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ي عترب الدكتور عبدالعزيز اخلويطر وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء ووزير املعارف األسبق ،أحد أبرز رجاالت الوطن املخلصني
الذين سامهوا على مدى عقود طويلة يف حتقيق الكثري من املنجزات  ،من خالل توليه لعدد من املناصب اهلامة مثل وزارة
العمل ووزارة املالية ووزارة الصحة ووزارة الرتبية والتعليم  ،ولذلك لقب الدكتور اخلويطر الذي وافته املنية العام املاضي بعميد
الوزراء  ،كما كانت للراحل جبوار رحلته الوزارية واإلدارية ،رحلة أخرى بصحبة الكلمة واإلبداع األديب إىل جانب العديد من
قنوات الثقافة اليت عاصرها برؤية مسؤول  ،وقلم أديب ورسالة مبدع.
الوالدة والنشأة

ولد الدكتور عبدالعزيز اخلويطر يف عنيزة عام  5433ه ــ ،وتلقى تعليمه األول باملدرسة السعودية االبتدائية يف مكة
املكرمة ،حيث واصل تعليمه اإلعدادي والثانوي ليتخرج بعد ذلك من املعهد العلمي السعودي يف عام 5411هـ،
ليكمل تعليمه اجلامعي بعد ذلك يف القاهرة ،ومنه إلكمال تعليمه العايل يف لندن حيث كانت دراسته العليا يف
التاريخ ،ليعود بعدها إىل أرض الوطن ويصبح أول سعودي حيصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا يف عام
5431هـ.
شخصيته
يتمتع اخلويطر بشخصية غري عادية ،شخصيّة حمبة للعلم والعلماء أثرت احلركة التعليمية يف اململكة ،وبلغت أعلى
يصا على مسعة الوطن
رمزا من رموز هذا الوطن حيث كان
ً
املراكز يف الدولة ،فأصبحت ً
اضعا حر ً
شجاعا كرميًا متو ً
ائعا يف إدارته وتعامله وسلوكه وتواضعه
وما يقال عن أهله  ،أمينًا حيافظ على أموال الدولة أكثر من ماله ،
أمنوذجا ر ً
ً

أوال مثّ وطنه وأمته.
ومثابرا
وخملصا لدينه ً
 ،ججم ً
ً
تهدا ً
َّ
كامل من املواطنني  ،وأخذ هؤالء
جيل ٌ
ونظرا لكل ما يتمتع به من صفات محيدة  ،تتلمذ وتعلم على يده ٌ
ً
التوجيه منه  ،وخباصة من تسلموا فيما بعد مراكز أو وظائف عليا بالدولة .واستوحى هذا اجليل من إخالصه
وجديته وصربه ؛ فحاكاه مبا أفاده يف علمه وفيما بلغه من النجاح والتوفيق يف حياته العملية ،حمتفظًا للراحل مبكانة
عالية من التبجيل والتقدير واالحرتام.
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السرية العلمية والعملية

ميتلك الفقيد رمحه هللا  ،سرية ثرية معرفيًا وثقافيًا وإداريًا ،حيث كان من أوائل أبناء هذا الوطن املعطاء احلاصلني
عاما جلامعة امللك سعود بالرياض يف
على شهادة الدكتوراه ،فقد خترج يف جامعة لندن وعني بعد عودته منها أمينًا ً
ئيسا لديوان
عام 5431هـ ،وبعد عامني عني و ً
كيال للجامعة ،واستمر يف هذا العمل حىت 5435هـ ،مث عني ر ً
امل راقبة العامة ،كما كلف بالعديد من املناصب الوزارية اليت منها:
العمل والتعليم العايل باإلنابة ،كما عمل وز ًيرا للمعارف والصحة واملالية باإلنابة ،وعني بعدها وزير دولة وعضو
جملس الوزراء إىل جانب العديد من املهام الوزارية واملهام األخرى داخل اململكة وخارجها ،ولذلك لقب بأنه عميد
الوزراء.
عضوا يف كثري من اللجان واهليئات العليا ،حيث
وإىل جانب تنقله يف العمل الوزاري واإلداري ،كان رمحه هللا ً
أسهم من خالل تلك العضويات مبزيد من العطاء هلذا الوطن ،ما جعله حمل ثقة والة األمر ،بدءًا بامللك سعود مث
امللك فيصل مث امللك خالد وامللك فهد -يرمحهم هللا  -وخادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز – رمحه
هللا  -وقد قال عنه امللك فيصل رمحه هللا« :اخلويطر ثروة وطنية فال تفرطوا فيها».
توليه منصب وزارة املعارف

