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برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز   اآل �شعود – حفظه اهلل - ا�شت�شاف جمل�س ال�شورى 

االجتماع الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة الع�شرين الذي عقد يف مدينة الريا�س خالل املدة من 2 – 4 / 4 / 

1433هـ حتت عنوان »منو اقت�شادي م�شتدام لعامل اآمن«، ا�شت�شافة جمل�س ال�شورى لالجتماع اعرتاف دويل بنجاح املجل�س 

يف اأداء دوره الت�شريعي والرقابي وم�شاركته يف �شناعة القرار لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة واال�شتقرار واالأمن والعدل 

للوطن واملواطن اإ�شافة اإىل دوره املهم على �شعيد ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة من خالل تكري�س املجل�س الدبلوما�شية الربملانية 

لتعزيز ودعم مواقف اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�شمو ويل عهده 

االأمني – حفظهما اهلل – جتاه خمتلف الق�شايا العربية واالإقليمية والدولية.

متيز االجتماع مبحاوره الرئي�شة حيث وفق القائمون على التح�شري له من قيادات جمل�س ال�شورى واأع�شائه يف اختيار 

املو�شوعات الرئي�شة لالجتماع املتمثلة يف احلوار العاملي للثقافات، واأزمة الديون ال�شيادية واآثارها على االقت�شاد العاملي، 

والطاقة لتنمية م�شتدامة، وقد اأبدى روؤ�شاء الوفود الربملانية امل�شاركة تقديرهم ملجل�س ال�شورى على اختياره لتلك املحاور، 

واأثروا مب�شاركاتهم ومداخالتهم جميع املو�شوعات.

وجاء البيان اخلتامي لالجتماع مبا ت�شمنه من تو�شيات خل�س اإليها املجتمعون ليكمل م�شرية النجاح لهذا اللقاء، حيث �شددوا 

على �شرورة اأن تكون برملانات دول جمموعة الع�شرين، من خالل دورها كج�شور توا�شل بني ال�شعوب، معنية ب�شكل مبا�شر يف 

عملية ن�شر احلوار بني اأتباع االأديان وتر�شيخ االأمن وال�شالم، وفيما يتعلق بالطاقة اأكد امل�شاركون اأن حتقيق ال�شالم ال�شامل 

والعادل يف منطقة ال�شرق االأو�شط يتطلب جعل املنطقة خالية من االأ�شلحة النووية من اأجل ال�شالم والرخاء االقت�شادي 

العاملي. ويف هذا ال�شدد فاإن احلوار داخل كل دولة وو�شع م�شار لالإ�شالح �شروريان لتحقيق تطلعات �شعوب دول املنطقة. 

واأبدت برملانات دول جمموعة الع�شرين اإدراكها الأهمية احرتام القانون الدويل ودعم الثقة من اأجل ن�شر ال�شالم واالأمن يف 

العامل. واأكدت �شرورة دعم اإعالن االأمم املتحدة اختيار عام 2012 ليكون »ال�شنة الدولية للطاقة امل�شتدامة للجميع«. وطالبت 

املجتمع الدويل بالتفاعل مع مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لزيادة امل�شاعدات االإمنائية من 

املوؤ�ش�شات الوطنية واالإقليمية والدولية وتوجيهها ملعاجلة فقر الطاقة من اأجل  حتقيق اأحد اأهم االأهداف التنموية لهذه االألفية.

االإعداد والتح�شري لالجتماع �شار على قدم و�شاق منذ موافقة الدول االأع�شاء يف املجموعة على طلب املجل�س ا�شت�شافة 

االجتماع، حيث �شكل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ جلنة عليا للتح�شري 

وتنظيم االجتماع برئا�شة معايل م�شاعد رئي�س املجل�س وع�شوية االأمني العام وعدد من اأع�شاء املجل�س تفرعت عنها اأربع جلان 

اإعالمية وعلمية وا�شتقبال وخدمات م�شاندة، ومت ت�شخري كافة االإمكانات والطاقات، وبذل جميع اأع�شاء اللجان ومن�شوبو 

االإدارات املعنية يف املجل�س جل جهودهم و�شخروا طاقاتهم يف االإعداد والتنظيم لهذا التجمع الربملاين العاملي باإ�شراف من 

معايل رئي�س املجل�س ومتابعة معايل نائبه، معايل امل�شاعد رئي�س اللجنة التح�شريية مما اأ�شهم يف جناحه لي�شاف اإىل جناحات 

اململكة العربية ال�شعودية يف ا�شت�شافة وتنظيم اأي اجتماع اأو موؤمتر اإقليمي ودويل.

رئي�س التحرير
 
•

استضافة مجلس الشورى لالجتماع التشاوري:
 اعتراف دولي بنجاح 

المجلس في أداء دوره 
التشريعي والرقابي

•
د. حممد �ملهنا 
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المحتويات
تغطية 8

لغتنا الجميلة.. تتعرض لغزو فكري
اللغة العربية لغتنا اجلميلة التي �شرفت باأن تكون لغة القراآن، والتي تعر�شت لكثري من حماوالت الغزو الفكري على مدى 

الع�شور املختلفة، وما تتعر�س له يف اليوم يفوق ما �شبق. البع�س يعتقد اأن ذلك يرجع اإىل التدهور يف حياتنا وانعك�س 

بالتايل على لغتنا. ويرى اآخرون اأن ثورة التكنولوجيا والعلوم من حولنا والتي تاأخرنا فيها وما نحن اإال م�شتهلكني ملنتجاتها 

هو ال�شبب يف رفع �شاأن لغات اأخرى تغذي تلك الثورة التكنولوجية بينما تقبع العربية يف اآخر الت�شنيف.

فهل تعاين اللغة العربية بالفعل من تدهور، وما �شكله وكيف ميكن اإعادة بريقها؟ 

40حوار
د. محمد بن عبداهلل آل ناجي:

قضايا الوطن وهموم المواطن أولويات عمل عضو مجلس الشورى
اأكد ع�شو جمل�س ال�شورى د. حممد بن عبداهلل اآل ناجي اأن ق�شايا الوطن وهموم املواطن من اأولويات عمل ع�شو جمل�س 

ال�شورى فهو يعاي�شها با�شتمرار، وقال اإن ع�شو جمل�س ال�شورى تتكون لديه خربات تراكمية من خالل عمله باملجل�س واإن البحث 

العلمي ال يتوقف عن اإيجاد حلول للم�شكالت التي يواجهها االإن�شان، وو�شف اختبارات القيا�س باأنها حققت جزءًا كبريًا من 

االأهداف التي و�شعت الأجلها واأنها تق�شي على  االجتهادات واالرجتالية يف و�شع اختبارات القبول.

30تحقيق

نجاح متميز للقاء التشاوري لرؤساء برلمانات مجموعة 
العشرين 

 حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �شهد اجتماع روؤ�شاء برملانات دول جمموعة 

الع�شرين جناحًا كبريًا، حيث ناق�س االجتماع احلوار العاملي للثقافات، واأزمة الديون ال�شيادية واآثارها على االقت�شاد 

العاملي، والطاقة لتنمية م�شتدامة. واللقاء الذي افتتحه رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ خل�س اإىل الدعوة اإىل التفاهم واحلوار بني ال�شعوب والثقافات وو�شع االأطر وتهيئة املناخ 

املالئم لذلك للحوار 

األجهزة المحمولة.. مصدر خطر 
ت�شهد تقنية املعلومات حتديات هائلة تواجه عملية اإدارة وحماية وتاأمني املعلومات احليوية واحل�شا�شة اخلا�شة باملوؤ�ش�شات، 

ومع ازدياد ا�شتخدام االأجهزة املحمولة مثل الالب توب والهواتف الذكية يجعلها م�شدرًا من م�شادر املخاطر التي تتعر�س لها 

�شبكات املوؤ�ش�شات وبياناتها. وقد اأ�شحى تاأمني املعلومات من االأمور التي يجب اأن توؤخذ يف ح�شبان القائمني على اأمن املعلومات 

ملا يتعلق بها من انتهاكات تتمثل يف البيانات املفقودة اأو امل�شروقة اأو يف فقدان االأجهزة املحمولة نف�شها مما ي�شكل نوعًا جديدًا 

ومكلفًا من التهديدات. د. جربيل عري�شي يقدم درا�شة عن هذا املو�شوع.

دراسة 50
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لالحتاد الربملاني الدولي بدورتها الـ 120 اليت عقدت يف العاصمة ُايوبية
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أكد أهمية اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين 

مجلس الوزراء: المملكة ستكون في طليعة أي 
جهد دولي لحماية الشعب السوري

اأكــــد جمــلــ�ــس الــــــوزراء اأهــمــيــة الــلــقــاء 

الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات دول 

ا�شت�شافه  الـــذي  الع�شرين  جمموعة 

جمل�س ال�شورى بالريا�س حتت عنوان: 

اآمن”  لعامل  م�شتدام  اقت�شادي  “منو 
ب�شفته اأحد اأهم امللتقيات الدولية نظرًا 

ملا ي�شهده العامل من تطورات على خمتلف 

االأ�شعدة خا�شة ما يتعلق باالأزمة املالية 

الدول  بع�س  جتتاح  التي  واالقت�شادية 

الدولية  اجلــهــود  ت�شافر  يتطلب  ممــا 

الإيجاد احللول الناجعة لها.

جــاء ذلــك خــالل اجلل�شة التي عقدها 

جمل�س الوزراء يوم االثنني 1433/4/5هـ 

برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود.

واأو�ــشــح معايل وزيــر الثقافة واالإعــالم 

الدين  حميي  بــن  عبدالعزيز  الدكتور 

خوجة، يف بيانه لوكالة االأنباء ال�شعودية، 

اإىل  تطرق  املجل�س،  اأن  اجلل�شة  عقب 

الو�شع  العربية والدولية ب�شاأن  اجلهود 

يف �شوريا، معربًا عن تقدير اململكة ملا مت 

بذله من جهود النعقاد املوؤمتر الدويل 

الأ�شدقاء ال�شعب ال�شوري، وجمددًا تاأكيد 

اململكة على اأنها �شتكون يف طليعة اأي جهد 

دويل يحقق حلواًل عاجلة و�شاملة وفعلية 

اململكة  واأن  ال�شوري،  ال�شعب  حلماية 

العربية ال�شعودية حتمل االأطراف الدولية 

امل�شوؤولية  الــدويل  التحرك  تعطل  التي 

اإليه االأمــور خا�شة  اآلت  االأخالقية عما 

املتخاذل  موقفها  يف  ا�شتمرت  مــا  اإذا 

واملتجاهل مل�شالح ال�شعب ال�شوري.

وهناأ جمل�س الوزراء فخامة الرئي�س عبد 

اجلمهورية  رئي�س  هــادي  من�شور  ربــه 

اليمنية مبنا�شبة انتخابه من قبل ال�شعب 

اليمني، واأدائه اليمني الد�شتورية رئي�شًا 

من  املزيد  متمنيًا  اليمنية،  للجمهورية 

لل�شعب  والــرخــاء واال�ــشــتــقــرار  التقدم 

اليمني ال�شقيق.

ــني مــعــايل وزيـــر الثقافة واالإعــــالم،  وب

اأن جمل�س الــوزراء بــارك جهود الهيئة 

املتخ�ش�شة املكلفة بدرا�شة املقرتحات 

املعنية مببادرة خادم احلرمني ال�شريفني 

لالنتقال من مرحلة التعاون اإىل مرحلة 

االحتاد بني دول جمل�س التعاون اخلليجي 

التي عقدت اجتماعها االأول مبقر االأمانة 

ال�شكر  عن  معربًا  الريا�س،  يف  العامة 

ال�شريفني  احلــرمــني  خلــادم  والتقدير 

واإخوانه اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة 

دول املجل�س على ت�شكيل هذه الهيئة مما 

ــروؤى وا�شت�شعار طموح  يج�شد احتــاد ال

على  والعمل  املجل�س  �شعوب  وتطلعات 

حتقيقها.

ويف ال�شاأن املحلي قدر جمل�س الــوزراء 

ا�شتملت  التي  القيمة  امل�شامني  عاليًا 

ال�شريفني  خــادم احلرمني  كلمة  عليها 

اأيده اهلل - امل�شاركني  لدى ا�شتقباله - 

يف اللقاء الوطني التا�شع للحوار الفكري 

ــل حتـــت عــنــوان  الــــذي اخــتــتــم يف حــائ

»االإعـــــالم الــ�ــشــعــودي.. الــواقــع و�شبل 

واالآفــاق  واالأدوار  املنطلقات  التطوير.. 

اأن ما عرب عنه  امل�شتقبلية« م�شددًا على 

امللك املفدى خالل كلمته يج�شد احلر�س 

االأبوي الكبري جتاه �شعب اململكة والعقيدة 

االإ�شالمية ال�شمحة واأهمية احلــوار يف 

خدمة الدين والوطن.

اململكة  ح�شول  موا�شلة  املجل�س  وثمن 

ممثلة يف وزارة العدل على املرتبة االأوىل 

عامليًا يف �شرعة نقل امللكية العقارية وذلك 

يف اإطار منجزات م�شروع خادم احلرمني 

ال�شريفني لتطوير مرفق الق�شاء.

بن  عبدالعزيز  الــدكــتــور  معايل  واأفـــاد 

حميي الدين خوجة، اأن جمل�س الوزراء 

اأ�شدر عدة قرارات منها:

اتفاقية  تنفيذ  نظام  على  •املوافقة 
ـــــاج وتــكــديــ�ــس  ـــــت ـــر وان ـــطـــوي حـــظـــر ت

)البيولوجية(  البكرتيولوجية  االأ�شلحة 

االأ�شلحة  تــلــك  وتــدمــري  والتوك�شينية 

اأعــد  وقــد  بــالــقــرار.  املرفقة  بال�شيغة 

مر�شوم ملكي بذلك.

رئي�س  �شمو  تفوي�س  على  •املوافقة 
اأو من  الهيئة العامة للطريان املدين - 

الكويتي  بالتباحث مع اجلانب  ينيبه - 

الإعــــداد مــ�ــشــروع اتــفــاقــيــة بــني اململكة 

العربية ال�شعودية ودولة الكويت يف جمال 

خدمات النقل اجلوي.

امللحق  )الربوتوكول(  على  •املوافقة 
باالتفاقية املوقعة بني حكومة اململكة 

العربية ال�شعودية وحكومة اجلمهورية 

االزدواج  جتنب  اأجــل  مــن  الفرن�شية 

على  الــ�ــشــرائــب  �ــشــاأن  يف  ال�شريبي 

الدخل واالإرث والرتكات وراأ�ــس املال 

بتاريخ  باري�س  مدينة  يف  عليه  املوقع 

1432/3/15هـ املوافق 2011/2/18م 

اأعد  وقــد  بالقرار.  املرفقة  بال�شيغة 

مر�شوم ملكي بذلك.

ت
عا

اب
مت
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مجلس الشورى يحتفي بوزيري الحج والخدمة المدنية 
ومدير جامعة حائل ويهنئهم بالثقة الملكية 

بــثــالثــة من  ــ�ــشــورى  احــتــفــى جمل�س ال

القاعة  يف  وذلــك  ال�شابقني،  اأع�شائه 

االأندل�شية مبقر املجل�س. وقد اأقيم حفل 

خطابي بهذه املنا�شبة بدئ بتالوة اآيات 

من القراآن الكرمي.

ثم األقى املحتفى بهم كل من معايل وزير 

بندر بن حممد حجار،  الدكتور  احلج 

الدكتور  املدنية  وزيــر اخلدمة  ومعايل 

عــبــدالــرحــمــن بــن عــبــداهلل الــــرباك، 

ومــعــايل مــديــر جامعة حــائــل الدكتور 

اإبــراهــيــم الــرباهــيــم كلمات  خليل بــن 

قدموا فيها �شكرهم وتقديرهم ملجل�س 

ال�شورى، وملعايل ف�شيلة ال�شيخ الدكتور 

رئي�س  ال�شيخ  اآل  حممد  بــن  عــبــداهلل 

املجل�س على هذه اللفتة الكرمية واملوقف 

النبيل واحلفاوة البالغة والتقدير غري 

امل�شتغرب .

ال�شورية  التجربة  عظم  عــن  وعـــربوا 

وتعلمهم منها االلتزام بالقيم واحلكمة 

واحل�شافة واملرونة وحب الوطن والعمل، 

املحلية  امل�شتجدات  ف�شاًل عن مواكبة 

والدولية.

بعدها األقى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

ال�شورية  :«اإن املمار�شة  كلمة قال فيها 

مثلما هي راقية يف مبادئها، فهي ثرية 

يف جتربتها، عميقة يف معانيها، غزيرة 

اآرائها، ممتعة يف نتائجها، وجمل�س  يف 

املمار�شة  يحت�شن هذه  الــذي  ال�شورى 

ويــتــ�ــشــرف بــاآدائــهــا هــو واحــــة عطاء 

ومدر�شة معارف ن�شتفيد منها احلوار 

والنقا�س ونتدار�س فيها االآراء واالأفكار، 

ومن هنا كان متداولو الراأي حتت قبته، 

واملنهمكون يف اأعمال جلانه، وامل�شاركون 

يف ر�شم قراراته حمط تقدير القيادة 

احلكيمة بعد اأن خا�شوا جتربة تكاملية 

عز  ع�شرية  �شورية  وممار�شة  فريدة 

مثيلها فزادت خربتهم �شقاًل وفا�شت 

قدراتهم عطاء و�شموًا، فال تكاد مت�شي 

دورة من دورات جمل�س ال�شورى اإال ونرى 

من اأع�شائه من نال الثقة امللكية الكرمية 

يف ت�شلم مهام وزارة اأو جامعة اأو �شفارة 

ال�شورى ثقة  ليمنح جمل�س  اأو موؤ�ش�شة 

فوق ثقة وو�شامًا على و�شام، ويوؤكد على 

ما يوليه قادة هذه البالد لهذا املجل�س 

من رعاية واهتمام، واإدراك لــدوره يف 

العملية التنموية املتوا�شلة التي يقودها 

باقتدار وجناح والة االأمر يف هذه البالد 

املباركة، وهو ما نلم�شه با�شتمرار من 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز اآل �شعود و�شمو ويل عهده 

االأمني حفظهما اهلل«.

وقال الدكتور اآل ال�شيخ خماطبًا املحتفى 

بهم: »اإن املجل�س وهو يحتفي بكم وي�شعد 

بتكرميكم ليتمنى لكم التوفيق وال�شداد 

يف مواقع عملكم اجلديدة، ويرجو لكم 

م�شرية عطاء مميز خدمة لهذا الوطن 

و�شعبه، يف ظل توجيهات خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

االأمــني-   عهده  ويل  و�شمو  �شعود،  اآل 

ا�شتعداد  اإىل  حفظهما اهلل-  »م�شريًا 

ما  حتقيق  �شبيل  يف  للتعاون  املجل�س 

يرتقي باأداء االأجهزة التي يعملون فيها، 

وقــال: »لن ناألو جهدًا معكم يف العمل 

نحو حتقيق تطلعات والة اأمر هذه البالد 

حر�شها اهلل فيما يعود بامل�شلحة على 

الوطن واملواطن«.

رئي�س جمل�س  مــعــايل  �شلم  ــك  اإثـــر ذل

الــــدروع الــتــذكــاريــة الأع�شاء  الــ�ــشــورى 

املجل�س ال�شابقني املحتفى بهم. 

حــ�ــشــر احلــفــل مــعــايل وزيــــر الثقافة 

واالإعالم الدكتور عبدالعزيز بن حميي 

الدين خوجة، ومعايل وزير النقل الدكتور 

ال�شري�شري، ومعايل  جبارة بن عيد 

ال�شيخ  للق�شاء  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

الدكتور �شالح بن عبداهلل بن حميد، 

ومــعــايل رئي�س هيئة حــقــوق االإنــ�ــشــان 

الدكتور بندر بن حممد العيبان، ومعايل 

رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد 

االأ�شتاذ حممد ال�شريف، ومعايل رئي�س 

هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور �شالح 

اأ�شحاب  اآل علي، وعدد من  بن �شعود 

الف�شيلة واأع�شاء جمل�س ال�شورى.



 رعاية خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود – حفظه �هلل – �أ�شافت للقاء �لت�شاوري 

لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة �لع�شرين �لذي ��شت�شافه جمل�س �ل�شورى متيز�ً �إىل جانب �ملحاور �لرئي�شة للقاء 

�لتي مت �ختيارها من قبل جمل�س �ل�شورى بعناية فائقة لأنها تالم�س هموم �ل�شعوب يف خمتلف دول �لعامل وتوؤرق 

حكوماتها، ومتثلت �ملحاور يف �حلو�ر �لعاملي للثقافات، و�أزمة �لديون �ل�شيادية و�آثارها على �لقت�شاد �لعاملي، و�لطاقة 

لتنمية م�شتد�مة، و�أبدى روؤ�شاء �لوفود �لربملانية تقديرهم ملجل�س �ل�شورى على �ختياره لتلك �ملحاور، وبخا�شة 

�حلو�ر �لعاملي للثقافات كون �حلو�ر من �أهم �ل�شبل للتقريب بني �ل�شعوب على �ختالف ثقافاتهم وتنوع ديناتهم، 

فباحلو�ر ي�شود مناخ �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي وتر�شيخ �لقو��شم �مل�شرتكة �لتي جاءت بها �لأديان �ل�شماوية.

برعاية خادم الحرمين الشريفين 

نجاح متميز للقاء التشاوري الثالث 
لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين 
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اللقاء الت�شاوري الذي افتتحه نيابة عن خادم احلرمني 

ال�شريفني معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

اآل ال�شيخ خل�س اإىل  اإبراهيم  عبداهلل بن حممد بن 

اأن التفاهم واحلــوار بني ال�شعوب والثقافات �شروري 

املجتمع 
ً
جدًا لرت�شيخ ال�شلم واالأمــن الدوليني. داعيا 

لذلك  املالئم  املناخ  ويهيئ  االأطــر  اإىل و�شع  ــدويل  ال

للحوار والت�شامح وتنمية ثقافة حقوق االإن�شان بعيدًا عن 

التع�شب والتطرف والعن�شرية واالنطباعات امل�شبقة، 

ويت�شمن ذلك النظر اإىل االختالفات باعتبارها ميزة 

الديانات  اأتــبــاع  بني  احلــوار  مفهوم  وتبني  اإن�شانية، 

واملعتقدات الإزالــة �شوء الفهم، ونبذ مظاهر اخلالف 

والعداء والكراهية، والرتكيز على جماالت التعاون بني 

ال�شعوب والربملانات والدول يف خدمة امل�شرتك االإن�شاين 

الداعي للخري واملحبة وال�شالم بني الب�شرية جمعاء.

وراأى املجتمعون اأن اإطارات العمل املوؤ�ش�شاتية التي ت�شعى 

لن�شر احلوار الدويل تلعب دورًا مهمًا ومن �شمن ذلك، 

بن  امللك عبداهلل  ال�شريفني  خــادم احلرمني  مبادرة 

عبدالعزيز - حفظه اهلل - التي تهدف لرت�شيخ مفهوم 

اأتباع االأديــان والثقافات كاأ�شا�س للتعاي�س  احلوار بني 

ال�شلمي على امل�شتوى الدويل وتكللت باإن�شاء مركز معني 

باحلوار بني اأتباع االأديان يف فيينا بدعم م�شرتك من قبل 

النم�شا واململكة العربية ال�شعودية واأ�شبانيا، اإ�شافة اإىل 

حتالف احل�شارات الذي ترعاه كل من تركيا واأ�شبانيا 

حتت مظلة االأمم املتحدة، وكذلك اليوم ال�شنوي لل�شالم 

يف مدينة اأ�شيزي يف اإيطاليا الذي ح�شره اأبرز القيادات 

الدينية يف العامل واالأ�شبوع العاملي للوئام بني االأديان 

برعاية االأمم املتحدة، واأكد روؤ�شاء الوفود الربملانية يف 

بيانهم اخلتامي  اأن االهتمام العاملي البارز مبثل هذه 

املبادرات يعك�س حقيقة رغبة املجتمع الدويل يف التعاون 

بداًل من املواجهة، وباإمكان جميع الربملانات واحلكومات 
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واملوؤ�ش�شات الدولية وو�شائل االإعــالم واملجتمع املدين 

ال�شعوب  بني  احلــوار  دعــم  يف  فعال  ب�شكل  امل�شاهمة 

والثقافات. ويتطلب ذلك ت�شهيل ا�شتخدام و�شائل التقنية 

واالت�شاالت احلديثة املتطورة من اأجل تبني حوار فعال 

بني اأتباع الديانات واحل�شارات والثقافات املختلفة.

اأن تكون برملانات دول جمموعة  و�شددوا على �شرورة 

الع�شرين، من خالل دورها كج�شور توا�شل بني ال�شعوب، 

معنية ب�شكل مبا�شر يف عملية ن�شر احلوار بني االأديان 

وتر�شيخ االأمن وال�شالم.

اأ�شكاله و�شوره بغ�س  اإدانتهم لالإرهاب بكافة  وجددوا 

النظر عن دوافعه و�شددوا على عدم ربط االإرهاب باأي 

دين اأو ثقافة اأو جمموعة عرقية. وبالتايل، فاإن التعاون 

الدويل املعزز �شروري ملكافحته.

ومبا اأن التمييز العن�شري وكراهية االأجانب ي�شهم يف 

اال�شتنقا�س من كرامة االإن�شان وتهدد اأوا�شر الرتابط 

بني جمتمعاتنا. فقد عرب روؤ�شاء الوفود اأن على برملاناتهم 

معاجلة هذه التوجهات ال�شلبية ون�شر التفاهم واحلوار 

الثقايف العاملي واالحرتام املتبادل.

وفيما يتعلق بالطاقة اأكد امل�شاركون اأن حتقيق ال�شالم 

ال�شامل والعادل يف منطقة ال�شرق االأو�شط يتطلب جعل 

اأجل ال�شالم  املنطقة خالية من االأ�شلحة النووية من 

فاإن  ال�شدد  هــذا  ويف  العاملي.  االقت�شادي  والــرخــاء 

احلوار داخل كل دولة وو�شع م�شار لالإ�شالح �شروريان 

لتحقيق تطلعات �شعوب دول املنطقة. وب�شفتنا نحن 

برملانات دول جمموعة الع�شرين ندرك اأهمية احرتام 

القانون الدويل ودعم الثقة من اأجل ن�شر ال�شالم واالأمن 

يف العامل.

العاملي  االقت�شادي  والنمو  الطاقة  اأن  اإىل  ولفتوا   

متالزمان، فالطلب على الطاقة يعتمد اأ�شا�شًا على منو 

اأ�شواق  وا�شتقرار االقت�شاد العاملي، كما واأن ا�شتقرار 

الطاقة واإمداداتها �شروري للنمو االقت�شادي العاملي، 

اآليات حــوار الطاقة بني  لذلك فمن ال�شروري تفعيل 

املنتجني وامل�شتهلكني للم�شاهمة يف منو االقت�شاد العاملي 

وا�شتقرار اأ�شواق الطاقة.

واأكدوا �شرورة دعم اإعالن االأمم املتحدة اختيار عام 

2012 ليكون "ال�شنة الدولية للطاقة امل�شتدامة للجميع". 

خادم  مبادرة  مع  بالتفاعل  الــدويل  املجتمع  وطالبوا 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لزيادة 

امل�شاعدات االإمنائية من املوؤ�ش�شات الوطنية واالإقليمية 

والدولية وتوجيهها ملعاجلة فقر الطاقة من اأجل  حتقيق 

اأحد اأهم االأهداف التنموية لهذه االألفية.

اأكـــدوا اأهمية توجيه املـــوارد واجلــهــود لتطوير    كما 

العاملية،  البيئة  ق�شايا  مع  للتعامل  املالئمة  التقنيات 

مبا فيها التغري املناخي، جنبًا اإىل جنب مع االإجراءات 

وال�شيا�شات العاملية التي يتم اتخاذها �شمن اتفاقية 

االأمم املتحدة االإطارية للتغري املناخي اعتمادًا على مبداأ 

امل�شوؤوليات امل�شرتكة.

بالديون  املرتبطة  الق�شايا  عــواقــب  اأن  مــن  وحـــذروا   

تاأثرياتها ب�شبب تكامل  ال�شيادية لبع�س الدول �شتمتد 

االأ�شواق مبا يتجاوز تلك الدول ويوؤثر على االأ�شواق املالية 

وحركة التجارة العاملية وعلى النمو االقت�شادي العاملي، 

لذلك من ال�شروري لدى التعامل مع الديون ال�شيادية 

االعتماد على القرارات الذاتية للدول يف دعم �شيا�شاتها 

اإ�شافة اإىل التعامل والتن�شيق امل�شرتك، واإعطاء  املالية 

اأولوية اأكرب لتن�شيط االنتعا�س يف االإنتاج والتوظيف على 

املدى الق�شري، والبدء يف االإ�شالحات الهيكلية الالزمة 

لتحقيق منو م�شتدام ومتوازن على املدى املتو�شط واملدى 

دورًا مهمًا  للربملانات  فــاإن  ال�شدد،  الطويل. ويف هذا 

يف ذلك، و�شددوا على �شرورة اأن تكون هناك معايري 

لتنظيم  عاملي  تنظيمي  واإطــار  دولية  رقابية  تنظيمية 

عمليات املوؤ�ش�شات املالية الدولية، واإيجاد اآلية عاملية فعالة 

لالإنذار املبكر للتعامل مع املخاطر املالية، مع احلاجة 

اإىل �شيا�شات مالية م�شتدامة يف االقت�شادات ال�شناعية 

والنا�شئة، وفقًا لظروف كل دولة. ويت�شمن ذلك، حماية 

الفئات االأكرث حاجة يف املجتمع من خالل تدابري الدعم 

امل�شتهدفة، من اأجل �شمان التما�شك االجتماعي.

رفع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن 

حممد اآل ال�شيخ، خال�س �شكره وامتنانه خلادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود و�شمو ويل 

عهده االأمني - حفظهما اهلل - على دعمهما الكبري ملجل�س 

الت�شاوري  االجتماع  اأعمال  ا�شت�شافة  اأجل  من  ال�شورى 

جمموعة  يف  االأع�شاء  ــدول  ال برملانات  لروؤ�شاء  الثالث 

الع�شرين الذي اختتمت اأعماله موؤخرًا بالريا�س.

وقال معاليه يف لقاء �شحفي عقب �شدور البيان اخلتامي 

لالجتماع الت�شاوري اإن املوؤمتر متيز عن بقية اجتماعاته 

ال�شابقة باأطروحاته املختلفة التي �شملت كافة الق�شايا التي 

تهم الدول االأع�شاء، وكان لها االأثر االإيجابي يف تفاعل 

امل�شاركني معها، واإبداء الكثري من الروؤى واالأفكار املفيدة 

حولها، من خالل حماور االجتماع املتعلقة باحلوار العاملي 

للثقافات، واالأزمة املالية واآثارها على اال�شتقرار العاملي، 

والطاقة والتنمية امل�شتدامة.

اأن مو�شوع االأزمــة املالية العاملية الــذي اقرتحت  واأكــد 

اململكة مناق�شته خالل هذا االجتماع، ك�شب اأهمية كبرية 

يف حوارات روؤ�شاء برملانات الدول االأع�شاء ب�شفته يهم دول 

العامل ب�شكل اأ�شمل، مو�شحًا اأن االجتماع الت�شاوري الرابع 

�شُي�شمح فيه امل�شاركة لالأكادمييني ورجال الفكر، لالإ�شهام 

يف طرح اآرائهم حول حماور االجتماع.

تهم  التي  املو�شوعات  اإدراج  اأهمية  اإىل  معاليه  وتطرق 

اأن  الع�شرين، مبينًا  اجتماعات جمموعة  اجلميع خالل 

االجتماع الثاين للمجموعة ناق�س ق�شية مكافحة االإرهاب 

ح�شبما طلبت كوريا، حيث كان العامل حينها متجهًا نحو 

اأن  م�شاكل يف مناطق معينة تعاين منه، وطلبت اململكة 

مــّرت مبرحلة قوية جدًا  الأنها  تتحدث يف هــذا اجلانب 

باالإرهاب، وقابلته باجلوانب الدينية والفكرية، حيث واجهه 

العلماء واملفكرون واالأدباء والكّتاب واالإعالم ب�شكل عام، 

واملجتمع ب�شكل عام.

آل الشيخ لوسائل اإلعالم: اللقاء التشاوري الثالث تميز 
بمحاوره التي المست القضايا التي تؤرق الدول والشعوب
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تسلم رسالة لخادم الحرمين الشريفين من رئيس كازاخستان 
رئيس مجلس الشورى يعقد لقاءات جانبية مع رؤساء 

الوفود المشاركة في االجتماع التشاوري الثالث لرؤساء 
برلمانات مجموعة العشرين

معايل الرئي�س خالل اإحدى جل�شات االجتماع

.. وي�شتقبل رئي�س جمل�س االأعيان االأردين

رئي�س الربملان الكوري

رئي�س الربملان الهندي

اآل ال�شيخ يت�شلم ر�شالة خلادم احلرمني من رئي�س  كازاخ�شتان

رئي�س جمل�س امل�شت�شارين املغربي
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نائب رئي�س الربملان االندوني�شي

رئي�س الربملان املاليزي

نائب رئي�س االحتاد االأوروبي

رئي�س الربملان ال�شيني

رئي�س ال�شيوخ االأ�شباين

رئي�س الربملان املجري

نائب رئي�س الربملان االإيطايل

رئي�س الربملان الرتكي
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اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف الكلمة التي افتتح 

بها اأعمال اللقاء اأن اململكة العربية ال�شعودية من اأوائل 

الدول التي اأ�شهمت يف حتقيق اأهداف التنمية االألفية 

واأنها لن تدخر جهدًا للعمل مع املجتمع الدويل ال�شتقرار 

اأ�شواق الطاقة ودعم حوار املنتجني وامل�شتهلكني مبا 

فيه ا�شتدامة النمو االقت�شادي العاملي م�شددًا على اأن 

تعزيز التنوع الثقايف يوفر االأ�شباب املوؤدية اإىل تقوية 

و�شائج التعاون الــدويل الفتًا يف هذا ال�شدد اإىل اأن 

اململكة كانت �شباقة اإىل الدعوة للحوار بني اأتباع االأديان 

اإ�شرتاتيجية �شاملة لتفعيل احلوار بني  مطالبًا ببلورة 

اأتباع االأديان والثقافات. 

"اإن العامل ي�شهد حاليًا تطورات على خمتلف  وقال: 

املالية  بـــاالأزمـــة  منها  يتعلق  مــا  خــا�ــشــة  ــعــدة  االأ�ــش

والتي  الــعــامل،  دول  بع�س  جتتاح  التي  واالقت�شادية 

حتتاج ت�شافر كل اجلهود الدولية من اأجل اإيجاد احللول 

اآثارها ال�شلبية املتعددة التي  الناجعة لها، واحلد من 

من اأهمها انزالق اقت�شاديات بع�س الدول نحو ركود 

اقت�شادي ذوي تاأثريات عاملية، مما يظهر مدى احلاجة 

اإىل احلد من تلك التاأثريات ال�شلبية والرتكيز على �شبل 

حل مع�شلة الديون ال�شيادية وتفاقمها، وتقلبات اأ�شعار 

ال�شرف، ومعدالت البطالة املتزايدة، و�شتعمل اململكة 

من خالل هذه املجموعة ومن خالل املوؤ�ش�شات املالية 

احللول  اأف�شل  اإيجاد  على  املعنية  الدولية  والنقدية 

الإعادة االنتعا�س اإىل االقت�شاد العاملي.

ارتباطًا  بــاأن هناك  ال�شورى  واأ�ــشــاف رئي�س جمل�س 

وثيقًا بني البيئة والتنمية وهو ما اأدى اإىل ظهور مفهوم 

عملية  هي  امل�شتدامة:  فالتنمية  امل�شتدامة؛  التنمية 

تطوير وا�شتغالل املوارد، دون امل�شا�س مبقدرات االأجيال 

القادمة. االأمر الذي ي�شتلزم االهتمام بحماية البيئة، 

الأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة. وتلعب الطاقة دورًا مهمًا 

يف بناء العالقات املتبادلة بني االقت�شاديات العاملية؛ 

فالطاقة هي املحرك االأ�شا�س الأي منو اقت�شادي وتنمية 

اأن من االأهمية مبكان تفعيل  م�شتدامة، م�شددًا على 

اأ�شواق للطاقة تتمتع  اإيجاد  التعاون الدويل من اأجل 

بال�شفافية واال�شتقرار، وتخدم م�شالح كل من املنتج 

واال�شتثمارات  البحوث  دعم  �شرورة  مع  وامل�شتهلك 

اآثارها  التي تهدف اإىل تنويع م�شادر الطاقة وتقليل 

البيئية، م�شريًا يف هذا ال�شدد اإىل اأن اململكة لن تدخر 

جهدًا يف هذا املجال للعمل مع املجتمع الدويل ال�شتقرار 

اأ�شواق الطاقة ودعم حوار املنتجني وامل�شتهلكني ملا فيه 

ا�شتدامة النمو االقت�شادي العاملي.

وحـــول احلــــوار الــعــاملــي لــلــثــقــافــات الـــذي يــعــد اأحــد 

مو�شوعات جل�شات اللقاء، قال اآل ال�شيخ: )اإن تعزيز 

التنوع الثقايف يوفر االأ�شباب املوؤدية اإىل تقوية و�شائج 

اآلية مهمة للتوا�شل والتفاهم  التعاون الدويل، وميثل 

فيما بني االأمم وال�شعوب، وذلك من خالل احلوار بني 

اأتباع االأديــان، والتقارب بني الثقافات، الذي ينتهي 

اإىل التاآلف والتحالف بني احل�شارات من اأجل تخفيف 

التوتر وال�شراع يف املجتمع الدويل، وبناء م�شتقبل اآمن 

ومزدهر لالإن�شانية(. 

اإىل  الدعوة  اإىل  �شباقة  اململكة  اأن  اإىل  النظر  ولفت 

احلوار بني اأتباع االأديان والثقافات حيث جت�شد ذلك 

اإليه خادم احلرمني ال�شريفني  يف املوؤمتر الذي دعا 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار بني اأتباع االأديان 

والثقافات؛ الذي عقد يف مدينة مدريد عام 2008م، 

بنيويورك،  املتحدة  االأمم  لقاء يف مقر  ثم تال ذلك 

حيث توجت هذه اجلهود باإن�شاء مركز امللك عبداهلل 

ـــان  اأتــبــاع االأدي لــلــحــوار بــني  بــن عبدالعزيز الــعــاملــي 

والثقافات يف فينا. واإننا نرى اليوم اأن فر�شة املجتمع 

الدويل تبدو �شانحة اأكرث من اأي وقت م�شى؛ للعمل 

اجلاد لدعم احلوار احل�شاري بني ال�شعوب من خالل 

اجلهد امل�شرتك، وا�شتغالل و�شائل التقنية واالت�شاالت 

اإ�شرتاتيجية �شاملة لتفعيل  احلديثة واملتطورة لبلورة 

احلوار بني اأتباع االأديان والثقافات، وتكثيف اللقاءات 

واملــوؤمتــرات والــنــدوات التبادلية بني الــدول من اأجل 

عر�س املفاهيم والقيم امل�شرتكة لهذا احلوار لكي يكون 

اأكرث فاعلية وتاأثريًا.

األقاها خريات مامي رئي�س  ويف كلمة ال�شيوف التي 

اأكد اأن بالده  جمل�س ال�شيوخ بجمهورية كازاخ�شتان 

منا�شرة وبقوة ملبادئ االأمن العاملي والت�شامح والتنوع 

الثقايف والــروحــي وتبذل جهودًا لتعزيز احلــوار بني 

ــات ال�شيا�شة اخلارجية  ــوي اأول احلــ�ــشــارات، وو�ــشــط 

للبلد يربز دعم ن�شاط حتالف احل�شارات واملبادرات 

النبيلة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز معلنًا اأن كازاخ�شتان �شت�شت�شيف يف نهاية 

املكر�س  الــدوري  الرابع  املوؤمتر  املقبل  )اأيـــار(  مايو 

ملو�شوع ال�شالم والوئام كخيار للب�شرية و�شيناق�س عدة 

اأبرزها: دور الزعماء الدينيني يف حتقيق  مو�شوعات 

التنمية امل�شتدامة، والدين والتعددية الثقافية، والدين 

واملــراأة: القيم الروحية والتحديات املعا�شرة، الدين 

وال�شباب.

رئيس مجلس الشورى يفتتح أعمال اللقاء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ويؤكد:

المملكة لن تدخر جهدًا للعمل مع المجتمع 
الدولي الستقرار سوق الطاقة
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طالب املتحدثون يف اجلل�شة اخلا�شة باالأزمة املالية 

العاملية وتاأثريها على االقت�شاد العاملي التي عقدت 

الثالث  الت�شاوري  االجتماع  جل�شات  �شمن  موؤخرًا 

لروؤ�شاء برملانات الدول االأع�شاء يف جمموعة الع�شرين 

اإجــراءات عملية للخروج من  التي انطلقت باتخاذ 

هذه االأزمة مبدين اأهمية اإ�شراك الربملانات يف اإيجاد 

عالج ملا حدث على امل�شرح املايل العاملي الذي ت�شبب 

يف اإ�شعاف الكثري من اقت�شاديات الدول وخ�شو�شًا 

انتعا�س  حــدوث  اإىل  اأملحوا  منها يف حني  املتقدمة 

ومنو يف اأكرث اقت�شاديات الــدول النامية حمذرين 

من تخوفهم من ارتفاع ن�شبة البطالة يف كثري من 

الدول التي و�شلت اإىل %50 .

وذهب بع�س املتحدثني اإىل املطالبة باإن�شاء جمل�س 

الإقــرار  عملية  اإجــــراءات  يتبنى  عاملي  اقت�شادي 

اال�شالحات يف بنية النظام املايل العاملي، موؤكدين 

اأن الربملانات هي اجلهة القادرة على اإحداث  على 

ت�شورات جــديــدة بعد ف�شل االإجــــراءات واالأفــكــار 

املطروحة للخروج من االأزمة.

فقد اأكد نائب رئي�س الربملان االأوروبي اأوثمار كارا�س 

على اأن االأزمة املالية العاملية حتتاج اإىل تعاون عاملي 

اأن االحتاد االأوروبي لي�س م�شوؤواًل وحده  م�شريًا اإىل 

عن االأزمة الفتًا اإىل اأهمية تاأ�شي�س نظام مايل عاملي 

قوي ي�شتجيب جلميع املتغيريات التي ميكن اأن تواجه 

العامل م�شتقباًل.

وراأى اأن وجود نظام رقابي مايل �شارم مع تعاون 

اقت�شادي دويل يحقق بع�س املكا�شب ولن يحل االأزمة 

باإقرار نظام موؤ�ش�شاتي لكل االأمم  برمتها مطالبًا 

لتحقيق االإ�شالح املايل العاملي واإن�شاء جمل�س مايل 

عاملي تكون اأهم اأهدافه و�شع ال�شيا�شات املالية على 

اأ�ش�س وا�شحة جتنبًا حلدوث اأزمة اأخرى اإ�شافة اإىل 

نظام رقابي �شارم.

يف حني �شدد رئي�س جمل�س النواب الربازيلي ماركو 

مايا على اأن مو�شوع االأزمة وتاأثرياتها قد اأ�شبع بحثًا 

بــداأت من  اأنها  دون قول احلقيقة على الرغم من 

الدول املتقدمة وانتقلت اإىل الدول النامية والفقرية 

و�شببت م�شاكل يف النظم املالية البنكية واأدت اإىل 

اأزمــة يف قطاع االإ�شكان وارتفاع الفائدة على  خلق 

الديون ال�شيادية وهو االأمــر الذي �شخم م�شوؤولية 

البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية مطالبًا وزارت املالية 

يف العامل بامل�شاعدة يف جتنب املخاوف بحيث ال ن�شل 

1930م،   اأزمة  التي خلقتها  ال�شلبية  التاأثريات  اإىل 

واأ�شار اإىل اأن املخاطر التي تواجه الدول االآن هي 

اأن توؤثر هذه االأزمة على االقت�شاديات املتهاوية بعد 

اأن تاأثرت فيها العالقات املالية بني البنوك املختلفة 

واالحتاد االأوروبي وانت�شرت عرب احلدود مما ينذر 

بتدمري االقت�شاد الدويل باأكمله الفتًا اإىل اأن ال�شعوبة 

ــاالأدوات املالية التقليدية  يف ذلك معاجلة االأزمــة ب

ووا�شفًا النتائج ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية 

جراء االأزمة باملخيفة حيث ارتفعت معدالت البطالة 

يف الدول املتقدمة والنامية على حد �شواء حيث و�شلت 

يف اليابان 19.4% ويف ايرلندا 15.1% ويف االحتاد 

االأوروبــي 10.4% وو�شلت اإىل حد 50 % يف اليونان 

وا�شبانيا.

فيما اأملح نائب رئي�س جمل�س الواليات الهندي رحمان 

اإ�شراك �شانعي القرار يف الدول  خان اإىل �شرورة 

التي عانت من االأزمة  على م�شتوى ال�شيا�شات املالية 

م�شريًا اإىل اأن االأزمة احلالية تتطلب و�شع اإ�شرتاتيجية 

مالية تتوافر فيها الثقة واال�شتدامة لتحقيق النمو 

امل�شتدام، مطالبًا باأن ت�شتوعب اقت�شاديات العامل 

الكربى ال�شيا�شات االأ�شغر اقت�شاديًا.

ملوؤمتر  الدائمة  اللجنة  رئي�س  نائب  قال  من جانبه 

نواب ال�شعب ال�شيني هان ت�شيداه: "اإن العامل يقف 

من االأزمــة املالية يف مفرتق طرق مما يتطلب معه 

اإجــراءات جماعية م�شرتكة لتحقيق التعايف  اإقــرار 

من االأزمــة مو�شحًا باأن بالده تعمل لتحقيق النمو 

واال�شتقرار من خالل طرح اأولويات واإجراءات ق�شوى 

واإ�شالح الهياكل االقت�شادية ورفع االإنتاجية ومعدالت 

التوظيف ودعم االقت�شاديات النا�شئة وال�شغرية.

التي  املالية  االأزمــة  اأن  ال�شورى  اأكــد جمل�س  فيما   

2008 �شرعان ما حتولت  اندلعت يف منت�شف عام 

اإىل اأزمة اقت�شادية عاملية واأدت اإىل زيادة كبرية يف 

اأثرت على االقت�شادات املتقدمة مما  الدين العام 

ا�شطر حكومات الدول الكربى الإعادة ر�شملة البنوك 

التي عانت من م�شكالت متفاقمة.

