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برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آ�ل �سعود – حفظه اهلل  -ا�ست�ضاف جمل�س ال�شورى
االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين الذي عقد يف مدينة الريا�ض خالل املدة من / 4 / 4 – 2
1433هـ حتت عنوان «منو اقت�صادي م�ستدام لعامل �آمن» ،ا�ست�ضافة جمل�س ال�شورى لالجتماع اعرتاف دويل بنجاح املجل�س
يف أ�داء دوره الت�شريعي والرقابي وم�شاركته يف �صناعة القرار لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة واال�ستقرار والأمن والعدل
للوطن واملواطن �إ�ضافة �إىل دوره املهم على �صعيد ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة من خالل تكري�س املجل�س الدبلوما�سية الربملانية
لتعزيز ودعم مواقف اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده
الأمني – حفظهما اهلل – جتاه خمتلف الق�ضايا العربية والإقليمية والدولية.
متيز االجتماع مبحاوره الرئي�سة حيث وفق القائمون على التح�ضري له من قيادات جمل�س ال�شورى و�أع�ضائه يف اختيار
املو�ضوعات الرئي�سة لالجتماع املتمثلة يف احلوار العاملي للثقافات ،و�أزمة الديون ال�سيادية و�آثارها على االقت�صاد العاملي،
والطاقة لتنمية م�ستدامة ،وقد أ�بدى ر�ؤ�ساء الوفود الربملانية امل�شاركة تقديرهم ملجل�س ال�شورى على اختياره لتلك املحاور،
و أ�ثروا مب�شاركاتهم ومداخالتهم جميع املو�ضوعات.
وجاء البيان اخلتامي لالجتماع مبا ت�ضمنه من تو�صيات خل�ص إ�ليها املجتمعون ليكمل م�سرية النجاح لهذا اللقاء ،حيث �شددوا
على �ضرورة أ�ن تكون برملانات دول جمموعة الع�شرين ،من خالل دورها كج�سور توا�صل بني ال�شعوب ،معنية ب�شكل مبا�شر يف
عملية ن�شر احلوار بني �أتباع ا ألديان وتر�سيخ ا ألمن وال�سالم ،وفيما يتعلق بالطاقة أ�كد امل�شاركون �أن حتقيق ال�سالم ال�شامل
والعادل يف منطقة ال�شرق ا ألو�سط يتطلب جعل املنطقة خالية من الأ�سلحة النووية من �أجل ال�سالم والرخاء االقت�صادي
العاملي .ويف هذا ال�صدد ف�إن احلوار داخل كل دولة وو�ضع م�سار للإ�صالح �ضروريان لتحقيق تطلعات �شعوب دول املنطقة.
و أ�بدت برملانات دول جمموعة الع�شرين إ�دراكها ألهمية احرتام القانون الدويل ودعم الثقة من �أجل ن�شر ال�سالم والأمن يف
العامل .و أ�كدت �ضرورة دعم �إعالن الأمم املتحدة اختيار عام  2012ليكون «ال�سنة الدولية للطاقة امل�ستدامة للجميع» .وطالبت
املجتمع الدويل بالتفاعل مع مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لزيادة امل�ساعدات الإمنائية من
امل�ؤ�س�سات الوطنية وا إلقليمية والدولية وتوجيهها ملعاجلة فقر الطاقة من �أجل حتقيق �أحد أ�هم الأهداف التنموية لهذه ا أللفية.
ا إلعداد والتح�ضري لالجتماع �سار على قدم و�ساق منذ موافقة الدول الأع�ضاء يف املجموعة على طلب املجل�س ا�ست�ضافة
االجتماع ،حيث �شكل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم آ�ل ال�شيخ جلنة عليا للتح�ضري
وتنظيم االجتماع برئا�سة معايل م�ساعد رئي�س املجل�س وع�ضوية الأمني العام وعدد من أ�ع�ضاء املجل�س تفرعت عنها �أربع جلان
�إعالمية وعلمية وا�ستقبال وخدمات م�ساندة ،ومت ت�سخري كافة الإمكانات والطاقات ،وبذل جميع �أع�ضاء اللجان ومن�سوبو
الإدارات املعنية يف املجل�س جل جهودهم و�سخروا طاقاتهم يف الإعداد والتنظيم لهذا التجمع الربملاين العاملي ب�إ�شراف من
معايل رئي�س املجل�س ومتابعة معايل نائبه ،معايل امل�ساعد رئي�س اللجنة التح�ضريية مما �أ�سهم يف جناحه لي�ضاف إ�ىل جناحات
اململكة العربية ال�سعودية يف ا�ست�ضافة وتنظيم �أي اجتماع �أو م�ؤمتر �إقليمي ودويل.
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المحتويات
تغطية

نجاح متميز للقاء التشاوري لرؤساء برلمانات مجموعة
العشرين

حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �شهد اجتماع ر ؤ��ساء برملانات دول جمموعة
الع�شرين جناح ًا كبري ًا ،حيث ناق�ش االجتماع احلوار العاملي للثقافات ،و�أزمة الديون ال�سيادية و�آثارها على االقت�صاد
العاملي ،والطاقة لتنمية م�ستدامة .واللقاء الذي افتتحه رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن إ�براهيم �آل ال�شيخ خل�ص إ�ىل الدعوة إ�ىل التفاهم واحلوار بني ال�شعوب والثقافات وو�ضع الأطر وتهيئة املناخ
املالئم لذلك للحوار

30

تحقيق
لغتنا الجميلة ..تتعرض لغزو فكري

اللغة العربية لغتنا اجلميلة التي �شرفت ب أ�ن تكون لغة القر آ�ن ،والتي تعر�ضت لكثري من حماوالت الغزو الفكري على مدى
الع�صور املختلفة ،وما تتعر�ض له يف اليوم يفوق ما �سبق .البع�ض يعتقد أ�ن ذلك يرجع �إىل التدهور يف حياتنا وانعك�س
بالتايل على لغتنا .ويرى �آخرون أ�ن ثورة التكنولوجيا والعلوم من حولنا والتي ت�أخرنا فيها وما نحن إ�ال م�ستهلكني ملنتجاتها
هو ال�سبب يف رفع �ش�أن لغات �أخرى تغذي تلك الثورة التكنولوجية بينما تقبع العربية يف �آخر الت�صنيف.
فهل تعاين اللغة العربية بالفعل من تدهور ،وما �شكله وكيف ميكن �إعادة بريقها؟

50

دراسة

األجهزة المحمولة ..مصدر خطر

ت�شهد تقنية املعلومات حتديات هائلة تواجه عملية �إدارة وحماية وت�أمني املعلومات احليوية واحل�سا�سة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات،
ومع ازدياد ا�ستخدام الأجهزة املحمولة مثل الالب توب والهواتف الذكية يجعلها م�صدر ًا من م�صادر املخاطر التي تتعر�ض لها
�شبكات امل�ؤ�س�سات وبياناتها .وقد �أ�ضحى ت أ�مني املعلومات من الأمور التي يجب أ�ن ت ؤ�خذ يف ح�سبان القائمني على �أمن املعلومات
ملا يتعلق بها من انتهاكات تتمثل يف البيانات املفقودة �أو امل�سروقة �أو يف فقدان الأجهزة املحمولة نف�سها مما ي�شكل نوع ًا جديد ًا
ومكلف ًا من التهديدات .د .جربيل عري�شي يقدم درا�سة عن هذا املو�ضوع.

حوار

40

د .محمد بن عبداهلل آل ناجي:
قضايا الوطن وهموم المواطن أولويات عمل عضو مجلس الشورى

أ�كد ع�ضو جمل�س ال�شورى د .حممد بن عبداهلل �آل ناجي أ�ن ق�ضايا الوطن وهموم املواطن من �أولويات عمل ع�ضو جمل�س
ال�شورى فهو يعاي�شها با�ستمرار ،وقال �إن ع�ضو جمل�س ال�شورى تتكون لديه خربات تراكمية من خالل عمله باملجل�س و إ�ن البحث
العلمي ال يتوقف عن �إيجاد حلول للم�شكالت التي يواجهها الإن�سان ،وو�صف اختبارات القيا�س ب�أنها حققت جزء ًا كبري ًا من
الأهداف التي و�ضعت ألجلها و�أنها تق�ضي على االجتهادات واالرجتالية يف و�ضع اختبارات القبول.
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الشيخ رئيس وفد اجمللس املشارك يف أعمال اجتماعات اجلمعية
العمومية لالحتاد الربملاني الدولي بدورتها الـ  120اليت عقدت
يف العاصمة اُيوبية
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متابعات

أكد أهمية اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين

مجلس الوزراء :المملكة ستكون في طليعة أي
جهد دولي لحماية الشعب السوري
أ�ك����د جم��ل�����س ال������وزراء �أه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء
الت�شاوري الثالث لر ؤ��ساء برملانات دول
جمموعة الع�شرين ال���ذي ا�ست�ضافه
جمل�س ال�شورى بالريا�ض حتت عنوان:
“منو اقت�صادي م�ستدام لعامل �آمن”
ب�صفته �أحد أ�هم امللتقيات الدولية نظر ًا
ملا ي�شهده العامل من تطورات على خمتلف
ا أل�صعدة خا�صة ما يتعلق بالأزمة املالية
واالقت�صادية التي جتتاح بع�ض الدول
مم��ا يتطلب ت�ضافر اجل��ه��ود الدولية
إليجاد احللول الناجعة لها.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجلل�سة التي عقدها
جمل�س الوزراء يوم االثنني 1433/4/5هـ
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود.
و أ�و���ض��ح معايل وزي��ر الثقافة والإع�لام
الدكتور عبدالعزيز ب��ن حميي الدين
خوجة ،يف بيانه لوكالة ا ألنباء ال�سعودية،
عقب اجلل�سة �أن املجل�س ،تطرق إ�ىل
اجلهود العربية والدولية ب�ش أ�ن الو�ضع
يف �سوريا ،معرب ًا عن تقدير اململكة ملا مت
بذله من جهود النعقاد امل ؤ�متر الدويل
لأ�صدقاء ال�شعب ال�سوري ،وجمدد ًا ت أ�كيد
اململكة على أ�نها �ستكون يف طليعة أ�ي جهد
دويل يحقق حلو ًال عاجلة و�شاملة وفعلية
حلماية ال�شعب ال�سوري ،و�أن اململكة
العربية ال�سعودية حتمل ا ألطراف الدولية
التي تعطل التحرك ال��دويل امل� ؤس�ولية
الأخالقية عما �آلت إ�ليه الأم��ور خا�صة
إ�ذا م��ا ا�ستمرت يف موقفها املتخاذل
واملتجاهل مل�صالح ال�شعب ال�سوري.
وهن�أ جمل�س الوزراء فخامة الرئي�س عبد
رب��ه من�صور ه��ادي رئي�س اجلمهورية
اليمنية مبنا�سبة انتخابه من قبل ال�شعب
اليمني ،و أ�دائه اليمني الد�ستورية رئي�س ًا
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للجمهورية اليمنية ،متمني ًا املزيد من
التقدم وال��رخ��اء واال���س��ت��ق��رار لل�شعب
اليمني ال�شقيق.
وب�ين م��ع��ايل وزي���ر الثقافة والإع��ل�ام،
أ�ن جمل�س ال��وزراء ب��ارك جهود الهيئة
املتخ�ص�صة املكلفة بدرا�سة املقرتحات
املعنية مببادرة خادم احلرمني ال�شريفني
لالنتقال من مرحلة التعاون إ�ىل مرحلة
االحتاد بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
التي عقدت اجتماعها ا ألول مبقر ا ألمانة
العامة يف الريا�ض ،معرب ًا عن ال�شكر
والتقدير خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
و�إخوانه أ��صحاب اجلاللة وال�سمو قادة
دول املجل�س على ت�شكيل هذه الهيئة مما
يج�سد احت��اد ال��ر�ؤى وا�ست�شعار طموح
وتطلعات �شعوب املجل�س والعمل على
حتقيقها.
ويف ال�ش أ�ن املحلي قدر جمل�س ال��وزراء
عالي ًا امل�ضامني القيمة التي ا�شتملت
عليها كلمة خ��ادم احلرمني ال�شريفني

لدى ا�ستقباله  -أ�يده اهلل  -امل�شاركني
يف اللقاء الوطني التا�سع للحوار الفكري
ال����ذي اخ��ت��ت��م يف ح��ائ��ل حت���ت ع��ن��وان
«ا إلع��ل��ام ال�����س��ع��ودي ..ال��واق��ع و�سبل
التطوير ..املنطلقات وا ألدوار وا آلف��اق
امل�ستقبلية» م�شدد ًا على أ�ن ما عرب عنه
امللك املفدى خالل كلمته يج�سد احلر�ص
الأبوي الكبري جتاه �شعب اململكة والعقيدة
ا إل�سالمية ال�سمحة و�أهمية احل��وار يف
خدمة الدين والوطن.
وثمن املجل�س موا�صلة ح�صول اململكة
ممثلة يف وزارة العدل على املرتبة ا ألوىل
عاملي ًا يف �سرعة نقل امللكية العقارية وذلك
يف �إطار منجزات م�شروع خادم احلرمني
ال�شريفني لتطوير مرفق الق�ضاء.
و أ�ف���اد معايل ال��دك��ت��ور عبدالعزيز بن
حميي الدين خوجة ،أ�ن جمل�س الوزراء
أ��صدر عدة قرارات منها:
•املوافقة على نظام تنفيذ اتفاقية
ح���ظ���ر ت���ط���وي���ر وان�����ت�����اج وت��ك��دي�����س

ا أل�سلحة البكرتيولوجية (البيولوجية)
والتوك�سينية وت��دم�ير ت��ل��ك ا أل�سلحة
بال�صيغة املرفقة ب��ال��ق��رار .وق��د أ�ع��د
مر�سوم ملكي بذلك.
•املوافقة على تفوي�ض �سمو رئي�س
الهيئة العامة للطريان املدين � -أو من
ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب الكويتي
إلع����داد م�����ش��روع ات��ف��اق��ي��ة ب�ين اململكة
العربية ال�سعودية ودولة الكويت يف جمال
خدمات النقل اجلوي.
•املوافقة على (الربوتوكول) امللحق
باالتفاقية املوقعة بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية
الفرن�سية م��ن �أج��ل جتنب االزدواج
ال�ضريبي يف ���ش���أن ال�����ض��رائ��ب على
الدخل وا إلرث والرتكات ور أ����س املال
املوقع عليه يف مدينة باري�س بتاريخ
1432/3/15هـ املوافق 2011/2/18م
بال�صيغة املرفقة بالقرار .وق��د أ�عد
مر�سوم ملكي بذلك.

مجلس الشورى يحتفي بوزيري الحج والخدمة المدنية
ومدير جامعة حائل ويهنئهم بالثقة الملكية
اح��ت��ف��ى جمل�س ال�����ش��ورى ب��ث�لاث��ة من
�أع�ضائه ال�سابقني ،وذل��ك يف القاعة
الأندل�سية مبقر املجل�س .وقد أ�قيم حفل
خطابي بهذه املنا�سبة بدئ بتالوة �آيات
من القر آ�ن الكرمي.
ثم أ�لقى املحتفى بهم كل من معايل وزير
احلج الدكتور بندر بن حممد حجار،
ومعايل وزي��ر اخلدمة املدنية الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ب�راك،
وم��ع��ايل م��دي��ر جامعة ح��ائ��ل الدكتور
خليل ب��ن �إب��راه��ي��م ال�براه��ي��م كلمات
قدموا فيها �شكرهم وتقديرهم ملجل�س
ال�شورى ،وملعايل ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
ع��ب��داهلل ب��ن حممد آ�ل ال�شيخ رئي�س
املجل�س على هذه اللفتة الكرمية واملوقف
النبيل واحلفاوة البالغة والتقدير غري
امل�ستغرب .
وع�ب�روا ع��ن عظم التجربة ال�شورية
وتعلمهم منها االلتزام بالقيم واحلكمة
واحل�صافة واملرونة وحب الوطن والعمل،
ف�ض ًال عن مواكبة امل�ستجدات املحلية
والدولية.
بعدها �ألقى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
كلمة قال فيها  »:إ�ن املمار�سة ال�شورية
مثلما هي راقية يف مبادئها ،فهي ثرية
يف جتربتها ،عميقة يف معانيها ،غزيرة
يف آ�رائها ،ممتعة يف نتائجها ،وجمل�س
ال�شورى ال��ذي يحت�ضن هذه املمار�سة
وي��ت�����ش��رف ب���آدائ��ه��ا ه��و واح����ة عطاء
ومدر�سة معارف ن�ستفيد منها احلوار
والنقا�ش ونتدار�س فيها ا آلراء وا ألفكار،
ومن هنا كان متداولو الر أ�ي حتت قبته،
واملنهمكون يف �أعمال جلانه ،وامل�شاركون
يف ر�سم قراراته حمط تقدير القيادة
احلكيمة بعد أ�ن خا�ضوا جتربة تكاملية
فريدة وممار�سة �شورية ع�صرية عز
مثيلها فزادت خربتهم �صق ًال وفا�ضت

قدراتهم عطاء و�سمو ًا ،فال تكاد مت�ضي
دورة من دورات جمل�س ال�شورى إ�ال ونرى
من �أع�ضائه من نال الثقة امللكية الكرمية
يف ت�سلم مهام وزارة أ�و جامعة �أو �سفارة
�أو م�ؤ�س�سة ليمنح جمل�س ال�شورى ثقة
فوق ثقة وو�سام ًا على و�سام ،وي ؤ�كد على
ما يوليه قادة هذه البالد لهذا املجل�س
من رعاية واهتمام ،و إ�دراك ل��دوره يف
العملية التنموية املتوا�صلة التي يقودها
باقتدار وجناح والة الأمر يف هذه البالد
املباركة ،وهو ما نلم�سه با�ستمرار من
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز آ�ل �سعود و�سمو ويل عهده
الأمني حفظهما اهلل».
وقال الدكتور آ�ل ال�شيخ خماطب ًا املحتفى
بهم « :إ�ن املجل�س وهو يحتفي بكم وي�سعد
بتكرميكم ليتمنى لكم التوفيق وال�سداد
يف مواقع عملكم اجلديدة ،ويرجو لكم
م�سرية عطاء مميز خدمة لهذا الوطن
و�شعبه ،يف ظل توجيهات خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأم�ين-
حفظهما اهلل« -م�شري ًا إ�ىل ا�ستعداد
املجل�س للتعاون يف �سبيل حتقيق ما
يرتقي ب�أداء ا ألجهزة التي يعملون فيها،
وق��ال« :لن ن أ�لو جهد ًا معكم يف العمل
نحو حتقيق تطلعات والة �أمر هذه البالد
حر�سها اهلل فيما يعود بامل�صلحة على
الوطن واملواطن».
�إث���ر ذل��ك �سلم م��ع��ايل رئي�س جمل�س
ال�����ش��ورى ال����دروع ال��ت��ذك��اري��ة لأع�ضاء
املجل�س ال�سابقني املحتفى بهم.
ح�����ض��ر احل��ف��ل م��ع��ايل وزي����ر الثقافة
والإعالم الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدكتور �صالح بن عبداهلل بن حميد،
الدين خوجة ،ومعايل وزير النقل الدكتور وم��ع��ايل رئي�س هيئة ح��ق��وق ا إلن�����س��ان
جبارة بن عيد ال�صري�صري ،ومعايل الدكتور بندر بن حممد العيبان ،ومعايل
رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شيخ رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد

الأ�ستاذ حممد ال�شريف ،ومعايل رئي�س
هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور �صالح
بن �سعود �آل علي ،وعدد من أ��صحاب
الف�ضيلة و أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى.
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ملف العدد

برعاية خادم الحرمين الشريفين

نجاح متميز للقاء التشاوري الثالث
لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين
رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل – �أ�ضافت للقاء الت�شاوري
لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين الذي ا�ست�ضافه جمل�س ال�شورى متيزاً �إىل جانب املحاور الرئي�سة للقاء
التي مت اختيارها من قبل جمل�س ال�شورى بعناية فائقة لأنها تالم�س هموم ال�شعوب يف خمتلف دول العامل وت�ؤرق
حكوماتها ،ومتثلت املحاور يف احلوار العاملي للثقافات ،و�أزمة الديون ال�سيادية و�آثارها على االقت�صاد العاملي ،والطاقة
لتنمية م�ستدامة ،و�أبدى ر�ؤ�ساء الوفود الربملانية تقديرهم ملجل�س ال�شورى على اختياره لتلك املحاور ،وبخا�صة
احلوار العاملي للثقافات كون احلوار من �أهم ال�سبل للتقريب بني ال�شعوب على اختالف ثقافاتهم وتنوع ديناتهم،
فباحلوار ي�سود مناخ الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي وتر�سيخ القوا�سم امل�شرتكة التي جاءت بها الأديان ال�سماوية.

اللقاء الت�شاوري الذي افتتحه نيابة عن خادم احلرمني
ال�شريفني معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ خل�ص إ�ىل
أ�ن التفاهم واحل��وار بني ال�شعوب والثقافات �ضروري
جد ًا لرت�سيخ ال�سلم وا ألم��ن الدوليني .داعيا ً املجتمع
ال��دويل �إىل و�ضع ا ألط��ر ويهيئ املناخ املالئم لذلك
للحوار والت�سامح وتنمية ثقافة حقوق ا إلن�سان بعيد ًا عن
التع�صب والتطرف والعن�صرية واالنطباعات امل�سبقة،
ويت�ضمن ذلك النظر �إىل االختالفات باعتبارها ميزة
�إن�سانية ،وتبني مفهوم احل��وار بني أ�ت��ب��اع الديانات
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واملعتقدات لإزال��ة �سوء الفهم ،ونبذ مظاهر اخلالف
والعداء والكراهية ،والرتكيز على جماالت التعاون بني
ال�شعوب والربملانات والدول يف خدمة امل�شرتك الإن�ساين
الداعي للخري واملحبة وال�سالم بني الب�شرية جمعاء.
ور أ�ى املجتمعون أ�ن �إطارات العمل امل�ؤ�س�ساتية التي ت�سعى
لن�شر احلوار الدويل تلعب دور ًا مهم ًا ومن �ضمن ذلك،
مبادرة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -التي تهدف لرت�سيخ مفهوم
احلوار بني أ�تباع ا ألدي��ان والثقافات ك�أ�سا�س للتعاي�ش
ال�سلمي على امل�ستوى الدويل وتكللت ب�إن�شاء مركز معني

باحلوار بني �أتباع الأديان يف فيينا بدعم م�شرتك من قبل
النم�سا واململكة العربية ال�سعودية و�أ�سبانيا ،إ��ضافة �إىل
حتالف احل�ضارات الذي ترعاه كل من تركيا و أ��سبانيا
حتت مظلة الأمم املتحدة ،وكذلك اليوم ال�سنوي لل�سالم
يف مدينة �أ�سيزي يف �إيطاليا الذي ح�ضره أ�برز القيادات
الدينية يف العامل والأ�سبوع العاملي للوئام بني ا ألديان
برعاية الأمم املتحدة ،و أ�كد ر ؤ��ساء الوفود الربملانية يف
بيانهم اخلتامي أ�ن االهتمام العاملي البارز مبثل هذه
املبادرات يعك�س حقيقة رغبة املجتمع الدويل يف التعاون
بد ًال من املواجهة ،وب إ�مكان جميع الربملانات واحلكومات

وامل�ؤ�س�سات الدولية وو�سائل ا إلع�لام واملجتمع املدين
امل�ساهمة ب�شكل فعال يف دع��م احل��وار بني ال�شعوب
والثقافات .ويتطلب ذلك ت�سهيل ا�ستخدام و�سائل التقنية
واالت�صاالت احلديثة املتطورة من �أجل تبني حوار فعال
بني �أتباع الديانات واحل�ضارات والثقافات املختلفة.
و�شددوا على �ضرورة أ�ن تكون برملانات دول جمموعة
الع�شرين ،من خالل دورها كج�سور توا�صل بني ال�شعوب،
معنية ب�شكل مبا�شر يف عملية ن�شر احلوار بني ا ألديان
وتر�سيخ الأمن وال�سالم.
وجددوا �إدانتهم للإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره بغ�ض
النظر عن دوافعه و�شددوا على عدم ربط ا إلرهاب ب أ�ي
دين أ�و ثقافة �أو جمموعة عرقية .وبالتايل ،ف إ�ن التعاون
الدويل املعزز �ضروري ملكافحته.
ومبا أ�ن التمييز العن�صري وكراهية ا ألجانب ي�سهم يف
اال�ستنقا�ص من كرامة الإن�سان وتهدد أ�وا�صر الرتابط
بني جمتمعاتنا .فقد عرب ر�ؤ�ساء الوفود أ�ن على برملاناتهم
معاجلة هذه التوجهات ال�سلبية ون�شر التفاهم واحلوار
الثقايف العاملي واالحرتام املتبادل.
وفيما يتعلق بالطاقة �أكد امل�شاركون أ�ن حتقيق ال�سالم
ال�شامل والعادل يف منطقة ال�شرق الأو�سط يتطلب جعل
املنطقة خالية من ا أل�سلحة النووية من أ�جل ال�سالم
وال��رخ��اء االقت�صادي العاملي .ويف ه��ذا ال�صدد ف إ�ن

احلوار داخل كل دولة وو�ضع م�سار للإ�صالح �ضروريان
لتحقيق تطلعات �شعوب دول املنطقة .وب�صفتنا نحن
برملانات دول جمموعة الع�شرين ندرك �أهمية احرتام
القانون الدويل ودعم الثقة من أ�جل ن�شر ال�سالم وا ألمن
يف العامل.
ولفتوا �إىل أ�ن الطاقة والنمو االقت�صادي العاملي
متالزمان ،فالطلب على الطاقة يعتمد �أ�سا�س ًا على منو
وا�ستقرار االقت�صاد العاملي ،كما و�أن ا�ستقرار أ��سواق
الطاقة و�إمداداتها �ضروري للنمو االقت�صادي العاملي،
لذلك فمن ال�ضروري تفعيل �آليات ح��وار الطاقة بني
املنتجني وامل�ستهلكني للم�ساهمة يف منو االقت�صاد العاملي
وا�ستقرار أ��سواق الطاقة.
و أ�كدوا �ضرورة دعم إ�عالن ا ألمم املتحدة اختيار عام
 2012ليكون "ال�سنة الدولية للطاقة امل�ستدامة للجميع".
وطالبوا املجتمع ال��دويل بالتفاعل مع مبادرة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لزيادة
امل�ساعدات الإمنائية من امل ؤ��س�سات الوطنية والإقليمية
والدولية وتوجيهها ملعاجلة فقر الطاقة من �أجل حتقيق
أ�حد أ�هم الأهداف التنموية لهذه الألفية.
كما �أك���دوا �أهمية توجيه امل���وارد واجل��ه��ود لتطوير
التقنيات املالئمة للتعامل مع ق�ضايا البيئة العاملية،
مبا فيها التغري املناخي ،جنب ًا �إىل جنب مع الإجراءات

وال�سيا�سات العاملية التي يتم اتخاذها �ضمن اتفاقية
ا ألمم املتحدة الإطارية للتغري املناخي اعتماد ًا على مبد أ�
امل� ؤس�وليات امل�شرتكة.
وح���ذروا م��ن أ�ن ع��واق��ب الق�ضايا املرتبطة بالديون
ال�سيادية لبع�ض الدول �ستمتد ت أ�ثرياتها ب�سبب تكامل
ا أل�سواق مبا يتجاوز تلك الدول وي�ؤثر على ا أل�سواق املالية
وحركة التجارة العاملية وعلى النمو االقت�صادي العاملي،
لذلك من ال�ضروري لدى التعامل مع الديون ال�سيادية
االعتماد على القرارات الذاتية للدول يف دعم �سيا�ساتها
املالية �إ�ضافة �إىل التعامل والتن�سيق امل�شرتك ،و إ�عطاء
�أولوية �أكرب لتن�شيط االنتعا�ش يف ا إلنتاج والتوظيف على
املدى الق�صري ،والبدء يف الإ�صالحات الهيكلية الالزمة
لتحقيق منو م�ستدام ومتوازن على املدى املتو�سط واملدى
الطويل .ويف هذا ال�صدد ،ف إ���ن للربملانات دور ًا مهم ًا
يف ذلك ،و�شددوا على �ضرورة أ�ن تكون هناك معايري
تنظيمية رقابية دولية و�إط��ار تنظيمي عاملي لتنظيم
عمليات امل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،و�إيجاد �آلية عاملية فعالة
ل إ
لنذار املبكر للتعامل مع املخاطر املالية ،مع احلاجة
إ�ىل �سيا�سات مالية م�ستدامة يف االقت�صادات ال�صناعية
والنا�شئة ،وفق ًا لظروف كل دولة .ويت�ضمن ذلك ،حماية
الفئات الأكرث حاجة يف املجتمع من خالل تدابري الدعم
امل�ستهدفة ،من �أجل �ضمان التما�سك االجتماعي.

آل الشيخ لوسائل اإلعالم :اللقاء التشاوري الثالث تميز
بمحاوره التي المست القضايا التي تؤرق الدول والشعوب
رفع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد آ�ل ال�شيخ ،خال�ص �شكره وامتنانه خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأمني  -حفظهما اهلل  -على دعمهما الكبري ملجل�س
ال�شورى من �أجل ا�ست�ضافة أ�عمال االجتماع الت�شاوري
الثالث لر ؤ��ساء برملانات ال��دول الأع�ضاء يف جمموعة
الع�شرين الذي اختتمت �أعماله م ؤ�خر ًا بالريا�ض.
وقال معاليه يف لقاء �صحفي عقب �صدور البيان اخلتامي
لالجتماع الت�شاوري �إن امل ؤ�متر متيز عن بقية اجتماعاته
ال�سابقة ب أ�طروحاته املختلفة التي �شملت كافة الق�ضايا التي
تهم الدول ا ألع�ضاء ،وكان لها الأثر الإيجابي يف تفاعل
امل�شاركني معها ،و�إبداء الكثري من الر�ؤى والأفكار املفيدة
حولها ،من خالل حماور االجتماع املتعلقة باحلوار العاملي
للثقافات ،والأزمة املالية و آ�ثارها على اال�ستقرار العاملي،
والطاقة والتنمية امل�ستدامة.
و�أك��د أ�ن مو�ضوع ا ألزم��ة املالية العاملية ال��ذي اقرتحت

اململكة مناق�شته خالل هذا االجتماع ،ك�سب أ�همية كبرية
يف حوارات ر ؤ��ساء برملانات الدول ا ألع�ضاء ب�صفته يهم دول
العامل ب�شكل �أ�شمل ،مو�ضح ًا أ�ن االجتماع الت�شاوري الرابع
�س ُي�سمح فيه امل�شاركة ل ألكادمييني ورجال الفكر ،للإ�سهام
يف طرح �آرائهم حول حماور االجتماع.
وتطرق معاليه إ�ىل أ�همية �إدراج املو�ضوعات التي تهم
اجلميع خالل اجتماعات جمموعة الع�شرين ،مبين ًا أ�ن

االجتماع الثاين للمجموعة ناق�ش ق�ضية مكافحة ا إلرهاب
ح�سبما طلبت كوريا ،حيث كان العامل حينها متجه ًا نحو
م�شاكل يف مناطق معينة تعاين منه ،وطلبت اململكة أ�ن
تتحدث يف ه��ذا اجلانب ألنها م�� ّرت مبرحلة قوية جد ًا
با إلرهاب ،وقابلته باجلوانب الدينية والفكرية ،حيث واجهه
العلماء واملفكرون والأدباء والك ّتاب والإعالم ب�شكل عام،
واملجتمع ب�شكل عام.
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ملف العدد
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

10

�آل ال�شيخ يت�سلم ر�سالة خلادم احلرمني من رئي�س كازاخ�ستان

معايل الرئي�س خالل �إحدى جل�سات االجتماع

 ..وي�ستقبل رئي�س جمل�س ا ألعيان الأردين

رئي�س الربملان الهندي

رئي�س الربملان الكوري

رئي�س جمل�س امل�ست�شارين املغربي
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رئي�س الربملان املاليزي

رئي�س الربملان املجري

نائب رئي�س الربملان االندوني�سي

رئي�س ال�شيوخ ا أل�سباين

نائب رئي�س االحتاد الأوروبي

نائب رئي�س الربملان الإيطايل

رئي�س الربملان ال�صيني

رئي�س الربملان الرتكي
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ملف العدد

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

المملكة لن تدخر جهدًا للعمل مع المجتمع
الدولي الستقرار سوق الطاقة
�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف الكلمة التي افتتح
بها �أعمال اللقاء �أن اململكة العربية ال�سعودية من أ�وائل
الدول التي �أ�سهمت يف حتقيق �أهداف التنمية الألفية
و�أنها لن تدخر جهد ًا للعمل مع املجتمع الدويل ال�ستقرار
�أ�سواق الطاقة ودعم حوار املنتجني وامل�ستهلكني مبا
فيه ا�ستدامة النمو االقت�صادي العاملي م�شدد ًا على أ�ن
تعزيز التنوع الثقايف يوفر الأ�سباب امل ؤ�دية �إىل تقوية
و�شائج التعاون ال��دويل الفت ًا يف هذا ال�صدد إ�ىل �أن
اململكة كانت �سباقة �إىل الدعوة للحوار بني �أتباع ا ألديان
مطالب ًا ببلورة إ��سرتاتيجية �شاملة لتفعيل احلوار بني
�أتباع الأديان والثقافات.
وقال�" :إن العامل ي�شهد حالي ًا تطورات على خمتلف
ا أل���ص��ع��دة خ��ا���ص��ة م��ا يتعلق منها ب���ا ألزم���ة املالية
واالقت�صادية التي جتتاح بع�ض دول ال��ع��امل ،والتي
حتتاج ت�ضافر كل اجلهود الدولية من �أجل �إيجاد احللول
الناجعة لها ،واحلد من �آثارها ال�سلبية املتعددة التي
من أ�همها انزالق اقت�صاديات بع�ض الدول نحو ركود
اقت�صادي ذوي ت أ�ثريات عاملية ،مما يظهر مدى احلاجة
إ�ىل احلد من تلك الت أ�ثريات ال�سلبية والرتكيز على �سبل
حل مع�ضلة الديون ال�سيادية وتفاقمها ،وتقلبات أ��سعار
ال�صرف ،ومعدالت البطالة املتزايدة ،و�ستعمل اململكة
من خالل هذه املجموعة ومن خالل امل�ؤ�س�سات املالية
والنقدية الدولية املعنية على إ�يجاد �أف�ضل احللول
إلعادة االنتعا�ش �إىل االقت�صاد العاملي.
و أ����ض��اف رئي�س جمل�س ال�شورى ب أ���ن هناك ارتباطاً
وثيق ًا بني البيئة والتنمية وهو ما أ�دى �إىل ظهور مفهوم
التنمية امل�ستدامة؛ فالتنمية امل�ستدامة :هي عملية
تطوير وا�ستغالل املوارد ،دون امل�سا�س مبقدرات الأجيال
القادمة .ا ألمر الذي ي�ستلزم االهتمام بحماية البيئة،
ألجل حتقيق التنمية امل�ستدامة .وتلعب الطاقة دور ًا مهم ًا
يف بناء العالقات املتبادلة بني االقت�صاديات العاملية؛
فالطاقة هي املحرك الأ�سا�س ألي منو اقت�صادي وتنمية
م�ستدامة ،م�شدد ًا على أ�ن من الأهمية مبكان تفعيل
التعاون الدويل من أ�جل �إيجاد أ��سواق للطاقة تتمتع
بال�شفافية واال�ستقرار ،وتخدم م�صالح كل من املنتج
وامل�ستهلك مع �ضرورة دعم البحوث واال�ستثمارات
التي تهدف �إىل تنويع م�صادر الطاقة وتقليل آ�ثارها

12

 1433 -132هـ

البيئية ،م�شري ًا يف هذا ال�صدد �إىل أ�ن اململكة لن تدخر
جهد ًا يف هذا املجال للعمل مع املجتمع الدويل ال�ستقرار
�أ�سواق الطاقة ودعم حوار املنتجني وامل�ستهلكني ملا فيه
ا�ستدامة النمو االقت�صادي العاملي.
وح���ول احل����وار ال��ع��امل��ي ل��ل��ث��ق��اف��ات ال���ذي ي��ع��د أ�ح��د
مو�ضوعات جل�سات اللقاء ،قال آ�ل ال�شيخ�( :إن تعزيز
التنوع الثقايف يوفر الأ�سباب امل ؤ�دية �إىل تقوية و�شائج
التعاون الدويل ،وميثل آ�لية مهمة للتوا�صل والتفاهم
فيما بني الأمم وال�شعوب ،وذلك من خالل احلوار بني
أ�تباع الأدي��ان ،والتقارب بني الثقافات ،الذي ينتهي
إ�ىل الت آ�لف والتحالف بني احل�ضارات من �أجل تخفيف
التوتر وال�صراع يف املجتمع الدويل ،وبناء م�ستقبل �آمن
ومزدهر للإن�سانية).
ولفت النظر إ�ىل أ�ن اململكة �سباقة إ�ىل الدعوة �إىل
احلوار بني �أتباع الأديان والثقافات حيث جت�سد ذلك
يف امل�ؤمتر الذي دعا إ�ليه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار بني أ�تباع الأديان
والثقافات؛ الذي عقد يف مدينة مدريد عام 2008م،
ثم تال ذلك لقاء يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك،
حيث توجت هذه اجلهود ب إ�ن�شاء مركز امللك عبداهلل
ب��ن عبدالعزيز ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��وار ب�ين أ�ت��ب��اع ا ألدي���ان
والثقافات يف فينا .و�إننا نرى اليوم أ�ن فر�صة املجتمع

الدويل تبدو �سانحة �أكرث من �أي وقت م�ضى؛ للعمل
اجلاد لدعم احلوار احل�ضاري بني ال�شعوب من خالل
اجلهد امل�شرتك ،وا�ستغالل و�سائل التقنية واالت�صاالت
احلديثة واملتطورة لبلورة �إ�سرتاتيجية �شاملة لتفعيل
احلوار بني �أتباع الأديان والثقافات ،وتكثيف اللقاءات
وامل ؤ���مت��رات وال��ن��دوات التبادلية بني ال��دول من أ�جل
عر�ض املفاهيم والقيم امل�شرتكة لهذا احلوار لكي يكون
أ�كرث فاعلية وت أ�ثري ًا.
ويف كلمة ال�ضيوف التي �ألقاها خريات مامي رئي�س
جمل�س ال�شيوخ بجمهورية كازاخ�ستان �أكد أ�ن بالده
منا�صرة وبقوة ملبادئ ا ألمن العاملي والت�سامح والتنوع
الثقايف وال��روح��ي وتبذل جهود ًا لتعزيز احل��وار بني
احل�����ض��ارات ،وو���س��ط أ�ول��وي��ات ال�سيا�سة اخلارجية
للبلد يربز دعم ن�شاط حتالف احل�ضارات واملبادرات
النبيلة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز معلن ًا �أن كازاخ�ستان �ست�ست�ضيف يف نهاية
مايو (�أي���ار) املقبل امل ؤ�متر الرابع ال��دوري املكر�س
ملو�ضوع ال�سالم والوئام كخيار للب�شرية و�سيناق�ش عدة
مو�ضوعات أ�برزها :دور الزعماء الدينيني يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة ،والدين والتعددية الثقافية ،والدين
وامل��ر�أة :القيم الروحية والتحديات املعا�صرة ،الدين
وال�شباب.