شجاعا يف قراراته حينما يرى فائدهتا وسالمتها ،كرميًا للفئة
وخالل فرتة تسلمه ملنصب وزير املعارف ،كان الفقيد
ً
اخلاصة» بالنسبة لتغذيتهم أو انتقاالهتم ،وال يرفض طلبًا يف كل أمورهم.
اخلاصة من الطالب «ذوي االحتياجات
ّ

وقد متيزت فرتة عمله يف وزارة املعارف بتنوع مصادر التأليف ملناهج الوزارة؛ حيث بارك هذا اإلجراء ودفع به إىل
التنفيذ ،وهلذا طرقت الوزارة كل األبواب لتطوير املناهج من خالل تكليف عدد من اجلهات العلمية والشخصيات
املؤهلة للمشاركة يف التأليف.
ومت االتفاق مع اجلامعة األمريكية يف بريوت اليت كانت ذات مسعة علمية قوية ،حيث عهدت إليها الوزارة بتطوير
عقدا لتطوير هذه املواد ،وأنشأت الوزارة
جمال الرياضيات والعلوم يف مرحليت االبتدائي واملتوسط ،ووقعت الوزارة معها ً
مراكز مستها «مراكز العلوم والرياضيات» ؛ لتوفري املزيد من املعلمني يف تلك التخصصات ،وأسندت الوزارة لكلية
العلوم يف جامعة امللك سعود تطوير مادة العلوم يف املرحلة الثانوية .وكلفت بعض الشخصيات العلمية من أساتذة
اجلامعات واملختصني يف الوزارة لتأليف كتب الرياضيات يف املرحلة الثانوية.
هذا فضالً عن اهتمامه رمحه هللا باللغة اإلجنليزية  ،حيث أعلنت الوزارة للشركات األجنبية طلب تأليف كتب
للغة اإلجنليزية مع تدريب املعلمني على تلك الكتب  ،ونشرت إعالناهتا يف بريطانيا وأمريكا  ،وتقدمت جمموعة من
الشركات األمريكية والربيطانية  ،ورشح فريق الفحص شركة ماكمالن الربيطانية اليت ألفت الكتب  ،وقامت بتدريب
املعلمني ،إضافة إىل إسهام معاليه يف نظام األسر الوطنية  ،وهو عبارة عن نظام مرن يتيح للوزارة االستعانة
بالكفاءات العلمية وصرف املكافآت اجملزية  ،ولقد بارك معاليه هذا النظام ودعم هذا املشروع.
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ويف تلك الفرتة رفعت الوزارة للمقام السامي نظام األسر الوطنية ،وكان اخلويطر  -وهو املشهور باحلزم يف األمور
املالية  -كرميًا سخيًا يف اإلنفاق على اجلانب الفكري والعلمي ،فقد شجع على إعطاء املزيد من املكافآت ألعضاء
األسر من أساتذة اجلامعات واملوجهني واملعلمني الذين لديهم القدرة على الكتابة والتأليف.
دوره يف تطوير التعليم