واأ�شار املجل�س يف ورقته التي قدمها ع�شو املجل�س 

املبا�شرة  التكاليف  اأن  اإىل  ال�شيخ  �شعيد  الدكتور 

اإال  تبدو كبرية،  املالية على احلكومات قد  لالأزمة 

اأنها يف الواقع �شغرية ن�شبيًا مقارنة بالتكاليف غري 

املبا�شرة الناجتة عن فقد اإرادات ال�شرائب وزيادة 

االإنفاق وتوفري حمفزات النمو االقت�شادي وما نتج 

عنها من ات�شاع نطاق العجز املايل. 

ولفت اإىل اأن التقديرات حلجم برامج االإنقاذ املايل، 

مبا فيها �شخ روؤو�س اأموال، و�شراء االأ�شول ال�شيادية، 

والتمويل احلكومي املبا�شر، قد جتاوز 13.0% من 

الناجت املحلي االإجمايل يف االقت�شادات املتقدمة. 

لعام  الدولية  الت�شويات  بنك  الإح�شائيات  ووفقًا 

املتقدم  العامل  يف  احلكومي  الدين  �شكل   ،2007

76% مــن الــنــاجت املحلي االإجــمــايل، ولكن  حــوايل 

 %100 اأن تكون هذه الن�شبة قد ارتفعت اإىل  يتوقع 

من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2011، م�شجلة 

الن�شبة االأعلى خالل العقود املا�شية. وقد �شهدت 

العديد من االقت�شادات املتقدمة م�شتويات اأعلى 

من الدين العام يف املا�شي، غري اأن هذه املديونيات 

العالية مل توؤِد اإىل عدم القدرة على ال�شداد؛ يف حني 

اأن املديونية احلكومية احلالية الهائلة تطرح خماطر 

تعر�س بع�س الدول الطرفية يف املنطقة االأوروبية اإىل 

و�شع عدم القدرة على ال�شداد.

واأفاد الدكتور ال�شيخ اأن وجود االأنظمة والت�شريعات 

وثابتة  من�شجمة  معايري  توفر  مع  القوية،  الدولية 

واالأهمية،  احليوية  بالغ  اأمـــرًا  اأ�شبح  الـــدول،  عرب 

لي�س فقط كو�شيلة ملنع الرتجيح بني االأنظمة، واإمنا 

اال�شتقرار  وتوفري  الكلية  املخاطر  ملواجهة  اأي�شًا 

املايل على ال�شعيد الدويل؛ وهذا �شيتطلب جهودًا 

كبرية لتن�شيق الت�شريعات واالأنظمة املالية فيما بني 

الدول، وترتيبات اإ�شرافية ورقابية م�شرتكة بني الدول 

تت�شم بقدر اأكرب من الت�شدد على املوؤ�ش�شات املالية 

الدولية. كما اأن هناك قدرًا من االإجماع فيما يتعلق 

اإنذار مبكر دولية وفعالة.  اآلية  باحلاجة اإىل تطبيق 

اإىل  وينحو التوجه على امل�شتويني الوطني والعاملي 

قدرًا اأكرث �شمواًل من الرقابة واالإ�شراف والتنظيم، 

قبل  موجودة  كانت  التي  الفجوات  ل�شد  م�شعى  يف 

االأزمة املالية العاملية. و�شيتم تو�شيع نطاق االإ�شراف 

والرقابة والتنظيم لتغطي االأدوات املالية املختلفة 

واأي�شًا امل�شاركني يف االأ�شواق مبختلف فئاتهم.

مجلس الشورى يطرح إقرار أنظمة وتشريعات دولية قوية 
لمواجهة المخاطر الكلية وتوفير االستقرار المالي العالمي
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اأكد امل�شاركون يف اجلل�شتني الرابعة واخلام�شة للقاء 

الع�شرين  جمموعة  دول  برملانات  لروؤ�شاء  الت�شاوري 

و�ــشــرورة  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  الطاقة  دور 

اإقرار �شيا�شات وا�شرتاتيجيات ومبادرات دولية تتعلق 

باإيجاد حلول مل�شاكل فقر الطاقة وم�شادرها يف العامل، 

احلديثة  التقنيات  تطوير  يف  امل�شاهمة  خــالل  مــن 

ال�شتحداث م�شادر جديدة للطاقة املتجددة وتاأمينها 

لالأجيال القادمة، مع و�شع اعتبارات للتاأثريات البيئية 

واالجتماعية.

اأوراق العمل التي قدمت يف اجلل�شتني اللتني  وحذرت 

عقدتا حول مو�شوع الطاقة ودورها يف حتقيق التنمية 

امل�شتدامة من اال�شتمرار يف ا�شتخدام مــوارد الطاقة 

البيئية واالجتماعية ما  العادية دون اعتبار لالأو�شاع 

يهدد بخطر خميف على االإن�شان والبيئة.

واأكدت اأطروحات امل�شاركني على اأهمية و�شع معايري 

االإن�شان  على  �شلبية  اآثــار  حــدوث  دون  للحيلولة  اآمنة 

والبيئة، انطالقًا من حادث زلزال اليابان املدمر والذي 

الطاقات  تاأمني  �شرورة  مع  النووية،  املفاعالت  طال 

على  تنتج  التي  ال�شلبية  االآثــار  من  للتقليل  امل�شتدامة 

اال�شتهالك الكبري للطاقة والذي جتاوز املعدل الدويل 

االحتبا�س  م�شاكل  مــن  التقليل  بهدف  بــه،  امل�شموح 

احلراري وتلبية احتياجات ال�شكان. واأ�شادت االأطروحات 

من  اال�شتفادة  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  بتجربة 

اأكرب  ال�شلمي رغم كونها  النووية لال�شتخدام  الطاقة 

منتج للطاقة البرتولية، كما اأ�شاد امل�شاركون بتجربة دولة 

االإمارات العربية املتحددة من خالل تخ�شي�شها مدينة 

واحت�شانها  نظيفة  اآمنة  طاقة  بها  "م�شدر" ت�شتخدم 
للمقر الرئي�س للوكالة العاملية للطاقة املتجددة "ارينا" 

مطالبني بالتو�شع يف ن�شر البنية التحتية للطاقة املتجددة 

وعدم امل�شا�س بحق االأجيال املقبلة يف العي�س �شمن بيئة 

نظيفة خالية من الكربون والنفايات اعتمادًا على الطاقة 

املتجددة.

الطاقة  دور  اململكة يف  روؤيــة  ال�شورى  وعر�س جمل�س 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة من خالل ورقة جمل�س ال�شورى 

والتي قدمها ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور ماجد بن 

عبداهلل املنيف ع�شو املجل�س موؤكدًا التزام اململكة مع 

املجتمع الدويل على مواجهة التحديات العاملية املتعلقة 

ا�شتثماراتها  االقت�شادي من خالل  والتقدم  بالطاقة 

يف قطاع الهيدروكربونات وت�شجيع التقنيات النظيفة 

املتعلقة مبجال النفط والغاز، اأو االن�شمام اإىل اجلهود 

الدولية للحد من تقلب اأ�شواق الطاقة، ويف الوقت نف�شه، 

فاإن هدفها النهائي هو تقليل اعتماد اقت�شادها على 

املوارد الهيدروكربونية، مع اال�شتثمار يف جمال النفط 

اآمنة ومتاحة وت�شري بالتوازي  والغاز جلعل االإمــدادات 

مع اال�شتثمار يف املوارد الب�شرية والبنية التحتية وتطوير 

القطاعات غري النفطية لتحويل االقت�شاد من اقت�شاد 

قائم على املوارد الطبيعية اإىل اقت�شاد متنوع قائم على 

املعرفة.

"اإن ح�شة النفط من ا�شتهالك  وقال الدكتور املنيف: 

الطاقة  تبلغ حوايل 35% مما يجعله م�شدر الطاقة االأهم 

نظرًا لدوره املهيمن يف قطاع النقل يف حني اأن ح�شة 

الغاز يف ا�شتهالك الطاقة هي 25%، وترتكز اأ�شا�شًا يف 

توليد الكهرباء. وعلى الرغم من النجاح الن�شبي خلف�س 

ح�شة النفط يف ا�شتهالك الطاقة العاملي )ال�شيما يف 

اأن النفط والغاز ميثالن حتى  اإال  الدول ال�شناعية(. 

االآن 60% من ا�شتهالك الطاقة، ومن املتوقع اأن ي�شتمر 

دورهما يف هذا املجال على مدى العقود الثالثة القادمة 

على اأقل تقدير، وبالرغم من بع�س النجاح الن�شبي يف 

بح�شة  م�شتاأثرًا  النفط  يزال  ال  اقت�شادياتها،  تنويع 

كبرية من الناجت املحلي االإجمايل ويف اإمكانات النمو يف 

معظم البلدان املنتجة له".

واعترب اأن التغريات يف هيكل اأ�شواق الطاقة وعالقاتها 

واالإنتاج  اال�شتهالك  اأمنــاط  وكذلك  ال�شنني  مر  على 

وبالنظر  للطاقة،  العاملي  امل�شهد  غريت  قد  والتجارة 

اإىل امل�شتقبل فاإن توقعات منظمات الطاقة العاملية مثل 

اأوبك ووكالة الطاقة الدولية واإدارة معلومات  منظمة 

الطاقة يف الواليات املتحدة ت�شري اإىل اأن اجلزء االأكرب 

من احتياجات الطاقة العاملية لعدة عقود قادمة �شيوفره 

الوقود االأحفوري من الفحم والنفط والغاز والتي من 

املتوقع اأن ت�شاهم بن�شبة 82 % يف مزيج الطاقة العاملية 

2035. ويعتمد اال�شتهالك املتوقع مل�شادر  بحلول عام 

الطاقة على العديد من االفرتا�شات حول معدالت النمو 

ووترية  التح�شر،  واجتاهات  وال�شكاين،  االقت�شادي 

التطور التكنولوجي يف القطاعات امل�شتهلكة، واإمكانيات 

اال�شتبدال املتاح الأنوع الوقود، واأ�شعار الطاقة للم�شتهلك 

النهائي. وتعتمد تقديرات االإنتاج من م�شادر الطاقة 

املختلفة من ناحية اأخرى على تكاليف االإنتاج من هذه 

اال�شتثمار،  ومناخ  احلكومية،  وال�شيا�شات  امل�شادر، 

واأ�شعار النفط وغريها من العوامل الفنية واالقت�شادية.

واأ�شار اإىل اأن توقعات وكالة الطاقة الدولية عام 2011 

)�شيناريو ال�شيا�شات احلالية( تفيد بزيادة قدرها 124 
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اأنواع الوقود االأحفوري يف الزيادة يف  اأن ت�شهم  وتوقع 

اال�شتهالك العاملي للطاقة بن�شبة 78% ح�شب تقديرات 

74 % ح�شب تقديرات وكالة الطاقة الدولية،  اأوبــك و 

يف حني اأن النفط والغاز �شي�شهمان بن�شبة 43% و %46 

التوايل. ومع ذلــك، ويف  الزيادة لكل منهما على  من 

اإطار �شيناريو تطبيق �شيا�شات جديدة، تت�شمن معظم 

�شيا�شات الطاقة والبيئة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة 

اأن تنخف�س م�شاهمة الوقود االأحفوري يف الطلب العاملي 

 %40 2010-2035 منها  60% خالل  على الطاقة اإىل 

للنفط والغاز. 

اأن الوقود االأحفوري �شيظل �شاحب  وعلى الرغم من 

اإال اأن هناك انخفا�شًا  اأعلى ح�شة يف الطلب العاملي 

الن�شبي يف خليط  الوقود االأحفوري  متوقعًا يف ح�شة 

اأ�شعار  الطاقة الكلي ب�شبب املخاوف البيئية، وتقلبات 

النفط والتح�شينات يف كفاءة ا�شتخدام الطاقة وتطوير 

الطاقة املتجددة.

تــواجــه �شوق  الدكتور املنيف خم�شة حتــديــات  وطــرح 

الطاقة املتجددة وتنويع م�شادرها مع وجود �شكوك بيئية 

واقت�شادية وتكنولوجية و�شيا�شية كثرية، ويتمثل التحدي 

االأول يف توجيه اال�شتثمار لتنويع م�شادر الطاقة، وكذلك 

�شمان اإمدادات كافية، يف حني تبلور التحدي الثاين يف 

املواءمة بني االقت�شاد والطاقة والبيئة العاملية، ملمحًا 

اإىل اأن ال�شعودية ت�شارك املجتمع الدويل يف هذا امل�شعى 

الأن جميع التوقعات ت�شري اإىل اأن النفط والغاز �شيلعبان 

دورًا مهمًا يف م�شرية  النمو االقت�شادي العاملي لعدة 

�شنوات، وحيث اإن اململكة العربية ال�شعودية تتمتع برثوات 

مجلس الشورى يؤكد التزام المملكة لمواجهة التحديات 
العالمية الستدامة الطاقة وتشجيع التقنيات النظيفة 

المتعلقة بمجال النفط والغاز



132- 1433 هـ 15

هائلة من تلك املــوارد، فقد وجهت جهودها الوطنية 

وعالقاتها الدولية جلعل هذه املوارد �شديقة للبيئة. فقد 

قامت بتمويل البحوث، واإقامة م�شاريع جتريبية الحتجاز 

وتخزين الكربون )CCS( وال�شروع يف التعاون الدويل 

ال�شتك�شاف اإمكانات تكنولوجية يف هذا املجال. م�شريًا 

اإىل جهود اململكة يف تطوير م�شادر الطاقة املتجددة 

والطاقة ال�شم�شية ب�شكل رئي�شي، من اأجل تنويع مواردها 

يف جمال الطاقة.

اإىل  ال�شعي  الثالث يف  التحدي  املنيف  الدكتور  وحــدد 

تقليل التقلبات يف اأ�شواق الطاقة التي اأثرت بدورها على 

اال�شتثمار، وال�شيا�شات االقت�شادية و�شيا�شات وبرامج 

الطاقة يف املناطق املنتجة وامل�شتهلكة، وبالتايل على اآفاق 

االقت�شاد العاملي. اأما التحدي الرابع فهو الت�شدي لفقر 

الطاقة اأي �شعف اإمكانات الدول النامية الفقرية يف 

احل�شول على طاقة جتارية ب�شكل م�شتدام اإذ يقدر اأن 

3 مليارات من �شكان العامل يفتقرون اإىل الطاقة  نحو 

اأفريقيا  1.3 مليار ن�شمة )وال�شيما يف  احلديثة، ونحو 

اآ�شيا( ال يح�شلون على  جنوب ال�شحراء واأجزاء من 

االإمنائية  االأهــداف  اأن  الرغم من  اإذ على  الكهرباء. 

2000 من  لالألفية )MDG( املتفق عليها يف عام 

يف  الرائدة  التنمية  وموؤ�ش�شات  كافة  العامل  دول  قبل 

اإىل  باالإ�شافة  الق�شية  تناولت هذه  قد  باأ�شره  العامل 

املبادرات الدولية االأخرى، اإال اأن اإجراءات قليلة ملمو�شة 

قد اتخذت يف هذا املجال، م�شريًا يف هذا ال�شدد اإىل 

اأن اململكة العربية ال�شعودية بادرت اإدراكًا منها لدورها 

كمانح رئي�شي للم�شاعدات االإمنائية حول العامل، التي 

1.1 % من ناجتها املحلي االإجــمــايل على مدى  متثل 

"مكافحة  العقود االأربعة املا�شية، اإىل اإطالق برنامج 

فقر الطاقة " عام 2008. ويهدف الربنامج اإىل توجيه 

املوارد املالية من موؤ�ش�شات التنمية يف اململكة واملوؤ�ش�شات 

االإقليمية والدولية التي هي ع�شو فيها نحو امل�شاريع التي 

متكن دول العامل املحتاجة من احل�شول على الطاقة 

احلديثة.

الــتــحــدي اخلــامــ�ــس يف دور  الــدكــتــور املنيف  وح�شر 

التكنولوجيا يف امل�شتقبل للح�شول على الطاقة وحتقيق 

اأن تطور  اإىل  ال�شياق  التنمية امل�شتدامة الفتًا يف هذا 

وانت�شار التكنولوجيا عامالن رئي�شيان يف زيادة كفاءة 

ا�شتخدام الطاقة، وتنويع م�شادرها، وخف�س تكاليفها، 

والتخفيف من اآثارها البيئية.

طالب امل�شاركون يف اللقاء الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء 

الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين املنعقد يف الريا�س 

حاليًا ب�شرورة اإر�شاء قواعد �شليمة للحوار بني ال�شعوب 

واحل�شارات والثقافات املختلفة، موؤكدين على اأهمية 

مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز للحوار العاملي الذي عقد يف مدريد 2008م.

جاء ذلك خالل اجلل�شتني االأوىل والثانية من اأعمال 

اللقاء واللتان تناولتا مو�شوع "احلوار العاملي للثقافات" 

حيث راأ�س اجلل�شة االأوىل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ، فيما راأ�س 

اجلل�شة الثانية معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي 

نويل كن�شيال.

رئي�س اجلمعية  اأكــد معايل  االأوىل   وخــالل اجلل�شة 

الوطنية الرتكية ال�شيد جميل �ش�شك املتحدث الرئي�س 

يف اجلل�شة دعم تركيا  كل �شبل احلوار البناء واإر�شاء 

قواعده بحيث يعم ال�شالم والرخاء كافة ال�شعوب، الفتًا 

اإىل اأن موقف بالده يف هذا ال�شاأن يتفق كليًا مع موقف 

اململكة العربية ال�شعودية وين�شجم مع مبادرة خادم 

احلرمني ال�شريفني.

من جهته اأو�شح نائب رئي�س جمل�س ال�شيوخ االإيطايل 

اجلل�شة  يف  الــثــاين  املتحدث  كيتي  فانينو  ال�شناتور 

اأهمية مد ج�شور احلــوار بني �شعوب القارة الواحدة 

على اختالف دياناتهم، موؤيدًا وم�شيدًا يف الوقت نف�شه 

مببادرة خادم احلرمني ال�شريفني يف احلوار كاأ�شا�س 

لتقارب ال�شعوب والثقافات املختلفة.

الواليات  جمل�س  رئي�س  نائب  اأكــد  ال�شياق  ذات  ويف 

الهندي ال�شيد رحمان خان اأن الروؤية الهندية الإقامة 

احلوار بني اأتباع االأديان تتوافق كليًا مع الروؤى ال�شعودية، 

خا�شة واأن اململكة كانت �شباقة يف اإر�شاء �شبل احلوار 

بني احل�شارات، وغــريت مفاهيم كثرية مثل �شراع 

احل�شارات اإىل حوار احل�شارات واالأديان، مو�شحًا باأن 

جميع الربملانيني مدعوون وب�شرعة للتعبري عن رغبات 

�شعوب الدول يف اإجراء حوار اإيجابي يف�شي اإىل �شالم 

�شامل وعادل، م�شيفًا باأن لدى الهند وبرملانها اإميان 

كامل باأهمية التوا�شل حمليًا وعامليًا باعتباره الو�شيلة 

الوحيدة للتقارب بني ال�شعوب.

اندوني�شيا  جلمهورية  الــنــواب  جمل�س  ع�شو  وطالب 

الدكتور حممد نور وحيد ب�شرورة تعميم مبادرة امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز على امل�شتوى الدويل، الفتًا اإىل 

اأن بالده توؤمن باحلوار االإيجابي مطالبًا الربملانيني يف 

جميع اأنحاء العامل اأن يكونوا قدوة لل�شعوب يف االإميان 

باحلوار البناء.

ال�شورى  جمل�س  ع�شو  النملة  �شالح  الدكتور  وكــان 

ال�شعودي قد تقدم بورقة عمل حول مو�شوع احلوار 

اأفرزته املدنية احلديثة والثقافات  اأن ما  اأو�شح فيها 

واالأديان يقود اإىل حقيقة اأن حوار الثقافات هو املفهوم 

يف  ال�شعوب  كل  رغبة  يعك�س  الــذي  البارز  االإن�شاين 

التعاي�س ب�شالم لالرتقاء والتقدم ملا فيه خري االإن�شانية 

اأتباع االأديان  جمعاء، موؤكدًا على اأهمية احلوار بني 

والثقافات يف هذه املرحلة بالذات، الأن الظواهر التي 

ت�شعل فتيل احلروب والفو�شى وتهدد ال�شالم واالأمن 

الــدويل، كظاهرة  املجتمع  اأوا�ــشــر  الدوليني وتفكك 

املخدرات،  وانت�شار  والتطرف،  والعنف،  االإرهـــاب، 

والتفكك االأ�شري الذي قاد اإىل تفكك املجتمعات..، 

كل هذه الظواهر جاءت خالفًا ملا جاءت به االأديــان 

ومبادئ  املعتربة  الثقافات  به  تنادي  ومــا  ال�شماوية 

االأخالق واحرتام االأعراف.

الــدويل  املجتمع  فر�شة  اأن  النملة  الدكتور  واأ�ــشــاف 

لـــدول جمموعة الع�شرين  ــرائــدة  عــرب الــربملــانــات ال

والربملانات يف خمتلف دول العامل وكافة املوؤ�ش�شات 

احلكومية والدولية تبدو اليوم �شانحة ومهمة اأكرث من 

اأي وقت م�شى للعمل اجلاد لدعم احلوار احل�شاري 

احلايل  االجتماع  ي�شهم  ــاأن  ب متمنيًا  ال�شعوب،  بني 

واالجتماعات الالحقة لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة 

الع�شرين يف دعم موؤ�ش�شات وموؤمترات احلوار بني اأتباع 

الديانات والثقافات املعتربة، وم�شاندتها، وتاأييدها، 

والعمل معها يف �شبيل حتقيق اأهدافها االإ�شرتاتيجية 

الرامية اإىل نبذ اخلالفات التاريخية، وتر�شيخ قواعد 

االأمن وال�شالم والرخاء يف العامل.

تركيا والهند وايطاليا واندونيسيا تؤيد مبادرة خادم 
الحرمين الشريفين للحوار كأساس للتقارب بين الشعوب
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قطاع االت�شاالت، ونظام املجال�س البلدية، وتطوير 

مكاتب ال�شلح اإىل دوائر ق�شائية، وحقوق املراأة 

املطلقة، ودور هيئة التحقيق االإدعاء العام يف ردع 

منافذ  يف  ال�شحية  املراقبة  ونظام  املجرمني، 

الدخول، وتوحيد رقم الطوارئ، وتاأ�شي�س مركز 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار العاملي، وهدر 

املياه وم�شروعات التربيد يف هيئة الري وال�شرف 

اأبــرز املو�شوعات التي نوق�شت  باالأح�شاء، كانت 

حتت قبة املجل�س خالل �شهر ربيع االأول 1433هـ.

اأ�شدرها  التي  القرارات  ا�شتعرا�س  خالل  ومن 

املجل�س ب�شاأن بع�س تلك املو�شوعات، حتقق رغبات 

وحاجات املواطنني وتلبي همومهم وتطلعاتهم، اإىل 

جانب احل�شور الكبري لهموم املواطن وحاجاته يف 

طروحات االأع�شاء ومداخالتهم يف املو�شوعات 

االأخــرى التي متت مناق�شتها ومل ت�شدر ب�شاأنها 

قرارات من املجل�س ملزيد من الدرا�شة والبحث من 

قبل اللجنة املعنية و�شواًل اإىل القرار الذي ي�شب 

يف �شالح الوطن واملواطن.

فقد ت�شدرت االأ�شرار ال�شحية الأبراج االت�شاالت 

والر�شائل  النقال  لهواتف  املرتفعة  واالأ�ــشــعــار 

الق�شرية االإعالنية التي ترد على الهواتف النقالة 

للم�شرتكني اأو ما يطلق عليها الر�شائل االقتحامية، 

ت�شدرت اهتمامات اأع�شاءاملجل�س اأثناء مناق�شة 

تقرير جلنة النقل واالت�شاالت وتقنية املعلومات 

ال�شنوي لهيئة االت�شاالت وتقنية  التقرير  ب�شاأن 

املعلومات الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور في�شل 

يوم  املجل�س  عقدها  التي  اجلل�شة  خــالل  طاهر 

1433/3/14هـ.

يتعر�س  امل�شتهلك  اأن  االأع�شاء  اأحد  فقد الحظ 

لتجاوزات خمتلفة من �شركات االت�شاالت، ومن 

ذلك اخلالفات التي تطراأ على فواتري اخلدمات 

وعند املراجعة لل�شركة من قبل امل�شتهلك ال يجد 

الرد املنا�شب. كما ال توجد قناة وا�شحة لتقدمي 

يتم  ال  قدمت  واإذا  االتــ�ــشــاالت،  لهيئة  ال�شكوى 

الرد عليها من قبل الهيئة. معربًا عن االأمــل يف 

اأن يتخذ موقف وا�شح من قبل الهيئة الإيقاف تلك 

التجاوزات.

كما الحظ اأحد االأع�شاء اأن االأبراج التي تن�شئها 

خدمات االتصاالت ونظام المجالس البلدية وحقوق 
المرأة المطلقة والمراقبة الصحية في منافذ 

الدخول.. تحت قبة المجلس

د. في�شل طاهر
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�شركات االت�شاالت على اأ�شطح املباين ت�شوه منظر 

املدينة اإ�شافة اإىل ما عليها من جدل كبري الأثرها 

ال�شحي على ال�شاكنني يف هذه البنايات. وراأى اأن 

تقوم اللجنة ببحث هذا املو�شوع مع الهيئة ملعرفة 

البدائل املنا�شبة لهذه االأبراج، وهل لها �شرر على 

ال�شحة اأم ال؟

"الثانية" للجنة  واأ�شاد اأحد االأع�شاء بالتو�شية 

املتعلقة بارتفاع اأ�شعار اخلدمات الهاتفية، وقال: 

اأكرث  اإن ما يدفعه املواطن ل�شركات االت�شاالت 

من فواتري اخلدمات االأخــرى كاملاء والكهرباء، 

وهي ال تكلف كثريًا، كما اأن االرتفاع لي�س فقط 

اأي�شًا  وغريها  الر�شائل  يف  واإمنــا  املكاملات،  يف 

حيث حلت اململكة يف املرتبة "ال�شابعة والثالثني" 

اأ�شعار اخلدمات الهاتفية وهذه  بالن�شبة الرتفاع 

املعي�شة  مب�شتوى  قورنت  ما  اإذا  متاأخرة  مرتبة 

املنخف�س مقارنة بكثري من الدول.

وقــال اأحــد االأع�شاء: ال يــزال هناك احتكار يف 

�شوق االت�شاالت وال بد اأن تكون الهيئة اأكرث عداًل 

للم�شرتكني يف هذه اخلدمات، خا�شة عند النظر 

يف م�شتويات الربحية العالية لها، وا�شتخدام جزء 

خارجية.  وحيازات  ا�شتثمارات  يف  اأرباحها  من 

اأ�شعار  اإلــزام �شركات االت�شاالت بخف�س  واأوؤيــد 

خدمات االت�شاالت ور�شومها لتكون متنا�شبة مع 

املعدالت العاملية واالإقليمية. كما الحظ اأن التقرير 

ي�شري اإىل تدين م�شتوى اململكة يف موؤ�شر التنمية 

لالت�شاالت وتقنية املعلومات باملقارنة مع بع�س 

دول اخلليج، ونظرًا الأن اململكة من االقت�شادات 

دول  لتكون من  اأهلها  ما  وهو  العامل  الكربى يف 

جمموعة الع�شرين، فاإن هذا الرتتيب ال يليق بحجم 

اقت�شاد اململكة. لذا ينبغي على الهيئة اأن ت�شع 

اأن تكون �شمن قائمة  �شمن اأهدافها امل�شتقبلية 

الع�شرين يف موؤ�شر التنمية، متا�شيًا مع موقع اململكة 

يف جمموعة الع�شرين.

ولفت اأحد االأع�شاء اإىل  اأن الغر�س من خ�شخ�شة 

قطاع االتــ�ــشــاالت كــان احل�شول على اجلــودة 

وال�شعر املنا�شب واال�شتخدام االأمثل للموارد وهذا 

ما مل يح�شل، والحظ اأن ما هو موجود االآن عبارة 

عن ممار�شات احتكارية توؤدي اإىل عدم التو�شع يف 

ذلك القطاع. كما اأن هناك اأخطاء نظامية حت�شل 

ال�شركات  لبع�س  ح�شل  كما  املنظم،  قبل  مــن 

العاملة يف جمال االت�شال من تعر�شها خل�شارة 

كبرية مما يدل على اأن هناك اإ�شكالية كبرية يف 

اإدارة هذا القطاع.

وت�شاءل اأحد االأع�شاء عن دور هيئة االت�شاالت 

الرقابي على بع�س اجلهات التي تر�شل الر�شائل 

االقتحامية؟  بالر�شائل  يعرف  ما  اأو  االإعالنية 

وو�شف ذلك باأنه غري نظامي وال اأخالقي. وطالب 

مبنع هذه الر�شائل اأو االإ�شراف عليها ومراقبتها.

اأن تفعل هيئة االت�شاالت دور  وطالب ع�شو اآخر 

اإىل مركز  لديها وحتويلها  املعلومات  اأمن  اإدارة 

التي جترم عمليات  الت�شريعات  متكامل، وو�شع 

االخرتاق ل�شبكات احلا�شب االآيل، وتوعية امل�شتهلك 

حول مو�شوع اأمن املعلومات.

معاناة من  هناك  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحــد  واأ�شار 

قطاع  يف  تكاملها  وعــدم  التحتية  البنية  �شعف 

الهاتف اجلــوال،  االت�شاالت، وبخا�شة خدمات 

بــاإلــزام �شركات  وخــدمــات االإنـــرتنـــت، وطــالــب 

االتــ�ــشــاالت با�شتثمار جـــزء مــن عــوائــدهــا يف 

ا�شتكمال البنية التحتية وانت�شارها يف جميع اأنحاء 

اململكة، وا�شفًا البنية التحتية اجليدة باأنها اأ�شا�س 

لقطاع ات�شاالت متقدم.

ــاإلــزام  ب اآخـــر هيئة االتــ�ــشــاالت  وطــالــب ع�شو 

االأ�شعار،  ال�شركات بو�شع جــدول زمني خلف�س 

وو�شع خطة عمل مربجمة من بداية هذا العام اإىل 

عام 2015م، لت�شل اململكة اإىل املرتبة "اخلام�شة 

ع�شرة" عامليًا من حيث اأ�شعار خدمات االت�شاالت 

ح�شب ت�شنيف االحتاد الدويل.

وقال اأحد االأع�شاء: اإن الهيئة بحاجة الإعادة النظر 

يف اأدائها، وت�شاءل عن ن�شبة تغطية االت�شاالت يف 

اململكة ون�شبة ال�شعودة يف هذا القطاع؟ وو�شف 

اإجابات الهيئة باأنها غري دقيقة والحظ اأن تغطيات 

ال�شركات للمدن الكربى فقط بينما يعاين معظم 

من  ال�شغرية  والــقــرى  املــدن  يف  اململكة  �شكان 

�شبكات االت�شاالت وال يجدون التغطية بحجة اأن 

مناطقهم غري مربحة ل�شركات االت�شاالت. وطالب 

بعدم دعم هذه ال�شركات واإلزامها باال�شتثمار يف 

املناطق غري امل�شمولة باالت�شاالت بدرجة اأكرب.

واختتم النقا�س بت�شاوؤل اأحد االأع�شاء عن قدرة 

ــاالت وتقنية املــعــلــومــات - من  خــــرباء  االتــ�ــش

مهند�شني ورجال اأعمال واأكادمييني- على حماية 

اأجيالنا من هذه االت�شاالت اخلطرية اجتماعيًا 

واأخـــالقـــيـــًا؟ وعـــن  مــا اإذا كـــان لـــدى اجلــهــات 

احلكومية والهند�شية طرقًا حتفظ اأمننا النف�شي 

واالجتماعي، وحترتم قيمنا وخ�شو�شية جمتمعنا 

امل�شلم؟ متمنيًا من اللجنة ال�شعي الإيجاد حل لهذه 

املع�شلة التقنية، ومكافحة هذه االأخطار.

�مل�شتهلك يتعر�س لتجاوز�ت 

خمتلفة من �شركات �لت�شالت، 

ول يجد �لرد �ملنا�شب عند 

�لختالف على �لفو�تري

هاكرز سعودي!!

لفت اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى اإىل ما 

ــري يف االإعـــالم يف الــفــرتة املا�شية من  اأث

اخــرتقــوا  “هاكرز” – خمــرتقــني-  اأن 

بيانات بطاقات ائتمانية لبع�س املواطنني 

على  ردًا  الــــدول،  اإحـــدى  يف  ال�شعوديني 

ادعــاء بوجود هاكرز �شعودي ح�شل على 

تلك  ملواطني  ائتمانية  بطاقات  بيانات 

الدولة ون�شرها على �شبكة االإنرتنت. ومن 

اأن عمليات االخرتاق االإلكرتوين  املعروف 

تطور  مــع  وتتطور  م�شتمرة  عمليات  هــي 

االت�شاالت وتقنية املعلومات، واالخــرتاق 

�شبق  وقــد  خمتلفة،  م�شتويات  على  يكون 

باأمن  تتعلق  قـــرارات  اأ�ــشــدر  اأن  للمجل�س 

موافقة  اإىل  اإ�شافة  وحمايتها،  املعلومات 

املجل�س على مالءمة درا�شة مقرتح نظام 

حماية البيانات ال�شخ�شية قبل عدة اأ�شابيع. 

لذا ينبغي االهتمام ببع�س النقاط، منها 

اأخذ احلذر الدائم، وا�شتجالب التقنيات 

الوطنية  الكفاءات  وا�شتقطاب  املتطورة، 

املتميزة واملهرة يف مراكز اأمن املعلومات، 

وتطويرهم ودعمهم مادياً ومعنويًا والتي 

تعد مــن اأ�شعب املــهــارات واأكــرثهــا طلبًا 

كما  املعلومات.  تقنيات  تخ�ش�شات  بني 

يجب االهتمام باأمن املعلومات وحمايتها 

واأن تكون مواكبة لهذا التو�شع، والنظر يف 

م�شتقل  وطني  مركز  اأو  جهاز  ا�شتحداث 

ور�شم  ت�شريع  من  املعلومات  باأمن  يهتم 

�شيا�شات ومراقبة الت�شوق االإلكرتوين.
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طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى بتحديد اأهداف نظام 

ال�شالحيات  يف  النظر  واإعـــادة  البلدية،  املجال�س 

االنتخابية،  املخالفات  يف  الف�شل  للجان  املمنوحة 

واقرتحوا اأن يقدم ع�شو املجل�س البلدي ا�شتقالته اإىل 

اأواًل ثم اإىل الوزير املخت�س، وطالبوا  رئي�س املجل�س 

يف  يقوله  فيما  ح�شانة  البلدي  املجل�س  ع�شو  مبنح 

نطاق عمله، وباإعادة النظر يف ما ورد يف النظام باأن 

يكون املجل�س خمت�شًا بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية 

يف امل�شروعات قائلني اإن ذلك من اخت�شا�س االأمانة 

والبلديات.

جــاء ذلــك خــالل جل�شة املجل�س الــتــي عــقــدت يوم 

1433/3/6هـــ حيث ا�شتكمل املجل�س مناق�شة تقرير 

جلنة االإ�شكان واملياه واخلدمات العامة، ب�شاأن م�شروع 

نظام املجال�س البلدية، وتال رئي�س اللجنة املهند�س 

واأبديت عليها  النظام  النقادي مــواد م�شروع  حممد 

اإن املدد  اأحــدهــم:  مالحظات االأعــ�ــشــاء، حيث قــال 

الرت�شح  الطعن يف  بالف�شل يف  يتعلق  فيما  الـــواردة 

لالنتخابات البلدية غري كافية، فالف�شل يف الطعن 

ي�شتلزم عقد جل�شة واال�شتماع اإىل دفاع اجلهة املعنية 

يف وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية عن القرار املطعون 

فيه، فال بد من التاأكد اأن هذه املدد كافية واأن الق�شاء 

ي�شتطيع ا�شتيعابها، واإن كانت طبيعة االنتخابات البلدية 

وطبيعة انتهائها ت�شتلزم نوعًا من اال�شتعجال.

وطالب اأحد االأع�شاء ب�شرورة اأن حتدد اأهداف النظام 

يف املادة "االأوىل"، وقال: اإن النظام له ركنان اأ�شا�شيان، 

االأول يتعلق باملجل�س نف�شه واالآخر يتعلق باالنتخابات 

وطريقة �شريها. فاالأف�شل اأن يكون الف�شالن الثالث 

والرابع يف نهاية النظام.

واقرتح اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى اأن يقت�شر النظام 

للوائح  التف�شيالت  وترك  العامة فقط  االأ�ش�س  على 

التي يحتاج اإليها هذا النظام، كما اقرتح اأن ين�س يف 

النظام على االآتي: "تنظيم الئحة الف�شل يف املنازعات 

والطعون املتعلقة بانتخابات املجال�س البلدية �شوابط 

الف�شل يف تلك الطعون".

اأن  ولفت اأحد االأع�شاء اإىل ما ورد يف مواد النظام 

الطعن واال�شتئناف يكونان اأمام ديوان املظامل، وقال: 

لكن ال توجد لديوان املظامل فروع يف كل املحافظات، 

لذا يح�شن تكوين دوائر، اأو جلان من املحاكم االإدارية 

للف�شل يف الطعون واال�شتئناف.

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل ما ن�شت عليه املادة »الثامنة 

ع�شرة« من تكوين جلنة الف�شل يف الطعون واملخالفات 

اإمكانية  عن  مت�شائاًل  اأع�شاء،  ثالثة  من  االنتخابية 

األعضاء طالبوا بحصانة ألعضاء المجلس البلدي 
واقترحوا منع المعلمين من العضوية

�ملدد �لو�ردة فيما يتعلق بالف�شل 

يف �لطعن يف �لرت�شح لالنتخابات 

�لبلدية غري كافية، فالف�شل 

يف �لطعن ي�شتلزم عقد جل�شة 

و�ل�شتماع �إىل دفاع �جلهة 

�ملعنية يف وز�رة �ل�شوؤون �لبلدية 

و�لقروية عن �لقر�ر �ملطعون فيه

د. حممد النقادي

اأحد مراكز االإقرتاع يف االنتخابات البلدية باالإح�شاء
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زيادة االأع�شاء اإىل خم�شة اأو �شبعة اأع�شاء. كذلك ال 

داعي الأن يكون هوؤالء االأع�شاء من املتخ�ش�شني يف 

االأنظمة اأو ال�شريعة، وال �شيما يف هذه املرحلة، وميكن 

اأن يكتفي باأن يكونوا من ذوي الكفاية واخلربة.

وطالب اأحد االأع�شاء بتقلي�س لل�شالحيات الوا�شعة 

للجان الف�شل يف املخالفات االنتخابية، وقال: اإن مثل 

اأال تعطى مبثل ذلــك القدر  هــذه ال�شالحيات يجب 

الكبري. 

اإن النظام حتــدث عن فقدان  وقــال اأحــد االأع�شاء: 

الع�شوية ولكنه مل يفرق بني �شحب الع�شوية وفقدانها، 

فاملادة الواردة يف ذلك �شاوت بني احلالتني مع اأن هناك 

فرقًا بينهما، وال بد من مراعاة ذلك. كذلك مل يرد 

ن�س ب�شاأن االإجراء املتخذ يف حالة ارتكاب الع�شو يف 

املجل�س البلدي خمالفة ج�شيمة وهل يوؤدي ذلك اإىل 

فقدان الع�شوية اأم ال؟

واقرتح اأحد االأع�شاء تعديل املادة "ال�شابعة والع�شرين" 

ع�شو  فيها  رغــب  اإذا  اال�شتقالة  تقدمي  يكون  بحيث 

املجل�س البلدي اإىل رئي�س املجل�س مبا�شرة، وبعد النظر 

فيها ترفع اإىل معايل الوزير الإقرارها.

"الرابعة  اأن ي�شاف اإىل املادة  وطالب اأحد االأع�شاء 

والع�شرين" ُحكم يت�شمن منح ع�شو املجل�س احل�شانة 

فيما يقوله يف نطاق عمله، كذلك راأى عدم منا�شبة اأن 

يفر�س على ع�شو املجل�س خالل مدة ع�شويته االإقامة 

يف نطاق املجل�س، وقال: اإن كان من املنطقة نف�شها فال 

اأن يقيم يف اأي منطقة اأخرى، لكن ال ينبغي اأن  باأ�س 

اإقامته من نطاق  تنقطع ع�شويته مبجرد انتقال مقر 

املجل�س اإىل منطقة اأخرى.

"الرابعة  واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل ما ورد يف املــادة 

والع�شرين" والتي ن�شت على: "واإذا قرر املجل�س تكليفه 

مبهمة اأو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهته.."، 

وقال: اإن ذلك يعني اأن ع�شو املجل�س اإذا كان مدر�شًا 

ف�شوف ي�شمح له بالتغيب عن طالبه، يف حني موؤ�ش�شة 

التعليم عانت كثريًا من تغيب املعلمني الذين �شدرت 

لهم موافقة بالتغيب مل�شاركتهم يف برامج اأو فعاليات، 

لذا يح�شن �شبط ذلك بحيث ال يتعار�س عمل الع�شو 

يف املجل�س مع عمله االأ�شا�شي، وال �شيما اإذا كان معلمًا 

اأو اأن مينع املعلمون من امل�شاركة يف ع�شوية املجال�س.

وت�شاءل اأحد االأع�شاء كيف يبدي املجل�س ملحوظاته 

واحد؟  اآن  ويقره يف  للبلدية  على احل�شاب اخلتامي 

وما فائدة اإبداء امللحوظات؟ وال �شيما اأن املق�شود هو 

اأن اإبداء امللحوظات يكون بعد الدرا�شة وعر�شها على 

يلزم  واتخاذ ما  ال�شالحية لالإطالع عليها  �شاحب 

ب�شاأنها.

التن�شيق  اأن  اإىل  ال�شورى  اأع�شاء جمل�س  اأحد  ولفت 

مع اجلهات احلكومية يف امل�شروعات لي�س من �شمن 

واإمنــا هو اخت�شا�س  البلدية  املجال�س  اخت�شا�شات 

اأ�شيل لالأمانة والبلديات.

البلدية  النظام املجال�س  اأحد االأع�شاء منح  والحظ 

اخت�شا�شات وا�شعة و�شاملة، اإال اأنها جاءت مبعرثة يف 

عدد من املواد مما عر�شها للتكرار واالإ�شهاب. واقرتح 

"التا�شعة  اإعادة �شوغ مواد االخت�شا�شات من املادة 

والع�شرين" اإىل املادة "اخلام�شة والثالثني"، ودمج تلك 

االخت�شا�شات والتفريق بني الرقابية منها والتطويرية.

وقال اأحد االأع�شاء: اإن م�شروع النظام ينبغي اأن ي�شتمل 

على اآلية فعالة للتعامل مع القرارات التي رفعت للوزير 

ومتابعتها، كما ينبغي اأن ين�س امل�شروع على اأنه يف حالة 

ما اإذا كانت هناك اأ�شباب حتول دون تنفيذ القرارات 

االعرتا�س خالل مدة  فيكون  املجل�س  ال�شادرة من 

مت�شمنة  البلدي  للمجل�س  تعاد  ثم  النظام  يحددها 

اأ�شباب االعرتا�س عليها الإعادة النظر فيها.

اأن ين�س النظام على االإجراء  واقرتح اأحد االأع�شاء 

الالزم يف حالة اإ�شرار املجل�س البلدي على قراره، وال 

�شيما اأن قوانني املجال�س البلدية – يف كثري من الدول- 

تن�س على حتديد جهة م�شتقلة للنظر يف اخلالفات بني 

اإعــادة �شوغ الفقرة  الوزير واملجل�س البلدي. واقرتح 

)�شاد�شًا( من املادة "التا�شعة والع�شرين" والتي تتعلق 

باخت�شا�س املجل�س البلدي يف اإبداء الراأي يف االأنظمة 

"اإبداء الــراأي يف م�شروعات  لت�شبح بالن�س االآتــي: 

االأنظمة واللوائح اجلديدة املتعلقة باخلدمات البلدية".

والحظ اأحد االأع�شاء اأن اخت�شا�شات املجال�س البلدية 

ال تخرج عن نطاق ال�شوؤون البلدية ولي�س من بينها ما 

اأن هذا امل�شروع دمج مع  يخدم املحافظات وال �شيما 

نظام املجال�س املحلية، واخت�شا�شات تلك املجال�س 

اإن�شاء املدار�س واملراكز  اأكرب من ذلك، فهي ت�شمل 

ال�شحية واجلامعات وجميع اخلدمات التنموية. واقرتح 

الع�شو اإعادة النظر يف مواد هذا امل�شروع.

اإيـــراد كلمة  اأحــد االأع�شاء: من غري املنا�شب  وقــال 

"البلديات" يف مواد امل�شروع، ويح�شن اأن ت�شتبدل بها 
عبارة "مار�س املجل�س �شلطاته الرقابية على اجلهات"، 

كما  واأمــانــات وجممعات  بلديات  لدينا  اأن  �شيما  وال 

يح�شن اإطالع املجل�س على اال�شتثمارات قبل طرحها 

واملجل�س  املنطقة  جمل�س  بني  والتن�شيق  للمناف�شة، 

البلدي. كما اقرتح اإفراد مادة خا�شة باالخت�شا�شات 

تنقل اإليها جميع اخت�شا�شات املجل�س البلدي.

وقال ع�شو اآخر: ال بد اأن يكون جمل�س املنطقة على علم 

ودراية باملو�شوعات والقرارات قبل رفعها، وال �شيما يف 

املدن الرئي�شة التي كونت لها هيئة عليا لتطويرها، مثل 

الريا�س ومكة املكرمة واملدينة املنورة.

اأن هناك فروقًا بني االخت�شا�شات  اإىل  اآخــر  ولفت 

اإن االخت�شا�شات هي جمموعة  وال�شالحيات وقال: 

بينما  التنظيمي،  اجلــهــاز  بها  يقوم  التي  االأعــمــال 

ال�شالحيات هي �شلطة اتخاذ القرار يف مو�شوع ما 

دون احلاجة للرجوع اإىل م�شتوى اإداري اأعلى. واأ�شاف: 

يلحظ اأن مواد الف�شل ال�شاد�س ال تت�شمن اأي �شلطة 

اتخاذ قرار يف مو�شوع حا�شم، ولي�س يف النظام اأي 

اأحد مراكز ت�شجيل الناخبني بالريا�س
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�شالحية للمجل�س يف حالة عدم االتفاق مع البلدية على 

تنفيذ اخلطط والربامج.