مجلس الشورى يطرح إقرار أنظمة وتشريعات دولية قوية
لمواجهة المخاطر الكلية وتوفير االستقرار المالي العالمي
طالب املتحدثون يف اجلل�سة اخلا�صة با ألزمة املالية
العاملية وت�أثريها على االقت�صاد العاملي التي عقدت
م�ؤخر ًا �ضمن جل�سات االجتماع الت�شاوري الثالث
لر ؤ��ساء برملانات الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين
التي انطلقت باتخاذ �إج��راءات عملية للخروج من
هذه ا ألزمة مبدين �أهمية إ��شراك الربملانات يف إ�يجاد
عالج ملا حدث على امل�سرح املايل العاملي الذي ت�سبب
يف �إ�ضعاف الكثري من اقت�صاديات الدول وخ�صو�ص ًا
املتقدمة منها يف حني �أملحوا إ�ىل ح��دوث انتعا�ش
ومنو يف �أكرث اقت�صاديات ال��دول النامية حمذرين
من تخوفهم من ارتفاع ن�سبة البطالة يف كثري من
الدول التي و�صلت �إىل . %50
وذهب بع�ض املتحدثني إ�ىل املطالبة ب�إن�شاء جمل�س
اقت�صادي عاملي يتبنى �إج����راءات عملية لإق��رار
اال�صالحات يف بنية النظام املايل العاملي ،م�ؤكدين
على أ�ن الربملانات هي اجلهة القادرة على �إحداث
ت�صورات ج��دي��دة بعد ف�شل ا إلج����راءات وا ألف��ك��ار
املطروحة للخروج من الأزمة.
فقد �أكد نائب رئي�س الربملان الأوروبي أ�وثمار كارا�س
على �أن الأزمة املالية العاملية حتتاج إ�ىل تعاون عاملي
م�شري ًا إ�ىل �أن االحتاد ا ألوروبي لي�س م� ؤس�و ًال وحده
عن الأزمة الفت ًا إ�ىل أ�همية ت�أ�سي�س نظام مايل عاملي
قوي ي�ستجيب جلميع املتغيريات التي ميكن أ�ن تواجه
العامل م�ستقب ًال.
ور أ�ى �أن وجود نظام رقابي مايل �صارم مع تعاون
اقت�صادي دويل يحقق بع�ض املكا�سب ولن يحل ا ألزمة
برمتها مطالب ًا ب إ�قرار نظام م ؤ��س�ساتي لكل ا ألمم
لتحقيق الإ�صالح املايل العاملي و�إن�شاء جمل�س مايل
عاملي تكون �أهم �أهدافه و�ضع ال�سيا�سات املالية على
�أ�س�س وا�ضحة جتنب ًا حلدوث �أزمة �أخرى �إ�ضافة �إىل
نظام رقابي �صارم.
يف حني �شدد رئي�س جمل�س النواب الربازيلي ماركو
مايا على أ�ن مو�ضوع ا ألزمة وت�أثرياتها قد �أ�شبع بحث ًا
دون قول احلقيقة على الرغم من �أنها ب��د أ�ت من
الدول املتقدمة وانتقلت �إىل الدول النامية والفقرية
و�سببت م�شاكل يف النظم املالية البنكية و أ�دت �إىل
خلق أ�زم��ة يف قطاع ا إل�سكان وارتفاع الفائدة على
الديون ال�سيادية وهو ا ألم��ر الذي �ضخم م�س�ؤولية

البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية مطالب ًا وزارت املالية
يف العامل بامل�ساعدة يف جتنب املخاوف بحيث ال ن�صل
إ�ىل الت أ�ثريات ال�سلبية التي خلقتها أ�زمة 1930م،
و أ��شار �إىل �أن املخاطر التي تواجه الدول ا آلن هي
أ�ن ت�ؤثر هذه ا ألزمة على االقت�صاديات املتهاوية بعد
أ�ن ت�أثرت فيها العالقات املالية بني البنوك املختلفة
واالحتاد الأوروبي وانت�شرت عرب احلدود مما ينذر
بتدمري االقت�صاد الدويل ب أ�كمله الفت ًا �إىل أ�ن ال�صعوبة
يف ذلك معاجلة ا ألزم��ة ب��الأدوات املالية التقليدية
ووا�صف ًا النتائج ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
جراء ا ألزمة باملخيفة حيث ارتفعت معدالت البطالة
يف الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء حيث و�صلت
يف اليابان  %19.4ويف ايرلندا  %15.1ويف االحتاد
ا ألوروب��ي  %10.4وو�صلت إ�ىل حد  % 50يف اليونان
وا�سبانيا.
فيما أ�ملح نائب رئي�س جمل�س الواليات الهندي رحمان
خان إ�ىل �ضرورة إ��شراك �صانعي القرار يف الدول
التي عانت من ا ألزمة على م�ستوى ال�سيا�سات املالية
م�شري ًا �إىل �أن الأزمة احلالية تتطلب و�ضع إ��سرتاتيجية
مالية تتوافر فيها الثقة واال�ستدامة لتحقيق النمو
امل�ستدام ،مطالب ًا ب أ�ن ت�ستوعب اقت�صاديات العامل
الكربى ال�سيا�سات ا أل�صغر اقت�صادي ًا.
من جانبه قال نائب رئي�س اللجنة الدائمة مل ؤ�متر
نواب ال�شعب ال�صيني هان ت�شيداه�" :إن العامل يقف
من ا ألزم��ة املالية يف مفرتق طرق مما يتطلب معه
إ�ق��رار �إج��راءات جماعية م�شرتكة لتحقيق التعايف
من الأزم��ة مو�ضح ًا ب�أن بالده تعمل لتحقيق النمو
واال�ستقرار من خالل طرح �أولويات و إ�جراءات ق�صوى
و�إ�صالح الهياكل االقت�صادية ورفع ا إلنتاجية ومعدالت
التوظيف ودعم االقت�صاديات النا�شئة وال�صغرية.
فيما �أك��د جمل�س ال�شورى �أن الأزم��ة املالية التي
اندلعت يف منت�صف عام � 2008سرعان ما حتولت
�إىل أ�زمة اقت�صادية عاملية و�أدت إ�ىل زيادة كبرية يف
الدين العام أ�ثرت على االقت�صادات املتقدمة مما
ا�ضطر حكومات الدول الكربى إلعادة ر�سملة البنوك
التي عانت من م�شكالت متفاقمة.
و أ��شار املجل�س يف ورقته التي قدمها ع�ضو املجل�س
الدكتور �سعيد ال�شيخ إ�ىل �أن التكاليف املبا�شرة

للأزمة املالية على احلكومات قد تبدو كبرية� ،إال
أ�نها يف الواقع �صغرية ن�سبي ًا مقارنة بالتكاليف غري
املبا�شرة الناجتة عن فقد �إرادات ال�ضرائب وزيادة
ا إلنفاق وتوفري حمفزات النمو االقت�صادي وما نتج
عنها من ات�ساع نطاق العجز املايل.
ولفت إ�ىل �أن التقديرات حلجم برامج الإنقاذ املايل،
مبا فيها �ضخ ر ؤ�و�س �أموال ،و�شراء الأ�صول ال�سيادية،
والتمويل احلكومي املبا�شر ،قد جتاوز  %13.0من
الناجت املحلي الإجمايل يف االقت�صادات املتقدمة.
ووفق ًا لإح�صائيات بنك الت�سويات الدولية لعام
� ،2007شكل الدين احلكومي يف العامل املتقدم
ح��وايل  %76م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،ولكن
يتوقع أ�ن تكون هذه الن�سبة قد ارتفعت �إىل %100
من الناجت املحلي ا إلجمايل يف عام  ،2011م�سجلة
الن�سبة الأعلى خالل العقود املا�ضية .وقد �شهدت
العديد من االقت�صادات املتقدمة م�ستويات �أعلى
من الدين العام يف املا�ضي ،غري �أن هذه املديونيات
العالية مل ت�ؤ ِد إ�ىل عدم القدرة على ال�سداد؛ يف حني
�أن املديونية احلكومية احلالية الهائلة تطرح خماطر
تعر�ض بع�ض الدول الطرفية يف املنطقة الأوروبية �إىل
و�ضع عدم القدرة على ال�سداد.
و�أفاد الدكتور ال�شيخ أ�ن وجود الأنظمة والت�شريعات
الدولية القوية ،مع توفر معايري من�سجمة وثابتة
عرب ال���دول ،أ��صبح �أم���ر ًا بالغ احليوية وا ألهمية،
لي�س فقط كو�سيلة ملنع الرتجيح بني الأنظمة ،و إ�منا
�أي�ض ًا ملواجهة املخاطر الكلية وتوفري اال�ستقرار
املايل على ال�صعيد الدويل؛ وهذا �سيتطلب جهود ًا
كبرية لتن�سيق الت�شريعات والأنظمة املالية فيما بني
الدول ،وترتيبات إ��شرافية ورقابية م�شرتكة بني الدول
تت�سم بقدر �أكرب من الت�شدد على امل ؤ��س�سات املالية
الدولية .كما �أن هناك قدر ًا من الإجماع فيما يتعلق
باحلاجة إ�ىل تطبيق آ�لية �إنذار مبكر دولية وفعالة.
وينحو التوجه على امل�ستويني الوطني والعاملي إ�ىل
قدر ًا �أكرث �شمو ًال من الرقابة والإ�شراف والتنظيم،
يف م�سعى ل�سد الفجوات التي كانت موجودة قبل
ا ألزمة املالية العاملية .و�سيتم تو�سيع نطاق الإ�شراف
والرقابة والتنظيم لتغطي ا ألدوات املالية املختلفة
و�أي�ض ًا امل�شاركني يف الأ�سواق مبختلف فئاتهم.
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ملف العدد

مجلس الشورى يؤكد التزام المملكة لمواجهة التحديات
العالمية الستدامة الطاقة وتشجيع التقنيات النظيفة
المتعلقة بمجال النفط والغاز
أ�كد امل�شاركون يف اجلل�ستني الرابعة واخلام�سة للقاء
الت�شاوري لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين
دور الطاقة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة و���ض��رورة
إ�قرار �سيا�سات وا�سرتاتيجيات ومبادرات دولية تتعلق
ب�إيجاد حلول مل�شاكل فقر الطاقة وم�صادرها يف العامل،
م��ن خ�لال امل�ساهمة يف تطوير التقنيات احلديثة
ال�ستحداث م�صادر جديدة للطاقة املتجددة وت�أمينها
للأجيال القادمة ،مع و�ضع اعتبارات للت�أثريات البيئية
واالجتماعية.
وحذرت �أوراق العمل التي قدمت يف اجلل�ستني اللتني
عقدتا حول مو�ضوع الطاقة ودورها يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة من اال�ستمرار يف ا�ستخدام م��وارد الطاقة
العادية دون اعتبار ل أ
لو�ضاع البيئية واالجتماعية ما
يهدد بخطر خميف على الإن�سان والبيئة.
و أ�كدت �أطروحات امل�شاركني على �أهمية و�ضع معايري
�آمنة للحيلولة دون ح��دوث آ�ث��ار �سلبية على الإن�سان
والبيئة ،انطالق ًا من حادث زلزال اليابان املدمر والذي
طال املفاعالت النووية ،مع �ضرورة ت أ�مني الطاقات
امل�ستدامة للتقليل من ا آلث��ار ال�سلبية التي تنتج على
اال�ستهالك الكبري للطاقة والذي جتاوز املعدل الدويل
امل�سموح ب��ه ،بهدف التقليل م��ن م�شاكل االحتبا�س
احلراري وتلبية احتياجات ال�سكان .و أ��شادت الأطروحات
بتجربة اململكة العربية ال�سعودية يف اال�ستفادة من
الطاقة النووية لال�ستخدام ال�سلمي رغم كونها أ�كرب
منتج للطاقة البرتولية ،كما �أ�شاد امل�شاركون بتجربة دولة
ا إلمارات العربية املتحددة من خالل تخ�صي�صها مدينة
"م�صدر" ت�ستخدم بها طاقة �آمنة نظيفة واحت�ضانها
للمقر الرئي�س للوكالة العاملية للطاقة املتجددة "ارينا"
مطالبني بالتو�سع يف ن�شر البنية التحتية للطاقة املتجددة
وعدم امل�سا�س بحق الأجيال املقبلة يف العي�ش �ضمن بيئة
نظيفة خالية من الكربون والنفايات اعتماد ًا على الطاقة
املتجددة.
وعر�ض جمل�س ال�شورى ر ؤ�ي��ة اململكة يف دور الطاقة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة من خالل ورقة جمل�س ال�شورى
والتي قدمها ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور ماجد بن
عبداهلل املنيف ع�ضو املجل�س م ؤ�كد ًا التزام اململكة مع
املجتمع الدويل على مواجهة التحديات العاملية املتعلقة
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بالطاقة والتقدم االقت�صادي من خالل ا�ستثماراتها
يف قطاع الهيدروكربونات وت�شجيع التقنيات النظيفة
املتعلقة مبجال النفط والغاز ،أ�و االن�ضمام إ�ىل اجلهود
الدولية للحد من تقلب �أ�سواق الطاقة ،ويف الوقت نف�سه،
ف�إن هدفها النهائي هو تقليل اعتماد اقت�صادها على
املوارد الهيدروكربونية ،مع اال�ستثمار يف جمال النفط
والغاز جلعل الإم��دادات �آمنة ومتاحة وت�سري بالتوازي
مع اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية والبنية التحتية وتطوير
القطاعات غري النفطية لتحويل االقت�صاد من اقت�صاد
قائم على املوارد الطبيعية إ�ىل اقت�صاد متنوع قائم على
املعرفة.
وقال الدكتور املنيف " :إ�ن ح�صة النفط من ا�ستهالك
الطاقة تبلغ حوايل  %35مما يجعله م�صدر الطاقة ا ألهم
نظر ًا لدوره املهيمن يف قطاع النقل يف حني �أن ح�صة
الغاز يف ا�ستهالك الطاقة هي  ،%25وترتكز �أ�سا�س ًا يف
توليد الكهرباء .وعلى الرغم من النجاح الن�سبي خلف�ض
ح�صة النفط يف ا�ستهالك الطاقة العاملي (ال�سيما يف
الدول ال�صناعية) .إ�ال �أن النفط والغاز ميثالن حتى
الآن  %60من ا�ستهالك الطاقة ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر
دورهما يف هذا املجال على مدى العقود الثالثة القادمة
على أ�قل تقدير ،وبالرغم من بع�ض النجاح الن�سبي يف
تنويع اقت�صادياتها ،ال يزال النفط م�ست�أثر ًا بح�صة
كبرية من الناجت املحلي ا إلجمايل ويف �إمكانات النمو يف
معظم البلدان املنتجة له".
واعترب �أن التغريات يف هيكل أ��سواق الطاقة وعالقاتها
على مر ال�سنني وكذلك أ�من��اط اال�ستهالك والإنتاج
والتجارة قد غريت امل�شهد العاملي للطاقة ،وبالنظر
إ�ىل امل�ستقبل ف�إن توقعات منظمات الطاقة العاملية مثل
منظمة �أوبك ووكالة الطاقة الدولية و إ�دارة معلومات
الطاقة يف الواليات املتحدة ت�شري �إىل أ�ن اجلزء الأكرب
من احتياجات الطاقة العاملية لعدة عقود قادمة �سيوفره
الوقود الأحفوري من الفحم والنفط والغاز والتي من
املتوقع �أن ت�ساهم بن�سبة  % 82يف مزيج الطاقة العاملية
بحلول عام  .2035ويعتمد اال�ستهالك املتوقع مل�صادر
الطاقة على العديد من االفرتا�ضات حول معدالت النمو
االقت�صادي وال�سكاين ،واجتاهات التح�ضر ،ووترية
التطور التكنولوجي يف القطاعات امل�ستهلكة ،و إ�مكانيات

اال�ستبدال املتاح ألنوع الوقود ،و أ��سعار الطاقة للم�ستهلك
النهائي .وتعتمد تقديرات ا إلنتاج من م�صادر الطاقة
املختلفة من ناحية �أخرى على تكاليف الإنتاج من هذه
امل�صادر ،وال�سيا�سات احلكومية ،ومناخ اال�ستثمار،
و أ��سعار النفط وغريها من العوامل الفنية واالقت�صادية.
و�أ�شار �إىل �أن توقعات وكالة الطاقة الدولية عام 2011
(�سيناريو ال�سيا�سات احلالية) تفيد بزيادة قدرها 124
مليون برميل من النفط املكافئ يومي ًا يف الطلب العاملي
على الطاقة �أما توقعات منظمة �أوبك فت�شري �إىل زيادة
 127مليون برميل نفط مكافئ ،من الآن وحتى عام
.2035
وتوقع أ�ن ت�سهم �أنواع الوقود الأحفوري يف الزيادة يف
اال�ستهالك العاملي للطاقة بن�سبة  %78ح�سب تقديرات
�أوب��ك و  % 74ح�سب تقديرات وكالة الطاقة الدولية،
يف حني أ�ن النفط والغاز �سي�سهمان بن�سبة  %43و %46
من الزيادة لكل منهما على التوايل .ومع ذل��ك ،ويف
إ�طار �سيناريو تطبيق �سيا�سات جديدة ،تت�ضمن معظم
�سيا�سات الطاقة والبيئة ،تتوقع الوكالة الدولية للطاقة
أ�ن تنخف�ض م�ساهمة الوقود ا ألحفوري يف الطلب العاملي
على الطاقة إ�ىل  %60خالل  2035-2010منها %40
للنفط والغاز.
وعلى الرغم من أ�ن الوقود ا ألحفوري �سيظل �صاحب
�أعلى ح�صة يف الطلب العاملي �إال �أن هناك انخفا�ض ًا
متوقع ًا يف ح�صة الوقود الأحفوري الن�سبي يف خليط
الطاقة الكلي ب�سبب املخاوف البيئية ،وتقلبات �أ�سعار
النفط والتح�سينات يف كفاءة ا�ستخدام الطاقة وتطوير
الطاقة املتجددة.
وط��رح الدكتور املنيف خم�سة حت��دي��ات ت��واج��ه �سوق
الطاقة املتجددة وتنويع م�صادرها مع وجود �شكوك بيئية
واقت�صادية وتكنولوجية و�سيا�سية كثرية ،ويتمثل التحدي
ا ألول يف توجيه اال�ستثمار لتنويع م�صادر الطاقة ،وكذلك
�ضمان إ�مدادات كافية ،يف حني تبلور التحدي الثاين يف
املواءمة بني االقت�صاد والطاقة والبيئة العاملية ،ملمح ًا
�إىل أ�ن ال�سعودية ت�شارك املجتمع الدويل يف هذا امل�سعى
ألن جميع التوقعات ت�شري �إىل أ�ن النفط والغاز �سيلعبان
دور ًا مهم ًا يف م�سرية النمو االقت�صادي العاملي لعدة
�سنوات ،وحيث إ�ن اململكة العربية ال�سعودية تتمتع برثوات

هائلة من تلك امل��وارد ،فقد وجهت جهودها الوطنية
وعالقاتها الدولية جلعل هذه املوارد �صديقة للبيئة .فقد
قامت بتمويل البحوث ،و إ�قامة م�شاريع جتريبية الحتجاز
وتخزين الكربون ( )CCSوال�شروع يف التعاون الدويل
ال�ستك�شاف إ�مكانات تكنولوجية يف هذا املجال .م�شري ًا
إ�ىل جهود اململكة يف تطوير م�صادر الطاقة املتجددة
والطاقة ال�شم�سية ب�شكل رئي�سي ،من �أجل تنويع مواردها
يف جمال الطاقة.
وح��دد الدكتور املنيف التحدي الثالث يف ال�سعي إ�ىل
تقليل التقلبات يف أ��سواق الطاقة التي �أثرت بدورها على
اال�ستثمار ،وال�سيا�سات االقت�صادية و�سيا�سات وبرامج
الطاقة يف املناطق املنتجة وامل�ستهلكة ،وبالتايل على آ�فاق
االقت�صاد العاملي� .أما التحدي الرابع فهو الت�صدي لفقر

الطاقة �أي �ضعف �إمكانات الدول النامية الفقرية يف
احل�صول على طاقة جتارية ب�شكل م�ستدام إ�ذ يقدر �أن
نحو  3مليارات من �سكان العامل يفتقرون إ�ىل الطاقة
احلديثة ،ونحو  1.3مليار ن�سمة (وال�سيما يف أ�فريقيا
جنوب ال�صحراء و�أجزاء من �آ�سيا) ال يح�صلون على
الكهرباء .إ�ذ على الرغم من �أن ا أله��داف الإمنائية
للألفية ( )MDGاملتفق عليها يف عام  2000من
قبل دول العامل كافة وم�ؤ�س�سات التنمية الرائدة يف
العامل ب�أ�سره قد تناولت هذه الق�ضية با إل�ضافة إ�ىل
املبادرات الدولية الأخرى� ،إال أ�ن إ�جراءات قليلة ملمو�سة
قد اتخذت يف هذا املجال ،م�شري ًا يف هذا ال�صدد إ�ىل
أ�ن اململكة العربية ال�سعودية بادرت �إدراك ًا منها لدورها
كمانح رئي�سي للم�ساعدات الإمنائية حول العامل ،التي

متثل  % 1.1من ناجتها املحلي الإج��م��ايل على مدى
العقود الأربعة املا�ضية ،إ�ىل إ�طالق برنامج "مكافحة
فقر الطاقة " عام  .2008ويهدف الربنامج إ�ىل توجيه
املوارد املالية من م ؤ��س�سات التنمية يف اململكة وامل ؤ��س�سات
ا إلقليمية والدولية التي هي ع�ضو فيها نحو امل�شاريع التي
متكن دول العامل املحتاجة من احل�صول على الطاقة
احلديثة.
وح�صر ال��دك��ت��ور املنيف ال��ت��ح��دي اخل��ام�����س يف دور
التكنولوجيا يف امل�ستقبل للح�صول على الطاقة وحتقيق
التنمية امل�ستدامة الفت ًا يف هذا ال�سياق �إىل �أن تطور
وانت�شار التكنولوجيا عامالن رئي�سيان يف زيادة كفاءة
ا�ستخدام الطاقة ،وتنويع م�صادرها ،وخف�ض تكاليفها،
والتخفيف من �آثارها البيئية.

تركيا والهند وايطاليا واندونيسيا تؤيد مبادرة خادم
الحرمين الشريفين للحوار كأساس للتقارب بين الشعوب
طالب امل�شاركون يف اللقاء الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء
الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين املنعقد يف الريا�ض
حالي ًا ب�ضرورة �إر�ساء قواعد �سليمة للحوار بني ال�شعوب
واحل�ضارات والثقافات املختلفة ،م�ؤكدين على �أهمية
مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز للحوار العاملي الذي عقد يف مدريد 2008م.
جاء ذلك خالل اجلل�ستني ا ألوىل والثانية من أ�عمال
اللقاء واللتان تناولتا مو�ضوع "احلوار العاملي للثقافات"
حيث ر أ��س اجلل�سة الأوىل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد آ�ل ال�شيخ ،فيما ر أ��س
اجلل�سة الثانية معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي
نويل كن�سيال.
وخ�لال اجلل�سة الأوىل أ�ك��د معايل رئي�س اجلمعية
الوطنية الرتكية ال�سيد جميل �ش�شك املتحدث الرئي�س
يف اجلل�سة دعم تركيا كل �سبل احلوار البناء و�إر�ساء
قواعده بحيث يعم ال�سالم والرخاء كافة ال�شعوب ،الفت ًا
�إىل أ�ن موقف بالده يف هذا ال�ش�أن يتفق كلي ًا مع موقف
اململكة العربية ال�سعودية وين�سجم مع مبادرة خادم
احلرمني ال�شريفني.
من جهته أ�و�ضح نائب رئي�س جمل�س ال�شيوخ ا إليطايل
ال�سناتور فانينو كيتي املتحدث ال��ث��اين يف اجلل�سة
�أهمية مد ج�سور احل��وار بني �شعوب القارة الواحدة
على اختالف دياناتهم ،م�ؤيد ًا وم�شيد ًا يف الوقت نف�سه

مببادرة خادم احلرمني ال�شريفني يف احلوار ك�أ�سا�س
لتقارب ال�شعوب والثقافات املختلفة.
ويف ذات ال�سياق أ�ك��د نائب رئي�س جمل�س الواليات
الهندي ال�سيد رحمان خان �أن الر ؤ�ية الهندية إلقامة
احلوار بني أ�تباع الأديان تتوافق كلي ًا مع الر�ؤى ال�سعودية،
خا�صة و أ�ن اململكة كانت �سباقة يف إ�ر�ساء �سبل احلوار
بني احل�ضارات ،وغ�يرت مفاهيم كثرية مثل �صراع
احل�ضارات �إىل حوار احل�ضارات وا ألديان ،مو�ضح ًا ب�أن
جميع الربملانيني مدعوون وب�سرعة للتعبري عن رغبات
�شعوب الدول يف إ�جراء حوار إ�يجابي يف�ضي إ�ىل �سالم
�شامل وعادل ،م�ضيف ًا ب�أن لدى الهند وبرملانها إ�ميان
كامل ب أ�همية التوا�صل حملي ًا وعاملي ًا باعتباره الو�سيلة
الوحيدة للتقارب بني ال�شعوب.
وطالب ع�ضو جمل�س ال��ن��واب جلمهورية اندوني�سيا
الدكتور حممد نور وحيد ب�ضرورة تعميم مبادرة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز على امل�ستوى الدويل ،الفت ًا �إىل
أ�ن بالده ت ؤ�من باحلوار الإيجابي مطالب ًا الربملانيني يف
جميع أ�نحاء العامل �أن يكونوا قدوة لل�شعوب يف الإميان
باحلوار البناء.
وك��ان الدكتور �صالح النملة ع�ضو جمل�س ال�شورى
ال�سعودي قد تقدم بورقة عمل حول مو�ضوع احلوار
�أو�ضح فيها �أن ما أ�فرزته املدنية احلديثة والثقافات
وا ألديان يقود �إىل حقيقة أ�ن حوار الثقافات هو املفهوم

ا إلن�ساين البارز ال��ذي يعك�س رغبة كل ال�شعوب يف
التعاي�ش ب�سالم لالرتقاء والتقدم ملا فيه خري ا إلن�سانية
جمعاء ،م ؤ�كد ًا على أ�همية احلوار بني أ�تباع ا ألديان
والثقافات يف هذه املرحلة بالذات ،ألن الظواهر التي
ت�شعل فتيل احلروب والفو�ضى وتهدد ال�سالم وا ألمن
الدوليني وتفكك أ�وا���ص��ر املجتمع ال��دويل ،كظاهرة
ا إلره���اب ،والعنف ،والتطرف ،وانت�شار املخدرات،
والتفكك الأ�سري الذي قاد إ�ىل تفكك املجتمعات،..
كل هذه الظواهر جاءت خالف ًا ملا جاءت به الأدي��ان
ال�سماوية وم��ا تنادي به الثقافات املعتربة ومبادئ
الأخالق واحرتام ا ألعراف.
و أ����ض��اف الدكتور النملة �أن فر�صة املجتمع ال��دويل
ع�بر ال�برمل��ان��ات ال��رائ��دة ل���دول جمموعة الع�شرين
والربملانات يف خمتلف دول العامل وكافة امل�ؤ�س�سات
احلكومية والدولية تبدو اليوم �سانحة ومهمة �أكرث من
�أي وقت م�ضى للعمل اجلاد لدعم احلوار احل�ضاري
بني ال�شعوب ،متمني ًا ب أ���ن ي�سهم االجتماع احلايل
واالجتماعات الالحقة لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة
الع�شرين يف دعم م�ؤ�س�سات وم�ؤمترات احلوار بني أ�تباع
الديانات والثقافات املعتربة ،وم�ساندتها ،وت أ�ييدها،
والعمل معها يف �سبيل حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية
الرامية �إىل نبذ اخلالفات التاريخية ،وتر�سيخ قواعد
ا ألمن وال�سالم والرخاء يف العامل.
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خدمات االتصاالت ونظام المجالس البلدية وحقوق
المرأة المطلقة والمراقبة الصحية في منافذ
الدخول ..تحت قبة المجلس

د .في�صل طاهر
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قطاع االت�صاالت ،ونظام املجال�س البلدية ،وتطوير
مكاتب ال�صلح �إىل دوائر ق�ضائية ،وحقوق املر�أة
املطلقة ،ودور هيئة التحقيق الإدعاء العام يف ردع
املجرمني ،ونظام املراقبة ال�صحية يف منافذ
الدخول ،وتوحيد رقم الطوارئ ،وت�أ�سي�س مركز

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار العاملي ،وهدر
املياه وم�شروعات التربيد يف هيئة الري وال�صرف
با ألح�ساء ،كانت �أب��رز املو�ضوعات التي نوق�شت
حتت قبة املجل�س خالل �شهر ربيع الأول 1433هـ.
ومن خالل ا�ستعرا�ض القرارات التي أ��صدرها
املجل�س ب�ش أ�ن بع�ض تلك املو�ضوعات ،حتقق رغبات
وحاجات املواطنني وتلبي همومهم وتطلعاتهم ،إ�ىل
جانب احل�ضور الكبري لهموم املواطن وحاجاته يف
طروحات ا ألع�ضاء ومداخالتهم يف املو�ضوعات
الأخ��رى التي متت مناق�شتها ومل ت�صدر ب�ش�أنها
قرارات من املجل�س ملزيد من الدرا�سة والبحث من
قبل اللجنة املعنية و�صو ًال �إىل القرار الذي ي�صب
يف �صالح الوطن واملواطن.
فقد ت�صدرت ا أل�ضرار ال�صحية لأبراج االت�صاالت
والأ���س��ع��ار املرتفعة لهواتف النقال والر�سائل
الق�صرية الإعالنية التي ترد على الهواتف النقالة
للم�شرتكني أ�و ما يطلق عليها الر�سائل االقتحامية،
ت�صدرت اهتمامات �أع�ضاءاملجل�س �أثناء مناق�شة
تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
ب�ش أ�ن التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور في�صل
طاهر خ�لال اجلل�سة التي عقدها املجل�س يوم
1433/3/14هـ.
فقد الحظ أ�حد الأع�ضاء أ�ن امل�ستهلك يتعر�ض
لتجاوزات خمتلفة من �شركات االت�صاالت ،ومن
ذلك اخلالفات التي تطر أ� على فواتري اخلدمات
وعند املراجعة لل�شركة من قبل امل�ستهلك ال يجد
الرد املنا�سب .كما ال توجد قناة وا�ضحة لتقدمي
ال�شكوى لهيئة االت�����ص��االت ،و إ�ذا قدمت ال يتم
الرد عليها من قبل الهيئة .معرب ًا عن ا ألم��ل يف
�أن يتخذ موقف وا�ضح من قبل الهيئة لإيقاف تلك
التجاوزات.
كما الحظ �أحد الأع�ضاء �أن ا ألبراج التي تن�شئها

امل�ستهلك يتعر�ض لتجاوزات
خمتلفة من �شركات االت�صاالت،
وال يجد الرد املنا�سب عند
االختالف على الفواتري

األعضاء وهموم الوطن

�شركات االت�صاالت على أ��سطح املباين ت�شوه منظر
املدينة إ��ضافة �إىل ما عليها من جدل كبري لأثرها
ال�صحي على ال�ساكنني يف هذه البنايات .ور�أى �أن
تقوم اللجنة ببحث هذا املو�ضوع مع الهيئة ملعرفة
البدائل املنا�سبة لهذه الأبراج ،وهل لها �ضرر على
ال�صحة �أم ال؟
و أ��شاد أ�حد ا ألع�ضاء بالتو�صية "الثانية" للجنة
املتعلقة بارتفاع �أ�سعار اخلدمات الهاتفية ،وقال:
�إن ما يدفعه املواطن ل�شركات االت�صاالت أ�كرث
من فواتري اخلدمات ا ألخ��رى كاملاء والكهرباء،
وهي ال تكلف كثري ًا ،كما �أن االرتفاع لي�س فقط
يف املكاملات ،و�إمن��ا يف الر�سائل وغريها �أي�ض ًا
حيث حلت اململكة يف املرتبة "ال�سابعة والثالثني"
بالن�سبة الرتفاع �أ�سعار اخلدمات الهاتفية وهذه
مرتبة مت�أخرة إ�ذا ما قورنت مب�ستوى املعي�شة
املنخف�ض مقارنة بكثري من الدول.
وق��ال �أح��د ا ألع�ضاء :ال ي��زال هناك احتكار يف
�سوق االت�صاالت وال بد �أن تكون الهيئة �أكرث عد ًال
للم�شرتكني يف هذه اخلدمات ،خا�صة عند النظر
يف م�ستويات الربحية العالية لها ،وا�ستخدام جزء
من �أرباحها يف ا�ستثمارات وحيازات خارجية.
و�أ ؤ�ي��د �إل��زام �شركات االت�صاالت بخف�ض �أ�سعار
خدمات االت�صاالت ور�سومها لتكون متنا�سبة مع
املعدالت العاملية والإقليمية .كما الحظ �أن التقرير
ي�شري �إىل تدين م�ستوى اململكة يف م�ؤ�شر التنمية
لالت�صاالت وتقنية املعلومات باملقارنة مع بع�ض
دول اخلليج ،ونظر ًا لأن اململكة من االقت�صادات
الكربى يف العامل وهو ما �أهلها لتكون من دول
جمموعة الع�شرين ،ف إ�ن هذا الرتتيب ال يليق بحجم
اقت�صاد اململكة .لذا ينبغي على الهيئة أ�ن ت�ضع
�ضمن أ�هدافها امل�ستقبلية �أن تكون �ضمن قائمة
الع�شرين يف م ؤ��شر التنمية ،متا�شي ًا مع موقع اململكة
يف جمموعة الع�شرين.
ولفت أ�حد ا ألع�ضاء إ�ىل �أن الغر�ض من خ�صخ�صة
قطاع االت�����ص��االت ك��ان احل�صول على اجل��ودة
وال�سعر املنا�سب واال�ستخدام الأمثل للموارد وهذا
ما مل يح�صل ،والحظ �أن ما هو موجود الآن عبارة
عن ممار�سات احتكارية ت�ؤدي �إىل عدم التو�سع يف
ذلك القطاع .كما �أن هناك أ�خطاء نظامية حت�صل
م��ن قبل املنظم ،كما ح�صل لبع�ض ال�شركات
العاملة يف جمال االت�صال من تعر�ضها خل�سارة
كبرية مما يدل على �أن هناك �إ�شكالية كبرية يف
�إدارة هذا القطاع.

وت�ساءل أ�حد ا ألع�ضاء عن دور هيئة االت�صاالت
الرقابي على بع�ض اجلهات التي تر�سل الر�سائل
ا إلعالنية �أو ما يعرف بالر�سائل االقتحامية؟
وو�صف ذلك ب�أنه غري نظامي وال �أخالقي .وطالب
مبنع هذه الر�سائل أ�و ا إل�شراف عليها ومراقبتها.
وطالب ع�ضو �آخر أ�ن تفعل هيئة االت�صاالت دور
�إدارة أ�من املعلومات لديها وحتويلها إ�ىل مركز
متكامل ،وو�ضع الت�شريعات التي جترم عمليات
االخرتاق ل�شبكات احلا�سب ا آليل ،وتوعية امل�ستهلك
حول مو�ضوع �أمن املعلومات.
و أ��شار �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن هناك معاناة من
�ضعف البنية التحتية وع��دم تكاملها يف قطاع
االت�صاالت ،وبخا�صة خدمات الهاتف اجل��وال،
وخ��دم��ات الإن�ت�رن���ت ،وط��ال��ب ب���إل��زام �شركات
االت�����ص��االت با�ستثمار ج���زء م��ن ع��وائ��ده��ا يف
ا�ستكمال البنية التحتية وانت�شارها يف جميع أ�نحاء
اململكة ،وا�صف ًا البنية التحتية اجليدة ب�أنها �أ�سا�س
لقطاع ات�صاالت متقدم.
وط��ال��ب ع�ضو �آخ���ر هيئة االت�����ص��االت ب���إل��زام
ال�شركات بو�ضع ج��دول زمني خلف�ض الأ�سعار،
وو�ضع خطة عمل مربجمة من بداية هذا العام إ�ىل
عام 2015م ،لت�صل اململكة �إىل املرتبة "اخلام�سة
ع�شرة" عاملي ًا من حيث أ��سعار خدمات االت�صاالت
ح�سب ت�صنيف االحتاد الدويل.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن الهيئة بحاجة لإعادة النظر
يف �أدائها ،وت�ساءل عن ن�سبة تغطية االت�صاالت يف
اململكة ون�سبة ال�سعودة يف هذا القطاع؟ وو�صف
�إجابات الهيئة ب�أنها غري دقيقة والحظ �أن تغطيات
ال�شركات للمدن الكربى فقط بينما يعاين معظم
�سكان اململكة يف امل��دن وال��ق��رى ال�صغرية من
�شبكات االت�صاالت وال يجدون التغطية بحجة �أن
مناطقهم غري مربحة ل�شركات االت�صاالت .وطالب
بعدم دعم هذه ال�شركات و�إلزامها باال�ستثمار يف
املناطق غري امل�شمولة باالت�صاالت بدرجة �أكرب.
واختتم النقا�ش بت�سا�ؤل أ�حد ا ألع�ضاء عن قدرة
خ��ب�راء االت�����ص��االت وتقنية امل��ع��ل��وم��ات  -من
مهند�سني ورجال �أعمال و�أكادمييني -على حماية
�أجيالنا من هذه االت�صاالت اخلطرية اجتماعي ًا
و�أخ�ل�اق���ي��� ًا؟ وع���ن م��ا إ�ذا ك���ان ل���دى اجل��ه��ات
احلكومية والهند�سية طرق ًا حتفظ �أمننا النف�سي
واالجتماعي ،وحترتم قيمنا وخ�صو�صية جمتمعنا
امل�سلم؟ متمني ًا من اللجنة ال�سعي لإيجاد حل لهذه
املع�ضلة التقنية ،ومكافحة هذه الأخطار.

هاكرز سعودي!!
لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل ما
�أث�ير يف ا إلع�ل�ام يف ال��ف�ترة املا�ضية من
أ�ن “هاكرز” – خم�ترق�ين -اخ�ترق��وا
بيانات بطاقات ائتمانية لبع�ض املواطنني
ال�سعوديني يف إ�ح���دى ال����دول ،رد ًا على
ادع��اء بوجود هاكرز �سعودي ح�صل على
بيانات بطاقات ائتمانية ملواطني تلك
الدولة ون�شرها على �شبكة الإنرتنت .ومن
املعروف �أن عمليات االخرتاق الإلكرتوين
ه��ي عمليات م�ستمرة وتتطور م��ع تطور
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،واالخ�تراق
يكون على م�ستويات خمتلفة ،وق��د �سبق
للمجل�س �أن أ����ص��در ق���رارات تتعلق ب�أمن
املعلومات وحمايتها� ،إ�ضافة إ�ىل موافقة
املجل�س على مالءمة درا�سة مقرتح نظام
حماية البيانات ال�شخ�صية قبل عدة أ��سابيع.
لذا ينبغي االهتمام ببع�ض النقاط ،منها
�أخذ احلذر الدائم ،وا�ستجالب التقنيات
املتطورة ،وا�ستقطاب الكفاءات الوطنية
املتميزة واملهرة يف مراكز �أمن املعلومات،
وتطويرهم ودعمهم ماديا ً ومعنوي ًا والتي
تعد م��ن �أ�صعب امل��ه��ارات و�أك�ثره��ا طلب ًا
بني تخ�ص�صات تقنيات املعلومات .كما
يجب االهتمام ب�أمن املعلومات وحمايتها
و أ�ن تكون مواكبة لهذا التو�سع ،والنظر يف
ا�ستحداث جهاز أ�و مركز وطني م�ستقل
يهتم ب أ�من املعلومات من ت�شريع ور�سم
�سيا�سات ومراقبة الت�سوق الإلكرتوين.
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األعضاء طالبوا بحصانة ألعضاء المجلس البلدي
واقترحوا منع المعلمين من العضوية

د .حممد النقادي

املدد الواردة فيما يتعلق بالف�صل
يف الطعن يف الرت�شح لالنتخابات
البلدية غري كافية ،فالف�صل
يف الطعن ي�ستلزم عقد جل�سة
واال�ستماع �إىل دفاع اجلهة
املعنية يف وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية عن القرار املطعون فيه

طالب أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى بتحديد أ�هداف نظام
املجال�س البلدية ،و�إع���ادة النظر يف ال�صالحيات
املمنوحة للجان الف�صل يف املخالفات االنتخابية،
واقرتحوا أ�ن يقدم ع�ضو املجل�س البلدي ا�ستقالته إ�ىل
رئي�س املجل�س �أو ًال ثم �إىل الوزير املخت�ص ،وطالبوا
مبنح ع�ضو املجل�س البلدي ح�صانة فيما يقوله يف
نطاق عمله ،وب�إعادة النظر يف ما ورد يف النظام ب�أن
يكون املجل�س خمت�ص ًا بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
يف امل�شروعات قائلني �إن ذلك من اخت�صا�ص الأمانة
والبلديات.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س ال��ت��ي ع��ق��دت يوم
1433/3/6ه��ـ حيث ا�ستكمل املجل�س مناق�شة تقرير
جلنة ا إل�سكان واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن م�شروع
نظام املجال�س البلدية ،وتال رئي�س اللجنة املهند�س
حممد النقادي م��واد م�شروع النظام و�أبديت عليها
مالحظات الأع�����ض��اء ،حيث ق��ال أ�ح��ده��م :إ�ن املدد
ال���واردة فيما يتعلق بالف�صل يف الطعن يف الرت�شح
لالنتخابات البلدية غري كافية ،فالف�صل يف الطعن
ي�ستلزم عقد جل�سة واال�ستماع إ�ىل دفاع اجلهة املعنية
يف وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية عن القرار املطعون
فيه ،فال بد من الت�أكد أ�ن هذه املدد كافية و أ�ن الق�ضاء
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ي�ستطيع ا�ستيعابها ،و إ�ن كانت طبيعة االنتخابات البلدية
وطبيعة انتهائها ت�ستلزم نوع ًا من اال�ستعجال.
وطالب �أحد ا ألع�ضاء ب�ضرورة �أن حتدد أ�هداف النظام
يف املادة "الأوىل" ،وقال :إ�ن النظام له ركنان �أ�سا�سيان،
ا ألول يتعلق باملجل�س نف�سه وا آلخر يتعلق باالنتخابات
وطريقة �سريها .فالأف�ضل �أن يكون الف�صالن الثالث
والرابع يف نهاية النظام.
واقرتح أ�حد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى أ�ن يقت�صر النظام
على الأ�س�س العامة فقط وترك التف�صيالت للوائح
التي يحتاج إ�ليها هذا النظام ،كما اقرتح �أن ين�ص يف
النظام على ا آلتي" :تنظيم الئحة الف�صل يف املنازعات
والطعون املتعلقة بانتخابات املجال�س البلدية �ضوابط
الف�صل يف تلك الطعون".
ولفت أ�حد ا ألع�ضاء إ�ىل ما ورد يف مواد النظام أ�ن
الطعن واال�ستئناف يكونان �أمام ديوان املظامل ،وقال:
لكن ال توجد لديوان املظامل فروع يف كل املحافظات،
لذا يح�سن تكوين دوائر� ،أو جلان من املحاكم الإدارية
للف�صل يف الطعون واال�ستئناف.
و أ��شار �أحد الأع�ضاء �إىل ما ن�صت عليه املادة «الثامنة
ع�شرة» من تكوين جلنة الف�صل يف الطعون واملخالفات
االنتخابية من ثالثة �أع�ضاء ،مت�سائ ًال عن �إمكانية

زيادة الأع�ضاء �إىل خم�سة أ�و �سبعة �أع�ضاء .كذلك ال
داعي لأن يكون ه ؤ�الء الأع�ضاء من املتخ�ص�صني يف
الأنظمة أ�و ال�شريعة ،وال �سيما يف هذه املرحلة ،وميكن
�أن يكتفي ب�أن يكونوا من ذوي الكفاية واخلربة.
وطالب �أحد ا ألع�ضاء بتقلي�ص لل�صالحيات الوا�سعة
للجان الف�صل يف املخالفات االنتخابية ،وقال� :إن مثل
ه��ذه ال�صالحيات يجب �أال تعطى مبثل ذل��ك القدر
الكبري.
وق��ال أ�ح��د ا ألع�ضاء� :إن النظام حت��دث عن فقدان
الع�ضوية ولكنه مل يفرق بني �سحب الع�ضوية وفقدانها،
فاملادة الواردة يف ذلك �ساوت بني احلالتني مع أ�ن هناك
فرق ًا بينهما ،وال بد من مراعاة ذلك .كذلك مل يرد
ن�ص ب�ش�أن الإجراء املتخذ يف حالة ارتكاب الع�ضو يف
املجل�س البلدي خمالفة ج�سيمة وهل ي�ؤدي ذلك إ�ىل
فقدان الع�ضوية أ�م ال؟
واقرتح أ�حد ا ألع�ضاء تعديل املادة "ال�سابعة والع�شرين"
بحيث يكون تقدمي اال�ستقالة إ�ذا رغ��ب فيها ع�ضو
املجل�س البلدي �إىل رئي�س املجل�س مبا�شرة ،وبعد النظر
فيها ترفع �إىل معايل الوزير لإقرارها.
وطالب أ�حد ا ألع�ضاء �أن ي�ضاف �إىل املادة "الرابعة
والع�شرين" ُحكم يت�ضمن منح ع�ضو املجل�س احل�صانة
فيما يقوله يف نطاق عمله ،كذلك ر أ�ى عدم منا�سبة �أن
يفر�ض على ع�ضو املجل�س خالل مدة ع�ضويته الإقامة
يف نطاق املجل�س ،وقال� :إن كان من املنطقة نف�سها فال
ب�أ�س أ�ن يقيم يف �أي منطقة �أخرى ،لكن ال ينبغي أ�ن
تنقطع ع�ضويته مبجرد انتقال مقر إ�قامته من نطاق

املجل�س إ�ىل منطقة �أخرى.
و�أ�شار أ�حد الأع�ضاء �إىل ما ورد يف امل��ادة "الرابعة
والع�شرين" والتي ن�صت على" :و�إذا قرر املجل�س تكليفه
مبهمة �أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهته،"..
وقال� :إن ذلك يعني أ�ن ع�ضو املجل�س إ�ذا كان مدر�س ًا
ف�سوف ي�سمح له بالتغيب عن طالبه ،يف حني م ؤ��س�سة
التعليم عانت كثري ًا من تغيب املعلمني الذين �صدرت
لهم موافقة بالتغيب مل�شاركتهم يف برامج أ�و فعاليات،
لذا يح�سن �ضبط ذلك بحيث ال يتعار�ض عمل الع�ضو
يف املجل�س مع عمله الأ�سا�سي ،وال �سيما �إذا كان معلم ًا
أ�و �أن مينع املعلمون من امل�شاركة يف ع�ضوية املجال�س.
وت�ساءل أ�حد ا ألع�ضاء كيف يبدي املجل�س ملحوظاته
على احل�ساب اخلتامي للبلدية ويقره يف آ�ن واحد؟
وما فائدة �إبداء امللحوظات؟ وال �سيما �أن املق�صود هو
�أن �إبداء امللحوظات يكون بعد الدرا�سة وعر�ضها على
�صاحب ال�صالحية للإطالع عليها واتخاذ ما يلزم
ب�ش أ�نها.
ولفت �أحد أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل أ�ن التن�سيق
مع اجلهات احلكومية يف امل�شروعات لي�س من �ضمن
اخت�صا�صات املجال�س البلدية و�إمن��ا هو اخت�صا�ص
�أ�صيل ل أ
لمانة والبلديات.
والحظ �أحد الأع�ضاء منح النظام املجال�س البلدية
اخت�صا�صات وا�سعة و�شاملة ،إ�ال �أنها جاءت مبعرثة يف
عدد من املواد مما عر�ضها للتكرار وا إل�سهاب .واقرتح
�إعادة �صوغ مواد االخت�صا�صات من املادة "التا�سعة
والع�شرين" إ�ىل املادة "اخلام�سة والثالثني" ،ودمج تلك