وكانت مهنة التعليم قبل توليه الوزارة مهنة غري مرغوبة ،وكانت كليات الرتبية وإعداد املعلمني تعاين من ضعف
اإلقبال عليها؛ لضعف العائد املادي للمعلمني .وهلذا درست الوزارة هذه االشكالية  ،وسعت إلجياد كادر خاص
باملعلمني ،وبذلت الوزارة ورجاهلا وعلى رأسهم اخلويطر اجلهود املوفقة إلصدار هذا الكادر  ،وأكدوا أمهية املعلمني ،
وأصروا على ضرورة إفرادهم بكادر خاص يضم فيه الراتب األساس مع البدالت اليت متنح هلم ليستفيدوا عند
التقاعد بأكرب قدر ممكن  ،وأن تكون الرتقيات من مستوى إىل مستوى مربوطة بالتأهيل العلمي  ،وصدر ذلك
الكادر بالقرار رقم  131يف  ،5315 -55-51ليعمل به يف 5311 -7-5هـ.
وكان ذلك الكادر من أفضل السالمل الوظيفية يف الدولة ،وعلى إثره تنافس املعلمون يف طلب العلم والتحصيل،
وتنامت أعداد احلاصلني على الدرجات العلمية الرفيعة.
ويف عام  5317هـ صدر األمر السامي الكرمي بأن يك ون احلد األدىن للمؤهل العلمي للمعلمني هو اجلامعة،
وحتولت بناء على ذلك الكليات املتوسطة إلعداد املعلمني إىل كليات جامعية ،صار امسها كليات املعلمني.
عالقاته مع املسؤولني
كيزا على النهاية
أما عن عالقته رمحه هللا باملسؤولني يف الوزارة فكانت حازمة واحرت ًاما للجاد
وتقديرا لألمني وتر ً
ً
واملنتج على الطالب واملعلم واملدرسة ،وهكذا من خالل جهوده وجهود هؤالء الرجال واإلنفاق الضخم على التعليم
مت تأهيل كوادر من شباب الوطن يف جوانب اقتصادية وطبية وصناعية وتعليمية وتقنية متكنت من قيادة اجملتمع حنو
ما نعيشه ونشاهده اآلن من ازدهار وتطوير يف مجيع اجملاالت.
أمنوذجا لإلنسان االستثنائي وقدوة فاضلة حيتذى هبا ،ال
وأبرز ما مييز الفقيد رمحه هللا ،أنه يف كل حياته كان
ً
يعادي ،وال يعتدي ،عرف عنه احللم واألناة ،والصرب يف الشدائد ،عف اللسان ،آسر يف حديثه ،يعرف عنه حبه
لعمل اخلري ،والسعي من أجل اخلري ،ألنه رجل من األخيار .كما كان له دوره التارخيي يف هنضتنا التعليمية اليت
عاصرها من البداية ،ومارس التدريس اجلامعي يف جمال ختصصه االكادميي «التاريخ» ،وله دوره املؤثِّّر يف صياغة
املناهج التعليمية.
دون اخلويطر سريته الذاتية املليئة باإلجنازات يف كتاب أديب جاء بعنوان (وسم على أدمي الزمن ) يعكس مالمح
 َّشخصيته ومعامل نبوغه

4

أبرز صفاته ومواقفه القيادية
 القدوة احلسنة
عاد الدكتور اخلويطر من بريطانيا حامال شهادة الدكتوراه يف التاريخ كأول سعودي حيصل عليها من أوروبا ذلك الوقت ،
وكانت هذه الدرجة يف ذلك الزمن حلما بعيد املنال بل من املستحيالت اليت يفكر أبناء اململكة آنذاك .كان اخلويطر
بعد ذلك قدوة ونرباسا يردي كل اجلامعيني الطموحني ان يسلكوا مسلكه يف مستقبل العلم والتعلم واحلصول على
الدرجات اجلامعية العليا .
قال د .مدين عالقي "كانت دكتوراه اخلويطر للكثري من السعوديني وأنا منهم ،قدوة يف ان نسري سريه وحنذو حذوه
لكي نصبح أساتذة يف اجلامعات السعودية القائمة آنذاك – واليوم أصبح لدينا اآلالف من محلة الدكتوراة "
نظرية السمات
من خالل قراءيت لسريته رمحه هللا رأيت أنه اجتمعت يف شخصيته أبرز صفات نظرية السمات للقيادة  ،،ومنها على سبيل
املثال للحصر :
 ضبط النفس والتفهم العميق
قال عنه د .فهد السماري (أمني عام دارة امللك عبدالعزيز ) :"كانت إدارته معروفه باهلدوء والتؤدة وعدم االستعجال يف التغيري وإعطاء األمر وقتا أكثر " وهذه شهادة حق من
الدكتور السماري بان القادة الناجحون يتمتعون باهلدوء والثقة وكذلك التوازن املزاجي واالنفعايل .والقدرة على
التنبؤ أثناء حدوث األزمات ضبط النفس
كان رمحه هللا هبدوئه ومسته وبساطته ميثل أحد معامل االستقرار يف الدولة فهو اكثر من وزير دولة وأقربللمستشار إذا ما عرفنا أنه كان يكلف ملفات سياسية مهمة أو يٌرسل إىل قادة ذوي ميول حادة أو هنج ثوري .