اأن الفقرة )�ــشــاد�ــشــًا( مــن املــادة  ــاف: يلحظ  واأ�ــش

املجل�س  اخت�شا�شات  حولت  والع�شرين"  "التا�شعة 
البلدي من جمل�س اتخاذ قرار اإىل جمل�س تنفيذي، 

املجال�س  اأعطت  )�شاد�شًا(  الفقرة  اأن  اإىل  اإ�شافة 

البلدية اأكرب من الدور املنوط بها. لذا ينبغي اأن تكون 

املخططات  اعتماد  النهائي يف  املرجع  املجال�س هي 

ال�شكنية واخلدمات البلدية، واأن حتول البلديات اإىل 

من  هو  املجل�س  يكون  بحيث  م�شتقلة،  مالية  مراكز 

يت�شرف يف امليزانية، ومن ثم فر�س اخلطط والربامج 

املقرتحة على البلديات.

واقرتح اأحد االأع�شاء اأن يعقد املجل�س جل�شاته مرة 

كل )15( يومًا وقال: اإن ق�شر االجتماعات على مرة 

واحدة يف ال�شهر فيه تعطيل للعمل وامل�شروعات املرتبطة 

باملواطنني.

"الثانية واالأربعني" هي  اإن املــادة  وقــال ع�شو اآخــر: 

اأهــم مــواد النظام، الأنها حتــدد عمل املجل�س  اإحــدى 

البلدي وقدرته على اتخاذ القرار، فهل ميلك املجل�س 

اأم ال؟ كما  البلدي �شلطة اتخاذ القرار امللزم للبلدية 

"الثانية" من  اأن ن�س هذه املــادة يتعار�س مع املــادة 

التقرير  �شلطة  املجل�س  متنح  التي  النظام  م�شروع 

واملراقبة. فكيف ميار�س املجل�س �شلطة التقرير وهو ال 

يتخذ القرار؟ اأي�شًا الن�س احلايل يعوق املجل�س من اأن 

يكون �شاحب قرار يف ظل قدرة البلدية على االعرتا�س 

على قراراته ومن ثم االحتكام للمرجع االإداري ليكون 

هو �شاحب القرار ولي�س املجل�س. كما يلحظ اأن الن�س 

احلايل غري عملي نظرًا لوجود )285( جمل�شًا بلديًا 

البلدية  ال�شوؤون  وزارة  عليها  ت�شرف  للزيادة  قابلة 

والقروية. 

واقرتح اأن يكون ن�س املادة كاالآتي: "يبلغ قرار املجل�س 

تــاريــخ �ــشــدوره،  اأيـــام مــن  اإىل البلدية خــالل خم�شة 

وللبلدية اإبداء اعرتا�شها على قرار املجل�س خالل خم�شة 

ع�شر يومًا من تاريخ اإبالغها بالقرار، ويتخذ املجل�س 

قراره يف اعرتا�س البلدية يف اجلل�شة التالية للمجل�س، 

ويكون قراره ملزمًا للبلدية يف حال �شدوره باأغلبية ثلثي 

االأع�شاء احلا�شرين.

اأ�شل تكوين  اأنه بالنظر اإىل  واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل 

املجل�س البلدي املقر من احلكومة، ومن مفهوم طريقة 

تكوين هذه املجال�س على اأ�شا�س اأن 50% من اأع�شائه 

هــوؤالء  يكون  اأن  يفرت�س  معنيون،  و%50  منتخبون، 

على  امل�شرف  اجلهاز  طريق  عن  عينوا  قد  املعينون 

القطاع البلدي، مبعنى اأن يكون لوزارة ال�شوؤون البلدية 

اأن  والقروية الكلمة الف�شل يف تعيينهم. كما يفرت�س 

يكون هوؤالء املعينون خرباء ومتخ�ش�شني يف ال�شوؤون 

البلدية واختريوا وفق اأ�ش�س علمية بحتة حتى يحققوا 

التوازن يف اتخاذ القرار بينهم وبني االأع�شاء املنتخبني 

اعتبارات  قائمًا على عدة  انتخابهم  يكون  الذين قد 

نعطي  اأن  يجب  عليه  واأ�شرية.  واجتماعية  �شيا�شية 

املزيد من  البلدية ومننحهم  املجال�س  الثقة الأع�شاء 

ال�شالحيات، وجنعل القرار النهائي لهم ولي�س للبلدية.

ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن االإ�شافة التي اأحدثتها اللجنة 

على ن�س املادة "ال�شابعة والثالثني" فيها تقييد، ولي�س 

ثمة عالقة �شببية بني انعقاد املجل�س وتاأكيد توافر مكان 

اللجنة ملقرتح  اأن تعود  لــه. ومــن املنا�شب  خم�ش�س 

الكاملة واملطلقة  املرونة  الأنــه يعطي  احلكومة، نظرًا 

لالجتماع يف اأي مكان داخل النطاق االإ�شرايف للمجل�س 

وح�شب ما تتطلبه امل�شلحة.

وعلق اأحد االأع�شاء باأنه ال ميكن تفعيل هذه املجال�س 

البلدية دون اإعطائها ال�شالحية الكاملة لت�شتطيع بها 

اإن  تنفيذ ما هو مطلوب منها ويحقق اأهدافها، وقال: 

"الثانية واالأربعني" تقيد عمل املجل�س وتعطي  املــادة 

البلدية احلق يف االعرتا�س على قرارات املجل�س. لذا من 

"الثانية واالأربعني" و"الرابعة  املنا�شب حذف املادتني 

واالأربعني" واالكتفاء باملادة "الثالثة واالأربعني".

اللجنة من نظام  ت�شتفيد  اأن  االأع�شاء  اأحــد  واقــرتح 

جمل�س ال�شورى املتعلق بتنظيم اجلل�شات واال�شتفادة منه 

وتطبيقه على م�شروع نظام املجال�س البلدية، فما جاء 

به الف�شل ال�شابع من م�شروع النظام فيه خلل وق�شور.

"ال�شاد�شة  ــادة  اأحــد االأع�شاء ما ورد يف امل وامــتــدح 

واالأربعني" من االإ�شارة اإىل تو�شيع رقابة املجل�س البلدي 

على اأي جهة اأخرى، وراأى اأن هذا هو االأن�شب من اأجل 

تو�شيع اأعمال ورقابة املجل�س، وال �شيما على املجال�س 

املحلية واملناطق.

وقال اأحد االأع�شاء: ينبغي ا�شتقالل املجال�س البلدية 

والعمل على جعلها جهة  بها،  ميزانية خا�شة  وو�شع 

رقابية اأ�شوة بالبلدية، وال �شيما اأن البلدية تعد اجلهة 

الرقابية الوحيدة على اخلدمات. 

ــاءات املجل�س  ــق وقـــال اآخــــر: مــن املــنــا�ــشــب حتــديــد ل

باملواطنني بتاريخ �شهري حمدد، وعدم تركها مبهمة 

بال تاريخ.

اأن املجل�س لي�س له �شخ�شية  ولفت اأحد االأع�شاء اإىل 

اعتبارية م�شتقلة عن �شخ�شية البلدية، وال �شيما اأن 

امليزانية واحدة. وقال: ينبغي اأن يكون ال�شرف املادي 

و�شغل الوظائف يف املجل�س وفق نظام حمدد. 

"الثامنة واالأربعني"  املــادة  اإن  االأع�شاء:  اأحــد  وقــال 

والتي ن�شت على اأن يدر�س املجل�س �شكاوى املواطنني 

واحتياجاتهم واقرتاحاتهم ويتخذ القرار املنا�شب واأن 

ين�شق مع اجلهات االأخرى الإيجاد احللول لتلك ال�شكاوى 

كلفت املجل�س ما ال يطيق، وال �شيما اأن املجل�س ي�شتقبل 

ال�شكاوى وي�شع لها احللول، وين�شق مع اجلهات االأخرى. 

اإ�شافة اإىل اأن هذه املادة خارجة عن حدود اخت�شا�شه، 

فاخت�شا�شه يف االأمور البلدية، لذا يح�شن اإعادة النظر 

يف هذه املادة.

ميز�نية  �شمن  �ملجل�س  ميز�نية  تخ�شي�س 

�لبلدية �شيحد من �أعماله و�أد�ء و�جباته

اإن تخ�شي�س ميزانية املجل�س  اأحــد االأع�شاء:  وقــال 

اأمام  �شمن ميزانية البلدية، �شوف يقف حجر عرثة 

املجال�س يف تاأدية اأعمالها وواجباتها. لذا يح�شن ربط 

ميزانية املجال�س باأمانة املجال�س املرتبطة بوزير ال�شوؤون 

البلدية والقروية.

"احلادية  اإن الفقرة )ثــالــثــًا( مــن املـــادة  ــاف:  واأ�ــش

ــوات مــن قبل  واخلم�شني" اأ�ــشــارت اإىل �ــشــراء االأ�ــش

املر�شحني وعدتها جرمية، ومل ت�شر اإىل بيع ال�شوت 

املر�شح  يخاطب  الــنــظــام  اأن  �شيما  وال  االنــتــخــابــي، 

والناخب. لذا اقرتح اإ�شافة مادة متنع اإعطاء االأ�شوات 

اأو احل�شول عليها بطريقة غري م�شروعة.

وقال ع�شو اآخــر: اإن هذا النظام ال يخدم كثريًا من 

اأعمال املجال�س البلدية، فجميع املجال�س البلدية يف 

دول العامل تعمل خلدمة املواطن ومناق�شة ميزانيات 

املحافظات واملناطق التي تعمل بها. كما توفر اخلدمات 

ال�شحية والبيئة للمحافظة. لذا اقرتح اإعادة هيكلة هذا 

النظام، بحيث تكون املجال�س البلدية م�شوؤولة عن توفري 

اخلدمات للمحافظة ومناق�شة امليزانية، وتكون ذات 

�شخ�شية اعتبارية مبيزانية م�شتقلة.

واقرتح اأحد االأع�شاء دعوة املواطنني للمجل�س البلدي 

تلك  حيال  راأيــهــم  ملعرفة  مو�شوع  اأي  مناق�شة  عند 

املو�شوعات، كما اقرتح اأن تكون هناك تغطية اإعالمية 

جلل�شات املجل�س البلدي.

اإن هناك غياب للحد االأدنــى  اأحــد االأعــ�ــشــاء:  وقــال 

للعقوبات يف هذا النظام، وال �شيما اأنه لي�س لدينا قانون 

جنائي ي�شع حدًا اأدنى للعقوبات. لذا تقدمت بتو�شية 

لو�شع حد اأدنى للعقوبة ال�شالبة للحرية والغرامة املالية، 

بحيث ي�شمن النظام للمتهم احلدود املتعارف عليها يف 

قوائم العدالة اجلنائية، والتمتع بجميع احلقوق املكفولة 

له من خالل املنظومة الق�شائية املتكاملة، واأال يحرم من 

ال�شمانات من اجلهة املخت�شة عند النظر يف الق�شية 

املتهم بها.
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ترغب يف �شرف مبالغ طائلة للدعاية له، فامل�شروع له 

اأهداف حتقق باملتابعة، اأما عن االخرتاقات االإلكرتونية 

االأمنية، فقال: ال بد للجهات التي لديها مواقع على 

االإنرتنت اأن تاأخذ كل االحتياطات واالحرتازات االأمنية 

الالزمة، والوزارة تزود اجلهات احلكومية باملعلومات 

واالإر�شادات واأف�شل املمار�شات والتجارب العاملية يف 

هذا املجال.

و�شراء  الرقمي،  الت�شديق  ب�شهادات  يتعلق  وفيما 

اجلامعات �شهادات الت�شديق الرقمي من خارج اململكة، 

بني رئي�س اللجنة اأن اجلامعات كانت ت�شرتي �شهادات 

الت�شديق الرقمي قبل اإن�شاء مركز الت�شديق الرقمي، 

وقد بداأ املركز منذ �شنة العمل على م�شروع يهدف اإىل 

احل�شول على ختم )الويب تر�شت( العاملي الذي يوؤهل 

لالعرتاف ب�شهادات املركز لدى جميع م�شنعي برامج 

الت�شفح مما �شريفع الثقة ب�شهادات املواقع االآمنة التي 

ي�شدرها مركز الت�شديق الرقمي.

وقال: اإن برنامج التعامالت االإلكرتونية ي�شري ببطء 

لكن هناك حت�شنًا ملحوظًا يحققه الربنامج يف جمال 

اإن�شاء البنية التحتية امل�شرتكة للتعامالت االإلكرتونية، 

كال�شبكة احلكومية االآمنة، وقناة التكامل احلكومية، 

ودعم اجلهات احلكومية يف تقدمي اال�شت�شارات الفنية 

يف جمال التعامالت االإلكرتونية، اأما اعتماد الوزارة على 

�شراء اخلدمات اال�شت�شارية، فاإن هذه الطريقة نظامية 

ومتبعة لتنفيذ الكثري من امل�شروعات يف الدولة. والوزارة 

ترحب با�شتقطاب خريجي اجلامعات اخلارجية من 

وتقنية  االتــ�ــشــاالت  جمــال  يف  ال�شعوديني  املبتعثني 

املعلومات، وال متانع يف ذلك.

ولفت اإىل اأن ما اأجنز يف خطة التعامالت االإلكرتونية 

ب�شكل عام هو 60% وما اأجنز من الهدف االأول هو %57 

وذلك خالل ثالث �شنوات من اخلطة اخلم�شية، واأن 

تنفيذ اخلطة يتوزع بني عدة جهات حكومية اأخرى.

واختتم قائاًل: اإن تو�شيات اللجنة راعت اأن الكثري من 

املوظفني الذين تبتعثهم وتدربهم الدولة يت�شربون للقطاع 

اخلا�س ب�شبب عدم وجود كادر، مما ميثل خ�شائر مادية 

وب�شرية كبرية على الدولة، واأن وجود كادر املخت�شني 

�شوف يوؤدي اإىل ا�شتقطاب املتميزين واحتفاظ  اجلهات 

احلكومية بهم، مما يعزز وجود الكوادر الوطنية املوؤهلة 

ت�شرب  اأن  كما  احلكومية،  الب�شرية  ـــوارد  امل �شمن 

الكفاءات الوطنية املتخ�ش�شة يف االت�شاالت وتقنية 

املعلومات ب�شبب عدم وجود كادر �شوف يوؤدي اإىل خلل 

كبري يف منظومة وجود العمل التقني بالدولة، مما يعوق 

م�شروعات التعامالت االإلكرتونية الوطنية الرامية اإىل 

�شوف  مما  واملعرفة،  املعلومات  جمتمع  اإىل  التحول 

ينعك�س �شلبًا على االقت�شاد والتنمية بجميع اأ�شكالها، 

وفيما يتعلق با�شتخدام الربجميات مفتوحة امل�شدر، 

فاإن الوزارات واجلهات احلكومية ت�شتخدم مبالغ كبرية 

ل�شراء الربامج املغلقة. والربجميات مفتوحة امل�شدر 

تتميز بالتوفري يف التكاليف وتكامل معايري االأنظمة، 

واإمكانية التطوير والتحديث يف هذه الربجميات على 

عك�س الربامج املغلقة االحتكارية، كما تتميز الربامج 

مفتوحة امل�شدر بالتحرر من حتكم ال�شركات التجارية 

واإلغاء االحتكار، وقد اأطلقت دول عاملية رائدة يف هذا 

املجال مبادرات ا�شتخدام الربجميات املفتوحة، مثل 

اأملانيا وفرن�شا وبريطانيا.

وافق جمل�س ال�شورى على قرار ن�س على دعوة وزارة 

االت�شاالت وتقنية املعلومات اإىل التن�شيق مع جهات 

حقل  يف  للعاملني  خا�س  كــادر  الإعـــداد  االخت�شا�س 

االت�شاالت وتقنية املعلومات، وذلك لتقدمي احلوافز 

الالزمة الإعداد الكوادر الب�شرية املوؤهلة الإدارة برامج 

دعا  كما  احلكومية،  االأجهزة  يف  االإلكرتوين  التحول 

ا�شتخدام  ت�شجيع  اإىل  احلكومية  اجلــهــات  الــقــرار 

الــربجمــيــات مــفــتــوحــة املــ�ــشــدر لــفــوائــدهــا االأمــنــيــة 

وجهة  اإىل  ا�شتمع  قــد  املجل�س  ــان  وك واالقت�شادية، 

نظر جلنة النقل واالت�شاالت وتقنية املعلومات، ب�شاأن 

ال�شنوي  التقرير  جتاه  واآرائــهــم  االأع�شاء  ملحوظات 

املــايل  للعام  املعلومات  وتقنية  االتــ�ــشــاالت  لــــوزارة 

اأ�شار اإىل  1432/1431هـ، تالها رئي�س اللجنة، حيث 

وجــود جتان�س بني البند اخلا�س الــذي ي�شرف على 

والبند  الرقمية  واملعرفة  الثقافة  ن�شر  حما�شرات 

اخلا�س بقوافل التدريب، الأن كال امل�شروعني له عالقة 

برفع الوعي وردم الفجوة الرقمية، ووجه االختالف 

بينهما اأن املحا�شرات تنفذ يف املدن الكربى بهدف 

اأما  الثانوية،  املرحلة  وطالبات  لطالب  الوعي  رفــع 

قوافل التدريب فاإنها تنفذ يف القرى والهجر عن طريق 

دورات تدريبية عملية يف املدار�س، وبالن�شبة للتكلفة فاإن 

م�شروع قوافل التدريب االإلكرتوين مدته خم�س �شنوات 

�شاملة جتهيز حافالت بكل التقنيات مبا فيها االت�شال 

باالإنرتنت، ليكون معماًل تدريبيًا متنقاًل لتنفيذ )2400( 

برنامج تدريبي يف )600( قرية وهجرة، مبا يف ذلك 

تكاليف املدربني واملن�شقني املتنقلني مع القافلة و�شكنهم 

وم�شروفاتهم وال�شائقني و�شيانة احلافالت. وكذلك 

فريق عمل مقيم يف الوزارة وجميعهم من املواطنني.

اأو�شح رئي�س  وبخ�شو�س قوافل التدريب االإلكرتوين 

اللجنة اأن الوزارة اأعلنت  عن امل�شروع يف االإنرتنت، ومل 

كادر خاص للعاملين باالتصاالت إلعداد كوادر 
مؤهلة إلدارة برامج الحكومة اإللكترونية

�لكثري من موظفي وز�رة 

�لت�شالت �لذين تبتعثهم 

وتدربهم �لدولة يت�شربون للقطاع 

�خلا�س ب�شبب عدم وجود كادر، 

مما ميثل خ�شائر مادية وب�شرية 

كبرية على �لدولة
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ــورى اإىل الــهــدر الكبري  ــش ــ� ــاء جمــلــ�ــس ال اأعــ�ــش لــفــت 

ب�شبب  باالح�شاء  وال�شرف  الــري  مياه  يف  والت�شرب 

االإ�شكان  جلنة  تقرير  اإن  وقــالــوا  املك�شوفة،  القنوات 

واملياه واخلدمات العامة ب�شاأن التقرير ال�شنوي لهيئة 

الري وال�شرف باالأح�شاء اقت�شر فقط على حمافظة 

نطاق  يف  الداخلة  للمحافظات  يتطرق  ومل  االأح�شاء 

امل�شروع كمحافظات اخلرج واالأفالج، ودومة اجلندل، 

وت�شاوؤلوا عن التعاون بني هيئة الري وال�شرف ووزارة 

الزراعة ملكافحة ح�شرة �شو�شة النخيل، وا�شتف�شروا عن 

دور الهيئة يف اإن�شاء م�شتودعات للتربيد والتخزين خا�شة 

اأنها م�شروعات مدعومة من بنك الت�شليف الزراعي.

جـــاء ذلـــك خـــالل جل�شة املــجــلــ�ــس الــتــي عــقــدت يــوم 

1433/3/21هـــ برئا�شة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

اآل  اإبــراهــيــم  ال�شيخ الــدكــتــور عــبــداهلل بــن حممد بــن 

ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة االإ�شكان 

واملياه واخلدمات العامة، ب�شاأن التقرير ال�شنوي لهيئة 

الري وال�شرف باالأح�شاء للعام املايل 1432/1431هـ، 

تاله رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي، ثم عر�س 

اأحد  فقال  امللحوظات،  بع�س  عليه  واأبديت  للمناق�شة 

االأعــ�ــشــاء: هــنــاك هــدر كبري وتــ�ــشــرب للمياه ب�شبب 

اأن وزارة املالية مل تعتمد  القنوات املك�شوفة، مع العلم 

اإىل  املك�شوفة  الري  قنوات  لتحويل  املخ�ش�شة  املبالغ 

اأنابيب مغلقة. وقد ترى اللجنة باإعادة �شوغ التو�شية 

لالإ�شراع بتوفري كافة االعتمادات املالية لتحويل قنوات 

الري املك�شوفة اإىل اأنابيب مغلقة، وذلك حلفظ املياه من 

التبخر والت�شرب ولكي ي�شتفيد املزارعون من هذه املياه.

ولفت اآخر اإىل اأن التقرير الذي اأعدته اللجنة اقت�شر 

على حمافظة االأح�شاء فقط ومل يتطرق للمحافظات 

الداخلة يف نطاق امل�شروع كمحافظة اخلرج، واالأفالج، 

ودومة اجلندل.

ــال اأحــد االأعــ�ــشــاء: جــاء يف اإجنـــازات هيئة الــري  وق

املياه  نقل  م�شروع  1432/1431هـــــ،  لعام  وال�شرف 

وز�رة �ملالية مل تعتمد �ملبالغ 

�ملخ�ش�شة لتحويل قنو�ت �لري 

�ملك�شوفة �إىل �أنابيب مغلقة حلفظ 

�ملياه من �لتبخر و�لت�شرب

تساءلوا عن مشروعات التبريد وسوسة النخيل:

األعضاء: هدر كبير لمياه الري والصرف باألحساء 
بسبب القنوات المكشوفة
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املعاجلة من اخلرب اإىل االأح�شاء يف مناف�شة عامة. وكان 

على اللجنة اأن ت�شتف�شر عن و�شع هذا امل�شروع، وهل مت 

البدء يف تنفيذه، وما املرحلة التي و�شلت اإليها؟ ومن 

املنا�شب اأن يلقى هذا امل�شروع الدعم الكايف من املجل�س 

واإ�شدار تو�شية م�شتقلة بخ�شو�شه.

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل ما ورد يف املُرفق الثالث يف 

جمال مكافحة ح�شرة �شو�شة النخل باأن هناك تعاونًا بني 

هيئة الري وال�شرف ووزارة الزراعة، واإىل اأنه مل يتم 

اإي�شاح هل مت العمل بهذا التعاون اأم ال، وما هي اأعداد 

املتعاونني من الكوادر الب�شرية، وما هي املرحلة التي 

و�شل اإليها هذا التعاون؟ وقال: يبدو اأن هذا التعاون قد 

جاء متوا�شعًا خا�شة اإذا علمنا اأن حمافظة االأح�شاء تعد 

من اأعلى املحافظات يف انت�شار �شو�شة النخل.

وقال ع�شو اآخر: مل يو�شح التقرير مدى خطورة معاجلة 

اإن وجدت- ب�شكل كاٍف ودقيق مدعمًا  وتنقية املياه- 

ب�شقاية  يتعلق  الطبية، خ�شو�شًا ما  واالآراء  باالأرقام 

اخل�شار.

اأ�شارت اإىل عدة معوقات  اأن اللجنة  ولفت اآخر اإىل 

�شعف  املعوقات  هــذه  �شمن  ومــن  الهيئة،  تواجهها 

العائد املادي الإنتاج التمور. وقال: اإن من املنا�شب اأن 

تناق�س اللجنة الهيئة بخ�شو�س الدرا�شات واالأبحاث 

التي قامت بها مل�شاعدة املزارعني للتغلب على هذا 

العائق، وذلــك من خالل تنفيذ م�شروعات وبرامج 

جذبًا  اأكــرث  جتعلها  ب�شورة  التمور  وتغليف  تعليب 

للم�شتهلك، اإ�شافة اإىل اإيجاد منتوجات �شناعية من 

التمر لتحقيق قيمة م�شافة تعود على املزراعني مبردود 

جمٍز ملنتجاتهم، فالهيئة باالأح�شاء هي اجلهة التي 

يعقد عليها االآمال يف تطوير وت�شويق منتجات التمور 

وم�شاعدة املزارعني.

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل تعرث م�شروع رفع املخلفات 

تعاون  عدم  ب�شبب  والطبيعية،  واملدينة،  الزراعية، 

املواطنني وتوعيتهم. وت�شاءل عما قامت به الهيئة جتاه 

ذلك؟ وهل ن�شقت مع اجلهات االأخرى الإيجاد حلول لها 

وزيادة ذلك الوعي؟

اإن�شاء  وراأى ع�شو اآخر منا�شبة معرفة دور الهيئة يف 

م�شتودعات للتربيد والتخزين خا�شة واأن هذا النوع 

من امل�شروعات مدعوم من بنك الت�شليف الزراعي.

ولفت اأحد االأع�شاء اإىل ما ورد يف التقرير من معوقات 

ومن اأهمها طلب الهيئة دعم بنود الت�شغيل وال�شيانة، 

اإن االآالت واملعدات م�شت عليها �شنوات طويلة  حيث 

التقرير من  اإليه  اأ�شار  ما  بالغر�س. كذلك  تفي  وال 

لعام  ال�شابقة  ال�شنة  يف  التمور  اأ�شعار  يف  انخفا�س 

التقرير، مما اأثر على املزارع ال�شغري الذي ال ميلك 

اأو تخزين. وطلب من اللجنة االهتمام  مرافق حفظ 

بهذين االأمرين، واإيجاد و�شيلة ملعاجلتهما.

اأن الهيئة  اأنــه بالرغم مــن  اأحــد االأعــ�ــشــاء  والحــظ 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  من  اال�شتفادة  يف  اجتهدت 

وحققت اإجنازات جيدة ت�شكر عليها لتعوي�س النق�س 

الناجت عن ن�شوب العيون واالآبار، اإال اأن امل�شكلة �شوف 

تتفاقم ما مل يكن هناك اجتــاه جاد يف البحث عن 

امل�شادر املتجددة من املياه عن طريق ا�شتخدام الطاقة 

ال�شم�شية يف حتلية املياه املاحلة، واأن هذا االأمر مل 

يلحظ له اأي ذكر يف التقرير.

وقال اأحد االأع�شاء: اإن هيئة الري وال�شرف باالأح�شاء 

ي�شمل نطاق عملها حمافظة االأح�شاء ومنطقة القطيف، 

بل يتعدى نطاق عملها املنطقة ال�شرقية اإىل حمافظة 

دومة اجلندل، ومناطق وحمافظات اأخرى. لذا يح�شن 

اإعادة النظر يف الو�شع التنظيمي لهيئة الري وال�شرف 

باالأح�شاء باأن تكون الهيئة الوطنية للري وال�شرف، 

وبذلك ي�شمل نطاق عملها جميع مناطق اململكة، وفق 

برنامج موحد ذوي معايري واأ�شاليب، ومقايي�س وبرامج 

اإدارية موحدة ت�شمن وترفع الكفاءة االإدارية يف هذه 

الهيئة.

ولفت اأحد االأع�شاء اإىل الدور الكبري الذي تلعبه الهيئة 

يف معاجلة املياه واملحافظة عليها، وتدوير املياه مما 

اأدى اإىل حت�شن الزراعة ب�شكل كبري، باالإ�شافة اإىل 

وجود خرباء �شعوديني ذوي كفاءة عالية. وقال: اأوؤيد 

اللجنة يف �شرورة دعم هيئة الري وال�شرف باالأح�شاء 

ماليًا، واإداريًا، ال �شيما اأن ذلك �شينعك�س على دورها 

الكبري، وكذلك اإعادة النظر يف الو�شع التنظيمي يف 

الهيئة. 

ظاهرة العمالة الوافدة وتأثيراتها على المجتمع
قال اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى اإن وزارة اخلارجية اأ�شدرت – من خالل �شفارات اململكة وقن�شلياتها 

يف اخلارج خالل العام املايل 2011م )1433/1432هـ( – ما يقارب ت�شعة ماليني وخم�شمائة األف 

تاأ�شرية، من �شمنها تاأ�شريات خا�شة باحلج والعمرة، اأي بزيادة عن العام املا�شي ما ن�شبته )%7.3( 

– ح�شب  2005م. وت�شري االإح�شاءات  2010م، وما ن�شبته )58.2%( عن العام  عن العام ال�شابق 

اأن هناك  تقديرات وزارة العمل- عن وجود ما يقارب من )8.5( مليون عامل اأجنبي، مع العلم 

ما يقارب )1.5( مليون من العمالة ال يدخلون �شمن تلك االإح�شائية. واأن اإ�شدار هذا العدد من 

التاأ�شريات وخا�شة ما يخ�س العمالة االأجنبية ظاهرة خطرية جدًا، بينما اأبناوؤنا يبحثون عن الوظيفة. 

وللعلم فهذه العمالة اأر�شلوا اإىل بلدانهم يف الفرتة نف�شها عام 2011م ما يقارب من 101 بليون ريال، 

واأنه من املتوقع اأن يرتفع هذا الرقم العام القادم 2012م اإىل 105 بليون ريال. 

فهل تدرك وزارة اخلارجية ووزارة العمل خطورة هذا الو�شع؟ وهل وزارة العمل جادة يف اإيجاد فر�س 

عمل لل�شعوديني وهي ت�شدر هذا العدد من التاأ�شريات؟ من هنا اأدعو املجل�س ليطلب ح�شور وزير 

العمل اإىل املجل�س وم�شاءلته يف ذلك، وكذلك اأدعو امل�شوؤولني يف الدولة اإىل اتخاذ اإجراءات �شريعة 

للحد من ا�شتقدام العمالة االأجنبية من اخلارج ومنها اتخاذ االإجراءات التالية:

1- وقف ا�شتقدام العمالة االأجنبية ملدة �شنتني، وخا�شة غري املهنية منها.

2- اأن توقف وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية اإعطاء رخ�س فتح حمالت جديدة مثل البقاالت واحلالقني 

واملطاعم.

3- االعتماد على التخطيط االإ�شرتاتيجي املنظم لعملية توظيف العمالة املحلية، بحيث ال يعتمد اأو 

ينفذ م�شروع اإال بعد اأن يعد له كادر وطني، وال �شيما اأن امل�شروعات الكبرية تاأخذ وقتًا كبريًا لتنفيذها. 

لذا فباالإمكان تدريب العمالة املطلوبة من اأبناء البلد اأثناء تنفيذ امل�شروع كما تفعل الدول االأوروبية.

4- دعوة وزارة العمل ل�شعودة وظائف البقاالت التي ميثل العاملون فيها ما يقارب من املليون عامل، 

وهذه مهنة ال حتتاج اإىل مهارة عالية، وكذلك �شعودة وكاالت ال�شفر وال�شياحة، ومندوبو ومندوبات 

املبيعات الذين يعملون بكل حرية دون اأن تكون هي مهنتهم االأ�شلية.

5- تفعيل قرار �شعودة وظائف مديري املوارد الب�شرية والتدريب يف ال�شركات واملوؤ�ش�شات.

85% من ال�شعوديني  اأن  اأثبتت اإحــدى الدرا�شات  اإعــادة مو�شوع �شياقة املــراأة لل�شيارة، حيث   -6

ي�شتخدمون ال�شائقني لتو�شيل اأبنائهم وبناتهم للمدار�س واجلامعات واأماكن اأعمالهن، ويقدر عدد 

هوؤالء ال�شائقني بحوايل 800 األف �شائق خا�س.
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املجل�س  قــرار  بتنفيذ  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  طالب 

ال�شابق القا�شي بو�شع ميزانية م�شتقلة لهيئة التحقيق 

واالإدعاء العام، وت�شاوؤلوا عن �شبب بقاء بع�س امل�شاجني 

يف ال�شجون بدون م�شوغ نظامي وقالوا: اإن دور الهيئة ال 

يحقق الردع املطلوب للجناة والزجر الأمثالهم، جاء ذلك 

خالل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 1433/3/7هـ ، 

حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية 

التحقيق  لهيئة  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  والق�شائية، 

واالإدعاء العام للعام املايل 1431/1430هـ، تاله رئي�س 

اللجنة الدكتور اإبراهيم الرباهيم، ثم عر�س املو�شوع 

للمناق�شة واأبديت عليه بع�س امللحوظات، فقال اأحد 

االأع�شاء: يح�شن اأن يكون هناك حتليل جيد للجداول 

اأرقام  اإليها يف تقرير الهيئة وما ت�شمنته من  امل�شار 

حتى تت�شح نتائج العمل واالإجنــاز ومعدالت اجلرائم 

باجلرائم،  املتعلقة  املختلفة  االجتماعية  والظواهر 

وكذلك عدد الق�شايا ن�شبة اإىل عدد ال�شكان وغريها، 

حتى ي�شتطيع املجل�س اأن يبني عليها تو�شيات منا�شبة 

تعزز من دور الهيئة واملهمات املنوطة بها.

ترتبط  الهيئة  ميزانية  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحــد  ولفت 

مبيزانية وزارة الداخلية، وقال: �شبق واأن �شدر قرار 

�لق�شايا �ملعادة للجهات 

�لأمنية متثل ثلث �لق�شايا 

�ملحالة لالإدعاء �لعام وهذ� 

تعطيل لق�شايا �لنا�س 

و�ل�شرر بهم

األعضاء: دور التحقيق واإلدعاء العام ال يحقق الزجر 
والردع المطلوب للجناة
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ملجل�س ال�شورى عام 1425هـ ون�س على و�شع ميزانية 

م�شتقلة لهيئة التحقيق واالإدعاء العام يف امليزانية العامة 

للدولة، واأكد املجل�س هذا القرار يف قرار اآخر �شدر 

عام 1429هـ، اإال اأن تو�شيات اللجنة يف هذا التقرير مل 

تو�شح ما حتقق ب�شاأن قرارات املجل�س ال�شابقة.

وقال اأحد االأع�شاء: يت�شح من تقرير الهيئة بروز عدد 

من املحافظات �شجلت معدالت عالية يف الق�شايا مقارنة 

باملحافظات االأخرى، لذا يح�شن اأن يطلب املجل�س يف 

تو�شياته من الهيئة اإجراء درا�شات حول تلك املحافظات 

للتعرف على اأ�شباب الق�شايا فيها للعمل على احلد من 

تلك امل�شببات.

وقال ع�شو اآخر: اإن املجل�س �شبق واأو�شى عام 1431هـ 

املوؤدية  الــدوافــع  القادمة  الهيئة  تقارير  ت�شمن  بــاأن 

اأن  ــذا يح�شن  اإىل ارتــكــاب اجلــرائــم واجلــنــايــات. ل

يو�شي املجل�س بالتاأكيد على القرار امل�شار اإليه للقيام 

بالدرا�شات املطلوبة ب�شاأن تلك اجلوانب وت�شمن ذلك 

يف تقاريرها.

اأن الهيئة طلبت مبلغ خم�شمائة  ولفت ع�شو اآخر اإىل 

األف ريال لل�شرف منه يف احلاالت التي ال ت�شملها بنود 

اأن  اإال  ميزانيتها، وعلى الرغم من �شاآلة هذا الطلب 

اللجنة مل تاأت بتو�شية لتغطية النفقات الطارئة وفقًا 

لطبيعة عمل الهيئة.

واأ�شار اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى اإىل ما ورد يف تقرير 

الهيئة من اأن عدد الق�شايا التي �شدر فيها اتهام كان 

)56577( ق�شية، والق�شايا املعادة )23360( ق�شية، 

وبذلك متثل الق�شايا املعادة حوايل ثلث جمموع الق�شايا 

املحالة لالإدعاء العام، وهذا يعني اأن تلك الق�شايا مل 

تنته الأن املعامالت تعود لل�شرط اأو للجهات التي اأوقفوا 

لديها، ويف هذا تعطيل لق�شايا النا�س وال�شرار بهم. 

وقد تكرر هذا االأمر يف تقارير �شابقة فما ال�شبب؟ ومِلَ 

ال يحا�شب املت�شبب؟ ومِلَ هذا التهاون من اجلهات املعنية 

بال�شبط اأو اجلهات املعنية با�شتكمال االأوراق؟

ولفت اأحد االأع�شاء اإىل ق�شور يف العمل يف الهيئة، حيث 

قال: لقد �شدرت قرارات اتهام يف الق�شايا التي اأقيمت 

فيها الدعوى العامة، ومل تراجع اللجنة املعنية بق�شايا 

االتهام، اإال )3490( قرارًا فح�شب من بني )56577( 

قرارًا، وهذا دلياًل على ق�شور يف العمل وعلى اأن االتهام 

اإذا كان  يف غري حمله. فما الفائدة من هذه اللجنة 

دورها غري فاعل يف مراجعة قرارات االتهام؟

وت�شاءل اأحد االأع�شاء عن نتائج القيام بجوالت على 

اإبقاء بع�س امل�شاجني يف دور التوقيف  ال�شجون وعن 

بدون م�شوغ نظامي، مت�شائاًل عن عددهم.

والحظ اأحد االأع�شاء اأن دور التحقيق واالإدعاء العام ال 

يحققان النتائج املطلوبة من ردع للجناة وزجر الأمثالهم، 

اأو اأحكامًا رادعة  اإننا ال ن�شمع عقوبات زاجرة  وقال: 

تتكرر منهم نف�س اجلنايات، فاالأرقام يف  الأ�شخا�س 

التقرير كبرية، وت�شاءل: هل ال�شبب هو عدم الو�شول 

اأن االأ�شباب يف  اأم  اإيجابية يف التحقيقات؟  اإىل نتائج 

ذلك هي االأحكام ال�شادرة من املحاكم؟ ومِلَ ال يوجد 

يف تو�شيات اللجنة ما يحث الهيئة نحو الو�شول اإىل 

حقيقة هذا اجلانب؟

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل اأن جهود الهيئة قد بعرثت 

ووزعت يف اأكرث من منطقة، فلم تعد قادرة على القيام 

بالواجبات املنوطة بها. ودعا اإىل حث الهيئة على تكثيف 

جهدها يف جمايل التحقيق واالإدعاء العام، لتربز النتائج 

والثمار من جهود الهيئة.

اآلية  وطالب اأحد االأع�شاء باأن يو�شي املجل�س باإيجاد 

منا�شبة تكفل حتقيق الدرا�شات التي يطالب بها املجل�س. 

اأن ي�شمل هذا التقرير ما  اإنــه كان من االأوىل  وقــال: 

اأو�شى به املجل�س �شابقًا، وهو اأن على الهيئة اأن ت�شّمن 

تقاريرها القادمة ما اأجنز يف اإطار حت�شني و�شع نزالء 

الهيئة  دعــم  االأن�شب  ومــن  التوقيف،  ودور  ال�شجون 

القيام  املالية واالإداريـــة حتى تتمكن من  باالإمكانات 

مبهامها وامل�شوؤولية املنوطة بها.

من تقرير الهيئة  وت�شاءل اأحد االأع�شاء: عن ما اإذا ت�شّ

تنفيذًا لتو�شيات املجل�س ال�شابقة واملتعلقة مبو�شوعي 

الدوافع املوؤدية الرتكاب اجلرائم، وحت�شني و�شع نزالء 

اإن التو�شيات تلبي بع�س  ال�شجون والتوقيف؟ وقــال: 

اأنها ال توؤكد املطالبات التي ينبغي  اإال  مطالب الهيئة، 

اأن تقوم بها الهيئة.

لتطوير اجلهاز  الهيئة  دعــم  االأع�شاء  اأحــد  واقــرتح 

وبــراجمــه، وقــال: مل يعتمد اإال )57%( من امليزانية 

اخلارجية  امل�شاركات  اأن  كما  الهيئة،  مــن  املطلوبة 

للعاملني يف الهيئة ذات اأهمية الكت�شاب اخلربة. وطلب 

على  االعــتــداء  بها جرائم  وقعت  التي  املناطق  ذكــر 

النف�س للم�شاعدة يف درا�شة امل�شكالت املوجودة فيها 

واأ�شبابها.

التقرير  للنظر يف  االأع�شاء: من الالفت  اأحــد  وقــال 

ق�شية االنتحار واالأعــداد الكبرية اخلا�شة بها والتي 

جمتمعنا.  على  غريبة  ق�شايا  وهي  التقرير،  ذكرها 

ومن االأف�شل اأن يتعّرف املجل�س على جن�شيات من قام 

اأم غري م�شلمني؟  اأو حاول االنتحار وهل هم م�شلمون 

ال�شوؤون االجتماعية يف  اأن تنظر جلنة  االأف�شل  ومن 

هذا االأمر، والبحث مع الهيئة يف التقارير القادمة لعمل 

درا�شة ميدانية ملثل هذه احلاالت اخلطرية.

متابعة إستراتيجيات 
الوزارات والمؤسسات

اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  اأحــد  اأ�شار 

الــــــوزارات واملــوؤ�ــشــ�ــشــات  ــريًا مــن  ــث اأن ك

اإ�شرتاتيجيات خمتلفة،  احلكومية تتبنى 

والرعاية  التوظيف،  اإ�شرتاتيجية  مثل 

ال�شحية وغريها، لكن رمبا حتمل هذه 

االإ�شرتاتيجيات خلاًل يف بنائها، اأو يح�شل 

ق�شور جوهري يف متابعة تنفيذها، وعلى 

كل  يثمن جهود  املجل�س  اأن  مــن  الــرغــم 

الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية التي تبذل 

جهودًا يف ر�شم وتنفيذ تلك االإ�شرتاتيجيات 

لتحقيق رغبة والة  التي تهدف  التنموية 

االأمر وم�شلحة املواطن، اإال اأننا يف املجل�س 

ونظرًا  مل�شوؤولياتنا  اإدراكنا  منطلق  ومن 

الأهمية هذه االإ�شرتاتيجيات، يح�شن اأن 

تراجع هذه االإ�شرتاتيجيات �شنويًا من قبل 

جمل�س ال�شورى وتربط بتقارير االأجهزة 

ووزارة  االإ�شرتاتيجيات  بهذه  املخت�شة 

التخطيط واالقت�شاد.
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1431/1430هـ، تالها رئي�س اللجنة الدكتور اإبراهيم 

اإن اختيار الق�شاة  بن عبداهلل الرباهيم، حيث قال: 

وقــدرات  اأخالقية،  و�شمات  علمية  معايري  وفــق  يتم 

�شخ�شية توؤهل من يتم اختياره للنهو�س بهذه امل�شوؤولية 

العظيمة. وقد عقدت اجلهات الق�شائية حلقات نقا�س 

للق�شاء  االأعلى  املجل�س  وقام  الغر�س،  لهذا  مو�شعة 

باإعداد لوائح بهذا اخل�شو�س. كما اأن اأكرث الوظائف 

الق�شائية ال�شاغرة هي يف درجة )مالزم ق�شائي(، 

ويتم تر�شيحهم من قبل جلان م�شرتكة بني اجلهات 

الق�شائية واجلهات التعليمية، ممثلة يف كليات ال�شريعة 

يف اململكة، ثم ترفع الرت�شيحات للجهات املخت�شة وتتبع 

اإجــراءات يف التعيني تالئم امل�شوؤولية العظيمة لوالية 

الق�شاء، ثم يتوج ذلك باأمر خادم احلرمني ال�شريفني، 

اأخـــرى فــاإن  ويحتاج ذلــك كله اإىل وقــت، ومــن جهة 

تاأهيل القا�شي بعد ح�شوله على �شهادة كلية ال�شريعة 

يحتاج اإىل ثالث �شنوات على االأقل للتاأهيل الق�شائي 

املتخ�ش�س يف املعهد العايل للق�شاء، والتدريب على 

العمل الق�شائي يف املحاكم.

واأ�شاف رئي�س اللجنة اأن تدريب الق�شاة يتم يف ثالث 

الدرا�شة يف مرحلة  اأثــنــاء  االأوىل:  املرحلة  مــراحــل، 

املاج�شتري يف املعهد العايل للق�شاء، ففي املعهد يتم 

عقد حمكمة �شورية �شممت على هيئة جمل�س احلكم 

يتم التدريب فيها على الق�شاء من قبل ق�شاة لهم خربة 

طويلة يف هذا املجال، واملرحلة الثانية: بعد الدرا�شة 

املــالزم  يــتــدرب  للق�شاء  الــعــايل  املعهد  النظرية يف 

الق�شائي عمليًا ملدة �شنة يف جل�شات املحاكم، بعدها 

يوؤهل للعمل الق�شائي. واملرحلة الثالثة: تعقد دورات 

متخ�ش�شة وحلقات نقا�س يف املعهد العايل للق�شاء 

وغريه ي�شارك فيها عدد من الق�شاة.

للبرتول  فهد  امللك  اأن جامعة  الرباهيم  د.  واأو�ــشــح 

اأق�شام علمية موؤهلة الإعــداد اخلطط  واملعادن لديها 

واخلــرباء يف  امل�شوؤولني  مع  وبالتعاون  االإ�شرتاتيجية 

اإعــداد خطة متكاملة بكتابة العدل،  وزارة العدل مت 

اأن الوزارة اأعدت م�شروع نظام  و�شلمت للوزارة. كما 

االأهليني  للموثقني  بالرتخي�س  يعنى  وهــو  التوثيق 

بالوكاالت وغريها من العقود، وقد رفع من الوزارة اإىل 

املقام ال�شامي، وهو حتت الدرا�شة لدى اجلهات املعنية.

ولفت رئي�س اللجنة اإىل اأن كتاب ال�شبط يتم تدريبهم 

من خالل دورات مكثفة يف احلا�شب االآيل واملهارات 

التي تعينهم على القيام باأعمالهم.

اأن العالقة بني اجلهات الق�شائية واالإعالم  واأو�شح 

ينبغي اأن تكون عالقة تعاون، تهدف اإىل التثبث وحتري 

اأما التجاوز  احلقيقة، وحفظ هيبة الق�شاء ومكانته، 

يف حق الق�شاء والق�شاة فهو ت�شكيك يف اإقامة العدل، 

مما ينعك�س �شلبًا على اجلوانب االأمنية واالجتماعية. 