�أحد مراكز ت�سجيل الناخبني بالريا�ض

االخت�صا�صات والتفريق بني الرقابية منها والتطويرية.
وقال �أحد ا ألع�ضاء :إ�ن م�شروع النظام ينبغي �أن ي�شتمل
على آ�لية فعالة للتعامل مع القرارات التي رفعت للوزير
ومتابعتها ،كما ينبغي �أن ين�ص امل�شروع على �أنه يف حالة
ما إ�ذا كانت هناك أ��سباب حتول دون تنفيذ القرارات
ال�صادرة من املجل�س فيكون االعرتا�ض خالل مدة
يحددها النظام ثم تعاد للمجل�س البلدي مت�ضمنة
�أ�سباب االعرتا�ض عليها إلعادة النظر فيها.
واقرتح أ�حد ا ألع�ضاء أ�ن ين�ص النظام على ا إلجراء
الالزم يف حالة إ��صرار املجل�س البلدي على قراره ،وال
�سيما �أن قوانني املجال�س البلدية – يف كثري من الدول-
تن�ص على حتديد جهة م�ستقلة للنظر يف اخلالفات بني
الوزير واملجل�س البلدي .واقرتح إ�ع��ادة �صوغ الفقرة
(�ساد�س ًا) من املادة "التا�سعة والع�شرين" والتي تتعلق
باخت�صا�ص املجل�س البلدي يف إ�بداء الر أ�ي يف ا ألنظمة
لت�صبح بالن�ص ا آلت��ي�" :إبداء ال��ر�أي يف م�شروعات
الأنظمة واللوائح اجلديدة املتعلقة باخلدمات البلدية".
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن اخت�صا�صات املجال�س البلدية
ال تخرج عن نطاق ال�ش ؤ�ون البلدية ولي�س من بينها ما
يخدم املحافظات وال �سيما أ�ن هذا امل�شروع دمج مع
نظام املجال�س املحلية ،واخت�صا�صات تلك املجال�س
�أكرب من ذلك ،فهي ت�شمل إ�ن�شاء املدار�س واملراكز
ال�صحية واجلامعات وجميع اخلدمات التنموية .واقرتح
الع�ضو �إعادة النظر يف مواد هذا امل�شروع.
وق��ال أ�ح��د ا ألع�ضاء :من غري املنا�سب إ�ي���راد كلمة
"البلديات" يف مواد امل�شروع ،ويح�سن أ�ن ت�ستبدل بها
عبارة "مار�س املجل�س �سلطاته الرقابية على اجلهات"،
وال �سيما أ�ن لدينا بلديات و أ�م��ان��ات وجممعات كما
يح�سن إ�طالع املجل�س على اال�ستثمارات قبل طرحها
للمناف�سة ،والتن�سيق بني جمل�س املنطقة واملجل�س
البلدي .كما اقرتح �إفراد مادة خا�صة باالخت�صا�صات
تنقل �إليها جميع اخت�صا�صات املجل�س البلدي.
وقال ع�ضو �آخر :ال بد أ�ن يكون جمل�س املنطقة على علم
ودراية باملو�ضوعات والقرارات قبل رفعها ،وال �سيما يف
املدن الرئي�سة التي كونت لها هيئة عليا لتطويرها ،مثل
الريا�ض ومكة املكرمة واملدينة املنورة.
ولفت �آخ��ر إ�ىل �أن هناك فروق ًا بني االخت�صا�صات
وال�صالحيات وقال :إ�ن االخت�صا�صات هي جمموعة
الأع��م��ال التي يقوم بها اجل��ه��از التنظيمي ،بينما
ال�صالحيات هي �سلطة اتخاذ القرار يف مو�ضوع ما
دون احلاجة للرجوع إ�ىل م�ستوى إ�داري أ�على .و أ��ضاف:
يلحظ أ�ن مواد الف�صل ال�ساد�س ال تت�ضمن أ�ي �سلطة
اتخاذ قرار يف مو�ضوع حا�سم ،ولي�س يف النظام أ�ي
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�صالحية للمجل�س يف حالة عدم االتفاق مع البلدية على
تنفيذ اخلطط والربامج.
و أ����ض��اف :يلحظ أ�ن الفقرة (���س��اد���س�� ًا) م��ن امل��ادة
"التا�سعة والع�شرين" حولت اخت�صا�صات املجل�س
البلدي من جمل�س اتخاذ قرار إ�ىل جمل�س تنفيذي،
�إ�ضافة إ�ىل �أن الفقرة (�ساد�س ًا) أ�عطت املجال�س
البلدية أ�كرب من الدور املنوط بها .لذا ينبغي أ�ن تكون
املجال�س هي املرجع النهائي يف اعتماد املخططات
ال�سكنية واخلدمات البلدية ،و أ�ن حتول البلديات �إىل
مراكز مالية م�ستقلة ،بحيث يكون املجل�س هو من
يت�صرف يف امليزانية ،ومن ثم فر�ض اخلطط والربامج
املقرتحة على البلديات.
واقرتح أ�حد الأع�ضاء أ�ن يعقد املجل�س جل�ساته مرة
كل ( )15يوم ًا وقال :إ�ن ق�صر االجتماعات على مرة
واحدة يف ال�شهر فيه تعطيل للعمل وامل�شروعات املرتبطة
باملواطنني.
وق��ال ع�ضو آ�خ��ر :إ�ن امل��ادة "الثانية وا ألربعني" هي
�إح��دى �أه��م م��واد النظام ،ألنها حت��دد عمل املجل�س
البلدي وقدرته على اتخاذ القرار ،فهل ميلك املجل�س
البلدي �سلطة اتخاذ القرار امللزم للبلدية �أم ال؟ كما
�أن ن�ص هذه امل��ادة يتعار�ض مع امل��ادة "الثانية" من
م�شروع النظام التي متنح املجل�س �سلطة التقرير
واملراقبة .فكيف ميار�س املجل�س �سلطة التقرير وهو ال
يتخذ القرار؟ �أي�ض ًا الن�ص احلايل يعوق املجل�س من �أن
يكون �صاحب قرار يف ظل قدرة البلدية على االعرتا�ض
على قراراته ومن ثم االحتكام للمرجع الإداري ليكون
هو �صاحب القرار ولي�س املجل�س .كما يلحظ أ�ن الن�ص
احلايل غري عملي نظر ًا لوجود ( )285جمل�س ًا بلدي ًا
قابلة للزيادة ت�شرف عليها وزارة ال�ش ؤ�ون البلدية
والقروية.
واقرتح �أن يكون ن�ص املادة كالآتي" :يبلغ قرار املجل�س
إ�ىل البلدية خ�لال خم�سة �أي���ام م��ن ت��اري��خ ���ص��دوره،
وللبلدية �إبداء اعرتا�ضها على قرار املجل�س خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ إ�بالغها بالقرار ،ويتخذ املجل�س
قراره يف اعرتا�ض البلدية يف اجلل�سة التالية للمجل�س،
ويكون قراره ملزم ًا للبلدية يف حال �صدوره ب أ�غلبية ثلثي
الأع�ضاء احلا�ضرين.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء إ�ىل أ�نه بالنظر إ�ىل أ��صل تكوين
املجل�س البلدي املقر من احلكومة ،ومن مفهوم طريقة
تكوين هذه املجال�س على �أ�سا�س �أن  %50من �أع�ضائه
منتخبون ،و %50معنيون ،يفرت�ض �أن يكون ه ؤ���الء
املعينون قد عينوا عن طريق اجلهاز امل�شرف على
القطاع البلدي ،مبعنى �أن يكون لوزارة ال�ش ؤ�ون البلدية
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والقروية الكلمة الف�صل يف تعيينهم .كما يفرت�ض �أن
يكون ه ؤ�الء املعينون خرباء ومتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون
البلدية واختريوا وفق أ��س�س علمية بحتة حتى يحققوا
التوازن يف اتخاذ القرار بينهم وبني ا ألع�ضاء املنتخبني
الذين قد يكون انتخابهم قائم ًا على عدة اعتبارات
�سيا�سية واجتماعية و أ��سرية .عليه يجب أ�ن نعطي
الثقة ألع�ضاء املجال�س البلدية ومننحهم املزيد من
ال�صالحيات ،وجنعل القرار النهائي لهم ولي�س للبلدية.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن الإ�ضافة التي �أحدثتها اللجنة
على ن�ص املادة "ال�سابعة والثالثني" فيها تقييد ،ولي�س
ثمة عالقة �سببية بني انعقاد املجل�س وت أ�كيد توافر مكان
خم�ص�ص ل��ه .وم��ن املنا�سب أ�ن تعود اللجنة ملقرتح
احلكومة ،نظر ًا لأن��ه يعطي املرونة الكاملة واملطلقة
لالجتماع يف �أي مكان داخل النطاق الإ�شرايف للمجل�س
وح�سب ما تتطلبه امل�صلحة.
وعلق �أحد الأع�ضاء ب�أنه ال ميكن تفعيل هذه املجال�س
البلدية دون �إعطائها ال�صالحية الكاملة لت�ستطيع بها
تنفيذ ما هو مطلوب منها ويحقق أ�هدافها ،وقال� :إن
امل��ادة "الثانية والأربعني" تقيد عمل املجل�س وتعطي
البلدية احلق يف االعرتا�ض على قرارات املجل�س .لذا من
املنا�سب حذف املادتني "الثانية والأربعني" و"الرابعة
والأربعني" واالكتفاء باملادة "الثالثة وا ألربعني".
واق�ترح أ�ح��د ا ألع�ضاء أ�ن ت�ستفيد اللجنة من نظام
جمل�س ال�شورى املتعلق بتنظيم اجلل�سات واال�ستفادة منه
وتطبيقه على م�شروع نظام املجال�س البلدية ،فما جاء
به الف�صل ال�سابع من م�شروع النظام فيه خلل وق�صور.
وام��ت��دح أ�ح��د ا ألع�ضاء ما ورد يف امل��ادة "ال�ساد�سة
والأربعني" من ا إل�شارة �إىل تو�سيع رقابة املجل�س البلدي
على أ�ي جهة �أخرى ،ور�أى �أن هذا هو الأن�سب من �أجل
تو�سيع أ�عمال ورقابة املجل�س ،وال �سيما على املجال�س
املحلية واملناطق.
وقال �أحد ا ألع�ضاء :ينبغي ا�ستقالل املجال�س البلدية
وو�ضع ميزانية خا�صة بها ،والعمل على جعلها جهة
رقابية �أ�سوة بالبلدية ،وال �سيما �أن البلدية تعد اجلهة
الرقابية الوحيدة على اخلدمات.
وق���ال �آخ����ر :م��ن امل��ن��ا���س��ب حت��دي��د ل��ق��اءات املجل�س
باملواطنني بتاريخ �شهري حمدد ،وعدم تركها مبهمة
بال تاريخ.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن املجل�س لي�س له �شخ�صية
اعتبارية م�ستقلة عن �شخ�صية البلدية ،وال �سيما أ�ن
امليزانية واحدة .وقال :ينبغي �أن يكون ال�صرف املادي
و�شغل الوظائف يف املجل�س وفق نظام حمدد.
وق��ال أ�ح��د ا ألع�ضاء� :إن امل��ادة "الثامنة وا ألربعني"

والتي ن�صت على �أن يدر�س املجل�س �شكاوى املواطنني
واحتياجاتهم واقرتاحاتهم ويتخذ القرار املنا�سب و أ�ن
ين�سق مع اجلهات الأخرى إليجاد احللول لتلك ال�شكاوى
كلفت املجل�س ما ال يطيق ،وال �سيما �أن املجل�س ي�ستقبل
ال�شكاوى وي�ضع لها احللول ،وين�سق مع اجلهات الأخرى.
�إ�ضافة إ�ىل �أن هذه املادة خارجة عن حدود اخت�صا�صه،
فاخت�صا�صه يف الأمور البلدية ،لذا يح�سن إ�عادة النظر
يف هذه املادة.

تخ�صي�ص ميزانية املجل�س �ضمن ميزانية
البلدية �سيحد من �أعماله و�أداء واجباته
وق��ال أ�ح��د ا ألع�ضاء :إ�ن تخ�صي�ص ميزانية املجل�س
�ضمن ميزانية البلدية� ،سوف يقف حجر عرثة أ�مام
املجال�س يف ت�أدية �أعمالها وواجباتها .لذا يح�سن ربط
ميزانية املجال�س ب أ�مانة املجال�س املرتبطة بوزير ال�ش�ؤون
البلدية والقروية.
و�أ���ض��اف� :إن الفقرة (ث��ال��ث�� ًا) م��ن امل���ادة "احلادية
واخلم�سني" أ����ش��ارت إ�ىل ���ش��راء ا أل���ص��وات م��ن قبل
املر�شحني وعدتها جرمية ،ومل ت�شر إ�ىل بيع ال�صوت
االن��ت��خ��اب��ي ،وال �سيما أ�ن ال��ن��ظ��ام يخاطب املر�شح
والناخب .لذا اقرتح �إ�ضافة مادة متنع �إعطاء ا أل�صوات
أ�و احل�صول عليها بطريقة غري م�شروعة.
وقال ع�ضو �آخ��ر :إ�ن هذا النظام ال يخدم كثري ًا من
أ�عمال 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�صحية والبيئة للمحافظة .لذا اقرتح إ�عادة هيكلة هذا
النظام ،بحيث تكون املجال�س البلدية م�س�ؤولة عن توفري
اخلدمات للمحافظة ومناق�شة امليزانية ،وتكون ذات
�شخ�صية اعتبارية مبيزانية م�ستقلة.
واقرتح �أحد ا ألع�ضاء دعوة املواطنني للمجل�س البلدي
عند مناق�شة �أي مو�ضوع ملعرفة ر أ�ي��ه��م حيال تلك
املو�ضوعات ،كما اقرتح �أن تكون هناك تغطية �إعالمية
جلل�سات املجل�س البلدي.
وق��ال �أح��د الأع�����ض��اء� :إن هناك غياب للحد ا ألدن��ى
للعقوبات يف هذا النظام ،وال �سيما �أنه لي�س لدينا قانون
جنائي ي�ضع حد ًا �أدنى للعقوبات .لذا تقدمت بتو�صية
لو�ضع حد �أدنى للعقوبة ال�سالبة للحرية والغرامة املالية،
بحيث ي�ضمن النظام للمتهم احلدود املتعارف عليها يف
قوائم العدالة اجلنائية ،والتمتع بجميع احلقوق املكفولة
له من خالل املنظومة الق�ضائية املتكاملة ،و أ�ال يحرم من
ال�ضمانات من اجلهة املخت�صة عند النظر يف الق�ضية
املتهم بها.

كادر خاص للعاملين باالتصاالت إلعداد كوادر
مؤهلة إلدارة برامج الحكومة اإللكترونية
الكثري من موظفي وزارة
االت�صاالت الذين تبتعثهم
وتدربهم الدولة يت�سربون للقطاع
اخلا�ص ب�سبب عدم وجود كادر،
مما ميثل خ�سائر مادية وب�شرية
كبرية على الدولة
وافق جمل�س ال�شورى على قرار ن�ص على دعوة وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات إ�ىل التن�سيق مع جهات
االخت�صا�ص إلع���داد ك��ادر خا�ص للعاملني يف حقل
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وذلك لتقدمي احلوافز
الالزمة لإعداد الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة لإدارة برامج
التحول الإلكرتوين يف الأجهزة احلكومية ،كما دعا
ال��ق��رار اجل��ه��ات احلكومية �إىل ت�شجيع ا�ستخدام
ال�برجم��ي��ات م��ف��ت��وح��ة امل�����ص��در ل��ف��وائ��ده��ا الأم��ن��ي��ة
واالقت�صادية ،وك��ان املجل�س ق��د ا�ستمع �إىل وجهة
نظر جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن
ملحوظات ا ألع�ضاء و�آرائ��ه��م جتاه التقرير ال�سنوي
ل����وزارة االت�����ص��االت وتقنية املعلومات للعام امل��ايل
1432/1431هـ ،تالها رئي�س اللجنة ،حيث أ��شار إ�ىل
وج��ود جتان�س بني البند اخلا�ص ال��ذي ي�صرف على
حما�ضرات ن�شر الثقافة واملعرفة الرقمية والبند
اخلا�ص بقوافل التدريب ،لأن كال امل�شروعني له عالقة
برفع الوعي وردم الفجوة الرقمية ،ووجه االختالف
بينهما �أن املحا�ضرات تنفذ يف املدن الكربى بهدف
رف��ع الوعي لطالب وطالبات املرحلة الثانوية� ،أما
قوافل التدريب ف�إنها تنفذ يف القرى والهجر عن طريق
دورات تدريبية عملية يف املدار�س ،وبالن�سبة للتكلفة ف إ�ن
م�شروع قوافل التدريب ا إللكرتوين مدته خم�س �سنوات
�شاملة جتهيز حافالت بكل التقنيات مبا فيها االت�صال
بالإنرتنت ،ليكون معم ًال تدريبي ًا متنق ًال لتنفيذ ()2400
برنامج تدريبي يف ( )600قرية وهجرة ،مبا يف ذلك
تكاليف املدربني واملن�سقني املتنقلني مع القافلة و�سكنهم
وم�صروفاتهم وال�سائقني و�صيانة احلافالت .وكذلك
فريق عمل مقيم يف الوزارة وجميعهم من املواطنني.
وبخ�صو�ص قوافل التدريب ا إللكرتوين �أو�ضح رئي�س
اللجنة �أن الوزارة أ�علنت عن امل�شروع يف ا إلنرتنت ،ومل

ترغب يف �صرف مبالغ طائلة للدعاية له ،فامل�شروع له
أ�هداف حتقق باملتابعة� ،أما عن االخرتاقات ا إللكرتونية
ا ألمنية ،فقال :ال بد للجهات التي لديها مواقع على
الإنرتنت �أن ت أ�خذ كل االحتياطات واالحرتازات ا ألمنية
الالزمة ،والوزارة تزود اجلهات احلكومية باملعلومات
والإر�شادات و�أف�ضل املمار�سات والتجارب العاملية يف
هذا املجال.
وفيما يتعلق ب�شهادات الت�صديق الرقمي ،و�شراء
اجلامعات �شهادات الت�صديق الرقمي من خارج اململكة،
بني رئي�س اللجنة �أن اجلامعات كانت ت�شرتي �شهادات
الت�صديق الرقمي قبل �إن�شاء مركز الت�صديق الرقمي،
وقد بد أ� املركز منذ �سنة العمل على م�شروع يهدف إ�ىل
احل�صول على ختم (الويب تر�ست) العاملي الذي ي ؤ�هل
لالعرتاف ب�شهادات املركز لدى جميع م�صنعي برامج
الت�صفح مما �سريفع الثقة ب�شهادات املواقع ا آلمنة التي
ي�صدرها مركز الت�صديق الرقمي.
وقال :إ�ن برنامج التعامالت ا إللكرتونية ي�سري ببطء
لكن هناك حت�سن ًا ملحوظ ًا يحققه الربنامج يف جمال
إ�ن�شاء البنية التحتية امل�شرتكة للتعامالت الإلكرتونية،
كال�شبكة احلكومية ا آلمنة ،وقناة التكامل احلكومية،
ودعم اجلهات احلكومية يف تقدمي اال�ست�شارات الفنية
يف جمال التعامالت الإلكرتونية ،أ�ما اعتماد الوزارة على
�شراء اخلدمات اال�ست�شارية ،ف إ�ن هذه الطريقة نظامية
ومتبعة لتنفيذ الكثري من امل�شروعات يف الدولة .والوزارة
ترحب با�ستقطاب خريجي اجلامعات اخلارجية من
املبتعثني ال�سعوديني يف جم��ال االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات ،وال متانع يف ذلك.

ولفت �إىل �أن ما �أجنز يف خطة التعامالت الإلكرتونية
ب�شكل عام هو  %60وما �أجنز من الهدف ا ألول هو %57
وذلك خالل ثالث �سنوات من اخلطة اخلم�سية ،و�أن
تنفيذ اخلطة يتوزع بني عدة جهات حكومية �أخرى.
واختتم قائ ًال :إ�ن تو�صيات اللجنة راعت �أن الكثري من
املوظفني الذين تبتعثهم وتدربهم الدولة يت�سربون للقطاع
اخلا�ص ب�سبب عدم وجود كادر ،مما ميثل خ�سائر مادية
وب�شرية كبرية على الدولة ،و�أن وجود كادر املخت�صني
�سوف ي ؤ�دي �إىل ا�ستقطاب املتميزين واحتفاظ اجلهات
احلكومية بهم ،مما يعزز وجود الكوادر الوطنية امل�ؤهلة
�ضمن امل���وارد الب�شرية احلكومية ،كما �أن ت�سرب
الكفاءات الوطنية املتخ�ص�صة يف االت�صاالت وتقنية
املعلومات ب�سبب عدم وجود كادر �سوف ي�ؤدي �إىل خلل
كبري يف منظومة وجود العمل التقني بالدولة ،مما يعوق
م�شروعات التعامالت الإلكرتونية الوطنية الرامية �إىل
التحول �إىل جمتمع املعلومات واملعرفة ،مما �سوف
ينعك�س �سلب ًا على االقت�صاد والتنمية بجميع أ��شكالها،
وفيما يتعلق با�ستخدام الربجميات مفتوحة امل�صدر،
ف إ�ن الوزارات واجلهات احلكومية ت�ستخدم مبالغ كبرية
ل�شراء الربامج املغلقة .والربجميات مفتوحة امل�صدر
تتميز بالتوفري يف التكاليف وتكامل معايري ا ألنظمة،
و�إمكانية التطوير والتحديث يف هذه الربجميات على
عك�س الربامج املغلقة االحتكارية ،كما تتميز الربامج
مفتوحة امل�صدر بالتحرر من حتكم ال�شركات التجارية
و�إلغاء االحتكار ،وقد �أطلقت دول عاملية رائدة يف هذا
املجال مبادرات ا�ستخدام الربجميات املفتوحة ،مثل
أ�ملانيا وفرن�سا وبريطانيا.
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ل��ف��ت أ�ع�����ض��اء جم��ل�����س ال�����ش��ورى إ�ىل ال��ه��در الكبري
والت�سرب يف مياه ال��ري وال�صرف باالح�ساء ب�سبب
القنوات املك�شوفة ،وق��ال��وا إ�ن تقرير جلنة ا إل�سكان
واملياه واخلدمات العامة ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة
الري وال�صرف بالأح�ساء اقت�صر فقط على حمافظة
الأح�ساء ومل يتطرق للمحافظات الداخلة يف نطاق
امل�شروع كمحافظات اخلرج وا ألفالج ،ودومة اجلندل،
وت�سا ؤ�لوا عن التعاون بني هيئة الري وال�صرف ووزارة
الزراعة ملكافحة ح�شرة �سو�سة النخيل ،وا�ستف�سروا عن
دور الهيئة يف �إن�شاء م�ستودعات للتربيد والتخزين خا�صة
�أنها م�شروعات مدعومة من بنك الت�سليف الزراعي.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال جل�سة امل��ج��ل�����س ال��ت��ي ع��ق��دت ي��وم
1433/3/21ه��ـ برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد ب��ن �إب��راه��ي��م آ�ل
ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش أ�ن التقرير ال�سنوي لهيئة

الري وال�صرف با ألح�ساء للعام املايل 1432/1431هـ،
تاله رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي ،ثم عر�ض
للمناق�شة و أ�بديت عليه بع�ض امللحوظات ،فقال �أحد
الأع�����ض��اء :ه��ن��اك ه��در كبري وت�����س��رب للمياه ب�سبب
القنوات املك�شوفة ،مع العلم �أن وزارة املالية مل تعتمد
املبالغ املخ�ص�صة لتحويل قنوات الري املك�شوفة �إىل
أ�نابيب مغلقة .وقد ترى اللجنة ب إ�عادة �صوغ التو�صية
للإ�سراع بتوفري كافة االعتمادات املالية لتحويل قنوات
الري املك�شوفة إ�ىل أ�نابيب مغلقة ،وذلك حلفظ املياه من
التبخر والت�سرب ولكي ي�ستفيد املزارعون من هذه املياه.
ولفت �آخر إ�ىل �أن التقرير الذي �أعدته اللجنة اقت�صر
على حمافظة ا ألح�ساء فقط ومل يتطرق للمحافظات
الداخلة يف نطاق امل�شروع كمحافظة اخلرج ،والأفالج،
ودومة اجلندل.
وق��ال �أح��د الأع�����ض��اء :ج��اء يف �إجن���ازات هيئة ال��ري
وال�صرف لعام 1432/1431ه����ـ ،م�شروع نقل املياه

األعضاء وهموم الوطن

املعاجلة من اخلرب إ�ىل الأح�ساء يف مناف�سة عامة .وكان
على اللجنة �أن ت�ستف�سر عن و�ضع هذا امل�شروع ،وهل مت
البدء يف تنفيذه ،وما املرحلة التي و�صلت �إليها؟ ومن
املنا�سب �أن يلقى هذا امل�شروع الدعم الكايف من املجل�س
و�إ�صدار تو�صية م�ستقلة بخ�صو�صه.
و أ��شار أ�حد الأع�ضاء �إىل ما ورد يف املُرفق الثالث يف
جمال مكافحة ح�شرة �سو�سة النخل ب أ�ن هناك تعاون ًا بني
هيئة الري وال�صرف ووزارة الزراعة ،و إ�ىل �أنه مل يتم
�إي�ضاح هل مت العمل بهذا التعاون �أم ال ،وما هي أ�عداد
املتعاونني من الكوادر الب�شرية ،وما هي املرحلة التي
و�صل �إليها هذا التعاون؟ وقال :يبدو �أن هذا التعاون قد
جاء متوا�ضع ًا خا�صة �إذا علمنا أ�ن حمافظة الأح�ساء تعد
من �أعلى املحافظات يف انت�شار �سو�سة النخل.
وقال ع�ضو آ�خر :مل يو�ضح التقرير مدى خطورة معاجلة
وتنقية املياه -إ�ن وجدت -ب�شكل ٍ
كاف ودقيق مدعم ًا
بالأرقام والآراء الطبية ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق ب�سقاية
اخل�ضار.
ولفت آ�خر �إىل أ�ن اللجنة أ��شارت �إىل عدة معوقات
تواجهها الهيئة ،وم��ن �ضمن ه��ذه املعوقات �ضعف
العائد املادي لإنتاج التمور .وقال :إ�ن من املنا�سب أ�ن
تناق�ش اللجنة الهيئة بخ�صو�ص الدرا�سات وا ألبحاث
التي قامت بها مل�ساعدة املزارعني للتغلب على هذا
العائق ،وذل��ك من خالل تنفيذ م�شروعات وبرامج
تعليب وتغليف التمور ب�صورة جتعلها �أك�ثر جذب ًا
للم�ستهلك ،إ��ضافة �إىل �إيجاد منتوجات �صناعية من
التمر لتحقيق قيمة م�ضافة تعود على املزراعني مبردود
ٍ
جمز ملنتجاتهم ،فالهيئة بالأح�ساء هي اجلهة التي
يعقد عليها الآمال يف تطوير وت�سويق منتجات التمور
وم�ساعدة املزارعني.
و أ��شار أ�حد الأع�ضاء إ�ىل تعرث م�شروع رفع املخلفات
الزراعية ،واملدينة ،والطبيعية ،ب�سبب عدم تعاون
املواطنني وتوعيتهم .وت�ساءل عما قامت به الهيئة جتاه
ذلك؟ وهل ن�سقت مع اجلهات ا ألخرى لإيجاد حلول لها
وزيادة ذلك الوعي؟
ور أ�ى ع�ضو آ�خر منا�سبة معرفة دور الهيئة يف �إن�شاء
م�ستودعات للتربيد والتخزين خا�صة و�أن هذا النوع
من امل�شروعات مدعوم من بنك الت�سليف الزراعي.
ولفت �أحد ا ألع�ضاء إ�ىل ما ورد يف التقرير من معوقات
ومن �أهمها طلب الهيئة دعم بنود الت�شغيل وال�صيانة،
حيث �إن ا آلالت واملعدات م�ضت عليها �سنوات طويلة
وال تفي بالغر�ض .كذلك ما أ��شار إ�ليه التقرير من
انخفا�ض يف �أ�سعار التمور يف ال�سنة ال�سابقة لعام
التقرير ،مما أ�ثر على املزارع ال�صغري الذي ال ميلك

مرافق حفظ �أو تخزين .وطلب من اللجنة االهتمام
بهذين الأمرين ،و إ�يجاد و�سيلة ملعاجلتهما.
والح��ظ �أح��د الأع�����ض��اء �أن��ه بالرغم م��ن �أن الهيئة
اجتهدت يف اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي
وحققت �إجنازات جيدة ت�شكر عليها لتعوي�ض النق�ص
الناجت عن ن�ضوب العيون والآبار� ،إال أ�ن امل�شكلة �سوف
تتفاقم ما مل يكن هناك اجت��اه جاد يف البحث عن
امل�صادر املتجددة من املياه عن طريق ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية يف حتلية املياه املاحلة ،و�أن هذا ا ألمر مل
يلحظ له �أي ذكر يف التقرير.
وقال أ�حد ا ألع�ضاء :إ�ن هيئة الري وال�صرف بالأح�ساء
ي�شمل نطاق عملها حمافظة الأح�ساء ومنطقة القطيف،
بل يتعدى نطاق عملها املنطقة ال�شرقية إ�ىل حمافظة
دومة اجلندل ،ومناطق وحمافظات أ�خرى .لذا يح�سن

�إعادة النظر يف الو�ضع التنظيمي لهيئة الري وال�صرف
با ألح�ساء ب�أن تكون الهيئة الوطنية للري وال�صرف،
وبذلك ي�شمل نطاق عملها جميع مناطق اململكة ،وفق
برنامج موحد ذوي معايري و�أ�ساليب ،ومقايي�س وبرامج
إ�دارية موحدة ت�ضمن وترفع الكفاءة ا إلدارية يف هذه
الهيئة.
ولفت �أحد ا ألع�ضاء �إىل الدور الكبري الذي تلعبه الهيئة
يف معاجلة املياه واملحافظة عليها ،وتدوير املياه مما
أ�دى إ�ىل حت�سن الزراعة ب�شكل كبري ،بالإ�ضافة �إىل
وجود خرباء �سعوديني ذوي كفاءة عالية .وقال� :أ ؤ�يد
اللجنة يف �ضرورة دعم هيئة الري وال�صرف بالأح�ساء
مالي ًا ،و�إداري ًا ،ال �سيما �أن ذلك �سينعك�س على دورها
الكبري ،وكذلك إ�عادة النظر يف الو�ضع التنظيمي يف
الهيئة.

ظاهرة العمالة الوافدة وتأثيراتها على المجتمع
قال أ�حد أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى �إن وزارة اخلارجية �أ�صدرت – من خالل �سفارات اململكة وقن�صلياتها
يف اخلارج خالل العام املايل 2011م (1433/1432هـ) – ما يقارب ت�سعة ماليني وخم�سمائة �ألف
ت أ��شرية ،من �ضمنها ت أ��شريات خا�صة باحلج والعمرة ،أ�ي بزيادة عن العام املا�ضي ما ن�سبته ()%7.3
عن العام ال�سابق 2010م ،وما ن�سبته ( )%58.2عن العام 2005م .وت�شري الإح�صاءات – ح�سب
تقديرات وزارة العمل -عن وجود ما يقارب من ( )8.5مليون عامل �أجنبي ،مع العلم �أن هناك
ما يقارب ( )1.5مليون من العمالة ال يدخلون �ضمن تلك الإح�صائية .و�أن �إ�صدار هذا العدد من
الت أ��شريات وخا�صة ما يخ�ص العمالة ا ألجنبية ظاهرة خطرية جد ًا ،بينما أ�بنا ؤ�نا يبحثون عن الوظيفة.
وللعلم فهذه العمالة �أر�سلوا �إىل بلدانهم يف الفرتة نف�سها عام 2011م ما يقارب من  101بليون ريال،
و أ�نه من املتوقع �أن يرتفع هذا الرقم العام القادم 2012م �إىل  105بليون ريال.
فهل تدرك وزارة اخلارجية ووزارة العمل خطورة هذا الو�ضع؟ وهل وزارة العمل جادة يف �إيجاد فر�ص
عمل لل�سعوديني وهي ت�صدر هذا العدد من الت أ��شريات؟ من هنا �أدعو املجل�س ليطلب ح�ضور وزير
العمل �إىل املجل�س وم�ساءلته يف ذلك ،وكذلك �أدعو امل�س�ؤولني يف الدولة �إىل اتخاذ �إجراءات �سريعة
للحد من ا�ستقدام العمالة الأجنبية من اخلارج ومنها اتخاذ الإجراءات التالية:
 -1وقف ا�ستقدام العمالة الأجنبية ملدة �سنتني ،وخا�صة غري املهنية منها.
� -2أن توقف وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية إ�عطاء رخ�ص فتح حمالت جديدة مثل البقاالت واحلالقني
واملطاعم.
 -3االعتماد على التخطيط الإ�سرتاتيجي املنظم لعملية توظيف العمالة املحلية ،بحيث ال يعتمد �أو
ينفذ م�شروع �إال بعد أ�ن يعد له كادر وطني ،وال �سيما �أن امل�شروعات الكبرية ت أ�خذ وقت ًا كبري ًا لتنفيذها.
لذا فبالإمكان تدريب العمالة املطلوبة من أ�بناء البلد �أثناء تنفيذ امل�شروع كما تفعل الدول الأوروبية.
 -4دعوة وزارة العمل ل�سعودة وظائف البقاالت التي ميثل العاملون فيها ما يقارب من املليون عامل،
وهذه مهنة ال حتتاج إ�ىل مهارة عالية ،وكذلك �سعودة وكاالت ال�سفر وال�سياحة ،ومندوبو ومندوبات
املبيعات الذين يعملون بكل حرية دون �أن تكون هي مهنتهم ا أل�صلية.
 -5تفعيل قرار �سعودة وظائف مديري املوارد الب�شرية والتدريب يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
 -6إ�ع��ادة مو�ضوع �سياقة امل��ر أ�ة لل�سيارة ،حيث أ�ثبتت إ�ح��دى الدرا�سات �أن  %85من ال�سعوديني
ي�ستخدمون ال�سائقني لتو�صيل �أبنائهم وبناتهم للمدار�س واجلامعات و أ�ماكن �أعمالهن ،ويقدر عدد
ه�ؤالء ال�سائقني بحوايل � 800ألف �سائق خا�ص.
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طالب أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى بتنفيذ ق��رار املجل�س
ال�سابق القا�ضي بو�ضع ميزانية م�ستقلة لهيئة التحقيق
وا إلدعاء العام ،وت�سا�ؤلوا عن �سبب بقاء بع�ض امل�ساجني
يف ال�سجون بدون م�سوغ نظامي وقالوا� :إن دور الهيئة ال
يحقق الردع املطلوب للجناة والزجر لأمثالهم ،جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/3/7هـ ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش ؤ�ون الإ�سالمية
والق�ضائية ،ب�ش أ�ن التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق
والإدعاء العام للعام املايل 1431/1430هـ ،تاله رئي�س
اللجنة الدكتور �إبراهيم الرباهيم ،ثم عر�ض املو�ضوع

للمناق�شة و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات ،فقال أ�حد
الأع�ضاء :يح�سن �أن يكون هناك حتليل جيد للجداول
امل�شار �إليها يف تقرير الهيئة وما ت�ضمنته من أ�رقام
حتى تت�ضح نتائج العمل وا إلجن��از ومعدالت اجلرائم
والظواهر االجتماعية املختلفة املتعلقة باجلرائم،
وكذلك عدد الق�ضايا ن�سبة �إىل عدد ال�سكان وغريها،
حتى ي�ستطيع املجل�س �أن يبني عليها تو�صيات منا�سبة
تعزز من دور الهيئة واملهمات املنوطة بها.
ولفت �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن ميزانية الهيئة ترتبط
مبيزانية وزارة الداخلية ،وقال� :سبق و�أن �صدر قرار

األعضاء وهموم الوطن

ملجل�س ال�شورى عام 1425هـ ون�ص على و�ضع ميزانية
م�ستقلة لهيئة التحقيق وا إلدعاء العام يف امليزانية العامة
للدولة ،و أ�كد املجل�س هذا القرار يف قرار آ�خر �صدر
عام 1429هـ� ،إال �أن تو�صيات اللجنة يف هذا التقرير مل
تو�ضح ما حتقق ب�ش�أن قرارات املجل�س ال�سابقة.
وقال �أحد ا ألع�ضاء :يت�ضح من تقرير الهيئة بروز عدد
من املحافظات �سجلت معدالت عالية يف الق�ضايا مقارنة
باملحافظات الأخرى ،لذا يح�سن �أن يطلب املجل�س يف
تو�صياته من الهيئة إ�جراء درا�سات حول تلك املحافظات
للتعرف على �أ�سباب الق�ضايا فيها للعمل على احلد من
تلك امل�سببات.
وقال ع�ضو �آخر� :إن املجل�س �سبق و�أو�ضى عام 1431هـ
ب���أن ت�ضمن تقارير الهيئة القادمة ال��دواف��ع امل ؤ�دية
�إىل ارت��ك��اب اجل��رائ��م واجل��ن��اي��ات .ل��ذا يح�سن أ�ن
يو�صي املجل�س بالت�أكيد على القرار امل�شار إ�ليه للقيام
بالدرا�سات املطلوبة ب�ش�أن تلك اجلوانب وت�ضمن ذلك
يف تقاريرها.
ولفت ع�ضو آ�خر �إىل أ�ن الهيئة طلبت مبلغ خم�سمائة
�ألف ريال لل�صرف منه يف احلاالت التي ال ت�شملها بنود
ميزانيتها ،وعلى الرغم من � آض�لة هذا الطلب �إال �أن
اللجنة مل ت�أت بتو�صية لتغطية النفقات الطارئة وفق ًا
لطبيعة عمل الهيئة.
و�أ�شار �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى إ�ىل ما ورد يف تقرير
الهيئة من �أن عدد الق�ضايا التي �صدر فيها اتهام كان
( )56577ق�ضية ،والق�ضايا املعادة ( )23360ق�ضية،
وبذلك متثل الق�ضايا املعادة حوايل ثلث جمموع الق�ضايا
املحالة للإدعاء العام ،وهذا يعني �أن تلك الق�ضايا مل
تنته ألن املعامالت تعود لل�شرط �أو للجهات التي أ�وقفوا
لديها ،ويف هذا تعطيل لق�ضايا النا�س وال�ضرار بهم.
وقد تكرر هذا الأمر يف تقارير �سابقة فما ال�سبب؟ ولمِ َ
ال يحا�سب املت�سبب؟ ولمِ َ هذا التهاون من اجلهات املعنية
بال�ضبط �أو اجلهات املعنية با�ستكمال الأوراق؟
ولفت أ�حد ا ألع�ضاء �إىل ق�صور يف العمل يف الهيئة ،حيث
قال :لقد �صدرت قرارات اتهام يف الق�ضايا التي �أقيمت
فيها الدعوى العامة ،ومل تراجع اللجنة املعنية بق�ضايا
االتهام� ،إال ( )3490قرار ًا فح�سب من بني ()56577
قرار ًا ،وهذا دلي ًال على ق�صور يف العمل وعلى أ�ن االتهام
يف غري حمله .فما الفائدة من هذه اللجنة �إذا كان
دورها غري فاعل يف مراجعة قرارات االتهام؟
وت�ساءل أ�حد الأع�ضاء عن نتائج القيام بجوالت على
ال�سجون وعن �إبقاء بع�ض امل�ساجني يف دور التوقيف
بدون م�سوغ نظامي ،مت�سائ ًال عن عددهم.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن دور التحقيق والإدعاء العام ال

يحققان النتائج املطلوبة من ردع للجناة وزجر لأمثالهم،
وقال� :إننا ال ن�سمع عقوبات زاجرة �أو أ�حكام ًا رادعة
أل�شخا�ص تتكرر منهم نف�س اجلنايات ،فالأرقام يف
التقرير كبرية ،وت�ساءل :هل ال�سبب هو عدم الو�صول
إ�ىل نتائج إ�يجابية يف التحقيقات؟ �أم أ�ن ا أل�سباب يف
ذلك هي الأحكام ال�صادرة من املحاكم؟ ولمِ َ ال يوجد
يف تو�صيات اللجنة ما يحث الهيئة نحو الو�صول �إىل
حقيقة هذا اجلانب؟
و أ��شار �أحد ا ألع�ضاء إ�ىل �أن جهود الهيئة قد بعرثت
ووزعت يف �أكرث من منطقة ،فلم تعد قادرة على القيام
بالواجبات املنوطة بها .ودعا �إىل حث الهيئة على تكثيف
جهدها يف جمايل التحقيق وا إلدعاء العام ،لتربز النتائج
والثمار من جهود الهيئة.
وطالب �أحد ا ألع�ضاء ب�أن يو�صي املجل�س ب إ�يجاد �آلية
منا�سبة تكفل حتقيق الدرا�سات التي يطالب بها املجل�س.
وق��ال� :إن��ه كان من ا ألوىل أ�ن ي�شمل هذا التقرير ما
�أو�صى به املجل�س �سابق ًا ،وهو أ�ن على الهيئة �أن ت�ض ّمن
تقاريرها القادمة ما �أجنز يف �إطار حت�سني و�ضع نزالء
ال�سجون ودور التوقيف ،وم��ن ا ألن�سب دع��م الهيئة
با إلمكانات املالية والإداري���ة حتى تتمكن من القيام
مبهامها وامل�س�ؤولية املنوطة بها.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :عن ما �إذا ّ
ت�ضمن تقرير الهيئة
تنفيذ ًا لتو�صيات املجل�س ال�سابقة واملتعلقة مبو�ضوعي
الدوافع امل�ؤدية الرتكاب اجلرائم ،وحت�سني و�ضع نزالء
ال�سجون والتوقيف؟ وق��ال :إ�ن التو�صيات تلبي بع�ض
مطالب الهيئة ،إ�ال أ�نها ال ت ؤ�كد املطالبات التي ينبغي
�أن تقوم بها الهيئة.
واق�ترح �أح��د الأع�ضاء دع��م الهيئة لتطوير اجلهاز
وب��راجم��ه ،وق��ال :مل يعتمد إ�ال ( )%57من امليزانية
املطلوبة م��ن الهيئة ،كما �أن امل�شاركات اخلارجية
للعاملني يف الهيئة ذات �أهمية الكت�ساب اخلربة .وطلب
ذك��ر املناطق التي وقعت بها جرائم االع��ت��داء على
النف�س للم�ساعدة يف درا�سة امل�شكالت املوجودة فيها
و�أ�سبابها.
وق��ال �أح��د الأع�ضاء :من الالفت للنظر يف التقرير
ق�ضية االنتحار والأع��داد الكبرية اخلا�صة بها والتي
ذكرها التقرير ،وهي ق�ضايا غريبة على جمتمعنا.
ومن ا ألف�ضل �أن يتع ّرف املجل�س على جن�سيات من قام
أ�و حاول االنتحار وهل هم م�سلمون أ�م غري م�سلمني؟
ومن ا ألف�ضل أ�ن تنظر جلنة ال�ش ؤ�ون االجتماعية يف
هذا الأمر ،والبحث مع الهيئة يف التقارير القادمة لعمل
درا�سة ميدانية ملثل هذه احلاالت اخلطرية.

متابعة إستراتيجيات
الوزارات والمؤسسات
�أ�شار �أح��د �أع�ضاء جمل�س ال�شورى إ�ىل
أ�ن ك��ث�ير ًا م��ن ال������وزارات وامل ؤ������س�����س��ات
احلكومية تتبنى إ��سرتاتيجيات خمتلفة،
مثل �إ�سرتاتيجية التوظيف ،والرعاية
ال�صحية وغريها ،لكن رمبا حتمل هذه
ا إل�سرتاتيجيات خل ًال يف بنائها� ،أو يح�صل
ق�صور جوهري يف متابعة تنفيذها ،وعلى
ال��رغ��م م��ن أ�ن املجل�س يثمن جهود كل
الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية التي تبذل
جهود ًا يف ر�سم وتنفيذ تلك ا إل�سرتاتيجيات
التنموية التي تهدف لتحقيق رغبة والة
ا ألمر وم�صلحة املواطن� ،إال أ�ننا يف املجل�س
ومن منطلق �إدراكنا مل� ؤس�ولياتنا ونظر ًا
ألهمية هذه ا إل�سرتاتيجيات ،يح�سن �أن
تراجع هذه ا إل�سرتاتيجيات �سنوي ًا من قبل
جمل�س ال�شورى وتربط بتقارير ا ألجهزة
املخت�صة بهذه ا إل�سرتاتيجيات ووزارة
التخطيط واالقت�صاد.
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تحويل مكاتب الصلح إلى دوائر قضائية ووضع الئحة
لحقوق المرأة المطلقة

د� .إبراهيم الرباهيم

اختيار الق�ضاة وفق معايري علمية
و�سمات �أخالقية ،وقدرات �شخ�صية
ت�ؤهلهم للنهو�ض بهذه امل� ؤ
س�ولية
العظيمة
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األعضاء وهموم الوطن

وافق جمل�س ال�شورى على قرار بدرا�سة تطوير مكاتب
ال�صلح احلالية يف املحاكم إ�ىل دوائر ق�ضائية ،وو�ضع
معايري لتحديد �أعداد الق�ضاة ،و أ�ن ت�صدر وزارة العدل
قائمة بامل ؤ�هلني لت�صفية �شركات العقار والإرث ،و إ�عداد
مدونة للأحكام الق�ضائية ت�شتمل على ا ألحكام الفقهية
يف جماالت ا ألحوال ال�شخ�صية ،وا أل�سرة ،واملعامالت
املالية ،احل��دود واجلنايات ،العقوبات والتعزيزات،
ت�ستمد من الفقه الإ�سالمي على يد نخبة من الفقهاء
الثقات ،يرجحون من الفقه ما يرونه �صواب ًا ومنا�سب ًا
ألح���وال النا�س وظروفهم ،مما يدخل حتت قاعدة
الكتاب وال�سنة وال ي�صادم ن�ص ًا وال يخالف معلوم ًا من
الدين بال�ضرورة من غري تقيد مبذهب معني لت�صبح
مرجع ًا للق�ضاة ،مع ا إل�سراع يف إ�عداد الئحة تنظيمية
حلقوق املر أ�ة املطلقة حتفظ حقوقها وحقوق �أطفالها،
كما ن�صت عليها ال�شريعة الإ�سالمية ،ودعم مكاتب
الق�ضاء بطاقم �إداري وفني وبحثي يتيح للقا�ضي
درا�سة الق�ضية ومن ثم احلكم فيها .جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س ال��ت��ي ع��ق��دت ي��وم 1433/3/27ه�����ـ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش ؤ�ون
الإ�سالمية والق�ضائية ب�ش أ�ن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة العدل للعام املايل

1431/1430هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور إ�براهيم
بن عبداهلل الرباهيم ،حيث قال� :إن اختيار الق�ضاة
يتم وف��ق معايري علمية و�سمات �أخالقية ،وق��درات
�شخ�صية ت�ؤهل من يتم اختياره للنهو�ض بهذه امل�س�ؤولية
العظيمة .وقد عقدت اجلهات الق�ضائية حلقات نقا�ش
مو�سعة لهذا الغر�ض ،وقام املجل�س الأعلى للق�ضاء
ب�إعداد لوائح بهذا اخل�صو�ص .كما �أن �أكرث الوظائف
الق�ضائية ال�شاغرة هي يف درجة (مالزم ق�ضائي)،
ويتم تر�شيحهم من قبل جلان م�شرتكة بني اجلهات
الق�ضائية واجلهات التعليمية ،ممثلة يف كليات ال�شريعة
يف اململكة ،ثم ترفع الرت�شيحات للجهات املخت�صة وتتبع
�إج��راءات يف التعيني تالئم امل�س�ؤولية العظيمة لوالية
الق�ضاء ،ثم يتوج ذلك ب�أمر خادم احلرمني ال�شريفني،
ويحتاج ذل��ك كله إ�ىل وق��ت ،وم��ن جهة أ�خ���رى ف���إن
ت�أهيل القا�ضي بعد ح�صوله على �شهادة كلية ال�شريعة
يحتاج �إىل ثالث �سنوات على الأقل للت�أهيل الق�ضائي
املتخ�ص�ص يف املعهد العايل للق�ضاء ،والتدريب على
العمل الق�ضائي يف املحاكم.
و أ��ضاف رئي�س اللجنة �أن تدريب الق�ضاة يتم يف ثالث
م��راح��ل ،املرحلة ا ألوىل� :أث��ن��اء الدرا�سة يف مرحلة
املاج�ستري يف املعهد العايل للق�ضاء ،ففي املعهد يتم
عقد حمكمة �صورية �صممت على هيئة جمل�س احلكم
يتم التدريب فيها على الق�ضاء من قبل ق�ضاة لهم خربة
طويلة يف هذا املجال ،واملرحلة الثانية :بعد الدرا�سة
النظرية يف املعهد ال��ع��ايل للق�ضاء ي��ت��درب امل�لازم
الق�ضائي عملي ًا ملدة �سنة يف جل�سات املحاكم ،بعدها
ي ؤ�هل للعمل الق�ضائي .واملرحلة الثالثة :تعقد دورات
متخ�ص�صة وحلقات نقا�ش يف املعهد العايل للق�ضاء
وغريه ي�شارك فيها عدد من الق�ضاة.
و أ�و���ض��ح د .الرباهيم أ�ن جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن لديها أ�ق�سام علمية م ؤ�هلة إلع��داد اخلطط
ا إل�سرتاتيجية وبالتعاون مع امل� ؤس�ولني واخل�براء يف
وزارة العدل مت إ�ع��داد خطة متكاملة بكتابة العدل،
و�سلمت للوزارة .كما أ�ن الوزارة �أعدت م�شروع نظام
التوثيق وه��و يعنى بالرتخي�ص للموثقني ا ألهليني
بالوكاالت وغريها من العقود ،وقد رفع من الوزارة إ�ىل
املقام ال�سامي ،وهو حتت الدرا�سة لدى اجلهات املعنية.

