يخف�ض التكاليف
ويرفع العائد.
7التو�سع بقطاع تنمية املر�أة والطفل ال�سعودي.
8تعزيز دور الإعالم والعالقات العامة والن�شر.
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9 .9تركي ��ب النظ ��ام التقن ��ي احلدي ��ث وحتوي ��ل امل�ؤ�س�س ��ة ملنظمة
�إلكرتونية.
1010دف ��ع العمل اخل�ي�ري التنم ��وي باململكة ع�ب�ر رئا�س ��ة امل�ؤ�س�سة
ملجل�س تن�سيق امل�ؤ�س�سات.
�1111إط�ل�اق مرك ��ز العن ��ود ال ��دويل للتدريب م ��ع العناي ��ة مب�شكلة
املخدرات والوقاية منها.
�1212إنتاج الكتب واملطبوعات التوعوية يف جمال التنمية االجتماعية
وتعميق الإميان.
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تاسعًا:
الخاتمة

بف�ضل اهلل تعاىل فقد ا�ستعر�ضنا �سرية �سمو الأمرية العنود بنت
عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود -رحمها اهلل -وقد وجدناها
متيزت يف ن�ش�أتها الأوىل باالرتباط مبنزل �سمو الأمري عبدالعزيز بن
م�ساعد الذي كان ميثل عمق التد ّين والإخال�ص للع�صر اجلديد
لدولة �آل �سعود الثالثة ممثلة ب�شخ�ص موحدها املغفور له ب�إذن اهلل
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود.
كما وجدنا يف �شخ�صية �سمو الأمرية العنود ترجمة �صادقة
وحقيقية لكل القيم النابعة من �أ�صالة تلك املرحلة التي ي�صعب
تكرارها لي�س على م�ستوى اجلزيرة فح�سب �إنمّ ا يف التاريخ ال�سعودي
والعربي والإ�سالمي.
ثم مل�سنا ذلك احلزن على وفاتها املعبرّ عنها باللقاءات ال�شخ�صية
لأ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء والأمريات ،ف� ً
ضال عن الق�صائد
ال�صادقة من �أحفادها.
تال ذلك التعرف عل مفهوم الو�صية و�أحكامها والتعليق على
ال�صدف
و�صية �سمو الأمرية العنود -رحمها اهلل -وكان من حما�سن ُ
�أن جمعت عدد ًا من طلبة العلم ويف مقدمتهم �سماحة املفتي ال�شيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،رحمه اهلل.
ثم تعرفنا على الوقف و�أحكامه ممهد ًا لوقف �سمو الأمرية العنود
وهي م�ؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�آل �سعود اخلريية ،وامل�ؤ�س�سة هي ال�صدقة اجلارية واالمتداد لتلك
الأخالق وذلك الرب الذي ما انفك عن مالزمة الأخوة �أ�صحاب ال�سمو
امللكي الأمراء (في�صل ،حممد� ،سعود� ،سلطان ،خالد ،لطيفة).
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وانتهى الكتاب �إىل ر�ؤية امل�ستقبل التي نتطلع �إليها جميع ًا ب�أن
ت�صبح امل�ؤ�س�سة فريدة يف �شخ�ص املو�صي ومميزة يف �أدائها وهي
ت�ستحق منا كل الوفاء.
�أعيد مكرراً �أن الكتاب يف حد ذاته لن يكون جديداً يف تخليد
ذكرى امر�أة عظيمة ،ولكنه طريق لالقتداء ،وحريّ ب�أي امر�أة
عاقلة االقتداء مبن مات وترك �إرثاً خرياً ميكن التعلق به وتقليده.
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عاشرًا:
المراجع

.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7
.8
.9

�1سليم ��ان ،ح�سن ح�سن ،الأم�ي�ر عبدالعزيز بن م�ساعد (حياته
وم�آثره) ،طبعة خا�صة.
2احلرب ��ي ،دالل بن ��ت خملد ،ن�س ��اء �شهريات من جن ��د ،مكتبة
الدارة املئوية ،دارة امللك عبدالعزيز ،الطبعة بدون1419 ،هـ.
3الوثائ ��ق التاريخي ��ة ل ��وزارة املع ��ارف يف عه ��د وزيره ��ا الأول
خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني املل ��ك فهد ب ��ن عبدالعزيز ،وثائق
و�إح�صائي ��ات خمت ��ارة ،دارة املل ��ك عبدالعزي ��ز الريا� ��ض،
1423هـ.
4اب ��ن منظور جمال الدين ،ل�سان العرب ،جملد  ،15دار نوبل�س،
بريوت2006 ،م.
5املقد�سي حممد ب ��ن قدامه املقنع كت ��اب الو�صايا ()191/17
حتقي ��ق الدكت ��ور عب ��داهلل الرتك ��ي وزارة ال�ش� ��ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد،الريا�ض1419 ،هـ.
�6آل عبدالك ��رمي ،عبدالرحم ��ن ب ��ن �أحمد ،التذك ��رة الندية يف
�أح ��كام الو�صية ،دار طويق للن�شر والتوزي ��ع ،الريا�ض ،الطبعة
الأوىل1423 ،هـ.
7القح ��ف ،د .منذر ،الوقف الإ�سالمي (تطوره� ،إدارته ،تنميته)
دار الفكر املعا�صر ،دم�شق ،الطبعة الأوىل1412 ،هـ.
8املهيدب ،خالد� ،أث ��ر الوقف على الدعوة �إىل اهلل تعاىل ،وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الريا�ض1426 ،هـ.
9ال�ضحي ��ان� ،أ .د .عبدالرحم ��ن ،الأوق ��اف الإ�سالمي ��ة ودورها
احل�ضاري ،دار امل�آثر للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل1421 ،هـ.
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1010الأرن ��اءوط ،د .حممد  -دور الوق ��ف يف املجتمعات الإ�سالمية،
دار الفكر املعا�صر ،لبنان ،الطبعة الأوىل1421 ،هـ.
1111ال�سماري :د .فهد بن عب ��داهلل ،امللك عبدالعزيز ووقف الكتب
�ضمن بحوث ندوة املكتبات الوقفية ،املجلد الأول1420 ،هـ.
1212بح ��وث� :إدارة وتثم�ي�ر ممتل ��كات الأوق ��اف ،الطبع ��ة الثانية،
1415هـ ت�أليف ح�سن عبداهلل الأمني.
1313د .حمم ��د عل ��ي جمعة .ن ��دوة نح ��و دور تنموي للوق ��ف ،وزارة
الأوقاف الكويتية عام 1993م.
1414م�صطف ��ى �أحمد الزرق ��اء� ،أحكام الأوق ��اف ،دار عمار ،عمان
الأردن عام 1418هـ.
1515حممد بن عبدالعزيز عبداهلل ،كتاب الوقف يف الفكر الإ�سالمي
 ،329 – 296 /1طبع عام 1416هـ ،دار الأوقاف املغربية.
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