وتقومي العمل الق�شائي لي�س املرجع فيه و�شائل االإعالم 

اأو جمال�س العامة، واإمنا مرجعه اجلهات املتخ�ش�شة 

يف املجل�س االأعلى للق�شاء التي تتابع وت�شرف وتقوم 

باأعمال الرقابة على االأعمال الق�شائية، واملتابع يدرك 

اأخــبــارًا عن بع�س  اأنــه قد ين�شر يف و�شائل االإعـــالم 

اأو اجلهات  التحقيق  اإىل جهات  فــاإذا رجع  الق�شايا 

الق�شائية وجد اأن احلقيقة تغاير ما ن�شر.

تحويل مكاتب الصلح إلى دوائر قضائية ووضع الئحة 
لحقوق المرأة المطلقة

�ختيار �لق�شاة وفق معايري علمية 

و�شمات �أخالقية، وقدر�ت �شخ�شية 

توؤهلهم للنهو�س بهذه �مل�شوؤولية 

�لعظيمة

د. اإبراهيم الرباهيم

توضيح من وزارة العدل 
لألحكام الصادرة من 

المحاكم
قال اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى: يحظى 

الق�شاة يف بالدنا بوافر االحرتام والتوقري 

من جميع �شرائح املجتمع من اأعلى هرم 

الب�شيط،  ــ�ــشــارع  ال رجـــل  اإىل  الــقــيــادة 

اأنــه كرث احلديث عن �شعف بع�س  غري 

زيادة  واأثــر ذلك يف  الق�شائية  االأحكام 

اجلرائم وتنوعها. وما تن�شره بع�س و�شائل 

االإعالم من االأحكام ال�شادرة عن املحاكم 

من  املواطن  يلم�شه  ما  يع�شد  ال�شرعية 

ذلك ال�شعف. وكلنا نعلم تاأثري ما ين�شر 

يف و�شائل االإعالم على تكوين الراأي العام 

وتكوين اجتاهاته وقناعاته. لذا من غري 

الر�شمي  املتحدث  ي�شكت  اأن  املنا�شب 

اأو ت�شويب  الــعــدل عــن تو�شيح  ـــوزارة  ل

االأحكام  من  االإعــالم  و�شائل  تن�شره  ما 

يف  �شيما  وال  �ــشــدورهــا،  بعد  ال�شرعية 

اجلرائم التي مت�س االأعرا�س.

ن
ط
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م ا
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وافق جمل�س ال�شورى على قرار بدرا�شة تطوير مكاتب 

ال�شلح احلالية يف املحاكم اإىل دوائر ق�شائية، وو�شع 

معايري لتحديد اأعداد الق�شاة، واأن ت�شدر وزارة العدل 

قائمة باملوؤهلني لت�شفية �شركات العقار واالإرث، واإعداد 

مدونة لالأحكام الق�شائية ت�شتمل على االأحكام الفقهية 

يف جماالت االأحوال ال�شخ�شية، واالأ�شرة، واملعامالت 

والتعزيزات،  العقوبات  واجلنايات،  املالية، احلــدود 

ت�شتمد من الفقه االإ�شالمي على يد نخبة من الفقهاء 

الثقات، يرجحون من الفقه ما يرونه �شوابًا ومنا�شبًا 

قاعدة  حتت  يدخل  مما  وظروفهم،  النا�س  الأحـــوال 

الكتاب وال�شنة وال ي�شادم ن�شًا وال يخالف معلومًا من 

الدين بال�شرورة من غري تقيد مبذهب معني لت�شبح 

مرجعًا للق�شاة، مع االإ�شراع يف اإعداد الئحة تنظيمية 

حلقوق املراأة املطلقة حتفظ حقوقها وحقوق اأطفالها، 

كما ن�شت عليها ال�شريعة االإ�شالمية، ودعم مكاتب 

للقا�شي  يتيح  وبحثي  وفني  اإداري  بطاقم  الق�شاء 

درا�شة الق�شية ومن ثم احلكم فيها. جاء ذلك خالل 

1433/3/27هــــــ،  ــوم  جل�شة املجل�س الــتــي عــقــدت ي

ال�شوؤون  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث 

االأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  والق�شائية  االإ�شالمية 

واآرائهم جتاه التقرير ال�شنوي لوزارة العدل للعام املايل 
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جمل�س ال�شورى وجمل�س الوزراء حول م�شروع نظام املراقبة 

ال�شحية يف منافذ الدخول عماًل باملادة )17( من نظام 

جمل�س ال�شورى، تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�شن بن علي 

احلازمي، ثم عر�س املو�شوع للمناق�شة حيث اأبديت عليه 

بع�س امللحوظات، فقال اأحد االأع�شاء: هناك غياب جلهتني 

مهمتني عند درا�شة هذا املو�شوع وهما وزارة اخلارجية 

الــوزارتــان بدرا�شة لهذا  ووزارة احلــج، فلم تقم هاتان 

املو�شوع رغم ارتباطهما الكبري به.

واقرتح اأحد االأع�شاء اإعادة تعريف املق�شود بحرية احلركة 

الواردة يف املادة "االأوىل" لي�شبح: "�شعود امل�شافرين على 

منت ال�شفينة اأو الطائرة اأو مركبة نقل بري لدى و�شولها" 

ومل حتدد اللجنة امل�شكلة لدرا�شة هذا النظام املواد التي 

ا�شتندت عليها يف حتديد الغرامة ملن يخالف اأحكام، ومل 

ت�شرت�شد بدول مماثلة لتطبيق مثل هذه الغرامات.

اأن يخ�شع  ما يجب  تعريف  اإعــادة  االأع�شاء  اأحــد  وراأى 

"االأوىل" لي�شبح:  للمراقبة ال�شحية يف املنافذ يف املادة 

"اأي كائن يحمل عاماًل معديًا ي�شكل خطرًا حمتماًل على 
ال�شحة العامة".

ــواردة يف م�شروع هذا  اإن املخالفات ال اآخــر:  وقــال ع�شو 

النظام هي خمالفات اإدارية ح�شب واقعها، وعلى هذا فاإن 

اجلهة االإدارية املخت�شة هي اجلهة املعنية باإيقاع العقوبة 

املنا�شبة الأي خمالفة الأحكامه، كما اأنه لي�س من املنا�شب 

اأن تنظر املحاكم ملثل هذا النوع من املخالفات االإدارية، اأو 

اأن ي�شند االإدعاء والتحقيق فيها اإىل هيئة التحقيق واالإدعاء 

العام، حيث اإنها لي�شت خمالفات جنائية.

وقال ع�شو اآخــر: لي�شت هناك حاجة للن�س باأن ي�شدر 

لل�شبط يف  هيئة  اأعــ�ــشــاء  بتعيني  ـــرارًا  ق ال�شحة  وزيــر 

املوظفني يف  مهمات عمل  من  اإن  اململكة، حيث  مناطق 

منافذ الدخول ومن جهات متعددة تطبيق اأحكام م�شروع 

النظام، والتاأكد من االلتزام مبتطلباته، و�شبط اأي خمالفة 

الأحكامه.

واأو�شح اأحد االأع�شاء اأن هناك ملحوظة على املادة "الثانية" 

فيما يتعلق بالتعديل الذي اأحدثته احلكومة ووافقت اللجنة 

عليه، حيث ا�شتبدلت احلكومة كلمة: "خوازينها" بكلمة: 

وم�شمونه.  التعريف  متامًا  يغري  التعديل  وهذا  "الوباء"، 
فعلم االأمــرا�ــس يفرق بني ناقل املر�س وخــازن املر�س، 

وحامل املر�س. كما اأن املربر الذي اأوردته احلكومة من اأجل 

تغيري هذا التعريف غري �شحيح، فبالرجوع للوائح ال�شحية 

الدولية املرفقة بالتقرير، جند اأنه ال يوجد تعريف لنواقل 

االأمرا�س وخوازينها، واإمنــا يوجد تعريف للناقل فقط. 

وطالب اأن تعيد اللجنة النظر يف ذلك التعريف ب�شكل اأدق.

وقال ع�شو اآخر: يح�شن االأخذ مبا ورد من احلكومة الأن ما 

�شدر من املجل�س فيما م�شى ينطوي على خمالفة لطبيعة 

االخت�شا�س واإجراءات التقا�شي، فهيئة التحقيق واالإدعاء 

العام ال تخت�س يف التحقيق واإقامة الدعوى يف املخالفات 

االإدارية. ثم اإن مدة التظلم املن�شو�س عليها ب�شتني يومًا 

ال تتوافق مع املدد املن�شو�س عليها يف نظامي املرافعات 

واالإجراءات اجلزائية.

واأتاح معايل الرئي�س املجال لرئي�س اللجنة الدكتور حم�شن 

بن علي احلازمي، الإبداء وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات 

االأع�شاء واآرائهم ب�شاأن املو�شوع فاأو�شح االآتي:

-اإن م�شوؤولية دعوة مندوبني من وزارة اخلارجية ووزارة 

احلــج من عدمها كمندوبني يف هيئة اخلـــرباء، هي من 

اخت�شا�س هيئة اخلــرباء نف�شها. وهــذا لي�س له عالقة 

مبا�شرة يف مو�شوع التباين يف وجهات النظر.

-وفيما يتعلق بتعريف اخلازن والناقل، فهو وارد و�شيتم 

التطرق اإليه الحقًا، اأما ما يتعلق باحلامل فهو مل يرد يف 

املــادة وال م�شروع النظام، ولذلك مل تعن اللجنة باإيراد 

تعريف للحامل.

ثم اأتاح معايل الرئي�س املجال الأع�شاء اللجنة الإبداء املزيد 

من االآراء ب�شاأن وجهة نظر اللجنة وكانت على النحو االآتي:

الناقل  تعريف  اإىل  اللجنة  عــودة  حــول  ت�شاوؤل  هناك 

واخلــازن الــوارد يف م�شروع احلكومة، وتو�شح اللجنة 

كالبكترييا،  دقــيــقــة  كــائــنــات  بــه  تت�شبب  املــر�ــس  اأن 

والفايرو�شات، والبالزموديوم، ولكن توجد كائنات اأخرى 

دقيقة تو�شل املر�س لالإن�شان كالدرن واحلمى املالطية. 

وهناك بع�س االأمرا�س تنتقل من خالل خوازن، مبعنى 

اأن الكائن الدقيق املمر�س ال يكون جاهزًا يف الناقل، 

ولكنه يتحول يف دورة حياته من مرحلة ملرحلة، واأحيانًا 

من ناقل اإىل ناقل، حتى ي�شتكمل دورته ويكون يف الهيئة 

املمر�شة. وعليه راأت اللجنة منا�شبة كلمة )خوازنها( 

يف التعريف الوارد يف م�شروع احلكومة، وكذلك ملعرفتها 

مب�شببات االأمرا�س، وورود كلمة: )اخلوازن( يف املادة 

"اخلام�شة" من هذا النظام. كما اأن اللجنة مل تغفل عن 
)اخلوازن( ابتداًء الأنها كانت تدخل �شمن ناقل املر�س 

�شواء ب�شورته اجلاهزة اأو املتطورة.

هناك غياب جلهتني مهمتني عند 

در��شة هذ� �ملو�شوع وهما وز�رة 

�خلارجية ووز�رة �حلج، فلم تقم 

هاتان �لوز�رتان بدر��شة لهذ� 

�ملو�شوع رغم �رتباطهما �لكبري به

الموافقة على تعديالت في نظام المراقبة الصحية 
في منافذ الدخول

د. حم�شن احلازمي

وافق جمل�س ال�شورى على التعديالت التي اأجرتها احلكومة 

على تعريف املادة االأوىل، وتعديل املادة ال�شاد�شة والع�شرين 

الدخول  منافذ  يف  ال�شحية  املراقبة  نظام  م�شروع  من 

لي�شبح عنوان املادة االأوىل: )نواقل االأمرا�س وخوازنها(، 

ولت�شبح املادة ال�شاد�شة والع�شرون بالن�س االآتي: "ت�شكل 

جلنة بقرار من وزير ال�شحة، ال يقل عدد اأع�شائها عن 

ثالثة برئا�شة م�شت�شار نظامي، للنظر يف اأي خمالفة الأحكام 

هذا النظام والئحته التنفيذية وتقرير العقوبة املنا�شبة 

املن�شو�س عليها يف هذا النظام، ورفع قرارها اإىل الوزير 

العتماده، ويجوز ملن �شدر يف حقه قرار بالعقوبة التظلم 

منه اأمام ديوان املظامل وفقًا لنظامه، واإذا اقرتنت املخالفة 

التحقيق  اإىل هيئة  الق�شية  بارتكاب فعل جرمي فتحال 

واالإدعاء العام للتحقيق مع املتهم، متهيدًا الإقامة الدعوى 

اأمام املحكمة املخت�شة".

جــــاء ذلــــك خــــالل جــلــ�ــشــة املــجــلــ�ــس الــتــي عــقــدت يــوم 

1433/3/21هــــ ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة 

ال�شوؤون ال�شحية والبيئة، ب�شاأن تباين وجهات النظر بني 
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توحيد رقم �لطو�رئ مهم 

وتعمل به معظم دول 

�لعامل منذ زمن بعيد

توحيد رقم الطوارئ وإنشاء مركز لها

د. �شعود ال�شبيعي

يوم  التي عقدت  املجل�س  جل�شة  خــالل  ذلــك  جــاء 

اإىل تقرير  ا�شتمع املجل�س  1433/3/14هـــــ، حيث 

جلنة ال�شوؤون االأمنية ب�شاأن مقرتح م�شروع نظام مركز 

بالغات الطوارئ مبوجب املــادة )23(، من نظام 

جمل�س ال�شورى، واأو�شح معايل رئي�س اجلل�شة اأن هذا 

املو�شوع يف اأ�شا�شه مقرتح من املواطن املهند�س حممد 

ال�شالح، والذي تبنته اللجنة بناء على املادة “الثالثة 

والع�شرين” وطرح للمالءمة يف جل�شة املجل�س العادية 

ال�شابعة ع�شرة ليوم االأحد 1432/4/29هـ، وقد وافق 

املجل�س على مالءمة املقرتح واأعيد للجنة لدرا�شته. 

وتال رئي�س اللجنة الدكتور �شعود بن حميد ال�شبيعي 

االأع�شاء  عليه  واأبـــدى  وتو�شياتها،  اللجنة  تقرير 

ملحوظاتهم، حيث قال اأحد االأع�شاء: من املنا�شب 

اإ�شافة مادة جديدة ُتعنى باأهداف املركز وال داعي 

الــ�ــشــوؤون االجتماعية به،  لــوجــود ممثل عــن وزارة 

وميكن اال�شتعا�شة عنه بجمعيات علمية متخ�ش�شة 

يف جمال الطوارئ واالإغاثة، كاجلمعية ال�شعودية لطب 

الطوارئ، والتي قد ت�شهم يف حتقيق ما ورد يف الفقرة 

)4( من املادة “الثانية” واخلا�شة بالعمل على رفع 

كفاءة وكفاية خدمات الطوارئ واالإ�شعاف بالتعاون 

مع كافة القطاعات املعنية.

اإ�شراف  اأن يكون املركز حتت  االأع�شاء  اأحد  وراأى 

�شمو وزير الداخلية، وقــال: من املفرت�س اأن تذكر 

اللجنة الربنامج املعد يف وزارة الداخلية وراأيها نحو 

اأعــدت له الــوزارة  مركز القيادة وال�شيطرة، الــذي 

املباين واالإدارة واالأجهزة املتطورة، وبرامج التدريب 

واالعــتــمــادات املالية واالإداريـــة الكبرية، فهل هذا 

اإليه  اأم �شتوؤول  اجلهاز املقرتح �شوف يكون بدياًل، 

م�شوؤولية القيادة وال�شيطرة؟ فلدينا جهاز متكامل 

وقوي، وقوى فنية متخ�ش�شة ومدربة، ولديها برامج 

تدريب وميزانية، ولديها معدات واأجهزة ات�شاالت 

متعددة ومتطورة. اإن اللجنة ت�شعى يف مقرتحها اإىل 

وزارة  يف  حاليًا  قائم  واملركز  مركز،  فكرة  اإيجاد 

الداخلية كما ورد يف اإجابات مندوبي الوزارة. ومن 

رقم  تبني  �شرعة  اإىل  التو�شية  توجه  اأن  املنا�شب 

طــوارئ موحد، واإ�ــشــدار قــرار يت�شمن توحيد رقم 

وال�شيطرة  القيادة  مركز  م�شوؤولية  حتت  الطوارئ 

ــزام جميع االأطــراف االأخــرى  بــوزارة الداخلية، واإل

باالرتباط بهذا املركز.

الطوارئ  توحيد رقم  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

اأمر مهم وتعمل به معظم دول العامل منذ زمن بعيد. 

وميكن تطبيق هذا املقرتح دون احلاجة الإن�شاء اإدارة 

مركزية ترتبط بوزير الداخلية، فهناك اإدارات قائمة 

وتنظيمها  هيكلتها  اإعــادة  ميكن  للطوارئ  ومراكز 

لتطبيق هذا املقرتح.

اإن�شاء مركز جديد �شيكون عبئًا  اأن  ولفت اآخر اإىل 

اأكــرث، ولــن يكون حــاًل مل�شاكل تنظيم ات�شاالت  ال 

ــن اجلهة  ــتــفــادة م ــــال: ميــكــن اال�ــش ـــطـــوارئ. وق ال

املتخ�ش�شة يف الطوارئ بوزارة الداخلية، اأو الهالل 

االأحمر لتوفري الكوادر واالإمكانات احلديثة، وحتديث 

طريقة االت�شال والتن�شيق بني اجلهات املعنية.

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل اأنه ورد يف املادة “الثالثة” 

املرتبة  عــن  املــركــز  رئي�س  مرتبة  تقل  “اأال  عــبــارة 

“الرابعة ع�شرة” ومل ُي�َشر اإىل من الذي يختاره، وما 
هي اآلية هذا االختيار، وهل هذه املرتبة ثابتة للمركز 

يتم التعيني عليها، اأو اأنه �شيختار من ممثلني وي�شرتط 

اأن يكون الرئي�س من �شاغلي هذه املرتبة.

واأو�شح اأحد االأع�شاء اأن املهام املن�شو�س عليها يف 

“الثانية” جعلت املركز يقوم مبهام واأعمال  املادة 

جهات اأخرى.

وقال ع�شو اآخر: اإن تبني هذا املقرتح �شيحقق نتائج 

كبرية ونبيلة، ب�شرط اأن يكون هناك تدريب مكثف، 

جماعيًا  العمل  ويــكــون  باملركز،  خا�شة  وميزانية 

وموحدًا وبروح الفريق من خالل �شرعة وكفاءة تلقي 

البالغات، و�شرعة توجيه القطاعات املعنية باحلوادث 

لال�شتجابة للبالغات.

اأن مهمة املركز لي�شت تلقي  اآخر اإىل  واأ�شار ع�شو 

اأي�شًا  االت�شاالت من خــالل رقــم موحد فقط، بل 

االإ�شراف على اجلهات التي تقدم اخلدمة ومتابعتها 

والتن�شيق بينها. فما نعاين منه هو اخللل الوا�شح 

يف عمليات التن�شيق بني اجلهات املعنية عند حدوث 

اأي طارئ.

مواد  الوا�شح يف  االخت�شار  اإىل  اآخــر  ولفت ع�شو 

امل�شروع، وعدم االإطالع على جتارب الدول االأخرى 

واإرفاق اأنظمتها، وعدم حتديد اخت�شا�شات اجلهات 

املعنية وواجباتهم، وعدم ذكر قواعد التن�شيق بني هذه 

اجلهات يف دعم ن�شاط هذا املركز.

طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى اأن يكون مركز بالغات 

الطوارئ خالل مناق�شة املجل�س مل�شروع نظامه، حتت 

اإ�شراف �شمو وزير الداخلية، وطالبوا بتوحيد رقم 

العامل،  اأكــرث دول  الــطــوارئ كما هو معمول به يف 

ولفتوا اإىل االخت�شار احلا�شل يف مواد النظام وعدم 

االإطالع على جتارب الدول االأخرى واإرفاق اأنظمتها، 

وعدم حتديد اخت�شا�شات اجلهات املعنية وواجباتها.
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ثم عر�س للمناق�شة واأبديت عليه بع�س امللحوظات، 

ــد االأعــ�ــشــاء: مركز امللك عــبــداهلل بن  اأح حيث قــال 

عبدالعزيز العاملي للحوار بني اأتباع االأديان والثقافات 

اأحد م�شروعات امللك عبداهلل االإ�شالحية املتميزة، وهو 

م�شروع يت�شم باالإن�شانية والعاملية ويهدف لتحقيق اخلري 

والنفع للب�شرية جمعاء، وهذا املركز اإ�شافة حقيقية 

ونافعة ومتميزة ويقدمها امللك عبداهلل با�شم اململكة 

للعامل.

واأو�شح اأحد االأع�شاء اأن احلوار قد طرح من خالل 

اأربعة م�شتويات بداأ اأواًل: باحلوار على امل�شتوى الوطني 

فئات  واإ�ــشــراك كل  ال�شعودي  املجتمع  وحــدة  لتعزيز 

املجتمع يف تقدمي احللول للم�شكالت وال�شعوبات التي 

يعاين منها املجتمع، وكان ذلك وا�شحًا يف مركز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني، وثانيًا: على امل�شتوى العربي 

حيث دعي اإىل امل�شاحلة بني االأ�شقاء العرب، فكان اأن 

مت له ذلك يف قمة الكويت االقت�شادية، وثالثًا: احلوار 

ومفكرو  علماء  دعــي  حيث  االإ�شالمي،  امل�شتوى  على 

امل�شلمني، باختالف تنوع مذاهبهم العقدية والفقهية 

اإىل احلــوار فيما بينهم فكان له ذلك، حيث مت عقد 

موؤمتر احلوار االإ�شالمي بني علماء امل�شلمني ومفكريهم 

يف مكة املكرمة، و�شدر عنه نــداء مكة املكرمة حول 

اأهمية احلــوار. ورابعًا: احلوار على امل�شتوى الدويل، 

فقد عقد املوؤمتر العاملي حلوار اأتباع االأديان والثقافات 

اأتباع االأديان  يف مدريد، كما عقدت قمة احلوار بني 

والثقافات يف االأمم املتحدة.

ودعا ع�شو اآخر اإىل دعم املوافقة على م�شروع االتفاقية 

قــائــاًل: اإن احلـــوار حتــول مــن دعــوة ومــبــداأ اإىل عمل 

موؤ�ش�شاتي منظم والأهمية وحيوية املركز وحتقيقه لنفع 

االإن�شانية جمعاء.

اإن الــ�ــشــمــاح لــكــل منظمة دولــيــة  اآخــــر:  وقـــال ع�شو 

باالن�شمام اإىل هذه االتفاقية يدل على جناح مبادرة 

خــادم احلرمني ال�شريفني الإطــالق قيمة احلــوار يف 

ن�شيج العالقات الدولية من اأجل نزع حتمية ال�شراع 

بني احل�شارات وتكري�س التعاي�س بني �شعوب االأر�س 

لتحقيق االأمن وال�شلم الدوليني، كما اأن قيام املركز يف 

مثل هذا الوقت ي�شكل ر�شيدًا اإ�شافيًا ل�شيا�شة اململكة 

بني  والــروحــي  الديني  التعاي�س  يكفل  مبا  اخلارجية 

االأفراد واملجتمع، وهذا ما داأب عليه خادم احلرمني 

ال�شريفني من اإ�شاعة قيم احلوار على ال�شعيد الوطني 

والعربي والعاملي. لذا اأوؤيد االتفاقية.

وقال اأحد االأع�شاء: اإميانًا من حكومة اململكة العربية 

ال�شعودية باأهمية التوا�شل مع العامل مبختلف ح�شاراته 

عن  والبحث  ال�شالم  ثقافة  ن�شر  واأهمية  وثقافاته، 

اأر�شية م�شرتكة للتعاون بني احل�شارات، ا�شت�شعرت 

اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني يف وقت مبكر 

احلــاجــة للحوار بــني احلــ�ــشــارات ممــا جعلها تبادر 

مب�شاركة الدول االإ�شالمية بعقد موؤمتر عاملي للحوار 

من  ثلة  مب�شاركة  )مــدريــد(  االإ�شبانية  العا�شمة  يف 

العلماء واملهتمني بق�شية احلوار، ال �شيما اأن احلوار 

�شمة ح�شارية للتفاهم، وي�شهم بدرجة كبرية يف تبديد 

ما يقال عن �شراع احل�شارات واالأديان، وذلك يف بادرة 

فريدة من نوعها عامليًا وتاريخيًا حت�شب للمملكة العربية 

ال�شعودية وت�شجل دورها الريادي عامليًا لتعزيز احلوار 

وتكري�س مبداأ التعاي�س بني ال�شعوب.

وطالب اأحد االأع�شاء باأن يتم تبني عدة اإ�شرتاتيجيات 

لتح�شني العالقات االإن�شانية وتوفري �شبل التوا�شل بني 

امل�شلمني وبني االأفكار والب�شر عمومًا، كما ينبغي جتنب 

والدينية، والرتكيز على  العقدية  امل�شائل  احلــوار يف 

االأديان  امل�شرتكة بني  واالأخالقية  االإن�شانية  الق�شايا 

ال�شماوية.

وطلب ع�شو اآخر باإ�شافة تعريف وا�شح و�شفاف للمركز 

واأهدافه وما يدور يف موؤمتراته، ال �شيما اأن هناك خلطًا 

يف مو�شوع "حوار االأديان" و"وحدة االأديان".

من جانبه علق رئي�س اللجنة على ملحوظات االأع�شاء 

اأن من تعاليم الديانات ال�شماوية  قائاًل: من املعروف 

بالبيئة  العالقة  على  الرتكيز  املعا�شرة  والثقافات 

اأن هناك عالقة بني اأهداف املركز  واال�شتدامة، كما 

واملحافظة على البيئة وفيما يتعلق مبجل�س االأطراف، 

جميع  على  مهيمن  املــركــز  يف  االإدارة  جمل�س  فـــاإن 

املجال�س. وجمل�س االأطراف هو من ير�شم ال�شيا�شات 

ــرار الــنــهــائــي بــيــد جمل�س  ــق واالقـــرتاحـــات، ولــكــن ال

االإدارة.

مركز �مللك عبد�هلل بن 

عبد�لعزيز �لعاملي للحو�ر بني 

�أتباع �لأديان و�لثقافات م�شروع 

يت�شم بالإن�شانية و�لعاملية 

ويهدف لتحقيق �خلري و�لنفع 

للب�شرية جمعاء

جاء إيمانًا من المملكة بأهمية الحوار للتعايش السلمي بين الشعوب..

الموافقة  على تأسيس مركز الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز العالمي للحوار في أوروبا

د. عبداهلل الع�شكر

وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع اتفاقية تاأ�شي�س مركز 

اأتباع  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني 

االأديـــان والثقافات، جــاء ذلــك خــالل جل�شة املجل�س 

التي عقدت يوم 1433/3/28هـ برئا�شة رئي�س املجل�س 

ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، 

حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون اخلارجية، 

ب�شاأن م�شروع اتفاقية تاأ�شي�س مركز امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز العاملي للحوار بني اأتباع االأديان والثقافات، 

تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر، 



مسألة المصطلحات األجنبية

بداية يقول د. فهد بن نا�شر العبود ع�شو جمل�س 

ال�شورى: هناك م�شطلحات تقنية ومعلوماتية 

كــثــرية ومــتــعــددة وغــريهــا مــن م�شطلحات 

املجاالت االأخرى ينت�شر تداولها بيننا كل يوم، 

وهذه امل�شطلحات بلغات اأجنبية لي�س لها عالقة 

اأو العلة ال  اأن امل�شكلة  باللغة العربية. واأعتقد 

هي  ما  بقدر  نف�شها  العربية  اللغة  يف  تكمن 

م�شكلة العرب اأنف�شهم، فلي�س لدينا منتجات اأو 

خمرتعات. ولو كان لدينا خمرتعات ال�شتطعنا 

ت�شميتها بلغتنا وفر�شها على اجلميع. ولذا فاإننا 

كما ن�شتورد منتجات وخمرتعات التقنية فنحن 

اأ�شماءها وم�شطلحاتها بلغاتها  اأي�شًا ن�شتورد 

االأ�شلية.

بـــاالآالف وتـــزداد كل  هــذه امل�شطلحات تعد 

يوم الأن جمتمعات ال�شرق والغرب يت�شابقون 

اإىل االخــرتاع واالإنــتــاج وي�شمون خمرتعاتهم 

ومنتجاتهم كما يحلو لهم، وهم بهذا ال يفر�شون 

خمرتعاتهم ومنتجاتهم فقط على العامل، واإمنا 

ين�شرون لغاتهم يف جميع اأنحاء العامل.

فرانكو آراب.. لغة الشباب

 اأما د. جربيل ح�شن العري�شي ع�شو جمل�س ال�شورى 

فريى اأن اللغة هي اأهم اأدوات التوا�شل االجتماعي، 

وهي ال�شفرة التي بها يتم االت�شال باالآخر، كما اأنها 

هي الو�شط الذي يحمل ح�شارة املجتمع وثقافته 

وطريقة تفكريه.

وي�شيف: اللغة العربية هي احلا�شنة ملنظومة القيم 

التي تكون هوية االأمة االإ�شالمية، وتعد من اأقدم 

اللغات احلية على وجه االأرظ�س على اختالف بني 

الباحثني حول عمرها، ولكننا لي�س لدينا �شك يف اأن 

العربية التي ن�شتخدمها اليوم اأم�شت ما يزيد على 

األف و�شتمائة �شنة، وارتبطت بحياة امل�شلمني بحيث 

واحل�شارة  وال�شيا�شة  واالأدب  العلم  لغة  اأ�شبحت 

ف�شاًل عن كونها لغة الدين والعبادة.

العامية وخطرها على 
الفصحى

اأدى الرتاخي واالإهمال  ويوا�شل د. عري�شي: لقد 

متهيد  اإىل  الف�شحى  العربية  اللغة  ا�شتخدام  يف 

اأمام انت�شار اللهجات العامية وت�شويهاتها  الطريق 

اللغوية، بحيث اأ�شبحت تتغلغل يف املحافل الر�شمية 

واملــدار�ــس واملعاهد واجلامعات وو�شائل االإعــالم 

والثقافة احلكومية واخلا�شة باالإ�شافة اإىل الالفتات 

التجارية يف ال�شوارع واالأ�شواق ومنابر اخلطابة يف 

يتحاورون ويدونون  ال�شباب  اأ�شبح  امل�شاجد. كما 

باللهجات العامية كتابة وقواًل على الهاتف اجلوال 

وعلى �شبكة االإنرتنت، وهو ما يعد كارثة على اللغة 

العربية الف�شحى واأمرًا مثريًا للجزع عند املفكرين 

واملثقفني.

فرانكو آراب
ويحذر قائاًل: لكن الكوارث ال تاأتي فرادى. فالكارثة 

اجلديدة على اللغة العربية – واالأجدر باأن نفزع من 

نتائجها على ثقافتنا العربية– هي انت�شار ما ي�شمى 

بلغة الفرانكو اآراب التي ابتدعها ال�شباب وانت�شرت 

يف االآونة االأخرية. وهي عبارة عن كتابة ما يتحدثون 

به باللهجات العامية العربية ولكن بحروف التينية 

ة التي ال  واأرقـــام تعرب عن بع�س احلــروف العربيَّ

يوجد لها نظري يف اللغات الالتينيَّة، مثل "اخلاء" 

كو�شيلة  اللغة  تلك  ي�شتخدمون  وهــم  و"الطاء". 

االإيقاع ت�شم عــددًا من املفردات  ات�شال �شريعة 

باب،  املخت�شرة. ولقد انت�شرت هذه الظاهرة بني ال�شَّ

ا على الـ "في�س بوك" واملنتديات والر�شائل  وخ�شو�شً

هل ساهمنا بأيدينا في تدهور اللغة العربية؟

لغتنا الجميلة..  تتعرض لغزو فكري

د. فهد العبود
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�أن���ه ل يوجد  �ل��ع��رب  �ل��ع��ب��ود: م�شكلة   د. 

لديهم منتجات �أو خمرتعات تفر�س لغتنا

�حلديث عن �للغة �لعربية حديث ذو �شجون، فهي لغتنا �جلميلة ويكفي �أنها �شرفت باأن تكون 

لغة �لقر�آن، ويقول عنها �أحد �ملثقفني �لفرن�شيني: »�للغة �لعربية بد�أت على غاية �لكمال، 

وهذ� �أغرب ما وقع يف تاريخ �لب�شر، فلي�س لها طفولة ول �شيخوخة«.

 ولقد تعر�شت �للغة �لعربية لكثري من حماولت �لغزو �لفكري على مدى �لع�شور �ملختلفة. 

�أن ما تتعر�س له يف ع�شرنا هذ� فاق ما �شبق وعانت منه يف كل �لع�شور  وي��رى �لبع�س 

و�لأزمان �ل�شابقة، بع�شهم يعتقد �أن ذلك يرجع �إىل �لتدهور �لذي نعاين منه يف حياتنا 

و�نعك�س بالتايل على لغتنا. ويرى �آخرون �أن ثورة �لتكنولوجيا و�لعلوم من حولنا و�لتي 

تاأخرنا فيها وما نحن �إل م�شتهلكني ملنتجاتها هو �ل�شبب يف رفع �شاأن لغات �أخرى تغذي 

تلك �لثورة �لتكنولوجية بينما تقبع �لعربية يف �آخر �لت�شنيف.

فهل تعاين �للغة �لعربية بالفعل من تدهور وما �شكله وكيف ميكن �إعادة بريق هذه �للغة 

ك�شابق عهدها؟ لالإجابة على هذه �لأ�شئلة �أجرت    �ل�شتطالع �لتايل..



الق�شرية على الهاتف اجلوال، حتى اأ�شبحت هي 

ت  مة ال�شائدة للتَّوا�شل فيما بينهم، بينما تنحَّ ال�شِّ

الكتابة العربية جانًبا من كتاباتهم وتوا�شلهم.

اإن ا�شتخدام احلروف الالتينية مكان العربية لهو 

اخلطر الداهم الذي يهدد هويتنا وثقافتنا، وهو 

اأخطر اآالف املرات من ا�شتخدام اللهجة العامية، 

التي كان ال�شباب – على االأقل- ي�شتخدمون حروف 

اللغة العربية يف كتابتها.

غزو فكري
ــااًل ملــا يــحــدث يف الــعــديــد مــن الـــدول  ويــعــطــي مــث

االإ�شالمية من ا�شتبدال احلروف العربية يف الكتابة 

باحلروف الالتينية على يد العلمانيني من اأهل تلك 

اأتاتورك الذي حرم  البلدان الذين اقتدوا بكمال 

الكتابة باحلروف العربية يف تركيا بعد اأن كانت هي 

احلروف الر�شمية. ويقول: قد حقق هوؤالء العلمانيون 

ما مل يكن امل�شتعمرون يجروؤون على االإقدام عليه. 

وكان من نتيجة ذلك اأن االأجيال اجلديدة يف الدول 

قد  واأندوني�شيا  ماليزيا  مثل  برتكيا  ت�شبهت  التي 

انقطعت �شلتها برتاثها الثقايف واحل�شاري الذي 

كان مكتوبًا باللغات املاالوية واجلاوية ذات احلروف 

العربية.

الحروف الجاوية وقراءة القرآن
لقد كان امل�شلم يف تلك الدول ي�شتطيع قراءة القراآن 

ب�شهولة، الأن احلروف اجلاوية واملاالوية - املماثلة 

حلروف اللغة العربية - كانت هي اأداة الكتابة، ولكن 

اأجنبية يف مدر�شته  االآن  اأ�شبحت  هذه احلــروف 

الر�شمية،  ومعامالته  وجتارته  ومعهده  وجامعته 

واأ�شبحت حروف لغتهم غريبة عليهم، وال يتعلمونها 

اإال ب�شعوبة بالغة مثلهم يف ذلك مثل اأي متعلم لها 

معها  واأ�شاعوا  لغتهم  اأ�شاعوا  لقد  اأجنبية.  كلغة 

اأدرك املفكرون  التاريخ والــرتاث واحل�شارة. وقد 

يف ماليزيا واأندوني�شيا فداحة اخلطاأ الذي ارتكبه 

اأبناءهم  اأ�شالفهم من العلمانيني وبــداأوا يعلمون 

العربية  احلــروف  ذات  واجلاوية  املاالوية  اللغات 

لكي يعيدوا توا�شلهم برتاثهم الذي كتب بهذه اللغة.

توعية شبابنا ضرورة
توجه  فاإنه يف  واالآن  د. جربيل عري�شي:  وي�شيف 

م�شابه، يتم اإق�شاء احلروف العربية من الكتابة يف 

بالدنا، اإال اأنه يف هذه املرة يتم بيد �شبابنا دون وعي 

منهم اأنهم قد يت�شببون يف كارثة ح�شارية وثقافية. 

اأن هذه اللغة يزداد انت�شارها بني  واالأمر العجيب 

ال�شباب. فحتى الذين يف�شلون ا�شتخدام احلروف 

االأمر  اأول  اأنف�شهم يف  الكتابة يجدون  العربية يف 

م�شطرين ال�شتخدام لغة الفرانكو اآراب اإما ب�شبب 

اأن لوحة املفاتيح احلا�شوبية غري معربة، اأو ب�شبب 

– وال يحبون-  اأنهم يتوا�شلون مع من ال يجيدون 

الوقت  مبـــرور  ثــم  العربية.  احلـــروف  ا�شتخدام 

املف�شلة  التوا�شل  لغة  هي  وت�شبح  ي�شت�شيغونها 

لديهم. وهم يف ذلك ي�شبهون من يتكلم لغة ما، 

ولكنه يعي�س مع جماعة من ال�شم والبكم ويريد 

اأن يتوا�شل معهم، فيجد نف�شه م�شطرًا اإىل الكالم 

معهم بلغة االإ�شارة – حتى ولو مل يكن يجيدها – 

الإفهامهم ما يريد، ومبرور الوقت يتمر�س يف لغة 

االإ�شارة ويفقد تدريجيًا قدرته على الكالم. 

ظاهرة كارثية
ويتهم �شركات التقنية باأنه ال يهمها اأ�شباب انت�شار 

التي  الكارثية  االجتماعية  الـظاهرة  هــذه  مثل 

تت�شبب فيها التقنية، واإمنا قامت على الفور بتقدمي 

اللغة  ا�شتخدام  ال�شباب  على  تي�شر  التي  احللول 

التي ابتدعوها، فقامت �شركة ميكرو�شوفت باإطالق 

برنامج "مارين"  لرتجمه لغة "الفرانكو اآراب" اإىل 

"جوجل  اللغة العربية، كما اأطلقت جوجل خدمة 

تعريب" لنف�س الغر�س منذ ثالث �شنوات. وهي حلول 

ت�شاعد يف حقيقة االأمر على تكري�س امل�شكلة وزيادة 
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انت�شارها، وهو ما يجب اأن نحذر منه.

ولكي نواجه انت�شار هذه اللغة امل�شكلة، ون�شع العالج 

الالزم للرجوع ب�شبابنا اإىل اللغة العربية كالمًا واإىل 

اأ�شباب  اأن نحلل  حروفها كتابة، فاإنه يجب علينا 

املهتمني  على  تخفي  اأنها  نظن  ال  والتي  ظهورها 

مبتابعة ومعاجلة اآثار �شيطرة الثقافة الغربية على 

ال�شباب واأ�شباب �شعف االنتماء لديهم.

اأن ال�شبب يف ا�شتخدام ال�شباب للغة  فلو اعتربنا 

العامية هو تدين م�شتوى تعليم اللغة العربية، وتغلغل 

اللهجات العامية يف �شتى مناحي احلياة، فاإن ال�شبب 

يف ا�شتخدامهم للحروف الالتينية بداًل من العربية 

يف الكتابة هو �شهولة كتابتهم لها على لوحة مفاتيح 

احلا�شوب. 

مؤتمرات بال فائدة
يف  العامية  اللغة  ا�شتخدام  م�شكلة  يخ�س  وفيما 

املعنيون  نظم  فقد  العربية،  للغة  كبديل  الكالم 

باللغة العربية مئات املوؤمترات والندوات واأ�شدروا 

اأثرًا لذلك، بل على  اأننا مل نر  اإال  اآالف التو�شيات 

العك�س نرى ازدياد تغلغل العامية يف حياتنا. وهو اأمر 

بديهي. فال جدوى من تو�شيات ال تدعمها �شيا�شات 

تنفيذية وحلول عملية لعالج اأ�شل امل�شكلة. 

الفرانكو آراب أسهل في 
الكتابة

ويت�شاءل د. العري�شي: ملاذا يلجاأ ال�شباب للكتابة بلغة 

الفرانكو اآراب؟ الرد املنطقي لذلك هو اأنهم يجدون 

ا�شتخدام احلروف الالتينية يف الكتابة على اأجهزة 

احلا�شوب اأ�شهل من ا�شتخدام احلروف العربية. لقد 

اأثبتت درا�شة ميدانية، اأن عددًا كبريًا من الناطقني 

بالعربية ال ي�شتعملونها يف حياتهم اليومية ل�شبب 

تقني متعلق بعدم معرفة كيفية الكتابة على لوحة 

الُّلغة العربيَّة يف الكتابة  االأحرف، وعند ا�شتخدام 

ال  الذين  كاملُبتدئني  يكونون  املفاتيح  لوحة  على 

اأ�شابعهم  اأماكن احلروف؛ حيث اعتادت  يعرفون 

على اأماكن احلروف االإجنليزيَّة.

فال�شباب ي�شتخدمون احلروف الالتينية يف تعلمهم 

للمهارات احلا�شوبية ويف تعاملهم مع برامج االألعاب 

االأجنبية ويف ا�شتخدامهم ملت�شفحات االإنرتنت غري 

العربية. كما اأن انت�شار املدار�س اخلا�شة واجلامعات 

االأجنبية يف كثري من الدول العربية والتي هدفها 

االأ�شا�شي و�شع اللغة االجنليزية واللغات االأوروبية يف 

مناهجها كلغة اأوىل- وبالتايل ا�شتخدام احلا�شوب 

والتطبيقات احلا�شوبية يف الدرا�شة والتعلم باللغات 

االأجنبية - هو اأحد االأ�شباب الرئي�شية ال�شتخدام 

احلروف الالتينية يف الكتابة. ي�شاف اإىل ذلك اأن 

انت�شار لوحات املفاتيح احلا�شوبية غري العربية يدفع 

اإىل ا�شتخدام احلروف الالتينية يف الكتابة حتى ولو 

مل يرغب امل�شتخدم يف ذلك.

 اإن من واجبنا اإن مل ن�شتطع اأن نناف�س املخرتعني اأن 

يكون لدينا – على االأقل-  عبقرية امتالك الروؤية 

االإ�شرتاتيجية الثاقبة التي تبحث عن حلول تعالج 

مثالب التكنولوجيا وجتعلها يف نف�س الوقت �شهلة 

اال�شتعمال، بحيث ال نلهث وراء ن�شرها وتعلمها، وال 

يحتاج م�شتخدموها ملهارات عالية قبل التمكن من 

ا�شتخدامها ب�شورة يومية متكررة.

لغة القرآن
ويقول االأ�شتاذ اأكمل �شندي: لغة ال�شاد هي اإحدى 

اأقدم اللغات ومن اأمهاتها وهي ل�شان اأعظم الديانات 

ال�شماوية ومبجرد كب�شة زر على االإنرتنت �شتجد 

وتاريخها  �شموها  يحكي  عنها  مف�شاًل  �شرحًا 

الثقايف، ومبا اأننا يف ع�شر حتارب فيه النجوم فاإن 

جنمة لغتنا متالألئة يف �شماء العامل تزداد توهجًا 

يومًا بعد يوم ناهيك عن الغزو الذي تتعر�س له تارة 

من اخلارج والذي ياأتينا عن طريق و�شائل االإعالم 

اأو من التبادل االقت�شادي، اأو من الناحية الفكرية 

ومواقع  واملطبوعات  واملجالت  الكتب  طريق  عن 

االإنرتنت، ويحدث كل ذلك دون وعي منا بالكمال 

الزائف الذي يربزونه خلف واقعهم املرير فتتاأثر به 

عقول فارغة تدعي التثقيف.

اللهجات العامية آفة
اأما التدهور يف اللغة من الداخل فيتمحور حول عدم 

مت�شك العرب بلغتهم العربية الف�شحى وتوا�شلهم 

فيما بينهم باللهجات العامية مما �شجع الثقافات 

االأخرى على التغلغل يف جمتمعاتنا الإهمالها احلفاظ 

على لغتنا. 

الحوار مطلوب
اأو احلـــوار مع  الــتــاأثــر  ل�شت �شد  ويــقــول �شندي: 

الثقافات ولكنني اأحب اأن تربز ثقافتي اأمام غريي 

اإميانًا برقيها ويقينًا باأن اأثرها اأعم واأ�شمل من اأي 

ثقافة اأخرى و�شهادات امل�شت�شرقني يف ذلك كثرية 

اأن اللغة العربية بثينة مقارنة باللغات  حيث اأكدوا 

القفراء يف التعبري واملرتادفات. 

الصحافة وتجذير العامية
اللغة  اإن  امل�شعل  م�شعل  بن  خالد  االأ�شتاذ  ويقول 

بها  الناطقني  يد  على  للتدهور  تتعر�س  العربية 

ب�شكل اأ�شا�شي ويكفي اأن نطالع اأي �شحيفة عربية 

بل والكّتاب اأي�شًا الذين يكتبون عمودًا كاماًل وثابتًا 

يف �شحيفتهم وي�شتخدمون فيه العامية على هذا 

النحو. ناهيك عن ازدياد عدد الكتب التي تكتب كلها 

بالعامية، وكذلك العناوين التي تو�شع على الغالف.

اأزال كلما �شادفت هذه االأمثلة املتزايدة  كنت وال 

ال�شتخدام التعبريات العامية يف الكتابة بداًل من 

الف�شحى، اأ�شعر باالأ�شى.

انحطاط حضاري
وثيقة  عالقة  له  االآن  العربية  للغة  يحدث  ما  اإن 

اإنــه يف حــّد ذاتــه مظهر  باالنحطاط احل�شاري. 

وا�شح متام الو�شوح لتدهورنا يف م�شار التح�شر. 

اإذ ما الذي يعنيه التح�شر؟ قد يعني اأ�شياء كثرية 

ولكن األي�س من �شمات التح�شر، املراعاة ال�شارمة 

اأو االأخالقية التي اتفق  لبع�س القواعد اجلمالية 

عليها النا�س، ملاذا ال نطبق ذلك على اللغة العربية 

اللغة  التزم بهذه  ال�شخ�س متح�شرًا كلما  ويكون 

الف�شحي.