ولفت رئي�س اللجنة إ�ىل �أن كتاب ال�ضبط يتم تدريبهم
من خالل دورات مكثفة يف احلا�سب ا آليل واملهارات
التي تعينهم على القيام ب أ�عمالهم.
و أ�و�ضح �أن العالقة بني اجلهات الق�ضائية والإعالم
ينبغي أ�ن تكون عالقة تعاون ،تهدف إ�ىل التثبث وحتري
احلقيقة ،وحفظ هيبة الق�ضاء ومكانته ،أ�ما التجاوز
يف حق الق�ضاء والق�ضاة فهو ت�شكيك يف �إقامة العدل،
مما ينعك�س �سلب ًا على اجلوانب ا ألمنية واالجتماعية.
وتقومي العمل الق�ضائي لي�س املرجع فيه و�سائل الإعالم
�أو جمال�س العامة ،و إ�منا مرجعه اجلهات املتخ�ص�صة
يف املجل�س الأعلى للق�ضاء التي تتابع وت�شرف وتقوم
ب�أعمال الرقابة على الأعمال الق�ضائية ،واملتابع يدرك
�أن��ه قد ين�شر يف و�سائل ا إلع�ل�ام �أخ��ب��ار ًا عن بع�ض
الق�ضايا ف إ���ذا رجع إ�ىل جهات التحقيق �أو اجلهات
الق�ضائية وجد �أن احلقيقة تغاير ما ن�شر.

توضيح من وزارة العدل
لألحكام الصادرة من
المحاكم

قال �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى :يحظى
الق�ضاة يف بالدنا بوافر االحرتام والتوقري
من جميع �شرائح املجتمع من �أعلى هرم
ال��ق��ي��ادة إ�ىل رج���ل ال�����ش��ارع الب�سيط،
غري أ�ن��ه كرث احلديث عن �ضعف بع�ض
الأحكام الق�ضائية و�أث��ر ذلك يف زيادة
اجلرائم وتنوعها .وما تن�شره بع�ض و�سائل
ا إلعالم من الأحكام ال�صادرة عن املحاكم
ال�شرعية يع�ضد ما يلم�سه املواطن من
ذلك ال�ضعف .وكلنا نعلم ت أ�ثري ما ين�شر
يف و�سائل الإعالم على تكوين الر�أي العام
وتكوين اجتاهاته وقناعاته .لذا من غري
املنا�سب �أن ي�سكت املتحدث الر�سمي
ل���وزارة ال��ع��دل ع��ن تو�ضيح أ�و ت�صويب
ما تن�شره و�سائل ا إلع�لام من ا ألحكام
ال�شرعية بعد ���ص��دوره��ا ،وال �سيما يف
اجلرائم التي مت�س الأعرا�ض.

الموافقة على تعديالت في نظام المراقبة الصحية
في منافذ الدخول

د .حم�سن احلازمي

هناك غياب جلهتني مهمتني عند
درا�سة هذا املو�ضوع وهما وزارة
اخلارجية ووزارة احلج ،فلم تقم
هاتان الوزارتان بدرا�سة لهذا
املو�ضوع رغم ارتباطهما الكبري به
وافق جمل�س ال�شورى على التعديالت التي �أجرتها احلكومة
على تعريف املادة الأوىل ،وتعديل املادة ال�ساد�سة والع�شرين
من م�شروع نظام املراقبة ال�صحية يف منافذ الدخول
لي�صبح عنوان املادة ا ألوىل( :نواقل ا ألمرا�ض وخوازنها)،
ولت�صبح املادة ال�ساد�سة والع�شرون بالن�ص الآتي" :ت�شكل
جلنة بقرار من وزير ال�صحة ،ال يقل عدد �أع�ضائها عن
ثالثة برئا�سة م�ست�شار نظامي ،للنظر يف أ�ي خمالفة لأحكام
هذا النظام والئحته التنفيذية وتقرير العقوبة املنا�سبة
املن�صو�ص عليها يف هذا النظام ،ورفع قرارها �إىل الوزير
العتماده ،ويجوز ملن �صدر يف حقه قرار بالعقوبة التظلم
منه �أمام ديوان املظامل وفق ًا لنظامه ،و إ�ذا اقرتنت املخالفة
بارتكاب فعل جرمي فتحال الق�ضية �إىل هيئة التحقيق
والإدعاء العام للتحقيق مع املتهم ،متهيد ًا إلقامة الدعوى
�أمام املحكمة املخت�صة".
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ج��ل�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��ت��ي ع��ق��دت ي��وم
1433/3/21ه���ـ  ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ب�ش�أن تباين وجهات النظر بني

جمل�س ال�شورى وجمل�س الوزراء حول م�شروع نظام املراقبة
ال�صحية يف منافذ الدخول عم ًال باملادة ( )17من نظام
جمل�س ال�شورى ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن بن علي
احلازمي ،ثم عر�ض املو�ضوع للمناق�شة حيث أ�بديت عليه
بع�ض امللحوظات ،فقال أ�حد الأع�ضاء :هناك غياب جلهتني
مهمتني عند درا�سة هذا املو�ضوع وهما وزارة اخلارجية
ووزارة احل��ج ،فلم تقم هاتان ال��وزارت��ان بدرا�سة لهذا
املو�ضوع رغم ارتباطهما الكبري به.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �إعادة تعريف املق�صود بحرية احلركة
الواردة يف املادة "الأوىل" لي�صبح�" :صعود امل�سافرين على
منت ال�سفينة �أو الطائرة �أو مركبة نقل بري لدى و�صولها"
ومل حتدد اللجنة امل�شكلة لدرا�سة هذا النظام املواد التي
ا�ستندت عليها يف حتديد الغرامة ملن يخالف �أحكام ،ومل
ت�سرت�شد بدول مماثلة لتطبيق مثل هذه الغرامات.
ور�أى �أح��د الأع�ضاء إ�ع��ادة تعريف ما يجب أ�ن يخ�ضع
للمراقبة ال�صحية يف املنافذ يف املادة "ا ألوىل" لي�صبح:
" أ�ي كائن يحمل عام ًال معدي ًا ي�شكل خطر ًا حمتم ًال على
ال�صحة العامة".
وق��ال ع�ضو �آخ��ر :إ�ن املخالفات ال��واردة يف م�شروع هذا
النظام هي خمالفات إ�دارية ح�سب واقعها ،وعلى هذا ف إ�ن
اجلهة ا إلدارية املخت�صة هي اجلهة املعنية ب إ�يقاع العقوبة
املنا�سبة ألي خمالفة ألحكامه ،كما أ�نه لي�س من املنا�سب
�أن تنظر املحاكم ملثل هذا النوع من املخالفات ا إلدارية� ،أو
�أن ي�سند ا إلدعاء والتحقيق فيها إ�ىل هيئة التحقيق والإدعاء
العام ،حيث �إنها لي�ست خمالفات جنائية.
وقال ع�ضو �آخ��ر :لي�ست هناك حاجة للن�ص ب أ�ن ي�صدر
وزي��ر ال�صحة ق���رار ًا بتعيني أ�ع�����ض��اء هيئة لل�ضبط يف
مناطق اململكة ،حيث �إن من مهمات عمل املوظفني يف
منافذ الدخول ومن جهات متعددة تطبيق �أحكام م�شروع
النظام ،والت�أكد من االلتزام مبتطلباته ،و�ضبط أ�ي خمالفة
لأحكامه.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن هناك ملحوظة على املادة "الثانية"
فيما يتعلق بالتعديل الذي �أحدثته احلكومة ووافقت اللجنة
عليه ،حيث ا�ستبدلت احلكومة كلمة" :خوازينها" بكلمة:
"الوباء" ،وهذا التعديل يغري متام ًا التعريف وم�ضمونه.
فعلم ا ألم��را���ض يفرق بني ناقل املر�ض وخ��ازن املر�ض،
وحامل املر�ض .كما أ�ن املربر الذي �أوردته احلكومة من أ�جل
تغيري هذا التعريف غري �صحيح ،فبالرجوع للوائح ال�صحية

الدولية املرفقة بالتقرير ،جند �أنه ال يوجد تعريف لنواقل
ا ألمرا�ض وخوازينها ،و إ�من��ا يوجد تعريف للناقل فقط.
وطالب �أن تعيد اللجنة النظر يف ذلك التعريف ب�شكل �أدق.
وقال ع�ضو �آخر :يح�سن ا ألخذ مبا ورد من احلكومة لأن ما
�صدر من املجل�س فيما م�ضى ينطوي على خمالفة لطبيعة
االخت�صا�ص و إ�جراءات التقا�ضي ،فهيئة التحقيق وا إلدعاء
العام ال تخت�ص يف التحقيق و�إقامة الدعوى يف املخالفات
ا إلدارية .ثم إ�ن مدة التظلم املن�صو�ص عليها ب�ستني يوم ًا
ال تتوافق مع املدد املن�صو�ص عليها يف نظامي املرافعات
والإجراءات اجلزائية.
و�أتاح معايل الرئي�س املجال لرئي�س اللجنة الدكتور حم�سن
بن علي احلازمي ،إلبداء وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم ب�ش�أن املو�ضوع ف�أو�ضح الآتي:
 إ�ن م� ؤس�ولية دعوة مندوبني من وزارة اخلارجية ووزارةاحل��ج من عدمها كمندوبني يف هيئة اخل�ب�راء ،هي من
اخت�صا�ص هيئة اخل�براء نف�سها .وه��ذا لي�س له عالقة
مبا�شرة يف مو�ضوع التباين يف وجهات النظر.
وفيما يتعلق بتعريف اخلازن والناقل ،فهو وارد و�سيتمالتطرق �إليه الحق ًا� ،أما ما يتعلق باحلامل فهو مل يرد يف
امل��ادة وال م�شروع النظام ،ولذلك مل تعن اللجنة ب إ�يراد
تعريف للحامل.
ثم أ�تاح معايل الرئي�س املجال لأع�ضاء اللجنة لإبداء املزيد
من ا آلراء ب�ش�أن وجهة نظر اللجنة وكانت على النحو ا آلتي:
هناك ت�سا ؤ�ل ح��ول ع��ودة اللجنة �إىل تعريف الناقل
واخل��ازن ال��وارد يف م�شروع احلكومة ،وتو�ضح اللجنة
�أن امل��ر���ض تت�سبب ب��ه ك��ائ��ن��ات دق��ي��ق��ة كالبكترييا،
والفايرو�سات ،والبالزموديوم ،ولكن توجد كائنات أ�خرى
دقيقة تو�صل املر�ض للإن�سان كالدرن واحلمى املالطية.
وهناك بع�ض الأمرا�ض تنتقل من خالل خوازن ،مبعنى
�أن الكائن الدقيق املمر�ض ال يكون جاهز ًا يف الناقل،
ولكنه يتحول يف دورة حياته من مرحلة ملرحلة ،و أ�حيان ًا
من ناقل �إىل ناقل ،حتى ي�ستكمل دورته ويكون يف الهيئة
املمر�ضة .وعليه ر أ�ت اللجنة منا�سبة كلمة (خوازنها)
يف التعريف الوارد يف م�شروع احلكومة ،وكذلك ملعرفتها
مب�سببات ا ألمرا�ض ،وورود كلمة( :اخلوازن) يف املادة
"اخلام�سة" من هذا النظام .كما �أن اللجنة مل تغفل عن
(اخلوازن) ابتدا ًء لأنها كانت تدخل �ضمن ناقل املر�ض
�سواء ب�صورته اجلاهزة �أو املتطورة.
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توحيد رقم الطوارئ وإنشاء مركز لها

د� .سعود ال�سبيعي

توحيد رقم الطوارئ مهم
وتعمل به معظم دول
العامل منذ زمن بعيد

طالب أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يكون مركز بالغات
الطوارئ خالل مناق�شة املجل�س مل�شروع نظامه ،حتت
إ��شراف �سمو وزير الداخلية ،وطالبوا بتوحيد رقم
ال��ط��وارئ كما هو معمول به يف أ�ك�ثر دول العامل،
ولفتوا �إىل االخت�صار احلا�صل يف مواد النظام وعدم
الإطالع على جتارب الدول ا ألخرى و�إرفاق أ�نظمتها،
وعدم حتديد اخت�صا�صات اجلهات املعنية وواجباتها.
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ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/3/14ه����ـ ،حيث ا�ستمع املجل�س إ�ىل تقرير
جلنة ال�ش ؤ�ون الأمنية ب�ش أ�ن مقرتح م�شروع نظام مركز
بالغات الطوارئ مبوجب امل��ادة ( ،)23من نظام
جمل�س ال�شورى ،و�أو�ضح معايل رئي�س اجلل�سة �أن هذا
املو�ضوع يف �أ�سا�سه مقرتح من املواطن املهند�س حممد
ال�صالح ،والذي تبنته اللجنة بناء على املادة “الثالثة
والع�شرين” وطرح للمالءمة يف جل�سة املجل�س العادية
ال�سابعة ع�شرة ليوم ا ألحد 1432/4/29هـ ،وقد وافق
املجل�س على مالءمة املقرتح و أ�عيد للجنة لدرا�سته.
وتال رئي�س اللجنة الدكتور �سعود بن حميد ال�سبيعي
تقرير اللجنة وتو�صياتها ،و أ�ب���دى عليه ا ألع�ضاء
ملحوظاتهم ،حيث قال �أحد ا ألع�ضاء :من املنا�سب
�إ�ضافة مادة جديدة تُعنى ب�أهداف املركز وال داعي
ل��وج��ود ممثل ع��ن وزارة ال�����ش ؤ���ون االجتماعية به،
وميكن اال�ستعا�ضة عنه بجمعيات علمية متخ�ص�صة
يف جمال الطوارئ والإغاثة ،كاجلمعية ال�سعودية لطب
الطوارئ ،والتي قد ت�سهم يف حتقيق ما ورد يف الفقرة
( )4من املادة “الثانية” واخلا�صة بالعمل على رفع
كفاءة وكفاية خدمات الطوارئ والإ�سعاف بالتعاون
مع كافة القطاعات املعنية.
ور أ�ى أ�حد ا ألع�ضاء أ�ن يكون املركز حتت إ��شراف
�سمو وزير الداخلية ،وق��ال :من املفرت�ض أ�ن تذكر
اللجنة الربنامج املعد يف وزارة الداخلية ور�أيها نحو
مركز القيادة وال�سيطرة ،ال��ذي �أع��دت له ال��وزارة
املباين والإدارة والأجهزة املتطورة ،وبرامج التدريب
واالع��ت��م��ادات املالية والإداري���ة الكبرية ،فهل هذا
اجلهاز املقرتح �سوف يكون بدي ًال� ،أم �ست�ؤول إ�ليه
م� ؤس�ولية القيادة وال�سيطرة؟ فلدينا جهاز متكامل
وقوي ،وقوى فنية متخ�ص�صة ومدربة ،ولديها برامج
تدريب وميزانية ،ولديها معدات و أ�جهزة ات�صاالت
متعددة ومتطورة� .إن اللجنة ت�سعى يف مقرتحها �إىل
�إيجاد فكرة مركز ،واملركز قائم حالي ًا يف وزارة
الداخلية كما ورد يف إ�جابات مندوبي الوزارة .ومن
املنا�سب أ�ن توجه التو�صية �إىل �سرعة تبني رقم
ط��وارئ موحد ،و�إ���ص��دار ق��رار يت�ضمن توحيد رقم
الطوارئ حتت م�س�ؤولية مركز القيادة وال�سيطرة
ب��وزارة الداخلية ،و�إل��زام جميع ا ألط��راف ا ألخ��رى
باالرتباط بهذا املركز.

و�أ�شار أ�حد ا ألع�ضاء إ�ىل أ�ن توحيد رقم الطوارئ
�أمر مهم وتعمل به معظم دول العامل منذ زمن بعيد.
وميكن تطبيق هذا املقرتح دون احلاجة لإن�شاء �إدارة
مركزية ترتبط بوزير الداخلية ،فهناك إ�دارات قائمة
ومراكز للطوارئ ميكن �إع��ادة هيكلتها وتنظيمها
لتطبيق هذا املقرتح.
ولفت آ�خر إ�ىل أ�ن إ�ن�شاء مركز جديد �سيكون عبئاً
ال أ�ك�ثر ،ول��ن يكون ح ً
�لا مل�شاكل تنظيم ات�صاالت
ال���ط���وارئ .وق����ال :مي��ك��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن اجلهة
املتخ�ص�صة يف الطوارئ بوزارة الداخلية ،أ�و الهالل
الأحمر لتوفري الكوادر والإمكانات احلديثة ،وحتديث
طريقة االت�صال والتن�سيق بني اجلهات املعنية.
و أ��شار أ�حد ا ألع�ضاء �إىل �أنه ورد يف املادة “الثالثة”
ع��ب��ارة “ أ�ال تقل مرتبة رئي�س امل��رك��ز ع��ن املرتبة
“الرابعة ع�شرة” ومل ُي َ�شر �إىل من الذي يختاره ،وما
هي �آلية هذا االختيار ،وهل هذه املرتبة ثابتة للمركز
يتم التعيني عليها� ،أو أ�نه �سيختار من ممثلني وي�شرتط
�أن يكون الرئي�س من �شاغلي هذه املرتبة.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء أ�ن املهام املن�صو�ص عليها يف
املادة “الثانية” جعلت املركز يقوم مبهام و�أعمال
جهات أ�خرى.
وقال ع�ضو آ�خر� :إن تبني هذا املقرتح �سيحقق نتائج
كبرية ونبيلة ،ب�شرط أ�ن يكون هناك تدريب مكثف،
وميزانية خا�صة باملركز ،وي��ك��ون العمل جماعي ًا
وموحد ًا وبروح الفريق من خالل �سرعة وكفاءة تلقي
البالغات ،و�سرعة توجيه القطاعات املعنية باحلوادث
لال�ستجابة للبالغات.
و�أ�شار ع�ضو �آخر إ�ىل �أن مهمة املركز لي�ست تلقي
االت�صاالت من خ�لال رق��م موحد فقط ،بل �أي�ض ًا
الإ�شراف على اجلهات التي تقدم اخلدمة ومتابعتها
والتن�سيق بينها .فما نعاين منه هو اخللل الوا�ضح
يف عمليات التن�سيق بني اجلهات املعنية عند حدوث
أ�ي طارئ.
ولفت ع�ضو آ�خ��ر �إىل االخت�صار الوا�ضح يف مواد
امل�شروع ،وعدم الإطالع على جتارب الدول ا ألخرى
و إ�رفاق �أنظمتها ،وعدم حتديد اخت�صا�صات اجلهات
املعنية وواجباتهم ،وعدم ذكر قواعد التن�سيق بني هذه
اجلهات يف دعم ن�شاط هذا املركز.

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�سكر

مركز امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز العاملي للحوار بني
�أتباع الأديان والثقافات م�شروع
يت�سم بالإن�سانية والعاملية
ويهدف لتحقيق اخلري والنفع
للب�شرية جمعاء

وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع اتفاقية ت أ��سي�س مركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني أ�تباع
ا ألدي���ان والثقافات ،ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1433/3/28هـ برئا�سة رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية،
ب�ش�أن م�شروع اتفاقية ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز العاملي للحوار بني أ�تباع الأديان والثقافات،
تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر،

ثم عر�ض للمناق�شة و أ�بديت عليه بع�ض امللحوظات،
حيث ق��ال �أح��د الأع�����ض��اء :مركز امللك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز العاملي للحوار بني �أتباع ا ألديان والثقافات
أ�حد م�شروعات امللك عبداهلل الإ�صالحية املتميزة ،وهو
م�شروع يت�سم با إلن�سانية والعاملية ويهدف لتحقيق اخلري
والنفع للب�شرية جمعاء ،وهذا املركز إ��ضافة حقيقية
ونافعة ومتميزة ويقدمها امللك عبداهلل با�سم اململكة
للعامل.
و أ�و�ضح �أحد ا ألع�ضاء أ�ن احلوار قد طرح من خالل
أ�ربعة م�ستويات بد�أ �أو ًال :باحلوار على امل�ستوى الوطني
لتعزيز وح��دة املجتمع ال�سعودي و�إ���ش��راك كل فئات
املجتمع يف تقدمي احللول للم�شكالت وال�صعوبات التي
يعاين منها املجتمع ،وكان ذلك وا�ضح ًا يف مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني ،وثاني ًا :على امل�ستوى العربي
حيث دعي �إىل امل�صاحلة بني الأ�شقاء العرب ،فكان �أن
مت له ذلك يف قمة الكويت االقت�صادية ،وثالث ًا :احلوار
على امل�ستوى الإ�سالمي ،حيث دع��ي علماء ومفكرو
امل�سلمني ،باختالف تنوع مذاهبهم العقدية والفقهية
�إىل احل��وار فيما بينهم فكان له ذلك ،حيث مت عقد
م ؤ�متر احلوار ا إل�سالمي بني علماء امل�سلمني ومفكريهم
يف مكة املكرمة ،و�صدر عنه ن��داء مكة املكرمة حول
أ�همية احل��وار .ورابع ًا :احلوار على امل�ستوى الدويل،
فقد عقد امل�ؤمتر العاملي حلوار أ�تباع ا ألديان والثقافات
يف مدريد ،كما عقدت قمة احلوار بني أ�تباع الأديان
والثقافات يف الأمم املتحدة.
ودعا ع�ضو آ�خر �إىل دعم املوافقة على م�شروع االتفاقية
ق��ائ ً
�لا :إ�ن احل���وار حت��ول م��ن دع��وة وم��ب��د أ� إ�ىل عمل
م�ؤ�س�ساتي منظم و ألهمية وحيوية املركز وحتقيقه لنفع
ا إلن�سانية جمعاء.
وق���ال ع�ضو آ�خ����ر :إ�ن ال�����س��م��اح ل��ك��ل منظمة دول��ي��ة
باالن�ضمام �إىل هذه االتفاقية يدل على جناح مبادرة
خ��ادم احلرمني ال�شريفني لإط�لاق قيمة احل��وار يف
ن�سيج العالقات الدولية من �أجل نزع حتمية ال�صراع
بني احل�ضارات وتكري�س التعاي�ش بني �شعوب ا ألر�ض
لتحقيق ا ألمن وال�سلم الدوليني ،كما �أن قيام املركز يف
مثل هذا الوقت ي�شكل ر�صيد ًا �إ�ضافي ًا ل�سيا�سة اململكة

اخلارجية مبا يكفل التعاي�ش الديني وال��روح��ي بني
الأفراد واملجتمع ،وهذا ما د�أب عليه خادم احلرمني
ال�شريفني من �إ�شاعة قيم احلوار على ال�صعيد الوطني
والعربي والعاملي .لذا �أ�ؤيد االتفاقية.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إميان ًا من حكومة اململكة العربية
ال�سعودية ب أ�همية التوا�صل مع العامل مبختلف ح�ضاراته
وثقافاته ،و�أهمية ن�شر ثقافة ال�سالم والبحث عن
أ�ر�ضية م�شرتكة للتعاون بني احل�ضارات ،ا�ست�شعرت
اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني يف وقت مبكر
احل��اج��ة للحوار ب�ين احل�����ض��ارات مم��ا جعلها تبادر
مب�شاركة الدول الإ�سالمية بعقد م�ؤمتر عاملي للحوار
يف العا�صمة الإ�سبانية (م��دري��د) مب�شاركة ثلة من
العلماء واملهتمني بق�ضية احلوار ،ال �سيما �أن احلوار
�سمة ح�ضارية للتفاهم ،وي�سهم بدرجة كبرية يف تبديد
ما يقال عن �صراع احل�ضارات والأديان ،وذلك يف بادرة
فريدة من نوعها عاملي ًا وتاريخي ًا حت�سب للمملكة العربية
ال�سعودية وت�سجل دورها الريادي عاملي ًا لتعزيز احلوار
وتكري�س مبد�أ التعاي�ش بني ال�شعوب.
وطالب �أحد الأع�ضاء ب�أن يتم تبني عدة إ��سرتاتيجيات
لتح�سني العالقات الإن�سانية وتوفري �سبل التوا�صل بني
امل�سلمني وبني الأفكار والب�شر عموم ًا ،كما ينبغي جتنب
احل��وار يف امل�سائل العقدية والدينية ،والرتكيز على
الق�ضايا ا إلن�سانية وا ألخالقية امل�شرتكة بني الأديان
ال�سماوية.
وطلب ع�ضو �آخر ب إ��ضافة تعريف وا�ضح و�شفاف للمركز
و أ�هدافه وما يدور يف م ؤ�متراته ،ال �سيما �أن هناك خلط ًا
يف مو�ضوع "حوار الأديان" و"وحدة الأديان".
من جانبه علق رئي�س اللجنة على ملحوظات الأع�ضاء
قائ ًال :من املعروف أ�ن من تعاليم الديانات ال�سماوية
والثقافات املعا�صرة الرتكيز على العالقة بالبيئة
واال�ستدامة ،كما أ�ن هناك عالقة بني �أهداف املركز
واملحافظة على البيئة وفيما يتعلق مبجل�س الأطراف،
ف����إن جمل�س ا إلدارة يف امل��رك��ز مهيمن على جميع
املجال�س .وجمل�س الأطراف هو من ير�سم ال�سيا�سات
واالق�ت�راح���ات ،ول��ك��ن ال��ق��رار ال��ن��ه��ائ��ي ب��ي��د جمل�س
الإدارة.
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استطالع

هل ساهمنا بأيدينا في تدهور اللغة العربية؟

لغتنا الجميلة ..تتعرض لغزو فكري
احلديث عن اللغة العربية حديث ذو �شجون ،فهي لغتنا اجلميلة ويكفي �أنها �شرفت ب أ�ن تكون
لغة القر�آن ،ويقول عنها �أحد املثقفني الفرن�سيني« :اللغة العربية بد�أت على غاية الكمال،
وهذا �أغرب ما وقع يف تاريخ الب�شر ،فلي�س لها طفولة وال �شيخوخة».
ولقد تعر�ضت اللغة العربية لكثري من حماوالت الغزو الفكري على مدى الع�صور املختلفة.
وي��رى البع�ض �أن ما تتعر�ض له يف ع�صرنا هذا فاق ما �سبق وعانت منه يف كل الع�صور
والأزمان ال�سابقة ،بع�ضهم يعتقد �أن ذلك يرجع �إىل التدهور الذي نعاين منه يف حياتنا
وانعك�س بالتايل على لغتنا .ويرى �آخرون �أن ثورة التكنولوجيا والعلوم من حولنا والتي
ت�أخرنا فيها وما نحن �إال م�ستهلكني ملنتجاتها هو ال�سبب يف رفع �ش�أن لغات �أخرى تغذي
تلك الثورة التكنولوجية بينما تقبع العربية يف �آخر الت�صنيف.
فهل تعاين اللغة العربية بالفعل من تدهور وما �شكله وكيف ميكن �إعادة بريق هذه اللغة
ك�سابق عهدها؟ ل إ
اال�ستطالع التايل..
لجابة على هذه الأ�سئلة �أجرت
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مسألة المصطلحات األجنبية

فرانكو آراب ..لغة الشباب

بداية يقول د .فهد بن نا�صر العبود ع�ضو جمل�س
ال�شورى :هناك م�صطلحات تقنية ومعلوماتية
ك��ث�يرة وم��ت��ع��ددة وغ�يره��ا م��ن م�صطلحات
املجاالت الأخرى ينت�شر تداولها بيننا كل يوم،
وهذه امل�صطلحات بلغات �أجنبية لي�س لها عالقة
باللغة العربية .و أ�عتقد أ�ن امل�شكلة �أو العلة ال
تكمن يف اللغة العربية نف�سها بقدر ما هي
م�شكلة العرب �أنف�سهم ،فلي�س لدينا منتجات �أو
خمرتعات .ولو كان لدينا خمرتعات ال�ستطعنا
ت�سميتها بلغتنا وفر�ضها على اجلميع .ولذا ف�إننا
كما ن�ستورد منتجات وخمرتعات التقنية فنحن
�أي�ض ًا ن�ستورد أ��سماءها وم�صطلحاتها بلغاتها
الأ�صلية.
ه��ذه امل�صطلحات تعد ب���ا آلالف وت���زداد كل
يوم ألن جمتمعات ال�شرق والغرب يت�سابقون
�إىل االخ�تراع وا إلن��ت��اج وي�سمون خمرتعاتهم
ومنتجاتهم كما يحلو لهم ،وهم بهذا ال يفر�ضون
خمرتعاتهم ومنتجاتهم فقط على العامل ،و�إمنا
ين�شرون لغاتهم يف جميع �أنحاء العامل.

أ�ما د .جربيل ح�سن العري�شي ع�ضو جمل�س ال�شورى
فريى أ�ن اللغة هي أ�هم �أدوات التوا�صل االجتماعي،
وهي ال�شفرة التي بها يتم االت�صال بالآخر ،كما أ�نها
هي الو�سط الذي يحمل ح�ضارة املجتمع وثقافته
وطريقة تفكريه.
وي�ضيف :اللغة العربية هي احلا�ضنة ملنظومة القيم
التي تكون هوية الأمة ا إل�سالمية ،وتعد من �أقدم
اللغات احلية على وجه الأرظ�ض على اختالف بني
الباحثني حول عمرها ،ولكننا لي�س لدينا �شك يف أ�ن
العربية التي ن�ستخدمها اليوم �أم�ضت ما يزيد على
أ�لف و�ستمائة �سنة ،وارتبطت بحياة امل�سلمني بحيث
أ��صبحت لغة العلم والأدب وال�سيا�سة واحل�ضارة
ف�ض ًال عن كونها لغة الدين والعبادة.
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العامية وخطرها على
الفصحى

ويوا�صل د .عري�شي :لقد �أدى الرتاخي وا إلهمال
يف ا�ستخدام اللغة العربية الف�صحى إ�ىل متهيد
الطريق أ�مام انت�شار اللهجات العامية وت�شويهاتها
اللغوية ،بحيث �أ�صبحت تتغلغل يف املحافل الر�سمية

وامل��دار���س واملعاهد واجلامعات وو�سائل الإع�لام
والثقافة احلكومية واخلا�صة بالإ�ضافة إ�ىل الالفتات
التجارية يف ال�شوارع وا أل�سواق ومنابر اخلطابة يف
امل�ساجد .كما �أ�صبح ال�شباب يتحاورون ويدونون
باللهجات العامية كتابة وقو ًال على الهاتف اجلوال
وعلى �شبكة ا إلنرتنت ،وهو ما يعد كارثة على اللغة
العربية الف�صحى و�أمر ًا مثري ًا للجزع عند املفكرين
واملثقفني.
فرانكو آراب

ويحذر قائ ًال :لكن الكوارث ال ت أ�تي فرادى .فالكارثة
اجلديدة على اللغة العربية – والأجدر ب�أن نفزع من
نتائجها على ثقافتنا العربية– هي انت�شار ما ي�سمى
بلغة الفرانكو آ�راب التي ابتدعها ال�شباب وانت�شرت
يف ا آلونة الأخرية .وهي عبارة عن كتابة ما يتحدثون
به باللهجات العامية العربية ولكن بحروف التينية
و أ�رق���ام تعرب عن بع�ض احل��روف العرب َّية التي ال
يوجد لها نظري يف اللغات الالتين َّية ،مثل "اخلاء"
و"الطاء" .وه��م ي�ستخدمون تلك اللغة كو�سيلة
ات�صال �سريعة الإيقاع ت�ضم ع��دد ًا من املفردات
املخت�صرة .ولقد انت�شرت هذه الظاهرة بني ال�شَّ باب،
وخ�صو�صا على الـ "في�س بوك" واملنتديات والر�سائل
ً

د .فهد العبود

د .ال�ع�ب��ود :م�شكلة ال�ع��رب �أن��ه ال يوجد
لديهم منتجات �أو خمرتعات تفر�ض لغتنا

د .عري�شي� :شركات التقنية �ساهمت يف
كارثة (الفرانكو �آراب)

انقطعت �صلتها برتاثها الثقايف واحل�ضاري الذي
كان مكتوب ًا باللغات املاالوية واجلاوية ذات احلروف
العربية.
الحروف الجاوية وقراءة القرآن

الق�صرية على الهاتف اجلوال ،حتى أ��صبحت هي
تنحت
ال�سمة ال�سائدة للتَّوا�صل فيما بينهم ،بينما َّ
ِّ
الكتابة العربية جان ًبا من كتاباتهم وتوا�صلهم.
إ�ن ا�ستخدام احلروف الالتينية مكان العربية لهو
اخلطر الداهم الذي يهدد هويتنا وثقافتنا ،وهو
أ�خطر آ�الف املرات من ا�ستخدام اللهجة العامية،
التي كان ال�شباب – على الأقل -ي�ستخدمون حروف
اللغة العربية يف كتابتها.
غزو فكري

وي��ع��ط��ي م��ث��ا ًال مل��ا ي��ح��دث يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول
ا إل�سالمية من ا�ستبدال احلروف العربية يف الكتابة
باحلروف الالتينية على يد العلمانيني من �أهل تلك
البلدان الذين اقتدوا بكمال أ�تاتورك الذي حرم
الكتابة باحلروف العربية يف تركيا بعد أ�ن كانت هي
احلروف الر�سمية .ويقول :قد حقق ه ؤ�الء العلمانيون
ما مل يكن امل�ستعمرون يجر ؤ�ون على الإقدام عليه.
وكان من نتيجة ذلك �أن الأجيال اجلديدة يف الدول
التي ت�شبهت برتكيا مثل ماليزيا و�أندوني�سيا قد

ال�شباب .فحتى الذين يف�ضلون ا�ستخدام احلروف
العربية يف الكتابة يجدون أ�نف�سهم يف �أول ا ألمر
م�ضطرين ال�ستخدام لغة الفرانكو �آراب �إما ب�سبب
أ�ن لوحة املفاتيح احلا�سوبية غري معربة� ،أو ب�سبب
�أنهم يتوا�صلون مع من ال يجيدون – وال يحبون-
ا�ستخدام احل���روف العربية .ث��م مب���رور الوقت
ي�ست�سيغونها وت�صبح هي لغة التوا�صل املف�ضلة
لديهم .وهم يف ذلك ي�شبهون من يتكلم لغة ما،
ولكنه يعي�ش مع جماعة من ال�صم والبكم ويريد
أ�ن يتوا�صل معهم ،فيجد نف�سه م�ضطر ًا إ�ىل الكالم
معهم بلغة الإ�شارة – حتى ولو مل يكن يجيدها –
إلفهامهم ما يريد ،ومبرور الوقت يتمر�س يف لغة
الإ�شارة ويفقد تدريجي ًا قدرته على الكالم.

لقد كان امل�سلم يف تلك الدول ي�ستطيع قراءة القر�آن
ب�سهولة ،ألن احلروف اجلاوية واملاالوية  -املماثلة
حلروف اللغة العربية  -كانت هي �أداة الكتابة ،ولكن
هذه احل��روف �أ�صبحت الآن �أجنبية يف مدر�سته
وجامعته ومعهده وجتارته ومعامالته الر�سمية،
و أ��صبحت حروف لغتهم غريبة عليهم ،وال يتعلمونها
إ�ال ب�صعوبة بالغة مثلهم يف ذلك مثل �أي متعلم لها
كلغة أ�جنبية .لقد أ��ضاعوا لغتهم و�أ�ضاعوا معها
التاريخ وال�تراث واحل�ضارة .وقد �أدرك املفكرون
يف ماليزيا و�أندوني�سيا فداحة اخلط أ� الذي ارتكبه ظاهرة كارثية
أ��سالفهم من العلمانيني وب��د�أوا يعلمون أ�بناءهم ويتهم �شركات التقنية ب�أنه ال يهمها أ��سباب انت�شار
اللغات املاالوية واجلاوية ذات احل��روف العربية مثل ه��ذه الـظاهرة االجتماعية الكارثية التي
لكي يعيدوا توا�صلهم برتاثهم الذي كتب بهذه اللغة .تت�سبب فيها التقنية ،و إ�منا قامت على الفور بتقدمي
احللول التي تي�سر على ال�شباب ا�ستخدام اللغة
توعية شبابنا ضرورة
وي�ضيف د .جربيل عري�شي :وا آلن ف�إنه يف توجه التي ابتدعوها ،فقامت �شركة ميكرو�سوفت ب إ�طالق
م�شابه ،يتم �إق�صاء احلروف العربية من الكتابة يف برنامج "مارين" لرتجمه لغة "الفرانكو �آراب" إ�ىل
بالدنا ،إ�ال أ�نه يف هذه املرة يتم بيد �شبابنا دون وعي اللغة العربية ،كما أ�طلقت جوجل خدمة "جوجل
منهم �أنهم قد يت�سببون يف كارثة ح�ضارية وثقافية .تعريب" لنف�س الغر�ض منذ ثالث �سنوات .وهي حلول
وا ألمر العجيب أ�ن هذه اللغة يزداد انت�شارها بني ت�ساعد يف حقيقة ا ألمر على تكري�س امل�شكلة وزيادة
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استطالع

انت�شارها ،وهو ما يجب �أن نحذر منه.
ولكي نواجه انت�شار هذه اللغة امل�شكلة ،ون�ضع العالج
الالزم للرجوع ب�شبابنا �إىل اللغة العربية كالم ًا و�إىل
حروفها كتابة ،ف إ�نه يجب علينا �أن نحلل أ��سباب
ظهورها والتي ال نظن أ�نها تخفي على املهتمني
مبتابعة ومعاجلة آ�ثار �سيطرة الثقافة الغربية على
ال�شباب و أ��سباب �ضعف االنتماء لديهم.
فلو اعتربنا �أن ال�سبب يف ا�ستخدام ال�شباب للغة
العامية هو تدين م�ستوى تعليم اللغة العربية ،وتغلغل
اللهجات العامية يف �شتى مناحي احلياة ،ف�إن ال�سبب
يف ا�ستخدامهم للحروف الالتينية بد ًال من العربية
يف الكتابة هو �سهولة كتابتهم لها على لوحة مفاتيح
احلا�سوب.

�أ .امل�شعل :اللغة العربية تتعر�ض للتدهور
على يد ال�صحافيني والإعالميني

احلروف الالتينية يف الكتابة .ي�ضاف إ�ىل ذلك أ�ن
انت�شار لوحات املفاتيح احلا�سوبية غري العربية يدفع
إ�ىل ا�ستخدام احلروف الالتينية يف الكتابة حتى ولو
مل يرغب امل�ستخدم يف ذلك.
�إن من واجبنا �إن مل ن�ستطع أ�ن نناف�س املخرتعني �أن
يكون لدينا – على ا ألقل -عبقرية امتالك الر�ؤية
ا إل�سرتاتيجية الثاقبة التي تبحث عن حلول تعالج
مثالب التكنولوجيا وجتعلها يف نف�س الوقت �سهلة
اال�ستعمال ،بحيث ال نلهث وراء ن�شرها وتعلمها ،وال
مؤتمرات بال فائدة
وفيما يخ�ص م�شكلة ا�ستخدام اللغة العامية يف يحتاج م�ستخدموها ملهارات عالية قبل التمكن من
الكالم كبديل للغة العربية ،فقد نظم املعنيون ا�ستخدامها ب�صورة يومية متكررة.
باللغة العربية مئات امل�ؤمترات والندوات و�أ�صدروا لغة القرآن
�آالف التو�صيات �إال �أننا مل نر أ�ثر ًا لذلك ،بل على ويقول ا أل�ستاذ أ�كمل �سندي :لغة ال�ضاد هي إ�حدى
العك�س نرى ازدياد تغلغل العامية يف حياتنا .وهو �أمر �أقدم اللغات ومن �أمهاتها وهي ل�سان �أعظم الديانات
بديهي .فال جدوى من تو�صيات ال تدعمها �سيا�سات ال�سماوية ومبجرد كب�سة زر على ا إلنرتنت �ستجد
�شرح ًا مف�ص ً
ال عنها يحكي �سموها وتاريخها
تنفيذية وحلول عملية لعالج �أ�صل امل�شكلة.
الثقايف ،ومبا �أننا يف ع�صر حتارب فيه النجوم ف إ�ن
الفرانكو آراب أسهل في
جنمة لغتنا متلألئة يف �سماء العامل تزداد توهج ًا
الكتابة
ً
ويت�ساءل د .العري�شي :ملاذا يلج أ� ال�شباب للكتابة بلغة يوما بعد يوم ناهيك عن الغزو الذي تتعر�ض له تارة
الفرانكو آ�راب؟ الرد املنطقي لذلك هو �أنهم يجدون من اخلارج والذي ي أ�تينا عن طريق و�سائل الإعالم
ا�ستخدام احلروف الالتينية يف الكتابة على أ�جهزة �أو من التبادل االقت�صادي ،أ�و من الناحية الفكرية
احلا�سوب �أ�سهل من ا�ستخدام احلروف العربية .لقد عن طريق الكتب واملجالت واملطبوعات ومواقع
�أثبتت درا�سة ميدانية� ،أن عدد ًا كبري ًا من الناطقني ا إلنرتنت ،ويحدث كل ذلك دون وعي منا بالكمال
بالعربية ال ي�ستعملونها يف حياتهم اليومية ل�سبب الزائف الذي يربزونه خلف واقعهم املرير فتت أ�ثر به
تقني متعلق بعدم معرفة كيفية الكتابة على لوحة عقول فارغة تدعي التثقيف.
ا ألحرف ،وعند ا�ستخدام ا ُّللغة العرب َّية يف الكتابة اللهجات العامية آفة
على لوحة املفاتيح يكونون كاملُبتدئني الذين ال أ�ما التدهور يف اللغة من الداخل فيتمحور حول عدم
يعرفون �أماكن احلروف؛ حيث اعتادت �أ�صابعهم مت�سك العرب بلغتهم العربية الف�صحى وتوا�صلهم
فيما بينهم باللهجات العامية مما �شجع الثقافات
على �أماكن احلروف الإجنليز َّية.
فال�شباب ي�ستخدمون احلروف الالتينية يف تعلمهم ا ألخرى على التغلغل يف جمتمعاتنا إلهمالها احلفاظ
للمهارات احلا�سوبية ويف تعاملهم مع برامج ا أللعاب على لغتنا.
الأجنبية ويف ا�ستخدامهم ملت�صفحات الإنرتنت غري الحوار مطلوب
العربية .كما �أن انت�شار املدار�س اخلا�صة واجلامعات وي��ق��ول �سندي :ل�ست �ضد ال��ت���أث��ر �أو احل���وار مع
الأجنبية يف كثري من الدول العربية والتي هدفها الثقافات ولكنني أ�حب �أن تربز ثقافتي أ�مام غريي
الأ�سا�سي و�ضع اللغة االجنليزية واللغات الأوروبية يف إ�ميان ًا برقيها ويقين ًا ب�أن �أثرها �أعم و�أ�شمل من �أي
مناهجها كلغة �أوىل -وبالتايل ا�ستخدام احلا�سوب ثقافة �أخرى و�شهادات امل�ست�شرقني يف ذلك كثرية
والتطبيقات احلا�سوبية يف الدرا�سة والتعلم باللغات حيث أ�كدوا �أن اللغة العربية بثينة مقارنة باللغات
الأجنبية  -هو �أحد ا أل�سباب الرئي�سية ال�ستخدام القفراء يف التعبري واملرتادفات.
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الصحافة وتجذير العامية

ويقول ا أل�ستاذ خالد بن م�شعل امل�شعل إ�ن اللغة
العربية تتعر�ض للتدهور على يد الناطقني بها
ب�شكل �أ�سا�سي ويكفي �أن نطالع أ�ي �صحيفة عربية
بل والكتّاب �أي�ض ًا الذين يكتبون عمود ًا كام ًال وثابت ًا
يف �صحيفتهم وي�ستخدمون فيه العامية على هذا
النحو .ناهيك عن ازدياد عدد الكتب التي تكتب كلها
بالعامية ،وكذلك العناوين التي تو�ضع على الغالف.
كنت وال أ�زال كلما �صادفت هذه الأمثلة املتزايدة
ال�ستخدام التعبريات العامية يف الكتابة بد ًال من
الف�صحى� ،أ�شعر با أل�سى.
انحطاط حضاري

إ�ن ما يحدث للغة العربية ا آلن له عالقة وثيقة
باالنحطاط احل�ضاري .إ�ن��ه يف ح ّ��د ذات��ه مظهر
وا�ضح متام الو�ضوح لتدهورنا يف م�سار التح�ضر.
إ�ذ ما الذي يعنيه التح�ضر؟ قد يعني �أ�شياء كثرية
ولكن أ�لي�س من �سمات التح�ضر ،املراعاة ال�صارمة
لبع�ض القواعد اجلمالية �أو ا ألخالقية التي اتفق
عليها النا�س ،ملاذا ال نطبق ذلك على اللغة العربية
ويكون ال�شخ�ص متح�ضر ًا كلما التزم بهذه اللغة
الف�صحي.
�إن التح�ضر قد ال يزيد على مراعاة بع�ض «ا أل�شكال»
و«املرا�سم» و«الطقو�س» و«القواعد» ،واالنحطاط ال
بد �أن ي�صحبه رف�ض التقيد ب���أي قاعدة ،مبا يف
ذلك قواعد التعبري عن النف�س بالكالم أ�و الكتابة،
وهي اللغة ،وال بد �أن هذا هو جزء من تف�سري ما
قر أ�ته مرة من أ�ن هارون الر�شيد ،يف قمة ازدهار
احل�ضارة العربية وا إل�سالمية ،كان يجعل ولديه،
الأمني وامل أ�مون ،ينحنيان أ�مام املدر�س الذي جاء
لتعليمهما النحو ،في�ساعدانه على و�ضع قدميه يف
نعليه ،أ�و هكذا يكون تقدي�س اللغة ومن يعلمها.
وي�ضيف :و�إذا قبلنا م��ا ي�سمى بالغزو الفكري
فن�ستطيع أ�ن نقول إ�نه من خالل الثقافة ميكنه أ�ن
يلقي مبزيج من ا ألخالط الغربية امللتم�سة من الفكر
الغريب املنحرف ،والتوجيه الفا�سد ،القائم على
التخطيط ال�شرير.
وكان ذلك الغزو يدعو إ�ىل ا�ستخدام العامية و�إىل
تطوير اللغة ،و إ�يجاد ال�شعور بالتبعية الثقافية،
وال�شعور مبركب النق�ص ،ودف��ع اجلامعات �إىل
االعتماد على كتب امل�ست�شرقني العلمية ،وتوهني
جهود املخل�صني الثقافية والإب��داع��ي��ة ،ومتجيد
القيم الغربية ،وت�سفيه القيم ا إل�سالمية ،والدعوة
إ�ىل نبذها ،ولفت أ�نظار املجتمعات �إىل الق�شور،

�أ .عبد الكرمي �سندي
إ�ليها وك�أنها تطورت و أ��صبحت اليوم يف أ�رقى حالة
مما كانت يف املا�ضي ،أ�ي �أن اللغة تتطور على أ�نقا�ض
كلمات قدمية .فهل تنقر�ض العربية اجلميلة وتقوم
العامية مكانها بح�سب هذا الر�أي؟
اتساع العربية في القرن
العشرين

�أ .الهندا�س :املدار�س الأجنبية لها دور يف
زيادة الهوة بيننا وبني لغتنا الأم
المدارس األجنبية

�أ .خالد امل�شعل

وي�ضيف� :إن امل��دار���س ا ألجنبية والتي أ��صبحت
منت�شرة ا آلن ب�شكل كبري يف العامل العربي �أدت إ�ىل
�ضعف امل�ستوى التعليمي العام وانحطاطه ،حيث ال
تعطي هذه املدار�س الن�شء ما يكفي من تعلم الدين
واللغة العربية ،مما يزيد الهوة بينه وبني لغته الأم
وك�أنه مل يعد عربي ًا ،بالإ�ضافة �إىل عدم ا�ستخدام
اجلامعات اللغة العربية يف جمال العلوم والطب
والهند�سة وال�صيدلة حيث يعزون ال�سبب إ�ىل عجز
العربية عن ا�ستيعاب العلوم.