 حتمل املسؤولية

كان رمحه هللا من رجال الوطن الذين محلوا أمانة املسؤولية لسنوات طوال بكل اقتدار وقد عاصر مخسة من امللوك بدءا
بامللك سعود ،ومت اعتباره عميد الوزراء لثقة والة األمر به .فقد تقلب يف عدة مناصب وزارية يف الدولة كان آخرها وزير
دولة بدون وزارة،ولكنه كان يرأس اللجنة العامة يف جملس الوزراء طوال حياته العملية  ،وكان من النادر أن يذكر أنه قام
بإجازة وكثريا ماينوب عن الوزراء خالل غياهبم يف إجازات أو مهام رمسية
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اإلميان باهلدف
كان رمحه هللا حريصا على املصلحة العامة  ،تبىن اهلندسة القيمية يف جماالت العمل قبل تبين بعض اجلهات هلذا املنهج
حريص على وضع أهداف حقيقية للحقائب الوزارية اليت أوكلت إليه وأكثر حرصاً على متابعة حتقيق هذه األهداف بكل
إخالص وتفان.
وهنا تتجلى أبرز صفات القائد احلقيقي الذي ميلك نظرة بعيدة املدى فهو يف احلاضر ولكن عقله يف املستقبل  ،يعمل
على حتقيق هدف معني ولكن دائما لديه أهداف إضافية يف جعبته تنتظره.
األمانة
 ذكر د ،عبدالعزيز الثنيان موقف حصل معه عندما عجني مديرا للتعليم بالرياض التقى بالدكتور اخلويطر يف مكتبهوقال له :كن قدوة تكن قوياً ،كن قدوة تكن مؤثراً وكان بيده قلم توقيع فوضع القلم يف حافظة األقالم وقال:
هذا القلم للدولة لو وضعته جبييب رمبا أخذ عيين ففهمت رسالته وهي األمانة األمانة والعفة العفة
 امتاز باليد النظيفة رغم تسنمه العديد من الوزارات واإلدارات  ،كان شريف اليد عفيف اللسان وحمباً للعلومالرتبوية واملعارف الرتاثية
 يف لقاء صحفي أجراه معه د .زياد الدريس رئيس حترير جملة املعرفة يف منزله قال له  :احلال الذي عليه مكتبكالينبئ عن احلال الذي عليه منزلك ملاذا هذا التغاير ؟
 فأجابين ببساطة  :منزيل أثاثه من جييب  ..مايل اخلاص  ،أما مكتيب فأثاثه من املال العام قلت له  :لكن هللا مجيل حيب اجلمال أجابين فوراً  :أن أحب اجلمال لكنين الأحب هدر املال العام يف التجمل على حساب احلقوق األساسية .فأنا يفأغري يوماً أثاث املكتب الذي وجدته عليه قبل جميئي فاألثاث الذي وسع من
مجيع املواقع اليت عملت فيها مل ً
قبلي سيسعين أيضا.