اإن التح�شر قد ال يزيد على مراعاة بع�س »االأ�شكال« 

و»املرا�شم« و»الطقو�س« و»القواعد«، واالنحطاط ال 

بــاأي قاعدة، مبا يف  التقيد  اأن ي�شحبه رف�س  بد 

ذلك قواعد التعبري عن النف�س بالكالم اأو الكتابة، 

اأن هذا هو جزء من تف�شري ما  وهي اللغة، وال بد 

قراأته مرة من اأن هارون الر�شيد، يف قمة ازدهار 

احل�شارة العربية واالإ�شالمية، كان يجعل ولديه، 

اأمام املدر�س الذي جاء  االأمني واملاأمون، ينحنيان 

لتعليمهما النحو، في�شاعدانه على و�شع قدميه يف 

نعليه، اأو هكذا يكون تقدي�س اللغة ومن يعلمها.

الفكري  بالغزو  ي�شمى  مــا  قبلنا  واإذا  وي�شيف: 

فن�شتطيع اأن نقول اإنه من خالل الثقافة ميكنه اأن 

يلقي مبزيج من االأخالط الغربية امللتم�شة من الفكر 

الغريب املنحرف، والتوجيه الفا�شد، القائم على 

التخطيط ال�شرير.

 وكان ذلك الغزو يدعو اإىل ا�شتخدام العامية واإىل 

الثقافية،  بالتبعية  ال�شعور  واإيجاد  اللغة،  تطوير 

اإىل  اجلامعات  ودفــع  النق�س،  مبركب  وال�شعور 

وتوهني  العلمية،  امل�شت�شرقني  كتب  على  االعتماد 

ومتجيد  واالإبــداعــيــة،  الثقافية  املخل�شني  جهود 

القيم الغربية، وت�شفيه القيم االإ�شالمية، والدعوة 

الق�شور،  اإىل  اأنظار املجتمعات  اإىل نبذها، ولفت 

 �أ. �مل�شعل: �للغة �لعربية تتعر�س للتدهور 

على يد �ل�شحافيني و�لإعالميني
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واإلهائها عما يفيد وينفع، واإحياء املذاهب الفل�شفية 

واإن�شاء  العلمية،  االأ�شاليب  والبعد عن  واجلدلية، 

ال�شكوك  وبذر  االإ�شالمية،  التاريخية  املو�شوعات 

تكوين  على  واحلر�س  احلقائق من خاللها،  ويل 

جيل مثقف، يحمل راية اال�شت�شراق والدعوة اإليه، 

والدعوة اإىل تدري�س العلوم الطبية وغريها بلغات 

غري اللغة العربية، ليظل امل�شلم عنده اإح�شا�س بعجز 

اللغة العربية لغة القراآن.

ثالثة أسباب
اأما االأ�شتاذ خالد بن خليل الهندا�س فريى اأن هناك 

اأخطارًا ثالثة على اللغة العربية: اخلطر االأول هو 

خطر اللغات االأجنبية التي تزاحمها وتهددها يف 

عقر دارها، واخلطر الثاين هو خطر العامية املحلية 

التي يروج لها الكثريون والتي اأ�شبحت تنت�شر االآن 

حتى يف اأجهزة االإعالم والتي يطالب البع�س باأن 

تكون لغة تعليمية، واخلطر الثالث هو خطر اللحن 

التي  الف�شحى  اللغة  يف  حتى  اللغوية  واالأغـــالط 

يوؤديها اخلطباء والكتاب واملذيعون وغري ذلك.

المدارس األجنبية

اأ�شبحت  والتي  االأجنبية  املــدار�ــس  اإن  وي�شيف: 

منت�شرة االآن ب�شكل كبري يف العامل العربي اأدت اإىل 

�شعف امل�شتوى التعليمي العام وانحطاطه، حيث ال 

تعطي هذه املدار�س الن�سء ما يكفي من تعلم الدين 

واللغة العربية، مما يزيد الهوة بينه وبني لغته االأم 

وكاأنه مل يعد عربيًا، باالإ�شافة اإىل عدم ا�شتخدام 

العلوم والطب  العربية يف جمال  اللغة  اجلامعات 

والهند�شة وال�شيدلة حيث يعزون ال�شبب اإىل عجز 

العربية عن ا�شتيعاب العلوم.

مفاجأة غير سارة
ويقول: ولعل ما زاد احلدة وفاجاأين اأنا اأي�شا اأن اللغة 

العربية رمبا تكون من بني اللغات التي �شتنقر�س 

العام  لليون�شكو يف  تقرير  اإليه  اأ�شار  بناء على ما 

2006 والذي ذكر اأن هناك لغات �شتموت من بينها 

العربية، وهو ما اأ�شعل القلق اأكرث يف نفو�س الكثريين 

ارتبطت  اإذا  خ�شو�شًا  لغتهم  على  الغيورين  من 

بالهوية واحل�شارة التي رمبا تندثر هي االأخرى. 

ويح�شرين هنا ما قاله اأحد االأدباء: "عندما تهجر 

اللغة الل�شان بحالة من حاالتها يظن النا�س اأن هذه 

اللغة اأو تلك قد ماتت" وهم يف هذه احلالة ينظرون 

اإليها وكاأنها تطورت واأ�شبحت اليوم يف اأرقى حالة 

مما كانت يف املا�شي، اأي اأن اللغة تتطور على اأنقا�س 

كلمات قدمية. فهل تنقر�س العربية اجلميلة وتقوم 

العامية مكانها بح�شب هذا الراأي؟

اتساع العربية في القرن 
العشرين 

اأن اللغة العربية عرفت يف  ويرى بع�س املخت�شني 

القرن الع�شرين امتدادًا وات�شاعًا يف رقعة الناطقني 

اأو من �شعوب  اأبناء الوطن العربي،  بها، �شواء من 

اأو من غري هــوؤالء واأولئك، من  العامل االإ�شالمي، 

�شتى من خمتلف  الأ�شباب  ال�شاد  للغة  الدار�شني 

اأنحاء العامل. 

وكان ذلك االنت�شار للغة ظاهرة غري م�شبوقة يف 

التاريخ، �َشاَعَد على ذلك االنت�شار والتو�ّشُع الكبري 

املدار�س  اإن�شاء  يف  العربية  البلدان  عرفته  الــذي 

واملعاهد واجلامعات، وظهور ال�شحافة التي كانت 

التا�شع ع�شر ويف  اأول عهدها مع نهاية القرن  يف 

العقود اخلم�شة االأوىل من القرن الع�شرين، مدار�َس 

�شعبية للغة العربية، ثم ظهور االإذاعــة التي كان 

اإ�شهام كبري يف ن�شر اللغة العربية يف خمتلف  لها 

االأ�شقاع، من خالل ن�شرات االأخبار، واالأحاديث 

الدينية، والربامج الثقافية واالأدبية، وامل�شرحيات 

للم�شتمعني  تقدم  التي  واالجتماعية،  التاريخية 

امل�شل�شالت  العربية ومن �شمنها  باللغة  براجمها 

لكبار  الف�شيحة  الغنائية  والق�شائد  التاريخية، 

اأما التلفاز  ال�شعراء، فيتذوقها اجلمهور ويفهمها. 

فقد ظهر يف الدول العربية مع مطلع ال�شتينيات من 

القرن املا�شي، وهو له اليوم وظيفة اأ�شا�شية يف ن�شر 

اللغة العربية على نطاق وا�شع. ويعزز هذا االنت�شار 

اأق�شام للغة العربية واآدابها يف  للغة ال�شاد ظهوُر 

اجلامعات العربية واالإ�شالمية، ويف بع�س اجلامعات 

الغربية التي تهتم بتدري�س اللغة العربية والثقافة 

العربية واحل�شارة االإ�شالمية، وازدهار حركة الن�شر 

باللغة العربية على نطاق وا�شع التي ن�شرت الكتاب 

 �أ. �لهند��س: �ملد�ر�س �لأجنبية لها دور يف 

زيادة �لهوة بيننا وبني لغتنا �لأم

اأ. خالد  امل�شعل

اأ. عبد الكرمي �شندي
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العربي وال�شحيفة العربية واملجلة العربية، ن�شرًا 

وا�شعًا �شاعف من ذيوع اللغة العربية يف االآفاق.

وي�شتطرد املخت�شون باأنه برغم املكا�شب الكبرية 

الوا�شع  العربية بهذا االنت�شار  اللغة  التي حققتها 

اأخرى  اأفقيًا وعموديًا، فاإن هناك جوانب  واملمتّد 

لل�شورة لي�شت مما يطماأن عليه. فلقد �شاَحَب هذا 

الذيوع غري املعهود، ف�شو اللحن وا�شت�شراء ال�شعف 

اأحايني كثرية، واخلــروج على قواعد  والهزال يف 

اللغة الذي يبلغ حّد اال�شتخفاف واال�شتهانة بال�شاد 

وجتريحها وامل�س بكرامتها، الأن لكل لغة كرامة كما 

للكائن الب�شري، �شواء ب�شواء. 

ومن الغريب اأن هناك تالزمًا بني االنت�شار الوا�شع 

للغة العربية، وبني ال�شعف املطرد مل�شتواها على 

اإن  بــل  الــكــتــاب،  اأقـــالم  وعلى  املتحدثني،  األ�شنة 

العقود  منذ  العربية  اللغة  تعرفه  الــذي  ال�شعف 

ال�شتة االأخرية، و�شل اإىل االأق�شام املتخ�ش�شة يف 

الكليات اجلامعية، كما و�شل اإىل الكتب التي يوؤلفها 

اأ�شاتذة متخ�ش�شون، علميًا ومهنيًا، يف تدري�س اللغة 

العربية. �شعف عام ي�شت�شري يف اللغة على م�شتوى 

اللفظ وعلى م�شتوى اجلملة وعلى م�شتوى ال�شياق 

وعلى م�شتوى ال�شورة البيانية.

اللغة العربية ليس لها طفولة 
وال شيخوخة وهي في غاية 

الكمال
امل�شت�شار وع�شو  الرماين  ويقول د. زيد بن ممد 

�شعود  بن  حممد  االإمـــام  بجامعة  التدري�س  هيئة 

اإن اللغة العربية اأكرث لغات املجموعة  االإ�شالمية: 

ال�شامية متحدثني، واإحدى اأكرث اللغات انت�شارًا يف 

العامل، يتحدثها اأكرث من 422 مليون ن�شمة. ثم اإّن 

اللغة العربية ذات اأهمية ق�شوى فهي لغة القراآن.

ولقد اأثّر انت�شار االإ�شالم، وتاأ�شي�شه دواًل، يف ارتفاع 

مكانة اللغة العربية، واأ�شبحت لغة ال�شيا�شة والعلم 

التي حكمها  االأرا�ــشــي  لــقــرون طويلة يف  واالأدب 

اأو غري  امل�شلمون، واأثــرت العربية، تاأثريًا مبا�شرًا 

العامل  يف  االأخـــرى  اللغات  من  كثري  على  مبا�شر 

االإ�شالمي.

املــادة  اللغات من حيث  اأغــزر  العربية من  واللغة 

اللغوية، فعلى �شبيل املثال، يحوي معجم ل�شان العرب 

البن منظور اأكرث من 80 األف مادة.

اأداة التعارف بني ماليني الب�شر  اإن اللغة العربية 

اأ�شولها  اآفاق االأر�س، وهي ثابتة يف  املنت�شرين يف 

وجذورها، متجددة بف�شل ميزاتها وخ�شائ�شها.

اأمتنا  اإن اللغة من اأف�شل ال�شبل ملعرفة �شخ�شية 

اأبعد  التي �شجلت منذ  االأداة  وخ�شائ�شها، وهي 

الفكرية  البيئة  وهي  واأحا�شي�شنا.  اأفكارنا  العهود 

التي نعي�س فيها، وحلقة الو�شل التي تربط املا�شي 

باحلا�شر بامل�شتقبل. اإنها متثل خ�شائ�س االأمة.

واأورد هنا بع�س االأقــوال يف اأهمية اللغة العربية. 

يقول الفرن�شي اإرن�شت رينان: اللغة العربية بداأت»  

على غاية الكمال، وهــذا اأغــرب ما وقع يف تاريخ 

الب�شر، فلي�س لها طفولة وال �شيخوخة.» 

اأغنى لغات»   العربية  اللغة  االأملــاين فريتاغ  ويقول 

العامل.» 

ويقول وليم ورك: اإن للعربية لينًا ومرونة ميكنانها»  

من التكيف وفقًا ملقت�شيات الع�شر.» 

وي�شيف د. الرماين: لقد ظلت اللغة العربية لغة 

العلم العاملي الأكرث من ع�شرة قرون.

لكن الكارثة التي تعي�شها لغة القراآن الكرمي اليوم، 

وتقنياتها  الطبيعية  للعلوم  التدري�س  والتي جعلت 

واأحيانًا العلوم االإن�شانية واالجتماعية ــ يتم باللغات 

االأجنبية ــ والتي جعلت العربية غريبة يف بالدها.

اإ�شرائيل لغة ميتة، لت�شبح لغة علمية  لقد اأحيت 

حية تدر�س بها جميع العلوم وكذلك ت�شنع ال�شني 

واليابان مع اأ�شعب لغات الدنيا.. لكننا لالأ�شف عدنا 

القهقرى فاأ�شبحنا يف كثري من جامعاتنا ندر�س 

اأن  مع  الكرمي!  القراآن  لغة  بغري  الطبيعية  العلوم 

جتارب تدري�شها بالعربية اأعطت نتائج كبرية كما 

هو معلوم؛ فاإىل متى هذا الهوان؟!

لقد لفتت العالقة املتينة بني اللغة العربية واالإ�شالم 

اأنظار االأعداء ففكروا يف الهجوم على اللغة اإذ بدوؤوا 

بامل�شريني فدعوهم اإىل العامية وحاولوا اإقناعهم 

فكان لهم اأتباع مثل: �شالمة مو�شى.. اأحمد لطفي 

ال�شيد... ودعوا اإىل اإلغاء احلرف العربي يف الكتابة 

اأبو  اأتباع مثل: فريد  واإبداله بالالتيني فكان لهم 

اأمــني اخلـــويل... ودعــوا اإىل تطوير اللغة  حديد، 

وجعلوه �شعارًا لهم فكان لهم اأتباع مثل: طه ح�شني.

والعمل  وحمايتها  العربية  اللغة  على  احلفاظ  اإن 

اأو�شاط املجتمعات  على انت�شارها والتمكني لها يف 

يف  االإ�شالمية  العربية  اجلاليات  ــدى  ول العربية 

اأو ن�شاطًا  بالد املهجر، لي�س عماًل تعليميًا تربويًا، 

ثقافيًا اأدبيًا، اأو وظيفة من وظائف وزارات الرتبية 

والتعليم واملوؤ�ش�شات والهيئات واملنظمات املخت�شة 

فح�شب، ولكنه عمل من �شميم الدفاع عن مقومات 

الكيان  مكونات  عن  ــذود  وال العربية،  ال�شخ�شية 

املجتمعات  خ�شو�شيات  وعن  االإ�شالمي،  العربي 

للثقافة  االأوىل  الركيزة  وعن  االإ�شالمية،  العربية 

العربية وللح�شارة العربية االإ�شالمية. 

االأهمية،  من  القدر  وبهذا  امل�شتوى  هــذا  عمٌل يف 

معامله.  ور�شم  امل�شتقبل  بناء  خطة  �شمن  يدخل 

فاللغة العربية ركن اأ�شا�س من اأركان االأمن الثقايف 

واحل�شاري والفكري لالأمة العربية االإ�شالمية يف 

حا�شرها ويف م�شتقبلها، واللغة العربية هي القاعدة 

املتينة لل�شيادة الوطنية والقومية واالإ�شالمية، وهي 

لي�شت ل�شانًا فح�شب، ولكنها عنوان لهذه ال�شيادة 

املجموعة  دول  مــن  ــة  دول كــل  عليها  التي حتر�س 

العربية االإ�شالمية.

ولذلك، وباعتبار اأن اللغة العربية، ق�شية اإ�شرتاتيجية 

يف املقام االأول، مت�س االأمــن الثقايف واحل�شاري 

لالأمة، فاإن امل�شاألة، يف عمقها وجوهرها، تتطلب 

اأ�شمل واأعمق، وحركة اأكرب واأن�شط، وعماًل  يقظة 

احلية  للطاقات  وا�شتنفارًا  وفعالية،  جدية  اأكــرث 

التن�شيق  اإطــار من  املخل�شة، يف  للجهود  وح�شدًا 

والتكامل والتعاون، والعمل العربي امل�شرتك على 

م�شتوى املنظمات واملوؤ�ش�شات واجلامعات والهيئات 

املخت�شة.

اأن املنظمة االإ�شالمية للرتبية   ويــرى د. الرماين 

والعلوم والثقافة، واملنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم، تتحمالن م�شوؤوليات مهمة يف هذا املجال، 

اأجل  اإطــار اخت�شا�شاتهما، من  وهما تعمالن يف 

تو�شيع نطاق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، 

خا�شة يف البالد االأفريقية واالإ�شالمية ويف اأو�شاط 

اجلاليات العربية االإ�شالمية يف بالد املهجر. 

وتنفذ املنظمة االإ�شالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

باخل�شو�س، برامج واأن�شطة متعددة تدعم ح�شور 

اللغة العربية يف م�شتويات التعليم العربي االإ�شالمي 

يف العامل االإ�شالمي. 

ولئن كان العمل الذي تنه�س به املنظمتان االإ�شالمية والعربية 

متطلبات  لبع�س  ي�شتجيب  العربية،  اللغة  خدمة  جمال  يف 

احلفاظ على لغة ال�شاد وحمايتها وتو�شيع رقعة انت�شارها، 

فاإن دور الوزارات املعنية واجلامعات واملنظمات واملوؤ�ش�شات 

والهيئات واجلمعيات املتخ�ش�شة، ينبغي اأن يتكامل يف هذا 

امليدان، وين�شق ويدعم الدعم املادي واالأدبي املطلوب الإحداث 

وظيفتها  العربية  اللغة  فيها  ت�شرتجع  �شاملة  لغوية  نه�شة 

�أ. �شندي: �مل�شت�شرقون ي�شهدون بغنى   

و�مل��رت�دف��ات  �لتعبري  �لعربية يف  �للغة 

مقارنة باللغات �لأخرى
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احليوية يف احلياة العامة، بحيث تكون اللغة ذات ال�شيادة 

الكاملة غري املنقو�شة.

إدخال منهج الكتابة على 
لوحة المفاتيح الحاسوبية في 

التعليم
ويقرتح د. جربيل عري�شي حل م�شكلة ا�شتخدام 

االأجــهــزة  على  الكتابة  يف  الالتينية  احلـــروف 

احلا�شوبية قبل اأن ي�شتفحل االأمر. ويقول: احلل 

ب�شيط وذو �شقني:

االأول: هو اإدخال منهج الكتابة على لوحة املفاتيح 

مراحل  يف  الرئي�شية  املناهج  كاأحد  احلا�شوبية 

مرحلة  ال�شباب  يتم  ال  بحيث  املختلفة،  التعليم 

التعليم املتو�شط دون اجتياز اختبار ل�شرعة الكتابة 

على لوحة املفاتيح احلا�شوبية العربية.

والثاين: هو حترمي بيع اأجهزة احلا�شوب اجلديدة 

 – دون لوحة مفاتيح عربية. وقد قامت ال�شني 

على �شبيل املثال- بتحرمي بيع اأجهزة احلا�شوب 

اجلديدة دون اأن يكون مركبًا عليها برنامج "ال�شد 

االأخ�شر" امل�شمم حلجب اأي مواد اإباحية.

اأفقنا  التكنولوجيا تزيد من قدرتنا، فتجعل  اإن 

اأرحب وب�شرنا اأحّد واآذاننا اأكرث رهافة، وجتعل 

حياتنا وقدرتنا على التوا�شل اأكرث �شهولة ومتعة، 

ولكنها حتمل يف طياتها- مثل كل ما هو جديد 

– اأعرا�شها اجلانبية التي تف�شد علينا  وحديث 

ديننا وثقافتنا وهويتنا. ومع كل جديد فاإن االأمر 

يحتاج منا لوقفة نقفها. واإن مل نفعل ف�شن�شبح 

وتنجرف  ــاء،  امل �شطح  على  العالقة  كالَّنباتات 

ح�شارتنا ب�شهولة. 

الترجمة والتعريب
اأما  د. فهد العبود فيقول: هذه امل�شكلة و�شعف 

العرب وعــدم قدرتهم على االخــرتاع واالإنتاج، 

اإال الرتجمة  اأمامنا حل لهذه امل�شكلة  فاإنه لي�س 

والتعريب. وقد كانت هناك حماوالت ومبادرات 

من بع�س اجلهات كاجلمعيات العلمية واملهنية، 

وهي يف نظري حماوالت اإقليمية ال ترتقي مل�شروع 

العربية  اللغة  م�شتوى  على  يكون  وكبري  طموح 

والدول العربية كلها.

اأن ينبع من  اأن امل�شروع يجب  لذا فاإنني اأعتقد 

جامعة الدول العربية اأو من جممع اللغة العربية، 

ويجب اأن تر�شد له ميزانية كبرية ويخطط له 

كعمل موؤ�ش�شي ومنهجي م�شتمر ومتوا�شل، كما 

امل�شروع جهات علمية  ي�شرك يف هذا  اأن  يجب 

كاالحتاد  اجلانب  هــذا  يف  خربتها  لها  ومهنية 

الدويل لالت�شاالت واجلامعات العربية.

اأعتقد اأن هذا امل�شروع يف غاية االأهمية، الأن العامل 

اآخــر، من  اأجمع مير بفرتة حتول من عامل اإىل 

املرحلة التقليدية اإىل املرحلة الرقمية، فكل يوم 

ن�شمع عن م�شطلحات جديدة، كاقت�شاد املعرفة 

والتحول اإىل جمتمع املعلومات واالأجهزة الذكية 

والــعــامل االإلــكــرتوين، وهــي يف احلقيقة لي�شت 

ينطوي  جبارة  م�شاريع  هي  واإمنــا  م�شطلحات 

حتتها اآالف امل�شطلحات. ولذا فاإنه من االأهمية 

مبكان �شرعة التفاعل مع هذا املو�شوع وترجمة 

وتعريب العربية. ويف نظري اأن اللغة العربية قادرة 

على ا�شتيعاب هذه امل�شطلحات وتعريبها، الأنها 

لغة غنية مبفرداتها ومعاجمها وباالإمكان ا�شتيعاب 

امل�شطلحات االأجنبية.

الهمم وا�شتنها�س  واالأهــم من هــذا كله �شحذ 

�شباب االأمة للعمل واجلد واالخرتاع لكي نفر�س 

اأنف�شنا ولغتنا وثقافتنا على العامل اأجمع.

وبعد:
اإن التنمية اللغوية ال تنف�شل عن التنمية ال�شاملة 

امل�شتدامة التي تتداخل فيها العوامل ال�شيا�شية 

واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية جميعًا، مما 

يعني اأن هذا ال�شرب من التنمية هو االإ�شالح 

اأن ت�شلح �شاأن  ال�شامل عيُنه. الأنه ال ميكن لك 

العام يف املجتمع. وال  ال�شاأن  اإ�شالح  اللغة قبل 

يتي�شر لك تطوير اللغة واإغناوؤها وبث روح جديدة 

فيها حتى تواكب الع�شر الذي اأنت فيه وحتافظ 

على �شالمتها، ما مل تاأخذ اأو�شاعك واأحوالها 

ال�شامل  التطوير  اإىل  �شبيلها  كلها  و�ــشــوؤونــك 

املتكامل. 

وتقت�شي حماية اللغة العربية وتاأمني م�شتقبلها 

والنهو�س بها من الوجوه كافة، اإىل جانب تعريب 

حقول  جميع  يف  والتقانة  العلوم  م�شطلحات 

باللغة  العناية  تكثيَف  الدقيقة،  العلمية  املعرفة 

وبخا�شة يف  التعليم،  العربية يف جميع مراحل 

مرحلة التعليم اجلامعي وتطوير براجمها وطرق 

هيئة  اأع�شاء  تاأهيل  على  العمل  مع  تدري�شها، 

التدري�س يف اجلامعات واملعاهد العليا للتدري�س 

باللغة العربية. 

د. زي���د �ل���رم���اين: �حل��ف��اظ ع��ل��ى �للغة 

�لعربية من �شميم �لدفاع عن �ل�شخ�شية 

�لعربية
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و�شدد املوؤمترون يف بيانهم اخلتامي على اأن ق�شية 

فل�شطني هي لب ال�شراع يف ال�شرق االأو�شط ويجب 

اأن تظل الق�شية الرئي�شية التي يتوجب على الدول 

ب�شاأنها  موحد  اإ�شالمي  موقف  اتخاذ  االأع�شاء 

احلقوق  تتحقق  حتى  الدولية  املحافل  كافة  يف 

ب�شدة  مطالبني  الفل�شطيني،  لل�شعب  امل�شروعة 

�ل��دول �لأع�شاء مبنظمة �لتعاون �لإ�شالمي  �أ�شاد روؤ���ش��اء جمال�س وبرملانات 

مببادرة خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز للحو�ر بني �أتباع 

�لأديان و�حل�شار�ت، و�شعي �ململكة �لعربية �ل�شعودية لإن�شاء مركز للحو�ر بني 

�أتباع �لأديان و�حل�شار�ت، ومقره يف فيينا ودعمه ليوؤ�ش�س قو�عد نبيلة تهدف 

�إىل جعل �حلو�ر هو �مل�شعل �مل�شيء و�لركيزة حلل �لق�شايا ونبذ �لنز�عات.

�أ�شحاب �ملعايل روؤ�شاء �ملجال�س �لت�شريعية يف �لدول �لأع�شاء باملنظمة  وكان 

قد �ختتمو� �أعمال �جتماعات موؤمترهم �ل�شابع وذل��ك مبقر مركز �ريادوتا 

للموؤمتر�ت يف مدينة باملبانغ �لندوني�شية مب�شاركة وفد جمل�س �ل�شورى برئا�شة 

معايل رئي�س �ملجل�س �ل�شيخ �لدكتور عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ، 

وع�شوية د. حممد �ل�شامل ود. علي �لغامدي، ود. عبد�هلل �لظفريي.

�أن �لتكتل  �أثبتت  رئي�س �ملجل�س: �لأي��ام 

و�لتعاون يزيد من وحدتنا �لإ�شالمية 

وقدرتنا على جتاوز �لظروف �ل�شعبة

أدانوا االعتداء على المساجد في أذربيجان

برلمانيو الدول اإلسالمية ينوهون بمبادرة خادم 
الحرمين الشريفين للحوار ويطالبون بتجميد 

عضوية إسرائيل في البرلمان الدولي

روؤ�شاء الوفود امل�شاركة يف املوؤمتر
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املوافقة على طلب االعرتاف بالدولة الفل�شطينية 

وقبولها ع�شوًا كامل الع�شوية يف االأمم املتحدة 

املقدم من منظمة التحرير الفل�شطينية، معتربين 

اأن مدينة القد�س ال�شريف عا�شمة روحية للعرب 

وامل�شلمني وعا�شمة اأبدية لدولة فل�شطني، واأعلنوا 

ت�شكيل جلنة برملانية دائمة با�شم جلنة فل�شطني 

تتكون من ثالثة ع�شر ع�شوًا من الدول االأع�شاء 

باملنظمة، على اأن تكون اأوىل اجتماعات اللجنة يف 

تركيا، وطالبوا بتجميد ع�شوية اإ�شرائيل يف االحتاد 

الــربملــاين الـــدويل ب�شبب اإجــراءاتــهــا التع�شفية 

للربملانيني  واعتقالها  الدوليني  الربملانيني  �شد 

الفل�شطينيني متجاهلة القوانني واملواثيق الدولية، 

واأعــربــوا عن االرتــيــاح خلــروج القوات االأجنبية 

من االأرا�شي العراقية وا�شتعادة العراق ل�شيادته 

الوطنية على اأر�شه، داعني اإىل دعم جهود العراق 

الإعادة االأمن واال�شتقرار اإىل ربوع العراق، واأكدوا 

مبنظمة  االأع�شاء  الــدول  م�شاندة  �شرورة  على 

التعاون االإ�شالمي جمهورية ال�شودان ملواجهة كل 

التهديدات اخلارجية والت�شامن مع ال�شودانيني يف 

الدفاع عن �شيادتهم واأمنهم وا�شتقرارهم، مبدين 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  لقرار  التام  رف�شهم 

ب�شاأن مذكرة التوقيف بحق الرئي�س عمر ح�شن 

الب�شري، ودعوا اإىل �شرورة الوقف الفوري الأعمال 

وال�شالم  لالأمن  اأ�شبحت مهددًا  التي  القر�شنة 

وحرية املالحة الدولية ومد يد العون لل�شوماليني 

يف مواجهة هذه الظاهرة، واأكدوا حق جميع البلدان 

يف ا�شتخدام الطاقة الذرية لالأغرا�س ال�شلمية 

وفقًا ملعاهدة حظر انت�شار االأ�شلحة النووية، مبا 

يف ذلك �شيا�شاتها املتعلقة بدورة الوقود النووي، 

بحق  الوح�شية  االعــتــداءات  كافة  املوؤمتر  واأدان 

امل�شاجد واالأماكن االإ�شالمية املقد�شة التي ت�شببت 

يف خ�شائر فادحة بحق الرتاث االإ�شالمي واالأثري 

والثقايف يف االأرا�شي االأذربيجانية.

ويف ال�شاأن الرتكي دعا البيان اخلتامي اإىل عدم 

الفرن�شية  الت�شريعية  ال�شلطة  بقرار  االكـــرتاث 

والتاأكيد على  االأرميني،  الرتكي  ب�شاأن اخلالف 

اأن ا�شتح�شار اخلالفات من التاريخ واجتزائه ال 

يورث التفاعل االإيجابي بني االأمم وال التقدم يف 

املفاو�شات اجلارية بني االأتراك والفرن�شيني.

االإرهــاب،  املــوؤمتــرون الربملانيون ظاهرة  واأدان 

واإنها ظاهرة تتعار�س مع مبادئ وتعاليم الدين 

بني  الف�شل  مــوؤكــديــن على حتمية  االإ�ــشــالمــي، 

االإرهــاب ب�شتى �شوره واأ�شكاله وبني حق الدول 

وال�شعوب يف املقاومة امل�شروعة، داعني اإىل عقد 

موؤمتر دويل لتحديد مفهوم االإرهاب وو�شع مدونة 

�شلوك بني الدول، موؤكدين على م�شاندتهم الكاملة 

للمملكة العربية ال�شعودية ب�شاأن اإن�شاء مركز دويل 

يف  النظر  ب�شرورة  وطالبوا  االإرهـــاب،  ملكافحة 

اإمكانية تدري�س مقرر خا�س يتعلق بقيم ال�شورى 

وحقوق  والدميقراطية  اأ�شيل  اإ�شالمي  كمبداأ 

االإن�شان �شمن املناهج الدرا�شية يف الدول االأع�شاء 

مبا يتوافق مع ال�شرعية االإ�شالمية.

وثمن احل�شور قــرار خــادم احلرمني ال�شريفني 

الذي ا�شتهدف تو�شيع امل�شاركة ال�شعبية وال�شيا�شية 

اإىل  االن�شمام  من  ومتكينها  ال�شعودية  للمراأة 

والرت�شح  والرت�شيح  الــ�ــشــورى  جمل�س  ع�شوية 

لع�شوية املجال�س البلدية وا�شفني تلك القرارات 

باحلكيمة. واأنها تعرب عن التطور االإيجابي الذي 

ت�شهده اململكة على جميع امل�شتويات.

وكان رئي�س جمهورية اندوني�شيا ال�شيد �شو�شيلو 

اجتماعات  اأعــمــال  افتتح  قد  يوديونو،  بامباجن 

الدورة ال�شابعة ملوؤمتر االحتاد، واألقى كلمة رحب 

فيها بال�شيوف مثمنًا اجلهود التي يقوم بها روؤ�شاء 

املجال�س الت�شريعية باالحتاد يف التعبري عن �شمري 

االأمة االإ�شالمية، واإبراز ما تعي�شه من م�شكالت 

وحاجات للعامل اأجمع، م�شريًا اإىل اأن االحتاد بات 

قــادرًا على االإ�شهام يف حل الكثري من الق�شايا 

اآلياته  يف  تطور  مــن  اإلــيــه  و�شل  مبــا  االإ�شالمية 

واأجهزته.

نـــوه مــعــايل رئــيــ�ــس جمل�س الــنــواب  اإىل ذلـــك، 

االإندوني�شي احلاج الدكتور مرزوقي علي رئي�س 

الدورة احلالية ملوؤمتر االحتاد يف كلمته، باأهمية 

احتاد جمال�س الدول االأع�شاء مبنظمة التعاون 

االإ�شالمي ودوره يف تر�شيخ الوحدة االإ�شالمية يف 

مواجهة التحديات وال�شعوبات التي تواجه دول 

العامل االإ�شالمي يف هذا الوقت املهم.

وطــالــب اجلــمــيــع بــ�ــشــرورة احــــرتام املقد�شات 

االإ�شالمية، عادًا اإياها خطًا اأحمر ال ينبغي للبع�س 

الزج به يف اأي خالف اأو االإ�شارة اإليه ب�شكل يوؤثر 

اإىل  اإىل مقد�شاتنا ومعتقداتنا، داعيًا  ي�شيء  اأو 

نبذ االختالف وترك التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 

الأي دولة اأخــرى، وال�شعي نحو بناء روح التعاون 

بالوحدة  والتم�شك  والت�شامن فيما بني اجلميع 

ومتانة  قــوة  على  اإيجابًا  ينعك�س  مبا  االإ�شالمية 

التعاون  منظمة  يف  الت�شريعية  جمال�شنا  احتــاد 

االإ�شالمي، ليكون موؤثرًا وبــارزًا على ال�شعيدين 

االإقليمي والدويل.

اأ�شحاب  عقد  االجتماع  جل�شات  هام�س  وعلى 

املعايل روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والوطني والنواب 

رئي�س �ملجل�س: �ململكة هي �لعون و�ل�شند 

لكل ما يكفل لل�شعوب �لإ�شالمية عزها 

و�أمنها و��شتقر�رها

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اأثناء اإحدى جل�شات املوؤمتر
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واالأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

اجتماعًا تن�شيقيًا، برئا�شة معايل رئي�س جمل�س 

بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى 

اأهمية االجتماع  اأكــد  الــذي  ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم 

يف تعزيز وحدة املواقف اخلليجية جتاه الق�شايا 

املطروحة خالل املوؤمتر.

جمل�س  ع�شو  تر�شيح  على  احلــا�ــشــرون  واتــفــق 

ال�شورى ع�شو االحتــاد الدكتور حممد بن �شعد 

املجموعة  عن  ممثاًل  ع�شوًا  النتخابه  ال�شامل، 

احتــاد  ملــوؤمتــر  التنفيذية  اللجنة  يف  اخلليجية 

جمال�س الدول االأع�شاء مبنظمة املوؤمتر االإ�شالمي 

خالل عامي  2012و2013م، كما ناق�س االجتماع 

ع�شوية الدول اخلليجية يف اللجان االأربع الدائمة 

املتخ�ش�شة ملوؤمتر االحتاد، حيث مت تر�شيح ع�شو 

جمل�س ال�شورى ع�شو االحتــاد الدكتور عبد اهلل 

بن حمارب الظفريي ع�شوًا للجنة املتخ�ش�شة 

الدائمة لل�شوؤون الثقافية والقانونية واحلوار بني 

اتباع احل�شارات واالأديان.

اأ�ــشــحــاب املــعــايل روؤ�ــشــاء جمال�س  وباملثل عقد 

جمال�س  احتــاد  يف  العربية  املجموعة  وبرملانات 

الــتــعــاون االإ�ــشــالمــي،  الـــدول االأعــ�ــشــاء مبنظمة 

اجتماعًا تن�شيقيًا مماثاًل، مب�شاركة معايل رئي�س 

املو�شوعات  من  عــدد  ملناق�شة  ال�شورى،  جمل�س 

املطروحة على جــدول اأعمال موؤمتر االحتــاد يف 

دورته ال�شابعة، ال�شيما موعد ومكان انعقاد الدورة 

الثامنة ملوؤمتر االحتاد.

وكان رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ قد اأكد يف ت�شريح 

�شحفي اأن م�شاركة املجل�س تاأتي انطالقًا من اإميان 

املجل�س العميق باأهمية العمل الربملاين يف تعزيز 

الــتــعــاون بــني خمتلف جمال�س الـــدول يف العامل 

االإ�شالمي ملا فيه حتقيق امل�شالح امل�شرتكة للدول 

وال�شعوب االإ�شالمية يف الوقت الذي تتزايد فيه 

احلاجة نحو مزيد من الرتابط والتعا�شد فيما 

بني االإخوة امل�شلمني ملواجهة التحديات وال�شعوبات 

التي تواجهها كثري من دول العامل االإ�شالمي وما 

ال�شيما  والــدولــيــة،  االإقليمية  ال�شاحتان  ت�شهده 

منطقة ال�شرق االأو�شط من تطورات وم�شتجدات، 

اأ�ش�س ومبادئ  اأن اململكة التي قامت على  مبينًا 

بخدمة احلرمني  تعاىل  اهلل  و�شرفها  اإ�شالمية، 

جميع  على  تبذل  التي  اجلهود  تدعم  ال�شريفني 

امل�شرتك  االإ�ــشــالمــي  العمل  لتعزيز  االأ�ــشــعــدة 

اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ رئي�س 

وفد اململكة امل�شارك يف االجتماعات، يف كلمة خالل 

املوؤمتر، اأن اململكة العربية ال�شعودية كانت وال تزال 

�شندًا وعونًا للدول االإ�شالمية يف خمتلف الق�شايا 

توجيهات  اململكة يف ظل  اأن  اإىل  امللحة، م�شريًا 

قيادتها احلكيمة من خادم احلرمني ال�شريفني 

�شعود حفظه  اآل  العزيز  بن عبد  امللك عبداهلل 

اهلل ورعاه، و�شمو ويل عهده االأمني �شاحب ال�شمو 

نائب رئي�س  نايف بن عبدالعزيز  االأمــري  امللكي 

جمل�س الــوزراء وزير الداخلية، توؤكد با�شتمرار 

من خالل مواقفها الدائمة على اأهمية عالقات 

االأخوة بني قيادات الدول وال�شعوب االإ�شالمية يف 

مواجهة االأزمات والظروف، ب�شكل يعك�س ب�شدق 

دعمها الكامل للدول االإ�شالمية كافة.

اأن انعقاد  واأبــان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى، 

الــدول االأع�شاء  املوؤمتر ال�شابع الحتاد جمال�س 

باملنظمة، يتزامن مع ما ي�شهده العامل االإ�شالمي 

من ظروف ا�شتثنائية ومتغريات وحتوالت عميقة 

ذات تاأثريات حا�شمة، واأن االأيام اأثبتت للجميع اأن 

التكتل والتعاون يزيد من �شالبة ومناعة وحدتنا 

وقدرتنا على جتاوز الظروف، الفتًا اإىل اأن التاريخ 

واالأعــراق  االأجنا�س  �شهر  االإ�شالمي متكن من 

املختلفة يف �شورة اإميانية م�شرقة، واإن من اأهم 

واجباتنا يف هذا املوؤمتر ا�شتثمار ذلك با�شتعرا�س 

اأمانة  بكل  القائمة  وامل�شاكل  الراهنة  االأو�ــشــاع 

ا�شت�شراف  على  ي�شاعد  ب�شكل  و�شفافية  و�شدق 

م�شتقبل اأكرث قوة وثباتًا يف مواجهة التحديات.

ودعا معايل رئي�س املجل�س الدول االإ�شالمية باأخذ 

زمام املبادرة يف تفعيل احلوار والتفاو�س وجعله 

االأزمــات  ي�شتند عليه يف معاجلة  اأ�شا�شًا كاماًل 

التي تع�شف بالعديد من الدول االإ�شالمية، واأن 

يواكب اجلميع تطلعات ال�شعوب االإ�شالمية وحقها 

الق�شايا  ودعــم  االإن�شانية  والكرامة  العدالة  يف 

مـــوؤازرة  ال�شيما  االإ�ــشــالمــيــة  لــالأمــة  امل�شريية 

ن�شال ال�شعب الفل�شطيني للح�شول على حقوقه 

الوطنية يف مقدمتها اإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة 

عا�شمتها القد�س.

تاأخذ  اململكة  بــاأن  املجل�س  رئي�س  معايل  ونــوه 

على عاتقها زمام املبادرة بكل ما من �شاأنه اأن 

يحقق االأمــن واال�شتقرار والطماأنينة لل�شعوب 

ـــــدوؤوب عــلــى حقن  ال االإ�ــشــالمــيــة، بحر�شها 

الدماء االإ�شالمية ووقف نزيفها وتلم�س احللول 

ال�شلمية املمكنة التي حتمي من االنزالق مبخاطر 

ال�شراعات االأهلية املدمرة، مربزًا دور اململكة 

يف العمل على عودة اليمن ال�شقيق اإىل �شابق 

عهده مهدًا للح�شارات، باإ�شهامها يف التوقيع 

على املبادرة اخلليجية حلل االأزمة، معربًا عن 

بــاأن ينعم ال�شعب اليمني من خالل هذه  اأمله 

املبادرة باالأمن واال�شتقرار واأن تتحقق طموحاته 

وتطلعاته لبناء م�شتقبل مزدهر.

اآل ال�شيخ يف كلمته على  و�شدد ال�شيخ الدكتور 

اأن اململكة توؤكد التزامها الكامل مب�شوؤولياتها 

االإ�شالمية والدولية ومتد يد العون بكل �شدق 

واإخال�س الأ�شقائها وجريانها من اأجل التعاون 

وبذل اجلهود يف �شبيل حتقيق اخلري وال�شالم 

للدول االإ�شالمية، ومبا يوؤمن الرفاهية واالزدهار 

والعي�س الكرمي لل�شعوب االإ�شالمية.

معربًا عن اأمله يف قيام اأمة اإ�شالمية موحدة توؤمن 

واإىل  االإ�ــشــالم،  �شماحة  جُت�شد  التي  بالو�شطية 

اإ�شالمية �شاملة تهدف للق�شاء على العوز  تنمية 

املوؤمتر  اأعمال  تتوج  اأن  والفقر واجلهل، متمنيًا 

اإ�شالمي موحد وفّعال ملواجهة حتديات  مبوقف 

االأمة االإ�شالمية، واخلروج بروؤية موحدة ت�شون 

م�شالح االأمة وحتفظ حقوقها ومكانتها احل�شارية 

بني االأمم.

رئيس مجلس الشورى في كلمته أمام المؤتمر: 
التاريخ اإلسالمي تمكن من صهر األجناس واألعراق 

المختلفة في صورة إيمانية مشرقة
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ولن�شرة ق�شايا االأمة االإ�شالمية. 

ونوه معاليه اإىل اأن جمل�س ال�شورى يحر�س من 

خالل م�شاركته بو�شفه اأحد االأع�شاء املوؤ�ش�شني 

لالحتاد، وانطالقًا من مواقف اململكة العربية 

االإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  الداعمة  ال�شعودية 

االأمـــة  ق�شايا  خــدمــة  يف  ال�شامية  ور�ــشــالــتــهــا 

االإ�شالمية، على حتقيق توجيهات القيادة الر�شيدة 

يف موؤازرة كافة اجلهود وامل�شاعي الداعمة مل�شرية 

العمل االإ�شالمي امل�شرتك يف خمتلف املحافل، 

وبرملانات  ملجال�س  الربملانية  املحافل  ال�شيما 

الدول االإ�شالمية التي متثل البوابة املهمة لل�شعوب 

االإ�شالمية لتعزيز مواقفها اإزاء خمتلف الق�شايا 

التي تواجهها. 

ولفت النظر اإىل اأن دعم اململكة للعمل االإ�شالمي 

امل�شرتك ي�شري يف اجتاهات عدة ت�شب جميعها يف 

خدمة االأمة االإ�شالمية والرفع من �شاأنها والذود 

ب�شيا�شتها  اململكة  بــاأن  منوهًا  م�شاحلها،  عن 

اخلارجية املتزنة امللتزمة بق�شايا احلق والعدل 

هي الداعم االأول للعمل االإ�شالمي امل�شرتك يف 

ميادينه ال�شيا�شية والدبلوما�شية. 

رئي�س  التقى  االجــتــمــاع  جل�شات  هام�س  وعلى 

الــدكــتــور عبد اهلل بن  ال�شيخ  الــ�ــشــورى  جمل�س 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، مبقر مركز اريادوتا 

للموؤمترات يف مدينة باملبانغ بجمهورية اندوني�شيا، 

معايل رئي�س اجلمعية الوطنية الرتكية "الربملان" 

ال�شيد جميل ت�شي�شيك، والوفد املرافق له.

وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س جممل العالقات 

التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني يف �شتى 

املجاالت، وال�شيما العالقات الربملانية التي جتمع 

جمل�س ال�شورى والربملان الرتكي.

الرتكية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  معايل  واأثنى 

اإليه عالقات التعاون  على امل�شتوى الذي و�شلت 

بني البلدين، وما يعي�شه اجلانبان حكومة و�شعبًا 

من روابط اأخوية �شادقة عك�شت تطابقًا وتوافقًا 

التي  الق�شايا  خمتلف  اإزاء  واملواقف  االآراء  يف 

ت�شهدها ال�شاحتان االإقليمية والدولية.

وقدر معاليه جهود اململكة وحر�شها الدائم على 

للمنطقة  وال�شالم  واالأمـــن  اال�شتقرار  حتقيق 

وتهيئة مناخ منا�شب لنزع فتيل اخلالفات كان 

اآخــرهــا ال�شعي الإجنـــاح املــبــادرة اخلليجية يف 

لتوقيعها  اليمنية  االأطــراف  واحت�شانها  اليمن 

لعقد امل�شاحلة من اأجل اأن ينعم ال�شعب اليمني 

باال�شتقرار، واهتمامها البالغ بكافة دول العامل 

االإ�شالمي.