و إ�لهائها عما يفيد وينفع ،و إ�حياء املذاهب الفل�سفية
واجلدلية ،والبعد عن الأ�ساليب العلمية ،و إ�ن�شاء
املو�سوعات التاريخية الإ�سالمية ،وبذر ال�شكوك
ويل احلقائق من خاللها ،واحلر�ص على تكوين
جيل مثقف ،يحمل راية اال�ست�شراق والدعوة �إليه،
والدعوة إ�ىل تدري�س العلوم الطبية وغريها بلغات
غري اللغة العربية ،ليظل امل�سلم عنده إ�ح�سا�س بعجز
اللغة العربية لغة القر�آن.
مفاجأة غير سارة
ويقول :ولعل ما زاد احلدة وفاج أ�ين �أنا �أي�ضا أ�ن اللغة
ثالثة أسباب
أ�ما الأ�ستاذ خالد بن خليل الهندا�س فريى �أن هناك العربية رمبا تكون من بني اللغات التي �ستنقر�ض
�أخطار ًا ثالثة على اللغة العربية :اخلطر الأول هو بناء على ما �أ�شار إ�ليه تقرير لليون�سكو يف العام
خطر اللغات ا ألجنبية التي تزاحمها وتهددها يف  2006والذي ذكر أ�ن هناك لغات �ستموت من بينها
عقر دارها ،واخلطر الثاين هو خطر العامية املحلية العربية ،وهو ما أ��شعل القلق أ�كرث يف نفو�س الكثريين
التي يروج لها الكثريون والتي �أ�صبحت تنت�شر ا آلن من الغيورين على لغتهم خ�صو�ص ًا إ�ذا ارتبطت
حتى يف �أجهزة ا إلعالم والتي يطالب البع�ض ب�أن بالهوية واحل�ضارة التي رمبا تندثر هي ا ألخرى.
تكون لغة تعليمية ،واخلطر الثالث هو خطر اللحن ويح�ضرين هنا ما قاله �أحد ا ألدباء" :عندما تهجر
وا ألغ�ل�اط اللغوية حتى يف اللغة الف�صحى التي اللغة الل�سان بحالة من حاالتها يظن النا�س أ�ن هذه
اللغة �أو تلك قد ماتت" وهم يف هذه احلالة ينظرون
ي�ؤديها اخلطباء والكتاب واملذيعون وغري ذلك.

ويرى بع�ض املخت�صني أ�ن اللغة العربية عرفت يف
القرن الع�شرين امتداد ًا وات�ساع ًا يف رقعة الناطقني
بها� ،سواء من أ�بناء الوطن العربي ،أ�و من �شعوب
العامل الإ�سالمي ،أ�و من غري ه ؤ���الء و�أولئك ،من
الدار�سني للغة ال�ضاد أل�سباب �شتى من خمتلف
�أنحاء العامل.
وكان ذلك االنت�شار للغة ظاهرة غري م�سبوقة يف
والتو�س ُع الكبري
التاريخ�َ ،س َاع َد على ذلك االنت�شار
ّ
ال��ذي عرفته البلدان العربية يف إ�ن�شاء املدار�س
واملعاهد واجلامعات ،وظهور ال�صحافة التي كانت
يف �أول عهدها مع نهاية القرن التا�سع ع�شر ويف
مدار�س
العقود اخلم�سة الأوىل من القرن الع�شرين،
َ
�شعبية للغة العربية ،ثم ظهور ا إلذاع��ة التي كان
لها �إ�سهام كبري يف ن�شر اللغة العربية يف خمتلف
ا أل�صقاع ،من خالل ن�شرات ا ألخبار ،والأحاديث
الدينية ،والربامج الثقافية وا ألدبية ،وامل�سرحيات
التاريخية واالجتماعية ،التي تقدم للم�ستمعني
براجمها باللغة العربية ومن �ضمنها امل�سل�سالت
التاريخية ،والق�صائد الغنائية الف�صيحة لكبار
ال�شعراء ،فيتذوقها اجلمهور ويفهمها� .أما التلفاز
فقد ظهر يف الدول العربية مع مطلع ال�ستينيات من
القرن املا�ضي ،وهو له اليوم وظيفة �أ�سا�سية يف ن�شر
اللغة العربية على نطاق وا�سع .ويعزز هذا االنت�شار
للغة ال�ضاد ظهو ُر �أق�سام للغة العربية و آ�دابها يف
اجلامعات العربية وا إل�سالمية ،ويف بع�ض اجلامعات
الغربية التي تهتم بتدري�س اللغة العربية والثقافة
العربية واحل�ضارة الإ�سالمية ،وازدهار حركة الن�شر
باللغة العربية على نطاق وا�سع التي ن�شرت الكتاب
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العربي وال�صحيفة العربية واملجلة العربية ،ن�شر ًا
وا�سع ًا �ضاعف من ذيوع اللغة العربية يف ا آلفاق.
وي�ستطرد املخت�صون ب أ�نه برغم املكا�سب الكبرية
التي حققتها اللغة العربية بهذا االنت�شار الوا�سع
واملمتد أ�فقي ًا وعمودي ًا ،ف�إن هناك جوانب �أخرى
ّ
�صاح َب هذا
لل�صورة لي�ست مما يطم�أن عليه .فلقد َ
الذيوع غري املعهود ،ف�شو اللحن وا�ست�شراء ال�ضعف
والهزال يف �أحايني كثرية ،واخل��روج على قواعد
حد اال�ستخفاف واال�ستهانة بال�ضاد
اللغة الذي يبلغ ّ
وجتريحها وامل�س بكرامتها ،ألن لكل لغة كرامة كما
للكائن الب�شري� ،سواء ب�سواء.
ومن الغريب �أن هناك تالزم ًا بني االنت�شار الوا�سع
للغة العربية ،وبني ال�ضعف املطرد مل�ستواها على
�أل�سنة املتحدثني ،وعلى أ�ق�ل�ام ال��ك��ت��اب ،ب��ل �إن
ال�ضعف ال��ذي تعرفه اللغة العربية منذ العقود
ال�ستة الأخرية ،و�صل �إىل ا ألق�سام املتخ�ص�صة يف
الكليات اجلامعية ،كما و�صل �إىل الكتب التي ي�ؤلفها
أ��ساتذة متخ�ص�صون ،علمي ًا ومهني ًا ،يف تدري�س اللغة
العربية� .ضعف عام ي�ست�شري يف اللغة على م�ستوى
اللفظ وعلى م�ستوى اجلملة وعلى م�ستوى ال�سياق
وعلى م�ستوى ال�صورة البيانية.
اللغة العربية ليس لها طفولة
وال شيخوخة وهي في غاية
الكمال

ويقول د .زيد بن ممد الرماين امل�ست�شار وع�ضو
هيئة التدري�س بجامعة الإم���ام حممد بن �سعود
الإ�سالمية :إ�ن اللغة العربية �أكرث لغات املجموعة
ال�سامية متحدثني ،و إ�حدى أ�كرث اللغات انت�شار ًا يف
العامل ،يتحدثها �أكرث من  422مليون ن�سمة .ثم إ�نّ
اللغة العربية ذات أ�همية ق�صوى فهي لغة القر�آن.
ولقد �أث ّر انت�شار ا إل�سالم ،وت أ��سي�سه دو ًال ،يف ارتفاع
مكانة اللغة العربية ،و�أ�صبحت لغة ال�سيا�سة والعلم
والأدب ل��ق��رون طويلة يف الأرا���ض��ي التي حكمها
امل�سلمون ،و�أث��رت العربية ،ت أ�ثري ًا مبا�شر ًا �أو غري
مبا�شر على كثري من اللغات الأخ���رى يف العامل
ا إل�سالمي.
واللغة العربية من أ�غ��زر اللغات من حيث امل��ادة
اللغوية ،فعلى �سبيل املثال ،يحوي معجم ل�سان العرب
البن منظور أ�كرث من � 80ألف مادة.
إ�ن اللغة العربية �أداة التعارف بني ماليني الب�شر
املنت�شرين يف �آفاق الأر�ض ،وهي ثابتة يف �أ�صولها
وجذورها ،متجددة بف�ضل ميزاتها وخ�صائ�صها.
�إن اللغة من �أف�ضل ال�سبل ملعرفة �شخ�صية أ�متنا
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�أ� .سندي :امل�ست�شرقون ي�شهدون بغنى
اللغة العربية يف التعبري وامل�ترادف��ات
مقارنة باللغات الأخرى
وخ�صائ�صها ،وهي الأداة التي �سجلت منذ �أبعد
العهود �أفكارنا و�أحا�سي�سنا .وهي البيئة الفكرية
التي نعي�ش فيها ،وحلقة الو�صل التي تربط املا�ضي
باحلا�ضر بامل�ستقبل� .إنها متثل خ�صائ�ص الأمة.
و أ�ورد هنا بع�ض ا ألق��وال يف �أهمية اللغة العربية.
يقول الفرن�سي إ�رن�ست رينان :اللغة العربية بد أ�ت»
على غاية الكمال ،وه��ذا �أغ��رب ما وقع يف تاريخ
الب�شر ،فلي�س لها طفولة وال �شيخوخة».
ويقول الأمل��اين فريتاغ اللغة العربية أ�غنى لغات»
العامل».
ويقول وليم ورك� :إن للعربية لين ًا ومرونة ميكنانها»
من التكيف وفق ًا ملقت�ضيات الع�صر».
وي�ضيف د .الرماين :لقد ظلت اللغة العربية لغة
العلم العاملي ألكرث من ع�شرة قرون.
لكن الكارثة التي تعي�شها لغة القر آ�ن الكرمي اليوم،
والتي جعلت التدري�س للعلوم الطبيعية وتقنياتها
و�أحيان ًا العلوم الإن�سانية واالجتماعية ـ يتم باللغات
الأجنبية ـ والتي جعلت العربية غريبة يف بالدها.
لقد �أحيت إ��سرائيل لغة ميتة ،لت�صبح لغة علمية
حية تدر�س بها جميع العلوم وكذلك ت�صنع ال�صني
واليابان مع �أ�صعب لغات الدنيا ..لكننا للأ�سف عدنا
القهقرى ف�أ�صبحنا يف كثري من جامعاتنا ندر�س
العلوم الطبيعية بغري لغة القر�آن الكرمي! مع �أن
جتارب تدري�سها بالعربية �أعطت نتائج كبرية كما
هو معلوم؛ ف�إىل متى هذا الهوان؟!
لقد لفتت العالقة املتينة بني اللغة العربية وا إل�سالم
�أنظار الأعداء ففكروا يف الهجوم على اللغة �إذ بد�ؤوا
بامل�صريني فدعوهم �إىل العامية وحاولوا إ�قناعهم
فكان لهم �أتباع مثل� :سالمة مو�سى ..أ�حمد لطفي
ال�سيد ...ودعوا �إىل �إلغاء احلرف العربي يف الكتابة
و�إبداله بالالتيني فكان لهم �أتباع مثل :فريد �أبو
حديد� ،أم�ين اخل���ويل ...ودع��وا إ�ىل تطوير اللغة
وجعلوه �شعار ًا لهم فكان لهم �أتباع مثل :طه ح�سني.
�إن احلفاظ على اللغة العربية وحمايتها والعمل
على انت�شارها والتمكني لها يف أ�و�ساط املجتمعات
العربية ول��دى اجلاليات العربية ا إل�سالمية يف
بالد املهجر ،لي�س عم ًال تعليمي ًا تربوي ًا ،أ�و ن�شاط ًا

ثقافي ًا أ�دبي ًا� ،أو وظيفة من وظائف وزارات الرتبية
والتعليم وامل�ؤ�س�سات والهيئات واملنظمات املخت�صة
فح�سب ،ولكنه عمل من �صميم الدفاع عن مقومات
ال�شخ�صية العربية ،وال��ذود عن مكونات الكيان
العربي الإ�سالمي ،وعن خ�صو�صيات املجتمعات
العربية ا إل�سالمية ،وعن الركيزة الأوىل للثقافة
العربية وللح�ضارة العربية ا إل�سالمية.
عم ٌل يف ه��ذا امل�ستوى وبهذا القدر من ا ألهمية،
يدخل �ضمن خطة بناء امل�ستقبل ور�سم معامله.
فاللغة العربية ركن أ��سا�س من �أركان الأمن الثقايف
واحل�ضاري والفكري للأمة العربية ا إل�سالمية يف
حا�ضرها ويف م�ستقبلها ،واللغة العربية هي القاعدة
املتينة لل�سيادة الوطنية والقومية وا إل�سالمية ،وهي
لي�ست ل�سان ًا فح�سب ،ولكنها عنوان لهذه ال�سيادة
التي حتر�ص عليها ك��ل دول��ة م��ن دول املجموعة
العربية ا إل�سالمية.
ولذلك ،وباعتبار أ�ن اللغة العربية ،ق�ضية �إ�سرتاتيجية
يف املقام الأول ،مت�س الأم��ن الثقايف واحل�ضاري
ل أ
لمة ،ف إ�ن امل� أس�لة ،يف عمقها وجوهرها ،تتطلب
يقظة أ��شمل و أ�عمق ،وحركة أ�كرب و أ�ن�شط ،وعم ًال
�أك�ثر جدية وفعالية ،وا�ستنفار ًا للطاقات احلية
وح�شد ًا للجهود املخل�صة ،يف إ�ط��ار من التن�سيق
والتكامل والتعاون ،والعمل العربي امل�شرتك على
م�ستوى املنظمات وامل�ؤ�س�سات واجلامعات والهيئات
املخت�صة.
وي��رى د .الرماين أ�ن املنظمة ا إل�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،تتحمالن م� ؤس�وليات مهمة يف هذا املجال،
وهما تعمالن يف �إط��ار اخت�صا�صاتهما ،من أ�جل
تو�سيع نطاق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها،
خا�صة يف البالد ا ألفريقية والإ�سالمية ويف �أو�ساط
اجلاليات العربية الإ�سالمية يف بالد املهجر.
وتنفذ املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة
باخل�صو�ص ،برامج و�أن�شطة متعددة تدعم ح�ضور
اللغة العربية يف م�ستويات التعليم العربي ا إل�سالمي
يف العامل ا إل�سالمي.
ولئن كان العمل الذي تنه�ض به املنظمتان ا إل�سالمية والعربية
يف جمال خدمة اللغة العربية ،ي�ستجيب لبع�ض متطلبات
احلفاظ على لغة ال�ضاد وحمايتها وتو�سيع رقعة انت�شارها،
ف�إن دور الوزارات املعنية واجلامعات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات
والهيئات واجلمعيات املتخ�ص�صة ،ينبغي �أن يتكامل يف هذا
امليدان ،وين�سق ويدعم الدعم املادي والأدبي املطلوب إلحداث
نه�ضة لغوية �شاملة ت�سرتجع فيها اللغة العربية وظيفتها

احليوية يف احلياة العامة ،بحيث تكون اللغة ذات ال�سيادة
الكاملة غري املنقو�صة.
إدخال منهج الكتابة على
لوحة المفاتيح الحاسوبية في
التعليم

ويقرتح د .جربيل عري�شي حل م�شكلة ا�ستخدام
احل���روف الالتينية يف الكتابة على ا ألج��ه��زة
احلا�سوبية قبل �أن ي�ستفحل ا ألمر .ويقول :احلل
ب�سيط وذو �شقني:
الأول :هو �إدخال منهج الكتابة على لوحة املفاتيح
احلا�سوبية ك�أحد املناهج الرئي�سية يف مراحل
التعليم املختلفة ،بحيث ال يتم ال�شباب مرحلة
التعليم املتو�سط دون اجتياز اختبار ل�سرعة الكتابة
على لوحة املفاتيح احلا�سوبية العربية.
والثاين :هو حترمي بيع أ�جهزة احلا�سوب اجلديدة
دون لوحة مفاتيح عربية .وقد قامت ال�صني –
على �سبيل املثال -بتحرمي بيع �أجهزة احلا�سوب
اجلديدة دون �أن يكون مركب ًا عليها برنامج "ال�سد
ا ألخ�ضر" امل�صمم حلجب أ�ي مواد �إباحية.
إ�ن التكنولوجيا تزيد من قدرتنا ،فتجعل �أفقنا
حد و�آذاننا �أكرث رهافة ،وجتعل
�أرحب وب�صرنا �أ ّ
حياتنا وقدرتنا على التوا�صل �أكرث �سهولة ومتعة،
ولكنها حتمل يف طياتها -مثل كل ما هو جديد
وحديث – �أعرا�ضها اجلانبية التي تف�سد علينا
ديننا وثقافتنا وهويتنا .ومع كل جديد ف�إن الأمر
يحتاج منا لوقفة نقفها .و إ�ن مل نفعل ف�سن�صبح
كالَّنباتات العالقة على �سطح امل��اء ،وتنجرف
ح�ضارتنا ب�سهولة.
الترجمة والتعريب

�أما د .فهد العبود فيقول :هذه امل�شكلة و�ضعف
العرب وع��دم قدرتهم على االخ�تراع وا إلنتاج،
ف�إنه لي�س �أمامنا حل لهذه امل�شكلة إ�ال الرتجمة
والتعريب .وقد كانت هناك حماوالت ومبادرات
من بع�ض اجلهات كاجلمعيات العلمية واملهنية،
وهي يف نظري حماوالت إ�قليمية ال ترتقي مل�شروع

د .زي��د ال��رم��اين :احل �ف��اظ ع�ل��ى اللغة
العربية من �صميم الدفاع عن ال�شخ�صية
العربية
طموح وكبري يكون على م�ستوى اللغة العربية
والدول العربية كلها.
لذا ف إ�نني �أعتقد �أن امل�شروع يجب أ�ن ينبع من
جامعة الدول العربية �أو من جممع اللغة العربية،
ويجب �أن تر�صد له ميزانية كبرية ويخطط له
كعمل م�ؤ�س�سي ومنهجي م�ستمر ومتوا�صل ،كما
يجب �أن ي�شرك يف هذا امل�شروع جهات علمية
ومهنية لها خربتها يف ه��ذا اجلانب كاالحتاد
الدويل لالت�صاالت واجلامعات العربية.
�أعتقد �أن هذا امل�شروع يف غاية الأهمية ،ألن العامل
أ�جمع مير بفرتة حتول من عامل إ�ىل �آخ��ر ،من
املرحلة التقليدية إ�ىل املرحلة الرقمية ،فكل يوم
ن�سمع عن م�صطلحات جديدة ،كاقت�صاد املعرفة
والتحول �إىل جمتمع املعلومات وا ألجهزة الذكية
وال��ع��امل ا إلل��ك�تروين ،وه��ي يف احلقيقة لي�ست
م�صطلحات و�إمن��ا هي م�شاريع جبارة ينطوي
حتتها �آالف امل�صطلحات .ولذا ف�إنه من الأهمية
مبكان �سرعة التفاعل مع هذا املو�ضوع وترجمة
وتعريب العربية .ويف نظري أ�ن اللغة العربية قادرة
على ا�ستيعاب هذه امل�صطلحات وتعريبها ،لأنها

لغة غنية مبفرداتها ومعاجمها وبا إلمكان ا�ستيعاب
امل�صطلحات الأجنبية.
والأه��م من ه��ذا كله �شحذ الهمم وا�ستنها�ض
�شباب ا ألمة للعمل واجلد واالخرتاع لكي نفر�ض
�أنف�سنا ولغتنا وثقافتنا على العامل أ�جمع.
وبعد:

�إن التنمية اللغوية ال تنف�صل عن التنمية ال�شاملة
امل�ستدامة التي تتداخل فيها العوامل ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية جميع ًا ،مما
يعني أ�ن هذا ال�ضرب من التنمية هو الإ�صالح
ال�شامل عينُه .لأنه ال ميكن لك أ�ن ت�صلح �ش�أن
اللغة قبل �إ�صالح ال�ش�أن العام يف املجتمع .وال
يتي�سر لك تطوير اللغة و�إغنا�ؤها وبث روح جديدة
فيها حتى تواكب الع�صر الذي أ�نت فيه وحتافظ
على �سالمتها ،ما مل ت�أخذ أ�و�ضاعك و أ�حوالها
و���ش���ؤون��ك كلها �سبيلها إ�ىل التطوير ال�شامل
املتكامل.
وتقت�ضي حماية اللغة العربية وت�أمني م�ستقبلها
والنهو�ض بها من الوجوه كافة� ،إىل جانب تعريب
م�صطلحات العلوم والتقانة يف جميع حقول
تكثيف العناية باللغة
َ
املعرفة العلمية الدقيقة،
العربية يف جميع مراحل التعليم ،وبخا�صة يف
مرحلة التعليم اجلامعي وتطوير براجمها وطرق
تدري�سها ،مع العمل على ت أ�هيل �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات واملعاهد العليا للتدري�س
باللغة العربية.
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أدانوا االعتداء على المساجد في أذربيجان

برلمانيو الدول اإلسالمية ينوهون بمبادرة خادم
الحرمين الشريفين للحوار ويطالبون بتجميد
عضوية إسرائيل في البرلمان الدولي

ر ؤ��ساء الوفود امل�شاركة يف امل ؤ�متر

�أ�شاد ر ؤ���س��اء جمال�س وبرملانات ال��دول الأع�ضاء مبنظمة التعاون الإ�سالمي
مببادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار بني �أتباع
الأديان واحل�ضارات ،و�سعي اململكة العربية ال�سعودية لإن�شاء مركز للحوار بني
�أتباع الأديان واحل�ضارات ،ومقره يف فيينا ودعمه لي�ؤ�س�س قواعد نبيلة تهدف
�إىل جعل احلوار هو امل�شعل امل�ضيء والركيزة حلل الق�ضايا ونبذ النزاعات.
وكان �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية يف الدول الأع�ضاء باملنظمة
قد اختتموا �أعمال اجتماعات م�ؤمترهم ال�سابع وذل��ك مبقر مركز اريادوتا
للم�ؤمترات يف مدينة باملبانغ االندوني�سية مب�شاركة وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
وع�ضوية د .حممد ال�سامل ود .علي الغامدي ،ود .عبداهلل الظفريي.
36
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رئي�س املجل�س :الأي��ام �أثبتت �أن التكتل
والتعاون يزيد من وحدتنا الإ�سالمية
وقدرتنا على جتاوز الظروف ال�صعبة
و�شدد امل ؤ�مترون يف بيانهم اخلتامي على أ�ن ق�ضية
فل�سطني هي لب ال�صراع يف ال�شرق ا ألو�سط ويجب
�أن تظل الق�ضية الرئي�سية التي يتوجب على الدول
ا ألع�ضاء اتخاذ موقف إ��سالمي موحد ب�ش�أنها
يف كافة املحافل الدولية حتى تتحقق احلقوق
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ،مطالبني ب�شدة

املوافقة على طلب االعرتاف بالدولة الفل�سطينية
وقبولها ع�ضو ًا كامل الع�ضوية يف ا ألمم املتحدة
املقدم من منظمة التحرير الفل�سطينية ،معتربين
�أن مدينة القد�س ال�شريف عا�صمة روحية للعرب
وامل�سلمني وعا�صمة �أبدية لدولة فل�سطني ،و�أعلنوا
ت�شكيل جلنة برملانية دائمة با�سم جلنة فل�سطني
تتكون من ثالثة ع�شر ع�ضو ًا من الدول الأع�ضاء
باملنظمة ،على �أن تكون �أوىل اجتماعات اللجنة يف
تركيا ،وطالبوا بتجميد ع�ضوية إ��سرائيل يف االحتاد
ال�برمل��اين ال���دويل ب�سبب �إج��راءات��ه��ا التع�سفية
�ضد الربملانيني الدوليني واعتقالها للربملانيني
الفل�سطينيني متجاهلة القوانني واملواثيق الدولية،
و أ�ع��رب��وا عن االرت��ي��اح خل��روج القوات ا ألجنبية
من الأرا�ضي العراقية وا�ستعادة العراق ل�سيادته
الوطنية على �أر�ضه ،داعني �إىل دعم جهود العراق
لإعادة الأمن واال�ستقرار �إىل ربوع العراق ،و�أكدوا
على �ضرورة م�ساندة ال��دول الأع�ضاء مبنظمة
التعاون الإ�سالمي جمهورية ال�سودان ملواجهة كل
التهديدات اخلارجية والت�ضامن مع ال�سودانيني يف
الدفاع عن �سيادتهم و�أمنهم وا�ستقرارهم ،مبدين
رف�ضهم التام لقرار املحكمة اجلنائية الدولية
ب�ش�أن مذكرة التوقيف بحق الرئي�س عمر ح�سن
الب�شري ،ودعوا �إىل �ضرورة الوقف الفوري لأعمال
القر�صنة التي �أ�صبحت مهدد ًا للأمن وال�سالم
وحرية املالحة الدولية ومد يد العون لل�صوماليني
يف مواجهة هذه الظاهرة ،و�أكدوا حق جميع البلدان

رئي�س املجل�س :اململكة هي العون وال�سند
لكل ما يكفل لل�شعوب الإ�سالمية عزها
و�أمنها وا�ستقرارها
يف ا�ستخدام الطاقة الذرية للأغرا�ض ال�سلمية
وفق ًا ملعاهدة حظر انت�شار ا أل�سلحة النووية ،مبا
يف ذلك �سيا�ساتها املتعلقة بدورة الوقود النووي،
و أ�دان امل�ؤمتر كافة االع��ت��داءات الوح�شية بحق
امل�ساجد والأماكن ا إل�سالمية املقد�سة التي ت�سببت
يف خ�سائر فادحة بحق الرتاث الإ�سالمي وا ألثري
والثقايف يف ا ألرا�ضي الأذربيجانية.
ويف ال�ش�أن الرتكي دعا البيان اخلتامي إ�ىل عدم
االك�ت�راث بقرار ال�سلطة الت�شريعية الفرن�سية
ب�ش�أن اخلالف الرتكي ا ألرميني ،والت أ�كيد على
�أن ا�ستح�ضار اخلالفات من التاريخ واجتزائه ال
يورث التفاعل الإيجابي بني الأمم وال التقدم يف
املفاو�ضات اجلارية بني الأتراك والفرن�سيني.
و أ�دان امل���ؤمت��رون الربملانيون ظاهرة الإره��اب،
و إ�نها ظاهرة تتعار�ض مع مبادئ وتعاليم الدين
الإ���س�لام��ي ،م ؤ���ك��دي��ن على حتمية الف�صل بني
الإره��اب ب�شتى �صوره و أ��شكاله وبني حق الدول
وال�شعوب يف املقاومة امل�شروعة ،داعني إ�ىل عقد
م ؤ�متر دويل لتحديد مفهوم ا إلرهاب وو�ضع مدونة
�سلوك بني الدول ،م�ؤكدين على م�ساندتهم الكاملة

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أثناء �إحدى جل�سات امل�ؤمتر

للمملكة العربية ال�سعودية ب�ش�أن �إن�شاء مركز دويل
ملكافحة الإره���اب ،وطالبوا ب�ضرورة النظر يف
�إمكانية تدري�س مقرر خا�ص يتعلق بقيم ال�شورى
كمبد�أ �إ�سالمي أ��صيل والدميقراطية وحقوق
الإن�سان �ضمن املناهج الدرا�سية يف الدول الأع�ضاء
مبا يتوافق مع ال�شرعية الإ�سالمية.
وثمن احل�ضور ق��رار خ��ادم احلرمني ال�شريفني
الذي ا�ستهدف تو�سيع امل�شاركة ال�شعبية وال�سيا�سية
للمر أ�ة ال�سعودية ومتكينها من االن�ضمام إ�ىل
ع�ضوية جمل�س ال�����ش��ورى والرت�شيح والرت�شح
لع�ضوية املجال�س البلدية وا�صفني تلك القرارات
باحلكيمة .و�أنها تعرب عن التطور الإيجابي الذي
ت�شهده اململكة على جميع امل�ستويات.
وكان رئي�س جمهورية اندوني�سيا ال�سيد �سو�سيلو
بامباجن يوديونو ،قد افتتح �أع��م��ال اجتماعات
الدورة ال�سابعة مل�ؤمتر االحتاد ،و�ألقى كلمة رحب
فيها بال�ضيوف مثمن ًا اجلهود التي يقوم بها ر ؤ��ساء
املجال�س الت�شريعية باالحتاد يف التعبري عن �ضمري
ا ألمة ا إل�سالمية ،و إ�براز ما تعي�شه من م�شكالت
وحاجات للعامل �أجمع ،م�شري ًا �إىل أ�ن االحتاد بات
ق��ادر ًا على الإ�سهام يف حل الكثري من الق�ضايا
ا إل�سالمية مب��ا و�صل �إل��ي��ه م��ن تطور يف �آلياته
و�أجهزته.
إ�ىل ذل���ك ،ن���وه م��ع��ايل رئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب
ا إلندوني�سي احلاج الدكتور مرزوقي علي رئي�س
الدورة احلالية مل ؤ�متر االحتاد يف كلمته ،ب�أهمية
احتاد جمال�س الدول ا ألع�ضاء مبنظمة التعاون
ا إل�سالمي ودوره يف تر�سيخ الوحدة الإ�سالمية يف
مواجهة التحديات وال�صعوبات التي تواجه دول
العامل ا إل�سالمي يف هذا الوقت املهم.
وط��ال��ب اجل��م��ي��ع ب�����ض��رورة اح��ت�رام املقد�سات
الإ�سالمية ،عاد ًا إ�ياها خط ًا أ�حمر ال ينبغي للبع�ض
الزج به يف أ�ي خالف �أو الإ�شارة إ�ليه ب�شكل ي ؤ�ثر
�أو ي�سيء إ�ىل مقد�ساتنا ومعتقداتنا ،داعي ًا إ�ىل
نبذ االختالف وترك التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
ألي دولة �أخ��رى ،وال�سعي نحو بناء روح التعاون
والت�ضامن فيما بني اجلميع والتم�سك بالوحدة
ا إل�سالمية مبا ينعك�س إ�يجاب ًا على ق��وة ومتانة
احت��اد جمال�سنا الت�شريعية يف منظمة التعاون
ا إل�سالمي ،ليكون م�ؤثر ًا وب��ارز ًا على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.
وعلى هام�ش جل�سات االجتماع عقد أ��صحاب
املعايل ر ؤ��ساء جمال�س ال�شورى والوطني والنواب
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والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
اجتماع ًا تن�سيقي ًا ،برئا�سة معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم آ�ل ال�شيخ ،ال��ذي �أك��د �أهمية االجتماع
يف تعزيز وحدة املواقف اخلليجية جتاه الق�ضايا
املطروحة خالل امل ؤ�متر.
وات��ف��ق احل��ا���ض��رون على تر�شيح ع�ضو جمل�س
ال�شورى ع�ضو االحت��اد الدكتور حممد بن �سعد
ال�سامل ،النتخابه ع�ضو ًا ممث ً
ال عن املجموعة
اخلليجية يف اللجنة التنفيذية مل���ؤمت��ر احت��اد
جمال�س الدول ا ألع�ضاء مبنظمة امل ؤ�متر الإ�سالمي
خالل عامي 2012و2013م ،كما ناق�ش االجتماع
ع�ضوية الدول اخلليجية يف اللجان الأربع الدائمة
املتخ�ص�صة مل�ؤمتر االحتاد ،حيث مت تر�شيح ع�ضو

جمل�س ال�شورى ع�ضو االحت��اد الدكتور عبد اهلل
بن حمارب الظفريي ع�ضو ًا للجنة املتخ�ص�صة
الدائمة لل�ش�ؤون الثقافية والقانونية واحلوار بني
اتباع احل�ضارات وا ألديان.
وباملثل عقد أ����ص��ح��اب امل��ع��ايل ر ؤ����س��اء جمال�س
وبرملانات املجموعة العربية يف احت��اد جمال�س
ال���دول الأع�����ض��اء مبنظمة ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي،
اجتماع ًا تن�سيقي ًا مماث ً
ال ،مب�شاركة معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ،ملناق�شة ع��دد من املو�ضوعات
املطروحة على ج��دول �أعمال م ؤ�متر االحت��اد يف
دورته ال�سابعة ،ال�سيما موعد ومكان انعقاد الدورة
الثامنة مل�ؤمتر االحتاد.
وكان رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن إ�براهيم �آل ال�شيخ قد �أكد يف ت�صريح

�صحفي أ�ن م�شاركة املجل�س ت�أتي انطالق ًا من �إميان
املجل�س العميق ب�أهمية العمل الربملاين يف تعزيز
ال��ت��ع��اون ب�ين خمتلف جمال�س ال���دول يف العامل
ا إل�سالمي ملا فيه حتقيق امل�صالح امل�شرتكة للدول
وال�شعوب الإ�سالمية يف الوقت الذي تتزايد فيه
احلاجة نحو مزيد من الرتابط والتعا�ضد فيما
بني الإخوة امل�سلمني ملواجهة التحديات وال�صعوبات
التي تواجهها كثري من دول العامل الإ�سالمي وما
ت�شهده ال�ساحتان ا إلقليمية وال��دول��ي��ة ،ال�سيما
منطقة ال�شرق الأو�سط من تطورات وم�ستجدات،
مبين ًا أ�ن اململكة التي قامت على أ��س�س ومبادئ
�إ�سالمية ،و�شرفها اهلل تعاىل بخدمة احلرمني
ال�شريفني تدعم اجلهود التي تبذل على جميع
ا أل���ص��ع��دة لتعزيز العمل الإ���س�لام��ي امل�شرتك

رئيس مجلس الشورى في كلمته أمام المؤتمر:
التاريخ اإلسالمي تمكن من صهر األجناس واألعراق
المختلفة في صورة إيمانية مشرقة
�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم آ�ل ال�شيخ رئي�س
وفد اململكة امل�شارك يف االجتماعات ،يف كلمة خالل
امل ؤ�متر� ،أن اململكة العربية ال�سعودية كانت وال تزال
�سند ًا وعون ًا للدول الإ�سالمية يف خمتلف الق�ضايا
امللحة ،م�شري ًا إ�ىل �أن اململكة يف ظل توجيهات
قيادتها احلكيمة من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبد العزيز �آل �سعود حفظه
اهلل ورعاه ،و�سمو ويل عهده ا ألمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ،ت�ؤكد با�ستمرار
من خالل مواقفها الدائمة على أ�همية عالقات
الأخوة بني قيادات الدول وال�شعوب ا إل�سالمية يف
مواجهة ا ألزمات والظروف ،ب�شكل يعك�س ب�صدق
دعمها الكامل للدول الإ�سالمية كافة.
و�أب��ان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى� ،أن انعقاد
امل ؤ�متر ال�سابع الحتاد جمال�س ال��دول ا ألع�ضاء
باملنظمة ،يتزامن مع ما ي�شهده العامل ا إل�سالمي
من ظروف ا�ستثنائية ومتغريات وحتوالت عميقة
ذات ت�أثريات حا�سمة ،و�أن ا أليام �أثبتت للجميع �أن
التكتل والتعاون يزيد من �صالبة ومناعة وحدتنا
وقدرتنا على جتاوز الظروف ،الفت ًا إ�ىل �أن التاريخ
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الإ�سالمي متكن من �صهر ا ألجنا�س وا ألع��راق
املختلفة يف �صورة إ�ميانية م�شرقة ،و�إن من أ�هم
واجباتنا يف هذا امل�ؤمتر ا�ستثمار ذلك با�ستعرا�ض
الأو���ض��اع الراهنة وامل�شاكل القائمة بكل أ�مانة
و�صدق و�شفافية ب�شكل ي�ساعد على ا�ست�شراف
م�ستقبل �أكرث قوة وثبات ًا يف مواجهة التحديات.
ودعا معايل رئي�س املجل�س الدول ا إل�سالمية ب�أخذ
زمام املبادرة يف تفعيل احلوار والتفاو�ض وجعله
�أ�سا�س ًا كام ً
ال ي�ستند عليه يف معاجلة الأزم��ات
التي تع�صف بالعديد من الدول الإ�سالمية ،و أ�ن
يواكب اجلميع تطلعات ال�شعوب الإ�سالمية وحقها
يف العدالة والكرامة الإن�سانية ودع��م الق�ضايا
امل�صريية ل�ل�أم��ة الإ���س�لام��ي��ة ال�سيما م ؤ
����ازرة
ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني للح�صول على حقوقه
الوطنية يف مقدمتها إ�قامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
عا�صمتها القد�س.
ون��وه معايل رئي�س املجل�س ب أ���ن اململكة ت�أخذ
على عاتقها زمام املبادرة بكل ما من �ش�أنه �أن
يحقق ا ألم��ن واال�ستقرار والطم أ�نينة لل�شعوب
الإ���س�لام��ي��ة ،بحر�صها ال�����د ؤ�وب ع��ل��ى حقن
الدماء ا إل�سالمية ووقف نزيفها وتلم�س احللول
ال�سلمية املمكنة التي حتمي من االنزالق مبخاطر

ال�صراعات الأهلية املدمرة ،مربز ًا دور اململكة
يف العمل على عودة اليمن ال�شقيق �إىل �سابق
عهده مهد ًا للح�ضارات ،ب إ��سهامها يف التوقيع
على املبادرة اخلليجية حلل ا ألزمة ،معرب ًا عن
�أمله ب���أن ينعم ال�شعب اليمني من خالل هذه
املبادرة بالأمن واال�ستقرار و�أن تتحقق طموحاته
وتطلعاته لبناء م�ستقبل مزدهر.
و�شدد ال�شيخ الدكتور �آل ال�شيخ يف كلمته على
�أن اململكة ت ؤ�كد التزامها الكامل مب� ؤ
س�ولياتها
ا إل�سالمية والدولية ومتد يد العون بكل �صدق
و�إخال�ص أل�شقائها وجريانها من �أجل التعاون
وبذل اجلهود يف �سبيل حتقيق اخلري وال�سالم
للدول الإ�سالمية ،ومبا ي ؤ�من الرفاهية واالزدهار
والعي�ش الكرمي لل�شعوب ا إل�سالمية.
معرب ًا عن �أمله يف قيام �أمة �إ�سالمية موحدة ت�ؤمن
بالو�سطية التي تجُ �سد �سماحة ا إل���س�لام ،و إ�ىل
تنمية إ��سالمية �شاملة تهدف للق�ضاء على العوز
والفقر واجلهل ،متمني ًا أ�ن تتوج أ�عمال امل�ؤمتر
مبوقف إ��سالمي موحد وف ّعال ملواجهة حتديات
الأمة ا إل�سالمية ،واخلروج بر�ؤية موحدة ت�صون
م�صالح الأمة وحتفظ حقوقها ومكانتها احل�ضارية
بني الأمم.