 القائد املثقف
كان رمحة هللا يؤكد دائما بأن الثقافة اليت متلك يف ذاهتا كل عناصر القوة واالستمرار واليقني الفكري والروحي هي اجملال
احلقيقي لتنمية حوار احلضارات االنسانية حبيث يأيت جيل من املفكرين واملثقفني قادرين على أن يسهموا بصورة فعالة
وبارزة يف إثراء ذلك احلوار
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 إدارة الوقت
كان رمحه هللا جييد إدارة الوقت فقد عمل طيلة األربع وأربعني سنة بكل جد واجتهاد ومل يشغله هذا عن كتابة
الكثري والكثري من الكتب .
زاره أحد زمالءه القريبني منه يف منزله – وإذا أمامه أربع حقائب كبريه وجلس يتحدث معه ومأن ليس وراءه عمل
وعندما سأله عن هذه احلقائب قال :معامالت الوزارات وكان وقتها وزيرا للمعارف ونائباً عن ثالث وزارات أخرى
من ضمنها املالية ،فأشفق عليه وحاول االستعجال باخلروج فأىب  ،فقال له ضيفه الأريد اشغالك
فرد عليه رمحه هللا  :بتنظيم الوقت وصرفه مبا ينفع سأجلس معك ونتحدث وسأهني هذه املعامالت بعون هللا .
اإلدارة الناجحة
ويفوض
يف اإلدارة كان مينح الصالحيات والتفويض وال يعتمد على املركزية  ،وقد كان مينح موظفيه الثقة يف العمل ّ
وكالءه ولكنه اليقبل التهاون أو التقصري
 منح الصالحيات للمرؤوسني
نقال عن أ .محدالقاضي الذي الزمة فرتات طويلة قال  " :كان د .اخلويطر إذا رأى أمانة املسؤول الذي
يعمل معه يعطيه الصالحية اليت جتعله خموال باجناز العمل وخدمة الناس  ،ومن يعرف منكم مسؤوال عمل
معه بإحدى الوزارات واجلهات فليسأله وليطلب منه موقفاً يؤكد ذلك
 الشجاعة يف اختاذ القرار
 يف عام 5351هـ ذكر د عبدالعزيز الثنيان موقف حصل معه عندما كان وكيال للدكتور اخلويطر يف وزارة املعارفحيث وجد توجيهاً يقضي بدراسة اقرتاح لوزارة املالية إلعادة النظر يف كادر املعلمني من جلنة يشرتك فيها وكيل
وزارة اخلدمة املدنية واملعارف واملالية والتخطيط  ،فجئت خبطاب تكليفي للمشاركة يف اللجنة كممثل لوزارة
املعارف ليوقع عليه الوزير(اخلويطر)وحني قرأه تغري وجهه وقال  :لن أوقع عليه ،فقلت لكن اللجنة ستجتمع غدا
واملالية يتابعون ’ فقال يل  :اتركهم جيتمعون لوحدهم لن تشارك الوزارة يف اجتماع ميس حقوق املعلمني
وبالفعل انتصر د.اخلويطر للمعلم الذي راهن على دوره يف النهوض بالوطن الغايل.
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القيادة التشاركية لدى د .اخلويطر
عندما كان رمحه هللا وكيال للجامعة بصالحيات أقرب للمدير تسلم اجلامعة وكانت جامعة تقليدية طموحها أن تكون
شبيهة باجلامعات املصرية ،ومما الشك فيه أن د اخلويطر كان يطمح للتطوير لكن التطوير كان حيتاج إىل رؤية ورجال .
لذلك عندما وصلت إىل اجلامعة دفعة مبكرة من الشباب املتحمسني  ،الذين عاشوا التجارب األكادميية الغربية واستوعبوا
كثريا من األسس واملنطلقات كان ترحيبه هبم كبريا وثقته هبم عالية ،مل يقف يف وجه أي فكرة بناءة وال أي مشروع علمي
فيه مصلحة  ،فقام هؤالء الشباب بتقدمي املشروعات املختلفة له ومشلت االقرتاحات تطوير املناهج اجلامعية وفتح األقسام
اجلديدة وإنشاء املتاحف العلمية والقيام ببعثات للتنقيب وتطوير مكتبة اجلامعة  ،وغري ذلك مما يطول شرحه.
وبالفعل استمع هلم وحصل مايريد هؤالء الشباب ففي عهده خرجت بعض األعمال للوجود فأنشئت مجعية التاريخ واآلثار
 ،وإنشاء أول متحف رمسي لآلثار يف اململكة
 ويف النهاية سأقف على قصة واحدة فقط ،تؤكد أن الكبار مشاعل ضياء مبواقفهم ورؤيتهم لألمور .وهذه
القصة اليت رواها القصييب يف كتابه "حياة يف اإلدارة" طريفة ومضيئة يف آن؛ إذ يروى أن اخلويطر -رمحه
مرت عليه "املعاملة" بوصفه وز ًيرا للمالية باإلنابة
هللا -ق ّدم طلبًا لوزارة املالية بوصفة وز ًيرا للمعارف ،وعندما ّ
-يف نفس الوقت -رفض الطلب ،وهذه القصة رغم غرابتها تضيء لنا الطريق بعدد من الدروس:

أوهلا :أن اخلويطر رجل دولة بامتياز ،يتّسم باألمانة واإلخالص لقيادته اليت وضعت فيه الثقة ،وكان أهالً هلا.

وثانيها :أنه يتسم باملوضوعية يف احلكم بعي ًدا عن العاطفة وإيثار الذات.

وثالثها :أن القيادي املاهر يلبس لكل موقف قبعته املناسبة له دون خلط لألوراق.
ورابعها :أنه يعلّمنا أن صناعة القرار ختتلف باختالف موقع املسؤول.
رحم هللا الوزير اخلويطر ،فقد عاش رجالً يف نزاهة ،ونزاهة يف رجل!!
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