من جانبه اأكد معايل رئي�س املجل�س على اأهمية 

خمتلف  على  البلدين  بــني  والــتــعــاون  الت�شاور 

البلدين  م�شلحة  فيه  ملا  واالأ�شعدة  امل�شتويات 

تربط  التي  العالقات  بعمق  منوهًا  واملنطقة، 

البلدين والتي يعززها التقارب يف وجهات النظر 

بني قيادتي البلدين، وحر�شهما على ا�شتمرارها 

مبا يحقق امل�شلحة امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني، 

العالقات  تعزيز  �ــشــرورة  اإىل  معاليه  ــًا  داعــي

الربملانية التي جتمع الربملان الرتكي وال�شورى 

العالقات  هذه  لتطوير  الفعالة  االآليات  باإيجاد 

مبا ينعك�س بتبادل اخلربات واللقاءات والتن�شيق 

املــ�ــشــرتك يف خمتلف املــحــافــل واالجــتــمــاعــات 

الدولية.

�ل��ب��ل��د�ن يف ��شتخد�م  �إق���ر�ر ح��ق جميع 

�لطاقة �لذرية لالأغر��س �ل�شلمية وفقاً 

ملعاهدة حظر �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية

يف  �إ�شر�ئيل  ع�شوية  بتجميد  �ملطالبة 

�لحتاد �لربملاين �لدويل ب�شبب �عتقال 

�لربملانيني �لفل�شطينيني

اأ�شحاب املعايل روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية اأثناء االجتماع التن�شيقي



من  ال�����ش��ورى  جمل�س  ع�شو  يتمكن  كيف 

الإ�شغاء حلاجات وهموم املواطنني يف ظل 

ازدحام اأعماله يف املجل�س؟ 

ع�شو جمل�س ال�شورى مفرغ للعمل يف املجل�س، حتى واإن 

كان له ارتباطات اأخرى فهي ثانوية تاأتي بعد اإجناز 

مهامه االأ�شا�شية يف املجل�س. اإال اأن عمل ع�شو جمل�س 

ال�شورى لي�س عماًل مكتبيًا بحتًا، ولكنه مرتبط باأعمال 

املختلفة  اللجان  واأعــمــال  الرئي�شية  املجل�س  جل�شات 

ومقابلة امل�شئولني يف االأجهزة احلكومية ويف القطاع 

اخلا�س اإ�شافة اإىل الزيارات امليدانية وجلان ال�شداقة 

مع دول العامل، هذا اإ�شافة اإىل ما يق�شيه الع�شو من 

وقت يف العمل املكتبي.

ــواطــن والــ�ــشــارع مــن اأولـــويـــات عــمــل ع�شو  هــمــوم امل

من  وذلــك  با�شتمرار  يعاي�شها  وهــو  ال�شورى  جمل�س 

خالل مراجعته للتقارير ال�شنوية لالأجهزة احلكومية 

وحتديد مدى تلبية هذه االأجهزة الحتياجات املواطن 

االآنية وامل�شتقبلية، وكذلك من خالل ما يرد للمجل�س من 

املواطنني من طلبات واقرتاحات و�شكاوى التي ت�شتقبلها 

جلنة متخ�ش�شة يف املجل�س، كما اأنه يف االآونة االأخرية 

اأ�شبحت هناك زيــارات للمواطنني للمجل�س ومقابلة 

اأع�شاء اللجان وطرح همومهم ومناق�شتها.

لبد لع�شو املجل�س اأن يتفهم لوائح املجل�س، 

كيف ترى تعامل الزمالء الأع�شاء معها؟ 

اأن  - طبيعة عمل ع�شو جمل�س ال�شورى تفر�س عليه 

يدرك نظام املجل�س وقواعد العمل يف املجل�س واللجان، 

اأنظمة  اآليات العمل يف املجل�س تتم مبوجب  الأن جميع 

وقواعد عمل حمددة، هذا اإ�شافة اإىل االأنظمة االأ�شا�شية 

االأخــرى مثل النظام االأ�شا�شي للحكم ونظام جمل�س 

الوزراء.. وغريها، وهذه االأنظمة يف متناول يد الع�شو 

دائمًا اإال اأن هناك بع�س التفاوت يف اإدراك تف�شيالت 

هذه االأنظمة من ع�شو الآخر وذلك ح�شب التخ�ش�س 

واخلربة، فاالأع�شاء املتخ�ش�شون يف االأنظمة والقانون 

وكذلك الذين لهم خربة طويلة يف عمل املجل�س لديهم 

اإدراك اأكرث عمقًا بتطبيق هذه االأنظمة وكذلك تذكرها.

يف  ال�����ش��ورى  جمل�س  ع�شو  و�شائل  ه��ي  م��ا 

معرفة هموم املواطن وحاجاته غري و�شائل 

الإعالم؟ 

- االإعالم يوؤدي دورًا كبريًا يف ك�شف ونقل اخلرب وو�شل 

وهلل احلمد اإىل مرحلة متقدمة ويعترب من روافد معرفة 

هموم املواطن ولكنه لي�س الرافد الوحيد الذي يعتمد 

عليه ع�شو جمل�س ال�شورى. فع�شو املجل�س لديه اآليات 

وقنوات اأخرى ي�شتطيع من خاللها التعرف على حاجات 

املواطنني ومنها التقائه باملواطنني اأثناء حياته اليومية، 

اأنه يطلع على  فهو مواطن وله جريان واأ�شدقاء، كما 

العديد من التقارير ومنها ما يتعلق باالأجهزة احلكومية 

املعنية بتقدمي خدماتها للمواطنني وي�شتطيع اأن يقارن 

بني ما يعر�س يف هذه التقارير وما يعاي�شه ويقراأه من 

طلبات للمواطنني واحتياجات للمواطن. 

تراكمية  لديه خــربات  تتكون  ال�شورى  فع�شو جمل�س 

من خالل عمله باملجل�س ومقابلته للم�شئولني وقراءته 

للتقارير وزياراته امليدانية واإطالعه على و�شائل االإعالم 

وو�شائل التوا�شل االجتماعية االأخرى  مما يكون لديه 

معلومات جيدة ملا يحتاجه املجتمع.

ترى  كيف  ق��رارات��ه،  املجل�س  اأ���ش��در  اإذا 

دوره يف تفعيلها واأي�شًا يف التثقيف باأدواره 

و�شالحياته؟

القرار عملية ذهنية بالدرجة االأوىل تتطلب قدرًا   -

كبريًا من الت�شور واملباداأة واالإبداع، كما يتطلب درجة 

عالية من املنطقية. والقرارات لي�شت غاية يف حد ذاتها 

بل هي و�شيلة لتحقيق اأهداف معينة ويجب اأن تكون هذه 

الو�شيلة متينة وميهد لها الطريق لت�شل اإىل غاياتها 
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وار
د. محمد بن عبداهلل آل ناجي عضو مجلس الشورى:ح

قضايا الوطن وهموم المواطن 
أولويات عمل عضو مجلس الشورى

ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل ع�����ش��و جم��ل�����س �ل�����ش��ورى 

�أن ي���درك ن��ظ��ام �ملجل�س  ت��ف��ر���س عليه 

وقو�عد �لعمل فيه

�أد�ة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط يف ع�����ش��رن��ا �حل��ا���ش��ر 

للتنمية و�لتخطيط �لرتبوي يرتجم يف 

�إع��د�د �لكفاء�ت �لب�شرية �ملوؤهلة  �شورة 

باملهار�ت و�ملعارف

�أجرى �حلو�ر: من�شور �لع�شاف •

�أكد ع�شو جمل�س �ل�شورى رئي�س جلنة �لإد�رة و�ملو�رد �لب�شرية د.حممد بن 

عبد�هلل �آل ناجي �أن ق�شايا �لوطن وهموم �ملو�طن من �أولويات عمل ع�شو 

�إن ع�شو جمل�س �ل�شورى  جمل�س �ل�شورى فهو يعاي�شها با�شتمر�ر، وق��ال 

تتكون لديه خرب�ت تر�كمية من خالل عمله باملجل�س ومقابلته للم�شئولني 

�أ�شتاذ �لقيادة  وقر�ءته للتقارير وزيار�ته �مليد�نية، و�أ�شاف د.�آل ناجي وهو 

�لإد�رية و�لتخطيط �لرتبوي �إن �لبحث �لعلمي ل يتوقف عن �إيجاد حلول 

للم�شكالت �لتي يو�جهها �لإن�شان ومنها �لتخطيط و�لإد�رة ب�شكل عام، وو�شف 

�ختبار�ت �لقيا�س باأنها حققت جزء�ً كبري�ً من �لأهد�ف �لتي و�شعت لأجلها 

و�أنها تق�شي على  �لجتهاد�ت و�لرجتالية يف و�شع �ختبار�ت �لقبول. وفيما 

يلي تفا�شيل �حلو�ر.
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بي�شر و�شهولة، ويعرب عن قرارات املجل�س ب�شور متعددة 

فقد تكون على �شكل اإقرار اأنظمة اأو خطط اأو دعم توفري 

خدمات وغريها.

�شناعة القرار يف املجل�س تتكون من عدة مراحل تبداأ 

بتحديد امل�شكلة املراد اتخاذ قرار حللها مرورًا بجمع 

املعلومات ثم و�شع البدائل وهذه املراحل تنجز عرب 

اللجان املتخ�ش�شة واخلا�شة باملجل�س، وتبداأ مرحلة 

التو�شيات  على  الت�شويت  يتم  عندما  القرار  اتخاذ 

املطروحة لت�شدر على �شكل قــرارات مقرتحة ترفع 

لويل االأمر ليتخذ ما يراه ب�شاأنها.

وميكن للمجل�س امل�شاهمة يف تفعيل قراراته من خالل 

اأ�شا�شيتني هما مرحلة �شنع القرار  العناية مبرحلتني 

ومرحلة متابعة املجل�س وتقوميه للقرارات التي اتخذها 

وذلك عند مراجعته للتقارير وعند مقابلته مل�شئويل 

االأجهزة احلكومية.

 اأعتقد اأن من عوائق تفعيل قرارات املجل�س جودة القرار 

والذي ياأتي نتيجة لعملية �شنع القرار التي تتاأثر بعدد 

من املتغريات منها نق�س يف املعلومات اأو عدم دقتها، 

ثبات البيانات وتاأثرها بعوامل خارجة عن ال�شيطرة 

نظام  اإيجاد  هو  ال�شعوبة  على هذه  للتغلب  وال�شبيل 

متطور للح�شول على املعلومات الدقيقة.

اأما التثقيف باأدوار املجل�س و�شالحياته فـتاأتي من خالل 

و�شائل االإعالم املختلفة ومن خالل اهتمام املواطن مبا 

يدور يف املجل�س ومن ثم يبداأ البحث والتعرف على دور 

املجل�س و�شالحياته.

كما اأن املجل�س يهتم بالتثقيف بدوره من خالل موقعه 

ــارات للوفود الطالبية  ــزي ــكــرتوين ومــن خــالل ال االإل

تدور  التي  للنقا�شات  ومتابعتهم  للمجل�س  وامل�شوؤولني 

حتت قبة املجل�س فال تكاد تخلو جل�شة من ا�شت�شافة 

وفود زائرة من داخل اململكة وخارجها.

نعود ملرحلة الطفولة، وما الذي تتذكره من 

�شنوات الدرا�شة؟

1379هـــ  يف قرية الزهرة مبحافظة  - ولدت يف عام 

�شراة عبيدة، وال يزال العديد من ذكريات الدرا�شة 

عالق يف الذهن رمبا لب�شاطة احلياة وقلة االأحــداث 

اليومية، ولكون املدر�شة يف ذلك الوقت تعترب املوؤ�ش�شة 

االأكرب يف املجتمع مع انعدام و�شائل االإعالم املختلفة 

وو�شائل االت�شال احلديثة، فكان ما يدور يف املدر�شة 

املدر�شة  واإدارة  املدر�شني  وبيننا وبني  بيننا كتالميذ 

ي�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من ممار�شاتنا اليومية.

مت ت�شجيلي يف املدر�شة "كم�شتمع" وهذا م�شطلح يطلق 

على من يلتحق باملدر�شة وهو ال يزال يف �شن �شغرية، 

ومن مفهوم الكلمة يبقى ي�شتمع ما يدور يف غرفة ال�شف 

وال ي�شارك، اإال اأنه بعد �شهر تقريبًا مت تقييد ا�شمي يف 

اإدارة املدر�شة  �شجالت املدر�شة بعدما قرر املعلم مع 

اإنني موؤهل لذلك رغم �شغر �شني.

كان ا�شم املدر�شة االبتدائية التي اأدر�س فيها )مدر�شة 

اآل معمر االبتدائية( وقد قام ببنائها اأحد اأعمامي وهي 

مبنية من الطني يف ربوة مرتفعة من دور واحد يتو�شطه 

ممر تنتظم  الف�شول الدرا�شية وغرفة االإدارة وغرفة 

املدر�شني على جهتي املمر، ويف اإحدى ال�شنوات �شقط 

جزء من املدر�شة لهطول االأمطار الغزيرة فكانت فر�شة 

لنا اأن الدرا�شة تعطلت لعدة اأيام، فاأ�شبحنا بعد هذه 

احلادثة ن�شتب�شر عندما تهطل االأمطار  ماذا يحدث 

ملدر�شتنا. 

اأنها  اإال  واالإمكانيات  املبنى  ب�شاطة  الرغم من  وعلى 

كانت ُتنظم ن�شاطات خمتلفة للتالميذ منها الذهاب 

د. حممد اآل ناجي يف اأحد اجتماعات خدمة املجتمع خالل عمادته كلية الرتبية جامعة امللك في�شل باالإح�شاء
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يف رحالت جماعية اإىل املناطق ال�شياحية يف اأبها على 

90 كم مع وعورة الطريق وقلة و�شائل النقل.  م�شافة 

وكانت تقام حفالت يف نهاية العام الدرا�شي ويعر�س 

فيها م�شرحيات ق�شرية ويح�شرها العديد من اأولياء 

اإداريــًا  اأمــور الطالب. اإ�شافة اأن مدير املدر�شة نراه 

موؤثرًا له )كاريزما( قيادية  كان لديه هواية الر�شم 

فكان يبدع يف ر�شم اللوحات وي�شكل منها معر�شًا يف 

ممر املدر�شة.

املدر�شة  يف  للدرا�شة  انتقلت  االبتدائية  املرحلة  بعد 

املتو�شطة يف املدينة وكانت دفعتنا هي االأوىل يف املرحلة 

الثانوية حيث مت افتتاح ال�شف االأول ثانوي علمي وكان 

عددنا )11( طالبًا وتخرجنا جميعًا، والأن عددنا قليل 

فكانت تربطنا روابط �شداقة عانت منها اإدارة املدر�شة، 

وما تزال هذه الروابط قائمة اإىل وقتنا احلا�شر وهلل 

احلمد. 

ماذا كان ا�شم اأول كتاب قراأته؟ 

كانت قراءة الكتب واملجالت العلمية �شحيحة خا�شة 

يف املرحلة االبتدائية واملتو�شطة يف ذلك الوقت واأول ما 

قراأت هو )جزء عم( من القراآن الكرمي ثم وقع يف يدي 

كتاب كان يقراأه اأكرب اأعمامي �شنًا وهو كتاب  )الزير 

�شامل( فقراأت فيه اأجزاء قليلة.

كيف ميكن متابعة ومواكبة امل�شتجدات يف 

جمال التخ�ش�س، وهل تكفي القراءة يف هذا 

ال�شدد؟

اأن ي�شتغني عن متابعة ومواكبة  - ال ميكن الأي باحث 

ما ي�شتجد يف جمال تخ�ش�شه من مفاهيم ونظريات، 

فهناك تطور �شريع يف العلوم املختلفة �شواء االإن�شانية 

اأو العلمية.

جمال اهتمامي هو التخطيط الرتبوي والقيادة االإدارية، 

وعندما اأتاأخر عن ح�شور املوؤمترات والندوات العلمية 

املتخ�ش�شة، وعن قراءة امل�شتجدات العلمية اأ�شعر بخلل 

يف متابعتي للتطورات يف جمال تخ�ش�شي.

حلول  اإيجاد  عن  يتوقف  ال  العلمي  البحث  نعلم  كما 

التخطيط  ومنها  االإن�شان  يواجهها  التي  للم�شكالت 

واالإدارة ب�شكل عام. وينتج عن الرتاكم املعريف لنتائج 

هذه االأبحاث اإثبات فر�شيات ت�شاغ يف هيئة نظريات 

علمية توجد تف�شريات وحلول للم�شكالت التي تواجهها 

االإن�شانية.

ومواكبة  للقراءة  الفر�شة  يل  تتاح  ــه  اأن اهلل  واأحــمــد 

امل�شتجدات ومن خالل م�شاركتي يف مناق�شة الر�شائل 

العلمية لدرجة املاج�شتري والدكتوراه وحتكيم االأبحاث 

والكتب، وكذا حتكيم النتائج العلمية التي يتقدم بها 

اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات للرتقية لدرجة 

اأ�شتاذ م�شارك اأو اأ�شتاذ من اجلامعات ال�شعودية ومن 

غريها.

وعلى الرغم من وجود �شح يف الكتب العلمية احلديثة 

اأنني  اإال  مكتباتنا  يف  االإجنليزية  باللغة  املتخ�ش�شة 

اأحر�س على قراءة االأبحاث املن�شورة باللغة العربية 

يف جمال اهتمامي يف املجالت العلمية املتخ�ش�شة يف 

اإ�شافة اإىل الكتب املرتجمة وخا�شة  االإدارة والرتبية، 

ما ي�شدر من معهد االإدارة العامة الذي له دور كبري يف 

ترجمة العديد من الكتب املتميزة يف جمال التخطيط 

والقيادة االإدارية، اإ�شافة اإىل جهود بع�س اجلامعات، 

واحلقيقة اأن معظم قراءاتي اأ�شبحت موجهة يف جمال 

تخ�ش�شي وذلك ل�شيق الوقت وازدحام االأعمال.

بح�شب راأيك، كيف يكون التخطيط فاعاًل 

يف العملية التعليمية؟

- ينظر اإىل التخطيط يف ع�شرنا احلا�شر على اأنه اأداة 

التنمية فهو ُيرتجم يف �شورة م�شاريع وم�شانع، ومن�شاآت 

خمتلفة. اأما التخطيط الرتبوي ُفيرتجم يف �شورة اإعداد 

الكفاءات الب�شرية املوؤهلة باملهارات واملعارف التي تتوىل 

ت�شيري  م�شئولية  وتتحمل  وامل�شانع،  امل�شاريع،  تنفيذ 

الكفاءات،  تلك  تاأهيل  وعلى قدر  واالأعــمــال،  املهام، 

وتنمية قدراتها وطاقاتها وا�شتخدامها بطريقة مثلى 

يتوقف عليها تنفيذ خطط التنمية ودرجة جناحها.

اأن  اإال  الرتبوي  التخطيط  ن�شاأ  العام  التخطيط  من 

جوانبه  يف  وو�شوحًا  �شبقًا  اأكــرث  الرتبوي  التخطيط 

الرتبية  الأن  وذلـــك  الــعــام،  التخطيط  مــن  املختلفة 

والتخطيط  امل�شتقبل  يف  دائــمــًا  يتم  عمل  بطبيعتها 

الرتبوي اأمر الزم لزيادة فاعلية النظم التعليمية التي 

تعتمد على خمرجاتها جميع جماالت التنمية.

اإن التحدي االأكــرب الــذي يواجه املجتمعات هو كيف 

ت�شتطيع اأن ت�شتخدم كل مواردها واإمكاناتها وت�شتثمرها 

باأف�شل الطرق واأكفاأ االأ�شاليب حتى ت�شتطيع اأن تقدم 

اأكرب عائد للمجتمع والفرد، لذلك وغريه فقد ا�شتلزم 

اال�شرت�شاد بالتخطيط كمنهج، واأ�شلوب للعمل املنظم 

من اأجل اال�شتغالل االأمثل للموارد والطاقات، والتحكم 

ال�شحيح  امل�شار  نحو  وتوجيهها  االإمنـــاء،  عملية  يف 

واالأهداف املن�شودة.

االإ�شالح  يف  االأ�شا�شية  العوامل  من  تعترب  والرتبية 

التنمية االجتماعية مرتبطة  االجتماعي وم�شروعات 

بالنظم التعليمية  وحمتوياتها وهذا ال يت�شنى دون عملية 

التخطيط العلمي الدقيق للرتبية كعملية اجتماعية تقود 

املجتمع نحو م�شارات اإيجابية وقوية.

اإن التغريات احلا�شلة يف بنية التعليم ومفاهيمه، وطرقه 

ت�شتدعي تخطيطًا �شليمًا لالنتقال بالعملية التعليمية 

من مرحلة النظم التقليدية التي تركز على احلفظ، 

واالختبارات اإىل مرحلة االنتفاع العلمي وتطوير الذكاء 

وحل امل�شكالت، �شعيًا اإىل التحول اإىل  جمتمع املعرفة 

الذي ينتج عنه االقت�شاد املعريف.

اإن م�شكلة االنفجار ال�شكاين املعريف ت�شع متطلبًا اآخر 

للتخطيط الدقيق لتوفري التعليم جلميع اأفراد املجتمع 

وكذلك م�شايرة التطورات احلديثة يف املعرفة.

كيف ميكن تطبيق نظرية اجلودة ال�شاملة 

كمحور من حماور تطوير العملية التعليمية؟

- اجلودة ال�شاملة يف التعليم تعني االرتقاء مب�شتوى 

االأداء من خالل ا�شتخدام االأ�شاليب االإدارية املنا�شبة 

يف جميع فروع وم�شتويات املوؤ�ش�شات التعليمية لتخريج 

طالب على م�شتوى عال من اجلــودة يف كافة جوانب 

منوه املختلفة.

اعتقد اأن وزارة الرتبية والتعليم لديها جتارب يف تطبيق 

اجلودة ال�شاملة ومن خالل قراءتي وم�شاركاتي اأقيمت 

بع�س الندوات وور�س العمل حول اجلودة ال�شاملة يف 

بع�س املدار�س.

وما اأود االإ�شارة اإليه هنا هو اأن اجلودة ال�شاملة لي�شت 

م�شتوى  على  �شواء  االإدارة  على  ندخله  جديدًا  كيانًا 

الوزارة اأو اإدارات التعليم اأو املدار�س واإمنا هو امتداد 

لتجويد العمل االإداري.

تغيري  على  يعتمد  اأ�شلوب  ال�شاملة  اجلـــودة  فـــاإدارة 

اال�شتخدام  لتحقيق  العمل  بها  ــوؤدى  ي التي  الطريقة 

االأمثل للموارد املادية والطاقات الب�شرية، كما اأنه نظام 

حتفيزي، حيث مينح ال�شالحيات للعاملني ويحثهم على 

النجاح واالرتقاء مب�شتويات اأداء عالية، واإ�شراك جميع 

املعنيني بالعملية التعليمية يف عملية التح�شني امل�شتمر 

مع الرتكيز على ر�شا امل�شتفيد اأو ما ي�شمى بالعميل يف 

مفاهيم اجلودة ال�شاملة والذي هو الطالب.

يف راأيك، ما هي الأولويات ح�شب الأهمية 

يف اإ�شالح العملية التعليمية؟ 

- كما هو معلوم هناك ثالثة حماور يف العملية التعليمية 

هي الطالب واملعلم واملنهج. واحلقيقة اأن هناك جهودًا 

تبذل يف تطوير هذه املحاور وكان الن�شيب االأوفر حظًا 

االأخــرية  ال�شنوات  املناهج حيث مت يف  هو يف حمــور 

اإحداث جتديد وتطوير للمناهج الدرا�شية يف مراحل 

التعليم الثالث، اإال اأنها الزالت حتت التجربة يف بع�س 

ق�����ر�ءة �ل��ك��ت��ب و�مل���ج���الت �ل��ع��ل��م��ي��ة ك��ان��ت 

�شحيحة قدمياً و�أول ما قر�أت “جزء عم”
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جوانبها، كما اأن هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهود 

يف تطوير اجلانب املتعلق بالتعليم اليدوي والربط بني 

املناهج والعمل.

ويــاأتــي حمــور الطالب يف الرتتيب الــثــاين يف دائــرة 

التطوير، حيث هناك حماوالت لبناء �شخ�شية الطالب 

بناًء متكاماًل من خالل تقدمي بع�س الربامج واالأن�شطة 

التي ت�شاعد الطالب على منو �شخ�شيته اإ�شافة اإىل ما 

مت االإ�شارة اإليه من تطوير للمناهج الدرا�شية.

اأمــا حمــور املعلم فهو االأقــل حظًا يف االهتمام ومن   

الرتبوية،  العملية  اإ�ــشــالح  ــات  ــوي اأول مــن  يعترب  هنا 

ويعترب املعلم هو حمرك العملية التعليمية ف�شاًل عن 

كونه اأحد ركائزها االأ�شا�شية وي�شمل االهتمام بالعلم 

وتطويره اإتاحة الفر�شة املنا�شبة للتطور والنمو املهني 

قنوات  واإيجاد  التدريبية،  الربامج  اإقامة  خالل  من 

مفتوحة للمعرفة ي�شتطيع من خاللها احل�شول على 

جميع امل�شتجدات الرتبوية والعلمية يف جمال تخ�ش�شه.

االأ�شاليب  ا�شتخدام  باملعلمني  االهتمام  ي�شمل  كما 

االإدارية التي حتفز على العمل املنتج، ومراعاة حريات 

املعلمني املهنية التي تكفل لهم امل�شاركة يف اتخاذ القرار 

وت�شميم وحتديث املناهج وطرق التدري�س، اإ�شافة اإىل 

اإبــراز اأهمية الدور الذي يوؤديه العلم لتعزيز اهتمام 

املجتمع وتقديره له.

كيف ترى اختبارات القيا�س ومدى حتقيقها 

لأهدافها؟

- نحن يف ع�شر من �شماته القيا�س واإجراء املقارنات 

نظرًا لالنفجار املعريف الذي نعي�شه وما نتج عنه من 

تعدد املنتجات املادية والفكرية اإ�شافة اإىل توفر و�شائل 

التقنية املتعلقة بح�شاب النتائج واإجراء املقارنات، لذا 

جند جماالت القيا�س والتقومي اأ�شبحت مطلبًا ملختلف 

املوؤ�ش�شات لي�س يف التعليم العايل فقط بل يف االأجهزة 

احلكومية وموؤ�ش�شات املجتمع االأخرى.

واأثناء زيارتي �شمن وفد من جمل�س ال�شورى للمركز 

والتي  املركز  ن�شاطات  اطلعنا على  للقيا�س  الوطني 

ال تنح�شر يف اإجراء اختباري القيا�س والتح�شيلي، 

واإمنا هناك تعاون مع اأجهزة حكومية اأخرى ترغب 

اإجراء اختبارات لقيا�س جودة خدماتها، ويف االآونة 

االأخرية اأعلن اأن هناك م�شروعًا لقيا�س حت�شيل طالب 

اجلامعات بعد تخرجهم وهذا �شوف يوؤدي اإىل رفع 

الكفاءة اخلارجية اأي�شًا.

وكما نعلم الهدف من اختبارات القيا�س هو حتقيق 

العدالة وت�شاوي الفر�س بني املتقدمني، وكان قرار 

اإن�شاء املركز الوطني للقيا�س والتقومي قبل اأكرث من 

عقد من الزمن هو لتحقيق هذا الهدف، اإ�شافة اإىل 

امل�شاعدة يف خف�س ن�شب الت�شرب ون�شب الر�شوب يف 

موؤ�ش�شات التعليم العايل وهذا يوؤدي اإىل رفع الكفاءة 

الداخلية لهذه املوؤ�ش�شات.

ويف �شوء هذه املعطيات اعتقد اأن اختبارات القيا�س 

حققت جـــزءًا كــبــريًا مــن االأهــــداف التي و�شعت 

هذه  اأن  االعتبار  يف  اأخــذنــا  اإذا  خا�شة  الأجلها، 

االختبارات تق�شي على  االجتهادات واالرجتالية 

يف و�شع اختبارات القبول وتوجد معايري موحدة 

االإيجابية  النتائج  اأن  اإال  اجلامعات،  يف  للقبول 

لتطبيق هذه االختبارات حتتاج اإىل بع�س الوقت 

مرتبطة  �شلبيات  النتائج  هــذه  ي�شاحب  اأنــه  كما 

بالتفاوت بني درجــات الطالب يف ن�شب جناحهم 

يف الثانوية العامة والدرجات التي يح�شلون عليها 

يف اختبار القدرات والتح�شيلي. ومن هنا يظهر 

ازدياد اأهمية تقومي العملية التعليمية يف مدار�شنا 

يف �شوء نتائج اختبارات القيا�س التي جُترى للطالب 

اأوجه الق�شور وذلك بالتعاون مع مركز  ومعاجلة 

القيا�س والتقومي.
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ل ميكن لأي باحث �أن ي�شتغني عن متابعة 

ومو�كبة ما ي�شتجد يف جمال تخ�ش�شه 

من مفاهيم ونظريات

�لتثقيف باأدو�ر �ملجل�س و�شالحياته تاأتي 

من خالل و�شائل �لإعالم �ملختلفة ومن 

خالل �هتمام �ملو�طن مبا يدور فيه 

د. حممد اآل ناجي يف اأحدى الزيارات اخلارجية مع وفد جمل�س ال�شورى

.. و اأثناء اإحدى الرحالت الطالبية
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جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  ا�شتقبل 

الــ�ــشــورى الــدكــتــور حمــمــد بــن اأمــني 

اجلفري يف مكتبه باملجل�س اليوم �شفري 

جمهورية اأفغان�شتان لدى اململكة اأحمد 

عمر خليل.

وجرى خالل اللقاء تبادل االأحاديث 

ــــة وا�ـــشـــتـــعـــرا�ـــس عــــــدٍد مــن  ــــودي ال

املو�شوعات والق�شايا ذات االهتمام 

واأفغان�شتان  اململكة  بــني  املــ�ــشــرتك 

يف  البلدين  بني  الثنائية  والعالقات 

�ــشــتــى املـــجـــاالت خــا�ــشــة الــعــالقــات 

الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�شي 

النواب واالأعيان االأفغانيني.

.. ويبحث العالقات المشتركة مع السفير األفغاني 
لدى المملكة

رئــيــ�ــس جمل�س  نــائــب  مــعــايل  ا�شتقبل 

اأمني اجلفري  الدكتور حممد  ال�شورى 

يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س معايل 

رئي�س حمكمة احل�شابات يف اجلمهورية 

اإطار  الرتكية الدكتور ريكاي عقيل،يف 

زيارته احلالية للمملكة.

واأكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى 

اململكة  التي جتمع بني  العالقات  عمق 

العربية ال�شعودية واجلمهورية الرتكية 

يف �شتى املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية 

والثقافية وبخا�شة التعاون امل�شرتك على 

�شعيد العمل الربملاين.

وقدم نبذة عن م�شرية جمل�س ال�شورى 

واآلية عمله يف مناق�شة الق�شايا التي تهم 

الوطن واملواطن.

واأكــد معاليه اأهمية الــدور الــذي تقوم 

به اأجهزة الرقابة يف جميع البلدان مبا 

يعني املجال�س الربملانية على اأداء دورها 

الرقابي م�شريًا يف هذا ال�شدد اإىل الدور 

الذي ي�شطلع به ديوان املراقبة العامة 

يف اململكة من خالل ما يت�شمنه تقرير 

معلومات  من  للديوان  ال�شنوي  االأداء 

مفيدة ملجل�س ال�شورى واأع�شائه.

من جانبه اأعرب معايل رئي�س حمكمة 

الرتكية عن  احل�شابات يف اجلمهورية 

�شعادته بزيارة اململكة وبزيارة جمل�س 

عمله  على  قــرب  عن  للتعرف  ال�شورى 

تاأتي  للمملكة  زيــارتــه  اأن  اإىل  م�شريًا 

بهدف تعزيز التعاون وتبادل اخلربات 

بني حمكمة احل�شابات الرتكية وديوان 

واال�شتفادة  اململكة  يف  العامة  املراقبة 

من التجارب العملية يف حقول الرقابة 

واملحا�شبة.

ديــوان  رئي�س  معايل  اال�شتقبال  ح�شر 

املراقبة العامة االأ�شتاذ اأ�شامة بن جعفر 

جمل�س  رئي�س  م�شاعد  ومــعــايل  فقيه، 

ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد احلمد 

جلنة  رئي�س  الــ�ــشــورى  جمل�س  وع�شو 

الرتكية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة 

فريد  بن  اإح�شان  املهند�س  املجل�س  يف 

عبداجلواد.

بعد ذلك �شحب معايل م�شاعد رئي�س 

جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد 

احلمد معايل رئي�س حمكمة احل�شابات 

اأروقة  يف اجلمهورية الرتكية بجولة يف 

جمل�س ال�شورى �شملت القاعة االأندل�شية 

ــكــربى اطــلــع خــاللــهــا على  والــقــاعــة ال

التجهيزات التقنية احلديثة بها.

كما ح�شر جانبًا من اجلل�شة التي عقدها 

املجل�س ذلك اليوم.

د. محمد الجفري يؤكد عمق العالقات بين 
المملكة وتركيا
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بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الحج والعمرة
لجنة اإلسكان والمياه تناقش تقريري وزارة الحج 

ناق�شت جلنة االإ�شكان واملياه واخلدمات 

العامة يف جمل�س ال�شورى، يف اجتماع 

عــقــدتــه مبــقــر املجل�س يف الــريــا�ــس، 

اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�شو  برئا�شة 

النقادي،  حامد  بن  حممد  املهند�س 

تقريري االأداء ال�شنويني لوزارة احلج 

1430/1429هـــــــ -  للعامني املــالــيــني 

ـــك يف ح�شور  1432/1431هــــــــ، وذل

االأ�شتاذ  احلــج  ل�شوؤون  ـــوزارة  ال وكيل 

حامت املرزوقي، ووكيل الوزارة ل�شوؤون 

العمرة الدكتور عي�شى روا�س.

اجتماعها  خالل  اللجنة  وا�شتعر�شت 

اأبرز املحاور التي ت�شمنها التقريران 

واالأدوار  املهام  يف  املتمثلة  ال�شنويان 

تنظيم  يف  ـــوزارة  ال بها  ت�شطلع  التي 

احلــــج والـــعـــمـــرة، ومـــالمـــح الــو�ــشــع 

احلايل للوزارة فيما يتعلق باجلوانب 

جانب  اإىل  الب�شرية،  والكوادر  املالية 

اأهــم االإجنــــازات التي حتققت خالل 

فرتة التقريرين ال�شنويني، واملعوقات 

وامل�شكالت التي حتد الوزارة من قيامها 

بال�شكل االأمثل يف اأداء مهامها وخططها 

املر�شومة.

وناق�س املجتمعون عددًا من املالحظات 

الواردة على التقريرين ال�شنويني فيما 

يتعلق بو�شع الكوادر الب�شرية يف الوزارة 

م�شوؤوال  وبنّي  الوظيفية،  وم�شتوياتهم 

احلثيث  الــــوزارة  �شعي  احلــج  وزارة 

لتطوير م�شتويات كوادرها الب�شرية عرب 

اأو  عدد من االآليات تتمثل يف التدريب 

بتعيني وا�شتقطاب الكفاءات اأو بتطوير 

التقنية  اإدخـــــال  طــريــق  عــن  االأداء 

املعلوماتية.

كما بحث االجتماع اآلية ال�شكاوى التي 

يــتــقــدم بــهــا احلــجــاج واملــعــتــمــرون يف 

اأداء  خــالل  م�شكالت  واجهتهم  حــال 

منا�شكهم، حيث ت�شتقبل الوزارة جميع 

�شكاوى احلجاج واملعتمرين والزائرين، 

املنا�شبة  احلــلــول  اإيــجــاد  على  وتعمل 

لــهــا ومــتــابــعــتــهــا، واعــتــمــدت الــــوزارة 

حت�شني  ت�شتهدف  تــدريــبــيــة  خــطــطــًا 

واملعتمرين  للحجاج  اخلدمات  تقدمي 

مما ي�شاعد على حل العديد من تلك 

احلــاج  يواجهها  قــد  الــتــي  امل�شكالت 

واملعتمر.

ــوؤوال  ــاء الــلــجــنــة ومــ�ــش ونــاقــ�ــس اأعــ�ــش

الــــــوزارة و�ــشــع الــ�ــشــركــات الوهمية 

االإ�شكان  بعثات احلج يف جمال  ودور 

واإعا�شة احلجاج، ومدى اإلزام الوزارة 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات املعنية ب�شرورة 

االهتمام بتنقالت بعثاتها من احلجاج 

ورعايتهم ب�شكل كامل ومتابعة ذلك، 

واأ�شار املرزوقي وروا�س اإىل اأن الوزارة 

لهذا  متخ�ش�شة  جلــانــًا  خ�ش�شت 

الغر�س تتوىل مهام متابعة ال�شركات 

وو�شع نقاط فرز للحجاج النظاميني 

وغريها من املهام .

الو�شائل  اأبــرز  اإىل  االجتماع  وتطرق 

واالأفكار والــروؤى احلديثة فيما يتعلق 

املقد�شة،  امل�شاعر  بني  احلجاج  بنقل 

�شواء بالنقل الرتددي اأو القطارات.

اإدارة العالقات العامة الفرع  نظمت 

يف  ممثاًل  ال�شورى  مبجل�س  الن�شائي 

االأ�شتاذة ر�شا ال�شبيلي جولة لزوجات 

روؤ�شاء الوفود الربملانية امل�شاركة يف 

االجتماع الت�شاوري لروؤ�شاء برملانات 

�شملت  الــعــ�ــشــريــن  جمــمــوعــة  دول 

امللك  مبركز  الوطني  املتحف  زيــارة 

املراكز  واأهــم  التاريخي  عبدالعزيز 

التجارية مبدينة الريا�س ومنها برجي 

الفي�شلية واململكة.

جولة لزوجات رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في 
االجتماع التشاوري 
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بحضور نائب محافظ هيئة االتصاالت لشؤون المنافسة والقانونية
لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات تناقش مشروع تعديل 

نظام االتصاالت
نــاقــ�ــشــت جلــنــة الــنــقــل واالتـــ�ـــشـــاالت 

عقدته  اجتماع  يف  املعلومات،  وتقنية 

مبــقــر املــجــلــ�ــس يف الــريــا�ــس برئا�شة 

الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�شو 

في�شل بن عبد القادر طاهر، م�شروع 

تعديل نــظــام االتــ�ــشــاالت املــقــدم من 

املعلومات،  وتقنية  االتــ�ــشــاالت  هيئة 

الهيئة  حمافظ  نائب  بح�شور  وذلــك 

ل�شوؤون املناف�شة والقانونية �شيف اهلل 

الـــزهـــراين، وعـــدد مــن املــ�ــشــوؤولــني يف 

املعلومات. وتقنية  االتــ�ــشــاالت   هيئة 

وا�شتعر�شت اللجنة خالل اجتماعها ما 

يتعلق باأبرز امل�شتجدات التي ي�شهدها 

املعلومات،  وتقنية  االتــ�ــشــاالت  قطاع 

واأهم املربرات واالنعكا�شات االإيجابية 

لتعديل نظام االت�شاالت، حيث ا�شتمعت 

ملالحظات ومقرتحات م�شوؤويل الهيئة، 

اأبرز مواطن التعديالت يف نظام  حول 

عامًا،   11 منذ  به  املعمول  االت�شاالت 

املقرتحات  اأن  الهيئة  م�شوؤولو  وراأى 

تــعــزز مــن مــعــاجلــة الــقــ�ــشــور يف عــدد 

اأنها  من املواد يف النظام احلايل، كما 

ــتــطــورات واملــتــغــريات  ــاأتــي ملــواكــبــة ال ت

 املت�شارعة يف قطاع االت�شاالت والتقنية.

ــقــرتحــة على  ــعــديــالت امل ــت ــج ال ــال ــع وت

الــنــظــام احلـــايل لــالتــ�ــشــاالت �شعف 

الغرامات املالية املفرو�شة وفقًا للنظام 

اإحــدى  ال�شركات حــال خمالفتها  على 

النظام بخم�شة  والتي حددها  مــواده، 

اأدنى للعقوبات التي  ماليني ريال كحد 

ن�س عليها، كما تهدف التعديالت اإىل 

املعاجلة النظامية والقانونية الإ�شكالية 

عدم ن�س النظام احلايل على ما يلزم 

والغرامات  للعقوبات  العاجل  النفاذ 

اإيقاعها بحق  املالية املفرو�شة يف حال 

ال�شركة املخالفة، مبا يوؤدي اإىل تباطوؤ 

ــغــرامــات املــالــيــة. تــلــك ال  يف حت�شيل 

فيما ناق�شت اللجنة مع م�شوؤويل الهيئة 

ومواكبتها  املقرتحة  التعديالت  كفاية 

للم�شتجدات امل�شتقبلية، ومقارنتها باأبرز 

التجارب املحلية والدولية ومدى تاأييد 

تلك التجارب للتعديالت املقرتحة.

التقى اأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية 

ال�شعودية االأملانية مبجل�س ال�شورى برئا�شة 

ع�شو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور �شامل 

بن علي القحطاين، مبقر جمل�س ال�شورى 

بــالــريــا�ــس، الــنــائــب بــالــربملــان االأملـــاين 

الربملانية  الكتلة  رئي�س  )البوند�شتاغ( 

ووزير  الدميقراطي  اال�شرتاكي  للحزب 

اأملــانــيــا  الــ�ــشــابــق بجمهورية  اخلــارجــيــة 

فالرت  فرانك  الدكتور  االحتــاديــة معايل 

�شتاينماير.

وجرى خالل اللقاء بحث املو�شوعات ذات 

االهتمام امل�شرتك بني اململكة وجمهورية 

ــة، وا�شتعرا�س روابــط  اأملــانــيــا االحتــادي

التي  املتينة  التعاون  ال�شداقة وعالقات 

جتمع البلدين ال�شديقني يف �شتى املجاالت 

ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية.

وبحث اجلانبان �شبل دعم وتعزيز العمل 

العالقات  �شعيد  على  الثنائي  والتعاون 

والربملان  ال�شورى  الربملانية بني جمل�س 

ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  االأملـــاين، 

الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم 

اأوجه التعاون والعمل يف �شتى املجاالت.

الصداقة البرلمانية السعودية األلمانية تلتقي نائبًا 
بالبرلمان األلماني
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جلنة  رئي�س  املجل�س  ع�شو  عقد 

ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة 

اجلورجية مبجل�س ال�شورى معايل 

الدكتور حممد ال�شامل، اجتماعًا 

مع  الــريــا�ــس،  يف  املجل�س  مبقر 

لدى  جورجيا  جمهورية  �شفرية 

دولة الكويت ال�شفرية غري املقيمة 

مايرينج  اإكــاتــريــن  اململكة  لــدى 

ميكادزه.

ا�شتعرا�س  اللقاء  وجــرى خــالل 

الــتــعــاون بــني البلدين،  عــالقــات 

ــة الـــعـــالقـــات الــربملــانــيــة  خــا�ــش

بــني جمل�س الــ�ــشــورى والــربملــان 

اجلــورجــي، وبــحــث �شبل تفعيل 

البلدين  بــني  الــ�ــشــداقــة  جلنتي 

وتبادل اللقاءات مبا يوثق العالقة 

ال�شعودية اجلورجية.

التقى اأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية 

ال�شعودية الرتكية مبجل�س ال�شورى برئا�شة 

ع�شو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الدكتور 

م�شعل بن ممدوح اآل علي، �شفري جمهورية 

تركيا لدى اململكة اأحمد خمتار غون وذلك 

مبقر جمل�س ال�شورى بالريا�س .

وبحث اللقاء املو�شوعات ذات االهتمام 

ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  امل�شرتك 

التعاون  عــالقــات  وا�شتعرا�س  وتركيا، 

�شتى  يف  ال�شقيقني  البلدين  تربط  التي 

املجاالت .

وتعزيز  دعــم  �شبل  اجلانبان  تناول  كما 

الــثــنــائــي عــلــى �شعيد  ــعــاون  ــت الــعــمــل وال

العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى 

والــربملــان الــرتكــي، وتفعيل دور جلنتي 

ال�شداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم 

الــتــعــاون والعمل ملــا فيه  اأوجـــه  يف دعــم 

م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني .

عــقــدت جلــنــة الــ�ــشــداقــة الــربملــانــيــة 

ال�شورى  مبجل�س  الكورية  ال�شعودية 

برئا�شة ع�شو املجل�س املهند�س �شامل بن 

را�شد املري، يف مقر املجل�س بالريا�س 

اجتماعًا مع نائب رئي�س جلنة ال�شداقة 

الربملانية الكورية ال�شعودية يف اجلمعية 

الوطنية الكورية �شوجن مني �شون.

وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من 

االهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات 

امل�شرتك بني اململكة وكوريا، وا�شتعرا�س 

عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني 

يف �شتى املجاالت .

تــعــزيــز العمل  كــمــا مت بــحــث �ــشــبــل 

والتعاون الثنائي على �شعيد العالقات 

ــ�ــشــورى  ــة بـــني جمــلــ�ــس ال ــي ــان ــربمل ال

واجلمعية الوطنية الكورية، وتفعيل 

يف  الربملانية  ال�شداقة  جلنتي  دور 

وتنمية  ي�شهم يف دعــم  البلدين مبا 

الــعــالقــات والــتــعــاون املــ�ــشــرتك بني 

البلدين.

والصداقة السعودية 
الجورجية تبحث العالقات 

الثنائية مع السفيرة 
الجورجية غير المقيمة

والصداقة السعودية 
التركية تبحث مع السفير 

التركي دعم وتعزيز 
التعاون البرلماني

والصداقة البرلمانية السعودية الكورية بحثت القضايا 
المشتركة مع برلماني كوري
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م. عبدالمحسن الزكري يلتقي وزير الصناعة والتجارة 
بجمهورية جنوب أفريقيا

..والزايدي يطلع سفير حقوق اإلنسان الهولندي على 
جهود المملكة في مجال حقوق اإلنسان  

التقى ع�شو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية اجلنوب 

اأفريقية املهند�س عبد املح�شن بن حممد 

الزكري، يف مقر املجل�س، معايل وزير 

جنوب  بجمهورية  والتجارة  ال�شناعة 

اأفريقيا ال�شيد روب ديفيز والوفد املرافق 

له.

وجــرى خــالل اللقاء مناق�شة عــدد من 

االهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات 

اأفريقيا،  وجنوب  اململكة  بني  امل�شرتك 

وا�شتعرا�س عالقات التعاون وال�شراكة 

بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجاالت 

ال�شيما ال�شراكة والتعاون الثنائي على 

ال�شعيدين االقت�شادي واال�شتثماري.