ولن�صرة ق�ضايا الأمة الإ�سالمية.
ونوه معاليه �إىل أ�ن جمل�س ال�شورى يحر�ص من
خالل م�شاركته بو�صفه �أحد الأع�ضاء امل ؤ��س�سني
لالحتاد ،وانطالق ًا من مواقف اململكة العربية
ال�سعودية الداعمة ملنظمة التعاون الإ�سالمي
ور���س��ال��ت��ه��ا ال�سامية يف خ��دم��ة ق�ضايا ا ألم���ة
الإ�سالمية ،على حتقيق توجيهات القيادة الر�شيدة
يف م�ؤازرة كافة اجلهود وامل�ساعي الداعمة مل�سرية
العمل ا إل�سالمي امل�شرتك يف خمتلف املحافل،
ال�سيما املحافل الربملانية ملجال�س وبرملانات
الدول الإ�سالمية التي متثل البوابة املهمة لل�شعوب
الإ�سالمية لتعزيز مواقفها �إزاء خمتلف الق�ضايا
التي تواجهها.
ولفت النظر �إىل �أن دعم اململكة للعمل ا إل�سالمي
امل�شرتك ي�سري يف اجتاهات عدة ت�صب جميعها يف
خدمة الأمة ا إل�سالمية والرفع من �ش�أنها والذود
عن م�صاحلها ،منوه ًا ب أ���ن اململكة ب�سيا�ستها

املطالبة بتجميد ع�ضوية �إ�سرائيل يف
االحتاد الربملاين الدويل ب�سبب اعتقال
الربملانيني الفل�سطينيني

اخلارجية املتزنة امللتزمة بق�ضايا احلق والعدل
هي الداعم الأول للعمل الإ�سالمي امل�شرتك يف
ميادينه ال�سيا�سية والدبلوما�سية.
وعلى هام�ش جل�سات االج��ت��م��اع التقى رئي�س
جمل�س ال�����ش��ورى ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبد اهلل بن
حممد بن إ�براهيم �آل ال�شيخ ،مبقر مركز اريادوتا
للم ؤ�مترات يف مدينة باملبانغ بجمهورية اندوني�سيا،
معايل رئي�س اجلمعية الوطنية الرتكية "الربملان"
ال�سيد جميل ت�شي�شيك ،والوفد املرافق له.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جممل العالقات
التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني يف �شتى
املجاالت ،وال�سيما العالقات الربملانية التي جتمع
جمل�س ال�شورى والربملان الرتكي.
و أ�ثنى معايل رئي�س اجلمعية الوطنية الرتكية
على امل�ستوى الذي و�صلت �إليه عالقات التعاون
بني البلدين ،وما يعي�شه اجلانبان حكومة و�شعب ًا
من روابط أ�خوية �صادقة عك�ست تطابق ًا وتوافق ًا
يف ا آلراء واملواقف �إزاء خمتلف الق�ضايا التي
ت�شهدها ال�ساحتان ا إلقليمية والدولية.
وقدر معاليه جهود اململكة وحر�صها الدائم على
حتقيق اال�ستقرار وا ألم���ن وال�سالم للمنطقة
وتهيئة مناخ منا�سب لنزع فتيل اخلالفات كان
�آخ��ره��ا ال�سعي إلجن���اح امل��ب��ادرة اخلليجية يف

اليمن واحت�ضانها ا ألط��راف اليمنية لتوقيعها
لعقد امل�صاحلة من �أجل أ�ن ينعم ال�شعب اليمني
باال�ستقرار ،واهتمامها البالغ بكافة دول العامل
ا إل�سالمي.
من جانبه أ�كد معايل رئي�س املجل�س على أ�همية
الت�شاور وال��ت��ع��اون ب�ين البلدين على خمتلف
امل�ستويات والأ�صعدة ملا فيه م�صلحة البلدين
واملنطقة ،منوه ًا بعمق العالقات التي تربط
البلدين والتي يعززها التقارب يف وجهات النظر
بني قيادتي البلدين ،وحر�صهما على ا�ستمرارها
مبا يحقق امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني،
داع��ي�� ًا معاليه �إىل ���ض��رورة تعزيز العالقات
الربملانية التي جتمع الربملان الرتكي وال�شورى
ب�إيجاد ا آلليات الفعالة لتطوير هذه العالقات
مبا ينعك�س بتبادل اخلربات واللقاءات والتن�سيق
امل�����ش�ترك يف خمتلف امل��ح��اف��ل واالج��ت��م��اع��ات
الدولية.

�إق ��رار ح��ق جميع ال�ب�ل��دان يف ا�ستخدام
الطاقة الذرية للأغرا�ض ال�سلمية وفقاً
ملعاهدة حظر انت�شار الأ�سلحة النووية

�أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية اخلليجية �أثناء االجتماع التن�سيقي
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حوار

د .محمد بن عبداهلل آل ناجي عضو مجلس الشورى:

قضايا الوطن وهموم المواطن
أولويات عمل عضو مجلس الشورى
••�أجرى احلوار :من�صور الع�ساف

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية د.حممد بن
عبداهلل �آل ناجي �أن ق�ضايا الوطن وهموم املواطن من �أولويات عمل ع�ضو
جمل�س ال�شورى فهو يعاي�شها با�ستمرار ،وق��ال �إن ع�ضو جمل�س ال�شورى
تتكون لديه خربات تراكمية من خالل عمله باملجل�س ومقابلته للم�سئولني
وقراءته للتقارير وزياراته امليدانية ،و�أ�ضاف د�.آل ناجي وهو �أ�ستاذ القيادة
الإدارية والتخطيط الرتبوي �إن البحث العلمي ال يتوقف عن �إيجاد حلول
للم�شكالت التي يواجهها الإن�سان ومنها التخطيط والإدارة ب�شكل عام ،وو�صف
اختبارات القيا�س ب�أنها حققت جزءاً كبرياً من الأهداف التي و�ضعت لأجلها
و�أنها تق�ضي على االجتهادات واالرجتالية يف و�ضع اختبارات القبول .وفيما
يلي تفا�صيل احلوار.
كيف يتمكن ع�ضو جمل�س ال�����ش��ورى من
الإ�صغاء حلاجات وهموم املواطنني يف ظل
ازدحام �أعماله يف املجل�س؟
ع�ضو جمل�س ال�شورى مفرغ للعمل يف املجل�س ،حتى و�إن
كان له ارتباطات أ�خرى فهي ثانوية ت�أتي بعد إ�جناز
مهامه الأ�سا�سية يف املجل�س� .إال �أن عمل ع�ضو جمل�س
ال�شورى لي�س عم ًال مكتبي ًا بحت ًا ،ولكنه مرتبط ب�أعمال
جل�سات املجل�س الرئي�سية و أ�ع��م��ال اللجان املختلفة
ومقابلة امل�سئولني يف الأجهزة احلكومية ويف القطاع
اخلا�ص إ��ضافة إ�ىل الزيارات امليدانية وجلان ال�صداقة
مع دول العامل ،هذا إ��ضافة �إىل ما يق�ضيه الع�ضو من
وقت يف العمل املكتبي.
ه��م��وم امل��واط��ن وال�����ش��ارع م��ن أ�ول���وي���ات ع��م��ل ع�ضو
جمل�س ال�شورى وه��و يعاي�شها با�ستمرار وذل��ك من
خالل مراجعته للتقارير ال�سنوية ل أ
لجهزة احلكومية
وحتديد مدى تلبية هذه الأجهزة الحتياجات املواطن
ا آلنية وامل�ستقبلية ،وكذلك من خالل ما يرد للمجل�س من
املواطنني من طلبات واقرتاحات و�شكاوى التي ت�ستقبلها
جلنة متخ�ص�صة يف املجل�س ،كما �أنه يف ا آلونة ا ألخرية
أ��صبحت هناك زي��ارات للمواطنني للمجل�س ومقابلة
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أ�ع�ضاء اللجان وطرح همومهم ومناق�شتها.
البد لع�ضو املجل�س �أن يتفهم لوائح املجل�س،
كيف ترى تعامل الزمالء الأع�ضاء معها؟
 طبيعة عمل ع�ضو جمل�س ال�شورى تفر�ض عليه أ�نيدرك نظام املجل�س وقواعد العمل يف املجل�س واللجان،
لأن جميع آ�ليات العمل يف املجل�س تتم مبوجب أ�نظمة
وقواعد عمل حمددة ،هذا �إ�ضافة إ�ىل الأنظمة الأ�سا�سية
الأخ��رى مثل النظام الأ�سا�سي للحكم ونظام جمل�س
الوزراء ..وغريها ،وهذه ا ألنظمة يف متناول يد الع�ضو
دائم ًا إ�ال �أن هناك بع�ض التفاوت يف �إدراك تف�صيالت
هذه الأنظمة من ع�ضو آلخر وذلك ح�سب التخ�ص�ص
واخلربة ،فالأع�ضاء املتخ�ص�صون يف ا ألنظمة والقانون
وكذلك الذين لهم خربة طويلة يف عمل املجل�س لديهم
�إدراك �أكرث عمق ًا بتطبيق هذه ا ألنظمة وكذلك تذكرها.
م��ا ه��ي و�سائل ع�ضو جمل�س ال�����ش��ورى يف
معرفة هموم املواطن وحاجاته غري و�سائل
الإعالم؟
ً
ً
 ا إلعالم ي�ؤدي دورا كبريا يف ك�شف ونقل اخلرب وو�صلوهلل احلمد �إىل مرحلة متقدمة ويعترب من روافد معرفة
هموم املواطن ولكنه لي�س الرافد الوحيد الذي يعتمد

ال�ت�خ�ط�ي��ط يف ع���ص��رن��ا احل��ا� �ض��ر �أداة
للتنمية والتخطيط الرتبوي يرتجم يف
�صورة �إع��داد الكفاءات الب�شرية امل�ؤهلة
باملهارات واملعارف
عليه ع�ضو جمل�س ال�شورى .فع�ضو املجل�س لديه آ�ليات
وقنوات �أخرى ي�ستطيع من خاللها التعرف على حاجات
املواطنني ومنها التقائه باملواطنني أ�ثناء حياته اليومية،
فهو مواطن وله جريان و�أ�صدقاء ،كما �أنه يطلع على
العديد من التقارير ومنها ما يتعلق بالأجهزة احلكومية
املعنية بتقدمي خدماتها للمواطنني وي�ستطيع أ�ن يقارن
بني ما يعر�ض يف هذه التقارير وما يعاي�شه ويقر�أه من
طلبات للمواطنني واحتياجات للمواطن.
فع�ضو جمل�س ال�شورى تتكون لديه خ�برات تراكمية
من خالل عمله باملجل�س ومقابلته للم�سئولني وقراءته
للتقارير وزياراته امليدانية و�إطالعه على و�سائل ا إلعالم
وو�سائل التوا�صل االجتماعية الأخرى مما يكون لديه
معلومات جيدة ملا يحتاجه املجتمع.
�إذا أ����ص��در املجل�س ق��رارات��ه ،كيف ترى
دوره يف تفعيلها و�أي�ض ًا يف التثقيف ب أ�دواره
و�صالحياته؟
 القرار عملية ذهنية بالدرجة الأوىل تتطلب قدر ًاكبري ًا من الت�صور واملباد�أة والإبداع ،كما يتطلب درجة
عالية من املنطقية .والقرارات لي�ست غاية يف حد ذاتها
بل هي و�سيلة لتحقيق أ�هداف معينة ويجب �أن تكون هذه
الو�سيلة متينة وميهد لها الطريق لت�صل �إىل غاياتها

ط�ب�ي�ع��ة ع�م��ل ع���ض��و جم�ل����س ال���ش��ورى
ت�ف��ر���ض عليه �أن ي ��درك ن�ظ��ام املجل�س
وقواعد العمل فيه

د .حممد �آل ناجي يف �أحد اجتماعات خدمة املجتمع خالل عمادته كلية الرتبية جامعة امللك في�صل بالإح�ساء
بي�سر و�سهولة ،ويعرب عن قرارات املجل�س ب�صور متعددة
فقد تكون على �شكل �إقرار أ�نظمة أ�و خطط �أو دعم توفري
خدمات وغريها.
�صناعة القرار يف املجل�س تتكون من عدة مراحل تبد أ�
بتحديد امل�شكلة املراد اتخاذ قرار حللها مرور ًا بجمع
املعلومات ثم و�ضع البدائل وهذه املراحل تنجز عرب
اللجان املتخ�ص�صة واخلا�صة باملجل�س ،وتبد�أ مرحلة
اتخاذ القرار عندما يتم الت�صويت على التو�صيات
املطروحة لت�صدر على �شكل ق��رارات مقرتحة ترفع
لويل الأمر ليتخذ ما يراه ب�ش�أنها.
وميكن للمجل�س امل�ساهمة يف تفعيل قراراته من خالل
العناية مبرحلتني �أ�سا�سيتني هما مرحلة �صنع القرار
ومرحلة متابعة املجل�س وتقوميه للقرارات التي اتخذها
وذلك عند مراجعته للتقارير وعند مقابلته مل�سئويل
الأجهزة احلكومية.
�أعتقد �أن من عوائق تفعيل قرارات املجل�س جودة القرار
والذي ي أ�تي نتيجة لعملية �صنع القرار التي تت أ�ثر بعدد
من املتغريات منها نق�ص يف املعلومات �أو عدم دقتها،
ثبات البيانات وت أ�ثرها بعوامل خارجة عن ال�سيطرة

وال�سبيل للتغلب على هذه ال�صعوبة هو �إيجاد نظام
متطور للح�صول على املعلومات الدقيقة.
�أما التثقيف ب�أدوار املجل�س و�صالحياته فـت أ�تي من خالل
و�سائل الإعالم املختلفة ومن خالل اهتمام املواطن مبا
يدور يف املجل�س ومن ثم يبد أ� البحث والتعرف على دور
املجل�س و�صالحياته.
كما �أن املجل�س يهتم بالتثقيف بدوره من خالل موقعه
الإل��ك�تروين وم��ن خ�لال ال��زي��ارات للوفود الطالبية
وامل�س�ؤولني للمجل�س ومتابعتهم للنقا�شات التي تدور
حتت قبة املجل�س فال تكاد تخلو جل�سة من ا�ست�ضافة
وفود زائرة من داخل اململكة وخارجها.
نعود ملرحلة الطفولة ،وما الذي تتذكره من
�سنوات الدرا�سة؟
 ولدت يف عام 1379ه��ـ يف قرية الزهرة مبحافظة�سراة عبيدة ،وال يزال العديد من ذكريات الدرا�سة
عالق يف الذهن رمبا لب�ساطة احلياة وقلة ا ألح��داث
اليومية ،ولكون املدر�سة يف ذلك الوقت تعترب امل�ؤ�س�سة
الأكرب يف املجتمع مع انعدام و�سائل ا إلعالم املختلفة
وو�سائل االت�صال احلديثة ،فكان ما يدور يف املدر�سة

بيننا كتالميذ وبيننا وبني املدر�سني و�إدارة املدر�سة
ي�شكل جزء ًا أ��سا�سي ًا من ممار�ساتنا اليومية.
مت ت�سجيلي يف املدر�سة "كم�ستمع" وهذا م�صطلح يطلق
على من يلتحق باملدر�سة وهو ال يزال يف �سن �صغرية،
ومن مفهوم الكلمة يبقى ي�ستمع ما يدور يف غرفة ال�صف
وال ي�شارك ،إ�ال �أنه بعد �شهر تقريب ًا مت تقييد ا�سمي يف
�سجالت املدر�سة بعدما قرر املعلم مع �إدارة املدر�سة
�إنني م�ؤهل لذلك رغم �صغر �سني.
كان ا�سم املدر�سة االبتدائية التي �أدر�س فيها (مدر�سة
آ�ل معمر االبتدائية) وقد قام ببنائها أ�حد �أعمامي وهي
مبنية من الطني يف ربوة مرتفعة من دور واحد يتو�سطه
ممر تنتظم الف�صول الدرا�سية وغرفة الإدارة وغرفة
املدر�سني على جهتي املمر ،ويف �إحدى ال�سنوات �سقط
جزء من املدر�سة لهطول ا ألمطار الغزيرة فكانت فر�صة
لنا �أن الدرا�سة تعطلت لعدة �أيام ،ف�أ�صبحنا بعد هذه
احلادثة ن�ستب�شر عندما تهطل الأمطار ماذا يحدث
ملدر�ستنا.
وعلى الرغم من ب�ساطة املبنى والإمكانيات �إال �أنها
كانت تُنظم ن�شاطات خمتلفة للتالميذ منها الذهاب
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ق � ��راءة ال �ك �ت��ب وامل� �ج�ل�ات ال�ع�ل�م�ي��ة ك��ان��ت
�شحيحة قدمياً و�أول ما قر�أت “جزء عم”
يف رحالت جماعية �إىل املناطق ال�سياحية يف �أبها على
م�سافة  90كم مع وعورة الطريق وقلة و�سائل النقل.
وكانت تقام حفالت يف نهاية العام الدرا�سي ويعر�ض
فيها م�سرحيات ق�صرية ويح�ضرها العديد من �أولياء
�أم��ور الطالب� .إ�ضافة �أن مدير املدر�سة نراه �إداري�� ًا
م�ؤثر ًا له (كاريزما) قيادية كان لديه هواية الر�سم
فكان يبدع يف ر�سم اللوحات وي�شكل منها معر�ض ًا يف
ممر املدر�سة.
بعد املرحلة االبتدائية انتقلت للدرا�سة يف املدر�سة
املتو�سطة يف املدينة وكانت دفعتنا هي ا ألوىل يف املرحلة
الثانوية حيث مت افتتاح ال�صف ا ألول ثانوي علمي وكان
عددنا ( )11طالب ًا وتخرجنا جميع ًا ،ولأن عددنا قليل
فكانت تربطنا روابط �صداقة عانت منها �إدارة املدر�سة،
وما تزال هذه الروابط قائمة �إىل وقتنا احلا�ضر وهلل
احلمد.
ماذا كان ا�سم أ�ول كتاب قر أ�ته؟
كانت قراءة الكتب واملجالت العلمية �شحيحة خا�صة
يف املرحلة االبتدائية واملتو�سطة يف ذلك الوقت و�أول ما
قر أ�ت هو (جزء عم) من القر آ�ن الكرمي ثم وقع يف يدي
كتاب كان يقر أ�ه �أكرب أ�عمامي �سن ًا وهو كتاب (الزير
�سامل) فقر�أت فيه �أجزاء قليلة.
كيف ميكن متابعة ومواكبة امل�ستجدات يف
جمال التخ�ص�ص ،وهل تكفي القراءة يف هذا
ال�صدد؟
 ال ميكن لأي باحث أ�ن ي�ستغني عن متابعة ومواكبةما ي�ستجد يف جمال تخ�ص�صه من مفاهيم ونظريات،
فهناك تطور �سريع يف العلوم املختلفة �سواء ا إلن�سانية
�أو العلمية.
جمال اهتمامي هو التخطيط الرتبوي والقيادة الإدارية،
وعندما �أت�أخر عن ح�ضور امل ؤ�مترات والندوات العلمية
املتخ�ص�صة ،وعن قراءة امل�ستجدات العلمية �أ�شعر بخلل
يف متابعتي للتطورات يف جمال تخ�ص�صي.
كما نعلم البحث العلمي ال يتوقف عن إ�يجاد حلول
للم�شكالت التي يواجهها ا إلن�سان ومنها التخطيط
والإدارة ب�شكل عام .وينتج عن الرتاكم املعريف لنتائج
هذه ا ألبحاث إ�ثبات فر�ضيات ت�صاغ يف هيئة نظريات
علمية توجد تف�سريات وحلول للم�شكالت التي تواجهها
الإن�سانية.
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و�أح��م��د اهلل �أن��ه تتاح يل الفر�صة للقراءة ومواكبة
امل�ستجدات ومن خالل م�شاركتي يف مناق�شة الر�سائل
العلمية لدرجة املاج�ستري والدكتوراه وحتكيم ا ألبحاث
والكتب ،وكذا حتكيم النتائج العلمية التي يتقدم بها
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات للرتقية لدرجة
�أ�ستاذ م�شارك �أو �أ�ستاذ من اجلامعات ال�سعودية ومن
غريها.
وعلى الرغم من وجود �شح يف الكتب العلمية احلديثة
املتخ�ص�صة باللغة الإجنليزية يف مكتباتنا �إال أ�نني
�أحر�ص على قراءة ا ألبحاث املن�شورة باللغة العربية
يف جمال اهتمامي يف املجالت العلمية املتخ�ص�صة يف
ا إلدارة والرتبية� ،إ�ضافة إ�ىل الكتب املرتجمة وخا�صة
ما ي�صدر من معهد الإدارة العامة الذي له دور كبري يف
ترجمة العديد من الكتب املتميزة يف جمال التخطيط
والقيادة الإدارية� ،إ�ضافة �إىل جهود بع�ض اجلامعات،
واحلقيقة �أن معظم قراءاتي �أ�صبحت موجهة يف جمال
تخ�ص�صي وذلك ل�ضيق الوقت وازدحام ا ألعمال.
بح�سب ر�أيك ،كيف يكون التخطيط فاع ًال
يف العملية التعليمية؟
 ينظر �إىل التخطيط يف ع�صرنا احلا�ضر على أ�نه �أداةالتنمية فهو ُيرتجم يف �صورة م�شاريع وم�صانع ،ومن�ش آ�ت
خمتلفة .أ�ما التخطيط الرتبوي ُفيرتجم يف �صورة �إعداد
الكفاءات الب�شرية امل ؤ�هلة باملهارات واملعارف التي تتوىل
تنفيذ امل�شاريع ،وامل�صانع ،وتتحمل م�سئولية ت�سيري
املهام ،والأع��م��ال ،وعلى قدر ت�أهيل تلك الكفاءات،
وتنمية قدراتها وطاقاتها وا�ستخدامها بطريقة مثلى
يتوقف عليها تنفيذ خطط التنمية ودرجة جناحها.
من التخطيط العام ن�ش أ� التخطيط الرتبوي �إال أ�ن
التخطيط الرتبوي �أك�ثر �سبق ًا وو�ضوح ًا يف جوانبه
املختلفة م��ن التخطيط ال��ع��ام ،وذل���ك لأن الرتبية
بطبيعتها عمل يتم دائ��م�� ًا يف امل�ستقبل والتخطيط
الرتبوي �أمر الزم لزيادة فاعلية النظم التعليمية التي
تعتمد على خمرجاتها جميع جماالت التنمية.
�إن التحدي الأك�بر ال��ذي يواجه املجتمعات هو كيف
ت�ستطيع أ�ن ت�ستخدم كل مواردها و إ�مكاناتها وت�ستثمرها
ب�أف�ضل الطرق و�أكف أ� ا أل�ساليب حتى ت�ستطيع �أن تقدم
�أكرب عائد للمجتمع والفرد ،لذلك وغريه فقد ا�ستلزم
اال�سرت�شاد بالتخطيط كمنهج ،و أ��سلوب للعمل املنظم
من �أجل اال�ستغالل الأمثل للموارد والطاقات ،والتحكم
يف عملية ا إلمن���اء ،وتوجيهها نحو امل�سار ال�صحيح
والأهداف املن�شودة.
والرتبية تعترب من العوامل ا أل�سا�سية يف ا إل�صالح
االجتماعي وم�شروعات التنمية االجتماعية مرتبطة

بالنظم التعليمية وحمتوياتها وهذا ال يت�سنى دون عملية
التخطيط العلمي الدقيق للرتبية كعملية اجتماعية تقود
املجتمع نحو م�سارات �إيجابية وقوية.
�إن التغريات احلا�صلة يف بنية التعليم ومفاهيمه ،وطرقه
ت�ستدعي تخطيط ًا �سليم ًا لالنتقال بالعملية التعليمية
من مرحلة النظم التقليدية التي تركز على احلفظ،
واالختبارات �إىل مرحلة االنتفاع العلمي وتطوير الذكاء
وحل امل�شكالت� ،سعي ًا �إىل التحول �إىل جمتمع املعرفة
الذي ينتج عنه االقت�صاد املعريف.
إ�ن م�شكلة االنفجار ال�سكاين املعريف ت�ضع متطلب ًا �آخر
للتخطيط الدقيق لتوفري التعليم جلميع �أفراد املجتمع
وكذلك م�سايرة 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�ستوىا ألداء من خالل ا�ستخدام ا أل�ساليب الإدارية املنا�سبة
يف جميع فروع وم�ستويات امل ؤ��س�سات التعليمية لتخريج
طالب على م�ستوى عال من اجل��ودة يف كافة جوانب
منوه املختلفة.
اعتقد �أن وزارة الرتبية والتعليم لديها جتارب يف تطبيق
اجلودة ال�شاملة ومن خالل قراءتي وم�شاركاتي �أقيمت
بع�ض الندوات وور�ش العمل حول اجلودة ال�شاملة يف
بع�ض املدار�س.
وما �أود الإ�شارة �إليه هنا هو �أن اجلودة ال�شاملة لي�ست
كيان ًا جديد ًا ندخله على الإدارة �سواء على م�ستوى
الوزارة �أو �إدارات التعليم �أو املدار�س و�إمنا هو امتداد
لتجويد العمل الإداري.
ف إ����دارة اجل���ودة ال�شاملة أ��سلوب يعتمد على تغيري
الطريقة التي ي ؤ���دى بها العمل لتحقيق اال�ستخدام
الأمثل للموارد املادية والطاقات الب�شرية ،كما �أنه نظام
حتفيزي ،حيث مينح ال�صالحيات للعاملني ويحثهم على
النجاح واالرتقاء مب�ستويات �أداء عالية ،و�إ�شراك جميع
املعنيني بالعملية التعليمية يف عملية التح�سني امل�ستمر
مع الرتكيز على ر�ضا امل�ستفيد أ�و ما ي�سمى بالعميل يف
مفاهيم اجلودة ال�شاملة والذي هو الطالب.
يف ر�أيك ،ما هي الأولويات ح�سب الأهمية
يف إ��صالح العملية التعليمية؟
 كما هو معلوم هناك ثالثة حماور يف العملية التعليميةهي الطالب واملعلم واملنهج .واحلقيقة �أن هناك جهود ًا
تبذل يف تطوير هذه املحاور وكان الن�صيب الأوفر حظ ًا
هو يف حم��ور املناهج حيث مت يف ال�سنوات الأخ�يرة
�إحداث جتديد وتطوير للمناهج الدرا�سية يف مراحل
التعليم الثالث ،إ�ال �أنها الزالت حتت التجربة يف بع�ض

التثقيف ب�أدوار املجل�س و�صالحياته ت�أتي
من خالل و�سائل الإعالم املختلفة ومن
خالل اهتمام املواطن مبا يدور فيه
جوانبها ،كما أ�ن هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهود
يف تطوير اجلانب املتعلق بالتعليم اليدوي والربط بني
املناهج والعمل.
وي���أت��ي حم��ور الطالب يف الرتتيب ال��ث��اين يف دائ��رة
التطوير ،حيث هناك حماوالت لبناء �شخ�صية الطالب
بنا ًء متكام ًال من خالل تقدمي بع�ض الربامج والأن�شطة
التي ت�ساعد الطالب على منو �شخ�صيته �إ�ضافة �إىل ما
مت الإ�شارة إ�ليه من تطوير للمناهج الدرا�سية.
أ�م��ا حم��ور املعلم فهو الأق��ل حظ ًا يف االهتمام ومن
هنا يعترب م��ن أ�ول��وي��ات إ����ص�لاح العملية الرتبوية،
ويعترب املعلم هو حمرك العملية التعليمية ف�ض ًال عن
كونه أ�حد ركائزها الأ�سا�سية وي�شمل االهتمام بالعلم
وتطويره �إتاحة الفر�صة املنا�سبة للتطور والنمو املهني
من خالل إ�قامة الربامج التدريبية ،و�إيجاد قنوات
مفتوحة للمعرفة ي�ستطيع من خاللها احل�صول على
جميع امل�ستجدات الرتبوية والعلمية يف جمال تخ�ص�صه.
كما ي�شمل االهتمام باملعلمني ا�ستخدام الأ�ساليب
الإدارية التي حتفز على العمل املنتج ،ومراعاة حريات
املعلمني املهنية التي تكفل لهم امل�شاركة يف اتخاذ القرار
وت�صميم وحتديث املناهج وطرق التدري�س� ،إ�ضافة إ�ىل
إ�ب��راز �أهمية الدور الذي ي ؤ�ديه العلم لتعزيز اهتمام
املجتمع وتقديره له.
كيف ترى اختبارات القيا�س ومدى حتقيقها
لأهدافها؟
 نحن يف ع�صر من �سماته القيا�س و إ�جراء املقارناتنظر ًا لالنفجار املعريف الذي نعي�شه وما نتج عنه من
تعدد املنتجات املادية والفكرية إ��ضافة �إىل توفر و�سائل
التقنية املتعلقة بح�ساب النتائج و�إجراء املقارنات ،لذا
جند جماالت القيا�س والتقومي أ��صبحت مطلب ًا ملختلف
امل ؤ��س�سات لي�س يف التعليم العايل فقط بل يف الأجهزة
احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى.
و�أثناء زيارتي �ضمن وفد من جمل�س ال�شورى للمركز
الوطني للقيا�س اطلعنا على ن�شاطات املركز والتي
ال تنح�صر يف إ�جراء اختباري القيا�س والتح�صيلي،
و�إمنا هناك تعاون مع أ�جهزة حكومية �أخرى ترغب
إ�جراء اختبارات لقيا�س جودة خدماتها ،ويف الآونة
ا ألخرية �أعلن أ�ن هناك م�شروع ًا لقيا�س حت�صيل طالب

د .حممد �آل ناجي يف �أحدى الزيارات اخلارجية مع وفد جمل�س ال�شورى

 ..و أ�ثناء �إحدى الرحالت الطالبية

ال ميكن لأي باحث �أن ي�ستغني عن متابعة
ومواكبة ما ي�ستجد يف جمال تخ�ص�صه
من مفاهيم ونظريات
اجلامعات بعد تخرجهم وهذا �سوف ي�ؤدي �إىل رفع
الكفاءة اخلارجية أ�ي�ض ًا.
وكما نعلم الهدف من اختبارات القيا�س هو حتقيق
العدالة وت�ساوي الفر�ص بني املتقدمني ،وكان قرار
�إن�شاء املركز الوطني للقيا�س والتقومي قبل أ�كرث من
عقد من الزمن هو لتحقيق هذا الهدف� ،إ�ضافة إ�ىل
امل�ساعدة يف خف�ض ن�سب الت�سرب ون�سب الر�سوب يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وهذا ي�ؤدي إ�ىل رفع الكفاءة
الداخلية لهذه امل�ؤ�س�سات.

ويف �ضوء هذه املعطيات اعتقد أ�ن اختبارات القيا�س
حققت ج���زء ًا ك��ب�ير ًا م��ن الأه����داف التي و�ضعت
لأجلها ،خا�صة �إذا �أخ��ذن��ا يف االعتبار �أن هذه
االختبارات تق�ضي على االجتهادات واالرجتالية
يف و�ضع اختبارات القبول وتوجد معايري موحدة
للقبول يف اجلامعات� ،إال أ�ن النتائج الإيجابية
لتطبيق هذه االختبارات حتتاج �إىل بع�ض الوقت
كما �أن��ه ي�صاحب ه��ذه النتائج �سلبيات مرتبطة
بالتفاوت بني درج��ات الطالب يف ن�سب جناحهم
يف الثانوية العامة والدرجات التي يح�صلون عليها
يف اختبار القدرات والتح�صيلي .ومن هنا يظهر
ازدياد أ�همية تقومي العملية التعليمية يف مدار�سنا
يف �ضوء نتائج اختبارات القيا�س التي تجُ رى للطالب
ومعاجلة �أوجه الق�صور وذلك بالتعاون مع مركز
القيا�س والتقومي.
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د .محمد الجفري يؤكد عمق العالقات بين
المملكة وتركيا
ا�ستقبل م��ع��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال�شورى الدكتور حممد �أمني اجلفري
يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض معايل
رئي�س حمكمة احل�سابات يف اجلمهورية
الرتكية الدكتور ريكاي عقيل،يف إ�طار
زيارته احلالية للمملكة.
و�أكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
عمق العالقات التي جتمع بني اململكة
العربية ال�سعودية واجلمهورية الرتكية
يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية وبخا�صة التعاون امل�شرتك على
�صعيد العمل الربملاين.
وقدم نبذة عن م�سرية جمل�س ال�شورى
و�آلية عمله يف مناق�شة الق�ضايا التي تهم
الوطن واملواطن.
و�أك��د معاليه أ�همية ال��دور ال��ذي تقوم
به أ�جهزة الرقابة يف جميع البلدان مبا
يعني املجال�س الربملانية على �أداء دورها
الرقابي م�شري ًا يف هذا ال�صدد إ�ىل الدور

الذي ي�ضطلع به ديوان املراقبة العامة
يف اململكة من خالل ما يت�ضمنه تقرير
الأداء ال�سنوي للديوان من معلومات
مفيدة ملجل�س ال�شورى و أ�ع�ضائه.
من جانبه أ�عرب معايل رئي�س حمكمة
احل�سابات يف اجلمهورية الرتكية عن
�سعادته بزيارة اململكة وبزيارة جمل�س
ال�شورى للتعرف عن ق��رب على عمله
م�شري ًا إ�ىل �أن زي��ارت��ه للمملكة ت أ�تي
بهدف تعزيز التعاون وتبادل اخلربات
بني حمكمة احل�سابات الرتكية وديوان
املراقبة العامة يف اململكة واال�ستفادة
من التجارب العملية يف حقول الرقابة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الرتكية يف اجلمهورية الرتكية بجولة يف أ�روقة
واملحا�سبة.
ح�ضر اال�ستقبال معايل رئي�س دي��وان يف املجل�س املهند�س �إح�سان بن فريد جمل�س ال�شورى �شملت القاعة ا ألندل�سية
وال��ق��اع��ة ال��ك�برى اط��ل��ع خ�لال��ه��ا على
املراقبة العامة ا أل�ستاذ �أ�سامة بن جعفر عبداجلواد.
فقيه ،وم��ع��ايل م�ساعد رئي�س جمل�س بعد ذلك �صحب معايل م�ساعد رئي�س التجهيزات التقنية احلديثة بها.
ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد احلمد جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد كما ح�ضر جانب ًا من اجلل�سة التي عقدها
وع�ضو جمل�س ال�����ش��ورى رئي�س جلنة احلمد معايل رئي�س حمكمة احل�سابات املجل�س ذلك اليوم.

 ..ويبحث العالقات المشتركة مع السفير األفغاني
لدى المملكة
ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س
ال�����ش��ورى ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن �أم�ين
اجلفري يف مكتبه باملجل�س اليوم �سفري
جمهورية أ�فغان�ستان لدى اململكة أ�حمد
عمر خليل.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث
ال����ودي����ة وا����س���ت���ع���را����ض ع ٍ
������دد م��ن
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�����ش�ترك ب�ين اململكة و�أفغان�ستان
والعالقات الثنائية بني البلدين يف
���ش��ت��ى امل���ج���االت خ��ا���ص��ة ال��ع�لاق��ات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�سي
النواب وا ألعيان الأفغانيني.
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جولة لزوجات رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في
االجتماع التشاوري
نظمت إ�دارة العالقات العامة الفرع
الن�سائي مبجل�س ال�شورى ممث ًال يف
ا أل�ستاذة ر�شا ال�شبيلي جولة لزوجات
ر�ؤ�ساء الوفود الربملانية امل�شاركة يف
االجتماع الت�شاوري لر�ؤ�ساء برملانات
دول جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن �شملت
زي��ارة املتحف الوطني مبركز امللك
عبدالعزيز التاريخي و أ�ه��م املراكز
التجارية مبدينة الريا�ض ومنها برجي
الفي�صلية واململكة.

بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الحج والعمرة

لجنة اإلسكان والمياه تناقش تقريري وزارة الحج
ناق�شت جلنة ا إل�سكان واملياه واخلدمات
العامة يف جمل�س ال�شورى ،يف اجتماع
ع��ق��دت��ه مب��ق��ر املجل�س يف ال��ري��ا���ض،
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة
املهند�س حممد بن حامد النقادي،
تقريري ا ألداء ال�سنويني لوزارة احلج
للعامني امل��ال��ي�ين 1430/1429ه������ـ -
1432/1431ه�������ـ ،وذل���ك يف ح�ضور
وكيل ال���وزارة ل�ش�ؤون احل��ج الأ�ستاذ
حامت املرزوقي ،ووكيل الوزارة ل�ش�ؤون
العمرة الدكتور عي�سى روا�س.
وا�ستعر�ضت اللجنة خالل اجتماعها
�أبرز املحاور التي ت�ضمنها التقريران
ال�سنويان املتمثلة يف املهام وا ألدوار
التي ت�ضطلع بها ال���وزارة يف تنظيم
احل����ج وال���ع���م���رة ،وم�ل�ام���ح ال��و���ض��ع
احلايل للوزارة فيما يتعلق باجلوانب
املالية والكوادر الب�شرية� ،إىل جانب
�أه��م الإجن����ازات التي حتققت خالل
فرتة التقريرين ال�سنويني ،واملعوقات
وامل�شكالت التي حتد الوزارة من قيامها
بال�شكل الأمثل يف أ�داء مهامها وخططها

املر�سومة.
وناق�ش املجتمعون عدد ًا من املالحظات
الواردة على التقريرين ال�سنويني فيما
يتعلق بو�ضع الكوادر الب�شرية يف الوزارة
وم�ستوياتهم الوظيفية ،وبينّ م� ؤس�وال
وزارة احل��ج �سعي ال����وزارة احلثيث
لتطوير م�ستويات كوادرها الب�شرية عرب
عدد من الآليات تتمثل يف التدريب أ�و
بتعيني وا�ستقطاب الكفاءات أ�و بتطوير
ا ألداء ع��ن ط��ري��ق إ�دخ�����ال التقنية
املعلوماتية.
كما بحث االجتماع �آلية ال�شكاوى التي
ي��ت��ق��دم ب��ه��ا احل��ج��اج وامل��ع��ت��م��رون يف

ح��ال واجهتهم م�شكالت خ�لال �أداء
منا�سكهم ،حيث ت�ستقبل الوزارة جميع
�شكاوى احلجاج واملعتمرين والزائرين،
وتعمل على �إي��ج��اد احل��ل��ول املنا�سبة
ل��ه��ا وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ،واع��ت��م��دت ال����وزارة
خ��ط��ط�� ًا ت��دري��ب��ي��ة ت�ستهدف حت�سني
تقدمي اخلدمات للحجاج واملعتمرين
مما ي�ساعد على حل العديد من تلك
امل�شكالت ال��ت��ي ق��د يواجهها احل��اج
واملعتمر.
ون��اق�����ش �أع�����ض��اء ال��ل��ج��ن��ة وم�����س���ؤوال
ال������وزارة و���ض��ع ال�����ش��رك��ات الوهمية
ودور بعثات احلج يف جمال الإ�سكان

و إ�عا�شة احلجاج ،ومدى �إلزام الوزارة
ال�شركات وامل ؤ��س�سات املعنية ب�ضرورة
االهتمام بتنقالت بعثاتها من احلجاج
ورعايتهم ب�شكل كامل ومتابعة ذلك،
و أ��شار املرزوقي وروا�س إ�ىل �أن الوزارة
خ�ص�صت جل��ان�� ًا متخ�ص�صة لهذا
الغر�ض تتوىل مهام متابعة ال�شركات
وو�ضع نقاط فرز للحجاج النظاميني
وغريها من املهام .
وتطرق االجتماع إ�ىل أ�ب��رز الو�سائل
والأفكار وال��ر�ؤى احلديثة فيما يتعلق
بنقل احلجاج بني امل�شاعر املقد�سة،
�سواء بالنقل الرتددي أ�و القطارات.
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بحضور نائب محافظ هيئة االتصاالت لشؤون المنافسة والقانونية

لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات تناقش مشروع تعديل
نظام االتصاالت
ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة ال��ن��ق��ل واالت�������ص���االت
وتقنية املعلومات ،يف اجتماع عقدته
مب��ق��ر امل��ج��ل�����س يف ال��ري��ا���ض برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور
في�صل بن عبد القادر طاهر ،م�شروع
تعديل ن��ظ��ام االت�����ص��االت امل��ق��دم من
هيئة االت�����ص��االت وتقنية املعلومات،
وذل��ك بح�ضور نائب حمافظ الهيئة
ل�ش�ؤون املناف�سة والقانونية �ضيف اهلل
ال���زه���راين ،وع���دد م��ن امل�����س���ؤول�ين يف
هيئة االت�����ص��االت وتقنية املعلومات.
وا�ستعر�ضت اللجنة خالل اجتماعها ما
يتعلق ب أ�برز امل�ستجدات التي ي�شهدها
قطاع االت�����ص��االت وتقنية املعلومات،
و أ�هم املربرات واالنعكا�سات ا إليجابية
لتعديل نظام االت�صاالت ،حيث ا�ستمعت
ملالحظات ومقرتحات م� ؤس�ويل الهيئة،
حول �أبرز مواطن التعديالت يف نظام

االت�صاالت املعمول به منذ  11عام ًا،
ور�أى م�س�ؤولو الهيئة �أن املقرتحات
ت��ع��زز م��ن م��ع��اجل��ة ال��ق�����ص��ور يف ع��دد
من املواد يف النظام احلايل ،كما �أنها
ت���أت��ي مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات وامل��ت��غ�يرات
املت�سارعة يف قطاع االت�صاالت والتقنية.
وت��ع��ال��ج ال��ت��ع��دي�لات امل��ق�ترح��ة على
ال��ن��ظ��ام احل���ايل ل�لات�����ص��االت �ضعف

الغرامات املالية املفرو�ضة وفق ًا للنظام
على ال�شركات ح��ال خمالفتها إ�ح��دى
م��واده ،والتي حددها النظام بخم�سة
ماليني ريال كحد �أدنى للعقوبات التي
ن�ص عليها ،كما تهدف التعديالت إ�ىل
املعاجلة النظامية والقانونية إل�شكالية
عدم ن�ص النظام احلايل على ما يلزم
النفاذ العاجل للعقوبات والغرامات

املالية املفرو�ضة يف حال إ�يقاعها بحق
ال�شركة املخالفة ،مبا ي�ؤدي �إىل تباط�ؤ
يف حت�صيل ت��ل��ك ال��غ��رام��ات امل��ال��ي��ة.
فيما ناق�شت اللجنة مع م�س�ؤويل الهيئة
كفاية التعديالت املقرتحة ومواكبتها
للم�ستجدات امل�ستقبلية ،ومقارنتها ب�أبرز
التجارب املحلية والدولية ومدى ت�أييد
تلك التجارب للتعديالت املقرتحة.

الصداقة البرلمانية السعودية األلمانية تلتقي نائبًا
بالبرلمان األلماني
التقى �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية ا ألملانية مبجل�س ال�شورى برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور �سامل
بن علي القحطاين ،مبقر جمل�س ال�شورى
ب��ال��ري��ا���ض ،ال��ن��ائ��ب ب��ال�برمل��ان الأمل���اين
(البوند�ستاغ) رئي�س الكتلة الربملانية
للحزب اال�شرتاكي الدميقراطي ووزير
اخل��ارج��ي��ة ال�����س��اب��ق بجمهورية أ�مل��ان��ي��ا
االحت��ادي��ة معايل الدكتور فرانك فالرت
�شتاينماير.
وجرى خالل اللقاء بحث املو�ضوعات ذات ال�صداقة وعالقات التعاون املتينة التي وبحث اجلانبان �سبل دعم وتعزيز العمل الأمل���اين ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
االهتمام امل�شرتك بني اململكة وجمهورية جتمع البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان �أوجه التعاون والعمل يف �شتى املجاالت.
�أمل��ان��ي��ا االحت��ادي��ة ،وا�ستعرا�ض رواب��ط ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية.
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والصداقة السعودية
الجورجية تبحث العالقات
الثنائية مع السفيرة
الجورجية غير المقيمة

عقد ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
اجلورجية مبجل�س ال�شورى معايل
الدكتور حممد ال�سامل ،اجتماع ًا
مبقر املجل�س يف ال��ري��ا���ض ،مع
�سفرية جمهورية جورجيا لدى
دولة الكويت ال�سفرية غري املقيمة
ل��دى اململكة إ�ك��ات��ري��ن مايرينج
ميكادزه.

وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض
ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون ب�ين البلدين،
خ��ا���ص��ة ال���ع�ل�اق���ات ال�برمل��ان��ي��ة
ب�ين جمل�س ال�����ش��ورى وال�برمل��ان
اجل��ورج��ي ،وب��ح��ث �سبل تفعيل
جلنتي ال�����ص��داق��ة ب�ين البلدين
وتبادل اللقاءات مبا يوثق العالقة
ال�سعودية اجلورجية.

والصداقة السعودية
التركية تبحث مع السفير
التركي دعم وتعزيز
التعاون البرلماني

التقى �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الرتكية مبجل�س ال�شورى برئا�سة
ع�ضو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الدكتور
م�شعل بن ممدوح �آل علي� ،سفري جمهورية
تركيا لدى اململكة أ�حمد خمتار غون وذلك
مبقر جمل�س ال�شورى بالريا�ض .
وبحث اللقاء املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية
وتركيا ،وا�ستعرا�ض ع�لاق��ات التعاون

التي تربط البلدين ال�شقيقني يف �شتى
املجاالت .
كما تناول اجلانبان �سبل دع��م وتعزيز
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ع��ل��ى �صعيد
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
وال�برمل��ان ال�ترك��ي ،وتفعيل دور جلنتي
ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم
يف دع��م �أوج���ه ال��ت��ع��اون والعمل مل��ا فيه
م�صلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني .

والصداقة البرلمانية السعودية الكورية بحثت القضايا
المشتركة مع برلماني كوري
ع��ق��دت جل��ن��ة ال�����ص��داق��ة ال�برمل��ان��ي��ة
ال�سعودية الكورية مبجل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س املهند�س �سامل بن
را�شد املري ،يف مقر املجل�س بالريا�ض
اجتماع ًا مع نائب رئي�س جلنة ال�صداقة
الربملانية الكورية ال�سعودية يف اجلمعية
الوطنية الكورية �سوجن مني �سون.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وكوريا ،وا�ستعرا�ض

عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني
يف �شتى املجاالت .
ك��م��ا مت ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز العمل
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات
ال�برمل��ان��ي��ة ب�ي�ن جم��ل�����س ال�����ش��ورى
واجلمعية الوطنية الكورية ،وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف
البلدين مبا ي�سهم يف دع��م وتنمية
ال��ع�لاق��ات وال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك بني
البلدين.
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مدار الشهر

م .عبدالمحسن الزكري يلتقي وزير الصناعة والتجارة
بجمهورية جنوب أفريقيا
التقى ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية اجلنوب
�أفريقية املهند�س عبد املح�سن بن حممد
الزكري ،يف مقر املجل�س ،معايل وزير
ال�صناعة والتجارة بجمهورية جنوب
�أفريقيا ال�سيد روب ديفيز والوفد املرافق
له.
وج��رى خ�لال اللقاء مناق�شة ع��دد من
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وجنوب أ�فريقيا،
وا�ستعرا�ض عالقات التعاون وال�شراكة
بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت
ال�سيما ال�شراكة والتعاون الثنائي على
ال�صعيدين االقت�صادي واال�ستثماري.
كما بحث اجلانبان �سبل تعزيز العمل
على �صعيد ال��ع�لاق��ات الربملانية بني

جم��ل�����س ال�����ش��ورى وال�ب�رمل���ان اجل��ن��وب �أوجه التعاون امل�شرتك يف �شتى املجاالت .و�أع�����ض��اء ال��وف��د امل��راف��ق مل��ع��ايل وزي��ر
�أفريقي ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة ح�ضر اللقاء �سفري جمهورية جنوب ال�صناعة والتجارة الذي �ضم عدد ًا من
الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم �أفريقيا لدى اململكة حممد �صادق جعفر ،كبار امل�س�ؤولني يف الوزارة.