العمل  كما بحث اجلانبان �شبل تعزيز 

بني  الربملانية  الــعــالقــات  �شعيد  على 

ــورى والـــربملـــان اجلــنــوب  ــش ــ� جمــلــ�ــس ال

ال�شداقة  وتفعيل دور جلنتي  اأفريقي، 

الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم 

اأوجه التعاون امل�شرتك يف �شتى املجاالت.

جنوب  جمهورية  �شفري  اللقاء  ح�شر 

اأفريقيا لدى اململكة حممد �شادق جعفر، 

واأعــ�ــشــاء الــوفــد املــرافــق ملــعــايل وزيــر 

ال�شناعة والتجارة الذي �شم عددًا من 

كبار امل�شوؤولني يف الوزارة.

ـــَع رئــيــ�ــس جلــنــة حــقــوق االإنــ�ــشــان  َاطـــَل

والعرائ�س مبجل�س ال�شورى ع�شو املجل�س 

الزايدي،  عوا�س  بن  �شليمان  االأ�شتاذ 

�شفري حقوق االإن�شان بوزارة اخلارجية 

املرافق  والــوفــد  فــري  لونيل  الهولندية 

له، على اجلهود وامل�شاعي التي تبذلها 

اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم 

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

اآل �شعود، و�شمو ويل عهده  عبدالعزيز 

االأمني - حفظهما اهلل - يف جمال حقوق 

االإن�شان.

ـــالل ا�ــشــتــقــبــالــه لــوفــد  وا�ــشــتــعــر�ــس خ

مبقر  مكتبه  يف  الهولندية  اخلــارجــيــة 

املجل�س، على ما يبذله جمل�س ال�شورى 

ويــقــدمــه مــن جــهــود يف جمـــال حقوق 

كمبداأ  مفهومها،  وتر�شيخ  االإنــ�ــشــان 

وا�شتقرارها،  املجتمعات  الأمــن  اأ�شا�س 

موؤكدًا عمق العالقات وروابط ال�شداقة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  جتمع  التي 

ال�شيا�شية  املــجــاالت  �شتى  يف  وهولندا 

التعاون  عالقات  ال�شيما  واالقت�شادية 

الثنائي على �شعيد العمل الربملاين بني 

جمل�س ال�شورى والربملان الهولندي.

وقــدم الــزايــدي ل�شفري حقوق االإن�شان 

نبذة عن  الهولندية  ــوزارة اخلارجية  ب

وجلانه  عمله  واآلــيــات  ال�شورى  جمل�س 

املتخ�ش�شة، مــربزًا الــدور الــذي تقوم 

والعرائ�س  االإنــ�ــشــان  بــه جلنة حــقــوق 

درا�ــشــة  يف  عملها  ــة  ــي واآل املجل�س،  يف 

املو�شوعات واالأنظمة واالتفاقيات ذات 

العالقة مبجال حقوق االإن�شان.

من  هافنت  فــان  فليماين  اللقاء  ح�شر 

اخلارجية الهولندية، وال�شفري الهولندي 

لدى اململكة رون �شرتيكر، ونائب رئي�س 

البعثة يف ال�شفارة فيليم فان رو�شم.
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التفاوت الدولي  في مدى »القوة 
والتأثير«...؟!

د . �شدقة بن يحيى فا�شل  •

اإن »قوة« )Power( اأي دولة هي: ما متلكه من عنا�شر القوة والنفوذ والتفوق،  مقارنة بغريها من الدول االأخرى. واإن مدى 

قوة اأي دولة يتحدد بـ »مدى« ما متلكه من عنا�شر القوة ال�شتة الرئي�شة، وهى: النظام ال�شيا�شي للدولة، املوقع اجلغرايف، كم 

ونوع ال�شكان، املوارد الطبيعية، االإمكانات التقنية وال�شناعية، القدرات الع�شكرية. وتتفاوت دول العامل – بالطبع – يف مدى 

القوة تبعًا لتفاوت »عنا�شر« القوة من دولة الأخرى.  وهذا التفاوت اأدى اإىل تق�شيم دول العامل – بناء على مدى قوتها – اإىل 

�شبعة اأنواع ... بدءًا بالدولة العظمى، وانتهاء بـ« الدويلة«. ومدى قوة اأي دولة هو الذي يحدد مدى قدرتها و�شالبة موقفها، 

ويو�شح مدى نفوذها يف العامل. كما يحدد – يف النهاية – مدى ما حت�شل عليه  )من الدول االأخرى( من الفوائد التي تريدها. 

– اإىل ق�شمني: الدول ذات االأطماع اال�شتعمارية  – ن�شبيًا     ومن ناحية اأخرى، ميكن تق�شيم دول العامل احلالية القوية 

واال�شتغاللية، والدول التي ال تعرف لها اأطماع ا�شتغاللية تذكر. واملق�شود بـ »االأطماع اال�شتعمارية«: ميل الدولة املعنية 

للهيمنة على بالد اأخرى  بهدف: اال�شتفادة من اإمكاناتها املختلفة، متبعة – لتحقيق ذلك – و�شائل دبلوما�شية واقت�شادية 

ونف�شية وع�شكرية متنوعة، ومن ذلك متكني عمالء لها من حتقيق اأهداف الطامعني. 

ومبا اأن العالقات الدولية ت�شود فيها »الفو�شى« اأي عدم وجود �شلطة عليا )حكومة عاملية( يحتكم اإليها، وتكون قراراتها 

ملزمة، ومتتلك و�شائل االإكراه املنا�شبة، فاإن كل دولة – تقريبًا– حتاول اأن تاأخذ من الدول االأخرى اأق�شى ما ميكن اأخذه 

من فوائد )ت�شميها م�شالح( وبقدر ما ت�شمح به قوتها، ومتكنها من حيازته، رغم وجود روادع قانونية �شكلية، اأي قوانني 

واأعراف ال تقف وراءها قوى تلزم الدول باإنفاذها بالفعل. 

  ولهذا، تظهر دول ا�شتعمارية، لها اأطماع خارج حدودها، وتعمل على حتقيق هذه »امل�شالح« ) Interests(.  وكثريًا 

ما تكون هذه امل�شالح عبارة عن: ا�شتغالل ملوارد بلدان اأخرى، وم�شادرة الإرادتها، وت�شيري االأمور فيها مبا يخدم م�شالح 

امل�شتغل )اأو امل�شتعمر( حتى وان اأ�شر بامل�شلحة العامة للبلدان ال�شحية. 

   واإذا كانت »غابية« العالقات الدولية، ومنطقها الوح�شي، تتيح ا�شتغالل القوي لل�شعيف، فاإن القوانني واالأعراف الدينية 

واالإن�شانية حترم مثل هذا الت�شرف، وتقف �شد ا�شتغالل وا�شتعباد االآخرين. ورغم ذلك، فاإن الدول القوية املتنفذة – ذات 

االأطماع اال�شتعمارية – متار�س هذا الت�شلط وحتاول تغليف هذه املمار�شة بالكثري من احلجب والتربيرات. 

   وهنا، ال بد من اإثارة ت�شاوؤل هام ملن يقولون باأن ذلك اال�شتغالل اأمر طبيعي ناجم عن طبيعة العالقات الدولية، وهو:  ماذا 

عن ال�شحايا؟! األي�س من حقهم اأن يقاوموا ا�شتغالل االآخرين لهم؟! اإن كان من »حق« االأقوياء اأن ي�شتغلوا االأ�شعف منهم – 

متى راأوا ذلك – األي�س من حق امل�شتغلني )ال�شحايا( من الدول اأن ترف�س هذا االبتزاز، وتقاومه بكل ما ت�شتطيع من قوة؟!

ال ت�شكك اإال قلة موتورة يف حق البالد ال�شحية يف رف�س ومقاومة اأي ا�شتغالل، ومن اأي جهة ياأتي ... وهناك دول �شغرية 

عدة – يف العامل النامي – رف�شت مثل هذا اال�شتغالل، وت�شدت له، مبا متلك من و�شائل وجنحت يف ذلك، وحققت التحرر 

– مبن  واال�شتقالل التام، وحمت اإمكاناتها املختلفة من النهب واالبتزاز، فك�شبت احرتام نف�شها، واحرتام االآخرين لها 

فيهم دول مت�شلطة.

اأما الذين ي�شلمون بهذا اال�شتغالل، ويربرونه، ويعتربونه اأمرًا طبيعيًا ال يجب اأن يرف�س، فاإمنا يقبلون ا�شتعباد وا�شتغالل 

االآخرين لهم، ولغريهم، دون ا�شتياء اأو مقاومة. �شحيح، اأن االعتماد الدويل املتبادل هو �شمة الع�شر. وال توجد دولة ت�شتغني 

عن الدول االأخرى، يف �شد احتياجاتها. واالأ�شح اأن هناك »م�شالح م�شرتكة« فيما بني كل دول العامل وال ميكن لبلد اأن ينغلق 

اأو ال  على نف�شه، خ�شية ا�شتغالل االآخرين له. وال�شعوب النابهة هي التي ت�شعى الأن تفيد، وت�شتفيد، ال اأن تفيد وتت�شرر، 

ت�شتفيد، اإن قبول اال�شتغالل – من اأي جهة اأتى – لي�س من �شيم ال�شلوك االإن�شاين والدويل ال�شوي.

ع�شو جمل�س �ل�شورى •



ويعترب بع�س اخلرباء  اأن الهواتف واالأجهزة املحمولة 

تعترب يف الع�شر احلديث هي اأكرث م�شادر التهديد 

الأمن املعلومات وذلك ب�شبب منوذج احلياة املعا�شر 

يحملونها  فهم  واملنظمات،  املوؤ�ش�شات  يف  للموظفني 

يف العمل واأثناء ال�شري يف ال�شوارع ويف منازلهم. وقد 

ن�شرت �شحيفة دير �شبيغل االأملانية تقريرًا يزعم اأن 

 2007 ال�شربة اجلوية التي نفذتها ا�شرائيل يف عام 

نووية، كانت ب�شبب  اأنها  جتاه من�شاآت �شورية تدعي 

– وكان  اخــرتاق الب تــوب تركه �شاحبه يف غرفته 

دبلوما�شيًا �شوريًا كبريًا يقيم يف لندن- دون مراقبة، 

"ح�شان  مما اأعطى فر�شة للمو�شاد لتثبيت برنامج 

طروادة" ي�شمح مبراقبة كافة االت�شاالت معه.

– ممن  االأجــهــزة املحمولة  وكــثــري مــن م�شتخدمي 

ي�شتخدمون الهواتف الذكية ب�شفة خا�شة-  يت�شفون 

االأماكن  يف  لهواتفهم  ا�شتخدامهم  عند  بالالمباالة 

فهي  كاملة،  حا�شوبية  اأجهزة  اأنها  وين�شون  العامة، 

تت�شل ب�شبكة االإنرتنت وفيها مت�شفح لالإنرتنت كما 

اأن فيها تطبيقات حا�شوبية عديدة.

اأداء االأعمال  اأنهم ي�شتخدمون تلك االأجهزة يف  كما 

األجهزة المحمولة.. مصدر الخطر 
الذي يهدد أمن المعلومات

�إن �مل�شهد �حلايل لتقنية �ملعلومات يك�شف عن حتديات هائلة تو�جه عملية �إد�رة وحماية 

وتاأمني �ملعلومات �حليوية و�حل�شا�شة �خلا�شة باملوؤ�ش�شات، وذلك مع �زدي��اد ��شتخد�م 

�لأجهزة �ملحمولة مثل �لالب توب و�لهو�تف �لذكية مبا تقدمه من �إمكانيات وخدمات 

تتطور يوماً بعد يوم. فالإمكانيات �لتي تقدمها تلك �لأجهزة و�عتماد �لب�شر �ملتز�يد عليها 

يف �أعمالهم ويف حياتهم �خلا�شة يجعلها م�شدر�ً من م�شادر �ملخاطر �لتي تتعر�س لها 

�شبكات �ملوؤ�ش�شات وبياناتها بل و�شمعتها يف �لع�شر �حلديث. وقد �أ�شحى تاأمني �ملعلومات 

يف ظل وجود تلك �لأجهزة من �لأمور �لتي يجب �أن توؤخذ يف ح�شبان �لقائمني على �أمن 

�ملعلومات ب�شبب ما يتعلق بها من �نتهاكات تتمثل يف �لبيانات �ملفقودة �أو �مل�شروقة �أو يف 

فقد�ن �لأجهزة �ملحمولة نف�شها مبا حتمله من بيانات مما ي�شكل نوعاً جديد�ً ومكلفاً 

من �لتهديد�ت.

اأ.د جربيل ح�شن العري�شي

50  132- 1433 هـ 

ت
سا

درا



ويف اأغرا�شهم ال�شخ�شية يف نف�س الوقت بحيث متتزج 

فيها املعلومات ال�شخ�شية باملعلومات احل�شا�شة التي 

تتعلق باالأعمال. ويف درا�شة ملعهد بونيمون على عينة من 

ال�شركات االأمريكية، اأفاد 40% من موظفي ال�شركات 

التي �شملها ا�شتطالع الراأي اأنهم ي�شتخدمون الهاتف 

املحمول يف العمل ويف االأغرا�س ال�شخ�شية ب�شورة 

– فيما يخ�س العمل -  مت�شاوية. فهم ي�شتخدمونه 

الإجراء املكاملات الهاتفية اخلا�شة بالعمل ويف ت�شفح 

اإدارة  ويف  للموؤ�ش�شة،  االإلــكــرتوين  والربيد  االإنرتنت 

لل�شفر  احلجز  ترتيبات  ويف  العمالء،  مع  العالقات 

وعمل املــوؤمتــرات الهاتفية ال�شريعة وقــراءة الوثائق 

وجدولة املهام. 

اأن اعرتا�س املكاملات ال�شوتية  كما اأظهرت الدرا�شة 

ولي�س  وارد  اأمــر  املوؤ�ش�شات هو كذلك  اأ�شرار  ملعرفة 

من املرجح اأن يتم اكت�شافه، واأنه يف كل مرة يتم فيها 

الك�شف عن املعلومات ال�شرية الأطراف غري م�شرح لهم 

يكون متو�شط اخل�شارة للموؤ�ش�شة 1.3 مليون دوالر.

وي�شاف اإىل املخاطر ال�شابقة الثغرات املوجودة يف نظم 

الت�شغيل والتي جتعل هذه االأجهزة  تواجه هجمات من 

الفريو�شات وبرجميات التج�ش�س التي تتطور با�شتمرار، 

اأندرويد واآي فون هي من اأكرث  وقد وجد اأن هواتف 

الهواتف التي تتعر�س ملثل هذه الهجمات. وقد دفعت 

هذه الثغرات �شركة غوغل على �شبيل املثال اإىل اإزالة 

اأندرويد  جمموعة من الربجميات من نظام الت�شغيل 

اأنها  اكت�شاف  بعد  الذكية  الــهــواتــف  يف  امل�شتخدم 

حتتوي على برامج جت�ش�س تتيح نقل بيانات الهاتف 

اإىل حمرتيف اخرتاق ال�شبكات؛ الهاكرز، وقد اأطلقت 

خدمة مل�شح هذه التطبيقات من اأجهزة الهاتف لدى 

امل�شتخدمني الذين بلغ عددهم 200 األف. كما اأن اأحد 

خرباء اأمن املعلومات قد ك�شف عن نقاط لل�شعف يف 

مت�شفح االإنرتنت �شفاري امل�شتخدم يف الـ اآي فون والـ 

اآي باد.

ولكي تت�شدى موؤ�ش�شة ما لهذه املخاطر فاإنه يجب عليها 

اأن تعمل على حماور اأربعة على التوازي:

وتدريب  وتوعية  وال�شيا�شات،  اال�شرتاتيجية  و�شع 

املوظفني، وا�شتخدام التقنية، واإجراءات الرقابة.

فاأما اال�شرتاتيجية فاإنها يجب اأن تو�شع بحيث تواجه 

املخاطر والتهديدات امل�شاحبة ال�شتخدام االأجهزة 

املحمولة دون اأن حتد من ا�شتخدامها ب�شورة تقلل من 

اإنتاجية املوظفني، فهذه االأجهزة قد اأ�شبحت تزيد من 

كفاءة العاملني وتخف�س من تكاليف الت�شغيل وجتعل 

عمالء املوؤ�ش�شات اأكرث ا�شتقرارًا واطمئنانًا. 

وقد لوحظ اأن 20% من املوظفني الذين ي�شكلون خطرًا 

على موؤ�ش�شاتهم نتيجة ا�شتخدامهم الأجهزتهم املحمولة 

اإنتاجية يف تلك  بال مباالة هم يف نف�س الوقت االأكرث 

املوؤ�ش�شات، وذلك وفقًا لدرا�شة اأجرتها موؤ�ش�شة فور�شرت 

لالأبحاث على 4985 من العاملني يف جمال املعلومات يف 

الواليات املتحدة. وهذه هي املعادلة ال�شعبة التي ت�شكل 

حتديًا اأمنيًا جديدًا يواجه امل�شئولني عن اأمن املعلومات 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

 واخلطوة االأوىل هي فهم م�شتوى املخاطر التي تتعر�س 

لها املوؤ�ش�شة وذلك بح�شر اأجهزة الالب توب والهاتف 

اجلوال، ثم ت�شنيف البيانات على تلك االأجهزة اإىل: 

بيانات عادية مثل البيانات ال�شحية ورخ�شة القيادة 

..الخ، وبيانات عن العمالء مثل عادات ال�شراء وقائمة 

عــنــاويــن الــربيــد االإلـــكـــرتوين ومــعــلــومــات ال�شحن..

الخ. ومعلومات �شرية عن العمل مثل خطط االأعمال 

واالأعمال الفكرية والبيانات املالية، والق�شم الرابع هو 

بيانات املوظفني.

وبناء على هذا احل�شر والت�شنيف يتم  تقييم املخاطر، 

ثم يتم ت�شور ال�شيناريوهات املحتملة ل�شرقة البيانات 
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املخزنة اأو نقلها من االأجهزة املحمولة واإ�شراك املوظفني 

و�شع  يتم  ذلــك  على  وبناء  ال�شيناريوهات.  هــذه  يف 

اإر�شادات تف�شيلية جلميع املوظفني  �شيا�شة تت�شمن 

الذين ي�شتخدمون اأجهزة حممولة يف حميط العمل، 

اأنواع  بحيث تت�شمن املخاطر امل�شاحبة لكل نوع من 

االأجهزة واإجراءات التاأمني التي يجب اتباعها. وميكن 

لهذه االإر�شادات اأن متتد لت�شمل اأي اأنواع البيانات التي 

اإذا  يجب تخزينها على هذه االأجهزة، وكيفية معرفة 

كان تنزيل اأحد التطبيقات اآمنًا اأم ال، وكيفية االإبالغ 

عن فقدان اأو �شرقة جهاز حممول..الخ.

ويجب حتديد فريق م�شئول عن مراقبة االأجهزة التي 

يتم فقدها اأو �شرقتها، وو�شع التدابري املنا�شبة حلماية 

البيانات وكذا االأجهزة املخزنة عليها.

ويف جمال التوعية والتدريب فاإنه يجب توعية املوظفني 

اأجهزتهم.  التي على  البيانات  اأمن  مب�شئوليتهم عن 

ويجب اإطــالق برامج للتدريب على التهديدات التي 

ميكن اأن تتعر�س لها ال�شركة من جراء اال�شتخدام غري 

االآمن لالأجهزة املحمولة والتاأكيد على �شرورة توخي 

احلذر عند نقل املعلومات ال�شرية، وكذا التدريب على 

معرفة الربامج اخلبيثة وو�شائل و�شولها اإىل اأجهزة 

الربيد  ر�شائل  طريق  عن  �شواء  املحمولة  املوظفني 

ال�شبكات االجتماعية مثل  اأو من مواقع  االإلــكــرتوين 

91% من  اأفــادت  اأو غري ذلك. وقد  في�س بوك وتويرت 

املوؤ�ش�شات- التي �شملتها الدرا�شة ال�شالف ذكرها - 

اأن موظفيها يقومون بتنزيل تطبيقات حا�شوبية من 

االإنرتنت حتمل فريو�شات وبرامج خبيثة.

املكاملات  ــاأن  ب التدريب  هــذا  يف  توعيتهم  يجب  كما 

ال�شوتية لي�شت اآمنة كما يعتقد كثري منهم وخ�شو�شًا 

يف املكاملات الدولية حيث اإن بع�س �شركات التزويد 

اآمنًا يف بع�س الدول، االأمر  باخلدمة ال توفر ت�شفريًا 

الذي ي�شتلزم عدم الك�شف عن املعلومات احل�شا�شة 

اأثناء تلك املكاملات. كما يجب التوعية بتوخي احلذر 

من الربجميات ال�شارة على الهواتف املحمولة ومن 

الر�شائل الن�شية التي تقتحمها دون م�شاركة اأو توقع، 

م�شتخدمًا،  يكن  مل  اإذا  البلوتوث  باإيقاف  والتوجيه 

الــهــواتــف يف حالة عــدم اال�شتخدام عند  وبــاإغــالق 

اال�شتباه يف اأن املكاملات يتم التن�شت عليها.

فقد اأفاد اخلرباء اأنه ميكن اخرتاق كل اأجهزة الهواتف 

الذكية وغري الذكية و"تلويثها" بفريو�شات طروادة كما 

هو احلال مع اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية. وميكن نقل 

الفريو�س اإىل الهاتف املحمول عرب البلوتوث واالت�شال 

الال�شلكي اأو اأن يكون الفريو�س خمباأ يف االألعاب وملفات 

ال�شور ورنات الهاتف التي يقوم �شاحبه بتحميلها من 

�شبكة االإنرتنت، ويكون الفريو�س بغر�س ن�شخ جميع 

.SMS الر�شائل الن�شية الق�شرية

اأن يــكــون الــفــريو�ــس جمــهــزًا للتج�ش�س  كــمــا ميــكــن 

اإغالقه، حيث يظل  الهاتف املحمول حتى عند  على 

ميكروفون الهاتف قادرًا على العمل وت�شجيل االأ�شوات 

التي يلتقطها حتى وهو مغلق. وت�شتعمل بع�س اأجهزة 

ال�شرطة هذه الفريو�شات للتن�شت على اأفراد ع�شابات 

اجلرمية املنظمة واالإرهابيني، الذين يعتقدون اأنهم يف 

ماأمن اإذا اأغلقوا هواتفهم.

توفري  م�شئولة عن  املوؤ�ش�شة  فــاإن  التقنية  ويف جمال 

التقنيات ال�شرورية لتاأمني االأجهزة املحمولة يف حميط 

العاملية  الت�شفري  ا�شتخدام برجميات  العمل. فيجب 

الت�شحيح  امل�شهورة، كما يجب ا�شتخدام برجميات 

واحلماية التي متنع االخرتاق والقر�شنة على االأجهزة 

املحمولة. ومن االأهمية مبكان اأن تكون التطبيقات على 

االأجهزة املحمولة – مثل املت�شفحات وقارىء ملفات الـ 

pdf وحمرك الفال�س.. الخ - حمدثة باآخر التحديثات، 
وميكن لربجميات املراقبة منع التطبيقات غري املحدثة 

واملحفوفة باملخاطر على االأجهزة املحمولة اخلا�شة 

باملوؤ�ش�شة. باالإ�شافة اإىل ذلك فاإنه ينبغي للموؤ�ش�شة 

اأن تنظر بجدية اإىل التقنيات التي ميكن ا�شتخدامها 

البيانات  مل�شح  اأو  املفقودة،  االأجهزة  مواقع  لتحديد 

املوجودة يف هذه االأجهزة عند فقدانها، فاإن فقدان 

الب توب واحد - وطبقًا لدرا�شة معهد بونيمون ال�شالف 

ذكرها - يحقق خ�شارة للموؤ�ش�شة مقدارها 50.0004 

دوالر، كما اأن ا�شتخدام تقنيات الت�شفري ميكن اأن يقلل 

اأن اخرتاقه  40%، ف�شاًل عن  هذه اخل�شارة مبقدار 

ميكن اأن ي�شبب كارثة ع�شكرية كما حدث مع �شوريا.

اأما املجال الرابع فهو املراقبة، فالعن�شر الب�شري - 

– ميثل م�شدر  �شواء  الداخلي واخلارجي على حد 

يتعلق  فيما  املعلومات  اأمـــن  على  احلقيقي  اخلــطــر 

اإر�شاء ممار�شات  باالأجهزة املحمولة، واالأمر ي�شتلزم 

�شارمة وا�شتخدام برجميات ت�شمن مراقبة تطبيق 

ال�شيا�شة التي ت�شعها املوؤ�ش�شة. وهو حتد حقيقي يف 

ظل تنوع االأجهزة املحمولة امل�شتخدمة ما بني الب توب 

وحوا�شب كفية وهواتف حممولة من طرازات خمتلفة. 

اآليات معمواًل بها للك�شف عن  اأن يكون هناك  ويجب 

تعمدهم  اأو  االأمــن  لتعليمات  املوظفني  بع�س  اإهمال 

اإيقافها، فكثري من موظفي ال�شركات يقومون باإيقاف 

اأفادت درا�شة  اإعــدادات التاأمني على اأجهزتهم، وقد 

معهد بونيمون – ال�شالف ذكرها -  اأن 10% من موظفي 

الــراأي يقومون  ال�شركات التي �شاركت يف ا�شتطالع 

باإيقاف تلك االإعدادات.

 وجدير بالذكر اأن 50% من املوؤ�ش�شات حمل الدرا�شة 

اأفادت باأنه لي�س لديها �شيا�شة تخ�س االأجهزة املحمولة. 

ويعزى عدم وجود �شيا�شة اإىل �شرعة انت�شار االأجهزة 

املحمولة و�شعوبة ال�شيطرة عليها اأو ح�شرها اأو احلد 

من  ا�شتخدامها يف اأماكن العمل. اإال اأن اإدراك مدى 

اخل�شارة التي ميكن اأن تلحق باملوؤ�ش�شة من اخرتاق اأو 

اأن يكون دافعًا لتبني  فقدان االأجهزة املحمولة يجب 

�شيا�شات تاأمينية فاعلة. 

ع�شو جمل�س �ل�شورى •
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عالم اليوم في حاجة إلى أشخاص 
قادرين على تقويم الحقائق وكشف 

الحقائق الجديدة
د. زيد بن حممد �لرماين •

ي�شتطيع النمر اأن ي�شبق االإن�شان يف العدو، كما ي�شتطيع االأ�شد اأن يقاتل اأف�شل من االإن�شان االأعزل من ال�شالح، وي�شتطيع الطائر اأن يطري مبجرد اخلفق 

بجناحه. ولكن االإن�شان ميتاز على هذه املخلوقات جميعًا وعلى �شائر املخلوقات املعروفة قاطبة مبيزة كربى؛ تلك هي رقة خمه.

يقول هاي روت�شلي�س يف كتابه ))التفكري الوا�شح(( ي�شتطيع االإن�شان بف�شل هذا املخ الراقي اأن ينظم االأ�شوات املركبة ويكّون منها كالمًا ذا معنى يبلغ 

به اأفكاره اإىل غريه من النا�س، كما ي�شتطيع اأن ي�شجل هذه االأفكار بالكتابة والطباعة لينقلها اإىل �شواه، واأن يتاأمل هذه االأفكار ويعيد تنظيمها باأ�شكال 

�شتى ليح�شل على معلومات جديدة اأو لي�شل اإىل نتائج عن اأ�شياء ال ي�شتطيع اأن يراها اأو ي�شمعها اأو يلم�شها، وبعبارة اأخرى اإنه ي�شتطيع اأن يعقل.

ولقد متكن االإن�شان بف�شل قدرته على التفكري، ف�شاًل عن قدرته على الكالم، وعلى ا�شتخدام يديه مبهارة، من اأن يخرتع ال�شيارات التي ت�شبق النمر 

يف �شرعة عدوها، والطائرات التي تخلف اأ�شرع الطيور وراءها، واالآالت الرافعة، واملجارف التي ترفع اأ�شعاف ما ي�شتطيع اأي حيوان اأن يرفعه.

وبف�شل قدرته على التفكري ا�شتطاع االإن�شان اأن يتقن �شناعة األوان جديدة من الطعام، وتعلم اأن ي�شطنع لنف�شه مالب�س من األياف جديدة مبتكرة، كما 

تو�شل بف�شل القدرة على التفكري الريا�شي واملهارة الهند�شية اإىل و�شائل بناء اجل�شور ))الكبارى(( ال�شخمة، وناطحات ال�شحاب، وامل�شانع واملنازل، 

وغريها من املن�شاآت التي ي�شتخدمها يف خمتلف االأغرا�س، كما متكن من اأن ي�شتخرج من باطن االأر�س ما فيها من حديد واألومنيوم، ور�شا�س ونحا�س 

وق�شدير، وغريها من املعادن. وتعلم اأن ي�شتخدم الوقود بطرق ماأمونة لتدفئة امل�شاكن وت�شيري ال�شيارات.

لقد مكنت القدرة على التفكري االإن�شان من اأن ُين�شئ ح�شارتنا الراهنة واأن يتغلب على االأمرا�س ويطيل ف�شحة العمر، كما مكنته من اأن يطلق فنه يف 

الف�شاء، واأن يعكف على التغلب على م�شكالت احلياة على الكواكب غري ال�شاحلة للحياة، فرتى العلماء واملهند�شني يكر�شون وقتهم كله للتغلب على 

م�شكلة الظروف املعتادة التي يتوقع اأن يقابلها امل�شافرون يف الف�شاء. كذلك ابتكر االإن�شان اآالت معقدة لي�شرب بها اأغوار الذرة ويقف على اأ�شرارها، ثم 

ا�شتخدم هذه االأ�شرار يف ابتكار و�شائل جديدة لتوليد الكهرباء، كما ا�شتخدمها يف �شناعة االأ�شلحة النووية املدمرة.

على اأن القدرة على التفكري الزمة للحياة اليومية كذلك، فالواحد منا حتا�شره من كل �شوب اإعالنات متعددة تدعوه اإىل �شراء هذا النوع من االأثاث، 

اأو ياأكل هذا ال�شنف من الطعام، ومقدرة االإن�شان على التفكري هي التي حتول دون اإنفاق املال يف غري وجوهه ال�شحيحة.

وعندما يحني موعد االنتخاب البد من التفكري الوا�شح لت�شتطيع اأن تزن ما تقوله ال�شحف، وما يقوله املر�شحون. وعندما تناق�س اأ�شدقاءك يف اأحداث 

ال�شاعة �شيلعب التفكري الوا�شح دورًا مهمًا يف الو�شول اإىل اأحكام معقولة.

وهناك الكثري من االأعمال التي يعترب التفكري الوا�شح الزمًا لها، فاملهند�شون ورجال االأعمال واملعلمون واالأطباء وامليكانيكيون و�شائقو ال�شيارات.. ويف 

ـ كلهم يحتاجون يف اأعمالهم اإىل القدرة على التفكري. وحتتاج العلوم والريا�شيات وغريها من فروع العلم اإىل م�شتويات  اجلملة كل من يعمل ليك�شب قوتهـ 

عليا من املقدرة على التفكري، ومب�شي الزمن تزداد با�شتمرار ن�شبة عدد ال�شكان الذين يوؤدون اأعمااًل حتتاج اإىل التفكري املركب.

اإننا نعي�س يف ثورة �شناعية من نوع جديد ــ فهناك االآن اأعداد كبرية من العقول االإلكرتونية اأو ))العقول العمالقة((، وبع�س هذه العقول االآلية توؤدي 

ع�شرات االآالف من العمليات احل�شابية واملنطقية يف الثانية. وي�شتطيع بع�شها اأن يدير امل�شانع اآليا، واأن يرتجم اللغات ويوؤدي اأعمااًل �شهلة مثل م�شك 

الدفاتر وتبويب املعلومات ب�شرعة متناهية، اإن هذه الثورة االإلكرتونية يف ا�شتخدام املعلومات قد اأخذت تغري وجه جمتمعنا احلا�شر، ولهذا فاإن احلاجة 

ما�شة اأكرث من اأي وقت م�شى اإىل اأنا�س ي�شتطيعون اأن يفكروا بو�شوح، واأن يفهموا هذه االآالت واأن يخططوا لها ما توؤديه من اأعمال.

ختامًا اأقول يف هذا العامل املتغري البد من اأ�شخا�س قادرين على تقومي احلقائق، قادرين يف الوقت نف�شه على ك�شف احلقائق اجلديدة.

ع�شو هيئة �لتدري�س بجامعة �لإمام حممد بن �شعود �لإ�شالمية •
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رحب فريق اخلرباء العربي املعني مبكافحة االإرهاب 

التابع ملجل�س جامعة الدول العربية باإن�شاء مركز االأمم 

املتحدة ملكافحة االإرهــاب مبوجب اتفاق امل�شاهمة 

املربم بني اململكة العربية ال�شعودية واالأمم املتحدة 

ودعا الدول العربية اإىل اال�شتفادة من هذا املركز يف 

 تعزيز التعاون العربي والدويل يف مكافحة االإرهاب.

خــرباء  مب�شاركة  اجتماعًا  عقد  قــد  الفريق  ــان  وك

لعدد  واخلارجية  والداخلية  العدل  وزارات  ميثلون 

من الدول العربية، اإ�شافة اإىل ممثلني عن اجلامعة 

املتخ�ش�شة. العربية  الــوزاريــة  واملجال�س   العربية 

ونــاقــ�ــس االجــتــمــاع �شبل تــعــزيــز الــتــعــاون العربي 

يف جمـــال مــكــافــحــة االإرهــــــاب يف اإطـــــار �ــشــيــادة 

ـــوؤدي  ــعــربــي ومبـــا ي ــون وحـــقـــوق االإنـــ�ـــشـــان ال ــان ــق ال

لــــدرء خــطــر االإرهــــــاب عــن املــجــتــمــعــات العربية 

 واحلــفــاظ على حقوق االإنــ�ــشــان العربي واآدمــيــتــه.

وتو�شل االجتماع اإىل عدد من التو�شيات يف جمال 

تعزيز التعاون العربي مبجال بناء القدرات الت�شريعية 

واالأمنية ملكافحة االإرهاب اإىل جانب مكافحة غ�شل 

االأمــوال ومتويل االإرهــاب ومناق�شة مذكرة عراقية 

حول اأثر االإرهاب على املجتمع ومذكرة لبنانية حول 

املتطرفة  االأفــكــار  انت�شار  على  امل�شاعدة  العوامل 

 واالإرهابية يف الوطن العربي و�شبل الق�شاء عليها.

ال�شورى  جمل�س  برئا�شة  فهمي  اأحمد  الدكتور  فــاز 

امل�شري باالأغلبية يف االنتخابات الداخلية التي جرت 

يف اأوىل جل�شات املجل�س بعد اأن ح�شل على 175 �شوتًا. 

واأعلن رئي�س اجلل�شة حممد ح�شن املليجي اأن عدد 

180 نائبًا بينهم  اأدلوا باأ�شواتهم بلغ  النواب الذين 

175 �شوتًا �شحيحًا و5 اأ�شوات باطلة.

وكــان الدكتور اأحمد فهمي الــذي ينتمي اإىل حزب 

احلرية والعدالة هو املر�شح الوحيد للمن�شب. وكان 

املجل�س قد عقد اأوىل جل�شاته برئا�شة اأكرب االأع�شاء 

�شنًا.

ويف �شاأن اآخر اأكد وزير �شوؤون جمل�شي ال�شعب وال�شورى 

اأن انتخابات رئا�شة  امل�شري امل�شت�شار حممد عطية 

م�شر �شوف جترى اأواخر �شهر مايو املقبل .

وبني يف ت�شريح �شحفي اأن املر�شحني النتخابات رئا�شة 

م�شر �شيمنحون  3  اأ�شابيع لتقدمي اأوراقهم اعتبارًا من 

 45 10 مار�س، موعد فتح باب الرت�شح، و�شيمنحون 

يومًا للدعاية االنتخابية وعر�س براجمهم.

واأفاد اأن اللجنة العليا لالنتخابات امل�شرية هي املخولة 

الرئا�شية،  االنتخابات  اإجــراء  موعد  بتحديد  فقط 

اأن تعديل قانون انتخابات رئا�شة م�شر  م�شريًا اإىل 

يت�شمن اإعالن نتائجها يف كل جلنة عامة باملحافظات 

امل�شرية بداًل من اللجنة املركزية حتقيقًا لل�شفافية 

وامل�شداقية.

المملكة تبرم اتفاقًا أمميًا إلنشاء مركز األمم المتحدة 
لمكافحة اإلرهاب

أحمد فهمي رئيسًا للشورى المصري وانتخابات الرئاسة 
مايو القادم
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وقعت جامعة �شنعاء ممثلة مبركز الدرا�شات ال�شيا�شية 

رابطة  مع  الثقايف  للتعاون  برتوكواًل  واالإ�شرتاتيجية 

جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف اإفريقيا 

والعامل العربي، وذلك مبقر الرابطة بالعا�شمة �شنعاء.

واأبرز رئي�س جمل�س ال�شورى اليمني عبد الرحمن حممد 

الرابطة  بني  النوعي  التعاون  اأهمية هذا  علي عثمان 

اإثــراء  �شاأنه  من  ملا  اجلامعة  وبني  االإقليمية  ال�شورية 

دورهما يف رفد الدبلوما�شية الربملانية باملعرفة وتعزيز 

منهجية عمل الرابطة يف بناء عالقة التعاون وال�شراكة 

بني اإفريقيا والعامل العربي.

وينظم الربوتوكول عالقة تعاون طويلة االأمد بني الرابطة 

والدرا�شات  البحوث  جمــاالت  يف  اليمنية  واجلامعة 

الربملانية، وتبادل اال�شت�شارات والتدريب واخلربات.

من ناحية اأخرى التقى رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات 

واال�شتفتاء يف اليمن حممد ح�شني احلكيمي م�شوؤولة 

ــــي مـــاري هور�س  احلــكــم الر�شيد يف االحتـــاد االأوروب

االأوروبـــي. التابعة لالحتاد  االنتخابات  خــرباء   وبعثة 

اأهم متطلبات اللجنة  اللقاء  وعر�س احلكيمي خالل 

مركز  بناء  اأهمها  مــن  التي  القادمة  املرحلة  خــالل 

اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  التقنيات  بكافة  مــزود  اإعالمي 

باالإ�شافة  وتاأهيل  تدريب  مركز  وا�شتحداث  مطبعة 

املــدين. بال�شجل  مرتبط  انتخابي  �شجل  اإن�شاء   اإىل 

من جانبها اأكدت امل�شوؤولة االأوروبية ا�شتعداد االحتاد 

االأوروبي لتقدمي املزيد من الدعم للعملية الدميقراطية 

يف اليمن.

اأن احلكومة  اأكد الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س 

التحرير  منظمة  بالتزامات  ملتزمة  �شتكون  املقبلة 

اأن  مــبــيــنــًا  وقــعــتــهــا  الــتــي  واالتــفــاقــات  الفل�شطينية 

برناجمه. من  م�شتمدًا  �شيكون  ال�شيا�شي   برناجمها 

الرئي�س  اأن  الفل�شطينية  االأنـــبـــاء  ــة  ــال وك وذكــــرت 

اأكــد خالل لقائه يف مدينة رام اهلل القن�شل  عبا�س 

ــس جــيــم بــولــو  ــد� ــق ـــطـــايل الـــعـــام اجلـــديـــد يف ال االي

ــيــة هـــي م�شلحة  اأن املــ�ــشــاحلــة الــداخــل كــانــتــيــنــي 

فـــورًا. حتقيقها  يجب  الفل�شطيني  لل�شعب   وطنية 

واأو�شح عبا�س اأن اإعالن الدوحة الذي ين�س على ت�شكيل 

حكومة فل�شطينية جديدة من م�شتقلني وكفاءات وطنية 

مهمتها اإعادة اأعمار قطاع غزة والتح�شري لالنتخابات 

الرئا�شية والت�شريعية املقبلة.

الفل�شطينية  الـــقـــيـــادة  حــمــلــت  اأخــــــرى  جــهــة  مـــن 

ـــل املـــبـــاحـــثـــات  ـــش ـــ� اإ�ـــــشـــــرائـــــيـــــل مــــ�ــــشــــوؤولــــيــــة ف

 اال�ــشــتــكــ�ــشــافــيــة الـــتـــي جــــرت يف عـــمـــان مــــوؤخــــرًا.

واملواقف  االأفــكــار  اأن  الفل�شطينية  القيادة  واعتربت 

حتى  االإ�شرائيلية  احلكومة  تطرحها  تــزال  ال  التي 

ال  املفاو�شات  ا�شتئناف  ــام  اأم الطريق  لتمهيد  االآن 

مفاو�شات جادة  لبدء  املطلوب  االأدنـــى  احلــد  ت�شكل 

الأ�شاليب  وا�ــشــتــمــرارًا  م�شبقة  ا�ــشــرتاطــات  وتت�شمن 

املركزيتني  بالق�شيتني  يت�شل  فيما  وخا�شة  التحايل 

1967 واالعــــرتاف بها كاأ�شا�س،  وهــمــا حـــدود عــام 

اأ�شكال الن�شاط اال�شتيطاين دون ا�شتثناء.  ووقف كل 

من جانبه دعا جمل�س اجلامعة العربية على م�شتوى 

توفري  اإىل  االأع�شاء  ــدول  ال العرب  اخلارجية  وزراء 

�شبكة اأمان مالية مببلغ مائة مليون دوالر �شهريًا لل�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية وذلك يف �شوء ال�شغوط املالية 

التي تتعر�س له القيادة الفل�شطينية وال�شعب الفل�شطيني 

لل�شلطة. امل�شتحقة  لــالأمــوال  اإ�شرائيل  حتويل   وعــدم 

واأكد املجل�س اأهمية التحرك من اأجل الدعوة النعقاد 

موؤمتر دويل خا�شة بالق�شية الفل�شطينية يهدف اإىل 

اإنهاء الق�شايا العالقة، وفقًا ملرجعيات عملية ال�شالم 

املتفق عليها ومبادرة ال�شالم العربية.

جامعة صنعاء توقع بروتوكول تعاون مع رابطة 
المجالس النيابية في أفريقيا والعالم العربي 

عباس: الحكومة المقبلة ملتزمة باتفاقيات منظمة 
التحرير
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ـــدول العربية  ــة الــعــامــة جلامعة ال ــان وقــعــت االأم

م�شاركة  لتنظيم  ــر  اجلــزائ مــع  تفاهم  مــذكــرة 

ــخــابــات  ــت بــعــثــة مـــن اجلــامــعــة يف مــراقــبــة االن

م.  2012 مـــايـــو  يف  اجلــــزائــــر  يف   الــربملــانــيــة 

وقــال نائب االأمــني العام جلامعة الــدول العربية 

لل�شحفيني  ت�شريح  يف  حلي  بن  اأحمد  ال�شفري 

بعثة  مب�شاركة  تتعلق  املذكرة  اإن  التوقيع:  عقب 

مــن مــراقــبــي اجلــامــعــة الــعــربــيــة مــع املنظمات 

االأخــرى  والعربية  االأجنبية  والدولية  االإقليمية 

�شتجرى  التي  الت�شريعية  االنتخابات  مراقبة  يف 

القادم  مايو  �شهر  مــن  العا�شر  يف  اجلــزائــر  يف 

اأن املذكرة حتدد املهام الدقيقة ملراقبي  مو�شحا 

اجلامعة العربية وما ميكن اأن ت�شاهم به اجلامعة 

نتطلع  التي  االنتخابات  هــذه  اإجنــاح  العربية يف 

اأن تكون نزيهة وتعرب عن االإرادة احلرة لل�شعب 

الوطني. املجل�س  يف  ممثليه  الختيار   اجلزائري 

ويف هذا االإطــار توجه وفد من اجلامعة العربية 

برئا�شة ال�شفري على جارو�س مدير اإدارة العالقات 

املخت�شني  امل�شوؤولني  من  عدد  وع�شوية  العربية 

مبو�شوع مراقبة االنتخابات اإىل اجلزائر، حيث 

�شيعقد الوفد عدة اجتماعات مع الدوائر احلكومية 

والهيئات املعنية لبحث خمتلف اجلوانب التنظيمية 

مبراقبة  املتعلقة  واللوج�شتية  والفنية  والقانونية 

بعثة اجلامعة العربية لالنتخابات واالتفاق على 

اآلية م�شاركة اجلامعة وحجم هذه امل�شاركة والتي 

اأن تغطي خمتلفة الواليات اجلزائرية  من املتوقع 

وعددها 48 والية.

احلا�شرين  باإجماع  املوريتاين  الــربملــان  �شوت 

من اأع�شاء غرفتيه )اجلمعية الوطنية وجمل�س 

ال�شيوخ( على النظام الداخلي للموؤمتر الربملاين 

 الذي �شي�شوت على تعديل الد�شتور املوريتاين.

وكان الربملان بغرفتيه دعا لعقد موؤمتر برملاين 

على  للت�شويت  عــقــود  اأربـــعـــة  مــنــذ  االأول  هــو 

البالد تنفيذًا لقرارات وتو�شيات  تعديل د�شتور 

الرئا�شية  االأغلبية  اأحــزاب  الوطني بني  احلــوار 

معار�شة. اأحــــزاب  واأربـــعـــة  للحكومة   املـــوؤيـــدة 

وتت�شمن التعديالت جترمي االنقالبات الع�شكرية 

وجتـــرمي ممــار�ــشــات الـــرق واالإقــــرار بالتعددية 

نــواب اجلمعية  وزيـــادة عــدد  الثقافية ملوريتانيا 

الوطنية وزيادة �شالحيات رئي�س الوزراء والربملان.

الجامعة العربية توفد بعثة مراقبة لالنتخابات البرلمانية 
في الجزائر

البرلمان الموريتاني يصوت لتشكيل مؤتمر تعديل 
الدستور
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برلمان المجر يصوت لصالح اتفاق مالي أوروبي 
لمواجهة األزمة المالية

وافق الربملان املجري على رغبة احلكومة لالن�شمام 

اإىل اتــفــاق جديد بــني معظم الـــدول االأعــ�ــشــاء يف 

االحتــاد االأوروبـــي ي�شتهدف تقييد االإنــفــاق العام 

اأزمة الديون ال�شيادية يف الدول االأع�شاء.  واإنهاء 

الـــنـــواب مــن االئـــتـــالف الـــداعـــم لرئي�س  ــوت  و�ــش

ــان ونــواب احلــزب اال�شرتاكي  اأورب ــوزراء فيكتور  ال

الــربملــان-  االأكـــرب يف  - وهــي املجموعة املعار�شة 

ـــــرتاح لــتــاأيــيــد مـــا يــ�ــشــمــى بــاالتــفــاق  لــ�ــشــالــح االق

املــــايل، والــــذي �شيتم تــوقــيــعــه مــن قــبــل زعــمــاء 

ـــــي. ــاء يف االحتــــاد االأوروب الــــدول االأعــ�ــش  معظم 

يذكر اأن املجر لي�شت من الدول االأع�شاء يف منطقة 

اليورو، لكنها اأبدت رغبتها يف االن�شمام اإىل االتفاق 

لالإعراب عن دعمها ملوا�شلة تعزيز االحتاد االأوروبي 

العملة  م�شتقبل  تقرير  حمــادثــات  يف  واملــ�ــشــاركــة 

امل�شرتكة.

اعتمد جمل�س ال�شيوخ الباك�شتاين باالأغلبية م�شروع 

التعديل الد�شتوري الـ 20 الذي يهدف اإىل �شمان عقد 

االنتخابات العامة يف البالد بنزاهة و�شفافية وذلك 

بعد اعتماده من احلكومة الفيدرالية واملجل�س الوطني 

يف الربملان الباك�شتاين.

وذكرت و�شائل االإعالم الباك�شتانية اأن اأكرث من ثلثي 

نواب جمل�س ال�شيوخ �شوتوا �شد م�شروع التعديل الذي 

طرحه احلزب احلاكم اأمام جل�شة املجل�س العتماده.

اأ�شا�شي على  20 ب�شكل  وين�س التعديل الد�شتوري الـ 

و�شع اآلية ثابتة لت�شكيل هيكل احلكومة االنتقالية التي 

ت�شرف على مرحلة االنتخابات العامة وذلك باالتفاق 

بني احلكومة واملعار�شة الربملانية اإ�شافة اإىل و�شع 

اآلية ثابتة لهيكل جلنة االنتخابات ل�شمان ا�شتقالليتها 

وعدم اعتمادها ماديًا واإداريًا على احلكومة.

ومن  جهة اأخرى اتفقت باك�شتان والهند على تعزيز 

الربملانية  الوفود  بتبادل  بينهما  الربملانية  الروابط 

لدعم عملية ال�شالم ال�شامل.

جــاء ذلــك خــالل لقاء رئي�شة الــربملــان الباك�شتاين 

الدكتورة فهميدة مريزا برئي�شة الربملان الهندي مريا 

اآباد على راأ�س وفد برملاين  اإ�شالم  كومار التي زارت 

من بالدها.

امل�شوؤولتني  اأن  الباك�شتانية  االأنباء  وكالة  واأو�شحت 

�شددتا كذلك على �شرورة تعزيز اجلهود امل�شرتكة 

بني دول املنطقة للق�شاء على ظاهرة االإرهاب.

وقالت رئي�شة الربملان الهندي اإنه يجب على البلدين 

لرفع  لديهما  املتاحة  التجارة  فر�س  من  اال�شتفادة 

حجم التبادل التجاري، ووجهت الدعوة اإىل نظريتها 

الباك�شتانية للقيام بزيارة مماثلة اإىل الهند.

وعلى �شعيد اآخر اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الباك�شتاين 

اإ�شفاق برويز كياين اأن م�شتقبل العالقات  اجلرنال 

ــات املــتــحــدة االأمريكية  ــوالي وطبيعة الــتــعــاون مــع ال

وحلف �شمايل االأطل�شي - الناتو- �شيحدده الربملان 

الباك�شتاين.

احلكومة  موقف  اإن  �شحفية:  ت�شريحات  يف  وقــال 

اإمــدادات  الباك�شتانية وا�شح ب�شاأن ا�شتئناف حركة 

االأرا�شي  عرب  اأفغان�شتان  يف  املنت�شرة  الناتو  قــوات 

بقرارات  ملتزمة  بــالده  اأن  اإىل  م�شريًا  الباك�شتانية 

الربملان الوطني الذي يقوم حاليًا مبراجعة العالقات 

مع الواليات املتحدة وحلف الناتو.

اإمــدادات قوات  وكانت باك�شتان علقت حركة متوين 

مع  عالقاتها  مراجعة  واأعلنت  اأرا�شيها  عرب  الناتو 

�شنتها  التي  الــغــارة اجلوية  املتحدة عقب  الــواليــات 

قوات الناتو على مواقع اجلي�س الباك�شتاين يف نوفمرب 

املا�شي.

باكستان والهند تعززان الروابط البرلمانية بينهما 

الشيوخ الباكستاني يقر تعديالً دستوريًا يتعلق بنزاهة 
االنتخابات
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اأقر الربملان اليوناين ت�شريعا يطلق مقاي�شة للديون 

حلملة ال�شندات من القطاع اخلا�س الذي ي�شكل 

ركيزة حزمة االإنقاذ املايل البالغ حجمها 130 مليار 

 يورو التي مت االتفاق مع ال�شركاء يف منطقة اليورو.

وقال رئي�س الربملان اليوناين باالإنابة انا�شتا�شيو�س 

كوراكي�س اإن القانون مت اإقراره ب�شكل تلقائي دومنا 

يف  باأغلبية  تتمتع  احلالية  احلكومة  الأن  اقـــرتاع 

الربملان ومل يقدم اأي طلب الإجراء اقرتاع.

من ناحية اأخــرى كر�س الربملان االأوروبـــي جل�شة 

الــيــونــان، حيث انتقد غالبية  ــون  نقا�س الزمــة دي

اآلية تعاطي  النيابية يف املجل�س  روؤ�شاء املجمعات 

ــي ب�شكل خا�س  الرتويكا الدولية واالحتــاد االأوروب

ـــه. بـــاإحـــدى دول ــي تع�شف  ــت  مــع هـــذه االأزمـــــة ال

واأو�شح رئي�س جمموعة املحافظني ذات االأغلبية 

اأن احلكومة اليونانية  داخل الربملان جوزيف دول 

بقيادة بابادميو�س اتخذت تدابري قا�شية و�شعبة واأن 

االأحزاب اليونانية قامت بت�شريح اأربعني نائبًا رف�شوا 

خطة االإنقاذ ولكن دون متكن اأثينا من احل�شول على 

 حزمة االإنقاذ الثانية التي وعدت بها الرتويكا الدولية.

خماطر  مــن  املحافظني  جمموعة  رئي�س  وحـــذر 

اإفــال�ــس الــيــونــان، وقـــال: »اإن املوؤ�ش�شات  اإعـــالن 

يف  تعوي�شات  على  �شتتح�شل  الدائنة  واجلــهــات 

هذه املرحلة من موؤ�ش�شات التاأمني ولكن املواطن 

 الــيــونــاين �شيدفع فــاتــورة هــذه اخلــطــوة« الحــقــًا.

ودعا رئي�س املجموعة اال�شرتاكية هان�س �شفوبودا 

اإىل اإ�شراك كافة االأطراف االجتماعية يف اليونان يف 

دور اأكرث فاعلية يف اإدارة االأزمة، موؤكدًا على وجوب 

الرتكيز على اإدارة ال�شق اخلا�س بالديون اليونانية 

وعلى ال�شق املتعلق باإنعا�س االقت�شاد يف نف�س الوقت.

بارك هي-  الكوري اجلنوبي  الربملان  اأعلن رئي�س 

ر�شوة  دفــعــه  عــن  تـــردد  مــا  ب�شبب  ا�شتقالته  تــاي 

2008م. عــام  برئا�شة احلــزب احلــاكــم يف   للفوز 

ويتهم بارك تاي باأنه اأعطى اأظرفًا حتتوي على اأموال 

نقدية لزمالئه االأع�شاء يف احلزب احلاكم يف حماولة 

ل�شراء اأ�شواتهم قبل املناف�شة على قيادة احلزب التي 

انتخب فيها رئي�شًا للحزب الوطني الكبري احلاكم الذي 

 مت تغيري ا�شمه اإىل حزب �شاينوري )العامل اجلديد(.

اأنــبــاء ال�شني اجلــديــدة )�شينخوا(  ووفــقــًا لوكالة 

قــال بــارك تــاي لل�شحفيني عقب تقدمي ا�شتقالته 

األتم�س العذر باأن )�شراء االأ�شوات(  للربملان: »لن 

ممــار�ــشــة �ــشــائــعــة مــنــذ وقـــت طــويــل يف الــدوائــر 

�ــشــيء«. كــل  م�شئولية  اأحتــمــل  لكنني   ال�شيا�شية 

وكان من املقرر انتهاء فرتة والية بارك تاي التي ت�شتمر 

اأعلن ا�شتقالته بعدما  اأنه  اإال  عامني يف مايو املقبل 

البارز  الرئا�شي  ال�شكرتري  عر�س كيم هيو- جاي 

لل�شئون ال�شيا�شية الذي عمل �شكرتريا لبارك التخلي 

 عن من�شبه ب�شبب ما يرتدد عن تورطه يف الف�شيحة.

وكانت هذه الف�شيحة مبثابة �شربة للحزب احلاكم 

االأخــــرية يف  للتعايف مــن هــزميــتــه  ن�شاله  خـــالل 

االنتخابات  قبل  نف�شه  ت�شكيل  واإعــادة  االنتخابات 

املتوقع  ومــن  الــعــام.  هــذا  �شتجري  التي  الرئي�شية 

وكيم  ــارك  ب مــن  كــال  العامة  النيابة  ت�شتدعي  اأن 

ال�شتجوابهما.

.. واليوناني يقر تشريعًا لمقايضة الديون

استقالة رئيس البرلمان الكوري التهامه بدفع رشى 
انتخابية

البرلمان الروماني يمنح الثقة للحكومة الجديدة

ـــاين بــاالأغــلــبــيــة الثقة  ـــروم مــنــح الـــربملـــان ال

الأع�شاء احلكومة اجلديدة التي �شكلها رئي�س 

 الــوزراء الروماين ميخاي ردوان اوجنوريانو.

237 نائبًا ل�شالح احلكومة االئتالفية  و�شوت 

وكانت  �شدها.  نائبان  �شوت  فيما  اجلــديــدة 

ــدة يف حــاجــة اإىل ت�شويت  احلــكــومــة اجلــدي

 232 نائبًا ل�شاحلها من بني اأع�شاء الربملان.

يذكر اأن رئي�س الوزراء الروماين ال�شابق اميل 

بوك كان قد قدم ا�شتقالته يف وقت �شابق بعد 

اأ�شابيع من االحتجاجات على �شيا�شة التق�شف 

ب�شبب االأزمة املالية الطاحنة التي �شربت دواًل 

عديدة من اأوروبا وكانت رومانيا من بينها.
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اإلعالنات
الطبية

�أ. ز�مل �شبيب �لركا�س •

ال �شك اأن تطور املوؤ�ش�شات الطبية اخلا�شة يف جمال تقدمي اخلدمات العالجية للمواطن �شيوؤدي اإىل تخفيف الكثري 

من االأعباء على املوؤ�ش�شات الطبية العامة، من خالل ا�شتقطاب الكوادر والكفاءات الطبية املوؤهلة واملتميزة داخليًا 

وخارجيًا وتوفري اأحدث االأجهزة والتقنية الطبية املتطورة خلدمة املر�شى ب�شكل اأف�شل يف الت�شخي�س والعالج، 

ويخفف معاناة املري�س ويقلل من تكاليف ال�شفر والعالج يف اخلارج من جهة اأخرى، مما تقوم احلاجة معه اإىل 

�شرورة االإعالن عن وجود هذه اخلدمات عرب و�شائل االإعالم املختلفة.

وحيث اإن نظام املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة قد حظر يف مادته )31( على املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة اأن تقوم 

بالدعاية عن نف�شها اإال يف احلدود التي ال تتعار�س مع اأخالق املهنة وفقًا للمعايري التي حتددها الالئحة التنفيذية، 

وقد األزمت املادة )1/31ل( من الالئحة التنفيذية املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة باحل�شول على موافقة مدير 

ال�شوؤون ال�شحية يف املنطقة على �شيغة وحمتوى وطرق الدعاية التي تلجاأ اإليها قبل االإعالن عنها دون حتديد 

�شوابط و�شروط هذه االإعالنات وما يعد من قبيل الدعاية من عدمه، مبعنى عدم التفريق بني التحقيق واخلرب 

الطبي واالإعالن.

ونعتقد اأنه اإذا كانت املوؤ�ش�شات الطبية االأجنبية التي تعمل يف اخلارج لها حق الدعاية واالإعالن عن نف�شها وما 

تقدمه من خدمات ت�شتقطب بها املر�شى يف بع�س ال�شحف املحلية فاإنه يجب اأن تفر�س نف�س القيود على هذه 

االإعالنات للتاأكد من �شحة وجودة اخلدمة املعلن عنها حتى ال يقع املواطن حتت تاأثري دعاية غري �شحيحة اأو 

ي�شدم مب�شتوى اخلدمة املقدمة بعد تكبده عناء ال�شفر، وال يعني ذلك القول بفتح الباب على م�شراعيه للدعاية 

واالإعالن من قبل املوؤ�ش�شات الطبية اخلا�شة ولكن ال بد من التاأكد من �شحة اإمكانية تقدمي اخلدمات املعلن عنها 

ومدى جودتها وتقدميها باأف�شل تكلفة للمواطن حتى ال تتخذ و�شيلة للغ�س والتدلي�س على املر�شى.

ونخل�س اإىل اأن نظام املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة يهدف يف املقام االأول من تنظيم االإعالنات اإىل حماية حقوق 

اأ�شلفنا فاإن القاعدة القانونية تلبي احلاجة  املر�شى من الوقوع حتت تاأثري اإعالنات طبية غري �شحيحة، وكما 

القائمة مما تقوم احلاجة معه اإىل وجود قواعد وا�شحة ومنظمة لتحديد �شوابط االإعالن و�شروطه ميكن معها 

التفريق بني التحقيق اأو اخلرب الطبي وما يعد من قبيل الدعاية واالإعالن، وباجلملة فاإن حماية حقوق املر�شى 

تتطلب نوعًا من املراقبة للتاأكد من �شحة وجودة اخلدمة املعلن عنها وعدم املبالغة يف تكلفتها، واملرونة والت�شجيع 

للموؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة لتقدمي اأف�شل خدمة طبية للمواطن بداًل من حتميلها غرامات قد ترفع من تكلفة 

اخلدمة العالجية للمري�س دون وجه حق.



رفع املواطن عبداهلل ال�شهراين عري�شة ملجل�س ال�شورى 

طالب فيها بدرا�شة مو�شوع ارتفاع تكلفة البناء الذي 

اأ�ــشــعــاره الأرقـــام كــبــرية، وحتــدث عــن ظاهرة  و�شلت 

ارتفاع اأجور االأيــدي العاملة اأ�شحاب املهن احلرفية 

)اخلياطون، ال�شباكون، الكهربائيون(، كما اأ�شار اإىل اأن 

القر�س العقاري الإقامة م�شكن ال يفي بالغر�س املن�شود 

مقارنة بالغالء الفاح�س لالأ�شعار ومواد البناء على وجه 

اأن  اخل�شو�س، ويطلب �شاحب العري�شة من املجل�س 

يقوم بدور فاعل وموؤثر يف هذا ال�شاأن.

رفع املواطن حمد بن حممد الفعيم عري�شة ملجل�س 

ال�شورى اقرتح فيها اأن يقدم بنك الت�شليف ال�شعودي 

اأن تكون قيمة  قرو�شًا للمقبلني على الــزواج على 

هي  مما  اأكــرب  بدرجة  مي�شرة  ال�شهرية  االأق�شاط 

عليه االآن. وقال:

 معايل الرئي�س

اإبداء الراأي واحلوار الوطني والرغبة   من منطلق 

اأقــدم ملعاليكم هذا  الــقــرار  امل�شاركة يف �شنع  يف 

املو�شوع، واأرجو اأن تعطوه حقه بالدرا�شة والعر�س 

للمقام ال�شامي، وال �شك اأنه ال يخفى على معاليكم 

االأرقام املذهلة للعنو�شة بني ال�شباب والفتيات وال 

اأي�شًا خطر ذلك على االأ�شرة  يخفى على معاليكم 

واملجتمع، والدولة – وفقها اهلل – ت�شاهم مب�شاعدة 

مالية للزواج عن طريق بنك الت�شليف، وهذا �شيء 

جيد ولكن املواطنني يطمعون اأن ت�شمل هذه امل�شاعدة 

جميع فئات ال�شباب وخا�شة من مل يتزوج، على اأال 

يوؤثر دخله على منحه تلك امل�شاعدة حيث ينظر لها 

كل �شاب على اأنها حق من حقوق املواطنني وخا�شة 

فئة ال�شباب ويكون ت�شليم القر�س بعد مدة وجيزة 

من التقدمي لتحل للمتقدم م�شكلة ومتنعه من الوقوع 

يف براثن البنوك اأو الدّيانة. واقرتح منح كل �شاب 

يرغب يف الزواج ويكون راتبه من 5000 ريال فاأقل 

تكون قيمة الق�شط امل�شدد �شهريًا للبنك 500 ريال 

ومن يكون راتبه من 10000 فاأقل يكون ق�شط البنك 

15000 فاأقل يكون ق�شط  1000 ريــال ومن دخله 

اأن يكون لكم  اأرجو  1500 ريال وهذا مثال،  البنك 

دور يف الق�شاء على العنو�شة بدرا�شة هذا املقرتح 

اأن تهتموا بذلك وتقبلوا  الذي يهم املجتمع واأرجو 

خال�س دعائي.

قروض أكثر تيسيرًا للمقبلين على الزواج طن
موا

 ال
ت

صو

دراسة قيمة القرض العقاري
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رفع املواطن �شيف بن عبداهلل الدو�شري عري�شة ملجل�س 

ورو�ــشــة يف  دور ح�شانة  اإن�شاء  فيها  اقــرتح  ال�شورى 

القطاعني احلكومي واالأهلي وذلك تخفيفًا على االأمهات 

العامالت وت�شجيعًا لهن على االإجناز يف العمل، وقال: 

اأن املراأة ن�شف املجتمع وعملها االأ�شا�شي العناية  مبا 

اأن للمجتمع  بالبيت للرفع بكيانه وتربية االأبناء، كما 

ن�شيبًا من �شواعدها، خا�شة يف التعليم وال�شحة فهناك 

جانب �شلبي يتمثل يف ترك البيت خــاٍل من الرعاية 

والرتبية، لذا اقرتح على املجل�س برئا�شته واأع�شائه 

اأن تكون هناك ح�شانة ورو�شة يف القطاعني احلكومي 

واالأهلي يف جميع املراحل ملدار�س البنات وامل�شت�شفيات 

اأن تتوىل  املدنية والع�شكرية واملراكز التابعة لها على 

كل جهة ما يخ�شها.

ويرتتب على ذلك فائدتان عظيمتان للمجتمع ال�شعودي: 

يعود  املنزلية، مما  العمالة  والتقلي�س من  التخفيف 

بالنفع على االأ�شرة من عي�س الطفل بجوار اأمه، والفائدة 

الثانية فتح باب التوظيف لبناتنا املتكد�شات بالبيوت 

للعمل يف هذه الدور.

اأرجو درا�شة هذا املو�شوع ملا فيه من م�شلحة لل�شعب 

والوطن الغايل.

حضانة وروضة في القطاعين الحكومي واألهلي

ال�شورى  ملجل�س  عري�شة  املواطنني  من  عدد  رفع 

مو�شوع  بدرا�شة  يقوم  اأن  املجل�س  فيها  طالبوا 

الــدخــل، وقالوا:  ملــحــدودي  اإ�شكان خــريي  اإن�شاء 

اأبناء هذا الوطن  نحن املواطنون واملواطنات من 

الغايل والذي نطلب فيه من اهلل ثم منكم مد يد 

اإ�شكان خريي يف مدينة  العون وامل�شاعدة الإيجاد 

العيون باملنطقة ال�شرقية على اأن يتم تعميمه على 

كافة مناطق اململكة فيما بعد، ونحن ما زلنا ن�شكن 

يف بيوت م�شتاأجرة ونعاين من غــالء االإيــجــارات 

والتنقل من �شقة اإىل اأخرى للبحث عن اأرخ�شها 

اأن االإيجار املرتفع جلب علينا  ومل جندها، علمًا 

ال�شغوطات يف ظل ارتفاع االأ�شعار، وعدم مراعاة 

جتار العقار لظروفنا وهم من اأ�شابهم اجل�شع على 

ح�شاب امل�شتاأجرين )ذوي الدخل املحدود(، علمًا 

اأن اأ�شعار االأرا�شي غالية الثمن ونحن غري قادرين 

ماليًا. 

لذا معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اأملنا باهلل ثم فيكم 

الإيجاد  نعي�شها  التي  املع�شلة  وحل  لدرا�شة  كبري 

االإ�شكان  اإ�ــشــراف وزارة  لنا حتت  اإ�شكان خــريي 

ووزارة ال�شوؤون البلدية والقروية.

ودمتم لنا ذخرًا لالإ�شالم وامل�شلمني. ونرجو من 

اهلل ثم من حكومتنا العزيزة الر�شيدة اأعزها اهلل 

�شبحانه وتعاىل النظر لنا بعني العطف واالعتبار 

ــة  ــرًا لــظــروفــنــا املــادي ــقــدي مبــ�ــشــاعــدتــنــا وذلــــك ت

ال�شعبة.

إسكان خيري لذوي الدخل المحدود
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ك�شفت درا�شة طبية جديدة اأجراها جمموعة من العلماء 

جامعة  علماء  من  جمموعة  مع  باال�شرتاك  ال�شني  يف 

مريالند باململكة املتحدة النقاب عن م�شتخل�س جديد من 

مادة الفطر ي�شاهم يف الق�شاء على االأورام ال�شرطانية.

اإن هذه املادة الطبيعية امل�شتخل�شة من  وقال الباحثون 

اأثبتت فعالية �شد  اأنواع من الفطر املوجود يف ال�شني، 

االأورام ال�شرطانية وخ�شو�شًا منها ما يعرف بـ يو�شدم 

يف  بكرثة  يتواجد  الفطر  هــذا  اأن  م�شيفني  جانودرما، 

منطقة »اأن هوي« بال�شني ومتت مقارنته مبواد جتارية 

معاجلة لل�شرطان.

اأن هذا النوع من الفطر ي�شنف  واأ�شارت الدرا�شة اإىل 

�شمن النباتات الطبية التي ميكن ا�شتعمالها يف االأكل 

االآدمي املعروف بـ«لينجزى« يف ال�شني اأو مانتيك باليابان 

حيث كان ي�شتخدم تقليديًا لتح�شني ال�شحة واإطالة العمر 

 2000 اآ�شيا االأخــرى الأكرث من  يف ال�شني وبلدان �شرق 

�شنة.

وقد اأظهرت الدرا�شة اأن الفطر ال�شيني لديه ن�شاط م�شاد 

اأنه يقوي جهاز املناعة، مو�شحة  اإ�شافة اإىل  لل�شرطان 

اأن امل�شكلة الكربى يف عالج االأورام ال�شرطانية احلالية 

هي التاأثري ال�شلبي التي حتدثه على جهاز املناعة والتي 

ت�شتمر يف التاأثري على حياة الذين بقوا على قيد احلياة 

لعدة �شنوات بعد �شفائهم من ال�شرطان.

واأكد الباحثون اأن توفر مثل هذا النوع من الفطر �شيكون 

مكافاأة لالأطباء املعاجلني ورحمة للمر�شى.

مستخلص من فطر صيني يساهم في محاربة 
األورام السرطانية
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فقدان السمع يضاعف من مخاطر السقوط
ــادة تعر�س  حــذرت درا�ــشــة اأمريكية حديثة من زي

االأ�شخا�س الذين يعانون من فقدان ال�شمع ملخاطر 

ال�شقوط ب�شكل متكرر.

ويف هذه الدرا�شة، قام الباحثون بجامعة جون هوبكنز 

بتحليل بيانات االأ�شخا�س امل�شاركني يف امل�شح القومي 

لل�شحة والتغذية الذي اأجري يف الفرتة بني عامي 

2001 و2004، وخ�شع امل�شاركون الختبارات ال�شمع 

تعر�شوا  كانوا  اإذا  ما  اأ�شئلة حول  اأجابوا على  كما 

حلوادث �شقوط يف العام ال�شابق.

اأن االأ�شخا�س الذين يعانون فقدًا  ووجدت الدرا�شة 

لل�شمع ي�شل اإىل 25 دي�شيبل )وحدة قيا�س ال�شمع( 

اأكــرث عر�شة حلــوادث  يكونون  يعد �شعيفًا  والــذي 

ال�شقوط ثالث مرات اأكرث من االأ�شخا�س الذين ال 

يعانون م�شاكل مع ال�شمع.

الباحثون  احت�شب  اأن  بعد  النتائج  ومت ح�شر هذه 

عوامل اأخرى موؤثرة مثل العمر والنوع واأمرا�س القلب 

اأن االأ�شخا�س الذي يعانون  وفقدان التوازن، وتبني 

عطبًا يف حا�شة ال�شمع ال يتمتعون باإدراك جيد ملجمل 

البيئة التي يعي�شون بها مما ي�شاعف من خماطر 

ال�شقوط، كما �شرح كاتب الدرا�شة واالأ�شتاذ امل�شاعد 

بكلية طب جامعة جون هوبكنز الدكتور فرانك لني.

ال�شمع  فقد  اأنــه مع  امل�شكلة  �شبب  يرجع  "رمبا  واأ�ــشــاف: 

ي�شبح املخ م�شغوطًا باملطالبات يف مقابل م�شادره املعرفية 

املحدودة، فــاإذا ما كان فقدان ال�شمع ي�شكل عبئًا معرفيًا 

اأقل مل�شاعدة ال�شخ�س  فرمبا تكون هناك م�شادر معرفية 

على احلفاظ على توازنه وقدرته على ال�شري ب�شكل �شليم".

وجدت درا�شة جديدة اأن تناول االأدوية املنّومة قد ي�شاعد 

على احل�شول على ق�شط واف من النوم الليلي، لكن 

اأو  اأكرث للموت  ا�شتخدامها ب�شكل روتيني قد يعّر�س 

االإ�شابة ببع�س اأنواع ال�شرطان.

اأن الباحثني  وذكر موقع »هلث داي نيوز« االأمريكي، 

املتخ�ش�س  فيتربي«  كلينيك  »�شكريب�س  مركز  يف 

با�شطرابات النوم يف كاليفورنيا، وجدوا اأن االأ�شخا�س 

اأربع  الذين يتناولون االأدويــة املنومة هم اأكرث عر�شة 

اأن ا�شتخدام هذه احلبوب يرتبط  مرات للوفاة، كما 

بزيادة خطر االإ�شابة ببع�س اأنواع ال�شرطان.

كريبك  دانيال  الدرا�شة  عن  امل�شوؤول  الباحث  وقــال 

اإن »احلبوب املنّومة الرائجة ترتبط بزيادة هائلة يف 

الوفيات وزيادة مروعة يف اإ�شابات ال�شرطان«.

وتابع كريبك وفريقه اأكرث من 10500 �شخ�س يف عمر 

54 عامًا، ُو�شفت لهم احلبوب املنومة �شنتني  معدله 

وقارن  �شحية،  م�شاكل  من  معاناتهم  ب�شبب  ون�شف 

العلماء خطر املوت واالإ�شابة بال�شرطان لديهم ولدى 

من ال يتناولون هذه احلبوب.

18 جرعة يف ال�شنة،  وظهر اأن من ُو�شف لهم تناول 

كانوا اأكرث عر�شة للموت مبعدل 3.5 مرة، مقارنة مبن 

مل تو�شف لهم هذه احلبوب.

اأما الذين و�شف لهم بني 18 اإىل 132 جرعة كانوا اأكرث 

عر�شة اأربع مرات للموت، ومن تخطت اجلرعات لديهم 

هذا املعدل زاد اخلطر لديهم خم�س مرات، وتبنّي اأن 

18 و55  اأعلى بني من تراوح عمرهم بني  اخلطر كان 

عامًا.

كما ظهر اأن االأ�شخا�س الذين يتناولون اأعلى اجلرعات 

اأي�شًا اأكرث عر�شة لالإ�شابة  من احلبوب املنومة هم 

باأنواع عدة من ال�شرطان، بينها �شرطان املريء والغدد 

اللمفاوية والرئة والقولون والربو�شتات.

اأن تناول ال�شمك ب�شورة م�شتمرة،  ك�شفت درا�شة حديثة 

يحمي من عوار�س فقدان الذاكرة ب�شورة جزئية اأو كلية 

وما يعرف مبر�س الزهامير، باالإ�شافة اإىل تن�شيط الدماغ 

والتفكري.

التامي  جملة  ن�شرتها  التي  الــدرا�ــشــة  يف  الباحثون  واأكـــد 

االأمريكية، على اأن االأ�شماك حتتوي على خلطة ممتازة من 

الفيتامينات والربوتينات باالإ�شافة اإىل االأحما�س الزيتية 

مثل اأوميغا 3 اأ�س، وخ�شو�شًا يف �شمك ال�شلمون.

اأن  اإىل  �شخ�شًا،   1575 �شملت  التي  الدرا�شة  يف  واأ�شري 

اأ�ــس يف   3 االأفــراد الذين يرتفع م�شتوى حام�س االأوميغا 

اختبارات  على  جلية  ب�شورة  قدراتهم  تنعك�س  دمائهم، 

الذاكرة، مبعدالت اأعلى من اأولئك الذين تنخف�س لديهم 

م�شتويات احلام�س.

 »MRI« واأو�شح الباحثون اأن �شور الرنني املغناطي�شي

لدماغ االأفراد املتمتعني مبعدالت عالية من حام�س االأوميغا 

يف دمائهم، اأ�شارت اإىل ارتفاع يف كثافة الدماغ، االأمر الذي 

ينعك�س على الن�شاط الدماغي لديهم، باالإ�شافة اإىل قوة 

الدم، واأداء الوظائف التي حتتاج اإىل تركيز عال.

الحبوب المنّومة تسبب الموت واإلصابة بالسرطان

تناول السمك ينشط الدماغ ويحمي الذاكرة
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الموافقة على قرار المجلس المالي بخصوص 

رسوم اإلبحار

منع البناء بالقرب من المطارات والثكنات العسكرية 

اأوراق املعاملة املرفقة الواردة  اطلع جمل�س ال�شورى على 

من مقام رئا�شة الوكالء برقم 602 يف 1352/1/25هـ يف 

مو�شوع الطوابع الالزمة لرخ�س طلوع البحر املرفوعة 

اأ�شا�شًا من فرع وزارة املالية بجدة بطلب و�شع الطوابع 

على الرخ�س املذكورة التي تعطى ل�شنة واحدة اأو ن�شف 

�شنة، اأما الرخ�شة التي هي ملرة واحدة فهذه يطلب اإعفاوؤها 

بالنظر ل�شاآلة قيمتها جدا.

وقرار املجل�س املايل يف املو�شوع رقم 452 يف 1351/12/25هـ 

املت�شمن موافقته على راأي فرع الوزارة بجدة على اأن يكون 

اإل�شاق الطوابع على الرخ�س التي تعطى ل�شنة واحدة اأو 

ن�شف �شنة مبوجب نظام الطوابع. وبعد البحث واملناق�شة 

فيما تقدم ومداولة الراأي فيه ارتاأى املجل�س باإجماع اآرائه 

املوافقة على قرار املجل�س املايل املثبت م�شمونه بعاليه 

واملوؤيد لراأي فرع الوزارة يف جدة بهذا ال�شدد.

وبناء على ما ذكر جرى التوقيع.

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة الــواردة من مقام 

رئا�شة الوكالء رقم 329 يف 1352/1/18هـ واملخت�شة 

بجدة  الطيارات  مقر  من  بالقرب  املن�شاأة  باالأماكن 

وامل�شتملة على قرار الهيئة الكا�شفة املوؤلفة من رئي�س 

املالية ومندوب اجلهة  بلدية جدة ومدير فرع وزارة 

الع�شكرية وقائد منها، املت�شمن اأنه من حدود جدار مقر 

الطيارات اإىل اجلهة ال�شمالية مت اإن�شاء بناء جديد بني 

باحلجر والطني الأحد املواطنني، بينه وبني جدار مقر 

الطيارات 204 اأمتار ووجد بعدها دار وحو�س م�شتطيل 

بني باحلجر والطني اأي�شًا ملواطن اآخر بينه وبني مقر 

234 مرتًا، ويف اجلهة ال�شرقية القبلية اإىل  الطيارات 

حد ال�شهاريج 220 مرتًا...اإلخ.

وبعد البحث واملناق�شة فيما ذكر بعاليه قرر املجل�س 

باإجماع اآرائه ما ياأتي:

اأن االأماكن املذكورة تختلف م�شاحة  1-  بالنظر اإىل 

اأبعادها باختالف اجلهات واملواقع، فاملجل�س ال يرى 

مانعًا من بقائها يف الوقت احلا�شر على ما هي عليها، 

مع عدم ال�شماح ببناء جديد �شمن النطاق املبني يف 

قرار الهيئة الكا�شفة.

اأن  2-  ويراعي املجل�س حتديد امل�شافات التي يجب 

تكون واقعة بني االأبنية والثكنات واملحاالت الع�شكرية 

و�شاحات الطريان يف نظام االأبنية واالإن�شاءات الذي 

هو رهن الدر�س والتدقيق باملجل�س و�شيجري رفعه قريبًا 

اإىل املقام العايل.

إقرار  شروط اإلعسار في القضايا المالية
اطلع جمل�س ال�شورى على اقرتاح وزارة الداخلية رقم 

61 يف 1352/1/13هـ يف مو�شوع االأحكام ال�شادرة 

اأن  من املحاكم ال�شرعية ب�شدد الديون، وطلبها 

اإذا ثبت لديها اأي  ت�شعر املحاكم باأنه يف حال ما 

مبلغ على اأي �شخ�س كان، اأال حتكم عليه بالت�شليم 

اإال بعد حتقق اإي�شاره اأو اإع�شاره. فاإذا ثبت اإي�شاره 

حكم عليه بالدفع حااًل اإن قنع، واإال فيجري مقت�شى 

التعليمات يف �شاأن فيما من مل يقنع باحلكم.

وبعد البحث واملناق�شة يف ذلك ومداولة الراأي يف 

الطريقة املوؤدية اإىل الغاية التي يرمى اإليها من وراء 

ذلك، قرر املجل�س باالإجماع املوافقة على ما يلي:

1- كل حكم �شدر على اأي �شخ�س كان مببلغ ل�شخ�س 

اآخر وقنع املحكوم عليه باحلكم وادعــى االإع�شار 

يجب على املحكم اأن ت�شمع منه ذلك وتدرج يف �شك 

احلكم ثبوت اإي�شار اأو اإع�شار املحكوم عليه.

اأمــا من مل يقنع من املحكوم عليهم باحلكم    -2

اإعــ�ــشــاره كما كــان يف  اأو  اإيــ�ــشــاره  اإثــبــات  فيجري 

ال�شابق.

وعلى ذلك جرى التوقيع.

قامت �ململكة �لعربية �ل�شعودية على يد �مللك عبد�لعزيز – طيب �هلل ثر�ه- على مبادئ �ل�شريعة �لإ�شالمية و�أحكامها وتطبيقاتها، 

و��شتنارت بها منهجاً و�شلوكاً. وكان من �لأولويات �لتي عني بها �مللك �ملوؤ�ش�س �إن�شاء جمل�س �ل�شورى لال�شتنارة بر�أي �أع�شائه يف �ل�شوؤون 

�لد�خلية للبالد مما يحقق �شمولية �لقر�ر وتو�شيع د�ئرته يف �شورة تطبيقية لهدي �ل�شريعة �لإ�شالمية. يف هذ� �لباب ن�شتجلي ذ�كرة 

جمل�س �ل�شورى با�شتعر��س قر�ر�ته �لأوىل �لتي متثل �لبد�ية لبناء جمتمع مدين �إ�شالمي.
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ضم مشيخة الهند وكابل إلى مشيخة المطوفين 
بشكل مؤقت

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من 

مقام رئا�شة جمل�س الوكالء بعدد 405 يف 1352/1/22هـ 

لدر�س  وكــابــل:  الهند  م�شيخة  مو�شوع  على  امل�شتملة 

املو�شوع الذي ت�شمنته واإبداء راأي املجل�س يف ما جاء به، 

واأن يكون االأ�شا�س يف هذه الق�شية على ما يظهر للمجل�س 

يف التحقيق عن اأ�شل ارتباط امل�شيخة العامة يف االأوقاف 

والظروف التي وجدت فيها م�شيخة للمطوفني وم�شيخة 

للهنود فقط، واأنه من املنا�شب االإفادة بعد ذلك عما كان 

عليه التعامل القدمي يف هذا االرتباط وما يقرره املجل�س 

يف ارتباط امل�شيخة باأي امل�شيختني )مب�شيخة املطوفني اأو 

م�شيخة الهنود( وتداول االأع�شاء البحث يف اخل�شو�س 

املذكور وبعد الفح�س والتدقيق واإمعان النظر يف عموم 

االأوراق املرفوقة ظهر ما ياأتي:

االآن مرتبطة  الغالب وحتى  امل�شيخة يف  اإن هــذه    -1

مب�شيخة عموم املطوفني.

اأنها يف مرة واحدة ربطت مب�شيخة الهنود  2- وحدث 

يف االأوقاف حتى انف�شلت م�شيخة الهنود عن م�شيخة 

بــاأمــر ملكي وذلـــك يف عهد  املطوفني ومل يكن ذلــك 

احلكومة ال�شابقة.

3-  ويف بع�س االأوقات ارتبطت مب�شيخة جدة، ومل يتبع 

هذا اإال يف عهد احلكومة ال�شابقة ملرة واحدة.

وبناء على اأن مطويف هذه امل�شيخة يف اأغلب االأوقــات 

هم تابعون ل�شيخ املطوفني وهم االآن يف الوقت احلا�شر 

كذلك، ولهم ع�شوان منتخبان يف هيئة �شيخ املطوفني 

كما اأنهم م�شتقلون باحلجاج ال يخالطهم اأحد يف عموم 

املطوفني وال يخالطون اأحدًا، نظرًا الأن م�شيخة الهنود 

انف�شلت عن م�شيخة املطوفني واأ�شبحت م�شتقلة وتوؤدي 

دورًا عظيمًا خلدمة وفود بيت اهلل احلرام، واأي�شًا م�شيخة 

اجلاوي منف�شلة على حدة، وهي ت�شمل الق�شم االآخر ومل 

يبق اإال القليل من االأجنا�س مل�شيخة املطوفني.

فالذي يراه املجل�س منا�شبًا اأو موافقًا للم�شلحة اأن يكون 

ارتباط عموم مطويف هذه الفئة مب�شيخة املطوفني.

وعلى هذا ح�شل التوقيع.

فيصل المبارك )1324هـ - 1399هـ(
رى

شو
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رج
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م

ولد في�شل بن حممد اآل مبارك، ولد بحرميالء 

يف 1324/12/10هـ، وقراأ القراآن وحفظه وجوده 

وقراأ على اأبيه العالمة حممد بن في�شل مبادئ 

العلوم، ثم انتقل اإىل الريا�س فقراأ على علمائها 

والزمهم، ومنهم: ال�شيخ �شعد بن حمد بن عتيق، 

وال�شيخ حمد بن فار�س، ونبغ يف فنون عدة.

قام في�شل املبارك بجولة مع عمه االأمري عبداهلل 

بن نا�شر اآل مبارك جلباية الزكاة من االأح�شاء 

وما حولها عام 1337هـ، وعينه امللك عبدالعزيز 

اإمامًا ومر�شدًا يف بلدة قرية اجلنوبية يف املنطقة 

م�شاعدًا  وعمل  "الفغم"،  بلدة  وهي  ال�شرقية 

لوالده يف ال�شارقة عندما كان قا�شيًا هناك، 

وكان يرتدد على احلجاز حيث قراأ على علماء 

امل�شجد احلرام، ودر�س واأر�شد فيه.

في�شل  بها  التحق  ر�شمية  وظيفة  اأول  كانت 

املبارك اأن عمل ع�شوًا بهيئة االأمر باملعروف مبكة 

املكرمة يف 1348/2/6هـــ- 1349/12/30هـــ، 

برئا�شة  والتفتي�س  التحقيق  هيئة  ع�شو  ثــم 

1349هـ،  ال�شريف �شرف بن عبداملح�شن عام 

وع�شوًا �شرعيًا باملجل�س التجاري بجدة اعتبارًا 

مــن 1350/1/1هــــــــ حــتــى 1372/2/30هــــــــ، 

اإ�شافة اإىل رئا�شة هيئة االأمر باملعروف بجدة، 

واإر�شاده يف  الفالح بجدة،  وتدري�شه مبدر�شة 

جامع عكا�شة، وع�شوًا مبجل�س ال�شورى اعتبارًا 

من 1372/3/1هـ - 1374هـ، ومن عام 1379هـ 

1388هـــ، كان يرحمه اهلل وا�شع االإطالع يف   -

فنون عدة، اأديبًا بارعًا، �شاعرًا منطقيًا، تخرج 

على يديه الكثري من الطالب بينهم ثمانية وزراء 

للحج واالأوقاف والتجارة وق�شاة واأ�شاتذة. وتويف 

يرحمه اهلل مبدينة جدة يف 1399/1/27هـ.

مطالبات مأمور بيت المال بوضع الئحة فك الرهن
اطلع جمل�س ال�شورى على اأوراق املعاملة املرفقة املحالة 

اإليه من لدن مقام رئا�شة جمل�س الوكالء برقم621 يف 

اأ�شا�شها ا�شتدعاء ورثة املرحوم  1352/1/18هـــ التي 

اأنه ح�شلت  ال�شيخ حممد بن علي رهبيني املت�شمن 

بينهم خالفات على مرتوكات مورثهم املذكور فطلب 

اأحدهم من رئي�س املحكم ال�شرعية احلجز على عموم 

الرتكة فاأجابه اإىل ذلك.

وحيث اإنه قد تداخل بينهم اأهل اخلري بال�شلح واتفقوا 

ومل يكن بينهم قا�شر وال غائب فهم ي�شرتحمون �شدور 

االأمــر على ماأمور بيت املال برفع احلجز عن الرتكة 

املذكورة، وت�شليمها اإليهم بدون جرد وال حترير.

لدى  تقرير  ظهر  ذكــر  فيما  واملناق�شة  البحث  وبعد 

اأن املو�شوع قد انتهى بال�شلح بني الورثة ويف  املجل�س 

من  اإليها  اأدت  التي  البواعث  زوال  بعد  احلجز  بقاء 

ال�شرر فال ميكن تالفيها اإال برفع احلجز الواقع ب�شورة 

اإدارية و�شرياعى حني و�شع التعليمات التي هي مو�شع 

اهتمام املجل�س والتي �شبق اأن كلف املجل�س ماأمور بيت 

املال بتقدمي الئحة فيها مبا تقت�شيه امل�شلحة ويزيل 

اأمثال هذه االإ�شكاالت يف امل�شتقبل من الناحية الر�شومية 

واحلقوقية معًا.

وعلى ذلك جرى التوقيع.
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اهتمام اإلعالم 
البريطاني بمجلس 

الشورى
د. عبد�هلل بن �إبر�هيم �لع�شكر •

يحظى جمل�س ال�شورى ال�شعودي بتغطية قليلة ولكنها مهمة يف االإعالم الغربي. وقد اأدليت براأيي اأكرث من 

مرة عن طبيعة عمل جمل�س ال�شورى لبع�س ال�شحفيني املهتمني بال�شاأن العربي اأو اخلليجي. ويف بريطانيا 

يوجد جمموعة اإعالمية خمت�شة بال�شاأن العربي واخلليجي على وجه اخل�شو�س ا�شمها: موؤ�ش�شة املعلومات 

Cross boarder information ومقرها يف لندن. وهي تزود ال�شحف الربيطانية  عابرة احلدود 

بتقارير علمية يكتبها خمت�شون يف ال�شاأن ال�شيا�شي اأو االقت�شادي. وكانت ن�شرة اخلليج تن�شر لكتاب من 

تلك املجموعة. واأذكر اأن االآن�شة اإلينور جيل�شبي Eleanor Gillespie قد زارت الريا�س برفقة زميل اآخر 

ال اذكر اإاّل ا�شمه االأول: مارك. وبعد رجوعهم اإىل لندن كتبا عدة تقارير من�شفة ومو�شوعية.

نعود لن�شرة دول اخلليج التي ت�شدر يف لندن. فقد هاتفتني االآن�شة فيونا اأوبراين Fiona O`Brien املحررة 

الرئي�شة لن�شرة دول اخلليج gulf states newsletters  ت�شاألني عن بع�س الق�شايا ال�شورية وال�شيا�شية. 

ولفت انتباهي اهتمام املخت�شني االإجنليز مبجل�س ال�شورى ال�شعودي وميكنة العمل النيابي وبع�س امل�شائل 

ذات العالقة.

وتابعت الن�شرة على مدى عام وخل�شت اإىل اأن جتربة اململكة ال�شورية كما ظهرت يف الن�شرة اأو يف بع�س 

ال�شحف الربيطانية ات�شمت بقدر كبري من التحليل املنطقي. طبعًا الكتاب الربيطانيون ال يحتاجون اإىل درو�س 

برملانية من خارج احلدود، الأنهم ينظرون اإىل جتربتهم النيابية والدميقراطية على اأنهما اأم الدميقراطية 

واملجال�س النيابية الغربية. وهذا ال يهمني االآن. ما رغبت التنويه عنه اأن الكتاب الربيطانيني طفقوا يف االآونة 

االأخرية يبحثون يف بنية املجل�س ال�شوري ال�شعودي، وخل�س بع�شهم اإىل اأهمية الغو�س اأكرث ملعرفة فل�شفة 

ال�شورى ال�شعودية ومدى ات�شاقها مع الق�شايا املعا�شرة.

وكنت كتبت ملوؤ�ش�شة املعلومات عابرة احلدود عن جمل�س ال�شورى و�شناعة القرار ال�شيا�شي، وبعد ن�شره وجدت 

اأن املحررة اخت�شرت حديثي وجعلته اإفادات �شمن تقرير وا�شع، بحجة اأن �شيا�شة الن�شر عندهم هي: الر�شد 

والراأي باأق�شر الطرق. وزبدة القول اأن لدينا يف اململكة حراكًا �شوريًا و�شيا�شيًا متوازنًا وو�شطيًا اأثار ويثري 

الدوائر ال�شيا�شية والفكرية يف بريطانيا.

 ع�شو جمل�س �ل�شورى •

رئي�س جلنة �ل�شوؤون �خلارجية
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