..والزايدي يطلع سفير حقوق اإلنسان الهولندي على
جهود المملكة في مجال حقوق اإلنسان
َاط��� َل��� َع رئ��ي�����س جل��ن��ة ح��ق��وق ا إلن�����س��ان
والعرائ�ض مبجل�س ال�شورى ع�ضو املجل�س
الأ�ستاذ �سليمان بن عوا�ض الزايدي،
�سفري حقوق ا إلن�سان بوزارة اخلارجية
الهولندية لونيل ف�ير وال��وف��د املرافق
له ،على اجلهود وامل�ساعي التي تبذلها
اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده
الأمني  -حفظهما اهلل  -يف جمال حقوق
الإن�سان.
وا���س��ت��ع��ر���ض خ�ل�ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ل��وف��د
اخل��ارج��ي��ة الهولندية يف مكتبه مبقر
املجل�س ،على ما يبذله جمل�س ال�شورى
وي��ق��دم��ه م��ن ج��ه��ود يف جم���ال حقوق
الإن�����س��ان وتر�سيخ مفهومها ،كمبد�أ
�أ�سا�س لأم��ن املجتمعات وا�ستقرارها،
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م�ؤكد ًا عمق العالقات وروابط ال�صداقة
التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية
وهولندا يف �شتى امل��ج��االت ال�سيا�سية
واالقت�صادية ال�سيما عالقات التعاون
الثنائي على �صعيد العمل الربملاين بني
جمل�س ال�شورى والربملان الهولندي.

وق��دم ال��زاي��دي ل�سفري حقوق ا إلن�سان
ب��وزارة اخلارجية الهولندية نبذة عن
جمل�س ال�شورى و آ�ل��ي��ات عمله وجلانه
املتخ�ص�صة ،م�برز ًا ال��دور ال��ذي تقوم
ب��ه جلنة ح��ق��وق ا إلن�����س��ان والعرائ�ض
يف املجل�س ،و آ�ل��ي��ة عملها يف درا���س��ة

املو�ضوعات والأنظمة واالتفاقيات ذات
العالقة مبجال حقوق الإن�سان.
ح�ضر اللقاء فليماين ف��ان هافنت من
اخلارجية الهولندية ،وال�سفري الهولندي
لدى اململكة رون �سرتيكر ،ونائب رئي�س
البعثة يف ال�سفارة فيليم فان رو�سم.

التفاوت الدولي في مدى «القوة
والتأثير»...؟!
اتجاهات

••د � .صدقة بن يحيى فا�ضل
�إن «قوة» (� )Powerأي دولة هي :ما متلكه من عنا�صر القوة والنفوذ والتفوق ،مقارنة بغريها من الدول الأخرى .و إ�ن مدى
قوة �أي دولة يتحدد بـ «مدى» ما متلكه من عنا�صر القوة ال�ستة الرئي�سة ،وهى :النظام ال�سيا�سي للدولة ،املوقع اجلغرايف ،كم
ونوع ال�سكان ،املوارد الطبيعية ،ا إلمكانات التقنية وال�صناعية ،القدرات الع�سكرية .وتتفاوت دول العامل – بالطبع – يف مدى
القوة تبع ًا لتفاوت «عنا�صر» القوة من دولة ألخرى .وهذا التفاوت �أدى إ�ىل تق�سيم دول العامل – بناء على مدى قوتها – �إىل
�سبعة أ�نواع  ...بدء ًا بالدولة العظمى ،وانتهاء بـ» الدويلة» .ومدى قوة �أي دولة هو الذي يحدد مدى قدرتها و�صالبة موقفها،
ويو�ضح مدى نفوذها يف العامل .كما يحدد – يف النهاية – مدى ما حت�صل عليه (من الدول الأخرى) من الفوائد التي تريدها.
ومن ناحية �أخرى ،ميكن تق�سيم دول العامل احلالية القوية – ن�سبي ًا – إ�ىل ق�سمني :الدول ذات الأطماع اال�ستعمارية
واال�ستغاللية ،والدول التي ال تعرف لها �أطماع ا�ستغاللية تذكر .واملق�صود بـ «ا ألطماع اال�ستعمارية» :ميل الدولة املعنية
للهيمنة على بالد �أخرى بهدف :اال�ستفادة من �إمكاناتها املختلفة ،متبعة – لتحقيق ذلك – و�سائل دبلوما�سية واقت�صادية
ونف�سية وع�سكرية متنوعة ،ومن ذلك متكني عمالء لها من حتقيق �أهداف الطامعني.
ومبا �أن العالقات الدولية ت�سود فيها «الفو�ضى» أ�ي عدم وجود �سلطة عليا (حكومة عاملية) يحتكم �إليها ،وتكون قراراتها
ملزمة ،ومتتلك و�سائل ا إلكراه املنا�سبة ،ف إ�ن كل دولة – تقريب ًا– حتاول �أن ت�أخذ من الدول الأخرى �أق�صى ما ميكن �أخذه
من فوائد (ت�سميها م�صالح) وبقدر ما ت�سمح به قوتها ،ومتكنها من حيازته ،رغم وجود روادع قانونية �شكلية� ،أي قوانني
و أ�عراف ال تقف وراءها قوى تلزم الدول ب إ�نفاذها بالفعل.
ولهذا ،تظهر دول ا�ستعمارية ،لها �أطماع خارج حدودها ،وتعمل على حتقيق هذه «امل�صالح» (  .)Interestsوكثري ًا
ما تكون هذه امل�صالح عبارة عن :ا�ستغالل ملوارد بلدان أ�خرى ،وم�صادرة لإرادتها ،وت�سيري الأمور فيها مبا يخدم م�صالح
امل�ستغل (�أو امل�ستعمر) حتى وان أ��ضر بامل�صلحة العامة للبلدان ال�ضحية.
و�إذا كانت «غابية» العالقات الدولية ،ومنطقها الوح�شي ،تتيح ا�ستغالل القوي لل�ضعيف ،ف�إن القوانني والأعراف الدينية
والإن�سانية حترم مثل هذا الت�صرف ،وتقف �ضد ا�ستغالل وا�ستعباد ا آلخرين .ورغم ذلك ،ف�إن الدول القوية املتنفذة – ذات
ا ألطماع اال�ستعمارية – متار�س هذا الت�سلط وحتاول تغليف هذه املمار�سة بالكثري من احلجب والتربيرات.
وهنا ،ال بد من �إثارة ت�سا ؤ�ل هام ملن يقولون ب أ�ن ذلك اال�ستغالل �أمر طبيعي ناجم عن طبيعة العالقات الدولية ،وهو :ماذا
عن ال�ضحايا؟! أ�لي�س من حقهم أ�ن يقاوموا ا�ستغالل الآخرين لهم؟! �إن كان من «حق» الأقوياء �أن ي�ستغلوا الأ�ضعف منهم –
متى ر�أوا ذلك – �ألي�س من حق امل�ستغلني (ال�ضحايا) من الدول أ�ن ترف�ض هذا االبتزاز ،وتقاومه بكل ما ت�ستطيع من قوة؟!
ال ت�شكك إ�ال قلة موتورة يف حق البالد ال�ضحية يف رف�ض ومقاومة �أي ا�ستغالل ،ومن �أي جهة ي�أتي  ...وهناك دول �صغرية
عدة – يف العامل النامي – رف�ضت مثل هذا اال�ستغالل ،وت�صدت له ،مبا متلك من و�سائل وجنحت يف ذلك ،وحققت التحرر
واال�ستقالل التام ،وحمت �إمكاناتها املختلفة من النهب واالبتزاز ،فك�سبت احرتام نف�سها ،واحرتام الآخرين لها – مبن
فيهم دول مت�سلطة.
ً
ً
�أما الذين ي�سلمون بهذا اال�ستغالل ،ويربرونه ،ويعتربونه أ�مرا طبيعيا ال يجب �أن يرف�ض ،ف�إمنا يقبلون ا�ستعباد وا�ستغالل
ا آلخرين لهم ،ولغريهم ،دون ا�ستياء أ�و مقاومة� .صحيح� ،أن االعتماد الدويل املتبادل هو �سمة الع�صر .وال توجد دولة ت�ستغني
عن الدول ا ألخرى ،يف �سد احتياجاتها .والأ�صح أ�ن هناك «م�صالح م�شرتكة» فيما بني كل دول العامل وال ميكن لبلد �أن ينغلق
على نف�سه ،خ�شية ا�ستغالل ا آلخرين له .وال�شعوب النابهة هي التي ت�سعى لأن تفيد ،وت�ستفيد ،ال أ�ن تفيد وتت�ضرر� ،أو ال
ت�ستفيد� ،إن قبول اال�ستغالل – من أ�ي جهة �أتى – لي�س من �شيم ال�سلوك الإن�ساين والدويل ال�سوي.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
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دراسات

األجهزة المحمولة ..مصدر الخطر
الذي يهدد أمن المعلومات
�إن امل�شهد احلايل لتقنية املعلومات يك�شف عن حتديات هائلة تواجه عملية �إدارة وحماية
وت أ�مني املعلومات احليوية واحل�سا�سة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ،وذلك مع ازدي��اد ا�ستخدام
الأجهزة املحمولة مثل الالب توب والهواتف الذكية مبا تقدمه من �إمكانيات وخدمات
تتطور يوماً بعد يوم .فالإمكانيات التي تقدمها تلك الأجهزة واعتماد الب�شر املتزايد عليها
يف �أعمالهم ويف حياتهم اخلا�صة يجعلها م�صدراً من م�صادر املخاطر التي تتعر�ض لها
�شبكات امل�ؤ�س�سات وبياناتها بل و�سمعتها يف الع�صر احلديث .وقد �أ�ضحى ت أ�مني املعلومات
يف ظل وجود تلك الأجهزة من الأمور التي يجب �أن ت�ؤخذ يف ح�سبان القائمني على �أمن
املعلومات ب�سبب ما يتعلق بها من انتهاكات تتمثل يف البيانات املفقودة �أو امل�سروقة �أو يف
فقدان الأجهزة املحمولة نف�سها مبا حتمله من بيانات مما ي�شكل نوعاً جديداً ومكلفاً
من التهديدات.

�أ.د جربيل ح�سن العري�شي

ويعترب بع�ض اخلرباء أ�ن الهواتف والأجهزة املحمولة
تعترب يف الع�صر احلديث هي أ�كرث م�صادر التهديد
ألمن املعلومات وذلك ب�سبب منوذج احلياة املعا�صر
للموظفني يف امل�ؤ�س�سات واملنظمات ،فهم يحملونها
يف العمل و�أثناء ال�سري يف ال�شوارع ويف منازلهم .وقد
ن�شرت �صحيفة دير �شبيغل ا ألملانية تقرير ًا يزعم �أن
ال�ضربة اجلوية التي نفذتها ا�سرائيل يف عام 2007
جتاه من�ش�آت �سورية تدعي �أنها نووية ،كانت ب�سبب
اخ�تراق الب ت��وب تركه �صاحبه يف غرفته – وكان
دبلوما�سي ًا �سوري ًا كبري ًا يقيم يف لندن -دون مراقبة،
مما �أعطى فر�صة للمو�ساد لتثبيت برنامج "ح�صان
طروادة" ي�سمح مبراقبة كافة االت�صاالت معه.
وك��ث�ير م��ن م�ستخدمي ا ألج��ه��زة املحمولة – ممن
ي�ستخدمون الهواتف الذكية ب�صفة خا�صة -يت�صفون
بالالمباالة عند ا�ستخدامهم لهواتفهم يف الأماكن
العامة ،وين�سون أ�نها أ�جهزة حا�سوبية كاملة ،فهي
تت�صل ب�شبكة ا إلنرتنت وفيها مت�صفح للإنرتنت كما
أ�ن فيها تطبيقات حا�سوبية عديدة.
كما أ�نهم ي�ستخدمون تلك ا ألجهزة يف �أداء الأعمال
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ويف أ�غرا�ضهم ال�شخ�صية يف نف�س الوقت بحيث متتزج
فيها املعلومات ال�شخ�صية باملعلومات احل�سا�سة التي
تتعلق بالأعمال .ويف درا�سة ملعهد بونيمون على عينة من
ال�شركات الأمريكية� ،أفاد  %40من موظفي ال�شركات
التي �شملها ا�ستطالع الر أ�ي �أنهم ي�ستخدمون الهاتف
املحمول يف العمل ويف الأغرا�ض ال�شخ�صية ب�صورة
مت�ساوية .فهم ي�ستخدمونه – فيما يخ�ص العمل -
لإجراء املكاملات الهاتفية اخلا�صة بالعمل ويف ت�صفح
الإنرتنت والربيد ا إلل��ك�تروين للم�ؤ�س�سة ،ويف �إدارة
العالقات مع العمالء ،ويف ترتيبات احلجز لل�سفر
وعمل امل ؤ���مت��رات الهاتفية ال�سريعة وق��راءة الوثائق
وجدولة املهام.
كما �أظهرت الدرا�سة �أن اعرتا�ض املكاملات ال�صوتية
ملعرفة �أ�سرار امل�ؤ�س�سات هو كذلك أ�م��ر وارد ولي�س
من املرجح أ�ن يتم اكت�شافه ،و أ�نه يف كل مرة يتم فيها
الك�شف عن املعلومات ال�سرية لأطراف غري م�صرح لهم
يكون متو�سط اخل�سارة للم ؤ��س�سة  1.3مليون دوالر.
وي�ضاف إ�ىل املخاطر ال�سابقة الثغرات املوجودة يف نظم
الت�شغيل والتي جتعل هذه الأجهزة تواجه هجمات من
الفريو�سات وبرجميات التج�س�س التي تتطور با�ستمرار،
وقد وجد �أن هواتف أ�ندرويد و�آي فون هي من أ�كرث
الهواتف التي تتعر�ض ملثل هذه الهجمات .وقد دفعت
هذه الثغرات �شركة غوغل على �سبيل املثال إ�ىل إ�زالة
جمموعة من الربجميات من نظام الت�شغيل أ�ندرويد
امل�ستخدم يف ال��ه��وات��ف الذكية بعد اكت�شاف أ�نها
حتتوي على برامج جت�س�س تتيح نقل بيانات الهاتف
�إىل حمرتيف اخرتاق ال�شبكات؛ الهاكرز ،وقد أ�طلقت
خدمة مل�سح هذه التطبيقات من �أجهزة الهاتف لدى
امل�ستخدمني الذين بلغ عددهم � 200ألف .كما �أن أ�حد
خرباء أ�من املعلومات قد ك�شف عن نقاط لل�ضعف يف
مت�صفح ا إلنرتنت �سفاري امل�ستخدم يف الـ آ�ي فون والـ
�آي باد.
ولكي تت�صدى م ؤ��س�سة ما لهذه املخاطر ف إ�نه يجب عليها
�أن تعمل على حماور أ�ربعة على التوازي:
و�ضع اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات ،وتوعية وتدريب
املوظفني ،وا�ستخدام التقنية ،و إ�جراءات الرقابة.
ف أ�ما اال�سرتاتيجية ف إ�نها يجب �أن تو�ضع بحيث تواجه
املخاطر والتهديدات امل�صاحبة ال�ستخدام ا ألجهزة
املحمولة دون أ�ن حتد من ا�ستخدامها ب�صورة تقلل من
إ�نتاجية املوظفني ،فهذه الأجهزة قد �أ�صبحت تزيد من
كفاءة العاملني وتخف�ض من تكاليف الت�شغيل وجتعل
عمالء امل�ؤ�س�سات �أكرث ا�ستقرار ًا واطمئنان ًا.
وقد لوحظ أ�ن  %20من املوظفني الذين ي�شكلون خطر ًا

على م�ؤ�س�ساتهم نتيجة ا�ستخدامهم ألجهزتهم املحمولة
بال مباالة هم يف نف�س الوقت الأكرث إ�نتاجية يف تلك
امل�ؤ�س�سات ،وذلك وفق ًا لدرا�سة أ�جرتها م ؤ��س�سة فور�سرت
للأبحاث على  4985من العاملني يف جمال املعلومات يف
الواليات املتحدة .وهذه هي املعادلة ال�صعبة التي ت�شكل
حتدي ًا أ�مني ًا جديد ًا يواجه امل�سئولني عن �أمن املعلومات
يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
واخلطوة ا ألوىل هي فهم م�ستوى املخاطر التي تتعر�ض
لها امل ؤ��س�سة وذلك بح�صر �أجهزة الالب توب والهاتف

اجلوال ،ثم ت�صنيف البيانات على تلك الأجهزة �إىل:
بيانات عادية مثل البيانات ال�صحية ورخ�صة القيادة
..الخ ،وبيانات عن العمالء مثل عادات ال�شراء وقائمة
ع��ن��اوي��ن ال�بري��د ا إلل���ك�ت�روين وم��ع��ل��وم��ات ال�شحن..
الخ .ومعلومات �سرية عن العمل مثل خطط الأعمال
وا ألعمال الفكرية والبيانات املالية ،والق�سم الرابع هو
بيانات املوظفني.
وبناء على هذا احل�صر والت�صنيف يتم تقييم املخاطر،
ثم يتم ت�صور ال�سيناريوهات املحتملة ل�سرقة البيانات
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املخزنة �أو نقلها من الأجهزة املحمولة و إ��شراك املوظفني
يف ه��ذه ال�سيناريوهات .وبناء على ذل��ك يتم و�ضع
�سيا�سة تت�ضمن �إر�شادات تف�صيلية جلميع املوظفني
الذين ي�ستخدمون �أجهزة حممولة يف حميط العمل،
بحيث تت�ضمن املخاطر امل�صاحبة لكل نوع من أ�نواع
الأجهزة و�إجراءات الت أ�مني التي يجب اتباعها .وميكن
لهذه ا إلر�شادات �أن متتد لت�شمل أ�ي �أنواع البيانات التي
يجب تخزينها على هذه ا ألجهزة ،وكيفية معرفة إ�ذا
كان تنزيل �أحد التطبيقات �آمن ًا أ�م ال ،وكيفية الإبالغ
عن فقدان أ�و �سرقة جهاز حممول..الخ.
ويجب حتديد فريق م�سئول عن مراقبة الأجهزة التي
يتم فقدها �أو �سرقتها ،وو�ضع التدابري املنا�سبة حلماية
البيانات وكذا الأجهزة املخزنة عليها.
ويف جمال التوعية والتدريب ف�إنه يجب توعية املوظفني
مب�سئوليتهم عن �أمن البيانات التي على �أجهزتهم.
ويجب إ�ط�لاق برامج للتدريب على التهديدات التي
ميكن أ�ن تتعر�ض لها ال�شركة من جراء اال�ستخدام غري
الآمن للأجهزة املحمولة والت أ�كيد على �ضرورة توخي
احلذر عند نقل املعلومات ال�سرية ،وكذا التدريب على
معرفة الربامج اخلبيثة وو�سائل و�صولها إ�ىل �أجهزة
املوظفني املحمولة �سواء عن طريق ر�سائل الربيد
ا إلل��ك�تروين �أو من مواقع ال�شبكات االجتماعية مثل
في�س بوك وتويرت �أو غري ذلك .وقد �أف��ادت  %91من
امل�ؤ�س�سات -التي �شملتها الدرا�سة ال�سالف ذكرها -
أ�ن موظفيها يقومون بتنزيل تطبيقات حا�سوبية من
الإنرتنت حتمل فريو�سات وبرامج خبيثة.
كما يجب توعيتهم يف ه��ذا التدريب ب أ���ن املكاملات
ال�صوتية لي�ست �آمنة كما يعتقد كثري منهم وخ�صو�ص ًا
يف املكاملات الدولية حيث �إن بع�ض �شركات التزويد
باخلدمة ال توفر ت�شفري ًا آ�من ًا يف بع�ض الدول ،ا ألمر
الذي ي�ستلزم عدم الك�شف عن املعلومات احل�سا�سة
�أثناء تلك املكاملات .كما يجب التوعية بتوخي احلذر
من الربجميات ال�ضارة على الهواتف املحمولة ومن
الر�سائل الن�صية التي تقتحمها دون م�شاركة �أو توقع،
والتوجيه ب إ�يقاف البلوتوث إ�ذا مل يكن م�ستخدم ًا،
وب���إغ�لاق ال��ه��وات��ف يف حالة ع��دم اال�ستخدام عند
اال�شتباه يف أ�ن املكاملات يتم التن�صت عليها.
فقد �أفاد اخلرباء أ�نه ميكن اخرتاق كل �أجهزة الهواتف
الذكية وغري الذكية و"تلويثها" بفريو�سات طروادة كما
هو احلال مع �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية .وميكن نقل
الفريو�س �إىل الهاتف املحمول عرب البلوتوث واالت�صال
الال�سلكي أ�و أ�ن يكون الفريو�س خمب أ� يف ا أللعاب وملفات
ال�صور ورنات الهاتف التي يقوم �صاحبه بتحميلها من
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�شبكة ا إلنرتنت ،ويكون الفريو�س بغر�ض ن�سخ جميع
الر�سائل الن�صية الق�صرية .SMS
ك��م��ا مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ال��ف�يرو���س جم��ه��ز ًا للتج�س�س
على الهاتف املحمول حتى عند �إغالقه ،حيث يظل
ميكروفون الهاتف قادر ًا على العمل وت�سجيل ا أل�صوات
التي يلتقطها حتى وهو مغلق .وت�ستعمل بع�ض �أجهزة
ال�شرطة هذه الفريو�سات للتن�صت على �أفراد ع�صابات
اجلرمية املنظمة والإرهابيني ،الذين يعتقدون �أنهم يف
م�أمن �إذا أ�غلقوا هواتفهم.
ويف جمال التقنية ف���إن امل ؤ��س�سة م�سئولة عن توفري
التقنيات ال�ضرورية لت أ�مني ا ألجهزة املحمولة يف حميط
العمل .فيجب ا�ستخدام برجميات الت�شفري العاملية
امل�شهورة ،كما يجب ا�ستخدام برجميات الت�صحيح
واحلماية التي متنع االخرتاق والقر�صنة على الأجهزة
املحمولة .ومن الأهمية مبكان �أن تكون التطبيقات على
ا ألجهزة املحمولة – مثل املت�صفحات وقارىء ملفات الـ
 pdfوحمرك الفال�ش ..الخ  -حمدثة ب آ�خر التحديثات،
وميكن لربجميات املراقبة منع التطبيقات غري املحدثة
واملحفوفة باملخاطر على ا ألجهزة املحمولة اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف إ�نه ينبغي للم ؤ��س�سة
�أن تنظر بجدية إ�ىل التقنيات التي ميكن ا�ستخدامها
لتحديد مواقع الأجهزة املفقودة� ،أو مل�سح البيانات
املوجودة يف هذه ا ألجهزة عند فقدانها ،ف إ�ن فقدان
الب توب واحد  -وطبق ًا لدرا�سة معهد بونيمون ال�سالف
ذكرها  -يحقق خ�سارة للم�ؤ�س�سة مقدارها 50.0004
دوالر ،كما �أن ا�ستخدام تقنيات الت�شفري ميكن �أن يقلل

هذه اخل�سارة مبقدار  ،%40ف�ض ًال عن �أن اخرتاقه
ميكن أ�ن ي�سبب كارثة ع�سكرية كما حدث مع �سوريا.
�أما املجال الرابع فهو املراقبة ،فالعن�صر الب�شري -
الداخلي واخلارجي على حد �سواء – ميثل م�صدر
اخل��ط��ر احلقيقي على أ�م���ن املعلومات فيما يتعلق
بالأجهزة املحمولة ،وا ألمر ي�ستلزم �إر�ساء ممار�سات
�صارمة وا�ستخدام برجميات ت�ضمن مراقبة تطبيق
ال�سيا�سة التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سة .وهو حتد حقيقي يف
ظل تنوع الأجهزة املحمولة امل�ستخدمة ما بني الب توب
وحوا�سب كفية وهواتف حممولة من طرازات خمتلفة.
ويجب أ�ن يكون هناك آ�ليات معمو ًال بها للك�شف عن
�إهمال بع�ض املوظفني لتعليمات الأم��ن �أو تعمدهم
�إيقافها ،فكثري من موظفي ال�شركات يقومون ب�إيقاف
�إع��دادات الت�أمني على �أجهزتهم ،وقد أ�فادت درا�سة
معهد بونيمون – ال�سالف ذكرها  -أ�ن  %10من موظفي
ال�شركات التي �شاركت يف ا�ستطالع ال��ر أ�ي يقومون
ب�إيقاف تلك ا إلعدادات.
وجدير بالذكر �أن  %50من امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة
أ�فادت ب أ�نه لي�س لديها �سيا�سة تخ�ص ا ألجهزة املحمولة.
ويعزى عدم وجود �سيا�سة إ�ىل �سرعة انت�شار الأجهزة
املحمولة و�صعوبة ال�سيطرة عليها أ�و ح�صرها �أو احلد
من ا�ستخدامها يف أ�ماكن العمل .إ�ال �أن إ�دراك مدى
اخل�سارة التي ميكن �أن تلحق بامل�ؤ�س�سة من اخرتاق أ�و
فقدان ا ألجهزة املحمولة يجب أ�ن يكون دافع ًا لتبني
�سيا�سات ت�أمينية فاعلة.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى

اتجاهات

عالم اليوم في حاجة إلى أشخاص
قادرين على تقويم الحقائق وكشف
الحقائق الجديدة
••د .زيد بن حممد الرماين

ي�ستطيع النمر �أن ي�سبق الإن�سان يف العدو ،كما ي�ستطيع الأ�سد �أن يقاتل �أف�ضل من الإن�سان الأعزل من ال�سالح ،وي�ستطيع الطائر �أن يطري مبجرد اخلفق
بجناحه .ولكن الإن�سان ميتاز على هذه املخلوقات جميع ًا وعلى �سائر املخلوقات املعروفة قاطبة مبيزة كربى؛ تلك هي رقة خمه.
ً
يقول هاي روت�شلي�س يف كتابه ((التفكري الوا�ضح)) ي�ستطيع ا إلن�سان بف�ضل هذا املخ الراقي �أن ينظم الأ�صوات املركبة ويك ّون منها كالما ذا معنى يبلغ
به �أفكاره �إىل غريه من النا�س ،كما ي�ستطيع �أن ي�سجل هذه الأفكار بالكتابة والطباعة لينقلها �إىل �سواه ،و�أن يت�أمل هذه الأفكار ويعيد تنظيمها ب�أ�شكال
�شتى ليح�صل على معلومات جديدة �أو لي�صل �إىل نتائج عن �أ�شياء ال ي�ستطيع �أن يراها �أو ي�سمعها �أو يلم�سها ،وبعبارة �أخرى �إنه ي�ستطيع أ�ن يعقل.
ولقد متكن ا إلن�سان بف�ضل قدرته على التفكري ،ف�ض ًال عن قدرته على الكالم ،وعلى ا�ستخدام يديه مبهارة ،من �أن يخرتع ال�سيارات التي ت�سبق النمر
يف �سرعة عدوها ،والطائرات التي تخلف �أ�سرع الطيور وراءها ،وا آلالت الرافعة ،واملجارف التي ترفع �أ�ضعاف ما ي�ستطيع �أي حيوان �أن يرفعه.
وبف�ضل قدرته على التفكري ا�ستطاع الإن�سان �أن يتقن �صناعة �ألوان جديدة من الطعام ،وتعلم �أن ي�صطنع لنف�سه مالب�س من �ألياف جديدة مبتكرة ،كما
تو�صل بف�ضل القدرة على التفكري الريا�ضي واملهارة الهند�سية إ�ىل و�سائل بناء اجل�سور ((الكبارى)) ال�ضخمة ،وناطحات ال�سحاب ،وامل�صانع واملنازل،
وغريها من املن�ش�آت التي ي�ستخدمها يف خمتلف ا ألغرا�ض ،كما متكن من �أن ي�ستخرج من باطن الأر�ض ما فيها من حديد و�ألومنيوم ،ور�صا�ص ونحا�س
وق�صدير ،وغريها من املعادن .وتعلم �أن ي�ستخدم الوقود بطرق م�أمونة لتدفئة امل�ساكن وت�سيري ال�سيارات.
لقد مكنت القدرة على التفكري الإن�سان من أ�ن ُين�شئ ح�ضارتنا الراهنة و أ�ن يتغلب على الأمرا�ض ويطيل ف�سحة العمر ،كما مكنته من �أن يطلق فنه يف
الف�ضاء ،و�أن يعكف على التغلب على م�شكالت احلياة على الكواكب غري ال�صاحلة للحياة ،فرتى العلماء واملهند�سني يكر�سون وقتهم كله للتغلب على
م�شكلة الظروف املعتادة التي يتوقع أ�ن يقابلها امل�سافرون يف الف�ضاء .كذلك ابتكر الإن�سان �آالت معقدة لي�سرب بها �أغوار الذرة ويقف على �أ�سرارها ،ثم
ا�ستخدم هذه الأ�سرار يف ابتكار و�سائل جديدة لتوليد الكهرباء ،كما ا�ستخدمها يف �صناعة الأ�سلحة النووية املدمرة.
على �أن القدرة على التفكري الزمة للحياة اليومية كذلك ،فالواحد منا حتا�صره من كل �صوب �إعالنات متعددة تدعوه �إىل �شراء هذا النوع من الأثاث،
�أو ي�أكل هذا ال�صنف من الطعام ،ومقدرة الإن�سان على التفكري هي التي حتول دون �إنفاق املال يف غري وجوهه ال�صحيحة.
وعندما يحني موعد االنتخاب البد من التفكري الوا�ضح لت�ستطيع �أن تزن ما تقوله ال�صحف ،وما يقوله املر�شحون .وعندما تناق�ش �أ�صدقاءك يف �أحداث
ال�ساعة �سيلعب التفكري الوا�ضح دور ًا مهم ًا يف الو�صول �إىل �أحكام معقولة.
وهناك الكثري من الأعمال التي يعترب التفكري الوا�ضح الزم ًا لها ،فاملهند�سون ورجال الأعمال واملعلمون والأطباء وامليكانيكيون و�سائقو ال�سيارات ..ويف
اجلملة كل من يعمل ليك�سب قوته ـ كلهم يحتاجون يف أ�عمالهم إ�ىل القدرة على التفكري .وحتتاج العلوم والريا�ضيات وغريها من فروع العلم إ�ىل م�ستويات
عليا من املقدرة على التفكري ،ومب�ضي الزمن تزداد با�ستمرار ن�سبة عدد ال�سكان الذين ي�ؤدون �أعما ًال حتتاج �إىل التفكري املركب.
�إننا نعي�ش يف ثورة �صناعية من نوع جديد ـ فهناك الآن �أعداد كبرية من العقول الإلكرتونية أ�و ((العقول العمالقة)) ،وبع�ض هذه العقول ا آللية ت�ؤدي
ع�شرات ا آلالف من العمليات احل�سابية واملنطقية يف الثانية .وي�ستطيع بع�ضها أ�ن يدير امل�صانع �آليا ،و�أن يرتجم اللغات وي ؤ�دي �أعما ًال �سهلة مثل م�سك
الدفاتر وتبويب املعلومات ب�سرعة متناهية� ،إن هذه الثورة الإلكرتونية يف ا�ستخدام املعلومات قد �أخذت تغري وجه جمتمعنا احلا�ضر ،ولهذا ف�إن احلاجة
ما�سة أ�كرث من أ�ي وقت م�ضى �إىل �أنا�س ي�ستطيعون أ�ن يفكروا بو�ضوح ،و�أن يفهموا هذه الآالت و�أن يخططوا لها ما ت�ؤديه من أ�عمال.
ختام ًا �أقول يف هذا العامل املتغري البد من �أ�شخا�ص قادرين على تقومي احلقائق ،قادرين يف الوقت نف�سه على ك�شف احلقائق اجلديدة.
••ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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المرصد

المملكة تبرم اتفاقًا أمميًا إلنشاء مركز األمم المتحدة
لمكافحة اإلرهاب
رحب فريق اخلرباء العربي املعني مبكافحة ا إلرهاب
التابع ملجل�س جامعة الدول العربية ب إ�ن�شاء مركز الأمم
املتحدة ملكافحة الإره��اب مبوجب اتفاق امل�ساهمة
املربم بني اململكة العربية ال�سعودية والأمم املتحدة
ودعا الدول العربية إ�ىل اال�ستفادة من هذا املركز يف
تعزيز التعاون العربي والدويل يف مكافحة ا إلرهاب.
وك��ان الفريق ق��د عقد اجتماع ًا مب�شاركة خ�براء
ميثلون وزارات العدل والداخلية واخلارجية لعدد
من الدول العربية ،إ��ضافة إ�ىل ممثلني عن اجلامعة
العربية واملجال�س ال��وزاري��ة العربية املتخ�ص�صة.
ون��اق�����ش االج��ت��م��اع �سبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون العربي
يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة الإره������اب يف �إط�����ار ���س��ي��ادة
ال��ق��ان��ون وح���ق���وق الإن�������س���ان ال��ع��رب��ي ومب���ا ي ؤ
����دي
ل����درء خ��ط��ر الإره������اب ع��ن امل��ج��ت��م��ع��ات العربية تعزيز التعاون العربي مبجال بناء القدرات الت�شريعية حول �أثر الإرهاب على املجتمع ومذكرة لبنانية حول
واحل��ف��اظ على حقوق الإن�����س��ان العربي و�آدم��ي��ت��ه .وا ألمنية ملكافحة الإرهاب إ�ىل جانب مكافحة غ�سل العوامل امل�ساعدة على انت�شار الأف��ك��ار املتطرفة
وتو�صل االجتماع إ�ىل عدد من التو�صيات يف جمال ا ألم��وال ومتويل ا إلره��اب ومناق�شة مذكرة عراقية وا إلرهابية يف الوطن العربي و�سبل الق�ضاء عليها.

أحمد فهمي رئيسًا للشورى المصري وانتخابات الرئاسة
مايو القادم
ف��از الدكتور �أحمد فهمي برئا�سة جمل�س ال�شورى  10مار�س ،موعد فتح باب الرت�شح ،و�سيمنحون  45م�شري ًا إ�ىل �أن تعديل قانون انتخابات رئا�سة م�صر
يت�ضمن إ�عالن نتائجها يف كل جلنة عامة باملحافظات
امل�صري با ألغلبية يف االنتخابات الداخلية التي جرت يوم ًا للدعاية االنتخابية وعر�ض براجمهم.
ً
يف أ�وىل جل�سات املجل�س بعد �أن ح�صل على � 175صوت ًا .و أ�فاد أ�ن اللجنة العليا لالنتخابات امل�صرية هي املخولة امل�صرية بد ًال من اللجنة املركزية حتقيقا لل�شفافية
و�أعلن رئي�س اجلل�سة حممد ح�سن املليجي �أن عدد فقط بتحديد موعد �إج��راء االنتخابات الرئا�سية ،وامل�صداقية.
النواب الذين أ�دلوا ب أ��صواتهم بلغ  180نائب ًا بينهم
� 175صوت ًا �صحيح ًا و� 5أ�صوات باطلة.
وك��ان الدكتور أ�حمد فهمي ال��ذي ينتمي إ�ىل حزب
احلرية والعدالة هو املر�شح الوحيد للمن�صب .وكان
املجل�س قد عقد أ�وىل جل�ساته برئا�سة �أكرب ا ألع�ضاء
�سن ًا.
ويف �ش�أن آ�خر أ�كد وزير �ش�ؤون جمل�سي ال�شعب وال�شورى
امل�صري امل�ست�شار حممد عطية أ�ن انتخابات رئا�سة
م�صر �سوف جترى �أواخر �شهر مايو املقبل.
وبني يف ت�صريح �صحفي أ�ن املر�شحني النتخابات رئا�سة
م�صر �سيمنحون � 3أ�سابيع لتقدمي �أوراقهم اعتبار ًا من
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جامعة صنعاء توقع بروتوكول تعاون مع رابطة
المجالس النيابية في أفريقيا والعالم العربي
وقعت جامعة �صنعاء ممثلة مبركز الدرا�سات ال�سيا�سية
وا إل�سرتاتيجية برتوكو ًال للتعاون الثقايف مع رابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا
والعامل العربي ،وذلك مبقر الرابطة بالعا�صمة �صنعاء.
و�أبرز رئي�س جمل�س ال�شورى اليمني عبد الرحمن حممد
علي عثمان أ�همية هذا التعاون النوعي بني الرابطة
ال�شورية ا إلقليمية وبني اجلامعة ملا من �ش�أنه إ�ث��راء
دورهما يف رفد الدبلوما�سية الربملانية باملعرفة وتعزيز
منهجية عمل الرابطة يف بناء عالقة التعاون وال�شراكة
بني �إفريقيا والعامل العربي.
وينظم الربوتوكول عالقة تعاون طويلة ا ألمد بني الرابطة
واجلامعة اليمنية يف جم��االت البحوث والدرا�سات
الربملانية ،وتبادل اال�ست�شارات والتدريب واخلربات.
من ناحية أ�خرى التقى رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات
واال�ستفتاء يف اليمن حممد ح�سني احلكيمي م� ؤس�ولة
احل��ك��م الر�شيد يف االحت���اد الأوروب����ي م���اري هور�س
وبعثة خ�براء االنتخابات التابعة لالحتاد الأوروب���ي.

وعر�ض احلكيمي خالل اللقاء أ�هم متطلبات اللجنة
خ�لال املرحلة القادمة التي م��ن أ�همها بناء مركز
إ�عالمي م��زود بكافة التقنيات بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء
مطبعة وا�ستحداث مركز تدريب وت�أهيل بالإ�ضافة

إ�ىل إ�ن�شاء �سجل انتخابي مرتبط بال�سجل امل��دين.
من جانبها أ�كدت امل� ؤس�ولة الأوروبية ا�ستعداد االحتاد
ا ألوروبي لتقدمي املزيد من الدعم للعملية الدميقراطية
يف اليمن.

عباس :الحكومة المقبلة ملتزمة باتفاقيات منظمة
التحرير
�أكد الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س أ�ن احلكومة
املقبلة �ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير
الفل�سطينية واالت��ف��اق��ات ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا م��ب��ي��ن�� ًا أ�ن
برناجمها ال�سيا�سي �سيكون م�ستمد ًا من برناجمه.
وذك����رت وك��ال��ة الأن���ب���اء الفل�سطينية �أن الرئي�س
عبا�س �أك��د خالل لقائه يف مدينة رام اهلل القن�صل
االي���ط���ايل ال���ع���ام اجل���دي���د يف ال��ق��د���س ج��ي��م ب��ول��و
ك��ان��ت��ي��ن��ي �أن امل�����ص��احل��ة ال��داخ��ل��ي��ة ه���ي م�صلحة
وطنية لل�شعب الفل�سطيني يجب حتقيقها ف���ور ًا.
و أ�و�ضح عبا�س �أن إ�عالن الدوحة الذي ين�ص على ت�شكيل
حكومة فل�سطينية جديدة من م�ستقلني وكفاءات وطنية
مهمتها �إعادة �أعمار قطاع غزة والتح�ضري لالنتخابات
الرئا�سية والت�شريعية املقبلة.
م���ن ج��ه��ة أ�خ������رى ح��م��ل��ت ال���ق���ي���ادة الفل�سطينية
�إ������س�����رائ�����ي�����ل م���������س�����ؤول����ي����ة ف�������ش���ل امل���ب���اح���ث���ات
اال���س��ت��ك�����ش��اف��ي��ة ال���ت���ي ج����رت يف ع���م���ان م�����ؤخ����ر ًا.

واعتربت القيادة الفل�سطينية أ�ن الأف��ك��ار واملواقف
التي ال ت��زال تطرحها احلكومة ا إل�سرائيلية حتى
ا آلن لتمهيد الطريق أ�م��ام ا�ستئناف املفاو�ضات ال
ت�شكل احل��د الأدن���ى املطلوب لبدء مفاو�ضات جادة
وتت�ضمن ا���ش�تراط��ات م�سبقة وا���س��ت��م��رار ًا لأ�ساليب
التحايل وخا�صة فيما يت�صل بالق�ضيتني املركزيتني
وه��م��ا ح���دود ع��ام  1967واالع��ت�راف بها ك�أ�سا�س،
ووقف كل �أ�شكال الن�شاط اال�ستيطاين دون ا�ستثناء.
من جانبه دعا جمل�س اجلامعة العربية على م�ستوى
وزراء اخلارجية العرب ال��دول ا ألع�ضاء إ�ىل توفري
�شبكة أ�مان مالية مببلغ مائة مليون دوالر �شهري ًا لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وذلك يف �ضوء ال�ضغوط املالية
التي تتعر�ض له القيادة الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني
وع��دم حتويل إ��سرائيل ل�ل�أم��وال امل�ستحقة لل�سلطة.
و أ�كد املجل�س �أهمية التحرك من �أجل الدعوة النعقاد
م�ؤمتر دويل خا�صة بالق�ضية الفل�سطينية يهدف إ�ىل

�إنهاء الق�ضايا العالقة ،وفق ًا ملرجعيات عملية ال�سالم
املتفق عليها ومبادرة ال�سالم العربية.
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الجامعة العربية توفد بعثة مراقبة لالنتخابات البرلمانية
في الجزائر
وق��ع��ت الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة جلامعة ال���دول العربية
م��ذك��رة تفاهم م��ع اجل��زائ��ر لتنظيم م�شاركة
ب��ع��ث��ة م���ن اجل��ام��ع��ة يف م��راق��ب��ة االن��ت��خ��اب��ات
ال�برمل��ان��ي��ة يف اجل����زائ����ر يف م���اي���و  2012م.
وق��ال نائب ا ألم�ين العام جلامعة ال��دول العربية
ال�سفري �أحمد بن حلي يف ت�صريح لل�صحفيني
عقب التوقيع� :إن املذكرة تتعلق مب�شاركة بعثة
م��ن م��راق��ب��ي اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ع املنظمات
ا إلقليمية والدولية ا ألجنبية والعربية ا ألخ��رى
يف مراقبة االنتخابات الت�شريعية التي �ستجرى
يف اجل��زائ��ر يف العا�شر م��ن �شهر مايو القادم
مو�ضحا �أن املذكرة حتدد املهام الدقيقة ملراقبي
اجلامعة العربية وما ميكن �أن ت�ساهم به اجلامعة
العربية يف �إجن��اح ه��ذه االنتخابات التي نتطلع
�أن تكون نزيهة وتعرب عن الإرادة احلرة لل�شعب
اجلزائري الختيار ممثليه يف املجل�س الوطني .مبو�ضوع مراقبة االنتخابات إ�ىل اجلزائر ،حيث بعثة اجلامعة العربية لالنتخابات واالتفاق على
ويف هذا ا إلط��ار توجه وفد من اجلامعة العربية �سيعقد الوفد عدة اجتماعات مع الدوائر احلكومية آ�لية م�شاركة اجلامعة وحجم هذه امل�شاركة والتي
برئا�سة ال�سفري على جارو�ش مدير إ�دارة العالقات والهيئات املعنية لبحث خمتلف اجلوانب التنظيمية من املتوقع �أن تغطي خمتلفة الواليات اجلزائرية
العربية وع�ضوية عدد من امل�س�ؤولني املخت�صني والقانونية والفنية واللوج�ستية املتعلقة مبراقبة وعددها  48والية.

البرلمان الموريتاني يصوت لتشكيل مؤتمر تعديل
الدستور
�صوت ال�برمل��ان املوريتاين ب إ�جماع احلا�ضرين
من أ�ع�ضاء غرفتيه (اجلمعية الوطنية وجمل�س
ال�شيوخ) على النظام الداخلي للم�ؤمتر الربملاين
الذي �سي�صوت على تعديل الد�ستور املوريتاين.
وكان الربملان بغرفتيه دعا لعقد م ؤ�متر برملاين
ه��و الأول م��ن��ذ �أرب���ع���ة ع��ق��ود للت�صويت على
تعديل د�ستور البالد تنفيذ ًا لقرارات وتو�صيات
احل��وار الوطني بني �أح��زاب ا ألغلبية الرئا�سية
امل ؤ
����ي���دة للحكومة و�أرب���ع���ة �أح����زاب معار�ضة.
وتت�ضمن التعديالت جترمي االنقالبات الع�سكرية
وجت���رمي مم��ار���س��ات ال���رق وا إلق����رار بالتعددية
الثقافية ملوريتانيا وزي���ادة ع��دد ن��واب اجلمعية
الوطنية وزيادة �صالحيات رئي�س الوزراء والربملان.
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باكستان والهند تعززان الروابط البرلمانية بينهما

الشيوخ الباكستاني يقر تعديالً دستوريًا يتعلق بنزاهة
االنتخابات
اعتمد جمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين بالأغلبية م�شروع
التعديل الد�ستوري الـ  20الذي يهدف إ�ىل �ضمان عقد
االنتخابات العامة يف البالد بنزاهة و�شفافية وذلك
بعد اعتماده من احلكومة الفيدرالية واملجل�س الوطني
يف الربملان الباك�ستاين.
وذكرت و�سائل الإعالم الباك�ستانية أ�ن �أكرث من ثلثي
نواب جمل�س ال�شيوخ �صوتوا �ضد م�شروع التعديل الذي
طرحه احلزب احلاكم أ�مام جل�سة املجل�س العتماده.
وين�ص التعديل الد�ستوري الـ  20ب�شكل �أ�سا�سي على
و�ضع آ�لية ثابتة لت�شكيل هيكل احلكومة االنتقالية التي
ت�شرف على مرحلة االنتخابات العامة وذلك باالتفاق
بني احلكومة واملعار�ضة الربملانية �إ�ضافة �إىل و�ضع
�آلية ثابتة لهيكل جلنة االنتخابات ل�ضمان ا�ستقالليتها
وعدم اعتمادها مادي ًا و إ�داري ًا على احلكومة.
ومن جهة أ�خرى اتفقت باك�ستان والهند على تعزيز
الروابط الربملانية بينهما بتبادل الوفود الربملانية
لدعم عملية ال�سالم ال�شامل.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء رئي�سة ال�برمل��ان الباك�ستاين
الدكتورة فهميدة مريزا برئي�سة الربملان الهندي مريا
كومار التي زارت إ��سالم �آباد على ر�أ�س وفد برملاين
من بالدها.
و�أو�ضحت وكالة الأنباء الباك�ستانية �أن امل�س�ؤولتني
�شددتا كذلك على �ضرورة تعزيز اجلهود امل�شرتكة
بني دول املنطقة للق�ضاء على ظاهرة الإرهاب.

وقالت رئي�سة الربملان الهندي �إنه يجب على البلدين
اال�ستفادة من فر�ص التجارة املتاحة لديهما لرفع
حجم التبادل التجاري ،ووجهت الدعوة �إىل نظريتها
الباك�ستانية للقيام بزيارة مماثلة إ�ىل الهند.
وعلى �صعيد �آخر أ�كد رئي�س أ�ركان اجلي�ش الباك�ستاين
اجلرنال إ��شفاق برويز كياين أ�ن م�ستقبل العالقات
وطبيعة ال��ت��ع��اون م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
وحلف �شمايل ا ألطل�سي  -الناتو� -سيحدده الربملان
الباك�ستاين.
وق��ال يف ت�صريحات �صحفية� :إن موقف احلكومة

الباك�ستانية وا�ضح ب�ش أ�ن ا�ستئناف حركة �إم��دادات
ق��وات الناتو املنت�شرة يف أ�فغان�ستان عرب الأرا�ضي
الباك�ستانية م�شري ًا �إىل أ�ن ب�لاده ملتزمة بقرارات
الربملان الوطني الذي يقوم حالي ًا مبراجعة العالقات
مع الواليات املتحدة وحلف الناتو.
وكانت باك�ستان علقت حركة متوين �إم��دادات قوات
الناتو عرب أ�را�ضيها و أ�علنت مراجعة عالقاتها مع
ال��والي��ات املتحدة عقب ال��غ��ارة اجلوية التي �شنتها
قوات الناتو على مواقع اجلي�ش الباك�ستاين يف نوفمرب
املا�ضي.

برلمان المجر يصوت لصالح اتفاق مالي أوروبي
لمواجهة األزمة المالية
وافق الربملان املجري على رغبة احلكومة لالن�ضمام
إ�ىل ات��ف��اق جديد ب�ين معظم ال���دول الأع�����ض��اء يف
االحت��اد الأوروب���ي ي�ستهدف تقييد ا إلن��ف��اق العام
و�إنهاء �أزمة الديون ال�سيادية يف الدول ا ألع�ضاء.
و���ص��وت ال���ن���واب م��ن االئ���ت�ل�اف ال���داع���م لرئي�س

ال��وزراء فيكتور أ�ورب��ان ون��واب احل��زب اال�شرتاكي
 وه��ي املجموعة املعار�ضة الأك�ب�ر يف ال�برمل��ان-ل�����ص��ال��ح االق��ت��راح ل��ت���أي��ي��د م���ا ي�����س��م��ى ب��االت��ف��اق
امل����ايل ،وال����ذي �سيتم ت��وق��ي��ع��ه م��ن ق��ب��ل زع��م��اء
معظم ال����دول ا ألع�����ض��اء يف االحت����اد الأوروب�����ي.

يذكر �أن املجر لي�ست من الدول الأع�ضاء يف منطقة
اليورو ،لكنها �أبدت رغبتها يف االن�ضمام �إىل االتفاق
ل إ
لعراب عن دعمها ملوا�صلة تعزيز االحتاد ا ألوروبي
وامل�����ش��ارك��ة يف حم��ادث��ات تقرير م�ستقبل العملة
امل�شرتكة.
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 ..واليوناني يقر تشريعًا لمقايضة الديون
أ�قر الربملان اليوناين ت�شريعا يطلق مقاي�ضة للديون
حلملة ال�سندات من القطاع اخلا�ص الذي ي�شكل
ركيزة حزمة الإنقاذ املايل البالغ حجمها  130مليار
يورو التي مت االتفاق مع ال�شركاء يف منطقة اليورو.
وقال رئي�س الربملان اليوناين بالإنابة انا�ستا�سيو�س
كوراكي�س إ�ن القانون مت إ�قراره ب�شكل تلقائي دومنا
اق�ت�راع لأن احلكومة احلالية تتمتع ب�أغلبية يف
الربملان ومل يقدم أ�ي طلب إلجراء اقرتاع.
من ناحية أ�خ��رى كر�س الربملان ا ألوروب���ي جل�سة
نقا�ش الزم��ة دي��ون ال��ي��ون��ان ،حيث انتقد غالبية
ر ؤ��ساء املجمعات النيابية يف املجل�س �آلية تعاطي
الرتويكا الدولية واالحت��اد ا ألوروب��ي ب�شكل خا�ص
م��ع ه���ذه ا ألزم�����ة ال��ت��ي تع�صف ب����إح���دى دول���ه.
و أ�و�ضح رئي�س جمموعة املحافظني ذات الأغلبية
داخل الربملان جوزيف دول �أن احلكومة اليونانية

بقيادة بابادميو�س اتخذت تدابري قا�سية و�صعبة و أ�ن
ا ألحزاب اليونانية قامت بت�سريح �أربعني نائب ًا رف�ضوا
خطة ا إلنقاذ ولكن دون متكن �أثينا من احل�صول على
حزمة الإنقاذ الثانية التي وعدت بها الرتويكا الدولية.
وح���ذر رئي�س جمموعة املحافظني م��ن خماطر
�إع�ل�ان إ�ف�لا���س ال��ي��ون��ان ،وق���ال�« :إن امل ؤ��س�سات
واجل��ه��ات الدائنة �ستتح�صل على تعوي�ضات يف

هذه املرحلة من م ؤ��س�سات الت أ�مني ولكن املواطن
ال��ي��ون��اين �سيدفع ف��ات��ورة ه��ذه اخل��ط��وة» الح��ق�� ًا.
ودعا رئي�س املجموعة اال�شرتاكية هان�س �سفوبودا
�إىل �إ�شراك كافة ا ألطراف االجتماعية يف اليونان يف
دور أ�كرث فاعلية يف إ�دارة ا ألزمة ،م�ؤكد ًا على وجوب
الرتكيز على إ�دارة ال�شق اخلا�ص بالديون اليونانية
وعلى ال�شق املتعلق ب�إنعا�ش االقت�صاد يف نف�س الوقت.

استقالة رئيس البرلمان الكوري التهامه بدفع رشى
انتخابية
أ�علن رئي�س الربملان الكوري اجلنوبي بارك هي-
ت��اي ا�ستقالته ب�سبب م��ا ت���ردد ع��ن دف��ع��ه ر�شوة
للفوز برئا�سة احل��زب احل��اك��م يف ع��ام 2008م.
ويتهم بارك تاي ب�أنه أ�عطى �أظرف ًا حتتوي على أ�موال
نقدية لزمالئه ا ألع�ضاء يف احلزب احلاكم يف حماولة
ل�شراء �أ�صواتهم قبل املناف�سة على قيادة احلزب التي
انتخب فيها رئي�س ًا للحزب الوطني الكبري احلاكم الذي
مت تغيري ا�سمه إ�ىل حزب �ساينوري (العامل اجلديد).
ووف��ق�� ًا لوكالة �أن��ب��اء ال�صني اجل��دي��دة (�شينخوا)
ق��ال ب��ارك ت��اي لل�صحفيني عقب تقدمي ا�ستقالته
للربملان« :لن �ألتم�س العذر ب�أن (�شراء الأ�صوات)

وكان من املقرر انتهاء فرتة والية بارك تاي التي ت�ستمر
عامني يف مايو املقبل �إال �أنه أ�علن ا�ستقالته بعدما
عر�ض كيم هيو -جاي ال�سكرتري الرئا�سي البارز
لل�شئون ال�سيا�سية الذي عمل �سكرتريا لبارك التخلي
عن من�صبه ب�سبب ما يرتدد عن تورطه يف الف�ضيحة.
وكانت هذه الف�ضيحة مبثابة �ضربة للحزب احلاكم
خ�ل�ال ن�ضاله للتعايف م��ن ه��زمي��ت��ه ا ألخ��ي�رة يف
االنتخابات و إ�ع��ادة ت�شكيل نف�سه قبل االنتخابات
الرئي�سية التي �ستجري ه��ذا ال��ع��ام .وم��ن املتوقع
مم��ار���س��ة ���ش��ائ��ع��ة م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل يف ال��دوائ��ر أ�ن ت�ستدعي النيابة العامة ك�لا م��ن ب��ارك وكيم
ال�سيا�سية لكنني �أحت��م��ل م�سئولية ك��ل ���ش��يء» .ال�ستجوابهما.

البرلمان الروماني يمنح الثقة للحكومة الجديدة
م��ن��ح ال�ب�رمل���ان ال���روم���اين ب��ا ألغ��ل��ب��ي��ة الثقة
لأع�ضاء احلكومة اجلديدة التي �شكلها رئي�س
ال��وزراء الروماين ميخاي ردوان اوجنوريانو.
و�صوت  237نائب ًا ل�صالح احلكومة االئتالفية
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اجل��دي��دة فيما �صوت نائبان �ضدها .وكانت
احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة يف ح��اج��ة إ�ىل ت�صويت
 232نائب ًا ل�صاحلها من بني �أع�ضاء الربملان.
يذكر �أن رئي�س الوزراء الروماين ال�سابق اميل

بوك كان قد قدم ا�ستقالته يف وقت �سابق بعد
�أ�سابيع من االحتجاجات على �سيا�سة التق�شف
ب�سبب الأزمة املالية الطاحنة التي �ضربت دو ًال
عديدة من أ�وروبا وكانت رومانيا من بينها.

اتجاهات

اإلعالنات
الطبية
••�أ .زامل �شبيب الركا�ض
ال �شك أ�ن تطور امل ؤ��س�سات الطبية اخلا�صة يف جمال تقدمي اخلدمات العالجية للمواطن �سي�ؤدي �إىل تخفيف الكثري
من ا ألعباء على امل�ؤ�س�سات الطبية العامة ،من خالل ا�ستقطاب الكوادر والكفاءات الطبية امل�ؤهلة واملتميزة داخلي ًا
وخارجي ًا وتوفري �أحدث الأجهزة والتقنية الطبية املتطورة خلدمة املر�ضى ب�شكل أ�ف�ضل يف الت�شخي�ص والعالج،
ويخفف معاناة املري�ض ويقلل من تكاليف ال�سفر والعالج يف اخلارج من جهة �أخرى ،مما تقوم احلاجة معه �إىل
�ضرورة الإعالن عن وجود هذه اخلدمات عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
وحيث إ�ن نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة قد حظر يف مادته ( )31على امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة �أن تقوم
بالدعاية عن نف�سها إ�ال يف احلدود التي ال تتعار�ض مع �أخالق املهنة وفق ًا للمعايري التي حتددها الالئحة التنفيذية،
وقد �ألزمت املادة (1/31ل) من الالئحة التنفيذية امل ؤ��س�سات ال�صحية اخلا�صة باحل�صول على موافقة مدير
ال�ش�ؤون ال�صحية يف املنطقة على �صيغة وحمتوى وطرق الدعاية التي تلج�أ �إليها قبل الإعالن عنها دون حتديد
�ضوابط و�شروط هذه الإعالنات وما يعد من قبيل الدعاية من عدمه ،مبعنى عدم التفريق بني التحقيق واخلرب
الطبي والإعالن.
ونعتقد �أنه إ�ذا كانت امل ؤ��س�سات الطبية الأجنبية التي تعمل يف اخلارج لها حق الدعاية والإعالن عن نف�سها وما
تقدمه من خدمات ت�ستقطب بها املر�ضى يف بع�ض ال�صحف املحلية ف�إنه يجب �أن تفر�ض نف�س القيود على هذه
الإعالنات للت�أكد من �صحة وجودة اخلدمة املعلن عنها حتى ال يقع املواطن حتت ت�أثري دعاية غري �صحيحة �أو
ي�صدم مب�ستوى اخلدمة املقدمة بعد تكبده عناء ال�سفر ،وال يعني ذلك القول بفتح الباب على م�صراعيه للدعاية
والإعالن من قبل امل ؤ��س�سات الطبية اخلا�صة ولكن ال بد من الت�أكد من �صحة �إمكانية تقدمي اخلدمات املعلن عنها
ومدى جودتها وتقدميها ب أ�ف�ضل تكلفة للمواطن حتى ال تتخذ و�سيلة للغ�ش والتدلي�س على املر�ضى.
ونخل�ص �إىل أ�ن نظام امل ؤ��س�سات ال�صحية اخلا�صة يهدف يف املقام الأول من تنظيم الإعالنات �إىل حماية حقوق
املر�ضى من الوقوع حتت ت أ�ثري إ�عالنات طبية غري �صحيحة ،وكما �أ�سلفنا ف�إن القاعدة القانونية تلبي احلاجة
القائمة مما تقوم احلاجة معه �إىل وجود قواعد وا�ضحة ومنظمة لتحديد �ضوابط الإعالن و�شروطه ميكن معها
التفريق بني التحقيق أ�و اخلرب الطبي وما يعد من قبيل الدعاية والإعالن ،وباجلملة ف�إن حماية حقوق املر�ضى
تتطلب نوع ًا من املراقبة للت�أكد من �صحة وجودة اخلدمة املعلن عنها وعدم املبالغة يف تكلفتها ،واملرونة والت�شجيع
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة لتقدمي �أف�ضل خدمة طبية للمواطن بد ًال من حتميلها غرامات قد ترفع من تكلفة
اخلدمة العالجية للمري�ض دون وجه حق.
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جيد ولكن املواط
نني يطمعون �أن ت�شمل هذه امل�ساعدة

دراسة قيمة القرض العقاري
رفع املواطن عبداهلل ال�شهراين عري�ضة ملجل�س ال�شورى
طالب فيها بدرا�سة مو�ضوع ارتفاع تكلفة البناء الذي
و�صلت �أ���س��ع��اره ألرق���ام ك��ب�يرة ،وحت��دث ع��ن ظاهرة
ارتفاع أ�جور الأي��دي العاملة أ��صحاب املهن احلرفية
(اخلياطون ،ال�سباكون ،الكهربائيون) ،كما أ��شار إ�ىل أ�ن
القر�ض العقاري لإقامة م�سكن ال يفي بالغر�ض املن�شود
مقارنة بالغالء الفاح�ش للأ�سعار ومواد البناء على وجه
اخل�صو�ص ،ويطلب �صاحب العري�ضة من املجل�س �أن
يقوم بدور فاعل وم�ؤثر يف هذا ال�ش�أن.
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حضانة وروضة في القطاعين الحكومي واألهلي

رفع املواطن �سيف بن عبداهلل الدو�سري عري�ضة ملجل�س
ال�شورى اق�ترح فيها إ�ن�شاء دور ح�ضانة ورو���ض��ة يف
القطاعني احلكومي والأهلي وذلك تخفيف ًا على الأمهات
العامالت وت�شجيع ًا لهن على الإجناز يف العمل ،وقال:
مبا أ�ن املر أ�ة ن�صف املجتمع وعملها ا أل�سا�سي العناية
بالبيت للرفع بكيانه وتربية ا ألبناء ،كما أ�ن للمجتمع
ن�صيب ًا من �سواعدها ،خا�صة يف التعليم وال�صحة فهناك
جانب �سلبي يتمثل يف ترك البيت خ ٍ
��ال من الرعاية
والرتبية ،لذا اقرتح على املجل�س برئا�سته و�أع�ضائه
أ�ن تكون هناك ح�ضانة ورو�ضة يف القطاعني احلكومي

والأهلي يف جميع املراحل ملدار�س البنات وامل�ست�شفيات
املدنية والع�سكرية واملراكز التابعة لها على �أن تتوىل
كل جهة ما يخ�صها.
ويرتتب على ذلك فائدتان عظيمتان للمجتمع ال�سعودي:
التخفيف والتقلي�ص من العمالة املنزلية ،مما يعود
بالنفع على الأ�سرة من عي�ش الطفل بجوار أ�مه ،والفائدة
الثانية فتح باب التوظيف لبناتنا املتكد�سات بالبيوت
للعمل يف هذه الدور.
�أرجو درا�سة هذا املو�ضوع ملا فيه من م�صلحة لل�شعب
والوطن الغايل.

إسكان خيري لذوي الدخل المحدود
رفع عدد من املواطنني عري�ضة ملجل�س ال�شورى
طالبوا فيها املجل�س �أن يقوم بدرا�سة مو�ضوع
إ�ن�شاء �إ�سكان خ�يري مل��ح��دودي ال��دخ��ل ،وقالوا:
نحن املواطنون واملواطنات من �أبناء هذا الوطن
الغايل والذي نطلب فيه من اهلل ثم منكم مد يد
العون وامل�ساعدة لإيجاد �إ�سكان خريي يف مدينة
العيون باملنطقة ال�شرقية على �أن يتم تعميمه على
كافة مناطق اململكة فيما بعد ،ونحن ما زلنا ن�سكن
يف بيوت م�ست أ�جرة ونعاين من غ�لاء الإي��ج��ارات
والتنقل من �شقة إ�ىل أ�خرى للبحث عن �أرخ�صها
ومل جندها ،علم ًا �أن الإيجار املرتفع جلب علينا
ال�ضغوطات يف ظل ارتفاع ا أل�سعار ،وعدم مراعاة
جتار العقار لظروفنا وهم من �أ�صابهم اجل�شع على

ح�ساب امل�ست�أجرين (ذوي الدخل املحدود) ،علم ًا
أ�ن �أ�سعار الأرا�ضي غالية الثمن ونحن غري قادرين
مالي ًا.
لذا معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أملنا باهلل ثم فيكم
كبري لدرا�سة وحل املع�ضلة التي نعي�شها إليجاد
إ��سكان خ�يري لنا حتت �إ���ش��راف وزارة الإ�سكان
ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
ودمتم لنا ذخر ًا ل إ
ل�سالم وامل�سلمني .ونرجو من
اهلل ثم من حكومتنا العزيزة الر�شيدة �أعزها اهلل
�سبحانه وتعاىل النظر لنا بعني العطف واالعتبار
مب�����س��اع��دت��ن��ا وذل����ك ت��ق��دي��ر ًا ل��ظ��روف��ن��ا امل��ادي��ة
ال�صعبة.
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صحة و وقاية

مستخلص من فطر صيني يساهم في محاربة
األورام السرطانية
ك�شفت درا�سة طبية جديدة �أجراها جمموعة من العلماء
يف ال�صني باال�شرتاك مع جمموعة من علماء جامعة
مريالند باململكة املتحدة النقاب عن م�ستخل�ص جديد من
مادة الفطر ي�ساهم يف الق�ضاء على الأورام ال�سرطانية.
وقال الباحثون إ�ن هذه املادة الطبيعية امل�ستخل�صة من
�أنواع من الفطر املوجود يف ال�صني ،أ�ثبتت فعالية �ضد
ا ألورام ال�سرطانية وخ�صو�ص ًا منها ما يعرف بـ يو�سدم
جانودرما ،م�ضيفني �أن ه��ذا الفطر يتواجد بكرثة يف
منطقة « أ�ن هوي» بال�صني ومتت مقارنته مبواد جتارية
معاجلة لل�سرطان.
و�أ�شارت الدرا�سة إ�ىل �أن هذا النوع من الفطر ي�صنف
�ضمن النباتات الطبية التي ميكن ا�ستعمالها يف الأكل
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الآدمي املعروف بـ»لينجزى» يف ال�صني �أو مانتيك باليابان
حيث كان ي�ستخدم تقليدي ًا لتح�سني ال�صحة و�إطالة العمر
يف ال�صني وبلدان �شرق آ��سيا الأخ��رى لأكرث من 2000
�سنة.
وقد أ�ظهرت الدرا�سة �أن الفطر ال�صيني لديه ن�شاط م�ضاد
لل�سرطان �إ�ضافة �إىل أ�نه يقوي جهاز املناعة ،مو�ضحة
أ�ن امل�شكلة الكربى يف عالج الأورام ال�سرطانية احلالية
هي الت�أثري ال�سلبي التي حتدثه على جهاز املناعة والتي
ت�ستمر يف الت أ�ثري على حياة الذين بقوا على قيد احلياة
لعدة �سنوات بعد �شفائهم من ال�سرطان.
و�أكد الباحثون أ�ن توفر مثل هذا النوع من الفطر �سيكون
مكاف أ�ة ل ألطباء املعاجلني ورحمة للمر�ضى.

المنومة تسبب الموت واإلصابة بالسرطان
الحبوب
ّ
وجدت درا�سة جديدة �أن تناول الأدوية املن ّومة قد ي�ساعد
على احل�صول على ق�سط واف من النوم الليلي ،لكن
ا�ستخدامها ب�شكل روتيني قد يع ّر�ض أ�كرث للموت �أو
الإ�صابة ببع�ض �أنواع ال�سرطان.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» ا ألمريكي� ،أن الباحثني
يف مركز «�سكريب�س كلينيك فيتربي» املتخ�ص�ص
با�ضطرابات النوم يف كاليفورنيا ،وجدوا أ�ن الأ�شخا�ص
الذين يتناولون الأدوي��ة املنومة هم أ�كرث عر�ضة أ�ربع
مرات للوفاة ،كما أ�ن ا�ستخدام هذه احلبوب يرتبط
بزيادة خطر الإ�صابة ببع�ض أ�نواع ال�سرطان.
وق��ال الباحث امل�س�ؤول عن الدرا�سة دانيال كريبك
�إن «احلبوب املن ّومة الرائجة ترتبط بزيادة هائلة يف
الوفيات وزيادة مروعة يف إ��صابات ال�سرطان».
وتابع كريبك وفريقه �أكرث من � 10500شخ�ص يف عمر
معدله  54عام ًاُ ،و�صفت لهم احلبوب املنومة �سنتني

ون�صف ب�سبب معاناتهم من م�شاكل �صحية ،وقارن
العلماء خطر املوت وا إل�صابة بال�سرطان لديهم ولدى
من ال يتناولون هذه احلبوب.
وظهر أ�ن من ُو�صف لهم تناول  18جرعة يف ال�سنة،
كانوا أ�كرث عر�ضة للموت مبعدل  3.5مرة ،مقارنة مبن
مل تو�صف لهم هذه احلبوب.
�أما الذين و�صف لهم بني � 18إىل  132جرعة كانوا �أكرث
عر�ضة �أربع مرات للموت ،ومن تخطت اجلرعات لديهم
هذا املعدل زاد اخلطر لديهم خم�س مرات ،وتبينّ �أن
اخلطر كان �أعلى بني من تراوح عمرهم بني  18و55
عام ًا.
كما ظهر أ�ن ا أل�شخا�ص الذين يتناولون أ�على اجلرعات
من احلبوب املنومة هم �أي�ض ًا أ�كرث عر�ضة ل إ
ل�صابة
ب�أنواع عدة من ال�سرطان ،بينها �سرطان املريء والغدد
اللمفاوية والرئة والقولون والربو�ستات.

فقدان السمع يضاعف من مخاطر السقوط
ح��ذرت درا���س��ة أ�مريكية حديثة من زي��ادة تعر�ض
ا أل�شخا�ص الذين يعانون من فقدان ال�سمع ملخاطر
ال�سقوط ب�شكل متكرر.
ويف هذه الدرا�سة ،قام الباحثون بجامعة جون هوبكنز
بتحليل بيانات ا أل�شخا�ص امل�شاركني يف امل�سح القومي
لل�صحة والتغذية الذي أ�جري يف الفرتة بني عامي
 2001و ،2004وخ�ضع امل�شاركون الختبارات ال�سمع
كما �أجابوا على �أ�سئلة حول ما �إذا كانوا تعر�ضوا
حلوادث �سقوط يف العام ال�سابق.

ووجدت الدرا�سة أ�ن ا أل�شخا�ص الذين يعانون فقد ًا البيئة التي يعي�شون بها مما ي�ضاعف من خماطر
لل�سمع ي�صل �إىل  25دي�سيبل (وحدة قيا�س ال�سمع) ال�سقوط ،كما �صرح كاتب الدرا�سة وا أل�ستاذ امل�ساعد
وال��ذي يعد �ضعيف ًا يكونون �أك�ثر عر�ضة حل��وادث بكلية طب جامعة جون هوبكنز الدكتور فرانك لني.
ال�سقوط ثالث مرات أ�كرث من الأ�شخا�ص الذين ال و�أ���ض��اف" :رمبا يرجع �سبب امل�شكلة �أن��ه مع فقد ال�سمع
ي�صبح املخ م�ضغوط ًا باملطالبات يف مقابل م�صادره املعرفية
يعانون م�شاكل مع ال�سمع.
ومت ح�صر هذه النتائج بعد أ�ن احت�سب الباحثون املحدودة ،ف إ���ذا ما كان فقدان ال�سمع ي�شكل عبئ ًا معرفي ًا
عوامل �أخرى م ؤ�ثرة مثل العمر والنوع و�أمرا�ض القلب فرمبا تكون هناك م�صادر معرفية �أقل مل�ساعدة ال�شخ�ص
وفقدان التوازن ،وتبني �أن ا أل�شخا�ص الذي يعانون على احلفاظ على توازنه وقدرته على ال�سري ب�شكل �سليم".
عطب ًا يف حا�سة ال�سمع ال يتمتعون ب إ�دراك جيد ملجمل

تناول السمك ينشط الدماغ ويحمي الذاكرة
ك�شفت درا�سة حديثة أ�ن تناول ال�سمك ب�صورة م�ستمرة،
يحمي من عوار�ض فقدان الذاكرة ب�صورة جزئية �أو كلية
وما يعرف مبر�ض الزهامير ،بالإ�ضافة إ�ىل تن�شيط الدماغ
والتفكري.
و أ�ك���د الباحثون يف ال��درا���س��ة التي ن�شرتها جملة التامي
الأمريكية ،على �أن الأ�سماك حتتوي على خلطة ممتازة من

الفيتامينات والربوتينات بالإ�ضافة إ�ىل ا ألحما�ض الزيتية
مثل �أوميغا � 3أ�س ،وخ�صو�ص ًا يف �سمك ال�سلمون.
و أ��شري يف الدرا�سة التي �شملت � 1575شخ�ص ًا ،إ�ىل أ�ن
ا ألف��راد الذين يرتفع م�ستوى حام�ض ا ألوميغا  3أ����س يف
دمائهم ،تنعك�س قدراتهم ب�صورة جلية على اختبارات
الذاكرة ،مبعدالت أ�على من �أولئك الذين تنخف�ض لديهم

م�ستويات احلام�ض.
و�أو�ضح الباحثون أ�ن �صور الرنني املغناطي�سي «»MRI
لدماغ ا ألفراد املتمتعني مبعدالت عالية من حام�ض الأوميغا
يف دمائهم ،أ��شارت إ�ىل ارتفاع يف كثافة الدماغ ،الأمر الذي
ينعك�س على الن�شاط الدماغي لديهم ،با إل�ضافة إ�ىل قوة
الدم ،و�أداء الوظائف التي حتتاج إ�ىل تركيز عال.
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من الذاكرة

قامت اململكة العربية ال�سعودية على يد امللك عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه -على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكامها وتطبيقاتها,
وا�ستنارت بها منهجاً و�سلوكاً .وكان من الأولويات التي عني بها امللك امل ؤ��س�س �إن�شاء جمل�س ال�شورى لال�ستنارة بر�أي �أع�ضائه يف ال�ش�ؤون
الداخلية للبالد مما يحقق �شمولية القرار وتو�سيع دائرته يف �صورة تطبيقية لهدي ال�شريعة الإ�سالمية .يف هذا الباب ن�ستجلي ذاكرة
جمل�س ال�شورى با�ستعرا�ض قراراته الأوىل التي متثل البداية لبناء جمتمع مدين �إ�سالمي.

إقرار شروط اإلعسار في القضايا المالية
اطلع جمل�س ال�شورى على اقرتاح وزارة الداخلية رقم
 61يف 1352/1/13هـ يف مو�ضوع ا ألحكام ال�صادرة
من املحاكم ال�شرعية ب�صدد الديون ،وطلبها �أن
ت�شعر املحاكم ب�أنه يف حال ما إ�ذا ثبت لديها �أي
مبلغ على �أي �شخ�ص كان� ،أال حتكم عليه بالت�سليم
إ�ال بعد حتقق �إي�ساره �أو إ�ع�ساره .ف�إذا ثبت �إي�ساره
حكم عليه بالدفع حا ًال إ�ن قنع ،و إ�ال فيجري مقت�ضى
التعليمات يف �ش�أن فيما من مل يقنع باحلكم.
وبعد البحث واملناق�شة يف ذلك ومداولة الر�أي يف
الطريقة امل�ؤدية �إىل الغاية التي يرمى �إليها من وراء

ذلك ،قرر املجل�س بالإجماع املوافقة على ما يلي:
 -1كل حكم �صدر على �أي �شخ�ص كان مببلغ ل�شخ�ص
�آخر وقنع املحكوم عليه باحلكم وادع��ى الإع�سار
يجب على املحكم أ�ن ت�سمع منه ذلك وتدرج يف �صك
احلكم ثبوت إ�ي�سار أ�و �إع�سار املحكوم عليه.
 -2أ�م��ا من مل يقنع من املحكوم عليهم باحلكم
فيجري �إث��ب��ات �إي�����س��اره أ�و إ�ع�����س��اره كما ك��ان يف
ال�سابق.
وعلى ذلك جرى التوقيع.

منع البناء بالقرب من المطارات والثكنات العسكرية
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة ال��واردة من مقام
رئا�سة الوكالء رقم  329يف 1352/1/18هـ واملخت�صة
بالأماكن املن�ش�أة بالقرب من مقر الطيارات بجدة
وامل�شتملة على قرار الهيئة الكا�شفة امل�ؤلفة من رئي�س
بلدية جدة ومدير فرع وزارة املالية ومندوب اجلهة
الع�سكرية وقائد منها ،املت�ضمن �أنه من حدود جدار مقر
الطيارات �إىل اجلهة ال�شمالية مت إ�ن�شاء بناء جديد بني
باحلجر والطني لأحد املواطنني ،بينه وبني جدار مقر

الطيارات � 204أمتار ووجد بعدها دار وحو�ش م�ستطيل
بني باحلجر والطني �أي�ض ًا ملواطن �آخر بينه وبني مقر
الطيارات  234مرت ًا ،ويف اجلهة ال�شرقية القبلية �إىل
حد ال�صهاريج  220مرت ًا�...إلخ.
وبعد البحث واملناق�شة فيما ذكر بعاليه قرر املجل�س
ب�إجماع �آرائه ما ي�أتي:
 -1بالنظر �إىل أ�ن ا ألماكن املذكورة تختلف م�ساحة
�أبعادها باختالف اجلهات واملواقع ،فاملجل�س ال يرى

مانع ًا من بقائها يف الوقت احلا�ضر على ما هي عليها،
مع عدم ال�سماح ببناء جديد �ضمن النطاق املبني يف
قرار الهيئة الكا�شفة.
 -2ويراعي املجل�س حتديد امل�سافات التي يجب أ�ن
تكون واقعة بني الأبنية والثكنات واملحاالت الع�سكرية
و�ساحات الطريان يف نظام ا ألبنية وا إلن�شاءات الذي
هو رهن الدر�س والتدقيق باملجل�س و�سيجري رفعه قريب ًا
�إىل املقام العايل.

الموافقة على قرار المجلس المالي بخصوص
رسوم اإلبحار
اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق املعاملة املرفقة الواردة
من مقام رئا�سة الوكالء برقم  602يف 1352/1/25هـ يف
مو�ضوع الطوابع الالزمة لرخ�ص طلوع البحر املرفوعة
أ��سا�س ًا من فرع وزارة املالية بجدة بطلب و�ضع الطوابع
على الرخ�ص املذكورة التي تعطى ل�سنة واحدة �أو ن�صف
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�سنة� ،أما الرخ�صة التي هي ملرة واحدة فهذه يطلب �إعفا�ؤها
بالنظر ل�ض�آلة قيمتها جدا.
وقرار املجل�س املايل يف املو�ضوع رقم  452يف 1351/12/25هـ
املت�ضمن موافقته على ر�أي فرع الوزارة بجدة على أ�ن يكون
�إل�صاق الطوابع على الرخ�ص التي تعطى ل�سنة واحدة �أو

ن�صف �سنة مبوجب نظام الطوابع .وبعد البحث واملناق�شة
فيما تقدم ومداولة الر�أي فيه ارت أ�ى املجل�س ب�إجماع �آرائه
املوافقة على قرار املجل�س املايل املثبت م�ضمونه بعاليه
وامل ؤ�يد لر أ�ي فرع الوزارة يف جدة بهذا ال�صدد.
وبناء على ما ذكر جرى التوقيع.

مطالبات مأمور بيت المال بوضع الئحة فك الرهن
اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق املعاملة املرفقة املحالة
إ�ليه من لدن مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم 621يف
1352/1/18ه��ـ التي �أ�سا�سها ا�ستدعاء ورثة املرحوم
ال�شيخ حممد بن علي رهبيني املت�ضمن �أنه ح�صلت
بينهم خالفات على مرتوكات مورثهم املذكور فطلب
أ�حدهم من رئي�س املحكم ال�شرعية احلجز على عموم
الرتكة ف أ�جابه �إىل ذلك.

وحيث إ�نه قد تداخل بينهم �أهل اخلري بال�صلح واتفقوا
ومل يكن بينهم قا�صر وال غائب فهم ي�سرتحمون �صدور
ا ألم��ر على م�أمور بيت املال برفع احلجز عن الرتكة
املذكورة ،وت�سليمها �إليهم بدون جرد وال حترير.
وبعد البحث واملناق�شة فيما ذك��ر ظهر تقرير لدى
املجل�س �أن املو�ضوع قد انتهى بال�صلح بني الورثة ويف
بقاء احلجز بعد زوال البواعث التي أ�دت �إليها من

ال�ضرر فال ميكن تالفيها إ�ال برفع احلجز الواقع ب�صورة
�إدارية و�سرياعى حني و�ضع التعليمات التي هي مو�ضع
اهتمام املجل�س والتي �سبق �أن كلف املجل�س م�أمور بيت
املال بتقدمي الئحة فيها مبا تقت�ضيه امل�صلحة ويزيل
أ�مثال هذه الإ�شكاالت يف امل�ستقبل من الناحية الر�سومية
واحلقوقية مع ًا.
وعلى ذلك جرى التوقيع.

ضم مشيخة الهند وكابل إلى مشيخة المطوفين
بشكل مؤقت

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من
مقام رئا�سة جمل�س الوكالء بعدد  405يف 1352/1/22هـ
امل�شتملة على مو�ضوع م�شيخة الهند وك��اب��ل :لدر�س
املو�ضوع الذي ت�ضمنته و إ�بداء ر�أي املجل�س يف ما جاء به،
و أ�ن يكون ا أل�سا�س يف هذه الق�ضية على ما يظهر للمجل�س
يف التحقيق عن أ��صل ارتباط امل�شيخة العامة يف ا ألوقاف
والظروف التي وجدت فيها م�شيخة للمطوفني وم�شيخة
للهنود فقط ،و أ�نه من املنا�سب ا إلفادة بعد ذلك عما كان
عليه التعامل القدمي يف هذا االرتباط وما يقرره املجل�س
يف ارتباط امل�شيخة ب أ�ي امل�شيختني (مب�شيخة املطوفني �أو
م�شيخة الهنود) وتداول ا ألع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص

املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق و إ�معان النظر يف عموم
الأوراق املرفوقة ظهر ما ي أ�تي:
� -1إن ه��ذه امل�شيخة يف الغالب وحتى ا آلن مرتبطة
مب�شيخة عموم املطوفني.
 -2وحدث أ�نها يف مرة واحدة ربطت مب�شيخة الهنود
يف الأوقاف حتى انف�صلت م�شيخة الهنود عن م�شيخة
املطوفني ومل يكن ذل��ك ب أ���م��ر ملكي وذل���ك يف عهد
احلكومة ال�سابقة.
 -3ويف بع�ض الأوقات ارتبطت مب�شيخة جدة ،ومل يتبع
هذا �إال يف عهد احلكومة ال�سابقة ملرة واحدة.
وبناء على �أن مطويف هذه امل�شيخة يف أ�غلب ا ألوق��ات

فيصل المبارك
من رجال الشورى

ولد في�صل بن حممد �آل مبارك ،ولد بحرميالء
يف 1324/12/10هـ ،وقر�أ القر�آن وحفظه وجوده
وقر�أ على �أبيه العالمة حممد بن في�صل مبادئ
العلوم ،ثم انتقل �إىل الريا�ض فقر أ� على علمائها
والزمهم ،ومنهم :ال�شيخ �سعد بن حمد بن عتيق،
وال�شيخ حمد بن فار�س ،ونبغ يف فنون عدة.
قام في�صل املبارك بجولة مع عمه الأمري عبداهلل
بن نا�صر �آل مبارك جلباية الزكاة من الأح�ساء
وما حولها عام 1337هـ ،وعينه امللك عبدالعزيز
إ�مام ًا ومر�شد ًا يف بلدة قرية اجلنوبية يف املنطقة
ال�شرقية وهي بلدة "الفغم" ،وعمل م�ساعد ًا
لوالده يف ال�شارقة عندما كان قا�ضي ًا هناك،
وكان يرتدد على احلجاز حيث قر�أ على علماء

هم تابعون ل�شيخ املطوفني وهم الآن يف الوقت احلا�ضر
كذلك ،ولهم ع�ضوان منتخبان يف هيئة �شيخ املطوفني
كما �أنهم م�ستقلون باحلجاج ال يخالطهم �أحد يف عموم
املطوفني وال يخالطون �أحد ًا ،نظر ًا ألن م�شيخة الهنود
انف�صلت عن م�شيخة املطوفني و أ��صبحت م�ستقلة وت ؤ�دي
دور ًا عظيم ًا خلدمة وفود بيت اهلل احلرام ،و أ�ي�ض ًا م�شيخة
اجلاوي منف�صلة على حدة ،وهي ت�شمل الق�سم ا آلخر ومل
يبق �إال القليل من الأجنا�س مل�شيخة املطوفني.
فالذي يراه املجل�س منا�سب ًا أ�و موافق ًا للم�صلحة �أن يكون
ارتباط عموم مطويف هذه الفئة مب�شيخة املطوفني.
وعلى هذا ح�صل التوقيع.

(1324هـ 1399 -هـ)

امل�سجد احلرام ،ودر�س و�أر�شد فيه.
كانت �أول وظيفة ر�سمية التحق بها في�صل
املبارك أ�ن عمل ع�ضو ًا بهيئة ا ألمر باملعروف مبكة
املكرمة يف 1348/2/6ه��ـ1349/12/30 -ه��ـ،
ث��م ع�ضو هيئة التحقيق والتفتي�ش برئا�سة
ال�شريف �شرف بن عبداملح�سن عام 1349هـ،
وع�ضو ًا �شرعي ًا باملجل�س التجاري بجدة اعتبار ًا
م��ن 1350/1/1ه�������ـ ح��ت��ى 1372/2/30ه�������ـ،
إ��ضافة إ�ىل رئا�سة هيئة ا ألمر باملعروف بجدة،
وتدري�سه مبدر�سة الفالح بجدة ،و إ�ر�شاده يف فنون عدة ،أ�ديب ًا بارع ًا� ،شاعر ًا منطقي ًا ،تخرج
جامع عكا�شة ،وع�ضو ًا مبجل�س ال�شورى اعتبار ًا على يديه الكثري من الطالب بينهم ثمانية وزراء
من 1372/3/1هـ 1374 -هـ ،ومن عام 1379هـ للحج والأوقاف والتجارة وق�ضاة و�أ�ساتذة .وتويف
1388 -ه��ـ ،كان يرحمه اهلل وا�سع ا إلطالع يف يرحمه اهلل مبدينة جدة يف 1399/1/27هـ.
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شوريات

اهتمام اإلعالم
البريطاني بمجلس
الشورى
••د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر
يحظى جمل�س ال�شورى ال�سعودي بتغطية قليلة ولكنها مهمة يف ا إلعالم الغربي .وقد أ�دليت بر أ�يي �أكرث من
مرة عن طبيعة عمل جمل�س ال�شورى لبع�ض ال�صحفيني املهتمني بال�ش أ�ن العربي �أو اخلليجي .ويف بريطانيا
يوجد جمموعة إ�عالمية خمت�صة بال�ش أ�ن العربي واخلليجي على وجه اخل�صو�ص ا�سمها :م�ؤ�س�سة املعلومات
عابرة احلدود  Cross boarder informationومقرها يف لندن .وهي تزود ال�صحف الربيطانية
بتقارير علمية يكتبها خمت�صون يف ال�ش أ�ن ال�سيا�سي أ�و االقت�صادي .وكانت ن�شرة اخلليج تن�شر لكتاب من
تلك املجموعة .و�أذكر �أن الآن�سة �إلينور جيل�سبي  Eleanor Gillespieقد زارت الريا�ض برفقة زميل �آخر
ال اذكر �إ ّال ا�سمه الأول :مارك .وبعد رجوعهم �إىل لندن كتبا عدة تقارير من�صفة ومو�ضوعية.
نعود لن�شرة دول اخلليج التي ت�صدر يف لندن .فقد هاتفتني ا آلن�سة فيونا �أوبراين  Fiona O`Brienاملحررة
الرئي�سة لن�شرة دول اخلليج  gulf states newslettersت� أس�لني عن بع�ض الق�ضايا ال�شورية وال�سيا�سية.
ولفت انتباهي اهتمام املخت�صني الإجنليز مبجل�س ال�شورى ال�سعودي وميكنة العمل النيابي وبع�ض امل�سائل
ذات العالقة.
وتابعت الن�شرة على مدى عام وخل�صت �إىل �أن جتربة اململكة ال�شورية كما ظهرت يف الن�شرة �أو يف بع�ض
ال�صحف الربيطانية ات�سمت بقدر كبري من التحليل املنطقي .طبع ًا الكتاب الربيطانيون ال يحتاجون إ�ىل درو�س
برملانية من خارج احلدود ،لأنهم ينظرون إ�ىل جتربتهم النيابية والدميقراطية على �أنهما أ�م الدميقراطية
واملجال�س النيابية الغربية .وهذا ال يهمني ا آلن .ما رغبت التنويه عنه أ�ن الكتاب الربيطانيني طفقوا يف ا آلونة
ا ألخرية يبحثون يف بنية املجل�س ال�شوري ال�سعودي ،وخل�ص بع�ضهم �إىل �أهمية الغو�ص �أكرث ملعرفة فل�سفة
ال�شورى ال�سعودية ومدى ات�ساقها مع الق�ضايا املعا�صرة.
وكنت كتبت مل ؤ��س�سة املعلومات عابرة احلدود عن جمل�س ال�شورى و�صناعة القرار ال�سيا�سي ،وبعد ن�شره وجدت
أ�ن املحررة اخت�صرت حديثي وجعلته �إفادات �ضمن تقرير وا�سع ،بحجة �أن �سيا�سة الن�شر عندهم هي :الر�صد
والر أ�ي ب�أق�صر الطرق .وزبدة القول �أن لدينا يف اململكة حراك ًا �شوري ًا و�سيا�سي ًا متوازن ًا وو�سطي ًا �أثار ويثري
الدوائر ال�سيا�سية والفكرية يف بريطانيا.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى

رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية

66

 1433 -132هـ

فحصك اآلن ...
يعني األمان
سارعي بالكشف المبـكر عن سرطان الثدي واستمتعي بحياة صحية بإذن اهلل
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